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ഗതകാഗതര്യം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  120,02,48,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    വന്ത്രി  .    എസട്ട്  .    ശന്ത്രിവകുമകാര് :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

വന്ത്രിവനകാദസഞകാരര്യം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  100,82,33,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ചര്ച്ച

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ടക  .    സന്ത്രി  .    മമതട്ട്  വകകായ:  സര്,  ഞകാന  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന അനുകൂലെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   വകരളതന്ത്രിടലെ എലകാ  മനുഷരരുടടയര്യം

ആവശരവര്യം  ആഗഹെവമകാണട്ട്  സത്വനമകായന്ത്രി  ഒരു  വശടട്ട്  എന്നതട്ട്.

സകാദരതയളവടരകാടകയര്യം  അവരവരുടട  കഴെന്ത്രിവന്ത്രിനനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  വശടട്ട്  വയ്ക്കുന.

എന്നകാല്  വശടന്ത്രിലകാത  പകാവടപടവര്  നന്ത്രിരവധന്ത്രിയകാണട്ട്.   ഇവരുടട  വശടട്ട്  എന്ന
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സത്വപര്യം  സകാക്ഷേകാത്കരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയകാണട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്

ഇ.എര്യം.എസട്ട്.  ഭേവന  പദതന്ത്രിയര്യം  എര്യം.എന.  ഭേവനപദതന്ത്രിയര്യം  ആവന്ത്രിഷ്കരന്ത്രിച്ചട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിവന്നതട്ട്.   കുവറവപര്കട്ട്  വശടട്ട്  വയകാനകാടയങന്ത്രിലുര്യം  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാര്  ഈ  പദതന്ത്രി  ഉവപക്ഷേന്ത്രിച്ചു.  രണട്ട്  കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട്  വനതകാകളടട

വപരുകവളകാടുള  എതന്ത്രിര്പകാണട്ട്  കകാരണടമങന്ത്രില്  മവറതട്ട്  വപരന്ത്രിലെകായകാലുര്യം

പകാവങ്ങള്കട്ട്  വശടുവയകാനകായകാല്  ഞങ്ങള്  സഹെകരന്ത്രിക്കുമകായന്ത്രിരുന.   അതട്ട്

ടചയന്ത്രില.   ഒനര്യം  രണര്യം  ഗഡുകള്  വകാങ്ങന്ത്രി  ഭേകാഗന്ത്രികമകായന്ത്രി  പണന്ത്രിത  ഒരു

ലെക്ഷേവതകാളര്യം  വശടുകള്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണകകാലെര്യം  മുഴുവന  അങ്ങടനതടന്ന

കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  പകാവങ്ങവളകാടട്ട് ഇത്രയര്യം ക്രൂരത വവണന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നന്ത്രില.  2015-16-

ടലെ ബഡ്ജറന്ത്രില് ടപവടകാള്, ഡശസല് വന്ത്രിലെയന്ത്രില് ലെന്ത്രിററന്ത്രിനട്ട് ഒരു ഉറപന്ത്രിക അധന്ത്രിക

നന്ത്രികുതന്ത്രി പന്ത്രിരന്ത്രികകാന തശരുമകാനന്ത്രിച്ചു. 375  വകകാടന്ത്രി രൂപയകാണട്ട് ലെക്ഷേരമന്ത്രിടതട്ട്.  ഏഴെട്ട്

മകാസര്യം ടകകാണട്ട്  254  വകകാടന്ത്രി രൂപ പന്ത്രിരന്ത്രിടച്ചടുതതകായന്ത്രി  അന്നട്ട് നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില്

പറ ഞന്ത്രിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് പകാവങ്ങള്കട്ട് വശടുവച്ചട്ട് ടകകാടുകകാനകാടണന്നകാണട്ട് പറഞതട്ട്.

എന്നകാല് ഇതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം ഒരു വശടുവപകാലുര്യം വച്ചുടകകാടുതന്ത്രില. ഇവപകാള് വഡകാ. ടന്ത്രി.

എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച ബഡ്ജറന്ത്രില് അഞട്ട് വര്ഷര്യം ടകകാണട്ട്

വശടന്ത്രിലകാത  മുഴുവന  ആളകള്ക്കുര്യം  വശടുവച്ചുടകകാടുക്കുടമന്നട്ട്
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പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  പകാവടപടവരുടട  വശടട്ട്  എന്ന  സത്വപര്യം

സകാക്ഷേകാത്കരന്ത്രികകാന കഴെന്ത്രിയന്ന ധശരമകായ ഈ തശരുമകാനര്യം അഭേന്ത്രിമകാനകരമകാണട്ട്.

വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  ജന്ത്രിലയന്ത്രില് രണട്ട് ടസന്റുമുതല് അഞട്ട് ടസന്റുവടര ഭൂമന്ത്രിയളവരുര്യം

സത്വനമകായന്ത്രി വശടന്ത്രിലകാതവരുമകായ നന്ത്രിരവധന്ത്രി ആളകളണട്ട്.  അവരുടട വരഖയന്ത്രില്

നന്ത്രിലെടമന്നട്ട്  കകാണന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനകാല്  വശടട്ട്  വയകാന  അനുവകാദര്യം  ലെഭേന്ത്രികകാടത

കഷ്ടതന്ത്രിലെകാണട്ട്.  റന്ത്രികകാര്ഡുകളന്ത്രില് നന്ത്രിലെര്യം എന്നകാടണങന്ത്രിലുര്യം നകാല്പതുര്യം അമ്പതുര്യം

വര്ഷര്യം  പഴെകമുള  ടതങ്ങുകളര്യം  അവന്ത്രിടടയണട്ട്.  ഇകകാരരര്യം  ഗക്കൗരവമകായന്ത്രി

പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചട്ട്  ഈ  പകാവടപടവര്കട്ട്  വശടുവയകാന  അനുവകാദര്യം  നല്കകാന

നടപടന്ത്രിയണകാകണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന. 

കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണ  കകാലെതട്ട്  കുടറ  പഞകായത്തുകടള

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികളകാകന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചു.    വപരട്ട്  മകാറന്ത്രിയതലകാടത  വവടറകാനര്യം

മകാറന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  എനമകാത്രമല  പഞകായതന്ത്രിലുള  പലെരുര്യം  മറട്ട്

പഞകായത്തുകളന്ത്രിവലെയട്ട് സ്ഥലെര്യം മകാറന്ത്രി വപകാകുകയര്യം ടചയ.  മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിയന്ത്രില്

ചുരുങ്ങന്ത്രിയതട്ട്  29  വപടരങന്ത്രിലുര്യം വവണര്യം.  ഇവപകാള് പലെ മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികളന്ത്രിലുര്യം

12-ഉര്യം  14-ഉര്യം വപര് മകാത്രമകാണുളതട്ട്.  ഭേരണര്യം പന്ത്രിടന്ത്രികകാനവവണന്ത്രി മകാത്രര്യം ടചയ

സൂത്രപണന്ത്രിയകാണട്ട്  ഇടതനകകാണകാര്യം.   2014-15  വര്ഷതന്ത്രില്  തവദ്ദേശ
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സത്വയര്യംഭേരണ സ്ഥകാപനങ്ങളന്ത്രില് ഫണട്ട് ടചലെവഴെന്ത്രിച്ചതട്ട്  41  ശതമകാനര്യം മകാത്രമകാണട്ട്.

ഇതന്ത്രിടന കകാരണര്യം ഓഡന്ത്രിറട്ട് റന്ത്രിവപകാര്ടന്ത്രില് പറഞതട്ട്, സഞന്ത്രിത നന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്

പബന്ത്രികട്ട്  അകക്കൗണന്ത്രിവലെയട്ട്  മകാസര്യംവതകാറര്യം  ഫണട്ട്  മകാറകാടത  110  ദന്ത്രിവസര്യം  വടര

കകാലെതകാമസര്യം വരുതന്ത്രിയതകായന്ത്രി ഓഡന്ത്രിറട്ട് നന്ത്രിരശക്ഷേന്ത്രിക്കുന എന്നകാണട്ട്.

കുടന്ത്രിടവളതന്ത്രിനട്ട്  2987  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ടചലെവന്ത്രില്  തന്ത്രിരുവനനപുരര്യം,

ടകകാലര്യം,  ആലെപഴെ,  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്,  കണ്ണൂര്  എന്നന്ത്രിവന്ത്രിടങ്ങളന്ത്രില്  ടവളര്യം

എതന്ത്രികകാനുള  പദതന്ത്രികകായന്ത്രി  2500  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ടചലെവഴെന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുര്യം  ടവളര്യം

കുടന്ത്രികകാന ഇതുവടര  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടന്ത്രില.   വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  വകകാര്പവറഷനന്ത്രിലുര്യം  രണട്ട്

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം  13  ഗകാമ  പഞകായത്തുകളന്ത്രിലുര്യം  കുടന്ത്രിടവള  പദതന്ത്രിയന്ത്രില്

172  എര്യം.എല്.ഡന്ത്രി.  ടവളമകാണട്ട്  എതന്ത്രിവകണതട്ട്.   ബഹുമകാനടപട  മുന

മുഖരമനന്ത്രി  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രി  ഇതട്ട്  ഉദ്ഘകാടനര്യം  ടചയന്ത്രിടട്ട്  ഒരു

വര്ഷതന്ത്രിലെധന്ത്രികമകായന്ത്രി.   ഇവപകാള്  172-ല്  40  എര്യം.എല്.ഡന്ത്രി.  ടവളര്യം

മകാത്രമകാണട്ട്  ഉപവയകാഗതന്ത്രിനട്ട്  ലെഭേരമകാകുന്നതട്ട്.   20  ഓവര് ടഹെഡട്ട് ടകാങ്കുകളന്ത്രിലുര്യം

ടവളര്യം നന്ത്രിറഞ്ഞുകന്ത്രിടക്കുന്ന സമയതട്ട് ജനങ്ങള്കട്ട് ടകാങര് വലെകാറന്ത്രികളന്ത്രില് ടവളര്യം

എതന്ത്രിച്ചുടകകാണന്ത്രിരുന.   വന്ത്രിതരണ  കപപകള്  യഥകാസമയര്യം

സ്ഥകാപന്ത്രികകാതതകാണട്ട്  ഇതന്ത്രിനട്ട്  കകാരണര്യം.   ഇതട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രിടന
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ടകടുകകാരരസ്ഥതയലകാടത  മടറനകാണട്ട്.   ജലെകാശയങ്ങള്  സമ്പന്നമകായ  നമ്മുടട

നകാടന്ത്രിടലെ  നദന്ത്രികള്,  കകായലുകള്,  തടകാകങ്ങള്,  ടചറ  ജലെകാശയങ്ങള്  എന്നന്ത്രിവ

വവണവന്ത്രിധര്യം സര്യംരക്ഷേന്ത്രികകാവനകാ പ്രവയകാജനടപടുതകാവനകാ തയ്യേകാറകാകകാതതകാണട്ട്

കകാരണര്യം. ജനര്യം കുടന്ത്രിടവളതന്ത്രിനട്ട് വളടര പ്രയകാസമനുഭേവന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  

2006-ല്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്  വരുവമ്പകാള് ടപകാതുവമഖലെകാ

സ്ഥകാപനങ്ങള്  96  എണ്ണമുണകായന്ത്രിരുന.  ശരകാശരന്ത്രി  നഷ്ടര്യം  213.74  വകകാടന്ത്രി

രൂപയകായന്ത്രിരുന.  2011-ല് എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര് അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം

വപകാകുവമ്പകാള്  ശരകാശരന്ത്രി  292.45  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ലെകാഭേതന്ത്രിലെകായന്ത്രിരുന.   അന്നട്ട്

പൂടന്ത്രികന്ത്രിടന്ന  പലെ  സ്ഥകാപനങ്ങളര്യം  തുറന്നട്ട്  പ്രവര്തന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു.  പതട്ട്  പുതന്ത്രിയ

വരവസകായങ്ങള് ആരര്യംഭേന്ത്രിച്ചു.  എലകാര്യം ലെകാഭേതന്ത്രിലെകാകന്ത്രി.  കഴെന്ത്രിഞ യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാര് അഞട്ട് വര്ഷര്യം ഭേരണര്യം നടതന്ത്രി അധന്ത്രികകാരര്യം ഒഴെന്ത്രിയവമ്പകാള് 646 വകകാടന്ത്രി

രൂപ നഷ്ടതന്ത്രിലെകായന്ത്രി.  ഇടതനകാണട്ട് കകാണന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിയര്യം ദുര്ഭേരണവര്യം

തടന്നയവല.   യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രില്  പുതന്ത്രിയ  വകന്ദ്ര  വരവസകായ

സ്ഥകാപനങ്ങള്  തുടങ്ങകാന  കധരരമന്ത്രിടലന്നട്ട്  മുന  വകന്ദ്രമനന്ത്രി  ശശ.  എ.  ടക.

ആനണന്ത്രി  പറഞതട്ട്  ഇതുടകകാണതടന്നയകാണട്ട്.   വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട  പ്രമുഖ

ടപകാതുവമഖലെകാ  സ്ഥകാപനമകായ  സശല്  വകകാര്യംപ്ലക്സൈട്ട്,  തന്ത്രിരുവണ്ണൂര്  വകകാടണ്  മന്ത്രില്
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എന്നന്ത്രിവ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രില്  ഉല്പകാദനര്യം  നന്ത്രിലെച്ചട്ട്  തകാറമകാറകായന്ത്രി

കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  ബകാര്യംബൂ വകകാര്പവറഷടന ഭേകാഗമകായള മുള ടകകാണള വഫകാര്

കടല് നന്ത്രിര്മകാണ ഫകാകറന്ത്രിയന്ത്രില് ഉല്പകാദനവര്യം ടതകാഴെന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രിലെച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

ടപകാതുവമഖലെകാ  സ്ഥകാപനങ്ങവളകാടുള  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന  നയര്യം

ഇതുതടന്നയകായന്ത്രിരുന.   പുതന്ത്രിയതട്ട്  തുടങ്ങുന്നന്ത്രിടലന്നട്ട്  മകാത്രമല  ഉളതട്ട്

നഷ്ടതന്ത്രിലെകാകന്ത്രി  പൂട്ടുന്ന  നന്ത്രിലെപകാടകാണട്ട്  കകാണകാന  കഴെന്ത്രിയന്നതട്ട്.   കയര്

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട്  പണന്ത്രിയന്ത്രില,  പണന്ത്രിടയടുതതന്ത്രിനുതടന്ന  കൂലെന്ത്രിയമന്ത്രിലകാടത

പടന്ത്രിണന്ത്രിയന്ത്രിലെകാണട്ട്.   അരപടന്ത്രിണന്ത്രികകാരകായ കയര് ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികവളകാടട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ

സര്കകാര്  ദയ  കകാണന്ത്രിച്ചന്ത്രില.   എലകാ  കകാലെത്തുര്യം  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്

അരപടന്ത്രിണന്ത്രികകാരകായ  കയര്  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടളയര്യം  പരമ്പരകാഗത

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടളയര്യം  സര്യംരക്ഷേന്ത്രികകാന  നടപടന്ത്രിടയടുകകാറന്ത്രില.   എന്നകാല്

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന  ബഡ്ജറന്ത്രില്  മന്ത്രിനന്ത്രിമര്യം  കൂലെന്ത്രി  ഉറപവരുതന്ത്രി  ഉല്പന്നര്യം

സര്കകാര്  സര്യംഭേരന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്  പറഞതട്ട്  ഈ  വമഖലെയട്ട്  ആശത്വകാസര്യം

പകരുന്നതകാണട്ട്.   കൂടകാടത  ആധുനന്ത്രികവല്കരണവര്യം  ഉല്പകാദന  വര്ദനവര്യം

ഉറപവരുതകാന  50  ശതമകാനര്യം  വടര സബ്സന്ത്രിഡന്ത്രി നല്കകാന തശരുമകാനന്ത്രിച്ചതുര്യം

ധശരമകായ നടപടന്ത്രിയകാണട്ട്.  
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[അദരക്ഷേവവദന്ത്രിയന്ത്രില് പകാനല് ഓഫട്ട് ടചയര്മകാന 
ശശമതന്ത്രി ഇ. എസട്ട്. ബന്ത്രിജന്ത്രിവമകാള്]

വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  വവവങ്ങരന്ത്രിയന്ത്രില് യൂവറകാപരന യൂണന്ത്രിയടന സഹെകായവതകാടട

40  ഏകര് ഭൂമന്ത്രിടയടുതട്ട് കകാര്ഷന്ത്രിക വന്ത്രിപണന വകന്ദ്രര്യം തുടങ്ങന്ത്രി,  ഇന്നട്ട് അവന്ത്രിടട

നകാമമകാത്രമകായ  പ്രവര്തനമകാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.   വലെന്ത്രിയ  മുതല്മുടക്കുള  ഈ

സ്ഥകാപനതന്ത്രില്  മകാതൃകകാ  കൃഷന്ത്രിവതകാടവര്യം  ടടയന്ത്രിനന്ത്രിര്യംഗട്ട്  ടസനറര്യം  ആവഗകാ

ലെകാബര്യം ഉളതകാണട്ട്.  ഇവപകാള് വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  വകാടക മുറന്ത്രിയന്ത്രില് പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്ന

മണ്ണുതന്ത്രി  അഗന്ത്രികള്ച്ചറല്  യൂണന്ത്രിവവഴന്ത്രിറന്ത്രിയടട  ഔടട്ട് ടലെറട്ട്  അവന്ത്രിവടയട്ട്  മകാറകാന

കഴെന്ത്രിയര്യം.   കൃഷന്ത്രി  ഡയറകറടട  ഓഫശസുര്യം  അവന്ത്രിവടയ്ക്കു  മകാറന്ത്രി  ഇതട്ട്

പ്രവയകാജനടപടുത്തുന്നതട്ട്  നലതകാണട്ട്.  എടന  മണ്ഡലെതന്ത്രിലെകാണട്ട്

ടഞളന്ത്രിയര്യംപറമ്പട്ട്. അവന്ത്രിടട മകാലെന്ത്രിനരര്യം സര്യംസരന്ത്രിച്ചുകഴെന്ത്രിഞകാലുണകാകുന്ന ഇജക്ഷേന

കുനകൂടന്ത്രി  കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നശകര്യംടചയ്യുന്നതന്ത്രിനകാവശരമകായ സകാമ്പതന്ത്രിക

സഹെകായര്യം  ടചയതരണടമന്നട്ട്  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.   എടന  മണ്ഡലെര്യം

കടവലെകാരവശഥന്ത്രിയന്ത്രിലെകാണട്ട്.   വപകാതശശത്വരര്യം,  വകാകടവട്ട്,  കപലെങ്ങകാടന്ത്രി  മുതലെകായ

സ്ഥലെടതലകാര്യം  കടലെകാക്രമണര്യം  കകാരണര്യം  മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്

വശടുവന്ത്രിട്ടുവപകാവകണ  അവസ്ഥയന്ത്രിലെകാണട്ട്.  ഇതന്ത്രിനട്ട്  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  കകാണകാന
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ശകാസശയമകായന്ത്രി കടല് ഭേന്ത്രിതന്ത്രി നവശകരന്ത്രിക്കുകയര്യം ഇലകാത സ്ഥലെതട്ട് പുതുതകായന്ത്രി

ഭേന്ത്രിതന്ത്രി ടകടന്ത്രി സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുകയര്യം ടചയ്യേണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.  ബന്ത്രിവവറജസട്ട്

വകകാര്പവറഷടന  ഔടട്ട് ടലെറ്റുകള്  വറകാഡ ട്ട്  കസഡന്ത്രിലെകാണട്ട്  പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

അവന്ത്രിടട  നശണ  കമ്യൂവകാണട്ട്.  മണന്ത്രിക്കൂറകവളകാളര്യം  അവര്  വറകാഡന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നകാണട്ട്

സകാധനര്യം വകാങ്ങുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് മകാറന്ത്രി കുടന്ത്രിയനമകാര്കട്ട് മകാനരമകായന്ത്രി കളട്ട് കുടന്ത്രികകാന

അവസരമുണകാകണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.  ഞകാന നന്ത്രിര്ത്തുന.

ശശ  .    ടക  .    എസട്ട്  .    ശബരശനകാഥന: സര്, ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന

ഞകാന എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്. പുതന്ത്രിയ സര്കകാര് ഭേരണവമറന്ത്രിയതന്ത്രിനുവശഷമുള മൂന്നട്ട്

പ്രധകാനടപട  വപകാളന്ത്രിസന്ത്രി  വഡകാകക്യുടമന്റുകള്,  ഗവര്ണ്ണറടട  നയപ്രഖരകാപനര്യം,

ധവളപത്രര്യം, അതന്ത്രിനുവശഷമുള ബഡ്ജറട്ട് വഡകാകക്യുടമനട്ട് എന്നന്ത്രിവ വകായന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുര്യം

പഠന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുര്യംവശഷര്യം  എനന്ത്രികട്ട്  ഓര്മ  വന്നതട്ട്  19-ാം  നൂറകാണന്ത്രിടലെ  ബന്ത്രിടശഷട്ട്

കപ്രര്യം  മന്ത്രിനന്ത്രിസറകായന്ത്രിരുന്ന  ടബഞമന്ത്രിന  ഡന്ത്രിവസ്രേലെന്ത്രി  പറഞതുര്യം  വളടര

വന്ത്രിശത്വപ്രസന്ത്രിദവമകായ ഒരു പ്രവയകാഗമകാണട്ട്. ''There are three kinds of lies in

this  world:  lies,  damn  lies  and  statistics''.  അവദ്ദേഹെര്യം  പറഞതട്ട്  ഇക്കൗ

വലെകാകതട്ട് മൂനതരതന്ത്രിലുള കളങ്ങളടണന്നകാണട്ട്.  ഒന്നട്ട്-  ടചറന്ത്രിയ നുണകള്,

രണട്ട്-  കല്ലുവച്ച നുണകള്,  മൂന്നകാമവതതട്ട്-  കണക്കുകള് ടകകാണള നുണകള്.


