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ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായത്തി അരഗശകരത്തിക്കുന, സസ്വകാഗതര നചയ്യുന. 

ശശ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്കുമകാര്: സര്,  ഞകാന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.

ഞകാന  എനന്റെ  പ്രസരഗര  തുടങ്ങണനമനസ  ആഗ്രഹത്തിചത്തിരുന  സലത്തുനത്തിനല

തുടങ്ങുനതസ.    ശശ.  ആര്.  രകാതജഷത്തിനന്റെ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിചത്തിടത്തുനത്തിനകാണസ

ഞകാന തുടങ്ങുനതസ.  ശശ.  ആര്.  രകാതജഷസ പറഞ്ഞ കകാരരര കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷര

ഞങ്ങള  അപ്പുറതത്തിരുനസ  തകട്ടുനകകാണത്തിരുനതകാണസ.      ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  സശകര്

ഉളനപ്പെനടയള്ളവര്  ഇവത്തിനട  ഇരത്തിക്കുതമ്പകാള   നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനതത്തിനനതത്തിനര

സഭയകത്തുര പുറത്തുര നടതത്തിയ സമരങ്ങളുര പ്രതകകാഭങ്ങളുര ഞകാന ഓര്ക്കുകയകാണസ.

കഴത്തി ഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷര  നത്തിയമന   നത്തിതരകാധനര  ഉണകായത്തിരുതനകാനയനസ  ഈ

ഗവണ്നമന്റെസ  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  ശശ.  പത്തി.  നക.  ബഷശര്,

എര.എല്.എ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടസ  ഒരു തചകാദരര  തചകാദത്തിക്കുകയണകായത്തി.     കഴത്തി ഞ്ഞ

അഞസ വര്ഷര ഒരു നത്തിയമന നത്തിതരകാധനവുര ഉണകായത്തിരുനത്തിനലനസ ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനന്റെ  തനതരതസ്വതത്തിലുള്ള  ഗവണ്നമന്റെസ  മറുപടത്തി  നല്കത്തി.  ആതരകാഗര  വകുപ്പെസ

ഒഴത്തിനകയള്ള തമഖലകളത്തില് രണസ  വര്ഷര നമുകസ  നത്തിയമനര നടതകാന കഴത്തിയകാത
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സകാഹചരരമകാണുള്ളനതനസ  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറത്തില്

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.    അപ്രഖരകാപത്തിത  നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനമല,  മറത്തിചസ

പ്രഖരകാപത്തിത നത്തിയമന നത്തിതരകാധനമകാണസ ഈ ഗവണ്നമന്റെസ നടപ്പെകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ.  ശശ.

ആര്. രകാതജഷസ പറഞ്ഞ  തപരുകനളകാനര ഞകാന കസ്വകാട്ടസ നചയ്യുനത്തില.  അവനരലകാവരുര

പുതുതകായത്തി വനവരകാണസ.  പതക നത്തിങ്ങനളലകാര പുറത്തുനത്തിനസ സമരര നചയവരകാണസ.

ഡത്തി.മവ.എഫസ.ഐ.-നയ  ഒരു  സര്കകാര്  വത്തിലകാസര  സരഘടനയകാകത്തി

മകാറരുനതനകാണസ  എനത്തികസ  നത്തിങ്ങതളകാടസ  അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുള്ളതസ.  ഇഡൗ  രണസ

വര്ഷകകാലര  ആതരകാഗരവകുപ്പെത്തിനലകാഴത്തിനക  നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനര

നടപ്പെകാതകണത്തിവരുനമനസ  പറഞ്ഞതത്തിനനതത്തിനര   ഒരു  പത്രക്കുറത്തിനപ്പെങത്തിലുര  ......

(ബഹളര)..... ഇകകാരരര സഭയകതസ പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തിനലങത്തിലുര പുറതസ പറയനതത്തിനുള്ള

മകാനരത  നത്തിങ്ങള  കകാണത്തികണര.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷര  ഇതരര  പ്രചരണര

നടത്തുകയര ഈ ഗവണ്നമന്റെസ അധത്തികകാരതത്തില് വനയടനന നത്തിയമന നത്തിതരകാധനര

നകകാണ്ടുവരത്തികയര  നചയ ഗവണ്നമന്റെകാണത്തിതസ.     പട്ടത്തികജകാതത്തി  പട്ടത്തികവര്ഗ

പത്തിതനകാകസമുദകായതകമ  വകുപ്പുമനത്തി   ശശ.  എ.നക.  ബകാലന   എനന്റെ  അടുത
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സുഹൃതകാണസ.  സഭ തുടങ്ങത്തിയ അവസരതത്തില്   തചകാതദരകാതര തവളയത്തില് അതദ്ദേഹര

ചത്തില കകാരരങ്ങള സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അങ്ങസ പറയന കകാരരങ്ങള ശരത്തിയനലനര

യഥകാര്ത്ഥ  കണകല  അങ്ങസ  പറയനനതനര  ഞകാന   അതദ്ദേഹതതകാടസ

സുചത്തിപ്പെത്തിചത്തിരുന.   ഐ.എ.മവ.  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി ഒരു രൂപ തപകാലുര പട്ടത്തികജകാതത്തി

വത്തികസന വകുപ്പെസ  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ  വര്ഷര നല്കത്തിയത്തിലകാ നയനസ  അതദ്ദേഹര ഇവത്തിനട

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ഇകകാരരര   അങ്ങസ  പരത്തിതശകാധത്തികണര.   80  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ  പട്ടത്തികജകാതത്തി  വത്തികസന  വകുപ്പെസ  ഐ.എ.മവ.  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി

നല്കത്തിയതസ.   എനത്തികതസ വരക്തമകായത്തി അറത്തിവുള്ള കകാരരമകാണസ.  അതത്തില് യകാനതകാരു

സരശയവുമത്തില.    അങ്ങസ  സഭയത്തില്  പറഞ്ഞ  മറുപടത്തി  ശശ.  ആര്.  രകാതജഷസ  ഇനസ

സഭയത്തില്  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണുണകായതസ.  ഇതത്തില്  എനത്തികസ  അത്ഭുതര

തതകാനകയകാണസ.   പട്ടത്തികജകാതത്തി വകുപ്പെത്തിനസ കശഴത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ പ്രകാവശരര  216  തകകാടത്തി

രൂപ വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകസ നകകാടുക്കുനതത്തില് കുടത്തിശത്തിക ഉനണനസ ശശ. എ.നക. ബകാലന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.    ഞകാന  അങ്ങനയ  നവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുനത്തില.   അങ്ങസ

ഉതദരകാഗസരുമകായത്തി  ഇകകാരരങ്ങള   ചര്ച  നചയണര.   26   തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ
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ഉണകായത്തിരുനതസ. അതത്തില്   20 തകകാടത്തി രൂപ നവയ്സസ ആന്റെസ മശനസുമകായത്തി ബനനപ്പെട്ട

കകാരരവുമകായത്തി  ഡത്തിതല വന.    അതുര കത്തിയര് നചയ കഴത്തിഞ്ഞു.   ഇതപ്പെകാള  6  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ  നപനഡത്തിരഗസ.   അങ്ങസ  സഭനയ  നതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

അങ്ങസ  എന്തത്തിനകാണസ  സഭനയ  ഇങ്ങനന  നതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസ?     ഡയറകതററ്റുര

നസക്രെെട്ടറത്തിയര ഉളനപ്പെനട എലകാവത്തിധ സരവത്തിധകാനവുര അതങ്ങയ്ക്കുണസ.   അങ്ങസ അവതരകാടസ

ഇകകാരരങ്ങള  തചകാദത്തിചതത്തിനുതശഷര  വരക്തമകായ  കണക്കുകള  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തികണര.  ഞകാന കൂടുതല് കകാരരങ്ങളത്തിതലകസ തപകാകുനത്തില.    പകാവനപ്പെട്ടവനസ

വശടുര  ഭൂമത്തിയര  നല്കുനതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ഇവത്തിനട  പല  അരഗങ്ങളുര

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.    ഐകര തകരളര രൂപശകരത്തിചതസ  2011-ല് അല.  അതത്തിനസ

അറുപതസ  വര്ഷകകാലനത  പഴകമുണസ.   തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ

തനനയകായത്തിരുനത്തിതല 2006 മുതല് 2011 വനര തകരളതത്തിനല ധ നകകാരരവകുപ്പുമനത്തി.

ഈ കകാലയളവത്തില് അങ്ങസ പകാവങ്ങളകസ  ഭൂമത്തി  നല്കകാതതുര വശടുകള നത്തിര്മത്തിചസ

നകകാടുകകാതതുര  എന്തുനകകാണകാണസ?  കഴത്തി ഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷകകാലര  ഞങ്ങള

നല്കത്തിയ  ഭൂമത്തിയനടയര  വശടത്തിനന്റെയര  കണകസ  നത്തിങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തികണര.    60
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വര്ഷകകാലനത  ചരത്തിത്രനമടുതസ  പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്   ഏറവുര  കൂടുതല്  വശടുര

അതുതപകാനലതനന ഭൂമത്തിയര പകാവനപ്പെട്ടവനസ നല്കകാന  കഴത്തിഞ്ഞതസ കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ

വര്ഷകകാലതത്തിനത്തിടയത്തിലകാണസ.   അതരര  കകാരരങ്ങനളലകാര  മറച്ചുവച്ചുനകകാണകാണസ

നത്തിങ്ങള കകാരരങ്ങള പറയനതസ.   ഇതപ്പെകാള ഞങ്ങള തത്തിരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില് തതകാറ്റു,  ഈ

ജനവത്തിധത്തി  ഞങ്ങള  അരഗശകരത്തിക്കുന.   ഇവത്തിനട    കകാരരങ്ങള

നടതകാതതുനകകാണകാതണകാ  ഞങ്ങള  തതകാറതസ?     2001-ല്  100  സശറത്തിനന്റെ

പത്തിനബലതതകാടുകൂടത്തിയകാണസ  ഞങ്ങള ഈ സഭയത്തില് വനതസ.    അതപ്പെകാള ഇ.നക.

നകായനകാര്  തകരളര  ഭരത്തിചത്തിരുന  സമയമകായത്തിരുന.    അതദ്ദേഹര  ഒനര

നചയകാതതുനകകാണകാതണകാ   ജനങ്ങള  അതദ്ദേഹനത  പുറതകാകത്തിയതസ?

അതുതപകാനലതനന 2011-ല് ഞങ്ങള അധത്തികകാരതത്തില് വനതപ്പെകാള ശശ.  വത്തി.എസസ.

അച്ചുതകാനനനകായത്തിരുന  തകരളര  ഭരത്തിചത്തിരുനതസ.  അതദ്ദേഹവുര  ഒനര

നചയകാതതുനകകാണകാതണകാ  ജനങ്ങള  പുറതകാകത്തിയതസ?    സസ്വഭകാവത്തികമകായത്തി

തകരളതത്തിനന്റെ  കകാരരങ്ങള  നമുകറത്തിയകാവുനതകാണസ.    കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ

വര്ഷകകാലനമടുതസ പരത്തിതശകാധത്തിചകാല് തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസന രരഗതസ ഇതുതപകാനല
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മുതനറമുണകായ ഒരു കകാലഘട്ടര ഉണകായത്തിട്ടത്തില.  നപകാതുകടര വര്ദ്ധത്തിചതപ്പെകാഴുര ഇവത്തിനട

നടന  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  എന്തകായത്തിരുന  എനസ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തികസ

വരക്തമകാണതലകാ.   അങ്ങയനട  കയത്തില്  ഇതുസരബനത്തിച  എലകാ  ഫയലുകളുര

ഉണകാകുമതലകാ.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ വര്ഷകകാലര ഒട്ടനവധത്തി വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള

നടതത്തിനയങത്തിലുര   നത്തിര്ഭകാഗരനമനസ  പറയനട്ട,  കഴത്തിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ചര്ച

നചയതസ ഇതരര വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങളകായത്തിരുനത്തില.  പകാര്ലനമന്റെസ ഇലകനത്തില്

ഞങ്ങളകസ വലത്തിയ ഭൂരത്തിപകര ലഭത്തിചത്തിരുന.  അനസ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള ചര്ച

നചയ്യുകയണകായത്തി.  പകാര്ലനമന്റെസ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യനട  കടനവരവസ

ഇവത്തിടനത  നനനപക  വത്തിഭകാഗങ്ങളത്തില്   ആശങ  ഉളവകാകത്തിയതത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തി

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ   വര്ഷകകാലനത  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  നത്തിയസഭകാ

തത്തിരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ചര്ച  നചയനപ്പെട്ടുകയണകായത്തില.  ഇവത്തിനട  സകാമുദകായത്തിക

ധ്രുവശകരണമുണകായത്തി.  ആ ധ്രുവശകരണനത തവണ വത്തിധതത്തില് നത്തിങ്ങള മുതനലടുത്തു.

ആ  മുതനലടുപ്പെത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തിട്ടകാണസ  നത്തിങ്ങള  അപ്പുറത്തുര  ഞങ്ങള  ഇപ്പുറത്തുര

ഇരത്തിക്കുനതസ.   മറത്തിചസ   അഞസ  വര്ഷകകാലര  ഞങ്ങള  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള



Uncorrected/Not for publication
99

നടതകാതതത്തിനന്റെ  തപരത്തിലല  ഇപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുനതസ.    അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി

കണക്കുകള നത്തിരതത്തിവച്ചുനകകാണസ ഞങ്ങള ഓതരകാ കകാരരവുര പറയര.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

പട്ടത്തികജകാതത്തി  തകമ  വകുപ്പെസ  മനത്തി  2011-ല്  അധത്തികകാരതത്തില്  നത്തിനസ  ഇറങ്ങത്തി

തപകാകുതമ്പകാള വശടസ  വയ്ക്കുനതത്തിനസ എത്ര രൂപയകായത്തിരുന നല്കത്തിയത്തിരുനതസ?  അങ്ങസ

ഒരു ലകര രൂപയതല നല്കത്തിയതസ?  ഞങ്ങള അധത്തികകാരതത്തില് നത്തിനസ ഇറങ്ങുതമ്പകാള

അതത്തില്  ഇരുന്നൂറസ ശതമകാനര വര്ദ്ധനവുണകാകത്തി,  മൂനസ ലകര രൂപ നല്കത്തിനയന

അഭത്തിമകാനര നമുക്കുണസ.  അങ്ങസ അധത്തികകാരതത്തില് നത്തിനസ ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാള പതകാര

കകാസത്തില് പഠത്തിക്കുന ഒരു കുട്ടത്തികസ  നല്കത്തിയത്തിരുനതസ  350  രൂപയകായത്തിരുന.   ഇനസ

ഞങ്ങള  എത്രയകാണസ  നകകാടുതനതനസ  പരത്തിതശകാധത്തികണര.   145  രൂപയകായത്തിരുന

ഒനകാര  കകാസത്തില്  പഠത്തിക്കുന  ഒരു  കുട്ടത്തികസ  നല്കത്തിയത്തിരുനതസ.   ഞങ്ങള  ഇതപ്പെകാള

ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാള നകകാടുതത്തിരുനതസ 2250 രൂപയകാണസ.  ഏതസ ഗവണ്നമന്റെകായകാലുര

നടപ്പെകാകത്തിയ  കകാരരങ്ങള  അരഗശകരത്തികകാന  സകാധത്തികണര.   ഞകാന  നവറുനത

വത്തിമര്ശത്തിക്കുനതല.    ഒരു ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ   നചയകാന സകാധത്തിക്കുന കകാരരങ്ങനളലകാര

ഞങ്ങള  നചയത്തിട്ടുണസ.   ഇകകാരരര  ഭരണപകതത്തിരത്തിക്കുന  എര.എല്.എ.-മകാര്ക്കുര
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തബകാധരമുള്ളതകാണസ.   നത്തിങ്ങനളതപ്പെകാനല  ഞങ്ങള  പ്രതത്തിപകവുര  ഭരണപകവുര

തനകാകത്തിയല കകാരരങ്ങള നടപ്പെകാകത്തിയതസ.   പ്രതത്തിപകത്തുള്ളവര്കസ നകകാടുതതത്തിനന്റെ

കണകകളുര  ഞങ്ങളക്കുണസ.   ഒരു  കകാരരവുര  പകതഭദതതകാടുകൂടത്തി  ഞങ്ങള

നചയത്തിട്ടത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷകകാലരനകകാണസ നചയകാവുന കകാരരങ്ങള എലകാ

തമഖലയത്തിലുര,  നത്തിങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചു  കഴത്തിഞ്ഞകാല്,  ഞങ്ങള  നചയത്തിട്ടുണസ.

അതത്തിനന്റെ  തുടര്ചയകായത്തി  നത്തിങ്ങളുര  കുറചസ  കകാരരങ്ങള  നചയ്യുന.  അതത്തില്

ഞങ്ങളകസ  സതന്തകാഷതമയള.  ഒനരകാറകകാരരര  കൂടത്തി  പറഞ്ഞുനകകാണസ  ഞകാന

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  കത്തിഫ്ബത്തിനയ  കുറത്തിചസ

ഇവത്തിനട ഒരുപകാടസ ചര്ച നടന. കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ വരുന പണര ഇവത്തിനട വരുന

നത്തിതകപര....ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനശ,  ഇഡൗ  വരുന  നത്തിതകപര

എങ്ങനനയകാണസ  അങ്ങസ  തത്തിരത്തിച്ചുനകകാടുക്കുനതസ?  അങ്ങസ  ഇതത്തില്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ  "എലകാ  വര്ഷവുര  ആഗസസ  മകാസതത്തിനന്റെ  അവസകാന

പ്രവര്തത്തിദത്തിവസതത്തിനസ മുനപസ ഗവണ്നമന്റെത്തില്നത്തിനര ലഭത്തിതകണ ഫണസ മുഴുവന

ലഭരമകാക്കുനമനസ  ഉറപ്പു വരുത്തുര.''  ഏതസ  ഫണകാണസ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതസ;  അങ്ങസ

ഇവത്തിനട പറഞ്ഞ തമകാതട്ടകാര് വകാഹന നത്തികുതത്തിയനട ഫണസ മകാത്രമകാതണകാ;  അതല
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നപതട്രകാളത്തിനന്റെ നസസസ മകാത്രമകാതണകാ; ഇഡൗ രണസ ഫണ്ടുര കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ വന

കഴത്തിഞ്ഞകാല്  ഇതസ  വച്ചുനകകാണസ  ഇത്രയര  വലത്തിയ  നത്തിതകപത്തുക  നമുകസ

നകകാടുകകാന  കഴത്തിയതമകാ?  ഞങ്ങളുനട  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലത്തുര  നപതട്രകാളത്തിനസ

നസസസ ഏര്നപ്പെടുതത്തി.  നപതട്രകാളത്തിനസ  നസസസ ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള ഒരു ലത്തിറര്

നപതട്രകാളത്തിനസ  ഒരു  രൂപ  ലഭത്തിക്കുതമ്പകാള  ഞങ്ങള  അനപതസ  നനപസ

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ  നകകാടുത്തു,  അനപതസ  നനപസ  ഹഡൗസത്തിരഗത്തിനസ  നകകാടുത്തു.

അങ്ങനന  200  തകകാടത്തി  രൂപ  നപതട്രകാളത്തിനന്റെ  നസസത്തിലൂനട  ഞങ്ങള

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ  നകകാടുത്തു.  തമകാതട്ടകാര്  വകാഹന  നത്തികുതത്തിയത്തില്നത്തിനര

ലഭരമകാകുന  പണവുര  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ  നകകാടുത്തു.  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  എന

വകുപ്പെസ,  1,500  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ  എനകാണസ  അങ്ങസ

പറഞ്ഞതസ.  1,500  തകകാടത്തി  രൂപ  ഇതപ്പെകാളതനന  നകകാടുത്തുതശര്കകാനുണസ.

4,500  തകകാടത്തി രൂപയനട അടങല് പ്രവൃതത്തികള നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

ഇതപ്പെകാള  നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന  തമകാതട്ടകാര്  വകാഹന  നത്തികുതത്തിയനട  ഫണ്ടുര

അതുതപകാനല  തനന  നപതട്രകാളത്തിനന്റെ  നസസ്സുനമകാനക  അവത്തിനടനത്തിനസ  ഇതങ്ങകാട്ടസ

എടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  പത്തിനന  എന്തത്തിനകാണസ  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.;   പത്തിനന  എന്തസ

പദ്ധതത്തിയകാണസ  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  നടപ്പെകാക്കുനതസ?  ഒരു  കകാരരരകൂടത്തി  പറഞ്ഞസ
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അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  ഞങ്ങളത്തിതത്തിനന  സസ്വപ്നപദ്ധതത്തിനയനസ  പറയനതസ

മനറകാനര നകകാണല. ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട നത്തിങ്ങളകസ ലഭത്തിക്കുന വരുമകാനര, ആ

വരുമകാനതത്തിനനുസരത്തിചസ  നത്തിങ്ങള  നചലവഴത്തിക്കുതമ്പകാള  ഞങ്ങളകതസ

മനസത്തിലകാകകാന കഴത്തിയര.  പതക ഇനസ ഭൂരത്തിഭകാഗര പദ്ധതത്തികളുര കനണതകാന

തപകാകുന  പണതത്തില്  നത്തിനകാണസ  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുളളതസ.  അങ്ങനന  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു

കഴത്തിഞ്ഞകാല് അതത്തിനന സസ്വപ്നപദ്ധതത്തി  എനലകാനത ഞങ്ങള മനറന്തസ തപരത്തിട്ടകാണസ

വത്തിളത്തിക്കുക?  ശശ.  വത്തി.  റത്തി.  ബല്റകാര  ഇവത്തിനട  വരക്തമകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിതല;

ബഡ്ജറത്തില്  നശകത്തി  വചത്തിട്ടുള്ള  പണതത്തില്നത്തിനസ  അനുവദത്തികണര  എനകാണസ

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ  അലകാനത  സസ്വപ്ന  പദ്ധതത്തിയത്തില്നത്തിനസ  അനുവദത്തികണര

എനല.  അങ്ങയനട  സസ്വപ്നര  നടകതട്ട  എനസ  ഞകാന  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  പതക

സസ്വപ്നര  നടക്കുതമ്പകാള  യകാനതകാരു  സരശയവുര  തവണ  തകരളതത്തില്  ഇനസ

നത്തിലവത്തിലുള്ള  സരവത്തിധകാനനത  പൂര്ണ്ണമകായര  തകര്ക്കുന  രശതത്തിയത്തിതലയസ

കകാരരങ്ങള തപകാകുകയകാണസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിതലയസ ഒരു ഫണ്ടുര ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റുവഴത്തി

നചലവഴത്തികത്തില.  പതക  ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റുകളത്തില്നത്തിനസ  കത്തിട്ടുന  ഫണസ  മുഴുവന

നത്തിങ്ങള കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ വയ്ക്കുര.  അതപ്പെകാള ഗവണ്നമന്റെസ ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റെസ വഴത്തി

കകാരരങ്ങള നചലവഴത്തികത്തില, വരുമകാനര നത്തിങ്ങള ഇതത്തിതലയസ നകകാണ്ടുവരുര. എത്ര
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തകകാടത്തി  നത്തിതകപര  നകകാണ്ടുവനകാലുര  അതത്തിനസ  പലത്തിശ  നകകാടുകകാന  ഇതസ

തത്തികയതമകാ?  എന്തത്തിനകാണസ  ഇതസ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂനട  നകകാണ്ടുവരുനതസ?  ഇതസ

നത്തിലവത്തിലുള്ള ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റെത്തിലൂനട നടപ്പെകാകത്തിയകാല് തപകാനര? 

മത്തി  .   നഡപനട്ടത്തി സശകര് : പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ...   പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ...

ശശ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്കുമകാര് :  സര്,  ഞകാന അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.

കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷകകാലനത  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങനള

അരഗശകരത്തിച്ചുനകകാണസ മുതനകാട്ടുതപകാകകാന ഇഡൗ ഗവണ്നമന്റെസ തയകാറകാകണര എനസ

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുനകകാണസ ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.

ശശ  .    ജത്തി  .    എസസ  .    ജയലകാല്:  സര്,  ഞകാന  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ. 

"എലകാര നശത്തിച്ചു തപകാവത്തില 

വലതുര തശഷത്തിക്കുനമനസ വത്തിചകാരത്തിതക 

എനന്തന്റെത്തിനതന കരളത്തിലകാനനവുര മത്തിഴത്തിയത്തില് വത്തിശസ്വകാസവുര

പുതത്തിയ ഭകാവത്തിയനട നതളത്തിവകാര്ന നനജവ പ്രഭകാവവുര" 

ഇതസ ശശ. പുനലൂര് ബകാലനന്റെ നകാലസ വരത്തികളകാണസ. തത്തിരത്തിച്ചുവരവത്തിനന്റെ, പുതത്തിയ

പ്രതശകയനട സമയമകാണസ  ഇഡൗ ബഡ്ജറസ.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുനമനത്തി ഇവത്തിനട


