
മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനലപട അരഗര, അങ്ങയുലട സമയര തസ്പീരുകയമ്മാണസ്........

ശസ്പീ  .    കജമ്മാര്ജസ്  എര  .    കതമ്മാമസസ്  : സര്,  ഇകപമ്മാള്  തസ്പീരുര.  അങ്ങലന  തഴച്ചു

വളരുന്നതനിനനിടയനില് സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായനി അകദ്ദേഹത്തെനിലനമ്മാരു ദര്ശനമുണസ്  -   'വളരുര

കതമ്മാറര  പനിളരുര'.   ആ  പമ്മാവര,  വനരവകയമ്മാധനികനമ്മായ  മമ്മാണനി  സമ്മാര്  ഇക്കൗ

കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ ഇടനി എതകമ്മാലെമമ്മാണസ് ഇങ്ങലന സഹനിക്കുന്നതസ്?  അകദ്ദേഹര കകരള

കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  എനപറയുന്ന  പമ്മാര്ടനി  രൂപസ്പീകരനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  രമ്മാഷസ്പീയ

പശമ്മാത്തെലെര ഇകപമ്മാഴുര നനിലെനനില്ക്കുന്നതുലകമ്മാണസ് ആ പമ്മാര്ടനി പനിരനിച്ചുവനിടസ്  കഴനിയുന്നത

ആള്ക്കമ്മാര് ഞങ്ങളലട കൂലട കൂടനിലക്കമ്മാളക;  അലമ്മാത്തെവര് കവലറ എവനിലടലയങനിലര

കപമ്മായനി കൂടുക.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്... .പസ്പീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്..........

ശസ്പീ  .   കജമ്മാര്ജസ് എര  .   കതമ്മാമസസ്  : സര്, മമ്മാണനിസമ്മാറനിലന്റെ ഭരണകമ്മാലെത്തെമ്മാണസ് കണ്ണൂര്

ജനിലയനില് നനിന്നസ് ഒരു കൃഷനിക്കമ്മാരന് വന്നസ് മമ്മാണനിസമ്മാറനിലന്റെ വസ്പീടനിനമുമ്പനില് ആത്മഹതര

ലചയ്തതസ്. മമ്മാണനിസമ്മാകറ, കമ്മാലെര മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ് തനിരുത്തെമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാവക എന്നസ്

പറഞലകമ്മാണസ് ഇക്കൗ ബനിലനിലന ഒരനിക്കല്കൂടനി പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലന  ഞമ്മാന്

എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.   ധനര  വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുന്നതസ്  സരബന്ധനിച്ചുള  ചര്ചയനില്

രമ്മാഷസ്പീയര പറകയണ എന്നസ് കരുതനിയതമ്മാണസ്. ഇവനിലട എസസ്.ഡനി.പനി.ലഎ.-ലയക്കുറനിചസ്



ശസ്പീ.  കജമ്മാര്ജസ്  എര.  കതമ്മാമസസ്  പറഞ,  കഴനിഞ  ലതരലഞടുപനില്

എസസ്.ഡനി.പനി.ലഎ.-ക്കസ് മുമ്പസ് കനിടനിയ കവമ്മാട്ടുകലളമ്മാനര ഇകപമ്മാള് കമ്മാണമ്മാനനില എന്നസ്.

അതസ്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  ഇടതുപക്ഷര വമ്മാങ്ങനിയനിടനിലലന്നസ്  പറയമ്മാന് കഴനിയുകമമ്മാ?   വളലര

വരക്തമമ്മായനി  ഞമ്മാന്  പറയുര.   എടരനികക്കമ്മാടസ്  മുന്  പഞമ്മായത്തെസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്

എസസ്.ഡനി.പനി  ലഎ.-ല്ലപട ഇഖ്റമ്മാമുല്  ഹക്കസ് ആണസ്. വവസസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്

സനി.പനി.ലഎ.(എര)-ല്ലപട  ആളമ്മാണസ്.  നനികഷധനിക്കമ്മാന്  ആവകമമ്മാ?   കകരളത്തെനില്

എവനിലടലയങനിലര  മുസസ്പീര  ലെസ്പീകഗമ്മാ  യു.ഡനി.എകഫമ്മാ   എസസ്.ഡനി.പനി.ലഎ.-യുമമ്മായനി

സഖരത്തെനില് കചര്ന്നസ്  ഏലതങനിലര പഞമ്മായത്തെസ് പനിടനിലചന്നസ്  പറയമ്മാന് കഴനിയുകമമ്മാ?

വസ്തുതകള് വളലചമ്മാടനിചസ് കമ്മാരരങ്ങള് പറയമ്മാന് കഴനിയനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് :   ബഹുമമ്മാനലപട അരഗര,  വഴങ്ങുനകണമ്മാ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,  ഞമ്മാന്  വഴങ്ങുന്നനില.   അങ്ങസ്  സമയര  തരുലമങനില്

വഴങ്ങമ്മാര.  എലന്റെ  സമയത്തെനിനസ്  നനിങ്ങള്  പറകയണ  കമ്മാരരമനില.  ഇവനിലട

തസ്പീവ്രവമ്മാദനികലള  എതനിര്ക്കുന്നതനില്  ശക്തമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടസ്  സസ്വസ്പീകരനിചതമ്മാണസ്  മുസസ്പീര

ലെസ്പീഗസ്.  ഇന്നലലെ ബനിരനിയമ്മാണനി വനിളമ്പനിലകമ്മാടുത്തെതസ് ആരമ്മാണസ്?  ലകമ്മാടുക്കമ്മാതനിരനിക്കമ്മാന്

കഴനിയനില.   കഴനിഞ  ലതരലഞടുപനിനസ്  കവമ്മാട്ടു  വമ്മാങ്ങനി,  ഒരു പ്രശ്നര  വരുകമ്പമ്മാള്

സരരക്ഷനിക്കമ്മാന് കവണനി ഒരു തസ്പീവ്രവമ്മാദനിലയ വനിളനിചസ് ബനിരനിയമ്മാണനി വനിളമ്പനിയ സരഭവര

ഇന്തരമ്മാ ചരനിതത്തെനിലലണങനില് അതസ്  ഇടതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനി അവര്ക്കസ്

വനിളമ്പനിലക്കമ്മാടുത്തെതസ്  മമ്മാതകമ  പറയമ്മാന്  കഴനിയുകയുള.   നനിങ്ങള്  പറയണര,



ഏലതങനിലര  ഒരു  ലചറനിയ  സരഭവര  ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കമ്മാന്  കഴനിയുകമമ്മാ;  ഒരനിക്കലര

നനിങ്ങള്ക്കസ്  കഴനിയനില.   ഇതുകപമ്മാലലെ  ഒരുപമ്മാടസ്  സരഭവങ്ങളണസ്.   ഇവനിലട

തസ്പീവ്രവമ്മാദനികലള  വളര്ത്തുന്നതനില് ഏറവര   മുന്പന്തനിയനില് നനില്ക്കുന്നതസ്  നനിങ്ങളമ്മാണസ്.

മഅസ്ദനനി  വന്നകപമ്മാള്  അകദ്ദേഹത്തെനിനസ്  എലമ്മാവനിധ  സഹമ്മായവര  ലചയലകമ്മാടുത്തെതസ്

ഇവരമ്മാണസ്.  അവസമ്മാനര  ഇറക്കനി  ലകമ്മാണ്ടുവന്നകപമ്മാഴുര  സഹമ്മായര  ലചയലകമ്മാടുത്തു.

ലപമ്മാന്നമ്മാനനി  ലതരലഞടുപനില്  പറഞ,  പമ്മാര്ലെലമന്റെസ്  മുസസ്പീരലെസ്പീഗസ്  കമ്മാണമ്മാത്തെ

പമ്മാര്ലെലമന്റെസ്  ആയനിരനിക്കുലമന്നസ്.   ജനങ്ങള്  അതസ്  ഏലറടുത്തു.  ഇക്കൗ  രമ്മാജരത്തെസ്

മകതതരതസ്വര  നനിലെനനിര്ത്തെനിലക്കമ്മാണസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകമ്മാന്  പ്രതനിജമ്മാബദമമ്മായ  ഒരു

പ്രസമ്മാനമമ്മാണസ് മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ്.  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുര പനികന്നമ്മാക്കക്കമ്മാര്ക്കുര സമ്മാധമ്മാരണ

ജനങ്ങള്ക്കുരകവണനി  മകതതരതസ്വര  ഉയര്ത്തെനിപനിടനിച്ചുലകമ്മാണസ്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന

പ്രസമ്മാനമമ്മാണസ്  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്  എന്നതസ്   നനികഷധനിക്കമ്മാനമ്മാവനില.   ബമ്മാക്കനി  പനിലന്ന

പറയമ്മാര; തല്ക്കമ്മാലെര ഇതമതനി.  

ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലനക്കുറനിച്ചു  പറയുകമ്പമ്മാള്,  നമള്  ധനര

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുകമ്പമ്മാള്  കഴനിഞ  കമ്മാലെങ്ങളനില്  മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വന്ന

ഗവണ്ലമനകലളമ്മാലക്കയമ്മാലണങനിലര  50  ശതമമ്മാനത്തെനില്  കൂടുതല്  തുക

ലചലെവഴനിക്കമ്മാത്തെ  വകുപ്പുകളണസ്.  ഉദമ്മാഹരണത്തെനിനസ്  ജലെവനിഭവ  വകുപസ്.  എന്തമ്മാണസ്

പ്രശ്നര?  100  കകമ്മാടനി  രൂപ  കുടനിലവളത്തെനിനസ്  ലകമ്മാടുത്തു.  ഇക്കൗ കുടനിവള പദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കമ്മാന്കവണനി  സര്ലവ്വ  നടത്തെമ്മാന്  ഒരുപമ്മാടസ്  സമയര  എടുക്കുര.   സര്ലവ്വ



കഴനിയുകമ്പമ്മാള് ഒരു വര്ഷകമമ്മാ ഒന്നര വര്ഷകമമ്മാ എടുക്കുര.  ഒരു വര്ഷലമടുത്തെസ് സര്ലവ്വ

നടത്തെനിക്കഴനിഞതനിനകശഷര ഇതനിനസ് ലടന്ഡര് ലകമ്മാടുക്കുര.   കരമ്മാറകമ്മാരന് ലടന്ഡര്

എടുത്തെസ്  പണനി  തുടങ്ങുന്ന  അന്നമ്മാണസ്  കറമ്മാഡസ്  കടനിരഗനിലന്റെ    ഡസ്പീലറയനില്സസ്

ലകമ്മാടുക്കുന്നതസ്.  അകപമ്മാള്  പനി.ഡബ്ളള.ഡനി.  പറയുര  ലറലസമ്മാകറഷനസ്  ഫണസ്

ലകടണലമന്നസ്.   ലറകസമ്മാകറഷനസ്  ഫണസ്  ലകടമ്മാന്  കവണനി എസനികമറസ്  ലകമ്മാടുക്കമ്മാന്

പനിലന്നയുര ഒരുപമ്മാടസ് സമയര എടുക്കുര.  ആ ഫണസ് പനി.ഡബള.ഡനി.-ക്കസ് അനവദനിചമ്മാല്

പനി.ഡബള.ഡനി.  ലറലസമ്മാകറഷനകവണനി  എലമ്മാകമ്മാരരങ്ങളര  ഏര്പമ്മാടസ്  ലചയ്തകശഷകമ

ലപര്മനിഷന്  ലകമ്മാടുക്കുകയുള.  അകപമ്മാകഴക്കുര  റബ്ബവറസ്ഡസ്  ലചകയണ  കറമ്മാഡസ്

റബ്ബവറസ്ഡസ്  ലചയ്തനിട്ടുണമ്മാകുര,  കടനിരഗനിനസ്  ജനങ്ങള്  അനവദനിക്കുകയുമനില.

ഇങ്ങലനയുള  ഒരുപമ്മാടസ്  പ്രശ്നങ്ങളളതുലകമ്മാണസ്  ഒരു  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന്  പറയമ്മാര,

പനി.ഡബള.ഡനി.-യുര  വമ്മാടര്  അകതമ്മാറനിറനിയുര  തമനില്  ഒരു  കകമ്മാ-ഓര്ഡനികനഷന്

ഉണമ്മാകണര.   കമ്മാരണര   രണസ്  വനിഷയങ്ങളമ്മാണുളളതസ്,    ലടന്ഡര്  ലചയ്ത

വര്ക്കമ്മാലണങനില്കപമ്മാലര,  കറമ്മാഡസ്  കടനിരഗനിനമുന്പസ്  റബ്ബവറസസ്  ലചയകഴനിഞമ്മാല്

റലസമ്മാകറഷന്  വര്ക്കനിനസ്  രണമ്മാമതസ്  പണര  ലകമ്മാടുകക്കണതമ്മായനിട്ടുള  വനിഷയര

വരുന്നനില.   അതനിനകവണനി  ലചയമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  ഒരു  കമ്മാരരര,  വമ്മാടര്  അകതമ്മാറനിറനി

ലടന്ഡര് ലചയ്യുകമ്പമ്മാള്, പണര  അനവദനിക്കുകമ്പമ്മാള് ലറലസമ്മാകറഷന് വര്ക്കുകൂടനി ഇക്കൗ

കുഴനിക്കുന്ന കകമ്മാണ്ടമ്മാക്ടറലട ഉത്തെരവമ്മാദനിതസ്വത്തെനില്ലപടുത്തുകയമ്മാലണങനില് ഇക്കൗലയമ്മാരു

പ്രശ്നര ഒഴനിവമ്മാക്കമ്മാന് കഴനിയുര.   ഒരുപമ്മാടസ്  പണര ലെമ്മാഭനിക്കമ്മാനര കഴനിയുര.  അലലങനില്



റബ്ബവറസസ് ലചയ്യുന; വസ്പീണ്ടുര കുഴനിക്കുന; രണമ്മാമതസ് ലറകസമ്മാര് ലചയമ്മാന് കഴനിയമ്മാത്തെ

അവസ  വരുന.   ഇക്കൗ  വലെനിലയമ്മാരു  നഷര  ലകമ്മാണസ്  കുടനിലവള  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചമ്മാല്  നനിസമ്മാരമമ്മായ  ഒരു  വപപസ്  വലെന്  ലകമ്മാടുക്കമ്മാത്തെതനിലന്റെ  കപരനില്

വര്ക്കസ്  നസ്പീണ്ടുകപമ്മാകുന.  ഇക്കൗ ഫണസ് വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാന് കഴനിയുന്നനില.  ഇക്കൗ പ്രശ്നര

പരനിഹരനിക്കമ്മാന്കവണനി പനി.ഡബള.ഡനി.-യുര വമ്മാടര് അകതമ്മാറനിറനിയുര തമനില് ഒരു കകമ്മാ-

ഓര്ഡനികനഷന്  ഉണമ്മാക്കനി  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമമ്മായനി  ഒരു  നസ്പീക്കുകപമ്മാക്കുണമ്മാക്കണര.

രണമ്മാമലത്തെ  വനിഷയര,  ഇവനിലട  ഏലതങനിലര  ഫണനില്  കഷമ്മാര്കടജസ്  വരുകമ്പമ്മാള്

നനികുതനി  വര്ദനിപനിചസ്  പണര  സമമ്മാഹരനിക്കുന.   ഇക്കൗ  പണര  ലകമ്മാണസ്  ആര്ക്കമ്മാണസ്

ഗുണര?   ഇവനിലട  എകപമ്മാഴുര  ഒരു  കരമ്മാറകമ്മാരന്  ലടന്ഡര്  എടുത്തുകഴനിഞമ്മാല്

എലമ്മാവര്ഷവര  ലഷഡമ്യൂള്ഡസ്  റനിവവസസ്  ഉളതുലകമ്മാണസ്  റനിവവസനിനകവണനി

കമ്മാത്തുനനില്ക്കുര.   എങ്ങലനലയങനിലര  വര്ക്കസ്  കനിടമ്മാന്കവണനി  below-ക്കസ്  ലടന്ഡര്

വനിളനിലചടുക്കുര.  അങ്ങലന  below-ക്കസ്  വനിളനിലചടുത്തുകഴനിഞമ്മാല്  എഗ്രനിലമന്റെസ്

വയ്ക്കുകയനില.   കകമ്മാണ്ടമ്മാക്ടര്  കമ്മാത്തെനിരനിക്കുര.   അങ്ങലനയമ്മാവകമ്പമ്മാള്  ഒരു  വര്ഷര

കഴനിഞസ് റനിവവസസ് ലചയ്യുകമ്പമ്മാള് ആ റനിവവസസ് ലചയ്ത കററസ് എനനിക്കസ് കനിടണലമന്നസ്

പറഞസ്  ഇകദ്ദേഹര  വസ്പീണ്ടുര  സമസ്പീപനിക്കുര.   അകപമ്മാള്  റനിവവസസ്  ലചയ  ലകമ്മാടുക്കുര.

അങ്ങലനയുള  പ്രശ്നങ്ങള്ലകമ്മാണസ്  ജനങ്ങള്ക്കസ്  കനികടണ  ആ  കറമ്മാഡനിലന്റെ  പണര

ഇരടനികയമ്മാ  അതനില്  ഇരടനികയമ്മാ  ആകുര.  ചനിലെ  പമ്മാലെങ്ങള്ക്കസ്  കനിട്ടുന്നതസ്  അഞനിരടനി

ആറനിരടനി  പണമമ്മാണസ്.  ആറകകമ്മാടനി  രൂപയസ്  ലടന്ഡര്  ലചകയണ  ഒരു  പമ്മാലെര



മൂന്നമ്മാമലത്തെ  വര്ഷര  ആകുകമ്പമ്മാകഴക്കുര  15  കകമ്മാടനി  രൂപയനികലെക്കസ്  ലടന്ഡര്  ലചയ്തസ്

കപമ്മാകുന്ന അനഭവമുണസ്.   അതുലകമ്മാണസ് ഇക്കൗ നമ്മാടനിലലെ ജനങ്ങളലട നനികുതനി പനിരനിചസ്

ഒന്നമ്മായനി  പണര  വമ്മാങ്ങനി  ഇങ്ങലന   മറകമഖലെകളനില്  കപമ്മാകുന്നതസ്  തടയമ്മാന്

തസ്പീര്ചയമ്മായുര ഇക്കൗ ലചലെവഴനിക്കുന്ന കമ്മാരരത്തെനില്, ലടന്ഡര് ലകമ്മാടുക്കുന്ന കമ്മാരരത്തെനില്,

അനമ്മാവശരമമ്മായ കമ്മാലെതമ്മാമസര ലകമ്മാണസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്ന കമ്മാരരത്തെനില് വരക്തമമ്മായ

ഒരു  കമ്മാഴ്ചപമ്മാടസ്  കവണര.   ഇക്കമ്മാരരത്തെനില്  എന്തുനടപടനിയമ്മാണസ്  കഴനിഞ  കമ്മാലെത്തെസ്

സസ്വസ്പീകരനിചതസ്?  മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വരുന്ന   എലമ്മാ   ഗവണ്ലമനകളര  ഒരു  പ്രകതരക

കലെമ്മാബനിയമ്മായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുകയമ്മായനിരുന.  അതുലകമ്മാണസ്  above,  below  വനിളനിചസ്

പനിലന്ന  റനിവവസസ്  ലചയ്തസ്  above  ആക്കനി  പനിലന്ന  കൂടനിക്കൂടനി  ലകമ്മാണ്ടുകപമ്മായനി

കമ്മാലെതമ്മാമസര വരുത്തെനി നഷലപട്ടു കപമ്മാകുന്ന അവസ ഒഴനിവമ്മാക്കനി, നമ്മുലട ഇക്കൗ ധനര

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുകമ്പമ്മാള്  നസ്പീതനിയുക്തമമ്മായനി  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയമ്മാലണനള

കമ്മാരരത്തെനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്  പ്രകതരകര  ശദനിക്കണലമന്നസ്  പറഞലകമ്മാണസ്  ഇക്കൗ

ധനവനിനനികയമ്മാഗബനിലനിലന  എതനിര്ത്തുലകമ്മാണസ്  എലന്റെ  വമ്മാക്കുകള്

അവസമ്മാനനിപനിക്കുന.  

 ശസ്പീ  .    ഇ  .    റനി  .    വടസണ്  മമ്മാസര്:   സര്,   2016-17-ലലെ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ

ബനിലനിലന ഞമ്മാന് അനകൂലെനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനലപട ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി കഡമ്മാ.

ടനി.  എര.  കതമ്മാമസസ്  ഐസക്കനിലന്റെ  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗര  അവസമ്മാനനിക്കുന്നനിടത്തെസ്

ഒ.എന്.വനി.  കവനിതകളലട  വരനികളമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതസ്.  'നമള്  ജയനിക്കുര


