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ധനകകാരരര
2015-2016 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലലെ ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള
ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര
മത്തി.സസ്പീക്കര്:
വകുപമനത്തിക്കക്ക്

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

വരവസകായവര

വത്തിവരസകാതങ്കേതത്തികവര

വരവസകായങ്ങള് എന്ന XXXVII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപേരത്തില് കകാരരവത്തിവരപ്പെട്ടെത്തികയത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയക്ക്
തനലര

7-ാം

തകകാളതത്തില്

സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത

യഥകാക്രമര

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ലചലെവകള്

തുകകള്

2015-2016

പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയര അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാവന്നതകാണക്ക്.
വരവസകായവര
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി):

വത്തിവരസകാതങ്കേതത്തികവര
സര്,

വകുപമനത്തി

വരവസകായങ്ങള്

എന്ന

(ശസ്പീ.

പേത്തി.

XXXVII-ാം

ലക.
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപേരത്തില് കകാരരവത്തിവരപ്പെട്ടെത്തികയത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില്
പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര 7-ാം തകകാളതത്തില് യഥകാക്രമര കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക
2015-2016 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത ലചലെവകള് പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി
അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന.
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ബഡ്ജറക്ക് എസത്തിതമറക്ക് 2015-16
23-03-2015-ല് സഭ
സഭയലട തവകാട്ടെത്തിനക്ക്
പേകാസകാക്കത്തിയ തവകാട്ടെക്ക്
സമര്പ്പെത്തിക്കുന്ന
ധനകാ
ഓണ് അക്കക്കൗണക്ക്
ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട
ഭരര്ത്ഥ ധനകാഭരര്ത്ഥ
തുക
തുക
ന
ന യലട തപേരക്ക്
നമ്പര്
റവനന്യൂ
റവനന്യൂ
മൂലെധനര (രൂപേ)
മൂലെധനര (രൂപേ)
(രൂപേ)
(രൂപേ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
XXX
VII

വരവസകായ
ങ്ങള്

147,25,9
7,000

I

സരസകാന
നത്തിയമസഭ

29,38,55
,000

-

ലതരലഞടു
പകള്

37,41,49
,000

-

ട്രഷറത്തികളര
അക്കക്കൗണ്ടുക
ളര

79,34,55
,000

-

ലപേന്ഷനുര
പേലെവകയര

6070,97,
01,000

--

23,51,06
,000

4,15,01,
000

IV
X
XVI

വകാര്തകാവത്തി
XXIII തരണവര
പ്രചരണവര
പേലെവക
XXVII സകാമ്പതത്തിക
I
സര്വസ്പീസുക
ള്

194,97, 294,51,93 389,94,
33,000
,000
68,000

46,97,60 696,29,
,000
36,000

58,77,09,
000

-

74,82,98,
000

-

158,69,11,
000

-

12141,94,
02,000

-

47,02,13,
000

8,30,01,
000

ആലക
(രൂപേ)

(7)
684,46,6
1,000
58,77,09
,000
74,82,98
,000
158,69,11
,000
12141,94

93,95,20, 1392,58,
000
71,000

,02,000
55,32,14,
000
1486,53,
91,000
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നഷ്ടപേരത്തിഹകാ
രവര
XLIII അവകകാശ
കകമകാറങ്ങ
ളര
XLV പേലെവക
വകായ്പകളര
മുന്കൂറുകളര

2164,34,
98,000
-

4328,69,

4328,69,
95,000

-

-

73,60,21
,000

95,000
147,20,
43,000

147,20,4
3,000

കൃഷത്തിയര മൃഗസരരക്ഷണവര അച്ചടത്തിയര തസഷനറത്തിയര വകുപമനത്തി (ശസ്പീ. ലക.
പേത്തി. തമകാഹനന്): സര്, ഞകാന് പ്രതമയലത പേത്തിനകാങ്ങുന.
ധനകകാരരവര നത്തിയമവര ഭവനനത്തിര്മകാണവര
മകാണത്തി): സര്,

വരവസകായങ്ങള് എന്ന

വകുപമനത്തി (ശസ്പീ. ലക. എര.

XXXVII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥന

സരബനത്തിച്ച സബ്ജകക്ക് കമത്തിറത്തിയലട ശത്തിപേകാര്ശകളത്തിതന്മേല് ചട്ടെര 236(3) പ്രകകാരമുള്ള
പ്രസകാവന ഞകാന് തമശപറതക്ക് വയ്ക്കുന.
ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷപേങ്ങള്
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVII

-

വരവസകായങ്ങള്

(ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷപേതത്തിനക്ക് തനകാട്ടെസ്പീസക്ക് നല്കത്തിയ ശസ്പീ. ലക. ബത്തി. ഗതണഷക്ക്
കുമകാര് സസ്പീറത്തിലെത്തിലകാതത്തിരുന്നതത്തിനകാല് ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷപേങ്ങള് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കലപ്പെട്ടെത്തില
തഡകാ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല്: സര്, ഇലകാത ബഡ്ജറത്തിതന്മേലുള്ള തവണകാത ചര്ച്ചലയ
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ഞകാന് ശക്തമകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന. ഈ സഭയത്തില് ഇന്നക്ക് ഞകാന് പ്രസരഗത്തിക്കണലമന്നക്ക്
ഉതദ്ദേശത്തിച്ചതല. പേലക്ഷ വരക്തത്തിനത്തിഷ്ഠമകായ ചത്തിലെ ആതക്ഷപേങ്ങള് ഇന്നലലെ എലന
സുഹൃതക്ക് ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തി പേറഞതുലകകാണ്ടുമകാത്രമകാണക്ക് ഇന്നക്ക് ഞകാന് ഈ
ചര്ച്ചയത്തില് പേലങ്കേടുത്തുലകകാണക്ക് സരസകാരത്തിക്കുന്നതക്ക്. ബഹുമകാനരനകായ ശസ്പീ. പേത്തി. ലക.
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി ഇന്നക്ക് മറുപേടത്തി പേറയകാന് ബകാധരസനകാണക്ക് എനള്ളതുലകകാണക്ക് എലന
ചത്തിലെ തചകാദരങ്ങള്ക്കക്ക് മറുപേടത്തി പേറയര എനര ഞകാന് കരുതുന. എലന്നക്കുറത്തിച്ചക്ക് ശസ്പീ.
ലക. എര. ഷകാജത്തി പേറഞതക്ക് ജമകാ അലത ഇസകാമത്തിയത്തില് ജനത്തിക്കുകയര സത്തിമത്തിയത്തില്
പ്രവര്തത്തിക്കുകയര ലചയ്തയകാള് എന്നകാണക്ക്. അങ്ങലനലയകാരകാലളയകാതണകാ മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക്
മുസസ്പീരയൂതക്ക് ലെസ്പീഗത്തിലന സരസകാന ജനറല് ലസക്രട്ടെറത്തിയകാക്കത്തി ഉയര്തത്തിയതക്ക് ;
അതരക്കകാരനകായ ഒരകാലളയകാതണകാ മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക് മുസസ്പീരയൂതക്ക് ലെസ്പീഗത്തിലന അഖത്തിതലെനരകാ
കണ്വസ്പീനറകാക്കത്തിയതക്ക്; അതരക്കകാരനകായത്തിട്ടുള്ള ഒരു വരക്തത്തിലയയകാതണകാ മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക്
പ്രഥമ ജത്തിലകാ കക്കൗണ്സത്തിലെത്തിതലെയക്ക് അവരുലട ഔതദരകാഗത്തിക സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി
നത്തിര്തത്തി ജയത്തിപ്പെത്തിച്ചതക്ക്; അങ്ങലനയലള്ളകാരകാലളയകാതണകാ മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക് മലെപറര ജത്തിലകാ
പേഞകായതത്തിലന വത്തിദരകാഭരകാസ സകാനത്തിരഗക്ക് കമത്തിറത്തിയലട ലചയര്മകാനകാക്കത്തിയതക്ക് ? ജമകാ
അലത ഇസകാമത്തിയത്തില് ജനത്തിക്കുകയര സത്തിമത്തിയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുകയര ലചയ്ത ഒരകാലള
തകരളതത്തിലന ലപേകാതുരകാഷസ്പീയ മണ്ഡലെതത്തിതലെയക്ക് സരഭകാവന ലചയ്യുന്ന ലപേകാളത്തിറത്തിക്കല്
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ഏജനത്തിലന പേണത്തിയകാതണകാ മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക് കകലക്കകാണതക്ക്? എനത്തിക്കക്ക് ചകാര്തത്തിയ ആ
പേട്ടെര ശസ്പീ. എര. പേത്തി. അബ്ദു സമദക്ക് സമദകാനത്തിക്കുര തചരുര. മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തിലന
അഖത്തിതലെനരകാ ലസക്രട്ടെറത്തിയകാണക്ക് ശസ്പീ. എര. പേത്തി. അബ്ദു സമദക്ക് സമദകാനത്തി. അതദ്ദേഹര
ജമകാ അലതയത്തില് ജനത്തിക്കുകയര സത്തിമത്തിയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുകയര ലചയ. ഞങ്ങള്
രണ്ടുതപേരുര

അന്നക്ക്

ബകാന്ഡക്ക്

ഓര്ഗകനതസഷനത്തില്

അല

പ്രവര്തത്തിച്ചതക്ക് .

നത്തിയമകാനുസൃതര നകാട്ടെത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന ഒരു സരഘടനയത്തിലെകാണക്ക്. പേലക്ഷ അതത്തിലന
വസ്പീക്ഷണങ്ങതളകാടക്ക്

ഞങ്ങള്ക്കക്ക്

വത്തിതയകാജത്തിപ്പെക്ക്

തതകാന്നത്തിയതപ്പെകാള്

പേടത്തിയത്തിറങ്ങത്തിതപ്പെകാന. മതനത്തിരതപേക്ഷതയലട വഴത്തി ഞങ്ങള് സസസ്പീകരത്തിച. ആ

ഞങ്ങള്
അബ്ദു

സമദക്ക് സമദകാനത്തി മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തിലന അഖത്തിതലെനരകാ ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുന. ഫറൂഖക്ക്
തകകാതളജത്തിലന ലചയര്മകാനകായത്തി ശസ്പീ. എര. പേത്തി. അബ്ദു സമദക്ക് സമദകാനത്തി മത്സരത്തിച്ചക്ക്
ജയത്തിച്ചതക്ക്

സത്തിമത്തിയലട

ബകാനറത്തിലെകാണക്ക്

എനകൂടത്തി

നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കണര.

ഇന്നക്ക്

മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തിലന മതനത്തിരതപേക്ഷതയലടയര മതസക്കൗഹകാര്ദ്ദേതത്തിലനയര മുഖമകാണക്ക് ശസ്പീ.
എര. പേത്തി. അബ്ദു സമദക്ക് സമദകാനത്തി. ഇന്നലലെ ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തി ഇതു പേറഞതപ്പെകാള്
കയ്യടത്തിച്ച

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന

അതദ്ദേഹതത്തിലന
തകള്പ്പെത്തിക്കകാന്

ലമമ്പര്മകാര്

സമദകാനത്തിയലട

മതനത്തിരതപേക്ഷവകാദപ്രസരഗര
അതദ്ദേഹതത്തിലനകൂലട

എത്ര

ഒരു

ഒനതലന
നടന്നത്തിട്ടുണക്ക്.

ആ

തഡറക്ക്

കത്തിട്ടെകാന്

മണ്ഡലെതത്തില്
സമദകാനത്തിക്കുര
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അങ്ങലനലയകാരു ഭൂതകകാലെമുണകായത്തിരുന എന നത്തിങ്ങള് മറക്കരുതക്ക്, തസ്പീര്ച്ചയകായര
തകകാണ്ഗ്രസുകകാരത്തില് പേലെരുര ശസ്പീ. ടത്തി. എന്. പ്രതകാപേന് ഉള്ലപ്പെലട. ഞകാന്
തചകാദത്തിക്കുന,

ജമകാ

അലത

ഇസകാമത്തിയത്തില്

ജനത്തിക്കുകയര

സത്തിമത്തിയത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുകയര ലചയ എനള്ളതുലകകാണകാതണകാ എലന്ന മുസസ്പീര ലെസ്പീഗത്തില്നത്തിനര
പുറതകാക്കത്തിയതക്ക്. ആ കകാരണരലകകാണക്ക് എലന്ന പുറതകാക്കത്തിലയങ്കേത്തില് ശസ്പീ. എര. പേത്തി.
അബ്ദു

സമദക്ക്

സമദകാനത്തിതയയര

നകാലുകകാരണങ്ങളകായത്തിരുന

എലന്ന

ലെസ്പീഗത്തിലന സരസകാന കമത്തിറത്തി
ഖനനര

സസകകാരര

നത്തിങ്ങള്

നല്കണര,

പുറതകാക്കതണ?

പുറതകാക്കകാന്

അന്നലത

തസ്പീരുമകാനത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക് ആധകാരമകായതക്ക്. കരത്തിമണല്

നത്തിയനണതത്തിലെകാകണലമന്നക്ക്

നഷ്ടപേരത്തിഹകാരര

ലെസ്പീഗത്തില്നത്തിന്നക്ക്

തമഖലെയത്തില്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുതമ്പകാള്

പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ഞകാന്

പേകാടത്തില,

അതക്ക്

പേറഞ.

എകക്ക്പ്രസക്ക്

ബഹത്തിഷ്കൃതരകാക്കലപ്പെടുന്ന
അവലര

സര്ക്കകാരത്തിലന
കഹതവ

ആളകള്ക്കക്ക്

പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കണര

എന്നക്ക്

തവണ
ഞകാന്

ആവശരലപ്പെട്ടു. മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക് ഗുജറകാതത്തിലലെ കലെകാപേബകാധത്തിതര്ക്കുതവണത്തി പേത്തിരത്തിച്ച ഫണക്ക്
ലകകാടുക്കകാലത നസ്പീട്ടെത്തിലക്കകാണ്ടുതപേകായതപ്പെകാള് ഞകാന് അതത്തിലന സരസകാന ലെസ്പീഗത്തിലന
കമത്തിറത്തിയത്തില് തചകാദരര ലചയ. സുനകാമത്തി ഫണക്ക് സസരൂപേത്തിച്ചത്തിട്ടെക്ക് സമയബനത്തിതമകായത്തി
അതക്ക്

നല്കകാലത

വന്നതപ്പെകാള്

ഞകാന്

ലെസ്പീഗത്തിലന

സരസകാന

കമത്തിറത്തിയത്തില്
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അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

തചകാദത്തിച.

മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ഈ

നകാലു

പുറതകാക്കുന്നതത്തിനക്ക്

കകാരരങ്ങളകായത്തിരുന
അടത്തിസകാനമകായതക്ക്.

എലന്ന
സത്തിമത്തിയലട

മുന്സരസകാന പ്രസത്തിഡനക്ക് ഫസലുളളലയ മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക് അരസ്പീതക്കകാടക്ക് പേഞകായതത്തിലലെ
സകാന്ഡത്തിരഗക്ക്

കമത്തിറത്തിയലട

ലചയര്മകാന്

പേദവത്തിയത്തിലെത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

അങ്ങക്ക്

പുറതകാക്കുതമകാ? ജമകാ അലത ഇസകാമത്തിയലട ലപേകാളത്തിറത്തിക്കല് ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരുന്ന
ഹമസ്പീദക്ക് വകാണത്തിതമലെത്തിലന ചനത്തികയലട ഡയറകര് ഗള്ഫത്തിലലെ തകകാ-ഓര്ഡത്തിതനററകാക്കത്തി
മുസസ്പീരലെസ്പീഗക്ക് വലെത്തിയ പേദവത്തി നല്കത്തി ആദരത്തിച്ചത്തിതല. അതദ്ദേഹലത നത്തിങ്ങള് മകാറ്റുതമകാ?
എനത്തിനകാണക്ക് ലചയ്യകാന് പേറകാതതക്ക് നത്തിങ്ങള് ലചയ്യുലമന്നക്ക് വസ്പീമ്പത്തിളക്കുന്നതക്ക് .

ജമകാ

അലത ഇസകാമത്തിയലട തവകാട്ടെക്ക് ഞങ്ങള്ക്കുതവണ, മകാധരമതത്തിലന പേത്തിന്തുണ ഞങ്ങള്ക്കക്ക്
തവണ, മസ്പീഡത്തിയ വണത്തിലന ഒരു സതപ്പെകാര്ട്ടുര ഞങ്ങള്ക്കുതവണലയന്ന ശസ്പീ. ഷകാജത്തിയലട
വകാദലത പേത്തിന്തുണചലകകാണക്ക് ഈ സഭയത്തില് പേറയകാന് അതങ്ങയ്ക്കു കഴത്തിയതമകാ? ശസ്പീ.
ഷകാജത്തി നത്തിലെവത്തിളക്കക്ക് ലകകാളത്തുര അതക്ക് എലന വത്തിശസകാസതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തിട്ടു ഞകാന്
കരുതുന്നത്തിലലന്നക്ക് പേറഞ. ലെസ്പീഗത്തിലന ഔതദരകാഗത്തികമകായ നത്തിലെപേകാടക്ക് എനകാണക്ക്?
അങ്ങലയതപ്പെകാലുര വര്ഗസ്പീയവകാദത്തിയകാക്കുകയകായത്തിരുന ശസ്പീ. ഷകാജത്തി. മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തില്
ഞകാന്

മകാത്രമകാണക്ക്

മതതതരവകാദത്തി.

നത്തിലെവത്തിളക്കക്ക്

ലകകാളതകാത

കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തിയര ലെസ്പീഗത്തിലലെ എര.എല്.എ-മകാരുര തമകാശക്കകാരകാലണന്നക്ക്

ശസ്പീ.

പേറയകാലത
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പേറയകയകായത്തിരുന അതദ്ദേഹര. അതക്ക് അതങ്ങയക്ക് മനസത്തിലെകാക്കകാന് കഴത്തിയലമന്നക്ക് ഞകാന്
കരുതുന. ഞകാന് സത്തി.പേത്തി.എര-ല് തനകാക്കുകൂലെത്തി വകാങ്ങുകയകാണതത്ര, എങ്കേത്തില് ശസ്പീ.
മഞളകാരകുഴത്തി അലെത്തി ലെസ്പീഗത്തില് വകാങ്ങുന്നതക്ക് ഏതക്ക് കൂലെത്തിയകാലണന്നക്ക് വരക്തമകാക്കണര.
ശസ്പീ. ലക.എന്.എ. ഖകാദര് എന്തുകൂലെത്തിയകാണക്ക് ലെസ്പീഗത്തില് വകാങ്ങുന്നലതന്നക്ക് പേറയണര. ശസ്പീ.
ആര്. ലസല്വരകാജര ശസ്പീ. എ. പേത്തി. അബ്ദുളളക്കുട്ടെത്തിയര തകകാണ്ഗ്രസത്തില് വകാങ്ങുന്നതക്ക്
ഏതക്ക് കൂലെത്തിയകാലണന്നക്ക് വരക്തമകാക്കണര. അവലരകാലക്ക വകാങ്ങുന്ന കൂലെത്തിതയ ഞകാനുര
വകാങ്ങുനളളൂലവന്നക്ക് വരക്തമകാക്കുവകാനകാണക്ക് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതക്ക് . എന്തുര സഭയത്തില്
വന പേറയകാര എന വരുകത്തില് അതത്തിനക്ക് ഉതരര
നത്തിയമസഭകാ

പേകാര്ട്ടെത്തി

ലെസ്പീഡര്

പേറയകാന് മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തിലന

ബകാദരസനകാണക്ക്.

അതത്തിനക്ക്

അതദ്ദേഹര

തയ്യകാറകാകണലമന്നകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക് പേറയവകാനുളളതക്ക്. ജമകാ അലത ഇസകാമത്തിയലട
അനക്കൗതദരകാഗത്തിക

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി

സരഘടനയകായത്തിരുന്ന

ബഹുമകാനരനകായ

കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി

സകാഹത്തിതബ,

ഐ.എഫക്ക്.എല്.-മകായത്തി

അങ്ങക്ക്

ഫറൂകക്ക്

തകകാതളജത്തില്

പ്രസ്പീഡത്തിഗ്രത്തിക്കു പേഠത്തിക്കുന്ന സമയതക്ക് സഹകരത്തിച പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടുണതലകാ, ഇതല,
ലവറുതത

പേറയകയകാണക്ക്,

ലതളത്തിവക്ക്

ഞകാന്

ലകകാണ്ടുവരകാര.

അടുത

സഭകാസതമളനതത്തില്, പ്രതബകാധനതത്തില് അങ്ങയലട തഫകാതട്ടെകാ പേതത്തിച്ചക്ക് വന്നത്തിട്ടുളള
സചത്തിത്ര തലെഖനതത്തിലന തകകാപ്പെത്തി ഞകാന് ഇവത്തിലട ഹകാജരകാക്കകാര. നമള് നത്തിലെപേകാടക്ക്
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മകാറത്തി മതകാനതയലട നത്തിലെപേകാടത്തില് നത്തിന്നക്ക് മതനത്തിരതപേക്ഷതയലട നത്തിലെപേകാടത്തിതലെയകാണക്ക്
ശസ്പീ.

സമദകാനത്തിയര

പ്രവൃതത്തിതയകാ

ഞകാനുര

തകരളതത്തില്

കടനവന്നതക്ക്.

ഞങ്ങളലട

മതസകാമുദകായത്തിക

വകാതക്കകാ

തനകാതക്കകാ

ധ്രുവസ്പീകരണമുണകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന കഴുതത്തിനക്ക് കതത്തി വച്ചക്ക് അഞകാര മനത്തിസകാനര വകാങ്ങത്തി ഇവത്തിലട
സകാമുദകായത്തിക ധ്രുവസ്പീകരണര ഉണകാക്കത്തിയതക്ക് ഞകാതനകാ സമദകാനത്തിതയകാ അലതലകാ, ഗരഗ
എന തപേരത്തിട്ടെ വസ്പീട്ടെത്തില് തകാമസത്തിച്ചകാല് എലന വത്തിശസകാസര ലപേകാളത്തിഞതപേകാകുലമന്നക്ക്
പ്രഖരകാപേത്തിച്ചക്ക് തലന വസ്പീടത്തിലന തപേരുമകാറത്തിയ വത്തിദരകാഭരകാസ വകുപമനത്തിയലട കതസരയത്തില്
ഞകാതനകാ സമദകാനത്തിതയകാ അലതലകാ ഇരുന്നതക്ക്. ഇങ്ങലന എലനകാലക്ക കകാരരങ്ങള്........
മത്തി. സസ്പീക്കര്: ലയസക്ക്, പസ്പീസക്ക് കണ്ക്ലൂഡക്ക്
തഡകാ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല്: സര്, ബഹുമകാനരനകായ മുനസ്പീര് സകാഹത്തിബു തപേകാലുര
പേഞകായത്തുകള്

വത്തിഭജത്തിച്ചതപ്പെകാള്

സകാമുദകായത്തികകാടത്തിസകാനതത്തില്

വത്തിഭജത്തിച.

ഉതതരനരയത്തിലലെതപേകാലലെ ഹത്തിന്ദു ഗലത്തികളര മുസസ്പീര ഗലത്തികളമുണകാക്കത്തിയതപേകാലലെ ഹത്തിന്ദു
പേഞകായത്തുര മുസസ്പീര പേഞകായത്തുമുണകാക്കത്തി. ഞങ്ങള് അലതലകാ അതക്ക് ലചയ്തതക്ക്.
മത്തി. സസ്പീക്കര്: പസ്പീസക്ക് കണ്ക്ലൂഡക്ക്
തഡകാ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല്: മതനത്തിരതപേക്ഷതയലട വഴത്തി സസസ്പീകരത്തിക്കുന്നവലര
അപേകസ്പീര്തത്തിലപ്പെടുത്തുവകാന് തവണത്തി നടത്തുന്ന ശമങ്ങള് ഈ സഭകാ അരഗങ്ങള്
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തവണതുതപേകാലലെ

തലന്ന

കകാണണലമന്നകാണക്ക്

എനത്തിക്കക്ക്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുളളതക്ക്.

ഇതരതത്തിലുളള ആതക്ഷപേങ്ങള് പേറയന്നവര് .....(കമക്കക്ക് ഓഫക്ക്.....) വത്തിശുദ
ഖുറകാനത്തിലലെ

ഒരു

വചനമുണക്ക്.

ഞകാന്

അതക്ക്

കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി

സകാഹത്തിബത്തിലന

ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുന, 'ലെത്തി മതകൂലൂന മലെതബ്ഹയൂന് കബറമക്കതന്' ....(കമക്കക്ക്
ഓഫക്ക്.....)

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക്

കഴത്തിഞത്തിലലങ്കേത്തില്

...

അതുതപേകാലലെ

തലന്ന

ഹമസ്പീദക്ക്

വകാണത്തിതമലെത്തിലന പുറതകാക്കകാന് നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് കഴത്തിഞത്തിലലങ്കേത്തില് ...(കമക്കക്ക് ഓഫക്ക്.....)
നത്തിങ്ങള്

ഇവത്തിലട

പേറഞതുര

തമത്തില്

കവരുദരമുലണന

തലന്നയകാണക്ക്

നകാതമകാതരകാരുതരുര മനസത്തിലെകാതക്കണതക്ക്. രകാജരലത വത്തിഭജത്തിച്ച ...(കമക്കക്ക് ഓഫക്ക്.....)
ഈ ധനകാഭരര്ഥനലയ എതത്തിര്ക്കുന.
പേഞകായത്തുര സകാമൂഹരനസ്പീതത്തിയര വകുപമനത്തി (തഡകാ. എര. ലക. മുനസ്പീര്): സര്,
വളലര കൃതരമകായത്തി സകാമുദകായത്തികകാടത്തിസകാനതത്തില് പേഞകായത്തുകളണകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില
എന

വരക്തമകാക്കത്തിയതശഷവര

എലന

തപേരത്തില്

53-ാകാമലത

വയസ്സുവലര

മതതതരതസതത്തില് നത്തിന്നക്ക് വരതത്തിചലെത്തിക്കകാത എനത്തിക്കക്ക് മതതതരതസര ജലെസ്പീലെത്തില് നത്തിന
പേഠത്തിതക്കണ

ഗതത്തിതകടത്തിലലന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുവകാന്

ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണക്ക് .

അതുലകകാണക്ക് ഇലകാത പേരകാമര്ശര തരഖയത്തിലുണകാവകാന് പേകാടത്തില . ഞകാന് അതക്ക് ഇവത്തിലട
നത്തിതഷധത്തിച്ചതകാണക്ക്. 307 അനുസരത്തിച്ചക്ക് അതക്ക് തരഖയത്തില് നത്തിന്നക്ക് നസ്പീക്കര ലചയ്യണര.
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മത്തി. സസ്പീക്കര്: ലചയര് അതക്ക് പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുര.
ശസ്പീ.

എര.

പേത്തി.

വത്തിന്ലസനക്ക്:

സര്,

ഞകാന്

ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ

പേത്തിന്തുണയ്കകുകയകാണക്ക്. ഒരു സതരര പേറഞതപ്പെകാള് ഇത്രമകാത്രര തവദനത്തിതക്കണ
അവസ തഡകാ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീലെത്തിനുണകായതത്തില് വലെത്തിയ വത്തിഷമമുണക്ക്. 'അങ്ങകാടത്തിയത്തില്
തതകാറതത്തിനക്ക് അമതയകാടക്ക്' എന്നതപേകാലലെ ഈ വലെത്തിയ വകാശത്തി ഇത്ര തവതണകാ. തചച്ചത്തിലയ
കലെരകാണര കഴത്തിക്കകാന് തപേകായത്തി അനത്തിയതത്തിലയ ലകട്ടെത്തിയതപേകാലലെയകാണക്ക് ഇന്നക്ക്
വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന ചര്ച്ചയത്തില് സസനര ആതരകാപേണതത്തിനക്ക് മറുപേടത്തി പേറഞതക്ക്
എന്ന കകാരരര മറതക്കണ. എലന്ന സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര അതരര തര്ക്കതത്തിനക്ക്
ഞകാന് ഇല. ഒരു ബഡ്ജറക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിതച്ചകാ അതക്ക് ഇലകാതതകാതണകാ എലന്നകാലക്ക
പേറഞക്ക് ഈ സഭയത്തില് അവര് പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള്

ഓതരകാ മകാസവര കക

ലവളളതത്തില് മുക്കത്തി കപേസയര വകാങ്ങത്തി പുറതകകാട്ടെക്ക് തപേകാകുന്ന ഈ തകമന്മകാര്
എങ്ങലനയകാണക്ക് ബഡ്ജറത്തിലകാലയന്നക്ക് സകാപേത്തിക്കുന്നതക്ക്. ബഡ്ജറത്തിലന ചര്ച്ചയത്തില്
അതുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ വത്തിഷയങ്ങള് തലെകാകര മുഴുവന് കണതകാണക്ക്. വരവസകായ തമഖലെ
വളലരയധത്തികര നല രസ്പീതത്തിയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന ഒരു തമഖലെയകാണക്ക്.

ഒരു

രകാജരതത്തിലന അലലങ്കേത്തില് ഒരു സരസകാനതത്തിലന പ്രതസ്പീക്ഷ അലലങ്കേത്തില് വളര്ച്ച
അതത്തിലന സകാമ്പതത്തിക രരഗമകാണക്ക്. ആ സകാമ്പതത്തിക രരഗര നല രസ്പീതത്തിയത്തില്
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വരണലമങ്കേത്തില്

അതത്തിനക്ക്

ഉതപേകാല്ബലെകമകായത്തി

നത്തില്ക്കുന്നതക്ക്

വരകാവസകായത്തിക

തമഖലെയകാണക്ക്. ആ വരകാവസകായത്തിക തമഖലെലയ ഏറവര നല രസ്പീതത്തിയത്തില് മുതന്നകാട്ടെക്ക്
ലകകാണ്ടുതപേകാകകാന് ബഹുമകാനരനകായ വരവസകായ വകുപമനത്തി ശസ്പീ. പേത്തി. ലക.
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തിക്കക്ക് കഴത്തിഞലവന്നതക്ക് വളലരതയലറ സതനകാഷതതകാലട ഈ തലെകാകര
മുഴുവന്

അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്ന വത്തിഷയമകാണക്ക്. ഇവത്തിലട

പേദതത്തിയത്തില്

582.2

തകകാടത്തി

രൂപേ

വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന

വകയത്തിരുതത്തിയ

ബഡ്ജറത്തിലന

എലകാ

അര്ത്ഥതത്തിലുര ഞങ്ങള് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്. ഇനരകാ രകാജരതക്ക് തകരളതത്തിലന
വത്തിസ്തൃതത്തി

1.18

ശതമകാനമകാണക്ക്.

വളര്തത്തിലയടുക്കണലമങ്കേത്തില്

അതത്തിനക്ക്

തകരളതത്തില്
വളലരതയലറ

വരവസകായതമഖലെ
കകാരരങ്ങള്

തരണര

ലചയമുതന്നകാട്ടെക്ക് തപേകാതകണതുണക്ക്. വരകാവസകായത്തിക പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുതമ്പകാള്
പേകാരത്തിസത്തിതത്തിക പ്രശ്നങ്ങളര പേകാരത്തിസത്തിതത്തിക സക്കൗഹകാര്ദ്ദേ പ്രശ്നങ്ങളര മലെത്തിനസ്പീകരണ
പ്രശ്നങ്ങളര തനകാക്കണര. ഇതരര കകാരരങ്ങള് തനകാക്കത്തിലക്കകാണക്ക് ഭരഗത്തിയകായത്തി അടുക്കുര
ചത്തിട്ടെയമുളള ഒരു വരവസകായ നയര രൂപേസ്പീകരത്തിച്ചക്ക് തകരളലത വരകാവസകായത്തികമകായത്തി
മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുവരകാന്
പ്രതത്തിപേക്ഷര

ശമത്തിക്കുതമ്പകാള്

ലചയ്യുന്നലതന്ന

സതരര

അതത്തിലന
ഇവത്തിലട

തടയന്ന
പേറയകാന്

സമസ്പീപേനമകാണക്ക്
ഈ

അവസരര

ഉപേതയകാഗത്തിക്കുകയകാണക്ക്. ഏതക്ക് വത്തിഷയര വന്നകാലുര അതത്തിലന പുറരതത്തിരത്തിഞനത്തിന്നക്ക്

Uncorrected/Not for Publication
13

എതത്തിര്ക്കുക മകാത്രമല, നലവശരവരുതമ്പകാള് അതത്തിലന പേത്തിന്തുണയകാനുര തകരളതത്തിലലെ
ജനങ്ങള്ക്കക്ക് സഹകായകരമകായ നത്തിലെപേകാടകാക്കത്തി മകാറകാനുര ഒരുമത്തിച്ചക്ക് നത്തില്തക്കണതുണക്ക് .
ഇന്നക്ക് നമള് ഭകാഷകാപേരമകായര ആദര്ശപേരമകായര സകാരസകാരത്തികപേരമകായര വളലര
മുന്നത്തില് നത്തില്ക്കുന. എലകാ അര്ത്ഥതത്തിലുര തകരളര മുന്നത്തില് നത്തില്ക്കുന.

പേലക്ഷ

തമത്തിഴകാടത്തിലനയര കര്ണകാടകതയയര മറ്റുര പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള് അവത്തിലട തയകാജത്തിച
നത്തിന

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതത്തിലന

ഫലെമകായത്തി

വലെത്തിയ

കുതത്തിചചകാട്ടെമകാണക്ക്

വരകാവസകായത്തികരരഗതക്ക് വരുന്നതക്ക്. ഇവത്തിലട ഒരു വരവസകായര ആരരഭത്തിച്ചകാല് വളലര
കവകകാലത

വരവസകായ

സകാപേനതത്തിനുമുന്നത്തില്

തലന്ന

ലകകാടത്തി

കുത്തുകയര

സമരങ്ങളര ഹര്തകാലുകളമകായത്തി വരവസകായരരഗലത പേത്തിടത്തിചലെയക്ക്ക്കുന്ന വലെത്തിയ
പ്രശ്നങ്ങള് ഈ നകാട്ടെത്തിലുണകാകുതമ്പകാള്
തകരളതത്തിലന

രകാഷസ്പീയവര

അതരര കകാരരങ്ങള്ക്കക്ക് മറുപേടത്തി നല്കകാന്

ജകാതത്തിയര

മതവര

മകാറത്തിവചലകകാണക്ക്

നകാടത്തിലന

വരകാവസകായത്തിക രരഗര വളര്തത്തിലയടുക്കകാന് ശമത്തിതക്കണ സമയതക്ക് രകാഷസ്പീയര
മകാത്രമകായത്തി സസകാതനരതത്തിലന ഉച്ചഗതത്തിയത്തില് നത്തിന്നക്ക് എന്തുര നടതകാവന്നതകായത്തി
തകരളര മകാറത്തിതപ്പെകാകുന. മകാറത്തി തപേകാകുന്ന തകരളലത, നകാടത്തിലന രക്ഷയകായത്തി;
സരസകാനതത്തിലന വത്തികസനതത്തിനകായത്തി ഒരുമത്തിച്ചക്ക് ലകകാണ്ടുവരകാന് പ്രത്തിയങ്കേരനകായ
ഉമന് ചകാണത്തിയലട തനതൃതസതത്തില് അതസ്പീവ ശദതയകാലട മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന,

Uncorrected/Not for Publication
14

അതത്തിലന ഫലെമകാണക്ക് അരുവത്തിക്കര ലതരലഞടുപ്പെത്തിലുണകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക് . അനകാവശരമകായ
സമരങ്ങള്ക്കുര ഇലകാത കുപ്രചരണങ്ങള്ക്കുര മറുപേടത്തി ലകകാടുത്തുലകകാണക്ക് ജനങ്ങള്
ശബരസ്പീനകാഥലന ഇവത്തിലട വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിചലകകാണ്ടുവന. എലനലകാര കഥകള് പേറഞ,
ഏലതലകാര പേകാട്ടുകള് പേകാടത്തി. ആ പേകാട്ടുകളര കഥകളര അസകാനതകാലണന്നക്ക്
തകരളതത്തിലലെ ജനങ്ങള് പേറഞലവങ്കേത്തില് ആ ജനങ്ങളലട ചത്തിനലയ ഞകാന്
അഭത്തിനനത്തിക്കുന. അവരുലട വത്തികകാരലത ഒറലക്കട്ടെകായത്തി പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന. വരകാവസകായ
തമഖലെയത്തിലലെ പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് ബഹുമകാനരനകായ മനത്തി പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി
നടതത്തിയ നടപേടത്തികള് ഒരുപേത്തിടത്തിയണക്ക്. അതത്തില് ഏറവര പ്രധകാനലപ്പെട്ടെതക്ക്, ലചറുകത്തിട
ക്ലസര് വത്തികസന പേദതത്തിയലട ഭകാഗമകായത്തി ലപേകാതുസക്കൗകരരതസവന തകനങ്ങളര
സരരരഭക

പ്രവര്തനങ്ങളലമകാലക്ക

തപേകായതകാണക്ക്.

സരരരഭക

രരഗതക്ക്

നടതത്തിലക്കകാണക്ക്
തകകാടത്തികളലട

ഏലറതയലറ

നത്തിതക്ഷപേര

മുന്നത്തില്

ലകകാണ്ടുവരകാന്

രകാജരതത്തിലന മുമ്പത്തില് എടുത്തുവച്ച എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരള, അതുതപേകാലലെ വരകാവസകായത്തിക
രരഗതക്ക് പുതത്തിയ മുതന്നറങ്ങള്, ലചറുകത്തിട വരവസകായത്തികളലട സരരരഭങ്ങള്ക്കക്ക് കൂടുതല്
ഉക്കൗന്നല് നല്കുന്ന പ്രവൃതത്തികള് ലചയ്തക്ക് ഏലറ മുതന്നകാട്ടുവരകാന് കഴത്തിഞ. തസവന
തകനങ്ങള് നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തി. ലലകതറത്തി, കരകക്കൗശലെ, കയര് രരഗതക്ക്

കൂടുതല്

പ്രതചകാദനര നല്കുന്ന നടപേടത്തികളണകായത്തി. അതുതപേകാലലെ വരകാവസകായത്തികരരഗതക്ക്

Uncorrected/Not for Publication
15

ഭൂമത്തിയലട സക്കൗകരരക്കുറവലണങ്കേത്തിലുര ആ സക്കൗകരരക്കുറവകളര മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളലമലകാര
കണക്കത്തിലലെടുത്തുലകകാണക്ക് ഏലറ മുന്നത്തില് വരുവകാനകാണക്ക് വരവസകായ വകുപ്പെക്ക് എനര
ശദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

നകാടത്തിലന

സക്കൗകരരങ്ങള്

ഒരുക്കത്തിലക്കകാണക്ക്

അവസരമുണകാക്കുന്നതത്തിനുര
നല്കുന്നതത്തിനുര

വത്തികസനതത്തിനകായത്തി

വനത്തിതകാ

ശമങ്ങളണകായത്തി.

വരവസകായത്തിക

വരവസകായ
സരരരഭകര്ക്കക്ക്

യവസരരരഭകര്ക്കക്ക്

അടത്തിസകാന
സരരരഭകര്ക്കക്ക്

കൂടുതല്
കൂടുതല്

പ്രതസ്പീക്ഷ

സക്കൗകരരങ്ങള്

ഉറപവരുതത്തിലക്കകാണക്ക് വരവസകായത്തികമകായത്തി തകരളലത മുന്നത്തിലലെതത്തിക്കകാനുള്ള വലെത്തിയ
ശമമകാണക്ക് ഇനര നടതത്തി ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. ഏകജകാലെക സരവത്തിധകാനതത്തിലൂലട,
അതുതപേകാലലെ ലലകതറത്തി ലടകക്ക്ലലറല്സക്ക് രരഗങ്ങളത്തില് കൂടുതല് കൂടുതല് സരരരഭങ്ങളര
പ്രദര്ശനങ്ങളര ജനങ്ങള്ക്കക്ക് ആവശരമകായ രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള പുതത്തിയ പ്രവര്തനങ്ങളര
നടതത്തിലക്കകാണക്ക് മുതന്നകാട്ടു തപേകാകകാന് കഴത്തിഞ. തകരളതത്തിലലെ അഭത്തിമകാനസരഭങ്ങളകായ
കമ്പനത്തികള് നത്തിലെനത്തിര്തത്തിലക്കകാണ്ടുതപേകാകുന്നതത്തിനക്ക്, എലകാ രരഗത്തുര മുന്നത്തില് നത്തിന്ന
പ്രത്തിയലപ്പെട്ടെ മനത്തിയലട പ്രവര്തനങ്ങലള ഞകാന് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്. ലഎ.ടത്തി. രരഗര
ഏലറ ശദത്തിക്കുന്ന വളലര പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ വത്തിവര സകാതങ്കേതത്തിക വകുപ്പെക്ക് ബഹുമകാനരനകായ
മനത്തിയലട കസ്പീഴത്തിലെകാണക്ക്. അതദ്ദേഹതത്തിലന തനതൃതസതത്തില് സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് നയര
ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുര

സരസകാനതത്തിലന

വത്തികസന

രരഗതത്തിതലെയക്ക്

ലഎ.ടത്തി.
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വത്തിവരസകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദരയത്തില്
കഴത്തിഞ.

ശതദയമകായ കകാഴ്ചപ്പെകാടുകള് ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുര

'Challenge for innovation' എന്ന പേദതത്തി വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികലള പുതത്തിയ

സരരരഭകരകായത്തി

ഇക്കൗ

രരഗതക്ക്

ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുള്ള

ഏറവര

വലെത്തിയ

ഉതതജനമകായത്തി മകാറത്തി. ഇതുതപേകാലലെയള്ള കകാരരങ്ങളത്തില് മുന്നത്തില് നത്തില്ക്കുന്നതത്തിനക്ക്,
ലലസബര് പേകാര്ക്കുകള് അതുതപേകാലലെ തലന്ന ഇനരയലട,
ഭകാഗങ്ങളത്തില്

അനവധത്തി

പ്രവര്തനങ്ങളര

തകരളതത്തിലന വത്തിവത്തിധ

പ്രദര്ശനങ്ങളര

നടതത്തി

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപേകാകുന. ഖകാദത്തി തമഖലെയത്തില് അനവധത്തി പ്രശ്നങ്ങള് നത്തിലെവത്തിലുണക്ക്.
ഖകാദത്തി

തമഖലെ

ഇനര

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപേകാകുകയകാണക്ക്.

ലചറത്തിയ
അനരര

കൂലെത്തിയര

കകാരരങ്ങളര

നത്തിനതപേകാകകാലത

വച്ചക്ക്

നത്തിലെനത്തിറുതത്തി

ലകകാണ്ടുതപേകാകുവകാന് ഏറവര ശദതയകാലട തനകാതക്കണ ഒരു വരവസകായ രരഗമകാണക്ക്
ഖകാദത്തി തമഖലെ. ഖകാദത്തി രരഗലത പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ക് കൂടുതല് ശക്തത്തി പേകരുന്നതത്തിനക്ക്
സരസകാന

സര്ക്കകാരുര

വരവസകായ

വകുപര

മുതന്നകാട്ടുവരണര

എന്നകാണക്ക്

പേറയകാനുള്ളതക്ക്. സര്ക്കകാരത്തിലന നയങ്ങതളകാലടകാപ്പെര രകാഷസ്പീയമകായ ചത്തിനകള് മകാറത്തിവച്ചക്ക്,
തകരളതത്തിലന

പ്രവര്തനരരഗതക്ക്

രകാഷസ്പീയ

പേകാര്ട്ടെത്തികള്ക്കക്ക്

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകകാന് ഇനര കഴത്തിതയണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ലലമനത്തിരഗക്ക്

ഒരുമത്തിച്ചക്ക്

& ജത്തിതയകാളജത്തി

വത്തിഭകാഗലത ഉള്ലപ്പെടുതത്തിലക്കകാണക്ക് യകാലതകാരു പ്രവര്തനവര ആരരഭത്തിക്കുതമ്പകാള്
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അതത്തിലന

അടത്തിസകാനര

അതുതപേകാലലെ

ഏറവര

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെതക്ക്

ജത്തിതയകാളജത്തിയമകായത്തി

കുഴത്തിക്കലെകായകാലുര

ബനലപ്പെട്ടെക്ക്,

അലലങ്കേത്തില്

പേകാടര

ലലമനത്തിരഗക്ക്

തലന്നയകാണക്ക് .

മലണടുക്കലെകായകാലുര

നത്തികതകാലെകായകാലുര

മണക്ക്

അലതകാലക്ക

ബനലപ്പെടുതത്തിതപേകാകുന്നതക്ക് നകാടത്തിലന പേരത്തിസത്തിതത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ പ്രധകാന
പ്രശ്നങ്ങളകാണക്ക്. സരസകാനതക്ക് ഏറവര കൂടുതല് വരകാകുലെമകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന
പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ വരതത്തിയകാനങ്ങള്,

കകാലെകാവസകാ വരതത്തിയകാനവമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക്

പേരത്തിസത്തിതത്തിക്കുണകായത്തിട്ടുള്ള മകാറങ്ങള്

രൂപേകാനരലപ്പെട്ടെക്ക് മഴയ്ക്കു പേകരര ലവയത്തിലുര

ലവയത്തിലെത്തിനുപേകരര മഞമകായത്തി മകാറത്തിലക്കകാണ്ടു വരുതമ്പകാള്
മകാറങ്ങള്

ഏലറ

ലകകാണ്ടുതലന്ന
പ്രത്തിയങ്കേരനകായ
ബഹുമകാനരനകായ

ശതദയമകായത്തി

തപേകാതകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

സരസകാനതത്തിനക്ക്
മനത്തി

ശസ്പീ.

ഉമന്

പേത്തി.

സമൂഹതത്തിനുണകാകുന്ന

വരവസകായത്തികമകായ
ലക.

ചകാണത്തിയലട

ആ

മുതന്നറമുണകാക്കകാന്

കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തിയലട
കരങ്ങള്ക്കക്ക്

ഒറക്കകാരരര

തനതൃതസതത്തില്

ശക്തത്തിപേകരകാന്

ഇക്കൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഞകാന് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന.
ശസ്പീ. സത്തി. ദത്തിവകാകരന്: സര്, തകരളതത്തിലന വരവസകായതമഖലെ വരതരസമകായ
പേലെ വത്തിഭകാഗങ്ങളലട ഒരു സരതയകാജനമകാണക്ക്.
പ്രതസ്പീക്ഷതയകാലട

കകാതത്തിരുന്നതക്ക്

തകന

അതത്തില് തകരളര എതപ്പെകാഴുര
ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങളലട
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പ്രവര്തനങ്ങളര

അതത്തിലന

കകാരരക്ഷമതയമകാണക്ക്.

സസകാതനരകാനനര

ഭകാരതതത്തില്

അതതകാലടകാപ്പെര

അനരസരസകാനങ്ങളത്തിലലെ

തകന

നത്തിതക്ഷപേര

അടയടത്തി വര്ദത്തിച്ചതകായത്തി കകാണകാര. എന്നകാല് തകരളതത്തില് തകന നത്തിതക്ഷപേതത്തിലന
തുക

വര്ദത്തിക്കുന്നത്തില

എനമകാത്രമല,

കുറഞലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയമകാണക്ക്.

ഉദകാഹരണതത്തിനക്ക് തകരളതത്തിതനതക്ക് 2.11 ആലണങ്കേത്തില് തമത്തിഴക്ക്നകാടത്തിനക്ക് 7.44 ആണക്ക്.
സരസകാനതത്തിനക്ക് അര്ഹമകായ തകന മൂലെധന നത്തിതക്ഷപേര തനടത്തിലയടുക്കുന്നതത്തില്
നകാലുവര്ഷമകായത്തി എന്തു നടപേടത്തി സസസ്പീകരത്തിചലവന്നക്ക് അങ്ങക്ക് സഭയത്തില് വരക്തമകാക്കണര.
അങ്ങയലട വരവസകായ തപേകാളത്തിസത്തിയത്തില്

പേറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് enabling growth,

revival and diversification of the state level public enterprises എന്നകാണക്ക്.
അങ്ങയലട വരവസകായ നയപ്രഖരകാപേനതത്തിനുതശഷര സരസകാന ലപേകാതുതമഖലെകാ
സകാപേനങ്ങളലട വളര്ച്ചയ്ക്കുര അതത്തിലന ലലഡതവഴത്തിഫത്തിതക്കഷനുര നകാലുവര്ഷര ലകകാണക്ക്
എന്തുനടപേടത്തിയകാണക്ക്

സസസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

അങ്ങയലട

നയപ്രഖരകാപേനതത്തില്

പേറഞത്തിട്ടുള്ളതക്ക്, strengthening and modernization of the traditional industries
എന്നകാണക്ക്.

ഏതക്ക് പേരമ്പരകാഗത വരവസകായമകാണക്ക് ആധുനത്തികവല്ക്കരത്തിച്ചതക്ക് ;

ഏതക്ക്

പേരമ്പരകാഗത വരവസകായതമഖലെയകാണക്ക് ശക്തത്തി പ്രകാപേത്തിച്ചതക്ക്. ആധുനത്തിക വല്ക്കരത്തിച്ചത്തില
എന

മകാത്രമല,

പേരമ്പരകാഗത

വരവസകായ

തമഖലെകള്
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ദുര്ബ്ബലെലപ്പെട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
രത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

അങ്ങയലട

ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള്

നയതത്തില്

പേറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്

നഷ്ടലപ്പെട്ടുലകകാണത്തി
'….creation

of

additional employment of 5 lakhs persons in the manufacturing and service
sector'-

5 ലെക്ഷര തപേര്ക്കക്ക് പുതുതകായത്തി ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കുലമന്നക്ക് പേറഞത്തിട്ടെക്ക്

നകാലുവര്ഷമകായത്തി.
പേറയനണക്ക്.

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന

പ്രകടനപേത്രത്തികയത്തിലുര

ഇതക്ക്

ആവര്തത്തിച

എലനങ്കേത്തിലുര നടനതവകാ; ലപേകാതുതമഖലെലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് ധവളപേത്രര

ഇറക്കുലമന്നക്ക് യ.ഡത്തി.എഫക്ക്-ലന പ്രകടനപേത്രത്തികയത്തില് പേറഞത്തിട്ടുണക്ക്.

പേസ്പീഡത്തിത

വരവസകായങ്ങള്ക്കകായത്തി BIFR മകാതൃകയത്തില് ഒരു യൂണത്തിറക്ക് തുടങ്ങുലമന്നക്ക് പേറഞ.
എവത്തിലടയകാണക്ക്

തുടങ്ങത്തിയതക്ക്.

10

ലെക്ഷര

തപേര്

പേരമ്പരകാഗത

വരവസകായ

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് പുതത്തിയ പേദതത്തി തുടങ്ങുലമന്നക്ക് പേറഞ. എന്തു പേദതത്തിയകാണക്ക്
ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച്ചതക്ക്.

വത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തില്

നടപ്പെത്തിലെകാക്കുലമന്നക്ക് പേറഞ,

പേരത്തിപൂര്ണമകായത്തി

ലലകതറത്തി

യൂണത്തിതഫകാര

എവത്തിലടലയങ്കേത്തിലുര നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിട്ടുതണകാ? സകാര്ട്ടെക്ക്

സത്തിറത്തി പേദതത്തി പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി ഒരു ലെക്ഷര തപേര്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തില് നല്കുലമന്നക്ക് പേറഞ.
നകാലുവര്ഷമകായത്തിട്ടുര നടന്നത്തില. തകരളതത്തിലന വരദകാനമകാണക്ക് കരത്തിമണല്. value added
ഉല്പന്നങ്ങള് ഉണകാക്കുലമന്നകാണക്ക് പ്രകടനപേത്രത്തികയത്തില് പേറയന്നതക്ക്. എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്.ലന

കകാലെലത

ലലടറകാനത്തിയര

തസകാഞത്തിലന

ഒരു

യൂണത്തിറ്റുണകാക്കത്തിയതലകാലത
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യകാലതകാനര ഇവത്തിലട നടന്നത്തിട്ടെത്തില.
ലചയ്തക്ക്

ഇന്നക്ക് ധകാതു നത്തിതക്ഷപേര ഫലെപ്രദമകായത്തി ഖനനര

ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്നതത്തില്

പേരകാജയലപ്പെട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. അതകാണക്ക് TTP യലട ലലക്രസത്തിസക്ക്, KMML-ലുളള
വത്തിഷയര. IRE എന്ന സകാപേനര തപേകാലുര കരത്തിമണലെത്തിലന പ്രശ്നതത്തില് ഗുരുതരമകായ
അവസലയ തനരത്തിടുകയകാണക്ക്. നമ്മുലട ലലകവശമുളള സരസകാന ഗവണ്ലമനത്തിലന
സസതകായ തസ്പീരപ്രതദശലത ഇക്കൗ കരത്തിമണല് ഖനനര ലചയ്യകാനുര ഫലെപ്രദമകായത്തി
വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കകാനുര കഴത്തിഞകാല് ഒരു പേരത്തിധത്തിവലര ലതകാഴത്തിലെത്തിലകായ്മയക്ക് പേരത്തിഹകാരര
കകാണകാനുര

സകാമ്പതത്തികമകായ

വന്

വളര്ച്ചയക്ക്

വഴത്തിലതളത്തിക്കുകയര

ലചയ്യുര.

അക്കകാരരതത്തില് അങ്ങയലട ഗവണ്ലമനക്ക് ഒനര ലചയ്തത്തിലകാലയന്നക്ക് ഞകാന് പേറയന്നത്തില .
ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ വരവസകായ വകുപമനത്തി
വത്തിവകാദങ്ങളത്തില്ലപ്പെടകാലത ശകാനമകായത്തി

അതങ്ങയക്ക് വലെത്തിയ തകടുപേകാടുകളത്തിലകാലത
നകാലെക്ക് വര്ഷര പേത്തിന്നത്തിടകാന് കഴത്തിഞ . ആ

ശകാനത അതസ്പീവ അപേകടമകായത്തിട്ടെകാണക്ക് വരവസകായ തമഖലെയത്തില് പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുന്നതക്ക് .
പേലെ തമഖലെകള് എടുതകാലുര കകാരരമകായത്തി ഇടലപേടുന്നത്തില . FACT-യലട പ്രശ്നര തകന
ഗവണ്ലമനക്ക് ഇടലപേതടണതകാണക്ക്. അമ്പലെതമട്ടെത്തിലലെ ആ യൂണത്തിറക്ക് പൂട്ടെത്തി, അതക്ക് തുറക്കകാന്
തവണത്തി നമലളകാനര ലചയ്തത്തില. Hindustan Insecticides Ltd. തകന സകാപേനമകാണക്ക്,
അതത്തിലന പ്രവര്തനര കകാരരക്ഷമമല. അതുതപേകാലലെ കപ്പെല് നത്തിര്മകാണ തകനര,
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ലകകാച്ചത്തി

തുറമുഖര

ഇതത്തിലനലകാര

തകകാടകാനുതകകാടത്തി

രൂപേയലട

നത്തിതക്ഷപേര

മറക്ക്

സരസകാനങ്ങളത്തില്, തൂത്തുക്കുടത്തിയത്തില് വലര ഉണകാകുതമ്പകാള് നമുക്കക്ക് ലെഭത്തിക്കുന്നത്തില .
ഇതുതപേകാലലെ

തനകാക്കത്തിയകാല്

നത്തിരവധത്തി

സകാപേനങ്ങളര

വകാഗകാനങ്ങളമുണക്ക് .

അതങ്ങയറത്തിയകാര കഴത്തിഞ യ.പേത്തി.എ. ഗവണ്ലമനത്തിലന വകാഗകാനമകായത്തിരുന പേകാലെക്കകാടക്ക്
തകകാച്ചക്ക് ഫകാകറത്തി.

അതക്ക് വരവസകായ

തമഖലെയത്തില് വലെത്തിയ മകാറര കുറത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്നതകാണക്ക്. ഇതപ്പെകാള് തകകാച്ചക്ക് ഫകാകറത്തി ഉതണകാ ഇലതയകാലയന്നക്ക് ആര്ക്കുര
അറത്തിയത്തില. ആലെപഴ വകാഗണ് ഫകാകറത്തി, ഉതണകാ ഇലതയകാലയനളളതക്ക് അറത്തിയത്തില.
പേകാപ്പെനരതകകാടക്ക്

റത്തിപ്പെയറത്തിരഗക്ക്

ഇക്കകാരരതത്തിലലെലകാര

സരസകാന

യകാര്ഡക്ക്

എവത്തിലടയകാലണന്നക്ക്

ഗവണ്ലമനക്ക്

തകനതത്തിതനകാടക്ക്

അറത്തിയന്നത്തില .
വത്തിലെതപേശകാന്

കഴത്തിയന്ന സമയതക്ക് ലചയ്തത്തില.

ഇതപ്പെകാഴലത സത്തിതത്തിയത്തില് അതങ്ങയ്ലക്കകാനര

അവത്തിലടതപേകായത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക്

രകാഷസ്പീയ

ഇക്കകാരരങ്ങള്
കകാലെകാവസയല

തബകാധരലപ്പെടുതകാന്

ലഡല്ഹത്തിയത്തിലുളളതക്ക്.

കകാലെകാവസയളളതപ്പെകാഴുര നമുലക്കകാനര തനടകാന് കഴത്തിഞത്തില .

കഴത്തിയന്ന

അനുകൂലെമകായ
തകരളലമനര

ലതകാഴത്തിലെത്തിലകായ്മ പേരത്തിഹരത്തിക്കകാനുര ഉത്പേകാദനര വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുര ആശയത്തിച്ചത്തിരുന്നതക്ക്
പേരമ്പരകാഗത വരവസകായങ്ങലളയകാണക്ക്.

പേരമ്പരകാഗത വരവസകായങ്ങളലട സത്തിതത്തി

എനകാണക്ക്? കയര്, അതക്ക് തവലറകാരു വകുപ്പെത്തിലന മനത്തിയര ധനകാഭരര്ത്ഥനയര
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ആയതുലകകാണക്ക് ഞകാന് വത്തിടുകയകാണക്ക്. കശുവണത്തി, തകരളതത്തില് എത്ര ദകാരുണമകാണക്ക്
കശുവണത്തി വരവസകായര? കശുവണത്തി തകകാര്പ്പെതറഷലന 30 ഫകാകറത്തികളത്തില് നകാലെക്ക്
മകാസമകായത്തി തജകാലെത്തിയത്തില. ഏകതദശര ഗവണ്ലമനത്തിലന കണക്കത്തില് തലന്ന 15000
ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് ലകകാലര ജത്തിലയത്തില്, അതങ്ങയക്ക് തനരത്തിട്ടെക്ക് ബനമുളള ആ ജത്തിലയത്തിലലെ
വരവസകായ തമഖലെ ശവപേറമ്പകാവകയകാണക്ക്. നകാലെക്ക് മകാസര ലതകാഴത്തിലെത്തില.

നത്തിങ്ങള്

ലകകാടുതതക്ക് 13 തകകാടത്തി രൂപേയകാണക്ക്. 10 തകകാടത്തി രൂപേയക്ക് തതകാട്ടെണത്തി വകാങ്ങത്തി.
അതുതപേകാലലെ

അലപേകത്തിലുര

അവസയത്തിതലെയക്ക്

പ്രശ്നമുണക്ക്.

തപേകാവകയകാണക്ക്.

അലപേകത്തിലന

ഏലറടുത

ഫകാകറത്തി

കകാരരര

ഗുരുതരമകായ

തത്തിരത്തിചലകകാടുക്കകാന്

തവണത്തിയളള തകസുകള് നടക്കുകയകാണക്ക്. ഇക്കൗ കശുവണത്തി ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക്
ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കണ; അവരുലട ആനുകൂലെരര ലകകാടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കുതമകാ? 70 തകകാടത്തി
രൂപേ ഗ്രകാറ്റുവത്തിറത്തി കത്തിട്ടെകാനുണക്ക്, അവര്ക്കക്ക് ഒരു ഗതത്തിയമത്തില. ഗ്രകാറ്റുവത്തിറത്തിലയങ്കേത്തിലുര
ലകകാടുക്കണര. ഇതകായത്തിരുന്നത്തില എല്.എഡത്തി.എഫക്ക്. -ലന ഭരണകകാലെതക്ക്. ശരകാശരത്തി
150-200 ദത്തിവസലത ലതകാഴത്തിലുണകായത്തിരുന. ലതകാഴത്തിലെത്തിലകാതതക്ക് ആരുലട കുറര
ലകകാണകാണക്ക്? ഇവത്തിലട ആലരങ്കേത്തിലുര വരവസകായര തുടങ്ങകാന് വന്നകാല് ഉടലന
ലകകാടത്തികുതത്തികളയലമന്നക്ക് ഇവത്തിലട ആതരകാ പേറയകയണകായത്തി. കഴത്തിഞ പേതക്ക്
ലകകാലമകായത്തി തകരളതത്തിലന ലതകാഴത്തില് തമഖലെ ശകാനമകാണക്ക് . ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട
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ഭകാഗത്തുനത്തിന്നക്ക് യകാലതകാരു നടപേടത്തി ക്രമങ്ങളര ലതറ്റുകളര വരുന്നത്തിലകാലയന്നക്ക് വരവസകായ
വകുപ്പെക്ക് ലലകകകാരരര ലചയ്യുന്ന മനത്തിക്കറത്തിയകാര. എവത്തിലടയകാണക്ക് ലതകാഴത്തില് സമരര;
എവത്തിലടയകാണക്ക് ലതകാഴത്തില് ശകാലെകള് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് സരഭത്തിപ്പെത്തിച്ചതക്ക് ? ഇക്കൗ കശുവണത്തി
തമഖലെയത്തില്

ഇലതലകാര

നടതത്തിയത്തിട്ടുര

അവത്തിലട ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്

ശകാനരകായത്തി

നത്തില്ക്കുകയകാണക്ക്. തകരളതത്തിലലെ ട്രകാന്തസകാര്ട്ടെക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് 30 ലകകാലര
വരവസകായ

തമഖലെയത്തില്

ലതണ്ടുകയകാണക്ക്.

പേണത്തിലയടുതവരകാണക്ക്.

തകരളതത്തിലലെ

വരവസകായ

അവര്

ലപേന്ഷന്

തമഖലെതയകാലടകാപ്പെര

കത്തിട്ടെകാലത
അവത്തിലട

പേണത്തിലയടുക്കുന്ന ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികലള അനകാഥരകാക്കത്തി, പേട്ടെത്തിണത്തിക്കകാരകാക്കത്തി മകാറ്റുകയതല
ലചയ്യുന്നതക്ക്?

ലലകതറത്തിയലട സത്തിതത്തി എനകാണക്ക്? തകന സര്ക്കകാര് ലലകതറത്തി

പുനരുദരത്തിക്കകാന് ഒരു പേദതത്തി ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച. അതത്തില് 800 തകകാടത്തി രൂപേ തകരളതത്തില്
ലെഭരമകാതക്കണതത്തില് 27.4 തകകാടത്തി രൂപേയകാണക്ക്

ലെഭത്തിച്ചതക്ക്. അമ്പതത്തിനകായത്തിരര തപേര്

പേണത്തിലയടുക്കുന്ന ലലകതറത്തി തകര്ച്ചയത്തിലെകാണക്ക്. ഓടക്ക്, ബസ്പീഡത്തി അലതലകാര കകാലെര
ലചന്ന വരവസകായങ്ങളകായത്തി, ഓര്മകളകായത്തി. ഓടക്ക് വരവസകായര, തൃശ്ശൂര് തമഖലെകളത്തില്
പേഴയ

കകാലെലത

മണടത്തിഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ഫകാകറത്തികളലകാലത
ബസ്പീഡത്തി

ഒനര

വരവസകായര

കകാണകാനത്തില.
തകരളതത്തിലന

അതക്ക്
മലെബകാര്

തമഖലെയത്തിലലെ വലെത്തിയ വരവസകായമകായത്തിരുന. അതക്ക് തകര്ന്നക്ക് തരത്തിപ്പെണമകായത്തി.
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തകരളതത്തിലലെ

പേരമ്പരകാഗത

വരവസകായങ്ങളലട

ശവക്കുഴത്തി

തതകാണ്ടുകയര

ലഎ.ടത്തി.തമഖലെലയന്നക്ക് പേറയന്ന ഭ്രമതത്തിതലെയക്ക് മനത്തി മകാറുന്നതക്ക് തകരളതതകാടുളള
വലെത്തിയ അവഗണനയകാണക്ക്. ലഎ.ടത്തി.വരവസകായര തവണര.

ലപേകാട്ടെത്തിമുളച്ചക്ക് വളര്ന്ന

യൂതറകാപേരന് രകാജരങ്ങളത്തില് saturated point ആണക്ക് ലഎ.ടത്തി. വരവസകായങ്ങള്. നമ്മുലട
ലഎ.ടത്തി. വരവസകായതത്തിലന വളര്ച്ച, അതമരത്തിക്കക്കകാര് ലവളത്തിയത്തില് തളളന്ന ഒക്കൗട്ടെക്ക്
തസകാഴത്തിരഗത്തിലന
വരവസകായങ്ങലള

തപേരത്തിലെകാണക്ക്

ഇവത്തിലട

എങ്ങലനയകാണക്ക്

പേടുത്തുയര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്.

സരരക്ഷത്തിതക്കണതക്ക്;

അതക്ക്

നമ്മുലട

ഗക്കൗരവമകായത്തി

ആതലെകാചത്തിതക്കണ കകാരരമതല? നമ്മുലട പേരമ്പരകാഗത വരവസകായര ഒരു പ്രശ്നമുളളതല.
ലലവദദ്യുതത്തി തവണ, പേകാരത്തിസത്തിതത്തിക പ്രശ്നങ്ങളത്തില, മൂലെധനര വലുതകായത്തി തവണ. തുച്ഛമകായ
മൂലെധനതത്തില്

ലലവദദ്യുതത്തിയലട

സഹകായമത്തിലകാലത

നല

അധസകാനശസ്പീലെരകായ

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികലള ലകകാണക്ക് തകരളതത്തിലന ആ തമഖലെ പുഷ്ടത്തിലപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനക്ക് അങ്ങക്ക്
എലനങ്കേത്തിലുര

നടപേടത്തികലളടുക്കണര.

എടുക്കകാലമന്നക്ക്

ഇക്കൗ

ഗവണ്ലമനക്ക്

പേറയന്നതലകാലത കകാരരങ്ങതളകാടക്ക് അടുക്കുതമ്പകാള് ഇലതകാനര കകാണുന്നത്തില. ഇവത്തിലട
125 തകകാടത്തി രൂപേ മുടക്കത്തി കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമനക്ക് 8 പുതത്തിയ ലപേകാതുതമഖലെകാ
സകാപേനങ്ങള്

സകാപേത്തിച.

ഇന്നക്ക്

ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങളലട

സത്തിതത്തി

എനകാണക്ക്? ഉണകായത്തിരുന്നതക്ക് കുറച്ചക്ക് ലെകാഭമകായത്തി എന്നലകാലത ഏലതങ്കേത്തിലുര പുതത്തിയ
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ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനര വന്നത്തിട്ടുതണകാ? തചര്തലെയത്തിലലെ നകാഷണല് ലലഹതവയത്തില്
ഒരു ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനര കകാടുപേത്തിടത്തിച്ചക്ക് കത്തിടക്കുകയകാണക്ക്. അവത്തിലട ഒനര
ലചയ്യുന്നത്തില,

ഒനര

നടക്കുന്നത്തില.

ഏലറടുത

തകകാമളപുരര

തകരളതത്തിലന ലലകതറത്തി തമഖലെയമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക്

സത്തിന്നത്തിരഗക്ക്

മത്തില്,

വരവസകായ തമഖലെയത്തിലുളള

സത്തിന്നത്തിരഗക്ക് മത്തില്ലുകളലട സത്തിതത്തി എനകാണക്ക്? അതത്തിലന ലഡവലെപ്ലമനത്തിനുതവണത്തി
എലനങ്കേത്തിലുര

ലചയ്തത്തിട്ടുതണകാ;

അതത്തിലനപേറത്തി

പേഠത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ;

സത്തിന്നത്തിരഗക്ക്

മത്തില്

കൂടുനതണകാ? അടചപൂട്ടെത്തിയതതല കൂടുതലുര. തകകാ-ഓപ്പെതററസ്പീവക്ക് സത്തിന്നത്തിരഗക്ക് മത്തില്ലുകളണക്ക്.
ചകാതന്നൂര്, കകായരകുളര, കണ്ണൂര് ഇവത്തിടങ്ങളത്തിലുളള സത്തിന്നത്തിരഗക്ക് മത്തില്ലുകളലട സത്തിതത്തി
എനകാണക്ക്? തകരളതത്തില്
ഇതപ്പെകാള്

ലടകക്ക്കറല് തകകാര്പ്പെതറഷനുണക്ക്. ആ തകകാര്പ്പെതറഷന്

പ്രവര്തത്തിക്കുനതണകാ?

കഴത്തിഞ

കകാലെങ്ങളത്തില്

വരകാവസകായത്തിക

രരഗത്തുണകായ വളര്ച്ചയക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര മകാനരര സരഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാലയന്നക്ക് അങ്ങക്ക്
ഗക്കൗരവമകായത്തി

പേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണതകാണക്ക്.

ഇവത്തിലട

ഇതപ്പെകാള്

പുതത്തിയ

ധനകാഭരര്ത്ഥനയകാണക്ക് നടക്കുന്നതക്ക്. കഴത്തിഞ ധനകാഭരര്ത്ഥനയത്തില് അനുവദത്തിച്ചലതലകാര
എനകായത്തി; അതക്ക് ലചലെവത്തിട്ടെത്തിട്ടുതണകാ; അതത്തിലന കണക്കുകള് ഞകാന് വകായത്തിക്കകാര. 201415-ലലെ ബഡ്ജറത്തില് ഗ്രകാമസ്പീണ ലചറുകത്തിട വരവസകായങ്ങളലട പുനരുദകാരണതത്തിനക്ക്
24.44 തകകാടത്തി രൂപേ. ലമകാതര 639.40 തകകാടത്തി രൂപേ വകയത്തിരുതത്തി. ഇതത്തില് എത്ര
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രൂപേയകാണക്ക് ലചലെവഴത്തിച്ചതക്ക്? 100 തകകാടത്തി രൂപേ ലചലെവത്തിട്ടെതകാണക്ക് ഗ്രസ്പീന് ഫത്തിനകാന്സക്ക്
പേദതത്തി, ആ പേദതത്തി എവത്തിലടയകാണക്ക്? അതത്തിനകായത്തി 10 തകകാടത്തി രൂപേ നസ്പീക്കത്തിവച്ചത്തിരുന.
അനര്തദശസ്പീയ ഫര്ണത്തിച്ചര് ഹബ്ബക്ക് 6.35 തകകാടത്തി രൂപേ എറണകാകുളതക്ക്, എവത്തിലടയകാണക്ക്
ഹബ്ബക്ക്; യവകാക്കളകായ സരരരഭകര്ക്കക്ക് 5 തകകാടത്തി രൂപേ, ആര്ക്കക്ക് ലകകാടുത്തു; ലലകതറത്തി
തമഖലെയത്തില് റത്തിതബറത്തിനക്ക് മകാത്രര 7 തകകാടത്തി രൂപേ, എവത്തിലട ലകകാടുത്തു? മകാര്ജത്തിന് മണത്തി
നല്കകാന് 10 തകകാടത്തി രൂപേ, സത്തിന്നത്തിരഗക്ക് മത്തില്ലുകള്ക്കക്ക് 9 തകകാടത്തി രൂപേ, കശുവണത്തി
വത്തികസനതത്തിനക്ക് 28 തകകാടത്തി രൂപേ, കകാലപേകത്തിനക്ക് 18 തകകാടത്തി രൂപേ, ലകകാച്ചത്തിന്
ലകമത്തിക്കല്സക്ക് ലെത്തിമത്തിറഡത്തിലന നൂതന സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദരക്കക്ക് 10 തകകാടത്തി രൂപേ,
കത്തിന്ഫ്രയക്ക് 148 തകകാടത്തി രൂപേ, കയര് വരവസകായതത്തിനക്ക് 116 തകകാടത്തി രൂപേ, ഇലതലകാര
2014-15-ലലെ ബഡ്ജറത്തിലലെ അങ്ങയലട വകുപ്പെത്തിലന നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളര നസ്പീക്കത്തിവച്ചത്തിട്ടുളള
തുകയമകാണക്ക്. ഗ്രസ്പീന് ഫത്തിനകാന്സക്ക് എവത്തിലടതപ്പെകായത്തി, ഇലതകാനര നടന്നത്തിട്ടെത്തില. ഐ.ടത്തി.
തമഖലെയത്തില്

അങ്ങക്ക്

ലചയ്യുന്ന

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

പേതക്ഷ

സരഭകാവനകലളലയലകാര

ഞകാന്

അതങ്ങയറര

ലതകാഴത്തില്തമഖലെ അങ്ങക്ക് പേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ

കകാരരമകാണക്ക്. അതരനര നത്തിര്ഭകാഗരകരവര വളലര ദയനസ്പീയവമകാണക്ക് ലതകാഴത്തില് തമഖലെ.
തട്രഡക്ക്

യൂണത്തിയനുകള്

അടചപൂട്ടെകാനകാലണന്നക്ക്.

ശബ്ദമുയര്തത്തിയകാല് നത്തിങ്ങള് പേറയര

വരവസകായങ്ങള്

പ്രകാകൃതമകായ ലതകാഴത്തില് നയമകാണക്ക് ആധുനത്തിക വരവസകായ

Uncorrected/Not for Publication
27

തമഖലെയത്തില് നടക്കുന്നതക്ക്.

വരവസകായ വകുപമനത്തി അതത്തിനുതനലര കണടച്ചത്തിട്ടെക്ക്

കകാരരമത്തില. വരവസകായ തമഖലെയത്തിലലെ വളര്ച്ചയലട കണക്കക്ക് ഞകാന് പേറയകാര. 2006ലലെ വരകാവസകായത്തിക വളര്ച്ച 12.58 ആയത്തിരുന്നതക്ക് 2011 വലര 18.44 ആണക്ക്. ഇന്നക്ക് ആ
വരകാവസകായത്തിക വളര്ച്ച തകാതഴകാട്ടുതപേകാകുകയകാണക്ക്.
ലതകാഴത്തില്

സമരങ്ങളത്തില,

ലഘകാരകാലവകാകളത്തില,

പേണത്തിമുടക്കത്തില,

കമ്പനത്തികള് പേലെതുര പൂട്ടുന,

അനത്തിശത്തിതകകാലെ

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട

പേണത്തിമുടക്കത്തില,

ഭകാഗത്തുനത്തിനലമകാനമത്തില.

ലതകാഴത്തിലെത്തിനുതവണത്തിയര മകാനരമകായത്തി ജസ്പീവത്തിക്കകാന്തവണത്തിയര ഏതക്ക് മകാറതത്തിനുതവണത്തിയര
തയ്യകാറകായത്തി നത്തില്ക്കുന്ന ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് അനുകൂലെമകായത്തി അങ്ങക്ക് ലതകാഴത്തില്
കകാലെകാവസ

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കണര. ഇന്നക്ക് ഒരു വലെത്തിയ വത്തിവകാദര ഞകാനത്തിവത്തിലട

തകട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരുന. ഇന്നലലെ ഇവത്തിലട പേലെ ആളകളര പ്രസരഗത്തിച.
അക്കൂട്ടെതത്തില്

ഇടതുപേക്ഷ

പ്രസകാനലത,

കമന്യൂണത്തിസക്ക്

പേകാര്ട്ടെത്തികലള

ഇങ്ങലനയകാതണകാ മുസസ്പീര ലെസ്പീഗുകകാര് ആക്രമത്തിതക്കണതക്ക്. അങ്ങലന ലചയ്യകാതമകാ; എനക്ക്
പേകാടത്തിലകാത പേദപ്രതയകാഗങ്ങളകാണക്ക് നടതത്തിയതക്ക്; ഞകാന് നത്തിങ്ങളലട ശദയ്ക്കുതവണത്തി
ഒരു കകാരരര വകായത്തിച്ചക്ക് അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

"തലെകാകസഭകാ നത്തിയമസഭകാ

ലതരലഞടുപകളത്തില് മുറ ലതറകാലത മത്സരത്തിക്കുന്ന ബത്തി.ലജ.പേത്തി. ലയ ജയര എന്ന
ഭകാഗരര കടകാക്ഷത്തിക്കുകയത്തില. എങ്കേത്തിലുര തളര്ച്ച തസ്പീലര ബകാധത്തിക്കകാലത വളരകാന്
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കഴത്തിയനലവന്ന

അത്ഭുതതതകാലടയകാണക്ക്

പേലെരുര

വസ്പീക്ഷത്തിച്ചതക്ക്.

1991-ലലെ

ലതരലഞടുപ്പെത്തില് ജയത്തിതച്ച തസ്പീരു എന്ന ചത്തിന ശക്തത്തിലപ്പെട്ടു. ആരുമകായത്തി തചര്നര
ലെക്ഷരര തനടണലമന്നകായത്തിരുന തസ്പീരുമകാനര. മകാര്കത്തിസക്ക് ഹുങ്കേത്തിനക്ക് എതത്തിരകായത്തി ഏലറ
കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള് സഹത്തിക്കുന്ന പ്രസകാനലമന്ന നത്തിലെയക്ക് ബത്തി.ലജ.പേത്തി. അവരുമകായത്തി
അടുക്കുന്നതത്തിനക്ക്

ഒരു

പേത്തിലന്നയള്ള മകാര്ഗര.

സകാദരതയമത്തില

ഐകരമുന്നണത്തി

ആണക്ക്

അതത്തിലലെ കക്ഷത്തികളര വത്തിജയ പ്രതസ്പീക്ഷ തസ്പീലരയത്തില എന്ന

കണക്കുകൂട്ടെലെത്തിലെകായത്തിരുന.
അനരര

എനള്ളതക്ക്,...

കുറത്തിചലകകാണക്ക്

അതക്ക് ബത്തി.ലജ.പേത്തി. വശമുണകായത്തിരുന്നത്തില. ആശങ്കേയക്ക്
ഇരുകൂട്ടെരുര

തമത്തിലുള്ള

രകാഷ്ടഷസ്പീയ

ബകാനവതത്തിനക്ക്

കളലമകാരുക്കത്തിയതക്ക് രണക്ക് പ്രവര്തകരകാണക്ക്. തകകാണ്ഗ്രസക്ക് മകാത്രമല, മുസസ്പീര ലെസ്പീഗുര
തകരള തകകാണ്ഗ്രസ്സുര ബത്തി.ലജ.പേത്തി. യമകായത്തി ധകാരണ പ്രതസ്പീക്ഷതയകാലട ഉണകാക്കത്തി. ലെസ്പീഗുര
ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യമകായത്തി തമത്തിലെടത്തിക്കുനലവന്നക്ക് ധകാരകാളര വകാര്തകള് വന.
കക്ഷത്തികലളകാനര സഹകരത്തിച്ചത്തില.

മറക്ക്

ഇതത്തിലന അടത്തിസകാനതത്തില് പേരസരമകായ ഒരു

നത്തിലെപേകാടത്തിനക്ക് പുറലമ മതഞശസരതക്ക് ശസ്പീ. ലക. ജത്തി. മകാരകാര്, തത്തിരുവനനപുരര ഈസത്തില്
ശസ്പീ.

ലക.

രകാമന്പേത്തിള്ള,

തത്തിരുവനനപുരര

തലെകാകസഭകാ

മണ്ഡലെതത്തില്

ശസ്പീ. ഒ. രകാജതഗകാപേകാല് എന്നത്തിവര്ക്കക്ക് ഐകര മുന്നണത്തി പേത്തിന്തുണ നല്കകാന്
ധകാരണയത്തിലലെതത്തിയത്തിരുന. ശസ്പീ. ലക. ജത്തി. മകാരകാര്ക്കക്ക് ജയത്തിക്കകാനകാവശരമകായ തവകാട്ടെക്ക്
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തകകാണ്ഗ്രസുര ലെസ്പീഗുര നല്കകാലമന്നക്ക് ഉറപണകായത്തിരുന.”

ഇതക്ക് കുഞത്തിക്കണന്

എഴുതത്തിയ 'രകാഷസ്പീയതത്തിലലെ തസ്നേഹസകാഗരര' എന്ന പുസകതത്തിലൂലട ശസ്പീ. ലക. ജത്തി.
മകാരകാരുലട ലവളത്തിലപ്പെടുതലുകളകാണക്ക് (പുസകര ഉയര്തത്തിക്കകാട്ടെത്തി). തകകാണ്ഗ്രസ്സുര ലെസ്പീഗുര
ബത്തി.ലജ.പേത്തി.യര തമത്തില് രകാഷസ്പീയ ബകാനവമുണകാക്കത്തി തവകാട്ടെക്ക് മറത്തിച്ചതത്തിലന നഗ്നമകായ
ചത്തിത്രമകാണക്ക് ഇതത്തില് കകാണുന്നതക്ക്.

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് നത്തിതഷധത്തിക്കകാതമകാ?

ലലെജത്തിതസറസ്പീവക്ക് അസരബത്തി കലെബ്രറത്തിയത്തിലുണക്ക്.

ഈ പുസകര

എടുതക്ക് വകായത്തിക്കണര.

വകായത്തിച്ചതത്തില് ഒരക്ഷരര ലതറ്റുലണങ്കേത്തില് ഞകാന് ഇതക്ക് പേത്തിന്വലെത്തിക്കകാര.
തകരളതത്തിലന രകാഷസ്പീയ വസ്തുത.

ഈ

ഇതകാണക്ക്

ആ കകാലെതക്ക് ഇങ്ങലന നടനലവനള്ള കകാരരര

ലചയറത്തിലെത്തിരത്തിക്കുന്ന അതങ്ങയ്ക്കുമറത്തിയകാര.

ഇതക്ക് വസ്തുത യകായത്തിരത്തിലക്ക ഞങ്ങളലട

തനര്ക്കക്ക് ചകാടരുതക്ക്.
ശസ്പീ.

സത്തി.

സതനകാഷതതകാടുകൂടത്തി
'വത്തികസനവര

തമകായത്തിന്കുട്ടെത്തി:
ഞകാന്

കരുതലുര'

എന്ന

സര്,

ഈ

പേത്തിനകാങ്ങുകയകാണക്ക്.
ഏറവര

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള
ഈ

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ

വളലര

കകാലെഘട്ടെതത്തിലന
അജണ

മുമ്പത്തില്

വചലകകാണകാണക്ക് കഴത്തിഞ നകാലെക്ക് വര്ഷര പേത്തിന്നത്തിട്ടെതക്ക്. അത്ഭുതകരമകായ വത്തിസയകരമകായ
തനട്ടെമകാണക്ക് ഈ നകാലെക്ക് വര്ഷരലകകാണക്ക്
ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് കകാണത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്.

നകാല്പതക്ക് വര്ഷലത തനട്ടെമകായത്തി ഈ

ഇതത്തിലന ഏറവര അടത്തിസകാനപേരമകായ ശത്തിലെ
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എനപേറയന്നതക്ക് ടസ്പീര സത്തിരത്തിറകാണക്ക്. ദുര്ബ്ബലെ വത്തിഭകാഗങ്ങള്, പേത്തിതന്നകാക്ക വത്തിഭകാഗങ്ങള്
അതതകാലടകാപ്പെര ലമഗകാപേദതത്തികള് തുടങ്ങത്തി ഈ രകാജരതത്തിലന എലകാ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുര
വളലര കരുതതലെകാടുര സൂക്ഷ്മതതയകാടുര പേരസര ധകാരണതയകാടുരകൂടത്തി പ്രവര്തത്തിക്കകാന്
സകാധത്തിച.

ചരത്തിത്രതത്തിലെത്തിനവലരയത്തിലകാത

തമഖലെയത്തിലെകായകാലുര
ലമഗകാപേദതത്തികളര

രൂപേതത്തില്

തക്ഷമപേദതത്തികളത്തിലൂലടയകായകാലുര
ആരരഭത്തിക്കകാന്

വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തില.

ലമഗകാ

വത്തിളരബരമകായത്തിരുന

ഇന്നലലെ

കഴത്തിഞ.

പേദതത്തിയത്തില്
ഒപ്പെത്തിട്ടെ

പ്രതത്തിപേക്ഷത്തുള്ളവര് കകാണുന്നത്തില.

ആതുര

നത്തിരവധത്തി
ഞകാന്

തകരളതത്തിലന

വത്തിഴത്തിഞര

പേദതത്തി.

ശുശ്രൂഷ

പേദതത്തികളര
അലതകാനര

വത്തികസനതത്തിലന
ഇലതകാനര

അവര്ക്കക്ക് പേറയകാനുള്ളതക്ക് പേഴയ കഥകള്

തലന്നയകാണക്ക്. ദുര്ബ്ബലെതരയര പേകാവങ്ങലളയര ലനതഞകാടക്ക് തചര്ത്തുപേത്തിടത്തിച്ചക്ക് ഈ
ഗവണ്ലമനക്ക് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുതമ്പകാള് അതത്തില് ഏറവര മത്തിനന്ന പ്രകടനര കകാഴ്ചവച്ച
വകുപ്പെക്ക് എന്ന നത്തിലെയത്തിലെകാണക്ക് വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന കകാണുന്നതക്ക്. അതക്ക് ലവറുലത
പേറയന്നതല.

ഇവത്തിലട സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപേകാലലെ യകാലതകാരു ബഹളവമത്തിലകാലത ഒരു

മനത്തിക്കക്ക് ഈ രകാജരതത്തിലന യഥകാര്ത്ഥ വത്തികകാരങ്ങള്ക്കുര വത്തിചകാരങ്ങള്ക്കുര നത്തിറര
ലകകാടുതക്ക് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകകാന് സകാധത്തിച എനള്ളതകാണക്ക് .

ഈ രകാജരതക്ക് ക്ഷുഭത്തിത

യക്കൗവനമകാണക്ക്. ഈ രകാജരലത ലചറുപ്പെക്കകാരുലട ആശയകാഭത്തിലെകാഷങ്ങള്ക്കക്ക് നത്തിറര
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ലകകാടുത്തുലകകാണക്ക്, തവഴകാമ്പല് പേക്ഷത്തി ലവള്ളതത്തിനുതവണത്തി ദകാഹത്തിക്കുന്നതുതപേകാലലെ
ലതകാഴത്തില്

തതടത്തി

തപേകാകുന്ന

എനള്ളതകാണക്ക്.

യവതലെമുറയക്ക്

നത്തിരവധത്തി

തജകാലെത്തി

പ്രതസ്പീക്ഷ

ലകകാടുക്കകാന്

സകാദരതകളമകായത്തി

സകാധത്തിച
തത്തികഞ

ആത്മവത്തിശസകാസതതകാടുകൂടത്തിയകാണക്ക് ഈ രകാജരലത യവതലെമുറ മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന്നതക്ക് .
ഈ കകാലെഘട്ടെതത്തില്

വത്തിവര സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദരയലട വളര്ച്ചയത്തില് ബഹുദൂരര

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയകാണക്ക്.
തയ്യകാറകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

നമലള

മകാതൃകയകാക്കകാന്

തകരളതത്തിലലെ

തപേകാലുര

'എമര്ജത്തിരഗക്ക്

ബകാക്കത്തിയള്ളവര്
തകരള'

ലചറത്തിയ

സരഭവമകായത്തിരുന്നത്തില. അതത്തിലൂലട പുതത്തിയ പ്രതസ്പീക്ഷയലട വകാതത്തിലെകാണക്ക് തുറക്കലപ്പെട്ടെതക്ക്.
എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളതയകാടുകൂടത്തി നമ്മുലട mindset -ല് മകാറര വന. ഇവത്തിലട ഒരു
സമരവമത്തിലകാലയന്നക്ക്
സൂചത്തിപ്പെത്തിച.

ശസ്പീ.

സത്തി.

അതുതലന്നയകാണക്ക്

യവകാക്കള്ക്കക്ക് തവലറ പേണത്തിയണക്ക്.

ദത്തിവകാകരന്
ഞങ്ങളര

അതദ്ദേഹതത്തിലന
അടത്തിവരയത്തിട്ടെക്ക്

പ്രസരഗതത്തില്

ഊന്നത്തിപ്പെറയന്നതക്ക്.

പേഴയകകാലെലതതപ്പെകാലലെ ലചലങ്കേകാടത്തിയര പേത്തിടത്തിച്ചക്ക്

തുള്ളകാന് അവലര കത്തിട്ടുകയത്തില. Mindset -ല് വന്ന മകാറതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാണക്ക് ഈ
മകാറര.

ഒനര നടക്കുകയത്തിലലനള്ള ഒരു സത്തിതത്തിയത്തിതലെയക്ക് ഈ കകാലെഘട്ടെര

മകാറത്തിക്കഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന എന്നതകാണക്ക് ഈ ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്
തനട്ടെലമന്നകാണക്ക്

എനത്തിക്കക്ക്

ഈ

സനര്ഭതത്തില്

അവകകാശലപ്പെടകാവന്ന

പേറയകാനുള്ളതക്ക്.

ഇവത്തിലട
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വന്തതകാതത്തിലുള്ള നത്തിതക്ഷപേ സകാദരത വരത്തികയകാണക്ക്.
നകാലെയലെതക്ക്

അടുക്കുമകായത്തിരുതന്നകാ?

കട്ടെപുകയകാലണന്നകാണക്ക്

അവര്

ആലരങ്കേത്തിലുര തകരളതത്തിലന

അടുക്കുകയത്തിലകായത്തിരുന.

ധരത്തിചവച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

അതുതലന്നയകാണക്ക് ഈ ഗവണ്ലമനത്തിലന തനട്ടെര.

അതത്തില്

മകാറര

അതക്ക്
വന.

യവതലെമുറക്കക്ക് പുതത്തിയ പ്രതസ്പീക്ഷ

ലകകാടുത്തു. ഈ രകാജരലത വരവസകായ രരഗര പുതത്തിയ സക്കൗഹൃദ സരസകാരമകായത്തി
രൂപേലപ്പെട്ടു.

2012-ല് ലകകാച്ചത്തിയത്തില് നടന്ന എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയത്തില് 177-ഒകാളര

പേദതത്തികളത്തില്

19-ഓളര

പേദതത്തികള്

തുടങ്ങകാനത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
പേദതത്തികലളകാനമല.

തുടങ്ങത്തിക്കഴത്തിഞ;

അലതകാലക്ക
വരവസകായ

ജത്തിലകാ/തകാലൂക്കക്ക്/പേഞകായതക്ക്

അതത്തില്

വന്പേദതത്തികളകാണക്ക്.

വകാണത്തിജര

തലെങ്ങളത്തില്

ഡയറകതററക്ക്

പേലെതുര
ലചറത്തിയ
മുതഖന

സരരരഭകര്ക്കുതവണത്തിയള്ള

തബകാധവല്ക്കരണ ക്ലകാസ്സുകള്, പേരത്തിശസ്പീലെന കളരത്തികള് എന്നത്തിവ നടനവരത്തികയകാണക്ക്.
അവര്ക്കക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര പ്രതസ്പീക്ഷ ഉളവകാക്കുന്നതക്ക് ലകകാടുതകാല് തസ്പീര്ച്ചയകായര
അതത്തിലന ഗുണര ലെഭത്തിക്കുര എന്നതത്തിലന തബകാധരമകാണക്ക് കകാണകാന് സകാധത്തിച്ചതക്ക് .
സകാപേനങ്ങള് ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക് ഒരുപേകാടക്ക് സകാതങ്കേതത്തികതസതത്തിലന നൂലെകാമകാലെകള്
ഉണകായത്തിരുന. സരസകാനതക്ക് Single Window Clearance Board-ലൂലട സഹകായര
നലകാന്

ഇക്കൗ

ഗവണ്ലമനക്ക്

തയ്യകാറകായത്തി.

അതുലകകാണ്ടുതലന്നയകാണക്ക്
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സകാതങ്കേതത്തികതസതത്തിലന ലകട്ടുപേകാടുകള് പേലെതുര കുരുക്കഴത്തിക്കുവകാന് ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്
സകാധത്തിച്ചതക്ക്. എസക്ക്.സത്തി./എസക്ക്.ടത്തി. വത്തിഭകാഗങ്ങള്, സസ്പീ സരരരഭകര് ഇവരത്തില് പേലെരുര
വരകാവസകായത്തികരരഗതക്ക് വളലര അപൂര്വമകായത്തി മകാത്രര കടനവരുന്ന പ്രതത്തിഭകാസമകാണക്ക് .
എന്നകാല് അതത്തിനക്ക് മകാറര ഉണകായത്തി.

സമൂഹതത്തില് മടത്തിചനത്തില്ക്കുന്ന ജനവത്തിഭകാഗതത്തിനക്ക്

ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള ഒരുപേകാടക്ക് സക്കൗകരരങ്ങള് സത്തിരര മൂലെധന നത്തിതക്ഷപേതത്തിലന 20
ശതമകാനര സകാമ്പതത്തിക സഹകായര

നലത്തിയകാണക്ക് ഇവര്ക്കക്ക് ആശസകാസര നലകാന്

സകാധത്തിച്ചതക്ക്. ഇക്കൗ സകാഹചരരതത്തില് റബ്ബര് അധത്തിഷ്ഠത്തിത വരവസകായര, ഞകാന് ഒരു റബ്ബര്
കര്ഷകന് കൂടത്തിയകാണക്ക്.

ഇക്കൗ രരഗതക്ക് കുലറക്കൂടത്തി തകാല്പരരലമടുത്തുലകകാണക്ക് റബ്ബര്

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി റബ്ബര് ടകാപ്പെത്തിരഗക്ക് തപേകാലുര 5-6 മകാസമകായത്തി നത്തിര്തത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
ഇക്കൗ വത്തിഷയതത്തിലുള്ള അനനമകായ സകാധരതകള് റബ്ബകറസത്തിരഗക്ക് ആയകാലുര മറ്റു
തമഖലെയത്തില് ആയകാലുര അതു പ്രതയകാജനലപ്പെടുതത്തിലക്കകാണക്ക് റബ്ബര് കര്ഷകര്ക്കക്ക്
ആശസകാസര നല്കുക വഴത്തി വരകാവസകായത്തികരരഗതക്ക് ഇക്കൗ കകാരരതത്തില് കര്മനത്തിരതനകായ
മനത്തിക്കക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര ലചയ്യകാന് സകാധത്തിക്കുര എനതലന്നയകാണക്ക് എലന പ്രതസ്പീക്ഷ .
ലറഡത്തിലമയ്ഡക്ക് വരവസകായര, കജവസകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദരയത്തില് അധത്തിഷ്ഠത്തിതമകായ മറ്റു
വരവസകായങ്ങള്, ഭക്ഷരസരസരണ വരവസകായങ്ങള് എന്നത്തിവയക്ക് ഗവണ്ലമനക്ക് നല്കുന്ന
പേരത്തിഗണന തസ്പീര്ച്ചയകായര സസകാഗതകാര്ഹമകാണക്ക്.

വന്കത്തിട വരവസകായങ്ങള്
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തുടങ്ങുന്നതത്തിനക്ക്,

ആവശരമകായ

ക്ലത്തിയറന്സക്ക്

നല്കുന്നതത്തിനക്ക്

ഇക്കൗ

രരഗതക്ക്

ലക.എസക്ക്.ലഎ.ഡത്തി.സത്തി.-യലട ഉപേതദശ/നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് സകാതങ്കേതത്തിക രരഗതകായകാലുര
സകാമ്പതത്തിക

രരഗതകായകാലുര

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
കകാലെഘട്ടെമകാണത്തിതക്ക്.
നൂലെകാമകാലെകളകാലണങ്കേത്തില്

ശകാഘനസ്പീയമകായത്തിട്ടുള്ള

കകാരരമകാലണന്നക്ക്

യവസരരരഭകര്ക്കക്ക് വലെത്തിയ പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന്ന ഒരു
തകരളതത്തിലന

പ്രശ്നര

അതക്ക്

ഓതരകാന്നകായത്തി

പേരത്തിഹരത്തിക്കലപ്പെട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

2015

സകാതങ്കേതത്തികതസതത്തിലന
വളലര

തവഗര

ലഫബ്രുവരത്തി

28-നക്ക്

ദശലെക്ഷക്കണക്കത്തിനക്ക് ഡത്തിജത്തിറല് സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകള് ലപേകാതുജനങ്ങള്ക്കക്ക് ലെഭരമകാക്കകാന്
സകാധത്തിച

എന്നതക്ക്

ആശസകാസകരമകാണക്ക്.

ഇന്ഡരയത്തിലലെ

മത്തികവറ

ഡത്തിജത്തിറല്

സരസകാനമകായത്തി തകരളര മകാറുകയകാണക്ക്. ഇ-ഗതവണന്സക്ക്-ല് തകരളര വന്പുതരകാഗതത്തി
തനരത്തിടുകയകാണക്ക്.

നത്തിരവധത്തി പുരസകാരങ്ങള് തകരളലത തതടത്തിലയതത്തിയത്തിട്ടുളളതക്ക്

തസ്പീര്ച്ചയകായര ഇക്കൗ തനട്ടെതത്തിലന പേട്ടെത്തികയത്തില് അഭത്തിമകാനതതകാലട തചര്ത്തുവകായത്തിക്കകാന്
സകാധത്തിക്കുന്ന കകാരരമകാണക്ക്.

ലചറുകത്തിട വരവസകായസരരരഭങ്ങള്, അതകാണക്ക് ഏറവര

പേരമപ്രധകാനമകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. നമ്മുലട ഗ്രകാമസ്പീണ തമഖലെയത്തില് വളര്നവതരണ ലചറുകത്തിട
വരവസകായ സരരരഭങ്ങളത്തില് തസ്പീര്ച്ചയകായര ഒരത്തിക്കല്കൂടത്തി ഗക്കൗരവതരമകായ ഇടലപേടല്
ഉണകാകണര

എന്നക്ക്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

സുതകാരരതയകായത്തിരുന

ഏറവര
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അനത്തിവകാരരമകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

തകരളതത്തിലുടനസ്പീളര പേത്രമകാധരമങ്ങള് ചര്ച്ച ലചയ്തത്തിട്ടുള്ള,

എലകാ രരഗത്തുര സുതകാരരത ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള കകാരരങ്ങളകായത്തിരുലന്നങ്കേത്തില് 5 ലെക്ഷര
രൂപേയത്തിലെധത്തികമുള്ള

മുഴുവന്

പേര്തച്ചസുകളര

ഓണ്കലെനകാക്കത്തി

മകാറകാന്

ഇക്കൗ

ഗവണ്ലമനത്തിനു സകാധത്തിച എന്നതക്ക് ലചറത്തിയ കകാരരമല. അങ്ങലന ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക്
തകകാടത്തി രൂപേയലട 30,000 പേര്തച്ചസുകള് നടതത്തിയതപ്പെകാള് ഒരു പേരകാതത്തിയമത്തില; ഒരു
പേരത്തിഭവവമത്തില; ഏവര്ക്കുര തബകാധരമകാകുന്ന തരതത്തില് വളലര സുതകാരരമകായത്തി നടതത്തി.
ഇതത്തില് അക്ഷയ പേദതത്തികളതടതകായത്തിട്ടുള്ള സഹകായങ്ങള് ആര്ക്കുര നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്
സകാധത്തിക്കുന്നതല.

ഇ-ഡത്തിറക്ക് പകാറക്ക്തഫകാമത്തിലൂലട 24 റവനന്യൂ സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകള്

ഓണ്കലെനകാക്കത്തി ലെഭരമകാക്കകാന് സകാധത്തിച എന്നതക്ക് അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാവന്ന കകാരരമകാണക്ക് .
സര്ക്കകാരുര ജനങ്ങളര തമത്തിലുള്ള അകലെര കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനക്ക് ഒരുപേകാടക്ക് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകകാന്
സകാധത്തിച; വത്തിതശഷത്തിചര ലഎ.ടത്തി. തമഖലെയത്തിലലെ ലതകാഴത്തില് സകാധരതകള് വന്തതകാതത്തില്
വര്ദത്തിക്കുകയകാണുണകായതക്ക്.
സകാധത്തിച്ചതക്ക്.

ഒരു ലെക്ഷര തപേര്ക്കകാണക്ക് തനരത്തിട്ടെക്ക് ലതകാഴത്തില് നലകാന്

10,000 തകകാടത്തി രൂപേയലട കയറ്റുമതത്തി വരുമകാനര വര്ദത്തിപ്പെത്തിച . ഇതക്ക്

കഴത്തിഞ കകാലെലത ഗവണ്ലമന്റുമകായത്തി തകാരലതമരലപ്പെടുതകാന് സകാധത്തിക്കണര.

4

വര്ഷര ലകകാണക്ക് 300 ശതമകാനര വര്ദനവക്ക് ഇക്കൗ രരഗത്തുണകായത്തി എന പേറയതമ്പകാള്
കണടച്ചക്ക് ഇരുട്ടെകാക്കത്തിയത്തിട്ടെക്ക് കകാരരമത്തില. 2014-ല് അങ്കേമകാലെത്തിയത്തില് നടന്ന യവസരരരഭക
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മത്തിഷന് തസ്പീര്ച്ചയകായര ഒരു മഹകാസരഭവമകായത്തി മകാറത്തി.

സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് വത്തിതലജകള്

വലെത്തിയ

പേദതത്തിയകായത്തിരുന.

പ്രതസ്പീക്ഷയകായത്തിരുന;

യവകാക്കളലട

സസപ്ന

20

ലെക്ഷതതകാളര രൂപേ പേലെത്തിശരഹത്തിത വകായ്പ ലകകാടുക്കകാനുര സകാതങ്കേതത്തികതസതത്തിലന
മുഴുവന് ബുദത്തിമുട്ടുകളര പേരത്തിഹരത്തിചലകകാടുക്കകാനുര അതതകാലടകാപ്പെര ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക്
യവകാക്കള്

പ്രതസ്പീക്ഷ

അര്പ്പെത്തിചലകകാണക്ക്

ഇക്കൗ

രരഗതതയക്ക്

കടനവരുന്നതക്ക്

കകയ്യുരലകട്ടെത്തി തനകാക്കത്തി നത്തിലകാനലകാലത സകാധരമല. നത്തിതഷധത്തിച്ചതുലകകാണക്ക് കകാരരമത്തില;
തനട്ടെങ്ങള് തനട്ടെമകായത്തി പേറയകാന് സകാധത്തിക്കണര.

തപേകാരകായ്മകളലണങ്കേത്തില് അതക്ക്

തത്തിരുതകാന് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ മനത്തി തയ്യകാറകാണക്ക് എന്നതുലകകാണ്ടുതലന്നയകാണക്ക് ഇക്കൗ
യവകാക്കളലട

കടനകയറര

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതക്ക്.

നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്

സമൂഹതത്തിലലെ

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക്

വനത്തിതകള്ക്കക്ക്

ആരരഭത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച്ചതക്ക് ലചറത്തിയ കകാരരമല.

സകാധരമല

എന്നക്ക്

വനത്തിതകാസരരരഭകമത്തിഷന്

അതുലകകാണ്ടുതലന്ന ചരത്തിത്രതത്തിലലെ

ഏറവര വലെത്തിയ ഫണക്ക് 563 തകകാടത്തി രൂപേതയകാളര ഇതത്തിനുതവണത്തി നസ്പീക്കത്തിവച്ചതക്ക് നമുക്കക്ക്
ഓര്മത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര. നമ്മുലട തനതകായ പേരമ്പരകാഗത വരവസകായ തമഖലെയത്തില്
ഓതരകാ

രരഗത്തുര

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

ഒനതപേകാലുര

വത്തിട്ടുതപേകാകകാലത

കകാരരതത്തിലെകായകാലുര

പുതത്തിയ

കൂടുതല്
പേദതത്തികള്

ലതകാഴത്തില്ദത്തിനങ്ങള്
ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുന്ന

കകാരരതത്തിലെകായകാലുര 15,000-തതകാളര വരുന്ന ലനയ്ത്തു ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കകാവശരമകായ
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കടലക്കണത്തിയത്തില് മുച്ചൂടക്ക് മുങ്ങത്തിതകാണത്തിരുന്ന ആ വത്തിഭകാഗലത കകപേത്തിടത്തിചയര്തകാന്
സകാധത്തിച.

കശുവണത്തി തമഖലെയത്തില് പേഴയതുമകായത്തി തകാരതമരര ലചയ്തകാല് ഒരുപേകാടക്ക്

ലതകാഴത്തില് ദത്തിനങ്ങള്

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച.

ലതകാഴത്തില്തമഖലെയത്തില് നത്തിരവധത്തി

പേദതത്തികള് പുതുതകായത്തി ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച. കകതറത്തിതമഖലെയത്തില് നത്തിരവധത്തി
തനട്ടെങ്ങള് കകവരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച.
പ്രവര്തത്തിക്കകാനുര

സകാധത്തിച

ഏതഴകാളര യകാണ് ബകാങ്കുകള് ഇക്കൗ രരഗതക്ക്

എന്നതക്ക്

നമുക്കക്ക്

സതനകാഷകരമകായ

കകാരരമകാണക്ക്.

ഇവര്ക്കക്ക് ആവശരമകായ മകാര്ജത്തിന് മണത്തി, തലെകാണ് അനുവദത്തിക്കകാന്തവണത്തി സകാധത്തിച.
കകതറത്തി തമഖലെയത്തില് പേഴയ തഷകാറൂമുകലളകാലക്ക മകാറത്തി പുതത്തിയ തഷകാറൂമുകള്
ഉണകാക്കകാനുര ആ രരഗതക്ക് ഒരുപേകാടക്ക് മുതന്നകാട്ടു തപേകാകകാനുര സര്ക്കകാരത്തിനക്ക് സകാധത്തിച്ചതക്ക്
ലചറത്തിയ കകാരരമല.

ബകാരബ/ കരകക്കൗശലെ/ഖകാദത്തി തമഖലെയത്തിലെകായകാലുര തനട്ടെങ്ങളലട

നസ്പീണ പേട്ടെത്തികകള് വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കകാന് എനത്തിക്കക്ക് സമയമത്തില. വളലര ഗക്കൗരവതതകാടുകൂടത്തി
കകാണുന്ന ഒരു തമഖലെയകാണക്ക് ഭക്ഷര സരസരണതമഖലെ. നമള് തരകാഗങ്ങളലട
നസ്പീരകാളത്തിപ്പെത്തിടുതതത്തിലെകാണക്ക്.
ജനകാധത്തിപേതര

വത്തിഷലെത്തിപ്തമകായ പേച്ചക്കറത്തികള്, നത്തിരനരമകായത്തി ഇക്കൗ

ശസ്പീതകകാവത്തിലെത്തില്

അതുലകകാണ്ടുതലന്ന

ആ

രരഗതക്ക്

ചര്ച്ച

ലചയ്യലപ്പെടുന്ന

ലചറുതുര

ഒരു

വലുതുമകായത്തിട്ടുള്ള

വത്തിഷയമകാണക്ക് .
ഭക്ഷരസരസരണ

പേരത്തിപേകാടത്തികള് ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുകയര അതത്തിനകാവശരമകായ പേത്തിന്തുണ ലകകാടുതക്കണതുര
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തകവലെര

വരവസകായവകുപ്പെത്തിലന

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

4

മകാത്രമല
വര്ഷര

ഇക്കൗ

ലകകാണക്ക്

നകാടത്തിനുതലന്ന

50,000-തത്തിതലെലറ

സരരരഭങ്ങളകാണക്ക് ഇക്കൗ സര്ക്കകാരത്തിനക്ക് തുടങ്ങകാന് സകാധത്തിച്ചതക്ക്.
ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങളകാണക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന്നതക്ക്.

ആവശരമകായത്തി
പുതത്തിയ

ഇതത്തിലൂലട 3 ലെക്ഷര

വഖഫക്ക്

സസത്തുക്കലള

സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര ഒനരണ്ടുകകാരരങ്ങള് പേറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
ഇവത്തിലട കഴത്തിഞദത്തിവസര ശസ്പീ. ലക.എര. ഷകാജത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിച, ഇന്ഡരയത്തില് ഏറവര
കൂടുതല് വഖഫക്ക് സസത്തുക്കള് അനരകാധസ്പീനലപ്പെട്ടെത്തിട്ടുള്ളതക്ക് ബരഗകാളത്തിലെകാണക്ക് .

എന്നകാല്

തകരളതത്തില് ഇക്കൗ രരഗതക്ക് ഒരു മനത്തിയണക്ക് എന്നതക്ക് തസ്പീര്ച്ചയകായര ജനര അറത്തിഞ .
ഹജക്ക് വകുപര വഖഫക്ക് വകുപര കുറമറ രൂപേതത്തില് മകാറ്റുന്നതത്തിനുതവണത്തി സകാധത്തിച .
2011-12-ല് 3 തകകാടത്തി രൂപേയകായത്തിരുന നമ്മുലട വരുമകാനലമങ്കേത്തില്, ശസ്പീ. അബ്ദുള് ഖകാദര്
വഖഫക്ക് തബകാര്ഡത്തിലന ലചയര്മകാനകായത്തിരുന്ന കകാലെതക്ക് 3 തകകാടത്തി രൂപേയകാണക്ക്
വരുമകാനലമങ്കേത്തില് ഇക്കൗ നകാലു വര്ഷര ലകകാണക്ക്

6 തകകാടത്തി 44 ലെക്ഷര രൂപേ

വരുമകാനമുണകാക്കകാന് വഖഫക്ക് തബകാര്ഡത്തിനുര വഖഫക്ക് മനത്തിക്കുര തനതൃതസപേരമകായത്തി
സകാധത്തിചലവന്നതക്ക് അരഗസ്പീകരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കണലമന്നകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക് പേറയകാനുള്ളതക്ക് .
ഹജക്ക്

യകാത്രക്കകാരുലട

നത്തിരവധത്തി

പ്രശ്നങ്ങള്

ഇവത്തിലട

പേരത്തിഹരത്തിക്കലപ്പെട്ടു.

അതുലകകാണ്ടുതലന്ന കരത്തിപ്പൂര് ഹജക്ക് ഹക്കൗസത്തിനക്ക് ഒരു അനകക്ക് (അനുബന ലകട്ടെത്തിടര)
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നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ 17 തകകാടത്തി രൂപേയലട ഫണക്ക് തയ്യകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്. .......
(ബഹളര)....ഇല

..ഞകാന്

ലെഭരമകാക്കുന്നതത്തിനക്ക്

അനുവദത്തിക്കത്തില.....

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

ആ

17

മുഖരമനത്തിയര

തകകാടത്തിയലട

ഫണക്ക്

വരവസകായവകുപമനത്തിയര

തയ്യകാറകാകണലമന്നകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക് അതപേക്ഷത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്.
മത്തി. ലചയര്മകാന്:

ശസ്പീ. തമകായത്തിന് കുട്ടെത്തി ....തപേകായത്തിനക്ക് ഓഫക്ക് ഓര്ഡര്.......

ശസ്പീ. ലക. വത്തി. അബ്ദുള് ഖകാദര്: സര്, വസ്തുതകാവത്തിരുദമകായത്തിട്ടുള്ള കകാരരങ്ങള്
സഭയത്തില് പേറയന്നതക്ക് ശരത്തിയല. അതദ്ദേഹര ഇവത്തിലട പേറഞതക്ക് ഇന്ഡരയത്തില് വഖഫക്ക്
സസത്തുക്കള്

ഏറവര

കൂടുതല്

അനരകാധസ്പീനലപ്പെടുന്നതക്ക്

ബരഗകാളത്തിലെകാലണന്നകാണക്ക് .

ബരഗകാള് എന്നക്ക് പേറഞതത്തിലന വത്തിഷമതത്തിലെല.
മത്തി. ലചയര്മകാന്:

..... (ബഹളര)....what is your point? ഇതക്ക് തപേകായത്തിനക്ക്

ഓഫക്ക് ഓര്ഡര് അല.
ശസ്പീ. ലക. വത്തി. അബ്ദുള് ഖകാദര്: സര്, സച്ചകാര് കമസ്പീഷന് നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ള
അതനസഷണതത്തില്

പേറഞത്തിട്ടുള്ളതക്ക്

ഇന്ഡരയത്തില്

ഏറവര

സസത്തുക്കള് അനരകാധസ്പീനലപ്പെടുന്നതക്ക് ഡല്ഹത്തിയത്തിലെകാലണന്നകാണക്ക്.

കൂടുതല്

വഖഫക്ക്

ഇന്ഡരകാരകാജരര

ഏറവര കൂടുതല് കകാലെര ഭരത്തിച്ച തകകാണ്ഗ്രസകാണക്ക് ഡല്ഹത്തിയത്തില് വഖഫക്ക് സസത്തുക്കള്
അനരകാധസ്പീനലപ്പെടകാന് ഇടയകാക്കത്തിയലതന്ന കകാരരര അറത്തിയകാതമകാ ? അതുലകകാണക്ക് വസ്തുതകാ
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വത്തിരുദമകായ കകാരരങ്ങള്......
മത്തി. ലചയര്മകാന്:

..... (ബഹളര).... There is no point of order...

അതക്ക്

ഒരു ക്രമപ്രശ്നമല.
ശസ്പീ. സത്തി. തമകായത്തിന്കുട്ടെത്തി: സര്, അതുലകകാണകാണക്ക് ഞകാന് പേറഞതക്ക് ശസ്പീ.
അബ്ദുള്ഖകാദര്

ലചയര്മകാനകായത്തിരത്തിക്കുന്ന

കകാലെതക്ക്

മൂന്നക്ക്

തകകാടത്തി

രൂപേ

വരുമകാനമുണകായത്തിരുന്ന വഖഫക്ക് തബകാര്ഡത്തിനക്ക് ആറക്ക് തകകാടത്തി നകാല്പതത്തിനകാലെക്ക് ലെക്ഷര രൂപേ
വരുമകാനമുണകാക്കത്തിയതക്ക് ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി മനത്തിയകായതത്തിനുതശഷമകാണക്ക്.
അതത്തിനകാവശരമകായ ഒന്നകാനരര മകാതനജലമന്റുണകായതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാണക്ക്. ഞകാന്
ഇതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തില. കരത്തിപ്പൂരത്തിലലെ ഹജക്ക് ഹക്കൗസുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ
അലനകത്തിലന കകാരരമകാണക്ക് മലറകാരു പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ വത്തിഷയര. 17 തകകാടത്തി രൂപേയലട
എസത്തിതമറകാണക്ക് അതത്തിനക്ക് തയ്യകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുളളതക്ക്. ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ മനത്തിയലട പ്രതതരക
സഹകായതതകാടുകൂടത്തി ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ മുഖരമനത്തി ഇക്കകാരരതത്തില് ഇടലപേടണലമനകൂടത്തി
ഇക്കൗ സനര്ഭതത്തില് അതപേക്ഷത്തിക്കുകയകാണക്ക്. പേകാറ-കസകാറത്തി ഖനനവമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ
മലറകാരു കകാരരരകൂടത്തി പേറയകാനുണക്ക്. അതക്ക് ഇരുതലെമൂര്ച്ചയളള വകാളകായതത്തിനകാല് വളലര
സൂക്ഷത്തിച്ചക്ക് ലലകകകാരരര ലചയ്യണര. കകാരണര മനുഷരജസ്പീവനക്ക്
പേരത്തിസത്തിതത്തിയമകായത്തി

ബനലപ്പെട്ടെ

അതസ്പീവ

ഗക്കൗരവതരമകായ

വത്തിലെയണക്ക്. ഇതക്ക്
വത്തിഷയമകാണക്ക് .
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ലെക്ഷക്കണക്കത്തിനക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് ഇതുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക് ജസ്പീവത്തിക്കുന്നവരകാണക്ക് .
സസനര

വസ്പീടക്ക്

സസപ്നര

കകാണുന്ന

പേതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക്

കുടുരബങ്ങള്

കലത്തിനുതവണത്തിയര മണലെത്തിനുതവണത്തിയര ബുദത്തിമുട്ടെനുഭവത്തിക്കുകയകാലണന്നക്ക് നമുക്കറത്തിയകാര.
അതുലകകാണ്ടുതലന്ന ഞകാന് ആമുഖമകായത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപേകാലലെ ഇരുതലെ മൂര്ച്ചയളള
വകാള് ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്നതുതപേകാലലെ ഇക്കൗ വത്തിഷയര ലലകകകാരരര ലചയ്യണര. ഓതരകാ
പ്രതത്തിസനത്തിയണകാകുതമ്പകാഴുര തറകാക്കറത്തിലന തവഗതയത്തിലെകാണക്ക് വത്തിലെ വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതക്ക് .
ഓതരകാ കകാരണങ്ങളകാല് മണലെത്തിലന വത്തിലെ ഓതരകാ ദത്തിവസവര ആയത്തിരങ്ങളകാണക്ക്
കൂടത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്.
പ്രകാതയകാഗത്തികമകായത്തിട്ടുളള

അതുലകകാണക്ക്
സമസ്പീപേനമകാണക്ക്

ഇക്കകാരരതത്തില്

സര്ക്കകാര്

തത്തികചര

സസസ്പീകരത്തിക്കുന്നതക്ക്.

അതക്ക്

തുടരണലമന്നകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക് ഇക്കൗ സനര്ഭതത്തില് പേറയവകാനുളളതക്ക്. ലപേകാതുതമഖലെകാ
സകാപേനങ്ങലളന്നക്ക് പേറയന്നതക്ക് നമ്മുലട സര്വസസവര ആണക്ക്. നഷ്ടതത്തില് മുച്ചൂടുര
മുങ്ങത്തിതകാണുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന
ഓതരകാതന്നകാതരകാന്നകായത്തി

44-ഓളര

ഇന്നക്ക്

ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങലള

ലലകപേത്തിടത്തിചയര്ത്തുകയകാണക്ക് .

നത്തിര്മകാണതമഖലെയത്തിലുളള സകാപേനങ്ങളകാണക്ക്.

15 ലപേകാതുതമഖലെകാസകാപേനങ്ങള്

ലെകാഭതത്തിലെകായത്തി. ബകാക്കത്തിയളള ലവളളകാനകലള തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകയര
കര്ശനമകായ

ഇടലപേടലുര

നത്തിരസ്പീക്ഷണങ്ങളര

37-ഓളര

പേഠനങ്ങളര

അതതകാലടകാപ്പെര

നടതത്തി

അവലയ
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മുക്തമകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയളള ശമവമുണകാകണര. ഒനരണക്ക് രകാഷസ്പീയ കകാരരങ്ങള്കൂടത്തി
പേറയകാനുണക്ക്.

അരുവത്തിക്കരലയക്കുറത്തിച്ചക്ക്

പ്രതത്തിപേക്ഷര

ആതരകാപേത്തിക്കുന്നതക്ക്.

പേരകാജയലതക്കുറത്തിച്ചല.

പേരകാജയര

വസ്പീണ്ടുര

ഞങ്ങള്

വസ്പീണ്ടുര
പേറയന്നതക്ക്

രകാഷസ്പീയതത്തില്

പേറയന

എന്നകാണക്ക്

അരുവത്തിക്കരയത്തിലലെ

സസകാഭകാവത്തികമകാണക്ക്.

പേതക്ഷ

വത്തിഷയമതല. സത്തി.പേത്തി.എര.-ഉര എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ഉര അവരുലട നയങ്ങളത്തില്നത്തിനര
പേരത്തിപൂര്ണമകായത്തി കുടത്തിലയകാഴത്തിഞതപേകായത്തിരത്തിക്കുന. പേത്തിറവത്തുര ലനയ്യകാറത്തിന് കരയത്തിലുര
അരുവത്തിക്കരയത്തിലുലമകാനര തതകാറതത്തിനല സത്തി.പേത്തി.എര.-കകാര് സത്തി.പേത്തി.എര. ആയത്തി
നത്തിലെനത്തിന്നത്തില

എന്നതകാണക്ക്

ഞങ്ങളലട

പേരകാതത്തി.

ഇന്നക്ക്

ആരകാണക്ക്

അവലര

നയത്തിക്കുന്നതക്ക്? പേത്തിളളയര പേത്തിളളയലട മകന് പേത്തിളളയര നമ്മുലട സുഹൃതക്ക് ശസ്പീ. പേത്തി.സത്തി.
തജകാര്ജക്ക്

അടക്കമുളള

പേഞത്തിവച്ചത്തിട്ടെലകാലത

ആളകള്
ഇക്കൗ

നത്തിങ്ങലള

പേരത്തിപേകാടത്തി

ആതലെകാചത്തിക്കണര. അതുലകകാണ്ടുതലന്നയകാണക്ക്

കുളത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക്

കത്തിടതത്തി

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയത്തില.

മൂക്കത്തില്
നത്തിങ്ങള്

അവലര നത്തിങ്ങലള ഏല്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതക്ക്.

സഖകാവക്ക് പേത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് മകാളതത്തിലെത്തിരുനര ശസ്പീ. വത്തി.എസക്ക്.അചതകാനനനുര ശസ്പീ.
ആര്. ബകാലെകൃഷ്ണപേത്തിളളയര തതകാളത്തില് കയ്യത്തിട്ടുലകകാണക്ക് പുറതക്ക് നയത്തിക്കുന. ഇതക്ക്
എവത്തിലടതപ്പെകായത്തി നത്തില്ക്കുലമന്നക്ക് നത്തിങ്ങള് ചത്തിനത്തിച്ചകാല് മതത്തി. എലന സുഹൃതക്ക്
ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീലുര ശസ്പീ. പേത്തി.ടത്തി.എ. റഹത്തിമുലമകാലക്ക പേറഞ കകാരരങ്ങള് അവരുലട
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പ്രസരഗരതകട്ടെത്തിട്ടെക്ക് അപറത്തുളളവര് നന്നകായത്തി സുഖത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്. അതത്തില് സതനകാഷമുണക്ക്.
ഞങ്ങലളലകാര

ഒരു

നത്തിലെപേകാടത്തിലുറചനത്തില്ക്കുന്നവരകാണക്ക്.

തവണതയകാ എന്നക്ക് ഓതരകാരുതര്ക്കുര

വത്തിളക്കക്ക്

കതത്തിക്കതണകാ

തസ്പീരുമകാനത്തിക്കകാര. അതക്ക് ഓതരകാരുതരുതടയര

അവകകാശമകാണക്ക്. ഇതത്തിനകാണക്ക് മതതതരതസലമന്നക്ക് പേറയന്നതക്ക്. ലെസ്പീഗക്ക് വത്തിടുന്നതുവലര
വത്തിളക്കക്ക്

കതത്തിക്കകാത

പേകാഞടുക്കുതമ്പകാള്
നത്തിലെപേകാടുതവണര.

ആളകള്

ലെസ്പീഗക്ക്

ദുരുതദ്ദേശലമന്നലകാലത

വത്തിട്ടെതത്തിനുതശഷര
മലറനകാണക്ക്

വത്തിളക്കത്തിനടുതതയക്ക്

പേറയകാനുളളതക്ക്?

ഒരു

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് നത്തിലെപേകാടത്തില. അപറത്തുണകായത്തിരുന സത്തിമത്തിക്കകാര്.

ഇപറതക്ക് സത്തിമത്തിക്കകാരത്തില. ഇവത്തിലട മുസസ്പീരലെസ്പീഗുകകാരകാണക്ക്. നല ഒന്നകാനരര അര്ദ
ചനകാരഗത്തിതമകായ

പേച്ച

പേതകാകയലട

ചത്തിഹര

വചലകകാണക്ക്

മത്സരതത്തില്

വത്തിജയത്തിച്ചവരകാണക്ക് തവദത്തിയത്തിലെത്തിരത്തിക്കുന്ന അങ്ങുര (ശസ്പീ. ലക.എന്.എ. ഖകാദര്), ശസ്പീ.
അബ്ദുസമദക്ക് സമദകാനത്തിയര ശസ്പീ. അബ്ദുള് റസകാകക്ക് സകാഹത്തിബുമടക്കമുളള
ആളകളര.
അപറത്തുമുണക്ക്.

നത്തിങ്ങള്
ഇവത്തിലട

അങ്ങലനയല.
ശസ്പീ.

ലസല്വരകാജകായത്തിരുന്നകാലുര ശരത്തി

എ.ബത്തി.വത്തി.പേത്തി.-ക്കകാരുര

അബ്ദുള്ളക്കുട്ടെത്തിയകായകാലുര

ചത്തിഹതത്തിലെകാണക്ക്

മുഴുവന്

സത്തിമത്തിക്കകാരുര
ശരത്തി,

ശസ്പീ.

മത്സരത്തിച്ചതക്ക്. അതുലകകാണക്ക്

നമുക്കറത്തിയകാര, ഉരലുതപേകാലുളള മന്തുളള ആളകള് ലമകാച്ചത്തിങ്ങതപേകാലുളള

മന്തുളള

ഞങ്ങലള മനകാ എന്നക്ക് വത്തിളത്തിക്കരുതക്ക് എനമകാത്രമകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക് പേറയവകാനുളളതക്ക് . ഒരു

Uncorrected/Not for Publication
44

നത്തിലെപേകാടുമത്തിലകാലത ഇക്കൗ രകാജരതക്ക് കകാണത്തിക്കുന്ന…
മത്തി. ലചയര്മകാന്: പസ്പീസക്ക് കണ്ക്ലൂഡക്ക്.
ശസ്പീ. സത്തി. തമകായത്തിന്കുട്ടെത്തി: സര്, നത്തിങ്ങള്ക്കുണകായ കകാതലെകായ മകാറര സഖകാവക്ക്
കകാനര രകാതജനന് തുടങ്ങത്തിവച്ച മകാറമകാണക്ക്. അതുതലന്നയകാണക്ക് തഡകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസക്ക്
ലഎസകക്ക് ഇവത്തിലട ആവര്തത്തിച്ചതക്ക്. എനത്തിക്കക്ക് അവസകാനമകായത്തി പേറയവകാനുളളതക്ക്
കക്ഷതത്തിലുളളതക്ക്

ഉണകാവകയമത്തില

ഉതരതത്തിലുളളതക്ക്

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക്

കത്തിട്ടുകയമത്തിലലന്നകാണക്ക്. ഇതകാണക്ക് സരഭവത്തിക്കകാന് തപേകാകുന്നതക്ക്. ഇതക്ക് നത്തിങ്ങള് എഴുതത്തി
വതച്ചകാളൂ.

നത്തിങ്ങള്

സമൂഹതത്തില്നത്തിനര

മതതതരതസതത്തില്നത്തിനര
ഒളത്തിതച്ചകാടുന്നതക്ക്

പേറക്കുന്ന

ജനകാധത്തിപേതരതത്തില്നത്തിനര
പ്രകാവത്തിനുപുറതക

ഓടുന്നതത്തിനക്ക്

സമകാനമകാണക്ക്. നയങ്ങളത്തില്നത്തിനളള സമൂലെമകായ മകാറമകാണക്ക് നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് സരഭവത്തിച്ചതക്ക് .
ഇതക്ക് നത്തിങ്ങളലട അവസകാനതത്തിലന ആരരഭമകാണക്ക്.

കലകായത്തിലലെ ഖലെകാസത്തികള്

വന്നകാല്തപേകാലുര രക്ഷലപ്പെടുതകാന് പേറകാത സത്തിതത്തിയത്തിതലെയക്ക് നയപേരമകായത്തിട്ടുളള
തകര്ച്ചയകാണക്ക്

നത്തിങ്ങള് അഭത്തിമുഖസ്പീകരത്തിക്കുന്നതക്ക്. ഞകാന് ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ

പേത്തിനകാങ്ങുകയകാണക്ക്.
ശസ്പീ. തജകാസക്ക് ലതറയത്തില്: സര്, നമ്മുലട നകാട്ടെത്തിലലെ പ്രശ്നര തകരളതത്തില്
ഒറത്തിജത്തിനല്

ലെസ്പീഗക്ക്

ആതണകാ

സത്തിമത്തിയകാതണകാ

ആയത്തിരുതന്നകാ

അലതയകാ
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എനളളലതകാനമല മറത്തിച്ചക്ക് വരകാവസകായത്തിക രരഗത്തുര സകാമ്പതത്തിക രരഗത്തുര
തനരത്തിടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങളകാണക്ക്.

ഇതുസരബനമകായത്തി

കഴത്തിഞ

ലെക്കര

ഇനരന്

എകക്ക്പ്രസത്തിലന മലെയകാളര വകാരത്തികയത്തില് പേറഞ ചത്തിലെ കകാരരങ്ങള് ഞകാന് വകായത്തിക്കകാര.
"തകരളര യവനരകാജരമകായ ഗ്രസ്പീസത്തിലന പേകാപ്പെരുടുപ്പെക്ക് അണത്തിയകാന് തയ്യകാലറടുക്കുനതവകാ
എന്നകാണക്ക് തചകാദരര. അതകായതക്ക് തകരളര ഗ്രസ്പീസകായത്തി മകാറുനലവനളളതകാണക്ക്. അതത്തില്
അഞക്ക് കകാരരങ്ങളകാണക്ക് പേറഞത്തിട്ടുളളതക്ക്. അതത്തില് (1) കഴത്തിഞ ജൂണ് 25-നക്ക്
തകനമനത്തി ശസ്പീ. ലവങ്കേയ്യ നകായത്തിഡു തകരളതതകാടുപേറയന ആന്ധ്രയത്തില് നത്തിന്നക്ക് അരത്തി
വകാങ്ങത്തിയ ഇനതത്തില് സലലപതകകാ 3 വര്ഷമകായത്തി ലകകാടുക്കകാനുളള 800 തകകാടത്തിരൂപേ
ആദരര ലകകാടുക്കൂ എന്നത്തിട്ടെകാവകാര സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തി എന്നകാണക്ക് . (2) ധനകകാരരവകുപമനത്തി
ശസ്പീ. ലക. എര. മകാണത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിചലവന്നക്ക് അവകകാശലപ്പെടുന്ന ബഡ്ജറക്ക് പ്രസരഗര
വത്തിശസസത്തിച്ചക്ക്

പേണര

പേത്തിന്വലെത്തിക്കകാന്

ലചന്ന

ലകകാച്ചത്തി

ലമലട്രകാ

തകകാര്പ്പെതറഷന്കകാര്ക്കുതനലര ധനകകാരരവകുപ്പെക്ക് ലലക മലെര്തത്തി.

ലറയത്തില്

946 തകകാടത്തി

രൂപേലയന്നക്ക് പ്രസരഗതത്തില് പേറഞ ധനമനത്തി വത്തിഹത്തിതമകായത്തി നസ്പീക്കത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്
രണക്ക് ലഹഡ്ഡുകളത്തിലലെകാന്നത്തില് ഒരു തകകാടത്തിരൂപേയര രണകാമതതതത്തില് അമ്പതത്തിനകായത്തിരര
രൂപേയമകാണക്ക്. (3) ആതളകാഹരത്തി കടതത്തില് ഓതരകാ തകരളസ്പീയനുര 35749 രൂപേ വസ്പീതര
പേകുതക്ക് നല്കത്തി തകരളര പേഞകാബത്തിലന കടതത്തിലന കകാരരതത്തില് പേത്തിന്തളളത്തി
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ഇനരയത്തില് ഒന്നകാമതകാകുന. (4) തകരളതത്തിലന ലമകാതര കടര 1.18 ലെക്ഷര തകകാടത്തി
രൂപേ. ലമകാതര ആഭരനര ഉല്പകാദനതത്തിലന 32 ശതമകാനര. നത്തികുതത്തി വരുമകാനതത്തിലന
52 ശതമകാനര. (5) തദശസ്പീയ ലഗയത്തിരസക്ക് നടതത്തിയതത്തിലൂലട സരസകാന സര്ക്കകാര്
തകരളതത്തിലലെ

മുഴുവന്

വസ്പീടുകള്ക്കുര

നല്കത്തിയതക്ക്

948

രൂപേയലട

കടര.

ലതകാഴത്തിലുറപ്പെത്തില് വര്ഷര 100 ദത്തിവസലത പേണത്തി കത്തിട്ടെത്തി തറഷന് വകാങ്ങുന്നവരുര വസ്പീട്ടെത്തില്
സസനമകായത്തി തവകാലട്ടെണല് യനര സൂക്ഷത്തിക്കുന്നവരുര ഇതത്തില് ഉള്ലപ്പെടുര'' ഇതകാണക്ക്
തകരളതത്തിലന സകാമ്പതത്തിക സത്തിതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറയന്നതക്ക്. ഭരണതനട്ടെര എന്നകാല്
ഭരണരലകകാണക്ക് ഭരണകാധത്തികകാരത്തി സസകകാരരമകായത്തി തനടത്തിയ സമ്പകാദരലമന്നല അര്ത്ഥര.
നകാടത്തിനുര ജനങ്ങള്ക്കുര ഒരു ഭരണരലകകാണക്ക് എനക്ക് ഗുണമുലണന്ന അതനസഷണതത്തില്
തലെകാകതത്തിലലെ ഏറവര മത്തികച്ച ഉതരമകാകണമതക്ക്.
തവണതക്ക്.

അതകാണക്ക് യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

തകരളതത്തിലലെ വരവസകായങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്

പ്രധകാനമകായര നമള്

ആശയത്തിക്കുന്നതക്ക്, Review of the Public Enterprises in Kerala, തകരളതത്തിലലെ
over

all

industrial

performance-ലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

പേറയന്നതത്തിലന

conclusion

ഇങ്ങലനയകാണക്ക്. “During the year under review 47 enterprises have been
reported net profits. The net possession for the year being a loss of Rs
421.79 crores as against total net loss of 1.47 crores during the year 2012-
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2013. അതുതലന്ന മലറകാരു കകാരരതത്തിലുര പേറയനണക്ക്. During the year 2013-14,
37 enterprises have incurred cash losses aggregating 1110.58 crores as
compared with the cash losses amounting to 888.97 crores reported by 35
enterprises during the previous year.

ഇതകാണക്ക് ലപേകാതുവകായ സത്തിതത്തി. ഇതക്ക്

ഭരണപേക്ഷതത്തിനയര പ്രതത്തിപേക്ഷതത്തിലനയര മകാത്രര സത്തിതത്തിയല. തകരളതത്തില്
ലപേകാതുതമഖലെകാസകാപേനങ്ങളലട സത്തിതത്തിയകാണക്ക്.

ലപേകാതുതമഖലെകാസകാപേനങ്ങളലട

സത്തിതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് നമള് ആതലെകാചത്തിക്കതണ;

ഇവത്തിലട ലെസ്പീഗത്തിലന കകാരരവര

രകാഷസ്പീയക്കകാരരവര

സത്തിമത്തിയലട

കകാരരവര

പേറഞത്തിരുന്നകാല്

മതത്തിതയകാ?

അതക്ക്

തവദത്തികളത്തില് പേറതഞകാലട്ടെ. എലന നകാട്ടെത്തിലലെ അങ്കേമകാലെത്തി ലടല്ക്കത്തിലനക്കുറത്തിചള്ള ഒരു
Report വകായത്തിക്കകാര. “During the year under review, TELK has reported an
increase in gross income 170.56 crores as against 165.27 crores in 2012-13.
അതുകഴത്തിഞത്തിട്ടെക്ക് പേറയന്നതക്ക്, The capacity utilisation of the Company has come
down to 95 percent in 2013-14 as against 115 during the 2012-13.
തകാതഴകാട്ടെകാണക്ക്. ലടല്ക്കത്തിലന കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഒനകൂടത്തി പേറയവകാനുണക്ക്. ലടല്ക്കക്ക്
ഇന്നക്ക് വളലര പ്രതസ്പീക്ഷതയകാടുകൂടത്തി തുടങ്ങത്തിയ എന്.ടത്തി.പേത്തി.സത്തി.-യലട സകാപേനമകാണക്ക്.
ഇക്കൗ സകാപേനര ഏലറടുതതത്തിനുതശഷര ഇന്നക്ക് പേലെ ഓര്ഡറുകളര നഷ്ടലപ്പെടുന്ന
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സത്തിതത്തിയകാണക്ക്.

എന്.ടത്തി.പേത്തി.സത്തി.-യലട

ബസ്പീഹകാര്,

പേഹല്ഗകാര

തകാപേനത്തിലെയതത്തിനുതവണത്തിയളള ട്രകാന്തസകാര്മറത്തിലന ഓര്ഡര് ഇന്നക്ക് അങ്കേമകാലെത്തിയത്തില്
ലടല്ക്കക്ക് സകാപേനര ഉതപേക്ഷത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

200 MVA ട്രകാന്തസകാര്മറുകളലട 19

തകകാടത്തി രൂപേയലട ഓര്ഡര് ഇപ്പെകാള് നഷ്ടലപ്പെടുകയകാണക്ക്.

ഇതുസരബനമകായ

പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് ശസ്പീ. വത്തി.ഡത്തി. സതസ്പീശനറത്തിയകാര. കകാരണര അവത്തിടലത തട്രഡക്ക്
യൂണത്തിയന് ലെസ്പീഡറകാണക്ക്.

ഞകാന് അങ്ങതയകാടക്ക് ആവശരലപ്പെടുന്നതക്ക് ഇക്കൗ സരരരഭര

നശത്തിചതപേകാകകാതത്തിരത്തിക്കകാന് തവണത്തി ഒരു തയകാഗര വത്തിളത്തിചതചര്ക്കകാന് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ
മനത്തി 6 മകാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക് പേറഞതകാലണങ്കേത്തിലുര ഇതുവലര നടതത്തിയത്തിട്ടെത്തില എന്നകാണക്ക് .
അതുതപേകാലലെതലന്ന മലറകാരു ലപേകാതുതമഖലെകാസകാപേനമകാണക്ക് അങ്കേമകാലെത്തിയത്തിലലെ ബകാരബു
തകകാര്പ്പെതറഷന്. അതത്തിലന ലപേര്തഫകാര്മന്സുര വളലര തശകാചനസ്പീയമകാണക്ക്. തനരതത
ഉണകായത്തിരുന്നതത്തിതനക്കകാളര
ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക്

വരതരസമകായത്തി

ആളകള്

ആ

രരഗര

അതത്തിലന

ലപ്രകാഡക്ഷന്

വത്തിട്ടുതപേകാവകയകാണക്ക്.

കുറയന.
ഇലതലകാര

തകരളതത്തിലലെ ഓതരകാതരകാ കകാരരങ്ങളകാണക്ക്. ഞകാന് എലന നകാട്ടെത്തിലുളള രണക്ക് കകാരരങ്ങള്
പേറഞലവതന്നയളളൂ. തകരളതത്തില്

GIM-ഉര LIM-ഉര YES-ഉര എമര്ജത്തിരഗക്ക്

തകരളയര പേകാര്ട്ണര് തകരളയര സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് വത്തിതലജര നടതത്തി. എലകാര
നലകകാരരമകാണക്ക്. പേതക്ഷ ഇലതലകാര ഇതപ്പെകാള് ഡത്തിമകാണക്ക്.

ഒരു തഫകാതളകാ അപേക്ക്
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ഇലകാലത

തപേകാകുന്നതുലകകാണക്ക്

ആളകള്

നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നത്തില.

ആദരലത

ആതഘകാഷതത്തില് പേലങ്കേടുക്കുനലവന്നലകാലത തവലറകാനര സരഭവത്തിക്കുന്നത്തില.

ശസ്പീ.

നതരന തമകാദത്തിയലട ലലവബ്രനക്ക് ഗുജറകാത്തുര മുഖരമനത്തിയലട എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയര
ഒനതലന്നയകാണക്ക് എന്നക്ക് പേറയകാന് കഴത്തിയതമകാ? രണ്ടുര രണ്ടു തരതത്തിലെകാണക്ക്. നമള്
ശസ്പീ. നതരന തമകാദത്തിലയ കുറര പേറയന. അതദ്ദേഹര പേലെ കകാരരങ്ങളര ലചയ്യുനണക്ക്.
പേതക്ഷ അതദ്ദേഹതത്തിലന രസ്പീതത്തി അനുകൂലെത്തിക്കകാന് സകാധരമല. തട്രഡക്ക് യൂണത്തിയന്
ഇലകാതകാക്കുന്ന രത്തിതത്തി.

ഇലതകാനമല തകരളതത്തിലലെ സരസകാരര. തകരളതത്തിലന

പ്രതതരകതകള് കണക്കത്തിലലെടുത്തുലകകാണക്ക് ലചയ്യുതമ്പകാള് കകാരരങ്ങള് ഇങ്ങലനയല
നടതതണതക്ക്. തകരളതത്തിലലെ പ്രതതരകതകള് കണക്കത്തിലലെടുത്തുലകകാണക്ക് കകാരരങ്ങള്
ലചയ്യുതമ്പകാള് ഇങ്ങലനയല നടതതണതക്ക്. കസകാറത്തികളര ക്രഷറുകളര ഏറവര കൂടുതലുള്ള
സലെമകാണക്ക്

ഞങ്ങളതടതക്ക്.

ഗുരുതരമകായ

പേകാരത്തിസത്തിതത്തിക

പ്രശ്നങ്ങളകാണക്ക്

ഇതക്ക്

ഉയര്ത്തുന്നതക്ക്. അതത്തിലന നത്തിയനത്തിക്കകാന് ആര്ക്കുര കഴത്തിയന്നത്തില. സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തി
ഒപ്പെത്തിട്ടെത്തിട്ടെക്ക്

എട്ടുവര്ഷര കഴത്തിഞ. അതത്തിനത്തിടയത്തില് ഭരണര മകാറത്തി വന. ഒരു

ലകട്ടെത്തിടതത്തിലന പേണത്തി തപേകാലുര പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില. ഞകാന് ഇതക്ക് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി

സകാഹത്തിബത്തിലന

മകാത്രര

പേറയന്നതല,

നമ്മുലട

തകരളതത്തിലന

പ്രശ്നമകാണക്ക്. ഇതക്ക് അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കതണ; നമ്മുലട പേരമ്പരകാഗത വരവസകായങ്ങളകായ
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കശുവണത്തി, കകതറത്തി, ബസ്പീഡത്തി, മണ്പേകാത്രര, കരകക്കൗശലെര എന്നത്തിവയലടലയകാലക്ക
സത്തിതത്തി എനകാണക്ക്? നമള് ലവറുലതയത്തിരുന്നക്ക് വര്തമകാനര പേറഞത്തിട്ടെക്ക് കകാരരമത്തില.
നമ്മുലട നകാട്ടെത്തില് ഖകാദത്തി വരവസകായര ഇലകാതകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് . 2013-14-ല്
89 തകകാടത്തി രൂപേയലട ഖകാദത്തി തുണത്തിതരങ്ങള് വത്തിറ്റുലവന്നകാണക്ക് പേറയന്നതക്ക് . പേതക്ഷ
തകരളതത്തിലന

ഉല്പ്പെകാദനര

തഗകാപേത്തിനകാഥന്നകായര്

കമത്തിറത്തി

39

തകകാടത്തി

രൂപേ

റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെത്തിലന

മകാത്രമകാണക്ക്.

സരബനത്തിച്ചക്ക്

2012-ലലെ

ചര്ച്ച

തസ്പീരുമകാനലമടുതത്തിട്ടുതണകാ;

തകരളതത്തിലലെ

നത്തിരവധത്തി

പ്രസസ്പീജത്തിയസക്ക്

സകാപേനങ്ങളലടലയകാലക്ക

ഇതപ്പെകാഴലത

സത്തിതത്തി

എനകാണക്ക് ?

ലചയ്തക്ക്

ആയത്തിട്ടുള്ള
കുണറയത്തിലലെ

അലെത്തിന്ഡക്ക്, ശസ്പീ. എര. എ. തബബത്തിയലട നകാട്ടെത്തിലുള്ളതകാണക്ക്. ഏറവര കൂടുതല് ലെകാഭര
ഉണകാക്കത്തിയത്തിരുന്ന സകാപേനമകാണക്ക് ലക.എര.എര.എല്.

ഇതപ്പെകാള് ഇതത്തിലനലയകാലക്ക

സത്തിതത്തി എനകാണക്ക്. ഇലതകാലക്ക നമള് ആതലെകാചത്തിതക്കണ കകാരരങ്ങളര നമ്മുലട
മുന്പേത്തിലലെ

തചകാദരചത്തിഹങ്ങളമകാണക്ക്.

ലകകാടുക്കുനലണന്നക്ക്

പേറയന.

സരരരഭകതസതത്തിനക്ക്

അതത്തിലന

തപ്രകാല്സകാഹനര

വത്തികസനതത്തിനക്ക്

വളലരയധത്തികര

പേദതത്തികളമുണക്ക്. പേതക്ഷ ഇതത്തിലനകാരു ഏതകകാപേനമത്തില. പേലെ പേലെ ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുലമന്റുകലള
ഏതകകാപേത്തിചലകകാണ്ടുള്ള
എനര്കപ്രസസത്തിലന

ഒരു

പകാറക്ക്

റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെത്തില്

തഫകാര
തലന്ന

നമുക്കക്ക്

പേറയനണക്ക്.

ഇലലന്നക്ക്

പേബത്തികക്ക്

തനരലത

ഇവത്തിലട
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സരസകാരത്തിച്ച എലന സുഹൃതക്ക് ഭക്ഷര സരസരണ വരവസകായങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറഞ.
തകരളതത്തില്

അതക്ക്

ആവശരകാനുസരണര

നടത്തുനമത്തില

പേരത്തിതപേകാഷത്തിപ്പെത്തിക്കലപ്പെടുനമത്തില. നമ്മുലട നകാട്ടെത്തിലലെകാലക്ക നത്തിസകാരലമന്നക്ക് കരുതലപ്പെടുന്ന
ചക്ക,

ശരത്തിയകായ

രസ്പീതത്തിയത്തില്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കലപ്പെടുനതണകാ;

അതത്തിലനകാരു

തപ്രകാത്സകാഹനമുതണകാ; തകകാടത്തികണക്കത്തിനക്ക് രൂപേയലട ചക്കയകാണക്ക് നശത്തിചതപേകാകുന്നതക്ക്.
ഇലതകാനര തനലര ലചകാലവ നടത്തുന്നത്തില. ഇവത്തിടലത പ്രശ്നര എനകാണക്ക്; തചകാദരര
തചകാദത്തിചകഴത്തിഞകാല് ലതളത്തിവക്ക് എവത്തിലടലയന്നകാണക്ക് തചകാദരര.

നകാരകായണന് കുട്ടെത്തി

മൂശകാരത്തിയര കുമ്പത്തിടത്തി ചവത്തിട്ടെത്തി പേത്തിടത്തിച്ച ഒരു രൂപേയര എന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഞങ്ങളലട എര.
പേത്തി. ശസ്പീ. ഇന്നലസനക്ക് മകാതൃഭൂമത്തിയത്തില് എഴുതത്തിയത്തിരുന. അന്പേതുവര്ഷര മുന്പുള്ള
കഥയകാണക്ക്. ഓട്ടുപേകാത്രങ്ങളത്തില് ഈയര പൂശകാന് തവണത്തി നടക്കുന്ന ആളകാണക്ക്
നകാരകായണന്കുട്ടെത്തി മൂശകാരത്തി. അയകാള് ലഞകാണ്ടുകകാലെനകാണക്ക്. ആണത്തി തരകാഗര വന്നക്ക്
നടക്കകാന് നത്തിവര്തത്തിയത്തില. അയകാള്ക്കക്ക് ഈയര പൂശുതമ്പകാള് കത്തിട്ടുന്നതക്ക് നത്തിസകാര
കകാശകാണക്ക്. ഇയകാള് ഒരു ദത്തിവസര കവകുതന്നരര ആയര്തവദ മരുന്നക്ക് വകാങ്ങത്തിക്കകാനകായത്തി
ഈ കകാശുരവച്ചക്ക് കവദരശകാലെയലട മുന്പേത്തില് നത്തില്ക്കുകയകാണക്ക്.
മത്തി. ലചയര്മകാന്: പ്രസത്തിദസ്പീകരത്തിച്ചതതല?
ശസ്പീ. തജകാസക്ക് ലതറയത്തില്: പേറഞ കഥയകാണക്ക്.

പ്രസത്തിദസ്പീകരത്തിച്ചതല. അന്നക്ക്
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ഞങ്ങളലട എര.പേത്തി. വളലര ലചറുതകാണക്ക്. അതദ്ദേഹതത്തിലന മുന്പേത്തില് വച്ചക്ക് കകാശക്ക്
എണ്ണുന്നതത്തിനത്തിടയത്തില് ഒരു തുട്ടെക്ക് ഉരുണ്ടുതപേകാകുന. കുമ്പത്തിടത്തി എനപേറയന്ന ചട്ടെമ്പത്തി അതക്ക്
ചവത്തിട്ടെത്തി

പേത്തിടത്തിച

നത്തില്ക്കുന.

നകാരകായണന്കുട്ടെത്തി

മൂശകാരത്തി

ലചന്നക്ക്

ആ

കകാശക്ക്

എതനതകാലണന്നക്ക് പേറഞതപ്പെകാള് ഇയകാള് നകാരകായണന് കുട്ടെത്തി മൂശകാരത്തിതയകാടക്ക് ലതളത്തിവക്ക്
എനകാലണന്നക്ക് തചകാദത്തിച. ഈ കുട്ടെത്തി കണത്തിട്ടുലണന്നക്ക് അയകാള് പേറഞ. ആ കുട്ടെത്തിയര
ഞകാന് കണ്ടുലവന്നക്ക് പേറഞതപ്പെകാള് അങ്ങലന പേറഞകാല് പേറത്തില. എനകാണക്ക് ലതളത്തിവക്ക്,
ഈ നകാണയര ഏതക്ക് ലകകാലമകാണക്ക് ഉണകാക്കത്തിയലതന്നക്ക് പേറയണര, അതകാണക്ക്
യഥകാര്ത്ഥതത്തില് നത്തിങ്ങളലട ലതളത്തിവക്ക്, അലകാലത അയകാള് കണ്ടു ഇയകാള് കണ്ടുലവന്നക്ക്
പേറഞത്തിട്ടെക്ക് കകാരരമത്തിലലനപേറഞ. അങ്ങലന ആ കകാശക്ക് ലകകാടുക്കകാതത്തിരുന്നതുതപേകാലലെ
ലതളത്തിവക്ക് തചകാദത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ലമനക്ക്, കകകൂലെത്തി ലകകാടുതകാല് എവത്തിലടയകാണക്ക്
ലതളത്തിലവന്നക്ക്

തചകാദത്തിക്കുന.

ആരകാണക്ക്

കണലതന്നക്ക്

തചകാദത്തിക്കുന,

കണവന്

എവത്തിലടലയന്നക്ക് തചകാദത്തിക്കുന. കണവന് പേറഞതക്ക് ശരത്തിയകാതണകാലയന്നക്ക് അറത്തിയകാന്
നുണ പേരത്തിതശകാധന നടത്തുന. ഇലതകാലക്കയകാണക്ക് നമ്മുലട നകാട്ടെത്തിലലെ പ്രശ്നങ്ങള്.
വത്തികസന സരബനമകായ കകാരരങ്ങള് ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനക്ക് നകാര പേലെരുര തടസമകാണക്ക് .
അതുലകകാണക്ക്

തകരളതത്തിലന

വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്

ഊര്ജത്തിതമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കകാന് ഗവണ്ലമനക്ക് തയ്യകാറകാകണര. അതകാണക്ക് തകരളതത്തിനക്ക് ഏക രക്ഷ
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എനമകാത്രര ഞകാന് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.
ചസ്പീഫക്ക്

വത്തിപ്പെക്ക്

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

(ശസ്പീ.

തതകാമസക്ക്

ഉണത്തിയകാടന്):

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.

സര്,

വത്തിവത്തിധ

ഞകാന്

ഇക്കൗ

വകുപകളത്തിതന്മേലുള്ള

ധനകാഭരര്ത്ഥനകള് ഇന്നക്ക് പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കലപ്പെടുകയകാണക്ക്. ധനകാഭരര്ത്ഥന ചര്ച്ചകള്
നകാടകസ്പീയങ്ങളകാകുന്ന വത്തിവത്തിധ തത്തിരകളത്തിലൂലട സഞരത്തിച്ചക്ക് ഒടുവത്തില് വരവസകായവകുപ്പെത്തില്
എതത്തിതച്ചര്ന്നക്ക് നത്തില്ക്കുതമ്പകാള്, വരവസകായവകുപ്പെക്ക് കകവരത്തിച്ച അഭത്തിമകാനകരമകായ
തനട്ടെങ്ങളലട

വര്ണച്ചത്തിറകത്തിതലെറത്തി

ഞകാനുര

ഏലറ

സതനകാഷത്തിക്കുകയകാണക്ക് .

തകരളതത്തിലന വരവസകായ ചരത്തിത്രതത്തില് ഒരു സുവര്ണ അധരകായര എഴുതത്തി തചര്ത
സര്ക്കകാരകാണക്ക് ഇലതനള്ളതക്ക്

യ.ഡത്തി.എഫക്ക് - ലന എതത്തിര്ക്കുന്ന ശത്രുക്കള്തപ്പെകാലുര

അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്ന ഒരു കകാലെഘട്ടെമകാണക്ക്. ഇടതുമുന്നണത്തിയലട വത്തികസനവത്തിരുദ നത്തിലെപേകാടക്ക്
ഏറവമധത്തികര

തടസലപ്പെടുത്തുന്നതക്ക്

അത്ഭുതകരമകായത്തിട്ടുള്ള
ചകാരത്തിതകാര്ത്ഥരവമകായത്തി

വരവസകായ

കര്മതനട്ടെങ്ങള്
ഇക്കൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥന

വകുപ്പെത്തിലനയകാലണങ്കേത്തില്തപ്പെകാലുര
കകവരത്തിക്കകാന്
ചര്ച്ചലയ

കഴത്തിഞ

അഭത്തിമുഖസ്പീകരത്തിക്കുന്ന

ആദരണസ്പീയനകായ ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തിലയ ഞകാന് ആത്മകാര്ത്ഥമകായത്തി
അഭത്തിനനത്തിക്കുന.

ലതകാലട്ടെലതലകാര

ലപേകാന്നകാക്കകാനുള്ള

അതദ്ദേഹതത്തിലന

കനപുണരതത്തിലന ബലെതത്തില് തകരളതത്തിലലെ വരവസകായ വകുപ്പെക്ക് പുതത്തിയ ഉയരങ്ങള്
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കസ്പീഴടക്കത്തി ലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാലണന്നതകാണക്ക് യകാഥകാര്ത്ഥരര. ഇനരയലട വരവസകായ
ഭൂപേടതത്തില് വര്ണശബളമകായത്തി തരഖലപ്പെടുതകാന് തക്കവത്തിധര ഉദ്ഘകാടനതത്തിനക്ക്
കകാതത്തിരത്തിക്കുന്ന സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തിയകാണക്ക് ഇതത്തിലലെ പ്രകാധകാനരമര്ഹത്തിക്കുന്ന ഒരു പേദതത്തി.
ഒരര്ത്ഥതത്തില് സത്തി.പേത്തി.എര. തലത്തിലക്കകാഴത്തിച്ച കനത്തിയകാണക്ക് ഇതക്ക്. അതത്തിലന മുഖരമനത്തി
ശസ്പീ. ഉമന് ചകാണത്തിയര വരവസകായ വകുപമനത്തി ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തിയര
തചര്ന്നക്ക്

വസ്പീണ്ടുര

നട്ടുവളര്ത്തുകയകായത്തിരുന.

അടത്തിസകാന

സക്കൗകരരങ്ങളലട

അപേരരകാപ്തതമൂലെര വരവസകായ വത്തികസനര മുരടത്തിച നത്തിന്ന തകരളതത്തിലന ദുരവസയക്ക്
പേരത്തിഹകാരമുണകാക്കകാന് ഇക്കൗ സര്ക്കകാര് നടതത്തിവരുന്ന നസ്പീക്കര അടുത തലെമുറലയക്കൂടത്തി
മുന്നത്തില് കണ്ടുലകകാണ്ടുള്ളതകാലണന്നക്ക് പേറയന്നതത്തില് അതത്തിശതയകാക്തത്തിയലണന്നക്ക് ഞകാന്
കരുതുന്നത്തില.

തകരളതത്തില്

ലപേതട്രകാളത്തിയര

ലകമത്തിക്കല്സക്ക്

വരവസകായശരഖലെ

ഉള്ലപ്പെലട വന്സരരരഭങ്ങള് പേടുത്തുയര്തകാന് ചടുലെമകായ നസ്പീക്കങ്ങളകാണക്ക് ഇതപ്പെകാഴുര
നടതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്.
തഫകാര്മകാലെത്തിറത്തികള്

പുതത്തിയ

ഒഴത്തിവകാക്കകാന്

സരരരഭങ്ങള്ക്കക്ക്

സഹകായകരമകായ

ഇടതങ്കേകാലെത്തിടുന്ന

ഓണ്കലെന്

ഒതട്ടെലറ

രജത്തിതസ്ട്രേഷന്

സരവത്തിധകാനര തത്തികചര ഭകാവനപൂര്ണമകായത്തി സരസകാനതക്ക് നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
ഏകജകാലെക സരവത്തിധകാനര ഏലറ സസകാഗതകാര്ഹമകായത്തിട്ടുള്ള മലറകാരു കകാല്വയ്പകാണക്ക് .
പേലെയത്തിടത്തുര ബഹുനത്തിലെ വരവസകായ സമുച്ചയ പേദതത്തികള് പുതരകാഗമത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
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വരവസകായകാടത്തിസകാന നത്തിതക്ഷപേങ്ങള്ക്കക്ക് സസകകാരര പേങ്കേകാളത്തിതര സസസ്പീകരത്തിക്കകാനുള്ള
നയതതകാടക്ക് ഒരു വത്തിഭകാഗതത്തിനക്ക് എതത്തിര്പലണങ്കേത്തിലുര തത്തികചര കകാതലെകാചത്തിതമകായ
നടപേടത്തിയകാണത്തിലതന്നക്ക്

വത്തിതവകശകാലെത്തികള്

പേറയലമന്ന

കകാരരതത്തില്

ഒരു

സരശയവമത്തില. ബത്തിസത്തിനസക്ക് ടു ബത്തിസത്തിനസക്ക് മസ്പീറക്ക്, സരരരഭകതസ തപ്രകാത്സകാഹനതത്തിനക്ക്
ഏറവര അനുതയകാജരമകായ നത്തിരവധത്തി സരവത്തിധകാനങ്ങലള തകകാര്തത്തിണക്കത്തിലക്കകാണക്ക്
എന്.ആര്.ലഎ. ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവര്ക്കക്ക് ഇവത്തിലട സരരരഭകതസര നടതകാനുള്ള ഒരു
വലെത്തിയ പേദതത്തിക്കക്ക് സര്ക്കകാര് രൂപേര നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. ലചറുകത്തിട വരവസകായ
രരഗതക്ക് തകരളതത്തിലന വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കക്ക് 12 ശതമകാനമകാണക്ക്. യവപേങ്കേകാളത്തിതതത്തിലന
കരുതത്തിലെകാണക്ക് ഇക്കൗ തനട്ടെര ഉണകാക്കത്തിയലതനള്ള കകാരരതത്തില് ഒരു സരശയവമത്തില .
തദശസ്പീയ

ശരകാശരത്തിലയക്കകാള്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കലപ്പെടുന്നതക്ക്.

നകാര

സകാര്ട്ടെക്ക്

അപേക്ക്

മുന്നത്തിലെകാലണനള്ളതകാണക്ക്
തപ്രകാത്സകാഹന

ഇവത്തിലട

പേദതത്തികള്

യവ

സരരരഭകരത്തില് ഉണകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള ഉതതജനര വളലര വലുതകാണക്ക് . വനത്തിതകാ സരരരഭക
വത്തികസന രരഗത്തുര തപ്രകാത്സകാഹനജനകമകായ ഒതട്ടെലറ കര്മ പേരത്തിപേകാടത്തികള് നകാര
നടതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

കകതറത്തി/ലടകക്ക്കറല്സക്ക്

രരഗതക്ക്

പുതരകാഗതത്തിക്കുതകുന്ന നത്തിരവധത്തി പേദതത്തികള് നടപ്പെകാക്കത്തി ലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
വരവസകായ

വത്തികസനരരഗതക്ക്

ഏലതകാരു

സരസകാനതത്തിനുര

മകാതൃകയകാകുന്ന
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നത്തിലെയത്തില് ലക.എസക്ക്.ലഎ.ഡത്തി.സത്തി. ഇന്നക്ക് മകാറത്തി കഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. വരവസകായ
പേകാര്ക്കുകള് പുതത്തിയ സരരരഭകതസശസ്പീലെര തലന്ന വളര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന എന്നതത്തില്
യകാലതകാരു സരശയവമത്തില. ലമഗകാഫുഡക്ക് പേകാര്ക്കുകള്, റൂറല് അപ്പെകാരല് പേകാര്ക്കുകള്,
ലടലെത്തിതകകാര ഇന്കുതബറര്, കഹലടകക്ക് പേകാര്ക്കക്ക് തുടങ്ങത്തി തകരളതത്തിലലെ വരവസകായ
രരഗതത്തിനക്ക് പുതത്തിയ കുതത്തിപ്പെക്ക് യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന് തപേകാകുന്ന നത്തിരവധത്തി നവസ്പീന
പേദതത്തികള്ക്കകാണക്ക് വരവസകായ വകുപമനത്തി രൂപേര ലകകാടുതത്തിട്ടുള്ളതക്ക് . ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ
മനത്തിലയ ഞകാന് ഹൃദരമകായത്തി അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ചര്ച്ചകളത്തില് പ്രതത്തിപേക്ഷര

പ്രകടമകാക്കത്തിയ അപേഹകാസരമകായ അടവനയങ്ങള് നകാര ഓര്തക്കണതകായത്തിട്ടുണക്ക് .
ബഡ്ജറത്തിലന കകാരരതത്തില് സസസ്പീകരത്തിച്ച തനര, അതക്ക് അടവക്ക് നയമകായത്തിരുന്നകാലുര
അലലങ്കേത്തിലുര തകര്ന്നക്ക് തരത്തിപ്പെണമകായ സകാഹചരരര നമുക്കക്ക് കകാണകാന് കഴത്തിയര. ശസ്പീ.
ലക.എര മകാണത്തി സകാര് 13-ാം ബഡ്ജറക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് ശമത്തിച്ചതപ്പെകാള് തടയകാന്
ശമത്തിച്ച പ്രതത്തിപേക്ഷര സസസ്പീകരത്തിച്ച ഹസ്പീനതനങ്ങളര അക്രമങ്ങളലമകാലക്ക പേത്തിന്നസ്പീടക്ക്
എങ്ങലനയകായത്തി എനള്ളതക്ക് നകാര ചത്തിനത്തിതക്കണതകായത്തിട്ടുണക്ക്. ബഡ്ജറക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച
സനര്ഭതത്തില് അതക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് ഒരുവത്തിധതത്തിലുര അനുവദത്തിക്കകാതത്തിരുന്ന
പ്രതത്തിപേക്ഷര, ബഡ്ജറക്ക് ഇവത്തിലട അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിതട്ടെയത്തില എന്ന

നത്തിലെപേകാലടടുത

പ്രതത്തിപേക്ഷര, അതുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ ചര്ച്ചകളത്തില് നത്തിനര കമത്തിറത്തികളത്തില് നത്തിനര മകാറത്തി
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നത്തില്ക്കുന്ന സകാഹചരരമുണകായത്തി. ഇതുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക് നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ള നത്തിരവധത്തി
സബ്ജകക്ക് കമത്തിറത്തികളത്തില് പേലങ്കേടുക്കകാതത്തിരത്തിക്കുകയണകായത്തി. ഇവത്തിലട ബഡ്ജറത്തിനുതശഷര
നടന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയത്തില് ബഹുമകാനരരകായ പ്രതത്തിപേക്ഷകാരഗങ്ങള്
പേലങ്കേടുത്തുലവനള്ളതുതലന്ന
ലതളത്തിവകാണക്ക്.

ബഡ്ജറത്തില്

അതത്തിതനക്കകാളപേരത്തി,

സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്

ഇക്കൗ

ഞങ്ങള്

പേങ്കേകാളത്തിതര

വഹത്തിക്കുനലവന്നതത്തിനക്ക്

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തില്

ബഡ്ജറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചല,

പേലങ്കേടുതക്ക്
രകാഷസ്പീയമകാണക്ക്

സരസകാരത്തിക്കുന്നതക്ക്, വത്തിവത്തിധ വകുപകലളക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക് പേറയന്നതക്ക് എനപേറഞ പേലെ
പ്രതത്തിപേക്ഷകാരഗങ്ങളര

അറത്തിതഞകാ

അറത്തിയകാലതതയകാ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുനലവന്നക്ക് പേറഞലകകാണകാണക്ക് പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിച്ചതക്ക്. അതത്തില്
നത്തിനര

ഇടതുപേക്ഷ

തസ്നേഹത്തിതന്മേകാര്

ഉന്നയത്തിച്ച

ഇക്കൗ

വകാദര

തത്തികചര

അടത്തിസകാനരഹത്തിതമകാലണന്നക്ക് മനസത്തിലെകാക്കകാന് കഴത്തിയര. പ്രതത്തിപേക്ഷര ഓതരകാദത്തിവസവര
സഭയത്തില്

വരുന,

മുദകാവകാകരര

വത്തിളത്തിക്കുന,

ചര്ച്ചയത്തില്

പേലങ്കേടുക്കുന,

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ക്കുനലവന്നക്ക് പേറഞക്ക് അവസകാനര മുദകാവകാകരര വത്തിളത്തിച്ചക്ക്
തപേകാകുകയകാണക്ക് ലചയ്യുന്നതക്ക്. ഇക്കൗ ബഡ്ജറത്തിലന ഭകാഗമകായ എലകാ പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലുര
പ്രതത്തിപേക്ഷ
എങ്ങലനയകാണക്ക്

സുഹൃത്തുക്കള്

പേലങ്കേടുത്തുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

ബഡ്ജറത്തിതനകാടനുബനത്തിചള്ള

കകാരരങ്ങളത്തില്

സനര്ഭതത്തില്
ഞങ്ങള്
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പേലങ്കേടുക്കുന്നത്തിലലന്ന

വകാദഗതത്തിക്കക്ക്

അര്ത്ഥമുണകാകുന്നലതന്നക്ക്

ഒരത്തിക്കലുര

മനസത്തിലെകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില. ഇക്കൗ ബഡ്ജറത്തിലന ഭകാഗമകായത്തി ഓതരകാ വകുപ്പെത്തില്
നത്തിനര വത്തികസനകകാരരങ്ങള്ക്കകായത്തി

പേണര വകാങ്ങുന്നതത്തിനക്ക് പ്രതത്തിപേക്ഷകാരഗങ്ങള്

കകാണത്തിക്കുന്ന തകാല്പ്പെരരര ബഡ്ജറത്തിലന അരഗസ്പീകരത്തിക്കുനലവന്നതത്തിനക്ക് ഏറവര വലെത്തിയ
ലതളത്തിവകാണക്ക്. കൂടകാലത ശമ്പളവര മറകാനുകൂലെരങ്ങളര വകാങ്ങുന്നതത്തിലൂലടയര ഇക്കൗ ബഡ്ജറക്ക്
അരഗസ്പീകരത്തിക്കലപ്പെട്ടെത്തിരത്തിക്കുന.
എനത്തിക്കക്ക്

പേറയകാനുള്ളതക്ക്

ബഹുമകാനരരകായ
ബഡ്ജറത്തിലന

ഉന്നയത്തിക്കുന്നതത്തില് ഒരു അര്ത്ഥവമത്തില.
പ്രവൃതത്തിയത്തിതലെയക്ക്

പ്രതത്തിപേക്ഷ

സുഹൃത്തുക്കതളകാടക്ക്

അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തിലലന്ന

വകാദര

നത്തിങ്ങള് അതക്ക് അരഗസ്പീകരത്തിക്കുനലവന്ന

വനകഴത്തിഞലവനള്ളതകാണക്ക്

യകാഥകാര്ത്ഥരര.

അലതകാരു

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണക്ക്, അരഗസ്പീകരത്തിതച്ച പേറ.
അരുവത്തിക്കര

ലതരലഞടുപ്പെത്തിലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്

പ്രതത്തിപേക്ഷകാരഗങ്ങള്

പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക് സത്തി.പേത്തി.ലഎ(എര)-ലന തനതകാക്കള് സരസകാരത്തിക്കുന്നതക്ക് തകള്ക്കുതമ്പകാള്
ഇവത്തിലട യ.ഡത്തി.എഫക്ക് പേരകാജയലപ്പെതട്ടെകാലയന്നക്ക് സരശയത്തിചതപേകാകുന. വത്തിജയലത
വത്തിജയമകായര

പേരകാജയലത

മകാനസത്തികകാവസയണകാകണര.
വരകാഖരകാനങ്ങള്

നടതത്തിയകാലുര

പേരകാജയമകായര

അരഗസ്പീകരത്തിക്കകാനുള്ള

എത്രലയകാലക്ക കണക്കക്ക് കൂട്ടെത്തിയകാലുര എത്രലയകാലക്ക
അരുവത്തിക്കരയത്തില്

ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി

Uncorrected/Not for Publication
59

വത്തിജയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്നതക്ക് യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണക്ക്. തവകാട്ടെത്തിലന എണര പേറയന്നതത്തില്
എനകാണര്ത്ഥര.

കഴത്തിഞ

തലെകാകസഭകാ

ലതരലഞടുപ്പെത്തില്

ഇടതുപേക്ഷജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തിയത്തിലലെ സകാനകാര്ത്ഥത്തി 8000 തവകാട്ടെത്തിനക്ക് വത്തിജയത്തിച്ച ഒരു
മണ്ഡലെതത്തിലെകാണക്ക് ഇക്കൗ നത്തിയമസഭകാ ലതരലഞടുപ്പെത്തില് ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി
സകാനകാര്ത്ഥത്തി

10128

തവകാട്ടെത്തിനക്ക്

ജയത്തിച്ചതക്ക്.

ഇക്കൗ

ലതരലഞടുപ്പെക്ക്

റത്തിസള്ട്ടെക്ക്

വന്നതതകാടുകൂടത്തി 28,128 തവകാട്ടെക്ക് ഇടതുപേക്ഷ തപേകാക്കറത്തിനക്ക് നഷ്ടലപ്പെട്ടെത്തിരത്തിക്കുനലയന്ന
യകാഥകാര്ത്ഥരര അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്ന സകാഹചരരമുണകാകണര. എലനകാലക്ക നസ്പീക്കങ്ങളകാണക്ക്
ലതരലഞടുപമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക് നത്തിങ്ങള് നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. കകാസര്തഗകാഡക്ക് മുതല്
തത്തിരുവനനപുരര

വലരയള്ള

തമഖലെകളത്തിലലെ

തനതകാക്കന്മേകാരുര

എര.എല്.എ.മകാരുര

എര.പേത്തി.

സത്തി.പേത്തി.ലഎ(എര)-ലന
മകാരുലമകാലക്ക

ഒട്ടുമത്തിക്ക

ലതരലഞടുപ്പെക്ക്

പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി മുതന്നകാട്ടുവരത്തികയണകായത്തി. എലകാ സലെങ്ങളത്തിലുര കൂലെരകക്ഷമകായ
ചര്ച്ചയക്ക് തശഷമകാണക്ക് അവരുലട സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയ തപേകാലുര ലതരലഞടുതതക്ക് .
ലതരലഞടുപ്പെത്തില് മത്സരത്തിച്ചക്ക്, എലകാ നത്തിലെയത്തിലുള്ള ലതരലഞടുപ്പെക്ക് പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലുര
ഏര്ലപ്പെട്ടെത്തിട്ടുര
എനള്ളതകാണക്ക്

അവസകാനമുണകായ

പേരകാജയര

പേരകാജയമകായത്തി

അരഗസ്പീകരത്തിക്കുക

മകാനരത. ആ പേരകാജയലത എത്ര വരകാഖരകാനത്തിച്ചകാലുര പേരകാജയര

പേരകാജയമലകാതകായത്തി മകാറുന്നത്തില. നത്തിങ്ങലള സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര കുതറ നകാളകളകായത്തി
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അനുഭവത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണക്ക് ഇക്കൗ പേരകാജയര. അതക്ക് അരഗസ്പീകരത്തിക്കണര. 2006നക്ക്

തശഷര

ഇതക്ക്

സരഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുള.
അതത്തിനുതശഷര

പേലെവട്ടെര

2006-നക്ക്
നടന്ന

ഉപേലതരലഞടുപകളത്തിലുര

ആവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതകാണക്ക് .

തശഷര

നടന്ന

പേരകാജയര

മകാത്രതമ

തലെകാകസഭകാ

ലതരലഞടുപ്പെത്തിലുര

എറണകാകുളതതയര

കണ്ണൂരത്തിതലെയര

ആലെപഴയത്തിതലെയര

അതത്തിനുതശഷമുള്ള

പേഞകായതക്ക്

ലതരലഞടുപ്പെത്തിലുര

പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് നടന്ന നത്തിയമസഭകാ ലതരലഞടുപ്പെത്തിലുര പേത്തിറവര ഉപേലതരലഞടുപ്പെത്തിലുര
നത്തിങ്ങള് പേരകാജയലപ്പെട്ടു. ലനയ്യകാറത്തിന്കരയത്തിലലെ ഉപേലതരലഞടുപ്പെത്തില് പേരകാജയലപ്പെട്ടെക്ക്
സസ്പീറക്ക് നഷ്ടലപ്പെട്ടെ സകാഹചരരമുണകായത്തി. പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് വന്ന തലെകാകക്ക്സഭകാ ലതരലഞടുപ്പെത്തില്
പേരകാജയലപ്പെടുകയണകായത്തി. എവത്തിലടലയങ്കേത്തിലുര വത്തിജയത്തിക്കകാന് കഴത്തിതഞകാ? അവസകാനര
അരുവത്തിക്കരയത്തിലലെ പേരകാജയലത പേരകാജയതത്തിലന അമ എനതവണലമങ്കേത്തില്
വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിക്കകാര.

അവത്തിതടയര

പേരകാജയങ്ങള്

ഏറ്റുവകാങ്ങത്തിയതപ്പെകാള്

നത്തിങ്ങള്

പേറയന്നതക്ക് പേരകാജയര വത്തിജയതത്തിതലെയ്ക്കുള്ള ചവത്തിട്ടുപേടത്തിയകാലണന്നകാണക്ക്. എവത്തിലടയകാണക്ക്
വത്തിജയതത്തിനക്ക് ചവത്തിട്ടുപേടത്തിയണകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. ഓതരകാ സനര്ഭതത്തിലുര കുഴത്തിയത്തിതലെയക്ക് നത്തിന്നക്ക്
പേടുകുഴത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുര അവത്തിലട നത്തിനര അഗകാധഗര്തതത്തിതലെയ്ക്കുര വസ്പീഴുന. എന്നകാണക്ക്
ഇതത്തില്

നത്തിലന്നകാരു

എഴുതന്നല്പ്പെക്ക്.

എഴുതന്നല്ക്കുലമന്ന

ഒരു

പ്രതസ്പീക്ഷയര

തകരളതത്തിലലെ ജനങ്ങള്ക്കുലണന്നക്ക് നത്തിങ്ങളകാരുര കരുതതണതത്തില. ഒരു കകാരരര വളലര
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സതരമകാണക്ക്. ഇക്കൗ രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള കുതത്തിപ്പെക്ക്, ജനങ്ങളലട വത്തിശസകാസര മുഴുവന് ആര്ജത്തിച്ചക്ക്
മുതന്നകാട്ടു തപേകാകുന്ന ഇക്കൗ യ.ഡത്തി.എഫക്ക് ഗവണ്ലമനത്തില് ജനങ്ങള് അതങ്ങയറര
വത്തിശസകാസമര്പ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ഇനത്തി

ഇതരതത്തിലുള്ള

ഒരകാതക്ഷപേര

ഉന്നയത്തിചലകകാണല ഇടതുപേക്ഷമുന്നണത്തി വതരണതക്ക്. ക്രത്തിയകാത്മകമകായത്തി സഹകരത്തിക്കകാന്
തയ്യകാറകാകണര. ലനഗറസ്പീവക്ക് ലപേകാളത്തിറത്തികക്ക് നമുക്കക്ക് ആവശരമത്തില. അതക്ക് തകരളതത്തിലലെ
ജനങ്ങള്

ഇഷ്ടലപ്പെടുന്ന

ഒന്നല.

അതുലകകാണക്ക്

തപേകാസത്തിറസ്പീവക്ക്

എനര്ജത്തി

നമുക്കുണകാകണര. തപേകാസത്തിറസ്പീവകായ ചര്ച്ചകളണകാകണര. ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി
നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ള തനട്ടെങ്ങള് അരഗസ്പീകരത്തിക്കലപ്പെതടണതകാലണങ്കേത്തില് അരഗസ്പീകരത്തിക്കണര.
ലതറ്റുലണങ്കേത്തില് തത്തിരുതണര. അതകാണക്ക് ലചതയ്യണതക്ക്. ക്രത്തിതയറസ്പീവകായ നത്തിലെയത്തില്
നമുക്കക്ക് നസ്പീങ്ങകാന് കഴത്തിയണര. നല ബനമുണകാക്കകാന് കഴത്തിയണര. ഇക്കൗ നകാടത്തിലന
വത്തികസനമകാണക്ക് എലകാവര്ക്കുര ആവശരര. അലകാലത നഷ്ടലപ്പെട്ടെ പ്രതകാപേലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്
ഓര്തക്ക് മറകാതരയര കുറലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടെക്ക് കകാരരമത്തില. ജസ്പീവന് നഷ്ടലപ്പെട്ടെ കുതത്തിരയലട
തവഗതലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് എനത്തിനക്ക് ഇനത്തി അഭത്തിമകാനത്തിക്കണര. അതക്ക് കഴത്തിഞതപേകായത്തി. കകാലെര
മകാറത്തി. കകാലെതത്തിലന മകാറമനുസരത്തിച്ചക്ക് ചത്തിനത്തിക്കകാന് തയ്യകാറകാകണലമന്നകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക്
വത്തിനയപൂര്വര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്.

ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി

തകരളതത്തിലന

ഗവണ്ലമനക്ക്

ഒതട്ടെലറ

വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി
വത്തികസനപേദതത്തികള്
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നടതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന. അനകാരകാഷ നത്തിലെവകാരമുള്ള വത്തിഴത്തിഞര തുറമുഖ പേദതത്തി,
തലെകാകതത്തിലലെ ഏറവര വലെത്തിയ കപ്പെല് അവത്തിലട നങ്കൂരമത്തിടകാന് തപേകാകുകയകാണക്ക്.
തകരളപ്പെത്തിറവത്തി

ദത്തിനമകായ

നവരബര്

ഒന്നകാര

തസ്പീയതത്തി

അതത്തിലന

പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിക്കകാന് തപേകാകുകയകാണക്ക്. കണ്ണൂര് വത്തിമകാനതകാവളതത്തില് വത്തിമകാനമത്തിറങ്ങകാന്
തപേകാകുന, ഡത്തിസരബര് 31-നക്ക് ട്രയല് പേറക്കല് നടക്കകാന് തപേകാകുകയകാണക്ക്. ലമതട്രകാ
സത്തിറത്തിയലട പേണത്തി അതത്തിതവഗതയത്തില് മുതന്നറത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന. ദത്തിവസങ്ങള്ക്കകര
അവത്തിലട

തസ്പീവണത്തികള്

കരുതത്തിയത്തിരുന്ന

എത്രതയകാ

കഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന.
വന്വത്തികസന

കൂകത്തിപ്പെകായകാന്

പേദതത്തികള്

തകരളതത്തിലലെ

കകാരരങ്ങള്

തപേകാകുകയകാണക്ക്.

തകര്ന്നടത്തിഞലവന്നക്ക്

തകരളതത്തില്

നടപ്പെത്തിലെകാക്കകാന്

ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി

മകാത്രമല

ലചയ്യുന്നതക്ക്.

ഇവത്തിലട

ഗവണ്ലമനക്ക്
എലകാവരുര

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപേകാലലെ പേകാവലപ്പെട്ടെ ആളകളലട, തരകാഗത്തികളലട കണസ്പീലരകാപന്ന ഒരു
ഗവണ്ലമനകാണത്തിതക്ക്. കകാരുണര ലബനവലെനക്ക് തപേകാലുള്ള പേദതത്തികള് തലെകാകതത്തിനക്ക്
മകാതൃകയകായ

പേദതത്തികളകാണക്ക്.

അങ്ങലനയള്ള

ഇക്കൗ

സകാഹചരരതത്തില്

ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് അനുകൂലെമകായ നത്തിലെയത്തില് ജനങ്ങള്
മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന സകാഹചരരതത്തില് ലതറ്റുകള് തത്തിരുതത്തി, കകാരരങ്ങള് നല നത്തിലെയത്തില്,
തപേകാസത്തിറസ്പീവകായത്തി വരകാന് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ പ്രതത്തിപേക്ഷകാരഗങ്ങള് തയ്യകാറകാകണര. നട്ടെകാല്
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കുരുക്കകാത നുണകള് നത്തിരതത്തി ജനപ്രത്തിയ തനതകാക്കന്മേകാലര തവട്ടെയകാടുന്ന ഇക്കൗ
പ്രവര്തനര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കണര. കകാലെതത്തിനക്ക് ഒരു നത്തിയമമുണക്ക്. തകരളര ഏലറടുത
പ്രത്തിയലപ്പെട്ടെ തനതകാക്കന്മേകാലര അനകാവശരമകായത്തി തവദനത്തിപ്പെത്തിച്ചകാല് കകാലെര അതത്തിനക്ക് മറുപേടത്തി
തരുര. അലതകാലക്കയകാണക്ക് 2006 മുതല് അരുവത്തിക്കര വലരയള്ള ലതരലഞടുപ്പെത്തിലന
കകാരരങ്ങളത്തില്

കണ്ടുവരുന്നതക്ക്.

ലകകാലെപേകാതക

രകാഷസ്പീയവര

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക്
തയ്യകാറകാകണലമന്നക്ക്

അതുലകകാണക്ക്

നത്തിങ്ങളലട

കലെകാപേരകാഷസ്പീയവര

തപേകാസത്തിറസ്പീവക്ക്

ലപേകാളത്തിറത്തികത്തിതലെയക്ക്

വത്തിനയപൂര്വര

ലലശലെത്തി

മകാറണര.

തബകാരബക്ക്

രകാഷസ്പീയവര

വരകാന്

എലകാവരുര

അഭരര്ത്ഥത്തിചലകകാണക്ക്

ഒരത്തിക്കല്കൂടത്തി

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഞകാന് പേത്തിനകാങ്ങുന.
ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമകാര്: സര്, പുതത്തിയ ചസ്പീഫക്ക് വത്തിപ്പെത്തിലന പ്രസരഗതത്തിനക്ക്
ലതകാട്ടുപേത്തിന്നകാലലെ പ്രസരഗത്തിക്കകാനുള്ള ഒരു നത്തിതയകാഗമകാണക്ക് എനത്തിക്കുണകായതക്ക്. അതദ്ദേഹര
പ്രതത്തിപേക്ഷര എങ്ങലന പ്രവര്തത്തിക്കണലമന്നതക്ക് സരബനത്തിച്ചക്ക് ധകാരകാളര ഉപേതദശങ്ങള്
തന. ഇക്കൗ ബഡ്ജറക്ക് ഞങ്ങള് അരഗസ്പീകരത്തിക്കണലമനര അതത്തിലന ചര്ച്ചയത്തില്
പേലങ്കേടുക്കണലമനര അതദ്ദേഹര പേറയകയണകായത്തി. ഇക്കൗ ബഡ്ജറത്തിതനകാടക്ക് ഞങ്ങള്ക്കക്ക്
നത്തിതഷധകാത്മകമകായ

സമസ്പീപേനമകാണക്ക്.

ബഡ്ജറക്ക്

ചട്ടെപ്രകകാരര

എന്നക്ക്

സഭയത്തില്

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുതന്നകാ അന്നക്ക് ഞങ്ങള് തപേകാസത്തിറസ്പീവകായത്തി തലന്ന ചര്ച്ചയത്തില് പേലങ്കേടുക്കുര.
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ഇവത്തിലട പ്രതക്ഷകാഭതത്തിനത്തിടയത്തില് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ സസ്പീക്കര് തവദത്തിയത്തില് വന്നക്ക് ആരഗരര
കകാണത്തിക്കുകയര

നത്തിങ്ങലളലകാവരുര

കൂടത്തിനത്തിന്നക്ക്

ആര്തലെയ്ക്കുകയര

ലെഡുവത്തിഴുങ്ങുകയലമകാലക്ക ലചയ. അതകാതണകാ ബഡ്ജറക്ക് അവതരണര. മസ്പീഡത്തിയ റൂമത്തില്
തപേകായത്തിരുന്നക്ക്

ബഡ്ജറക്ക്

ബഡ്ജറകാകുകയത്തില.

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചകാല്
അതത്തിതനകാടക്ക്

സമസ്പീപേനലമടുക്കകാന് കഴത്തിയന്നതക്ക്.

അതക്ക്

സഭയത്തില്

എങ്ങലനയകാണക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച
തപേകാസത്തിറസ്പീവകായ

അതുലകകാണ്ടുതലന്നയകാണക്ക് ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥലന

സരബനത്തിച്ചക്ക് നമള് കൂടുതലലെകാനര സരസകാരത്തിക്കകാതതക്ക്. ഒരു വരകാജബഡ്ജറത്തിലന
തപേരത്തില് നടക്കുന്ന വൃഥകാവരകായകാമമകാണത്തിതക്ക്. കഴത്തിഞ നകാലെക്ക് വര്ഷക്കകാലെമകായത്തി നത്തിങ്ങള്
ഇക്കൗ നകാടക്ക് ഭരത്തിച്ചക്ക് തുലെചലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണതലകാ. അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഒരു വത്തിചകാരണ
നടതകാനകാണക്ക്

ഇക്കൗ

സനര്ഭര

ഞങ്ങള്

ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്നതക്ക്.

അതത്തിനക്ക്

ഇക്കൗ

ജനകാധത്തിപേതരതവദത്തിയലട സകാദരതലയ പ്രതയകാജനലപ്പെടുത്തുന. അതകാണക്ക് ഞങ്ങളലട
കകാഴ്ചപ്പെകാടക്ക്. വരകാജ ബഡ്ജറ്റുര വരകാജ ധനകാഭരര്ത്ഥനയമകാലണങ്കേത്തിലുര വരവസകായ
വകുപമനത്തി തകട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതുലകകാണക്ക് വരവസകായ വകുപമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക്
ചത്തിലെതക്ക് പേറയവകാനുണക്ക്. തനരലത ഭരണകക്ഷത്തി അരഗങ്ങള് വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന
തനട്ടെങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറഞ. മൂഷത്തിക സസ്പീ വസ്പീണ്ടുര മൂഷത്തിക സസ്പീ എനപേറയന്നതുതപേകാലലെ
യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന

ഭരണതത്തില്

നമ്മുലട

വരവസകായ

വകുപര

ലപേകാതുതമഖലെകാ
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സകാപേനങ്ങളലമകാലക്ക
പേതത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന

പേണ്ടുണകായത്തിരുന്ന

എന്നകാണക്ക്

ഞങ്ങള്ക്കക്ക്

അതത

അവസയത്തിതലെയക്ക്

തതകാനന്നതക്ക്.

മുന്

ലചന്നക്ക്

വരവസകായ

വകുപമനത്തികൂടത്തിയകായത്തിരുന്ന സഖകാവക്ക് ശസ്പീ. എളമരര കരസ്പീര കുറച കഴത്തിഞക്ക് കകാരരങ്ങള്
വത്തിശദമകായത്തിട്ടെക്ക് സരസകാരത്തിക്കുലമന്നതത്തിനകാല് ഞകാന് ഒരുപേകാടക്ക് പേറയന്നത്തില .

നമ്മുലട

നകാടത്തിലന വരവസകായ പുതരകാഗതത്തിയത്തിതലെയക്ക് നയത്തിക്കുന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് വരവസകായ
വകുപ്പെത്തിനു മകാത്രമല ഈ ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര കകാഴ്ചപ്പെകാടുതണകാ; ഉലണങ്കേത്തില്
അതത്തിനക്ക് ഏറവമകാദരര തവണതക്ക് കവദദ്യുതത്തിയകാണക്ക്. പുതത്തിയ കകാലെതത്തിനനുസരത്തിച്ചക്ക്
ഉല്പകാദന

വര്ദനവത്തിനകാവശരമകായ

ഊര്ജര

ഉണകാക്കണര.

ഈ

നകാലെക്ക്

വര്ഷക്കകാലെതത്തിനത്തിടയത്തില് ഒരു യൂണത്തിറക്ക് കവദദ്യുതത്തി പുതുതകായത്തി ഉണകാക്കത്തിലയന്നക്ക് ചസ്പീഫക്ക്
വത്തിപ്പെത്തിനക്ക് പേറയകാന് കഴത്തിയതമകാ. 7,500 തകകാടത്തി രൂപേയലട ലമഗകാ തപ്രകാജകകായ
എല്.എന്.ജത്തി.-യലട

കകാരരതത്തില്

എനക്ക്

നടപേടത്തിയകാണക്ക്

എടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് ;

വത്തിഴത്തിഞതതക്കകാള് വലെത്തിയ പേദതത്തിയകാണത്തിതക്ക്. വരവസകായ വകുപമനത്തിയലടകൂടത്തി
ജത്തിലയകായ മലെപറതകാണക്ക് അതത്തിലന സരബനത്തിചള്ള പ്രധകാന തടസമുള്ളതക്ക്. അതക്ക്
പേരത്തിഹരത്തിചലകകാണക്ക് പുതരകാഗതത്തിയത്തിതലെയക്ക് നയത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര നടപേടത്തി
സസസ്പീകരത്തിതച്ചകാ?

അങ്ങലനലയകാനര

ഉണകായത്തില.

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

വരവസകായ

വകുപമനസ്പീ, അതങ്ങയക്ക് എനകാണക്ക് പേറത്തിയതക്ക്; ഈ മനത്തിസഭയത്തിലലെ ഏറവര പ്രകാപ്തനകായ
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മനത്തിയകാണക്ക്

അലങ്ങന്നകാണക്ക് ഞങ്ങള് കണക്കകാക്കുന്നതക്ക്. അലങ്ങനകാണക്ക് ഇങ്ങലന

മക്കൗനര അവലെരബത്തിക്കുന്നതക്ക്; ഈ തടമത്തില് അങ്ങക്ക് മക്കൗനമകാണക്ക്. ശസ്പീ. ലക. എര.
ഷകാജത്തിലയതപ്പെകാലുള്ള അനുയകായത്തികളലട വത്തിവരതക്കടത്തിനക്ക് മക്കൗനര ഭൂഷണര എന്ന
നത്തിലെയത്തില് അങ്ങക്ക് മക്കൗനര അവലെരബത്തിക്കുകയകാതണകാ?
തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക് കസബര് പേകാര്ക്കുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ പ്രശ്നര ഒരുപേകാടക്ക് തവണ
ഞകാന്

തലന്ന

തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക്

അങ്ങയലട
നത്തിനള്ള

ശസ്പീ.

ശദയത്തില്ലപ്പെടുതത്തിയതകാണക്ക്.
സത്തി.

തമകായത്തിന്കുട്ടെത്തി,

എലന

എര.എല്.എ.

സുഹൃതക്ക്
ഐ.ടത്തി.

രരഗത്തുണകായത്തിട്ടുള്ള വലെത്തിയ മുതന്നറലതക്കുറത്തിച്ചക്ക് ആതവശതതകാടുകൂടത്തി പേറഞ.
അതദ്ദേഹര തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക് നത്തിനവന്നത്തിട്ടെക്ക് അങ്ങലന പേറഞതപ്പെകാള് എനത്തിക്കക്ക് സങ്കേടര
തതകാന്നത്തി.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

എനകാണക്ക്

അവത്തിലട

സരഭവത്തിച്ചതക്ക്.

എതന്ന

പൂര്തത്തിയകാതകണ കസബര് പേകാര്ക്കത്തിലന നത്തിര്മകാണര ഒരുപേകാടക്ക് കകകകാരരരലചയ്തക്ക്
കുളമകാക്കത്തി കകാലെവത്തിളരബര വരുതത്തി എന്നക്ക് പൂര്തത്തിയകാകുലമന്നക്ക് പേറയകാന്പേറകാത
നത്തിലെയത്തിതലെയ്ലക്കതത്തിച. എന്നകാല് കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് തുടക്കമത്തിട്ടെ
യ.എല്. കസബര് പേകാര്ക്കക്ക് (ഊരകാലുങ്കേല് തലെബര് തകകാണ്ട്രകാതകഴക്ക് ലസകാകസറത്തിയലട
കസബര് പേകാര്ക്കക്ക്) നകാലെര ലെക്ഷര സസയര് ഫസ്പീറക്ക് വത്തിസ്തൃതത്തിയള്ള ഒരു ലകട്ടെത്തിടര പേണത്തി
പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തിട്ടെക്ക് ഒന്നക്ക്-ഒന്നര വര്ഷമകായത്തി. യ.എല്. കസബര് പേകാര്ക്കത്തിതനയര
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ഗവണ്ലമനക്ക് കസബര് പേകാര്ക്കത്തിതനയര നമള് ഒന്നകായത്തി കണകാല് മതത്തി. മതറതക്ക്
കകാലെവത്തിളരബമകായത്തി എന്നതക്ക് ശരത്തിയകാണക്ക്.

എന്നകാല് ഉണകാക്കത്തിയ ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ച്ചര്

ഉപേതയകാഗത്തിചലകകാണക്ക് പുതത്തിയ കമ്പനത്തികലള ലകകാണ്ടുവന്നക്ക് തകകാഴത്തിതക്കകാടത്തിലന ഒരു
ഐ.ടത്തി. ലഡസത്തിതനഷനകാക്കത്തി മകാറകാന് അങ്ങയലട വകുപ്പെക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര നടപേടത്തി
സസസ്പീകരത്തിതച്ചകാ? ലവറുതത കത്തിടക്കുകയകാണവത്തിലട. നമള് വരകാനത്തിടയത്തിലകാത സകാര്ട്ടെക്ക്
സത്തിറത്തിലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറഞലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. അലതലന്നങ്കേത്തിലുര വരലട്ടെ. സകാര്ട്ടെക്ക്
സത്തിറത്തിലയക്കുറത്തിച്ചക്ക്

പേറയന്നതത്തിനക്ക്

പേകരര

ഉണകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള

ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ച്ചര്

ഉപേതയകാഗത്തിച്ചക്ക് ഐ.ടത്തി. കമ്പനത്തികലള ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുള്ള ഒരു നടപേടത്തിയര ഈ
ഗവണ്ലമനക്ക് സസസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. കഴത്തിഞ എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക്
തറക്കലത്തിട്ടെക്ക് പേണത്തിയകാരരഭത്തിച്ച സനര്ഭതത്തില്തലന്ന നകാതസകാമത്തിലന സഹകായതതകാലട
പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ വന് ഐ.ടത്തി. കമ്പനത്തികളലട സത്തി.ഇ.ഒ.-മകാരുലട മസ്പീറത്തിരഗക്ക് പേലെവട്ടെര
അവത്തിലട വത്തിളത്തിച്ചത്തിരുന. യ.എസക്ക്. തസകാഫക്ക്, വത്തിതപ്രകാ, ഐ.ബത്തി.എര., ഇന്തഫകാസത്തിസക്ക്
ഇവലരലകാര വന. നത്തിങ്ങള് ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ച്ചര് ഉണകാക്കത്തിയകാല് തകകാഴത്തിതക്കകാടത്തിലന
പ്രത്തിഫര് ലചയ്തക്ക് ഇതങ്ങകാട്ടെക്ക് വരകാന് ഞങ്ങള് തയ്യകാറകാലണന്നക്ക് കമ്പനത്തികള് പേറഞ.
പേലക്ഷ ആ ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ച്ചര് ഒരുക്കത്തി നമ്മുലട ലഡസത്തിതനഷലന പ്രതതരകത
തബകാധരലപ്പെടുതത്തി കമ്പനത്തികലള ആകര്ഷത്തിച്ചക്ക് ലകകാണ്ടുവരകാന് ഈ ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്
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കഴത്തിയന്നത്തില. അതത്തിനകാവശരമകായ ഒരു നടപേടത്തിയര സസസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തില . കുറകരമകായ
അനകാസ നമ്മുലട ഐ.ടത്തി. വകുപ്പെത്തിലന ഭകാഗത്തുനത്തിനണകായത്തിട്ടുണക്ക്. എവത്തിലടയകാണക്ക്,
എനകാണക്ക്

സരഭവത്തിച്ചലതന്നതത്തിലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്

അങ്ങക്ക്

അതനസഷത്തിക്കണര.

ഇതത്തിലനകാനര മനസ്സുലകകാടുക്കകാന് ഗവണ്ലമനത്തിതനകാ അതങ്ങയ്തക്കകാ എന്തുലകകാണകാണക്ക്
കഴത്തിയകാതതക്ക്. ആ ഐ.ടത്തി. ഇന്ഡസ്ട്രേത്തി പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയകാല് ഞങ്ങളങ്ങലയ മകാലെയത്തിട്ടെക്ക്
സസസ്പീകരത്തിച്ചക്ക് ഉദ്ഘകാടനര ലചയ്യകാന് ലകകാണ്ടുതപേകാകകാര. കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമനകാണക്ക് അതക്ക്
തുടങ്ങത്തിയതക്ക്. . പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയകാല് ഈ ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് തനട്ടെര അവകകാശലപ്പെടകാര.
പേതക്ഷ ഒനര ലചയ്യകാന് പേറകാവന്ന ഒരു അനരസ്പീക്ഷമല നത്തിങ്ങളലട മുന്നണത്തിയത്തില്
ഇതപ്പെകാഴുള്ളലതന്നകാണക്ക് ഞങ്ങള് മനസത്തിലെകാക്കുന്നതക്ക്. അതുലകകാണകാണക്ക് കവദദ്യുതത്തിയലട
പ്രശ്നതത്തിലുള്ലപ്പെലട ഈ സമസ്പീപേനര സസസ്പീകരത്തിക്കുന്നതക്ക്. മുസസ്പീര ലെസ്പീഗക്ക് വളതരലണന്നക്ക്
ശസ്പീ. ആരരകാടന് മുഹമദക്ക് ആഗ്രഹത്തിക്കുന എനള്ളതുലകകാണക്ക് വരവസകായവര വളരണകാ
എന്നകാഗ്രഹത്തിച്ചത്തിട്ടെകാതണകാ ഒലരകാറ യൂണത്തിറക്ക് കവദദ്യുതത്തിയര ഉണകാക്കകാതതക്ക് എനര
തവണലമങ്കേത്തില് തചകാദത്തിക്കകാര. ആ നത്തിലെയത്തില് അവത്തിയല് പേരുവതത്തില് കത്തിടക്കുകയകാണക്ക്.
ശസ്പീ. എ. ലക. ബകാലെന്: മുസസ്പീര ലെസ്പീഗത്തിനക്ക് അഞകാര മനത്തിസകാനര ലകകാടുതകാല്
തകരളതത്തിലലെ തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന അവസകാനലത മുഖരമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുര ശസ്പീ. ഉമന്
ചകാണത്തിലയനര എലന വസ്പീട്ടെത്തില് കലലറത്തിഞവരുലട സതരപ്രതത്തിജ്ഞയക്ക് ഞകാന്
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തപേകാകത്തിലലനര

ശസ്പീ.

ആരരകാടന്

മുഹമദക്ക്

പേറഞതക്ക്

അങ്ങയലട

ശദയത്തില്ലപ്പെട്ടെത്തിട്ടുതണകാ?
ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമകാര്: തസ്പീര്ച്ചയകായത്തിട്ടുര. അതക്ക് ശദയത്തില്ലപ്പെട്ടെതുലകകാണകാണക്ക്
ഞകാന് പേറഞതക്ക്. ലെസ്പീഗത്തിലന നത്തിയമസഭകാ കക്ഷത്തി തനതകാവക്ക് നയത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെത്തിലലെകാരു
പുതത്തിയ

സരരരഭര

ഉണകാകരുലതന്നക്ക്

വരണ.

അതുലകകാണക്ക്

അതദ്ദേഹര

ഏതകകാപേനമത്തിലകാതതത്തിലന

ഒരു

യൂണത്തിറക്ക്

കരുതത്തിയത്തിട്ടുണകാകുര.
ഭകാഗമകായകാണക്ക്

കവദദ്യുതത്തി
നത്തിങ്ങള്

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

തപേകാലുര
തമത്തില്
ഇലതലകാര

കുളമകായത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തിലയതപ്പെകാലുള്ള ആളകളലട ഓതരകാ
ദത്തിവസലതയര
അതത്തിലനലയകാലക്ക

ആതക്രകാശങ്ങള്

തകട്ടെക്ക്

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.

അങ്ങക്ക്

മക്കൗനമകായത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

എലനകാലക്കയകാണക്ക്

പേറഞതക്ക്?

കമന്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാര് നന്യൂനപേക്ഷ വത്തിരുദരകാണക്ക്, മുസസ്പീര വത്തിരുദരകാലണലന്നകാക്കയകാണക്ക്. ഈ
നകാടത്തിലന

ചരത്തിത്രലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്

വലതുര

അറത്തിഞത്തിട്ടെകാതണകാ?

അങ്ങക്ക്

തത്തിരുതത്തിലക്കകാടുക്കണര. ഈ സഭയത്തില് തലന്ന അങ്ങക്ക് പേറതയണതകാണക്ക്. ഇനരയത്തില്
രൂപേസ്പീകരത്തിച്ചതത്തില് കമന്യൂണത്തിസക്ക് പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലെകാണക്ക് മുസസ്പീര സമുദകായതത്തിലുള്ളവര് ഏറവര
വലെത്തിയ പേങ്കു വഹത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. ഇതുസരബനത്തിച്ചക്ക് ലചയറത്തിനക്ക് നല തബകാദരമുണകാകുര.
തകാലഷ്കെനത്തില് വച്ചക്ക് 1920-ല് രൂപേസ്പീകരത്തിച്ചതപ്പെകാള് മുഹമദക്ക് അലെത്തി, മുഹമദക്ക് ലഷഫസ്പീകക്ക്
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സത്തിദത്തിഖത്തി, റഫസ്പീക്കക്ക് അഹമദക്ക്, സുല്തകാന് അഹമദ്ഖകാന്. അതുതപേകാലലെ ആദരകകാലെ
തനതകാക്കളകായ മുസകാഫത്തിര് അഹമദക്ക്, ഷക്കൗക്കതക്ക് ഉസകാനത്തി, ഹസതക്ക് ലമകാഹകാനത്തിപൂര്ണ സസകാതനരര തവണലമന്നക്ക് എ.ഐ.സത്തി.സത്തി.-യത്തില് ആദരര പ്രതമയര ലകകാണ്ടു
വന്നയകാള്, എന്നത്തിട്ടെക്ക് അതക്ക് എ.ഐ.സത്തി.സത്തി. തവകാട്ടെത്തിനത്തിട്ടു പേരകാജയലപ്പെടുതത്തിയതകാണക്ക്,
എര.എന്.

തറകായത്തിതയകാടുര

അബനത്തി

മുഖര്ജത്തിതയകാലടകാലക്കലയകാപ്പെര

ഇവലരകാലക്കയണകായത്തിരുന. ഇവര് മുസസ്പീര മതതത്തില് പേത്തിറന്നവരകാണക്ക്. അവരകാണക്ക് ഈ
പ്രസകാനമുണകാക്കത്തിയതക്ക്. എന്നത്തിട്ടെക്ക് ഞങ്ങലള മുസസ്പീര വത്തിരുദലരന്നക്ക് മുദ കുത്തുകയകാണക്ക്.
ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തിയലട സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കലറകാനര ഞങ്ങള്ക്കകാവശരമത്തില.
എനത്തിലക്കകാരു കകാരരര പേറയവകാനുള്ളതക്ക്, എലകാവരുര രകാഷസ്പീയവരകൂടത്തി പേറയന്നതു
ലകകാണകാണക്ക്, അലലങ്കേത്തില് ഞകാന് ഇതത്തിനകത്തുനത്തിന്നക്ക് മകാത്രര ചര്ച്ച ലചയ്യുമകായത്തിരുന.
മുസസ്പീര ലെസ്പീഗക്ക് മുസസ്പീര സമുദകായതത്തിലന ലമകാതക്കച്ചവടര ഏലറടുതക്കണ.

ആ

ഏലറടുക്കലെകാണക്ക് ഇവത്തിലട പേലെതരതത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണകാക്കുന്നതക്ക്. നത്തിങ്ങള് ഈ
സമുദകായതത്തിലലെ സമ്പന്നരുലട തകാല്പരരര സരരക്ഷത്തിക്കുന്ന പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക്. സകാധകാരണ
മനുഷരലന തകാല്പരരര സരരക്ഷത്തിക്കുന്നത്തില. അധത്തികകാരര പസക്ക് കച്ചവടര എന്നതകാണക്ക്
മുസസ്പീര ലെസ്പീഗക്ക്. തനരതത ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല് സരസകാരത്തിക്കുന്ന സമയതക്ക് ഗുജറകാതക്ക്
വരശഹതരയക്ക്

ഫണക്ക്

പേത്തിരത്തിചലകകാടുക്കകാന്

കവകത്തിയതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

Uncorrected/Not for Publication
71

ആതക്ഷപേത്തിചലവലന്നകാക്ക പേറഞത്തിതല.

മുസകാഫത്തിര് നഗര് കലെകാപേര ഉണകായതപ്പെകാള്

നന്യൂനപേക്ഷങ്ങളകാണക്ക് ഏറവര വലെത്തിയ ആക്രമണതത്തിനക്ക് വത്തിതധയരകായതക്ക്. സത്തി.പേത്തി.ഐ.
(എര) ഫണക്ക് പേത്തിരത്തിച്ചക്ക് അവത്തിലട 54 വസ്പീടുകളണകാക്കത്തിലക്കകാടുത്തു. ഏകതകാ നഗര്
തകകാളനത്തി എലന്നകാരു തകകാളനത്തി തലന്ന അവത്തിലട ഉണകാക്കത്തിലക്കകാടുത്തു. ഇനരയത്തിലലെ
ഒതരലയകാരു രകാഷസ്പീയ പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക് അതു ലചയ്തതക്ക്. ഞങ്ങള് അതത്തിലന തകാതക്കകാല്
ഏല്പ്പെത്തിച്ചതപ്പെകാള് നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് അല്പര വത്തിഷമമുണകായത്തി. പേത്തിലന്ന നത്തിങ്ങള് ഒരകാഴ്ച കഴത്തിഞക്ക്
അവത്തിലട തറക്കലത്തിടകാന് തപേകാലയന പേറയന്നതു തകട്ടു. പേതക്ഷ ഇതപ്പെകാഴുര അതക്ക്
പൂര്തത്തിയകായത്തില. എവത്തിലടതപ്പെകായത്തി; അതത്തിനക്ക് പേത്തിരത്തിച്ച ഫലണവത്തിലട; ആ തറക്കലലവത്തിലട
കത്തിടക്കുന? യഥകാര്ത്ഥതത്തില് മുസകാഫത്തിര് നഗര് കലെകാപേലതത്തുടര്ന്നക്ക് വര്ഗസ്പീയത
ആളത്തിക്കതത്തിച്ചക്ക് ബത്തി.ലജ.പേത്തി. ഉതര്പ്രതദശത്തില് വന് വത്തിജയര ലകകായ. അവത്തിലട ഒരു
വര്ഗസ്പീയ കലെകാപേമുണകായകാല് ബത്തി.ലജ.പേത്തി.യക്ക് രകാഷസ്പീയ തനട്ടെര, ലെസ്പീഗത്തിനക്ക് സകാമ്പതത്തിക
തനട്ടെര. അതത്തിലന തപേരത്തില് പേണര പേത്തിരത്തിക്കുക, തപേകാക്കറത്തിലെകാക്കുക. ഇതകാണക്ക് ഇവത്തിലട
സരഭവത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. ഞങ്ങള് അവത്തിടലത സമുദകായര തനകാക്കത്തിലയകാനമല
കകാരരങ്ങള് ലചയ്യുന്നതക്ക്. അവത്തിലട ലകടുതത്തികള് അനുഭവത്തിക്കന്ന ജനതയലട ആവശരര
തനകാക്കത്തിയകാണക്ക്

സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എര)

ഭൂരത്തിപേക്ഷമകായകാലുര

ഇടലപേടുന്നതക്ക്.

ഓതരകാ

കകാരരതത്തിലുര,

ഉതരകാഖണ്ഡത്തില്

നന്യൂനപേക്ഷമകായകാലുര
പ്രളയമുണകായതപ്പെകാള്
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സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എര)-ലന എര.പേത്തി.മകാര് അവത്തിടലത പുനരധത്തിവകാസ പ്രവര്തനതത്തിനക്ക്
50 ലെക്ഷര

രൂപേ നല്കത്തി. തകകാണ്ഗ്രസത്തിലലെതയകാ ലെസ്പീഗത്തിതലെതയകാ എര.പേത്തി.മകാര്

ലകകാടുതതകാ? നത്തിങ്ങലളകാനര ഇങ്ങലന ലചയ്തത്തില. അവത്തിലട തവകാട്ടു കത്തിട്ടുലമന
വത്തിചകാരത്തിച്ചത്തിട്ടെകാതണകാ ഞങ്ങള് അതക്ക് ലചയ്തതക്ക്. തവകാട്ടു കത്തിട്ടെകാന് ഞങ്ങളലട പേകാര്ട്ടെത്തി
അവത്തിലട അധത്തികലമകാനമത്തില. ഞങ്ങള് തശഷത്തിയള്ളത്തിടത്തു നത്തിനര പേണര സമകാഹരത്തിച്ചക്ക്
ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്നവര്ക്കക്ക്

ലകകാടുക്കുകയകാണക്ക്.

കകാശസ്പീരത്തിതലെക്കക്ക്

ഞങ്ങള്

ഫണ്ടു

ലകകാടുത്തു. നത്തിങ്ങള് ലകകാടുതതകാ? നത്തിങ്ങള് ഇനരയത്തിലലെ നന്യൂനപേക്ഷ സമുദകായങ്ങള്
ജസ്പീവത്തിക്കുന്ന

പ്രതദശങ്ങളത്തിലലെ

ആളകളലട

തവവലെകാതത്തികലളക്കുറത്തിലച്ചകാലക്ക

പേറയതമ്പകാള്, ആ സകാമൂഹത്തിക വത്തിഭകാഗങ്ങള് വലെത്തിയ അവഗണനയര പേസ്പീഡനങ്ങളര
ലകടുതത്തികളര

അനുഭവത്തിക്കുന്നത്തിടതക്ക്

ഓടത്തിലയതകാനുര

ആശസസത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുര

ആരുണകായത്തിരുന? യ.പേത്തി.എ. ഗവണ്ലമനക്ക് ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള് കകാശസ്പീരത്തില് 120-ഓളര
മുസസ്പീര ലചറുപ്പെക്കകാര് പേട്ടെകാള അതത്തിക്രമതത്തിനു വത്തിതധയമകായത്തി ലകകാലലപ്പെട്ടെത്തിട്ടുണകായത്തിരുന.
അന്നക്ക് അവത്തിലട ഓടത്തിലയതത്തിയതക്ക് സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എര)-ലന അന്നലത ജനറല്
ലസക്രട്ടെറത്തി സഖകാവക്ക് പ്രകകാശക്ക് കകാരകാട്ടെകാണക്ക്. നത്തിങ്ങളലട തനതകാക്കന്മേകാര് ആരുര അവത്തിലട
തപേകായത്തിട്ടെത്തില.

അതദ്ദേഹര ഇനരന് പ്രസത്തിഡനത്തിലന തപേകായത്തി കണ്ടു അവത്തിടലത

കകാരരങ്ങള് മനസത്തിലെകാക്കകാന് സര്വകക്ഷത്തി സരഘലത അയപ്പെത്തിച. അങ്ങലനയള്ള
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ഞങ്ങലള നത്തിങ്ങള് നന്യൂനപേക്ഷ തകാല്പരരങ്ങള് സരരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിലന പേകാഠഭകാഗങ്ങള്
പേഠത്തിപ്പെത്തിതക്കണതത്തില.

നത്തിങ്ങളത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ഞങ്ങള്ക്കതക്ക്

പേഠത്തിതക്കണതത്തില.

നന്യൂനപേക്ഷതത്തിലന തപേരു പേറഞക്ക് കച്ചവടര നടത്തുന്ന രകാഷസ്പീയ പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക് മുസസ്പീര
ലെസ്പീഗക്ക്. ആ സമസ്പീപേനര നത്തിങ്ങള് എന്നക്ക് ഉതപേക്ഷത്തിക്കുനതവകാ അന്നക്ക് നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് നന്മേയര
പുതരകാഗതത്തിയര മുതന്നറവമുണകാകുര.
മുസസ്പീങ്ങളലട പ്രശ്നര

നന്യൂനപേക്ഷങ്ങളലട പ്രശ്നര എനപേറയന്നതക്ക്

മകാത്രമല, ക്രത്തിസരന് നന്യൂനപേക്ഷങ്ങളമുണക്ക്. ഇന്നലലെ ഏതക്ക്

വകുപ്പെത്തിലന ചര്ച്ചയലട അടത്തിസകാനതത്തിലെകാണക്ക് ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തി പേറഞതക്ക്;
പേറയതമ്പകാള് എനത്തിനകാണക്ക് നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് അസസസതയണകാകുന്നതക്ക്?
കയറുനതണകാ;

കകാശസ്പീരത്തിലുര

ലലസനത്തികകാധത്തികകാരനത്തിയമര

വടക്കുകത്തിഴക്കന്

ലനഞത്തിതലെയക്ക്

സരസകാനങ്ങളത്തിലുര

എടുത്തുകളയണലമന്നക്ക്

പേറഞക്ക്

പ്രതതരക
ഇതറകാര

ഷര്മത്തിളലയകാലക്ക സമരര ലചയ്തത്തിതല? ഇനരന് പേകാര്ലെലമനത്തില് നത്തിങ്ങളലട എര.പേത്തി.മകാരുര ഉണകായത്തിരുന്നതലകാ; നന്യൂനപേക്ഷങ്ങള് വലെത്തിയ നത്തിലെയത്തില് അതത്തിക്രമതത്തിനക്ക്
വത്തിതധയരകാകുന്ന പ്രതദശമകാണതക്ക്. അവത്തിലട ആ ആവശരര ഉന്നയത്തിച്ചതക്ക് സത്തി.പേത്തി.ലഎ.
(എര)-ലന പേകാര്ലെലമനക്ക് അരഗങ്ങളകാണക്ക്. നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് അതത്തിനക്ക് തകാല്പ്പെരരമത്തില.
നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് ഇവത്തിലട നന്യൂനപേക്ഷ തകാല്പ്പെരരതത്തിലന തപേരത്തില് സ്കൂള് അനുവദത്തിക്കുക,
കച്ചവടര നടത്തുക, കമസ്പീഷന് വകാങ്ങുക അതുമകാത്രമകാണുളളതക്ക്. തഡകാ. എര. ലക.
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മുനസ്പീര് എലന നല സുഹൃതകാണക്ക്, ഞകാന് ഇഷ്ടലപ്പെടുന്നയകാളകാണക്ക്. ഇന്നലലെ തഡകാ. ടത്തി.
എര. തതകാമസക്ക് ലഎസകക്ക് അടത്തിയനര പ്രതമയര അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതപ്പെകാഴുര ഇന്നക്ക് തഡകാ. ലക.
ടത്തി. ജലെസ്പീലെത്തിലന ഒരു പേരകാമര്ശര വന്നതപ്പെകാഴുര അതദ്ദേഹര വലകാലത അസസസനകാകുന്നതക്ക്
കണ്ടു. അതദ്ദേഹര ഇതപ്പെകാള് ഇവത്തിലട തവണത്തിയത്തിരുന. അതദ്ദേഹലത ഇരുതത്തിലക്കകാണക്ക്
പേറതയണതകായത്തിരുന. കകാരണര അതദ്ദേഹര അങ്ങലന അസസസനകാതകണതത്തില.
ഉന്നയത്തിച്ച പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക്ക് വസ്തുതകാപേരമകായത്തി മറുപേടത്തി പേറഞകാല് മതത്തി. എനകാണക്ക്
ഉന്നയത്തിച്ചതക്ക്; സകാമുദകായത്തികകാടത്തിസകാനതത്തില് പേഞകായത്തുകളലട വകാര്ഡക്ക് തത്തിരത്തിച
എന്ന

പ്രശ്നമകാണക്ക്.

വസ്തുതകളലട

അടത്തിസകാനതത്തിലെകാണക്ക്

ഞങ്ങള്

അതക്ക്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചതക്ക്. തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര്ക്കുതപേകാലുര ആ അഭത്തിപ്രകായര ഉണകാകുലമന്നകാണക്ക്
ഞകാന് കരുതുന്നതക്ക്. ലചറുകുളത്തൂര് പേഞകായതക്ക്....... ലെസ്പീഗത്തിനക്ക്
പേഞകായത്തുകള് രൂപേസ്പീകരത്തിച.

മൂന്നക്ക് പുതത്തിയ

തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാലരതപ്പെകാലുര ഞങ്ങള് ജയത്തിക്കുന്ന

പേഞകായതത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിട്ടെക്ക് ലെസ്പീഗത്തിനക്ക് ഒറയക്ക് ജയത്തിക്കകാലമന്ന നത്തിലെയത്തില്

തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക്

ജത്തിലയത്തിലലെ ലചറുകുളത്തൂര് പേഞകായതക്ക്...... അതത്തിലന എലകാ ഫകാകര ഞങ്ങള്
ലകകാണ്ടുവരകാര. എനത്തിനകാണക്ക് അങ്ങലന ലചയ്യുന്നതക്ക്; ഇവത്തിലട തനരതത ലെസ്പീഗത്തിലന ശസ്പീ.
സത്തി. ടത്തി. അഹമദക്ക് അലെത്തി, ശസ്പീ. കുട്ടെത്തി അഹമദക്ക് കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബക്ക് അവരകാലരങ്കേത്തിലുര
അങ്ങലനലയകാരു സമസ്പീപേനര സസസ്പീകരത്തിതച്ചകാ; അനസ്സുളള സമസ്പീപേനര മകാത്രതമ അവര്
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സസസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളളൂ. എന്തുലകകാണകാണക്ക് അതത്തില് നത്തിനര വരതരസമകായ സമസ്പീപേനര തഡകാ.
എര. ലക. മുനസ്പീര് സസസ്പീകരത്തിക്കുന്നതക്ക്; അതദ്ദേഹതത്തിലന മനസക്ക് എനത്തിക്കറത്തിയകാര.
മത്തി. ലചയര്മകാന്: പസ്പീസക്ക് കണ്ക്ലൂഡക്ക്....
ശസ്പീ.

എ.

പ്രദസ്പീപ്കുമകാര്:

സര്,

ഒരു

ലസനന്സുകൂടത്തി

പേറഞക്ക്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് ലചയര് എനത്തിക്കക്ക് അനുമതത്തി തരണര. അതദ്ദേഹര ചരത്തിത്രതത്തിലലെ
അക്ബര്

ചക്രവര്തത്തിലയതപ്പെകാലലെ

വത്തിലെയത്തിരുതലപ്പെടണലമന്നക്ക്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നയകാളകാണക്ക്. ഞകാനുര അങ്ങലന ആഗ്രഹത്തിക്കുന. പേതക്ഷ അതദ്ദേഹര
പേഞകായതക്ക്

വകാര്ഡക്ക്

വത്തിഭജനതത്തിലന

കകാരരതത്തില്

സസസ്പീകരത്തിച്ച

നത്തിലെപേകാടക്ക്

തത്തിരുതത്തിയത്തിലലങ്കേത്തില് മുഗള് സകാമകാജരതത്തിലലെ അക്ബര് ചക്രവര്തത്തിലയ തപ്പെകാലലെയല
ഒക്കൗറരഗസസ്പീബത്തിലനതപ്പെകാലലെയകാകുര അതദ്ദേഹലത വത്തിലെയത്തിരുത ലപ്പെടുന്നതക്ക് .

മുഗള്

സകാമകാജരതത്തിലന ഒടുക്കതത്തിനക്ക് തുടക്കര കുറത്തിച്ച ആളകാണക്ക് ഒക്കൗറരഗസസ്പീബക്ക്. ആ
നത്തിലെയത്തിതലെയക്ക് തഡകാ. എര. ലക. മുനസ്പീറത്തിലന നത്തിലെപേകാടക്ക് തപേകാകുക തലന്ന ലചയ്യുര.
ഇതതകാലടകാപ്പെര തലന്ന ഒരു കകാരരര.....
മത്തി. ലചയര്മകാന്: പസ്പീസക്ക് കണ്ക്ലൂഡക്ക്.... ആറുമത്തിനത്തിറത്തിലെധത്തികമകായത്തി.
ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമകാര്: സര്, ഞകാലനകാരു കകാരരര പേറയന. ലെസ്പീഗത്തിലന ഞങ്ങള്
വര്ഗസ്പീയ പേകാര്ട്ടെത്തി എലന്നകാനര വത്തിളത്തിക്കകാറത്തില. ലെസ്പീഗക്ക് എന്ന രകാഷസ്പീയ

പേകാര്ട്ടെത്തിയലട
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ജനത്തിതകഘടന പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല് അതത്തിനകതക്ക് .....(ലലമക്കക്ക് ഓഫക്ക്)....ഒരു രകാഷസ്പീയ
ജസ്പീന് ലതറകാപ്പെത്തിയത്തിലൂലട പേരത്തിഹകാരര കകാണകാര. സര്ക്കകാര് ലചലെവത്തിലൂലട അതക്ക് കകാണകാര.
നത്തിങ്ങള് വര്ഗസ്പീയവകാദത്തി എന്നല

പേറയന്നതക്ക്.

നത്തിങ്ങളലട ജനത്തിതകഘടനയത്തില്

വര്ഗസ്പീയതയലട തക്രകാമതസകാര തകകാമ്പത്തിതനഷന് ഉണക്ക്. .....(ലലമക്കക്ക് ഓഫക്ക്)......
Shri Shafi Parambil: Sir, “The No.1 benefit of information technology
is that it empowers people to do what they want to do. It leads people be
creative, it leads people be productive, it leads people learn things. They
didn't think that they could learn before and so in a sense it's all about
potential.” ഇതക്ക് സസ്പീവക്ക് ബകാല്മറത്തിലന ഒരു കസകാട്ടെക്ക് ആണക്ക്. ഈ സരസകാനതത്തിലന
യവതസതത്തിലന

ലപേകാട്ടെന്ഷരല്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞക്ക്

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന്ന

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

സര്ക്കകാരത്തിലന വരവസകായ-ലഎ.ടത്തി. വകുപകളലട ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള
സര്വകാത്മനകാ പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ഇന്നക്ക് ജൂലലലെ 21.

ഞകാന്

ഇന്നലെലത ദത്തിവസതത്തിനക്ക്

ചരത്തിത്രതത്തില് ഒരു പ്രതതരകതയണക്ക്. 1969 ജൂകലെ 20-നക്ക് കൃതരമകായത്തി പേറഞകാല്,
46 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക് ലലമക്കല് തകകാളത്തിന്സക്ക് എന്ന ബഹത്തിരകാകകാശ ഗതവഷകന്
പേറഞ പ്രശസമകായ ഒരു വകാക്കക്ക് ഉണക്ക്, “That's one small step for a man and
one giant leap for a mankind.”നസ്പീല് ആരതസ്ട്രേകാങ്ങുര എഡസത്തിന്. ഇ. ആല്ഡത്തിന്
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ജൂനത്തിയറുര ചനനത്തില് കകാലുകുതത്തിയതപ്പെകാള് അതക്ക് അവര്ക്കക്ക് ലചറത്തിയ കകാല്ലവയ്പക്ക്
ആയത്തിരുനലവങ്കേത്തില് മകാനവരകാശത്തിക്കക്ക് അലതകാരു കുതത്തിചചകാട്ടെമകായത്തിരുന. 46 വര്ഷര
മുമ്പക്ക് അതപ്പെകാതളകാ 11 എന്ന ബഹത്തിരകാകകാശ തപേടകര ചനനത്തിതലെയക്ക് മനുഷരലനലക്കകാണക്ക്
പേറന്നതപ്പെകാള്, ആ ബഹത്തിരകാകകാശ തപേടകതത്തിലന തശഷത്തി ഇന്നക്ക് 46 വര്ഷര
പേത്തിന്നത്തിട്ടെതപ്പെകാള് നമ്മുലട തപേകാക്കറ്റുകളത്തില് ഇരത്തിക്കുന്ന ഒരു സകാധകാരണ ലമകാലലബല്
തഫകാണത്തില്,

സകാര്ട്ടെക്ക്

തഫകാണത്തില്

ഉണക്ക്

എനളളതക്ക്

കകാലെഘട്ടെര

മകാറങ്ങളകാണക്ക്. മകാറതത്തിലന തവഗത അത്ഭുതലപ്പെടുത്തുന്ന തകാണക്ക്.

വരുത്തുന്ന

ഈ മകാറങ്ങലള

കകാണകാന് കഴത്തിയന്ന ഒരു സര്ക്കകാര് തകരളതത്തില് അധത്തികകാരതത്തില് ഉണക്ക് എനളളതക്ക്
തകരളസ്പീയ

യവതസതത്തിലന

ഒരു

ദൃഢനത്തിശയമകാണക്ക്.

അതുലകകാണകാണക്ക്

ഉപേലതരഞടുപകളത്തിലുര പേകാര്ലെലമനക്ക് ലതരലഞടുപകളത്തിലുര എലകാര യവജനത ഈ
ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് നത്തിസസ്പീമമകായ പേത്തിന്തുണ നല്കത്തിയതക്ക് എന്നക്ക് ഞകാന് വത്തിശസസത്തിക്കുന.
ലഡതമകാക്രകാറത്തികക്ക്

ഡത്തിവത്തിഡനക്ക്

എന്നക്ക്

നമള്

വത്തിളത്തിക്കുന്ന

ജനസരഖരകാപേരമകായ

ലെകാഭവത്തിഹത്തിതര നമ്മുലട പ്രതസ്പീക്ഷകള്ക്കക്ക് ചത്തിറകക്ക് വത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. 24 വയസത്തിനക്ക്
തകാലഴയളളവരുലട

ജനസരഖരകാനുപേകാതര

ശതമകാനവര ലലചനയത്തില്

പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള്

ജപ്പെകാനത്തില്

22

32 ശതമകാനവര യ.എസക്ക്.എ.-യത്തില് 33 ശതമകാനവര

ഇനരയത്തില് അതക്ക് 47 ശതമകാനവമകാണക്ക്. ഇനരയകാണക്ക് തലെകാകലത ഏറവര ലഎ.ടത്തി.
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രകാജരമകായത്തി മകാറകാന് തപേകാകുന്നതക്ക് എന്നകാണക്ക് കണക്കുകള് വരക്തമകാക്കുന്നതക്ക്. റഷരയത്തില്
1.3 മത്തിലെരണുര ലലചനയത്തില് 1.9 മത്തിലെരണുര യ.എസക്ക്.എ.യത്തില് 4.5
ആലണങ്കേത്തില് 2018 ആകുതമ്പകാള്

മത്തിലെരണുര

5.2 മത്തിലെരണ് ആളകലള ഈ തമഖലെയത്തിതലെയക്ക്

വരകാപേത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് നമുക്കക്ക് കഴത്തിയലമനളളതകാണക്ക് കണക്കുകള് പേറയന്നതക്ക് . ഇനരയത്തില്
ഈ സകാദരത വലെത്തിയ ലപേകാട്ടെന്ഷരലെകായത്തി നമ്മുലട മുമ്പകാലക നത്തില്ക്കുതമ്പകാള് അതക്ക്
ഏറവര

കൂടുതല്

ഉപേതയകാഗലപ്പെടുതതണതക്ക്

തകരള

സരസകാനമകാലണനളള

കകാരരതത്തില് ആര്ലക്കങ്കേത്തിലുര തര്ക്കമുതണകാ? സമ്പൂര്ണ സകാക്ഷരതലയ സരബനത്തിച്ചക്ക്
അഭത്തിമകാനത്തിക്കുന്ന, കമ്പന്യൂട്ടെര് ലെത്തിററസത്തിലയ സരബനത്തിച്ചക്ക് അഭത്തിമകാനത്തിക്കുന്ന, ഇനര്ലനറക്ക്
ലപേനത്തിതട്രഷലന സരബനത്തിച്ചക്ക് അഭത്തിമകാനത്തിക്കുന്ന… മകാത്രമല മൂനതകകാടത്തി മുപ്പെതക്ക് ലെക്ഷര
ആളകള് തകാമസത്തിക്കുന്ന

ഈ സരസകാനതക്ക് മൂനതകകാടത്തി മുപ്പെതക്ക് ലെക്ഷതതകാളര

ലമകാലലബല് തഫകാണ് കണക്ഷനുര ഉണക്ക് എനപേറയതമ്പകാള് നമ്മുലട ലപേനത്തിതട്രഷന്
എത്ര വലുതകാണക്ക് എനളളതക്ക് മനസത്തിലെകാക്കണര. ഓതരകാ വര്ഷവര അഞ്ചുലെക്ഷര
വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകാണക്ക് കമ്പന്യൂട്ടെറത്തില്
സ്കൂളകളത്തില്നത്തിനര
യവതലെമുറ

പേരത്തിജ്ഞകാനമുളള ആളകളകായത്തി തകരളതത്തിലലെ

പുറതത്തിറങ്ങുന്നതക്ക്. അനനസകാദരതകളളള, ഈ നകാടത്തിലന

അതത്തിതലെയക്ക്

നടന്നടുക്കുന്നതക്ക്

ഉറപവരുതകാന്

ഈ

ഗവണ്ലമനക്ക്

പ്രവര്തത്തിക്കുനണക്ക് എന്നതക്ക് ഒരു വലെത്തിയ വസ്തുതയകാണക്ക്. ഈ മകാനവവത്തിഭവ തശഷത്തി
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മുഴുവന് യൂതറകാപ്പെത്തിതലെയ്ക്കുര അതമരത്തിക്കയത്തിതലെയ്ക്കുര മറക്ക് ഇതരസരസകാന ങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കുര
ഗള്ഫത്തിതലെയ്ക്കുര കയറത്തി അയയകാനുളളതല

എനതലന്നയകാണക്ക്

തുടക്കക്കകാരലന ആത്മകാര്ത്ഥമകായ വത്തികകാരര.

എലന്നതപ്പെകാലലെ ഒരു

ലെകാന്റുര തലെബറുര ലെകാന്ഡക്ക് തലെകാര്ഡുര

ഫണ്ടുമല, ആശയങ്ങളകാണക്ക് ഈ കകാലെഘട്ടെതത്തിലന ഏറവര വലെത്തിയ ലലലെഫക്ക് ബഡക്ക്
എന വത്തിശസസത്തിക്കുന്ന ഒരകാളകാണക്ക് ഞകാന്.
ആ ആശയങ്ങള്
മണത്തില്തലന്ന

തകരളതത്തില് ലമകാട്ടെത്തിടലട്ടെ. ആ ആശയങ്ങള് തകരളതത്തിലന

പൂക്കലട്ടെ.

സരസകാനതത്തിനക്ക്

നമ്മുലട യവതസതത്തിനുര ആശയങ്ങളണക്ക്.

തകരളതത്തിലന

കകായര

ഫലെവര

മണത്തില്തലന്ന
നല്കുന്ന

വത്തിടര്ന്നക്ക്

തരതത്തിതലെയക്ക്

വളര്നവരണലമങ്കേത്തില് അതത്തിനക്ക് പുതത്തിയ സരരരഭങ്ങളണകാകണര.

ഈ
അതക്ക്

മകാറത്തിമകാറത്തിവരുന്ന

സര്ക്കകാരുകള് ഒരുവര്ഷര നസ്പീക്കത്തിവയ്ക്കുന്ന 25,000 വരുന്ന സര്ക്കകാര് തജകാലെത്തിയത്തിലെകാണക്ക്
തകരളതത്തിലലെ

ലചറുപ്പെക്കകാരലന

മുഴുവന്

സസപ്നങ്ങളര

തളച്ചത്തിതടണതക്ക്

എന്ന

ലതറത്തിദകാരണ തത്തിരുതത്തി, പേകരര സരരരഭങ്ങളത്തിതലെയക്ക് അവലന ലലകപേത്തിടത്തിച നടതത്തിയ
സര്ക്കകാര്

ഏലതന്നക്ക്

കകാലെഘട്ടെര

തചകാദത്തിച്ചകാല്

അതത്തിനുളള

മറുപേടത്തിയകാണക്ക്

ലഎകരജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തിയലട സര്ക്കകാലരന്നക്ക് അഭത്തിമകാനതതകാലട നമുക്കക്ക് പേറയകാന്
സകാധത്തിക്കുര.

എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയലട ജയപേരകാജയങ്ങലള സരബനത്തിച്ചക്ക് വലെത്തിയ

തര്ക്കങ്ങള് ഇവത്തിലട നടക്കുനണക്ക്. ഞകാന് അതത്തിതലെയ്ലക്കകാനര കടക്കുന്നത്തില.
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ഒലരകാറക്കകാരരര ഞകാന് പേറയകാര. എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയത്തില് വന്ന നത്തിതക്ഷപേങ്ങതളകാ
അവത്തിലട

പ്രഖരകാപേത്തിക്കലപ്പെട്ടെ

കകാരരങ്ങതളകാ

ഒനമല

എലന്നതപ്പെകാലുളളവലര

ആകര്ഷത്തിച്ചതക്ക്. പേകരര അവത്തിടലത ഏറവര വലെത്തിയ ഒരു പ്രഖരകാപേനര, ആ
എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരള നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിയതത്തിലൂലട തകരളതത്തിലലെ കകാമ്പസത്തില് നത്തിനര ഒരു
വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി സരരരഭകനകാകകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന ലണങ്കേത്തില് ആ വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിക്കക്ക് 20
ശതമകാനര അറനന്സുര 4 ശതമകാനര തഗ്രസക്ക് മകാര്ക്കുര ലകകാടുക്കുലമന്ന വത്തിപവകരമകായ
തസ്പീരുമകാനമകാണക്ക് എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയലട ഏറവര വലെത്തിയ സകസക്ക് എന്നക്ക് ലനഞത്തില്
ലലകവച്ചക്ക്

പേറയകാന്

ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന.

അതമരത്തിക്കയത്തിലലെ

കകാലെത്തിതഫകാര്ണത്തിയയത്തിലലെ തപേകാള് തജകാബ്സത്തിലനയര ക്ലകാരകാ തജകാബ്സത്തിലനയര മകന്
അവരുലട ഗകാതരജത്തില് തുടങ്ങത്തിയ ഒരു കമ്പനത്തി ആപ്പെത്തിള് എന്ന തപേരത്തില് തലെകാകതതകാളര
വളര്ന.

മകാര്കക്ക് സുലകര്ലബര്ഗക്ക് എന്ന ഒരു ലചറുപ്പെക്കകാരന് തഫസ്ബുക്കത്തിലൂലട

തലെകാകതതകാളര

വളരുന.

അതുതപേകാലലെതലന്ന

ബത്തില്തഗറക്ക്സുര

കമതക്രകാതസകാഫ്റ്റുലമകാലക്ക വളര്ന്നതക്ക് അവലരകാനര കുതകകളകായത്തിട്ടെല തുടങ്ങത്തിയതക്ക്.
ഗകാതരജകളത്തിലുര അടുക്കളപറത്തുര തുടങ്ങത്തിയ ലചറത്തിയ സകാപേനങ്ങള് തലെകാകതതകാളര
വളര്ന്നതപ്പെകാള് ഈ ലകകാച തകരളതത്തില് നത്തിനര കുലറ സസപ്നങ്ങള് തലെകാകതതകാളര
വളരകാന് കകാത്തുനത്തില്ക്കുനണക്ക്.

അതത്തിലന പ്രഭവതകനമകായത്തി ഒരു സകാര്ട്ടെക്ക് അപ്പെക്ക്
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വത്തിതലജക്ക്

ആരരഭത്തിക്കകാന്

കഴത്തിഞതക്ക്

തസ്പീര്ച്ചയകായര

അഭത്തിമകാനകരമകായ

തനട്ടെരതലന്നയകാലണന്നക്ക് ഐകരജനകാധത്തിപേതര മുന്നണത്തി സര്ക്കകാര് അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി
പേറയന. ഇനരകാ രകാജരതക്ക് ഒരു സകാര്ട്ടെക്ക് അപ്പെക്ക് തപേകാളത്തിസത്തി ആദരമകായത്തി ലകകാണ്ടുവന്നതക്ക്
ശസ്പീ.

നതരന

തമകാദത്തിയലട

ആന്ധ്രകാപ്രതദശത്തിതലെകാ

കുമകാരത്തി

ഗുജറകാതത്തിതലെകാ

ശസ്പീ.

ജയലെളത്തിതയലട

ചനബകാബു

തമത്തിഴക്ക്നകാട്ടെത്തിതലെകാ

നകായത്തിഡുവത്തിലന
ശസ്പീ.

മകാണത്തികക്ക്

സര്ക്കകാരത്തിലന ത്രത്തിപുരയത്തിതലെകാ അല. ആ സകാര്ട്ടെക്ക് അപ്പെക്ക് തപേകാളത്തിസത്തി ഇനരകാ രകാജരതക്ക്
ആദരമകായത്തി ലകകാണ്ടുവന്നതക്ക് ശസ്പീ. ഉമന് ചകാണത്തി ഭരത്തിക്കുന്ന തകരളതത്തിലെകാണക്ക്. അതത്തിനക്ക്
തനതൃതസര ലകകാടുക്കുന്ന ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ മനത്തി പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാറത്തിനക്ക്
അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാലമന്ന കകാരരതത്തില് തര്ക്കമത്തില. നമ്മുലട യവകാക്കളലട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള
പേരത്തിഹകാരര തജകാബക്ക് ക്രത്തിതയഷന് തലന്നയകാണക്ക്.

അതക്ക് സര്ക്കകാരത്തിനക്ക് മകാത്രമകായത്തി

നല്കകാന് കഴത്തിയത്തില. അവത്തിലട പുതത്തിയ സരരരഭങ്ങള് ഉണകാകണര. ആ സരരരഭങ്ങലള
തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന നയങ്ങളര പേരത്തിപേകാടത്തികളമകായത്തി നമുക്കക്ക് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകണര.
ബഡ്ജറത്തിലന

ഒരു

ശതമകാനര

വത്തിഹത്തിതര

ഇതത്തിനുതവണത്തി

നസ്പീക്കത്തിവചലവന്നക്ക്

പേറയതമ്പകാള് അതത്തിലന പ്രകാധകാനരര നമള് അവത്തിലടയകാണക്ക് മനസത്തിലെകാക്കുന്നതക്ക് .
ഒഡസ്പീഷയത്തില് നത്തിനവന്ന ഒരു കമത്തിറത്തിയലട സത്തിറത്തിരഗത്തില് ഞകാനുര പേലങ്കേടുതത്തിരുന.
നമ്മുലട വരവസകായ വകുപ്പെക്ക് ലസക്രട്ടെറത്തി ശസ്പീ. പേത്തി. എച്ചക്ക്. കുരരന് ഇവത്തിലട ഉണകായ
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തനട്ടെങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് വത്തിശദസ്പീകരത്തിചലകകാടുക്കുതമ്പകാള് അവരുലട കണത്തിലലെ ആദരവക്ക്
അടുത്തുനത്തിന്നക്ക്

ഞകാന്

കണതകാണക്ക്.

342

കമ്പനത്തികളത്തിലെകായത്തി

47,100

ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങളത്തിലെകായത്തി 5,100 തകകാടത്തി രൂപേയലട കയറ്റുമതത്തി ഈ രകാജരതക്ക്
ലടതകകാപേകാര്ക്കക്ക് വഴത്തി നടക്കുനണക്ക്. അടുത മൂന്നക്ക് വര്ഷരലകകാണക്ക് 50,000 പുതത്തിയ
ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള്

അവത്തിലട

ക്രത്തിതയറക്ക്

ലചയ്യകാന്

നമള്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന.

ഇന്തഫകാപേകാര്ക്കക്ക് വഴത്തി ഇരുപേതത്തിനകാലെകായത്തിരതതകാളര ജസ്പീവനക്കകാര് 3,150 തകകാടത്തി
രൂപേയലട

എകക്ക്തപേകാര്ട്ടെക്ക്

നടത്തുനണക്ക്.

ഒരു

കമല്

തസകാണ്

നമള്

പേത്തിന്നത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

നമ്മുലട ഐ.ടത്തി. എകക്ക്തപേകാര്ട്ടെക്ക് ചരത്തിത്രതത്തില് ആദരമകായത്തി

പേതത്തിനകായത്തിരര

കവത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്

തകകാടത്തി

ഈ

ഗവണ്ലമനത്തിലന

കകാലെഘട്ടെ

തത്തിലെകാലണനള്ളതക്ക് അതത്തിലന വസ്തുതകള് പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്ന ആര്ക്കുര തബകാദരര
വരുര.
സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തിലയ സരബനത്തിച്ചക്ക് ഇവത്തിലട പേറയന്ന തവദനകള്, കമ്പന്യൂട്ടെര് നമുക്കക്ക്
അനത്തിവകാരരമകാലണന്നക്ക് വത്തിശസസത്തിക്കലപ്പെടുന്ന ഈ കകാലെഘട്ടെതത്തില് അതക്ക് ഇവത്തിലട
നടപ്പെത്തിലെകാക്കകാന് ശമത്തിച്ചതപ്പെകാള് അതത്തിലനതത്തിലര മുദകാവകാകരര വത്തിളത്തിച്ചവര്.... ഞകാനത്തിനര
ഓര്ക്കുനണക്ക്,

'തജകാലെത്തി

തരൂ

കകകള്ക്കക്ക്

എന്നകായത്തിരുന അന്നലത മുദകാവകാകരര.

ആദരര,

എന്നത്തിട്ടെകാകകാര

കമ്പന്യൂട്ടെര്'

കമ്പന്യൂട്ടെര് മനുഷരന് ലചയ്യുന്ന ഒരുപേകാടക്ക്
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തജകാലെത്തികള്

ഏലറടുതക്ക്

കമ്പന്യൂട്ടെര്തലന്ന

ലചയ്യുനലണനള്ള

മനുഷരനക്ക്

കകാരരതത്തില്

തര്ക്കമത്തില .

പേതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക്

അതത

ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടത്തിക്കുനലവനള്ള വസ്തുത മറചവച്ചക്ക് അതത്തിലനതത്തിലര സമരര നടതത്തിയ ആളകള്....
ആ സമരതത്തിലന സസഭകാവരതലന്നയകാണക്ക് അഞക്ക് വര്ഷക്കകാലെര സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തിലയ
തകകാള്ഡക്ക് തസകാതറജത്തില് വച്ചതപ്പെകാഴുര ഉണകായതക്ക്.

ആ സമരതത്തിലന സസഭകാവര

തലന്നയകാണക്ക്, ഈ നത്തിയമസഭയകതക്ക് ഒരു സമരര നടതത്തിയതപ്പെകാള് ഇതത്തിനകത്തുള്ള
ഒതരലയകാരു

കമ്പന്യൂട്ടെര്തപേകാലുര

വചപുലെര്ത്തുന്നതക്ക്.

അടത്തിചലപേകാളത്തിക്കുന്ന

നയമകാണക്ക്

ഇനര

അതക്ക് നത്തിതഷധകാത്മക സസഭകാവമകാലണനള്ള കകാരരതത്തില് ഒരു

തര്ക്കവമത്തില. ഇടതുപേക്ഷര സമതസതത്തിനുതവണത്തി മുദകാവകാകരര വത്തിളത്തിക്കുനണക്ക്. ഞകാന്
അതത്തിനക്ക് എതത്തിരല.

അനരലന വകാക്കുകള് സരഗസ്പീതരതപേകാലലെ ആസസദത്തിക്കുന്ന ഒരു

കകാലെഘട്ടെലത സരബനത്തിച്ചക്ക് അവര് തത്തിരത്തിച്ചറത്തിതയണതകായ കകാരരര, ആ കകാലെഘട്ടെര
ഇനത്തി വരകാന്തപേകാകുന്നതക്ക് തബകാരബത്തിലൂലടയര തതകാക്കത്തിന്കുഴലെത്തിലൂലടയര അക്രമരകാഷസ്പീയ
തത്തിലൂലടയമല. അതക്ക് ഇനത്തി ഈ നകാട്ടെത്തില് ലകകാണ്ടുവരകാന് തപേകാകുന്നതക്ക് ലടതകകാളജത്തി
യത്തിലൂലടയകായത്തിരത്തിക്കുര.
തത്തിരുവനനപുരതത്തിലന

കകാരണര,

അതമരത്തിക്കയത്തിലുള്ള

ഏലതങ്കേത്തിലുര

ഒരു

മൂലെയത്തിലെത്തിരത്തിക്കുന്ന

ലചറുപ്പെക്കകാരനുര
ലചറുപ്പെക്കകാരനുര

ഒതരസമയരതലന്ന തലെകാകതത്തിലന ഏതക്ക് തകകാണത്തിലുള്ള ഇന്ഫര്തമഷനുര സസ്പീക്കക്ക്
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ലചയ്യണലമങ്കേത്തില് അവലന കയ്യത്തിലുള്ള ശക്തമകായ ഇനര്ലനറക്ക് എന്ന ആയധലത
ഉപേതയകാഗലപ്പെടുത്തുതമ്പകാള് പേണക്കകാരനുര പേകാവലപ്പെട്ടെവനുര ആ തലെകാകതക്ക് തുലെരനകാണക്ക് .
Access to information ഒരകാള്ക്കുര തടയകാന് കഴത്തിയന്നത്തില. No longer ideas and
products are geographically confined. ഒരു മൂലെയത്തില് നത്തിന്നക്ക് നമള് മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്ന
ഒരകാശയര തലെകാകതതകാളര വളരുന്നതക്ക് നമള് കകാണുനണക്ക്. ആ സമതസര നത്തിങ്ങള്
യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

ആഗ്രഹത്തിക്കുനലണങ്കേത്തില്

അവത്തിലട

പേറയന്ന വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങളലട കൂലടയകാണക്ക്.

നത്തിലെനത്തില്തക്കണതക്ക്

ഈ

അവത്തിലട നത്തിങ്ങള് സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക്

ലചതയ്യണതക്ക് ഈ സരരരഭകതസ മത്തിഷലനയര ലചറുപ്പെക്കകാരലന സരരരഭകനകാക്കത്തി
മകാറകാനുള്ള ശമങ്ങലളയമകാണക്ക്. 'When we are behind leapfrog' എന്നക്ക് പേറയകാറുണക്ക്.
പേലെ

കകാരരങ്ങളത്തിലുര

പുറകത്തിലെകാലണങ്കേത്തില്

പേത്തിലന്ന

മറ്റുള്ളവതരകാലടകാപ്പെലമതകാന്

ശമത്തിച്ചകാല് അവര് പേത്തിലന്നയര മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുതമ്പകാള് പേത്തിലന്നയര പുറകത്തിലെകായത്തിരത്തിക്കകാന്
മകാത്രതമ നമുക്കക്ക് കഴത്തിയകയള. അതപ്പെകാള് അവരുലട മുന്നത്തില് നമള് വരണലമങ്കേത്തില്
നമ്മുലട സരസകാനര ഈ സകാദരതകലള ഉപേതയകാഗലപ്പെടുതണര.
നമ്മുലട എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗക്ക് തകകാതളജകളത്തിതലെയക്ക് കടനതപേകാകുന്ന ഈ വര്ഷലത
ബകാച്ചത്തിനക്ക് ഒരു പ്രതതരകതയണക്ക്.

ഇരുപേലതകാന്നകാര നൂറകാണത്തില് ജനത്തിച്ച ആദരലത

ബകാച്ചകാണക്ക് നമ്മുലട തകകാതളജകളത്തിതലെയക്ക് കടക്കകാന് തപേകാകുന്നതക്ക്. അവര് ആദരമകായത്തി
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തകകാതളജത്തിതലെയക്ക് തപേകാകകാന് തപേകാകുന.

അവര് നമ്മുലട തകകാതളജത്തില് പേഠനര

ആരരഭത്തിക്കുതമ്പകാള് ഈ സരസകാനതക്ക് മകാറങ്ങള് ഉണകാകണര. നമ്മുലട തസറത്തിലന
ഒരു ഡത്തിജത്തിറല് തസറകാക്കത്തി മകാറകാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ക് അടത്തിയനരമകായത്തി നമള്
തനതൃതസര

ലകകാടുതക്കണത്തിവരുര.

അടയകാളലപ്പെടുതലുകളണക്ക്.
ലചറുപ്പെക്കകാരന്

അതത്തിലുര

പേട്ടെത്തികജകാതത്തി

ഒന്നകാരക്ലകാസക്ക്

മുതല്

സകാമൂഹരനസ്പീതത്തിയലട

വത്തിഭകാഗക്കകാരനകായ
സ്കൂള്

ഒരുപേകാടക്ക്

ഒരു

പേകാവലപ്പെട്ടെ

വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിലന

മുഴുവന്

കകാലെഘട്ടെങ്ങളത്തിലുര പേഠനവമകായത്തി മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുതമ്പകാള് ഓതരകാ ആറക്ക് മകാസതത്തിതലെകാ
അലലങ്കേത്തില് ഓതരകാ വര്ഷതമകാ പേട്ടെത്തികജകാതത്തിക്കകാരനകാലണന്നക്ക് ലതളത്തിയത്തിക്കുന്നതത്തിനു
തവണത്തിയള്ള സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറക്ക് നല്കുന്നവരുലട മുന്നത്തില് കന്യൂ നത്തില്ക്കുന്ന സരവത്തിധകാനര
അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് ലടതകകാളജത്തിക്കക്ക് കഴത്തിയലമങ്കേത്തില് അതത്തിലന പുല്കകാന് തകരളര
കവകരുലതന്ന അഭത്തിപ്രകായര ലനഞത്തില്കകവച്ചക്ക് പേറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന.
നമ്മുലട തസറത്തിലന ഒരു ഡത്തിജത്തിറല് തസറകാക്കത്തി മകാറ്റുതമ്പകാള്, അതത്തിലന പ്രവര്തന
ങ്ങള്ക്കക്ക് നമുക്കക്ക് തനതൃതസര നല്കകാന് കഴത്തിയതമ്പകാള് അതുണകാക്കുന്ന ഗുണഫലെങ്ങള്
ലചറുതല. അവത്തിലട നമുക്കക്ക് കളയകാന് സമയമത്തില, നത്തിമത്തിഷങ്ങളത്തില. അതുലകകാണക്ക് ഈ
ഗവണ്ലമനത്തിലന

ഐ.ടത്തി.

ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുലമനക്ക്

തസറത്തിലന

ഭരണചക്രര

തത്തിരത്തിക്കകാന്

ശമത്തിക്കുതമ്പകാള് ഒരു ഡത്തിജത്തിറല് തസറകായത്തി എലകാ സകാദരതകളര തകരളതത്തിലുള്ള
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തപ്പെകാള് അതക്ക് മുഴുവന് ഏലറടുതക്ക് ആ പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി മുതന്നകാട്ടുതപേകാകകാന് ഒരു
നത്തിമത്തിഷര തപേകാലുര കളയരുതക്ക്.

അതക്ക് ഗവണ്ലമനത്തിലന പ്രഖരകാപേത്തിത നയങ്ങളകായത്തി

മകാറലട്ടെ. ഒരു രജത്തിതസ്ട്രേഷന് നടത്തുതമ്പകാള്, ഒരു ആപത്തിതക്കഷന് ലകകാടുക്കുതമ്പകാള് എത്ര
സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകളകാണക്ക് നമള് ഹകാജരകാതക്കണത്തിവരുന്നതക്ക്. അതത്തിലന പേത്തിന്നത്തില് നകാര
ലചലെവഴത്തിക്കുന്ന
എത്രയകാണക്ക്;

സമയലമത്രയകാണക്ക്;
അതത്തിലന

അതത്തിലന

പേത്തിന്നത്തിലുണകാകുന്ന

പേത്തിന്നത്തില്

ഡത്തിലലെ

നമ്മുലട

എത്രയകാണക്ക്;

അദസകാനര
അലതകാലക്ക

ചുവപനകാടകളത്തില് കുരുങ്ങത്തിക്കത്തിടക്കുതമ്പകാള് ഇ-ലടതകകാളജത്തി അനനമകായ സകാദരതകള്
നമ്മുലട മുന്നത്തില് തരുതമ്പകാള് തകരളര എനത്തിനകാണക്ക് ഇനത്തിയര മടത്തിചനത്തില്ക്കുന്നതക്ക് .
ഡത്തിജത്തിറല് തസറകായത്തി തകരളലത പേരത്തിപൂര്ണമകായത്തി മകാറകാന് തകരളതത്തിലന എലകാ
സകാദരതകളര

ഉപേതയകാഗലപ്പെടുതകാന്

സകാധകാരണക്കകാരനക്ക്

ലടതകകാളജത്തിയലട

ഗുണഫലെങ്ങള് എത്തുനലവന്നക്ക് ഉറപവരുതകാന് തസ്പീര്ച്ചയകായര ഒരു ഇനര്ലവന്ഷന്
ഗവണ്ലമനത്തിലന ഭകാഗത്തുനത്തിനണകാകണര. അതത്തിനക്ക് ഐ.റത്തി. ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുലമനക്ക് തനതൃതസര
നല്കണലമന്നക്ക് ഞകാന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള സര്വകാത്മനകാ

പേത്തിന്തുണചലകകാണക്ക് ഒരത്തിക്കല്കൂടത്തി തമകാഹന്ദകാസക്ക് കരരചനക്ക് ഗകാനത്തിലയന്ന നമ്മുലട
മഹകാത്മകാ ഗകാനത്തിയലട ഒരു കസകാട്ടുണക്ക്, “The Future depends on what you do
today.” നമ്മുലട ഭകാവത്തി ഇന്നക്ക് നമള് ലചയ്യുന്നതത്തിലന ഡത്തിപ്പെനക്ക് ലചയ്തത്തിരത്തിക്കുന
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ലവനള്ളതകാണക്ക്. അങ്ങലനയകാലണങ്കേത്തില് തകരളതത്തിലലെ ലചറുപ്പെക്കകാരലന ഭകാവത്തി
തശകാഭനമകാണക്ക്. കകാരണര, ആ തശകാഭനമകായ ഭകാവത്തിക്കുതവണത്തി നല കകാരരങ്ങള് ലചയ്യകാന്
ഐകരജനകാധത്തിപേതര മുന്നണത്തിയലട സര്ക്കകാര് ഇന്നക്ക് തകരളതത്തില് അധത്തികകാര
തത്തിലെത്തിരത്തിക്കുനലവന്ന

വസ്തുത

അഭത്തിമകാനതതകാലട

സൂചത്തിപ്പെത്തിചലകകാണക്ക്

ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പേത്തിന്തുണചലകകാണക്ക് ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.
ശസ്പീ. സത്തി. കൃഷ്ണന്: സര്, ചട്ടെപ്രകകാരര യഥകാവത്തിധത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാത
ബഡ്ജറത്തിനുര അതത്തിലന ഭകാഗമകായള്ള ഡത്തിമകാനക്ക് ചര്ച്ചയ്ക്കുര വലെത്തിയ പ്രസക്തത്തിയലണന്നക്ക്
തതകാനന്നത്തില. വരവസകായ വകുപമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ വത്തിഷയങ്ങളകാണക്ക് ഇവത്തിലട ചര്ച്ച
ലചയ്തതക്ക്. ഒരു വരവസകായ തമഖലെയത്തിലുര പുതരകാഗതത്തിയത്തില. പേരമ്പരകാഗത വരവസകായ
തമഖലെകലള പ്രതതരകമകാലയടുതകാല് ഏലതങ്കേത്തിലുര ഒരു വരവസകായതത്തില് പേതതകാ
നൂതറകാ ആളകള്ക്കക്ക് പുതത്തിയതകായത്തി ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കകാനുള്ള അവസരര ഈ
കകാലെത്തുണകായത്തി

എന്നതക്ക്

ഏതക്ക്

റത്തിക്കകാര്ഡക്ക്

പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാലുര

കകാണകാന്

സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.
തകരളതത്തിലലെ പേരമ്പരകാഗത ലചറുകത്തിട വരവസകായ തമഖലെകള് ഉണര്വത്തിലന
കകാലെമകായത്തിരുനലവന്നക്ക് എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് അപറത്തുര
ഇപറത്തുമുള്ള എലകാവരുര എടുത്തുപേറഞ ഒരു കകാരരമകാണക്ക്. എന്നകാല് ഈ കകാലെതക്ക്
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ഓതരകാ വരവസകായങ്ങളര, എലകാതത്തിലനയര സരബനത്തിച്ചക്ക് ഞകാന് പേറയന്നത്തില,
ഏകതദശര മൂന്നക്ക് ലെക്ഷതതകാളര ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് തജകാലെത്തി ലചയവരുന്ന കശുവണത്തി
വരവസകായ തമഖലെലയ സരബനത്തിച്ചക്ക് എനത്തിക്കക്ക് മുമ്പക്ക് ഇവത്തിലട സരസകാരത്തിക്കുകയണകായത്തി.
അവത്തിലട

മത്തിനത്തിമര

കൂലെത്തി

സരബനത്തിച്ചക്ക്

തസ്പീരുമകാനലമടുതതപ്പെകാള്

സസകകാരര

സകാപേനങ്ങലളലകാര ഫകാകറത്തികള് അടചപൂട്ടെത്തി ലതകാഴത്തില് നത്തിതഷധത്തിച.

അതത്തിലന

സരരക്ഷത്തിതക്കണതക്ക് കകാഷന്യൂ തകകാര്പ്പെതറഷനകാണക്ക്.
അടഞകത്തിടക്കുകയകാണക്ക്.

എലകാ ഫകാകറത്തികളര ഇതപ്പെകാള്

ലതകാഴത്തിലുര കൂലെത്തിയര സരരക്ഷത്തിക്കണലമന്നകാവശരലപ്പെട്ടു

ലകകാണക്ക് കശുവണത്തിലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് ലകകാലര ജത്തിലയത്തില് ഇതപ്പെകാഴുര സമരതത്തില്
ഏര്ലപ്പെട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. കശുവണത്തി വരവസകായതത്തില് പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില.
അതത്തില് കൃത്രത്തിമമകായത്തി പ്രതത്തിസനത്തി ഉണകാക്കുകയകാണക്ക് ലചയ്യുന്നതക്ക്.
കകാഷന്യൂ തകകാര്പ്പെതറഷനുര
അതത്തിലലെ

പ്രശ്നര

ചത്തിലെ ഉടമകളര

അതത്തില് പ്രധകാന പേങ്കേക്ക് വഹത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് .

പേരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക്

പേകരര

കകാഷന്യൂ

തകകാര്പ്പെതറഷലന

ലചയര്മകാനകായ ഐ.എന്.റത്തി.യ.സത്തി.-യലട, തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന തനതകാവകായ ശസ്പീ.
ചനതശഖരന് ഇതപ്പെകാള് രകാജത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
കകാരണമകായത്തി
അതദ്ദേഹതത്തിലന

പേറയന്നതക്ക്

വരവസകായ

അതദ്ദേഹര രകാജത്തിവയ്ക്കുന്നതത്തിനക്ക്

വകുപ്പെത്തിതനകാടുര

സര്ക്കകാരത്തിതനകാടുമുള്ള

ചത്തിലെ അഭത്തിപ്രകായ വരതരകാസങ്ങള്, അതദ്ദേഹര പേറയന്നതത്തിനനു
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സരത്തിച്ചക്ക് കകാരരങ്ങള് നടക്കുന്നത്തില എന്നകാണക്ക്. അതപ്പെകാള് ഒരു വരവസകായലത
സരരക്ഷത്തിക്കകാന് ബകാദരതലപ്പെട്ടെ സകാപേനരതപേകാലുര ലകകാണ്ടുനടക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാത
വത്തിധതത്തില് കശുവണത്തിതമഖലെ വലെത്തിലയകാരു പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില് അകലപ്പെട്ടെത്തിരത്തിക്കുക
യകാണക്ക്.

എനകാണക്ക്

ഇതത്തിനക്ക്

ആതലെകാചത്തിതക്കണതകായണക്ക്.
കരുതുന്നതക്ക്.

തപേകാരവഴത്തി?

ഇവത്തിലട

അതത്തിലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്

ഇവത്തിലട എലനങ്കേത്തിലുര പ്രഖരകാപേനര ഉണകാകുലമന്നകാണക്ക്

തകരളതത്തിലലെ മലറകാരു പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ വരവസകായ തമഖലെയകാണക്ക്

കകതറത്തി. ഈ തമഖലെയലട അവസയര വരതരസമല. കകതറത്തിയലട ഉല്പ്പെകാദനര
ഗണരമകായത്തി

കുറയന.

അയയ്ക്കുന്നതകാണക്ക്.
ഇക്കകാലെത്തുണകായത്തി.

കകതറത്തി

വത്തിതദശതതയ്ക്കുള്ള
ഇവത്തിലട

ധകാരകാളമകായത്തി
കയറ്റുമതത്തിയത്തില്

വത്തിറഴത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക്

ഒരു

വത്തിതദശതതയക്ക്

കയറത്തി

ഗണരമകായ

കുറവക്ക്

കകാരണമുണക്ക്,

റത്തിതബറക്ക്

വത്തില്പ്പെനയകാണക്ക്. വര്ഷതത്തില് 101 ദത്തിവസര അനുവദത്തിച്ചത്തിരുന്ന കകതറത്തിയലട
റത്തിതബറക്ക് ഇതപ്പെകാള് 56 ദത്തിവസമകാക്കത്തി കുറച. വത്തില്പ്പെനയത്തിലൂലട റത്തിതബറത്തിനതത്തില്
സകാപേനങ്ങള്ക്കക്ക് ലകകാടുതക്കണ തുക 2011 മുതലുള്ളതക്ക് കുടത്തിശത്തികയകാണക്ക്. അതത്തിലന
ഭകാഗമകായത്തി

ഹകാന്വസ്പീവക്ക്,

ഹകാനകക്ക്

ഉള്ലപ്പെലടയള്ള

സകാപേനങ്ങളര

ഇതപ്പെകാള്

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്. ഇനത്തി ഓണര വരകാന് തപേകാകുന. സഹകരണ സരഘങ്ങതളയര
സകാപേനങ്ങതളയര പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന തത്തിനകാവശരമകായ എലനങ്കേത്തിലുര സകാമ്പതത്തിക
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സഹകായര ലകകാടുക്കകാന് ഗവണ്ലമനക്ക് തയ്യകാറകാകണര. ഇലലങ്കേത്തില് ഓണക്കകാലെത്തുര
കകതറത്തി ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് പേട്ടെത്തിണത്തിയത്തിലെകായത്തിരത്തിക്കുലമന്ന കകാരരതത്തില് യകാലതകാരു
സരശയവമത്തില.
തകരളതത്തിലലെ മകാത്രമല, ബസ്പീഡത്തി വരവസകായര ഒരു തദശസ്പീയ വരവസകായമകാണക്ക്.
ഇതപ്പെകാഴുര 65 ലെക്ഷര ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് ബസ്പീഡത്തി വരവസകായതത്തില് തജകാലെത്തി ലചയ
വരുനണക്ക്. തകരളതത്തില് 42,000 ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് തജകാലെത്തിലചയ വന്നത്തിരുന്ന ദത്തിതനശക്ക്
ബസ്പീഡത്തി സകാപേനതത്തില് ഇന്നക്ക് തജകാലെത്തി ലചയ്യുന്നതക്ക് 5,300 തപേരകാണക്ക്. ബസ്പീഡത്തി
വരവസകായലത

സരബനത്തിച്ചക്ക്

ഒരത്തിക്കല്

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

മുഖരമനത്തി

ഇവത്തിലട

പേറഞതക്ക്, ബസ്പീഡത്തി വരവസകായതത്തിനക്ക് ഒരു സഹകായവര ഗവണ്ലമനക്ക് ലചയ്യത്തില
എന്നകാണക്ക്.

ബസ്പീഡത്തി

വരവസകായതത്തിനക്ക്

ഒരു

സഹകായവര

ലചയ്യത്തിലലന്നക്ക്

വരക്തമകായത്തിക്കഴത്തിഞ. തകകാടതത്തിയര സര്ക്കകാരുലമലകാര അങ്ങലനയകാണക്ക്. പേതക്ഷ
ഗവണ്ലമനക്ക് എനത്തിനകാണക്ക് ഉള്ള വരവസകായലത നശത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ള നത്തിലെപേകാടക്ക്
സസസ്പീകരത്തിക്കുന്നതക്ക്; ഒരു കകാരരര മകാത്രര തനകാക്കത്തിയകാല് മതത്തി. തകരളതത്തില് ബസ്പീഡത്തിക്കക്ക്
നകാളത്തിതുവലര വത്തില്പ്പെന നത്തികുതത്തിയണകായത്തിരുന്നത്തില. ഇവത്തിലട അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാത
ബഡ്ജറത്തിലന ഭകാഗമകായത്തി, ഫത്തിനകാന്സക്ക് ബത്തിലകാണക്ക് എന്നകാണറത്തിയന്നതക്ക്, ബസ്പീഡത്തിക്കക്ക്
പേതത്തിനകാലെര ശതമകാനര വത്തില്പ്പെന നത്തികുതത്തി ചുമതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. അതത്തിലന
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ഫലെമകായത്തി തകരള ദത്തിതനശക്ക് ബസ്പീഡത്തി സകാപേനര മകാത്രര പ്രതത്തിമകാസര 70 ലെക്ഷര രൂപേ
ടകാകക്ക് അടയണര. ഇതകാണക്ക് ബസ്പീഡത്തി വരവസകായതത്തിലന അവസ. അതുതപേകാലലെതലന്ന
ദത്തിതനശക്ക് ബസ്പീഡത്തി സകാപേനതത്തില്നത്തിന്നക്ക് ലപേന്ഷന് പ്രകായര ആകുന്നതത്തിനക്ക് മുന്പേക്ക്
പേത്തിരത്തിഞ തപേകാകുന്നവര്ക്കക്ക് ഒരു ആശസകാസ ലപേന്ഷന് എന്ന നത്തിലെയത്തില് 500 രൂപേ മുന്
ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് നല്കത്തിയത്തിരുന. പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് വളലര പ്രയകാസലപ്പെട്ടെക്ക് ഒരു
ഗഡുകൂടത്തി ഈ ഗവണ്ലമനക്ക് ലകകാടുത്തു. പേതക്ഷ 2013 മകാര്ച്ചക്ക് മകാസര മുതലുള്ള
ആശസകാസ

ലപേന്ഷന്

സരരക്ഷത്തിക്കകാന്,

ഇതപ്പെകാള്

അലലങ്കേത്തില്

ഉള്ളതക്ക്

കുടത്തിശത്തികയകാണക്ക്.

ആ

വരവസകായലത

നത്തിലെനത്തിര്തകാലനങ്കേത്തിലുര

ഗവണ്ലമനത്തിലന

ഭകാഗത്തുനത്തിന്നക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര നടപേടത്തി ഉണകാതകണതകായത്തിട്ടുണക്ക്.
മലറകാരു

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ

വരവസകായര

ഖകാദത്തി

വരവസകായമകാണക്ക് .

തദശസ്പീയ

പ്രസകാനതത്തിലന പേകാരമ്പരരര ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്ന ഒരു വരവസകായമകാണക്ക് ഖകാദത്തി
വരവസകായര. അതത്തിലന സരബനത്തിച്ചക്ക് എനത്തിക്കുമുമ്പക്ക് ഇവത്തിലട പേലെരുര സരസകാരത്തിച
കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. ഖകാദത്തിയത്തില് 39 തകകാടത്തിയലട ഉല്പ്പെകാദനര നടക്കുതമ്പകാള് 89 തകകാടത്തി...
2013-ലലെ

കണക്കകാണക്ക്.

2014-ലലെ

കണക്കക്ക്

തവലറ

വരകാനുണക്ക്.

ഖകാദത്തി

വരവസകായതത്തിനക്ക് സര്ക്കകാര് കുറചകകാശക്ക് മുടക്കുനണക്ക്. പേതക്ഷ അതുലകകാണക്ക് അതത്തിലന
സരരക്ഷത്തിച നത്തിര്തകാന് സകാധത്തിക്കുതമകാ; സകാധത്തിക്കത്തില എന്നക്ക് മനസത്തിലെകാക്കത്തിയതത്തിലന
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ഫലെമകായത്തിട്ടെകാണക്ക്... അതത്തിലുര ഒരു കകാരരമുണക്ക്. ഖകാദത്തി നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതക്ക് സര്ക്കകാരത്തിലന
സഹകായരലകകാണ്ടു മകാത്രമകാണക്ക്. ലെകാഭതമകാ നഷ്ടതമകാ കണക്കകാക്കകാലതയകാണക്ക് ഖകാദത്തി
പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിതക്കണതക്ക്. സര്ക്കകാര് ഒരു ഭകാഗതക്ക് സഹകായര ലകകാടുക്കുന. ഇവത്തിലട
കഴത്തിഞ വര്ഷര ഖകാദത്തിക്കുര കകതറത്തിക്കുര വകാറക്ക് നത്തികുതത്തി ചുമതത്തി. പേത്തിന്നസ്പീടതത്തിനക്ക്
exemption ലകകാടുലതങ്കേത്തിലുര ഇതവണ അതക്ക് വസ്പീണ്ടുര ലകകാണ്ടുവന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
അങ്ങലന നത്തികുതത്തി ചുമതത്തിയതക്ക് ഖകാദത്തിയലട വത്തില്പ്പെന കുറയകാന് ഇടയകാക്കുന.
റത്തിതബറത്തിലനയര

മറ്റുര

കകാരരമുണക്ക്.

ഖകാദത്തിലയ

നത്തിലെനത്തിര്തണലമങ്കേത്തില്

അതത്തിനക്ക്

നവസ്പീകരണര ആവശരമകാണക്ക്. അതുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക് 2014-ലലെ സകാമ്പതത്തിക
അവതലെകാകനതത്തില് ഖകാദത്തി തനരത്തിടുന്ന ലവല്ലുവത്തിളത്തികലള സരബനത്തിച്ചക്ക് പകാനത്തിരഗക്ക്
തബകാര്ഡക്ക് പേറഞത്തിട്ടുണക്ക്. അസരസ്കൃത വസ്തുക്കളലട അഭകാവര, വര്ദത്തിച വരുന്ന
ഉല്പ്പെകാദന ലചലെവക്ക്, യനവല്ക്കരണതത്തിലന അഭകാവര, കുറഞ ഉല്പ്പെകാദന ക്ഷമത,
വത്തിലെകുറഞതുര

കൃത്രത്തിമവമകായ

മകാതനജലമനത്തിലന

അഭകാവര,

എന്നത്തിങ്ങലനയള്ള

കുലറ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളലട
ഉല്പ്പെകാദന

കകാരണങ്ങളകാണക്ക്

കത്തിടമത്സരര,

ലചലെവത്തിലലെ
ഖകാദത്തി

ലപ്രകാഫഷണല്
കവവത്തിധരമത്തിലകായ്മ

വരവസകായര

തനരത്തിടുന്ന

ലവല്ലുവത്തിളത്തിയകായത്തി സകാമ്പതത്തിക അവതലെകാകന റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെത്തില് എടുത്തുപേറഞത്തിട്ടുള്ളതക്ക് .
ഈ

പ്രശ്നങ്ങലളലകാര

തനരലത

ചര്ച്ച

ലചയ്യലപ്പെട്ടെതകാണക്ക്.

അതത്തിലന
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അടത്തിസകാനതത്തിലെകാണക്ക്

ഖകാദത്തിലയ

നത്തിലെനത്തിര്തകാനുര

ഈ

വരവസകായലത

നവസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര തവണത്തിയള്ള പേരത്തിശമതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തി ഗകാനത്തിയനകായ ശസ്പീ.
തഗകാപേത്തിനകാഥന് നകായര് ലചയര്മകാനകായത്തി ഒരു കമത്തിറത്തിലയ രൂപേസ്പീകരത്തിച്ചതക്ക് . ഒരു
ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി പ്രവര്തകന് എനള്ള നത്തിലെയത്തില് ഞകാനുര അതത്തില് അരഗമകായത്തിരുന.
ആ

കമത്തിറത്തിയലട

റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക്

നവസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

120

ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്
തകകാടത്തി

രൂപേയലട

ലകകാടുത്തു.
ഒരു

ഖകാദത്തിലയ

പേകാതക്കജക്ക്...

അതക്ക്

നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിയകാല് ഖകാദത്തിലയ നത്തിലെനത്തിര്തകാനുര സരരക്ഷത്തിക്കുവകാനുര സകാധത്തിക്കുര. ഈ
ഗവണ്ലമനക്ക് രണക്ക് ഘട്ടെങ്ങളത്തിലെകായത്തി 29 തകകാടത്തി രൂപേ ലകകാടുത്തു. അതുതലന്ന
പൂര്ണമകായര
സകാമ്പതത്തിക

ലചലെവഴത്തിക്കലപ്പെട്ടെത്തിട്ടെത്തില.
അവതലെകാകന

ഇതത്തിലന

റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെത്തില്

നത്തിലെനത്തിര്തകാന്
ഒരു

സകാധത്തിച്ചത്തില.

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ

കകാരരര

പേറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് യനവല്ക്കരണതത്തിലന അഭകാവലതക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക്. ഖകാദത്തിലയ
എങ്ങലന യനവല്ക്കരത്തിക്കകാലമന്നതത്തിലന സരബനത്തിച്ചക്ക് അതത്തിലലെകാരു നത്തിര്തദ്ദേശര
വച്ചത്തിരുന. ഇതപ്പെകാള് ഒരു കഴത്തി നൂല് ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക് ഒരു സതഹകാദരത്തി 10,000
തവണ കകലകകാണക്ക് ആ ഇരുമ്പു ചക്രര തത്തിരത്തിക്കണര. ഒരു ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി ഒരു ദത്തിവസര
24 കഴത്തി നൂല് ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കണര. അങ്ങലന വന്നകാല് 30,000 തവണ ഇരുമ്പു ചക്രര
കറക്കത്തിയകാല് മകാത്രതമ ഒരു ലതകാഴത്തിലെകാളത്തിക്കക്ക് ഒരു ദത്തിവസലത ഉല്പ്പെകാദനര നടതകാന്
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സകാധത്തിക്കുകയള.

ഇതത്തില്

മകാറര

വരുതണലമന്നക്ക്

ആവശരലപ്പെടുന.

ചര്ക്കയക്ക്

അര

എച്ചക്ക്.പേത്തി.

എത്രതയകാ

തമകാതട്ടെകാര്

കകാലെമകായത്തി

ഘടത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക്

പേവര്

ഉപേതയകാഗത്തിച്ചകാല് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തിയലട അധസകാനഭകാരര കുറയകാന് സകാധത്തിക്കുര. കസകാളത്തിറത്തി,
ഉല്പ്പെകാദനക്ഷമത
ഖകാദത്തിയത്തില്

തുടങ്ങത്തിയവതപേകാലലെയള്ള

ലചറത്തിയ

തതകാതത്തിലലെകാരു

കുതറ

പ്രശ്നങ്ങള്

യനവല്ക്കരണര

പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന്

ഏര്ലപ്പെടുതത്തിയകാല്...

അധത്തികലമകാനര തവണതത്തില, അര എച്ചക്ക്.പേത്തി തമകാതട്ടെകാര് ഘടത്തിപ്പെത്തിച്ചകാല് മതത്തിയകാകുര. ആ
തരതത്തിലുള്ള നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളടക്കര ശസ്പീ. തഗകാപേത്തിനകാഥന് നകായര് കമത്തിറത്തി റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക്
ഉണകായത്തിട്ടുര

അതക്ക്

അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക്

സര്ക്കകാതരകാ

ബനലപ്പെട്ടെവതരകാ

തയ്യകാറകാകുന്നത്തില. ഖകാദത്തിലയ പൂര്ണമകായര നശത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി ഏതതകാ ഒരു
ഏജന്സത്തി ഇതത്തിനുപേത്തിന്നത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുനലണന്നകാണക്ക് ഞങ്ങള് സരശയത്തിക്കുന്നതക്ക് .
ഖകാദത്തിലയ

സരരക്ഷത്തിക്കകാന്

ഫലെപ്രദമകായത്തിട്ടുള്ള

നടപേടത്തികള്

ഇവത്തിലട

ഉണകാതകണതകായത്തിട്ടുണക്ക്.
നമ്മുലട മറക്ക് വരവസകായങ്ങളലട കകാരരതത്തില്... ഞങ്ങളലട ജത്തിലയത്തിലുള്ള ഒരു
സകാപേനമുണക്ക്, തക്ല ആനക്ക് സത്തിറകാമത്തികക്ക്. കഴത്തിഞ 28 വര്ഷക്കകാലെമകായത്തി ലെകാഭകരമകായത്തി
പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന, ഡത്തിവത്തിഡനക്ക് ലകകാടുക്കുന്ന ഒരു സകാപേനമകാണക്ക്. തനരലത സസകകാരര
തമഖലെയത്തിലെകായത്തിരുന്ന ആ സകാപേനര അടചപൂട്ടെത്തിയതപ്പെകാള് ഗവണ്ലമനക്ക് ഏലറടുതക്ക്
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ലപേകാതുതമഖലെയകാക്കത്തിയതകാണക്ക്. അതത്തിതപ്പെകാള് അടചപൂട്ടെലെത്തിലന വക്കത്തിലെകാണക്ക്. ഇവത്തിലട
ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ മനത്തിതലന്ന ഒരു കകാരരര പേറഞ, അതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തിട്ടുള്ള മകാടകായത്തി
കചനകാ തക്ല സകാപേനതത്തില് തക്ല കമനത്തിരഗുര തപ്രകാസസത്തിരഗുര നത്തിര്തത്തി വയകാന്
തസ്പീരുമകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്നക്ക്. ഈ പേറഞതത്തിനര്ത്ഥര ആ സകാപേനര അടചപൂട്ടെകാന്
തപേകാകുനലവന്നകാണക്ക്. നത്തിങ്ങള് 10 ആളകള്ക്കക്ക് പുതുതകായത്തി ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കുന്നത്തില.
തനരലത പ്രവര്തത്തിച വന്നത്തിരുന്ന സകാപേനങ്ങള്തപേകാലുര അടചപൂട്ടെത്തി ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി
കലള

ലതരുവകാധകാരമകാക്കുന്നതത്തിനക്ക്

തവണത്തിയകാണക്ക്

ഇവത്തിലട

പേരത്തിശമത്തിച

ലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. അതത്തില്നത്തിന്നക്ക് ഗവണ്ലമനക്ക് പേത്തിനത്തിരത്തിയണര. ആ സകാപേനലത
സരരക്ഷത്തിക്കണര.

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികലള

രക്ഷത്തിക്കണര

എന്നക്ക്

ഞകാനത്തിവത്തിലട

ആവശരലപ്പെടുകയകാണക്ക്.
ഐ.ടത്തി. തമഖലെലയക്കുറത്തിചര മറ്റുര പേറഞ. കണ്ണൂര് കസബര് പേകാര്ക്കക്ക്. എലന
മണ്ഡലെതത്തിലലെ എരമര പുല്ലുപേകാറയകാണക്ക് അതത്തിലന സലെര. ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ വരവസകായ
വകുപമനത്തി ആ സലെര സനര്ശത്തിക്കുകയണകായത്തി. മുന് ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക്
അന്നലത

മുഖരമനത്തിയകാണക്ക്

അതത്തിനക്ക്

ശത്തിലെയത്തിട്ടെതക്ക്.

നബകാര്ഡത്തിലന

ഫണക്ക്

അതത്തിനനുവദത്തിച. ചത്തിലെ സകാതങ്കേതത്തിക കകാരണങ്ങളകാല് ഇതപ്പെകാഴുര അതത്തിലന നത്തിര്മകാണ
പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

വലെത്തിയ

പ്രതസ്പീക്ഷതയകാടുകൂടത്തി

യവതസ്പീയവകാക്കള്
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തനകാക്കത്തിക്കണ

ഒരു

അതുമകാത്രമല

ചസ്പീതമനത്തി കസബര് പേകാര്ക്കത്തിലന വത്തിഷയവമുണക്ക്. ഇതുതപേകാലുള്ള

കകാരരതത്തില്

സകാപേനമകായത്തിരുന

സമയബനത്തിതമകായത്തി

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്.

അവത്തിടലത

നടപേടത്തികള്

കകതറത്തി,

കസബര്

പേകാര്ക്കക്ക് .

ഉണകാകുന്നത്തില

എന്നകാണക്ക്

കശുവണത്തി,

ബസ്പീഡത്തി,

ഖകാദത്തി,

തുടങ്ങത്തിയവതപേകാലുളള വരവസകായ തമഖലെകലള ഇതുതപേകാലലെതലന്ന സരരക്ഷത്തിക്കകാന്
സകാധത്തിക്കുര

എന്നക്ക്

നടതത്തിലക്കകാണക്ക്

ഞങ്ങളകാരുര
ആ

പേണത്തിലയടുക്കുന്നവര്ക്കക്ക്

കരുതുന്നത്തില.

വരവസകായലത
സരരക്ഷണര

ആവശരമകായ
സരരക്ഷത്തിക്കകാനുര

നല്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയര

നവസ്പീകരണര
അതത്തില്
ഗവണ്ലമനക്ക്

തയ്യകാറകാകണര എന്നക്ക് ഞങ്ങള് ആവശരലപ്പെടുകയകാണക്ക്.

മറക്ക് വരവസകായ തമഖലെകലള സരബനത്തിച്ചക്ക്, ഇവത്തിലട ലചറുതുര വലുതുമകായ
നത്തിരവധത്തി

വരവസകായ

സകാപേനങ്ങള്

അടചപൂട്ടുകയകാണക്ക്.

ആലരങ്കേത്തിലുര

എവത്തിലടലയങ്കേത്തിലുര ഒരു പുതത്തിയ വരവസകായര തുടങ്ങകാന് ശമത്തിച്ചകാല് അവത്തിലട കവദദ്യുതത്തി
കണക്ഷന് കത്തിട്ടുന്നത്തില, അസരസ്കൃത സകാധനങ്ങള് കത്തിട്ടെകാനത്തില, ഗവണ്ലമനത്തില്നത്തിന്നക്ക്
ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള

സഹകായര

ലെഭത്തിക്കുന്നത്തില.

ഇതത്തിലന

ഫലെമകായത്തി

സരരരഭകര്

മുതന്നകാട്ടുവരകാന് കൂട്ടെകാക്കകാത സകാഹചരരമകാണക്ക് ഇവത്തിലട നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതക്ക് . ഈ
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ഗവണ്ലമനത്തിലന

കകാലെതക്ക്

വരവസകായങ്ങലള

അവയലട

ശശകാനഭൂമത്തിയകാക്കത്തി

മകാറകാനത്തിടയകാക്കുന്ന നടപേടത്തികളകാണക്ക് സസസ്പീകരത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് . അതത്തില്നത്തിന്നക്ക്
പേത്തിനത്തിരത്തിയകാന് ഗവണ്ലമനക്ക് തയ്യകാറകാകണര എന്നക്ക് ഞകാന് ആവശരലപ്പെടുകയകാണക്ക്.
സര്ക്കകാരത്തിലന തനട്ടെങ്ങള് ഉദ്തഘകാഷത്തിചലകകാണക്ക് പേലെ ലമമ്പര്മകാരുര ഇവത്തിലട
പ്രസരഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്. അതത്തില് തര്ക്കങ്ങളത്തില. സര്ക്കകാരത്തിലന തനട്ടെങ്ങള് പേറയര. പേതക്ഷ
അങ്ങലന

പേറയതമ്പകാള്

ഏലതങ്കേത്തിലുര

രണക്ക്

ലതരലഞടുപ്പെത്തില്

ഭൂരത്തിപേക്ഷര

കത്തിട്ടെത്തിലയന്നതക്ക് മകാത്രര തനകാക്കത്തിയകാല് തപേകാര. സകാധകാരണ ജനങ്ങള്ക്കക്ക് അവരുലട
നത്തിതരജസ്പീവത്തിതവമകായത്തി, സകാമൂഹര ജസ്പീവത്തിതവമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളത്തില് എനക്ക്
തനട്ടെമുണകാക്കകാന്

സകാധത്തിച?

മുന്കകാലെങ്ങളത്തിലുള്ള

സക്കൗകരരങ്ങള്തപേകാലുര

നഷ്ടലപ്പെട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന, നത്തിതരജസ്പീവത്തിതര മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപേകാകകാന് സകാധത്തിക്കകാത
ഒരു സകാഹചരരമുണകാക്കത്തി ഏലതങ്കേത്തിലുലമകാരു ലതരലഞടുപ്പെത്തിലലെ വത്തിജയരലകകാണ്ടുമകാത്രര
സര്ക്കകാരത്തിനക്ക് തനട്ടെങ്ങളകാണക്ക് എന്നക്ക് ഉദ്തഘകാഷത്തിച്ചകാല് തകരളതത്തിലലെ ജനങ്ങള് അതക്ക്
അരഗസ്പീകരത്തിക്കകാന് തപേകാകുന്നത്തില എനകൂടത്തി വരക്തമകാക്കത്തിലക്കകാണക്ക് ഞകാന് എലന
വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
ശസ്പീ.

വത്തി.

ഡത്തി.

സതസ്പീശന്:

സര്,

ഞകാന്

ഇക്കൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്. അതത്തിനക്ക് പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ നകാലെക്ക് കകാരണങ്ങളണക്ക്, കഴത്തിഞ നകാലെക്ക്
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വര്ഷമകായത്തി

നമ്മുലട

വത്തിമുക്തമകാക്കകാനുളള
ഉണകായതക്ക്.

ലപേകാതുതമഖലെകാ

വരവസകായ

സകാപേനങ്ങലള

അഴത്തിമതത്തി

പേരത്തിശമമകാണക്ക് വരവസകായ വകുപമനത്തിയലട ഭകാഗത്തുനത്തിന്നക്ക്

കൃതരമകായ ഓഡത്തിറത്തിരഗത്തിലൂലട, ഇ-ലടന്ണര്, ഇ-തപേയ്ലമനക്ക്

തുടങ്ങത്തിയ

സരവത്തിധകാനങ്ങളത്തിലൂലട സുതകാരരമകായത്തി കകാരരങ്ങള് ലകകാണ്ടുതപേകാകകാന് വരവസകായ
വകുപ്പെത്തിനക്ക് കഴത്തിഞ. രണകാമലത കകാരരര, പേകാരത്തിസത്തിതത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് ഉണകാക്കുന്ന
ഒരു വരവസകായവര തകരളതത്തില് തവണകാലയന്ന വരവസകായ വകുപമനത്തിയലട
ധസ്പീരമകായ

നത്തിലെപേകാടക്ക്.

മൂന്നകാമതകായത്തി,

സകാര്ട്ടെക്ക്അപേക്ക്

സരരരഭങ്ങള്ക്കുളള

തപ്രകാല്സകാഹനതത്തിലൂലട നമ്മുലട രകാജരതത്തിനക്ക് മകാതൃകയകായ പുതന് സരരരഭകലര
തപ്രകാല്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്. നകാലെകാമതകായത്തി, ലഎ.ടത്തി. വത്തികസനര ഒരു
ജരപേക്ക് ഉണകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് തകരളതത്തില്, വളലര വത്തിപവകരമകായ ഒരു മകാറമകാണക്ക്
അതക്ക്. മറക്ക് സരസകാനങ്ങലളക്കകാള് വളലര പേത്തിന്നത്തില് നത്തിന്നത്തിരുന്ന തകരളതത്തില് ഇക്കൗ
കകാലെഘട്ടെതത്തിലുണകായ ലഎ.ടത്തി. വത്തികസനര, തകരളതത്തിലന വരവസകായ വത്തികസനര
നമ്മുലട എലകാവരുതടയര ഒരു സസപ്നമകാണക്ക്.

എനകാണക്ക് തകരളതത്തിലന വരവസകായ

വത്തികസനതത്തിനുളള തടസങ്ങള്ള്ഃ ഒന്നക്ക്, തകരളതത്തിലന പ്രതതരകതകള് തലന്ന.
നമുക്കറത്തിയകാര, ലലഹതറഞത്തില് - വളലര കര്ശനമകായ 1980-ലലെ വനസരരക്ഷണ
നത്തിയമര, ഇടനകാട്ടെത്തില് എത്തുതമ്പകാള് - ലനല്വയല് നസ്പീര്തട നത്തിയമര, തസ്പീരപ്രതദശതക്ക്
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എത്തുതമ്പകാള് - അവത്തിലട സത്തി.ആര്.ഇസഡത്തിലന കര്ശനമകായ നത്തിബനനകള്.
തകരളതത്തിലലെ

ഭൂമത്തിയലട

75

ശതമകാനവര

തലെകാക്കക്ക്

ഇക്കൗ

ലചയ്യലപ്പെട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ബകാക്കത്തിയളള 25 ശതമകാനര സലെതക്ക് മകാത്രതമ വരവസകായങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര
ആതലെകാചത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകയളളൂ.

തകരളതത്തില് വരകാപേകമകായത്തി ഉണകായത്തിരത്തിക്കുന്ന

ജലെതസകാതസ്സുകള്, അതുകൂടകാലത തകരളതത്തിലന high density of population ഉയര്ന്ന

ജനസകാനത

പേരത്തിമത്തിതത്തികളലട
കകാരരങ്ങളകാണക്ക്.

ഇവലയകാലക്ക

അതത്തിര്തത്തികള്
അതപ്പെകാള്

നമ്മുലട

വരവസകായ

നത്തിശയത്തിക്കുന്ന

നമുക്കക്ക്

ചത്തിലെ

വത്തികസനതത്തിലന

ഏറവര

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ

മുന്ഗണനകള്

തവണര,

ചത്തിലെ

പ്രതതരകതകള് തവണര, നമ്മുലട ഭൂമത്തിശകാസപേരമകായ പ്രതതരകതകള് പേരത്തിഗണത്തിചര
പ്രകാതദശത്തിക
തകരളതത്തിലന

വത്തിഭവങ്ങലള

ഉപേതയകാഗലപ്പെടുതത്തിയമുളള

വരവസകായ

കണ്ലവന്ഷണലെകായ,

വത്തികസനതത്തിനക്ക്

പേരമ്പരകാഗതമകായ

നമ്മുലട

ഒരു

മുന്ഗണനകാക്രമര

ഉണകാതയ

മതത്തിയകാകൂ.

വരവസകായ

നയതത്തിനക്ക്

യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങളലട അടത്തിതറയത്തില് നത്തിനലകകാണ്ടുളള സമഗ്രമകായ ഒരു മകാറതത്തിലൂലട
മകാത്രതമ തകരളതത്തില് വരവസകായ വത്തികസനര സകാധരമകാകൂ. വത്തിജ്ഞകാനകാധത്തിഷ്ഠത്തിത
വരവസകായര, ഭക്ഷരസരസരണ പേദതത്തികള്, മറ്റു സരസകാനങ്ങള് വളലരയധത്തികര
മുതന്നകാട്ടുതപേകായത്തി റവനന്യൂതഗ്രകാതക്ക് ഉണകാക്കത്തിയ സര്വസ്പീസക്ക് ഇന്ഡസ്ട്രേത്തി തുടങ്ങത്തിയ
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കകാരരങ്ങളത്തില്

കൂടുതല്

തകനസ്പീകരണര

നടതകാന്

നമ്മുലട

വരവസകായ

വത്തികസനനയതത്തിനക്ക് കഴത്തിയണര. ഇവത്തിലട എലന സഹപ്രവര്തകന് ശസ്പീ. ഷകാഫത്തി
പേറമ്പത്തില് ഡത്തിതമകാഗ്രകാഫത്തിക്കക്ക് ഡത്തിവത്തിഡനത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

സൂചത്തിപ്പെത്തിച.

നമലളലകാര

ലചറുപ്പെതത്തില് പേഠത്തിച്ചതക്ക് ജനസരഖര വലെത്തിയ തദകാഷമകാണക്ക് എന്നകാണക്ക്.

ഇന്നക്ക് ആ

ജനസരഖരയകാണക്ക് നമ്മുലട രകാജരതത്തിലന ഏറവര കരുതകായത്തി മകാറുന്നതക്ക്. 20-20-യത്തില്
അലലങ്കേത്തില് 20-30-യത്തില് ഇന്ഡര തലെകാകതത്തിലന ലനറുകയത്തില് എത്തുര എന
പ്രവചത്തിക്കുന്നവര്,

ഒരു കകാലെതക്ക് ഇതക്ക് പേകാമ്പകാട്ടെത്തികളതടയര, ധര്മക്കകാരുതടയര

രകാജരലമന്നക്ക് വത്തിളത്തിച്ചക്ക് നമലള അധത്തിതക്ഷപേത്തിച്ച വകാള്സ്ട്രേസ്പീറത്തിലലെ പ്രവകാചകരകാണക്ക്,
അതത്തിലന

അടത്തിസകാനര

നമ്മുലട

മനുഷരശക്തത്തിയകാണക്ക്.

അതകാണക്ക്

നമ്മുലട

ഡത്തിതമകാഗ്രകാഫത്തിക്കക്ക് ഡത്തിവത്തിഡനക്ക്. ആ മനുഷരശക്തത്തിലയ, ആ യവശക്തത്തിലയ എങ്ങലന
നമുക്കക്ക് കര്മനത്തിരതമകാക്കകാന് കഴത്തിയര. കര്മനത്തിരതമകാകകാത, കഴത്തിവകളത്തിലകാത,
പ്രവര്തത്തിക്കകാത

ഒരു

യവശക്തത്തിലകകാണക്ക്

നമുക്കക്ക്

എനകാണക്ക്

പ്രതയകാജനര.

അലതങ്ങലനയകാണക്ക് ഡത്തിതമകാഗ്രകാഫത്തിക്കക്ക് ഡത്തിവത്തിഡനകാകുന്നതക്ക്.

ആ യവശക്തത്തിലയ

ഫലെപ്രദമകായത്തി കര്മനത്തിരതമകാക്കകാനുളള പേദതത്തികള് തവണര.

നമുക്കക്ക് അതത്തിനുളള

ഏറവര പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ കകാരരര സത്തില്ഡക്ക് മകാന്പേവര് ലഡവലെപ്ലമനക്ക് ആണക്ക്.

ആ

സത്തില്ഡക്ക് ആയത്തിട്ടുളള ആളകള്ക്കക്ക് പേരത്തിശസ്പീലെനര ലകകാടുതക്ക് അവലര പ്രകാപ്തരകാക്കകാനുളള
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സരവത്തിധകാനങ്ങള്

തവണര.

ലവകാതക്കഷണല്

വത്തിദരകാഭരകാസലത

വത്തികസനവമകായത്തി കൂട്ടെത്തിതയകാജത്തിപ്പെത്തിക്കുവകാന് നമുക്കക്ക് കഴത്തിയണര.

വരവസകായ

കര്മനത്തിരതമകായ

യവതസര എനപേറയന്നതക്ക്, ലലവദഗരമുളള ലതകാഴത്തിലുകള് അറത്തിയകാവന്ന ഒരു വലെത്തിയ
സരവത്തിധകാനമകാണക്ക്.

അതത്തിനകായത്തി നമ്മുലട സരസകാനതക്ക് ഒരു ലടകത്തിക്കല് ടകാലെനക്ക്

ബകാങ്കേക്ക് രൂപേസ്പീകരത്തിക്കണര എനളള നത്തിര്തദ്ദേശര ഞകാന് ഇക്കൗ സഭയലട മുന്പേകാലക
സമര്പ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്. നമുക്കറത്തിയകാര, 1/10 മലെയകാളത്തികള് തകരളതത്തിനക്ക് പുറതക്ക്
ജസ്പീവത്തിക്കുന്നവരകാണക്ക്.

തലെകാകര മുഴുവന് ഇന്നക്ക് ആവശരലപ്പെടുന്നതക്ക് ലലവദഗരമുളള

ആളകലളയകാണക്ക്, കര്മനത്തിരതമകായ യവതസലതയകാണക്ക്. നമ്മുലട സരസകാനതക്ക്
മകാത്രമല, രകാജരതത്തിലന വത്തിവത്തിധ ഭകാഗങ്ങളത്തില് മകാത്രമല, തലെകാകതത്തിലന വത്തിവത്തിധ
ഭകാഗങ്ങളത്തിതലെയക്ക് ഇക്കൗ മനുഷരശക്തത്തിലയ കയറ്റുമതത്തി ലചയ്യകാന് കഴത്തിയകാവന്ന തരതത്തിലുളള
അതത്തിശക്തമകായ ഒരു ലടകത്തിക്കല് ടകാലെനക്ക് ബകാങ്കേക്ക്, നമ്മുലട ഭകാവത്തി പ്രതസ്പീക്ഷകള്ക്കക്ക്
ചത്തിറകുകള് ലവയ്പത്തിക്കുര എനളള കകാരരതത്തില് സരശയമത്തില.
നമ്മുലട ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള്
നമുക്കക്ക്

ആ

കകാരരതത്തില്

ലപേകാതുതമഖലെകാ
യകാലതകാരു

സകാപേനങ്ങലള

സരശയവമത്തില.

ഇങ്ങലന തപേകായകാല് മതത്തിതയകാ?
പുന:സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കണര

അവലയ

അപ്തഗ്രഡക്ക്

എന്ന

ലചയ്യകാന്,

കകാലെതത്തിനനുസരത്തിച്ചക്ക് മകാറകാന് നല ലടതകകാളജത്തിക്കല് പേകാര്ട്ണര്മകാലര തവണര.
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ആതഗകാള വരകാപേകമകായത്തി സകാതങ്കേതത്തിക ലലവദഗരര ലകകാണ്ടുവന്നക്ക് നമ്മുലട ഉല്പ്പെകാദനവര,
ഉല്പ്പെകാദനക്ഷമതയര

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുളള

നടപേടത്തികള്

തവണര.

തകരളതത്തില്

ലപേകാതുതമഖലെകാ വരവസകായങ്ങളലട തടസമകായത്തി നത്തിന്നതക്ക് ലതകാഴത്തില് തമഖലെയത്തിലുണകായ
തര്ക്കങ്ങളര

മത്തിലെത്തിറനക്ക്

തട്രഡക്ക്

യൂണത്തിയനത്തിസവമകാലണങ്കേത്തില് ,

കഴത്തിഞ

നകാലു

വര്ഷക്കകാലെര ലപേകാതുതമഖലെകാ വരവസകായ തമഖലെയത്തില് നത്തിന്നക്ക് , ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട
ഭകാഗത്തുനത്തിന്നക്ക്

ഒരു

സഹകരണമകാണക്ക്

എതത്തിരത്തിട്ടെ

ശബ്ദരതപേകാലുര

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട

ഉണകായത്തിട്ടെത്തില.

ഭകാഗത്തുനത്തിനര

പൂര്ണമകായ

ഗവണ്ലമനത്തിനുണകായതക്ക്.

തകരളതത്തിലന ആ പേഴയ കറുത ചരത്തിത്രര, മത്തിലെത്തിറനക്ക് തട്രഡക്ക് യൂണത്തിയനത്തിസമകാണക്ക്
തകരളതത്തിലുളളതക്ക്

എന്നതക്ക്

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

അതക്ക്

അനുകൂലെമകായ

ഒരു

അനരസ്പീക്ഷമകാണക്ക്. ആ അനുകൂലെമകായ അനരസ്പീക്ഷലത സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദരലകകാണ്ടുര,
ലപ്രകാഫഷണലെത്തിസരലകകാണ്ടുര എങ്ങലന ലപേകാതുതമഖലെകാ വരവസകായ സകാപേനങ്ങലള
മത്തികവറതകാക്കത്തി

മകാറകാന്

അതുതപേകാലലെതലന്ന

കഴത്തിയലമന്നക്ക്

തകരളകാ

പേരത്തിതശകാധത്തിക്കലപ്പെതടണ

മകാതനലജ്മെനക്ക്

തകഡര്

സമയമകാണക്ക് .

രൂപേസ്പീകരത്തിക്കണര.

മത്തികച്ച

മകാതനജര്മകാതരയര, മത്തികച്ച ലടലകകാക്രകാറ്റുകതളയര, ആ തകരളകാ മകാതനലജ്മെനക്ക് തകഡറത്തില്
ലകകാണ്ടുവന്നക്ക് അവലര ഇക്കൗ ലപേകാതുതമഖലെകാ വരവസകായ സകാപേനങ്ങളലട തലെപ്പെതക്ക്
നത്തിയമത്തിച്ചക്ക് ആതഗകാളവരകാപേകമകായത്തി ലടതകകാളജത്തിക്കല് പേകാര്ട്ണര്മകാലര അതനസഷത്തിച്ചക്ക്,
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കൃതരമകായ

ലപ്രകാഫഷണലെത്തിസര

ഇക്കൗ

തമഖലെയത്തില്

ലകകാണ്ടുവന്നക്ക്

നമ്മുലട

ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങലള ഏതക്ക് സസകകാരര തമഖലെയത്തിലുളള കമ്പനത്തികളമകായര,
സകാപേനങ്ങളമകായര മല്സരത്തിക്കുവകാന് അവലര പ്രകാപ്തരകാക്കുക എനളളതകാണക്ക് നമുക്കക്ക്
കരണസ്പീയമകായത്തിട്ടുളള ഏറവര പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ കകാരരര. ചത്തിലെ ലടതകകാളജത്തി പേകാര്ട്ണര്മകാര്
നമുക്കക്ക് ഉണകായത്തിട്ടുണക്ക്. ലടല്കക്ക് കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് എന്.ടത്തി.പേത്തി.സത്തി.യമകായത്തി ധകാരണകാപേത്രര വച്ചക്ക് ഒരുമത്തിച്ചക്ക് തപേകാകുകയകാണക്ക്. എന്.ടത്തി.പേത്തി.സത്തി.-യമകായത്തി ഒരു
തജകായത്തിനക്ക് ലവഞസര് ഉണകായതത്തിലന ഗുണര ലടല്കക്ക് -നക്ക് കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുതണകാ;

ലടല്കക്ക്

വലെത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാലണന്നക്ക് ശസ്പീ. തജകാസക്ക് ലതറയത്തില് ഇവത്തിലട സൂചത്തിപ്പെത്തിച.
അങ്ങലനയളള സകാതങ്കേതത്തികമകായ സഹകരണമല. ആ സകാതങ്കേതത്തികമകായ സഹകരണര
ഉറപ വരുത്തുതമ്പകാള് അവര് എത്ര ഇന്ലവസക്ക് ലചയ്യുര, അലലങ്കേത്തില് അവര് എന്തു
സഹകായമകാണക്ക് നമുക്കക്ക് നല്കുന്നതക്ക്, ലടതകകാളജത്തിക്കല് അസത്തിസന്സക്ക് ആതണകാ,
ഫത്തിനകാന്ഷരല് അസത്തിസന്സക്ക് ആതണകാ, ഏതകാണക്ക് നല്കുന്നതക്ക് എന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്
കൃതരമകായ നത്തിര്വചനര നമുക്കുണകാകണര.

ലടല്കക്ക്-എന്.ടത്തി.പേത്തി.സത്തി. തജകായത്തിനക്ക്

ലവന്ചസര് ഒരു ലഫയത്തിലുവര് ആണക്ക്. അതരര മകാതൃകകളല നമുക്കക്ക് ഇക്കൗ രരഗതക്ക്
ഉണകാതകണതക്ക്.

സരരരഭകരകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുവരുന്ന

ആളകള്ക്കക്ക്

കൃതരമകായ

മകാര്ഗനത്തിര്തദ്ദേശര

ഉണകാകണര.

ഗുജറകാതക്ക്,

മഹകാരകാഷ

തുടങ്ങത്തിയ
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സരസകാനങ്ങളത്തിലലെതപേകാലലെ, ഒരു വരവസകായ സരസകാരര നമ്മുലട രക്തതത്തിലെത്തില,
അവരുലട രക്തതത്തിലെതുണക്ക്.
ഇടതരര

വരവസകായങ്ങളര

അവത്തിലട അവര് ഓതരകാ ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയര
ലകകാണ്ടുതപേകാകുന്നതക്ക്

തനകാക്കത്തിനത്തില്ക്കകാന് മകാത്രതമ കഴത്തിയകയളളൂ.

നമുക്കക്ക്

ലചറുകത്തിട-

അത്ഭുതതതകാടുകൂടത്തി

ഇവത്തിലട നമ്മുലട ആളകള്ക്കക്ക്

അതറത്തിയത്തില, അവര്ക്കക്ക് കൃതരമകായ ലലഗഡന്സത്തില. 25 -ഒകാ,

50 -ഓ ലെക്ഷര രൂപേ

ലക.എഫക്ക്.സത്തി. തപേകാലുളള ധനകകാരര സകാപേനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നക്ക് ആദരര കടലമടുക്കുര,
എന്നത്തിട്ടെക്ക് നഗരങ്ങളത്തില് 1000 മുതല് 2000 വലര സസയര്ഫസ്പീറക്ക് ഉള്ള ഓഫസ്പീസക്ക് വകാങ്ങുര,
ഇക്കൗ ബത്തിസത്തിനസത്തിനക്ക് ഓഫസ്പീസക്ക് തവണതമകാ എനതപേകാലുര അവര് അതനസഷത്തിക്കുകയത്തില .
ആ ഓഫസ്പീസക്ക് സക്ക്പത്തിറക്ക്
തഫകാണ്

എയര്കണസ്പീഷണര് വച്ചക്ക്,

കറങ്ങുന്ന കതസര വച്ചക്ക്, നകാലെക്ക്

കണകക്ക് ലചയ്തക്ക്, പേതക്ക് സകാഫത്തിലന വചകഴത്തിയതമ്പകാതഴക്കുര ഉല്പ്പെകാദനര

തുടങ്ങകാനുളള വര്ക്കത്തിരഗക്ക് കരകാപ്പെത്തിറല് കയ്യത്തിലുണകാകുകയത്തില . കയ്യത്തിലുള്ള കകാശുമുഴുവന്
ഇക്കൗ എസകാബത്തിഷക്ക്ലമനക്ക് തകകാസസഴത്തി ലചലെവകാകുര.

ആറുമകാസര കഴത്തിയതമ്പകാള്

ലക.എഫ.സത്തി.-തയകാ,

ബകാങ്കുകതളകാ

ധനകകാരരസകാപേനങ്ങതളകാ,

കഴുതത്തിനക്ക്

പേത്തിടത്തിക്കുതമ്പകാള് തുടക്കരതപേകാലുര കുറത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകാലത ആ വരവസകായ സരരരഭര
അവസകാനത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ഒരു

വരവസകായര

തുടങ്ങുന്നതത്തിനുമുന്പുളള

തകകാസക്ക്

അനകാലെത്തിസത്തിസക്ക്, കൃതരമകായ ഒരു വയബത്തിലെത്തിറത്തി മകാതനജക്ക്ലമനക്ക്, ഇലതകാനര നമ്മുലട
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പുതത്തിയ സരരരഭകരുലട മനസത്തിലെത്തില, അലലങ്കേത്തില് അവര്ക്കകാവശരമകായ തരതത്തിലുളള
ഒരു മകാര്ഗനത്തിര്തദ്ദേശര നമ്മുലട ഭകാഗത്തുനത്തിന്നക്ക് ലകകാടുക്കുന്നത്തില.
കടലക്കണത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുര,

ആത്മഹതരയത്തിതലെയ്ക്കുര

പേലെരുര വലെത്തിയ

തപേകാകുകയര

ലചയ്യുതമ്പകാള്,

തകരളലതക്കുറത്തിചള്ള നത്തിഗമനര എനകാലണനവച്ചകാല്, തകരളതത്തില് വരവസകായര
തുടങ്ങകാന് പേറത്തിയ സലെമല.

തകരളതത്തില് വരവസകായര തുടങ്ങകാന് പേറകാഞത്തിട്ടെല,

പുറത്തു തപേകായത്തിക്കഴത്തിഞകാല് ഒരു കരകാബത്തിനത്തില് മകാത്രര ഇരുനലകകാണക്ക്, ഒരു സ്റ്റൂളത്തില്
തഫകാണുമകായത്തി ഇരുനലകകാണക്ക്, ഒരു ഓഫസ്പീസുതപേകാലുമത്തിലകാലത തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനക്ക്
രൂപേയലട ഉല്പ്പെകാദനര വത്തിദൂരങ്ങളത്തിലുളള ഫകാകറത്തികളത്തില് ഉണകാക്കുകയര അതത്തിലന
മകാര്ക്കറക്ക്

ലചയ്യുകയര

എസകാബത്തിഷക്ക്ലമനക്ക്
ബത്തിസത്തിനസക്ക്

ലചയ്യുന്ന,

തകകാസക്ക്

ലചയ്യുന്ന

പേകാരകാലഫര്തണലെത്തിയയലട

ഏറവര

ഒട്ടുമത്തിലകാലത,

ഏറവര

സരവത്തിധകാനങ്ങളണക്ക്.
ആവശരമത്തില,

തകകാസക്ക്

ഭരഗത്തിയകായത്തി,

എലകാ

അതരര

ഇഫകസ്പീവക്ക്

ആയത്തിട്ടുളള,
ലെകാഭകരമകായത്തി

ബത്തിസത്തിനസത്തിനുര

കൃതരമകായ

ഇക്കൗ

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്

ലചറുപ്പെക്കകാര്ക്കക്ക് ലകകാടുക്കകാന് നമുക്കക്ക് കഴത്തിയണര.
അതുതപേകാലലെ

കശുവണത്തി

വത്തികസന

തകകാര്പ്പെതറഷനുമകായത്തി

ബനലപ്പെട്ടെ

തര്ക്കങ്ങള് പേരത്തിഹരത്തിക്കണര. പേതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക് കശുവണത്തിലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്
ആ തമഖലെലയ ആശയത്തിച്ചകാണക്ക് ജസ്പീവത്തിക്കുന്നതക്ക്.

അവര്ക്കക്ക് കശുവണത്തി കൃതരമകായത്തി
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ഇറക്കുമതത്തി

ലചയ്തക്ക്

തജകാലെത്തിയണകാക്കത്തിലക്കകാടുക്കുകലയന്നതക്ക്

ഗവണ്ലമനത്തിലനയര

കശുവണത്തി തകകാര്പ്പെതറഷലനയര ചുമതലെയകാണക്ക്. തര്ക്കങ്ങളര പേരകാതത്തികളമുണകാകകാര.
ആ പേരകാതത്തികളര തര്ക്കങ്ങളര പേരത്തിഹരത്തിച്ചക്ക് അവര്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തില്ദത്തിനങ്ങള് പേരമകാവധത്തി
ഉണകാക്കത്തിലക്കകാടുക്കുകലയനള്ളതകാണക്ക് നമ്മുലട പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ പേര്പ്പെസക്ക്. ആ ലെക്ഷരര
സകാധത്തിതമകാക്കകാനുള്ള

ശമങ്ങള്

ഗവണ്ലമനത്തിലന

ഭകാഗതക്ക്

നത്തിനമുണകാകണര.

അതുതപേകാലലെ കയര്, ലലകതറത്തി, ഖകാദത്തി തുടങ്ങത്തിയ പേരമ്പരകാഗത വരവസകായങ്ങള്ക്കക്ക്
കൂടുതല്

പേരത്തിരക്ഷ

തവണര.

ഇക്കൗ

തമഖലെയത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ആളകള്

പേത്തിന്മകാറത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. കയര് വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലെല വരുന്നലതങ്കേത്തിലുര
ലലകതറത്തിതയയര
തപേകാകുവകാന്

ഖകാദത്തിതയയരപ്പെറത്തി
പേറത്തില.

പേറയതമ്പകാള്

ഇക്കൗ

കയറത്തിലനപ്പെറത്തി

തമഖലെയത്തില്

പേറയകാലത

യനവല്ക്കരണവര

നവസ്പീകരണമുണകാക്കുകയര പുതത്തിയ ഡത്തിലലസനുര മകാര്ക്കറത്തിരഗത്തിനക്ക് പുതത്തിയ തനങ്ങള്
ലമനയകയര തവണര.
തറകാളകാണക്ക്

പേരമ്പരകാഗത

സര്ക്കകാര്

അതക്ക്

അതത്തിനുതവണത്തിയള്ള സഹകായര, ഒരു ലഫസത്തിലെത്തിതറററുലട
വരവസകായവമകായത്തി

നത്തിര്വഹത്തിക്കുലമന്നക്ക്

ഞകാന്

ബനലപ്പെട്ടെക്ക്

ഗവണ്ലമനത്തിനുള്ളതക്ക് .

കരുതുകയകാണക്ക്.

പേരമ്പരകാഗത

വരവസകായങ്ങള് തനരത്തിടുന്ന പ്രതത്തിസനത്തികള് പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന് തവണത്തിയള്ള സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക്
ഗവണ്ലമനത്തിലന ഭകാഗതക്ക് നത്തിനര

സകാധകാരണ ലകകാടുക്കകാറുണക്ക്. പേണതത്തിലന
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കസകാണത്തിറത്തിയല

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ

ലചലെവഴത്തിക്കുന

കകാരരര,

ആ

എന്നതത്തിലനക്കുറത്തിചകൂടത്തി

പേണര

എങ്ങലന

ആതലെകാചത്തിക്കണര.

ഫലെപ്രദമകായത്തി
അനുവദത്തിക്കുന്ന

റത്തിതബറ്റുകള് കൃതരമകായത്തി ലചലെവഴത്തിക്കലപ്പെടുനതണകാ എനര കൃതരമകായത്തി ടകാര്ജറക്ക്
ഗ്രൂപ്പെത്തിലലെത്തുനതണകാ, നമ്മുലട പേര്പ്പെസക്ക് തസര്വക്ക് ലചയ്യുനതണകാ എന്നത്തിവലയകാലക്ക
പേരത്തിതശകാധത്തിക്കലപ്പെടകാലത തപേകാകുന. ഇവലയകാലക്ക പേരത്തിതശകാധത്തിക്കലപ്പെടണര, അലകാലത
പേണതത്തിലന അളവല പ്രധകാനര. അങ്ങലന വളലര കൃതരമകായ ഒരു വരവസകായ
നയതത്തിലന

പേത്തിന്തുണതയകാടുകൂടത്തി

ഇക്കൗ

ഗവണ്ലമനക്ക്

മുതന്നകാട്ടെക്ക്

എനള്ളതുലകകാണകാണക്ക് ഞകാന് ഇക്കൗ നയലത പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതക്ക്.
ചര്ച്ച ലചയ്തതപ്പെകാള് പേറഞ ഒരു പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ കകാരരര,
എന്തുലകകാണകാണക്ക്

കമന്യൂണത്തിസക്ക്

പേകാര്ട്ടെത്തികളലട

തപേകാകുന

ഇന്നലലെ ഇവത്തിലട

തദശസ്പീയ തലെതത്തില്

പ്രസക്തത്തി

എന്നതകായത്തിരുന. നത്തിങ്ങള് അതക്ക് പേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണതകാണക്ക്.

നഷ്ടലപ്പെട്ടെതക്ക്
എനകായത്തിരുന

കമന്യൂണത്തിസക്ക് പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലലെ തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കക്ക് തകനതത്തില് അലലങ്കേത്തില് തദശസ്പീയ
തലെതത്തിലുണകായത്തിരുന്ന സസകാധസ്പീനര, അതക്ക് അവര്ക്കുണകാക്കത്തിലയടുക്കകാന് കഴത്തിഞതക്ക്
തകകാണ്ഗ്രസക്ക്

പേകാര്ട്ടെത്തിതയകാലടകാപ്പെര

നത്തിന്നതപ്പെകാഴുര

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന

പേത്തിന്തുണച്ചക്ക്

കൂലടനത്തിന്നതപ്പെകാഴുമകായത്തിരുന. ലലബബത്തിളത്തില് ഒരു രസകരമകായ കകാരരര പേറയനണക്ക്.
കഴുതപറതക്ക് കയറത്തി ക്രത്തിസ്തു ജറുസതലെമത്തിതലെയക്ക് യകാത്രയകായ കഥ. കഴുതപറതക്ക് കയറത്തി
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തയശു ജറുസതലെമത്തില് എത്തുതമ്പകാള് ഇരുവശങ്ങളത്തില്നത്തിനര ആളകള് പുഷ്പവൃഷ്ടത്തി
നടത്തുകയര

ആഹകാദസൂചകമകായ

ശബ്ദങ്ങള്

പുറലപ്പെടുവത്തിച്ചക്ക്

അതദ്ദേഹലത

സസസ്പീകരത്തിക്കുകയര ലചയ. ഇതക്ക് എനത്തിക്കുരകൂടത്തി കത്തിട്ടെത്തിയ സസസ്പീകരണമകാണക്ക് എന്നക്ക് കരുതത്തി
ഒരത്തിക്കല് ക്രത്തിസ്തു ഇലകാലത കഴുത ജറുസതലെമത്തിതലെയക്ക് ഒറയക്ക് തപേകായത്തി. അവത്തിലട
ലചന്നതപ്പെകാള് ആളകള് ലചരുലപലകകാണക്ക് മുഖതടത്തിക്കുകയര അതത്തിലന കലലറത്തിഞക്ക്
ഓടത്തിക്കുകയമകാണുണകായതക്ക്. നത്തിങ്ങള് തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന കൂലട നത്തിന്നതപ്പെകാള് പ്രകകാശക്ക്
കകാരകാട്ടെക്ക്, ശസ്പീ.ഡത്തി. രകാജലയന്നക്ക് പേറയന്ന ലചലലന്നയത്തിലലെ കമന്യൂണത്തിസക്ക് തനതകാവക്ക്, ശസ്പീ.
ബര്ദന് തുടങ്ങത്തിയ ആളകള്ക്കക്ക് എനകായത്തിരുന മകാധരമ തഫകാക്കസക്ക്. അവരുലട മുന്നത്തില്
നത്തിന്നക്ക് തദശസ്പീയ മകാധരമങ്ങളത്തിലലെ റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെര്മകാര് ലലമക്കുര പേത്തിടത്തിച്ചക്ക് മകാറകാലത നത്തിന .
രകാവത്തിലലെ കകാരകാട്ടെത്തിലന പേത്രസതമളനര, ലലവകുതന്നരര വസ്പീണ്ടുര പേത്രസതമളനര, രകാത്രത്തി
പേതത്തിലനകാന്നക്ക് മണത്തിയക്ക് ബ്രസ്പീഫത്തിരഗക്ക്, അവര് രണ്ടുതപേരുരകൂടത്തി, ശസ്പീ. പ്രകകാശക്ക് കകാരകാട്ടുര
മത്തിസത്തിസക്ക് കകാരകാട്ടുര കൂടത്തി അവയത്തിലെബത്തിള് തപേകാളത്തിറക്ക്ബന്യൂതറകാ നടതത്തിയകാല്തപേകാലുര അതക്ക്
തദശസ്പീയ രകാഷസ്പീയതത്തിലലെ പ്രധകാന വകാര്ത, അങ്ങലന എലനകാരു തഫകാക്കസക്ക്
ആയത്തിരുന.

അവര്

തപേകായത്തിക്കഴത്തിഞതപ്പെകാള്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുള്ള

പേത്തിന്തുണ

പേത്തിന്വലെത്തിച്ചക്ക്

ജറുസതലെമത്തില് തയശുക്രത്തിസ്തു ഇലകാലതതപേകായ കഴുതയലട

സത്തിതത്തി ആയത്തിതല; അതപ്പെകാള് സത്തി.പേത്തി.ലഎ.ക്കകാര് ആതലെകാചത്തിക്കണര, തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന
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കൂലട നത്തിന്ന കകാലെതക്ക് എസക്ക്.എ. ഡകാലങ്കേലയകാലക്ക ആരകായത്തിരുന; കത്തിടത്തിലെന്
തനതകാക്കന്മേകാര് ആയത്തിരുന.
തനതകാക്കന്മേകാര്

ഇന്ഡര മുഴുവന് അറത്തിയലപ്പെടുന്ന,

ആയത്തിരുന.

ശദത്തിക്കലപ്പെടുന്ന

ഇതപ്പെകാള് അവരുലടലയകാലക്ക സകാനലമനകാണക്ക്.

തകകാണ്ഗ്രസക്ക് പേകാര്ട്ടെത്തിതയകാലടകാപ്പെര നത്തിന്നതപ്പെകാള് ഇക്കൗ തനതകാക്കന്മേകാരുലട തപേരുകള് വലര
എലകാവര്ക്കുര അറത്തിയകാമകായത്തിരുന. ഇതപ്പെകാള് അവരുലട തപേരുകള്തപേകാലുര നമ്മുലട
നകാട്ടെത്തില് ആര്ക്കുര അറത്തിയത്തില. അതപ്പെകാള് തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന കൂലട നത്തിന്നതപ്പെകാള് ഉണകായ
പ്രസക്തത്തിയകാണക്ക് തദശസ്പീയ രകാഷസ്പീയതത്തില് സത്തി.പേത്തി.ലഎ.-ക്കുര സത്തി.പേത്തി.ലഎ. (എര) നുര
ഉണകായത്തിരുന്നതക്ക്

എന്നതക്ക്

മറക്കരുതക്ക്

എനമകാത്രര

ഞകാന്

വത്തിനയപൂര്വര

ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുന. ഒരത്തിക്കല്കൂടത്തി ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന.
ശസ്പീ. എര. ചനന് : സര്, നമ്മുലട സരസകാനതക്ക് കൃഷത്തി കഴത്തിഞകാല് ഏറവര
കൂടുതല്

ആളകള്ക്കക്ക്

ലതകാഴത്തില്

നല്കുന്ന

ഒരു

തമഖലെയകാണക്ക്

വരവസകായര.

അതതകാലടകാപ്പെരതലന്ന ഇന്നക്ക് വളര്നവന്നത്തിട്ടുള്ള നത്തിര്മകാണ തമഖലെയര ഒരു ലതകാഴത്തില്
തമഖലെയകായത്തി വത്തികസത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരുന. എന്നകാല് ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിലന
നകാലെക്ക് ലകകാലക്കകാലെലത ഭരണകകാലെയളവത്തില് നത്തിര്മകാണ തമഖലെ തകര്നലവന്നക്ക്
മകാത്രമല

വരവസകായ

തമഖലെയര

തകര്നലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് .

നമ്മുലട

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ വരവസകായ വകുപമനത്തി 2001 കകാലെഘട്ടെതത്തില് വരവസകായ വകുപ്പെക്ക്
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ലലകകകാരരര

ലചയ്തത്തിരുന്ന

പേതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനക്ക്

അവസരതത്തിലെകാണക്ക്

തകകാടത്തി

രൂപേയലട

തകരളതത്തിതലെയക്ക്

വരവസകായര

വരുലമന്നക്ക്

വരകാതമകാഹത്തിപ്പെത്തിചലകകാണക്ക് ഒരു തഗകാബല് ഇന്ലവതസഴക്ക് മസ്പീറക്ക് നടതത്തിയതക്ക് . അതദ്ദേഹര
മനത്തിസഭയത്തില്

നത്തിന്നക്ക്

തപേകാകുന്നതുവലര

സകാപേനങ്ങളര തകരളതത്തില് വന്നത്തില.
ഉടന്തലന്ന

ആ

തരതത്തിലുള്ള

ഒരു

വരവസകായ

ഇക്കൗ പ്രകാവശരര അധത്തികകാരതത്തില് വന്ന

GIM - നക്ക് പുതത്തിയ തപേരത്തിട്ടെക്ക്

വസ്പീണ്ടുര അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.

അതകാണക്ക് 2012 ലസപ്റരബര് 12 മുതല് 14 വലര

എറണകാകുളത്തുവച്ചക്ക് നടന്ന

'എമര്ജത്തിരഗക്ക്

തകരളതത്തിലന

തകരള'.

ഇലതകാലക്ക

നടതത്തിയത്തിട്ടുര

ജനശദ

പേത്തിടത്തിചപേറ്റുന്ന രൂപേതത്തില് ഒരു പുതത്തിയ വരവസകായ സകാപേനവര തകരളതത്തില്
വനലവനപേറയകാന്
വത്തിശസകാസര.

ഭരണകക്ഷത്തി

അരഗങ്ങള്ക്കക്ക്

കഴത്തിയത്തിലലയന്നകാണക്ക്

എലന

ലചറുകത്തിട ജലെ സരരരഭങ്ങള് ഉണകായത്തിട്ടുണകാകകാര, പേതക്ഷ അലതകാനര

തകരളതത്തിലന

വരവസകായ

ഭൂപേടതത്തില്

ഒരു

അറത്തിയലപ്പെടുന്നവയകായത്തിട്ടെക്ക് വത്തികസത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.
തചകാദത്തിച്ചതപ്പെകാള്

അങ്ങക്ക്

വരവസകായങ്ങലളകാനര
വരവസകായങ്ങള്

പേറഞതക്ക്,

ഇനത്തി

പൂട്ടെത്തിയ

വരത്തില.

ശക്തമകായ

സകാന്നത്തിധരമകായത്തി

ഇതത്തിലന സരബനത്തിച്ചക്ക് പേത്രക്കകാര്
മുന്കകാലെങ്ങലളതപ്പെകാലലെ
അതു

സകാനതക്ക്

വരണ,

പുകക്കുഴലുള്ള

പേതക്ഷ

പുകക്കുഴലുള്ള

പുകക്കുഴലെത്തിലകാത

വരവസകായ
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സകാപേനങ്ങലളങ്കേത്തിലുര

വരതണ?

ഇതപ്പെകാള്

നത്തിലെവത്തിലുള്ള

വരവസകായങ്ങള്

പുട്ടെത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയര പുതത്തിയ വരവസകായ സകാപേനങ്ങള് വരകാത സത്തിതത്തിയമകാണക്ക്
ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

അങ്ങക്ക്

ഇക്കൗ

വരവസകായ

വകുപ്പെക്ക്

ലലകകകാരരര

ലചയ്യകാന്

ലലവദഗരമുള്ള ആളകാലണന്ന കകാരരതത്തില് എനത്തിക്കക്ക് അതശഷര സരശയമത്തില. പേതക്ഷ
അങ്ങക്ക്

അരഗസ്പീകരത്തിച്ചക്ക്

നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്ന

വരുന്നതത്തിനക്ക് സഹകായകരമല.

യ.ഡത്തി.എഫത്തിലന

നയര

ആതഗകാളവല്ക്കരണ സകാമ്പതത്തിക നയങ്ങളകാണക്ക്

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്-ലന നയമകായത്തി അരഗസ്പീകരത്തിച്ചക്ക് ഇവത്തിലട നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതക്ക്.
ലലവദഗരര

വരവസകായര

പ്രകടത്തിപ്പെത്തിച്ചകാലുര

ഇക്കൗ

നയര

നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതത്തിലന

എത്ര നല
ഭകാഗമകായത്തി

തകരളതത്തില് വരവസകായ രരഗതക്ക് ഒരു പുതരകാഗതത്തിയര ലകകാണ്ടുവരകാന് അതങ്ങയക്ക്
കഴത്തിയത്തിലകാലയന്നക്ക് എനത്തിക്കക്ക് ഉറപ്പെകാണക്ക്. തുപന്ന തകകാളകാമ്പത്തിയത്തില് എത്ര നല പേകായസര
ഒഴത്തിച്ചകാലുര

അതക്ക്

ആതഗകാളവല്ക്കരണ
പ്രകടത്തിപ്പെത്തിച്ചകാലുര

ജനങ്ങള്ക്കക്ക്
നയതത്തില്,

അതുലകകാണക്ക്

ഉപേകകാരലപ്പെടത്തില.
അതക്ക്

ഒരു

നടപ്പെത്തിലെകാക്കകാന്

മുതന്നറവര

നമ്മുലട

അതുതപേകാലലെയകാണക്ക്
എത്ര

ലലവദഗരര

സരസകാനതത്തിനക്ക്

ഉണകാകുകയത്തിലകാലയനള്ള കകാരരര ഉറപ്പെകാണക്ക്. കഴത്തിഞ മൂന്നക്ക് വര്ഷക്കകാലെര യ.പേത്തി.എ.
ഗവണ്ലമനക്ക്

തകനതത്തില്

അധത്തികകാരതത്തില്

ഇരുന്നകകാലെമകായത്തിരുന.

അന്നക്ക്

തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാരുര യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-കകാരുര പേറഞത്തിരുന്നതക്ക് അതക്ക് തകരളതത്തിലന
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സുവര്ണ

കകാലെഘട്ടെമകായത്തിരുനലവന്നകാണക്ക്.

കകാബത്തിനറക്ക്

മനത്തിമകാര്,

ആറക്ക്

രകാജരരക്ഷകാ

തസറക്ക്

മനത്തിമകാര്,

വകുപള്ലപ്പെലട

ഇവലരലകാര

രണക്ക്

തകനതത്തില്

ഭരണപേങ്കേകാളത്തിതര വഹത്തിചലകകാണത്തിരുന്ന കകാലെഘട്ടെര. ആ കകാലെഘട്ടെതത്തിലെകാണക്ക് അങ്ങക്ക്
ഇവത്തിലട വരവസകായവകുപ്പെക്ക് ലലകകകാരരര ലചയ്തത്തിരുന്നതക്ക് . എന്നത്തിട്ടെക്ക് എലനങ്കേത്തിലുലമകാരു
തനട്ടെര

ആ

കകാലെഘട്ടെതത്തില്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുതണകാ;

മകാത്രമല

ശസ്പീ.എ.ലക.ആനണത്തി

ഇക്കൗ

സരസകാനതത്തിനുതവണത്തി

അന്നക്ക്

രകാജരരക്ഷകാ

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

ഉണകാക്കകാന്

വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന്ന

മുഖരമനത്തിതയയര

വരവസകായ

വകുപമനത്തിതയയര ഇരുതത്തിലക്കകാണകാണക്ക് ഞകാന് ആലര വത്തിശസസത്തിചലകകാണകാണക്ക്
തകരളതത്തിതലെയക്ക് വരവസകായര ലകകാണ്ടുവരത്തികലയന്നക്ക് തചകാദത്തിച്ചതക്ക്. ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്
വരവസകായങ്ങള്

അനുവദത്തിചലകകാടുതകാല്

നടപ്പെത്തിലെകാക്കുലമനള്ളതത്തില്

ഒരു

വത്തിശസകാസവമത്തില. അതതകാലടകാപ്പെര അതദ്ദേഹര ഒരു കകാരരര കൂടത്തി പേറഞ, ഇടതുപേക്ഷ
ജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി ഭരത്തിച്ചതപ്പെകാള് അന്നലത വരവസകായ വകുപമനത്തി ശസ്പീ. എളമരര
കരസ്പീമത്തിലന

വത്തിശസസത്തിക്കകാമകായത്തിരുന

എന്നക്ക്.

അങ്ങലന

അവലര

വത്തിശസസത്തിച്ചതുലകകാണകാണക്ക് ചത്തിലെ രകാജരരക്ഷകാ വരവസകായങ്ങള് തകരളതത്തിതലെയക്ക് അന്നക്ക്
ലകകാണ്ടുവരകാന്
കകാരരങ്ങളകാണക്ക്.

കഴത്തിഞതക്ക്.

ഇതക്ക്

പേതക്ഷ,

അഖത്തിതലെനരകാ
ഇന്നക്ക്

മകാധരമങ്ങള്

വത്തിമര്ശത്തിച്ച

അതരതത്തിലലെകാരു
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വരവസകായര ലകകാണ്ടുവരുവകാന് എനത്തിക്കക്ക് വത്തിശസകാസമത്തില എന്നക്ക് തറപ്പെത്തിചപേറഞതക്ക് ശസ്പീ.
എ. ലക. ആനണത്തിയകാണക്ക്.

അതുലകകാണക്ക് ഒരു വരവസകായവര നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് ആ

കകാലെഘട്ടെതത്തില് തനടത്തിലയടുക്കകാന് കഴത്തിഞത്തില. ഇവത്തിലട വരവസകായര വരകാതതത്തിനക്ക്
മുലമ്പലകാര കുറര പേറഞത്തിരുന്നതക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികലളയകാണക്ക്. എവത്തിലട വരവസകായര
വന്നകാലുര ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട സമരരലകകാണക്ക് അവത്തിലട ലകകാടത്തികുത്തുര. അതുലകകാണക്ക്
വരവസകായര വരത്തില. ഇന്നലത ഒരു പേരത്തിതസത്തിതത്തിയത്തില് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട സമരര
സരഘടത്തിത വരവസകായങ്ങളത്തിലെത്തില. അതക്ക് നത്തിങ്ങളലട നയരലകകാണക്ക് വന്നതല. സമരര
ലചയ്തകാല് ആ വരവസകായര പൂട്ടുര. ഒലരകാറ വരവസകായതത്തിനുര നത്തിലെനത്തില്പ്പെത്തില.
അതുലകകാണക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് പുതത്തിയ ഡത്തിമകാനക്ക് ഉന്നയത്തിക്കകാലത, പേണത്തിമുടക്കക്ക്
നടതകാലത, മറക്ക് രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള സമരങ്ങള് നടതത്തിലക്കകാണക്ക് ആ വരവസകായലത
സരരക്ഷത്തിക്കകാന്തവണത്തി ലപേടകാപ്പെകാടക്ക് ലപേടുന എനള്ളതുലകകാണകാണക്ക് ഇന്നക്ക് പേണത്തിമുടക്കക്ക്
സമരങ്ങള് ഇലകാതതക്ക്. അതലകാലത ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് ആവശരങ്ങളത്തിലകാതതു
ലകകാണകായത്തിരുന്നത്തില.

സകാര്ട്ടെക്ക്

സത്തിറത്തിലയ

പേറത്തി

ഇവത്തിലട

ഭരണകക്ഷത്തി എര.എല്.എ.-യര ഉണകായത്തിരുന്നത്തില.

പ്രസരഗത്തിക്കകാത

ഒരു

ഇതപ്പെകാള് അവര് സകാര്ട്ടെക്ക്

സത്തിറത്തിലയപ്പെറത്തി പേറയന്നത്തില. ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിലന തനട്ടെങ്ങളത്തില് സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തിലയ പേറത്തി
എനകാണക്ക് പേറയകാതതക്ക്? ഇക്കൗ സര്ക്കകാരത്തിലന ഏറവര വലെത്തിയ തനട്ടെമകായത്തിട്ടെകായത്തിരുന്നത്തിതല
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ഇതക്ക് പ്രചരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരുന്നതക്ക്. 2011 - ല് നത്തിയമസഭകാ ലതരലഞടുപ്പെത്തിനക്ക് മുമ്പക്ക് ഇടതുപേക്ഷ
ജനകാധത്തിപേതര മുന്നണത്തി ഗവണ്ലമനകാണക്ക് 136 ഏക്കര് സലെര സകാമ്പക്ക് ഡന്യൂട്ടെത്തി ഒഴത്തിവകാക്കത്തി
ടത്തി.തകകാര കമ്പനത്തിക്കക്ക് രജത്തിസര് ലചയലകകാടുതതക്ക്. അന്നക്ക് മകാസര് പകാന് തയ്യകാറകാക്കലുര
ആറുലെക്ഷര ചതുരശ അടത്തി വത്തിസസ്പീര്ണമുള്ള ലകട്ടെത്തിടവര 18 മകാസതത്തിനുള്ളത്തില്
നത്തിര്മത്തിക്കുലമന്നകാണക്ക്

പേറഞത്തിരുന്നതക്ക്.

ഇതപ്പെകാഴുര

അതത്തിലന

പേണത്തിലയകാനര

തസ്പീര്ന്നത്തിട്ടെത്തില. മകാത്രമല കരകാറനുസരത്തിച്ചക്ക് 9000 ലതകാഴത്തിലുകള് ലഎ.റത്തി. തമഖലെയത്തിലുര
5000 ലതകാഴത്തിലുകള് മറക്ക് തമഖലെയത്തിലുര ടത്തി.തകകാര കമ്പനത്തി നല്കണര. ഇത്രയര
കകാലെമകായത്തിട്ടെക്ക് ടത്തി.തകകാര എനകാണക്ക് ലചയ്തതക്ക്? 88 ലെക്ഷര ചതുരശ അടത്തി വത്തിസസ്പീര്ണമുള്ള
ലകട്ടെത്തിടങ്ങളകാണക്ക് കരകാറനുസരത്തിച്ചക്ക് നത്തിര്മത്തിതക്കണതക്ക്.

ആറുലെക്ഷര ചതുരശ അടത്തി

വത്തിസസ്പീര്ണമുള്ള ലകട്ടെത്തിടരതപേകാലുര അവത്തിലട നത്തിര്മത്തിക്കകാന്

കഴത്തിഞത്തിട്ടെത്തില . നകാലു

വര്ഷക്കകാലെമകായത്തിട്ടുര കരകാര് പൂര്തത്തിയകാക്കകാത ഒരു കമ്പനത്തിക്കക്ക് 236 ഏക്കര് കണകായ
സലെര എനത്തിനകാണക്ക് അനകാവശരമകായത്തി ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് ? ആ 236 ഏക്കര്
സലെര അവരത്തില്നത്തിന്നക്ക് തത്തിരത്തിച പേത്തിടത്തിക്കണര. ടത്തി.തകകാര- നക്ക് പേകാട്ടെകരകാര് വരവസയത്തില്
ലകകാടുതതകാണക്ക്. അവര് കണസ്പീഷന് പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില എനള്ളതുലകകാണക്ക് അതക്ക്
തത്തിരത്തിചപേത്തിടത്തിക്കകാന് ഗവണ്ലമനക്ക് തയ്യകാറകാകണര. ഇവത്തിലട 2006-ല് എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്.
അധത്തികകാരതത്തില് വരുതമ്പകാള് സരസകാനലത ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങലളലകാര

Uncorrected/Not for Publication
115

തരകാഗശയ്യയത്തിലെകായത്തിരുന. 12 എണര മകാത്രമകായത്തിരുന ലെകാഭതത്തിലുണകായത്തിരുന്നതക്ക്. 30
എണര

നഷ്ടതത്തിലെകായത്തിരുന.

ആതഗകാളവത്ക്കരണ

നയതത്തിലനതത്തിലരയള്ള

ബദല്നയങ്ങള് ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിചലകകാണക്ക് ശസ്പീ. എളമരര കരസ്പീമത്തിലന തനതൃതസതത്തില്
നടന്ന

ശക്തമകായ

പ്രവര്തനതത്തിലന

ഭകാഗമകായത്തി

കഴത്തിഞ

അഞ്ചു

ലകകാലക്കകാലെതത്തിനത്തിടയത്തില് 30 ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള് വന് ലെകാഭതത്തിലെകായത്തി. 12
എണര ലെകാഭതത്തിലന പേകാതയത്തിലുമകായത്തി.

ലമകാതര ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങളലട

ലെകാഭര 239 തകകാടത്തി രൂപേയകായകാണക്ക് വര്ദത്തിച്ചതക്ക്. ഇക്കൗ ലെകാഭതത്തില് നത്തിന്നക്ക് 170 തകകാടത്തി
രൂപേ

മകാറത്തിവച്ചകാണക്ക്

പേത്തു

വരവസകായങ്ങള്

ലപേകാതു

തമഖലെയത്തില്

തുടങ്ങകാന്

തസ്പീരുമകാനത്തിച്ചതക്ക്. കൂടകാലത 275 തകകാടത്തി രൂപേയലട നവസ്പീകരണ പേദതത്തികള്ക്കുര അന്നക്ക്
തുടക്കര കുറത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞ. ഇതപ്പെകാഴലത സത്തിതത്തിലയനകാണക്ക്? യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. ഭരണ
കകാലെലത ലമകാതര 883 തകകാടത്തി രൂപേ. അന്നലത നഷ്ടതത്തില് നത്തിന്നകാണക്ക് ഇക്കൗ
ഉയത്തിര്ലതഴുതന്നല്പ്പെക്ക് അന്നക്ക് നടതത്തിയതക്ക്. എന്നകാല് ഇതപ്പെകാള് ലകടുകകാരരസതയര
അതുതപേകാലലെ

പേകാപ്പെരകായ

ലപേകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന.

അഴത്തിമതത്തിയര

ലകകാണക്ക്

കൂടുതല്

നഷ്ടതത്തിതലെക്കക്ക്

അങ്ങയലട ഭരണതത്തിന് കസ്പീഴത്തില് സത്തി&എ.ജത്തി. യലട

കണക്കനുസരത്തിച്ചക്ക് 44 ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങളത്തില് 30 എണര ഇതപ്പെകാള്
നഷ്ടതത്തിലെകാണക്ക്. ലെകാഭമുള്ള 14 സകാപേനങ്ങളലട ലെകാഭര തലന്ന ഒരു തകകാടത്തി രൂപേ മുതല്
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ഏഴക്ക് തകകാടത്തിരൂപേവലരയകാണക്ക്.

സസകകാരര തമഖലെയത്തില് കഞത്തിതക്കകാടുമകാത്രര 10

ഇരുമ്പുരുക്കക്ക് ഫകാകറത്തികള് പൂട്ടെത്തി.

തകനര ലപേകാതു തമഖലെയത്തില് പ്രഖരകാപേത്തിച്ച തകകാച്ചക്ക്

ഫകാകറത്തി എവത്തിലടയകാണക്ക്; അതക്ക് ലകകാണ്ടുവരകാന് കഴത്തിതഞകാ? ലകകാലര മസ്പീറര് കമ്പനത്തി
പൂട്ടെത്തി. പേലെ വരവസകായങ്ങളര പൂട്ടെത്തി, അതക്ക് പുകക്കുഴലുള്ള വരവസകായര ആയത്തിരുന്നത്തില,
എന്നത്തിട്ടുതപേകാലുര പൂട്ടെത്തി. തകന ലപേകാതുതമഖലെയത്തില് പ്രഖരകാപേത്തിക്കലപ്പെട്ടെ ബത്തി.ഇ.എര.എല്.
(ലബമല്) കഞത്തിതക്കകാട്ടെക്ക് പ്രവര്തത്തിക്കുനണക്ക്. ശസ്പീ. എ.ലക. ആനണത്തിയള്ള കകാലെതക്ക്
ശസ്പീ. എളമരര കരസ്പീര വരവസകായ വകുപമനത്തി ആയത്തിരുന്ന കകാലെതക്ക് ഉദ്ഘകാടനര
ലചയ്തതകാണക്ക്.
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ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളണകായത്തിരുന.

ഇതപ്പെകാള്

ആ

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികലളലയലകാര മറക്ക് സരസകാനങ്ങളത്തിലലെ വരവസകായ സകാപേനങ്ങളത്തിതലെയക്ക്
അയചലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

മകാസങ്ങള്ക്കുള്ളത്തില്

അടച

പൂട്ടെകാവന്ന

സത്തിതത്തിയത്തിലെകാണക്ക് ലബമല് നത്തില്ക്കുന്നതക്ക്. ലകകാച്ചത്തി കപ്പെല് നത്തിര്മകാണശകാലെ വലെത്തിയ
ലെകാഭതത്തിലുള്ള ഒരു വരവസകായ സകാപേനമതല; അതക്ക് ഗുജറകാതത്തിലലെ കണക്ക്ലെകാ
തുറമുഖതത്തിതലെക്കക്ക് ലകകാണ്ടുതപേകാകകാന്തവണത്തിയത്തിട്ടുള്ള പകാന് നടക്കുന. എഫക്ക്.എ.സത്തി.റത്തി.
ആലണങ്കേത്തില്

ഉക്കൗര്ദസശസകാസര

വലെത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

എവത്തിലടയകാണക്ക്

വരവസകായങ്ങളലട പുതരകാഗതത്തിയണകാക്കത്തിയതക്ക്? വരവസകായ തമഖലെ ആലക തകര്ന
ലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

പുതത്തിയ

വരവസകായങ്ങലളകാനര

വന്നത്തിട്ടെത്തില.

ലഎ.റത്തി.
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തമഖലെയത്തില്

വമ്പത്തിച്ച

നടപ്പെത്തിലെകാക്കകാന്

വത്തികസനമകാണക്ക്

കഴത്തിഞത്തില.

ഇക്കൗ

പ്രഖരകാപേത്തിച്ചത്തിരുന്നതക്ക്.
ഗവണ്ലമനത്തിലന

മറക്ക്

അലതകാനര
തമഖലെകളത്തിലലെ

സമസ്പീപേനങ്ങലളതപേകാലലെ എലകാ തമഖലെയര തകര്നലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് . അതത്തില്
നത്തിനര വരവസകായര മകാത്രമകായത്തിട്ടെക്ക് രക്ഷലപ്പെടത്തില.

കൃഷത്തി, നത്തിര്മകാണ തമഖലെ,

പേരമ്പരകാഗത വരവസകായര, സകാമ്പതത്തിക തമഖലെ മുതലെകായവയര തകര്ച്ചയത്തിലെകാണക്ക്.
ഇന്നലലെ ഇവത്തിലട ശസ്പീ. ലക.എര. ഷകാജത്തി ചത്തിലെ പ്രഖരകാപേനങ്ങള് നടത്തുന്നതക്ക് ഞകാന്
തകട്ടു.

അതദ്ദേഹര

പേറഞതക്ക്

ജമകാഅലത

ഇസകാമത്തി,

എസക്ക്.ഡത്തി.പേത്തി.ലഎ.

എന്.ഡത്തി.എഫക്ക്. ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്. എന്നത്തിവരുലട തവകാട്ടെക്ക് തവണകാലയന്നകാണക്ക്. അതക്ക്
ശസ്പീ.

കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി

സകാഹത്തിബത്തിലന

അനുമതത്തിതയകാടുകൂടത്തിയകാണക്ക്

പ്രഖരകാപേത്തിക്കുന്നലതന്നകാണക്ക് അതദ്ദേഹര പേറഞതക്ക്. എന്നകാല് യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. അതക്ക്
പ്രഖരകാപേത്തിക്കുതമകാ? യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.ലന തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കക്ക് ആ പ്രഖരകാപേനര ഏലറടുക്കകാന്
സകാധത്തിക്കുതമകാ? തകകാണ്ഗ്രസുകകാര് ഇവത്തിലട പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള് അവലരങ്കേത്തിലുര ശസ്പീ.
ലക.എര. ഷകാജത്തിയലട പ്രഖരകാപേനര ഞങ്ങളലടകൂടത്തി പ്രഖരകാപേനമകാലണന്നക്ക് പേറയകാന്
ഞകാന് അവലര ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയകാണക്ക്. ഒരു കകാലെത്തുര തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക് അതക്ക്
പേറയകാന് കഴത്തിയത്തില. തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനകൂലട മുന്നണത്തിയകായ കകാലെലതകാനര ഇക്കൗ
രൂപേതത്തില് ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-ലന എതത്തിര്ക്കകാന് തകകാണ്ഗ്രസക്ക് തയ്യകാറകായത്തിട്ടെത്തില.
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കഴത്തിഞ ദത്തിവസര കകാസര്തഗകാഡുവച്ചക്ക് എട്ടു വയസകായ ഫഹദക്ക് എന്ന കുട്ടെത്തിലയ ഒരു
ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.കകാരന്

ലകകാലെലപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള്

അയകാള്

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.

പ്രവര്തകനകായത്തിട്ടുതപേകാലുര ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.കകാരനകാലണന്നക്ക് പേറയകാന് മടത്തിച്ച ഒരു
ആഭരനര വകുപമനത്തിയകാണക്ക് തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന തനതകാവകായത്തി ഇവത്തിലട ഇരത്തിക്കുന്നതക്ക് .
പേത്തിലന്നയതദ്ദേഹര

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.ലനയര

ജമകാഅലത

ഇസകാമത്തിയലടയര

എസക്ക്.ഡത്തി.പേത്തി.ലഎ.യലടയലമകാലക്ക തവകാട്ടെക്ക് തവണകാലയന്നക്ക് പേറയതമകാ?
പേറയകാന്

തകകാണ്ഗ്രസുകകാര്

സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര

തയ്യകാറകാകുകയത്തില.

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.

ആകകാന്

അലതകാനര

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന
ഒരു

മടത്തിയമത്തിലകാത

പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക്. കഴത്തിഞ 16-ാം തലെകാകസഭകാ ലതരലഞടുപ്പെക്ക് കകാലെതക്ക് 50 എര.പേത്തി.
മകാരകാണക്ക് തകകാണ്ഗ്രസത്തില് നത്തിന്നക്ക് രകാജത്തിവച്ചക്ക് ബത്തി.ലജ.പേത്തി.യത്തില് തചര്ന്നതക്ക്.
മനത്തിമകാരുമുണകായത്തിരുന.

തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര്

എതപ്പെകാഴുര കകാക്കത്തി ട്രക്കൗസറുണകാകുര.

അതത്തില്

ഖദര് മുണ്ടുടുക്കുതമ്പകാള് അടത്തിയത്തില്

മുണഴത്തിച്ചകാല് ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്. ആകകാന്

അവര്ക്കക്ക് ഒരു മടത്തിയമത്തില. അതക്ക് തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന ചരത്തിത്രമകാണക്ക്. ആ തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന
ഉപേതയകാഗലപ്പെടുതത്തിലക്കകാണ്ടുതവണര മതതതരതസര നടപ്പെത്തിലെകാക്കകാലനന്നകാണക്ക് നത്തിങ്ങള്
വത്തിശസസത്തിക്കുന്നതക്ക്. പുതത്തിയ ലചറുപ്പെക്കകാര്ക്കക്ക് ഇവത്തിടുലത ചരത്തിത്രര അറത്തിയത്തില. 1959ല് വത്തിതമകാചന സമരതത്തിനുതവണത്തി രൂപേരലകകാണ മുന്നണത്തിയലട പേത്തിന്തുടര്ച്ചയകാണക്ക്
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യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

1960-ല്

സത്തിനകാബകാദക്ക് '

'ആര്. ശങ്കേര്- പേട്ടെര ചകാതക്കകാ - സസ്പീതത്തി - സത്തി.എച്ചക്ക്

എനവത്തിളത്തിച്ചവരകാണക്ക് നത്തിങ്ങള്.

തകകാണ്ഗ്രസക്ക്

അധത്തികകാരതത്തില് വന്നതപ്പെകാള്

സസ്പീതത്തി സകാഹത്തിബത്തിതനയര സത്തി. എച്ചക്ക്. മുഹമദക്ക് തകകായതയയര

അധത്തികകാരതത്തിലന

നകാലെയലെതക്ക്

അടുപ്പെത്തിച്ചത്തില.

അതക്ക്

നത്തിങ്ങള്

മറക്കരുതക്ക്.

അവസകാനര ലതകാപ്പെത്തി ഉക്കൗരത്തിവച്ചക്ക് സത്തി.എച്ചക്ക്. മുഹമദക്ക് തകകായലയ സസ്പീക്കറകാക്കത്തി. 1967ല് ഞങ്ങളലടകൂലട

വന്നതപ്പെകാഴകാണക്ക് അയത്തിതര മകാറത്തി ജനകാബക്ക് സത്തി.എച്ചക്ക്. മുഹമദക്ക്

തകകായ സകാഹത്തിബത്തിതനയര അഹമദക്ക് കുരത്തിക്കതളയര മനത്തിയകാക്കത്തി തകരളതത്തില്
ആദരമകായത്തി ലെസ്പീഗത്തിനക്ക് മനത്തിസകാനര ലകകാടുതതക്ക്.
എന്നത്തിട്ടെകാണക്ക്

ആ ചരത്തിത്രര നത്തിങ്ങള് മറക്കരുതക്ക്.

മകാര്കക്ക്സത്തിസക്ക് പേകാര്ട്ടെത്തി ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-ലന 'ബത്തി' ടസ്പീര ആലണന്നക്ക്

അതദ്ദേഹതത്തിലന

മകന്

പേറയന്നതക്ക്.

ഒനകൂടത്തി

പേറയലട്ടെ,

2004-ല്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനകാപ്പെര നത്തിന്നതപ്പെകാഴകാണക്ക് ഞങ്ങള്ക്കക്ക് അനസ്സുവന്നലതന്നക്ക് ശസ്പീ. വത്തി. ഡത്തി.
സതസ്പീശന്

പേറഞ.

അനസ്സുണകായതക്ക്?
പ്രഖരകാപേത്തിച്ച

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

അതപ്പെകാഴതല

ഏകപേക്ഷസ്പീയമകായത്തി തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക്

61 തപേരുലട പേത്തിന്തുണ

ഇടതുപേക്ഷ പ്രസകാനങ്ങള് തകകാണ്ഗ്രസത്തിതനകാടക്ക് ഒരു മനത്തിസകാനര

തചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. അന്നക്ക് ഞങ്ങള് തചകാദത്തിച്ചകാല് പ്രധകാനമനത്തിസകാനലമകാഴത്തിലക എലകാ
മനത്തിസകാനങ്ങളര

ഞങ്ങള്ക്കക്ക്

തരുമകായത്തിരുന.

പേതക്ഷ

ഞങ്ങള്
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തചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലതലകാ; അന്നക്ക് മുസസ്പീരലെസ്പീഗത്തിനക്ക് ഒരു സഹമനത്തിസകാനര കത്തിട്ടെത്തിയതക്ക് ഞങ്ങള്
എതത്തിര്ക്കകാതത്തിരുന്നതുലകകാണകാലണന്നക്ക് നത്തിങ്ങള് മനസത്തിലെകാക്കണര.
തകനതത്തില് ലെസ്പീഗത്തിലന അയത്തിതര മകാറത്തിയതക്ക്.
കഴത്തിയന്ന പേകാര്ട്ടെത്തിയല.
പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക്.

ഞങ്ങള്

അങ്ങലനയകാണക്ക്

നത്തിങ്ങള് ഒരത്തിക്കലുര ഇനര ഭരത്തിക്കകാന്

ഇനര ഭരത്തിക്കണലമന്നക്ക്

ഞങ്ങള്ലക്കകാരു ലെക്ഷരമുണക്ക്.

ലെസ്പീഗത്തിനക്ക്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന

അതരര ലെക്ഷരമുതണകാ;

ലെസ്പീഗത്തിനക്ക് തകനതത്തില് ഒരു കരകാബത്തിനറക്ക് മനത്തി...., അതുവലരയള്ള ലെക്ഷരതമയളളൂ.
അതുകഴത്തിഞകാല് നത്തിങ്ങള്ലക്കകാരു ലെക്ഷരവമത്തില. തകരളതത്തില് അഞക്ക് മനത്തിസകാനര
കത്തിട്ടെത്തിയതപ്പെകാള്

നത്തിങ്ങളലട

ലെക്ഷരര

പൂര്തസ്പീകരത്തിച.

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തിവര്ഗതത്തിലന തനതൃതസതത്തില് ഒരു ഭരണകൂടര
പ്രതത്തിജ്ഞകാബദമകായത്തി

ഇനരകാ

രകാജരതക്ക്

സകാപേത്തിക്കകാന്തവണത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക് ഞങ്ങളതടതക്ക്. കമന്യൂണത്തിസക്ക്

പ്രസകാനര ആതഗകാളവല്ക്കരണ നയതത്തിനുര വര്ഗസ്പീയതയ്ക്കുര എതത്തിരകാണക്ക് . അതത്തിനക്ക്
നത്തിങ്ങളലട

ചസ്പീലട്ടെകാനര

ഞങ്ങള്ക്കകാവശരമത്തില.

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-ലന

എതത്തിര്ക്കുന്നതത്തിനക്ക് ലെസ്പീഗത്തിതനതയകാ തകകാണ്ഗ്രസത്തിതനതയകാ സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറക്ക് ഞങ്ങള്ക്കക്ക്
ആവശരമത്തില. ഞങ്ങളലട പ്രഖരകാപേത്തിത നയവമകായത്തി ഞങ്ങള് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുര.
ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ലയ എതത്തിര്ക്കകാന് തകകാണ്ഗ്രസ്സുമകാതയകാ തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന എതത്തിര്ക്കകാന്
ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യമകാതയകാ

ഒരു

മുന്നണത്തിയര

ഉണകാക്കത്തിലലന്നക്ക്

പ്രഖരകാപേത്തിച്ചക്ക്
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പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന ഇക്കൗ പ്രസകാനതത്തിനുതനലര ലകകാഞനര കുതകാന്

മുസസ്പീര ലെസ്പീഗക്ക്

തയ്യകാറകാകരുതക്ക്. ചരത്തിത്രര പേഠത്തിചതവണര അതത്തിലന സരബനത്തിച്ചക്ക് പേറയകാന്. ഞകാന്
എലന വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.
ശസ്പീ. എന്. ഷരസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള
ഞകാന് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന. ഇന്നക്ക് ചര്ച്ചയക്ക് തുടക്കര കുറത്തിച്ചതക്ക് അപറത്തുനത്തിന്നക്ക് ശസ്പീ. ലക.
ടത്തി. ജലെസ്പീല് ആണക്ക്. അതദ്ദേഹര സരസകാരത്തിച്ച അഞ്ചുമത്തിനത്തിട്ടുര ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്
ഒനര പേറഞത്തില.

ഇന്നലലെ എലന സുഹൃതക്ക് ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തി ഉന്നയത്തിച്ച

ആതരകാപേണങ്ങള്ക്കക്ക് കൃതരമകായഒരു മറുപേടത്തിയര പേറയകാലത ലെസ്പീഗത്തിനുതനലര ചകാതതനറക്ക്
നടത്തുകയകാണക്ക് അതദ്ദേഹര ലചയ്തതക്ക്.
മകാത്രമകാണക്ക്

ആമുഖമകായത്തി

അതുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ രണ്ടുമൂന കകാരരങ്ങള്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്.

സത്തിമത്തിയത്തില്നത്തിനവന്നതപ്പെകാഴുര

ലെസ്പീഗത്തില്നത്തിനര

ശസ്പീ.

ലക.

ടത്തി.

തത്തിരത്തിചതപേകായതപ്പെകാഴുര

ജലെസ്പീല്
ലെസ്പീഗത്തിലന

നയതത്തിനക്ക് ഒരു മകാറവര ഉണകായത്തിട്ടെത്തില. ലെസ്പീഗക്ക് ശസ്പീ ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീലെത്തിനക്ക് എലനകാലക്ക
നല്കത്തിലയന്നക്ക് ജലെസ്പീല്തലന്ന ഇവത്തിലട പേറഞ.

ഞങ്ങലള സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര

ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല്, സുതരഷക്ക് തഗകാപേത്തി പേറയന്ന ഡയതലെകാഗക്ക് തപേകാലലെ 'ദകാ വന തദ
തപേകായത്തി'-

എന്ന

രസ്പീതത്തിയകാണക്ക്.

എലനകാലക്കതയകാ അനുഭവത്തിച.

ഇവത്തിലട

വന്നക്ക്

എലനകാലക്കതയകാ

വകാങ്ങത്തി

ലകകാടുത സകാനതത്തിനക്ക് മുകളത്തിലുള്ളതക്ക് കത്തിട്ടെകാന്
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ലലവകത്തിയതപ്പെകാള് ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല് തപേകായത്തി.

അതത്തില് ഒരു ആദര്ശവമത്തില.

അപറത്തുള്ളവലര പ്രസ്പീതത്തിലപ്പെടുതകാന് ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല് ലവല്ലുവത്തിളത്തിതക്കണതക്ക്,
ഇന്നലലെ ശസ്പീ. ലക. എര. ഷകാജത്തി പേറഞതുതപേകാലലെ ഷകാജത്തിലയ വത്തിളത്തിക്കകാര, എലന്ന
വത്തിളത്തിക്കകാര, ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. ബഷസ്പീര്, ശസ്പീ. പേത്തി. ഉലലബദുള്ള എന്നത്തിവലരലയകാലക്ക
വത്തിളത്തിക്കകാര. എന്നകാല് ശസ്പീ. ലക. ടത്തി ജലെസ്പീല് തനരത്തിട്ടെക്ക് ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുന്നതക്ക് ശസ്പീ. പേത്തി. ലക.
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബത്തിലനയകാണക്ക്.
പ്രകകാശക്ക്

കകാരകാട്ടെത്തിലനയര

ഞകാന് ശസ്പീ. സസ്പീതകാറകാര ലയച്ചൂരത്തിതയയര ശസ്പീ.

ലവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചകാല്

എങ്ങലനയണകാകുര;

അവനവലന

തറഞത്തിനനുസരത്തിചതവതണ ലവല്ലുവത്തിളത്തി നടതകാന്? ഞങ്ങളലട നകാട്ടെത്തില്

സത്തി.പേത്തി.ലഎ.

(എര)- ലന

ലലലെനത്തിലുള്ള

ഒരു പ്രകാതദശത്തിക തനതകാവണക്ക്, ക്രൂഷ്തചവക്ക് കുഞച്ചന്

ഒരകാള്. മൂപ്പെര് നകാട്ടെത്തില് ലപേകാതുതയകാഗര നടതത്തി, ലലധരരമുലണങ്കേത്തില് ഇനത്തിരകാഗകാനത്തി
ഇവത്തിലട വന്നക്ക് മറുപേടത്തി പേറയണര,

രകാജസ്പീവക്ക് ഗകാനത്തി വന്നക്ക് മറുപേടത്തി പേറയണര

എലന്നകാലക്കയകാണക്ക് ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുന്നതക്ക്. ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെത്തില് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ പേത്തി.
ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബത്തിലന ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുതമ്പകാള്

അതകാണക്ക് എനത്തിക്കക്ക്

ഓര്മ വന്നതക്ക്. പേത്തിലന്ന ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീലെത്തിലന ജമകാഅലത ബനര കുറച്ചക്ക്
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബത്തിലന തപേരത്തില് പുരട്ടെകാലനകാരു ശമര നടതത്തി.
വത്തിഫലെമകായത്തിതപ്പെകായത്തി.

അതക്ക്

കകാരണര ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബക്ക്
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എര.എസക്ക്.എഫക്ക്.-ലന സരസകാന
ഫറൂഖക്ക് തകകാതളജത്തില്

തനതകാവകായത്തിരുന.

അതദ്ദേഹര തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക്

പ്രസ്പീ-ഡത്തിഗ്രത്തിക്കക്ക് പേഠത്തിക്കുന്ന സമയതക്ക്

പ്രസത്തിഡന്ഷരല്

തഫകാമത്തിലുള്ള, സരഘടനകാതലെതത്തില് അലകാലത നടന്ന തത്തിരലഞടുപ്പെത്തില് ക്ലകാസക്ക്
ലെസ്പീഡറകായത്തി ജയത്തിച്ചക്ക് പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് തകകാതളജക്ക് യൂണത്തിയലന ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തി. അതത്തില് ഒരു
രകാഷസ്പീയവര ഉണകായത്തിരുന്നത്തില. അതത്തിലനയകാണക്ക് ഇവത്തിലട ലതറകായത്തി വരകാഖരകാനത്തിച്ചതക്ക്.
പേത്തിലന്ന അതദ്ദേഹര ഡത്തിഗ്രത്തിക്കക്ക് പേഠത്തിച്ചതക്ക് സര് സയ്യത്തിദക്ക് തകകാതളജക്ക് , തളത്തിപ്പെറമ്പത്തിലെകാണക്ക്.
അതപ്പെകാള്

അതദ്ദേഹര

അതത്തിലുപേരത്തി

എര.എസക്ക്.എഫക്ക്.-ലന

പേകാണക്കകാടക്ക്

വളര്ന്നതക്ക്.

കുടുരബതത്തിലലെ

പൂതക്കകായതങ്ങളലട

സരസകാനതലെ

തനതകാവകാണക്ക്.

ഒരരഗലതതപ്പെകാലലെയകാണക്ക്

തസ്നേഹപേരത്തിലെകാളനങ്ങളര

അതദ്ദേഹര

സരരക്ഷണവതമറക്ക്

വളര്നവന്ന ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബത്തിനക്ക്

ലചറുപ്പെതത്തില്

ജമകാഅലത ബനമുണകായത്തിരുനലവനപേറഞകാല് അതക്ക് വത്തിശസസത്തിക്കകാന് ശസ്പീ. വത്തി.
എസക്ക്.

അചതകാനനന്

അരത്തിഭക്ഷണര

പേറഞതുതപേകാലലെ മുക്കക്ക് കസ്പീഴക്ക്തപേകാട്ടുള്ള ആളകലളതയകാ

കഴത്തിക്കുവന്നലരതയകാ

കത്തിട്ടുകയത്തിലലന്നക്ക്

ശസ്പീ.

ലക.

ടത്തി.

ജലെസ്പീല്

ഓര്ക്കുന്നതക്ക് നന്നകായത്തിരത്തിക്കുര എന്നക്ക് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്. ലെസ്പീഗത്തിലന മടത്തിതട്ടെത്തിലെകാണക്ക്
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി

സകാഹത്തിബക്ക്

ലവല്ലുവത്തിളത്തികലളകാനര തവണ.

വളര്നവന്നതക്ക്.

അതുലകകാണക്ക്

അതരര

ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീലെത്തിലന സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര
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സത്തിമത്തിയത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ലെസ്പീഗത്തില്

വന,

ലെസ്പീഗത്തില്നത്തിന്നക്ക്

സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര)-

ലന

സഹയകാത്രത്തികനകായത്തി. പേകാര്ട്ടെത്തി ചത്തിഹതത്തില് മത്സരത്തിക്കകാന് ശസ്പീ. ലക. ടത്തി. ജലെസ്പീല്
ഇതപ്പെകാഴുര

സന്നദനലതലകാ.

അവലരകാലക്ക

മുസസ്പീര

ഇവത്തിതടയക്ക്

ലെസ്പീഗത്തിലന

വന്നവലരകാക്ക

ഒക്കൗതദരകാഗത്തിക

ഇവത്തിലടതലന്നയണക്ക്.

ചത്തിഹതത്തില്തലന്നയകാണക്ക്

മത്സരത്തിക്കുന്നതക്ക്. പേത്തിലന്ന തഫസക്ക് ബുക്കത്തിലുര വകാട്ടെക്ക്സക്ക് ആപ്പെത്തിലുലമകാലക്ക അവത്തിലടനത്തിന്നക്ക്
ചത്തിലെ ആളകള് ഇതങ്ങകാട്ടെക്ക് വരുനലണനള്ള ചത്തിലെ പേരകാമര്ശങ്ങള് വന്നതകായത്തി തകട്ടു.
ഏതകായകാലുര ഇനത്തി വരുന്നവലര ഞങ്ങള് തനകാക്കത്തിയത്തിതട്ടെ എടുക്കുകയളളൂ.
ഉറപ്പെത്തിക്കകാന്

തവണത്തിയകാതണകാ

കൂറു

ലതളത്തിയത്തിക്കുന്ന

ഇതരര

അതക്ക്

പേരത്തിപേകാടത്തികള്

സഭയ്ക്കുള്ളത്തില് നടതത്തിയതക്ക് എന്നക്ക് സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതത്തില് എനത്തിക്കക്ക്
വലെത്തിയ സതനകാഷമുണക്ക്. നകാലുവര്ഷരലകകാണക്ക് വരവസകായ, വത്തിവര-സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദര
വകുപകള്

ലലകവരത്തിച്ച

തനട്ടെങ്ങള്

സകാഹചരരങ്ങള്ക്കത്തിണങ്ങുന്ന,

ഇക്കൗ

വളലര

മഹതരമകാണക്ക്.

കകാലെഘട്ടെതത്തിലന

തകരളസ്പീയ

സകാതങ്കേതത്തികവത്തിദരയര

സകാഹചരരങ്ങളര പേരമകാവധത്തി പ്രതയകാജനലപ്പെടുത്തുത്തി വകുപ്പെത്തിലന ക്രത്തിയകാത്മകമകായത്തി
മുതന്നകാട്ടുനയത്തിച്ച വരവസകായ വകുപമനത്തി ശസ്പീ. പേത്തി .ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബക്ക്
അഭത്തിനനനമര്ഹത്തിക്കുനണക്ക്.

യവതലെമുറയലട അഭത്തിരുചത്തികള് തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞക്ക്
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അവര്ക്കുതവണത്തി പ്രവര്തത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞ എനള്ളതകാണക്ക് വരവസകായ, ലഎ.റത്തി.
വകുപകളലട കഴത്തിഞ നകാലുവര്ഷലത തനട്ടെതത്തിലന കകാതല്.

ഇനരയത്തില് ആലക

50 ഡത്തിസ്ട്രേത്തികകലളയകാണക്ക് ഇ-ഡത്തിസ്ട്രേത്തികകളത്തില് ഉള്ലപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. അതത്തില് 14
എണര

തകരളതത്തിലലെ ഡത്തിസ്ട്രേത്തികകളകാണക്ക്.

തനട്ടെമകാണക്ക്.

അതക്ക് തദശസ്പീയ തനട്ടെമകാണക്ക്. ഒരു ജത്തിഗകാലലബറക്ക് കണകത്തിവത്തിറത്തി എലകാ

ഗ്രകാമപേഞകായത്തുകളത്തിലുര
ഇതതകാലട

ആ തനട്ടെര വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലന

രകാജരലത

ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്ന
ഒതരലയകാരു

നടപേടത്തി

ഡത്തിജത്തിറല്

അനത്തിമഘട്ടെതത്തിലെകാണക്ക് .

തസറകായത്തി

തകരളര

മകാറകാന്

തപേകാകുകയകാണക്ക്. എമര്ജത്തിങക്ക് തകരള വരവസകായ തകരളതത്തിനക്ക് പുതത്തിയ പ്രതസ്പീക്ഷകള്
നല്കത്തി. എനക്ക് നടനലവന്നക്ക് ഇവത്തിലട പേലെരുര തചകാദത്തിക്കുനണക്ക്.
സമയലമടുക്കുര.
വരവസകായര.

അതത്തിനക്ക് കുറച

ഒരു സസത്തിച്ചത്തിട്ടെകാല് ലലലെറക്ക് കത്തുന്നതുതപേകാലലെ വരുന്നതല
എമര്ജത്തിങക്ക്

തകരള

വരവസകായത്തിക

അടത്തിതറ

പേകാകത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്

എനളളതത്തില് ഒരു സരശയവര തവണ. ബതയകാ ലടകക്ക്തനകാളജത്തി, നകാതനകാ ലടകക്ക്തനകാളജത്തി
തുടങ്ങത്തിയ

തമഖലെകളത്തില്

തുറനകത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

വലെത്തിയ

സകാദരതകളകാണക്ക്

തകരളതത്തിനക്ക്

അതത്തിലന പേത്തിന്നത്തില് പ്രവര്തത്തിച്ചതുര വരവകാസകായ വകുപര

വരവസകായ വകുപമനത്തിയമകാണക്ക്. യവ സരരരഭകരുലട സരഗമര സരഘടത്തിപ്പെത്തിച്ചതുവഴത്തി
പുതുതലെമുറലയ അവര്ക്കക്ക് പ്രകാവസ്പീണദ്യുമുള്ള തമഖലെകളത്തില് നത്തിതക്ഷപേര നടതകാനുര
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ലതകാഴത്തിലെത്തിനുതവണത്തി അലെയന്നതത്തിനുപേകരര ലതകാഴത്തില് ദകാതകാക്കളകാക്കുവകാനുര കഴത്തിയന്ന
സകാഹചരരര ഇക്കൗ സര്ക്കകാരുണകാക്കത്തിയതകാണക്ക്. ഇവത്തിലട ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുള്ള വളലര
പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ മലറകാരു തനട്ടെര ഭക്ഷര-സരസരണ തമഖലെയത്തിലലെ അനനസകാദരതകള്
കലണതത്തിലയനളളതകാണക്ക്.

നമ്മുലട ചക്കതപേകാലുര

ഇന്നക്ക് നല ഡത്തിമകാന്റുള്ള

സകാധനമകാക്കത്തി മകാറകാന് സകാധത്തിച. ധകാരകാളര പേഴങ്ങളര പേച്ചക്കറത്തികളര സസ്പീസണലെകായത്തി
ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന,

ഉല്പ്പെകാദനര വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് കഴത്തിയന്നവരകാണക്ക് തകരളസ്പീയര്.

കകാര്ഷത്തിതകകാല്പ്പെന്നങ്ങള്,

മതത്സരകാല്പ്പെന്നങ്ങള്

എന്നത്തിവ

മൂലെരവര്ദത്തിതമകായത്തി

ഉപേതയകാഗത്തിക്കകാന് നമുക്കകാവര എന്നക്ക് കലണതത്തി. തകന ഭക്ഷര സരസരണ മനകാലെയര
നമ്മുലട

കത്തിന്ഫ്രലയ

അഭത്തിമകാനകരമകായ

തനകാഡല്

തനട്ടെമകാണക്ക്.

ഏജന്സത്തിയകായത്തി

ഇനരയത്തിലലെ

വത്തിവത്തിധ

ചുതലെലപ്പെടുതത്തിയതക്ക്
സരസകാനങ്ങള്ക്കകായത്തി

തകനസര്ക്കകാര് പ്രഖരകാപേത്തിച്ച 16 വരവസകായ പേകാര്ക്കുകളത്തില് ഒന്നക്ക് കത്തിന്ഫ്ര-യ്ക്കുര
രണകാമതതതക്ക് ലക.എസക്ക്.ലഎ.ഡത്തി.സത്തി.-യ്ക്കുര ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി
സകാഹത്തിബത്തിലന ശമഫലെമകായത്തി തനടത്തിലയടുക്കകാന് സകാധത്തിച്ചതക്ക്
വരവസകായ

വകുപമനത്തി

ലചയ്യുന്നത്തിലകാലയനര

നത്തിങ്ങള്

മക്കൗനത്തിയകായത്തി
പേറഞ.

സതനകാഷകരമകാണക്ക് .

ഇരത്തിക്കുകയകാലണനര
അതദ്ദേഹതത്തിലന

ഒനര
കഴത്തിവത്തില്

സരശയമത്തിലലങ്കേത്തിലുര ഇതപ്പെകാലഴകാനര നടക്കുന്നത്തിലകാലയന്നക്ക് സകാതങ്കേതത്തികമകായത്തി പേറഞക്ക്
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സമര്ത്ഥത്തിക്കകാന് ശമത്തിച, ലതറകാണതക്ക്. നമ്മുലട ഭൂവത്തിസ്തൃതത്തിയര ജനസരഖരയലമകാലക്ക
നമുക്കറത്തിയകാവന്നതകാണക്ക്. ഇനരയത്തിലലെ ആദരലത ഡത്തിഫന്സക്ക് പേകാര്ക്കക്ക്,

അതകായതക്ക്

പ്രതത്തിതരകാധ തമഖലെയകാവശരമകായ വരവസകായ സകാധനസകാമഗ്രത്തികള് നത്തിര്മത്തിക്കുന്ന
സകാപേനര കത്തിന്ഫ്രയ്ക്കുതവണത്തി തനടത്തിലയടുതതുര കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി സകാഹത്തിബത്തിലന
നയചകാതുരത്തിതയകാടുകൂടത്തി
വകുപമനത്തിയലട

യള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളലട

കകാഴ്ചപ്പെകാടത്തിലുര

ഭകാഗമകാണക്ക്.

പേരത്തിഗണനയത്തിലുമുള്ള,

ലകകാച്ചത്തിയത്തില്

നടപ്പെകാക്കകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുന്ന ഇലെതകകാണത്തികക്ക് മകാനുഫകാക്ചറത്തിരഗക്ക് ക്ലസറുര
ഡത്തിലലസന്

ആനക്ക്

തസരത്തിതലപ്പെടുതത്തി

ഇക്കൗ

ലഡവലെപ്ലമനക്ക്
ഗവണ്ലമനത്തിലന

ഇന്സത്തിറന്യൂട്ടെത്തിലനയര

വരവസകായ

ഫൂട്ടെക്ക് ലവയര്

പ്രവര്തനങ്ങള്

കകാലെയളവത്തില്തലന്ന

പ്രവര്തനര

തുടങ്ങകാന് കഴത്തിയണലമന്നക്ക് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ വകുപമനത്തിതയകാടക്ക് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
ആധുനത്തിക സരരരഭങ്ങള്ക്കക്ക് ലലകതകാങ്ങക്ക് നല്കുന്നതതകാലടകാപ്പെരതലന്ന തകരളതത്തില്
നത്തിലെവത്തിലുണകായത്തിരുന്ന വരവസകായ -വകാണത്തിജര സരസകാരലത പുഷ്ടത്തിലപ്പെടുത്തുവകാനുര
വരവസകായ

വകുപ്പെത്തിനക്ക്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചതുതപേകാലലെ

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്.
സര്ക്കകാര്

ശസ്പീ.

വത്തി.

ഡത്തി.

സതസ്പീശന്

സകാമ്പതത്തിക സഹകായര നല്കത്തി നമ്മുലട

ലപേകാതുതമഖലെലയ പുഷ്ടത്തിലപ്പെടുത്തുകയര അഴത്തിമതത്തി മുക്തമകാക്കുകയര ലചയ. ഇക്കകാലെതക്ക്
ലപേകാതുതമഖലെയത്തില്നത്തിന്നക്ക്

അഴത്തിമതത്തിയലട

ഒരപേശബ്ദവര

ഉണകായത്തിട്ടെത്തില,
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ആതക്ഷപേങ്ങളയര്ന്നത്തിട്ടെത്തില, ലതകാഴത്തില് തര്ക്കങ്ങളണകായത്തിട്ടെത്തില. ലലകതറത്തി, കശുവണത്തി
ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കുര
സകാപേനങ്ങളത്തിലലെ

എനത്തിനക്ക്

മലെബകാര്

ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കുര

ലവയത്തിതറജക്ക് നല്കത്തിയതക്ക്

സത്തിമനക്ക്സക്ക്

വര്ഷങ്ങളകായത്തി

ഉള്ലപ്പെലടയള്ള

മുടങ്ങത്തിക്കത്തിടന്ന

സര്വസ്പീസക്ക്

വരവസകായ വകുപ്പെത്തിതനയര മനത്തിയതടയര സകാമൂഹര

പ്രതത്തിബദത ലതളത്തിയത്തിക്കുന്ന,

പേകാരമ്പരര വരവസകായങ്ങതളകാടുള്ള പ്രതത്തിബദത

ലതളത്തിയത്തിക്കുന്ന നടപേടത്തികളകായത്തിരുന.

അതുതപേകാലലെതലന്ന

ലചറുകത്തിട ഇടതരര

വരവസകായ തമഖലെയത്തിലുര വനത്തിതകാ

സരരരഭകതസതത്തിലുര വളര്ച്ചയര പുതരകാഗതത്തിയര

തനടകാനകായതക്ക് അഭത്തിമകാനകരമകാണക്ക്.

എലന മണ്ഡലെവമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെ രണക്ക്

കകാരരങ്ങള്കൂടത്തി

സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല്

എതസറക്ക്

നല്കത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.

സലെര നല്കകാന് തയ്യകാറകാണക്ക്.

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

മണകാര്ക്കകാടക്ക്
ഒരു

ഒരു

ലപ്രകാതപ്പെകാസല്

അതക്ക് അനുവദത്തിക്കണലമന്നക്ക്

അതുതപേകാലലെ അട്ടെപ്പെകാടത്തിയത്തിലലെ

കതകാളക്കണത്തി എന്ന

സലെത്തുള്ള ഗത്തിരത്തിജന് ലസകാലലസറത്തിയലട അടഞകത്തിടക്കുന്ന ലലകതറത്തി യൂണത്തിറത്തിനക്ക്
സകാമ്പതത്തിക സഹകായര നല്കത്തി പ്രവര്തനക്ഷമമകാക്കണര. ഇതകാണക്ക് മണ്ഡലെവമകായത്തി
ബനലപ്പെട്ടെ

രണക്ക്

ശദയത്തില്ലപ്പെടുതകാനുള്ളതക്ക്.

വത്തിഷയങ്ങള്

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

മനത്തിയലട
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ഇവത്തിലട

എലകാവരുര

രകാഷസ്പീയര

പ്രസരഗത്തിച്ചതപ്പെകാള്

ആനുകകാലെത്തികമകായ

രകാഷസ്പീയലതക്കുറത്തിച്ചക്ക് ചത്തിലെ പേരകാമര്ശങ്ങള് നടതകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
തകരളതത്തിലലെ ഇടതുപേക്ഷ രകാഷസ്പീയര വലെത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക് . യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.
സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിരകായത്തി
ഗുണതഭകാക്തകാക്കള്
മനസത്തിലെകാക്കുക.

നത്തിങ്ങള്

ആതരകാപേത്തിച്ച

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.യകാണക്ക്.

നന്യൂനപേക്ഷ

നത്തിങ്ങള്

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യത്തിതലെയ്ക്കുള്ള

ഇക്കകാരരര

പ്രസ്പീണനതത്തിലന
ഇനത്തിലയങ്കേത്തിലുര

നത്തിങ്ങളലട

അണത്തികളലട

ലകകാഴത്തിഞതപേകാക്കത്തിനക്ക് ഉക്കൗര്ജര പേകരുന്നതകാണക്ക് നത്തിങ്ങളലട പ്രചരണങ്ങള്. പേച്ച
ബക്കൗസക്ക്, പേച്ച തബകാര്ഡക്ക്, വത്തിദരകാഭരകാസ വകുപമനത്തിയലട വസ്പീടത്തിലന തപേരക്ക്, പസക്ക്ടു
ബകാചകള് തുടങ്ങത്തി അടത്തിസകാനരഹത്തിതമകായ എത്രലയത്ര നത്തിസകാരമകായ കകാരരങ്ങളകാണക്ക്
നത്തിങ്ങള് ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവന്നതക്ക്; അവയത്തിലലെകാന്നത്തിലുര ഒരു കഴമ്പുര ഉണകായത്തിരുന്നത്തില.
അതുലകകാണക്ക്

നത്തിങ്ങള്

ലതറത്തിദരത്തിച്ചവരുലട

എനകാണക്ക്

വത്തികകാരവര

തനടത്തിയതക്ക്?

തവകാട്ടുലമകാലക്ക

ഇക്കൗ

പ്രചരണരലകകാണക്ക്

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.ക്കകാണക്ക്

ലെഭത്തിച്ചതക്ക്.

അരുവത്തിക്കര ഫലെര വന്നതപ്പെകാള് സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര) ലനയര സത്തി.പേത്തി.ലഎ.യലടയര
സമചത്തിതത

നഷ്ടമകായത്തി;

നത്തിങ്ങള്

ആശയക്കുഴപ്പെതത്തിലെകാണക്ക്;

എനക്ക്

ലചയ്യണലമന്നറത്തിയകാലത നത്തിങ്ങള് കൂടുതല് കൂടുതല് അബദങ്ങള് ലചയ്യുകയകാണക്ക് .
ആരകാണക്ക് ഇക്കകാരരതത്തില് മുന്നത്തിലലെന്നക്ക് സമര്ത്ഥത്തിക്കകാന് തവണത്തി നത്തിങ്ങള് പേരസരര
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മത്സരത്തിക്കുകയകാണക്ക്, സസനര കുഴത്തിമകാടര തതകാണ്ടുകയകാണക്ക്. ശസ്പീ. കകാനര രകാതജനന്
തലന വത്തിവകാദ പ്രസകാവനലയ

നരകായസ്പീകരത്തിചലകകാണക്ക് പേറഞതക്ക് ഞങ്ങളലട തവകാട്ടെക്ക്

ബകാങ്കേക്ക് സരരക്ഷത്തിക്കകാന് ഞങ്ങള്ക്കക്ക് ബകാദരതയലണന്നകാണക്ക്. നത്തിങ്ങള് എവത്തിലട
എതത്തിനത്തില്ക്കുകയകാലണന്നക്ക് സത്തി.പേത്തി.ലഎ. കകാര് ആതലെകാചത്തിക്കണര. തവകാട്ടുബകാങ്കേക്ക്
ഉണകാക്കകാന്

ഏതക്ക്

അറരവലരയര

തപേകാകുലമന്നക്ക്

പേറയന്ന

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.യലട

മുദകാവകാകരര ഏലറടുക്കകാനുര നത്തിങ്ങള് തയ്യകാറകാലണന്നക്ക് പേറയതമ്പകാള് സഹതപേത്തിക്കകാതന
നത്തിവൃതത്തിയള. നത്തിങ്ങളലട

ഇക്കൗ പ്രചരണതത്തിലന തനട്ടെവര ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ക്കകാണക്ക്

ലെഭത്തിക്കകാന് തപേകാകുന്നതക്ക്. ഇക്കകാരരതത്തില് സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര)-ഉര ഒട്ടുര പേത്തിന്നത്തിലെലലന്നക്ക്
ലതളത്തിയത്തിക്കകാനകാണക്ക്

ഇന്നലലെ

അടത്തിയനരപ്രതമയതത്തിനക്ക്

തതടത്തിലക്കകാണക്ക് തഡകാ. ടത്തി.എര. തതകാമസക്ക് ലഎസകക്ക് നടതത്തിയ

അവതരകാണനുമതത്തി
പ്രസരഗതത്തില്

പേഞകായതക്ക്/തബകാക്കക്ക്/വകാര്ഡക്ക് വത്തിഭജനലത ഹത്തിന്ദു പേഞകായതക്ക്, മുസസ്പീര പേഞകായതക്ക്
എലന്നകാലക്ക ചത്തിത്രസ്പീകരത്തിച്ചതക്ക്. ഒരു സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര) തനതകാവത്തില്നത്തിന്നക്ക് ഉണകാകകാന്
പേകാടത്തിലകാത പേരകാമര്ശമകാണക്ക് അതദ്ദേഹതത്തില്നത്തിനണകായതക്ക്. ഇതരര വത്തിഷലെത്തിപ്തമകായ
പേരകാമര്ശങ്ങളലട ഗുണതഭകാക്തക്കളര ഫകാസത്തിസ്റ്റുകളകായത്തിരത്തിക്കുലമന്നതകാണക്ക് സമകകാലെത്തിക
ചരത്തിത്രലമന്നക്ക് തഡകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസക്ക് ലഎസത്തിലന

ഒകാര്മലപ്പെടുത്തുകയകാണക്ക്.

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.ലയ പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന് ബത്തി.ലജ.പേത്തി.യലട വഴത്തിലയ സഞരത്തിക്കുന്നതക്ക്
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ഇടതുപേക്ഷര ലചയ്യുന്ന മലറകാരു ഹത്തിതസകാറത്തിക്കല് ബണറകായത്തിരത്തിക്കുര. തമകാഡത്തി ലമയ്ഡക്ക്
ലതകാഗകാഡത്തിയ

ബ്രകാന്ഡക്ക്

ഒറത്തിജത്തിനല്

തസ്പീവ്രഹത്തിന്ദുതസര

തകരള

രകാഷസ്പീയതത്തിലന

മകാര്ക്കറത്തില് ഇതപ്പെകാള് കത്തിട്ടുനണക്ക്. അവത്തിലട നത്തിങ്ങള് ഡൂപത്തിതക്കറക്ക് കുന്നരകുളര ലമയ്ഡക്ക്
ഹത്തിന്ദുതസവമകായത്തി

വന്നകാല്

ഇക്കകാരരതത്തില്

കണ്ഫന്യൂഷന്

മുതന്നകാട്ടുവരലെകാണക്ക്

ആരുര

എടുക്കകാന്

ഉണകാതകണ

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.ലയ

തപേകാകുന്നത്തില.

കകാരരമത്തില.

തടുക്കകാനുള്ള

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക്

മൃദുഹത്തിന്ദുതസവമകായത്തി

മകാര്ഗലമന്നക്ക്

നത്തിങ്ങള്

ധരത്തിചവച്ചത്തിട്ടുലണങ്കേത്തില് നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് ലതറത്തി. നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് ചകാഞകാട്ടെര തവണ, നത്തിങ്ങളലട
തതസതത്തില്

ഉറചനത്തിനലകകാണക്ക്

പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണക്ക്

തവണതക്ക് .

അതകാണക്ക്

നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് കരണസ്പീയമകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. ഇവത്തിലട ഞങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേലെരുര വത്തിമര്ശനങ്ങള്
പേറയകയണകായത്തി. പേതക്ഷ എനക്ക് വത്തിഷലെത്തിപ്തമകായ പ്രചരണര നടതത്തിയകാലുര മതതതര
സമൂഹര മുസസ്പീര

ലെസ്പീഗത്തിലന അവത്തിശസസത്തിക്കത്തില. ഞങ്ങള് ഇന്നലെലത മഴയത്തില്

ലപേകാട്ടെത്തിമുളച്ചതല.

ഞങ്ങളലട ചരത്തിത്രര ഒരു തുറന്നപുസകമകാണക്ക്.

നവതകരള

നത്തിര്മത്തിതത്തിയത്തില് പേങ്കേകാളത്തികളകായവരകാണക്ക് ഞങ്ങള്. തകരളതത്തിലന ആദര നത്തിയമസഭ
മുതല്

ഇതപ്പെകാഴലത

13-ാം

തകരള

നത്തിയമസഭവലര

മുസസ്പീര

ലെസ്പീഗത്തിലന

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളണകായത്തിട്ടുണക്ക്. ഞങ്ങള് ഭരണരരഗത്തുര പ്രതത്തിപേക്ഷത്തുര ഇരുന്നത്തിട്ടുണക്ക്.
ഇക്കൗ നകാടത്തിലന മതതതരസരസകാരതത്തിനക്ക് തപേകാറതലെല്പ്പെത്തിക്കുന്ന ഒനര ഞങ്ങതളകാ
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ഞങ്ങളലട മുന്ഗകാമത്തികതളകാ ലചയ്തത്തിട്ടെത്തില. ഇക്കൗ സരസകാനതത്തിലന മുഖരമനത്തിയര
ഉപേമുഖരമനത്തിയര സസ്പീക്കറുര ലഡപേന്യൂട്ടെത്തി സസ്പീക്കറുമകായര ആഭരനര വകുപ്പെക്ക് ഉള്ലപ്പെലട
എലകാ

വകുപകളലടയര

മനത്തിമകാരകായര

ഞങ്ങള്

പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്.

മത്തികവറ

ഭരണകര്തകാക്കളകാതയ തകരള ജനത ഞങ്ങലള കണത്തിട്ടുള. ഒരു ബഹുസസര
സമൂഹതത്തില് നന്യൂനപേക്ഷ വത്തിഭകാഗതത്തിനക്ക് പ്രകാമുഖരമുള്ള രകാഷസ്പീയര വളലര കരുതതലെകാലട
മകാത്രതമ

ഞങ്ങള്

കകകകാരരര

ലചയ്തത്തിട്ടുള.

നന്യൂനപേക്ഷ

സമൂഹതത്തില്നത്തിന്നക്ക്

തസ്പീവ്രവകാദത്തികളര മതതതര വത്തിരുദരുമുണകായതപ്പെകാള്, അതക്ക് ഡല്ഹത്തി ഇമകാമകായകാലുര
മദനത്തി ആയകാലുര സത്തിമത്തി ആയകാലുര എന്.ഡത്തി.എഫക്ക്. ആയകാലുര എസക്ക്.ഡത്തി.പേത്തി.ലഎ.
ആയകാലുര ജമകാഅലത ഇസകാമത്തി ആയകാലുര അവതരകാലടകാലക്ക തപേകാരകാടത്തിയതക്ക് മുസസ്പീര
ലെസ്പീഗക്ക്

പേകാര്ട്ടെത്തിയകാണക്ക്.

നന്യൂനപേക്ഷലത

മതതതരതസതത്തിലന

മകാര്ഗതത്തില്

നത്തിലെനത്തിര്തത്തിയതക്ക് ഞങ്ങളലട പ്രവര്തനങ്ങളകാലണന്നക്ക് പേലെ സനര്ഭങ്ങളത്തിലുര പേലെ
ചര്ച്ചകളത്തിലുര നത്തിങ്ങള്തപേകാലുര ഞങ്ങള്ക്കക്ക് സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറക്ക് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണക്ക് എനള്ളതക്ക്
സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി ഇവത്തിലട സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്. മതസക്കൗഹകാര്ദ്ദേവര മതതതരതസവര
കണത്തിലലെ കൃഷ്ണമണത്തിതപേകാലലെ കകാത്തുസൂക്ഷത്തിച്ചകാണക്ക് ലെസ്പീഗക്ക് പ്രവര്തത്തിച്ചതക്ക്. ഇനത്തിയര
ഇതുതലന്ന ഞങ്ങള് തുടരുര. നത്തിങ്ങള് എത്ര പ്രതകകാപേത്തിപ്പെത്തിച്ചകാലുര ഏതുരസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള
പ്രചരണങ്ങള് നടതത്തിയകാലുര ഞങ്ങള്ക്കക്ക് ഒരു മകാര്ഗമുണക്ക്. ആ രസ്പീതത്തിയത്തില് മകാത്രതമ

Uncorrected/Not for Publication
133

ഞങ്ങള് പ്രവര്തത്തിക്കുകയള. ഞങ്ങളലട പ്രത്തിയലപ്പെട്ടെ തനതകാവക്ക് സത്തി. എച്ചക്ക്. മുഹമദക്ക്
തകകായ

തകരളതത്തിലന

മുഖരമനത്തി

പ്രതത്തിസനത്തിയണകായതപ്പെകാള്,

ആയത്തിട്ടുണക്ക്.

തകരളതത്തില്

ഒരു

രകാഷസ്പീയ

ആരകാണക്ക് മുഖരമനത്തിയകാകകാന് തയകാഗരന്

എന്ന

തചകാദരമുയര്ന്നതപ്പെകാള്, സത്തി. എച്ചക്ക്. തലന്നയകാണക്ക് തയകാഗരലനന്നക്ക്

രകാഷസ്പീയ തകരളര

പേറയകയണകായത്തി. അതത സത്തി.എച്ചക്ക്.-ലന പേകാര്ട്ടെത്തിതലന്നയകാണക്ക് ഇനര തകരളതത്തില്
പ്രവര്തത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. സത്തി.എച്ചക്ക്.-ല് ആരുര വര്ഗസ്പീയതയര തസ്പീവ്രവകാദവര
കണത്തില.

ഇക്കൗ

സരസകാനതത്തിലന

നത്തിയമനത്തിര്മകാണസഭയലട

ഉപേമുഖരമനത്തി

അദരക്ഷസകാനത്തുര

മുസത്തിര

സകാനത്തുര
ലെസ്പീഗത്തിലന

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളണകായത്തിട്ടുണക്ക്. ഞങ്ങള്ക്കറത്തിയകാര, ഞങ്ങള് കകകകാരരര ലചയ്യുന്നതക്ക് ഒരു
ബഹുസസര സമൂഹതത്തിലലെ നന്യൂനപേക്ഷ രകാഷസ്പീയമകാണക്ക്. അതത്തില് പേകാലെത്തിതക്കണ
ജകാഗ്രതതയകാടുകൂടത്തിതലന്നയകാണക്ക് സയ്യത്തിദക്ക് മുഹമദലെത്തി ശത്തിഹകാബക്ക് തങ്ങള് നകാലെക്ക്
പേതത്തിറകാണ്ടുകകാലെര ഇക്കൗ രകാഷസ്പീയ നക്കൗകലയ മുതന്നകാട്ടുനയത്തിച്ചതക്ക് . ശത്തിഹകാബക്ക് തങ്ങള് ഇക്കൗ
സരസകാനലത
നത്തിങ്ങള്തലന്നയകാണക്ക്

മതസക്കൗഹകാര്ദ്ദേതത്തിലന
പേറഞതക്ക്.

ശത്തിഹകാബക്ക്

അരബകാസത്തിഡറകാലണന്നക്ക്
തങ്ങളലട

രകാഷസ്പീയതത്തില്നത്തിന്നക്ക്

അണുവത്തിട വരതത്തിചലെത്തിക്കകാലതയകാണക്ക് മുസസ്പീര ലെസ്പീഗക്ക് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന്നതക്ക് . തമകാഹഭരഗര
വന്ന ചത്തിലെയകാളകള് അപറത്തുനത്തിന്നക്ക് ഞങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് വലതുര പേറഞകാല് അതത്തിലന
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തപേരത്തിലലെകാനര

തകര്നതപേകാകുന്നതല

മുസസ്പീര

ലെസ്പീഗത്തിലന

വത്തിശസകാസരത

എന്നക്ക്

ബനലപ്പെട്ടെവലര ഓര്മലപ്പെടുതകാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
പ്രവകാസത്തികലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറയതമ്പകാള് നമുലക്കലകാവര്ക്കുര നൂറക്ക് നകാവകാണുള്ളതക്ക്.
പ്രവകാസത്തികള്ക്കക്ക്

തവകാട്ടെവകകാശര

നല്കണലമന്നക്ക്

പേറയകാന്

തുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടെക്ക്

കകാലെതമലറയകായത്തി. ഇതപ്പെകാള് തകനതത്തില് അതത്തിനുള്ള നത്തിയമതഭദഗതത്തികളര സുപ്രസ്പീര
തകകാടതത്തിയലട നടപേടത്തികളലമകാലക്ക നടനലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. അതത്തിനത്തിടയത്തില് ഒരു
അവസരര വന്നതപ്പെകാള്, തകരളതത്തിലലെ പേഞകായതക്ക് വകുപര മുനത്തിസത്തിപ്പെകാലെത്തിറത്തി
വകുപലമകാക്ക പ്രവകാസത്തികള്ക്കക്ക് തവകാട്ടെവകകാശര നല്കകാലമന്നക്ക് തസ്പീരുമകാനത്തിച്ചതകാണക്ക് .
പേതക്ഷ

സര്വകക്ഷത്തിതയകാഗതത്തില്

പ്രവകാസത്തികതളകാടുള്ള

വഞനയകാണക്ക്.

സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര)

സസസ്പീകരത്തിച്ച

നത്തിലെപേകാടക്ക്

പ്രവകാസത്തികളലട

തവകാട്ടെത്തിലന

നത്തിങ്ങള്

ഭയലപ്പെടുകയകാണക്ക്. ഓതരകാ സകാതങ്കേതത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് പേറഞക്ക് പ്രവകാസത്തികളലട തവകാട്ടെക്ക്
മുടക്കരുതക്ക്.
തവകാട്ടെവകകാശര

നത്തിങ്ങള്

ആ

ശമതത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള

സകാപേനങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കുള്ള

ലതരലഞടുപ്പെക്ക്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്. നമള് ഒന്നത്തിചനത്തിന്നക്ക്,

പേത്തിന്മേകാറണര.

തുടക്കമകായത്തി
മകാറണലമന്നക്ക്

പ്രവകാസത്തികള്ക്കക്ക്
തതദ്ദേശസസയരഭരണ
സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി

തകരളതത്തിനക്ക് അഭത്തിമകാനര നല്കത്തിയ,

നമുക്കക്ക് സമ്പത്തുണകാക്കത്തിതന്ന, നമ്മുലട സകാമ്പതത്തിക തസകാതസകായത്തി മകാറത്തിയത്തിട്ടുള്ള
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പ്രവകാസത്തി

സമൂഹലത

തവകാട്ടെവകകാശര

നല്കത്തി

ആദരത്തിതക്കണതുണക്ക്.

നത്തിങ്ങള്

അക്കകാരരതത്തില് സഹകരത്തിക്കണലമന്നക്ക് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
വരവസകായ വകുപ്പെക്ക് കഴത്തിഞ നകാലുവര്ഷക്കകാലെങ്ങളത്തില് വളലര മതനകാഹരമകായത്തി,
തകരളതത്തിനകാവശരമുള്ള,

ഇക്കൗ

കകാലെഘട്ടെതത്തിനനുസൃതമകായ

വരവസകായ

നയര

സസസ്പീകരത്തിചലകകാണക്ക് വളലര വലെത്തിയ വരകാവസകായത്തിക പുതരകാഗതത്തിയണകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണക്ക് .
ഇതത്തിലന തനട്ടെര വര്ഷങ്ങള് കഴത്തിയതമ്പകാഴകാണക്ക് നമുക്കക്ക് കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുന്നതക്ക് .
അങ്ങലനയള്ള തനട്ടെങ്ങള്ക്കക്ക് തനതൃതസര നല്കത്തിയ വരവസകായ വകുപമനത്തിതയയര
വകുപ്പെത്തിലനയര മുക്തകണര പ്രശരസത്തിചലകകാണക്ക്, ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എലകാ
അര്ത്ഥതത്തിലുര

പേത്തിന്തുണചലകകാണക്ക്

ഞകാന്

എലന

എളത്തിയ

വകാക്കുകള്

സര്,

വരവസകായതത്തിനുര

ഖകാദത്തിക്കുര

ഉപേസരഹരത്തിക്കുന.
ശസ്പീ.

വര്ക്കലെ

കയറത്തിനുരതവണത്തിയള്ള

കഹകാര്:
ഇക്കൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഞകാന്

പേത്തിനകാങ്ങുകയകാണക്ക് .

തകരളതത്തിലന പ്രഗത്ഭനകായ വരവസകായ വകുപമനത്തി ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി
നമ്മുലട വരവസകായ സരരരഭങ്ങലള അതത്തിശക്തമകായ ദത്തിശയത്തിതലെയക്ക് നയത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന ഭരണകകാലെതക്ക് ആഡത്തിറ്റുര കണക്കുലമകാനമത്തിലകാലത കുറച്ചക്ക്
വരവസകായങ്ങള്

ലെകാഭതത്തിലെകാലണന്നക്ക്

ലകകാട്ടെത്തിതഘകാഷത്തിക്കുകയര
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ലപേരുപ്പെത്തിചകകാണത്തിക്കുകയര
അകന്യൂമതലെറഡക്ക്

ലചയ.

തലെകാസ്സുര

കകാരരങ്ങളലമകാനര
കള്ളക്കണക്കുകള്

പേത്തിന്നസ്പീടക്ക്

ഞങ്ങള്

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികതളകാടുള്ള

തനകാക്കകാലത,

ആഡത്തിറക്ക്

ആയത്തിരുന

അലതന്നക്ക്

സരരരഭങ്ങള്

അതത്തിശക്തമകായ

നത്തിലെയത്തില്

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി

സമരങ്ങള്

ഇല

എന്ന

പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപ്പെകാള്
ലെയബത്തിലെത്തിറത്തിയര

നടതകാലത

മനസത്തിലെകായത്തി.
മുതന്നകാട്ടെക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച

നമ്മുലട

നസ്പീങ്ങുതമ്പകാഴുര

പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ

മറക്ക്

കകാരരര

വരവസകായ
അവത്തിലട
നമള്

മനസത്തിലെകാതക്കണതകാണക്ക്. നഷ്ടതത്തിതലെകാടുന്ന വരവസകായങ്ങളത്തിലുര ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക്
കത്തിതട്ടെണ ആനുകൂലെരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് നല കകാഴ്ചപ്പെകാതടകാടുകൂടത്തിതലന്ന മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന.
ഇവത്തിലട ശസ്പീ. വത്തി. ഡത്തി. സതസ്പീശന് മുതന്നകാട്ടുവച്ച ചത്തിലെ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങലള ഞകാനുര
സസകാഗതര ലചയ്യുകയകാണക്ക്. ലടകത്തിക്കല് ടകാലെനക്ക് ബകാങ്കേക്ക് എന്ന ആശയലത ഞകാനുര
പേത്തിനകാങ്ങുന. അഭത്തിപ്രകായവരതരകാസമത്തിലകാലത ഇക്കൗ ആശയര കരുപ്പെത്തിടത്തിപ്പെത്തിലച്ചടുക്കകാന്
തകരളതത്തിലന ഇന്നലത സകാഹചരരതത്തില് നമലളലകാവരുര ശദത്തിക്കണലമന്നകാണക്ക്
എനത്തിക്കക്ക് പേറയകാനുള്ളതക്ക്. പേരത്തിസത്തിതത്തിക്കക്ക് തദകാഷര വരുന്ന ഒരു വരവസകായവര
തകരളതത്തിനക്ക് തവണ എന്ന ശക്തമകായ തസ്പീരുമകാനലമടുത മനത്തിയകാണക്ക് ശസ്പീ. പേത്തി. ലക.
കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി.

അതക്ക്

അഭത്തിനനനര

അര്ഹത്തിക്കുന്ന

കകാരരമകാണക്ക്.

മലറകാരു

കകാലെത്തുമത്തിലകാത രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള തകന നത്തിതക്ഷപേര ഇക്കൗ കകാലെഘട്ടെതത്തിലുണകായത്തി
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എന്നതക്ക്

പ്രകസ്പീര്തത്തിക്കലപ്പെതടണ

കകാരരമകാണക്ക്.

യ.പേത്തി.എ.

ഗവണ്ലമനത്തിലന

കകാലെത്തുണകായ പേത്തിന്തുണയലട ഫലെമകായത്തി തകന നത്തിതക്ഷപേതതകാടുകൂടത്തി ഫുഡക്ക് പേകാര്ക്കക്ക്,
ലഎ.ടത്തി പേകാര്ക്കക്ക്, ഹകാര്ഡക്ക് ലവയര് പേകാര്ക്കക്ക് എന്നത്തിവ സകാപേത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച .
ഇനരയത്തില്

ആദരമകായത്തി

ഒരു

ഹകാന്ഡക്ക്ലൂര

പേകാതക്കജക്ക്

അനുവദത്തിക്കലപ്പെടുന്നതക്ക്

തകരളതത്തിലെകാണക്ക്. 207.16 തകകാടത്തി രൂപേ ലചലെവഴത്തിച്ചക്ക് (തകന സര്ക്കകാര് 163.4 തകകാടത്തി
രൂപേയര സരസകാന സര്ക്കകാര് 44.12 തകകാടത്തി രൂപേയര) ഒരു ഹകാന്ഡക്ക്ലൂര പേകാതക്കജത്തിനക്ക്
രൂപേര

നല്കത്തി.

പ്രശസ

അരബകാസത്തിഡറകാക്കത്തി

ചലെച്ചത്തിത്ര

ഹകാന്ഡക്ക്ലൂമത്തിനക്ക്

നടന്

ശസ്പീ.

പുതത്തിലയകാരു

തമകാഹന്

അഡസ്സുണകാക്കത്തി

ലെകാലെത്തിലന
എന്നതക്ക്

എലകാവരുര പ്രകസ്പീര്തത്തിച്ച കകാരരമകാണക്ക്. അതുതപേകാലലെ ലപ്രകാഫഷണല് വത്തിദരകാഭരകാസര
തനടത്തിയത്തിട്ടുര സര്ക്കകാര് തജകാലെത്തിയര ബകാങ്കേക്ക് ലടസ്റ്റുമകായത്തി നടന്ന ഇക്കൗ നകാട്ടെത്തിലലെ
ലചറുപ്പെക്കകാര്ക്കക്ക്

സസയരസരരരഭകതസതത്തിനുള്ള

അവസരമുണകാക്കത്തി

എന്നതക്ക്

പ്രകസ്പീര്തത്തിക്കലപ്പെതടണ കകാരരമകാണക്ക്. തകരളലത എലകാവരുര വരവസകായങ്ങളലട
ശവപ്പെറമ്പകായകാണക്ക് കരുതത്തിയത്തിരുന്നതക്ക്. ഒരു കകാലെതക്ക് ആലെപഴ കത്തിഴക്കത്തിലന ലവനസ്പീസക്ക്
എന്നകാണക്ക് അറത്തിയലപ്പെട്ടെത്തിരുന്നതക്ക്. പുകക്കുഴലുള്ള വരവസകായങ്ങലളകാക്ക ആദരമകായത്തി
ആരരഭത്തിച്ചതക്ക് ആലെപഴയത്തിലെകായത്തിരുന. ആലെപഴയത്തിലലെ ഒരു പേകാലെതത്തിലന തപേരക്ക്
ശവതക്കകാട്ടെ

പേകാലെര

എന്നകാണക്ക്.

ആലെപഴലയ

ആ

അവസയത്തിതലെയക്ക്
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ലകകാലണതത്തിച്ചതത്തില് കമന്യൂണത്തിസക്ക് പേകാര്ട്ടെത്തിക്കുള്ള പേങ്കേക്ക് വളലര വലുതകാണക്ക് . ശസ്പീ. എര.
ചനന് ഖകാദത്തിയലടയര ലലകതറത്തിയലടയര കകാരരര പേറഞതപ്പെകാള്

ഞങ്ങളലട

തമല്വസര മകാറത്തിതനകാക്കത്തിയകാല് അടത്തിയത്തില് കകാവത്തി കകാണുലമന്നക്ക് പേറഞ. അതദ്ദേഹര
എവത്തിടരവലര

തനകാക്കത്തി

എന്നക്ക്

ഞകാന്

ആതലെകാചത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

തകരളര

വരവസകായങ്ങളലട ശവപ്പെറമ്പകായത്തി മകാറത്തിലക്കകാണത്തിരുന്ന കകാലെര ഇന്നക്ക് പേഴങ്കേഥയകായത്തി
എന്നതകാണക്ക് സതരര.
കത്തിന്ഫ്ര ഫത്തിലെത്തിര ആനക്ക് വസ്പീഡത്തിതയകാ പേകാര്ക്കക്ക്, പേകാലെക്കകാടക്ക് ഇനതഗ്രറഡക്ക്
ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല് ആനക്ക് ലടകലലറല് പേകാര്ക്കക്ക്, തബപ്പൂര് കത്തിന്ഫ്ര മലലറന് പേകാര്ക്കക്ക്,
പേകാലെക്കകാടക്ക് ലമഗകാ ഫുഡക്ക് പേകാര്ക്കക്ക്, രകാജകുമകാരത്തി റൂറല് അപ്പെകാരല് പേകാര്ക്കക്ക്, കളമതശരത്തി
ലലഹലടകക്ക്

പേകാര്ക്കക്ക്,

ലടലെത്തിതകകാര

ഇന്കദ്യുതബറര്,

കകാക്കനകാടക്ക്

ഇലെതകകാണത്തികക്ക്

മകാനുഫകാക്ച്ചറത്തിരഗക്ക് ക്ലസര്, തഗകാബല് ആയര്തവദത്തികക്ക് വത്തിതലജക്ക്, ലകകാരട്ടെത്തി കുന്നനകാനര
സകാന്തഡര്ഡക്ക് ഡത്തിലലസന് ഫകാകറത്തി തുടങ്ങത്തി വരവസകായതത്തിലന അനനമകായ പുതത്തിയ
സകാധരതകളത്തിതലെയക്ക് വകാതത്തില് തുറക്കുന്ന ഒട്ടെനവധത്തി വരവസകായങ്ങള്ക്കക്ക് ശത്തിലെ പേകാകകാന്
ഇക്കൗ കകാലെയളവത്തില് കഴത്തിഞ എന്നതക്ക് വളലര സതനകാഷകരമകായ കകാരരമകാണക്ക് . നമ്മുലട
ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള് ഉണര്വത്തിലന തമഖലെയത്തിലെകാണക്ക് . മലെബകാര് സത്തിമനക്ക്സുര
ലക.എര.എര.എല്.-ഉര

ലറതക്കകാര്ഡക്ക്

വത്തിറ്റുവരവക്ക്

തനടത്തി.

അവഗണത്തിക്കലപ്പെട്ടെക്ക്

Uncorrected/Not for Publication
139

കത്തിടന്നത്തിരുന്ന

ലകല്തട്രകാണത്തിലന ഗതകകാലെ സരണകള് നമള് ഓര്ക്കുകയകാണക്ക് .

ടത്തി.വത്തി. തതകാമസക്ക് തകരളതത്തിലന വരവസകായ വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന്ന കകാലെതക്ക് ശസ്പീ.
ലക.പേത്തി.പേത്തി. നമ്പരകാലര ഇവത്തിലട ലകകാണ്ടുവന്നക്ക് ലകല്തട്രകാണ് എന്ന സകാപേനര തുടങ്ങത്തി,
അതക്ക്

തലെകാകതത്തിനുമുഴുവന്

മകാതൃകയകായത്തി.

ലകല്തട്രകാണ്

സകാപേത്തിതമകായ

കകാലെത്തുതലന്ന ലവസക്ക് ബരഗകാളത്തില് മലറകാരു സകാപേനമുണകായത്തി, ലവസക്ക് ബരഗകാള്
ഇലെതകകാണത്തികക്ക്

തകകാര്പ്പെതറഷന്

(WEBEL).

ഇവത്തിലട

ആതഗകാളവല്ക്കരണതത്തിലനതത്തിലരയര ഉദകാരവല്ക്കരണതത്തിലനതത്തിലരയര ഇതപ്പെകാഴുര
ചത്തിലെര്

പ്രസരഗത്തിക്കുനണക്ക്.

തകരളതത്തിതലെകാ

മറക്ക്

സരസകാനങ്ങളത്തിതലെകാ

നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പക്ക്, പേശത്തിമ ബരഗകാളത്തിലലെ ലവബല് എന്ന ഇലെതകകാണത്തികക്ക്
സകാപേനലത സസകകാരര തമഖലെയക്ക് ആദരര വത്തിറഴത്തിച്ചതക്ക് തജരകാതത്തി ബസുവത്തിലന
ഗവണ്ലമനകായത്തിരുന.

പേശത്തിമ

ബരഗകാളത്തിലെകായത്തിരുന

ഏറവര

കൂടുതല്

സസകകാരരവല്ക്കരണവര ഉദകാരവല്ക്കരണവര നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിയതക്ക്. തലെകാകര മുഴുവന്
നടക്കുന്ന കകാരരര ഇവത്തിലട മകാത്രര നടപ്പെകാക്കണ എനപേറഞകാല് എങ്ങലനയകാണക്ക് ?
ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട കകാരരര പേറഞ, കഴത്തിഞ ദത്തിവസര പേത്രങ്ങളത്തിലൂലട പുറത്തുവന്ന
ഒരു കകാരരര, ഇനരന് സരസകാനങ്ങളത്തില് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് ഏറവര കുറഞ കൂലെത്തി
(65

രൂപേ)

ലകകാടുക്കുന്നതക്ക്

30

സരവത്സരങ്ങളകായത്തി

സത്തി.പേത്തി.എര.

ഭരത്തിക്കുന്ന
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ത്രത്തിപുരയത്തിലെകാണക്ക്.

അതുലകകാണകാണക്ക്

ലവസക്ക് ബരഗകാളത്തിലുള്ളവര് ലതകാഴത്തിലെത്തിനകായത്തി

ഇവത്തിതടയക്ക് വരുന്നതക്ക്. ലവസക്ക് ബരഗകാളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളത്തില് കൂടുതല് തപേരുര ഇതപ്പെകാള്
ഇവത്തിലടയണക്ക്. അവത്തിടലത ജത്തിലകാ ലസക്രതട്ടെറത്തിയറക്ക് ലമമ്പറകായ നസ്പീതലെകായക്ക് മുഖര്ജത്തി
നകാവകായത്തിക്കുളതക്ക് തറകാഡക്ക് പേണത്തി ലചയ്യുനണക്ക്. സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര) ലന ലവസക്ക്
ബരഗകാളത്തിലലെ ജത്തിലകാ ലസക്രട്ടെറത്തിതയറക്ക് ലമമ്പര്, ഏരത്തിയ കമത്തിറത്തി ലസക്രട്ടെറത്തിമകാര് തുടങ്ങത്തി
പേലെരുര ഇവത്തിലടയണക്ക്. അവത്തിലട സസസതയത്തിലകാതതത്തിനകാല് അവര് ഇവത്തിലടവന്നക്ക്
സതനകാഷതതകാലട കഴത്തിയകയകാണക്ക്. അവര് തറകാഡക്ക് പേണത്തി ലചയ്യുന്ന പ്രതദശതക്ക്
മലറകാരു

രസകരമകായ

സരഭവമുണകായത്തി.

അവത്തിലട

സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എര.)

ലന

തബകാര്ഡുകള് കകാണകാലതതപേകാകുന. യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. പ്രവര്തകരകാണക്ക് തബകാര്ഡുകള്
മകാറ്റുന്നലതനപേറഞക്ക്

അവര്ലക്കതത്തിലരയകാണക്ക്

തകസക്ക്

ലകകാടുതതക്ക്.

അതനസഷത്തിച്ചതപ്പെകാള് ലവസക്ക് ബരഗകാളത്തില്നത്തിന്നക്ക് വന്ന ഇവരകാണക്ക് സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര)-ലന
തബകാര്ഡുകള്

അടത്തിചമകാറത്തിയലതന്നകാണക്ക്

മനസത്തിലെകായതക്ക്.

അവര്

അവത്തിലടനത്തിന്നക്ക്

ഇവത്തിലട വരകാന് കകാരണര ഇങ്ങലനയള്ള കകാരരങ്ങള് അവത്തിലട ലചയ്തതുലകകാണകാണക്ക്
എന്നകാണക്ക് അവര് പേറയന്നതക്ക്. അതുലകകാണക്ക് കകാണുന്ന തബകാര്ഡുകലളലകാര അവര്
തലന്ന എടുത്തുമകാറ്റുകയകാണക്ക്. എന്നത്തിട്ടെക്ക് പേഴത്തി യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. പ്രവര്തകര്ക്കുര.
ജത്തി.പേത്തി.എസക്ക്. ട്രകാക്കത്തിരഗക്ക് സത്തിസര മുതലെകായ ഒതട്ടെലറ തമഖലെകളത്തില് തകരളര
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ശക്തമകായ സകാന്നത്തിദരര ലതളത്തിയത്തിചകഴത്തിഞ. രകാജരലത ഏറവര മത്തികച്ച സുരക്ഷകാ
സരവത്തിധകാനര

ശസ്പീപേത്മനകാഭസസകാമത്തി

തക്ഷത്രതത്തിനക്ക്

നല്കകാന്

ലകല്തട്രകാണത്തിനക്ക്

സകാധത്തിച. അങ്ങലന ലകല്തട്രകാണ് പേഴയ നത്തിലെയത്തിതലെയക്ക് തത്തിരത്തിചവരുന. എനമകാത്രമല
ലകല്തട്രകാണത്തിലന പുനരുദകാരണതത്തിലനയര നതവകാത്ഥകാനതത്തിലനയര കകാലെഘട്ടെമകായത്തി
ഇക്കൗ കകാലെര മകാറുകയകാണക്ക്. നമ്മുലട പേരമ്പരകാഗത വരവസകായമകായ ലലകതറത്തി
തമഖലെയത്തില് വകാണത്തിജരവല്ക്കരണതത്തിലന അതത്തിനൂതന സകാധരതകലള കഴത്തിഞ
നകാലെക്ക് വര്ഷരലകകാണക്ക് പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കകാന് സകാധത്തിച. അതതകാലടകാപ്പെര നമ്മുലട
നകാട്ടെത്തിലലെ കയര് വരവസകായര ധകാരകാളര പ്രതത്തിസനത്തികള് തനരത്തിടുനണക്ക് . പേരമ്പരകാഗത
വരവസകായങ്ങള്

പ്രതത്തിസനത്തി

പേതത്തിറകാതണകാളമകായത്തി.

തനരത്തിടകാന്

ചത്തിറയത്തിന്കസ്പീഴക്ക്,

തുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടെക്ക്

ആറകാട്ടുപുഴ,

ഏകതദശര

ലലവക്കര

രണക്ക്

തുടങ്ങത്തിയ

തമഖലെകളത്തിലലെലകാര കയര് ക്ലസ്റ്റുകള് രൂപേസ്പീകരത്തിക്കകാന് നടപേടത്തി സസസ്പീകരത്തിക്കണര. 8
തകകാടത്തി രൂപേ തകന ഗവണ്ലമനത്തില്നത്തിന്നക്ക് സഹകായര ലെഭത്തിക്കുര. അതുലകകാണക്ക് ഇക്കൗ
തമഖലെകളത്തില് കയര് ക്ലസറുകള് രൂപേസ്പീകരത്തിക്കകാന് നമള് ശദത്തിക്കണര. കയര്
ഉല്പകാദനതത്തിനകായത്തി

മുന്

കകാലെങ്ങളത്തില്

ലതകാണക്ക്

അഴുക്കത്തിയകാണക്ക്

ചകത്തിരത്തി

എടുതത്തിരുന്നതക്ക്. ഇതപ്പെകാള് പേച്ചലതകാണത്തില്നത്തിനര കയര് ഉല്പകാദത്തിപ്പെത്തിക്കകാവന്നതകാണക്ക് .
അതുലകകാണക്ക് അതത്തിനുള്ള സകാധരതകള് നടപ്പെകാക്കണര. കയര് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട
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മത്തിനത്തിമര കൂലെത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കണര. ബരഗകാളത്തിലുര ഒറസ്പീസയത്തിലുര മറ്റുര ജൂട്ടുര കയറുരകൂടത്തി
തചര്ന്ന ഉല്പന്നങ്ങള് നത്തിര്മത്തിക്കുനണക്ക്. നമള് റബ്ബര്കൂടത്തി തചര്ന്ന വകാലെദ്യു തബസ്ഡക്ക്
ഉല്പന്നങ്ങളണകാക്കത്തി തലെകാകതത്തിലന വത്തിവത്തിധ ഭകാഗങ്ങളത്തില് വത്തിപേണത്തി കലണതകാന്
ശമത്തിക്കണര.
അതുതപേകാലലെ ഒനരണക്ക് കകാരരങ്ങള് കൂടത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാര. ഇനരയത്തില് ഇലതകാരു
പ്രതതരക കകാലെഘട്ടെമകാണക്ക്. അഴത്തിമതത്തി ആതരകാപേണതത്തിലലെ സകാക്ഷത്തികളര അതനസഷണ
ഉതദരകാഗസരുര പേത്രപ്രവര്തകരുമുള്ലപ്പെലട 42 തപേര് ലകകാലലപ്പെട്ടെ സരഭവമുണകായത്തി.
ഇക്കൗ

സനര്ഭതത്തിലെകാണക്ക്

ആര്ജവതതകാലട

തനരത്തിട്ടെ

തങ്ങള്ലക്കതത്തിലരയണകായ
യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

ആതരകാപേണലത

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര

കുരത്തിശുയദര

നടത്തുതമ്പകാള് അഴത്തിമതത്തി തകസുകളത്തില് ഇക്കൗ സര്ക്കകാര് നടതത്തിയ സുതകാരരമകായ
അതനസഷണര കണത്തിലലന്നക്ക് നടത്തിക്കുന്നതക്ക്. അഴത്തിമതത്തിയകാതരകാപേണര ഉന്നയത്തിച്ചവലരലകാര
ഇവത്തിലട സസകാതനരതതകാലട നടക്കുന, അവര്ക്കകാര്ക്കുര ഒരു കുഴപ്പെവര പേറത്തിയത്തിട്ടെത്തില.
സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര)

മനത്തിമകാര്ലക്കതത്തിരകായകാണക്ക്

ഉന്നയത്തിച്ചലതങ്കേത്തില്

ആതരകാപേണമുന്നയത്തിച്ച

ഇങ്ങലനലയകാരു

ആതരകാപേണര

ആലരങ്കേത്തിലുര

തറകാഡത്തില്ക്കൂടത്തി

നടക്കുമകായത്തിരുതന്നകാ? എന്നകാല് അവലരലകാര സസതനരതതകാലട നടക്കുന. പേതക്ഷ
ഇച്ഛകാശക്തത്തിതയകാടുകൂടത്തി സുതകാരരമകായ അതനസഷണര

നടതത്തിയ

ഗവണ്ലമനകാണക്ക്
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തകരളതത്തിലലെ

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

ഗവണ്ലമനക്ക്

എന്നക്ക്

നത്തിങ്ങള്

മനസത്തിലെകാക്കണര.

ഞങ്ങളകാരുര പേകാര്ട്ടെത്തി കമത്തിറത്തി കൂടത്തി അവലരലകാര വത്തിശുദന്മകാരകാലണന്നക്ക് പ്രഖരകാപേത്തിച്ചത്തില.
സത്തി.പേത്തി.ലഎ(എര)-ല് അങ്ങലനലയകാരു കകാരരമുണക്ക്.

ലകകാലെതക്കസ്സുകളര അഴത്തിമതത്തി

ആതരകാപേണങ്ങളര ഉണകാകുതമ്പകാള്, പേകാര്ട്ടെത്തി കമത്തിറത്തി കൂടത്തി പ്രതത്തികലള വത്തിശുദരകായര
അവര്ക്കക്ക് യകാലതകാരു കുഴപ്പെമത്തിലലനര അഴത്തിമതത്തിയത്തിലലനര പ്രഖരകാപേത്തിക്കുര. ഞങ്ങള്
പേകാര്ട്ടെത്തി കമത്തിറത്തി കൂടത്തി, അഴത്തിമതത്തി ആതരകാപേണര ഉണകായവലരലകാര വത്തിശുദരകാലണന്നക്ക്
പ്രഖരകാപേത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ?
തസ്നേഹത്തിതന്മേകാര്ക്കക്ക്

അരുവത്തിക്കര ഉപേലതരലഞടുപ്പെക്ക് സരബനത്തിച്ചക്ക് എലന
ചത്തിലെ

കണ്ടുപേത്തിടത്തിതങ്ങളണകായത്തി.

അവര്

പേറയന്നതക്ക്

അരുവത്തിക്കരയല, ലനയ്യകാറത്തിന്കരയല, പേത്തിറവമല തകരളലമന്നകാണക്ക്. പേത്തിലന്ന തകരളര
എവത്തിലടയകാണക്ക്?

എലന കയ്യത്തില് ഇലെക്ഷനക്ക് മുമ്പുള്ള തദശകാഭത്തിമകാനത്തി പേത്രങ്ങളണക്ക്.

ജൂണ് 24-ാം തസ്പീയതത്തിയത്തിലലെ തദശകാഭത്തിമകാനത്തിയത്തിലലെ വകാര്ത 'അരുവത്തിക്കരയക്ക് തശഷര
ഉമന് ചകാണത്തി സര്ക്കകാര് തകരുര - കകാനര' എന്നകാണക്ക്.

പേകാവതത്തിലന മനസക്ക്

അലതകാനമലലങ്കേത്തിലുര അതദ്ദേഹര പേറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതതകാണക്ക്. 'അഴത്തിമതത്തിലക്കതത്തിരകായ
തരകാഷര -

വത്തിധത്തിലയഴുത്തുണകാകുര',

എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്-നക്ക്
'അരുവത്തിക്കര

മുന്തൂക്കര',

ഫലെതതകാലട

'അരുവത്തിക്കര തപേകാസക്ക്തപേകാള് സര്ലവയത്തില്

'യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

സര്ക്കകാര്

ശത്തിഥത്തിലെമകാകുര

ഇലകാതകാകുര

-

-

പേത്തിണറകായത്തി'

പേത്തിണറകായത്തി'

എന്നത്തിവ
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തദശകാഭത്തിമകാനത്തിയത്തില്

വന്ന

വകാര്തകളകാണക്ക്.

തനരറത്തിയകാന്,

തനരലതയറത്തിയകാന്

എന്നകാണക്ക് പേറയന്നതക്ക്. രണക്ക് കകാരരങ്ങള്ക്കകാണക്ക് വകായക്ക് തുറക്കുന്നതക്ക്; ഒന്നക്ക് കഞത്തി
കുടത്തിക്കകാനുര രണക്ക്,
സര്ലവയത്തിലുര

കള്ളര പേറയകാനുര.

വത്തിജയകുമകാറത്തിനക്ക്

സര്വകാദരണസ്പീയനകായ

കടരസക്ക് ഓഫക്ക്

ജനപേത്തിന്തുണ,

സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയയകാണക്ക്

ഇനര നടതത്തിയ

അടത്തിവരയത്തിട്ടെക്ക്.

ഞങ്ങള്

അരുവത്തിക്കരയത്തില്

നത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നലതന്നകാണക്ക് ശസ്പീ. വത്തി. എസക്ക്. സുനത്തില് കുമകാര് പേറഞതക്ക്.
സര്വകാദരണസ്പീയനകായ

സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തിരുന ശസ്പീ. ലക.എസക്ക്. ശബരസ്പീ നകാഥന്

എന്ന കകാരരതത്തില് എനത്തിക്കക്ക് സരശയമത്തില. അതുലകകാണകാണക്ക് ശസ്പീ. എര. വത്തിജയകുമകാര്
10000 തവകാട്ടുകള്ക്കക്ക് തതകാറതക്ക്.

ശസ്പീ. ഇ.പേത്തി. ജയരകാജതനകാ, ശസ്പീ. എ.ലക. ബകാലെതനകാ

ആയത്തിരുന സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയങ്കേത്തില്

20000 തവകാട്ടുകള്ക്കക്ക് തതകാക്കുമകായത്തിരുന.

എന്.ആര്. പേണത്തിക്കരുലട കമ്പര തപേകാലലെ ലപേകാട്ടുമകായത്തിരുന. സര്വകാദരണസ്പീയനകായ
ശസ്പീ. എര. വത്തിജയ കുമകാറത്തിലന തപേകാലലെകാരകാള് മത്സരത്തിച്ചതുലകകാണകാണക്ക് ഇക്കൗ ഭൂരത്തിപേക്ഷര
കത്തിട്ടെത്തിയതക്ക്. പേകാര്ലെലമനക്ക് ഇലെക്ഷലന കണക്കുകള് നത്തിങ്ങള് പേറയകയണകായത്തി.

ഒരു

വര്ഷതത്തിനക്ക് മുമ്പക്ക് നടന്ന പേകാര്ലെലമനക്ക് ഇലെക്ഷനത്തില് അഡസ. എ. സമ്പതത്തിനക്ക് ലെഭത്തിച്ച
52000 തവകാട്ടുകള് എങ്ങലനയകാണക്ക് 46000 ആയത്തി കുറഞതക്ക്. Anti-incumbency
നത്തിങ്ങള്ക്കക്ക് എതത്തിലര വതന്നകാ?

പ്രതത്തിപേക്ഷര തമകാശമകായതുലകകാണ്ടുര ഏരര
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കമത്തിറത്തിയത്തിതലെയക്ക്

തരരതകാഴത്തിയ

ഒരു

പ്രതത്തിപേക്ഷതനതകാവക്ക്

ആയതുലകകാണ്ടുര

ജനങ്ങള്ക്കക്ക് പ്രതത്തിപേക്ഷലത ഇഷ്ടമത്തില. ഭരണവത്തിരുദ വത്തികകാരര അരുവത്തിക്കരയത്തില്
കത്തുകയകായത്തിരുലവന്നകാണക്ക് പേറഞതക്ക്. അവത്തിലട
18-ാം മണത്തിക്കൂറത്തില് കണ്ണൂരത്തില് തബകാരബക്ക് ലപേകാട്ടെത്തി.
ഫലെര

വരുന്നതക്ക്.

ആഞടത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

പ്രതത്തിപേക്ഷതത്തിലനതത്തിലര

ഒനര കതത്തിയത്തില. ഇലെക്ഷലന
പേത്തിലന്ന ആര്ലക്കതത്തിലരയകാണക്ക്
തകരളതത്തില്

ജനവത്തികകാരര

ഇനത്തിയത്തിവത്തിലട സരഭവത്തിക്കകാന് തപേകാകുന്നതക്ക് ഇലതകാനമല.

2016-ല് സരഭവത്തിക്കുന്നതക്ക് ഇതത്തിലനക്കകാളര ഭസ്പീകരമകായത്തിരത്തിക്കുലമന്നക്ക് മകാത്രര നത്തിങ്ങള്
മനസത്തിലെകാക്കണലമന്നക്ക് പേറഞലകകാണക്ക് ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പേത്തിന്തുണചലകകാണക്ക്
ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.
ശസ്പീ. എളമരര കരസ്പീര: സര്, ഞകാന് ഇക്കൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ക്കുകയകാണക്ക്.
സരസകാന സര്ക്കകാരത്തിലന 2015-16 വര്ഷലത ബഡ്ജറത്തിലന ഭകാഗമകായ ഇക്കൗ
ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള അനുകൂലെത്തിചലകകാണക്ക്, വരവസകായ തമഖലെയത്തിലലെ വളര്ച്ചലയ
സരബനത്തിച്ചക്ക് കകാരരമകായത്തി ഒനര പേറയകാനത്തിലകാതതുലകകാണകാണക്ക് എലന ബഹുമകാനര
സുഹൃതക്ക് വര്ക്കലെ കഹകാര് ഉള്ലപ്പെലട ഒരു ബസക്ക്സകാനക്ക്/കമതകാന പ്രസരഗതത്തിതലെയക്ക്
തപേകായതക്ക്.
എനകാലണന്നക്ക്

കഴത്തിഞ നകാലെക്ക് വര്ഷക്കകാലെലത ഇക്കൗ തമഖലെയത്തിലലെ തനട്ടെങ്ങള്
അവതലെകാകനര

ലചയ്തകാണക്ക്

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

ഇവത്തിലട
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പ്രസരഗത്തിതക്കണത്തിയത്തിരുന്നതക്ക്. അക്കൂട്ടെതത്തില് കകാരരമകാത്ര പ്രസക്തമകായ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്
ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് മുമ്പത്തില് വചലകകാണക്ക് ഇക്കൗ തമഖലെലയ ലമച്ചലപ്പെടുതകാനുള്ള ഒരു
അഭത്തിപ്രകായ പ്രകടനര ആകകാമകായത്തിരുന. വളലര ഗക്കൗരവമകായത്തി എലകാവരുര ചര്ച്ച
ലചതയ്യണ

തമഖലെയകാണക്ക്

വരവസകായ

ഗുരുതരമകായ പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.

തമഖലെ.

നമ്മുലടലയലകാ

അഭത്തിമകാനകരമകാലണങ്കേത്തിലുര

സമ്പദ്ഘടന

കകാര്ഷത്തിക വരവസകായ തമഖലെ വളര്ച്ചയത്തിലെല.

തകരളതത്തിലലെ ജസ്പീവത്തിത നത്തിലെവകാരതത്തിലന
മുതന്നറതത്തില്

തകരളതത്തിലന

വളര്ച്ചയര തകരളതത്തിലന

സൂചത്തികകളര

സമ്പതക്ക്

ഉല്പ്പെകാദന

ഉയര്ന
രരഗതക്ക്

സകാമൂഹത്തിക

നത്തില്ക്കുന്നതുലമകാലക്ക
ഇനരയത്തിലലെ

മറക്ക്

സരസകാനങ്ങലള അതപേക്ഷത്തിച്ചക്ക് വളലര പുറകത്തിലെകാണക്ക് തകരളര. ഇക്കകാരരര വളലര
ഗക്കൗരവമകായത്തി എടുക്കുന്നത്തിലലങ്കേത്തില് നമ്മുലട വളര്ച്ച നത്തിലെനത്തില്പ്പെത്തിലകാത, ലപേകായകാലെത്തില്
നത്തില്ക്കുന്ന വളര്ച്ചയകായത്തി അവതശഷത്തിക്കകാന് സകാധരതയണക്ക്. പ്രധകാനമകായര ഉല്പ്പെകാദന
തമഖലെ

തകരളതത്തില്

ഉള്ലപ്പെലടയള്ള

പുറതകകാട്ടെകാണക്ക്.

ആസത്തിയകാന് കരകാറത്തിലന ഭകാഗമകായത്തി റബ്ബര്

നകാണരവത്തിളകളലട വത്തിലെയത്തിടത്തിവര കൂടത്തി വന്നതപ്പെകാള് തകരളതത്തിലന

സകാമ്പതത്തിക തമഖലെ വലെത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലെയകാണക്ക് നസ്പീങ്ങുന്നതക്ക്. തകരളതത്തിലലെ
ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളത്തില്

വലെത്തിയ

ഒരു

വത്തിഭകാഗര

തജകാലെത്തി

ലചയ്യുന്നതുര

ഉപേജസ്പീവനര

നടത്തുന്നതുര പേരമ്പരകാഗത തമഖലെകളത്തിലെകാണക്ക്. അതത നത്തിലെയത്തില് കകാലെകാകകാലെവര
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നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതലലങ്കേത്തിലുര നത്തിലെവത്തിലുള്ളവലര സരരക്ഷത്തിക്കകാന്,
ആവശരമകായ നടപേടത്തികള്
പേരമ്പരകാഗത

തമഖലെകള്

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളലട

നത്തിലെനത്തില്പ്പെത്തിനക്ക്

ഗവണ്ലമനത്തിലന ഭകാഗത്തുനത്തിനര ഉണകായകാല് മകാത്രതമ,
നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയള.

കവവത്തിദരവല്ക്കരണവര

അതത്തില്

നവസ്പീകരണവര

മകാര്ക്കറത്തിരഗത്തിനുള്ള

സഹകായവര

ആവശരമകാണക്ക്. നത്തിതക്ഷപേത്തിക്കുന്നതത്തില് നത്തിനര എനക്ക് ലെകാഭര കത്തിട്ടുലമന്നക്ക് തനകാക്കത്തിയത്തിട്ടെല.
ലെക്ഷക്കണക്കത്തിനക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട ജസ്പീവന് നത്തിലെനത്തിര്തകാന് ഗവണ്ലമനത്തിലന
ഇടലപേടല്

എന്ന കകാഴ്ചപ്പെകാതടകാടുകൂടത്തി ഇടലപേട്ടെകാല് മകാത്രതമ സകാധത്തിക്കുകയള.

അതുതപേകാലലെ പ്രധകാനമകാണക്ക് ലചറുകത്തിട വരവസകായങ്ങള്.

തകരളതത്തില് പുതത്തിയതകായത്തി

വത്തിദരകാഭരകാസര തനടത്തിവരുന്ന ലചറുപ്പെക്കകാരത്തില് ഒരു വലെത്തിയ വത്തിഭകാഗര, ഹയര് ലസക്കണറത്തി
വലരലയങ്കേത്തിലുര

എതത്തി

ലഎ.ടത്തി.ലഎ./ലഎ.ടത്തി.സത്തി./തപേകാളത്തിലടകത്തികക്ക്

പേഠത്തിതര
തുടങ്ങത്തിയ സകാതങ്കേതത്തിക

നത്തിര്ത്തുന്നവരുര
വത്തിദരകാഭരകാസ

തകകാഴ്സുകള് പേഠത്തിച്ചക്ക് പുറത്തുവരുന്നവരുമകാണക്ക്. എലകാവരുര ലസല്ഫക്ക് ഫത്തിനകാന്സത്തിരഗക്ക്
തകകാതളജകളത്തില് ഉയര്ന്ന ബത്തിരുദര തനടത്തി തപേകാകുന്നവതരകാ സകാര്ട്ടെക്ക് -അപേക്ക് വത്തിതലജകള്
തുടങ്ങകാനുള്ള തയകാഗരത തനടുന്നവതരകാ അല.

ഇവത്തിലടയള്ള ആളകള് വത്തിദരകാഭരകാസ

സകാപേനങ്ങള് വത്തിട്ടെകാല് തനലര ഗള്ഫക്ക് രകാജരങ്ങളത്തിതലെയ്തക്കകാ, മറക്ക്

വത്തിതദശ

രകാജരങ്ങളത്തിതലെയ്തക്കകാ തപേകാതകണ അവസയത്തിലെകാണക്ക്. അവര്ക്കക്ക് കൂലെത്തിതവലെ ലചയ്യകാന്
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കഴത്തിയന്ന

ലതകാഴത്തില്

തമഖലെകള്

വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്നതക്ക്

ലചറുകത്തിട

വരവസകായങ്ങളത്തിലെകാണക്ക്. പുതത്തിയ സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദര അടത്തിസകാനലപ്പെടുതത്തി, നല
മുതല്മുടതക്കകാടുകൂടത്തി ആധുനത്തിക ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന പുതത്തിയ മകാതൃകകള്
വരവസകായ

പേകാര്ക്കുകളത്തില്

നടപേടത്തികള്

അതത്തിനക്ക്

വത്തികസത്തിപ്പെത്തിചലകകാണ്ടുവരകാനുള്ള

അതരകാവശരമകാണക്ക്.

ഭകാവനകാപൂര്ണമകായ

തകായക്ക്വകാലനതപ്പെകാലലെതയകാ,

ദക്ഷത്തിണ

ലകകാറത്തിയലയ തപേകാലലെതയകാ ഉയര്ന്ന ഉല്പ്പെകാദന വളര്ച്ചയത്തിതലെയക്ക് നമ്മുലട രകാജരലത
നയത്തിക്കകാന് പേറകാവന്ന വത്തിധതത്തിലുള്ള വസ്പീക്ഷണര ലചറുകത്തിട വരവസകായ തമഖലെയത്തില്
നമുക്കക്ക്

ആവശരമകാണക്ക്.

സരവത്തിധകാനങ്ങളമകായത്തി

പേഴയ

രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള

സകാതങ്കേതത്തിക

വത്തിദരയര

അധത്തിക കകാലെര മുതന്നകാട്ടെക്ക് തപേകാകകാന് കഴത്തിയത്തില .

തകന

ലപേകാതുതമഖലെയത്തില് നമുക്കുണകായത്തിരുന്ന നത്തിതക്ഷപേര നകാമമകാത്രമകായത്തിരുന. 1947 മുതല്
തകനര

ഭരത്തിച്ച

ഇനരന്

നകാഷണല്

തകകാണ്ഗ്രസക്ക്

തനതൃതസര

നല്കത്തിയ

ഗവണ്ലമന്റുകള് എക്കകാലെവര ചത്തിറമ നയമകാണക്ക് ഇക്കൗ സരസകാനതതകാടക്ക് കകാണത്തിച്ചതക്ക് .
അതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാണക്ക്
ഉണകായത്തിരുന്ന

തകന

തകന ലപേകാതുതമഖലെകാ നത്തിതക്ഷപേര കുറഞതക്ക് . ഇവത്തിലട
ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങലളലകാര

ഗുരുതരമകായ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്. ലകകാച്ചത്തി തുറമുഖര വലെത്തിയ ഭസ്പീഷണത്തി തനരത്തിടുന. വലകാര്പേകാടര
കലണയക്ക്നര് ലടര്മത്തിനല്

നമള് ഉതദ്ദേശത്തിച്ചതുതപേകാലലെ വത്തികസത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില .

അവത്തിലട
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കലണയക്ക്നര് ട്രകാന്ഷത്തിപ്ലമനക്ക് ലടര്മത്തിനല് എന്ന നത്തിലെയത്തില് മദര്ഷത്തിപ്പെക്ക് വരുന്നത്തില .
ഡത്തി.പേത്തി. തവള്ഡുര ലകകാച്ചത്തിന് തുറമുഖവമകായത്തി ഉണകാക്കത്തിയ കരകാര് അനുസരത്തിച്ചക്ക്
നമ്മുലട വരുമകാനര കുറയകയര രകാജസ്പീവക്ക് ഗകാനത്തി കലണയക്ക്നര് ട്രകാന്ഷത്തിപ്ലമനക്ക്
ലടര്മത്തിനല് നത്തിശലെമകാവകയര ലചയ്തതതകാടുകൂടത്തി ലകകാച്ചത്തി തുറമുഖതത്തിലന ഭകാവത്തി തലന്ന
തുലെകാസത്തിലെകാണക്ക്. ഗവണ്ലമനക്ക് അടത്തിയനരമകായത്തി ഇടലപേതടണതകാണക്ക്. ലകകാച്ചത്തി തുറമുഖര
തകര്നതപേകായകാല് എനകാകുര സത്തിതത്തി?
വലെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

എഫക്ക്.എ.സത്തി.റത്തി. ഇന്നക്ക് ഉക്കൗര്ധശസകാസര

ഒരു പേകാതക്കജര നടപ്പെകാകുന്നത്തില.

കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമനത്തിലന

കകാലെത്തുണകാക്കത്തിയ പേകാതക്കജക്ക് അരഗസ്പീകരത്തിച്ചതകായത്തി രകാജരര മുഴവന് പ്രചരണര നടതത്തി
ശസ്പീ. ലക. വത്തി. തതകാമസക്ക് വലെത്തിയ രകാഷസ്പീയ പ്രചകാരതവലെ നടതത്തിയത്തിരുന.
നടന്നത്തില.

പുതത്തിയ ഗവണ്ലമനക്ക് വന്നത്തിട്ടെക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര മകാറമുതണകാ?

ഷത്തിപ്പെത്തിയകാര്ഡക്ക്

സനര്ശത്തിച്ച

തകനമനത്തി

ശസ്പീ.

നത്തിതത്തിന്

ഗഡ്കരത്തി

ഒനര

ലകകാച്ചത്തിന്
വത്തികസനര

പ്രഖരകാപേത്തിച്ചക്ക് തനലര ഡല്ഹത്തിയത്തില്ലചന്നക്ക് പേറഞതക്ക്, ലകകാച്ചത്തിന് ഷത്തിപ്പെത്തിയകാര്ഡത്തിലന
ഓഹരത്തി

വത്തിറക്ക്

മൂലെധനര

സരഭരത്തിക്കണലമന്നകാണക്ക്.

അതദ്ദേഹതത്തിലന മനസത്തില്.
'ഇന്ഡരന്

'എച്ചക്ക്.എര.ടത്തി.' പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതക്ക് നല നത്തിലെയത്തിലെല.

ലടലെത്തിതഫകാണ്

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.

സസകകാരരവല്ക്കരണമകാണക്ക്

ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസത്തിലന'

ഇന്സ്ട്രുലമതനഷന്

യൂണത്തിറക്ക്

പേകാലെക്കകാടക്ക്

യൂണത്തിറക്ക്

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്,
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എച്ചക്ക്.ഒ.സത്തി.എല്. അടചപൂട്ടെത്തി. തകന ലപേകാതുതമഖലെയത്തില് ഇന്നക്ക് 'ഹത്തിന്ദുസകാന് ലെകാറകക്ക്'
മകാത്രമകാണക്ക്

അതത്തിലന

പ്രവര്തത്തിചതപേകാരുന്നതക്ക്.

ഉല്പ്പെന്നതത്തിനക്ക്

ഡത്തിമകാന്റുള്ളതുലകകാണക്ക്

ഇവത്തിലട

ബകാക്കത്തിയള്ളലതലകാര ഗുരുതരമകായ സത്തിതത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.

ഇതത്തിലനലനങ്കേത്തിലുര മകാറമുണകാക്കകാന് തകനതത്തില് സമര്ദ്ദേര ലചലുതകാതന നമുക്കക്ക്
സകാധത്തിക്കൂ.

ആ

ഇടലപേടല്

തകരള

ഗവണ്ലമനത്തിലന

ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണകാകുനതണകാലയന്നക്ക് വത്തിമര്ശനപേരമകായത്തി പേരത്തിതശകാധന നടതണര.
ഇടതുപേക്ഷ

ജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി

ഗവണ്ലമനത്തിലന

കകാലെതക്ക്

തകന

ലപേകാതുതമഖലെയത്തിലലെ ഏതകാനുര സകാപേനങ്ങലള, ലചറത്തിയ യൂണത്തിറ്റുകളകാലണങ്കേത്തിലുര
ഇവത്തിലട ലകകാണ്ടുവരകാന് സകാധത്തിച.

പേകാലെക്കകാടക്ക് ബത്തി.എര.എല്., ലകകാച്ചത്തിയത്തിലലെകാരു

ലചറത്തിയ യൂണത്തിറകാലണങ്കേത്തിലുര ഭകാരതക്ക് ഇലെതകകാണത്തികത്തിലന ഒരു യൂണത്തിറക്ക്, എച്ചക്ക്.എ.എല്.ലന

കകാസര്തഗകാഡക്ക്

യൂണത്തിറക്ക്,

ബ്രതഹകാസക്ക്

ഇലതലകാര

കഴത്തിഞ

കുലറ

വര്ഷങ്ങള്ക്കുതശഷര ആദരമകായത്തിട്ടെകാണക്ക് ലചറത്തിയ നത്തിലെയത്തിലെകാലണങ്കേത്തിലുര ഇത്രയര തകന
ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങളലട സകാന്നത്തിദരര തകരളതത്തിലുണകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചതക്ക് .
അന്നക്ക്, തകനപ്രതത്തിതരകാധ വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന്ന ശസ്പീ. എ. ലക. ആനണത്തി അതത്തില്
വഹത്തിച്ച

പേങ്കേത്തിലന

അനത്തിതഷധരമകാണക്ക്.

സരബനത്തിച്ചക്ക്

എതപ്പെകാഴുര

അതദ്ദേഹതത്തിലന

ഞകാന്

പേറയകാറുണക്ക് .

അതക്ക്

നല സഹകായമുണകായത്തിട്ടുണക്ക്.

പേലക്ഷ
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അതുതപേകാലുള്ള പുതത്തിയ സകാപേനങ്ങള് യകാലതകാനര 2011 മുതല് 2014 വലര
അധത്തികകാരതത്തിലുണകായത്തിരുന്ന യ.പേത്തി.എ. ഗവണ്ലമനത്തില്നത്തിന്നക്ക്
യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് കഴത്തിഞത്തില.

തനടത്തിലയടുക്കകാന്

അതത്തിനുതശഷമുള്ള തകനഗവണ്ലമനക്ക്,

വലെത്തിയ വത്തികസന വകായകാരത്തി പേറയന്ന ബത്തി.ലജ.പേത്തി. ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതകാകലട്ടെ
നമുക്കക്ക് അടുതക്ക് തപേകാകകാന് തപേകാലുര സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.

തകകാടകാനുതകകാടത്തി രൂപേയലട

നത്തിതക്ഷപേര ഇന്ഡരകാ രകാജരതക്ക് ഓതരകാ വര്ഷവര വരുന.

എനകാണക്ക് നമ്മുലട

തകരളതത്തിലന അവസ; അതക്ക് ഗക്കൗരവമകായത്തി കകാതണണതതല?

നമ്മുലട

ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള് തകരളതത്തിനക്ക് എതപ്പെകാഴുര അഭത്തിമകാനമകാണക്ക് .

എലകാ

ഗവണ്ലമന്റുകളലട കകാലെത്തുര ഇവത്തിലട ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള് സകാപേത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക് .
ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള് സകാമൂഹത്തിക തസവന രരഗതക്ക് പ്രവര്തത്തിക്കുന്നവയണക്ക് ,
ലവല്ഫയര്

രരഗതക്ക്

തമഖലെയത്തിലുള്ളവയണക്ക്,
വരവസകായവര

ഏതക്ക്

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നവയണക്ക്,

മകാനദ്യുഫകാകക്ക്ചറത്തിരഗക്ക്

ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ചര്

രരഗത്തുള്ളവയമുണക്ക്.

തമഖലെലയനള്ളതത്തിലന

പ്രതതരകത

ഏതക്ക്
ലകകാണല

നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതുര വത്തികസത്തിക്കുന്നതുര തകരുന്നതുര. ലപേകാതുതമഖലെയത്തിലെകായതുലകകാണക്ക്
ഒരു വരവസകായര തകരണലമന്നത്തില.

ഇന്ഡരകാ രകാജരതക്ക് തലെകാക പ്രശസമകായ

നത്തിലെയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന 'ബത്തി.എച്ചക്ക്.ഇ.എല്.'-ലനതപ്പെകാലലെയള്ള ലപേകാതുതമഖലെകാ
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സകാപേനങ്ങള് നമുക്കുര തുടങ്ങകാന് സകാധത്തിക്കുര.
വലരയള്ള

കകാലെയളവത്തില്

സരസകാന

എന്നകാല് 2011 മുതല് 2015

ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങളലട

പ്രവര്തനതത്തിലന ഗ്രകാഫക്ക് തകാതഴകാട്ടെകാണക്ക് തപേകാകുന്നതക്ക്. 2013-14-ലലെ ലപേകാതുതമഖലെകാ
സകാപേനങ്ങളലട

പ്രവര്തനലത

സരബനത്തിച്ചക്ക്

ബന്യൂതറകാ

ഓഫക്ക്

പേബത്തികക്ക്

എനര്കപ്രസസത്തിലന 2015-ലലെ റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെത്തില് ലെകാഭമുണകാക്കത്തിയ സകാപേനങ്ങളലട
എണവര ലെകാഭവര തടണ്ഓവറുര കുറവവനലവന്നകാണക്ക് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്.
ഗവണ്ലമനത്തിലന ഒക്കൗതദരകാഗത്തിക കണക്കകാണത്തിതക്ക്.

2013-14-ല് ഉണകാക്കത്തിയ ലെകാഭര,

ആലക കമ്പനത്തികള് ലെകാഭതത്തിലുള്ളതുര നഷ്ടതത്തിലുള്ളതുര എലകാരകൂടത്തി തചര്തക്ക്
ലെകാഭമുണകാക്കത്തിയ കമ്പനത്തികളലട ലെകാഭര 2012-13-ല് തനടത്തിയ ലെകാഭലതക്കകാള് 4.55%
കുറവകാണക്ക്.

2012-13-ല് നഷ്ടമുണകായത്തിരുന്നതക്ക് 1044.9 തകകാടത്തി രൂപേയകാലണങ്കേത്തില്

2013-14-ല് അതക്ക് 1278 തകകാടത്തി രൂപേയകായത്തി വര്ദത്തിച. തടണ്ഓവറത്തിലന കകാരരതത്തില്
തപേകാലുര കുറവണകായലതങ്ങലനലയന്നക്ക് പേരത്തിതശകാധത്തിക്കണര. 2013-ല് 26,220 തകകാടത്തി
രൂപേയകായത്തിരുന

തകരളതത്തിലലെ

ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങളലട

ആലക

തടണ്ഓവലറങ്കേത്തില് 2014-ല് 26,120 തകകാടത്തി രൂപേയകായത്തി കുറഞ. തടണ്ഓവറത്തിലുര
ലെകാഭതത്തിലുര
പ്രശ്നമകാണക്ക്.

പേടത്തിപേടത്തിയകായത്തി

എങ്ങലന

ലപേകാതുതമഖലെകാ

തകാതഴകാട്ടുതപേകായത്തി

സകാപേനങ്ങളത്തില്

എന്നതക്ക്

ലതകാഴത്തില്പ്രശ്നര

ഗക്കൗരവമകായ
ലകകാണക്ക്
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കുഴപ്പെമുണകായത്തി

എന്നക്ക്

പേറയകാന്

സകാധത്തിക്കത്തില.

പേത്തിലന്ന

മകാതനജക്ക്ലമനത്തിലന

ലപ്രകാഫഷണലെത്തിസര, സകാമ്പതത്തിക സഹകായതതകാടുകൂടത്തി ലടതകകാളജത്തി അപ്തഗ്രഡക്ക്
ലചയ്യല്, മകാര്ക്കറത്തിരഗത്തിനക്ക് സഹകായത്തിക്കല്, വത്തിവത്തിധ ഗവണ്ലമനക്ക് വകുപകള് തമത്തിലുള്ള
ഇനതഗ്രഷന്

എന്നത്തിവയത്തിലൂലടയകാണക്ക്

അതത്തിലന

രക്ഷലപ്പെടുതത്തി

മുതന്നകാട്ടെക്ക്

ലകകാണ്ടുതപേകാകകാന് സകാധത്തിക്കുന്നതക്ക്. ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് ലപേകാതുതമഖലെകാ
സകാപേനങ്ങളലട

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുലമന്റുകള്

തമത്തിലുള്ള

പേരസരര

വകാങ്ങുന്നതക്ക്

സഹകരണതത്തിലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്

അവസലയനകാണക്ക്?

ഇലെകത്തിസത്തിറത്തി തബകാര്ഡക്ക്, യകണറഡക്ക് ഇലെകത്തിക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസത്തിലന സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക്
ലചയ്യുന്നത്തില. ലക.എസക്ക്.ഡത്തി.പേത്തി.ലയ ആതരകാഗരവകുപ്പെക്ക് സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക് ലചയ്യുന്നത്തില . ഇക്കൗ
നത്തിലെപേകാടക്ക് സസസ്പീകരത്തിച്ചകാല് എങ്ങലനയകാണക്ക് നമ്മുലട ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങള്
മുതന്നകാട്ടെക്ക് തപേകാകുന്നതക്ക്?

ഇക്കൗ നത്തിലെപേകാടത്തില് അടത്തിയനരമകായത്തി മകാറര ലകകാണ്ടുവരണര.

നത്തിരവധത്തി സകാപേനങ്ങള് ഗുരുതരമകായ പ്രതത്തിസനത്തി തനരത്തിടുകയകാണക്ക് .

സസ്പീല്

തകകാരപകക്ക് തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക്, SAIL-മകായത്തി തജകായത്തിനക്ക് ലവന്ചദ്യുറുണകാക്കത്തിയതകാണക്ക്, റസ്പീതറകാളത്തിരഗക്ക് മത്തിലെക്ക്ഷ ഏതകാണക്ക് പേണത്തി പൂര്തത്തിയകായത്തി വരുന.
അവത്തിടലത

ലപ്രകാഡക്ഷന്

നത്തിന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്,

ഇലകാതതുലകകാണകാലണന്നകാണക്ക് അവര് പേറയന്നതക്ക്.

പേലക്ഷ ഒരുവര്ഷമകായത്തി
വര്ക്കത്തിരഗക്ക്

കരകാപേത്തിറല്

മലെബകാര് സത്തിന്നത്തിരഗക്ക് ആനക്ക്
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വസ്പീവത്തിരഗക്ക് മത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് തുറന്നക്ക് നവസ്പീകരത്തിച്ച
ഫകാകറത്തിയകാണക്ക്. ഇതപ്പെകാള് വര്ക്കത്തിരഗക്ക് കരകാപേത്തിറലെത്തിലകാലത അതക്ക് വളലര ഗുരുതരമകായ
അവസയത്തിലെകാണക്ക്.

ലടകക്ക്കറല് ഇന്ഡസ്ട്രേത്തി ലപേകാതുലവ വലെത്തിയ ഗുരുതരമകായ

അവസയത്തിലെകാണക്ക്.

യൂകണറഡക്ക് ഇലെകത്തിക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസക്ക് ലെത്തിമത്തിറഡക്ക്, കുണറ

ലസറകാമത്തികക്ക് എന്നത്തിവലയലകാര പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്. തകരളകാ ലക്ലയ്സക്ക് ആനക്ക്
ലസറകാമത്തികക്ക് തപ്രകാഡകക്ക്സക്ക് ലെത്തിമത്തിറഡക്ക് അടചപൂട്ടെകാന് തപേകാകുന എന്ന ഒരു പ്രഖരകാപേനര
ഗവണ്ലമനക്ക്

നടതത്തി.

തകരളതത്തില്

ദസ്പീര്ഘകകാലെമകായത്തി

ലെകാഭകരമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരുന്ന സകാപേനമകാണക്ക്. അടചപൂട്ടുതമ്പകാള് അവത്തിടലത ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട
ഭകാവത്തിലയലനന്നക്ക് ആളകള്ക്കക്ക് ആശങ്കേയണക്ക്. ഒരു സകാപേനവര നടതകാന് കഴത്തിയകാത
വത്തിധതത്തിലുള്ള പ്രതത്തിതരകാധര ഉയര്നവരുതമ്പകാള് അതത്തിലനലയലകാര അടചപൂട്ടെത്തിലകകാണക്ക്
പേരത്തിഹകാരര കകാണകാന് തപേകാകകാലമന്നക്ക് പേറഞകാല് തകരളതത്തില് ഒരു സകാപേനവര
നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയത്തില.

അക്കകാരരതത്തില്

ഗവണ്ലമനത്തിലന

നത്തിലെപേകാടക്ക്

പുനള്ഃപേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണതകായത്തിട്ടുണക്ക്. 'റത്തി.റത്തി.പേത്തി.' ഭസ്പീമമകായ നഷ്ടതത്തിലെകാണക്ക്. 50 തകകാടത്തി
രൂപേവലര വര്ഷര ലെകാഭമുണകാക്കത്തിയ 'ലടല്കക്ക് 'എതനകാ പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലെയക്ക് തപേകാകുന.
എനകാണക്ക്

കകാരണലമന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

ആതലെകാചത്തിതക്കണതകായത്തിട്ടുണക്ക്.

ഗവണ്ലമനക്ക്

ഗക്കൗരവമകായത്തി

'ഓതട്ടെകാകകാസക്ക് ലെത്തിമത്തിറഡക്ക്' അതുതപേകാലലെതലന്ന വലെത്തിയ
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പ്രതത്തിസനത്തിലയ തനരത്തിടുന.

എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലെതക്ക് പുതുതകായത്തി

പേണത്തി പൂര്തസ്പീകരത്തിച്ച തകകാമളപുരര സത്തിന്നത്തിരഗക്ക് മത്തില്, പേത്തിണറകായത്തിയത്തിലലെ ലടകക്ക്കറല്
മത്തില്, ഉദുമ ലടകക്ക്കറല്സക്ക് എന്നത്തിവലയകാനര പ്രവര്തത്തിചതുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടെത്തില .
ഗവണ്ലമനക്ക് അടത്തിയനരമകായ നടപേടത്തി സസസ്പീകരത്തിതക്കണതകാണക്ക്.

അതത്തിനക്ക്

എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്.

സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലെതക്ക് തടകക്ക്ഓവര് ലചയ്ത 'ട്രകാവന്കൂര് റതയകാണ്സക്ക് ലെത്തിമത്തിറഡക്ക്-ല്' ഒരു
നടപേടത്തിയര പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് ഉണകായത്തിട്ടെത്തില. അന്നലത തകനഗവണ്ലമനക്ക് അതത്തിനക്ക് അനുമതത്തി
തന്നത്തില,

പേലക്ഷ

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട

അതത്തിലന

തുടര്ച്ചയകായത്തി

പ്രശ്നരതപേകാലുര

ലസറത്തില്

ഒരു
ലചയ്യകാലത

നടപേടത്തിയമുണകായത്തില .
കത്തിടക്കുകയകാണക്ക് .

തകകാഴത്തിതക്കകാടക്ക് 'തകകാമണ് ലവല്തക്ക്' അതുതപേകാലലെതലന്നയകാണക്ക്. വലെത്തിയ പ്രതക്ഷകാഭര
നടതത്തിയകാണക്ക്
തസ്പീരുമകാനത്തിച്ചതക്ക്.

'തകകാമണ്

ലവല്തക്ക്'

ഏലറടുക്കകാന്

അന്നലത

ഗവണ്ലമനക്ക്

അന്നക്ക് ആ കമ്പനത്തിയലട മുമ്പത്തില് അന്നലത ലക.പേത്തി.സത്തി.സത്തി.

പ്രസത്തിഡനകായത്തിരുന്ന ഇതപ്പെകാഴലത ആഭരനര വകുപമനത്തി സമരര നടതത്തിയതക്ക്
അതദ്ദേഹര

ഓര്ക്കുനണകാകുര.

അങ്ങലനയള്ള

സമര്ദ്ദേലമലകാര

ഉപേതയകാഗത്തിചലകകാണകാണക്ക് ഞങ്ങളതക്ക് ഏലറടുക്കകാന് തസ്പീരുമകാനത്തിച്ചക്ക് ഓര്ഡത്തിനന്സക്ക്
ലകകാണ്ടുവന്നതക്ക്. പേലക്ഷ, അതക്ക് അന്നലത യ.പേത്തി.എ. ഗവണ്ലമനക്ക് അരഗസ്പീകരത്തിച്ചത്തില.
വസ്പീണ്ടുര

നമള്

അസരബത്തിയത്തില്

ലഎകരകതണന

ഒരു

ബത്തില്

പേകാസകാക്കത്തി
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അയചലകകാടുത്തു.

ഇതപ്പെകാഴലത തകനഗവണ്ലമനക്ക് അതക്ക് അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തില .

അടത്തിയനരമകായത്തി ആ കകാരരതത്തില് ഗവണ്ലമനത്തിലന സമര്ദ്ദേമുണകാകണലമന്നകാണക്ക്
എനത്തിക്കക്ക് പേറയകാനുള്ളതക്ക്.
തമഖലെ-

കകാഷന്യൂ

പേരമ്പരകാഗത തമഖലെലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറഞകാല്, കകാഷന്യൂ

തകകാര്പ്പെതറഷലന

ഫകാകറത്തികള്

തതകാട്ടെണത്തിയത്തിലകാതതുലകകാണക്ക്

അടഞകത്തിടക്കുകയകാണക്ക്. കകാഷന്യൂ തകകാര്പ്പെതറഷലന ഭരണസമത്തിതത്തിലയന്നക്ക് പേറഞകാല്
തട്രഡക്ക്

യൂണത്തിയന്

തനതകാക്കന്മേകാരുര

തനതകാക്കന്മേകാരുമടങ്ങുന്നതകാണക്ക്.

ഇതരര

വത്തിവത്തിധ

സരഘടനകളലട

പേരമ്പരകാഗത

വരവസകായങ്ങള്

പേരത്തിഷ്കെരത്തിക്കുന്നതത്തിലനസരബനത്തിച്ച ഗവണ്ലമനത്തിലന ചത്തിലെ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്, രകാഷസ്പീയ
പ്രവര്തകര് ഇതത്തിലനകാനര ലകകാള്ളകാതവരകാണക്ക്; അതത്തിലനലകാര ലപ്രകാഫഷണല്സക്ക്
മതത്തിലയന്ന രൂപേതത്തിലുള്ള സമസ്പീപേനര എടുക്കുന്നതകായത്തി തകട്ടു.
കഴത്തിയകാത നത്തിര്തദ്ദേശമകാണതക്ക്.

ഒട്ടുര തയകാജത്തിക്കകാന്

രകാഷസ്പീയ പ്രവര്തകരുലടതയകാ അലലങ്കേത്തില് തട്രഡക്ക്

യൂണത്തിയന് തനതകാക്കന്മേകാരുലടതയകാ പേങ്കേകാളത്തിതരലകകാണക്ക് തമകാശമകാകുന്നതല. അലതകാരു
ലവല്ഫയര് കമ്പനത്തിയകാണക്ക്. അതത്തിലലെലനങ്കേത്തിലുര അരുതകാതതക്ക് നടക്കുനണക്ക് എന്നക്ക്
ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് പേരകാതത്തിയലണങ്കേത്തില് അതക്ക് അതനസഷത്തിച്ചക്ക് ആവശരമകായ നടപേടത്തികള്
ഗവണ്ലമനക്ക്
തനതകാക്കന്മേകാര്

സസസ്പീകരത്തിക്കണര.
തനതൃതസര

പേലക്ഷ,

ലകകാടുക്കുന്ന

ഉതരവകാദലപ്പെട്ടെ
അതരര

തട്രഡക്ക്

സകാപേനങ്ങളത്തില്

യൂണത്തിയന്
ചുമതലെ
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വഹത്തിക്കുന്നവലര അപേമകാനത്തിക്കുന്ന വത്തിധതത്തിതലെയക്ക് കകാരരങ്ങള് ലകകാണ്ടുതപേകാകകാന്
സര്ക്കകാര് ഉതദരകാഗസന്മേകാലര അനുവദത്തിക്കകാന് പേകാടത്തില . അതത്തിലലെകാലക്ക കര്ശനമകായ
നത്തിലെപേകാടക്ക് സസസ്പീകരത്തിക്കണര. ഇവത്തിലട വത്തികസനരരഗതക്ക് കകാരരമകായത്തി ഒനര ലചയ്യകാന്
കഴത്തിയന്നത്തില. ഇവത്തിലട ലകകാട്ടെത്തിതഘകാഷത്തിച്ച തകകാച്ചക്ക് ഫകാകറത്തി, പേത്തിറവര ലതരലഞടുപ്പെത്തിനക്ക്
രണ്ടുമകാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക് പേകാലെക്കകാടക്ക് തകകാട്ടെകമതകാനതക്ക് ഒരു കലത്തിട്ടെലതകാഴത്തിച്ചകാല്
എനകാണക്ക് തനടകാന് സകാധത്തിച്ചതക്ക്?

പേകാലെക്കകാടക്ക് ലതരുവകളത്തില് അനത്തിയറങ്ങുന്ന

പേകാവലപ്പെട്ടെവര് പേറയന്നതക്ക് ഒരു കല്ലുകൂടത്തി അതത്തിലന അടുതത്തിട്ടെകാല് എലനങ്കേത്തിലുലമകാരു
ഉപേകകാരതത്തിനക്ക് ലകകാള്ളകാലമന്നകാണക്ക്. തവലറലയകാനര സരഭവത്തിക്കുന്നത്തില. GAIL-ലന
പേദതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഒരുപേകാടക്ക് ചര്ച്ചകള് നടക്കുന.

അതത്തിനക്ക് ബകാങ്കേറക്ക് ലപേര്മത്തിഷന്

ലകകാടുത്തുലകകാണക്ക് ഞങ്ങളലട മനത്തിസഭ തസ്പീരുമകാനത്തിച്ചതകായത്തിരുന.

ഒനര തവതണ,

GAIL തവണ, പ്രകൃതത്തിവകാതകര തവണ, എവത്തിതടയകാണക്ക് തകരളര തപേകാകുന്നതക്ക്?
നമ്മുലട

കവദദ്യുത

ഉല്പ്പെകാദന

പേദതത്തികലളവത്തിലട?

പേദതത്തിലയക്കുറത്തിലച്ചനകാണക്ക് ഗക്കൗരവമകായത്തി ചര്ച്ച ലചയ്യകാതതക്ക്;

ചസ്പീതമനത്തി
ഒരു ചര്ച്ച മകാത്രര

മതത്തിതയകാ? ഒന്നത്തില് തഫകാക്കസക്ക് ലചയ്തക്ക് എലകാവരത്തിലുര അഭത്തിപ്രകായ സമനസയമുണകാക്കത്തി
ഒരു തസ്പീരുമകാനലമടുതക്ക് തപേകാകകാനുള്ള ഇച്ഛകാശക്തത്തി ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനക്ക് കകാണത്തിക്കലണ?
കൂടരകുളര കവദദ്യുത പേദതത്തി കമസ്പീഷന് ലചയ്തതത്തിനുതശഷര തകരളതത്തിനക്ക് കത്തിതട്ടെണ
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വത്തിഹത്തിതരതപേകാലുര

വത്തിധതത്തിലുള്ള

ദക്കൗര്ബ്ബലെരങ്ങള്

കകാണത്തിച്ചകാല് എനകാണക്ക് ഇക്കൗ ഭരണലതക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറയകാനുള്ളതക്ക്?

ഏതകകാപേനമത്തില.

ഇവത്തിലട

എതത്തിക്കകാന്

തനട്ടെമകായത്തി

കഴത്തിയകാത

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുന്ന

തപ്രകാജക്ടുകളകായ

ലകകാച്ചത്തിന്

ലമതട്രകാ,

എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലെതകാണക്ക് അതത്തിലന പ്രകാരരഭ നടപേടത്തികള്
ആരരഭത്തിച്ചക്ക് അനുമതത്തി കത്തിട്ടെത്തി പ്രവര്തത്തി തുടങ്ങകാവന്ന തസജത്തിതലെയ്ലക്കതത്തിയതക്ക്.
കണ്ണൂര്

വത്തിമകാനതകാവളതത്തിലന

800

ഏക്കര്

സലെര

ഏലറടുതക്ക്

കണ്ണൂര്

ഇനര്നകാഷണല് എയര്തപേകാര്ട്ടെക്ക് ലെത്തിമത്തിറഡക്ക് എന്ന കമ്പനത്തിയണകാക്കത്തി അതത്തിലന
ശത്തിലെകാസകാപേനര വലര നടതത്തിയത്തിട്ടെകാണക്ക് എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. സര്ക്കകാര് തപേകായതക്ക്.
വത്തിഴത്തിഞര പേദതത്തിയലടയര പ്രകാരരഭപ്രവര്തനങ്ങലളലകാര നടതത്തിയതക്ക് ഇടതുപേക്ഷ
ജനകാധത്തിപേതര മുന്നണത്തികകാലെതകാണക്ക്.

ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക് ഒരു തമജര്

വത്തികസനപേദതത്തിലയന്നക്ക് പേറഞക്ക് ഏതക്ക് പേദതത്തിയകാണക്ക് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്?
ഇവത്തിലട

പേഠത്തിച്ചക്ക്

പേകാസകായത്തിവരുന്ന

കുട്ടെത്തികലളനക്ക്

ലചയ്യുര;

തസകാടകാനകാത്മകമകായ

അവസയകാണക്ക് തകരളതത്തില്. എലകാവരുര രകാജരതത്തിനക്ക് പുറതക്ക് തപേകാകണര. ഒരു
കുടുരബതത്തിലെകാലക

ഒതന്നകാ

രതണകാ

മക്കളണകാകുര,

അവര്

നന്നകായത്തി

പേഠത്തിക്കുന്നവരകാലണങ്കേത്തില് രണ്ടുതപേരുര നകാടുവത്തിട്ടുതപേകാകുലമന്നതതല അവസ; വകാര്ദകര
കകാലെതക്ക് കുടുരബതത്തിലനകൂലട മക്കലള കത്തിട്ടുതമകാ? ഇങ്ങലന നകാര പേണര ലചലെവഴത്തിച്ചക്ക്
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വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

മകാനവ

വത്തിഭവതശഷത്തി

മറ്റുള്ളവര്ക്കക്ക്

ദകാസരതവലെ

അയചലകകാടുക്കുന്ന ഒരു റത്തിക്രൂട്ടെക്ക്ലമനക്ക് ലസനറകായത്തി തകരളര മകാറത്തിയത്തിതല?

ലചയ്യകാന്
അവലര

തകരളതത്തില് പേത്തിടത്തിചനത്തിര്തകാന് കഴത്തിയതക്ക വത്തിധതത്തിലുള്ള ഭകാവനകാപൂര്ണമകായ
എന്തു വത്തികസനപേദതത്തിയകാണുള്ളതക്ക്. നമലളലകാതപേരുര ലഎ.ടത്തി.ലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറയര.
എനകാണക്ക് ലഎ.ടത്തി; ലഎ.ടത്തി.യത്തില് അനര്തദശസ്പീയ പ്രകാധകാനരമുള്ള ഏലതങ്കേത്തിലുലമകാരു
കമ്പനത്തി ഇക്കകാലെരവലര തകരളതത്തില് വതന്നകാ?

ലഎ.ബത്തി.എര.-ലന തപേകാലലെ,

ആലകഞറത്തിലനതപ്പെകാലലെ എടുത്തുപേറയതക്ക, T.C.S, Infosys എന്നസ്പീ കമ്പനത്തികള്ക്കക്ക്
ഇവത്തിലട

ചത്തിലെ

കരകാമ്പസുകള്

ഉലണന്നലകാലത

അതത്തിലന

വളര്ച്ചലയനകാണക്ക് ?

ലടതകകാപേകാര്ക്കത്തില്തപ്പെകാലുര വലെത്തിയ ഒരു ഏരത്തിയ തവക്കനകായത്തി കത്തിടക്കുകയകാണക്ക് .
ഞകാനകാലരയര

വരക്തത്തിപേരമകായത്തി

കുറലപ്പെടുതകാനല,

നമ്മുലട

തകരളതത്തിലന

ലപേകാതുസത്തിതത്തിയകാണത്തിതക്ക്. ഇലന്നന്തുലകകാണക്ക് ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ചര് ഉണകാക്കകാന് ലഎ.ടത്തി.
കമ്പനത്തികള് അലലങ്കേത്തില് ലഎ.ടത്തി. അധത്തിഷ്ഠത്തിത തഫമുകള് മടത്തികകാണത്തിക്കുന?

എവത്തിലട

സകാര്ട്ടെക്ക് സത്തിറത്തി? 246 ഏക്കര് ഭൂമത്തി എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. കകാലെത്തുര അതത്തിനുതശഷര മള്ട്ടെത്തി
സര്വസ്പീസസക്ക് SEZ പേദവത്തി കത്തിട്ടെകാന്തവണത്തി 4 ഏക്കര്കൂടത്തി തചര്തക്ക് 250 ഏക്കര്
ടസ്പീതകകാമത്തിനക്ക് ലകകാടുതതലകാ.

85 ലെക്ഷര സസയര്ഫത്തിറക്ക് ബത്തില്റപ്പെക്ക് ഏരത്തിയ ഉണകാക്കത്തി

90,000 തപേര്ക്കക്ക് തജകാലെത്തി ലകകാടുക്കണലമന്നക്ക് നമള് തമത്തില് കരകാറത്തിതല? ആ കരകാര്
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ഒപ്പെത്തിട്ടെക്ക്, ശസ്പീ. വത്തി. എസക്ക്. അചതകാനനന് മുഖരമനത്തിയകായത്തിരുന്ന കകാലെതക്ക് കഫനല്
എഗ്രത്തിലമനക്ക് ഉണകാക്കത്തിയത്തിട്ടെക്ക് 5 വര്ഷര പേത്തിന്നത്തിട്ടു. ആറക്ക് ലെക്ഷര സസയര് ഫസ്പീറക്ക് വരുന്ന ഒരു
തകകാഴത്തിക്കൂടക്ക്

ഉണകാക്കത്തിയത്തിട്ടെക്ക്

അതത്തിലന

ഉദ്ഘകാടനതത്തിലന

മഹത്തിമയലല

പേറഞലകകാണ്ടുനടക്കുന്നതക്ക്. അവര് തകരള ഗവണ്ലമനത്തിലന വഞത്തിച. അവര്ക്കക്ക്
സകാധത്തിക്കത്തിലലങ്കേത്തില്

ആ

ഭൂമത്തി

ഏലറടുതക്ക്

മറക്ക്

സരരരഭകര്ക്കക്ക്

ലകകാടുക്കണര.

എനത്തിനകാണക്ക് നമള് അവലര തകാങ്ങത്തിനടക്കുന്നതക്ക്. അവര്ക്കക്ക് കത്തിട്ടെത്തിയ ഭൂമത്തി സബക്ക്ലലെറക്ക്
ലചയ്തത്തിട്ടെക്ക്

പേണമുണകാക്കകാനുള്ള

ഗൂഢകാതലെകാചന

നടത്തുനലവന്നകാണക്ക്

ഞകാന്

മനസത്തിലെകാക്കുന്നതക്ക്. ഇതകാണക്ക് ഐ.ടത്തി രരഗലത വളര്ച്ച. ഇവത്തിലട സകാര്ട്ടെക്ക് അപ്പെക്ക്
വത്തിതലജകളത്തിലൂലട
എത്രതപേര്ക്കക്ക്

സസയരസരരരഭകതസ

തജകാലെത്തിലകകാടുക്കകാന്

യകാഥകാര്ത്ഥരതത്തിതലെയക്ക്
വരണലമങ്കേത്തില്,

സകാധത്തിക്കുനണക്ക്?

വരുന്നത്തില.

ഇനത്തിയര

ഒരുപേകാടക്ക്

ഇച്ഛകാശക്തത്തിതയകാടുകൂടത്തി തസ്പീരുമകാനലമടുക്കകാന്
തമഖലെയത്തിലുര

പ്രശ്നങ്ങളകാണക്ക്.

ആ

വത്തികസനര

എത്രതതകാളര

വളര്ന;

എലകാര

ഭകാവനയത്തിലെകാണക്ക്.

യകാഥകാര്ത്ഥരതത്തിതലെയക്ക്

സരഗതത്തികള്

നമുക്കക്ക്

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകണലമങ്കേത്തില്

സകാധത്തിക്കണര. എലകാ വരവസകായ

പ്രശ്നങ്ങള്

പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്നത്തില.

കണ്സ്ട്രേക്ഷന് ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയത്തില് നമുക്കക്ക് ലതകാടകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില . തകരളതത്തില്
വലെത്തിയ മുതല്മുടക്കക്ക് വന്നതുര ധകാരകാളര ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടത്തിച്ചതുര കണ്സ്ട്രേക്ഷന്
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ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.

എലന

അനരസരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നക്ക്

സുഹൃതക്ക്

ഇവത്തിലട

പേറഞതുതപേകാലലെ

ആളകള്

തജകാലെത്തിക്കുവന്നത്തിരുന്നതുര

കണ്സ്ട്രേക്ഷന് ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയത്തിലെകാണക്ക്. അവസകാനമകായത്തി ഒരു ഉതദരകാഗസന് വന ഫയര്
എന്.ഒ.സത്തി. ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനക്ക് ഇനരകാരകാജരതക്ക് ഒരു തസറത്തിലുമത്തിലകാത പുതത്തിയ
നത്തിബനനകള് നത്തിങ്ങളലട തലെയ്ക്കുമസ്പീലത അടത്തിതച്ചല്പ്പെത്തിച്ചത്തിലല.
സകാധത്തിച.

ചത്തിലെ

ഉതദരകാഗസന്മകാരുലട

നത്തില്ക്കുകയകാണക്ക്.
പ്രവര്തനങ്ങളകാലക
മുഖരമനത്തിക്കുവലര

മുമ്പത്തില്

നമള്

എന്തുലചയ്യകാന്
അസപ്രജ്ഞരകായത്തി

മലറകാരു ഉതദരകാഗസന് ഏതതകാ ഒരു ജത്തിലയത്തിലലെ നത്തിര്മകാണ
ഭകാഗസ്പീഗമകായത്തി

സരഭത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

വത്തിമര്ശത്തിതക്കണത്തിവന്നത്തിലല.

നത്തിര്തദ്ദേശമത്തിറക്കത്തി.

ഇവത്തിലട

ആരകാണക്ക്

അതക്ക്

ഭരത്തിക്കുന്നതക്ക്;

ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക് ഇതത്തിലലെകാലക്ക നത്തിയനണര തവലണ? ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കണലമങ്കേത്തില്
കണ്സ്ട്രേക്ഷന് ലമറസ്പീരത്തിയല്സക്ക് തവണര. അതക്ക് കത്തിട്ടെകാന് എലനങ്കേത്തിലുര അവസരമുതണകാ?
എലകാ ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി സരഘടനകളര തചര്ന്നക്ക് അതക്ക് കത്തിട്ടെകാന് എത്രമകാത്രര സമരര
നടതത്തി.

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

മുഖരമനത്തി

വത്തിളത്തിചതചര്ത

മസ്പീറത്തിരഗത്തിലലെടുത

തസ്പീരുമകാനങ്ങളത്തില് ഏലതങ്കേത്തിലുര നടപ്പെകാക്കകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുതണകാ? ലെക്ഷക്കണക്കത്തിനക്ക്
ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് തജകാലെത്തിലചയ്യുലന്നകാരു തമഖലെയകാണക്ക് കയര് തമഖലെ. ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ
കയര്

വകുപമനത്തിയത്തിവത്തിലടയണക്ക്.

ആലെപഴയകാണക്ക്

കയറത്തിലന

നകാടക്ക്.

വയലെകാര്
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രകാമവര്മ

കയറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

പേശകാതലെതത്തിലെകാണക്ക്.

പേലക്ഷ

കവത്തിതലയഴുതത്തിയതക്ക്
തകകാന്നത്തിയകാണക്ക്

ഇന്നക്ക്

ആലെപഴയലട

അതത്തിലന

തകനലമന്നക്ക്

ലതളത്തിയത്തിച്ച മനത്തിയകാണക്ക് ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ റവനന്യൂ വകുപമനത്തി. അവത്തിലടയകാണക്ക് കയര്
തമള സരഘടത്തിപ്പെത്തിച്ചതക്ക്. കയറത്തിലന നകാട്ടെത്തിലെല. കയര് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് തജകാലെത്തി
നല്കുകലയന്നതത്തിനുര അവരുലട തജകാലെത്തി സരരക്ഷത്തിക്കുക എന്നതത്തിനുര ഊന്നല്
നല്കത്തിലക്കകാണ്ടുലള്ളകാരു

നത്തിലെപേകാടക്ക്

ഗവണ്ലമനത്തിലന

ഭകാഗത്തുനത്തിനണകാകണര.

എല്.ഡത്തി.എഫക്ക്. സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലെതക്ക് ഐ. ടത്തി പേകാര്ക്കുകള് മറക്ക് ജത്തിലകളത്തിതലെയക്ക്
വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിലന

ഭകാഗമകായത്തി

പേലെ

സലെങ്ങളത്തിലുര

ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച്ചത്തിരുന. പേണത്തിലയലകാര പൂര്തസ്പീകരത്തിച്ച അതത്തിലലെകാരു

പേദതത്തികള്
തപ്രകാജകകാണക്ക്

'ലവളത്തിയര ലടതകകാ തലെകാഡ്ജക്ക്'. പേലക്ഷ നമുക്കക്ക് ഒരു സരരരഭകലരയര ലകകാണ്ടുവരകാന്
സകാധത്തിച്ചത്തില. ആ കകാരരങ്ങളത്തില് കുറചകൂടത്തി തഫകാക്കസുലചയലകകാണ്ടുള്ള മകാര്ക്കറത്തിരഗക്ക്
ശക്തത്തിലപ്പെടുതകാന്

വരവസകായ

ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ച്ചര്

തമഖലെ

രകാജരതത്തിലനയര

തസറത്തിലനയര

നമുക്കത്തിലകാത

വകുപര

സസകകാരര

ലടതകകാളജത്തിയര

ഗവണ്ലമന്റുര
കുതകകള്ക്കക്ക്

തകാല്പരരതത്തിനക്ക്
കൂടുതല്

സവത്തിതശഷമകായ ചത്തിലെ തമഖലെകളത്തില്

ആതലെകാചത്തിതക്കണതുണക്ക്.
ലകകാടുക്കരുതക്ക്,

ഹകാനത്തികരമകാണക്ക് .

മുതല്മുടക്കക്ക്

അതക്ക്

എന്നകാല്

ആവശരമുള്ളതുമകായ

ലസലെകക്ക് ലചയ്തക്ക് സസകകാരര നത്തിതക്ഷപേങ്ങലള
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ഒഴത്തിവകാക്കകാനകാവത്തില. എന്നകാല് തറകാഡക്ക്, തുറമുഖങ്ങള്, കവദദ്യുതത്തി പേദതത്തികള് തുടങ്ങത്തിയ
ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമനക്ക്സക്ക് ലസകര് ഒരു കകാരണവശകാലുര കുതകകലള
ഏല്പ്പെത്തിക്കുന്നതക്ക്

രകാഷതത്തിലന

തകാല്പരരതത്തിനക്ക്

ഉതകത്തില.

ഈ

കകാരരതത്തില്

ഗവണ്ലമനക്ക് നത്തിലെപേകാടത്തില് പുനര്വത്തിചത്തിനനര തവണര. മലെത്തിനസ്പീകരണര സൃഷ്ടത്തിക്കുന്നതുര
കൂടുതല് ഭൂമത്തി ആവശരമുള്ളതുര തകരളതത്തിനക്ക് അനുതയകാജരമല എന്ന അഭത്തിപ്രകായതത്തില്
നത്തിനലകകാണ്ടുതലന്ന തകരളതത്തിലലെ വരവസകായ വളര്ച്ചയക്ക്
തമഖലെതയലതന്നക്ക്

മനസത്തിലെകാക്കത്തി

അതത്തില്

അനുതയകാജരമകായ

തഫകാക്കസക്ക്

ലചയലകകാണക്ക്

വളര്ച്ചയകാവശരമകായ നത്തിലെപേകാടത്തിതലെയക്ക് ഈ ഗവണ്ലമനക്ക് വരണലമന്നകാണക്ക് ആ
കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്
പേകാര്ട്ടെത്തികളലട

എനത്തിക്കക്ക്

പ്രകാമുഖരര

പേറയകാനുള്ളതക്ക്.

തദശസ്പീയതലെതത്തില്

നഷ്ടലപ്പെട്ടെതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

ഇവത്തിലട

കമന്യൂണത്തിസക്ക്

പേറഞ.

ഇനരന്

നകാഷണല് തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക് പ്രതത്തിസനത്തി തനരത്തിട്ടെ ഘട്ടെങ്ങളത്തിലലെലകാര ഇവത്തിടലത
കമന്യൂണത്തിസക്ക് പേകാര്ട്ടെത്തികളലട സഹകായരലകകാണകാണക്ക് ഇനരന് നകാഷണല് തകകാണ്ഗ്രസക്ക്
നത്തിലെനത്തിന്നലതതന്നകാര്ക്കണര.

1969-ല്

പേത്തിളര്പ്പെത്തിലന

കകാലെതക്ക്

ഇനത്തിരകാഗകാനത്തി

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക് തനതൃതസരലകകാടുക്കകാന് ഒരു വത്തിഭകാഗമകായത്തി മകാറത്തിയതപ്പെകാള് ബകാങ്കേക്ക്
തദശവത്കരണവര
വത്തി.വത്തി.ഗത്തിരത്തി

പ്രത്തിവത്തിതപേഴക്ക്

പ്രസത്തിഡനക്ക്

നത്തിര്തലെകാക്കലുമുള്ലപ്പെലടയള്ള

സകാനതതയക്ക്

മത്സരത്തിച്ച

ഘട്ടെതത്തില്

നടപേടത്തികള്,
കമന്യൂണത്തിസക്ക്
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പേകാര്ട്ടെത്തികളകാണക്ക്

ആ

ഇടതുപേക്ഷതത്തിനക്ക്

പേത്തിന്തുണ

നല്കത്തി

ഇനത്തിരകാഗകാനത്തിയലട

തനതൃതസതത്തിലുള്ള തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക് അഖത്തിതലെനരകാതലെതത്തില് പ്രസക്തത്തിയണകാക്കത്തിയതക്ക്.
2004

നത്തിര്ണകായകമകാലയകാരു

ലതരലഞടുപ്പെത്തില്

സമയമകായത്തിരുന.

ജയത്തിചവന്ന

മതനത്തിരതപേക്ഷതയ്ക്കുതവണത്തി

1998

വകാജ്തപേയത്തിയലട

ഇടതുപേക്ഷ

മുതല്

ഭരണര

പേകാര്ട്ടെത്തികള്

1999

–ലലെ

തുടരകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക്

പേത്തിന്തുണ

നല്കത്തിയത്തിരുന. ആ ഇടതുപേക്ഷ പേകാര്ട്ടെത്തികളലട പേത്തിന്തുണയതടയര ഇടതുപേക്ഷതതകാടക്ക്
ആഭത്തിമുഖരമുണക്ക് എന്നക്ക് ജനങ്ങലള ധരത്തിപ്പെത്തിച്ച തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന നത്തിലെപേകാടുകളമകാണക്ക്
തകകാണ്ഗ്രസത്തിനക്ക്

ഇനരന്

രകാഷസ്പീയതത്തില്

മകാനരത

സൃഷ്ടത്തിചലകകാടുതതുര

അനസ്സുണകാക്കത്തിലകകാടുതതുര. ആ അവസയത്തില്നത്തിന്നക്ക് പേത്തിന്മകാറത്തിയതപ്പെകാള് 2014-ലലെ
ലതരലഞടുപ്പെത്തില്

തകകാണ്ഗ്രസക്ക്

എവത്തിലട

എതത്തിനത്തില്ക്കുനലവന്നക്ക്

ആത്മപേരത്തിതശകാധന നടതണര എനകൂടത്തി പേറഞലകകാണക്ക് ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ
എതത്തിര്ക്കുകമകാത്രമല,
കഴത്തിയകാതയത്രയര

ഈ

സര്ക്കകാരത്തിലന

ദുസഹമകായതുലകകാണക്ക്

നയങ്ങള്
ഞങ്ങള്

തകള്ക്കകാന്തപേകാലുര
ഈ

സഭയത്തില്നത്തിന്നക്ക്

ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുകയകാണക്ക്.
(ധനകാഭരര്ത്ഥന ചര്ച്ചയലട മറുപേടത്തി പ്രസരഗര ബഹത്തിഷ്കെരത്തിച്ച പ്രതത്തിപേക്ഷകാരഗങ്ങള്
ഒന്നടങ്കേര മുദകാവകാകരര വത്തിളത്തിചലകകാണക്ക് സഭവത്തിട്ടെക്ക് പുറത്തുതപേകായത്തി.)

Uncorrected/Not for Publication
165

വരവസകായവര

വത്തിവരസകാതങ്കേതത്തികവര

വകുകുുപമനത്തി

(ശസ്പീ.

പേത്തി.

ലക.

കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി): സര്, വരവസകായ വകുപ്പെത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഇന്നക്ക് നടന്ന ചര്ച്ചയത്തില്
എനത്തിക്കക്ക് വളലര സതനകാഷമുണക്ക്. കകാരണര, ഈ കഴത്തിഞ മൂനനകാലു വര്ഷര എലകാര
വളലര ട്രകാന്സകാരനകായത്തിരുനലവനര വത്തിവകാദങ്ങളര അഴത്തിമതത്തിലയകാനമത്തിലകാലത നല
ഇതമജക്ക്

നത്തിലെനത്തിര്തത്തിലയനര

ചര്ച്ചയത്തില്

ലപേകാതുലവ

എലകാവരുര

പേറഞ

എന്നതുതലന്ന ഒരു തനട്ടെമകാണക്ക്. കഴത്തിഞ കകാലെങ്ങളത്തിലലെകാലക്ക പേലെതപ്പെകാഴുര വരുന്ന
വത്തിമര്ശനര ഇതകായതുലകകാണക്ക് അതരലമകാരു വത്തിമര്ശനര ഒന്നത്തില എനള്ളതക്ക് പേരലക്ക
അരഗസ്പീകരത്തിച്ചതത്തില് എനത്തിക്കക്ക് അതത്തിയകായ സതനകാഷമുണക്ക്. വരവസകായ വകാണത്തിജര
രരഗതക്ക്

നത്തിരവധത്തി

ഇടപേകാടുകള്

നടക്കുന്നതകാണക്ക്.

അതക്ക്

ട്രകാന്സകാരനകായത്തി

ലകകാണ്ടുതപേകാകകാന് കഴത്തിഞലവന്നക്ക് ലപേകാതുലവ സമതത്തിക്കുന്നതക്ക് സതനകാഷമുള്ള
കകാരരമകാലണന്നകാണക്ക്
വത്തിമര്ശനങ്ങള്

ഞകാന്
അധത്തികവര

പേറഞതക്ക്.

വരവസകായ

ലപേകാതുതമഖലെലയ

രരഗതക്ക്

പ്രതത്തിപേക്ഷ

ആധകാരമകാക്കത്തിയകാണക്ക്.

ലപേകാതുതമഖലെയത്തിലുള്ള വരവസകായങ്ങലള സരബനത്തിച്ചക്ക് അവര് കഴത്തിഞ കകാലെങ്ങളത്തില്
നടതത്തിയ ലക്ലയത്തിമുകള്ലക്കകാലക്ക യകാലതകാരു അടത്തിസകാനവമത്തില. ഈ ഗവലണ്മെനക്ക്
വന്നതത്തിനുതശഷര അക്കക്കൗണക്ക്സക്ക് കഫനലെകാക്കത്തി ഓഡത്തിറക്ക് ലചയ്തക്ക് തനകാക്കുതമ്പകാള് ആ
പേറഞ കണക്കുമുഴുവന് അടത്തിസകാനരഹത്തിതമകായ കണക്കുകളകായത്തിരുന. ഇതപ്പെകാള്
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ഓഡത്തിറക്ക് ലചയ്തക്ക് അക്കക്കൗണക്ക് അപ്ടുതഡറക്ക് ആക്കത്തിയതത്തിനുതശഷമുള്ള കണക്കുകളകാണക്ക്
ശരത്തിയകായ കണക്കക്ക് എന്നകാണക്ക് ഞങ്ങള് പേറയന്നതക്ക്. ഇതപ്പെകാള് 10-15 കമ്പനത്തികള്
ലെകാഭതത്തിലുണക്ക്.

8-9 കമ്പനത്തികള് ഈ ലകകാലര ലെകാഭതത്തിലന വഴത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.

അതുതപേകാലലെ ഈ ലകകാലര

മലെബകാര് സത്തിമനക്ക്സുര

വലെത്തിയ ലെകാഭമുണകാക്കുകയകാണക്ക്.

ലക.എര.എര.എല്-ലുലമകാലക്ക

കഴത്തിഞലകകാലര കുറവകായത്തിരുന. മകാര്ക്കറത്തിരഗക്ക്

അനുസരത്തിച്ചക്ക് ഏറക്കുറച്ചത്തിലുകളണകാകുര. ലക.എര.എര.എല് ഈ വര്ഷര ലറതക്കകാര്ഡക്ക്
ലെകാഭമുണകാക്കുലമന്നകാണക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന്നതക്ക്. തകന നത്തിതക്ഷപേര
ലപേകാതുതമഖലെയത്തിലുര
സകാപേനങ്ങളമകായത്തി

തജകായത്തിനക്ക്

ലസകറത്തിലുലമകാലക്ക

തയകാജത്തിചലവലന്നകാലക്ക

പേറയനണക്ക്.

കഴത്തിഞ കകാലെതക്ക്
തകനലപേകാതുതമഖലെകാ
അതക്ക്

അത്രവലെത്തിയ

ഇന്ലവസക്ക്ലമനകായത്തിരുതന്നകാ, അതക്ക് പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് ഗുണകരമകാതയകാ എലന്നകാലക്ക ഇതപ്പെകാള്
വത്തിലെയത്തിരുത്തുകയകാലണങ്കേത്തില് തത്തിരത്തിഞതനകാക്കുതമ്പകാള് കകാസര്തഗകാഡക്ക് യൂണത്തിറക്ക് KELഉര BHEL-ഉര രണ്ടുരകൂടത്തി കൂടത്തിതച്ചര്ന. അതുതപേകാലലെ സസ്പീല് തകകാരപകക്ക്, ലടല്കക്ക്
എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തിലലെകാനര പേത്തിന്നസ്പീടക്ക് ലസന്ട്രല് ഗവണ്ലമനക്ക് പേണര നത്തിതക്ഷപേത്തിക്കുന്നത്തില .
നമുക്കുള്ളതത്തിലനക്കകാള് വലെത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തിയകായത്തിട്ടെകാണക്ക് ഇതപ്പെകാള് വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് .
അന്നക്ക്

ശസ്പീ.

എ.

ഉത്സകാഹത്തിച്ചതുലകകാണ്ടുര

ലക.

ആനണത്തി

അവത്തിലടയത്തിരുന്നതുലകകാണ്ടുര

കുറചകകാരരങ്ങള്

നടനലവന്നലകാലത

അതദ്ദേഹര
ഇതപ്പെകാള്
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തകനഗവണ്ലമനക്ക് ആ തപേകാളത്തിസത്തിതലന്ന നത്തിര്തത്തി. പേത്തിലന്നലയകാലക്ക പേത്തി.പേത്തി.പേത്തി.
ആക്കത്തി. ഇതപ്പെകാള് ലറയത്തില്ലവ തപേകാലുര ധകാരകാളര ബഡ്ജറക്ക് സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക് ലകകാടുക്കുന്നത്തില .
പേലെതുര

തജകായത്തിനക്ക്

ലസകറത്തിലുര

പേത്തി.പേത്തി.പേത്തി.യത്തിലുര

മകാറത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

അതകാണക്ക് വരവസകായ രരഗത്തുള്ള തനട്ടെര എന്നത്തിങ്ങലന പേറഞലകകാണത്തിരുന്നത്തിട്ടെക്ക്
കകാരരമത്തില.

ഇതപ്പെകാള്

എഫക്ക്.എ.സത്തി.ടത്തി.യലട

എഫക്ക്.എ.സത്തി.ടത്തി-യക്ക്
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക്ക്

അവരുതടതകായ

ശകാശസതമകാലയകാരു

പ്രശ്നങ്ങളണക്ക്.

പേരത്തിഹകാരര

ഈ

അടുതകകാലെലതകാനര ഉണകായത്തിട്ടെത്തില. അതകാണക്ക് വസ്തുത. അതത്തിനക്ക് വന്ഫണക്ക്
തകനഗവണ്ലമനത്തില്നത്തിന്നക്ക്

കത്തിട്ടെണര.

പേലക്ഷ

എഫക്ക്.എ.സത്തി.ടത്തി.ക്കക്ക്

നമള്

പേറഞകകാരരങ്ങലളകാലക്ക ലചയലകകാടുത്തു. ഈ ഗവണ്ലമനക്ക് വന്നതത്തിനുതശഷര എലകാ
നത്തിലെയത്തിലുര

സഹകായത്തിക്കകാന്

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയമകാണക്ക്.

തയ്യകാറകാലണന
ഷത്തിപ്പെത്തിയകാര്ഡക്ക്,

പേറയകയര

ആ

ശമങ്ങളമകായത്തി

എഫക്ക്.എ.സത്തി.ടത്തി.,

എച്ചക്ക്.എര.ടത്തി

എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തിലലെകാലക്ക ശസ്പീ. എളമരര കരസ്പീമത്തിലന കകാലെതക്ക്

ചത്തിലെ കകാരരങ്ങള്

നടതത്തിലയന പേറഞ. എനക്ക് കകാരരങ്ങളകാണക്ക് നടന്നലതന്നക്ക് തത്തിരത്തിഞതനകാക്കത്തിയകാല്
മനസത്തിലെകാകുര.

വരവസകായ

വത്തികസനര

എനപേറഞകാല്

ലപേകാതുതമഖലെലയ

തകനസ്പീകരത്തിചള്ള കകാരരങ്ങള് മകാത്രമകാണക്ക് എന്ന നത്തിലെയത്തില് പേറയന്നതക്ക് ശരത്തിയല. കകാലെര
മകാറുന്നതതകാലടകാപ്പെര ലട്രന്ഡുര മകാറുകയകാണക്ക്. തകന നത്തിതക്ഷപേലമന്നക്ക് പേറയന്നതക്ക്
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തവലറകാരു രസ്പീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക് വരുന്നതക്ക്. ആ രസ്പീതത്തിയത്തില് തനകാക്കത്തിയകാല് തകന നത്തിതക്ഷപേര
ധകാരകാളര വകാങ്ങത്തിയ ഒരു സമയമകാണക്ക് കഴത്തിഞ നകാലുലകകാലര.

അതക്ക് അതത്തിതനതകായ

രസ്പീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക് കത്തിട്ടുന്നതക്ക്. ഉദകാഹരണതത്തിനക്ക് ലമഗകാ ഫുഡക്ക് പേകാര്ക്കക്ക്.

ഇനരയത്തില്

ലമഗകാ ഫുഡക്ക് പേകാര്ക്കുകള് അനുവദത്തിച്ചതപ്പെകാള് അതത്തിലലെകാന്നക്ക് തകരളതത്തിനകാണക്ക്. അതത്തില്
വന് നത്തിതക്ഷപേര വരുര. കകാരണര, ആ രരഗതകാണക്ക് വരവസകായ സകാധരതയള്ളതക്ക്.
ഡത്തിഫന്സക്ക് പേകാര്ക്കക്ക്, ഡത്തിഫന്സകാണക്ക് ഏറവര കൂടുതല് ലതകാഴത്തില് സകാധരതയളള രരഗര.
തകരളതത്തില് ഡത്തിഫന്സക്ക് പേകാര്ക്കക്ക് ഉണക്ക്. ഇലെതകകാണത്തികക്ക് മകാനുഫകാക്ച്ചറത്തിരഗക്ക് രരഗതക്ക്,
ഇനരയത്തില് ഏറവര കൂടുതല് ലതകാഴത്തില് സകാധരതയര എകക്ക്തപേകാര്ട്ടെത്തിരഗക്ക് സകാധരതയര
വര്ദത്തിച വരത്തികയകാണക്ക്. പേഴയകകാരരര തലന്ന പേറഞലകകാണത്തിരുന്നത്തിട്ടെക്ക് കകാരരമത്തില.
ഇനരയത്തിലലെ

ഇലെതകകാണത്തികക്ക്

ഉപേകരണങ്ങളലട

ഡത്തിമകാനക്ക്

ലപേതട്രകാളത്തിയര

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളലട ഡത്തിമകാനത്തിലനക്കകാള് കൂടുതലെകാണക്ക്. ഇലെതകകാണത്തികക്ക് മകാനുഫകാക്ച്ചറത്തിരഗക്ക്
തകരളതത്തില്

വലെത്തിയ

സകാധരതയളള

ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്.

ലെകാന്റുര മറക്ക് സതപ്പെകാര്ട്ടുര ലകകാടുക്കകാന് കഴത്തിഞകാല് അതക്ക് വരുര.

ആമ്പല്ലൂരുര,

ശസ്പീ.

അനൂപേക്ക്

തമഖലെയകാണക്ക്.

തജക്കബത്തിലന

അതത്തിനുളള

മണ്ഡലെതത്തിലുര

അനുവകാദര

നകാളകളകായത്തി

പേറയനലണങ്കേത്തിലുര പ്രസ്തുത പേദതത്തി പൂര്തത്തിയകാക്കകാന് കഴത്തിയന്നത്തില . എലനകാലക്ക
തപേരത്തിലെകാണക്ക് തടസങ്ങള് വരുന്നലതന്നക്ക് പേറയകാന് കഴത്തിയത്തില . ധകാരകാളര തപ്രകാജക്ടുകള്
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നമുക്കക്ക് ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്. തകന നത്തിതക്ഷപേവര തകന സഹകായവര വരുന്നതക്ക് ഇതരര
തമഖലെകളത്തിലെകാണക്ക്.
നല്കുലമന്നക്ക്

ലപേകാതുതമഖലെകാ

സകാപേനങ്ങള്ക്കക്ക്

ഗവണ്ലമനക്ക്

സഹകായര

വകാക്കുലകകാണക്ക് പേറഞകാല്തപേകാരകാ. കകാഷന്യൂ തകകാര്പ്പെതറഷനക്ക് ഏറവര

കൂടുതല് ഫണക്ക് ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക് ഇക്കൗ സര്ക്കകാരത്തിലന സമയതകാണക്ക് . കകതറത്തി,
ലസന്ട്രല് റത്തികവവല് പേകാതക്കജക്ക് 207 തകകാടത്തി രൂപേയലട പേദതത്തിയകാണക്ക്. തകരളമകാണക്ക്
ഇതക്ക് ആദരമകായത്തി നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതക്ക്.
വരവസകായ

തമഖലെയത്തിലുര

നമള്

അതുതപേകാലലെ തലന്ന എലകാ പേരമ്പരകാഗത
തകനതത്തില്

നത്തിന്നക്ക്

സഹകായങ്ങള്

തനടത്തിലയടുക്കുനണക്ക്. തകരളതത്തില് അഭത്തിമകാനര ലകകാളളകാവന്ന ഒരു തമഖലെയകാണക്ക്
ലചറുകത്തിട വരവസകായതമഖലെ. ഇനരയത്തിലലെ വരവസകായ തമഖലെയത്തില് ഏറവര കൂടുതല്
വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കുളളതക്ക് തകരളതത്തിലെകാണക്ക്. 18 ശതമകാനമകാണക്ക് വളര്ച്ചകാ നത്തിരക്കക്ക്. ഏറവര
കൂടുതല് ആളകള്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തില് നല്കുന്നതുര തകരളതത്തിലെകാണക്ക് . 2010-11 ല് 8840
ആയത്തിരുന രജത്തിസര് ലചയ്ത യൂണത്തിറ്റുകള്, അതക്ക് 67,000 ആവകയര 2014-15
ആയതപ്പെകാള് അതക്ക് 83,000 ആവകയര ലചയ. മുതല്മുടക്കക്ക് 2392 തകകാടത്തി രൂപേയകായത്തി.
എരതപകായ്ലമനക്ക്

83501 ഉര ആയത്തി.

ലചറുകത്തിട വരവസകായതമഖലെയത്തില് വമ്പത്തിച്ച

തനട്ടെമകാണക്ക് ഉണകായത്തിട്ടുളളതക്ക്. കൃഷത്തിക്കുതശഷര ഏറവര കൂടുതല് ജനങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുന്നതക്ക്
ലചറത്തിയ ലചറത്തിയ വരവസകായങ്ങളത്തിലെകാണക്ക്. ഐ.റത്തി തമഖലെയലട സഹകായതതകാടുകൂടത്തി
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ലചറുകത്തിട

തമഖലെ

വളലര

ശക്തത്തിലപ്പെട്ടുവരുനണക്ക്.

ആ

തമഖലെയത്തില്

ധകാരകാളര

ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള് വരുനണക്ക്. ശസ്പീ. എളമരര കരസ്പീമുര ചത്തിലെ ലമതമ്പഴ്സുര ഐ.ടത്തി.
തമഖലെയത്തില് ഉണകാക്കകാന് കഴത്തിയന്ന തനട്ടെങ്ങലളപ്പെറത്തി പേറഞ. വരവസകായരരഗത്തുര മറക്ക്
എലകാര രരഗങ്ങളത്തിലുര നമള് നല രസ്പീതത്തിയത്തില് മുതന്നകാട്ടെക്ക് തപേകാകുനണക്ക് . തകരളതത്തില്
ഐ.ടത്തി. എകക്ക്തപേകാര്ട്ടെക്ക് രണക്ക് ബത്തിലെരന് കഴത്തിഞ. മൂവകായത്തിരര തകകാടത്തിയകായത്തിരുന്നതക്ക്
പേതത്തിനകായത്തിരര തകകാടത്തിയര കഴത്തിഞക്ക് പേതത്തിനയ്യകായത്തിരതത്തിതലെക്കക്ക് കടന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് .
തകരളലത

ഇനരയലട

ഡത്തിജത്തിറല്

തസറകായത്തി

തകന

ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്

പ്രഖരകാപേത്തിതക്കണതകായത്തി വരുലമന്ന കകാരരതത്തില് എനത്തിക്കക്ക് യകാലതകാരു സരശയവമത്തില .
ഐ.ടത്തി.

ലെത്തിററസത്തിയത്തിലുര,

കണകത്തിവത്തിറത്തിയത്തിലുര
തകരളര

ഐ.ടത്തി.

ഇ-തകകാതമഴത്തിലുര

മുന്പേത്തിലെകാണക്ക്.

വത്തിദരകാഭരകാസ

ഉപേതയകാഗതത്തിലുര
ഇ-ലടന്ഡറത്തിലുര
തമഖലെയത്തിലലെ

ഇ-ഗതവണന്സത്തിലുര

ഇ-ലപ്രകാകന്യൂര്ലമനക്ക്സത്തിലുര
ഐ.ടത്തി.@സ്കൂള്

ഇനരയക്ക്

മകാതൃകയകാണക്ക്. എലകാര രരഗത്തുര ഐ.ടത്തി. ഉപേതയകാഗതത്തില് നമള് മുന്നത്തിലെകാണക്ക്.
ഇക്കകാരരതത്തില് തഗകാവ സരസകാനര തകരളതത്തിനുപേത്തിന്നത്തിലുലണങ്കേത്തിലുര മലറകാരു ഇനരന്
തസറത്തിനുര എതകാന് കഴത്തിയത്തില. മുന് യ.ഡത്തി.എഫക്ക് ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെതക്ക്
ആരരഭത്തിച്ച അക്ഷയ പേദതത്തിതയകാടുകൂടത്തി ഇ-ലെത്തിററസത്തി തകരളതത്തിലുണകായതുലകകാണകാണക്ക്
ഈലയകാരു സകാറസക്ക് തകരളതത്തിലുണകായതക്ക്. അനര്തദശസ്പീയ തലെതത്തില് എലകാ
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അവകാര്ഡുര

നമുക്കകാണക്ക്

കത്തിട്ടെത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്.

ഇലതകാനര

അത്ര

വലെത്തിയ

വകാര്തയകായത്തി വരുന്നത്തില. മത്രമല പ്രതത്തിപേക്ഷര ഈ വകകകാരരങ്ങള് പേഠത്തിച്ചക്ക്
വത്തിലെയത്തിരുത്തുനമത്തില. അവര് ഇതപ്പെകാഴുര
മകാത്രര

പേഴയ ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങലളപ്പെറത്തി

പേറഞലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

പേരമ്പരകാഗത

വരവസകായ

രരഗലത

അതങ്ങയറര സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക് ലചതയ്യണതകാണക്ക്. അതത്തിനക്ക് ധകാരകാളര പേണര ലകകാടുക്കുകയര
സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക് ലചയ്യുകയര ലചയ്യുനമുണക്ക്.

പുതത്തിയ

തലെമുറയര അവത്തിലടതലന്ന

നത്തില്ക്കണലമന്നക്ക് നത്തിര്ബനത്തിക്കകാന് നമുക്കക്ക് കഴത്തിയതമകാ? പുതത്തിയ തലെമുറ വത്തിദരകാഭരകാസര
തനടത്തി

പുതത്തിയ

തമഖലെയത്തിതലെയക്ക്

വരവസകായലതയര
ലട്രന്ഡക്ക്

കഴത്തിയണര.

തമഖലെയത്തിലെകാതണകാ,

ലകകാടുക്കുനളളൂ.

ലപേകാതുതമഖലെലയയര

ശക്തത്തിലപ്പെടുത്തുന്നതതകാലടകാപ്പെര

ഉള്ലക്കകാളളകാനുര

ഗവണ്ലമനക്ക്

തപേകാകുര.

തലന്ന

മകാറത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

എരതപകായ്ലമനക്ക്

സര്ക്കകാര്

അതത്തിലനക്കകാള്കൂടുതല്

ജനതററക്ക്

കുറച്ചക്ക്തപേര്ക്കു
തജകാലെത്തി

പേരമ്പരകാഗത

മകാത്രതമ

ലചയ്യുന്നതക്ക്
ലതകാഴത്തില്

ലടതകകാപേകാര്ക്കത്തിലനയര

ഇന്തഫകാപേകാര്ക്കത്തിലനയര കകാമ്പസുകളത്തില് ഉണകാകുനണക്ക്. ലടതകകാപേകാര്ക്കത്തില് തജകാലെത്തി
ലചയ്യുന്നവരുലട
കടക്കുകയകാണക്ക്.

എണര

അമ്പതത്തിനകായത്തിരതത്തില്

നത്തിന്നക്ക്

ലസക്രതട്ടെറത്തിതയറത്തിലുളളതത്തിലനക്കകാളര

അവത്തിലടയണകാകുനണക്ക്.

ഭകാവത്തിയത്തില്

തജകാലെത്തി

സകാധരത

ലെക്ഷതത്തിതലെയക്ക്

കൂടുതല്
വരുന്നതക്ക്

തജകാലെത്തി
പുതത്തിയ
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ലടകക്ക്തനകാളജത്തി

ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്നത്തിടതകാണക്ക്.

കകവത്തിട്ടുതപേകാകകാന് പേകാടത്തില.
പ്രശ്നങ്ങതളകാ

ഇലകാലത

അതുലകകാണക്ക്

ഈ

രരഗര

ഭകാഗരതത്തിനക്ക് ഇക്കൗ തമഖലെയത്തില് പേണത്തിമുടതക്കകാ മറ്റു

നന്നകായത്തി

മുതന്നകാട്ടെക്ക്

തപേകാകുനണക്ക് .

ഈ

ലട്രന്ഡക്ക്

തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണക്ക് തവണതക്ക്.
സകാര്ട്ടെക്ക്

സത്തിറത്തി

പേദതത്തിക്കക്ക്

യകാലതകാരു

കുഴപ്പെവര

സരഭവത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില .

അതക്ക്

ഉദ്ഘകാടനര ലചയ്തത്തിതട്ടെ തപേകാവകയളളൂലവന്ന കകാരരതത്തില് യകാലതകാരു സരശയവര
തവണ. ഒരു ലെക്ഷര ആളകള്ക്കക്ക് തജകാലെത്തി നല്കകാന് ഒറയടത്തിക്കക്ക് സകാധത്തിക്കുതമകാ? സകാര്ട്ടെക്ക്
സത്തിറത്തി പൂര്തയകാകുതമ്പകാള് നത്തിശത്തിത എണര ആളകള്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തില് നല്കകാന്
സകാധത്തിക്കുര. അടത്തിസകാന സക്കൗകരര വത്തികസനവര മകാര്ക്കറത്തിരഗുര പൂര്തത്തിയകാകുതമ്പകാള്
അവത്തിലട

ധകാരകാളര

കമ്പനത്തികള്

വരുര.

തകരളതത്തിലലെ

ഐ.ടത്തി.

തമഖലെയത്തിലലെവത്തിലടയകാണക്ക് പ്രമുഖ കമ്പനത്തികളളളലതന്നക്ക് തചകാദത്തിച . പ്രമുഖ കമ്പനത്തികള്
ഒട്ടുര ഇലകാതത്തിരുന്ന കകാലെമുണകായത്തിരുന. എന്നകാല് ഇന്നക്ക് തകരളതത്തിലലെ സത്തിതത്തിയത്തില്
മകാറര വന്നത്തിട്ടുണക്ക്. അതത്തിനുതവണത്തിയകായത്തിരുന അന്നലത മുഖരമനത്തി ശസ്പീ. എ. ലക.
ആനണത്തിയര

നമളര ചത്തിലെ ലഡലെത്തിതഗറക്ക്സുര ഒരുമത്തിച്ചക്ക് ബകാരഗ്ലൂരത്തില് തപേകായത്തി

ഇന്തഫകാസത്തിസത്തിലനയര
വന്നതക്ക്.

ഐ.ബത്തി.എര.-ലനയര

അതുതപേകാലലെ

ലസയ്ലസകാനര

മറ്റുര

ക്ഷണത്തിച

എവത്തിലടയര

ലകകാണ്ടുവതരണത്തി

ഒഴത്തിഞകത്തിടക്കുന്നത്തില.
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ഇന്തഫകാപേകാര്ക്കക്ക് തപേകാലലെയളള സകാപേനങ്ങളത്തില് ലസയ്സക്ക് ഇലകാത ഇഷന്യൂവകാണക്ക്
ഉളളതക്ക്.

ഇന്നക്ക്

തകരളതത്തിതലെയക്ക്

വരകാന്

കൂടുതല്

ഡത്തിമകാനകാണക്ക്.

Young

entrepreneurs-ലന തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിലന പ്രസക്തത്തി അപറതക്ക് പേലെര്ക്കുര
മനസത്തിലെകായത്തിട്ടെത്തില.

എന്നകാല്

ഇവത്തിലട

നത്തിനര

പ്രസരഗത്തിച്ച

പേലെ

ആളകളര

അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേഠത്തിച്ചക്ക് സരസകാരത്തിക്കുകയര ലചയ. എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയത്തില് Young
entrepreneurs-ലന തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തില്

എനകാണക്ക് തനട്ടെര;

എമര്ജത്തിരഗക്ക്

തകരളയത്തില്, തലെകാകലതമ്പകാടുര ഇക്കൗ രരഗതക്ക് പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന ആളകള് തമത്തില്
നടന്ന

interaction-ലന

ഫലെമകായത്തി

ഇനരയത്തിലെകാദരമകായത്തി

സകാര്ട്ടെക്ക്

അപേക്ക്

സരരരഭമുണകായതക്ക് തകരളതത്തിലെകാണക്ക്. സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് സരരരഭങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേഠത്തിക്കകാന്
മറ്റു സരസകാനങ്ങളത്തില് നത്തിനര ഇതങ്ങകാട്ടെകാണക്ക് വരുന്നതക്ക്. സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് വത്തിതലജത്തിലന
ആളകതളകാടക്ക് ആന്ധ്രയത്തില് തപേകായത്തി അതക്ക് ലസറക്ക്അപേക്ക് ലചയ ലകകാടുക്കകാന് ശസ്പീ. ചന
ബകാബു നകായത്തിഡു പേറയന്ന സത്തിതത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുര തകരളര വളര്ന കഴത്തിഞ.
ശസ്പീ. ലലഹബത്തി ഇക്കൗഡന്: സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് വത്തിതലജക്ക് തുടങ്ങത്തിയതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്
ഇവത്തിലട ധകാരകാളരതപേര് സരസകാരത്തിച.

7000 കമ്പനത്തികളകാണക്ക് സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക്

വത്തിതലജത്തിനുതവണത്തി അതപേക്ഷകള് ലകകാടുതതക്ക്.

അതത്തില് നത്തിന്നക്ക് ഏകതദശര

ആയത്തിരതതകാളര കമ്പനത്തികലള ലസലെകക്ക് ലചയ.

എന്നകാല് വളലര ചുരുക്കര
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കമ്പനത്തികള്ക്കക്ക് മകാത്രതമ ലസയ്സക്ക് ലപ്രകാലലവഡക്ക് ലചയ്യകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുള, അങ്ങലന
സകാഗ്നന്സത്തിയത്തില്

എതത്തിനത്തില്ക്കുകയകാണക്ക്.

ധകാരകാളര

ലചറുപ്പെക്കകാര്

പുതത്തിയ

കമ്പനത്തികള് തുടങ്ങകാന് തകാല്പരരലപ്പെട്ടെക്ക് അതപേക്ഷകള് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്. അവര്ക്കക്ക്
അടത്തിസകാന സക്കൗകരരങ്ങള് ഒരുക്കത്തിലക്കകാടുക്കകാന് നമുക്കക്ക് കഴത്തിയതമകാ എന്നതകാണക്ക്
എലന തചകാദരര.
ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി: തസ്പീര്ച്ചയകായര ഡത്തിമകാനത്തിനനുസരത്തിച്ചക്ക് നമള്
സക്കൗകരരങ്ങള് വര്ദത്തിപ്പെത്തിച ലകകാടുതത മതത്തിയകാകൂ.

ഗവണ്ലമനക്ക് അക്കകാരരതത്തില്

പേത്തിറതകകാട്ടുതപേകാകത്തിലലന്നക്ക് പേറയകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

നമള് നടതത്തിയ കുതറ

പേരത്തിപേകാടത്തികലള അവര് വത്തിമര്ശത്തിച. 'Young Entrepreneurs Summit' ഉണകാക്കത്തിയ
inspiration ഇവര് കരകാമ്പസുകളത്തില് തപേകായത്തി തനകാക്കലട്ടെ.
അനുകരത്തിചലകകാണക്ക്

സകാര്ട്ടെകായ കുട്ടെത്തികള് ഇതക്ക്

Entrepreneurs club ഉണകാക്കുകയകാണക്ക്. ആ ക്ലബുകള് വഴത്തി

ബുദത്തിയള്ള കുട്ടെത്തികള്, അവര്ക്കക്ക് വത്തിതരണര ലചയ്ത കത്തിറ്റുര കമ്പന്യൂട്ടെറുര ബകാക്കത്തിയള്ള
സകാമഗ്രത്തികളര ഉപേതയകാഗത്തിച്ചക്ക്, അവരുലട ആശയങ്ങള് യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന് തവണത്തി
പേരത്തിമത്തിതമകായ രസ്പീതത്തിയത്തില് ശമത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

വളലര ഇനലെത്തിജനകായ കുട്ടെത്തികള്

റത്തിസള്ട്ടുണകാക്കുനമുണക്ക്. അതുലകകാണകാണക്ക് സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് വത്തിതലജത്തിനക്ക് ഡത്തിമകാന്റുലണന്നക്ക്
ഞകാന്

പേറഞതക്ക്.

ലചറത്തിയ

ലചറത്തിയ

ലഎഡത്തിയകളകാണക്ക്

വലെത്തിയ

വലെത്തിയ
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സരരരഭങ്ങളകായത്തി മകാറുന്നതക്ക്. ലചറത്തിയ കുട്ടെത്തികളര ലചറുപ്പെക്കകാരുലമകാലക്കയമകാണക്ക് പേത്തിന്നസ്പീടക്ക്
വലെത്തിയ നത്തിലെയത്തിതലെയക്ക് തപേകാകുന്നതക്ക്.

എമര്ജത്തിരഗക്ക് തകരളയത്തില് വച്ചക്ക് മുഖരമനത്തി

മകാര്ക്കത്തിലന കകാരരര പ്രഖരകാപേത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര കരകാമ്പസുകളത്തില് കുട്ടെത്തികള് വലെത്തിയ
രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള inspiration പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

എന്നകാല് കുട്ടെത്തികളലട വത്തിഷനുര

ഉത്സകാഹതത്തിനുലമകാപ്പെലമതകാനുര അവര്ക്കകാവശരമകായ ലസയ്സക്ക് ലകകാടുക്കകാനുര നമുക്കക്ക്
കഴത്തിയന്നത്തില. ഇവത്തിലട തനരലത സരസകാരത്തിച്ചവര് പേറഞതക്ക്,

ലചറുപ്പെക്കകാരത്തില്

അധത്തികവര ഇനരയത്തിലെകാലണന്നകാണക്ക്. അങ്ങലന ലചറുപ്പെക്കകാരുലട തലെകാകര വരുതമ്പകാള്
അവര്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കുന്നതുര അവര്ക്കക്ക് ഏര്ലപ്പെടകാവന്നതുമകായ രരഗര എന്നക്ക്
പേറയന്നതകാണക്ക് ഇതപ്പെകാള് വളര്ന വരുന്നതക്ക്.

നമ്മുലട സമയതക്ക് അതത്തിനക്ക്

തപ്രകാത്സകാഹനര ലകകാടുക്കകാതത്തിരുന്നകാല് സകാധത്തിക്കുതമകാ;
വലെത്തിയ

ഒരു

സകസകായത്തിരുന.

അതത്തിലന

അതുലകകാണക്ക് ഇക്കൗ 'YES'

റത്തിസള്ട്ടുര

അതത്തിലനത്തുടര്ന്നക്ക്

വനലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന സരഗതത്തികളര വളലര ഉത്സകാഹപൂര്വര ചത്തിലെ വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളര
ലചറുപ്പെക്കകാരുര സസസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്.

അതുതപേകാലലെ women entrepreneurship-ലനയര

നമള് ഇതപ്പെകാള് തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുനണക്ക്.
ശസ്പീ. ഷകാഫത്തി പേറമ്പത്തില്: നമള് ഏറവര പ്രതസ്പീക്ഷതയകാലട തനകാക്കത്തിക്കകാണുന്ന ഒരു
ഫകാകറകാണക്ക് തലെകാകതത്തിലലെ ഏറവര മത്തികച്ച സകാതങ്കേതത്തിക സര്വകലെകാശകാലെയകായ MIT-
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യലട സകാതങ്കേതത്തിക സഹകായതതകാലട ലടതകകാപേകാര്ക്കത്തിലുര സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക് വത്തിതലജത്തിലുര
സജസ്പീകരത്തിച ലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന ഫകാബക്ക് ലെകാബുകള്. കകാര്ലപേനറത്തിയര പരബത്തിരഗുര
ഫത്തിറത്തിരഗുര ലലെയക്ക്ത്തുലമകാലക്കയകാണക്ക് നമ്മുലട എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗക്ക് തകകാതളജകളത്തിലലെ
കുട്ടെത്തികലള പേരത്തിശസ്പീലെത്തിപ്പെത്തിചലകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്.

ലടതകകാപേകാര്ക്കത്തിലുര സകാര്ട്ടെക്ക് അപേക്ക്

വത്തിതലജത്തിലുര തുടങ്ങത്തിയ ഫകാബക്ക് ലെകാബുകളലട ഗുണര

ഉല്പകാദനതത്തിലന പുതത്തിയ

തമഖലെകളത്തില് കുട്ടെത്തികലള സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി നമ്മുലട കരകാമ്പസുകളത്തിതലെയ്ക്കുര
ലെഭത്തിക്കുന്ന

തരതത്തില്

വരവസകായ

വകുപ്പെത്തിലന

ഇനത്തിതഷരറസ്പീവത്തില്

വത്തിദരകാഭരകാസ

വകുപമകായത്തി തചര്ന്നക്ക് എലനങ്കേത്തിലുര പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ക് തനതൃതസര നല്കുതമകാ?
ശസ്പീ. പേത്തി. ലക. കുഞകാലെത്തിക്കുട്ടെത്തി: അതക്ക് പ്രതയകാറത്തിറത്തിയത്തിലുളള ഒരു കകാരരമകാണക്ക്.
കരകാമ്പസുകളത്തില് മുഴുവന് ഫകാബക്ക് ലെകാബുകള് തവണര. കകാരണര ലഎ.ടത്തി.ലഎ.-കളത്തിലുര
എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗക്ക്

തകകാതളജത്തിലുലമകാലക്കയണകായത്തിരുന്ന

ഇന്സ്ട്രുലമനക്ക്ലസകാനര ഇനത്തി തപേകാരകാ.

കണ്ലവന്ഷനലെകായ

കുട്ടെത്തികള്ക്കക്ക് പുതത്തിയ തമകാഡലുകളണകാക്കകാനുര

ഫകാബ്രത്തിതക്കഷന് പേഠത്തിക്കകാനുലമലകാര തലെറസക്ക് സരവത്തിധകാനങ്ങളണകാതയ മതത്തിയകാകൂ.
അതത്തിനകാല്

ഫകാബക്ക്

ലെകാബുകള്

എലകാ

കരകാമ്പസുകളത്തിലുമുണകാക്കുക

എന്നതക്ക്

ഗവണ്ലമനത്തിലന ലെക്ഷരമകാണക്ക്. എഡന്യൂതക്കഷന്, ലഎ.ടത്തി. ബനലപ്പെട്ടെ വകുപകളമകായത്തി
തചര്ന്നക്ക്

ഇക്കകാരരര

ലചയ്യുലമന്നക്ക്

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ

അരഗതത്തിനക്ക്

ഉറപതരകാന്
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ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

വരവസകായ രരഗതക്ക്, ലഎ.ടത്തി. രരഗതക്ക് ഇക്കൗ വക

കകാരരങ്ങലളകാലക്ക ദസ്പീര്ഘകകാലെകാടത്തിസകാനതത്തില് തനകാക്കത്തിലക്കകാണകാണക്ക് തപേകാകുന്നതക്ക് .
തകന നത്തിതക്ഷപേലമകാലക്ക പുതത്തിയ തമഖലെകളത്തിലെകാണക്ക് വരുന്നതക്ക് . ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള്
ഉണകാകുന്നതക്ക് പുതത്തിയ സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദരയത്തിലുര പുതത്തിയ രസ്പീതത്തിയത്തിലലെകാലക്കയമകാണക്ക് .
പ്രകൃതത്തിക്കനുതയകാജരമകായതത സകാധരമകാകുകയള. അതു മകാത്രമകാണക്ക് സകാധത്തിക്കുന്നതക്ക്.
അലകാതതക്ക് ആലരങ്കേത്തിലുര സമതത്തിക്കുതമകാ; നലതക്ക് ഇതക്ക് തലന്നയണകാക്കണലമങ്കേത്തില്
വലെത്തിയ ബുദത്തിമുട്ടെകാണക്ക്. കകാരണര നമുക്കക്ക് ലെകാനക്ക് കുറവകാണക്ക്. തസ്പീര്ച്ചയകായര വരവസകായ
രരഗതക്ക് റത്തിസള്ട്ടെക്ക് ഉണകാക്കകാന് നമുക്കക്ക് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. ലചറുകത്തിട വരവസകായങ്ങള്ക്കക്ക്
നല്കത്തിയ one time settlement-നുളള സമയര കുറചകൂടത്തി നസ്പീട്ടെത്തിലക്കകാടുക്കകാന്
ഗവണ്ലമനക്ക് ആഗ്രഹത്തിക്കുനണക്ക്. കടലക്കണത്തിയത്തില്ലപ്പെട്ടെ ലചറത്തിയ ലചറത്തിയ മകാര്ജത്തിനല്
മണത്തി എടുതവര്ക്കക്ക് one time settlement-ലന സമയര കുറചകൂടത്തി നസ്പീട്ടെത്തിലക്കകാടുക്കകാന്
ഗവണ്ലമനക്ക്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന.

സരസകാരത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്.

30

തകരളതത്തില് നടക്കത്തില.

വര്ഷര

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ
ലെസ്പീസക്ക്

മുഖരമനത്തിയമകായത്തി

എനപേറയന്നതക്ക്

പേലെ

ഇക്കകാരരര

കകാരരതത്തിലുര

അതുലകകാണക്ക് കുറച്ചക്ക് കൂടത്തി lease period നസ്പീട്ടെകാന് തവണത്തി

ഗവണ്ലമനക്ക് ആതലെകാചത്തിക്കുനണക്ക്.
പേത്തിറവര ലതരലഞടുപര ലനയ്യകാറത്തിന്കര ലതരലഞടുപര ഇതപ്പെകാള് അരുവത്തിക്കര
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ലതരലഞടുപര

കഴത്തിഞതതകാടുകൂടത്തി

അവര്

വലകാലത

വത്തിരണ്ടുതപേകായത്തിട്ടുണക്ക് .

അക്കകാരരതത്തില് യകാലതകാരു സരശയവമത്തില. വത്തിരണവന് അതങ്ങകാട്ടുര ലവട്ടുര ഇതങ്ങകാട്ടുര
ലവട്ടുര എനപേറഞതുതപേകാലലെ ആലകപ്പെകാലട ആ കകാര്ഡു ലകകാടുക്കുര, ഇക്കൗ കകാര്ഡക്ക്
ലകകാടുക്കുര.....അലലങ്കേത്തില് തലന്ന കകാര്ഡക്ക് മകാറത്തി മകാറത്തി എടുക്കകാറുണക്ക്. ഇതപ്പെകാള് രണ്ടു
കകാര്ഡുര ഒതര സമയര എടുത്തുതനകാക്കത്തി പേലെതുര ലചയ്യുനണക്ക്.

എവത്തിലട ലചന്നക്ക്

നത്തില്ക്കുലമന്നക്ക് എനത്തിക്കുതലന്ന അറത്തിയത്തില. ഏതകായകാലുര തകരളതത്തിനക്ക് തദകാഷലമകാനര
വരകാതത്തിരത്തിക്കലട്ടെ; അവര്ക്കക്ക് നല ബുദത്തി തതകാന്നത്തിക്കലട്ടെ എന്നക്ക് പേറഞലകകാണക്ക് ഇക്കൗ
ധനകാഭരര്ത്ഥനകള് പേകാസകാക്കത്തിതരണലമന്നക്ക് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
റവനന്യൂവര

കയറുര

വകുപമനത്തി

(ശസ്പീ.

അടൂര്

പ്രകകാശക്ക്)

:

സര്,

പേരമ്പരകാഗതവരവസകായമകായ കയറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഇന്നക്ക് ഇക്കൗ ചര്ച്ചയത്തില് പേലങ്കേടുത
ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ അരഗങ്ങള് കകാരരമകായത്തി വത്തിമര്ശത്തിച്ചത്തിട്ടുമത്തില, കകാരരമകായ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്
നല്കത്തിയത്തിട്ടുമത്തില.

എന്നത്തിരുന്നകാലുര ചത്തിലെ കകാരരങ്ങള് ഇവത്തിലട പേറതയണതകായത്തിട്ടുണക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ വര്ക്കലെ കഹകാര്, അതദ്ദേഹതത്തിലന ചര്ച്ചയത്തില് പേലങ്കേടുത്തുലകകാണക്ക്
ക്ലസറുകള് രൂപേസ്പീകരത്തിക്കണലമന്ന ആവശരമകാണക്ക് ഇവത്തിലട പ്രധകാനമകായര ഉന്നയത്തിച്ചതക്ക് .
അതത്തിനുള്ള നടപേടത്തി ഇതപ്പെകാള് തലന്ന സസസ്പീകരത്തിചകഴത്തിഞത്തിട്ടുള്ളതകാണക്ക്. ചത്തിറയത്തിന്കസ്പീഴക്ക്,
മങ്ങകാടക്ക് (ലകകാലര), ലലവക്കര, തബപ്പൂര്, പേകാലെക്കകാടക്ക് എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തില് നത്തിലെവത്തിലുള്ള
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ക്ലസറുകള്

കൂടകാലത

എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തിലുര

ഇതപ്പെകാള്

പുതുതകായത്തി

ക്ലസറുകള്ക്കുള്ള

അതത്തിനകാവശരമകായ

ഹരത്തിപ്പെകാടക്ക് ,

അരഗസ്പീകകാരര

നടപേടത്തികള്

ലകകാടുങ്ങല്ലൂര്,

കണ്ണൂര്

ലെഭത്തിചകഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്.
സസസ്പീകരത്തിചവരത്തികയകാണക്ക്.

ലതകാണ്ടുസരഭരണലതക്കുറത്തിചര ചകത്തിരത്തി ഉല്പകാദനലതക്കുറത്തിചമകാണക്ക് അതദ്ദേഹമത്തിവത്തിലട
സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതക്ക്. ഇക്കൗ വകുപമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടുലകകാണക്ക് അതത്തിനുള്ള നടപേടത്തികലളകാലക്ക
തലന്ന കകാതലെകാചത്തിതമകായത്തി ഇതപ്പെകാള് ഉണകാക്കത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് .

കയര്

തമഖലെയത്തില് നടപ്പെകാക്കകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുന്ന ചത്തിലെ പ്രധകാന പേദതത്തികലളക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക് ഇക്കൗ
ധനകാഭരര്ത്ഥന തവളയത്തില് പേരകാമര്ശത്തിക്കകാനുള്ളതക്ക്.
വത്തിഷയര,

ചകത്തിരത്തി

ദക്കൗര്ലെഭരര

നടപേടത്തികലളക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക്.
വസ്തുവകാണക്ക് ചകത്തിരത്തി.

കയര്

പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന്

ഇതത്തിതലെറവര പ്രധകാനലപ്പെട്ടെ
സര്ക്കകാര്

വരവസകായതത്തിലന

സസസ്പീകരത്തിചവരുന്ന

അടത്തിസകാന

അസരസ്കൃത

2013-14-ല് 592 തകകാടത്തിതയകാളര നകാളത്തിതകരര പ്രതത്തിവര്ഷര

തകരളതത്തില് ഉല്പകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതകായത്തി കണക്കുകള് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനണക്ക്. ഇതത്തിലന ഒരു
വത്തിഹത്തിതര ലതകാണക്ക് എങ്കേത്തിലുര സരഭരത്തിച്ചക്ക് ചകത്തിരത്തി ഇവത്തിലടതലന്ന ഉല്പകാദത്തിപ്പെത്തിക്കകാവന്ന
ബൃഹതകായ ഒരു പേദതത്തിക്കക്ക് രൂപേര ലകകാടുതക്ക് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക് .

05.02.2015-ല്

സര്ക്കകാര് പുറലപ്പെടുവത്തിച്ച 'ലതകാണക്ക് സരഭരണവര ചകത്തിരത്തി ഉല്പകാദനവര' എന്ന പേദതത്തി
ഇന്നക്ക് നടപ്പെകാക്കുകയകാണക്ക്.

നമ്മുലട സരസകാനര തനരത്തിടുന്ന ചകത്തിരത്തി ദക്കൗര്ലെഭരര
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പേരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ശകാശസതമകായ ഒരു പേരത്തിഹകാരമകായത്തിട്ടെകാണക്ക് ഇക്കൗ പേദതത്തിലയ
ഞങ്ങള് കകാണുന്നതക്ക്.
ലതകാണ്ടുസരഭരണ
രൂപേസ്പീകരത്തിച.

കഴത്തിഞ സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലെതക്ക് നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിരുന്ന

പേദതത്തി

പ്രകകാരര

35

കണ്തസകാര്ഷരങ്ങള്

5 ലെക്ഷര രൂപേ വസ്പീതര നല്കത്തിക്കഴത്തിഞത്തിട്ടുമുണക്ക്.

പേച്ചലതകാലണകാന്നത്തിനക്ക്

10

ലലപേസ

സബ്സത്തിഡത്തി

ഫലെപ്രദമകായത്തി നടപ്പെകാക്കകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടെത്തില.
അസരസ്കൃത

കയര്

സകാധനങ്ങളലട

ദക്കൗര്ലെഭരവര

അവര്

പേതക്ഷ അതക്ക്

നല്കത്തിയത്തിരുന.

അതക്ക്

കയര് തമഖലെയത്തില് ആവശരമുള്ള
വത്തിലെ

വരതത്തിയകാനവമകാണക്ക്

നമ്മുലട

സരസകാനലത കയര് വരവസകായര തനരത്തിടുന്ന ഏറവര വലെത്തിയ ലവല്ലുവത്തിളത്തി. മത്തിതമകായ
വത്തിലെയക്ക് അസരസ്കൃത സകാധനങ്ങള് ലെഭരമകാക്കകാന് കഴത്തിഞകാല് മകാത്രതമ കയര്
വരവസകായര നമ്മുലട സരസകാനതക്ക് നത്തിലെനത്തിര്തകാന് കഴത്തിയകയള. തമത്തിഴക്ക്നകാട്ടെത്തിലലെ
ചകത്തിരത്തിലയ മകാത്രര ആശയത്തിച്ചക്ക് പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന കയര് യൂണത്തിറ്റുകളകാണക്ക് ഇന്നക്ക് നമ്മുലട
സരസകാനത്തുളളതക്ക്. ഇന്നക്ക് ഒരു വര്ഷര രതണകകാല് ലെക്ഷര ടണ് ചത്തികത്തിരത്തി നകാരക്ക് നമുക്കക്ക്
ആവശരമകായത്തി വരുനണക്ക്. ഇതത്തില് 45000 ലെക്ഷര ടണ് ചകത്തിരത്തി നകാരക്ക് മകാത്രമകാണക്ക്
നമുക്കക്ക് ഇവത്തിലട ഉത്പേകാദത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് കഴത്തിയന്നതക്ക്. ഇക്കൗ വര്ഷകാവസകാനതതകാടുകൂടത്തി
70000 ടണ് ചകത്തിരത്തി നകാരക്ക് ഉത്പേകാദത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് കഴത്തിയലമന്നകാണക്ക് ഗവണ്ലമനക്ക്
ചത്തിനത്തിക്കുന്നതക്ക്.

അതത്തിനകാവശരമകായ

നടപേടത്തികള്

ഇതത്തിതനകാടകര
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സസസ്പീകരത്തിചകഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. "ലതകാണക്ക് സരഭരണവര

ചകത്തിരത്തി ഉത്പേകാദനവര" എന്ന

പേദതത്തിയത്തിലൂലട ചകത്തിരത്തി ദക്കൗര്ലെഭരര പേരത്തിഹരത്തിക്കുക, മത്തിതമകായ വത്തിലെയക്ക് ചകത്തിരത്തി
ലെഭരമകാക്കുക, പേകാഴകായത്തി കളയന്ന ലതകാണക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് സരഭരത്തിച്ചക്ക് കൂടുതല്
ലതകാഴത്തില് ദത്തിനങ്ങളര തവതനവര ഉറപ്പെകാക്കുക, നകാളത്തിതകര കര്ഷകര്ക്കക്ക് കൂടുതല് വത്തിലെ
ലെഭരമകാക്കുക, കയര് ഉത്പേകാദനവര വത്തിറ്റുവരവര വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക് കയര് യൂണത്തിറ്റുകലള
ലെകാഭകരമകാക്കുക തുടങ്ങത്തിയ ലെക്ഷരതതകാടുകൂടത്തി നടപ്പെകാക്കുന്ന പേദതത്തി കയര് തമഖലെയക്ക്
പുതന് ഉണര്വക്ക് നല്കുലമന്ന കകാരരതത്തില് യകാലതകാരു സരശയവമത്തില . ഇക്കൗ പേദതത്തി
പ്രകകാരര ലതകാണക്ക് സരഭരണതത്തിനുര ചകത്തിരത്തി ഉത്പേകാദനതത്തിനുര ചുവലട തചര്ക്കുന്ന
ആനുകൂലെരങ്ങള് സര്ക്കകാര് നല്കുനണക്ക്. ലതകാണക്ക് സരഭരത്തിച്ചക്ക് എതത്തിക്കുന്നവര്ക്കക്ക്,
പേച്ച ലതകാണത്തിനക്ക് 25 ലലപേസയര ഉണക്ക ലതകാണത്തിനക്ക് 15 ലലപേസയര ഇന്ലസനസ്പീവകായത്തി
നല്കുനണക്ക്. കയര് സഹകരണ സരഘങ്ങള് ലതകാണക്ക് സരഭരത്തിക്കുതമ്പകാള് അവര്
തനരത്തിതട്ടെകാ ഏജന്സത്തി മുഖകാനരതമകാ സരഭരത്തിച്ചകാല് 5000 ലതകാണക്ക് സരഭരത്തിക്കുന്നവര്ക്കക്ക്
വകാഹന വകാടകയത്തിനതത്തില് 250 രൂപേയര, കൂടുതലെകായത്തി സരഭരത്തിക്കുന്ന ആയത്തിരര
ലതകാണത്തിനക്ക് 50 രൂപേ എന്ന

കണക്കത്തിലുര വകാഹന വകാടക നല്കുന്നതകാണക്ക്.

അതുതപേകാലലെ ലചറുകത്തിട ഡസ്പീലലഫബറത്തിങക്ക് യൂണത്തിറ്റുകള്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള് ലതകാണക്ക്
സരഭരത്തിച്ചക്ക് നല്കുതമ്പകാള് പ്രതത്തിദത്തിന തവതനമകായത്തി 400 പേച്ച ലതകാണത്തിനക്ക് 160 രൂപേയര,
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കൂടുതലെകായത്തി സരഭരത്തിക്കുന്ന 50 പേച്ച ലതകാണത്തിനക്ക് 20 രൂപേ വസ്പീതവര ഉണക്ക
ലതകാണകാലണങ്കേത്തില് 600 ഉണക്ക ലതകാണത്തിനക്ക് 150 രൂപേയര, കൂടുതലെകായത്തി 100 ഉണക്ക
ലതകാണത്തിനക്ക്

25

രൂപേയര

ഉത്പേകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നവര്ക്കക്ക്

വസ്പീതര
ആനുകൂലെരര

നല്കുന്നതകാണക്ക്.

അതുതപേകാലലെ

നല്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

ചകത്തിരത്തി

പ്രഖരകാപേനര

നടതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്. പേച്ച ലതകാണത്തില്നത്തിന്നക്ക് ചകത്തിരത്തി ഉത്പേകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പകാള് ഒരു കത്തിതലെകായക്ക്
3 രൂപേ സബ്സത്തിഡത്തിയര ഉണക്ക ലതകാണത്തില് നത്തിന്നക്ക് ചകത്തിരത്തി ഉത്പേകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പകാള്
ഒരു കത്തിതലെകായക്ക് രണക്ക് രൂപേ സബ്സത്തിഡത്തിയര നല്കുന. ഡസ്പീലലഫബറത്തിങക്ക് വലെത്തിയ
ലമഷസ്പീനുകള്

ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്ന

സരഘങ്ങള്ക്കക്ക്

50000

രൂപേ

പ്രതത്തിവര്ഷര

ലമയത്തിനനന്സക്ക് ചകാര്ജക്ക് ലകകാടുക്കുര. പേലെയത്തിടങ്ങളത്തിലുര വലെത്തിയ ഡസ്പീലലഫബറത്തിങക്ക്
ലമഷസ്പീനുകള് സകാപേത്തിചകഴത്തിഞകാല് ലമയത്തിനനന്സക്ക് നടതകാന് കഴത്തിയന്നത്തിലകാലയന്ന
പേരകാതത്തികള് പേലെതപ്പെകാഴുര വരുന്നതുലകകാണകാണക്ക് ഇങ്ങലനലയകാരു പേദതത്തിക്കക്ക് രൂപേര
ലകകാടുതത്തിട്ടുളളതക്ക്.

50000 രൂപേ പ്രതത്തിവര്ഷര ലമയത്തിനനന്സക്ക് ഫസ്പീസക്ക് എന്ന

നത്തിലെയത്തില് ലകകാടുക്കുകയകാണക്ക്. മത്തിനത്തി ഡസ്പീലലഫബറത്തിങക്ക് ലമഷസ്പീനുകള് ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്ന
സരഘങ്ങള്ക്കക്ക്

പേതത്തിനകായത്തിരര

രൂപേ

പ്രതത്തിവര്ഷര

ലമയത്തിനനന്സക്ക്

ഗ്രകാനക്ക്

നല്കുന്നതകാണക്ക്. അടത്തിസകാന സക്കൗകരരമുളള സരഘങ്ങള്ക്കക്ക് മത്തിനത്തി ഡസ്പീലലഫബറത്തിങക്ക്
ലമഷസ്പീന് പൂര്ണമകായര സക്കൗജനര നത്തിരക്കത്തിലുര അതുതപേകാലലെ സസയര സഹകായ
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സരഘങ്ങള്ക്കുര

സസകകാരര സരരരഭകര്ക്കുര സബ്സത്തിഡത്തി നത്തിരക്കത്തിലുര മത്തിനത്തി

ഡസ്പീലലഫബറത്തിങക്ക്

ലമഷസ്പീനുകള്

നല്കുന്നതകാണക്ക്.

ചകത്തിരത്തി

ഉത്പേകാദനര

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തി നകാളത്തിതകര വത്തികസന തബകാര്ഡുമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടെക്ക്
ഒരു തപ്രകാജകക്ക് നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതത്തിനുളള നടപേടത്തികലളലകാര സസസ്പീകരത്തിച കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക് .
കൂടുതല്

ലതകാഴത്തില്

ദത്തിനങ്ങള്

നല്കുന്ന

കയര്

സരഘങ്ങള്ക്കക്ക്

ലമച്ചലപ്പെട്ടെ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകായത്തി കൂടുതല് ധനസഹകായര നല്കുന്ന കകാരരര ഗവണ്ലമനക്ക്
ആതലെകാചത്തിക്കുര. ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട കൂലെത്തി, ലപേന്ഷന്, എന്നത്തിവ ഇരട്ടെത്തിയകാക്കത്തി. ഇക്കൗ
സര്ക്കകാരത്തിലന

കകാലെതക്ക്

66000

കയര്

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക്

ലപേന്ഷന്

നല്കുന്നതത്തിനക്ക് 144 തകകാടത്തി രൂപേ അനുവദത്തിക്കുകയര ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട
അക്കക്കൗണക്ക്

വഴത്തി

ലപേന്ഷന്

ലെഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള

നടപേടത്തി

ലചയകഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനങ്ങളലട കയറ്റുമതത്തി

ബകാങ്കേക്ക്

സസസ്പീകരത്തിക്കുകയര
2009-10 -ല്

9,92,000 രൂപേയകായത്തിരുന്നതക്ക് 2014-15-ല് 4,95,00,000 രൂപേയകായത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്
കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. കയര് ഉത്പേന്നങ്ങളലട കയറ്റുമതത്തി 2010-11 ല് 807 തകകാടത്തി രൂപേയത്തില്
നത്തിന്നക്ക് 2013-14 ആയതപ്പെകാള് 1476 തകകാടത്തി രൂപേയകായര ഏറവര അവസകാനലത
കണക്കക്ക് വന്നതപ്പെകാള് 2014-15-ല് 1630.34 തകകാടത്തി രൂപേയകായര വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുവകാന്
കഴത്തിഞ. ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനക്ക് അധത്തികകാരര ഏലറടുക്കുന്ന അവസരതത്തില് 807 തകകാടത്തി
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രൂപേയത്തില് നത്തിന്നക്ക് അതത്തിലന ഇരട്ടെത്തിയത്തിലെധത്തികര കയറ്റുമതത്തി നടത്തുവകാന് കഴത്തിഞലവന്നക്ക്
പേറയതമ്പകാള് ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിലന തനട്ടെമകായത്തി തലന്ന അതക്ക് കകാതണണതകായത്തിട്ടുണക്ക് .
'കയര്

തകരള'യലട

വത്തിജയകരമകായ

പേലങ്കേടുത്തുര ബയര് ലസലര്

നടതത്തിപ്പെത്തിലൂലടയര

എകത്തിബത്തിഷനുകളത്തില്

മസ്പീറ്റുകള് നടതത്തിയതത്തിലനയര പേരത്തിണതഫലെമകായകാണക്ക്

ഇക്കൗ തനട്ടെങ്ങള് ലലകവരത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുളളതക്ക്. ഇവത്തിലട ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ എളമരര
കരസ്പീമത്തിലന പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിച്ചതപ്പെകാള് കയര് തമഖലെയത്തില്

തകകാന്നത്തിലയന്ന

പ്രതദശതക്ക്, ഇലതകാനമത്തിലകാതത്തിടതക്ക് ഇതക്ക് എനത്തിനക്ക് നടത്തുനലവന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്
ഒരു തചകാദരര തചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെകാണക്ക് തപേകായതക്ക്. തകള്ക്കകാന് അതദ്ദേഹമത്തിലലങ്കേത്തില് തപേകാലുര
ഇങ്ങലനയളള തമഖലെകളത്തില് നടത്തുന്നതുലകകാണകാണക്ക് കയര് ഉത്പേന്നങ്ങള് ഏറവര
കൂടുതല്

വത്തിറഴത്തിക്കകാനുളള

സകാഹചരരങ്ങള്

തകരളതത്തില്

ഉണകാക്കത്തിലയടുക്കകാന്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുളളതക്ക്. മുന് വരവസകായ വകുപമനത്തി കൂടത്തിയകായത്തിരുന്ന ശസ്പീ. എളമരര
കരസ്പീമത്തിലനതപ്പെകാലുളള ആളകള് ഇതക്ക് ഉള്ലകകാളളന്നത്തിലകാലയന്നക്ക് പേറയതമ്പകാള് വലെത്തിയ
കഷ്ടമകാലണന്നക്ക്

മകാത്രതമ

പേറയകാന്

കഴത്തിയനളളൂ.

കഴത്തിഞ

ഗവണ്ലമനത്തിലന

കകാലെഘട്ടെതത്തില് കയര് ലഫഡക്ക് ആലക 1,23,300 കസത്തിനല് കയര് സരഭരത്തിച്ചതപ്പെകാള്
ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനത്തിലന കകാലെയളവത്തില് ഇതപ്പെകാള് തലന്ന 2,71,000 കസത്തിനല് കയര്
സരഭരത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. 2012-13-ല് 49.21 ലെക്ഷര രൂപേയലടയര 2013-14-ല്
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190.83 ലെക്ഷര രൂപേയലടയര 2014-15-ല് 181.51 ലെക്ഷര രൂപേയലടയര ലെകാഭര
ഉണകാക്കകാന് കയര്ലഫഡത്തിനക്ക് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. 2011-12-ല് കയര് ലഫഡത്തിലന സഞത്തിത
നഷ്ടര 82.06 തകകാടത്തി രൂപേയകായത്തിരുന്നതക്ക് 2014-15-ല് 77.85 തകകാടത്തി രൂപേയകായത്തി
കുറചലകകാണ്ടുവരകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. അതുതപേകാലലെ കയര് തകകാര്പ്പെതറഷനക്ക് 2012-13ല്

ഒരു തകകാടത്തി ഇരുപേതക്ക് ലെക്ഷര രൂപേയലടയര 2013-14-ല് ഒരു തകകാടത്തി അമ്പതക്ക്

ലെക്ഷര രൂപേയലടയര 2014-15-ല് ഒരു തകകാടത്തി എണ്പേതത്തിനകാലെക്ക് ലെക്ഷര രൂപേയലടയര
ലെകാഭര ഉണകാക്കകാനുര, 2010-11-ല് പേത്തുതകകാടത്തി അമ്പതത്തിയകാറക്ക് ലെക്ഷര രൂപേയലട
സഞത്തിത നഷ്ടര ഉണകായത്തിരുന്നതക്ക് 2014-15-ല് മൂന്നക്ക് തകകാടത്തി എഴുപേതത്തിലയകാന്നക്ക് ലെക്ഷര
രൂപേയകായത്തി കുറയ്ക്കുവകാനുര കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. മലറകാരു ലപേകാതുതമഖലെകാ സകാപേനമകായ
തഫകാരമകാറത്തികക്ക് ഇനര ലെത്തിമത്തിറഡത്തിനക്ക് 2014-15ല് 22 ലെക്ഷര രൂപേയലട ലെകാഭര ഉണകാക്കകാന്
കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. കയര് തകകാര്പ്പെതറഷന് 2007-08 മുതല് 2010-11 വലര പേത്തി.പേത്തി.എസക്ക്.
പേദതത്തി പ്രകകാരര 160.18 തകകാടത്തി രൂപേയലട കയര് ഉത്പേന്നങ്ങള് സരഭരത്തിച്ചതപ്പെകാള്
2011-12 മുതല് 2015 ജൂണ് വലര 330 തകകാടത്തി രൂപേയലട കയര് ഉത്പേന്നങ്ങള്
സരഭരത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. ലചറുകത്തിട ഉത്പേകാദക സഹകരണ സരഘങ്ങള്ക്കക്ക്
പേത്തി.പേത്തി.എസക്ക്. പേദതത്തി പ്രകകാരര മൂന്നക്ക് ശതമകാനര ഇന്ലസനസ്പീവര അഞക്ക് ശതമകാനര
എര.ഡത്തി.എ.യര അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്. കയര് തമഖലെയത്തിലലെ സഹകരണ സരഘര

Uncorrected/Not for Publication
186

ജസ്പീവനക്കകാരുലട തസവന തവതന വരവസകള് കകാതലെകാചത്തിതമകായത്തി പേരത്തിഷ്കെരത്തിച.
പ്രകൃതത്തി ദത നകാരുകളലടയര അനുബന ഉത്പേന്നങ്ങളലടയര അനകാരകാഷ തമളയകായ
'കയര് തകരള' 2011 മുതല് തുടര്ച്ചയകായത്തി സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുക വഴത്തി വത്തിതദശ ആഭരനര
വത്തിപേണത്തി ശക്തമകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണക്ക്. 2011-ല് നടന്ന കയര് തമളയത്തില് 47 വത്തിതദശ
പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള്

മകാത്രമകാണക്ക്

പേലങ്കേടുതലതങ്കേത്തില്

2015-ല്

170

വത്തിതദശ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളകാണക്ക് തമളയത്തില് പേലങ്കേടുതതക്ക്. കയര് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട തവതന
വര്ദനവത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്

ബഹുമകാനരനകായ

വര്ക്കലെ

കഹകാര്

ഇവത്തിലട

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി. ഇക്കൗ ഗവണ്ലമനക്ക് അധത്തികകാരതത്തില് വരുന്ന സമയതക്ക്,
സഹകരണസരഘങ്ങളത്തിലൂലട എട്ടെക്ക് മണത്തിക്കൂര് പേണത്തിലയടുക്കുന്ന ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക്
90 - 100 രൂപേ മകാത്രര ലകകാടുത്തുലകകാണത്തിരുന്ന സകാനതക്ക് അമ്പതക്ക് രൂപേ കൂടത്തി ഇന്കര
സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക് സസ്പീര നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തി 150 രൂപേയകാക്കത്തി നല്കത്തി. എന്നകാല് ഇന്നക്ക് 300 രൂപേ
അടത്തിസകാന

തവതനമകാക്കത്തി

ഉയര്തകാനുളള

നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

കയര്

നത്തിര്തദ്ദേശര

ലകകാടുതക്ക്

ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട

അതക്ക്

അദസകാനഭകാരര

ലെഘൂകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര ഉത്പേകാദന ക്ഷമത വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുതകുന്ന യനങ്ങള്
NCRMI

(National

Coir

Research

Management

Institute)

ഇന്നക്ക്

വത്തികസത്തിപ്പെത്തിലച്ചടുതത്തിട്ടുണക്ക്. ഒരു ദത്തിവസര 3600 ലതകാണക്ക് വലര ചകത്തിരത്തിയകാക്കകാന്
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സകാധത്തിക്കുന്ന ക്രഷതറകാടുകൂടത്തിയ മത്തിനത്തി ഡസ്പീലലഫബറത്തിരങക്ക് ലമഷസ്പീനകാണക്ക് ആദരതതതക്ക്.
അതുലപേകാലലെ കയര് ലനയ്ത്തു ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട അദസകാനഭകാരര വളലര അധത്തികര
ലെഘൂകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര ഒരു ദത്തിവസര രണക്ക് മസ്പീറര് വസ്പീതത്തിയത്തില് 120 മസ്പീറര് നസ്പീളതത്തില്
കയര്ഭൂവസര നത്തിര്മത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്ന Pneumatic type loom ഉര രൂപേകല്പ്പെന
ലചയ്തത്തിട്ടുണക്ക്.

കഴത്തിഞ

'കയര്

തകരള'യത്തില്

അതക്ക്

പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.

ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തി കയര് തകരളയലട ഉദ്ഘകാടനതത്തിനക്ക് വന്നതപ്പെകാള്
എങ്ങലനയകാണക്ക് ലനയ്ലതടുക്കുന്നലതന്നക്ക് അവത്തിലട നത്തിനലകകാണക്ക് നദ്യുമകാറത്തികക്ക് ലമഷസ്പീന്
പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക്

കകാണത്തിചതന.

കടനതപേകാകുവകാന്

പുതത്തിയ

കഴത്തിഞത്തിട്ടുലണന്നക്ക്

നൂതനമകായ

പേറയവകാന്

തവണത്തി

മകാര്ഗങ്ങളത്തിലൂലട
പേറഞതകാണക്ക്.

ഇതുകൂടകാലത ചരത്തിവളള പ്രതദശങ്ങളത്തില് കൃഷത്തി ലചയ്യുന്നതത്തിനുര മരങ്ങള് വച്ചക്ക്
പേത്തിടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര സകാധരമകാകുന്ന കയര് ജത്തിതയകാ ലസല്ലുര എന്.സത്തി.ആര്.എര.ലഎ.
വത്തികസത്തിപ്പെത്തിലച്ചടുതത്തിട്ടുണക്ക്.

എന്.സത്തി.ആര്.എര.ലഎ. ഇനരന് ഇന്സത്തിറന്യൂട്ടെക്ക് ഓഫക്ക്

ഇനസ്പീരത്തിയര് ഡത്തിലലസതനഴ്സുമകായത്തി തചര്ന്നക്ക് ശബ്ദ നത്തിയനണതത്തിനുളള ആധുനത്തികമകായ
രസ്പീതത്തിയത്തിലുളള

കയര്

ഉത്പേന്നര

വത്തികസത്തിപ്പെത്തിലച്ചടുതത്തിട്ടുണക്ക്.

ഇതത്തിലന

വകാണത്തിജരവത്ക്കരണര ലപേകാതു സസകകാരര പേങ്കേകാളത്തിതതതകാടുകൂടത്തി ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനക്ക്
പ്രകാരരഭ ചര്ച്ചകള് ആരരഭത്തിച കഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. കയറത്തിലനയര കയര് ഉല്പന്നങ്ങളലടയര
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ഓണ്കലെന്

വത്തിപേണന

സകാദരതകള്

ഉപേതയകാഗലപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള

കര്മ

പേദതത്തികള് നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതകാണക്ക്. കയര് തമഖലെയലട ആധുനത്തികവല്ക്കരണതത്തിനുര
കവവത്തിദരവല്ക്കരണതത്തിനുര ഉപേയക്തമകാകുന്ന പുതത്തിയ ആശയങ്ങളര സകാതങ്കേതത്തിക
വത്തിദരകളര

വത്തികസത്തിപ്പെത്തിലച്ചടുക്കുന്നതത്തിനക്ക്

തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

ഒരു

വരവസകായ

സരരരഭകലര

ഇന്കന്യൂതബഷന്

ലസല്

എന്.സത്തി.ആര്.എര.ഐ.യത്തില് ആരരഭത്തിക്കുന. ഈ സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലെതക്ക് ഇന്കര
സതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക് സസ്പീര പ്രകകാരര 36000 ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് 110 -120 രൂപേ നത്തിരക്കത്തില്
പ്രതത്തിദത്തിന തവതനമകായത്തി ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട ബകാങ്കേക്ക് അക്കക്കൗണത്തിതലെക്കക്ക് സര്ക്കകാര്
നല്കത്തി. ഏതകാണക്ക് 49 തകകാടത്തി രൂപേ ഇതത്തിതനകാടകര ലകകാടുത്തുകഴത്തിഞത്തിട്ടുണക്ക്. മുന്
സര്ക്കകാരത്തിലന

കകാലെതക്ക്

തകരള

സരസകാന

സഹകരണ

ബകാങ്കേത്തില്

കയര്ലഫഡത്തിനുണകായത്തിരുന്ന 80 തകകാടത്തി രൂപേയലട കടബകാദരത തസ്പീര്പ്പെകാക്കുന്നതത്തിനക്ക്
ഈ സര്ക്കകാര് ധനസഹകായര നല്കത്തി. കയര് തകകാര്പ്പെതറഷലന ആഭത്തിമുഖരതത്തില് 40
തകകാടത്തി രൂപേ മുതല്മുടക്കുള്ള ഒരു ഫകാകറത്തി സമുച്ചയര

2015 ഓഗസക്ക് 19-നക്ക്

ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തി ഉദ്ഘകാടനര ലചയ്യുകയകാണക്ക്. ആലെപഴയത്തില് 25 തകകാടത്തി
രൂപേ

മുതല്മുടക്കുള്ള

കയര്

എന്.സത്തി.ആര്.എര.ഐ.-യമകായത്തി

ലമഷത്തിനറത്തി
രൂപേകല്പന

ഫകാകറത്തി
ലചയ്ത

മത്തിനത്തി

ഉല്പകാദനക്ഷമമകാക്കത്തി.
ഡസ്പീ-കഫവറത്തിരഗക്ക്
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ലമഷസ്പീനുകള് കയര് ലമഷത്തിനറത്തി ഫകാകറത്തിയത്തില് വകാണത്തിജരകാടത്തിസകാനതത്തില് ഉല്പകാദത്തിപ്പെത്തിച്ചക്ക്
വത്തിതരണര

ലചയവരത്തികയകാണക്ക്.

ഇതുകൂടകാലത

5700

ഇലെതകകാണത്തികക്ക്

റകാട്ടുകള്

ഉല്പകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയര സഹകരണ സരഘങ്ങള്ക്കക്ക് വത്തിതരണര ലചയ്യുകയര ലചയ്തത്തിട്ടുണക്ക് .
ഈ വര്ഷര തഫകാര മകാറത്തിരഗ്സക്ക് ഇനരകാ ലെത്തിമത്തിറഡത്തിലന ആഭത്തിമുഖരതത്തില് 16 തകകാടത്തി
രൂപേ

മുതല്മുടക്കത്തി

ആധുനത്തിക

രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള

പേത്തി.വത്തി.സത്തി.

ടഫഡക്ക്

ഫകാകറത്തി

സകാപേത്തിക്കുന്നതകാണക്ക്. കയര് തമഖലെയലട വത്തികസനവര സരരക്ഷണവര ലെക്ഷരമകാക്കത്തി
തപ്രകാജക്ടുകള് അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിലന ഭകാഗമകായത്തി മലെബകാര് തമഖലെയത്തില് അനുവദത്തിച്ച
തപ്രകാജക്ടുകള് നടപ്പെത്തിലെകാക്കുകയര ചത്തിറയത്തിന്കസ്പീഴക്ക് തമഖലെയത്തില് തപ്രകാജകക്ക് അനുവദത്തിച്ചതക്ക്
നടപ്പെത്തിലെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള നടപേടത്തി സസസ്പീകരത്തിചവരത്തികയമകാണക്ക്. കയര് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട
അദസകാനഭകാരര

കുറചര

ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനക്ക്
വത്തിവത്തിധതരര

ഉല്പകാദനക്ഷമത
കൂടുതല്

പേദതത്തികളകാണക്ക്

നടപ്പെത്തിലെകാക്കത്തിവരുന്നതക്ക്.

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചര

ലതകാഴത്തിലുര
ഈ

കയര്

ജസ്പീവത്തിത

തവതനവര

സര്ക്കകാര്
തമഖലെയത്തില്

നത്തിലെവകാരര

ലെഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള

അതസ്പീവ

ശദതയകാലട

ഇന്നലലെകളത്തിലുണകായത്തിരുന്ന

പേരകാധസ്പീനതകള് പേരത്തിഹരത്തിച ലകകാണ്ടുതപേകാകുന്നതത്തിനുള്ള നടപേടത്തികള്, കഴത്തിഞ നകാലെക്ക്
വര്ഷക്കകാലെമകായത്തി

ഈ

ഗവണ്ലമനത്തിനക്ക്

നടപ്പെകാക്കുവകാന്

കഴത്തിഞലവന്ന

അഭത്തിമകാനതബകാധതതകാലടയകാണക്ക് ഇന്നക്ക് ഈ ഡത്തിമകാനക്ക് ചര്ച്ചയത്തില് പേലങ്കേടുത്തുലകകാണക്ക്
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അതത്തിനുള്ള

മറുപേടത്തി

ഞകാനത്തിവത്തിലട

പേറയന്നതക്ക്.

ധനകാഭരര്ത്ഥന

പേകാസകാക്കത്തിതരണലമന്നക്ക് അതപേക്ഷത്തിക്കുന.
സഹകരണവര ഖകാദത്തി ഗ്രകാമവരവസകായവര വകുപമനത്തി (ശസ്പീ. സത്തി. എന്.
ബകാലെകൃഷ്ണന്):

സര്,

ഖകാദത്തി

വരവസകായലത

സരബനത്തിച്ചക്ക്

ലമമ്പര്മകാരകാരുര

കകാരരമകായത്തിലട്ടെകാനര പേറഞത്തിട്ടെത്തില. ശസ്പീ. സത്തി. കൃഷ്ണനുര ശസ്പീ. തജകാസക്ക് ലതറയത്തിലുമകാണക്ക്
ഖകാദത്തി വരവസകായലതക്കുറത്തിച്ചക്ക് പേറഞതക്ക്.

ശസ്പീ. വര്ക്കലെ കഹകാര് പേറയലമന്നക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച. പേതക്ഷ അതദ്ദേഹര ഒനര പേറഞത്തില.

തകനഖകാദത്തി കമസ്പീഷന് കഴത്തിഞ

15 മകാസമകായത്തി (പുതത്തിയ ഗവണ്ലമനക്ക് വന്നതത്തിനുതശഷര)
ഇനരയത്തിലലെ

ഖകാദത്തികമസ്പീഷനക്ക്

ഗ്രകാമവരവസകായങ്ങള്

ലചയര്മകാനുമത്തില

സരഘടത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

കമസ്പീഷണറുമത്തില .

തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

ഖകാദത്തി
തനതൃതസര

ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനുരതവണത്തി കകാലെകാകകാലെങ്ങളത്തില് ഇനരകാ ഗവണ്ലമനക്ക് സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന
ഖകാദത്തികമസ്പീഷന് ഇതപ്പെകാള് നത്തിലെവത്തിലെത്തില. പേതക്ഷ അവത്തിലട ഇലലങ്കേത്തിലുര സരസകാന
ഗവണ്ലമനക്ക് ഖകാദത്തി വരവസകായതത്തിനുതവണത്തി കഴത്തിഞ നകാലുലകകാലവര

വലെത്തിയ

സകാമ്പതത്തിക സഹകായര തന്നക്ക് ആ വരവസകായലത നത്തിലെനത്തിര്തകാന് ശമത്തിക്കുനണക്ക് .
ഖകാദത്തി കമസ്പീഷന് ഇതപ്പെകാള് ഖകാദത്തിക്കക്ക് റത്തിതബറക്ക്

നത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക് .

പേതക്ഷ

തകരളതത്തില് റത്തിതബറക്ക് നല്കുനണക്ക്. ഇനരയത്തില് തകരളതത്തിനുമകാത്രമകാണക്ക് ഖകാദത്തിക്കക്ക്
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റത്തിതബറക്ക് തരുന്നതക്ക്. ഒകാണര തപേകാലുള്ള വത്തിതശഷ ദത്തിവസങ്ങളത്തില് ഖകാദത്തിക്കക്ക് പ്രതതരക
റത്തിതബറക്ക് തരുന്നതുര തകരളതത്തില് മകാത്രമകാണക്ക്. അതുലകകാണക്ക് തകരളതത്തില് ഖകാദത്തി നല
രസ്പീതത്തിയത്തില് നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയകാണക്ക്. പേതക്ഷ ഖകാദത്തിയലട വത്തില്പ്പെന
തകകാടത്തി രൂപേതയകാളര എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
വര്ദത്തിക്കുന്നത്തില.
നത്തിലെവകാരര

ഏകതദശര 120

അതനുസരത്തിചള്ള ഉല്പകാദനര

അതത്തിനുള്ള പ്രധകാന കകാരണര, ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട ജസ്പീവത്തിത

വര്ദത്തിക്കുന്നതതകാലടകാപ്പെര

അവരുലട

ഉല്പകാദന

സകാമഗ്രത്തികളത്തില്

പുതത്തിയരസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള മകാറങ്ങള് വരുന്നത്തില. ഖകാദത്തി വരവസകായതത്തില് പേഴയതുതപേകാലലെ
തറത്തിയര ചര്ക്കയലമകാലക്കയകാണക്ക് നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതക്ക്. പുതത്തിയ രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള ഉല്പകാദന
സകാമഗ്രത്തികള് ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനക്ക് തകരള ഗവണ്ലമനക്ക് തഗകാപേത്തിനകാഥന് നകായര്
ലചയര്മകാനകായള്ള കമത്തിറത്തിലയ വയ്ക്കുകയര ആ കമത്തിറത്തിയലട റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെനുസരത്തിച്ചക്ക് 120
തകകാടത്തി രൂപേയലട ഒരു തപ്രകാജകക്ക് ഗവണ്ലമനത്തില് ലകകാടുക്കുകയര ഗവണ്ലമനക്ക് അതക്ക്
അരഗസ്പീകരത്തിക്കുകയര ലചയ. ആദരഘട്ടെതത്തില് 30 തകകാടത്തി രൂപേ അരഗസ്പീകരത്തിക്കുകയര
2014-15- സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര
അതനുസരത്തിച്ചക്ക്

ലപ്രകാഡക്ഷന്

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയകാണക്ക്.

പേതത്തിനകാലെര തകകാടത്തി രൂപേ തരുകയര ലചയ.
രസ്പീതത്തിയത്തില്

മകാറങ്ങള്

ഉള്ലക്കകാണക്ക്

ഖകാദത്തി വരവസകായ തമഖലെയത്തിലലെ ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികളലട

തജകാലെത്തിഭകാരര കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനക്ക് പുതത്തിയ സകാതങ്കേതത്തിക വത്തിദര ഉപേതയകാഗത്തിചലകകാണ്ടുള്ള
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ചര്ക്കകളര തറത്തികളര അതരകാവശരമകാണക്ക്.

സസ്പീകളകാണക്ക് ഈ തമഖലെയത്തില്

പേണത്തിലയടുക്കുന്നതക്ക്. കകലകകാണകാണക്ക് അവര് പേത്തിരത്തിക്കുന്നതക്ക്. അവരുലട തജകാലെത്തിഭകാരര
കൂടുതലെകാണക്ക്.

പേവര് ഉപേതയകാഗത്തിക്കകാലമന്ന തസ്പീരുമകാനലമടുതക്ക്

കമത്തിറത്തി റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെക്ക്

തന്നത്തിട്ടുണക്ക്. യകാലതകാരു കകാരണവശകാലുര ഖകാദത്തി കമസ്പീഷന് സമതത്തിക്കുന്നത്തില . ഖകാദത്തിക്കക്ക്
റത്തിതബറക്ക്

തരുന്നത്തിലലങ്കേത്തിലുര

ഖകാദത്തി

ഉല്പകാദനതത്തില്

എര.ഡത്തി.എ.

(മകാര്ക്കറത്തിരഗക്ക്

ലഡവലെപ്ലമനക്ക് അസത്തിസനക്ക്) തരുനണക്ക്. പേതക്ഷ അതുര കഴത്തിഞ ഒരു വര്ഷമകായത്തി
തരുന്നത്തില. ഖകാദത്തി സകാപേനങ്ങള് സകാമ്പതത്തികമകായത്തി വളലരയധത്തികര ബുദത്തിമുട്ടെത്തിലെകാണക്ക്.
തകരളതത്തിലലെ ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് മത്തിനത്തിമര തവതനര ലകകാടുക്കുനണക്ക് . ഇനരയത്തിലലെ
മലറകാരു സരസകാനവര
തരുനണക്ക്.

ഇങ്ങലന ലകകാടുക്കുന്നത്തില.

അതത്തിനുര തകരളതത്തില് പേണര

ഒരു വര്ഷര ഏകതദശര 22 തകകാടത്തി രൂപേ മുതല് 25 തകകാടത്തി രൂപേ വലര

തരുനണക്ക്. ഖകാദത്തി ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കക്ക് മത്തിനത്തിമര തവജസക്ക് ലകകാടുക്കുന്നതക്ക് തകരളതത്തില്
മകാത്രതമയള.

അവരുലട

ജസ്പീവത്തിത

നത്തിലെവകാരര

ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തി

തഗകാപേത്തിനകാഥന് നകായര് റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടെനുസരത്തിച്ചക്ക് ഓതരകാ പേദതത്തികള് ആവത്തിഷ്കെരത്തിക്കുനണക്ക്.
അതുലകകാണക്ക് കുലറ മകാറങ്ങളണകാക്കകാന് കഴത്തിയലമന്നകാണക്ക് ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന്നതക്ക് .
ഇക്കകാരരതത്തില്

തകരള

ഗവണ്ലമനത്തിലന

വളലരയധത്തികര

സഹകായമുണക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പെട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തിയര, വരവസകായ വകുപമനത്തിയര, മുഖരമനത്തിയര
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ഖകാദത്തി വരവസകായലത
തരുനണക്ക്.

ഖകാദത്തിയലട

തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി എലകാ സഹകായങ്ങളര
ഭകാവത്തി

പ്രവര്തനതത്തിനകാവശരമകായ

സകാതങ്കേതത്തിക

വത്തിദരകലളകാലക്ക ഉപേതയകാഗത്തിക്കുതമ്പകാള് പേവര് ഉപേതയകാഗത്തിക്കകാലത സകാധത്തിക്കത്തില . പേഴയ
കശലെത്തിയത്തില് നത്തിന്നക്ക് അതത്തിലനകാരു മകാറര വന്നത്തിലലങ്കേത്തില് ഉല്പകാദനതത്തിനനുസരത്തിചള്ള
ജസ്പീവത്തിതനത്തിലെവകാരര ഉയര്ത്തുന്നതത്തിനുള്ള സകാമ്പതത്തിക ഭദത, ചത്തിലെതപ്പെകാള് കൂലെത്തി കൂടുതല്
കത്തിട്ടെകാനുള്ള

സകാദരത

തഭദഗതത്തികതളകാടുകൂടത്തി

കുറയര.

അതുകൂടത്തി

ഖകാദത്തി

പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചക്ക്

വരവസകായലത

ആവശരമകായ
ഭരഗത്തിയകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപേകാകകാനകാണക്ക് ഗവണ്ലമനക്ക് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതക്ക്.
അതുതപേകാലലെ ഖകാദത്തിക്കക്ക് ഇതപ്പെകാള് ടകാകക്ക് ഏര്ലപ്പെടുതത്തി.

ഇനരയത്തില് ഒരു

സലെത്തുര ഖകാദത്തിക്കക്ക് ടകാകക്ക് ഏര്ലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടെത്തില. ദയവകായത്തി ധനകകാരര വകുപമനത്തിയര
വരവസകായ

വകുപമനത്തിയര

മുഖരമനത്തിയര

ഇക്കകാരരതത്തില്

ഒരു

തസ്പീരുമകാനതത്തിലലെതത്തിതച്ചരണര. ഇതത്തിലനകാനര ടകാകക്ക് പേകാടത്തില. ഇതക്ക് നല രസ്പീതത്തിയത്തില്
കകാണുലമന്നക്ക് ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

പേകാരമ്പരരമകായത്തിട്ടുള്ളതുര സസകാതന

സമരവമകായത്തി ബനലപ്പെട്ടുള്ളതകാണക്ക് ഖകാദത്തി.

അതത്തിലന നത്തിലെനത്തിര്തകാനുള്ള ചുമതലെ

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. സര്ക്കകാരത്തിനുണക്ക്. കകാലെകാകകാലെങ്ങളത്തിലുള്ള ഗവണ്ലമന്റുകലളകാലക്ക അതക്ക്
പേരത്തിഹരത്തിചതപേകാകുനമുണക്ക്. ഈ ഗവണ്ലമന്റുര അതക്ക് പേരത്തിഹരത്തിചതപേകാകുലമന്നക്ക് ഞകാന്
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പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന. ബഡ്ജറത്തില് പേറഞ കകാരരങ്ങലളകാലക്ക ഖകാദത്തി തമഖലെയത്തില് വളലര
നല രസ്പീതത്തിയത്തില് ലചയ്യുനണക്ക്. ഈ ഗവണ്ലമനക്ക് വന്നതത്തിനുതശഷര ഖകാദത്തി തമഖലെയത്തില്
മൂവകായത്തിതതകാളര ആളകള്ക്കക്ക് പുതുതകായത്തി ലതകാഴത്തില് ലകകാടുതത്തിട്ടുണക്ക് . ഇനത്തിയര കൂടുതല്
ആളകള്ക്കക്ക് ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര.
തജകാലെത്തിക്കകാര്ക്കക്ക്

ആശസകാസര

നടത്തുതമ്പകാള്

ഈ

സകാതങ്കേതത്തികവത്തിദര യപേതയകാഗത്തിച്ചക്ക്

ലകകാടുക്കതക്ക

വരവസകായലത

രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള

കുതറകൂടത്തി

പ്രവര്തനര

നല

രസ്പീതത്തിയത്തില്

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപേകാകകാന് സകാധത്തിക്കുര. അതത്തിനക്ക് ഗവണ്ലമനക്ക് എലകാ തപ്രകാത്സകാഹനവര
നല്കുനണക്ക്.

ഇനത്തിയര

അതക്ക്

ലെഭത്തിക്കുലമന്ന

പ്രതസ്പീക്ഷതയകാലട

ഞകാന്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.
2015-2016 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലലെ
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര .

മത്തി. സസ്പീക്കര്: വരവസകായങ്ങള് എന്ന XXXVII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട
തപേരത്തില് കകാരരവത്തിവരപ്പെട്ടെത്തികയത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയക്ക്
തനലര 7-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക 2015-2016 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത
ലചലെവകള് പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത
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അനുകൂലെത്തിക്കുന്നവര്...............
പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുന്നവര്....................
പ്രതമയര പേകാസകായത്തിരത്തിക്കുന.
ഗ്രകാനക്ക് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
ചര്ച്ച കൂടകാലത പേകാസകാക്കുന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥനകള്
ധനകകാരരവര നത്തിയമവര ഭവനനത്തിര്മകാണവര വകുപമനത്തിക്കുതവണത്തി കൃഷത്തിയര
മൃഗസരരക്ഷണവര അച്ചടത്തിയര തസഷനറത്തിയര വകുപമനത്തി (ശസ്പീ. ലക. പേത്തി. തമകാഹനന്):
സര്,

ലതരലഞടുപകള്

എന്ന

IV-ാംനമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥന,

ട്രഷറത്തികളര

അക്കക്കൗണ്ടുകളര എന്ന X-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥന, ലപേന്ഷനുര പേലെവകയര എന്ന
XVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥന, വകാര്തകാവത്തിതരണവര പ്രചരണവര എന്ന XXIII-ാം
നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥന, പേലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വസ്പീസുകള് എന്ന XXVIII-ാം
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥന, പേലെവക വകായ്പകളര മുന്കൂറുകളര എന്ന XLV-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥന

എന്നത്തിവലയ

സരബനത്തിക്കുന്ന

സബ്ജകക്ക്

കമത്തിറത്തികളലട

ശത്തിപേകാര്ശകളത്തിതന്മേല് ചട്ടെര 236(3) പ്രകകാരമുള്ള പ്രസകാവന ഞകാന് തമശപറത്തു വയ്ക്കുന.
ധനകാ
ഭരര്
ത്ഥന

ബഡ്ജറക്ക് എസത്തിതമറക്ക് 2015-16
ധനകാഭരര്ത്ഥ 23-03-2015-ല് സഭ
സഭയലട തവകാട്ടെത്തിനക്ക്
നയലട
പേകാസകാക്കത്തിയ തവകാട്ടെക്ക്
സമര്പ്പെത്തിക്കുന്ന
തപേരക്ക്
ഓണ് അക്കക്കൗണക്ക്
ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തുക

ആലക
(രൂപേ)
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തുക
റവനന്യൂ

നമ്പര്

(1)

മൂലെധനര
റവനര

(2)

XXX വരവസകായ
VII ങ്ങള്
I

സരസകാന
നത്തിയമസഭ

IV

ലതരലഞടു
പകള്

X

ട്രഷറത്തികളര
അക്കക്കൗണ്ടു
കളര

XVI

ലപേന്ഷനുര
പേലെവകയര

(രൂപേ)

(രൂപേ)

(3)

(4)

റവനന്യൂ
മൂലെധനര
രൂപേ
(രൂപേ)
(5)

147,25,9 194,97,3 294,51,9
7,000
3,000
3,000
29,38,55

389,94,68,
000.

58,77,09
--

,000
37,41,49

,000
74,82,98

,000
79,34,55

(7)
684,46,
61,000
58,77,0

--

--

9,000
74,82,9
--

,000
158,69,11
--

8,000
158,69,1
--

,000

,000

6070,97,

12141,94
--

01,000

(6)

1,000
12141,9
--

4,02,00

,02,000
0
8,30,01,00 55,32,14

വകാര്തകാ 23,51,06 4,15,01, 47,02,13
XXII വത്തിതരണവര
I
പ്രചരണവര
,000
000
,000
0
,000
പേലെവക
46,97,60 696,29, 93,95,20 1392,58,71, 1486,53,
XXV സകാമ്പതത്തി
III
കസര്വസ്പീസു
,000
36,000
,000
000
91,000
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കള്
നഷ്ടപേരത്തിഹകാ
രവര
2164,34,
4328,69,
4328,69
XLII അവകകാശ
--I
കകമകാറങ്ങ 98,000
95,000
,95,000
ളര
പേലെവക
73,60,21
147,20,43, 147,20,
--XLV വകായ്പകളര
മുന്കൂറുകളര
,000
000
43,000
മത്തി. സസ്പീക്കര്: സരസകാന നത്തിയമസഭ എന്ന I-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര
ലതരലഞടുപകള് എന്ന IV-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര

ട്രഷറത്തികളര

അക്കക്കൗണ്ടുകളര എന്ന X-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര ലപേന്ഷനുര പേലെവകയര
എന്ന XVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര വകാര്തകാവത്തിതരണവര പ്രചരണവര
എന്ന XXIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര പേലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വസ്പീസുകള്
എന്ന

XXVIII-ാംനമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര

നഷ്ടപേരത്തിഹകാരവര

അവകകാശ

കകമകാറങ്ങളര എന്ന XLIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര പേലെവക വകായ്പകളര
മുന്കൂറുകളര

എന്ന

XLV-ാം

നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര

തപേരത്തില്

കകാരരവത്തിവരപ്പെട്ടെത്തികയത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയക്ക് തനലര
7-ാം

തകകാളതത്തില്

യഥകാക്രമര

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുകകള്

2015-2016

Uncorrected/Not for Publication
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സകാമ്പതത്തികവര്ഷലത

ലചലെവകള്

പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത
അനുകൂലെത്തിക്കുന്നവര്................
പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുന്നവര്...............
ധനകാഭരര്ത്ഥനകള് പേകാസകായത്തിരത്തിക്കുന.
ഗ്രകാനക്ക് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്.... സഭ ഇതപ്പെകാള് പേത്തിരത്തിയന്നതുര നകാലള രകാവത്തിലലെ
8.30-നക്ക് വസ്പീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുന്നതുമകാണക്ക്.
(2015

ജൂകലെ

മകാസര

22-ാം

തസ്പീയതത്തി

രകാവത്തിലലെ

സതമളത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി സഭ കവകുതന്നരര 3.43-നക്ക് പേത്തിരത്തിഞ).
***********

8.30-നക്ക്

വസ്പീണ്ടുര

