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സര്യംസകാരന്ത്രികകാവന്നതകാണട്ട്. 

ശശ  .    വറകാഷന്ത്രി  അഗസന്ത്രിന:  സര്,   മുലടപരന്ത്രിയകാര് വന്ത്രിഷയതന്ത്രിലുര്യം അതുവപകാടലെ

ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജുകളടട  വന്ത്രിഷയതന്ത്രിലുര്യം  വകരളതന്ത്രിടലെ  സകാധകാരണകകാരകായ

പകാവടപട വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികള്കട്ട് ... .....(ടടമകട്ട് ഓഫട്ട്).......

ശശ  .    കകാരകാടട്ട്  റസകാഖട്ട്:  സര്,  ഇവന്ത്രിടട  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന.   ഞകാന ഉള്ടപടടയളള ടകകാടുവളളന്ത്രികകാര്

പരമ്പരകാഗതമകായന്ത്രി വരകാപകാരരര്യംഗതട്ട് പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നവരകാണട്ട്.  മലെവയകാര പ്രവദശടത

കര്ഷകര്  ഉള്ടപടടയളളവരുടട  ഇടയന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഞകാന  ജശവന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.   വരകാപകാര

ആവശരങ്ങള്കകായന്ത്രി  ഗകാമശണ  പകാതയന്ത്രിലൂടടയര്യം  പടണങ്ങളന്ത്രിലൂടടയര്യം  ഏടറ

യകാത്രടചയ്യുന്നവരകാണട്ട്  ഞങ്ങള്.   ഇതരര്യം  യകാത്രകള്  ഞങ്ങള്കട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്

പുതന്ത്രിയ  അനുഭേവങ്ങളകാണട്ട്.   പ്രകാവദശന്ത്രികമകായ  വന്ത്രിഷയങ്ങവളയര്യം  ജനങ്ങവളയര്യം

അടുതറന്ത്രിയകാന  ഇക്കൗ  എളന്ത്രിയവനട്ട്  സകാധന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   2006-2011  കകാലെടത

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാരന്ത്രിടന  ഭേരണകകാലെര്യം  വകരളതന്ത്രിടന

സുവര്ണ്ണകകാലെഘടമകായന്ത്രിരുന്നവലകാ;  അന്നടത  ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്ന
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വഡകാ.  ടന്ത്രി.എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകന്ത്രിടന  വന്ത്രികസന  കകാഴ്ചപകാടകാണട്ട്  ടകകാടുവളളന്ത്രിയടട

വന്ത്രികസനകുതന്ത്രിപന്ത്രിനട്ട്  കകാരണമകായടതന്നട്ട് പറയകാടത വയ്യേ.   അതുടകകാണതടന്ന ഇക്കൗ

സര്കകാരന്ത്രിടന കന്നന്ത്രി ബഡ്ജറന്ത്രിടന ഞകാനടകമുളള വകരള  ജനത പ്രതശക്ഷേവയകാടട

പന്ത്രിനതുണയ്ക്കുന.   കഴെന്ത്രിഞ പതന്ത്രിറകാണകളകായന്ത്രി  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന ഭേകാഗമകായന്ത്രി  നന്ത്രിന്ന

ഒരകാളകാണട്ട് ഞകാന.   മുന്നണന്ത്രിയടട ഭേകാഗമകായന്ത്രി നന്ത്രില്ക്കുവമ്പകാള് തടന്ന വശര്പമുടലെന്ത്രിടന

സുദശര്ഘമകായ  കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷര്യം  എടന  മനസന്ത്രിലുണകാകന്ത്രിയ  വന്ത്രിങ്ങലുകളര്യം

കുറവബകാധവര്യം ടചറതല.   ബനങ്ങള് സ്ഥകാപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിലുര്യം അതട്ട് ടകടകാടത കകാത്തു

സൂക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം എനര്യം മുനപനന്ത്രിയന്ത്രില് നന്ത്രില്കകാറളള എടന നകാട്ടുകകാര് പലെവപകാഴുര്യം

ഞങ്ങളടട  സത്വകകാരര  സര്യംഭേകാഷണങ്ങളന്ത്രില്  പങ്കുടവച്ച  അനുഭേവങ്ങള്  ഞകാനന്ത്രിനര്യം

ഒകാര്ക്കുന.   മന:സകാക്ഷേന്ത്രിയടട  പന്ത്രിനതുണയന്ത്രിലകാടത  ഇത്രയര്യം  കകാലെര്യം  എങ്ങടന

യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവനകാടടകാപര്യം  നന്ത്രില്കകാനകായന്ത്രി  എന്നതട്ട്  എടന്ന  അത്ഭുതടപടുത്തുന.

യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവനകാടടകാപര്യം  നന്ത്രില്ക്കുവമ്പകാള്  തടന്ന  2006-11  കകാലെഘടടത  വളടര

പ്രതശക്ഷേവയകാടടയകാണട്ട്  ഞകാനുര്യം  സമകാന  മന:സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിയളളവരുര്യം

വനകാകന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരുന്നതട്ട്.  ആവരകാഗരര്യം, വന്ത്രിദരകാഭേരകാസര്യം, ടപകാതുവന്ത്രിതരണര്യം, കകാര്ഷന്ത്രികര്യം,
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വരകാപകാരര്യം  തുടങ്ങന്ത്രിയ രര്യംഗങ്ങളടട   സുവര്ണ്ണ കകാലെഘടര്യം  എന്നട്ട്  വന്ത്രിവശഷന്ത്രിപന്ത്രികകാന

ആഗഹെന്ത്രിച്ചു.  എന്നകാല് ആയതട്ട് ടവളന്ത്രിടപടുതകാന സകാധന്ത്രികകാടത നശറന്ന മനസ്സുമകായന്ത്രി

കഴെന്ത്രിഞതട്ട് ടഞടവലെകാടട ഞകാന ഓര്ക്കുന.  കഴെന്ത്രിഞ അഞ്ചു വര്ഷകകാലെര്യം ഇവന്ത്രിടട

ദലകാളമകാരുടടയര്യം  ഭൂമകാഫന്ത്രിയയടടയര്യം  ടടകക്കൂലെന്ത്രികകാരുടടയര്യം  വതവരകാടമകായന്ത്രിരുന.

ടടകക്കൂലെന്ത്രി  നല്കകാടത  സകാധകാരണകകാരനട്ട്  ഒരു  കകാരരവര്യം  നടകകാത  കന്ത്രിരകാത

കകാലെമകായന്ത്രിരുന  അതട്ട്.   ഭേരണമുന്നണന്ത്രി  പകാര്ടന്ത്രിയടട  ജന്ത്രിലകാ  വനതകാകള്വടര

ടടകക്കൂലെന്ത്രികകാരുടട  ഏജനകായന്ത്രി  മകാറന്ത്രിയതട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  വനരന്ത്രില്  അറന്ത്രിയകാവന്നതകാണട്ട്.

ഇതരര്യം  മകാഫന്ത്രിയകളടടയര്യം  കുതകതകാല്പരരകകാരുടടയര്യം  ആഗഹെതന്ത്രിടനകാതട്ട്

ഭേരണര്യം നടതന്ത്രിയ കഴെന്ത്രിഞ സര്കകാരന്ത്രിടന           ബകാലെറന്ത്രിലൂടട പന്ത്രിഴുടതറന്ത്രിഞതന്ത്രില്

മറവചരന്ത്രിയന്ത്രില്  നന്ത്രില്ക്കുന്നവര്ക്കുവപകാലുര്യം  അത്ഭുതമുണകാകുടമന്നട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്

വതകാനന്നന്ത്രില.  പകാവടപട കര്ഷകരുടട  നടുടവകാടന്ത്രിച്ച ടതറകായ നയങ്ങളകാണട്ട് കഴെന്ത്രിഞ

സര്കകാര്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ഭേക്ഷേരധകാനരങ്ങള്,  പയര്വര്ഗങ്ങള്,  മധുരവന്ത്രിളകള്,

സുഗനവന്ത്രിളകള്,  പഴെവര്ഗങ്ങള്,  വതകാടവന്ത്രിളകള്  തുടങ്ങന്ത്രിയവയടട  ഉല്പകാദനര്യം

ഗണരമകായന്ത്രി  കുറഞ്ഞു.   ഭേക്ഷേരധകാനരവന്ത്രിളകള്  2001-02  കകാലെഘടവതകകാള്   40
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ശതമകാനമകായന്ത്രി  കുറഞ്ഞു.  2005-06-ല്   26.100  ഏകറകായന്ത്രിരുന  പയര്വന്ത്രിളകള്,

2014-15 ആയവപകാവഴെക്കുര്യം 8894 ഏകറകായന്ത്രി കുറഞ്ഞു.  റബര് ഉല്പകാദനര്യം 2001-02

-ല് 5.80 ലെക്ഷേര്യം ടണ് ആയന്ത്രിരുന്നതട്ട്, 2014-15 ആയവപകാവഴെക്കുര്യം 5.07 ലെക്ഷേര്യം ടണ്ണകായന്ത്രി

ഇടന്ത്രിഞ്ഞു.  കപകൃഷന്ത്രി 32 ശതമകാനവര്യം, ടതങ്ങു കൃഷന്ത്രി 12 ശതമകാനവര്യം കുറഞ്ഞു.  കൃഷന്ത്രി

ടമകാതതന്ത്രില്  17  ശതമകാനര്യം  കുറഞ്ഞു.   വന്ത്രിലെകയറതന്ത്രിടന  5  വര്ഷകകാലെമകാണട്ട്

കഴെന്ത്രിഞ്ഞുവപകായതട്ട്.  കണ്സമ്യൂമര്ടഫഡട്ട്, സടടപ്ലവകകാ, മറ്റു സഹെകരണ സ്ഥകാപനങ്ങള്

എന്നന്ത്രിവന്ത്രിടങ്ങളന്ത്രില്  ടകടുകകാരരസ്ഥതയടട  പൂട്ടുകള്  വശഴെകാന  തുടങ്ങന്ത്രി.

ആവഘകാഷകകാലെതട്ട്   വന്ത്രിലെയന്ത്രിടന്ത്രിവന്ത്രിനട്ട്  2006  -ടലെ  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാര്  400

വകകാടന്ത്രി  രൂപ മകാറന്ത്രിവച്ചവപകാള് 2011 -ടലെ യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര് ടവറര്യം  30  വകകാടന്ത്രി

രൂപയകാണട്ട്  മകാറന്ത്രിവച്ചതട്ട്.  2006  -ടലെ  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന  കകാലെതട്ട്

ബഹുമകാനടപട  ജന്ത്രി.  സുധകാകരന  സഹെകരണ  മനന്ത്രിയകായന്ത്രിരന്ത്രിടക  രകാജരതന്ത്രിനകാടക

മകാതൃകയകായതരതന്ത്രില് മുകന്ത്രിനട്ട്  മുകന്ത്രിനട്ട്  സര്യംഘടന്ത്രിപന്ത്രിച്ച സഹെകരണ ചനകള് ഇന്നട്ട്

ഓര്മ മകാത്രമകായന്ത്രി.  560 നന്മേ വസകാറകളര്യം, 11 ത്രന്ത്രിവവണന്ത്രി മകാര്കറ്റുകളര്യം, അടച്ചുപൂട്ടുന്ന

വവദനകാജനകമകായ  കകാഴ്ചയകാണട്ട്  നമുകട്ട്  കകാണകാന  കഴെന്ത്രിഞതട്ട്.   സര്കകാര്



Uncorrected/Not for publication
68

ആവശരതന്ത്രിനട്ട് പണര്യം അനുവദന്ത്രികകാതതന്ത്രിലുര്യം, വന്ത്രിതരണകകാര്കട്ട് 400 വകകാടന്ത്രിവയകാളര്യം

രൂപ  കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രിക  വന്നതന്ത്രിനകാലുര്യം  കണ്സമ്യൂമര്  ടഫഡട്ട്,  സടടപ്ലവകകാ  എന്നശ

സ്ഥകാപനങ്ങളടട പ്രവര്തനര്യം നന്ത്രിലെച്ച മടകാണട്ട്.    ആവഘകാഷ നകാളകളന്ത്രില് വപകാലുര്യം

കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  ഇടടപടകാതന്ത്രിരുന്നതന്ത്രിലൂടട  നന്ത്രിവതരകാപവയകാഗ

സകാധനങ്ങളടട  വന്ത്രിലെ  ഇരടന്ത്രിയകായന്ത്രി  കുതന്ത്രിച്ചുയര്ന.  കഴെന്ത്രിഞ  വന്ത്രിഷു  ദന്ത്രിനതന്ത്രില്

സകാധകാരണകകാരുടട  അടുപട്ട്  പുകയകാത  അവസ്ഥയകാണുണകായന്ത്രിരുന്നതട്ട്.

ദകാരന്ത്രിദരവരഖയട്ട്  തകാടഴെയളളവര്കട്ട്  ഒരു  രൂപയ്ക്കുര്യം,  മുകളന്ത്രിലുളളവര്കട്ട്  രണ  രൂപയ്ക്കുര്യം

പ്രതന്ത്രിമകാസര്യം  25  കന്ത്രിവലെകാ  അരന്ത്രി  നല്കുടമന്നട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ  സര്കകാര്  വകാഗകാനര്യം

നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരുനടവങന്ത്രിലുര്യം  മന്ത്രിക മകാസങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  17  കന്ത്രിവലെകാ  മകാത്രമകാണട്ട്  നല്കന്ത്രിയതട്ട്.

എ.പന്ത്രി.എല്.  കുടുര്യംബങ്ങള്കകാകടട 7 കന്ത്രിവലെകാ അരന്ത്രി മകാത്രവമ നല്കന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുളള.  അഞട്ട്

വര്ഷര്യം  ഇതരര്യം  ടപകാളളയകായ  വകാഗകാനങ്ങളടട  ടപരുമഴെകകാലെമകായന്ത്രിരുന.

എനവഡകാസള്ഫകാന ഇരകടള ദടതടുക്കുടമന്നട്ട് പറടഞങന്ത്രിലുര്യം അഞ്ചു വര്ഷമകായന്ത്രി

ഇക്കൗ  ഇരകള്  കുടുര്യംബസവമതര്യം  ടസക്രവടറന്ത്രിയറന്ത്രിലുര്യം  മുഖരമനന്ത്രിയടട  വശടന്ത്രിലുര്യം

കയറന്ത്രിയന്ത്രിറങ്ങുന്ന ദയനശയമകായ കകാഴ്ചയകാണട്ട് ഞകാന കണതട്ട്.  സക്കൗജനര ചന്ത്രികന്ത്രിത, 3
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ശതമകാനര്യം  പലെന്ത്രിശനന്ത്രിരകന്ത്രില്  കകാര്ഷന്ത്രിക  വകായ  തുടങ്ങന്ത്രിയ  ഒരുപകാടട്ട്  വകാഗകാനങ്ങള്

നടപന്ത്രിലെകായന്ത്രില.  അഞ്ചു വര്ഷര്യം ടകകാണട്ട് 3000 ടമഗകാവകാടട്ട് ടടവദക്യുതന്ത്രി ഉല്പകാദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുര്യം

എന  പറഞവരുടട  ഒക്കൗവദരകാഗന്ത്രിക  കണക്കുപ്രകകാരര്യം  44.06  ടമഗകാവകാടട്ട്

ടടവദക്യുതന്ത്രിയകാണട്ട്  അധന്ത്രികമകായന്ത്രി  ഉല്പകാദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ചുരുകതന്ത്രില്  പകാഴെട്ട്  വകാക്കുകള്

വകടട്ട്  ജനര്യം  തഴെമ്പന്ത്രിച്ചട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രി.വനകാടടകാപര്യം  നന്ത്രിന.   നകാലു വവകാടന്ത്രിനുവവണന്ത്രി

വഡകാ.  എര്യം.  ടക.  മുനശര്  സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന  പന്ത്രിതകാവട്ട്  സന്ത്രി.എച്ചട്ട്.  മുഹെമദട്ട്  വകകായ

സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന  സന്ത്രി.എച്ചട്ട്.  എന്നതുവപകാലുര്യം  മുസശര്യംലെശഗന്ത്രിടന  ചന്ത്രിലെ  ആളകള്

ദുരുപവയകാഗര്യം  ടചയ  എന്നതട്ട്  വളടര  വവദനവയകാടുകൂടന്ത്രിയകാണട്ട്  ഞകാന  ഓര്ക്കുന്നതട്ട്.

വര്ഗശയതടകതന്ത്രിടര  വലെന്ത്രിയ  വകായന്ത്രില്   പ്രസര്യംഗന്ത്രിക്കുകയര്യം  ഒളന്ത്രിഞ്ഞുര്യം  ടതളന്ത്രിഞ്ഞുര്യം

ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.  ഉള്ടപടടയളള  വര്ഗശയ  കക്ഷേന്ത്രികളമകായന്ത്രി  കൂട്ടുകൂടുകയര്യം  ടചയ്യുന്നതന്ത്രില്

എടന പഴെയ സഹെപ്രവര്തകര് മുനപനന്ത്രിയന്ത്രിലെകായന്ത്രിരുന.  അതന്ത്രിടന അലെടയകാലെന്ത്രികള്

എടന  നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ  തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളന്ത്രിവലെയ്ക്കുളള

ടതരടഞടുപന്ത്രിലുര്യം മുഴെങ്ങന്ത്രിയതന്ത്രിനട്ട് ഞകാന വനര് സകാക്ഷേന്ത്രിയകാണട്ട്.  അടന്നകാടക വന്ത്രിങ്ങുന്ന

മനസ്സുമകായന്ത്രി കൂടട നന്ത്രിന്ന ഞകാന ഇവപകാള് മകാറന്ത്രി ചന്ത്രിനന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടന ആശത്വകാസതന്ത്രിലെകാണട്ട്.
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പലെവപകാഴെകായന്ത്രി  എനന്ത്രികട്ട്  വനരന്ത്രിടറന്ത്രിയകാവന്ന  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിടകതന്ത്രിടര  ശബന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനകാല്

ഞകാന  അവരുടട  കണ്ണന്ത്രിടലെ  കരടകായന്ത്രി  മകാറന്ത്രി.   ടപകാതുമുതല്  കട്ടു  മുടന്ത്രിക്കുന്നവടര

സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്ന  വനതൃതത്വതന്ത്രിടന  നന്ത്രിലെപകാടന്ത്രിടനതന്ത്രിടര  ഞകാന  ശകമകായന്ത്രി

പ്രതന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനകാല്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  വന്ത്രിടട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിടന  കൂടട

നന്ത്രില്വകണന്ത്രിവന,  അതന്ത്രില്  ഞകാന  അഭേന്ത്രിമകാനന്ത്രിക്കുന.   ഞകാന

സകാധകാരണകകാര്ടകകാപര്യം നന്ത്രിന്നവപകാള് എടന മുനപകാര്ടന്ത്രിയടട വനതൃതത്വര്യം എടന കൂടട

നന്ത്രില്ക്കുടമന്ന  എടന  വന്ത്രിശത്വകാസര്യം  ടവറടതയകായന്ത്രി.   അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിടകതന്ത്രിടര  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്

എടുതവപകാള് പകാര്ടന്ത്രി എടന്ന തളളന്ത്രിപറയകയര്യം, എടന വബകാഡന്ത്രി ലെകാര്യംവഗത്വജട്ട് കണകാല്

ലെശഗട്ട്  കള്ച്ചര്  ഇല  എന  പറയകാനുര്യം  ലെശഗട്ട്  വനതൃതത്വര്യം  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രികകാര്ക്കുവവണന്ത്രി

തയ്യേകാറകായന്ത്രി.   ഇതന്ത്രില്  പ്രതന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചട്ട്  ലെശഗട്ട്  വന്ത്രിടവപകാള്  ഞകാന  മുസല്മകാന  അല

കകാഫറകാടണനര്യം  ജൂദകാസകാടണനര്യം  ചതന്ത്രിയനുര്യം  വഞകനുമകാടണനര്യം

പറയകയണകായന്ത്രി.   എന്നകാല് ഇടതുപക്ഷേവതകാടട്ട്  വന്ത്രിട  പറഞ ശശ.  മഞളകാര്യംകുഴെന്ത്രി

അലെന്ത്രി,  ശശ.  ടക.എന.എ.  ഖകാദര്,  ശശ.  ടസല്വരകാജട്ട്  ഏതട്ട്  മതതന്ത്രിലെകാടണന്നതട്ട്

മനസന്ത്രിലെകാകുന്നന്ത്രില.  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രികകാര്ടകകാപര്യം നന്ത്രിന്നന്ത്രിടലങന്ത്രില് എടന പകാര്ടന്ത്രി മകാത്രമല
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മുന്നണന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം സ്ഥകാനമുണകാകന്ത്രിടലന്നട്ട് മുനഗകാമന്ത്രി   പന്ത്രി.ടന്ത്രി.  എ.  റഹെശര്യം സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന

വകാക്കുകള് ശരന്ത്രിയകായന്ത്രിരുനടവന്നട്ട് അറന്ത്രിയകാന ഞകാന       അല്പര്യം ടടവകന്ത്രിവപകായന്ത്രി.

പുതന്ത്രിയ സര്കകാര് ഏടറ പ്രതശക്ഷേയകാണട്ട് വകരള ജനതയട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   അഴെന്ത്രിമതന്ത്രി

രഹെന്ത്രിതമകായ ഒരു ഭേരണസര്യംവന്ത്രിധകാനര്യം ഇവന്ത്രിടട യണകാകുടമനറപകാണട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രിടന

തുടകതന്ത്രില്തടന്ന ടകകാടുവളളന്ത്രി  മണ്ഡലെതന്ത്രിനട്ട്  ഏടറ  പരന്ത്രിഗണന നല്കന്ത്രിയതന്ത്രിനട്ട്

ഞകാന  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാരന്ത്രിനുര്യം  വന്ത്രിവശഷന്ത്രിച്ചുര്യം  ബഹുമകാനടപട

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിക്കുര്യം നന്ത്രിര്വരകാജര്യം  ടകകാടുവളളന്ത്രിയന്ത്രിടലെ ജനങ്ങള്ക്കുവവണന്ത്രി നനന്ത്രി

വരഖടപടുത്തുന.   അഞ്ചു  വര്ഷമകായന്ത്രി  എടന  മണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ  ജനങ്ങളടട  സത്വപ

പദതന്ത്രികള്  പൂവണന്ത്രിയകാന  വപകാകുകയകാണട്ട്.   ജനങ്ങളടട  പ്രശ്നങ്ങള്

മനസന്ത്രിലെകാക്കുകയര്യം,  അവയട്ട്  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  കകാണുകയര്യം  ടചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനടപട

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയടന  വനതൃതത്വതന്ത്രിലുളള  ഭേരണര്യം,  വകരളതന്ത്രിടലെ  എലകാ  വന്ത്രിഭേകാഗര്യം

ജനങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  വലെന്ത്രിയ  പ്രതശക്ഷേയകാണട്ട്  വളര്ത്തുന്നതട്ട്.   ഇക്കൗ  മുന്നണന്ത്രിയടട

ഭേകാഗമകായന്ത്രിരന്ത്രികകാന  ടടവകന്ത്രിടയങന്ത്രിലുര്യം  സകാധന്ത്രിച്ചതന്ത്രിലുളള  സവനകാഷര്യം  പങ്കുടവയകാന

ഞകാന ഇക്കൗ അവസരര്യം വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിക്കുന.  എടനയര്യം മണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ ജനങ്ങളടടയര്യം
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സവനകാഷര്യം  പങ്കുടവച്ചുടകകാണട്ട്  ഇക്കൗ  മുന്നണന്ത്രിയ്ക്കുര്യം  സര്കകാരന്ത്രിനുര്യം  ഒരന്ത്രികല്  കൂടന്ത്രി

അഭേന്ത്രിവകാദരര്യം അര്പന്ത്രിച്ചട്ട് ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന പന്ത്രിനതുണച്ചുടകകാണട്ട് ഞകാന

നന്ത്രിര്ത്തുന.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    സന്ത്രി  .    വജകാര്ജട്ട്  :  സര്,  അനുകൂലെന്ത്രികകാനുര്യം പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രികകാനുമുള എടന

സത്വകാതനരര്യം  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചുടകകാണകാണട്ട്  ഞകാന  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  എനന്ത്രികട്ട്

ഇടതുപക്ഷേവതകാടുര്യം   യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവനകാടുര്യം ഒരു കടപകാടുമന്ത്രില.   എന.ഡന്ത്രി.എ -വയകാടട്ട്

യകാടതകാരു കടപകാടുമന്ത്രില.  മൂന്നട്ട് മുന്നണന്ത്രിവയകാടുര്യം ഒരു ബനവമന്ത്രിലകാടത ഇക്കൗ സഭേയന്ത്രില്

വന്നട്ട്   ജനപക്ഷേതട്ട്  നന്ത്രിന്നട്ട്  സര്യംസകാരന്ത്രികകാനകാണട്ട്  പൂഞകാറന്ത്രിടലെ  ജനങ്ങള്  എടന്ന

ഇവങ്ങകാടയച്ചതട്ട്.   ആ  നന്ത്രിലെയന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഞകാന  സര്യംസകാരന്ത്രികകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുന്നതുര്യം.

ഇന്നട്ട് വചകാവദരതര വവളയന്ത്രില്  ബഹുമകാനടപട ശശ.  ഇ.  പന്ത്രി.  ജയരകാജനട്ട് ഞകാടനകാരു

നലകകാരരര്യം  പറഞ്ഞുടകകാടുതതകാണട്ട്.   അവദ്ദേഹെടതപറന്ത്രി  ഒരു  നല  കകാരരര്യം

പറഞവപകാള്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനതട്ട്  ഇഷ്ടടപടന്ത്രില.   അവദ്ദേഹെവര്യം  ഞകാനുര്യം  തമന്ത്രിലുള

രഹെസര  ചര്ച്ചടയകാനര്യം  എടന  മകാനരതടകകാണട്ട്  ഞകാന  പറയന്നന്ത്രില.    സഭേയന്ത്രില്

വന്നവപകാള്  മുതല്  ഞകാടനകാരു  കകാരരര്യം  ശദന്ത്രിക്കുന.  ബഹുമകാനടപട  മുഖരമനന്ത്രി


