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വകരളതന്ത്രില്   തുടര്നര്യം   ഇടതുപക്ഷേതന്ത്രിനകായന്ത്രി  എലകാവരുര്യം

അണന്ത്രിനന്ത്രിരകണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട് നന്ത്രിര്ത്തുന. നനന്ത്രി, നമസകാരര്യം.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ടക  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞകാന ഇക്കൗ വവകാടട്ട്  ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന

എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്.  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.

വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്-ടന  എലകാ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസര്യംഗങ്ങളര്യം  'ഏ  വന്ത്രി  സ'

പ്രസര്യംഗങ്ങളകാണട്ട്.   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിവനതട്ട്  'ഏ  വന്ത്രി  സ'  പ്രസര്യംഗടമന്നട്ട്  പറയകാന

കകാരണര്യം  ഒന്നകാമതകായന്ത്രി  ഏവകകാപനവര്യം  രണകാമതകായന്ത്രി  വന്ത്രിവകന്ദ്രശകരണവര്യം

മൂന്നകാമതകായന്ത്രി  സര്യംവയകാജനവര്യം  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  പ്രസര്യംഗതന്ത്രില്  ഉണകാകുര്യം.

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന ഏതട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസര്യംഗര്യം എടുതകാലുര്യം അവദ്ദേഹെര്യം പറയന്നതട്ട്

ഏവകകാപന്ത്രിപന്ത്രിച്ചട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാക്കുര്യം  എന്നകാണട്ട്.  ഒരു  വന  പദതന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചകാല്

അടുത വകാകന്ത്രില് അവദ്ദേഹെര്യം പറയന്നതട്ട് തവദ്ദേശസ്ഥകാപനങ്ങളമകായന്ത്രി ബനടപടട്ട്

മറട്ട്  പദതന്ത്രിയമകായന്ത്രി  ഏവകകാപന്ത്രിപന്ത്രിച്ചട്ട്  അതട്ട്  വന്ത്രിവകന്ദ്രശകരന്ത്രിച്ചട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാക്കുര്യം

എന്നകാണട്ട്.  എടനങന്ത്രിലുര്യം   കകാരണതകാല്  ടടവകുകയകാടണങന്ത്രില്  അവദ്ദേഹെര്യം

അടുതട്ട്  പറയര്യം  ഇതട്ട്  സര്യംവയകാജന്ത്രിപന്ത്രിക്കുര്യം  എന്നട്ട്.  ഇതട്ട്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ഒരു

കശലെന്ത്രിയകാണട്ട്.   2011  ടഫബ്രുവരന്ത്രി  മകാസര്യം  10-ാം  തശയതന്ത്രി  അവദ്ദേഹെര്യം
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അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസര്യംഗതന്ത്രില്  വര്ദന്ത്രിച്ചുവരുന്ന  അസമതത്വവര്യം

കശഴെട്ട് തടന്ത്രിലുള  പകാപരശകരണവര്യം  പരന്ത്രിഹെരന്ത്രികണടമന്നട്ട്  പറയനണട്ട്.  2006

മുതല്  2011  ഭേരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്നതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളകാണട്ട്.  ആ  5  ടകകാലമകാണട്ട്

പകാപരശകരണമുണകായതട്ട്.  അതട്ട്  ഞങ്ങളടട  കകാലെതല.  നന്ത്രിങ്ങള്  അതട്ട്

ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാകണര്യം.   കശഴെട്ട് തടന്ത്രിലുളവടര  പകാപരകാകന്ത്രിയതട്ട്  2006  മുതല്

2011  വടരയള  കകാലെഘടതന്ത്രിലെകായതകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളടട  ഭേരണവനടര്യം.

ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാക്കൂ.  ആ  കകാലെതട്ട്  12.5  ലെക്ഷേര്യം  ആളകള്കകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

വക്ഷേമടപനഷന നല്കന്ത്രിയതട്ട്.  ശശ.  ഉമനചകാണന്ത്രി സര്കകാരന്ത്രിടന കകാലെതകാണട്ട്

അതട്ട്  36  ലെക്ഷേമകാകന്ത്രി  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.  വക്ഷേമടപനഷനുകടളകാടക

മൂലെധനടചലെവന്ത്രിനതന്ത്രില്  ആയതുടകകാണകാണട്ട്  വക്ഷേമടപനഷനുകള്

ടവടന്ത്രിക്കുറച്ചടതന്നട്ട് ബഡ്ജറന്ത്രില് പറയനണട്ട്.  വറഷന  കടകള് നവശകരന്ത്രികകാന

ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെന്ത്രി  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ  ടകകാടുക്കുനണട്ട്  എനര്യം

പറയനണട്ട്.  അതന്ത്രിടന  മകാനദണ്ഡര്യം  എനകാടണന്നട്ട്  വരകമകാകണര്യം.

ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  എങ്ങടനയകാണട്ട്  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ  ടകകാടുക്കുന്നതട്ട്?

പകാവടപട  വരകാഗന്ത്രികള്ക്കുര്യം  ആളകള്ക്കുര്യം  ഇതുവപകാടലെ  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ

ടകകാടുകകാനുള  നടപടന്ത്രി  സത്വശകരന്ത്രിക്കുവമകാ?  എലകാ  ബഡ്ജറ്റുകളന്ത്രിലുര്യം  വകന്ദ്ര
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സര്കകാരന്ത്രിടന  കുറര്യം  പറയനണട്ട്.  വകകാണ്ഗസ്സുകകാടര  നന്ത്രിങ്ങള്

എടനകാടകയകാണട്ട്  പറഞന്ത്രിട്ടുളതട്ട്;  എനകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  നകാവട്ട്  വപകാവയകാ,

നന്ത്രിങ്ങളടട  അണ്ണകാകട്ട്  ഇറങ്ങന്ത്രിവപകാവയകാ;  എനകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.ടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ഒനര്യം  പറയകാതതട്ട്;  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങള്

എവന്ത്രിടടടയങന്ത്രിലുര്യം  വകന്ദ്രതന്ത്രിടനതന്ത്രിടര  എടനങന്ത്രിലുര്യം  പറഞന്ത്രിട്ടുവണകാ?

വകരളതന്ത്രില്  എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  പ്രശഫകാബന്ത്രിവകഷന  പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രി

നടത്തുന്നതട്ട്?  വകരളതന്ത്രില്  അതന്ത്രിനകാവശരമകായ  ടടവകകാളജന്ത്രിയള  സ്ഥലെങ്ങള്

എവന്ത്രിടടയകാണുളതട്ട്?  സര്യംസ്ഥകാനതട്ട്  അങ്ങടനടയകാരു  സര്യംഭേവര്യം  തടന്നയന്ത്രില.

ഇനന്ത്രി  അതട്ട്  വരണടമങന്ത്രില്തടന്ന വടവകഇനരയന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം ടകകാണവരണര്യം.

തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  അതന്ത്രിടന  വമകാഡല്  ടകകാടുക്കുടമന്നട്ട്

ബഡ്ജറന്ത്രില് പറയന;  എവന്ത്രിടട ടകകാടുകകാനകാണട്ട്?  അവപകാവഴെയ്ക്കുര്യം  ഇക്കൗ വര്ഷര്യം

കഴെന്ത്രിഞ്ഞുകന്ത്രിട്ടുര്യം;  ഇക്കൗ  പറഞ  പരന്ത്രിപകാടന്ത്രികടളകാനര്യം  നടപകാകുകയമന്ത്രില.  ഇവന്ത്രിടട

എലകാവരുര്യം  ബഡ്ജറന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചുള വമകാഹെങ്ങളര്യം  കകാരരങ്ങളടമകാടക പറഞ്ഞു.

ഞകാന അതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് ഒനര്യം പറയന്നന്ത്രില. പന്ത്രിടന്ന വനകാര്യംസട്ട് വനകാകന്ത്രി വപകാസട്ട്

ക്രന്ത്രിവയഷന  നടത്തുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞു.  ഞകാന  ടചറപകാകകാവരകാടട്ട്  വചകാദന്ത്രികടട;

നന്ത്രിങ്ങള്  വചകാര  നശരകാകന്ത്രിയ  കുടറ  ആള്കകാരുണവലകാ.  ടവറടത  അങ്ങടന
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പറയകാടമന്നലകാടത നന്ത്രിങ്ങള് എവന്ത്രിടടയകാണട്ട് വചകാര നശരകാകന്ത്രിയതട്ട്.  പണട്ട് വചകാര

നശരകാകകാന  എ.ടക.ജന്ത്രി.യര്യം  കൃഷ്ണപന്ത്രിളയര്യം  നകായനകാരുടമകാടക  ഉണകായന്ത്രിരുന.

നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് എവന്ത്രിടടടയങന്ത്രിലുര്യം വചകാര നശരകാകകാനുള അവസരര്യം കന്ത്രിടന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുവണകാ?

5  വര്ഷര്യം  ടകകാണട്ട്  25  ലെക്ഷേര്യം  ആളകള്കകാണട്ട്   ടതകാഴെന്ത്രില്  ടകകാടുക്കുടതന്നട്ട്

പറയന.   പവക്ഷേ   2  വര്ഷര്യംതടന്ന  വനകാര്യംസകാണട്ട്.  ഏതകാണട്ട്  ആ  വനകാര്യംസട്ട്;

അങ്ങടനയകാടണങന്ത്രില്  ടതകാഴെന്ത്രില്  എവന്ത്രിടട  കന്ത്രിടകാനകാണട്ട്?  നന്ത്രിങ്ങള്  ടതകാഴെന്ത്രില്

ടകകാടുകകാന  വപകാകുന്നതട്ട്  ആര്കകാണട്ട്?  സകാമ്പതന്ത്രിക  അച്ചടകടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്

പറഞ  അങ്ങവയകാടട്ട്  വചകാദന്ത്രികടട,  ഉച്ചയ്ക്കുവശഷര്യം  ഒരു  ബന്ത്രില് വരുനണവലകാ.

കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട്  പകാര്ടന്ത്രികട്ട്  വയകാജന്ത്രിച്ചതകാവണകാ.  ആ  ബന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്

വയകാജന്ത്രിച്ചതകാവണകാടയന്നട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  ആവലെകാചന്ത്രികണര്യം.  ഒരകാടള

മൂലെയന്ത്രിരുതകാനകായന്ത്രി,  ഭേരണപരന്ത്രിഷ്കകാര  കമന്ത്രിറന്ത്രിയടട ടചയര്മകാന  സ്ഥകാനര്യം

ടകകാടുകകാനകായന്ത്രി  നന്ത്രിയമസഭേയടട,  വകരളതന്ത്രിടന  ചരന്ത്രിത്രതന്ത്രില്  ആദരമകായന്ത്രി

കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട്  പകാര്ടന്ത്രിടയവപകാടലെകാരു  പകാര്ടന്ത്രി  പകാര്ടന്ത്രി  വനതകാവന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഒരു

നന്ത്രിയമ  വഭേദഗതന്ത്രി  ടകകാണവരുന.  നകാണമുവണകാ  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്?  16  ടകകാലര്യം

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.(എര്യം)  ടന  ടസക്രടറന്ത്രിയകായന്ത്രി.  10  ടകകാലര്യം

അവദ്ദേഹെടത  മുള്മുനയന്ത്രില്  നന്ത്രിര്തന്ത്രിയ  വന്ത്രി.എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടന  പ്രകകാശട്ട്
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കകാരകാട്ടുര്യം യച്ചൂരന്ത്രിയര്യം വന്നട്ട് ഫന്ത്രിഡല് കകാവസ്ട്രേകാ എന്നട്ട് വന്ത്രിവശഷന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു. ഞകാന എടന

ജശവന്ത്രിതതന്ത്രില്  ഫന്ത്രിഡല്  കകാവസ്ട്രേകാടയ  ജശവവനകാടട  കണന്ത്രിടന്ത്രില.  ഡമ്യൂപ്ലന്ത്രിവകറട്ട്

ഫന്ത്രിഡല്  കകാവസ്ട്രേകാടയ  കണ.  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്  ആ  വവഷടമകാന്നട്ട്

മകാറന്ത്രിടകകാടുകണര്യം.  കകാരരര്യം എനകായകാലുര്യം ഞകാന പന്ത്രിണറകായന്ത്രിയടട കൂടടയകാണട്ട്.

കകാരണര്യം   അയകാള്  പറഞന്ത്രിടതട്ട്  നന്ത്രില്ക്കുടമന്ന  കകാരരതന്ത്രില്  എനന്ത്രികട്ട്

ഉറപകാണട്ട്.  ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടന  കയ്യേന്ത്രിലെന്ത്രിരന്ത്രിപടകകാണകാണട്ട്

നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിടതകാടക ടചയ്യുന്നടതന്നട്ട് എനന്ത്രികറന്ത്രിയകാര്യം.  ഭേരണപരന്ത്രിഷ്കകാര കമന്ത്രിറന്ത്രിയടട

ടചയര്മകാന സ്ഥകാനര്യം നല്കുന്നതന്ത്രിടന കണശഷന എനകാണട്ട്?  ഞകാന നന്ത്രിങ്ങളടട

പകാര്ടന്ത്രി  കമന്ത്രിറന്ത്രികട്ട്  വന്നന്ത്രിടന്ത്രില.  പത്രതന്ത്രില്  വന്നതകാണട്ട്.  പണടതവപകാടലെ

അടച്ചന്ത്രിട മുറന്ത്രിയന്ത്രിലെല.  എലകാവരുര്യം ടമകാടടബലെന്ത്രില് റന്ത്രിവകകാര്ഡട്ട് ടചയ്യുകയര്യം അതട്ട്

പത്രകകാര്കട്ട് ടകകാടുക്കുകയര്യം അവര് പത്രതന്ത്രില് വകാര്ത ടകകാടുക്കുകയര്യം ടചയ്യുര്യം.

ഇതകാണവലകാ  നന്ത്രിങ്ങളടട  പകാര്ടന്ത്രി.  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി

പറയണര്യം,  നന്ത്രിങ്ങളകാണട്ട്  ഇതന്ത്രിനട്ട്  പണര്യം  ടകകാടുവകണതട്ട്.   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്  88

ലെക്ഷേര്യം  രൂപയകാണട്ട്  5  വര്ഷതന്ത്രിനുളന്ത്രില്  കവനകാണ്ടമനട്ട്  ഹെക്കൗസന്ത്രിനട്ട്  വമകാടന്ത്രി

പന്ത്രിടന്ത്രിപന്ത്രികകാനകായന്ത്രി  ടചലെവകായതട്ട്.  എന്നന്ത്രിടട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  പറയകയകാണട്ട്,  ഞകാന

തകര ഷശറട്ട്  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചുള ടഷഡന്ത്രിലെകാണട്ട് തകാമസന്ത്രിച്ചതട്ട് എന്നട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള് ഒരു



Uncorrected/Not for publication
122

കകാരരര്യം  ടചയ്യേണര്യം,  അവദ്ദേഹെര്യം  5  വര്ഷര്യം  അങ്ങടന  നന്ത്രിന്നന്ത്രിട്ടുടണങന്ത്രില്

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടനകാരു  ടപനഷന  ടകകാടുകണര്യം.  ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.

അച്ചുതകാനനടനപറന്ത്രി  എനട്ട്  പറഞകാലുര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്  അവന്ത്രിടടനന്ത്രിന്നട്ട്

എഴുവന്നല്കന്ത്രില  എന്നട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  ഉറപകാണട്ട്.  കകാരണര്യം  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി

ടശമകാടണന്നകാണട്ട് പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്  എഴുവന്നല്കന്ത്രില.  ടശര്യം

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി,  ടശര്യം വസകാളകാര് വപകാടലെ ശരന്ത്രിയകാകുര്യം. .....  (ബഹെളര്യം) .......  നന്ത്രിങ്ങള്

പന്ത്രിണറകായന്ത്രിടയന്നട്ട് പറഞവപകാള് എഴുവന്നറ്റു. അതട്ട് എവന്ത്രിടടയര്യം എഴുവന്നല്ക്കുര്യം.

ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടനപറന്ത്രി  പറഞകാല്  നന്ത്രിങ്ങള്  എഴുവന്നല്കന്ത്രില.

........ … ഞകാന ഒനര്യം പന്ത്രിനവലെന്ത്രികന്ത്രില. 

മന്ത്രി  .    സശകര്:  പ്ലശസട്ട്....പ്ലശസട്ട്.....  അങ്ങവയകാടട്ട്  തുടകര്യം  മുതല്തടന്ന

ടചയറന്ത്രിടന വനകാകന്ത്രി സര്യംസകാരന്ത്രികകാന പറഞതകാണട്ട്. 

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ടക  .    ബഷശര്:  സര്,  1964-ല്  പകാര്ടന്ത്രി  പന്ത്രിളര്ന്നവപകാഴുണകായ

കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട് വനതകാവന്ത്രിടനപറന്ത്രി ഞകാന ഇത്രവനരവര്യം പറടഞങന്ത്രിലുര്യം ആടരങന്ത്രിലുര്യം

എഴുവന്നവറകാ;  ഒന്നട്ട്  ആവലെകാചന്ത്രിച്ചു  വനകാക്കൂ.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  അത്രവയയള.  2021

ആകുവമ്പകാവഴെയ്ക്കുര്യം  ഞങ്ങള്  മലെപറത്തുണകാകന്ത്രില  എന്നട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  വനരടത

പറഞ്ഞു.  എടന  ബകാപയടട  കകാലെര്യം  മുതല്  ഇങ്ങടന
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പറഞ്ഞുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.     അന്നട്ട്  ലെശഗന്ത്രിനട്ട്  13-ഉര്യം  ഇവപകാള്  18-ഉര്യം

കഴെന്ത്രിഞ  പ്രകാവശരര്യം  20-ഉര്യം  സശറകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളടട  ഗതന്ത്രി  എനകാണട്ട്?  നന്ത്രിങ്ങള്

എവന്ത്രിടടയകാണുളതട്ട്?  അങ്ങട്ട്  ബര്യംഗകാളന്ത്രിവലെയട്ട്  വനകാക്കൂ.  ഇവപകാള്  ബര്യംഗകാളന്ത്രിടലെ

സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിടയനകാണട്ട്? 38  വര്ഷര്യം ബര്യംഗകാള്  ഭേരന്ത്രിച്ച നന്ത്രിങ്ങള് മമതകാബകാനര്ജന്ത്രിടയ

വതകാല്പന്ത്രികകാന  വവണന്ത്രി  ഉളപന്ത്രിലകാടത  വസകാണന്ത്രിയകാ  ഗകാനന്ത്രിയടട  പന്ത്രിറവക

നടക്കുകയവല  ടചയതട്ട്.   ആ  നന്ത്രിങ്ങളകാവണകാ  ഞങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്   പറയന്നതട്ട്.

എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി  നന്ത്രിങ്ങളടട  പകാര്ടന്ത്രി.  എന്നന്ത്രിടട്ട്  ബര്യംഗകാളന്ത്രില്  പകാര്ടന്ത്രികകാര്കട്ട്

സര്യംരക്ഷേര്യം  കന്ത്രിടണര്യം.  അതന്ത്രിനട്ട്  വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  വവണര്യം.

അതുമകാത്രമല  ഡല്ഹെന്ത്രിയന്ത്രില്  ... .....  … ഞകാനന്ത്രിടതകാന  പറയടട.....  ഷര്യംസശര്

ഇരന്ത്രികട്ട്.......രകാവജഷട്ട്  നന്ത്രിങ്ങടളകാടക  കുടന്ത്രികളകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്ടകകാനര്യം

കമമ്യൂണന്ത്രിസര്യം അറന്ത്രിയന്ത്രില.  ഡല്ഹെന്ത്രിയന്ത്രില് വകകാര്പവറഷനന്ത്രില് മതരന്ത്രിച്ചകാല്  500

വവകാടട്ട്  കന്ത്രിടകാത ആളകള് ബര്യംഗകാളന്ത്രില് സര്യംസ്ഥകാന കമന്ത്രിറന്ത്രികട്ട്  വരണകാടയന്നട്ട്

അവന്ത്രിടടത ആളകള് വപകാളന്ത്രിറട്ട്  ബമ്യൂവറകാ  ടമമ്പര്മകാവരകാടട്ട്  പറഞ്ഞു.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്

ബര്യംഗകാളന്ത്രില് വലെകാകട്ട് സഭേയന്ത്രിവലെയട്ട് 2 സശറ്റുര്യം മുസശര്യം ലെശഗന്ത്രിനട്ട് ഇനരകാ പകാര്ലെടമനന്ത്രില്

2  സശറ്റുമകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളര്യം  നമളര്യം  തമന്ത്രില്  എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  വരതരകാസമുളതട്ട്.

തമന്ത്രിഴകാടന്ത്രില്  ഞങ്ങള്കട്ട്  ഒരു  സശറ്റുണട്ട്,  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  വടപൂജരമകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്
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ബകാര്ബര്  വഷകാപന്ത്രിടലെ  ഒസ്ഥകാടന കല്ലുവപകാടലെ  വതഞ്ഞുവതഞട്ട്  ഇലകാതകാകുന്ന

ഒരു പകാര്ടന്ത്രിയകാടണന്നട്ട് നന്ത്രിങ്ങള് ആദരര്യം മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം. പന്ത്രിടന്ന പണതന്ത്രിടന

കകാരരര്യം ഇവന്ത്രിടട പറഞ്ഞു. ശശ. വന്ത്രി. അബ്ദുറഹെന്ത്രിമകാനുര്യം പന്ത്രി. വന്ത്രി. അനവറര്യം പ്രകകാശട്ട്

കകാരകാടന്ത്രിടന  അനന്ത്രിയന  കകാരകാടട്ട്  റസകാഖുര്യം  ടടപസകകാരവല.  ഞങ്ങളടട

ആള്കകാരുടട  സത്വത്തുര്യം  നന്ത്രിങ്ങളടട  ആള്കകാര്  ഡന്ത്രികയര്  ടചയ  സത്വത്തുര്യം

വനകാകന്ത്രിയകാല്  എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  കൂടുതല്  എന്നട്ട്  മനസന്ത്രിലെകാകുര്യം.  ബഹുമകാനടപട

നമ്മുടട സശകര് പന്ത്രി.  ശശരകാമകൃഷ്ണടന സുഹൃതകാണട്ട്  വജരകാതന്ത്രിബകാസു. അവദ്ദേഹെര്യം

പകാര്ടന്ത്രിക്കുവവണന്ത്രി  തവന്നൂരന്ത്രില്  എത്ര  സഹെന്ത്രിച്ചു.......  ഒരു  സശറ്റുവണകാ,  ഇല.

അതന്ത്രിനട്ട്  പണടത  പകാര്ടന്ത്രിയല  നന്ത്രിങ്ങള്.  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്

ടഎസകന്ത്രിവനകാടട്ട്  പറയടട,  നന്ത്രിങ്ങടളനന്ത്രിനകാണട്ട്  ജന്ത്രി.  സുധകാരവനകാടട്ട്  ഇങ്ങടന

ടപരുമകാറന്നതട്ട്? നന്ത്രിങ്ങള് ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാകണര്യം. ഉമന ചകാണന്ത്രി സര്കകാരന്ത്രിടന

കകാലെതട്ട്  ഭേകാഗപത്രതന്ത്രിനട്ട്  1,000  രൂപയകായന്ത്രിരുന.  അതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  3

ശതമകാനമകായന്ത്രി കൂടന്ത്രി.  അവദ്ദേഹെര്യം നടലകാരു കമമ്യൂണന്ത്രിസകകാരനകാണട്ട്.  അതരകാവശരര്യം

വന്ത്രിവരമുള  ഒരു  കമമ്യൂണന്ത്രിസകകാരന.  സകാധകാരണകകാരുടട  ഉള്വന്ത്രികകാരങ്ങള്

അറന്ത്രിയന്ന  കമമ്യൂണന്ത്രിസകകാരന.  അമ്പലെപഴെ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സശറകാണട്ട്.

അദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ജനകശയതടകകാണട്ട്  ജയന്ത്രിക്കുര്യം.  ഭേകാഗപത്രതന്ത്രിനട്ട്  നന്ത്രികുതന്ത്രി
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കൂടന്ത്രിയതന്ത്രില് ഇനന്ത്രി അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട് എടനങന്ത്രിലുര്യം ടചയ്യേകാന കഴെന്ത്രിയവമകാ. എനകാണട്ട്

മനന്ത്രിയടട  ഉവദ്ദേശര്യം?  ഒരു  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിയര്യം  കകാരരങ്ങളമന്ത്രിലകാത  നടലകാരു

മനന്ത്രിവയകാടകാണട്ട് ഇങ്ങടന ടപരുമകാറന്നതട്ട്.  ജനങ്ങള്  5  വര്ഷവതയട്ട് നന്ത്രിങ്ങടള

ഭേരണര്യം  ഏല്പന്ത്രിച്ചു.  വകരളതന്ത്രില്  ഇങ്ങടനടയകാടക  നടക്കുര്യം.  ഞകാന

വചകാദന്ത്രികടട,  നന്ത്രിങ്ങള്  ഇവപകാള്  ആടരയകാണട്ട്  പകാര്ടന്ത്രിയന്ത്രില്  എടുകകാതതട്ട്?

നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിവപകാള്  എലകാവടരയര്യം  എടുക്കുര്യം.  അവസകാനര്യം  5  വര്ഷര്യം  കഴെന്ത്രിഞട്ട്

നന്ത്രിങ്ങള്  വകകാണ്ഗസുമകായന്ത്രി  സഖരമുണകാകന്ത്രിയകാവലെകാ  എന്ന  വപടന്ത്രിയകാണട്ട്

എനന്ത്രിക്കുളതട്ട്.  അങ്ങടന  വന്നകാല്  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവനതകാവട്ട്  ഞങ്ങളമകായന്ത്രി

ആവലെകാചന്ത്രികണര്യം.  ടപടടന്നട്ട്  സമതന്ത്രികരുതട്ട്.   ഞങ്ങള്  47  വര്ഷമകായന്ത്രി

വകകാണ്ഗസുമകായന്ത്രി  ശകമകായ  ബനമകാണുളതട്ട്.  ഞങ്ങളടട  സുഖതന്ത്രിലുര്യം

ദുദുഃഖതന്ത്രിലുര്യം  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രിലുടമകാടക  ഞങ്ങളടട  കൂടട  നന്ത്രിന്നതകാണട്ട്

വകകാണ്ഗസട്ട്.  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.കകാര്കട്ട്  തലെയന്ത്രില് കുറച്ചട്ട്  ബദന്ത്രിയണകായതുടകകാണട്ട്

ഇന്ദ്രജന്ത്രിതട്ട്  ഗുപ്ത  അന്നട്ട്  ആഭേരനരമനന്ത്രിയകായന്ത്രി.  എന്നകാല് ഞങ്ങളടട  പകാര്ടന്ത്രികട്ട്

നന്ത്രിര്ഭേകാഗരകരമകായ  ഒരു  പരകാജയര്യം  2004-ടലെ  പകാര്ലെടമനട്ട്

ടതരടഞടുപന്ത്രിലുണകായവപകാള്  അന്നട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  മലെപറതട്ട്  വപകാതന്ത്രിനട്ട്  പച്ച

ടപയന്ത്രിനടന്ത്രിച്ചട്ട്  അതട്ട്  അറതട്ട്  ഇറച്ചന്ത്രി  വന്ത്രിതരണര്യം  ടചയ്യുകയകായന്ത്രിരുന.  ആ
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സമയതകാണട്ട് യ.പന്ത്രി.എ. അദരക്ഷേ വസകാണന്ത്രിയകാ ഗകാനന്ത്രി ഞങ്ങളടട പകാര്ടന്ത്രിയടട

ടസക്രടറന്ത്രി  ഇ.  അഹെമദട്ട്  സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന   വകന്ദ്രതന്ത്രില്

വന്ത്രിവദശകകാരരമനന്ത്രിയകാകന്ത്രിയതട്ട്.  അതട്ട്  വകകാണ്ഗസകാണട്ട്.    അച്ചുതകാനനന

നന്ത്രിങ്ങളടട  അന്നടത  ടസക്രടറന്ത്രി  ഹെര്കന്ത്രിഷന  സുര്ജന്ത്രിതന്ത്രിനട്ട്  കതയച്ചു.  42

ആള്കകാരുടട പന്ത്രിന്തുണ ടകകാടുകകാന പകാടന്ത്രില. അയകാള് no, no, no, can't, can't

എനപറഞ്ഞു.  അവതകാടുകൂടന്ത്രി  നന്ത്രിര്തന്ത്രി.  നന്ത്രിങ്ങളടട  പന്ത്രിന്തുണയന്ത്രില്  5  വര്ഷര്യം

വകന്ദ്രതന്ത്രില് ഇനരയടട വന്ത്രിവദശകകാരര സഹെമനന്ത്രിയകായന്ത്രി വകകാണ്ഗസുര്യം ഭേരന്ത്രിച്ചു.

അവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  പകാര്ടന്ത്രി.  നന്ത്രിങ്ങള്  മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം.  പുന്നകാര  ഷര്യംസശവറ

പറയവമ്പകാള്  ആവലെകാചന്ത്രിച്ചട്ട്  പറയണര്യം.  ഇത്രയര്യം  സമയര്യം  ഞങ്ങള്

മന്ത്രിണകാതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകായന്ത്രിരുന.   ഇവങ്ങകാടട്ട് പറഞകാല് ഞങ്ങള് മന്ത്രിണകാതന്ത്രിരന്ത്രികന്ത്രില.

നന്ത്രിങ്ങടളകാടക കുടന്ത്രികളവല.  നല പ്രസര്യംഗമവല സത്വരകാജട്ട്  ടചയതട്ട്.  അടതകാടക

മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം.  എനന്ത്രികട്ട്  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രിവയകാടട്ട്

പറയകാനുളതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളടട  സത്വപവര്യം  ഭേകാവനയടമകാടക തരവകടന്ത്രില  എന്നകാണട്ട്.

പവക്ഷേ  അതട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാകണര്യം.  ഞങ്ങള്   ഏതകായകാലുര്യം  6  മകാസര്യം  ടവയന്ത്രിറട്ട്

ടചയ്യേകാന തശരുമകാനന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  6  മകാസര്യം  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടട്ട്  നമുകറന്ത്രിയകാര്യം.    1987-ല്

നന്ത്രിങ്ങള്  ഭേരന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  10  ലെക്ഷേര്യം  ആള്കകാര്കട്ട്  ടതകാഴെന്ത്രില്  ലെഭേന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്
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പറഞന്ത്രിരുന.  ഇന്നടത  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവനതകാവട്ട്  സര്യംസ്ഥകാന  യൂതട്ട്

വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന പ്രസന്ത്രിഡനകായന്ത്രിരുന്നവപകാള്  വകാഗകാനര്യം  നല്കന്ത്രിയ  10  ലെക്ഷേര്യം

ടതകാഴെന്ത്രില് എവന്ത്രിടടടയന്നട്ട് വചകാദന്ത്രിച്ചട്ട് കകാസര്വഗകാഡുനന്ത്രിന്നട്ട് തന്ത്രിരുവനനപുരവതയട്ട്

മകാര്ച്ചട്ട്  നടതന്ത്രിയന്ത്രിവല.  നന്ത്രിങ്ങള്  ഒനര്യം  ടകകാടുക്കുകയന്ത്രില,  തന്ത്രിനകയന്ത്രില,

തശറന്ത്രിക്കുകയമന്ത്രില. അതകാണട്ട് നന്ത്രിങ്ങളടട സത്വഭേകാവടമന്നട്ട് ഞങ്ങള്കറന്ത്രിയകാര്യം. ഞകാന

ബഹുമകാനടപട സശകടറ മകാനന്ത്രിച്ചട്ട് നന്ത്രിര്ത്തുന, ഒരന്ത്രികല്കൂടന്ത്രി ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന എതന്ത്രിര്ക്കുന. 

ശശ  .    ഡന്ത്രി  .    ടക  മുരളന്ത്രി:  സര്,  വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടനയര്യം

അതുസര്യംബനന്ത്രിച്ച  ഉപവക്ഷേപതന്ത്രിടനയര്യം  ഞകാന  പന്ത്രിനകാങ്ങുകയകാണട്ട്.

അബദങ്ങളടട  ടപരുമഴെയ്ക്കുവശഷര്യം  കന്നന്ത്രിപ്രസര്യംഗര്യം  നടവതണന്ത്രിവന്നതന്ത്രിടന

നന്ത്രിരകാശയന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഞകാന.   അവസകാനടത  ഉരുളയര്യം  ഭേക്ഷേന്ത്രിച്ചട്ട്  ഒഴെന്ത്രിച്ചുവച്ച

അക്ഷേയപകാത്രതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്   മഹെകാസദര  ഒരുകന്ത്രിയ  ശശകൃഷ്ണടന  കഥ

പുരകാണങ്ങളന്ത്രിലുണട്ട്.   ക്രമരഹെന്ത്രിതമകായ  ധകാരകാളന്ത്രിതവതകാടട  ധൂര്തടന്ത്രിച്ചട്ട്

കകാലെന്ത്രിയകാകന്ത്രിയ ടപകാതുഖജനകാവന്ത്രില് പുതന്ത്രിയ ആശയങ്ങളടടയര്യം  ഭേകാവനയടടയര്യം

യകാഥകാര്ത്ഥരവബകാധതന്ത്രിടനയര്യം  പന്ത്രിന്തുണവയകാടുകൂടന്ത്രി  പണര്യം  സമകാഹെരന്ത്രിച്ചട്ട്


