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അവതരത്തിപ്പെത്തിച ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  മുനരകാഷപതത്തി തഡകാ.

എ. പത്തി. നജ. അബ്ദുള കലകാര കുട്ടത്തികളകസ സത്തിരമകായത്തി നലകാറുള്ള ഉപതദശര 'നത്തിങ്ങള

സസ്വപ്നര  കകാണുക'  എനതകായത്തിരുന.  ഭകാവത്തിനയക്കുറത്തിചസ  അവര്ക്കുള്ള    സസ്വപ്നങ്ങളുര

ആഗ്രഹങ്ങളുര സഫലമകാകകാന നനകായത്തി പരത്തിശമത്തികകാന അതവനര സഹകായത്തിക്കുന.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരമനത്തി  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭശമഭകാഗവുര  സസ്വപ്നങ്ങളത്തിലൂനട

സഞരത്തിച്ചുനകകാണകാണസ കടനതപകായതസ. 

 'അരത്തിമണത്തിനയകാനസ നകകാറത്തികകാനത്തില 

തരത്തിവളയത്തിട്ടസ കത്തിലുകകാന തമകാഹര'

 എന  പറഞ്ഞതുതപകാനല  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  പ്രഖരകാപനങ്ങള  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന

കഠത്തിനകാധസ്വകാനരതനന തവണത്തിവരുര. ബഡ്ജറസ ജനപ്രത്തിയമകാകണനമന ഉതദ്ദേശതതകാനട

പുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികള  പ്രഖരകാപത്തിക്കുതമ്പകാള  സര്കകാരുകള  ഒനസ  മനറകാനത്തിനന്റെ

തുടര്ചയകാനണന  കകാരരര  പലതപ്പെകാഴുര  അതദ്ദേഹര  വത്തിസരത്തിക്കുകയകാണസ.   കഴത്തിഞ്ഞ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  174  മഹസ്കൂളുകള  ഹയര്  നസകണറത്തിയകായത്തി

ഉയര്ത്തുകയണകായത്തി.  2011-ല്  യ.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്

വനതപ്പെകാഴകാണസ ഇഡൗ മഹസ്കൂളുകളത്തില് പുതത്തിയ തസത്തികകള അനുവദത്തിചതസ.   ഇഡൗ 174

മഹസ്കൂളുകളത്തിനലയര തസത്തികകള റദ്ദേസ നചയ്യുകയല, 1500-ഓളര പുതത്തിയ  തസത്തികകള
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അരഗശകരത്തിച്ചുനകകാണസ  ഉതരവത്തിറക്കുകയകാണസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  നചയതസ.

കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  അനുവദത്തിച  ഹയര്നസകണറത്തി

സ്കൂളുകള,  ഹയര്  നസകണറത്തി  ബകാച്ചുകള  അതത്തിനന്റെനയലകാര  ഉതരവുകള   പല

തകകാടതത്തികളത്തിലുര  പലസമയങ്ങളത്തിലകായത്തി  തപകാകുകയര   അതസ  അതത്തിനന്റെ

അവസകാനഘട്ടതത്തിനലത്തുകയര നചയ.  ഇഡൗ ജൂണ് മകാസര കകാസസ തുടങ്ങുതമ്പകാള ആ

തസത്തികകള  അരഗശകരത്തികനപ്പെടുനമനള്ള  പ്രതശകയകാണുണകായത്തിരുനതസ.   പനക,

ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  വനതത്തിനുതശഷര  അടത്തിയന്തരമകായത്തി  നചതയണ  കകാരരങ്ങളത്തില്

ഇതുവനര  നടപടത്തികള  ഉണകായത്തില.  രണ്ടുവര്ഷതത്തിലധത്തികമകായത്തി  ശമ്പളര  കത്തിട്ടകാനത

തജകാലത്തി  നചയ്യുന  ഇവരുനട  അലവനസുകള  പത്തി.റത്തി.എ.യര  മറ്റുമകാണസ  ഇതപ്പെകാള

നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ.  എത്രയര നപനട്ടനസ ഇഡൗ തസത്തികകള സൃഷത്തികകാനുള്ള

നടപടത്തികള ഉണകാകണര എനസ ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ. കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെസ

എലകാ  പഞകായത്തുകളത്തിലുര  ഹയര്  നസകണറത്തി  സ്കൂളുകള  അനുവദത്തിച്ചു.   ഓതരകാ

ജത്തിലയത്തിലുര  ആവശരതത്തിനനുസരത്തിച്ചുള്ള  ഹയര്  നസകണറത്തി  സ്കൂളുകള  അനുവദത്തിച്ചു.

അതുനകകാണ്ടുതനന  കൂടുതല്  തകകാതളജുകള  ഹയര്  നസകണറത്തി  കഴത്തിഞ്ഞകാല്

തവണനമനള്ള  നത്തിലപകാടസ  വന.  അതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്  തകകാതളജുകള

ഇലകാത  എലകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  പുതത്തിയ  ഗവണ്നമന്റെസ  തകകാതളജുകള
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തുടങ്ങത്തി. 22-ഓളര ഗവണ്നമന്റെസ തകകാതളജുകളുര 6 എയ്ഡഡസ തകകാതളജുകളുര തുടങ്ങത്തി.

തകകാതളജുകള ഇലകാത മണ്ഡലങ്ങളത്തിനല എര.എല്.എ.  മകാതരകാനടലകാര ആവശരനപ്പെട്ടസ

അവരുനട  മണ്ഡലങ്ങളത്തില്  തകകാതളജുകള  തുടങ്ങത്തി.  20  മണ്ഡലങ്ങളത്തിലകാണസ

തുടങ്ങത്തിയതസ.   തുടങ്ങകാത  2  മണ്ഡലങ്ങളത്തില്   ഒനസ,  അനനത

പ്രതത്തിപകതനതകാവകായത്തിരുന  ശശ.  വത്തി.  എസസ.  അച്ചുതകാനനനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിലുര

രണകാമതതതസ,  ശശ.  എര.  ചന്ദ്രനന്റെ മണ്ഡലതത്തിലുമകായത്തിരുന.  ബകാകത്തിയള്ള എലകാ

മണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര തുടങ്ങത്തി.  അവത്തിനടനയലകാര തനന തസത്തികകള സൃഷത്തികകാനതവണത്തി

കത്തിടക്കുകയകാണസ.   നമള  വത്തിദരകാഭരകാസര  അന്തകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിലകാകകാന

ശമത്തിക്കുതമ്പകാഴുര  നത്തിലവത്തിലുള്ള  കണ്നവനഷണല്  വത്തിദരകാഭരകാസ  സമ്പ്രദകായതത്തില്

കുട്ടത്തികളകസ  ഉപരത്തിപഠനതത്തിനുള്ള  സഡൗകരരങ്ങള  ഉണകാതകണതസ  വളനര

ആവശരമകാണസ.   മകാത്രമല,  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെസ  ഏകതദശര  320-ഓളര  പുതത്തിയ

തകകാഴ്സുകള രണ്ടുഘട്ടങ്ങളത്തിലകായത്തി  അനുവദത്തിക്കുകയര നചയ.  എലകാ കകാലഘട്ടങ്ങളത്തിലുര

നമ്മുനട  കുട്ടത്തികള  പഴയ  തകകാഴ്സുകള  തനന  പഠത്തിച്ചുനകകാണസ  മുതനകാട്ടസ

തപകാകുകനയനള്ളതസ തകരളനത തപകാലുള്ള ഒരു സരസകാനതത്തിനസ അനുതയകാജരമല,

ഭൂഷണമല  എനള്ളതുനകകാണകാണസ  ഗവണ്നമന്റെസ  അങ്ങനനനയകാരു

തശരുമകാനനമടുതതസ.   ഇവത്തിനട  ഓതരകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനുര  ഒകാതരകാ  സ്കൂള
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(നടകകാവസ സ്കൂള രശതത്തിയത്തില്)  അന്തകാരകാഷ നത്തിലവകാരതത്തിലുയര്ത്തുനമന പ്രഖരകാപനര

സര്കകാരത്തിനന്റെ വലത്തിയ പദ്ധതത്തിയകായത്തി ഇവത്തിനട നകകാണ്ടുവനത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമകാറകാണസ  അവത്തിനട  എര.എല്.എ.

ആയത്തിരുനതസ.   അവത്തിനട  ഏകതദശര  22  തകകാടത്തിയത്തില്പ്പെരര  രൂപ

നചലവഴത്തിച്ചുനകകാണകാണസ  ആ സ്കൂള അന്തകാരകാഷ നത്തിലവകാരതത്തിതലയസ  ഉയര്തത്തിയതസ.

അതത്തില്  15  തകകാടത്തി  രൂപയര  ദുബകായത്തിലുള്ള  മഫസല്  ആന്റെസ  ഷബകാന

ഫഡൗതണഷനകാണസ  നചലവഴത്തിചതസ.   ബകാകത്തിയള്ള  പണമകാണസ  ഗവണ്നമന്റുര

എര.എല്.എ.  ഫണ്ടുനമകാനകയകായത്തി  നചലവഴത്തിചതസ.   മകാത്രമല,  സരസകാനതസ  100

സ്കൂളുകള ആ ഒരു നലവലത്തിതലയസ ഉയര്തണനമനള്ള ഉതദ്ദേശതതകാടുകൂടത്തി ഗവണ്നമന്റെസ

മഫസല് ആന്റെസ ഷബകാന ഫഡൗതണഷനുമകായത്തി ഒരു കരകാറത്തില് ഏര്നപ്പെടുകയണകായത്തി.

അതനുസരത്തിചസ ആദരഘട്ടതത്തില് ഓതരകാ ജത്തിലയത്തിലുര ഓതരകാ സ്കൂള,  രണകാരഘട്ടതത്തില്

53  നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട്ട  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങള,  മൂനകാരഘതത്തില്  33  സ്കൂളുകള

അങ്ങനനയകാണസ   നതരനഞ്ഞടുതതസ.   10  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  ഒരു സ്കൂളത്തിനുതവണത്തി

കണകകാകത്തിയതസ.  10 തകകാടത്തിയത്തില് 50% മഫസല് ആന്റെസ ഷബകാന ഫഡൗതണഷനുര

ബകാകത്തി  25%  ഗവണ്നമന്റുര  25%  പത്തി.റത്തി.എ.യര  മറ്റുര   സസ്വരൂപത്തിച്ചുനകകാണസ

ഉണകാകണനമനകാണസ  പറഞ്ഞത്തിരുനതസ.  അതത്തിനുതവണത്തി  ബഹുമകാനരനകായ



Uncorrected/Not for publication
37

നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  നസക്രെെട്ടറത്തി  നചയര്മകാനകായത്തി  ഒരു  കമത്തിറത്തിനയയര  ഗവണ്നമന്റെസ

രൂപശകരത്തിക്കുകയണകായത്തി.   അതത്തിനന്റെ  തുടര്നടപടത്തികള  ആരരഭത്തിക്കുതമ്പകാള

ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി പ്രഖരകാപത്തിച ഇഡൗ കകാരരങ്ങളത്തില് ഇനനവസസ

നചയകാന തയകാറുള്ള ആളുകനളക്കൂടത്തി അതത്തിതലയസ നകകാണ്ടുവരകാന സകാധത്തിക്കുര എനകാണസ

എനത്തികസ  തതകാനനതസ.   എന്തകായകാലുര  വളനര  നനലകാരു  പരത്തിപകാടത്തിയകാണസ  അതസ

തുടര്ന നകകാണ്ടുതപകാകണനമനകാണസ എനത്തികസ പറയകാനുള്ളതസ.   അതുതപകാനലതനന

ASAP-നനപ്പെറത്തി പറഞ്ഞു. 

ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമകാര്:  സര്,.....

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബ്ബസ  : സര്,  സമയമത്തില....  ആനക  8

മത്തിനത്തിതറയള.......തസകാറത്തി, പ്രദശപസ ഞകാന തമകാശമകായത്തിട്ടസ ഒനര പറഞ്ഞത്തില; നനകായത്തിതട്ട

പറഞ്ഞത്തിട്ടുള. എനന്റെ സമയര തപകാകുര; ഞകാന വഴങ്ങുനത്തില.  

മത്തി  .   സശകര്:  ..… ആയത്തിതകകാനട്ട.........വഴങ്ങുനത്തിനലങത്തില് പ്രദശപസ ഇരത്തിക്കൂ.

ശശ  .    പത്തി  .  നക  .    അബ്ദു  റബ്ബസ :  സര്, ASAP  പദ്ധതത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കകാലതസ നകകാണ്ടുവനതകാണസ.  ഹയര്നസകന്റെറത്തി തലതത്തിലുര തകകാതളജസ തലതത്തിലുര

വളനര നനകായത്തി അതസ നടക്കുകയകാണസ.  ധകാരകാളര സ്കൂളുകളത്തിലുര തകകാതളജുകളത്തിലുര ആ

പദ്ധതത്തി നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.  പഠത്തിക്കുന തകകാഴത്തിതനകാനടകാപ്പെര തനന സമകാന്തരമകായത്തി
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ഒരു  സത്തില്  തകകാഴ്സുകൂടത്തി  പഠത്തിക്കുകനയനതകാണസ  അതത്തിനന്റെ  ലകരര.  അതുമകായത്തി

ബനനപ്പെട്ടസ  ഓതരകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലുര  സത്തില്  നസന്റെറുകളുണകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.

അതത്തിനന്റെ  മൂനകാര  ഘട്ടനമന  നത്തിലയത്തില്  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളക്കുമകാത്രമല

പുറത്തുനത്തില്ക്കുനവര്ക്കുകൂടത്തി  സത്തില്  ആര്ജത്തികകാന,  സത്തില്  പകാര്ക്കുകള  തുടങ്ങകാന

കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെസ തശരുമകാനത്തിച്ചു.  ഏഷരന നഡവലപ്നമന്റെസ ബകാങസ അതത്തിനുതവണത്തി

സകാമ്പതത്തിക സഹകായര നചയകാനമനര തശരുമകാനത്തിച്ചു.  ഏകതദശര  14  തകകാടത്തിതയകാളര

രൂപ നചലവത്തില് ഒകാതരകാ മണ്ഡലതത്തിലുര ഓതരകാ സത്തില് പകാര്ക്കുകള  ആരരഭത്തികകാനുള്ള

തശരുമകാനനമടുത്തു.  അതത്തിനന്റെ  സരസകാനതല  ഉദ്ഘകാടനവുര  നടതത്തിയത്തിട്ടുണസ.

അതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട  പ്രസരഗതത്തിനലകാനര

പരകാമര്ശത്തിചതകായത്തി  കകാണുനത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലത്തുതനന

അദ്ധരകാപക പകാതകജത്തിനന്റെ എലകാ   നടപടത്തിക്രെെമങ്ങളുര പൂര്തത്തിയകായതകാണസ. 2011-വനര

ഇഡൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ഒരു അഭത്തിമകാന പദ്ധതത്തിയകായത്തിരുന ആ അദ്ധരകാപക പകാതകജസ.

അതനുസരത്തിചസ  2011  വനരയള്ള  എലകാ  അദ്ധരകാപകര്ക്കുര  നത്തിയമനകാരഗശകരകാവുര

ശമ്പളവുര  നകകാടുത്തു.  അതത്തിനുതശഷര  2016  വനരയള്ള  ആളുകളകസ

നകകാടുക്കുനതുമകായത്തി ബനനപ്പെട്ടസ  ധകാരകാളര തകസുകളുണകായത്തി.  എലകാര പൂര്തത്തിയകായത്തി.

സ്കൂളുകളത്തില്  ആറകാമനത  പ്രവര്തത്തി  ദത്തിവസര  അവത്തിനടയള്ള കുട്ടത്തികളുനട
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എണ്ണതത്തിനനുസരത്തിചസ  അദ്ധരകാപകനര  നകകാടുകണനമനകാണസ  നത്തിയമര.  അതത്തിനന

അരഗശകരത്തിചസ   ഇഡൗ  അദ്ധരകാപകനര  മുഴുവന  വത്തിനരസത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  ബകാകത്തിയള്ള

അദ്ധരകാപകനര എസസ.എസസ.എ-യത്തിലുര   ആര്.എസസ.എ-യത്തിലുര  ആര്.എര.എസസ.എ.-

ലുര  നകകാടുകകാന സകാധത്തിക്കുര. 

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

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു റബ്ബസ:  സര്,  ബഹുമകാനരനകായ ശശ.  എ.  പത്തി.  നജ അബ്ദുള

കലകാമുര  ബഹുമകാനരനകായ  സകാര  പത്തിതത്രകാദയര  ഇവത്തിനട   വനതപ്പെകാള  തകരളനത

ഇന്തരയനട  മകാത്രമല  തലകാകതത്തിനല   അന്തകാരകാഷ  എഡനതകഷണല്  ഹബ്ബകായത്തി

മകാറണനമനള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശര  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുകയണകായത്തി.  അതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്

ഒരു തഗകാബല് എഡനതകഷന മശറസ  ഗവണ്നമന്റെസ  നടത്തുകയര അകകാദമത്തികസ  സത്തിറത്തി

സകാപത്തികകാനുള്ള  തശരുമകാനനമടുക്കുകയര  നചയ.  തഗകാബല്  എഡനതകഷന  മശറസ

കഴത്തിഞ്ഞു. അതത്തിനന്റെ തുടര്നടപടത്തികള  മുതനകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിനസ ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

മനത്തി ശദ്ധത്തികണനമനകാണസ എനത്തികസ പറയകാനുള്ളതസ. 

മത്തി  .   സശകര്: പശസസ......... സമയനത്തിഷ്ഠ ഒരകാള നതറത്തിചകാല് പത്തിനനയള്ളവര് അതസ

ആവര്തത്തിക്കുര. 

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു റബ്ബസ:  സര്,  എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല പരപ്പെനങ്ങകാടത്തിയത്തിനല



Uncorrected/Not for publication
40

ഷത്തിപ്പെത്തിരഗസ  ഹകാര്ബറത്തിനസ  കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റുകളത്തിനലകാനക   തുക  മകാറത്തിവചത്തിരുന.

എനകാല്  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  ഇഡൗ  വര്ഷര  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ബഡ്ജറത്തില്  അതത്തിനനക്കുറത്തിനചകാനര  പ്രതത്തിപകാദത്തിചത്തിട്ടത്തില.  അതത്തിനസ  പണര

അനുവദത്തികണര.  അതുതപകാനല  കുണ്ടൂര്  തതകാടസ,  കൃഷത്തിക്കുര  കുടത്തിവള്ളതത്തിനുര

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന    പദ്ധതത്തിയകാണസ.  ആയതത്തിനുര  തുക  അനുവദത്തികണനമനസ

പറഞ്ഞുനകകാണ്ടുര   ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  എതത്തിര്ത്തുനകകാണ്ടുര  എനന്റെ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി വശണകാ തജകാര്ജസ:  സര്,   തഡകാ.  തതകാമസസ നഎസകസ അവതരത്തിപ്പെത്തിച

2016-17  നല  പുതുകത്തിയ  ബഡ്ജറസ  വലത്തിയ  ഭൂരത്തിപകതതകാനട  തകരളതത്തില്

അധത്തികകാരതത്തിനലതത്തിയ ഇടതുപകജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി സര്കകാരത്തിനന്റെ ആദരനത

ബഡ്ജറകാണസ.  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയര  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പത്തിനതുണയ്ക്കുകയര  നചയ്യുന.  ഇതസ  സസ്വപ്നതലകാകനത

ബഡ്ജറകാനണനകാണസ പ്രതത്തിപകര പറയനതസ.  ഇനസ  കഡൗതുകകരമകായ ഒരു കകാരരര

ഇഡൗ  സഭയത്തിലുണകായത്തി.   കകാല്പ്പെനത്തികനമനസ  ഇനനല  അവര്  വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിച,

സസ്വപ്നനമനസ   ആവര്തത്തിചസ  പറഞ്ഞുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന,  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തില്


