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മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന

പടനികേജഭാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന

റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

ഉനത വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം
വഖഫലാം ഹജസ്റ്റ് തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ഡകേ. ടനി. ജലസ്പീല

വഖ്യവസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം 
യുവജനകേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന

ഡഡവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഡകേ. കൃഷ്ണനകുടനി

മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹഭാരബര എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം 
കേശുവണനി വഖ്യവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ

തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി

ഡതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

ഡപഭാതു വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി : ഡപഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന

ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹഖ്യനസ്പീതനിയുലാം വനനിത-ശനിശു
വനികേസനവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര

ഡപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. സനനില കുമഭാര

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന

ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവനില സകപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്
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അലാംഗങ്ങള

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദസ്റ്റ് .പനി. (വളളനിക്കുനസ്റ്റ്)

2. ശസ്പീ. ഡകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര (ഗരുവഭായൂര)

3. ശസ്പീ. പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല (കുറ്റഖ്യഭാടനി)

4. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. അബ്ദു റബസ്റ്റ് (തനിരൂരങ്ങഭാടനി)

5. ശസ്പീ. വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന (തഭാനൂര)

6. ഡപഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുകസന തങ്ങള (കകേഭാടയ്ക്കല)

7. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. അച്ചുതഭാനന്ദന (മലമ്പുഴ)

8. ശസ്പീ.  ടനി. എ. അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബസ്പീര (മങ്കട)

9. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി (ഡകേഭാടഭാരക്കര)

10. ശസ്പീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി (ഡപരനിന്തലമണ)

11. ശസ്പീ. അനനില അക്കര (വടക്കഭാകഞരനി)

12. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമഭാര (വണ്ടൂര - എസസ്റ്റ്.സനി.)

13. ശസ്പീ. അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് (പനിറവലാം)

14. ശസ്പീ. ഡകേ. ആനസലന (ഡനയഭാറ്റനിനകേര)

15. ശസ്പീ. ആന്റണനി കജഭാണ് (കകേഭാതമലാംഗലലാം)

16. ശസ്പീ. പനി. വനി. അനവര (നനിലമ്പൂര)

17. ശസ്പീ. അനവര സഭാദത്തസ്റ്റ് (ആലവ)

18. ഡപഭാഫ. ഡകേ. യു. അരുണന (ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട)

19. ശസ്പീമതനി സനി. ഡകേ. ആശ (കവക്കലാം- എസസ്റ്റ്.സനി.)

20. ശസ്പീ. ഡകേ. ബഭാബു (ഡനനഭാറ)

21. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന (സലത്തഭാന ബകത്തരനി-എസസ്റ്റ്.ടനി.)



22. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന (തരൂര - എസസ്റ്റ്.സനി.)

23. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറഭാലാം (തൃത്തഭാല)

24. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ബഷസ്പീര (ഏറനഭാടസ്റ്റ്)

25. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമഭാള (പസ്പീരുകമടസ്റ്റ്)

26. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന (കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്)

27. ശസ്പീ. ഡകേ. ദഭാസന (ഡകേഭായനിലഭാണനി)

28. ശസ്പീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി (ചഭാലക്കുടനി)

29. ശസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന (ഡനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്)

30. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് (കേളമകശ്ശേരനി)

31. ശസ്പീ. എലകദഭാ എബഹഭാലാം (മൂവഭാറ്റുപുഴ)

32. ശസ്പീ. എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി. കുനപ്പനിളളനില (ഡപരുമഭാവൂര)

33. ശസ്പീ. ഡകേ. ബനി. ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര (പത്തനഭാപുരലാം)

34. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി (നഭാടനികേ -എസസ്റ്റ്.സനി.)

35. ശസ്പീ. കജഭാരജസ്റ്റ് എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് (തനിരുവമഭാടനി)

36. ശസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജസ്റ്റ് (പൂഞ്ഞഭാര)

37. ശസ്പീ. ചനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര (അടൂര - എസസ്റ്റ്.സനി.)

38. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന (പഭാറശ്ശേഭാല)

39. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം (ഡകേഭാകണഭാടനി)

40. കഡെഭാ. ഡകേ.  ടനി. ജലസ്പീല (തവനൂര)

41. ശസ്പീ. ഡജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു (തളനിപ്പറമസ്റ്റ്) 

42. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലഭാല (ചഭാത്തന്നൂര )

43. കഡെഭാ. എന. ജയരഭാജസ്റ്റ് (കേഭാഞ്ഞനിരപ്പളനി)

44. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന (മടന്നൂര)

45. ശസ്പീ. ഡകേ. യു. ജനസ്പീഷസ്റ്റ് കുമഭാര (കകേഭാനനി)
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46. ശസ്പീ. കജഭാണ് ഡഫരണഭാണസസ്റ്റ് (ആലാംകഗഭാ ഇന്തഖ്യന പതനിനനിധനി)

47. ശസ്പീ. ഡകേ. സനി. കജഭാസഫസ്റ്റ് (ഇരനിക്കൂര)

48. ശസ്പീ. പനി. ഡജ. കജഭാസഫസ്റ്റ് (ഡതഭാടുപുഴ)

49. ശസ്പീ. വനി. കജഭായനി (വരക്കല)

50. ശസ്പീ. എലാം. സനി. കേമറുദ്ദേസ്പീന (മകഞശസ്വരലാം)

51. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേള (മഭാനന്തവഭാടനി-എസസ്റ്റ്.ടനി.)

52. ശസ്പീ. ഡകേ. എന. എ. ഖഭാദര (കവങ്ങര)

53. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര)

54. ശസ്പീ. ഡകേ. കൃഷ്ണനകുടനി (ചനിറ്റൂര)

55. ശസ്പീ. ഡകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന (ഉദുമ)

56. ശസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന (കുനത്തൂര-എസസ്റ്റ്.സനി.)

57. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. സനി. മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ (കബപ്പൂര)

58. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി (തനിരൂര)

59. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി (ഉടുമനകചഭാല)

60. ശസ്പീ. മഭാണനി. സനി. കേഭാപ്പന (പഭാലഭാ)

61. ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ് (തനിരുവല്ല)

62. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡജ. മഭാക്സൈനി (ഡകേഭാച്ചനി)

63. ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴ് സനിക്കുടനി അമ്മേ (കുണറ)

64. ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന (കുനലാംകുളലാം)

65. ശസ്പീ. കമഭാനസസ്റ്റ് കജഭാസഫസ്റ്റ് (കേടുതരുത്തനി)

66. ശസ്പീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. (പടഭാമനി)

67. ശസ്പീ. എലാം. മുകകേഷസ്റ്റ് (ഡകേഭാല്ലലാം)

68. കഡെഭാ. എലാം. ഡകേ. മുനസ്പീര (കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് സസൗത്തസ്റ്റ്)

69. ശസ്പീ. ഡെനി. ഡകേ. മുരളനി (വഭാമനപുരലാം)
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70. ശസ്പീ. മുരളനി ഡപരുഡനല്ലനി (മണലൂര)

71. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. നഭാണു (വടകേര)

72. ശസ്പീ. എന. എ. ഡനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് (കേഭാസരകഗഭാഡെസ്റ്റ്)

73. ശസ്പീ. എലാം. നസൗഷഭാദസ്റ്റ് (ഇരവനിപുരലാം)

74. ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി (പുതുപ്പളനി)

75. ശസ്പീ. യു. ആര. പദസ്പീപസ്റ്റ് (കചലക്കര)

76. ശസ്പീ. എ. പദസ്പീപ്കുമഭാര (കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കനഭാരത്തസ്റ്റ്)

77. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. പശഭാന്തസ്റ്റ് (വടനിയൂരക്കഭാവസ്റ്റ്)

78. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡെനി. പകസനന (ആലത്തൂര)

79. ശസ്പീമതനി യു. പതനിഭ (കേഭായലാംകുളലാം)

80. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി (ബഭാലകശ്ശേരനി - എസസ്റ്റ്.സനി.)

81. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന (കകേഭാടയലാം)

82. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീലാം (കുന്ദമലാംഗലലാം)

83. ശസ്പീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല (കനമലാം)

84. ശസ്പീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന (തൃക്കരനിപ്പൂര)

85. ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജന (ഒല്ലൂര)

86. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. രഭാകജന്ദ്രന (കദവനികുളലാം-എസസ്റ്റ്.സനി.)

87. ശസ്പീ. ആര. രഭാകജഷസ്റ്റ് (മഭാകവലനിക്കര-എസസ്റ്റ്.സനി.)

88. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷസ്റ്റ് (കേലഖ്യഭാകശ്ശേരനി)

89. ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ (പുനലൂര)

90. ശസ്പീ. രഭാജ എബഹഭാലാം (റഭാനനി)

91. ശസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന (കേരുനഭാഗപ്പളനി)

92. ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി (കേണ്ണൂര)

93. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന (കപരഭാമ)
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94. ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ഡചനനിത്തല (ഹരനിപ്പഭാടസ്റ്റ്)
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97. ശസ്പീ. കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് (ഡകേഭാടുവളനി)

98. ശസ്പീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ് (അങ്കമഭാലനി)

99. ശസ്പീ. കറഭാഷനി അഗസനിന (ഇടുക്കനി) 

100. ശസ്പീ. ഡകേ. എസസ്റ്റ്. ശബരസ്പീനഭാഥന (അരുവനിക്കര)

101. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന (കുനതനഭാടസ്റ്റ്-എസസ്റ്റ്.സനി.)

102. ശസ്പീ. സജനി ഡചറനിയഭാന (ഡചങ്ങന്നൂര) 

103. ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന (മണഭാരക്കഭാടസ്റ്റ്) 

104. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. ശരമ്മേ (കവപ്പനിന)

105. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (എലത്തൂര) 

106. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (കേലപ്പറ്റ)

107. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ശശനി (ഡഷഭാരണ്ണൂര)

108. ശസ്പീ. വനി. ശശനി (ചനിറയനിനകേസ്പീഴസ്റ്റ്-എസസ്റ്റ്.സനി.) 

109. ശസ്പീ. വനി. ഡെനി. സതസ്പീശന (പറവൂര) 

110. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ്റ്റ് (കേഭാടഭാക്കട)

111. ശസ്പീ. ബനി. സതഖ്യന (ആറ്റനിങ്ങല-എസസ്റ്റ്.സനി.) 

112. ശസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില (പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്) 

113.  ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര (കൂതപറമസ്റ്റ്)

114. ശസ്പീ. ഡകേ. എലാം. ഷഭാജനി (അഴസ്പീകക്കഭാടസ്റ്റ്)

115. ശസ്പീ. എ. എന. ഷലാംസസ്പീര (തലകശ്ശേരനി)

116. ശസ്പീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന (അരൂര) 

117. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമഭാര (തനിരുവനന്തപുരലാം)
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122. ശസ്പീ. സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് (കപരഭാവൂര) 
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വനിവനിധ മനനിമഭാര ചുമതല വഹനിക്കുന വനിഷയങ്ങളഡട പടനികേ

ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ,   മുഖഖ്യമനനി

ഡപഭാതുഭരണലാം

അഖനികലന്തഖ്യഭാ സരവസ്പീസകേള 

ആസൂത്ര ണവലാം സഭാമത്തനികേകേഭാരഖ്യവലാം

ശഭാസലാം, സഭാകങ്കതനികേശഭാസലാം, പരനിസനിതനി, മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണലാം

സയന്റനിഫനികേസ്റ്റ് ഇനസനിറ്റപ്യൂട്ടുകേള

കപഴണല ആനഡെസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീവസ്റ്റ്  റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്

ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പസ്റ്റ്

ഇന്റകഗ്രേഷന

ഇനഫരകമഷന ഡടകകഭാളജനി

കസനനികേകക്ഷേമലാം

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം

കസറ്റസ്റ്റ് കഹഭാസനിറ്റഭാലനിറ്റനി

എയരകപഭാരട്സസ്റ്റ്

ഡമകടഭാ ഡറയനില

അന്തര സലാംസഭാന നദസ്പീജലലാം

ഇനഫരകമഷന ആനഡെസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് റനികലഷനസസ്റ്റ്

കനഭാരക്ക

ആഭഖ്യന്തരലാം

വനിജനിലനസസ്റ്റ്

അഡനിനനികസ്ട്രേഷന ഓഫസ്റ്റ് സനിവനില ആനഡെസ്റ്റ് ക്രനിമനിനല ജസനിസസ്റ്റ്

അഗനിശമനലാം

ജയനിലകേള

അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം

ഇനലഭാന്റസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിരമ്മേഭാണലാം)

കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ആനഡെസ്റ്റ് ഇനലഭാന്റസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന കകേഭാരപ്പകറഷന

രഭാജസ്പീവസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനി അക്കഭാദമനി കഫഭാര ഏവനികയഷന ഡടകകഭാളജനി

മഡറ്റങലാം പരഭാമരശനിച്ചനിടനില്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങള 



ശസ്പീ  .    എ  .    ഡകേ  .    ബഭാലന  ,    പടനികേജഭാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷേമവലാം
നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി

പടനികേജഭാതനികക്ഷേമലാം

പടനികേവരഗ്ഗകക്ഷേമലാം

പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമ ലാം

നനിയമലാം

സഭാലാംസഭാരനികേലാം

പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യലാം

കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ  പവരത്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാരഡെസ്റ്റ്

കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് ഫനിലനിലാം ഡഡെവലപ്ഡമന്റസ്റ്റ് കകേഭാരപ്പകറഷന

കകേരള ചലച്ചനിത്ര അക്കഭാദമനി

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ,   റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി

ലഭാനഡെസ്റ്റ് റവനപ്യൂ

സരകവയുലാം ലഭാനഡെസ്റ്റ് ഡറകക്കഭാരഡ്സലാം

ലഭാനഡെസ്റ്റ് റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഇരുപതഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2020 ആഗസസ്റ്റ്  24, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 181]                     ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                           [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട ഇരുപതഭാലാം സകമ്മേളനലാം  2020  ആഗസസ്റ്റ്
മഭാസലാം  24-ാതതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിടല  9.00  മണനികസ്റ്റ്
കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട ബഹുമഭാനടപട സതീകര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന
അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് ആരലാംഭനിച.   

(കകേഭാവനിഡസ്റ്റ് -19 കപഭാകടഭാകകഭാള പകേഭാരലാം സഭാമൂഹല അകേലലാം പഭാലനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗങ്ങള  അവരവരുടട  ഇരനിപനിടങ്ങളനില്  മുഖഭാവരണലാം  ധരനിചസ്റ്റ്
ഉപവനിഷ്ടരഭായനി) 

മനി  .   സതീകര്: ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്….

(ബഹു.  സതീകര്  തല്സഭാനത്തു  നനിനസ്റ്റ്  മഭാറനി  നനില്കണടമനസ്റ്റ്
ആവശലടപട്ടുടകേഭാണ്ടുള്ള ബഭാനര് ഉയര്തനിപനിടനിചസ്റ്റ് സകമ്മേളനലാം ആരലാംഭനിചകപഭാളതടന
പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള സസ്വസഭാനങ്ങളനില് നനിനസ്റ്റ് ബഹളലാംവച.)

I ചരകമഭാപചഭാരലാം

എലാം  .   പനി  .   വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്  ,   പനി  .   ടകേ  .   കുമഭാരന  ,   വനി  .   ടകേ  .   ബഭാബ  , 
പനി  .   നഭാരഭായണന എനനിവരുടട നനിരലഭാണലാം

എലാം  .   പനി  .   വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്

മനി  .    സതീകര്:  രഭാജലസഭഭാലാംഗവലാം മുന  കകേന്ദ്രമനനിയുലാം  മുന  കകേരള
നനിയമസഭഭാലാംഗവലാം എഴുത്തുകേഭാരനുമഭായനിരുന എലാം.  പനി.  വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്  2020  കമയസ്റ്റ്
28-നസ്റ്റ് അന്തരനിച. 

പമുഖ കസഭാഷലലനിസസ്റ്റ് പഭാര്ടനി കനതഭാവലാം മദനിരഭാശനി നനിയമസഭഭാലാംഗവമഭായനിരുന
എലാം.  ടകേ.  പത്മപഭഭാ  ഗഗൗഡറുടടയുലാം  മരുകദവനിയുടടയുലാം  മകേനഭായനി  1936  ആഗസസ്റ്റ്
15-നസ്റ്റ്  വയനഭാടനിടല  കേല്പറ്റയനില്  ജനനിച.  മദനിരഭാശനി  വനികവകേഭാനന
കകേഭാകളജനില്നനിനസ്റ്റ്  ഫനികലഭാസഫനിയനില്  മഭാസര്  ബനിരുദവലാം  അകമരനികയനിടല
സനിനസനിനഭാറ്റനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് നനിനസ്റ്റ് എലാം.ബനി.എ. ബനിരുദവലാം കനടനി.
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2  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന  കേഭാലതസ്റ്റ്  കസഭാഷലലനിസസ്റ്റ്  പഭാര്ടനി  അലാംഗതസ്വലാം
സസ്വതീകേരനിച.  അടനിയന്തരഭാവസയ്ടകതനിരഭായ നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചതനിടന കപരനില്
സസ്വത്തുകള  കേണ്ടുടകേടടപടുകേയുലാം  ജയനില്വഭാസമനുഭവനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  1987-ല്
എടഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  കേല്പറ്റ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനലാം
ടതരടഞ്ഞെടുകടപടസ്റ്റ്  വനലാം വകുപ്പുമനനിയഭാടയങ്കനിലലാം  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില് സഭാന
ടമഭാഴനിയുകേയുണഭായനി. 1996-ലലാം  2004-ലലാം കകേഭാഴനികകഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്
നനിനലാം  കലഭാകേസ്റ്റ് സഭയനികലയസ്റ്റ്  ടതരടഞ്ഞെടുകടപട്ടു.  കകേന്ദ്രമനനിസഭയനില്  ധനകേഭാരല
സഹമനനിയുലാം  പനിനതീടസ്റ്റ്  ടതഭാഴനില്  വകുപനിടന  സസ്വതന  ചുമതലയുള്ള
സഹമനനിയുമഭായനിരുന. 2018 മഭാര്ചസ്റ്റ് മുതല് രഭാജലസഭഭാലാംഗമഭായനിരുന.

രഭാഷതീയകനതഭാവസ്റ്റ്,  എഴുത്തുകേഭാരന,  പഭഭാഷകേന,  പഭാര്ലടമകനറനിയന,
മഭാധലമകമധഭാവനി,  പരനിസനിതനി  പവര്തകേന എനനിങ്ങടന കകേരള രഭാഷതീയതനിലലാം
സഭാഹനിതല,  സഭാലാംസഭാരനികേ,  സഭാമൂഹലമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  എലാം.  പനി.  വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്
വലകനിമുദ്ര  പതനിപനിച.  മനുഷലഭാവകേഭാശങ്ങളകസ്റ്റ്  കവണനിയുലാം  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണതനിനഭായുലാം  എഴുതനിലൂടടയുലാം  പഭഭാഷണങ്ങളനിലൂടടയുലാം  അകദ്ദേഹലാം
കപഭാരഭാടനി.  സലാംസഭാന വനലാം വകുപ്പുമനനിയഭായനി ചുമതലകയറ്റകപഭാള വനവൃക്ഷങ്ങള
മുറനികരുടതന  ഉതരവഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  ആദലലാം  പുറടപടുവനിചതസ്റ്റ്.  കസഭാഷലലനിസസ്റ്റ്
ആശയങ്ങളനില്  അടനിയുറചനനിനടകേഭാണസ്റ്റ്  ഭഭാരതതീയ  ആത്മതീയതയനിടല  വനികമഭാചന
സഭാധലതകേള  കതടനിയനിരുന  ഒരു  ചനിന്തയുടട  വഭാഹകേനഭായനിരുന  എലാം.  പനി.
വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്.  പകൃതനിയുടടയുലാം  പരനിസനിതനിയുടടയുലാം  സൂക്ഷ്മദര്ശനിയഭായ  ഒരു
കപഭാരഭാളനിയഭായനിരുന അകദ്ദേഹലാം.

മഭാതൃഭൂമനിയുടട  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടറഭായനിരുന  അകദ്ദേഹലാം  ഇന്തലന  നന്യൂസസ്റ്റ്
കപപര് ടസഭാസസറ്റനിയുടട  എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി  ടമമ്പര്,  പനി.ടനി.ടഎ.  ഡയറക്ടര്,
പസസ്റ്റ്  ഇനസനിറ്റന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തലയുടട  ട്രസനി,  ഇനര്നഭാഷണല് പസസ്റ്റ്  ഇനസനിറ്റന്യൂടസ്റ്റ്
ടമമ്പര്,  കകേഭാമണ്ടവല്തസ്റ്റ് പസസ്റ്റ് യൂണനിയന ടമമ്പര്, കവളഡസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷന
ഓഫസ്റ്റ്  നന്യൂസസ്റ്റ്  കപകപഴസ്റ്റ്  എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ്,  പനി.ടനി.ടഎ.  ടചയര്മഭാന എനതീ പദവനികേള
വഹനിച.

സഹമതഭൂവനില്,  ഗഭാട്ടുലാം  കേഭാണഭാചരടുകേളലാം,  രഭാമടന ദദുഃഖലാം  തുടങ്ങനിയ പകൃഷ്ട
കൃതനികേളടട രചയനിതഭാവഭായ അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സഭാഹനിതല അകഭാദമനി അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,
കകേരള  സഭാഹനിതല  അകഭാദമനി  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ഓടക്കുഴല്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,  വയലഭാര്
അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  എനനിവയുളടപടട  നനിരവധനി  പുരസഭാരങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള
സഭാഹനിതല അകഭാദമനി അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് വനിശനിഷ്ടഭാലാംഗതസ്വലാം നല്കേനി ആദരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

രഭാഷതീയമഭായ  വനികയഭാജനിപ്പുകേള  പല  തലങ്ങളനിലണഭായനിരുനകപഭാഴുലാം
എലഭാവരുടടയുലാം പനിയടപട സുഹൃതഭായനിരുന എലാം. പനി. വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്.  കസഭാഷലലനിസസ്റ്റ്
ആദര്ശങ്ങള  ടനകഞ്ചേറ്റനിയ  കേരുതനഭായ  ഒരു  രഭാഷതീയ  കനതഭാവനിടനയുലാം  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില്  പഭാണ്ഡനിതലമുണഭായനിരുന  ബഹുമുഖ  പതനിഭടയയുമഭാണസ്റ്റ്  എലാം.  പനി.
വതീകരന്ദ്രകുമഭാറനിടന നനിരലഭാണതനിലൂടട നമുകസ്റ്റ് നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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പനി. ടകേ. കുമഭാരന

മുന നനിയമസഭഭാലാംഗലാം പനി.  ടകേ.  കുമഭാരന  2020  കമയസ്റ്റ്  26-നസ്റ്റ് നനിരലഭാതനഭായനി.
കുഞ്ഞെനിലന-കുടനി  ദമ്പതനികേളടട  മകേനഭായനി  1943  ആഗസസ്റ്റ്  26-നസ്റ്റ്  ജനനിച.
പന്തളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനലാം  പതഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലയസ്റ്റ്
ടതരടഞ്ഞെടുകടപട്ടു.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ടമമ്പര്,  പന്തളലാം ഗഭാമ
പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  പസനിഡനസ്റ്റ്,  പതനലാംതനിട  ജനിലഭാ  കേഗൗണ്സനില്  സവ സസ്റ്റ്  പസനിഡനസ്റ്റ്
എനതീ സഭാനങ്ങള വഹനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സനി.പനി.എലാം. പതനലാംതനിട ജനിലഭാ ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്
അലാംഗലാം,  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമസമനിതനി  സലാംസഭാന  സവസസ്റ്റ്  പസനിഡനസ്റ്റ്  എനതീ
നനിലകേളനില് പവര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒകടടറ കേര്ഷകേ സമരങ്ങളകസ്റ്റ് കനതൃതസ്വലാം നല്കേനിയ
അകദ്ദേഹലാം മനിചഭൂമനി സമരതനില് പടങ്കടുതസ്റ്റ് ജയനില്വഭാസലാം അനുഭവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്കമഭാല്സുകേനഭായ  ഒരു  ടപഭാതുപവര്തകേടനയഭാണസ്റ്റ്  പനി.  ടകേ.  കുമഭാരടന
നനിരലഭാണകതഭാടട നമുകസ്റ്റ് നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

വനി. ടകേ. ബഭാബ

മുന  കകേരള  നനിയമസഭഭാലാംഗലാം  വനി.  ടകേ.  ബഭാബ  2020  ഏപനില്  20-നസ്റ്റ്
അന്തരനിച.  വനി. വനി. കുമഭാരന-സനി.എ. മഭാധവനി ദമ്പതനികേളടട മകേനഭായനി 1958 ജൂടടല
10-നസ്റ്റ്  ജനനിച.  9-6-1992-ല്  നടന  ഉപടതരടഞ്ഞെടുപനില്  ഒനപതഭാലാം  കകേരള
നനിയമസഭയനികലയസ്റ്റ് ഞഭാറകല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനലാം ടതരടഞ്ഞെടുകടപട്ടു.
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  (എസസ്റ്റ്)  കനതഭാവഭായ  അകദ്ദേഹലാം  പഭാര്ടനിയുടട  സലാംസഭാന  കേമ്മേനിറ്റനി
ടസക്രടറനി  സഭാനലാം  വഹനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് സലാംസഭാന സവസസ്റ്റ്  പസനിഡനഭായനിരുന.
ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗലാം,  ടഷഭാര്ണ്ണൂര്  ടമറ്റല്  ഇനഡസതീസസ്റ്റ്
ടചയര്മഭാന എനതീ പദവനികേള വഹനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഭാധഭാരണകഭാകരഭാടസ്റ്റ്  ഇഴുകേനികചര്നസ്റ്റ്  പവര്തനിചനിരുന  ജനകേതീയനഭായ  ഒരു
കനതഭാവനിടനയഭാണസ്റ്റ്  വനി.  ടകേ.  ബഭാബവനിടന  നനിരലഭാണകതഭാടട  നമുകസ്റ്റ്
നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

പനി. നഭാരഭായണന

മുന നനിയമസഭഭാലാംഗലാം പനി.  നഭാരഭായണന 2020 ആഗസസ്റ്റ്  6-നസ്റ്റ് നനിരലഭാതനഭായനി.
എ.  പണനികന-തങ്കമ്മേ ദമ്പതനികേളടട മകേനഭായനി  1951  ജനുവരനി  31-നസ്റ്റ് സവകതസ്റ്റ്
ജനനിച.  കേര്ഷകേ  കുടുലാംബതനില്  ജനനിച  പനി.  നഭാരഭായണന  എ.ടഎ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.
പവര്തകേനഭായനി  വനിദലഭാര്തനി  പസഭാനതനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ്  രഭാഷതീയതനികലയസ്റ്റ്
പകവശനിചതസ്റ്റ്.  സവകലാം നഗരസഭഭാ സവസസ്റ്റ് ടചയര്മഭാന, തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗലാം,  സനി.പനി.ടഎ.  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേമ്മേനിറ്റനിയലാംഗലാം,  കേനിസഭാന  സഭ
സലാംസഭാന സമനിതനിയലാംഗലാം എനതീ നനിലകേളനില് പവര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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1998-ല് സവകലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനലാം ഉപടതരടഞ്ഞെടുപനിലൂടട

പതഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയനിടലതനി.  പതനിടനഭാനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലയസ്റ്റ്

വതീണ്ടുലാം  ടതരടഞ്ഞെടുകടപട്ടു.  അധദുഃസനിത  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകസ്റ്റ്  കവണനിയുള്ള

കപഭാരഭാടതനില് എനലാം മുനനനിരയനിലണഭായനിരുന പനി.  നഭാരഭായണന നനിയമസഭഭാലാംഗ

മഭായനിരനിടക  മണ്ഡലതനിടല  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളടടയുലാം  കസ്നേഹവലാം  ആദരവലാം

പനിടനിചപറ്റനിയനിരുന. ഒരു സഭാധഭാരണ ടതഭാഴനിലഭാളനിയഭായനി ജതീവനിതമഭാരലാംഭനിച അകദ്ദേഹലാം

പനിനതീടസ്റ്റ് ടതഭാഴനിലഭാളനി പസഭാനങ്ങളടട അമരകഭാരനഭായനി മഭാറനി.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടുലാം

സഭാധഭാരണ ജനവനിഭഭാഗങ്ങകളഭാടുലാം കതഭാകളഭാടുകതഭാള കചര്നനനിനസ്റ്റ് കനതൃനനിരയനികലയസ്റ്റ്

എതനികചര്ന വലകനിയഭാണസ്റ്റ് പനി. നഭാരഭായണന.

എളനിമയുലാം  നനിസസ്വഭാര്തതയുലാം  സകേമുതലഭാകനിയ  ഒരു  കനതഭാവനിടനയഭാണസ്റ്റ്

പനി. നഭാരഭായണടന നനിരലഭാണതനിലൂടട നമുകസ്റ്റ് നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(അന്തരനിച  മഹതസ്റ്റ്  വലകനികേകളഭാടുള്ള  ആദരസൂചകേമഭായനി  സഭഭാലാംഗങ്ങള

അല്പസമയലാം എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ് മഗൗനമഭാചരനിച.)

പനിയമുള്ള സഭാമഭാജനികേടര,  ഇനകചരുന സഭഭാസകമ്മേളനതനിടന പഭാധഭാനലലാം

നമുടകലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാലാം. അതസ്റ്റ് പകതലകേലാം ഓര്മ്മേനിപനികകണതനില. ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-

19  എന മഹഭാമഭാരനിയുടട  പശഭാതലതനില് കചരുന ഇഗൗ സകമ്മേളനലാം അതനിടന

എലഭാ  ആകരഭാഗല  കപഭാകടഭാകകഭാളലാം  പഭാലനിചടകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  നമുകസ്റ്റ്  കൂടഭാന

നനിര്വ്വഭാഹമുള്ളൂ  എനതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളകസ്റ്റ്  ചനില  അസഗൗകേരലങ്ങളണഭാകുന

സഭാഹചരലലാം  വരഭാനനിടയുണസ്റ്റ്. സതീറ്റുകേള  പരമഭാവധനി  സഗൗകേരലപദമഭായ  രതീതനിയനില്

അകേലലാംവനിടഭാണസ്റ്റ് സജതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എനനിരുനഭാലലാം ഏടതങ്കനിലലാം അലാംഗതനിനസ്റ്റ്

സഭ നടക്കുനതനിനനിടയനില് പുറകേനില്കപഭായനി ഇരനികണടമനടണങ്കനില് അടലങ്കനില്

വനിട്ടുനനില്കണടമനസ്റ്റ് ആഗഹമുടണങ്കനില് അതനിനുള്ള സഗൗകേരലവലാം ഒരുകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലഭാ  അര്തതനിലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പഭാലനികഭാന

നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനിടലങ്കനിലലാം  പരമഭാവധനി  അതനികനഭാടസ്റ്റ്  സഹകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്

സഭഭാസകമ്മേളനലാം  മുകനഭാടസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതുണസ്റ്റ്.  ഇ-നനിയമസഭയുമഭായനി  ബന്ധടപട

കസവനങ്ങള ഇനടത സകമ്മേളനതനില് ഉളടപടുതഭാന കേഴനിയഭാത സഭാഹചരലവലാം

വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ് സമകക്രഭാകഫഭാണനിടനയുലാം ഇയര്കഫഭാണനിടനയുലാം കസവനലാം

പരമഭാവധനി  അലാംഗങ്ങളകസ്റ്റ്  പകതലകേലാം  പകതലകേമഭായനി  ലഭലമഭാകഭാന  ശമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഏറ്റവലാം പുറകേനിലനിരനിക്കുനവര്കസ്റ്റ് പകതലകേമഭായനി രണസ്റ്റ് സമക്കുകേളലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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II അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം

ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയടന കനതൃതസ്വതനിലള്ള മനനിസഭയനില്

അവനിശസ്വഭാസലാം കരഖടപടുത്തുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  പനിണറഭായനി വനിജയടന കനതൃതസ്വതനിലളള മനനിസഭയനില്

അവനിശസ്വഭാസലാം  കരഖടപടുത്തുനതഭായ  പകമയലാം  അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

അനുവഭാദതനിനഭായനി ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനഭാടതീസസ്റ്റ്

ഇപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്,  "ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  മനനിസഭയനില്

ഇഗൗ  സഭ  അവനിശസ്വഭാസലാം  കരഖടപടുത്തുന''.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  പകമയലാം

അവതരനിപനികഭാനുള്ള അനുവഭാദലാം ആവശലടപടഭാവനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  "ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന

കനതൃതസ്വതനിലള്ള മനനിസഭയനില് ഇഗൗ സഭ അവനിശസ്വഭാസലാം കരഖടപടുത്തുന" എന

പകമയതനിനസ്റ്റ് അവതരണഭാനുമതനി നല്കേണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:  അനുവഭാദലാം  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലനിക്കുന  ബഹുമഭാനടപട

അലാംഗങ്ങള  അവരവരുടട  സഭാനങ്ങളനില്  എഴുകനറ്റസ്റ്റ്  നനില്കണടമനസ്റ്റ്

അഭലര്തനിക്കുന.

(പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള അവരവരുടട സഭാനങ്ങളനില് എഴുകനറ്റുനനിന.)

മനി  .    സതീകര്:  ഇരുപതനില്  കുറയഭാത  അലാംഗങ്ങള  അനുകൂലനിക്കുനതനിനഭാല്

പകമയലാം അവതരനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന. ചര്ച അതലഭാവശല

ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങളക്കുകശഷലാം നടത്തുനതഭാണസ്റ്റ് ഉചനിതടമനസ്റ്റ് കേരുതുന.

III ക്രമപശലാം

സതീകടറ തല്സഭാനത്തുനനിനലാം നതീകലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല):  സര്,  ഇന്തലന
ഭരണഘടനയുടട  179  (സനി)  അനുകച്ഛേദപകേഭാരവലാം  നനിയസഭഭാ ചടലാം  65  പകേഭാരവലാം
സതീകര് സഭാനതനിരനിക്കുന അങ്ങടയ തല്സഭാനത്തുനനിനസ്റ്റ് നതീകണടമനഭാവശല
ടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ് .........

മനി  .   സതീകര്: ഇഗൗ കേഭാരലലാം കേഴനിഞ്ഞെകശഷലാം അടതടുകഭാലാം.  .....(ബഹളലാം)....
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ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  ഞഭാടനഭാനസ്റ്റ് പറകഞ്ഞെഭാടട.  ബഹുമഭാനടപട
മകഞ്ചേരനി അലാംഗലാം ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് നല്കേനിയ കനഭാടതീസസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  2020
ആഗസസ്റ്റ്  14-ാ  തതീയതനി  ബള്ളറ്റനിനനില്  ഭഭാഗലാം  2  നമ്പര്  883  പകേഭാരലാം
പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനയുടട  അനുകച്ഛേദലാം  174
(സനി)  പകേഭാരലാം  14  ദനിവസടത  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  പസ്തുത  പകമയതനിടന
അവതരണഭാനുമതനികഭായനി ആവശലമുണസ്റ്റ്. 15 ദനിവസലാം മുമ്പസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങളകസ്റ്റ് സമനസസ്റ്റ്
അയയണടമനസ്റ്റ്  നനിയമസഭഭാചടലാം  3(2)  അനുശഭാസനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇരുപതഭാലാം
സകമ്മേളനലാം 24-8-2020-ല് കചരുനതനിനുള്ള കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ് തതീരുമഭാനടമടുതതുതടന
ആഗസസ്റ്റ്  13-ാ  തതീയതനിയഭായനിരുന.  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഗവര്ണര്
13-ാ  തതീയതനിതടന  സമനസസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  ഫയലനില്  ഒപ്പുവടചങ്കനിലലാം
ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിജഭാപനലാം  പുറടപടുവനിചതസ്റ്റ്  14-ാ  തതീയതനിയഭാണസ്റ്റ്.
15  ദനിവസലാംമുമ്പസ്റ്റ്  സമനസസ്റ്റ്  അയയണടമന  നനിയമസഭഭാ  ചടതനിടല  വലവസ
ലലാംഘനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  പതസ്റ്റ്  ദനിവസലാം  മുമ്പുമഭാത്രലാം  സമനസസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  അതനിലൂടട
സതീകടറ തല്സഭാനത്തുനനിനലാം നതീകലാം ടചയ്യണടമന പകമയതനിനസ്റ്റ്  ശതീ.  എലാം.
ഉമ്മേര്  നല്കേനിയ  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  സഭയുടട  മുമ്പഭാടകേ  വരുനതസ്റ്റ്  തടയുനതനിനുള്ള
ശമമഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.  ഇരുപതഭാലാം  സകമ്മേളനലാം  2020  ആഗസസ്റ്റ്  24-നസ്റ്റ്  രഭാവനിടല
9  മണനികസ്റ്റ്  നനിയമസഭഭാ  കചലാംബറനില് സകമ്മേളനിക്കുടമന അറനിയനിപഭാണസ്റ്റ്  ഗവര്ണര്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ്ഞെഭാല്  അതസ്റ്റ്  എത്ര  ദനിവസലാം
കചരണടമനസ്റ്റ്  നനിശയനികഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം  സഭയ്ക്കുണസ്റ്റ്.  സതീകര്ടകതനിടര
അതതീവഗുരുതരമഭായ ആകക്ഷപങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉയര്നവനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

മനി  .   സതീകര്: അങ്ങസ്റ്റ് അതനിടന ടമറനിറ്റനികലയസ്റ്റ് കപഭാകകേണ കേഭാരലമുകണഭാ?

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  പതനികേളമഭായനി  കകേരള  നനിയമസഭഭാ
സതീകര്ക്കുള്ള  വലകനിപരമഭായ  ബന്ധവലാം  സലാംശയകേരമഭായ  അടുപവലാം  സഭയസ്റ്റ്
അപകേതീര്തനികേരവലാം  പവനിത്രമഭായ  നനിയമസഭയുടട  അന്തസനിനുലാം  ഔനതലതനിനുലാം
മഭാനലതയ്ക്കുലാം നനിരകഭാതതുമഭാണസ്റ്റ്.  സതീകര്ടകതനിരഭായുള്ള കനഭാടതീസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  സഭയുടട  മുനനില്  ബള്ളറ്റനിനനിലൂടട  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.
സഭാകങ്കതനികേതസ്വതനില്  കേടനിചതൂങ്ങഭാടത  അതസ്റ്റ്  ചര്ച  ടചയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  അവസര
ടമഭാരുക്കുകേടയനതസ്റ്റ്  സഭയുടട  അവകേഭാശമഭാണസ്റ്റ്.  സഭഭാദലക്ഷടനതനിരഭായുള്ള
കനഭാടതീസസ്റ്റ്  സഭയുടട  മുനനിലള്ളതനിനഭാല്  അകഭാരലതനിടലഭാരു  തതീരുമഭാന
മുണഭാകുനതുവടര  ബഹുമഭാനടപട  അങ്ങസ്റ്റ്  മഹനതീയമഭായ  ഈ  കേകസര  ഒഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്
ഇവനിടട  വനനിരനികണടമനസ്റ്റ്  ഞഭാന  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്
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കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പകമയതനിനസ്റ്റ്  അവതരണഭാനുമതനി  കനടുനതനിനുള്ള
അവസരമുണഭാകുന  വനിധതനില്  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  ക്രമടപടുതണലാം.  അങ്ങസ്റ്റ്
ജനഭാധനിപതല  മരലഭാദ  മഭാനനിചടകേഭാണസ്റ്റ്,  ഞങ്ങളടട  പകമയലാം  സഭയുടട
മുനനിലള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്,  ദയവഭായനി  ടചയറനില്നനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ്ഞുനനിനടകേഭാണസ്റ്റ്
അകങ്ങയ്ടകതനിരഭായ  പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാന  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേടറ
അനുവദനികണടമനസ്റ്റ് ഞഭാന അഭലര്തനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങകയഭാടുള്ള  എലഭാ  ബഹുമഭാനവലാം  വചടകേഭാണസ്റ്റ്  പറയടട,
ഇനടത അജണയനിലള്ളതസ്റ്റ് അവനിശസ്വഭാസപകമയവമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ് ശതീ. വനി. ഡനി.
സതതീശന  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  പകമയമഭാണസ്റ്റ്.  അതുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  സമയലാം
പഭാലനിക്കുനതനില് അങ്ങയുടട അഭനിപഭായമഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന കചഭാദനിചതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം
അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞെ കേഭാരലങ്ങളകസ്റ്റ് മറുപടനി പറയഭാലാം.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങളക്കുകശഷലാം
ചര്ച ടചയ്യഭാടമന നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ്റ്റ് മുകനഭാട്ടുവചതസ്റ്റ്.

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം സഭയുടട
മുനനിലള്ള മറ്റസ്റ്റ് ബനിസനിനസ്സുകേള തതീര്പഭാകനിയകശഷലാം എടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം നലതസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ് അഞ്ചേസ്റ്റ് മണനിക്കൂര് സമയലാം അനുവദനികഭാലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്  സൂചനിപനിച,
സതീകടറ  നതീകലാം  ടചയ്യണടമന  പകമയലാം  ജൂസല  22- ാ  തതീയതനി  879-ാ
നമ്പരഭായനി ബള്ളറ്റനിന ടചയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  അകതവനിഷയലാം നനിലനനില്ടക ഗവര്ണര്
സമനസസ്റ്റ് ഒപനിട ദനിവസലാം സതീകടറ നതീകലാം ടചയ്യണടമന കനഭാടതീസസ്റ്റ് ഞഭാന ഇവനിടട
നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  നടപടനിക്രമവലാം  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണവലാം
സലാംബന്ധനിച  ചടങ്ങളനിടല  ചടലാം  3  (2)-ല്  ''ഉപചടലാം  (1)  പകേഭാരമുളള  സമനസസ്റ്റ്,
സഭാധഭാരണയഭായനി,  അങ്ങടന  പകതലകേലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തതീയതനികസ്റ്റ്  15
ദനിവസങ്ങളക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  അയയ്കകണതഭാണസ്റ്റ്.''  എനപറയുന.  ഇവനിടട  15
ദനിവസങ്ങളക്കുമുമ്പസ്റ്റ് സമനസസ്റ്റ് അയചനിരുനടവങ്കനില് സതീകടറ നതീകലാംടചയ്യണടമന
പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാന  എനനികസ്റ്റ്  അവസരലാം  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന.  എനഭാല്
സഭാകങ്കതനികേമഭായനി ഈ വലവസ മറനികേടനസ്റ്റ് രണഭാമതസ്റ്റ് സമണ് ടചയതുടകേഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പകതലകേ  അനുമതനി  നല്കേണലാം.  അലാംഗടമന  നനിലയസ്റ്റ്
എടനയുലാം  പതനിപക്ഷതനിടനയുലാം  പകതലകേ  അവകേഭാശമഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട
സതീകടറ  എതനിരഭാകനി  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  പകമയലാം  വരഭാറനില  എനള്ളതുലാം
അടനിയന്തര  പഭാധഭാനലവലാം  മനസനിലഭാകനി  ഞഭാന  ഉനയനിച  പകമയലാം
അനുവദനിചടകേഭാണ്ടുള്ള സമയക്രമലാം അനുവദനികണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
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മനി  .    സതീകര്:   ഈ സഭയുടട  അദലക്ഷടനന നനിലയനില് സഭയനിടല  ഏതസ്റ്റ്
അലാംഗതനിനുലാം  അദലക്ഷകനഭാടസ്റ്റ്  വനികയഭാജനികഭാനുലാം  വലതലസ്ത  അഭനിപഭായങ്ങള
പകേടനിപനികഭാനുലാം പകമയങ്ങള ടകേഭാണ്ടുവരഭാനുമുള്ള എലഭാ അവകേഭാശതനിനുലാംകവണനി
അവസഭാന  നനിമനിഷലാംവടര  ഞഭാന  നനിലടകേഭാളലാം  എനഭാണസ്റ്റ്  ആദലകമ  എനനികസ്റ്റ്
നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  സൂചനിപനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  അതസ്റ്റ്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
ബഭാദലതയ്ക്കുള്ളനില്  നനിനടകേഭാകണ  നനിര്വ്വഹനികഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  ഈ
സഭഭാസകമ്മേളനലാം  കനരടത  കചരഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതസ്റ്റ്.  എനഭാല്
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന  പശഭാതലതനില്  മഭാരകേമഭായ  ഒരവസ  രൂപടപട്ടുവനകപഭാള
സഭഭാസകമ്മേളനലാം മഭാറ്റനിവയഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം
ടചയ.  ആദലലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  സഭ  കൂടഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതസ്റ്റ്.  പനിനതീടസ്റ്റ്
രഭാജലസഭഭാ ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ് എലഭാ അലാംഗങ്ങളലാം തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്
എതനികചകരണ  സഭാഹചരലലാം  വന  പശഭാതലതനിലഭാണസ്റ്റ്   സഭഭാസകമ്മേളനലാം
ഇകപഭാള  കൂടഭാന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്  12-നഭാണസ്റ്റ്  കേഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്. 12-ാ തതീയതനി തടന സതീകര് ആ ഫയലനില് ഒപനിട്ടു. അനതടന
ഗവര്ണര്കസ്റ്റ് അയച. 13-ാ തതീയതനി സവകുകനരലാം ഗവര്ണര് ഫയല് തനിരനിചയച.
അനതടന വനിജഭാപനലാം പുറടപടുവനിച. 14-ാ തതീയതനി സര്ക്കുകലറ്റസ്റ്റ് ടചയ. 

ഭരണഘടനയുടട  വകുപസ്റ്റ്  179  (സനി)  പകേഭാരലാം  സതീകടറ  നതീകലാം
ടചയ്യുനതനിനുള്ള  പകമയലാം  സഭയുടട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്  വരണടമങ്കനില്  14
ദനിവസങ്ങളക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയഭാല് മഭാത്രകമ  സഭാധലമഭാവകേയുള്ളൂ.  അതസ്റ്റ്
ചടകമഭാ കേതീഴസ്റ്റ് വഴകകമഭാ അല, ഭരണഘടനയഭാണസ്റ്റ്. വനിമര്ശനിക്കുനതനിനുള്ള നനിങ്ങളടട
അവകേഭാശടത  സലാംരക്ഷനിക്കുനകതഭാടടഭാപലാം  തടന  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
ബഭാധലതകേള നനിറകവറ്റുനതനിനുള്ള ഉതരവഭാദനിതസ്വവലാം ടചയറനിനുണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ദയവഭായനി
മനസനിലഭാകണലാം. ഇകഭാരലതനില് ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ് പറയഭാലാം. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  ഭരണഘടനഭാപരമഭായഭാണസ്റ്റ് ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്
ഈ പകമയതനിനസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്. 15  ദനിവസടത  കനഭാടതീസസ്റ്റ് ടകേഭാടുതസ്റ്റ്
വനിളനിചകചര്കകണ സഭ അതനിനവസരലാം ടകേഭാടുതനിടനില.

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനസ്റ്റ്  അറനിവനിലഭാതതു
ടകേഭാണല,  15  ദനിവസടമനതസ്റ്റ്  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  മഭാറ്റലാം  വരുതഭാനുലാം
ഒഭാണ്സലനഭാകയഭാ,  ടമകസജുകേള  വഴനികയഭാ  അറനിയനികഭാനുലാം  റൂളസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി
ചടങ്ങളനില്  മഭാറ്റലാം  വരുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭരണഘടന  മഭാറ്റഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം
നമുക്കുകണഭാ;  ഇന്തലന  ഭരണഘടനയുടട  179  (സനി)  മഭാറ്റഭാന  എനനികസ്റ്റ്
അധനികേഭാരമുകണഭാ?  നനിങ്ങള വനിമര്ശനിക്കുനതനില് എനനികസ്റ്റ് സകന്തഭാഷകമയുള്ളൂ.  ആ
സകന്തഭാഷതനിനുകവണനി  ഭരണഘടന  മഭാറ്റുനതനിനസ്റ്റ്  കൂട്ടുനനില്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ?
ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്  പറകയണതസ്റ്റ്,  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനികടട.  ഞഭാന
മനസനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്  ഭരണപക്ഷവലാം  പതനിപക്ഷവലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചഭാണസ്റ്റ്  തതീയതനി
തതീരുമഭാനനിചടതനഭാണസ്റ്റ്. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ് പറയടട.
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന): സര്,
ആദലമഭായനി  എനനികസ്റ്റ്  അഭലര്തനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്, ബഹുമഭാനടപട  സതീകര്ടകതനിടര
ദദുഃസൂചനകയഭാടുകൂടനി  നടതനിയനിട്ടുള്ള  പരഭാമര്ശലാം  കരഖയനിലണഭാകേഭാന  പഭാടനില
എനതഭാണസ്റ്റ്.  12-ാ തതീയതനിയഭാണസ്റ്റ്  കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം കചര്നതസ്റ്റ്.  അനതടന
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  പതനിപക്ഷകനതഭാവനികനഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിചനിരുന,  24-ാ
തതീയതനി  രഭാജലസഭയനികലയ്ക്കുള്ള  ഉപടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  നടകഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്,
അനതടന നനിയമസഭ കചര്നകൂകട, ടസപ്റ്റലാംബര് മഭാസലാംവടര കപഭാകകേണതുകണഭാ
എനസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിച.  അനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ്റ്റ്  179 (സനി)  പകേഭാരലാം  14  ദനിവസലാം കനഭാടതീസസ്റ്റ്
ടകേഭാടുകഭാനനില എനള്ളതസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞുകൂകട?  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
നല  അറനിവള്ളതഭാണകലഭാ.  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേറനിനുലാം  അതസ്റ്റ്  അറനിയഭാമകലഭാ?  12-ാ
തതീയതനി കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ് കയഭാഗലാം കചര്നസ്റ്റ് 13-ാ തതീയതനി കനഭാടനിഫനികകഷന കപഭായഭാല്
14  ദനിവസമനിടലനള്ളതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനുലാം  ശതീ.  എലാം.
ഉമ്മേറനിനുലാം  അറനിയഭാലാം.  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ടപഭാവനിഷന  contemplate  ടചയ്യഭാന
സഭാധനികഭാത സഭാഹചരലലാം  ഇവനിടടയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനടപട സതീകര് കനരടത
അതസ്റ്റ്  സൂചനിപനിച.  ഞഭാന  അതനികലയസ്റ്റ്  കേടകഭാന  ആഗഹനിക്കുനനില.  179  (സനി)
പകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനടപട  സതീകര്  വനിചഭാരനിചഭാല്കപഭാലലാം  ഈ  പകമയലാം
പരനിഗണനയ്ടകടുകഭാന  കേഴനിയനില.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  15  ദനിവസടത
മഭാനകഡറ്ററനി  ഇല.  ശതീ.  ടകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  സതീകറഭായനിരുനകപഭാള  ടകേഭാണ്ടുവന
കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  15  ദനിവസലാം  മഭാനകഡറ്ററനി  അല. എമര്ജനസനി  ഇനകവഭാകസ്റ്റ്
ടചയഭാല്   ഒരു  ദനിവസടത  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  നനിയമസഭ  കചരഭാലാം.
അങ്ങടനയുള്ള  സഭാഹചരലലാം  ഇവനിടടയുണഭായനി,  അതനിടന  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്
സഭഭാസകമ്മേളനലാം ഇകപഭാള കചരുനതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്
കയഭാഗലാം  കൂടുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  എകനഭാടസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിചതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  സഭഭാസകമ്മേളനലാം
വനിളനിചകചര്കണടമന  ആവശലലാം  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  കനരകതയുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  സഭ
സകമ്മേളനിക്കുനതസ്റ്റ് പതനിപക്ഷതനിടന ആവശലമഭായനി ഞങ്ങള കനരടത കനഭാടതീസസ്റ്റ്
ടകേഭാടുതതഭാണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ഇവനിടട ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാടല മഹഭാമഭാരനിയുടട കപരനില്
അനടത  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  മഭാറ്റനിവയ്കകണനി  വന.  അനലാം  ഞങ്ങള  ഈ
രണസ്റ്റ്  കനഭാടതീസുലാം  ടകേഭാടുതതഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  എകനഭാടസ്റ്റ്
സലാംസഭാരനിചകപഭാള ഞഭാന സമ്മേതനിചതഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം അകദ്ദേഹലാം കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്
കയഭാഗതനില്  പടങ്കടുതതുടകേഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  കഫഭാണനില്  സലാംസഭാരനികഭാന
സഭാധനിചനില.  ഞഭാന  അകദ്ദേഹതനിടന  ഓഫതീസനില്  ചനിറ്റസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുവനിട്ടു.  അതനില്
ഒനസ്റ്റ്,  ഞങ്ങള  അടനിയന്തരപകമയലാം  അവതരനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്,  രണസ്റ്റ്,  സതീകടറ
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നതീകണടമന  ഒരു  പകമയലാംകൂടനി  ഞങ്ങള  അവതരനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്,  അതനിനുള്ള
സഗൗകേരലവലാം  സമയവലാംകൂടനി  തരടപടുതണടമനസ്റ്റ്  ഞഭാന  അകദ്ദേഹതനിടന
ഓഫതീസനില്  വനിളനിചപറയുകേയുലാം  അകദ്ദേഹകതഭാടസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം  ടചയതഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട പഭാര്ലടമനറനികേഭാരല  വകുപ്പുമനനി അനടത കേഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്  കയഭാഗതനില്
പടങ്കടുതനിടനിലഭായനിരുന,  അങ്ങസ്റ്റ്  പഭാലകഭാടഭായനിരുന,  ഞഭാന  അങ്ങടയയുലാം
വനിളനിചനിരുന.  അങ്ങസ്റ്റ് ഇലഭായനിരുന.  ഞങ്ങള സദകദ്ദേശലകതഭാടടയഭാണസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങള
ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സതീകര്  എന  മഹനതീയ  പദവനിയുടട  അന്തസസ്റ്റ്
ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന കേഭാരലതനില് അങ്ങസ്റ്റ് പരഭാജയടപടതനിടന അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  ഈ  പകമയലാം  അവതരനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സഭാമഭാനല  ജനഭാധനിപതല
മരലഭാദയുടണങ്കനില് സതീകര് എന നനിലയനില് അങ്ങസ്റ്റ് ഈ സഭാനതനിടന ഔനതലലാം
ഉയര്തനിപനിടനികഭാന ബഭാധലസനഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതലഭാലാം കവവസ്റ്റ് ടചയ്യഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം
അകങ്ങയ്ക്കുണസ്റ്റ്. അതനിനുള്ള അവസരലാം തരണടമനസ്റ്റ് ഞഭാന അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങയുടട  അവകേഭാശതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്   നനിലടകേഭാളന
ടതങ്കനിലലാം  ഇകഭാരലതനില്  ഞഭാന  നനിസഹഭായനഭാടണനസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഞഭാന  വനിചഭാരനിചഭാല്കപഭാലലാം  ഭരണഘടനയുടട  179  (സനി)  പകേഭാരമുള്ള നനിലപഭാടസ്റ്റ്
മഭാറ്റഭാന  സഭാധലമല.  ഇകഭാരലലാം  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിക്കുനടതനസ്റ്റ്
അകങ്ങയറനിയഭാലാം. ഇടതലഭാലാം അറനിഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് ഇടതഭാരു ചര്ചയഭാക്കുനതനിനുകവണനി
അങ്ങസ്റ്റ് പറയുനതഭാടണനഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന കേരുതുനതസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ദയവഭായനി അതരതനില്
കേഭാണരുതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ഏതസ്റ്റ്  തരതനിലള്ള  വനിമര്ശനലാം  ഉനയനിക്കുനതനിലലാം  ഒരു
തടസവലാം ഉളഭയവലാം എനനികനില.  ദയവഭായനി  അടുത അജണയനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകേഭാന
അനുവദനികണലാം.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  അങ്ങടനടയഭാരു  പരഭാമര്ശലാം
നടതരുതഭായനിരുന.  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  കവണടമങ്കനില്  അടുത  സഭഭാസകമ്മേളനലാം
കചരുകമ്പഭാള  അകങ്ങയ്ടകതനിടര  ഈ  പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാലാം.  അങ്ങസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
മറനകപഭാകേരുതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളകനിനനിയുലാം  അവസരമുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  അങ്ങടന
പറയരുതഭായനിരുന. അതസ്റ്റ് ശരനിയഭായനില.

മനി  .   സതീകര്: ഏതഭാണസ്റ്റ് ശരനിയഭാകേഭാതതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ചര്ചയ്ക്കുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
ഉനയനിക്കുനടതനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ശരനിയഭായനില.

മനി  .    സതീകര്: പരനിണതപജനഭായ എലഭാ സഭാകങ്കതനികേതകേളലാം അറനിയഭാവന,
സഭാകങ്കതനികേതകേള  വചടകേഭാണസ്റ്റ്  സഭടയ  എകപഭാഴുലാം  ഓര്മ്മേടപടുതനിടകഭാണനിരനിക്കുന
അകങ്ങയസ്റ്റ് അറനിയഭാവന ഒരു കേഭാരലലാം ഞഭാന വതീണ്ടുലാം ഓര്മ്മേടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്, ഞഭാന
നനിസഹഭായനഭാണസ്റ്റ്. ദയവഭായനി  ഇരനിക്കൂ.
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IV ടചയര്മഭാനമഭാരുടട പഭാനല്

മനി  .    സതീകര്: സര്വ്വശതീ ടകേ.  ദഭാസന,  മഭാതത്യു ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്,  എലാം.  വനിനടസനസ്റ്റ്
എനനിവടര  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  ഇരുപതഭാലാം  സകമ്മേളനതനിനുള്ള
ടചയര്മഭാനമഭാരുടട പഭാനലനികലയസ്റ്റ് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ടചയ്യുന.

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഭാസ്സുകേള

(1)   ലനിസസ്റ്റ്   1 (  ഓര്ഡനിനനസുകേളടട പടനികേ  )   പകേഭാരമുള്ള കേടലഭാസ്സുകേള

I. മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി   വനിജയന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) 
പകേഭാരമുള്ള 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 26 ദനി  കകേരള  യൂണനികവഴനിറ്റനി  ഒഭാഫസ്റ്റ്
ഡനിജനിറ്റല്  സയൻസസസ്റ്റ്,  ഇടനഭാകവഷന
ആനഡസ്റ്റ്  ടടകകഭാളജനി  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്,
2020  (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  295/2020
തതീയതനി 30-4-2020 ശുദനിപത്രലാം ഉളടപടട)

അല

2 2020 29 ദനി  കപടമനസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  സഭാലറതീസസ്റ്റ്  ആനസ്റ്റ്
അലവനസസസ്റ്റ്  (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020 അല

II. വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര് 

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) പകേഭാരമുള്ള
പത്രനികേ

സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 23 ദനി കകേരള മനിനറല്സസ്റ്റ് 
(ടവസനിലാംഗസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് സററ്റസ്റ്റ്സസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

III.റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന): 
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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ക്രമ 
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) 
പകേഭാരമുള്ള പത്രനികേ 
സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 36 ദനി കകേരള പബ്ളനികേസ്റ്റ് സർവ്വതീസസ്റ്റ് 
കേമ്മേതീഷന (അഡതീഷണല് 
ഫലാംഗ്ഷനസസ്റ്റ് ആസസ്റ്റ് ടറടസക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ദനി സർവ്വതീസസസ്റ്റ് അണർ ദനി വഖഫസ്റ്റ്
കബഭാ ർഡസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

IV. ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): 
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2)
പകേഭാരമുള്ള പത്രനികേ

സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 21 ദനി കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ്സസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ്
സർവ്വതീസസസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 30 ദനി കകേരള ഡനിസഭാസർ ആനസ്റ്റ് 
പബനികേസ്റ്റ് ടഹല്തസ്റ്റ് എമർജനസനി 
(ടസഷലല് ടപഭാവനിഷനസസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

3 2020 33 ദനി കകേരള ജനറല് ടസയനില്സസ്റ്റ് 
ടഭാകസ്റ്റ് (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

4 2020 39 ദനി കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ്സസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ്
സർവ്വതീസസസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് (ടസകനസ്റ്റ് 
അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 
2020

അല

5 2020 40 ദനി കകേരള ടപഭാവനിഷണല് കേളക്ഷന 
ഓഫസ്റ്റ് റവനന്യൂസസ്റ്റ് (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

6 2020 41 ദനി കകേരള ഫനിസല് ടറകസഭാണ് 
സനിബനിലനിറ്റനി (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല
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V. ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വനനിത-ശനിശുവനികേസനവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ ടതീചര്):  സര്,  തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) 
പകേഭാരമുള്ള പത്രനികേ 
സഹനിതമഭാകണഭാടയ
നസ്റ്റ്

വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 18 ദനി കകേരള എപനിടഡമനികേസ്റ്റ് 
ഡനിസതീസസസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020 

അല

2 2020 38 ദനി  കകേരള  എപനിടഡമനികേസ്റ്റ്
ഡനിസതീസസസ്റ്റ്   (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

VI.  ടതഭാഴനിലലാം  എടടകസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന):  സര്,
തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) പകേഭാരമുള്ള
പത്രനികേ സഹനിത 
മഭാകണഭാ ടയനസ്റ്റ് വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2020 24 ദനി കകേരള അഗനികളചറല് വർകകഴസ്റ്റ്
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 25 ദനി കകേരള കലബര് ടവല്ഫയ ർ ഫണസ്റ്റ്
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

3 2020 28 ദനി  കകേരള  സടലറനിലാംഗസ്റ്റ്  വർകകഴസ്റ്റ്
ടവല്ടഫയ ർ ഫണസ്റ്റ്  (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

4 2020 34 ദനി  കകേരള  ജൂവലറനി  വർകകഴസ്റ്റ്
ടവല്ടഫയ ർ ഫണസ്റ്റ്  (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല
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(1) (2) (3) (4) (5)

5 2020 37 ദനി  കകേരള  ബഭാലാംബ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി
ആനഡസ്റ്റ് പനഡനസസ്റ്റ് ലതീഫസ്റ്റ് വർകകഴസ്റ്റ്
ടവല്ടഫയ ർ ഫണസ്റ്റ്  (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

6 2020 42 ദനി  കകേരള  സഭാള  പഭാകനഷന
വർകകഴസ്റ്റ്  ടവല്ടഫയ ർ  ഫണസ്റ്റ്
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

VII.  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന):   സര്,  തഭാടഴ  പറയുന  കേടലഭാസ്സുകേള  ഞഭാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) പകേഭാരമുള്ള 
പത്രനികേ സഹനിത 
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 19 ദനി  കകേരള  കദവസസ്വലാം  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്   കബഭാർഡസ്റ്റ്
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 20 ദനി  കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവസ്റ്റ്  ടസഭാസസറ്റതീസസ്റ്റ്
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

3 2020 27 ദനി  കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവസ്റ്റ്  ടസഭാസസറ്റതീസസ്റ്റ്
(ടസകനഡസ്റ്റ് അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

VIII. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ടമഭായതീന): സര്, തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) പകേഭാരമുള്ള 
പത്രനികേ സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 31 ദനി  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനി  (അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 32 ദനി  കകേരള  പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല
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IX.  ടപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്):  സര്,
തഭാടഴപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര് 

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) 
പകേഭാരമുള്ള പത്രനികേ 
സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 22 ദനി  കകേരള  എഡന്യൂകകഷൻ
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

X. വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു ): 
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസനിടന ചടലാം 75(2) 
പകേഭാരമുള്ള പത്രനികേ 
സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 35 ദനി കകേരള സപവറ്റസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
(ടവസനിലാംഗസ്റ്റ്   ആനസ്റ്റ്  അസസനടമനസ്റ്റ്)
(അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്) ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്, 2020

അല

(2)  ലനിസസ്റ്റ്   2 (  ചടലാം   166(1)  പകേഭാരമുള്ള കേടലഭാസ്സുകേള

I. മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി   വനിജയന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:      

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്നമ്പർ     തതീയതനി 

1 399/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 1/2019/ഇഎനവനിറ്റനി. 3-6-2019 അടത

2 565/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 25/2019/കഹഭാലാം 19-8-2019 അടത

3 843/2019 എസസ്റ്റ്.സനി3/102/2019/കഹഭാലാം 26-10-2019 അടത

4 877/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 9/2019/പനി ആനസ്റ്റ് എആര്ഡനി. 13-11-2019 അടത

5 127/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര്. 487/2020/കഹഭാലാം 7-2-2020 അല

6 156/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 9/2020/കഹഭാലാം 24-2-2020 അല
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7 171/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 12/2020/കഹഭാലാം 29-2-2020 അല

8 175/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 51/2020/കഹഭാലാം 24-2-2020 അല

9 176/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 51/2020/കഹഭാലാം 24-2-2020 അല

10 177/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 51/2020/കഹഭാലാം 24-2-2020 അല

11 178/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 333/2020/കഹഭാലാം 30-1-2020 അല

12 179/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 376/2020/കഹഭാലാം 3-2-2020 അല

13 180/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 373/2020/കഹഭാലാം 3-2-2020 അല

14 191/2020 കഹഭാലാം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/66/2020-കഹഭാലാം 7-3-2020 അല

15 192/2020 60903/എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/2016/ കഹഭാലാം 7-3-2020 അല

16 200/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര്  811/2020/കഹഭാലാം 11-3-2020 അല

17 247/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  16/2020/കഹഭാലാം 25-3-2020 അല

18 279/2020 കഹഭാലാം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 5/33/2020-കഹഭാലാം 21-4-2020 അല

19 300/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 1048/2020/കഹഭാലാം 24-4-2020 അല

20 301/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര്   90/2020/ ജനിഎഡനി. 6-5-2020 അല

21 305/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 28/2020/കഹഭാലാം 9-5-2020 അല

22 306/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് .103/2020/കഹഭാലാം 7-5-2020 അല

23 307/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 104/2020/കഹഭാലാം 7-5-2020 അല

24 308/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 105/2020/കഹഭാലാം 7-5-2020 അല

25 309/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 106/2020/കഹഭാലാം 7-5-2020 അല

26 310/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 107/2020/കഹഭാലാം 7-5-2020 അല

27 311/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 27/2020/കഹഭാലാം 7-5-2020 അല

28 313/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 1133/2020/കഹഭാലാം 12-5-2020 അല

29 340/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര്  112/2020/കഹഭാലാം 22-5-2020 അല

30 341/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 1142/2020/കഹഭാലാം 13-5-2020 അല

31 342/2020 60903/എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/2016/കഹഭാലാം 22-5-2020 അല

32 351/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 117/2020/കഹഭാലാം 27-5-2020 അല

33 367/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 1254/2020/കഹഭാലാം 29-5-2020 അല

34 386/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  35/2020/കഹഭാലാം 9-6-2020 അല

35 416/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 21/2020/ജനിഎഡനി. 22-6-2020 അല
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വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമ്പര് സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ  സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം     സസ്വഭഭാവലാം 

1

ജഡ്ജസ്റ്റ് (റനിട) ഡനി. 
ശതീവലഭന കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് (സനിബനി 
എന യുവഭാവനിടന 
കേസഡനി മരണലാം 
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്)

-

അകനസ്വഷണ
കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സര്കഭാര്

അതനിനകമല്
സസ്വതീകേരനിച

നടപടനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

അല

2

ജസനിസസ്റ്റ്(റനിട) പനി. 
എസസ്റ്റ്. കഗഭാപനിനഭാഥന 
കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് 
(പുറ്റനിങ്ങല് 
കദവതീകക്ഷത്രതനിടല 
ടവടനിടകടസ്റ്റ് ദരന്തലാം 
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് )

-

അകനസ്വഷണ
കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സര്കഭാര്

അതനിനകമല്
സസ്വതീകേരനിച

നടപടനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

അടത

3

മുനഭാക 
സമുദഭായങ്ങളനിടല 
സഭാമ്പതനികേമഭായനി 
പനിനഭാകലാം 
നനില്ക്കുന 
വനിഭഭാഗങ്ങളകഭായുള്ള 
കകേരള സലാംസഭാന 
കേമ്മേതീഷന 
(ടകേ
.എസസ്റ്റ്.
സനി.
ഇ.ബനി.
സനി.എഫസ്റ്റ്.സനി.)

2016 മുതല്
2019 വടര

കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സര്കഭാര്

അതനിനകമല്
സസ്വതീകേരനിച

നടപടനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

അല



18  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

4

കകേരള സലാംസഭാന 
മുനഭാക സമുദഭായ 
കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് (സമുനതനി)

2013-14
&2014-15

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത

5
കകേരള സലാംസഭാന 
വനിവരഭാവകേഭാശ 
കേമ്മേതീഷന

2015-16
&2016-17

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

6
ടസനര് കഫഭാര് 
ടഡവലപ്ടമനസ്റ്റ് 
സഡതീസസ്റ്റ് 

2017-18 ഭരണ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

7 കകേരള പബനികേസ്റ്റ് 
സര്വ്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന 2017-18

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

ടമകമ്മേഭാറഭാണവലാം
അടത

8 ടടകകഭാപഭാര്കസ്റ്റ് 2018-19

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം
വഭാര്ഷനികേ
ആഡനിറ്റസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ട്ടുലാം

അടത

9 ടകേഭാചനി ടമകട്രഭാ 
ടറയനില് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2018-19 വഭാര്ഷനികേ

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ     തതീയതനി 

(1) (2) (3) (4)

1 991/2019 സ.ഉ.(സകേ) നമ്പര്  23/2019/കനഭാർക 17-12-2019
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(1) (2) (3) (4)

2 995/2019 സ.ഉ.(സകേ) നമ്പര് 19/2019/കനഭാർക 1-11-2019

3 3/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 3738/2019/കഹഭാലാം 24-12-2019

4 18/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 1/2020/കഹഭാലാം 4-1-2020

5 37/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 108/2020/കഹഭാലാം 16-1-2020

6 42/2020 കഹഭാലാം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/172/2019-കഹഭാലാം 17-1-2020

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ     തതീയതനി 

1 997/2019 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 3526/2019/കഹഭാലാം 4-12-2019

2 35/2020 ജനി.ഒ.(ആർറ്റനി.) നമ്പര് 15/2020/കഹഭാലാം 3-1-2020

3 76/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 4/2020/കഹഭാലാം 28-1-2020

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചതസ്റ്റ്:

ക്രമനമ്പര് എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 74/2020 ജനി.ഒ(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര്.33/2020/കഹഭാലാം 28-1-2020

2 88/2020 ജനി.ഒ(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 34/2020/കഹഭാലാം 28-1-2020

3 90/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 5/2020/കഹഭാലാം 29-1-2020

4 124/2020 കഹഭാലാം-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 2/278/2019-കഹഭാലാം 15-2-2020

5 153/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 53/2020/കഹഭാലാം 25-2-2020
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II. വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര് എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ 
സഹനിത 
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

നമ്പർ തതീയതനി 

1 56/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
32/2019/ഐഡനി.

8-12-2019 അല

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ

നമ്പര് 
സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്
വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം 

1
കകേരള 
ആകടഭാടമഭാസബല്സസ്റ്റ് 
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

2014-15
മുതല് 

2017-18
വടര 

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

2
കകേരള ടക്ലെയ്സസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് 
സനിറഭാമനികേസ്റ്റ് കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

2018-19 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

3 ആകടഭാകേഭാസസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2018-19 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

4 ടസയനില്-എസസ്റ്റ് .സനി .എല്.
കകേരള ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2018-19 വഭാര്ഷനികേ

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

5

കകേരള മനിനറല്സസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് 
ടമറ്റല്സസ്റ്റ് 
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്(ടകേ.
എലാം.എലാം.എല്.)

2018-19 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:
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ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ    തതീയതനി

1 5/2020 സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 
1/2020/കേഭാ.യു.വ.

1-1-2020

III. റവനന്യൂവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്നമ്പർ തതീയതനി 

1 123/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 14/2020/ആര്ഡനി. 14-2-2020 അല

2 147/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 19/2020/ആര്ഡനി. 24-2-2020 അല

3 166/2020 സ.ഉ.(അചടനി)നമ്പര്. 20/2020/റവ. 2-3-2020 അല

4 231/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 26/2020/ആര്ഡനി. 20-3-2020 അല

5 232/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 28/2020/ആര്ഡനി. 20-3-2020 അല

6 248/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 31/2020/ആര്ഡനി. 23-3-2020 അല

7 272/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 32/2020/ആര്ഡനി. 24-3-2020 അല

8 273/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 30/2020/ആര്ഡനി. 20-3-2020 അല

9 278/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 27/2020/ആര്ഡനി. 20-3-2020 അല

10 297/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 35/2020/ആര്ഡനി. 3-5-2020 അല

11 375/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 
4/2020/ എചസ്റ്റ്എസ്ജനി.

8-6-2020 അല

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:
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ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 996/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 92/2019/ആർഡനി. 19-12-2019

2 100/2020 ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്) നമ്പര് 
2/2020/എചസ്റ്റ്എസ്ജനി.

2-2-2020

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ 
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 97/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  8/2020/ആര്ഡനി. 4-2-2020

2 105/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 11/2020/ആര്ഡനി. 10-2-2020

IV. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന ): സര്, തഭാടഴ പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്നമ്പർ തതീയതനി 

1 208/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 10/2020/ട്രഭാന. 16-3-2020 അല

2 244/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 8/2020/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 5-3-2020 അല

3 253/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  15/2020/ട്രഭാന 25-3-2020 അല

4 258/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  18/2020/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 31-3-2020 അല

5 259/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 19/2020/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 31-3-2020 അല

6 274/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 20/2020/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 15-4-2020 അല

7 284/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 21/2020/ട്രഭാന. 22-4-2020 അല

8 289/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്22/2020/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 23-4-2020 അല

9 294/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 23/2020/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 30-4-2020 അല

10 302/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 24/2020/ട്രഭാന 6-5-2020 അല

11 303/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 25/2020/ട്രഭാന 6-5-2020 അല

വതീണ്ടുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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12-2-2020-നുലാം  3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ 
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 994/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  42/2019/ട്രഭാനസസ്റ്റ് 6-12-2019

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ 
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി

1 14/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 44/2019/ട്രഭാന 7-12-2019

V. തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപള്ളനി): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന വതീണ്ടുലാം
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 527/2019 സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 31/2019/മതുവ. 2-8-2019

2 13/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 44/2019/എഫസ്റ്റ്&പനിഡനി. 6-12-2019

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 72/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  1/2020/എഫസ്റ്റ്&പനിഡനി 4-1-2020

VI. ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): 
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 
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ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്നമ്പർ തതീയതനി 

1 60/2005 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 34/2005/ഫനിന. 18-1-2005 അടത

2 753/2005 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 344/2005/ഫനിന. 25-7-2005 അടത

3 754/2005 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 346/2005/ഫനിന. 26-7-2005 അടത

4 755/2005 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 350/2005/ഫനിന. 27-7-2005 അടത

5 93/2006 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 29/06/ഫനിന. 19-1-2006 അടത

6 94/2006 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  34/06/ഫനിന. 20-1-2006 അടത

7 95/2006 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  38/2006/ഫനിന. 21-1-2006 അടത

8 96/2006 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  39/2006/ഫനിന. 23-1-2006 അടത

9 445/2006 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 244/2006/ഫനിന. 5-6-2006 അടത

10 158/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 27/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 27-2-2020 അല

11 159/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 26/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 26-2-2020 അല

12 160/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 29/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 28-2-2020 അല

13 165/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 30/2020/ടനിഡനി. 29-2-2020 അല

14 222/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 40/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 17-3-2020 അല

15 223/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 41/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 17-3-2020 അല

16 265/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 51/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-4-2020 അല

17 267/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 52/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 3-4-2020 അല

18 285/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 58/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 24-4-2020 അല

19 286/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 59/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 24-4-2020 അല

20 287/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 60/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 24-4-2020 അല

21 288/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 61/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 24-4-2020 അല

22 314/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 64/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല
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23 315/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 65/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

24 316/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 66/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

25 317/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 67/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

26 318/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 68/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

27 319/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 69/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

28 320/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 70/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

29 321/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്71/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

30 322/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 72/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 14-5-2020 അല

31 329/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 74/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 19-5-2020 അല

32 349/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  78/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 28-5-2020 അല

33 353/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 79/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 29-5-2020 അല

34 354/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 80/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 29-5-2020 അല

35 355/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 81/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 29-5-2020 അല

36 356/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 82/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 29-5-2020 അല

37 357/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 83/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 29-5-2020 അല

38 - ടകേഎഫസ്റ്റ് സനി/എചസ്റ്റ്ആർ/ 1519/2019-20 23-1-2020 അല

39 - ടകേഎഫസ്റ്റ് സനി/എചസ്റ്റ്ആർ/ 1520/2019-20 5-2-2020 അല

(i) വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ

ക്രമ
നമ്പര് സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ  പത്രനികേ
സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം

(1) (2) (3) (4) (5)

1 കകേരള കേയര് ടതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് 2018-19 വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം അടത

2
കേലാംപസ്റ്റ് കട്രഭാളര്  &
ഒഭാഡനിറ്റര്  ജനറല്
ഒഭാഫസ്റ്റ് ഇന്തല

2017-18 ടപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങടളക്കുറനി
ചള്ള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ബഭാധകേമല
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(1) (2) (3) (4) (5)

3
കേലാംപസ്റ്റ് കട്രഭാളര്  &
ഒഭാഡനിറ്റര്  ജനറല്
ഒഭാഫസ്റ്റ് ഇന്തല

2017-18 ഇകകണഭാമനികസ്റ്റ്
ടസക്ടറനിടന
കുറനിചള്ള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ബഭാധകേമല

4
കേലാംപസ്റ്റ് കട്രഭാളര്  &
ഒഭാഡനിറ്റര്  ജനറല്
ഒഭാഫസ്റ്റ് ഇന്തല

2018-19

കകേരള  സര്കഭാരനിടന
സലാംബന്ധനിച  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്
അകഗൗണസ്റ്റ്സുലാം  (വഭാലലലാം
I&II)  അകപഭാപനികയഷന
അകഗൗണസ്റ്റ്സുലാം 

ബഭാധകേമല

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ നമ്പര് എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 51/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  3/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 21-1-2020

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ നമ്പര് എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 52/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 4/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 22-1-2020

2 53/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 5/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 22-1-2020

3 63/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 7/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 28-1-2020

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമന
മ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

(1) (2) (3) (4)

1 89/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 12/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020

2 91/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 14/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020
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3 92/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 16/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020

4 93/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  18/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020

5 94/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 15/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020

6 95/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 17/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020

7 96/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  13/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 1-2-2020

8 106/2020 സ.ഉ.(പനി) നമ്പര്  22/2020/നനി.വ. 6-2-2020

9 108/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 20/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 6-2-2020

10 109/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  21/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 6-2-2020

VII.   കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമഭാര്): സര്,  തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത 
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ തതീയതനി

1 304/2020 ജനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്6/2020/അഗനി.

5-5-2020 അല

(ii) വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ

ക്രമ
നമ്പര് സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ  സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം     സസ്വഭഭാവലാം 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസതീസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2013-14

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത

2 കകേരള ലഭാനസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമനസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2014-15

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 കകേരള അകഗഭാ ടമഷനിനറനി 
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2018-19

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത

4 ഒഭായനില് പഭാലാം ഇന്തല 
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2018-19

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത

VIII.  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബഭാലന):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമ

നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് നമ്പർ തതീയതനി 

1 263/2020 ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 
34/2020/നനിയമലാം

1-4-2020 അല

2 338/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്3/2020/ 
എസസ്റ്റ്. സനി.എസസ്റ്റ്. റ്റനി.ഡനിഡനി.

14-5-2020 അല

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ:

ക്രമ

നമ്പര്
സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ  സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേ  സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 കകേരള സലാംസഭാന ചലചനിത്ര
അകഭാദമനി 

2011-12
മുതല്

2017-18
വടര

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത

2
കകേരള സലാംസഭാന ചലചനിത്ര
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന 
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

2015-16
വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 ഇടുകനി ജനിലഭാ ലതീഗല് 
സര്വതീസസസ്റ്റ് അകതഭാറനിറ്റനി

2015-16

2016-17
പകതലകേ ഓഡനിറ്റസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

4 മഭാര്ഗ്ഗനി കേഥകേളനി കകേന്ദ്രലാം

2015-16
മുതല്

2018-19
വടര

വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

5

അഡസ്വകകറ്റസ്റ്റ് ജനറലനിടനയുലാം 
അഡനിനനിസസ്റ്റ് കട്രറ്റര് ജനറല് 
&ഒഫനിഷലല് ട്രസനിയുടടയുലാം 
കേഭാരലഭാലയലാം

2016-17 ഭരണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അല

6 കകേരള സലാംസഭാന പനിനഭാക
വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷന 2017-18 ആഡനിറ്റസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

7 ഉണ്ണഭായനിവഭാരലര് സഭാരകേ 
കേലഭാനനിലയലാം 2018-19 വഭാര്ഷനികേ

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമനമ്പര് എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 410/2019 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര്18/2019/ലഭാ 24-6-2019

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ

നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ  വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 85/2020 ജനി.ഒ(ആര്.റ്റനി) നമ്പര് 
26/2020/ലഭാ.

6-1-2020

2 110/2020 ജനി.ഒ(ആര്.റ്റനി) നമ്പര് 
25/2020/ലഭാ.

6-1-2020
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IX. ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വനനിത-ശനിശുവനികേസനവലാം  വകുപ്പുമനനി 
(ശതീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   ടടശലജ ടതീചര്): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത 
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്നമ്പർ തതീയതനി 

1 261/2020 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര് 2/2020/എസ്ടജ ഡനി. 22-3-2020 അല

2 262/2020 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര് 3/2020/എസ്ടജ ഡനി. 28-3-2020 അല

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ:

ക്രമ

നമ്പര്
സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്  
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം 

1
കകേരള സലാംസഭാന 
വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ 
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

2012-13 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

2

ദനി ഫഭാര്മസന്യൂടനികല്  
കകേഭാര്പകറഷന 
(ഐ.എലാം) കകേരള 
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് (ഔഷധനി)

2017 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ

നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 1012/2019 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര് 13/2019/എസ്ടജ ഡനി. 2-11-2019

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:
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ക്രമ

നമ്പര്
എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 33/2020 സ.ഉ(അചടനി)) നമ്പര് 1/2020/സഭാ.നതീ.വ. 6-1-2020

X. ടപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 
സര്,   തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

നമ്പർ തതീയതനി 

1 84/2020 ജനി. ഒ.(പനി) നമ്പര് 09/2020/ടനിഡനി. 30-1-2020 അല

2 86/2020 ജനി. ഒ.(പനി) നമ്പര് 10/2020/ടനിഡനി. 30-1-2020 അല

3 120/2020 ജനി. ഒ.(പനി)  നമ്പര് 19/2020/ടഭാകസസ്റ്റ് 3-2-2020 അല

4 198/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 33/2020/ടനിഡനി. 11-3-2020 അല

5 199/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  34/2020/ടനിഡനി. 11-3-2020 അല

6 260/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  48/2020/നനിവ. 31-3-2020 അല

7 312/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  62/2020/ടനിഡനി. 30-4-2020 അല

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 968/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 199/2019/ടഭാകസസ്റ്റ് 10-12-2019

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 67/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 06/2020/റ്റനി.ഡനി. 23-1-2020
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XI.  ടതഭാഴനിലലാം  എടടകസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന):  സര്,
തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്നമ്പർ തതീയതനി 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 547/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 129/2019/ടനിഡനി. 17-8-2019 അടത

2 812/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  167/2019/ടനിഡനി. 6-11-2019 അടത

3 114/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 20/2020/എല്ബനിആര്. 3-2-2020 അല

4 132/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 23/2020/എല്ബനിആര്. 12-2-2020 അടത

5 133/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 23/2020/എല്ബനിആര്. 12-2-2020 അടത

6 134/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  23/2020/എല്ബനിആര്. 12-2-2020 അടത

7 135/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 23/2020/എല്ബനിആര്. 12-2-2020 അടത

8 136/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 23/2020/എല്ബനിആര്. 12-2-2020 അടത

9 157/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  27/2020/എല്ബനിആര്. 24-2-2020 അടത

10 163/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 30/2020/എല്ബനിആര്. 27-2-2020 അല

11 164/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 29/2020/എല്ബനിആര്. 27-2-2020 അല

12 184/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 35/2020/എല്ബനിആര്. 6-3-2020 അല

13 203/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  38/2020/ടനിഡനി. 12-3-2020 അല

14 216/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 34/2020/എല്ബനിആര്. 6-3-2020 അല

15 217/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 36/2020/എല്ബനിആര്. 7-3-2020 അല
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(1) (2) (3) (4) (5)

16 218/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  37/2020/എല്ബനിആര്. 10-3-2020 അല

17 358/2020 സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 44/2020/ടതഭാഴനില് 26-5-2020 അല

18 371/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  45/2020/എല്ബനിആര്. 26-5-2020 അല

19 383/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 49/2020/എല്ബനിആര്. 3-6-2020 അല

20 409/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 54/2020/എല്ബനിആര്. 17-6-2020 അല

21 411/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 52/2020/എല്ബനിആര്. 9-6-2020 അല

22 422/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 58/2020/എല്ബനിആര്. 24-6-2020 അല

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ:

ക്രമ
നമ്പര്

സഭാപനലാം 
റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ 

പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം

1
കകേരള ഗഭാര്ഹനികേ ടതഭാഴനിലഭാളനി 
കക്ഷമനനിധനി പദതനി

2012-13
വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ഓഡനിറ്റസ്റ്റ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം

അടത

2
കകേരള ബതീഡനി, ചുരുടസ്റ്റ് ടതഭാഴനിലഭാളനി 
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

2016-17
വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ഓഡനിറ്റസ്റ്റ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം

അടത

3
കകേരള ടചറുകേനിട കതഭാടലാം 
ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി 
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

2018-19
പവര്തന ഓഡനിറ്റസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
അടത

4 മലബഭാര് ഡനിസനിലറതീസസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2018-19
വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം
അടത

5
ട്രഭാവനകൂര് ഷുകഗഴസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് 
ടകേമനികല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

2018-19
വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

ഫനിനഭാനഷലല്
കസറ്റസ്റ്റ്ടമനലാം

അടത
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12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 963/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 121/2019/എല്ബനിആർ. 25-11-2019

2 964/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 121/2019/എല്ബനിആർ. 25-11-2019

3 965/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 121/2019/എല്ബനിആർ. 25-11-2019

4 966/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 121/2019/എല്ബനിആർ. 25-11-2019

5 1021/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 139/2019/എല്ബനിആർ. 24-12-2019

6 34/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 143/2019/എല്ബനിആർ. 30-12-2019

7 75/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 9/2020/എല്ബനിആർ. 23-1-2020

8 82/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 137/2019/എല്ബനിആർ. 23-12-2019

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചതസ്റ്റ്:

ക്രമ

നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ     തതീയതനി 

1 426/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 94/2019/ടനിഡനി. 29-6-2019

2 1/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 1/2020/ടനിഡനി. 1-1-2020

3 44/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 8/2020/എല്ബനിആർ. 16-1-2020

4 60/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 12/2020/എല്ബനിആർ. 24-1-2020

5 61/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 13/2020/എല്ബനിആർ. 24-1-2020

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:
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ക്രമ 
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 471/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 63/2019/എല്ബനിആർ. 22-6-2019

2 130/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്22/2020/എല്ബനിആർ. 7-2-2020

XII.  ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാതമന):
സര്,  തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേ 
സഹനിതമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്

നമ്പർ     തതീയതനി 

1 168/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
3/2020/സനിഎഡനി.

29-2-2020 അല

2 237/2020 സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 
5/2020/ഭ.ടപഭാ.വനി.വ.

17-3-2020 അല

3 271/2020 സ.ഉ.(പനി) 
നമ്പര്6/2020/ഭ.ടപഭാ.വനി.വ.

4-3-2020 അല

XIII.  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന  കേടലഭാസ്സുകേള  ഞഭാന
കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് നമ്പർ തതീയതനി 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 405/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്62/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 30-5-2019 അടത

2 419/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 59/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 27-5-2019 അടത

3 422/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 65/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 6-6-2019 അടത
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(1) (2) (3) (4) (5)

4 446/2019 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്53/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 21-5-2019 അടത

5 854/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്114/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 10-10-2019 അടത

6 150/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 11/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 14-2-2020 അല

7 172/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 14/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 24-2-2020 അല

8 173/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്15/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 26-2-2020 അല

9 174/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്20/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

3-3-2020 അല

10 183/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്. 19/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

3-3-2020 അല

11 187/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 81/2019/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

22-7-2019 അല

12 188/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 23/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

4-3-2020 അല

13 189/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്26/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

7-3-2020 അല

14 194/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്21/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

4-3-2020 അല

15 195/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 115/2019/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

10-10-2019 അല

16 206/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 16/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

2-3-2020 അല

17 207/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 17/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

2-3-2020 അല
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(1) (2) (3) (4) (5)

18 214/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 27/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 10-3-2020 അല

19 219/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 24/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

6-3-2020 അല

20 227/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 18/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 2-3-2020 അല

21 228/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്29/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

16-3-2020 അല

22 229/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 7/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 23-1-2020 അല

23 246/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 32/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

25-3-2020 അല

24 290/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 36/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

23-4-2020 അല

25 291/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 35/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

23-4-2020 അല

26 323/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 40/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

14-5-2020 അല

27 332/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 41/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

14-5-2020 അല

28 334/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 10/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

13-2-2020 അല

29 336/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  42/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

14-5-2020 അല

30 347/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 44/2020/കകേഭാ-
ഓപസ്റ്റ്

25-5-2020 അല
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12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ് ആ ർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ     തതീയതനി 

1 402/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  61/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 30-5-2019

2 579/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  86/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 30-7-2019

3 17/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  134/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 19-12-2019

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ    തതീയതനി 

1 526/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  71/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 22-6-2019

2 577/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  82/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 25-7-2019

3 638/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  87/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 6-8-2019

4 11/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 1/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 4-1-2020

5 46/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  117/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 26-10-2019

6 47/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  125/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 4-12-2019

7 48/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  126/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 7-12-2019

8 49/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 128/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 10-12-2019

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:
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ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ     തതീയതനി

1 400/2019 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര് 56/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 24-5-2019

2 38/2020 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര് 105/2019/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 1-10-2019

3 55/2020 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര്  02/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 13-1-2020

4 79/2020 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര്  3/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 14-1-2020

5 81/2020 ജനി.ഒ(പനി) നമ്പര് . 6/2020/കകേഭാ-ഓപസ്റ്റ് 21-1-2020

XIV. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ടമഭായതീന): സര്, തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് നമ്പർ    തതീയതനി

1 666/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
56/2019/എല്എസ്ജനിഡനി.

5-9-2019 അടത

2 139/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
11/2020/എല്എസ്ജനിഡനി.

30-1-2020 അല

3 276/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
35/2020/എല്എസ്ജനിഡനി.

17-4-2020 അല

4 277/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
36/2020/എല്എസ്ജനിഡനി.

17-4-2020 അല

വതീണ്ടുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 951/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  86/2019/എല്എസ്ജനിഡനി. 2-12-2019

2 1011/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  87/2019/എല്എസ്ജനിഡനി. 6-12-2019

3 32/2020 സ.ഉ.(അ) നമ്പര്  5/2020/തസസ്വഭവ. 10-1-2020
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XV.  മതലബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി
വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):  സര്, തഭാടഴ പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ 
സഹനിത 
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 197/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 3/2020/എഫസ്റ്റ്&പനിഡനി. 10-3-2020 അല

2 233/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 5/2020/എഫസ്റ്റ്&പനിഡനി. 20-3-2020 അല

3 407/2020 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  8/2020/എഫസ്റ്റ്&പനിഡനി. 15-6-2020 അല

XVI. വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത 
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് നമ്പർ തതീയതനി 

1 328/2020 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്) നമ്പര്  10/2020/ 
എഫസ്റ്റ്&ഡബത്യുഎല്ഡനി.

14-5-2020 അല

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ

ക്രമ
നമ്പര്

സഭാപനലാം 
റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേ  സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം 

1 മതീറ്റസ്റ്റ് കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഒഭാഫസ്റ്റ് 
ഇന്തലഭാ ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് 2015-16 വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

കേണക്കുകേളലാം അടത

12-2-2020-നുലാം 3-3-2020-നുലാം  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ 
നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 973/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 9/2019/എഫസ്റ്റ്&ഡബത്യുഎല്ഡനി. 17-8-2019
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13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ നമ്പര് എസസ്റ്റ്. ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 585/2019 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
10/2019/എഫസ്റ്റ്&ഡബത്യുഎല്ഡനി.

27-8-2019

XVII.  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജു):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന  കേടലഭാസ്സുകേള  ഞഭാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ

നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് നമ്പർ തതീയതനി

1 985/2019 ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്) നമ്പര്  379/2019/ആർഡനി. 18-12-2019 അടത

2 107/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്  10/2020/ആർഡനി. 6-2-2020 അല

3 152/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 9/2020/എചസ്റ്റ്ഇഡനിഎന. 10-2-2020 അല

4 - ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്) നമ്പര്  112/2020/ആർഡനി. 20-3-2020 അല

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ:

ക്രമ
നമ്പര് സഭാപനലാം 

റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ  സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം സസ്വഭഭാവലാം 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 കകേരള സലാംസഭാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന 2018-19 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

2 കകേരള സലാംസഭാന ഉനത 
വനിദലഭാഭലഭാസ കേഗൗണ്സനില് 2018-19 വഭാര്ഷനികേ

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത



42  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

3 എലാം.ജനി. സര്വ്വകേലഭാശഭാല 2019
വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

(വഭാലലലാം I &II)
അല

4 കേഭാലനികറ്റസ്റ്റ് സര്വ്വകേലഭാശഭാല 2019 വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അല

3-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമ

നമ്പര് 

എസസ്റ്റ്. ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 18/2019 ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര്  8/2019/ആർഡനി. 7-1-2019

XVIII. ടടവദത്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): സര്, തഭാടഴ പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമ

നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന കേഭാലതഭാമസ 
പത്രനികേ സഹനിത
മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് നമ്പർ തതീയതനി 

1 - 560/ഡനിഡനി(ടനി)/2018/ടകേഎസസ്റ്റ്ഇആർസനി. 8-7-2019 അടത

വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളടട റനികപഭാർട്ടുകേൾ:

ക്രമ
നമ്പര്

സഭാപനലാം 
റനികപഭാർടനിടന കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേ

സഹനിത മഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വർഷലാം    സസ്വഭഭാവലാം

1 എനര്ജനി മഭാകനജ് ടമനസ്റ്റ് 
ടസനര്-കകേരള 2017-18 വഭാര്ഷനികേ

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അടത

13-3-2020-നസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവചതസ്റ്റ്:

ക്രമനമ്പര് എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വനിജഭാപനതനിടന 

നമ്പർ തതീയതനി 

1 112/2020 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 3/2020/പവര് 5-2-2020
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XIX.  നനിയമസഭഭാ ടസക്രടറനി  (ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    വനി  .    ഉണ്ണനികൃഷ്ണന നഭായര്):  സര്,
നനിയമസഭ  പഭാസഭാകനിയ  ബനില്ലുകേളനില്  ഗവര്ണറുടട  അലാംഗതീകേഭാരലാം   ലഭനിച  തഭാടഴ
പറയുന ആക്ടുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ആകനിടന

വര്ഷലാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2020 4 2020-ടല കകേരള ധനവനിനനികയഭാഗ ആകസ്റ്റ്

2 2020 5 2020-ടല  കകേരള  ധനവനിനനികയഭാഗ(2-ാനമ്പർ)
ആകസ്റ്റ്

(3)  ലനിസസ്റ്റ്   3     (  ചടലാം   236(5)   പകേഭാരമുള്ള കേടലഭാസ്സുകേള  )

I. മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി   വനിജയന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി
കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

XIV – ആഭലന്തര കേഭാരലങ്ങള 2018-19 3 10, 40-87

II.  റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന ): 
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി
കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

II – ഭൂനനികുതനിയുലാം കദവസസ്വവലാം 2016-17 1 21

IX – തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം
ഗഭാമവനികേസനവലാം 

     ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം 
2018-19 3 3-5
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III.  ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി
കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനി
കേ വര്ഷലാം

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

VIII – സഭാമ്പതനികേ
          കേഭാരലങ്ങള

2015-16 5 32-34

2017-18 2 1-4

IV.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്): സര്,  തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി
കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനി
കേ വര്ഷലാം

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

I – കൃഷനിയുലാം
                 മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം
                  മതലബന്ധനവലാം

2015-16 5 13

V. പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബഭാലന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി

കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനി
കേ വര്ഷലാം

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

XIII – സഭാമൂഹലകസവനലാം 2017-18 2 2

VI. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ടമഭായതീന): സര്, തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി
കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷലാം

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

IX – തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം
ഗഭാമവനികേസനവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം

2016-17 1 36-40

2018-19 3 53-57

VII.   ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജു):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന  കേടലഭാസ്സുകേള  ഞഭാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി
കേഭാലതഭാമസപത്രനികേകേളടട വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നമ്പര് ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

VI – വനിദലഭാഭലഭാസലാം

2015-16 5 24, 35, 36

2017-18 2 42

2018-19 3 72

(4)  ലനിസസ്റ്റ്   4  (  ചടലാം   236(6)   പകേഭാരമുള്ള കേടലഭാസ്സുകേള  )

I. മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി   വനിജയന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

(1) (2) (3)

III - നതീതനിനലഭായ നനിര്വ്വഹണലാം 2010-11 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

'' 2011-12 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

'' 2012-13 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

'' 2013-14 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

'' 2014-15 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

'' 2015-16 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്
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(1) (2) (3)

XXI - ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം 2015-16
ആഭലന്തര  വകുപസ്റ്റ്-  കകേരള
കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഹഗൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  &
കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന.

III - നതീതനിനലഭായ നനിര്വ്വഹണലാം 2016-17 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

III - നതീതനിനലഭായ നനിര്വ്വഹണലാം 2017-18 ആഭലന്തര (സനി) വകുപസ്റ്റ്

XIII-ജയനിലകേള
2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേസഹനിതലാം)

ആഭലന്തര (ബനി) വകുപസ്റ്റ്

XLVI- സഭാമൂഹല
           സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം
            കക്ഷമവലാം

2018- 19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)
ആഭലന്തരവകുപസ്റ്റ്

II-സലാംസഭാന 
ഭരണതലവനമഭാര്, മനനിമഭാര്, 
ആസഭാന ഉകദലഭാഗസനഭാര്

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

ടപഭാതുഭരണ  (ടസഷലല്-
ഇ) വകുപസ്റ്റ് (കകേരള പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന)

XXXVII-വലവസഭായങ്ങള
2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേസഹനിതലാം)

ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  &  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേവനിദല  (എ)
വകുപസ്റ്റ് (ടടകകഭാപഭാര്കസ്റ്റ്)

XIV-കസഷനറനിയുലാം അചടനിയുലാം 
മറ്റസ്റ്റ് ഭരണപരമഭായ 
സര്വ്വതീസുകേളലാം

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

ഉനതവനിദലഭാഭലഭാസ
(എചസ്റ്റ്) വകുപസ്റ്റ്

XVI-ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം
2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേസഹനിതലാം)

ടപഭാതുഭരണലാം
(സസനനികേകക്ഷമലാം)

II-സലാംസഭാന 
ഭരണതലവനമഭാര്, മനനിമഭാര്, 
ആസഭാന ഉകദലഭാഗസനഭാര്

2019-20
ഉകദലഭാഗസ ഭരണ

പരനിഷഭാര (എ.ആര്11)
വകുപസ്റ്റ്

XIV-കസഷനറനിയുലാം അചടനിയുലാം 
മറ്റസ്റ്റ് ഭരണപരമഭായ 
സര്വ്വതീസുകേളലാം

2019-20
ഉകദലഭാഗസ ഭരണ

പരനിഷഭാര (ഔകദലഭാഗനികേ
ഭഭാഷ) വകുപസ്റ്റ്

XVI- ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം 2019-20
ടപഭാതുഭരണലാം

(ടപഭാളനിറ്റനികല്)
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(1) (2) (3)

XXIX-കൃഷനി 2019-20 കകേരള സലാംസഭാന
ഭൂവനിനനികയഭാഗ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

XXIX-കൃഷനി 2019-20
കകേരള  കസറ്റസ്റ്റ്  റനികമഭാടസ്റ്റ്
ടസനസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആനസ്റ്റ്
എനവകയഭാണ്ടമനസ്റ്റ് ടസനര്

XVI-ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം 2019-20 ടപഭാതുഭരണലാം (രഹസലലാം)

XLVI-സഭാമൂഹല
സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം കക്ഷമവലാം 2019-20 ആഭലന്തര വകുപസ്റ്റ്

XLVI-സഭാമൂഹല
        സുരക്ഷനിതതസ്വവലാംകക്ഷമവലാം 2019-20 സസനനികേകക്ഷമ വകുപസ്റ്റ്

XXVIII-പലവകേ
  സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസുകേള 2019-20 സഭാമ്പതനികേ

സനിതനിവനിവര കേണകസ്റ്റ്

XXIX – കൃഷനി 2019-20 സഭാമ്പതനികേ
സനിതനിവനിവര കേണകസ്റ്റ്

XXXVII-വലവസഭായങ്ങള 2019-20 സഭാമ്പതനികേ
സനിതനിവനിവര കേണകസ്റ്റ്

XXI - ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം 2019-20 സഭാമ്പതനികേ
സനിതനിവനിവര കേണകസ്റ്റ്

XXI - ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം 2019-20 സസനനികേകക്ഷമ വകുപസ്റ്റ്

II. വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷലാം

വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള  2015-16 സകേതറനി ആനസ്റ്റ് ടടകേസ്റ്റ് ടസല്സസ്റ്റ്

വകുപസ്റ്റ്

          ''     ''
കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് മനിനറല്

ടഡവലപ്ടമനസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് (ടകേലാംടഡല്)
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XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

 2015-16
ടസയനില് എസസ്റ്റ്. സനി. എല് കകേരള

ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

         ''
  2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേസഹനിതലാം)

ട്രഭാവനകൂര് ടകേഭാചനിന
ടകേമനികല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

         ''   '' മലബഭാര് സനിമനസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

          ''  '' ട്രഭാവനകൂര് സനിമനസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

 2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

പബനികേസ്റ്റ് ടസകേസ്റ്റ് ടര് റനിസക്ചറനിലാംഗസ്റ്റ്
ആനസ്റ്റ് ഇകനണല് ആ ഡനിറ്റസ്റ്റ്

കബഭാര്ഡസ്റ്റ് (റനിയഭാബസ്റ്റ്)

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് മനിനറല്
ടഡവലപ്ടമനസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

ട്രഭാകകഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

ട്രഭാവനകൂര് സടറ്റഭാനനിയലാം
കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

കകേരള ഇലകനികല് ആനസ്റ്റ്
അസലഡസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്

കേമ്പനനി ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

പത്രനികേസഹനിതലാം)

കകേരള ആകടഭാടമഭാസബല്സസ്റ്റ്
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്

XXXVII-
വലവസഭായങ്ങള

2019-20 ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനഡസതീസസ്റ്റ്
ആനസ്റ്റ് കകേഭാകമഴസ്റ്റ്
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III. റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസസ്റ്റ് ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന
വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XI- ജനിലഭാഭരണവലാം പലവകേയുലാം
 2016-17

കകേരള സലാംസഭാന ദരന്ത-
നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറ്റനി

(ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡനി.എലാം.എ.)

IV.  ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന
വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷലാം

വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

V- ചരകസ്റ്റ് കസവന നനികുതനിയുലാം
     കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനിയുലാം
     വനില്പന നനികുതനിയുലാം

 2017-18 നനികുതനി

X- ട്രഷറനികേളലാം അകഗൗണ്ടുകേളലാം 
 2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ സഹനിതലാം)

ധനകേഭാരലലാം 

XVI-ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം
2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ സഹനിതലാം)

നനികുതനി (ഭഭാഗലക്കുറനി)

V. കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  സര്,  തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XXIX- കൃഷനി  2018-19 (കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ സഹനിതലാം)

സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികളചര്
മനിഷന

XXIX- കൃഷനി  2018-19 (കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ സഹനിതലാം)

ടവജനിറ്റബനിള & ഫ്രൂടസ്റ്റ്
ടപഭാകമഭാഷന കേഗൗണ്സനില് കകേരള

VI.  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബഭാലന):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന
വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XXV – പടനികേജഭാതനി/ പടനികേവര്ഗ്ഗ/ 
മറ്റു പനിനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങള/ നന്യൂനപക്ഷ 
വനിഭഭാഗങ്ങള എനനിവരുടട കക്ഷമലാം

 2013-14 പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

II-സലാംസഭാന ഭരണതലവനമഭാര്, 
മനനിമഭാര്, ആസഭാന ഉകദലഭാഗസനഭാര്

2019-20 പഭാര്ലടമനറനികേഭാരല
(എ) വകുപസ്റ്റ്

VII.  ടതഭാഴനിലലാം എടടകസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന):  സര്,
തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XXIV – ടതഭാഴനിലലാം 
ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമവലാം 
പവഭാസനി കക്ഷമവലാം 2017-18

കകേരള  ഈറ്റ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,
കകേരള ബതീഡനി,  ചുരുടസ്റ്റ് ടതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്.

VIII- എസകസസ്റ്റ് 2018-19
(കേഭാലതഭാമസ

എസകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ് (നനികുതനി)



കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഭാസ്സുകേള 51

പത്രനികേ സഹനിതലാം)

XXIV -    ടതഭാഴനിലലാം 
ടതഭാഴനിലഭാളനി     
കക്ഷമവലാം പവഭാസനി 
കക്ഷമവലാം 2019-20

കകേരള ചുമട്ടുടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ
നനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കകേരള
കമഭാകടഭാര് ടതഭാഴനിലഭാളനി

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കകേരള
തയ്യല് ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, ഫഭാക്ടറതീസസ്റ്റ്
&കബഭായനികലഴസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്.

XVIII-സവദലസഹഭായ
രലാംഗവലാം
ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം.

2019-20 ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് ടമഡനികല്
സര്വ്വതീസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്.

VIII. ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന):
സര്,  തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപന

XXVIII – പലവകേ
സഭാമ്പതനികേ സര്വ്വതീസുകേള 2017-18 ലതീഗല് ടമകട്രഭാളജനി  വകുപസ്റ്റ്

    XXX -     ഭക്ഷലലാം 2018-19 (കേഭാലതഭാമസ
പത്രനികേ സഹനിതലാം)

ഭക്ഷലടപഭാതുവനിതരണ
ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരല വകുപസ്റ്റ്.

IX.  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസസ്റ്റ് ഞഭാന കമശപ്പുറത്തു
വയ്ക്കുന.

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XVI-ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം 2019-20 ടപഭാതുഭരണലാം
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X.  ടടവദത്യുതനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി):  സര്,  തഭാടഴ പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനഭാഭലര്തന നമ്പര് വഭാര്ഷനികേപവര്തന റനികപഭാര്ടനിടന വനിശദഭാലാംശലാം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ്/സഭാപനലാം

XXXIX – സവദത്യുത 
പദതനികേള

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേ

സഹനിതലാം)

എനര്ജനി മഭാകനജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്
ടസനര്- കകേരള,

ഇലകനികല് ഇനടസക്ടകററ്റസ്റ്റ്.

V- ചരകസ്റ്റ് കസവന നനികുതനിയുലാം 
കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനിയുലാം
വനില്പന നനികുതനിയുലാം

2018-19
(കേഭാലതഭാമസ പത്രനികേ

സഹനിതലാം)

ഊര്ജ വകുപസ്റ്റ്
(ഇലകനികല് ഇനടസക്ടകററ്റസ്റ്റ്

(5)  ലനിസസ്റ്റ്   5(  ചടലാം   47(2)   പകേഭാരമുള്ള കേടലഭാസ്സുകേള

I. മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി   വനിജയന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം കകേരള  നനിയമസഭയുടട  രണഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  7237,
എടഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  1696,  ഒമ്പതഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  3255,
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  ഒമ്പതഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  254,
പതഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  5795,  പതനിമൂനഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  1951,
പതനിനഭാലഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  33,  100,  1973,  1979,  പതനിനഭാറഭാലാം
സകമ്മേളനതനിടല 3, 11, 12, 22, 24, 26, 30, 98, 99, 114, 134, 149,
154, 176, 182, 183, 1901, 1908, 1914, 1916, 1919, 1923, 1931, 1935,
1955, 1986, 1997, 1999, 2036, 2042, 2060, 2066, 2067, 2068,
2071, 3615, 3621, 3622, 3626, 3656, 3684, 3696, 3705, 3706,
3723, 3753, 3798, 5413, 5427, 5429, 5447, 5489, 5492, 5498,
5516, 5523, 5545, 5876, പതനിടനടഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 20, 43, 45,
91, 96, 97, 106, 135, 145, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 187, 1591,
1954, 2005, 2022, 2042,  പടതഭാമ്പതഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  37, 61,
75,  128 എനതീ നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  കചഭാദലങ്ങളടട
മറുപടനികേളലാം  അവ  യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം കേഭാണനികല് കസറ്റസ്റ്റ്ടമനകേളലാം.
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II. വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന  കേടലഭാസ്സുകേള  ഞഭാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  പതനിനഭാറഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല
2424,  5879,  പതനിടനടഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  570  എനതീ
നമ്പരുകേളനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലങ്ങളടട മറുപടനികേളലാം അവ
യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
കേഭാണനികല് കസറ്റസ്റ്റ്ടമനകേളലാം.

III. ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി):  സര്,  തഭാടഴ  പറയുന
കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  അഞ്ചേഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  799,
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 944
എനതീ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  കചഭാദലങ്ങളടട
മറുപടനികേളലാം അവ യഥഭാസമയലാം നല്കുവഭാന സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം കേഭാണനികല് കസറ്റസ്റ്റ്ടമനകേളലാം.

IV.  ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്):
സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പനണഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 3700, 
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  1956,  
പതനിനഞ്ചേഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  5348,  പതനിനഭാറഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  
459, 515, 4105, 4107, 4109, 4110, 4111, 4119, 4120, 5755, 5772, 
5789,  5808,  5814,  പതനിടനടഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  377,  384,  387,  
404,  413,  483,  486,  488,  489,  490,  492,  493,  494,  2358,  
പടതഭാമ്പതഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  430, 2066  എനതീ നമ്പരുകേളനിലള്ള  
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലങ്ങളടട മറുപടനികേളലാം  അവ യഥഭാസമയലാം  
നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  കേഭാണനികല്  
കസറ്റസ്റ്റ്ടമനകേളലാം.

V. കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  സര്,  തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  പതഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  1702
പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 1579, പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട
ഒനഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  1021  എനതീ  നമ്പരുകേളനിലള്ള
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  കചഭാദലങ്ങളടട  മറുപടനികേളലാം  അവ  യഥഭാസമയലാം
നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  കേഭാണനികല്
കസറ്റുടമനകേളലാം.
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VI. പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി    (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബഭാലന): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  1831
എന നമ്പരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലതനിടന മറുപടനിയുലാം അതസ്റ്റ്
യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
കേഭാണനികല് കസറ്റസ്റ്റ്ടമനലാം.

VII. ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വനനിത-ശനിശുവനികേസനവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   ടടശലജ ടതീചര്): സര്, തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള
ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതനിടനടഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 312 
എന നമ്പരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലതനിടന മറുപടനിയുലാം അതസ്റ്റ്
യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
കേഭാണനികല് കസറ്റസ്റ്റ്ടമനലാം.

VIII. ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന): 
    സര്,  തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പനണഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 1340  
എന നമ്പരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലതനിടന മറുപടനിയുലാം അതസ്റ്റ്
യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
കേഭാണനികല് കസറ്റുടമനലാം.

IX.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ടമഭായതീന):  സര്,  തഭാടഴ
പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 3374 
എന നമ്പരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലതനിടന മറുപടനിയുലാം അതസ്റ്റ്
യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
കേഭാണനികല് കസറ്റുടമനലാം.

X.  ടപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ടപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്):  സര്,   
  തഭാടഴ പറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

 പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതനിടനഭാനഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല  
 2799,  പതനിനഭാറഭാലാം  സകമ്മേളനതനിടല  1291  എനതീ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  
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   നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലങ്ങളടട മറുപടനികേളലാം അവ യഥഭാസമയലാം 
        നല്കുവഭാന  സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  കേഭാണനികല്
                 കസറ്റുടമനകേളലാം.

XI.  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജസ്റ്റ്
     തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം
            മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജു):   സര്,  തഭാടഴ പറയുന
                 കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

    പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനതനിടല 3497,
3519,  5242,  5244,  5262,  5270,  5315,  പടതഭാമ്പതഭാലാം
സകമ്മേളനതനിടല  1490  എനതീ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത
കചഭാദലങ്ങളടട  മറുപടനികേളലാം  അവ  യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന
സഭാധനികഭാതനിരുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനികല് കസറ്റുടമനകേളലാം.

VI ധനകേഭാരലലാം

2020-21 സഭാമ്പതനികേവര്ഷടത ബ ഡ് ജറ്റനികലയ്ക്കുള്ള
ഉപധനഭാഭലര്തനകേളടട കസറ്റുടമനസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
2020-2021  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത ബഡ്ജറ്റനികലയ്ക്കുള്ള ഉപധനഭാഭലര്തനകേളടട
കസറ്റുടമനസ്റ്റ് ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

VII റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പണലാം

1.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    I-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമഭാര്):  സര്,   കൃഷനിയുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മതലബന്ധനവലാം സലാംബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി I-ടന
അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.
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2.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    II-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31  
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന): സര്,
ഭൂനനികുതനിയുലാം  കദവസസ്വവലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി  II-ടന
അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലളള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

3.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    III-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി):  സര്,  കൃഷനിയുലാം
ജലവനിഭവവലാം സലാംബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി III-ടന അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന
സമനിതനിയുടട  2019-20 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത  ധനഭാഭലര്തനകേളടട
പരനികശഭാധന  സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേളനി
കനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വടരയുള്ള
ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ  സമര്പനിക്കുന.

4.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി  (IV-  ടന)  2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട  പരനികശഭാധന  സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
2020   മഭാര്ചസ്റ്റ്   31   വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന):  സര്,  വലവസഭായങ്ങളലാം  ധഭാതുകളലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി
IV-ടന അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.
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5. സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    V-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31  
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

ടപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): സര്,
മരഭാമത്തുലാം  ഗതഭാഗതവലാം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറ്റനി  V-ടന അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷടത  ധനഭാഭലര്തനകേളടട  പരനികശഭാധന  സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടനിടല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, 2020
മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ  സമര്പനിക്കുന.

6. സബ്ജക്ടസ്റ്റ്   കേമ്മേനിറ്റനി    VI-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31  
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

ടപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്):   സര്,
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി  VI-ടന  അദലക്ഷനഭായ
ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

7.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    VII-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

ടതഭാഴനിലലാം  എടടകസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന ):  സര്,
വനിദത്യുച്ഛേകനിയുലാം  ടതഭാഴനിലലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമവലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറ്റനി  VII -ടന  അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  2019-20
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച
നഭാലഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, 2020 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ 
സമര്പനിക്കുന.
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8. സബ്ജക്ടസ്റ്റ്   കേമ്മേനിറ്റനി    VIII-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്):  
സര്,  സഭാമ്പതനികേ കേഭാരലങ്ങള സലാംബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി  VIII-ടന  
അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത 
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

9.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    IX-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ടമഭായതീന):  സര്,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  ഗഭാമവനികേസനവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം
സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി  IX-ടന  അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന
സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത  ധനഭാഭലര്തനകേളടട
പരനികശഭാധന  സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

10  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    X-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജു):
സര്, വനവലാം പരനിസനിതനിയുലാം വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം സലാംബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് 
കേമ്മേനിറ്റനി  X-ടന  അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  2019-20
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച
നഭാലഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, 2020 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ 
സമര്പനിക്കുന.



റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പണലാം 59

11. സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    XI-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന):  സര്,  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സടടപസുലാം
സഹകേരണവലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി  XI-ടന  അദലക്ഷനഭായ
ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

12.സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി    XII-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വനനിത-ശനിശുവനികേസനവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   ടടശലജ ടതീചര്): സര്, ആകരഭാഗലവലാം കുടുലാംബകക്ഷമവലാം
സലാംബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി  XII-ടന അദലക്ഷയഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട
2019-20 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത  ധനഭാഭലര്തനകേളടട  പരനികശഭാധന
സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേളനികനലളള  ആക്ഷന
കടകണ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, 2020 മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വടരയുളള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

13.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്   കേമ്മേനിറ്റനി    XIII-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച നഭാലഭാമതസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിടല
ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം    2020    മഭാര്ചസ്റ്റ്    31
വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബഭാലന):  സര്,  സഭാമൂഹലകസവനലാം  സലാംബന്ധനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി
XIII-ടന  അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷടത  ധനഭാഭലര്തനകേളടട  പരനികശഭാധന  സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടനിടല ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, 2020
മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ സമര്പനിക്കുന.
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14. സബ്ജക്ടസ്റ്റ്   കേമ്മേനിറ്റനി    XIV-  ടന    2019-20    സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത

ധനഭാഭലര്തനകേളടട  പരനികശഭാധന  സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടനിടല   ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം

2020   മഭാര്ചസ്റ്റ്   31   വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ആഭലന്തരകേഭാരലങ്ങള

സലാംബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറ്റനി XIV-ടന അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട 

2019-20 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷടത  ധനഭാഭലര്തനകേളടട  പരനികശഭാധന

സലാംബന്ധനിച  നഭാലഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന

കടകണ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, 2020 മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വടരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

എനനിവ സമര്പനിക്കുന.

15. ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങടള  സലാംബന്ധനിച  കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  നൂറ്റനിനഭാലസ്റ്റ്

മുതല് നൂറ്റനിഒനപതസ്റ്റ് വടരയുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  : സര്, ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങടള സലാംബന്ധനിച 

സമനിതനിയുടട അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുടട നൂറ്റനിനഭാലസ്റ്റ് മുതല് നൂറ്റനി 

ഒനപതസ്റ്റ് വടരയുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിക്കുന.

16. സകബഭാര്ഡനികനറ്റസ്റ്റ്  ടലജനികസ്ലേഷന  കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  ഇരുപതനിരണഭാമതസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി  : സര്,  സകബഭാര്ഡനികനറ്റസ്റ്റ്  ടലജനികസ്ലേഷന

കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  ഇരുപതനിരണഭാമതസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന.

17. പരനിസനിതനി സലാംബന്ധനിച സമനിതനിയുടട പടതഭാനപതഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ശതീ  .    മുലകര രതഭാകേരന  : സര്,  പരനിസനിതനി സലാംബന്ധനിച സമനിതനിയുടട

അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന  സമനിതനിയുടട  പടതഭാനപതഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

സമര്പനിക്കുന.

മനി  .   സതീകര്: റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിചനിരനിക്കുന.
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VIII  ചടലാം സടസനഡസ്റ്റ് ടചയ്യുനതനിനുള്ള പകമയലാം

ചടലാം 76(1) തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി സടസനഡസ്റ്റ് ടചയ്യുനതനിനുള്ള
പകമയലാം

മനി  .    സതീകര്:  ധനകേഭാരല  ബനില്ലുകേള  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയഭാടത  പഭാസഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ചടലാം  സടസഡസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതനിനുള്ള
പകമയലാം ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനികസ്റ്റ് അവതരനിപനികഭാവനതഭാണസ്റ്റ്.

ക്രമപശലാം

ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫ സ്റ്റ്: സര്, ഞഭാന ക്രമപശലാം ഉനയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. കകേരള
നനിയമസഭയുടട നടപടനിക്രമവലാം കേഭാരലനനിര്വ്വഹണവലാം സലാംബന്ധനിച ചടങ്ങളനില് ഒരു
അകപഭാപനികയഷന ബനില് അവതരനിപനിച കേഴനിഞ്ഞെഭാല്  3  ഓപ്ഷനസുകേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്
പറയുനണസ്റ്റ്.

(a) referred to the appropriate subject committee; or

(b) referred to a select committee; or

(c) circulated for the purpose of eliciting opinion thereon.

ചടലാം 76(1)-ല് അകപഭാപനികയഷന ബനില് ഒഴനിടകേയുള്ള ബനില്ലുകേള വരുകമ്പഭാള
ടചകയ്യണതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കൃതലമഭായനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  സര്ക്കുകലറ്റസ്റ്റ്  ടചയ
ബള്ളറ്റനിന ഭഭാഗലാം 2 നമ്പര് 881-ല് പറയുനതസ്റ്റ്, ചടലാം 76(1)-ടല വലവസകേള, ചടലാം
314  നല്കുന  അധനികേഭാരലാം  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  സതീകര്  തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി
സടസനഡസ്റ്റ്  ടചയ്യുന  എനഭാണസ്റ്റ്.  ചടലാം  314-ല്  പറയുനതസ്റ്റ്,  ''All  matters  not
specifically  provided  for  in these Rules  and  all  questions  relating  to the
detailed working of these Rules shall be regulated in such manner as the
Speaker  may,  from  time  to  time,  direct''  എനഭാണസ്റ്റ്.   76(1)  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ടചകയ്യണ  കേഭാരലങ്ങടള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സഭഭാചടങ്ങളനില്  വലകമഭായനി  പറയുനണസ്റ്റ്.
ചടങ്ങളനില്  പറയഭാത  കേഭാരലങ്ങള,  not  specifically  provided  for..,  ആ
സഭാഹചരലതനില് മഭാത്രകമ അകങ്ങയസ്റ്റ് റൂള സടസനസ്റ്റ് ടചയ്യഭാനുളള അധനികേഭാരമുള്ളൂ.
അങ്ങയുടട നടപടനി സഭഭാചടങ്ങളടട ലലാംഘനമഭാണസ്റ്റ്. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ദയവഭായനി അങ്ങസ്റ്റ്
ആ റൂള തനിരുതണലാം. അങ്ങസ്റ്റ് സഭയനില് ഇഗൗ പകമയലാം ചര്ച ടചയ്യഭാനുള്ള അവസരലാം
ഒരുകണലാം.
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മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട അലാംഗലാം ഉനയനിച കേഭാരലലാം ശരനിയഭാണസ്റ്റ്. ധനകേഭാരല
ബനില്ലുകേള  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനികസ്റ്റ്  അയയഭാടത  പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി  ചടലാം  314
പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് സടസനസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്. അതനിടന പകതലകേ സഭാഹചരലലാം കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസലാം
കചര്ന  കേക്ഷനി  കനതഭാകളടട  കയഭാഗതനില്  ചര്ച  ടചയനിരുന.
ഇകഭാരലതനികലയഭായനി ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  സഭയുടട  അനുമതനി
കചഭാദനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  പകമയലാം  അവതരനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ക്രമപശലാം
നനിലനനില്ക്കുടമനസ്റ്റ് കേരുതുനനില.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
പശഭാതലതനില്  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  യഥഭാസമയലാം  കചരഭാന  കേഴനിയഭാതനിരുന
സഭാഹചരലതനില് 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്,  2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല
(2-ാനമ്പര്)  ബനില്  എനനിവ  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയഭാടതതടന പഭാസഭാകകണ സഭാഹചരലമഭാണസ്റ്റ് നനിലനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  ആകേയഭാല്
പസ്തുത  ആവശലതനിനഭായനി  നനിയമസഭഭാ  നടപടനി  ചടങ്ങളനിടല  ചടലാം  76  (1)
തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി സടസനഡസ്റ്റ് ടചയ്യണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്: പകമയലാം സഭ പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന.

IX നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം

(i) 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്

(ii) 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല (2-ാ നമ്പര്) ബനില്

(iii) 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല (3-ാ നമ്പര്) ബനിലനിടന പരനിഗണന

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  ബനില്ലുലാം  2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  (2-ാനമ്പര്)
ബനില്ലുലാം പരനിഗണനയ്ടകടുകണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളളനി): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്: 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്, 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല
(2-ാനമ്പര്) ബനില് എനനിവ പരനിഗണനയസ്റ്റ് എടുകണടമന പകമയടത
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അനുകൂലനിക്കുനവര്............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില്ലുകേള പരനിഗണനയ്ടകടുക്കുന.

(i) 2020-  ടല കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്

വകുപ്പുതനിരനിചള്ള പരനിഗണന

രണഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Minister for Finance and Coir (Dr. T.M. Thomas Isaac): Sir, I move
the Official amendment:

19. In section 3 A proposed to be substituted in the  Kerala Surcharge
on Taxes Act, 1957 by clause 2, 

(a)  in  sub-section (5)   the words  and  figures  ''31st July,''  shall  be
substituted with the words and figures ''30th November,'' wherever it occurs.

(b) in sub-section (7) for the words and figures ''31st December, 2020''
the words and figures ''31st March, 2021'' shall be substituted.

(c) in sub-section (12), for the word ''their''  the word ''the''  shall be
substituted.

ആലാംടനസനിയുടട  ഓപ്ഷന  തതീയതനി,  കുടനിശനികേ  അടയഭാനുളള  തതീയതനി
എനനിവ ദതീര്ഘനിപനികഭാനുള്ളതഭാണസ്റ്റ് 19-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി.

Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following
amendments:

25. In section 3 A  (1) (i) proposed  to be substituted in the Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957  by clause 2, for the word ''fifty'' the words
''thirty five'' shall be substituted. 

59. In the proviso to Section 3A(5) proposed to be substituted in the
Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2 for the figures, letters
and words ''31st July, 2020'', the figures, letters and word ''September 30th,
2020'' shall be substituted.

103.  In  section  3A  (13)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by Clause 2 for the word ''four''  the word
''two'' shall be substituted.
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Shri V.D. Satheesan: Sir, I move the following amendments:

26. In section 3 A (1) (i) proposed to be substituted  in the Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2, for the word ''fifty'' the word
''thirty'' shall be substituted. 

88. In the proviso to section 3A(7) proposed to be substituted in the
Kerala  Surcharge  on  taxes  Act,  1957,  by  clause  2  for  the words  ''four
installment'' the words ''five installments'' shall be substituted.  

Shri K.C. Joseph : Sir, I move the following amendments:

27. In section 3 A (1) (i) proposed  to be substituted in the Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2, for the word ''fifty'' the words
''twenty five'' shall be substituted. 

64. In the proviso to the Section 3A(5) proposed to be substituted in
the Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2, the word ''thirty''
shall be substituted with the words ''seventy five''.

104.  In  section  3A  (13)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2 for the word ''four''  the word
''three'' shall be substituted.

Shri  V. S. Sivakumar: Sir, I move the following amendments:

33.  In  section  3A(1)(ii)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by Clause 2 for the word ''thirty'',the words
''seventy five'' shall be substituted.

85. In the proviso to the section 3A(7) proposed to be substituted in
the Kerala surcharge on taxes Act, 1957 by Clause 2 for the word ''thirty''
the word ''sixty'' shall be substituted. 

Shri  P. T. Thomas. : Sir, I move the following amendments:

36. In  section  3A(1)(ii)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by Clause 2 for the word ''thirty'', the words
''forty five'' shall be substituted.
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71.  In the proviso to section 3A(5) proposed to be substituted in the
Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2 for the word ''March'', the
word ''July'' shall be substituted. 

Shri  K.M. Shaji : Sir, I move the following amendment:

45.  In  section  3A(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by Clause 2, the word ''declaration'' shall be
substituted with the word ''statement''.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി  കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാറനിടന 90-ാ നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ. ടകേ. എന. എ.
ഖഭാദറനിടന  92-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുലാം  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനിയഭായനി
അവതരനിപനിക്കുന.  ഞഭാന  അവതരനിപനിച  19-ാ  നമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി
അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

90. In the proviso to section 3A(7) proposed to be substituted in the
Kerala  Surcharge  on  taxes  Act,  1957,  by  clause  2  for  the words  ''four
installment'' the words ''four installments'' shall be substituted. 

92.  In  section  3A(8)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2 for the word ''assesse'' the words
''assessee'' shall be substituted. 

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
19, 90, 92 എനതീ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനികേള സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 25, 59, 103 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. വനി.  ഡനി.  സതതീശന അവതരനിപനിച 26, 88 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  27,  64,  104  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  33,  85  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 36, 71 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി  അവതരനിപനിച  45-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള രണഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  രണഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന   ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള രണഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

മൂനഭാലാം വകുപസ്റ്റ് 

Minister for Finance and Coir  (  Dr. T. M. Thomas Isaac) : Sir, I move
the following official amendment:

107.  (1)  In section 28 C proposed  to be substituted  in the Kerala
Stamp Act, 1959 (17 of 1959) by Clause 3(3) after the words ''time to time''
the  words  ''in  such  manner  as  may  be  prescribed  by  rules''  shall  be
substituted.

(2)  In  Clause  3(4)(b),  after  the  words,  ''for  the  entries'',  the  
words, ''against it'' shall be inserted.

Smt. Shanimol Osman:  Sir, I move the following amendment:

109. Section 2(d)(iii) proposed to be substituted in the Kerala Stamp
Act, 1959 by Clause 3(1) shall be recast as follows:—

''(iii) Every deed made as per the order by the Reserve Bank of India
under section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of
1949); and''.

Shri K. M. Shaji : Sir, I move the following amendment:

110. In sub section (1C) of Section 28A proposed to be inserted in the
Kerala Stamp Act, 1959 by Clause 3(2),  for the words  ''of the opinion'' the
word ''found''  shall be substituted.
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Shri V. T. Balram : Sir, I move the following amendment:

115. In sub section (1C) of Section 28A proposed to be inserted in the

Kerala Stamp Act, 1959 by Clause 3(2),  for the word ''thirty''  the word

''fifteen'' shall be substituted.

Shri P. K. Basheer : Sir, I move the following amendments:

124. In Section 28(C) proposed to be inserted in the Kerala Stamp

Act, 1959 by clause 3(3), after the words ''time to time'' the words ''in that

particular area'' shall be added.

132. In the entry in column (3) against serial number 22A proposed to

be substituted in the SCHEDULE of the Kerala Stamp Act, 1959 by Clause

3(4)(b), for the word ''Two'' the word “One'' shall be substituted.

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment:

135. In the entry in column (3) against serial number 22A proposed to

be substituted in the SCHEDULE of the Kerala Stamp Act 1959 by Clause

3(4)(b), for the words ''Two percent of the market value'' the words ''Five

percent of the fair value'' shall be substituted.

 Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

138. In the entry in column (3) against serial number 22A proposed to

be substituted in the SCHEDULE of the Kerala Stamp Act 1959 by Clause

3(4)(b), for the figures ''0.6'' the figures ''0.5'' shall be substituted.

 Shri V. S. Sivakumar : Sir, I move the following amendment:

140. In the entry in column (3) against serial number 22A proposed

to be substituted  in the SCHEDULE  of  the Kerala  Stamp Act  1959 by

Clause 3(4)(b), for the words and figures ''0.6 percent of the aggregate of

the market value'' the words and figures ''1.2 percent of aggregate of the fair

value'' shall be substituted. 

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി  കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്) : സര്,

ഞഭാന അവതരനിപനിച 107-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്

അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച

107-ാനമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  109-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി  അവതരനിപനിച  110-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  115-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. പനി.  ടകേ. ബഷതീര് അവതരനിപനിച 124, 132 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള

സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച  135-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  138-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര് അവതരനിപനിച  140-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള മൂനഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന

പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  മൂനഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന   ഭഭാഗമഭാകണടമന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള മൂനഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.  
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നഭാലഭാലാം വകുപസ്റ്റ് 

Minister for Finance and Coir (  Dr. T. M. Thomas Isaac) : Sir, I move
the following official amendment:

141. (1)  In section 7 A proposed to be inserted in the Kerala General
Sales Tax Act, 1963 (15 of 1963) by Clause 4 (1),

(a) in sub-clause (a), for the words and figures ''31st July,   2020'' the
words and figures ''30th November, 2020'' shall be substituted;

(b) in sub- clause 

(d),-

 (i)  for  the  words  ''paid  in  installments''  the  words  ''paid  in  four
installments'' shall be substituted;

 (ii) for the words and figures ''31st December, 2020'' the words and
figures ''31st March, 2021'' shall be substituted;

(2) In section 23 B proposed to be substituted in the Kerala General
Sales Tax Act, 1963 by Clause 4 (2),

(a)  to  sub-section  (1)  the  following  Explanation  shall  be  inserted,
namely:-

''Explanation,.- Arrears for the purpose of this section shall include
the tax remaining unpaid as on the date of option, under clause (a) of sub-
section (1)  of  section 47 pursuant  to  the payment  of  compounding  fee
mentioned therein''

(b) in sub-section (5), for the words and figures “''31st July,2020''
the words and figures '' 30th November, 2020'' shall be substituted;

(c)  in  sub-section (7), for the words and figures “31st December,
2020”  the  words  and  figures  “31st March  2021”and  for  the  word
''dealer'' the word ''assessee'' shall be substituted,  and

(d)  in  sub-section  (10),  after  the  word  ''Appeals''  the  words  ''and
Revisions'' shall be inserted. 

ടപഭാതു വനില്പന നനികുതനിയനില് ആലാംടനസനിയുടട ഓപ്ഷന തതീയതനി,  കുടനിശനികേ
അടയഭാനുള്ള തതീയതനി എനനിവ ദതീര്ഘനിപനികഭാനുള്ള  കഭദഗതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.
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 Dr. M. K. Muneer: Sir, I move the following amendment:

146. In section 7A (1)(i) proposed to be inserted in the Kerala General
Sales  Tax  Act,  1963  by  Clause  4  (1)  for  the  word  ''Abkari'  the  word
''foreign liquor'' shall be substituted. 

 Shri  K. C. Joseph:  Sir, I move the following amendments:

155. In section 7A(1) proposed to be inserted in the Kerala General
Sales Tax Act, 1963 by Clause 4 (1), for the word ''complete''  the  figures
and symbol, ''50%'' shall be substituted.

215. In the proviso to section 23B(7) proposed to be substituted in the
Kerala General Sales Tax Act, 1963 by Clause 4(2) for the word ''twenty'',
the word ''thirty'' shall be substituted. 

Shri  V. D. Satheesan:  Sir, I move the following amendment:

158. In section 7A(1) proposed to be inserted in the General Sales Tax
Act,  1963 by  Clause 4 (1),  for  the words  ''and  fifty  per  cent waiver  on
interest'' the words ''with Seventy five pecent waiver on interest'' shall be
substituted. 

 Shri  P. T. Thomas:  Sir, I move the following amendment:

62. In section 7A(1)(a) proposed to be inserted in the Kerala General
Sales Tax Act, 1963, by Clause 4 (1), for the word ''July'' the word ''March''
shall be substituted.

Shri   Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following
amendment:

189. In section 23B(1)(i)(b) proposed to be substituted in the  Kerala
General Sales Tax Act, 1963 by Clause 4(2) for the word ''forty'' the word
''fifty'' shall be substituted.

Shri Anwar Sadath : Sir, I move the following amendment:

197.  In  section  23B(3),  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
General  Sales  Tax  Act,  1963  by  Clause  4(2),  for  the  words  ''shall
withdraw'' the words and figures ''shall within 60 days withdraw'' shall be
substituted.
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Shri Roji M. John : Sir, I move the following amendment:

202.  In  section  23B(5),  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
General Sales Tax Act, 1963 by Clause 4(2), after the word ''option'' the
words ''in the prescribed form'' shall be inserted.

 Shri V. T. Balram : Sir, I move the following amendment:

208. In the proviso to section 23B(5) proposed to be substituted in
the Kerala General Sales Tax Act, 1963 by Clause 4(2),  for the words and
figures  ''31st March  2021''  the  words  and  figures  ''31st December  2020''
shall be substituted.

 Smt. Shanimol Osman: Sir, I move the following amendment:

214. In the proviso to section 23B(7) proposed to be substituted in the
Kerala General Sales Tax Act, 1963 by Clause 4(2) for the word ''twenty'',
the words ''twenty five'' shall be substituted. 

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ? 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്) : സര്,
ഞഭാന അവതരനിപനിച 141-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്
അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
141-ാനമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര് അവതരനിപനിച  146-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  155,  215  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച  158-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  162-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  189-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  197-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  കറഭാജനി  എലാം.  കജഭാണ്  അവതരനിപനിച  202-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  208-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  214-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള നഭാലഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  നഭാലഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന   ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള നഭാലഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന. 

അഞ്ചേഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Minister for Finance and Coir (  Dr. T. M. Thomas Isaac) : Sir, I move 
the following official amendment:

222. (1) Section 5 (7) proposed to be inserted in the Kerala Building
Tax Act, 1975 by Clause 5(1) (b) shall be omitted.   

(2) In clause 5 (2) (b), for the word ''substituted'' the word ''inserted''
shall be substituted.  

(3) For ''Schedule I'' proposed to be substituted in the Kerala Building
Tax  Act,  1975  by  Clause  5(3)(a)  of  the  following  Schedule  shall  be
substituted.  
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Schedule-I

(see section 5)

TABLE

Rate of  Building  Tax

Plinth area
Grama

Panchayath
(Rupees)

Municipal
Council
(Rupees)

Municipal
Corporation

(Rupees)

1 2 3

  (1) (2) (3) (4)

Residential Buildings

Not exceeding 100 Square 
Metres Nil Nil Nil

Above 100 Square Metres 
but not exceeding 150 
Square Metres

1950 3500 5200

Above 150 Square Metres 
but not exceeding 200 
Square Metres

3900 7000 10500

Above 200 Square Metres 
but not exceeding 250 
Square Metres

7800 14000 21000

Exceeding 250 Square 
Metres

7800 plus Rs.
1560 for every
additional 10
Square Metres

14000 plus
Rs. 3100 for
every additional
10 Square
Metres

21000 plus
Rs. 3900 for

every
additional 10
Square Metres

Other Buildings

Not exceeding 50 Square 
Metres Nil Nil Nil
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  (1) (2) (3) (4)

Above 50 Square Metres 
but not exceeding 75 
Square Metres

1950 3900 7800

Above 75 Square Metres 
but not exceeding 100 
Square Metres

2925 5800 11700

Above 100 Square Metres 
but not exceeding 150 
Square Metres

5850 11700 23400

Above 150 Square Metres 
but not exceeding 200 
Square Metres

11700 23400 46800

Above 200 Square Metres 
but not exceeding 250 
Square Metres

23400 46800 70200

Exceeding 250 Square 
Metres

23400 plus
Rs. 2340 for

every
additional 10
Square Metres

46800 plus
Rs. 4600 for

every
additional 10
Square
Metres

70200 plus
Rs. 5800 for

every
additional 10
Square
Metres”

ടകേടനിട നനികുതനി ആക്ടനിലള്ള കഭദഗതനികേളഭാണനിതസ്റ്റ്.  ഇതനില് ടസഷലല് കഗഡസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തുകേളടട  ടഷഡന്യൂള  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനികസ്റ്റ്  തുലലമഭാകനിയതസ്റ്റ്  സര്കഭാര്
പനിനവലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   

Shri V. S. Sivakumar : Sir, I move the following amendments:

225. In section 5(1) proposed to be substituted in the Kerala Building
Tax Act, 1975 by clause 5(1)(a) for the words ''after the appointed day'' the
words and figures ''after 1st April 2021''  shall be substituted.  

269. In the entry in column (2) under the heading ''other Buildings''
in the SCHEDULE  -I proposed  to be substituted in the Kerala Building
Tax Act, 1975 by Clause 5(3)(a) for the figure ''3900'' figure ''3500'' shall
be substituted.
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Shri K. M. Shaji  : Sir, I move the following amendment:

230. In section 5(7) proposed to be substituted in the Kerala Building
Tax Act, 1975 by clause 5(1)(b) the word “twenty” shall be substituted
with the words “twenty five”.  

Shri   Thiruvanchoor  Radhakrishnan :  Sir,  I  move  the  following
amendments:

241.   In  section  5A(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Building Tax Act, 1975 by Clause 5(2)(b),  for the word “twenty” the
word “thirty” shall be substituted.

279.  In  the  entry  in  Column  2  under  the  heading  “Other
Buildings” in the SCHEDULE-I proposed to be substituted in the Kerala
Building Tax Act, 1975,  for the figures “11700”,  figures “10000”
shall be substituted. 

 Shri  Anwar Sadath :  Sir, I move the following amendments:

247.  In  section  5A(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Building  Tax  Act,  1975 by  Clause 5 (2)(b),  for  the  word  ''twenty''  the
words ''thirty five'' shall be substituted. 

280. In the entry in Column 3 under the heading ''Other Buildings'' in
the SCHEDULE-I proposed to be substituted in the Kerala Building Tax
Act, 1975, by Clause 5 (3)(a), for the figures ''23400'', the figures ''20000''
shall be substituted. 

Shri P. C. George : Sir, I move the following amendment:

250. In Kerala Building Tax Act, 1975, Schedule 1, Rate of Building
Tax.  In the entries 

(i)  Column against  2  the  figures  “1500”  “3000”  “6000”,
substitute the figures “1000”, “2000”, “5000” respectively.

(ii)  Column against 3 the figures “2700” “5400” “10800”,
substitute the figures “2000” “3000” “7500” respectively.
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ഇതുകപഭാടലടയഭാരു  ടകേടനിട  നനികുതനിയുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ആകലഭാചനികണലാം.  ഇതനികനല്
പുനദുഃപരനികശഭാധന  കവണടമനഭാണസ്റ്റ്  എടന  അഭനിപഭായലാം.  പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്
പകദശങ്ങളനില്  100  മുതല്  150  ചതുരശ മതീറ്റര് വടരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുള്ള
നനികുതനി  1500  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  1000 രൂപയഭായനി  കുറയഭാന  പഭാടനികല?  150
ചതുരശ മതീറ്ററനിനസ്റ്റ് മുകേളനില് 200 ചതുരശ മതീറ്റര് വടരയുള്ളതനിനസ്റ്റ്  3000 രൂപയഭാണസ്റ്റ്
നനികുതനി.  അതസ്റ്റ്  2000  രൂപയഭാകണടമനഭാണസ്റ്റ്  എടന അഭനിപഭായലാം.  അതസ്റ്റ്  2500
രൂപടയങ്കനിലമഭാകനി  കുറയഭാന  പഭാടനികല?  200  ചതുരശ  മതീറ്ററനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്  250
ചതുരശ  മതീറ്റര്  വടരയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളകസ്റ്റ്  6000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതങ്ങടന
ടകേഭാടുകഭാന കേഴനിയുലാം?  ടകേടനിടലാം വഭാടകേയ്ടകടുതസ്റ്റ് തഭാമസനിക്കുനതകല നലതസ്റ്റ്. വതീടസ്റ്റ്
വയ്കകടണനസ്റ്റ്  വചഭാല്  മതനിയകലഭാ.  ഈ  നനിലയനില്  ചഭാര്ജസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്
ശരനിയഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മനനി  ശദനികകണതുടണനഭാണസ്റ്റ്  എടന
അഭനിപഭായലാം.  ഇതസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായതനിനസ്റ്റ്  വരുമഭാനമുണഭാകഭാനഭാടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാല്,
ജനങ്ങടള  കുതനിപനിഴനിഞ്ഞെഭാണസ്റ്റ്  വരുമഭാനമുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇടതന്തസ്റ്റ്  നലഭായമഭാണസ്റ്റ്?
ജതീവനികഭാന  മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാത  മനുഷലടന  മുമ്പനില്  വതീണ്ടുലാംവതീണ്ടുലാം  നനികുതനിഭഭാരലാം
അടനികചല്പനിക്കുന നടപടനി ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനികസ്റ്റ് ഗുണകേരമഭാകണഭാടയനതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയുലാം മുനണനിയുലാം ചര്ച ടചയ്യണടമനഭാണസ്റ്റ്
എടന  അഭനിപഭായലാം.  അതുകപഭാടല  ടസഷലല്  കഗഡസ്റ്റ്  ടഗൗണ്  മുനനിസനിപല്
പകദശങ്ങളനിലലാം  ഇതുകപഭാടല  വര്ദനവണഭാകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതന്തസ്റ്റ്
നലഭായമഭാണസ്റ്റ്;  നനിയമസഭയനില്  ഭൂരനിപക്ഷമുടണനസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചസ്റ്റ്  എനലാം
പഭാസഭാകഭാടമനഭാകണഭാ?  ഇവനിടട എതനിര്കഭാന ആളനില.  പകക്ഷ,  ജനങ്ങളടണനസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകണലാം.  ഈ  നനികുതനി  വര്ദനവസ്റ്റ്  ശരനിയല.  ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  ടചയ്യുന
ക്രൂരതയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്  എടന  അഭനിപഭായലാം.  ഇകഭാരലതനില്  അങ്ങസ്റ്റ്  ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
പകതലകേ ദയഭാദഭാക്ഷനിണലലാം  കേഭാണനികണടമനഭാണസ്റ്റ് എടന അഭലര്തന. 

 Shri V. T. Balram :  Sir, I move the following amendments:

260. In the entry  in column (3) of  TABLE  in SCHEDULE  - I to
section 5 of the Kerala Building Tax Act, 1975 proposed to be substituted
by  clause  5(3)(a),  for  the  figures  ''10500''  the  figures  ''9000''  shall  be
substituted. 

285. In the entry in Column 3 under the heading “Other Buildings”
in the SCHEDULE-I proposed to be substituted in the Kerala Building Tax
Act,  1975,  by  Clause  5  (3)(a)  for  the  figures  “70200”,  the  figures
“60000” shall be substituted. 
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Shri T. J. Vinod : Sir, I move the following amendments:

262. In the entry  in column (2) of  TABLE  in SCHEDULE  - I to
section 5 of the Kerala Building Tax Act, 1975 proposed to be substituted
by  clause  5(3)(a),  for  the  figures  ''14000''  the figures  ''12000''  shall  be
substituted. 

286. In the entry in Column under the heading “Other Buildings”
in the SCHEDULE-I proposed to be substituted in the Kerala Building Tax
Act,  1975,  by  Clause  5  (3)(a)  for  the  figures  and  word  “46800 plus
4600”, the figures and word “40000 plus 4000” shall be substituted. 

Smt. Shanimol Osman : Sir, I move the following amendments:

263. In the     entry in column(3)    of TABLE in    SCHEDULE-I to 
section 5 of the Kerala Building Tax Act, 1975 proposed to be  substituted 
by clause 5(3) a,  for the figures “21000” the figures “19000”shall be 
substituted.

287. In the entry in column 3 under the heading “Other Buildings”
in the SCHEDULE-I proposed to be substituted in the Kerala Building Tax
Act, 1975,   by clause  5(3)(a), for the figures and words “70200 plus Rs.
5800”,  the  figures  and  words  “60000  plus  Rs.  5000”  shall  be
substituted. 

 Shri K. C. Joseph : Sir, I move the following amendment:

265.  In the entry  in column (2) of  TABLE  in SCHEDULE  - I to
section 5 of the Kerala Building Tax Act, 1975 proposed to be substituted
by clause 5(3)(a), for the words and figures ''14000 plus Rs. 3100 for every
additional 10 Square Metres '' the words and figures ''12000 plus Rs. 2500
for every additional 10 Square Metres'' shall be substituted. 

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

267. In the entry  in column (3) of  TABLE  in SCHEDULE  - I to
section 5 of the Kerala Building Tax Act, 1975 proposed to be substituted
by clause 5(3)(a), for the words and figures ''21000 plus Rs. 5400 for every
additional 10 Square Metres ''the words and figures ''18000 plus Rs. 4500
for every additional 10 Square Metres'' shall be substituted.
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Dr. M. K. Muneer:  Sir, I move the following amendment:

271. In the entries in column (2) of TABLE under the heading ''other
Buildings''  in  SCHEDULE–I, proposed  to be substituted  in  the Kerala
Building Tax Act, 1975 by Clause 5(3)a

(1)  against  entry  2  for  the  figure  ''3900''  substitute  figure  
''2200''

(2)  against  entry  3  for  the  figure  ''5800''  substitute  figure  
''4200''

(3)  against  entry  4  for  the  figure  ''11700''  substitute  figure  
''10500''

(4)  against  entry  5  for  the  figure  ''23400''  substitute  figure  
''23000''

(5)  against  entry  6  for  the  figure  ''46800''  substitute  figure  
''42000''

(6) against entry 7 for the figure, word and letter ''46800 Plus Rs.
4,600'' substitute figure, word and letter ''42,000 plus Rs. 2,000''

 Shri P. K. Basheer: Sir, I move the following amendments:

275. In the entries in column (3) of TABLE under the heading ''other
Buildings''  in  SCHEDULE–I, proposed  to be substituted  in  the Kerala
Building Tax Act, 1975 by Clause 5(3)(a)

(1) against entry 2 for the figure ''7800'' substitute figure ''6500''

(2) against entry 3 for the figure ''11700'' substitute figure   ''11000''

(3)  against  entry  4  for  the  figure  ''23400''  substitute  figure  
''22000''

(4)  against  entry  5  for  the  figure  ''46800''  substitute  figure  
''40000''

(5)  against  entry  6  for  the  figure  ''70200''  substitute  figure  
''50000''



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 79

(6)  against  entry  7  for  the  figure,  word  and  letter  ''72000  Plus

Rs. 5,800'' substitute figure, word and letter ''50,000 plus Rs. 5,000''

288. In the entries in column (3) of TABLE under the heading ''other

Buildings''  in  SCHEDULE–II proposed  to be substituted  in the Kerala

Building Tax Act, 1975 by Clause 5(3)(b)

(1)  against  SL.  No.  2  for  the  figure  ''5000''  substitute  figure  

''4200''

(2)  against  SL.  No.  3  for  the  figure  ''7500''  substitute  figure  

''6200''

(3)  against  SL.  No.  4  for  the  figure  ''10000''  substitute  figure  

''8250''

(4) against SL. No. 5 for the figure ''12500'' substitute figure ''10250''

Shri C. Mammutty: Sir, I move the following amendment:

277. In the entries in column (3) of TABLE under the heading ''other

Buildings''  in  SCHEDULE–I, proposed  to be substituted  in  the Kerala

Building Tax Act, 1975 by Clause 5(3)(a)

(1)  against  entry  2  for  the  figure  ''7800''  substitute  figure  

''7500''

(2)  against  entry  3  for  the  figure  ''11700''  substitute  figure  

''11500''

(3)  against  entry  4  for  the  figure  ''23400''  substitute  figure  

''23000''

(4)  against  entry  5  for  the  figure  ''46800''  substitute  figure  

''42000''

(5)  against  entry  6  for  the  figure  ''70200”  substitute  figure  

''52000''
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(6)  against  entry  7  for  the  figure,  word  and  letter  ''70200  Plus  

           Rs. 5800'' substitute figure, word and letter ''52000 plus Rs. 5000''.

Shri Roji M. John: Sir, I move the following amendments:

283. In the entry in Column 3 under the heading ''Other Buildings'' in

the SCHEDULE-I proposed to be substituted in the Kerala Building Tax

Act, 1975, by Clause 5 (3)(a) for the figures ''46800'', the figures ''40000''

shall be substituted. 

290. In the entry in Column 3 against Sl. No. 2 in the SCHEDULE-II

proposed to be substituted in the Kerala Building Tax Act, 1975, by Clause

5 (3)(b) for the figures ''5000'', the figures ''6000'' shall be substituted.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി  കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്) : സര്,

ഞഭാന  അവതരനിപനിച  222-ാ  നമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി

അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിക്കുന.   222-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം

ഗഭാമപകദശങ്ങളനിടല  ടകേടനിട  നനികുതനി  ധനകേഭാരല  ബനിലനില്  വചനിട്ടുള്ളതനികനകഭാള

ഗണലമഭായനി കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  ഇവനിടട പറഞ്ഞെതനിടന

സനിരനിറ്റസ്റ്റ് സര്കഭാര് ഉളടകഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേടളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച

222-ാനമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  225,  269  എനതീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി  അവതരനിപനിച  230-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  അവതരനിപനിച  241,  279  എനതീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. അനവര് സഭാദതസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 247, 280 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള

സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  250-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. വനി. ടനി.  ബല്റഭാലാം അവതരനിപനിച 260, 285 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. ടനി. ടജ. വനികനഭാദസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 262, 286 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  287-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  265-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.   പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  267-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  അവതരനിപനിച  271-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. പനി. ടകേ. ബഷതീര് അവതരനിപനിച 275, 288 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  സനി.  മമ്മൂടനി  അവതരനിപനിച  277-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  കറഭാജനി  എലാം.  കജഭാണ്  അവതരനിപനിച  283,  290  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള അഞ്ചേഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള അഞ്ചേഭാലാം വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള അഞ്ചേഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.  
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ആറഭാലാം വകുപസ്റ്റ് 

Minister for Finance and Coir  (  Dr. T. M. Thomas Isaac) : Sir, I move

the following official amendment:

291. (1) In clause 6 of the Bill after the words "In the Kerala Motor

Vehicles Taxation Act,'' the figures "1976" shall be inserted.  

(2) In sub-section (7A) of  section 3 of  the Kerala motor  Vehicles

Taxation Act, 1976 (19 of 1976), proposed to be inserted by sub-clause (2)

of clause 6 of the Bill, for the words “shall be paid for each year” the

words “shall be paid for each year or part thereof” shall be substituted.  

(3) In sub-clause (3),  in item (b),  in sub  item (ii), after  the words

“item (ii)” the words “and entries against it” shall be inserted.   

(4) In sub-item (b), of item (iia) of serial number 7, in the Schedule

of the said Act, proposed to be inserted by sub-item (ii) of item (b) of sub-

clause  (3),  after  the  words  and  figures  “Vehicles  with  more  than  20

seats” the words “including driver” shall be inserted.  

നനികുതനി  ചുമത്തുന  വഭാഹനങ്ങളനിടല  സതീറ്റുകേളടട  എണ്ണലാം

ടടഡ്രെെവറുകടതുളടപടട ഇരുപതനില് കൂടുതല് എനസ്റ്റ് കഭദഗതനി ടചയ്യുനടവനതഭാണസ്റ്റ്

291-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി.

Shri Abdul Hameed P.: Sir, I move the following amendments:

292. Clause 6 (1) (i) shall be deleted.    

300. In clause 6 (2), for the words “for each year” add the words

“once in two years”.  

307. In Clause 6 (3)(b) (i),  for the word “solely” shall be deleted. 

318. In the entry Clause 6 (3) (d) (ii) for the figure and sign “8%”

substituted the figure and sign “7%”. 

322. In Clause 6(3)(c)(i)(e)(ii),  for  the figure and  symbol “9%”

substitute the figure and symbol “8%”.



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 83

327.  In  Clause  6(3)(c)(i)(f)(ii),  for  the  figure  and  symbol  ''11%''
substitute the figure and symbol “10%. 

331.  In  Clause  6(3)(c)(i)(g)(ii)  for  the  figure  and  symbol  ''13%''
substitute the figure and symbol “12%”. 

342. In clause 6(3)(c)(i)(k), for the figure and symbol ''8%'' substitute
the figure and symbol ''7%'' shall be substituted.

 Shri Parakkal Abdulla: Sir, I move the following amendment:

295. In clause 6 (2) after the word “dealer” insert the words ''sub
dealer''.  

Shri Roji M. John: Sir, I move the following amendment:

297. In clause 6 (2) for the figures, symbol and letters ''1/15 th” the
figures, symbol and letters “1/12th” shall be substituted. 

Shri V. T. Balram : Sir, I move the following amendment:

298. In clause 6 (2) for the figures, symbol  and letters ''1/15th” the
figures, symbol and letters “1/13th” shall be substituted.

Smt. Shanimol Osman: Sir, I move the following amendment:

301. In clause 6 (2) for the figure and letters “15th” the figures and
letters “13th” shall be substituted.  

Shri K. M. Shaji: Sir, I move the following amendments:

304.  In  clause  6  (3)  (a),  for  the  letters  and  figures  “Rs.  190”
substitute the letters and figures “Rs. 185”.  

350.  In  the  entry  in  column  (3)  against  Serial  number  CA  in
ANNEXURE-I1 proposed to be substituted in the Kerala Motor Vehicles
Taxation  Act,  1976  by  clause  6(3)(d)(i),  for  the  figure  “2500.00”
substitute figure “2000.00”.

Shri C. Mammutty: Sir, I move the following amendments:

305. In clause 6 (3) (b) for the words “permitted to ply” substitute
the word “plying”.  
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339. In the entry in column (3) against item 7B in Serial number A in
ANNEXURE-I  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala  Motor  Vehicles
Taxation  Act,  1976  by  clause  6(3)(c)(i)(j),  for  the  figure  and  symbol
“5%” the figure and symbol “4%” shall be substituted.

 Shri P. C. George: Sir, I move the following amendment:

319. Clause 6(3)(c)(i)(d)(ii) , for the figure and symbol “6%”, the
figure and symbol “7%” shall be substituted.

Dr. M. K. Muneer: Sir, I move the following amendments:

324. Delete Clause 6(3)(c)(i)(f)(ii)

344.  In  the  entry  in  column  (3)  against  Serial  number  C  in
ANNEXURE I1 proposed to be substituted in the Kerala Motor Vehicles
Taxation  Act,  1976  by  clause  6(3)(d)(i),  for  the  figure  “2000.00”
substitute the figure “1500.00”.

 Shri  Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment:

330. In Clause 6(3)(c)(i)(g)(ii) for the figure and symbol “13%, the
figure and symbol “12%” shall be substituted.

 Shri  P. K. Basheer : Sir, I move the following amendment:

334. In the entry in column (3) against item 7B in serial No. A in
ANNEXURE-1  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala  Motor  Vehicles
Taxation  Act,  1976  by  clause  6(3)(c)(i)(j)  for  the  figure  and  symbol
“5%”  the figure and symbol “3%” shall be substituted.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്) : സര്,
ഞഭാന അവതരനിപനിച 291-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്
അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
291-ാനമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ശതീ.  അബ്ദുള ഹമതീദസ്റ്റ് പനി.  അവതരനിപനിച  292, 300, 307, 318, 322, 327,
331, 342 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ.  പഭാറകല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  295-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  കറഭാജനി.  എലാം.  കജഭാണ്  അവതരനിപനിച  297-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം അവതരനിപനിച 260, 285 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  301-ാ  നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. ടകേ. എലാം. ഷഭാജനി  അവതരനിപനിച 304, 350 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  സനി.  മമ്മൂടനി അവതരനിപനിച  305, 339  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  319-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര് അവതരനിപനിച 324, 344 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  330-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബഷതീര്  അവതരനിപനിച  334-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള ആറഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ  എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്...............

പതനികൂലനിക്കുനവര്..................

കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ആറഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന

കഭദഗതനി ടചയ പകേഭാരമുള്ള ആറഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.  
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ഏഴഭാലാം വകുപസ്റ്റ് 

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir, I move 
the following official amendment:

356. In section 37C of the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991
(15 of 1991) proposed to be substituted by clause 7, of the Bill,-

(a) in sub-section (5), for the words and figures “31st July, 2020”
the words and figures “30th November, 2020” shall be substituted;

(b)  in sub-section (7),  for  the words  and  figures  “31st December,
2020”  the words  and  figures  “31st March,  2021”  and  for  the  word
“dealer”  wherever  they  occur  the  word  “assessee”  shall  be
substituted;

(c) in sub-section (11), after the word “Appeals” the words “and
Revisions” shall be inserted.

Shri K. C. Joseph: Sir, I move the following amendments:

359.  In  section 37C(1)(i)  proposed  to be substituted  in the Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word “fifty” the
words “twenty five” shall be substituted.

391. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the word
“thirty” the word “seventy five”  shall be substituted. 

 Shri  P.T. Thomas: Sir, I move the following amendments:

360.  In section 37C(1)(i)  proposed  to be substituted  in the Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word “fifty” the
word “thirty” shall be substituted.

392. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the word
“thirty” the word “ninety”  shall be substituted. 

 Shri M. Vincent: Sir, I move the following amendments:
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361.  In  section 37C(1)(i)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word “fifty”the
words “thirty five” shall be substituted.

394. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the word
figures, letters and symbol “on or before 31st March, 2021” the words,
figures, letters and symbol “on or before 30th September, 2021”shall be
substituted. 

Shri V. S. Sivakumar : Sir, I move the following amendments:

362.  In section 37C(1)(i)  proposed  to be substituted  in the Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word “fifty” the
word “forty” shall be substituted.

393. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the words,
figures, letters and symbol “on or before 31st March, 2021” the words,
figures,  letters  and  symbol  “on  or  before  31st July,  2021”  shall  be
substituted. 

 Shri Abdul Hameed P.: Sir, I move the following amendments:

363.  In  section 37C(1)(i)  proposed  to  be substituted  in  the Kerala
Agricultural  Income  Tax  Act,  1991  by  clause  7,  for  the  word  ''fifty''
substitute the words “fifty five”.

388. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the word
'July' the word 'October' shall be substituted. 

411.  In  section  37C(9)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax  Act,  1991 by  clause 7, the words  “or  in any
judgement, decree or order of any court, tribunal or appellate authority”
shall be deleted.

412. The following proviso shall be added to section 37C(9) proposed
to be substituted in the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause
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7:  “Provided  that,  the total  amount  paid  by  any  assessee shall  not  be
greater than the sum of the principal amount, interest and other penalties”.

Shri V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment:

366. In section 37C(1)(ii) proposed  to be substituted  in the Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word “forty” the
word “twenty” shall be substituted.

Dr. M. K. Muneer: Sir, I move the following amendments:

368. In section 37C(1)(ii) proposed  to be substituted  in the Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word “thirty” the
words “forty five” shall be substituted.

409. The proviso to section 37C(8) proposed to be substituted in the
Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, shall be deleted.

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendments:

372.  In  section  37C(2)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word ''reduction'',
the words ''exemption'' shall be substituted. 

384.  In  section  37C(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the figure, letter and
word  ''31st July,  2020''  the  figures,  letters,  word  and  symbol  ''30th

September, 2020'' shall be substituted wherever they occur.

Shri V. T. Balram: Sir, I move the following amendments:

378.  In  section  37C(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural  Income Tax  Act,  1991  by  clause  7,  for  the  words  ''to  the
effect'' the words and figures ''within a span of 90 days'' shall be added. 

405. In the proviso to section 37C(7) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word
''four'' the word “five” shall be substituted.

Shri Roji M. John: Sir, I move the following amendments:
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379.  In  section  37C(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural  Income Tax  Act,  1991  by  clause  7,  for  the  words  ''to  the
effect'' the words and figures ''within a span of 120 days'' shall be added. 

404. In the proviso to section 37C(7) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word
“thirty” the word “sixty” shall be substituted.

Smt. Shanimol Osman: Sir, I move the following amendment:

380.  In  section  37C(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the words, letters and
figures ''on or before 31st July 2020'' the words, letters and figures ''on or
before August 31st 2020'' shall be substituted. 

Shri T. J. Vinod: Sir, I move the following amendments:

381.  In  section  37C(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the words, letters and
figures ''on or before 31st July 2020'' the words, letters and figures ''on or
before September 30th 2020'' shall be substituted.

407. In the proviso to section 37C(7) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 7, for the word
“four” the word “six” shall be substituted.

 Shri  Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendment:

386.  In  Section 37(c)(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for  the figures,  letters,
word and symbol “31st July, 2020” the figures, letters, word and symbol
“31st  October, 2020” shall be substituted.

Shri  Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment:

389. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the word
“thirty” the word “forty five”  shall be substituted. 
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Shri   Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following  
amendment:

390. In the proviso to Section 37(c)(5) proposed to be substituted in
the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991, by Clause 7, for the word
“thirty” the word “sixty”  shall be substituted. 

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
ഞഭാന അവതരനിപനിച 356-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്
അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
356-ാനമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  359,  391  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 360, 392 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  എലാം.  വനിനടസനസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 361, 394 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  362,  393  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ് പനി. അവതരനിപനിച 363, 388, 411, 412 എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച  366-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര് അവതരനിപനിച 368, 409 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ടപഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുടടസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 372, 384 എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. വനി. ടനി.  ബല്റഭാലാം അവതരനിപനിച 378, 405 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ.  കറഭാജനി  എലാം.  കജഭാണ്   അവതരനിപനിച  379,  404  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  380-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. ടനി. ടജ. വനികനഭാദസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 381, 407 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  386-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  389-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  390-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള ഏഴഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  ഏഴഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന   ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള ഏഴഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.  

എടഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Smt. Shanimol Osman: Sir, I move the following amendment:

414. Clause (114)(d) of section 2 proposed to be substituted in the
Kerala State Goods and Services Tax Act, 2017 by Clause 8(1) shall be
recast as follows:

“(d)  Ladakh and Jammu and Kashmir”

 Shri  Abdul Hameed P.: Sir, I move the following amendments:

416.  In  item  (a)  of  the  proviso  to  Section  30(1)  proposed  to  be
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substituted in the Kerala State Goods and Services Tax Act, 2017 by clause
8(5) for the word “thirty” the word “fifty” shall be substituted.

420. In Section 132(1)  proposed to be substituted in  the Kerala State
Goods  and  Services  Tax  Act,  2017  by  clause  8(9)(i),   for  the  word
“causes” the words “become a cause to any” shall be substituted.

428. In clause 8(10),  the words,  figures and symbol “with effect
from the 1st day of July, 2017” shall be deleted.

430.  In clause 8(11),  for  the words,   figures  and  symbol  “in sub
section  (1),  in  the  proviso”  the  words,  figures  and  symbol   “in  the
proviso to subsection (1)” shall be substituted.

Shri  C. Mammutty: Sir, I move the following amendments:

421. In Section 132(1)  proposed to be substituted in  the Kerala State
Goods  and  Services  Tax  Act,  2017  by  clause  8(9)(i),   for  the  word
“causes” substitute  the word “abet”.

427. In Section 132(1)(c)  proposed to be substituted in the Kerala
State Goods and Services Tax Act, 2017 by clause 8(9)(ii),  for the word
“fraudulently” substitute  the word  ''wilfully''.

Shri  Anil Akkara: Sir, I move the following amendment:

423. In Section 132(1)  proposed to be substituted in  the Kerala State
Goods  and  Services  Tax  Act,  2017  by  clause  8(9)(i),   for  the  words
“retain”, the word “obtain” shall be substituted.

Shri   Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following
amendment:

424. In Section 132(1)  proposed to be substituted in  the Kerala State
Goods  and  Services  Tax  Act,  2017  by  clause  8(9)(i),   for  the  word
“retain” the word “enjoys” shall be substituted.

Shri  K. C. Joseph: Sir, I move the following amendment:
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431. In the proviso to Section 172(1) proposed to be substituted in the
Kerala State Goods and Services Tax Act, 2017 by Clause  8(11), for the
words, “five years” the words “four years” shall be substituted.

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  മനനി  കഭദഗതനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?
ധനകേഭാരലവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്):  സര്,
കഭദഗതനികേടളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സതീകര്:  ശതീമതനി  ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  414-ാ നമ്പര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ് പനി. അവതരനിപനിച 416, 420, 428, 430 എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  സനി.  മമ്മൂടനി അവതരനിപനിച 421, 427  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനനില്  അകര  അവതരനിപനിച  423-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  424-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  431-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

എടഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

എടഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന  പശലാം  സഭ
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

എടഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച
414-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  ഒരു  basic  error  ആണസ്റ്റ്  ചൂണനികഭാണനിചതസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനങ്ങളടട  പടനികേയനിലളള  ജമ്മു  ആനഡസ്റ്റ്  കേഭാശതീര്  ഇകപഭാള  കസറ്റസ്റ്റ്  അല,
അടതഭാരു  യൂണനിയന  ടടറനിടറനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല്  ജമ്മു  ആനഡസ്റ്റ്  കേഭാശതീരനിടന
യൂണനിയന  ടടറനിടറനി  ആയനി  ഉളടപടുതണലാം.  അതനിനഭാണസ്റ്റ്   അടമനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  മൂവസ്റ്റ്
ടചയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്) : സര്,
കകേന്ദ്ര  ആക്ടനിനസ്റ്റ്  അനുകരഭാധമഭായനി  വരുത്തുന  മഭാറ്റമഭാണസ്റ്റ്.  വനിജഭാപനലാം  ടചയ
പകേഭാരലാം മഭാത്രകമ നനിയമലാം കഭദഗതനി ടചയ്യഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
മഭാറ്റലാം വരുത്തുകമ്പഭാള നമുക്കുലാം മഭാറ്റലാം വരുതഭാലാം. 

ഒമ്പതഭാലാം വകുപസ്റ്റ് 

Minister For Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir, I move 
the following official amendment:

432.  (1) In section 12 of the Kerala Finance Act, 2019 (5 of 2019)
proposed to be substituted by sub-clause (1) of Clause 9 of Bill,-

(a)  to  sub-section (1),  the following  Explanation shall  be inserted,
namely:-

“Explanation - Arrears for the purpose of this section shall include
the tax remaining unpaid as on the date of option, under clause (a) of sub-
section (1) of  section17B  of  the former  Act pursuant to the payment of
compounding fee mentioned therein'';

(b) in sub-section (5) for the words and figures ''31st July, 2020'' the
words and figures “30th November, 2020” shall be substituted;

(c) in sub-section (7) for the words and figures ''31st December, 
2020” the words and figures ''31th March, 2021'' shall be substituted;

(d)  in  sub-section  (12),  for  the  word  ''Dealers''  the  word
“Assessees” shall be substituted;

(2)  in  sub-clause  (2),  in  clause  (b),  words  ''figures  and''  shall  be
omitted;

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

433.  In  section  12(1)(i)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9(1), for the word ''fifty'' the words ''twenty
five'' shall be substituted.

 Shri M. Vincent: Sir, I move the following amendment:
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434.  In  section  12(1)(i)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance  Act,  2019  by  Clause  9(1),  for  the  word  “fifty”  the  word
“thirty” shall be substituted.

 Shri V. S. Sivakumar: Sir, I move the following amendments:

435.  In  section  12(1)(i)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9(1), for the word ''fifty'' the words “thirty
five” shall be substituted.

462. In the proviso to section 12 (7) proposed to be substituted in the
Kerala  Finance Act, 2019 by Clause 9(1) for  the word  ''instalment''  the
word “installments” shall be substituted. 

  Shri Abdul Hameed P.: Sir, I move the following amendments:

437. In section 12(1)(i) of the Kerala Finance Act, 2019 proposed to
be substituted by Clause 9(1), for the word ''fifty'' the word  ''sixty'' shall be
substituted.

449. In section 12(2) proposed to be substituted in the Kerala Finance
Act, 2019 by clause 9(1) for the words ''such assessee shall not be liable for
payment of any collection charges'' the words ''the revenue authority shall
not receive any of the charges in this regard from the assessee from the
date of settlement'' shall be substituted.

Shri Sunny Joseph: Sir, I move the following amendments:

440.  In  section  12(1)(ii)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance  Act,  2019  by  Clause  9(1),  for  the  word  ''forty''  the  word
“twenty” shall be substituted.

458. In the proviso to section 12(5) proposed to be substituted in the
Kerala Finance Act, 2019 by clause 9(1) for the words and figures ''on or
before  31st March,  2021'',  the  words  and  figures  ''on  or  before  30th

September, 2021''  shall be substituted.  

Shri V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendments:

441.  In  section  12(1)(ii)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala



96  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

Finance  Act,  2019   by  Clause  9(1),  for  the  word  “forty”  the  words
“twenty five” shall be substituted.

459. In section 12(7) proposed to be substituted in the Kerala Finance
Act,  2019  by  clause  9(1)  for  the  words  and  figures  ''on  or  before  31st

December, 2020'', the words and figures ''on or before 31th March, 2021”
shall be substituted. 

Shri V. T. Balram: Sir, I move the following amendment:

443.  In  section  12(1)(ii)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance  Act,  2019  by  Clause  9(1),  for  the  word  “thirty”  the  words
“fifty five” shall be substituted.

Shri Parakkal Abdulla: Sir, I move the following amendments:

444. In section 12(1)(ii) of the Kerala Finance Act, 2019 proposed to
be substituted by clause 9(1) for the word “thirty” the word “sixty”
shall be substituted.

450. In section 12(3) of the Kerala Finance Act, 2019 proposed to be
substituted by clause 9(1) for the words “for opting for” the word ''on''
shall be substituted.

453. In section 12(4) of the Kerala Finance Act, 2019 proposed to be
substituted  by  clause  9(1)  for  the  words  “and  penalties”  the  words
''penalties and all other charges” shall be substituted.

454. In section 12(5) of the Kerala Finance Act, 2019 proposed to be
substituted  by  clause 9(1) for  the word  “July”  the word  “October”
shall be substituted.

457. In the proviso to section 12(5) proposed to be substituted in the
Kerala Finance Act, 2019 by clause 9(1) for the word “July” the word
“October” shall be substituted.  

463.  In  section  12  (9)  proposed  to  be  substituted  in  the   Kerala
Finance Act,  2019 by  Clause 9 (1)  the words  and  symbol “under  any
circumstances” shall be deleted.
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465.  In  section  12  (9)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9 (1) the following proviso shall be inserted:

''Provided  that  the total  amount  paid  by  any  assessee shall  not  be
greater than the sum of the principal amount, interest, and other penalities''.

466.  The section 12 (13) proposed  to be substituted  in the Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9(1)  shall be deleted.

  Smt. Shanimol Osman: Sir, I move the following amendment:

461. In the proviso to section 12 (7) proposed to be substituted in the
Kerala  Finance Act, 2019 by clause 9(1) for the word “thirty” the word
“sixty” shall be substituted. 

Shri  T. J. Vinod: Sir, I move the following amendment:

464.  In  section  12  (9)   proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9 (1) the following proviso shall be added:

''Provided that if the amount settled under the scheme is found to be
erroneous  in  subsequent  verification  of  the  commissioner,  the  amount
settled under the scheme will be adjusted subsequently”.

Shri  P. K. Basheer: Sir, I move the following amendment:

467 In section 12 (13)  proposed to be substituted   in the  Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9(1) the word “full” shall be substituted
with the word ''complete''.

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

469. In section 12 (13)  proposed to be substituted  in the  Kerala
Finance Act, 2019 by Clause 9(1) the word “review” shall be substituted
with the word “examine”.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്) : സര്,
ഞഭാന  അവതരനിപനിച  432-ാ  നമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി
അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിക്കുന.  ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്
അവതരനിപനിച 462-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സസ്വതീകേരനിക്കുന.
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മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
432-ാനമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനിയുലാം  മനനി  സസ്വതീകേരനിചതുലാം  ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.
ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിചതുമഭായ  462-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുലാം  സഭ
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  433-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  എലാം.  വനിനടസനസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  434-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  435-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അബ്ദുള  ഹമതീദസ്റ്റ്  പനി.  അവതരനിപനിച  437,  449  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. സണ്ണതീ കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച 440, 458 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച  441,  459  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  443-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പഭാറകല് അബ്ദുല അവതരനിപനിച  444, 450, 453, 454, 457, 463,
465, 466 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന അവതരനിപനിച  461-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടനി.  ടജ.  വനികനഭാദസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  464-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബഷതീര്  അവതരനിപനിച  467-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ടപഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുടടസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 469-ാനമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  ഒനപതഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന   ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ
എന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള ഒനപതഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള ഒനപതഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

പതഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir I move
the following official amendment:

473. (a) To sub-clause (1) of clause 10 of the Bill, the following 
Explanation shall be inserted, namely:- 

“Explanation.- Arrears for the purpose of this section shall include 
the tax remaining unpaid as on the date of option, under clause (a) of sub-
section (1) of section 74 of the former Act pursuant to the   payment    of
compounding fee mentioned therein”.

(b) in sub-clause (5),  for  the words  letters  and  figures  “31st July,
2020” the words letters and figures “30th November,  2020” shall be
substituted;

(c) in sub-clause (7), for the word “dealer” the word “assessee”
and for the  words letters and figures “31st December, 2020” the words
and figures ''31st March, 2021”  shall respectively by substituted;

(d) in sub-clause (12), for the word “dealer” the word “assessee”
shall be substituted.

Shri Abdul Hameed P. : Sir, I move the following amendments:

474. In clause 10(1) the words and symbol “or in any judgement,
decree or order of any court or tribunal or appellate authority” shall be
deleted.
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479. In clause  10(1)(i)  for  the word  “fifty”  the word  “sixty”
shall be substituted. 

483. In clause 10(1)(ii) for  the word  “forty”  the word  “fifty”
shall be substituted.

488. In clause 10(2) the words “which will then be binding on the
revenue authorities” shall be deleted.

493. In clause 10(5), for the word ''July'' the word ''December'' shall
be substituted. 

502. In the proviso to clause 10(7), for  the word  ''instalment''  the
word ''installments'' shall be substituted. 

Shri Anil Akkara: Sir, I move the following amendment:

476. In clause 10(1)(i) for  the word  “fifty”  the word  “thirty”
shall be substituted.

Shri  Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment:

477.  In  clause  10(1)(i)  for  the  word  “fifty”  the  words  “thirty
five” shall be substituted. 

Shri   Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following
amendment:

478.  In  clause 10(1)(i)  for  the word  “fifty”  the word  “forty”
shall be substituted.

Shri  P.T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

480. In clause 10(1)(ii) for the word “forty” the word “fifteen”
shall be substituted. 

Shri K.C. Joseph: Sir, I move the following amendments:

481. In clause 10(1)(ii) for the word “forty” the word “twenty”
shall be substituted. 

482. In clause 10(1)(ii) for the word “forty” the words “twenty
five” shall be substituted.
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Shri K. M. Shaji: Sir, I move the following amendment:

484.  In  clause  10(1)(ii)  for  the  words  “lump  sum”  the  word
“full” shall be substituted.

Shri Parakkal Abdulla: Sir, I move the following amendments:

490. In clause 10(3) for the words “for opting for” the word ''on''
shall be substituted.

491.  In  clause  10(4)  for  the  words  “and  penalties”  the  words
“penalties and all other charges” shall be substituted.

492.  In  clause  10(5)  for  the  word  “July”  the  word  ''October''
shall be substituted.

494. In the proviso to clause 10(5),  for  the word  ''July''  the word
''October'' shall be substituted. 

Dr. M. K. Muneer: Sir, I move the following amendment:

497. In clause  10(6), for the word ''submission'' the word ''receipt''
shall be substituted. 

Shri T. A. Ahammed Kabeer: Sir, I move the following amendment:

498. In clause 10(7), for the word and figure ''December, 2020'' the
word and figure ''March 2021'' shall be substituted. 

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്) : സര്,
ഞഭാന  അവതരനിപനിച  473-ാ  നമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി
അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുന. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ് പനി.  അവതരനിപനിച
502-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സസ്വതീകേരനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
473-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനിയുലാം മനനി സസ്വതീകേരനിചതുലാം ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്
പനി. അവതരനിപനിചതുമഭായ 502-ാ നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ് പനി.  അവതരനിപനിച 474, 479, 483, 488, 493 എനതീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ.  അനനില്  അകര  അവതരനിപനിച  476-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  477-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   അവതരനിപനിച 478-ാനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  480-ാനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്   അവതരനിപനിച  481,  482 എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി  അവതരനിപനിച  484-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. പഭാറകല് അബ്ദുല അവതരനിപനിച 490, 491, 492, 494, എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  അവതരനിപനിച  497-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. ടനി. എ. അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് അവതരനിപനിച 498-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയ പകേഭാരമുള്ള പതഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി ടചയ പകേഭാരമുള്ള പതഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയ പകേഭാരമുള്ള പതഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

പതനിടനഭാനഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir I move
the following official amendment:
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504. (a) In sub-clause (2) of clause 11 of the Bill, for the words and
figures  “31st July,  2020”  the  words  and  figures  “30th November,
2020” shall be substituted;  

(b) In sub-clause (5) of clause 11 of the Bill, for the words and figures
''31st December, 2020” the words and figures “31st March, 2021” shall
be substituted. 

Shri Abdul Hameed P.: Sir, I move the following amendment:

505.  In clause 11 (1),  the words  “or  in any  judgement, decree or
order of any court or tribunal or appellate or revisional authority” shall be
deleted.  

Shri Parakkal Abdulla : Sir, I move the following amendments:

507. In clause 11 (1) (i) for the word “on” the word “of” shall be
substituted.  

510. In clause 11 (1) (iii) for the word “on” the word “of” shall
be substituted. 

511. In clause 11 (1) (iii) for the words “and interest” the words
“interest and all other charges” shall be substituted.  

 Shri Roji M. John: Sir, I move the following amendment:

508. In clause 11 (1) (ii) for the word “one” the word “two” shall
be substituted.  

 Shri V. T. Balram: Sir, I move the following amendment:

509. In clause 11 (1) (iii) for the word “two” the word “three”
shall be substituted. 

  Shri T. J. Vinod: Sir, I move the following amendment:

512. In clause 11 (2) for the words, figures and letters “on or before
“31st July  2020”  the  words,  figures  and  letters  “on  or  before  30th

September 2020” shall be substituted.  

Smt. Shanimol Osman: Sir, I move the following amendment:

513. In clause 11 (2) for the words, figures and letters “on or before
31st July 2020” the words, figures and letters “on or before 31st October
2020” shall be substituted. 
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മനി  .   സതീകര് : ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
ഇതുലാം  VAT  നനികുതനിയുടട  ആലാംടനസനിയുടട  ഒഭാപ്ഷന  തതീയതനിയുലാം  കുടനിശനികേ
അടയഭാനുള്ള തതീയതനിയുലാം ദതീര്ഘനിപനികഭാനുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. ഞഭാന അവതരനിപനിച 504-ാ
നമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി  അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിക്കുന.   മറ്റസ്റ്റ്
കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
504-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അബ്ദുള  ഹമതീദസ്റ്റ്  പനി.  അവതരനിപനിച  505-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പഭാറകല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  507,  510,  511  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  കറഭാജനി  എലാം.  കജഭാണ്  അവതരനിപനിച  508-ാ നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  509-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടനി.  ടജ.  വനികനഭാദസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  512-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസന അവതരനിപനിച  513-ാ നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള പതനിടനഭാനഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ
എന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  പതനിടനഭാനഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭാകണടമന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  പതനിടനഭാനഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.  
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പനണഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir I move
the following official amendment:

516. In sub-clause (1) of clause 12 of the Bill, in item (a),  for the
word, letters and figures “30th April, 2019” the word, letters and figures
“30th April 2020” shall be substituted.

516-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനിയനില് അടയ ഡതീലര്മഭാരുടട ആലാംടനസനി
ഓപ്ഷന  തതീയതനി,  കുടനിശനികേ  അടയഭാനുളള  തതീയതനി  എനനിവ
ദതീര്ഘനിപനികഭാനുളളതഭാണസ്റ്റ്. 

 Shri Parakkal Abdulla: Sir, I move the following amendment:

517. In clause 12(1)(a) for the word, figures, letters and symbol “30th

September,  2020”  the word,  figures,  letters  and  symbol  “31st March,
2021” shall be substituted.

Shri A. P. Anil Kumar: Sir, I move the following amendment:

520.  In  clause  12(1)(c)  for  the  words  “six  equal  monthly
installments”,  the words  “seven equal monthly  instalments”  shall  be
substituted.

Shri Anil Akkara: Sir, I move the following amendment:

521.  In  clause  12(1)(c)  for  the  words  “six  equal  monthly
instalments”,  the  words  “eight  equal  monthly  instalments”  shall  be
substituted.

Shri Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment:

522.  In  clause  12(1)(c)  for  the  words  ''thirty  six  equal  monthly
instalments, the words ''ten equal monthly instalments'' shall be substituted.

Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan :  Sir,  I  move  the  following
amendment:

523. In clause 12(1)(d)  after  the words  “under  this  section”,  the
words and figure “within 3 months” shall be added.
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 Shri K. C. Joseph: Sir, I move the following amendment:

524. In clause 12(1)(d)  after  the words “under  this section”,  the
words and figure “within 4 months” shall be added.

 Shri P T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

525.  In clause 12(1)(d) after  the words  “under  this  section”,  the
words and figure “within 6 months” shall be added.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലയളവനില്  ഏടതങ്കനിലലാം  നടപടനി  എടുക്കുനതനികനഭാ  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനതനികനഭാ  ഉള്ള കേഭാലഭാവധനി  2020  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  അവസഭാനനിക്കുനതസ്റ്റ്
2021  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വടര  നതീടനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ്റ്റ്  516-ാ  നമ്പര്
ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി.  അതസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിക്കുന.  മറ്റു
കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
516-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പഭാറകല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  517-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില്കുമഭാര് അവതരനിപനിച  520-ാ നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനനില്  അകര  അവതരനിപനിച  521-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  522-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച 523-ാ നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  524-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  525-ാ  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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കഭദഗതനി  ടചയപകേഭാരമുള്ള  പനണഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന   ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ
എന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള പനണഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയപകേഭാരമുള്ള പനണഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

10.00 AM]

ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  516-ാ  നമ്പര്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഒരു  സലാംശയലാം  ഉനയനികഭാനുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  മനനി  ഇവനിടട
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  എനഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല് അചടനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് ഏപനില്
30 എനഭാണസ്റ്റ്. ഇതനില്  ഏതഭാണസ്റ്റ് ശരനി? ഏപനില് 30 കേഴനിഞ്ഞു കപഭായതഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീകര്: അകഭാരലലാം പനിനതീടസ്റ്റ് ക്ലെഭാരനിടടഫ ടചയഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.

പതനിമൂനഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir, I move
the following amendment:                        

526.  After  clause  13  of  the  Bill  the  following  clauses  shall  be
inserted, namely:-

“14.  Extension  of  time  limit.-  Where,  any  time  limit  has  been
specified in, or prescribed, under the specified Act terminates on the 31st

day of March, 2020 for the completion of compliance of such action, as
completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any
notice relating to any assessment, proceeding to determine, any tax, penalty
or other amounts or such other action, by whatever name called, by any
authority, under the provisions of the specified Act and where completion
or compliance or such action has not been made within such time, then, the
time  limit  for  completion  or  compliance  of  such  action  shall,
notwithstanding anything contained in the specified Act, stand extended to
the 31st day of March, 2021.
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Explanation.- For the purpose of this section, specified Act means the
Kerala  General  Sales  Tax  Act,  1963,  (15  of  1963),  the  Kerala  Tax  on
Laxuries  Act  1976  (32  of  1976)  (former  Act),  the  Kerala  Agricultural
Income Tax Act, 1991  (15 of 1991), the Kerala Value Added Tax, 2003 (30
of 2004) (former Act).”

15.  Validation.-  Notwithstanding  anything  contained  in  the  Kerala
Building Tax Act, 1975 (7 of 1975) any tax collected or paid under section
5 at the rate specified in Schedule I of the said Act, at such higher rates, by
virtue of the provisions of the Kerala Finance Bill, 2020 (Bill No, 257 of
XIV Kerala Legislative Assembly) in respect of the period with effect from
1st day  of  April,  2020 to  the  date  of  publication of  this  Act,  shall,  be
deemed to have been validly collected or paid and the tax so collected shall
not be refunded,

Shri Parakkal Abdulla: Sir, I move the following amendment:

527. In Clause 13 for the words, figures and symbol 31st December,
2020”the  words,  figures  and  symbol  ''31st  March,  2021”shall  be
substituted.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
ഞഭാന അവതരനിപനിച ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുന.
മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനി സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
526-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പഭാറകല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  527-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ടചയ പകേഭാരമുള്ള  13-ാ വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന
പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........
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കഭദഗതനി  ടചയ  പകേഭാരമുള്ള  13-ാ  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന
പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  

കഭദഗതനി ടചയ പകേഭാരമുള്ള 13-ാ വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir, I move 
the following official amendment:

6. For sub-clause (2) the following shall be substituted, namely:-

“(2)Save as otherwise provided in this Act,-

(a) sub-section (10) of section 8 shall be deemed to have come into
force on the 18th day of May, 2020, sub section (1) and sub-section (11) of
section 8 shall be deemed to have come into force on the 30th day of June,
2020 and the remaining provisions of section 8 shall come into force on
such date as the Government may by notification in the official Gazette,
appoint;

(b)  the remaining  provisions  of  the Act,  shall  be deemed  to  have
come into force on the 1st day of April, 2020.”.

Shri  M. C. Kamaruddin: Sir, I move the following amendment: 

1. In the long title the word  ''certain'' shall be deleted.

Dr.  M. K. Muneer: Sir, I move the following amendment:

2. In the Preamble for the word  ''certain'' shall be deleted.

Shri  V. T. Balram: Sir, I move the following amendment:

4. In the enacting formula for the word ''BE'' the word  ''Be'' shall be
substituted.

Shri M. Vincent: Sir, I move the following amendment:

9. In Clause 1 (2)(a), for the words  ''on such date as the Government
may by notification in the official Gazette, appoint'' the words ''at once''
may be substituted. 
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Shri Abdul Hameed. P: Sir, I move the following amendment:

17.Clause 1 (2) shall be recast as follows:-

''(2) Except otherwise specified in this Act,-

All the provisions of this Act shall come into force on the 1st day of
April 2020''.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
ഞഭാന  അവതരനിപനിച  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി  അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്
അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
6-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  എലാം.  സനി.  കേമറുദ്ദേതീന  അവതരനിപനിച  1-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  അവതരനിപനിച  2-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  4-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  എലാം.  വനിനടസനസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  9-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്.  പനി.  അവതരനിപനിച  17-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന  പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........

കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭാകണടമന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  
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കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  ബനില്  പഭാസഭാകണടമന  പകമയലാം  ഞഭാന
അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപള്ളനി): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .    സതീകര്:  2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  ബനില്  പഭാസഭാകണടമന
പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........

2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  ബനില്  പഭാസഭാകണടമന  പകമയലാം  സഭ
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

(ii) 2020-  ടല കകേരള ധനകേഭാരല   (2-  ാ നമ്പര്  )   ബനില്
(  വകുപ്പു തനിരനിചള്ള  )   പരനിഗണന

രണഭാലാം വകുപസ്റ്റ്

ശതീ  .    എലാം  .    സനി  .    കേമറുദ്ദേതീന:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

45.  ഖണ്ഡലാം  2-ല്  "വനിജഭാപനലാം  ടചയ്യടപടഭാത  ഭൂമനിയുടട"  എന
വഭാക്കുകേളക്കു കശഷലാം "വനിഷയതനില്'' എന വഭാകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര്:  സര്,  ഞഭാന തഭാടഴപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

49.   ഖണ്ഡലാം  2-ല്  "വനിജഭാപനലാം  ടചയ്യടപടഭാത  ഭൂമനിയുടട"  എന
വഭാക്കുകേളക്കു കശഷലാം "കേഭാരലതനില്'' എന വഭാകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

62. ഖണ്ഡലാം 2-ല് “സമഭാനമഭായതുലാം ” എന വഭാകസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

52.  ഖണ്ഡലാം  2-ല്  "ഏറ്റവലാം  അടുതസ്റ്റ്"  എനതീ  വഭാക്കുകേളകസ്റ്റ്  മുമ്പനിലഭായനി
"അതനിരുകേളനികലഭാ അലഭാതപക്ഷലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
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ടപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള: സര്,  ഞഭാന തഭാടഴപറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

53.  ഖണ്ഡലാം  2-ല്  "അടുതസ്റ്റ് സനിതനി ടചയ്യുനതുമഭായ"  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കു
പകേരലാം "അടുതസ്റ്റ് സനിതനി ടചയ്യുന" എനതീ വഭാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:  

59.  ഖണ്ഡലാം  2-ല്  "പുരയനിടതനിടന  നലഭായവനില"  എനതനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം
"സമഭാനമഭായ  പുരയനിടതനിടന" എനസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ്റ്റ്: സര്, ഞഭാന തഭാടഴപറയുന കഭദഗതനി 
അവതരനിപനിക്കുന: 

60. ഖണ്ഡലാം 2-ല് “അപകേഭാരലാം” എന വഭാകസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുകേ.

കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:  

65. ഖണ്ഡലാം 2-ല് “സമഭാനമഭായനി  സനിതനി  ടചയ്യുനതുമഭായ”  എനതീ
വഭാക്കുകേളകസ്റ്റ്  പകേരലാം  “സമഭാനമഭായനി  സനിതനി  ടചയ്യുന”  എനതീ  വഭാക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്):  സര്,
കഭദഗതനികേടളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. എലാം. സനി. കേമറുദ്ദേതീന അവതരനിപനിച 45-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര്  അവതരനിപനിച  49,  62  എനതീ    നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  52-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ടപഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 53-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  59-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ. വനി. ടകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 60-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  അവതരനിപനിച  65-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

രണഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........

രണഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന  പശലാം  സഭ
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  

രണഭാലാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്):  സര്,
ഞഭാന തഭാടഴപറയുന ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

29. ഖണ്ഡലാം 1(2) തഭാടഴപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(2)  ഇതസ്റ്റ്  2020  ഏപനില്  1-ാ  തതീയതനി  പഭാബലലതനില്  വനതഭായനി
കേരുതടപകടണതഭാണസ്റ്റ്".

കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്:   സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

1. ദതീര്ഘശതീര്ഷകേതനില് ''കകേരള" എന വഭാകനിനുപകേരലാം "സലാംസഭാന''എന
വഭാകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

23.  പതീഠനികേയനില്  ''യുകമഭായനിരനിക്കുകേയഭാല്"  എന  വഭാകനിനുപകേരലാം
“ആവശലമഭായനിരനിക്കുകേയഭാല് "  എന വഭാകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ്റ്റ്: സര്, ഞഭാന തഭാടഴപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

8. ദതീര്ഘശതീര്ഷകേതനില്  ''നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകസ്റ്റ്  ''  എന  വഭാകനിനുകശഷലാം
"നനിയമ" എന വഭാകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.
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21.പതീഠനികേയനില്  “വതീണ്ടുലാം " എന വഭാകസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുകേ.

27.   തതസ്വപഖലഭാപന വഭാകേലതനില് “തഭാടഴപറയുലാം" എന വഭാകനിനുപകേരലാം
''ഇനനിപറയുലാം" എന വഭാകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

25.  തതസ്വപഖലഭാപന  വഭാകേലതനില്  “തഭാടഴപറയുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം
“തഭാടഴപറയുലാം" എന മഭാറ്റുകേ.

40. ഖണ്ഡലാം 1(2) തഭാടഴ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

“(2)  ഇതസ്റ്റ്  ഗവര്ണ്ണര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന  തതീയതനി  മുതല്  പഭാബലലതനില്
വരുനതഭാണസ്റ്റ്".

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര്, ഞഭാന തഭാടഴപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

32.  ഖണ്ഡലാം 1(2) തഭാടഴപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ.

“(2) ഇതസ്റ്റ് ഉടന പഭാബലലതനില് വരുനതഭാണസ്റ്റ്.”

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനടസനസ്റ്റ്:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

36.  ഖണ്ഡലാം 1(2) തഭാടഴ പറയുലാംപകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

“(2)  ഇതസ്റ്റ്  2020  ഡനിസലാംബര്  31-ാ  തതീയതനി  പഭാബലലതനില്
വരുനതഭാണസ്റ്റ്.”

ടപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള: സര്,  ഞഭാന തഭാടഴപറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

41.  ഖണ്ഡലാം 1(2)-ല് “തതീയതനി” എന വഭാകനിനു കശഷലാം “മുതല്” എന
കചര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞഭാന  തഭാടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

43. ഖണ്ഡലാം 1(2)-ല് “വരുനതഭാണസ്റ്റ്” എന വഭാകനിനു പകേരലാം “വനതഭായനി
കേരുതടപകടണതഭാണസ്റ്റ്” എനതീ വഭാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനി കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്):   സര്,
ഞഭാന  അവതരനിപനിച  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനി  അലാംഗതീകേരനികണടമനസ്റ്റ്
അഭലര്തനിക്കുന. മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച
29-ാ നമ്പര് ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര് അവതരനിപനിച 1, 23  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ്റ്റ് അവതരനിപനിച  8, 21, 27  എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബഷതീര് അവതരനിപനിച  25, 40  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  സനി.  മമ്മൂടനി  അവതരനിപനിച  32-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  എലാം.  വനിനടസനസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച   36-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ടപഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള അവതരനിപനിച  41-ാ നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്.  പനി.  അവതരനിപനിച   43-ാ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭാകഭാകമഭാ എന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........

കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭാകണടമന പശലാം  സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ടചയ പകേഭാരമുള്ള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിടന
ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  (2-ാ  നമ്പര്)  ബനില്  പഭാസഭാകണടമന  പകമയലാം
ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന):  സര്,  ഞഭാന പകമയടത
പനിന്തഭാങ്ങുന.

ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, ഞഭാന കപഭാള ആവശലടപടുന.

മനി  .    സതീകര്:  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  യനലാം  പവര്തനിപനികഭാന
സഭാധലമലഭാതതനിനഭാല്  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗങ്ങളകസ്റ്റ്  ടടകേകേള  ഉയര്തനി
കവഭാട്ടുകേള കരഖടപടുതഭാവനതഭാണസ്റ്റ്.

(അലാംഗങ്ങള ടടകേകേള ഉയര്തനി കവഭാട്ടുകേള കരഖടപടുതനി.)

മനി  .    സതീകര്:  2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  (2-ാ  നമ്പര്)  ബനില്
പഭാസഭാകണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........

2020-ടല  കകേരള  ധനകേഭാരല  (2-ാ  നമ്പര്)  ബനില്  പഭാസഭാകണടമന
പകമയലാം ശബ്ദകവഭാകടഭാടട സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

ധനകേഭാരലലാം (തുടര്ച)

2020-2021   സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത ബഡ്ജറ്റനികലയ്ക്കുള്ള
ഉപധനഭാഭലര്തനകേളലാം ധനവനിനനികയഭാഗ ബനില്ലുലാം പരനിഗണനിക്കുനതനിനുള്ള പകമയലാം

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന ഭതീഷണനി
നനിലനനില്ക്കുന  പശഭാതലതനില്  ഇനസ്റ്റ്  കചരുന  പകതലകേ  സഭഭാ  സകമ്മേളനലാം
തുടര്നസ്റ്റ് കപഭാകേഭാനുളള സഭാഹചരലമല നനിലവനിലളളതസ്റ്റ്.  ആകേയഭാല് ഇനസ്റ്റ് സഭയുടട
കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വച ഉപധനഭാഭലര്തനകേള ഇനതടന പരനിഗണനിക്കുവഭാനുലാം തുടര്നസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച ധനവനിനനികയഭാഗ ബനില്  കൂടനി ചടലാം  153(2)-നസ്റ്റ്  തഭാല്കഭാലനികേ
ഇളവസ്റ്റ്  വരുതനി  പരനിഗണനിക്കുവഭാനുലാം  ഇഗൗ  സഭ  തതീരുമഭാനനിക്കുന  എന  പകമയലാം
ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.  

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന  പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്: പകമയലാം  സഭ  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. ഉപധനഭാഭലര്തനകേളലാം
അതുസലാംബന്ധനിച ധനവനിനനികയഭാഗ ബനില്ലുലാം പരനിഗണനയ്ടകടുക്കുന.
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2020-21   സഭാമ്പതനികേ വര്ഷടത ബഡ്ജറ്റനികലയ്ക്കുള്ള
ഉപധനഭാഭലര്തനകേളടട പരനിഗണന

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേള  എന
IV-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപയുകടയുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
എന  XII-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  3  കകേഭാടനി  രൂപയുകടയുലാം
ഉപധനഭാഭലര്തനകേള അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.  

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന  പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം എന XVI-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില് 3,000
രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന   അനുവദനികണടമന  പകമയലാം  ഞഭാന
അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന  പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ജനിലഭാ  ഭരണവലാം  പലവകേയുലാം എന  XI -ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്
25,01,000  രൂപയുടടയുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന  XXI-ാ  നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  1000  രൂപയുകടയുലാം   ഉപധനഭാഭലര്തനകേള
അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന  പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ടതഭാഴനിലലാം  എടടകസുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .     റ്റനി  .    പനി  .     രഭാമകൃഷ്ണന):  സര്,
ടതഭാഴനിലലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമവലാം  പവഭാസനി  കക്ഷമവലാം  എന  XXIV-ാ  നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  1000  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന  പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്):  സര്,
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  കേല,  സലാംസഭാരലാം  എന  XVII  -ാ  നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  12,000  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.
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വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം   വനനിത-ശനിശുവനികേസനവലാം   വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ  ടതീചര്):  സര്,  ടടവദലസഹഭായവലാം
ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം   എന  XVIII  -ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്
75,00,05,000 രൂപയുടടയുലാം സഭാമൂഹലസുരക്ഷനിതതസ്വവലാം കക്ഷമവലാം എന XLVI-ാ
നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുകടയുലാം
ഉപധനഭാഭലര്തനകേള അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .     ടകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി):  സര്,  ശുദജലവലാം
വനിതരണവലാം  ശുചതീകേരണവലാം  എന XX -ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്
1000 രൂപയുടടയുലാം ജലകസചനലാം  എന XXXVIII-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട
കപരനില്  1000  രൂപയുകടയുലാം   ഉപധനഭാഭലര്തനകേള    അനുവദനികണടമന
പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനഭാകസമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം   വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബഭാലന):
സര്,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  മറ്റു  പനികനഭാക  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങള
എനനിവരുടട കക്ഷമലാം എന  XXV-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്  1000
രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന  അനുവദനികണടമന  പകമയലാം  ഞഭാന
അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സുകരന്ദ്രന):  സര്,  സഹകേരണലാം  എന  XXVII  -ാ നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000  രൂപയുടടയുലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരലാം   എന
XLII-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000  രൂപയുകടയുലാം
ഉപധനഭാഭലര്തനകേള അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.
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വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമഭാര്):  സര്,  കൃഷനി  എന
XXIX-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില് 2000 രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .    തനികലഭാതമന): സര്,
ഭക്ഷലലാം   എന  XXX -ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000  രൂപയുടട
ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു): സര്,
മൃഗസലാംരക്ഷണലാം   എന  XXXI  -ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  1000
രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന  അനുവദനികണടമന  പകമയലാം  ഞഭാന
അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മതലബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വലവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ):  സര്,  മതലബന്ധനലാം   എന
XXXIII  -ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  1000  രൂപയുടട
ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ടമഭായതീന): സര്, പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്
എന  XXXV  -ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  5000  രൂപയുടട
ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിനതഭാങ്ങുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം   വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, വലവസഭായങ്ങള എന XXXVII -ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട
കപരനില്  12,000  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന   അനുവദനികണടമന  പകമയലാം
ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.



120  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  സര്,  ഞഭാന
പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

             Amount (Rupees in thousands)

Sl.
No

Number and Title of
Demands

Revenue Capital Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1  IV ELECTIONS Voted 10,00,000 1000000

2 XI DISTRICT
ADMINISTRATION
AND
MISCELLANEOUS

Voted 2501 2501

3 XII POLICE Voted 30,000 30000

4 XIV STATIONERY AND
PRINTING  AND
OTHER
ADMINISTRA-
TIVE SERVICES

Charged 1125 1125

5 XVI PENSION  AND
MISCELLANEOUS

Voted 3 3

6 XVII EDUCATION,
SPORTS, ART AND
CULTURE

Voted 12 12

7 XVIII MEDICAL  AND
PUBLIC HEALTH

Voted 7,50,005 7,50,005

8 XX WATER  SUPPLY
AND SANITATION

Voted 1 1

9 XXI HOUSING Voted 1 1

10 XXII URBAN
DEVELOPMENT

Charged 66,669 66,669
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11 XXIV LABOUR, LABOUR
WELFARE  AND
WELFARE  OF
NON-RESIDENTS

Voted 1 1

12 XXV WELFARE  OF
SCHEDULED
CASTES/SCHEDUL
ED TRIBES/OTHER
BACKWARD
CLASSES  AND
MINORITIES

Voted 1 1

13 XXVI
I  

CO-OPERATION Voted 2 2

14 XXIX AGRICULTURE Voted 2 2

Charged 2,606 2,606

15 XXX FOOD Voted 2 2

16 XXXI ANIMAL
HUSBANDRY

Voted 1 1

17 XXXIII  FISHERIES Voted 1 1

18 XXXV PANCHAYAT Voted 5 5

19 XXX
VII   

INDUSTRIES Voted 12 12

20 XXX
VIII

IRRIGATION Voted 1 1

21 XLII  TOURISM Voted 2 2

22 XLVI SOCIAL
SECURITY
AND WELFARE

Voted 2,00,00,0
00

2,00,00,
000

TOTAL 2,17,83,675 69,278 2,18,52,953

TOTAL VOTED 2,17,82,550 3 2,17,82,
553

TOTAL CHARGED 1,125 69,275 70,400
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മനി  .    സതീകര്:  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേള  എന  IV-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട
കപരനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന  അനുവദനികണടമന
പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

കപഭാലതീസസ്റ്റ്  എന  XII-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  3  കകേഭാടനി
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

 അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ടപനഷനുലാം  പലവകേയുലാം  എന  XVI-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട
കപരനില് 3000 രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ജനിലഭാ ഭരണവലാം പലവകേയുലാം  എന XI-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്
25,01,000 രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം എന  XXI-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്  1000
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രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ടതഭാഴനിലലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമവലാം പവഭാസനികക്ഷമവലാം   എന XXIV-ാ നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  1000  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  കേല,  സലാംസഭാരലാം  എന  XVII-ാ നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  12,000  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ടടവദലസഹഭായരലാംഗവലാം  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം  എന  XVIII-ാ  നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  75,00,05,000   രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയടത

 അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 
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സഭാമൂഹലസുരക്ഷനിതതസ്വവലാം  കക്ഷമവലാം  എന  XLVI-ാ  നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000  കകേഭാടനി   രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയടത

 അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ശുദജല  വനിതരണവലാം  ശുചതീകേരണവലാം  എന  XX-ാ  നമ്പര്
ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  1000  രൂപയുടട  ഉപധനഭാഭലര്തന
അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ജലകസചനലാം എന XXXVIII-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില് 1000
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  മറ്റു  പനികനഭാക  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങള
എനനിവരുടട കക്ഷമലാം  എന XXV-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്  1000
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

 അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന.
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ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

സഹകേരണലാം എന  XXVII-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില്  2000
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരലാം എന XLII-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില് 2000
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

 അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

കൃഷനി    എന  XXIX-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

 അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ഭക്ഷലലാം   എന  XXX-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  2000
രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 
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മൃഗസലാംരക്ഷണലാം   എന XXXI-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില് 1000

രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

മതലബന്ധനലാം എന XXXIII-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട കപരനില് 1000

രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  എന  XXXV-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്  5000

രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന. 

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

വലവസഭായങ്ങള  എന  XXXVII-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്തനയുടട  കപരനില്

12000 രൂപയുടട ഉപധനഭാഭലര്തന അനുവദനികണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.................

ഉപധനഭാഭലര്തന പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

ഗഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 
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നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം  (തുടര്ച)

(iii) 2020-  ടല കകേരള ധനവനിനനികയഭാഗ   (3-  ാ നമ്പര്  )   ബനില്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
2020-ടല കകേരള ധനവനിനനികയഭാഗ (3-ാ നമ്പര്) ബനില് ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.  

മനി  .   സതീകര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
2020-ടല  കകേരള  ധനവനിനനികയഭാഗ   (3-ാ  നമ്പര്)  ബനില്  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
എടുകണടമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന):  സര്,  ഞഭാന പകമയടത
പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .    സതീകര്:  2020-ടല  കകേരള  ധനവനിനനികയഭാഗ  (3-ാ  നമ്പര്)  ബനില്
പരനിഗണനയ്ടകടുകണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്........

പതനികൂലനിക്കുനവര്........

പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ടകടുക്കുന. 

രണ്ടുലാം മൂനലാം വകുപ്പുകേള 

(കഭദഗതനി ഇല) 

രണ്ടുലാം മൂനലാം വകുപ്പുകേള ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകണടമന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്........

പതനികൂലനിക്കുനവര്........

രണ്ടുലാം  മൂനലാം  വകുപ്പുകേള  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന  പശലാം  സഭ
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  

രണ്ടുലാം മൂനലാം വകുപ്പുകേള ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

പടനികേ 

(കഭദഗതനി ഇല) 
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പടനികേ ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകണടമന പശടത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.......

പതനികൂലനിക്കുനവര്.......

പടനികേ  ബനിലനിടന  ഭഭാഗമഭാകണടമന  പശലാം  സഭ  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

പടനികേ ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം 

(കഭദഗതനി ഇല)

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകണടമന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.......

പതനികൂലനിക്കുനവര്.......

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭാകണടമന പശലാം സഭ

അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം ബനിലനിടന ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര്,

2020-ടല  കകേരള  ധനവനിനനികയഭാഗ   (3-ാ  നമ്പര്)  ബനില്  പഭാസഭാകണടമന

പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന):  സര്,  ഞഭാന പകമയടത

പനിനതഭാങ്ങുന.

ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, ഞഭാന കപഭാള ആവശലടപടുന.

മനി  .    സതീകര്:  2020-ടല  കകേരള  ധനവനിനനികയഭാഗ   (3-ാ  നമ്പര്)  ബനില്

പഭാസഭാകണടമന പകമയടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്......

പതനികൂലനിക്കുനവര്......

പകമയലാം  സഭ  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  2020-ടല  കകേരള  ധനവനിനനികയഭാഗ

(3-ാ നമ്പര്) ബനില് ശബ്ദകവഭാകടഭാടട സഭ പഭാസഭാകനി.
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X ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് പകമയലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം അന്തഭാരഭാഷ വനിമഭാനതഭാവളലാം സസ്വകേഭാരലവത്കേരണലാം

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):  സര്, തനിരുവനന്തപുരലാം അന്തഭാരഭാഷ
വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  നടതനിപ്പുലാം  കമല്കനഭാടവലാം  അദഭാനനി  എനര്ടടപസസനിടന
ഏല്പനിക്കുവഭാന 19-8-2020-നസ്റ്റ്  കചര്ന  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗലാം
തതീരുമഭാനടമടുതനിരനിക്കുന.  തനിരുവനന്തപുരലാം  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന
കമല്കനഭാടവലാം നടതനിപ്പുലാം സലാംസഭാന സര്കഭാരനിനസ്റ്റ് മുഖല പങ്കഭാളനിതമുള്ള ടസഷലല്
പര്പസസ്റ്റ് ടവഹനികനിളനില് (SPV) നനിക്ഷനിപ്തമഭാകണടമന സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന
ശകനിയഭായ  ആവശലലാം  പരനിഗണനികഭാടതയഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  തതീരുമഭാനലാം.  ഇകഭാരലതനില്
ബഹുമഭാനടപട പധഭാനമനനിയുടടയുലാം  ബഹുമഭാനടപട കവലഭാമയഭാന
വകുപ്പുമനനിയുടടയുലാം  മുമ്പഭാടകേ  അതഭാതസ്റ്റ്  അവസരങ്ങളനില്   സലാംസഭാന  സര്കഭാര്
കേത്തുകേള  വഴനിയുലാം  കനരനിട്ടുലാം  സലാംസഭാനതനിടന  തഭാത്പരലലാം  ഉനയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ബനിഡനില്  കൂടുതല്  തുകേ  സസ്വകേഭാരലകേമ്പനനി  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ  സഭാഹചരലലാം
കേണകനിടലടുതസ്റ്റ്  അകത  തുകേ  ഓഫര്  ടചയ്യഭാന  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്
തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിടന  അറനിയനിചനിരുന.  ഇടതലഭാലാം  പഭാടട
അവഗണനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര മനനിസഭ ഇകപഭാള തതീരുമഭാനടമടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

2003-ല് കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന മനഭാലയലാം സലാംസഭാന സര്കഭാരനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയ
ഉറപനില്  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  വനിമഭാനതഭാവള  വനികേസനതനിനഭായനി  നല്കേനിയ
സലാംഭഭാവനകേള  പരനിഗണനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  കമല്കനഭാടവലാം
നടതനിപ്പുലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിടന  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനികനിളനിനസ്റ്റ്
നല്കേഭാടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിരുന.  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ടകേഭാചനി  അന്തഭാരഭാഷ
വനിമഭാനതഭാവളവലാം  കേണ്ണൂര്  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളവലാം  ടപഭാതു-സസ്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിതകതഭാടട  വനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുന  അനുഭവപരനി
ജഭാനമുണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  ഇതരതനിലള്ള  അനുഭവപരനിജഭാനലാം  ഒനമനിലഭാത  ഒരു
സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേടനയഭാണസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരലാം  അന്തഭാരഭാഷ വനിമഭാനതഭാവളതനിടന
കമല്കനഭാടവലാം നടതനിപ്പുലാം ഇകപഭാള ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

തനിരുവനന്തപുരലാം  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളതനിനസ്റ്റ്  മുന  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്
സലാംസഭാനലാം നല്കേനിയ കറഭായല് ടടഫ്ലെെയനിലാംഗസ്റ്റ് ക്ലെബനിടന വകേ 258.06 ഏകര് ഭൂമനിയുലാം
വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  636.57  ഏകര്  വനിസ്തൃതനിയനില്  ഉളടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിമഭാനതഭാവള
വനികേസനതനിനഭായനി  32.56  ഏകര്  ഭൂമനി  ഏടറ്റടുതസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്
സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  250   കകേഭാടനി  രൂപ  മതനിപ്പുവനിലയുള്ള  18  ഏകര്  ഭൂമനി
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ഏടറ്റടുതസ്റ്റ് നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാന സര്കഭാര്
ഏടറ്റടുതസ്റ്റ്  സഗൗജനലമഭായനി  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയുടട  വനില  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്
ടവഹനികനിളനില്  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിടന  ഓഹരനിയഭായനി  കേണകഭാകണടമന
നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഏടറ്റടുതസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  

ബനിഡനിനുകശഷലാം കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  ഇകഭാരലതനില്  തതീരുമഭാനടമടുക്കുനതനി
നനിടയനില്  എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരലവത്കേരണതനിനസ്റ്റ്  എതനിടര  ബഹുമഭാനടപട
കകേരള ടടഹകകഭാടതനിയനില്  റനിടസ്റ്റ്  ഹര്ജനിയുലാം  ടപഭാതുതഭാത്പരല  ഹര്ജനിയുലാം  ഫയല്
ടചയ്യടപട്ടു.  ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  ടടഹകകഭാടതനി  ഇഗൗ  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
പുറടപടുവനിച  വനിധനിയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരുലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാരുലാം  ഉളടപട
വനിഷയമഭായതനിനഭാല്  ഹര്ജനിയുടട  ഒറനിജനിനല് ജൂറനിസസ്റ്റ് ഡനിക്ഷന ഭരണഘടനയുടട
അനുകച്ഛേദലാം  131  പകേഭാരലാം ബഹുമഭാനടപട സുപതീലാംകകേഭാടതനികഭാടണനസ്റ്റ്  വനിധനി
പസ്തഭാവനിച.  ഇഗൗ  വനിധനി  പസ്തഭാവനയനില്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറ്റനി  നല്കേനിയ  ശനിപഭാര്ശകേളനികനല്  തതീരുമഭാനടമടുതസ്റ്റ്  ടടണര്
നടപടനികേള പൂര്തനിയഭാകനിയനിടനിടലനസ്റ്റ് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇതനിടനതനിടര
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  ഉളടപടടയുള്ള  കേക്ഷനികേള  അപതീല്
ഫയല്  ടചയ.  തുടര്നസ്റ്റ്  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  കമല്പറഞ്ഞെ  ടടഹകകഭാടതനി  വനിധനി
റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം ടടഹകകഭാടതനി റനിടസ്റ്റ് ഹര്ജനി കകേളകണടമനസ്റ്റ് വനിധനി പസ്തഭാവനിക്കുകേയുലാം
ടചയ.  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനികസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  കകേരള  ടടഹകകഭാടതനിയനില്
കകേസനില് ഹനിയറനിലാംഗസ്റ്റ് നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനനിടയനിലഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര മനനിസഭയുടട
19-8-2020-ടല തതീരുമഭാനലാം വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

തനിരുവനന്തപുരലാം  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  സസ്വകേഭാരലവത്കേരണ
തതീരുമഭാനലാം  സലാംസഭാനടത  ജനങ്ങളടട  ടപഭാതുവനികേഭാരതനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമടലന
കേഭാരലലാം  19-8-2020-നുതടന  ബഹുമഭാനടപട  പധഭാനമനനിടയ  കേതനിലൂടട
അറനിയനിചനിരുന.  ടപഭാതുകമഖലയനില് നനിലനനിനകപഭാള വനിമഭാനതഭാവളതനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയ
സഹഭായസഹകേരണലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിടന  ശകമഭായ  അഭനിപഭായടത
മറനികേടനസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരലവത്കേരനിചഭാല് നല്കേഭാന  കേഴനിയനിടലനലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിടനത്തുടര്നസ്റ്റ്  2020  ആഗസസ്റ്റ്  20-നസ്റ്റ്  എലഭാ രഭാഷതീയകേക്ഷനി കനതഭാകളടടയുലാം
കയഭാഗലാം മുഖലമനനി വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ് വഴനി വനിളനിചകചര്തനിരുന. പസ്തുത
കയഭാഗതനില്  ഉയര്ന  ടപഭാതുവനികേഭാരലാം  ബഹുമഭാനടപട  പധഭാനമനനിടയ  വതീണ്ടുലാം
കേതനിലൂടട അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അദഭാനനി എനര്ടടപസസസ്റ്റ് നല്കേഭാന തയ്യഭാറഭായ തുകേ സലാംസഭാന സര്കഭാര്
നല്കേഭാടമനസ്റ്റ്  സമ്മേതനിചനിട്ടുലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളലാം
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സസ്വകേഭാരലവത്കേരനികഭാനുള്ള തതീരുമഭാനടമടുതതനിനസ്റ്റ് യഭാടതഭാരു നലഭായതീകേരണവമനില.
ആയതനിനഭാല് സലാംസഭാനതനിടന ടപഭാതു തഭാത്പരലവലാം  സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന
യുകനിസഹമഭായ  അഭനിപഭായങ്ങളലാം  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  രഭാഷതീയകേക്ഷനി  കനതഭാകളടട
അഭനിപഭായവലാം  പരനിഗണനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  2020  ആഗസസ്റ്റ്  19-ടല  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
തതീരുമഭാനലാം പുനദുഃപരനികശഭാധനികണടമനലാം തനിരുവനന്തപുരലാം വനിമഭാനതഭാവളതനിടന
കമല്കനഭാടവലാം നടതനിപ്പുലാം സലാംസഭാന സര്കഭാരനിനസ്റ്റ് പങ്കഭാളനിതമുള്ള  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-കസ്റ്റ്
നല്കേണടമനലാം  കകേരള  നനിയമസഭ  കകേന്ദ്രസര്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ടഎകേകേകണലന
അഭലര്തനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  സര്,  ഞഭാന
പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല):   സര്,  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  പലകപഭാഴുലാം പറയഭാറുള്ള കേഭാരലലാം ഞഭാന ഓര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   നലഭായമഭായ
കേഭാരലങ്ങളക്കുകപഭാലലാം  പതനിപക്ഷലാം കൂടട  നനില്ക്കുനനില എനഭാണസ്റ്റ്  പറയഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.
എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കൂടട  നനില്കഭാതനിരുനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?  ഇഗൗ
നനിയമസഭയനില്തടന  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം  സലാംസഭാന
തഭാത്പരലതനിനുലാംകവണനി  എലഭാ  കേഭാലഘടങ്ങളനിലലാം  കകേരളതനിടല  പതനിപക്ഷലാം
ഉറചനനിനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  അകഭാരലതനില്  ഒരു  വനിട്ടുവതീഴ്ചയുലാം  ടചയനിടനില.
തനിരുവനന്തപുരലാം  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളതനിനസ്റ്റ്  വനികേസനമുണഭാകകേണതസ്റ്റ്
ഏറ്റവലാം ആവശലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലലാം നനിരവധനി തവണ ഇഗൗ  സഭഭാതലതനില്തടന
ചര്ച  ടചയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  അവതരനിപനിച  പകമയതനില്
ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാടല 19-8-2020-ല് കകേന്ദ്ര കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ് ഇഗൗ വനിമഭാനതഭാവളലാം
അദഭാനനി ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ് സകേമഭാറഭാനുള്ള തതീരുമഭാനടമടുത്തു.  അതനിനുകശഷലാം ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുമഭായനി   ചര്ച   ടചയ;  ഞങ്ങള  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  20-ാ
തതീയതനി സര്വ്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം വനിളനിചതസ്റ്റ്.   സര്വ്വകേക്ഷനി കയഭാഗതനില് എലഭാവരുലാം
ഒറ്റടകടഭായനി  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിടന  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-ക്കുതടന  ഇതസ്റ്റ്
ടകേഭാടുകണടമനലാം  അകഭാരലലാം  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനികനഭാടസ്റ്റ്   അഭലര്തനികണടമനമുള്ള
ആവശലവലാം  ഉനയനിച.  അതനില്  ബനി.ടജ.പനി.  ഒഴനിടകേയുള്ള  എലഭാ  കേക്ഷനികേളലാം
കയഭാജനിക്കുകേയുണഭായനി.   അതനുസരനിചസ്റ്റ്   ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  കേതയച
എനലാം  പറഞ്ഞു.  അതനിനനിടയനിലഭാണസ്റ്റ്  വഞ്ചേനഭാത്മകേമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
പുറത്തുവരുനതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങടള  വഞ്ചേനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതനിടന ഏറ്റവലാം വലനിയ ഉദഭാഹരണമഭാണസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരലാം വനിമഭാനതഭാവളതനിടന
കേഭാരലലാം. ഒകര സമയതസ്റ്റ് അദഭാനനിടയ എതനിര്ക്കുകേയുലാം രഹസലമഭായനി പനിനണയ്ക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന ഇഗൗ നയലാം സലാംസഭാന തഭാത്പരലതനിനസ്റ്റ് വനിരുദമഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാരു ടകേഭാടനിയ
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വഞ്ചേനയഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം കകേരളതനിടല ജനങ്ങള  കേണകഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒരു കേഭാരലലാം
ഞഭാന വലകമഭാക്കുന, ഞങ്ങള സസ്വകേഭാരല കമഖലയസ്റ്റ് എതനിരല.  കകേരളതനിടല രണസ്റ്റ്
വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളലാം  സസ്വകേഭാരല-ടപഭാതു  സലാംരലാംഭമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  കേണകഭാക്കുനതസ്റ്റ്.
ഇവനിടട   രണസ്റ്റ്  വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളണഭായടതങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്?  ടകേ.  കേരുണഭാകേരന
മുഖലമനനിയഭായനിരുന  കേഭാലതഭാണസ്റ്റ്  ടനടുമ്പഭാകശരനി  വനിമഭാനതഭാവളലാം  ഉണഭായതസ്റ്റ്.
അനസ്റ്റ് പലരുലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് , 'ഓവര് ടടമ ടഡഡസ്റ്റ് കബഭാഡനി' എനഭാണസ്റ്റ്.  അവര്തടന
പനിനതീടസ്റ്റ്  അതനിടന  ടചയര്മഭാനഭായതുലാം  കകേരളലാം  കേഗൗതുകേകതഭാടട  കേണ
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  80  ശതമഭാനലാം  പവര്തനങ്ങളലാം
പൂര്തനിയഭാകനിയതസ്റ്റ് ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി മുഖലമനനിയഭായനിരുന കേഭാലതഭാണസ്റ്റ്.  അതുലാം
ഒരു  ടപഭാതു-സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ്.  ഡല്ഹനി,  കബഭാലാംടബ  വനിമഭാനതഭാവളങ്ങള
സസ്വകേഭാരലവല്കരനിചവരഭാകണഭാ  ഇകപഭാള  ഇതനിടന  എതനിര്ക്കുനടതനസ്റ്റ്
പലരുലാം  കചഭാദനിക്കുനണസ്റ്റ്;  ഡല്ഹനി,  കബഭാലാംടബ  വനിമഭാനതഭാവളങ്ങള
സസ്വകേഭാരലവല്കരനിചടവനളളതസ്റ്റ്  സതലമഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുളള  തതീരുമഭാനടമടുതതസ്റ്റ്
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്.  അവനിടടടയഭാനലാം  കകേരളടതകപഭാടല  ഒരു  ടപഭാതു-
സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭലാം  വനിജയകേരമഭായനി  നടതനിയനിരുനനില.  ഇവനിടടത  വലതലഭാസലാം
എന്തഭാണസ്റ്റ്;  കലഭാകേതനിനുതടന  മഭാതൃകേയഭായ  നനിലയനില്  ടപഭാതു-സസ്വകേഭാരല
സലാംരലാംഭതനിലൂടട  വനിമഭാനതഭാവളലാം  നടതനി  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്തതീകേരനിച
ചരനിത്രമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലളളതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ടടപവടടറ്റകസഷടന
ആവശലമനിലഭാടയനലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമനനിടന  SPV-ടയതടന  ഏല്പനിചഭാല്
മതനിടയനമുളള  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  ഞങ്ങടളടുതതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  നടനതസ്റ്റ്  ക്രനിമനിനല്
ഗൂഢഭാകലഭാചനയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  K.S.I.D.C.  (Kerala  State  Industrial
Development  Corporation)-ആണസ്റ്റ്  ബനിഡനില് പടങ്കടുതതസ്റ്റ്. ബനിഡസ്റ്റ്
ടടഫനടടലസസ്റ്റ് ടചയ്യഭാന ചതീഫസ്റ്റ് ടസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായ സമനിതനിടയ സര്കഭാര്
ചുമതലടപടുത്തുന.  ഇഗൗ കേമ്മേനിറ്റനിയനില് ഒരു ടടണര് നടപടനിയുമനിലഭാടത അദഭാനനി
ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഉടമ ശതീ.  ഗഗൗതലാം  അദഭാനനിയുടട മരുമകേളഭായ  ശതീമതനി പരനിധനി  അദഭാനനി
പഭാര്ട്ണറഭായ സനിറനിൾ   സുകരഷസ്റ്റ്  ഷകറഭാഫസ്റ്റ്   നടത്തുന   സനിറനിൾ  അമര്ചനസ്റ്റ്
മലാംഗൾദഭാസസ്റ്റ്  എന  ലഭാ  കഫമനിനസ്റ്റ് കേണ്സളടനസനി  ടകേഭാടുക്കുന.  മറ്റുപല
സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  രഭാജലങ്ങളനിലലാം  കേരനിമ്പടനികേയനില്ടപടുതനിയ  സഭാപനടത
കേണ്സളടനഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവരുടട  രണ്ടുകപരുടടയുലാം  അഭനിപഭായമനുസരനിചസ്റ്റ്
ബനിഡസ്റ്റ്  തുകേ  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ്യുന.  ബനിഡനില് 10  ശതമഭാനലാം  ടടപസസ്റ്റ്
പനിഫറനസുണഭായനിട്ടുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ടഎ.ഡനി.സനി. പരഭാജയടപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
ദരൂഹമഭാടയഭാരു ഇടപഭാടഭാണസ്റ്റ്.   എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്   മലാംഗളദഭാസസ്റ്റ്  എന കേമ്പനനിടയ
ടതരടഞ്ഞെടുതതസ്റ്റ്;  ടടണര്  ഉണഭായനിരുകനഭാ;  ടടണറനിലഭാടത  എങ്ങടന
ടതരടഞ്ഞെടുത്തു;  ആരുടട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമഭാണനിതസ്റ്റ്;  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  അവരുടട
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ഫതീസസ്റ്റ്  55  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി  നനിശയനിചതസ്റ്റ്?  ഇഗൗ കേമ്പനനികഭാണസ്റ്റ് കലഭാകേതനിടല
ഏറ്റവലാം വലനിയ നനിയകമഭാപകദശലാം നല്കേഭാന കേഴനിയുനടതനഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള മനനിമഭാര്
പറയുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  അദഭാനനികയഭാടടഭാപലാം  നനില്ക്കുകേയുലാം  സഹഭായനിക്കുകേയുലാം
പരസലമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന  ഈ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  ഇരടതഭാപഭാണസ്റ്റ്,
വഞ്ചേനയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഏറ്റവലാം  നല  ലഭാ  കഫമഭാടണനസ്റ്റ്  ചനില  മനനിമഭാര്  പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങള  പരനികശഭാധനിച.  ടടണറനിലഭാടത  കേണ്സളടനസനി  നല്കേനിയ  ഈ
കേമ്പനനിയുടട  ബഭാകസ്റ്റ്ഗഗൗണസ്റ്റ്  എന്തഭാണസ്റ്റ്?  പഞ്ചേഭാബസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം
കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപ  ടവടനിച  നതീരവസ്റ്റ്  കമഭാദനി  കകേസനില്  സനി.ബനി.ടഎ.
അകനസ്വഷണലാം  കനരനിടുന  കുപസനിദമഭായ  കേമ്പനനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  നതീരവസ്റ്റ്  കമഭാദനിയുടട
ഓഫതീസനില്  ടസര്ചസ്റ്റ്  നടതനിയകപഭാള  ആറസ്റ്റ്  ടപടനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പധഭാനടപട
കരഖകേള  സനി.ബനി.ടഎ.  കേടണതനിയതസ്റ്റ്  എനളളതസ്റ്റ്   എലഭാ  ദനിനപത്രങ്ങളനിലലാം
വലനിയ വഭാര്തയഭായനിരുന.  നതീരവസ്റ്റ്  കമഭാദനിടയനസ്റ്റ് പറയുന,  നഭാടനിടന കേബളനിപനിച
വലകനിടയ  സഹഭായനിചതനിടന  കപരനില്  പതനിക്കൂടനില്  നനില്ക്കുന  അദഭാനനിയുടട
കേമ്പനനിടയതടന  ഏല്പനിച.  ഇതനില്  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയതസ്റ്റ്
ആരഭാടണനറനിയഭാനുളള തഭാല്പരലലാം ഞങ്ങളക്കുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  conflict of
interest വരുനതസ്റ്റ്. 

മടറ്റഭാരു പധഭാന വനിഷയലാം ഇവനിടട  വരുന.  വനിജയകേരമഭായുലാം  ലഭാഭകേരമഭായുലാം
പവര്തനിക്കുന  സനിയഭാല്;  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  സനിയഭാലനിടന  ഒരു  കേണ്സളടനഭായനി
നനിയമനിചനില?  എലഭാതരതനിലലാം  പരനിചയമുളളവരകല;  പതീവനിയസസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്പതീരനിയനസുളളവരകല;   വനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാകനിയവരകല,  എനടകേഭാണസ്റ്റ്
അവടര  കേണ്സളടനഭായനി  നനിയമനിചനില?  അനടത  സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗതനില്,
ബനിഡനില് പടങ്കടുതതനിടന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വലതലസ്ത അഭനിപഭായങ്ങളടണനസ്റ്റ് ഞഭാന
പറഞ്ഞു.  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പറയുനടതന്തഭാണസ്റ്റ്?  ബനിഡനില്
പടങ്കടുത്തുകപഭായനി, കൂടുതല് തുകേ കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയവര്കസ്റ്റ് ടകേഭാടുകകണനിവരുലാം. അതഭാണസ്റ്റ്
ബനിസനിനസസ്റ്റ്  എന നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് എടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒരുപകക്ഷ,
ബനിഡനില്   പടങ്കടുതനിലഭായനിരുടനങ്കനില്  നമുകസ്റ്റ്  മടറ്റഭാരു  വഴനി  കതടഭാന
കേഴനിയുമഭായനിരുന.  പകക്ഷ,  ആകരഭാടുലാം  ആകലഭാചനികഭാടത  നനിങ്ങള  ബനിഡനില്
പടങ്കടുക്കുകേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  നടന  കേളളകളനിടയ  നമുകസ്റ്റ്
ടചറുതഭായനി  കേഭാണഭാന  കേഴനിയനില.  അദഭാനനിടയ  സഹഭായനികഭാനുള്ള  ഗൂഢഭാകലഭാചന
ഇകഭാരലതനില് നടനടവനളളതസ്റ്റ്  സതലമഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന വലഭാപകേമഭായ
പതനികഷധലാം  ജനങ്ങളനില്  ഉയര്നവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  പറയുന  കേഭാരലങ്ങളല
പവര്തനിക്കുനതസ്റ്റ്.  യഥഭാര്തമുഖലാം പുറത്തുവനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഒരുകേഭാരലലാംകൂടനി
പറയഭാന  ഞഭാന  ആഗഹനിക്കുന.  ഈ  പകമയതനിടന  സനിരനിറ്റനിടന  ഞങ്ങള
അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  ഇനനിടയങ്കനിലലാം  ഇതരലാം  വഞ്ചേനഭാത്മകേമഭായ നനിലപഭാടുണഭാകേഭാന
പഭാടനില.  സലാംസഭാന  തഭാല്പരലടത  മുനനനിര്തനി  പതനിപക്ഷലാം  ഇഗൗ  പകമയടത
അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, ഇവനിടട നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭാടയഭാരു
പരഭാമര്ശമഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.
ഇകഭാരലതനില്  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  എനനനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച്ചൂടവനളളതസ്റ്റ്
തുടകലാംമുതകല  തുറന  പുസ്തകേമഭായനി  നഭാടസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
അവരവരുടട  ശതീലലാം  വചസ്റ്റ്  മറ്റുളളവടര  അളക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന  പശമഭാണനിവനിടട
വരുനതസ്റ്റ്.  .....(ബഹളലാം).....  രഹസലമഭായനി  ഒരുനനിലയുലാം  പരസലമഭായനി  മടറ്റഭാരു
നനിലയുലാം  സസ്വതീകേരനിചവര്കസ്റ്റ്  എലഭാവരുലാം  അങ്ങടനയഭാടണകന  കേഭാണഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുളള.   അങ്ങടന  അലഭാതവരുലാം  നഭാടനിലടണനസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകണലാം.
നമ്മുടട  രണസ്റ്റ്  കൂടരുകടയുലാം  പവര്തനലാം നഭാടസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തുനതഭാണസ്റ്റ്.  കേളളങ്ങളലാം
അപവഭാദങ്ങളലാം  പചരനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  തങ്ങളകസ്റ്റ്  കമല്സക  കനടനികളയഭാടമന
ധഭാരണകയഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം  പവര്തനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ......
(ബഹളലാം)......

മനി  .    സതീകര്: നനിങ്ങള ശതീലലാം  തുടങ്ങനി വചനിടസ്റ്റ്  മറ്റുള്ളവര് പസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാള
ബദനിമുട്ടുണഭാക്കുന സനിതനിയുണഭാകരുതസ്റ്റ്.  ഇതുകപഭാടല  പതനികേരണലാം  വരുകമ്പഭാള
പനിനതീടസ്റ്റ് വനിഷമനികരുതസ്റ്റ്. ദയവഭായനി ഇരനികണലാം......(ബഹളലാം)....

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇടതഭാടകതടനയഭാണസ്റ്റ്  ശതീലലാം.
ഇതനിടനടയഭാടക ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് ഇങ്ങടന സലാംഭവനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഇകപഭാള
വലഭാത ടവപഭാളതനില്ടപടസ്റ്റ് നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനിടന ഭഭാഗമഭായനി ഇങ്ങടനയുള്ള
പകേടനങ്ങളണഭാകുലാം.  അതഭാണസ്റ്റ്  ഇരനിപനിടലാം  ഇരുതലാം  ടകേഭാള്ളഭാതതസ്റ്റ്.
അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് അവനിടടയനിരുനസ്റ്റ്  ഓകരഭാനലാം വനിളനിചപറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
എന്തഭാണസ്റ്റ്  കകേളകഭാന വനിഷമലാം,  ഒനലാം  പറഞ്ഞെനിലകലഭാ;  പറഞ്ഞുതുടങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്
മുമ്പുതടന  എകന്തഭാ  പറയഭാന  കപഭാകുകേയഭാടണനള്ള  ധഭാരണയനില്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്
ടവപഭാളലാം ടകേഭാളനതസ്റ്റ്? അതകല നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനിലള്ള
ഒരു  സലാംസഭാരലാം  കേഭാണനികകണ;  അതഭാകണഭാ  ഇവനിടട  കേഭാണുനതസ്റ്റ്,
കകേളക്കുനനികല? ....(ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീകര്: ഇതസ്റ്റ് ശരനിയല.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  ഇതഭാകണഭാ സസ്വതീകേരനികകണ നനിലപഭാടസ്റ്റ്.
എന്തസ്റ്റ് അപവഭാദവലാം വനിളനിചപറയുകേ, അതനിനസ്റ്റ് മറുപടനി കകേളകഭാന ഞങ്ങള തയ്യഭാറല,
അതസ്റ്റ്  ബഹളതനില്  മുക്കുടമനഭാകണഭാ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്;  അങ്ങടന  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴനിയുകമഭാ?....(ബഹളലാം)....

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിചകപഭാള
എലഭാവരുലാം നനിശബ്ദരഭായനി ഇരുനനികല? പതീസസ്റ്റ്....
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന: സര്,  ഇവനിടട പറഞ്ഞുകപഭായഭാല്
കപടനിപനികലഭാകയഭാ;   അങ്ങടന  കപടനികഭാനുള്ളവരഭാടണങ്കനില്  എന്തനിനനിവനിടട
ഇരനിക്കുന;  (.......ബഹളലാം.....) ഇഗൗ  നനിയമസഭയനില്  വരുനവരഭാരുലാം  കപടനികഭാന
വരുനവരല.  ആകരയുലാം  കപടനികഭാനല  ഈ  നനിയമസഭയനില്  വരുനതസ്റ്റ്.
(.......ബഹളലാം.....)

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഇവനിടട  സലാംസഭാരനിച.
എലഭാവരുലാം  നനിശബ്ദമഭായനി  അതസ്റ്റ്  കകേട്ടു.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  നനിങ്ങള  കേമനസ്റ്റ്  ടചയ്യുന.  അതനിരുവനിട  പകയഭാഗങ്ങള
നടത്തുന.  ഇതസ്റ്റ്  ആവര്തനിചഭാല്  വതീണ്ടുലാം  ബദനിമുട്ടുണഭാകുലാം.   പതീസസ്റ്റ്......
(.......ബഹളലാം.....)

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നനിങ്ങളടട  പുറകേനിലനിരുനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്
കകേളക്കുനനികല;  അതഭാകണഭാ കവണതസ്റ്റ്? 

മനി  .    സതീകര്:  നനിങ്ങളടകലഭാലാം  ഉനയനികഭാനുള്ള  അവസരവലാം
സമയവമുണകലഭാ. പനിടനന്തനിനഭാണസ്റ്റ് കേമനകേള?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, സഭാധഭാരണ മരലഭാദ പഭാലനികകണ? ആടരയുലാം
ഭതീഷണനിടപടുതഭാനല  ഇവനിടട  ഇരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അവനിടടനനിനലാം  പറഞ്ഞു
എനതടനയഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  പറയുനതസ്റ്റ്  കകേളകഭാനുള്ള  സഭാവകേഭാശലാം
കേഭാണനികണലാം. (.....ബഹളലാം.....)

മനി  .   സതീകര്: ആരുലാം വനിളനിചപറയരുതസ്റ്റ്. പതീസസ്റ്റ്.....

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നമ്മുടട  സലാംസഭാനടത
സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ഇതരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  നഭാലാം  ഒനനിചതടനയഭാണസ്റ്റ്
നനിനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  കേഭാരലതനില്  പതനിപക്ഷമഭായഭാലലാം
ഭരണപക്ഷമഭായഭാലലാം  വലതലഭാസമനിലഭാടത  ഒനനിചനനില്ക്കുന  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  സഭാധഭാരണ  ഒരു  ആധഭാരലാം  രജനിസര്  ടചയ്യഭാന  കപഭാകുകമ്പഭാള
നമ്മേടളത്ര  നനിയമ  പരനിജഭാനമുള്ളവരഭായഭാലലാം  അവനിടടയുള്ള  ഒരഭാളടട  സഹഭായലാം
കതടുനതസ്റ്റ്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  രജനിസര്  ടചയസ്റ്റ്  കേനിടഭാനഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കുകറക്കൂടനി
ഉയര്ന  തലതനിലഭാകുകമ്പഭാള  അതനിനനുകയഭാജലമഭായവടര  ഏല്പനിക്കുലാം.  ഇവനിടട
എന്തഭാണുണഭായതസ്റ്റ്?  നമ്മുടട രഭാജലടത പമുഖമഭായ ഒരു നനിയമ സഭാപനലാം,  അതസ്റ്റ്
പമുഖമലഭാടയനഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള  അകപഭാള  കേണതസ്റ്റ്  പമുഖമഭാടയഭാരു  സഭാപനമഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  അവടര  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  വനതസ്റ്റ്;  അവരഭാകേടടടയനസ്റ്റ്
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തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  conflict  of  interest  ഉകണഭാ?  ഏതസ്റ്റ്  സഭാപനവലാം
അതസ്റ്റ്  വലകമഭാക്കുലാം.  അതസ്റ്റ്  ഇലഭാടയനസ്റ്റ്  ആ  ഘടതനില്തടന  അവര്
വലകമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വകതീലനഭാരുടട  കൂടതനില്  ശതീ.  കേപനില്
സനിബല്  ഒരു  നനിയമ  വനിദഗ്ദ്ധനഭാണകലഭാ.  ഒരു  കകേസസ്റ്റ്  ഏല്പനിക്കുകമ്പഭാള
അകദ്ദേഹതനിടന  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ബന്ധമഭാകണഭാ  ആദലലാം  ആകലഭാചനിക്കുകേ;
അകദ്ദേഹതനിടന നനിയമ  പഭാണ്ഡനിതലമകല  ആകലഭാചനിക്കുകേ?  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ഒരു
സഭാപനടത  എനകഗജസ്റ്റ്  ടചയ്യുകമ്പഭാള  അതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുകമഭാടയനഭാണസ്റ്റ്
ആകലഭാചനിക്കുകേ.  അതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുന  സഭാപനമഭാടണനസ്റ്റ്  കേണതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
അവടര ഏല്പനിചതസ്റ്റ്.  അതനില് ഈ പറയുന തുകേ കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയ്യുനതനില് ഒരു പങലാം
അവര്കനില.  ഈ  സഭാപനതനില്  ലതീഗല്  ടവറ്റനിലാംഗസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  നടക്കുനള്ളൂ.
തുകേയുമഭായനി ബന്ധടപട കേഭാരലതനില് അവര് സകേകേടത്തുനനില.  അകപഭാള കേസ്വഭാടസ്റ്റ്
ടചയ്യുന കേഭാരലതനില് ഒരു തരതനിലള്ള ഇടടപടലലാം ഈ ലതീഗല് സഭാപനതനിടന
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വരുനനില. മകറ്റതസ്റ്റ് പകതലകേ രതീതനിയനില് സര്കഭാരനിടനതടന വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി  തയ്യഭാറഭാകനിയ  ലനിസഭാണസ്റ്റ്;  അടലങ്കനില്  കേണകഭാണസ്റ്റ്,  അടലങ്കനില്
തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  മറ്റഭാര്ക്കുലാം  പങ്കനില.  അവരുടട  കേണക്കുകൂടലനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ് നടതനിടകഭാണസ്റ്റ് കപഭാകുനതനിനസ്റ്റ് ഈ രതീതനിയഭാണസ്റ്റ് നലടതനസ്റ്റ് കേണ്ടു,
അതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തു.  അദഭാനനി  കൂടുതല്  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയകപഭാള  അതനികനകഭാളലാം  കൂടുതല്
നമുകസ്റ്റ്  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയകൂടഭായനിരുകനഭാ  എനസ്റ്റ്  കതഭാനഭാലാം.  അതസ്റ്റ്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭാണസ്റ്റ്.
നമുകസ്റ്റ്  കവണതഭാടണനള്ള വനികേഭാരതനിടന കമടല അങ്ങടന കതഭാനഭാലാം.  പകക്ഷ,
അനടത കേണക്കുകൂടലനില് അതഭാണസ്റ്റ് കതഭാനനിയതസ്റ്റ്. അതനിടന ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
നടനതസ്റ്റ്.  തുകേ കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയതനില് ഈ പറയുന നനിയമ സഭാപനതനിനസ്റ്റ് യഭാടതഭാരു
പങമനില.  അവര്  അതനിടന  ഭഭാഗകത  വരുനനില.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപട
നനിയമപരമഭായ കേഭാരലങ്ങള മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് അവര് ടവറ്റസ്റ്റ് ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ് നഭാലാം
കേഭാകണണതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്,  കകേഭാണ്ഫ്ലെെനികനിനസ്റ്റ്   ഇടലനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
പറഞ്ഞു.  ലതീഗല്  കഫമനിടന  ഏല് പനിക്കുകമ്പഭാള  ഞങ്ങള  പശഭാതലലാം
മനസനിലഭാകനിയനിരുനനിടലനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞു.
ഏതഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള വനിശസ്വസനികകണതസ്റ്റ്?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, അവര്തടന എഴുതനിവച കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഇതരടമഭാരു  സഭാപനടത  ഏല്പനിക്കുകമ്പഭാള   സഭാപനതനിടന
കേഭാരലതനില്  അവര്കസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഫ്ലെെനിക്ടസ്റ്റ്  ഒഭാഫസ്റ്റ്  ഇനറസസ്റ്റ്  ഉകണഭാടയനള്ളതസ്റ്റ്
സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അകനസ്വഷനിക്കുലാം.  അതസ്റ്റ്  ഇലഭാടയനസ്റ്റ്  അവര്തടന
കരഖടപടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 
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മനി  .    സതീകര്:  ഈ  പകമയതനിനസ്റ്റ്  സമവഭായലാം  കവണതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ശതീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജനിനസ്റ്റ് ഒരുമനിനനിറ്റസ്റ്റ് സലാംസഭാരനികഭാലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  : സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  അന്തഭാരഭാഷ
വനിമഭാനതഭാവളലാം  സലാംബന്ധനിച  പകമയകതഭാടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  നൂറുശതമഭാനവലാം
കയഭാജനിപഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  വനിഴനിഞ്ഞെലാം
പദതനിടയഭാഴനിചസ്റ്റ്  ബഭാകനി  കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  കയഭാജനിപഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  ടചറനിയ  സലാംശയലാം
ഞഭാന  കചഭാദനിക്കുന.   ഇടതഭാടക  ജനങ്ങളനിലണഭാകുന  സലാംശയമഭാണസ്റ്റ്.  2019
ടഫബ്രുവരനി  19-നസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര്  തളനിപറമ്പനിടല  രഭാജരഭാകജശസ്വരനി  കക്ഷത്രതനില്
ശത്രുസലാംഹഭാര  പൂജ  നടതഭാ  ന  ശതീ.  ഗഗൗതലാം  അദഭാനനിയുലാം  അകദ്ദേഹതനിടന  ഭഭാരല
പതീതനിയുലാം  വനനിരുന.  15  ദനിവസലാം  കേഴനിഞ്ഞെകപഭാള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  അദഭാനനികസ്റ്റ്   ടകേഭാടുത്തു.  ആ സമയതസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
ഈ നഭാടനിലനില. അകദ്ദേഹലാം അകമരനികയനിലഭാണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹലാം ഇടതഭാനലാം അറനിഞ്ഞെനില.
ഇടതഭാടക   ജനങ്ങളനില്   സലാംശയമുണഭാകഭാന  ഇടവരുത്തുന  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.
കേഭാരണലാം,  ശതീ.  ഗഗൗതലാം  അദഭാനനികസ്റ്റ്  ശത്രുസലാംഹഭാര  പൂജ  നടതഭാന  ഇന്തലയനില്
എവനിടടടയലഭാലാം സലമുണസ്റ്റ്.  അവര് കേണ്ണൂരനില്തടന വരകണഭാ?

മനി  .   സതീകര്  : എന്തഭാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്?

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ്  : സര്, അന്തഭാരഭാഷ വനിമഭാനതഭാവളലാം അദഭാനനി ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ്
ടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്  എതനിര്ക്കുന  സമയതസ്റ്റ്  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  വനിഴനിഞ്ഞെലാം  പദതനിടയ
എതനിര്ക്കുനനില.  വനിഴനിഞ്ഞെലാം  പദതനി  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഏറ്റവലാം  നഷ്ടമുണഭാക്കുന
കേഭാരലമകല? 

മനി  .   സതീകര്  : ഇകപഭാള ചര്ച അതല.  

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  : സര്,  വനിഴനിഞ്ഞെലാം  പദതനിടയ  എതനിര്കഭാന
എനടകേഭാണസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകുനനില;  ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളടട പനിനണ
കേനിടണടമങ്കനില് വനിഴനിഞ്ഞെലാം പദതനിയനില്നനിനലാം അദഭാനനി ഗ്രൂപനിടന ഒഴനിവഭാകഭാനുള്ള
നടപടനികൂടനി സസ്വതീകേരനികണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  പകമയലാം
പഭാസഭാകണടമന പശടത

അനുകൂലനിക്കുനവര്   .........

പതനികൂലനിക്കുനവര്  .........

പകമയലാം സഭ ടഎകേകേകണലന പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന. 
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മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
അവനിശസ്വഭാസപകമയതനികനലള്ള  ചര്ചയഭായനി   ഇനസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്   മണനിക്കൂറഭാണസ്റ്റ്
(300  മനിനനിടസ്റ്റ്)  അനുവദനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനില്  അവതഭാരകേനസ്റ്റ്  20  മനിനനിട്ടുലാം
ബഹുമഭാനടപട  മനനിമഭാരുടട  മറുപടനികഭായനി  50  മനിനനിട്ടുലാം  നതീകനിവയ്ക്കുനണസ്റ്റ്.
കശഷനിക്കുന  230  മനിനനിടസ്റ്റ്  വനിവനിധ  രഭാഷതീയ  കേക്ഷനികേളക്കുലാം  സസ്വതന
അലാംഗങ്ങളക്കുമഭായനി അവരവരുടട സഭയനിടല അലാംഗബലതനിടന അടനിസഭാനതനില്
വതീതലാംവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ചര്ചയനില് എലഭാവരുലാം സമയക്രമലാം പഭാലനികകണതഭാടണനസ്റ്റ്
സനിരമഭായനി  പറയഭാറുടണങ്കനിലലാം  പലകപഭാഴുലാം  അതസ്റ്റ്  പഭാലനിക്കുനരതീതനി
ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗങ്ങള കനില.  സമയനനിഷ്ഠ  പഭാലനികണടമനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്
ഇഷ്ടവമല.  പകക്ഷ,  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുടട  സഭയനില്  ഉനയനികഭാനുള്ള
അവകേഭാശലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന  കപഭാടലതടന  അവരുടട  ആകരഭാഗലവലാം
സലാംരക്ഷനികകണ ബഭാധലത നനിയമസഭയ്ക്കുലാം ടചയറനിനുമുണസ്റ്റ്. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-
19  കേഭാലതസ്റ്റ്  അനനിശനിതമഭായനി  നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനലാം നതീണ്ടുകപഭാകേരുതസ്റ്റ്; അതസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുനതല.  സമയനനിഷ്ഠ  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനികഭാന സഹകേരനികണടമനസ്റ്റ്
പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  ചര്ചയഭാണസ്റ്റ്  എലഭാവരനില്നനിനലാം
പതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പഭാലനികകണ  സഭഭാമരലഭാദകേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ടചയര്  എലഭാവടരയുലാം
ഒരനികല്ക്കൂടനി ഒഭാര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മുനകൂര് എഴുതനിതനസ്റ്റ് അനുമതനി വഭാങ്ങഭാടത
യഭാടതഭാരു  വനിധതനിലമുള്ള  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണവലാം  ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്  ശരനിയല.
ചര്ചയനില്  ഒഭാകരഭാരുതര്ക്കുലാം  അനുവദനതീയമഭായ  സമയപരനിധനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്
ഒഭാര്മ്മേനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്   ഈ  ചര്ച   ആകരഭാഗലകേരമഭാടയഭാരു  സലാംവഭാദമഭായനി
ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന എലഭാവരുലാം  സഹകേരനികണടമനസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  ):  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  പകക്ഷ,  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  മൂനസ്റ്റ്
ദനിവസമഭാണസ്റ്റ്  ചര്ച ടചയ്യഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.  

മനി  .    സതീകര്: ഇകപഭാഴടത സഭാഹചരലലാം വലതലസ്തമഭായതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  അതല,  രണ്ടു  ദനിവസമഭാകനി  കുറച
സഭാഹചരലങ്ങളലാം  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭഭാകരഖകേള  പരനികശഭാധനിചഭാല്  അകങ്ങയസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകുലാം.  പകക്ഷ,  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന  പകതലകേ  സഭാഹചരലതനില്  ഞങ്ങള
സഹകേരനികഭാനഭാണസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭായതസ്റ്റ്.  എനവനിചഭാരനിചസ്റ്റ്   ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  ഒരു  തരതനിലലാം
അകങ്ങഭാട്ടുലാം  ഇകങ്ങഭാട്ടുലാം  കപഭാകേഭാന  വയ്യ എന നനിലപഭാടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനികരുതസ്റ്റ്.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന പകതലകേ പശഭാതലതനിലഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള  അതസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിചതസ്റ്റ്.
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മനി  .    സതീകര്:  ഞഭാന  അങ്ങയുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചനില.  അങ്ങുലാം
പഭാര്ലടമനറനികേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചസ്റ്റ്  ധഭാരണയുണഭാകനി  എടന
അറനിയനിചതഭാണസ്റ്റ്. നനിങ്ങള  തടന  ഒരു  തതീരുമഭാനടമടുതനിടസ്റ്റ്  ലലാംഘനികണടമനസ്റ്റ്
എകനഭാടസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് ശരനിയഭാകണഭാ? 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,   അതനിടലഭാനലാം  യഭാടതഭാരു  സലാംശയവലാം
കവണ. പഭാര്ലടമനറനികേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി ശതീ. ടകേ. സനി. കജഭാസഫലാം ഞങ്ങളലാം
സലാംസഭാരനിചതുതടനയഭാണസ്റ്റ്. 

മനി  .    സതീകര്: അതകല ഞഭാന നടപഭാകകണതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  അതനില്  മനസനിലഭാകകണ  ഒരു
കേഭാരലമുണസ്റ്റ്.  പതനിപക്ഷതനിടന  അവകേഭാശലാം  ഇതനിലണസ്റ്റ്.  മൂനദനിവസലാം  ചര്ച
ടചകയ്യണ കേഭാരലലാം  രണ്ടുദനിവസലാം ചര്ച ടചയ്യണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അതുലാം നടനനില.
പനിടന  അഞ്ചുമണനിക്കൂറഭാകനി.  അതസ്റ്റ്  മനസനിലണഭാകേണടമനസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ഞഭാന
പറഞ്ഞുള്ളൂ.  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞെ മറ്റസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങകളഭാടടഭാടക ഞങ്ങളകസ്റ്റ് കയഭാജനിപഭാണസ്റ്റ്. 
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മനി  .    സതീകര്: ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയടന കനത തൃതസ്വതനിലള്ള മനനിസഭയനില്
അവനിശസ്വഭാസലാം കരഖടപടുത്തുന പകമയലാം അവതരനിപനികഭാനുള്ള അനുവഭാദതനിനഭായനി
ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  'ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന
കനതൃതസ്വതനിലള്ള മനനിസഭയനില് ഈ സഭ അവനിശസ്വഭാസലാം കരഖടപടുത്തുന'  എന
പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, ഞഭാന ഈ പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:  സര്, വനിലലലാം കഷകസ്റ്റ്പനിയറനിടന പശസ്ത നഭാടകേമഭായ
'ജൂലനിയസസ്റ്റ് സതീസറനില്' മഭാര്കസ്റ്റ് ആനണനിയുടട വനിഖലഭാതമഭായ പസലാംഗമുണസ്റ്റ്. അതനില്
അകദ്ദേഹലാം  ബ്രൂടസനിടന  വനികശഷനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്  "He  is  an  honourable  man”
എനഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  സഭയുടട  അനുവഭാദകതഭാടുകൂടനി  ഞഭാന  ബഹുമഭാനലനഭായ
മുഖലമനനിടയ  “Our  Chief  Minister  is  an  honourable  man”എനസ്റ്റ്
വനികശഷനിപനികഭാന  ആഗഹനിക്കുന.  നമ്മുടട  മുഖലമനനി  ആദരണതീയനഭായ  ഒരു
മനുഷലനഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹമഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഭരണതനിടന,  ഈ  കേപലനിടന  ചുകഭാന
നനിയനനിക്കുന  കേപനിതഭാന.  ദഗൗര്ഭഭാഗലവശഭാല്  അകദ്ദേഹലാം  നനിയനനിക്കുന  കേപല്
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ചുഴനിയനിലലാം  മഴയനിലലാം  കേഭാറ്റനിലലാംടപടസ്റ്റ്  നടുകടലനില്  ആടനിയുലയുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  നനിയനനികഭാന  കേഴനിയുനനില.  കേഭാരണലാം,  കേപനിതഭാടന
കേലഭാബനിനനില്തടനയഭാണസ്റ്റ്  പധഭാനടപട  പശലാം.  മഭാര്ചസ്റ്റ്  നഭാലഭാലാം  തതീയതനി
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടനക്കുറനിചലാം  അതനിലൂടടയുണഭാകുന  പതനിനഭായനിരകണകനിനസ്റ്റ്
കകേഭാടനി  രൂപയുടട  നനികുതനി  കചഭാര്ചടയക്കുറനിചലാം  ഞഭാന  ഇഗൗ  സഭയനില്
സലാംസഭാരനിചകപഭാള  "അങ്ങസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  ആഭലന്തര  വകുപ്പുമനനിയഭാണസ്റ്റ്,
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനികനഭാടടഭാപലാം  ഒരു  അകധഭാകലഭാകേലാം  കകേരളതനില്
വളര്നവരുനതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ശദനികണലാം"  എനസ്റ്റ്  അവസഭാനലാം  ഒരു  വഭാചകേലാം
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ്  ഞഭാന  നനിഷളങ്കമഭായനി പറഞ്ഞെകപഭാള,  ഇഗൗ
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടന  ആസഭാനലാം  അങ്ങയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തടനയഭായനിരുനടവനസ്റ്റ്
എനനികറനിയനിലഭായനിരുന. കകേരളതനികലയസ്റ്റ് ഒരു കേള്ളകടതസ്റ്റ് സലാംഘലാം വരുന, ഒരു
മൂനഭാലാംകേനിട  കേള്ളകടതസ്റ്റ്  സലാംഘലാം.  വലനിയ  ആളകേടളഭാനമല.  അവര്കസ്റ്റ്  ഒരു  ബ
പനിനണസ്റ്റ്,  ആസൂത്രണമുണസ്റ്റ്.  അവര്  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുന.  ആരസ്റ്റ്
പണലാം  മുടക്കുലാം,  ആരസ്റ്റ്  സസ്വര്ണ്ണലാം  വഭാങ്ങുലാം,  ദബഭായനില്  ആരസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുലാം,  ആരസ്റ്റ്
എയര്കപഭാര്ടനില്  ടകേഭാണ്ടുവരുലാം,  അതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  രതീതനിയനില്,  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്
ബഭാകഗജനികലഭാ,  എങ്ങടന ഇവനിടട കേടത്തുലാം;  ഇവനിടട എതനിയഭാല് അതസ്റ്റ് എങ്ങടന
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം; അതസ്റ്റ് ഇവനിടടനനിനസ്റ്റ് എകങ്ങഭാടസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുലാം, ആര്കസ്റ്റ് ടകേഭാടുക്കുലാം?
A  to  Z  പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഒരു  സഗനിലാംഗസ്റ്റ്  മഭാഫനിയയ്ക്കുണസ്റ്റ്.  അനമുണഭായനിരുന,  ഇഗൗ
പഭാവശലവമുണഭായനിരുന.  അവര്  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്?  അവര്കസ്റ്റ്  ഇവനിടട
സസ്വഭാധതീനമുണഭാകഭാനഭായനി  കകേരളതനിടന  ഏറ്റവലാം  പബലമഭായ  ഓഫതീസഭായ
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനിടന ലക്ഷലലാംവച. ആ ഒഭാഫതീസനിടല ഏറ്റവലാം
പബലനഭായ,  അമനിതഭാധനികേഭാരങ്ങളള്ള,  ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനകേടളയുലാം
വകുപ്പുകേടളയുലാം  കേയ്യനിലനിടസ്റ്റ്  അമ്മേഭാനമഭാടുന  മുഖലമനനിയുടട  പനിനസനിപല്
ടസക്രടറനിടയ  അവര്  വരുതനിയനിലഭാക്കുന.  അയഭാടള  കേയ്യനില്  വചടകേഭാണസ്റ്റ്
ടഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-കേഭാര്,  മനനിമഭാര്,  ടഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-കേഭാര്,  പധഭാന സഭാനങ്ങളനിലനിരനിക്കുനവര്
എനനിവടര   അവര്  വരുതനിയനിലഭാക്കുന.  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മറ  കവകണ?  അകപഭാള
മുഖലമനനിയുടട  വകുപഭായ  ടഎ.ടനി.  വകുപനില്  ഒരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കജഭാലനി  കവണലാം.
1,17,000  രൂപ  ശമ്പളതനിനസ്റ്റ്  കേള്ളകടതസ്റ്റ്  കകേസനിടല  പതനി  പനിനവഭാതനിലനിലൂടട
ടസയ്സസ്റ്റ്  പഭാര്കനിടന  കപഭാജക്ടനില്  കേയറുന.  അവടര  വച  രണസ്റ്റ്
ഏജനസനികേടളക്കൂടനി  കൂട്ടുകമ്പഭാള  2,70,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്
ടചലവഭാകനിയതസ്റ്റ്.   ടഎ.ടനി.  വകുപനിടന  ചുമതലയുള്ള  മുഖലമനനി  തടന  സസ്വന്തലാം
വകുപനില്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  2,70,000  രൂപ  മുടകനി  ഒരഭാടള  നനിയമനിചനിടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
അറനിഞ്ഞെനിടലനപറഞ്ഞെഭാല്  ഞങ്ങള  വനിശസ്വസനികകണഭാ?  അക്ഷരഭാര്തതനില്
മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടന  ഇഗൗ  കേള്ളകടതസ്റ്റ്  സലാംഘലാം  ടടഹജഭാകസ്റ്റ്  ടചയ.
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ടഞഭാടനിയനിടടകേഭാണസ്റ്റ്  വരുതനിയനിലഭാകഭാന  കേഴനിയുന  ഒനഭായനി  മുഖലമനനിയുടട
ഓഫതീസസ്റ്റ്  അധദുഃപതനിച.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടല  മറ്റുള്ളവടരക്കുറനിടചഭാനലാം
സമയക്കുറവമൂലലാം  ഞഭാന  പറയുനനില.  കേഭാരണലാം,  അവരനില്  പലരുലാം  ഇതുമഭായനി
ബന്ധടപടസ്റ്റ്  നനില്ക്കുനവരഭാണസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട  ടഎ.ടനി.  ടഫകലഭാ  വനിസനിറ്റനിലാംഗസ്റ്റ്
കേഭാര്ഡസ്റ്റ്, ടലറ്റര് പഭാഡസ്റ്റ് എനനിവടയഭാടക ഓകരഭാരുതര്കസ്റ്റ് ടകേഭാടുതനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
എവനിടടയുലാം കേയറനിടചലഭാലാം, വനികദശരഭാജലതസ്റ്റ് കപഭാകേഭാലാം, വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില്
കപഭാകേഭാലാം,  കകേഭാണ്ഫറനസുകേളനില് പടങ്കടുകഭാലാം.  ആരഭാണസ്റ്റ് മുഖലമനനിയുടട ടഎ.ടനി.
ടഫകലഭാ;  ഇകപഭാള  എന്തഭാണസ്റ്റ്  സനിതനി?   ടസക്രകടറനിയറ്റനില്  എന.ടഎ.എ.-യുലാം
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററ്റുലാം കേയറനിയനിറങ്ങുന,  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിടയ  കചഭാദലലാം
ടചയ്യുന,  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുന.  ഏടതഭാടക  ഫയലഭാണസ്റ്റ് അവര്
കചഭാദനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്,  ആടരടയഭാടകയഭാണസ്റ്റ്  അവര്  കചഭാദലലാം  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്?
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  ഒരു  കുഴപവമനിടലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  പത്രസകമ്മേളനലാം
നടത്തുകമ്പഭാള  ടതഭാടപ്പുറതസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്  ടവളപഭാനകേഭാലതസ്റ്റ്  രണ്ടുമണനിവടര  തടന
പനിനസനിപല് ടസക്രടറനിടയ  കചഭാദലലാം  ടചയ്യുന.  പനികറ്റ  ദനിവസലാം  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്  കചഭാദലലാം  ടചയ്യുന.  ഒനമറനിയനില,  ഒരു  കേഭാരലടതക്കുറനിചലാം
ഒനമറനിയനില.  എന്തസ്റ്റ്  കചഭാദനിചഭാലലാം  അറനിയനില.  എലഭാലാം  അറനിയഭാവന  ഒരഭാള
മഭാത്രമഭാണുണഭായനിരുനതസ്റ്റ്.  ദഷ്ടന,  ക്രൂരന,  ദര്ഗന്ധലാം  പരതനിയവന,  ഒനനിനുലാം
ടകേഭാള്ളഭാതവന,  വഞ്ചേകേന  എടനഭാടക  എലഭാ  മനനിമഭാരുലാം  സഭാനകപരനിടസ്റ്റ്
വനിളനിക്കുന  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  തലയനില്  ടകേഭാണ്ടുവച.  കവടറ  ആര്ക്കുലാം
ഒനമറനിയനില.  പനിടന എന്തസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള ഭരനിചനിരുനതസ്റ്റ്?  അതസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭാകണഭാ?  നനിരന്തരമഭായ  അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങളലാം  വനിവഭാദങ്ങളലാം
മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനില്നനിനലാം വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

പഭാവടപടവര്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  വയഭാനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  പദതനി.
Foreign  Contribution  (Regulation)  Act  അനുസരനിചസ്റ്റ്  അതനിടന  നനിയമവലാം
ചടങ്ങളലാം ലലാംഘനിചസ്റ്റ്  നനിങ്ങള ഒരു വനികദശ സഭാപനതനില്നനിനസ്റ്റ് ഇരുപതസ്റ്റ് കകേഭാടനി
രൂപ  ടകേഭാണ്ടുവരുന.  നല  ഉകദ്ദേശലതനിലഭായനിരനികഭാലാം,  ആടണനഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള
കേരുകതണതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ഇരുപതസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപ കകേരളതനില് ടകേഭാണ്ടുവനനിടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
എകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കപഭായനി?  മുഖലമനനി  ടചയര്മഭാനുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി
ടടവസസ്റ്റ്  ടചയര്മഭാനുമഭായ  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന,  അതനിടന  സനി.ഇ.ഒ.  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുടട സഭാനനിദലതനില്  യു.എ.ഇ.  സഭാപനവമഭായനി  MoU  ഒപ്പുവയ്ക്കുന.
ഇനനി ഒരുപഭാടസ്റ്റ് കേരഭാറുകേള കവണലാം എനസ്റ്റ് ആ MoU-വനില് പറയുനണസ്റ്റ്. ഒരു കേരഭാറുലാം
നടനനില. പനിടന നമ്മേള അറനിയുനതസ്റ്റ്, യൂണനിടഭാകേസ്റ്റ് എന ഒരു സഭാപനടത അവര്
ഏല്പനിക്കുന  എനഭാണസ്റ്റ്.  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്  ആ  സഭാപനതനിടന
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കമധഭാവനിടയ കചഭാദലലാം ടചയകപഭാള ഇരുപതസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയനില് നഭാകലകേഭാല് കകേഭാടനി
രൂപ  ഞഭാന  ടടകേക്കൂലനി  ടകേഭാടുത്തു  എനസ്റ്റ്  പറയുന.  അടുത  ദനിവസലാം
സലാംസഭാനതനിടന ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി കഡഭാ.  ടനി.  എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ് ഒരു
ചഭാനലനില്  പറയുന,  നഭാലരകകഭാടനി  രൂപ  ടടകേക്കൂലനി  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്
ഞങ്ങളകറനിയഭാമഭായനിരുന എനസ്റ്റ്.  ഞഭാന പറയുനതസ്റ്റ്, 4.25  കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമല
ടടകേക്കൂലനിയഭായനി  കപഭായനിരനിക്കുനടതനഭാണസ്റ്റ്.  അഞ്ചേസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി  ഇഗൗ
വകേയനില് കപഭായനിട്ടുടണനസ്റ്റ് ഞഭാന വളടര ഗഗൗരവകതഭാടുകൂടനി പറയുന.  ആ അഞ്ചേസ്റ്റ്
കകേഭാടനി  രൂപ  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്?  88,000  സസ്വയര്  ഫതീറ്റനിലഭാണസ്റ്റ്  അവനിടട  ടകേടനിടലാം
പണനിയുനതസ്റ്റ്. പതസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയനില് തഭാടഴയഭാണസ്റ്റ് ടചലവസ്റ്റ് വരുനതസ്റ്റ്. ആ അഞ്ചേസ്റ്റ്
കകേഭാടനി  രൂപ  ഇകപഭാള  ആരുടട  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്?  ഞഭാന  ടവല്ലുവനിളനിക്കുന.  സര്കഭാര്
അകനസ്വഷനികഭാന  തയ്യഭാറുകണഭാ?  നഭാകലകേഭാല്  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടഭാടത  ഒരു  അഞ്ചേസ്റ്റ്
കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനിയുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ഒരു  ടബവ്കകേഭാ  ആപ്പുണഭാകനി.  അതഭായതസ്റ്റ്,
ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  പൂടനികപഭാകുകേയുലാം  ബഭാറുകേളകസ്റ്റ്  ലഭാഭമുണഭാകുകേയുലാം
ടചയ്യുന  ഒരു  മഭാജനികേസ്റ്റ്  ആപസ്റ്റ്.  ഒരു  സഖഭാവനിനഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  ടബവ്കകേഭാ
ആപനിടല സഖഭാവലാം ഇഗൗ അഞ്ചേസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയുലാം തമ്മേനില് ബന്ധമുകണഭാടയനസ്റ്റ് ഞഭാന
ഉതരവഭാദനിതസ്വകതഭാടുകൂടനി  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുന.  അങ്ങസ്റ്റ്
ടചയര്മഭാനഭായ ടടലഫസ്റ്റ് മനിഷന ഇരുപതസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയനില് ഒനപകതകേഭാല് കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ടടകേക്കൂലനിയഭായനി  ടകേഭാടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ്,  ഇന്തലയനിടല
ടറകകഭാര്ഡസ്റ്റ്.  നഭാല്പതനിയഭാറസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം ഒരു കപഭാജക്ടനില് കേമ്മേതീഷന ടകേഭാടുതസ്റ്റ്
ഇഗൗ രഭാജലതസ്റ്റ്  കദശതീയ  ടറകകഭാര്ഡഭാണനിടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പഭാവടപടവരുടട  ടടലഫസ്റ്റ്
മനിഷന  നനിങ്ങള  ടടകേക്കൂലനി  മനിഷനഭാകനി  മഭാറ്റനിയനികല?  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  ഇവനിടടയനില.  Of  course,  he  is  also  an
honourable man. വളടര ആദരണതീയനഭായ ഒരു മനുഷലനഭാണസ്റ്റ്. കേഭാരണടമന്തഭാണസ്റ്റ്?
വനികദശ  സഹഭായ  നനിയനണ  നനിയമങ്ങടളയുലാം  ചടങ്ങടളയുടമലഭാലാം  ബര്ഷസ്വഭാ
നനിയമങ്ങടളനസ്റ്റ്  ധരനിചസ്റ്റ്  കേഭാറ്റനില്  പറതനി  വഭാടസ്റ്റ്സഭാപസ്റ്റ്  ടമകസജുകേളനിലൂടട  ഒരു
ബദലണഭാകനി വനിപവലാം സൃഷ്ടനിച വതീരപുരുഷനഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് ഇഗൗ നനിയമവലാം
എസഭാബനിടഷ്മെനടമഭാനലാം ഇഷ്ടമല. ഇഗൗ വലവസനിതനിടയ കചഭാദലലാം ടചയടകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു
വനികദശ കകേഭാണ്സുകലറ്റുമഭായനി വഭാടസ്റ്റ്സഭാപനില് ടമകസജസ്റ്റ് ടചയസ്റ്റ് കേനിറ്റസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിടകഭാണ്ടു
കപഭായ  ആളഭാണകദ്ദേഹലാം.  അതസ്റ്റ്  സകഭാതഭാടണനഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  അഞ്ഞൂറസ്റ്റ്
രൂപയുടട  ആയനിരലാം  കേനിറ്റസ്റ്റ്.  എയര്കപഭാര്ടനിനടുതസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം  പഭാവങ്ങളണസ്റ്റ്.
അവടരഭാടക റലാംസഭാന മഭാസതനില് കനഭാമ്പുകനഭാറ്റവരഭാണസ്റ്റ്. അവര്കസ്റ്റ് ടകേഭാടുകകണ?
അടതടുതസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിടന  വഭാഹനതനില്  മലപ്പുറതസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി.
അവനിടടനനിനസ്റ്റ് ആ വഭാഹനലാം ബലാംഗളരുവനികലയസ്റ്റ് കപഭായനി. അടുത സലാംസഭാനകതയസ്റ്റ്
ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി.  സകഭാതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതനിടന  കഫഭാകടഭാടയടുതസ്റ്റ്  മനനി
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ടഫയ്സ്ബകസ്റ്റ്  കപഭാസനിട്ടു.  പുറകേനില്  നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്  കേഭാറല്  മഭാര്കസ്റ്റ്,  വഭാഡനിമനിന
ടലനനിന,  കജഭാസഫസ്റ്റ് സഭാലനിന,  അരനിവഭാള ചുറ്റനികേ നക്ഷത്രലാം,  യു.എ.ഇ.-യുടട കേനിറ്റസ്റ്റ്
എനനിവയഭാണസ്റ്റ്.  സകഭാതസ്റ്റ്  കേയ്യനില്നനിടനടുതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകണലാം.  സസ്വന്തലാം
കപഭാകറ്റനില്നനിടനടുതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകണലാം.  സസ്വന്തലാം  അദസ്വഭാനതനില്നനിനസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന
പണതനിടന  ഒരു  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകകണതസ്റ്റ്.  എനനിടടന്തഭാ?  ആകക്ഷപലാം
ഉനയനിചകേഴനിഞ്ഞെകപഭാള  പറയുനതസ്റ്റ്,  ഇകദ്ദേഹലാം  വനിശുദഗന്ഥമഭായ  ഖുര്ആന
ടകേഭാണ്ടുവരഭാന കപഭായതഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന പറഞ്ഞെഭാല് ആരുലാം ടതഭാടനിലകലഭാ.
കേള്ളതടനിപനിനല  വനിശുദ  ഗന്ഥടത  മറയഭാകകണതസ്റ്റ്.  അഞ്ഞൂറസ്റ്റ്  രൂപയുടട
കേനിറ്റഭാണസ്റ്റ്.  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേണ്സന്യൂമര്ടഫഡനിനസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകണലാം.
ശതീ.  കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന  അതനിടന  ചുമതല  വഹനിക്കുന  മനനിയഭാണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹതനിനുകപഭാലലാം തഭാല്പരലമനിലഭാത ഇഗൗ അഞ്ചേസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ കേനിടഭാന മനനി
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടത്തുകകേസനിടല  പതനിടയ  പതനിനഞ്ചേസ്റ്റ്  പഭാവശലലാം  കഫഭാണ്
ടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എടന്തഭാരു രഭാജലകസ്നേഹനിയഭായ മനുഷലന.  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേനിടഭാനുള്ള
അഞ്ചേസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുകവണനി പതനിനഞ്ചേസ്റ്റ് പഭാവശലലാം വനിളനിചനിരനിക്കുന. ഇതുകപഭാലള്ള
മനിടുകന  മനനിമഭാരുള്ളകപഭാള  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  മുഖലമനനികസ്റ്റ്  കപഴണല്  സഭാഫസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേനിടഭാനുള്ള  കേഭാശനിനസ്റ്റ്  ഇനനിടയഭാരു  കനഭാടതീസുലാം  അയയ്കകണ;
കകേസുലാം  ടകേഭാടുകകണ;  അപതീലലാം  കപഭാകകേണ;  റനികവറനിയുലാം  നടകതണ;  എലഭാലാം
കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടന  ഏല്പനിചഭാല്  മതനി.  കഫഭാണ്  ടചയസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്
കേനിടഭാനുള്ള കേഭാശസ്റ്റ് മുഴുവന വഭാങ്ങുലാം. ഇടതഭാടക കകേട്ടുകകേളവനിയുളള കേഭാരലങ്ങളഭാകണഭാ?
എലഭാ നനിയമങ്ങടളയുലാം കേഭാറ്റനില് പറതനിടകഭാണഭാണസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്. 

11.00 AM]

ഇവനിടട  എയര്കപഭാര്ടനിടന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഒരു  പകമയലാം  പഭാസഭാകനി.
പകമയടമഭാടക  ഗഗൗരവമുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   പകക്ഷ,  അതനില്  ഒരു  മതരഭാധനിഷ്ഠനിത
ടടണറുണഭായനിരുന.  ആ ടടണറനില്  പടങ്കടുകഭാടമനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
സമ്മേതനിച.  ഇവനിടട  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു:
''സമ്മേതനികഭാതനിരുടനങ്കനില്  നമുകസ്റ്റ്  കുറചകൂടനി  കവഭായ്സസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന''  എനസ്റ്റ്.
ഇഗൗ സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേണ്സളടണ്സനികയഭാടസ്റ്റ്  ഒരു വതീകസ്റ്റ്ടനസഭാണസ്റ്റ്;  കേണ്സളടണ്സനി
എനപറഞ്ഞെഭാല്  അകപഭാള  ചഭാടനിവതീഴുലാം;  ഒരു  കേണ്സളടണ്സനിടയ  അല  രണസ്റ്റ്
കേണ്സളടണ്സനിടയ  ഏല്പനിച; സനിറനിൽ  അമർചനസ്റ്റ്  മലാംഗള  ദഭാസനിടനയുലാം
ടകേ.പനി.എലാം.ജനി.-ടയയുലാം.  ഗഗൗതലാം  അദഭാനനിയുമഭായനി  മതരനിക്കുകമ്പഭാള  കനരടത
പറഞ്ഞെമഭാതനിരനി  അകദ്ദേഹതനിടന  അമ്മേഭായനിയച്ഛേടനതടന  ആദലടത
കേണ്സളടനസ്റ്റ് ആകണമകലഭാ;  എനഭാലകല നമുകസ്റ്റ് കേനിട.  അടതഭാടക കപഭാകേടട,
മുഖലമനനി  പറഞ്ഞു,  ഞഭാന  അതസ്റ്റ്  വനിശസ്വസനിക്കുന.   നമുകസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ടടണറനില്
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പടങ്കടുക്കുകമ്പഭാള  10%  R.O.F.R.  (Right  of  First  Refusal)  ഉണസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ്
നമ്മേള 100 രൂപ കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയഭാല്, അവര് 110 രൂപ കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയഭാലലാം നമുകസ്റ്റ്  കേനിട്ടുലാം.
10  രൂപയുടട   പകയഭാറനിറ്റനിയുണസ്റ്റ്;  സപസസ്റ്റ്  പകയഭാറനിറ്റനി;  സററ്റസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഫസസ്റ്റ്
റഫന്യൂസലഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ, ഇവനിടട എന്തഭാണസ്റ്റ് സലാംഭവനിചതസ്റ്റ്?  ഇവനിടട പറയഭാത ഒരു
കേഭാരലലാം ഞഭാന പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്. നനിങ്ങള എലഭാവരുലാം അറനിഞ്ഞെനിരനികണലാം:  134 മുതല്
151  രൂപ  വടര  കവണടമങ്കനില്  നമുകസ്റ്റ്  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാടമനസ്റ്റ്  കേണ്സളടനസനി
കേമ്പനനിയഭായ ടകേ.പനി.എലാം.ജനി.  ഗവണ്ടമനനിടന  അറനിയനിക്കുന;  പനിടന
തതീരുമഭാനനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  135  രൂപ  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുന.  ഇവര് പറയുനതസ്റ്റ് അദഭാനനി കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ് 168 രൂപയഭായതനിനഭാല്
നമ്മേളലാം  അവരുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം  19%  വനതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കേനിടഭാടത
കപഭായടതനഭാണസ്റ്റ്.   ഇനനി   135-നുപകേരലാം  151  രൂപ കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ്ടതനനിരനികടട,
അകപഭാഴുലാം നമുകസ്റ്റ് കേനിടനില. അകപഭാള ഇതസ്റ്റ് കചഭാര്നകപഭായതഭാണസ്റ്റ്. അതഭായതസ്റ്റ് കകേരള
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  151  രൂപ വടര കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയ്യഭാനുള്ള സഭാധലതയുണസ്റ്റ്: 151  രൂപയസ്റ്റ് കേസ്വഭാടസ്റ്റ്
ടചയഭാല് 10 ശതമഭാനതനികനതുലാംകൂടനി കൂടനി കററ്റസ്റ്റ് 166 രൂപ വരുലാം. അകപഭാള ഗഗൗതലാം
അദഭാനനി എന  ടചയ്ടതനറനിയഭാകമഭാ? 2  രൂപ കൂടനി  168  രൂപ എഴുതനിടകഭാടുത്തു.
അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന വളടര ഗഗൗരവകതഭാടുകൂടനി ആകക്ഷപലാം ഉനയനിക്കുന: നമ്മുടട
ടടകേയനില്  നനിനസ്റ്റ്,  കകേരള  സര്കഭാരനിടന  ടടണര്  തുകേ  അദഭാനനി  ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ്
കചഭാര്തനിടകഭാടുതതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില് ഏറ്റവലാം പധഭാനടപട കേഭാരലലാം,  166  വനഭാലലാം
168 രൂപ കേനിടണടമനസ്റ്റ് കേരുതനിയനിടഭാണസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്.  കഷകസ്റ്റ്പനിയര് തടന 'ജൂലനിയസസ്റ്റ്
സതീസര്'-ല്  'Bad  omen'  അഥവഭാ  അപശകുനടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  (ടകേടകേഭാലടത
അപശകുനടതക്കുറനിചസ്റ്റ്)  പറയുനണസ്റ്റ്.  നട്ടുചയസ്റ്റ്  ഇരുടസ്റ്റ്  പരക്കുകേയുലാം  കറഭാമനിടന
പധഭാന  ടതരുവകേളനിലൂടട  കുറുകനഭാര്  ഓരനിയനിടസ്റ്റ്  നടക്കുകേയുലാം  തലയനിലഭാത
സനിലാംഹങ്ങള  അലഞ്ഞെസ്റ്റ്  നടക്കുകേയുലാം  ശവകലറകേള  തുറനസ്റ്റ്  കപതങ്ങള  ഇറങ്ങനി
നടക്കുകേയുലാം  പകേല്  സമയലാം  മുഴുവന  കൂമനഭാര്  മൂളകേയുലാം  ടചയ്യുന  ഒരു
ടകേടകേഭാലടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  കഷകസ്റ്റ്പനിയര്  പറയുനണസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷന  ഏജനമഭാരുലാം
അവതഭാരങ്ങളലാം  ഇടനനിലകഭാരുലാം  മൂനഭാമനഭാരുടമലഭാലാം  ടസക്രകടറനിയറ്റനിലൂടട
അധനികേഭാരതനിടന  ഇരനിപനിടങ്ങളനിലലാം  ഇടനഭാഴനികേളനിലലാം  അലഞ്ഞുനടക്കുന
ടകേടകേഭാലമഭാണനിതസ്റ്റ്.  ആ  അപശകുനമഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.
അനലടന  ശബ്ദലാം  സലാംഗതീതമഭാകണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  കേഭാറല്  മഭാര്കനിടന
അനുയഭായനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള.  എനനിടസ്റ്റ് എന്തഭാണസ്റ്റ് ടചയ്യുനതസ്റ്റ്? അവനവടന ശബ്ദവലാം
വഭാക്കുലാം  മറ്റുള്ളവരുടട  മതീടത  അടനികചല്പനികഭാന  ശമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്;
മഭാധലമപവര്തകേര്കസ്റ്റ്  കനടര  ശകേഭാരവര്ഷലാം  നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്;  മഹഭാഭഭാരതലാം
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന  വന  സഞ്ജയടന  പനിടനിചസ്റ്റ്  തുറങ്കനിലടച.  സഞ്ജയടന
കുടുലാംബതനിടനതനിരഭായനി  ഭരണകൂടലാം  അപവഭാദപചരണലാം  നടതനിയഭാലലാം
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ദകരലഭാധനനഭാരുലാം ദശഭാസനനഭാരുലാം ടചയ്യുന എലഭാ പവര്തനികേളലാം നഭാടള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ടചയ്യടപടുകേതടന  ടചയ്യുലാം.   നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ഒനലാം  മൂടനിവയഭാന  സഭാധനികനില.
അനപടതഭാനസ്റ്റ്  ടവടസ്റ്റ്  ടവടനി  ജനഭാധനിപതലടതയുലാം  മഭാധലമ  സസ്വഭാതനലടതയുലാം
ടകേഭാല  ടചയ്യരുടതനഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  അഭലര്തനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  എടുതഭാലലാം  നൂറുകേണകനിനസ്റ്റ്  കേണ്സളടണ്സനികേള;  കേണ്സളടണ്സനി
ടതടറ്റഭാനമല.  പകക്ഷ,  കേണ്സളടണ്സനി  എനതസ്റ്റ്  ഒരു  വതീകസ്റ്റ്ടനസഭായനി  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്    ടകേഭാണ്ടുനടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല ചതീഫസ്റ്റ് ടസക്രടറനികയകഭാള
കൂടുതല് ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുന നൂറുകേണകനിനഭാളകേള  കകേരളതനിലണസ്റ്റ്.   കകേരളതനിടല
ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിടയകഭാള  ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുനവര് കേണ്സളടനസനിയുടട  മറവനില്
നടക്കുനണസ്റ്റ്.   ഗവണ്ടമനനിടന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്,  വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില്
നടക്കുന  ഇഗൗ  കേണ്സളടനസനിരഭാജനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരു  ധവളപത്രലാം  ഇറകഭാന
സര്കഭാര് തയ്യഭാറുകണഭാ?   കേനിണനിയുലാം  ടമഭാന്തയുലാം  കമഭാന്തഭായവലാം  പണയടപടുത്തുന
തറവഭാട്ടുകേഭാരണവടരകപഭാടല ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
എലഭാലാം  അറനിയഭാലാം;  പകക്ഷ,  ഒനലാം  പറയനില;  പറയഭാന  കേഴനിയനില.  കേഭാരണലാം,
മനനിസഭയനിലഭാണനിരനിക്കുനടതങ്കനിലലാം  ആ  മനനിസഭയനിടല  ബസനിടന
ഫഡ്കബഭാര്ഡനിലഭാണസ്റ്റ്.  വലനിയ  കറഭാളനില.  ദര്ടചലവകേടള  നനിയനനികഭാടത,
ധനകേഭാരല വകുപസ്റ്റ്  അറനിയഭാടത ഒപനിടുന കപഭാജക്ടുകേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികഭാടത,
ധനകേഭാരല  സ്ക്രൂടനിനനിയനിലഭാടത  നടക്കുന  അഴനിമതനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികഭാടത
കനഭാക്കുകുതനിടയകപഭാടല  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ധനകേഭാരലവകുപ്പുലാം
നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ആടകേ  ഒറ്റകഭാരലലാം  മഭാത്രകമയുള്ളൂ;  എകപഭാഴുലാം
കേടടമടുത്തുടകേഭാണനിരനികണലാം.  ടമഭാതലാം  ജനി.ഡനി.പനി.-യുടട  മൂനസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാംവടര
മഭാത്രകമ കേടടമടുകഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ എന നയലാം മഭാറ്റനിയനിരുനടവങ്കനില് ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി  ഹസ്തനിനപുരതസ്റ്റ്  ചൂതുകേളനികസ്റ്റ്  കപഭായ  യുധനിഷ്ഠനിരടനകപഭാടല
ടസക്രകടറനിയറ്റുലാം  നനിയമസഭഭാമനനിരവലാം  നമ്മേടളയുലാംകൂടനി  പണയലാം  വയ്ക്കുമഭായനിരുന.
എലഭാലാം  ഗലഭാരണനി  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപടയടുക്കുന.  ഇഗൗ നഭാടനിടന
സമ്പദസ്റ്റ് വലവസ  കുടനികചഭാറഭായനി.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  വരുനതനിനു  മുമ്പുതടന
ധനപതനിസന്ധനിടയ സലാംബന്ധനിചള്ള ധവളപത്രലാം ഞങ്ങള അവതരനിപനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.
നനികുതനിഭരണലാം തകേര്നസ്റ്റ് തരനിപണമഭായനി. 

ഇവനിടട  അഴനിമതനിയുടട  പരമ്പരകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
സനിലാംഗര് ഇടപഭാടസ്റ്റ്,  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളലാം മനനിസഭയുലാം അറനിയഭാടത, ഒരുകദലഭാഗസന
വനികദശ  കേമ്പനനിയുമഭായനി  ഒപ്പുവയഭാന  കകേരളതനില്  ടടധരലലാം  കേഭാണനിചനികല?
ആദരണതീയനഭായ  മുഖലമനതീ,  അങ്ങസ്റ്റ്  അതനിടന  നലഭായതീകേരനിചനികല:  എലഭാലാം
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന മറവനിലഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാ നടപടനിക്രമങ്ങടളയുലാം കേഭാറ്റനില്പറതനിടകഭാണകല
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നമ്മുടട നഭാടനിടല ടഹല്തസ്റ്റ് ഡഭാറ്റഭാ ഒരു അകമരനികന കേമ്പനനികസ്റ്റ് എഗനിടമനകപഭാലലാം
വയഭാടത  നല്കേനിയതസ്റ്റ്?  കകേഭാടതനി  ഉതരവസ്റ്റ്  വനകപഭാള  ആമകസഭാണ്  ക്ലെഗൗഡനില്
നനിനസ്റ്റ്  സനി-ഡനിറ്റനിടന  ക്രഗൗഡനികലയസ്റ്റ്  പറനവരഭാന  രണസ്റ്റ്  ആഴ്ചമഭാത്രകമ  എടുത്തുള്ളൂ.
സനിലാംഗര് വനിവഭാദലാം നനില്ക്കുന.  ഇ-ടമഭാബനിലനിറ്റനി ഹബസ്റ്റ്,  സസ്വനിസസ്റ്റ് കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം
ഒരു  സുപഭഭാതതനില്   ബസസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാടനിക്കുലാം  ഒനര  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  ഇടയനില്
വഭാങ്ങനികണലാം.  2500  ബസസ്റ്റ്  വഭാങ്ങണടമനസ്റ്റ്  ആരഭാ  തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്?
ആര്ക്കുമറനിയനില.  എവനിടടനനിനഭാണസ്റ്റ്  ഫയല്  ഒറനിജനികനറ്റസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്?  അതസ്റ്റ്
ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വകുപനില്  നനിനള്ള  ടഎ.റ്റനി.-യനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്.   ടഎ.റ്റനി.-കസ്റ്റ്  ഇഗൗ
ബസ്സുമഭായനി  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ബന്ധലാം?  ടഎ.റ്റനി.-യനില്  നനിനലാം  ഒറനിജനികനറ്റസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്  എലാം.
ശനിവശങ്കരന എനപറയുന മടറ്റഭാരു 'ഓണറബനിള മഭാന' ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് വകുപനികലയസ്റ്റ്
ടടകേമഭാറ്റലാം  ടചയ.  എനനിടസ്റ്റ്  ആ  വകുപസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്:  നമ്മേള
കേണ്സളടണ്സനി  ആകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാലാം  തതീരുമഭാനനിചനിടഭാണസ്റ്റ്  ടടപസസ്റ്റ് വഭാടര്
ഹഗൗസ്കൂകപഴസ്റ്റ്  എനപറയുന  കവടറഭാരു  കുപസനിദ  കേമ്പനനിടയ  കേണ്സളടനഭായനി
നനിയമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇലകനിസനിറ്റനി  കബഭാര്ഡനിടന  ട്രഭാനസ്ഗനിഡസ്റ്റ്  പദതനിടയപറ്റനി  ഇഗൗ
സഭയനില് ആധനികേഭാരനികേമഭായ ആകരഭാപണലാം ഉനയനിച. കകേരളതനിടന ചരനിത്രതനില്
നടന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  അഴനിമതനിയുലാം  ടകേഭാള്ളയുമഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയുടട  കപരനില്
ടടവദത്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടന  'ട്രഭാനസ്ഗനിഡസ്റ്റ്  പദതനി'  എനപറയഭാന  ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുന.  പമ്പ  മണലനിടനക്കുറനിചലാം  കേസ്വഭാറനി  കേചവടടതക്കുറനിചടമഭാനലാം
സമയക്കുറവമൂലലാം പറയഭാന ഞഭാന ആഗഹനിക്കുനനില. 

ഇവനിടട  നനിയമന  നനികരഭാധനമഭാണസ്റ്റ്.  അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എടന  കസ്നേഹനിതര്
സലാംസഭാരനിക്കുലാം.   കകേരളതനിടല  ടചറുപകഭാരുടട  ഇടയനില്  അമര്ഷതനിടന  തതീ
പുകേയുകേയഭാണസ്റ്റ്. അവടര നനിങ്ങള കേബളനിപനിക്കുകേയുലാം വഞ്ചേനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ടടടസഴുതനി  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  അതനിനുകവണനി മൂനസ്റ്റ്  വര്ഷവലാം
കേഭാതനിരുനസ്റ്റ്  ഏഴസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം  ഒനഭാലാം  റഭാങകേഭാര്ക്കുകപഭാലലാം  നനിയമനലാം
ടകേഭാടുകഭാത ഗവണ്ടമനഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

ഞഭാന പളയടതക്കുറനിടചഭാനലാം പറയുനനില;  ഈ സഭ ചര്ച ടചയതഭാണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ, പളയ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം എവനിടടകപഭായനി? റതീബനില്ഡസ്റ്റ് കകേരള, നവകകേരളലാം
എടന്തലഭാലാം പഖലഭാപനങ്ങളഭായനിരുന?  റതീബനില്ഡസ്റ്റ് കകേരള തകേര്നസ്റ്റ് തരനിപണമഭായനി.
ഒരു  പവര്തനവലാം  നടകഭാതഭായനി.  മുഖലമനനിയുടട  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്
നനിനകല എറണഭാകുളതസ്റ്റ്  എടസ്റ്റ്  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  സഖഭാകള  പറ്റനിടചടുതതസ്റ്റ്?
അങ്ങസ്റ്റ്  ആഭലന്തര  വകുപസ്റ്റ്  ഭരനിക്കുകമ്പഭാള  അങ്ങയുടട  കപരനിലള്ള  ഫണസ്റ്റ്  പറ്റനിച,
എറണഭാകുളടത സനി.പനി.(ടഎ.)എലാം. ജനിലഭാ കേമ്മേനിറ്റനി സലാംരക്ഷനിച പതനികേടള അറസസ്റ്റ്
ടചയ്യഭാന  90  ദനിവസലാം  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം  കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ്  കേഴനികഞ്ഞെഭാ?  മുഖലമനനിയുടട
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ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനി  തടനിചവടരകപഭാലലാം  പഭാര്ടനികഭാര്  സലാംരക്ഷനിചനിടസ്റ്റ്  കേയ്യുലാം  ടകേടനി
അങ്ങസ്റ്റ്  കനഭാകനിനനിനനികല?  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
ആദരണതീയനഭായ മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ടചയനിലകലഭാ; പളയഫണസ്റ്റ് തടനിച
മുഴുവന കപടരയുലാം അറസസ്റ്റ് ടചയ്യഭാന കേഴനികഞ്ഞെഭാ; എത്രയഭാണസ്റ്റ് തടനിപനിടന തുകേ എനസ്റ്റ്
കേടണതഭാന  കേഴനികഞ്ഞെഭാ?  ആറസ്റ്റ്  സുപധഭാന  ഫയലകേള  എറണഭാകുളടത
കേളക്ടകററ്റനില്നനിനലാം കേഭാണഭാതഭായനി.  ഞഭാന ഇവനിടട ഒനലാം പറയുനനില.   എലഭാവരുലാം
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  ടചകയ്യണ  ഒനഭായനിരുന  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധലാം.
നനിങ്ങള എലഭാവടരയുലാം  മഭാറ്റനിനനിര്തനി  പനി.ആര്.  ഏജനസനികേടളടകഭാണസ്റ്റ്  കലഭാകേലാം
മുഴുവന വര്കസ്റ്റ് ടചയ്യനിചസ്റ്റ്, അതനിടന ടക്രഡനിറ്റസ്റ്റ് അടനിടചടുകഭാന കനഭാകനി.  എലഭാവരുലാം
ഒരുമനിചനനിനതടന  ഇതനിടന  കനരനിടണലാം.  മരണതനിടന  വലഭാപഭാരനികേള  എനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഞങ്ങടള  കുറ്റടപടുതഭാന  കനഭാകനി.   ടകേഭാല്കതയനില്
സനി.പനി.ടഎ(എലാം).-നസ്റ്റ്  സമരലാം  ടചയ്യഭാലാം.   കകേരളതനില്  കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ്  സമരലാം
ടചയ്യഭാന പഭാടനില എനള്ള നയമഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്. 

എനനികസ്റ്റ് മനനിമഭാകരഭാടസ്റ്റ് ഒരു അഭലര്തനയുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം
കചരുകമ്പഭാള  കചഭാദലങ്ങള കചഭാദനികണലാം.   മനനിസഭഭാകയഭാഗതനില് പധഭാനടപട
വനിഷയങ്ങള  വരുകമ്പഭാളകപഭാലലാം  കചഭാദലലാം  ഉനയനികഭാത  മനനിസഭയഭാണസ്റ്റ്
നമുക്കുള്ളതസ്റ്റ്.   പഭാര്ലടമനറനി  ജനഭാധനിപതലതനിടന  അവസഭാന  വഭാകഭായ  Ivor
Jennings  മനനിമഭാകരഭാടസ്റ്റ് ഒരു വഭാകസ്റ്റ് പറയുനണസ്റ്റ്.  അടതന്തഭാടണനഭാല്, “ It is
not only the right of a Minister to consult the Cabinet on major matters; it
is  his  duty  to  do  so.” ഇതസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  സഭാലനിടന  മനനിസഭയഭാകണഭാ?
കപടനിയഭാകണഭാ  നനിങ്ങളടകലഭാവര്ക്കുലാം?  അങ്ങടന  കപടനികകണ  ആടളഭാനമല.
അങ്ങടന  കപടനികകണ  ആടളഭാനമലഭാടയനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  കനരടത പറഞ്ഞെകലഭാ.
എനനിട്ടുലാം കപടനിയഭാടണങ്കനില് നനിങ്ങള എനടകേഭാണസ്റ്റ് കചഭാദനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീകര്:  ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന,  പതീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്.

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന: സര്, ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് അങ്ങകയഭാടസ്റ്റ്
ഞഭാന  മതരനിക്കുനനില.   ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  സനിതനിടയന്തഭാണസ്റ്റ്?  മുനനില്
എന.ടഎ.എ.,  വലതസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്,  ഇടതസ്റ്റ്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്,
പനിറകേനികലയസ്റ്റ്  കനഭാകനിയഭാല്  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല  മനഭാലയലാം,  മുകേളനികലയസ്റ്റ്
കനഭാകനിയഭാല്  എകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ടഎ.  ലഭാനസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന  കപഭാകുനടതനസ്റ്റ്
അറനിയനില.   ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടന  തല  ശതീ.  അമനിതസ്റ്റ്  ഷഭായുടട  കേക്ഷതനിലഭാണസ്റ്റ്,
നനിങ്ങള അവനിടട ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി എതനിചനിരനിക്കുന.  ഇനനി എന്തഭാണസ്റ്റ് ടചയ്യഭാന
കപഭാകുനടതനസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  കനഭാകഭാലാം. കഷകസ്റ്റ്പനിയര് മഭാര്കസ്റ്റ്  ആനണനിയുടട
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പസലാംഗതനില് അവസഭാനമഭായനി പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  "It was the most unkindest cut of
all”എനഭാണസ്റ്റ്.  മറ്റുള്ളവരുടട  മുമ്പനില്  മലയഭാളനികേള  അപമഭാനനിതരഭായനി
തലകുനനിചകപഭാകുന  രതീതനിയനില്  കകേരളതനിടന  മഭാനഭാഭനിമഭാനതനിനുകമല്  നനിങ്ങള
ദയഭാരഹനിതമഭായനി എകഭാലടതയുലാം  വലനിയ  മുറനിവസ്റ്റ്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന.
അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇടതഭാരു  ജനകേതീയ  വനിചഭാരണയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള
നനിങ്ങടള  അവനിശസ്വസനിക്കുന.  ആ  ജനങ്ങളടട  വനികേഭാരലാം  ഇഗൗ  സഭയനില്
പതനിഫലനിക്കുലാം.  അതസ്റ്റ്  പതനിഫലനികഭാനകവണനി ഇഗൗ  സര്കഭാരനികനഭാടുള്ള
അവനിശസ്വഭാസലാം  ഇഗൗ  സഭ  കരഖടപടുതണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  എടന
വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:  അകദ്ദേഹലാം  അവതഭാരകേനഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അല്പലാം
സമയടമടുതകപഭാള ഞഭാന ഇടടപടനിടനില.   ഇനനിയഭാര്ക്കുലാം അതസ്റ്റ്  ശതീലമഭാകുടമനസ്റ്റ്
കേരുകതണ.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് എടനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്
എടനനനികറനിയഭാലാം. എനഭാലലാം ഞഭാന അത്രയുലാം ടചറനിയ സമയലാം കൂടനിടയടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീകര്: അടത, അങ്ങടയക്കുറനിചകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞഭാന ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയടത
പനിനണയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് അവതഭാരങ്ങളടട ഒരു കേഭാലഘടമഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  അധനികേഭാരലാം  ഏടറ്റടുതതനിടന  പനികറ്റ  ദനിവസലാം  നടതനിയ  ഒരു
പത്രസകമ്മേളനലാം  ഞഭാന  ഓര്ക്കുന.  "പുതനിയ  അവതഭാരങ്ങള  വരുന,  ആ
അവതഭാരങ്ങടള ഒരനികലലാം അലാംഗതീകേരനികനില,  അവതഭാരങ്ങളകസ്റ്റ് അതതീതമഭാടയഭാരു
ഗവണ്ടമനഭായനിരനിക്കുലാം  ഇതസ്റ്റ്".  ഇകപഭാള  അടങ്ങഭാനസ്റ്റ്  തനിരനിഞ്ഞുകനഭാകണലാം.
അവതഭാരങ്ങളടട ഒരു നതീണ നനിരയഭാണസ്റ്റ് കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട സസ്വപ്ന സുകരഷസ്റ്റ് ഒരു
അവതഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  .....(ബഹളലാം).....അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  സമയലാം  എനനികസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷനിചകേനിടനിയഭാല് മതനി. ഇവര് ഒചവയ്ക്കുകേയഭാടണങ്കനില് ഞഭാന ഇരനികഭാലാം.  

മനി  .    സതീകര്:  ഇവര്  ഒചടവയ്ക്കുകേയഭാടണങ്കനില്  അതസ്റ്റ്  ഞഭാന  കകേകടഭാളഭാലാം.
അങ്ങസ്റ്റ് സലാംസഭാരനികചഭാള.  അതസ്റ്റ് ഞഭാന ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യഭാലാം.   

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  സസ്വപ്ന  സുകരഷസ്റ്റ്  ഒരു അവതഭാരമഭാണസ്റ്റ്;
..(… ബഹളലാം)....അതസ്റ്റ്  കകേടകപഭാളതടന  അവര്കസ്റ്റ്  ശബ്ദമഭായനി.  PWC

(Pricewaterhouse  Coopers)-യനിടല  രണസ്റ്റ്  അവതഭാരങ്ങളണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
അറനിയുകമഭാ  എടനനനികറനിയനില.  ടറജനി  പനിള്ള  PWC-യുമഭായനി  ബന്ധടപട
ഒരവതഭാരമഭാണസ്റ്റ്. പതഭാപസ്റ്റ്  കമഭാഹന  നഭായരഭാണസ്റ്റ്  മൂനഭാമടത  അവതഭാരലാം.  അതുലാം
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PWC-യുമഭായനി  ബന്ധടപടതഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതുപക്ഷ  നനിരതീക്ഷകേന  എനള്ള  നനിലയനില്
ടനി.വനി.-യനില്  പതലക്ഷടപടുന  ടറജനി ലൂകകഭാസസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ് പറയുന മടറ്റഭാരവതഭാരവലാം
അടുതനിടട  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവകരഭാടടഭാപലാം  അനുബന്ധമഭായനി  സൂസന  കവഭാണ്
സൂറനി എനസ്റ്റ് പറയുന സസ്വനിറ്റസ്റ്റ്സര്ലഭാനഡനില് നനിനള്ള ഒരഭാളലാം നമ്മുടട ഇ-ബസ്സുമഭായനി
ബന്ധടപടസ്റ്റ്  അടുത  അവതഭാരമഭായനി  വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവതഭാരങ്ങളടട  നതീണ
പടനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇനനിയുലാം എടന കേയ്യനില് പതനിനഞ്ചേസ്റ്റ് അവതഭാരങ്ങളടട കപരുണസ്റ്റ്. ഇഗൗ
അവതഭാരങ്ങളടട  മദലതനിലഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി  എനള്ളതസ്റ്റ്
പറയഭാതനിരനികഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അവതഭാരങ്ങളടട  മുമ്പനില്
നനിനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഭരണലാം  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്,  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്
ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഞഭാന ആവര്തനിക്കുനനില;  കേണ്സളടനസനി
രഭാജസ്റ്റ് ആണസ്റ്റ്.  തുടകലാം മുതല് കനഭാകനിയഭാല് എലഭാതനിനുലാം കേണ്സളടനസനിയഭാണസ്റ്റ്.
കനരടത  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല  നമ്മുടട  മനനിമഭാര്  നനിരുപദ്രവകേഭാരനികേളഭാണസ്റ്റ്;
ഒരു കുഴപവമനില.   ഏതസ്റ്റ്  പത്രസകമ്മേളനലാം വനഭാലലാം  മഭാസ്കുമനിടസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കേകസരയനില്
ഇരുവശതഭായനി  നൂറ്റനിടയടസ്റ്റ്  ദനിവസമഭായനി  ഇകനവടര  ഒരു  ശബ്ദവമുണഭാകഭാടത
ഇരനിക്കുന  കലഭാകേടത  ആദലടത  മനനിമഭാരഭാണസ്റ്റ്  നമ്മുകടതസ്റ്റ്.  എനനികസ്റ്റ്
അവടരക്കുറനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനമഭാണസ്റ്റ്;  കേഭാരണലാം,  ജനഭാധനിപതലടത  കൂടുതല്
ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശമലാം  നടക്കുകേയകല.   പകക്ഷ,  കേമഭാടനഭാരക്ഷരലാം
പറയകണ;   ഇടതഭാടക  ഇഗൗ  നഭാടനില്  നടകഭാകമഭാ  എനതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവര്
ആകലഭാചനികകണ?  കകേരളതനിടല  ടപഭാതുഗതഭാഗതടത  കേചവടലാം  ടചയ്യുനതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനടമടുത്തു.  ഞഭാന അതനിലഭാണസ്റ്റ് രണഭാളകേളടട കപരസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  സസ്വനിസസ്റ്റ്
കേമ്പനനികസ്റ്റ്  നമ്മുടട  ഇ-ബസസ്റ്റ്  വനില്ക്കുനതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനടമടുത്തു.  അവസഭാനലാം
ശബ്ദമുണഭായനികഴനിഞ്ഞെകപഭാള  PWC-ടയ  ഏല്പനിച  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
കേനിടനിയനിടനില  എനള്ളതനിടന  കപരനില്  തല്കഭാലകതയസ്റ്റ്  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അടലങ്കനില്  സലാംസഭാനതനിടന  രണഭായനിരതനി  നഭാനൂറസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  പുറകതയസ്റ്റ്
ഒഴുകുമഭായനിരുന.  അതനിടന  എലഭാ  കപഭാസസ്സുലാം  പൂര്തനിയഭായതഭാണസ്റ്റ്.
ആ കപഭാസടസലഭാലാം കൃതലമഭായനി മുകനഭാട്ടുടപഭായ്ടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ദയവഭായനി
ഇനനിടയങ്കനിലലാം  ആ  സനിസലാം  നനിര്തണലാം;  അതസ്റ്റ്  ഞഭാന  അങ്ങകയഭാടസ്റ്റ്
ഒരഭലര്തനയഭായനി  വയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  നഭാടനില്  മഭാധലമപവര്തകേടര
കുറ്റടപടുത്തുനവര് ആടരഭാടകയഭാണസ്റ്റ്?  മഭാധലമപവര്തകേടര കുറ്റടപടുത്തുനതനില്
അങ്ങയുടട പസസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുണസ്റ്റ്.   പസസ്റ്റ്  ടസക്രടറനികസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം ടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്
ഇവനിടടത ഖജനഭാവനില് നനിനഭാണസ്റ്റ്. ഖജനഭാവനില്നനിനസ്റ്റ് ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുന ആള ഒരു
മഭാധലമപവര്തകേടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് എടന നഭാവടകേഭാണസ്റ്റ് പറയഭാന
ടകേഭാള്ളരുതഭാത  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ഇതഭാകണഭാ  നമ്മുടട  നഭാടനില്  നടകകണ
കേഭാരലങ്ങള?  ഇഗൗ രൂപതനില് പനി.ആര്.ഡനി.  വകുപസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുന അങ്ങസ്റ്റ്
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ഇതസ്റ്റ് ശരനിയടലടനഭാരു വഭാടകങ്കനിലലാം പറഞ്ഞെസ്റ്റ് അവടര തടകയണതഭായനിരുനനികല?
ഒനലാം ടചയനിടനില.  ഇവനിടട അടനികടനി വനടകേഭാണനിരനിക്കുന ഇഗൗ പവര്തനങ്ങള
നമ്മുടട രഭാജലടത കൂടുതല് പനിറകകേഭാടസ്റ്റ് വലനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയകല. എലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാവനതുകപഭാടല  സര്കഭാര്  നമ്മേടള  ഓര്മനിപനിക്കുന  ഒരു  കേഭാലഘടമുണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിടട  പല കേഭാരലങ്ങളലാം  പറഞ്ഞു;  ഞഭാന ആ കേഭാരലങ്ങടളക്കുറനിടചഭാനലാം
പറയുനനില.  ഇവനിടട  സര്കഭാര്  പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
കകേരളടത  ഒരു  പുതനിയ  യുഗതനികലയസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുനടവനഭാണസ്റ്റ്.
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കയഭാടസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സമൂഹതനിനുള്ള  ബഭാദലത  അകങ്ങയസ്റ്റ്  അറനിയഭാമകലഭാ.
നമ്മുടട  യൂണനികവഴനിറ്റനി  കകേഭാകളജനില്നനിനസ്റ്റ്  ഒനഭാലാം  റഭാങകേഭാരന  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
വനടപടതസ്റ്റ്;  അയഭാളകസ്റ്റ്  കേനിടനിയനിരനിക്കുന  കേഴനിടവന്തഭാണസ്റ്റ്?  അയഭാളകസ്റ്റ്
അടമ്പയ്യഭാനുള്ള  കേഴനിവടണനഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  ആ  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിടസലഭാലാം  കഹഭാളഡസ്റ്റ്
ടചയനികല; ഒരു പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില് വരണടമങ്കനില് കുടനികേള എത്ര ടകേഭാലലാം
കേഭാതനിരനികണലാം.  അവര്  നനിരവധനി  പരതീക്ഷകേള  എഴുതനി  അതനിടന
അടനിസഭാനതനില് കഷഭാര്ടസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് ടചയസ്റ്റ് അവനിടട നനിനലാം ഇനര്വന്യൂവനിനസ്റ്റ് വനിളനിചസ്റ്റ്,
അതനില്  ടപര്കഫഭാലാം  ടചയതനിടന  അടനിസഭാനതനില്  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  വനഭാല്
അതനില്നനിനസ്റ്റ് ഒനഭാലാം റഭാങ്കസ്റ്റ് കേനിടനിയ ആളനിടനകപഭാലലാം നനിയമനിക്കുനനിടലങ്കനില് പനിടന
പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  പനിരനിചവനിടുനതകല  നലതസ്റ്റ്.  ആളകേടള
നനിയമനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനി എടുകകണതഭായനിരുന.  

കഡഭാ. ടകേ. ടനി.  ജലതീല് വനനിടനില.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് കഭദമഭാകേകട എനസ്റ്റ് ഞഭാന
ആശലാംസനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   പകക്ഷ,  അകദ്ദേഹലാം  മഭാര്ക്കുദഭാനലാം  നടതനി.  കകേരളതനിടന
ചരനിത്രതനില് ഇകനവടര ഒരു വനിദലഭാഭലഭാസ മനനിടയങ്കനിലലാം ഇങ്ങടന മഭാര്ക്കുദഭാനലാം
ടചയ്യഭാന  തതീരുമഭാനടമടുതനിട്ടുകണഭാ?  ടപഭാഫ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  മുണകശരനിയടകലാം
കകേരളതനിടല വനിദലഭാഭലഭാസ  മണ്ഡലതനില്  അതനിശകമഭായ നനിലപഭാടുകേടളടുക്കുന
മനനിമഭാരുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവരഭാടരങ്കനിലലാം  മഭാര്ക്കുദഭാനലാം  ടചയസ്റ്റ്  അവടര
വനിജയനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ആടള  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ?  അതസ്റ്റ്  ഇഗൗ
മനനിസഭയകേടത  ഒരലാംഗമഭാടണനള്ള  സതലലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  ഒരനികലലാം  മറകരുതസ്റ്റ്.
മഭാനലമഭായനി  തങ്ങളടട  കജഭാലനി  ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുന  മഭാധലമപവര്തകേരഭാണസ്റ്റ്
ഏഷലഭാടനറ്റനിടല  വനിനുവലാം  അജയ്കഘഭാഷുലാം  കേമകലഷുലാം  മകനഭാരമയനിടല  ശഭാരനിയുലാം
ജനിഷയുലാം ജയ്ഹനിനനിടല പമതീളയുലാം.  എലഭാവടരയുലാം നനിങ്ങള നനിരതനിടവട്ടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഒരക്ഷരലാം  മനിണനിയഭാല്  പകേരലാം  കചഭാദനിക്കുടമനള്ള  മടഭാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  പതനികേഭാരലാം
തതീര്ക്കുന  ഗവണ്ടമനഭാകണഭാ?  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കേലനിതുള്ളനി  നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
എതനിരഭായനി പറയുനവരുടടടയലഭാലാം തല ടവട്ടുടമനള്ള നനിലപഭാടസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അവടരടയലഭാലാം  നനിലലാംപരനിശഭാക്കുടമന  നനിലപഭാടനില്  നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന
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കപരഭാകണഭാ  ജനഭാധനിപതലലാം;  ഇതസ്റ്റ്  ജനഭാധനിപതല  ഗവണ്ടമനഭാടണനസ്റ്റ്  പറയഭാന
കേഴനിയുകമഭാ? അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ജനഭാധനിപതലടത ചവനിടനിടമതനിക്കുന ഒരു സര്കഭാരഭായനി
നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുടട  നഭാലസ്റ്റ്  ബഡ്ജറ്റനിനകേതസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങളണകലഭാ;  അതനില് എത്രടയണ്ണമഭാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
കേഭാരലമഭായനി  അങ്ങസ്റ്റ്  ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ഞഭാന  ഇകപഭാള  കുറനിചനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുപതനിനഭാലസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങള  അകങ്ങയസ്റ്റ്  ടതഭാടഭാനകപഭാലലാം  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.   ഞഭാന  ലനിടസഭാനലാം
വഭായനിക്കുനനില.  മുഖലമനനി  കപഭാഗസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിറകനി;  പകക്ഷ,  ആ
റനികപഭാര്ടനിനകേതസ്റ്റ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് എലഭാ കേഭാരലങ്ങളലാം ടചയനിരനിക്കുനടവനഭാണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ,  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കനരടത  ജനങ്ങടള  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  പകലഭാഭനിപനിചനിട്ടുള്ള
മുപതനിനഭാലനിനലാം കേഭാരലങ്ങളനില് ഒടരണ്ണതനില്കപഭാലലാം ടതഭാടഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിടനില. ആ
നനിലയനില്  ഇഗൗ  സലാംസഭാനതനിടന  രൂപടത  നനിങ്ങള  തചതകേനിടലാംമറനിചസ്റ്റ്
ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ് ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  

വനിമര്ശനങ്ങളനില് നനിനലാം ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഒളനികചഭാടുകേയഭാണസ്റ്റ്;  അതനിനസ്റ്റ് ഉതരലാം
പറയഭാന തയ്യഭാറഭാകുനനില.  ഇനനികപഭാള മുഖലമനനിയുടട ഒരു കദഷലരൂപലാം ഞഭാന
കേണ്ടു.  ദയവഭായനി  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇതുകപഭാടലഭാരു  നനിലപഭാടനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകേരുതസ്റ്റ്.
വനിമര്ശനടമനസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് ജനഭാധനിപതലതനിടന ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട എലഭാവരുലാം
സര്കഭാരനിടന  വനിമര്ശനിചസ്റ്റ്  പറയുനണസ്റ്റ്.  ശതീ.  രലാംഗനഭാഥനിടനപറ്റനി  അങ്ങസ്റ്റ്
കകേടനിട്ടുണഭാകുലാം, അകദ്ദേഹലാം സനി.പനി.ടഎ.യുടട ഒരു ബദനിജതീവനിയഭാണസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ടഎ.-
യുടട  പത്രതനിടലഴുതനിയ  ഒരു  കലഖനമഭാണസ്റ്റ്  എടന  കേയ്യനിലനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്;
തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിചവര്  ഇന്തലയുടട  നനിര്ണ്ണഭായകേ
ബഹനിരഭാകേഭാശ രഹസലങ്ങളലാം  കചഭാര്തനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളകസ്റ്റ്  വനിറ്റതഭായനി
സലാംശയനിക്കുനടവനഭാണസ്റ്റ്  ഇന്തലന  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്  പഭാര്ടനിയുടട  കനതഭാവഭായനിരുന
ശതീ.  രലാംഗനഭാഥസ്റ്റ്  ജനയുഗതനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  രൂപതനില്  നമ്മുടട
സലാംസഭാനടത തകേരഭാറനികലയസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ് ശരനിയഭാകണഭാ?  സലാംസഭാനതനിടന
ജനഭാധനിപതലലാം  തകേര്നനിരനിക്കുന.  ഇനനി  നഭാലഞ്ചേസ്റ്റ്  മഭാസങ്ങളടകേഭാണസ്റ്റ്  ബഭാകനികൂടനി
തകേര്ക്കുനതനിനുളള  ശമലാം  നടതഭാതനിരനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ഇതസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്.  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  വനഭാലടന  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
തഭാടഴകപഭാകുടമനളള അഭനിപഭായലാം ഞങ്ങളകനിലഭാടയനളളതസ്റ്റ് നനിങ്ങളക്കുമറനിയഭാലാം,
ജനങ്ങളക്കുമറനിയഭാലാം.   എനഭാല്  ഞങ്ങള  ഒരു  കേഭാരലലാം  പറയുന:  അധനികേഭാരലാം
കേയ്യനിലടണനള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഉയര്തനിയ  വഭാളമുനയുടട  നടുവനിലൂടട  നടനകപഭായനി
എനസ്റ്റ്  പറയുന  അങ്ങസ്റ്റ്  ജനങ്ങളടട  ടപഭാതുവനികേഭാരടത  കേണനിടലനസ്റ്റ്  നടനിചസ്റ്റ്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ് ശരനിയല.  പുരഭാണതനില് ഒരു കേഥയുണസ്റ്റ്. 
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മനി  .   സതീകര്:  കേഥ പറയഭാന അങ്ങസ്റ്റ് സമയടമടുകരുതസ്റ്റ്.  പതീസസ്റ്റ്........ 

ശതീ  .     തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  പുരഭാണതനിടല  ഒരു  കേഥ
നനിങ്ങളടകലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവനതുകപഭാടല,  അധനികേഭാരലാം  കേയ്യനില്  കേനിടനിയഭാല്
അതസ്റ്റ് ഒരനികലലാം കപഭാകേനിടലനസ്റ്റ് ടതറ്റനിദരനികരുതസ്റ്റ്.  അടതലഭാലാം അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനു
കവണനി ഒരഭാളണഭാകുലാം:  അതഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള.  ആ ജനങ്ങടള ഭയടപട്ടുമഭാത്രകമ  ഒരു
ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയൂ.  ആ ജനങ്ങളടടകമല് കുതനിരകേയറനി ഒരു
ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധനികനില.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടന
ചുറ്റനിപറ്റനി ഉയര്നനിരനിക്കുന സലാംശയങ്ങള ദൂരതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി എടുകകണ?
ഇവനിടട  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സലാംശയതനിനസ്റ്റ്  അതതീതമഭായനി  നനില്കണലാം.
അങ്ങകയഭാടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  ഒരു  കചഭാദലമുണസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസടങ്ങുന
ടസക്രകടറനിയറ്റനിടല സനി.സനി.ടനി.വനി. ദൃശലങ്ങള എന.ടഎ.എ.-യസ്റ്റ് ടകേഭാടുതതുടകേഭാണസ്റ്റ്
എന്തപകേടമഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്;  ടകേഭാടുകനിലഭാടയനസ്റ്റ്  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്; എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ഞങ്ങള ടതഭാടനിടലടനഭാരു നനിലപഭാടടടുക്കുനതസ്റ്റ്?  

മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ടചയ.....  അങ്ങസ്റ്റ്
രണസ്റ്റ് മനിനനിടസ്റ്റ് അധനികേടമടുത്തു.  പതീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്..... 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാല്  ഞഭാന
നനികഷധനികനില.  അകങ്ങയസ്റ്റ്  അടതലഭാലാം അറനിയഭാവനതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്   നനിര്ബന്ധനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശലങ്ങള എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ടകേഭാടുകഭാതതസ്റ്റ്?
എന്തനിനഭാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് കഹഭാളഡസ്റ്റ് ടചയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്; ആ രഹസലങ്ങളകൂടനി ടകേഭാടുതഭാല്
കൂടുതല്  കുഴപതനിലഭാകുടമനസ്റ്റ്  അറനിയഭാവനതുടകേഭാണകല?  കകേരളതനില്
യഥഭാര്തതനില് വലഭാത അന്തരതീക്ഷമഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലള്ളതസ്റ്റ്.   നനിയമസഭയകേതസ്റ്റ്
പറഞ്ഞുതതീര്കഭാന  കേഴനിയഭാത  രൂപതനില്  ടകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുളള  ഗവണ്ടമനനിടന
ടതറ്റഭായ  പവര്തനടത  ജനങ്ങള  രണസ്റ്റ്  കേയ്യുലാം  ഉയര്തനി  എതനിര്ക്കുലാം.
ആ  എതനിര്പസ്റ്റ്  ശകനിടപടുത്തുനതനിനഭാണസ്റ്റ്   ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശടന  ഇഗൗ
അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം.     

[അദലക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫസ്റ്റ് ടചയര്മഭാന 

ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ്]

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഞഭാന  ഈ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
എതനിര്ക്കുന.   കകേരള  നനിയമസഭയുടട  ഭൂതകേഭാല  ചരനിത്രലാം  പരനികശഭാധനിചഭാല്
സലാംസഭാനലാം രൂപതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം പതനിടനടസ്റ്റ് അവനിശസ്വഭാസ പകമയങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഈ
സഭ  ചര്ച  ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പതനിടനടസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയങ്ങളക്കുലാം  മതനിയഭായ
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കേഭാരണങ്ങളലാം അനടത സഭാഹചരലതനിലണഭായനിരുന.  പകക്ഷ,  ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ
പകമയലാം യഥഭാര്തതനില്  ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന  അവതരനിപനിചകേഴനിഞ്ഞെകപഭാള
'മല എലനിടയ പസവനിചതുകപഭാടലയഭായനി'  എനപറകയണനി വരുലാം.  ഗവണ്ടമനനിടന
പതനിക്കൂടനില്  നനിര്തനി  വനിചഭാരണ  ടചയ്യുനടവനസ്റ്റ്  പറയുന:  ഗവണ്ടമനനിടന
പതനിക്കൂടനില്  നനിര്തനി  വനിചഭാരണ  ടചയ്യഭാന,  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിടന
കേഭാരലതനില്  മൂനസ്റ്റ്  കേഭാരണങ്ങള  വളടര  പധഭാനടപടതഭാണസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്,  പകമയലാം
അവതരനിപനിക്കുന പസഭാനതനിനസ്റ്റ്  ജനപനിനണ വര്ദനിചനിരനികണലാം;  ഗവണ്ടമനനിടന
പനിനണ  കുറഞ്ഞെനിരനികണലാം.  രണസ്റ്റ്,  ടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്
വരുകമ്പഭാള നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരഭായനിരുനവരനില്  പതനിപക്ഷതനിടന  എണ്ണലാം
കൂടണലാം.   ഇവനിടട  എണ്ണലാം  കൂടനിയനിടനില   എണ്ണലാം  കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ
നനിയമസഭ നഭാലവര്ഷലാം മുമ്പസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഇവനിടട  സതലപതനിജ ടചയ്യുകമ്പഭാള
ഉണഭായനിരുനതനിടനകഭാളലാം  പതനിപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുടട  എണ്ണലാം
കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുന. അതനിനുലാം ഗവണ്ടമനനിടന കനടര അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം ടകേഭാണ്ടു
വന.  മൂനഭാമകതതസ്റ്റ്,  പതനിപക്ഷതനിടന  മുനണനി  ബന്ധലാം  ശകനിടപടനിരനികണലാം.
ഇതുകപഭാടല  അലകങ്കഭാലമഭായ  ഒരു  മുനണനി  സലാംവനിധഭാനലാം  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ല്
ഇതനിനുമുമ്പുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇകപഭാള  എന്തഭാണസ്റ്റ്  സനിതനി;  മുനണനി
ശകനിടപടനിരനിക്കുകേയഭാകണഭാ?  മുനണനിയുടട  അലകങ്കഭാലഭാവസ,  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുടട
എണ്ണക്കുറവസ്റ്റ്, ജനസസ്വഭാധതീനതനിടന കേഭാരലതനില് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
നടന ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേളടട ചനിത്രലാം എനനിവ കനഭാകനിയഭാലലാം  വലതലഭാസലാം കേഭാണുലാം.
ഇഗൗ കേഭാരണങ്ങടളലഭാലാംവചസ്റ്റ് കനഭാക്കുകമ്പഭാള കകേരള രഭാഷതീയതനില് മൂനസ്റ്റ് പധഭാനടപട
സലാംഭവങ്ങള  ടതരടഞ്ഞെടുപനിനുകശഷലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒനഭാമകതതസ്റ്റ്,  അര
നൂറ്റഭാണ്ടുകേഭാലലാം യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന കുതകേ സതീറ്റഭായനി  ടടകേവശലാം വചനിരുന പഭാലഭാ
അസലാംബനി  മണ്ഡലലാം  നഷ്ടടപട്ടു.  രണഭാമടത  കേഭാരലലാം,  വടനിയൂര്കേഭാവസ്റ്റ്  മണ്ഡലലാം
നഷ്ടടപട്ടു.  കകേഭാനനി  മണ്ഡലവലാം  നഷ്ടടപട്ടു.  ഇഗൗ  മണ്ഡലങ്ങള  നഷ്ടടപട
സനിതനിവനികശഷതഭാല്  മൂനസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.  മഭാടര  അവര്കസ്റ്റ്  നഷ്ടടപട്ടു.
ഇടതുപക്ഷതനിനസ്റ്റ് അരൂര് മണ്ഡലവലാം നഷ്ടടപട്ടു. അങ്ങടന തഭാരതമലലാം ടചയ്യുകമ്പഭാള
ജനപനിനണയുലാം  ജനങ്ങളടട  വനിശസ്വഭാസവലാം  നഷ്ടടപട  ഒരു  മുനണനി
സലാംവനിധഭാനതനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനനിടന  ജനവനിശസ്വഭാസടത  കചഭാദലലാം  ടചയസ്റ്റ്  പകമയലാം
അവതരനിപനികഭാന ധഭാര്മ്മേനികേകമഭാ രഭാഷതീയകമഭാ ചരനിത്രപരകമഭാ ആയ കേഭാരണങ്ങളഭാല്
ഒരവകേഭാശവമനില.   

മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനിടന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണനുലാം
പറയുകേയുണഭായനി.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടത്തുണഭായ അനസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.  പസനിഡനഭായ
ശതീ. ടകേ. സുകരന്ദ്രന, മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനില്നനിനസ്റ്റ് ഇടടപട്ടുടവനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
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അകതപടനിതടന  ഒരു വഭാകസ്റ്റ് ടതറ്റഭാടത  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  കനതൃതസ്വലാം  ഏറ്റുപറഞ്ഞു.
ഒരു  ഘടലാം  കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസകനഭാടസ്റ്റ്  പത്രകഭാര്  കചഭാദനിചകപഭാള
മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ് ഇടടപടനിടനിലഭാടയനഭാണസ്റ്റ് അവകരഭാടസ്റ്റ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
അങ്ങടന ഓകരഭാ സലാംഭവലാം കനഭാകനിയഭാലലാം ആരുലാം വനിളനിചനിടനിലഭാടയനസ്റ്റ് ബന്ധടപട
ഉകദലഭാഗസന  പറഞ്ഞെതനിടന  കപരനില്  അകദ്ദേഹടത  സലലാംമഭാറ്റനി  പകേരലാം
വതീട്ടുകേയഭായനിരുന  ബനി.ടജ.പനി.  പസനിഡനഭായ  ശതീ.  ടകേ.  സുകരന്ദ്രടന  ആളകഭാര്
ടചയതസ്റ്റ്.   സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ് കകേസനില് അറസനിലഭായ സനതീപസ്റ്റ്  നഭായര് സനി.പനി.ടഎ.
(എലാം) പവര്തകേനഭാടണനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെസ്റ്റ് മഭാധലമങ്ങള ആകഘഭാഷനിച. ഒടുവനില് സനതീപസ്റ്റ്
നഭായരുടട അമ്മേതടന പറഞ്ഞു അതസ്റ്റ് ടതറ്റഭാടണനസ്റ്റ്. സനതീപസ്റ്റ് നഭായര് ആടരയഭാണസ്റ്റ്
പനിനതീടസ്റ്റ്  ടകേടനിപനിടനിചടതനസ്റ്റ്  നനിങ്ങകളവരുലാം  കേണതകല?  ഏതസ്റ്റ്  പഭാര്ടനിയുടട
പവര്തകേനഭാടണനസ്റ്റ്;  അമ്മേതടന  പറഞ്ഞു;  ബനി.ടജ.പനി.യുകടതഭാടണനസ്റ്റ്.
അതുകപഭാടല  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശലങ്ങള  സര്കഭാര്  എന.ടഎ.എ.-യസ്റ്റ്
ടടകേമഭാറനിടലനസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് വലകമഭാകനിടയന പചരണലാം വന.  രണസ്റ്റ് മഭാസടത
ദൃശലങ്ങള  കേയ്യനിലടണനലാം  എകപഭാള  വനഭാലലാം  നല്കേഭാന  തയ്യഭാറഭാടണനലാം
സര്കഭാര്  വലകമഭാകനി.   പകക്ഷ,  ഇവനിടടടയഭാനലാം  കസഭാര്  ടചയ്യഭാറനിലഭാടയനലാം
ടടലവസ്റ്റ്  മഭാത്രകമയുളളടവനലാം  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് ഒഴനിഞ്ഞെതുകപഭാടല ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഒഴനിഞ്ഞെനില.   സസ്വപ്ന  സുകരഷസ്റ്റ്
അതനിര്തനി  കേടനതസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സഹഭായകതഭാടടടയനഭായനിരുന  അടുത
പചരണലാം.  ട്രനിപനിള കലഭാകസ്റ്റ് ഡഗൗണ് സമയതസ്റ്റ് എങ്ങടന മുങ്ങഭാന കേഴനിടഞ്ഞെനസ്റ്റ്
കചഭാദനിചടകേഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള ആകക്ഷപലാം ഉനയനിച. വളടര നലഭായവലാം ശരനിയുമഭാടയഭാരു
അഭനിപഭായമഭാണസ്റ്റ്  കകേടടതടനഭാടക  കതഭാനനി.  അവസഭാനലാം  അതുലാം  പരനികശഭാധനിച
വനകപഭാള  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിടതസ്റ്റ്  കലഭാകസ്റ്റ്ഡഗൗണനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാടണനസ്റ്റ്
ടതളനിഞ്ഞെകതഭാടുകൂടനി ആ ആകക്ഷപവലാം കപഭായനി.                  

[അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപന്യൂടനി സതീകര്]

മുഖലമനനിയുടട  സയനനിഫനികേസ്റ്റ്  അടടഡസ്വസര്കസ്റ്റ്  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷസ്റ്റ്  സമ്മേഭാനലാം
നല്കുനതനിടന ഒരു ബന്ധലാം കേണക്ടസ്റ്റ് ടചയസ്റ്റ് വമ്പനിച പചരണലാം നടന. അടതലഭാലാം
അടനിസഭാനരഹനിതമഭാടണനസ്റ്റ്  ടതളനിയനികടപട്ടു.  ഓകരഭാ  സലാംഭവടതയുലാം  കുറനിചസ്റ്റ്
കേള്ളകഥകേളണഭാകനി,  ടകേടനിചമചസ്റ്റ്,  വനകതഭാതനില്  അപവഭാദപചരണങ്ങള
സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  പനിണറഭായനി  സര്കഭാരനിടന  അസനിരടപടുതഭാനുള്ള  രഹസല
അജണടയ അടനിസഭാനമഭാകനി നതീങ്ങുന ഗുഢഭാകലഭാചനടയ തുറനകേഭാണനികഭാനുള്ള
കേരുതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകഭാനുള്ള  വനികവകേലാം  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളക്കുടണന
കേഭാരലതനില്  ഞങ്ങള  ആത്മവനിശസ്വഭാസതനിലഭാണസ്റ്റ്.  പകേടനപത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞെ
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കേഭാരലങ്ങള  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനില്  മുനകേടയ്യടുത
ഗവണ്ടമനനിടനതനിരഭായനിടഭാകണഭാ  ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം?  ദരനിതമനുഭവനിക്കുന
2  ലക്ഷതനിലധനികേലാം  കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിത  ഭവനങ്ങള  ഒരുകനി
നല്കേനിയതുടകേഭാണഭാകണഭാ ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം?  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ് കകേസനില്
യുകമഭായ കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേടള നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ശകമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടതനി
എലഭാ  വസ്തുതകേളലാം  പുറത്തുടകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉതരവഭാദടപട  ഏജനസനികേടള
ചുമതലടപടുതണടമനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  കരഖഭാപരമഭായനി  ആവശലടപടതു
ടകേഭാണഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം?  ബഹുമഭാനടപട  ടടഹകകഭാടതനിയനില്
എന.ടഎ.എ.  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  affidavit-ല് കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി
ആവശലടപടതു  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  അകനസ്വഷനിക്കുനടതനലാം  അകനസ്വഷണ
വസ്തുതകേള  പുറത്തുടകേഭാണ്ടുവരുടമനലാം  പസ്തഭാവനിച.  മൂനസ്റ്റ്  ഏജനസനികേള
വടനിവഭാളകപഭാടല,  വനിലങ്ങുകപഭാടല  നനില്ക്കുനടവനസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന
ഇവനിടട  പറയുകേയുണഭായനി.  അവസഭാനലാം  ശതീ.  അമനിതസ്റ്റ്  ഷഭായുടട  മുനനില് തല
വചടകേഭാടുതനിരനിക്കുനടവന  പറഞ്ഞെകപഭാള  ഉള്ളനിലനിരനിപസ്റ്റ്  മനസനിലഭായനി.
ശതീ.  അമനിതസ്റ്റ്  ഷഭാടയ  കൂട്ടുപനിടനിചനിട്ടു  കവണകമഭാ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിനസ്റ്റ്
അവതരണഭാനുമതനി കതടനി സലാംസഭാരനിക്കുനതനിനുള്ള സനര്ഭടമന അവസയനികലയസ്റ്റ്,
ദയനതീയമഭായ  പതനതനികലയസ്റ്റ്  എത്തുനതസ്റ്റ്?  മൂനസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണ  ഏജനസനികേള
അകനസ്വഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  എന.ടഎ.എ.-യുലാം  കേസലാംസുലാം  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  മൂനസ്റ്റ്  ഏജനസനികേളലാം  ബഹുമഭാനടപട  കകേരള
ടടഹകകഭാടതനിയനില്  ടകേഭാടുതനിട്ടുള്ള  കസറ്റസ്റ്റ്ടമനനില്  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്
ഇടടപടസ്റ്റ് സസ്വഭാധതീനലാം ടചലത്തുനടവനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെനിടനില. മദലതനില് എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്,  വലതസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്,  അതുകപഭാടല  എന.ടഎ.എ.  എടനലഭാമുള്ള
പചഭാരലാം നടതനിയകലഭാ; മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ് ഇടടപട്ടുടവനസ്റ്റ് ഏടതങ്കനിലടമഭാരു
ഏജനസനി കകേഭാടതനിയനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ?  എന.ടഎ.എ.  പറഞ്ഞെനിടനില,  കേസലാംസസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെനിടനില,  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിടനില.  ഇടതഭാനലാം
പറയഭാതനിരനിക്കുന സനര്ഭതനില് നനിങ്ങള ഏറ്റുപനിടനിചസ്റ്റ് പറയുകേയകല; കകേഭാടതനിയനില്
പറഞ്ഞെനിടനിലകലഭാ;  ആരുലാം  പറഞ്ഞെനിടനിലകലഭാ;  എവനിടടടയങ്കനിലലാം  പറഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;
ഏടതങ്കനിലലാം തരതനില് രഭാജലകദ്രഭാഹക്കുറ്റതനില് പങടണനസ്റ്റ് നനിങ്ങളക്കുറപ്പുടണങ്കനില്
അകനസ്വഷണ  ഏജനസനിടയ  സമതീപനിക്കുകേയുലാം  വലകമഭായനി  ടതളനിവടകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ടചയ്യണലാം.  കേഭാരലങ്ങള  അറനിയഭാമഭായനിരുനനിട്ടുലാം  ടതളനിവസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാതനിരനിക്കുകേയഭാടണങ്കനില്
അതസ്റ്റ്  രഭാജലകദ്രഭാഹക്കുറ്റലാം  തടനയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള പറഞ്ഞെ കേഭാരലങ്ങളകസ്റ്റ്  ടതളനിവ
ടണങ്കനില്  അകനസ്വഷണ  ഏജനസനിയുടട  മുമ്പഭാടകേ  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  ടതളനിയനികഭാമകലഭാ;
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അങ്ങടന ടകേഭാടുകഭാന നനിങ്ങളകസ്റ്റ് മുട്ടുവനിറയ്ക്കുലാം.  ഒരു ധഭാര്മ്മേനികേ അവകേഭാശവമനിലഭാത
ടപഭാളനിറ്റനികഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുനടതന കേഭാരലതനില് സലാംശയമനില. 

ഓഖനി,  പളയലാം,  പകൃതനി ദരന്തങ്ങള,  നനിപ,  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  തുടങ്ങനി കകേരളലാം
ഇതുവടര കേഭാണഭാത, അഭനിമുഖതീകേരനികഭാത പതനിസന്ധനി ഘടങ്ങടള അതനിജതീവനിചസ്റ്റ്
കലഭാകേപശസ്തമഭാലാംവനിധലാം  ടടകേകേഭാരലലാം  ടചയ  സര്കഭാരഭാണനിതസ്റ്റ്.  യുദസമഭാനമഭായ
സഭാഹചരലതനില്  കകേരള  ജനതടയഭാനഭാടകേ  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-  19-ടനതനിടര
കപഭാരഭാടുകമ്പഭാള, സലാംസഭാന സര്കഭാര് കേയ്യുലാം ടമയ്യുലാം മറനസ്റ്റ് മുനണനികപഭാരഭാളനിയഭായനി
കപഭാരഭാടുകമ്പഭാള  ഇഗൗ  സര്കഭാരനില്  വനിശസ്വഭാസമനില,  രഭാജനിവചസ്റ്റ്  ഒഴനിയണടമനഭാണസ്റ്റ്
പതനിപക്ഷലാം  ആവശലടപടുനതസ്റ്റ്,  ഇതരതനില്  ഒരു  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം
അവതരനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഞഭാന  കനരടത  വനിശദതീകേരനിചതസ്റ്റ്  ആവര്തനിക്കുനനില.
രഭാഷതീയമഭായുലാം  ധഭാര്മ്മേനികേമഭായുലാം  ചരനിത്രപരമഭായുലാം  യഭാടതഭാരുവനിധതനിലലാം  നതീതനി
പുലര്ത്തുന  ഒരഭാവശലമല  ഇവനിടട  പതനിപക്ഷലാം  ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒരു
ഏജനസനിയുടട  സര്കവ്വ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പുറത്തുവനകതഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങടള
സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം ഹഭാലനിളകലാം കൂടനിയതസ്റ്റ്. 

ഇനടത പകതലകേതകേള കനഭാക്കുകമ്പഭാള,  അതതീവ സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ രഭാഷതീയ
സഭാഹചരലമഭാണസ്റ്റ്  രഭാജലലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ സനര്ഭതനില് ആ രഭാഷതീയ
സഭാഹചരലടത  അതനിജതീവനികഭാനുള്ള  കേരുതസ്റ്റ്,  കദശതീയ  രഭാഷതീയതനില്
കകേഭാണ്ഗസനിടന  ഒരു  പസനിഡനനിടനകപഭാലലാം  ടതരടഞ്ഞെടുകഭാന  കേഴനിയഭാത
വനിധതനില്  നതീണ്ടുകപഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുന  സനിതനിവനികശഷമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.
വലകമഭായനി  പറഞ്ഞെഭാല്,  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ഇന്തലയനില് സസ്വതീകേരനിക്കുന  മൃദ  ഹനിന്ദുതസ്വ
സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  രഭാജലതനിടന  മകതതരതസ്വതനിനുലാം  ജനഭാധനിപതലതനിനുടമതനിടര
ഹനിമഭാലയന  ചലഞ്ചേഭായനി  ഉയര്നവനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിടന  കനരനിടഭാന  നമുകസ്റ്റ്
കേഴനികയണതഭാണസ്റ്റ്.  രഭാമകക്ഷത്രതനിടന  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ്റ്റ്  പധഭാനമനനി
ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി  കേലനിടസ്റ്റ്  പൂജ നടത്തുകേയുണഭായനി.  'എടന വനിളനിചനില,  എടന
വനിളനിചനില, അങ്ങടന 'ഞങ്ങടള വനിളനിചനില, വനിളനിചനില' എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ് രഭാജലലാം മുഴുവന
വനിലപനിചസ്റ്റ്  നടന  ഒരു  മകതതര  പഭാര്ടനിയുടട  ദയനതീയമഭായ  ചനിത്രലാം  കദശതീയ
രഭാഷതീയതനില്  ഞങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ശതീ.  ലഭാല്  കൃഷ്ണ  അദസ്വഭാനനിയുടട
കനതൃതസ്വതനില് രഥകഘഭാഷയഭാത്ര ടപഭാടനിപ്പുറടപട സനര്ഭതനിലഭാണസ്റ്റ്  ബനിഹഭാറനിടല
സമസ്തനിപ്പൂരനില്വചസ്റ്റ് ശതീ. ലഭാല് കൃഷ്ണ അദസ്വഭാനനിടയ വനി. പനി. സനിലാംഗനിടന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അറസസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്  ജയനിലനിലടചതസ്റ്റ്.  പള്ളനി  സലാംരക്ഷനികണകമഭാ,  അധനികേഭാരലാം
നനിലനനിര്തണകമഭാ  എന  പശലാം  അനസ്റ്റ്  ഉയര്നവന.  ഒരു  സലാംശയവലാം
ഞങ്ങളക്കുണഭായനിരുനനില.  ലഭാല് കൃഷ്ണ അദസ്വഭാനനിടയ അറസസ്റ്റ് ടചയസ്റ്റ്  ജയനിലനിലടച.
പധഭാനമനനി  കേകസര  കപഭായനി,  ബഭാബറനി  മസ്ജനിദസ്റ്റ്  പള്ളനി  കപഭായനില.   പനി.  വനി.
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നരസനിലാംഹ  റഭാവ  പധഭാനമനനിയഭായനി.  അറസസ്റ്റ്  ടചയനില,  ജയനിലനിലടചനില,
കേര്കസവകേര് വന, പള്ളനി ടപഭാളനിച, നനിങ്ങളടട ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് കേകസര കപഭായനില,
പള്ളനി  കപഭായനി.  ഞങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  പള്ളനി  കപഭായനില,  കേകസര  കപഭായനി
ഇതകല ഉണഭായതസ്റ്റ്?  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് പനിനണ ടകേഭാടുതതുടകേഭാണകല വനി. പനി. സനിലാംഗസ്റ്റ്
വതീണതസ്റ്റ്. രഭാജലടത കനഭാകനിയലകലഭാ വര്ഗ്ഗതീയശകനികേടള കനഭാകനിയകല നനിലപഭാടസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  അങ്ങടന സസ്വതീകേരനികഭാന പഭാടുകണഭാ?  അങ്ങടന സസ്വതീകേരനിക്കുന ഒരു
മകതതര ജനഭാധനിപതല  പഭാര്ടനിയലഭാത,  ഒരു  മൃദ  ഹനിന്ദുതസ്വ  സമതീപനലാം  വളടര
ശകമഭായനി  കകേഭാണ്ഗസനിടന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സസ്വഭാധതീനലാം  ടചലതനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇകഭാരലലാം  മനസനിലഭാകനി  തനിരുത്തുനനിടലങ്കനില്  ദയനതീയമഭാകുലാം  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്.
യഥഭാര്തതനില്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്  ഒരു  നനിരതീക്ഷണലാം  നടതനിയഭാല്
ബനി.ടജ.പനി.-യുടട ഒരു 'ബനി' ടതീമഭായനി അധദുഃപതനിക്കുന വനിധതനികലയസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
വഴുതനികപഭാകുനകണഭാടയന  കേഭാരലലാം  സലാംശയരഹനിതമഭായനി  കബഭാധലലാം  വരുന
സനര്ഭമഭാണനിതസ്റ്റ്.  

കസഭാമനഭാഥ കക്ഷത്രലാം നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെയുടടന ഉദ്ഘഭാടനതനിനസ്റ്റ് പണ്ഡനിറ്റസ്റ്റ്
ജവഹര്ലഭാല്  ടനഹ്റുവനിടന  ക്ഷണനിച.   പകക്ഷ,  ജവഹര്ലഭാല്  ടനഹ്റു
ആ  ചടങ്ങനില്  പടങ്കടുകഭാന  വരുനനിടലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അനടത  രഭാഷപതനി
കഡഭാ.  രഭാകജന്ദ്ര  പസഭാദസ്റ്റ്   ആ  ചടങ്ങനില്  പടങ്കടുത്തു.   ചടങ്ങനില്  പടങ്കടുത
കഡഭാ.  രഭാകജന്ദ്ര  പസഭാദനിടന  പരസലമഭായനി  പണ്ഡനിറ്റസ്റ്റ്  ജവഹര്ലഭാല്  ടനഹ്റു
വനിമര്ശനിച.   മതപരമഭായ ചനിന്ത ഭരണകേഭാരലതനില് പഭാടനില എനസ്റ്റ് ജവഹര്ലഭാല്
ടനഹ്റു  പറഞ്ഞു.  ഇതസ്റ്റ്  പരസരലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്  മകതതരതസ്വലാം
നനിലനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ  മകതതരതസ്വലാം  നനിലനനിര്തഭാനകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന
കസഭാമനഭാഥ  കക്ഷത്രതനില്  കപഭാകേഭാതനിരുനതസ്റ്റ്.  ആ  മകതതരതസ്വടത
കേളങ്കടപടുത്തുന  വനിധതനിലള്ള  അവസഭാവനികശഷലാം  കഡഭാ.  രഭാകജന്ദ്ര  പസഭാദസ്റ്റ്
വരുതനിവചതനില്  ഞഭാന  കഖദനിക്കുനടവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  പണ്ഡനിറ്റസ്റ്റ്  ജവഹര്ലഭാല്
ടനഹ്റു  ഇന്തലയുടട  ഉനതമഭായ  മകതതര  മൂലലങ്ങള  ഉയര്തനിപനിടനിക്കുനതനില്
പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കുകേയുലാം  കനതൃതസ്വലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ടചയ.  ടനഹ്റുവനിടന  പഭാര്ടനിയുടട
ആ  പരമ്പരയനില്ടപടനിട്ടുള്ള  കനതൃതസ്വമഭാണസ്റ്റ്  'എടന  വനിളനിചനില,  ഞങ്ങടള
വനിളനിചനില'  എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ് ഭൂമനി  പൂജയസ്റ്റ്  അഭനിനനനങ്ങള  അര്പനിചടകേഭാണ്ടുള്ള
നനിലപഭാടസ്റ്റ്  കദശതീയടനിസഭാനതനില്  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  അകപഭാള  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
ടസക്കുലറനിസതനിനസ്റ്റ്  കേനത  ടവല്ലുവനിളനി  ഉയര്തനിടകഭാണസ്റ്റ്  വരനികേയഭാടണന
ഗഗൗരവസനിതനി  മനസനിലഭാകനി,  അതസ്റ്റ്  തനിരുതനിയനിടലങ്കനില്  ഇഗൗ  മൃദ  ഹനിന്ദുതസ്വ
സമതീപനലാം  കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസനില്നനിനലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യനികലയസ്റ്റ്
ആളകേള  കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  കവടറ  ഒരു  കേഭാരലവമല.  മൃദ  ഹനിന്ദുതസ്വ  സമതീപനലാം
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സസ്വതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ഹനിന്ദു  രഭാഷമഭായനി.  യഥഭാര്തതനില്  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി
രഭാമകക്ഷത്രടത  മുനനനിര്തനിയഭാണസ്റ്റ്  കേലനിടടതങ്കനിലലാം  ഫലതനില്  ഇന്തലയനില്
ഹനിന്ദുരഭാഷ  സഭാപനതനിനുള്ള  കേലഭാണസ്റ്റ്  സഭാപനികടപടതസ്റ്റ്  എന  കേഭാരലലാം
ഗഗൗരവതനില്  നഭാലാം  കേഭാകണണതകല?  ആ  ഗഗൗരവ  സനിതനിവനികശഷതനിടന
പശഭാതലതനില്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  കദശതീയ  കനതൃതസ്വലാം  സസ്വതീകേരനിച  നനിലപഭാടസ്റ്റ്
വനിമര്ശനവനികധയമഭായനി.  കദശതീയ രഭാഷതീയതനില് ഇഗൗ നനിലപഭാടനികനഭാടസ്റ്റ് ലതീഗസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ്
സമതീപനലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന? ശതീമതനി പനിയങ്ക ഗഭാന്ധനിയുലാം ശതീ.  രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനിയുലാം
ഇതനിടനപറ്റനി  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലങ്ങള  ലതീഗസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ?   ഇഗൗ  പകമയലാം
പഭാസഭാകനിയഭാലടന  സര്കഭാര്  നനിലലാംപതനിക്കുടമനലാം  അങ്ങടന  സലാംഭവനിചഭാലടന
അധനികേഭാരതനിടലതഭാന സഭാധനിക്കുടമനമഭാണസ്റ്റ്  ലതീഗസ്റ്റ്  ധരനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്,  അങ്ങടന
ധരനികകണ.  'നഭാണലാംടകേടവടന  ആസനതനില്   ആല്മരലാം  മുളചഭാല്  അതസ്റ്റ്
അവടനഭാരു തണല്'  എനസ്റ്റ് കകേടനിട്ടുണസ്റ്റ്,  എനഭാല് അതനികനല് ആരുലാം ഉഗൗഞ്ഞെഭാല്
ടകേടനി  ആടനിയനിട്ടുടണനസ്റ്റ്  കകേരളതനികലഭാ  ഇന്തലയനികലഭാ  ഇതുവടര  കകേടനിടനില.
അതരലാം  നഭാണലാംടകേട  രഭാഷതീയമഭാണസ്റ്റ്  ലതീഗസ്റ്റ്  ഇകഭാരലതനില്  സസ്വതീകേരനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ലതീഗനിടന  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  പുനദുഃപരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാകണലാം.
രഭാജലതനിടന  ഇനടത  സനിതനിവനികശഷതനില്,  പുതന  സഭാമ്പതനികേ
നയതനിടന  പശഭാതലലാം  ഉയര്തനിവനിടുന  ടവല്ലുവനിളനികേള  രഭാജലടത
തകേര്ക്കുനതനിലലാം  മുകനഭാട്ടുള്ള  പയഭാണടത  തടസടപടുത്തുനതനിലലാം  പങവഹനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുന. 

ഇവനിടട  ടതളനിവനിലഭാത  ചനില  അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങള  ഉനയനിചസ്റ്റ്
ഉണയനിലഭാടവടനി  ടപഭാടനിക്കുകേയുണഭായനി.  യു.പനി.എ.  സര്കഭാര്  ടചയകൂടനിയ  ചനില
അഴനിമതനികേളകൂടനി ഞഭാന ഓര്മ്മേടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  1.86  ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയുടട
കേല്കരനി  കുലാംഭകകേഭാണതനില്  പധഭാനമനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  മനകമഭാഹന  സനിലാംഗസ്റ്റ്
സനി.ബനി.ടഎ.-യുടട  കചഭാദലലാം  ടചയ്യലനിനസ്റ്റ്  വനികധയനഭാകകേണനിവന  നഭാണലാംടകേട
സനിതനി  ആര്കഭാണസ്റ്റ്  ഓര്മ്മേയനിലഭാതതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  വഭാഴനിപഭാടുന  സനി.ബനി.ടഎ.
തടനയകല  ശതീ.  പനി.  ചനിദലാംബരതനിടനതനിടരയുള്ള  അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണലാം
അകനസ്വഷനിചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹടത ജയനിലനിലടചതസ്റ്റ്.   പതനിദനിന വരുമഭാനലാം  20  രൂപയനില്
തഭാടഴ  മഭാത്രമുള്ള,  ജനസലാംഖലയുടട  30  ശതമഭാനലാം  കപര്  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനിടയന
പകയഭാഗലാം  ആദലമഭായനി  കകേടതസ്റ്റ്  2  ജനി  ടസകലാം  അഴനിമതനിയനിലൂടടയഭായനിരുനനികല;
നഭാഷണല്  ടഗയനിലാംസനില്  200  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ആകക്ഷപമഭാണസ്റ്റ്  രഭാജലതസ്റ്റ്
ഉയര്നവനടതങ്കനില് കദശതീയ അടനിസഭാനതനില് കകേഭാമണ്ടവല്തസ്റ്റ് ടഗയനിലാംസനില്
36,000  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണമഭാണസ്റ്റ്  ഉയര്നവനതസ്റ്റ്.  കസനയഭായനി
കസഭാര്പനികയഭാണ്  അന്തര്വഭാഹനിനനി  ഇറക്കുമതനി  ടചയതനിലലാം  ട്രകസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിയതനിലലാം
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ഇസഭാകയലനില്  നനിനലാം  ബറഭാകസ്റ്റ്  മനിടടസല്  വഭാങ്ങനിയതനിലടമലഭാലാം  നടതനിയ
അഴനിമതനി  സഹസ  കകേഭാടനികേളടടയുലാം  ശതകകേഭാടനികേളടടയുലാം  ആയനിരുനനികല?
അഗസടവസസ്റ്റ് ലഭാനസ്റ്റ്  ടഹലനികകേഭാപ്റ്റര്  അഴനിമതനി,  റനിലയനസനിനസ്റ്റ്  കൃഷ്ണ -കഗഭാദഭാവരനി
ടബയ്സനിനനിടല  പകൃതനിവഭാതകേ  നനികക്ഷപലാം  ദഭാനലാം  ടചയതുളടപടട  എത്രടയത്ര
അഴനിമതനികഥകേളഭായനിരുന.  ഭരണതനില് കനരനിടസ്റ്റ്  പങവഹനികഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിടലങ്കനിലലാം
നഭാഷണല് ടഹറഭാളഡസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് കപഭാടലയുള്ള അഴനിമതനികേള രഭാജലലാം ചര്ച ടചയ്യുന
സനിതനിവനികശഷമുണഭായനികല?  

ശതീ.  രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനി,  ശതീമതനി പനിയങ്ക ഗഭാന്ധനി,  ശതീ.  മനകമഭാഹന സനിലാംഗസ്റ്റ്,
ശതീ.  പനി.  ചനിദലാംബരലാം  എനനിവര്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി
ട്രസസ്റ്റ്  കേള്ളപണലാം  ടവളപനിടചന  ആകരഭാപണലാം  ആദഭായനനികുതനി  വകുപസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിടനയടനിസഭാനതനില്  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  ട്രസനില്
നടനനിരനിക്കുന  ആകരഭാപണടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷനികണടമനസ്റ്റ്
ആവശലടപടഭാന നനിങ്ങള സനദമഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് വലകമഭാകണലാം.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
കേഭാലഘടതസ്റ്റ്  മുകകേഷസ്റ്റ്  അലാംബഭാനനിടയ  കലഭാകേടത  നഭാലഭാമടത  ധനനികേനഭായനി
വളര്തനിടയടുകഭാനുള്ള  നയലാം  സസ്വതീകേരനിച.  എലഭാലാം  വനിറ്റുതുലയ്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം
ഭഭാവനിതലമുറയുടട  കേടയല്  കേതനിവയ്ക്കുന  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ടതഭാഴനില്
നനിയമങ്ങള  അടനിമറനികഭാന  ശമനിചകപഭാഴുലാം  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടമനല,  ഒരു
ടചറനിയ  പതനികഷധ  പകമയലാംകപഭാലലാം  പഭാസഭാകഭാടത  ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം
ഇവനിടട  ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്  വനികരഭാധഭാഭഭാസമഭായനി  കകേരള  രഭാഷതീയതനില്  നമുകസ്റ്റ്
കേണകഭാകഭാലാം.  ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  പശതനിടന  കപരനില് ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി രഭാജനിവയണടമനസ്റ്റ് പതനിപക്ഷലാം ആവശലടപടുകമ്പഭാള ഞഭാന ഒരു കേഭാരലലാം
അവകരഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനികഭാന  ആഗഹനിക്കുന,  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  ഇന്തലയുടട
പധഭാനമനനിയഭായനിരുനകപഭാള  പധഭാനമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടന  ഏകകേഭാപന
ചുമതലയുണഭായനിരുന  പനി.  സനി.  അലകഭാണര്,  ടഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-ടന  കുമഭാര്
നഭാരഭായണന  ചഭാരകകസനില്  കരഖ  കചഭാര്തനിടകഭാടുതതനിടന  കപരനില്
പുറതഭാകനി.  അനസ്റ്റ്  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  രഭാജനി  വയ്കകണതഭായനിരുകനഭാ; അനസ്റ്റ്
അങ്ങടനടയഭാരു  അഭനിപഭായലാം  ഉണഭായനിരുകനഭാ? ഇനസ്റ്റ്  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി
ജതീവനിചനിരനിപനിടലങ്കനിലലാം  ചഭാരകകസനില്  കരഖകേള  കചഭാര്തനി  നല്കേനിയതനിടന
കപരനില് ഉയര്നവന പശമഭാടണനസ്റ്റ് കേണകഭാകനി എടന്തങ്കനിലലാം നടപടനി  പനി. സനി.
അലകഭാണറനിടനതനിടര  സസ്വതീകേരനികചഭാ?  എനഭാല്,  നനിങ്ങള  ടചയടതന്തഭാണസ്റ്റ്,
പനി.  സനി.  അലകഭാണടറ  എലാം.പനി.-യുലാം  പനിനതീടസ്റ്റ്  മഹഭാരഭാഷ  ഗവര്ണറുമഭാകനി.
അതുകപഭാടലയുള്ള  നഭാണലാംടകേട  പണനി  ടചയ്യുന  രഭാഷതീയമല  കകേരളതനിടല
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ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനിയുടട രഭാഷതീയലാം എന കേഭാരലലാം വളടര വലകമഭായനി
പറയഭാന ഞഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

പതനിപക്ഷലാം കഫഭാഡസ്റ്റ്  ടപഭാളനിറ്റനികസ്റ്റ്  ടടകേകേഭാരലലാം  ടചയ്യരുതസ്റ്റ്.   മുഖലമനനിടയ
വലകനിപരമഭായനി കതകജഭാവധലാം ടചയ്യുനതനിനസ്റ്റ് എത്രടയത്ര കഫഭാഡസ്റ്റ് ടപഭാളനിറ്റനികഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങളനിവനിടട  കേഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അഭലസ്തവനിദലരഭായ  കകേരളതീയര്കസ്റ്റ്  മുനനില്
സമഭാരഭാധലനഭായ  മുഖലമനനിടയ  വലകനിപരമഭായനി  കതകജഭാവധലാം  ടചയ്യുന.
മുഖലമനനിയുടട  മകേളടട  വനിവഭാഹതനില്  പടങ്കടുതവരുടട  കൂടതനില്  സസ്വപ്നഭാ
സുകരഷുമുടണനസ്റ്റ്  സഭാപനികഭാനഭായനി  ഒരു  മതീഡനിയയനില്  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്
എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്?  ഇഗൗ  മനനിസഭയനില്  അലാംഗമഭായ  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജടന
ഭഭാരലയുടട  ചനിത്രതനിടന  തലടവടനിമഭാറ്റനി  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിടന  തലയുടട  ചനിത്രലാം
വചകശഷലാം  അവര്  ആ  വനിവഭാഹ  ചടങ്ങനില്  പടങ്കടുതനിരനിക്കുനടവനസ്റ്റ്
വരുതനിതതീര്കഭാനുള്ള കഫഭാഡസ്റ്റ് ടപഭാളനിറ്റനികഭാണസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം ടചയതസ്റ്റ്.  അതനിടന
കപരനിലഭാണസ്റ്റ്  മുഖലമനനി  രഭാജനിവയണടമനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ആവശലടപടുനതസ്റ്റ്.  എത്ര
നഭാണലാംടകേട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്! അതുകപഭാടല നനിരവധനി പശങ്ങളണസ്റ്റ്.

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്:  ടയസസ്റ്റ്, ടയസസ്റ്റ് പതീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്. സമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  സലാംസഭാനതനിടന  ചരനിത്രതനില്  ഏറ്റവലാം
പധഭാനടപട  ജനകക്ഷമകേരവലാം  വനികേസകനഭാന്മുഖവലാം  അഴനിമതനിരഹനിതവമഭായ
കനതൃതസ്വപരമഭായ പങ്കസ്റ്റ് വഹനിക്കുന കകേരളതനിടല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി
ഗവണ്ടമനനിടന നയനിക്കുനതസ്റ്റ് തലഭാഗതനിടനയുലാം സഹനതനിടനയുലാം സമരതനിടനയുലാം
കേനല്വഴനികേള തഭാണനി രഭാജലതനിടന ചരനിത്രതനില് കനതൃതസ്വപരമഭായ പങ്കസ്റ്റ് വഹനിച
സഖഭാവസ്റ്റ് പനിണറഭായനി വനിജയന കനതൃതസ്വലാം ടകേഭാടുക്കുന ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്. ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഒരു ബദല്രഭാഷതീയലാം കദശതീയഭാടനിസഭാനതനില്
ഉയര്തനിപനിടനിചസ്റ്റ്,  കനതൃതസ്വലാം ടകേഭാടുതസ്റ്റ് മുകനഭാടസ്റ്റ് കപഭാകുലാം. കകേരള പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം
പരഭാജയടപടടനസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  ഇവനിടട  പറയുകേയുണഭായനി.
എനനികസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശകനഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്,  അങ്ങസ്റ്റ്  വനികദശതസ്റ്റ്
കപഭായനി  ടടപസ  പനിരനിചസ്റ്റ്  വതീടുകേള  വച  നല്കേനിടയനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു,  അതരതനില്
ടടപസ  പനിരനിചതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  അനുവഭാദതനിടന  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്
ശരനിയഭാകണഭാ;  അതരതനില്  ടടപസ  പനിരനിചതനിടന  കേണകസ്റ്റ്  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്
വചതസ്റ്റ്; ആ കേണകസ്റ്റ് പുറത്തുവനിടണടമനസ്റ്റ് അങ്ങകയഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ് എടന
വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.  

ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  ഞഭാന
പനിനണയ്ക്കുന.  ഇടതഭാരു അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം മഭാത്രമല, No-Confidence motion
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ആണസ്റ്റ്.  ആത്മവനിശസ്വഭാസലാം നഷ്ടടപട,  പതതീക്ഷകേള തലനിതകേര്കടപട്ടുകപഭായ ഒരു
ജനതയുടട പതനികഷധമഭാണനിതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  എലഭാ കമഖലയനിലമുണസ്റ്റ്.   ബഹുമഭാനടപട
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനികറനിയുനതുകപഭാടല  കേനിഡ്നനി  നഷ്ടടപടവടരയുലാം,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  അരനിവഭാള  കരഭാഗലാം  കപഭാടലയുള്ള  വലനിയ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച
എത്രകയഭാ  പഭാവങ്ങടളയുലാം   കചര്ത്തുപനിടനിചതഭായനിരുന  'സമഭാശസ്വഭാസലാം'  പദതനി.
ആ പദതനിടയയഭാണസ്റ്റ് ഇകഭാലയളവനില് ഈ ഗവടണ്മെനസ്റ്റ് അടനിമറനിചതസ്റ്റ്.  അവരുടട
കേണ്ണുനതീരനില്  ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടനതനിടരയുള്ള  അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.  അനഭാഥരഭായ
കുടനികേടള കചര്ത്തുപനിടനിക്കുനതഭായനിരുന 'കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം' പദതനി. ആ പദതനിടയയുലാം
നനിങ്ങള  അടനിമറനിച.  ആ  അനഭാഥക്കുടനികേളടട  കേണ്ണുനതീരനില്  ഇഗൗ
സര്കഭാരനിടനതനിടരയുള്ള അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.  ഓടനിസലാം ബഭാധനിച, bedridden  ആയ
ഒരഭാള  വതീടനിലണഭായഭാല്  അടതഭാരമ്മേയുടട  ജതീവനിതലാം  മുഴുവനുമുള്ള  സങ്കടമഭാണസ്റ്റ്.
അവടര  ആശസ്വസനിപനികഭാനഭായനിരുന  നമ്മേള  'ആശസ്വഭാസകേനിരണലാം'  പദതനി
ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള  2  മഭാസടത  'ആശസ്വഭാസകേനിരണലാം'  സഹഭായലാം  നനിങ്ങള
നല്കേനിടയങ്കനിലലാം ഒരു വര്ഷടത സഹഭായലാം അടനിമറനിച.  ആ പഭാവലാം അമ്മേമഭാരുടട
കേണ്ണുനതീരസ്റ്റ്  നനിങ്ങളടകതനിരഭാണസ്റ്റ്.  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിടന  കേവനിളനില്  തട്ടുകമ്പഭാഴുലാം
കേരഞ്ഞെസ്റ്റ്  കേവനിള  തുടുത്തുകപഭായ  അമ്മേമഭാരുടട  കേണ്ണുനതീരനിടനയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
കേഭാണഭാടതകപഭാകുനതസ്റ്റ്.  മദലപനിചസ്റ്റ്  മകദഭാനതനഭായ  ഒരഭാള  കേഭാകറഭാടനിചസ്റ്റ്
കേയറ്റനിടകഭാന ടകേ. എലാം. ബഷതീറനിടന നനിങ്ങളകകഭാര്മ്മേയുകണഭാ?   കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
മറവനില് ആ ഉകദലഭാഗസടന നനിങ്ങള പുനദുഃപതനിഷ്ഠനിചകപഭാള ടകേ. എലാം. ബഷതീറനിടന
കുടുലാംബതനിടന  കേണ്ണുനതീരനില്  നനിങ്ങളടകതനിടരയുള്ള  അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.
പഭാലതഭായനിയനിടല  ഒരു ടകേഭാചടപണ്കുടനിടയ  ടതീചര്കറനിയുകമഭാ?  സലാംഘപരനിവഭാര്
അജണയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിങ്ങള  ആ  കകേസസ്റ്റ്  അടനിമറനിക്കുകമ്പഭാള
ആ ടകേഭാചടപണ്കുടനിയുടട കേണ്ണുനതീരനില് നനിങ്ങളടകതനിടരയുള്ള അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.
അലന  ഷുസഹബനിടനയുലാം  തഭാഹ  ഫസലനിടനയുലാം  അമ്മേമഭാരുടട  കേണ്ണുനതീരനില്
ഇഗൗ സര്കഭാരനിടനതനിടരയുള്ള അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-വഴനി കജഭാലനികേനിടഭാന
സഭാധലതയനിലഭാത  പതനിനഭായനിരകണകനിനസ്റ്റ്  ടചറുപകഭാരുടട  കേണ്ണുനതീരനില്
നനിങ്ങളടകതനിരഭായ അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ നഭാടസ്റ്റ്  അഭയലാം നല്കുടമനസ്റ്റ്  കേരുതനി,
നമുക്കുകവണനി  കേഷ്ടടപടുന  ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്  പവഭാസനികേടളയഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
കേഭാലതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ചതനിചതസ്റ്റ്.  ആ  പവഭാസനികേളടട  കേണ്ണുനതീരനില്
നനിങ്ങളടകതനിടരയുള്ള  അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.  കൃകപഷസ്റ്റ്,  ശരതസ്റ്റ്  ലഭാല്,  ഷുസഹബസ്റ്റ്,
ഷുക്കൂര്  തുടങ്ങനി  നൂറുകേണകനിനസ്റ്റ്  ടചറുപകഭാരുടട  അമ്മേമഭാരുടട  കേണ്ണുനതീരനില്
ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടനതനിടരയുള്ള  അവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്
അവനിശസ്വഭാസലാം  ടകേഭാണ്ടുവരുനടതനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലനഭായ  മനനി  ശതീ.  എ.  ടകേ.
ബഭാലന  കചഭാദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അവനിശസ്വഭാസലാം  ടകേഭാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള
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ജനങ്ങളകനിടയനില്  ജതീവനിക്കുനതുടകേഭാണ്ടുലാം  അവരുടട  വനികേഭാരലാം  അറനിയുനതു
ടകേഭാണ്ടുമഭാണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളടട  നനിശബ്ദമഭായ  കേരചനില്  മനനിമനനിരങ്ങളനിലള്ളവര്കസ്റ്റ്
കകേളകഭാന കേഴനിയണടമനനില. നനിങ്ങളടട ചുറ്റുലാം ലക്ഷങ്ങള നല്കേനി കൂടനിനനിര്തനിയ
പനിണനിയഭാളകേളലാം  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുതരണടമനനില.  പകക്ഷ,
ഞങ്ങളകതനിനസ്റ്റ്  ബഭാധലതയുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  എടന്തഭാരു  സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്.
ഇതുകപഭാടലടയഭാരു  ടനറനികകേടസ്റ്റ്  കേഭാണനിച  സര്കഭാര്  കവടറയുണഭാകേനില.  വനനിതഭാ
പത്രപവര്തകേകരഭാടുകപഭാലലാം  എന്തസ്റ്റ്  വൃതനികകേടുലാം  പറയഭാന  നനിങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  അവടര
സഹഭായനിചതസ്റ്റ്;  അവര്  ടചയ ടതടറ്റന്തഭാണസ്റ്റ്?  ഇവനിടടത മതീഡനിയഭാ  പവര്തകേര്
കചഭാദലലാംകപഭാലലാം  മറനസ്റ്റ്  കറഡനികയഭായുടട  മുനനില്  നനില്ക്കുനതുകപഭാടല
മഭാസങ്ങകളഭാളലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  മുനനില്  നനിനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനഭാല്,
സഹനിടകേടകപഭാള  അവര്  ഒരു  കചഭാദലലാം  ഉനയനികഭാന  തതീരുമഭാനനിച,  അനഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള  ഇളകേനിയതസ്റ്റ്.  കചഭാദലങ്ങടള  ഭയടപടുന,  കചഭാദലങ്ങള  ഉനയനിക്കുകമ്പഭാള
അസഹനിഷ്ണുവഭാകുന മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ് ഒരുപകക്ഷ നഭാടനിടന ശഭാപടമനസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.
ഞഭാന ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ് പറയടട, അഴനിമതനിടയ നലഭായതീകേരനികഭാന
സനിദഭാന്തങ്ങള ചമയ്ക്കുന നനിങ്ങളടട മനനിമഭാകരഭാടുലാം പഭാര്ടനി കനതഭാകകളഭാടുലാം സസ്വന്തലാം
പഭാര്ടനി  പവര്തകേടര  മരലഭാദ  പഠനിപനികഭാന  പറയണലാം.   ടടസബര്  ഗുണകേടള
മരലഭാദ പഠനിപനികഭാന പഭാര്ടനി ക്ലെഭാസ്സുകേളനില് ശമനികണലാം.  ടകേഭാടനിയനിടല അരനിവഭാളലാം
ചുറ്റനികേയുലാം  മനുഷലടന  കേഴുതറുകഭാനുലാം  തലയടനികഭാനുമുള്ളതടലനസ്റ്റ്  അവകരഭാടസ്റ്റ്
പറഞ്ഞുടകേഭാടുകണലാം.  കൃഷനിയുലാം  വലവസഭായവലാം  ടചയ്യുന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളടട
ചനിഹ്നമഭാണടതനസ്റ്റ് നനിങ്ങള പവര്തകേകരഭാടസ്റ്റ് പറഞ്ഞുടകേഭാടുകണലാം. ഇഗൗ രഭാജലടത
മതീഡനിയകേടള  മുഴുവന  നനിങ്ങളടട  ടടസബര്  ഗുണകേള  ആക്രമനിചകപഭാള
കകേരളതനിടല മുഖലമനനി ഗലാംഭതീരമഭാടയഭാരു കസറ്റുടമനസ്റ്റ് നടതനി, അതനിങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്,
'ഇങ്ങടന  ഒരഭാടളപറ്റനിയുലാം  പറയരുതസ്റ്റ്'.  നല  കസറ്റസ്റ്റ്ടമനഭാടണനസ്റ്റ്  ആളകേടളഭാടക
വനിചഭാരനിച.  പനിടനയഭാണസ്റ്റ്  മനസനിലഭായതസ്റ്റ്  ഒരഭാടളയുലാംപറ്റനിയുലാം  എനല,
ഒരഭാടളപറ്റനിമഭാത്രലാം  പറയരുതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  മുഖലമനനിടയക്കുറനിചമഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന
പറഞ്ഞെഭാല്  പനികറ്റദനിവസലാം  നനിങ്ങള  അയഭാടള  വനികദശത്തുനനിനസ്റ്റ്  ഇവനിടട
ഇറകനിടകഭാണ്ടുവരുടമനഭാണസ്റ്റ്.

അങ്ങസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-നസ്റ്റ് മുമ്പുതടന കേസ്വഭാറടടനന കേണ്ടുപനിടനിച മഹഭാനഭാടയഭാരു

മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ആദലലാം  കേസ്വഭാറടടനനനിലഭാകനിയതസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.

അചതഭാനനടനയുലാം  രണഭാമതസ്റ്റ്  പഭാര്ടനി  ടസക്രടറനിടയയുമഭാണസ്റ്റ്.  പനിനതീടസ്റ്റ്  ഓകരഭാകരഭാ

മനനിമഭാടരയഭായനി  കേസ്വഭാറടടനനനികലയ്ക്കുവനിട്ടു.  ആര്ക്കുടമഭാരു  പണനിയുമനില.

ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി  ശതീ.  എ.  ടകേ.  ബഭാലന പറയുനതസ്റ്റ്,  പഴയ നഭാടകേങ്ങള

പുനരഭാവനിഷരനിക്കുന  തനിരകനിലഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  പനിടന  വലനിയ  തനിരക്കുള്ളയഭാള
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ബഹുമഭാനടപട  മനനി ശതീ.  എ.  സനി.  ടമഭായതീനഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം  കേരനിപ്പൂര്  വനിമഭാന

ദരന്തമുണഭാകുനതനിനസ്റ്റ്  തകലദനിവസലാം  തടന  അവനിടടകപഭായനി  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ

പവര്തനങ്ങളകസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനിയ  ആളഭാണസ്റ്റ്.  XXXXXXXXXX*

നനിങ്ങളകറനിയുകമഭാ,  കകേരളതനിടല  ടതരുകവഭാരങ്ങളനിടല  പതനിനഭായനിരകണകനിനസ്റ്റ്

കുടനികേളകസ്റ്റ്  വനിശുദ  ഖുര്ആന  ഒരു  വരനി  ടതറ്റഭാടത  കേഭാണഭാടത  ടചഭാലഭാന

സഭാധനിക്കുലാം.  അതസ്റ്റ് പഠനിപനിച മതസലാംഘടനകേള ഇവനിടടയുണസ്റ്റ്. XXXXXXXXXX*

പകക്ഷ,  കേള്ളകടത്തുവഴനി ഖുര്ആന പഠനിപനികഭാടമനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കുന ആദലടത

ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്  ആ  മനനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന  രസകേരമഭായ  കേഭാരലലാം,

ഖുര്ആന തനിരനിച  നല്കേഭാന ഒരുകമഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാലലാം  സസ്വര്ണ്ണലാം തനിരനിടകേ

നല്കേനിടലനഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  രണസ്റ്റ്  മനനിമഭാര്

കവടറയുണസ്റ്റ്;  ശതീമതനി ടകേ.  ടകേ.  ടടശലജ ടതീചറുലാം ശതീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരനുലാം.  എലഭാ

ദനിവസവലാം  ടടവകുകനരലാം  വരുലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  ഇടത്തുലാം

വലത്തുമനിരനിക്കുലാം  എനനിടസ്റ്റ്  പഭാണഭായഭാമലാം  പരനിശതീലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒകരടയഭാരു

ശസ്വഭാസലാംവനിടല്.  എനവചഭാല് ശസ്വഭാസലാംമുടഭാണകത്ര കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 -ടന പശടമനഭാണസ്റ്റ്

പറയുനതസ്റ്റ്. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ശസ്വഭാസലാംവലനിചസ്റ്റ് പരനിശതീലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. പനിടന ഒരു സഭാധ

മനനിയുള്ളതസ്റ്റ്  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരനഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  അവസഭാനലാം

കേളതനിലനിറകങ്ങണനിവന.  അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഇകപഭാള ദര്ഗന്ധടമലഭാലാം കപഭായനി

നല  സുഗന്ധമഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  നഭാടനില്പറയുടനഭാരു  കേഥയുണസ്റ്റ്.  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനി

ടഡ്രെെയനികനജനിനടുകതയസ്റ്റ്  മകേടള കേലലഭാണലാം  കേഴനിപനിചവനിട്ടു.  ആദലലാം  അച്ഛേന ടചന

ദനിവസലാം മകേള വലനിയ കേരചനിലഭാണസ്റ്റ്,  അകയ്യഭാ വയ്യ;  എടന്തഭാരു നഭാറ്റലാം;  സഹനികഭാന

വടയ്യനഭാണസ്റ്റ്.  രണഭാഴ്ച കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് അച്ഛേന ടചനകപഭാള പറഞ്ഞെകത്ര, ഇകപഭാള അത്ര

വലനിയ  മണടമഭാനമനില  എനഭാണസ്റ്റ്.  പനിയടപട  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന,  അങ്ങസ്റ്റ്

പറയുനതസ്റ്റ്  നഭാലടകേഭാലലാം അഴനിമതനിയുടട നഭാറ്റലാം സഹനിചനിടസ്റ്റ് അകങ്ങയനികപഭാള അതസ്റ്റ്

സുഗന്ധമഭായനി  കതഭാനകേയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്  അങ്ങടനടയഭാരു

കബഭാധലമനിടലനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  മനസനിലഭാകണലാം.  ഇതുകപഭാടലടയഭാരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്

ഇതനിനുമുമ്പുണഭായനിട്ടുകണഭാ?  എലഭാ സഭാധലതകേളലാം പരനികശഭാധനിച ഇതുകപഭാടലടയഭാരു

ഗവണ്ടമനണഭായനിടനില.  കുടുലാംബമടകലാം കേകഭാനനിറങ്ങുകേ,  എടന്തഭാരു കേഷ്ടമഭാണനിതസ്റ്റ്.

മുനകേഭാലതസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട പഭാര്ടനി ഓഫതീസനില് പഠനിപനിചനിരുനതസ്റ്റ് ദഭാസസ്റ്റ് കേഭാപനിറ്റലനിസലാം,

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട 9-9-2020-ടല ഫ.നമ്പര് 3459/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ. പകേഭാരലാം 
സഭഭാകരഖയനില്നനിനലാം നതീകലാം ടചയ.
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കേമ്മേന്യൂണനിസലാം,  മഭാര്കനിസലാം ഒടകയഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ഇകപഭാള പഠനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്  കചഭാര്

പുരഭാണമഭാണസ്റ്റ്.  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  കേളവസ്റ്റ്  നടകതണതസ്റ്റ്,  ഏതസ്റ്റ്  തരതനിലഭാണസ്റ്റ്,

എങ്ങടന  പളയ  ഫണസ്റ്റ്  അടനിചമഭാറ്റഭാലാം.  നമ്മേള  നഭാടനിനപുറതസ്റ്റ്  പറയഭാറുണസ്റ്റ്

ചകരക്കുടതനില് കേയ്യനിട്ടുവഭാരുകേ. അതുലാം വഭാരനിയനികല. കറഷന കഷഭാപനിടല ശര്കരവഭാരനി

അഴനിമതനി  നടതനിയവരഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങടളനഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  യുദവലാം  ദരന്തവലാം

ടകേഭാതനിക്കുന ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള രഭാജലത്തുണഭാകുലാം,  പകക്ഷ,  ചരനിത്രലാം  പറയുനതസ്റ്റ്

അവര്  കസസ്വച്ഛേഭാധനിപതനികേളഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  എനടകേഭാണഭാടണനസ്റ്റ്  അറനിയഭാകമഭാ;

പഗൗരനഭാടര  ജയനിലനില്  അടയഭാടത  പഗൗരഭാവകേഭാശങ്ങടള  എങ്ങടന  തടവറയനില്

വയഭാടമനസ്റ്റ്  ആ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളകറനിയഭാലാം.  അതുതടനയഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടടയുലാം

സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  എന  ദരന്തതനിടന  മറവനില്  ആകഘഭാഷനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രവലാം  കകേരളവലാം.  വനിമഭാനതഭാവളലാം  വനില്ക്കുനതസ്റ്റ്  മുതല്  കൂടനിടകഭാടുപ്പുവടര

നടക്കുനതസ്റ്റ് ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന മറവനിലഭാടണനള്ളതഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടടത പകതലകേത. 

ഇനടല  ബഹുമഭാനടപട  മനനി  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
വനിമഭാനതഭാവളലാം  വനിറ്റതസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അറനിഞ്ഞെനിടലനഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ദയവടചയസ്റ്റ്
പറയരുതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  അറനിഞ്ഞെനിടലനതസ്റ്റ്  സതലമഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  കുടുലാംബകഭാര്
ടടപസടയലഭാലാം അടനിചമഭാറ്റനി കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ് എലഭാ ദനിവസവലാം രഭാവനിടല
ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ്റ്റ് ഇതഭാ അതസ്റ്റ് നടക്കുന, ഇതസ്റ്റ് നടക്കുന എനസ്റ്റ്
പറയഭാന സഭാധനികനിലകലഭാ.  കുകറടയഭാടക റനിസര്ചസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്  കേണ്ടുപനിടനികണടമനഭാണസ്റ്റ്
എനനികസ്റ്റ്  നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
കപരനില്  ടതരുവനിലനിറങ്ങഭാതതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  കേകഭാനുള്ള  മഭാനകഡറ്റഭായനി
കേരുതരുടതനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  പതസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം
മലയഭാളനികേളകസ്റ്റ്  അഭയലാം  നല്കുന  യു.എ.ഇ.-ടയയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഇഗൗ
വനിഷയതനില്  വലനിചനിഴചസ്റ്റ്  അപമഭാനനികഭാന ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഗളഫസ്റ്റ്  നഭാടുകേളനിലല
ആഫനികന  നഭാടുകേളനില്  വനിശക്കുനവടന  വനിളനിനഭാദമഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  പറയുന  ടറഡസ്റ്റ്
ക്രസനസ്റ്റ്  എനപറയുനതസ്റ്റ്.  യു.എന.  അഭനിനനനിചനിട്ടുള്ള  ഇഗൗ  സലാംഘടനടയ  ഇഗൗ
നഭാടനില്ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  നഭാറ്റനികഭാന  ശമനിചനിട്ടുള്ള  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടടയുള്ളതസ്റ്റ്.
എനനിടനികപഭാള  എലഭാലാം  ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  തലയനിലനിടനിടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
രക്ഷടപടഭാന ശമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഞഭാന കചഭാദനികടട,  മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീടസനസ്റ്റ്
എലഭാ അകനസ്വഷണ ഏജനസനികേളലാം പറഞ്ഞു.  മുഖലമനനിയനിലഭാടത എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസഭാകുകേ?  അകപഭാള  മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്  ഒനഭാമടത  പതനി.
മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീടസനല മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ് പതനിയഭാടണനഭാണസ്റ്റ് പറകയണതസ്റ്റ്.
മുഖലമനനിയനിലഭാടത  ഓഫതീസുണഭാകേനില.  ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  ആരഭാണസ്റ്റ്
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നനിയനനിചതസ്റ്റ്.  മുഖലമനനി  മഭാത്രമഭാകണഭാ.  മുഖലമനനിയുടട  രകബന്ധങ്ങള
നനിയനനിചനികല?  നനിങ്ങള സനിലാംഗ്ളര് കേരഭാറുണഭാക്കുനതനിടന ഒരു വര്ഷലാം മുമ്പസ്റ്റ് ഇഗൗ
രകവലാം  രകബന്ധവലാം  എലാം.  ശനിവശങ്കറുടമഭാനനിചസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  അകമരനികയനില്
കപഭായതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ഇനസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.-യുമഭായനി  വലനിയ  അകനസ്വഷണലാം
നടത്തുനടവനസ്റ്റ്  പറയുന.  2019  ജനുവരനിയനില്  ഇ.ഡനി.  (എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്)  ഉഗൗരഭാളങ്കല്  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവസ്റ്റ്
ടസഭാസസറ്റനിയനിലലാം  അതുകപഭാടല കേരനിമണല് കേര്തയുടട ഓഫതീസനിലലാം ടറയ്ഡസ്റ്റ്
നടതനി.  അനടത  കേണകനുസരനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുകകേളക്കുനതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  അകനസ്വഷണലാം
കപഭാകകേണതസ്റ്റ്  ബലാംഗളരുവനിടല  മുഖലമനനിയുടട  രകബന്ധുവനിടന
ഓഫതീസനികലയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ് കപഭായനില;  ഇകപഭാഴുലാം വനനിടനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ഇനനിയുലാം വരുടമനസ്റ്റ് ഞങ്ങള പതതീക്ഷനിക്കുനനില. പകക്ഷ, ജനങ്ങളടട കകേഭാടതനിയനില്
നനിങ്ങളകസ്റ്റ് ജയനികഭാനഭാവനില.  മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ് സസ്വര്ണ്ണകേള്ളകടത്തുകേഭാരടന
മഭാത്രലാം കകേന്ദ്രമല.  ഞഭാന ഇവനിടട പസലാംഗനിചസ്റ്റ് വതീടനിടലത്തുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ഒരു പകക്ഷ
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  വരഭാലാം,  മഭാഷഭാ  അള്ളഭാ  വണനിവരഭാലാം.  അതുമടലങ്കനില്  കവടറ  വല
കകേസ്സുലാം  നനിങ്ങളണഭാകഭാലാം.  നനിങ്ങളകടതസ്റ്റ്  എതനിരഭാളനികേടളക്കൂടനി  തകേര്ക്കുടനഭാരു
ഓഫതീസഭാണസ്റ്റ്.  ഇടയനിടയസ്റ്റ്  പറയുലാം  'മടനിയനില്  കേനമനിലഭാതവനസ്റ്റ്  വഴനിയനില്
കപടനികകണതനില' എനസ്റ്റ്. ബദനിയുള്ള ഒരു കേള്ളനുലാം ഇകപഭാള മടനിയനില് കേനവമഭായനി
നടകനില. അതസ്റ്റ് കവടറ ഓഫതീസനില് ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഒരു കേഭാരലലാം
നനിങ്ങള  അറനിയുകേ,  നഭാടനിടല  പല  കേള്ളനഭാടരയുലാം  പനിടനിക്കുനതസ്റ്റ്  അവരുടട
ബന്ധുകള  സഭാധനലാം  വനില്കഭാന  അങ്ങഭാടനിയനില്  വരുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടടയുലാം
പനിടനിചതസ്റ്റ്  അങ്ങടന  തടനയഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഡയകലഭാഗസ്റ്റ്  മഭാറ്റനി  വയ്ക്കുകേ.
ഏതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണവലാം കനരനിടുലാം  എനസ്റ്റ് ഇടയനിടയസ്റ്റ്  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ടവള്ളഭാനകേളടട
നഭാടസ്റ്റ്  എന  സനിനനിമയനില്  കമഭാഹനലഭാലനികനഭാടസ്റ്റ്  കുതനിരവടലാം  പപ്പു  ഇകപഭാള
ശരനിയഭാകഭാലാം എനസ്റ്റ് പറയുനണസ്റ്റ്.  അതുതടനയഭാണസ്റ്റ് നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;
ഇതനിങ്ങടന  ഇടയനിടയസ്റ്റ്  പറയണടമനനില;  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ്റ്റ്  ടകേഭാലമഭായനി  ഞങ്ങള
കകേട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഒനകൂടനി  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ഞഭാന  അവസഭാനനിപനികഭാലാം.  ഒരു
പഴയ സനിനനിമടയ വചടകേഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടടത കസഭാഷലല് മതീഡനിയയനില് മുഴുവന ഒരു
വതീഡനികയഭാ  ഓടുനണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിടയ  കേഭാണനിചനിടസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്,
ഇകദ്ദേഹലാം  ജൂനനിയര്  മഭാനകഡ്രെെകസ്റ്റ്  ആടണനഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ഞഭാന  പറയുന,
അതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  നഭാലടകേഭാലടത  നനിങ്ങളടട  ഭരണടമടുതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിച
കനഭാകനിയഭാല്,  പനിയടപട മുഖലമനതീ,  അങ്ങസ്റ്റ് ജൂനനിയര് മഭാനകഡ്രെെകസ്റ്റ് അല,  സതീനനിയര്
മഭാനകഡ്രെെകഭാണസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം  അനുഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
എലഭാതരതനിലലാം  കതഭാറ്റുകപഭായ  ഇഗൗ  സര്കഭാരനില്  പൂര്ണ്ണമഭായ  അവനിശസ്വഭാസലാം
കരഖടപടുതനിടകഭാണസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന.
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ശതീ  .    മുലകര രതഭാകേരന:  സര്,  പതനിപക്ഷടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാല് പതനികേളടട
പക്ഷമഭാകേരുതസ്റ്റ്,  ജനങ്ങളടട  പക്ഷമഭാകേണടമനഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്   പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
ജനഭാധനിപതലതനില്  ഭരണകേക്ഷനിടയ  വനിമര്ശനികഭാനുലാം  ടതറ്റുടണങ്കനില്
ചൂണനികഭാണനികഭാനുലാം സലാംവഭാദലാം നടതഭാനുടമഭാടകയുള്ള ധഭാര്മ്മേനികേവലാം മഗൗലനികേവമഭായ
ഉതരവഭാദനിതസ്വലാം  പതനിപക്ഷതനിനുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  സഭാഹചരലങ്ങളലാം  അതുമഭായനി
ബന്ധടപടവരുടട  പശങ്ങളലാം  കവണലാം  പതനിപക്ഷലാം  സഭയനിലലാം  പുറത്തുലാം
ടകേഭാണ്ടുവകരണതസ്റ്റ്.  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി അധനികേഭാരതനിടലതനിയതനിനസ്റ്റ്
കശഷലാം കേഴനിഞ്ഞെ മൂനനഭാലസ്റ്റ് വര്ഷലാം  ഒരുപകക്ഷ, ചരനിത്രതനില് കകേരളലാം കനരനിടഭാത
പതനിസന്ധനികേളഭാണസ്റ്റ്  കനരനിടതസ്റ്റ്.  അവടയ  അതനിജതീവനികഭാന  ഭരണകേക്ഷനിയുലാം
പതനിപക്ഷവലാം ജനങ്ങളലാം  ഒരുമനിച നനില്കഭാനുള്ള ഒരു തലടമഭാരുകഭാന ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതലമുനണനിടയന ഭരണകേക്ഷനി നനിര്കലഭാഭമഭായ തരതനില് ചനില രഭാഷതീയ
മുദ്രഭാവഭാകേലങ്ങളകപ്പുറലാം  വനികേസന  മുദ്രഭാവഭാകേലങ്ങളകൂടനി  മുകനഭാട്ടുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല  പതനിപക്ഷതനിനുലാം  അറനിയഭാവന  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. അതനിനഭായനി
കലഭാകേടതമ്പഭാടുമുള്ള  മലയഭാളനികേളടടയുലാം  വനിദഗ്ദ്ധരുടടയുലാം  അഭത്യുദയകേഭാലാംക്ഷനികേളടടയുലാം
സഹഭായവലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഞഭാന അതനിടന ചരനിത്രടമഭാനലാം പറഞ്ഞു കപഭാകുകേയല. 

12.00 Noon]

കയഭാദ'  എന  മലയഭാളലാം  സനിനനിമയനില്  കമഭാഹനലഭാലലാം  ജഗതനി  ശതീകുമഭാറുലാം
സകഹഭാദരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാ  മതരതനിലലാം  ജഗതനി  ശതീകുമഭാര്  കതഭാല്ക്കുലാം.
അവസഭാനലാം  ജഗതനി  ശതീകുമഭാര്  പറയുനതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  അവസഭാനലാം  കേഭാവനിടല
ഉതവതനിടല മതരതനില് ജയനിക്കുടമനഭാണസ്റ്റ്.  ജഗതനിയുടട മുറടപണ്ണഭായനി വരുന
ഉര്വ്വശനി പറയുനണസ്റ്റ്,  'കചടഭാ  ഒരു കേഭാരലമുണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്പനിടന അടുത
വര്ഷകമ മതരമുള്ളൂ'. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് എലഭാ മതരതനിലലാം കതഭാറ്റുകപഭായ പതനിപക്ഷലാം
ഇനനിടയഭാരു മതരതനില് വരഭാനകവണനി ഭരണകേക്ഷനിടയ ടവല്ലുവനിളനിചഭാല് നനിങ്ങള
ഒരനികല്ക്കൂടനി  കതഭാറ്റുകപഭാകുലാം  എനള്ളതനിനപ്പുറലാം  അതനിടലഭാനലാം സലാംഭവനികഭാനനില.
നനിങ്ങള ചനില പശങ്ങള ഉയര്തനിടകഭാണ്ടുവരുനണസ്റ്റ്,  ആ പശങ്ങളനില് ഏടതങ്കനിലലാം
തരതനിലള്ള അകനസ്വഷണലാം നടതനി എടന്തങ്കനിലലാം  പുതനിയതഭായനി  കേടണതഭാനുടണങ്കനില്
അടലങ്കനില്  കേടണത്തുനതനിനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  പധഭാനമനനികസ്റ്റ്
കേതയചതുലാം  എന.ടഎ.എ.  അകനസ്വഷണലാം  നടക്കുനതുടമലഭാലാം.  അതരതനില്
അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകമ്പഭാള അതനിനസ്റ്റ് കേഭാതനിരനികഭാടത അതനിടന വനിധനി നനിങ്ങള
പറയുനതസ്റ്റ്  ചനില  മഭാധലമങ്ങളടട  സഹഭായകതഭാടട,  കകേഭാടതനിയനില്  ജഭാമലതനിനസ്റ്റ്
ടകേഭാടുക്കുന  റനികപഭാര്ടനിടന  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.എ.  എന്തഭാണസ്റ്റ്
ഇതുവടര  കേടണതനിയടതകനഭാ  അവര്  ഏതറ്റലാം  വടര  കപഭാകുടമകനഭാ  ഏതുവടര
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എതനിടയകനഭാ  ആകരഭാടുലാം  പറഞ്ഞെനിടനില.  ബന്ധടപട  പതനികേള  കകേഭാടതനിയനില്
ജഭാമലതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള  ടകേഭാടുകഭാതനിരനികഭാന  സലാംസഭാന
ഏജനസനികേളലഭാത എന.ടഎ.എ.യുലാം മറ്റസ്റ്റ് ചനില കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേളലാം കകേഭാടതനിയനില്
ടകേഭാടുക്കുന  റനികപഭാര്ടനിടന  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട  ചര്ച  മുഴുവനുലാം
നടക്കുനതസ്റ്റ്.  എനഭാല്,  കകേരളതനില്  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  സലാംഭവനിചടതന്തഭാണസ്റ്റ്?
നഭാലവര്ഷലാം  സലാംഭവനിച  വനികേസന  കേഭാരലങ്ങകളഭാ  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഭരണകേഭാലത്തുള്ള  തര്കങ്ങകളഭാ  ചര്ചകേകളഭാ  ഒനലാം  ഞഭാന  പറഞ്ഞുകപഭാകുകേയല.
പുതനിയ കേഭാലതസ്റ്റ് നമുകസ്റ്റ് പണമനിലഭായനിരുന; പലവനിധ പതനിസന്ധനികേളണഭായനിരുന.
നമുടകലഭാമറനിയുനതു  കപഭാടല  കകേരളതനില്  നനിലനനിനനിരുന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
പതനിസന്ധനി  വതീടനിടന  കേഭാരലതനിലഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  വതീടസ്റ്റ്  എന  പറയുനതസ്റ്റ്
ഒരഭാളകസ്റ്റ്  തഭാമസനികഭാനുള്ള  ഇടലാം  മഭാത്രമല.  അടതഭാരഡ്രെെസഭാണസ്റ്റ്,  അന്തസഭാണസ്റ്റ്.
സഭാമൂഹനികേ  അന്തസസ്റ്റ്  പങവയ്ക്കുന  കകേരളതനിടല  ഒരു  കുടുലാംബതനിടന  സഭാമൂഹല
ഗഭാഫസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുനതസ്റ്റ്  വതീടഭാണസ്റ്റ്.  ഇന്തലയനിടല  ഒരു  സലാംസഭാനത്തുലാം
ഇങ്ങടനടയഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലനനില്ക്കുനനില.  അവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനടമടുതതസ്റ്റ്.  ഏടതങ്കനിലലാം  ഒരു
ഗവണ്ടമനഭാടണന  ഞഭാന  പറയുനനില;  കകേരളതനിടല  എലഭാ  ഗവണ്ടമനലാം
ഏറ്റക്കുറചനിലകേകളഭാടട  ഇതസ്റ്റ്  ടചയ്യുനണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അകഭാരലതനില്  കകേരളലാം
ഇന്തലയനില്നനിനലാം വനിഭനിനവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇന്തലയനില് മുനനിലമഭാണസ്റ്റ്,  ഇന്തലയുടട മുമ്പനില്
മഭാതൃകേയുമഭാണസ്റ്റ്.  രകണകേഭാല്  ലക്ഷതനിലധനികേലാം  വതീടുകേള  വചടകേഭാടുതതനില്
ആര്ക്കുലാം തര്കമനില.  അകപഭാള ആ വതീടുകേള വചടകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള ഇഗൗ പറഞ്ഞെതു
കപഭാടല അന്തസ്സുലാം അഡ്രെെസ്സുലാം ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.  സഭാമൂഹല ഉതരവഭാദനിതസ്വതനില് ഒരു
കുടുലാംബതനില്  നഭാകലഭാ  അകഞ്ചേഭാ  കപര്കസ്റ്റ്  ഒരു  പകതലകേ  പദവനി  കേനിട്ടുനണസ്റ്റ്.
അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ് ചര്ചയനില. അതനിടലടന്തങ്കനിലലാം കുറവടണങ്കനില് പറയൂ. ചര്ച മുഴുവന
തൃശ്ശൂരനിടല വടകഭാകഞ്ചേരനി എന ഒരു പകദശടത സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്. ഗളഫനില്നനിനസ്റ്റ്
സഹഭായലാം  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതനിയതനില്  എടന്തങ്കനിലലാം  അകനസ്വഷണലാം
നടകതണതുടണങ്കനില്,  സതലലാം കേടണകതണതുടണങ്കനില്,  കൂടുതല് അറനികയണതുടണങ്കനില്
അടതലഭാലാം കവണലാം, കവടണനല പറയുനതസ്റ്റ്; പകക്ഷ, കകേരളതനിടന പകതലകേതയനില്
ടടലഫസ്റ്റ് പദതനി നടപഭാകനിയതസ്റ്റ് ഒരു മനിഷനഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് പദതനിയല.
കകേരളതനില് അഞ്ചേസ്റ്റ് മനിഷനഭാണസ്റ്റ് പഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.  എലഭാവരുകടയുലാം സഹഭായകതഭാടുകൂടനി,
സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായലാം  മഭാത്രമല  ബഗൗദനികേ  സഹഭായമഭാടണങ്കനിലലാം  മറ്റു
സഹഭായമഭാടണങ്കനിലലാം,  അതനിലൂടട  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  ജനങ്ങളക്കുകവണനി
നടപഭാക്കുന ഒരു മനിഷനഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ആവനിഷരനിചടവകനയുള്ളൂ. അതനിടന അങ്ങടന കേഭാണുകേ. 
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അതുകപഭാടല,  കകേരളതനിടല  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല;  അവനിടടയുലാം  ഒരു
മനിഷനഭാണസ്റ്റ്. കകേരളതനില് നഭാല്പതയ്യഭായനിരതനിലധനികേലാം സ്കൂളകേളനിടല ക്ലെഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള
സഭാര്ടഭായനി. ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയുടട വനികേസന പവര്തനങ്ങള, കേടലാം
വഭാങ്ങനിയതുളടപടട, കകേരളതനിടല സ്കൂളകേളനില് നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്. എനനികസ്റ്റ് പറയഭാന
അഭനിമഭാനമുണസ്റ്റ്.  എടന നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  വളടര  ഗഭാമതീണമഭാണസ്റ്റ്.  അവനിടട  ഒരു
മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനിയനില.  ടകേഭാലലാം  ജനിലയുടടതടന  ഏറ്റവലാം  കേനിഴക്കുള്ള
സഹലപര്വ്വതതനികനഭാടുകചര്നള്ള  ഒരു  റനികമഭാടസ്റ്റ്  ഏരനിയയഭാണതസ്റ്റ്.  ആ  റനികമഭാടസ്റ്റ്
ഏരനിയയനില്  ഞഭാന  തടന  മുമ്പുവച  ഒരഭാശയമുണസ്റ്റ്.  അവനിടട  അതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്
confirmed  അലഭാത  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനില.  Confirmed  അലഭാത
ടഎ.എ.എസസ്റ്റ്.കേഭാരനനില,  ടഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.കേഭാരനനില,  ടഎ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.കേഭാരനനില.
അതനിനഭാല്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  നടത്തുന ടമരനിറ്റസ്റ്റ്  ഇഗൗവനനിലാംഗനില് ആ കുടനികേകളഭാടസ്റ്റ്
ഞഭാന  പറഞ്ഞു  നമുകസ്റ്റ്  confirmed  അലഭാത  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കവണടമനസ്റ്റ്.
2018-ടല  ടവള്ളടപഭാകകേഭാലതസ്റ്റ്  ചടയമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനലാം
രണസ്റ്റ് സനിവനില് സര്വ്വതീസുകേഭാരുണഭായനി. ഇഗൗ വര്ഷവലാം രണസ്റ്റ് സനിവനില് സര്വ്വതീസുകേഭാരുണഭായനി.
ഇതഭാണസ്റ്റ്  സമഗ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം.  ഗഭാമതീണ  അന്തരതീക്ഷതനില്കപഭാലലാം
അപഭാപലമഭായതല ഇടതഭാനലാം. അദസ്വഭാനവലാം ബദനിയുലാം കുടുലാംബതനിടന സഹഭായവലാം
ജനങ്ങളടട  ഒടതഭാരുമയുമുടണങ്കനില്  നമുടകഭാനലാം  അപഭാപലമല.  ഞഭാന
അടതഭാടക  കുടനികേകളഭാടസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള  അവര്ക്കുലാം  അഭനിമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടന  ഗുണലാം  ടകേഭാണ്ടുമഭാത്രമുണഭായതല.  അവനിടടത  കുടുലാംബങ്ങളലാം
മനുഷലരുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസതനിനുകവണനി  ചനിന്തനിക്കുന  സമയലാം  കൂടനി,  വലഭാപ്തനി  കൂടനി,
അവര് വനിദലഭാര്തനികേളക്കുകവണനി ടചലവഴനിക്കുന സമ്പത്തുലാം അദസ്വഭാനവലാം പണവലാം
സസ്വപ്നവലാം കൂടനി,  അതുടകേഭാണ്ടു സലാംഭവനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ് ഇടതഭാടക. 

കകേരളതനിടല  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  സലാംഭവനിക്കുനടതന്തഭാണസ്റ്റ്?
ആകരഭാഗലകമഖല ഇനസ്റ്റ് കലഭാകകേഭാതര നനിലവഭാരതനില് എത്തുന തരതനിലളളതഭാണസ്റ്റ്.
നമ്മുടട മുമ്പനില് ഒരുപഭാടസ്റ്റ് പശങ്ങള വന. ഇതസ്റ്റ് ഏടതങ്കനിലലാം ഒരു കേക്ഷനിയുടട മഭാത്രലാം
കേഭാരലമഭാകണഭാ?  അല,  കകേരളതനിടല  പണമുള്ള,  സഹഭായനികഭാന  തയ്യഭാറുള്ള
എലഭാവരുലാം ആ മനിഷനനില് പങകചര്ന.  പകക്ഷ,  അതനിടനഭാരു രൂപലാം ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്,
അതനിടന  നയനിചതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്. അവരുലാം ഇതനില് പങകചരുകേയഭാണസ്റ്റ്. അടതലഭാലാം ചര്ച ടചയ്യണലാം.
ജനഭാധനിപതലതനില്  എവനിടടയുലാം  മനുഷലസഭാധലമഭായ  ചനിലതസ്റ്റ്  ടചയ്യുകമ്പഭാള
അതനികനതഭായ  പരനിമനിതനികേള  വരുലാം.  അവ  കേഭാണുകേയുലാം  കവണലാം.  നനിങ്ങള
ടചയ്യുനതസ്റ്റ്,  എലഭായനിടത്തുലാം  പരഭാജയടപട്ടു  കപഭാകുനതനിനുപകേരലാം  കേനിട്ടുന  ഒരു
വഭാകനില്  കേയറനിപനിടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരഭാനടയ  കേഭാണഭാതഭാകുകമ്പഭാള  ഒരഭാള
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നനിര്ബന്ധലാം പനിടനിക്കുന.  ഇതനിടന അകനസ്വഷനികകണതസ്റ്റ് ആനവഭാരനി  രഭാമന നഭായര്
തടനയഭായനിരനികണലാം.  ആനവഭാരനി  രഭാമന നഭായര് ടടവകലാം മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ബഷതീറനിടന
ഒരു  കേഥഭാപഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹമുകണഭാ  ഇലകയഭാ  എനകപഭാലലാം  അറനിയനില.
അതഭായതസ്റ്റ്  എലഭാതനിനുലാം സനി.ബനി.ടഎ അകനസ്വഷനികണടമനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.   അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല
മുനണനികയകഭാള കകേന്ദ്രതനില് സസ്വഭാധതീനമുണഭായനിരനിക്കുലാം. അകദ്ദേഹലാം പഴയ എലാം.പനി.
യഭാണസ്റ്റ്,  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  സഗൗകേരലവലാം  ഉണഭാകുലാം.  ഏതസ്റ്റ്  ഏജനസനികയഭാ  അകനസ്വഷനികടട!
കകേരളതനിടല  ഗവണ്ടമകനഭാ  മുഖലമനനികയഭാ  ഇവനിടട  സലാംഭവനിച  ഏടതങ്കനിലലാം
പശടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതനിടല  ഏടതങ്കനിലലാം  ഏജനസനി  അകനസ്വഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
എതനിരഭായനി  നനിനനിട്ടുകണഭാ?  ഏജനസനിടയ  നനിശയനികഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം
കകേരളതനിടല  സസ്വഭാധതീനമുള്ള  കകേന്ദ്രതനിനുതടന  ടകേഭാടുത്തു.  അലഭാടത
ഇനവടരടകഭാണസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികണലാം;  ഇഗൗ  തരതനില്  അകനസ്വഷനികണലാം;
അകനസ്വഷണലാം  ഇതുവടരകയ  കപഭാകേഭാവൂ  എനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ?  എകപഭാഴുലാം
പറയുനതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകനസ്വഷനികസ്റ്റ്  എനതടനയഭാണസ്റ്റ്.   ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി
പറയുനതസ്റ്റ്  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  മുഖലമനനി  തടനയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
അങ്ങടനയഭാകണഭാ?  അങ്ങടനയല.  ഞഭാന  ഒരു  ഉകദലഭാഗസടനയുലാം  കപരസ്റ്റ്
പറയുകേയല;  ചനിലരനില്  ടചനകചകരണനി  വരുലാം.  ടതറ്റുടചകയ്യണനിവരുലാം.  ടതറ്റു
ടചയവടര സലാംരക്ഷനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ടതറ്റഭാകുനതസ്റ്റ്.  ടനി.  ടനി.  കൃഷ്ണമഭാചഭാരനി മുണ
കകേസനില്  ടതറ്റു  ടചയടവനസ്റ്റ്  കതഭാനനിയകപഭാള   രഭാജനിവചസ്റ്റ്  പുറത്തു  കപഭാകേഭാന
ജവഹര്ലഭാല് ടനഹ്റു പറഞ്ഞു.  ജവഹര്ലഭാല് ടനഹ്റു രഭാജനിവയണടമനസ്റ്റ് ആരുലാം
പറഞ്ഞെനില.  ടതറ്റസ്റ്റ്  ടചയതഭാകരഭാ അയഭാടള സലാംരക്ഷനികഭാതനിരനിക്കുകേ.  അതഭാണസ്റ്റ് ഒരു
ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് ടചയ്യഭാവനതസ്റ്റ്; ഒരു ഭരണഭാധനികേഭാരനികസ്റ്റ് ടചയ്യഭാവനതസ്റ്റ്. 

ഇവനിടട  മനുഷലന  പടനിണനി  കേനിടകരുടതനസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല
മുനണനികസ്റ്റ്  നനിര്ബന്ധമുണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലത്തുലാം  എലഭാ
വതീടനിലലാം പടനിണനിയനിടലനറപഭാകഭാന കേനിറ്റസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്;  പണമുണഭായനിടല.  ആരുലാം
പടനിണനി കേനിടകരുടതനസ്റ്റ് കേരുതനിയഭാണസ്റ്റ് മനുഷലനസ്റ്റ് സഗൗകേരലങ്ങള ടചയ ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.
വതീടു  വചടകേഭാടുതതസ്റ്റ്;  വനിദലഭാഭലഭാസതനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം  ഒരുകനിടകഭാടുതതസ്റ്റ്;
ആകരഭാഗലകമഖലയനില് സുസജമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുതനിയതസ്റ്റ്;  മനുഷലടന
കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ടമനനിടല  അപ്പുറടത ചനിലകരഭാടസ്റ്റ്
തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  എനനികസ്റ്റ്  നനനിയുണസ്റ്റ്.  ആറന്മുള  വനിമഭാനതഭാവളതനിനസ്റ്റ്  എതനിരഭായനി
നനിന ചനിലര് അപ്പുറത്തുണഭായനിരുന.  പകക്ഷ,  അനടത ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച
നനിലപഭാടടന്തഭായനിരുന?  പമ്പയുടട  തതീരടത  പുഞ്ചേവയല്  മുഴുവന  നനികേതനി
വനിമഭാനതഭാവളമുണഭാകണടമനഭായനിരുന.  എനഭാല്  അവനിടട  കൃഷനി  ടചയ
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ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  ടമത്രഭാന  കേഭായലനില്  കൃഷനി  ടചയസ്റ്റ്  വനിളടവടുത
ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്. കകേരളതനില് കകേഭാവനിഡഭാനന്തര കേഭാലതസ്റ്റ്  പടനിണനിയുണഭാകേഭാന
സഭാധലതയുടണനസ്റ്റ് പലരുലാം പറയുന.  സലാംസഭാനടത കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുകപഭായ
ഒരു ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല മനുഷലടന ജതീവനിതഭാവശലങ്ങളകസ്റ്റ് കേഭാവല്
നനില്ക്കുന   ടപഭാതുസലാംവനിധഭാനടമഭാരുകനിയ  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്.  എനടകേഭാണനിതസ്റ്റ്
മഹഭാരഭാഷയ്ക്കു  കേഴനിയുനനില.   മുലാംസബയഭാണസ്റ്റ്  ഇന്തലയനിടല  കകേഭാകസഭാകപഭാളനിറ്റന
നഗരലാം. മുലാംസബ നഗരതനിലഭാണസ്റ്റ് അഞ്ഞൂകറകറനില് 10 ലക്ഷലാം മനുഷലര് ടഞരുങ്ങനി
തഭാമസനിക്കുന, കമഭാഹനലഭാല് പല സനിനനിമയനിലലാം പറയുന ധഭാരഭാവനി എന സലലാം.
അതസ്റ്റ് ഇന്തലയുടട ഒരു ചനിത്രമഭാണസ്റ്റ്.  ധഭാരഭാവനികസ്റ്റ് അഞ്ചേസ്റ്റ് കേനികലഭാമതീറ്റര് അപ്പുറതഭാണസ്റ്റ്
ഇരുപതനിനഭാലസ്റ്റ്  നനിലയനില്  1000  മുറനിയനില്  4600  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  മുകകേഷസ്റ്റ്
അലാംബഭാനനി പണനിതുയര്തനിയ ഇന്തലയനിടല ഏറ്റവലാം വലനിയ വതീടസ്റ്റ്.  ഇതഭാണസ്റ്റ് ഇന്തല.
ഇതസ്റ്റ് കകേരളതനിടന ഇന്തലയല, ഇതസ്റ്റ് കകേരളതനിടന സസ്വപ്നമല. അഞ്ഞൂറസ്റ്റ് ഏകറനില്
10  ലക്ഷതനിലധനികേലാം  മനുഷലര്.  ഒരഭാളകസ്റ്റ്  തഭാമസനികഭാന  24  നനിലയനില്  4600
കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വതീടസ്റ്റ്.  ജവഹര്ലഭാല്  ടനഹ്റു  ഉണഭായനിരുടനങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുമഭായനിരുനനിടലനസ്റ്റ്  ഞഭാന  ഉറപഭായനി  വനിശസ്വസനിക്കുന.  ഇങ്ങടനയല
രഭാജലലാം  വളകരണതസ്റ്റ്,  ചനിന്തനികകണതസ്റ്റ്.  ഞഭാന  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്
പറഞ്ഞുകപഭാകുകേയല. 

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശനുലാം  ശതീ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണനുടമലഭാലാം
സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  പുരഭാണങ്ങടളയുലാം  മഹഭാഭഭാരതടതയുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതുടകേഭാണസ്റ്റ്  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മഹഭാഭഭാരതതനിടല  ഒരു  ടചറനിയ  കേഥയുണസ്റ്റ്,
അതസ്റ്റ് ഞഭാന നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ് പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അര്ജ്ജുനനുമഭായനി ബന്ധടപടതഭാണസ്റ്റ്.
പഭാണ്ഡവര്  അഞ്ചുകപര്ക്കുലാംകൂടനി  ഒരു  ഭഭാരലയഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
പഭാഞ്ചേഭാലനിയഭായനിരുന.  പഭാഞ്ചേഭാലനി  അഞ്ചുകപരുടടയുലാം  ഭഭാരലയഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്,
നഭാരദമുനനി  അവടര  വനകേണകപഭാള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  വച.  നനിങ്ങള
അഞ്ചുകപര്ക്കുലാംകൂടനിയുള്ളതഭാണസ്റ്റ് പഭാഞ്ചേഭാലനി  എനതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാരുതര്  ഓകരഭാ
വര്ഷലാം  പഭാഞ്ചേഭാലനികയഭാടടഭാപലാം  ജതീവനികണലാം.  അതനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ടചകയ്യണതസ്റ്റ്
പഭാഞ്ചേഭാലനിയുമഭായനി  ജതീവനിക്കുനയഭാള  അകേതസ്റ്റ്  ആളടണനറനിയഭാന  പുറതസ്റ്റ്
അയഭാളടട ടചരുപനിടണലാം.  ടചരുപ്പുടണങ്കനില് പനിടന അകേതസ്റ്റ് ഒരഭാളടണനകേരുതനി
മറ്റഭാരുലാം  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകേരുതസ്റ്റ്.  ഒരനികല്  അര്ജ്ജുനന  ഒരതലഭാവശലതനിനസ്റ്റ്
വനിടലടുകഭാന  പഭാഞ്ചേഭാലനിയുടട  മുറനിയനിടലത്തുകമ്പഭാള  പുറതസ്റ്റ്  ടചരുപനില.  പകക്ഷ,
അകേതസ്റ്റ് യുധനിഷ്ഠനിരനുണഭായനിരുന.  അതസ്റ്റ് അറനിയഭാടത അര്ജ്ജുനന കേയറനികപഭായനി.
അനടത രതീതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  പഭാപലാം ടചയഭാല് 12 വര്ഷലാം കേഭാടുവഭാസകമഭാ നഭാടുവനിട
വഭാസകമഭാ  നടതണലാം.  അങ്ങടന  നടനകപഭാള  ഇഗൗ  ടചരുപസ്റ്റ്  എടുതസ്റ്റ്  മഭാറ്റനിയതസ്റ്റ്
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ആരഭാടണനസ്റ്റ്  അര്ജ്ജുനന  അകനസ്വഷനിച.  ടചരുടപടുതസ്റ്റ്  മഭാറ്റനിയതഭാടരനസ്റ്റ്
കനഭാകനിയകപഭാള  അടതഭാരു  നഭായയഭാണസ്റ്റ്.  നഭായയസ്റ്റ്  ടചരുപസ്റ്റ്  കേണഭാല്  എടുക്കുന
ശതീലമുണസ്റ്റ്. അങ്ങടന അര്ജ്ജുനന അനസ്റ്റ് ടചരുടപടുത നഭായടയ ഇങ്ങടന ശപനിച,
കലഭാകേടത ബഭാകനിടയലഭാ ജതീവനികേളക്കുലാം പണയലാം നടക്കുകമ്പഭാള ഒരു മറയുണഭാകുലാം.
അവര്കസ്റ്റ്  ടപഭാതുവഭായനി  പണയലാം  സുഖകേരമഭായനി  പരലവസഭാനനിപനികഭാന  കേഴനിയുലാം.
പകക്ഷ,  നനിടന പണയലാം ഒടുവനില് നഭാട്ടുകേഭാര് അറനിഞ്ഞെസ്റ്റ് എറനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  പനിരനിചവനിടുന
തരതനില്  ഞഭാന  ശപനിക്കുന.  ഇങ്ങടനടയഭാരു  ശഭാപലാം  കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ്
കേനിടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കേനിടനിയതസ്റ്റ്  എങ്ങടനടയനസ്റ്റ്  വചഭാല്,  1957-ല്
ചരനിത്രതനിലഭാദലമഭായനി കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അധനികേഭാരതനിടലതനി.  കകേരള  ചരനിത്രതനില്  ഇവനിടട  ഒറ്റയസ്റ്റ്  ഭരനിച  ഒറ്റ
പഭാര്ടനികയയുള്ളൂ. അതസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് മനസനിലഭാകണലാം. കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് സനികനിലാം ഒഴനിചസ്റ്റ്
ഇന്തലയനിടല  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളലാം  ഒറ്റയസ്റ്റ്  ഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ഇന്തലയനില്
കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ്  ഒറ്റയസ്റ്റ് ഭരനികഭാന കേഴനിയഭാത സലാംസഭാനലാം കകേരളമഭായതുലാം കകേരളലാം
ഒറ്റയസ്റ്റ് ഭരനികഭാനഭായ ഒകരടയഭാരു പഭാര്ടനി കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ് പഭാര്ടനിയഭായതുലാം കകേരളതനിടന
പകതലകേതയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന  1957-ല്  ബഭാലറ്റസ്റ്റ്  ടപടനിയനിലൂടട  കകേരളതനില്
അധനികേഭാരതനിടലതനി ഒറ്റയസ്റ്റ് ഭരനിച കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനനിടന 1959-ല് നനിങ്ങള
പുറതഭാകനി. 1959-ല് പുറതഭാകനിയതനിടന കേഭാരണലാം വനികമഭാചന സമരമഭാണസ്റ്റ്.  ആ
സമരരൂപങ്ങള,  അനടത  വര്ഗ്ഗതീയ  ശകനികേള  ഇനസ്റ്റ്  ഇന്തലയനില്
എലഭായനിടത്തുമുണസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ് ജവഹര്ലഭാല് ടനഹ്റു അതസ്റ്റ് ഇഷ്ടലാംടകേഭാണസ്റ്റ് ടചയതല.
ജനഭാധനിപതല  വനിരുദമഭായനി  ജവഹര്ലഭാല്  ടനഹ്റുവനിടന  പവര്തനതനില്
ചൂണനികഭാണനികഭാന  കേഴനിയുന  ഏകേ  കേറുതപഭാടസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനനിടന പനിരനിചവനിടതഭാണസ്റ്റ്,  ആ ഗവണ്ടമനനിടന ഇലഭാതഭാകനിയതഭാടണനസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹവലാം സമ്മേതനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പണസ്റ്റ് അര്ജ്ജുനന നഭായയസ്റ്റ് നല്കേനിയ ശഭാപലാംകപഭാടല
കകേരളതനിടല കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ് ഒരു ശഭാപലാം കേനിടനി. നനിനടകഭാരനികലലാം സുസനിരമഭായ
ഒരു  സസ്വസതയുണഭാകേനില.  നനിങ്ങള  ആകലഭാചനിചകനഭാക്കൂ,  കകേരളതനില്  വന
ഏടതങ്കനിലലാം  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തുടടര  ഭരനിചനിട്ടുകണഭാ,  മുനണനിയലഭാടത
നനിനനിട്ടുകണഭാ? ശതീ. എ. ടകേ. ആനണനി വനഭാല് ഇടയസ്റ്റ് ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി വരുലാം.
ശതീ.  ഉമ്മേന ചഭാണനി വനഭാല് ഇനനി ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണകനഭാ ശതീ.  അടൂര്
പകേഭാകശഭാ,  ഒനകേനില് അതുമഭാറുലാം,  അടലങ്കനില് അഞ്ചേഭാലാം മനനി വരുലാം,  അടലങ്കനില്
സമുദഭായപശലാം വരുലാം,  അടലങ്കനില് തര്കലാം വരുലാം.  അവസഭാനലാം അടനിപനിടനിടയലഭാലാം
നടക്കുലാം.  ടകേ. കേരുണഭാകേരന വനഭാല് ശതീ. എ. ടകേ. ആനണനി വരുലാം. ശതീ. എ. ടകേ.
ആനണനി വനഭാല് കവടറഭാരഭാള വരുലാം.  അതഭായതസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസനിടനഭാരു ശഭാപമുണസ്റ്റ്.
ആ  ശഭാപലാം  കേനിടനിയതസ്റ്റ്  ജനഭാധനിപതലവനിരുദമഭായ  പവര്തനലാം  വഴനി  1957-ടല
കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്  പഭാര്ടനിയുടട  ഗവണ്ടമനനിടന  പനിരനിചവനിടതനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാഴുലാം
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നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  പറയുന,  നനിങ്ങള  ഇഗൗ  കേഭാണനിക്കുനതനില്  പലതുലാം
ജനഭാധനിപതലവനിരുദമഭാണസ്റ്റ്. കകേരളതനില് കവണതസ്റ്റ് സലാംവഭാദമഭാണസ്റ്റ്, വനിവഭാദമല എനസ്റ്റ്
ശതീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനി  ഒരനികല്  നനിങ്ങകളഭാടുലാം  ലതീഗനികനഭാടുടമലഭാലാം  പറഞ്ഞു.
സലാംവഭാദങ്ങളനില്നനിനലാം  സത്ഫലങ്ങളണഭാകുലാം.  വനിവഭാദങ്ങളനില്നനിനലാം  ശത്രുതയുലാം
ദദുഃഖവകമ ഉണഭാകുകേയുള്ളൂ.  നനിങ്ങളണഭാക്കുനതസ്റ്റ് മുഴുവനുലാം വനിവഭാദങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള
സലാംവഭാദങ്ങളണഭാക്കൂ. നനിങ്ങള ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി വയ്ക്കുന ഇനയനിന
കേഭാരലങ്ങള  ടതറ്റഭാടണനപറയൂ.  ഏതകനസ്വഷണവലാം  കനരനിടഭാന  തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് നനില്ക്കുകമ്പഭാള അതനിനസ്റ്റ്  അറുതനി
വനസ്റ്റ് അതനിടന ഫലലാം കേഭാതനിരനികഭാടത മുനകൂടനി ഇതഭാണസ്റ്റ്  ഫലലാം,  ഇതഭാണസ്റ്റ്  ശരനി
എനപറയുനതസ്റ്റ് ആ അകനസ്വഷണ ഏജനസനികയഭാടുതടന ടചയ്യുന നതീതനികകേടഭാണസ്റ്റ്.
ജനഭാധനിപതലകതഭാടുതടന  ടചയ്യുന  ടതറ്റഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
തനിരുതണടമന അഭലര്തനകയഭാടട എടന വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:   സര്,  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന അവതരനിപനിച
അവനിശസ്വഭാസ പകമയടത ഞഭാന പനിന്തഭാങ്ങുന. ഏറ്റവലാം സരസമഭായനി കേഭാരലകേഭാരണ
സഹനിതലാം  അകദ്ദേഹലാം  പകമയലാം  അവതരനിപനിച.   സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്,  മുഖലമനനിയുടട
ആഫതീസനിടന  സലാംബന്ധനിചള്ള  സലാംശയലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങടളലഭാലാം
പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞെ പശഭാതലതനില് അതനികലയസ്റ്റ്  വനിശദമഭായനി  കേടക്കുനനില.  രണ്ടു
കേഭാരലങ്ങള,  അതനിടലഭാനസ്റ്റ്,  മുഖലമനനിയുടട  സപവറ്റസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുലാം  ടഎ.ടനി.
ടസക്രടറനിയുമഭായനിരുന  ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  എന.ടഎ.എ.  എത്ര
മണനിക്കൂറഭാണസ്റ്റ് കചഭാദലലാം ടചയതസ്റ്റ്;  ഇനനിയുലാം കചഭാദലലാം ടചയ്യുടമനഭാണസ്റ്റ് കകേളക്കുനതസ്റ്റ്.
അതുകപഭാടല  എലഭാ  പത്രങ്ങളനിലലാം  വന  ഒരു  വഭാര്തയുണസ്റ്റ്.  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനിയുടട  ആഫതീസനില്  അമനിതമഭായ  സസ്വഭാധതീനമുണഭായനിരുന.  ഇതഭാര്കസ്റ്റ്
നനികഷധനികഭാനഭാകുലാം?  ശതീ.  എസസ്റ്റ്.  ശര്മ്മേ  ഇവനിടട  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  അങ്ങടന
എടന്തങ്കനിലലാം  ആകക്ഷപമുകണഭാടയനസ്റ്റ്  കചഭാദനിച.   ഇടതലഭാലാം  മഭാധലമങ്ങളനില് വന
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംശയതനിടന  നനിഴലനില്നനിനലാം  മുഖലമനനിയുടട
ആഫതീസനിടന മഭാകറ്റണതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിടനതടന  ചുമതലയഭാണസ്റ്റ്.   സനി.സനി.ടനി.വനി.
ദൃശലങ്ങള കചഭാദനിചഭാല് ടകേഭാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ് എന്തഭാണസ്റ്റ് മടനി?  എലഭാലാം ജനങ്ങളറനിയടട.
കചഭാറസ്റ്റ്  ടവകന്തഭാടയനറനിയഭാന  മുഴുവന  അരനിയുലാം  കനഭാകകണ,  ഒകനഭാ  രകണഭാ
വടറ്റടുതഭാല് മതനി.  

ഒരു പകതലകേ പശലാം ഞഭാന സഭയുടട ശദയനില്ടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
മഭാസലാം 28-ാ തതീയതനി റഭാനനിയനില് ടനി. പനി. മതഭായനി എടനഭാരഭാടള ഏഴസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസര്  കചര്നസ്റ്റ്  പനിടനിചടകേഭാണ്ടുകപഭായനി.  അര  മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്
ഇടനനിലകഭാരന വനിളനിചസ്റ്റ് എത്രയുലാം കവഗലാം 75,000 രൂപ ടകേഭാണ്ടുവരണടമനസ്റ്റ് ടനി. പനി.
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മതഭായനിയുടട  ഭഭാരല  ഷതീബകയഭാടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ഷതീബ  അവനിടട  നനിനലാം  പുറടപട്ടു.
സകേയനില് പണമനില,  നടലഭാരു മഭാലയുണസ്റ്റ്.  ആ മഭാല പണയലാം വചസ്റ്റ്  75,000  രൂപ
ടകേഭാടുകഭാനഭായനി നനില്ക്കുകമ്പഭാള ടനി.  പനി.  മതഭായനി  കേനിണറ്റനില് ചഭാടനി  ആത്മഹതല
ടചയടവന വനിവരലാം ലഭനിക്കുന.  പറഞ്ഞെ സമയതസ്റ്റ് രൂപ ടകേഭാടുതനിരുടനങ്കനില് ടനി.
പനി. മതഭായനിടയ ടകേഭാലനിലഭായനിരുനടവനസ്റ്റ് ഷതീബ എകനഭാടസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
ഇഗൗ രഭാജലതഭാണസ്റ്റ് നടക്കുനടതനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി അറനിയണലാം.  75,000
രൂപ  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര് കചഭാദനിചനിടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാതതനിടന  കപരനില്  ടനി.  പനി.
മതഭായനി  ടകേഭാലടപട്ടു.  ഞഭാന  ബഹുമഭാനടപട  വനലാം  വകുപ്പുമനനിടയ  കേണസ്റ്റ്
സലാംസഭാരനിചനിരുന. കഫഭാറസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസരുടട കേടുലാംസകേ, രൂപ തനഭാല് കുഴപമനില,
രൂപയനിടലങ്കനില്  ടകേഭാല്ലുലാം.  എനനികസ്റ്റ്  നതീതനി  ലഭനിക്കുലാംവടര  ഇഗൗ  ശവലാം
സലാംസരനികനിടലനസ്റ്റ് ഷതീബ പറഞ്ഞു.  ഇനസ്റ്റ് തതീയതനി എത്രയഭായനി? 25  ദനിവസമഭായനി
ആ  ശവലാം  മറവടചയ്യഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നതീതനിക്കുകവണനിയുള്ള  കതങ്ങലഭാണസ്റ്റ്.
കപഭാലതീസനില്നനിനലാം നതീതനി കേനിടഭാതതനിനഭാല് സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷനികണടമനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  സഹകകഭാടതനിയനില്  റനിടസ്റ്റ്  ടപറ്റതീഷന  ഫയല്  ടചയ.  കശഷലാം  മൂനഭാലാം
ദനിവസലാം റഭാനനി ജുഡതീഷലല് ഫസസ്റ്റ് ക്ലെഭാസസ്റ്റ്  മജനികസറ്റസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില് പതനലാംതനിട
കപഭാലതീസസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്തു.   അതനില് ഇകഭാരലടമലഭാലാം സമ്മേതനിക്കുന. ടനി. പനി.
മതഭായനി  ടകേഭാലടപടതഭാടണനസ്റ്റ്  അതനില്  പറയുനടണങ്കനിലലാം  പതനികേള
ആരഭാടണനസ്റ്റ്  പറയുനനില.  ഐ.പനി.സനി  149-നുപകേരലാം  34  ആണസ്റ്റ്
കചര്തനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഏഴസ്റ്റ്  കപരഭാണസ്റ്റ്  പനിടനിചടകേഭാണ്ടുകപഭായതസ്റ്റ്.  അവനിടട  വതീണ്ടുലാം
കുകറകപടര  രക്ഷനികഭാനുള്ള  ശമമഭാണസ്റ്റ്  നടതനിയതസ്റ്റ്.  കേസഡനിയനില്  ആത്മഹതല
ടചയഭാലലാം  പതസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  വടര  കേഠനിനതടവസ്റ്റ്  കേനിടഭാലാം.  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  പതനികേടള
അറസസ്റ്റ്  ടചയനിടലനസ്റ്റ്  സഹകകഭാടതനി  കചഭാദനിച.  പതനികേടള അറസസ്റ്റ്  ടചയ്യുകേകയഭാ,
കചഭാദലലാം  ടചയ്യുകേകയഭാ  ടചയനിടനില.  ഞഭാന  ആ  വതീടനില്  കപഭായനിരുന.  ഞങ്ങള
സമരരലാംഗകതയസ്റ്റ്  വന.  തുടര്ചയഭായ  സതലഭാഗഹ  സമരലാം  നടതനി.
പതനലാംതനിടയനിടല മുഴുവന ജനങ്ങളലാം ആ രലാംഗകതയസ്റ്റ് വന.  ഞഭാന സനി.പനി.ഐ.
സുഹൃത്തുകകളഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതനിനു
കശഷടമങ്കനിലലാം വനലാം വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ് ആ വതീടനില് കപഭാകേഭാമഭായനിരുനകലഭാ?  ഞഭാന
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിടന സകപഭാര്ടസ്റ്റ് ടചയ്യുന ആളഭാണസ്റ്റ്. കേണ്ണനില് കചഭാരയനിലഭാടത
ഒരഭാടള  പനിടനിചടകേഭാണ്ടുകപഭായനി.  ആ  വതീടനില്  ഭഭാരല,  രണസ്റ്റ്  മകള,  84  വയസ്സുള്ള
അമ്മേ,  വനികേലഭാലാംഗയഭായ  സകഹഭാദരനി,  വനിധവയഭായ  മടറ്റഭാരു  സകഹഭാദരനി.
ഇവടരടയലഭാലാം  സലാംരക്ഷനിചനിരുന  ടനി.  പനി.  മതഭായനിടയ  ടകേഭാന.  ടകേഭാനടവനസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  തടന  സമ്മേതനിചനിരനിക്കുന.  സഹകകഭാടതനി  കകേസസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ്
വനിടനിരനിക്കുന.  സഹകകഭാടതനി  23-ാ ദനിവസലാം കകേസസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
സലാംഭവലാം ഇതുവടര ഉണഭായനിടനില.  സര്കഭാര് എതനിര്കഭാതനിരനികഭാനുലാം കേഭാരണമുണസ്റ്റ്.
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കപഭാലതീസസ്റ്റ്  നതീതനി  ടചയനില.  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  അറസസ്റ്റ്  ടചയനിടലനസ്റ്റ്  സഹകകഭാടതനി
കചഭാദനിച.  കകേസസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ്  വനിട  നടപടനിടയ  ഞഭാന  സസ്വഭാഗതലാം  ടചയ്യുന.
പകക്ഷ,  കകേസസ്റ്റ്  ഡയറനിടയലഭാലാം  ഉടടന  ടകേഭാടുകണലാം.  പലടരയുലാം  രക്ഷനികഭാനുള്ള
ശമലാം  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന  മനസഭാക്ഷനിടയ  ടഞടനിച  ഒരു  സലാംഭവമഭാണസ്റ്റ്.
75,000  രൂപ ടകേഭാടുതനിരുനടവങ്കനില് ടനി.  പനി.  മതഭായനി ടകേഭാലടപടനിലഭായനിരുന.
ഒരു ആലാംബലനസുമഭായനി ജതീവനിച മനുഷലന,  ടപഭാനമതഭായനി എനഭാണസ്റ്റ് നഭാട്ടുകേഭാര്
വനിളനിചനിരുനതസ്റ്റ്.  ടനി.  പനി.  മതഭായനിടയ  പനിടനിചടകേഭാണ്ടുകപഭായനി  ഒനര
മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്,  മര്ദ്ദേനിചവശനഭാകനി  കബഭാധലാംടകേടകപഭാള  കേനിണറ്റനിടലടുതനിടതഭാടണനസ്റ്റ്
നഭാട്ടുകേഭാര് മുഴുവന പറയുന. ഞങ്ങള അവനിടട സമരലാം ടചയനിലഭായനിരുനടവങ്കനില് ആ
കകേസസ്റ്റ്  കതഞ്ഞുമഭാഞ്ഞെസ്റ്റ്  കപഭാകുമഭായനിരുന.  ഇത്ര  വലകമഭായ  കേഭാരലമഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്
രലാംഗത്തുനനിനസ്റ്റ്  സമരലാംടചയ.  ഈ  സലാംഭവതനിലളടപട  ഏഴസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസരുലാം
സര്വ്വതീസനിലണഭാകേഭാന പഭാടനില. അടനിയന്തരമഭായനി കകേസസ്റ്റ് നടതണലാം, കകേസസ്റ്റ് ഡയറനി
ടകേഭാടുകണലാം. 

ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  ഒരു  കേഭാരലലാംകൂടനി  പറയഭാനുണസ്റ്റ്.
ഇടുകനിയനിടല  ഭൂപശലാം.  ഞഭാന  പസ്തുത  വനിഷയതനില്  അടനിയന്തരപകമയലാം
അവതരനിപനിചനിരുന,  അങ്ങസ്റ്റ്   നല  മറുപടനി  തന.  ഇടുകനിയനിടല  ഭൂപശലാം  ചര്ച
ടചയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  2019  ഡനിസലാംബര്  17-ാതതീയതനി   സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം  വനിളനിച.
കേനിട്ടുന  ഭൂമനി  വതീടസ്റ്റ്  വയഭാനുലാം  കൃഷനി  ടചയ്യഭാനുലാം  മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനികഭാവൂ.
ഇടുകനിയനിലള്ളവരുലാം  ജനങ്ങളകലടയനസ്റ്റ്  ഞഭാന  ഇവനിടട  കചഭാദനിചതഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളതനില് എലഭാ സലത്തുലാം ലഭനിക്കുന അവകേഭാശലാം ഇടുകനിയനിടല ജനങ്ങളക്കുലാം
ലഭനികകണ?  സ്കൂളകേളലാം  ആശുപത്രനികേളലാം  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപക്സുകേളലാം  കവകണ?
വലവസകേള കഭദഗതനി  ടചയ്യഭാടമനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  സര്വ്വകേക്ഷനി കയഭാഗതനില് പറഞ്ഞു.
പകക്ഷ, ഇതുവടര കഭദഗതനി ടചയനിടനില.  ഈ വനിഷയതനില് ഇടുകനി കേളക്ടര് 12/8-ല്
ഉതരവസ്റ്റ്  ഇറകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  അങ്ങടനയലഭാത  എലഭാ  ഭൂമനിയനിലലാം
നടപടനിയുണഭാകേഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  ഉതരവസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  ടചയ്യണലാം.
അങ്ങടനടയങ്കനില് കകേരളതനിടല എലഭാ സലത്തുലാം ഇതസ്റ്റ് ബഭാധകേമഭാകേകണടയനസ്റ്റ്
സഹകകഭാടതനി കചഭാദനിച. 

സലഫസ്റ്റ് മനിഷന നല പദതനിയഭാണസ്റ്റ്. 20 കകേഭാടനി രൂപയനില്നനിനലാം ഏകേകദശലാം
9  കകേഭാടനി  രൂപ  കേമ്മേതീഷന  കപഭായനി,  സകേക്കൂലനി  കപഭായനി  എനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  ഈ
ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് അപമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  കുറ്റകഭാടര ശനിക്ഷനികണലാം.  ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നല
രതീതനിയനില്  വരണടമനള്ളതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  ഇകപഭാഴുലാം  സലാംസഭാരനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സലാംശയതനിടന  നനിഴലനില്നനിനലാം
മഭാറണലാം.  ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടനകപഭാടല ഒരഭാള നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷലാം ടസക്രടറനിയഭായുലാം
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മുഖലമനനിയുടട സപവറ്റസ്റ്റ് ടസക്രടറനിയഭായുലാം ഇരുനതസ്റ്റ് രഭാജലതനിനസ്റ്റ് അപമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.
സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിടന ഫ്ലെെഭാറ്റനില് ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കര് കപഭായനി  വഴക്കുണഭാകനിയതുലാം
കേളകുടനിചസ്റ്റ്  പശമുണഭാകനിയതുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അവര് പരഭാതനിടപടനിട്ടുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
എനടകേഭാണസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനില?  എടന വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന. 

ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്: സര്, ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന ഇവനിടട അവതരനിപനിച
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  ചുരുടനിക്കൂടനി  കകേരളതനിടന  രഭാഷതീയ  ചവറ്റുകുടയനില്
എറനിയണടമനസ്റ്റ് ഞഭാന അഭലര്തനിക്കുന. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന ഇവനിടട പുതനിയ
എടന്തഭാടകകയഭാ കേഭാരലങ്ങള അവതരനിപനിക്കുകേയഭാടണനഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന വനിചഭാരനിചതസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞെ കുകറ ദനിവസമഭായനി ചഭാനലകേളനില് ചര്വ്വനിതചര്വണലാം ടചയ്യുന കേഭാരലങ്ങള
ഇവനിടട  അവതരനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  ചഭാനലകേളനില്  കകേഭാടസ്റ്റ്  ധരനിചസ്റ്റ്
അവതരനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഇവനിടട  ഖദര്  ധരനിചസ്റ്റ്  അവതരനിപനിക്കുനടവന
വലതലഭാസകമയുള്ളൂ. ചഭാനലനില് അവതരനിപനിച കേഭാരലങ്ങകളഭാടടഭാപലാം കഷകസ്റ്റ്പനിയറനിടന
ചനില ഉദരണനികേള മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രഭാധഭാകൃഷ്ണന  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  ചനില  അവതഭാരങ്ങടളക്കുറനിടചഭാടക
സൂചനിപനിചകലഭാ?  എന്തസ്റ്റ് അവതഭാരലാം.  അവതഭാരകേര് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഇവനിടട ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയമഭായനി  അവതരനിപനിച.  ഞഭാന  ഈ  സര്കഭാരനിടന
അഭനിമഭാനപൂര്വ്വലാം പനിനണയ്ക്കുന ഒരു സഭാമഭാജനികേനഭാണസ്റ്റ്.  പനിണറഭായനി  സര്കഭാരനിടന
ഒരു സഭാമഭാജനികേടനന നനിലയനില് പനിനണയഭാന ഒരവസരലാം ലഭനിചടവനള്ളതഭാണസ്റ്റ്
എടന  ടപഭാതുജതീവനിതതനിടല  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  കേഭാരലലാം.  ഇനസ്റ്റ്  നമ്മുടട  നഭാടുലാം
ജനങ്ങളലാം  പതതീക്ഷനിക്കുന  നനിലയനില്  സമൂഹടത  പുകരഭാഗതനിയുടട
സുവര്ണ്ണവതീഥനിയനിലൂടട  സകേപനിടനിചസ്റ്റ്  നയനിക്കുന  ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  ഇന്തലയനില്
തതീവ്രമതവര്ഗ്ഗതീയത ഉയര്തനിപനിടനിചടകേഭാണസ്റ്റ് സര്വ്വനഭാശതനികലയസ്റ്റ് ഈ രഭാജലടത
നയനിക്കുന ബനി.ടജ.പനി.  സര്കഭാരനിടനതനിടരയുലാം  അവരുടട സഭാമ്പതനികേ-സഭാമൂഹല
നയങ്ങളകസ്റ്റ്  എതനിടരയുലാം  ടനഞ്ചൂകകഭാടടയുള്ള  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുന
സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേരള  ഗവണ്ടമനലഭാടത  കവടറകയതഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ആ
സര്കഭാരനിടനതനിരഭായഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട നനിലപഭാടസ്റ്റ് വരുനതസ്റ്റ്. 

തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിമഭാനതഭാവളലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്
ഏടറ്റടുകതഭാളഭാടമടനഭാടക  ടവറുകത  കേയ്യടനിക്കുകവണനി  പറഞ്ഞെതല.
ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന തതസ്വഭാധനിഷ്ഠനിതമഭായ രഭാഷതീയ നനിലപഭാടനിടന
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   പല സഭാപനങ്ങടളയുലാം സസ്വകേഭാരലവല്കരനികഭാനുള്ള
നതീകലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നടതനി.   നനിങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്  തുടകമനിടതസ്റ്റ്;
കകേഭാണ്ഗസനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്.   കകേഭാടയടത  ഹനിന്ദുസഭാന  നന്യൂസസ്റ്റ്  പനിനസ്റ്റ്
ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരലവല്കരനികഭാനുള്ള  നതീകലാം  നടനകപഭാള  ടതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടടഭാപലാം
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ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനലാം  അതനിടന  എതനിര്ത്തു.   ഭൂമനി  ടടകേമഭാറഭാന  അനുവദനികനിടലന
നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച.  ഒടുവനില്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ടടകേമഭാറഭാന  കകേന്ദ്രലാം
നനിര്ബന്ധനികടപടുന  സഭാഹചരലലാം  വന.  അതനിടന  നടപടനികേളമഭായനി
നതീങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതുകപഭാടല പഭാലകഭാടുള്ള ഇനസ്ട്രുടമകനഷന ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്. ടതഭാഴനില്
നനിയമങ്ങള ദര്ബലമഭാക്കുനതനിനു കവണനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നയങ്ങള കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
ഭരനിക്കുന  സലാംസഭാനങ്ങള  നടപഭാകനിയകപഭാള  ആ  ടതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങളലാം
പരനിഷരണങ്ങളലാം നടപഭാകനിയനിടലന മഭാത്രമല, അങ്ങടന ദര്ബലമഭാക്കുന നടപടനി
സസ്വതീകേരനികനിടലനഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരലാം
വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  പശതനില്  നമ്മേള  ഒനനിചസ്റ്റ്  നനിലപഭാടസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചതഭാണകലഭാ.  അതനിനനിടയനില് കേണ്സളടനസനിയുമഭായനി ബന്ധടപട ചനില
കേഭാരലങ്ങള  ദഷ്ടലഭാകകഭാടട  ഇനസ്റ്റ്  രഭാവനിടല  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ കനതഭാവസ്റ്റ്
പറഞ്ഞു.   ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബനിഡനില്
പടങ്കടുകഭാടത  മടറ്റഭാരു  വഴനി  നമുകസ്റ്റ്  കതടഭാമഭായനിരുനടവനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  വലകമഭാകണലാം.
കകേന്ദ്ര  മനനിയുലാം  എലാം.പനി.-യുടമഭാടകയഭായനിരുന  ശതീ.  ടകേ.  വനി.  കതഭാമസനിടന
ഡല്ഹനിയനിടല വതീടനില്വചസ്റ്റ് അദഭാനനിയുമഭായനി ഇടപഭാടുകേളലാം സല്കഭാരവലാം നടന. ആ
രതീതനിയനില്  ഇത നിടനയുലാം  ടടകേകേഭാരലലാം  ടചയ്യണടമനഭാകണഭാ?  ഏതഭായഭാലലാം  ആ
വഴനികസ്റ്റ്  നമ്മേളഭാരുമനില.   അദഭാനനിടയ  വതീടനില്  വനിളനിചനിരുതനി  സല്കരനിക്കുനതുലാം
കേഭാരലങ്ങള പങവയ്ക്കുനതുലാം പങപറ്റുനതുടമഭാടക നനിങ്ങളടട രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട
അദഭാനനിയുടട  ഏകതഭാ  വനിദൂര  ബന്ധുവനിടന  സഭാപനതനില്  നനിനസ്റ്റ്  ലതീഗല്
അടടഡസ്വസസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുന.  ഇതനിടന  ടടണര്  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതനില്  അതനിടനഭാരു
പങമനില. അതസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സര്കഭാര് ഏല്പനിച ടകേ.എസസ്റ്റ്.ടഎ.ഡനി.സനി.-യഭാണസ്റ്റ്
ടചയതസ്റ്റ്.  ലതീഗലഭായനി  ഒപതീനനിയന  വഭാങ്ങനിയതലഭാടത  മടറ്റഭാനലാം  സലാംഭവനിചനിടനില.
പകക്ഷ,  അതസ്റ്റ് വചനിടഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളനിവനിടട ആകക്ഷപലാം ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അതനിനഭായനി  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  അതനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങളടട
പനിനണയുണഭായനിരുന.  അതുകപഭാടല കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിടന വഞ്ചേനഭാപരമഭായ ഇഗൗ
നനിലപഭാടുമഭായനി  സഹകേരനികഭാന  തയ്യഭാറടലനസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  ഇകപഭാഴുലാം  പറയുന.
കകേഭാടതനിയനില്  കകേസുലാം  ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  തനിരുവനന്തപുരലാം
വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  കേഭാരലതനില്  ഇവനിടടത  എലാം.പനി.  ശതീ.  ശശനി  തരൂര്,
ബനി.ടജ.പനി.  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭായ  നനിലപഭാടകല  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്?  അകദ്ദേഹലാം
ഇകപഭാഴുലാം നനിങ്ങളടട കനതഭാവലാം എലാം.പനി.-യുമകല?  എകന്ത അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ് ആരുലാം
കചഭാദലലാം  ടചയ്യഭാതതസ്റ്റ്,  തള്ളനിപറയഭാതതസ്റ്റ്.  ആ  കേഭാപടലമഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
കഷകസ്റ്റ്പനിയറനിടന പസനിദമഭായ വരനിയഭാണസ്റ്റ്  -  Frailty,  Thy  Name is  Woman -
ചഭാപലലകമ, നനിടന കപകരഭാ സതീ എനള്ളതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള അകദ്ദേഹമുണഭായനിരുടനങ്കനില്
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- Hypocrisy, Thy Name is Chennithala എനസ്റ്റ്  നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ് കചഭാദനിക്കുമഭായനിരുന.
ആ നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട ഒഭാകരഭാ നനിലപഭാടുലാം. 

സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ് കകേസനിടന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  എടന പനിനഭാടല
ഞങ്ങളടട  പക്ഷത്തുള്ളവര്  സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായനി
പറയുലാം.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്  നടനടവനതസ്റ്റ്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണകലഭാ.  സസ്വപ്നഭാ
സുകരഷസ്റ്റ്  എന  സതീകസ്റ്റ്  അതനില്  പങണസ്റ്റ്,  പതനിയുമഭാടണനസ്റ്റ്  വനനിട്ടുണകലഭാ.
മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനിടല ഒരു ഉകദലഭാഗസനസ്റ്റ് ആ സതീയുമഭായനി സുഖകേരമലഭാത
സഗൗഹൃദമുണഭായനി  എനവനകപഭാള  ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്  വളയഭാടനഭാനലാം  നനിനനിടനില,
അകപഭാളതടന   ഒഴനിവഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  തലതനിലള്ള  അകനസ്വഷണവലാം
നടകടടടയന  നനിലപഭാടുലാം  സസ്വതീകേരനിച.  അകനസ്വഷണതനില്   ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയഭാവന  എലഭാ  സഹഭായവലാം  ധതീരമഭായനി  ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.എ.-യുടടയുലാം
കേസലാംസനിടനയുലാം ഇ.ഡനി.-യുടടയുടമഭാടക അകനസ്വഷണലാം പുകരഭാഗമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ,  ഇഗൗ  പശതനില്  നനിങ്ങളടട  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  ആത്മഭാര്തമഭാടണങ്കനില്,
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടന  ഉറവനിടലാം  കേടണത്തുനതഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശലടമങ്കനില്  ചനില
കേഭാരലങ്ങള പറയണലാം.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ് തതീവ്രവഭാദടത സഹഭായനികഭാനഭാണസ്റ്റ്
എടനഭാടകയുള്ള  വര്തമഭാനലാം  മഭാധലമങ്ങളനിലൂടടയുലാം  കേസലാംസനിടനയുലാം
എന.ടഎ.എ.-യുലാം  പതനികേരണമഭായുടമഭാടക  വനനിരുനകലഭാ.  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശകനഭാ ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനികയഭാ ഒനലാം
പറയഭാതനിരുനതസ്റ്റ്.  തതീവ്രവഭാദ ശകനികേളമഭായനി പുതുതഭായനി ഉണഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുന
രഭാഷതീയ ബഭാന്ധവതനിടന ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളകസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ള ധഭാര്മ്മേനികേ
ബലമനിലഭാടത കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ് ബഭാകഗജസ്റ്റ് വഴനിയഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് വനടതന
കേഭാരലതനില് നമുകഭാര്ക്കുലാം തര്കമനില.  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  ബഭാകഗജസ്റ്റ്  വഴനിയല എനസ്റ്റ്
വഭാദനിചസ്റ്റ് സമര്തനികഭാന ശമനിചതസ്റ്റ് ഒരു കകേന്ദ്ര സഹമനനിയഭാണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ സഹമനനി
എന  പദവനി  തടന  വനികൃതമഭായനിട്ടുള്ള  ഒനഭാടണനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ  കുകറകഭാലമഭായനി
നമുകറനിയഭാലാം.  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  ബഭാകഗജടലനസ്റ്റ്  ഒരു  കകേന്ദ്രമനനി  ആവര്തനിച
പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയകല. മഭാത്രമല അകദ്ദേഹലാം ഒനകൂടനി പറയുന,  ഇതസ്റ്റ് വനതസ്റ്റ്
അറ്റഭാടഷയുടട  കപരനിലഭാണസ്റ്റ്.  അറ്റഭാടഷ  ഇവനിടട  നനിനസ്റ്റ്  കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അറ്റഭാടഷയനികലയസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണടമതനിടലനസ്റ്റ്  ആരസ്റ്റ്  പറയുന?  കകേന്ദ്ര  സഹമനനി
പറയുന.  അകപഭാള അകനസ്വഷണതനിടന ടമരനിറ്റനികലയസ്റ്റ് കേടനസ്റ്റ് ചനില സകനശങ്ങള
ടകേഭാടുകഭാന  കകേന്ദ്ര  സഹമനനി  ഇടടപടുന.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്
ധഭാര്മ്മേനികേകരഭാഷലാം  ടകേഭാളന  നനിങ്ങള  എകന്ത  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരക്ഷരലാം
പറയഭാതതസ്റ്റ്?  നനിങ്ങള ഇവനിടട പറയുനനില;  സമൂഹതനില് പറയുനനില;  ചഭാനല്
ചര്ചകേളനില്  പറയുനനില.  അകപഭാള  അവനിടടടയന്തഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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ബനി.ടജ.പനി.  കനതഭാവഭായ കകേന്ദ്രമനനിയുലാം പതനിപക്ഷകനതഭാവലാം നനിങ്ങളമഭായനി ഭഭായനി-
ഭഭായനി സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് യഭാദൃശനികേമഭായനിടല. കകേരള രഭാഷതീയതനില് പുതുതഭായനി
രൂപലാം ടകേഭാണ്ടുവരുന ഒരു  രഭാഷതീയ ബഭാന്ധവതനിടന അണനിയറ ഒരുകതനിടന
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ആഗസസ്റ്റ്  15-ാതതീയതനി
സസ്വഭാതനലദനിനതനിനസ്റ്റ്  പധഭാനടപട ഒരു ചഭാനല് ചര്ച നടത്തുന.  ആ ചര്ചയനില്
ശതീ.  എ.  എന.  ഷലാംസതീര്,  ശതീ.  അനനില്  അകര,  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട
ശതീ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന എനനിവര് പടങ്കടുക്കുന. ചര്ചയനിടയനില് നഭാലാം ടമഭാടടബലനില്
വരുന ചനില ടമകസജുകേടളഭാടക കനഭാക്കുലാം.  തടന ടമഭാടടബല് കഫഭാണനില് വന
വനിവരങ്ങള ബനി.ടജ.പനി.-ക്കുകവണനി ചര്ചയനില് പടങ്കടുത ശതീ.  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണനസ്റ്റ്
ഇവനിടടത  ബഹുമഭാനലനഭായ  എലാം.എല്.എ.  ടടകേമഭാറുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനിവരലാം
ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  ഡഭാറ്റയഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  എടന്തഭാരു  സഹകേരണലാം.
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടനതനിടര  ആകക്ഷപലാം  ഉനയനികഭാന  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട
കനതഭാവനിനഭായനി ആശയങ്ങളലാം വനിവരങ്ങളലാം സടടപ ടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാണ്ഗസനില്
പുതുതഭായനി രൂപടപട്ടുവരുന ഒരു രഭാഷതീയ ബഭാന്ധവതനിടന അണനിയറ ഒരുകമഭാണസ്റ്റ്
ഇവനിടട  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  അതനിടനക്കുറനിടചന്തഭാണസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്?
അകപഭാള  ശതീ.  അനനില്  അകരയുടട  ഡഭാറ്റ  കപഭായനി.   ഡഭാറ്റടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലനിയ
കവവലഭാതനിയഭാണകലഭാ. അകപഭാള ശതീ. അനനില് അകരയുടട ഡഭാറ്റ ബനി.ടജ.പനി.-കസ്റ്റ്
കപഭായനി.   അങ്ങടന ബനി.ടജ.പനി.-യനികലയസ്റ്റ്  ഡഭാറ്റ  കപഭായ കുകറയഭാളകേള അവനിടട
ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇനനി  ഇടതഭാനലാം  മനസനിലഭാകേഭാടത  ഫനിലടമനസ്റ്റ്  അടനിചകപഭായ
കുറചഭാളകേള ഇന്തലന യൂണനിയന മുസ്ലേതീലാം ലതീഗനിലണസ്റ്റ്.  അകപഭാള ഡഭാറ്റ കപഭായവരുലാം
ഫനിലടമനസ്റ്റ്  അടനിചകപഭായവരുലാം  കചര്ന  കൂടഭായ്മയഭാണസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷടമനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
മനസനിലഭാകണലാം.  

ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് യുവജനവനിരുദമഭാടണനലാം നനിയമന നനികരഭാധനമഭാണനിവനിടട
ടയനലാം  നനിങ്ങള  പറഞ്ഞെകലഭാ.  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന,  അങ്ങടയ
കപഭാലള്ളവര് വസ്തുതയുടട പനിനബലതനില് സലാംസഭാരനികണലാം.  അങ്ങയനില് നനിനസ്റ്റ്
അതഭാണസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിചതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടട  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലവര്ഷവലാം  ഞങ്ങളടട
നഭാലവര്ഷവടമടുതഭാല്  ആടകേ  നനിയമനതനില്  നനിങ്ങടളകഭാളലാം  എത്രകയഭാ
മുനനിലഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള.  ഞഭാന അതനിടന വനിശദഭാലാംശമല പറയുനതസ്റ്റ്.  മടറ്റഭാനസ്റ്റ്,  നഭാലസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര് ഒനനിചനിരുനഭാലലാം  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  സങ്കല്പനികഭാന കേഴനിയഭാത,
16,508  തസ്തനികേകേള  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിചതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്.  5997
തസ്തനികേകേള  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  സൃഷ്ടനിച.  നനിങ്ങള  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട  മുന  മുഖലമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനി  ലജയനിലഭാടത  കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസലാം പത്രസകമ്മേളനലാം നടതനിപറഞ്ഞു. ഞങ്ങള 11 തവണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. ലനിസസ്റ്റ്
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നതീടനിടകഭാടുത്തുടവനസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസസ്റ്റ്  നതീടനിനതീടനിടകഭാടുകഭാടത
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുകേയകല  കവണതസ്റ്റ്?  അങ്ങടന  നതീടനിയഭാല്
പനിനഭാടല വരുന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേകളഭാടുള്ള നതീതനി നനികഷധമകല അതസ്റ്റ്. നനിങ്ങളടട
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  9000  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ.
ടടസസ്റ്റ്  നടതനി.  അടടഡസ്വസസ്റ്റ്  ടമകമ്മേഭാ  അയച.  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഭരനികഭാന  മൂനസ്റ്റ്  മനനിമഭാരുണഭായനിരുന.  അഞ്ചുടകേഭാലലാം
ടകേഭാണസ്റ്റ് നഭാലഭായനിരതനില്പരലാം ആളകേളകസ്റ്റ് നനിങ്ങള നനിയമനലാം ടകേഭാടുത്തു. ബഭാകനി
അയ്യഭായനിരതനിലധനികേലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായനി.  ഒടുവനില് ഇഗൗ
സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  അയ്യഭായനിരതനില്പരലാം
ആളകേളകസ്റ്റ് നനിയമനലാം ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  9000 കപര്കസ്റ്റ് അടടഡസ്വസസ്റ്റ് ടമകമ്മേഭാ നല്കേനി
നനിങ്ങള  ഡനികല  ടചയതല,  ഡനിടടന  ടചയ,   അതഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.   2012-ല്
എല്.പനി./യു.പനി.  ടതീകചഴനിടന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ടമനനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിച.
ടപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള  തകേര്ക്കുകേടയന  അജണയുടട  ഭഭാഗമഭായനി
അഞ്ചുവര്ഷകഭാലലാം  സഭാഫസ്റ്റ്  ഫനികകഷനകപഭാലലാം  നടതഭാടത  നനിങ്ങള
നതീടനിടകഭാണ്ടുകപഭായനി.  ഞങ്ങളടട  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം
2017-ല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ  നടതനി  11000
എല്.പനി./യു.പനി. അദലഭാപകേടരയഭാണസ്റ്റ് നനിയമനിചതസ്റ്റ്.                              

[അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്]

അതുകപഭാടല  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനിടല  നനിയമനലാം.  നനിങ്ങളടട
ഭരണകേഭാലത്തുണഭായനിരുന  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  വടര  വലനിചനതീടനി  ഏഴസ്റ്റ്
ബറ്റഭാലനിയനുകേളനിലഭായനി  നഭാലഭായനിരതനില്പരലാം  ആളകേളകഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനികലയസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  രണസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേള  പസനിദതീകേരനിച.  ആദല  ലനിസനില്  നനിനസ്റ്റ്  5601
കപര്ക്കുലാം  രണഭാമടത  ലനിസനില്  നനിനസ്റ്റ്  6507  കപര്ക്കുമുളടപടട  12,108
ആളകേളകഭാണസ്റ്റ്  മുഖലമനനി  നയനിക്കുന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  യൂണനികവഴനിറ്റനി  കകേഭാകളജനിടല  കകേഭാപനിയടനി  വനിഷയവമഭായനി
ബന്ധടപടുതനി  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന  നനിങ്ങള  സമരലാം  നടതനിയനികല;
കകേഭാപനിയടനിചസ്റ്റ്  കുഴപലാം  കേഭാണനിച  രകണഭാ  മൂകനഭാ  ആളകേളടകതനിടര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം  മുഴുവന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേടളയുലാം  കദ്രഭാഹനിക്കുന
നനിലപഭാടുമഭായനി  നനിങ്ങള  സമരരലാംഗതസ്റ്റ്  വന.  അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്,  കുറചസ്റ്റ്  ദനിവസലാം
കേഴനിഞ്ഞെകപഭാള  അകത  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിടന  കേഭാലഭാവധനി  നതീടണടമനസ്റ്റ്
ആവശലടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള സമരലാം നടതനി; നഭാണമുകണഭാ നനിങ്ങളകസ്റ്റ്? ഇതഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്, കഷകസ്റ്റ്പനിയര് ഇനണഭായനിരുടനങ്കനില് 'കേഭാപടലകമ നനിടന കപകരഭാ
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യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.?   Hypocrisy,  Thy  Name is  UDF'  എനസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുമഭായനിരുന.
രഭാഷതീയതനില്  അന്തസ്സുലാം  ആത്മഭാര്തതയുലാം  നനിലപഭാടുലാം  കവണലാം.  ഒരു
നയമുണഭാകേണലാം.  രഭാഷതീയലാം  എന പറഞ്ഞെഭാല് ടചളനിയനില്  കുതനിയ വടനികപഭാടല
ആകേരുതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  സസ്വതീകേരനിച  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  രഭാഷതീയതനിനസ്റ്റ്  അപമഭാനമകല?  റഭാങ്കസ്റ്റ്
ലനിസസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  സമരലാം  ടചയ്യുന,  അകത  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  നതീടനി
ടകേഭാടുതനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ടകേഭാടുകണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  സമരലാം  നടത്തുന.  രഭാഷതീയ
മുതടലടുപനിനസ്റ്റ് പറ്റനിയതസ്റ്റ് ഏതഭാകണഭാ അതഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട രതീതനി. 

പനിണറഭായനി  സര്കഭാരനിടന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  ഭരണകനടലാം  വനികേസനമഭാണസ്റ്റ്.
നമ്മുടട  കേഭാലലാം  ടകേഭാതനിക്കുന  വനികേസന  പദതനികേള,  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നമ്മേള
ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്,  മറ്റഭാരുലാം  ഇതുവടര  ചനിന്തനിചനിടനിലഭാതതസ്റ്റ്;  എനഭാല്  ആധനനികേ
സഭാമൂഹലജതീവനിതലാം  ആവശലടപടുന  പദതനികേള  ആവനിഷരനിക്കുകേയുലാം
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനി  കപഭാജക്ടനിടനപറ്റനിടയഭാനലാം
പറയുനനില.  നനിങ്ങള അതനിടലടുത സമതീപനലാം എന്തഭാണസ്റ്റ്?  കകേരളകതഭാടസ്റ്റ്,  കകേരള
രഭാഷതീയകതഭാടസ്റ്റ്,  ചരനിത്രകതഭാടസ്റ്റ്  ടനറനികകേടസ്റ്റ്  ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുന  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന
മലതീമസമഭായ രഭാഷതീയ സമതീപനലാം. നനിങ്ങള  എലഭാ വനികേസനപക്രതീയടയയുലാം സമരലാം
നടതനിയുലാം  കകേസസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുലാം  ദരഭാകരഭാപണങ്ങള  ഉയര്തനിയുലാം  തടയഭാനഭാണസ്റ്റ്
ശമനിചതസ്റ്റ്.  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷകഭാലടത യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എന പതനിപക്ഷ മുനണനിയുടട
പവര്തനതനിടന  ബഭാലനസസ്റ്റ്  ഷതീറ്റസ്റ്റ്  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  കചഭാദനിചഭാല്  അതസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ
ഇവനിടട  പറയഭാന  സഭാധനിക്കൂ.  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനവലാം  ടഗയനില്
പദതനിയുടമലഭാലാം  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാകഭാന  കേഴനിയഭാടത
മുടങ്ങനിയതകല;  പൂടനികപഭായതകല?  അടതലഭാലാം  സമരലാം  നടതനി  നനിങ്ങള  തടയഭാന
ശമനിച.  എടന ജനിലയഭായ കകേഭാഴനികകഭാടസ്റ്റ്  ടഗയനില് പദതനിടകതനിടര  ഹര്തഭാല്
നടതനി. കകേരള  അഡനിനനികസറ്റതീവസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  പുതനിയ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളകസ്റ്റ് പകചഭാദനകേരമഭായ, വനിപവകേരമഭായ പരനിഷഭാരമഭാണസ്റ്റ്. കകേരളലാം
രൂപതീകേരനിച  അനമുതല് നമ്മേള ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്,  ഇച്ഛേഭാശകനിയുള്ള പനിണറഭായനി
വനിജയന  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നടപനിലഭാകഭാന  സഭാധനിച.  അതനിടന  കകേസസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുലാം
ടകേഭാടുപനിചലാം അടനിമറനികഭാന നനിങ്ങള ശമനിച. 18 കകേസസ്റ്റ് കകേഭാടതനി തള്ളനിയനികല?

കകേരളതനിടന വനികേസനതനിനസ്റ്റ് ഏറ്റവലാം ശകദയമഭായ ഒനകല കകേരള ബഭാങ്കസ്റ്റ്
രൂപതീകേരണലാം.  പധഭാനടപട  ചുവടുവയ്പകല?  കകേസസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുലാം  നനിസഹകേരനിചലാം
നനിങ്ങള തടയഭാന ശമനിചനികല?  ആ ടപഭാതു സമതീപനതനിടന ഭഭാഗമഭായനി  നമ്മുടട
വനികേസനതനില്  ഏറ്റവലാം  ശകദയമഭായ  ചനില  ഏടുകേള  തുനനികചര്ത  രണസ്റ്റ്
കമഖലകേളണസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്,  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷടന  ഭഭാഗമഭായ  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്,  മടറ്റഭാനസ്റ്റ്,  ടഎ.ടനി.
കമഖലയനിടല  വനികേസനലാം.  ഇഗൗ  രണസ്റ്റ്  കമഖലകേടളയുലാം  നനിങ്ങള  ടപഭാളനികഭാന
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ശമനിചതസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുലാം  സമരലാം  നടതനിയുലാം  ദരഭാകരഭാപണങ്ങളനിലൂടടയുമഭാണസ്റ്റ്.
കകേസസ്റ്റ് ടകേഭാടുതഭാല് ജനങ്ങള നനിങ്ങളടകതനിരഭായനി വരുലാം.  അതുകപഭാടല ടടലഫസ്റ്റ്
മനിഷന  പദതനിടകതനിടര  സമരലാം  ടചയ്യഭാന  ആടള  കേനിടനില.  അതസ്റ്റ്  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്
കനരനിടസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ടഎ.ടനി.  മുകനറ്റടത  തടയഭാന  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
കേഴനിയനില.  യുവഭാകളകസ്റ്റ്  കജഭാലനി  കേനിട്ടുന  ആ  രണസ്റ്റ്  കമഖലടയയുലാം  തകേര്കഭാന
ദരഭാകരഭാപണങ്ങളമഭായനി നനിങ്ങള വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട രതീതനി.  സമരലാം,
കകേസസ്റ്റ് ടകേഭാടുകല്,  ദരഭാകരഭാപണങ്ങള ഉയര്തല്  -  അതനിടന ഭഭാഗമഭായനി ടടലഫസ്റ്റ്
മനിഷന  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ആകക്ഷപമുണഭാക്കുന.  അതനിടന
വനിശദഭാലാംശങ്ങടളലഭാലാം  ഇനനി  സലാംസഭാരനിക്കുനവര്  പറയുനതഭാണസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സലാംഭഭാവന  നല്കുന  ആളകേള  തമ്മേനിലളള  ഇടപഭാടനില്  എകന്തഭാ  നടന  എനതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനി  ആടരങ്കനിലലാം  എഴുതനി  നല്കേനിയഭാല്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  അതരതനിലളള  ഒരു  പരഭാതനിയുമനിലഭാടത,  അതനിടന
കപരനില്  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  എന  മഹതഭായ  പദതനിടയ  ആകക്ഷപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ആകക്ഷപനികഭാതനിരനികഭാന  കേഴനിയനില.  2016  ടഫബ്രുവരനി  മഭാസതനില്
"നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ടകേഭാലലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  എത്ര  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച
ടകേഭാടുത്തു"  എന  സഖഭാവസ്റ്റ്  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണടന  കചഭാദലതനിനസ്റ്റ്  "  3141
വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച  ടകേഭാടുത്തു  "  എന  മറുപടനിയഭാണസ്റ്റ്  അനടത  മുഖലമനനി
നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ആ സഭാനതഭാണസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷലാം ടകേഭാണസ്റ്റ്  2,24,332  വതീടുകേള ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  അടുത ഘടതനില്,  വനിട്ടുകപഭായവര്ടകലഭാലാം  അകപക്ഷ
നല്കുനതനിനുലാം  അവരുടട  വതീടസ്റ്റ്  എന  സസ്വപ്നലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനുമുളള
അവസരലാംകൂടനി  ഉറപഭാകനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  സഹനിക്കുനനില.  അതനിടന  ഉന്മൂലനലാം  ടചയ്യഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം
ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ടഎ.ടനി.  രലാംഗത്തുളള  വനമുകനറ്റലാം  എന്തഭാണസ്റ്റ്?  2016-2020  കേഭാലയളവസ്റ്റ്
മഭാത്രലാം പരനികശഭാധനിചഭാല്,  കേയറ്റുമതനി  വരുമഭാനലാം,  കേമ്പനനികേളടട  എണ്ണലാം,  ടതഭാഴനില്
എനതീ  കമഖലകേളനില്  വനിസയകേരമഭായ  വളര്ചയുണഭായനി.  തനിരുവനന്തപുരലാം
ടടകകഭാപഭാര്കനില്  കടഭാറസസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്,  ബനികഗഡസ്റ്റ്,  സണ്  ടടകേസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
ടസഭാലന്യൂഷനസസ്റ്റ് കപഭാലളള വമ്പന കേമ്പനനികേള വന.  ടഎ.ടനി.യുടട ബനില്റ്റസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്
ടസയ്സനിനസ്റ്റ്  വലനിയ  നനിലയനിലളള  മുകനറ്റമുണഭായനി.  ഇനകഫഭാപഭാര്കനില്  ഒമ്പതസ്റ്റ്
ലക്ഷതനിലധനികേലാം  സസ്വയര്  ഫതീറ്റസ്റ്റ്  വനിസ്തൃതനി  വര്ദനിച.  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  മനിഷന
സഭാര്വ്വകദശതീയവലാം  കദശതീയവമഭായ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനികഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിടനടയലഭാലാം
ഭഭാഗമഭായുളള  വലനിയ  മുകനറ്റലാം  നമുക്കുണഭായനി.  അഴനിമതനിയുടട  കേഭാരലതനില്  നനിങ്ങള
വലനിയ  കതഭാതനില്  സലാംസഭാരനിച.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാല്  അഴനിമതനിയുടട
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ഉപഭാസകേരകല;  മനുഷലനസ്റ്റ്  ഓകനിജന കപഭാടല അഴനിമതനിയനിടലങ്കനില്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഉകണഭാ? നനിങ്ങളടട ചരനിത്രലാം അതകല? നനിങ്ങളടട കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചേസ്റ്റ് വര്ഷകഭാലടത
ഭരണതനിനനിടയനില് അഴനിമതനിടകതനിടര എടുത എത്ര വനിജനിലനസസ്റ്റ് കകേസ്സുകേളഭാണസ്റ്റ്
പനിനവലനിചതസ്റ്റ്;  വനിജനിലനസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് പനിനവലനികഭാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്;
അതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിചസ്റ്റ്  തതീകരണതകല?  അനടത ആഭലന്തര വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ
മറുപടനിയുണസ്റ്റ്. പമഭാദമഭായ 17 കകേസ്സുകേള നനിങ്ങള പനിനവലനിച. അഴനിമതനി കകേസ്സുകേളലാം
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  എതനിടരയുളള  കകേസ്സുകേളലാം  പനിനവലനിക്കുനതനില്  പകതലകേ
ടടനപുണലമഭാണസ്റ്റ്,  അതനില്  കേലഭാകേഭാരനഭാരഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള.  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
തുടരുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പഭാലഭാരനിവടലാം  പഭാലലാം  അഴനിമതനി  മുതല് ഒരുപഭാടുണസ്റ്റ്.  മനനിമഭാര്ക്കുലാം
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  എതനിടരയുളള  അഴനിമതനിയുടട  പരമ്പരതടന  നനിങ്ങളടട
ഭരണകേഭാലത്തുണഭായതഭാണസ്റ്റ്.  അനടത  മനനിമഭാരനില്  പലരുലാം  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
അകനസ്വഷണലാം  കനരനിടുനമുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  കേണ്സളടനസനികേളടട
എണ്ണലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ്; അതനിടന സനിതനി എന്തഭാണസ്റ്റ്? നനിങ്ങളടട ഓകരഭാ കപഭാജക്ടനിലലാം
10-20  കേണ്സളടനസനികേള  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  P.W.C.  നനിങ്ങളടട  കേഭാലത്തുമുണസ്റ്റ്.
ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  ടമഡനികല്  കകേഭാകളജുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഒരു
കേണ്സളടനസനിടയ  നനിയമനിച.  അതനില്  അഴനിമതനിയുടണനതനിടന  കപരനില്
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം  നടക്കുകേയകല?  വയനഭാടസ്റ്റ്  വനിമഭാനതഭാവളലാം,  എയര്
ബസസ്റ്റ്  പദതനി  തുടങ്ങനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാകേഭാത  പദതനിയുടട  കപരനില്
കേണ്സളടനസനിടയ  ഏര്ടപടുതനിയതനിനസ്റ്റ്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
ടകേഭാടുതടതനകൂടനി  പറയണലാം.  അതുലാംകൂടനി  നമുകസ്റ്റ്  ചര്ച  ടചയ്യഭാലാം.  ഇഗൗ
സര്കഭാരനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് അതരതനിലളള ഒരു കേഭാരലവലാം നടതഭാന കേഴനിയനില.
നനിപ,  ഓഖനി,  പളയലാം  തുടങ്ങനിയ  പശങ്ങടളഭാടക  വനകപഭാള  പരനിഷ്കൃത
ജനഭാധനിപതല സലാംവനിധഭാനതനിടന ഭഭാഗമഭായുളള പതനിപക്ഷതനിടന ധര്മ്മേലാം നനിങ്ങള
നനിര്വ്വഹനികചഭാ?  മനുഷലരഭാശനി  കനരനിടനിട്ടുളള  മഹഭാദരന്തങ്ങളടട  മുഖതസ്റ്റ്
സലാംസഭാരശൂനലമഭായ  രഭാഷതീയ  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  നനിപയുടട
രകസഭാക്ഷനി  സനിസര്  ലനിനനിയുടട  കുടുലാംബടത  നനിങ്ങള  ആകക്ഷപനിചനികല;
അക്രമതനിനസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനിതനിരനിചനികല?  ഇഗൗ  സഭയനില്  മുന  അലാംഗവലാം  ഇകപഭാള
എലാം.പനി.-യുമഭായനിരുന  ആള  പളയ  ദരനിതഭാശസ്വഭാസതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടടപസകപഭാലലാം
ടകേഭാടുകരുടതനസ്റ്റ് ഇവനിടട മഭാത്രമല,  വനികദശതസ്റ്റ് പവഭാസനികേളടട മതീറ്റനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിളനിചസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെനികല;  സഭാലറനി  ചലഞ്ചേസ്റ്റ്  ടപഭാളനികഭാന  സഭാധലമഭായടതലഭാലാം  നനിങ്ങള
ടചയനികല?  ആറസ്റ്റ്  ദനിവസടത  ശമ്പളലാം  മഭാറ്റനിവയണടമന  പശലാം  വനകപഭാള
അതനിടന ഉതരവസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേള കേതനിച. 
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സഭാര്വ്വകദശതീയ പശലാംസ കനടനിയ ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി ശതീമതനി ടകേ.  ടകേ.
ടടശലജ  ടതീചടറ  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്  റഭാണനി,  നനിപ  രഭാജകുമഭാരനി  തുടങ്ങനി  പല  കപരുകേള
പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ആകക്ഷപനിച,  മതീഡനിയമഭാനനിയ  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ആകക്ഷപനിച.  ഇതനിടന
പരഭാജയടപടുതഭാന  സഭാധലമഭായടതലഭാലാം  നടതനി.  വനികദശത്തുനനിനസ്റ്റ്  ആളകേടള
ടകേഭാണ്ടുവരുന  കേഭാരലതനില്  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടന
ഇടടപടലണഭായനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം കഫഭാണ് വനിളനിചസ്റ്റ് ഏര്ടപടുതനിയ ചനിലയഭാളകേള
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്  വനനികല.  വനികദശത്തുനനിനസ്റ്റ്  ആളകേടള  ടകേഭാണ്ടുവരുന
പവര്തനങ്ങള അടനിമറനികഭാന സഭാധലമഭായടതലഭാലാം ടചയ. 

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര്, പതീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്.

ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്: സര്, ഞഭാന അവസഭാനനിപനികഭാലാം. അകദ്ദേഹലാം കഫഭാണ്
വനിളനിച കേഭാരലലാംകൂടനി പറയഭാതനിരനികഭാന കേഴനിയനില.  പവഭാസനികേടള സുരക്ഷനിതമഭാകഭാന
അകദ്ദേഹലാം  മഹഭാകദവകനയുലാം  ഉസഭാകനയുലാം  വനിളനിച.  ആ  സമയതസ്റ്റ്  മഹഭാകദവന
ടചങ്ങന്നൂരനിടല  വതീടനിലനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഉസഭാന  ആദലടത  വനിമഭാനലാം  കേയറനി
നഭാദഭാപുരടത  പഭാറകടവനിടല  വതീടനിടലതനി.  ഇവടരയഭാണസ്റ്റ്  കഫഭാണനിലൂടട
ഏല്പനിചതസ്റ്റ്.  ടവറുടത  ഇഗൗവനസ്റ്റ്  മഭാകനജുടമനസ്റ്റ്  ടതീലാം  എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ടടപസ
ടചലവഴനിചസ്റ്റ്  ടപഭാടനഭാടര  ഏല്പനിചസ്റ്റ്  അവര്  പറയുനതസ്റ്റ്  കകേടസ്റ്റ്  രഭാഷതീയ  രലാംഗതസ്റ്റ്
*മഭാറനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് കകേരളതനിടന പതനിപക്ഷ കനതഭാവസ്റ്റ്.  ഏറ്റവലാം ഒടുവനില്
മഹഭാദരന്തലാം  സലാംഭവനിച  സലത്തുലാം,  ദരന്ത  മുഖടതലഭാലാം*****  കേരനിപ്പൂര്
ദരന്തമുണഭായകപഭാള അവനിടട വനസ്റ്റ് ടസല്ഫനി എടുതസ്റ്റ് കപഭായനി. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  ഞഭാന  കപഭായനിനസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്
ഉനയനിക്കുന.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടന  ******  വനിളനിചഭാണസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹലാം  ആകക്ഷപനിചതസ്റ്റ്.  ഇടതലഭാലാം  അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം  വനിളനികഭാലാം.  അകദ്ദേഹലാം
അതസ്റ്റ്  പനിനവലനികണലാം.  അടലങ്കനില്  അങ്ങസ്റ്റ്  ദയവഭായനി  കരഖയനില്  നനിനസ്റ്റ്  നതീകലാം
ടചയ്യണലാം. കേഭാരണലാം, അങ്ങടന ടചയനിടലങ്കനില് ഇനനി സലാംസഭാരനിക്കുനവരുലാം ഇതരലാം
വഭാക്കുകേള ആവര്തനിക്കുലാം. അതസ്റ്റ് ഇഗൗ സഭയുടട അന്തസനിനസ്റ്റ് നലതല. അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  സതീകര്  ഇഗൗ  അലാംഗതനികനഭാടസ്റ്റ്  ഇഗൗ  വഭാകസ്റ്റ്  പനിനവലനികഭാന
പറയണലാം.  അകദ്ദേഹലാം പനിനവലനിചനിടലങ്കനില് അങ്ങസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് കരഖയനില് നനിനസ്റ്റ് നതീകലാം
ടചയ്യണലാം.

മനി  .    സതീകര്:  അന്തസനിനസ്റ്റ്  നനിരകഭാത   പദപകയഭാഗങ്ങള  കരഖയനില്
ഉണഭാകേനില. ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ്...  അങ്ങസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ടചയ. അങ്ങസ്റ്റ് മൂനസ്റ്റ് മനിനനിടസ്റ്റ്
അധനികേമഭായനി എടുത്തു.

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം കരഖയനില്നനിനലാം നതീകലാം ടചയ.
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ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്: സര്, ഇനനി ശതീ. ടജ. പനി. നഡകയഭാടടഭാപലാം എകപഭാള
ടസല്ഫനി എടുക്കുന എന കേഭാരലലാം മഭാത്രകമ കനഭാകകണതുള്ളൂ.

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ഇവനിടട  അവതരനിപനിച  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയടത  ഞഭാന  ശകനിയുകലാം  എതനിര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ക്രനിസ്തുകദവടന  പരനിശുദ
ശുശ്രൂഷയുടട  കേഭാലഘടതനില്  പരതീശനഭാരനില്നനിനലാം  നയപമഭാണനിമഭാരനില്നനിനലാം
ടകേഭാടനിയ  പതീഡനലാം  അനുഭവനികകണനിവന  സമയതസ്റ്റ്  ആ  യഭാതനകേണസ്റ്റ്
കേരഞ്ഞുടകേഭാണ്ടുനനിന  സതീ  സമൂഹകതഭാടസ്റ്റ്  ക്രനിസ്തുകദവന  പറയുനതസ്റ്റ്,  "ജറുസകലലാം
പുത്രനിമഭാടര, നനിങ്ങള എടനടചഭാലനി കേരകയണ, നനിങ്ങടളയുലാം നനിങ്ങളടട മകടളയുലാം
ടചഭാലനി  കേരയുവനിന''  എനഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  ഇവനിടട
പകമയലാം  അവതരനിപനിച.  ഇവനിടട  നനിങ്ങള  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  അവതരനിപനിച.
അതനിടന ഞങ്ങള ടടകേകേഭാരലലാം  ടചയ്യുലാം.  ഡല്ഹനിയനില് നനിങ്ങളടട  അഖനികലന്തലഭാ
പസനിഡനനിടനതനിടര  മുതനിര്ന  23  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  കനതഭാകള ഒപനിട  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയടതടചഭാലനി  നനിങ്ങളനികപഭാള  കേരയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എടന  നഭാട്ടുകേഭാരനഭായ
ശതീ. പനി. ടജ. കുരലനുലാം ശതീ. ഗുലഭാലാം നബനി ആസഭാദലാം ഉളടപടടയുള്ള 23 കനതഭാകള
അഖനികലന്തലഭാ  പസനിഡനനിടനതനിടര  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  അവതരനിപനിചനിരനിക്കു
കേയഭാണസ്റ്റ്.  പതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  എനപറ്റനി?  പതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  കഫഭാബനിയ
പനിടനിടപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് പറയുന കപരസ്റ്റ്  "ടനി.ബനി കഫഭാബനിയ" എനഭാണസ്റ്റ്.
ടനി.ബനി  കഫഭാബനിയ എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  ഞഭാന അകനസ്വഷനിച.   "തുടര്ഭരണ കഫഭാബനിയ"
എനഭാണസ്റ്റ്.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന  തുടര്ഭരണലാം ഇവനിടടയുണഭാകേഭാന കപഭാകുനടവന
ഭയപഭാടനിലലാം  ടവപഭാളതനിലലാം  എടന്തലഭാലാം  കൃത്രനിമലാം  കേഭാണനികഭാകമഭാ  അടതഭാടക
കേഭാണനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങടളകപഭാടലയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളലാം  എനപറയഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാള  അവര്  ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങകളകഭാള  കമഭാശമഭാടണനല,
ഞങ്ങടളകപഭാടലയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളലാം  എനപറയഭാനുള്ള  ശമമഭാണസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.യുലാം
കകേഭാണ്ഗസ്സുലാം ചനില മഭാധലമങ്ങളടട സഹഭായകതഭാടട ഇകപഭാള നടതനിടകഭാണനിരനി
ക്കുനതസ്റ്റ്.  1980-കേളനില് തനിരുവനന്തപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  ഒരു ചനിമ്പഭാനസനി  കുരങ്ങസ്റ്റ്
വന. മലയഭാള സനിനനിമയനിടല ഒരു സൂപര്സഭാര് അതനിടന കേഭാണഭാന  മൃഗശഭാലയനില്
കപഭായനി.  ഇഗൗ  സൂപര്  സഭാര്  എടനകപഭാടലയഭാണകലഭാ  ഇരനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  ആ
ചനിമ്പഭാനസനി  കുരങ്ങസ്റ്റ്  ധരനിച.  ഏതഭാണസ്റ്റ്  അകത  അവസയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.,  ഞങ്ങടളകപഭാടലയഭാണസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എനസ്റ്റ്  നഭാടനില്
പചരനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ടനി.ബനി  കഫഭാബനിയയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  പുകേമറ  സൃഷ്ടനികഭാനുള്ള
പരനിശമലാം  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  സസ്വര്ണ്ണകടത്തുമഭായനി
ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ചനില  സലാംഭവങ്ങളണഭായനി.  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
ഭരണകേഭാലഘടതനിലണഭായ  ചനില  സലാംഭവങ്ങളമഭായനി  തഭാരതമലടപടുതഭാനഭാണസ്റ്റ്
മഭാധലമങ്ങളടട പനിനണകയഭാടട ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉലാം ശമനിചടകേഭാണനി
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രനിക്കുനതസ്റ്റ്.  എങ്ങടന  അതനിടന  തഭാരതമലടപടുതഭാന  കേഴനിയുലാം.  അവരുടട
ഗവണ്ടമനതടന  നനിയമനിച  ജസനിസസ്റ്റ്  ശനിവരഭാജന  കേമ്മേതീഷടന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഈ
സഭയനില്  വഭായനികഭാന  കേഴനിയുകമഭാ;  ആ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടപഭാതുസലത്തു  പരസലമഭായനി
വഭായനിചഭാല്  ടകേഭാകറഭാണ  ടടവറസസ്റ്റ് കപഭാലലാം  ഓടനിടയഭാളനിക്കുന  അവസഭാ
വനികശഷമകല;  അതുകപഭാടലയഭാകണഭാ  ഇനടത സനിതനി?  ഇനസ്റ്റ് ഒരു നഭായനികേടയ
ചുറ്റനിപറ്റനി സര്കഭാരനിടനതനിടര നതീകലാം നടതഭാന ശമനിക്കുനവര് ഓര്കണലാം. 2015-ല്
ഒരു അകനസ്വഷണലാം നടതഭാന ഞങ്ങളകസ്റ്റ് എടന്തലഭാലാം സമരങ്ങള നടകതണനിവന.
ടസക്രകടറനികയറ്റസ്റ്റ്  ഉപകരഭാധതനില്  ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  പടങ്കടുതകപഭാള
ജുഡതീഷലല് എനകേസ്വയറനി എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ് സമരലാം അവസഭാനനിപനിചകപഭാള അനടത
മുഖലമനനി പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്, ആ ജുഡതീഷലല് എനകേസ്വയറനിയനില് എടന ഓഫതീസസ്റ്റ് എങ്ങടന
വരുടമനഭാണസ്റ്റ്.  ഇനടത മുഖലമനനി എന്തഭാണസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്?  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  ഒരു  തരതനിലലാം  ബന്ധമനിലഭാത  ഒരു  ഏര്പഭാടഭാണസ്റ്റ്.
സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികകണതഭാണസ്റ്റ്.  വനിമഭാനതഭാവളലാം
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടനയുലാം  അവനിടടത  ടസകേന്യൂരനിറ്റനി  സനി.ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.-ടനയുലാം
കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ് വരുനതസ്റ്റ്.  അതകനസ്വഷനിക്കുന കേസലാംസസ്റ്റ് വകുപ്പുമഭായുലാം എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റുമഭായുലാം  ഒരു  തരതനിലലാം  ബന്ധമനിലഭാഞ്ഞെനിട്ടുലാം  ഏതകനസ്വഷണവലാം
ആകേടടടയനസ്റ്റ്   പറയുകേ  മഭാത്രമല,  കകേരള  മുഖലമനനി  ഇന്തലന  പധഭാനമനനികസ്റ്റ്
കേതയയ്ക്കുകേയുലാം ടചയ.  ഏതകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതനിനുലാം സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന
സമ്പൂര്ണ്ണ പനിനണ നല്കേഭാന തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതനിടന അര്തടമന്തഭാണസ്റ്റ്?
ഞങ്ങളടകഭാനലാം  ഒളനിപനികഭാനനില  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഏതകനസ്വഷണവലാം
നടതനിടകഭാള്ളഭാന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ആകരഭാടഭാണസ്റ്റ്?  പതനികേഭാരബദനികയഭാടട  ഈ
സലാംസഭാനടത  കേണ്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുന  ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനനികനഭാടഭാണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   പല  രൂപതനിലലാം  സലാംസഭാനടത  ബദനിമുടനിക്കുകേയകല?   ആ
ബദനിമുടനികലനിടന  സമയതസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം  കകേരളതനിനുകവണനി  സലാംസഭാരനികഭാന
വനനിട്ടുകണഭാ?  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ടവടനിക്കുറയ്ക്കുന,  അര്ഹതടപട  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
വനിഹനിതലാംകപഭാലലാം നല്കുനനില,  അരനി തരുനനില.  ഏതുവനികധനയുലാം എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഭരനിക്കുന  കകേരളടത  കദ്രഭാഹനിക്കുന  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിടന  ഏജനസനികേളഭായ
കേസലാംകസഭാ,  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകറകറ്റഭാ,  എന.ഐ.എ.-കയഭാ  ആകേടട
ഏതകനസ്വഷണവലാം  നടത്തുകേ  എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ്  പനിനണ  ടകേഭാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകുകമ്പഭാള ഈ വനിഷയതനില്  ശതീ. പനിണറഭായനി
വനിജയന  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  ഒനലാം  ഒളനിപനികഭാനനിടലനസ്റ്റ്  വലകമഭായനി
കഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സനിരമഭായനി  മുഖലമനനി  നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുകേയകല?
നനിങ്ങടളന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  കവവലഭാതനിടപടുനതസ്റ്റ്.  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  പകമയലാം
അവതരനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഒരു ടകേടകേഭാലടമനഭാണസ്റ്റ്.   അങ്ങടന പറയഭാന
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പഭാടനില.  നഭാടനില്  ദരന്തങ്ങളടട  ഒരു  പടനികേയുണഭാകുനണസ്റ്റ്.  ഈ  സമയതസ്റ്റ്
എലാം.എല്.എ.  ആയതസ്റ്റ്  ദകരലഭാഗമഭാടണനസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ചനിലയഭാളകേള  പറയുനണസ്റ്റ്.
അങ്ങടനയല,   നഭാടനിടലഭാരു  പശമുണഭാകുകമ്പഭാള  അതനിടന അഭനിമുഖതീകേരനികഭാന
ജനതടയ  സജമഭാകഭാനുള്ള  നനികയഭാഗലാം  നമുകഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  കേഭാലഘടതനില്
നനിരന്തരമഭായനി  ബദനിമുട്ടുകേളണഭായനി.  വരളച,  നനിപ,  ഓഖനി,  2018  -ലലാം  2019-ലലാം
2020-ലലാം ടവള്ളടപഭാകലാം, 2020-ല് ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 വലഭാപനടമഭാടകയുണഭായനി. ഈ
ദരന്ത  കേഭാലഘടങ്ങളനില്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനഭായനിരുനനില  കകേരളതനിടല
മുഖലമനനിടയങ്കനില്  എന്തസ്റ്റ്  സലാംഭവനിക്കുമഭായനിരുനടവനസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുന  ശരഭാശരനി
മലയഭാളനിയുടട  വനികേഭാരലാം  ഇവനിടടത  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര്കസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകുനനില.
2016-നുകശഷലാം കക്ഷമപവര്തനങ്ങളനിലലാം വനികേസന പവര്തനങ്ങളനിലലാം എടന്തലഭാലാം
കനടങ്ങളണഭാകഭാന  കേഴനിഞ്ഞു.  കക്ഷമടപനഷനുകേള  600  രൂപയനില്നനിനലാം
1300  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനികല?  ടവള്ളടപഭാകകഭാലതസ്റ്റ്  ബദനിമുടസ്റ്റ്
അനുഭവനിചവര്കസ്റ്റ്  10,000  രൂപ  വതീതലാം  ടകേഭാടുതനികല?  വനകേനിട  പദതനികേള,
ടഗയനില് സപപസ്റ്റ് സലന, കൂടലാംകുളലാം സലന, മലകയഭാര സഹകവ, കദശതീയ സഹകവ,
സഹസതീഡസ്റ്റ് ടറയനില്കവ, കദശതീയ ജലപഭാത എനനിങ്ങടന കപഭാകുന.  

ടചറുപകഭാരുടട  വനികേഭാരലാം  അറനിയുനകണഭാടയനസ്റ്റ്  കചഭാദനിച.  2018-ടല

എകകണഭാമനികേസ്റ്റ്  റനിവന്യൂവനില്  2015-16-ടല അണ്-എലാംകപഭായ്ടമനസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം  12.5

ആണസ്റ്റ്.  2019-ടല  എകകണഭാമനികേസ്റ്റ്  റനിവന്യൂവനില്  2017-18 ആയകപഭാള  അതസ്റ്റ്  11.4

ശതമഭാനമഭായനി കുറഞ്ഞുടവനസ്റ്റ് പറയുന.  അതനിനുകശഷമുള്ള കേണക്കുകേള പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്

കബഭാര്ഡനില് ലഭലമല.  എനഭാല്  CMIE  (ടസനര് കഫഭാര് കമഭാണനിറ്ററനിലാംഗസ്റ്റ്  ഇന്തലന

എകകഭാണമനി)  പറയുനതസ്റ്റ്,   2020  ജൂസല  മഭാസതനിടല  കേണകനുസരനിചസ്റ്റ്  7

ശതമഭാനമഭായനി അണ് എലാംകപഭായ്ടമനസ്റ്റ് കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുനടവനഭാണസ്റ്റ്. 

ആര്ദ്രലാം,  ഹരനിത  കകേരളലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വനിശദതീകേരനികഭാന
സമയമനിലഭാതതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  ചുരുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ടനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനികഭാന
കേഴനിഞ്ഞു.  3860  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  സുഭനിക്ഷ  കകേരളലാം  പദതനി  ടകേഭാണ്ടുവരഭാന
കേഴനിഞ്ഞു.  വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതസ്റ്റ് 45000 ക്ലെഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സഹടടകഭായനി.  5 ലക്ഷലാം
കുടനികേള ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് വര്ദനിച. 141 സ്കൂളകേളകസ്റ്റ് അഞ്ചേസ്റ്റ് കകേഭാടനി
രൂപ വതീതലാം ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണസ്റ്റ് മനികേവനിടന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകനി മഭാറ്റനി.  മൂനസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപ
വതീതലാം  395  സ്കൂളകേളക്കുലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  444 സ്കൂളകേളക്കുലാം  നല്കേനി.
സലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനില്  ഉളടപടുതനി  രകണകേഭാല്  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള   പൂര്തതീകേരനിച.
ഇകപഭാള ഏതഭാണസ്റ്റ്  140 വതീടുകേടള സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ് വലനിയ ആകക്ഷപലാം ഉനയനിചസ്റ്റ്
പുകേമറ  സൃഷ്ടനിക്കുനതസ്റ്റ്.  രകണകേഭാല്  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള  പൂര്തതീകേരനിച  കേഴനിഞ്ഞു;
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വനികേസനരലാംഗത്തുലാം മുകനറനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.അഴനിമതനിയനിലഭാടത ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ഭരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് അഴനിമതനിയുമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ്
കകേസനിലഭാത  മനനിമഭാരുണഭായനിരുകനഭാ?  അഴനിമതനികസ്റ്റ്  മഭാത്രമല  കേള്ളപണലാം
ടവളപനികഭാന  ശമനിചതനിനുകപഭാലലാം  കകേസ്സുണഭായനിരുന.  ഇനസ്റ്റ്  അടതഭാനമനിടലനസ്റ്റ്
ജനലാം തനിരനിചറനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  ടനകതഭാലനി  ഒരു ടചറനിയ മതീനടലനസ്റ്റ്  പറയഭാറുണസ്റ്റ്.
ടനകതഭാലനി  തനിമനിലാംഗലടത  വനിഴുങ്ങനിടയനസ്റ്റ്  ഒരുപകക്ഷ,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്
നഭാട്ടുകേഭാടരടകഭാണസ്റ്റ്  വനിശസ്വസനിപനികഭാന കേഴനികഞ്ഞെയ്ക്കുലാം.  അണ്ണഭാനകുഞ്ഞെസ്റ്റ് പനിടനിയഭാനടയ
ബലഭാത്കേഭാരമഭായനി  കേതീഴസ്റ്റ് ടപടുതനിടയനലാം  വനിശസ്വസനിപനികഭാന  കേഴനികഞ്ഞെയ്ക്കുലാം.
പനിണറഭായനി  വനിജയന  സര്കഭാര്  അഴനിമതനി  നടതനിടയനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാല്
വനിശസ്വസനികഭാന  അരനിയഭാഹഭാരലാം  കേഴനിക്കുന  ആടരയുലാം  കേനിട്ടുകേയനില  എനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് എടന വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന. 

1.00 PM]

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം  കേഭാകലഭാചനിതവലാം
ചരനിത്രപരവലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  ഏറ്റവലാം  പസകവമഭാണസ്റ്റ്.  പനിണറഭായനി  വനിജയന
സര്കഭാരനിടന ഭരണപരഭാജയതനിടന മുഴുനതീളചനിത്രലാം അനഭാവരണലാം ടചയ്യുനതഭാണസ്റ്റ്
ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
ഞഭാന  പനിനണയ്ക്കുന.  ഇഗൗ  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ഭൂരനിപക്ഷമുടണനള്ളതസ്റ്റ്  കകേവലലാം
സഭാകങ്കതനികേമഭാണസ്റ്റ്.  അസലാംബനി  ടതരടഞ്ഞെടുപനില്  91  സതീറ്റുണഭായനിരുന
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  പഭാര്ലടമനസ്റ്റ്  ടതരടഞ്ഞെടുപനില്  കകേവലലാം  പതനിനഭാറസ്റ്റ്
സതീറ്റനികലയസ്റ്റ്  ചുരുങ്ങനി.  അതനില്നനിനലാം കകേരള ജനത എങ്ങടന ചനിന്തനിക്കുനടവന
മറുപടനി  കേനിടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 123 സതീറ്റുകേളനില്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ആണസ്റ്റ് മുനനില്. ജനപനിനണ
നഷ്ടടപടതനിടന  മറ്റസ്റ്റ്  പകതലകേ  ടതളനിവസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിചസ്റ്റ്  പഭാഴൂര്  പടനിപ്പുരയനിടലഭാനലാം
കപഭാകകേണതനില.  ഞങ്ങളടട  അവനിശസ്വഭാസലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  പനിണറഭായനി  സര്കഭാര്
രഭാജനിവയ്ക്കുടമനസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചല  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടന  ഗഭാമഗഭാമഭാന്തരങ്ങളനിലലാം  നഗരപകദശങ്ങളനിലലാം  ജനങ്ങള അവരുടട
മനസനില്  ഒരു  അവനിശസ്വഭാസലാം  പഭാസഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ആ  ചുവടരഴുതസ്റ്റ്  വഭായനിചഭാല്
അകങ്ങയസ്റ്റ്  നലതസ്റ്റ്  എന  മഭാത്രകമ  എനനികസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളൂ.  പല  മനനിമഭാരുലാം
എകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  ജയനിലനില്  കപഭാകുനടതനസ്റ്റ്  ഭയനഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അവരുടട
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള  ആത്മഗതലാം  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.  ശനിവശങ്കര്  ടകേഭാണ്ടുവന
കേടലഭാസനിനസ്റ്റ്  തുലലലാംചഭാര്ത്തുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  അങ്ങയുടട  സഹപവര്തകേന
ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരകനഭാടടങ്കനിലലാം  ഒനസ്റ്റ്  കചഭാദനികകണതഭായനിരുനനികല;
ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്  ടചറുപകഭാരുടട  ഭഭാവനി  തകേര്ത  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ടയ  സര്കഭാര്
കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനി.  ടചറ്റക്കുടനിലകേളടട  പനിചകഭാശസ്റ്റ്  അടനിചമഭാറ്റനി  ടടലഫനിടന
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നനിങ്ങള ടഡതഭാകനി;  സഭാമ്പതനികേ രലാംഗലാം  തഭാറുമഭാറഭാകനി;  കേര്ഷകേരുടട പതതീക്ഷ
തകേര്ത്തു;  കൃകപഷനികനയുലാം  ശരതസ്റ്റ്  ലഭാലനികനയുലാം  കപഭാടലയുള്ള  ടചറുപകഭാരുടട
ടകേഭാലയഭാളനികേടള  രക്ഷനികഭാന  കകേഭാടനികേള  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  ഡല്ഹനിയനില്നനിനലാം
വകതീലനഭാടര  ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  ടകേഭാലയഭാളനികേളകസ്റ്റ്  കൂട്ടുനനിന.   കേയര്,  ടടകേതറനി,
കേശുവണനി കമഖലകേള തകേര്ത്തു; ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലലാം ടകേഭാള്ളകഭാലമഭാകനി മഭാറ്റനി;
പളയ  ഫണ്ടുലാം  ട്രഷറനി  തടനിപ്പുലാം  മുഖമുദ്രയഭാകനി;  പളയകനിറ്റുലാം  ഓണകനിറ്റുലാം
ചകരക്കുടതനില്  കേയ്യനിടഭാനുള്ള  അവസരമഭാകനി;  സനിലാംഗര്  മുതല്  ടടലഫസ്റ്റ്
മനിഷനവടര  എണ്ണമറ്റ  തടനിപ്പുസലാംഘങ്ങളടട  ടനടുനഭായകേതസ്വലാം  ഏടറ്റടുതസ്റ്റ്  വനിളങ്ങനി
നനില്ക്കുന  മനകവന്ദ്രനഭായനി  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുന.
കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങള ടവറുലാം ചടങ്ങുകേളഭായനി;  മനനിമഭാരനില് പലരുലാം ടതഭാമ്മേനികേളലാം
വനികധയരുമഭായനി.  ഇതരടമഭാരു  സര്കഭാരനിടന  വനിശസ്വഭാസതനിടലടുകഭാന  ആര്കസ്റ്റ്
കേഴനിയുടമനതഭാണസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിടന  ടപഭാരുള.  ടസയ്സസ്റ്റ്  പഭാര്കസ്റ്റ്
പദതനികസ്റ്റ് ടഎ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.യുലാം ശതീ. എലാം. ശനിവശങ്കറുലാം തമ്മേനിലണഭാകനിയ കേരഭാര്
എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികചഭാ?  അവനിടട  രണ്ടുകപരുലാം  ഒരുമനിചകപഭായതസ്റ്റ്
എന്തനിനഭാടണനസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികചഭാ;  സനി.പനി.ടഎ.-യുടട  മുഖപത്രമഭായ  ജനയുഗലാം
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ  വഭാര്ത  അങ്ങസ്റ്റ്  വഭായനികചഭാ?  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിടന  ഫ്ലെെഭാറ്റനില്
എലാം.  ശനിവശങ്കര്  കപഭായതനിടനപറ്റനി  പൂജപ്പുര  കപഭാലതീസനില്  മന്യൂസനിയലാം  എ.സനി.-കസ്റ്റ്
പരഭാതനിയുണഭായനിരുന  വനിവരലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  അറനികഞ്ഞെഭാ;  ഇഗൗ  വനിവരലാം  അങ്ങടയ
അറനിയനിചനിടലങ്കനില്  ഇനലനിജനസനിടന  കമധഭാവനിടയ  നനിങ്ങള  പുറതഭാക്കുകമഭാ;
നനിങ്ങള അറനിഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ്  കേള്ളലാം നടനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ചക്രവന്യൂഹതനില്നനിനലാം
നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  പുറത്തുകപഭാകേഭാന  കേഴനിയനില.  ഒരു  വനികദശകേഭാരല  മനനി  സസ്വന്തലാം
മനനിസഭയനിലള്ള  ഇന്തലയനിടല  ആദലടത  മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം
ഇകപഭാള വനിശുദ ഖുര്ആനുമഭായനി ടതകകഭാട്ടുലാം വടകകഭാട്ടുലാം നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ജഭാതനിയുലാം
മതവലാം ഇത്ര പചയഭായനി പറഞ്ഞെസ്റ്റ് ഒരു സഹപവര്തകേന രഭാഷതീയലാം കേളനിക്കുകമ്പഭാള,
അരുടതനസ്റ്റ് പറയഭാന നനിങ്ങള എവനിടടകപഭായനി?  ശനിഖണ്ഡനിടയ മുനനനിര്തനി യുദലാം
ടചയസ്റ്റ്  തടന  കതഭാല്പനികഭാന  അര്ജ്ജുനടന  ഉപകദശനിച  ഭതീഷ്മെടരപറ്റനി  നമ്മേള
കകേടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  അദഭാനനി  മഭാമകനഭാടസ്റ്റ്  മരുമകേടള  മുനനനിര്തനി  എടന
കതഭാല്പനിക്കൂ എനപറഞ്ഞെ മുഖലമനനി ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയടനപറ്റനി ആദലമഭായനി
ഞങ്ങള കകേളക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരലാം വനിമഭാനതഭാവളലാം  അകല്ദഭാമയഭായനി.
കയശുവനിടന  ഒറ്റുടകേഭാടുത  ചനിലനികഭാശസ്റ്റ്  യൂദഭാസസ്റ്റ്  വലനിടചറനിഞ്ഞെ  കകേന്ദ്രമഭാണസ്റ്റ്
അകല്ദഭാമടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള ഓര്കണലാം.  'കേടകസ്റ്റ്  പുറതസ്റ്റ്'  എനസ്റ്റ്  മഭാധലമങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
പറയുന മുഖലമനനി, 'വരൂ അകേകതയസ്റ്റ്,  തടനിപ്പുകേഭാടര വരൂ'  എനപറയുന. അവര്
ക്ലെനിഫസ്റ്റ്  ഹഗൗസനിലലാം  ടസക്രകടറനിയറ്റനിലലാം  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിലലാം  കേയറനി
കമയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.  ശനിവശങ്കര്  തഭാങ്കടള  ബഭാകസ്റ്റ്ടമയനില്  ടചയ്യുനകണഭാ;
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അരുതഭാത എടന്തങ്കനിലലാം  രഹസലലാം  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  ടടകേയനിലകണഭാ;  അതസ്റ്റ്
പുറത്തുവനിടുടമനസ്റ്റ് നനിങ്ങള കപടനിക്കുനകണഭാ? ആ ഭയമകല ഇത്ര ചതീഞ്ഞെസ്റ്റ് നഭാറനിയനിട്ടുലാം
എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  സലാംരക്ഷനിക്കുന  നനിങ്ങളടട  നടപടനി.  അവനിശസ്വഭാസലാം
കേഴനിയുകമ്പഭാള  ജനങ്ങളടട  പനിനണ  വര്ദനിക്കുലാം.  എനനികസ്റ്റ്  ഒരു  കേഭാരലകമ
പറയഭാനുള്ളൂ;  അപ്പുറതനിരനിക്കുന,  ആര്ത്തുലസനിചനിരനിക്കുനവരനില്  കമഭാഹമുകരഭായ
ആടരങ്കനിലമുടണങ്കനില് വനിളനിചസ്റ്റ് പറയണലാം: 'മനിസര് പനിണറഭായനി നനിങ്ങള നഗ്നനഭാണസ്റ്റ് '
എനസ്റ്റ്. അങ്ങടന  പറയഭാന ആണതമുള്ളവടര ഞങ്ങള ടവല്ലുവനിളനിക്കുന. 

പനിയടപടവടര, ഇവനിടട നനിങ്ങള അറനികയണ ഒരു വസ്തുതയുണസ്റ്റ്;  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന
പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  എടന  കപടനിപനിചതഭാടണനസ്റ്റ് ഇവനിടട  പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങളല  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന
ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്;  അങ്ങയുടട  കനതഭാവസ്റ്റ്  ഇ.  ബഭാലഭാനനനഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള
ബനി.ടജ.പനി.-കസ്റ്റ്  എതനിരഭാകണഭാ;  നനിങ്ങള  ഇന്തലയനിടല  ഏടതങ്കനിലലാം  ഒരു
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്   ബനി.ടജ.പനി.-കസ്റ്റ്  എതനിടര  ടതരടഞ്ഞെടുപനില്  മതരനികഭാന
കപഭായനിട്ടുകണഭാ?  ശതീ.  സതീതഭാറഭാലാം  ടയച്ചൂരനിടയ  പഭാര്ലടമനനില്  ടകേഭാണ്ടു
വരഭാടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിടസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  പരഭാജയടപടുതനിയനികല;  ആ  നനിങ്ങളഭാകണഭാ
ബനി.ടജ.പനി.-ടയപറ്റനി  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ഞങ്ങടള  കപടനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ഒരു  കേഭാരലലാം
ഓര്മ്മേനികണലാം. ശതീ. എല്. ടകേ. അദസ്വഭാനനിയുടട ‘My Country My Life’ എന
പുസ്തകേതനിടന  444-ാ  കപജസ്റ്റ്  വഭായനികണലാം.  ടചഭാവ്വഭാഴ്ചകേളനിടല  അതഭാഴവനിരുനസ്റ്റ്
നനിങ്ങളടട  കനതഭാകള  ഒനനിചനിരുനസ്റ്റ്  കേഴനിചതഭാണസ്റ്റ്.  ഗഭാന്ധനിവധടതത്തുടര്നസ്റ്റ്
ജനപനിനണ  നഷ്ടടപടസ്റ്റ്  പുറതനിറങ്ങഭാന  കേഴനിയഭാത  സലാംഘപരനിവഭാറനിടന
നനിങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഡല്ഹനിയനില്  കുടനിയനിരുതനിയടതനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
ഓര്കണലാം.  എലാം.  ശനിവശങ്കര്  അങ്ങയുടട  ടടപവറ്റസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയഭാണസ്റ്റ്.
ഭരണഘടനയുടട  ആര്ടനികനിള  166  (3)  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  ഗവര്ണര്മഭാര്
പുറടപടുവനിക്കുന Rules of Business in Government കൃതലതകയഭാടട പഭാലനികഭാന
മുഖലമനനിയുലാം  മറ്റസ്റ്റ്  മനനിമഭാരുലാം  ബഭാധലസരഭാണസ്റ്റ്.   റൂളസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
അനുസരനിചസ്റ്റ്  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  കുറ്റലാം  നനിങ്ങളടടതടന  കുറ്റമഭാണസ്റ്റ്.  മഭാനവലാം
മരലഭാദയുമുടണങ്കനില്  നനിങ്ങള രഭാജനിവചസ്റ്റ്  പുറത്തുകപഭാകേണലാം.  സസ്വന്തലാം  വകുപ്പുകേളനില്
ക്രനിമനിനല്  സസ്വഭഭാവമുള്ളവരുടട  ക്രമകകടസ്റ്റ്  കേണനിടലനസ്റ്റ്  നടനിക്കുന  മുഖലമനതീ,
അങ്ങഭാകണഭാ നതീതനിനനിഷ്ഠന? ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന പതനികരഭാധനിക്കുനതനില് ഗുരുതരമഭായ
വതീഴ്ചയഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിനുണഭായതസ്റ്റ്.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലഘടടത,  മറുപടനി
പറകയണഭാതകപഭാള  കേസ്വഭാറസനനനില്  കപഭാകേഭാനുലാം  നനിരതീക്ഷണതനില്
ഇരനികഭാനുടമഭാടകയുള്ള തടനിപസ്റ്റ്  മഭാധലമമഭാകനി  നനിങ്ങള  മഭാറ്റനി.  അതഭാണസ്റ്റ്  പധഭാന
കേഭാരലലാം.  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളടകതനിടര ആകരഭാപണലാം പറയരുടതനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.
ഇതസ്റ്റ്  (ഒരു  കേടലഭാസസ്റ്റ്  ഉയര്തനികഭാണനിച)  1995-ല്  ടകേ.  കേരുണഭാകേരടന
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കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളകസ്റ്റ്  എതനിടര  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  ആകരഭാപണമഭാണസ്റ്റ്,
സമയക്കുറവടകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന വഭായനിക്കുനനില.  ഒരു കേഭാരലലാം നനിങ്ങള ഓര്മ്മേനികണലാം.
അധനികേഭാരതനിടന ഇടനഭാഴനികേളനില് ഒരു കേഭാടലഭാച കകേളക്കുനണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനതീ,  ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.,  ചടയന  കഗഭാവനിനന,  പനി.  ജയരഭാജന  എനനിവരുടട
മകടളപറ്റനി  ഞങ്ങള  പറഞ്ഞെനിടനില.  മുഖലമനനിയുടട  മകേളടട  കേമ്പനനിടയപറ്റനി
ഞങ്ങള പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞെകപഭാള ടവബ്ടടസറ്റസ്റ്റ്  അപതലക്ഷമഭായനി;  അകതഭാടടഭാപലാം
ഒരു  വനിവഭാദ  വലവസഭായനിയുടട  പണലാം  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ഒഴുകേനിടയത്തുനതനിനസ്റ്റ്  ഇടവന;
ടടപസസ്റ്റ് വഭാടര്ഹഗൗസസ്റ്റ്  കൂപറനിടന കേണ്സളടനനിടന കേണ്ടു;  ശതീ.  രവനി  പനിള്ളയുടട
കേമ്പനനിയനില് അകനസ്വഷനിചകപഭാള മറ്റസ്റ്റ്  പലതുലാം കേണ്ടു.  ഇടതഭാടക അകനസ്വഷനികഭാന
ടടധരലമുകണഭാ;  ഇടലങ്കനില്  എടന  കപരനില്  കകേടസടുകഭാന  ടടധരലമുകണഭാ?
ഇകഭാരലതനില്  ഞഭാന  നനിങ്ങടള  ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  രമണ്
ശതീവഭാസ്തവടയപറ്റനി  അങ്ങസ്റ്റ്  1991-ല്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ടകേഭാള്ളരുതഭാത
ശതീവഭാസ്തവടയനഭാണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്  മടനിയനിടലടുത്തുവചസ്റ്റ്  ലഭാളനിക്കുനതസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാടണനസ്റ്റ്
ഞങ്ങളകറനിയഭാലാം.  പടണഭാരു  മുദ്രഭാവഭാകേലമുണഭായനിരുന.  'അചതകമകനഭാന
കേമ്മേന്യൂണനിസഭാകണഭാ,  അകലയല';  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാര്തടന
വനിളനിക്കുന, 'പനിണറഭായനി വനിജയന കേമ്മേന്യൂണനിസഭാകണഭാ, അകലയല'. 

ഇവനിടട ഒരു കേഭാരലലാംകൂടനി ഞഭാന പറയുന;  ടനലസ്റ്റ് ല്ല്  സലാംഭരണതനിടന മറവനില്
അങ്ങസ്റ്റ് അദലക്ഷനഭായനി 73  കകേഭാടനി രൂപയുടട അഴനിമതനി  നടതനിയനിരനിക്കുന. കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുലാം സനിവനില് സടടപസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനിയുലാം അറനിഞ്ഞെനിടനില.  11-1-2018-ല്
അങ്ങയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗതനിടലടുത  തതീരുമഭാനടതത്തുടര്നസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല  50  വനകേനിട  മനില്ലുകേഭാര്കസ്റ്റ്  എഴുപതനിമൂനസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
ലഭാഭമുണഭാകനി  ഖജനഭാവനിനസ്റ്റ്  നഷ്ടലാം  വരുതനിയനിരനിക്കുന.  നനിങ്ങളടട
വനികദശയഭാത്രടയപറ്റനി  പല  കചഭാദലങ്ങള  ഉനയനിച.  വനികദശയഭാത്രയുടട  കചഭാദലലാം
ഉനയനിചഭാല് എലഭാ വനിവരങ്ങളലാം കേനിട്ടുലാം;  കൂടട  അനുഗമനിചവടരയുലാം അകതഭാടടഭാപലാം
ടചലവഭായ തുകേടയയുലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഉനയനിച ഒനപതസ്റ്റ് കചഭാദലതനിനസ്റ്റ് ഇതുവകരയുലാം
മറുപടനി കേനിടനിയനിടനില. അലന-തഭാഹമഭാടര നനിങ്ങള എന.ടഎ.എ.-കസ്റ്റ് ടകേഭാടുതനികല;
നനിങ്ങള  ഏഴസ്റ്റ്  നകടടലറ്റുകേടള  ടവടനിവചസ്റ്റ്  ടകേഭാനനികല;   എവനിടടയഭായനിരുന
നനിങ്ങളടട  കസ്നേഹലാം?  പണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  പഠനിപനിച  മുദ്രഭാവഭാകേലമഭാണസ്റ്റ്  ആ  പഭാവങ്ങള
ഏറ്റുവനിളനിചതസ്റ്റ്.  'ശത്രുകടള  ടകേഭാനസ്റ്റ്  കചഭാരക്കുടല്  മഭാല  ധരനിക്കുവനിന,
വഭാരനിക്കുന്തങ്ങടളടകഭാണസ്റ്റ്  രഭാജലലാം  ടവടനിപനിടനിക്കുവനിന'  ആ  മുദ്രഭാവഭാകേലലാം  നനിങ്ങള
പനിനവലനികചഭാ?  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടത്തുകേഭാടരയുലാം  രഭാജലകദ്രഭാഹ
പവര്തകേടരയുലാം തടനിപ്പുകേഭാടരയുലാം ഉകദലഭാഗസടരയുലാം നനിയനനികഭാന കേഴനിയഭാടത
ചക്രവന്യൂഹതനില്  അകേടപടനിരനിക്കുന ഒരു മുഖലമനനിയഭായനി  അങ്ങസ്റ്റ്  തുടരുനതനിലലാം
നലതസ്റ്റ് രഭാജനിവചസ്റ്റ് പുറത്തുകപഭാകകേണതഭാണസ്റ്റ് എനപറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന. 
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ശതീ  .    മഭാണനി സനി  .    കേഭാപന:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷലാം ടകേഭാണ്ടുവന
ഈ  അവനിശസ്വഭാസപകമയടത  ഞഭാന  ശകനിയുകലാം  എതനിര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
നഭാകലകേഭാല്  വര്ഷമഭായനി  കകേരളലാം  ഭരനിക്കുന  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര്  ഒകടടറ
ജനകക്ഷമ  പവര്തനങ്ങളമഭായനി  മുകനഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന
വനികേസനതനില്  സുസനിരത  ടടകേവരനിക്കുകേയുലാം  മുകനഭാട്ടുള്ള  പഭാതയനില്  എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം  ആളകേടളയുലാം  ഒപലാം  കചര്ക്കുകേയുലാം  വരുലാംതലമുറടയ  നഭാളടത
ടവല്ലുവനിളനികേടള  കനരനിടഭാന  സജരഭാക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുകേടയന  വനിശഭാലലക്ഷലലാം
മുനനനിര്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്കഭാര്  വനിവനിധ  ജനകക്ഷമ  വനികേസന
പവര്തനങ്ങളമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്.  ഈ  സര്കഭാരനിടന  ജനകക്ഷമ
പവര്തനങ്ങള  കകേരളതനിടല  ജനസമൂഹലാം  അഭനിമഭാനകതഭാടട  പറയുടമനസ്റ്റ്
എനനിക്കുറപ്പുണസ്റ്റ്. ഈ സര്കഭാരനിടന കേരുതനഭായ സഭാരഥനിയഭായ  ശതീ. പനിണറഭായനി
വനിജയടന  ഞഭാന  അകങ്ങയറ്റലാം  അഭനിനനനിക്കുന.  ഇവനിടട  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷലാം സര്കഭാരനിടനതനിടര ഉനയനിക്കുന ആകരഭാപണങ്ങളകസ്റ്റ് കേഴമ്പനിടലന
കേഭാരലലാം  ഓകരഭാകനഭാകരഭാനഭായനി  പുറത്തുവനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
തുടകതനില്തടന  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്രകതഭാടസ്റ്റ്  യുകമഭായ
ഏജനസനികേടളടകഭാണസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികഭാന  കേതസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ഈ
സര്കഭാരനിടന  അഴനിമതനിടകതനിരഭായ  കപഭാരഭാടതനിടന  ഉതകമഭാദഭാഹരണമഭാണസ്റ്റ്.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  മഹഭാമഭാരനിടകതനിടര  സര്കഭാരനിടന  പവര്തനകതഭാടടഭാപലാം
ഒരുമനിചനനിനസ്റ്റ് ജനങ്ങടള രക്ഷനികഭാനുള്ള ദഗൗതലലാം ഏടറ്റടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ഈ സമയതസ്റ്റ്
നഭാലാം  ടചകയ്യണതസ്റ്റ്.  ഈ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  ഒടനവധനി
ജനകക്ഷമ  പവര്തനങ്ങള  നടപനിലഭാകനിയതുകൂടഭാടത  ചനിലതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാകനി
ടകഭാണനിരനിക്കുനമുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേതനിലഭാദലമഭായനി ഈ സര്കഭാര് ഭനിനകശഷനികഭാര്കസ്റ്റ്
ടതഭാഴനില്  നല്കുവഭാന  ആരലാംഭനിച.  സഭാമ്പതനികേ  ബദനിമുട്ടുകേളകനിടയനിലലാം
എനകഡഭാസളഫഭാന ദരനിതബഭാധനിതരുടട കേടലാം എഴുതനിതള്ളനി.  ഈ സര്കഭാരനിടന
ഭക്ഷല  ടപഭാതുവനിതരണ  രലാംഗലാം  രഭാജലതനിനുതടന  മഭാതൃകേയഭായനികഴനിഞ്ഞു.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കേഭാലയളവനില്  എലഭാ  കറഷന  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം  സഗൗജനല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള വനിതരണലാം ടചയതസ്റ്റ് എടുത്തുപറയതക കനടങ്ങളനില് ഒനഭാണസ്റ്റ്.
ഈ  സര്കഭാര്  87.39  ലക്ഷലാം  കേഭാര്ഡുടമകേളകസ്റ്റ്  17  ഇനലാം  അവശല
സഭാധനങ്ങളടങ്ങനിയ  പലവലഞ്ജനകനിറ്റസ്റ്റ്  സഗൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം  നടതനി.
മഭാത്രമല,  എലഭാ  കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം ഇകപഭാള ഓണകനിറ്റുകേള വനിതരണലാം
ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുന  എനതസ്റ്റ്  കേണനിടലനസ്റ്റ്  നടനികഭാന  നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിയനില.
കകേരളതനില് ഒരനികലലാം നടപനിലഭാകഭാന കേഴനിയനിടലനസ്റ്റ്  എഴുതനിതള്ളനിയ ടഗയനില്
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ടടപപസ്റ്റ്  ടടലന  പദതനി,  ടകേഭാചനി  ടമകട്രഭായുടട  പൂര്തതീകേരണലാം,  കേണ്ണൂര്
വനിമഭാനതഭാവള  പൂര്തതീകേരണലാം  എനനിവ  ഈ  സര്കഭാരനിടന  അഭനിമഭാനകേരമഭായ
കനടങ്ങളനില് ചനിലതഭാണസ്റ്റ്. 

2,25,000  വതീടുകേള പണനിതതുമൂലലാം കകേരളതനിടല പഭാവങ്ങളകസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് എന
സസ്വപ്നലാം യഭാഥഭാര്തലമഭായനി.  ഈ സര്കഭാര് കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗതസ്റ്റ് വനിള ഇനഷസ്വറനസുലാം
നവതീന  പദതനികേളലാം  ആവനിഷരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാകനിവരുന.  ടപഭാതുഗതഭാഗതലാം
സുഗമമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസന  രലാംഗതസ്റ്റ്  ചരനിത്രലാം  സൃഷ്ടനിച
സര്കഭാരഭാണനിതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരടന  കനതൃതസ്വലാം  സലാംസഭാന  കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്
അകങ്ങയറ്റടത മുകനറ്റമഭാണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിടന പതനിഫലനലാം
കകേരളതനിടന  എലഭാ  കറഭാഡുകേളനിലലാം  നമുകസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുലാം.  കറഭാഡുകേളടടയുലാം
പഭാലങ്ങളടടയുലാം  ചനിടയഭായ  നനിര്മ്മേഭാണപവര്തനങ്ങള  ഇകപഭാഴുലാം
നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  കുടനികേളടട  സര്ഗ്ഗകശഷനി
പകേടനിപനികഭാന  ഈ  സര്കഭാര്  വനിവനിധ  സഭാധലതകേളഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണ  യജതനിലൂടട  സൃഷ്ടനികടപട  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വഴനി
സഭാധലമഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനിടയയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനിടയയുലാം  ഞഭാന ഈ അവസരതനില് പകതലകേലാം അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനടത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളകസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര്
വഭാഗഭാനലാം നല്കേനിയ ടപഭാതുസര്വ്വതീസസ്റ്റ് എന ആശയലാം യഭാഥഭാര്തലമഭാകനി.  ഇതുവഴനി
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളടട  ഏകകേഭാപനലാം   നടപനിലഭാകനികഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിലൂടട
നമ്മുടട  നഭാടനിടല  വനികേസന  പവര്തനങ്ങളടട  കേഭാലതഭാമസലാം  കുറയ്ക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞുടവനസ്റ്റ്  ഞഭാന  വനിശസ്വസനിക്കുന.  കകേരളതനില്  രണസ്റ്റ്  പഭാവശലമുണഭായ
മഹഭാപളയതനില്  തകേര്നകപഭായ  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളടട  പുനരുദഭാരണതനിനസ്റ്റ്
സര്കഭാര്  900  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗല
കമഖലയനില് ശകദയമഭായ കനടങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഈ സര്കഭാര് ടടകേവരനിചതസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗല
കമഖലടയ  ചലനഭാത്മകേമഭായ  രതീതനിയനില്  പുനരുദരനിക്കുവഭാന  ഈ  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞു. അകനകേലാം പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകനി
മഭാറ്റനിയതുലാം  സര്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിടല  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറ്റണ്  പരനിഷരനിചതുലാം
ഇതനില്ടപടുന.  ഇതരലാം  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  സഗൗജനല
ചനികേനിതയുലാം  മരുനലാം  പഭാവടപടവര്കസ്റ്റ്  സുലഭമഭായനി  ലഭനിക്കുന.  ഇതരലാം
പവര്തനങ്ങളനിലൂടട  രഭാജലടത  മനികേച  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ആദലടത  പനണസ്റ്റ്  സഭാനങ്ങളലാം  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച.  നമ്മുടട  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  കേരുതലഭായനി  'അമ്മേമനസസ്റ്റ്'  എന  പദതനി  നടപഭാകനി.
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കൂടഭാടത  14  ജനിലകേളനിലലാം  'അമൃതലാം  ആകരഭാഗലലാം'  പദതനി.  മനികേവസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കരഭാഗതീസഗൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുലാം  ചനികേനിതഭാ  ടചലവസ്റ്റ്
കുറയ്ക്കുനതനിനുമടകലാം വലനിയ ലക്ഷലമഭായനി  ടകേഭാണ്ടുവന ഒനഭാണസ്റ്റ്  ആര്ദ്രലാം മനിഷന.
ഇടതലഭാലാം  ആകരഭാഗല  രലാംഗതസ്റ്റ്  ഇച്ഛേഭാശകനിയുള്ള  സര്കഭാര്  നടത്തുന  നനിരവധനി
കനടങ്ങളനില്  ചനിലതഭാണസ്റ്റ്.  നനിപ  എന  മഹഭാകരഭാഗടത  പനിടനിചടകേടനിയതുലാം
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  എന  മഹഭാമഭാരനിടകതനിടരയുള്ള  സര്കഭാരനിടന  സന്ധനിയനിലഭാ
കപഭാരഭാടവലാം  നഭാലാം  ഇകപഭാള  കേണ്ടുവരുനതഭാണസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിടന  ഇതരലാം
പവര്തനങ്ങള  കരഭാഗപതനികരഭാധതനില്  കലഭാകകേഭാതര  ശദ  പനിടനിചപറ്റനിയ
ഒനഭാടണനസ്റ്റ് ഞഭാനനിവനിടട എടുത്തുപറയുന എനസ്റ്റ് പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന. 

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  മഭാധലമ  പവര്തകേര്ക്കുലാം
ഭക്ഷണതനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന:  സര്,  ഈ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  ഞഭാന
എതനിര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടപനിലഭാകനിയ വനികേസന പവര്തനങ്ങടള കേണനിടലനസ്റ്റ് നടനിക്കുന
ഒരു  രഭാഷതീയ  ഗനിമ്മേനികഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലനഭായ  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  ടകേഭാണ്ടുവന
ഈ  അവനിശസ്വഭാസപകമയലാം  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലഘടതനില്  എങ്ങടനടയങ്കനിലലാം
അധനികേഭാരതനികലറണലാം;  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതലയസ്റ്റ്  എങ്ങടനടയങ്കനിലലാം
മുഖലമനനിയഭാകേണലാം  എനള്ള  വലഗതയഭാണസ്റ്റ്;  അതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര് കകേരളതനില് ഈ ടപഭാറഭാടസ്റ്റ് നഭാടകേലാം നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  യഭാടതഭാരുവനിധ  കസ്നേഹവമനിലഭാത  ഒരു  രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനിയുലാം  മുനണനിയുമഭാണസ്റ്റ്.   ചനില  ബന്ധങ്ങടള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പറയുന.
ബഹുമഭാനടപട വനി. ഡനി. സതതീശടന പസലാംഗതനില് ചനില ബന്ധങ്ങള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
പറഞ്ഞു.  ആര്കഭാണസ്റ്റ്  ബന്ധമനിലഭാതതസ്റ്റ്.  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-മഭായുള്ള  ബന്ധലാം
കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര്  മറകരുതസ്റ്റ്.  അതനിടന  പധഭാനടപട  ഉദഭാഹരണമഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന  ടസകേന്യൂരനിറ്റനി  ഓഫതീസര്  ഒരു
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേഭാരനഭാടണനതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിടന  മഭാറ്റഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുടടയുലാം  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടനയുടമലഭാലാം  പവര്തനങ്ങടള
ആ ടസകേന്യൂരനിറ്റനി ഓഫതീസര് വഭാട്സസ്റ്റ്ആപനിലൂടടയുലാം ടഫയ്സസ്റ്റ് ബകനിലൂടടയുലാം ടടലകസ്റ്റ്
ടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാരനഭാകണഭാടയനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലനഭായ
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ് ആകലഭാചനിക്കുനതസ്റ്റ് നനഭായനിരനിക്കുലാം. 

ഇവനിടട  ചനില  കകേസുകേടള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കനരടത  പറഞ്ഞു.
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്-ഉലാം  അനടത  ആഭലന്തര  മനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്
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ടചനനിതലയുലാം  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ചനില  നഭാടകേങ്ങള  കകേരളലാം  കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില്
വളടര പധഭാനടപടതസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  ബനി.ടജ.പനി.  പവര്തകേരഭായ  18  കപര്
പതനികേളഭായനിട്ടുടള്ളഭാരു കകേസസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാകനി എനതഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്
മറുപടനി  പറയഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?  ഇനടലയുലാം  മനിനനിഞ്ഞെഭാനലാം  അങ്ങസ്റ്റ്
പത്രസകമ്മേളനതനില് പറയുനതസ്റ്റ് കകേട്ടു,  അടതഭാനലാം ഞഭാനല ടചയടതനസ്റ്റ്.  എടന
മുനഗഭാമനിയഭായനിരുന  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനിയഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ടചയടതനഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്. ടനഞ്ചേതസ്റ്റ് ടടകേവചസ്റ്റ് ആത്മഭാര്തമഭായനി പറയണലാം, ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന
സഹഭായനിക്കുനതസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ആരഭാണസ്റ്റ്?  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാരടന  മുണസ്റ്റ്
മഭാറ്റനികനഭാകനിയഭാല് കേഭാവനി നനികര് കേഭാണഭാലാം. അതനിടന സലാംബന്ധനിടചഭാനലാം ഞങ്ങള
പറയുനനില.  കകേഭാണ്ഗസസ്സുകേഭാരടന  മുണസ്റ്റ്  മഭാറ്റനികനഭാകനിയഭാല്  കേഭാവനിടകഭാടനിയുലാം
കേഭാകനിനനികറുലാം കകേരളതനില് കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം. പകേല് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് പവര്തനലാം,
രഭാത്രനിയനില്  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പവര്തനലാം.  അതഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ഇകപഭാള
കകേഭാണ്ഗസസ്സുകേഭാര് നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി
കകേരളതനില് അധനികേഭാരതനില് വനകപഭാള ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ് ചനില കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞു.
സുസനിരതയുലാം സമഗ വനികേസനവലാം സലാംസഭാനത്തുണഭാകേണലാം. ഇന്തലയനിടല ഏറ്റവലാം
നല  വനികേസന  പവര്തനലാം  നടത്തുന  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലാം  മഭാറണലാം.
ജനങ്ങളകസ്റ്റ് ഞങ്ങള നല്കേനിയ വഭാഗ്ദ്ധഭാനങ്ങള ഒടനഭാനഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ടഗയനില് ടടപപസ്റ്റ് ടടലന പദതനി,  ടകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം ടടലന, 410  കേനികലഭാമതീറ്റര്
കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനലാം,  എലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലലാം  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേള,
ടടഹടടകേസ്റ്റ് സ്കൂളകേള ആശുപത്രനികേള പഭാലങ്ങള ടടവദത്യുത പദതനികേള,  കുടനിടവള്ള
പദതനികേള,  തതീരകദശ ടടഹകവ,  മലകയഭാര ടടഹകവ,  വലഭാവസഭായനികേ കമഖലയുടട
വളര്ച,  ടതഭാഴനില്  കമഖലയുടട  വളര്ച,  നനിരവധനി  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള,
ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ് കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ് പടയലാം,  തരനിശുരഹനിത കകേരളലാം,  ടനല്വയല്
ഭൂമനിയനില്  കൃഷനിയനിറക്കുന  പദതനികേള  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  കക്ഷമപവര്തനങ്ങള
നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  സര്കഭാര്.
ഓഖനിയനിലലാം നനിപയനിലലാം അതുകപഭാടല വലനിയ കപമഭാരനിയനിലലാം കകേരളതനിടന കേപല്
ആടനിയുലഞ്ഞെകപഭാള  അതനിടന  പനിടനിചനനിര്തനിയ  സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്,  അതനിടല
പധഭാനടപട  കേപനിതഭാനഭാണസ്റ്റ്  സഖഭാവസ്റ്റ്  പനിണറഭായനി  വനിജയന.
പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന ഓകപഭാസനിറ്റസ്റ്റ് ഇരനിക്കുന സഖഭാവസ്റ്റ് പനിണറഭായനി വനിജയനഭാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിടന  സമഗ  വനികേസനമഭാകുന  കേപലനിടന  കേപനിതഭാന  എനപറയഭാന
ഞങ്ങള ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കേഭാലഘടതനില് സര്കഭാര് നടത്തുന
നനിരവധനി  പവര്തനങ്ങള;  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കപഭാസനിറ്റതീവസ്റ്റ്  ഏറ്റവലാം  കുറഞ്ഞെ
സലാംസഭാനലാം  കകേരളലാം;  മരണസലാംഖല  ഏറ്റവലാം  കുറഞ്ഞെ  സലാംസഭാനലാം  കകേരളലാം;
സഗൗജനല  ചനികേനിത  നല്കുന  സലാംസഭാനവലാം  കകേരളലാംതടന.  ഇന്തലയനിടല  മറ്റസ്റ്റ്
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സലാംസഭാനങ്ങള  നനിങ്ങള  പരനികശഭാധനികണലാം.  ഒരു  കരഭാഗനിയുടട  കേയ്യനില്നനിനലാം
ചനികേനിതയസ്റ്റ് നഭാലഭായനിരവലാം അയ്യഭായനിരവലാം രൂപ ഈടഭാക്കുകമ്പഭാള കകേരള സര്കഭാര്
അഞ്ചേസ്റ്റ് ടടപസ കകേഭാവനി ഡസ്റ്റ്-19  കപഭാസനിറ്റതീവസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  വന ഒരഭാളടട  കേയ്യനില്നനിനലാം
ഈടഭാക്കുനനില.  അഞ്ചുകനരലാം  സുഭനിക്ഷമഭായ  ഭക്ഷണലാം  നല്കുന.  എലഭാവനിധ
സഗൗകേരലങ്ങളലാം  ഈ  സര്കഭാര്  അവര്ക്കുകവണനി  ഒരുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന ടകേഭാണ്ടുവന ടപഭാള്ളയഭായ ഈ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം
കകേരളതനിടല  ജനഹൃദയങ്ങള  പുച്ഛേനിചതളലാം  എനകൂടനി  ഈ  അവസരതനില്
അറനിയനിചടകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാടനടന വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന. 

ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്:  സര്,  ഞഭാന  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
പനിനണയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നഭാകലകേഭാല്  വര്ഷടത  അഴനിമതനിയുടടയുലാം
സസ്വജനപക്ഷപഭാതതനിടനയുലാം പനിനവഭാതനില് നനിയമനങ്ങളടടയുലാം ദര്ഗന്ധലാം കപറുന
ഒരു സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനിലനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   മണല്കേടതസ്റ്റ്,  സനിലാംഗര്  ഡഭാറ്റഭാ
വനിവഭാദലാം,  ബ്രൂവറനി ഡനിസലറനി വനിവഭാദലാം,  കപഭാലതീസനിടന ടടക്രലാം ഡഭാറ്റഭാ ടടകേമഭാറല്,
ടബവ്കകേഭാ  ആപസ്റ്റ്,  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ഉളടപട  സസ്വര്ണകടതസ്റ്റ്,  ടടലഫസ്റ്റ്
മനിഷന  കകേഭാഴ,  കേണ്സളടനസനി,  പനിനവഭാതനില്  നനിയമനങ്ങള,  ഭക്ഷല  കേനിറ്റനിടല
ക്രമകകടസ്റ്റ്,  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിമഭാനതഭാവളലാം  അദഭാനനികസ്റ്റ്  ടടകേമഭാറുന  ഒത്തുകേളനി
തുടങ്ങനി  പടനികേ  തുടരുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇത്രമഭാത്രലാം  സലാംശയതനിടന  നനിഴലനിലഭായ  ഒരു
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഉണഭായനിടനിടലന യഭാഥഭാര്തലലാം ചൂണനികഭാട്ടുവഭാന ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുന.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന  അഴനിമതനിക്കുളള  ഏറ്റവലാം
വലനിയ  കവദനിയഭാകനി  മഭാറ്റനിയനിരനിക്കുന.  കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപയുടട  പനി.  ആര്.
വര്കസ്റ്റ്  നടതനി  അന്തഭാരഭാഷ  മഭാധലമങ്ങളനില്വടര  കകേരള  കമഭാഡല്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങള  നനിങ്ങള  ടകേഭാടനികഘഭാഷനിച.  അയ്യഭായനിരലാം  മുതല്
പതനിനഭായനിരലാം കരഭാഗനികേളവടര ഇവനിടട ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുനടവനഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  പറയുനതസ്റ്റ്.  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  പഭാളനിച  സലാംഭവനിചതസ്റ്റ്?
പവഭാസനികേടള  മരണതനിടന വലഭാപഭാരനികേളഭായനി നനിങ്ങള ചനിത്രതീകേരനിച. രണരലക്ഷലാം
കേനിടകകേള  ഒരുക്കുടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ആയനിരലാം  കേനിടകകേള  പവഭാസനികേളകസ്റ്റ്
ഒരുകനിടകഭാടുകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ?   കസ്നേഹനിതടര,  ഇവനിടട   അഴനിമതനിക്കുളള
വലനിടയഭാരു ഉപഭാധനിയഭായനി കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന മഭാറ്റുകമ്പഭാള,  ടടലഫസ്റ്റ് പദതനിയനിലലാം
സടടപകകേഭായസ്റ്റ് ടകേഭാടുക്കുന കേനിറ്റുകേളനിലലാംവടര ഇവര് കേയ്യനിടസ്റ്റ് വഭാരനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട  മനനി  ശതീ.  എ.  സനി.  ടമഭായതീന,  അങ്ങസ്റ്റ്  വടകഭാകഞ്ചേരനിയനില്
കപഭാകേണലാം,  അവനിടടയുളള  നനിര്മ്മേഭാണപവര്തനതനിടന  അവകലഭാകേനലാം
നടതണലാം.  അവനിടട  140  കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ്  പണനിയുന  ഫ്ലെെഭാറ്റസ്റ്റ്,  കേപകകഭാലനിടന
വലനിപമുളള  നഭാലസ്റ്റ്  തൂണനിലഭാണസ്റ്റ്  നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  അവനിടടത  നനിര്മ്മേഭാണ
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പവര്തനങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിര്തനിവയണലാം.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.
മഭാനദണ്ഡങ്ങളകസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണപവര്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  അവനിടട
നടക്കുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിടയടകഭാണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനികഭാടത
നനിര്മ്മേഭാണപവര്തനലാം  മുകമ്പഭാടസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  അനുവദനികരുതസ്റ്റ്.   9  കകേഭാടനി
രൂപയുടട ക്രമകകടസ്റ്റ്  അതനില് നടനനിട്ടുടണന ശകമഭായ ആകക്ഷപലാം വരുകമ്പഭാള
വനിജനിലനസനിടന  അകനസ്വഷണലാം  ഏല്പനിചനിടസ്റ്റ്  എനകേഭാരലലാം?  വനലാംവകുപനികലഭാ,
ജലകസചന  വകുപനികലഭാ,  സനിവനില്  സടടപസനികലഭാ,  കൃഷനി  വകുപനികലഭാ
അഴനിമതനിയുടണങ്കനില്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിക്കുലാം.  ഇവനിടട  എലാം.  ശനിവശങ്കറഭാണസ്റ്റ്
നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  വനിറയ്ക്കുലാം.  അവനിടട  സനി.ബനി.ടഎ.  എനകേസ്വയറനി
നടതഭാനുളള ആര്ജവലാം നനിങ്ങളക്കുകണഭാ എനതഭാണസ്റ്റ് എടന കചഭാദലലാം.  അതനിനസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാകേണടമനസ്റ്റ്  ഞഭാന  സൂചനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സനിവനില്
സടടപസനില് ടടണര് ഇലഭാടത സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങഭാനുളള തതീരുമഭാനലാം ആടരടുത്തു?
ബഹുമഭാനടപട  മനനി  അതസ്റ്റ്  വലകമഭാകകണതുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  എടുത
തതീരുമഭാനമഭാകണഭാ;  സടടപകകേഭാ  സസ്വന്തമഭായനി  എടുതതഭാകണഭാ;  അകതഭാ
മനനിസഭടയടുത  തതീരുമഭാനമഭാകണഭാ?  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ
പര്കചസസ്റ്റ്  മഭാനസ്വലണസ്റ്റ്.  ടടണര്  നടപടനികേളകനുസൃതമഭായനി  കപഭാകകേണതഭായുണസ്റ്റ്.
ടടണറനിലഭാടത  കലഭാകല്  പര്കചസസ്റ്റ്  നടതഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  നനിങ്ങടളടുക്കുന.
കേനിറ്റസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്തതീകേരനികണടമനതഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
അതനില്  ആവശലടപടതസ്റ്റ്. ചനിങ്ങമഭാസമുടണനലാം  തനിരുകവഭാണലാം  വരുടമനലാം
ആ സനര്ഭതനില് മലയഭാളനികേളകസ്റ്റ് ഓണകനിറ്റസ്റ്റ് ടകേഭാടുകണടമനമുള്ളതനിനസ്റ്റ്  പഭാഴൂര്
പടനിപ്പുരയനിടലഭാനലാം  കപഭാകകേണ  കേഭാരലമനില;  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നടക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസതനില്  ടകേഭാടുകകണ  കേനിറ്റനിനസ്റ്റ്  ജൂടടല  മഭാസതനിലഭാകണഭാ  തുടകലാം
കുറനിക്കുനതസ്റ്റ്?  അതനിടന  ആവശലമനില;  ടടണര്  നടപടനികേളനിലൂടട  കപഭാകേണടമനസ്റ്റ്
ഫയലനില്  ശകമഭായനി  എഴുതനിയ  സനിവനില്  സടടപസസ്റ്റ്  എലാം.ഡനി.  ലതീവനില്
കപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപട  ദരൂഹ  സഭാഹചരലങ്ങള  ഇവനിടട
നനില്ക്കുനടവനസ്റ്റ് സൂചനിപനികഭാന ഞഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

ഇവനിടട  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ചര്ച  വരുനതസ്റ്റ്  ശര്കരടയ  സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  ശര്കര  വനിതരണലാം  ടചയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ബഭാകസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  ടചയ്യടപട   കേമ്പനനിയുടട  ബനിനഭാമനി  കേമ്പനനികേളഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  മൂനസ്റ്റ്
വര്ഷലാം  മുമ്പസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സഭയനില്  ഇകഭാരലലാം  പറഞ്ഞെകപഭാള  അങ്ങസ്റ്റ്  എടന  തലയനില്
കുതനിരകേയറഭാന  വന.  ഇകപഭാള  എന്തഭായനി?  ആ  വനിഷയതനില്  ആകക്ഷപലാം
വനനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എനകേസ്വയറനി  നടതഭാന  നനിങ്ങള
തയ്യഭാറഭാകണഭാ?  തുണനിസഞ്ചേനി വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ്,  ഏറ്റവലാം കലഭാവസസ്റ്റ് കററ്റസ്റ്റ്
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കേസ്വഭാടസ്റ്റ് ടചയ കേമ്പനനിടയ കേസ്വഭാളനിറ്റനിയുടട കേഭാരലലാം പറഞ്ഞെസ്റ്റ് നനിങ്ങള മഭാറ്റനി. വളടരകയടറ
വനിഷയങ്ങള ഇതുമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ് വരുന. അകനസ്വഷണലാം പഖലഭാപനികഭാന അങ്ങസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാടണങ്കനില്  ഇതനിനസ്റ്റ്  ടതളനിവകേള  തരഭാന  ഞഭാന  തയ്യഭാറഭാണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  സലാംബന്ധനിച  ഓകരഭാ  കേഭാരലവടമടുതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചഭാലലാം
അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ്  മുഖമുദ്രടയനസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുലാം.  ഇവനിടട  കേണ്സളടനസനികേള
വഴനി പനിനവഭാതനില് നനിയമനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള ഇഗൗ നഭാടനിടല ടതഭാഴനിലനിലഭാത
ടചറുപകഭാടര,  ടതഭാഴനില്  അകനസ്വഷകേടര  നനിങ്ങള  വഞ്ചേനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ടയ  നനിങ്ങള  കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനി.  ഇഗൗ  സഭഭാതലതനില്
എത്രകയഭാവടലാം  ഇതരതനിലള്ള  വനിഷയങ്ങടളലഭാലാം  ചര്ച  ടചയ്യടപടതഭാണസ്റ്റ്.
കേണ്സളടനസനി  നനിയമനങ്ങളവഴനി  കേണ്സളടനസനി  ഭരണലാം  കകേരളതനില്
നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

മനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  ഇനസ്റ്റ്  സഭയനില്  ഇല;  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
മനനിസഭയനില്  ഇരനികഭാനുളള  ധഭാര്മ്മേനികേ  അവകേഭാശലാം  എകന  നഷ്ടടപടനിരനിക്കുന.
അകദ്ദേഹലാം  ഒരു  കേഭാരലലാം  ടചയഭാല്  ടകേഭാളളഭാലാം,  നലഭായതീകേരണലാം  അവസഭാനനിപനിചഭാല്
നലതഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം നലഭായതീകേരനിചസ്റ്റ്,  നലഭായതീകേരനിചഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ പരുവതനിടലതനിയതസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹലാം  എലഭാ  കപഭാകടഭാകകഭാളകേളലാം  കേതീഴ്വഴകങ്ങളലാം  നനിയമങ്ങളലാം
കേഭാറ്റനില്പറതനിയനിരനിക്കുന.  മതടത,  മതഗന്ഥടത  മുനനില്  നനിര്തനി  അകദ്ദേഹലാം
നടത്തുന  ദരൂഹ  പവര്തനങ്ങള  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളലാം  ചര്ചടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.
സനി-ആപ്റ്റനിടന  വഭാഹനലാം  ഇതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചടവനസ്റ്റ് പറയുന.  2003-ലലാം
2008-ലലാം  സര്കഭാര്  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളടട  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിബന്ധനകേളനിറകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവടയഭാടക  ഇവര്
പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ? FEMA (Foreign Exchange Management Act) റൂളസ് കപഭാലലാം
പഭാലനികഭാന കേഴനിയഭാത ഇവര്കഭാകണഭാ സര്കഭാരനിടന സര്ക്കുലര് ബഭാധകേലാം? ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനിടന  പവര്തനലാം  സലാംബന്ധനിച  ഓകരഭാ  കേഭാരലവലാം  കനഭാകനിയഭാല്
ദരൂഹത  ഏറനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  തലയനില്  മുണനിട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനികപഭാകുടമനസ്റ്റ് നനിയമ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങള തല ഉയര്തനിതടന
കപഭാകുലാം.   ഇവനിടട  ജനങ്ങളടട  ഇടയനില്  നനിങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  തലതഭാഴനി  നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്.
ജനങ്ങളടട  വനികേഭാരടമടന്തനസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയഭാന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാകേണലാം;
അതനിനനുസൃതമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  നതീങ്ങുവഭാന,  അകനസ്വഷണലാം  പഖലഭാപനികഭാനുളള
ആര്ജവലാം കേഭാണനികണടമനസ്റ്റ് സൂചനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് എടന വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന. 

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിടനതനിടര
പതനിപക്ഷലാം  അവതരനിപനിച  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  ഞഭാന  ശകമഭായനി
എതനിര്ക്കുന.  പതനിപക്ഷലാം  കേഭാണനിചനിരനിക്കുന  ഒരു  രഭാഷതീയ  അബദമഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ
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അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാനുളള  തതീരുമഭാനവലാം  പകമയവലാം.  ഞഭാന
ബഹുമഭാനനിക്കുന  നനിയമസഭഭാലാംഗമഭാണസ്റ്റ്  പറവൂര്  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന.   ഞഭാന  വളടര  ശദകയഭാടുകൂടനി  അകദ്ദേഹതനിടന  പകമയഭാവതരണലാം
കകേളക്കുകേയഭായനിരുന. പകക്ഷ, with all due respect, എലഭാ ബഹുമഭാനകതഭാടടയുലാം
പറയകട,  ഇഗൗ  സഭയനില്  ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ള
പകമയങ്ങടളകഭാള,  അടനിയന്തര പകമയങ്ങകളകഭാള എത്രകയഭാ ദര്ബലമഭായനിട്ടുള്ള
ഒരു  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയമഭാണസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  അവതരനിപനിചതസ്റ്റ്.  എനനിക്കുമുമ്പസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ഗസനിടല  മുതനിര്ന  മൂനസ്റ്റ്  കനതഭാകള   സലാംസഭാരനിച.  പകമയഭാവതഭാരകേന,
ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന,  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്.  എന്തഭാണസ്റ്റ് ഇവര് പറയുന
കേഭാരലതനിടന  ഉളളടകലാം?   What  is  the  substance?   സര്കഭാരനിടനതനിടര,
സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന മുഖലമനനിടകതനിടര, മനനിമഭാര്ടകതനിടര കൃതലമഭായനിട്ടുള്ള
ഒരു  ആകരഭാപണലാം  ഉനയനിക്കുവഭാന  പതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുനകണഭാ?   ഇല.
അഴനിമതനിയുടട  ടചളനിയനില് കേനിടക്കുന അവര് വനിചഭാരനിക്കുനതസ്റ്റ്  മറ്റുളളവടരയുലാം  ആ
ടചളനിക്കുണനികലയസ്റ്റ്  വലനിചനിടണടമനഭാണസ്റ്റ്.   പകക്ഷ,  ഇടതുപക്ഷടത  അതനിനസ്റ്റ്
കേനിടനില.  എനനികസ്റ്റ് ആദലലാം പറയഭാനുളളതസ്റ്റ്,  അവര് അവനിശസ്വഭാസലാം ടതളനിയനികകണതസ്റ്റ്
അടലങ്കനില്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അവനിശസ്വഭാസലാം  അവതരനിപനികകണതസ്റ്റ്  അവരുടട
പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടനതനിടരയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  സഭയനികലയസ്റ്റ്  വരുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടല  ഘടകേകേക്ഷനികേളകസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുലാം  പരസരവനിശസ്വഭാസമുകണഭാടയനസ്റ്റ്
അവര്കസ്റ്റ് ഉറപനികഭാമഭായനിരുന.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
പതനികരഭാധ  കേഭാലഘടതനില്  എലഭാ  തനങ്ങളനിലൂടടയുലാം  സര്കഭാരനിടനതനിടര
നുണപചരണങ്ങള  നടതനി;  ആകരഭാപണങ്ങള  ഉയര്തനി;  അധനികക്ഷപനിച;
ഒറ്റടകടഭായനി  നനില്കകണ  ഇഗൗ  കേഭാലഘടതനില്  സര്കഭാരനിടന  ജഭാഗതടയ
അതനില്നനിനസ്റ്റ്  മഭാറ്റുനതനിനുകവണ  സര്വ്വശമങ്ങളലാം  നടതനി.   സനിലാംഗ്ളര്  മുതല്
കേഴനിഞ്ഞെയഭാഴ്ച  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഡഭാറ്റ  ടവര്  ടലഭാകകഷന  കേളക്ടസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതുമഭായനി
ബന്ധടപട്ടുവടര അകദ്ദേഹലാം കകേരള ടടഹകകഭാടതനിടയ സമതീപനിച.  അതസ്റ്റ് തതീര്പഭാകനി
എന്തഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  ടടഹകകഭാടതനി  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്;   കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  positive  cases
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  കൂടുന  കേഭാരലലാം  ഹര്ജനികഭാരന  ഓര്കണടമനസ്റ്റ്  ഒരു  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവനികനഭാടസ്റ്റ് സലാംസഭാന ടടഹകകഭാടതനികസ്റ്റ് ഓര്മ്മേനിപനികകണ സഭാഹചരലമഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.
ഞഭാന  രഭാഷതീയ  അബദടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  എനടകേഭാണഭാടണനറനിയഭാകമഭാ;
നനിങ്ങളടട കേയ്യനിലളള സബ്സനസസ്റ്റ് അടലങ്കനില് കേഴനിഞ്ഞെ 50-52 ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി
നനിങ്ങള കകേരളതനിടന സഭാമൂഹല മണ്ഡലതനില് ഉയര്തനിടകഭാണ്ടുവരഭാന ശമനിച
പുകേമറയനില്  ഒനമനിലഭാടയനസ്റ്റ്  സഭയനില്  ഇനസ്റ്റ്  ടതളനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഒരുപകക്ഷ, ചഭാനലകേളനിലലാം വഭാര്തഭാ സകമ്മേളനങ്ങളനിലലാം മതീഡനിയഭാമഭാനനിയ ഇലഭാത
ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം വഭാര്തഭാ സകമ്മേളനങ്ങളനില്
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അവതരനിപനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങളകപഭാലലാം  ഇനസ്റ്റ്  സഭയനില്  പറഞ്ഞെനിടനില;
അതസ്റ്റ് നുണപചരണങ്ങളലാം അടനിസഭാനരഹനിതവമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് വഭാസ്തവവനിരുദമഭാടണനസ്റ്റ്
ടതളനിഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  രണഭാമതസ്റ്റ്  എന്തഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരണടമനസ്റ്റ്  അറനിയഭാകമഭാ,  രഭാഷതീയ
അബദലാം? കകേരളതനിടന ടപഭാതുസമൂഹതനിനസ്റ്റ് ഒരു അവസരലാം തുറനകേനിട്ടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  സഭയുടട  കഫ്ലെെഭാര്  ഓപണ്  ടചയ്യടപട്ടു.  ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടനയുലാം
കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിടനയുലാം  തഭാരതമലലാം  ടചയ്യുവഭാന,  മുന മുഖലമനനി
ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനിയുടട ഭരണകേഭാലടത മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ് കപഭാടലയഭാണസ്റ്റ്
ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലകതടതനസ്റ്റ്  വരുതനിതതീര്കഭാന  നനിങ്ങള
ശമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ആ അനുഭവലാം  മഭാത്രകമ  നനിങ്ങളടട  മുനനിലളള.   ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്  രഭാഷതീയലക്ഷലങ്ങളണഭാകുലാം.  കേഭാരണലാം,
മുന  മുഖലമനനിടയ  ഒനകൂടനി  ഇടനിചതഭാഴ്ത്തുനതസ്റ്റ്  രഭാഷതീയ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാടടയഭാകേഭാലാം.
അതസ്റ്റ്  എനമഭാകേടട,  എനനികസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിച  അഴനികകഭാടസ്റ്റ്  ടമമ്പര്  വലനിയ
കേഭാരലങ്ങള,  ചനില  കപപര്  പദതനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  കകേട്ടു.  സമഭാശസ്വഭാസ
പദതനി,  ആശസ്വഭാസ  കേനിരണ്,  അകദ്ദേഹലാം  സസ്വര്ണ്ണകടതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  എത്ര
വഭാചഭാലനഭായനി.  അകദ്ദേഹലാം  ബനി.ടജ.പനി.-ടയക്കുറനിചസ്റ്റ്,  അടലങ്കനില്  വനികദശകേഭാരല
സഹമനനി  ഇതസ്റ്റ്  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  ബഭാകഗജടലന  പറഞ്ഞെതനിടനക്കുറനിടചഭാനലാം  ഒരു
കവവലഭാതനിയുമനില.  അകദ്ദേഹലാം അവനിടടയുലാം ഇവനിടടയുലാം  ടതഭാടഭാടത  beating  around  the
bush'  എന  പറയുനതുകപഭാടല  ഇങ്ങടന  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?  മുസ്ലേതീലാം
ലതീഗനിടന  പവര്തകേരനില്  എത്രകപര്  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്  കകേസനില്  പതനികേളഭാണസ്റ്റ്?
എന്തഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ സഭയനില് അതസ്റ്റ് നനിങ്ങള പറയഭാതതസ്റ്റ്;  ഇഗൗ സസ്വര്ണ്ണലാം എവനികടയസ്റ്റ്
കപഭായനി  എനളളതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികകണ?  രഭാജലതനിടന  സുരക്ഷടയ  ബഭാധനിക്കുന
രതീതനിയനില്  ഇതനില്  ആടരഭാടക  ഇടടപടടവനസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികകണ;  എന്തഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള  മഗൗനലാം  പഭാലനിക്കുനതസ്റ്റ്?  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്  കകേസനിടല  മുഖലകേണ്ണനി
ടകേ. ടനി. റമതീസസ്റ്റ്  മുസ്ലേതീലാം ലതീഗനിടന അഖനികലന്തലഭാ ജനറല് ടസക്രടറനി ശതീ. പനി. ടകേ.
കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനിയുടട  അടുത  ബന്ധുവഭാണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലതനില്  എന്തഭാണസ്റ്റ്  മഗൗനലാം?
മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ഷഭാഫനി,  ലതീഗനിടന  പവര്തകേനഭാണസ്റ്റ്,  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്
പസനിഡനഭായനിരുന ലതീഗസ്റ്റ് കനതഭാവനിടന ബന്ധുവമഭാണസ്റ്റ്. ശതീ. എ. എന. രഭാധഭാകൃഷ്ണന
ഉളടപടടയുള്ള ബനി.ടജ.പനി കനതഭാകളമഭായനി അടുത ബന്ധമുണസ്റ്റ്. ....(ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീകര്:  കപഭായനിനസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഓര്ഡറനില്  കൃതലമഭായ  കപഭായനിനസ്റ്റ്

ഉണഭായനിരനികണലാം.

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  ശകമഭായ  കപഭായനിനസ്റ്റ്  തടനയുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട

സലാംസഭാരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന അലാംഗലാം അടനിസഭാനരഹനിതമഭായ ഒരു ആകരഭാപണമഭാണസ്റ്റ്
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ഉനയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്  കകേസനിടല  പതനി  ടകേ.  ടനി.  റമതീസനിനസ്റ്റ്

ശതീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി  എന  മുസ്ലേതീലാം  ലതീഗനിടന  അഖനികലന്തലഭാ

ടസക്രടറനിയുമഭായനി   ഒരു  നനിലയ്ക്കുള്ള  ബന്ധവമനില.  അങ്ങടന  ബന്ധമനിലഭാത  ഒരു

സലാംഗതനിടയ  ബന്ധുവഭാടണനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  രഹനിതമഭാണസ്റ്റ്,  അകഭാരലലാം

കരഖയനിലണഭാകേരുതസ്റ്റ്. 

മനി  .   സതീകര്: പരനികശഭാധനികഭാലാം.*

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  ലതീഗനിടന  അഖനികലന്തലഭാ  ജനറല്
ടസക്രടറനി  ശതീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി  കപഭാലലാം നനികഷധനികഭാത കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട അലാംഗലാം ഇകപഭാള നനികഷധനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് ഷഭാഫനി ലതീഗനിടന
പവര്തകേനകല;  കേള്ളകടതസ്റ്റ്  കകേസനില്  പതനിയകല?  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്
പസനിഡനഭായനിരുന  ലതീഗസ്റ്റ്  കനതഭാവനിടന  ബന്ധുവഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  എ.  എന.
രഭാധഭാകൃഷ്ണനുമഭായനി  അടുത ബന്ധമുണസ്റ്റ്.   ലതീഗസ്റ്റ്-  ബനി.ടജ.പനി.  -  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
കൂട്ടുടകേടസ്റ്റ് പുറത്തുവരുലാം.  അബബകര് പഴയടതസ്റ്റ് സജതീവ ലതീഗസ്റ്റ് പവര്തകേനഭാണസ്റ്റ്.
ലതീഗനിടന സഭാമ്പതനികേ കസഭാതസഭായ ശതീ. മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി അലനി ഇവനിടട ഇരനിക്കുന.
അകദ്ദേഹതനിടന  വനിശസ്വസ്തനഭാണസ്റ്റ്  അബബകര്  പഴയടതസ്റ്റ്.  പതനികേളകസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-മഭായുലാം  ബനി.ടജ.പനി.യുമഭായുലാം  അടുത  ബന്ധമുണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  കൂടുതല്
പതനികേളടട  കപരുകേടളഭാനലാം  വഭായനിക്കുനനില.  ഇവര്കസ്റ്റ്  പകകേഭാപനമുണഭായതസ്റ്റ്
ഇതനില് സതലമുണസ്റ്റ് എനതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുമഭാത്രകമഭാ, എത്രകയഭാ സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്
കകേസുകേളണഭായനിരനിക്കുന.  സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ് കകേസനില് 2017-ല് പനിടനികടപട യൂതസ്റ്റ്
ലതീഗസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ഭഭാരവഭാഹനിടയ  6  മഭാസലാം മഭാറ്റനിനനിര്തനിയ കശഷലാം മലപ്പുറതസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം
അവകരഭാധനിചവരഭാണസ്റ്റ്  മുസ്ലേതീലാംലതീഗുലാം  യൂതസ്റ്റ്  ലതീഗുലാം.   അതനിടനക്കുറനിടചഭാനലാം ഞഭാന
പറയുനനില, അതല നമ്മുടട വനിഷയലാം.  

നമുകസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  വനനിതഭാ  മനനിമഭാരുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലരഭായ  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലജ
ടതീചറുലാം  ടജ.  കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേയുലാം.  അവടര  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനിലൂടട
അവകഹളനിചനികല?  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനിലൂടട  മഭാത്രകമഭാ,  ടകേ.പനി.സനി.സനി.
അദലക്ഷന  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിടയ  അവകഹളനിചനികല?  എടന്തഭാടകയഭാണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  ലതീഗനിനസ്റ്റ്  മറവനി  കേഭാണുലാം;  പകക്ഷ,  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  മറകനില.
ശതീ. പനി. ടകേ. കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനികസ്റ്റ് എതനിരഭായ കകേസസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ടചയതനിടന കപരനില്
ഒരു  മഭാധലമ  പവര്തകേടയ  കകേഭാഴനികകഭാടസ്റ്റ്  വനിമഭാനതഭാവളതനില്  വചസ്റ്റ്  ലതീഗസ്റ്റ്

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട 26-8-2020 ടലഫ.നമ്പര് 3367/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ. പകേഭാരലാം 
നനിലനനിര്തഭാന തതീരുമഭാനനിച.
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പവര്തകേര്  കേകയ്യറ്റലാം  ടചയതസ്റ്റ്  കകേരളലാം  മറനനിട്ടുണഭാവനില.   ഞഭാന  കൂടുതലഭായനി
അതനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകുനനില.  ഇവനിടട  ആദലലാം  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല  ടഫസ്റ്റ്  ആയനിട്ടുള്ള
അടലങ്കനില്  വലനിയ  ഉള്ളടകലാം  കേഭാണുടമനലാം  കഡഭാകേത്യുടമനല്  എവനിഡനസസ്റ്റ്
ഉണഭാകുടമനലാം  വനിചഭാരനിച.  സഭാധഭാരണ നമ്മുടട പകമയഭാവതഭാരകേന കേഭാരലങ്ങള
അവതരനിപനിക്കുകമ്പഭാള  കഡഭാകേത്യുടമനല്  എവനിഡനസസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുവരഭാറുണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹകതഭാടസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് ബഹുമഭാനമുണസ്റ്റ്.  അവതരനിപനിക്കുകമ്പഭാള ഇന കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുകേടയനസ്റ്റ്  പറയുലാം.  എനഭാല്  ഒരു  കഡഭാകേത്യുടമനല്  എവനിഡനസുലാം
ഇഗൗ സഭയുടട കഫ്ലെെഭാറനില് സമര്പനികടപടനിടനില.  ഞഭാന പരനികശഭാധനിച ഒരു കേഭാരലലാം,
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുടട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  മഭാത്രകമ
അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസന  പവര്തനങ്ങള  ഉകള്ളഭാടയനതഭാണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ
തവണയുലാം  ഞങ്ങള  സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  പറയുനതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  ആറന്മുളയനിടല കേഭാരലലാം പറയുലാം.
അവനിടട  കൃഷനിയനിറകനിയതസ്റ്റ്,  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
എനതീ  കേഭാരലങ്ങടളഭാടക  പറയുലാം.  ഞഭാന  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്,  പറവൂര്  എനതീ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിടല  കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിച.  എലഭാ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്
എലാം.എല്.എ.മഭാരുടടയുലാം  പതനിപക്ഷ എലാം.എല്.എ.മഭാരുടടയുലാം   നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല
കേണക്കുകേള  ഞഭാന എടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  ,  പറവൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനളടപടട കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ് രൂപയുടട വനികേസനപവര്തനങ്ങള
നടനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കറഭാഡുകേള കേനികലഭാമതീറ്ററുകേകളഭാളലാം ടഭാര് ടചയ.  കേഴനിഞ്ഞെ സര്കഭാരനിടന
ഭരണകേഭാലകതകഭാള  5000-ലധനികേലാം  കറഭാഡുകേള  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്
ടചയ. ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗടമടുതഭാല് 3 ലക്ഷതനിലധനികേലാം കുഞ്ഞുങ്ങള ടപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  പഠനികഭാന  വന.  എടന  ടടകേയനില്  അതനിടന
ലനിസ്റ്റുണസ്റ്റ്.  പറവൂരുലാം  ഹരനിപഭാടുലാം  ഉളടപടടയുള്ള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
വകുപനില്നനിനസ്റ്റ്  തതീരകദശ  കമഖലയനിടല  സ്കൂളകേളകസ്റ്റ്  ഉളടപടട  മനികേവനിടന
കകേന്ദ്രമഭാക്കുവഭാന  5  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ടകേഭാടുതനിട്ടുള്ള കേണക്കുലാം
എടന  ടടകേയനിലണസ്റ്റ്.  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ഇവര്  ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടനതനിടര  ഉനയനിക്കുന
ആകക്ഷപലാം; ഏതസ്റ്റ് കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ്? ടസസനിഫനികഭായനി ടതളനിവകേകളഭാടുകൂടനി നനിങ്ങള
അഴനിമതനി  ഉനയനിചനിടനില.  മുഖലമനനിയുടട  ഒഭാഫതീസസ്റ്റ്  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
പറയുനതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളടട  പഴയ  ഓര്മ്മേടകേഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട
തതീര്ത്തുലാം നനിരുതരവഭാദപരമഭായനി തൃകഭാകര എലാം.എല്.എ. ശതീ. പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്
എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയഭാടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  കേഴനിഞ്ഞെ സര്കഭാരനിടന
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  കകേരള  ടടഹകകഭാടതനിയനില്  സലതീലാം  രഭാജനിടനതനിടര  കകേടസടു
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കകടണനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതനിടനതനിടര കപഭായതഭാണസ്റ്റ് ഉമ്മേന ചഭാണനി സര്കഭാര്.  അനസ്റ്റ്
കകേരള  ടടടഹകകഭാടതനി  കചഭാദനിച  ഒരു  കചഭാദലമുണസ്റ്റ്,  ആ  കചഭാദലലാം  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്
അറനിയഭാകമഭാ? ആരഭാണസ്റ്റ് കകേരളതനിടന മുഖലമനനി; സലതീലാം രഭാജഭാകണഭാ, ശതീ. ഉമ്മേന
ചഭാണനിയഭാകണഭാ  എനഭാണസ്റ്റ്  കചഭാദനിചതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ഓര്മ്മേകേടളഭാടകയുള്ളകപഭാള,
അടലങ്കനില് അടനിസഭാനപരമഭായനി ആ ധഭാരണകേളള്ളകപഭാള ബഭാകനിയുള്ളവടരലഭാലാം
അങ്ങടനയഭാടണനസ്റ്റ് ധരനികരുടതനഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  

ഇവനിടട  കൃഷനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറഞ്ഞു.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കഭാര്  സകന്തഭാഷസ്റ്റ്
മഭാധവനമഭാരുടട  സര്കഭാരഭായനിരുന.  സര്കഭാരനിടന  ഭൂമനി,  പഭാടങ്ങള,  ടമത്രഭാന
കേഭായലളടപടട  തതീടറഴുതനിടകഭാടുക്കുവഭാന,  വനിറ്റുതുലയ്ക്കുവഭാന  മടനി  കേഭാണനികഭാത
സര്കഭാരഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  ഗുരുതരമഭായ
ക്രമകകടുകേളടണനസ്റ്റ്  സനി.   &  എ.ജനി.  കേടണതനിയ  107  ഫയലകേള  തനിരുതനി
ശരനിയുടട  പക്ഷതസ്റ്റ്  നനിനടകേഭാണ്ടുള്ള  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  എടുത്തുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനില്
ഇടടപടതഭാണസ്റ്റ് പനിണറഭായനി വനിജയന സര്കഭാര്.  കകേരളതനില് ഇകഴനിഞ്ഞെ നഭാലര
വര്ഷകഭാലലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  ടചയ  കേഭാരലങ്ങളണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കഭാരനിടനയുലാം  ഇഗൗ
സര്കഭാരനിടനയുലാം  നമുടകഭാനസ്റ്റ്  തഭാരതമലലാം  ടചയ്യഭാലാം.  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗതസ്റ്റ്
വനിപവകേരമഭായനിട്ടുള്ള മുകനറ്റമുണഭായനിട്ടുള്ള കേഭാലഘടമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ സര്കഭാര് സുഭനിക്ഷ
കകേരളലാം പദതനി ആവനിഷരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മേള കേഭാണഭാന കപഭാകുന ഏറ്റവലാം
വലനിയ  ടചയ്ഞ്ചേഭാണനിതസ്റ്റ്.  ടകേഭാവനിഡഭാനന്തര  കേഭാലതസ്റ്റ്   കലഭാകേതനിനസ്റ്റ്  നമ്മേള
കേഭാണനികഭാന  കപഭാകുന  മഭാതൃകേയഭാണനിതസ്റ്റ്.  33000  ടഹക്ടര്  തരനിശുപഭാടത്തുലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലലാം  കൃഷനിയനിറകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  ഓകരഭാ  വതീടനിലലാം
പചകറനി  കൃഷനിയുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടല  മുപതനിനഭായനിരകതഭാളലാം  ടഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില്
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-നുമുമ്പസ്റ്റ്  ഇഗൗ  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷകഭാലലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  കൃഷനി
ടചയടവനതസ്റ്റ് നമ്മേള കേഭാണണലാം. പവഭാസനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ് ഇവനിടട പറയുനതസ്റ്റ് കകേട്ടു.
പവഭാസനികക്ഷമലാം  ഉറപഭാകനി  ഇത്രയധനികേലാം  നനിലപഭാടടടുതസ്റ്റ്  പവര്തനിച  മടറ്റഭാരു
സര്കഭാരനില.   'കലഭാകേ  കകേരള  സഭ'യനിലൂടട  കലഭാകേടമമ്പഭാടുമുള്ള  പവഭാസനികേളകസ്റ്റ്
സലാംസഭാരനിക്കുവഭാനുലാം  അവരുടട  വനിഷയങ്ങള  അവതരനിപനിക്കുവഭാനുമുള്ള  ഒരു  കവദനി
ഒരുകനിടകഭാടുത്തു.  പവഭാസനി  ഡനിവനിഡനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്, പവഭാസനി ടപനഷന തുടങ്ങനിയവ
മഭാത്രമല,  സുഭനിക്ഷ  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടട  പവഭാസനികേളക്കുലാം
ടചറുപകഭാര്ക്കുമഭായനി  25%  വനിഹനിതലാം  മഭാറ്റനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടല,
ക്ഷതീരകമഖലയനിലലാം  ഫനിഷറതീസനിലമുണസ്റ്റ്.  ആടുഗഭാമലാം  പദതനി,  ക്ഷതീരഗഭാമലാം  പദതനി
തുടങ്ങനിയവടയക്കുറനിടചഭാനലാം  ഞഭാന  വനിശദതീകേരനിക്കുനനില.  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല
വനികേസന  കമഖലടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറഞ്ഞു.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലൂടട  കേടനകപഭായകപഭാള കേഴനിഞ്ഞെ ഭരണകേഭാലത്തുകപഭാലലാം
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ലഭനികഭാതത്ര കപഭാജക്ടുകേളലാം  പണവമഭാണസ്റ്റ്  അവരുടട നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
ഇഗൗ  സര്കഭാര്  ടകേഭാടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്?  കേഭാരണലാം,
കകേരളതനിടല ജനങ്ങടള ഒനഭായനി കേഭാണുനതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്. 

അതുകപഭാടല  തടനയഭാണസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലകമഖലയുലാം.   ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം
ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസവലാം  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  കേഭാട്ടുന  ജനകേതീയ  ബദലഭാണസ്റ്റ്.  എന്തഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രലാം  ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്?   കൃഷനിയഭാടണങ്കനില്  കകേഭാര്പകററ്റസ്റ്റ്  കൃഷനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന. എനഭാല് സലാംസഭാനതസ്റ്റ് സഹകേരണ കമഖലയനിലൂടട കൃഷനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  കൃഷനി  ജനകേതീയമഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരള  ബഭാങ്കസ്റ്റ്
നനിലവനില്  വന.  എടന്തഭാരു  ജനകേതീയമഭായനിട്ടുള്ള  ഇടടപടലഭാണസ്റ്റ്   സഹകേരണ
കമഖലയനില്  നനിനണഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലത്തുളടപടട  വലനിയ
രതീതനിയനില് കകേരളതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭായനി സഹകേരണ കമഖല നനിലടകേഭാളകേയഭാണസ്റ്റ്.
മുന  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിടയ  ഞഭാന  ഇവനിടട  കേഭാണുനനില.  നമ്മുടട  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനി  മഭാധലമങ്ങടള  കേഭാണുനടവനസ്റ്റ്  പഴനിപറഞ്ഞെ  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ആഭലന്തര  മനനിയഭായനി  ചുമതല  വഹനിചനിരുന  കേഭാലടത
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുടട  അനധനികൃത  സസ്വതസ്റ്റ്  സമ്പഭാദനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
എന്തഭാണസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്? ശതീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമഭാര് അനസ്റ്റ്  തനിരകനിലഭായനിരുന,
എന്തനിനഭായനിരുന?  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനി  എലഭാവര്ക്കുലാം  ടമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേള
അനുവദനിച  ടകേഭാടുകഭാനഭായനിരുന.  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ആ  ടമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളടട
ഇകപഭാഴടത അവസ? നമ്മേള എന്തഭാണസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്? പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള
ശകനിടപടുതനി.  അവനിടട  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടണനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതനി.  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല ഒ.പനി. ടടവകുകനരലാം ആറുമണനി വടരയഭാകനി.  ജനറലഭാശുപത്രനികേള,
തഭാലൂകഭാശുപത്രനികേള,  ജനിലഭാശുപത്രനികേള  എനനിവടയ  ടസഷലലനിസസ്റ്റ്
കഹഭാസനിറ്റലകേളഭാകനി  മഭാറ്റനി.   നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനതനില്  പറയുനതനിനുള്ള
സമയമലനിതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനമഭാടകേ പരനികശഭാധനിചഭാല്  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ട്രതീറ്റസ്റ്റ്ടമനനിനഭായനി
സസ്വകേഭാരല  കമഖല  തുറനടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  എത്ര  കപര്  സസ്വകേഭാരല
കമഖലടയ  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പരനികശഭാധനയഭായനി  ആശയനിക്കുനണസ്റ്റ്?  സര്കഭാര്
കമഖലടയയഭാണസ്റ്റ്   99%  കപരുലാം  ആശയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്?
സര്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലള്ള വനിശസ്വഭാസലാംടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടട ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്
സര്കഭാര് ആശുപത്രനി എനകകേടഭാല് ആളകേള ജതീവനുലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  ഓടുമഭായനിരുന.
കേഭാരണലാം,  സര്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്  കപഭായഭാല്  ജതീവകനഭാടട  തനിരനിചവരുടമനസ്റ്റ്
ഉറപനിലഭായനിരുന.  ആ  അവസടയ  മഭാറ്റനിടയടുതതസ്റ്റ്  ആര്ദ്രലാം  മനിഷനനിലൂടട
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്.  ടടലഫസ്റ്റ് മനിഷടനക്കുറനിചസ്റ്റ് വലനിയ
വഭാദപതനിവഭാദങ്ങള  ഉണഭാകുടമനസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചതഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  പറവൂര്



204  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

എലാം.എല്.എ.-യുടട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  ഏകേകദശലാം  1200  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്
ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനിലൂടട  ഇഗൗ  നഭാലര  വര്ഷകഭാലലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  1700  വതീടുകേള
ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനിലൂടട  നനിര്മ്മേനിചടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാലര  വര്ഷലാം  ഇഗൗ  സര്കഭാര്
ടടലഫസ്റ്റ് മനിഷനനിലൂടട ടകേഭാടുതനിട്ടുള്ള വതീടുകേളടട എണ്ണലാം ഇവനിടട സൂചനിപനിച, ഞഭാന
വനിശദതീകേരനിക്കുനനില. രണഭാലാംഘടതനില് രകണകേഭാല് ലക്ഷമഭാണതസ്റ്റ്. ആദലഘടതനില്
പണനി  പൂര്തതീകേരനികഭാത  വതീടുകേളണഭായനിരുന  50000  കപര്കസ്റ്റ്  അവ
പൂര്തതീകേരനിചനല്കേനി.  മൂനഭാലാംഘടതനില് ഒകനകേഭാല് ലക്ഷതനിലധനികേലാം വതീടുകേള.
ഇവര്കസ്റ്റ് ആകരഭാപണങ്ങളനില.  വടകഭാകഞ്ചേരനിയനിടല ടടലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധടപടസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഉനയനികഭാന  ശമനിച,  പുകേമറ  സൃഷ്ടനികഭാന  ശമനിച
വനിഷയതനില്   എനനികസ്റ്റ്  രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്  പധഭാനടപട  കചഭാദലങ്ങള  ഉനയനികഭാനുണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിടന  പണമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  പണതനിനസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്
ഉതരവഭാദനിതസ്വമുകണഭാ?  പറവൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് വതീടുകേള പണനിയുകമ്പഭാള
അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ആര്കഭാണസ്റ്റ്  അതനിടന  ഉതരവഭാദനിതസ്വടമന  കേഭാരലലാം
അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് മുകമ്പ സലാംസഭാരനിച ബഹുമഭാനലനഭായ ടമമ്പര്  കചഭാദനിചതസ്റ്റ്.
പുറത്തുനനിനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ് വതീടുകേള പണനിയുകമ്പഭാള അതസ്റ്റ് ഏജനസനികേകളഭാ
വലകനികേകളഭാ  പണനിതുടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലരഭായ
പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  അഭലര്തനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്,  കകേരളതനിടല
പഭാവടപടവരുടട  കേഞ്ഞെനിയനില്  പഭാറ്റയനിടരുകത  എനഭാണസ്റ്റ്.  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
സുരക്ഷനിതമഭായ  വതീടുകേളക്കുള്ളനില്  തഭാമസനികഭാന  അവര്കസ്റ്റ്  അവസരലാം
നല്കേണടമനതഭാണസ്റ്റ്.  

എനനികസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് സലാംസഭാരനിച ബഹുമഭാനലരഭായ പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള,  പനിനഭാടല
വരുനവര്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിക്കുടമന  പറഞ്ഞു.  അവര്  സനി.പനി.ഒ.
(സനിവനില് കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്) ലനിസനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  2014-വടര  സനി.പനി.ഒ.  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുണഭായനിരുനനില.
2014-ല്  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പസനിദതീകേരനിച.  ആ  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിടന  അടനിസഭാനതനില്
4700-ലധനികേലാം  കപര്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ടകേഭാടുത്തു.  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്
വനകശഷലാം  രണസ്റ്റ്  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളഭായനി.   ആദലടതയുലാം  രണഭാമടതയുലാം  റഭാങ്കസ്റ്റ്
ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനഭായനി  പതനിടനഭാനഭായനിരതനി  ചനിലസ്വഭാനലാം  കപര്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
ടകേഭാടുത്തു.  എനനിക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിച  ശതീ.  എ.  പദതീപ്കുമഭാര്  എഡന്യൂകകഷന
ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനനികനതുളടപടടയുളള  കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇഗൗ സര്കഭാര്
ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലലാം  ടചയ കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാനനിവനിടട  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
ഇതുകൂടഭാടത  കകേരളടത  ടമഭാതലാം  ബഭാധനിക്കുന  ഫ്ലെെഭാഗസ്റ്റ്  ഷനിപസ്റ്റ്  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
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എനപറയഭാവന  ഒകടടറ  കേഭാരലങ്ങള, ടകേ -കഫഭാണ് പദതനി
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.   39  കേനി.മതീ.  ടടപപസ്റ്റ്  ടടലന  ഇട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  നനിര്തനിയ
ടഗയനില് ടടപപസ്റ്റ് ടടലന  444 കേനികലഭാമതീറ്റര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്തനിയഭാകനി ഇകപഭാള
യഭാഥഭാര്തലമഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടല  വഭാടര്  ടമകട്രഭാ.  ഞഭാന  ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ്
പറയുനനില.   കേണ്സളടനസനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുന.  2015  ഓഗസസ്റ്റ്  12-ടനഭാരു
മതീറ്റനിലാംഗസ്റ്റ്  നടന.  അതസ്റ്റ്  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  ടമഡനികല്  കകേഭാകളജുമഭായനി  ബന്ധടപടതഭാണസ്റ്റ്.
അതനില്  പടങ്കടുതതസ്റ്റ്  അനടത  മുഖലമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനി,  ആഭലന്തര
വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല,  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.
ശനിവകുമഭാര് എനനിവരഭാണസ്റ്റ്. അനടത മതീറ്റനിലാംഗനിടന മനിനനിടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എടന ടടകേവശമുണസ്റ്റ്.
അതനില് പറയുനതസ്റ്റ്, അതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് കേണ്സളടനഭായനിരുന കേനിഡ്കകേഭാടയ മഭാറ്റനി Artis
Financial Expertise Private Ltd. എന സസ്വകേഭാരല കേമ്പനനിടയ കേണ്സളടനസനി
ഏല്പനിക്കുകേയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കുഴപമനില. അതുകൂടഭാടത ആര്ചനിടമട്രനികസ്റ്റ്  എന
അടുത കേണ്സളടനസനി, അതുലാം ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് ടമഡനികല് കകേഭാകളജനിടന കപരനിലഭാണസ്റ്റ്.
കുറവസ്റ്റ്  തുകേ  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ  2  കേമ്പനനികേടള  ഒഴനിവഭാകനി  കൂടനിയ  തുകേ  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയ
ആര്ചനിടമട്രനികനിടന ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  ടമഡനികല്  കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  കേണ്സളടനഭായനി
ഏര്ടപടുതനി.   2005-ല്  എലാം.എല്.എ.  ആയനിരുന  ശതീ.  മഭാകങ്കഭാടസ്റ്റ്  രഭാധകൃഷ്ണന
നനിയമസഭയനില്  ഉനയനിടചഭാരു  കചഭാദലമുണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനി  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്
അനടത  മുഖലമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനിയഭായനിരുന.  ഭരണനവതീകേരണ
പദതനിയുമഭായനി ബന്ധടപട പഠനങ്ങളകസ്റ്റ് എത്ര കേണ്സളടനസനികേടള നനികയഭാഗനിച
ടവനഭാണസ്റ്റ്  കചഭാദലലാം;  അതനിടന  മറുപടനി  ഒരു  പദതനി;  36  കേണ്സളടനസനികേള.
2005-ടല  കേഭാരലമഭാണനിതസ്റ്റ്.  എടന  സകേയനില്  കേണ്സളടനസനികേളടട  കേണക്കുണസ്റ്റ്.
കേണ്സളടനസനിരഭാജസ്റ്റ്  ആയനിരുകനഭാ  എനള്ളതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  തടന  പരനികശഭാധനിചഭാല്
മതനി.  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  വലനിയ  കപഭാജക്ടുകേളകസ്റ്റ്  സുതഭാരലമഭായ  ടടണര്
നടപടനികേളനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ് കേണ്സളടനസനികേടള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

കസഭാളമന രഭാജഭാവനിടനക്കുറനിടചഭാരു കേഥയുണസ്റ്റ്. രണസ്റ്റ് സതീകേള ഒരു കുഞ്ഞുമഭായനി
കസഭാളമന  രഭാജഭാവനിടന  അടുത്തുവന.  തുടര്നസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കപരുലാം  ഇടതടന
കുഞ്ഞെഭാടണന  പറഞ്ഞു.  കസഭാളമന  രഭാജഭാവസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു,  ഒരു  കേഭാരലലാം  ടചയ്യഭാലാം
ഇഗൗ കുഞ്ഞെനിടന പകുതനികസ്റ്റ്  വചസ്റ്റ് മുറനിചസ്റ്റ്  രണ്ടുകപര്ക്കുലാം ടകേഭാടുകഭാടമനസ്റ്റ്.  ഒരു സതീ
ടനഞ്ചേതടനിചസ്റ്റ്  നനിലവനിളനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു  എനനികസ്റ്റ്  കുഞ്ഞെനിടന  കവണ  മടറ്റ
സതീയസ്റ്റ് ടകേഭാടുകതയ്ടകനസ്റ്റ്.  മടറ്റ സതീ കുഞ്ഞെനിടന പകുതനിയഭായഭാലലാം മതനി എനനികസ്റ്റ്
കവണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  എനനികസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  പതനിപക്ഷടത  കേഭാണുകമ്പഭാള
നുണയനിലൂടട അമ്മേയഭാടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ സതീടയയഭാണസ്റ്റ്  ഓര്മ്മേവരുനതസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,
മഭാനടതഭാരു മഴകഭാര് കേണഭാല് നദനിയനിടല ടവള്ളമുയര്നസ്റ്റ് കകേരളതനിടല ജനങ്ങള
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മുങ്ങനിചഭാകുകമ്പഭാള  പനിണറഭായനി  സര്കഭാരനിടനതനിടര  തനിരനിയഭാടമനസ്റ്റ്  സസ്വപ്നലാംകേണസ്റ്റ്
നടക്കുനവരഭാണവര്. സൂരലന കേതനിജസ്വലനിചഭാല് ഇവനിടടത കൃഷനിമുഴുവന കേരനിഞ്ഞെസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്  പടനിണനിയനിലഭാകുടമനലാം  കുടനിടവളളമനിലഭാടത  നരകേനിക്കുടമനലാം
ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടന  പഴനിചഭാരഭാടമനലാം  സസ്വപ്നലാം  കേഭാണുന.  ഇഗൗ  പകമയലാം
അവതരനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന പറടഞ്ഞെഭാരു കേഭാരലമുണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ
കേപല് ആടനിയുലയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ, അതസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട ദദുഃസസ്വപ്നമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ കേപല്
ആടനിയുലയുകേയനില.  ഇതനിടനഭാരു കേപനിതഭാനുണസ്റ്റ്.   നവകകേരളതനിടന തതീരകതയസ്റ്റ്
ഇഗൗ കേപല് അടുത്തുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നവകകേരളതനില് സഭാധഭാരണകഭാര്ക്കുലാം
പഭാവടപടവര്ക്കുലാം  വതീടുണഭാകുലാം.  നവകകേരളതനില്  ജനഭാധനിപതലവലാം  മകതതരതസ്വവലാം
പുലരുലാം.  എനനികസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിച  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു,
ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന  കേമ്മേന്യൂണനിസടലനസ്റ്റ്.  കേഗൗമഭാരപഭായതനില്
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളകനിടയനിലലാം കേര്ഷകേര്കനിടയനിലലാം പവര്തനിചസ്റ്റ്  മുഷ്ടനി ആകേഭാശകതയസ്റ്റ്
ചുരുടനി ഇങ്കസ്വനിലഭാബസ്റ്റ് വനിളനിചസ്റ്റ് കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ് പസഭാനതനിടനഭാപലാം നടന കനതഭാവഭാണസ്റ്റ്
സഖഭാവസ്റ്റ്  പനിണറഭായനി  വനിജയന.  1971-ടല  തലകശരനി  കേലഭാപതനില്
മതസഭാപനങ്ങടളയുലാം ആരഭാധനഭാലയങ്ങടളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ടനഞ്ചുറകപഭാടട
വര്ഗ്ഗതീയതയസ്റ്റ് എതനിടര നനിലടകേഭാണ കനതഭാവഭാണസ്റ്റ് സഖഭാവസ്റ്റ് പനിണറഭായനി വനിജയന.
അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളക്കുറപ്പുണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  കേപല്  ആടനിയുലയുകേയല  ഇഗൗ  കേപല്
നവകകേരളതനിടന  തതീരകതയടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  തതീരതസ്റ്റ്  വനിജയതനിടന
ടചടങ്കഭാടനി  പഭാറുലാം  അവനിടട  ജനഭാധനിപതലവലാം  മകതതരതസ്വവലാം പുലരടട  എനമഭാത്രലാം
പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ്  എടന വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, ഞഭാന ഈ അവനിശസ്വഭാസ പകമയടത വലതലസ്ത
കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണുനതസ്റ്റ്;  അനുകൂലനിക്കുകേകയഭാ  പതനികൂലനിക്കുകേകയഭാ
ടചയ്യുനനില.  ചനില വസ്തുതകേള എടന ഭഭാഗത്തുനനിനസ്റ്റ് പറയുലാം;  മറ്റു ചനില വസ്തുതകേള
മറുഭഭാഗത്തുനനിനസ്റ്റ്  പറയുലാം.   ഇതസ്റ്റ്  രണ്ടുലാം  ഞഭാന  പറയുകമ്പഭാള  മഭാത്രലാം  ശരനിടയനസ്റ്റ്
പറയുനനില.    നമ്മേള  ജനങ്ങളടട  പതനിനനിധനികേളഭാണസ്റ്റ്.   അവരുടട  പശങ്ങള
പറയഭാനുളള  അവസരമഭാണനിതസ്റ്റ്.    ബഹുമഭാനലരഭായ  മനനിമഭാരുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം
ഇതനിനു  പരനിഹഭാരമുണഭാകഭാന  ശമനികണലാം.   ഇവനിടട  ആവശലലാം  കൂടഭായ്മയുടട
മകനഭാഭഭാവമഭാണസ്റ്റ്.   അതനിടന  ശകനിടപടുതഭാനുളള  പവര്തനങ്ങള  പലതുലാം
നടക്കുനണസ്റ്റ്.ഉദഭാഹരണതനിനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലരഭായ മുഖലമനനിയുലാം പതനിപക്ഷകനതഭാവലാം
പലകേഭാരലങ്ങളലാം  പരസരലാം  ചര്ച  ടചയ്യുന,  പരനിഹഭാരമുണഭാകഭാന  ശമനിക്കുന,
ഇതനിലടല നല കേഭാരലങ്ങളള്ളതസ്റ്റ്. സലാംസഭാനടത ഒനഭാമടത പശലാം യുവഭാകളകസ്റ്റ്
ടതഭാഴനിലനില  എനതഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനികഭാന
ശമനികണലാം.  കൂടുതല്  വലവസഭായങ്ങള  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  വടനങ്കനില്മഭാത്രകമ



അവനിശസ്വഭാസപകമയ ചര്ച 207

ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിക്കുകേയുള്ളൂ.  വലവസഭായങ്ങടള  ആകക്ഷപനികലഭാണസ്റ്റ്
പുകരഭാഗമനലാം എനപറഞ്ഞു നനിനഭാല് എങ്ങടന ശരനിയഭാകുലാം?  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന
നനഭാകഭാനഭായനി  അതനിനുകവണനി  ഒരഭാള  വരുന  അവസരതനില്  അതനിടന  കുറ്റലാം
പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ആടനികയഭാടനിക്കുവഭാന  നടത്തുന  ശമലാം,  അതരതനിടലഭാരു  ധസ്വനനി,
അതരതനിടലഭാരു  ചനിന്തഭാഗതനി  നമ്മേടളപറ്റനി  മറ്റുവനിഭഭാഗങ്ങളകസ്റ്റ്  കതഭാനനതസ്റ്റ്
നലതല  എനകേഭാരലലാം  ചൂണനികഭാണനികഭാന  ആഗഹനിക്കുന.  ഇഗൗ  പരനിപഭാടനിയനില്
പടങ്കടുകഭാന അവസരലാം തനതനിനസ്റ്റ് നനനി പകേഭാശനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന നനിര്ത്തുന. 

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്:  സര്,  അഴനിമതനിടകതനിരഭായ  ഒരു
അവനിശസ്വഭാസ പകമയടമന നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  എടന പനിയ സുഹൃതസ്റ്റ് ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന  ഇഗൗ  പകമയലാം  ഇവനിടട  അവതരനിപനിചതസ്റ്റ്.  ആ  പകമയടത  ഞഭാന
ശകമഭായനി എതനിര്ക്കുന.  കേഭാരണലാം,  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതുകപഭാടല
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശടന  അവതരണതനില്   ആത്മഭാര്തയനിലഭായനിരുന.
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശടന എനനികസ്റ്റ് കനരകത അറനിയഭാലാം.  മനസനിനസ്റ്റ് പനിടനികഭാത
കേഭാരലലാം  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെഭാല്  ശരനിയഭാവനില.  കേഭാരണലാം,  അകദ്ദേഹതനിനുതടന
അറനിയഭാലാം  പറയുനതസ്റ്റ്  അസതലമഭാടണനതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അത്രയധനികേലാം
ആത്മഭാര്തത കവണ.  തുടര്നസ്റ്റ് സലാംസഭാരനിചതസ്റ്റ് ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണനഭാണസ്റ്റ്.
ഞഭാനുലാം   മുതലയമ്മേഭാവനുലാം  കൂടനികചര്നസ്റ്റ്  ഒരു  കേടുവടയ  പനിടനിച  എനപറയുന
ആളഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം.  അകപഭാള  അകദ്ദേഹതനിടന  അവതരണവലാം  നമുകസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകുലാം.  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസഭാടണങ്കനില്  എകപഭാഴുലാം  ഓകരഭാ
ആകരഭാപണങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  വര്തമഭാനമലഭാടത ഒനനിനുലാം ഒരു
ടതളനിവമനില.   ഒരു ടചറുകേടലഭാസസ്റ്റ് കേയ്യനിലനിലഭാത ആളഭാണസ്റ്റ് ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ്.
ഇവരഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അവതരനിപനിചതസ്റ്റ്.  ആരഭാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്?  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആരഭാണസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.?  മതീനനിലഭാടത  മതീനകേറനി  വയ്ക്കുനവര്.  ടനടയ്യഭാഴനികഭാടത
ടനയ്കറഭാസ്റ്റുണഭാക്കുനവര്.  ......(ബഹളലാം)......  കമഭാഷ്ടനികഭാനല കുടറ നഭാള ഞഭാന
കൂടട  നനിനതസ്റ്റ്.  ഞഭാന  കമഭാഷ്ടനികഭാന  നനിനവനല.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്
കപഭാകകേണനി  വനതസ്റ്റ്.  കേമ്പനിയുലാം  സനിമനമനിലഭാടത  പഭാലലാം  പണനിയഭാന  കേഴനിയുടമനസ്റ്റ്
ടതളനിയനിച   യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-കേഭാരഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട  അഴനിമതനിയനിലഭാടത  കേഴനിഞ്ഞെ
നഭാലരവര്ഷമഭായനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട
ഇത്രയുലാം  ആകരഭാപണങ്ങടളഭാടക  പറഞ്ഞു.  ആകരഭാപണങ്ങള  പറയുനതലഭാടത
കേടലഭാസസ്റ്റ്  കമശപ്പുറതസ്റ്റ്  വയണലാം.  ഞഭാന  ഈ  നനിയമസഭയനില്  പതനിടനഭാനര
മണനികസ്റ്റ്  ഒരു  മനനിടകതനിടര  ആകരഭാപണലാം  ഉനയനിചതനിനസ്റ്റ്  12.30-നസ്റ്റ്  എടന
സടസനസ്റ്റ്  ടചയ  മുനണനിയഭാണസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അവനിടടനനിനലാം  സബ  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനികപഭായ  ആളഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന.  ഇകപഭാഴുലാം ഞഭാന പറയുന.  അഴനിമതനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്
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പറയഭാന  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ് യഭാടതഭാരു അവകേഭാശവമനില. കേഭാരണലാം, ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലരവര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടടയനിരനിക്കുന  ആലാംകഗഭാ  ഇന്തലന
പതനിനനിധനിയടകലാം  141  കപരുടടയുലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  ഏതഭാണസ്റ്റ്
5100 കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കേനിഫ്ബനി  വനികേസനലാം  ടകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല
മുഴുവന കസറ്റസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളലാം പഭാകദശനികേ കറഭാഡുകേളലാം യഭാടതഭാരു അഴനിമതനിയുമനിലഭാടത
ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരടന  കനതൃതസ്വതനില്  BM&BC-യഭാകനി.  നമുകകഭാ
ഇവര്കഭാര്ടകങ്കനിലകമഭാ നനികഷധനികഭാന കേഴനിയുകമഭാ,  എടന്തങ്കനിലലാം അഴനിമതനിയുകണഭാ?
140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം   വനികേസനലാം  വന.  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതസ്റ്റ്
സ്കൂളകേടളലഭാലാം ടപഭാഫ. സനി. രവതീന്ദ്രനഭാഥനിടന കനതൃതസ്വതനില്  നവതീകേരനിച.  സലഫസ്റ്റ്
പദതനിടയക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്  പരഭാതനി.  കൂടുതടലഭാനലാം  പറഞ്ഞുകപഭാകുനനില.  എലഭാ  നല
കേഭാരലങ്ങളലാം ഇവനിടട  പറഞ്ഞു.  പതനിപക്ഷത്തുനനിനലാം നല ആകരഭാപണങ്ങടളഭാനലാം
വനതുമനില. ടതളനിവകേളമനില. ടവറുടത പുകേമറ സൃഷ്ടനിക്കുകേ, ഉണയനിലഭാ ടവടനിവയ്ക്കുകേ
എടനഭാടക  നഭാടനില്  പറയുന  ചനില  ടചഭാല്ലുകേളഭാണസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  ഒഭാര്മ്മേവരുനതസ്റ്റ്.
സലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  224,256  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  പഭാവങ്ങളകസ്റ്റ്  വചടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനിയുടട  മുന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്   ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഭവന
പദതനി  നടപനിലഭാകനി.  അതനിടന  നഭാലഞ്ചേനിരടനി  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
വചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങടളഭാനസ്റ്റ്  ആകലഭാചനികണലാം,  കഡഭാ.  എലാം .  ടകേ.  മുനതീര്
ഇവനിടടയനിരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഉമ്മേന  ചഭാണനി  സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം
പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന.  പഞ്ചേഭായതനില്  ജനങ്ങളക്കുകവണനി
ഇതുകപഭാടലഭാരു ഭവന പദതനി ഉണഭായനിരുകനഭാ എനതനിനസ്റ്റ് ഉതരലാം പറയണലാം. ഇല
അങ്ങടനടയഭാരു  പദതനിയനില.   അനസ്റ്റ്  കവണടമനസ്റ്റ്  കഡഭാ.  എലാം .  ടകേ.  മുനതീര്
ആവശലടപട്ടു.  ആ  മനനിസഭയനിലണഭായനിരുന  ഞഭാന  ആവശലടപട്ടു.
ടചവനിടകഭാള്ളഭാന തയ്യഭാറഭായനില. അനസ്റ്റ് പധഭാന മനനി ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന, ആശയ
പദതനി എനനിവ അനുസരനിചസ്റ്റ് കുറചസ്റ്റ് വതീടുകേള കേനിടനി.  ഒരു പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ് ടമമ്പര്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷതനിനനിടയനില്  അകഞ്ചേഭാ ആകറഭാ  വതീടസ്റ്റ്  കേനിട്ടുലാം.  ഇനസ്റ്റ്  ഒരു
പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  ടമമ്പര്കസ്റ്റ്  50-70  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  തടന  വഭാര്ഡനില്  നല്കേഭാന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്. ഭവന പദതനിയനില് എടന നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്
ഒരു പഞ്ചേഭായതനില് 40 വതീടസ്റ്റ് ടകേഭാടുത പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ് ടമമ്പറുണസ്റ്റ്. അയഭാള എകനഭാടസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ്.  എനനികറനിയഭാലാം  ഇവടയഭാനലാം ആക്രനി ടകേടനിടങ്ങളല.  നഭാലസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം
രൂപ  ടചലവഴനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  മകനഭാഹര  ടകേടനിടങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.   ടവള്ളടപഭാകലാം
വനതനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രടന
കനതൃതസ്വതനില്   വതീടസ്റ്റ്  വചടകേഭാടുകഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി 2091 വതീടുകേളടട തഭാകകഭാല് വനിതരണലാം ടചയ്യുകേയുലാം ടചയ.
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  16-5-2017-ടല  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത
4003-ാ നമ്പര് കചഭാദലതനിനസ്റ്റ് കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല് നല്കേനിയനിരനിക്കുന മറുപടനി
ഞഭാന  വഭായനികഭാലാം.  ഇനനിരഭാ  ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജനയനില്  2,94,670  വതീടുകേള
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  2,75,038  വതീടുകേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.
ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഭവന  പദതനിയനില്  1,87,667  ഭവനങ്ങള  പൂര്തനിയഭാകനിയതഭായനി
കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതുകവണടമങ്കനില്  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്
തരഭാലാം.

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്  : സര്,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിടന
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് ഇലഭായനിരുനടവകന പറഞ്ഞുള്ളൂ. എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ടചയടവനഭാണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഇനനിരഭാ  ഗഭാന്ധനി  ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന,  ആശയ  പദതനി  എനതീ
പദതനികേളനിടല വതീടുകേളലാം ഇതനിനകേതസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്. അനസ്റ്റ് അകതയുള്ളൂ. കഡഭാ. എലാം.
ടകേ. മുനതീര്  ഇവനിടട ഇരനിക്കുകേയകല, അകദ്ദേഹലാം നനികഷധനിക്കുനനിലകലഭാ. അനടത
പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  നനികഷധനിക്കുനനില.
ശതീ.  മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനിയുണസ്റ്റ്,  അകദ്ദേഹലാം  നനികഷധനിക്കുനനില.  കേഭാരണലാം,  അനസ്റ്റ്
ഭവന  പദതനിയനില.  മനനിസഭയനില്  പലരുലാം  ഭവന  പദതനി  കചഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്രസഹഭായകതഭാടട ലഭനിക്കുന പദതനികേള നടപനിലഭാകനി കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഇനസ്റ്റ്
അതല  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്,  2091  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച.  ഇവനിടട  സലഫസ്റ്റ്
പദതനിടയക്കുറനിച പറഞ്ഞു.  കുടപനുലാം ടചലപനുലാം കൂടനി സപസ സകേമഭാറുനനിടതസ്റ്റ്
നമുടകന്തസ്റ്റ്  കേഭാരലലാം?  ടറഡസ്റ്റ്  ക്രസനസ്റ്റ്  എലാംബസനി  വഴനി   ഒരു  കകേഭാണ്ട്രഭാകര്കസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്തു. അയഭാള ടകേടനിടലാം പണനിയുന.  സലഫസ്റ്റ് മനിഷന എന്തഭാണസ്റ്റ്
ടചയ്യുനതസ്റ്റ്?  കകേരള  സര്കഭാര്  സലലാം  ടകേഭാടുത്തു,  സലഫസ്റ്റ്  മനിഷനല;
ടവള്ളടപഭാകതനിനുകശഷലാം  കകേരളതനില്  2700  വതീടുകേള  സലാംഘടനകേള
വചടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  മുഴുവന  സലലാം  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുലാം
പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ് വകുപ്പുലാം സസ്വകേഭാരല വലകനികേളമഭാണസ്റ്റ്. അവനിടടടയലഭാലാം ഗവണ്ടമനനിടന
ഇടടപടലകണഭാ?  ഇല.  .....(ബഹളലാം).......  ടകേ.പനി.സനി.സനി.-യുടട  ആയനിരലാം
വതീടടവനിടട?  അതനിനുകവണനി  പനിരനിച  സപസടയവനിടട?  അതനിടനക്കുറനിടചഭാരു
അകനസ്വഷണലാം  നടതഭാന  ഇവര്  തയ്യഭാറഭാകുടമങ്കനില്  സനി.ബനി.ടഎ.  വനസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനിചഭാലലാം  വനികരഭാധമനില.  ഇവനിടട  സസ്വര്ണ്ണകടതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.
മുഖലമനനിയുടട  ഒഭാഫതീസനിടല ചനിലയഭാളകേടളക്കുറനിചസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ആരുലാം സമരലാം ടചയസ്റ്റ്
ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്  വളഞ്ഞെസ്റ്റ് പടനിണനി സമരലാം നടതനിയനിടല മുഖലമനനി എന.ടഎ.എ.-യസ്റ്റ്
വനിടണടമന  ആവശലമുനയനിചതസ്റ്റ്.  പനികറ്റദനിവസലാം  കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി,
അകനസ്വഷണലാം  എന.ടഎ.എ.യസ്റ്റ്  വനിടണലാം,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിക്കുന
ഏറ്റവലാം  വലനിയ  ഏജനസനി  അതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  എഴുതനി.
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അതനിടനയടനിസഭാനതനില്  വനികദശ  ബന്ധങ്ങളകൂടനി  ഉള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില്
ഭതീകേരവഭാദമുകണഭാടയനസ്റ്റ്  അറനിയഭാന   എന.ടഎ.എ.-ടയ  ഏല്പനിചതസ്റ്റ്  ഇന്തലഭാ
ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്; നമ്മേളല. അകനസ്വഷനികഭാന ഏതു കരഖയുലാം ടകേഭാടുക്കുമകലഭാ. ഇവനിടട
എത്ര  ഏജനസനി  അകനസ്വഷനിക്കുന.   കേസലാംസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിക്കുന.  മുഖലമനനിയുടട
ഓഫതീസനി ടല  ആടരങ്കനിലലാം  അതനിലകണഭാ?  ഇലകലഭാ.  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനിക്കുന.  ഇനകേലാം  ടഭാകസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനികേളഭാണസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന  വനിജനിലനസുലാം  കപഭാലതീസുലാം  സക്രലാംബഭാഞ്ചുമല
അകനസ്വഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ശതീ.  എ.  സനി.  ടമഭായതീടന  അപകേതീര്തനിടപടുതഭാന
ശമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാം  വതീടസ്റ്റ്  വചസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതനിനഭാകണഭാ?  ഞഭാന  ഒന
കചഭാദനികടട, ഇവടര പറഞ്ഞെനിടസ്റ്റ് കേഭാരലമനില. കകേഭാണ്ഗസനിടന രഭാഷതീയലാം, നനിലപഭാടസ്റ്റ്;
മുഖമുദ്ര  ഇവ  എന്തഭാണസ്റ്റ്?  മകതതരതസ്വലാം  ആകണഭാ,  അകതഭാ  അഴനിമതനിരഹനിത
ഭരണമഭാകണഭാ?  ഇതനില്  ഏടതങ്കനിലലാം  ഒനസ്റ്റ്  കവണമകലഭാ.  ഇന്തലയനിടല  ജനങ്ങള
ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഒനകേനില്  മകതതരതസ്വലാം  അടലങ്കനില്  അഴനിമതനിരഹനിത  ഭരണലാം.
അതസ്റ്റ് രണ്ടുമനിലഭാത പഭാര്ടനിയഭായനി കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി പഗൗരതസ്വ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ടകേഭാണ്ടുവന.  ജഭാതനിയുടട
കപരനില് ഇന്തലയനിടല ജനങ്ങടള ഭനിനനിപനികഭാന ടകേഭാണ്ടുവന ആദലടത നനിയമലാം;
ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ  നനിയമലാം.  ആ  നനിയമലാം  ടകേഭാണ്ടുവനതനിടനതനിടര  സമരലാം
സലാംഘടനിപനികഭാന  കേഴനിയഭാത  കകേഭാണ്ഗസനിടന  കൂടടയഭാണസ്റ്റ്  മുസ്ലേതീലാം  ലതീഗസ്റ്റ്
നടക്കുനതസ്റ്റ്.   ഈ  രഭാജലടത  മതനന്യൂനപക്ഷങ്ങളടട  അവകേഭാശങ്ങടള  കചഭാദലലാം
ടചയ്യുനവടര  അധനികക്ഷപനിക്കുന  ഒരു  ബനില്  ഇന്തലയനില്  ടകേഭാണ്ടുവനകപഭാള
സമരലാം  ടചയ്യഭാന  കകേരളതനില്  കേരുതസ്റ്റ്  കേഭാണനിചതസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല
മുനണനി മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.   നമ്മേള പതനികഷധതനിടന മനുഷലമതനില് തതീര്ത്തു.  ഇവര്
എടന്തങ്കനിലലാം ടചയ്കതഭാ?

ബഭാബറനി മസ്ജനിദസ്റ്റ് ടപഭാളനിചകപഭാഴുലാം മുസ്ലേതീലാംലതീഗസ്റ്റ് സലാംയമനലാം പഭാലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,
ഞങ്ങളകതനില്  ടചറനിയ  ടനഭാമ്പരമുടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ടനഭാമ്പരലാം  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?
നഭാലസ്റ്റ് മനനികകസര കേനിടഭാനഭാണസ്റ്റ് ഈ ടനഭാമ്പരലാം.  അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് ഇകപഭാടഴന്തഭാണസ്റ്റ്?
രഭാമകക്ഷത്രലാം പണനിഞ്ഞെകപഭാള ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന കനതഭാവഭായ ശതീ.  കമഭാഹന
ഭഗവതസ്റ്റ്  കേഭാണനികഭാത  ആകവശലാം  ശതീ.  രഭാഹുല്  ഗഭാന്ധനിയുലാം  ശതീമതനി  പനിയങ്കഭാ
ഗഭാന്ധനിയുലാം  കേഭാണനിചകപഭാള  പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം  ടനഭാമ്പരലാം.  ഒറ്റവരനി
പകമയമഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങളകസ്റ്റ് ടനഭാമ്പരലാം.  ടനഭാമ്പരലാം കകേഭാണ്ഗസനിടന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അഞ്ചേസ്റ്റ്  മനനിസഭാനമഭാണസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെതവണ.  അതസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  ലഭനിക്കുടമന
പതതീക്ഷകയ  കവണ.  ഇവരുടട  ഇകപഭാഴടത  നടപടനി  കേണഭാല്   ചരനിത്രലാം
ആവര്തനിക്കുകേയഭാടണനസ്റ്റ് കതഭാനലാം. 
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മനി  .   സതീകര്: കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ടചയ. 

ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്: സര്, ഞഭാന നനിര്ത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്. കകേരളതനില്
ശതീവഭാസ്തവ  എന  ടഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.കേഭാരന  ചഭാരകകസനില്  ടകേ.  കേരുണഭാകേരന
കുറ്റകഭാരനല  എനപറഞ്ഞു.  അകപഭാള  ഇവരനില്  ചനിലയഭാളകേള  കേരുണഭാകേരടന
നഭാടുകേടതഭാന  ചഭാരന  എനസ്റ്റ്  മുദ്രകുതനി  ഇവനിടടനനിനസ്റ്റ്  വണനിയനില്  കേയറ്റനിവനിട്ടു.
ശതീ. മുരളതീധരനഭാണസ്റ്റ് ഇവര്കസ്റ്റ് വകഭാവഭായനി ടവളനിയനില് കേനിടനസ്റ്റ് സലാംസഭാരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ആ മുരളതീധരനുലാം കൂടനി കകേളകണമനിതസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ് ചഭാരകകസുണഭാകഭാന നനിന കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസടന പനിനതീടസ്റ്റ് വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനനിടല ടചയര്മഭാനഭാകനി. ഉദ്ദേനിഷ്ടകേഭാരലതനിനസ്റ്റ്
ഉപകേഭാരസരണ. ആ ചരനിത്രലാം ആവര്തനികഭാടമനസ്റ്റ് ഇവനിടടയഭാരുലാം  കേരുതണ. 

മനി  .   സതീകര്: കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ടചയ. 

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്:  സര്,  ഒരുതരലാം കവടയുണസ്റ്റ്.  കേഭാടനില് ഏറ്റവലാം
മൃഗതീയമഭായ  കവടടയനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  കുറുകകനതഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  മഭാനനിടന  കൂടതനില്
നനിനസ്റ്റ്  തനിരനിക്കുലാം.  എനനിടതനിടന പുറടകേകപഭായനി  കേടനിചസ്റ്റ്   ഇഞ്ചേനിഞ്ചേഭായനി  ടകേഭാല്ലുന
കവടയുണസ്റ്റ്.  ആ  കവട  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയകനഭാടസ്റ്റ്  നടകനില  എനമഭാത്രലാം
ഈ അവസരതനില് പറയുന.  ആ കവടയ്ക്കുവച ടവള്ളലാം അങ്ങസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയഭാല്മതനി.
ടകേ.  കേരുണഭാകേരടന  പുറടകേകപഭായനി  ചനില  മഭാധലമങ്ങടളയുലാം  കൂട്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്
ചഭാരകകസുണഭാകനി. ഇകപഭാള  നമ്പനി  നഭാരഭായണടന  പനിനണ.  ഇടതലഭാലാം
പറയുനതനില് അര്തമനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ് അതരതനിടലഭാരു കവടയസ്റ്റ് നനിനതരനില.
ഞങ്ങളടട മുഖലമനനിടയ ഞങ്ങള രക്ഷനിക്കുലാം. ഒറ്റടകടഭായനി നനിനടകേഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള
ഇതനിടന  കനരനിടുലാം.  ഉണയനിലഭാ  ടവടനി  ഇവനിടട  ടപഭാടനില.  കുറുകനഭാരുടട  ബദനി
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന  ഒറ്റടപടുതനി  കവടയഭാടഭാന
ശമനിക്കുനടണങ്കനില്  അതസ്റ്റ്  അനുവദനിചതരഭാന  കേഴനിയനില.  ബഹുമഭാനടപട
സതീകടറക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഇവനിടട  ചനില  കേഭാരലങ്ങള  പറഞ്ഞു.  അതുകൂടട  ഞഭാന
പറകഞ്ഞെകഭാലാം.  സതീകര്  എന  നനിലയനിലല,  ഒരു  ടപഭാതുപവര്തകേന  എന
നനിലയനില്  ഉദ്ഘഭാടനതനിനസ്റ്റ്  വനിളനിചഭാല്  കപഭാകേഭാതവടരഭാനമല  ഇവനിടട.
വതീടുപഭാലകേഭാചനിനുകപഭാലലാം കേരനികനിനടവള്ളലാം കുടനിചവരുമുണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് മറകരുതസ്റ്റ്. ..…
(ബഹളലാം).....

മനി  .   സതീകര്:   പതീസസ്റ്റ്..... പതീസസ്റ്റ്.....ഇരനിക്കൂ. 

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്:  സര്,  ഇതരലാം  ഉണയനിലഭാടവടനിയുമഭായനി
സലാംസഭാന  നനിയമസഭയുടടയുലാം  ജനങ്ങളടടയുലാം  സമയലാം  ടമനടകടുതരുതസ്റ്റ്.
ഒരു  പകേടനപത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞെതനില്  നഭാലസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങകള  ടചയ്യഭാനുള്ളൂ.
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അടതലഭാലാം  ടചയതതീര്ത  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  അടുത  ഭരണലാം  വതീണ്ടുലാം
ഏല്പനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുടമനതനില്  സലാംശയമനിടലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ്
നനിര്ത്തുന.  (....ബഹളലാം......)

മനി  .    സതീകര്:   മൂനസ്റ്റ്  മനിനനിട്ടുലാം  നഭാലസ്റ്റ്  മനിനനിട്ടുലാം  നനിങ്ങടളഭാടക എടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്  .
ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  നഭാലസ്റ്റ്  മനിനനിടനിലധനികേലാം  എടുതനികല,  അടതന്തഭാണസ്റ്റ്?
ഇടതഭാനലാം ശരനിയല. ( .....… ബഹളലാം........)

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് : സര്, ഈ ബഹളലാം ഒന കേഴനിയകട.

മനി  .    സതീകര്:  പതീസസ്റ്റ്.....   അങ്ങസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിക്കൂ.   അടങ്ങന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇത്ര
ശഭാന്തനഭാകുനതസ്റ്റ്?

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ്  : സര്, ഞഭാന എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്   സലാംസഭാരനിക്കുനതസ്റ്റ്?

മനി  .    സതീകര്:   അങ്ങസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുങ്കഭാറ്റനിലലാം  സമുദ്രതനിലലാം  സലാംസഭാരനികഭാന
കേഴനിവള്ള ആളകല, പനിടനന്തനിനഭാണസ്റ്റ് ഭയടപടുനതസ്റ്റ്? അങ്ങസ്റ്റ് ഭയടപകടണഭാ പറയൂ. 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  : സര്,  1957-മുതലള്ള  ഭരണലാം   ഞഭാന  ശദനിച.
കേഭാരണലാം,  ഒരു  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കുറകയടറ  നനകേള  എലഭാ
ഗവണ്ടമനനിനുമുണസ്റ്റ്.  എലഭാ  ഗവണ്ടമനനിനുലാം  തനിനകേളമുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടല
ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനുലാം  വളടരകയടറ  നനകേളലാം
തനിനകേളമുണസ്റ്റ്.  ആ സതലലാം ഒളനിചവചനിടസ്റ്റ് കേഭാരലമനില.  തനിനകേളണഭാകുകമ്പഭാള അതസ്റ്റ്
ജനങ്ങളടട മുമ്പനില് ടകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുലാം ഭരണഭാധനികേഭാരനികേടള ശരനി പഠനിപനിക്കുവഭാനുലാം
ഉതകുനതഭാണസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം.  ആ  നനിലയസ്റ്റ്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന
ടകേഭാണ്ടുവന  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  നലഭായവലാം  യുകവമഭാകുന.  അതനിടന
എതനിര്ക്കുന നനിങ്ങളടട നടപടനി ടതറ്റഭാടണനസ്റ്റ്  സൂചനിപനികഭാതനിരനികഭാന കേഴനിയനില.
ഞഭാന  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  അനുകൂലനിക്കുകേയഭാടണനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
ടതറ്റനിദരനികണ. വഭാസ്തവപരമഭായ കേഭാരലങ്ങള പറയകണ? 

2.00 PM]

ഞഭാന  നഭാല്പതസ്റ്റ്  ടകേഭാലമഭായനി  എലാം.എല്.എ.  പണനിയുമഭായനി  നടക്കുന.
എത്രകയഭാ ഗവണ്ടമനകേളകസ്റ്റ് ഞഭാന കേതസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്തു. പകക്ഷ,  ടകേഭാടുക്കുന ഏതസ്റ്റ്
കേതനിനുലാം  അകത  സമയതസ്റ്റ്  അതനിടന  ടപഭാസതീഡനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മറുപടനി
തരുന കകേരളതനിടല ആദലടത മുഖലമനനി ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനഭാടണനസ്റ്റ്
പറയഭാന ഞഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പറയഭാന  എനനികസ്റ്റ്  ഒരു മടനിയുമനില.
സതലലാം  പറഞ്ഞെഭാല്  നനിങ്ങള  രണ്ടുകൂടരുലാം  മഭാറനിമഭാറനി  കേയ്യടനിക്കുലാം.  ഞഭാന  പറഞ്ഞെ
കേതസ്റ്റ് ടകേഭാടുത കേഭാരലലാം നനിസഭാരമഭാകണഭാ? 
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എനനികസ്റ്റ് ചനില കേഭാരലങ്ങള പറയഭാനുണസ്റ്റ്.  ഏറ്റവലാം കൂടുതല് ഉപകദശകേടര വച
മുഖലമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിടന  കേഷ്ടകേഭാലലാം
അവനിടടയഭാണസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ്. എടന അഭനിപഭായലാം അതഭാണസ്റ്റ്. നമ്മുടട ബഹുമഭാനടപട
വനലാം  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടടയുണസ്റ്റ്.  ഒരു  പഭാവടപട  കേര്ഷകേടന  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസര്  യഭാടതഭാരു  നലഭായവമനിലഭാടത  തലനിടകഭാനസ്റ്റ്  കേനിണറ്റനിലനിട്ടു.  ഞഭാന
ചനിറ്റഭാറനില് കപഭായനി കേണതഭാണസ്റ്റ്.  വനലാം വകുപ്പുമനനികയഭാടസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതഭാണനിതസ്റ്റ്.
ഇരുപതനിടയടസ്റ്റ്  ദനിവസമഭായനി  ടനി.  പനി.  മതഭായനി  എനപറയുന  ആ  മനുഷലടന
ശവശരതീരലാം  അവനിടടയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  ഇകപഭാഴുലാം  മറവസ്റ്റ്  ടചയനിടനില.  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനസ്റ്റ്  വളടര  വലകമഭായനി  കകേടസടുത്തു,  എഫസ്റ്റ്.ടഎ.ആര്.  എടുത്തു.
ആ എഫസ്റ്റ്.ടഎ.ആര്.-ടന അടനിസഭാനതനില് ഒരു പതനിടയ അറസസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാനുള്ള
മരലഭാദ  നനിങ്ങള  കേഭാണനികകണ;  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണനിചനില  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനതീ?  അവസഭാനലാം സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷണതനിനസ്റ്റ് ഉതരവഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇനനി  സനി.ബനി.ടഎ-യുടട  അകനസ്വഷണതനിലലാം  റതീകപഭാസ്റ്റുമഭാര്ടലാം  നടക്കുകമ്പഭാഴുലാം
ബഭാകനി അറനിയഭാലാം. ഞഭാന കചഭാദനിക്കുന, എകടഭാളലാം മനുഷലജതീവനുകേടള രക്ഷനിചനിരുന
മഭാനലനഭായ  ഒരു  ടപഭാതുപവര്തകേനഭായ  ടനി.  പനി.  മതഭായനിടയ  ഇതുകപഭാടല
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  ടകേഭാലടചയനിടസ്റ്റ്  ആ  കുടുലാംബകതഭാടസ്റ്റ്  പതനിബദത
കേഭാണനികഭാനുള്ള  മരലഭാദ  വനലാം  വകുപ്പുമനനി  ടചകയ്യകണ;  നനിങ്ങള  എത്ര  തവണ
കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ് കയഭാഗലാം കൂടനി; ആ കുടുലാംബതനിനസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ടകേഭാടുകഭാനുള്ള മരലഭാദ
കേഭാണനികകണ;  ടനി.  പനി.  മതഭായനിയുടട  ഭഭാരലയസ്റ്റ്  ഒരു  കജഭാലനി  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  മഭാനലത
കേഭാണനികഭാനുള്ള  നടപടനി  നനിങ്ങള  സസ്വതീകേരനികകകണ;  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
സസ്വതീകേരനിക്കുനനില?  ഇടതഭാടക കകേരളതനിടല ജനങ്ങള,  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  കൃഷനികഭാര്
കേഭാണുനടണനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് മനസനിലഭാകണലാം എനഭാടണനനികസ്റ്റ്
പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്. വളടര പധഭാനടപട മടറ്റഭാരു കേഭാരലലാം,  ഖുര്ആനനികലയ്ടകഭാനലാം
ഞഭാന കേടക്കുനനില.  പരനിശുദ ഖുര്ആടന പനിടനിചസ്റ്റ്  അലഭാഹു തആലഭാടയ ഓര്തസ്റ്റ്
കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല് മണതരലാം പറഞ്ഞെസ്റ്റ് നടകരുതസ്റ്റ്.  ഖുര്ആടന കേഭാരലടമഭാടക
എനനികറനിയഭാലാം. പരനിശുദ ഖുര്ആന ഇവനിടടയുണസ്റ്റ്. കകേരളതനില് ഖുര്ആന ഇലഭാത
ഒരു സലമുകണഭാ?  സഗൗദനി അകറബലയനില് നനിനസ്റ്റ് ഖുര്ആന ടകേഭാണ്ടുവന.  പകക്ഷ,
അതനിനകേതസ്റ്റ്  നനിറടയ  സസ്വര്ണ്ണമഭായനിരുന.  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  നുണ  പറയുനതസ്റ്റ്?
അതുടകേഭാണസ്റ്റ് അതനികനല് നടപടനി ഉണഭാകേണടമനസ്റ്റ് ഇവനിടട സൂചനിപനിക്കുന. 

ഞഭാന  ഒരു  കേഭാരലലാംകൂടനി  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ്  പറയഭാന
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  മടറ്റഭാനമല.  നമ്മുടട  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളലാം.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് രഭാജകുടുലാംബലാം കകേരളതനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയതഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ വനിമഭാനതഭാവളലാം.
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ആ വനിമഭാനതഭാവളലാം ഇവനിടടനനിനസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ് അനുവദനികഭാന കേഴനിയനില.
ബനി.ടജ.പനി.  അല,  അതനിനപ്പുറടത പഭാര്ടനി  കനഭാകനിയഭാലലാം  കേഭാലണയുടട സലലാം
ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിയനിടലനസ്റ്റ്  നമുകറനിയഭാലാം.  നമ്മുടടയുലാം  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുടടയുലാം   സഭയുടടയുലാം  തതീരുമഭാനലാം  വളടര  വലകമഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,
എനനിടകഭാരു  അഭനിപഭായമുണസ്റ്റ്.  അദഭാനനി  എനപറയുന  ഭതീമന  നമ്മുടട
വനിമഭാനതഭാവളലാം  കേയ്യടക്കുനതനിനുകവണനി  വനനിരനിക്കുനതുകപഭാടല  2015 കമയസ്റ്റ്
മഭാസതനില്  വനതഭാണസ്റ്റ്  വനിഴനിഞ്ഞെലാം  പദതനി.  2015  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനിയുടട
ഭരണകേഭാലമഭാണസ്റ്റ്.  ആ പദതനി എത്രകയഭാ ഭതീകേരമഭാണസ്റ്റ്.  ആ പദതനിപകേഭാരലാം  2019
ഡനിസലാംബര് 31-നസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ് തതീരണലാം. തതീര്കനഭാ? 2020 ആഗസസ്റ്റ് മഭാസമഭായനിട്ടുലാം വര്കസ്റ്റ്
മൂനനിടലഭാനകപഭാലലാം  തതീര്നനിടനില.  ഇകപഭാഴുലാം  ആ  പദതനിയുടട  കപരുപറഞ്ഞെസ്റ്റ്
അദഭാനനി  ഇവനിടടകനിടനസ്റ്റ്  കേറങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  പദതനി  7500  കകേഭാടനി
രൂപയുകടതഭാണസ്റ്റ്.  വളടര പധഭാനടപട ഒരു കേഭാരലമഭാണനിതസ്റ്റ്.  ആ പദതനിയുടട  3100
മതീറ്ററഭാണസ്റ്റ് കബകസ്റ്റ് വഭാടര് പണനിനടക്കുനതസ്റ്റ്. കബകസ്റ്റ് വഭാടര് 600 മതീറ്റര് പണനിതകപഭാള
ശലാംഖുലാംമുഖലാം  മുഴുവന  കേടടലടുതസ്റ്റ്  കപഭായനികഴനിഞ്ഞു.  3100  മതീറ്റര്  പണനിതഭാല്
എന്തഭാകുലാം  സനിതനി?  ടസക്രകടറനിയറ്റുലാം  നനിയമസഭഭാ  മനനിരവലാം  കേടടലടുക്കുനതസ്റ്റ്
കേഭാകണണ ഗതനികകേടസ്റ്റ് നമുക്കുണഭാകുലാം. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ്
വനിനയകതഭാടട  ഞഭാന  പറയുന,  അങ്ങസ്റ്റ്  ഉതരവഭാദനിതസ്വമുള്ള  വലകനി  എന
നനിലയനില് അദഭാനനി കേടുലാംപനിടനിതവമഭായനി കകേരളലാം പനിടനിചടകഭാനകവണനി വരുകമ്പഭാള,
വനിമഭാനതഭാവളലാം കപഭാടല തടന വളടര പധഭാനടപടതഭാണസ്റ്റ് വനിഴനിഞ്ഞെലാം പദതനിയുലാം,
ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  ആ  ഭതീമടന  അതസ്റ്റ്  തനിനഭാന  അനുവദനികഭാടത  ശകമഭായ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനികണലാം.  എഗനിടമനസ്റ്റ്  കേലഭാനസല്  ടചയ്യുകേ  മഭാത്രമല,
വഭാക്കുവലതലഭാസലാം  ടചയ  അദഭാനനികയഭാടസ്റ്റ്  പണലാം  ഈടഭാകനി  നഷ്ടലാം  നനികേതഭാനുള്ള
നടപടനിയുലാം അങ്ങസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനികണടമനസ്റ്റ് വനിനയപുരസരലാം അഭലര്തനിക്കുന.           

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഞഭാന  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  അവതരനിപനിച  ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  അഴനിമതനിടയയുലാം  ടകേഭാള്ളരുതഭായ്മടയയുലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എണ്ണനിടയണ്ണനി പറയുകേയുണഭായനി. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന ശരനിയഭായ
സലത്തുതടനയഭാണസ്റ്റ് വടനിടകേഭാണസ്റ്റ്  അടനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്,  ടകേഭാകള്ളണനിടതസ്റ്റ്  ടകേഭാളകേയുലാം
ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്  എനള്ളതസ്റ്റ്  കനരഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്
വനതനിനുകശഷലാം  എവനിടടകനഭാകനിയഭാലലാം  തടനിപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്.  ട്രഷറനി  തടനിപസ്റ്റ്
ഒരുകേഭാലത്തുലാം  കകേളകഭാതതഭാണസ്റ്റ്.  ട്രഷറനിയനില്കപഭാലലാം  പണലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി
വയഭാന  കേഴനിയഭാതവനിധതനില്  രണസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  തടനിപസ്റ്റ്  നടതനിയതസ്റ്റ്
പനിടനികൂടുകേയുണഭായനി.  അതുലാം  റനിടയര്  ടചയ  ഒരഭാള.  അതുകപഭാടല  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
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തടനിപസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുകപഭാലലാം  നനിഷ്പക്ഷമഭായനി  പവര്തനികഭാന
കേഴനിയഭാത  ഒരു  സഭാഹചരലമഭാണസ്റ്റ്.  റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില്  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  റഭാങകേള
ഉള്ളവര്ക്കുകപഭാലലാം  നനിയമനലാം  കേനിടഭാടതയുള്ള  യുവഭാകളടട  കരഭാദനലാം  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേളക്കുനനികല?  പനിചചടനിയനില്  ടടകേയനിട്ടുവഭാരനിടയനസ്റ്റ്
പറയുനതുകപഭാടല ടടലഫസ്റ്റ് പദതനിയനില് ദഭാനലാം കേനിടനിയ ടടപസയനില്നനിനകപഭാലലാം
ഇവനിടട ടടകേക്കൂലനി വഭാങ്ങനി. നഭാലസ്റ്റ് കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ കേമ്മേതീഷന അടനിചമഭാറ്റനിയ
ഒരു ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  ശര്കരയനില്  അഴനിമതനി,  ബ്രൂവറനി-ഡനിസനിലറനി  അഴനിമതനി,
സനിലാംഗ്ളര്  ഡഭാറ്റ  കചഭാര്തല്,  പളയ ഫണസ്റ്റ്  തടനിപസ്റ്റ്,  മണല് കേടതസ്റ്റ്  ഇടതഭാടക
ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ് തകസമയതസ്റ്റ് ഉനയനിക്കുകമ്പഭാള അകദ്ദേഹടത
പരനിഹസനിക്കുകേയുലാം  പതനിപക്ഷടതയഭാടകേ  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.
എടന  ഓഫതീസനിടന  കേളങ്കടപടുതഭാന  ശമനിക്കുകേയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  ഇത്രയുലാംനഭാള  പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  മനനിമഭാരുടട
വനിലഭാപകേഭാവലങ്ങള   ഇങ്ങടന  വനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട
മനനിമഭാരഭായ  കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രനുലാം ജനി.  സുധഭാകേരനുലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്   ശതീ.  എലാം.
ശനിവശങ്കര് വനിശസ്വഭാസവഞ്ചേകേനഭാടണനഭാണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹലാം കപഭായകതഭാടുകൂടനി അവനിടടത
ദര്ഗന്ധലാം കപഭായനി ഇകപഭാള സുഗന്ധമഭാണസ്റ്റ് വരുനടതനഭാണസ്റ്റ്.  

കനരടത  ശതീ. ടകേ. എലാം. ഷഭാജനി വളടര ഭലാംഗനിയഭായനി ദര്ഗന്ധതനിടന കേഭാരലലാം
ഇവനിടട പറയുകേയുണഭായനി.  അതുകപഭാടല,  ബഹുമഭാനടപട മനനി എ.  ടകേ.  ബഭാലന
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  മനസനിലഭാകഭാന  ടടവകേനികപഭാടയനഭാണസ്റ്റ്.
മനസനിലഭാകഭാന  നഭാലസ്റ്റ്-നഭാലര  വര്ഷടമഭാടക  എടുതസ്റ്റ്,  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷടമഭാടക
ആകുകമ്പഭാള  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  മനസനിലഭായനികകഭാളലാം.  ഏടറക്കുടറ  ഇഗൗ  വകേ
സലാംഗതനികേടളഭാടക ഞങ്ങളകസ്റ്റ് മനസനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ് എനള്ളതുലാം അഞ്ചേഭാറസ്റ്റ് മഭാസലാംകൂടനി
കേഴനിയുകമ്പഭാള കകേരളതനിടല ജനങ്ങള നനിങ്ങടള മനസനിലഭാകഭാന ടടവകേനിയനിടനില
എനള്ളതുലാം കൃതലമഭായനി നനിങ്ങളകസ്റ്റ് മനസനിലഭാകുടമനഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ഇതസ്റ്റ്  തുടകതനില്തടന  പഭാളനി.
ഫസസ്റ്റ്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  എനപറഞ്ഞെഭാല്  സസ്വജനപക്ഷപഭാതമഭാണസ്റ്റ്.
ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  അചതഭാനനടന  ഒതുക്കുനതനിനുകവണനി,  ഒരു  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്
ഭരണകൂടലാം  ആദലമഭായനി  ടകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹടത  കുടനിയനിരുത്തുനതനിനു
കവണനിയുള്ള  ഒരു  നനിയമമഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം  തുടങ്ങനിയടതഭാടക  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
പഭാളനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനനിമഭാടര  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ഇകപഭാള  പറഞ്ഞെനികല?
മനനിമഭാടര, ഒനലാം ടവടനിത്തുറനസ്റ്റ് നനിയമസഭയകേതസ്റ്റ് പറയകണ, പുറതസ്റ്റ് പറയകണ?
മനനിസഭയകേടതങ്കനിലലാം തങ്ങളടട വകുപനിടന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പറയകണ?  മുഖസ്തുതനി
മഭാത്രലാം  ടടകേമുതലഭാകനിയ  ഒരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  മുകനഭാടസ്റ്റ്  കപഭായതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
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ഇത്രയധനികേലാം അപചയലാം ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിനുണഭായതസ്റ്റ് എന കേഭാരലതനില് യഭാടതഭാരു
സലാംശയവമനില.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  മനനിമഭാര്ക്കുലാം
ഉതരവഭാദനിതസ്വടപടവര്ക്കുടമഭാനലാം ഡനികപഭാമഭാറ്റനിടന തനിരനിചറനിയഭാന കേഴനിയുനനില.

[അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപന്യൂടനി സതീകര്]

ടപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന):  സര്,
കപഭായനിനസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്.  മനനിസഭയകേതസ്റ്റ്  മനനിമഭാര്  എന്തസ്റ്റ്  പറയുനടവനസ്റ്റ്
എവനിടടയുലാം ആര്ക്കുലാം അറനിയഭാന പഭാടനിലഭാതതഭാണസ്റ്റ്.  മൂനസ്റ്റ് തവണ അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു,
മനനിസഭയകേതസ്റ്റ് പറയകണ, പറയകണ എനസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് വലകമഭായ വനിശദതീകേരണലാം
കവണലാം.  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  ഞങ്ങളടട  സലാംസഭാരലാം  അറനിയുനതസ്റ്റ്.
ഇങ്ങടനയഭാകണഭാ നനിങ്ങള പശലാം ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വലകമഭാകണലാം.
നനിങ്ങള  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  സലാംസഭാരനിചതസ്റ്റ്  അറനിയുനതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള
മൂനനഭാലകപര്  അവനിടട  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  അതസ്റ്റ്
പനിനവലനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്  നലതസ്റ്റ്.  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനില്
ഗഗൗരവമഭായനി പടങ്കടുക്കുന ഒരഭാളഭാണസ്റ്റ്. മനനിസഭയകേടത ചര്ചകേടളപറ്റനി പറയഭാന
പഭാടനില. അതസ്റ്റ് ഞങ്ങളകസ്റ്റ് കദഭാഷലാം ടചയ്യുലാം. 

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്:  ഇകഭാരലലാം പരനികശഭാധനികഭാലാം.*

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  അതങ്ങസ്റ്റ് പരനികശഭാധനികണലാം.  ഞഭാന പറഞ്ഞെതനില്
അണ്പഭാര്ലടമനറനിയഭായ  വലതുമുടണങ്കനില്,  പറയഭാന  പഭാടനിലഭാതതുടണങ്കനില്
അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശഭാധനികണലാം.  പത്രതനില് വരുന കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
മനനിസഭയകേതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  കേയറനിനനില്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്,
കേഭാറനിടന വലനിപവലാം അണനിയുന ആടയഭാഭരണങ്ങളടട വര്ണ്ണടപഭാലനിമയുലാം ചുണനിടന
നനിറവലാം  കനഭാകനിയനിടല  ഇവനിടട  ഡനികപഭാമഭാറ്റനിടന  മനസനിലഭാകകണതസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  ഡനികപഭാമഭാറ്റനിടന  മനസനിലഭാകഭാതതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.
ജലതീലനിടനഭാടക  അബദലാംപറ്റനിയതസ്റ്റ്.  അബദമല,  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  തടനയഭാണസ്റ്റ്.
പതനിനഞ്ചേസ്റ്റ് പഭാവശലലാം സസ്വപ്നഭാ സുകരഷനിനസ്റ്റ് കഫഭാണ് ടചയ എനഭാണകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിനസ്റ്റ്  കഫഭാണ്  ടചയതസ്റ്റ്  സസ്വന്തലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡല
തനികലയഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷണകനിറ്റസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുന കേഭാരലതനിനഭാണുകപഭാലലാം.  സസ്വന്തലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  1500  ഭക്ഷണകനിറ്റസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനി പതനിനഞ്ചേസ്റ്റ്
തവണ കഫഭാണ് ടചയ.  എടന ഓകരഭാ കഫഭാണ്കകേഭാളലാം അര മനിനനികറ്റ എടുതനിട്ടുള്ളൂ
എനഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷുലാം  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലലാം

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട 26-8-2020-ടല ഉതരവസ്റ്റ് (ഫ.നമ്പര് 3366/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ.) 

പകേഭാരലാം നനിലനനിര്തഭാന  തതീരുമഭാനനിച.
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തമ്മേനിലള്ള  അന്തര്ധഭാര  അത്ര  ശകമഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അര  മനിനനിറ്റുടകേഭാണ്ടുതടന
കേഭാരലലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണഭാകുലാം.  അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുനനില.
ഒരു സമുദഭായടത,  ഒരു നഭാടനിടന അപമഭാനനിക്കുന സലാംഗതനിയഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട
ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. കകേരളതനില് 80 ലക്ഷലാം ഓണകനിറ്റസ്റ്റ്
ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനികദശ  സഹഭായലാം  കേനിടനിയനിടഭാകണഭാ  അങ്ങടന  ടചയതസ്റ്റ്?  500
രൂപയുടട  1500  കേനിറ്റസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനി  അറ്റഭാടഷടയയുലാം  വനികദശ
വകുപനിടനയുടമഭാടകതടന നനിരവധനി തവണ കഫഭാണ് ടചയ. അതുലാം ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്
സസ്വന്തലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം  കകേരളതനിടല  മനനിയകല;
അങ്ങടന  നതീതനിപൂര്വ്വമഭായ  സകഭാതഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകകണടതങ്കനില്  എവനിടട
ടകേഭാടുകണടമനസ്റ്റ് അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് അറനിയനികല?  അതസ്റ്റ് സസ്വന്തലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്
ടകേഭാടുത്തു എനഭാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്. 

അതുകപഭാടല വനിശുദ ഖുര്ആടനകപഭാലലാം അപകേതീര്തനിടപടുതഭാന അകദ്ദേഹലാം
ശമനിചനികല; മുസ്ലേതീങ്ങടള മുഴുവന അപമഭാനനിചനികല? ഇന്തലയുടട ചരനിത്രതനില്തടന
ഏടതങ്കനിലലാം  മനനിമഭാര്  നയതനപരമഭായ  ഇടപഭാടനില്  സസ്വര്ണ്ണകടതനിടന
ആളകേടള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വനിശുദ ഗന്ഥലാം  ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി  എനപറഞ്ഞെഭാല് അതസ്റ്റ്
ഒരു സമൂഹടത മുഴുവന അപമഭാനനികലഭാണസ്റ്റ്.   നമുടകലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം വനിശുദ
ഖുര്ആന  ധഭാരഭാളമഭായനി  കകേരളതനില്  പനിനസ്റ്റ്  ടചയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഖുര്ആടന
സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ഇവനിടട  ഒരു  കുറവണഭായനിടനില.  അകപഭാള
സസ്വര്ണ്ണകടതനിനുകവണനി സസ്വപ്നഭാ സുകരഷനിടന ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കേള്ളകടതസ്റ്റ് നടതനി
ഇങ്ങടന  ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി  എനള്ളതസ്റ്റ്  നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭാണസ്റ്റ്.  ലതീഗനില്നനിനലാം
പുറതഭാക്കുകമ്പഭാള ഒരു കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുനണസ്റ്റ്,  ലതീഗനില് നനിനലാം കേനിടനികപഭായനി
എനഭാണസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചതസ്റ്റ്.   കേണഭാലലാം  തരകകടനില.   നല  ഭഭാഷണശകനിയുണസ്റ്റ്.
അകപഭാള ലതീഗനിടന അടനികഭാന ഒരു വടനിയഭായനി എനകദ്ദേഹലാം വനിചഭാരനിച.  അകദ്ദേഹലാം
ഇവനിടട പറയുകേയുണഭായനി,  ലതീഗനിടന നഭാലസ്റ്റ്  മനനിമഭാര് ഭരനിച നഭാലസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ് ഞഭാന
ഒറ്റയസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം ടചയതഭാടണനസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  അകദ്ദേഹലാം ടചയനിട്ടുള്ള ഇതുകപഭാലള്ള
വകുപസ്റ്റ്  ലതീഗനിനസ്റ്റ്  നഭാന്നൂറസ്റ്റ്  മനനിമഭാര്  ഉണഭായഭാലലാം  ടചയ്യഭാന  സഭാധനികനില
എനപറയഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ് രഭാജലസഭഭാ ഉപടതരടഞ്ഞെടുപനില് കവഭാടസ്റ്റ്
ടചയ ഇടതുപക്ഷ സഭാനഭാര്തനിയഭായ ശതീ.  എലാം.  വനി.  കശയഭാലാംസസ്റ്റ് കുമഭാര് ഇനടല
മഭാതൃഭൂമനി  പത്രതനിടന  മുഖപസലാംഗതനില്  എഴുതനിയതസ്റ്റ്  മഭാനലാംമരലഭാദയുടണങ്കനില്
അകദ്ദേഹലാം  രഭാജനിവചസ്റ്റ്  കപഭാകേണടമനഭാണസ്റ്റ്.  അടതഭാനസ്റ്റ്  വഭായനിചകനഭാകണലാം.
കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  ഇകപഭാള  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  കേസ്വഭാറനതീനനിലഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം
ഇവനിടട വകരണതഭായനിരുന. ...(ബഹളലാം)...  ഡനികപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  കേസ്വഭാറനതീന എനപറയുനതസ്റ്റ്
നയതനപരമഭായ കേസ്വഭാറനതീനഭാണസ്റ്റ്.  അടലങ്കനില്  അകദ്ദേഹലാം  ഇവനിടട  വകരണതകല?
ഞങ്ങടളഭാടക  വനനികല?  സുഖമുള്ളവരുലാം  ഇലഭാതവരുലാം  ഇവനിടട  വനനികല?
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ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  അബദലാം  എനപറയുനതസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനനിടനയുലാം  ടസക്രകടറനിയറ്റനിടനയുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭടയയുലാം
കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനി  അതനിലള്ള  പരമ്പരഭാഗത  നനിയമങ്ങടളയുലാം  ചടങ്ങടളയുലാം
ഒടകതടന ദര്ബലടപടുതനി നനിയമസഭയസ്റ്റ് പുറതസ്റ്റ് രണ്ടുലാംമൂനലാം ടസക്രകടറനിയറ്റുകേള
പവര്തനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന  എനതഭാണസ്റ്റ്.  റനിടയറഭായവര്കസ്റ്റ്  മുഴുവന  ചതീഫസ്റ്റ്
ടസക്രടറനികയകഭാള  വലനിയ  ശമ്പളലാം  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുവഭാന  കവടറഭാരു
ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്.  റതീബനില്ഡസ്റ്റ്  കകേരളയസ്റ്റ്  കവടറഭാരു  ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്.
ആ ടസക്രകടറനിയറ്റനിടനയുലാം യഥഭാര്ത മുഖലമനനി ഇരനിക്കുന ടസക്രകടറനിയറ്റനിടനയുലാം
മുഴുവനുലാം  നനിയനനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഡതീ-ഫഭാകക്ടഭാ ടസക്രടറനിയഭായനി  എലാം.  ശനിവശങ്കറുലാം
സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷുലാം  കചര്നടകേഭാണസ്റ്റ്  ഫ്ലെെഭാറ്റനില്  കവടറഭാരു  ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്.
ആ ടസക്രകടറനിയറ്റഭാണസ്റ്റ് ഇതുവടര കേഭാരലങ്ങള നടതനിയതസ്റ്റ്. ഇവനിടട ബഹുമഭാനടപട
മനനിമഭാര്  നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുന  പസ്തഭാവനകേടളഭാടകതടന  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  വനിശസ്വസനിചകപഭായനി.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  വനിശസ്വസനിചയഭാള
വനിശസ്വഭാസവഞ്ചേന  നടതനി  എനപറഞ്ഞെഭാല്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനതീ,  ഇങ്ങടന
ഒരഭാടള വനിശസ്വസനിചഭാല് അടലങ്കനില് ഒരഭാളനില് മഭാത്രലാം വനിശസ്വസനിചഭാല് വഞ്ചേനിതനഭാകുന
അത്ര   പഭാവമഭാകണഭാ  അങ്ങസ്റ്റ്?  അങ്ങടനയുള്ള  ഒരഭാടളയഭാകണഭാ  കകേരളതനിടല
ജനങ്ങള  കവഭാടസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്  വനിജയനിപനിചതസ്റ്റ്?  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള
മുഖലമനനിയഭാകനിയതസ്റ്റ് എലാം. ശനിവശങ്കറനിടനയല. അവര് വനിശസ്വഭാസലാം അര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല  മുഖലമനനിടയന  നനിലയസ്റ്റ്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനനിലഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങടനയുള്ള  അങ്ങസ്റ്റ്  മനനിമഭാടരഭാടക  തള്ളനിപറയുനടണങ്കനിലലാം
എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  ഇതുവടര  തള്ളനിപറഞ്ഞെതഭായനി  ഞഭാന  കകേടനില.  അകദ്ദേഹലാം
പലതവണ പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  എടന  ഓഫതീസനിടന  കേളങ്കടപടുതഭാന  ശമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,
എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടനകപഭാലള്ള  നല  ഉകദലഭാഗസരുടട  ആത്മവതീരലലാം  ടകേടുതഭാന
കനഭാക്കുകേയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട നല ഉകദലഭാഗസര് ധഭാരഭാളമുണസ്റ്റ്.  ഉകദലഭാഗസരുടട
കേപനിതഭാന എനസ്റ്റ് മുഖസ്തുതനി പറഞ്ഞെസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിടയ സുഖനിപനിചനിടസ്റ്റ്
കേഭാരലമനില.  ബനി.എലാം.ഡബന്യൂ.  എനപറഞ്ഞെഭാല്  നല വഭാഹനമഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  അതസ്റ്റ്
ഓടനികഭാന അറനിയഭാത ഒരു ടടഡ്രെെവടറ ഏല്പനിചഭാല് എങ്ങടനയുണഭാകുലാം?  അതസ്റ്റ്
എവനിടടടയങ്കനിലലാം  കപഭായനി  ഇടനിചസ്റ്റ്  പരനികകല്ക്കുലാം  എനപറഞ്ഞെതുകപഭാടല  നല
ഉകദലഭാഗസരുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനികേളലാം  ഒടകയുള്ള  ഇഗൗ  സലാംസഭാനടത
ഭരനികഭാന  കേഴനിയഭാടത  കപഭായതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  അപചയമഭാണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള  മനനിമഭാടരഭാടക  പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
പഭാവമഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം  മറ്റുള്ളവടര  വനിശസ്വസനിച,  അകദ്ദേഹലാം  എലാം.
ശനിവശങ്കറനിടന  വനിശസ്വസനിച എനപറഞ്ഞെഭാല്  അതനിടന അര്തലാം ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  ഇടതഭാനലാം  അറനിയുനനില  എനള്ളതുലാം  അതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിടന
പരഭാജയമഭാണസ്റ്റ്  എനള്ളതുലാം  പറയഭാടതതടന  നമ്മുടട  മനനിമഭാര്  പറഞ്ഞു
ടകേഭാണനിരനിക്കുന എന യഭാഥഭാര്തലലാം നമ്മേള മനസനിലഭാക്കുകേ.  
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മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്: പതീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    എലാം  .   ഉമ്മേര്: സര്, മനനിമഭാര് മഭാത്രമല പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)-ടന

സലാംസഭാന  ടസക്രടറനിയഭായ  ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  'കൂടട

നനിനവരുടട  സഭാമര്തലലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  മനസനിലഭാകഭാതതനില്

അത്ഭുതലാം'  എനഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശനുലാം  ഞങ്ങളടമഭാനലാം

പറകയണതനില. "ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനികസ്റ്റ് ഇങ്ങടനയുള്ളവടര മനസനിലഭാകഭാന

കേഴനിയഭാതതസ്റ്റ്  എടന അത്ഭുതടപടുത്തുന.  ഏറ്റവലാം  വനിശസ്വസ്തരഭായ ഉകദലഭാഗസര്

തടന  വനിശസ്വഭാസലാം  ദരുപകയഭാഗടപടുതനിയതഭാടണനലാം  വനിവഭാദസതീയുമഭായനി

എലാം.  ശനിവശങ്കറനിനസ്റ്റ്  അടുത  ബന്ധമഭാടണനതസ്റ്റ്  വലകമഭായനി  ഭരണകേഭാരലങ്ങളനില്

ഏടറ  സമയലാം  ഓഫതീസനില്  ടചലവഴനിക്കുന  മുഖലമനനികസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകഭാന

കേഴനിഞ്ഞെനിടലനള്ളതസ്റ്റ്  അത്ഭുതകതഭാടട  കേഭാണുന"  എനസ്റ്റ്  ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി

ബഭാലകൃഷ്ണന മകനഭാരമ നന്യൂസസ്റ്റ് ചഭാനലനില് പറഞ്ഞു.  മുമ്പസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്

ചനില  കുഴപലാം  സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)-ടന  അധനികേമഭായ  ഇടടപടല്

ഉണഭാകുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് ടസല് ഭരണടമനഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള ടസല്

ഭരണമല  ടസയനില്  ഭരണമഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാലാം  കേചവടമഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ഒരു  കേചവടകഭാരടന  കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടുകൂടനി  നവമുതലഭാളനിമഭാകരഭാടുള്ള  ചങ്ങഭാതലാംവഴനി

സഭാധഭാരണകഭാരടനയുലാം  പഭാവടപടവടനയുലാം  വനിസരനിചസ്റ്റ്  മുകനറനിടകഭാണനിരനിക്കുന

ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരതനില് തുടരഭാന യഭാടതഭാരു അര്ഹതയുമനില.  ഇവനിടട

ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷ കനതഭാവസ്റ്റ് പലതവണ ആവശലടപടതുകപഭാടല മുഖലമനനി

രഭാജനിവചസ്റ്റ്  ഒഴനിയുകേ എനതസ്റ്റ്  കകേരളടത രക്ഷനികഭാന അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാവന

എളപമഭാര്ഗ്ഗമഭാടണനസ്റ്റ് മഭാത്രലാം പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന. 

ശതീ  .    ചനിറ്റയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ഞഭാന  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
ശകമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ഇടതലഭാലാം  sale
ആടണനഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട മുനനില് കസഭാളഭാര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
എനടകേഭാണഭാണുണഭായടതനസ്റ്റ് നമുടകലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  അതനില് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ള
ഒരുപഭാടുകപര്  ഇവനിടട  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഒരു  ഗവണ്ടമനനിടന  സഭാരനിത്തുമ്പനില് ചുറ്റനി
കകേരള  ഭരണടത  ഇലഭാതഭാകനി  സലാംസഭാനടത  മുഴുവന  അഴനിമതനിയനില്
മുകനിതഭാഴനിയ  ഒരു  മുനണനിയഭാണസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എനപറയഭാന  ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവര്  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള  പറഞ്ഞു.  അദഭാനനിടയ
ടകേഭാണ്ടുവനതഭാരഭാണസ്റ്റ്?  ഇകപഭാള  അദഭാനനികസ്റ്റ്  എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  കൂടനി  ടകേഭാടുതകലഭാ.
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സര്വ്വശതീ  ഉമ്മേനചഭാണനിയുലാം  ടകേ.  വനി.  കതഭാമസുലാം  ടകേ.  ബഭാബവലാം  ടകേ.  വനി.
കതഭാമസനിടന  വതീടനില്  പഭാതലലാം  ഉചഭക്ഷണവടമഭാടക  കേഴനിചസ്റ്റ്  അദഭാനനി  പറഞ്ഞെ
terms  and  conditions  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പഭാലനിചടകേഭാണകല  അകദ്ദേഹടത
ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  ആരഭാണസ്റ്റ്  അഴനിമതനി  നടതനിയതസ്റ്റ്?  ഇഗൗ  അഴനിമതനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്
അവര്കസ്റ്റ് പറയഭാന എന്തഭാണസ്റ്റ് കയഭാഗലത?  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചേസ്റ്റ് വര്ഷലാം കകേരളതനിടല
എലഭാ കമഖലകയയുലാം അഴനിമതനിയുടട കൂതരങ്ങഭാകനി മഭാറ്റനിയവരകല അവര്.  എനനികസ്റ്റ്
മുമ്പസ്റ്റ് സലാംസഭാരനിച ശതീ.  അനൂപസ്റ്റ് കജകബനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് എന്തഭാണസ്റ്റ് നടനതസ്റ്റ്?
എത്ര കേഗൗണറഭായനിരുന  പണലാം  വഭാങ്ങഭാന  വതീടനിലലാം  ഓഫതീസനിലലാം?   കചഭാദനിക്കുന
സലതസ്റ്റ് കചഭാദനിക്കുന പണലാം ടകേഭാടുതസ്റ്റ് ട്രഭാനസ്ഫര് ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അനടത
അഞ്ചേസ്റ്റ് വര്ഷലാം  സനിവനില് സടടപസസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  അഴനിമതനിയുടട  കൂതരങ്ങഭായനിരുന.
സടടപ കസഭാകനില്  അമ്പതുകകേഭാടനി രൂപയുടട  തടനിപസ്റ്റ്  നടനതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചേസ്റ്റ്
വര്ഷതനിലഭായനിരുന.   ഇവനിടട  ഓണകനിറ്റനിടല  ശര്കരയുടട  കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞു.
ഓണകനിറ്റനില്  പഞ്ചേസഭാരയസ്റ്റ്  പകേരലാം  സഭാമ്പഭാര്  ടപഭാടനി  ടകേഭാടുതവരഭാണനിവര്.
ഇടതലഭാലാം  പത്ര  റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്.   എടന  ടടകേവശലാം  കരഖകേളണസ്റ്റ്.  ടവറുടത
പറയുനതല.  അതുകപഭാടല സടടപകകേഭായനില് രണസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയുടട മുളകേസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്
വഭാങ്ങനി കേചവടലാം  നടതനി.   ഇടതലഭാലാം  ശതീ.  അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്  ടചയതഭാണസ്റ്റ്.
ശതീ.  അനൂപസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് വനില കൂടനി ടപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായടത ഇലഭാതഭാകനി;
ഇടതഭാടക  കരഖയഭാണസ്റ്റ്.  ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരലങ്ങള  പറയഭാനുണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം
ഇവനിടടയനിടലനഭാണസ്റ്റ്  കതഭാനനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്
വനതനിനുകശഷലാം  മുഴുവന  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഉടമകേളക്കുലാം  ഓണകനിറ്റസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തു.
കേഴനിഞ്ഞെ  ടവള്ളടപഭാകതനിനുലാം  ടകേഭാകറഭാണ  സമയത്തുലാം  പഭാവടപടവടനകനഭാ
പണകഭാരടനകനഭാ വലതലഭാസമനിലഭാടത  കറഷന കേഭാര്ഡുള്ള മുഴുവന ആളകേളക്കുലാം
കേനിറ്റസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്തു.  ശതീ. രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതലയസ്റ്റ് കേനിടനി, ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന
വഭാങ്ങനിയനികല?  എലഭാ  കനതഭാകളക്കുലാം  ടകേഭാടുത്തു.  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഉള്ളവര്ക്കുലാം
ഇലഭാതവര്ക്കുലാം  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അരനി  ടകേഭാടുത്തു.   കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കഭാരനിടന
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് സനിവനില് സടടപസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിരുനതസ്റ്റ്
ഒരു  സസ്വകേഭാരല  ഇ-ടടണര്  പഭാറ്റസ്റ്റ്കഫഭാലാം  വഴനിയഭായനിരുന.  ഇഗൗ  സര്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം പധഭാനടപട ടടണറുകേള എലഭാലാംതടന കകേരള
സര്കഭാരനിടന ഇ-ടടണര് പഭാറ്റസ്റ്റ്കഫഭാലാം വഴനി മഭാറ്റനിയനിരനിക്കുന.  പഞ്ചേസഭാര ഉളടപടട
നഭാലസ്റ്റ്  പധഭാനടപട  വഭാങ്ങലകേളകസ്റ്റ്  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  കലലലാം  ഏര്ടപടുതനി.
സടടപകകേഭായസ്റ്റ്  ഇതുവഴനി  ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്  രൂപ  ലഭാഭനികഭാനനിടയഭായനി.
ടമഭാതകചവടലാം  ടചയ്യുനവ ര്കസ്റ്റ്  ലഭാഭമുണഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കഭാരനിടന
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാകഭാടത  മൂനസ്റ്റ്  ടകേഭാലലാം
സവകേനിപനിച.  ഇതുവഴനി  സലാംസഭാന  ഖജനഭാവനിനസ്റ്റ്  കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപയുടട
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നഷ്ടമുണഭായനി.  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷമഭാണസ്റ്റ്  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണവലാം  കറഷന  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  നടപഭാകനിയതസ്റ്റ്.
ഇവരുടട  കേഭാലയളവനില്  തഴചവളര്നനിരുന  ടമഭാതവനിതരണകഭാടര  യഭാടതഭാരു
ദഭാക്ഷണലവമനിലഭാടത ഇഗൗ  സര്കഭാര്  പുറതഭാകനി.  ഇതനില്  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്
അഴനിമതനി?  ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് സനിവനില് സടടപസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന
317  തസ്തനികേകേള പുതനിയതഭായനി സൃഷ്ടനിച. സടടപകകേഭായനില് സബ്സനിഡനി വനില്പന
വഴനി  നടതനിവന ടകേഭാള്ള കേമ്പന്യൂടര്വല്കരണ സലാംവനിധഭാനതനിലൂടട  ഒഴനിവഭാകനി.
ഇങ്ങടന  ധഭാരഭാളലാം  നല  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സനിവനില്  സടടപസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
ടചയതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടട ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് മുഴുവന അഴനിമതനിയഭായനിരുന.  

ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം കേഴനിഞ്ഞെ നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷകഭാലലാം

കകേരളതനില്  സമഗ  വനികേസനമകലയുണഭായതസ്റ്റ്?  നനിങ്ങള  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷകഭാലലാം

ഇവനിടട  ഭരണലാം  നടതനിയനിരുനകലഭാ;  നനിങ്ങടളന്തസ്റ്റ്  വനികേസനമഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട

നടതനിയടതനസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് ഇവനിടട പസലാംഗനിചതസ്റ്റ്

നമ്മേള  കകേടതഭാണസ്റ്റ്.   യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരടകലാം  മുഴുവന  കപരുടടയുലാം

നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  നനിരവധനി  വനികേസനപവര്തനങ്ങള  നടതനി.

വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  വലവസഭായലാം,  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്,  സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ

ടപനഷന  തുടങ്ങനി  ഏടതടുതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചഭാലലാം  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  കുറവസ്റ്റ്

വനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  കപഭാരഭായ്മയുള്ളതസ്റ്റ്?  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനലാം  എങ്ങടനയഭായനിരുന?  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനലാം

ലഭാഭകേരമലഭാടയനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  അടചപൂടനി.  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേളടട

കുറവഭായനിരുന.   എനഭാല്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം

കുടനികേളടട എണ്ണലാം വര്ദനിച.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് സ്കൂളകേളനികലയസ്റ്റ്  കുടനികേള വനതുടങ്ങനി.

കേഴനിഞ്ഞെ നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാം ടകേഭാണസ്റ്റ്  45,000  ക്ലെഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള ടടഹടടകഭായനി,  4752

സ്കുളകേളകസ്റ്റ്  ടഎ.റ്റനി.  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലലാം  ഏര്ടപടുതനി,  14000  സ്കൂളകേളനില്

കബഭാഡസ്റ്റ് ബഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസലാം ഏര്ടപടുതനി, 141 സ്കൂളകേളകസ്റ്റ് 5 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം

ടകേഭാടുത്തു,  395 സ്കൂളകേളകസ്റ്റ് 3 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ടകേഭാടുത്തു, 444 സ്കൂളകേളകസ്റ്റ് 1

കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  ടകേഭാടുത്തു,  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  വനിദലഭാലയങ്ങളകസ്റ്റ്  ചലഞ്ചേസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്

ഏര്ടപടുതനി,  52  വനിദലഭാലയങ്ങളകസ്റ്റ്  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സതീമനില്ടപടുതനി  104  കകേഭാടനി

രൂപ  നല്കേനി.   വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല  ടമചമഭായനികല?   ഇതനില്  എവനിടടയഭാണസ്റ്റ്

അഴനിമതനി?  കകേരളതനിടല  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലാം  ഇനസ്റ്റ്  ഇന്തലയനിടല  മറ്റസ്റ്റ്

സലാംസഭാനങ്ങളകസ്റ്റ് മഭാതൃകേയകല; ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം ശകനിടപടുതനിയനികല?  
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ഭവന നനിര്മ്മേഭാണടത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നനിങ്ങള പറഞ്ഞു.  നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
2,19,154  വതീടുകേള  നല്കേനിയ  ഒരു  ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷലാം
ഒനലാം  ടചയനില.  ഇവനിടട  അടതലഭാലാം  സൂചനിപനിചതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന
ആവര്തനിക്കുനനില.  നനിങ്ങളടട ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് ഭൂമനിയനിലഭാതവരനില് എത്രകപര്കസ്റ്റ്
പടയലാം ടകേഭാടുത്തു.  നനിങ്ങള അഞ്ചേസ്റ്റ് വര്ഷലാം പടയലാം ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്  ടവറുലാം  89,000
കപര്കഭാണസ്റ്റ്. ഇവനിടട മുന റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയനില. ശതീമതനി കസഭാണനിയ ഗഭാന്ധനിടയ
തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  പടയലാം  ടകേഭാടുത്തു;  അതഭായതസ്റ്റ്  ശശഭാനലാംകപഭാലലാം
പതനിചടകേഭാടുക്കുന  അവസ.  പടയലാം  കേനിടനിയവര്  ഇനസ്റ്റ്  വഴനിയഭാധഭാരമഭായനി
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്;  പടയലാം  കേനിടനിയ  ഭൂമനി  അകനസ്വഷനിചസ്റ്റ്  നടക്കുകേയഭാണവര്.  പകക്ഷ,
കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുടട  കനതൃതസ്വതനില്  1.42  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ് പടയലാം നല്കേനി.  നനിങ്ങള അഴനിമതനിടയക്കുറനിചഭാണകലഭാ പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
എവനിടടയഭാണസ്റ്റ് അഴനിമതനി? കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  കകേരളലാം  വലഭാത
പതനിസന്ധനിയനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ്  കേടനകപഭായതസ്റ്റ്.  ഓഖനി ദരന്തലാം,  രണസ്റ്റ് പഭാവശലമുണഭായ
ടവള്ളടപഭാകലാം,  നനിപ ടടവറസസ്റ്റ്,  ഇകപഭാള കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19.  ഇഗൗ പതനിസന്ധനിയനിലലാം
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങടള  രക്ഷനികഭാന  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട
കനതൃതസ്വതനില്  3680  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  പഭാകകജസ്റ്റ്   പഖലഭാപനിച.  ശതീ.  നകരന്ദ്ര
കമഭാദനിയുടട  പഭാകകജസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കേണതഭാണകലഭാ;  നനിങ്ങള  അകദ്ദേഹതനികനഭാ
ടടഭാപമഭാണകലഭാ;   അകദ്ദേഹതനിടനതനിരഭായനി  നനിങ്ങള എടന്തങ്കനിലലാം  സലാംസഭാരനികചഭാ
നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഇന്തലയനില് നടപഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുന അഴനിമതനിടയ
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്,  നമ്മുടട  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം  വനിറ്റഴനിക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്,
അകദ്ദേഹവലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം  നടപഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുന  ആ  പവര്തനലാം
നനിങ്ങളടട  മുമ്പനില്  അഴനിമതനിയല,  കേഭാരണലാം,  നനിങ്ങളലാം  അവരുലാം  ഒനഭാണസ്റ്റ്.
സയഭാമതീസസ്റ്റ്  ഇരടകേടളകപഭാടലയഭാണസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉലാം.
സയഭാമതീസസ്റ്റ് ഇരടകേള അതഭായതസ്റ്റ് ഒരു ഉടല്, രണസ്റ്റ് തല; ഇതഭാണവര്.   ബനി.ടജ.പനി.-
ടകതനിടര  ഒരക്ഷരലാം  മനിണഭാന  ഇവര്കസ്റ്റ്  കേഴനിയുനനില.  അവരുടട
അഴനിമതനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയഭാന  ഇവര്കസ്റ്റ്  കനരമനില.  ഇവനിടട  കൃഷനിയനിടലന്തസ്റ്റ്
അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ്  നടതനിയതസ്റ്റ്?  ഇഗൗ  കേഭാലഘടതനില്  3680  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
പഭാകകജസ്റ്റ്  നടപഭാകനി.  കകേരളലാം  ഇനസ്റ്റ്  ഭക്ഷലരലാംഗതസ്റ്റ്  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്,  പഭാലല്പഭാദനതനില്  എലഭാലാം  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതയനില്
ടപഭായ്ടകഭാണനിരനിക്കുന.  എവനിടട,  ഏതസ്റ്റ്  ഭഭാഗതഭാണസ്റ്റ്  കുഴപലാം?  ടടവദത്യുത
കമഖലയനില്  സലാംസഭാനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ടടവദത്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാകനി.  ഇങ്ങടന
ജനങ്ങളടട  മുമ്പനില്  കകേരളടത  രക്ഷനികഭാന  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല
മുനണനികയയുള്ളൂ എന ചനിന്തയനില് മുകനഭാട്ടുകപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.
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ബഹുമഭാനടപട  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടട  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹലാം  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എകനഭാ  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എകനഭാ  കനഭാകഭാടത
കകേരളതനിടല മുഴുവന പകദശങ്ങളനിലലാം നനിരവധനി വനികേസനങ്ങളമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് മുകനഭാടസ്റ്റ്
കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  4000  കറഭാഡുകേള,  517  പഭാലങ്ങള,  7500 സര്കഭാര്  ടകേടനിടങ്ങള,
കുടനഭാടനില്  മഭാത്രലാം  14  പഭാലങ്ങള;  ഇടതഭാടക  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാംടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
പഭാവര്തനികേമഭാകനിയതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  അധനികേഭാരതനില്  ഇരുനകപഭാള  ഖജനഭാവസ്റ്റ്
ടകേഭാള്ളയടനിചസ്റ്റ്  ഒരു  നയഭാടടപസ  കപഭാലലാം  മനിചലാം  വയഭാടത  കപഭായകപഭാള
ഖജനഭാവനിടന  സലാംരക്ഷനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്  പുതനിയ  കപഭാജക്ടനിലൂടട  കകേരളടത
പനിടനിചയര്തനി  ഇഗൗ നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷവലാം മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.  അകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
അഴനിമതനി.  എന്തനിടന അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടടയുള്ളതസ്റ്റ്?  സസ്വര്ണ്ണകടതനിടനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള  പറയുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്
ടചനനിതല  ആഭലന്തര  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്
ധഭാരഭാളലാം  നടനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിമഭാനതഭാവളങ്ങള വഴനിയുലാം  അലഭാടതയുലാം  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്
സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ്  കൂടനി  വരുനതുലാം  സനി.ബനി.ടഎ.  ഉളടപടടയുള്ള  അകനസ്വഷണ
ഏജനസനികേളടട പനിടനിയനിലഭാകുനതുലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകഭാലതസ്റ്റ് ശതീമതനി
ടകേ. എസസ്റ്റ്. സലതീഖ എലാം.എല്.എ-യുടട കചഭാദലതനിനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം ടകേഭാടുത മറുപടനി
വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളടട  നനിയനണലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിനടലനഭാണസ്റ്റ്.
സസ്വര്ണ്ണകടത്തുകകേസസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ് കേസലാംസുലാം ഡനി.ആര്.ടഎ.-യുമഭാണസ്റ്റ്.
എനഭാല് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില് കബഡകേലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന പരനിധനിയനില്
രണസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ് ശതീ.  രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
ആ പറഞ്ഞെ അകദ്ദേഹമഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള പറയുനതസ്റ്റ് സസ്വര്ണ്ണകടതനില് ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനികസ്റ്റ്  പങടണനസ്റ്റ്.  അങ്ങടനയഭാടണങ്കനില്  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതലയസ്റ്റ്
പങണഭാകേകണ;  അകദ്ദേഹലാം  ആഭലന്തര  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനനികല;  രണസ്റ്റ്
കപഭാലതീസുകേഭാര്  ഇതനില്  കുറ്റകഭാരഭായനിരുന.  ആ  കപഭാലതീസുകേഭാടരക്കുറനിചസ്റ്റ്
അകനസ്വഷണലാം  നടതഭാന  ആഭലന്തര  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്
ടചനനിതല  തയ്യഭാറഭായനില.  അവരഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികസ്റ്റ്
പങടണനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.എ.  കകേസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികണടമനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്  ആവശലടപടതസ്റ്റ്.  അതനിടന  അടനിസഭാനതനില്
എന.ടഎ.എ. അകനസ്വഷണലാം നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനില് കുറ്റകഭാരഭായവടര
കേര്ശനമഭായനി  ശനിക്ഷനിക്കുലാം.  ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  പുറതഭാകനി.
മുഖലമനനിടയനള്ള  നനിലയനില്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  എടുകകണ  എലഭാ
സമതീപനവലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എടന  കേയ്യനില്  പഴയ  കഫഭാകടഭാ  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്
(കഫഭാകടഭാ  ഉയര്തനികഭാടനി).  അങ്ങടനയഭാടണങ്കനില്  ഇതനില്  ശതീ.  രകമശസ്റ്റ്
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ടചനനിതലയുലാം കേക്ഷനിയഭാണകലഭാ.  'ടചനനിതലയുടട വനിരുനനില് സസ്വപ്നഭാ സുകരഷസ്റ്റ്'.
ഇടതങ്ങടന വന.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് പങടണനസ്റ്റ് ഞങ്ങള പറഞ്ഞെനിലകലഭാ. ഇങ്ങടന
ആകരഭാപണങ്ങള  ഉനയനിക്കുകമ്പഭാള  വലകമഭായ  വസ്തുതകേള  ആകരഭാപണങ്ങളക്കു
ണഭായനിരനികണലാം.  വസ്തുതയനിലഭാടത കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ പുകേമറ സൃഷ്ടനിചടകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു
ഗവണ്ടമനനിടന  ജനങ്ങളടട  മുനനില്  ടതറ്റനിദരനിപനികഭാനുള്ള  പരനിശമമഭാണസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം  നടത്തുനതസ്റ്റ്.  അവരുടട  ശമങ്ങള
വനിലകപഭാകുനനില.  കകേരളതനിടല ജനങ്ങള ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനിയനില്
വനിശസ്വഭാസമര്പനിചഭാണസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല ജനങ്ങടള രക്ഷനികഭാന
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  മഭാത്രകമയുള്ളൂടവനസ്റ്റ്  അവര്കറനിയഭാലാം.
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധപവര്തനങ്ങളടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  മഭാസടത
ശമ്പളതനില്  നനിനസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ്  ദനിവസടത  ശമ്പളലാം   അ ഞ്ചേസ്റ്റ്  മഭാസലാം  നല്കേണടമനസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെകപഭാള  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അനുഭഭാവനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്
ടകേഭാടുകകടണനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷ കനതഭാവടകലാം പറഞ്ഞു. ആ ഉതരവസ്റ്റ്
നനിങ്ങള കേതനിചകേളഞ്ഞു.  പകക്ഷ, കകേരളതനിടല ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം ആളകേളലാം 600
രൂപയുലാം  750  രൂപയുലാം  800  രൂപയുലാം  1,000  രൂപയുലാം  വതീതലാം  ടപനഷന
വഭാങ്ങുനവരടകലാം  മുഖലമനനിയുടട  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനികലയസ്റ്റ്  സഹഭായലാം
ടകേഭാടുത്തു.  കകേരളതനില്   മുഖലമനനിയുടട  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം
നനിരവധനിയഭാളകേളകഭാണസ്റ്റ്  കക്ഷമ ടപനഷനടകലാം ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില് ഒരു
മനുഷലനുലാം  പടനിണനി  കേനിടകകണ,  ഞങ്ങള  നനിങ്ങളടകഭാപമുടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്
ഇകഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുമഭാസലാം  മുഴുവന  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  എതനിച
ടകേഭാടുതഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ജനങ്ങടള  രക്ഷനിചതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടകന്തസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന
കേഴനിഞ്ഞു?  നനിങ്ങളടകഭാനലാം ടചയ്യഭാന സഭാധനിചനില. ടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ് അടുത്തുവരുന
ഘടതനില്  കകേഭാണ്ഗസ്സുലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം  അടകമുള്ളവര്  കകേരളതനിടല
ജനമനസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ഒറ്റടപട്ടുകപഭാടയന  കേഭാരണതഭാല്  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനിടയ  കേരനിവഭാരനി  കതയഭാടമനസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചഭാല്
ഒരുകേഭാലത്തുലാം  നടകനിടലനസ്റ്റ്  പറയഭാന  ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല
ജനങ്ങടളഭാനടങ്കലാം  ഇഗൗ  മുനണനിടകഭാപമുണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  മുനണനിടയ  സലാംരക്ഷനികഭാന
ജനങ്ങടളഭാപമുണസ്റ്റ്.  ആനടയ കതഭാടനിടകേഭാണസ്റ്റ് തളയഭാലാം,  ദഷ്ടനമഭാടര കതഭാടനിടകേഭാണസ്റ്റ്
തളയഭാന  സഭാധനികനില.  ആ  ദഷ്ടശകനികേടള  ജനങ്ങള  തനിരനിചറനിയണടമനമഭാത്രലാം
സൂചനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് എടന വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന.  

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഞഭാന  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പനിനണയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല  ഒരു  സര്കഭാരുലാം  ഇനവടര
രഭാജലകദ്രഭാഹ  കകേസനിനസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണ  വനികധയരഭാകകേണ  അവസയനികലയസ്റ്റ്
മഭാറനിയനിടനില.  ഏലലാംകുളലാം  മനയല്  ശങ്കരന  നമ്പൂതനിരനിപഭാടസ്റ്റ്  മുതല്
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ശതീ.  ഉമ്മേന ചഭാണനിവടരയുളളവരുടട ഭരണകേഭാലയളവനില് എടന്തലഭാലാം ആകക്ഷപങ്ങള
ഉനയനികടപടകപഭാഴുലാം  എന.ടഎ.എ.  കകേരളതനിടല  ടസക്രകടറനിയറ്റനിടന  പടനിയുലാം
കേടനസ്റ്റ് അകേകതയസ്റ്റ് വരുന സഭാഹചരലലാം ഒരഭാളലാം ഉണഭാകനിയനിരുനനിലഭാടയനളളതസ്റ്റ്
ഇഗൗ  നലഭായതീകേരണ  തനിലകേങ്ങളടകഭാനലാം  അറനിയഭാഞ്ഞെനിടല,  പകക്ഷ,  പഭാര്ടനി
പറയുനതനിനപ്പുറലാം  പഭാടഭാന  ആര്ജവമനിലഭാതവരഭായനി  മഭാറനിയതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
ഇങ്ങടന  വനസ്റ്റ്  നലഭായതീകേരനികകണനിവരുനതസ്റ്റ്.  കദശതീയ  അകനസ്വഷണ  ഏജനസനി
അകനസ്വഷനിക്കുന കകേസനിടന ഉറവനിടമഭായനി കകേരളതനിടന മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ്
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട  എലഭാടമലഭാമഭായ,  ഗവര്ണടറ  കേഭാണഭാന
കപഭാകുകമ്പഭാളകപഭാലലാം,  സതലപതനിജയസ്റ്റ്  കപഭാകുകമ്പഭാള  കപഭാലലാം  അകദ്ദേഹലാം  കൂടട
കൂടനിയനിരുന  സര്വ്വഭാധനികേഭാരനിയഭായ  കേമഭാനറനിലാംഗസ്റ്റ്  ചതീഫനിനസ്റ്റ്  ഇത്ര  ഗുരുതരമഭാടയഭാരു
കകേസനില്  സലാംശയതനിടന  മുളമുനയനില്  നനില്കകണനി  വനനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്  മുഴുവന  കബഭാധലടപടുന  ഇടടപടലകേളടട
കേഭാരണകഭാരനഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഗണ്മഭാടനയുലാം മറ്റുലാം കപരനില് ഇകപഭാഴുലാം
വലനിയ  ആകക്ഷപങ്ങള  ഉനയനിക്കുനവര്  സസ്വന്തലാം  പനിനസനിപല്  ടസക്രടറനി
സസ്വര്ണ്ണകളളകടതസ്റ്റ് കകേസനിടല പതനികേളക്കുണഭാകനിടകഭാടുത സഗൗകേരലങ്ങളടട
നതീണ പടനികേ ഓകരഭാ ദനിവസവലാം പുറത്തുവനനിട്ടുലാം അതനില് തനനികസ്റ്റ് പങ്കനിടലനമഭാത്രലാം
പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  രക്ഷടപടഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ഒകന  പറയഭാനുളള,  കകേരളതനിടന
മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസുമഭായനി  ബന്ധമനിലഭാതതസ്റ്റ്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭാടണനളളതഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനിങ്ങള  പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുന
നലഭായതീകേരണങ്ങള  മുഴുവന.  ഉനത  അധനികേഭാരതനിലനിരനിക്കുനവര്തടന
ഇതരതനിലളള അഴനിമതനിക്കുലാം  സസ്വര്ണ്ണകേളളകടതനിനുലാം കൂട്ടുകേചവടതനിനുടമലഭാലാം
കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനിയനിടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ഓകരഭാനഭായനി  പുറത്തുവരുകമ്പഭാള  പുകേമറയുടട
ഉതരവഭാദനിതസ്വലാം ദയവഭായനി പതനിപക്ഷടത ഏല്പനികരുതസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  ഞങ്ങളല
സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിനസ്റ്റ്  തളനികേയനില്  കജഭാലനി  വചസ്റ്റ്  ടസക്രകടറനിയറ്റനിനകേത്തുലാം
മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനിനകേത്തുടമഭാടക കേയറഭാന കേഴനിയഭാവന സസ്വഭാധതീനമുണഭാകനി
ടകഭാടുതടതനളളതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളക്കുലാം  അറനിവളള  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.   എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
സസ്വപ്നഭാ സുകരഷസ്റ്റ് ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിനകേകതയസ്റ്റ് വനതസ്റ്റ്;  സസ്വപ്നഭാ സുകരഷനിനസ്റ്റ് കജഭാലനി
ടകേഭാടുകണടമനസ്റ്റ്  കേണ്സളടനസനികയഭാടസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്  എലാം.  ശനിവശങ്കര്
തടനയഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.  ശനിവശങ്കര് വഴനിയഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട അവര് കജഭാലനികസ്റ്റ് കേയറുനതസ്റ്റ്,
അകദ്ദേഹലാം അവര്കസ്റ്റ് ഫ്ലെെഭാറ്റസ്റ്റ്കപഭാലലാം ഏര്ടപടുതനി ടകേഭാടുക്കുന.  എലാം. ശനിവശങ്കര് വഴനി
അവര്കസ്റ്റ്  സസ്റ്റ് ടപയ്സസ്റ്റ്  പഭാര്കനില് നനിയമനലാം  ടകേഭാടുക്കുന.  അകദ്ദേഹതനിടനഭാപലാം
അവര്  യു.എ.ഇ.  സനര്ശനലാം  നടത്തുന,  അകദ്ദേഹതനിടന  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
അവര്കസ്റ്റ്  ചഭാര്കടര്ഡസ്റ്റ്  അകഗൗണനനിടനയുലാം  ലഭനിക്കുന,  അകദ്ദേഹതനിടന
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  അവര്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന  അഴനിമതനിപണലാം  അതതനിടങ്ങളനില്
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നനികക്ഷപനിക്കുന,  അകദ്ദേഹതനിടന  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  അവര്  ഇഗൗ
കേള്ളതരങ്ങളടകഭാടക  കൂട്ടുനനില്ക്കുകമ്പഭാള,  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ഒകരടയഭാരു
കഗഭാഡ്ഫഭാദകറയുള്ളൂ.  അതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയഭാടണനള്ളതസ്റ്റ്
ആര്ടകങ്കനിലലാം  നനികഷധനികഭാന  കേഴനിയുന  വസ്തുതയഭാകണഭാ?   ഞഭാന  ഒറ്റകഭാരലലാം
മഭാത്രലാം പറയഭാന ആഗഹനിക്കുന.  നനിങ്ങടള അവനിശസ്വസനിക്കുനവരനില് കകേരളതനിടല
പതനിനഭായനിരകണകനിനസ്റ്റ്  ടചറുപകഭാരുടട  ടതഭാഴനില്  സസ്വപ്നങ്ങടള  സലാംബന്ധനിചളള
കവദനകേളടണനസ്റ്റ്  പറയഭാതനിരനികഭാന  നനിര്വ്വഭാഹമനില.  സര്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്
കേയറഭാന കകേരളതനിടല മുഴുവന ടചറുപകഭാര്ക്കുലാം സസ്വപ്നഭാ സുകരഷഭാകേഭാന കേഴനിയനില;
കകേരളതനിടല  മുഴുവന  ടചറുപകഭാര്ക്കുലാം  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണടന  ഭഭാരലഭാ
സകഹഭാദരനഭാകേഭാന  കേഴനിയനില  കകേരളതനിടല  മുഴുവന  ടചറുപകഭാര്ക്കുലാം
ആനതലവടലാം ആനനടന മകേനഭാകേഭാന കേഴനിയനില;  കകേഭാലനിയകകഭാടസ്റ്റ്  എലാം.  കൃഷ്ണന
നഭായരുടട  മകേനഭാകേഭാന  കേഴനിയനില;   എലാം.  എലാം.  കലഭാറനസനിടന  ബന്ധുവഭാകേഭാന
കേഴനിയനില;  ടകേ. വരദരഭാജടന മകേനഭാകേഭാന കേഴനിയനില.  ഇഗൗ ടചറുപകഭാരുടട മുഴുവന
ചനിറ്റപന  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന  മനനിയല.   ഇഗൗ  ടചറുപകഭാരുടട  മുഴുവന
ബന്ധുവഭായനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടന  കപഭാടലടയഭാരു  മനനിയനില.
ഇഗൗ ടചറുപകഭാരുടട മുഴുവന അച്ഛേനല ശതീ.  കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രടനനസ്റ്റ് പറയുന
കകേരളതനിടന  മനതീ,  ഇഗൗ  ടചറുപകഭാരുടട  കവണടപടവരഭാരുലാം  കകേരള
മനനിസഭയനിലനില.  അവരഭാരുലാം  മനനിസഭയനിടല സഭാഫസ്റ്റ് അലാംഗതനിടന ഭഭാരലമഭാരല.
അവരഭാരുലാം  എ.  സമ്പതനിടനകപഭാടല  കതഭാറ്റ  എലാം.പനി.  മഭാരുമല.   പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
പരതീക്ഷ  പഠനിചസ്റ്റ്  പഭാസഭായനി  ഒരു  കജഭാലനിക്കുകവണനി  കേഭാതനിരുനവടര
കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനി  പനിനവഭാതനില്  നനിയമനങ്ങളടട  കഘഭാഷയഭാത്ര  നടതനിയ
ആളകേള,  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനില്  കകേരളതനിടന  പതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസലാം
കരഖടപടുതഭാനുളള  ധഭാര്മ്മേനികേമഭായ  അവകേഭാശമനിടലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാല്,  അതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല  യുവതസ്വലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുടമനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കേരുതുനകണഭാ?
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ടചയര്മഭാന  കചഭാദനിചതസ്റ്റ്,  ടചറുപകഭാര്കസ്റ്റ്  ബകറ്റനില്  കജഭാലനി
എടുത്തുവചനിട്ടുകണഭാ എനഭാണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ടചയര്മഭാടന ബകറ്റനില് ഇവനിടടത
ടചറുപകഭാര്കസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിടലടുത്തുവചനിടനിടലങ്കനില്,  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിനസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിടലടുത്തുവച
ബകറ്റസ്റ്റ്   ക്ലെനിഫ്ഹഗൗസനിലഭായനിരുകനഭാ  എനള്ളതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  ടചറുപകഭാര്
കചഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  കേഭാരലലാം  പറയഭാലാം,  വനിമര്ശനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  ഇത്ര അസഹനിഷ്ണുത
പഭാടനില.  നനിങ്ങള ഇപ്പുറതനിരനിക്കുകമ്പഭാള ഇതനിലലാം കേടുത ഭഭാഷയനില്,  മഭാനലതടകേട
ഭഭാഷയനില്  മുനമുഖലമനനിയുടട കുടുലാംബടത വടര ആകക്ഷപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഇഗൗ കഫ്ലെെഭാര്
സഭാക്ഷനിയഭാകകേണനി വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള വനിമര്ശനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  അസഹനിഷ്ണുതയഭാണസ്റ്റ്.
അനസ്റ്റ്  മഭാധലമ  സസ്വഭാതനലതനിടന  അകപഭാസ്തലനമഭാരഭായനി  പവര്തനിചനിരുനവര്
ഇനസ്റ്റ് മഭാധലമങ്ങളടകതനിടര ടടസബര് ആക്രമണങ്ങള നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള
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അതനില്  പതനികേരനികഭാന  തയ്യഭാറഭാകുനനില.  അതനിടന  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ്യുന
തരതനിലളള  നനിലപഭാടുകേടളടുക്കുന.  അതനിടന  patronage എടുക്കുന.
ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  ഇവനിടട  കഘഭാരകഘഭാരലാം
ഗവണ്ടമനനിനുകവണനി  നലഭായവഭാദങ്ങള  നനിരതനി.  ഒടരഭാറ്റ  കചഭാദലലാം  ഞഭാന
കചഭാദനിക്കുന,  ഇഗൗ  സഭയനികലയസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കേടനവരുനതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭായ  റതീചസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല ജനങ്ങളകനിടയനിലണഭാകനിയതസ്റ്റ് മഭാധലമപവര്തനമഭാണസ്റ്റ്.  അതനിടന
ഭഭാഗമഭായനി  നനിനനിട്ടുളള  അങ്ങസ്റ്റ്  സഹപവര്തകേടര  കകേരളതനിടന  ടടസബര്
ഇടങ്ങളനില്  ടകേഭാതനിവലനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  വഭാക്കുടകേഭാണസ്റ്റ്  പതനികഷധലാം
കരഖടപടുതഭാന  കേഴനിയഭാടത  ഇഗൗ  സഭയനില്  ഇരുപതസ്റ്റ്  മനിനനിടസ്റ്റ്  നതീണ്ടുനനിന
പസലാംഗതനില്,  ഒരു  വരനിടയഭാനസ്റ്റ്  പറയഭാന  തയ്യഭാറഭാവഭാടത  നനില്ക്കുകമ്പഭാള
എങ്ങടന ഇവടര വനിശസ്വസനികണലാം.  

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  കപഭായനിനസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഓര്ഡര്.  ബഹുമഭാനടപട
അലാംഗലാം ഇകപഭാള സലാംസഭാരനിച കേഭാരലലാം സഭയുടട കരഖകേളനില് ഉണഭാകേഭാന പഭാടനില.
എടന  പസലാംഗലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  കകേടനില.   ഞഭാന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  ശതീ.  പനി.  ടകേ.
കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനിയുടട  കകേസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ  വനനിതഭാ  മഭാധലമപവര്തകേടയ
കകേഭാഴനികകഭാടസ്റ്റ്  വനിമഭാനതഭാവളതനില്  ലതീഗുകേഭാര്  ആക്രമനിചതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്
അഴതീകകഭാടസ്റ്റ്  ടമമ്പര്  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി   എന്തഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാരനികഭാതടതനഭാണസ്റ്റ്.
ഞഭാന  നലഭായതീകേരനിചനിടനില.  ആര്ടകതനിടരയുലാം  ആക്രമണമുണഭായഭാല്  ഏതസ്റ്റ്
കസസനിലഭാടണങ്കനിലലാം  ടതറ്റഭാണസ്റ്റ്.   പകക്ഷ,  ഇരടതഭാപസ്റ്റ്  നയലാം പഭാടനിലഭാടയനഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കരഖകേളനിലണഭാകേഭാന പഭാടനില.  

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്:  പരനികശഭാധനികഭാലാം..*   

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഇതുതടനയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന
പതനിപക്ഷതനിടന ധര്മ്മേലാം.  ഇരുപതസ്റ്റ്  മനിനനിറ്റസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിചനിടസ്റ്റ്  ആ ആക്രമണങ്ങടള
തള്ളനിപറയഭാന  തയ്യഭാറഭാകേഭാതനിരുനഭാല്  ആര്ടകതനിടര  ആക്രമണലാം  നടതനിയഭാലലാം
അതസ്റ്റ്  ടതറ്റഭാടണനസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സഭയനില്  എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ്  പറയനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതുതടനയഭാണസ്റ്റ് കകേരളതനിടല പതനിപക്ഷതനിടന ധര്മ്മേലാം. ....(ബഹളലാം)....
എനനികസ്റ്റ് സമയലാം തരണലാം. ....(ബഹളലാം).... 

മനി  .    ടഡപന്യൂടനി  സതീകര്:  പതീസസ്റ്റ്....  പതീസസ്റ്റ്.....സലാംസഭാരനിക്കൂ.  ....(ബഹളലാം)....
പതീസസ്റ്റ്.... അവനിടട ഇരനിക്കൂ.

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട ഉതരവസ്റ്റ് (26-8-.2020-ടല ഫ.നമ്പര് 3364/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ.) 

പകേഭാരലാം നനിലനനിര്തഭാന  തതീരുമഭാനനിച.
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ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,   കചഭാദലങ്ങകളഭാടുലാം വനിമര്ശനങ്ങകളഭാടുലാം ഇത്രയുലാം
അസഹനിഷ്ണുത  കവണ.  തങ്ങളകസ്റ്റ്  തുടര്ഭരണലാം  പഖലഭാപനിച  ചഭാനലകേളനിടല
അവതഭാരകേടരയുലാം  ചഭാനലകേടളയുലാം  വഭാഴനിപഭാടനിയവര്  പനിനതീടസ്റ്റ്  ചര്ചകേളകനിടയനില്
കചഭാദലലാം കചഭാദനിക്കുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം ബഹനിഷരണതനിടന വഴനികതടനി കപഭാകകേണനിവരുനതസ്റ്റ്
കൃതലമഭായ  കചഭാദലങ്ങളകസ്റ്റ്  ഉതരമനിലഭാതതു  ടകേഭാണ്ടുകൂടനിയഭായനിരുന.
ആ  കചഭാദലങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  അസഹനിഷ്ണുതയുലാം  ധനികഭാരവലാം  നനിറഞ്ഞെ  ടപരുമഭാറ്റലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
വസ്തുതകേടള  ഇവര്കസ്റ്റ്  മറചവയഭാനുലാം  സഭാധനികനില.  അകങ്ങയസ്റ്റ്  ഇരടചങടണനലാം
അഴനിമതനിവനിരുദനഭാടണനമഭാണസ്റ്റ്  സ്തുതനിപഭാഠകേര്  പഭാടനിനടക്കുനതസ്റ്റ്.  ആദലലാം
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഇടലനലാം രണഭാമതസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് അടലനമഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  സലാംഭവവനികേഭാസങ്ങള  ഓകരഭാനലാം  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളടട  മുമ്പനില്
കബഭാധലടപടുനണസ്റ്റ്.  അകങ്ങയസ്റ്റ്  പനിനണ  പഖലഭാപനിക്കുന  ബഹുമഭാനലനഭായ
ടകേ. ബനി. ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാറനിടന പസലാംഗലാം ബഹുമഭാനലനഭായ ആര്. ബഭാലകൃഷ്ണ പനിള്ള
കകേളകരുകതടയനസ്റ്റ്  ഞഭാന  പഭാര്തനിച  കപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  സസ്വന്തമഭായനി
അഴനിമതനിവനിരുദ  പസലാംഗലാം  നടത്തുകമ്പഭാള,  കകേരളതനിലഭാദലമഭായനി  ഒരു
അഴനിമതനികകസനില്  ശനിക്ഷനികടപട, അകദ്ദേഹടത  കവടയഭാടനിടയനസ്റ്റ്  അകഭാലലാം
മുഴുവന  പറഞ്ഞുടകേഭാണ്ടു  നടനനിരുനവര്,  ഇകപഭാള  ആളകേളടട  പതീതനി
പനിടനിചപറ്റഭാനകവണനി  ചരനിത്രലാം  മറനസ്റ്റ്,  കേഭാലമഭാറനിയതസ്റ്റ്  മറനസ്റ്റ്  ഇവനിടട  നടത്തുന
പസലാംഗങ്ങള  തതീര്ചയഭായുലാം  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുടമന
കേഭാരലതനില്  ഒരു  സലാംശയവലാം  കവണ.  നഭാലരകകഭാടനി  രൂപ  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  ടടലഫസ്റ്റ്
പദതനിയുളടപടടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില്  അഴനിമതനിയുടട  നതീണ  പടനികേ  വരുകമ്പഭാള
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  പഭഭാതസ്റ്റ്  പട്നഭായനിടനകപഭാലള്ളവരുടട
കപരുകേളഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട പറഞ്ഞുകകേടനിരുനടതങ്കനില് ഇകപഭാള കകേളക്കുനതസ്റ്റ് മുഴുവന
കേണ്സളടനസനികേളടട  കപരഭാണസ്റ്റ്.  കേണ്സളടനസനികേടള അഴനിമതനി  നടതഭാനുള്ള
കുറുക്കുവഴനികേളഭാകനി ഇവര് മഭാറ്റനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ക്രനിമനിനലകേള രക്ഷടപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ശനിവരഞ്ജനിത്തുലാം  നസതീമുലാം  ഇകപഭാഴുലാം  പുറതസ്റ്റ്  ചുറ്റനിയടനിചസ്റ്റ്  നടക്കുകമ്പഭാള  പഭാവടപട
ടചറുപകഭാര്  ടതഭാഴനിലനിനുകവണനി  കേഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കൃകപഷനിടനയുലാം
ശരതസ്റ്റ് ലഭാലനിടനയുലാം ടകേഭാനവരുടട  കകേസനിടന  അകനസ്വഷണലാം  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അടനിമറനിക്കുനടവനസ്റ്റ് സനി.ബനി.ടഎ.-കസ്റ്റ് കകേഭാടതനിയനില് പറകയണനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

മനി  .    ടഡപന്യൂടനി  സതീകര്:   പതീസസ്റ്റ്...  പതീസസ്റ്റ്.....കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്....  രണസ്റ്റ്  മനിനനിറ്റസ്റ്റ്

കൂടുതടലടുത്തു.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഇനനി  മടറ്റഭാരു  സഗൗമലയുലാം  ജനിഷയുലാം

ഉണഭാകേനിടലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്  വന  അങ്ങയുടട  ഭരണതനില്
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വഭാളയഭാറനിടല രണസ്റ്റ് ടപണ്കുടനികേള മരണടപടനിടസ്റ്റ് ആ മരണതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണകഭാരഭായ

ഒരഭാളലാം ഇകപഭാഴുലാം  തുറുങ്കനില് ഇലഭാടയനള്ളതസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകണലാം.  പഭാലതഭായനിടല

പതനിയുലാം  രക്ഷടപടഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  എങ്ങടന  ഒരുകനിടയനള്ളതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്

മനസനിലഭാകണലാം.   ഇവനിടട  ടപഭാന  എനപറയുന  ചനിറ്റഭാറനിടല  സകഹഭാദരടന

വതീടനില് ഞഭാനുലാം കപഭായനിരുന. 

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്:  പതീസസ്റ്റ്.....കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്.....

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഞഭാന  അവസഭാനനിപനിക്കുന.  ആ  വതീടനില്
ടചനകപഭാള  ടപഭാനവനിടന ടചറനിയ കുടനി ഞങ്ങള കകേളകക പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  വനലാം
വകുപ്പുമനനികൂടനി  കകേളകഭാനകവണനി  ഞഭാന  പറയുന,  കേലഭാമറ  നശനിപനിചതനിടന
കപരനില്  രണര  മണനിക്കൂര്മുമ്പസ്റ്റ്  ആ  വതീടനില്നനിനലാം  ആകരഭാഗലദൃഢഗഭാത്രനഭായ  ഒരു
ടചറുപകഭാരടന കഫഭാറസസ്റ്റ് ജതീപനില് പനിടനിചടകേഭാണ്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള ആ ടചറനിയ കുടനി
കേണ്ടുനനിനനിട്ടുണസ്റ്റ്.    അച്ഛേന എവനിടടടയനസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുകമ്പഭാള എനനികസ്റ്റ്  ടഎസതീലാം
വഭാങ്ങഭാന വനലാം വകുപനിടന ജതീപനില് കപഭായനിരനിക്കുകേയഭാടണനസ്റ്റ് മറുപടനിയുലാം പറഞ്ഞെസ്റ്റ്,
ടഎസതീമുലാംടകേഭാണസ്റ്റ്   അച്ഛേന  വരുനതസ്റ്റ്  കേഭാത്തുനനില്ക്കുന ടചറനിയ  കുഞ്ഞുള്ള ആ
വതീടനിനകേകതയസ്റ്റ്  ഇഗൗ  മനനിസഭയനിടല  ഒരലാംഗലാം  തനിരനിഞ്ഞുകനഭാകനിയനിട്ടുകണഭാ
എനള്ളതസ്റ്റ് ഇഗൗ സഭയുടട മുമ്പനില് കചഭാദനികഭാന ഞഭാന ആഗഹനിക്കുന.

മനി  .    ടഡപന്യൂടനി  സതീകര്:  ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്,  പതീസസ്റ്റ്.....കേണ്ക്ലൂ ഡസ്റ്റ്.....
സമയലാം കേഴനിഞ്ഞു. മൂനസ്റ്റ് മനിനനിറ്റനില് കൂടുതടലടുത്തു. 

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  ടപഭാനവനിടന മൃതകദഹമല ഫതീസറനിലള്ളതസ്റ്റ്;
നതീതനിയഭാണസ്റ്റ് അവനിടട മരവനിചസ്റ്റ് കേനിടക്കുനതസ്റ്റ്. ......(സമകസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്).....

മനി  .    ടഡപന്യൂടനി  സതീകര്:  മൂനസ്റ്റ് മനിനനിറ്റനില് കൂടുതടലടുത്തു.  കേണ്ക്ലൂ ഡസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന
എത്ര പഭാവശലലാം പറഞ്ഞു.  കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ടചയ.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  അഴനിമതനിയുടട  ദര്ഗന്ധലാം  വമനിക്കുന
ഗര്തതനില്നനിനസ്റ്റ്  സതലനനിഷ്ഠടയപറ്റനി  ധര്കമ്മേഭാപകദശലാം  നടത്തുന
ധഭാര്ഷ്ടലതനിടന കപരഭാണസ്റ്റ് കേഭാപടലലാം.  അതനിനനികപഭാള ഒരു കപരുലാംകൂടനിയുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടന  മുഖലമനനിയുടട  കപരഭായനി  ഇവനിടട  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കചഭാദലങ്ങളക്കുകനടര ധനികഭാരവലാം ധഭാര്ഷ്ടലവമഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്: ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില്, പതീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഞഭാന  അവസഭാനനിപനിക്കുന.  അതസ്റ്റ്  മഭാധലമ
പവര്തകേരുടടയഭാടണങ്കനിലലാം പതനിപക്ഷതനിടനയഭാടണങ്കനിലലാം, ഞങ്ങളടട ഒടരഭാറ്റ
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കചഭാദലലാം മഭാത്രലാം, പതനിപക്ഷമനിലഭായനിരുടനങ്കനില് ഇവനിടട ബ്രൂവറതീസുലാം ഡനിസലറതീസുലാം
എങ്ങടന ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുമഭായനിരുന?...............(സമകസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്).....

ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ്:  സര്,  ഈ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  ഞഭാന
എതനിര്ക്കുന. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉലാം ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം സലാംയുകമഭായനി അണനിനനിരന ഒരു
അവനിശസ്വഭാസ പകമയതനിടന ചര്ചയഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള നമ്മേളനിവനിടട കേണതസ്റ്റ്. ബഭാബറനി
മസ്ജനിദനിടന  മനിനഭാരങ്ങടള  കേഭാത്തുരക്ഷനികഭാന  ഇന്തലന  മതനനിരകപക്ഷതയസ്റ്റ്
കേഭാവലഭാളഭായനിരുന  വനി.  പനി.  സനിലാംഗനിടന  മതനനിരകപക്ഷ  ഗവണ്ടമനനിടന
സലാംഘപരനിവഭാറനിടനഭാപലാം കതഭാകളഭാടുകതഭാള കചര്നസ്റ്റ് വലനിചസ്റ്റ് തഭാടഴയനിട ആ ഭൂതകേഭാല
അനുഭവതനിടന  ഹഭാലാംഗസ്റ്റ്ഓവറനില്നനിനസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  കകേരളതനിടല  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
മഭാറനിയനിടനിടലനസ്റ്റ്  ടതളനിയനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്  ഇനടത  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയ  ചര്ച.
കകേരളതനില്  ഒരു  ഇടതുവനിരുദ  ദഷ്ടസഖലലാം  പവര്തനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ജനവനിരുദ പതനിപക്ഷലാം മഭാത്രമല,  ആ പതനിപക്ഷതനിടന അസതലജല്പനങ്ങടള
അചടനിമഷനി  പുരടനിയുലാം ദൃശലചഭാരുത  നല്കേനിയുലാം  വനിശുദ  സതലമഭാകഭാന
അധനികേസമയലാം  കജഭാലനി  ടചയ്യുന  കുതകേ  മഭാധലമങ്ങളമഭായനി  കചര്നള്ളതഭാണസ്റ്റ്
ആ അവനിശുദ സഖലലാം.  അവരുടട മഴകപഭാടല ടപയനിറങ്ങുന വനിഷലാം പുരടനിയനിട്ടുള്ള
നുണകേടള ജനങ്ങളടട മുമ്പഭാടകേ തുറനകേഭാണനികഭാനുള്ള അവസരമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിടന  ചര്ച  ഇകപഭാള  പുകരഭാഗമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
നമ്മേള  എത്രകയഭാ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയ  ചര്ചകേള  ചരനിത്രതനില്  കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നലനനിലയനില്  കേഭാരലങ്ങള  അവതരനിപനികഭാന  പഭാപ്തനിയുള്ള,  കേഭാരനിരുമ്പനിടന
കേഭാഠനിനലകതഭാടട  ലക്ഷലകബഭാധമുള്ള  വഭാക്കുകേള  ഉപകയഭാഗനികഭാന  കേഴനിയുന
ബഹുമഭാനലനഭായ  പകമയഭാവതഭാരകേടന  ഇനടത  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  എകന്ത
ഇങ്ങടന  നനഞ്ഞെ  പടകമഭായനി  മഭാറനി;  എകന്ത  ഇങ്ങടന  ദര്ബലമഭായനികപഭായനി?
എലഭാലാം  അതനിലണസ്റ്റ്;  മുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിചവര്  പറഞ്ഞെനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  എനനികസ്റ്റ്  ഒകന
സൂചനിപനികഭാനുള്ളൂ.   ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  പരഭാജയടപട്ടുകപഭാകുടമന
കേഭാരലതനില്  ആര്ക്കുലാം  ഒരു  സലാംശയവമനില.  പരഭാജയടപടഭാനകവണനി  മഭാത്രമുള്ള
വഭാദങ്ങള ഉനയനിക്കുനവരഭായനി നനിങ്ങള മഭാറനിയതുടകേഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളകസ്റ്റ് നഭാണകകടസ്റ്റ്
അനുഭവടപടുകേയുമനില.  പകക്ഷ,  ഡല്ഹനിയനില് ഒരു അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം ഇകപഭാള
നടക്കുനണസ്റ്റ്. ശതീമതനി കസഭാണനിയഭാ ഗഭാന്ധനിയനിലള്ള അവനിശസ്വഭാസലാം പകേടനിപനിക്കുന,
ടതരുവനില്  അടനിപനിടനിയഭായനികഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  ആ  അവനിശസ്വഭാസലാം  പഭാസഭാകേഭാന
സഭാധലതയുടണനസ്റ്റ്  നനിങ്ങടള  ഞഭാന  ഓര്മ്മേടപടുതഭാന   ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലനഭായ  പകമയഭാവതഭാരകേന  മുന  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
അവസഭാനകേഭാലഘടതനിടല നടപടനികേടള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പരഭാമര്ശനിചടകേഭാണസ്റ്റ് അനസ്റ്റ്
മഭാധലമങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ഇതസ്റ്റ്  ടവറുലാം  ടകേഭാള്ളയല  'തതീടവടനിടകഭാള്ള'യഭാണസ്റ്റ്.
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അതഭായനിരുന  അനപകയഭാഗനിച  വഭാകസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയഭാവതരണതനില്കപഭാലലാം  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര  അകദ്ദേഹലാം
അങ്ങടനടയഭാരു  വഭാകസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചനില.  ബഹുമഭാനലനഭായ  പറവൂര്  അലാംഗതനിനസ്റ്റ്
അറനിയഭാലാം എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടനകപഭാടലയല. 'തതീടവടനിടകഭാള്ള' എന
വഭാകസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന കചരൂ,  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.- നസ്റ്റ് കചരനില.  ആ തനിരനിചറനിവനിടന
അടനിസഭാനതനില്  അങ്ങസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  ചഭാര്തനിടകഭാടുത  വനികശഷണങ്ങള
ഞങ്ങളടട  കനടര ഉപകയഭാഗനികഭാതതനില്  അങ്ങകയഭാടുള്ള നനനി  ഇഗൗ ഘടതനില്
ഞഭാന കരഖടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

ബഹുമഭാനലനഭായ  പതനിപക്ഷകനതഭാകവ,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേരളലാം
ഭരനിക്കുകമ്പഭാള,  അങ്ങസ്റ്റ് മനനിയഭാകുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  കകേരള പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ് എലാംകപഭായതീസസ്റ്റ്
ഓര്ഗടടനകസഷടന സലാംസഭാന സകമ്മേളനലാം പഭാലകഭാടസ്റ്റ് ഉദ്ഘഭാടനലാം ടചയടകേഭാണസ്റ്റ്
നടതനിയനിട്ടുള്ള  പസലാംഗതനില്  പറഞ്ഞെ  ഒരു  വഭാചകേമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഇങ്ങടനയഭായനിരുന. 'കകേരള സലാംസഭാനതസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ് അഴനിമതനി ടകേഭാടനികുതനിവഭാഴുന.'
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാലതസ്റ്റ്  ദനിവസലാം  മൂനസ്റ്റ്  കനരലാം  വഭാര്തഭാസകമ്മേളനലാം  നടതനിയനിട്ടുലാം
ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  ആകരഭാപണങ്ങള  ഉയര്തനിയനിട്ടുലാം  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര
അങ്ങടനടയഭാരു വഭാചകേലാം അങ്ങസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചനില.  അകങ്ങയറനിയഭാലാം  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണകേഭാലകതതുകപഭാടല  അഴനിമതനി  ടകേഭാടനികുതനി  വഭാഴുന  ഒരു
ഘടമലയനിതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  പറയഭാന  പഭാടനിലഭാടയനസ്റ്റ്  അകങ്ങയറനിയഭാലാം.  അങ്ങടന
ഉപകയഭാഗനികഭാതനിരുനതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങകയഭാടുലാം  നനനി  കരഖടപടുതഭാന  ഇഗൗ അവസരലാം
ഞഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ടകേ.പനി.സനി.സനി.-യുടട  മുന പസനിഡനസ്റ്റ്  ശതീ.   വനി.
എലാം.  സുധതീരന അകഭാലതസ്റ്റ്  മഭാധലമങ്ങളടട  മുമ്പഭാടകേ പറടഞ്ഞെഭാരു വഭാചകേമുണസ്റ്റ്.
അതനിങ്ങടനയഭായനിരുന  'കകേരളലാം  മഭാഫനിയഭാരഭാജനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകുന'.  അകദ്ദേഹലാം
ഇകപഭാള  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  വനിമര്ശനലാം  ഉയര്ത്തുനടവങ്കനിലലാം  ഇഗൗ  വഭാചകേലാം
ഉപകയഭാഗനിചനിടനില. എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉലാം യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉലാം  രണഭാടണനലാം നനിങ്ങളടട
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് നനിങ്ങളതടന ഉയര്തനിയ വനികശഷണങ്ങള ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
കചരനിടലനലാം തനിരനിചറനിയുന നനിങ്ങകളഭാടുള്ള നനനി പറയഭാന കവണനിതടനയഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന  ഇതനിടന  ആദലഭഭാഗലാം  ഉപകയഭാഗടപടുത്തുനതസ്റ്റ്.  എടന്തഭാടകയഭായനിരുന
നനിങ്ങളടട ഗവണ്ടമനനിടന കേഭാലഘടതനില്,  ഓര്ക്കുനനികല;  2013  ടസപ്റ്റലാംബര്
മഭാസലാം  7-ാ  തതീയതനി  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരുന  ശതീ.  ബഭാലസുബഹ്മണലലാം  ഒരു
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എഴുതനി.  ആ  റനികപഭാര്ടനിടല  വഭാചകേലാം  എന്തഭായനിരുന?  'മനനിമഭാരുടട
ഓഫതീസുകേള കുറ്റവഭാളനികേളടട തഭാവളമഭായനി മഭാറുന'. ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടനക്കുറനിചല,
നനിങ്ങളടട  ഗവണ്ടമനനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  നനിങ്ങളടട  ഡനി.ജനി.പനി.  തന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്.
അതുകപഭാടല  കസഭാളഭാര്  കകേസനില്  ബഹുമഭാനടപട  ടടഹകകഭാടതനി,  കകേരള
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മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടന  ചൂണനിപറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  എന്തഭാണസ്റ്റ്?  കുറ്റവഭാളനികേളടട
തഭാവളമഭായനി  മഭാറനികയഭാ  ഇഗൗ  ഓഫതീസസ്റ്റ്  എനഭാണസ്റ്റ്  കചഭാദനിചതസ്റ്റ്.  കേടകേലാംപള്ളനി
ഭൂമനിയനിടപഭാടനില് വനിവഭാദപുരുഷനഭായനി മഭാറനിയ അനടത മുഖലമനനിയുടട ഗണ്മഭാടന
ചൂണനി എന്തഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്?  ഇകദ്ദേഹമഭാകണഭാ കകേരളതനിടന മുഖലമനനി എനഭാണസ്റ്റ്.
ഓര്മ്മേനിപനികകണനി  വരുനതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ആവശലടപടതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള
ഇടതഭാനലാം  വലനിചപുറതനിടഭാന  ആഗഹനിചതല.  നനിങ്ങളഭായനി  ഒരവസരലാം
ഉണഭാകനിതന;  അകപഭാള  ഞങ്ങള  ഉപകയഭാഗനികഭാതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ശരനിയല
എനമഭാത്രകമയുള്ളൂ.  വഴനികയ  കപഭായവന  മുഖലമനനിയുടട  കേകസരയനില്
കേയറനിയനിരുനസ്റ്റ്  നനിരങ്ങനിയ  ആ  കേഭാലമല  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനിലള്ളടതനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
ശരനിയഭായനി  തനിരനിചറനിയണലാം.  അനടത  എത്ര  അഴനിമതനികകസ്സുകേള  ഇകപഭാഴുലാം
നനിലനനില്ക്കുന?  സടറ്റഭാനനിയലാം  കകേസസ്റ്റ്,  പഭാലാം  ഓയനില്  കകേസസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ
പനിറവലാം  അലാംഗലാം  ഒനസ്റ്റ്  ശദനികണലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  കനരടത  പസലാംഗനിചകലഭാ;
അഭനിവനലനഭായ  അങ്ങയുടട  പനിതഭാവസ്റ്റ്  ഉയര്തനിയ  കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി  രൂപയുടട
ടടസനകബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അഴനിമതനി  ഓര്മ്മേയനികല;  ഇഗൗ  അഴനിമതനികകസുകേടളലഭാലാം
കപഭായനിടയനസ്റ്റ്  കേരുതരുതസ്റ്റ്.  ഒരു  അഴനിമതനികകസസ്റ്റ്  അതനിടന  നടപടനികേള
പൂര്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  അവസഭാനഘടതനിടലതഭാന  33  ടകേഭാലലാംവടര  എടുകതയ്ക്കുടമന
ബഹുമഭാനലനഭായ  മുനമുഖലമനനിയുടട  മറുപടനി  എടന  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്.  എലഭാലാം
വരഭാനനിരനിക്കുന,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള  കഘഭാഷയഭാത്രയഭായനി  ജയനിലനികലയസ്റ്റ്
കപഭാകുന കേഭാഴ്ചയഭാണസ്റ്റ് വരഭാന കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  കേള്ളസസ്വഭാമനിക്കുലാം കതഭാടമുടമയ്ക്കുലാം മഭാഫനിയ
സലാംഘതലവനുലാം  കകേരളലാം  പതനിചടകേഭാടുകഭാന  ഉതരവനില്  ഒപനിടുകമ്പഭാള
ബഹുമഭാനലനഭായ മുന മുഖലമനതീ,  അങ്ങയുടട ടടകേ വനിറചനിടനിലകലഭാ;  അതസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്
വളര്നതഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള.  ഇഗൗ വഞ്ചേകേ വലതുപക്ഷടത ആ
അനുഭവങ്ങളടട  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്  മലയഭാളനികേള  പബദ  കകേരള
രഭാഷതീയതനിടന  പുറകമ്പഭാകനികലയസ്റ്റ്  വലനിടചറനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങടള അധനികേഭാരതനികലയസ്റ്റ്
ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ് കകേരളതനിടല നനിസസ്വരഭായ ജനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്,  പഭാവടപട മനുഷലരഭാണസ്റ്റ്;
നനിങ്ങളടട  കുറ്റകൃതലങ്ങളകേണസ്റ്റ്  ടപഭാറുതനിമുടനിയ  ജനതയഭാണസ്റ്റ്.  അവകരഭാടഭാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  പതനിബദത;  അവകരഭാടഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  കബഭാധലടപടുതഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
ആ  ജനകതഭാടുള്ള  പതനിബ ദത  ഉയര്തനിപനിടനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്. 

എടന്തലഭാലാം  ടകേടുതനികേടള  കനരനികടണനി  വന.  നനിപയുലാം  ഓഖനിയുലാം
ടകേഭാകറഭാണയുലാം  പളയവടമലഭാലാം  ഇഗൗ  നഭാടനിടന  കവടയഭാടനിയകപഭാള  കലഭാകേതനിടല
വനശകനികേളകപഭാലലാം വതീണുകപഭാകുന ടവല്ലുവനിളനികേളടട മുമ്പനില് ചലനിപനികഭാനഭാകേഭാത
മഹഭാപര്വ്വതടതകപഭാടല  പതനികരഭാധതനിടന  മഹഭാശലാംഖല  പടുത്തുയര്തനി
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കകേരളടത  മുകമ്പഭാട്ടു  നയനിച  സലാംസഭാന  ചരനിത്രതനിടല  ഏറ്റവലാം  കേരുതനഭായ
മുഖലമനനിടയ  നനിങ്ങളനികപഭാള  എന്തസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാനഭാണസ്റ്റ്  ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരള
രഭാഷതീയതനിടന  ടനറുകേയനികലയസ്റ്റ്  വളര്നവന  കേഭാലത്തുതടന  അകദ്ദേഹതനിടന
പഭാണടനടുകഭാന  ടകേഭാലയഭാളനികസ്റ്റ്  കതഭാക്കുലാം  പണവലാം  ടകേഭാടുതയചതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളടട
കനതഭാവഭായനിരുനനികല?  അങ്ങടന  പഭാണടനടുകഭാന  കനഭാകനിയനിടസ്റ്റ്  നടകഭാടത
അപതനികരഭാധലനഭായ  കനതഭാവഭായനി  വളര്നകപഭാള  ഇകപഭാള  അധനികക്ഷപങ്ങളടകേഭാണസ്റ്റ്,
ദരഭാകരഭാപണങ്ങളടകേഭാണസ്റ്റ്  പഭ  ടകേടുതഭാന  കേഴനിയുകമഭാടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
കനഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഇടതലഭാലാം കകേരളതനിടല ജനങ്ങള തനിരനിചറനിയുടമന കേഭാരലതനില്
ഞങ്ങളകസ്റ്റ് യഭാടതഭാരു സലാംശയവമനില. എടന്തലഭാലാം  പുകേമറകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ടയ
ക്കുറനിചസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിച.   ഇവനിടട  മുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിച  അലാംഗലാം  ചനില  കേഭാരലങ്ങള
സൂചനിപനിചകലഭാ. 2012-ല്  'പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരതീക്ഷയുടട കചഭാദലകപപര് വനില്പനയസ്റ്റ്'
എന വഭാര്ത കകേരളതനിടല പമുഖ പത്രതനില് വന.  ആ വഭാര്തയുടട മുനനില്
ഞങ്ങളഭാരുലാം  ഭരണഘടനഭാ  സഭാപനതനിടന  വനിശസ്വഭാസലത  തകേര്ക്കുന
നടപടനികേളനികലയ്കകഭാ  ആകരഭാപണങ്ങളനികലയ്കകഭാ  കപഭായനില.  മഭാനലതയുടട
രഭാഷതീയടമടന്തനസ്റ്റ് കേണ്ടുപഠനികണലാം;  മറനകപഭാകേരുതസ്റ്റ് നനിങ്ങള.  എനഭാല്  2019
ജൂസല 1-നസ്റ്റ് ടകേ.എ.പനി-IV  റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനിടല കകേഭാപനിയടനി ആകരഭാപണലാം വനകപഭാള
നനിങ്ങള  എടന്തഭാടകയഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്?  ആ  സഭാപനടത  തകേര്കഭാന
കനഭാകനിയനികല?  ബഹുമഭാനലനഭായ  പതനിപക്ഷകനതഭാകവ,  18-7-2019-ല്  ഇഗൗ
ടസക്രകടറനിയറ്റനിടന മുനപനിടല ധര്ണ്ണ ഉദ്ഘഭാടനലാം ടചയടകേഭാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു,
ഇഗൗ റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് റദ്ദേഭാകണടമനസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ജൂണ് മഭാസലാം 30-ാ തതീയതനി ആ റഭാങ്കസ്റ്റ്
ലനിസനിടന  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞെകപഭാള അനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള പറഞ്ഞു,  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിടന
കേഭാലഭാവധനി നതീടണടമനസ്റ്റ്.  റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് റദ്ദേഭാകണടമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതുലാം നതീടണടമനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതുലാം നനിങ്ങള. ആരഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങടളയനിങ്ങടന അപഹഭാസലരഭാകനി മഭാറ്റുനടതനസ്റ്റ്
ആകലഭാചനികണലാം.  കകേന്ദ്രലാം  ഒഴനിവകേള  നനികേതഭാതതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഭാലകഭാടസ്റ്റ്
അലാംഗതനിനസ്റ്റ്  പരഭാതനിയനില;   യൂതസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ്  പരഭാതനിയനില;   എടസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം
ഒഴനിവകേള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനിയനില.  ഞഭാടനഭാരു  കേഭാരലലാം
ഓര്മ്മേടപടുതഭാലാം.  നനിങ്ങള  ഭരനിക്കുകമ്പഭാള  കകേരളതനില്  നനിയമന
നനികരഭാധനമുണഭായനിരുന. അതനിടനതനിടര സമരലാം നടന.  ഇനടത ചതീഫസ്റ്റ് വനിപഭായ
ശതീ. ടകേ. രഭാജനുലാം ഞഭാനുലാം ഉളടപടട ഇഗൗ സഭയനിലനിരനിക്കുന യുവജനകനതഭാകളഭായ
ശതീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷസ്റ്റ്, ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര് ഉളടപടടയുള്ളവര് കകേരളതനിടന
ടതരുവകേളനില്  പലയനിടത്തുലാം  ഭരണകൂടതനിടന  മര്ദ്ദേനകമറ്റുവഭാങ്ങനിയവരഭാണസ്റ്റ്.
ടസക്രകടറനിയറ്റനിടന മുനപനില് ഞഭാനുലാം ശതീ. ടകേ. രഭാജനുലാം അടകമുള്ളവര് നനിരഭാഹഭാര
സതലഭാഗഹലാം നടതനി.  പകക്ഷ,  യൂതസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസനിടന പസനിഡനനിനുലാം ടടവസസ്റ്റ്
പസനിഡനനിനുലാം ഒരു മണനിക്കൂര് നനിരഭാഹഭാരലാം കേനിടകകണനി വനനിടനില ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
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അധനികേഭാരതനില് വനകപഭാള.  ഒരു കരഭാമതനിനുകപഭാലലാം കപഭാറകലറ്റനിടനില.  123,104
കപടരയഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി 5 വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ് നനിയമനിചതസ്റ്റ്. 4 വര്ഷലാം
ടകേഭാണസ്റ്റ്  141,615  കപടര എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  നനിയമനിച കേഴനിഞ്ഞു.  എല്.പനി.  സ്കൂളനില്
അദലഭാപകേരഭായനി 1630 കപടരയഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള നനിയമനിചതസ്റ്റ്;  7322 കപടര ഞങ്ങള
നനിയമനിച.  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.എ. മഭാരഭായനി 802 കപടര നനിങ്ങള നനിയമനിച;  4446 കപടര
ഞങ്ങള  നനിയമനിച.   സഭാഫസ്റ്റ്  നഴഭായനി  2532  കപടര  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്
നനിയമനിച;  5807  കപടര ഇകഭാലയളവനിനുളളനില് ഞങ്ങള നനിയമനിച.  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസനയനില്  4796  കപടര  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  നനിയമനിച;  11268  കപടര
ഞങ്ങള ഇതുവടര നനിയമനിച. എലാംകപഭായ്ടമനസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചഞ്ചേസ്റ്റ് വഴനിയുള്ള തഭാത്കഭാലനികേ
നനിയമനലാം  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  51,648  എണ്ണമഭായനിരുന;  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഇഗൗ നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  82,577  തഭാല്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള
നടതനി.  നഭാലസ്റ്റ്  മഭാധലമങ്ങള  കൂടടയുടണനസ്റ്റ്  കേരുതനി  കകേരളതീയ  മനദുഃസഭാക്ഷനിടയ
മുഴുവന  ഇരുടനില്  നനിര്തഭാടമനസ്റ്റ്  കേരുതുകനഭാ;  നനിങ്ങള  ടതറ്റനിദരനിപനികഭാടമനസ്റ്റ്
കേരുതുകനഭാ; ഇടതഭാടക ടപഭാളനികഭാന ഇങ്ങടന ഒരവസരലാം ഞങ്ങളകസ്റ്റ് തനതനില്
നനനിയുണസ്റ്റ്.  CMDRF (Chief Minister's Distress Relief Fund) കകേരളതനിടല
പഭാവടപട  മനുഷലര്കസ്റ്റ്  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ആശസ്വഭാസമഭാണസ്റ്റ്.
നനിങ്ങളടട  5  വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ് ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്  651  കകേഭാടനി,  ഇഗൗ നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
5100 കകേഭാടനി രൂപ ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്തു.  കകേരളലാം വനിലയനിരുതടട!  പബദ
കകേരളലാം ടചവനിതുറന കകേളകടട, കേഭാണടട ഇഗൗ വലതലഭാസലാം. ഇവനിടട ജനസമ്പര്ക
പരനിപഭാടനി  നടതനി.  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ടചയതസ്റ്റ്.  പഭാവടപട
കരഭാഗനിയുടട  എകസ്റ്റ്കറ  ഫനിലനിലാം  എടുതസ്റ്റ്  മുനമുഖലമനനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  മരുനസ്റ്റ്
കുറനിടപഴുതനിയ  ജനസമ്പര്കതനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ടചലവഴനിചതസ്റ്റ്  23  കകേഭാടനി  രൂപ.
23  കകേഭാടനി രൂപ പരസലലാം നല്കേനി  100  കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം ടചയ അധമരകല
അനടത  ഭരണപക്ഷലാം.  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  തനിരനിചറനിയുനനികല?
ഇകപഭാള വനനിട്ടുള്ള മഭാറ്റലാം കകേരളതനിടല ജനങ്ങളകറനിയഭാലാം.  

സ്കൂളകേളനിടല  എലഭാ  ക്ലെഭാസസ്റ്റ്  മുറനിയുലാം  ടടഹടടകഭാകുന.  നമ്മുടട  മഭാറ്റലാം
ഉളടകഭാണസ്റ്റ് 5 ലക്ഷലാം കുടനികേള പുതനിയതഭായനി അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളകേളനില് നനിനസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  സ്കൂളകേളനികലയസ്റ്റ്  വരുന.  നദനികേള  പുനര്ജനനിക്കുന.  ഒരു  ലക്ഷലാം
ടമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പചകറനി  കൂടുതലഭായനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന.  ഒനരലക്ഷലാം  ടണ്
കേനിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളടട ഉത്പഭാദനലാം നടക്കുന.  33,645  ടഹക്ടര് തരനിശുനനിലലാം കൃഷനി
ടചയ്യുന.  ഇടതലഭാലാം ഇഗൗ നഭാടനില് വരുന മഭാറ്റമഭാണസ്റ്റ്.  സടടപകകേഭായനിടല അവശല
വസ്തുകളടട  വനില  കൂടനിടലനസ്റ്റ്  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷലാംമുനപസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  വഭാക്കുപറഞ്ഞെനിരുന.
ഇകപഭാള  ഞങ്ങള  കചഭാദനിക്കുന,  2016-ല്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്
വരുകമ്പഭാഴുള്ളതനില്നനിനസ്റ്റ്  ഏടതങ്കനിലടമഭാരു  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനതനിടന
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വനിലയനില്  ഒരു  ടടപസ  കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ?  ഇങ്ങടനയകല  ഒരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഇടടപകടണതസ്റ്റ്,  മുകനഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകകേണതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
മഹഭാമഭാരനിയുടട മുമ്പനില് കലഭാകേലാം വനിറങ്ങലനിച നനില്ക്കുകമ്പഭാള  ആത്മവനിശസ്വഭാസകതഭാടട
കലഭാകേതനിടന  മുനനില്  അഭനിമഭാനകതഭാടട  നമ്മേള  നനില്ക്കുന.  നമ്മേള
വനിജയകേരമഭായനി കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-കനഭാടസ്റ്റ്  ടപഭാരുതനിനനില്ക്കുന.  ആരുലാം പടനിണനിയനിലഭാ
കേഭാതനിരനികഭാന  അവരുടട  വതീടുകേളനികലയസ്റ്റ്  ഭക്ഷലധഭാനലവമഭായനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
കേടനടചല്ലുന.   ഏതസ്റ്റ് ടകേടുതനിയുലാം വരടട ഞങ്ങടള കേഭാകഭാന ശതീ.  പനിണറഭായനി
വനിജയനുടണനസ്റ്റ്  പറയുന  രതീതനിയനില്  കകേരളലാം  മഭാറുന.  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
സഹനിക്കുനനില.  നനിങ്ങള  കേരുതനി  കലഭാകേസ്റ്റ് സഭഭാ  ടതരടഞ്ഞെടുപനികലതുകപഭാടല  നല
പനിനണയുടണനസ്റ്റ്.   ആ കേണക്കുകൂടല് ടതറ്റനിച  കകേഭാനനി,  വടനിയൂര്കഭാവസ്റ്റ്,  പഭാലഭാ
മണ്ഡലങ്ങള. നനിങ്ങള അടനിപതറനി വതീഴുന.  ജനങ്ങള മഭാറനി ചനിന്തനിക്കുന.  ഞങ്ങടള
എതനിര്ക്കുന  ഏഷലഭാടനറ്റസ്റ്റ്   ചഭാനല്  സര്കവ്വ  നടതനി  പറയുന  ഇഗൗ  സര്കഭാര്
വതീണ്ടുലാം  വരുടമനസ്റ്റ്.  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ്റ്റ്  2  ശതമഭാനലാം  പനിനണകയയുള്ളൂ.
അകതഭാടട അവനിടട കേഭാലനിടറനി,  ഹഭാലനിളകേനി,  സലജല വനിഭഭാന്തനിയഭായനി.  നനിങ്ങളടട
മുന ആഭലന്തര വകുപ്പുമനനി ചഭാനലനിലനിരുന പറഞ്ഞു ഒരു പളയലാം വരഭാനനിരനിക്കുന.
അതസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെഭാല് വരളച വരുലാം.  ദരന്തങ്ങളനില് പതതീക്ഷയര്പനിചസ്റ്റ്  ആയനിരങ്ങള
പനിടഞ്ഞെസ്റ്റ്  വതീണുമരനിക്കുന  കകേരളതനിടന  ടതരുവകേടള  സസ്വപ്നലാം  കേണ്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്
ആ ശവശരതീരങ്ങളകനിടയനിലൂടട അധനികേഭാരതനികലയസ്റ്റ് കേടനവരഭാനുള്ള ഒരു മഭാര്ഗ്ഗലാം
ടതളനിഞ്ഞുവരുടമനസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന കേഴുകേനമഭാരഭായനി  നനിങ്ങള മഭാറനി.  അവസഭാനലാം
പനിടനിചനനില്കഭാനഭാകേനിടലനസ്റ്റ്  കേണകപഭാള  നനിങ്ങള  എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.ടഎ.-യുമഭായനി
സഖലമുണഭാകഭാന ആകലഭാചനിച.   ടവല്ടഫയര് പഭാര്ടനിയുമഭായനി  സഖലമുണഭാകഭാന
ആകലഭാചനിച.  എടന്തലഭാലാം  ടനറനികകേടുകേള,  വനിഡനിതരങ്ങള  നനിങ്ങള  ഇഗൗ
കേഭാലഘടതനില് ഉയര്തനിടകഭാണ്ടുവരഭാന ശമനിച.  

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്, കപഭായനിനസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഓര്ഡര്.

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്: എന്തഭാണസ്റ്റ് കപഭായനിനസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഓര്ഡര്?

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞഭാനനിവനിടട കേഭാണനിക്കുന ഇഗൗ കരഖ

ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനി  ടചയര്മഭാനുലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ടടവസസ്റ്റ്

ടചയര്മഭാനുമഭായ  SDMA  (State  Disaster  Management  Authority)-യുടട

ഉതരവഭാണസ്റ്റ്.   ആ  ഉതരവനില്   ഇവനിടട  പളയലാം  വരഭാന  കപഭാകുനടവനസ്റ്റ്

തടനയഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഇഗൗ  സര്കഭാര്  ഉതരവനിടന  തതീയതനി  കമയസ്റ്റ്

9  ആണസ്റ്റ്.  കമയസ്റ്റ്  മഭാസലാം  9-ാ  തതീയതനി  വന  ഒരു  കേഭാരലലാം,  ബഹുമഭാനടപട
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മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന  കയഭാഗതനിടലടുത  തതീരുമഭാനലാം  കമയസ്റ്റ്

മഭാസലാം  അവസഭാനലാം  കചഭാദനിചഭാല്  ഞഭാനഭാകണഭാ  കുറ്റകഭാരന?  കചഭാദനികകണതസ്റ്റ്

മുഖലമനനികയഭാടകല;  എകനഭാടലകലഭാ?  ...(ബഹളലാം)....എകനഭാടല  അതസ്റ്റ്

കചഭാദനികകണതസ്റ്റ്.  SDMA-യുടട ഇഗൗ ഉതരവസ്റ്റ് ഞഭാന കചഭാദനിച. ......(ബഹളലാം).... 

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്:  കപഭായനിനസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഓര്ഡര് പറയൂ.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇതരതനില്  വസ്തുതഭാവനിരുദമഭായ
കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞെസ്റ്റ് ജനങ്ങടള കേബളനിപനിക്കുന വഞ്ചേന ഒരനികലലാം സമ്മേതനികനില.
അതുടകേഭാണസ്റ്റ് റൂള 307 അനുസരനിചസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് കരഖയനില് നനിനസ്റ്റ് നതീകലാം ടചയ്യണടമനസ്റ്റ്
ഞഭാന ആവശലടപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   ടഡപന്യൂടനി സതീകര്:  അകഭാരലലാം പരനികശഭാധനികഭാലാം* .

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ്:  സര്,  മുതനിര്ന കനതഭാവഭായ അകദ്ദേഹലാം എടന പസലാംഗലാം
തടസടപടുതഭാന അല്പകനരലാം  ഒരു ടകേ.  എസസ്റ്റ്.  യു.  കനതഭാവഭായനി  എകനയുള്ളൂ,
അതനില് വനികരഭാധമനില.  എടന്തലഭാലാം വനിലകുറഞ്ഞെ ആകരഭാപണങ്ങള ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഉനയനിച.   കകേരളതീയ  സമൂഹതനില് അകദ്ദേഹലാം  നഭാണലാംടകേട്ടു.
ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്  'മതീഡനിയ മഭാനനിയ'  എനകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞു.  കകേരളതനിടന
കേരുതഭായനി  നമ്മുടട  ഒരു  സകഹഭാദരനി  ഇഗൗ  നഭാടനിടന  നയനിചകപഭാള  ഇത്ര
അസഹനിഷ്ണുത  കതഭാനഭാകമഭാ?  അകമരനികന  മനിറ്റനികഗഷന  കമഭാഡലനികലയസ്റ്റ്  ഷനിഫസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമനസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സഭയനില്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  അപമഭാനനിതനഭായനികല?
രഭാജസഭാടനയുലാം  തമനിഴഭാടനിടനയുലാം  മഭാതൃകേയഭാകണടമനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെനികല.
അങ്ങയുടട  വനില  ജനങ്ങളടട  മുനപനില്  ഇടനിയഭാനകല  സഹഭായകേമഭായതസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.,  പസസ്റ്റ് ടു പരതീക്ഷകേള നടത്തുന മുഖലമനനികസ്റ്റ് വടഭാടണനസ്റ്റ്
അങ്ങയുടട  അനുചരന  കകേരളതനിടന  മുമ്പനില്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  അപമഭാനനിതനഭായനി
മഭാറനിയനികല;  സഭാലറനി  ചലഞ്ചേനിടന  എതനിര്തസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായനി
നഭാണലാംടകേടനികല;  സനിലാംഗറനിടന ഡഭാറ്റ വനിറ്റുടവനലാം മുഖലമനനി സസ്വന്തലാം കേയ്യനില്നനിനസ്റ്റ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേണടമനലാം  ആവശലടപടസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില്കപഭായനി
അപമഭാനനിതനഭായനികല;  ആശഭാപുര  ഗ്രൂപനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ആകരഭാപണലാം  ഉനയനിചസ്റ്റ്
അവസഭാനലാം  അതനിടന  എലാം.ഡനി.-കയഭാടസ്റ്റ്  കഫഭാണനില്  ഞഭാന  ടറകനിടടഫ
ടചയ്കതഭാളഭാടമനസ്റ്റ്  കകേണകപക്ഷനികകണനി  വനനികല;  അകങ്ങയ്ടകനഭാണസ്റ്റ്
ഇങ്ങടനടയഭാടക  പറയുന  ഒരു  ശഭാപതനില്നനിനസ്റ്റ്  കമഭാചനലാം  കേനിട്ടുകേ?

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട 26-8-2020-ടല ഫ.നമ്പര് 3365/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ. പകേഭാരലാം 
നനിലനനിര്തഭാന  തതീരുമഭാനനിച.
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ടകേ.പനി.എലാം.ജനി.-ടയക്കുറനിചള്ള ആകരഭാപണലാം, കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഡഭാറ്റഭാടയക്കുറനിചള്ള
ആകരഭാപണലാം,  ഏറ്റവലാം  ഒടുവനില്  കഫഭാണ്  CDR  (Call  Detail  Record)
സലാംബന്ധനിടചലഭാലാം  തുടര്ചയഭായനി  അപമഭാനനിതനഭാകേഭാന  വനിധനികടപടതസ്റ്റ്
എനടകേഭാടണനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ആകലഭാചനികണലാം.  അങ്ങയുടട ഗ്രൂപനിടന എതനിരഭാളനികേള
അങ്ങടയ  ചഭാടനിക്കുന  കുഴനി  തനിരനിചറനിയുകേയുലാം  കവണലാം.  ഏതഭായഭാലലാം  ഇഗൗ
കേഭാലഘടതനിലഭാണസ്റ്റ് ഒരു സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ് വതീണുകേനിടനിയതസ്റ്റ്.     

3.00 P.M.]  

ചരനിത്രലാം  പരതനിയഭാല്  കുറ്റകൃതലതനിടന  പഭാപകറയുമഭായനി  പതനിക്കൂടനില്
സനിരമഭായനി  നനില്കകണനിവരനികേ  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം.  1986  ജനുവരനി
31-നസ്റ്റ്  കുടടവറ്റനില്നനിനലാം  രണ്ടുകപര്  വരുന.  സസ്വതീകേരനികഭാന  അനടത
മുഖലമനനിയുലാം  രണ്ടുമനനിമഭാരുലാം  കപഭാകുന.  ഞഭാന ആരുടടയുലാം  കപരസ്റ്റ്  പറയഭാതതസ്റ്റ്
ടകേ.പനി.സനി.സനി  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  പഠനിച  രഭാഷതീയ  സലാംസഭാരമല  ഞങ്ങളകടതസ്റ്റ്
എനതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്. ഞഭാന ആടരയുലാം ആകക്ഷപനികഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. അനവര്
നഭാലസ്റ്റ് ടപടനികേള ടകേഭാണ്ടുവനനിരുന. ഒരഭാഴ്ചകേഴനിഞ്ഞെകപഭാള ഇന്തലഭാ ഗവണ്ടമനനിടന
കേതസ്റ്റ് വന.  ഇതസ്റ്റ്  ദരൂഹ വലകനിതസ്വങ്ങളഭാണസ്റ്റ്;  വനിസയനിലഭാതവരഭാണസ്റ്റ്;  എങ്ങടന
ഇവര് ഇവനിടട എതനി? അവസഭാനലാം നഭാലസ്റ്റ് കപഭാലതീസുകേഭാടരയഭാണസ്റ്റ് അനസ്റ്റ് സടസനസ്റ്റ്
ടചയതസ്റ്റ്.  ആ  ടപടനിയനില്  എന്തഭായനിരുന  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാകവ?
അതനിനുകശഷലാം  ഒരു  യുവകനതഭാവസ്റ്റ്  ആദലമഭായനി  വനികദശകതക്കുകപഭായനി
തനിരനിചവനകപഭാള  ഗതീന  ചഭാനലനിലൂടട  എടസ്റ്റ്  ടപടനികേള  ടകേഭാണ്ടുവന.  അതുലാം
അറനിയഭാമകലഭാ,  ഞഭാന  ആരുടടയുലാം  കപരസ്റ്റ്  പറയുനനില.  എന്തഭായനിരുന  ആ  എടസ്റ്റ്
ടപടനികേളകകേതസ്റ്റ്?  എനസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയതഭാണസ്റ്റ്  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്;  നനിങ്ങളടട
കേഴനിഞ്ഞെ  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  കേള്ളകടതസ്റ്റ്  തലവനഭായ  ഫയഭാസുമഭായനി
ആത്മബന്ധമുണഭായനിരുനതസ്റ്റ്  ആര്കഭാണസ്റ്റ്;  ആരുമഭായഭാണസ്റ്റ്  പതനിവഭായനി  എനലാം
അകദ്ദേഹലാം കൂടനികഭാഴ്ച നടതനിയനിരുനതസ്റ്റ്? ഇടതലഭാലാം നമ്മുടട മുനനിലണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക
പരനികശഭാധനികടപകടണതകല?  നമുകതനിടനക്കുറനിടചലഭാലാം  ചര്ച  ടചയ്യഭാലാം
എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  വഴനി  200  ടണ്  സസ്വര്ണ്ണലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  ഇന്തലയനികലകസ്റ്റ്
വരുനടവനഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികകണ?  ഇകപഭാള
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന പനിടനികടപടണടമനഭാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ആഭലന്തര
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള  17-3-2015-നസ്റ്റ്   ശതീമതനി  ടകേ.  എസസ്റ്റ്.  സലതീഖ
കചഭാദനിച  1888-ാ  നമ്പര്  കചഭാദലലാം  'വനിമഭാനതഭാവളങ്ങള  വഴനിയുലാം  അലഭാടതയുലാം
സലാംസഭാനതസ്റ്റ് സസ്വര്ണ്ണകടതസ്റ്റ് കൂടനിവരുനതുലാം അവ സനി.ബനി.ടഎ.  ഉളടപടടയുള്ള
അകനസ്വഷണ  ഏജനസനികേളടട  പനിടനിയനിലഭാകുനതുലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ'
എനതഭായനിരുന.  ബഹുമഭാനലനഭായ  പതനിപക്ഷ  കനതഭാകവ,  അങ്ങയുടട  മറുപടനി
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'വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളടട  നനിയനണലാം  സലാംസഭാന കപഭാലതീസനിനല.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്
കകേസ്സുകേള ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ് കേസലാംസുലാം ഡനി.ആര്.ടഎ.-യുമഭാണസ്റ്റ്  '  എനഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനനിടയനില് അങ്ങയുടട മറുപടനി  മഭാറനികയഭാ;  എയര്കപഭാര്ടനിടന ചുമതല കകേരളഭാ
കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ് നല്കേനികയഭാ? അനടത അങ്ങയുടട മറുപടനിയനില് മടറ്റഭാരു കേഭാരലലാംകൂടനി
പറയുന.  അങ്ങയുടട  കസനയനിടല  അഞ്ചുകപര്  കേള്ളകടതസ്റ്റ്  കകേസനില്
പനിടനികടപട്ടു. അവര് നനിയമനടപടനികേള കനരനിടുന. സസ്വന്തലാം കസനയനിടല അഞ്ചുകപര്
പതനികേളഭായകപഭാള  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  മറുപടനി  ഇതഭാണസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട
ഓഫതീസനില്നനിനലാം വനിളനിചനിരുനടവനഭായനിരുനവകലഭാ ആകരഭാപണലാം;  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം
അങ്ങുലാം  ഒകര  സസ്വരതനില്  പറഞ്ഞു.  വനിളനികചഭാ?  ഇഗൗ  സഭയനില്  പറയൂ,
എന്തനിനനിങ്ങടന അപമഭാനനിതനഭാകേണലാം.  ഞങ്ങള പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനികേളലാം
അകനസ്വഷനികകടടയനഭാണസ്റ്റ്.  മനദുഃസഭാക്ഷനിയുടട  കകേഭാടതനിക്കുവനിട്ടു  എനല;  എടന
ഓഫതീസനികലകസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് വരരുതസ്റ്റ് എനമല; അകനസ്വഷനിക്കൂ എനഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  ധതീരതയുടട  കപരഭാണസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  രഭാഷതീയലാം.  ഞങ്ങള  ധതീരമഭായ
നനിലപഭാടടടുക്കുനതസ്റ്റ്  ടടകേകേളനില്  കേളങ്കമനിലഭാതതസ്റ്റ്  ടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുവടര
പനിടനികടപട  എലഭാ  പതനികേളലാം  കകേഭാണ്ഗസ്സുലാം  ലതീഗുലാം  ബനി.ടജ.പനി.യുമകല?
മഭാധലമങ്ങള  ചര്ച  ടചയ്യനിടലന  കേരുതനി  ജനങ്ങള  അറനിയനിടലനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
കേരുതരുതസ്റ്റ്.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടല  വനിവഭാദ  വനനിതയുലാം  മടറ്റഭാരു  പതനിയുലാം
കേള്ളപണലാം  നനികക്ഷപനികഭാനഭായനി  അകഗൗണസ്റ്റ്  തുറനതസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ഡനി.സനി.സനി.  ടമമ്പര്  ശതീ.  പനി.  ടകേ.  സഭാലാംകദവനിടന  പൂവഭാര്  കകേഭാ-ഒഭാപകററ്റതീവസ്റ്റ്
ബഭാങ്കനിലഭാടണനതസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  അറനിയഭാതതഭാകണഭാ?  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ബന്ധലാം?  എലഭാലാം
തനിരനിചറനിയടട.  ബഹുമഭാനടപട  പഭാലകഭാടസ്റ്റ്  അലാംഗതനിനസ്റ്റ്  വലഭാത  അസസ്വസത
എന.ടഎ.എ.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനികലയസ്റ്റ്  വരുനതനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്
പധഭാനമനനിയുടട  ഓഫതീസനില്  വനനിട്ടുണസ്റ്റ്  അലാംഗകമ.  ചഭാരകകസനില്
പധഭാനമനനിയുടട പനിനസനിപല് ടസക്രടറനികസ്റ്റ് രഭാജനിവചസ്റ്റ് പുറത്തുകപഭാകകേണനിവന.
എന്തഭാ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്,  ബഹുമഭാനടപട  പഭാലകഭാടസ്റ്റ്  അലാംഗകമ,  അകങ്ങയസ്റ്റ്  ഒകര
വനിഷയതനില്  എത്ര  നനിലപഭാടഭാടണനസ്റ്റ്   ഇഗൗ  സഭയുടട  മുമ്പഭാടകേ  പറയണലാം.
ആ  ചരനിത്രവലാം  അനുഭവവലാം  നമ്മുടട  മുനനിലണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാം  വനകപഭാള
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്  വനിട്ടു.  പനിടന  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനില്  കേയറനിപനിടനിച.  ആരുലാം
ഇവനിടട  ആകരഭാപണമുനയനിചനിലകലഭാ.  നനിങ്ങളടകഭാടക  എന്തഭായനിരുന,
ചര്ചയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  വനിചഭാരണ  ടചയ്യഭാമഭായനിരുനനികല,
ഉനയനികഭാമഭായനിരുനനികല,  ഉനയനിചനിടനിലകലഭാ.  തലചഭായഭാന  ഇടമനിലഭാത
പടനിണനിപഭാവങ്ങളകസ്റ്റ് കചഭാര്ടനഭാലനികഭാത  കമല്ക്കൂരയുണഭാകനിടകഭാടുക്കുകേ ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനിടന  ഉതരവഭാദനിതസ്വമഭാണസ്റ്റ്.  കലഭാകേ  ചരനിത്രതനിലഭാദലമഭായനി,  ഒരു
വനികേസസ്വര രഭാജലതസ്റ്റ്, ജനഭാധനിപതല കസറ്റനില് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി; അതഭാണസ്റ്റ്
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ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന.  രകണകേഭാല്  ലക്ഷലാം  വതീടസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  നല്കേനി.  വതീടസ്റ്റ്  നല്കേഭാന
സനനസ്സുള്ളവര്  വന.  അവര്  വതീടസ്റ്റ്  തരഭാന  തയ്യഭാറഭായനി.  നമ്മേള  ആ  വതീടസ്റ്റ്
ഏറ്റുവഭാങ്ങുലാം.  അകപഭാള  നനിങ്ങള  കചഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനുകണഭാ  എനസ്റ്റ്?
ആര്കറനിയഭാലാം,  ഇടതഭാടക  നനിങ്ങളടട  ഇടപഭാടഭാണസ്റ്റ്,  ഞങ്ങളകറനിയനില.
കേമ്മേതീഷനുകണഭാ;  എലാം.ഒ.യു.  എവനിടട;  എഗനിടമനസ്റ്റ്  എവനിടട;  എനസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുന
ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷടത  ഞഭാടനഭാരു  കേഭാരലലാം  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുന.  നനിങ്ങള
കകേരളലാം  ഭരനിക്കുകമ്പഭാള  ഇവനിടട  സുനഭാമനി  ആഞ്ഞുവതീശനി.  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലലാം
ആലപഭാടുലാം  ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ്  വതീടുകേള  തകേര്ന.  അവനിടട  വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചടകേഭാടുകഭാന  സനനസ്സുള്ളവര്  കേടനവന.  20  ഏജനസനികേള  വന.
ആ 20 ഏജനസനികേളമഭായനി നനിങ്ങള എലാം.ഒ.യു. വകചഭാ? ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷ
കനതഭാവസ്റ്റ് മറുപടനി പറയഭാന സനനസസ്റ്റ് കേഭാണനികണലാം. എഗനിടമനസ്റ്റ് ഉണഭായനിരുകനഭാ?
എഗനിടമനണഭായതസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാകളലാം  ഏജനസനികേളലാം  തമ്മേനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതലഭാടത
ഗവണ്ടമനമഭായനിടല.  ഒരു എഗനിടമനനിലലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര് ഒപ്പുവചനിടനില.  അകപഭാള
നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  എഗനിടമനസ്റ്റ്  കവണനിയനിരുനനില.  കേമ്മേതീഷന  കപഭാകയഭാ  എനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
അകനസ്വഷനിചനിടനില. സനി.പനി.ടഎ.(എലാം) അവനിടട വതീടസ്റ്റ് വചടകേഭാടുത്തു. ടകേ.പനി.സനി.സനി.
(കകേരള  പകദശസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനി)-ടയ  കപഭാടല  1000  വതീടടനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്
പറ്റനികഭാന  ഞങ്ങള  നനിനനിടനില.  വതീടുവചസ്റ്റ്  നല്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
നനിങ്ങടളലഭാലാം  മുടകഭാന കനഭാകനി.   സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫസ്റ്റ്.-കലയസ്റ്റ്  പതസ്റ്റ് ടടപസ
ടകേഭാടുത്തു കപഭാകേരുടതനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട അഴതീകകഭാടസ്റ്റ് അലാംഗലാം പറഞ്ഞു. നനിങ്ങളടട
ജല്പനങ്ങടള  ചവനിടനിയരചകേളഞ്ഞെസ്റ്റ്,  പുല്ലുകപഭാടല  അവഗണനിചസ്റ്റ്  കുകറയഭാളകേള
വതീടുവചസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  വന.  ഗളഫഭാര്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്,  ഡനി.  പനി.  കവളഡസ്റ്റ്,  ഏഷലഭാടനറ്റസ്റ്റ്,
ആലകഭാസസ്റ്റ്,  ആസര്,  ഹഡ്കകേഭാ,  തൃശ്ശൂര്  രൂപത  എലഭാലാം  വന.  അയ്മനത്തുലാം
ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂരുലാം  തലകയഭാലപറമ്പനിലലാം  കറഭാടറനി  ക്ലെബസ്റ്റ്  വന.  ഞങ്ങള  ആകരഭാടുലാം
അവരുടട  അടനിയഭാധഭാരലാം  കചഭാദനിചനിടനില.  തരഭാന  കേഴനിയുന  വതീടസ്റ്റ്  നല്കുകേ.
കമല്ക്കൂരയനിലഭാതവര്,  ഇഗൗ  ഭൂമനിയനില്  തലചഭായഭാന  ആറടനി  മണ്ണനിലഭാതവര്,
അവരുടട  പയഭാസലാം  പരനിഹരനികലഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട  കേടമ.  അവനിടട
നനിയമവനിരുദമഭായനി  എടന്തങ്കനിലലാം  നടനനിട്ടുടണങ്കനില്  ഇകപഭാഴടത  അകനസ്വഷണ
ഏജനസനി പറഞ്ഞെഭാല് ഞങ്ങള അതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുലാം. അലഭാടത വനികേസനതനിടന
വഴനിമുടകനികേളഭായനി നനിങ്ങള നനില്കരുടതനഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് സൂചനിപനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്. 

വനികദശസഹഭായടത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സൂചനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  കേഭാരലലാം
ഓര്മ്മേനിപനികഭാനുണസ്റ്റ്.  കഫഭാറനിന  കകേഭാണ്ട്രനിബന്യൂഷന  ടറഗുകലഷന  ആക്ടസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
കനഭാകനികയഭാ  എനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  പകമയഭാവതഭാരകേന  കചഭാദനിചതസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്
കചഭാദലലാം  എനനിക്കുണസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്,   തനിരൂരനിടല  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.
കപഭാളനിടടകനികനിടന ടചയര്മഭാനുലാം ടസക്രടറനിയുലാം ആരഭാടണനസ്റ്റ് ലതീഗസ്റ്റ് സുഹൃത്തുകകള,
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ഞഭാന  പറകയണകലഭാ.  ഞഭാന  ഇഗൗ  പസലാംഗതനില്  ആരുടടയുലാം  കപരസ്റ്റ്
വലനിചനിഴയഭാതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഒരു  മഭാതൃകേയഭാകേടട  എനകേരുതനിയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള
അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  തനിരുത്തുടമനസ്റ്റ്  കേരുതനിയനിടല.  അവനിടട  16  കകേഭാടനി  രൂപ  ഖലതീഫ
ഫഗൗകണഷന  മുഖഭാന്തരലാം  ലഭനിച.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കുന.
എന.എലാം.സനി  ഗ്രൂപഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതസ്റ്റ്.  അവര്  വര്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടര്മഭാര്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന. അതനില് കേമ്മേതീഷന എത്രയഭാണസ്റ്റ്; നനിങ്ങള
അകനസ്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ?  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ടടലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  മഭാത്രലാം  മുടകനിയഭാല്
മതനികയഭാ?  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം  കപഭാളനിടടകനികനിനസ്റ്റ്  മുടകകണ?  പകമയഭാവതഭാരകേന
കഷകസ്റ്റ്പനിയടറ  ഉദരനിച.  കഷകസ്റ്റ്പനിയറുടട  ഉദരണനികേള  നമ്മുടട  സഭയനില്
വരുനതസ്റ്റ്  നലതഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  കഷകസ്റ്റ്പനിയറുടട  പസനിദമഭായ  ഒരു  വഭാചകേമുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  അറനിയഭാകമഭാ  'അവനവകനഭാടടങ്കനിലലാം  സതലസന്ധത
പുലര്ത്തുകേ എനതഭാണസ്റ്റ് പരമപധഭാനലാം'. കഫഭാറനിന കകേഭാണ്ട്രനിബന്യൂഷന ടറഗുകലഷന
ആക്ടനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല ഒരു പദതനിക്കുകവണനി
അങ്ങസ്റ്റ് വനികദശതസ്റ്റ്  കപഭായനി  പണലാം പനിരനിചകലഭാ.  ടബര്മനിലാംഗ്ഹഭാമനിടല  അങ്ങയുടട
പസലാംഗതനിടന ഒരു ക്ലെനിപസ്റ്റ് ഞഭാന കകേട്ടു. അതനില് 500 പഗൗണസ്റ്റ് വചസ്റ്റ് നല്കേണടമനസ്റ്റ്
അഭലര്തനിച.  ഏതസ്റ്റ്  കഫഭാറനിന  കകേഭാണ്ട്രനിബന്യൂഷന  ടറഗുകലഷന  ആക്ടസ്റ്റ്
കനഭാകനിയനിടഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഇഗൗ  ധനസമഭാഹരണലാം  നടതനിയതസ്റ്റ്;  നനിങ്ങള  എത്ര
പണലാം സമഭാഹരനിച;  എത്ര വതീടസ്റ്റ്  വച;  എത്ര വനികദശ യഭാത്ര നടതനി;  ഇതസ്റ്റ് ഞഭാന
അങ്ങടയ  ആകക്ഷപനികഭാനകവണനി  പറയുനതല.  എനനികസ്റ്റ്  അങ്ങയുടട  കമല്
ഒരഭാകരഭാപണവമനില.  പകക്ഷ,  ജനങ്ങള  ചര്ചടചയ്യുന.  നനിങ്ങള  കേണകസ്റ്റ്
നല്കേകണ;  കേഭാരലങ്ങള  സുതഭാരലമഭാകകണ;  കേഭാടടചസ്റ്റ്  ടവടനിവചഭാല്  മതനികയഭാ?
അതഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് അങ്ങകയഭാടസ്റ്റ് സൂചനിപനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇവനിടട  ടറഡസ്റ്റ്  ക്രസനലാം,
യു.എ.ഇ.  കകേഭാണ്സകലറ്റുലാം തമ്മേനിലള്ള എഗനിടമനണസ്റ്റ്.  അവരുടട എലാം.ഒ.യു.  വന.
നനിര്മ്മേഭാതഭാകളമഭായുള്ള എഗനിടമനണസ്റ്റ്. എലഭാലാം നമ്മുടട മുമ്പനിലണസ്റ്റ്. നനിങ്ങളകസ്റ്റ് ഇഗൗ
പദതനി തടയണലാം;  പഭാവടപടവനസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് നല്കേഭാന പഭാടനില; 52 ലക്ഷലാം മനുഷലര്കസ്റ്റ്
കക്ഷമ  ടപനഷന  ടകേഭാടുടതഭാരു  ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല  പഭാവടപട
ആശഭാവര്കര്ക്കുലാം  അങ്കണവഭാടനി  വര്കര്ക്കുലാം  ടഹല്പര്ക്കുലാം  പതനിനടങ്ങഭായനി
ശമ്പളലാം  കൂടനിടകഭാടുത  ഗവണ്ടമനഭാണനിതസ്റ്റ്.  കകേരളടത  മഭാറ്റനിമറനിടചഭാരു
ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്. നനിങ്ങളകസ്റ്റ് സഹനിക്കുനനില. ഇതനിങ്ങടന കപഭായഭാല് അനഭാദനികേഭാലലാം
വടര  ഇഗൗ  നനിയമസഭയനില്  നനിങ്ങളടട  സഭാനലാം  അവനിടടയഭായനിരനിക്കുടമനസ്റ്റ്
തനിരനിചറനിയുനതുടകേഭാണ്ടുള്ള  ഭഭാന്തനില്നനിനഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയവമഭായനി വനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. നനയുടട ശത്രുകളഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള. ഇഗൗ പതനിപക്ഷടത
അധമടമനലഭാടത  വനികശഷനിപനികഭാന  മലയഭാളതനില്  മടറ്റഭാരു  വഭാക്കുമനില.
ടകേഭാടുലാംടകേടുതനികേളനില്,   മഹഭാവലഭാധനികേളനില്  കകേരളലാം  ആടനിയുലയഭാന  കപഭാകുന
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സമയതസ്റ്റ്  ടചറുതുലാം  ഏകേഭാന്തവമഭായ  തതീജസ്വഭാലകേടള  ഉഗൗതനിടകടുതഭാന  ശമനിച
ഒറ്റുകേഭാരുടട കറഭാളനിലഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള.  നനിങ്ങളലാം ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം ഒരുമനിചസ്റ്റ് കകേരളതനിനസ്റ്റ്
മരണവഭാറണസ്റ്റ് ഒരുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ നഭാടസ്റ്റ്  നശനികണടമനഭാഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ
ആഗഹമഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന  ആഭലന്തര  വകുപ്പുമനതീ,  അങ്ങയനില്നനിനലാം
പുറത്തുവനതസ്റ്റ്.  ഒരു  പളയലാം  വരഭാനനിരനിക്കുന;  ഒരു  വരളച  വരഭാനനിരനിക്കുന;
ശവശരതീരങ്ങള  നനിറഞ്ഞെ  കകേരളടത  സസ്വപ്നലാംകേഭാണുന  അധമ  പതനിപക്ഷകമ!
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങടള  ഞങ്ങള  കേഭാതസ്റ്റ്  സൂക്ഷനിക്കുലാം.  കകേരളടത  നനിങ്ങളടട
ഗൂഢഭാകലഭാചനകേളനില്നനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കേഭാത്തുരക്ഷനിക്കുലാം;  നവകകേരളലാം  പണനിതുയര്ത്തുലാം;
കകേരളതനിടല ജനങ്ങളടട പനിനണ മതനി ഞങ്ങളകസ്റ്റ്. നനിങ്ങളടട ഏറഭാനമൂളനികേളഭായ
മഭാധലമങ്ങളടട പനിനണ കവണ. മഭാധലമങ്ങടളക്കുറനിചസ്റ്റ് പഭാലകഭാടസ്റ്റ് അലാംഗലാം കേണ്ണുനതീര്
ഒലനിപനിക്കുകേയഭായനിരുന.  കകേഭാഴനികകഭാടസ്റ്റ്  എയര്കപഭാര്ടനിനുമുമ്പനില്  പഭാവടപട
മഭാധലമപവര്തകേരുടട  കേയ്യുലാം  കേഭാലലാം  തലനിടയഭാടനിച.  കകേരളതനിടന
ചരനിത്രതനിടലഭാരനികകല  കകേരളതനിടല  മഭാധലമപവര്തകേര്ക്കുലാം  ടനി.വനി.
അവതഭാരകേര്ക്കുലാം  കേറുത  ബഭാഡ്ജസ്റ്റ്  ടനഞ്ചേനില്  കുതനി  വഭാര്ത  വഭായനികകണനി
വനനിട്ടുള്ളൂ.  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഭരനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്  ഭൂതകേഭാലലാം
മറനകപഭാകേരുതസ്റ്റ്.  എടന വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന.  

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട പഭാലകഭാടസ്റ്റ്  അലാംഗലാം
എടന കുഞ്ഞെനനിയനഭായ ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് അകദ്ദേഹതനിടന പസലാംഗതനില്
പറഞ്ഞു,  കേഭാലമഭാറനി  ശതീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്  ഇപ്പുറത്തു  വനടവനസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹലാം ടതറ്റനിദരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഞഭാന യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടന കവഭാടസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയനിടല
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  പനിനണ  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടന
അഴനിമതനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ഞഭാനുലാം  എടന  പഭാര്ടനിയുലാം  പുറത്തുകപഭായനി.
ഞങ്ങളടട  നനിലപഭാടനുസരനിചസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടനഭാപലാം  നനിനസ്റ്റ്  എടന  നഭാടനിടല
ജനങ്ങളടട  വനിശസ്വഭാസവലാം  ഞഭാന  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലങ്ങളനില്  അവരുടട  പനിനണയുലാം
കനടനി,  ഇവര്  ടകേഭാണ്ടുവന  സനിനനിമഭാനടടനയുലാം  കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപയുടട
പണവലാം തടനികളഞ്ഞെസ്റ്റ് എടന നഭാട്ടുകേഭാര് പഴയതനികനകഭാള വലനിയ ഭൂരനിപക്ഷതനില്
വനിജയനിപനിചഭാണസ്റ്റ്  എടന  ഇഗൗ നനിയമസഭയനിടലതനിചതസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടന
ഒഗൗദഭാരലതനില് ഇവനിടട വനയഭാളല ഞഭാന.  അകദ്ദേഹതനിടന ഇഗൗ പകയഭാഗലാം ആ
പസലാംഗതനില്നനിനലാം  ഡനിലതീറ്റസ്റ്റ്  ടചയ്യണലാം.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെ  'കൂറുമഭാറനി'  എന
വഭാകസ്റ്റ്  കരഖയനില്നനിനലാം  നതീകലാം  ടചയ്യണലാം.  ഞഭാന  മുനണനി  വനിടനിടസ്റ്റ്  അവരുടട
ഗവണ്ടമനനിടന  തള്ളനിയനിടഭാന  നനിനനില.  അവരുടട  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്തനിയഭാകനി.  ഞഭാന ഓടനിളകനി വനതല,  ഞഭാന ജഭാതനി പറഞ്ഞെസ്റ്റ് കവഭാട്ടു പനിടനിചസ്റ്റ്
വനതല. എടന സമുദഭായകഭാരുടട മഭാത്രലാം കവഭാട്ടുവഭാങ്ങനി വനതല. എലഭാവരുടടയുലാം
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കവഭാടസ്റ്റ് വഭാങ്ങനി ഇഗൗ സഭയനില് വനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങള പറയുകമ്പഭാള അതസ്റ്റ്
സഭഭാകരഖകേളനില് ഉണഭാകേരുടതനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട ടചയറനികനഭാടസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കുന.

മനി  .    ടഡപന്യൂടനി  സതീകര്:  പരനികശഭാധനികഭാലാം.* (......ബഹളലാം......)  പതീസസ്റ്റ്.....
ഇരനിക്കൂ....(......ബഹളലാം......)

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ):  സര്,  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹതനികനതഭായ  ഒരു  വനിശദതീകേരണലാം  നടതഭാന  കേഴനിയനില  എടനഭാരു
അവസയുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്  ഒരു  തരതനിലലാം  ശരനിയല.  അകദ്ദേഹലാം  അകദ്ദേഹതനിടന
അഭനിപഭായലാം പറഞ്ഞു. നഭാലാം കേണ്ടു. അപ്പുറതസ്റ്റ് സതീറ്റനിലനിരനിക്കുനയഭാള ആ സതീറ്റസ്റ്റ് വനിടസ്റ്റ്
ശതീ.  ടകേ.  ബനി  ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാറനിടന  അടുകതയസ്റ്റ്  ടചല്ലുന.  ഇതഭാകണഭാ
സസ്വതീകേരനികകണ  രതീതനി,  ഇതഭാകണഭാ  നമ്മേള  പരസരലാം  വനിമര്ശനലാം  ഉനയനികകണ
രതീതനി;  ഒരു  മഭാനലനഭായ  അലാംഗതനിനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിടന  അഭനിപഭായലാം  പറയഭാന
അവകേഭാശമനില  എന  ഒരു  അവസയുണഭാകഭാന  പഭാടുകണഭാ?  അതനികനഭാടസ്റ്റ്
വനികയഭാജനിപ്പുണഭാകേഭാലാം,  കയഭാജനിപ്പുണഭാകേഭാലാം.  പകക്ഷ,  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനികനതഭായ
നനിലപഭാടസ്റ്റ് വലകമഭാകഭാന അവസരലാം നല്കേകണ?

[അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്]

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല  : സര്, ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനതീ, അങ്ങസ്റ്റ് ഞങ്ങടള
ഭതീഷണനിടപടുത്തുകേടയഭാനലാം കവണ;  അങ്ങടനയുള്ള ടതറ്റനിദഭാരണടയഭാനലാം കവണ;
അതസ്റ്റ്  കേയ്യനില്  ഇരനിക്കുകേകയയുള്ളൂ.  ഇവനിടട  ശതീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്
സതീറ്റനിലനിരുനടകേഭാണസ്റ്റ്  വളടര  കമഭാശമഭായനി  ഞങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  ആജഭാപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്;
ഞങ്ങടള  ഭതീഷണനിടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്;  അകദ്ദേഹതനിടന  പസലാംഗലാം  ഞങ്ങള
കകേട്ടുടകേഭാണനിരുന.  അതനിനുകശഷലാം  അവനിടടയനിരുനസ്റ്റ്  ഞങ്ങടള  കനഭാകനി
ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എന്തസ്റ്റ്  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്;  who  is  he?  ടമമ്പര്മഭാടര
ടവല്ലുവനിളനികഭാന അയഭാളടകന്തധനികേഭാരലാം;  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി എന്തഭാ അതസ്റ്റ്
പറയഭാതതസ്റ്റ്;  പറയുകമ്പഭാള എലഭാലാം പറയണലാം. സതീറ്റനില് ഇരുനടകേഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങടള
ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്;  എന  കേഭാരലതനിനസ്റ്റ്?  അടതഭാനലാം നടകനില.  ആ ടതറ്റഭായ
ധഭാരണടയഭാനലാം കവണ, അങ്ങടനടയഭാനലാം വഴങ്ങനിടകഭാടുക്കുന പശമനില. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ്
കകേടഭാലലാം  ഭതീഷണനിടപടുത്തുന  എന  അവസയനിലഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹടത  ആരുലാം  ഭതീഷണനിടപടുതഭാന  കപഭാകുനനില.  ഞഭാന  അങ്ങകയഭാടഭാണസ്റ്റ്

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട 26-8-2020-ടല ഫ.നമ്പര് 3363/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ. പകേഭാരലാം 
നനിലനനിര്തഭാന തതീരുമഭാനനിച.
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പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  മഭാനലനഭായ  ഒരു  നനിയമസഭഭാലാംഗലാം  അകദ്ദേഹതനിനുണഭായ  പശങ്ങള
അങ്ങയുടട  മുമ്പനില്  അവതരനിപനിക്കുന.  അതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിചകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം
അവനിടട ഇരനിക്കുന.  ഞഭാന കേഭാണുകേയഭാണസ്റ്റ്;  ഒരലാംഗലാം കനടര അവനിടട നനിനനിറങ്ങനി
അകദ്ദേഹതനിടന  സതീറ്റനികലയസ്റ്റ്  വരഭാന  കനഭാക്കുനതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ഇവനിടടയനിരുനസ്റ്റ്
കേഭാണുകേയഭാണസ്റ്റ്;   അതനിനനിടയസ്റ്റ്  കുകറയഭാളകേള  എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ്  എലഭാലാം  പറയുന.
ഇടതലഭാലാം അങ്ങസ്റ്റ് കേഭാണുനനികല;  ഇതഭാകണഭാ രതീതനി?  അതഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന കചഭാദനിചതസ്റ്റ്;
ആ രതീതനി പഭാടനിടലനഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  ഇനനി ആരുലാം ഒനലാം പറകയണ;  ഞങ്ങളടട
മഭാനലതടയപറ്റനിടയഭാനലാം  പറയഭാന  ആഗഹനിക്കുനനില.  ഞങ്ങള  ശതീ.  ടകേ.  ബനി.
ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാറനിടന  പസലാംഗലാം  കകേളക്കുകേയഭായനിരുന.  ഞങ്ങളഭാരുലാം  ഒനലാം
പറഞ്ഞെനില.  അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  പതനഭാപുരലാം  ടമമ്പര്  അവനിടടനനിനസ്റ്റ്
ടടകേചൂണനിയതസ്റ്റ്  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കേണനില?  ടടകേചൂണനിടകഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
ആകക്രഭാശനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണനിവനിടട  പശമുണഭായതസ്റ്റ്.
അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ആ ഏര്പഭാടസ്റ്റ് ഇവനിടട നടകനിടലനസ്റ്റ്. ഇടതന്തഭാ
നനിയമസഭയകല; ഞങ്ങളകധനികേഭാരമനികല? അതുടകേഭാണസ്റ്റ് അതു കവണ.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശരനിയഭായനിട്ടുള്ള കേഭാരലമല. ശതീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര്
സലാംസഭാരനിചകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  അവനിടടയനിരുന.  ഇരുന  കേഴനിഞ്ഞെകശഷലാം  അലാംഗങ്ങള
തമ്മേനില് സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് സലാംസഭാരങ്ങള ചനിലതസ്റ്റ് ഉണഭാകുമഭായനിരനിക്കുലാം. പകക്ഷ,
അവനിടട  എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ്  ശതീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാറനിടന
ടവല്ലുവനിളനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്  പനിടന  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ്  ടവല്ലുവനിളനികല്
മഭാത്രമല  സകഭലതര  കേഭാരലങ്ങളടകലാം  വനിളനിചപറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്
അകങ്ങയറനിയഭാവന  ഒരഭാളതടന  അവനിടടനനിനനിറങ്ങനി  ഇകങ്ങഭാട്ടുവരുനതസ്റ്റ്.  എന്തഭാ
ഉകദ്ദേശലലാം;  അങ്ങടനയഭാകണഭാ രതീതനി;  അതഭാകണഭാ ടചകയ്യണതസ്റ്റ്;  അടതങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
മഭാനലതയഭായനി കേഭാണുനതസ്റ്റ്; അതസ്റ്റ് മഭാനലതയഭാകണഭാ? 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  : സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  പറയുനതസ്റ്റ്
വഭാസ്തവവനിരുദമഭായ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനടപട പതനഭാപുരലാം എലാം.എല്.എ.-യുടട
പസലാംഗലാം  ഇവനിടട  ആരുലാം  ശബ്ദമുണഭാകഭാടത  കകേട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.
അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് സതീറ്റനിലനിരുനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറയുനതുകപഭാടല കുശലപശലാം നടതനിയതല;
വളടര കമഭാശമഭായ നനിലയനില് ഞങ്ങടള ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള
എനകവണലാം?  ആരഭാണസ്റ്റ്  ആദലലാം പറഞ്ഞെടതന വതീഡനികയഭാ എടുക്കൂ,  അങ്ങസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
കേഭാണഭാടത കപഭായനി. അങ്ങസ്റ്റ് ഒരു ഭഭാഗകമ കേഭാണുനള്ളൂ. അതഭാണസ്റ്റ് പശലാം. മഭാനലതയുടട
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അതനിര്വരമ്പസ്റ്റ്  വനിടസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസ പകമയ ചര്ചയനില് ഒരലാംഗവലാം  സലാംസഭാരനിചനിടനില.
അങ്ങസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് കേഭാണണലാം. 

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന  ):  സര്,  നനിങ്ങള  ഇകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  തനിരനിഞ്ഞെനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  ഇവനിടട
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് കേഭാണുനതസ്റ്റ്; അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട പനിറകേനിലനിരുന  ശതീ. അനനില്
അകരയുലാം  മറ്റുലാം  ഇറങ്ങനികപഭായതസ്റ്റ്  കേഭാണഭാതനിരുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  കേണനില;  നനിങ്ങള
ഇകങ്ങഭാടഭാണസ്റ്റ് കനഭാകനി ഇരനിക്കുനതസ്റ്റ്; ഞങ്ങള ഇവനിടടയനിരുനസ്റ്റ് കേഭാണുനണസ്റ്റ്. 

മനി  .   സതീകര്:   ഇരനിക്കൂ..   … ഇരനിക്കൂ.....

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  : സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മനതീ,  ഞഭാന
ഇവനിടടയനിരുനസ്റ്റ്  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ശദനിക്കുകേയഭായനിരുന.  അകനരമഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  കേണതസ്റ്റ്.
അകപഭാള  അതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  പറയുകമ്പഭാള  എലഭാലാം  പറയണലാം.  സഭഭാകനതഭാവഭാണസ്റ്റ്
മുഖലമനനി.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള  രണ്ടുഭഭാഗവലാം  പറയണലാം.  അവര്  ടതറ്റസ്റ്റ്
ടചയ്ടതങ്കനില്  അതുലാം  പറയണലാം.  അലഭാടത  ഇവനിടട  ആക്രമനികഭാനഭായനി  ആരുലാം
ഓടനിടചടനഭാനമനില. 

മനി  .  സതീകര്:  ഇരനിക്കൂ... ഇരനിക്കൂ...

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശരനിയഭായ
കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങടളലഭാലാം ഇവനിടടയനിരുനസ്റ്റ് കേഭാണുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇനനി ഞഭാന കപരസ്റ്റ്
പറയഭാലാം.  ശതീ.  അനനില് അകര അവനിടടനനിനസ്റ്റ് എഴുകനറ്റസ്റ്റ് ഇകങ്ങഭാടസ്റ്റ് വരനികേയഭാണസ്റ്റ്,
അകദ്ദേഹടത ടവല്ലുവനിളനിചടകേഭാണ്ടുലാം എടന്തലഭാകമഭാ വനിളനിച പറഞ്ഞുടകേഭാണ്ടുലാം. അതസ്റ്റ്
സഭാധഭാരണ അന്തരതീക്ഷതനിലല; കുകറകപര് അവനിടട എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ് എടന്തലഭാകമഭാ
ഇകദ്ദേഹതനിടനതനിടര  ആകക്രഭാശനിക്കുന.  അടതഭാനമലകലഭാ  സഭയനില്  കവണതസ്റ്റ്
എനഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  : സര്,  ശതീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്
പസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാള  ആരുലാം  തടസടപടുതനിയനില.  അതനിനുകശഷലാം  സതീറ്റനിലനിരുനസ്റ്റ്
ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയുലാം  ആകക്രഭാശനിക്കുകേയുലാം  ടചയഭാല്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായ  പതനികേരണ
മുണഭാവനികല?   എനടകേഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി   അതു  പറഞ്ഞെനില?  രണ്ടുലാം
പറയണലാം. ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനതീ, അതസ്റ്റ് ശരനിയഭായ നടപടനിയല. 

മനി  .    സതീകര്:  സഭയനില്  നടക്കുന  പസലാംഗങ്ങളലാം  അതുമഭായനി  ബന്ധടപട
കേഭാരലങ്ങളലാം  മഭാത്രകമ  കരഖകേളനിലണഭാവകേയുള്ളൂ.  കരഖകേളനിലനിലഭാത  കേഭാരലങ്ങടള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഇഗൗ തര്കലാം തുടരുനതസ്റ്റ് ശരനിയല.  മരലഭാദയനിലഭാടതയുള്ള ടപരുമഭാറ്റലാം
ഏതലാംഗതനിടന  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായഭാലലാം  അതസ്റ്റ്  ടതറ്റഭാടണനള്ള  കേഭാരലലാം  വതീണ്ടുലാം
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ഞഭാന  ഓര്മ്മേടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സഭഭാനഭാഥന  ഇത്രയുലാം  വലകമഭായനി  പറഞ്ഞെ
സഭാഹചരലതനില് അതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.* 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  : സര്,  സഭഭാകനതഭാവസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലലാം  മഭാത്രകമ
അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുകള്ളഭാ; ഞഭാന പറഞ്ഞെ കേഭാരലലാം അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശഭാധനികനികല?

മനി  .    സതീകര്:  അതസ്റ്റ് മഭാത്രലാം പരനികശഭാധനിക്കുലാം എനസ്റ്റ് ഞഭാന പറകഞ്ഞെഭാ;  അങ്ങസ്റ്റ്
എന്തഭാണസ്റ്റ് എകപഭാഴുലാം ഇങ്ങടന പക്ഷപഭാതപരമഭായനി മഭാത്രലാം ചനിന്തനിക്കുനതസ്റ്റ്? 

കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച
അവനിശസ്വഭാസപകമയടത ഞഭാന അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  മുലകര രതഭാകേരന
മലയഭാള  മകനഭാരമയസ്റ്റ്  നല്കേനിയ ഒരഭനിമുഖതനില്  പറയുനണസ്റ്റ്,  അര്ജ്ജുനടന   10
കപരുകേളനില്  ഒനഭാണസ്റ്റ്  വനിജയന.  അര്ജ്ജുനന  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്  വനിജയന  എന
കപരഭാണസ്റ്റ് പസനിദലാം. ടതകക ഇന്തലയനില് ഇതരതനില് ഒകടടറ കപര്കസ്റ്റ് ആ കപരസ്റ്റ്
വനതസ്റ്റ്  അതുടകേഭാണഭാകേഭാലാം.  കതഭാല്പനികഭാന  കേഴനിയഭാതവന,  എകപഭാഴുലാം
വനിജയനിചടകേഭാകണയനിരനിക്കുനവന,  എനഭാണര്തലാം.  മദലപഭാണ്ഡവന,  കുന്തനിയുടട
ഇളയപുത്രന,  ഗുരുകനഭാരുടട  വഭാതലലലാം  പരമഭാവധനി  കേനിടനിയഭാല്  എന്തനിനുലാം
കപഭാനവന  എനതീ  അഹങ്കഭാരങ്ങള  അര്ജ്ജുനനുണഭായനിരുന.  പകക്ഷ,  അയഭാള
എലഭാ  അര്തതനിലലാം  പരഭാജയടപടവനഭാണസ്റ്റ്.  മനുഷലനസ്റ്റ്  ദദുഃഖലാം  സലാംഭഭാവന
ടചയ്യുകേയുലാം അവരുടട ശഭാപങ്ങള ഏറ്റുവഭാങ്ങുകേയുലാം ടചയ്യുന ഒരു ജനമഭാണസ്റ്റ് വനിജയന
എന അര്ജ്ജുനന. ആയുധടമടുത മനികവഭാറുലാം എലഭാ കപഭാരഭാളനികേളടടയുലാം അവസ
ഇതഭാണസ്റ്റ്.  ആയുധലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  കനടഭാവനതസ്റ്റ്  കുറചസ്റ്റ്  ശഭാപങ്ങളഭാണസ്റ്റ്,  കേണ്ണുനതീരഭാണസ്റ്റ്.
ഞഭാന  ശതീ.  മുലകര  രതഭാകേരടന  പസലാംഗതനിടന  ആമുഖകതഭാടുകൂടനി
തുടങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനിജയന  എനകപരസ്റ്റ്  വനിജയതനിനല  പരഭാജയതനിനഭാടണനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  ഓകരഭാ  ദനിവസവലാം  ടതളനിയനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അതനിടന പരനിണതഫലലാം  കേണ്ണുനതീരഭാണസ്റ്റ്,  ശഭാപമഭാണസ്റ്റ്.  അലന ഷുസഹബനിടനയുലാം
തഭാഹ ഫസലനിടനയുലാം കുടുലാംബലാം ശപനിചനിട്ടുടണങ്കനില് അകതറ്റനിരനിക്കുന. എന.ടഎ.എ.
അവസഭാനലാം  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനികലയസ്റ്റ്  കേയറുന  സഭാഹചരലലാം
കകേരളതനിലണഭായതസ്റ്റ് എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്?  മുഖലമനനി പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ് എന.ടഎ.എ.
വരടട,  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  വരടട,  സനി.ബനി.ടഎ.  വരടട,  ആരുവനഭാലലാം  എനനികസ്റ്റ്
കുഴപമനിടലനസ്റ്റ്.  അങ്ങുതടന  വനിളനിചവരുതനിയതഭാണസ്റ്റ്  എന.ടഎ.എ.ടയ,
അങ്ങുതടന  വനിളനിചവരുതനിയതഭാണസ്റ്റ്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനനിടന;  ഞങ്ങളഭാരുമല.
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില്  ടകേഭാടുതനിട്ടുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുണസ്റ്റ്.  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്

* ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട 26-8-2020-ടല (ഫ.നമ്പര് .3363/ഇ.ബനി./2020/നനി.ടസ.) പകേഭാരലാം 
നനിലനനിര്തഭാന തതീരുമഭാനനിച.
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അസനിസനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  ആര്.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിടന  ജഭാമലഭാകപക്ഷ
എതനിര്ത്തുടകേഭാണസ്റ്റ് കകേഭാടതനിയനില് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഇങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്.  'It is revealed that
she  had  considerable  influence  in  the  office  of  the  Chief  Minister.'
മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  പങ്കനിടലനസ്റ്റ്  നനിങ്ങടളലഭാലാം  പറയുകമ്പഭാള  അകദ്ദേഹലാം
തടന  വനിളനിചവരുതനിയ  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  പറയുന  'Her  extreme
influence in the corridors of power is evident from the available records.'
കേള്ളകടതസ്റ്റ് കേസലാംസഭാണസ്റ്റ്  കനഭാകകണടതനസ്റ്റ് അനടത ആഭലന്തര വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞുടവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു;  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  അതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിക്കുന,  കേസലാംസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസര്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന  ആള  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിലഭാണനിരനിക്കുന
ടതങ്കനില് പനിടന ആരഭാണസ്റ്റ് അകഭാരലങ്ങള അകനസ്വഷനികകണതസ്റ്റ്?  എലാം.  ശനിവശങ്കര്
എന വലകനിടയ എത്രപഭാവശലലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  നലഭായതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സസ്റ്റ് പനിലാംഗര്  വനിഷയലാം  വനകപഭാള  എന്തഭാണസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളടതനസ്റ്റ്  പത്രകഭാര്
മുഖലമനനികയഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിച.  അടതലഭാലാം  'എടന  ശനിവശങ്കര്'  പറയുടമനഭാണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ്  എടന  ശനിവശങ്കറഭായനിരുന.  അങ്ങടന  ഓകരഭാ  വനിഷയതനിലലാം
എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  ചനിറകേനിടനയുള്ളനില്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഒതുകനിവച:  അവസഭാനലാം  എലാം.
ശനിവശങ്കര്  എനടചയ.  രണസ്റ്റ്  ചനിറകുലാം  അരനിഞ്ഞെനിടഭാണസ്റ്റ്  പുറകതയസ്റ്റ്
കപഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  എത്ര  മണനിക്കൂറഭാണസ്റ്റ്  എന.ടഎ.എ.  അകദ്ദേഹടത
കചഭാദലലാം  ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എലാം.  ശനിവശങ്കറുമഭായനി  യഭാടതഭാരു  ബന്ധവമനിടലനഭാകണഭാ
പറയുനതസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസനില് നടന   ഈ കേഭാരലങ്ങള ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി അറനിയുനനിടലങ്കനില് സതലതനില് ആ ഓഫതീസനില് കേഭാരലങ്ങള അറനിയുന
ആരഭാണസ്റ്റ് ബഭാകനിയുള്ളതസ്റ്റ്?  ഏതഭായഭാലലാം നഭാലരവര്ഷലാം എലാം. ശനിവശങ്കറകല ഭരനിചതസ്റ്റ്,
ആറസ്റ്റ്  മഭാസലാംകൂടനി  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുകൂകട?  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗടയഭാരു
ആറുമഭാസകതയസ്റ്റ് മുഖലമനനി ഭരണലാം ഏടറ്റടുക്കുനതസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞെ കേഭാലതസ്റ്റ് നടനനിട്ടുള്ള
എലഭാ  വനിഷയങ്ങളലാം  നമ്മേള  എടുത്തുകനഭാകണലാം.  എലാം.  ശനിവശങ്കറുണഭാകനിയനിട്ടുള്ള
ഓകരഭാ  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചലാം  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്
പറയുകമ്പഭാടഴലഭാലാം  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  അവനിടട  കേയറനിയനിരനികഭാനുള്ള കമഭാഹമഭാടണനകല
പറയുനതസ്റ്റ്.   അതനിടന എകന്തഭാ കഫഭാബനിയ എടനലഭാലാം  പറയുനണകലഭാ.  എന്തസ്റ്റ്
കഫഭാബനിയ എനഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്, ടനി.ബനി. കഫഭാബനിയ.  സതലതനില് നനിങ്ങളകഭാണസ്റ്റ്
കഫഭാബനിയ വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ബനി.പനി.  കഫഭാബനിയ എനഭാണസ്റ്റ് അതനിടന പറയുനതസ്റ്റ്.
ഭരണലാം കപഭാകുടമന കപടനി നനിങ്ങളകസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിടന ലക്ഷണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള മഭാധലമങ്ങകളഭാടസ്റ്റ് കേഭാണനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിടന ലക്ഷണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏഷലഭാടനറ്റനികനഭാടസ്റ്റ് കേഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ്. അതനിടന ലക്ഷണങ്ങള തടനയഭാണസ്റ്റ് അതനില്
ആങ്കറഭായനിരനിക്കുന  സതീകേകളഭാടുകപഭാലലാം  അപമരലഭാദയഭായനി  ടപരുമഭാറുനതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ള സഭാഹചരലടമഭാരുക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട സലാംഭവനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന ഓകരഭാ
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കേഭാരലവലാം ഞഭാന പറയുനനില.  സലഫസ്റ്റ് മനിഷടന കേഭാരലലാം പറഞ്ഞു.  സലഫസ്റ്റ് മനിഷന
എകന്തഭാ  വലനിയ  സലാംഭവമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  സലഫസ്റ്റ്
മനിഷനനില്  ഒരു  വതീടസ്റ്റ്  കേനിടണടമങ്കനില്  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  കവണലാം.  കറഷന
കേഭാര്ഡുണഭാകേണടമങ്കനില്  വതീടസ്റ്റ്  കവകണ;  വതീടനിലഭാതവര്കസ്റ്റ്  എവനിടടനനിനഭാണസ്റ്റ്
കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ്?  

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ്: സര്,  വഭാടകേ വതീടുമതനി.

കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  നനിങ്ങള പഞ്ചേഭായതനില്  കചഭാദനിച കനഭാക്കൂ.
അവനിടട  വതീടസ്റ്റ്  ലഭനികഭാതതനിടന  കപരനില്  ആളകേള  ടനകടഭാടകമഭാടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
എനനികടഭാ  ഉള്ളതനിടന  പകുതനിയുടട  പകുതനിയുലാം  കേമ്മേതീഷനഭായനി  ഓകരഭാരുതര്
അവരവരുടട  കലഭാകറനില്  ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി  വചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സതലതനില്,
നനിങ്ങള എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ് തടയഭാതതസ്റ്റ്?  അതനിലൂടട കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
കകേസുകേള വരുനകലഭാടയനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള അനനിവനിടട  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനികയഭാടസ്റ്റ്
കചഭാദനിചകപഭാള പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് അതനില് ചനിലയഭാളകേള ചുളവനില് രക്ഷടപട്ടുകപഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്
എനഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന  രക്ഷടപടവരഭാണസ്റ്റ്  നഭാടനില്  എതനിടപടുനതസ്റ്റ്.  ചുളവനില്
രക്ഷടപടഭാനുള്ള  വഴനികേള  പലതുണസ്റ്റ്  എനള്ളതസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  മനസനിലഭായതസ്റ്റ്.
ചുളവനില് അക്കൂടതനില് സസ്വര്ണ്ണലാംകൂടനി കേടതടപട്ടു എനള്ളതസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് അതനിടന
പകതലകേതയഭായനി  കേഭാകണണതസ്റ്റ്.  പനിടന  കൂടതനില്  ഖുര്ആനുലാം.  സതലതനില്
സനി-ആപ്റ്റസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  ടടകസ്റ്റ്റ്റസ്റ്റ്  ബകസ്റ്റ്  പനിനസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാകനഭാ  ഖുര്ആന  വനിതരണലാം
ടചയ്യഭാകനഭാ?  റൂളസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ബനിസനിനസനില് ഖുര്ആന വനിതരണലാം എനപറയുനതസ്റ്റ്
ഞഭാന  കേണനിടനില.  ഒരു  മനനിടയ  ഖുര്ആന  വനിതരണലാം  ടചയ്യഭാനഭായനി  ഗവര്ണര്
ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ?  അതസ്റ്റ്  കചഭാദലലാം  ടചയ്യുകമ്പഭാള  നമ്മേടളകന്തഭാ  മതതനിടന
എതനിര്ക്കുനടവന  രതീതനിയനില്  ഖുര്ആടന  നടുകഷണമഭായഭാണസ്റ്റ്  ആ  മനനി
സലാംസഭാരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പനിടന  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാനതനില്  ഉറചനനില്ക്കുനടവനസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹലാം  ഉറചനനികനഭാടട.  പകക്ഷ,  നഭാട്ടുകേഭാര്  അകദ്ദേഹതനിടന  കൂടട  ഇനനി
ഉറചനനില്കനിടലന കേഭാരലലാം ഉറപഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി ഇതരതനിലള്ള
ആളകേടളടയലഭാലാം ടകേഭാണ്ടുനടനസ്റ്റ് നടടടലഭാടനിഞ്ഞെസ്റ്റ് ഇരനിക്കുന അവസയനിടലതനിയനികല;
ഇനനിടയങ്കനിലലാം  ഇതനിടനടയലഭാലാം  കനടര  നനിര്തഭാന  കേഴനിയകണ?  ഏതഭായഭാലലാം
ഇതരലാം  വനിഷയങ്ങള  ഒടനഭാനഭായനി  ഞഭാന  പറയുനനില.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
മറവനില്  ഇകപഭാള  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  തതീടവടനിടകഭാള്ളയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട
ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെകലഭാ തതീടവടനിടകഭാള്ളടയന പദലാം പകയഭാഗനിചനിടനിടലനസ്റ്റ്.
എനഭാല്  ഞഭാനനിതഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  തതീടവടനിടകഭാള്ള  തടനയഭാണസ്റ്റ്
നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. 
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PPE  (Personal  Protective  Equipment) കേനിറ്റസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ഞഭാന  എഴുതനിടകഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്;  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഉനയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  PPE കേനിറ്റനിനസ്റ്റ്
ടവളനിയനില് എന്തഭാണസ്റ്റ് വനില? KCP purchased these items through the regular
suppliers  at  already  negotiated  prices.  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളനിതസ്റ്റ്
ടചയ്യുനടതനസ്റ്റ്  വചഭാല് എമര്ജനസനിയഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ടടണര് നടപടനികേളകപഭാലലാം
കനഭാകഭാടത വഭാങ്ങനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 300 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനുകവണനി
KMSCL  (Kerala  Medical  Services  Corporation  Limited)-നസ്റ്റ്
ടകേഭാടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അവരതസ്റ്റ് വനിവനിധ സനര്ഭങ്ങളനിലഭായനി വഭാങ്ങനിടകഭാണനിരനിക്കുന.
PPE കേനിറ്റനിനസ്റ്റ് പുറത്തുള്ള ഒരു കേസ്വകടഷന ഞഭാനനികപഭാള എടുത്തു.  ആ കേസ്വകടഷനനില്
പറയുനതസ്റ്റ്  350 രൂപയ്ക്കുലാം 500  രൂപയ്ക്കുലാം PPE കേനിറ്റസ്റ്റ് കേനിട്ടുടമനഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല് ഇവര്
വഭാങ്ങനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് എത്ര രൂപയഭാടണനസ്റ്റ് അറനിയഭാകമഭാ; 1550 രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  1550
രൂപയസ്റ്റ്  PPE കേനിറ്റസ്റ്റ്  എനപറഞ്ഞെഭാല്  അഡനിഡഭാസനിടനകയഭാ  പത്യുമയുടടകയഭാ
കേമ്പനനിയഭാകണഭാ  ഇതസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്?  മഭാത്രമല,  അതനിടന പനികറ്റ  ദനിവസലാം
300  രൂപയ്ക്കുലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തകല ദനിവസലാം  1550  രൂപയ്ക്കുലാം പനികറ്റ ദനിവസലാം  350
രൂപയ്ക്കുലാം  വഭാങ്ങഭാന  നനിങ്ങളടകങ്ങടന  സഭാധനിച?   ഇനഫഭാടറഡസ്റ്റ്  ടതര്കമഭാമതീറ്റര്
1999  രൂപകയയുള്ളൂ.  ഇനഫഭാടറഡസ്റ്റ്  ടതര്കമഭാമതീറ്റര്  നനിങ്ങള  വഭാങ്ങനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്
5000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  എലഭാ  കരഖകേളലാം
എടുതനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാനനിതസ്റ്റ് കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.  ഇതനിടന തതീടവടനിടകഭാള്ള
എനലഭാടത  എന്തഭാണസ്റ്റ്  പറകയണതസ്റ്റ്.  അകതസമയലാം  നനിങ്ങള  ടഹല്തസ്റ്റ്
വര്കകഴനിടന  ശമ്പളലാം  പനിടനിചവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവര്  PPE കേനിറ്റനിടസ്റ്റ്
ശസ്വഭാസലാംകപഭാലലാം  കനടര  എടുകഭാടത  ആറസ്റ്റ്  മണനിക്കൂര്  കജഭാലനി  ടചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ടവള്ളലാംകപഭാലലാം  കുടനികഭാന  കേഴനിയനില.  അവരുടട  ശമ്പളലാം  പനിടനിചവചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
നനിങ്ങള  കവടറ  കേഭാരലങ്ങളക്കുകവണനി  തനിരനിമറനി  ടചയ്യുന  സമയതസ്റ്റ്  ഇവനിടട
ഓകരഭാ  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  സപസയുണഭാക്കുനതനിനുകവണനി  1500-ഉലാം  2000-വലാം
3000-വലാം  രൂപ  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്  500  രൂപയ്ക്കുലാം  200  രൂപയ്ക്കുലാം  കേനിട്ടുന  സഭാധനലാം
വഭാങ്ങനിക്കൂടനി;  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന  മറവനില്  നനിങ്ങള  കേഭാണനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന
ഇഗൗ  കേഭാരലങ്ങടളഭാനലാം  ഞങ്ങള  പുറത്തുടകേഭാണ്ടുവരഭാന  പഭാടനിടലനഭാകണഭാ
പറയുനതസ്റ്റ്?  അതുകപഭാടല  മടറ്റഭാരഭാകരഭാപണലാം  വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്   കസറ്റസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ചതീഫസ്റ്റ്   ARS  Traffic  &  Transport  Technology  Pvt.  Ltd-ടന  കപരനില് ഒരു
എകേസ്വനിപ്ടമനസ്റ്റ് വഭാങ്ങനി അവരുമഭായനി ഒരു കേരഭാറനികലര്ടപടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്.
അതനില്  ഫതീ  ഓഫസ്റ്റ്  കകേഭാസഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  ടചയ്യഭാടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെകശഷലാം  ഏഴസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങള  എഴുതനികചര്തനിരനിക്കുന.  Relevant  permission  to  install  poles,
censors,  display  signs  and  other  related  infrastructures  അതസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ടചയടകേഭാടുകണലാം. അതുകപഭാടല considering further pilot on cost  basis - ഇനനി
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അതസ്റ്റ്  എറണഭാകുളത്തുലാം  കകേഭാഴനികകഭാടുലാം  ടചയ്യുകമ്പഭാള  കകേഭാസസ്റ്റ്  കബസനിസനില്
ടചയ്യണലാം.  എനഭാല് ആളകേളടട മുനനില് ഫതീ ഓഫസ്റ്റ് കകേഭാസനില് ടചയ്യുനതുകപഭാടല
കേരഭാറനിലഭാടത,  ടടണറനിലഭാടത ഏല്പനിച ടകേഭാടുതനിരനിക്കുന ഒരു കജഭാലനിടയക്കുറനിചള്ള
കേടലഭാസുലാം  ഞഭാന  സഭയുടട  കമശപ്പുറതസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സമയപരനിമനിതനിടകേഭാണസ്റ്റ്
ദതീര്ഘമഭായനി അതനികലയസ്റ്റ് കേടകഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. ഇതരലാം തതീടവടനിടകഭാള്ളകേള
ഒരു  ഭഭാഗതസ്റ്റ്  നടക്കുന.  സനിലാംഗറനിടനയുലാം  ഇ-ടമഭാബനിലനിറ്റനിയുടടയുലാം  ടകേ-കഫഭാണനിടനയുലാം
വനിഷയങ്ങള വന. ഇതനിടലഭാടക PWC എന കേണ്സളടനഭാണസ്റ്റ്. ശതീ. ടമഭാകണകേസ്റ്റ്
സനിലാംഗസ്റ്റ്  അലവഭാലനിയ  പതഭാലാം  പഞ്ചേവതര  പദതനിയുടട  കേണ്സളകടറ്റതീവസ്റ്റ്
ഗ്രൂപനിലണഭായനിരുനകപഭാള  അവനിടട  കേണ്സല്ടനസനിടന  വയ്ക്കുനതുടകേഭാണസ്റ്റ്
രഭാജനിവചസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപഭായ ആളഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടടയനിരനിക്കുന  ബഹുമഭാനടപട  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി.  ഇകപഭാള  അകദ്ദേഹലാം  ഇരനിക്കുന  ഓഫതീസനിടന  കനടര  മുകേളനില്  ഒരു
കേണ്സളടനസനി  വനസ്റ്റ്  കുറ്റനിനഭാടനി  ഇരുനസ്റ്റ്  അവര്കസ്റ്റ്  ബഭാകസ്റ്റ്  കഡഭാര്  ഓഫതീസുലാം
തുറനടകേഭാടുത്തു,  അകദ്ദേഹലാം  അറനിഞ്ഞെനില.  അകദ്ദേഹതനിടന  ഖജനഭാവനില്നനിനലാം
അവര്കസ്റ്റ്  ശമ്പളവലാം  ടകേഭാടുക്കുനണസ്റ്റ്.  അങ്ങയുടട  അനടത  രഭാജനി
എന്തനിനഭായനിരുന?  എനനികസ്റ്റ് അങ്ങടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഓര്തസ്റ്റ് ഇകപഭാള സഹതഭാപമുണസ്റ്റ്.
കേഭാരണലാം,  ധനകേഭാരലവകുപസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ഒനലാം  അറനിയുനനില.  അങ്ങടയ  ഒരു
കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനിയനിരനിക്കുന.  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ഓഫതീകസഴസ്റ്റ്  കപഭാലലാം  ഇകപഭാള
അവരുടട  സനി.ആര്.  അതഭാതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  കേണഭാല്മതനി  പണടതകപഭാടല
ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുലാം  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  മനിനനിസറുലാം  കേഭാകണണ  കേഭാരലമനില  എന
രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതഭാതസ്റ്റ്  മനനിമഭാരഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  അവരുടട  സനി.ആര്.
ഒപനിടുനടതന അവസവടര വനനിട്ടുടണങ്കനില് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനതീ,  അകങ്ങയസ്റ്റ്
വനനിട്ടുള്ള  ദകരലഭാഗതനില്  ഞങ്ങളടട  ദദുഃഖലാം  കരഖടപടുതഭാന  ഈ  അവസരലാം
ഉപകയഭാഗടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  കനഭാകനിനനില്ടക
ധഭാരഭാളലാം കേഭാരലങ്ങള ഇവനിടട നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

ഈ  പറഞ്ഞെതനില്,  ഒനലാം  ധനകേഭാരല  വകുകപഭാ  നനിയമ  വകുകപഭാ
കേണനിടനിലകലഭാ?  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് കേഭാബനിനറ്റുകപഭാലലാം കേഭാണഭാടത എലാം.  ശനിവശങ്കര്
എന അവതഭാരപുരുഷനസ്റ്റ് എലഭാതനിലലാം ഒപസ്റ്റ് വയഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്;  ഇകദ്ദേഹലാം  ആകരഭാടഭാണസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറകയണതസ്റ്റ്?
അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  കേഭാബനിനറ്റനികനഭാകടഭാ  നനിയമ  വകുപനികനഭാകടഭാ  ധനകേഭാരല
വകുപനികനഭാകടഭാ  മറുപടനി  പറകയണ  ആവശലമനില.  മുഖലമനനികയഭാടുലാം  മറുപടനി
പറകയണ ആവശലമനികല?  മുഖലമനനികയഭാടുലാം  മറുപടനി  പറകയണ ആവശലമനിലഭാത
എലാം.  ശനിവശങ്കര് എനയഭാളഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില് അങ്ങയുടട ഓഫതീസനിലള്ളടതങ്കനില്
അകദ്ദേഹമകല  ചതീഫസ്റ്റ്  മനിനനിസര്?  അകദ്ദേഹമകല  നഭാലരവര്ഷലാം  ഭരനിചതസ്റ്റ്.
അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുനതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  മഭാസലാംകൂടനി
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നല്കേണടമനസ്റ്റ്.  എനനിടസ്റ്റ്   അടുത  ടതരടഞ്ഞെടുപനില്  എലാം.  ശനിവശങ്കര്  ഭരനിച
മനനിസഭയുടട അലാംഗങ്ങള എന നനിലയനില് നനിങ്ങള അഭനിമഭാനലാം ടകേഭാള്ളൂ, നനിങ്ങള
തനിരനിചവരൂ,  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  ഒരു  കഫഭാബനിയയുമനില.  തനിരനിചവരുകമഭാ  എന
ഭയപഭാടുടണങ്കനില് അതസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനികഭാന നനിങ്ങള ഞങ്ങളടടകമല് കുതനിരകേയകറണ
ആവശലമനില.  ഞങ്ങള പതനിപക്ഷടമന നനിലയനില് ഏതസ്റ്റ്  കേഭാരലലാം  വനഭാലലാം അതസ്റ്റ്
പറയഭാന  തയ്യഭാറഭാകുലാം.  അതനിടന  കപരനില്  ഞങ്ങടള  നനിങ്ങള  വനി ഡനികേടളന
വനിളനികചയ്ക്കുലാം,  ഞങ്ങടള  ഒനനിനുലാം  ടകേഭാള്ളഭാതവടരനലാം  വനിളനികചയ്ക്കുലാം.  അടതലഭാലാം
നനിങ്ങളടട  സസബര്  ഗുണകേടളടകഭാണസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന  സഭാധനികചയ്ക്കുലാം.  പകക്ഷ,
സമൂഹതനിടനയുള്ളനില് ഞങ്ങള നടതനിയനിട്ടുള്ള പവര്തനതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം
കേനിട്ടുടമന  കേഭാരലതനില്  യഭാടതഭാരു  സലാംശയവമനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഭയപഭാടനിടന
കപരനില്  നടടലസ്റ്റ് ല്ല്  മടക്കുനവരുടട  കൂടതനില്  ഞങ്ങടള  കൂടരുടതനസ്റ്റ്  മഭാത്രലാം
പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന.   

ശതീ  .    ടജയനിലാംസസ്റ്റ്  മഭാതത്യു:  സര്,  ഞഭാന  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത
ശകനിയഭായനി  എതനിര്ക്കുന.  പകമയഭാവതഭാരകേനുലാം  തുടര്നസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷത്തുനനിനലാം
സലാംസഭാരനിച അലാംഗങ്ങളലാം കകേരള ജനതയുടട സഭാമഭാനല കബഭാധടതയഭാണസ്റ്റ് കചഭാദലലാം
ടചയ്യുനതസ്റ്റ്. മൂകനമുകഭാല് കകേഭാടനി മലയഭാളനികേളടട  ആത്മഭാഭനിമഭാനടതയഭാണസ്റ്റ് ഇവര്
ടവല്ലുവനിളനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പതനിപക്ഷനനിരയുടട  അടനിസഭാനരഹനിതമഭായ  വഭാദഗതനികേടള
ഭരണപക്ഷതസ്റ്റ്  നനിനള്ള  അലാംഗങ്ങള  അകമനിടസ്റ്റ്  നനിരതനി  ഖണ്ഡനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഞഭാന  അകഭാരലങ്ങടളഭാനലാം  ആവര്തനികഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ഇഗൗ
പകമയഭാവതരണതനിനുലാം  കേഴനിഞ്ഞെ  കുറചദനിവസങ്ങളഭായനി  അന്തരതീക്ഷതനില്
ഉയരുന  കകേഭാലഭാഹലങ്ങളക്കുലാം  അടനിസഭാനലാം  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതഭാണസ്റ്റ്.  ഏറ്റവലാം
അവസഭാനലാം  സലാംസഭാരനിച  പതനിപക്ഷ  ഉപകനതഭാവസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില്  ടകേഭാടുത
റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം  വഭാക്കുകേള  അടര്തനിടയടുതസ്റ്റ്  ഒരു  പരഭാമര്ശലാം  നടതനി.
ഇഗൗ  കകേസസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ജൂണ്  30-നസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിമഭാനതഭാവളതനില്
എതനിയ  യു.എ.ഇ.  കകേഭാണ്സുകലറ്റനിടന  ഡനിടപഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  ബഭാഗസ്റ്റ്  സലാംശയതനിടന
അടനിസഭാനതനില്  അനുമതനി  വഭാങ്ങനി  ജൂസല  5-നസ്റ്റ്  തുറനകപഭാള  കേണ
30  കേനികലഭാഗഭാലാം  സസ്വര്ണ്ണലാം  അനധനികൃതമഭാടണനസ്റ്റ്  കബഭാധലടപടുകേയുലാം  കേസലാംസസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ്  ചഭാര്ജസ്റ്റ്  ടചയ്യുകേയുലാം  ടചയ.  കകേസനിടന  ഗഗൗരവഭാവസ  മനസനിലഭാകനിയ
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി,  ഇഗൗ കകേസസ്റ്റ് സകേകേഭാരലലാം ടചയ്യഭാന ഏറ്റവലാം ഉചനിതമഭായ,
അധനികേഭാരഭാവകേഭാശങ്ങളള്ള  ഏജനസനിടയ  ഏല്പനികണടമനസ്റ്റ്  ആവശലടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്
8-ാ  തതീയതനി  ഇന്തലയുടട  പധഭാനമനനികസ്റ്റ്  കേതയയ്ക്കുന.  ടതഭാടടുത  ദനിവസലാം
എന.ടഎ.എ.-യുലാം  തുടര്നസ്റ്റ്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററ്റുലാം  കകേസനിടന
അകനസ്വഷണചമതല  ഏല്ക്കുന.   കേസലാംസസ്റ്റ്,  എന.ടഎ.എ.,  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്  എനതീ  മൂനസ്റ്റ്  ഏജനസനികേളലാം  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ടചയസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം
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ആരലാംഭനിക്കുന.   ഇതനികനഭാടകേലാം  20  കപരഭാണസ്റ്റ്  പതനിപടനികേയനില്  ഉളടപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതനില്  16  കപടര  അറസസ്റ്റ്  ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്
അടുതതഭായനി സലാംസഭാരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ആ 16 കപരുടട രഭാഷതീയ ബന്ധടതക്കുറനിചസ്റ്റ്
ഒരു  വഭാക്കുരനിയഭാടഭാന  ഇത്രയുലാം  സലാംസഭാരനിച  ഒരഭാളടകങ്കനിലലാം  നഭാവടപഭാന്തനികയഭാ;
എകന്ത ടപഭാന്തഭാതതസ്റ്റ്?  ആ 20 കപരുടടയുലാം ലനിസസ്റ്റ് ഞഭാന വഭായനികഭാലാം.  ആദലടത
നഭാലകപര്  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്  റമതീസസ്റ്റ്,  ജലഭാല്,  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ഷഭാഫനി,  ടസയ്ദലവനി,  അബ്ദു,
റബനിനസസ്റ്റ്,  മുഹമ്മേദലനി,  മുഹമ്മേദലനി,  ഷറഫദതീന,  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ടഷഫതീഖസ്റ്റ്,  സനിദ്ദേനിഖസ്റ്റ്,
മുഹമ്മേദസ്റ്റ് അനവര്, ഹലാംസതസ്റ്റ്, ഷലാംജു, അലാംജതസ്റ്റ് അലനി, അഹമ്മേദസ്റ്റ് കുടനി. കുകറ കപര്
ഇറങ്ങനികപഭായകലഭാ,  ഇരനികനില.  ഇരനികഭാന  കേഴനിയഭാതവനിധലാം  കവരുകേടളലഭാലാം
നതീണ്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ്  അവനികടയഭാണസ്റ്റ്.  ഇന്തലന യൂണനിയന മുസ്ലേതീലാംലതീഗസ്റ്റ്  എനപറയുന
രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയുടട  നനിലനനില്പഭാണസ്റ്റ്  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടത്തുമഭായനി  ബന്ധടപട
കേഭാരലങ്ങളടട  സതലഭാവസ  പുറത്തുവനഭാല്  അവസഭാനനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  ഓര്കണലാം.
കചഭാദനികഭാനകപഭാലലാം  ഒരഭാളനിലഭാടത  ഇറങ്ങനികപഭായനികല;  പസലാംഗലാം  കകേളകഭാന
ഇരുകനഭാ?  ആത്മഹതലഭാശമലാം  നടതനിയ  ഗണ്മഭാന  ഒഴനിടകേ  ബഭാകനി  മുഴുവന
ആളകേളടടയുലാം  രഭാഷതീയബന്ധലാം  എടന്തനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കൂ.
ഒരു കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്,  ഒരു ബനി.ടജ.പനി.  ഉളടപടടടയലഭാലാം കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്-ബനി.ടജ.പനി.-
ലതീഗസ്റ്റ്  പഭാര്ടനികേളടട ആളകേളഭാണസ്റ്റ്.  ഇവര്ക്കുപുറടമ  5  കപടര കചഭാദലലാം  ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ടഎ.ടനി.  ടസക്രടറനിയുണസ്റ്റ്,  ആകനിസസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  മഭാകനജരുണസ്റ്റ്,  ചഭാര്കടര്ഡസ്റ്റ്
അകഗൗണനണസ്റ്റ്,  യൂണനിടടകേസ്റ്റ്  ഉടമ  സകന്തഭാഷസ്റ്റ്  ഇഗൗപനുണസ്റ്റ്.  ഇവരഭാരുലാം  ഇകപഭാള
പതനിപടനികേയനിലനില.  ഇങ്ങടന പതനിനഭാറുലാം നഭാലലാം ഇരുപതസ്റ്റ് കപടര കചഭാദലലാം ടചയ.
20  കപടര  കചഭാദലലാം  ടചയതനിടന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  സമയതസ്റ്റ്  കകേഭാടതനികസ്റ്റ്
സകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  റനിമഭാനഡസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടഭായനി  ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്;  റനിമഭാനഡസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്റ്റനഷന റനികപഭാര്ടഭായനി  ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനനികസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിചതസ്റ്റ്  കഡഭാ.
എലാം.  ടകേ.  മുനതീറഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  വകതീലനഭാരഭായനിട്ടുള്ള  ധഭാരഭാളലാം  ആളകേള
അവനിടടയനിരുപ്പുണസ്റ്റ്.  അവര്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരകല?  നമ്മേളകല  നനിയമലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  പകമയഭാവതഭാരകേന  നനഭായനി  കേഭാരലങ്ങള
മനസനിലഭാക്കുനയഭാളഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  അകദ്ദേഹകതഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുന.  20  കപടര
ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം കചഭാദലലാം ടചയ. കേഴനിഞ്ഞെ 50 ദനിവസലാം, 48 റനിമഭാനഡസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്റ്റനഷന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള കകേഭാടതനികസ്റ്റ് മുമ്പഭാടകേ അകനസ്വഷണ ഏജനസനികേള ടകേഭാടുത്തു.   മൂനസ്റ്റ്
അകനസ്വഷണ  ഏജനസനികേള  ടകേഭാടുതതനില്  ഒരു  വരനിടയങ്കനിലലാം  ഇഗൗ
സര്കഭാരനിടനതനിടര,  കകേരളഭാ  മുഖലമനനിടകതനിടര,  ഒരു  മനനിടകതനിടര,
ആര്ടകങ്കനിലടമതനിടരയുകണഭാടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  പരനികശഭാധനികണലാം;  ഉള്ള
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാനനികപഭാള പറയഭാന കപഭാകുനതസ്റ്റ്.   പകക്ഷ,  അതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് നനിങ്ങള
ഒരു കേഭാരലലാം മനസനിലഭാകണലാം. ഇതരലാം റനിമഭാനഡസ്റ്റ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് സവനികശഷമഭായ
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ചനില  കേഭാരലങ്ങളണസ്റ്റ്.  ഇന്തലന  എവനിഡനസസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്  ടസക്ഷന  25-ഉലാം  26-ഉലാം
അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഒരു  പതനി  കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാടകേ  നല്കുന  കുറ്റസമ്മേതടമഭാഴനി
എവനിഡനഷലറനി വഭാലത്യു ഉള്ളതല, അതസ്റ്റ് അഡനിസനിബനിളല.  കകേഭാടതനിയനില് പറയഭാന
കേഴനിയനില.  അതസ്റ്റ്  കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്,  എന.ടഎ.എ.-യസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്,
സനി.ബനി.ടഎ.-യസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  വലതലസ്തമഭാടയഭാരു  കേഭാരലമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കേസലാംസനിനുലാം  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററ്റനിനുമുള്ള  സവനികശഷ  അധനികേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.
കേസലാംസസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്  ടസക്ഷന  108  പകേഭാരവലാം  അതുകപഭാടല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റനിടന  Prevention  of  Money  Laundering  Act  ടസക്ഷന  50
പകേഭാരവലാം  ഇതരതനിലള്ള  കുറ്റസമ്മേതടമഭാഴനിടയലഭാലാം  അഡനിസനിബനിളഭാണസ്റ്റ്,
കകേഭാടതനിയനില്  എവനിഡനഷലറനി  വഭാലത്യു  ഉള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
മുഖവനിലയ്ടകടുതസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികഭാന  കകേഭാടതനികസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതരതനില്  ഇഗൗ  മൂനസ്റ്റ്  ഏജനസനികേള  നടതനിയ  അകനസ്വഷണതനിടന  ഫലമഭായനി
48-ലധനികേലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുടതങ്കനിലലാം  ആ  റനികപഭാര്ടനിടലഭാനലാം
ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടനതനിടര,  മുഖലമനനിടകതനിടര,  മനനിമഭാര്ടകതനിടര
പരഭാമര്ശങ്ങളനില.   ഉടണനസ്റ്റ് കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  ഇകപഭാള  പറഞ്ഞു.
ആ പറഞ്ഞെ ഭഭാഗലാം ഞഭാന വഭായനികഭാലാം - 'It is revealed that she had considerable
influence in the Office of the Chief Minister.' It is revealed that-  ഇതഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള  ആടനിടന  പടനിയഭാകഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  എന്തഭാണസ്റ്റ്  reveal
ടചയതസ്റ്റ്?  നനിങ്ങള അതനിനുമുമ്പുള്ള രണസ്റ്റ് വഭാചകേവലാം വഭായനിചകനഭാകണലാം,  അകപഭാള
നനിങ്ങളകസ്റ്റ് മനസനിലഭാകുലാം.  ടഎ.ടനി.  ടസക്രടറനി ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന കചഭാദലലാം
ടചയ.  അയഭാളകസ്റ്റ് സസ്വപ്നഭാ സുകരഷുമഭായനി ബന്ധമുടണനസ്റ്റ് പറയുന.  അകദ്ദേഹടത
കചഭാദലലാം  ടചയ്യഭാന  കേഭാരണലാം,  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷനിടന  കചഭാദലലാം  ടചയകപഭാള
ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കറുമഭായനി  ബന്ധമുടണനസ്റ്റ്  അവര്  പറഞ്ഞു.  ഇഗൗ  രണ്ടുകപടര
കചഭാദലലാം  ടചയതനില്നനിനസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്  ടവളനിവഭായനിരനിക്കുനടവനഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്?
ഇവര്കസ്റ്റ്  ഇതരടമഭാരു  സസ്വഭാധതീനമുടണനസ്റ്റ്  ടവളനിവഭായനിരനിക്കുന.  അങ്ങടന
സസ്വഭാധതീനമുണസ്റ്റ്  എനപറഞ്ഞെ  ആ  നനിമനിഷതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്,  ഇഗൗ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ടകേഭാടുക്കുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ശതീ.  എലാം.  ശനിവശങ്കര്  പുറതഭായനികല.  നനിങ്ങളടകന്തഭാണസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  പറയഭാന  കേഴനിയഭാതതസ്റ്റ്;  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആടരടയങ്കനിലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനകണഭാ?  50  ദനിവസലാം  നതീണ്ടുനനിന ഇഗൗ പരനികശഭാധനകേളകനിടയനില്
എവനിഡനഷലറനി വഭാലത്യു ഉള്ള, അഡനിസനിബനിളഭായ ഇഗൗ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിടലഭാനനില്കപഭാലലാം
ഇവരഭാടരയുലാം കുറനിചസ്റ്റ് പറയുനനില എനള്ളതസ്റ്റ് നനിങ്ങള എന്തനിനഭാണസ്റ്റ് മറചവയ്ക്കുനതസ്റ്റ്?
ഇകപഭാള  ആ  കകേഭാലഭാഹലലാം  മുഴുവനുലാം  നനിങ്ങള  എന്തനിനഭാണുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്?
ഒരു കേഭാരലലാം ഞങ്ങള നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ് പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രലാം ഭരനിക്കുനതസ്റ്റ് ബനി.ടജ.പനി.
സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ഏജനസനികേടളടയഭാനലാം  നനിയനനിക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
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സര്കഭാരല.   എടന്തങ്കനിലലാം   ആനുകൂലലലാം  കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
നല്കുടമനസ്റ്റ്  നനിങ്ങളഭാടരങ്കനിലലാം  കേരുതുനകണഭാ;   ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട
നഭാടനില്ക്കൂടനി  കേഭാല്നട  ജഭാഥ  നയനിചതസ്റ്റ്  ആരഭായനിരുന?  ശതീ.  അമനിത്ഷഭാ.
എന്തനിനഭായനിരുനഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  തഭാടഴയനിറകഭാന.   പകക്ഷ,  എന്തഭാണസ്റ്റ്
സലാംഭവനിചതസ്റ്റ്?  ഒനലാം  സലാംഭവനിചനില  എനസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  നനഭായനി  അറനിയഭാലാം.
ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് തുടരുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന പനിനബലലാം.  അതസ്റ്റ്
ജനങ്ങള  നല്കുന  പനിനബലമഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  നനിങ്ങളഭാകേടട,  1994-ല്  സസ്വന്തലാം
പഭാര്ടനികഭാരനുലാം  അനടത  മുഖലമനനിയുമഭായനിരുന  ടകേ.  കേരുണഭാകേരടന
അധനികേഭാരതനില്നനിനസ്റ്റ്  തഭാടഴയനിറക്കുനതനിനുകവണനി  നടതനിയ  ടകേഭാടുലാംചതനി,
പനിനനില്  നനിനള്ള  കുതസ്റ്റ്,  ആ  കുതനിടന  ഫലലാം  ഏറ്റുവഭാങ്ങനിയ  ശതീ.  നമ്പനി
നഭാരഭായണന ഇനസ്റ്റ്  വലനിടയഭാരു  തുകേ നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  വഭാങ്ങനി.  ചന്ദ്രകശഖരന
മരനിചകപഭായനി.  നനിങ്ങള  എനലാം  ടചയ്യഭാന  മടനികഭാതവരഭാണസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ്  ടകേ.
കേരുണഭാകേരടന  പനിനനില്നനിനസ്റ്റ്  കുത്തുനതനിടനഭാപലാം  നനിനവരനില്  ഒരഭാള
കകേരളതനിടന  മുഖലമനനിയഭായനി.  അകദ്ദേഹടത  പനിറകേനില്നനിനസ്റ്റ്  കുതഭാന
അടുതയഭാള  ഉഗൗഴമനിടസ്റ്റ്  നനിന.  ഇന്തലന  യൂണനിയന  മുസ്ലേതീലാംലതീഗസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്
കൂട്ടുനനിനനികല?  അതനിടന  ഫലമഭായനി  പുതനിയ  ആള മുഖലമനനിയഭായനി.  ഇടതഭാടക
കേഭാവലനതീതനിടയകന പറകയണ.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന ചരനിത്രതനില് ഒരു
മുഖലമനനിക്കുലാം  കനരനികടണനി  വരഭാതത്രയുലാം  അപമഭാനഭഭാരവമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ്ഞു
കപഭാകകേണനി  വനതസ്റ്റ്.  സസ്വന്തലാം  പഭാര്ടനികഭാരുടട  ശഭാപമഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കപറുനതസ്റ്റ്.
ഇടതലഭാലാം  മറചവചസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി
വനിജയടനതനിരഭായനി  ഹഭാലനിളകലാം നടത്തുകമ്പഭാള ഒരു കേഭാരലലാം  നനിങ്ങള ഓര്കണലാം.
ഇതനിടനലഭാലാം  എന്തഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പകകേഭാപനലാം?   ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ്  ഇവനിടട
പറഞ്ഞു,  ഞഭാന ആവര്തനിക്കുകേയല.  എങ്കനിലലാം  പറയടട.  ഒരു സസ്വകേഭാരല ചഭാനല്
നടതനിയ  സര്കവ്വയനില്  പറയുന,  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തുടരുലാം.  ആ  സര്കവ്വയനില്
ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന  മുഖലമനനിടയക്കുറനിചണസ്റ്റ്,  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിടനക്കുറനിചണസ്റ്റ്.  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന  ഗഭാഫസ്റ്റ്  വളടര  തഭാഴുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് ഒരു കേഭാരലലാം കബഭാധലമഭായനി.  എടന സനിതനി കമഭാശമഭാണസ്റ്റ്.  എനനികസ്റ്റ്
വലനിയ  സസ്വഭാധതീനടമഭാനലാം  ജനങ്ങളകനിടയനിലനില.  പനിടനടയന്തഭാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്?
സസ്വഭാധതീനമുടണനസ്റ്റ് ഒനസ്റ്റ് ടതളനിയനികണലാം.  അതനിനനികപഭാള എന്തഭാണസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുകേ.
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്  ടചയഭാലലാം  അതനിടന  ടവല്ലുവനിളനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ദനിവസവലാം
പത്രസകമ്മേളനലാം  നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒടരഭാറ്റ
കകേസുകപഭാലലാം കകേഭാടതനി സസ്വതീകേരനിക്കുനനില,  ഒടക നനിരസനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പത്രകഭാടര
കൂട്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്  അടതലഭാലാം നനിരസനിക്കുകേയല,  ഒത്തുതതീര്പഭായനി  എനഭാണസ്റ്റ് വലഭാഖലഭാനലാം.
ഒരു  കേഭാരലലാം  ഞഭാന  നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുകപഭാടലഭാരു  അവനിശസ്വഭാസ
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പകമയലാം  അവതരനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ബഹു.  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്
മുനമുഖലമനനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഇഗൗ കകേരളലാം ഒരനികല്ക്കൂടനി ചര്ച ടചയ്യണടമനഭാടണങ്കനില്
തതീര്ചയഭായുലാം ആ അവസരടമഭാരുകനിയ നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ് ഞങ്ങള കേടടപടനിരനിക്കുനടവകന
ഞഭാന ഇഗൗ അവസരതനില് പറയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനള്ളൂ. ഇവനിടട ഞഭാന ഒരു കേഭാരലലാം
വഭായനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  'The above incidents have raised serious questions on the
functioning of the Chief Minister's Office for which the Chief Minister is
answerable  to  the  State.  Prima  facie  evidence  of  the  presence  of
unscrupulous  elements  among  the personal  staff  in  the Chief  Minister's
Office  and  the  associated  criminal  activities  in  these  cases  call  for  a
thorough and independent investigation into the crime and the associated
activities involving personal staff in the Chief Minister's Office.' ഇതസ്റ്റ് ആരസ്റ്റ്
ആകരഭാടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതഭാടണനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  മറനകപഭാകയഭാ?  കകേരളതനിടല
ടടഹകകഭാടതനി ഒരു കകേസനില് വനിധനി പസ്തഭാവനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനിടന  130 -ാഭാമടത
കപജനില്  എഴുതനികചര്തതസ്റ്റ്  മുന  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണകേഭാലടത
മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്.  2015  ജൂടടല  മഭാസലാം  13-നസ്റ്റ്
നനിയമസഭയകേതസ്റ്റ് ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണന നല്കേനിയ ഒരു കചഭാദലതനിടന
മറുപടനിയഭായനി പതനിപക്ഷ കനതഭാവഭായനി ഇനനിരനിക്കുന ബഹുമഭാനലനഭായ അനടത
ആഭലന്തര വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക ഇകപഭാള ഒരനികല്ക്കൂടനി
ഞങ്ങള ചര്ച ടചയ്യണടമനകല ആവശലലാം. അതനിനപ്പുറലാം ചര്ച ടചയ്യഭാന കേഴനിയുന
കുകറ കേഭാരലങ്ങള ഇവനിടടയുണസ്റ്റ്.   അടതഭാനലാം ഞഭാനനികപഭാള പറയുനനില.  പകക്ഷ,
ഇതുടകേഭാടണഭാനലാം ബഹു.  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന ഗഭാഫസ്റ്റ്  ഉയരഭാന കപഭാകുനനില.  അതനിനസ്റ്റ്
ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  കേടപഭാടുണഭാകേണലാം.  സഭാമൂഹനികേ പതനിബദതയുണഭാകേണലാം.  എന്തഭാണസ്റ്റ്
പതനിപക്ഷതനിടന  കേടമടയനസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയണലാം.  ക്രനിയഭാത്മകേ  പതനിപക്ഷടമന
നനിലയനില്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ഉയര്നസ്റ്റ്  പവര്തനികഭാന  സഭാധനികണലാം.  1000  വതീടനിടന
കേഭാരലലാം ഇവനിടട കചഭാദനിചനികല? ഒരഭാളലാം മറുപടനി പറഞ്ഞെനിലകലഭാ. പറയനിടലനറനിയഭാലാം.
നനിങ്ങള സഭാലറനി ചലഞ്ചേനിടന എതനിര്ത്തു, പളയതനിനുതരവഭാദനി സര്കഭാരഭാടണനസ്റ്റ്
വഭാദനിച,  ടകേഭാകറഭാണയ്ടകതനിരഭായ  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങടള  നനിരന്തരലാം
അടനിമറനികഭാന  ശമനിച,  നനിരവധനി  തവണ  കകേഭാടതനിടയ  സമതീപനിച.  ഒനനിലലാം
നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  കനടമുണഭായനില.  ഇനടത  രഭാജലസഭഭാ  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകപഭാലലാം
ഒഴനിവഭാകഭാമഭായനിരുനനികല.  എങ്കനില് ഇതരലാം ഒരു ചര്ച ഉണഭാകുമഭായനിരുനനിലകലഭാ.
അകപഭാള  ഇഗൗ  ചര്ചയസ്റ്റ്  അവസരലാം  നനിങ്ങള  സൃഷ്ടനിച.  പതനിപക്ഷ  നനിരയനിടല
അലാംഗബലലാം  തടന കുറയുടമനസ്റ്റ്  ഉറപഭായനികല നനിങ്ങളകസ്റ്റ്.   അതഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളടട
സഭാഹചരലലാം.  ബദനി  കവണലാം,  അതലഭാടത  ഗഭാഫസ്റ്റ്  ഉയരനില.  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന ഗഭാഫസ്റ്റ് ഉയരണടമങ്കനില് അതനിനസ്റ്റ് പണനി കവടറ എടുകണലാം.
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നനിങ്ങള ഒരു കേഭാരലലാം മനസനിലഭാകണലാം.  ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന ഉയര്തനിനനിര്ത്തുനതസ്റ്റ്
കകേവലലാം  സഭയനിടല  91  എലാം.എല്.എ.-മഭാരല,  ഇഗൗ  നഭാടുലാം  ജനങ്ങളമഭാണസ്റ്റ്.
ദരന്തതനിലലാം  ദരനിതങ്ങളനിലലാം  ഒപലാം  കചര്ത്തുനനിര്തനി  സലാംരക്ഷനിച  ധഭാരഭാളലാം
ജനങ്ങളണസ്റ്റ്.  അവരുടട ജതീവടന തുടനിപഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന ഹൃദയമനിടനിടപനസ്റ്റ്
നനിങ്ങള  മനസനിലഭാകണലാം.  നനിങ്ങളകനിടതഭാനലാം  പറഞ്ഞെഭാല്  മനസനിലഭാകേനില,
കേഭാരണലാം,  പത്രങ്ങള  ഉഗൗതനിടപരുപനിചണഭാകനിയ  വലകനിതസ്വതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി
അധനികേഭാരകകസരയനികലറനിയവരഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള.  ആ അളവകകേഭാല് വചസ്റ്റ്  ഇനടത
മുഖലമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന  നനിങ്ങള  അളകരുതസ്റ്റ്.  1944-ല്
പനിണറഭായനിയനില്  മുണയനില്  കകേഭാരടനയുലാം  കേലലഭാണനിയുടടയുലാം  മകേനഭായനി  ഒരു
സഭാധഭാരണ  കുടുലാംബതനില്  ജനനിച  മനുഷലന  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന
മുഖലമനനിയഭാടയങ്കനില്  അടതഭാരു  ചഭാനലനിടനകയഭാ  പത്രതനിടനകയഭാ  ആരുടടടയങ്കനിലകമഭാ
ഒഗൗദഭാരലലാം  ടകേഭാണടലനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഓര്കണലാം.  ഉഗൗതനിടപരുപനിച  ഒരു
വലകനിതസ്വതനിടന ഉടമയല ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന.   ബണ്ണന കകേഭാകളജനിടല
വനിദലഭാര്തനി കനതഭാവഭായനിരുന കേഭാലലാം  മുതല് നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേനഭായനിരനിടക
അടനിയന്തരഭാവസയുടട  നഭാളകേളനില്  അകദ്ദേഹടത  വകേവരുത്തുനതനിനുകവണനി
കപഭാലതീസനിടന  ഉപകയഭാഗനിചനടതനിയ  കേനിരഭാത  മര്ദ്ദേനങ്ങളളടപടട
അനുഭവനിചടകേഭാണ്ടു  കേടനവന  ഒരു  ജതീവനിതതനിനുടമയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  പനിണറഭായനി
വനിജയന ഇതുകപഭാടല കകേരളതനിടന മുഖലമനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള അകദ്ദേഹതനിടന
ജതീവനുലാം  ജതീവനിതവലാം  നനിലനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  സലാംരക്ഷനിക്കുന
ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളടട  ആശയുലാം  പതതീക്ഷയുലാം  നനിറകവറ്റനിടകഭാണഭാണസ്റ്റ്
എനതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഓര്കണലാം.  അകദ്ദേഹടത  വകേവരുതഭാന  സഭാധനികനിടലനസ്റ്റ്
കേണകപഭാള  വലകനിഹതലയഭായകല  പനിനതീടസ്റ്റ്  ശമനിചതസ്റ്റ്.  വലകനിഹതല  നടതഭാന
എടന്തഭാടക നനിങ്ങള നടതനി. ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന കകേസസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുവന. ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന ഇകപഭാള
ടടഹകകഭാടതനിയുലാം സനി.ബനി.ടഎ. കകേഭാടതനിയുടമലഭാലാം പഭാടട തള്ളനികളഞ്ഞു. നനിങ്ങള
ഇകപഭാഴുലാം അതകല ടകേഭാണ്ടുനടക്കുനതസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  കേണ്വതീനര് പറഞ്ഞെനികല  -
രണഭാലാം  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന.  പറകഞ്ഞെഭാ  കുഴപമനില,  പകക്ഷ,  ഒനഭാലാം  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിനനിടന  ഗതനി
എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  സസ്വയലാം  അറനിയുനവര്  എന്തനിനഭാണനിത്ര  പരനിഹഭാസലരഭാകുനതസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള  അനസ്റ്റ്  കേമലഭാ  ഇനര്നഭാഷണലനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  കകേഭാടനികേളടട
ബലാംഗഭാവനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ടടകനികഭാലനിയടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  എടന്തലഭാലാം
കേള്ളപചരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടതനിയതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ഉയര്തനിയ  ഓകരഭാ
അഗ്നനിപരതീക്ഷണവലാം കനരനിടസ്റ്റ് അഗ്നനിശുദനി വരുതനി തനിളകമഭാര്ന വലകനിതസ്വതനിനസ്റ്റ്
ഉടമയഭായനി  മഭാറുകേയഭായനിരുന  അകദ്ദേഹലാം. ഒരു  മഭാധലമ  കമധഭാവനിയുടടയുലാം  മുമ്പനില്
മുട്ടുമടകനിയനിടനില.  നനിങ്ങളകസ്റ്റ് പറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  മഭാധലമ  കമധഭാവനികേകളഭാടടഭാ
അതടലങ്കനില്  തടന  രഭാഷതീയ  നനിലപഭാടുകേകളഭാടടഭാ  ഒരു  വനിട്ടുവതീഴ്ചയുലാം  അകദ്ദേഹലാം
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ടചയനിടനില.  സഭാര്വ്വകദശതീയവലാം  കദശതീയവമഭായ  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്  പസഭാനങ്ങള
കനരനിടുന വലനിയ പതനിസന്ധനി ഘടതനിലലാം കകേരളതനില് കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ് പഭാര്ടനി ഓഫസ്റ്റ്
ഇന്തല  (മഭാര്കനിസസ്റ്റ്)-ടയയുലാം  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  പസഭാനടതയുലാം
കേരുകതഭാടുകൂടനി  മുകനഭാടസ്റ്റ്  നയനിക്കുനതനില്  അസൂയഭാവഹമഭായ  കനതൃതസ്വപഭാടവലാം
അകദ്ദേഹലാം പകേടനിപനിക്കുനതനില്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ടചറുതലഭാത വനിഷമലാം  ഉണഭാകുടമനസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകഭാന  സഭാധനിക്കുനകതയുള്ളൂ.  ഒരു  കേഭാരലലാം  നനിങ്ങള  ഓര്കണലാം.
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയടനയുലാം ഇടതുപക്ഷടതയുലാം തകേര്കഭാന ശമനിക്കുനതനിലൂടട
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടനയുലാം ബനി.ടജ.പനി.-യുടടയുലാം കകേഭാടഭാലനികയ്യഭായനി നനിങ്ങള മഭാറുകേ
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ്  കദശതീയ  രഭാഷതീയതനില്  നനിങ്ങള
ടചയടകേഭാണനിരുനതസ്റ്റ്. ഇവനിടടയുലാം അതനിടന മടറ്റഭാരു പതനിപഭായനി മഭാറുലാം എനമഭാത്രലാം
ഞഭാന ഇഗൗ അവസരതനില് സൂചനിപനികടട. 

ഒരു കേഭാരലലാം ഞഭാന ഇവനിടട വഭായനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ''അല്പലാം അസഭാധഭാരണമഭായ
ഒരു  മനനിമഭാറ്റമഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  മനനിസഭയനില്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  കസറ്റനില്  സസ്വന്തലാം
പഭാര്ടനിയുടട  കനതൃതസ്വലാം  ഏടറ്റടുകകണനി  വരുനതുടകേഭാണ്ടുലാം  മനനിസഭാനലാം
ഒഴനികയണനിവരുന,  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)  കകേരള  കസറ്റസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയഭായനി
ടതരടഞ്ഞെടുകടപട  ടടവദത്യുതനി,  സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനസ്റ്റ്.
ഇതരടമഭാരു  സലാംഭവലാം  ഇവനിടട  ചൂണനികഭാണനികഭാന  ഇലഭാതതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ
മഭാറ്റടത  അസഭാധഭാരണലാം  എനസ്റ്റ്  വനികശഷനിപനിചതസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)  കനതഭാവസ്റ്റ്
എന നനിലയനില് വനിജയന മുമ്പസ്റ്റ് ഒട്ടുലാം വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത  കേര്കശകഭാരനഭായനിരുന.
ആ  സസ്വഭഭാവലാം  മനനിടയന  നനിലയനിലള്ള  പവര്തനടത,  കൂട്ടുപവര്തനടത
എങ്ങടന സര്ശനിക്കുടമനലാം സലാംശയനിചവരുണസ്റ്റ്.  അവടര തനികേചലാം നനിരഭാശടപടുതനി
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  തടന  വകുപ്പുകേള  ടടകേകേഭാരലലാം  ടചയ  ഭരണഭാധനികേഭാരനിടയന
നനിലയനില്.  എതനിരഭാളനികേളലാം  പശലാംസനിച  പനിണറഭായനിടയ''.  ഇഗൗ  വഭാകസ്റ്റ്
ആരുകടതഭാടണനസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  നനഭായനി  മനസനിലഭാകുലാം.  കകേരളതനില്  ഏറ്റവലാം
പചഭാരമുളള  പത്രലാം,  ബഹുമഭാനലനഭായ  കകേരളതനിടന  ഇനടത  മുഖലമനനി,  മുമ്പസ്റ്റ്
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഗവണ്ടമനനിടല ടടവദത്യുതനി വകുപസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം
ടചയ ചുമതലയനില്നനിനസ്റ്റ് ഒഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് പഭാര്ടനി ടസക്രടറനിയഭായനി മഭാറുകമ്പഭാള എഴുതനിയ
എഡനികറ്റഭാറനിയലഭാണസ്റ്റ്.  ആ പനിണറഭായനി  വനിജയടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  നനിങ്ങള ഇനസ്റ്റ് പറയുന
ഓകരഭാ വഭാക്കുലാം ആര്കസ്റ്റ് കചരുനതഭാടണനസ്റ്റ് ആകലഭാചനികണലാം.  നനിങ്ങള അകദ്ദേഹടത
ആകക്ഷപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  പറയുന  ഓകരഭാ  വഭാക്കുലാം  നനിങ്ങളക്കുമഭാത്രലാം  കചരുനതഭാണസ്റ്റ്.
സമയതനിടന  പരനിമനിതനിടകേഭാണസ്റ്റ്  ദതീര്ഘമഭായനി  പറഞ്ഞു  കപഭാകേഭാന  ഞഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  അഴനിമതനിയുടട  കേറ  പുരളഭാതവരഭായനി  ഒരഭാളകപഭാലലാം  നനിങ്ങളടട
കൂടടയനില. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശസ്റ്റ്, ശതീ. പനി. ടകേ. കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി എനനിവരുടട കകേസസ്റ്റ്
എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  പറയണടമങ്കനില് സമയലാം കുറടചടുക്കുടമനള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനിടന
വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കപഭാകുനനില. 
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ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി,  ബസനില്  സര്വ്വകരഭാഗസലാംഹഭാരനി  വനില്ക്കുനവടന
പഭാടവകതഭാടട  പസലാംഗനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഞഭാന  കകേട്ടു.  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടടകേക്കൂലനി
വഭാങ്ങനിയതനിടന  കകേസസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുലാം  നടക്കുകേയകല;  തതീര്കനഭാ?  തഭാമരകശരനികഭാരന
ബഭാബ സസ്വര്ണ്ണകളളകടത്തുകേഭാരനഭാണസ്റ്റ്.  അവടന ആഡലാംബര കേഭാര് വഭാങ്ങുകമ്പഭാള,
അതസ്റ്റ്  റനിലതീസസ്റ്റ്  ടചയടകേഭാടുകഭാന  മുമ്പനില്  നനില്ക്കുന  ചനിത്രലാം  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയയനില്  മുഴുവന  പചരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമഭാര്
അനധനികൃതമഭായനി  സസ്വതസ്റ്റ്  സമ്പഭാദനിചതനിടന  കകേസസ്റ്റ്  ഒനനിനസ്റ്റ്  പുറടകേ  ഒനഭായനി
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   വണനിടചകസ്റ്റ്  കകേസനിടല  വതീരന.  ഞഭാന  കൂടുതല്  പറയുനനില.
ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല,  എലഭാവരുടടയുലാം  കപടരഭാടക  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്
നമ്മേള  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  കമഭാശമഭാകുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഇനനി
സലാംസഭാരനികഭാന കപഭാകുനതുടകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന ഒരു കേഭാരലലാം പറയഭാലാം. അങ്ങസ്റ്റ് ആഭലന്തര
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  സമയതസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  എനകേസ്വയറനി  ട്രനിബന്യൂണലനില്  ഒരു
നനിയമനലാം നടന.  ആ നനിയമനലാം നടതനിയതസ്റ്റ് എലഭാവനിധ മഭാനദണ്ഡങ്ങളലാം കേഭാറ്റനില്
പറതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  ആ  കേഭാലഘടതനിടല  മുഴുവന  കരഖകേളമുണസ്റ്റ്.
ശതീ.  ബനി.  കപലാംനഭാഥസ്റ്റ്  എനപറയുന അര്ഹനലഭാത വലകനിടയ നനിയമനിചതനിടന
ഗുണകഭഭാകഭാവസ്റ്റ്  അങ്ങയുടട  ടതഭാടസ്റ്റ്  പുറകേനില്തടന  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹവലാം
ഉറ്റുകനഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ശതീ.  ബനി.  കപലാംനഭാഥനിടന  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ട്രനിബന്യൂണലനികലയസ്റ്റ്
നനികയഭാഗനിചടകേഭാണസ്റ്റ്,  ആ  ജുഡതീഷലല്  അകതഭാറനിറ്റനി  ഏല്പനിച  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണസ്റ്റ്,
ഇവനിടട  എനനികസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിച  സുഹൃത്തുകള  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല,  എലഭാ
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കകേസ്സുകേളലാം  തളളനികളയഭാനുളള  സഭാഹചരലലാം  ഒരുകനിയതനിടന
ഉതരവഭാദനി നനിങ്ങളഭാണസ്റ്റ്, ഇനടത പതനിപക്ഷ കനതഭാവഭാണസ്റ്റ് അനടത ആഭലന്തര
വകുപ്പുമനനിയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഉതരവഭാദനിതസ്വതനില്നനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ്ഞു
നനില്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  പകമയഭാവതഭാരകേടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയഭാതനിരനികഭാന
കേഴനിയനിലകലഭാ?  ബഹുമഭാനലനഭായ  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ്  ഒരു  കേഭാരലലാം  ഇവനിടട  പറഞ്ഞു.
ബഹുമഭാനലനഭായ  പകമയഭാവതഭാരകേന  ഇതരടമഭാരു  കേഭാരലലാം  കകേടഭാലടനതടന
കപഴണല് എകപകനഷനുകവണനി ആവശലടപടഭാറുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന: സര്, ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ടജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത്യു:  സര്,  അങ്ങടന ടകേഭാടുടതങ്കനില്,  ഒരു കേഭാരലലാം കൂടനി
ടചയ്യണലാം.  അതനിടന  ബഭാകനി  സനി.ഡനി.  കൂടനി  ഇവനിടട  വയ്ക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിനുളള
അനുവഭാദലാം  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പറവൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  പുനര്ജനനി
പദതനികഭായനി  ബര്മ്മേനിലാംഗ്ഹഭാമനില്  കപഭായനി  500  കഡഭാളര്  വതീതലാം
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വഭാങ്ങുനതനിനുകവണനി  നടതനിയ  അഭലര്തനയുടട  സനി.ഡനി.  ആണസ്റ്റ്  വയഭാന
കപഭാകുനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് FERA (Foreign Exchange Regulation Act)-യുടടയുലാം FEMA
(Foreign  Exchange  Management  Act)-യുടടയുലാം  അനുമതനി  വഭാങ്ങനിയഭാകണഭാ
ടചയടതനസ്റ്റ്  പറയണലാം.  ഒറ്റ  കടമനില്  81  തവണ  വനികദശയഭാത്ര  നടതനിയതസ്റ്റ്
എന്തനിനഭാടണനസ്റ്റ്  നഭാട്ടുകേഭാര്  അറനിയണലാം.  ഇങ്ങടന  ഒനനിനുപുറടകേ  ഒടനഭാനഭായനി
നൂറസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങള. വടകഭാകഞ്ചേരനിയനിടല  ഫ്ലെെഭാറ്റസ്റ്റ്  സമുചയടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.
ആ  ഫ്ലെെഭാറ്റസ്റ്റ്  82400  സസ്വയര്  ഫതീറ്റഭാണസ്റ്റ്.  5260  സസ്വയര്  ഫതീറ്റഭാണസ്റ്റ്  കഹഭാസനിറ്റല്.
രണ്ടുലാംകൂടനി  കചര്നഭാല്  87660  സസ്വയര്  ഫതീറ്റസ്റ്റ്.  87,660  സസ്വയര്  ഫതീറ്റസ്റ്റ്  മളടനി
കസഭാറതീഡസ്റ്റ്  ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  പണനിയഭാന  എത്ര  രൂപ  കവണലാം.  ഒരു  സസ്വയര്  ഫതീറ്റനിനസ്റ്റ്
രണഭായനിരലാം  രൂപ  വചസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കൂടനി  കനഭാക്കുകേ.  അതസ്റ്റ്  നടകനിലകലഭാ;  2500
രൂപടയങ്കനിലലാം  ഇടലങ്കനില്  അതസ്റ്റ്  തതീരനില.  2000 -2500  രൂപ  വചസ്റ്റ്  കൂടനിയഭാലലാം
ആ  തുകേ  അവനിടട  ടചലവഴനികടപടണലാം.  ഇനനി  രണഭാമടത  കേഭാരലലാം,  ടറഡസ്റ്റ്
ക്രസനനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പസലാംഗനിചകപഭാള  അതനിടന  മഹതസ്വലാം  പറഞ്ഞെകലഭാ;
ആഫനികയനില്  കേഭാശസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതനിടനപറ്റനി.  ഞങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിച.  ടറഡസ്റ്റ്
ക്രസനസ്റ്റ്  നല്കുന  സലാംഭഭാവന  എങ്ങടന  നല്കേണടമനസ്റ്റ്  അവരഭാണസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നമ്മേള എലാം.ഒ.യു.  തയ്യഭാറഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു വയകലഷനുമനില.
എലാം.ഒ.യു.  പകേഭാരലാം  കപഭാപറഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ടറഡസ്റ്റ്  ക്രസനസ്റ്റ്  കകേഭാണ്സുകലറ്റുവഴനി  അതസ്റ്റ്
എകനികേന്യൂടസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  ഇതുകപഭാടലയഭാകണഭാ  ടകേടനിടലാം
കവണതസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  ഇങ്ങടന  തടനയഭാകണഭാ  പണനികയണതസ്റ്റ്;  ഏതസ്റ്റ്
കേഭാലയളവനിനുളളനില്  പണനിതസ്റ്റ്  തതീര്ക്കുലാം?  ഇകഭാരലങ്ങടളലഭാലാം  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
നനിര്ബന്ധപൂര്വ്വലാം  നടപഭാക്കുടമനസ്റ്റ്  ഉറപഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതലഭാടത  ദഭാനലാം കേനിടനിയ
പശുവനിടന  വഭായനിടല  പലസ്റ്റ് ല്ല്  എണ്ണനികനഭാകനിയനിട്ടുകവണലാം  അതസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനികഭാടനന
നലഭായലാംപറയുന നനിങ്ങള,  ഒരു  രൂപ  ഇഗൗ  നഭാടനിനുകവണനി  സമ്പഭാദനിചസ്റ്റ്  നല്കേഭാന
കൂട്ടുനനികനഭാ; ഇലകലഭാ.ഇഗൗ നഭാടുലാം ജനങ്ങളലാം അനുഭവനിക്കുന ദരനിതകയതനില്നനിനസ്റ്റ്
അവടര കേരകേയറ്റഭാനല  നനിങ്ങള ശമനിചതസ്റ്റ്. 

ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  സര്കഭാര്  അമ്പതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി
രൂപയുടട  വനികേസന  പവര്തനലാം  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാല  വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാകനി.
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം-വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല  രലാംഗങ്ങളനിലലാം  പടനികേജഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗതനിലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  കമഖലയനിലലാം  മനികേച  പവര്തനലാം  കേഭാഴ്ചവച.
14  ജനിലകേളനിലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ നഭായകേനഭാര്കസ്റ്റ്  സഭാരകേ  സമുചയങ്ങള
പണനിതുകേഴനിഞ്ഞു.  കലഭാകേടത  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗതനിലളള  മുന്നൂറനിലധനികേലാം  കുടനികേള  കപഭായനി  പഠനിച.  12,500-ഓളലാം
കുടനികേളകസ്റ്റ്   വതീടനികനഭാടടഭാപലാം   പഠനമുറനി നനിര്മ്മേനിച ടകേഭാടുത്തു.  4  മനിഷനുകേളനിലൂടട
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ഇഗൗ  നഭാടനിടന,  ജനങ്ങളടട  ദരനിതങ്ങടളലഭാലാം  ഏറ്റുവഭാങ്ങനി,  അതസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിടന
ഉതരവഭാദനിതസ്വമഭാടണനസ്റ്റ്  നനിശയനിചസ്റ്റ്  അകതടറ്റടുതസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹനികഭാന  തയ്യഭാറഭായനി
പനിണറഭായനി  വനിജയന  സര്കഭാര്.  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഓര്കണലാം.  ആ  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്
എതനിരഭായനി നനിങ്ങള ഉയര്ത്തുന ഓകരഭാ വഭാദഗതനികേളലാം ടപഭാളനിചടുകഭാന ഞങ്ങളല;
ഇഗൗ  നഭാടുലാം  ജനങ്ങളമുണഭാകുലാം.  അവരുടട  അനുഭവതനിടന  അടനിസഭാനതനില്
നനിങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനിക്കുലാം.  ആ  കചഭാദലതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പനില്  മറുപടനി  പറയഭാന
നനിങ്ങളടകനല,  ഒരു  കുബദനിക്കുലാം  സഭാധലമഭാകേനില.  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  പറയണലാം,  ഒപലാം  നനില്ക്കുന  ഇന്തലന  യൂണനിയന  മുസ്ലേതീലാം
ലതീഗനിടന ആളകേള പറയണലാം.  സസ്വര്ണ്ണകളളകടതസ്റ്റ് ഇനലാം നടന,  ഇനടലയുലാം
നടന,  എനലാം  നടക്കുന.  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  ഗുണകഭഭാകഭാകളഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള.
ആ ആവശലലാം യഥഭാര്തതനില് രഭാജലകദ്രഭാഹക്കുറ്റമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ സസ്വര്ണ്ണകളളകടതനിടല
യഥഭാര്ത  കുറ്റവഭാളനികേള  പനിടനികടപടഭാടത  ഇവനിടട  പകമയഭാവതഭാരകേന
പറഞ്ഞെതുകപഭാടല,  ഇതനിനസ്റ്റ് പനിറകേനിലളള മഭാഫനിയഭാ ബന്ധതനികലയസ്റ്റ് അകനസ്വഷണലാം
എതഭാതനിരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സര്കഭാരനിടന പതനിക്കൂടനില് കേയറ്റഭാന നനിങ്ങള ശമനിക്കുന.
എങ്കനില്  പതനിക്കൂടനില്  കേയകറണതസ്റ്റ്,  വനിമഭാനതഭാവളലാംകൂടനി  വനിറ്റുതുലയ്ക്കുന  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്.  കേസലാംസനിടനയുലാം  ഇ.ഡനി.-ടയയുലാം  എലഭാ  അകനസ്വഷണ
ഏജനസനികേടളയുലാം  നനിഷസ്റ്റ് പഭമഭാകനി  ഇകപഭാള  വനിമഭാനതഭാവളവലാംകൂടനി
വനിറ്റുതുലയസ്റ്റ് ക്കുകമ്പഭാള  എന്തഭാകുലാം  ഇഗൗ  നഭാടനിടന  അവസടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
പരനികശഭാധനികണലാം.  എനനിടസ്റ്റ്  അതനിടന മുമ്പനില് ഇകപഭാള കയഭാജനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിച
പകമയലാം,  ഭഭാവനിയനില് അതനിനുകവണനി ഒരുമനിചസ്റ്റ്  കപഭാരഭാടഭാന നനിങ്ങള തയ്യഭാറഭാകുകേ.
ഇഗൗ പകമയലാം  നനിങ്ങള  പനിനവലനിക്കുകേ.  ഒറ്റടകടഭായനി  റതീ-ബനില്ഡസ്റ്റ്  കകേരള  എനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  അക്ഷരഭാര്തതനില്  ഇഗൗ  കകേരളടത  പുനദുഃസൃഷ്ടനിക്കുകേ  തടന
ആയനിരനിക്കുലാം.  ആ  പുനദുഃസൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  നമുകസ്റ്റ്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  നനില്കഭാന
സഭാധനികണടമനസ്റ്റ് ഒരനികല് കൂടനി പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ് അവസഭാനനിപനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന ചടലാം  288  പകേഭാരലാം വലകനിപരമഭായ
വനിശദതീകേരണതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി കചഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് ഉനയനികഭാലാം.

XII വലകനിപരമഭായ വനിശദതീകേരണലാം

ശതീ. വനി.  ഡനി സതതീശന എലാം.എല്.എ.യ്ടകതനിരഭായ ആകരഭാപണലാം

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  ഞഭാന  ഇവനിടട  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം
അവതരനിപനിച.  കനരടത ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജുലാം ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജുലാം എടന
പസലാംഗലാം  വളടര  കമഭാശമഭായനി  കപഭാടയനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെകപഭാള  ഞഭാന  വളടര
വനിഷമനിചനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  കേഭാരണലാം,  അവടര  രണ്ടുകപടരയുമഭാണസ്റ്റ്  എടന
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പസലാംഗലാം മഭാര്കനിടഭാനകവണനി ഏല്പനിചതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജുലാം
ശതീ. ടജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത്യുവലാം പകമയഭാവതഭാരകേനസ്റ്റ് എതനിരഭായനിതടന ആകരഭാപണങ്ങള
ഉനയനിചകപഭാള എനനികസ്റ്റ് മനസനിലഭായനി എടന പസലാംഗലാം അത്ര കമഭാശമഭായനിരുനനില,
കുറചകൂടനി  നനഭായനിട്ടുടണനസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  കകേരളതനിടന  ചരനിത്രതനില്  ഇതുവടര
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  അവതരനിപനിച  ഒരു  പകമയഭാവതഭാരകേനസ്റ്റ്  എതനിരഭായനി
ആകരഭാപണലാം ഉനയനിചനിടനില.  ബഹുമഭാനടപട ടജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത്യു ഒരു സനി.ഡനി.  വച.
അതസ്റ്റ് ഞഭാന ടഫയ്സസ്റ്റ് ബകനില് ഇട സനി.ഡനി. ആണസ്റ്റ്. UK-യനിടല Birmingham-ല്
climate  resilience-ടന  സലാംബന്ധനിച  ഒരു  വലനിയ  ടസമനിനഭാറനില്
സലാംസഭാരനികഭാനഭായനി  എടന ഗസഭായനി  ക്ഷണനിചനിരുന.  ഞഭാന അവനിടട നടതനിയ
പസലാംഗതനിടന  സനി.ഡനി.  സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  പറയുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഞഭാന
എടന  ടഫയ്സസ്റ്റ്  ബകസ്റ്റ്  കപഭാസനിലനിടനിരുനതഭാണസ്റ്റ്.  യുടടണറ്റഡസ്റ്റ്  കനഷനസസ്റ്റ്
ഉളടപടട  ധഭാരഭാളലാം  സലങ്ങളനില്  കപഭായനി  സലാംസഭാരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  വനികദശ
രഭാജലതസ്റ്റ് കപഭായനി ഒരനിടത്തുലാം എടന പുനര്ജനനി പദതനിക്കുകവണനി ഒരു രൂപകപഭാലലാം
പനിരനിചനിടനില.  ഒരു  വതീടുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിടനില.  ഞങ്ങള  200-ഓളലാം  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  37  വതീടുകേള വനികദശ മലയഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  കഡഭാ.  ആസഭാദസ്റ്റ് മൂപന എനനികസ്റ്റ്  25  വതീടുകേള  തന.  ബഹുമഭാനടപട
സതീകര്  പടങ്കടുത  പരനിപഭാടനിയനില്  വചഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  അതസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.
ശതീ.  ഗളഫഭാര്  മുഹമ്മേദഭാലനി  എനനികസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വതീടുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
5  വതീടുകേളകൂടനി നല്കേഭാടമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒ.ടഎ.സനി.സനി.-യുടട അയര്ലനനിടല
കേമ്മേനിറ്റനി വതീടസ്റ്റ് പണനിതസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 37 വതീടുകേള അവര്തടന നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് ഞഭാന
നല്കേനിയ  ലനിസനിടല  ഗുണകഭഭാകഭാകളകസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  അതനിടന
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്തനങ്ങള ആദലലാംമുതല് അവസഭാനലാം വടര കനഭാകനിനനിന.  നല
മകനഭാഹരമഭായനി  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എടന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്
കഡഭാ.  ആസഭാദസ്റ്റ്  മൂപന  നല്കേനിയ  വതീടനിടന  തഭാകകഭാല്ദഭാനലാം   നനിര്വ്വഹനിചതസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്. ....(ബഹളലാം)..... 

ഞഭാന  സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  ശതീ.  ടജയനിലാംസസ്റ്റ്  മഭാതത്യു  ബഹളമുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്
എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?  ഞഭാന  എലാം.എല്.എ.  ആയനിരുന  ഒരു  തവണ  81  പഭാവശലലാം
വനികദശയഭാത്ര  നടതനിടയനസ്റ്റ്  ഇവനിടട  പറഞ്ഞു.  എടന്തങ്കനിലലാം  ആടരങ്കനിലലാം
എഴുതനിതനനിടസ്റ്റ്  ശതീ.  ടജയനിലാംസസ്റ്റ്  മഭാതത്യുവനിടനകപഭാടല  ഒരലാംഗലാം  മടറ്റഭാരു
എലാം.എല്.എ.യസ്റ്റ്  എതനിടര  ഉതരവഭാദനിതസ്വമനിലഭാടത ആകരഭാപണലാം ഉനയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
എടന ജതീവനിതകേഭാലലാം മുഴുവന കനഭാകനിയഭാലലാം ഇതനിടന പകുതനി വനികദശയഭാത്രകപഭാലലാം
നടതനിയനിടനില.  എടന  എലഭാ  പഭാകസഭാര്ട്ടുലാം  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗടത
ഏല്പനികഭാലാം.  പുനര്ജനനി  പദതനി,  എഫസ്റ്റ്.സനി.ആര്.എ.  അകഗൗണസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവ
എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ്  എനതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അറനിഞ്ഞുകൂടടങ്കനില്
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ഞഭാന പറഞ്ഞുതരഭാലാം.  എഫസ്റ്റ്.സനി.ആര്.എ.  അകഗൗണസ്റ്റ് എന്തഭാടണനളളതസ്റ്റ്  ഞഭാന
കേഭാണനിചതരഭാലാം.  നനിങ്ങളകസ്റ്റ് നനിര്ബന്ധമഭാടണങ്കനില് എടന പുനര്ജനനി പദതനിടയ
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം
നടതനികകഭാടട.  കകേരളതനില്  റതീ-ബനില്ഡസ്റ്റ്  പവര്തനലാം  ഒരു  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലതനില് എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് നടത്തുനടതനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നടലഭാരു റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
വനിജനിലനസസ്റ്റ്   ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  എഴുതനിതരുലാം.  അകഭാരലതനില്  എനനികസ്റ്റ്
ആത്മവനിശസ്വഭാസമുണസ്റ്റ്.  ടവറുടത  ഇങ്ങടന  പചകളളലാം  ആവശലമനിലഭാടത
പറഞ്ഞുനടകകല. .....(ബഹളലാം).....  You  please sit down. I am on my legs.
Who are you? You sit down. I am on my legs, let me complete, let me
conclude. You sit down. You don't have any rights. Why are you standing
there? Let me complete. What is this?

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങസ്റ്റ്  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കചഭാദനികണ.  You  please  finish.
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കനഭാകനി  സലാംസഭാരനിക്കൂ.  അങ്ങസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിച കേഴനിഞ്ഞെകലഭാ.

Shri  V.  D.  Satheesan:  Sir,  let  me  complete  my  last  sentence.
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാന  എനനികസ്റ്റ്  തനതസ്റ്റ്  ഒരു  ടപഭാളനിറ്റനികല്
അടടസനടമനഭാണസ്റ്റ്.  എടന  പഭാര്ടനി  എനനികസ്റ്റ്  തന  ടപഭാളനിറ്റനികല്
അടടസനടമനഭാണസ്റ്റ്.  അതനിടന കപരനില് ആകരഭാപണലാം ഉനയനിചസ്റ്റ് പനിനവലനിപനികഭാടമനസ്റ്റ്
കേരുതനിയഭാല് അതസ്റ്റ് കേയ്യനില് വചഭാല് മതനി. 

4.00 PM]

അവനിശസ്വഭാസപകമയ ചര്ച (തുടര്ച)

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല):  സര്,  ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന  അവതരനിപനിച  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  ഞഭാന  സര്വ്വഭാത്മനഭാ
പനിനണയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  എസസ്റ്റ്.  ശര്മ്മേ  മുതല്  ശതീ.  ടജയനിലാംസസ്റ്റ്  മഭാതത്യു
വടരയുള്ളവരുടട  പസലാംഗലാം  ഞഭാന  ശദനിക്കുകേയഭായനിരുന.  കകേരളതനിടല
മുഖലമനനികസ്റ്റ്  മലാംഗളപത്രടമഴുതുന  കജഭാലനി  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  അപ്പുറത്തുനനിനസ്റ്റ്
നനിര്വ്വഹനിചടതനസ്റ്റ്  പറയഭാതനിരനികഭാനഭാവനില.  നനിങ്ങളടട  വഭാദമുഖങ്ങടളഭാടക
നനഞ്ഞെ  പടകലാംകപഭാടലയഭാടയനസ്റ്റ്  പറയഭാന  ഞഭാന  ആഗഹനിക്കുന.  നഭാലര
വര്ഷടത ഇടതുമുനണനി ഭരണടത ശരനിയഭായ അര്തതനില് വനിലയനിരുതഭാനുലാം
കേതീറനിമുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനികഭാനുലാം  പതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞുടവനതനില്  ഞഭാന
ആത്മഭാഭനിമഭാനലാം ടകേഭാളകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം പരഭാജയടപടുടമനലാം
സഭാകങ്കതനികേമഭായനി  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ഭൂരനിപക്ഷമുടണനലാം  അലാംഗബലലാം  കൂടുതലടണനലാം
ഞങ്ങളകറനിയഭാലാം.  പകക്ഷ,  കകേരളതനിടല  മൂനരകകഭാടനി  വരുന  ജനങ്ങള
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ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയനനില് അവനിശസ്വഭാസലാം കരഖടപടുതനികഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്;
ഇഗൗ നഭാടനിടല ജനങ്ങള നനിങ്ങളടകതനിരഭായനി അവനിശസ്വഭാസലാം പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പറഞ്ഞെടതഭാനലാം  പഭാവര്തനികേമഭാകഭാത,  ജനങ്ങളടട  വനിശസ്വഭാസലാം  തകേര്ത,
അഴനിമതനികഭാര്ക്കുലാം ടകേഭാള്ളകഭാര്ക്കുലാം കുടപനിടനിക്കുന ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടനതനിടരയുള്ള
അതനിശകമഭായ  ജനവനികേഭാരലാം  വരുലാംനഭാളകേളനിടല  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില്
പതനിഫലനിക്കുടമന  കേഭാരലതനില്  ഒരു  തര്കവലാം  കവടണനസ്റ്റ്  പറയഭാന  ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുന.  2016  കമയസ്റ്റ്  15-നഭാണസ്റ്റ്  പനിണറഭായനി  വനിജയന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അധനികേഭാരതനില്  വരുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി
വനിജയടന  ഭരണമല,  ഇടതഭാരു  ടകേഭാള്ളസലാംഘതനിടന  ഭരണമഭാണസ്റ്റ്.  മനനിമഭാര്
ടകേഭാടനിവച  കേഭാറനില്  പറക്കുനണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  മനനിമഭാരഭാരുലാം  ഇകഭാരലങ്ങടളഭാനലാം
അറനിയുനനില.  മനനിമഭാരുടട  അധനികേഭാരടമന്തഭാടണനസ്റ്റ്  അവര്  അറനിയുനനില.
യഥഭാര്ത മനനിമഭാര് എലാം.  ശനിവശങ്കറുലാം സസ്വപ്നഭാ സുകരഷുലാം മറ്റുചനില ഉകദലഭാഗസരുലാം
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്. ഏടതങ്കനിലടമഭാരു കേഭാരലലാം മനനിമഭാകരഭാ മനനിസഭകയഭാ ഇടതുമുനണനികയഭാ
അറനിയുനകണഭാ?  ഇടതുമുനണനി കയഭാഗലാം കചര്നനിടസ്റ്റ്  എത്രനഭാളഭാടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
പറയഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?   എനടകേഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കയഭാഗലാം  കൂടുനനില.  ഇടതുമുനണനി
കപരനിനുകവണനി   കയഭാഗലാം  കൂടനിടയനസ്റ്റ്  ആകരഭാ  പറയുനതസ്റ്റ്  കകേട്ടു.  ഇടതുമുനണനി
കയഭാഗതനില് ആടരങ്കനിലലാം അനുകൂലമഭായനി പനിനണ പഖലഭാപനികചഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന  ): സര്,
ഘടകേകേക്ഷനി  രണസ്റ്റ്  വനിപസ്റ്റ്  തനതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ?

 ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന  കപരനില്  ജയനിചവന
രണസ്റ്റ് എലാം.എല്.എ.മഭാര് ഇഗൗ സഭയനിലനില. അതസ്റ്റ് ഇഗൗ ചരനിത്രകതഭാടുലാം ജനഭാധനിപതല
വനിശസ്വഭാസനികേകളഭാടുലാം ടചയ്യുന കേടുത അനതീതനിയഭാടണന കേഭാരലതനില് തര്കവമനില.
അടതലഭാലാം  ജനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുലാം.  പടണഭാടകയുളള  ആകരഭാപണലാം
എല്.ഡനി.എഫനിടന ഭരണലാം എ.ടകേ.ജനി. ടസനറനിലഭാടണനഭായനിരുന, പഭാര്ടനിയഭാണസ്റ്റ്
ഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഇനസ്റ്റ് പഭാര്ടനി ടസക്രടറനിടയ കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനി ഭരണലാം നടത്തുനതസ്റ്റ്
ഒകരടയഭാരു  വലകനിയഭായനി  മഭാറുന.  Power  corrupts  absolutely.  എലഭാലാം
മുഖലമനനിയുലാം  അകദ്ദേഹതനിടന  ഉപജഭാപകേ  സലാംഘങ്ങളലാം  മഭാത്രലാം.  മുഖലമനനി
കേല്പനിക്കുന, കേഭാരലങ്ങള നടക്കുന; കചഭാദലമനില; ചര്ചയനില; ഡനികബറ്റനില; തനിരുവഭായസ്റ്റ്
എതനിര്വഭായനില.  ഇടതന്തസ്റ്റ്  ഭരണമഭാണസ്റ്റ്;  ഇടതന്തസ്റ്റ്  ജനഭാധനിപതലമഭാണസ്റ്റ്?
കൂട്ടുതരവഭാദനിതസ്വലാം  നഷ്ടടപടടഭാരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്,  രഭാജഭരണമഭാകണഭാ?  ഇതനില്
ജനങ്ങള മടുതനിരനിക്കുന.  ടവണ്ചഭാമരവലാം   ആലവടവമഭായനി  ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ്
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ഇവനിടട കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞു.  നനിങ്ങള പുകേഴസ്റ്റ് ത്തുന ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന
ജനങ്ങള എങ്ങടന കററ്റസ്റ്റ് ടചയ്യുനടവനസ്റ്റ് നഭാടളകേളനില് നമുകസ്റ്റ് മനസനിലഭാകുലാം. എടന
കററ്റനിലാംഗസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞു.  ഏതഭായഭാലലാം  ഏഷലഭാടനറ്റനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  നലവഭാകസ്റ്റ് പറഞ്ഞെകലഭാ.
ഇകപഭാള  ബഹനിഷരനിക്കുകേയുമഭാണകലഭാ.  എടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  നലവഭാകസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതനില്
എനനികസ്റ്റ്  സകന്തഭാഷമുണസ്റ്റ്.  ഒരുകേഭാരലലാം  എനനികസ്റ്റ്  പറയഭാനുണസ്റ്റ്,  ഇതസ്റ്റ്  ജനങ്ങള
ടപഭാറുകനില.  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഉണയനിലഭാടവടനിയഭാണസ്റ്റ്  വയ്ക്കുനടതനസ്റ്റ്  ഇവനിടട
പലയഭാളകേളലാം സൂചനിപനിച.  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  അനഭാവശലമഭായനി ആകരഭാപണങ്ങള
ഉനയനിക്കുന.  കരഖകേളടട  പനിനബലമനിലഭാടത  ഞഭാന  ഏടതങ്കനിലലാം  ആകരഭാപണലാം
ഉനയനിചനിട്ടുകണഭാ?  ഇവനിടട  സനിലാംഗ്ളര്  അഴനിമതനിയുലാം  ടവബ്കകേഭാ  അഴനിമതനിയുലാം
പമ്പയനിടല  മണല്കേടതസ്റ്റ്  ടകേഭാള്ളയുലാം  ടകേഭാണ്ടുവന.  ഞഭാനനിവനിടട  ബ്രൂവറനി
ഡനിസലറനി  അഴനിമതനി  ടകേഭാണ്ടുവന.  പനിനവലനിചകപഭായനികല?  മഭാര്ക്കുദഭാനതനില്
കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടന  ടചവനികസ്റ്റ്  പനിടനികഭാന  ബഹുമഭാനടപട  ഗവര്ണര്
വനനികല; തനിരുതനിയനികല?

ഇവനിടട  ഇ-ബസനിടന  കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞു.  ഞഭാന  ഉനയനിച  ഏതസ്റ്റ്
ആകരഭാപണമഭാണസ്റ്റ് ഉണയനിലഭാടവടനിയഭായതസ്റ്റ്.  ഞഭാന ഉനയനിച എലഭാ ആകരഭാപണങ്ങളലാം
ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  വനിശസ്വസനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങടളടന
പരനിഹസനിക്കുകേയുലാം  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  പകക്ഷ,  കകേരളലാം  നഭാടള
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയടന ഭരണലാം അഴനിമതനി ഭരണമഭാടണനസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തുടമന
കേഭാരലതനില് തര്കലാം കവണ.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന മറവനില് നടക്കുന അഴനിമതനികേള.
സനിലാംഗ്ളറനിടന  കേഭാരലതനില്  കപഭാളനിറ്റസ്റ്റ്  ബന്യൂകറഭായുടട  നനിലപഭാടടന്തഭാണസ്റ്റ്;  പഭാര്ടനി
ടസക്രടറനി  സസ്വതീകേരനിച  നനിലപഭാടടന്തഭാണസ്റ്റ്;  സനി.പനി.ടഎ.യുടടയുലാം  ശതീ.  കേഭാനലാം
രഭാകജന്ദ്രടനയുലാം  നനിലപഭാടടന്തഭാണസ്റ്റ്;  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  ഉടനടനി  പുറതഭാകണ
ടമനസ്റ്റ്  കേതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തു.  എലാം.എന.  സഭാരകേതനില്  ടചന  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന
ശതീ.  കേഭാനലാം  രഭാകജന്ദ്രന  ആടനിപ്പുറതഭാകനി.  എനനിട്ടുലാം  നനിങ്ങളതസ്റ്റ്  മഭാനനിചനില.
ഞഭാന  ഇകഭാരലലാം  പറഞ്ഞെകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  എന്തഭാണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്?  സതലസന്ധരഭായ  ഉകദലഭാഗസരുടട  മകനഭാവതീരലടത  ടകേടുതഭാന
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  കനഭാക്കുനടവനഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  അങ്ങസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്  പറയുന.
സതലസന്ധനഭായ  ഉകദലഭാഗസനഭാകണഭാ  എലാം.  ശനിവശങ്കര്?   ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സലാംരക്ഷനിച.  ഒരു  കേരഭാര്കപഭാലമനിലഭാത  ഇടപഭാടസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലരഭായ  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലാം  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  കേലഭാബനിനറ്റുലാം
അറനിഞ്ഞെനില.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അറനിഞ്ഞെനില.  പഭാര്ടനിയുടട  പഖലഭാപനിതമഭായ
നയങ്ങടളകപഭാലലാം കേഭാറ്റനില് പറതനി ഒരു അകമരനികന മുതലഭാളനികസ്റ്റ് കകേരളതനിടല
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ജനങ്ങളടട  ആകരഭാഗലവനിവരങ്ങള  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്
വനിറ്റുകേഭാശഭാകഭാന  കവണനിയഭായനിരുന.  റനിടയര്  ടചയ്യുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാടനി
ഇരുപതസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ മുടകനി വഭാങ്ങനിയ ടഹലനികകേഭാപ്റ്റര് പമ്പഭാ മണല്പ്പുറതസ്റ്റ് കേനിടപ്പുണസ്റ്റ്.
അടതടുത്തുടകേഭാണസ്റ്റ്  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുലാം  ഡനി.ജനി.പനി.യുലാം  കപഭായതസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?
മണല്കടതനിനു കവണനിയഭായനിരുന.  ആ മണല്കടതനിടന സനിതനിടയന്തഭാണസ്റ്റ്?
ബഹുമഭാനടപട  വനലാം  വകുപ്പുമനതീ,  കൂട്ടുതരവഭാദനിതസ്വമുള്ള  ഗവണ്ടമനഭാകണഭാ?
ബഹുമഭാനടപട വനലാം വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞു ഇഗൗ മണല് എടുകനില.  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനി  പറഞ്ഞു  ഇഗൗ  മണല്  എടുക്കുലാം.  അവസഭാനലാം  വനലാം  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെനിടതസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള  എതനിയനികല;  ഇതഭാകണഭാ  സര്കഭാരനിടന
കൂട്ടുതരവഭാദനിതസ്വലാം?  മദലമുതലഭാളനിമഭാര്ക്കുകവണനി  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷടനന
ടപഭാനമുടയനിടുന തഭാറഭാവനിടന നനിങ്ങള ടകേഭാല്ലുന.  ഇതഭാകണഭാ ഭരണലാം?  മൂവഭായനിരലാം
ബസ്സുകേള  ആറഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന  നനിങ്ങള  ശമനിചതനിനസ്റ്റ്  ടഹസസ്റ്റ്
(HESS)  എന  സസ്വനിറ്റസ്റ്റ്സര്ലനസ്റ്റ് കേമ്പനനികസ്റ്റ് കേരഭാര്  ടകേഭാടുത്തു.  എനനിടസ്റ്റ്
പശമുണഭായകപഭാള  പനി.ഡബന്യൂ.സനി.ടയ  നനിങ്ങള  കേണ്സളടനഭായനി  നനിയമനിച.
ബഹുമഭാനടപട ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി അറനികഞ്ഞെഭാ? അകദ്ദേഹലാം കകേഭാഴനികകഭാട്ടുവചസ്റ്റ്
പറഞ്ഞു ഞഭാനറനിഞ്ഞെനില.  ഇഗൗ ഫയല്   ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്,  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന
ഇവനിടട പറഞ്ഞെതുകപഭാടല ടഎ.ടനി. ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ്. പതനിപക്ഷലാം ഇകഭാരലലാം
ഉനയനികഭാതനിരുനടവങ്കനില്  പനി.ഡബന്യൂ.സനി.യുടട  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ടസക്രകടറനിയറ്റനില്
തൂങ്ങുമഭായനിരുന എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തലലാം.  ഇഗൗ ഭരണതനില് അകധഭാകലഭാകേലാം
പവര്തനിക്കുന;  കപഭാജക്ടുകേള തയ്യഭാടറടുക്കുന;  ടവടനിപനിനുള്ള വഴനികേള കതടുന;
കേണ്സളടനസനികേടള  വയ്ക്കുന;  മതീറ്റനിലാംഗുകേളലാം  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങളലാം  നടത്തുന;
ഖജനഭാവസ്റ്റ്  ടകേഭാള്ളയടനിക്കുന.  കേണ്സളടനസനിരഭാജകല  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ടടപസസ്റ്റ് വഭാടര്ഹഗൗസസ്റ്റ്
കൂപര്,  ഏര്ണസസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് യലാംഗസ്റ്റ്,  ടകേ.പനി.എലാം.ജനി.  എനതീ അന്തഭാരഭാഷ തലതനില്
പവര്തനിക്കുന  കുതകേ  കേമ്പനനികേടള  നനിങ്ങള  ക്ഷണനിചടകേഭാണ്ടുവരുന.
ശതീ.  എ.  ടകേ.  ബഭാലന  പറഞ്ഞു,  ഒരു  കേണ്സളടനസനികയയുലാം  മഭാറ്റനിടലനസ്റ്റ്.
നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  മഭാറ്റഭാന  കേഴനിയനില.  കേഭാരണലാം,  കേമ്മേതീഷന  ടടകേപറ്റുനവര്കസ്റ്റ്
എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് ഇവടര മഭാറ്റഭാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്? ഞഭാന കേണ്സളടനസനികസ്റ്റ് എതനിരല.
നമുകസ്റ്റ്  വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശലാം  കവണനിടതസ്റ്റ്  കതകടണനിവരുലാം.  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിജഭാന
മനിലഭാതനിടത്തുലാം  കവണനിവരുലാം.  ഇതനികനകഭാള  നല  നനിലയനിലള്ള  സര്കഭാര്
ഏജനസനികേള ഇവനിടടയുണസ്റ്റ്. പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യനിലലാം മറ്റസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളനിലമുണസ്റ്റ്. നനിങ്ങള
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചനില.  കഗഭാബല്  ടടണര്  നടതനിയനില.  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനികഭാടത  ഉപജഭാപകേ  സലാംഘതനിടന  നനിയനണതനില്  പവര്തനിക്കുന
മുഖലമനനിയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ് ആജഭാപനിക്കുന, നനിങ്ങള നടപഭാക്കുന. 
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ഞഭാടനഭാരു ആകരഭാപണലാം എഴുതനി ഇവനിടട ഉനയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
മറവനില്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  നടതനിയ  ടകേഭാള്ളയുലാം  അഴനിമതനിയുമഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന
ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നഭാഷണല്  ടടഹകവയുടട  കേഭാരലതനില്  ബഹുമഭാനടപട
ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്  ഒരു ഉതരവഭാദനിതസ്വവമനില.  അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര
അഴനിമതനി  ആകരഭാപനിക്കുനമനില.  കകേരളതനിലള്ള  നഭാഷണല്  ടടഹടവ  കസറ്റസ്റ്റ്
ടടഹകവകേകളഭാടസ്റ്റ് കചര്നസ്റ്റ് കേനിടക്കുന കേണ്ണഭായ 14 സലങ്ങളനില് വഴനികയഭാര വനിശമ
കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനടത  ടപഭാതുസസ്വതസ്റ്റ്
സസ്വകേഭാരല  കുതകേകേളകസ്റ്റ്  തതീടറഴുതുനതനിനു  കവണനിയുള്ളതഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്
വകുപനിടന  23-7-2020-ടല  GO.  No.5620/20 പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  ആ  ഫയല്
എടന  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്  (ഫയല്  ഉയര്തനികഭാടനി).  ഞഭാന  ഇതസ്റ്റ്  ടവറുടത
ഉയര്തനികഭാണനിക്കുനതല.  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ആവശലടമങ്കനില്  ടടകേമഭാറുനതഭാണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ അന്തര്നഭാടകേങ്ങള  കകേരള നനിയമസഭയുലാം ടപഭാതു സമൂഹവലാം വനിലയനിരുതണലാം.
ഒകരകറനിലധനികേലാം  സലലാം  വതീതലാം  പതനിനഭാലസ്റ്റ്  സലങ്ങളനില്  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനികഭാന  ടടണര്  വനിളനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഉതരവനിലൂടട  അനുമതനി  നല്കേനി.
28-12-2019-ല്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന
കയഭാഗതനില്  തതീരുമഭാനമഭായനിടഭാകണഭാ  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ക്രമവനിരുദമഭായനി
ഇഗൗ  ഉതരവനിറകനിയതസ്റ്റ്?  ഏറ്റവലാം  ഗുരുതരമഭായ  കേഭാരലലാം  ടപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  ഇന്തലന  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷടന  കേതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഫയലനിലണസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള  ഏടറ്റടുകഭാടമനസ്റ്റ്  അവര്  അറനിയനിചനിരുന.  അദഭാനനിടയ
സഹഭായനിക്കുനതുകപഭാടല  മനിനനി  അദഭാനനിമഭാടര  സഹഭായനികഭാന  കവണനി  ഇതസ്റ്റ്
സസ്വകേഭാരല  വലകനികേളകസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാന  നനിങ്ങള  തതീരുമഭാനനിച.  ടപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനലാം  ആവശലടപടനിടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതനില.  അതനികനകഭാള  രസകേരമഭായ  കേഭാരലലാം
മഭാര്കറ്റസ്റ്റ്  വനിലയുടട അഞ്ചേസ്റ്റ് ശതമഭാനലാം പഭാടത്തുകേയഭായനി  നല്കേഭാടമനസ്റ്റ്  ടഎ.ഒ.സനി.
പറഞ്ഞെകപഭാള  അതസ്റ്റ്  കവണഭാടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  തതീരുമഭാനനിച.  വഭാലത്യുവനിടന  അഞ്ചേസ്റ്റ്
ശതമഭാനലാം  ഇഗൗടഭാകനി  സസ്വകേഭാരല  വലകനികസ്റ്റ്  പഭാടതനിനസ്റ്റ്  സലലാം  നല്കേഭാന
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്  ഉതരവനിടതസ്റ്റ്.  ആ  കേത്തുലാം  എടന  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്.
പഭാവലാം  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന  ഒരു  ഒപ്പുമഭാത്രമഭാണനിടതസ്റ്റ്;  ഒരു  കേമനലാം  അകദ്ദേഹലാം
പറഞ്ഞെനിടനില.  Para 13 may be accepted  എനഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  അതനിനകേതഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഉതരവസ്റ്റ്.  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്
ടചയ തുകേയുടട പകുതനി നനിരകനിലഭാണസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരല വലകനികേളകസ്റ്റ് സലലാം പഭാടതനിനസ്റ്റ്
നല്കേഭാന  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  തതീരുമഭാനനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഞഭാന  ബഹുമഭാനടപട
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിടയ  അഭനിനനനിക്കുന.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇടടപട്ടു,  അതസ്റ്റ്  തനിരുതനി
മഭാര്കറ്റസ്റ്റ് വനിലയുടട അഞ്ചേസ്റ്റ് ശതമഭാനമഭാക്കുകേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്. മഭാര്കറ്റസ്റ്റ് വനില കൂടുതലലാം
സഭാധഭാരണ  പമഭാണതനില്  കേഭാണനിക്കുന  തുകേ  കുറവമഭാണസ്റ്റ്.  ആര്കഭാണസ്റ്റ്  നഷ്ടലാം?
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ഇവനിടട  കൂട്ടുതരവഭാദനിതസ്വമുടണനസ്റ്റ്  പറയുന.  എടന  കേയ്യനിലള്ള  ഇഗൗ  കേതസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയുകടതഭാണസ്റ്റ്. റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഇഗൗ
സര്കഭാരനിടന കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് പഭാസഭാകനിയ ഉതരവനിടന  (ജനി.ഒ.നമ്പര്
(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  116/2019/റവനന്യൂ.)  പസക  ഭഭാഗങ്ങള,  മഭാത്രലാം  ഞഭാന  വഭായനികഭാലാം.
"കകേരളതനിടന  റൂളസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  വകേ
ഭൂമനിയുടട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം,  ഭൂമനി  പഭാടതനിനസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകല്,  പതനിച  നല്കേല്
ഭൂസലാംരക്ഷണലാം, ഭൂമനി ഏടറ്റടുകല് റവനന്യൂ വകുപനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.'' ബഹുമഭാനടപട
റവനത്യു  വകുപ്പുമനനി  എഴുതനിയ  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  തുച്ഛേമഭായ  വനിലയസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരല
വലകനികേളകസ്റ്റ്  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനടത  മറനികേടനടകേഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകകണനി
വനകപഭാള,  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപനിടന  ഫയല്  റവനന്യൂ  വകുപനിടന
അഭനിപഭായതനിനഭായനി  അയചകപഭാള  ഇതരതനില്  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിക്കുനതസ്റ്റ്
റവനന്യൂ  വകുപഭാടണന  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുടട  കുറനിപസ്റ്റ്  എടന  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  കുറനിപനിനസ്റ്റ്  പുല്ലുവനില  കേല്പനിചഭാണസ്റ്റ്  കമല്പറഞ്ഞെ  ഉതരവസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനികപഭാലലാം അറനിയഭാടത ടപഭാതുമരഭാമത്തുവകുപസ്റ്റ് ടസക്രടറനി
പുറടപടുവനിചതസ്റ്റ്. എനനികറനികയണതസ്റ്റ് റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയുടട കുറനിപനിടന ധനികരനിചസ്റ്റ്
ആ  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനികഭാന  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ടസക്രടറനികസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്
അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയതസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ്. റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയുടട കുറനിപസ്റ്റ് കേലഭാബനിനറ്റനില്
വചസ്റ്റ്  ഓവര്  റൂള  ടചയ്കതഭാ?  ആയനിരലാം  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്  കരഭാഗനികേള  കകേരളതനില്
ആദലമഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ  ദനിവസലാംതടന  ഇതരതനിടലഭാരു  ഉതരവസ്റ്റ്
ധൃതനിപനിടനിചനിറകനിയതസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?  സസ്വന്തലാം  വകുപനില്  പുറടപടുവനികകണ
ഉതരവസ്റ്റ്  മറ്റസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേള  പുറടപടുവനിചകപഭാള  നനിര്വനികേഭാരനഭായനി  കനഭാകനിനനിന
ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരഭാ, ഞഭാന നനിങ്ങടളകയഭാര്തസ്റ്റ് പരനിതപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. എലാം. എന.
കഗഭാവനിനന നഭായരുലാം റ്റനി. വനി. കതഭാമസുലാം ഇരുന കേകസരയനിലഭാണസ്റ്റ് അങ്ങനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  കുറനിപസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികല  റവനന്യൂ  വകുപസ്റ്റ്
ടസക്രടറനികഭാണസ്റ്റ്. സസ്വന്തലാം വകുപ്പു ടസക്രടറനികസ്റ്റ് കുറനിപസ്റ്റ് ടകേഭാടുകകണ വനിചനിത്രമഭായ
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  മനനിയുടട  27-7-2017-ടല
138 എന.എലാം.റവനന്യൂ/2020  കുറനിപസ്റ്റ്  നമ്പര്  ഞഭാന  വഭായനികഭാലാം.  ജനി.ഒ.  നമ്പര്
അനുസരനിചസ്റ്റ് റവനന്യൂ വകുപസ്റ്റ് നനിബന്ധനകേളകസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി way side amenities-നസ്റ്റ്
ഭൂമനി അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ് സമ്മേതനിചള്ള കരഖടപടുതല് വസ്തുതഭാപരമല. റവനന്യൂ വകുപസ്റ്റ്
അറനിഞ്ഞെനിടനില.    ബഹുമഭാനടപട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ശകമഭായ  പതനികഷധലാം
കരഖടപടുതനി.  ഭൂമനിയുടട  ലതീസസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  ടടഹകവ
അകതഭാറനിറ്റനിയുടട  ടടകേവശമുള്ള  ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  ടടഹകവ
അകതഭാറനിറ്റനിയുടടയുലാം  മറ്റസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളടടയുലാം  അനുമതനി  വഭാങ്ങണലാം.  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
റൂളകേള  മുഴുവന  ടതറ്റനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി
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ഈ  ഉതരവനിറകനിയതസ്റ്റ്.  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചസ്റ്റ്  മനനിസഭഭാ  തലതനിലള്ള
അനുമതനികൂടനി  വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനികണടമനഭാണസ്റ്റ്
ശതീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന  എഴുതനിയതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടട  വകുപസ്റ്റ്  കേകയ്യറനി  മടറ്റഭാരു
ഉതരവനിറകനിയനിട്ടുലാം മനിണ്ടുനനില. ഇതഭാകണഭാ ഈ സര്കഭാരനിടന കൂട്ടുതരവഭാദനിതസ്വലാം?
പരസര  വനിശസ്വഭാസലാം  നഷ്ടടപട  മനനിമഭാര്.  ഈ  നനിലയനില്  50  മഭാസമഭായനി
ഇലഭാതനിരുന  തനിടുകലാം  കേഭാണനിചതസ്റ്റ്  കകേഭാടനികേളടട  അഴനിമതനിയഭാടണനസ്റ്റ്  ഞഭാന
ആവര്തനിക്കുന. കകേഭാടനികേളടട അഴനിമതനികേള നടതഭാനുള്ള ഉകദ്ദേശലകതഭാടടയഭാണസ്റ്റ്
ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനികപഭാലലാം അറനിയഭാടത ഈ ഉതരവനിറകനിയതസ്റ്റ്. 

ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന എടന സുഹൃതഭാണസ്റ്റ്.  കുടനികഭാലലാം  മുതല് ബന്ധമുള്ള
ആളഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം എകപഭാഴുലാം ടഎ.എ.എസസ്റ്റ്.കേഭാടരയുലാം ടസക്രടറനിമഭാടരയുലാം കുറ്റലാം
പറയുലാം.  അകദ്ദേഹതനിടന  ടസക്രടറനി  എഴുതനിയതസ്റ്റ്  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  അറനിയഭാകമഭാ?
മനനിടയ  കേഭാണനികകണ  കേഭാരലമനില.  അതസ്റ്റ്  ഇതനിനകേത്തുണസ്റ്റ്  (ഫയല്
ഉയര്തനികഭാണനിച).  വഭായനികഭാന സമയമനില.  കഫഭാണ്കകേഭാളനിടന അടനിസഭാനതനില്
പറയുന,  മനനിടയ  കേഭാണനികകണതനില.  ഉതരവനിറകഭാന  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
ടസക്രടറനി  പറയുന.  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന,  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി  അങ്ങടയ  കേഭാണനികഭാടത  ഈ  ഉതരവനിറകഭാന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്?
ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനിടയ  ഞഭാന  കുറ്റടപടുത്തുനനില.  പകക്ഷ,  ഇതനിടന
പനിനനിലള്ളതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി  തടനയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി
അഴനിമതനികസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  ടകേഭാടുക്കുന;  കകേരളതനിടന  മുഖലമനനി  അഴനിമതനികസ്റ്റ്
ചൂട്ടുപനിടനിക്കുന.  ഗുരുതരമഭായ  ഈ  ആകരഭാപണലാം  ഞഭാന  ഉനയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നനികഷധനികഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?  ബഹുമഭാനടപട  സതീകര്,  അങ്ങസ്റ്റ്
ആവശലടപടഭാല് ഈ ഫയല് മുഴുവന ഞഭാന നനിയമസഭയുടട കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയഭാന
തയ്യഭാറഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന ടവല്ലുവനിളനിക്കുന.  ഈ സര്കഭാരനിടന ഏറ്റവലാം വലനിയ മടറ്റഭാരു
അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള ചൂണനികഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ഇവനിടട  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  എന്തഭാണസ്റ്റ്  യഥഭാര്ത
പശലാം?  ഇവനിടട  പലരുലാം  പസലാംഗനിക്കുനതസ്റ്റ്  കകേടഭാല്കതഭാനലാം  ഞങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഇടതഭാടകയുണഭാകനിയടതനസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  വനിശസ്വസനിചസ്റ്റ്  ഏല്പനിച  എലാം.  ശനിവശങ്കര്
കുറ്റകഭാരനഭായതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട  കുറ്റമഭാകണഭാ;  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
പറഞ്ഞെടതന്തഭാണസ്റ്റ്;  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിടന  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളമുള്ള
പവനിത്രത  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അവതഭാരങ്ങള ഉണഭാകേനില  എനപറഞ്ഞു.
അവതഭാരങ്ങളടട  ആറഭാടഭാണസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഈ സര്കഭാരനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് മുഖലമനനിയുടട ഒഭാഫതീസനില് ഏടതങ്കനിലടമഭാരു
എലാം.എല്.എ.-യസ്റ്റ്  അകപഭായനിനസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ഇലഭാടത  കപഭാകേഭാന  കേഴനിയുനകണഭാ;  ഒരു
പവര്തകേനസ്റ്റ്  കപഭാകേഭാന  കേഴനിയുനകണഭാ;  ഇരുമ്പസ്റ്റ്  കകേഭാടയകേതനിരനിക്കുന
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ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന  എന  മുഖലമനതീ,  അങ്ങസ്റ്റ്  അങ്ങയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്
ഒരനികല്കപഭാലലാം  സനര്ശനിചനിടനില  എനസ്റ്റ്  അകേത്തുള്ള  ആളകേള  പറഞ്ഞെഭാല്
അതനിടന  അര്തടമന്തഭാണസ്റ്റ്?  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിനസ്റ്റ്  വനിളയഭാടഭാനുള്ള  മുഴുവന
അവസരവലാം  നല്കേനി.  അതനിടന പനിനനിടല  പധഭാന കേഥകേള ടസക്രകടറനിയറ്റനിടന
ഇടനഭാഴനികേള  പറയുന.  ഞഭാന  അടതഭാനലാം  പറയുനനില.  ഞഭാന  ആടരയുലാംകുറനിചസ്റ്റ്
വലകനിപരമഭായ  ആകക്ഷപലാം  ഉനയനിക്കുനനില.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്  നമ്മുടട
സലാംസഭാനതനിനസ്റ്റ്  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  അപമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള
തലകുനനിക്കുന.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനില്  എന.ടഎ.എ.  പരനികശഭാധനികഭാന
കപഭാകുന.  സനി.സനി.റ്റനി.വനി.  ദൃശലങ്ങള ഇകപഭാള ടകേഭാടുകനില എനഭാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി പറയടട. അതനിനനിടയസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി വളടര
കേഗൗതുകേകേരമഭായ മടറ്റഭാരു കേഭാരലലാംകൂടനി പറഞ്ഞു. ക്ലെനിഫസ്റ്റ് ഹഗൗസനിലലാം ഇടനി ടവടനിടയനസ്റ്റ്.
കേഭാരണലാം,  ക്ലെനിഫസ്റ്റ്  ഹഗൗസനില്  വനതസ്റ്റ്  ആരഭാടണനസ്റ്റ്  അറനിയരുതകലഭാ.  ക്ലെനിഫസ്റ്റ്
ഹഗൗസനില്  ഇടനിടവടനി.  ഒരു  ഇടനിടവടസ്റ്റ്  കനടര  അനുഭവനിചസ്റ്റ്  മരണതനില്നനിനലാം
രക്ഷടപട  ഒരഭാളഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന.  ഈ  അടുത  കേഭാലടതഭാനലാം  വലനിടയഭാരു
ഇടനിടവടടഭാനലാം  ഇവനിടടയുണഭായനിടനില.  ഇടനിടവടനിടന  കപരനില്  ആളകേടള
കേളനിപനികഭാടമനസ്റ്റ്  കേരുകതണ.  ഇവനിടട  നടന  കേള്ളകടതനിടന  ഉതരവഭാദനിതസ്വലാം
ഞങ്ങളകഭാകണഭാ;  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  കനതൃതസ്വതനില്  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷസ്റ്റ്
മുഖലമനനിയുടട  ഒഭാഫതീസനില്  കേയറനിയനിറങ്ങനി.  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനില്  സസ്വപ്നഭാ
സുകരഷനിനസ്റ്റ് വന സസ്വഭാധതീനലാം. ഇറങ്ങനിനടനസ്റ്റ് അവര് ടചയ വൃതനികകേടുകേളകസ്റ്റ് മുഴുവന
പതനിപക്ഷടത കുറ്റടപടുതഭാന കേഴനിയുകമഭാ;  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനതീ,  അകങ്ങയസ്റ്റ്
കേണ്ണുണഭാകേണമഭായനിരുന;  കേഭാതുണഭാകേണമഭായനിരുന;  അകങ്ങയസ്റ്റ്  ഹൃദയലാം
ഉണഭാകേണമഭായനിരുന;  അകങ്ങയസ്റ്റ്  മനസ്സുണഭാകേണമഭായനിരുന.  അങ്ങവടര
ടചവനിക്കുപനിടനിചസ്റ്റ്  പുറതഭാകനിടയനസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പറയുന.  ഒരു  നനിവൃതനിയുലാം
ഇലഭാടതയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  പുറതഭാകകണനി വനതസ്റ്റ്.  അങ്ങയനികലയസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള
വരുടമനസ്റ്റ്  കേണകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പുറതഭാകനിയതസ്റ്റ്.  എത്രദനിവസലാം  അങ്ങസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷനിച;  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടനതനിടര  നനിയമപരമഭായനി  നടപടനിടയടുകഭാനുള്ള
യഭാടതഭാരു  വസ്തുതയുമനിടലനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ദനിവസവമുള്ള  പത്രസകമ്മേളനങ്ങളനില്
പറഞ്ഞെനികല;  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിനസ്റ്റ്  എലഭാ  സസ്വഭാധതീനവലാം  അങ്ങയുടട
ഓഫതീസനിലണഭായനിരുന.  ഒരു മുഖലമനനിയുടട നഭാവഭാണസ്റ്റ്  പനിനസനിപല് ടസക്രടറനി;
മുഖലമനനിയുടട  വലതുകേയ്യഭാണസ്റ്റ്  പനിനസനിപല്  ടസക്രടറനി.  ടതരടഞ്ഞെടുതതനില്
ടതറ്റസ്റ്റ്  പറ്റനികപഭാടയനസ്റ്റ്  അങ്ങനികപഭാള  പറയുന.  ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണന
പറയുന,  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനില്  നടനതസ്റ്റ്  ആര്ക്കുലാം  മനസനിലഭാകഭാന
ഇടയഭായനിടലനസ്റ്റ്.  ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണടന  ടടദനലത  എനനികസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകഭാന  കേഴനിയുലാം.  ഈ  ഭരണതനില്  ചുക്കുലാം  ചുണ്ണഭാമ്പുലാം  അറനിയഭാത
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അകദ്ദേഹമഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്,  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനിനകേതസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ്  നടനടവനസ്റ്റ്
ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  അറനിയനില.  ആരഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്;  പഭാര്ടനി  ടസക്രടറനി  പറയുന.  ഈ
നടന  എലഭാ  ടകേഭാള്ളകേളക്കുലാം  ടഎ.റ്റനി.യനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്   ഉത്ഭവനിക്കുനടതനസ്റ്റ്
ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന ഇവനിടട പറഞ്ഞു. മുഖലമനനിയുടട വകുപനിലഭാണസ്റ്റ് അഴനിമതനി
മുഴുവന  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ഡനി.ജനി.പനി.  151  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ടവടനിപസ്റ്റ്  നടതനിയനിടസ്റ്റ്
മഭാനലനഭായനി  നടക്കുന.  അകഗൗണനസ്റ്റ്  ജനറലനിടന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുണസ്റ്റ്.
എനടകേഭാണസ്റ്റ് നടപടനിടയടുതനില;  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് മഗൗനഭാനുവഭാദലാം ടകേഭാടുത്തു.
ഡനി.ജനി.പനി.യുടട കനതൃതസ്വതനില് നടക്കുന അഴനിമതനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ് കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.
മുനതീര് ഇവനിടട ചൂണനികഭാണനിച. ഒരക്ഷരലാം അങ്ങസ്റ്റ് മനിണനിയനില.

മനി  .   സതീകര്: സമയലാം കുകറ കേഴനിഞ്ഞു. അങ്ങസ്റ്റ് ഇരടനിയനിലധനികേലാം സമയടമടുത്തു.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  എനനികസ്റ്റ്  അല്പലാം  സമയലാം  കവണനിവരുലാം.
അതസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  തകരടണഭാരു  ആനുകൂലലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇടലങ്കനില്
ഞഭാന  നനിര്തനികയകഭാലാം.  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  ടകേഭാള്ളടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുവകലഭാ.
ഇതസ്റ്റ് ഞങ്ങളടട കുറ്റമഭാകണഭാ.  ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ്റ്റ് ഇവനിടട പറഞ്ഞു,  കലഭാകേതനില്
ആദലമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഒരു സര്കഭാര് വതീടസ്റ്റ് വചടകേഭാടുക്കുനടതനസ്റ്റ്.  ഈ സലാംസഭാനതസ്റ്റ്
എത്ര  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  നമ്മുടട  സര്കഭാരുകേള  വചടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  (...ബഹളലാം...)
അകങ്ങയസ്റ്റ്  അതനില്  എതനിരുടണങ്കനില്  ഞഭാനതസ്റ്റ്  പനിനവലനിക്കുന.  എടന
തടസടപടുതരുതസ്റ്റ്.  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനി  മുഖലമനനിയഭായനിരുന  കേഭാലഘടതനില്
രകണമുകഭാല്  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള  ടഎ.എ.ടടവ.-യനില്  മഭാത്രലാം  നനിര്മ്മേനിച.  മറ്റസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേളനിലൂടട  ആടകേ  നഭാലസ്റ്റ്  ലക്ഷകതഭാളലാം  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച.  ഞങ്ങളഭാരുലാം
പറഞ്ഞെനില. വതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ടകേഭാടനികഘഭാഷനിചസ്റ്റ് ആനയുലാം അമ്പഭാരനിയുമഭായനി ഞങ്ങള
നടനനില.  ഇവനിടട പടനികേജഭാതനി വകുപ്പുമനനി ഉണകലഭാ.  എത്ര പടനികേജഭാതനികഭാര്കസ്റ്റ്
വതീടുകേള  ടകേഭാടുത്തു;  കേഴനിഞ്ഞെകേഭാലകതയുലാം  ഇകഭാലകതയുലാം  തമ്മേനില്  തഭാരതമലലാം
ടചയ്യഭാലാം.  ടടലഫസ്റ്റ് പദതനിയനില് ടകേഭാള്ള നടനതനിനസ്റ്റ് ഞങ്ങടളന്തസ്റ്റ് പനിഴച;  ടടലഫസ്റ്റ്
എനതസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട ഫ്ലെെഭാഗ്ഷനിപസ്റ്റ് കപഭാഗഭാമഭാണസ്റ്റ്.  അതനില് ടകേഭാളള നടതനിയതഭാരസ്റ്റ്?
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇതനിനുകവണനി  ദബഭായനില്  കപഭായനി;  നലകേഭാരലലാം.  അവനിടടത
അധനികൃതരുമഭായനി  സലാംസഭാരനിച.  പണലാം  സസ്വരൂപനികഭാന  ശമനിച.  അങ്ങസ്റ്റ്
കപഭാകുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  സസ്വപ്നഭാ  സുകരഷുലാം  എലാം.  ശനിവശങ്കറുലാം  അവനിടടടയതനി.
അവര്കവനിടട  എന്തഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരലലാം;  ടപഭാനരുക്കുനനിടതസ്റ്റ്  പൂചയസ്റ്റ്  എനകേഭാരലലാം?
മുഖലമനനിയുലാം  സലാംഘവലാം  കപഭായകപഭാള  ഇവര്  എന്തനിനുകപഭായനി;  യു.എ.ഇ.
അധനികൃതരുമഭായനി  ഇവര്  എന്തഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാരനിചതസ്റ്റ്;  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
ഈ  കേരഭാറുണഭാകുനതസ്റ്റ്?  ആ  പണലാം  കേനിടനിയതനിടന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ദരൂഹതകേള
വര്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വലനിയ അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാണ്സുകലറ്റുമഭായനി  ബന്ധടപട്ടുകപഭാലലാം
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അഴനിമതനി  ആകരഭാപനികടപടുന.  മടറ്റഭാരു  രഭാജലവമഭായനി  ബന്ധടപട്ടുള്ള
കേഭാരലമഭായതനിനഭാല്  ഞഭാന  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുനനില.  നമ്മുടട  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്
ഒരുകേഭാലത്തുലാം ഉണഭാകേഭാത നനിലയനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപ വഭാങ്ങനി.  ആ  20  കകേഭാടനി
രൂപയസ്റ്റ്  4.25  കകേഭാടനി  രൂപ  കേമ്മേതീഷന  വഭാങ്ങനിയതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്;  അതനിടന  കുറ്റവലാം
ഞങ്ങളകഭാകണഭാ; നനിങ്ങള എനടകേഭാണസ്റ്റ് ശദനിചനില. സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ടറഡസ്റ്റ്
ക്രസനസ്റ്റ് ഇന്തലയനില് ഒരു ഉദലമലാം ഏടറ്റടുകണടമങ്കനില് മദര് ഇനസനിറ്റന്യൂഷനഭായ ടറഡസ്റ്റ്
കക്രഭാസനികനഭാടസ്റ്റ്  പറയണലാം.  ഇവനിടട  പറഞ്ഞെനിടനില.  അവര് പരഭാതനി  പറയുന.  ഈ
പണലാം എങ്ങടന വന; ഈ പണലാം എങ്ങടന ഉപകയഭാഗനിച?  ശതീ. അനനില് അകര
ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായനി  പറയുന.  എനനികസ്റ്റ്  ഇഷ്ടടപടടഭാരു  മനനിയഭാണസ്റ്റ്
ശതീ. എ. സനി. ടമഭായതീന. പകക്ഷ, അകദ്ദേഹതനിടന ടടകേകേള പരനിശുദമടലനസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ്
നഭാട്ടുകേഭാരുലാം  ശതീ.  അനനില്  അകരയുലാം  പറയുന.  സതലലാം  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്
എനനികറനിയനില.  യൂണനിടഭാകേസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാകനി  സമര്പനിചതസ്റ്റ്
ടടലഫസ്റ്റ് മനിഷനഭായനിരുന.  ശതീ.  യു.  വനി.  കജഭാസസ്റ്റ്,  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.  അകല ഒപനിടതസ്റ്റ്;
ഞങ്ങളഭാകണഭാ  ഒപനിടതസ്റ്റ്?  എനനികസ്റ്റ്  അതനിടന  ഒരു  കകേഭാപനി  തരണടമന
ആവശലടപടസ്റ്റ്  ഞഭാന  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികസ്റ്റ്  കേടതഴുതനി.  ഇനവടര
അതനിടന കകേഭാപനി എനനികസ്റ്റ് കേനിടനിയനിടനില. പകക്ഷ, പത്രകഭാര് എനനികതനിടന കകേഭാപനി
തന.  അതഭാണനിതസ്റ്റ്  (പസ്തുത  കകേഭാപനി  ഉയര്തനികഭാണനിച).  മഭാധലമങ്ങളകസ്റ്റ്
എങ്ങടന ലഭനിച;  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി ഒപനിട ഒരു എലാം.ഒ.യു.വനിടന കകേഭാപനി
പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനസ്റ്റ്  തരഭാന  കേഴനിയനില  എനപറയുകമ്പഭാള  അതനില്  എന്തസ്റ്റ്
ട്രഭാനസഭാരനസനിയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്?   ഈ സലാംസഭാനതസ്റ്റ് ഇതനിടന കപരനില് നടന വലനിയ
കതഭാതനിലള്ള അഴനിമതനി; ആ അഴനിമതനി ഒരു രണഭാലാം ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന തടനയഭാണസ്റ്റ്. 

ഇനനിവനിടട  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന  എനപറഞ്ഞെകലഭാ;  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന  കകേസസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുലാം
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലഭാവസ്റ്റ് ലനിന  എനപറയുകമ്പഭാള
മുഖലമനനി  വളടരകയടറ  ചൂടഭാകുന  ഒരഭാളഭാണസ്റ്റ്.  ചൂടഭാകകേണ  കേഭാരലടമഭാനമനില,
ശഭാന്തമഭായനി  കകേളക്കുകേ.  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ആ  കകേസസ്റ്റ്  18  തവണ  മഭാറ്റനിവച.
എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് 18 തവണ ഇഗൗ കകേസസ്റ്റ് മഭാറ്റനിവചടതനസ്റ്റ് എനനികറനിയനില. യു.എ.ഇ.
കകേഭാണ്സുകലറ്റുമഭായനി  മനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിനുള്ള  ബന്ധലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വലഭാപകേമഭായ  ആകക്ഷപമുണഭാകുന.  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  എന  മനനി  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനിനകേതസ്റ്റ്  നടതനിയ  ഓകരഭാ  അഴനിമതനിയുലാം  ഞങ്ങള  ചൂണനികഭാണനിച.
മഭാര്ക്കുദഭാനലാം  സലാംബന്ധനിച  പശലാം  വനകപഭാൾ  അങ്ങസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിച.  ഇകപഭാള
ഖുര്ആന ടകേഭാണ്ടുവരുന എനപറയുന. സസ്വര്ണ്ണമഭാടണനസ്റ്റ് ചനിലര് പറയുന, അങ്ങസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷനിക്കുന.  എലഭാവരുകടയുലാം  വൃതനികകേടുകേകളയുലാം  ടകേഭാളളകേകളയുലാം
സലാംരക്ഷനികകണ ഉതരവഭാദനിതസ്വലാം കകേരളതനിടന മുഖലമനനിക്കുകണഭാ? ശതീ. ഇ. പനി.



അവനിശസ്വഭാസപകമയ ചര്ച 271

ജയരഭാജന ബന്ധുനനിയമനലാം നടതനിടയനസ്റ്റ് ഞഭാന ഈ സഭയനിൽ  പറഞ്ഞു.  അങ്ങസ്റ്റ്
അതനിനസ്റ്റ്  രഭാജനി  വഭാങ്ങനി.  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടന
കേയ്യനില്നനിനലാം  രഭാജനി  വഭാങ്ങുനനില?  മതലാം  ദരുപകയഭാഗടപടുത്തുകേയുലാം
മതവനിശസ്വഭാസങ്ങള  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ടകേഭാളളയനില്  നനിനസ്റ്റ്  രക്ഷടപടഭാന  ശമനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന  ഒരു  മനനിടയ  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനികഭാന
കേഴനിയുകമഭാടയനസ്റ്റ് അങ്ങുതടന പറയണലാം. ഇഗൗ സലാംസഭാനടത  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്- 19-ടന
കേഭാരലലാം പറഞ്ഞു. 

Minister for Public Works and Registration (Shri G. Sudhakaran): Sir,
Point  of  order;  rather  a  clarification.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്
ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  തരതനില്
കേഭാരലങ്ങൾ  അവതരനിപനിചകലഭാ;  അതനിനസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  ചുരുങ്ങനിയ  വഭാകനില്  മറുപടനി
പറയണലാം.  അകദ്ദേഹലാം  കകേളകഭാടത  ഇറങ്ങനികപഭാകുകേയഭാടണങ്കനികലഭാ, അതനിനഭാൽ
ഇകപഭാള മറുപടനി പറയഭാന  എടന അനുവദനികണലാം.  അകദ്ദേഹലാം അതസ്റ്റ് കകേളകണലാം.

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  മറുപടനി
കകേളകണടമനഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മനനി പറയുനതസ്റ്റ്. 

Shri  Ramesh  Chennithala:  Sir,  he  is  my  close  friend,  I  have  no
objection. ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 -ടന മറവനില് നടന അഴനിമതനികേടളപറ്റനിയഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 -ടന  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്   വനപരഭാജയമഭായനി
മഭാറനിടയനള്ളതഭാണസ്റ്റ് സതലലാം, ഞഭാനതസ്റ്റ് ആവര്തനിച പറയുന.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 -ടന
പതനികരഭാധനിക്കുന  കേഭാരലതനില്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  രഭാഷതീയലാം  മഭാത്രമഭായനിരുന.  നനിങ്ങള
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്  -19  പതനികരഭാധടത  ഒരു   പനി.  ആര്.  എകർടടസസഭാകനി  മഭാറ്റനി.
അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സലാംസഭാനലാം  ഇനസ്റ്റ്  കനരനിടുന  ഏറ്റവലാം  ഗുരുതരമഭായ
പശങ്ങടളപറ്റനി  നനിങ്ങള  മനിണഭാതതസ്റ്റ്.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധ
പവര്തനങ്ങളനില്  മഭാരകതഭാണ്  ഓടനി,  കേപസ്റ്റ്  കേനിടനിടയന  പറഞ്ഞു.  50  മതീറ്റര്
ഓടനിയനിടസ്റ്റ്  കേപസ്റ്റ്  കേനിടനിടയന  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്  കലഭാകേടത  32  പത്രങ്ങളനില്
സനിലാംഗടറടകഭാണസ്റ്റ്  വഭാര്തകേള  വരുതനി,  അതനിടന  കപരനില്  നനിങ്ങള
ആകവശപൂര്വ്വലാം പറഞ്ഞെകപഭാള,  എലഭാലാം  ഭദ്രമഭാണസ്റ്റ്,  പശമനില,  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ഇനനി
വരനിടലനസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  വനിചഭാരനിച.  പകക്ഷ,  ഇവനിടട
എന്തഭാണുണഭായതസ്റ്റ്?  ബഹുമഭാനടപട ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുടട വഭാക്കുകേള ഞഭാന
കേടടമടുക്കുന.  15000  മുതല്  20000  വടര  ആഗസസ്റ്റ്-ടസപ്റ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനില്
കരഭാഗനികേള കൂടുടമന പറയുന. ഇതനിടന ഉതരവഭാദനി ആരഭാണസ്റ്റ്? 
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ഇവനിടട  'mitigation'  എനസ്റ്റ് ആകരഭാ പറഞ്ഞു.  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയുലാം
പറഞ്ഞുടവനസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് കതഭാനന.  ഇഗൗ സഭയനിലഭാണസ്റ്റ് 'mitigation' എനസ്റ്റ് ഞഭാന
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഞഭാന  പറഞ്ഞെതനിനസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്  ടതറ്റഭാണുള്ളതസ്റ്റ്?  'Containment  and
mitigation methods'  എടനഭാരു മനികഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള അകഡഭാപ്റ്റസ്റ്റ്  ടചകയ്യണടതനസ്റ്റ്
ചൂണനികഭാണനിച.  എനഭാല് ഇഗൗ സര്കഭാര് അതനിതതീവ്രമഭായ containment method-മഭായനി
മുകനഭാടസ്റ്റ് കപഭായനി, mitigation strategy  നലനനിലയനില് ഉപകയഭാഗനിചനില.  കേഴനിഞ്ഞെ
ആഗസസ്റ്റ് 1-ടല ഹനിന്ദു ദനിനപത്രതനില് പറയുന, 'What went wrong in containing
COVID-19 spread in Kerala'.  ആ കലഖനതനിടന തലടകടഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് കേസ്വഭാടസ്റ്റ്
ടചയ്യുനനില.  ടടസ്റ്റുകേള  കൂടണടമനസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം  നനിരന്തരമഭായനി  ആവശലടപട്ടു.
ഞഭാന  അങ്ങടയ  അഭനിനനനിക്കുന.  ഇനസ്റ്റ്  ഞങ്ങടളടയഭാടക  ടടസസ്റ്റ്  ടചയകലഭാ;
ഇതുകപഭാടല  ആനനിജന  ടടസസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  മുഴുവന  ജനങ്ങളക്കുലാം  നടതഭാന
കേഴനിയുന ഒരു കേഭാരലമഭായനിരുന.  ചക വതീണവനസ്റ്റ്  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 ,  ടചസനയനില്
നൂറസ്റ്റ് കപര് കപഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള 45 കപര്കസ്റ്റ് ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 .

ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ്:  സര്,  കപഭായനിനസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്.  ബഹുമഭാനലനഭായ
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഇഗൗ സഭയനില് നടതനിയ ഒരു പസലാംഗടത ടതറ്റഭായനി  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്
ടചയസ്റ്റ് ടതറ്റനിദരനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം അനടത പസലാംഗതനില് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,
അകമരനികയനിടല  Sacramento  County-യനില് ഒരഭാള  അകദ്ദേഹവമഭായനി
സലാംസഭാരനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  mitigation  method-കലയസ്റ്റ്  ഷനിഫസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമനഭാണസ്റ്റ്.
അതഭാണസ്റ്റ്   ഉപകയഭാഗനിച  വഭാകസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  സഭടയ   അകദ്ദേഹലാം
ടതറ്റനിദരനിപനിക്കുനതഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ് ചടലാം  307  പകേഭാരലാം കരഖയനില് നനിനലാം നതീകലാം
ടചയ്യണടമനതഭാണസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പറയഭാനുളളതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ഇഗൗ  കലഭാകേതസ്റ്റ്  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 -ടന
തടയഭാനുളള വഭാകനിന കേടണതനികയഭാ; കേഭാരണലാം കേടണതനികയഭാ? നമ്മുടട രഭാജലതസ്റ്റ്
containment  method,  mitigation  method  എനനിങ്ങടന  വനിവനിധ
ടമകതഡുകേളണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  നടക്കുനടതന്തഭാണസ്റ്റ്;  ബഹുമഭാനടപട  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനി പറയടട;  ഇവനിടട  mitigation method  അകല നടക്കുനതസ്റ്റ്?  നനിങ്ങള
ടചകയ്യണ  കേഭാരലങ്ങള  ടചകയ്യണ  സമയതസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാതതു  ടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
ഇങ്ങടനടയഭാടക സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാകസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമനറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .     ബഭാലന): സര്,
നമ്മേള  ചര്ച  ടചയസ്റ്റ്  ധഭാരണയുണഭാകനിയതസ്റ്റ്  ടടവകേനിടസ്റ്റ്  3  മണനികസ്റ്റ്  സഭ
പനിരനിയണടമനളളതഭാണകലഭാ;  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്
ഏതഭാണസ്റ്റ്  20-21  മനിനനിറ്റസ്റ്റ്  കൂടുതടലടുത്തു.  മറുപടനി  പറയഭാനുണസ്റ്റ്.  അധനികേസമയലാം
നമ്മേള ഇവനിടട ഇരനിക്കുനതസ്റ്റ് ഗുണകേരമലഭാതതുടകേഭാണസ്റ്റ് പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  
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ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല: സര്,  അകങ്ങയസ്റ്റ് അതനിലളള പകതലകേത എനനികസ്റ്റ്
മനസനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനിടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരു  വഭാകസ്റ്റ്  പറയടട.   ഇനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
ഏറ്റവലാം കൂടുതല് പറയുനതഭാണകലഭാ കേനിഫ്ബനി. 125 കേരഭാര് നനിയമനങ്ങള നടത്തുന
ഒരു  സഭാപനമഭായനി  കേനിഫ്ബനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുന.  അഴനിമതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
വലഭാപകേമഭാണസ്റ്റ്.  സമയചരുകലാംമൂലലാം  ഞഭാന  അതനികലയസ്റ്റ്  കേടക്കുനനില.
എലാംകപഭായ്ടമനസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചഞ്ചേനില്  കപരസ്റ്റ്  രജനിസര്  ടചയസ്റ്റ്  കവഴഭാമ്പലനിടനകപഭാടല
കേഭാതനിരനിക്കുന കകേരളതനിടല ടചറുപകഭാടര വഞ്ചേനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  125  നനിയമനങ്ങള
കേനിഫ്ബനിയനില്  നടതനി.  പതനിദനിനലാം  10,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്.
കേനിഫ്ബനിയനിടല  സനി.ഇ.ഒ.-യസ്റ്റ്  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനികയകഭാള  കൂടുതൽ  ശമ്പളമഭാണസ്റ്റ്.
ഇവനിടട കേഭാണഭാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ് അഴനിമതനിയുലാം ധൂര്ത്തുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട ശതീ. മഭാതത്യു ടനി.
കതഭാമസസ്റ്റ്  വഭാചഭാലനഭായനി  സലാംസഭാരനിച,  സഭാധഭാരണ  സലാംസഭാരനികഭാറനില.
അകദ്ദേഹതനിടന പഭാര്ടനി കയഭാഗലാം കൂടനി, ആ കയഭാഗതനില് വചസ്റ്റ് മനനിസഭയ്ടകതനിടര
പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാന  അങ്ങയുടട  കൂടടയുളള  ജനറല്  ടസക്രടറനി
ശതീ.  കജഭാര്ജസ്റ്റ് കതഭാമസസ്റ്റ്  കവണനിവനനികല?  അകദ്ദേഹലാം  എടന  സഹപഭാഠനിയഭാണസ്റ്റ്.
എല്.എല്.ബനി.കസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  പഠനിചതഭാണസ്റ്റ്.  കയഭാഗതനിൽ  അങ്ങസ്റ്റ്
സമ്മേതനിചനില.

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ഞങ്ങളടട  പഭാര്ടനിയുടട  പസനിഡനസ്റ്റ്
ശതീ.  സനി.  ടകേ.  നഭാണു ഇവനിടട  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അങ്ങടനടയഭാരു  വനിഷയലാം  ചര്ച
ടചയനിടനില.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭഭാഗമഭായനിതടന  ജനതഭാദളണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന  പരനിപഭാടനികേടളലഭാലാം  ഞങ്ങള  വലകമഭായനി
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ദരന്തങ്ങളടട  കേഭാലഘടതനില്  ഇടതുപക്ഷ  മുനണനി
ഗവണ്ടമനഭായനിരുനനിടലങ്കനില്  നഭാടനില്  വലനിയ  അപകേടമുണഭാകുമഭായനിരുന
എനഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള വനിലയനിരുതനിയതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ഒരു  അപകേടവലാം  ഉണഭാകേനിലഭായനിരുന.
ഇവനിടട**** ഉളളതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം കരഭാഗനികേളടട എണ്ണലാം വര്ദനിച
വരുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  ടചകയ്യണതസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാതതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  (.....ബഹളലാം.....)
ഞഭാടനഭാനസ്റ്റ്  കചഭാദനികടട,  ശതീ.  കേഭാനലാം  രഭാകജന്ദ്രന  എവനിടട?  ആറസ്റ്റ്  മഭാസമഭായനി
ശതീ.  കേഭാനലാം  രഭാകജന്ദ്രന  മനിണനിയനിടനില,  സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)-ടല  വനിഭഭാഗതീയത
കേഴനിഞ്ഞെ വനി.  എസസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനികനയുലാം മനനിസഭകയയുലാം വലഭാടത ബഭാധനിചകപഭാള
ജനങ്ങള  ആ  മനനിസഭടയ  ടചയടതന്തഭാടണനസ്റ്റ്  അനടത  സനി.പനി.ടഎ.

*  ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം കരഖയനില് നനിനലാം നതീകലാം ടചയ.
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സലാംസഭാന  ടസക്രകടറനിയറ്റുലാം  കേമ്മേനിറ്റനിയുലാം  വനിലയനിരുതനിയ  റനികഭാര്ഡുകേളണസ്റ്റ്.
ഇടതഭാരു തലനിടപഭാളനി സലാംഘമഭാടണനഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന: സര്, ****ആയതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ് കപഭാസനിറ്റതീവസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ് കൂടുനടതനസ്റ്റ് അകദ്ദേഹടത കപഭാടലയുള്ള ഒരഭാള ഇവനിടട പറയഭാന പഭാടനില.
ഇതുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷകനതഭാവഭാടണനസ്റ്റ് ഞങ്ങളഭാരുലാം പറഞ്ഞെനിടനില.  

മനി  .    സതീകര്:  തതീര്ചയഭായുലാം, ****ഉള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട  കരഭാഗലാം
വര്ദനിചടവന വഭാദടമഭാനലാം കരഖയനില് ഉണഭാകേനില. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന
ഇലഭായനിരുനടവങ്കനില്  ഇഗൗ കരഭാഗലാം  നനിയനനികഭാന കേഴനിയുകേയനിലഭായനിരുന എനസ്റ്റ്
ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അകപഭാള ഞഭാന മറുപടനി പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ്. 

മനി  .   സതീകര്: അങ്ങസ്റ്റ്  കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്  ടചയ.  അങ്ങസ്റ്റ്  30  മനിനനിടടടുത്തു.
അവസഭാനനിപനിക്കൂ.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ഞഭാന  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനനില,  കകേരള
ചരനിത്രതനിടല  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  അഴനിമതനി  ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടടയുള്ളതസ്റ്റ്.
ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാകജ,  തതീടവടനിടകഭാള്ള  തടനയഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട  നടക്കുനതസ്റ്റ്.
അകഭാരലതനില്  ഒരു  തര്കവലാം  കവണ.  നനിങ്ങളടട  അഴനിമതനികേള  ഓകരഭാനഭായനി
ഞങ്ങള  പുറത്തുടകേഭാണ്ടുവരുലാം.  ഇനനിയുലാം  ഞങ്ങളടട  കേയ്യനില്  ഫയലകേളണസ്റ്റ്.
ചതീഫസ്റ്റ് ടസക്രടറനി എഴുതനി, ഇനനി ആടരങ്കനിലലാം ഫയല് ടകേഭാടുതഭാല് ശനിക്ഷനിക്കുടമനസ്റ്റ്.
ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനികയഭാടുലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികയഭാടുലാം  ഞഭാന  പറയുന,
എനഭാല് എടന കപരനില് നനിങ്ങള കകേടസടുകണലാം.  ടടധരലമുകണഭാടയനസ്റ്റ്  ഞഭാന
കചഭാദനികഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള മഭാധലമങ്ങടള കുറ്റടപടുത്തുന.

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന):  സര്,  എന്തഭാണസ്റ്റ് അവനിടട പറഞ്ഞു,  ഇവനിടട പറഞ്ഞു
എനപറയുനതസ്റ്റ്,  ഇനനിടയങ്കനിലലാം  വസ്തുതകേള  പറയൂ.  എന്തനിടന  കപരനിലഭാണസ്റ്റ്
നനിങ്ങളടകതനിടര നടപടനിടയടുകഭാന  പറയുനതസ്റ്റ്? അതസ്റ്റ് പറയണലാം.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,   ഇഗൗ  ടസക്രകടറനിയറ്റനില്  നനിനസ്റ്റ്  ഒരു
ഫയല് നഷ്ടടപടഭാല് അവരുടട  കപരനില് നടപടനിടയടുക്കുടമനസ്റ്റ്  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി
പറഞ്ഞു.   വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമമുളള  രഭാജലമഭാണസ്റ്റ്.  10  രൂപ  ഫതീസടചസ്റ്റ്  ആരസ്റ്റ്
കചഭാദനിചഭാലലാം വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാംമൂലലാം വനിവരലാം കേനിട്ടുലാം.  അതനിനസ്റ്റ് ചതീഫസ്റ്റ് ടസക്രടറനി
ആകരയുലാം  വനിരട്ടുകേടയഭാനലാം  കവണ.  ഇവനിടട  ചകനിടകഭാത  ചങ്കരന  എന
*ബഹുമഭാനടപട സതീകറുടട നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം കരഖയനില് നനിനലാം നതീകലാം ടചയ.
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പറഞ്ഞെതുകപഭാടലയഭാണസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിടകഭാത ചതീഫസ്റ്റ് ടസക്രടറനി.  മുഖലമനനിടകഭാത
ഡനി.ജനി.പനി.   ഇവരുടട  രണ്ടുകപരുകടയുലാം  നടുവനില്  നനില്ക്കുന  മുഖലമനനി.  ഞഭാന
ആവര്തനിക്കുന.  അഴനിമതനികേളടട  മുഴുവന  പഭവകകേന്ദ്രലാം  മുഖലമനനിയുടട
ഓഫതീസഭാണസ്റ്റ്.  മുഖലമനനിയുടട ടടകേകേള പരനിശുദമടലനസ്റ്റ് പറകയണനിയനിരനിക്കുന.
അകറബലയനിടല മുഴുവന സുഗന്ധദ്രവലങ്ങള ടകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ് ടടകേ കേഴുകേനിയഭാലലാം മനിസര്
പനിണറഭായനി വനിജയന, നനിങ്ങളടട കേയ്യനിടല കേറയുടട ദര്ഗന്ധലാം മഭാറനിടലനസ്റ്റ് പറയഭാന
ഞഭാന  ആഗഹനിക്കുന.   ഇഗൗ  സലാംസഭാനടത  ജനങ്ങടള  വഞ്ചേനിച,  ജനങ്ങളടട
വനിശസ്വഭാസലാം നഷ്ടമഭായ ഇഗൗ സര്കഭാരനിനസ്റ്റ് ഒരു നനിമനിഷലാംകപഭാലലാം അധനികേഭാരതനിലനിരനികഭാന
കേഴനിയനില.  മനിസര് പനിണറഭായനി വനിജയന നനിങ്ങള രഭാജനിവചസ്റ്റ് ഒഴനിയണടമനസ്റ്റ് ഞഭാന
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):
സര്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര  ഇവനിടട
അവതരനിപനിച  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയടത  വളടര  ശകമഭായ  രതീതനിയനില്  ഞഭാന
എതനിര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആറസ്റ്റ്  പതനിറ്റഭാണനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  1957-ടല  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര  മുകനഭാട്ടുവന  ശകനികേടളലഭാലാം  ഇകപഭാഴുലാം  കയഭാജനിചസ്റ്റ്
ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര  നതീങ്ങുന  എനതുതടനയഭാണസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്
അനുഭവതനില്നനിനലാം  മനസനിലഭാകുനതസ്റ്റ്.  വലതലസ്ത  വനിഷയങ്ങടള
അടനിസഭാനടപടുതനിയഭാണസ്റ്റ്  \കേഭാരലങ്ങള  പറയുനതസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  രഭാജലടത
മഭാധലമങ്ങളനിലൂടട ചര്ച ടചയ്യടപടുന വനിഷയങ്ങടള ആധഭാരമഭാകനിയഭാണസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയലാം  അവതരനിപനിച  അവതഭാരകേന  ഉളടപടടയുള്ളവര്  കേഭാരലങ്ങള
ചൂണനികഭാണനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സസ്വര്ണ്ണകടത്തുമഭായനി  ബന്ധടപട  വനിഷയങ്ങളനില്
മുഖലമനനിയുടട  ആഫതീസനിടന  കകേന്ദ്രതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  എലഭാതരതനിലമുള്ള
കേഭാരലങ്ങള  ആകരഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒനനിനുപനിറടകേ  ഒനഭായനി  പചരണങ്ങള
നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  കകേസസ്റ്റ്  എന.ടഎ.എ.  കനരനിടസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനികണടമനസ്റ്റ്  ആവശലടപടതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയഭാടണനസ്റ്റ്
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷതനിനുലാം വനികയഭാജനിപനിടലനഭാണസ്റ്റ്
കേരുതുനതസ്റ്റ്.   കകേഭാടതനിയനിലലാം  ആ  പരഭാമര്ശലാം  വനതഭാണസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.എ.-യുടട
വരകവഭാടട,  അവരുടട  അകനസ്വഷണലാം   ഒരുവശതസ്റ്റ്  നടക്കുന,  കേള്ളകടത്തുമഭായനി
ബന്ധടപടസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം  നടക്കുന,  അകതഭാടടഭാപലാം  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്
ഡയറക്ടകററ്റനിടന  അകനസ്വഷണവലാം  നടക്കുന.  അവതഭാരകേന  ഇവനിടട
ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാടല,  സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷണടതക്കുറനിചഭാടണങ്കനില്
അവര്കൂടനി   വരണടമനസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം  ഇടയനിടയസ്റ്റ്  പറയുന.  ആരകനസ്വഷനിചഭാലലാം
ഇഗൗ രഭാജലമഭാടകേയുലാം  കലഭാകേമഭാടകേയുലാം  കകേളകതക വനിധതനില്  ബഹുമഭാനടപട
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മുഖലമനനി പരസലമഭായനി പറഞ്ഞെ കേഭാരലലാം,  ഇതുമഭായനി ബന്ധടപട അകനസ്വഷണങ്ങള
എവനിടടവടര  വനഭാലലാം  കുഴപമനില,  അകനസ്വഷണലാം  നടകടട,  നനിജദുഃസനിതനി
കബഭാധലടപടടട  എനഭാണസ്റ്റ്.   അതുമഭായനി  ബന്ധടപട  അകനസ്വഷണങ്ങള ഇകപഭാള
നതീങ്ങുന,  അതസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ഏതഭാണസ്റ്റ്  50  ദനിവസകഭാലമഭായനി
നതീണ്ടുനനില്ക്കുന അകനസ്വഷണലാം മൂനസ്റ്റ് ഏജനസനികേള നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം
നമുടകലഭാലാം അറനിയഭാവനതുകപഭാടല കകേന്ദ്ര വനികദശകേഭാരല വകുപസ്റ്റ് ഉളടപടടയുള്ളവര്
അതനില്  കേഭാണനിക്കുന  ജഭാഗത  എനമഭാത്രമുണസ്റ്റ്  എനകേഭാരലലാം  കനഭാകകണതുണസ്റ്റ്.
ആടരടയങ്കനിലലാം  രക്ഷനിടചടുകഭാനുള്ള  തഭാത്പരലകമഭാ  അതനിനുകവണനിയുള്ള
നതീകകമഭാ  കകേന്ദ്രഭരണകേര്തഭാകളകസ്റ്റ്  ഉളടപടടയുകണഭാ  എന  സലാംശയമഭാണസ്റ്റ്
ഇഗൗ  അകനസ്വഷണതനിലടനതീളലാം  ചനികേഞ്ഞുകനഭാകനിയഭാല്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട   മുഖലമനനി  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം  നടകടട,  അകനസ്വഷണലാം
എടന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  വടര  വരനികേയഭാടണങ്കനിലലാം  കുഴപമനിടലനഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതലഭാലാം
എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവന  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങടനടയലഭാമുണഭായനിരനിടക  പുകേമറ
സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം  നനിജദുഃസനിതനിയനിടലതഭാടത,  അതനിടന  അവസഭാന
രൂപതനിടലതഭാടത, അതനിടല ടതറ്റുകുറ്റങ്ങള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വലകമഭായ രതീതനിയനില്
ഒരു നനിഗമനതനിടലതഭാതനിരനിടക,  ഇകപഭാഴുലാം   മുഖലമനനിടയയുലാം  അകദ്ദേഹതനിടന
ഓഫതീസനിടനയുലാം അതുവഴനി ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഗവണ്ടമനനിടനയുലാം
പതനിക്കൂടനില്  കേയറ്റനി  നനിര്തനി  വനിചഭാരണ  ടചയ്യുന  രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇകഭാരലതനില്
ടചയനിരനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.  പതനിപക്ഷടത സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം
അവര്  എകന്തഭാ  അത്ഭുതകേരമഭായ  കേഭാരലലാം  നടത്തുനടവനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളടട  മുമ്പനില്
കബഭാദലടപടുതഭാന ഇതരടമഭാരു അവസരലാം ഉപകയഭാഗനിചടവനലഭാടത നലഭായമഭായ
രതീതനിയനില്  ഇതനില്  കേഭാതലഭായ ഏടതങ്കനിലലാം  വനിഷയങ്ങള അവതരനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്,
കേഭാരലകേഭാരണസഹനിതലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപട  ഏടതങ്കനിലലാം  വനിഷയതനില്
ഗവണ്ടമനനികനഭാ,  മുഖലമനനികകഭാ,  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനികനഭാ
ഉതരവഭാദനിതസ്വമുടണനസ്റ്റ്  കബഭാധലടപടുതഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  പനിനസനിപല്
ടസക്രടറനിയഭായനിരുന  എലാം. ശനിവശങ്കറനിടന പവര്തനടതക്കുറനിചസ്റ്റ് പറഞ്ഞെകപഭാള
സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടത്തുമഭായനി  ബന്ധമുള്ള  സതീയുമഭായനി  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  സഗൗഹൃദവലാം
അടുപവമുണസ്റ്റ്  എനള്ളതുലാം  അടതഭാരു  വഴനിവനിട  സഗൗഹൃദമഭാടണന  രതീതനിയനികലയസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങള വരനികേയുലാം ടചയ സനര്ഭതനില് കൂടുതല് ആകലഭാചനകേള നടതഭാടത,
അടനിയന്തരമഭായനി  പഭാഥമനികേ  അകനസ്വഷണലാം  നടതനി  അകദ്ദേഹടത
തല്സഭാനത്തുനനിനസ്റ്റ്  നതീക്കുകേയുലാം  തുടര്നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിടന  കപരനില്   നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് മുഖലമനനിയുലാം ഗവണ്ടമനലാം മുകനഭാട്ടുകപഭായതസ്റ്റ്.
അകനസ്വഷണവമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം  കപടര  അറസസ്റ്റ്  ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്,
അറസ്റ്റുടചയനിട്ടുള്ളവടര സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങടളഭാടക മനസനിലഭാകകണതുണസ്റ്റ്.
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അവരുടട രഭാഷതീയബന്ധങ്ങളലാം മറ്റസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങളമുളടപടട അകനസ്വഷനികഭാവനതഭാണസ്റ്റ്.
അതനിടനക്കുറനിടചഭാനലാം  ഒരഭാകലഭാചനയുമനിലഭാടത  കകേവലലാം  മുഖലമനനിയുടട
ഓഫതീസനിടന  കകേന്ദ്രതീകേരനിചലാം  അതുവഴനി  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
ഗവണ്ടമനനിടന   എതനിര്ക്കുനതനിനുമുള്ള  ഒരവസരടമന  നനിലയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള
ടകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിടന അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ് അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം
അവതരനിപനിചടതനസ്റ്റ് കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.  

ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷകഭാലടത  പവര്തനങ്ങടളക്കുറനിചസ്റ്റ്
ഇവനിടട  സലാംസഭാരനിച  ബഹുമഭാനലരഭായ  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്   ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരലങ്ങള
വനിശദതീകേരനിചതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അവ  ഞഭാന  ആവര്തനിക്കുനനില.  കകേരളതനിടല
ജനങ്ങളടട മുമ്പഭാടകേ വച പകേടനപത്രനികേയനില് ചൂണനികഭാണനിച മനിക കേഭാരലങ്ങളലാം
നഭാലര  വര്ഷകതഭാടടുക്കുന  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്   പൂര്തതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാടണന
വസ്തുത  ആര്ടകങ്കനിലലാം  നനികഷധനികഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  അതുമഭായനി
ബന്ധടപടസ്റ്റ്  നടതനിയ  പവര്തനങ്ങടള  സലാംബന്ധനിച  കപഭാഗസസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ട്ടുകേളളടപടട  ജനസമക്ഷലാം  അവതരനിപനിചഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  മുകമ്പഭാട്ടു
കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  ഗവണ്ടമനനിടന  കനഭാകനിയഭാണനിടതലഭാലാം
പറയുനതസ്റ്റ്.  വനിവനിധ കമഖലകേളനില് നടന വനികേസന പവര്തനങ്ങള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ദതീര്ഘമഭായനി  സലാംസഭാരനികഭാന  ഞഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനനില.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,
കേഭാര്ഷനികേലാം,  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്,  ഭക്ഷല-സനിവനില്  സടടപസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിടലഭാടക  നടതനിയനിട്ടുള്ള  പവര്തനങ്ങടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഇവനിടട
പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു. കകേരളതനില് ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളടടയുലാം  പഭാലങ്ങളടടയുലാം
പവര്തനങ്ങള പൂര്തതീകേരനിച. നമുകഭാര്ടകങ്കനിലലാം ഇകഭാരലങ്ങള നനികഷധനികഭാന
കേഴനിയുകമഭാ?  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല  സകേവരനിച  കനടതനിടന  ഫലമഭായനി
നഭാലവര്ഷലാം  പനിനനിടകപഭാള  അഞ്ചുലക്ഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  കേടനവരുനതനിനസ്റ്റ്  അനുകൂല  സഭാഹചരലലാം  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
സൃഷ്ടനിചടവനതുലാം ആര്ടകങ്കനിലലാം നനികഷധനികഭാന കേഴനിയുകമഭാ; ആ സഭാഹചരലങ്ങള
സൃഷ്ടനികഭാനഭാവശലമഭായ  നയതനിടനയുലാം  സമതീപനതനിടനയുലാം  ഫലമഭായനി  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഇഞ്ചേനിഞ്ചേഭായനി മുകമ്പഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭായനിരുന എനതകല യഭാഥഭാര്തലലാം. 

ആകരഭാഗലകമഖലടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  എടന്തലഭാലാം  കുറ്റടപടുതലകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായതസ്റ്റ്?
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളടട  കേഭാരലതനില്  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഉളടപടട  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  ആകക്ഷപനിക്കുനതസ്റ്റ്
അത്ഭുതകേരമഭായനി  കതഭാനകേയഭാണസ്റ്റ്.  മടറ്റടന്തലഭാലാം  പറഞ്ഞെഭാലലാം  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
പതനികരഭാധ  പവര്തന  കേഭാലഘടതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
ഗവണ്ടമനലാം  അതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന  സഖഭാവസ്റ്റ്  പനിണറഭായനി  വനിജയനുലാം
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ഇവനിടടയുണഭായനി  എനതസ്റ്റ്  കനടലാം  തടനയഭാടണനതസ്റ്റ്  ആവര്തനിചസ്റ്റ്  പറകഞ്ഞെ
മതനിയഭാകുകേയുളള.  ഇതസ്റ്റ് ചൂണനികഭാണനിചകപഭാള പരനിഹഭാസരൂകപണ അതടലങ്കനില്
അങ്ങടനയുണഭായതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിടന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  കദഭാഷലാം  എന
അര്തതനിലഭാടണടുതതസ്റ്റ്.  ഒനനിനുപനിറടകേ ഒനഭായനി  2017-ടലയുലാം  2018-ടലയുലാം
2019-ടലയുലാം 2020-ടലയുലാം ഓഖനി ടതഭാട്ടുളള ദരന്തങ്ങള വനകപഭാഴുലാം ദരന്തബഭാധനിത
കമഖലയനിടല  ജനങ്ങളടട  പശങ്ങള  പരനിഹരനികഭാന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേളണസ്റ്റ്.  അവയുടട ഓകരഭാഘടതനിലമുള്ള കേഭാരലങ്ങള എടുത്തുകനഭാകനിയഭാല്,
ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിനലഭാടത  മടറ്റഭാരു  ഗവണ്ടമനനിനുലാം  ഇതരടമഭാരു  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയുമഭായനിരുനനിടലനസ്റ്റ് കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.  2018-ടല
പതനിസന്ധനിഘടതനില്  ടടവദത്യുതനി  കമഖലയനിടല  ഏകേകദശലാം  ഇരുപതനിയഞ്ചേസ്റ്റ്
ലക്ഷലാം  കേണക്ഷനുകേള  തകേര്നകപഭായനിരുന.  അതനിടനത്തുടര്നണഭായ
സലാംഭവങ്ങളനില് അത്ഭുതകേരമഭായ വനിധതനില് അടനിയന്തര സസ്വഭഭാവകതഭാടുകൂടനി അവ
പുനദുഃസഭാപനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതുലാം  ഇഗൗ  നഭാലരവര്ഷകഭാലതനിനനിടയസ്റ്റ്
ഒരു ദനിവസലാംകപഭാലലാം കലഭാഡസ്റ്റ് ടഷഡനിലാംകഗഭാ പവര്കകടഭാ ഇലഭാടത മുകനഭാട്ടുകപഭായതുലാം
ആര്കഭാണസ്റ്റ്  നനികഷധനികഭാന  കേഴനിയുകേ?  ഏതസ്റ്റ്  വകുടപടുത്തു  കനഭാകനിയഭാലലാം
കേഭാരലങ്ങള  പറയഭാതനിരനികഭാന  കേഴനിയനില.  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലമുണഭായനിട്ടുള്ള
കനടങ്ങള എടുത്തുപറയഭാന കേഴനിയുലാം.  സനിവനില് സടടപസസ്റ്റ് രലാംഗത്തുണഭായ മഭാറ്റങ്ങള
വലതഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  അതനിടന
ഉകപക്ഷനിചകപഭായതഭാണസ്റ്റ്.  രഭാജലടത ഭക്ഷലവനിതരണ കമഖലയനില് നടപനിലഭാകകണ
പദതനികേളനില്നനിനലാം മുഖലാംതനിരനിചസ്റ്റ് നനിന യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് പകേരലാം ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരതനില്  വനകപഭാള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാകനി
ആവശലമഭായ  രതീതനിയനിലള്ള  പവര്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  അകതഭാടടഭാപലാം
ദരന്തനഭാളകേളനില്  ഫലപദമഭായ  പവര്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനഭായനി
എലഭായനിടങ്ങളനിലലാം  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  എതനിചടകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചതുലാം  എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ആ  രതീതനിയനില്  ഒനനിടനഭാനസ്റ്റ്  ടമചടപട
രതീതനിയനിലള്ള  പവര്തനങ്ങളമഭായനി  വകുപ്പുകേള  മുകനഭാട്ടുകപഭായകപഭാള,  അവരുടട
പവര്തനങ്ങടള  വനിലയനിരുതഭാനകപഭാലലാം  കൂടഭാകഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പദതനികയതര  ധനഭാഗമന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട  50,000  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വനികേസന
പവര്തനങ്ങള  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നടപഭാകനി.  കേനിഫ്ബനി  പദതനി
ഉളടപടടയുള്ളവയനിലൂടട  കകേരളതനിടല  140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം
വനികേസനതനിനസ്റ്റ് വഴനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ് എനള്ള യഭാഥഭാര്തലലാം നമുകഭാര്ക്കുലാം നനികഷധനികഭാന
കേഴനിയുനതല. ഇഗൗ കമഖലയനിലളള ഗവണ്ടമനനിടന പവര്തനങ്ങള ഓകരഭാനഭായനി
കഭദടപടസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടുവരനികേയുലാം  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ടപഭാതുസമൂഹതനില്  ടമചടപട
അഭനിപഭായമുണഭാകുകേയുലാം ടചയ.  ഇവനിടട  ചൂണനികഭാണനിചതു കപഭാടല ഇടകഭാലതസ്റ്റ്
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നടന ഉപടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന  പഭാലഭാ  കപഭാലള്ള ദതീര്ഘകേഭാല
കുതകേ സതീറ്റുകേളനില്കപഭാലലാം  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനികസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭായ
വനിധനിടയഴുത്തുണഭായതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനില്  ജനങ്ങളക്കുണഭായ വനിശസ്വഭാസമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  അതനിടനയടനിസഭാനതനില്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  മുകനഭാട്ടു
കപഭാകുകമ്പഭാള,  സസ്വകേഭാരലചഭാനലകേളളടപടട  നടതനിയ  സര്കവ്വയനില്  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതലമുനണനി  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  തുടര്ചയുണഭാകേഭാനുളള  സഭാധലതയുടണനലാം
ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ജനങ്ങള  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  പനിനണയ്ക്കുടമനലാം
വനകപഭാള  അതനിടനതനിടര  പചഭാരകവലകേള  സലാംഘടനിപനികകണതനിടനക്കുറനിചളള
ഗൂഢഭാകലഭാചനയുമഭായഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല പതനിപക്ഷ കേക്ഷനിയുലാം  കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിക്കുന
കേക്ഷനിയുമുളടപടട  കയഭാജനിചസ്റ്റ്  നതീങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രഭരണകേര്തഭാകള  ഇഗൗ
സനര്ഭങ്ങളനിടലലഭാലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  നമുകറനിയഭാലാം.   അവര്
ഒരനികലലാം  ജനകക്ഷമകേരമഭായ  പദതനികേളനിലൂടട  കകേരളകതഭാടസ്റ്റ്  സഗൗഹൃദപരമഭായ
സമതീപനമല  സസ്വതീകേരനിചടതനസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുലാം.  ദരന്തമുണഭായ  നഭാളകേളനില്
ആ  കമഖലകേളനിടല  ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  തഭാല്പരലലാം  കേഭാണനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അവര്
തയ്യഭാറഭായനിടനിടലനതസ്റ്റ്  നമുകറനിയഭാവനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടടയുണഭായ  മഭാറ്റങ്ങടളഭാനലാം
കേണനിടലനസ്റ്റ്  ഇതരടമഭാരു  കവദനിയനില്  പതനിപക്ഷ  കേക്ഷനികേളകസ്റ്റ്  പറയഭാന
കേഴനിയുടമങ്കനിലലാം കകേരളതനിടല ജനങ്ങളടട മുമ്പനില് പറയഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  1,33,000  കപര്കഭാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
അടടഡസ്വസസ്റ്റ്  ടമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  22,000  പുതനിയ  തസ്തനികേകേൾ  സൃഷ്ടനിച.
ഇടതഭാനലാം  നനികഷധനികഭാന  കേഴനിയുനതല.  കൂടഭാടത  ആഭലന്തര  വകുപ്പുളടപടട
പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി  പതനിടനഭാനഭായനിരതനിലധനികേലാം  പുതനിയ  തസ്തനികേകേളഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.
അതനിടന ഫലമഭായുണഭായ കനടങ്ങള ടപഭാതുസമൂഹലാം കേഭാണുകേയഭാണസ്റ്റ്. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില്  ഉളടപട  എലഭാവര്ക്കുലാം  കജഭാലനി  കേനിട്ടുനനിടലനതനിടന  കപരനില്
രഭാജലടത ടചറുപകഭാടരയഭാടകേ ഇളകനിവനിടസ്റ്റ്  വലനിയ പചരണകകേഭാലഭാഹലങ്ങളനിലൂടട
ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര  തനിരനിയഭാടമനസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചഭാല്  അതസ്റ്റ്  സഭാധലമഭാകുടമനസ്റ്റ്
കതഭാനനനില.  രഭാജലടത  ജനങ്ങളടട  അനുഭവതനിടനയുലാം  ജതീവനിത
യഭാഥഭാര്തലങ്ങളടടയുലാം  അടനിസഭാനതനില് ഇവനിടടയുണഭായ മഭാറ്റങ്ങളലാം കനടങ്ങളലാം
ടപഭാതുവനികേസനവലാം  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  കേഭാണനിക്കുന  പതനിബദതയുലാം
സമൂഹതനിടല  ദര്ബല  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകസ്റ്റ്  ആശസ്വഭാസകേരമഭായ  രതീതനിയനില്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേളലാം  ഏകേകദശലാം  അനപതനിരണസ്റ്റ്  ലക്ഷകതഭാളമുളള
കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ്  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ടപനഷന  നലനിടകേഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേളടമലഭാലാം  ഇഗൗ നഭാടറനിയുന,  സമൂഹമറനിയുന,  ജനങ്ങളതസ്റ്റ്  അനുഭവനിക്കുന
എനതസ്റ്റ്   കേഭാണഭാനകേഴനിയുന കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  അതരടമഭാരു  സഭാഹചരലതനില്നനിനസ്റ്റ്
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ജനങ്ങളടട  ശദതനിരനിചസ്റ്റ്  യഥഭാര്ത  വനികേസനടത  കേഭാണഭാടത  കപഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ്
പതനിപക്ഷലാം ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്. 

ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെകലഭാ;  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടന കേഭാലയളവനില്
രകണകേഭാല്  ലക്ഷലാം  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചടകേഭാടുതതസ്റ്റ്,  അവകശഷനിക്കുന  മൂനസ്റ്റ്
ലക്ഷലാം വതീടുകേള മഭാര്ചസ്റ്റ് മഭാസതനില് പൂര്തതീകേരനികഭാന കേഴനിയുന അവസയനിലകല;
ഇതസ്റ്റ് കൃതലമഭായ കേണക്കുകേളടട അടനിസഭാനതനില് കബഭാധലടപടുതഭാന കേഴനിയുന
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഏടതങ്കനിലലാം  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുടവനസ്റ്റ്  ആടരങ്കനിലലാം
അവകേഭാശടപടുടനങ്കനില്  അതരലാം  ആളകേള  പൂര്തതീകേരനിചടകേഭാടുത  വതീടുകേളടട
എണ്ണലാംകൂടനി  കബഭാധലടപടുതഭാന  ബഭാധലസരഭാടണനഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സനര്ഭതനില്
എനനികസ്റ്റ് ചൂണനികഭാണനികഭാനുള്ളതസ്റ്റ്. 

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  ):  സര്,  ടടലഫസ്റ്റ്   മനിഷടന
കേഭാരലതനില്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  എടന്തങ്കനിലലാം  പങകണഭാ?   ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  നടത്തുനതസ്റ്റ്
കവടറയഭാളകേളഭാണസ്റ്റ്.  ഹഗൗസനിലാംഗനിനസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് കേഭാരലമഭാണനിവനിടട;  പനിടന എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ് ഇതനിടനപറ്റനി പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനികനഭാടുള്ള  എലഭാ
ബഹുമഭാനകതഭാടുലാംകൂടനി പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്,  വതീണനിടലാം വനിദലയഭാക്കുന  ഏര്പഭാടഭാണനിതസ്റ്റ്.
ടടലഫസ്റ്റ്  പദതനി  ഒരു  മനിഷനഭാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  എങ്ങടന  നടപഭാകണടമനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളടട  കനതൃതസ്വതനിലഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാകഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്,  അതനിടന  അടനിസഭാനതനിൽ  അതസ്റ്റ്
നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിടന  ടസലക്ഷനസ്റ്റ്  ഒരു  സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് ടകേഭാടുക്കുനതനിനുലാം മടറ്റലഭാകേഭാരലങ്ങടളക്കുറനിചമുളള വലകമഭായ ധഭാരണയുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  അറനിയഭാതതുടകേഭാണല.  അതറനിഞ്ഞെഭാലലാം  വതീണ്ടുലാം  ആളകേളടട
ശദതനിരനിക്കുനതനിനുകവണനി  വതീണനിടലാം  വനിദലയഭാക്കുന  ഏര്പഭാടനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹലാം  ഇതരലാം  കേഭാരലങ്ങള  ഇവനിടട  ഉദരനിക്കുനടതനഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്
പറയഭാനുളളതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  പഭാവര്തനികേമഭാകനിയ  ജനകക്ഷമകേരമഭായ  പദതനികേള
കകേരളതീയസമൂഹലാം  ടപഭാതുവനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുടണനളളതഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാനനിവനിടട
ചൂണനികഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം  ജനങ്ങളടട
ഇടടപടലണഭായഭാലലാം  ഏതസ്റ്റ്  തരതനിലളള   അകനസ്വഷണങ്ങളലാം  ആരുടടമുനനിലലാം
ടവടനിത്തുറനസ്റ്റ്  പറയഭാന  കേഴനിയുന,  100  ശതമഭാനലാം  അലാംഗതീകേരനികടപടുന
നനിലപഭാടഭാണുളളതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  അതുമഭായനി
ബന്ധടപട കേഭാരലലാം പറയഭാന കപഭാകുകേയഭാടണനസ്റ്റ് കനരടത സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
പകക്ഷ,  അകദ്ദേഹലാം  തനിരനിചലാംമറനിചലാം  വഭായനിച  കൂടതനില്  അതനില്  സസ്വതീകേരനികകണ
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നടപടനികേള  എന്തഭായനിരുനടവനലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധടപട  കേഭാരലങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുടണനലാം  വളടര  വലകമഭായനി  ആ  കുറനിപനിലൂടട  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇടതഭാടക  പറഞ്ഞുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതലഭാളകേടള  ആശയക്കുഴപതനിലഭാക്കുനതുലാം
അതനിടന അടനിസഭാനതനില് സമൂഹതനില് ടതറ്റനിദഭാരണ പരത്തുന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതുലാം.  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിൽ  വനികേസനമുണസ്റ്റ്.  തതീരകദശകമഖലടയ
ടമചടപടുത്തുന രതീതനിയനില്  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  കമഖലയനിടല  പശങ്ങള പരനിഹരനികഭാന
'പുനര്കഗഹലാം'  കപഭാലള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാകഭാന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച.  എവനിടടടയഭാടക  അധദുഃസനിതരുടടയുലാം  പയഭാസടപടുനവരുടടയുലാം
വനിഷയങ്ങളകണഭാ  അവനിടടടയഭാടക  വലനിയ  പതതീക്ഷ  വളര്തതകരതീതനിയനില്
അനുകൂല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്   മുകനഭാട്ടുകപഭാകുന  ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര
ഉനയനിചനിട്ടുള്ള ഇഗൗ ആകക്ഷപങ്ങളലാം ആകരഭാപണങ്ങളലാം അടനിസഭാനരഹനിതമഭാടണനലാം
ഈ അവനിശസ്വഭാസ പകമയതനിടന ശകമഭായനി എതനിര്കകണതഭാടണനലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
ഇഗൗ സനര്ഭതനില് ഞഭാന പറയഭാനഭാഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്. 

മനി  .   സതീകര്:  സഭഭാനടപടനികേള  ടടലവഭായനി  ടടലനികേഭാസസ്റ്റ്

ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   കലഭാകേലാം  മുഴുവനുലാം  കേണ്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗങ്ങള  ഇങ്ങടന  ചുറ്റനികറങ്ങനി  നടകരുതസ്റ്റ്.   ദയവഭായനി

സതീറ്റനിലനിരനിക്കൂ.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  ഞഭാനനിവനിടട ഒരു ആകരഭാപണലാം ഉനയനിച.

റവനന്യൂ വകുപനില് നടക്കുന കേഭാരലലാം  അങ്ങസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞെനിടലനസ്റ്റ് റവനന്യൂ ടസക്രടറനികസ്റ്റ്

എഴുതനിയ  കേതഭാണസ്റ്റ്  എടന  കേയ്യനിലള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികസ്റ്റ്

എഴുതനിയതഭാടണങ്കനില്  എനനികസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകുലാം.  ഇഗൗ  കേതനിലള്ളതസ്റ്റ്

ശതീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരടന  ഒപഭാണസ്റ്റ്.  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഒരക്ഷരലാം

പറഞ്ഞെനിലകലഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി

അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ് പരഭാമര്ശനിക്കുടമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞഭാന എഴുതനിയതനിടനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്

അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  ഇതരലാം  ഉതരവകേള

പുറടപടുവനികകണടതനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  വലകമഭായനി  ഞഭാനതനില്

ചൂണനികഭാണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അങ്ങനിവനിടട  കരഖടപടുത്തുകേയുലാം  ടചയ.

ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപഭാണസ്റ്റ്  ഉതരവനിറകനിയതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതുമഭായനി

ബന്ധടപട  കേഭാരലങ്ങള  വനകപഭാള  ഇന  രൂപതനിലഭാണസ്റ്റ്  ടചകയ്യണടതനസ്റ്റ്

നനിര്കദ്ദേശനിച കേതഭാണസ്റ്റ് അങ്ങനിവനിടട വഭായനിചതസ്റ്റ്. 
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ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വനനിത-ശനിശുവനികേസനവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ  ടതീചര്):  സര്,  കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്
പസലാംഗനിചകപഭാള കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധവമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്
ചനില  അഴനിമതനികേള  നടതനിയനിട്ടുടണനസ്റ്റ്  ഉനയനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആകരഭാപണലാം
ഉനയനികഭാനകവണനി  കനരടത  എഴുതനിതന  വഭാചകേലാം  കേണകപഭാള  എന്തഭാണസ്റ്റ്
ഉനയനികഭാന  കപഭാകുനടതനസ്റ്റ്  വനിചഭാരനിചസ്റ്റ്  ഞഭാന  അത്ഭുതടപട്ടുകപഭായനി.  പകക്ഷ,
അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെകപഭാള  ആകരഭാപണങ്ങള  എത്ര  ദര്ബലമഭായനിരുനടവനസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകഭാന  സഭാധനിച.   അകദ്ദേഹലാം  അഞ്ചേഭാറസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  പനിറകേനികലഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകയഭാ
എടനഭാരു  സലാംശയലാം.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  കകേരള  ടമഡനികല്
സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  എലഭാ  തരതനിലമുളള
പര്കചസുലാം  നടത്തുനതസ്റ്റ്.   സുതഭാരലവലാം  നനിയമപരവമഭായ  എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളലാം
പഭാലനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുനടതനസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയകശഷലാം  സ്തുതലര്ഹമഭായ  പവര്തനമഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  ടമഡനികല്
സര്വ്വതീസസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ്റഡനിടന കനതൃതസ്വതനില് നടതനിയതസ്റ്റ്.    നമ്മുടട
രഭാജലതനിടന  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  കലഭാകേതസ്റ്റ്  പലയനിടത്തുലാം   ഉണഭായതുകപഭാടല
സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളലാം മരുനലാം ലഭലമഭാകേഭാടതഭാരു അവസയുണഭാകേഭാതനിരനികഭാന
ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് ശകദയമഭായ പവര്തനലാം
കേഭാഴ്ചവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങകളഭാ  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ മറ്റസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ ഇലഭാതതുടകേഭാണ്ടുള്ള പയഭാസലാം നമുകനുഭവ
ടപകടണനി  വനനിടനില.  എനഭാല്,  അങ്ങടനടയഭാരു പയഭാസലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനികഭാന
സഭാഹസനികേമഭായനിതടന  കകേരള  ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറ്റഡനിനസ്റ്റ്  പവര്തനികകണതഭായനി  വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2020  ജനുവരനി  മഭാസതനില്
ആദലമഭായനി  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയകപഭാള  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ വലകനിസുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള,  പനി.പനി.ഇ.  കേനിറ്റസ്റ്റ്
അതുകപഭാടല മറ്റസ്റ്റ് ലകബഭാറടറനി ഉപകേരണങ്ങടളലഭാലാം കേഭാകലക്കൂടനി കശഖരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
പരനിശമനിക്കുകേയുണഭായനി. അതസ്റ്റ് കകേരളതനിടന ഒരു സസ്വഭഭാവമഭാണസ്റ്റ്.   

5.00 PM]              

 എത്രതടന  ധനലാം  ടചലവഭായഭാലലാം  ആവശലമുള്ളടതലഭാലാം  കൃതലമഭായനി
കശഖരനിചവയണടമന  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  നനിര്കദ്ദേശതനിടന
അടനിസഭാനതനില്  ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്  ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറ്റഡനിടന  ചുമതലടപടുത്തുകേയുലാം  കൃതലമഭായനി  കശഖരനിചവയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ടചയ.  അതസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്  എളപമഭായനിരുനനില.  കലഭാകേലാം  മുഴുവന  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
പടര്നപനിടനിചകപഭാള  മഭാര്കറ്റനില്  മരുനനിനുലാം  മറ്റുലാം  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവടപടനിരുന.
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കേമ്പനനികേള  പലതുലാം  കചഭാദനിചതനിടന  കേഭാല്ഭഭാഗലാംകപഭാലലാം  സസപ  ടചയ്യഭാന
തയ്യഭാറഭാകേഭാത  അവസയുണഭായനിരുന.  പകക്ഷ,  നമ്മേള  മുനകൂടനി  ഇടടപടതനിടന
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളതനില്  അത്രയുലാം  കഷഭാര്കടജസ്റ്റ്   വനനില  എനള്ളതസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്കഭാരനിടന  ഇടടപടലനിടന  ഗുണലാം  കൂടനി  സൂചനിപനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  കനരടത
രണ്ടുതവണ 'നനിപ' സവറസസ്റ്റ് വനകപഭാള കശഖരനിചവച പനി.പനി.ഇ. കേനിറ്റുലാം മറ്റുലാം കുറചസ്റ്റ്
കസഭാക്കുണഭായനിരുനതുടകേഭാണസ്റ്റ് തുടകതനില് വലനിടയഭാരു കുറവസ്റ്റ് അനുഭവടപടഭാടത
തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചടവനതസ്റ്റ് വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനനിടയനില് ഈ
കരഭാഗലാം  വലഭാപനികഭാനനിടയുടണനസ്റ്റ്  കേണ്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  മഭാര്കറ്റനില്  ഇടടപടസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്
അവശലസഭാധനങ്ങള കശഖരനികഭാന  തുടങ്ങനി.  ടസയര്  പഭാര്ട്സുകേള,  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുകള,  ലകബഭാറടറനി  ഉപകേരണങ്ങള,  വലകനിസുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  ധഭാരഭാളമഭായനി  മഭാര്കറ്റസ്റ്റ്  ടചയനിരുനതസ്റ്റ്
സചനയഭായനിരുന.  എനഭാല്  സചനയനില്തടന  ഈ  അസുഖലാം  വന.
സചനയനില്നനിനള്ള  സസപ  കുറഞ്ഞുവനകപഭാള  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ് കലഭാകേത്തുള്ള മറ്റസ്റ്റ് കേമ്പനനികേളമഭായനി നമുകസ്റ്റ് ഇടടപകടണതഭായനി വന.
അടനിയന്തരഘടലാം വനസമയതസ്റ്റ് ഒരു പകതലകേ ഉതരവനിലൂടട കസഭാകസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ്
നനിയമഭാവലനികേളടട  ഇളവകേള,  അതഭായതസ്റ്റ്,  ടഡലനികഗഷന  ഒഭാഫസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനഷലല്
പവറനില് മഭാറ്റലാം വരുതനി; അതസ്റ്റ് സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം ടചയ്യുനതഭാണസ്റ്റ്. അതരലാം മുഴുവന
ഉപകേരണങ്ങളടടയുലാം സലാംഭരണപക്രനിയ പൂര്തനിയഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ് ശമനിചതസ്റ്റ്. പനി.പനി.ഇ.
കേനിറ്റുകേളലാം മഭാസ്ക്കുകേളടമലഭാലാം  കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേളഭായ  DRDO (Defence Research
and  Development  Organisation),  SITRA (South  India  Textile  Research
Association)  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളടട  സര്ടനിഫനികകറ്റഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ
കശഖരനികഭാന  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  300  രൂപയസ്റ്റ്
പനി.പനി.ഇ.  കേനിറ്റസ്റ്റ്  കേനിട്ടുലാം;  എനനിടസ്റ്റ്  1550  രൂപ  ടചലവഭാകനി  എനഭാണസ്റ്റ്.
അതനിടനടയലഭാലാം  കേണകസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കചഭാദനിചഭാല്  കൃതലമഭായനി
പറ ഞ്ഞുടകേഭാടുകഭാലാം.  മഭാര്കറ്റനില്  നൂറസ്റ്റ്  രൂപയ്ക്കുലാം  പനി.പനി.ഇ  കേനിറ്റസ്റ്റ്  കേനിട്ടുലാം.  പകക്ഷ,
ആ  കേനിറ്റസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിടകഭാടുതഭാല്  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  കവടറ  കേഭാരലടമഭാനമുണഭാകേനില.
ഇതനിടന ഗുണനനിലവഭാരലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നമ്മേള ഉറപ്പുവരുതണലാം. അതനിനസ്റ്റ് DRDO,
SITRA  എനനിവരുടട  സര്ടനിഫനികകറ്റഭാടുകൂടനിയ  മുദ്രയുള്ളവയഭാണസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കേസ്വഭാളനിറ്റനിയുടട  കേഭാരലതനില്  ഒരു  കകേഭാലാംപസമസനിനുലാം  കകേരള
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭായനിടനില.  അകതസമയലാം  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  ടടണര്
ടചയ്യുകമ്പഭാള,  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  ടടണര്  കററ്റസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന  സഭാധനികഭാത
അടലങ്കനില്  അതരതനില് ഇലഭാത സഭാഹചരലതനില്  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  ടടണര് മുകഖന
പര്കചസസ്റ്റ്  ടചയ്യുനണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന  ടചയ്യുകമ്പഭാഴുലാം  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  മതീഡനിയയനില്
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ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ  വനില  മനസനിലഭാക്കുകേയുലാം  അതനില്  കുറഞ്ഞെ  വനിലയസ്റ്റ്
പര്കചസസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന  ശമനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  മറ്റസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിടല  പല
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം   എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കേഭാര്ടസലകസഷന  ഒഴനിവഭാകനി  ഇത്ര
ശഭാസതീയമഭായനി  പര്കചസസ്റ്റ്  ടചയ്യുനടതനസ്റ്റ്   മനനിമഭാര്  വനിളനിചകപഭാള  ഞങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
കചഭാദനിചനിരുന.  കനരടത  തടന  കേമ്പനനികേകളഭാടസ്റ്റ്  കേസ്വഭാടസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്,  ബഭാര്ടഗയനിന
ടചയസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗതനിലൂടട  ഇടടപടതുടകേഭാണസ്റ്റ്  മഭാര്കറ്റനിലള്ള
അവരുടട  മതരതനിനുലാം  ചൂഷണതനിനുലാം  വനികധയമഭായനി  കശഖരനികകണനി
വനനിടനില.  മഭാര്കറ്റസ്റ്റ്  സപസനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  നനിരക്കുകേളമഭായനി  തഭാരതമലലാം
ടചയഭാല് അതനില് കുറഞ്ഞെവനിലയഭാണസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതരതനില്
ടടണര് ടചയസ്റ്റ്  കേനിടഭാടതഭാരു  അവസ  വരുന അടനിയന്തരഘടതനില്  കലഭാകല്
മഭാര്കറ്റനില്നനിനലാം പര്കചസസ്റ്റ് ടചകയ്യണതഭായനിവരുലാം.  പകക്ഷ,  അകപഭാഴുലാം  മഭാര്കറ്റസ്റ്റ്
വനിലയുമഭായനി  തഭാരതമലടപടുതനി  അതനില്  കേറഞ്ഞെവനിലയസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ഇതരലാം
സഭാധനങ്ങടളലഭാലാം  വഭാങ്ങുനതസ്റ്റ്.  കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
പതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനി  ടചലവഴനികകണനി  വനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാംനഭാള
മുഴുവന  ആളകേളക്കുലാം  സഗൗജനലചനികേനിത  ടകേഭാടുകഭാന  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
വരുടമനള്ളതനിടന  കേണക്കുകേടളലഭാലാം  നമ്മുടട  പകലണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടലതടന
പനി.പനി.ഇ.  കേനിറ്റസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  157 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ ടചലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നമുകസ്റ്റ്
തുടകതനില്  4  ലഭാബകേള മഭാത്രകമ ഉണഭായനിരുനള്ളൂ. നനിലവനില് 21  ലഭാബകേളണസ്റ്റ്.
അതനിനഭാവശലമഭായ   PCR  (Polymerase  Chain  Reaction),  Automated  RNA
Extraction  തുടങ്ങനിയ  ടമഷതീനുകേടളലഭാലാം  വഭാകങ്ങണതഭായനി  വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.
220 കകേഭാടനിയനികലടറ  രൂപ  ടടസനിലാംഗസ്റ്റ്  കേനിറ്റുകേള  വഭാങ്ങഭാന  ടചലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിടനടയലഭാലാം  വലകമഭായ  കേണകസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്   ഒഭാഡനിറ്റനിനുലാം  വനികധയമഭാകഭാന
തകവനിധതനില്  കൃതലമഭായനി  സൂക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഞ്ചേസ്റ്റ്  സപസയുടട  അഴനിമതനി
നനിങ്ങളകഭാര്ക്കുലാം  അതനില്  ഉനയനികഭാന  സഭാധനികനില.  ഇതസ്റ്റ്  പഴയകേഭാലമല
എനള്ളതസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകണലാം.  ലഭാബസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങടളലഭാലാം  ടഎ.സനി.എലാം.ആര്.
അപ്രൂവ്ഡസ്റ്റ്  നനിരകനിലഭാണസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുനതസ്റ്റ്.  കകേരള  ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  അങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് സലാംഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടല കരഭാഗ
വര്ദനവനിനനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  ടടസസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  നമ്മേള  ശഭാസതീയമഭായഭാണസ്റ്റ്  ടടസസ്റ്റ്
ടചയ്യഭാന  തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  ഇനവടര  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
പതനികരഭാധനികഭാന  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാഴുലാം  നമ്മുടട
മഭാര്ഗ്ഗലാം  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  നനിയമസഭയനില്  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്
ആദലലാംതടന  mitigation method  എനപറയുകമ്പഭാള,  അനസ്റ്റ് ഞഭാന ഒരു കചഭാദലലാം
കചഭാദനിചനിരുന.  അകമരനികയുടട  method  ആകണഭാ?  അവനിടട പതനിരുപതനിയഞ്ചേസ്റ്റ്
കപര്  മരനിചകപഭായകലഭാ;   അനസ്റ്റ്  ഇരുപതനിയഞ്ചേസ്റ്റ്  കപടര  മരനിചനിട്ടുണഭായനിരുനള്ളൂ.
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എനനിട്ടുലാം  നമ്മേള  പറ ഞ്ഞു,  ആ  method  ആകുകമ്പഭാള  ആളകേള
മരനിചകപഭാകുനണകലഭാ.  പകക്ഷ,  ഇനലാം  mitigation  method  സസ്വതീകേരനിച
അകമരനികയനില്  ഒകനമുകഭാല്  ലക്ഷതനികലടറകപരഭാണസ്റ്റ്  മരനിചതസ്റ്റ്.  നമ്മേള  ആ
method  അല  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്,  നമ്മുടട  method  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കരഭാഗലാം
വര്ദനിചവരുനതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  അതനിടന  ഗഭാഫസ്റ്റ്  തഭാഴനിടകഭാണ്ടുവരുലാം.  കരഭാഗലാം
വരഭാതനിരനികനില,  എലഭാവരുലാം പറഞ്ഞു.  ഗഭാഫസ്റ്റ് തഭാഴ്ത്തുകേ മഭാത്രമല,  നമ്മുടട ടഹല്തസ്റ്റ്
സനിസതനിടന  ശകനി  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  കരഭാഗവലഭാപനതനിടന  ശകനി  health  system
receivers-കനകഭാള  തഭാഴനിവയ്ക്കുകേ;  ഇതഭാണസ്റ്റ്  ഇനലാം  ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഈ  ഉപകേരണങ്ങടളലഭാലാം  കശഖരനിചതുലാം  ലഭാബണഭാകനി  ടടസസ്റ്റ്
നടതനിയതുലാം.  ആദലലാംതടന എലഭാവടരയുലാം  ടടസസ്റ്റ്  ടചകയ്യണ  കേഭാരലമനില.  പകക്ഷ,
ടടസസ്റ്റ്  ചനില  ഘടതനില്  വര്ദനിപനികകണതഭായനിവരുലാം.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
നനിരവധനി  തവണ  പത്രസകമ്മേളനങ്ങളനിടലഭാടക  ഇകഭാരലലാം  വലകമഭായനി
വനിശദതീകേരനിച.  അടതഭാനലാം  കകേളക്കുനണഭാകേനിടലനഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  കതഭാനനതസ്റ്റ്.
കകേടഭാലലാം മനസനിലഭാകേഭാതതുകപഭാടല നടനിക്കുനതഭാകണഭാടയനസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് അറനിയനില.

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  ): സര്,  ഇകപഭാള  നനിങ്ങള
നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  mitigation method  ആണസ്റ്റ്.  Containment  method-ഉലാം
mitigation method-ഉലാം ഒരുമനിചസ്റ്റ് നടതണടമനഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. അതഭാണസ്റ്റ്
ശഭാസതീയ  വശലാം.  നനിങ്ങള  ആകരഭാടുകവണടമങ്കനിലലാം  കചഭാദനിചകനഭാക്കുകേ.
ടതറ്റനിദരനിപനികടപടസ്റ്റ്   കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്  ആളകേള  എനനിടകതനിടര
എഴുതുനതനുസരനിചസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറയരുതസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ഉതരവഭാദനിതസ്വമുള്ള ആളകല? 

ശതീമതനി   ടകേ  .    ടകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  : സര്,  ഞഭാന  അകങ്ങയ്ടകതനിടര
ആവശലമനിലഭാത  ആകരഭാപണലാം  ഉനയനികണടമനസ്റ്റ്  ആഗഹനിക്കുനകതയനില.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  വനതനിനുകശഷലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുലാം  നമ്മേടളലഭാവരുലാം
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഇതനിടന  കനരനിടണടമനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചതഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ഞഭാന  സഭ
അവസഭാനനിക്കുന ഘടതനില് കവടറ ആകരഭാപണമഭായനിടടഭാനലാം വരുനനില. നഭാടനിടല
ജനങ്ങടളലഭാലാം കേഭാണുകേയുലാം കകേളക്കുകേയുലാം ടചയ്യുനണസ്റ്റ്. എത്ര സഭാഹസനികേമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  ഒഭാകരഭാ  നനിമനിഷവലാം  മുകനഭാട്ടുകപഭായതസ്റ്റ്.  എടന്തലഭാലാം  തരതനിലള്ള
പകേടനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  എലഭാവരുടമനസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയനില.  പഭാവടപട
ഗഭാമപഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  പസനിഡനമഭാരുലാം   വഭാര്ഡുടമമ്പര്മഭാരുലാം  അടകമുള്ള  എലഭാ
പഭാര്ടനിയനിടലയുലാം  ആളകേള  ഇതനിനുകവണനി  ഉതഭാഹനിക്കുകമ്പഭാള  ഇവനിടട
എന്തഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളടതനസ്റ്റ് ഇകപഭാള  ആകരഭാപണമഭായനിടടഭാനലാം ഉനയനിക്കുനനില.
പകക്ഷ,  എകനഭാടസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  വനിചഭാരനിച  സതീഡനില്  ടചയ്യഭാന  ചനിലയനിടതസ്റ്റ്
തടസമുണഭാകുനടവനസ്റ്റ്  ചനില  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പഞ്ചേഭായതസ്റ്റ്  പസനിഡനമഭാരടകലാം
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സങ്കടലാം  പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനടകേഭാണഭാടണനസ്റ്റ്  എനനികറനിയനില.  എനനിട്ടുലാം  അവര്
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുലാം  ഗവണ്ടമനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിച  രതീതനിയനില്തടന
ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന  പതനികരഭാധനികഭാന  ശമനിക്കുന.  കേഭാരണലാം,  അവരുടട
പഞ്ചേഭായതനില്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  വര്ദനിചഭാല്  അവര്ക്കുകൂടനി  ബദനിമുടഭാണകലഭാ.
പകക്ഷ, ചനിലയനിടതസ്റ്റ് അങ്ങടനയലഭാത ചനില കേഭാരലങ്ങളണസ്റ്റ്.  Mitigation method
എനസ്റ്റ്   തഭാങ്കള  അനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  containment  method  പഭാടനില  എനള്ള
അര്തതനില്  തടനയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന  അതനിടന  തര്കതനികലയ്ടകഭാനലാം
കപഭാകുനനില.  ഇകപഭാള സസ്വതീകേരനിച  method   എന്തഭാണസ്റ്റ്?  ഇകപഭാള സസ്വതീകേരനിചതുലാം
അകമരനികയനില്  സസ്വതീകേരനിച  mitigation  method  അല.  ക്ലെസര്  വരുടമനസ്റ്റ്
കേണകപഭാള  ക്ലെസര്  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  സഭാറ്റജനിയുണഭാകനി.   കലഭാകസ്റ്റ്ഡഗൗണ്  ലനിഫസ്റ്റ്
ടചയഭാല്  കരഭാഗനികേളടട  എണ്ണലാം  കൂടുടമനസ്റ്റ്  നമ്മേള  പറഞ്ഞു.  Early  celebration
നടതനിടയനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  പറഞ്ഞു.  ഒനലാം  നടതനിയനിടനില.  ആദലടത  ഘടതനില്
നമുക്കുണഭായനിട്ടുള്ള  വനിജയലാം  എലഭാവരുലാം  അലാംഗതീകേരനിച.  അനലാം  നമ്മേള
പറഞ്ഞെടതന്തഭാണസ്റ്റ്?  ആയനിടനില.  കകേരളതനില്  ചനിലകപഭാള  അടുടതഭാരു  wave
വരഭാനുണസ്റ്റ്. കലഭാകസ്റ്റ്ഡഗൗണ് ലനിഫസ്റ്റ് ടചയ്യുകമ്പഭാള വരുലാം. കേഭാരണലാം, ധഭാരഭാളലാം ആളകേള
പുറതസ്റ്റ്  നനിടനഭാടക  വരഭാനുണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  അങ്ങടനകയ  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളൂ.
ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്, 'എലഭാലാം തതീര്ന, ഞങ്ങള വനിജയതനിടന ടകേഭാടുമുടനിയനില് കേയറനി
നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്' എനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെനിടനില. ക്ലെസര് മഭാകനജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ് സഭാറ്റജനിയുണഭാകനിയതുലാം
തതീരകദശതനിനുകവണനി പകതലകേ പഭാന തയ്യഭാറഭാകനിയതുലാം ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില്
പകതലകേ  ടടട്രബല്  പഭാനുണഭാകനിയതുലാം  അങ്ങടന  വരുടമനസ്റ്റ്  കേണനിടഭാണസ്റ്റ്.
ഇനനികപഭാള  നടക്കുനതസ്റ്റ്  ക്ലെസര്  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  സഭാറ്റജനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന
അതനിടനക്കുറനിടചഭാനലാം  വനിശദതീകേരനിക്കുനനില.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്
കചഭാദനിചതുടകേഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു എകനയുള്ളൂ.  കലഭാകേരഭാജലങ്ങളമഭായനി  തടനിചകനഭാക്കുകമ്പഭാള
ഇകപഭാഴുലാം  നമ്മുടട  സഭാനലാം  അത്ര  കമഭാശമല.  കകേസസ്റ്റ്  പതനിനഭായനിരലാം  ആകുടമനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ഞഭാനല.  അതസ്റ്റ്  ടസപ്റ്റലാംബറനില്  വര്ദനികഭാടമനസ്റ്റ്  കേഭാനപൂര്
ടഎ.ടഎ.ടനി.-യുടടയുലാം  ഇവനിടടത  SDMA (State  Disaster  Management
Authority)  യുടടയുലാം  പഠനമുണസ്റ്റ്.  വര്ദനികനില  എനപറയഭാന  ഞഭാനഭാരഭാണസ്റ്റ്?
വര്ദനിക്കുടമനസ്റ്റ്  കേണ്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  പവര്തനികണടമനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുലാം മനനിസഭയുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്.  അതനിനനുസരനിചള്ള പവര്തനമഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാള നടത്തുനതസ്റ്റ്.

ടഹല്തസ്റ്റ് വര്കര്മഭാര്കസ്റ്റ് ശമ്പളലാം ടകേഭാടുക്കുനനിടലന കേഭാരലലാംകൂടനി ഉനയനിച;
എവനിടട  നനിനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  ടമമ്പര്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കേനിടനിയതസ്റ്റ്  എനറനിയനില.
ഇവനിടട കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടസ്റ്റ് കബസനില്,  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  മുകഖന  പല കമഖലകേളനിലഭായനി
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ഇകപഭാള  തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി  പതനിനഭായനിരതനിനടുതസ്റ്റ്  ആളകേടള  എടുത്തു.
അവര്കസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം  വര്ദനിപനിചടകേഭാടുകണടമനഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്. അതനിടന ഓര്ഡറുലാം ഇറങ്ങനി. ഇഗൗ ഓര്ഡറുകേടളലഭാലാം ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷലാം  ഒനസ്റ്റ്  വഭായനിചഭാല്  തരകകടനില.  അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാള
ടകേഭാടുതകപഭാള  പതനിനഭായനിരതനികലടറ  ആളകേള  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ബനികഗഡനിടന
കപഭാര്ടലനില്  കവഭാളണനിയറഭായനി  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കവഭാളണനിയര്  എനപറഞ്ഞെഭാല്
കേഭാശുടകേഭാടുകഭാടതയല;  ഇഗൗ കമഖലയനില് പവര്തനികഭാന സസ്വകമധയഭാ  രജനിസര്
ടചയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കുള്ള  ടട്രയനിനനിലാംഗഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ടകേഭാടുത്തു
ടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം  കുറച  എനസ്റ്റ്  എവനിടടടയങ്കനിലലാം
എടന്തങ്കനിലലാം  വഭാര്ത  കേണനിടസ്റ്റ്  പറയരുതസ്റ്റ്.  ഒരു  കേഭാരലലാം  കൂടനി  പറയുന.
എയര്കപഭാര്ടനില്നനിനസ്റ്റ്  ചുളവനിനസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപഭായനി  എനസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറടഞ്ഞെനസ്റ്റ്
പറയുന. ഞഭാന ആ വഭാകസ്റ്റ് പകയഭാഗനിചനികട ഇല. ഇവനിടട കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന രണഭാലാം
ഘടതനില് ഇറ്റലനിയനില് നനിടനഭാടക ആളകേള വരുകമ്പഭാള എയര്കപഭാര്ടനില് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  യൂണനികവഴല്  സര്സവ്വലനസസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചനിരുനനില.
ആ  സമയതസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിനസ്റ്റ്,  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നനിശയനിച  ടഹല്പസ്റ്റ്  ടഡസനില്
സസ്വകമധയഭാ  വനപറഞ്ഞെവടര  മഭാത്രകമ  നമുകസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകഭാന
കേഴനിയുമഭായനിരുനള്ളൂ.  അങ്ങടന  ചനിലര്  പറഞ്ഞെനില.  അവര്  പുറത്തു  കപഭായനി
എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  എടന്തങ്കനിലടമഭാരു ആകരഭാപണലാം ഉനയനികഭാനകവണനി
ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയല.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  മുകഖന  പര്കചസസ്റ്റ്  നടതനിയതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  ഒട്ടുലാം
അഴനിമതനി  നടനനിടനിടലനസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സഭയുടട  മുമ്പഭാടകേ  ഉറപനിചസ്റ്റ്  പറയഭാന  ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുന.  എടന  പകല്  അതനിടന  വനിശദമഭായ  കേണക്കുണസ്റ്റ്.  സമയലാം
ടടവകേനിയതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  ഓകരഭാനലാം  വഭായനിക്കുനനില.  കൃതലമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചസ്റ്റ്  കേസ്വഭാളനിറ്റനി  അഷസ്വറനസുണഭാകനി  മഭാര്കറ്റനില്നനിനസ്റ്റ്  പതസ്റ്റ്
ടടപസയസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന  സഭാധനലാം  വഭാങ്ങനിടകഭാണ്ടുവരലല.  ഇതസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല
പവര്തകേരുടട  ജതീവന  രക്ഷനികഭാനഭാവശലമഭായ  പവര്തനമഭാണസ്റ്റ്.  PPE  കേനിറ്റസ്റ്റ്
നൂറ്റനിഅനപതസ്റ്റ്  രൂപയസ്റ്റ്  കേനിട്ടുനതസ്റ്റ്  മഭാര്കറ്റനില്നനിനസ്റ്റ്  വനിലകപശനി  വഭാങ്ങനിടകഭാണ്ടു
വകരണ  കേഭാരലമല.  അകദ്ദേഹലാം  അങ്ങടന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ശരനിയഭായനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന ഇഗൗ അഴനിമതനി ആകരഭാപണടത നനികഷധനിക്കുന. വളടര വലകമഭായനി ഏതസ്റ്റ്
കചഭാദലതനിനുലാം  മറുപടനി  പറയഭാന  തയ്യഭാറഭാണസ്റ്റ്.  സതലസന്ധമഭായനി  ഇകഭാരലലാം
നനിര്വ്വഹനിച  കകേരള  ടമഡനികല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷടന  ഞഭാന
അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അത്ര  സഭാഹസനികേമഭായ  ഒരു  പവര്തനലാം  അവര്
ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് ഒരു കേഴമ്പുമനില.



288  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര്:  സര്, ...........

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങസ്റ്റ്  ഉനയനിച  കേഭാരലതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറഞ്ഞു.  ഇതനില്
ഡനികബറ്റനില. ദയവഭായനി ഇതസ്റ്റ് നതീടനിടകേഭാണ്ടുകപഭാകേരുതസ്റ്റ്. 

കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  കുകറകഭാലമഭായനി  ഞഭാടനകന്തഭാ
കഡഭാക്ടറഭാടണനസ്റ്റ്  പറയുന.  ഞഭാന  കവടറ  എവനിടടനനികനഭാ  വഭാങ്ങനിയ
സര്ടനിഫനികടറ്റഭാനമല.  എനനികതസ്റ്റ്  ആടരയുലാം  കേഭാണനികകണ  ആവശലവമനില.
പകക്ഷ,  കവടറഭാനസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുന.  ഞഭാന  ചതീപഭായ  സഭാധനലാം  വഭാങ്ങഭാന
പറഞ്ഞുടവനസ്റ്റ്  ശതീമതനി  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലജ  ടതീചര്  പറഞ്ഞെകലഭാ.  നനിങ്ങള
ചതീപഭായനിട്ടുള്ള  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  395  രൂപയുകടതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകത സമയലാംതടന 1,500 രൂപയുകടതുലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീകര്:   പറഞ്ഞെകലഭാ.....   ഇരനിക്കൂ.....  ഇരനിക്കൂ.....കൂടുതല്  വലകത
വരുതഭാലാം.

കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര്:  സര്, 395 രൂപയുടട ചതീപഭായ സഭാധനലാം വഭാങ്ങനിയതസ്റ്റ്
ആടര പറ്റനികഭാനഭാണസ്റ്റ്; ഇതസ്റ്റ് അകനസ്വഷണ വനികധയമഭാകഭാന തയ്യഭാറുകണഭാ?

മനി  .   സതീകര്:  വലകത വരുതഭാടമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെകലഭാ.

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ  ടതീചര്:  സര്,  എലഭാ  കേസ്വഭാളനിറ്റനിയുലാം
ഉറപ്പുവരുതനിയനിടഭാണസ്റ്റ് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് യഭാടതഭാരു തര്കവമനിലഭാത
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാവനതഭാണസ്റ്റ്......(ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീകര്:    നനിങ്ങള സഭയനില്  ഉനയനിച.  അതനിനസ്റ്റ്   മറുപടനി  പറഞ്ഞു.
പനിടന എനടചയ്യഭാന കേഴനിയുലാം?  ഇതസ്റ്റ്  ശരനിയല. .....(ബഹളലാം).....  ബഹുമഭാനടപട
ടപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സലാംസഭാരനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനിടസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
സലാംസഭാരനികഭാലാം.   

ടപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന):  സര്,
ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ് പസലാംഗതനിടന അവസഭാനലാംവടര സഭാധഭാരണ
പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  പുതുതഭായനി  ഒരു
ആകരഭാപണമഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ഉനയനിചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കേഭാരലലാം മനസനിലഭാകഭാടതയഭാണസ്റ്റ്.  ആ ഫയലകേടളഭാടക അങ്ങയുടട പകലണകലഭാ.
ആ  ഫയല്  യഥഭാര്തമഭായനിരനിക്കുലാം,  അടലനസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുനനില.  ഇവനിടട
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  കഷകസ്റ്റ്പനിയറനിടനടയഭാടക  ഉദരനിച.  അകദ്ദേഹലാം
കഷകസ്റ്റ്പനിയറനിടന  ഉദരനിചതസ്റ്റ്  ശരനിയഭായ  തരതനിലല;  അതസ്റ്റ്  കനഭാകഭാടത
പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  ജൂലനിയസസ്റ്റ്  സതീസടറ  ടകേഭാനനിടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
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'ജൂലനിയസസ്റ്റ്  സതീസര്'  എന  നഭാടകേതനില്നനിനഭാണസ്റ്റ്  ഉനയനിചതസ്റ്റ്.  സതീസടറ
ടകേഭാനവകരഭാടുള്ള കരഭാഷലാം ആളനികതനികഭാന കലഭാകേപശസ്ത പഭഭാഷകേന മഭാര്കസ്റ്റ്
ആനണനി  പസലാംഗനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  -  “Caesar  is  an  honourable  man”  എനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെനിടസ്റ്റ്  അവസഭാനലാം  അവനിടട  എന്തഭാണുണഭായതസ്റ്റ്?  സതീസടറ  ടകേഭാല
ടചയവര്ടകതനിരഭായനി  ജനക്കൂടടത  ഇളകനിവനിടസ്റ്റ്  വഴനിയനില്കണ  മുഴുവന
ആളകേടളയുലാം ടകേഭാല്ലുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതഭാണസ്റ്റ് ആ ഭഭാഗലാം. അതല അകദ്ദേഹലാം ഉനയനിചതസ്റ്റ്.
ആ കൂടതനില് ഒരു കേവനി വന. 'ഞഭാന ഇതനിലള്ളതല, ഞഭാന ഒരു കേവനിയഭാണസ്റ്റ്'. 'നതീ
കേവനിത എഴുതുനതഭാണസ്റ്റ് നനിടന കുറ്റലാം'.  കേഭാലകേള രണഭായനി വലനിചകേതീറനിടയറനിഞ്ഞു.
അകദ്ദേഹലാം  ഉനയനിചതസ്റ്റ്  ജൂലനിയസസ്റ്റ്  സതീസടറ  ടകേഭാന അനുകശഭാചന കയഭാഗതനില്
മഭാര്കസ്റ്റ് ആനണനിയുടട പസലാംഗമഭാണസ്റ്റ്. എനനിടസ്റ്റ് ഉദരനിച. കഷകസ്റ്റ്പനിയര് പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്
''Much Ado  About Nothing''  ഒനമനിലഭായ്മടയപറ്റനിയുള്ള പഭഭാഷണലാം.  കവടറഭാരു
പകയഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  ''full  of  sound and  fury,  signifying nothing.''  ഇകഭാരലതനില്
മറ്റുള്ളവടയഭാടക ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി പറയുലാം.  അതനികലയ്ടകഭാനലാം ഞഭാന
കേടക്കുനനില.  എന്തഭാണുണഭായതസ്റ്റ്? അങ്ങകയഭാടല,  ടപഭാതുടവ  പതനിപക്ഷകതഭാടസ്റ്റ്
ഞഭാനനികപഭാള പറയുനതസ്റ്റ് അങ്ങയുടട വനിലനിടന ഞഭാണ് ടപഭാടനികപഭായനി,  അമ്പനിടന
മുനടയഭാടനിഞ്ഞു  കപഭായനി,  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  എങ്ങുലാം  എതനിയനിടനില.  ഇകങ്ങഭാടടഭാനലാം
വനനില.  ഞങ്ങള  ഒനലാം  കേഭാണുനനില.  അമ്പസ്റ്റ്  എകങ്ങഭാടഭാണസ്റ്റ്  കപഭായടതനസ്റ്റ്
ആര്ക്കുമറനിയനില.  കേഭാരണലാം,  ഞഭാണ്  ടപഭാടനി,  അമ്പസ്റ്റ്  ഒടനിഞ്ഞു.  ഇടതഭാനലാം
ഒരഭാകരഭാപണമല. ഇവനിടട ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി എന്തസ്റ്റ് കുറ്റമഭാണസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്? ഒരു
കുറ്റവലാം ടചയനില. അങ്ങസ്റ്റ് എഴുതനിതനതസ്റ്റ് എന്തഭാണസ്റ്റ്; എനനികനിനസ്റ്റ് ഉച കേഴനിഞ്ഞെഭാണസ്റ്റ്
കേനിടനിയതസ്റ്റ്.  പനിടന  ഇഗൗ  ഫയടലഭാടക  ഞഭാന  എടുക്കുകേയഭായനിരുന;  യഥഭാര്ത
ഫയല്. ഇതഭാണസ്റ്റ് ആകരഭാപണലാം- "കദശതീയപഭാതയുടട ഓരത്തുള്ള കകേഭാടനികണകനിനസ്റ്റ്
വനിലവരുന സര്കഭാര് ഭൂമനി തുച്ഛേമഭായ വനിലയസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരല വലകനികസ്റ്റ് ടടകേമഭാറഭാനുള്ള
ചടവനിരുദവലാം  ക്രമവനിരുദവമഭായ  ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ്  വകുപനിടന  തതീരുമഭാനടത
അഴനിമതനിയുലാം ക്രമകകടുലാം  (കരഖഭാമൂലടമനസ്റ്റ് എഴുതനിയനിടസ്റ്റ്  ടവടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ് എലഭാ
കകേഭാപനിയനിലലാം  ടവടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്)  ഉനയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അനുവഭാദലാം  കേനിടനി.''
കരഖടയഭാനലാം  കേണനില,  അതസ്റ്റ്  അതനിനകേത്തുണഭായനിരനികഭാലാം.  അതസ്റ്റ്  സമ്മേതനിച.
കദശതീയപഭാതയുടട  ഒരു   ടസനസ്റ്റ്  സലലാംകപഭാലലാം  ഞങ്ങള  എടുതനിടനില.
കദശതീയപഭാതയുടട  ഒരു  ടസനസ്റ്റ്  സലലാം  എടുകണടമങ്കനില്  NHAI  (National
Highways Authority of India)-യുടട അനുവഭാദലാം കവണലാം. അടലങ്കനില് MORTH
(Ministry of Road Transport and Highways)-ടന അനുവഭാദലാം കവണലാം. ഞങ്ങള
എടുതനിടനില. എനനികസ്റ്റ് ഇവനിടടവചസ്റ്റ് എടന പസലാംഗലാം അവസഭാനനിപനികഭാലാം. കേഭാരണലാം,
ഞങ്ങള  എടുതനിടനില.  മറുപടനി  തതീര്ന.  പകക്ഷ,  ഞഭാന  ഇവനിടട  നനിര്ത്തുനനില.
അല്പലാംകൂടനി എനനികസ്റ്റ് പറയഭാനുണസ്റ്റ്. 
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കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ടമനനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യുടട
കേതീഴനില്  രണസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളണഭായനിരുന,  ഒനസ്റ്റ്  'ആശസ്വഭാസസ്റ്റ്  ',  മടറ്റഭാനസ്റ്റ്  'പതതീക്ഷ'.
എന്തഭാണസ്റ്റ്  ഇവരുടട  കജഭാലനി?  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ടകേഭാടുക്കുന  പണമടകലാം
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ് ടഷല്ടറുകേള  പണനിയുകേ.  ഇവര്  സസ്വകേഭാരല
കമഖലടയടകഭാണഭാണസ്റ്റ്  ടടണര്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന
സഭാധനികനില.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  പണനിഞ്ഞെ  എത്രകയഭാ  ബസസ്റ്റ്  ടഷല്ടറുകേളണസ്റ്റ്.
സതീകേളകസ്റ്റ്  വനിശമനികഭാനുലാം  പഭാഥമനികേ  കേഭാരലങ്ങള  നനിറകവറ്റഭാനുലാം  കുഞ്ഞുങ്ങടള
കനഭാകഭാനുലാം  കൂടഭാടത  ചഭായ,  കകേഭാഫനി  മുതലഭായവ  ലഭനിക്കുനതുമഭായ  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്
ടഷല്ടറുകേള  ആശസ്വഭാസസ്റ്റ്  പണനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അരൂരനില്  കപഭായഭാല്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്
കേഭാണഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരല കമഖലടയടകഭാണസ്റ്റ് ടടണര് ടചയ്യനിപനിചഭാണസ്റ്റ്
ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  ടറസസ്റ്റ് ഹഗൗസസ്റ്റ്,  കേലഭാനതീന എനനിവ ടടണര് ടചയഭാണസ്റ്റ്
ടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  നഭാഷണല് ടടഹകവകേള ഞങ്ങള ടചയനിടനില;  പകക്ഷ, നഭാഷണല്
ടടഹകവകേള ടചയ്യഭാന എന.എചസ്റ്റ്.എ.ഐ.-കയഭാടസ്റ്റ് പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവനിടടടയലഭാലാം
ഇതുകപഭാടല കേലഭാകരജസ്റ്റ്  കവ-യുലാം കേഴനിഞ്ഞു;  അതഭായതസ്റ്റ് വഭാഹനലാം ഓടുന സലവലാം,
right  of  way  അഥവഭാ ഭഭാവനിയനില് വനികേസനിപനികഭാവന സലവലാം കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് ചനില
സലങ്ങളനില് നഭാലലാം അഞ്ചുലാം ഏകര് സലലാം കറഭാഡനില്നനിനലാം കുറചമഭാറനി ടവറുടത
കേനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങടനയുള്ള സലലാം ഏടറ്റടുതഭാണസ്റ്റ് ഇതുകപഭാലള്ള  way  side
amenities  പണനിയുനതസ്റ്റ്.  മനുഷലനസ്റ്റ്  യഭാത്ര  ടചയ്യുകമ്പഭാള  മൂത്രടമഭാഴനികകണ?
അതനിനുള്ള  സഗൗകേരലങ്ങള  കകേരളതനില്  ഇലകലഭാ.  അടതഭാടക  പരനിഷ്കൃത
രഭാജലങ്ങളനിലകല  ഉള്ളൂ.   ഇതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സലങ്ങള  കേടണതഭാന  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
അങ്ങടന  പതസ്റ്റ്  സലങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  കേടണതനിയതസ്റ്റ്.  അതുലാം
കദശതീയപഭാതയനിലല.  അതനില് ഏടഴണ്ണലാം കലഭാകേ ബഭാങ്കനിടന നനികക്ഷപമുള്ള KSTP
(Kerala State Transport Project)-യുടട കേണ്കട്രഭാളനിലള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യുടട
സലങ്ങളല. അതനില് ഏടഴണ്ണവലാം എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലഭാണസ്റ്റ്.  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യുകടതഭായനി
മൂടനണ്ണമുണസ്റ്റ്. അവ തനിരുവല-കുമ്പഴ, ഏറ്റുമഭാനൂര്-എറണഭാകുളലാം, ചഭാലഭായനി ജലാംഗ്ഷന
adjoining  to  പനി.യു.ടകേ.സനി.  കറഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  എനനിവയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
എനടചയ്യണടമനസ്റ്റ് ഫയല് വന. ഫയല് വനകപഭാള അതനിടന പതനിമൂനഭാമടത
ടസക്ഷനനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ടടണര്  ടചയസ്റ്റ്  ഏജനസനികസ്റ്റ്
ടകേഭാടുകണടമനഭാണസ്റ്റ്.  പതനിനഭാലഭാമടത ടസക്ഷനനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് ടടണര്
ടചകയ്യണ,  കനരനിടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാടമനഭാണസ്റ്റ്.   അകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
എഴുതനി: 'ടടണര് ടചയസ്റ്റ് ടകേഭാടുതഭാല് മതനി'.  അതനിനുമുനപസ്റ്റ് ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ടസക്രടറനി
ശതീ.  രഭാകജഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്  സനിനഹയഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പനിനതീടസ്റ്റ്
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  ടസക്രടറനിയുലാം  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുലാം  അലാംഗതീകേരനിച.   അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്
ഞഭാനുലാം അതനിനുതഭാടഴ ഒപനിട്ടു.  ഒനലാം എഴുതനിയനില.  അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട
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മുഖലമനനി  ഒരു  കേഭാരലലാം  കൂടനി  എഴുതനി,  ഖണ്ഡനികേ  13-ടല  നനിര്കദ്ദേശലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ടചയ്യുകേ;  അതഭായതസ്റ്റ്  ടടണര്  ടചയ്യുകേ.   ടടണര്  വനിളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  ആര്ക്കുലാം
ടകേഭാടുതനിടനില.  ടടണര് ടപഭാടനിചനിടനില.  അകപഭാള അങ്ങടനടയഭാരു ടതറ്റനിദഭാരണ
മഭാറണലാം.  ഒനഭാമതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  കദശതീയപഭാതയല,  രണഭാമതസ്റ്റ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുടട
സലങ്ങള  ടകേ.എസസ്റ്റ്.റ്റനി.പനി.-യുകടതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നനിയമഭാനുസൃതമഭാണസ്റ്റ്.
ഇവനിടടതടന  അങ്ങസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകകണതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  കവണവനിധലാം  പഠനികഭാടത
ആടരങ്കനിലലാം  പറഞ്ഞുതനതസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതുടകേഭാണ്ടു  സലാംഭവനിചതഭാണസ്റ്റ്.   അടലങ്കനില്
അങ്ങടന  സലാംഭവനികനില.  നനിങ്ങളകസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിടയ ആകക്ഷപനിക്കുകേ എടനഭാരു ശതീലമുണകലഭാ. അകപഭാള
ഇതുകൂടനി വചസ്റ്റ് ഇലഭാ വടനിടകേഭാടണഭാരു അടനി.  അങ്ങടനടയഭാരു വടനിയനില. 

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല):  സര്,  ഇതസ്റ്റ്
വഭാസ്തവവനിരുദമഭായ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  ഇതസ്റ്റ് ഇന്തലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷന
എന  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  ഇന്തലയനിടല  പല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം
നടത്തുനതഭാണസ്റ്റ്. നനിങ്ങള ടപഭാതുകമഖലടയപറ്റനി പറയുനവരഭാണസ്റ്റ്. ഇന്തലന ഓയനില്
കകേഭാര്പകറഷടന കേതസ്റ്റ് ഇഗൗ ഫയലനിനകേത്തുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കരഖയനിടലനസ്റ്റ്.
ഞഭാന  ഇതുമുഴുവന  ടകേഭാടുത്തുവനിടഭാലാം.   അകപഭാള  കേഭാണഭാമകലഭാ.  അടലങ്കനില്
കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയഭാലാം.  ഇന്തലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷടന കേത്തുണഭായനിട്ടുലാം അവര്കസ്റ്റ്
ടകേഭാടുകഭാടത  മഭാര്കറ്റസ്റ്റ്  വനിലയലഭാടത  പമഭാണങ്ങളനില്  സൂചനിപനിക്കുന
വനിലയനുസരനിചസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  എഴുതനിയതസ്റ്റ്.
അതഭാണസ്റ്റ്  ടതറ്റഭായ  നടപടനി.  അതുമഭാത്രമല  അതനിടന  പകയഭാജനലാം  കേനിട്ടുനതസ്റ്റ്
സസ്വകേഭാരല  വലകനികേളകഭാണസ്റ്റ്.   പത്തുപതനിനഭാലസ്റ്റ്  കപര്  ഇതനിനുകവണനി  ഇവനിടട
വടമനിടസ്റ്റ്  പറക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാരു  അഴനിമതനിയഭാടണനസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുനതസ്റ്റ്
അതുടകേഭാണ്ടുതടനയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന അതസ്റ്റ് ആവര്തനിക്കുന.

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  ഇങ്ങടന
എഴുതനിയനിട്ടുടണനസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്?  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  ആടകേ
ഇത്രകയ എഴുതനിയനിട്ടുള്ളൂ, ''ഖണ്ഡനികേ  13-ടല നനിര്കദ്ദേശലാം അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് തുടര് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേ''  കവടറഭാനലാം  എഴുതനിയനിടനില.  അങ്ങടന  എഴുതഭാറുമനില.  രണഭാമടത
ഓക്ഷനഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  പറയുനതസ്റ്റ്.  കനരനിടസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാനഭാണസ്റ്റ്  ടസക്ഷന  14-ല്
പറയുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് കവണ.  അതനിനകേതഭാണസ്റ്റ് ഇന്തലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷടന
കേഭാരലലാം  വരുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങടന  കനരനിടസ്റ്റ്  ടഎ.ഒ.സനി.-കസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാന  സഭാധനികനില.
ടടണര് ടചയസ്റ്റ് മഭാത്രകമ ടകേഭാടുകഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. ഖണ്ഡനികേ 13 ഞഭാന വഭായനികഭാലാം.
'The first  auction would  be by  calling  the bids,  RFPs  from companies,
agencies including private.' ഞഭാന പറഞ്ഞെകലഭാ. ആശസ്വഭാസുലാം പതതീക്ഷയുടമഭാടക



292  കകേരള നനിയമസഭ                 ആഗസസ്റ്റ്  24, 2020

ടടപവറ്റസ്റ്റ് ഏജനസനിടയടകഭാണകല പണനി ടചയ്യനിക്കുനതസ്റ്റ്?  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ടറസസ്റ്റ്
ഹഗൗസസ്റ്റ്  ടടണര്  ടചയസ്റ്റ്  ടടപവറ്റസ്റ്റ്  പഭാര്ടനികഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭാണസ്റ്റ്.  അതഭാണനിതസ്റ്റ്;  എനമഭാത്രമല  ഇതനിടന  മഭാനദണ്ഡലാം
എന.എചസ്റ്റ്.എ.ഐ.  ഇറകനിയനിരനിക്കുന  ടടബകലഭാ അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്
ഇതനിലണസ്റ്റ്.  ആ ടടബകലഭാ അനുസരനിചസ്റ്റ് ഇന്തല മുഴുവന എന.എചസ്റ്റ്.എ.ഐ. ടടണര്
ടചയസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പഭാര്ലടമനനില്  ആര്ടകങ്കനിലലാം  ഇതനിടന
എതനിര്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?  കേഴനിയനില.  ഇന്തലന  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
കവണടമങ്കനില്  അതനില്  പടങ്കടുകഭാലാം.  ഞങ്ങള  ഇങ്ങടനടയഭാരു  നല  കേഭാരലലാം
ടചയ്യഭാന നടതനിയ ശമങ്ങളനില് അഴനിമതനിയുടട പശമനിടലനസ്റ്റ് മഭാത്രമല ഇടതഭാടക
അങ്ങയുടട ടതറ്റനിദഭാരണകേളഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന ഒരു കേഭാരലലാം കൂടനി പറയഭാലാം.  അങ്ങയുടട
ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  അതഭായതസ്റ്റ്  2011  കമയസ്റ്റ്  2-ാ  തതീയതനി  റവനന്യൂ
വകുപസ്റ്റ് ഇറകനിയനിരനിക്കുന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഉതരവനില് പറയുനതസ്റ്റ് പഭാടലാം സലാംബന്ധനിച
വലവസകേളഭാണസ്റ്റ്.  ആ  വലവസ  ഏല്പനിച  കേഭാരലതനിനലഭാടത  ഒരു  വകുപസ്റ്റ്  മറ്റസ്റ്റ്
കേഭാരലതനിനസ്റ്റ് ടചയ്യുകേയഭാടണങ്കനില് അതസ്റ്റ് റവനന്യൂ വകുപനിടന അലാംഗതീകേഭാരകതഭാടുകൂടനി
മഭാത്രകമ ടചയ്യഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. . (… ബഹളലാം)...

ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്, .......

മനി  .   സതീകര്: പതീസസ്റ്റ്... പതീസസ്റ്റ്....  ഇരനിക്കൂ.

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഞഭാന  ജനി.ഒ.  അകല  വഭായനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഞഭാന
പറഞ്ഞെനിടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറകഞ്ഞെഭാള.  ഇടയസ്റ്റ്  പറയഭാന  പഭാടനില.  കവണടമങ്കനില്
ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരനസ്റ്റ് സലാംസഭാരനികഭാലാം. അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് എന്തനിനുലാം സസ്വഭാതനലമുണസ്റ്റ്.
ഒരു തരതനിലലാം അകദ്ദേഹടത സസ്വഭാധതീനനികഭാന എനനിക്കുലാം നനിങ്ങളക്കുലാം കേഴനിയനില.
ഇഗൗ സര്കഭാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ഇതസ്റ്റ്  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി-കസ്റ്റ്  കേനിടനിയ  സലമഭാണസ്റ്റ്.
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി-യുമഭായനി ബന്ധടപട അമനിനനിറ്റതീസസ്റ്റ് ഒരുകഭാനുള്ള ഉതരവഭാദനിതസ്വമുണസ്റ്റ്.
എങ്കനില്കപഭാലലാം  ടടണര്  കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുനതനിനുമുകമ്പ  ഇതസ്റ്റ്  റവനന്യൂ
വകുപനില്  അയയ്ക്കുലാം.   അവനിടടനനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചകശഷലാം  കേലഭാബനിനറ്റനില്
കപഭാകുലാം.  അതസ്റ്റ് വരുനകതയുള്ളൂ.  അതനിടനഭാനലാം യഭാടതഭാരു പശവമനില.  നനിങ്ങളടട
ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിച  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഉതരവഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന  വഭായനിചതസ്റ്റ്.  അതനില്  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനിയനിടല  പഭാടനനിരകഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.
അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് നനിങ്ങളടട  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തടന റവനന്യൂ  ജനി.ഒ.-കേള  28-1-2016-ലലാം
6-2-2016-ലലാം  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇടതലഭാലാം  പഭാടനനിരക്കുകേളലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനിയുടട
നനിരക്കുകേളമഭാണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ  നനിരകനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  ..(… ബഹളലാം)....  എടന
വഭാദലാം ഞഭാന അവസഭാനനിപനികചഭാടട.  അതസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ് അകങ്ങയസ്റ്റ് പറയഭാലാം.  ഇതനില്
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എലഭാലാം ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ..(… ബഹളലാം)....   ആ ജനി.  ഒ.  ഞഭാന കേണനില.  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്,
അതസ്റ്റ്  ഞഭാന  കേഭാണണടമനനില.  സഭാധഭാരണ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഉതരവകേള
ടസക്രടറനിമഭാരഭാണസ്റ്റ് കനഭാക്കുനതസ്റ്റ്. മനനിമഭാര് അതസ്റ്റ് കേഭാണഭാകറയനില.  അകപഭാള റവനന്യൂ
വകുപസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.യനില്  പറയുനണസ്റ്റ്.  അകങ്ങയസ്റ്റ്
വഭായനികഭാമകലഭാ.  അതനിടന രണഭാമടത കപജനില് 'The Finance Department has
concurred  to the matter.   The Revenue department has given its consent
subject to the following conditions. (i) Land which is not in possession of
department.''  അതഭായതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട  ടടകേവശമനിലഭാത  ഭൂമനിടയക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്.  ''Tender  to  be  called only  after  getting  consent  from  land
possessing organiser.''  ഇതസ്റ്റ് ഞങ്ങളടട ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ് അകപഭാള അതസ്റ്റ് ബഭാധകേമല.
''(ii)  The lease  agreement  with  successful  bidder  to  be signed  after  the
consent  of  Revenue  Department.''  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  ലതീസസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
ടകേഭാടുക്കുനകതയുള്ളൂ.  അതസ്റ്റ്  ടപഭാടനിചകേഴനിഞ്ഞെഭാല്  റവനന്യൂ  വകുപനിടന
അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാടത ടചയ്യഭാന സഭാധനികനില.  പനിടന അതസ്റ്റ് കേലഭാബനിനറ്റനിലലാം കപഭാകുലാം.
ഇടതഭാനലാം  ടവറുടത  ആര്ക്കുലാം  ടകേഭാടുതതല.  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനികഭാടത ഞഭാന ഒനലാം ടചയ്യനില.  എനനികസ്റ്റ് അധനികേടമഭാനലാം
പറയഭാനനില.   എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളലാം  പഭാലനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ടചയ  ഒരു  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങയുടട  ആകരഭാപണതനില്തടന  ഇതസ്റ്റ്  കദശതീയപഭാതയഭാടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.
അല, ഞങ്ങള അതസ്റ്റ് ടചയനിടനില. അങ്ങടന ടചയ്യഭാന ഞങ്ങളകസ്റ്റ് അധനികേഭാരവമനില.
ഇതനിടന എലഭാ അനുമതനിയുലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒടുവനില് ഇതനിടന ഡനിടടസനുലാം മറ്റസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങളലാം  തയ്യഭാറഭാകഭാന  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ചതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്,
ആര്കനിടടക്ചറനികനഭാടുലാം ചതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര്, ഡനിടടസകനഭാടുമഭാണസ്റ്റ്.  അലഭാടത ഒരു
കേഭാരലവലാം ടചയനിടനില.  ഇതനിടന എലഭാ നടപടനിക്രമങ്ങളലാം പഭാലനിക്കുലാം.  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്
ഒരു  തരതനിലലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  വലഭാകുലടപകടണതനില.   അകങ്ങയസ്റ്റ്  ടതറ്റഭായനി  കേനിടനിയ
വനിവരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്;  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  പഠനിചടകേഭാളലാം.  ഇനനി  അകങ്ങയസ്റ്റ്
പറയഭാനുടണങ്കനില് പറയഭാലാം.  ടടണര് മുകഖന ടചയഭാല് മതനി എനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഞങ്ങള അലാംഗതീകേരനിച.  

ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല: സര്, ഞഭാന ടവറുടത പറയുനതല.  ഇഗൗ കേടലഭാസസ്റ്റ്
മുഴുവന വഭായനിചനിടഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  എടന ആരുലാം ടതറ്റനിദരനിപനിചനിടനില.  നനിങ്ങള
സസ്വകേഭാരല  വലകനികേളകസ്റ്റ്  കറഭാഡരനികേനിലള്ള  ഭൂമനി  മുഴുവന  പതനിചടകേഭാടുകഭാനുള്ള
നടപടനിയുമഭായനി  വനകപഭാള  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  എതനിര്ത്തു.   ഒരു  കേഭാരലലാം  കൂടനി.
As  per  the direction of  the Secretary  over  the phone,   the file  is  to be
returned  to  the  section. മനനിടയഭാനലാം  കേഭാകണണ;  ഫയല്  ടസക്ഷനനികലയസ്റ്റ്
തടന തനിരനിചവനിട്ടുടകേഭാള്ളഭാന ടസക്രടറനി കഫഭാണനിലൂടട പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ടസക്രടറനിടയ കുറ്റഭാകരഭാപനിതനഭാകരുതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളകസ്റ്റ് യഭാടതഭാരു ആകക്ഷപവമനില.  ഞഭാന പറഞ്ഞെകലഭാ;  പതസ്റ്റ് സലങ്ങള
കേടണതനിയതനില്  ഏടഴണ്ണലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.-യുടടയുലാം  മൂടനണ്ണലാം  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-
യുകടതുമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില് ആടകേ നമുകസ്റ്റ് 40000 കേനികലഭാമതീറ്റര് കറഭാഡുണസ്റ്റ്.  ഒനലാം
ടകേഭാടുക്കുനനില.  ടതറ്റനിദഭാരണ എനസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്. എനനികസ്റ്റ്
ഇനനി കൂടുതടലഭാനലാം പറയഭാനനില.  അകങ്ങയസ്റ്റ് എനകവണടമങ്കനിലലാം പറയഭാലാം.  അങ്ങസ്റ്റ്
തനിരുതണലാം.  അങ്ങസ്റ്റ്  മനദുഃപൂര്വ്വലാം  അലഭായനിരനികഭാലാം  ഇടതഭാടക  പറയുനതസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള ഇലഭാവടനി  ടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് അടനിചതസ്റ്റ്.   വടനിയനില.  ടടകേ ടകേഭാണസ്റ്റ് ടവറുടത
വതീശനിയതഭാണസ്റ്റ്.  ...(ബഹളലാം)....  ഞഭാന  ഒരനികലലാം  കേളനിയഭാക്കുകേയല.  അങ്ങടന
പറയരുതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് ഒരനികലലാം ഇതസ്റ്റ് ഒരു അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണമഭായനി ഉനയനികകണ
കേഭാരലമല.  ഒരു വസ്തുതയുമനിലഭാത കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പറയുന എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളലാം
പഭാലനിടചങ്കനില്  പനിടന  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  object  ടചയടകേഭാണസ്റ്റ്  റവനന്യൂ
ടസക്രടറനികസ്റ്റ്  ഉതരവസ്റ്റ്  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഫയല്
കേഭാകണടണനസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്?  ഇടതലഭാലാം  ദരൂഹമഭായ
ഇടപഭാടഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശഭാധനികണലാം.  ഞഭാനല പരനികശഭാധനികകണതസ്റ്റ്.  ഇതനില്
വലനിയ അഴനിമതനിയുണസ്റ്റ്.   അതനിനുള്ള പഴുതുകേളടചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കേറക്ടസ്റ്റ്  ടചയ്യഭാന അങ്ങസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാകേണടമനഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  റവനന്യൂ  വകുപനിടന  ജനി.ഒ.  എനപറഞ്ഞെഭാല്
ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  കപഭായതഭാണസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്
ശതമഭാനലാം തുകേ ആദലലാം ടകേടനിവയണലാം.  അതുകേഴനിഞ്ഞെഭാല് ടടണര് തുകേ അടയണലാം.
ഇടതഭാടക എലഭാ ഭരണകേഭാലത്തുമുള്ള നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളടട  ഭരണകേഭാലത്തുള്ള
ജനി.ഒ.-ആണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  പനിനതുടരുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  മഭാറ്റമനില.  ഇനനി
എടന്തങ്കനിലമുടണങ്കനില് ചൂണനികഭാണനികണലാം.  ഇകപഭാള ഇതസ്റ്റ് ടപഭാടനിചകേഴനിഞ്ഞെഭാല്
ഇഗൗ  ലതീസസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  വകുപനിനസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുലാം,  പനിടന  അതസ്റ്റ്
കേലഭാബനിനറ്റനിനസ്റ്റ് കപഭാകുകേയുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുലാം.   

ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല: സര്, ......

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്,  നമുകതസ്റ്റ് കവടറ ചര്ച ടചയ്യഭാലാം.

ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  പഭാര്ലടമനറനികേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  സമയലാം
കേഴനിഞ്ഞുടവനസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് പത്തുമനിനനിറ്റഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.  
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മനി  .    സതീകര്:  പത്തുമനിനനിടറ്റഭാനമല,   ഇരുപതനിനഭാലസ്റ്റ്  മനിനനിറ്റസ്റ്റ്  അധനികേലാം
അനുവദനിച. അതസ്റ്റ് പറയരുതസ്റ്റ്, ഇരുപതനിനഭാലസ്റ്റ് മനിനനിറ്റസ്റ്റ് അധനികേലാം സലാംസഭാരനിച.  

ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, മനനിമഭാരുടട സമയലാം അനപതസ്റ്റ് മനിനനിറ്റഭാണസ്റ്റ്.
ഇനനി എത്ര സമയലാം കവണനിവരുടമനസ്റ്റ്  അറനിഞ്ഞെഭാല് മതനി.  

മനി  .    സതീകര്:   ഇതസ്റ്റ്  ശരനിയല.   വനിശദതീകേരനിക്കുകേ,  വതീണ്ടുലാം  കചഭാദനിക്കുകേ,
കചഭാദനിക്കുനതനില്  ഇടടപടഭാല്  കദഷലടപടുകേ.  ഇനനി  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
സലാംസഭാരനികകട.                                    

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ഇനനിവനിടട  അവതരനിപനിച
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനില്  ആദലലാം  തടന  ഉയരുന  പശലാം  ആരനിലഭാണസ്റ്റ്
അവനിശസ്വഭാസലാം;  എന്തനിലഭാണസ്റ്റ്  അവനിശസ്വഭാസലാം  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  ഒകടടറ
പതനികൂല സഭാഹചരലങ്ങള ഉയര്നവന. എനഭാല്, വനികേസന കക്ഷമപദതനികേളനില്
വനിട്ടുവതീഴ്ച  വരുതഭാടത  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഒരല്പലാം  അമ്പരപസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷതനിനുണഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  വസ്തുത.
കേഭാരണലാം,  അവര്കസ്റ്റ്  ഇതരലാം  പതനികൂല  സഭാഹചരലങ്ങള  വരുകമ്പഭാള  കനരടത
പഖലഭാപനിച  ചനില  കേഭാരലങ്ങടളങ്കനിലലാം  നടകഭാടതയഭാകുലാം,  അങ്ങടന  വനികേസനലാം
മുരടനിചകപഭാകുലാം എടനഭാരു പതതീക്ഷയുണഭായനിരുന,  അതസ്റ്റ് നഷ്ടടപട്ടു.  ആ നനിലയസ്റ്റ്
അവര്കസ്റ്റ് അവരനില്തടന അവനിശസ്വഭാസലാം വനനിട്ടുണസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട പറഞ്ഞെ
കേഭാരലങ്ങള കകേടകപഭാള കതഭാനനിയതസ്റ്റ്.  കവടറ ഒരു അവസ നമ്മേള കേഭാണുനണസ്റ്റ്.
രണസ്റ്റ്  മുനണനികേളഭാണകലഭാ,  അതനില്  പതനിപക്ഷ  ഭഭാഗതസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഘടകേ
കേക്ഷനികേളകനിടയനില് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ല് ബന്ധലാം വലനിയ കതഭാതനില് ശനിഥനിലമഭാകുന. 

അതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  അവര്കനിടയനില്  വളര്നവരുന  അവനിശസ്വഭാസലാം
ഇതനിടനഭാരു അടനിസഭാനമഭായനി വനനിട്ടുകണഭാ എനതുലാം സലാംശയനികകണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകതഭാടടഭാപലാം  ടകേഭാണ്ടുപനിടനിച  ഒരു  ശമലാം  നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
എടന്തനഭാല്  സര്കഭാരനിടനതനിടര  ഒരു  പചരണടകഭാടുങ്കഭാറ്റഴനിചവനിടസ്റ്റ്  ജനങ്ങളനില്
ടതറ്റനിദഭാരണയുണഭാക്കുകേ എനതഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ആ ശമതനില് വനിശസ്വഭാസകയഭാഗലമഭായ
ഒരു  കേഭാരലലാംകപഭാലലാം  അവതരനിപനികഭാന  കേഴനിയഭാടത  വരുകമ്പഭാള  സസ്വന്തലാം
അണനികേളനില്നനിനസ്റ്റ് കനതൃതസ്വതനിടന കേഴനിവനിലള്ള അവനിശസ്വഭാസലാം ശകമഭായനി വരുനണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  അടനിസഭാനമഭായനി  വരുനകണഭാ  എനള്ളതുലാം  പരനികശഭാധനി
കകണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന കൂടട കേഭാകണണ ഒനഭാണസ്റ്റ് ജനപനിനണയുടട കേഭാരലലാം.
ഇവനിടട കനരടത സലാംസഭാരനിച ഒകടടറ അലാംഗങ്ങള അതസ്റ്റ് ചൂണനികഭാണനിച.  

[അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപന്യൂടനി സതീകര്]
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അതനിലനികപഭാള  യു.ഡനി.എഫനികനഭാടടഭാപമുണഭായനിരുനവര്  തടന
വനിഘടനിചനനില്ക്കുന  ഒരു  അവസയഭാണസ്റ്റ്.  കനരടതയുണഭായനിരുന  ജനപനിനണ
നഷ്ടടപട്ടുകപഭാകുന  ഒരവസ.  അതനിടന  ഫലമഭായനി  നനിയമസഭയുടട
തുടകതനിലണഭായ  സതീറ്റുകേളനില്  രടണണ്ണലാം  നഷ്ടടപട്ടുകപഭാകുന  അവസ.
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടല അസസ്വസതയുലാം മറ്റുലാം കേഭാരണലാം ഇനസ്റ്റ് എലഭാവരുലാം കരഖടപടുതനിയ
കവഭാടനില്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അസുഖവലാം  മറ്റുലാം  കേഭാരണലാം  വരഭാതനിരുനവരുണസ്റ്റ്,
അലഭാടത രണസ്റ്റ് കപര് വരഭാതനിരുന സഭാഹചരലവമുണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ല്
വരുന കുറവകേളഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിടനഭാടകയുള്ള അസസ്വസത സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനിട്ടുലാം  ഒരു
മുനണനിടയനള്ള നനിലയ്ക്കുണഭാകുലാം.  ആ അസസ്വസതയസ്റ്റ് മറയനിടഭാനുള്ള ശമമഭായനിടഭാകണഭാ
ഇഗൗ അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം വനതസ്റ്റ് എനലാം സലാംശയനികകണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അവര്
തടന  അവരുടട  അണനികേകളഭാടസ്റ്റ്  വലകമഭാകടടടയനസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  എനനികസ്റ്റ്
പറയഭാനുള്ളൂ.   ഏതഭായഭാലലാം  ജനങ്ങള  ഇഗൗ  സര്കഭാരനില്  അര്പനിച  വനിശസ്വഭാസലാം
വര്ദനിചവരുനടവനതടനയഭാണസ്റ്റ്  അനുഭവലാം.   സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്
വരുകമ്പഭാള 91 സതീറ്റഭായനിരുന എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-നസ്റ്റ് ഉണഭായനിരുനതസ്റ്റ്, അതനികപഭാള 93
ആയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ജനങ്ങളടട  വനിശസ്വഭാസടതയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ജനവനിശസ്വഭാസതനില്  കചഭാര്ച  വനതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-നഭാടണനസ്റ്റ്
കേഭാണഭാന  കേഴനിയുലാം.   അകപഭാള എന്തഭാ പശലാം,  ജനങ്ങള വനിശസ്വഭാസമര്പനിക്കുനതസ്റ്റ്
ആരനിലഭാകണഭാ  അവര്കസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ല്  വനിശസ്വഭാസമനിലഭാടയനതഭാണസ്റ്റ്  പശലാം.
മടറ്റഭാരു  രൂപതനില്  പറഞ്ഞെഭാല്  ജനങ്ങടള  വനിശസ്വഭാസമനില.  ജനങ്ങടള
വനിശസ്വഭാസമുണഭായനിരുടനങ്കനില്  കേഭാല്കതീഴനില്നനിനസ്റ്റ്  മണ്ണസ്റ്റ്  ഒലനിചകപഭാകുനതസ്റ്റ്
തങ്ങളകടതസ്റ്റ് തടനയഭാടണനസ്റ്റ് മനസനിലഭാകഭാന പതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുമഭായനിരുന.
ഇനടത ദനിവസതനിടനഭാരു പകതലകേതയുണകലഭാ.  ഇവനിടട അവനിശസ്വഭാസ പകമയ
ചര്ച നടത്തുന,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-നസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന ഡല്ഹനി എ.ടഎ.സനി.സനി.
ആസഭാനതസ്റ്റ് മടറ്റഭാരു അവനിശസ്വഭാസലാം ചര്ച ടചയ്യുകേയഭാടണനസ്റ്റ് കനരടത ഇവനിടട
ബഹുമഭാനടപട  ഒരലാംഗലാം  പറഞ്ഞു.   ഇവനിടട  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  കനതഭാകള  പരസരലാം
വനികശഷനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്  എന്തഭാണസ്റ്റ്,  സഭാധഭാരണകഭാരല,  അഖനികലന്തലഭാ തലതനിലള്ള
സതീനനിയര്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  കനതഭാകള,  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  ഏജനമഭാരഭാടണനസ്റ്റ്
പരസരലാം   വനികശഷനിപനിക്കുന  നനിലവനനിരനിക്കുന.   അതനിടന  കപരനില്  തഭാന
അങ്ങടനയടലനസ്റ്റ്  ശതീ.  കേപനില് സനിബല് പരസലമഭായനി പറയുകേയുലാം ഒടുവനില് അതസ്റ്റ്
പനിനവലനിക്കുകേയുലാം ടചയനിരനിക്കുന.  രഭാജനിവയകണഭാ കവണകയഭാ എടനഭാടകയുള്ള
ചര്ച നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കയഭാഗലാം ഇകപഭാഴുലാം തതീര്നനിടലനലാം പറയുനണസ്റ്റ്. 135 വയസസ്റ്റ്
തനികേയുന  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  പഭാര്ടനിയുടട  അടനിതറയസ്റ്റ്  കമടല  കമല്ക്കൂര  നനിലലാം
ടപഭാതനിയ  അവസയഭാണസ്റ്റ്  ഇനളളതസ്റ്റ്.   ഇതരലാം  ടവല്ലുവനിളനി  രഭാജലലാം  കനരനിടുന
ഘടതനിലഭാണസ്റ്റ് ആ പഭാര്ടനിയനില് ഇതരതനിലള്ള ചര്ച നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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ഒരു പഭാര്ടനി എനള്ള നനിലയസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് എവനിടടയഭാണസ്റ്റ് നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്?  സസ്വന്തലാം
കനതഭാവനിടന  ടതരടഞ്ഞെടുകഭാന  ടകേല്പനിലഭാത  ഒരു  പഭാര്ടനിയഭായനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്,  അടതഭാരു  ദയനതീയഭാവസയകല?
കനതഭാവനിടന  ടതരടഞ്ഞെടുക്കുനതനിടന  കപരനില്  തമ്മേനിലടനിക്കുന  നടപടനിയകല
ഉണഭാകുനതസ്റ്റ്. ഇവനിടട പഭാര്ടനിയനില് സമ്പൂര്ണ്ണ കനതൃമഭാറ്റലാം കവണടമനസ്റ്റ് കേടതഴുതനി
അതസ്റ്റ്  പുറത്തുവനിടതസ്റ്റ്  ആ  പഭാര്ടനിയുടട  ഏറ്റവലാം  മുതനിര്ന  കനതഭാകളഭാണസ്റ്റ്.
മുന മുഖലമനനിമഭാരുണസ്റ്റ്,  ബനി.സനി.സനി. പസനിഡനമഭാരുണസ്റ്റ്  അങ്ങടന അഖനികലന്തലഭാ
തലതനിലള്ള  23  കപരഭാണസ്റ്റ് അതനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിടന പനിനഭാടലയഭാണസ്റ്റ്
അദലക്ഷ  സഭാനത്തുനനിനസ്റ്റ്  ശതീമതനി  കസഭാണനിയഭാ  ഗഭാന്ധനി  സനദത
പകേടനിപനിചടവനസ്റ്റ് പറയുന വഭാര്ത വരുനതസ്റ്റ്. രഭാജനിസനദത അറനിയനിചതഭായഭാണസ്റ്റ്
വഭാര്ത വരുനതസ്റ്റ്.    

[അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്] 

ശതീ. രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനി കനരടതതടന വടചഭാഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്. ചനിന്തനികകണ ഒരു
കേഭാരലലാം  ഇതരലാം  പഭാരമ്പരലമുടള്ളഭാരു  പഭാര്ടനിയുടട  കനതൃസഭാനലാം  ഏടറ്റടുകഭാന
മുതനിര്ന  കനതഭാകള  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  മടനിചനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്  എനതഭാണസ്റ്റ്.
കനതഭാവനില,  തതീരുമഭാനടമടുകഭാന  ആളനില.  ടനഹ്റു  കുടുലാംബതനില്നനിനസ്റ്റ്  ആടള
കേനിടനിയനിടലങ്കനില്  ആടരടയങ്കനിലലാം കേനിടനിയഭാല് മതനി എനഭാണസ്റ്റ് ഒരു കൂടര് പറയുനതസ്റ്റ്.
ഇതനിടന കപരനില് അടനികൂടുകേയകല;  പരസരലാം  കുറ്റപത്രലാം എഴുതുന അവസയകല
രണ്ടുകൂടരുലാം   സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല  കനതഭാകള  രണ്ടുപക്ഷത്തുമുണസ്റ്റ്.
ഇകഭാരലതനിടലങ്കനിലലാം  ഇവനിടടയനിരനിക്കുന  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര്കസ്റ്റ്  കയഭാജനിപ്പുകണഭാ;
കേഴനിഞ്ഞെ  കലഭാകേസ്റ്റ് സഭഭാ  ടതരടഞ്ഞെടുപനില്  ശതീ.  രഭാഹുല്  ഗഭാന്ധനിടയ  വയനഭാടനില്
മതരനിപനിച.  അതനിടന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  മുതനിര്ന  കനതഭാകള
പറയുനടതന്തഭാണസ്റ്റ്?  അതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടല  കനതഭാകള  കേഭാടനിയ
മണതരമഭായനിരുനടവനസ്റ്റ് വഭാര്ത  വനനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ശതീ. രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനിയുടട
കകേരളതനിടല മതരലാം കദശതീയ തലതനില് വലനിയ നഷ്ടമുണഭാക്കുടമനസ്റ്റ് അനതടന
ഇടതുപക്ഷലാം ചൂണനികഭാണനിചതഭാണസ്റ്റ്, അനതസ്റ്റ് കകേടനില.  ഇകപഭാള അതനിടന കപരനിലലാം
തമ്മേനില്തലസ്റ്റ് ല്ല് നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലലാം അവര് തടന പരനികശഭാധനികകണതഭാണസ്റ്റ്.
രഭാജലലാം കനരനിടുന ഏടതങ്കനിലടമഭാരു വനിഷയതനില് ഒനനിടചഭാരു നനിലപഭാടടടുകഭാന
കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുനകണഭാ;  ഇകപഭാള   ബനി.ടജ.പനി.  ഒകടടറ  വര്ഗ്ഗതീയ
നതീകങ്ങള  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  അതനില്  കയഭാജനിടചഭാരു  നനിലപഭാടുകണഭാ;  അകയഭാദലഭാ
കക്ഷത്ര  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സര്കഭാര്  പരനിപഭാടനിയഭാകനി.  അതനിടനതനിടര  മനിണനികയഭാ;
മനിണനിയനിടലനസ്റ്റ്  മഭാത്രമല  ബനി.ടജ.പനി.-കയഭാടടഭാപലാം  പനിനണനി  പഭാടഭാന
കകേഭാണ്ഗസനിടല  മുതനിര്ന  കനതഭാകളനില്  പലരുലാം  കൂടുകേയകല  ടചയതസ്റ്റ്.
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ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  സഭാമ്പതനികേ  നയടത  എതനിര്ക്കുന  എടന്തങ്കനിലലാം  കയഭാജനിച
നനിലപഭാടസ്റ്റ്   കകേഭാണ്ഗസനിനുകണഭാ?   നടലഭാരു  വഭാഗഭാനവമഭായനി  ബനി.ടജ.പനി.
കനതഭാകള എകപഭാള വരുടമനസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിച നനില്ക്കുന കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് കനതഭാകള
പലരഭാണസ്റ്റ്.  അടനിമുടനി  ബനി.ടജ.പനി.യഭാകേഭാന  കേഭാതനിരനിക്കുന  ഒരുകൂടലാം  ആളകേള,
അതരതനില്  കകേഭാണ്ഗസനിടന  മഭാറ്റനിയതസ്റ്റ്   നനിങ്ങള  തടനയകല?   ഇത്ര
ദയനതീയമഭായ  പതനതനിടലതനിയ   ആ  പഭാര്ടനിടയ  കകേരളതനിടല   ജനങ്ങള
എങ്ങടന  വനിശസ്വസനിക്കുലാം.   ഈടയഭാരു   അവസ    സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  നനിങ്ങടള
ഇതരതനിടലഭാരു അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം ടകേഭാണ്ടുവരുനതനിനസ്റ്റ്   കപരനിപനിക്കുനടണനഭാണസ്റ്റ്
കേഭാകണണതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  സസ്വന്തലാം കേഭാല്കതീഴനിടല മണ്ണസ്റ്റ് ഒലനിചകപഭാകുനതസ്റ്റ്
തനിരനിചറനിയഭാന  കകേഭാണ്ഗസനിന സ്റ്റ്  കേഴനിയഭാതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാടഴങ്കനിലലാം
ഇതരടമഭാരു  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയവമഭായനി  ഇറങ്ങനിതനിരനിചതനിടല  അനഗൗചനിതലലാം
തനിരനിചറനിഞ്ഞെഭാല് നലതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ, അതരടമഭാരു ഔചനിതലകബഭാധലാം ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷതനിനനിലഭാടയനതസ്റ്റ്  ഉറപഭായ  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കനരടത   യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
നടതനിയ  ഒകടടറ  പഖലഭാപനങ്ങളണസ്റ്റ്.  എനഭാലലാം  നഭാലാം  ഓര് കകണ  ഒരു  കേഭാരലലാം
1950-കേളടട തുടകതനില് നൂറു വര്ഷകതടകങ്കനിലലാം ഇടതുപക്ഷലാം അധനികേഭാരതനില്
വരനിടലടനഭാരു  പഖലഭാപനമുണഭായനിരുന.   അതനിനുകശഷലാം  നഭാലപഭാവശലമഭായനി
ഇവനിടട ഇടതുപക്ഷലാം അധനികേഭാരതനില് വന. അതുകപഭാടല 2015-ടല അരുവനികര
ഉപടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകവളയനില്  അനടത  മുഖലമനനി  പസ്തഭാവനിച  ഒരു  കേഭാരലലാം
ഇകപഭാള നമ്മേള ഓര്ക്കുനതസ്റ്റ് നലതഭാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹലാം അനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  അവനിടട
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന മുഖല എതനിരഭാളനി  ബനി.ടജ.പനി-യഭാടണനഭാണസ്റ്റ്. അതനിടന ഉകദ്ദേശലലാം
എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  വലകമഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  വര്ഗ്ഗതീയ  രഭാഷതീയകതഭാടസ്റ്റ്  സന്ധനി  ടചയ്യുകേ,
ഭരണകേര്തഭാകളനിലള്ള  ജനങ്ങളടട  വനിശസ്വഭാസലാം  പഭാടട  തകേര്ക്കുന  രതീതനിയനില്
അഴനിമതനിയനില്  കുളനിക്കുകേ  ഇതഭായനിരുന  പഴയ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണകേഭാലലാം
എടുതഭാല് നമുകസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന സഭാധനിക്കുകേ.  എനഭാല്,  കേഴനിഞ്ഞെ ടതരടഞ്ഞെടുപനില്
ജനങ്ങള മഭാനകഡറ്റസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ് എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്?  മതനനിരകപക്ഷത സലാംരക്ഷനികഭാന,
സലാംശുദമഭായ ഭരണലാം കേഭാഴ്ചവയഭാന.  അകതഭാടടഭാപലാം കകേരളലാം കനരനിടുന സമകേഭാലനികേ
പശങ്ങടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-നുള്ള  വലകമഭായ  കേഭാഴ്ചപഭാടനിടന  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കൂടനിയഭായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞെ  ടതരടഞ്ഞെടുപനിടല  ജനവനിധനി.  ജനങ്ങള  അര്പനിച
വനിശസ്വഭാസമഭായനിരുന അതസ്റ്റ്. ജനങ്ങള ഞങ്ങളനില് അര്പനിച വനിശസ്വഭാസലാം അവനിശസ്വഭാസമഭായനി
മഭാറഭാന  എടന്തങ്കനിലലാം  ഈ  കേഭാലയളവനില് സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാടയനഭാണസ്റ്റ്  നഭാലാം
ഗഗൗരവമഭായനി  ഇവനിടട  പരനികശഭാധനികകണ  കേഭാരലലാം.  നമ്മുടട  സലാംസഭാനലാം  വളടര
തഭാഴ്ന്ന  പതനിശതീര്ഷ  വരുമഭാനമുള്ളകപഭാളതടന  ഉയര്ന  മഭാനവകശഷനി  വനികേസന
സൂചനികേ  സകേവരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല  കമഖലയനിലലാം  ജതീവനിത
ഗുണനനിലവഭാരതനിലടമഭാടക  ഇതസ്റ്റ്  പതനിഫലനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ഈ  മഭാതൃകേയഭാണസ്റ്റ്
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കകേരളതനിടന  കേഭാരലതനില്  അന്തഭാരഭാഷ  ശദ  ആകേര്ഷനിചനിരുനതസ്റ്റ്.
ഈ പകതലകേത കകേരളതനിനസ്റ്റ് സകേവരനികഭാന കേഴനിയുനതനിനുപനിനനില് നകവഭാതഭാന
പഭാരമ്പരലവലാം ഇടതുപക്ഷതനിടന സഭാമൂഹല-രഭാഷതീയ ഇടടപടലകേളമുണസ്റ്റ്.  അവനിടട
അഭനിമഭാനനിചസ്റ്റ്  ചുറ്റനിതനിരനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  നനിനഭാല്  കപഭാരഭാ,  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനില്  ശദ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  ആഭലന്തര  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനികണലാം,  എങ്കനില്  മഭാത്രകമ
സഭാമൂഹലകമഖലയനിടല  ഇടടപടല്കശഷനി  നനിലനനിര്തഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളള.
ഇതരടമഭാരു  തനിരനിചറനികവഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  മുകനഭാട്ടുനതീങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ്
അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണതനികലയ്ക്കുലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനികലയ്ക്കുടമഭാടക
കേടകഭാന നടമ്മേ കപരനിപനിചതസ്റ്റ്.  പല വനികേസന സൂചനികേകേളനിലലാം നഭാലാം ശരഭാശരനികസ്റ്റ്
മുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  പഭാര്ശസ്വവല്കരനികടപടസ്റ്റ്  ഒതുങ്ങനികപഭാകുന  ഒകടടറ
വനിഭഭാഗങ്ങളണസ്റ്റ്. അവരുടട  പശങ്ങള  പകതലകേ  ശദ  ടകേഭാടുതസ്റ്റ്
പരനിഹരനികകണതുണസ്റ്റ്.  ആ  തനിരനിചറനിവനിടന  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്  അവരുടട
പശങ്ങള നനിശനിത കേഭാലയളവനിനുള്ളനില് പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് മനിഷന രൂപതനിലള്ള
പവര്തനങ്ങള നടതഭാന തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്. 

നമ്മുടട നഭാടസ്റ്റ് വലനിയ ഗഗൗരവകതഭാടട ഏടറ്റടുതതഭാണസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് മനിഷനുകേളടട
പവര്തനലാം.  ആര്ദ്രലാം,  ടടലഫസ്റ്റ്,  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജലാം, ഹരനിത
കകേരളലാം എനതീ പദതനികേള മനിഷന കമഭാഡലനില് ആണസ്റ്റ് ആവനിഷരനിചതസ്റ്റ്.  ഇടതഭാരു
ടവറുലാം പരനിപഭാടനിയഭായനിരുനനില.  ഒരു നയതനിലധനിഷ്ഠനിതമഭായ ബദല് പരനികപക്ഷലതനിടന
ദൃഷ്ടഭാന്തമഭായനിരുന.  ഭൂരഹനിതരഭായ  വതീടനിലഭാത  ഒരു  വനിഭഭാഗതനിനസ്റ്റ്  തലചഭായഭാന
ഇടലാംനല്കുന  'ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന';  കകേരള  ജനതയുടട  ആകരഭാഗല  നനിലവഭാരടത
ഉയര്തഭാന  ലക്ഷലമനിടുന  'ആര്ദ്രലാം  മനിഷന';  വനിദലഭാഭലഭാസകമഖലടയ  അന്തഭാരഭാഷ
തലതനികലയസ്റ്റ്  ടടവജഭാനനികേമഭായനി  ഉണര്ത്തുന  'ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജലാം';  പരനിസനിതനി സഗൗഹൃദമഭായ വനികേസനതനിനസ്റ്റ് നഭാനഭാലക്ഷലങ്ങളള്ള
'ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന'  ഇവടയഭാടക   ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ  ആസൂത്രണതനിടന
സൃഷ്ടനികേള  തടനയഭായനിരുന.  ഒരു  ബദല്  പരനികപക്ഷലതനിടന  അവനിഭഭാജല
ഘടകേങ്ങളഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നലരതീതനിയനില്  നമ്മുടട  നഭാടസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  അതനിടന  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസതനിടന
ഗുണനനിലവഭാരലാം ടമചടപടുതഭാനഭായനി ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജലാം നമ്മുടട
നഭാടടഭാനഭാടകേ  ഏടറ്റടുതതസ്റ്റ്.  നഭാടടഭാനഭാടകേ  ഏടറ്റടുത്തുടവനസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള
ഭരണപക്ഷവലാം  പതനിപക്ഷവലാം  എലഭാ  കേക്ഷനികേളലാം  രഭാഷതീയകഭാരുലാം
രഭാഷതീയമനിലഭാതവരുലാം  അതനിടന ഭഭാഗമഭായനി  പഭാകദശനികേമഭായനി  അണനിനനിരനനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിടന  ഫലടമന്തഭാണസ്റ്റ്?  ഭഗൗതനികേ  സഗൗകേരല  വനികേസനതനില്  കുതനിച
ചഭാടമഭാണുണഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് ഒനസ്റ്റ് എന നനിലയനില്
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141  സ്കൂളകേളകസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി സഹഭായകതഭാടട  ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ്റ്റ്  5  കകേഭാടനി
രൂപ  എനതഭാണസ്റ്റ്   നഭാലാം  ലക്ഷലമനിടതസ്റ്റ്.  20  സ്കൂള  ടകേടനിടങ്ങള  ഉദ്ഘഭാടനലാം
ടചയകേഴനിഞ്ഞു.  35  എണ്ണലാം  ഉദ്ഘഭാടന  സജമഭാണസ്റ്റ്.  മറ്റസ്റ്റ്  ടകേടനിടങ്ങളലാം
ടടവകേഭാടതതടന  പൂര്തനിയഭാകഭാന  കേഴനിയുലാം.  395  സ്കൂളകേളകസ്റ്റ്  3  കകേഭാടനി  രൂപ
വതീതവലാം  446  സ്കൂളകേളകസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതവലാം  കേനിഫ്ബനി
സഹഭായധനകതഭാടട  ഭഗൗതനികേസഗൗകേരല  വനികേസനലാം  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
141  വനിദലഭാലയങ്ങളകസ്റ്റ്  5 കകേഭാടനി രൂപവതീതലാം  705 കകേഭാടനി രൂപ. 395  വനിദലഭാലയങ്ങളകസ്റ്റ്
3 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം  1185 കകേഭാടനി രൂപ. 446  വനിദലഭാലയങ്ങളകഭായനി ഒരു കകേഭാടനി
രൂപവതീതലാം  446 കകേഭാടനി  രൂപ.  അങ്ങടന  ആടകേ  വരുകമ്പഭാള  2336 കകേഭാടനി  രൂപ
ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി അനുവദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനില് പണനി
പൂര്തനിയഭായതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  372  കകേഭാടനി  69  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേനിഫ്ബനി
നല്കേനികഴനിഞ്ഞു.   അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഉനയനിച  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗതനിടന
സലതസ്റ്റ്  ചനിലകപഭാള  പണനി  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണഭായനിരനികനില.  അകപഭാള
ശമനികകണതസ്റ്റ്  അവനിടടയുള്ളതസ്റ്റ്  പൂര്തനിയഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടല  സ്കൂളകേടള
ആധനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാ  സഗൗഹൃദങ്ങളഭാകനി  മഭാറ്റനി.  സമൂഹതനിടല
എലഭാവനിഭഭാഗലാം  കുടനികേളക്കുലാം  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  പഭാപലമഭാകഭാന  കേഴനിഞ്ഞൂടവനതസ്റ്റ്
വലനിയകനടമകല? ഇതനിടന ഭഭാഗമഭായനി 8 മുതല് 12 വടരയുള്ള ക്ലെഭാസ്സുകേളനില് 44,705
ക്ലെഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളഭാണസ്റ്റ് സഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാ സഗൗഹൃദമഭായതസ്റ്റ്.  നനിസഭാരമഭായ കനടമഭാകണഭാ
അതസ്റ്റ്? സലാംസഭാനതസ്റ്റ് 44,705 ക്ലെഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള മുഴുവന ടടഹടടകഭായനി മഭാറുകേയകല;
എലഭാ ടടപമറനി സ്കൂളകേളനിലലാം കേമ്പന്യൂടര് ലയലാം ഒരുകഭാന നമുകസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞു. ഒന മുതല്
12 വടര  ക്ലെഭാസ്സുകേളകഭായനി  119,054  ലഭാകപഭാപസ്റ്റ്,  69,943  ടപഭാജക്ടര്,  4545
ടടലനിവനിഷന ഇവടയലഭാലാം  വനിനലസനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   നഭാടനിനപുറങ്ങളനിലടകമുള്ള
സ്കൂളകേളനില്  നടന  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  പറയുനതസ്റ്റ്.  അകതഭാടടഭാപലാം  ടസകണറനി
വനിദലഭാലയങ്ങള  ടടഹടടകസ്റ്റ്  ആക്കുനതനിനസ്റ്റ്  493  കകേഭാടനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട
പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേരനിചതസ്റ്റ്. അതനില് 374 കകേഭാടനി 59 ലക്ഷലാം രൂപയുടട
കപടമനസ്റ്റ്  നടനകേഴനിഞ്ഞു;  ഒനലാം നടനനിലഭാടയനല.  ടടപമറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
കേമ്പന്യൂടര്  ലയലാം  പദതനികഭായനി  300  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  അതനില്  207 കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കപടമനസ്റ്റ്  നടന.  ടടഹടടകേസ്റ്റ്
പദതനികഭായനി കേനിഫ്ബനി അനുവദനിച 793 കകേഭാടനി രൂപയനില് 581 കകേഭാടനി 59 ലക്ഷലാം
രൂപയുടട കപടമനസ്റ്റ് നടനകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിടന ഫലടമന്തഭാണസ്റ്റ്; നമ്മേടളലഭാവരുലാം
പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുന  ഫലലാം  തടനയഭാണസ്റ്റ്.  കനരടത  ചര്ച  ടചയനിരുനതസ്റ്റ്
ടപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിടല  വനിദലഭാര്തനികേളടട  എണ്ണലാം  കുറഞ്ഞുകപഭാകുനതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചഭായനിരുന. ഇകപഭാള അതല. ഇകപഭാള എണ്ണലാം കൂടുന. അങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
5  ലക്ഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ടപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  വര്ദനിക്കുന
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സനിതനിയുണഭായതസ്റ്റ്.  ഇടതഭാരു  കനടമകല;  ഇനസ്റ്റ്  ഇടതഭാരു  ബദലകല;
ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  കേഭാരലതനില്  നമുകസ്റ്റ്  എത്രമഭാത്രലാം  വനിജയനികഭാന
കേഴനിഞ്ഞു എനള്ളതകല കേഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ബദല് എന്തഭാടണനള്ള  ഒരു കചഭാദലലാം
ടചറനിയ ശബ്ദതനില് ഞഭാന കകേട്ടു.  ആ ബദല് നമ്മുടട നഭാടനിടല പഭാവടപടവര്കസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകുലാം;  പഭാവടപട  കുടുലാംബങ്ങളനിടല   കുടനികേളകസ്റ്റ്  എലഭാവനിധ  പഠന
സഗൗകേരലവലാം ഒരുങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്.    മനികേവഭാര്ന അകഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം കേനിട്ടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അതനികനതഭായ എലഭാ അനുഭവവലാം ആ നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കുമുണഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു നഭാടനിടന സലാംബന്ധനിചനിടകതഭാളലാം അടതഭാരു ടചറനിയ കേഭാരലമല.  

ആകരഭാഗലകമഖലയനില് ഗുണനനിലവഭാരതനിടന പശലാം പരനിഹരനിക്കുകേ എനതസ്റ്റ്
കകേരള  വനികേസനതനിടല  ദഗൗര്ബലലങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനില്  പധഭാനമഭാടണനസ്റ്റ്
നമ്മേള  കേണനിരുന.  ആകരഭാഗലരലാംഗതസ്റ്റ്  നഭാലാം  മനികേചതടന നനില്ക്കുകേയഭായനിരുന.
പകക്ഷ,  ആ  മനികേവടകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  നമ്മേള   ഇനനിയുലാം  ഉയര്കതണ  കേഭാരലങ്ങളനില്
കുറവസ്റ്റ് വരുതഭാന പഭാടനിലഭാടയനഭാണസ്റ്റ് കേണതസ്റ്റ്.  അങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  'ആര്ദ്രലാം'  പദതനി
ആവനിഷരനിചതസ്റ്റ്.  'ആര്ദ്രലാം'  പദതനിയനിലൂടട  നനിലവനിടല  386  ടടപമറനി  ടഹല്തസ്റ്റ്
ടസനറുകേള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. നവലാംബര് അവസഭാനകതഭാടട
154  ടടപമറനി  ടഹല്തസ്റ്റ്  ടസനറുകേളകൂടനി   കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
പവര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.  അങ്ങടന വരുകമ്പഭാള 674  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള
നമ്മുടട  നഭാടനില്  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാകനി  സഭാപനങ്ങള  പൂര്തതീകേരനികഭാനുള്ള
പവര്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. ബഭാകനിയുള്ള 220 കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളകസ്റ്റ്
എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  കപഭാഗഭാലാം  ഇലാംപനിടമകനഷന  പഭാന  2019 -20-ല്  ഉളടപടുതനി
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  2020-21-ല്തടന പൂര്തനിയഭാകഭാന കേഴനിയുടമനഭാണസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രതനിടന പശലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.

ആകരഭാഗലകമഖലയനിടല  'ആര്ദ്രലാം'  മനിഷടന  പവര്തനതനിലൂടട
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള മഭാത്രമല ഉണഭായതസ്റ്റ്.  തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില്
44  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള  അധനികേമഭായനി  സജമഭാക്കുന  പക്രനിയ
അന്തനിമഘടതനില്  നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കസഭാകസ്റ്റ്  ക്ലെനിനനിക്കുകേള,  ജനിലഭാ  കേലഭാനസര്
ടകേയര്  പരനിചരണലാം  തുടങ്ങനിയവയുലാം  ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളടട
പവര്തനങ്ങളലാം ഇതനിടന ഭഭാഗമഭായനി വലനിയകതഭാതനില്  വനിപുലടപട്ടുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി,  കേഭാതസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്  സഗൗകേരലങ്ങള,
ടനകഫഭാളജനി,  നന്യൂകറഭാളജനി,  യൂകറഭാളജനി  എനനിങ്ങടനയുള്ള  സൂപര്  ടസഷലഭാലനിറ്റനി
സഗൗകേരലങ്ങള  നനിലവനില്  വനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക  നമുകസ്റ്റ്  ഒരു
ഘടതനില്  ആകലഭാചനികഭാന  കേഴനിയഭാത  കേഭാരലങ്ങളഭായനിരുന.  എനഭാല്  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലലാം  ഇടതലഭാലാം  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ആധനനികേ  ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
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ടമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഉറപ്പുവരുതഭാന  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷകഭാലയളവനിനുള്ളനില്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വലനിയ  ചനികേനിതഭാടചലവസ്റ്റ്  തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാടത  കേഷ്ടടപടുന
സഭാധഭാരണകഭാരനസ്റ്റ്  ഇഗൗ  മഭാറ്റങ്ങള  സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടടപമറനി  തലതനില്
വന  മഭാറ്റമഭാണസ്റ്റ്  അതനില്  ഏറ്റവലാം  പധഭാനലാം.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  വലഭാപനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്
വലനിയ  കതഭാതനിലള്ള  ആളക്കൂടലാം  നമ്മുടട  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  ഉണഭായനിരുനടവനഭാണസ്റ്റ്  അനടത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന
ഘടതനില്  നമുകസ്റ്റ്  പനിടനിചനനില്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലരലാംഗതസ്റ്റ്  വനനിട്ടുള്ള
ഇതരതനിലള്ള മഭാറ്റങ്ങള കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്.  എത്ര ഓണലാംകകേറഭാമൂലയനിലഭാടണങ്കനിലലാം
ഏതസ്റ്റ്  പഭാവടപടവര്ക്കുലാം ചനികേനിതഭാ സഗൗകേരലമുടണനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  നമ്മുടട നഭാടനിടന
പകതലകേത.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന ആദലഘടതനില് നല രതീതനിയനില്
പതനികരഭാധനിച നനില്കഭാന നമുകസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 

6.00 PM]        

ഒരഭാളകസ്റ്റ്  ഒരു  വതീടുണഭാകുകേടയനതസ്റ്റ്  പഭാവടപടവടരലഭാലാം  ആഗഹനിക്കുന
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  സസ്വന്തലാം  വതീടടന  സസ്വപ്നകതഭാടട  മണ്ണടനിഞ്ഞുകപഭായ  അകനകേലാം
ആളകേളണസ്റ്റ്.  അതരതനിലള്ള  ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്  ആളകേളഭാണസ്റ്റ്  നമ്മുടട
നഭാടനിലള്ളതസ്റ്റ്.  കകേവലലാം  സഭാമ്പതനികേസഹഭായകതഭാടട  ഭവനപദതനികേള
ആവനിഷരനിക്കുകേ  എനതനില്  നനിനമഭാറനി  സമഗമഭായ  ഭവനപദതനി  എന
നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷന ആവനിഷരനിചതസ്റ്റ്.  അതനിടന ഫലമഭായനി  രകണകേഭാല്
ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ്  ആശസ്വഭാസകമകേഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രകണകേഭാല്  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ്  സസ്വന്തമഭായനി  വതീടുണഭാടയനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  ടചറനിയ  കേഭാരലമല.
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  പണനി  ആരലാംഭനിചടവങ്കനിലലാം  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
പൂര്തനിയഭാകഭാന കേഴനിയഭാത ഭവനങ്ങള പൂര്തതീകേരനിക്കുന പരനിപഭാടനിയഭായനിരുന
ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷടന  ഒനഭാലാംഘടലാം.  52,296  വതീടുകേളനില്  96.57  ശതമഭാനലാം
പൂര്തതീകേരനികഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാകനിയുള്ള  1112  വതീടുകേളടട  പണനി  നല
രതീതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  673.36  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനഭായനി
ടചലവഴനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്കസ്റ്റ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിടന
രണഭാലാം ഘടലാം.  അതനിനസ്റ്റ് എഗനിടമനസ്റ്റ് വചതസ്റ്റ്  99,437  കപരഭാണസ്റ്റ്.  അത്രയുലാം ആളകേളലാം
വതീടുപണനി ആരലാംഭനിച.  അതനില്  80,028  കപര്കഭാണസ്റ്റ്  (80  ശതമഭാനലാം)  വതീടസ്റ്റ് പണനി
പൂര്തതീകേരനികഭാന സഭാധനിചതസ്റ്റ്. പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗതനില് 12,526 കപര് അര്ഹത
ടതളനിയനിച, 7303  കപര്  (63  ശതമഭാനലാം)  വതീടസ്റ്റ്  പണനി പൂര്തതീകേരനിച.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗതനില്  3891  കപടരയഭാണസ്റ്റ് അര്ഹരഭായനി കേടണതനിയതസ്റ്റ്.  അവരനില്  1857
കപര് (62 ശതമഭാനലാം) വതീടസ്റ്റ് പണനി പൂര്തതീകേരനിച. മതലടതഭാഴനിലഭാളനി വനിഭഭാഗതനില്
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1455-ല്  979 കപര്  (75  ശതമഭാനലാം)  വതീടസ്റ്റ്  പണനി  പൂര്തനിയഭാകനി.   ഇതനില്
ഹഡ്കകേഭായുടട വഭായ്പ  1750  കകേഭാടനി  രൂപ,  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനവനിഹനിതലാം  1036
കകേഭാടനി രൂപ, സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 682 കകേഭാടനി രൂപ. അങ്ങടന 3468 കകേഭാടനി രൂപ
നഭാലാം  ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതരുടട  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിടന  മൂനഭാലാം
ഘടലാം. അവരുടട കേഭാരലതനില്, 132,090 കപരഭാണസ്റ്റ് അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാകഭാകള.
ഇതനില്നനിനസ്റ്റ്  ഭൂമനിയുള്ള  വനിഭഭാഗതനികലയസ്റ്റ്  മഭാറനി  വനവര്  13,103  കപരുണസ്റ്റ്.
നനിലവനില്  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്  118,987  കപരഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗകഭാര് 19,429 കപരുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗകഭാര് 2200 കപരുമഭാണസ്റ്റ്. ഇവരുടട
കേഭാരലതനില് സലവലാം  ആവശലമഭാണസ്റ്റ്,  പസ്തുത സലതസ്റ്റ്  ഇവര്കഭായനി  വതീടുകേളലാം
നനിര്മ്മേനികണലാം. 101 ഭവന സമുചയങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനികഭാന ലക്ഷലമനിടുനതസ്റ്റ്.  ഒഭാകരഭാ
ജനിലയനിലലാം  ഒനവതീതലാം  14  സമുചയങ്ങള.  അതനിടന  പണനി
പുകരഭാഗമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  1214  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ് അതനില്  വരനികേ.  14
സമുചയങ്ങളടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സഹകേരണ  കമഖലയുടട  ടകേയര്  കഹഭാലാം  പദതനി
പകേഭാരലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുനണസ്റ്റ്.  14  സമുചയങ്ങളകസ്റ്റ്  ടടണര്  നല്കേനി.  12
സമുചയങ്ങളടട ടടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  10  സമുചയങ്ങളടട  ഡനി.പനി.ആര്.  പൂര്തനിയഭായനി.  35
ടടസറ്റുകേളനില്  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അകതഭാടടഭാപലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  176  സലങ്ങളനില്  245  കപഭാട്ടുകേളകൂടനി
കേടണതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2020  ജുടടലവടര  673.36  കകേഭാടനി  രൂപ മൂനഭാലാം  ഘടതനില്
ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷടന  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹതടപട
ചനിലടര  വനിട്ടുകപഭായനി  എന  പരഭാതനി  വനനിരുന.  അതരലാം  ആളകേളകസ്റ്റ്
അകപക്ഷനികഭാനുള്ള അവസരലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കനരടത 2020 ആഗസസ്റ്റ്
14  വടരയഭായനിരുന അകപക്ഷനികഭാനുള്ള തതീയതനി.  അതസ്റ്റ്  2020  ആഗസസ്റ്റ്  27  വടര
നതീടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ പദതനികസ്റ്റ് വലനിയ പനിനണയഭാണസ്റ്റ് ജനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്.
നനിരവധനിയഭാളകേളഭാണസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സലലാം വനിട്ടുനല്കേഭാന തയ്യഭാറഭായതസ്റ്റ്.
അതനിനഭാല്  ആത്മവനിശസ്വഭാസകതഭാടട  ഇഗൗ  പദതനി  മുകനഭാടസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. ഏതുവനിധ കുപചരണമുണഭായഭാലലാം ഇഗൗ പദതനി നല രതീതനിയനില് തടന
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  ഭൂമനിയനിലഭാത,  ഭവനമനിലഭാത എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടസ്റ്റ്  എന സസ്വപ്നലാം
നമുകസ്റ്റ്  സഭാക്ഷഭാത്കേരനികഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇകതഭാടടഭാപലാം  നഭാലാം  നടപഭാകനിയ  ഒരു
മനിഷനഭാണസ്റ്റ് ഹരനിത കകേരള മനിഷന. ....(ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി എന്തസ്റ്റ് മറുപടനിയഭാണസ്റ്റ് പറകയണടതനസ്റ്റ്
നനിങ്ങള പറയണ.  പതീസസ്റ്റ്.....ഇരനിക്കൂ... അകദ്ദേഹടത സലാംസഭാരനികഭാന അനുവദനിക്കൂ. 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  നമ്മുടട നഭാടസ്റ്റ്  ടപഭാതുടവ പചപ്പുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
എനഭാല്  പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി  പചപസ്റ്റ്  നഷ്ടടപടുനണഭായനിരുന.  നഷ്ടടപട്ടുകപഭായ
പചപസ്റ്റ്  തനിരനിടചടുകല്,  ജലഭാശയങ്ങളടട  വതീടണടുപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്  'ഹരനിത
കകേരളലാം മനിഷന' വനിഭഭാവനലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ്. അതനിനഭായുലാം നഭാടടഭാനഭാടകേ ടടകേകകേഭാര്തസ്റ്റ്
നനിന.  അതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  ഒഴുക്കുനനിലച  നദനികേടളയുലാം  കതഭാടുകേടളയുടമഭാടക
വതീടണടുകഭാന സഭാധനിച.  ഇതനിടന ഭഭാഗമഭായനി നമ്മുടട നഭാടനില് നടന കേഭാരലങ്ങള
എടന്തഭാടകയഭാടണനസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്  നലതഭാണസ്റ്റ്.  കേനിണറുകേള  റതീചഭാര്ജസ്റ്റ്
ടചയ്യഭാന  പറഞ്ഞെനിരുന.  54,362  കേനിണറുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന
ഭഭാഗമഭായനി  റതീചഭാര്ജസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  23,158  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  13,942
കേനിണറുകേള  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  18,203  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
23,628  എണ്ണലാം  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  390  കേനികലഭാമതീറ്റര്  പുഴകേള
പുനരുജതീവനിപനിച. 41,529  കേനികലഭാമതീറ്റര് കതഭാടുലാം നതീര്ചഭാലടമഭാടക നലനനിലയനില്
വതീടണടുകഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  ടചറനിയ  നതീര്ചഭാലകേള,  നദനികേള  ഇടതഭാടക
വതീടണടുത്തു. വരടഭാര് എലഭാവരുകടയുലാം മനസനിലള്ളതഭാണസ്റ്റ്. വരടഭാര്, കുടനകപരൂരഭാര്,
കേനിള്ളനിയഭാര്,  കേഭാനഭാമ്പുഴ,  കകേഭാലറയഭാര്,  പള്ളനികലഭാര്,  വലനിയകതഭാടസ്റ്റ്,  ടപരുകന്തഭാടസ്റ്റ്,
പൂനൂര്പ്പുഴ,  ചഭാലലാംകകേഭാടസ്റ്റ്  കതഭാടസ്റ്റ്,  മതീനചനിലഭാര്,  മതീനന്തറയഭാര്,  ടകേഭാടൂരഭാര്,  മുടലാംപറപസ്റ്റ്
കതഭാടസ്റ്റ്,  വടകകപ്പുഴ ഇങ്ങടന കുകറടയണ്ണലാം വതീടണടുത്തു.  നഭാടഭാടകേ ഇറങ്ങനിയഭാണസ്റ്റ്
ഇടതഭാടക  ടചയതസ്റ്റ്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന  നഭാടസ്റ്റ്  എങ്ങടന  സസ്വതീകേരനിച
എനതഭാണസ്റ്റ് ഇതനിലൂടട നഭാലാം കേഭാണുനതസ്റ്റ്. 

അകതഭാടടഭാപലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  രലാംഗതസ്റ്റ്  1033  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് ഹരനിതകേര്മ്മേ കസനയുണഭായനിരുന. 1089  ടമറ്റതീരനിയല് കേളക്ഷന
ടസനര്, 150  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  റനികവറനി ടസനറുകേളളടപടട  ആടകേ  15,358  മഭാലനിനല
സലാംസരണ കപഭാജക്ടുകേള  സലാംസഭാനത്തുവന. 2023 കേനികലഭാമതീറ്റര് കറഭാഡസ്റ്റ് ടപഭാടനിച
പഭാസനികസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടഭാര്  ടചയ്യഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആടകേ  1452.87  ടമട്രനികേസ്റ്റ്
ടണ് ഇ-കവസസ്റ്റ് കശഖരനിച. 298  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിടല  988  വഭാര്ഡുകേള  ഹരനിത
വഭാര്ഡുകേളഭായനി  പഖലഭാപനിച.  ഓണതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചകറനി,  സുഭനിക്ഷ  കകേരളലാം
എനനിവയസ്റ്റ്  പുറടമ  3,41,038  വതീടുകേളനില്  കൃഷനി  നടക്കുന  നനിലയുണഭായനി.  506
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിടല  403  ഏകര്  ഭൂമനിയനില്  1090
പചത്തുരുത്തുകേളഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക  നമ്മുടട  നഭാടനില്  മനിഷന
പവര്തനങ്ങളടട ഭഭാഗമഭായനി നടന കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ....(ബഹളലാം)....

മനി  .    സതീകര്:  അകദ്ദേഹലാം  സലാംസഭാരനിചതുടങ്ങനിയനിടസ്റ്റ്  ഒരു  മണനിക്കൂടറഭാനലാം
ആയനിടനില.  ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനസ്റ്റ് രണനിരടനി സമയലാം അനുവദനിച.
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എലഭാവര്ക്കുലാം  സമയലാം  യകഥഷ്ടലാം  നല്കേനിയനിരുന.   നനിങ്ങള  ഇത്രയുലാം  ചര്ച
നടതനിയകശഷലാം മറുപടനി പറയുകമ്പഭാള അസസ്വസത കേഭാണനിക്കുനതസ്റ്റ് ശരനിയല. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനസ്റ്റ്
എകന്തഭാ പറയഭാനുടണനസ്റ്റ് കതഭാനന. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന ഇരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  ഇത്രയുലാം സമയലാം നനിനതകല;  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
കുറച സമയലാം ഇരനികണലാം.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടട  മറുപടനി  കകേളകഭാടത
ഞങ്ങള കപഭാകുടമനസ്റ്റ് ശതീ. എ. ടകേ. ബഭാലന പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള അങ്ങടന മറുപടനി
കകേളകഭാടത  കപഭാകുകേടയഭാനമനില.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  കേനിണര് റതീചഭാര്ജസ്റ്റ്
ടചയതുലാം  കമഭാകടഭാര്  വച  കേഭാരലങ്ങളടമഭാടക  പറയുന.  എത്ര  സമയലാംകൂടനി
കവണടമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെഭാല് മതനി. അങ്ങസ്റ്റ് എടന നനിയനനിച. പകക്ഷ, അങ്ങസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ്
കൂടുതല് സമയലാം അനുവദനിച. അതുകപഭാടല അങ്ങസ്റ്റ് നനിയനനികകണ. എത്ര മനനിമഭാര്
സലാംസഭാരനിച?

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മനനിമഭാര് സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള നനിങ്ങള കചഭാദലലാം
ഉനയനിക്കുകേയുലാം അതനിനസ്റ്റ് മറുപടനി പറയനിപനിക്കുകേയുമഭായനിരുനനികല? ഞഭാനല കചഭാദലലാം
ഉനയനിചതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല: സര്, ബഹുമഭാനടപട മനനി ശതീ. എ.ടകേ. ബഭാലന
പറഞ്ഞെതുകപഭാടല കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കേഭാലമഭാണസ്റ്റ്. അധനികേസമയലാം ഇതനിനകേതനിരനികഭാന
സഭാധനികനില.  അതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  നലഭായലാം  കവണലാം.  ഒരു  സമയക്ലെനിപ്തത  കവകണ?
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള ഞങ്ങള മനിണഭാടത ഇരനിക്കുകേയകല.

മനി  .    സതീകര്:  സലാംസഭാരലാം  അവസഭാനനിപനികഭാന  അനുവദനികഭാടത  വതീണ്ടുലാം
കചഭാദലലാം  ഉനയനിചതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്  എടുത
സമയകമ അകദ്ദേഹവലാം എടുതനിട്ടുള്ളൂ. 

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  അതനിടനഭാരു  മരലഭാദ  കവണടമനഭാണസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കേഭാലമഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ് പടരഭാനുള്ള സഭാധലതയുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ഇവനിടട ഒകടടറ പശങ്ങള ഉനയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവയ്ടകഭാടക  വനിശദതീകേരണലാം  നല്കേണമകലഭാ.  എന്തഭാണസ്റ്റ്  നഭാടനിടന  അവസ
എനസ്റ്റ്  കേഭാണനികഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാനനിടതഭാടക  പറയുനതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളര്പനിച  വനിശസ്വഭാസലാം
നഷ്ടടപടുത്തുന  എടന്തങ്കനിലലാം  കേഭാരലങ്ങള  ഞങ്ങള  ടചയ്കതഭാ?   ഇതഭാണസ്റ്റ്  ഒരു
പരനികശഭാധന.  അകപഭാള  നഭാടനില്  എടന്തഭാടക  ടചയ;  നഭാടസ്റ്റ്  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
അതനിടന  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്;  ആ  ഭഭാഗലാം  പറകയകണ?  അതനില്  ഏറ്റവലാം
പധഭാനടപടതഭാണസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് മനിഷനുകേളടട പവര്തനലാം.  വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലലാം
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ആകരഭാഗല  കമഖലയനിലലാം  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനില്  വതീടസ്റ്റ്  നല്കുനതനിടന  കേഭാരലതനിലലാം
പഭാവടപടവര്കസ്റ്റ്  രകണകേഭാല് ലക്ഷലാം വതീടസ്റ്റ്  ലഭനിചതനിലലാം  ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷടന
പവര്തനതനിലടമലഭാലാം  നഭാടടഭാനഭാടകേ  സസ്വതീകേരനിച  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  അതനിടലഭാടക
നഭാടസ്റ്റ്  ഞങ്ങടള  വലനിയ  വനിശസ്വഭാസതനിലഭാടണടുതതസ്റ്റ്.  അകഭാരലലാം  ഞഭാന
പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതനിനുകശഷമകല മറ്റസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങള പറകയണതസ്റ്റ്. 

ഇനനി  ഞഭാന  കവടറഭാരു  ഭഭാഗലാം  പറയഭാലാം.  1990  വടര  ആഭലന്തര  വരുമഭാന
വളര്ചയനില് കകേരളതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരലമഭായ മുകനറ്റലാം നടതഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന. 1990
മുതല് അഖനികലന്തലഭാ ശരഭാശരനികയകഭാള കൂടുതല് വരുമഭാന വളര്ച കരഖടപടുതനി.
അതനില്  പവഭാസനികേളടട  പുറലാംവരുമഭാനലാം  ഏറ്റവലാം  പധഭാനടപട  ഘടകേമഭായനിരുന.
കസവന  കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ്  അതനികവഗ  വളര്ചയുണഭായതസ്റ്റ്.  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദന
കമഖലകേളനില്  കവണത്ര  പുകരഭാഗതനി  നമുകസ്റ്റ്  ടടകേവരനികഭാനഭായനില.  ഇഗൗടയഭാരു
അസനലനിതഭാവസ  കേഭാണഭാടത  കപഭാകേരുതസ്റ്റ്.  സനലനിതമഭായ  ആഭലന്തര
വരുമഭാനവളര്ച  ടടകേവരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭായ  ഘടകേമഭാണസ്റ്റ്
പശഭാതല സഗൗകേരല വനികേസനലാം.  അതനികവഗ സഭാമ്പതനികേ വളര്ചയനില് സമ്പതസ്റ്റ്
വനിതരണതനിടല  അസനലനിതഭാവസ  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  കൃതലമഭായ
കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  മുകനഭാട്ടുകപഭായതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഭഭാവനികകേരളലാം
എന്തഭായനിരനികണടമന കേഭാഴ്ചപഭാടനിടന ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ കേഭാഴ്ചപഭാടനിടന അടനിസഭാന
സഗൗകേരലവനികേസനതനിനസ്റ്റ് കനതൃതസ്വലാം  നല്കേഭാന പുനദുഃസലാംഘടനിപനികടപട കേനിഫ്ബനി
വലനിയ  കതഭാതനില്  സഹഭായകേരമഭായനി.  സഭാധഭാരണ  ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ്  വഴനി  മഭാത്രലാം
നടപനിലഭാകഭാന  കേഴനിയുന  കേഭാരലങ്ങള,  അതസ്റ്റ്  ടചയ്യുകേ,  ബഭാകനിടയലഭാലാം  ടചയ്യഭാന
സഭാധനികഭാടത  കേയ്യുലാം  ടകേടനിയനിരനിക്കുകേ  ഇതഭായനിരുന  നമ്മുടട  രതീതനി.  എനഭാല്
അതനില്നനിനലാം മഭാറനി ബഡ്ജറ്റനിനുപുറതസ്റ്റ് വനിഭവസമഭാഹരണലാം നടതനി അടനിസഭാന
സഗൗകേരലലാം  വനിപുലടപടുതനി  വന  പദതനികേള  നടപനിലഭാകനി.  ഇതസ്റ്റ്  പശഭാതല
സഗൗകേരല  കമഖലയനില്  വലനിയ  മുകനറ്റതനിനസ്റ്റ്  വഴനിടയഭാരുകനി.  ഇതനിലൂടട
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദന കമഖലകേളനില് പുതനുണര്വസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനികഭാന കേഴനിഞ്ഞു.  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷലാംടകേഭാണ്ടുതടന  കേനിഫ്ബനികസ്റ്റ്  ഇഗൗ  വഴനിയനില്  വളടര  മുകനഭാടസ്റ്റ്
കപഭാകേഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  50,000  കകേഭാടനി  രൂപടയഭാടകയഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ലക്ഷലലാം
വചടതങ്കനിലലാം  ഇതുവടര  57,031.21  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  730  വനികേസന
പദതനികേളകഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ലക്ഷലടത കേടനനനില്ക്കുന
കനടമഭാണനിതസ്റ്റ്.  അതുമഭാത്രമല ഇവനിടട  കേഭാകണണതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷടമടുതഭാല്
ഒകടടറ  പതനികൂല  സഭാഹചരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  കനരനികടണനിവനതസ്റ്റ്.  പതനികൂല
സഭാഹചരലങ്ങള  ഇതരതനിലള്ള  പവര്തനങ്ങളകസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണ  തടസലാം
സൃഷ്ടനിക്കുലാം.  ഞഭാന  ഇഗൗ  പദതനികേളടട  കേഭാരലലാം  ആടകേ  എടുതസ്റ്റ്  പറയഭാന
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തയ്യഭാറഭാകുനനില.  പകക്ഷ,  50  കകേഭാടനി  രൂപയനില്കമലള്ള  പദതനികേള
220  എണ്ണമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  42,003.34  കകേഭാടനി ടചലവനിടുന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ
പദതനികേടളടുതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചഭാല്  5865.79  കകേഭാടനി രൂപ വനിവനിധ പദതനികേളനില്
വനിനനികയഭാഗനിചകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  തുകേ  നല്കുനതസ്റ്റ്.
5374 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് അതനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്. ടപഭാതുമരഭാമതസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില്
14,500 കകേഭാടനി രൂപയുടട വനിവനിധ പദതനികേളണസ്റ്റ്. ഇതനില് 8765 കകേഭാടനി രൂപയുടട
193  കറഭാഡസ്റ്റ്  നവതീകേരണ പദതനികേള, 825  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  9  ടടബപഭാസുകേള,
1976 കകേഭാടനി രൂപയുടട 75 പഭാലങ്ങള, 961  കകേഭാടനി രൂപയുടട 13  കമല്പഭാലങ്ങള,
1645  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  49  ടറയനില്  കമല്പഭാലങ്ങള.  മലകയഭാര  ടടഹകവ,
തതീരകദശടടഹകവ, കുണന്നൂര്, ടടവറ്റനില, എടപഭാള കമല്പഭാല പദതനികേള എനനിവ
ഇഗൗ  വര്ഷലാം  പൂര്തനിയഭാകുനതഭാണസ്റ്റ്.  2150  കകേഭാടനി  രൂപ  മുടകനി  26  സര്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളടട  നവതീകേരണലാം,  പുനലൂര്  തഭാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി,  എറണഭാകുളലാം
ജനറല്  ആശുപത്രനി  ഒനഭാലാം  ഘടലാം,  ടകേഭാചനി  കേഭാനസര്  ടസനര്  ഒനഭാലാംഘടലാം
എനനിവയുളടപടുനവ 2020-21-ല് പൂര്തതീകേരനിക്കുലാം. 141 ടപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളടട
കേഭാരലലാം കനരടത പറഞ്ഞു.  അതനില്  705  കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന മനികേവനിടന
കകേന്ദ്രലാം പദതനി  2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം തടന പൂര്തനിയഭാകുലാം. 785 കകേഭാടനി
രൂപ ടചലവനില് നടപഭാക്കുന സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലെഭാസസ്റ്റ്,  സഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭാബസ്റ്റ് പദതനികേള എനനിവ
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനരകത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തുള്ള  കേഭാരലലാം  ഞഭാന
പറഞ്ഞെതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ആവര്തനിക്കുനനില.  എനഭാലലാം  നഭാലാം  കേഭാകണണതസ്റ്റ്
എല്.പനി,  യു.പനി.  സ്കൂളകേളനിടല  ടടഹടടകേസ്റ്റ്  ക്ലെഭാസസ്റ്റ്  റൂമുകേള,  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബകേള
എനനിവ  നഭാല്പതയ്യഭായനിരവലാം പതനിനയ്യഭായനിരവമഭാണസ്റ്റ്. 

ടടവദത്യുതനി കമഖലയനില് വലനിയ കതഭാതനിലള്ള മഭാറ്റലാം വരുന,  കേസ്വഭാളനിറ്റനി  പവര്
ടകേഭാടുകഭാന കേഴനിയുന ഒനഭാണസ്റ്റ്  5200  കകേഭാടനി  രൂപയുടട ട്രഭാനസ്ഗനിഡസ്റ്റ്  പദതനി.
ടടവദത്യുതനി  കമഖലയനില്  നനിലവനിലളള  പസരണ  പരനിമനിതനികേള  പരനിഹരനികഭാന
ഇതുടകേഭാണസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുലാം.  മഭാത്രമല  വടകന  കകേരളതനില്  ഇടതടവനിലഭാടത
ഗുണനനിലവഭാരമുളള ടടവദത്യുതനി ഉറപ്പുവരുതഭാനഭാകുലാം. 5200  കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായകതഭാടുകൂടനി  നടപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 400 ടകേ.വനി. സബസ്റ്റ് കസഷനുകേള - 3,
220 ടകേ.വനി.  സബസ്റ്റ് കസഷനുകേള - 22, 4390 കേനികലഭാമതീറ്റര് പസരണ ടടലനുകേള
ഇടതലഭാമടങ്ങുനതഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  പദതനി.  നനിലവനിലളള  പസരണ  ടടലനുകേളടടയുലാം
സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളടടയുലാം   കശഷനി  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഉയര്തടപടുകേയുലാം
പുതനിയ  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളലാം  ടടലനുകേളലാം  സഭാപനികടപടുകേയുലാം  ടചയ്യുലാം.
കകേരളതനിടന  ടടവദത്യുതനി  കമഖലയനില്  ഇതസ്റ്റ്  വരുത്തുന  മഭാറ്റലാം  എത്ര
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വലതഭായനിരനിക്കുലാം!  സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് നമ്മുടട ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ് കേഭാത്തുനനിനഭാല് 5200
കകേഭാടനി  രൂപ   എകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാന  സഭാധനിക്കുകേ?  വലനിയ  മഭാറ്റലാം   നമ്മുടട
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  ഇതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭാകേഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  71  കുടനിടവളള
പദതനികേള  4461  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചലവനില്  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ശുദമഭായ  കുടനിടവളളലാം  പഭാപലമലഭാത  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളണസ്റ്റ്.  4461  കകേഭാടനി  രൂപ
ടചലവനിടസ്റ്റ്  71  കുടനിടവളള  പദതനികേളകസ്റ്റ്  തുടകലാംകുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,
ടകേഭായനിലഭാണനി,  തഭാനൂര്,  ടപഭാനഭാനനി  എനതീ  നഗരസഭഭാ  പകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
കുടനിടവളളലാം  എതനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷലാം
പൂര്തനിയഭാകഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ടപകട്രഭാടകേമനികല്  പഭാര്കനിനഭായുളള  ഭൂമനി
ഏടറ്റടുതതനിനുള്ള 977 കകേഭാടനി രൂപ ധനസഹഭായലാം കേനിഫ്ബനിയഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  

കേണ്ണൂരുലാം   പഭാലകഭാടുലാം   വലവസഭായങ്ങളകസ്റ്റ്  ഭൂമനി   ഏടറ്റടുകഭാനഭായനി
12,710 കകേഭാടനി രൂപ കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 1060 കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായതനില്
സലാംസഭാനതനിടന ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ് ശലാംഖല  ശകനിടപടുത്തുന ടകേ - കഫഭാണ് പദതനി;
250  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചലവനില്  ടകേഭാചനി  ടഎ.ടനി.  ഇടനഭാകവഷന  കസഭാണ്;
100  കകേഭാടനി രൂപ ടചലവനില്  ടടകകഭാസനിറ്റനിയനിടല  ആദല ടഎ.ടനി.  ടകേടനിടലാം;  240
കകേഭാടനി  രൂപ  ടചലവനില്  ടകേഭാചനി  ശഭാസ-സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലടയ
മനികേവനിടന കകേന്ദ്രമഭാക്കുന. കകേരളതനിടല ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില്  വരുന
വലനിയ  മഭാറ്റമഭാണനിതസ്റ്റ്.  240  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാചനി  ശഭാസ-സഭാകങ്കതനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് ടചലവനിടുനതസ്റ്റ്. 1500 കകേഭാടനി രൂപ ടചലവനില്  ടകേഭാചനിയനിടല
കേനഭാലകേളടട നവതീകേരണവലാം ജലഗതഭാഗതതനിടന വനികേസനവലാം, 270 കകേഭാടനി രൂപ
ടചലവനില് തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാല, 72 കകേഭാടനി രൂപ ടചലവനില് കകേഭാടര് ആന പരനിപഭാലന
കകേന്ദ്രലാം,   112  കകേഭാടനി  രൂപ ടചലവനില് പരപനങ്ങഭാടനിയനിലലാം  97.43  കകേഭാടനി  രൂപ
ടചലവനില്  ആലപ്പുഴ  ടചതനിയനിലലാം  മതലബന്ധന  തുറമുഖങ്ങള.  ഇവടയഭാടക
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്   കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകതഭാടട  നടപഭാക്കുന  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്.
വലനിയ  കതഭാതനിലളള  മഭാറ്റമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  വരുനടതനഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില്നനിനലാം
കേഭാകണണതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  മഭാറ്റലാം  ഓകരഭാ  പകദശത്തുലാം   ഉണഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നഭാടഭാടകേ
മഭാറുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ജനങ്ങള  എന്തസ്റ്റ്  വനിശസ്വഭാസതനിലഭാകണഭാ
ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടന  അധനികേഭാരതനികലറ്റനിയതസ്റ്റ്  ആ  വനിശസ്വഭാസലാം  കൂടുതല്
കേനക്കുനടവനതഭാണസ്റ്റ്  വസ്തുത.  ഒരു  തരതനിലമുളള  അവനിശസ്വഭാസമഭായനി  അതസ്റ്റ്
മഭാറുനനില.  കേനിഫ്ബനിടയ  വലഭാടത  ആകക്ഷപനിചവരുണസ്റ്റ്.  ആകക്ഷപനിചവര്തടന
ഇതനിടന കേണ്ണഞ്ചേനിപനിക്കുന വനിജയലാംകേണസ്റ്റ് ഇതുപകേഭാരമുളള പദതനികേള തങ്ങളടട
പകദശത്തുകൂടനി കവണടമനസ്റ്റ് വഭാദനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ് പനിനതീടസ്റ്റ് കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ പദതനി
കമഭാശമഭായനിരുടനങ്കനില്  കവടണനഭായനിരനിക്കുമകലഭാ  പറയുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങടന
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പറഞ്ഞെഭാല്  മണ്ഡലതനിടല  ജനങ്ങള  തങ്ങളകസ്റ്റ്  എതനിരഭാകുടമനള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്
എലഭാവരുലാം ഇകപഭാള ഇതനികനഭാടടഭാപലാം   നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനിടല  പരനിമനിത
വനിഭവങ്ങള  മഭാത്രലാം   കേണകനിടലടുത്തുടകേഭാണസ്റ്റ്  നഭാലാം  ചനിന്തനിചഭാല്കപഭാരഭാ.  ഭഭാവനി
വനികേസന പവര്തനങ്ങള ദതീര്ഘവതീക്ഷണകതഭാടുകൂടനി വനിഭഭാവനലാം ടചകയ്യണതുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  ഏടതഭാരു  സര്കഭാരനിടനയുലാം  പഭാഥമനികേ  ബഭാധലതയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  ബഭാധലത
ഞങ്ങള  നനിറകവറ്റുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പശഭാതല  വനികേസനലാം  എനതസ്റ്റ്  ഭഭാവനി
വനികേസനതനിനുളള  മുഖലതുരഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സഭാമ്പതനികേശഭാസ ഗകവഷകേര് പരടക അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്.

മടറ്റഭാനസ്റ്റ്,  ഈ സര്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകപഭാള സലാംസഭാനതനിടന
സഭാമ്പതനികേ  സനിതനി  എങ്ങടനയഭായനിരുന?  ആഭലന്തര  വരുമഭാനവളര്ച  വലനിയ
മഭാനലലാം  കനരനിട  കേഭാലഘടമഭായനിരുന  2012-13  മുതല്  2015-16  വടര.  അതസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ടന ഭരണകേഭാലമഭായനിരുന.  ആഭലന്തര വരുമഭാന വളര്ചഭാനനിരകസ്റ്റ്  2012-13-ല്
6 ശതമഭാനവലാം  2013-14-ല്  4.3  ശതമഭാനവലാം  2014-15-ല്  3.8  ശതമഭാനവലാം
2015-16-ല്  5.33  ശതമഭാനവലാം  ആയനിരുന.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില്വന  2016-17-ല്  ആദലലാംതടന  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനതനിടന
ഭഭാഗമഭായനി കേനത ആഘഭാതലാം ഏറ്റുവഭാകങ്ങണനിവന.  എനനിട്ടുലാം വളര്ചഭാനനിരകസ്റ്റ്  7.1
ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്ന.  2017-18-ല്  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനതനിടന  ഫലങ്ങള
പതലക്ഷടപട്ടു. പകക്ഷ, നമുകസ്റ്റ് വളര്ചഭാനനിരകസ്റ്റ് 6.8 ശതമഭാനമഭായനി നനിലനനിര്തഭാന
കേഴനിഞ്ഞു.  2018-19-ല്  ആഭലന്തര  വരുമഭാന  വളര്ചഭാനനിരകസ്റ്റ്  7.5  ശതമഭാനമഭായനി
ഉയര്ന.  മഹഭാപളയലാം  സൃഷ്ടനിച  വലനിയ  ദരന്തമുണസ്റ്റ്.  ആ  നഭാശനഷ്ടങ്ങടള
അതനിജതീവനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ കനടമുണഭാകനിയതസ്റ്റ്. 2018-19-ടല കദശതീയ വരുമഭാന
വളര്ച നമ്മേള ഓര്കണലാം.  അതസ്റ്റ്  6.6  ശതമഭാനമഭായനിരുന.  അകപഭാഴഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട
7.5  ശതമഭാനമഭായതസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ്  0.9  ശതമഭാനലാം  ഉയര്ന  ആഭലന്തര  വരുമഭാന
വളര്ച സലാംസഭാനതനിനസ്റ്റ് കനടഭാന കേഴനിഞ്ഞു.  ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് 2018-19-ല്
സലാംസഭാനതനിനസ്റ്റ് 11.2 ശതമഭാനലാം  വളര്ചയഭാണസ്റ്റ് കനടഭാന കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 2016-17-ല്
7.8  ശതമഭാനമഭായനിരുന.  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനതനിടന  പതലഭാഘഭാതമുണഭായനിട്ടുലാം
2017-18-ല് 9.2 ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ന. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് 2013-14 ല്
4.7 ശതമഭാനലാം; 2014-15 ല് 2.9 ശതമഭാനലാം ഇതഭായനിരുന ഉല്പഭാദന കമഖലയനിടല
വളര്ചഭാനനിരകസ്റ്റ്. അതനില്നനിനഭാണസ്റ്റ് 2018-19-ടല ടറകകഭാര്ഡനില് നഭാലാം എതനിയതസ്റ്റ്.
സര്കഭാരനിടന  ഇടടപടല്  ഏടതഭാടക  തരതനില്  ഫലപദമഭാകുന  എനതനിടന
വലകമഭായ  സൂചനകേളഭാണസ്റ്റ്  സഭാമ്പതനികേരലാംഗതസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.
ഒരു  പരഭാതനി  അടലങ്കനില്  ആകരഭാപണലാം  ഉയര്നതസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  ധൂര്തസ്റ്റ്
ഇവനിടടയുടണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാണസ്റ്റ്.  2006  മുതല്  2011  വടരയുളള  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
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സര്കഭാരനിടന  കേഭാലയളവനില്  റവനന്യൂ  ടചലവനിടന  ശരഭാശരനി  വളര്ച  13.52
ശതമഭാനമഭായനിരുന.  2011-16 കേഭാലഘടതനില്  18.07  ശതമഭാനലാം  ശരഭാശരനി
വളര്ചയനികലയ്ക്കുയര്ന.  2015-16-ല് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര് ശമ്പള പരനിഷരണലാം
ഉളടപടടയുളള ബഭാധലതകേള ബഭാകനിവചഭാണസ്റ്റ് അധനികേഭാരലാം വനിടടഭാഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ് എനതസ്റ്റ്
പകതലകേലാം ഓര്കണലാം.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സര്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം
2016-17  മുതല്  2018-19  വടര  റവനന്യൂ  ടചലവനിടന  ശരഭാശരനി  വളര്ച  11.95
ശതമഭാനമഭായനി  കുറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകപഭാള  ധനധൂര്ത്തുടണന  പചരണലാം
കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ വലഭാജപചരണലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.

ആരസ്റ്റ് ഭരനിചഭാലലാം ഒരുകപഭാടലടയനസ്റ്റ് പറയുന ഒരവസ ചനിലരുടട ഭഭാഗത്തുണസ്റ്റ്.
അവര് കേണ്ണുതുറനസ്റ്റ് കേഭാകണണ ചനില സഭാമ്പതനികേ വനിവരങ്ങള പറയഭാലാം. 2010-11-ല്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സർകഭാർ  അധനികേഭാരലാം  വനിടകപഭാള   സലാംസഭാനതനിടന  തനതസ്റ്റ്
നനികുതനി  വരുമഭാന  വളര്ച  23.25  ശതമഭാനമഭായനിരുന.  ഇതസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഭരണതനിടന ആദല രണസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങള പനിനനിട  2013-14-ല്  6.38  ശതമഭാനമഭായനി
ഇടനിഞ്ഞു. 23.25  ശതമഭാനതനില് നനിനസ്റ്റ്  6.38  ശതമഭാനതനികലയസ്റ്റ്  വതീണുടവനതസ്റ്റ്
നമ്മേള ഓര്മ്മേനികണലാം. അതനിനുകശഷലാം യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സര്കഭാരനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്
2014-15,  2015 -16  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനില് തനതസ്റ്റ് നനികുതനി വരുമഭാന വളര്ച
10  ശതമഭാനമഭായനിരുന.  പകതലകേനിചസ്റ്റ് പതനിസന്ധനികേടളഭാനമനിലഭാത  കേഭാലയളവഭായനിരുന
ഇടതനതസ്റ്റ്  പകതലകേലാം  പറകയണതനില.  എനനിടഭാണസ്റ്റ്  ഇത്ര  വലനിയ
തകേര്ചയുണഭായതസ്റ്റ്.  നമ്മുടട ഇഗൗ ഘടടമടുതഭാല് കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാം, ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നടപഭാകനിയ കശഷമുണഭായ നനികുതനിനനിരകനിടല കുറവസ്റ്റ്, ഓഖനി ദരന്തലാം, മഹഭാപളയലാം,
അതനിനുകശഷമുണഭായ  കേഭാലവര്ഷടകടുതനി  തുടങ്ങനിയവയ്ടകലഭാമനിടയനിലഭാണസ്റ്റ്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സര്കഭാര് തനതസ്റ്റ് നനികുതനി വരുമഭാനലാം തഭാഴഭാടത നനിലനനിര്തനിയതസ്റ്റ്.
എലഭാ  അനുകൂല  സഭാഹചരലങ്ങളമുണഭായനിട്ടുലാം  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്
വലനിയ  തകേര്ചയുലാം  എലഭാ  പതനികൂല  സഭാഹചരലമുണഭായനിട്ടുലാം  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഭരണതനില് വളര്ചയുമുണഭായനി. 2015-16-ല് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അധനികേഭാരലാം വനിടുകമ്പഭാള
കേരഭാര്  കുടനിശനികേ  ബനില്  മുതല്  ശമ്പള  പരനിഷരണലാംവടര  ബഭാകനിവച.  അങ്ങടന
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിടന  ധനകേഭാരല  നനികുതനി  ഭരണ  ടകേടുകേഭാരലസതയുടട
ഭഭാരലാംകൂടനി  ഏടറ്റടുത്തുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  മുകനഭാടസ്റ്റ്
നതീകങ്ങണനി വനതസ്റ്റ്. എനനിടഭാണസ്റ്റ് ഇതരടമഭാരു കനടമുണഭാകഭാന നമുകസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
അകതഭാടടഭാപലാം  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്  സുതഭാരലമഭായ  ഭരണസലാംവനിധഭാനവലാം  പദഭാനലാം  ടചയ.
അതസ്റ്റ്  ഏറ്റവലാം  പധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ടപഭാതുജനങ്ങളടട  പരഭാതനി  പരനിഹരനികഭാന
കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരനിച  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനടമഭാരുകനി.  പരഭാതനി  നല്കേനിയ
വലകനികേളകസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി മറുപടനി നല്കേഭാന ഏര്പഭാടഭാകനി. 2016  ജൂണ്
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മുതല്  2020  ആഗസസ്റ്റ് അവസഭാന ആഴ്ച വടര  290,459  പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
209,183 പരഭാതനികേള തതീര്പഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. മുഖലമനനിയുടട ദരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്
നനിനള്ള  സഹഭായങ്ങളലാം  ഇതരതനില്  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടസക്രകടറനിയറ്റനിടലയുലാം
ഡയറക്ടകററ്റുകേളനിടലയുലാം ഫയലകേള തതീര്പഭാകല് മുറകപഭാടല എന സമതീപനലാം ഇഗൗ
സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  ഫയല് തതീര്പഭാകല് തതീവ്രപരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുകേയുലാം
ഉകദലഭാഗസരുടട കയഭാഗലാം  വനിളനിചകചര്തസ്റ്റ്  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം ടചയ്യുകേയുലാം
ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശകദയമഭായ വനിധതനില് ഫയലകേള തതീര്പഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണവലാം  ശകമഭായനി  സര്കഭാര്  മുകനഭാടസ്റ്റ്
ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങടള  പടങ്കടുപനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  നടത്തുനതസ്റ്റ്.  പദതനി  വനിഹനിതതനിടന  25  ശതമഭാനലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളകഭായഭാണസ്റ്റ്  നതീകനിവചതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധ
പവര്തനങ്ങളനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കനതൃതസ്വപരമഭായ  പങ്കഭാണസ്റ്റ്
വഹനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പനിനതീടസ്റ്റ്  പറയഭാലാം.  അകപഭാള  ഏതസ്റ്റ്
കേഭാരലതനിലഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനില് അവനിശസ്വഭാസലാം എനതനിലഭാണസ്റ്റ് പശലാം. പഗൗരതസ്വ
നനിയമകഭദഗതനിടകതനിടര  ആദലലാം  പകമയലാം  അവതരനിപനിച  സര്കഭാര്  ഇതഭാണസ്റ്റ്.
മതതനിടന കപരനില് പഗൗരതസ്വ കേഭാരലതനില് വനികവചനലാം വരുത്തുനതനിടന ധതീരമഭായനി
കചഭാദലലാം ടചയ സലാംസഭാനലാം നമ്മുകടതഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ നനിലപഭാടനില് അവനിശസ്വഭാസമുകണഭാ;
വര്ഗ്ഗതീയകേലഭാപമനിലഭാത,  സമുദഭായസഗൗഹഭാര്ദ്ദേമുള്ള  നഭാടഭായനി  കകേരളടത
നനിലനനിര്ത്തുന.  അതനില്  അവനിശസ്വഭാസമുകണഭാ;  കകേന്ദ്രലാം  ടപഭാതുകമഖലടയ
വനിറ്റഴനിക്കുകേയഭാണകലഭാ.  അതനിടന  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  ഈ
സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പഭാലകഭാടസ്റ്റ്  ഇനസ്ട്രുടമകനഷന ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് BHEL EML,  കകേഭാടയലാം  ഹനിന്ദുസഭാന  നന്യൂസസ്റ്റ്  പനിനസ്റ്റ്  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്
എനതീ  സഭാപനങ്ങള  ഏടറ്റടുകഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സലാംസഭാനലാം  സജതീവമഭായനി
മുകനഭാട്ടുടകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരുമഭായനി  ബന്ധടപട
അനുമതനികേളനിടല കേഭാലതഭാമസമഭാണസ്റ്റ് ഏടറ്റടുകല് സവകേനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഹനിന്ദുസഭാന
നന്യൂസസ്റ്റ് പനിനസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് വനിട്ടുകേനിടഭാന സലാംസഭാന സര്കഭാര് ശകമഭായ ഇടടപടലഭാണസ്റ്റ്
നടത്തുനതസ്റ്റ്.   സര്കഭാര്  ഏടറ്റടുത്തുനല്കേനിയ  700  ഏകകറഭാളലാം  ഭൂമനിയനിലഭാണസ്റ്റ്
ആ സഭാപനമുള്ളതസ്റ്റ്. ബകേസ്റ്റ് വഭാലത്യു അടനിസഭാനതനില് എചസ്റ്റ്.എന.എല്. ആസ്തനികേള
ഏടറ്റടുകഭാന  തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്  2018  ഒകക്ടഭാബറനില്  നഭാലാം  അറനിയനിച.  പകക്ഷ,
നഭാഷണല്  കേമ്പനനി  ലഭാ  ട്രനിബന്യൂണല്  അതസ്റ്റ്  അനുവദനിചനില.  ഇകപഭാള
എചസ്റ്റ്.എന.എല്.-നഭായനി  കലലതനില്  പടങ്കടുകഭാന തയ്യഭാടറടുതനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  മഭാസലാം  26  ആണസ്റ്റ്  ഓഫര്  സമര്പനികഭാനുള്ള  അവസഭാന  തതീയതനി.
കേനിനഫയഭാണസ്റ്റ്  ബനിഡസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇനസ്ട്രുടമകനഷന  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  നമ്മേള
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ഏടറ്റടുകഭാന  തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്  കനരകതതടന  അറനിയനിച.  തതസ്വതനില്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  സലാംസഭാനലാം  ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്  എഗനിടമനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാകനി
നല്കേനി.   സഭാപനലാം  സനിതനിടചയ്യുന പഭാലകഭാടുളള  600  ഏകകറഭാളലാം  ഭൂമനിയുടട
വനിലകൂടനി  ആസ്തനിയഭായനി  കേണകഭാകണടമന  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  ഇകപഭാള
സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇടതഭാരു  പതനിസന്ധനിയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  പതനിസന്ധനിയനില്തടനി
അവസഭാന തതീരുമഭാനലാം നതീളകേയഭാണസ്റ്റ്. BHEL EML-ടന 51 ശതമഭാനലാം ഓഹരനികേള
BHEL-കനതഭാണസ്റ്റ്,  49  ശതമഭാനലാം സലാംസഭാനതനികനതുലാം.  രണസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി ഇഗൗ
കേമ്പനനി പവര്തനിക്കുനനില.  BHEL-ടന  51  ശതമഭാനലാം ഓഹരനി ഏടറ്റടുകഭാടമനസ്റ്റ്
സലാംസഭാനലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആസ്തനി  നനിര്ണ്ണയലാം  നടതനിയ  സമനിതനി  ആസ്തനി
ബഭാധലതകേള ബകേസ്റ്റ് വഭാലത്യു അടനിസഭാനതനില് ഒരു രൂപ നനിരകനില് ഏടറ്റടുകഭാന
തതീരുമഭാനനിച.  BHEL  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഇഗൗ  തതീരുമഭാനലാം  അലാംഗതീകേരനിച.   കകേന്ദ്ര
അനുമതനികയഭാടട  51  ശതമഭാനലാം  ഓഹരനി  സകേമഭാറഭാന  തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്
സലാംസഭാനടത അറനിയനിച.   ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്  എഗനിടമനസ്റ്റ്  ഇനനികഷലറ്റസ്റ്റ്  ടചയ്യുകേയുലാം  ടചയ.
പകക്ഷ,  തുടര്നടപടനികേള കകേന്ദ്രലാം സവകേനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിടന പവര്തനലാം
മുകനഭാട്ടുടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭായനി  2018-ല് ടകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ല് നനിനലാം വഭായ്പയഭായനി
5  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേനി.   റനിയഭാബസ്റ്റ്  വഴനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി.  ...(ബഹളലാം)...

മനി  .    സതീകര്:  ഇടതഭാനലാം  ശരനിയല.   പതീസസ്റ്റ്...  പതീസസ്റ്റ്....  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
പറയഭാനുള്ളതുകൂടനി കകേളക്കൂ.  കുറചസ്റ്റ് ക്ഷമ കേഭാണനിക്കൂ.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഞഭാന പറയഭാന ശമനിചതസ്റ്റ് ഇത്രകയയുള്ളൂ.
കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  ടപഭാതുകമഖലടയ  വനിറ്റഴനികഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  നമ്മേള
ടപഭാതുകമഖലടയ  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്;  കകേന്ദ്ര  ടപഭാതുകമഖലടയതടന
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  കനരകത
നഷ്ടതനിലഭായനിരുന.  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവനതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനിടന  കേണകസ്റ്റ്
ഞഭാന  പറയുനനില.  അതസ്റ്റ്  നമ്മേള  ഇകപഭാള  ലഭാഭതനിലഭാകനിയനിരനിക്കുന.
കകേന്ദ്രതനില്  8  ലക്ഷലാം  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേളനിവനിടട
139,000-തനിലധനികേലാം യുവജനങ്ങളകസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം നല്കുനതസ്റ്റ്.
ഇകഭാരലതനില് സര്കഭാരനിടന അവനിശസ്വസനികകണ കേഭാരലമനിലകലഭാ. നമ്മുടട നഭാടനിടല
ജനങ്ങള  സഭാമൂഹലസുരക്ഷടയ  എങ്ങടന  കേഭാണുനടവനതഭാണസ്റ്റ്  നഭാലാം
ചനിന്തനികകണതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള പതനിപക്ഷലാം സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള ഇവനിടട അവനിശസ്വഭാസ
പകമയലാം  പഭാസഭാകുടമനല  ഞങ്ങള  പതതീക്ഷനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങളനിലഭാണകലഭാ  ഇവരുലാം  വനിശസ്വഭാസമര്പനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങടനയകല  അവര്
സഭാകങ്കതനികേമഭായനി പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. അകപഭാള ജനങ്ങള ഇഗൗ കേഭാരലങ്ങള അറനിയടട. ഏതസ്റ്റ്
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ജനങ്ങളകഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളനില്  അവനിശസ്വഭാസടമനഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  കചഭാദനിക്കുനതസ്റ്റ്.
സഭാമൂഹലസുരക്ഷയസ്റ്റ് സര്കഭാര് വലനിയ പഭാധഭാനലമഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  അനപടതടര
ലക്ഷലാം കപര്കസ്റ്റ് സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ടപനഷന മുടകമനിലഭാടത വനിതരണലാം ടചയ്യുന.
കനരകത  600  രൂപയഭായനിരുന  കക്ഷമടപനഷന  ഇകപഭാള  1,300  രൂപയഭാകനി.
രഭാജലടത  ഏറ്റവലാം  ഉയര്ന  നനിരകഭാണനിതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വതീടനിടലത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പണലാം
കേയ്യനില് വഭാങ്ങനിയകപഭാള പലനിലഭാത കമഭാണ കേഭാടനിയുള്ള ചനിരനി ഇഗൗയടുത കേഭാലതസ്റ്റ്
കേണനികല. നഭാടനിടന മനസസ്റ്റ് എങ്ങടന നനില്ക്കുനടവനള്ളതകല കുളനിര്മ. അതഭാണസ്റ്റ്
വനിശസ്വഭാസലാം.  ഞങ്ങള  നനിങ്ങളനില്  അര്പനിചനിട്ടുള്ള  വനിശസ്വഭാസലാം  നനിങ്ങള
നഷ്ടടപടുതനിയനിടനില  എനതഭാണസ്റ്റ്  അവര്  ഞങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളടട  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതകതകഭാള
കൂടുതലഭായനി ടകേഭാണ്ടുവരഭാന നമുകസ്റ്റ് സഭാധനിച. കകേഭാളനനികേളടട അടനിസഭാന സഗൗകേരല
വനികേസനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി അലാംകബദ്കേര് ടസറ്റനില്ടമനസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി
പകേഭാരലാം 94 കകേഭാളനനികേളനില് വനികേസന പവര്തനങ്ങള നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ടതഭാഴനില്
ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനഭായനി  1715  പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവതതീ-യുവഭാകളകസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  ടപയ്സസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷങ്ങളനില്  17,177  ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങളകസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ്റ്റ്  സലലാം
വഭാങ്ങഭാന സഹഭായലാം നല്കേനി.  പടനികേ വനിഭഭാഗകഭാരുടട ഉനമനതനിനസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസ
പുകരഭാഗതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഏറ്റവലാം  പധഭാനലാം.  അതനില്  കുടനികേളടട  ഉനമനതനിനുകവണനി
16,122 പഠനമുറനികേള നനിര്മ്മേനികഭാനഭാണസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

പവഭാസനികേളഭായ  സകഹഭാദരങ്ങളടട  കക്ഷമതനിനുകവണനി  സവവനിദലമഭാര്ന

പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  ഘടതനില്  നടപനിലഭാകഭാനഭായതസ്റ്റ്.  മടങ്ങനിവരുന

പവഭാസനികേളടട  പുനരധനിവഭാസതനിനുള്ള  സഭാന്തസ്വന,  NDPREM  (NORKA

Department  Project  for  Returned  Emigrants)  പദതനികേളനില്  നൂറുശതമഭാനലാം

കനടലാം  സകേവരനികഭാനഭായനി.  എമര്ജനസനി  ആലാംബലനസസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്,  ബനിസനിനസസ്റ്റ്

ടഫസനിലനികറ്റഷന  ടസനര്,  എന.ആര്.ഐ.  ഇനടവസസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  കേമ്പനനി,  പവഭാസനി

ലതീഗല്  അസനിസനസ്റ്റ്  പദതനി  തുടങ്ങനിയ വലതലസ്ത  പവര്തനങ്ങള ഈ  രലാംഗതസ്റ്റ്

സലാംഘടനിപനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനികദശത്തുവചസ്റ്റ്  മരണമടയുന  പവഭാസനികേളടട

ഭഗൗതനികേശരതീരലാം  നഭാടനിടലതനികഭാനുള്ള  പദതനിക്കുലാം  തുടകലാംകുറനിച.  ഇതരതനില്

14 പവഭാസനികേളടട ഭഗൗതനികേശരതീരലാം നഭാടനിടലതനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക സര്കഭാരനില്

ആ വനിഭഭാഗതനിനസ്റ്റ്  വലനിയ വനിശസ്വഭാസമുണഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലഭാകണഭാ അവനിശസ്വഭാസലാം?

ഓഖനിമൂലലാം പതനിസന്ധനിയനിലഭായ മതലടതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങടള സലാംരക്ഷനികഭാന
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പകതലകേ  പഭാകകജഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാകനിയതസ്റ്റ്.  ചരനിത്രതനിടല  ഏറ്റവലാം  വലനിയ

സഹഭായലാം  മതലടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകനി.  മുടതറയനില്

മതലടതഭാഴനിലഭാളനികേളകഭായനി  ഫ്ലെെഭാറ്റസ്റ്റ്  സമുചയലാം  പണനികേഴനിപനിച.  ഇതരലാം

പവര്തനങ്ങളനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?  പളയതനിനുകശഷമുള്ള  ഘടതനില്കപഭാലലാം

ടനല്ലുത്പഭാദനതനില്  ടറകകഭാര്ഡസ്റ്റ്  കനടലാം  സകേവരനികഭാന  നമുകസ്റ്റ്  സഭാധനിച.  ഈ

സര്കഭാര്  അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  170,000  ടഹക്ടര്

സലതഭാണസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനിയുണഭായനിരുനതസ്റ്റ്. 2019-20  വര്ഷലാം  202,049  ടഹക്ടര്

സലതസ്റ്റ് ടനല്കൃഷനി നടതഭാനഭായനി. കകേരളതീയര് കൃഷനിയനിലല ശദനികകണടതന

കേഭാഴ്ചപഭാടുണഭായനിരുന.  അങ്ങടനടയഭാരു  കേഭാഴസ്റ്റ് ചപഭാടസ്റ്റ്  ഉയര്നവന  ഘടടത

മറനികേടനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഇതരടമഭാരു കനടലാം സലാംസഭാനതനിനസ്റ്റ് സകേവരനികഭാനഭായതസ്റ്റ്.

ഒരു  പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരലാം  നമ്മുടട  നഭാടനില്  ഉയര്തനിടകഭാണ്ടുവരഭാന

കേഴനിഞ്ഞു.  അതനില്  കേര്ഷകേര്   മഭാത്രമല  നഭാടഭാടകേ   തല്പരരഭാണസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ്

ഇതനിടന പകതലകേത. എലഭാവരുലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലയസ്റ്റ് മഭാറനിയനിരനിക്കുന.  

പഭാല്,  മുട,  പചകറനി  ഇവയനിടലഭാടക  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  ലക്ഷലലാം
വചടകേഭാണ്ടുള്ള നടപടനികേളകസ്റ്റ് കനതൃതസ്വലാം ടകേഭാടുക്കുന. 2017-18, 2018-19, 2019-20
വര്ഷങ്ങളനില്  കദശതീയ  തലതനില്  പഭാലത്പഭാദനതനിടല  വളര്ച
6.4 ശതമഭാനമഭായനിരുന. കദശതീയ വളര്ച 6.4 ശതമഭാനമഭായകപഭാള നമ്മുടട വളര്ച
12.46  ശതമഭാനമഭായനി.  2016-17-ല്  4  ലക്ഷലാം  ലനിറ്റര്  പഭാലഭാണസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനി
ടചയടതങ്കനില്  2019-20-ൽ  അതസ്റ്റ്  ഒനര  ലക്ഷലാം  ലനിറ്ററനില്  തഭാടഴയഭായനി.  നമ്മേള
സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതയുടട  വകനിടലതനിനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  സര്കഭാരനിടനയഭാകണഭാ
നനിങ്ങള  അവനിശസ്വഭാസലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  കനരനിടുനതസ്റ്റ്?  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്,  അതുമഭായനി
ബന്ധടപടവര്  എലഭാവരുലാം  ഈ  മഭാറ്റലാം  കേഭാണുകേയകല;  അവരനിടലലഭാലാം  ഈ
സര്കഭാരനിലള്ള  വനിശസ്വഭാസലാം  വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയകല?  പചകറനി  ഉത്പഭാദനതനിൽ
സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  കനടുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങള  വനിജയതനികലയസ്റ്റ്  അടുത്തു
ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  2015-16-ൽ  പചകറനി  ഉത്പഭാദനലാം  6.28  ലക്ഷലാം ടമട്രനികേസ്റ്റ്
ടണ്ണഭായനിരുന.  2018-19-ല്  അതസ്റ്റ്  12.12  ലക്ഷലാം  ടമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ്ണഭായനി.
ആ ഇരടനികണകസ്റ്റ്  മഭാത്രമല  2019-20  വര്ഷടത പഭാഥമനികേ  കേണടകടുതഭാല്
15  ലക്ഷലാം ടമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ് പചകറനി  ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ്  6.28  ലക്ഷലാം
ടമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ്ണനില്നനിനലാം  15  ലക്ഷലാം ടമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ്ണനികലയസ്റ്റ്  ഉയരഭാന കപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഈ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരകമല്ക്കുന  ഘടതനിലള്ളതനികനകഭാള  ഇരടനിയനിലധനികേലാം
പചകറനി ഉത്പഭാദനതനികലയസ്റ്റ് കകേരളലാം എതനിനനില്ക്കുന. ഇതഭാണസ്റ്റ് കകേരളതനിടന
ടമചലാം.  ഇടതലഭാലാം നമ്മുടട അനുഭവതനിലള്ള കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാവരുലാം വതീട്ടുമുറ്റതസ്റ്റ്
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ടചറനിയ ഒരു പചകറനി കതഭാടടമങ്കനിലലാം കവണടമന പുതനിടയഭാരു സലാംസഭാരതനികലയസ്റ്റ്
എതനിയനികല?  അതനില് സര്കഭാരനിടന അഭലര്തന, സര്കഭാര് നലനിയ മുനഗണന,
കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  നടതനിയ  പവര്തനങ്ങള,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളടട
ഇടടപടലകേള  ഇടതലഭാലാം  വലനിയ  സഹഭായകേരമഭായനി  മഭാറനിയനികല,  അതകല  നഭാലാം
കേഭാകണണതസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക  നനിര്തഭാനലകലഭാ  നഭാലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
കേഭാലലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനികകണതനിടന  പഭാധഭാനലടത  ഒനകൂടനി
ഓര്മ്മേടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ് ടചയ്യുനതസ്റ്റ്. കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 ആയനി, എലഭാലാം തകേര്നകപഭായനി,
ഒനലാം  ടചയ്യഭാന  കേഴനിയനിടലന  മടനില്  ഇരനിക്കുകേയല  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇതരടമഭാരു
പതനിസന്ധനിഘടതനില് ഒരു സര്കഭാര് എന്തസ്റ്റ് ടചയ്യണലാം, ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ് സര്കഭാര്
എങ്ങടന  ഇറങ്ങണലാം,  അതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ശമനിചതസ്റ്റ്.  അതനിടന  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്
നമ്മേള  'സുഭനിക്ഷ  കകേരളലാം'  പദതനികസ്റ്റ്  രൂപലാം  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ഒരു
മഹഭാവലഭാധനിയഭായനി  വളര്ന  എനസ്റ്റ്   വനിചഭാരനിക്കുകേ.  അങ്ങടന  വനഭാലലാം  ഒനലാം
സലാംഭവനികഭാന  പഭാടനിടലന  ധഭാരണയനില്  തടനയഭാണസ്റ്റ്  സുഭനിക്ഷ  കകേരളലാം  പദതനി
തയ്യഭാറഭാകനിയതസ്റ്റ്.  നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാവന  രതീതനിയനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  കനടഭാനഭാകുലാം.
ഇതസ്റ്റ്  3,860  കകേഭാടനി രൂപയുടട പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനികസ്റ്റ് മഭാത്രലാം  1,449  കകേഭാടനി രൂപ
നതീകനിവച.  കനരടത  പറഞ്ഞെതഭായതുടകേഭാണ്ടുലാം  വലഭാടത  അസഹനിഷ്ണുത
കേഭാണനിക്കുനതുടകേഭാണ്ടുലാം ഞഭാന ആ പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശതനികലയസ്റ്റ് കപഭാകുനനില.
ക്ഷതീര  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  215  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണതനിനസ്റ്റ്  118  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  നതീകനിവച.   വതീട്ടുവളപനിലടകലാം  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം  മതല  വളര്തല്
കകേന്ദ്രങ്ങള വരഭാന കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്,  അതനിടന ഭഭാഗമഭായനി 2078 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  വരഭാന  കപഭാകുന  മഭാറ്റലാം  എത്ര
വലതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇകഭാരലങ്ങടളലഭാലാം  നഭാടനിനുകവണനിയകല,  നഭാടനിടന  കേഭാരലമകല;
ഇതനിനഭാകണഭാ അവനിശസ്വഭാസലാം;  ഇവ നടപഭാകഭാനകല കനഭാകകണതസ്റ്റ്?  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
ഘടതനില്  ഒരു  പത്രസകമ്മേളനതനില്  വചഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ആദലലാം  പഖലഭാപനിക്കുനതസ്റ്റ്.
എന്തഭായനിരുന  നഭാടനിടന  പതനികേരണലാം?  ആ  ഘടതനില്  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗകതയസ്റ്റ്
എലഭാവരുമനിറങ്ങനി കേഭാരലങ്ങള ടചയ്യുകേയഭായനിരുന. ഗവണ്ടമനനികനഭാടുള്ള വനിശസ്വഭാസലാം
എത്രകേണസ്റ്റ്  ജനങ്ങളനില്  കവരൂനനി  എനതഭാണസ്റ്റ്  അതനിലൂടട  പകേടമഭായതസ്റ്റ്.  ഈ
സര്കഭാരനിടന പവര്തനങ്ങളകസ്റ്റ് കൂടുതല് കേരുതസ്റ്റ് നല്കുന പതനികേരണമഭാണസ്റ്റ്
ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങളനില് ജനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ് ഇതുവടര ഞങ്ങളക്കുണഭായ അനുഭവലാം.

സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി  ഇവനിടട  മടറ്റഭാരു  പശലാം  വരുനതസ്റ്റ്,  പചകറനിയുലാം  മറ്റസ്റ്റ്
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളലാം  വര്ദനിക്കുനതനിനഭാല്  സലാംഭരണതനിടന  നനിലവനിടല
സനിതനിടയക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്.  സലാംഭരണതനിടന  പശങ്ങളടകലാം  മറനികേടകഭാനുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ
മുകനറ്റമഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  രൂപടപടുതഭാന  കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ
പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ഞഭാനനികപഭാള  അതനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകുനനില.  സമയലാം  ദതീര്ഘമഭായനി
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കപഭാകുനടവനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുനതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കപഭാകേഭാതതസ്റ്റ്.  വളടര
ആകേര്ഷകേമഭായ,  ആളകേളടകലഭാലാം  നലതുകപഭാടല  കയഭാജനിപ്പുള്ള ഒരു പദതനിയഭാണതസ്റ്റ്.
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് കേഴനിയഭാവനനിടടതലഭാലാം സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത കനടുകേടയനതഭാണസ്റ്റ്
നഭാലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ ദരന്തതനിനനിടയനിലലാം  സലാംസഭാനലാം  അതരതനിലഭാണസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങള  നതീക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ  സര്കഭാര്  പുറത്തു  കപഭാകേണടമനഭാകണഭാ  നനിങ്ങള
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്?  ജനങ്ങള  ഏതഭായഭാലലാം  അതസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ജനങ്ങള  ഇഗൗ
സര്കഭാരനിടന കൂടടതടന നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കനരടത നടപഭാകനിയ സമ്പൂര്ണ്ണ ടവളനിയനിട
വനിസര്ജന വനിമുകലാം  എന നനില  കനടഭാന നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞു.  സതീ  സുരക്ഷ മുനനനിര്തനി
ഷതീ കലഭാഡ്ജസ്റ്റ്,  പനിങ്കസ്റ്റ് പകട്രഭാള എനതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള യഭാഥഭാര്തലമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ടപഭാതുയനിടങ്ങടള  ഭനിനകശഷനി  സഗൗഹൃദമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇടതഭാടക  ഒഭാകരഭാ
വനിഭഭാഗതനിനുലാം ഗവണ്ടമനനിലള്ള  വനിശസ്വഭാസലാം വര്ദനിപനിക്കുന നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണടത  ഗവര്ണറുടട
നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനിലലാം  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുടട  മൂനനഭാല
വര്ഷങ്ങളനിടല  ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ്  പസലാംഗതനിലലാം  പറഞ്ഞെ  മുഴുവന  കേഭാരലങ്ങളലാം
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളലാം
സമഭാധഭാനപരമഭായനി  കകേട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  കചഭാദലലാം  എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്,
മുഖലമനനിയുടട  ജനസഭാന്തസ്വന  ഫണനിനുകവണനി  മൂനരലക്ഷലാം  അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്
ധനകേഭാരല  വകുപനില്  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാടത  മൂനവര്ഷമഭായനി  ടകേടനികനിടക്കുനതസ്റ്റ്.
ഫയല് നമ്പര്  26217-WM. അകങ്ങയസ്റ്റ് അതനിടനപറ്റനി എന്തഭാണസ്റ്റ് പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്?
മുഖലമനനിയുടട  ജനസഭാന്തസ്വന  പരനിപഭാടനിയനില്  പഭാവടപടവരുടട  ഒനരലക്ഷലാം
അകപക്ഷകേള മൂനവര്ഷമഭായനി  ടകേടനികനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഫയല് ഉളടപടട  ഞഭാന
തരഭാലാം. എനടകേഭാണസ്റ്റ് അതനില് തതീരുമഭാനടമടുതനില?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ജനസഭാന്തസ്വന  പരനിപഭാടനികേളകല
നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  വനിവനിധ തരതനിലള്ള പരനിപഭാടനികേള ഞങ്ങള ഓകരഭാ
ആഴ്ചയനിലലാം  നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയകല?  അകപഭാള അതുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ഒരു
അങ്കലഭാപ്പുലാം  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനസ്റ്റ്  കവണതഭായനിടനില.  ഗഭാമതീണ
കറഭാഡുകേളടട  പുനരുദഭാരണതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഫലപദമഭായനി
സസ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളലാം പവര്തനസജമഭാകഭാന നമുകസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞു.  ടകേഭാചനി ടമകട്രഭായുടട വനികേസനലാം സഭാധലമഭാകനി.  ടകേഭാചനി വഭാടര് ടമകട്രഭാ,
മലബഭാര്  ടൂറനിസലാം,  പനില്ഗനിലാം  ടൂറനിസലാം,  ടഹറനികറ്റജസ്റ്റ്  മന്യൂസനിയലാം,  സഭാലാംസഭാരനികേ
നനിലയങ്ങള,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കസഡനിയങ്ങള  ഇവടയലഭാലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുലാം.
അതുകപഭാടല  ആയുര്കവദ  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ഇനസനിറ്റന്യൂടസ്റ്റ്,  അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ്  ടടവകറഭാളജനി
ഇനസനിറ്റന്യൂടസ്റ്റ്,  ടടലഫസ്റ്റ്  സയനസസസ്റ്റ്  പഭാര്കസ്റ്റ്,  ഏവനികയഷന  പഭാര്കസ്റ്റ്,  കസസസ്റ്റ്
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പഭാര്കസ്റ്റ്,  ടപകട്രഭാ  ടകേമനികല്സസ്റ്റ്  പഭാര്കസ്റ്റ്  ഇടതലഭാലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ടഗയ്ല് ടടപപസ്റ്റ്  ടടലന പൂര്ണ്ണമഭായനി.  എല്.എന.ജനി.  ടടര്മനിനല്,  സനിറ്റനി  ഗലഭാസസ്റ്റ്
ഡനിസനിബന്യൂഷന  ഇടതലഭാലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുലാം.  ഇതനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?
ടഗയ്ല്  ടടപപസ്റ്റ്  ടടലന  പകതലകേലാം  ചൂണനികഭാകടണതഭാണസ്റ്റ്.  പദതനി
ഉകപക്ഷനിചടവനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെഭാണസ്റ്റ്  ടഗയ്ല് മടങ്ങനികപഭാകേഭാന  തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഏതഭായഭാലലാം  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷലാം  മറനകപഭാകേഭാന  ഇടയനില.  അവനിടട
നനിനഭാണസ്റ്റ്  444  കേനി.മതീ.  ടടദര്ഘലമുള്ള  ടകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം  പകൃതനി  വഭാതകേ
ടടപപസ്റ്റ് ടടലന പൂര്തതീകേരനികഭാന ഇഗൗ സര്കഭാരനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞെ
സര്കഭാര്  40  കേനികലഭാമതീറ്റര്  മഭാത്രലാം  ടടപപനിട  സഭാനതസ്റ്റ്  4  വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
400  കേനികലഭാമതീറ്ററനിലധനികേലാം  ടടപപസ്റ്റ് ടടലനഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  പൂര്തതീകേരനിചതസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത   കൂറ്റനഭാടസ്റ്റ്  മുതല്  വഭാളയഭാര്  വടരയുള്ള  94  കേനി.മതീ.  ടടപപസ്റ്റ് ടടലന
ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുലാം.  തടസങ്ങള  ഒരുപഭാടുണഭാടയങ്കനിലലാം
എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  പരനിഹരനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങടള  വനിശസ്വഭാസതനിടലടുതസ്റ്റ്
അവകരഭാടസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങടള  വനിശസ്വഭാസതനിടലടുതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടന സഭാമ്പതനികേ വലവസഭായ കമഖലടയ ശകനിടപടുത്തുന ഇഗൗ പദതനി
നടപഭാക്കുന നനിലയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്. അതനിലഭാകണഭാ അവനിശസ്വഭാസലാം? 

സലാംസഭാനലാം ടടവകറഭാളജനി  കമഖലയനില് ഗകവഷണതനിനസ്റ്റ്  ഉഗൗനല് നല്കേനി
ഒരു  അന്തര്കദശതീയ  സഭാപനലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാകനിയതസ്റ്റ്  അഭനിമഭാനകേരമഭായ
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  അന്തര്കദശതീയ നനിലവഭാരതനിലള്ള വലനിടയഭാരു ലഭാബഭാണസ്റ്റ് ഇതനിടന
പകതലകേത.  ശഭാസജര്,  ടടകതീഷലനഭാര് തുടങ്ങയവരുടടടയലഭാലാം  നനിയമനപക്രനിയ
പൂര്തനിയഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഇനസനിറ്റന്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ടടവകറഭാളജനി പൂര്ണ്ണമഭായ
കതഭാതനില് പവര്തനസജമഭാകുലാം.   അന്തര്കദശതീയ ടടവകറഭാളജനി  ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കനില്
കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഇടലാം  കനടഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  അതനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?
കദശതീയപഭാതഭാവനികേസനലാം  നടകനിടലനസ്റ്റ്  കേണകഭാകനിയതഭായനിരുനകലഭാ.
സലടമടുപസ്റ്റ്  ടചലവനിടന  25  ശതമഭാനലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
വഹനിടചനസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞു.  തലപഭാടനി മുതല് മുഴുപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ് വടരയുള്ള  4  റതീചനിനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിടന  സഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചകേഴനിഞ്ഞു. 10,000  കകേഭാടനി രൂപയുടട പദതനിയഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട നടപഭാക്കുനതസ്റ്റ്.
ഇതനില്തടനയുളള തലകശരനി-മഭാഹനി ടടബപഭാസസ്റ്റ് പവൃതനി പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
നതീകലശസ്വരലാം-പള്ളനികര ടറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം പദതനിയുലാം കേഴക്കൂടലാം ടടഫ്ലെെഓവറുലാം
അതനികവഗലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ  ടടബപഭാസസ്റ്റ്  അന്തനിമഘടതനില്
എതനികഴനിഞ്ഞു.  ടകേഭാലലാം  ടടബപഭാസസ്റ്റ്  പൂര്തതീകേരനിച.  കബഭാഡനിടമടസ്റ്റ്-മൂനഭാര്
കദശതീയപഭാതയുടട  പവൃതനിയുലാം  ഇഗൗ  വര്ഷകതഭാടട  പൂര്തതീകേരനികഭാനഭാണസ്റ്റ്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതരതനില്  മുടങ്ങനികനിടന  പദതനികേളടകലഭാലാം
ജതീവനവയ്പനിചതുലാം  അടതലഭാലാം  പൂര്തതീകേരനികഭാന  ശമനിക്കുനതനിലമഭാകണഭാ
അവനിശസ്വഭാസലാം? അതുകപഭാടല  പധഭാനമഭാണസ്റ്റ്  കദശതീയ  ജലപഭാത.  അതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടന  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  കുതനികപകുടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുതുടങ്ങനിയനിടസ്റ്റ്
നഭാകളടറയഭായനി. പകക്ഷ, ജലപഭാത പൂര്തതീകേരണതനിനുകവണ ഉറച കേഭാല്വയ്പസ്റ്റ് ഇഗൗ
സര്കഭാര്  നടതനി.  ഇഗൗ  ലക്ഷലലാം  പൂര്തതീകേരനികഭാനഭായനി  കകേരള  വഭാടർകവയ്സസ്റ്റ്
ഇനഫഭാസക്ചര് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്  - കേസ്വനില് (KWIL)  എന പുതനിയ കേമ്പനനികസ്റ്റ് സര്കഭാര്
രൂപലാം  നല്കേനി.  2020-ല്  പദതനി  പൂര്തതീകേരനികഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അകതഭാടടഭാപലാം  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളടട  പുനരുദഭാരണതനിനസ്റ്റ്  പകതലകേ  പദതനി
ആവനിഷരനിച. ഇതനിലഭാകണഭാ അവനിശസ്വഭാസലാം? 

വലവസഭായ  കമഖലടയ  ശകനിടപടുതഭാനുള്ള  നടപടനികേളകസ്റ്റ്  സര്കഭാര്
കനതൃതസ്വലാം ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ടപഭാതുകമഖലടയ തകേര്തസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരലവല്കരണതനിനസ്റ്റ്
വഴനിടയഭാരുക്കുന  നയമല  സര്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ടപഭാതുകമഖലടയ
സലാംരക്ഷനിചടകേഭാണ്ടുതടന  സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപടത  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന
നടപടനിയനികലയഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  നതീങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കഭാരനിടന  അവസഭാന
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷമഭായ  2015-16-ൽ  സലാംസഭാന  ടപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളടട  നഷ്ടലാം  131.60  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  തുടര്ചയഭായ  രണ്ടു
പളയങ്ങളണഭായനിട്ടുലാം  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങടള  ലഭാഭതനില്  നനിലനനിര്തഭാനഭായനി.
കകേന്ദ്രലാം വനിറ്റഴനികഭാന തതീരുമഭാനനിച സഭാപനങ്ങടള ഏടറ്റടുകഭാന നടതനിയ നടപടനി
ഞഭാന കനരടത പറഞ്ഞു.  വലവസഭായ വനികേസനതനിനസ്റ്റ് തടസമഭായനി വന മടറ്റഭാരു
ഘടകേമഭായനി  പറഞ്ഞെനിരുനതസ്റ്റ്  നനികക്ഷപടത  തടസടപടുത്തുന  വനിധമുള്ള
ചുവപ്പുനഭാടടയക്കുറനിചഭായനിരുന.  അവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംസഭാന സര്കഭാര്
ശകമഭായനി  ഇടടപട്ടു.  Ease  of  Doing  Business  -ല്  മഭാറ്റലാം  വരുതനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച.  30  ദനിവസതനിനകേലാം  അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാനമനിടലങ്കനില്  കേല്പനിത
അനുമതനിയഭായനി  കേണകഭാകനി  അനുമതനി  നല്കുലാം.  മുനകൂര്  അനുമതനിയനിലഭാടത
സൂക്ഷ്മ-ടചറുകേനിട-ഇടതരലാം  വലവസഭായങ്ങള തുടങ്ങഭാലാം.  ഇതനിനഭായനി  കകേരള  സൂക്ഷ്മ-
ടചറുകേനിട-ഇടതരലാം വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള സുഗമമഭാകല് നനിയമലാം ടകേഭാണ്ടുവന.
നനിയമലാം  നനിലവനില്  വനസ്റ്റ്  രണ്ടുമഭാസതനിനകേലാം  മുനകൂര്  അനുമതനിയനിലഭാടത  1300
സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങനി.  

മനി  .    സതീകര്:  അകേലലാം  കുറവഭാടണനസ്റ്റ്  കതഭാനലള്ളവര്കസ്റ്റ്  ഇരനികഭാന
കവണനിയഭാണസ്റ്റ്  പുറകേനില്  സഗൗകേരലലാം  ടചയടകേഭാടുതതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  കൂടലാം
കൂടനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് ശരനിയല. ഒരു സതീറ്റനില് ഒരഭാള ഇരുനഭാല് മതനി.  
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  നമ്മേള  ധഭാരഭാളലാം  പതനിസന്ധനികേൾ
കനരനിട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുനതനിനനിടയനിലഭാണസ്റ്റ്  1300  സലാംരലാംഭങ്ങള  പുതുതഭായനി  ഇതനിടന
ഭഭാഗമഭായനി ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

7.00 PM ] 

ഇതസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  അഭനിമഭാനനികഭാന  കേഴനിയുന  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ
മഭാറ്റടതത്തുടര്നസ്റ്റ്  കദശതീയ  തലതനില്  മനികേച  വലവസഭായ  അന്തരതീക്ഷമുള്ള
സലാംസഭാനങ്ങളനിടലഭാനഭായനി  നതീതനി  ആകയഭാഗസ്റ്റ്  അടയഭാളടപടുതനികഴനിഞ്ഞു.
കനരടത  നമ്മുടട  നഭാടനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടപഭാതുഅന്തരതീക്ഷലാം  ഉണഭായനിരുനകലഭാ;  ഇവനിടട
നനികക്ഷപതനിനസ്റ്റ്  പറ്റനിയ  സലമല,  എലഭാ  കേഭാരലതനിനുലാം  വനിവഭാദമഭാടണനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  ദകഷ്പരസ്റ്റ്  നമുക്കുണഭായനിരുന.  ആ  അന്തരതീക്ഷമഭാണസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്
മഭാറ്റനിടയടുകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  അനഭാവശല  വനിവഭാദങ്ങളയര്തനി  ജനങ്ങളനില്
സലാംശയങ്ങളണഭാക്കുന  നനില  സസ്വതീകേരനികരുടതന  ഒറ്റ  അഭലര്തനയഭാണസ്റ്റ്
എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നഭാടനിടന വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  തടസമഭായനി  വരുന കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
അതു  നമ്മേള  ശദനികകണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭരണപക്ഷടത  വനിമര്ശനികകണ
കേഭാരലങ്ങളനില്  വനിമര്ശനികഭാലാം.  പകക്ഷ,  നഭാടനിടന  വനികേസനടത  തടസടപടുത്തുന
തരതനിലള്ള  അപവഭാദപചരണമഭായനി  അതസ്റ്റ്  മഭാറരുതസ്റ്റ്.  ആടരങ്കനിലലാം  ഇവനിടട
നനികക്ഷപതനിനസ്റ്റ്  വനഭാല്  അവരഭാടകേ  പയഭാസതനിലഭാകുടമന  അന്തരതീക്ഷലാം
സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന  പഭാടനില.  ഏതഭായഭാലലാം   രഭാജലത്തുതടന  നടലഭാരു  നനികക്ഷപ
സഗൗഹൃദനനില വനനിരനിക്കുനടവനസ്റ്റ് കകേരളടത അടയഭാളടപടുതനി നതീതനി ആകയഭാഗസ്റ്റ്
വലകമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ  വനികേസന  മുകനറ്റലാം  സൃഷ്ടനിചതനിനഭാകണഭാ  ഇഗൗ
സര്കഭാരനില് അവനിശസ്വഭാസലാം ?

ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേഭാലതസ്റ്റ്  ജനങ്ങളടട  മുനനില്  ഞങ്ങള  വച  വഭാഗഭാനങ്ങള
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്രകതഭാളലാം നടപനില് വരുതനിടയനസ്റ്റ് പഖലഭാപനിക്കുന പതനിവസ്റ്റ്
ഇന്തലയനില് ആദലമഭായനി ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് കകേരളതനിടല എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സര്കഭാരഭാണസ്റ്റ്.
ടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്  പനിടന  അടുത  ടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  വടര  തനിരനിഞ്ഞു
കനഭാകകണ.  അതരതനിലളള  കരഖയഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  പകേടന  പത്രനികേടയ  പലരുലാം
പരനിഹഭാസരൂപതനില് കേണനിരുനതസ്റ്റ്.  ചനില രഭാഷതീയ കനതഭാകള തടന അങ്ങടന
പറയുകേയുലാം  ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  അതുശരനിയടലനസ്റ്റ്  വലകമഭായനി  ടതളനിയനിച.
2016-ല്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  എലഭാ  വര്ഷവലാം  സര്കഭാര്  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്
മുമ്പനില്  കപഭാഗസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അവതരനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷടത  ഭരണലാം  പൂര്തനിയഭാകനിയ
സഭാഹചരലതനില്,  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനങ്ങള  നനിറകവറ്റനിയതസ്റ്റ്
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സലാംബന്ധനിച  ടപഭാതു  പഭാധഭാനലലാം  അര്ഹനിക്കുന  സലാംക്ഷനിപ്ത  കരഖ  'കപഭാഗസസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്'  എന  കപരനില്  സര്കഭാര്  പസനിദതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്
നല്കേനിയ  600  വഭാഗഭാനങ്ങളനില്  ഓകരഭാനലാം  അതനിടന  ഉപവനിഭഭാഗങ്ങളലാം
പരനികശഭാധനിചഭാണസ്റ്റ്  കപഭാഗസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചഭാല്  30-ഓളലാം മഭാത്രകമ അവകശഷനിക്കുനള്ളൂ. അതനില് പലതുലാം കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ടചലത്തുനതുമഭായനി  ബന്ധടപട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്
ഇനനിയുലാം  കേഭാലയളവസ്റ്റ്  ഉടണനനിരനികക  അവടയലഭാലാം  പൂര്തതീകേരനികഭാനഭാണസ്റ്റ്
ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ജനഭാധനിപതല  ചരനിത്രതനിടല  പുതനിയ  കേഭാല്വയ്പഭായനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുന കരഖയഭാണനിതസ്റ്റ്. ജനങ്ങളകസ്റ്റ് നല്കേനിയ വഭാഗഭാനങ്ങള എത്രകതഭാളലാം
നടപനിലഭാകനിടയനതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം
ടകേഭാണ്ടുവന  സഭാഹചരലതനില്  എടന്തലഭാലാം  നടനടവനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലാം  വഭായനിക്കുനതസ്റ്റ്  നലതഭാടണനള്ളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
ഞഭാന  കേഭാണനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  (പനിണറഭായനി  വനിജയന  സര്കഭാരനിടന  കപഭാഗസസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എന പുസ്തകേലാം ഉയര്തനി കേഭാണനിച).  ഇതസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുലാം നല്കേഭാനുള്ള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനികഭാലാം.  നമ്മുടട  രഭാജലടത  മതഭാധനിഷ്ഠനിത  രഭാഷമഭാകഭാനുള്ള
ശമമഭാണസ്റ്റ്  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  നനിലവനിലളള  സര്കഭാര്
മതനനിരകപക്ഷ  മൂലലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  മുറുടകേപനിടനിക്കുനതസ്റ്റ്.  രഭാജലടത  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ദളനിതര്  പതീഡനിപനികടപടുകമ്പഭാള  കകേരളതനില്  അവര്
അമ്പലങ്ങളനിടല ശഭാന്തനികഭാരഭായനി നനിയമനികടപടുനണസ്റ്റ്.  രഭാജലതസ്റ്റ് ചനില പകതലകേ
മതങ്ങടള  അനലവത്കേരനികഭാനുളള  ശമലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  എലഭാ
മതവനിഭഭാഗതനില്ടപടവടരയുലാം  ഒരു  മതവനിഭഭാഗതനിലലാം  ടപടഭാതവടരയുലാം
കചര്ത്തുപനിടനിക്കുന. ഇതനിലഭാകണഭാ അവനിശസ്വഭാസലാം? 

ഭരണഘടനഭാ  സഭാപനങ്ങടള  ക്ഷയനിപനികഭാനുളള  ശമലാം  രഭാജലതഭാടകേ
നടക്കുനണസ്റ്റ്. നഭാലാം ഭരണഘടനഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുകവണനിയഭാണസ്റ്റ് നനിലടകേഭാളളനതസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിടന  ചലനിപനിക്കുനവര്  കകേഭാടതനികേടള  തങ്ങളടട  ടചഭാല്പടനികസ്റ്റ്
നനിര്തഭാന  ചനില  ശമങ്ങള  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  കകേരളലാം  ജുഡതീഷലറനിടയ
ശകനിടപടുത്തുനതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  അതലഭാധനനികേ  കകേഭാടതനി  സമുചയങ്ങള
പണനികേഴനിപനിക്കുന;  ഇതനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?  ഒട്ടുമനിക  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം
ടതരടഞ്ഞെടുകടപട  സര്കഭാരുകേടള  അടനിമറനികഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  ശമലാം
നടത്തുനതഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  രഭാജലതസ്റ്റ്  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  എലാം.എല്.എ.മഭാടര  ചഭാകനിടസ്റ്റ്
പനിടനിക്കുന; പതനിപക്ഷടത കവടയഭാടുന;  എനഭാല് കകേരളതനിടല എലഭാ പധഭാന
വനിഷയങ്ങളനിലലാം  സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം  നടത്തുന;  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന  പൂര്ണ്ണ
വനിശസ്വഭാസതനിടലടുതസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  പരനിപഭാടനികേളടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളടകഭാളളനിക്കുന;
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ജനഭാധനിപതല  മൂലലങ്ങടള  ശകനിടപടുത്തുന;  രഭാഷതീയ  ഭനിനസസ്വരങ്ങടള
ഉളടകഭാളളന.  ഇതനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?  കേര്ഷകേരുടട  ആവശലലാം
അനുസരനിചളള  തഭാങ്ങുവനില  നല്കേഭാടത  കകേന്ദ്രലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലടയയുലാം
കേര്ഷകേടരയുലാം  പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  ഏറ്റവലാം  ഉയര്ന
വനിലനനിരകനില്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  സലാംഭരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ചനില  കേഭാരലതനില്
അതനിടന  ഭഭാഗമഭായുളള  പരഭാതനി  വനതസ്റ്റ്  ശദനിചനിട്ടുണഭാകുലാം.  നലഭായവനിലചന്തകേള
നടതനി  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  മനികേച  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഇതനിലഭാകണഭാ
അവനിശസ്വഭാസലാം? 

കകേന്ദ്രലാം  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാകഭാടത
ആദനിവഭാസനികേളകസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനികനലളള  അവകേഭാശലാം  അവഗണനിക്കുകമ്പഭാള  കകേരളലാം
ടറകകഭാര്ഡസ്റ്റ്  പടയ വനിതരണമഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുനതസ്റ്റ്.  പുതനിയ  EIA  (Environmental
Impact  Assessment) ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  പകൃതനികസ്റ്റ്
കദഭാഷകേരമഭായ നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  RKI  (Rebuild  Kerala Initiative)-ലൂടട
പകൃതനികസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം.
ഇതനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?  ഗഭാമസഭകേളനില്വടര  ടടകേകേടത്തുവഭാന  കകേന്ദ്രലാം
ശമനിക്കുന.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളടട  പഭാന  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗലാം  90
ശതമഭാനതനിലധനികേമഭാക്കുന.  സലാംസഭാനങ്ങളടട  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വനിഹനിതലാം  കകേന്ദ്രലാം
പനിടനിചവയ്ക്കുകമ്പഭാളകപഭാലലാം  കകേരളലാം  ജതീവനകഭാര്കസ്റ്റ്  അര്ഹതടപടതസ്റ്റ്
നനികഷധനിക്കുനനില.  കകേരളതനിനസ്റ്റ്   ലഭലമഭാകകേണ സഹഭായലാം  കകേന്ദ്രലാം  തടയുകമ്പഭാള
അതരലാം  സഹഭായങ്ങള  കനടനിടയടുകഭാന  കകേരളലാം  നൂതന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുന. ഇതനിലഭാകണഭാ അവനിശസ്വഭാസലാം?  

ശതീ  .   പനി  .   ടജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, അങ്ങസ്റ്റ് സര്വ്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം വനിളനിച. ഭൂമനി വതീടസ്റ്റ്
വയ്ക്കുവഭാനുലാം കൃഷനിക്കുലാം മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗനികഭാന പഭാടുളളടവനതസ്റ്റ് തനിരുതണടമനസ്റ്റ്
നനിയമസഭയനിടല ഭരണ-പതനിപക്ഷ കേക്ഷനികേടളലഭാലാം ആവശലടപട്ടു. അകഭാരലതനില്
അടനിയന്തര  നടപടനി  ഉണഭാകുടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  അതുണഭായനിടലനസ്റ്റ്  മഭാത്രമല,  രണസ്റ്റ്
ദനിവസലാം മുമ്പസ്റ്റ് ആ ചടങ്ങളനിടല പഴയ വലവസ ലലാംഘനിക്കുനവര്ടകതനിടര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  ഇടുകനിയനിടല
കേഭാരലമഭാടണനഭാണസ്റ്റ് കതഭാനനതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളലാം  മുഴുവന  ബഭാധനിക്കുടമനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട ടടഹകകഭാടതനി പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അതുമഭായനി  ബന്ധടപട്ടുള്ള നടപടനികേളനില്
ചനില സഭാകങ്കതനികേ പശങ്ങളകൂടനി ഉണഭായനിരുന. ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അതനിടന പനിനഭാടല
തടനയുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനികഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട
സലാംസഭാനതനിനസ്റ്റ്  പകൃതനി  ദരന്തങ്ങടള  തുടര്ചയഭായനി  കനരനികടണനിവന.  അതനില്
നനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനടത കേരകേയറ്റുനതനിനുലാം ദരനിതതനില് അകേടപടുന  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്
ദരന്തങ്ങടള  അതനിജതീവനികഭാന  കേഴനിയുന  വനിധതനിലള്ള  സഹഭായലാം
എതനികഭാനുമഭാണസ്റ്റ്   സര്കഭാര്  ശമനിചതസ്റ്റ്.  അതനിലഭാകണഭാ  അവനിശസ്വഭാസലാം?
അഭലസ്തവനിദലരുടട  ടതഭാഴനിലനിലഭായ്മയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  പധഭാന  പശമഭായനി
വനിലയനിരുതടപടുനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ടഎ.ടനി. കപഭാലളള കമഖലയനിടല
വനികേസനലാം  ഏടറ  പധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  അതനിനുതകുന  കേഭാഴ്ചപഭാടസ്റ്റ്
അനുസരനിചസ്റ്റ് പവര്തനിക്കുകേയഭായനിരുന. ടഎ.ടനി.  കസയ്സനില് 5,244,000  സസ്വയര്
ഫതീറ്റസ്റ്റ്   വര്ദനവണഭാകഭാന  നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനില്
292  പുതനിയ കേമ്പനനികേള എതനികചര്ന.  നനിസഭാന,  എയര്ബസസ്റ്റ്,  ടടകേസ്റ്റ്  മഹതീന്ദ്ര,
ടടഭാറഭാടനറ്റസ്റ്റ്,  എചസ്റ്റ്  &  ആര് കബഭാകസ്റ്റ്,  കടഭാറസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  വനകേനിട  കേമ്പനനികേടള
കകേരളതനികലയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനികഭാന  നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടചറുപകഭാര്കസ്റ്റ്
വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിജഭാന കമഖലകേളനില് ടതഭാഴനില് ലഭലമഭാകനി. സഭാര്ടപ്പുകേളനിടല
ഇടടപടലകേള വലനിയ ഫലലാം കേണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടല സഭാര്ടപ്പുകേളനില്
അന്തര്കദശതീയ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനരനിടുന  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
2011-2016-ല്  300  സഭാര്ടപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്  പവര്തനിചതസ്റ്റ്.  എനഭാല്  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷകഭാലയളവനിലതസ്റ്റ്  2200  ആയനി  വര്ദനിപനികഭാന  സഭാധനിച.
സഭാര്ടപ്പുകേളണഭാകനിയ  നനികക്ഷപലാം  2011-2016-ല്  207 കകേഭാടനി  രൂപ
ആയനിരുനടവങ്കനില്  2016-2020-ല്  1200  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
സഭാധനിച.  സഭാര്ടപ്പുകേളകസ്റ്റ്  2011-2016  കേഭാലയളവനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം
തുകേടയഭാനലാം ലഭനിചനില.  എനഭാല് ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  739  കകേഭാടനി
രൂപ  ഇഗൗ  വകേയനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  കേഭാലഘടതനില്  ഇതരടമഭാരു
കുതനിചചഭാടലാം  ഉണഭാകനിയനിരനിക്കുന.  അതഭാകണഭാ  സര്കഭാരനിടനതനിരഭായ
അവനിശസ്വഭാസതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം?        

ടതരടഞ്ഞെടുകടപട  ടപഭാതുസലങ്ങളനില്  സഗൗജനലമഭായനി  ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുന  2000  പബനികേസ്റ്റ്  സവ-സഫ  കഹഭാടസ്റ്റ്കസഭാട്ടുകേള  സജതീകേരനികഭാന
തയ്യഭാറഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്. സഭാധഭാരണകഭാര്കസ്റ്റ് സഗൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാകുന  ടകേ-കഫഭാണ്
പദതനി അതനികവഗലാം പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ടകേ-കഫഭാണ് പദതനി നടപഭാകഭാനഭായനി
അതനിടന  നനിര്വ്വഹണ  കേരഭാര്  ഏടറ്റടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ഭഭാരത  സര്കഭാരനിടന  നവരത
വനിഭഭാഗതനില്ടപടുന കകേന്ദ്ര ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ ഭഭാരതസ്റ്റ്  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്
ലനിമനിറ്റഡുലാം മനിനനിരത  ഒനഭാലാം വനിഭഭാഗതനില്ടപടുന ടറയനില്ടടല് കകേഭാര്പകറഷനുലാം
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കനതൃതസ്വലാം നല്കുന കേണ്കസഭാര്ഷലമഭാണസ്റ്റ്.  ടടണര് നടപടനികേളനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ് അവര്
ഇതനിടന  നനിര്വ്വഹണ  കേരഭാര്  ഏടറ്റടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  കേണ്കസഭാര്ഷലതനില്
ടടലനികകേഭാലാം  കമഖലയനില് കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയര് നനിര്മ്മേനിക്കുന എസസ്റ്റ്.ആര്.ടഎ.റ്റനി.  എന
സസ്വകേഭാരല  സഭാപനവലാം  ടകേഭാറനിയ  ആസഭാനമഭായനി  ടടലനികകേഭാലാം  കകേബനിളകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന എല്.എസസ്റ്റ്.  കകേബനിള എന ആകഗഭാള കേമ്പനനിയുലാം അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.
ടകേ-കഫഭാണ് ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ്  14  ജനിലകേടളയുലാം ഒരു കകേഭാര് റനിലാംഗസ്റ്റ് വഴനി ബന്ധനിപനിക്കുലാം.
ഇഗൗ  കകേഭാര്  റനിലാംഗനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനിലകേളനിലലാം  PoP  (Point  of  Presence)
സഭാപനികടപടുലാം.  ഇഗൗ  കകേഭാര്  PoP-കേള  110,  220,  400  ടകേ.വനി.  വഴനി
സഭാപനിക്കുന ഒപ്റ്റനികല് സഫബര് കകേബനിള കകേഭാര് റനിലാംഗസ്റ്റ്  വഴനി ബന്ധനിപനിക്കുലാം.
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-ടന 378 സബസ്റ്റ് കസഷനുകേള പതീഫഭാബസ്റ്റ് ടഷല്ടറനിനുള്ളനില്
ടടലനികകേഭാലാം  ഉപകേരണങ്ങള   സഭാപനിക്കുലാം.  ഇഗൗ  ശലാംഖലയനില്  സഭാപനിക്കുന
ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങള  കമഭാണനിറ്റര്  ടചയ്യഭാന  എറണഭാകുളതസ്റ്റ്  ഒരു
ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ്  ഓപകററ്റനിലാംഗസ്റ്റ്  ടസനര്  സഭാപനിക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറടമ  ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കനിടന
100  ശതമഭാനലാം  ലഭലത  ഉറപഭാകഭാന  റനിലാംഗസ്റ്റ്  ആര്കനിടടക്ചര്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി
കകേഭാര് റനിലാംഗനിലലാം അകസസ്റ്റ് ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കനിലലാം പതീ-അഗകഗഷന റനിലാംഗുകേളലാം സഭാപനിക്കുലാം.
അവടയ  അഗകഗറ്റസ്റ്റ്  PoP-കേള  വഴനി  ബന്ധനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുലാം.  52,000
കേനികലഭാമതീറ്റര്  സഫബര്  ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കഭാണസ്റ്റ്  ആടകേ  സഭാപനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ബഭാനഡസ്റ്റ് വനിഡ്തസ്റ്റ്  കേപഭാസനിറ്റനി  (bandwidth  capacity)  ആദല  ഘടതനില്  400
ജനി.ബനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  ആയനിരനിക്കുലാം.  52,000  കേനികലഭാമതീറ്റര് സഫബര് ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കഭാണസ്റ്റ്
കകേരളതനില്  സഭാപനികഭാന  കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  കകേബനിള  ഓപകററ്റര്മഭാര്,  ടടലനികകേഭാലാം
ഓപകററ്റര്മഭാര്,  ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുനവര്,  കേണനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന
കേമ്പനനികേള  ഇവയ്ടകലഭാലാം  തുലല  അവസരലാം  നല്കുന  ഒപ്റ്റനികല്  സഫബര്
കകേബനിള  ടനറ്റസ്റ്റ്  വര്കഭാണസ്റ്റ്  ടകേ-കഫഭാണ്  ലക്ഷലമനിടുനതസ്റ്റ്.  ആര്ടനിഫനിഷലല്
ഇനലനിജനസസ്റ്റ്, കബഭാകസ്റ്റ് ടചയനിന, ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് തനിലാംഗ്സസ്റ്റ്, സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ്, സഭാര്ടസ്റ്റ്
സനിറ്റനികേള  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  കൂടുതല്  വനികേസന  സഭാധലതകേളകസ്റ്റ്
ടകേ-കഫഭാണ്  വഴനിടയഭാരുക്കുലാം.  ഗഭാമങ്ങളനിടല  ടചറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
ഇ-ടകേഭാകമഴസ്റ്റ്  സഗൗകേരലലാം  ഉപകയഭാഗനികഭാനഭാകുലാം.  സര്കഭാര്  കസവനങ്ങളഭായ
ഇ-ടഹല്തസ്റ്റ്,  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലെഭാസസ്റ്റ് റൂലാം,  ഇ-ഡനിസനിക്ടസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവയസ്റ്റ്  ഇതനിലൂടട കൂടുതല്
ബഭാനഡസ്റ്റ് വനിഡ്തസ്റ്റ് സഗൗകേരലലാം  നല്കേനി  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനികഭാന  ഇതസ്റ്റ്
സഹഭായനിക്കുലാം.  ജയനിലലാം  കകേഭാടതനിയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ്
മഭാതൃകേയനില്  ആവശലമുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങടള  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന  ഉയര്ന
നനിലവഭാരമുള്ള  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ്  സഗൗകേരലലാം,  ഗതഭാഗത  കമഖലയനിടല
മഭാകനജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  കേഭാരലക്ഷമമഭാകഭാന  സഹഭായകേമഭായ  ഉയര്ന  നനിലവഭാരമുള്ള
വതീഡനികയഭാ  കേലഭാമറ  ശലാംഖല  ഇടതലഭാലാം  ഇതനിലൂടട  സഭാധലമഭാകുലാം.  ടകേ-കഫഭാണ്
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പദതനി  കകേരളതനിലടനതീളലാം  ഒരു  ഒപ്റ്റനികല്  സഫബര്  കകേബനിള  ശലാംഖല
സൃഷ്ടനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. ഇഗൗ പദതനി നനിലവനിലള്ള ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ് ദഭാതഭാകടള ഒരുതരതനിലലാം
കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതല.  അകതസമയലാം  കകേരളതനിലടനതീളമുള്ള എലഭാ
ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ് ദഭാതഭാകളക്കുലാം ടകേ-കഫഭാണ് വഴനി മനികേച കസവനലാം നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.
നനിലവനിലള്ള ടമഭാസബല് ടവറുകേളനില് ഏതഭാണസ്റ്റ്  20  ശതമഭാനലാം മഭാത്രടമ സഫബര്
ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ് വഴനി  ബന്ധനിപനികടപടനിട്ടുള്ളൂ.  ടകേ-കഫഭാണ്  പൂര്തനിയഭാകുനകതഭാടട
എലഭാ  ടമഭാസബല്  ടവറുകേളലാം  സഫബര്  ശലാംഖല  വഴനി  ബന്ധനിപനികഭാനഭാകുലാം.
ഇതുവഴനി ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ്, ടമഭാസബല് കസവന ഗുണകമന വര്ദനിപനികഭാന കേഴനിയുലാം.

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (  ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല  ):  സര്,  നനിലവനിലള്ള
കസവന ദഭാതഭാകളകസ്റ്റ് പശമനിലഭാടതയഭായനിരനിക്കുലാം ടകേ-കഫഭാണ് ടകേഭാണ്ടുവരുനടതനസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  നമ്മേടളലഭാവരുലാം  കയഭാജനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഓണ്സലന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാളതടന ടനറ്റസ്റ്റ് വര്ക്കുണസ്റ്റ്. 2500 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കുള്ള
ടകേ-കഫഭാണ്  പദതനിടയകഭാള  നലതകല  കസവന  ദഭാതഭാകളടട  സഹഭായലാം
കതടുനതസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  അദഭാനനികയഭാ  മറ്റുള്ളവകരഭാ  ആടണനള്ളതല.  നനിലവനില്
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസുലാം  ടടലനി  കകേഭാണ്ഫറനസുടമലഭാലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ഈ
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാളതടന,  ടകേ-കഫഭാണ്  പദതനികസ്റ്റ്  ആദലലാം  500
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുനതസ്റ്റ്  1000  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പനിനതീടതസ്റ്റ്  2000  കകേഭാടനി
രൂപയുമഭായനി,  ഇഗൗ  പദതനിയുടട  ആവശലമുകണഭാടയന  ചനിന്ത  സമൂഹതനില്
വളര്നവരുനടണന കേഭാരലലാം അങ്ങയുടട ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഞഭാന എതനിര്കഭാനകവണനി പറയുകേയല.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഇതനില് പയഭാസലാം സൃഷ്ടനികഭാനനിടയുള്ളതസ്റ്റ് റനിലയനസനിനഭാണസ്റ്റ്.
ഇതരതനിടലഭാരു  ടനറ്റസ്റ്റ് വര്ക്കുസ്റ്റ്  ഉണഭാകണടമന   തഭാല്പരലലാം  റനിലയനസനിനുണസ്റ്റ്.
അവര്  അവരുടട  രതീതനിയനില്  നടതടട.  നമുകസ്റ്റ്  നമ്മുകടതഭായ  പദതനി
നടപഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കവടറഭാരു  വനിഷമവമനില.  നമുകതസ്റ്റ്  നടപഭാകഭാലാം.  അതനികനഭാടസ്റ്റ്
അങ്ങുലാം  കയഭാജനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്  നലതസ്റ്റ്;  അതനിനസ്റ്റ്  സഹകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.
കേഭാരണലാം,  ഇതസ്റ്റ് നഭാടനില് വനിപവകേരമഭായ മഭാറ്റമഭായനിരനിക്കുലാം വരുത്തുനതസ്റ്റ്.  ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ്
ഒരു  അവകേഭാശമഭായനി  എലഭാവര്ക്കുലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഏടതഭാരു  ഗഭാമതനിടല
വതീടനിലലാം ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ് സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാകുലാം. ടചറുകേനിട കകേബനിള ടനി.വനി. സലാംരലാംഭകേടര
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ എനള്ള സലാംശയലാം ഇവനിടട വരുനണസ്റ്റ്. ടചറുകേനിട കകേബനിള ടനി.വനി.
സലാംരലാംഭകേടര  തതീര്ചയഭായുലാം  പരനിഗണനിക്കുലാം.  കകേരളതനിടല  ടചറുകേനിട  കകേബനിള
ടനി.വനി.  സലാംരലാംഭകേര്കസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കുന രതീതനിയനില്തടനയഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ പദതനി
വനിഭഭാവനലാം  ടചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-നസ്റ്റ്  49  ശതമഭാനലാം
പങ്കഭാളനിതമുണസ്റ്റ്.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-ടന  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള
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ഉപകയഭാഗടപടുതനിയഭാണസ്റ്റ്  ടകേ-കഫഭാണ്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  അകപഭാള
ഇതനിലണഭാകുന  ലഭാഭതനിടന  49  ശതമഭാനലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-നുകൂടനി
ലഭനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറടമ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-ടന  കപഭാസ്റ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിനുള്ള  വഭാടകേയുലാം  അവര്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുലാം.
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.ടന  70-80  ശതമഭാനകതഭാളലാം കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണസ്റ്റ് ടകേ-കഫഭാണ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അകതഭാടട  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-ടന  കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷ്ഠനിത
കമഭാണനിറ്ററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനമഭായ  SCADA (Supervisory  Control  and  Data
Acquisition)-ടയ ശകനിടപടുത്തുനതനിനുള്ള  ടനടുലാംതൂണഭായനി  പവര്തനികഭാനുലാം
റനികമഭാടസ്റ്റ്  മതീറ്ററനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഓകടഭാമഭാറ്റനികേസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ  സഭാധലമഭാകഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം എലഭാ ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. ഓഫതീസുകേടളയുലാം
ഒപ്റ്റനികല്  സഫബര്  കകേബനിള  ശലാംഖല  വഴനി  ബന്ധനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സഗൗകേരലലാം
ലഭനിക്കുലാം.  കകേഭാര് ആകസസ്റ്റ് ടനറ്റസ്റ്റ് വര്ക്കുകേളനില് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്-നസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനി
ലഭനിക്കുന  സഫബര്  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  മതീറ്ററനിലാംഗസ്റ്റ്  സഗൗകേരലലാം  നടപഭാകഭാനുലാം
സഭാധലതടയഭാരുക്കുലാം.  2019  മഭാര്ചനില്  ടടണര്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  ടചയ്യുകമ്പഭാള  രണസ്റ്റ്
വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  പൂര്തനിയഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിരുനതസ്റ്റ്.  ടമചടപട  പവര്തന
ഏകകേഭാപനലാംവഴനി  2020  ഡനിസലാംബര്  മഭാസകതഭാടട  ഇതസ്റ്റ്  പൂര്തതീകേരനികഭാന
കേഴനിയുടമനഭാണസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇനര്ടനറ്റസ്റ്റ്  രലാംഗതസ്റ്റ്  വലനിയ മഭാറ്റമുണഭാക്കുന
ഒനഭാണസ്റ്റ്  ടകേ-കഫഭാണ്  പദതനി.  അകതഭാടടഭാപലാം  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  ഒരു  ഡനിജനിറ്റല്
യൂണനികവഴനിറ്റനികസ്റ്റ് രൂപലാംടകേഭാടുകഭാന നമുകസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിടലഭാടകയഭാകണഭാ
അവനിശസ്വഭാസമുള്ളതസ്റ്റ്? കകേരളലാം കനരനിടുന ചരനിത്രപരമഭായ ടവല്ലുവനിളനികേളടടയുലാം
പതനിസന്ധനികേളടടയുലാം  നടുവനില്കപഭാലലാം  നമ്മുടട  സമ്പദസ്റ്റ് വലവസടയ  മുകനഭാടസ്റ്റ്
കുതനിപനികഭാന  പഭാപ്തമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  സമൂഹടത  പുകരഭാഗമനപരമഭായനി
നനിലനനിര്തഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭഭാവനികസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  രതീതനിയനില്  കകേരളലാം
ടകേടനിടപടുകഭാനുള്ള  ശമവലാം  നഭാലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിടലഭാടകയഭാകണഭാ
അവനിശസ്വഭാസമുള്ളതസ്റ്റ്?

ഇകഴനിഞ്ഞെ നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളടകേഭാണസ്റ്റ് വനിസയഭാവഹമഭായ കനടങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നഭാലാം
കനടനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കദശതീയ  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തലതനില്തടന
അലാംഗതീകേരനികടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളലാം പല കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  മഭാതൃകേയഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എത്രകയഭാ കേഭാരലങ്ങളനില് നമ്പര് വണ് എന തലതനികലയസ്റ്റ് കകേരളലാം ഉയര്തടപട്ടു.
കകേരളലാം നമ്പര് വണ് ആകുനതനില് നമുടകലഭാലാം അഭനിമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്
അങ്ങടന  അഭനിമഭാനനിക്കുനവരുടട  നനിരയനില്  പതനിപക്ഷടത  കേഭാണുനനി
ടലനതഭാടണഭാരു പകതലകേത.   'കകേരളലാം നമ്പര് വണ്' എന വഭാക്കുതടന അവടര
വലഭാടത  അസസ്വസടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സതലതനില്  ഇഗൗ  കനടങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
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പതനിപക്ഷതനിടന  മന:സമഭാധഭാനലാം  ടകേടുത്തുനതസ്റ്റ്.  ആ  മനദുഃസമഭാധഭാനലാം  ടകേടുന
അവസയനില് നനിനഭാണസ്റ്റ് പല മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്. അതനിടലഭാനഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ
അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം. ഇഗൗ വര്ഷലാം നടപഭാക്കുന പനണനിന പരനിപഭാടനിടയക്കുറനിചലാം
ചുരുകമഭായനി  പറകയണതഭായനിട്ടുടണനഭാണസ്റ്റ്  കതഭാനനതസ്റ്റ്.  അതനിടലഭാനസ്റ്റ്,
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലതനിലലാം  അകതസമയലാം  തഭാലൂക്കുതലതനിലലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര് നടത്തുന  പരനിഹഭാര അദഭാലത്തുകേള സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്.  കമയസ്റ്റ്  26-ാ
തതീയതനി  കകേഭാഴനികകഭാടസ്റ്റ്  ആദലടത  അദഭാലതസ്റ്റ്  നടതനി.  ഇതനിനകേലാം
14  ജനിലകേളനിലഭായനി  66  ഇ-അദഭാലത്തുകേള  നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  3426  പരഭാതനികേള
ലഭലമഭായതനില്  1885  പരഭാതനികേളനില്  (55.02  ശതമഭാനലാം)  തതീര്പസ്റ്റ്  കേല്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് തുടര്നലാം നടനവരുനണസ്റ്റ്. അതുകപഭാടല എലഭാവരുലാം പടങ്കടുത മടറ്റഭാരു
പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ് വൃക്ഷടടതകേള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന പരനിപഭാടനി.  കൃഷനി വകുപ്പുലാം വനലാം
വകുപ്പുലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം ഏകകേഭാപനിചഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ പരനിപഭാടനി നടത്തുനതസ്റ്റ്.
ജൂണ്  5-നഭാണസ്റ്റ്  പരനിപഭാടനി  ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  ഒരു  കകേഭാടനി
ഫലവൃക്ഷസതകേള നട്ടുപനിടനിപനികഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്. എഴുപതനിയഞ്ചേസ്റ്റ് ലക്ഷലാം
ഫലവൃക്ഷടടതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടസപ്റ്റലാംബര്  അവസഭാനകതഭാടട  ഒരു
കകേഭാടനി  വൃക്ഷടടതകേള  നട്ടുപനിടനിപനികഭാനഭാകുലാം.  അകപഭാള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേ
മഭാത്രമല,  പരനിപഭാലനതനിനുലാം  തുലല  പഭാധഭാനലലാം  നല്കുന  പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനഭായനി  നഭാടഭാടകേ  സജമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ടമമ്പര്,  കൃഷനി  അസനിസനസ്റ്റ്,
കുടുലാംബശതീ,  മഹഭാത്മഭാ ഗഭാന്ധനി കദശതീയ ടതഭാഴനിലറപ്പു പദതനിയുടട പതനിനനിധനികേള
എനനിവരടങ്ങനിയ  വഭാര്ഡുതല  സമനിതനികേള  പവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സലാംസഭാനതനിടന ആഭലന്തര വരുമഭാന വര്ദനവനിനസ്റ്റ്   സഹഭായകേരമഭായ ഒനഭാണസ്റ്റ്. 

അതുകപഭാടലടയഭാനഭാണസ്റ്റ് എലഭാ കറഭാഡുകേളനിലലാം ഇടനഭാഴനികേളനിലലാം എല്.ഇ.ഡനി.
വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി. ഇഗൗ പദതനി നടപഭാകഭാനുള്ള ചര്ചകേള
പൂര്തനിയഭായനി;  സര്കഭാര്  ഉതരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.  ആണസ്റ്റ്
ഇഗൗ പദതനി നടപഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  പദതനി കവഗതനില് നടപഭാക്കുലാം.  ആദലഘടലാം  2021
ടഫബ്രുവരനിയനില്  പൂര്തനിയഭാകുലാം.  150  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ
പദതനി  ആദലലാം  നടപഭാകഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.   2020  ഡനിസലാംബറനില്  എലഭാ
കറഭാഡുകേളലാം  ടമചടപട  രതീതനിയനില്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.  മുഖലമനനിയുടട  ഗഭാമതീണ
കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണ  പദതനികഭായനി  സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫസ്റ്റ്.-ല്നനിനലാം
961  കകേഭാടനി രൂപ ലഭലമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ് ഇഗൗ പരനിപഭാടനി
നടപഭാകനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 1592  ടടണറുകേള ഒനഭാലാംഘടതനില് ക്ഷണനികടപട്ടു. 734
എണ്ണതനില് എഗനിടമനസ്റ്റ്  വയഭാന സഭാധനിച.  രണഭാലാം ഘടതനില്  1628  ടടണറുകേള
ക്ഷണനിച.  443  എണ്ണതനില്  എഗനിടമനസ്റ്റ്  വച.  2020-ഡനിസലാംബറനില്  പകൃതനി
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ദരന്തതനില്  തകേര്ന  കറഭാഡുകേള  ടമചടപട  രതീതനിയനില്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുലാം. ഇകപഭാഴടത  സഭാഹചരലതനില്  ഒരു  പരനിപഭാടനി  ആ  കവഗതയനില്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുവഭാന കേഴനിയഭാടത വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനതസ്റ്റ് മൂവഭായനിരലാം കപര്കസ്റ്റ് ഒരു
കടഭായസ്റ്റ് ലറ്റസ്റ്റ്  എന നനിലയനില്  12000  കടഭായസ്റ്റ് ലറ്റുകേള,  ഒപലാം ബങകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
ക്ലെതീനനിലാംഗസ്റ്റ്, വഭാടര് സടടപ ഇടതലഭാലാം ഉണഭാകേണടമനസ്റ്റ് കേണനിരുന. കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-നു
കശഷമുള്ള സഭാഹചരലതനില് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളകസ്റ്റ് വലനിയ കതഭാതനിലള്ള
പവര്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഏടറ്റടുകകണനിവനതസ്റ്റ്.  വലനിയ  സഭാമ്പതനികേ
ബഭാധലതയുമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാഴടത  സഭാഹചരലതനില്  ഇഗൗ  പരനിപഭാടനി
ഘടലാംഘടമഭായനി  മഭാത്രകമ  നടപഭാകഭാന  കേഴനിയുകേയുളള.  കേഭാരണലാം  അത്രയസ്റ്റ്  ഭഭാരലാം
അവരുടട തലയനിലണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള നല നനിലയനിലലഭാത ടപഭാതുശഗൗചഭാലയങ്ങളടട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനി  ആദലഘടതനില്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുലാം.
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കപഭാലള്ള  സഭാപനങ്ങളമഭായനി  ബന്ധടപട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
മുകമ്പഭാട്ടുകപഭാകുനണസ്റ്റ്.  അടുത  ഘടതനില്  നനിലവഭാരമുള്ള  പുതനിയ
ടപഭാതുശഗൗചഭാലയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.  3000  കപര്കസ്റ്റ്  ഒരു  കടഭായസ്റ്റ് ലറ്റസ്റ്റ്  എന
രതീതനിയനില് നനിര്മ്മേനികഭാനുള്ള നടപടനികേള പനിനതീടസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനികകണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  വഴനികയഭാര  സഗൗകേരലങ്ങടള  (wayside
amenities) സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഒരു ആകരഭാപണലാം ഉനയനിചനിരുന.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
സലാംസഭാനടത  കറഭാഡുകേളടട  കേഭാരലടമടുതഭാല്,  ആളകേളകസ്റ്റ്   യഭാത്രഭാമകധല
എവനിടടടയങ്കനിലലാം  കേയറനിനനില്കഭാന  ഒരു  സലമനില,  പകതലകേനിചലാം  സതീകേളകസ്റ്റ്.
അവര്  യഭാത്രകേളകനിടയനില്  വലനിയ  വനിഷമലാം  അനുഭവനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
അവര്കസ്റ്റ് വഴനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേടയനതസ്റ്റ് പധഭാന കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
അതനിനുള്ള  ഒരു  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  wayside  amenities  ഒരുക്കുന
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കനരടത  അതനിടന  കേഭാരലങ്ങള  പറഞ്ഞെനിരുന.
ടടണര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടസപ്റ്റലാംബര് മഭാസതനില് ടടണര് തുറകഭാനഭാകുടമനഭാണസ്റ്റ്
വനിശസ്വസനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഏടതങ്കനിലലാം  ആളകേടള  കേണനിട്ടുള്ള  പരനിപഭാടനിയല;
ടപഭാതുപരനിപഭാടനിയുടട  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  ടഎ.ഒ.സനി.  (ഇന്തലന  ഓയനില്
കകേഭാര്പകറഷന)  കപഭാലള്ള സഭാപനങ്ങള വരുനതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം ടപകട്രഭാള ബങ്കസ്റ്റ്
അടകലാം  സഭാപനികഭാന  അനുകയഭാജലമഭായ  ചനില  സലങ്ങളണഭാകുലാം.  കുറചകൂടനി
വനിശഭാലമഭായ  സലമഭാടണങ്കനില്  അവനിടട  ടപകട്രഭാള  ബങ്കസ്റ്റ്  അടകലാം
സഭാപനികഭാനഭാകുലാം.  ഒരു കേഫകറ്ററനിയയുലാം മറ്റസ്റ്റ്  സഗൗകേരലങ്ങളമുണഭാകുലാം.  കകേരളതനിനസ്റ്റ്
പുറത്തുകപഭായഭാല്  ചനില  സലങ്ങളനില്  ഇതരതനിലള്ള   സഗൗകേരലങ്ങള
കേഭാണഭാനഭാകുലാം.  ഇകപഭാള രഭാജലത്തുതടന അതരലാം പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  പരനിപഭാടനി  നമ്മുടട  നഭാടനിനസ്റ്റ്  വലനിയ  സഗൗകേരലങ്ങടളഭാരുക്കുന  ഒനഭാണസ്റ്റ്.
അതഭാണസ്റ്റ് നടപഭാകഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്. 
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അകതഭാടടഭാപലാം  ടപകട്രഭാള  ബങകേളനിടല  കടഭായസ്റ്റ് ലറ്റസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുലാം
ഉപകയഭാഗനികഭാനുള്ള അവസരലാം ഉണഭാകണടമനള്ള ഒരു നനിലപഭാടസ്റ്റ് എടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാഴടത അവസയനില് അവനിടട ടപകട്രഭാള അടനികഭാന കപഭാകുനവര്കക അതസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനികഭാന സഭാധനിക്കൂ. അകഭാരലലാം കേമ്പനനികേളമഭായനി സലാംസഭാരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അവര്
അതനിനസ്റ്റ് സമ്മേതലാം കരഖടപടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

മടറ്റഭാരു പധഭാന കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ് യൂതസ്റ്റ് ലതീഡര്ഷനിപസ്റ്റ്  അകഭാദമനി.  ശതീ.  അമനിതസ്റ്റ്
മതീണ  ടഎ.എ.എസസ്റ്റ്-ടനയഭാണസ്റ്റ്  അതനിടന  ടസഷലല്  ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനടത  യുവഭാകളനില്  ലതീഡര്ഷനിപസ്റ്റ്  കേസ്വഭാളനിറ്റനി
കനടുകേടയനതഭാണസ്റ്റ്  യൂതസ്റ്റ്  ലതീഡര്ഷനിപസ്റ്റ്  അകഭാദമനി  ടകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതനിനനുകയഭാജലമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേള  ഏര്ടപടുത്തുലാം.  എലഭാവര്ക്കുലാം  അതനില്
പങകചരഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അകപഭാള  സഭാമൂഹല  സനദകസനയനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കുള്ളതഭാടണന ഒരു കതഭാനല് വരുലാം.  അവര്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമല,
എലഭാവര്ക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളലാം  ഇവനിടട  വചസ്റ്റ്  നടതഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
അതനിടന പഭാരലാംഭനടപടനികേള ആരലാംഭനികഭാന നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
സര്കഭാര്  തലതനിലള്ള  ഒരു  പരനിപഭാടനിയഭായനി  നടതഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്..
അകതസമയലാം  കവടറഭാരു  പരനിപഭാടനി  ഇകപഭാള  തല്കഭാലലാം  മഭാറ്റനിവയ്കകണതഭായനി
വനനിട്ടുണസ്റ്റ്.  'പഠന സമയതസ്റ്റ് പഭാര്ടസ്റ്റ് ടടടലാം കജഭാലനി'  എനതഭാണതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
സമയമഭായതനിനഭാല് ഇകപഭാള അതനിടനപറ്റനി ആകലഭാചനികഭാന കേഴനിയനില. നലകേഭാലലാം
വനഭാല്  അതനിടനപറ്റനി  ആകലഭാചനികഭാലാം.  എല്.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി.-യനില്  നനികക്ഷപവലാം
ആയനിരലാം  ആളകേളനില്  അഞ്ചുകപര്കസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിലലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പരനിപഭാടനികേള നടതഭാന കനരടത തയ്യഭാടറടുപസ്റ്റ് നടതനിയനിരുന. പകക്ഷ, അതനിലലാം
ചനില  പദതനികേളടട  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാകകണതുണസ്റ്റ്.  കകേവനിഡസ്റ്റ്-19
അതനിനസ്റ്റ് കുറചസ്റ്റ് തടസലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏതഭായഭാലലാം ആ പരനിപഭാടനി നല നനിലയനില്
നടതഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഏറ്റവലാം  പധഭാനടപട  ഒരു  പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്
ടപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിടല  മതലലാം  വളര്തല്.  പതനിനഭായനിരലാം  മതല
ക്കുഞ്ഞുങ്ങടളയഭാണസ്റ്റ്  ഗഭാമങ്ങളനിടല  ടപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ്റ്റ്  മതലങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  തഭാല്പരലമനിലഭാതതനിനഭാല്
ശദനിക്കുനനില.  അകദ്ദേഹലാം  മതലലാം  കേഴനികഭാത ആളഭായതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  ശദനികഭാതതസ്റ്റ്.
പകക്ഷ, ടപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില് നലതുകപഭാടല മതലലാം വളര്തഭാനഭാണസ്റ്റ് പരനിപഭാടനി.
അകപഭാള  മതലലാം  ആവശലമുള്ളവര്കസ്റ്റ്  അവനിടടനനിനലാം  പനിടനികഭാവനതഭാണസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ് പശങ്ങടളഭാനമനില. ആ തരതനിലഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  മതലകൃഷനിയുടട  ലഭാഭടമന്തഭാടണനസ്റ്റ്
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.



അവനിശസ്വഭാസപകമയ ചര്ച 329

മനി  .    സതീകര്:  അങ്ങസ്റ്റ്  മതലലാം  കേഴനികനിടലനഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി

പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ഞഭാന  മതലലാം  കേഴനികഭാറനില,  എനഭാല്

ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  മതലപനിയനഭാടണനസ്റ്റ്  എനനികറനിയഭാലാം.

അതുടകേഭാണഭാകണഭാ ഇങ്ങടനയുള്ള കൃഷനിരതീതനികേള മുകനഭാടസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതസ്റ്റ് ?

മനി  .   സതീകര്: അകങ്ങയ്ക്കുകൂടനി അതനില് തഭാല്പരലമുണഭാകേണടമനഭാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹലാം

പറ ഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  "ക്ഷതീരമുകള്ളഭാരകേനിടനിന  ചുവടനിലലാം

കചഭാരതടന ടകേഭാതുകേനിനു കേഗൗതുകേലാം"  എന പറയുന മടനിലള്ളതഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ പറയുന

വഭാചകേങ്ങള.

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനികസ്റ്റ്  എന്തഭായഭാലലാം  കകേരളതനില്

എലഭായനിടങ്ങളനിലലാം മതലലാം വളര്കതണ കേഭാരലമനില. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കകേരളതീയര്   ടപഭാതുവഭായനി  മതലലാം

ഇഷ്ടടപടുനവരഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  മതലലാം  വളര്തഭാറനില.  മതലലാം  വളര്തഭാനുള്ള

പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപനിടന  കനതൃതസ്വതനില്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.

അടതഭാരു  നല  പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്.  8748  കുളങ്ങള  ഇഗൗ  പരനിപഭാടനികസ്റ്റ്

അനുകയഭാജലമഭാടണനസ്റ്റ്  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കേടണതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജലഭാശയങ്ങളനില്

ഇകഴനിഞ്ഞെ  ആഗസസ്റ്റ്  21,  22  തതീയതനികേളനില്  6,840,000  മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങടള

നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന കമല്കനഭാടതനിനസ്റ്റ് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ് ഓകരഭാ

ജലഭാശയതനിനുലാം  ഒരു  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  എനനനിലയനില്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഒരുക്കുനണസ്റ്റ്. 2494 ജലഭാശയങ്ങളനില് ഇതസ്റ്റ് പൂര്തനിയഭായനികഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതഭാണസ്റ്റ്

പകതലകേത.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപടഭാകണഭാ  ശതീ.  പനി.  ടജ.  കജഭാസഫനിനസ്റ്റ്

കചഭാദനിക്കുവഭാനുള്ളതസ്റ്റ്? 

ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  പശു  വളര്തലനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒനലാം

പറഞ്ഞെനില. അടുത ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ് പസലാംഗതനിനുലാം ഗവര്കണഴസ്റ്റ് സതീചനിനുലാം കുറചകേഭാരലലാം

ബഭാകനിവയകണ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അതസ്റ്റ്  വളടര പധഭാനടപട കചഭാദലമഭാണസ്റ്റ്.

ഞഭാന വനിവരനിക്കുനനില എനസ്റ്റ്  കനരടത പറഞ്ഞു.  സുഭനിക്ഷ കകേരളലാം പദതനിയനില്
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ഒരു  ഭഭാഗലാം  ക്ഷതീരവനികേസനലാം  എനപറഞ്ഞു.  ക്ഷതീരവനികേസനതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്,  ഓകരഭാ  വതീടനിലലാം  രണസ്റ്റ്  പശുവനിടനടയങ്കനിലലാം  വളര്ത്തുകേ

എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള  വഭായ്പ  ടകേഭാടുക്കുലാം.  അകതഭാടടഭാപലാം  ഓകരഭാ

പഞ്ചേഭായതനിലലാം  ഒരു  മനിനനി  പശുവളര്തല്  കകേന്ദ്രലാം  (ടഡയറനി  ഫഭാലാം)

ഉണഭാകേണടമനലാം  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പശുവനിടന  കേഭാരലതനില്  അതരതനിടലഭാരു

നനിലപഭാടടടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനികനഭാടടഭാപലാം ആടസ്റ്റ് വളര്തല്, കപഭാതനിടന വളര്തല്

തുടങ്ങനിയവയുമുണസ്റ്റ്.  മഭാലാംസലാം  കേഴനിക്കുനവര്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ മറ്റസ്റ്റ് പരനിപഭാടനികേളമുണസ്റ്റ്.

ഇതനിടനലഭാലാം  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വഭായ്പ  തരുനണസ്റ്റ്.  അടതലഭാലാം

നമ്മേള  ഈ  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞഭാനതസ്റ്റ്  കനരടത

വനിശദതീകേരനികഭാതനിരുനതഭാണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ഉനയനിചതസ്റ്റ് വളടര നല കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീകര്: അകങ്ങയസ്റ്റ്  ഇനനി എത്ര സമയലാം കവണനിവരുടമനസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള കചഭാദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഇടതലഭാലാം നമ്മുടട നഭാടനിടന പധഭാനടപട
കേഭാരലങ്ങളകല;  ഇകതഭാടടഭാപലാം പനണനിനതനിടല ഒരുകേഭാരലലാം സഭാമൂഹലസനദകസനയുടട
രൂപതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്. നമ്മുടട നഭാടനിടന സമ്പതസ്റ്റ് നമ്മേള കേഭാണണമകലഭാ. കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ഉലാം
മറ്റുലാം  വലഭാപനിചകപഭാള  സഭാമൂഹലസനദകസനയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകേഭാന  കവണനിയുള്ള
ഒരു അഭലര്തന നമ്മേള നടതനി.  അതനിനസ്റ്റ് വലനിയ ഫലമഭാണുണഭായതസ്റ്റ്. 343,000
വലകനികേളടങ്ങുന  സഭാമൂഹലസനദകസന  രൂപതീകേരനികലഭായനിരുന  ലക്ഷലലാം.
ഇകപഭാള  എത്ര  അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്;  20-നുലാം   40-നുലാം  വയസനിനനിടയനിലള്ള
3,57,501  കപര്  കചര്നകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനില്  2,78,451  പുരുഷനമഭാരുലാം  78,992
വനനിതകേളലാം  58  ട്രഭാനസ്ടജനഡര് വനിഭഭാഗകഭാരുലാം ഉളടപടുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-  19
പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളകഭാണസ്റ്റ്  പഭായപരനിധനി  നനിശയനിചതസ്റ്റ്.  16-നുലാം  65-നുലാം
ഇടയനില്  പഭായമുള്ള  ആകരഭാഗലമുള്ള  വലകനികേളകസ്റ്റ്  ഈ  കസനയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാകേഭാലാം.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളനില്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളമഭായനി  കചര്നസ്റ്റ്  സനദ  കവഭാളണനിയര്മഭാര്  മനികേച  കസവനമഭാണസ്റ്റ്
കേഭാഴ്ചവചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവര്കസ്റ്റ് ദരന്തനനിവഭാരണ പവര്തനങ്ങളടകമുള്ള കമഖലകേളനില്
ഓണ്ടടലന  പരനിശതീലനലാം  നടതനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  നഭാടനില്  ഈ
ടചറുപകഭാര്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  700  മഭാസര്
ടട്രയനിനര്മഭാര്കസ്റ്റ്  ആദലഘടതനില്തടന  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ദരന്തനനിവഭാരണതനിലലാം സഭാമൂഹലകസവനതനിലലാം സഭാമൂഹലസനദകസനയസ്റ്റ് വലനിയ
പങവഹനികഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്  സലാംസഭാനതലതനില്
ടപഭാതുഭരണ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  പവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ശതീ.  പനി.  ടജ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്
ശദനികകണ മടറ്റഭാരു കേഭാരലമുണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട സലാംസഭാനതസ്റ്റ് നടടനഭാരു കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്,
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ഞങ്ങള  മഴമറകേള  (Rain  shelters)  നനിര്മ്മേനികഭാന  ആകലഭാചനിച.  1000
എനഭായനിരുന  ലക്ഷലമനിടതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാഴടത  ഘടതനില്  1515  അകപക്ഷകേള
വനനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് 1000 എണ്ണലാം ഇകപഭാള സസ്വതീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞു. 672 എണ്ണതനിടന
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തനിയഭാകനി.  446  എണ്ണതനിടന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം
പൂര്തനിയഭാകുലാം.  ലക്ഷലമനിടതനികനകഭാള  118  എണ്ണലാം കൂടുതല് വരുലാം.  കൂടുതലള്ളതുലാം
നനിര്മ്മേനികഭാന  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അകപഭാള,  നമ്മുടട  നഭാടസ്റ്റ്  ഇതരലാം
കേഭാരലങ്ങടള  എങ്ങടന  സസ്വതീകേരനിക്കുന  എനഭാണസ്റ്റ്  കേഭാകണണതസ്റ്റ്.  ഇതരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില്  സര്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുന  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  അകങ്ങയറ്റലാം
സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭായഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  നനിങ്ങകളഭാടടഭാപമഭാണസ്റ്റ്
എനഭാണസ്റ്റ് ജനങ്ങള സര്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.  

ഇവനിടട അവനിശസ്വഭാസമുടണനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷലാം മുകനഭാടസ്റ്റ്
വനതസ്റ്റ്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 മഹഭാമഭാരനിയുടട  അസഭാധഭാരണമഭായ  സഭാഹചരലലാം  നഭാലാം
കനരനിട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുന  അവസരതനിലഭാണസ്റ്റ്.  പതനിപക്ഷടതയുലാം  സമൂഹതനിടല
എലഭാ  വനിഭഭാഗകഭാടരയുലാം  വനിശസ്വഭാസതനിടലടുത്തുടകേഭാണ്ടുലാം  സഹകേരനിപനിചടകേഭാണ്ടുലാം
മുകനഭാട്ടു  കപഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  മുനകേടയ്യടുക്കുനതസ്റ്റ്.  അതരടമഭാരു
അവസരതനിലഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാരനില്  അവനിശസ്വഭാസലാം  എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം
വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  രഭാഷതീയ  ഭനിനതകേടളഭാടകയുണഭാകുലാം.  പകക്ഷ,  അതരലാം
ഭനിനതകേടളഭാടക മഭാറ്റനിവചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 മഹഭാമഭാരനിടയ കനരനികടണതസ്റ്റ്.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 മഹഭാമഭാരനിടയ  പതനികരഭാധനിക്കുന  പവര്തനങ്ങള  കൂടഭായനിതടന
നടകതണതുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേതഭാടകേ  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ് -19-ടന  വരകവഭാടുകൂടനി
സഭാമൂഹലകമഖലകേളനിലള്ള  ഭരണസലാംവനിധഭാനതനിടന  ഇടടപടലനിടന  പസകനി
വലനിയകതഭാതനില്  ചര്ചടചയ്യടപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  1990-കേളനിടല  സഭാമ്പതനികേ
പരനിഷരണങ്ങള  നടപഭായകശഷലാം  ഭരണസലാംവനിധഭാനലാം  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
എനതീ കമഖലകേളനില്നനിനസ്റ്റ്  പനിനവലനിയുന പതനിഭഭാസമഭാണസ്റ്റ്  കേണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സമൂഹതനിടല  പഭാര്ശസ്വവല്കരനികടപട  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകസ്റ്റ്  വലനിയ
കദഭാഷമഭാണുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്. ഈ മഭാതൃകേ പനിനടരഭാന പഭാടനിടലന ഉറച സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്
നമ്മുടട  സര്കഭാരനിനുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 പതനികരഭാധലാം  ഈ  മഭാതൃകേയുടട
പതനിഫലനലാം കൂടനിയഭാണസ്റ്റ്.  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കമഖലടയ ശകനിടപടുത്തുനകതഭാടടഭാപലാം
വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ജനഭാധനിപതല  പക്രനിയയനിലൂടട  ജനപങ്കഭാളനിതലാം  ഉറപ്പു
വരുതനിടകഭാണ്ടുള്ള  പവര്തനമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം  തുടകലാംമുതല്  നടതനിവരുനതസ്റ്റ്.
2020  ജനുവരനി  മഭാസലാം  അവസഭാനലാം  കകേരളതനില്  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കകേസുകേള
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചയ്യടപട്ടു.  ആകരഭാഗലവകുപനിടന  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  ശകമഭായ
പതനികരഭാധ  പവര്തനതനിലൂടട  ആദലഘടതനില്  എണ്ണലാം  പനിടനിചനനിര്തഭാന
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കകേരളതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞു.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സഭാമൂഹലസനദകസനഭാ
പവര്തകേര്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്,  ദരന്തനനിവഭാരണ  വകുപസ്റ്റ്  എനനിവയുടടടയലഭാലാം
കൃതലമഭായ  ഏകകേഭാപനമഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട  കേണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  കമയസ്റ്റ്  മഭാസലാം  ആദലലാംവടര
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കകേസുകേളടട എണ്ണതനില് വലനിയ നനിയനണലാം ടകേഭാണ്ടുവരഭാന നമുകസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞു. ഒരു ഘടതനില് (കമയസ്റ്റ്  8)  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 കകേസുകേളടട എണ്ണലാം 16 ആയനി
ചുരുങ്ങനി.  വതീടനില് നനിരതീക്ഷണതനില് കേഴനിയുന  (കഹഭാലാം കേസ്വഭാറനയനിന)  സലാംവനിധഭാനലാം
വളടര  ഫലപദമഭായഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം  നടപഭാകനിയതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിടന
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സഹകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
എനഭാല്  ഭനിനഭാഭനിപഭായലാം  കരഖടപടുകതണ  അവസരങ്ങളനില്  വളടര  ശകമഭായനി
അറനിയനിക്കുനമുണസ്റ്റ്. മുഖലമനനിയുടട ദരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള സലാംഭഭാവനകേടള
കേമ്പനനി  നനിയമലാം  2013  പകേഭാരലാം  CSR  (Corporate  Social  Responsibility)
പരനിധനിയനില്  ഉളടപടുതഭാത  നടപടനിയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ശകമഭായ
വനികയഭാജനിപസ്റ്റ്  അറനിയനിച.  അകതഭാടടഭാപലാം  മറ്റസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  മുഖലമനനിമഭാരുടട
സഹകേരണലാം ഇകഭാരലതനില് കതടുകേയുലാം ടചയ.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന പതലഭാഘഭാതലാം
കേഭാരണലാം  സമ്പദ്ഘടനയനിലലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനതനിലലാം  വലനിയ
ഇടനിവഭാണുണഭായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലങ്ങള  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളടട
വഭായ്പഭാപരനിധനി  ആഭലന്തര  വരുമഭാനതനിടന  മൂനസ്റ്റ്  ശതമഭാനതനില്നനിനസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്
ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്തണടമനസ്റ്റ്  ശകമഭായനി  ആവശലടപട  സലാംസഭാനലാം
കകേരളമഭാണസ്റ്റ്. 

കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളകഭായനി  സലാംസഭാന
സര്കഭാരുകേളകസ്റ്റ്  അധനികേ  ഗഭാനകേള  നല്കുന  കേഭാരലലാം  15-ാ  ധനകേഭാരല
കേമ്മേതീഷടന  പരനിഗണനഭാ  വനിഷയങ്ങളനില്  ഉളടപടുതണടമനലാം  കകേരളലാം
ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടടസനിലാംഗസ്റ്റ്  സഗൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലലാം  സലാംസഭാനലാം
കകേന്ദ്രതനിടന  മുമ്പഭാടകേ  സമയഭാസമയങ്ങളനില്  ആവശലലാം  ഉനയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലള്ള  കകേരളതീയടര  തനിരനിചസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുവരുന  കേഭാരലതനിലലാം
അതനിഥനി  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളടട  കേഭാരലതനിലലാം  പകതലകേ  ടട്രയനിന  സര്വ്വതീസുകേള
ഉളടപടടയുള്ള ആവശലങ്ങള ഉനയനിക്കുനതനിലലാം കകേരളലാം മുനപന്തനിയനിലഭായനിരുന.
പവഭാസനികേടള  തനിരനിടകേ  നഭാടനിടലതനിക്കുന  കേഭാരലതനിലലാം  കകേരളലാം  ശകമഭായ
ആവശലങ്ങള  കകേന്ദ്രകതഭാടസ്റ്റ്  ഉനയനിച.  ഇവര്കസ്റ്റ്  നഭാടനികലയസ്റ്റ്  വരഭാനുള്ള
സഗൗകേരലടമഭാരുകഭാന  എലഭാ  സഹഭായങ്ങളലാം  ടചയ്യണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിക്കുകമ്പഭാള
തടന  ആകരഭാഗലസുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനികണടമന
നനിലപഭാടുലാം  കകേരളലാം സസ്വതീകേരനിച.  നനിരതീക്ഷണവലാം ആവശലമഭായനിവരുന ചനികേനിതയുലാം
സുഗമമഭായനി  ഏര്പഭാടഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  മടങ്ങനിവരുനവരുടട  രജനികസഷനുലാം
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വനിവരകശഖരണവലാം  അനനിവഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലലാം  ഉയര്ന  ഉകദലഭാഗസടര
ചുമതലടപടുതനി കകേരളലാം നനിര്വ്വഹനിച. ഇതസ്റ്റ് നമ്മുടട പതനികരഭാധ പവര്തനങ്ങളടട
ഒരു പധഭാന  ഭഭാഗമഭായനിരുന.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 ഫസസ്റ്റ് ടടലന  ട്രതീറ്റസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ടസനറുകേള
പവര്തനക്ഷമമഭാകനി.  കരഭാഗവലഭാപനലാം  തടയുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
നടക്കുനതസ്റ്റ്.  പഭാകദശനികേമഭായനി  ആ  പവര്തനലാം  നനിശയനിചതുകപഭാടല
സഭാധലമഭാകഭാനഭായനി.  എനഭാല്  സഭാപനിത  തഭാല്പരലങ്ങള  മുനനനിര്തനി  ഇതനിടന
അടനിമറനികഭാനഭാണസ്റ്റ് ചനിലര് ശമനിചതസ്റ്റ്.  കരഭാഗവലഭാപനലാം ഉണഭാകുടമങ്കനില് ഉണഭാകേടട
എന  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  പനിനനിലണഭായതസ്റ്റ്.  എനഭാല്  ടപഭാതുസമൂഹലാം
അവകബഭാധകതഭാടട  സര്കഭാര്  നടപടനികേടള  പനിനണച.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇതരലാം
ശമങ്ങള ഫലവതഭായനില.  കഹഭാലാം കേസ്വഭാറനയനിന ടവറുടമഭാരു ഒറ്റടപടലല.  അതനില്
കേഴനിയുനവര്  ബഭാകനിയുള്ളവരുടട  സുരക്ഷയ്ക്കുലാംകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്
എനകബഭാധലാം  സമൂഹതനില്  സൃഷ്ടനികഭാന  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞു.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളടട  ഭഭാഗമഭായനി  രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി  നടപഭാകനിയ
കലഭാക്ഡഗൗണ് കേഭാരണലാം അസലാംഘടനിത കമഖലയനിടല ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ് ആളകേളകസ്റ്റ്
അവരുടട  ജതീവകനഭാപഭാധനി  നഷ്ടടപട്ടു.  ഇവര്കഭായനി  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
പഖലഭാപനിക്കുനതനിനു  മുകമ്പ  20,000  കകേഭാടനിരൂപയുടട  സഭാമ്പതനികേ  പഭാകകജസ്റ്റ്
2020  മഭാര്ചനില്  കകേരളലാം  പഖലഭാപനിച.  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ടപനഷനുകേള
നല്കുനതനികനഭാടടഭാപലാം  ഒരു  കക്ഷമനനിധനിയനിലലാം  അലാംഗമലഭാത,  ദഭാരനിദ്രലകരഖയസ്റ്റ്
തഭാടഴയുള്ള ഏകേകദശലാം  14  ലക്ഷലാം കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേളകസ്റ്റ്  1,000  രൂപ വതീതലാം
സമഭാശസ്വഭാസധനമഭായനി  നല്കേനി.  എലഭാവര്ക്കുലാം  സഗൗജനല  കറഷന  ഉറപ്പുവരുതനി.
സലാംസഭാനടത  88  ലക്ഷലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡുടമകേളകസ്റ്റ്  അവശലസഭാധന  കേനിറ്റുലാം
നല്കേനി. ഓണതനിനസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം എലഭാ കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഉടമകേളക്കുലാം അവശലസഭാധന
കേനിറ്റസ്റ്റ്  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ആര്ക്കുലാം  ഭക്ഷണമനിലഭാത  അവസ  ഉണഭാകേരുടതനസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതഭാന  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളടട  കനതൃതസ്വതനില്  കേമ്മേന്യൂണനിറ്റനി
കേനിചണുകേള  തുറന.  അതനിഥനിടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ്റ്റ്  അവര്കനിഷ്ടമുള്ള  ഭക്ഷണലാം
പഭാകേലാംടചയസ്റ്റ് കേഴനികഭാനുള്ള സഭാധനങ്ങള നല്കേനി. 

രഭാജലടതമ്പഭാടുലാം കലഭാക്ഡഗൗണ് ക്രകമണ പനിനവലനികടപടുകമ്പഭാള പകതലകേ
കമഖലകേളനില്  മഭാത്രലാം  അടചപൂടല്  സഭാഹചരലമനുസരനിചസ്റ്റ്  ഏര്ടപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ അവസയനില് നമ്മേള കനരനിടുന പധഭാന പശലാം സമ്പര്ക കരഭാഗവലഭാപനമഭാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  കനരനിടഭാന  ശഭാരതീരനികേ  അകേലലാം  പഭാലനികല്,  മഭാസസ്റ്റ്  ധരനികല്,
അണുവനിമുകമഭാകല്  എനനിവയസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  വലനിയ  പഭാധഭാനലലാം  നല്കുന.
ആളക്കൂടങ്ങളണഭാകേഭാതനിരനികഭാന  മതകമലധലക്ഷനമഭാര്,  രഭാഷതീയപഭാര്ടനികേള,
ജനപതനിനനിധനികേള  എനനിവരുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം  നടതനിയുലാം  സഹകേരണലാം
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ലഭലമഭാകനിയുമഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  മുകനഭാട്ടുനതീങ്ങുനതസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലതനില്  നല
സഹകേരണലാം  ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  ചനില  കമഖലകേളനിടല  ഒറ്റടപട
സലാംഭവങ്ങളകപഭാലലാം  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലടത  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന
അവസയുണഭാക്കുന.  ഇവനിടടയഭാണസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ,  ദരന്ത
നനിവഭാരണ, കപഭാലതീസസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളടട ഏകകേഭാപനലാം അനനിവഭാരലമഭാകുനതസ്റ്റ്. ഇതനിനഭാണസ്റ്റ്
സര്കഭാര്  പഭാധഭാനലലാം  നല്കുനതസ്റ്റ്.   സര്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച  മറ്റസ്റ്റ്  നടപടനികേളനില്
സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളടട  പങ്കഭാളനിതലാം  ഉറപഭാകല്,  സനദ  പവര്തകേര്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേല്,  ആധനികേഭാരനികേ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകഭാന  'GoK  Direct'
എന ടമഭാടടബല് ആപസ്റ്റ് ഇവടയലഭാലാം ഉളടപടുന. കഡഭാക്ടര്മഭാരുമഭായനി ഓണ്ടടലന
കേണ്സളടനിലാംഗുലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ആശുപത്രനികേളക്കു  പുറകമ
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  ഫസസ്റ്റ്  ടടലന  ട്രതീറ്റസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  ടസനറുകേള  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ,
ദരന്ത  നനിവഭാരണ,  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുകേളടട  സഹകേരണകതഭാടട
പഭാവര്തനികേമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1843  ആകരഭാഗല പവര്തകേടര ഇതനിനകേലാം  CFLTC
(Covid  First  Line Treatment  Center)-കേളനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനതസ്റ്റ്
നല  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഒരുകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,  ലഭാബസ്റ്റ്
ടടകതീഷലന, ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള, എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  വഴനി 9768 ആളകേള എനനിവര്കസ്റ്റ്
വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  CFLTC-കേളനിലമഭായനി  തഭാല്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  15189  കപടര  നനിയമനികഭാന  ഉതരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുന.
ബഭാകനിയുള്ളവടര നനിയമനികഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള  കേടണതനിയതസ്റ്റ്  1437  CFLTC-കേളഭാണസ്റ്റ്,  അതനില്  1,20,832
കേനിടകകേള  ഒരുകഭാനഭാണസ്റ്റ്  ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  DDMS   (Drug  Distribution  &
Management  System) അലാംഗതീകേരനിച  CFLTC-കേള  1179  ആണസ്റ്റ്.  1,00,683
ടബഡുകേള  അതനിലണസ്റ്റ്.  Bed  occupy  ടചയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്  543  ആണസ്റ്റ്.  Number  of
Beds - 47,639 ആണസ്റ്റ്.  114 CFLTC-കേള പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില്
16,828  കേനിടകകേള  ആടകേയുണസ്റ്റ്,  അതനില്  8236  ആളകേള  (49%)  അതസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതരതനില്  നല  രതീതനിയനില്  ആ  പവര്തനലാം  നമുകസ്റ്റ്
സലാംഘടനിപനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമ്പര്കകരഭാഗ  വലഭാപനമുണഭാകുകമ്പഭാള
ടടസനിനസ്റ്റ്  സര്കഭാര് വളടര പഭാധഭാനലമഭാണസ്റ്റ്  നല്കുനതസ്റ്റ്.  ഇനടല ടടസസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്
36,357  കപടരയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതരതനില്  നമ്മേള  അതസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിചടകേഭാണ്ടു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുകേള  ടമചടപടുത്തുകേടയന  ലക്ഷലലാം
മഭാത്രമല  സര്കഭാരനിനുളളതസ്റ്റ്;  അതുടകേഭാണ്ടുതടന  കരഭാഗബഭാധനിതടര  കൃതലമഭായ
കപഭാകടഭാകകഭാള  പഭാലനിചഭാണസ്റ്റ്  ഡനിസ്ചഭാര്ജസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  കരഭാഗലാം  കഭദമഭാകുന
നനിരകസ്റ്റ് കുറയുനടവന ആകക്ഷപലാം ചനിലര് ഉനയനിക്കുനണസ്റ്റ്, ഇതസ്റ്റ് വസ്തുതഭാപരമല.  
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സലാംസഭാനടത ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19-ടന അവസടയടുതഭാല്  case fatality rate-
All India - 1.9% ആണസ്റ്റ്. കകേരളലാം 0.4% ആണസ്റ്റ്.  Test per million-  All India -
24,994  ആണസ്റ്റ്,  കകേരളലാം  38,109  ആണസ്റ്റ്.   Test  possibility  rate  -  All  India
കേണകസ്റ്റ്  8.6%  ആണസ്റ്റ്,  കകേരളലാം  4%  ആണസ്റ്റ്.   ആളകേടള  ചനികേനിതനികഭാടത
ഡനിസ്ചഭാര്ജസ്റ്റ് ടചയസ്റ്റ് റനികവറനി കററ്റസ്റ്റ് കൂടുകേടയന നനിലപഭാടസ്റ്റ് നമ്മേള ആഗഹനിക്കുന
കേഭാരലമല.   നമ്മേള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്തടനയഭാണസ്റ്റ്  ഇതുവടര  ടടകേകേഭാരലലാം
ടചയവനനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.   കകേരളലാം  നടത്തുന  പവര്തനങ്ങള  അന്തഭാരഭാഷതലതനില്
ശദയഭാകേര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പല അന്തഭാരഭാഷ മഭാധലമങ്ങളലാം നമ്മുടട പവര്തനങ്ങള
ചര്ച  ടചയ്യുനണസ്റ്റ്.   ചനിലരുടട  കപരസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഏടതങ്കനിലലാം
പനി.ആര്.  വര്കനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  അവര്  പറഞ്ഞെതല,  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
ആ കപരുകേള പറയുനതസ്റ്റ്.  കനഭാബല് കജതഭാവസ്റ്റ് ശതീ. അമര്തലഭാ ടസന, ശതീ. കനഭാലാം
കചഭാസനി,  ശതീ.  ടവങ്കനി  രഭാമകൃഷ്ണന,  ശതീ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  സനിഗനിസസ്റ്റ്,  കലഭാകേഭാകരഭാഗല
സലാംഘടനയുടട  ചതീഫസ്റ്റ്  സയനനിസസ്റ്റ്  കഡഭാ.  സഗൗമലഭാ  സസ്വഭാമനിനഭാഥന   ഇവടരഭാടക
കകേരളതനിന  പവര്തനങ്ങടളപറ്റനി  ശകദയമഭായ  നനിരതീക്ഷണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  കകേരളഭാ
ഡയകലഭാഗസ്റ്റ് എന പരനിപഭാടനിയനില് നടതനിയതസ്റ്റ്.  പശലാംസകേള കകേടസ്റ്റ് മതനിമറക്കുന
ഒരു  സമതീപനലാം  സര്കഭാരനിനനില.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളലാം  വനിമര്ശനങ്ങളലാം
ഉളടകഭാണ്ടുടകേഭാണസ്റ്റ് കുറവകേള തനിരുതനി മുകനഭാടസ്റ്റ് കപഭാകുന പരതീക്ഷണമഭാണസ്റ്റ് നഭാലാം
ഇഗൗ  ഘടതനില്  നടത്തുനതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളടട  സഹകേരണകതഭാടട  ഇതസ്റ്റ്
ഫലപഭാപ്തനിയനില്  എതനിക്കുടമനഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  പതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളടട
വനിശസ്വഭാസലാം  ആര്ജനിചടകേഭാണ്ടുലാം  പതനിസന്ധനി  ഘടങ്ങളനില്  എലഭാവരുടടയുലാം
അഭനിപഭായലാം  കതടുകേയുലാം  അവടര  ഉളടപടുത്തുകേയുലാം  ടചയടകേഭാണ്ടുലാം  സര്കഭാര്
മുകനഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകുകമ്പഭാള  പതനിപക്ഷലാം  സര്കഭാരനില്  അവനിശസ്വഭാസലാം
കരഖടപടുതഭാനഭാണസ്റ്റ് ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ടപഭാടുനടനയുണഭായതല, കകേരളതനിടന
വനികേസനതനിനഭായനി  ഒരു  ബദല്  പരനികപക്ഷലലാം  മുകനഭാടസ്റ്റ്  വചടകേഭാണസ്റ്റ്  നതീങ്ങുന
സര്കഭാരനിടനതനിടര അടനിസഭാനരഹനിതമഭായ  ആകരഭാപണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം
ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

ആ ഭഭാഗടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ഇവനിടട  പറഞ്ഞെ ചനില കേഭാരലങ്ങള
പറകയണതുടണനഭാണസ്റ്റ്  കതഭാനനതസ്റ്റ്.  ട്രഭാഫനികേസ്റ്റ്  ഇനഫര്കമഷന  ആനഡസ്റ്റ്
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  സനിസടതക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ഇതസ്റ്റ്  പധഭാന  നഗരങ്ങളനിലലാം
ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലലാം  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  കുറ്റകൃതലങ്ങള
കേടണതഭാനുലാം  തടയഭാനുലാം  ഗതഭാഗതക്കുരുകസ്റ്റ്  കുറയഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതഭാണസ്റ്റ്.
എ.ആര്.എസസ്റ്റ്.  ട്രഭാഫനികസ്റ്റ്  ആനഡസ്റ്റ് ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ടടകകഭാളജനി  ടടപവറ്റസ്റ്റ്  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്
എന കേമ്പനനിയഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുമഭായനി  മുകനഭാടസ്റ്റ്  വനനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.   ഇതനിടന  ടടപലറ്റസ്റ്റ്
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കപഭാജക്ടസ്റ്റ്   തനിരുവനന്തപുരലാം  സനിറ്റനിയനില്  നടപനിലഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
സഗൗജനലമഭായനി  ഇഗൗ  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  തതസ്വതനില്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പതനികേ
ബഭാധലതയനില.  കലഭാക്ഡഗൗണനിടന സഭാഹചരലതനില് പദതനി മുകനഭാട്ടുകപഭായനിടനില.
ഇതനില്  മറ്റു  സലാംശയങ്ങള  ആവശലമനില.  സദകദ്ദേശലകതഭാടടയുലാം  നമുകസ്റ്റ്
സഹഭായകേരമഭായുലാം  വരുടനഭാരു  കേഭാരലതനിനഭാണനികപഭാള  അവര് തയ്യഭാറഭായനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്  ആ  പരനിപഭാടനി  മുകനഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകേഭാതതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്
പകതലകേ പയഭാസങ്ങളനിടലനഭാണസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  കതഭാനനതസ്റ്റ്.  ഞഭാന ബഹുമഭാനടപട
പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലടതപറ്റനിയഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ട്രഭാഫനികേസ്റ്റ്
ഇനഫര്കമഷന  ആനഡസ്റ്റ്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  സനിസലാം  ഇവനിടട  നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
മറ്റസ്റ്റ് ആശങ്കകേള ആവശലമനില.  അവര് ഇവനിടട നടപനിലഭാക്കുന ഒരു പദതനിയഭാണസ്റ്റ്,
അതനിനസ്റ്റ്  നമ്മേള  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  പണലാം  ടചലവനികടണനിവരുനനില.  2018-ടല
പളയതനില്  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  കേലഭാമ്പനില്  കേഴനികയണനിവനതസ്റ്റ്  692,966
കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  10,000  രൂപ  വതീതലാം  അടനിയന്തര  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് എലഭാവര്ക്കുലാം ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2019-ടല
പളയതനില്  362,744  കുടുലാംബങ്ങള  ആനുകൂലലങ്ങളകസ്റ്റ്  അര്ഹരഭായനി.  ഇതനില്
3384  കുടുലാംബങ്ങളക്കുളള  ആനുകൂലലലാം  സഭാകങ്കതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  നല്കേഭാന
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില. ബഭാങ്കസ്റ്റ് അകഗൗണസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് തടസമഭായനി
നനില്ക്കുനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് അടനിയന്തരമഭായനി ടകേഭാടുത്തു തതീര്കഭാനഭാകേണലാം.   

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  2018-ടല എലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളലാം അങ്ങസ്റ്റ്
ടകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തു  എനപറഞ്ഞു.  2018-ടല  അകനകേഭായനിരലാം  കപര്കസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം
ആനുകൂലലങ്ങള  ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാനുണസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഇതസ്റ്റ്  കക്ലെഭാസസ്റ്റ്
ടചയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു രൂപയുടട ടടകേമഭാറ്റവലാം നടക്കുനനില.  അകഭാരലലാം റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനിക്കുലാം  അറനിയഭാമകലഭാ.  ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ്  ആളകേളകസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം
സഹഭായലാം ടകേഭാടുകഭാനുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുതതീര്ന എനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് നനിയമസഭയനില്
പറഞ്ഞെഭാല് റവനന്യൂ വകുപനില്നനിനലാം കേനിടനിയ റനികപഭാര്ടഭാടണങ്കനില് അതസ്റ്റ് ടതറ്റഭാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  കചഭാദനിചനിടലങ്കനില്  നനിങ്ങള  സഭയനില്   മനിണഭാതനിരുനസ്റ്റ്  കകേട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്
കപഭാനതകലടയനസ്റ്റ് അവനിടട ടചല്ലുകമ്പഭാള ജനങ്ങള കചഭാദനികനികല? ടകേഭാടുതനിടനില.
അങ്ങടയ ആകരഭാ ടതറ്റനിദരനിപനിചതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  സഭാധഭാരണ  നനിലയസ്റ്റ്  നമ്മുടട
കേണകനുസരനിചസ്റ്റ് എലഭാവര്ക്കുലാം ടകേഭാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്,  ബഭാകനി നനില്ക്കുനനില എനഭാണസ്റ്റ്
കതഭാനനതസ്റ്റ്.   2019-ടല പളയതനില്  362,744  കുടുലാംബങ്ങള ആനുകൂലലതനിനസ്റ്റ്
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അര്ഹരഭായനി.  ഇതനില്  3384  കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  നല്കേഭാന കേഴനിയഭാതനിരുനതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  അടനിയന്തരമഭായനി  ടകേഭാടുത്തു
തതീര്കണടമനസ്റ്റ്  ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അകഗൗണനിടന  പശങ്ങളഭായനിരുന
ഇതനിലണഭായനിരുനതസ്റ്റ്.  പനിനതീടുള്ളതസ്റ്റ്  കകേടുപഭാടുകേള  വന  വതീടുകേളക്കുള്ള
സഹഭായമഭാണസ്റ്റ്.   15%  വടര കകേടുപഭാടുകേള വന വതീടുകേള, 16  മുതല്  29%  വടര
കകേടുപഭാടുകേള വന വതീടുകേള, 30  മുതല്  59%  വടര കകേടുപഭാടുകേള വന വതീടുകേള,
60  മുതല്  74%  വടര  കകേടുപഭാടുകേള  വന  വതീടുകേള,  75  മുതല്  100%  വടര
കകേടുപഭാടുകേള  വനവ.  ഇങ്ങടന  5  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്  കകേടുപഭാടുകേള  വന
വതീടുകേളകസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതസ്റ്റ്.  2018-ടല  പളയതനില്  360,666
വതീടുകേളകസ്റ്റ്  രണഭായനിരതനി ടതഭാള്ളഭായനിരതനി മുപതനികയഴസ്റ്റ് കകേഭാടനി എഴുപതസ്റ്റ് ലക്ഷലാം
രൂപ സഹഭായധനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2019-ടല പളയതനില്  62,244  വതീടുകേളകസ്റ്റ്
350  കകേഭാടനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീടുകേളടട  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്കഭാന
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  75  മുതല്  100%  വടര  കകേടുപഭാടുകേള വന
വതീടുകേളകസ്റ്റ്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ്റ്റ്  മൂനസ്റ്റ്  ഘടമഭായഭാണസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
നല്കുനതസ്റ്റ്.  വതീടുനനിര്മ്മേഭാണതനിടന  പുകരഭാഗതനി  സഭാവധഭാനതനിലഭാകുന
സഭാഹചരലതനില് അവസഭാന ഗഡുകള ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനണസ്റ്റ്.
2018-ടല  പളയതനില്  ഭൂമനിയുടട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  സലാംബന്ധനിച  തര്കങ്ങള
കേഭാരണലാം  1420  ഗുണകഭഭാകഭാകളകസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.
ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അകഗൗണസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  കുറവകേള,  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അകഗൗണസ്റ്റ്  നനിരസനിചവ
തുടങ്ങനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  2019-ടല  പളയതനില്  3346
ഗുണകഭഭാകഭാകളകസ്റ്റ് ബഭാങ്കസ്റ്റ് അകഗൗണ്ടുകേളനികലയസ്റ്റ് പണലാം നല്കേഭാന സഭാധനിചനിടനില.
2018-ടല  പളയതനില്  തഭാലൂകസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരവലാം  കേളകേസ്റ്റ് ടകററ്റസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരവമഭാണസ്റ്റ്
പളയദരനിതഭാശസ്വഭാസലാം  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  2019-ല്  ഇതസ്റ്റ്  ലഭാനസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്
മുഖഭാന്തരമഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  പളയ ദരനിതഭാശസ്വഭാസലാം ലഭനികഭാന ബഭാകനിയുള്ളവര്കസ്റ്റ്
അടനിയന്തരമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സര്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 2020-ടല പളയതനില് തഭാലൂക്കുതലതനില് വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതസ്റ്റ്  കവഗതനിലഭാകഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

എറണഭാകുളടത  പളയ  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  ഫണസ്റ്റ്  തടനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധടപട
എലഭാവടരയുലാം അറസസ്റ്റ്  ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കകേഭാടതനി ജഭാമലലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്, കഫഭാറനസനികേസ്റ്റ്
സയനസസ്റ്റ്  ലകബഭാറടറനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകേഭാനുണസ്റ്റ്.  കകേസസ്റ്റ്   I-ല്  ചഭാര്ജസ്റ്റ്  ഷതീറ്റസ്റ്റ്
ടറഡനിയഭാണസ്റ്റ്.  രണഭാമടത  കകേസനില്  പതനിയഭായ  വനിഷ്ണുപസഭാദസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുലാം
ജയനിലനിലഭാണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ  കകേസസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേണ്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്
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ചഭാര്ജസ്റ്റ്  ടചയതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഒരു  വനിട്ടുവതീഴ്ചയുലാം  സര്കഭാര്
ടചയ്യുനതല. കനരകതയുള്ള ചനില പശങ്ങള ഇവനിടട ചനിലര് ഉനയനിക്കുകേയുണഭായനി.
സുനഭാമനി   ദരന്തകേഭാലടതഭാടകയുണഭായ പശങ്ങടളപറ്റനി  അനസ്റ്റ് ചര്ച വനകപഭാള
ഒരു  അകനസ്വഷണതനിടനയുലാം  ആവശലമനില  എനഭായനിരുന  നനിങ്ങള
നനിലപഭാടടടുതടതനസ്റ്റ്  ഓര്കണലാം,  ആ  നനിലപഭാടല  ഞങ്ങളക്കുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
ഓര്മ്മേനിപനിക്കുവഭാന കവണനി ഞഭാന പറഞ്ഞുടവനസ്റ്റ് മഭാത്രലാം. അകതസമയലാം റതീബനില്ഡസ്റ്റ്
കകേരള  ഇനനികഷലറ്റതീവസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചനില  പരഭാമര്ശങ്ങളണഭായനി.  2018-ടല
മഹഭാപളയതനിനുകശഷലാം  നവകകേരള  നനിര്മ്മേനിതനി  എന  ആശയലാം  മുകനഭാട്ടുവചസ്റ്റ്
നടപഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  നൂറ്റഭാണനിടല  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
പളയമഭായനിരുന  അടതനസ്റ്റ്  നമുകറനിയഭാലാം.   അതസ്റ്റ്  സമ്പദ്ഘടനയനിലണഭാകനിയ
ആഘഭാതലാം  കേണക്കുകേളടട  അടനിസഭാനതനില്  അനുമഭാനലാം  നടതഭാന  പല
കമഖലകേളനിടലയുലാം  വനിദഗ്ദ്ധര്  അടങ്ങനിയ  സമനിതനി  കപഭാസസ്റ്റ്  ഡനിസഭാസര്  നതീഡ്സസ്റ്റ്
അസസസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  (PDNA)  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിച.  മഹഭാപളയതനിടന
അനന്തരഫലമഭായനി  കകേരളതനിടന  ആഭലന്തര  വരുമഭാനതനില്  31,000  കകേഭാടനി
രൂപയുടട നഷ്ടമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ് സമനിതനി കേണകഭാകനിയതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ടമഭാതലാം
ആഭലന്തര വരുമഭാനതനിടന  4  ശതമഭാനകതഭാളലാം വരുലാം.  പളയഭാഘഭാതലാം തഭാങ്ങഭാന
കശഷനിയുള്ള ഒരു പുനര്നനിര്മ്മേനിതനിയഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടതസ്റ്റ്.   കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  അടകമുള്ള
അന്തഭാരഭാഷ സഭാമ്പതനികേ സഭാപനങ്ങള കകേരളതനിനസ്റ്റ് കുറഞ്ഞെ പലനിശനനിരകനില്
ഒരു വനികേസന പങ്കഭാളനി  എന നനിലയനില് വഭായ്പ  നല്കേഭാന സനദത പകേടനിപനിചസ്റ്റ്
മുകനഭാട്ടുവന.  1700  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വഭായ്പ  ലഭലമഭായനി.  റതീബനില്ഡസ്റ്റ്  കകേരള
ഇനനികഷലറ്റതീവനിടല  പദതനികേള  നടപനിലഭാകഭാന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയുലാം
ഇലാംപനിടമകനഷന  സമനിതനിയുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനകേലാം  5779  കകേഭാടനി
രൂപയുടട കപഭാജക്ടുകേളകസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ് 6-ാ തതീയതനി
കചര്ന  ടടഹ  ടലവല്  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറ്റനിയുടട  കയഭാഗതനില്  1133  കകേഭാടനി
രൂപയുടട  കപഭാജക്ടുകേളകസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.   ഇതനിനകേലാം  2354  കകേഭാടനി
രൂപയുടട വര്കസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പളയഭാഘഭാതകശഷനി തഭാങ്ങുന ആലപ്പുഴ -
ചങ്ങനഭാകശരനി  ടസമനി  എലനികവറ്റഡസ്റ്റ്  ടടഹകവ,   പളയടകടുതനിയനില്  സഭാരമഭായ
കകേടുപഭാടുകേള പറ്റനിയ 31 PWD കറഭാഡുകേള,  വയനഭാടനിടല അമ്പലവയല് പചകറനി-
പുഷ്പകൃഷനിക്കുള്ള മനികേവകകേന്ദ്രങ്ങള, തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളടട കേതീഴനിലള്ള അഞ്ചേസ്റ്റ്
പഭാലങ്ങള  എനനിവയഭാണസ്റ്റ്  ആര്.ടകേ.ടഎ.  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേള.  മറ്റുചനില
പദതനികേളടട കേഭാരലങ്ങളലാം അതനിടന പവര്തനങ്ങളലാം നടന ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
വയനഭാടസ്റ്റ് തുരങ്കപഭാതയുമഭായനി ബന്ധടപട പഠനലാം നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  
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ഇലകനികേസ്റ്റ്  ടവഹനികനിള നയതനിടന  അടനിസഭാനശനില പരനിസനിതനിയുടടയുലാം
അന്തരതീക്ഷതനിടനയുലാം മലനിനതീകേരണലാം ലഘൂകേരനിക്കുകേ എനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
നതീതനി  ആകയഭാഗസ്റ്റ്  പസനിദതീകേരനിച  നയകരഖയനില്  പറയുനതസ്റ്റ്,  ഇന്തലയനില്
ഗതീനഹഗൗസസ്റ്റ്  വഭാതകേങ്ങളടട  പുറന്തള്ളല്  2030  ആകുകമ്പഭാള  2005-ടല
അളവനില്നനിനലാം  35%  കുറയഭാനഭാകേണടമനഭാണസ്റ്റ്.  പഭാരമ്പകരലതര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട
ടടവദത്യുതനി ഉത്പഭാദനതനിടന  40%  ടടകേവരനികണടമനലാം ലക്ഷലമനിടുന.  കകേരളലാം
ജനസഭാന്ദ്രത കൂടനിയ സലാംസഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  നഗരവത്കരണലാം വളടര കവഗതനിലഭാണസ്റ്റ്.
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളതനില്  വഭാഹനങ്ങളടട  ഉപകഭഭാഗവലാം  ഉയര്ന
നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്. പരമ്പരഭാഗത ഇന്ധനങ്ങളമഭായനി ഇവടയലഭാലാം നനിരതനിലനിറങ്ങുകമ്പഭാള
നമ്മേള ശസ്വസനിക്കുന വഭായുവനിടന ഗുണകമനയനില് കുറവണഭാകുലാം. അതുടകേഭാണ്ടുതടന
ക്ലെതീന എനര്ജനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള നനിരതനിലനിറകങ്ങണതുണസ്റ്റ്.  ടപഭാതു
ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  ടമചടപടുതനി  സസ്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളടട  ടപരുപലാം
ടകേഭാണ്ടുണഭാകുന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേളലാം അപകേടങ്ങളലാം പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണ
വലാം  ഗണലമഭായനി  കുറയഭാന  ഇടടപടുടമനസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനിയുടട
പകേടനപത്രനികേയനില് വഭാഗഭാനലാം നല്കേനിയനിരുന.  ടടവദത്യുതനി ബഭാറ്ററനിടകേഭാണസ്റ്റ് ഓടുന
വഭാഹനങ്ങള  പചഭാരതനില്  വരുനതസ്റ്റ്  ഇതനിടന  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര  കറഭാഡസ്റ്റ്
ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ടടഹകവ  മനഭാലയവലാം  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ടവഹനികനിള  നയലാം
നടപഭാക്കുനതനിടന  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ടപഭാതുനയതനിടന
ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ടവഹനികനിള  നയലാം  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്   നടപഭാകഭാന
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര്  മുനകേടയ്യടുതതസ്റ്റ്.   ഘടലാംഘടമഭായനി  കകേരളതനിടല
ടപഭാതുവഭാഹനങ്ങള  ഇലകനികേസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളഭാകനി  മഭാറ്റുനതനിനുള്ള  സമഗ  നയലാം
സര്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ്  ഇ-ടവഹനികനിള  കപഭാളനിസനി.
കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിടന  പതനിനനിധനി  കൂടനി  ഉളടപടുന  ഉനതതല  സമനിതനിയുടട
ശനിപഭാര്ശകേളടട  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇ-ടവഹനികനിള  നയലാം  മനനിസഭ
അലാംഗതീകേരനിചതസ്റ്റ്.   ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  2025  -നകേലാം  3000  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ബസ്സുകേള
നനിരതനിലനിറക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലലാം  .ഇലകനികേസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളടട  വനില
ഉപകഭഭാകഭാകളകസ്റ്റ്  തഭാങ്ങഭാകുനതഭാക്കുകേ  എനതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  നയതനിടന  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനസ്റ്റ് ബഭാറ്ററനി  ഒരു പധഭാന ഘടകേമഭാണസ്റ്റ്.  ലനിഥനിയലാം ടടടറ്റഭാടനറ്റസ്റ്റ്  ബഭാറ്ററനികേളടട
ഉത്പഭാദനലാം ആരലാംഭനികഭാനുള്ള നടപടനികേളലാം  ഇഗൗ നയപകേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിടന  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  കതഭാഷനിബ കേമ്പനനിയുടട  നനികക്ഷപലാം
ടകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള   ശമങ്ങള  നടതനിവരുനതസ്റ്റ്.  ഇ-ടവഹനികനിള  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇവനിടട  ആരലാംഭനികണടമങ്കനില്  സഭാകങ്കതനികേമഭായനി  മുനനില്  നനില്ക്കുന  വനകേനിട
കേമ്പനനികേളടട  പങ്കഭാളനിതലാം  പല  കേമ്പനനികേളമഭായുലാം  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  ആവശലമഭാണസ്റ്റ്.
തുടര്നഭാണസ്റ്റ്  പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളടട  കൂടനി  കപരണയനില്  സസ്വനിറ്റസ്റ്റ്സര്ലഭാനഡനിടല
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'ടഹസസ്റ്റ്'  കേമ്പനനി  കകേരളതനില്  മുതല്മുടകഭാന  തഭാത്പരലലാം  പകേടനിപനിചതസ്റ്റ്.
വനിശദമഭായ  ചര്ചകേളക്കുകശഷലാം  'ടഹസസ്റ്റ്'  കേരടസ്റ്റ്  ധഭാരണഭാപത്രലാം  തയ്യഭാറഭാകനി
സലാംസഭാന സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിച.  ടകേഭാചനിയനില് നടന ഇ-കവളഡസ്റ്റ് സമ്മേനിറ്റനില്
ഇതനിടന കേരടസ്റ്റ്   കകേരള ഓകടഭാടമഭാടടബല്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറ്റഡുലാം  'ടഹസസ്റ്റ്'  പതനിനനിധനിയുലാം
ടടകേമഭാറുകേയുണഭായനി.   എനഭാല്  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഇതുവടര  ഒപനിടനിടനില.   51%
ടഹസനിനുലാം   49%  KAL  (Kerala  Automobiles Limited)-നുലാം  ഓഹരനിയുള്ള
സലാംയുക സലാംരലാംഭലാം വഴനി ഇലകനികേസ്റ്റ് ബസ്സുകേള നനിര്മ്മേനികഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  വലനിടയഭാരു അഴനിമതനിയുടട കേളടമഭാരുങ്ങുന
കേഭാരലമഭാണനിതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന  ഇഗൗ  നയതനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  എതനിരടലനസ്റ്റ്
സൂചനിപനിചകലഭാ.   പകക്ഷ,  കേലഭാബനിനറ്റസ്റ്റ്  അറനിയഭാടത,  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
അറനിയഭാടത,  ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി  അറനിയഭാടത  കകേരളതനില്  ആറഭായനിരലാം
കകേഭാടനി രൂപ മുടകനി  3000  ഇലകനികേസ്റ്റ് ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുന പദതനികസ്റ്റ് ടഹസ്സുമഭായനി
ധഭാരണഭാപത്രലാം  അടലങ്കനില്  അതനിടന  കേരടടങ്കനിലലാം  ഒപനിട്ടു.  ഇകഭാരലലാം
ഇഗൗ മനനിസഭയനിടല  ആടരങ്കനിലലാം  അറനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുടട
അനുവഭാദകതഭാടുകൂടനി  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി  എഴുതനിയതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഓവര്റൂള
ടചയനികല?   അകങ്ങയസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്,  പകക്ഷ ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ഏറ്റവലാം പധഭാനടപട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുടട ഉതരവണസ്റ്റ്.
ഇടതലഭാലാം  മറചവചടകേഭാണസ്റ്റ്  വലനിടയഭാരു  അഴനിമതനികസ്റ്റ്  കേളടമഭാരുങ്ങുന  എനള്ള
വസ്തുത നനികഷധനികഭാന കേഴനിയനില.   ഞങ്ങളഭാരുലാം ഗതീന കപഭാകടഭാകകേഭാളനിടനതനിരല.
പകക്ഷ,  ആരഭാണസ്റ്റ്  ടഹസനിടന  ടതരടഞ്ഞെടുതതസ്റ്റ്?  എങ്ങടന  വന;  കഗഭാബല്
ടടണര്  വനിളനികചഭാ;  ടഹസസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്?  അവനിടടയഭാണസ്റ്റ്
അവതഭാരങ്ങള കേഭാണുനതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഗഗൗരവമഭായനി  കേഭാണഭാത കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു കേഭാരലലാം ഞഭാന അങ്ങകയഭാടസ്റ്റ് പറയഭാനഭാഗഹനിക്കുന, ഇഗൗ പദതനി കകേരളതനില്
ഇനടത  നനിലയനില്  നടപഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലടമങ്കനില്  അഴനിമതനിയുടടയുലാം
ടകേടുകേഭാരലസതയുടടയുലാം  അതനിശകമഭായ  നനിഴലഭായനിരനിക്കുലാം  ഇതനിലലാം  ഉണഭാകേഭാന
കപഭാകുനതസ്റ്റ്.  ഒനകേനില് അങ്ങസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അറനിയുനനില,  അടലങ്കനില് ഇതനിടന ഫയല്
ഒറനിജനികനറ്റസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്  എലാം.  ശനിവശങ്കറനിടന  കേയ്യനില്  നനിനഭായനിരുന,  ടഎ.ടനി.
ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ടമനനില് നനിനഭായനിരുന. ടഎ.ടനി. ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ടമനനിടല എലാം. ശനിവശങ്കറനിടന
കേയ്യനില്  നനിനലാം  ഒറനിജനികനറ്റസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്,  ടഹസസ്റ്റ്  എന  കേമ്പനനിയുമഭായനി  കചര്നസ്റ്റ്
സലാംസഭാനതനിടന തഭാത്പരലങ്ങടള ഹനനിക്കുന ഒരു വലനിയ വലവസഭായ കേചവടവലാം
അഴനിമതനിയുമഭാണസ്റ്റ്  നടക്കുനടതനസ്റ്റ്  ഞഭാന  ആവര്തനിക്കുന.  ഞഭാന  അങ്ങടയ
ജഭാഗരൂകേനഭാക്കുന.  അങ്ങസ്റ്റ്  എലഭാറ്റനിനുലാം  മറുപടനി  പറഞ്ഞെനിടസ്റ്റ്   ഇതനിനസ്റ്റ്   മറുപടനി
പറയണടമനസ്റ്റ്  അഭലര്തനിക്കുന.
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8.00 PM]  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഞഭാന  മറുപടനി
പറഞ്ഞുടകേഭാണനിരുനകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   ഞഭാന  പറഞ്ഞുതതീര്നനിടനില.
ഞഭാന പറഞ്ഞെ ഒരു കേഭാരലലാം അങ്ങസ്റ്റ് ശദനിചനില.  ടകേഭാചനിയനില് നടന ഇ-കവളഡസ്റ്റ്
സബ്മനിറ്റനില്  കകേരള  ഓകടഭാടമഭാടടബല്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറ്റഡുലാം ടഹസസ്റ്റ്  പതനിനനിധനിയുലാം
ധഭാരണഭാപത്രതനിടന  കേരടസ്റ്റ് ടടകേമഭാറുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്  ധഭാരണഭാപത്രലാം
ഇതുവടര ഒപനിടനിടനില.  51  ശതമഭാനലാം  ടഹസനിനുലാം  49  ശതമഭാനലാം ടകേ.എ.എല്.-നുലാം
ഓഹരനിയുള്ള  സലാംയുക  സലാംരലാംഭലാം  വഴനി  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ബസ്സുകേള  നനിര്മ്മേനികഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ടവഹനികനിള  കപഭാളനിസനിയുടട  കേഭാരലതനിലലാം
ഉനയനികടപടുന ചനില ആകരഭാപണങ്ങള അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണസ്റ്റ്. ഫയലകേളനിടല
ചനില  കുറനിപ്പുകേളമഭാത്രലാം  ഉദരനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഇതരതനിലള്ള  ആകരഭാപണങ്ങള
ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ടപഭാതുമണ്ഡലതനില്  ഉനയനിചതസ്റ്റ്.  ഇലകനികേസ്റ്റ്
ടവഹനികനിള നയതനിനസ്റ്റ് മൂനസ്റ്റ് പധഭാന ഭഭാഗങ്ങളണസ്റ്റ്.  ബസസ്റ്റ് കപഭാര്ടസ്റ്റ്,  കലഭാജനിസനികേസ്റ്റ്
കപഭാര്ടസ്റ്റ്,  ഇ-ടമഭാബനിലനിറ്റനി.  ഇകഭാരലങ്ങള  പതനിപഭാദനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  13-8-2019-ല്
ഗതഭാഗതവകുപസ്റ്റ്  സര്കഭാര്  ഉതരവനിറകനിയനിരുന.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാകഭാന
ടകേ.പനി.എലാം.ജനി.-,  ടടപസസ്റ്റ് വഭാടര്ഹഗൗസസ്റ്റ്  കൂപര്  ടടപവറ്റസ്റ്റ്  ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ്,  ഏണസസ്റ്റ്
ആനഡസ്റ്റ് യ ലാംഗസ്റ്റ് എനതീ മൂനസ്റ്റ് കേണ്സളടനകേടളയഭാണസ്റ്റ് ടതരടഞ്ഞെടുതതസ്റ്റ്.  NICSI
(National  Informatics  Centre  Services  Incorporated)-യുടട  അലാംഗതീകൃത
പഭാനലനില്  നനിനള്ള  കേണ്സളടനകേളകസ്റ്റ്  പസകനഷന  നടതഭാന  അവസരലാം
നല്കുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  നടതനിയ  മൂനസ്റ്റ്  കേണ്സളടനകേളകസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാകഭാനുളള കേണ്സളടനസനി നല്കുകേയുലാം ടചയ.  ബസസ്റ്റ് കപഭാര്ടനിനഭായനി മൂനസ്റ്റ്
കേണ്സളടനനിനുലാം  കലഭാജനിസനികേസ്റ്റ്  കപഭാര്ടനിനുലാം  ഇ-ടമഭാബനിലനിറ്റനിക്കുമഭായനി
പനി.ഡബത്യു.സനി-ക്കുമഭാണസ്റ്റ്  കേരഭാര്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  അന്തഭാരഭാഷ  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനിയഭായ  ടഹസസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
കകേരള  ഓകടഭാടമഭാടടബല്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറ്റഡുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  നനികക്ഷപലാം  നടതഭാന
മുകനഭാട്ടുവന.  ധഭാരണഭാപത്രതനില്  ഏര്ടപടുനതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രവനികദശകേഭാരല
മനഭാലയതനിടന അനുമതനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എനഭാല് ഇതുവടര ധഭാരണഭാപത്രതനില്
ഏര്ടപടനിടനില. ധഭാരണഭാപത്രലാം ധനകേഭാരല വകുപനിടനയുലാം നനിയമവകുപനിടനയുലാം വനിശദ
പരനികശഭാധനകേളകസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  സമര്പനികണടമനസ്റ്റ്  ഫയലനില്  ചതീഫസ്റ്റ്
 ടസക്രടറനികസ്റ്റ്  വലകമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതസ്റ്റ്  മുഖലമനനിയഭാണസ്റ്റ്.  സുതഭാരലമഭായ
പരനികശഭാധനകേള  നടക്കുന  കേഭാരലതനില്  അനഭാവശല  ആകരഭാപണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഉനയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ടഹസസ്റ്റ് മുകനഭാട്ടുവച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സസ്വനിസസ്റ്റ് ചലഞ്ചേസ്റ്റ് മഭാതൃകേയനില്
മറ്റഭാര്ടകങ്കനിലലാം  ഇതനിടനകഭാള  ടമചടപടരതീതനിയനില്  നല്കേഭാന  കേഴനിയുകമഭാടയനസ്റ്റ്
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പരസലതനിലൂടട  ആരഭായുകേയുലാം  ടചയ.  എനഭാല്  ആരുലാം  മുകനഭാട്ടുവനനിടനില.
കകേരളതനിടന  പരനിസനിതനികസ്റ്റ്  ഇണങ്ങുന  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ടവഹനികനിള  നയതനിടന
അഴനിമതനിയുടട  കപരനില്  വനിമര്ശനിക്കുനതസ്റ്റ്  സഭാപനിത  തഭാല്പരലങ്ങളക്കു
കവണനിയഭാടണനള്ളതസ്റ്റ്  വലകമഭാണസ്റ്റ്.  ഭഭാവനികകേരളലാം  അന്തരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം
ഏറ്റവലാം  കുറവളള  സലാംസഭാനങ്ങളനിടലഭാനഭായനി  മഭാറണടമനള്ള  ഉകദ്ദേശലതനിടന
ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്    ഇ-ടവഹനികനിള നയലാം.

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .    സതതീശന: സര്, കേണ്സളടനസനിടയ നനിയമനിചതസ്റ്റ് സമ്മേതനിച,

കേണ്സളടനസനിടയ പനിനതീടഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനിചതസ്റ്റ്.  സസ്വനിറ്റസ്റ്റ്സര്ലനനില്നനിനലാം ടഹസസ്റ്റ്

എന  കേമ്പനനി  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനികലയസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്;  സര്കഭാര്  ഏതസ്റ്റ്

ധഭാരണയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  പുതനിയ  കേമ്പനനിടയ  ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്?  കകേഭാലാംപറ്റനിറ്റതീവസ്റ്റ്

ബനിഡനിലാംഗനിലഭാടത,  എകസ്റ്റ്പഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇനറസസ്റ്റ് ക്ഷണനികഭാടത,  കഗഭാബല് ടടണര്

വനിളനികഭാടത, ഒരു സസ്വനിസസ്റ്റ് ചലഞ്ചുമനിലഭാടത കനരനിടസ്റ്റ് ഒരു കേമ്പനനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. ശതീ.

ടറജനി ലൂകകഭാസസ്റ്റ് എനയഭാള പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  അയഭാള സസ്വനിറ്റസ്റ്റ്സര്ലനനില് ടചനകപഭാള

പരനിചയമുള്ള  ഒരു  എലാം.എല്.എ.  സൂസന  എന  മലയഭാളനിടയ  കേണ്ടുടവനലാം

അവരുമഭായനി  ഇഗൗ  സഭാപനലാം  സനര്ശനിചടവനലാം  സഭാപനലാം  കേണകപഭാള  നല

രതീതനിയനില് ബസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന കേമ്പനനിയഭാടണനസ്റ്റ് മനസനിലഭായതനിനഭാല് അവടരയുലാം

കൂടനി  വനസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  അവടര  പരനിചയടപടുതനിടകഭാടുത്തു  എനമഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ.  ടറജനി ലൂകകഭാസസ്റ്റ് എനയഭാള ചഭാനല് ചര്ചകേളനില് എല്.ഡനി.എഫ സ്റ്റ്-നുകവണനി

സലാംസഭാരനിക്കുന വലകനിയഭാണസ്റ്റ്. ആരഭാണസ്റ്റ് ടറജനി ലൂകകഭാസസ്റ്റ്? എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ് ടഹസസ്റ്റ്

എന കേമ്പനനി കകേരളതനികലയസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്;  ഇതഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള ഉയര്തനിയ കചഭാദലലാം.

ഏടതങ്കനിലടമഭാരു  ടപഭാസതീഡത്യുവറനില്  കൂടനിയഭാകണഭാ  സസ്വനിസസ്റ്റ്  കേമ്പനനി

വനടതനതഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട  പധഭാന  കചഭാദലലാം.  മഭാത്രമല,  കേണ്സളടനസ്റ്റ്സനിടന

വയ്ക്കുനതസ്റ്റ്  പനിനതീടഭാണസ്റ്റ്.  കേണ്സളടനസ്റ്റ്സനിടന  കയഭാഗതനിലലാം  ടഹസസ്റ്റ്  കേമ്പനനി

പതനിനനിധനികേള  പടങ്കടുതനിരുന.  ടഹസനിടന  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  കയഭാഗതനില്

പടങ്കടുപനിക്കുനതസ്റ്റ്?  കനരടത  തടന  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുലാം

ഫയലനില്  ഇതനിടനതനിരഭായനി  എഴുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ആ  ഫയല്  ഞങ്ങള  ടകേഭാണ്ടുവന;

അതകല സതലലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നമ്മേള   ഒരു  നനികക്ഷപ  സലാംഗമലാം

നടതനിയനിരുന,  അതനിലഭാണസ്റ്റ്  ധഭാരണഭാപത്രവമഭായനി  ബന്ധടപട കേഭാരലങ്ങള ചര്ച

ടചയതസ്റ്റ്. എനഭാല് ധഭാരണഭാപത്രലാം ഇകപഭാഴുലാം ഒപനിടനിടനില. പരസലലാം ടചയനിട്ടുലാം മറ്റഭാരുലാം

കപഭാജക്ടസ്റ്റ് ഏടറ്റടുകഭാന വനനിടനില എനതഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള മനസനിലഭാകകണ കേഭാരലലാം.  
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ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ഈ  കേമ്പനനികസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകഭാനകവണനി
ഇവര്കസ്റ്റ്  തഭാല്പരലമുള്ള  രതീതനിയനില്  അതസ്റ്റ്  ടഷയ്പസ്റ്റ്  ടചയ്ടതടുതതനിടന
അടനിസഭാനതനിലഭാണസ്റ്റ്  ആരുലാം  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  ഏടറ്റടുകഭാന  വരഭാതതസ്റ്റ്.  വളടര
ഗുരുതരമഭായ അഴനിമതനി തടനയഭാണനിതസ്റ്റ്. മഭാത്രമല, PWC, Ernst & Young Global
Limited,   KPMG തുടങ്ങനിയ  കേണ്സളടനസനികേടള  നനിയമനികഭാന  ആരഭാണസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്;  കയഭാഗതനില്വചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയകല
നനിര്കദ്ദേശലാം  ടകേഭാടുതതസ്റ്റ്?  കഗഭാബല്   ടടണര്   വനിളനിക്കുകേകയഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിക്കുകേകയഭാ  ടചയനിടനില.  ഇടതങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവനിചതസ്റ്റ്?  മഭാത്രമല,  ടഹസസ്റ്റ്
എന കേമ്പനനിയുടട ഉകദലഭാഗസര് വനിവനിധ കയഭാഗങ്ങളനില് പടങ്കടുക്കുകേയുലാം അവര്കസ്റ്റ്
ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ടചയ.  ചതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിയുലാം  ബഹുമഭാനലനഭായ  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയുലാംകൂടനി  എഴുതനിയതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  കയഭാഗലാം
വനിളനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചടകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപട  ഫയല്  മുഴുവന
ഞങ്ങളടട ടടകേവശമുണസ്റ്റ്.  വലനിടയഭാരു അഴനിമതനികസ്റ്റ് കേളടമഭാരുങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്.  PWC
ആണസ്റ്റ്   ടസക്രകടറനിയറ്റനില്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തുടങ്ങണടമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  PWC-യുടട
ഓഫതീസസ്റ്റ്  ടസക്രകടറനിയറ്റനില്  തുടങ്ങണടമനസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  ടചയ  ട്രഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
വകുപ്പുടസക്രടറനിയുടട  തല  പരനികശഭാധനികകണതകല?  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി
പറയുനതസ്റ്റ്  അകഭാരലലാം  ഞങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചനിലകലഭാ  എനഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,
ഗഗൗരവതരമഭായ  പശമകല;  ടസക്രകടറനിയറ്റനിടല  ഒരു  ഉകദലഭാഗസനുലാം  ഒരു
കേഴനിവമനിടലനഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില്  എഴുതനിവചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവടര  ഒനനിനുലാം  ടകേഭാള്ളനില,
അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  PWC-യുടട  ഒരു  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ഇവനിടട  തുടങ്ങണടമനസ്റ്റ്
എഴുതനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   എലഭാ  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനനിലലാം  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടത്തുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുടട  ഓഫതീസനില്
മൂനനഭാലകപര് ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്. ഇവടരലഭാലാം എവനിടട നനിനഭാണസ്റ്റ് വരുനതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇതനിടനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  കനരടത
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  നനികക്ഷപലാം  നടതഭാന  വരുനവടര  ആടനിപഭായനിക്കുന  സമതീപനലാം
സസ്വതീകേരനികരുതസ്റ്റ്.   ഇലകനികേസ്റ്റ്  ബസനിടന കേഭാരലലാംതടന ആയനികകഭാടട,  അടലങ്കനില്
മറ്റസ്റ്റ് വഭാഹനങ്ങളഭായനികകഭാടട,  ഏതസ്റ്റ് കേമ്പനനിയഭാണസ്റ്റ് ഇവനിടട ഇലകനികേസ്റ്റ് വഭാഹനങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്;  സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേമ്പനനികേള
എത്രയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്? കകേരളതനിടല കേമ്പനനികേളടട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന കചഭാദനിക്കുനതസ്റ്റ്.
നമ്മേള ഇലകനികേസ്റ്റ് വഭാഹനങ്ങളനികലയസ്റ്റ് മഭാറുകമ്പഭാള സഭാധഭാണഗതനിയനില് പധഭാനടപട
കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  അതഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള
സഭാധഭാരണ  സസ്വതീകേരനിക്കുന  സമ്പ്രദഭായലാം.  ഏടതങ്കനിലടമഭാരു  കേമ്പനനി  നമ്മുടട
സലാംസഭാനതസ്റ്റ്  നനികക്ഷപലാം  നടതഭാന  തയ്യഭാറഭായനി  വരുനടണങ്കനില്  അതനിടന
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തടകയണ കേഭാരലടമന്തഭാണസ്റ്റ്; നനികക്ഷപലാം നടത്തുനതസ്റ്റ് നമ്മുടട നഭാടനിനസ്റ്റ് ഗുണകേരമകല;
കേഭാരണലാം,  എലഭാ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളലാം  അവനിടടനനിനലകലഭാ  വരുനതസ്റ്റ്.   കുടറകപര്
ഇവനിടട  നനിനമുണഭാകുലാം.  ചനില  പധഭാനനികേള മഭാത്രമകല  അവരുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭാകൂ.  നമ്മുടട  നഭാടനിലകല  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുനതസ്റ്റ്.   ഇഗൗടയഭാരു  വശലാം  നമ്മേള
കേഭാണകണ;   അകപഭാള  എലഭാറ്റനിടനയുലാം  മടറ്റഭാരു  കേണ്ണനിലൂടട   കേഭാണുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്
ഇഗൗടയഭാരു പശലാം വരുനതസ്റ്റ്.  നനികക്ഷപതനിനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭായനിവരുന ഒരു കേമ്പനനിടയ
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന  സമതീപനമകല  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  നമ്മേള  സസ്വതീകേരനികകണതസ്റ്റ്;
ഇതഭാണസ്റ്റ്  നഭാലാം  ആകലഭാചനികകണ ഒരു കേഭാരലലാം.  പനിടന   സസ്വനിസസ്റ്റ്  ചലഞ്ചേസ്റ്റ്  തടന
സുതഭാരലതയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  സുതഭാരലമഭായനി  നടപഭാക്കുന  രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്  വനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
കേണ്സളടനകേടള നനിശയനിചതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഞഭാന കനരടത പറഞ്ഞു.  NICSI
എലാംപഭാനല്ഡസ്റ്റ്  ഏജനസനിയഭാണസ്റ്റ്.  അവടരയഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള  നനിശയനിചതസ്റ്റ്.
യഥഭാര്തതനില്   അതനിടലഭാനലാം  ഏടതങ്കനിലലാം  തരതനിലള്ള  ആകക്ഷപലാം
ഉണഭാകകേണ കേഭാരലമനില.  നമ്മുടട നഭാടനില് നടകകണ ഒരു കേഭാരലലാം എന രതീതനിയനില്
കേണഭാല് മതനി.  നമ്മുടട നഭാടനിടന ഏടതങ്കനിലലാം തഭാത്പരലലാം ബലനികേഴനിക്കുനടണങ്കനില്
അതനിടനതനിടര  നടപടനിടയടുകണടമനള്ളതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  നഭാടനിടന
തഭാത്പരലലാം ഏതസ്റ്റ് കേഭാരലതനിലഭാണസ്റ്റ് ബലനി കേഴനിക്കുനതസ്റ്റ്; ഇതകല നമ്മേള കനഭാകകണ
കേഭാരലലാം.  ഏതഭായഭാലലാം അതുമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ് ഇതഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാഴുള്ള അവസ എനള്ളതസ്റ്റ്
നഭാലാം  കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  വനികേസനലാം
പധഭാനമഭായനി  കേഭാകണണ  ഒരു  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  കൂടുതല്  ടഡവലപ്ടമന
ണഭായതഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന ഇവനിടട ശദയനില്ടപടുത്തുനതസ്റ്റ്. The National  Industrial
Corridor Development and Implementation Trust  (NICDIT) ആഗസസ്റ്റ് 19-നസ്റ്റ്
ടകേഭാചനി കഗഭാബല് സനിറ്റനിടയ ടകേഭാചനി  -  ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനിയുടട  Early
Bird  Project  ആകനി അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  നമുടകഭാരു മുകനറ്റലാം
ഉണഭാക്കുന കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. ഈ കപഭാജക്ടസ്റ്റ് നടപനില്വരുകമ്പഭാള 1600 കകേഭാടനി രൂപയുടട
ബഹുമുഖ  പശഭാതല  സഗൗകേരലവനികേസനതനിനസ്റ്റ്  വഴനിടയഭാരുങ്ങുലാം.  ഇതനിനുപുറടമ
ടപഭാതു-സസ്വകേഭാരല പങ്കഭാളനിതകതഭാടടയുള്ള  18,000  കകേഭാടനി രൂപയുടട പശഭാതല
സഗൗകേരല വനികേസനലാം പത്തുവര്ഷകഭാലയളവനില് സഭാധലമഭാകുലാം.  ഇതുവഴനി  1,20,000
പതലക്ഷവലാം  3,60,000  പകരഭാക്ഷവമഭായ  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  കകേരളതനില്
സൃഷ്ടനികടപടുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  സമ്പദ്ഘടനയനില്  വലനിയ
ചലനമുണഭാകഭാനഭാണസ്റ്റ് കപഭാകുനതസ്റ്റ്. സലാംസഭാന സര്കഭാര് ഈ പദതനികഭായനി 540
കകേഭാടനി രൂപ മതനിപ്പുവനിലയുള്ള ഭൂമനി ഏടറ്റടുതസ്റ്റ് നല്കേഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ഈ  കപഭാജക്ടനിടല  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിടന  ഒഭാഹരനിയഭായനിരനിക്കുലാം.  മഭാസര്
പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനി  2020  ടസപ്റ്റലാംബര്  7  മുതല്  പവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കുലാം.
മഭാസര്പഭാനുലാം ഭൂമനി ഏടറ്റടുകലലാം 2021 ടഫബ്രുവരനി 21-നകേലാം പൂര്തനിയഭാകുലാം.
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വനിഴനിഞ്ഞെലാം  തുറമുഖ  വനികേസനതനികനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരലാം
നഗരതനിടല  ഗതഭാഗതലാം  വലനിയകതഭാതനില്  വര്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഒരു
ടമകട്രഭാടപഭാളനിറ്റന നഗരതനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായ ഗതഭാഗതസലാംവനിധഭാനലാം നഗരതനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായനി  വരുലാം.  ഇകഭാരലതനിലണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  ട്രഭാഫനികേസ്റ്റ്  പശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിചള്ള  ഒഗൗടര്  റനിലാംഗസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  പദതനികസ്റ്റ്  സര്കഭാര്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വനിഴനിഞ്ഞെലാം  -  നഭാവഭായനിക്കുളലാം  64.954  കേനികലഭാമതീറ്ററുലാം
ഇതനില്നനിനലാം  കതകട  -  മലാംഗലപുരലാം  ലനിങ്കസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  13.940  കേനികലഭാമതീറ്ററുലാം
കദശതീയപഭാതയുമഭായനി കേണക്ടസ്റ്റ് ടചയ്യഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ
പദതനിയുടട ടചലവസ്റ്റ്  8200  കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ പദതനി
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകമ്പഭാള അനുബന്ധ പകദശങ്ങളനില് വനവനികേസനലാം സഭാധലമഭാകുലാം.
ഇപകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനികടപടുന  കറഭാഡുവശങ്ങളനിടല  വനികേസനലാം  പുതനിയ
ടഗൗണ്ഷനിപ്പുകേള നനിലവനില് വരുന സനിതനിയുണഭാക്കുലാം. തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരടത
ഒരു  പകതലകേ  നനികക്ഷപപകദശമഭായനി  ഇതസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന  സനിതനിയഭാണുണഭാക്കുകേ.
ഇതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  വലനിയ  മഭാറ്റലാം  ഉണഭാക്കുന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിടന
തയ്യഭാടറടുപ്പുകേള നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

കേണ്സളടനസനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  നല  രതീതനിയനില്  ഇവനിടട
ഉനയനികടപടുകേയുണഭായനി.   വനകേനിട  പദതനികേള  ഏടറ്റടുകകണനി  വരുകമ്പഭാള
ഡതീടറ്റയനില് ഡസ്റ്റ്  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാകഭാന   ഹ്രസസ്വകേഭാലയളവകേളനികലയസ്റ്റ്
കേണ്സളടനസനി  നല്കകേണതസ്റ്റ്  അനനിവഭാരലമഭായനി  വരുലാം.  വനകേനിട  പദതനികേള
ഏടറ്റടുതസ്റ്റ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്  നമ്മുടട  സഭാമ്പതനികേ
വളര്ചയ്ക്കുലാം  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം  അതലഭാവശലമഭാണസ്റ്റ്.
ഇവയഭായനി വലനിയ കതഭാതനില് സഭാമ്പതനികേസഹഭായലാം ആവശലമഭായനി വരുലാം.  ഇതനിനസ്റ്റ്
കദശതീയ  അന്തര്കദശതീയ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
വഭായ്പ  ലഭലമഭാകകണതുണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  പഭാവതീണലമുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധര്  അടങ്ങുന  കേണ്സളടനസനികേളടട  കസവനലാം  കലഭാകേടതമ്പഭാടുലാം
വനിനനികയഭാഗനികടപടുനണസ്റ്റ്.  കേണ്സളടനസനിയുലാം  ധനസഹഭായവലാം  എത്ര
ഫലപദമഭായനി  സര്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനികഭാന  കേഴനിയുനടവനതഭാണസ്റ്റ്
വനിലയനിരുതടപകടണതസ്റ്റ്. എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര്  ഏടറ്റടുതസ്റ്റ്  നടത്തുന
പദതനികേളടട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതനിയഭാല് സര്കഭാരനിടന ഇച്ഛേഭാശകനി ആര്ക്കുലാം
വലകമഭാകുലാം.  കേണ്സളടനസനികേളകസ്റ്റ്  കേരഭാര്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴടത
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലതഭാടണനലാം  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സര്കഭാരനിടന ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ് ഇതരലാം കേണ്സളടനസനികേള നല്കേനിയനിടനിടലനലാം
വഭാര്തഭാസകമ്മേളനതനില് ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷ കനതഭാവസ്റ്റ്  പറയുകേയുണഭായനി.
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ഇതനിടനഭാരപവഭാദമഭായനി നനില്ക്കുനതസ്റ്റ് ടകേഭാചനി ടമകട്രഭായഭായനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ടയ
നനിയമനിചതസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാടണനഭാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. വസ്തുതകേള പരനികശഭാധനിചഭാല്
ടവളനിവഭാകുന  ഉദഭാഹരണങ്ങളനില്  ചനിലടതങ്കനിലലാം  എടുത്തുപറയഭാന  ഞഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാര്  നല്കേനിയ
കേണ്സളടനസനികേള  ഏടതഭാടകടയനസ്റ്റ് പറയഭാലാം. 2014-ല് കനഭാളഡ്ജസ്റ്റ് സനിറ്റനിയുടട
കേണ്സളടനഭായനി  M/s  Accenture  Services  Private  Limited എന
സഭാപനടത  നനിയമനിച.  ഫതീസഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിച.
അതനിടന  ജനി.ഒ.  നമ്പര്  എടന  കേയ്യനിലണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  അവസരങ്ങളനില്
നനിയമസഭയനില്  ഉയര്ന  കചഭാദലങ്ങളകസ്റ്റ്  മറുപടനിയഭായനി  കേണ്സളടനസനി
നനിയമനടത സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഭഭാകരഖകേളനിലണസ്റ്റ്.  ചനില കേഭാരലങ്ങള
ഇവനിടട  ഉദരനിക്കുന.  22-7-2015-ല്  451-ാ  നമ്പര്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത
നനിയമസഭഭാ  കചഭാദലതനിടന  മറുപടനിയഭായനി  അനസ്റ്റ്  ആഭലന്തരവകുപനിടന  ചുമതല
വഹനിച ശതീ.  രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ടമനനിടല ടടക്രലാം ആനഡസ്റ്റ്
ക്രനിമനിനല് ട്രഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്  ടനറ്റസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ്  സനിസലാം  പദതനികഭായനി  ടഭാറ്റഭാ  കേണ്സളടനസനി
സര്വ്വതീസസനിടന  കേണ്സളടനഭായനി  നനിയമനിചനിരുന.  40  കകേഭാടനി  38  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണസ്റ്റ് കേണ്സളടനസനി ഫതീസഭായനി 3 -1-2012-ടല സര്കഭാര് ഉതരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2-3-2015-ടല  279-ാനമ്പര്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത
കചഭാദലതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനിയഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുമനനി കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്
പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ടജനഡര്  പഭാര്കനിടന  കേണ്സളടനഭായനി  Space  Art  എന
സഭാപനടത  നനിയമനിചടവനഭാണസ്റ്റ്.  1-12-2014-ല്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  19-ാ
നമ്പര് കചഭാദലതനിനസ്റ്റ് മറുപടനിയഭായനി തുറമുഖ വകുപ്പുമനനി ശതീ. ടകേ. ബഭാബ പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  നടതനിപനിനഭായനി  Deloitte  എന
കേണ്സളടനസനി  സഭാപനടത  നനിയമനിചനിട്ടുടണനഭാണസ്റ്റ്.  30-11-2015-ല്
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  30-ാ  നമ്പര്  കചഭാദലതനിനസ്റ്റ്  അനടത  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  ടകേ.  ബഭാബ  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന  കേണ്സളടനഭായനി
AECOM Asia Company Limited  എന കേമ്പനനികയയുലാം അവരുടട സഭാമ്പതനികേ
പങ്കഭാളനിയഭായ  CRISIL-ടനയുലാം  2012-ല്  കേണ്സളടനഭായനി  നനിയമനിച  എനഭാണസ്റ്റ്.
30-11-2015-ല്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട  25-ാ  നമ്പര്  കചഭാദലതനിനസ്റ്റ്  അനടത
മുഖലമനനി ശതീ.  ഉമ്മേന ചഭാണനി നല്കേനിയ മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് എയര് കകേരള
പദതനിയുടട  കേണ്സളടനഭായനി  ഏണസസ്റ്റ്  ആനഡസ്റ്റ്  യലാംഗസ്റ്റ്  എന  കേമ്പനനിടയ
നനിയമനിചടവനഭാണസ്റ്റ്. 10-2-2016-ല് അനടത ജലകസചന വകുപ്പുമനനി ശതീ.  പനി.
ടജ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ  മറുപടനിയനില്  ജലനനിധനിയുടട  കേണ്സളടനഭായനി  ടസനര്
കഫഭാര് കസഭാകഷലഭാ ഇകകണഭാമനികേസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് എനവകയഭാണ്ടമനല് സഡതീസസ്റ്റ്, ഇനര്
കകേഭാര്പകറഷനസസ്റ്റ് കസഭാഷലല് ടഡവലപ്ടമനസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തല എനതീ സഭാപനങ്ങടള
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കേണ്സളടനഭായനി  നനിയമനിചടവനഭാണസ്റ്റ്.  28-1-2014-ല്  കകേരള  സലാംസഭാന
വനിദത്യുച്ഛേകനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിച  ഉതരവനില്  സപസസ്റ്റ് വഭാടര്ഹഗൗസസ്റ്റ്  കൂകപഴസ്റ്റ്
ഇന്തലഭാ  ലനിമനിറ്റഡനിടന  കേണ്സളടനഭായനി  നനിയമനിച.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ടന
സവദത്യുതനി  ചഭാര്ജുകേളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാകേഭാവന വരുമഭാനവലാം ആവശലമഭായ റവനന്യൂ
വരുമഭാനവലാം  സലാംബന്ധനിച  അനുമഭാനലാം  നല്കുനതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഈ  കേണ്സളടനസനി
നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഭരണ  നവതീകേരണ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധടപടസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
കേണ്സളടനസനികേള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  11-ാ  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  11-ാ
സകമ്മേളനതനില് 8-2-2005-ല് നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലലാം 774-നസ്റ്റ് അനടത
മുഖലമനനി  നല്കേനിയ  മറുപടനി  പസകമഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.ജനി.പനി.-യുടട  ഭഭാഗമഭായനി  36
കേണ്സളടനകേടള  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  Tata  Consultancy  Services  (TCS),
PricewaterhouseCoopers  Pvt  Ltd,  A.F.  Ferguson,  CRISIL,  ICRA,  New
Concept  Information  Systems  Pvt  Ltd,  Centre  for  Socio-economic  and
Environmental  Studies,  Samaj  Vikas,  Planet  Kerala,  Ernst  and  Young
Global  Limitedഎനനിവ  ഇതനില്  ചനിലതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  പറഞ്ഞെ  ഉദഭാഹരണങ്ങള
പൂര്ണ്ണമല;  എനഭാല് വസ്തുതകേളനികലയസ്റ്റ്  ഇവ  ടവളനിചലാം  വതീശുനണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
സതലലാം  പറയഭാടത  എത്രകേഭാലമഭാണസ്റ്റ്  വലഭാജപചരണങ്ങള  നടതഭാന
കേഴനിയുകേടയനഭാണസ്റ്റ്  ആകലഭാചനികകണതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചനനിതല:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  ഇവനിടട
വനിശദതീകേരനിചതസ്റ്റ് കേണ്സളടനസനികേടള സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള കേണ് സളടനസനികേളകസ്റ്റ്
എതനിരല.  ഞഭാന എടന എലഭാ പസലാംഗതനിലലാം പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ചനില സഭാഹചരലങ്ങളനി ല്
സഭാകങ്കതനികേ പരനി ജഭാനലാം കവണനിവരുലാം. ഞങ്ങളഭാരുലാം കയഭാഗതനില്നനിനസ്റ്റ് രഭാജനിവചസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനികപഭായനില.  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസസ്റ്റ്  ടഎസകഭാണസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപഭായതസ്റ്റ്.
ഇകഭാരലങ്ങളനില്  നനിങ്ങളടട  നയടമന്തഭാണസ്റ്റ്?  ബഹുരഭാഷ കുതകേകേടളയുലാം
അകതഭാടടഭാപലാംതടന  ഇതുകപഭാടലയുള്ള കേണ്സളടനസനികേടളയുലാം  ടകേഭാണ്ടുവരുന
നയലാം;  ഇതനിനസ്റ്റ് ടടണര് കവകണ? അങ്ങസ്റ്റ് കയഭാഗതനില്വചസ്റ്റ് അവര്കസ്റ്റ് ടകേഭാടുകതയസ്റ്റ്,
ഇവര്കസ്റ്റ്  ടകേഭാടുകതയ്ടകനസ്റ്റ്  പറയുലാം,  അതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാകണഭാ?  ഇതനിടനഭാടക
ട്രഭാനസരനസനി   ഉണഭാകേകണ,  അതഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട  പശലാം.  Pricewaterhouse
Coopers,  Ernst  and  Young  Global  Limited,  K.P.M.G.  ഉള ടപടടയുള്ള
സഭാപനങ്ങളകസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ടടണര് നടപടനികേളണസ്റ്റ്.  എനടകേഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
പഭാലനിക്കുനനില?  ടകേഭാചനിന-എടനഭാടനി  ടടണറുണസ്റ്റ്.  ടടണര്  ടകേഭാടുകഭാടത
സസ്വതീകേരനിക്കുന നടപടനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  അഴനിമതനി.  അതുകപഭാടല വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില്
നനിയമനങ്ങള നടത്തുന. അവര് കേരഭാര് നനിയമനങ്ങള നടത്തുന. ഇടതഭാനലാം ആരുലാം
അറനിയുനനിടലനസ്റ്റ് പറയരുതസ്റ്റ്, ഈ അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള ചൂണനികഭാണനിചതസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളലാം  പഭാലനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കനരടത  പറഞ്ഞെ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിടന  ഏജനസനിയുടട  എലാംപഭാനല്
ടചയ  ലനിസനില്നനിടനടുത്തു.  അങ്ങടനയുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചടകേഭാണ്ടു
തടനയഭാണസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങള വനനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല: സര്, അ ങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്. എന.ടഎ.സനി.
എലാംപഭാനല്  ടചയ  ലനിസനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്  എടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങടന  ഒരു
ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് എടുകഭാന കേഴനിയനില. അതനിനസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് ടടണര് കവണലാം. മഭാത്രമല,
ഡല്ഹനി മുഖലമനനി ശതീ.  അരവനിനസ്റ്റ് ടകേജസ്റ്റ് രനിവഭാള ഉളപടടയുള്ളവര് ടചയ്യുനരതീതനി
അതഭാണസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.സനി.  ലനിസസ്റ്റ് ടചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ,  ആ ലനിസസ്റ്റ് ടചയ ആളകേടള
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുനതനിനസ്റ്റ് ലനിമനിറ്റഡസ്റ്റ് ടടണര് കവണലാം. മറ്റസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികണലാം.
അങ്ങസ്റ്റ്  എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങടനടയഭാടക  ടചയ്യുനടതനസ്റ്റ്  എനനികറനിയനില.
ടടപസസ്റ്റ് വഭാടര്ഹഗൗസസ്റ്റ്  കൂകപഴനിനസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുകേ, ഏണസസ്റ്റ്  ആനഡസ്റ്റ് യലാംഗസ്റ്റ്  കഗഭാബല്
ലനിമനിറ്റഡനിനസ്റ്റ് ടകേഭാടുക്കുകേ ഇഗൗ നടപടനികേള തടന ടതറ്റഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ടപഭാസതീഡത്യുവറല്
എററഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഏതഭായഭാലലാം  കേണ്സളടനസനികേള ചനില
കേഭാരലങ്ങളകസ്റ്റ്  ആവശലമഭായനി  വരുലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങടളലഭാലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്തനിയഭാകനിതടനയഭാണസ്റ്റ് ടചയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട
ബഹുമഭാനടപട  മനനി കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടനതനിടര  ചനില  പശങ്ങള
ഉനയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഖുര്ആന  വനിതരണലാം,  ടപരുനഭാള  സകഭാതസ്റ്റ്  കേനിറ്റസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
എനനിവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വലനിടയഭാരു  പുകേമറ  സൃഷ്ടനികഭാനഭാണസ്റ്റ്  ശമലാം  നടക്കുനതസ്റ്റ്.
യഥഭാര്തതനില്  അസസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി  ഒനലാം  ഇതനിലനില  എനതഭാണസ്റ്റ്  സതലലാം.
ഇവനിടട നടനതസ്റ്റ്  പകതലകേതയുള്ള  എടന്തങ്കനിലലാം  കേഭാരലവമല.  യു.എ.ഇ.
എലാംബസനികേളലാം  കകേഭാണ്സുകലറ്റുകേളലാം റലാംസഭാകനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  കലഭാകേടത  എലഭാ
രഭാജലങ്ങളനിലലാം  വനിശസ്വഭാസപരവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേപരവമഭായ  ഉപചഭാരങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിചവരഭാറുടണനഭാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളതനിലലാം  നടകഭാറുണസ്റ്റ്.
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19 ടന   പശഭാതലതനില്  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  കകേരളതനില്  യഥഭാസമയലാം
ഇകഭാരലലാം  ടചയ്യഭാന  അവര്കസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാടത  വന.  ആ  സഭാഹചരലതനില്,
ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരടത യു.എ.ഇ.  കകേഭാണ്സുകലറ്റനിടല കകേഭാണ്സല്
ജനറല് ബഹു. മനനി കഡഭാ. ടകേ. ടനി.  ജലതീലനിനസ്റ്റ് ഒരു സകനശലാം ടകേഭാടുത്തു. എനടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
ബഹു. മനനി കഡഭാ. ടകേ. ടനി ജലതീലനിനുതടന സകനശലാം അയചടതനതഭാണസ്റ്റ് ഒരു സലാംശയലാം
വരുനതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹമഭാണസ്റ്റ്  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപസ്റ്റ് ടടകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുനതസ്റ്റ്. അതുടകേഭാണ്ടുതടനയഭായനിരനിക്കുലാം ഇങ്ങടന ടചയതസ്റ്റ്.
ഇഗൗ വകുപ്പുകേള സകേകേഭാരലലാം ടചയ്യുന ബഹു. മനനി കഡഭാ. ടകേ. ടനി. ജലതീല് ഇരനിടക
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മറ്റഭാര്ടകങ്കനിലമഭാണസ്റ്റ്  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സകനശലാം  യു.എ.ഇ.-യനില്  നനിനസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുനതനിടലങ്കനിലകല  അസസ്വഭാഭഭാവനികേതയുടണനസ്റ്റ്  കേണകഭാകകണതുള്ളൂ.
ഭക്ഷണകനിറ്റുകേളലാം  ഖുര്ആന  പഭാകറ്റുകേളമുടണനസ്റ്റ്  അവര്  അറനിയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കകേഭാണ്സുകലറ്റസ്റ്റ് തടന കനരനിടസ്റ്റ് ഭക്ഷണകനിറ്റുകേള ഏര്പഭാടസ്റ്റ് ടചയ്യുകേയുലാം ബന്ധടപട
സഭാപനതനിനസ്റ്റ് അവര്തടന പണലാം കനരനിടസ്റ്റ് നല്കുകേയുമഭാണുണഭായതസ്റ്റ്. കകേഭാണ്സുകലറ്റനിടന
അഭലര്തനപകേഭാരലാം  കേനിറ്റസ്റ്റ്  വനിതരണതനിടന  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ബഹു.മനനി
കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല് നനിര്വ്വഹനിച.   ദബഭായസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിടന കേതീഴനിലള്ള ചഭാരനിറ്റനി
വകുപനിടന സതീകലഭാടടയുള്ള ഖുര്ആന കകേഭാപനികേളഭാണസ്റ്റ് മതഭാചഭാരതനിടന ഭഭാഗമഭായനി
വനിതരണലാം  ടചയ്യഭാന  കകേഭാണ്സുകലറ്റസ്റ്റ്   ഏല്പനിചനിരുനതസ്റ്റ്.  സനി-ആപ്റ്റനില്നനിനസ്റ്റ്
പുസ്തകേങ്ങളമഭായനി  കപഭാകുന  വഭാഹനതനില്  ഇഗൗ  ഗന്ഥങ്ങളലാം  കേയറ്റനി  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിടല രണസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനില് എതനിച.  അതനിടന കപരനില് ഒരു രൂപകപഭാലലാം
സര്കഭാരനികലയ്കകഭാ  സനി-ആപ്റ്റനികലയ്കകഭാ  അധനികേമഭായനി  വനനിടനില.  ഇകഭാരലലാം
വഭാഹനതനിടന ലഡ്ജര് പരനികശഭാധനിചഭാല് ആര്ക്കുലാം കബഭാധലമഭാകുലാം.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
വലഭാപനടത  തുടര്നസ്റ്റ്  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രകമ
പവര്തനിക്കുനള്ളൂ.  അതനിനഭാല്  ഇതുവടരയുലാം  അവ  വനിതരണലാം  ടചയനിടനില.
എടപഭാളനിലലാം ആലതനിയൂരനിലമഭായനി എതനിച ഖുര്ആന പഭാകറ്റുകേടളലഭാലാം ഭദ്രമഭായനി
ഇറകനിവച  ഇടങ്ങളനില്തടന  ഇരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ബന്ധടപട  അധനികൃതര്  ആ
ഗന്ഥങ്ങള വനിതരണലാം ടചയ്യഭാന പഭാടനിടലനപറഞ്ഞെഭാല് അവ കകേഭാണ്സുകലറ്റനിടന
തനിരനികചല്പനിക്കുടമനസ്റ്റ് ബഹു.  മനനി കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല് വലകമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇന്തലയുമഭായനി,  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  കകേരളവമഭായനി  നൂറ്റഭാണ്ടുകേളടട ബന്ധമുള്ള രഭാജലമഭാണസ്റ്റ്
യു.എ.ഇ. തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ് പവര്തനിക്കുന അവരുടട കകേഭാണ്സുകലറ്റസ്റ്റ് ഒരു മത-
സഭാലാംസഭാരനികേ-ആചഭാര  നനിര്വ്വഹണതനിനസ്റ്റ്  അവസരടമഭാരുകണടമനസ്റ്റ്  തതീര്ത്തുലാം
അനഗൗകദലഭാഗനികേമഭായനി അഭലര്തനിചകപഭാള അതനികനഭാടസ്റ്റ് സഹകേരനിക്കുകേ മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
മനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  ടചയതസ്റ്റ്.  അലഭാടത  രണസ്റ്റ്  രഭാജലങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള
നയതനവമഭായനി  ബന്ധടപട  കേഭാരലങ്ങടളഭാനലാം  ബഹുമഭാനടപട  മനനി  യു.എ.ഇ.
കകേഭാണ്സല്  ജനറലമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുകേകയഭാ  എടന്തങ്കനിലലാം  സലാംഭഭാവനകേള
വഭാങ്ങുകേകയഭാ  ടചയനിടനില.  മനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്
ബന്ധടപടുകേയഭായനിരുനനില,  മറനിചസ്റ്റ്  യു.എ.ഇ.  കകേഭാണ്സല് ജനറല് അകദ്ദേഹടത
ബന്ധടപടുകേയഭായനിരുന  എനതഭാണസ്റ്റ്  ശദനികകണ  പധഭാന  വസ്തുത.  കമയസ്റ്റ്
27-നഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിടന  സകനശലാം  മനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിനസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനില്നനിനതടന  അകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  എടന്തങ്കനിലലാം  ആവശലടപടസ്റ്റ്
വഭാങ്ങനിടയടുക്കുകേയഭായനിരുനനിടലനസ്റ്റ്  വലകമഭാകുനണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  ലക്ഷകണകനിനസ്റ്റ്
സകഹഭാദരങ്ങള  കജഭാലനിടചയ  ജതീവനിക്കുന  രഭാജലമഭാണതസ്റ്റ്.  ആ  രഭാജലലാം  അവരുടട
വനിശസ്വഭാസവമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ് ടപരുനഭാള ഘടതനില് കലഭാകേതനിടന പലഭഭാഗത്തുലാം
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എനതുകപഭാടല   കകേരളതനിലലാം  സകഭാതസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുലാം  ഖുര്ആന  നല്കേഭാനുലാം
ആഗഹനിച. അതനികനഭാടസ്റ്റ് നനികഷധഭാത്മകേ നനിലപഭാടസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ് ഇരു ജനതയുലാം
തമ്മേനില് നനിലനനില്ക്കുന സഗൗഹൃദതനിനസ്റ്റ് നനിരക്കുനതല. നന്യൂനപക്ഷങ്ങടളക്കുറനിചള്ള
കേരുതലലാം  മതസഗൗഹഭാര്ദ്ദേതനിടന  ഉനത  മൂലലങ്ങളമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്
പനിനനിലള്ളടതനതസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകഭാവനകതയുള്ളൂ.  തതീര്ത്തുലാം  സദകദ്ദേശലതനില്
മനുഷലതസ്വപരവലാം  സഗൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ  ഒരു  ഇടടപടല്  നടതനിയതനിടന
വക്രതീകേരനികഭാന  ചനില  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംഘടനിതമഭായനി  ശമനിക്കുന.  അതസ്റ്റ്
മതനനിരകപക്ഷതയ്ക്കുലാം സഗൗഹഭാര്ദ്ദേതനിനുലാം നനിരകഭാത ചനില കേഭാരണങ്ങളടകേഭാണഭാകേഭാലാം.
ഇകഭാരലതനില് ഏതകനസ്വഷണവലാം കനരനിടഭാന തഭാന തയ്യഭാറഭാടണനസ്റ്റ്  ആദലലാംമുതല്
തടന ബഹു. മനനി കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല് പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് മറചവയഭാടനഭാനമനില
എനതനിടന സനിരതീകേരണമഭാകുനണസ്റ്റ്. 

കഫഭാറനിന കകേഭാണ്ട്രനിബന്യൂഷന ടറഗുകലഷന ആക്ടസ്റ്റ് 2010-ടല ടസക്ഷന 2(h)-ല്
കഫഭാറനിന  കകേഭാണ്ട്രനിബന്യൂഷന  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്  നനിര്വ്വചനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വനികദശ
ഉറവനിടതനില്നനിനലാം ഒരു സലാംഭഭാവന നടത്തുകേകയഭാ ടടകേമഭാറുകേകയഭാ ലഭനിക്കുകേകയഭാ
സസ്വതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ടചയഭാല് മഭാത്രകമ  ഇഗൗ നനിയമതനിടന പരനിധനിക്കുള്ളനില്ടപടുകേയുള്ളൂ.
ഇവനിടട  ബഹു.  മനനി  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്  ഇതനില്  ഏടതങ്കനിലടമഭാനസ്റ്റ്
ടചയനിട്ടുകണഭാ?  അകദ്ദേഹതനിടന  ആവശലതനിനഭായനി  യഭാടതഭാരു  സഹഭായവലാം
ടടകേപറ്റനിയനിടനില,  സഹഭായവനിതരണവലാം  അകദ്ദേഹലാം  നടതനിയനിടനില.  നനിയമ
വനിരുദമഭായനി  ഒനലാംതടന  ഇതനില്  നടനനിട്ടുള്ളതഭായനി  ടവളനിടപടനിടനില.  ഇഗൗ
നനിയമതനിടന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലടമന്തഭാണസ്റ്റ്?  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളലാം  മഭാധലമങ്ങളലാം
ഉതരവഭാദടപട മറ്റസ്റ്റ് സഭാനങ്ങളനിലള്ളവരുലാം അനുമതനിയനിലഭാടത അനനിയനനിതമഭായനി
വനികദശസഹഭായലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിലൂടടയുണഭാകുന  അനഭനിലഷണതീയ  പവണത
ഒഴനിവഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് നനിയമതനിടന ലക്ഷലലാം. ഇകഭാരലതനില് അങ്ങടന എടന്തങ്കനിലലാം
സലാംഭവനിചതഭായനി പറയഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞെതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന
ഏജനസനികേള  ഇകപഭാള  ഇതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനികഭാന  കപഭാകുകേയഭാടണനഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
ഏജനസനികേള  അകനസ്വഷനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  Kind  or  Cash  ആയനി  ഏടതങ്കനിലലാം
തരതനിലള്ള പഭാരനികതഭാഷനികേലാം ഒരു കകേഭാണ്സുകലറ്റനില്നനിനസ്റ്റ് വഭാങ്ങുകമ്പഭാള Sections
3 & 35  അനുസരനിചസ്റ്റ് അനുവഭാദലാം വഭാങ്ങനിയനിരനികണലാം. ഖുര്ആനഭാണസ്റ്റ് ടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ്
എനതനിനസ്റ്റ് നനിങ്ങളടകന്തഭാണസ്റ്റ് ടതളനിവസ്റ്റ്: ആര്കഭാണസ്റ്റ് ടതളനിവസ്റ്റ്? നമുകസ്റ്റ് ടതളനിവനില.
അതസ്റ്റ്  ഏല്കഭാന ആരുലാം ഇകപഭാഴനില.  ഇതസ്റ്റ്  ഗുരുതരഭായ ഒരു പശലാം തടനയഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ് ഇതനിടന ലഘൂകേരനിചസ്റ്റ് കേഭാണരുതസ്റ്റ്.  ദരൂഹമഭായ ആളകേള ഇതനിനസ്റ്റ് പനിറകേനില്
പവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. തടനയുമല, അങ്ങയുടട മനനിസഭയനിടല ഒരു മനനി ഇതനിടന
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കപരനില്  പറയുന  കേഭാരലങ്ങടളഭാടക  എങ്ങടന  അലാംഗതീകേരനികഭാന  കേഴനിയുലാം?
മതവമഭായനി  കൂടനികചര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  വനിശുദ  ഖുര്ആനുമഭായനി  കൂടനികചര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇടതഭാടക  നമുകസ്റ്റ്  നലഭായതീകേരനികഭാന  കേഴനിയുന കേഭാരലങ്ങളഭാകണഭാ?   അടതഭാനലാം
ഒരനികലലാം  ശരനിയഭായ  കേഭാരലമല.  അതസ്റ്റ്  ഇടതുമുനണനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ;
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ?  ഇവനിടട  കകേഭാണ്സുകലറ്റുമഭായുള്ള ബന്ധടത
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വലകമഭായ  നനിര്വ്വചനങ്ങളണസ്റ്റ്.  ആ  നനിര്വ്വചനങ്ങള  മുഴുവന
മഭാറ്റനിടകഭാണഭാണസ്റ്റ് കേനിറ്റസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിയതസ്റ്റ്,  it  is  a  kind.  അകതഭാടടഭാപലാംതടന ഇവനിടട
പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള മറ്റസ്റ്റ്  പഭായറ്റുകേള വഭാങ്ങനി.  പഭായറ്റുകേള എന്തഭാടണനസ്റ്റ് എനനികറനിയനില.
ഗുരുതരമഭായ  ടതറ്റഭാണസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഇകപഭാള പറയുന അകങ്ങയ്ക്കുതടന ബഹു. മനനി കഡഭാ. ടകേ. ടനി.
ജലതീലനിടനതനിടര  നടപടനി  എടുകകണനിവരുടമനസ്റ്റ്  സൂചനിപനികഭാന  ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  ഇകഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം
കനരകതതടന  വലകമഭാകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണമഭായഭാലലാം  അതനിടന
അകദ്ദേഹലാം  സസ്വഭാഗതലാം  ടചയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലതനില്  ഏടതങ്കനിലലാം  തരതനിലള്ള
cash  അടലങ്കനില്  kind  കനരനിടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചടവനസ്റ്റ്  വനഭാലഭാണസ്റ്റ്  മറ്റസ്റ്റ്  പശങ്ങള
വരുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെകലഭാ?  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതനിടന  ഉതമ
വനിശസ്വഭാസതനിടലടുക്കുനതസ്റ്റ്  തടനയഭാണസ്റ്റ്  നലതസ്റ്റ്.  സനിറനിള  അമര്ചനസ്റ്റ്
മലാംഗളദഭാസനിടന കേഭാരലടതപറ്റനി കവടറഭാനലാം പറയഭാനനിലകലഭാ അകല?

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  : സര്,  അങ്ങയുടട മനനിസഭയനിടല ഒരലാംഗമഭായ കഡഭാ.
ടകേ. ടനി. ജലതീല് വനിശുദ ഖുര്ആന ടകേഭാണ്ടുകപഭായതനിടന കേഭാരലലാം  ഇവനിടട പറഞ്ഞു.
407  എനപറയുന  ടചറനിയ  കേകവര്ഡസ്റ്റ് കലഭാറനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭായതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് തൃശ്ശൂര് മുതല് കേണ്ണൂര് വടര കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര് ടചല്ലുനതുവടര ഇഗൗ വണനികസ്റ്റ്
ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  ഉണഭായനിരുന.  അവനിടടനനിനസ്റ്റ്  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  പവര്തനിചനിടനില.
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പുതടന  സനി-ആപ്റ്റനിടന  എലഭാ  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
ഉണഭായനിരുന.  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്  മുതല്  എവനിടടകപഭായനി  എനള്ളതനിനസ്റ്റ്
യഭാടതഭാരു  കരഖയുമനില.  ഇതസ്റ്റ്  ഒനഭാമടത  കേഭാരലലാം.  രണസ്റ്റ്,  പനിനതീടസ്റ്റ്  ഇതനിടന
ഡയറക്ടര് ടവര്ണ കേഭാറനില് ബലാംഗളരുവനില് കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. അവനിടടയുലാം ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
ഉപകയഭാഗടപടുതനിയനിടനില,  അതസ്റ്റ്  കകേടഭാകനി.  അവനിടട  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ടടഡ്രെെവര്മഭാരുണസ്റ്റ്.
അവരനില്  ഒരു  ടടഡ്രെെവടറയുലാം  കൂടനിയനിടനില.  പുറത്തുനനിനള്ള  ഒരഭാടള  വനിളനിചഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിടന  എലാം.ഡനി.  ടവര്ണ  കേഭാറുമഭായനി  ബലാംഗുരുവനികലയസ്റ്റ്  കപഭായതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സസ്വര്ണകള്ളകടതഭാടണനസ്റ്റ് ആടരങ്കനിലലാം ധരനിചഭാല് കുറ്റടപടുതഭാന കേഴനിയുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  ഇടതഭാടക  നനിയമസഭയുടട  പരനിരക്ഷ
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് എനലാം പറയഭാടമനള്ള അവസയനില് പറയുന കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  മറ്റസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങടളഭാനലാം  അതനിലനില.  യഥഭാര്ത  വസ്തുത  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീല്
വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം  മറ്റസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങളടണങ്കനില്  അവനിടട  കേഭാണഭാലാം.
അതനിനപ്പുറലാം ഇകപഭാള നമുകസ്റ്റ് കനഭാകഭാനനില. തനിരുവനന്തപുരലാം വനിമഭാനതഭാവളവമഭായനി
ബന്ധടപട  കേഭാരലലാം  കനരകത  പറഞ്ഞെതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം  പറകയണതുകണഭാ?
ഞഭാന  ഇവരുടടടയലഭാലാം  വനികേഭാരലാം  മഭാനനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
കേടക്കുനനില.  ഇവനിടട  ജനഭാധനിപതല  വലവസനിതനിയനില്  ജനവനിധനി  എനതസ്റ്റ്
ജനങ്ങളടട ഇച്ഛേഭാശകനിയുടട പതനിഫലനമഭാണസ്റ്റ്.  .....(ബഹളലാം) .....

മനി  .    സതീകര്:   ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബഷതീര്,  ക്ഷമനിക്കൂ.....  ബഹുമഭാനലരഭായ
പതനിപക്ഷകനതഭാവലാം മുഖലമനനിയുലാം സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള ഇടടപടഭാറനില.   അങ്ങടന
ഒരു  ചരനിത്രമനില.  ആവശലതനിനസ്റ്റ്  സമയലാം  ടകേഭാടുകഭാറുണസ്റ്റ്.  .....(ബഹളലാം).....
ദയവഭായനി  നനിങ്ങള അങ്ങടന പറയരുതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  എകപഭാള എഴുകനറ്റസ്റ്റ്  നനിനഭാലലാം
സമയലാം  തരഭാറുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനടപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിനുലാം  സഭഭാ  കനതഭാവനിനുലാം
സമയലാം അനുവദനിക്കുകേ എന ഒരു കേതീഴ്വഴകമുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള മനസനിലഭാകണലാം. .....
(ബഹളലാം).....  ഒരു  സര്കഭാരനിടനതനിടരയുള്ള  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയമഭാണസ്റ്റ്
വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനില്  വനിശസ്വഭാസലാം  നഷ്ടടപടവരുടട  പകമയമഭാണസ്റ്റ്
വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ആ പകമയതനിടന മറുപടനി അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് പറയകണ? പതീസസ്റ്റ്.....
ഇഗൗ  സഭയനിടല  അവസഭാനടത  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിടന  മറുപടനി  അഞ്ചേര
മണനിക്കൂറഭായനിരുന.  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചഭാണനി  ഇവനിടടയുണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹകതഭാടസ്റ്റ്
കചഭാദനിക്കൂ. .....(ബഹളലാം).....

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, മറുപടനിയഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറയഭാന തുടങ്ങുനതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  കകേളക്കൂ....(ബഹളലാം)...  മറുപടനി  പറയടട.  ...(ബഹളലാം)...  ടടലഫസ്റ്റ്  മനിഷടന
സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്. നനിങ്ങളകസ്റ്റ് കവടറ വഴനികയ കപഭാകേഭാനുടണങ്കനില് അതസ്റ്റ്
പറകഞ്ഞെഭാള.  ...(ബഹളലാം)... 

മനി  .    സതീകര്:   മറുപടനി  നതീണ്ടുകപഭായനി  എനഭായനിരുനനികല  ഇതുവടരയുള്ള
പരഭാതനി.  ഇകപഭാള മറുപടനി ഇല എനഭാകയഭാ? ...(ബഹളലാം)...

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അതനിടന  ഉകദ്ദേശലലാം  വലകമഭാണസ്റ്റ്.   ...
(ബഹളലാം)...  മറുപടനി  പറയഭാന  ഞഭാന  തയ്യഭാറഭായനി  നനില്ക്കുകേയകല?  നനിങ്ങള
എന്തഭാണസ്റ്റ് കകേളകഭാന തയ്യഭാറഭാകേഭാതതസ്റ്റ്? നനിങ്ങള കപഭായനി ഇരനിക്കൂ.  ഞഭാന മറുപടനി
പറയഭാന നനില്ക്കുകേയകല. ...(ബഹളലാം)...



അവനിശസ്വഭാസപകമയ ചര്ച 353

മനി  .   സതീകര്: അകദ്ദേഹലാം പറയുനതസ്റ്റ് കകേളക്കൂ. ...(ബഹളലാം)... നനിങ്ങള ഇങ്ങടന
കൂടലാംകൂടനി  നനില്കകല.  ആകരഭാഗലലാം  കനഭാക്കൂ.  ...(ബഹളലാം)...  തഭാല്കഭാലനികേ
കക്ഷഭാഭലാംടകേഭാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള ഇങ്ങടന നനില്കരുതസ്റ്റ്;  കരഭാഗനികേളഭാകുലാം.  ...(ബഹളലാം)...
ദയവഭായനി  അകേലലാം  പഭാലനിചസ്റ്റ്  പതനികഷധനിക്കൂ....   നനിങ്ങള  കരഭാഗനികേളഭാകേകല.....
കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  കപഭാകടഭാകകഭാള ലലാംഘനിചടകേഭാണസ്റ്റ് ഇങ്ങടന കൂടലാംകൂടനി നനില്കകല....
(ബഹളലാം)...  അകേലലാം  പഭാലനിചനനില്ക്കൂ.   ...(ബഹളലാം)...  അകദ്ദേഹലാം  കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്
ടചയ്യടട ...(ബഹളലാം)... അടതഭാടക പതനിവഭാണസ്റ്റ്.  അഞ്ചേര മണനിക്കൂര് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
...(ബഹളലാം)...  നനിങ്ങള മനസനിലഭാക്കൂ.  നനിങ്ങള പറയുനതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  കേഴനിഞ്ഞെ
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിടന  മറുപടനി  അഞ്ചേര  മണനിക്കൂറഭായനിരുന.
സഭഭാകനതഭാവനിടനയുലാം പതനിപക്ഷ കനതഭാവനിടനയുലാം നനിയനനികഭാറനില. ...(ബഹളലാം)...
ദയവഭായനി സതീറ്റുകേളനികലയസ്റ്റ് കപഭാകൂ. ...(ബഹളലാം)...

(പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  ബഹുമഭാനടപട  സതീകറുടടട  ഡയസനിനസ്റ്റ്  മുനനില്
വനനനിനസ്റ്റ് മുദ്രഭാവഭാകേലലാം വനിളനിചസ്റ്റ് സഭഭാനടപടനികേള തടസടപടുതനിടകഭാണനിരുന.)

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിമഭാനതഭാവളതനില്
കേസലാംസസ്റ്റ്  കേടണതനിയ  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതനിടന  ചൂഴ്ന്നസ്റ്റ്  ടപഭാതുസമൂഹതനില്
ടതറ്റനിദഭാരണഭാജനകേമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ചനിലര്  പരത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനിവഭാദലാം
സൃഷ്ടനികഭാനഭായനി  അസതലങ്ങളലാം  അര്ദസതലങ്ങളലാം  പറയുനടതഭാനസ്റ്റ്  ഓടനിച
കനഭാക്കുനതസ്റ്റ്,  ഉനയനിചവര്  നഭാടനിടല  ജനങ്ങടള  എത്ര  പുച്ഛേകതഭാടടയഭാണസ്റ്റ്
വതീക്ഷനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  മനസനിലഭാകഭാന  സഹഭായകേരമഭാണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാന  സര്കഭാര്
കേള്ളകടതനിടനതനിടര നടപടനികേടളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിചനിലഭാടയനതഭാണസ്റ്റ് ഉനയനികടപട
ഒരു  ആകക്ഷപലാം.  ഇന്തലന  ഭരണഘടനയുടട  ഏഴഭാലാം  ടഷഡന്യൂളനില്  83-ാ  ഇനലാം
പകേഭാരലാം  കേയറ്റുമതനി  തതീരുവകേളളടപടടയുള്ള  കേസലാംസസ്റ്റ്  തതീരുവകേള  യൂണനിയന
ലനിസനില്  ടപടവയഭാണസ്റ്റ്.  കേസലാംസസ്റ്റ്  തതീരുവകേള  ടവടനിചസ്റ്റ്  രഭാജലതനിനുള്ളനികലയസ്റ്റ്
പുറത്തുനനിനലാം  സഭാധനസഭാമഗനികേള  ഒളനിചകേടത്തുനതനിടനയഭാണസ്റ്റ്  കേള്ളകടതസ്റ്റ്
എനവനിളനിക്കുനതസ്റ്റ്.   കേള്ളകടതസ്റ്റ്  തടയഭാന  അധനികേഭാരടപടവര്  കേസലാംസസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലള്ള കേസലാംസസ്റ്റ്  പനിവനതീവസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം,  ഡയറക്ടകററ്റസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  റവനത്യു
ഇനലനിജനസസ്റ്റ് എനനിവയഭാണസ്റ്റ്.  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിടന അധതീനതയനില്ടപട
ഒരു  വനിഷയതനില്  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  നടപടനിടയടുതനിടലനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്
പുകേമറ  സൃഷ്ടനികഭാനുള്ള  ശമതനിടന  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വഭാര്തകേള  ടപഭാതുമണ്ഡലതനില്  വനകപഭാളതടന  രഭാജലസുരക്ഷയസ്റ്റ്
ഭതീഷണനിയഭാകുന ഇകഭാരലതനില് ശകമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടതണടമനസ്റ്റ് ബഹു.
പധഭാനമനനികയഭാടസ്റ്റ്  കേതനിലൂടട  ആവശലടപടുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഇതരടമഭാരു
അകനസ്വഷണതനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ എലഭാ സഹഭായവലാം വഭാഗഭാനലാം ടചയ്യുകേയുലാം ടചയ.
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ഇതനിടനത്തുടര്നസ്റ്റ്  കകേസനിടന  സമഗമഭായ  അകനസ്വഷണലാം  കദശതീയ  അകനസ്വഷണ
ഏജനസനിടയ കകേന്ദ്രസര്കഭാര് ഏല്പനിച.  വനിവനിധ കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് ഏജനസനികേള
ഇഗൗ  കകേസനില്  അകനസ്വഷണലാം  നടതനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   കദശതീയ  അകനസ്വഷണ
ഏജനസനി  കകേസനിടല  പതനികേളകസ്റ്റ്  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസനില്
സസ്വഭാധതീനമുടണനലാം  മുഖലമനനിയുമഭായനി  സഭാധഭാരണ  പരനിചയമുടണനലാം
കകേഭാടതനിയനില്  പറഞ്ഞെതഭായനി  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില്  വലഭാപകേമഭായ  വഭാര്ത
പചരനിപനിച.   പകതലകേ  കകേഭാടതനിയനില്  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടത്തുകകേസസ്റ്റ്  പതനികേള
സമര്പനിച  ജഭാമലഭാകപക്ഷയനില്  കദശതീയ  അകനസ്വഷണ  ഏജനസനി  സതലവഭാങ്മൂലലാം
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ  എതനിര്  സതലവഭാങ്മൂലതനില്  ഏതു  ഖണ്ഡനികേയനിലഭാണസ്റ്റ്
ഇതരടമഭാരു  പരഭാമര്ശമുള്ളടതനസ്റ്റ്  വലകമഭാകഭാന  ആകരഭാപണലാം  ഉനയനിചവര്
തയ്യഭാറഭായനിടനില.  അതനിടലവനിടടടയങ്കനിലലാം  മുഖലമനനി,  മുഖലമനനിയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്
എനതീ  വഭാക്കുകേളകണഭാ?   എന.ടഎ.എ.  തടന  പകതലകേ  കകേഭാടതനിയനില്  കകേരള
സര്കഭാര് സമഗമഭായ അകനസ്വഷണതനിനസ്റ്റ് ആവശലടപട കേഭാരലലാം എടുത്തുപറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതഭാണസ്റ്റ് സതലടമനനിരനികക, എത്ര കബഭാധപൂര്വ്വമഭാണസ്റ്റ് ചനിലര് പുകേമറ സൃഷ്ടനികഭാന
കനഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.എ., കേസലാംസസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള ടസക്രകടറനിയറ്റനിടല ബന്ധടപട
ഉകദലഭാഗസടര  കചഭാദലലാം  ടചയ്യുകേയുലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം
ടചയ്യുനടവനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  അടുത  ആകരഭാപണലാം.   വസ്തുതകേളമഭായനി  യഭാടതഭാരു
ബന്ധവമനിലഭാത  വഭാര്തയഭാണനിതസ്റ്റ്.  എന.ടഎ.എ.  ടപഭാതുഭരണ  വകുപനിടല
ഉകദലഭാഗസനസ്റ്റ്  കേത്തുനല്കുകേ  മഭാത്രകമ  ടചയനിട്ടുള.   സലാംസഭാന  സര്കഭാര്
അകനസ്വഷണതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  എലഭാ  സഹഭായവലാം  ടചയ്യുടമനസ്റ്റ്
ബഹു. പധഭാനമനനിടയ കേതനിലൂടട അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകനസ്വഷണ ഉകദലഭാഗസര്കസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ  എലഭാ  സഹഭായവലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കുലാം.   കേസലാംസസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  ആവശലടപട  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇവടയലഭാലാം
നടപടനിക്രമങ്ങടള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  പകതലകേ
ഓഫതീസനിടനതനിടരകയഭാ  ഉകദലഭാഗസടനതനിടരകയഭാ  ഉള്ള  വനിവരങ്ങളല
ആവശലടപടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതരടമഭാരു  ടതറ്റനിദഭാരണ  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  പരതഭാന
ശമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്  എനല  ഏടതങ്കനിലലാം  ക്രനിമനിനല്
കകേസ്സുകേളനികലഭാ  അഴനിമതനികേളനികലഭാ  ഉളടപടനിട്ടുള്ള  ആര്ക്കുലാം സലാംസഭാന സര്കഭാര്
ഒരു സലാംരക്ഷണവലാം നല്കേനില.  ഇതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിടല നനിയമങ്ങളകടയുലാം ചടങ്ങളകടയുലാം
പനിനബലലാം  മഭാത്രലാം  മതനിയഭാകുലാം.   ഭരനിക്കുനവരുടട  മനസഭാക്ഷനിയുടട  ഇലാംഗനിതലാം
മുനകേഭാലങ്ങടളകപഭാടല  ഇതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമനില.   ഫയലകേളനിടല  ചനില  ഭഭാഗങ്ങള
അടര്തനിമഭാറ്റനി ഉദരനിചലാം അസതലങ്ങള വനിളമ്പനിയുലാം ഇലകനികേസ്റ്റ് ടവഹനികനിള നയലാം,
ടടലഫസ്റ്റ്  പദതനി,  കേണ്സളടനസനികേള  എനതീ  കേഭാരലങ്ങളനിടലലഭാലാം  പുകേമറ
സൃഷ്ടനികഭാന  പതനിപക്ഷലാം  കേചടകേടനി  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവയ്ടകഭാടക
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അപകപഭാള  വനിശദമഭായ  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല്  ഇവനിടട
ആവര്തനിക്കുനനില. വസ്തുതയുടട അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനികണലാം ആകരഭാപണങ്ങള
ഉനയനികകണതസ്റ്റ്,  അവയസ്റ്റ്  ടതളനിവണഭാകേണലാം.  അടനിസഭാനമനിലഭാടത  പറയുന
കേഭാരലങ്ങള  ആരുലാം  മുഖവനിലയസ്റ്റ്  എടുകഭാടതയഭാകുലാം  എനകൂടനി  പറയഭാന  ഇഗൗ
അവസരലാം ഞഭാന വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടതസ്റ്റ്  മുനനനിര്തനി  ഇടതുപക്ഷതനിടനതനിടര  വലനിയ
ആകരഭാപണടകഭാടുങ്കഭാറ്റസ്റ്റ്  അഴനിചവനിടഭാടമനഭാണകലഭാ  നനിങ്ങള  വലഭാകമഭാഹനിചതസ്റ്റ്.
എനഭാല്,  അറസസ്റ്റ്  ടചയ്യടപടവരനില്  ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള  ഒരഭാടളടയങ്കനിലലാം
ചൂണനികഭാടഭാനഭാകുകമഭാ?  ഇഗൗ  സര്കഭാര്  അഞ്ചേഭാലാം  ടകേഭാലതനികലയസ്റ്റ്
കേടനനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ് കവളയനില് ഞങ്ങള നല്കേനിയ വഭാഗഭാനങ്ങള
എടന്തഭാടക  പഭാലനിചടവനസ്റ്റ്  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്  മുമ്പനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിലപരനി  ഞങ്ങള  പഖലഭാപനിചതുലാം  നടപഭാകനിയതുമഭായ  പരനിപഭാടനികേളടട
പുകരഭാഗതനിയുലാം  ജനങ്ങടള  അറനിയനിക്കുനണസ്റ്റ്.   കകേരളതനിടന  മുഖച്ഛേഭായ   മഭാറ്റുന
വനകേനിട  പദതനികേള  ഇഗൗ  സര്കഭാരനിടന  ഭരണകേഭാലതസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണതനിനസ്റ്റ്  പഭാധഭാനലവലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.
തനിരുവനന്തപുരലാം-കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ടസമനി  ടടഹസതീഡസ്റ്റ്  ടറയനില്,  ശബരനിമല
വനിമഭാനതഭാവളലാം,  കകേഭായമ്പത്തൂര്-ടകേഭാചനി  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  എനനിവടയലഭാലാം
ഇതനില് ഉളടപടുന.  പൂര്തനിയഭാകേനിടലനസ്റ്റ് വനിചഭാരനിചസ്റ്റ് ഉകപക്ഷനിച ടഗയനില് പദതനി
യഭാഥഭാര്തലമഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  പളയഭാഘഭാതടത  ടചറുത്തുനനില്കഭാന  കശഷനിയുള്ള
കറഭാഡുകേളലാം പഭാലങ്ങളലാം നനിര്മ്മേനികഭാന നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

പതനിപക്ഷലാം പരനിഹസനിച റതീബനില്ഡസ്റ്റ്  കകേരള ഇനനികഷലറ്റതീവസ്റ്റ്  എന്തഭാടണനസ്റ്റ്
അറനിയകണഭാ?  2018-ടല മഹഭാപളയതനിനുകശഷലാം നവകകേരള നനിര്മ്മേനിതനി   എന
ആശയലാം  മുകനഭാട്ടുവചസ്റ്റ്  നടപഭാകഭാന  സര്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിച.  നൂറസ്റ്റ്
വര്ഷകഭാലതനിനനിടയനിടല  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  പളയലാം  സമ്പദ്ഘടനയനിലണഭാകനിയ
ആഘഭാതലാം പഠനികഭാന പല കമഖലകേളനികലയുലാം വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങനിയ ഒരു സമനിതനി  PDNA
(Post  Disaster  Needs  Assessment)  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിച.  മഹഭാപളയതനിടന
ഫലമഭായനി  കകേരളതനിടന  ആഭലന്തര  വരുമഭാനതനില്  31,000  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
നഷ്ടമുണഭായനിട്ടുടണനഭാണസ്റ്റ്  സമനിതനി  കേണക്കുകൂടനിയതസ്റ്റ്.  കനരടത  ആ  ഭഭാഗലാം
പറഞ്ഞെതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനികലയസ്റ്റ്  കേടക്കുനനില.  പളയഭാഘഭാതകശഷനി  തഭാങ്ങഭാവന
തരതനിലള്ള  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിടന  ഭഭാഗമഭായനി  തയ്യഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഭഭാവനി
കകേരളടതപറ്റനിയുള്ള  സര്കഭാരനിടന  പരനികപക്ഷലലാം  ഇതനില്നനിനലാം  വലകമഭാണസ്റ്റ്.
ഇകതഭാടടഭാപലാംതടന മതസഗൗഹഭാര്ദ്ദേവലാം നകവഭാതഭാന മൂലലങ്ങളലാം കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുന
ചുമതലകൂടനി  എലഭാവരുടടയുലാം പങ്കഭാളനിതലാം ഉറപഭാകനി സര്കഭാര് നനിര്വ്വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ഭരണഘടനഭാമൂലലങ്ങളകനുസൃതമലഭാത  പഗൗരതസ്വകഭദഗതനി  ബനില്  2019-നസ്റ്റ്
എതനിടര  സമഭാധഭാനപരവലാം  മതനനിരകപക്ഷ  മൂലലങ്ങളനില്  അധനിഷ്ഠനിതവമഭായ
പതനികഷധമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  നടനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കലഭാകേശദ പനിടനിചപറ്റനിയതഭാണസ്റ്റ്.
രഭാഷതീയ നനിരുതരവഭാദനിതസ്വലാം എനലാം കകേഭാണ്ഗസനിടന സഹജ സസ്വഭഭാവമഭായനിരുന.
ആ ഉതരവഭാദനിതസ്വമനിലഭായ്മയുടട  സൃഷ്ടനിയഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതനിടല  ബനി.ടജ.പനി.  ഭരണലാം.
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് ഭരണകശഷലാം കകേന്ദ്രതനില് ഒരു കകേഭാണ്ഗകസതര ബനി.ടജ.പനി.-കയതര
ജനഭാധനിപതല മകതതര സര്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനനിരുന. വനിശസ്വനഭാഥസ്റ്റ് പതഭാപസ്റ്റ്
സനിലാംഗനിടന  കനതൃതസ്വതനിലളള  കദശതീയ  മുനണനി  സര്കഭാര്.  ആ  മകതതര
സര്കഭാരനിടന  ബനി.ടജ.പനി.-ടകഭാപലാം  നനിനസ്റ്റ്  കവഭാടസ്റ്റ്  ടചയസ്റ്റ്  തകേര്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ടചയതസ്റ്റ്.  ഇതരടമഭാരു  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിടന  തണലനില്
കകേഭാണ്ഗസ്സുലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം  അനസ്റ്റ്  ഒരുമനിച.  എന്തസ്റ്റ്  ധഭാര്മ്മേനികേതയുടട
കപരനിലഭായനിരുന  അങ്ങടന  ടചയതസ്റ്റ്;  എന്തസ്റ്റ്  മകതതര  കബഭാധമഭായനിരുന  അനസ്റ്റ്
നനിങ്ങടള നയനിചതസ്റ്റ്?  സതലതനില് അനസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ് ബനി.ടജ.പനി.-യുടട
തഭാല്പരലങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിചടകേഭാടുകലഭായനിരുന.  ബഭാബറനി  മസ്ജനിദസ്റ്റ്  ലക്ഷലമഭാകനി
നതീങ്ങനിയ ശതീ.  എല്.  ടകേ.  അദസ്വഭാനനിയുടട രഥയഭാത്രടയ അനടത പധഭാനമനനി
വനി.  പനി.  സനിലാംഗനിടന  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  ബതീഹഭാറനില്  വചസ്റ്റ്  അവനിടടത
മുഖലമനനിയഭായനിരുന ശതീ.  ലഭാലപസഭാദസ്റ്റ് യഭാദവസ്റ്റ് തടയുകേയുലാം ശതീ.  എല്. ടകേ.  അദസ്വഭാനനിടയ
അറസസ്റ്റ് ടചയ്യുകേയുലാം ടചയ. എന്തനിനഭാണസ്റ്റ് തടഞ്ഞെതസ്റ്റ്? എന്തനിനഭാണസ്റ്റ് അറസസ്റ്റ് ടചയതസ്റ്റ്;
ആ  രഥയഭാത്രടയ  അകയഭാദലയനില്  എതഭാന  അനുവദനിചഭാല്  അവര്  ബഭാബറനി
മസ്ജനിദസ്റ്റ് തകേര്ക്കുലാം. അങ്ങടന സലാംഭവനിചഭാല് നമ്മുടട രഭാജലലാം വര്ഗ്ഗതീയ ശകനികേളകസ്റ്റ്
കേലഭാപലാം  ഉണഭാകഭാന  വളക്കൂറുളള  മണ്ണഭായനി  മഭാറുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  സലാംഭവനിചകൂടഭാ.
മകതതരതസ്വതനിടന  മകഹഭാനത  മൂലലങ്ങള  സലാംരക്ഷനികഭാനഭാണസ്റ്റ്  രഥയഭാത്ര  തടഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
ഇതനില്  ബനി.ടജ.പനി.  സലാംഘപരനിവഭാര്  പവര്തകേര്  പകകേഭാപനിതരഭാകുനതസ്റ്റ്
മനസനിലഭാകഭാലാം.  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  പകകേഭാപനിതരഭായതസ്റ്റ്;  പകകേഭാപനിതരഭായ
കകേഭാണ്ഗസ്സുമഭായനി  ലതീഗസ്റ്റ്  എന്തനിനഭാണസ്റ്റ്  കചര്നനനിനതസ്റ്റ്;  അധനികേഭാരതനിനസ്റ്റ്  പുറത്തു
നനില്കഭാന കേഴനിയനിടലന  ഒറ്റകഭാരണകമയുളള.  ഏതസ്റ്റ്  അവനിശുദ ശകനിയുമഭായനി
കൂട്ടുകൂടനിയഭാലലാം കവണനില,  അധനികേഭാരലാം പനിടനികണലാം.  അധനികേഭാര ഭഭാന്തസ്റ്റ്മൂലലാം കേണ്ണസ്റ്റ്
കേഭാണഭാതഭായനി  അനസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  പുറതസ്റ്റ്  നനില്ക്കുകേകയഭാ;
ജനഭാധനിപതലവഭാദനികേടളനസ്റ്റ്  സസ്വയലാം വനികശഷനിപനിക്കുനവര്കസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ആകലഭാചനികഭാന
കപഭാലലാം  ആകേനിലഭായനിരുന.  ആ  അസഹനിഷ്ണുതയഭാണസ്റ്റ്  നനിര്ലജലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യുമഭായനി
കൂട്ടുകൂടഭാനുലാം ഒരുമനിചസ്റ്റ് ഒകര അവനിശസ്വഭാസ പകമയതനിനസ്റ്റ് പനിനനില് അണനിനനിരകഭാനുലാം
അവടര കപരനിപനിചതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ അധനികേഭാരഭഭാനലാം അസഹനിഷ്ണുതയുലാം അനസ്റ്റ് ആദലമഭായല
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് ടവളനിവഭാകനിയതസ്റ്റ്.  എത്രകയഭാ നനിസഭാരമഭായ കേഭാരണങ്ങള പറഞ്ഞെഭാണസ്റ്റ്
പനിനതീടസ്റ്റ് വന കകേഭാണ്ഗകസതര ഗവണ്ടമനകേടള നനിങ്ങള അധനികേഭാരതനില് നനിനസ്റ്റ്
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പുറതഭാകനിയതസ്റ്റ്. കദവഗഗൗഡ മനനിസഭടയയുലാം ടഎ. ടകേ. ഗുജറഭാള മനനിസഭടയയുലാം
തകേര്തതനിടന രകലാം നനിങ്ങളടട ടടകേകേളനില് പുരണനിരനിക്കുന.  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  ഒരു
കേഭാരണവലാം  പറയഭാനനിലഭാടതയഭാണസ്റ്റ്  കദവഗഗൗഡയുടട  കനതൃതസ്വതനിലണഭായനിരുന
മകതതര  പഭാര്ടനികേളടട  ടഎകേലമുനണനി  സര്കഭാരനിടന  ബനി.ടജ.പനി.-ടകഭാപലാം
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനിലൂടട  നനിങ്ങള  പുറതഭാകനിയതസ്റ്റ്.  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  വധലാം
അകനസ്വഷനിച  ടജയനിന  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടനില്  ഡനി.എലാം.ടകേ.-ടകതനിടര
പരഭാമര്ശമുടണനസ്റ്റ് പറഞ്ഞെഭാണസ്റ്റ് അവര്കസ്റ്റ് പഭാതനിനനിധലലാം ഉണഭായനിരുന ടഎ.  ടകേ.
ഗുജറഭാള  മനനിസഭടയ  തകേര്തതസ്റ്റ്.  മകതതര  സര്കഭാരുകേടളടയഭാടക
തകേര്തതനിടന  പരനിണതഫലമഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതനിടല  ബനി.ടജ.പനി.യുടട
അധനികേഭാരപഭാപ്തനി.  ടഎ. ടകേ. ഗുജറഭാള മനനിസഭടയ തകേര്ക്കുകമ്പഭാള കകേന്ദ്രതനില്
അധനികേഭാരതനില്  വരഭാടമനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  കേണക്കുകൂടനി.  എനഭാല്  അധനികേഭാരതനില്
വനതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്?  ബനി.ടജ.പനി.  1984-ല്  രണസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളമഭായനി
കലഭാകേസഭയനിലനിരുന ബനി.ടജ.പനി.-ടയ ഇഗൗ വനിധതനില് അധനികേഭാരതനിടലതനിചതസ്റ്റ്
ആരഭാണസ്റ്റ്;  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രമനനിസഭടയ  വലനിചസ്റ്റ്  തഭാടഴയനിടഭാന
ടപഭാതുജനകതഭാടസ്റ്റ്  പറയഭാന  കേഴനിയുന  എടന്തങ്കനിലലാം  കേഭാരണമുണഭായനിരുകനഭാ;
അതുമനില.  അധനികേഭാരടകഭാതനി  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങടള  നയനിചതസ്റ്റ്.  ആ
അധനികേഭാരടകഭാതനി  തടനയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങടള  ഇകപഭാള  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയതനികലയസ്റ്റ്  നയനിചതുലാം.  അധനികേഭാരടകഭാതനി  മൂതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതനിടല  മകതതര
മനനിസഭകേളടകതനിടര അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം ടകേഭാണ്ടുവന കകേഭാണ്ഗസനിടന ഗതനി
എന്തഭായനി?  ഒരനികല്, മനികവഭാറുലാം എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളലാം ഭരനിചനിരുന കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
ഇനസ്റ്റ്  ഏതഭാണസ്റ്റ്  രകണഭാ  മൂകനഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  ഒതുങ്ങനി.  ചനില
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  മുഖലപതനിപക്ഷ  കേക്ഷനികപഭാലലാം  അലഭാടതയഭായനി  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്.
ഇകതകതഭാതനിലളള  തകേര്ചയഭാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള  ഇവനിടടയുലാം  കനരനിടഭാന  കപഭാകുനതസ്റ്റ്.
അടുത ടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  കേഴനിയുകമ്പഭാള കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് മുഖലപതനിപക്ഷ കേക്ഷനിയഭായനി
വരുടമനസ്റ്റ്  വല  ഉറപ്പുമുകണഭാ;   ജനങ്ങടള  ടവറുപനിചഭാല്,  ജനവനിധനിടകതനിടര
നതീങ്ങനിയഭാല്, ജനഭാധനിപതല സര്കഭാരുകേടള ജനഭാധനിപതല വനിരുദമഭായനി തകേര്കഭാന
കനഭാകനിയഭാല്  ജനങ്ങള  സമ്മേതനികനില;  ജനകരഭാഷതനില്  ടവനകപഭാകുലാം.
ആ  വനിധനിയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  കകേഭാണ്ഗസനിടനയുലാം  കേഭാതനിരനിക്കുനടതന
മഭാത്രലാം ഇവനിടട പറയടട.  അധനികേഭാരഭഭാന്തസ്റ്റ് വരുകമ്പഭാള മതനനിരകപക്ഷതയടകമുളള
കദശതീയ  മൂലലങ്ങടളകപഭാലലാം  കേഭാറ്റനില്  പറത്തുന  പഭാരമ്പരലമഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ഗസനിനുളളതസ്റ്റ്.  ഇതഭാകേടട  പുതനിയതല,  പകണ  തുടങ്ങനിയതഭാണസ്റ്റ്.
കകേഭാണ്ഗസനില്നനിനസ്റ്റ്  ആചഭാരല  നകരന്ദ്രകദവസ്റ്റ്  രഭാജനിവചസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസനിടനതനിടര
മതരനിച.   അകയഭാദല  ഉളടപട  മണ്ഡലതനിലഭായനിരുന  മതരലാം.  ഹനിന്ദു  കവഭാടസ്റ്റ്
സമഭാഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ഹനിന്ദു  സനലഭാസനിടയ സഭാനഭാര്തനിയഭാകനി കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്.
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ഹനിന്ദു  വര്ഗ്ഗതീയ  കവഭാടനിലളള  ടകേഭാതനി  അവനിടട  തുടങ്ങനിയതഭാണസ്റ്റ്.  അതുകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്
ബഭാബറനി മസ്ജനിദസ്റ്റ്  കകേഭാമ്പഗൗണനില് വനിഗഹലാം ടകേഭാണനിടതുലാം മറ്റുമഭായനി വനിവഭാദങ്ങള.
അതനിടല  കകേഭാണ്ഗസനിടന  പങലാം  മറ്റുലാം  ചരനിത്രതനിടന  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.
അതനികലയ്ടകഭാനലാം ഞഭാന ഇകപഭാള കേടക്കുനനില.  എനഭാല് സമതീപകേഭാല ചരനിത്രലാം
ചൂണനികഭാടഭാടത  നനിവൃതനിയനില.   പൂടനികനിടനനിരുന  ആ  സലലാം  ഒരു  കൂടര്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭായനി  തുറനടകേഭാടുതതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്;  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.  അവനിടട
ശനിലഭാനലഭാസസ്റ്റ് എന കപരനില് തറകലനിടഭാന അനുവദനിചതസ്റ്റ് ആരഭാണസ്റ്റ്;  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.  അവനിടട  മണ്ഡപമുണഭാകഭാന  കേര്കസവ  അനുവദനിചതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്;
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.  അവനികടയ്ക്കുള്ള  രഥയഭാത്ര  തടഞ്ഞെസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിടന
തകേര്തതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്;  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്.  ഇതനിടനടയഭാടക  സസ്വഭാഭഭാവനികേ
പരനിമനിതനിയഭായനി ബഭാബറനി മസ്ജനിദസ്റ്റ്  തകേര്തകപഭാള നനിഷനിയതസ്വലാംടകേഭാണസ്റ്റ് അതനിനസ്റ്റ്
കേഭാര്മ്മേനികേതസ്വലാം വഹനിചതസ്റ്റ് ആരഭാണസ്റ്റ്; കകേഭാണ്ഗസനിടന നരസനിലാംഹറഭാവ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.
മതനനിരകപക്ഷത  കേടയ്യഭാഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  ഹനിന്ദുതസ്വ  വര്ഗ്ഗതീയതയുടട  കേഭാരലതനില്  ബനി.ടജ.പനി.-
യുമഭായനി  മതരനിക്കുനതനില്  ഏതറ്റലാംവടര  നനിങ്ങള  കപഭാടയനസ്റ്റ്  ആകലഭാചനിക്കുകേ.
ആ  പക്രനിയയനില്  നനിങ്ങള  നനിങ്ങളടട  മകതതരതസ്വ  പഭാരമ്പരലലാം  മഭാത്രമല  സസ്വന്തലാം
സസ്വതസ്വലാം  കൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  കേളഞ്ഞുകുളനിചതസ്റ്റ്.  അങ്ങടന  ബനി.ടജ.പനിയുടട  'ബനി'  ടതീമഭായനി
നനിങ്ങള.   'എ'  ടതീലാം  ഉളളകപഭാള  'ബനി'  ടതീലാം  കവണകലഭാ;  അങ്ങടന   ബനി.ടജ.പനി.
അധനികേഭാരതനില്  വന.   ഇതസ്റ്റ്  കദശതീയ  തലതനില്  മഭാത്രമല   കകേരളതനിലലാം
അരകങ്ങറനി.  'കകേഭാ  ലതീ  ബനി'  (കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്,  ലതീഗസ്റ്റ്,  ബനി.ടജ.പനി.)  സഖലലാം
അതനിടനടയഭാടക ടവളനിചതസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുവന ടകേ.  ജനി.  മഭാരഭാരുടട  പുസ്തകേടമഭാനലാം
ഞഭാനനിവനിടട  വനിശദതീകേരനിക്കുനനില.  ബനി.ടജ.പനി.യുമഭായനി  കചര്നനനില്കഭാന
കകേഭാണ്ഗസനിനസ്റ്റ് പകതലകേ മമതയുണസ്റ്റ്.  രഭാമകക്ഷത്ര നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധടപടസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് കനതഭാവസ്റ്റ് രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനിയുകടതടകലാം പസ്തഭാവനകേളനില് പതനിഫലനിചസ്റ്റ്
കേഭാണഭാമനിതസ്റ്റ്.  ആ  കകേഭാണ്ഗസനിടന  വനിമര്ശനികഭാന  ലതീഗനിനസ്റ്റ്  മനസ്സുവരുനമനില.
ബനി.ടജ.പനി.-ക്കുലാം  കകേഭാണ്ഗസനിനുലാം  തമ്മേനിലലാം  കകേഭാണ്ഗസനിനുലാം  ലതീഗനിനുലാം
തമ്മേനിടലഭാടക  എടന്തഭാരു  പഭാരസരലമഭാണസ്റ്റ്.  ലതീഗസ്റ്റ്  അണനികേള  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്
കനതൃതസ്വലാം ടചയ്യുലാംകപഭാടല ഇതനിടനടയഭാടക സസ്വഭാഗതലാം ടചയ്യഭാന തയ്യഭാറഭാകേനിടലനസ്റ്റ്
എനനിക്കുറപ്പുണസ്റ്റ്.  ലതീഗസ്റ്റ് കനതൃതസ്വതനിടന അവസരവഭാദപരമഭായ നനിശബ്ദതയുലാം അവര്
പങ്കനിടനില.  ലതീഗസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  അവരുടട  അധനികേഭാരടകഭാതനിമൂലലാം  തങ്ങളടട
തഭാല്പരലങ്ങടള ചവനിടനികതയ്ക്കുകേയഭാടണനസ്റ്റ് അവര് തനിരനിചറനിയുനണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് തങ്ങടള
എങ്ങടന  ബഭാധനിക്കുടമനസ്റ്റ്  ലതീഗസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  ആകലഭാചനികടട.  അകയഭാദലയുടട
കേഭാരലതനില്  ബനി.ടജ.പനി.കയഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസ്സുലാം  കകേഭാണ്ഗസനികനഭാടസ്റ്റ്  ലതീഗുലാം
കചര്നനനില്ക്കുനടവനസ്റ്റ്  ഞഭാന  കനരടത  പറഞ്ഞു.  ഇവനിടട  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ
പകമയകേഭാരലതനിലലാം അതരടമഭാരു കചര്നനനില്പസ്റ്റ് തടനയകല നഭാലാം കേഭാണുനതസ്റ്റ്.
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ഇതരതനില്  ഒരു  ടപഭാതു  രഭാഷതീയ  പഭാറ്റസ്റ്റ്കഫഭാലാം  ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്,
കേമ്മേത്യുണനിസസ്റ്റ് വനിരുദ  പഭാറ്റസ്റ്റ്കഫഭാലാം.   ഹഗനിയ കസഭാഫനിയ  പള്ളനിയുടട  കേഭാരലതനിടല
ജമഭാഅടത  ഇസ്ലേഭാമനി  നനിലപഭാടുകൂടനി  കചര്ത്തുവചഭാല്  ഇതസ്റ്റ്  കൃതലമഭായനി
മനസനിലഭാകഭാലാം.

9.00 PM]  

(മുഖലമനനിയുടട  മറുപടനി  നതീണ്ടുകപഭാകുനതനില്  പതനികഷധനിച
പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  ഡയസനിനസ്റ്റ്  മുനനില്  നനിനസ്റ്റ്  ബഹളലാംവചസ്റ്റ്  സഭഭാനടപടനികേള
തടസടപടുതനിടകഭാണനിരുന.)

ലതീഗനില്  ജമഭാഅടത  വകേ  ഇസ്ലേഭാമനികേവത്കേരണവലാം  കകേഭാണ്ഗസനില്
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  വകേ  ഹനിന്ദുതസ്വവത്കേരണവമഭാണസ്റ്റ്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇവടയലഭാലാം
കചര്നതഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  പുതനിയ  രഭാഷതീയ  പഭാറ്റസ്റ്റ്കഫഭാലാം.  ജമഭാഅടത  ഇസ്ലേഭാമനിയുടട
മതമഗൗലനികേവഭാദലാം  ലതീഗനിടന  ടടഹജഭാകസ്റ്റ്  ടചയ.  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  ഹനിന്ദുതസ്വവഭാദലാം
കകേഭാണ്ഗസനിടന  ടടഹജഭാകസ്റ്റ്  ടചയ.  ഇവടരലഭാലാം  കേമ്മേന്യൂണനിസസ്റ്റ്  വനിരുദ,
ഇ ടതുപക്ഷവനിരുദ,  ജനഭാധനിപതലവനിരുദ  പഭാറ്റസ്റ്റ്കഫഭാമനില്  ഒരുമനിക്കുന.
ആര്ടകതനിടര? മതനനിരകപക്ഷതയനില് വനിട്ടുവതീഴ്ച ടചയ്യഭാത ജനഭാധനിപതലമൂലലങ്ങള
ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-നസ്റ്റ് എതനിടര.  നയനനിലപഭാടുകേളനില് ജനങ്ങടള
കബഭാദലടപടുതഭാവന  ഒനലാം  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കഭാരനിടനതനിടര  പറയഭാന
പതനിപക്ഷതനിനനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  വനിശസ്വഭാസലത  തകേര്കഭാകമഭാ;
പതനിച്ഛേഭായ  തകേര്കഭാകമഭാ  എനഭാണസ്റ്റ്  കനഭാടലാം.  അതുമുനനനിര്തനിയുള്ള
ആകരഭാപണങ്ങള  ടകേഭാണ്ടുലാം  രഭാഷതീയവനികരഭാധലാംമൂലവലാം  രഭാഷതീയ  കനതഭാകളടട
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങടളവടര  ആക്രമനികഭാന കനഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അധഭാര്മ്മേനികേത  അതനിടന
ഉചസഭായനിയനില്  എതനിനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  പക്രനിയയനില്  സസ്വന്തലാം
രഭാഷതീയനനിറവലാം  കമല്വനിലഭാസവലാംകൂടനി  ഉകപക്ഷനികഭാന  ഇവര്  തയ്യഭാറഭാകുകനഭാ?
ഇവര്കസ്റ്റ് ഒകന കവണ.  രഭാഷതീയലാംകപഭാലലാം  മറനസ്റ്റ്  ഇഗൗ സര്കഭാരനിടന തകേര്കഭാന
ഒരുമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ജമഭാഅടത  ഇസ്ലേഭാമനിയുലാം  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ഉലാം  ഒനനിചസ്റ്റ്
എതനിര്ക്കുന;  കകേഭാണ്ഗസ്സുലാം  ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം  ഒനനിചസ്റ്റ്  എതനിര്ക്കുന.  ധതീരമഭായനി
സസ്വന്തലാം  ആദര്ശതനില്  ഉറചനനില്ക്കുന  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എനതനിടന
സനിരതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്  പതലക്ഷതനില്  കചരഭാതവര്  കചര്നനനിനസ്റ്റ്  നടത്തുന  ഇഗൗ
എതനിര്പ്പുകേള.  ഇവര്  അനുകൂലനിടചങ്കനില്  ഞങ്ങളടകകന്തഭാ  ടതറ്റുപറ്റനിടയനസ്റ്റ്
ഞങ്ങള കേരുതുമഭായനിരുന. ഇന്തലയനിടല മടറ്റഭാരു സലാംസഭാനടത പഭാകദശനികേ ഭഭാഷഭാ
മഭാധലമങ്ങളക്കുലാം ഇലഭാത ഒരു ചരനിത്രലാം കകേരളതനിലണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷവനിരുദ
ദഷസ്റ്റ് പചഭാരണതനികനതഭാണസ്റ്റ്.  കേമന്യൂണനിസസ്റ്റ് വനിരുദ ദതീര്ഘ  കേലഭാമ്പയനിനനികനതഭാണസ്റ്റ്.
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അവര്  ഒരുകനിടകഭാടുക്കുന  പട്ടുടമതയനിലഭാണസ്റ്റ്  തമ്മേനില്  കചരഭാതവര്
കൂടനികചര്നസ്റ്റ്  നടത്തുന  രഭാഷതീയതനിടല  ഇഗൗ  അവനിഹനിതബഭാന്ധവലാം.  അതനിടന
ഉല്പനമഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം.  കകേരളതനില്  കകേഭാണ്ഗസനികനഭാടസ്റ്റ്
സമയഭാസമയലാം  സന്ധനി  ടചയ്യുന  ബനി.ടജ.പനി.,  ഇടതുപക്ഷടത  പുറലാംതള്ളനി
മുഖലസഭാനത്തുവരണടമനഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  പഭാര്ടനിയുടട  ആഗഹലാം.  ഇതസ്റ്റ്
കകേരളതനിടല  മതനനിരകപക്ഷ  മൂലലങ്ങടള  സലാംരക്ഷനികഭാന  പതനിജഭാബദമഭായനി
നനില്ക്കുന ഇടതുപക്ഷടത ദര്ബലടപടുതഭാനുള്ള ശമമഭാണസ്റ്റ്. ജഭാതനി-മത-സമുദഭായ
കഭദടമകനല ടപഭാതുസമൂഹലാം കകേഭാണ്ഗസനിടന ഇഗൗ മതനനിരകപക്ഷ വനിരുദ രഭാഷതീയലാം
തനിരനിചറനിയുന.  ഇതരതനില്  ജനങ്ങളടടയുലാം  നഭാടനിടനയുലാം  ഭഭാവനിയുലാം
സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം  ഉറപ്പുവരുതഭാന  സൂക്ഷ്മതലങ്ങളനില്വടര  ഇടടപടനിട്ടുള്ള  ഒരു
സര്കഭാരനിടന തങ്ങളകസ്റ്റ് വനിശസ്വഭാസമനിടലനസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് പറയുകമ്പഭാള ഞങ്ങളകസ്റ്റ്
ടതല്ലുലാം  അത്ഭുതമനില.  കേഭാരണലാം,  ആധനനികേ  കകേരള  ചരനിത്രതനില്  വനിപവകേരമഭായ
മഭാറ്റങ്ങളകസ്റ്റ് തുടകലാംകുറനിച ഇവനിടടത പഭാവടപടവനസ്റ്റ് ഒരുതരനി മണ്ണനിനസ്റ്റ് അവകേഭാശലാം
നല്കേനിയ  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ,  ആകരഭാഗലകമഖലകേളകസ്റ്റ്  ശകമഭായ
അടനിതറപഭാകേനിയ,  അങ്ങടന  സഭാധഭാരണ  കകേരളതീയടന  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
ടമചടപടുതനിയ ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മനനിസഭടയ അടനിമറനിചവരഭാണസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര്.
ജനങ്ങള  ബഭാലറ്റസ്റ്റ്  കപപറനിലൂടട  ടതരടഞ്ഞെടുത  ആദലകകേരള  മനനിസഭടയ
അനടത  കകേഭാണ്ഗസനിടന  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  അടനിമറനിചതസ്റ്റ്  ജനഭാധനിപതല
വനിരുദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗതനിലൂടടയഭായനിരുന.  ആ സര്കഭാരനിനുലാം മനനിസഭയ്ക്കുലാം സഭയനില്
ഭൂരനിപക്ഷലാം  ഉണഭായനിരുനടവനസ്റ്റ്  നഭാലാം  ഒഭാര്കണലാം.  കകേരളതനില്  ജനഭാധനിപതലലാം
അതനിടന  ടടശശവദശയനില്  ഇരനിക്കുകമ്പഭാളതടന  അതനിടന  ഇലഭായ്മ  ടചയ
സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ടടകേടകഭാണതസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ്  അവര്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
ഭരണതനിടന  സസ്വഭാധതീനമുണഭായനിരുന.  ഇനസ്റ്റ്  അവര്കതനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
അവര്കസ്റ്റ് അനടതകപഭാടലഭാരു അടനിമറനിശമതനിനസ്റ്റ് മുതനിരഭാന ഇനസ്റ്റ് കേഴനിയുനനില.
അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  കുറുക്കുവഴനി  കതടുന.  ഇനടത  നനിലയനില്  കകേരളതനില്
പതനിപക്ഷമഭായനിരനിക്കുന കകേഭാണ്ഗസനിടനടകഭാണസ്റ്റ് കേഴനിയുകേ ചനില ഏജനസനികേടളയുലാം
മഭാധലമങ്ങടളയുടമഭാടക  കൂട്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്  സര്കഭാരനിടനതനിടര  പുകേമറ
സൃഷ്ടനിക്കുകേടയനതഭാണസ്റ്റ്. അങ്ങടന ജനങ്ങളടട മനസനില് സലാംശയങ്ങള ഉളവഭാക്കുകേ
എനതഭാണസ്റ്റ്.  ആ  പുകേമറയുടട  മറവനില്  നനിനടകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംശയതനിടന
ആനുകൂലലലാംപറ്റനി  രഭാഷതീയലഭാഭലാം  ടകേഭായ്യഭാനഭാണസ്റ്റ്  അവര്  ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിടന
ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  ടതരടഞ്ഞെടുത  വലകമഭായ  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള  ഒരു
സര്കഭാരനിടനതനിടര  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയവമഭായനി  ഇറങ്ങനിതനിരനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര്കസ്റ്റ്  തങ്ങളടട  അനുഭവപരനിചയതനിനുലാം  പൂര്വ്വകേഭാല
പരനിശതീലനതനിനുലാം  അനുസൃതമഭാകയ  പവര്തനികഭാന  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.
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അങ്ങടനതടനയഭാണസ്റ്റ് അവര് ഇകപഭാള പവര്തനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ
പറയുനടതഭാനലാം കകേളകഭാന തയ്യഭാറഭാകേഭാടത മുദ്രഭാവഭാകേലലാം വനിളനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതനില് ഞങ്ങളകസ്റ്റ് ഒട്ടുലാം അത്ഭുതമനില. 

സസ്വതന  ഇന്തലയനില്  എനലാം  ജനഭാധനിപതലടത  ആക്രമനിക്കുനതുലാം
ക്ഷയനിപനിക്കുനതുമഭായ  സമതീപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  ടടകേടകഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇനലാം ഇന്തലന ജനഭാധനിപതല ചരനിത്രതനിടല കേറുത ഏടഭായനി  അടനിയന്തരഭാവസ
നനിലനനില്ക്കുന.  കകേഭാണ്ഗസനിടന  ജനഭാധനിപതല  വനിരുദ  പവര്തനങ്ങടള
കേണ്ടുപഠനിചവരനില്  അതനിവനിദഗ്ദ്ധരഭാണസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.-കഭാര്.  ഇതരലാം  കുതനിത
പവര്തനങ്ങളനില്  അവര്  കകേഭാണ്ഗസനിടനയുലാം  കേവചവചനിട്ടുണസ്റ്റ്  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്
വസ്തുത. എനഭാല് അകത ബനി.ടജ.പനി.-ടയ വളര്തഭാനകല കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് പലകപഭാഴുലാം
ശമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭഭാ  ടതരടഞ്ഞെടുപനിലലാം  അതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പുനടന
ഉപടതരടഞ്ഞെടുപനിലലാം  കബപ്പൂരനിലലാം  വടകേരയനിലലാം  പരതീക്ഷനിച  കകേഭാ  ലതീ  ബനി
സഖലതനിലടമഭാടക  മതനനിരകപക്ഷത  എനലാം  മുറുടകേ  പനിടനിചനിട്ടുള്ള
കകേരളതനില്കപഭാലലാം  വര്ഗ്ഗതീയ  ശകനികേടള  വളര്തഭാനുലാം  മുഖലധഭാരയനികലയസ്റ്റ്
ടകേഭാണ്ടുവരഭാനുമുള്ള  കകേഭാണ്ഗസനിടന  അശഭാന്തപരനിശമമകല  നഭാലാം  കേണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതനിനഭായനി  ചഭാനല്  ചര്ചകേളനില്  ഉളടപടട  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്,  ബനി.ടജ.പനി.-ടയ
സഹഭായനിക്കുന നനിലപഭാടുകേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ് നഭാലാം കേണ്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  സലാംസഭാന  പസനിഡനസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന  വസ്തുതഭാരഹനിതമഭായ
ആകക്ഷപങ്ങള അണുവനിട വലതലഭാസമനിലഭാടത ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തുനതുലാം  നഭാലാം  കേഭാണുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാണ്ഗസനിടന  'ബനി'  ടതീമഭായനി  ബനി.ടജ.പനി.-
യഭാകണഭാ,  അകതഭാ  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  'ബനി'  ടതീമഭായനി  കകേഭാണ്ഗസഭാകണഭാ
പവര്തനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  ടപഭാതുജനങ്ങളകസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയഭാനകപഭാലലാം  കേഴനിയഭാത
സഭാഹചരലമഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  രഭാഷതീയതനിലള്ളതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  ഇലഭാകഥകേള
ടമനഞ്ഞെസ്റ്റ് ജനങ്ങടള ടതറ്റനിദരനിപനികഭാന കനഭാക്കുന.  എനഭാല് അധനികേഭാരതനിടന
ഇടനഭാഴനികേളനില്  ബഭാഹലശകനികേള  കേരനിനനിഴലഭായനി  നതീങ്ങനിയതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്
ഭരണഘടതനിലഭാടണനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളകറനിയഭാലാം.  കസഭാളഭാര്  പദതനിയുടട  കപരനില്
നടനതസ്റ്റ് എടന്തഭാടകയഭാടണനസ്റ്റ് ഞഭാന വനിശദതീകേരനികകണതനില. ഒരു ജത്യുഡതീഷലല്
കേമ്മേതീഷടന മുനപഭാടകേ കകേരളതനിടന മുഖലമനനി അകനകേലാം മണനിക്കൂറുകേള ഇരുനസ്റ്റ്
വനിയര്തതസ്റ്റ്  എനഭാടണനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളകറനിയഭാലാം.  ഒടുവനില്  ആ  കേമ്മേതീഷനഭാല്
നനിശനിതമഭായനി  കുറ്റടപടുതടപടതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  മുഖലമനനിയഭാടണനതുലാം  നഭാട്ടുകേഭാര്കറനിയഭാലാം.
മുഖലമനനി  സഭാനതനിരുനസ്റ്റ്  ഒരഭാള  ഇങ്ങടന  കേമ്മേതീഷനഭാല്  വനിസ്തരനികടപടുന
സലാംഭവലാം കകേരള  ചരനിത്രതനില് മുമ്പുണഭായനിരുകനഭാ; മുഖലമനനിയഭായനി ഇരുനടകേഭാണസ്റ്റ്
അങ്ങടന വനിസ്തരനികടപടുനതസ്റ്റ് അപമഭാനകേരമഭാടണനസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകസ്റ്റ് കതഭാനനികയഭാ?
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അതുമനില.  അധനികേഭാരതനിടന  ഇടനഭാഴനികേളനില്  അങ്ങടനടയഭാടക  പലടരയുലാം
കേറങ്ങനിനടകഭാന  അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളടട  സലാംസഭാരമല.  കകേഭാണ്ഗസനിടന
സലാംസഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  കദശതീയ  തലതനില്കപഭാലലാം  നഭാലാം  അതസ്റ്റ്  കേണ്ടു.  യു.പനി.എ.
ഭരണകേഭാലടത നതീരഭാ റഭാഡനിയ കടപ്പുകേള അതഭാണസ്റ്റ് വലകമഭാകനിയതസ്റ്റ്.  സലാംരലാംഭകേ
എന  കപരനില്  പതലക്ഷടപട  നതീരഭാ  റഭാഡനിയ  അവരുടട  ക്ലെയനസ്റ്റ്സുലാം
ബനിസനിനസ്സുകേഭാരുലാം  രഭാഷതീയ  കനതഭാകളലാം  മഭാധലമപവര്തകേരുടമഭാടകയഭായനി
നടതനിയ  സലാംഭഭാഷണങ്ങളടട  5000  കടപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്  പുറത്തുവനതസ്റ്റ്.  അതനിലൂടട
എന്തഭാണസ്റ്റ്  ടവളനിടപടതസ്റ്റ്?  കകേന്ദ്രതനില്  മനനിമഭാടര  നനിയമനിക്കുനതുലാം
പുറതഭാക്കുനതുലാം പധഭാനമനനിയല.  ബഭാഹലശകനികേളഭാടണനസ്റ്റ് ടവളനിടപട്ടു.  ആടര
മനനിയഭാകണലാം;  ആടര മനനിയഭാകരുതസ്റ്റ്;  എടനഭാടക പുറത്തുള്ളവര് കേല്പനിക്കുലാം.
പധഭാനമനനി  അതസ്റ്റ്  അനുസരനിക്കുലാം.  നതീരഭാ  റഭാഡനിയ,  അടല്  ബനിഹഭാരനി
വഭാജ്കപയസ്റ്റ് യുടട  ദത്തുമരുമകേന  രഞ്ജന  ഭടഭാചഭാരല,  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാര്,  ഒടനവധനി
കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ് കനതഭാകള എനനിവര് ഉളടപട 2G കുലാംഭകകേഭാണലാം നടന വഴനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആ  കടപ്പുകേളനിലൂടട  പുറത്തുവനതസ്റ്റ്.  ''The  Accidental  Prime  Minister''എന
പുസ്തകേതനിടന  പകേഭാശനകവളയനില്  കഡഭാ.  മനകമഭാഹന  സനിലാംഗനിടന
സഹഭായനിയഭായനിരുന  ഗന്ഥകേര്തഭാവസ്റ്റ്  സഞ്ജയ  ബഭാറു  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടസ്റ്റ്
കചര്ത്തുവചസ്റ്റ്  വഭായനികണലാം  -  'പധഭാനമനനികസ്റ്റ്  ധഭാര്മ്മേനികേമഭായനി  ഇടടപടണടമനസ്റ്റ്
വലനിയ  ആഗഹമുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനില.'-
ഇതഭാണസ്റ്റ് വഭാചകേലാം. സസ്വന്തലാം പധഭാനമനനിക്കുകപഭാലലാം ധഭാര്മ്മേനികേമഭായനി ഇടടപടഭാനുള്ള
അവസരലാം  നനികഷധനിച  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്  നതീരഭാ  റഭാഡനിയടയ  അധനികേഭാരതനിടന
ഇടനഭാഴനികേളനില് ചുറ്റനിതനിരനിയഭാന മഭാത്രമല,  മനനിമഭാടര പന്തഭാടനികളനികഭാനകപഭാലലാം
അനുവദനിച  കകേഭാണ്ഗസസ്റ്റ്,  ഇവനിടട  ഇഗൗ  സഭയനില്  വനസ്റ്റ്  ഞങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  ധഭാര്മ്മേനികേ
ഉപകദശലാം  ടചകയ്യണതനില.  ഞങ്ങള  ഇതരലാം  കേഥഭാപഭാത്രങ്ങടളടയഭാനലാം
ഭരണതനില് ഇടടപടഭാന അനുവദനിചനിടനില.  അതരകഭാരുമഭായനി ഒരു ഉകദലഭാഗസനസ്റ്റ്
ബന്ധമുടണനസ്റ്റ്  വനകപഭാളതടന  അകദ്ദേഹടത  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  ടചയ.  നതീരഭാ
റഭാഡനിയയുലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേതനിടല ബനി.ടജ.പനി.  കനതഭാവസ്റ്റ്  അനന്തകുമഭാറുലാം  തമ്മേനിലള്ള
ബന്ധലാം പുറത്തുടകേഭാണ്ടുവനതസ്റ്റ് ലകങ്കഷസ്റ്റ് പത്രനികേയുടട പത്രഭാധനിപര് ഗഗൗരതീ ലകങ്കഷസ്റ്റ്
ആയനിരുനടവനലാം  അവര്  നനിഷ്ഠൂരലാം  വധനികടപടുകേയഭായനിരുനടവനലാംകൂടനി
ഓര്മ്മേനിപനികടട. 

സതലവലാം  അസതലവലാം  തമ്മേനിലള്ള  സസ്വര്ണ്ണകടത്തുകകേസനില്  അതുമഭായനി
ഒരു  ബന്ധവമനിലഭാത  അധനികേഭാരസഭാനങ്ങടളയുലാം  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേടളയുലാം
കചര്ത്തുനനിര്തഭാന, അങ്ങടനടയഭാരു വലഭാജ പതതീതനി സൃഷ്ടനികഭാന സലാംഘടനിതശമലാം
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  യഭാദലശനികേമഭായനി  സലാംഭവനിക്കുനതല.  ആകഗഭാള
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പരതീക്ഷണതനിടന  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  വലഭാജ  വനിവരങ്ങള  വലഭാവസഭായനികേമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് ടപഭാതുജനഭാഭനിപഭായടത ദഷനിചവഴനികസ്റ്റ് തനിരനിചവനിടുകേയുലാം അങ്ങടന
ജനഭാധനിപതലടതതടന  തകേര്ക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുകേ  എനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ലഭാറ്റനിന
അകമരനികയനിലടകലാം  പല  കലഭാകേരഭാജലങ്ങളനില്  സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്  നഭാലാം  കേണ്ടു.
സതലവലാം  അസതലവലാം  തമ്മേനിലള്ള  അതനിര്തനികരഖ  മഭായ്ചകേളയുകേ  എനതഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിടന  ആദലപടനി.  സതലമഭാടണന  പതതീതനിയുണഭാകുലാംവടര  അസതലലാം
ആവര്തനിക്കുകേ  എനതഭാണസ്റ്റ്  അടുതപടനി.  ചനില  മഭാധലമങ്ങടളയുലാം  സഭാമൂഹല
മഭാധലമങ്ങടളയുലാം ടകേഭാണസ്റ്റ് അസതലലാം തുടടരത്തുടടര  ആവര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ
ആവര്തനതനിനസ്റ്റ്  ടടലനിവനിഷനുകേളലാം  ടമഭാടടബല്  കഫഭാണുകേളലാംവടര
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനസ്റ്റ്  മഭാകനജുടമനകേടളതടന  ഇതരലാം  വലഭാജപചരണ
ചുമതല  ഏല്പനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങടന  ജനങ്ങടള  കേബളനിപനികഭാടമനലാം
ജനഭാധനിപതലടത  അടനിമറനികഭാടമനലാം  കേരുതുന  ചനില  ശകനികേള
കലഭാകേവലഭാപകേമഭായനിതടന  പവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അവരുടട  പണലാം  ടടകേപറ്റുന
ഏജനമഭാര്  കലഭാകേതനിടന  എലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനിലമുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേതനിടന  എലഭാ
ഭഭാഗങ്ങളനിലമുളള  ഒരു  പതനിഭഭാസതനില്നനിനസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ്ഞുനനില്കഭാന
ആവനിലകലഭാ; സതലടത എത്ര സമര്തമഭായഭാണസ്റ്റ് ഇഗൗ പചഭാരകേര് അസതലതനിടന
കേരനിമ്പടലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  പുതപനിക്കുനടതനസ്റ്റ്  കനഭാക്കുകേ.   ഇവനിടടടയഭാരു  സലാംസഭാന
ഗവണ്ടമനണസ്റ്റ്.  ആ   ഗവണ്ടമനഭാണസ്റ്റ്  അടനിയന്തര  നടപടനി  ആവശലടപടസ്റ്റ്
പധഭാനമനനികസ്റ്റ്  കേതയചതസ്റ്റ്.  കേളളകടതസ്റ്റ്  വനിവഭാദതനിടല  സതീയുമഭായനി
ബന്ധമുടണനസ്റ്റ് ആകക്ഷപമുയര്നകപഭാള ഒരുകദലഭാഗസടന സടസനസ്റ്റ് ടചയ; എലഭാ
അകനസ്വഷണ  ഏജനസനികേളക്കുലാം  സഹഭായലാം  വഭാഗഭാനലാം  ടചയ;  ഇടതലഭാലാം
സഗൗകേരലപൂര്വ്വലാം  മറചവചടകേഭാണസ്റ്റ്  എടന്തലഭാലാം  പചരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  മുഖലമനനിയുടട
ഓഫതീസനിടന  അപകേതീര്തനിടപടുതഭാന  ഇവര്  നടതനിയടതനസ്റ്റ്  കനഭാക്കുകേ.
ഇതനിടന  പനിനനില്  ഒരു  തഭാല്പരലമനിലഭാടത  വരുകമഭാ;  ആ  തഭാല്പരലലാം  കകേരളലാം
തനിരനിചറനികയണതുണസ്റ്റ്.  

കദശതീയ  തലതനില്  പഞ്ചേവതര  പദതനികേളലാം  ആസൂത്രണവടമഭാടക
അവസഭാനനിപനിചകപഭാഴുലാം  നമ്മേള  ആസൂത്രണലാം  മുകനഭാടസ്റ്റ്  ടകേഭാണ്ടുകപഭായനി.  57,000
കകേഭാടനി  രൂപയുടട പദതനികേള കേനിഫ്ബനിവഴനി  ആവനിഷരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന.  കകേരളലാം
കേടുത  വനിഷമതകേളലാം  പതനിസന്ധനികേളലാം  കനരനിട  ഘടങ്ങളനിടലഭാടക  പതനിപക്ഷലാം
ഏതസ്റ്റ്  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  ടടകേടകഭാണടതനസ്റ്റ്  ആകലഭാചനിചഭാല്  ഇകപഭാള  അവര്
അവനിശസ്വഭാസ  പകമയവമഭായനി  വരുനതനില്  അത്ഭുതടമഭാനലാം  കതഭാനനില.  നമ്മുടട
സമ്പദ്ഘടനടയ  തകേര്ക്കുന  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  വനകപഭാള  അതനിടന  അനസ്റ്റ്
സസ്വഭാഗതലാം ടചയ്യുനവര് തടന കകേഭാണ്ഗസനിലണഭായനി.  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
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കേള്ളപണ  സഭാപനങ്ങളഭാടണന  ആകക്ഷപമുണഭായകപഭാള  അതസ്റ്റ്  തലകുലകനി
സമ്മേതനിക്കുനവര്  കകേഭാണ്ഗസനിലണഭായനി.  കകേരളലാം  ടപഭാളനിറ്റനികല്  കേനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
ഫതീല്ഡഭാടണനസ്റ്റ്  കദശതീയതല  കേലഭാമ്പയനിനുണഭായനി.  അതനിനസ്റ്റ്  വനിശസ്വഭാസലത
പകേരുനവര്  കകേഭാണ്ഗസനിലണഭായനി.  പളയദരനിതഭാശസ്വഭാസതനിനസ്റ്റ്  ഒറ്റടകടഭായനി
ഇറങ്ങണടമനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ആശനിച.  മനുഷലനനിര്മ്മേനിത  ദരന്തമഭാണടതനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെസ്റ്റ്
പതനിപക്ഷലാം  കയഭാജനിച  പവര്തനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ്  മുഖലാം  തനിരനിചനനിന.   പളയ
ദരനിതഭാശസ്വഭാസതനിനസ്റ്റ്  വനികദശ  മലയഭാളനികേള  സഹഭായലാം  വഭാഗഭാനലാം  ടചയ.  അതസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനികഭാന  മനനിമഭാര്  കപഭാകുനതസ്റ്റ്  ധൂര്തഭാടണനസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം  പചരനിപനിച.
കകേരളതനിടന വനികേസനതനില് പവഭാസനി സമൂഹതനിലള്ളവരുടട വനിഭവലാം മഭാത്രമല
ടടവദഗ്ദ്ധലലാംകൂടനി പകയഭാജനടപടുതഭാന കലഭാകേ കകേരള സഭയുണഭാകനി.  പതനിപക്ഷലാം
അതസ്റ്റ് ബഹനിഷരനിച. 

ലണന കസഭാകസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചഞ്ചേനില് കേനിഫ്ബനി മസഭാലഭാ കബഭാണസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്  ടചയ.
പതനിപക്ഷലാം  അതനിടന  പരനിഹസനിച.  വനികദശരഭാഷങ്ങള  പകൃതനിദരന്ത  സഹഭായലാം
വഭാഗഭാനലാം  ടചയതസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിടന  കകേന്ദ്രലാം  വനിലകനിയതസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം
സസ്വഭാഗതലാം ടചയ.  പളയടത അതനിജതീവനിക്കുന ഡചസ്റ്റ് മഭാതൃകേ നടപഭാകഭാന ശമനിച.
പതനിപക്ഷലാം  അതനിടന  പുച്ഛേനിച.  കകേന്ദ്ര  അവഗണനയ്ടകതനിടര  ഞങ്ങള
ശബ്ദമുയര്തനി.  പതനിപക്ഷലാം  നനിശബ്ദത  പഭാലനിച.  കതഭാടപള്ളനി  സനില്കവയനിടല
എകല്  നതീകഭാനുലാം  വതീതനികൂടഭാനുലാം  ശമനിച.  പതനിപക്ഷലാം  അവനിടടകപഭായനി  സമരലാം
നടതനി.  പഗൗരതസ്വ നനിയമ കഭദഗതനിടകതനിടര കൂടഭായ സമരലാം കവണടമനസ്റ്റ് ഞങ്ങള
പറഞ്ഞു.   പതനിപക്ഷലാം  കവര്തനിരനിഞ്ഞുനനിന.  കുഞ്ഞുങ്ങളടട  ഭഭാവനിടയ  കേരുതനി
ഞങ്ങള എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ നടതനി.  അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  ഭഭാന്തഭായതു
ടകേഭാണഭാടണനസ്റ്റ്  പതനിപക്ഷലാം  പറഞ്ഞു.  ദരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി  കേഴനിയുനത്ര
ശകനിടപടുതഭാന ഞങ്ങള ശമനിച.  സഭാലറനി  ചലഞ്ചേസ്റ്റ് ഓഫറുണഭായനി.  പതനിപക്ഷലാം
കകേഭാടതനിവടര  കപഭായനി  അടതലഭാലാം  തകേര്കഭാന  ശമനിച.  കേനിഫ്ബനിവഴനി  അധനികേ
വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടതഭാന  ഞങ്ങള  ശമനിച.  കേനിഫ്ബനിടയതടന
ആകരഭാപണങ്ങളടകേഭാണസ്റ്റ്  തകേര്കഭാന  പതനിപക്ഷലാം  ശമനിച.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
വലഭാപനലാം നനിയനനികഭാന ഡഭാറ്റ കശഖരണതനിനസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനമുണഭാകഭാന ശമനിച.
കകേഭാടതനിയനില്വടര കപഭായനി അതസ്റ്റ് തകേര്കഭാന പതനിപക്ഷലാം ശമനിച.  ടകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
കരഭാഗനികേളടട  വനിവരകശഖരണതനിനസ്റ്റ്  (കകേഭാണ്ടഭാക്ടസ്റ്റ്  ടട്രയ്സനിലാംഗനിനസ്റ്റ്)  ടമഭാടടബല്
ടവര്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനികഭാന  തതീരുമഭാനനിച.  കകേഭാടതനിവടര  കപഭായനി  അതനിടന
തകേര്കഭാന പതനിപക്ഷലാം ശമനിച.  വനിവരകശഖരണലാം നടത്തുനതനിനനിടയനില് കറഷന
കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിവരങ്ങള  വനില്പന  നടതനിടയന  നുണപചരണലാം  നടതനി.  അതസ്റ്റ്
ടപഭാളനിഞ്ഞെകപഭാള  കുറ്റലാം  മഭാധലമങ്ങളടട  കമല്  ചഭാര്തനി  രക്ഷടപടഭാന  ശമനിച.
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എടനങ്കനിലലാം  ഒരു കേഭാരലതനില്  സഹകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഒരു ക്രനിയഭാത്മകേ നനിര്കദ്ദേശലാം
മുകനഭാടസ്റ്റ്  വചനിട്ടുകണഭാ;  എലഭാലാം  തകേരണടമനകല  ആശനിചനിട്ടുള്ളൂ;  അങ്ങടന
ആശനിചവര്  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയവമഭായനി  സര്കഭാരനിടനതനിടര  വരുനതനില്
എടന്തങ്കനിലലാം അത്ഭുതമുകണഭാ?  

ഒരു  കേഭാരലലാം  വലകമഭാകഭാന  ഞങ്ങള  ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്
പധഭാനലാം ജനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്. ജനങ്ങളടട വനിശസ്വഭാസമഭാണസ്റ്റ് പധഭാനലാം. ഞങ്ങള ജനങ്ങളനില്
നനിനസ്റ്റ് വനവരഭാണസ്റ്റ്. ആ ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ് തടനയഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങളനിറങ്ങുനതസ്റ്റ്. ഞങ്ങടള
ജനങ്ങളകറനിയഭാലാം.  ജനങ്ങടള  ഞങ്ങളക്കുമറനിയഭാലാം.  പറയുന  കേഭാരലങ്ങടളഭാനലാം
കകേളകഭാന  തയ്യഭാറഭാകേഭാടത  എടന്തലഭാകമഭാ  വനിളനിചപറഞ്ഞുടകേഭാണനിരനിക്കുന
ഇവടരയുലാം  ജനങ്ങളകറനിയഭാലാം.  അവടര  ജനങ്ങള  വനിലയനിരുതനി
ടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകഭാരലതനില് ജനങ്ങളലാം നഭാടുലാം ഞങ്ങടള ശരനിവയ്ക്കുടമനസ്റ്റ്
തടനയഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  അധഭാര്മ്മേനികേമഭായനി  അപകേതീര്തനിടപടുതഭാന
ശമനിക്കുനവര്കസ്റ്റ്  അര്ഹതടപട  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  ജനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ്  ഉണഭാകുടമന
കേഭാരലതനില് സലാംശയമനില.   ഇനനി  ജനമധലതനില് വചസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  കേഭാണഭാടമനഭാണസ്റ്റ്
ഇവകരഭാടസ്റ്റ്  ഞങ്ങളകസ്റ്റ്  പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
നനിരഭാകേരനികണടമനസ്റ്റ് ഞഭാന ആവശലടപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീകര്:  എലഭാവരുലാം ദയവഭായനി അവരവരുടട സതീറ്റുകേളനികലയസ്റ്റ് കപഭാകേണലാം.
അവനിശസ്വഭാസ പമകയതനികനലള്ള ചര്ചയുലാം മറുപടനിയുലാം അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
(ബഹളലാം)... പതീസസ്റ്റ്.... എലഭാവരുലാം സതീറ്റുകേളനികലകസ്റ്റ് കപഭാകേണലാം.  സതീറ്റുകേളനിലനിരനിക്കൂ....
പകമയതനിടന  ഭഭാഗമഭായ  ചര്ച  അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  (ബഹളലാം).…
പതീസസ്റ്റ്....

(പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള അവരവരുടട സതീറ്റുകേളനികലയസ്റ്റ് കപഭായനി)

ശതീ. വനി. ഡനി.  സതതീശന, അങ്ങസ്റ്റ് അവതരനിപനിച അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം പസസ്റ്റ്
ടചയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:  സര്, ഞഭാന പസസ്റ്റ് ടചയ്യുന.

മനി  .    സതീകര്:  പകമയടത അനുകൂലനിക്കുനവടരയുലാം പതനികൂലനിക്കുനവടരയുലാം
കേടണകതണതുണസ്റ്റ്.  ഇനടത  പകതലകേ  സകമ്മേളനതനില്  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്
കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  യനങ്ങള  പവര്തനിക്കുനതല.  മുനകേഭാലതസ്റ്റ്  നമ്മുടട  സഭയനില്
നനിലനനിനനിരുന കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   അതുപകേഭാരലാം
കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  സമയതസ്റ്റ്  പകമയടത  അനുകൂലനിക്കുനവര്  എനസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള
അനുകൂലനിക്കുന അലാംഗങ്ങള എഴുകനറ്റസ്റ്റ് നനില്കകണതഭാണസ്റ്റ്. തല്സമയലാം നനിയമസഭഭാ
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ടസക്രടറനി എഴുകനറ്റസ്റ്റ് നനില്ക്കുന അലാംഗങ്ങടള ഒഭാകരഭാ നനിരയനുസരനിചസ്റ്റ് കപരസ്റ്റ് വനിളനിചസ്റ്റ്
കവഭാടസ്റ്റ്  എണ്ണ സ്സുനതഭാണസ്റ്റ്.  അപകേഭാരലാം കപരസ്റ്റ് വനിളനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെഭാലടന ബഹുമഭാനടപട
അലാംഗങ്ങള  സസ്വന്തലാം  ഇരനിപനിടതനില്  ഇരനികകണതഭാണസ്റ്റ്.  തുടര്നസ്റ്റ്  പകമയടത
പതനികൂലനിക്കുനവരുടട  കവഭാട്ടുലാം  ഇപകേഭാരലാം  കരഖടപടുത്തുനതഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ
അലാംഗങ്ങളകസ്റ്റ് ഇടതഭാരു അനുഭവമഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന അവതരനിപനിച അവനിശസ്വഭാസ പകമയടത 

അനുകൂലനിക്കുനവര് ……...
പതനികൂലനിക്കുനവര് ……...

ടസക്രടറനി (  ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   വനി  .   ഉണ്ണനികൃഷ്ണന നഭായര്  ):

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശതീ. രകമശസ്റ്റ് ടചനനിതല

2. കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര്

3. ശതീ. പനി. ടജ. കജഭാസഫസ്റ്റ്

4. ശതീ. അനൂപസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ്

5. ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി

6. ശതീ. ടകേ. സനി. കജഭാസഫസ്റ്റ് 

7. ശതീ. തനിരുവ  ഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

8. ശതീ. പനി.  ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ്

9. ശതീ. ടനി. എ. അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര്

10. ശതീ. വനി. ടകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ്റ്റ്

11. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

12. ശതീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമഭാര്

13. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന

14. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് 

15. ശതീ. സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് 

16. ശതീ. അനവര് സഭാദതസ്റ്റ് 
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17. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് 

18. ശതീമതനി ഷഭാനനികമഭാള ഉസഭാന

19. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

20. ശതീ. അനനില് അകര 

21. ശതീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബസ്റ്റ് 

22. ശതീ. മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി അലനി

23. ശതീ. സനി. മമ്മൂടനി

24. ശതീ. ടകേ. എന. എ. ഖഭാദര്

25. ശതീ. കമഭാനസസ്റ്റ് കജഭാസഫസ്റ്റ് 

26. ശതീ. വനി. ടനി ബല്റഭാലാം 

27. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

28. ശതീ. ടകേ. എസസ്റ്റ്. ശബരതീനഭാഥന

29. ശതീ. വനി. പനി. സജതീന്ദ്രന

30. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ് പനി.

31. ടപഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള 

32. ശതീ. പനി. ടകേ. ബഷതീര്

33. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം

34. ശതീ. എലാം. വനിനടസനസ്റ്റ്

35. ശതീ. എന. എ. ടനലനിക്കുനസ്റ്റ്

36. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന 

37. ശതീ. പനി. ഉസബദള്ള

38. ശതീ. ടനി. ടജ. വനികനഭാദസ്റ്റ്

39. ശതീ. പഭാറകല് അബ്ദുല 

40. ശതീ. എലാം. സനി. കേമറുദ്ദേതീന
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പതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന  

2. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

3. ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

4. ശതീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുടനി

5. ശതീ. എ. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന 

6. ശതീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപള്ളനി 

7. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് 

8. ശതീ. വനി. എസസ്റ്റ്. സുനനില് കുമഭാര് 

9. ശതീ. എ. ടകേ. ബഭാലന 

10. ശതീമതനി ടകേ. ടകേ. സശലജ ടതീചര് 

11. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന

12. ശതീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

13. ശതീ. പനി. തനികലഭാതമന  

14. ശതീ. കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

15. ശതീ. എ. സനി. ടമഭായതീന 

16. ശതീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

17. ടപഭാഫ. സനി. രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ് 

18. ശതീ. ടകേ. രഭാജു

19. ശതീ. എലാം. എലാം. മണനി 

20. ശതീ. എസസ്റ്റ്. ശര്മ്മേ 

21. ശതീ. പനി. ഉണ്ണനി 

22. ശതീ. സനി. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന
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23. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര് 

24. ശതീ. ടജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത്യു 

25. ശതീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷസ്റ്റ്

26. ശതീ. സജനി ടചറനിയഭാന

27. ശതീ. രഭാജു എബഹഭാലാം 

28. ശതീ. ടകേ. സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ്

29. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

30. ശതീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്

31. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

32. ശതീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി 

33. ശതീ. എസസ്റ്റ്. രഭാകജന്ദ്രന

34. ശതീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

35. ശതീ. കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്

36. ശതീ. ബനി. സതലന

37. ശതീ. ടകേ. കുഞ്ഞെനിരഭാമന 

38. ശതീ. ടകേ. വനി. വനിജയദഭാസസ്റ്റ് 

39. ശതീ. ടകേ. ദഭാസന 

40. ശതീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ 

41. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം

42. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷസ്റ്റ്  

43. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

44. ശതീ. എലാം. സസ്വരഭാജസ്റ്റ് 

45. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന
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46. ശതീ. പനി. ടകേ. ശശനി

47. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര് 

48. ശതീ. ടകേ. ബഭാബ 

49. ശതീ. ടകേ. ഡനി. പകസനന

50. ശതീ. വനി. കജഭായനി

51. ശതീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി 

52. ശതീ. സനി. ടകേ. ഹരതീന്ദ്രന

53. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷസ്റ്റ് 

54. ശതീ. ടകേ. ആനസലന

55. ശതീമതനി യു. പതനിഭ

56. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപസ്റ്റ്

57. ശതീ. ടകേ. ടജ. മഭാകനി

58. ശതീ. എലാം. നഗൗഷഭാദസ്റ്റ്

59. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേള 

60. ശതീ. ആനണനി കജഭാണ് 

61. ടപഭാഫ. ടകേ. യു. അരുണന 

62. ശതീ. എലാം. മുകകേഷസ്റ്റ്

63. ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ്  

64. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന

65. ശതീ. വനി. ടകേ. പശഭാന്തസ്റ്റ് 

66. ശതീ. വനി. ശശനി 

67. ശതീ. ടകേ. രഭാജന

68. ശതീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര്  
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69. ശതീ. മഭാണനി സനി. കേഭാപന 

70. ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ്

71. ശതീ. സനി. ദനിവഭാകേരന

72. ശതീ. ചനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

73. ശതീ. കകേഭാവൂര് കു ഞ്ഞുകമഭാന 

74. ശതീ. സനി. ടകേ. നഭാണു 

75. ശതീ. മുലകര രതഭാകേരന 

76. ശതീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമഭാള

77. ശതീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. 

78. ശതീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലഭാല്

79. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

80. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം

81. ശതീമതനി സനി. ടകേ. ആശ

82. ശതീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

83.  ശതീ. ഇ. ടനി. സടസണ് മഭാസര്

84. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

85. ശതീ. ആര്. രഭാമചന്ദ്രന

86. ശതീ. പനി. വനി. അനവര്

87. ശതീ. ടകേ. യു. ജനതീഷസ്റ്റ് കുമഭാര്

മനി  .   സതീകര്: 

അനുകൂലനിക്കുനവര് - 40

പതനികൂലനിക്കുനവര് - 87

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുവനവര് -  ആരുമനില

അവനിശസ്വഭാസ പകമയലാം സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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XIII പകമയലാം

സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയസ്റ്റ് പനിരനിയുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 'സഭ മുമ്പഭാടകേ മറ്റസ്റ്റ് അതലഭാവശല
ബനിസനിനസ്സുകേടളഭാനമനിലഭാതതനിനഭാല് സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതകസ്റ്റ് പനിരനിയഭാവനതഭാണസ്റ്റ്'
എന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന പകമയടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്: പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 
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മനി  .    സതീകര്:  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരളനനിയമസഭയുടട  ഒരു  ദനിവസലാം  മഭാത്രലാം
നതീണ്ടുനനിന ഇരുപതഭാലാം സകമ്മേളനലാം ഇവനിടട അവസഭാനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19
എന  മഹഭാവലഭാധനി  നമ്മുടട  നഭാടനിലയര്തനിയനിരനിക്കുന  അനനിതരസഭാധഭാരണമഭായ
അവസഭാവനികശഷതനില്  ഏടറ  കക്ലെശകേരമഭായ  സഭാഹചരലതനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇഗൗ
സകമ്മേളനലാം  കചരഭാനനിടയഭായതസ്റ്റ്.  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭകേള  ആറസ്റ്റ്
മഭാസതനിടലഭാരനികടലങ്കനിലലാം  സകമ്മേളനിചനിരനികണടമന  ഭരണഘടനഭാ  വലവസ
പഭാലനിക്കുനകതഭാടടഭാപലാം  2020-21  വര്ഷടത  വഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറ്റുമഭായനി
ബന്ധടപട്ടുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണമഭായ 2020-ടല കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്ലുകേള ചര്ച
കൂടഭാടത പഭാസഭാക്കുനതനിനുലാം നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ഉപധനഭാഭലര്തന
പഭാസഭാക്കുനതനിനുലാം അതുസലാംബന്ധനിച ധനവനിനനികയഭാഗ ബനില് പഭാസഭാക്കുനതനിനുലാം
നഭാലാം  ഇഗൗ  സകമ്മേളനതനില്  സമയലാം  കേടണത്തുകേയുണഭായനി.  തനിരുവനന്തപുരലാം
അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളലാം  സസ്വകേഭാരലവല്കരനിക്കുവഭാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്
നതീകതനിടനതനിടര ചടലാം  118  പകേഭാരമുള്ള ഒരു പകമയവലാം സഭ പഭാസഭാക്കുകേയുണഭായനി.
പനിണറഭായനി  വനിജയന  സര്കഭാരനിടനതനിടര   ശതീ.  വനി.ഡനി.  സതതീശന  കനഭാടതീസസ്റ്റ്
നല്കേനിയ  അവനിശസ്വഭാസ  പകമയതനികനല്  സഭ  ദതീര്ഘമഭായ  ചര്ച  നടതനി.
കകേരളതനില്  നനിനളള  ഒരു  അലാംഗലാം  രഭാജലസഭഭാലാംഗതസ്വലാം  ഒഴനിഞ്ഞെതനിടനത്തുടര്നസ്റ്റ്
കവണനിവന  ഉപടതരടഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  സഭഭാസകമ്മേളനകതഭാടടഭാപലാം  നടന.
അസഭാധഭാരണമഭായ സഭാഹചരലതനില് കചര്ന ഇഗൗ സകമ്മേളനതനിനുകവണനി ഒകടടറ
ക്രമതീകേരണങ്ങള  സഭയകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  ഏര്ടപടുത്തുകേയുണഭാടയങ്കനിലലാം  അവ
പൂര്ണ്ണമഭായനിരുനടവനസ്റ്റ് കേരുതുനനില. എനനിരുനഭാലലാം അവയുമഭായനി സഹകേരനികഭാന
എലഭാ ബഹുമഭാനടപട മനനിമഭാരുലാം അലാംഗങ്ങളലാം തയ്യഭാറഭായതനില് ടചയറനിനുള്ള നനനി
അറനിയനിക്കുന. പതനികൂല  സഭാഹചരലതനിലലാം  ഇഗൗടയഭാരു  ദനിവസടത  സകമ്മേളനലാം
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സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭാകനി  പനിരനിയഭാന  സഹകേരനിച
ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്,  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ്റ്റ്,  അലാംഗങ്ങള
എനനിവകരഭാടസ്റ്റ്  ടചയര്  നനനി  അറനിയനിക്കുന.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനതനിനുലാം പകതലകേ പരനികശഭാധനകേള ഏര്ടപടുത്തുനതനിനുലാം കേഴനിഞ്ഞെ കുകറ
ദനിവസങ്ങളഭായനി  പരനിശമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന  ആകരഭാഗല  വകുപനിടല  എലഭാ
പവര്തകേകരഭാടുമുള്ള  നനനിയുലാം  അറനിയനിക്കുന.  ഇരുപതഭാലാം  സകമ്മേളനലാം
വനിജയനിപനിക്കുന  കേഭാരലതനില്  സഹകേരനിച  പവര്തനിച  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിടല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  നനിയമസഭഭാ  ടസക്രകടറനിയറ്റസ്റ്റ്  ജതീവനകഭാര്ക്കുലാം  ടചയര്  നനനി
കരഖടപടുത്തുന.  സകമ്മേളനവമഭായനി  സഹകേരനിച  പത്ര-ദൃശല-മഭാധലമപവര്തകേര്ക്കുലാം
നനനി  കരഖടപടുത്തുന.  കകേഭാവനിഡസ്റ്റ്-19  പതനിസന്ധനി  നനിലനനില്ക്കുന
സഭാഹചരലമഭാടണങ്കനിലലാം എലഭാവര്ക്കുലാം ഉഗൗഷ്മെളമഭായ ഓണഭാശലാംസകേള കനരുന. 

ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്...സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയസ്റ്റ് പനിരനിയുന. 

(കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട രഭാത്രനി 9.27-നസ്റ്റ് സഭ അനനിശനിത കേഭാലകതയസ്റ്റ്
പനിരനിഞ്ഞു.)
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SECRETARIAT  OF  THE  KERALA  LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.3108/Table-1/2020/Leg. Thiruvananthapuram, 25th August, 2020

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby  prorogues  the  Twentieth  Session  of  the  Fourteenth  Kerala
Legislative Assembly with effect from August 24, 2020 at the conclusion
of its sitting.

ഇന്തലന  ഭരണഘടനയുടട  174-ാ  അനുകച്ഛേദലാം  (2)-ാ  ഖണ്ഡലാം  (എ)
ഉപഖണ്ഡപകേഭാരലാം നല്കേടപട അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാന
ഗവര്ണര്  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  ഇരുപതഭാലാം  സകമ്മേളനലാം  2020
ആഗസസ്റ്റ്  24-ാ  തതീയതനി  അതനിടന  സകമ്മേളനലാം  അവസഭാനനിചതസ്റ്റ്  മുതല്
സമഭാപനിചനിരനിക്കുന.

         By order of the Governor

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR
Secretary, 

Legislative Assembly


