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രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    എസന്  .    ശര്മ  : സര്,  ഈ  കേഴെത്തിഞ്ഞെ  പതത്തിനഭലഭസം  രകേരേള  നത്തിയമേസഭഭ

ടതരേടഞ്ഞെടുപ്പെത്തില്  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതവ്യ  മുനണത്തികന്  ചരേത്തിത്ര  വത്തിജയസം  നല്കേത്തി

അധത്തികേഭരേതത്തിരലയ്ക്കന്  എതത്തിച രകേരേളതത്തിടല എല്ലഭ വത്തിഭഭഗസം ജനങ്ങടളയുസം ഞഭന്

ഈ അവസരേതത്തില് അഭത്തിവഭദവ്യസം  ടചയ്യുകേയഭണന്.   ജനങ്ങള് അര്പ്പെത്തിച വത്തിശശഭസസം

കേഭത്തുസൂകത്തിചടകേഭണ്ടെന്  അഴെത്തിമേതത്തിരേഹത്തിതവസം  വത്തികേസരനഭന്മുഖവസം

മേതനത്തിരേരപകവമേഭയ രകേരേളസം രൂപടപ്പെടുത്തുനതത്തിനന്  സഖഭവന്  പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയന്

രനതൃതശസം നല്കുന ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതവ്യ മുനണത്തി ഗവണ്ടമേന്റെന് ചരേത്തിത്രതത്തിടല

ശരദ്ധയമേഭയ  പങ്കുവഹത്തിചന്  മുരനറുടമേനന്  ഞങ്ങള്കന്  ഉറപ്പുണ്ടെന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞെ  അഞന്

വര്ഷകഭലസം  ഈ  സസംസഭനതന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ

നയങ്ങള്ടകതത്തിരേഭയത്തി  വത്തിട്ടുവശഴ്ചയത്തില്ലഭടത  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതവ്യ  പ്രസഭനസം

നത്തിയമേസഭയ്ക്കകേത്തുസം പുറത്തുസം നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള രപഭരേഭടതത്തിടന്റെയുസം തവ്യഭഗതത്തിടന്റെയുസം

സഹനതത്തിടന്റെയുസം  സമേരേതത്തിടന്റെയുസം  മേഭര്ഗ്ഗതത്തിലൂടടെ  സമേരരേഭത്സുഹമേഭയത്തി  വളര്ന്നു

വന  ഒരു  ജനകേശയമേഭയ  ഉത്പനമേഭണന്  ഇനന്  അധത്തികേഭരേതത്തിടലതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

എല്.ഡത്തി.എഫന്. ഗവണ്ടമേന്റെന്.  ജനങ്ങള് അര്പ്പെത്തിച വത്തിശശഭസസം കേഭത്തുസൂകത്തികഭനുസം

ജനരകമേ  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ജനങ്ങള്കന്  അനുഭവരവദവ്യമേഭകത്തിടകഭണ്ടെന്
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സമേസതലങ്ങരളയുസം സ്പെര്ശത്തിച പ്രസസംഗമേഭണന് രകേരേളഭ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുരവണ്ടെത്തി രകേരേളഭ

ഗവര്ണര്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  സര്വനഭശതത്തിടന്റെ  വഴെത്തികേളത്തിലൂടടെ  അപഥസഞഭരേസം

നടെതത്തിയ  യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  നയതത്തിരനറ  തത്തിരേത്തിചടെത്തി  പരേഭജയതത്തില്  നത്തിന്നുസം

തത്തിരേത്തിചറത്തിയുനതത്തിനുരപഭലുസം  അവര്കന്  കേഴെത്തിയുനത്തില്ല  എനന്  പറരയണ്ടെത്തിവരുനതത്തില്

രഖദമുണ്ടെന്.  1947  ആഗസന്  15-നന്  രശഷമുള്ള,  വത്തിരശഷത്തിചസം  ഭഭഷഭടെത്തിസഭനതത്തില്

സസംസഭനങ്ങളുടടെ രൂപശകേരേണതത്തിനന് രശഷസം രകേഭണ്ഗ്രസന് ഇതുരപഭടല അകേടപ്പെട

ഗുരുതരേവസം  അസഭധഭരേണവമേഭയ  ഒരു  പ്രതത്തിസനത്തി  ഇതത്തിനുമുടമ്പഭരേത്തികലുസം

അഭത്തിമുഖശകേരേത്തിരകണ്ടെത്തി വനത്തിടത്തിടല്ലനന് ഞഭന് കേണകഭക്കുന്നു.  ചത്തിലരപ്പെഭള് രകേന്ദ്രവസം

സസംസഭനവസം  രകേഭണ്ഗ്രസന്  രനതൃതശതത്തിലഭയത്തിരേത്തിക്കുസം  ഭരേണസം.   ചത്തിലരപ്പെഭള്

രകേന്ദ്രതത്തില്  രകേഭണ്ഗ്രസന്  രനതൃതശതത്തിലുസം  സസംസഭനതന്  ഇതരേ

സര്കഭരുമേഭയത്തിരേത്തിക്കുസം.  1977-ല് രകേഭണ്ഗ്രസത്തിടന രകേന്ദ്ര അധത്തികേഭരേതത്തില് നത്തിന്നുസം

ജനങ്ങള്  നശകസംടചയ്തരപ്പെഭള്  സസംസഭനതന്  രകേഭണ്ഗ്രസന്  രനതൃതശസം

അധത്തികേഭരേതത്തില് വന്നു.  സസംസഭനത്തുസം  രകേന്ദ്രതത്തിലുസം ഒരരേ സമേയസം രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിനു

ഭരേണസം  നഷ്ടടപ്പെടുന  സത്തിതത്തിവത്തിരശഷസം  അതവ്യപൂര്വമേഭയത്തിട്ടു  മേഭത്രമേഭണന്

ടതഭണ്ണൂറുകേളുടടെ  അവസഭനതത്തില്  ഇനവ്യ  ദര്ശത്തിചതന്.  ഇരപ്പെഭള്  രകേന്ദ്രതത്തിലുസം

സസംസഭനതത്തിലുസം  രകേഭണ്ഗ്രസ്സന്  ഭരേണതത്തില്  നത്തിന്നുസം  ഒഴെത്തിവഭകടപ്പെട്ടു
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കേഴെത്തിഞ്ഞെത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇനവ്യയത്തിലുസം  രകേരേളതത്തിലുസം  തുടെര്ന്നുവന  ജനവത്തിരുദ്ധ

നയങ്ങള്കന് ജനങ്ങള് നല്കേത്തിയ കേനത തത്തിരേത്തിചടെത്തിയഭടണന തത്തിരേത്തിചറത്തിവന് ഇനത്തിയുസം

ഉണ്ടെഭരകേണ്ടെതഭയത്തിടത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ആരഗഭളവത്കേരേണസം  സൃഷ്ടത്തിച  ഭശകേരേമേഭയ

അസന്തുലത്തിതഭവസയുസം  പ്രകൃതത്തിനഭശങ്ങള്കന്  ടവടെത്തിമേരുനത്തിട്ടുടകേഭണ്ടെത്തിരേത്തിക്കുന

ഇകഭലതന്  ഒരു  ജനകേശയ  ബദല്  നയപരേമേഭയത്തി  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  രകേരേളതത്തിടല

ജനങ്ങളുടടെ  മുനത്തില്  നത്തിര്രദ്ദേശത്തിക്കുന്നുടവന്നുള്ളതുസം  പ്രതത്തിസനത്തിടയ  തുടെര്നന്

അരേഭജകേതശതത്തിലുസം  അനഭഥതശതത്തിലുസം  അകേടപ്പെട്ടുരപഭയ  ഒരു  ജനതയ്ക്കന്

രനതൃസഭനശയമേഭയ ഒരു ജനകേശയ ബദല് എന ആത്മവത്തിശശഭസമേഭണന് ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തില് ഉള്ളടെകസം ടചയ്തത്തിരേത്തിക്കുനടതനന് പ്രകേടെമേഭണന്.  ആരഗഭള സഭമ്പതത്തികേ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്  നത്തിന്നുസം  ഇനവ്യ  രവറത്തിട്ടുനത്തില്ക്കുനത്തില്ല.  സഭമ്പതത്തികേ  നയങ്ങളുടടെ

കേഭരേവ്യതത്തില് ഒരു നഭണയതത്തിടന്റെ രേണ്ടു വശമേഭണന്  രകേഭണ്ഗ്രസസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുസം.

സഭമ്പതത്തികേ  പരേത്തിഷഭരേങ്ങളുടടെ  ചവത്തിരടറന്  തകേര്നടെത്തിയുന  ജനലകങ്ങള്കന്  ഒരു

സസംസഭന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  പരേത്തിമേത്തിതമേഭയ  അധത്തികേഭരേ  അവകേഭശങ്ങള്

ഉപരയഭഗത്തിചടകേഭണ്ടെന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ആശശഭസനടെപടെത്തികേള്

സശശകേരേത്തിക്കുടമേന്നുള്ളതന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  പുനര്നത്തിര്മഭണതത്തിനന്  ദശര്ഘദര്ശനസം

ടചയ്യുന  അടെത്തിതറയുമേഭയത്തിരേത്തിക്കുസം  രൂപടപ്പെടുതത്തിടയടുക്കുകേ.  ആധുനത്തികേ  കൃഷത്തി
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രേശതത്തിരയഭടടെഭപ്പെസം  വവ്യഭവസഭയത്തികേ  -  ടഎ.ടെത്തി  രമേഖലകേളുടടെ  വളര്ചയ്ക്കുസം

ദശര്ഘവശകണരതഭടടെയുള്ള  നടെപടെത്തികേള്ക്കുസം  പരേമ്പരേഭഗത  വവ്യവസഭയങ്ങളത്തിടല

ടതഭഴെത്തിലഭളത്തികേള്ക്കുസം,  പഭവടപ്പെടവര്ക്കുസം,  നത്തിസശരേഭയ  ജനസമൂഹതത്തിനുസം

സമ്പൂര്ണ്ണമേഭയ സഭമൂഹവ്യ സുരേക ഉറപ്പുവരുത്തുടമേന്നുള്ള പ്രഖവ്യഭപനവസം വത്തിദവ്യഭഭവ്യഭസ

ആരരേഭഗവ്യ  രമേഖലടയ  വത്തില്പ്പെനചരേകഭകത്തി  മേഭറഭടത  ഗുണനത്തിലവഭരേരതഭടടെ

രസവനസം  പ്രദഭനസം  ടചയഭന്  കേഴെത്തിയുടമേന്നുള്ള  പ്രഖവ്യഭപനവസം  മേനുഷവ്യരേഭയത്തി

പത്തിറനവര്കന്  ആത്മവത്തിശശഭസസം  പകേരുനതഭണന്.  അഴെത്തിമേതത്തിരേഹത്തിതമേഭയ  ഭരേണ

സസംവത്തിധഭനടമേന  സസംസഭന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഇകൗടുറ  പ്രഖവ്യഭപനസം

അഴെത്തിമേതത്തികഭര്കന് ഇകൗ സര്കഭര് ഒരു രപടെത്തിസശപ്നവസം സതവ്യസനര്കന് ഇകൗ സര്കഭര്

ഒരു  വഴെത്തികേഭടത്തിയുസം  ആയത്തിരേത്തിക്കുടമേനന്  പറയഭന്  ഞഭന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്.

അഴെത്തിമേതത്തിയുടടെ  കേഭരേവ്യതത്തില്  വത്തിട്ടുവശഴ്ച  ഇല്ലഭത  നയമേഭയത്തിരേത്തിക്കുടമേന  ഗവര്ണറുടടെ

പ്രസസംഗവസം  മുഖവ്യമേനത്തിയുടടെ  പ്രസഭവനയുസം  രകേരേള  സമൂഹതത്തില്  ടപഭതുരവ

ആത്മവത്തിശശഭസസം  ജനത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുണ്ടെന്.  എല്ലഭ  വകുപ്പുകേളുസം  നത്തിര്ബനമേഭയുസം  വത്തിവരേങ്ങള്

ടവളത്തിടപ്പെടുതണടമേനതുസം  ടടെണ്ടെര്  നടെപടെത്തികേള്  ഇ-ടടെണ്ടെര്  ആകണടമേന്നുള്ളതുസം

പ്രവര്തത്തികേളുടടെ  ഗുണനത്തിലവഭരേസം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനന്  സസംവത്തിധഭനസം

ഏര്ടപ്പെടുതത്തിയുസം  സഭധനങ്ങള്കന്  ഇ-ടപ്രഭകേക്യുവര്ടമേന്റെന്  ഏരകേഭപ്പെത്തിപ്പെത്തിചസം  സര്കഭര്



Uncorructed/Not for publication
15

സര്വശസത്തില് സലസംമേഭറതത്തിനന് സുതഭരേവ്യമേഭയ മേഭനദണ്ഡങ്ങള് ഏര്ടപ്പെടുതത്തിടകഭണ്ടുസം

എല്ലഭ സശയസംഭരേണ സഭപനങ്ങളത്തിലുസം ടപഭതുമേരേഭമേതന് പ്രവൃതത്തികേള്കന് രസഭഷവ്യല്

ഓഡത്തിറന്  നത്തിര്ബനമേഭക്കുടമേന്നുള്ളതുസം മേരേഭമേതന് പ്രവൃതത്തികേളുടടെ ഓരരേഭ ഘടതത്തിലുസം

പ്രസക്തമേഭയ  വത്തിശദഭസംശങ്ങള്  ഏടതഭരു  പകൗരേനുസം  മേനസത്തിലഭകഭന്

സഭദ്ധവ്യമേഭകുസംവത്തിധസം ജത്തി.ടഎ.എസന്.  അടെത്തിസഭനമേഭകത്തിയുള്ള സുതഭരേവ്യ സസംവത്തിധഭനവസം

ടപഭതുനത്തിരേശകണവസം ഏര്ടപ്പെടുത്തുടമേന്നുള്ള നയവസം അഴെത്തിമേതത്തിരേഹത്തിത രകേരേളതത്തിടന്റെ

അടെത്തിതറയ്ക്കന്  ഏറവസം  സുശക്തമേഭയ  പങന്  വഹത്തിക്കുവഭന്  കേഴെത്തിയുന  ഒനഭയത്തി

രകേരേളതത്തിടല  ജനങ്ങള്  കേണകഭക്കുന്നു.  സസംസഭനസം  ഗുരുതരേമേഭയ  സഭമ്പതത്തികേ

പ്രതത്തിസനത്തി   രനരേത്തിടുന  ഒരേസഭധഭരേണമേഭയ സഭഹചരേവ്യതത്തില്  എതത്തിനത്തില്ക്കുന്നു.

2016-17-ല്  കേഴെത്തിഞ്ഞെ   13-ാം  സഭയത്തില്  അവസഭനസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറന്

രരേഖകേളുസം  വത്തിരേല്  ചൂണ്ടുനതന്  ഇതുതടനയഭണന്.   ആസത്തിയന്  കേരേഭര്

നടെപ്പെത്തിലഭകത്തിയരതഭടടെ  രകേരേളതത്തിടല  നഭണവ്യവത്തിളകേള്  വമ്പത്തിച  പ്രതത്തിസനത്തി

രനരേത്തിടുന്നു.   ആസത്തിയഭന്  കേരേഭറത്തിടനതത്തിരേഭയത്തി   രകേരേളതത്തില്  രപഭരേഭടസം  നടെന്നു

വനരപ്പെഭള്  അതത്തിടന  പരേത്തിഹസത്തിക്കുകേയുസം  ആരകപത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ്തത്തിരുന്നു.

കേണ്ടെറത്തിയുനതത്തിടന്റെ  സഭനതന്  ഇനന്  ടകേഭണ്ടെറത്തിയുന  അനുഭവമേഭണന്  നമ്മുടടെ
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സസംസഭനതത്തിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയത്തില്  ആസത്തിയഭന്  കേരേഭര്  വരുതത്തിവചതന്  എന

കേഭരേവ്യസം  പ്രരതവ്യകേസം  പ്രസഭവത്തിക്കുകേയഭണന്.   രകേരേള  സമ്പദ്ഘടെന  തഭങ്ങത്തി

നത്തിര്ത്തുനതത്തില്  പ്രധഭന  പങ്കുവഹത്തിക്കുന  ഗള്ഫന്  വരുമേഭനതത്തില്  വലത്തിയ  ഇടെത്തിവന്

വരേഭന്  രപഭകുകേയഭണന്.  ഇതരേടമേഭരു  അവസ  നമ്മുടടെ  വഭര്ഷത്തികേ  സഭമ്പതത്തികേ

വളര്ചടയ മൂനന് നഭലന് ശതമേഭനമേഭയത്തി ചുരുക്കുടമേനഭണന് ഇകരണഭമേത്തികേന് റത്തിവസ്യൂ തടന

വവ്യക്തമേഭകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ഇതരേടമേഭരു  സത്തിതത്തിവത്തിരശഷസം  കേടുത  സഭമ്പതത്തികേ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിരലകന്  നഭടെത്തിടന  എതത്തിക്കുടമേനന്  മേനസ്സത്തിലഭകത്തി

ദശര്ഘവശകണരതഭടടെയുള്ള  ഒരു  സമേശപനസം  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്

സശശകേരേത്തിചത്തിരുനത്തില്ല  എന്നുളളതുസം  ഇതത്തിനന്  കേഭരേണമേഭയത്തിതശരുന്നു.   വത്തികേസന

രനടങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കഭര് ഒരുപഭടെന്  ടകേഭടത്തിരഘഭഷത്തിചത്തിരുടനങത്തിലുസം

സമ്പദ്ഘടെന  അതശവ  ഗുരുതരേഭവസയത്തിലഭയത്തിരുന്നുടവനന്  അകഭലടത

കേണക്കുകേള് വവ്യക്തമേഭക്കുന്നു.  കേഴെത്തിഞ്ഞെ എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കഭരേത്തിടന്റെ കേഭലതന് 7.6

ശതമേഭനമേഭണന്  സമ്പദ്ഘടെനയത്തില്  വളര്ചഭ  നത്തിരേകന്  കേഭണത്തിചത്തിരുനടതങത്തില്  6.1

ശതമേഭനടമേന  നത്തിരേകത്തിലഭണന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കഭരേത്തിടന്റെ  കേഭലതന്
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സമ്പദ്ഘടെനയുടടെ  വളര്ചഭ  നത്തിരേകന്  കേഭണത്തിക്കുനതന്.   1980-കേളുടടെ

അവസഭനരതഭടുകൂടെത്തി  രകേരേളതത്തിടല  സഭമ്പതത്തികേ  വളര്ച  രദശശയ

ശരേഭശരേത്തിടയകഭള്  മേത്തികേചതഭയത്തിരുന്നു.   എനഭല്  1980-കേള്ക്കുരശഷസം  രദശശയ

ശരേഭശരേത്തിടയകഭള്  ഏറവസം  പത്തിരനഭടന്   രകേരേളസം  രപഭയതന്  ഇകൗ  കേഴെത്തിഞ്ഞെ

വര്ഷമേഭയത്തിരുന്നു  എനതന്  നഭസം  ഇകൗ  അവസരേതത്തില്  പ്രരതവ്യകേസം

നത്തിരേശകത്തിരകണ്ടെതഭയത്തിട്ടുണ്ടെന്.   രകേരേളതത്തിടന്റെ ഉലഭദന രമേഖലയത്തിടല ദുര്ബലഭവസ

പരേത്തിഹരേത്തിക്കുകേടയനതഭണന് രകേരേള വത്തികേസനടത മുന്രപഭട്ടു ടകേഭണ്ടുരപഭകുനതത്തില്

അനത്തിവഭരേവ്യമേഭയത്തിട്ടുളളതന്.   ഇകൗ  രമേഖല  തകേര്ന്നുടകേഭണ്ടെത്തിരേത്തിക്കുന്നു  എന്നുളളതഭണന്

വസ്തുത.    കേഴെത്തിഞ്ഞെ  സഭമ്പതത്തികേ  വര്ഷസം  കേഭര്ഷത്തികേ  വളര്ച  4.67 ശതമേഭനമേഭയത്തി

കുറഞ്ഞെത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.   വവ്യവസഭയ രമേഖലയുസം തകേര്ചയത്തിലഭണന്.   ടപഭതുരമേഖലഭ

സഭപനങ്ങള് നഷ്ടതത്തിരലകന് കൂപ്പുകുതത്തി.  പുതത്തിയ വന്കേത്തിടെ വവ്യവസഭയങ്ങടളഭന്നുസം

വന്നുകേഴെത്തിഞ്ഞെത്തിടത്തില്ല.   ടകേടത്തിടെ  നത്തിര്മഭണ  രമേഖലയുടടെ  വളര്ചയുസം

മേനശഭവത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.   ഗള്ഫന് രമേഖലയുടടെ പ്രതത്തിസനത്തിയുടടെ പശഭതലതത്തില്

രസവന  രമേഖലയുടടെ  വളര്ചയുസം  മുരേടെത്തിപ്പെത്തിടന  അഭത്തിമുഖശകേരേത്തിച  തുടെങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.
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ഇകൗ ഗുരുതരേമേഭയ സഭഹചരേവ്യങ്ങള് മേറത്തികേടെക്കുനതത്തിനുളള പദ്ധതത്തികേടളഭന്നുസം കേഴെത്തിഞ്ഞെ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേഭലതന്  ഇല്ലഭയത്തിരുന്നു.   28000  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  പദ്ധതത്തി

നടെപ്പെത്തിലഭക്കുടമേനഭണന്  കേഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷസം  പ്രഖവ്യഭപത്തിചടതങത്തില്  അതത്തിടന്റെ

പകുതത്തിരപഭലുസം എത്തുകേയത്തില്ല എനതഭണന് യഭഥഭര്തവ്യസം.   ഇടകഭല്ലടത മേഭത്രമേല്ല,

കേഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷസം പദ്ധതത്തിയുടടെ അടെങല് 22762 രകേഭടെത്തി രൂപയഭയത്തിരുന്നു.  സത്തി.എ.ജത്തി.

യുടടെ  കേണകന്  പ്രകേഭരേസം  61   ശതമേഭനസം  മേഭത്രരമേ  ടചലവഴെത്തിചത്തിട്ടുളള.    അതഭയതന്

കേഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷസം ടചലവഭകേഭടത ലഭപഭയതന്   10000  രകേഭടെത്തി  രൂപ വരുസം.   നടെപ്പു

വര്ഷരതതുസം  കൂടെത്തി  രചര്ക്കുരമ്പഭള്  ഏകേരദശസം  26000  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ

പദ്ധതത്തികേളഭണന്  പണമേത്തില്ലഭതതത്തിനഭല്  നടെപ്പെത്തിലഭകഭന്  കേഴെത്തിയഭടത  രപഭയതന്.

ആസൂത്രണതത്തിടന്റെ  ദഭരേത്തിദ്രവസം,  സഭമ്പതത്തികേ  അചടെകമേത്തില്ലഭയ്മയുസം,  വത്തിവഭ

സമേഭഹരേണതത്തിടന്റെ  കുറവസം  ഇകൗ  അവസയത്തിരലകന്  രകേരേളടത

ടകേഭടണ്ടെതത്തിക്കുകേയഭണ്കേഴെത്തിഞ്ഞെ  അഞ്ചു  വര്ഷകഭലസം  ടകേഭണ്ടെന്   യു.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടചയ്തതന്.   ഇകൗ സസംസഭനതത്തിടന്റെ പ്രതത്തിസനത്തിടയ അതത്തിജശവത്തികഭന്

കേഴെത്തിയുന  അഴെത്തിമേതത്തിരേഹത്തിതവസം  വത്തികേസരനഭന്മുഖവസം  മേതനത്തിരേരപകവമേഭയ



Uncorructed/Not for publication
19

കേഭഴ്ചപ്പെഭടെഭണന്  ഇകൗ  തത്തിരേടഞ്ഞെടുപ്പെത്തില്  രകേരേളതത്തില്  ജനങ്ങളുടടെ  മുന്പത്തില്

ഇടെതുപകജനഭധത്തിപതവ്യ പ്രസഭനസം സമേര്പ്പെത്തിചതന്.    അതന് രകേരേളതത്തിടല ജനങ്ങള്

സശശകേരേത്തിച.   മേത  നസ്യൂനപകങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്  ഉയര്ന്നു  വന  അരേകത്തിതഭവസയുസം

ഉത്കേണ്ഠയുസം  അവര്കന്  രനരേത്തിരടെണ്ടെത്തിവരുന  ടവല്ലുവത്തിളത്തികേടളയുസം  അതത്തിജശവത്തികഭന്

രകേഭണ്ഗ്രസ്സന്  പഭര്ടത്തികന്  കേരുതന്  നഷ്ടടപ്പെടത്തിരേത്തിക്കുന്നു  എന്നുസം  അതത്തില്

വത്തിശശഭസമേര്പ്പെത്തികഭന്  കേഴെത്തിയത്തിടല്ലന്നുമുളള  ചത്തിനയുസം  രകേരേള  സമൂഹതത്തില്

ശക്തത്തിടപ്പെടുകേയുസം, ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതവ്യ പ്രസഭനതത്തിനന് അതത്തിനു കേഴെത്തിയുടമേന്നുളള

വത്തിശശഭസസം  ജനങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്  ശക്തമേഭയത്തി  വളര്ന്നു  വരേത്തികേയുസം  ടചയ.

രദശശയഭടെത്തിസഭനതത്തില് രകേഭണ്ഗ്രസ്സന്  പഭര്ടത്തിക്കുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുസം  വവ്യതവ്യസമേഭയ

ഒരു  രേഭഷശയ  നയസം  ഉടണ്ടെനന്  ഇകൗ  രകേരേളടത  കേഭലതത്തിടന്റെ  മുന്പത്തില്

കേണ്ണഭടെത്തിരപഭടല  കേഭണത്തിചടകേഭടുകഭന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  നയതത്തിനന്  കേഴെത്തിഞ

എന്നുളളതുസം  വളടരേ  പ്രധഭനമേഭണന്.  ഇവത്തിടടെ  മേടറഭരു  പ്രചരേണസം  നടെക്കുന്നുണ്ടെന്.

ഗുജറഭതന്  രമേഭഡല്  എന  പ്രചരേണസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രദശശയ  അടെത്തിസഭനതത്തില്

സസംസഭനങ്ങളത്തില് ഇവത്തിടടെ  രകേരേളതത്തിലുസം  പ്രചരേണസം നടെതത്തി.   ആരരേഭഗവ്യതത്തിടന്റെ
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കേഭരേവ്യതത്തിലുസം,  വത്തിദവ്യഭഭവ്യഭസതത്തിടന്റെ  കേഭരേവ്യതത്തിലുസം,   സഭമൂഹവ്യരകമേതത്തിടന്റെ

കേഭരേവ്യതത്തിലുസം  മേതസകൗഹഭര്ദ്ദേതത്തിടന്റെ  കേഭരേവ്യതത്തിലുസം  ജനഭധത്തിപതവ്യ  രബഭധതത്തിടന്റെ

കേഭരേവ്യതത്തിലുടമേല്ലഭസം ഗുജറഭതത്തിരനകഭള് മേത്തികേച സസംസഭനമേഭണന് രകേരേളടമേന്നുളളതന്

അഭത്തിമേഭനരതഭടു കൂടെത്തി നമുകന് പറയഭന് കേഴെത്തിയുസം.  സസംസഭനസം ഇനന് വഭയ്പടയടുക്കുന

തുകേയുടടെ  70-80  ശതമേഭനരതഭളസം നത്തിതവ്യനത്തിദഭന ടചലവത്തിനുരവണ്ടെത്തി

ടചലവഴെത്തിരകണ്ടെത്തി  വരുന്നു.   കേഭല്കുതത്തി  നടെക്കുന  ഒരു  മേനുഷവ്യന്  തലകുതത്തി

നടെനഭല്  എത്രകേഭലസം  നടെരകണ്ടെത്തി  വരുസം  എന  അവസയത്തിരലകന്  ഇകൗ

സസംസഭനതത്തിടന്റെ സഭമ്പതത്തികേസത്തിതത്തി പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില് അകേടപ്പെട്ടു കേഴെത്തിഞ്ഞെത്തിട്ടുണ്ടെന്.

മേറ്റു  രൂപതത്തില്  പറഞ്ഞെഭല്  കുഴെപ്പെങ്ങളുടടെ  കുഴെപ്പെസം  എന  രൂപതത്തിരലകന്,   ഒരു

ചഭക്രത്തിയഭര് കുഴെപ്പെസം എനതത്തിരലകന് - അതത്തിരലകന് എതത്തിയത്തിടത്തില്ല, പരക അതത്തിരലകന്

എത്തുന  വത്തിധതത്തിരലകന്  കുഴെപ്പെങ്ങളുടടെ  ഒരു  കുഴെപ്പെതത്തിരലകന്  ഇകൗ

സസംസഭനതത്തിടന്റെ എടുക്കുന വഭയ്പയുടടെ  70-80  ശതമേഭനസം ഇവത്തിടടെ ശമ്പളതത്തിനുസം

നത്തിതവ്യനത്തിദഭന  ടചലവത്തിനുസം  രവണ്ടെത്തി  ടകേഭടുരകണ്ടെത്തി  വരുന്നു  എന  അതശവ

ഗകൗരേവരമേറത്തിയ സഭഹചരേവ്യടത അതത്തിജശവത്തികഭനുളള ദൃഢനത്തിശയസം ടചയടകേഭണ്ടുളള

ഉതരേവഭദത്തിതശരതഭടുകൂടെത്തിയുളള  ദകൗതവ്യമേഭണന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ
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പ്രസസംഗതത്തിലൂടടെ  സസംസഭന ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനു രവണ്ടെത്തി ഉറപ്പു നല്കുനതന്.   നമ്മുടടെ

രേഭജവ്യതത്തിടല  മേതനസ്യൂനപകടമേരനഭ,  ഭൂരേത്തിപകടമേരനഭ,  വവ്യതവ്യഭസമേത്തില്ലഭടത  ഒരു

ജനസമൂഹടത  ആടകേ  നയത്തിക്കുനതത്തില്  മേതനത്തിരേരപകമേഭയ  നത്തിലപഭടെത്തിടന

ഉറപ്പെത്തിചടകേഭണ്ടെന്  മുരനഭട്ടുരപഭകേഭന്  കേഴെത്തിയണടമേന്നുളളതഭണന്  എല്.ഡത്തി.എഫത്തിടന്റെ

കേഭഴ്ചപ്പെഭടെന്.   ടതരേടഞ്ഞെടുപ്പെന് സനര്ഭതത്തില് നഭനഭവത്തിധതത്തിലുളള ചര്ചകേള് ഉയര്ന്നു

വനത്തിരുന്നു.  ഒരുപഭടെന് ചര്ചകേള് ഉയര്ന്നു വനത്തിരുന്നു.  എല്ലഭ ചര്ചകേള്ക്കുസം അനവ്യസം

കുറത്തിചടകേഭണ്ടെന് ജനങ്ങള് ഒരു വത്തിധത്തി എഴുതന് നടെതത്തി. ആ വത്തിധത്തിഎഴുതത്തിലൂടടെ വരുന

അഞ്ചു  വര്ഷകഭലസം  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതവ്യ  പ്രസഭനസം  മേതനത്തിരേരപകവസം

വത്തികേസരനഭമുഖവസം  അഴെത്തിമേതത്തി  രേഹത്തിതവമേഭയ  ഒരു  ഭരേണസം  മുരനഭട്ടു

ടകേഭണ്ടുരപഭകേഭനുളള മേഭന്രഡറഭണന് രകേരേളതത്തിടല ജനങ്ങള് നല്കേത്തിയതന്.  എനഭല്

ഇവത്തിടടെ  രേഭഷശയതത്തില്  അസഭധഭരേണമേഭയ  ചത്തില  സവത്തിരശഷകേള്  ഇകൗ

ടതരേടഞ്ഞെടുപ്പെത്തില് സസംഭവത്തിചത്തിട്ടുണ്ടെന്.   വവ്യക്തത്തിപരേമേഭയത്തി  നമുകന്  ആരരേഭടുസം  അഭത്തിപ്രഭയ

വവ്യതവ്യഭസങ്ങളത്തില്ല.   പടക നയപരേമേഭയത്തി  രനഭക്കുരമ്പഭള്  രദശശയഭടെത്തിസഭനതത്തില്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഉയര്ത്തുന ടവല്ലുവത്തിളത്തി ഒരു ഫഭസത്തിസന് പ്രവണതരയഭടുകൂടെത്തി ഉയര്ത്തുന
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ടവല്ലുവത്തിളത്തി,   അതരേടമേഭരു  ശക്തത്തികന്  ഇകൗ  രകേരേള  നത്തിയമേസഭയത്തില്

ഇതുവടരേയത്തില്ലഭതത്തിരുന  പ്രഭതത്തിനത്തിധവ്യസം  ഉണ്ടെഭകത്തിടകഭടുതതത്തിടന്റെ  ഉതരേവഭദത്തിതസം

ആര്കന്  എന  കേഭരേവ്യസം  ഇകൗ  പ്രബുദ്ധരകേരേളസം  ഗകൗരേവരതഭടുകൂടെത്തി

ചര്ചടചരയണ്ടെതഭയത്തിട്ടുണ്ടെന്.   രനമേസം  നത്തിരയഭജകേമേണ്ഡലതത്തില്  നത്തിന്നുസം

ശശ.  ഒ.  രേഭജരഗഭപഭല്  ടതരേടഞ്ഞെടുകടപ്പെട്ടു.   കേഴെത്തിഞ്ഞെ  തവണ  22000-രതഭളസം

വരുന രവഭടന്  ശശ.  ചഭരുപഭറ രേവത്തികന് ലഭത്തിചത്തിരുന്നു.   ഇതവണ  13000-  രതഭളസം

വരുന രവഭടന് മേഭത്രരമേ ശശ. സുരരേന്ദ്രന് പത്തിളളയ്ക്കന് ലഭത്തിചളള.  10000 രവഭടത്തിടന്റെ കുറവന്.

യു.ഡത്തി.എഫന്.  നന് ഉണ്ടെഭയ 10000 രവഭടത്തിടന്റെ കുറവന് 2011 ടന അരപകത്തിചന് 2016-ല്

ഉണ്ടെഭയ  കുറവന്,  എവത്തിരടെകന്  രപഭയത്തി,  ആര്കഭണന്  അതന്  കേത്തിടത്തിയതന്.   ആരേഭണന്

അതത്തിടന്റെ  രേഭഷശയ  ഉതരേവഭദത്തിതശസം  ഏടറടുരകണ്ടെതന്.   രപഭയതന്

എവത്തിടടെയഭടണന്നുളള  കേഭരേവ്യസം  പരഞന്ദ്രത്തിയങ്ങള്കന്  രബഭധവ്യമുളള  രകേരേളതത്തിടല

ജനങ്ങള്കറത്തിയഭസം.  നമുകന് വത്തിരശഷത്തിചറത്തിയഭസം,  എവത്തിരടെകന് രപഭയത്തി,  ആ രപഭയതന്

രവടറ എവത്തിരടെക്കുമേല്ല,  ഇവത്തിരടെകന് വന്നു.   അതന് ഇവത്തിടടെ ഇരേത്തിപ്പുണ്ടെന് എന കേഭരേവ്യസം

എല്ലഭരപര്ക്കുമേറത്തിയഭസം.   അങ്ങടന രേഭഷശയ സതവ്യസനതയത്തില്ലഭത,  പഭര്ലടമേന്റെറത്തി
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ജനഭധത്തിപതവ്യ  സസംവത്തിധഭനതത്തില്  നഭസം  കേഭത്തു  സൂകത്തിരകണ്ടെ  മൂലവ്യങ്ങള്  ആടകേ

തകേര്ടതറത്തിഞ്ഞുടകേഭണ്ടെന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  രേഭഷശയ  ചരേത്തിത്രതത്തില്

മേഭപ്പെര്ഹത്തികഭതവത്തിധമുളള കുറകേരേമേഭയ നത്തിലപഭടെന് യു.ഡത്തി.എഫന്.  ടചയ എന കേഭരേവ്യസം

അതത്തിടന്റെ ഉല്പ്പെനമേഭയഭണന് ഇവത്തിടടെ ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ പ്രതത്തിനത്തിധത്തി സൃഷ്ടത്തികടപ്പെടതന്.

ഇകൗ  സസംസഭനടത  സസംബനത്തിചത്തിടെരതഭളസം  രേഭഷശയമേഭയ  അവത്തിശുദ്ധ

ബഭനവസം ഇകൗ രേഭഷതത്തിടന്റെ മേത നത്തിരേരപക ഉള്ളടെകതത്തിനന് ഗുരുതരേമേഭയ രപഭറല്

ഏല്പ്പെത്തിക്കുന  സത്തിതത്തി  വത്തിരശഷമുണ്ടെഭകത്തി.   രകേരേളസം  തത്തിരേടഞ്ഞെടുപ്പെന്  സമേയതന്

ടനടുവശര്പ്പെത്തിട ഒനഭയത്തിരുനരല്ലഭ ജത്തിഷ എന ദളത്തിതന് ടപണ്കുടത്തിയുടടെ രവദനത്തിപ്പെത്തിക്കുന

ആ സഭഹചരേവ്യസം.   രകേരേളതത്തിടന്റെ മേന:സ്സഭകത്തിയുടടെ  മുമ്പത്തില് ജത്തിഷയുടടെ  അമയുടടെ

കേണ്ണുനശര്  ഇകൗ  രകേരേളതത്തിടന്റെ  കേണ്ണുനശരേഭയത്തി  മേഭറത്തിയരപ്പെഭള്  ഇനത്തിടയഭരേത്തികലുസം

അപ്രകേഭരേമുള്ള  കേണ്ണുനശര്  ഇകൗ  രകേരേളതത്തില്  വശഴെഭന്  പഭടെത്തിടല്ലന  ടപഭതുവത്തികേഭരേസം

രകേരേളതത്തിടല  ജനങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്  വളര്ന്നുവന്നു.   ആ  ഘടതത്തില്  അരനശഷണസം

തൃപത്തികേരേമേഭയത്തി  നടെക്കുനതത്തിനഭയത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെന്   പുതത്തിയ  സസംവത്തിധഭനരമേര്ടപ്പെടുതത്തി.

ഇരപ്പെഭള്  ജത്തിഷയുടടെ  ഘഭതകേന്  രപഭലശസന്  കേസഡയത്തിരലഭ  ജയത്തിലത്തിരലഭ  ആണന്.

കൂടുതല്  അരനശഷണസം  തുടെരുകേയഭണന്.   ആ  പ്രതത്തിടയ  ഒരേത്തികലുസം  മേനസ്സത്തിലഭകഭന്
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കേഴെത്തിയത്തിടല്ലന ടപഭതുധഭരേണ ടപഭതുസമൂഹതത്തിടന്റെ ഇടെയത്തില് വളര്ന്നുവന്നു.  എനഭല്

ആ  ധഭരേണയത്തില്  നത്തിന്നുസം  വവ്യതവ്യസമേഭയത്തി  ജത്തിഷയുടടെ  ഘഭതകേടരേ  പത്തിടെത്തികൂടെഭനുള്ള

കേരുത്തുസം രശഷത്തിയുസം ഇകൗ സസംസഭനതത്തിടല രപഭലശസത്തിനുടണ്ടെന്നുസം...

മേത്തി  .   സ്പെശകര് : പ്ലൈശസന് കേണ്ക്ലൂഡന്..പ്ലൈശസന്...

ശശ  .    എസന്  .    ശര്മ :  രപഭലശസന് അതന് ടതളത്തിയത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള നടെപടെത്തികേള്കന്

തുടെകസം കുറത്തിചത്തിട്ടുണ്ടെന്.  ദളത്തിതന് ജനവത്തിഭഭഗങ്ങള്കന് മേഭത്രമേല്ല മേലയഭളത്തികേള്ടകഭടഭടകേ

ആത്മവത്തിശശഭസസം  പകേരുന  ഒരു  അരനശഷണ  സസംവത്തിധഭനതത്തിനന്  രനതൃതശസം

ടകേഭടുക്കുന ആഭവ്യനരേ മേനഭലയവസം രപഭലശസന് സസംവത്തിധഭനവസം കൂടുതല് കേരുരതഭടടെ

യഥഭര്തമേഭയ  തത്തിരേത്തിചറത്തിവത്തിലൂടടെ  പ്രതത്തികേടള  നത്തിയമേതത്തിടന്റെ  മുമ്പത്തില്  ടകേഭണ്ടുവനന്

കേഭലതത്തിടന്റെ  കേല്ത്തുറങത്തിലടെകഭനുള്ള  നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിക്കുസം  എന

ആത്മവത്തിശശഭസവസം  പകേരുന  നടെപടെത്തികേളഭണന്   ബഹുമേഭനടപ്പെട  ഗവര്ണറുടടെ

നയപ്രഖവ്യഭപന പ്രസസംഗടമേനതന് ഇകൗ അവസരേതത്തില് ഓര്ത്തുടകേഭണ്ടെന് ഞഭന് എടന്റെ

വഭക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

ശശ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേഭധഭകൃഷ്ണന് : സര്,  ഞഭന്  ഇകൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത


