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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

അനധടികൃത നടിയമേനയ

മേടി  .   സസ്പീക്കര: പടി.എസസ.സടി. പരസ്പീക്ഷ എഴുതടി ററാങസ ലടിസടില്  ഇടയപടിടടിചസ

മജറാലടിക്കറായടി  കറാതടിരടിക്കുന്ന  വടിദദറാരതടികളളെ  വഞടിച്ചുളകറാണസ

സയസറാനളത  സരക്കറാര/അരദ്ധസരക്കറാര/ളപറാതുമമേഖലറാ  സറാപനങ്ങള

നടത്തുന്ന ദടിവസമവതന,  കരറാര  നടിയമേനങ്ങളയ  തറാലറാലടിക നടിയമേനങ്ങളയ

സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതുയ  സയസറാനളത  യുവജനങ്ങളെടിലുണറാക്കടിയടിട്ടുളെളെ

ആശങയുയ  അസയതൃപടിയുയമൂലയ  ഉളെവറായടിട്ടുളെളെതറായടി  പറയളപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമേറായ  സടിതടിവടിമശഷയ  സഭറാനടപടടികള  നടിരതടിവചസ  ചരച

ളചയ്യണളമേന്നറാവശദളപ്പെടസ   സരവ്വശസ്പീ  ഷറാഫടി  പറമടില്,  എയ.  ഉമ്മര,

മമേറാന്സസ മജറാസഫസ,  അനൂപസ മജക്കബസ  എന്നസ്പീ ബഹുമേറാനളപ്പെട അയഗങ്ങള

റൂള 50 പ്രകറാരയ മനറാടസ്പീസസ നല്കടിയടിട്ടുണസ.  

അനധടികൃത നടിയമേനയ

മുഖദമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണററായടി വടിജയന്):  സര,  ബഹുമേറാനളപ്പെട അയഗയ

ഉന്നയടിച  പ്രശയ  അടടിയന്തര  സസ്വഭറാവമുളെളെതറാമണറാളയന്നതറാണസ  ആദദമേറായടി

ഉയരുന്ന  മചറാദദയ.   പല  ആവരതടി  ളപറാതുമേണ്ഡലതടില്  ഉന്നയടിച
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അടടിസറാനരഹടിതമേറായ  ആമക്ഷപങ്ങളളട  ആവരതനയ  മേറാത്രമേറാണസ  ഇഇ

പ്രമമേയതടില്  കറാണുന്നതസ.  ഇഇ  ഘടതടില്  ഇതരളമേറാരു  പ്രമമേയയ

അവതരടിപ്പെടിമക്കണതടിളന്റെ  ആവശദകതയുളെളെതറായടി  കറാണുന്നടില.  ഇഇ

സരക്കറാരടിളന്റെ  കറാലയളെവടില്  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങള  നടക്കുന്നുളവന്ന

ആമക്ഷപമേറാണസ കുമറ നറാളകളെറായടി  ചടിലര പറഞ്ഞുവരുന്നതസ.  ഇമപ്പെറാഴളത

സരക്കറാരടിനസ  അഴടിമേതടിയടിലറാളത നടിയമേനങ്ങള സുതറാരദമേറായ രസ്പീതടിയടിലൂളട

നടതണളമേന്ന  ഉറച  നടിലപറാടറാണുളെളെതസ.  പരമേറാവധടി  നടിയമേനങ്ങള

ഭരണഘടനറാ  സറാപനമേറായ  പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ  റടിമപ്പെറാരടസ  ളചയ്യറാനയ

അതുവഴടി നടിയമേനങ്ങള നടതറാനമുളെളെ നടപടടികളെറാണസ സസ്വസ്പീകരടിച്ചുവരുന്നതസ.

ഏറ്റവയ ഒടുവടില് ലഭദമേറായ കണക്കനസരടിചസ  151513  മപരക്കസ പടി.എസസ.സടി.

വഴടി നടിയമേനതടിനസ അളളഡസ്വസസ ളമേമമ്മറാ നല്കടിയടിട്ടുണസ.     

ആമരറാഗദ-സറാമൂഹദനസ്പീതടി മമേഖലയടില് നറാളെടിതുവളര 5985 തസടികകള

സൃഷടിചസ  നടിയമേനയ  നടതടിയടിട്ടുണസ.  നസ്പീതടിനദറായ  വദവസയുളട

ശറാകസ്പീകരണതടിളന്റെ ഭറാഗമേറായടി,  പുതുതറായടി  1990  തസടികകളെടില് പബടികസ

സരവ്വസ്പീസസ  കമ്മസ്പീഷന്വഴടി  നടിയമേനയ  നടതടിയടിട്ടുണസ.  മപറാലസ്പീസസ

ഡടിപ്പെറാരട്ടുളമേന്റെടില്  4933 തസടികകള  പുതുതറായടി  സൃഷടിചടിട്ടുണസ.
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ളപറാതുവടിദദറാഭദറാസ മമേഖലയടില് സമേഗ്രമേറായ മേറാറ്റമേറാണസ ഉണറായടിട്ടുള്ളതസ.  ഇഇ

രയഗതസ  ഹയര  ളസക്കണറടിതലതടില്  മേറാത്രയ  3540 തസടികകള

സൃഷടിചടിട്ടുണസ.  ഉന്നത  വടിദദറാഭദറാസ  മമേഖലയടില്  721 പുതടിയ  തസടികകള

സൃഷടിചടിട്ടുണസ.  ഇഇ  സരക്കറാര  27000 സടിരയ  തസടികകള  സൃഷടിചടിട്ടുണസ.

തറാല്ക്കറാലടിക  തസടികകളകൂടടി  ഉളളപ്പെടുതടിയറാല്  ഇതസ  44000 വരുയ.

സരക്കറാര സറാപനങ്ങളെടില് ളസഷദല് റൂളകള തയ്യറാററാക്കറാനയ നടിയമേനങ്ങള

പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ  വടിടറാനമുള്ള  പ്രകടിയ  നടന്നുവരടികയറാണസ.  ഇതടിളന്റെ

ഭറാഗമേറായടി മകരളെ അഡടിനടിമസ്ട്രേറ്റസ്പീവസ ടട്രൈബബ്യൂണല്, ളഎ.എയ.ജടി., ഹഇസടിയഗസ

കമ്മസ്പീഷണമററ്റസ,  മകരളെ  സയസറാന  നടിരമ്മടിതടി  മകനയ,  നബ്യൂനപക്ഷമക്ഷമേ

ഡയറക്ടമററ്റസ,  മകരളെ  സയസറാന  നബ്യൂനപക്ഷ  വടികസന  ധനകറാരദ

മകറാരപ്പെമറഷന്,  യുവജനമക്ഷമേ  മബറാരഡസ,  മകരളെ  ഭറാഷറാ  ഇന്സടിറ്റബ്യൂടസ,

ബറാലസറാഹടിതദ  ഇന്സടിറ്റബ്യൂടസ,  വഖഫസ  മബറാരഡസ,  റസ്പീജടിയണല്  കറാന്സര

ളസന്റെറടിളല അഡടിനടിമസ്ട്രേറ്റസ്പീവസ വടിഭറാഗയ,  ളപറാലബ്യൂഷന് കണ്മട്രൈറാള മബറാരഡസ

തുടങ്ങടിയ സറാപനങ്ങളെടില് ളസഷദല് റൂള രൂപസ്പീകരടിക്കറാനള്ള നടപടടികള

പുമരറാഗമേടിച്ചുവരടികയറാണസ. കമനടി,  മബറാരഡസ,  മകറാരപ്പെമറഷന്  തുടങ്ങടിയ

52  സറാപനങ്ങളെടില്  നടിയമേനയ  ഇതടിനകയ  പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ  വടിടുകയുയ
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ളചയടിട്ടുണസ.  നടിയമേനചടയ  രൂപസ്പീകരടിക്കറാനയ പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ  വടിടറാനമുള്ള

നടപടടികമേങ്ങള  ഇതുവളര  സസ്വസ്പീകരടിചടിടടിലറാത  സറാപനങ്ങളളട

കറാരദതടില്  അതസ  സമേയബനടിതമേറായടി  നടപ്പെറാക്കറാനള്ള  നടപടടികളയ

സസ്വസ്പീകരടിക്കുയ.  ഇതടിളന്റെ  ഭറാഗമേറായടി,  ളസകടറടിമേറാരുളട  ഒരു  സമേടിതടി

രൂപസ്പീകരടിചടിട്ടുണസ.  നടിയമേന/ളപ്രറാമമേറാഷന്  കറാരദതടില്  എലറാ

സയസറാനങ്ങളക്കുയ  ളസഷദല്  റൂള  ഉണറാകണളമേന്നതറാണസ  സരക്കറാരടിളന്റെ

നയയ.  അഭദസവടിദദരറായ  ളതറാഴടിലമനസ്വഷകരക്കസ  മയറാഗദതയ്ക്കനസരടിച്ചുള്ള

നടിയമേനയ  സുതറാരദമേറായ  പ്രകടിയയടിലൂളട  ഉറപ്പെറാക്കുന്ന  നയമേറാണസ

സരക്കറാരടിനള്ളതസ.  ഇതടിമനറാളടറാപ്പെയതളന്ന സരക്കറാര ളതറാഴടിലമനസ്വഷകരക്കസ

മേത്സര  പരസ്പീക്ഷകളെടില്  പളങടുക്കുന്നതടിനസ  ആവശദമേറായ  പരടിശസ്പീലനയ

നല്കറാനള്ള  നടപടടികളയ  സസ്വസ്പീകരടിക്കുന്നുണസ.  ളക.എ.എസസ.  പരസ്പീക്ഷറാ

ഉമദദറാഗറാരതടികളക്കസ  സയസറാന  യുവജനമക്ഷമേ  വകുപ്പെടിളന്റെ

ആഭടിമുഖദതടില്  സഇജനദ  പരടിശസ്പീലനയ  നല്കടിയടിരുന്നു.  ഇതുമേറാത്രമേല,

സസ്വയയളതറാഴടില്  കളണതറാനള്ള  പരടിശസ്പീലനങ്ങളയ  നല്കടിവരുന്നുണസ.

ഇതടിളന്റെ  ഭറാഗമേറാണസ  എയമപറായ്ളമേന്റെസ  എകസമചഞടില്  മപരസ  രജടിസര

ളചയടിട്ടുള്ള  ളതറാഴടില്രഹടിതരറായ  ഉമദദറാഗറാരതടികളക്കസ  സസ്വയയളതറാഴടില്
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ളചയ്യുന്നതടിനസ ബറാങ്കുമേറായടി ബനളപ്പെടസ നടപ്പെടിലറാക്കുന്ന വദകടിഗത സയയുക

സസ്വയയളതറാഴടില്  പദ്ധതടി.   എയമപറായ്ളമേന്റെസ  എകസമചഞടില് മപരസ  രജടിസര

ളചയടിട്ടുള്ള  ളതറാഴടില്രഹടിതരറായ  ഉമദദറാഗറാരതടികളക്കസ  സസ്വയയളതറാഴടില്

ളചയ്യുന്നതടിനസ  വറായ്പ  അനവദടിക്കുന്നതടിനസ  ബറാങ്കുമേറായടി  ബനളപ്പെടസ

നടപ്പെടിലറാക്കുന്ന സയയുക സസ്വയയളതറാഴടില് പദ്ധതടിയറാണസ  'മേളടടി   പരപ്പെസസ

സരവ്വസ്പീസസ ളസമന്റെഴസ മജറാബസ ക്ലബസ  '.  എയമപറായ്ളമേന്റെസ എകസമചഞടില് മപരസ

രജടിസര  ളചയടിട്ടുള്ള  ളതറാഴടില്രഹടിതരറായ  വടിധവകള,  വടിവറാഹമമേറാചനയ

മനടടിയ  സസ്പീകള,  ഭരതറാവസ  ഉമപക്ഷടിക്കുകമയറാ  ഭരതറാവടിളന

കറാണറാതറാവകമയറാ  ളചയവര,  30 വയസസ  കഴടിഞ്ഞ  അവടിവറാഹടിതര,

ശയ്യറാവലയബരുയ നടിതദമരറാഗടികളമേറായ ഭരതറാക്കനറാരുള്ള വനടിതകള എന്നസ്പീ

അശരണരറായ വനടിതകളക്കസ മേറാത്രമേറായടി എയമപറായ്ളമേന്റെസ വകുപ്പെസ നടത്തുന്ന

പദ്ധതടിയറാണസ  'ശരണദ'.  ഭടിന്നമശഷടിക്കറാരറായ  ഉമദദറാഗറാരതടികളളെ

സമൂഹതടിളന്റെ  മുഖദധറാരയടിമലയ്ക്കസ  ളളകപടിടടിച്ചുയരതറാന്  മകരളെ  സരക്കറാര

എയമപറായ്ളമേന്റെസ  വകുപ്പെസ  മുമഖന  'ളളകവലദ'  എന്ന  മപരടില്  ഒരു  സമേഗ്ര

ളതറാഴടില്  പുനരധടിവറാസ  പദ്ധതടി  2016  മുതല്  ആവടിഷ്കരടിചസ  നടപ്പെടിലറാക്കടി

വരുന്നു.  സരക്കറാര  മമേഖലകളെടില്  മേറാത്രമേല  ളതറാഴടിലവസരങ്ങള
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സൃഷടിക്കുന്നതസ.  2020 ളസപ്റ്റയബര  1,  ഡടിസയബര  9  കറാലയളെവടില്

സയസറാനതസ പ്രഖദറാപടിച ആദദഘട  100  ദടിന പരടിപറാടടികളളട ഭറാഗമേറായടി

50000 ളതറാഴടിലവസരങ്ങള സൃഷടിക്കുളമേന്നറാണസ  പ്രഖദറാപടിചടിരുന്നതസ.   ഇഇ

ലക്ഷദയ  മനടടിളയന്നസ  മേറാത്രമേല,  116440  ളതറാഴടിലവസരങ്ങള  സൃഷടിച്ചു.

സരക്കറാര  മമേഖലയടില്  മേറാത്രമേല,  ഉല്പ്പെറാദന-മസവന  മമേഖലകളെടില്

സയരയഭകതസ്വതടിനസ  അനകൂലമേറായ  നടിമക്ഷപ  കറാലറാവസ  സൃഷടിചസ

ളതറാഴടിലവസരങ്ങള  വരദ്ധടിപ്പെടിക്കറാന്  സരക്കറാര  പ്രതടിജറാബദ്ധമേറാണസ.

സുഭടിക്ഷ  മകരളെയ,  ളചറുകടിട  സയരയഭങ്ങള  സുഗമേമേറാക്കല് നടിയമേയ  ഇതരയ

പരടിപറാടടികളെടിലൂളട  അനവധടി  ളതറാഴടിലവസരങ്ങള സൃഷടിക്കളപ്പെടുയ.  ളഎ.ടടി.

മമേഖലയടില്  5244000  sq.ft-ല്  ളതറാഴടിലുകള  സൃഷടിക്കറാന്  ഇതടിനകയ

സരക്കറാരടിനസ  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണസ.  അമതറാളടറാപ്പെയ  3550000  sq.ft-ല്

ളതറാഴടിലടിടതടിളന്റെ പ്രവൃതടി നടന്നുവരുന്നു.  ഇളതലറായ  ഇഇ മമേഖലയടിളല

എടുത്തുപറമയണ  മനടങ്ങളെറാണസ.  ഇഇ  സരക്കറാരടിളന്റെ  കറാലയളെവടില്

പടിന്വറാതടില്  അനധടികൃത  നടിയമേനങ്ങള  നടക്കുന്നുളവന്ന  ആമരറാപണയ

അടടിസറാനരഹടിതമേറാണസ.  നബ്യൂഡല്ഹടി  മകരളെ  ഹഇസടിളന്റെ  കറാരദതടില്

കറാണറാന്  കഴടിയുന്നതസ  എന്തറാണസ?  കഴടിഞ്ഞ  യു.ഡടി.എഫസ.  സരക്കറാരടിളന്റെ
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കറാലതസ  അന്നളത  മുഖദമേനടി  2015  നവയബര  30-നസ  നടിയമേസഭയടില്

നല്കടിയ മേറുപടടിയടില്,  നബ്യൂഡല്ഹടി മകരളെ ഹഇസടില്  3 വരഷയ സരവ്വസ്പീസസ

പൂരതടിയറാക്കടിയ  40  മപളര  സടിരളപ്പെടുതടിയതറായടി  അറടിയടിചടിട്ടുണസ.

ഇമപ്പെറാഴറാകളട,  ളമേറടിറ്റസ-സയവരണ മേറാനദണ്ഡങ്ങള പറാലടിച്ചുളകറാണസ  എഴുതസ

പരസ്പീക്ഷയടിലൂളടയുയ  ഇന്റെരവബ്യൂവടിലൂളടയുയ  ഇഇ  മമേഖലയടില്  പരടിചയമുള്ള

സറാപനമേറായ  എല്.ബടി.എസസ.-ളന  ഏല്പ്പെടിചറാണസ  ഇഇ  പ്രകടിയ

സുതറാരദമേറായടി  നടത്തുന്നതസ.  ഇതറാമണറാ  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനയ;  അമതറാ

യു.ഡടി.എഫസ.  നടതടിയതറാമണറാ പടിന്വറാതടില് നടിയമേനയ?  പരമേറാവധടി  ഒരു

വരഷക്കറാലമതയ്ക്കുള്ള  കരറാര,  കണ്സളടന്സടി  നടിയമേനങ്ങള,  ചടില

സറാഹചരദങ്ങളെടില്  അനടിവറാരദമേറാണസ.  ചടില  പ്രമതദക  മമേഖലകളെടില്

വടിശടിഷദറാ പശറാതല സഇകരദ മപ്രറാജക്ടുകളെടിലുയ നൂതന സറാമങതടികവടിദദ

വടിനടിമയറാഗയ  ളചയ്യളപ്പെടുന്ന  മമേഖലയടിലുയ  പ്രമതദക  പരടിജറാനവയ

പ്രറാവസ്പീണദവമുള്ള  ആളകള  ആവശദമേറായടി  വരുമമറാള  കണ്സളടന്സടി

സറാപനങ്ങള വഴടി പ്രകടിയ സുതറാരദത ഉറപ്പുവരുതടിളക്കറാണസ ഹ്രസസ്വകറാല

നടിയമേനങ്ങള നടക്കറാറുണസ.  അവ സരക്കറാര നടിയമേനങ്ങളെല.  പടി.എസസ.സടി.-

ക്കസ  മനറാടടിളളഫ  ളചമയ്യണ  തസടികകളയ  അല.  അഭദസവടിദദരറായ
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ളചറുപ്പെക്കറാരുളട  തറാല്പ്പെരദങ്ങളക്കനസരടിച്ചുള്ള  ളതറാഴടില്  ലഭദമേറാക്കറാന്

സരക്കറാര  സരവ്വസ്പീസടിളല  ഒഴടിവകളെടില്  പടി.എസസ.സടി.  വഴടിയുള്ള  നടിയമേനയ

ഉറപ്പെറാക്കുന്നതടിനസ  പുറമമേ,  മകരളെതടില്  പശറാതല  മമേഖലയടില്

വന്മതറാതടില് നടിമക്ഷപങ്ങള നടതടി അതടിലൂളട ളളകവരടിക്കറാന് കഴടിയുന്ന

ഉയരന്ന സറാമതടിക  വളെരചയുയ  കൂടുതല് ളതറാഴടില്  അവസരങ്ങളയ  എന്ന

ലക്ഷദമതറാളടയറാണസ  സരക്കറാര  മുമന്നറാട്ടുമപറാകുന്നതസ.  അതരളമേറാരു

സറാഹചരദതടില്  നടിയമേസഭ  നടിരതടിവചസ  ചരച  ളചമയ്യണതറായ  ഒരു

ആവശദകതയുയ ഉയരുന്നടില. 

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:  സര,  കൂലടിപ്പെണടിക്കറാരറായ  അച്ഛളന്റെയുയ

അമ്മയുളടയുയ  മേകനറായടി  ജനടിചസ,  സറാധറാരണ  സറാഹചരദങ്ങളെടില്നടിന്നസ

കഠടിനറാധസ്വറാനയ  ളചയസ  പഠടിച്ചുവന്നസ  ഡടിഗ്രടിയുയ  പടി.ജടി.-യുയ  എടുതസ

പടി.എസസ.സടി.  മകറാചടിയഗടിനമപറായടി  വരഷങ്ങമളെറാളെയ  ഉറക്കമേടിളെചസ  പഠടിചസ,

പഠടിക്കറാന്  പണതടിനമവണടി  പടിളന്നയുയ  കൂലടിപ്പെണടിക്കസ  മപറായ  ഒരു

ളചറുപ്പെക്കറാരന്,  എളളകസസ  ററാങസ  ലടിസടിളല  ളമേയടിന്  ലടിസടില്  77-ാ

ററാങ്കുകറാരനറായടി വന്ന ളചറുപ്പെക്കറാരന് ആദദയ അമനസ്വഷടിചതസ കഴടിഞ്ഞ ററാങസ

ലടിസടില്നടിന്നസ  എത്ര ളചറുപ്പെക്കറാരക്കസ  ളതറാഴടില് കടിടടിയടിട്ടുളണന്നുള്ളതറാണസ.
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145-ലധടികയ  ആളകളളെ  ളമേയടിന്  ലടിസടില്നടിന്നുയ  അമക്കറാമേമഡറ്റസ

ളചയടിട്ടുളണന്നസ  അറടിയുന്ന  ളചറുപ്പെക്കറാരന്  തറാന്  ഒരു  സരക്കറാര

മജറാലടിക്കറാരനറാകുയ,  എളന്റെ കുടുയബതടിളന്റെ ബറാദ്ധദതകള ഏളറ്റടുക്കറാനറാകുയ,

എളന്റെ കുടുയബതടിളന്റെ ളനടുയതൂണറാകറാന് കഴടിയുയ എന്നസ  ഉറചസ വടിശസ്വസടിച്ചു.

ആ  ചുറ്റുപറാടടിലുള്ള  ആളകള,  ളചറുപ്പെക്കറാര,  കുടുയബറായഗങ്ങള,  ക്ലബടിളല

സഹപ്രവരതകര അവളരലറാവരുയ അനമമേറാദനങ്ങളമേറായടി വസ്പീടടിളലതടി. ആ

വസ്പീടടിളന്റെ  ചുറ്റുവടതസ  അവര  ഫ്ലകസ  വച്ചു.  നമ്മുളട  നറാടടില്നടിന്നസ  സരക്കറാര

മജറാലടിയടിമലയ്ക്കസ  സടിവടില്  എളളകസസ  ഓഫസ്പീസററായടി  നടിയമേടിതനറാകറാന്

മപറാകുന്ന ആ നറാടടിളന്റെ പ്രടിയളപ്പെട ളചറുപ്പെക്കറാരനസ അഭടിവറാദദങ്ങള അറടിയടിചസ

അവടിളട  ഫ്ലകസ  വച്ചു.  മേളറ്ററാരു ററാങസ  ലടിസയ നടിലവടില് ഇലറാതടിരടിന്നടിട്ടുയ  ആ

ററാങസ  ലടിസടിളല  ളപ്രറാമമേറാഷളന്റെ  കറാരണങ്ങളളകറാണ്ടുതളന്ന  സമേയതസ

ളപ്രറാമമേറാഷന്  ളകറാടുക്കറാതതടിളന്റെ  മപരടില്മേറാത്രയ  ഇഇ

ളചറുപ്പെക്കറാരനളളപ്പെളട  ളതറാഴടില്  നടിമഷധടിക്കളപ്പെടടിരടിക്കുകയറാളണന്നസ

ഉറപ്പെറായടി  അറടിഞ്ഞടിട്ടുയ  ഒമന്നറാ  രമണറാ  മപരളക്കങടിലുയ  ളതറാഴടില്  കൂടുതല്

കടിടടിയടിരുളന്നങടില്  ആ  പടടികയടില്  ഈ  ളചറുപ്പെക്കറാരന്

വരുമേറായടിരുന്നുളവന്നസ  ഉറച  മബറാദ്ധദയ  സരക്കറാരടിനയ  ബനളപ്പെടവരക്കുയ
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എലറാവരക്കുയ ഉണറായടിട്ടുയ  ഞറാന് ആവരതടിക്കുന്നു,  മവളററാരു ററാങസ  ലടിസയ

നടിലവടില് ഇലറാതടിരുന്നടിട്ടുയ  ആ  ററാങസ  ലടിസടിളന്റെ കറാലറാവധടിയടില് അതടിനസ

അവസറാനയ  കുറടിക്കണളമേന്നസ  ചടിലരുളട  പടിടടിവറാശടിമൂലയ  കറാരമക്കറാണളത

അന എന്ന ളചറുപ്പെക്കറാരന് 'ഇനടി ചടിരടിചസ അഭടിനയടിക്കറാന് വയ്യ മേറ്റുള്ളവരുളട

മുമടില്'  എന്ന  ഒരു  കുറടിപ്പെസ  എഴുതടി  ആത്മഹതദ  ളചയടിട്ടുളണങടില്

അതടിമനക്കറാള  വലടിയ  കരണതടടിളയറാന്നുയ   മകരളെതടിളല  ളചറുപ്പെക്കറാര

ഇതടിനമുമസ  നല്കടിയടിടടില  എന്നുള്ളതസ  നടിങ്ങള  ഓരക്കണയ.  ആ

ളചറുപ്പെക്കറാരളന്റെ ആത്മറാവടിനസ മുമടില് ആദരറാഞ്ജലടികള അരപ്പെടിക്കുകയറാണസ.

മയറാഗദതയടിലറാതടിരടിന്നടിടല,  പടി.എസസ.സടി.  എഴുതറാതടിരടിന്നടിടല,

പഠടിക്കറാതടിരടിന്നടിടല,  ജയടിക്കറാതടിരടിന്നടിടല,  ററാങസ ലടിസടില് വരറാതടിരടിന്നടിടല,

പമക്ഷ  ചടിലരുളട  പടിടടിവറാശടിമൂലയ  ഒരു  ളചറുപ്പെക്കറാരളന്റെ  ജസ്പീവന്

നഷളപ്പെടുതടിയടിടസ  എന്തറാണസ  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  അതടിനള്ള  സമേസ്പീപനളമേന്നസ

ഇന്നസ ബഹുമേറാനളപ്പെട മുഖദമേനടിയുളട മേറുപടടിയടിലുയ നമ്മള മകട്ടു. ഇതസ ചരച

ളചമയ്യണ എന്നറാണസ  മകരളെതടിളന്റെ മുഖദമേനടി  പറയുന്നതസ.  ഇഇ നറാടടിളല

ളചറുപ്പെക്കറാരുളട  പ്രശങ്ങള   അല്പ്പെസമേയയ  സഭയടില്  ചരച  ളചയ്യറാന്

ഗവണ്ളമേന്റെസ  തയ്യറാറളലങടില്,  ആയടിരക്കണക്കടിനസ,  ലക്ഷക്കണക്കടിനസ
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മയറാഗദതയുള്ള  ളചറുപ്പെക്കറാമരറാടസ  സഭ  കറാണടിക്കുന്ന  ഏറ്റവയ  വലടിയ

അനസ്പീതടിയറായടിരടിക്കുയ  ഈ  നറാടടിളന്റെ  ഭറാവടിതലമുറളയ  സയബനടിചസ  ഒരു

ആശങയുയ ഇലറാത ഒരുപറ്റയ ആളകളെറായടി  സഭയടില് ഇരടിക്കുന്നവളര മുഴുവന്

അവര  വടിലയടിരുത്തുന്നതലതടില്  കറാരദങ്ങളളെ  ളകറാണ്ടുമപറാകരുതസ.

അവനമവണടിയലറാളത  മേറ്ററാരക്കുമവണടിയറാണസ  ഇഇ  ചരചകള  നമ്മള

സയഘടടിപ്പെടിമക്കണതസ;  ഇവടിളട  ഒരുപറാടസ  മേറാധദമേങ്ങള  നടിയമേനങ്ങളളെ

സയബനടിചസ  റടിമപ്പെറാരട്ടുകള  നടതടി.  ദൃശദ-മേറാധദമേങ്ങള,  പ്രടിന്റെസ  മേസ്പീഡടിയ

എലറാവരുയ നടതടി. മുഖദമേനടി പറയുന്നു അങ്ങളനളയറാരു സയഭവമമേ ഇവടിളട

നടന്നടിടടിലറാളയന്നുള്ളതസ.  എലറാവരുയ  നടിരന്തരയ  വറാരതകള

ളകറാടുമക്കണടിവന്നു.  ഓമരറാ  ദടിവസവയ  ഉതരവകള

പുറതടിറങ്ങുകയറായടിരുന്നു.  ഓമരറാ ദടിവസവയ മയറാഗദതയടിലറാത ആളകളളെ,

തറാല്ക്കറാലടികക്കറാളര പല മപരടില് സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതടിളന്റെ ഉതരവകളളട

മഘറാഷയറാത്ര മകരളെയ കണടിട്ടുയ ദരശടിചടിട്ടുയ യുവജന വഞനയടില് സരവ്വകറാല

ളറമക്കറാരഡടിട ഒരു ഗവണ്ളമേന്റെസ ഒന്നുമുണറായടിടടില എന്ന മപരടില് കണ്ണടയ്ക്കറാന്

ശമേടിക്കുമമറാള  ഇരുടടിലറാകുന്നതസ  മകരളെതടിളല  ളചറുപ്പെക്കറാരളന്റെ

ഭറാവടിയറാളണന്നസ  മേറുപടടി  പറയുന്നവരുയ  ഉതരവറാദടിതസ്വളപ്പെട  ആളകളയ
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ഓരമ്മടിക്കണളമേന്നസ ഞറാന് വടിനസ്പീതമേറായടി ഓരമ്മളപ്പെടുത്തുന്നു. ഏഷദറാളനറ്റടിളന്റെ

ഒരു  പരമരയടില്  ഒരു  ളചറടിയ  ളളബറ്റസ കറാണറാന്  ഇടയറായടി.  ആലപ്പുഴ

ജടിലയടില്  നടിന്നുള്ള  ധനദ,  അതുമപറാളലതളന്ന  എറണറാകുളെയ

ജടിലയടില്നടിന്നുള്ള  സഇമേദ,  രണസ  ററാങസ  ലടിസടില്  ഉളളപ്പെട  രണസ

ളപണ്കുടടികള,  അവര  രണ്ടുമപരുയ  പറയുന്നതസ  ഞങ്ങള  ഒന്നറായ

ററാങ്കുകറാരറായടിരുന്നുളവന്നസ.  എചസ.എസസ.എ.-യടിളല  ഒന്നറായ  ററാങ്കുകറാരറായടി

അവര  ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പെട്ടു.  രണ്ടുമപരുയ  ഒരു  പടി.എസസ.സടി.  പരസ്പീക്ഷയടില്

ഒന്നറായ  ററാങസ  കടിട്ടുമമറാള  മേടിനടിമേയ  പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നതസ  ആ  മജറാലടിയടിമലയ്ക്കസ

തങ്ങള ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പെടുളമേന്നുള്ള ഉറപ്പെറാളണങടില് സറാമങതടികതസ്വതടിളന്റെ

മപരസ പറഞ്ഞസ നടിയമേനങ്ങള നടതറാളത, സമേയബനടിതമേറായടി ഇടളപടറാളത

ഒഴടിവകള  റടിമപ്പെറാരടസ  ളചയ്യറാളത  ആ  ളചറുപ്പെക്കറാരക്കസ,  ഒന്നറായ

ററാങ്കുകറാരക്കുമപറാലുയ  ളതറാഴടില്  ളകറാടുക്കറാളത  അവളര   മേറാറ്റടി  നടിരത്തുന്ന

ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  മപറാരവടിളെടികളെറാണസ  ഇവടിളട  ഇതരതടില്  ഒന്നുയ

സയഭവടിചടിടടില  എന്നസ  പറയുന്നതസ.  എല്.ഡടി.സടി.  ററാങസ  ലടിസടില്  ഉളളപ്പെട

പറാവങ്ങളെറായ അമനകയ  ഉമദദറാഗറാരതടികള എലറാ  എയ.എല്.എ.  മേറാളരയുയ

അവരവരുളട  വസ്പീടുകളെടിലുയ  ഓഫസ്പീസുകളെടിലുയ  വന്നസ
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കണ്ടുളകറാണടിരടിക്കുകയറാണസ.   അതസ  എളന്റെയുയ  നടിങ്ങളളടയുയ

ഒഇദറാരദതടിനമവണടിയല  മേറടിചസ  അവരുളട  അവകറാശതടിനമവണടിയറാണസ.

അവര  നടത്തുന്ന  മപറാരറാടയ  ഒന്നസ  ചരചയറാക്കറാന്  മപറാലുയ  ഇഇ  സഭയ്ക്കസ

സമേയവയ ഒഴടിവയ ഇളലങടില് മകരളെതടിളല ളചറുപ്പെക്കറാമരറാടസ ഇതടിലുയ വലടിയ

എന്തസ  അനസ്പീതടിയറാണസ  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെടിനയ  നമുക്കുയ  കറാണടിക്കറാനള്ളതസ?

എല്.ജടി.എസസ.  ററാങസ  ലടിസകളെടില്  നടിന്നസ  കഴടിഞ്ഞ  കറാലതസ  നടന്ന

നടിയമേനങ്ങളളട  കണക്കുകള  അവര  പുറതസ  വടിടുന്നു.  ഇഇ  നറാടടില്

പടി.എസസ.സടി.-ക്കു  മനളര  ഇന്നുവളരയുണറായടിട്ടുള്ള  മുഴുവന്  ആമക്ഷപങ്ങളയ

പരടിമശറാധടിക്കുമമറാള, മകരളെതടിളല പബടികസ സരവ്വസ്പീസസ കമ്മസ്പീഷളന ളവറുയ

പറാരടടി  സരവ്വസ്പീസസ  കമ്മസ്പീഷനറായടി  അധധഃപതടിപ്പെടിചസ,  മപറാലസ്പീസസ  ററാങസ  ലടിസസ

മുഴുവന് അടടിമേറടിചസ, പരസ്പീക്ഷയടില് കമേമക്കടസ നടതടി, സസ്വന്തയ സഹപറാഠടിയുളട

ളനഞടില്  കതടി  കുതടിയടിറക്കുന്നവളര  ഒന്നുയ  രണ്ടുയ  ററാങ്കുകളെടിമലയ്ക്കസ

പ്രതടിഷടിക്കുന്ന  നറാണയളകട  നറാടകയ  മകരളെതടിളന്റെ  മേണ്ണടില്  നടന്നതടിളന്റെ

മപരടില്  കറാലറാവധടി  പൂരതടിയറായടിമപ്പെറായ  ഒരു  ലടിസടിളല  ളചറുപ്പെക്കറാരുളട,

തങ്ങളക്കസ  മജറാലടി  ലഭടിക്കണളമേന്നുള്ള  നടിരന്തര  ആവശദളത

പടിന്കറാലുളകറാണസ  ളതറാഴടിചവര  പടിന്വറാതടില്  അലറാളത  മുന്വറാതടിലുകള
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മകരളെതടിളല  ളചറുപ്പെക്കറാരക്കസ  മുന്നടില്  തുറന്നസ  ളകറാടുതടിടടിലറാളയന്നതസ

മുഖദമേനടി  എത്ര  നടിമഷധടിചറാലുയ  ഒരു  വസ്തുതയറാളണന്നതസ  കണക്കുകള

പറയുന്നുണസ.   എളളകസസ  ലടിസസ,  ളളഡ്രെെവര  ലടിസസ  തുടങ്ങടിയ  ഏതസ

ലടിളസടുതസ  പരടിമശറാധടിചറാലുയ  അവര  ഉളളപ്പെട  ററാങസ  ലടിസടില്  നടിന്നസ

നടിയമേനയ നടതറാനറായടി ഒഴടിവകള റടിമപ്പെറാരടസ ളചയ്യണളമേന്ന ആവശദവമേറായടി

ളചറുപ്പെക്കറാര  ജനപ്രതടിനടിധടികളളട  മുന്നടില്  കയറടിയടിറങ്ങുന്ന  കറാഴ്ചയറാണസ

കറാണറാന് കഴടിയുന്നതസ.  ഒരു കറാരദയ ഞങ്ങള ഓരമ്മളപ്പെടുത്തുന്നു, ആരുളടയുയ

ഒഇദറാരദമേല  അവര  മചറാദടിക്കുന്നതസ.   എ.ളക.ജടി.  ളസന്റെറടിമലയ്ക്കസ  നടിയമേനയ

നടത്തുന്നതുമപറാളല  സരക്കറാര  സരവ്വസ്പീസടിമലയ്ക്കസ  നടിയമേനയ  നടതറാന്

പറാടടിലറാളയന്നറാണസ  അവര  പറയുന്നതസ.   അതടിനസ  പറാരടടിയുളട  ളകറാടടിമയറാ

നടിറമമേറാ അല മേറടിചസ  അറടിവയ മയറാഗദതയുമേറാണസ മേറാനദണ്ഡമേറാമകണതസ. അതസ

ഇവടിളട  അടടിമേറടിക്കളപ്പെടുകയറാണസ.  ഒന്നറായ  ററാങസ  വറാങ്ങടി  ററാങസ  ലടിസടില്

ഉളളപ്പെടവരക്കുമപറാലുയ  ലഭടിക്കറാത  മജറാലടി  മവണളപ്പെടവരക്കസ  പലരക്കുയ

ലഭടിക്കുന്നുണസ.   മകരളെതടിളല  എലറാ  ളചറുപ്പെക്കറാരുളടയുയ  ളകറാചറാപ്പെമേറാരുയ

ചടിറ്റപ്പെന്മേറാരുയ ബന്ധുക്കളയ മേനടിമേറാരലറാതതസ അവരുളട കുറവറാമണറാ? അവര

പടി.എസസ.സടി. പരസ്പീക്ഷ എഴുതടി പറാസറായവരറാണസ.  മജറാലടി ലഭടിക്കണളമേങടില്
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പറാരടടി  മനതറാക്കളളട  ബന്ധുക്കളെറാകമണറാ?  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)  എന്ന

പറാരടടിക്കകതസ തളന്ന ചരച ആകുന്ന തരതടില് എത്ര ബന്ധു നടിയമേനങ്ങള

ഇഇ ഗവണ്ളമേന്റെസ നടതടി.   ഇഇ ഗവണ്ളമേന്റെസ നടിലവടില് വന്നതടിനമശഷയ

നടതടിയ  പ്രധറാനളപ്പെട  നടിയമേനങ്ങളെടിളലറാന്നസ  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിളന്റെ

നടിയമേനമേറാണസ.   ആളകള  സറാധറാരണ  കറാലടിനനസരടിചറാണസ  ളചരുപ്പെസ

ഇടറാറുള്ളളതങടില്  ളചരുപ്പെടിനനസരടിചസ  കറാല്  മുറടിക്കുന്ന  രസ്പീതടിയടില്  ഒരു

വദകടിക്കസ  മവണടി  മുഴുവന്  നടപടടികമേങ്ങളയ  അടടിമേറടിചസ  വലടിയ

തറാത്പരദമതറാളട  ആനയടിചസ  ളകറാണ്ടുവന്നസ  മജറാലടി  ളകറാടുത്തു.   പടി.ജടി.

പഠടിച  അനവടിനസ  ഒരു  മുഴയ  കയററാളണങടില്  പതറായ  ക്ലറാസസ

പറാസറായടിട്ടുമണറാളയന്നസ  സയശയമുള്ള  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിളന  ചസ്പീഫസ

ളസകടറടിമയക്കറാള  വലടിയ  ആനകൂലദമതറാളട  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെസ

മജറാലടിളക്കടുതതസ  ആരുളട  കറാലതറാണസ?  ബഹുമേറാനളപ്പെട  മുഖദമേനടിയുളട

ശമളെളമേത്രയറാളണന്നസ  നമുക്കറടിയറായ    ഇവടിളട  ഇരടിക്കുന്ന  141  മപമരറാടുയ

ഒളരറാറ്റക്കറാരദയ  പറയുന്നു -  എളന്റെയുയ  നടിങ്ങളളടയുയ  ശമളെമതക്കറാള,

ഇവടിടളത ഏറ്റവയ പ്രധറാനളപ്പെട ജനപ്രതടിനടിധടികള ഉളളപ്പെളടയുള്ളവരുളട

ശമളെമതക്കറാള അടടിസറാന ശമളെമതറാളടയറാണസ സസ്വപ്ന സുമരഷടിളന ഇഇ
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ഗവണ്ളമേന്റെസ  മജറാലടിക്കസ  വചടിരുന്നതസ.   അനവടിനസ  കടിടറാത  നസ്പീതടി  സസ്വപ്ന

സുമരഷടിനസ  ളകറാടുക്കുമമറാള,   ഒരു  മേറാസയ  അവളര  തസ്പീറ്റടിമപ്പെറാറ്ററാന്  ഇഇ

ഗവണ്ളമേന്റെസ ളചലവറാക്കടിയതസ  3,18,000/-  രൂപയറാണസ  എന്നുള്ളതസ നടിങ്ങള

ഓരക്കണയ.   അതടില്  കണ്സളടന്സടികളക്കുയ  വടിഷന്  ളടക്കടിനയ

പടി.ഡബബ.സടി. ഉളളപ്പെളടയുള്ള  ആളകളക്കുയ  ഒന്നര  ലക്ഷയ  രൂപ

ളകറാടുക്കണയ.   സസ്വപ്ന  സുമരഷടിനസ  ശമളെയ  ളകറാടുക്കുമമറാള അതടിളന്റെ ഒരു

പകുതടി ഇവരക്കസ ളകറാടുക്കണയ. ജടി.എസസ.ടടി. ആയടി 48,000/- രൂപ അതടില്

നടിന്നസ  തടിരടിചസ  കടിട്ടുന്നളതറാഴടിചറാല്  അതസ  മുഴുവന്  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെസ

ളചലവഴടിക്കുന്നതസ  ആരക്കുമവണടിയറാണസ?   ഇതരതടിലുള്ള  കറാരദങ്ങള

നടിരന്തരയ  ആവരതടിക്കളപ്പെടുന്ന  സറാഹചരദമുണറായടിട്ടുയ,  വളെളര

പ്രയറാസമതറാളട ളചറുപ്പെക്കറാര അവരുളട മവദനകള പറയുമമറാള ഒരല്പ്പെയ

സമേയയ അവരക്കുമവണടി നസ്പീക്കടി വയ്ക്കറാന് എമന്ത നമുക്കസ കഴടിയറാളത മപറാകുന്നു

എന്നുള്ളതസ തസ്പീരചയറായുയ പ്രധറാനളപ്പെട കറാരദമേറാണസ.  

 പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങളളെ  സയബനടിചസ  അങ്ങളനളയറാന്നുയ

ഉണറായടിടടിലറാളയന്നസ  അങ്ങടിവടിളട പറഞ്ഞു.  ളളലബ്രറടി കഇണ്സടിലടിമലയ്ക്കസ

ആളകളളെ  സടിരളപ്പെടുതറാന്  കഴടിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ളമേന്റെസ  ഇറക്കടിയ
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ഉതരവസ  നടിയമേവടിരുദ്ധമേറാളണന്നസ  ചൂണടിക്കറാണടിചസ  അതടിനമശഷയ  വന്ന

യു.ഡടി.എഫസ.  ഗവണ്ളമേന്റെസ  അതസ  റദ്ദു  ളചയമപ്പെറാള  അവടിളട  മകസുകള

ആരയഭടിച്ചു.   ആ നടിയമേന ഉതരവകള റദ്ദു ളചയ്തുളവന്നസ മേറാത്രമേല കഴടിഞ്ഞ

യു.ഡടി.എഫസ.  ഗവണ്ളമേന്റെസ  ളളലബ്രറടി  കഇണ്സടിലടിളല  നടിയമേനങ്ങള

പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ വടിടുകയുയ ളചയ്തു.  അതടിനമശഷയ ഇഇ ഗവണ്ളമേന്റെസ വന്നു.

പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ  വടിട  നടിയമേനങ്ങളെടില്  പടി.എസസ.സടി.-യുളട  വടിശസ്വസത

ഏറ്റവമേധടികയ സയരക്ഷടിക്കറാന് ശമേടിക്കുന്നവരറാളണന്നസ അവകറാശളപ്പെടുന്ന ഇഇ

ഗവണ്ളമേന്റെസ  വസ്പീണ്ടുയ  തറാത്ക്കറാലടികക്കറാളര  സടിരളപ്പെടുതറാനള്ള  നസ്പീക്കയ

നടതടി.   മകറാടതടിയടില്  മകസസ  മപറായടി.   ഒരു  വടിമരറാധറാഭറാസയ,  അന്നസ

ളളലബ്രറടി  കഇണ്സടിലടില്  നടിന്നസ  പടിരടിച്ചുവടിടളപ്പെടവരക്കസ  മവണടി  മകസസ

നടതടിയ  വക്കസ്പീലടിളന  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെസ  അഡസ്വമക്കറ്റസ  ജനറലറായടി

നടിയമേടിച്ചുളവന്നതറാണസ.   പടി.എസസ.സടി.  വഴടി  നടിയമേനയ  നടക്കണയ,

മയറാഗദതയുള്ള  ആളകളക്കസ  നടിയമേനയ  ലഭടിക്കണയ,  തറാത്ക്കറാലടികക്കറാളര

സടിരളപ്പെടുത്തുന്ന  നയമേല  മവണതസ  എന്ന  ആവശദയ  മുന്  സരക്കറാര

മകറാടതടിയടില് വചടിരുന്നുളവങടില് അന്നസ വറാദടി ഭറാഗയ  അഭടിഭറാഷകനറായടിരുന്ന,

ഇമപ്പെറാള   അഡസ്വമക്കറ്റസ  ജനറലറായടി  ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പെട   ആള
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മകറാടതടിയടില് പറയുകയറാണസ, പടി.എസസ.സടി. മവണ, മയറാഗദത മവണ,  ററാങസ

ലടിസസ മവണ,  ഇഷമുള്ളവളര നടിയമേടിക്കളടളയന്നസ.  ഇതടിളന പടിന്വറാതടില്

നടിയമേനളമേന്നലറാളത മേളറ്റന്തറാണസ മകരളെയ വടിളെടിമക്കണളതന്നസ മകരളെതടിളന്റെ

മുഖദമേനടി  മേറുപടടി  പറയണയ.   ആരറാമണറാ  ഇവരക്കസ  മവണടി  മകസസ

നടതടിയതസ  അവര  തളന്ന  സരക്കറാരടിളന്റെയുയ  വക്കസ്പീല്  ആകുകയറാണസ.

പടി.എസസ.സടി.  വഴടി  നടിയമേനയ  നടമതണതടില,  പകരയ  ഇവളരതളന്ന

സടിരളപ്പെടുതറാളമേന്നസ  അഡസ്വമക്കറ്റസ  ജനറല്  മകറാടതടിയടില്  പറയുന്നു.

ഞങ്ങള  ഏളതങടിലുയ  തരതടില്  ആമരറാപണയ  ഉന്നയടിക്കുന്നതസ

മേറാത്രമേറാമണറാ?  ടൂറടിസയ  ഡടിപ്പെറാരട്ടുളമേന്റെടിളല  ഒരു ഫയല് എളന്റെ പക്കലുണസ.

അവടിളട ആളകളളെ സടിരളപ്പെടുത്തുകയറാണസ.   പടി.എസസ.സടി.-യുളട നടിയമേന

അധടികറാര  പരടിധടിക്കപ്പുറത്തുനടിന്നസ  ഏഴുമപളര  സടിരളപ്പെടുതറാന്

തസ്പീരുമേറാനളമേടുക്കുകയറാണസ.  ആ  ഫയലടിളന്റെ  ബറാക്കസഫയല്

പരടിമശറാധടിക്കുമമറാള  മേനസടിലറാകുന്നതസ,  ധനകറാരദവകുപ്പെസ  ഒരുപറാടസ

കറാരദങ്ങള  ചൂണടിക്കറാണടിച്ചുകറാണസ  'ആയതടിനറാല്  തറാത്ക്കറാലടിക

ജസ്പീവനക്കറാളര സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ സയബനടിച വടിഷയതടില് മയറാജടിക്കറാന്

കഴടിയടിലറാളയന്നസ ' ഭരണ വകുപ്പെടിളന അറടിയടിക്കുന്നു.  
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മേടി  .   സസ്പീക്കര:  ളയസസ.

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:   സര,   പ്രസ്തുത  വടിഷയയ  സയബനടിചസ

ഇന്നയടിന്ന  കറാരണങ്ങളെറാല്  ധനകറാരദവകുപ്പെസ  നല്കടിയ  അഭടിപ്രറായമതറാടസ

മയറാജടിക്കുന്നുളവന്നസ നടിയമേ വകുപ്പെസ പറയുന്നു. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  ളയസസ.... ശസ്പീ. ഷറാഫടി പറമടില് 

ശസ്പീ  .   ഷറാഫടി പറമടില്: സര, ഒരു തരതടിലുയ ഇതടിമനറാടസ മയറാജടിക്കറാന്

കഴടിയടില,  ളചറുപ്പെക്കറാരുളട  വടിഷയമേറാണസ.   അങ്ങുളളപ്പെളട  ഇഇ  സഭയടില്

അവതരടിപ്പെടിച കറാരദങ്ങളെറാണസ.  

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ...പസ്പീസസ....

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:   സര,  ഞറാന് വടിഷയതടിനസ  പുറതസ  ഒന്നുയ

പറയുന്നടില.    വടിമനറാദസഞറാര  വകുപ്പെടിനസ  കസ്പീഴടില്  പടി.എസസ.സടി.  മുമഖന

നടിയമേനയ  നടതറാതതുയ  നടിലവടില്  ഒഴടിവള്ളതുമേറായ  ലറാസസ  മഗ്രഡസ

തസടികകളെടില്   ധനകറാരദ  വകുപ്പെടിളന്റെയുയ  ഉമദദറാഗസ  ഭരണ  പരടിഷ്കറാര

വകുപ്പെടിളന്റെയുയ  നടിയമേവകുപ്പെടിളന്റെയുയ  അഭടിപ്രറായങ്ങള  മേറടികടന്നസ  അവളര

നടിയമേടിക്കറാന്  സറാധടിക്കുമമേറാ  എന്നുള്ള  മചറാദദമേറാണസ  അവസറാനയ

കറാബടിനറ്റടിളന്റെ  മുന്നടില്  തസ്പീരുമേറാനളമേടുമക്കണ  വടിഷയയ  എന്ന  മപരടില്
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വരുന്നതസ.  

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  ളയസസ.

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:   സര,  മൂന്നസ  വകുപ്പുകളളട  എതടിരപ്പെടിളന

മേറടികടന്നസ  നടിയമേനയ  നടതറാമമേറാ  എന്നസ  മചറാദടിക്കുമമറാള,  കറാബടിനറ്റസ

തസ്പീരുമേറാനടിക്കുന്നതസ  ആരസ  എതടിരതറാലുയ  ശരടി  അവളര  സടിരളപ്പെടുതടിമയ

തസ്പീരു എന്ന ഉതരവടിറക്കറാനറാണസ.

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  കണ്ക്ലൂഡസ...കണ്ക്ലൂഡസ.  12 മേടിനടിടസ കഴടിഞ്ഞു. കണ്ക്ലൂഡസ

ളചയ്യു.

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:   സര,  ഏതസ  ഡടിപ്പെറാരട്ടുളമേന്റെടിളന്റെ  കറാരദയ

പരടിമശറാധടിചറാലുയ  ഇതു  തളന്നയറാണസ  അവസ.   സറായസറാരടിക  വകുപ്പെടിളന്റെ

ഫയലടില് ഇമത അഭടിപ്രറായയ അവസറാനയ മചറാദടിക്കുന്നു. നടിയമേവകുപ്പെടിളന്റെയുയ

ധനകറാരദവകുപ്പെടിളന്റെയുയ  അഭടിപ്രറായതടിളല  എതടിരപ്പെസ  മേറടികടന്നസ  ഭറാരതസ

ഭവനടിളല നടിലവടിലുള്ള അയഗസ്പീകൃത ഓഫസ്പീസസ അറ്റന്ഡര തസടികയടിമലയ്ക്കസ ഒരു

പ്രമതദക മകസറായടി പരടിഗണടിചസ  നടിയമേനയ നല്കറാമമേറാ?  നടിയമേടിക്കറാളമേന്നസ

കറാബടിനറ്റസ തസ്പീരുമേറാനടിക്കുന്നു. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡസ.
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ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:   സര,   ളതറാഴടില്  വകുപ്പെടിലുയ  ഇതുമപറാളല

മചറാദടിക്കുന്നു.  അവസറാനളത മസറ്റസളമേന്റെസ മപറായടിന്റെസ ഓഫസ ഡടിസടിഷന് ഇഇ

വകുപ്പുകളളട  എതടിരപ്പെടിളന  മേറടികടന്നസ  നടിയമേനയ  നടതറാമമേറാ;  കറാബടിനറ്റസ

പറയുന്നു  നടിയമേടിക്കറായ.   KILA-യടില്  പതസ  തറാത്ക്കറാലടികക്കറാളര

സടിരളപ്പെടുതടി.    Lecturer  തസടികയടില്  ഉള്ള  ഒരറാളക്കസ  പടി.എചസ.ഡടി.

മവണളമേന്നസ  KILA-യുളട ളളബ മലറാ  പറയുമമറാള അതുമപറാലുയ  ഇലറാത

ആളകളളെ സടിര നടിയമേനയ  നല്കടി  നടിയമേടിചസ  ഉതരവടിറക്കടിയടിടസ  ഇവടിളട

പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനയ  നടതടിയടിടടിലറാളയന്നസ  പറയുന്നതടില്

അരതമുമണറാ?

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡസ.

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:   സര,  പടി.എസസ.സടി.-യടില്

പതടിനറായടിരക്കണക്കടിനസ  ളചറുപ്പെക്കറാര  പഠടിചസ  പറാസറായടി  മജറാലടിക്കറായടി

കറാതസ നടില്ക്കുമമറാഴറാണസ  ളകല്മട്രൈറാണടില് സടിരനടിയമേനതടിനറായടി  296

മപരുളട  ലടിസസ  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെസ  പരടിഗണടിചതസ.   ബഹുമേറാനളപ്പെട

വടിദദറാഭദറാസ വകുപ്പുമേനടി ഇവടിളടയുണസ.  ഇടതസ അദ്ധദറാപക സയഘടനകളളട

രൂക്ഷമേറായ  എതടിരപ്പുണറായടിട്ടുമപറാലുയ  പറാരടടി  തസ്പീരുമേറാനളമേന്ന  മപരടില്
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SCOLE  Kerala-യടില്  നടിരവധടി  നടിയമേനങ്ങള  വഴടിവടിടസ  നടതടിയതടിളന്റെ

മരഖകള മുഴുവന് ഇന്നസ മകരളെതടിളല ജനങ്ങളളട മുന്നടില് ലഭദമേറാകുകയറാണസ.

വടിദദറാഭദറാസ  വകുപ്പെടിളന്റെയുയ  ബഹുമേറാനളപ്പെട  മേനടിയുളടയുയ  എതടിരപ്പുകള

കറാറ്റടില്പ്പെറതടി മയറാഗദതയടിലറാത ആളകളളെളക്കറാണസ നടിയമേനയ നടത്തുന്ന

അവസ, K-BIP-ളന്റെ അവസ, ളളഡ്രെെവരമേറാരുളട അവസ....

മേടി  .   സസ്പീക്കര: ഇളതറാളക്ക ആദദയ പറയറാമേറായടിരുന്നടിമല?

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്:  സര,  തറാല്ക്കറാലടിക  നടിയമേനങ്ങള

മനടടിയവരുളട പറാരടടിയുളട നടിറയ മനറാക്കടി അവളര സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതടിളന്റെ,

യുവജനവടിരുദ്ധതയുളട മഘറാഷയറാത്രയുയ സരവ്വകറാല ളറമക്കറാരഡുമേറാണസ ഇഇ

ഗവണ്ളമേന്റെസ  ഇവടിളട  നടപ്പെടിലറാക്കടിളക്കറാണടിരടിക്കുന്നതസ.  100  ദടിനങ്ങള

ളകറാണസ ഞങ്ങള ളതറാഴടില് നല്കടിളയന്നസ പറയുന്നവരുളട ലടിസടില്പ്പെറയുന്ന

കറാരദങ്ങളെടില്മപ്പെറാലുയ,  സരക്കറാരടിളന്റെ അവകറാശ വറാദങ്ങളെടില്മപ്പെറാലുയ ആളക

നടിയമേനളമേന്നസ   പറയുന്നതസ  12,566  ആണസ.  അങ്ങളന  നല്കടിയതടില്

12,350  മപളരയുയ  തറാല്ക്കറാലടികക്കറാരറായടി  നടിയമേടിചടിടസ  നടിങ്ങള

പടി.എസസ.സടി.-ക്കുമവണടി  നടത്തുന്ന  പ്രസയഗയ  ആരസ  വടിശസ്വസടിക്കറാനറാണസ.

സരവ്വകലറാശറാലകളെടില്  ഞറാനയ  നടിങ്ങളയ  ഉളളക്കറാള്ളുന്ന  ഇവടിടുളത
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പ്രതടിനടിധടികള  സമേരയ  ളചയ്യുകയുയ  പ്രമക്ഷറാഭയ  നടത്തുകയുയ

ളചയടിട്ടുള്ളവരറാണസ.  ഞറാന്  അവസറാനടിപ്പെടിക്കുകയറാണസ.

പടിമന്നറാക്കക്കറാരുളടയുയ ഭടിന്നമശഷടിക്കറാരുളടയുയ  മുഴുവന് ബറാക്കസ മലറാഗുകളയ

അടടിമേറടിചസ,  സടിന്ഡടിമക്കറ്റടിനമുമടില്  ഫയല്  മപറാലുയ  വരറാളത  കറാലടിക്കറ്റസ

സരവ്വകലറാശറാലയടില്  116  അദ്ധദറാപകളര  നടിയമേടിക്കറാന്

തസ്പീരുമേറാനളമേടുക്കുകയറാണസ. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  ളയസസ.. ളയസസ.. പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡസ.

ശസ്പീ  .    ഷറാഫടി  പറമടില്: അനദ്ധദറാപക  ജസ്പീവനക്കറാരുളട  നടിയമേനയ

പടി.എസസ.സടി.ക്കസ  വടിടടിട്ടുയ  അതയഗസ്പീകരടിക്കറാളത  സരവ്വകലറാശറാലകളെടില്

ആളകളളെ  നടിയമേടിക്കറാന്  തസ്പീരുമേറാനളമേടുക്കുകയറാണസ.  ബഹുമേറാനളപ്പെട

ളളഹമക്കറാടതടി  അതസ  റദസ  ളചയ്യറാനള്ള  സറാഹചരദമുണറായടി.  തറാല്ക്കറാലടിക

ജസ്പീവനക്കറാരുളട  എണ്ണയ  പത്രങ്ങളെടില്  വന്നു.  മേലയറാളെ  മേമനറാരമേ

ദടിനപ്പെപ്പ്രതതടില് വന്നതസ,  വടിവരറാവകറാശ നടിയമേ പ്രകറാരയ ആവശദളപ്പെടമപ്പെറാള

1.17  ലക്ഷയ  തറാല്ക്കറാലടിക  നടിയമേനങ്ങള  നടതടിയടിട്ടുളണന്നസ  അറടിയറാന്

കഴടിഞ്ഞുളവന്നറാണസ.  തറാല്ക്കറാലടിക നടിയമേനയ പടി.എസസ.സടി.  വഴടി നടതടിയ

നടിയമേനങ്ങളളട ഇരടടിയറാണസ. സരക്കറാര നടിയനടിത സറാപനങ്ങളെടിമലതുകൂടടി
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കൂടടിയറാല്  രണര  ലക്ഷതടിലധടികളമേന്നസ  ഇവടിടളത  പത്ര  മേറാധദമേങ്ങള

പറയുന്നു.   മേളറ്ററാരു  ററാങസ  ലടിസസ  നടിലവടിലടിളലന്നസ  അറടിഞ്ഞടിട്ടുയ   ററാങസ

ലടിസകളളട കറാലറാവധടി നസ്പീടടിളക്കറാടുക്കറാളത, അതടിളന അവസറാനടിപ്പെടിചസ ററാങസ

ലടിസകളളട ശവപ്പെറമറായടി മേറാറ്റടിയടിടസ അവടിളടളയലറായ തറാല്ക്കറാലടികക്കറാളര

തടിരുകടിക്കയറ്ററാനള്ള  ശമേങ്ങള  ഇഇ  മകരളെതടിളന്റെ  മേണ്ണടില്

നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുകയറാണസ.  ഒളരറാറ്റകറാരദയ  ഞങ്ങള  ഓരമേടിപ്പെടിക്കുന്നു,

ഇവടിളട  നദറായസ്പീകരണ  കദറാപ്സൂളകള  വടിഴുങ്ങുകയുയ  വടിതരണയ  ളചയ്യുകയുയ

ളചയ്യുന്നു  എന്നതടിനപ്പുറമതയ്ക്കസ  എളന്തങടിലുയ  ഉതരവറാദടിതസ്വയ  ഇവടിടളത

ഇടതസ യുവജനസയഘടനകളക്കുളണങടില്,  ഇഇ ളചറുപ്പെക്കറാരക്കുമവണടി ഒരു

മേഇനപ്രറാരതനളയങടിലുയ  നടതണളമേന്നസ  അവമരറാടസ  പറയറാന്  ഞങ്ങള

ആഗ്രഹടിക്കുകയറാണസ.  ഞറാന് കണ്ക്ലൂഡസ ളചയ്യുന്നു. ബഹുമേറാനളപ്പെട മുഖദമേനടി

മനരളത  കരണതടടിളയപ്പെറ്റടി  പറഞ്ഞു,  കഴടിഞ്ഞ  മലറാകസ സഭറാ

ളതരളഞ്ഞടുപ്പെടില്  19  തവണ  കരണതടടി  വറാങ്ങടിയളതറാന്നുയ  ആരുയ

മേറന്നടിട്ടുണറാകടിളലന്നസ  ഞങ്ങള  കരുതുന്നു.  ഇതടിലുയ  വലടിയ  അടടി

വരറാനടിരടിക്കുന്നുണസ.  അതസ  മകരളെതടിളല  യുവജനങ്ങളമടതറാണസ.  അവരുളട

മയറാഗദതളയയുയ  കഠടിനറാധസ്വറാനളതയുയ   വടിദദറാഭദറാസളതയുയ
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കഷപ്പെറാടടിളനയുയ  പ്രയറാസങ്ങളളെയുയ  അവഗണടിചസ,   സരക്കറാര  ളതറാഴടില്

ളകറാടടി  പടിടടിചവരക്കസ  തസ്പീളറഴുതടിളക്കറാടുക്കുന്നവരളക്കതടിരറായടിട്ടുള്ള

പ്രതടികരണയ അധടികയ ളളവകറാളത ഇഇ സരക്കറാര അറടിയുയ. അതടിനമവണടി

കറാതടിരടിക്കണയ  എന്നുപറയുന്നു.  ഇഇ  കറാരദയ  സഭ  നടിരതടിവചസ  ചരച

ളചയ്യണളമേന്നസ ശകമേറായടി ആവശദളപ്പെടുന്നു.

 മുഖദമേനടി (ശസ്പീ  .   പടിണററായടി വടിജയന്): സര, നമ്മുളട യുവതലമുറയുളട

മജറാലടിപ്രശയ  ഗഇരവമേറായടിതളന്ന  പരടിഗണടിക്കളപ്പെമടണ  വടിഷയമേറാണസ.

അതടിളല ഏറ്റവയ  പ്രധറാനമേറാളയറാരു ഭറാഗയ,  ളചലവസ  ചുരുക്കലടിളന്റെ മപരടില്

പുതടിയ  തസടിക  സൃഷടിക്കുന്നതടിളനതടിളര  നടിയമേന  നടിമരറാധന  ഉതരവസ

പുറളപ്പെടുവടിച  മകന  സരക്കറാര  നടപടടിളയക്കുറടിചസ  യുവജനങ്ങളക്കുമവണടി

സയസറാരടിക്കുന്ന  ബഹുമേറാനദനറായ  യുവജന  മനതറാവടിനസ  എന്തുളകറാമണറാ

പറയറാന് കഴടിഞ്ഞടില.  എടസ ലക്ഷയ ഒഴടിവകള മകനസരക്കറാര സരവ്വസ്പീസടില്

നടികതറാനള്ളമപ്പെറാഴറാണസ  ഇഇ  നടിയമേന  നടിമരറാധനമുണറായടിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ

യു.പടി.എ.  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  കറാലയ  മുതല്  തുടങ്ങടിയ  നടപടടികളളട

തുടരചയറാണസ.  മേറ്റസ പരടിഗണനകളളെലറായ മേറാറ്റടിവചറാല്, എടസ ലക്ഷയ ഒഴടിവകള

മകനസരക്കറാര നടികതറാതതടിളന സയബനടിചസ  സറാധറാരണഗതടിയടില് ഒരു
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യുവജന  മനതറാവടിളന്റെ  ഭറാഗത്തുനടിന്നസ  പ്രതടികരണമുണറാമകണതറായടിരുന്നു.

2019 ഡടിസയബര 12-നസ ളറയടില്മവ റടിക്രൂടസളമേന്റെസ മബറാരഡസ ഫലപ്രഖദറാപനയ

നടതടിയ  അസടിസന്റെസ  മലറാമക്കറാ  ളളപലറ്റസ  തസടികയടില്   64371

ഒഴടിവകളണസ.  അതടില്  നടിയമേനയ  നടതടിയടിടടില.  അതുമപറാളല  2019

ളഫബ്രുവരടി  13-നസ  വടിജറാപനയ  പുറളപ്പെടുവടിച  ആര.ആര.ബടി.  ഗ്രൂപ്പെസ  'ഡടി'

തസടികയടിളല  ഒഴടിവകളളട എണ്ണയ 103769 ആണസ, അമപക്ഷകരുളട എണ്ണയ

ഒരു മകറാടടി  പതടിനറാറസ  ലക്ഷമേറാണസ.  അമപക്ഷറാ ഫസ്പീസറായടി  പടിരടിചതുതളന്ന

500 മകറാടടി  രൂപയറാണസ.  പമക്ഷ,  പരസ്പീക്ഷ  മപറാലുയ  നടന്നടില.  ഇതരയ

പ്രശങ്ങളളക്കതടിളര ഒരക്ഷരയ ശബടിക്കറാളത കൃതദമേറായടി നടിയമേനയ നടത്തുന്ന

സയസറാന  സരക്കറാരടിളനതടിളര  ആമക്ഷപമുന്നയടിക്കറാനറാണസ  ചടിലരക്കസ

തറാല്പ്പെരദയ.  സയസറാന  സരക്കറാര  കൃതദമേറായടി  നടിയമേനയ

നടതടിളക്കറാണടിരടിക്കുകയറാളണന്നസ  ആരക്കുയ  മബറാദ്ധദമുള്ളതറാണസ.

പടി.എസസ.സടി.യുളട  ഭറാഗത്തുനടിന്നസ  ഉമദദറാഗറാരതടികളക്കനകൂലമേറായ  ഒമടളറ

നടപടടികളെറാണസ  സസ്വസ്പീകരടിച്ചുവരുന്നതസ.  ളസഷദല് റൂളകളളട  അമനറാമേലടി  ഒരു

പ്രശമേറായടി  വരറാറുണസ.  ആ  അമനറാമേലടി  തസ്പീരക്കുന്നതടിനള്ള  നടപടടികള

സസ്വസ്പീകരടിച്ചുകഴടിഞ്ഞടിട്ടുണസ.  മനറാടടിഫടിമക്കഷനടിറക്കടിയറാല്  രണസ
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വരഷതടിനള്ളടില്  ററാങസ  ലടിസസ  പ്രസടിദ്ധസ്പീകരടിക്കുന്നുണസ.  ചടില  പ്രധറാന

മമേഖലകളെടിളല പരസ്പീക്ഷകളെടില് ഓള ഇന്തദ സരവ്വസ്പീസസ മേറാതൃകയടില് പ്രറാഥമേടിക

പരസ്പീക്ഷ  നടതടി  അതടില്  ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പെടവരക്കസ  രണറാമേതുയ  പരസ്പീക്ഷ

നടതടി  ഉയരന്ന  നടിലവറാരയ  കറാത്തുസൂക്ഷടിക്കുന്നതടിനസ  ശദ്ധടിക്കുന്നുണസ.

ഇതടിളന്റെളയറാരു  പ്രമതദകത  ഏറ്റവയ  ഗുണനടിലവറാരമുള്ളവളര  സടിവടില്

സരവ്വസ്പീസടിമലയ്ക്കസ  ളകറാണ്ടുവരറാന്  കഴടിയുളമേന്നുള്ളതറാണസ.  പടി.എസസ.സടി.-ക്കസ

റടിമപ്പെറാരടസ  ളചയ്യളപ്പെടുന്ന എലറാ മപറാസകളെടിലുയ പടി.എസസ.സടി.  തളന്നയറാണസ

നടിയമേനയ  നടത്തുന്നതസ.   അതരയ  മപറാസകളെടിളലറാന്നുയ  മേറടിചസ  നടിമേയനയ

നടത്തുന്ന  രസ്പീതടിയുണറായടിടടില.  കയപറാഷമണറ്റസ  ഗ്രഇണസ,  മസറാരട്സസ  മകസ്വറാട

ഇങ്ങളനയുള്ള  കറാരദങ്ങളെടില്  മേറാത്രമേറാണസ  വദതദസമേറായ  നടിയമേനയ

നടക്കുന്നതസ.  അതുമപറാളലതളന്ന പടടികവരഗ്ഗ വടിഭറാഗങ്ങളളട റടിക്രൂടസളമേന്റെടിനസ

അവരുളട  സറാമൂഹദ -സറാമതടിക  സടിതടി  കണക്കടിളലടുതസ

അതടിനനസരടിച്ചുള്ള   കസ്വറാളെടിഫടിമക്കഷന്  നടിശയടിചസ  പടി.എസസ.സടി.

മുഖറാന്തടിരയ  മനരടിടസ  അമപക്ഷ  സസ്വസ്പീകരടിചസ  ഇന്റെരവബ്യൂ  നടത്തുന്ന  രസ്പീതടിയുയ

സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുണസ. മപറാലസ്പീസടിലുയ എളളകസടിലുയ പ്രടിമേടിറ്റസ്പീവസ ളളട്രൈബടിളന റടിക്രൂടസ

ളചയ്യുന്നതടിനസ ഇതരയ നടപടടി സസ്വസ്പീകരടിക്കുന്നുണസ. 
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 ബഹുമേറാനദനറായ  അയഗയ  ചൂണടിക്കറാണടിച  നടപടടികളയ  കറാരദങ്ങളയ

പുകമേറസൃഷടിക്കറാനള്ള  ശമേമേറായറാണസ  കറാമണണതസ.  ററാങസ  ലടിസകളെടിലുള്ള

മുഴുവന്  ആളകളക്കുയ  നടിയമേനയ  ലഭടിക്കണളമേന്നസ  സസ്വറാഭറാവടികമേറായുയ  ററാങസ

ലടിസടിലുള്ളവര  ആഗ്രഹടിക്കുയ.  പമക്ഷ,  നടിശടിത എണ്ണയ  ആളകള  മേറാത്രമമേ

സറാധറാരണനടിലയടില്  നടിയമേടിക്കളപ്പെടുകയുള.  നടിയമേടിക്കളപ്പെടറാതവര

സസ്വറാഭറാവടികമേറായുയ നടിരറാശരറാകുയ. തടിരുവനന്തപുരത്തുണറായ നടിരഭറാഗദകരമേറായ

ഒരു  സയഭവയ  അമദഹയ  ഉന്നയടിക്കുകയുണറായടി.   തടിരുവനന്തപുരതസ  അന

എന്ന  വദകടി  ആത്മഹതദ  ളചയതസ  അമങ്ങയറ്റയ  നടിരഭറാഗദകരമേറായ

സയഭവമേറാണസ.  പടി.എസസ.സടി.  നടതടിയ  സടിവടില്  എളളകസസ  ഓഫസ്പീസര

പരസ്പീക്ഷയടില്  അമദഹയ  77-ാ  ററാങ്കുകറാരനറായടി  ഉളളപ്പെടടിരുന്നു.  ഒഴടിവകള

ഉ ള്ളതടിളന്റെ  അഞടിരടടിമയറാളെയ  ആളകളളെ  ഉളളപ്പെടുതടിയറാണസ  ററാങസ  ലടിസസ

പ്രസടിദ്ധസ്പീകരടിക്കുന്നതസ.  അതടിനറാല്  ലടിസടില്  ഉളളപ്പെടുന്ന  മേഹറാ  ഭൂരടിപക്ഷയ

ആളകളയ  നടിയമേനയ  ലഭടിക്കറാതവരറായടി  മേറാറുകയറാണസ.   ഇതരളമേറാരു

സറാഹചരദയ യുവറാക്കളെടില് നടിരറാശ സൃഷടിക്കുന്ന സടിതടിയുണസ.  ഇതസ മകരളെസ്പീയ
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സമൂഹതടില്  നടിലനടില്ക്കുന്ന  അതസ്പീവ  ഗഇരവതരമേറായ  പ്രശമേറാണസ.   ഇതസ

സസ്വറാഭറാവടികമേറായുയ  പരടിമശറാധടിക്കുന്നതടിനസ  സയവടിധറാനയ

മവണളമേന്നുതളന്നയറാണസ സരക്കറാര കറാണുന്നതസ. അതരളമേറാരു സയവടിധറാനയ

ഏരളപ്പെടുതടിയടിട്ടുണസ.  ഇവടിളട അമദഹയ ഉന്നയടിച ഏറ്റവയ പ്രധറാനളപ്പെളടറാരു

കറാരദയ,  ചടില  മമേഖലകളെടിലുള്ള  നടിയമേനങ്ങളളെക്കുറടിചറാണസ.  ഇതടില്  നറായ

ശദ്ധടിമക്കണതസ, ദശറാബങ്ങളെറായടി മജറാലടി ളചയ്യുന്നവരുയ  പടി.എസസ.സടി.-യടില്

അവസരയ  ലഭടിക്കറാതവരുമേറായ  ആളകളളെ  സടിരളപ്പെടുതണളമേന്നതസ

സറാധറാരണഗതടിയടില്  ഇഇ  സഭയുളട  ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള  അയഗങ്ങള

നടിമവദനയ  നല്കുന്ന  കറാരദമേറാണസ.   മേറാനഷടിക  പരടിഗണനയുളട  മപരടില്

അതരതടിലുള്ള  നടിയമേനങ്ങള  നടമതണതറായടി  വരുയ.   ഇങ്ങളന

സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതടിനസ സരക്കറാര സസ്വസ്പീകരടിച മേറാനദണ്ഡയ ഇതസ പടി.എസസ.സടി.

ഉമദദറാഗറാരതടികളളെ യറാളതറാരു വടിധതടിലുയ ബറാധടിക്കറാന് പറാടടിളലന്നതറാണസ.

10 -20  വരഷങ്ങള  സരവ്വസ്പീസടിലടിരുന്ന  ഒരറാള  ആ  മജറാലടിയുളട  ഭറാഗമേറായടി

കഴടിഞ്ഞമലറാ;  അങ്ങളനയുള്ള  ഒരറാളളെ  പടിരടിച്ചുവടിടുന്ന   അവസ
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ആമലറാചടിച്ചുമനറാക;   ഇങ്ങളന  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ  അമദഹയ

പറഞ്ഞതുമപറാളല  ഏളതങടിലുളമേറാരു  പക്ഷക്കറാളരയല,  എലറാ

വടിഭറാഗക്കറാളരയുമേറാണസ.  സരക്കറാരടിളന  വടിമേരശടിക്കറാന്  പറയുമമറാള  പക്ഷയ

ചറാരതടി  പറയുന്നതസ  സസ്വറാഭറാവടികമേറാണസ.  നമ്മുളട  സമൂഹതടിളന്റെ  ഒരു

പരടിമച്ഛദയ  ഇഇ  തരതടില്  തറാല്ക്കറാലടിക  അടടിസറാനതടില്

ദസ്പീരഘകറാലമേറായടി  മജറാലടി  ളചയ്യുന്നവരറാണസ.   മൂന്നുമേറാസമമേറാ  ഒരു  വരഷമമേറാ

കുറഞ്ഞ  കറാലയളെവടില്  മജറാലടി  ളചയവളരയല,  ചുരുങ്ങടിയതസ  പതസ

വരഷളത സരവ്വസ്പീസുള്ള ആളകളളെ പരടിഗണടിക്കുന്ന നടിലയറാണസ  സരക്കറാര

സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുള്ളതസ.  അതസ  ഏളതങടിലുയ  തരതടില്   പടി.എസസ.സടി.  ററാങസ

ലടിസടിളനമയറാ മേറ്റസ ററാങസ ലടിസടില്ളപ്പെട ഉമദദറാഗറാരതടികളളെമയറാ ബറാധടിക്കുന്ന

കറാരദമേല.  ഇതരതടില്  തറാല്ക്കറാലടികക്കറാളര  എലറാ  കറാലത്തുയ  എലറാ

സരക്കറാരടിനയ  നടിയമേടിമക്കണടി  വന്നടിട്ടുണസ.  കഴടിഞ്ഞ  യു.ഡടി.എഫസ.

സരക്കറാരടിളന്റെ കറാലതസ  ജലമസചന വകുപ്പെടില്  290  ആളകളളെ ഇങ്ങളന

നടിയമേടിചതറായടി  കറാണറാന് സറാധടിക്കുയ.  മേത്സദളഫഡടില്  113  മപരുയ  വനയ-
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വനദജസ്പീവടി വകുപ്പെടില് 99 മപളരയുയ നടിയമേടിചടിട്ടുണസ. നബ്യൂഡല്ഹടിയടിളല മകരളെറാ

ഹഇസടില്  40 മപരക്കസ സടിരനടിയമേനയ നല്കടിയ കറാരദയ ഞറാന് മനരളത

പറഞ്ഞടിരുന്നു.  മകരളെറാ  ഹഇസടിളന്റെ  നടിയമേനകറാരദതടില്  മൂന്നസ  വരഷയ

സരവ്വസ്പീസുള്ളവളരയറാണസ  പരടിഗണടിചതസ.  ഇവടിളട  ഒരു  കറാരദയ  നറായ

ശദ്ധടിമക്കണതസ,  ളപറാതു ഭരണ വകുപ്പെടില് അമനകയ വരഷങ്ങളെറായടി മജറാലടി

ളചയടിരുന്ന  ളസകബ്യൂരടിറ്റടി  ഗറാരഡുകള  തങ്ങളളെ

സടിരളപ്പെടുതണളമേന്നറാവശദളപ്പെടസ  സരക്കറാരടിനസ  അമപക്ഷ  നല്കടി.

ഇതുസയബനടിചസ  7-12-2015-ല്  അന്നളത മുഖദമേനടി നല്കടിയ മേറുപടടി

ഞറാന്  വറായടിക്കറായ:  "ളപറാതു  ഭരണ  ളസകമടറടിയറ്റടില്  അമനകയ

വരഷങ്ങളെറായടി  ളസകബ്യൂരടിറ്റടി  ഗറാരഡസ  തസടികയടില്  തറാല്ക്കറാലടികമേറായടി

മസവനമേനഷടിച്ചുളകറാണടിരടിക്കുന്ന  27  ളസകബ്യൂരടിറ്റടി  ഗറാരഡുമേറാര  തങ്ങളളെ

സടിരളപ്പെടുതണളമേന്ന  ആവശദമുന്നയടിചസ  സരക്കറാരടിനസ  നടിരന്തരയ

അമപക്ഷകള  സമേരപ്പെടിചടിരുന്നു.  ആയതടിളന്റെ  നടപടടികള  പൂരതസ്പീകരടിചസ

ഉതരവറായമപ്പെറാമഴയ്ക്കുയ  പടി.എസസ.സടി.  ളസകബ്യൂരടിറ്റടി  ഗറാരഡസ   ററാങസ  ലടിസസ
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നടിലവടില് വരുകയുയ ളചയ്തു. പ്രസ്തുത ററാങസ ലടിസടില്നടിന്നുയ അളളഡസ്വസസ ളചയ

ഒഴടിവകളെടില്  25  എണ്ണയ തടിരടിളക വടിളെടിപ്പെടിചസ  ആയതടിമലയ്ക്കസ  തറാല്ക്കറാലടിക

ജസ്പീവനക്കറാളര സടിരളപ്പെടുത്തുകയറാണുണറായതസ".    പടി.എസസ.സടി.  നടതടിയ

പരസ്പീക്ഷയ്ക്കുയ  അവരുളട  ററാങസ  ലടിസടിനയ  അന്നസ  സരക്കറാര  എത്ര  വലടിയ

പരടിഗണനയറാണസ നല്കടിയളതന്നതടിളന്റെ ഉതമേമേറായ ളതളെടിവറായടിടറാണസ ഇതസ

കറാണറാന്  സറാധടിക്കുന്നതസ.  ഇന്നസ  മേളറ്ററാരു  നദറായയ  പറയുമമറാള

ഇതടിനകത്തുള്ള  ഫലടിതയ  എലറാവരക്കുയ  മേനസടിലറാക്കറാന്  കഴടിയുളമേന്നറാണസ

മതറാന്നുന്നതസ.  എല്.ഡടി.എഫസ.  സരക്കറാരടിളന്റെ  നറാലുവരഷക്കറാലതസ

എയമപറായ്ളമേന്റെസ എകസമചഞസ വഴടി  സരക്കറാര മമേഖലയടില്  51707  മപരക്കസ

തറാല്ക്കറാലടിക നടിയമേനയ നല്കടിയടിട്ടുണസ. എന്നറാല് യു.ഡടി.എഫസ.-ളന്റെ അഞസ

വരഷക്കറാലതസ  തറാല്ക്കറാലടിക  നടിയമേനയ  നല്കടിയതസ  45436

ഉമദദറാഗറാരതടികളക്കറാണസ.   പടിന്വറാതടില് നടിയമേനമേറാണസ നടക്കുന്നളതങടില്

എയമപറായ്ളമേന്റെസ  എകസമചഞസ  വഴടി  51707  മപളര

നറാലുവരഷക്കറാലതടിനള്ളടില്  നടിയമേടിക്കുന്നതടിനള്ള  സടിതടിയുണറാകുമമേറാ?
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ഇതറാണസ  നമ്മുളട  നറാടടില് നടക്കുന്നതസ.  കഴടിഞ്ഞ  സരക്കറാരടിളന്റെ കറാലതസ

എയമപറായ്ളമേന്റെസ  എകസമചഞസ  മുമഖന  10-02-2016  വളര  സടിര  നടിയമേനയ

നടതടിയവരുളട എണ്ണയ 7220 ആണസ. ഇഇ സരക്കറാര അധടികറാരതടില് വന്ന

മശഷയ  6-11-2019  വളര സടിര നടിയമേനയ നല്കടിയവരുളട എണ്ണയ  7693

ആണസ.  കൃതദമേറായ  മേറാനദണ്ഡങ്ങള  നടിശയടിച്ചുമേറാത്രളമേ   അതരയ

നടപടടികളെടിമലയ്ക്കസ  സരക്കറാര  കടക്കുകയുളളവന്നതറാണസ  നമുക്കസ  കറാണറാന്

സറാധടിക്കുന്നതസ.   നമ്മുളട സയസറാനളത    അഡസ്വമക്കറ്റസ  ജനറലടിളന്റെ ആ

സറാനതടിനള്ള  അരഹതളയക്കുറടിചസ  ആരക്കുയ  സയശയമേടിലറാത  ഒരു

കറാരദമേറാണസ.   എന്തടിനറാണസ ബഹുമേറാനദനറായ അയഗയ അങ്ങളനളയറാരു വറാദയ

ഉന്നയടിചതസ?  ശരടിയലറാളതറാരു  പരറാമേരശയ  വന്നതുളകറാണസ  ഞറാന്

സൂചടിപ്പെടിച്ചുളവമന്നയുള,  അതടിമലയ്ക്കസ കൂടുതല് മപറാകുന്നടില.  നമ്മുളട നറാടടിളല

ളചറുപ്പെക്കറാരുളട ആശങകള എലറാ രസ്പീതടിയടിലുയ കണക്കടിളലടുത്തുളകറാണറാണസ

ഗവണ്ളമേന്റെസ  നസ്പീങ്ങടിളക്കറാണടിരടിക്കുന്നതസ.  പ്രസ്തുത  വടിഷയതടില്  സഭ

നടിരതടിവചസ ചരച ളചമയ്യണ യറാളതറാരു ആവശദകതയുയ ഇല.
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ശസ്പീ  .    ളക  .    സടി  .    മജറാസഫസ:  ററാങസ  ലടിസടില് ഉളളപ്പെടുന്ന എലറാവളരയുയ

നടിയമേടിക്കറാന്  കഴടിയടിളലന്നസ  നമുളക്കലറാവരക്കുമേറടിയറായ.  ഇഇ   ഗവണ്ളമേന്റെസ

സടിരളപ്പെടുതടിയവരുളട പടടികയടില് ഉളളപ്പെട ആളകളെടില്  ഗണദമേറാളയറാരു

വടിഭറാഗയ  ആളകളയ  ഇഇ  സരക്കറാരടിളന്റെ  കറാലതസ

നടിയമേടിക്കളപ്പെടവരറാമണറാളയന്നസ  പുനധഃപരടിമശറാധടിക്കണയ.   ശസ്പീ.  ഷറാഫടി

പറമടില്  സൂചടിപ്പെടിച  ധനദ,  സഇമേദ  എന്നടിവര  അദ്ധദറാപകരക്കുള്ള  അവര

ഉളളപ്പെട  ററാങസ  ലടിസകളെടിളല  ഒന്നറാമേളത  ററാങ്കുകറാരറാണസ.  അവളര

എന്തുളകറാണറാണസ  നടിയമേടിക്കറാതടിരുന്നതസ;  ലടിസടിലുള്ള  എലറാവളരയുയ

നടിയമേടിചടിളലങടിലുയ  ഫസസ  ററാങ്കുകറാളര  നടിയമേടിക്കമണ;   അങ്ങസ  അതസ

പരടിമശറാധടിക്കുമമേറാ?

 ശസ്പീ  .    പടിണററായടി വടിജയന്:  സര,  സറാധറാരണനടിലയ്ക്കസ ബഹുമേറാനദനറായ ളക.

സടി.  മജറാസഫടിളനമപ്പെറാളല  ഒരറാളക്കസ  ഇതടിളന്റെ  നടപടടികമേങ്ങള

അറടിയറാതതുളകറാണസ  മചറാദടിക്കുന്നതല.  ഇളതറാരു  പ്രചരണതടിനമവണടിയുള്ള

വഴടിയറായറാണസ  കറാണുന്നതസ.  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെസ  നടിശയടിചസ  അവളര

സടിരളപ്പെടുത്തുക  എന്ന  നടിലപറാടസ  സരക്കറാര  അയഗസ്പീകരടിചടിമടയടില.  ഞറാന്
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മനരളത  പറഞ്ഞു,  പത്തു  വരഷളമേങടിലുയ  സരവ്വസ്പീസുള്ള  ആളകളളെ  മേറാനഷടിക

പരടിഗണനവചസ  പടി.എസസ.സടി.  ലടിസടില്  ആള  വരറാനടിലറാത  സലതസ,

പടി.എസസ.സടി.  ലടിസസ വരടില, അങ്ങളനയുള്ള സലതസ നടിയമേനയ നല്കടിയടിട്ടുണസ.

അതുമേറാത്രമേറാണസ സരക്കറാര ളചയടിട്ടുള്ളതസ.  അവളര സടിരളപ്പെടുത്തുകയറാണസ, അവര

സരവ്വസ്പീസടില്  ഇരടിക്കുകയറാണസ.  അവളര  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതടിനള്ള  നടപടടി

എടുത്തുളവന്നുമേറാത്രമമേയുള.  എത്രമയറാ  കറാലമേറായടി  സരവ്വസ്പീസടില്

ഇരടിക്കുന്നവരറാണസ.  അവളര  സടിരളപ്പെടുതറാന്  നടപടടിളയടുതടിട്ടുണസ.

ഇതുമേറാത്രമേറാണുണറായടിട്ടുളെളെതസ.  അമദഹയ  പറഞ്ഞ  കറാരദയ,  ഇഇ  സരക്കറാര

അധടികറാരതടില്  വന്നതടിനമശഷയ  നടിയമേടിച്ചു,  അതറായതസ  നറാലസ  വരഷയ

അളലങടില്  അഞസ  വരഷയ;  അങ്ങളനളയറാരറാളളെയുയ  കറാണടിക്കറാനറാവടില;

ഒരറാളമേടില.  അതറാണസ  അതടില്  വദകത  വരുതറാനള്ളതസ.  മേമറ്റതസ  തസ്പീരത്തുയ

സറാധറാരണഗതടിയടില് സയഭവടിക്കറാനടിടയടിലറാളതറാരു കറാരദമേറാണസ.  എന്തറാളണന്നസ

പ്രമതദകമേറായടി  അമദഹയ  ഉന്നയടിക്കളട;  അതുസയബനടിചസ  പരടിമശറാധടിമക്കണ

കറാരദയ ഞറാന് പരടിമശറാധടിക്കറായ. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേറാനളപ്പെട  മുഖദനടിയുളട  വടിശദസ്പീകരണതടിളന്റെ

അടടിസറാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനള്ള അനമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു. 

(അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ അവതരണറാനമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)
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പ്രതടിപക്ഷമനതറാവസ  (  ശസ്പീ  .    രമമേശസ  ളചന്നടിതല  ):  സര,  ഇവടിളട

ശസ്പീ.  ഷറാഫടി  പറമടില്  എയ.എല്.എ.  അവതരടിപ്പെടിച  ഇഇ

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ വളെളര ലറാഘവമതറാടുകൂടടിയറാണസ ബഹുമേറാനദനറായ

മുഖദമേനടി  മേറുപടടി  പറഞ്ഞതസ.  കഴടിഞ്ഞ  യു.ഡടി.എഫസ.  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ

കറാലതസ   158680 മപരക്കറാണസ  പടി.എസസ.സടി.-യടിലൂളട  നടിയമേനയ

നല്കടിയതസ.  ഇഇ ഗവണ്ളമേന്റെസ  151513  മപരക്കറാണസ നടിയമേനയ നല്കടിയതസ.

ഇമപ്പെറാളതളന്ന വദറാപകമേറായ മതറാതടിലുള്ള കണ്സളടന്സടി നടിയമേനങ്ങളയ

പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങളയ  വലടിയ  മതറാതടില്  നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നു

എന്നുള്ള ആമക്ഷപയ വളെളര ശകമേറാണസ. അതടിനസ ബഹുമേറാനദനറായ മുഖദമേനടി

മേറുപടടി  പറഞ്ഞതസ  വളെളര  ലറാഘവമതറാടുകൂടടിയറാണസ.  രറാജദതസ

നടിലനടില്ക്കുന്ന  നടിയമേങ്ങളയ  സുപ്രസ്പീയ  മകറാടതടി  വടിധടികളയ  ഏളതറാരു

ഗവണ്ളമേന്റെടിനയ  ബറാധകമേറായടിട്ടുള്ള  കറാരദങ്ങളെറാണസ.  ആ  നടിയമേങ്ങളളെയുയ

സുപ്രസ്പീയ  മകറാടതടി  വടിധടികളളെയുയ  കറാറ്റടില്  പറതടിളക്കറാണസ  ഒരു

ഗവണ്ളമേന്റെടിനയ  പ്രവരതടിക്കറാന്  സറാധദമേല  എന്നുള്ള  കറാരദയ  അമദഹയ

മേനസടിലറാക്കണയ.  ഇമപ്പെറാളതളന്ന  സ്കൂളകളെടില്  അധദറാപക

നടിയമേനതടിനമവണടി  അളളഡസ്വസസ  ളചയ  5000  മപരക്കസ  കഴടിഞ്ഞ  ആറു
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മേറാസമേറായടി  നടിയമേനയ  നല്കടിയടിടടില.  യു.ഡടി.എഫസ.  ഗവണ്ളമേന്റെസ  കറാലതസ

22058 പുതടിയ  മപറാസകളെറാണസ  കടിമയറ്റസ  ളചയതസ.  പടിന്വറാതടില്

നടിയമേനങ്ങളയ  കണ്സളടന്സടി  നടിയമേനങ്ങളയ  തറാലറാലടിക  നടിയമേനങ്ങളയ

വദറാപകമേറാകുന്നു  എന്നുള്ള  പരറാതടികള  ഇന്നസ  ററാങസ  മഹറാളമഡഴസ  മേറാത്രമേല

മകരളെതടിളല  എലറാ  ജനങ്ങളയ  ഉറളക്കപ്പെറയുന്ന  ഒരു  കറാരദമേറാണസ.

നഷതടിലുള്ള  42  ളപറാതുമമേഖലറാ  സറാപനങ്ങളെടില്  കൂടനടിയമേനതടിനള്ള

നസ്പീക്കയ,  നടിയമേനയ  ചരച  ളചയ്യറാന് മകറാവടിഡസ  മേറാനദണ്ഡങ്ങള ലയഘടിച്ചുള്ള

സറാപനമമേധറാവടികളളട  മയറാഗയ  -  മകറാഴടിമക്കറാടറാണസ.  നഷതടില്

പ്രവരതടിക്കുന്ന  42  ളപറാതുമമേഖലറാ  സറാപനങ്ങളെടില്  അടടിയന്തരമേറായടി

ആളകളളെ  നടിയമേടിക്കണളമേന്നുള്ള  നടിരബനബുദ്ധടിമയറാടുകൂടടിയുള്ള  നസ്പീക്കയ

ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  ഭറാഗത്തു  നടിന്നുണറാകുന്നതസ  ഗഇരവമതറാളട  നമ്മള

കറാണമണ;  മബറാരഡുകളെടിലുയ  മകറാരപ്പെമറഷനകളെടിലുയ  സഹകരണ

സറാപനങ്ങളെടിലുയ തടിരക്കടിടസ സടിരളപ്പെടുതല് നടപടടികളമേറായടി ഗവണ്ളമേന്റെസ

മുമന്നറാട്ടുമപറാകുന്നു.  ചസ്പീഫസ  ളസകടറടിയുളട  ഓഫസ്പീസടില്  നടിയമേന  ഉതരവസ

ഇറക്കടിയതസ  'MINT'  ആണസ.  ആരറാണസ  'MINT'  എന്നുപറയുന്ന  സസ്വകറാരദ

സറാപനയ;  അവരക്കസ  ചസ്പീഫസ  ളസകടറടിയുളട  ഓഫസ്പീസടിലുയ  വദവസറായ
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വകുപ്പുമേനടിയുളട  ഓഫസ്പീസടിലുയ  മേറ്റു  മേനടിമേറാരുളട  ഓഫസ്പീസടിലുളമേറാളക്ക

ആളകളളെ റടിക്രൂടസ ളചയ്യറാനള്ള എന്തധടികറാരമേറാണുള്ളതസ?  ളസകമടറടിയറ്റടിളല

വടിവടിധ  പ്രധറാനളപ്പെട  ഓഫസ്പീസുകളെടില്  'MINT'  എന്നു  പറയുന്ന  സസ്വകറാരദ

റടിക്രൂടടിയഗസ  ഏജന്സടിയറാണസ  ആളകളളെ  നടിയമേടിക്കുന്നതസ;  പടിളന്ന

പടി.എസസ.സടി.  എന്തടിനറാണസ?  ഇവടിളട  കടുയളവടസ  നടക്കുകയറാണസ.

ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  കറാലറാവധടി  അവസറാനടിക്കറാന്  മപറാകുന്നമതറാടുകൂടടി

മകരളെതടിളല  സരക്കറാര/അരദ്ധസരക്കറാര  സറാപനങ്ങള,   മബറാരഡുകള,

മകറാരപ്പെമറഷനകള  തുടങ്ങടി  എലറായടിടത്തുയ  വദറാപകമേറായ  മതറാതടിലുള്ള

പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങള  നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നു;  കണ്സളടന്സടി

നടിയമേനങ്ങള നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നു;  ഇലകടിസടിറ്റടി മബറാരഡസ മപറാളലയുള്ള

സലങ്ങളെടില്  ആമരറാടുയ  മചറാദടിക്കറാളത  ധറാരറാളെയ  നടിയമേനങ്ങള  നടക്കുന്നു.

50000  മപരക്കസ  മജറാലടി  ളകറാടുത്തുളവന്നസ  പറയുന്നു.  എവടിളടയറാളണന്നസ

എനടിക്കറടിയടില.  തറാലറാലടിക  നടിയമേനങ്ങളയ  കരറാര  നടിയമേനങ്ങളയ

ഇഷക്കറാരക്കുയ സസ്വന്തക്കറാരക്കുയമവണടി മേറാത്രയ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രകടിയയറാണസ

മകരളെതടില്  നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ.  എളന്റെ  കയ്യടില്  ഒരു  കത്തുണസ.

(കതസ ഉയരതടിക്കറാണടിച്ചു) മകരളെറാ മസറ്റസ ചലചടിത്ര അക്കറാദമേടി  ളചയരമേറാന്
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ശസ്പീ. കമേല്  സറായസറാരടികകറാരദ വകുപ്പുമേനടി ശസ്പീ. എ. ളക. ബറാലനസ 17-08-

2020-ല് നല്കടിയ കതറാണസ എളന്റെ കയ്യടിലുള്ളതസ. അക്കറാദമേടിയുളട ളഡപബ്യൂടടി

ഡയറക്ടര,  മപ്രറാഗ്രറായ  മേറാമനജര  എന്നസ്പീ  തസടികകളെടിമലക്കുള്ള  നറാലസ  കരറാര

ജസ്പീവനക്കറാളര  സടിരപ്പെടുതറാനള്ള  കതറാണസ.  തറാലറാലടിക  ജസ്പീവനക്കറാരറായടി

പണടിളയടുക്കറാന്  തുടങ്ങടിയടിടസ  മുഖദമേനടി  പറയുന്നതുമപറാളല  പതസ

വരഷളമേറാന്നുയ  ആയടിടടില,  ളവറുയ  നറാലുവരഷയ  മേറാത്രയ;  ഇഇ  സരക്കറാരടിളന്റെ

കറാലത്തുതളന്ന  കരറാറടടിസറാനതടില്  നടിയമേടിക്കളപ്പെടവരറാണസ.  ശസ്പീ.

കമേലടിളന്റെ  കതടിളല  പ്രധറാനളപ്പെട  കറാരദങ്ങള  ഞറാനടിവടിളട

ചൂണടിക്കറാണടിക്കുകയറാണസ.   ''ഇടതുപക്ഷ  അനഭറാവടികളയ  പുമരറാഗമേന

മൂലദങ്ങളെടിലൂന്നടിയ സറായസറാരടിക പ്രവരതന രയഗതസ നടിലളകറാള്ളുന്നവരുമേറായ

പ്രസ്തുത  ജസ്പീവനക്കറാളര  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ  ചലചടിത്ര  അക്കറാദമേടിയുളട

ഇടതുപക്ഷ സസ്വഭറാവയ  നടിലനടിരത്തുന്നതടിനസ  സഹറായകരമേറായടിരടിക്കുയ''  എന്നസ

ഒരു കതസ എഴുതടിയടിരടിക്കുകയറാണസ. ആ കതസ ഞറാന് അമങ്ങക്കസ തരറായ. 

വദവസറായവയ  മസറാരട്സുയ  യുവജനകറാരദവയ  വകുപ്പുമേനടി

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പടി  .    ജയരറാജന്  ):  ബഹുമേറാനളപ്പെട പ്രതടിപക്ഷ മനതറാമവ,  ഇതരയ

ഒരു  കതസ  ഒരറാള  ളകറാടുത്തു.  അതുയ  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റുമേറായടി  എന്തറാണസ
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ബനയ? 

ശസ്പീ  .    രമമേശസ  ളചന്നടിതല:  ചലചടിത്ര  അക്കറാദമേടിയുളട

ളചയരമേറാനറായടിരടിക്കുന്ന വദകടി ഇഇ ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ കറാലതസ നറാലുമപളര

നടിയമേടിചസ  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ  അവര  ഇടതുപക്ഷ

അനഭറാവടികളെറായതുളകറാണറാണസ.  ചലചടിത്ര  അക്കറാദമേടിയുളട  ഇടതുപക്ഷ

സസ്വഭറാവയ  നടിലനടിരതറാന്  ഇതസ  അനടിവറാരദമേറാളണന്നസ  പറഞ്ഞറാണസ  കതസ

ളകറാടുക്കുന്നതസ.  ഇതറാണസ  നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ.  അതടിനസ  മേനടി

എഴുതടിയതസ 'examine and put up' എന്നറാണസ. മേനടി സലതടില, മകറാവടിഡസ

ബറാധടിചതുകറാരണയ അമദഹയ എതടിയടില. ഭരണഘടന ളതറാടസ സതദയ ളചയ

ഒരു  മേനടി  അതസ  പരടിമശറാധടിക്കറാനറായടി  ഏരപ്പെറാടസ  ളചയ്യുകയറാണസ.

ഇതുമപറാളലയറാണസ  നടിയമേനങ്ങളളെലറായ  നടക്കുന്നതസ.  ബഹുമേറാനളപ്പെട

മുഖദമേനടി  പറഞ്ഞു;  പതസ  വരഷയ  കഴടിഞ്ഞവളരയറാണസ;  നറാലുവരഷയ

കഴടിഞ്ഞടിമടയുള. ഒരു ഉദറാഹരണയ മേറാത്രമേറാണസ ഞറാന് ചൂണടിക്കറാണടിക്കുന്നതസ.

ഇതുമപറാളലയറാണസ  ഇന്നസ  ഗവണ്ളമേന്റെസ  ഓമരറാ  ആളകമളെയുയ  വടിവടിധ

സറാപനങ്ങളെടില്  നടിയമേടിച്ചുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ.  പ്രസ്പീതടിമയറാ  മഭദമമേറാ

പക്ഷപറാതമമേറാ  കൂടറാളത  നടിഷസ പക്ഷമേറായടി  ഭരണയ  നടത്തുളമേന്നസ
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സതദപ്രതടിജറാ  വറാചകയ  ളചറാലടി  അധടികറാരതടില്  വന്നടിട്ടുള്ള  ഒരു

ഗവണ്ളമേന്റെടിനയ ഇതസ ഭൂഷണമേല എന്നുള്ളതസ നമ്മള കറാമണണ കറാരദമേറാണസ.

ചലചടിത്ര  അക്കറാദമേടി  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)-ളന്റെ  മപറാഷകസയഘടനയല.

സയസറാന  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  പണയളകറാണസ  പ്രവരതടിക്കുന്ന  ഒരു

സറാപനമേറാണസ.  അതുളകറാണസ  നദറായതടിളന്റെയുയ  നസ്പീതടിയുളടയുയ

നടിയമേതടിളന്റെയുയ അടടിസറാനതടില് മവണയ ഇവടിളട പ്രവരതടിക്കറാന്. ഇഇ

സടിരളപ്പെടുതല്  മേറാമേറാങതടിളന്റെ  ഒരു  ഭറാഗമേറായടി  മേറാത്രയ  ഞറാന്  ഇതസ

ചൂണടിക്കറാണടിക്കറാനറാഗ്രഹടിക്കുന്ന  കറാരദമേറാണസ.  എലറാ  വകുപ്പുകളെടിലുയ

തകൃതടിയറായടി  നടിയമേനങ്ങള  നടക്കുന്നു.  സുപ്രസ്പീയ  മകറാടതടി  വടിധടിമയയുയ

ഭരണഘടനമയയുയ  കറാറ്റടില്  പറതടിളക്കറാണറാണടിതസ.  കടിലയടില്  കരറാര/

ദടിവസമവതനക്കറാരറായടി  പത്തുമപളര  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ  സയബനടിച

ഫയല് എളന്റെ കയ്യടിലുണസ.  ലക്ചറര,  അസടിസടിയഗസ  ഡടി.റ്റടി.പടി.  ഓപ്പെമററ്റര,

മേളടടി  ടറാസസ  വരക്കര  തുടങ്ങടിയ  പതസ  മപളരയറാണസ  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ.

ഫയല്  നടിയമേ  വകുപ്പെടില്  അയചമപ്പെറാള,  അവര  ഫയലടില്  എഴുതടിയതസ

സുപ്രസ്പീയ  മകറാടതടി  വടിധടിളക്കതടിരറാണസ;  നടിയമേവടിരുദ്ധമേറാണസ;  പ്രസടിദ്ധമേറായ

ഉമേറാമദവടി മകസടിളല വടിധടി ഉദ്ധരടിച്ചുളകറാണറാണസ നടിയമേവകുപ്പെസ ഇതസ ഫയലടില്
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മരഖളപ്പെടുതടിയതസ.  തമദശ  സസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടിയുയ  ധനകറാരദ

വകുപ്പുമേനടിയുയ  ഇതടിളനതടിരറായടി  എഴുതടി.  എന്നടിട്ടുയ  മേനടിസഭറാ

മയറാഗതടില്വചസ മേനടിസഭ തളന്ന അയഗസ്പീകറാരയ നല്കുകയുണറായടി.  ഇവടിളട

പ്രസകമേറായ  ഒരു  മചറാദദയ  നടിയമേവടിരുദ്ധമേറായുയ  സുപ്രസ്പീയ  മകറാടതടി

വടിധടിളക്കതടിരറായുയ  പ്രവരതടിക്കറാന്  ഗവണ്ളമേന്റെടിനസ  അവകറാശമുമണറാ?

കടിലയടില് മേറാത്രമേല,  വദവസറായ വകുപ്പെടിനസ കസ്പീഴടിലുള്ള മകരളെ ബബ്യൂമററാ ഓഫസ

ഇന്ഡസ്ട്രേടിയല്  ളപ്രറാമമേറാഷന്,  തമദശ  സസ്വയയഭരണ  വകുപ്പെടിനകസ്പീഴടിളല

ഗ്രറാമേപഞറായത്തുകള,  ജലവടിഭവ  വകുപ്പെസ,  സറായസറാരടിക  വകുപ്പെസ,

വടിമനറാദസഞറാര  വകുപ്പെസ  തുടങ്ങടിയ  വകുപ്പുകളെടിളലലറായ  സടിരനടിയമേനങ്ങള

തകൃതടിയറായടി   നടതടിളക്കറാണടിരടിക്കുന്നു.  എലറായടിടത്തുയ ഇഇ ളചയ്യുന്നതസ

ശരടിയളലന്നസ  നടിയമേ  വകുപ്പെസ  ഫയലടിളലഴുതുകയുയ  ളചയ്തു.  വടിചടിത്രമേറായ

കറാരദങ്ങളെറാണസ  ഇഇ  സരക്കറാരടിളന്റെ  കറാലതസ  നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ.

നടിയമേവടിരുദ്ധമേറാളണന്നസ  ഉറപ്പുവരുതടിയമശഷവയ  അതുതളന്ന

ളചയ്തുളകറാണടിരടിക്കുന്നു.  സസ്വന്തക്കറാളരയുയ  ബന്ധുക്കളളെയുയ  യറാളതറാരു

തതസ്വദസ്പീക്ഷയുമേടിലറാളത മപറാസസ ളചയ്തുളകറാണടിരടിക്കുന്നു.  അതടിനകതസ പറാരടടി

തറാല്പരദങ്ങള  മേറാത്രമേറാണുള്ളതസ.   ബഹുമേറാനളപ്പെട  വദവസറായ  വകുപ്പുമേനടി
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ആമലറാചടിക്കണയ, ഇക്കറാലതസ കടിന്ഫ്രയടില് ഉന്നത തസടികകളെടിമലയ്ക്കസ കുമറ

നടിയമേനങ്ങള  നടന്നു.   എലറായ  പറാരടടിക്കറാരക്കുയ  ബന്ധുക്കളക്കുയമവണടി

മേറാത്രമുള്ള  നടിയമേനങ്ങളെറായടിരുന്നു.   കടിന്ഫ്ര  ജൂനടിയര  മേറാമനജര  മകറാ-

ഓരഡടിമനഷന്  തസടികയടില്  ളഷറാരണ്ണൂര  എയ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  പടി.  ളക.

ശശടിയുളട  മേകന്  രറാഹടിലടിനറാണസ  നടിയമേനയ  ലഭടിചതസ.  ഇഇ

തസടികയടിമലയ്ക്കറാവശദമേറായ  പ്രവൃതടിപരടിചയയ  അമദഹതടിനടില.

അസടിസന്റെസ  മേറാമനജര  മകറാ-ഓരഡടിമനഷന്  തസടികയടില്  ആന്തൂര

മുനടിസടിപ്പെറാലടിറ്റടിയടിളല  കഇണ്സടിലറുയ  മേനടിയുളട  ഏറ്റവയ  അടുത

സുഹൃത്തുമേറായ   എ.  കണ്ണളന്റെ  മേകന്  നടിഖടിലടിനറാണസ  നടിയമേനയ  ലഭടിചതസ.

തളെടിപ്പെറമസ  മബറാക്കസ  ളസകടറടിയറായടിരുന്ന  നടിഖടിലടിനസ  മവണത്ര

മയറാഗദതയടില.  ളഡപബ്യൂടടി  മേറാമനജര  മപഴണല്  ആന്റെസ  അഡടിനടിമസ്ട്രേഷന്

തസടികയടില്  യു.എസസ.  രറാഹുലടിനറാണസ  നടിയമേനയ  ലഭടിചതസ.  റടിയറാബടിളന്റെ

ളചയരമേറാനയ  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)  പ്രവരതകനയ  ഇന്നളത  മുഖദമേനടി

ളളവദബതടി  വകുപ്പുമേനടിയറായടിരുന്നമപ്പെറാള  അഡസ്പീഷണല്  ളളപ്രവറ്റസ

ളസകടറടിയുമേറായടിരുന്ന  ശശടിധരന്  നറായരുളട  മേകളളട  ഭരതറാവമേറാണസ  യു.

എസസ.  രറാഹുല്.  വടിചടിത്രമേറായ ഒരുകറാരദയ  കൂടടി  ഇഇ നടിയമേനതടിലുണറായടി.
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28.5.2019-നസ ഇഇ തസടികയടിമലയ്ക്കസ ആദദയ മനറാടടിഫടിമക്കഷന് വന്നമപ്പെറാള

രറാഹുല്  അമപക്ഷടിചടിരുന്നടില.   അതുകറാരണയ  ഇന്റെരവബ്യൂ  മേരവടിപ്പെടിച്ചു.

08.05.2020-ല്  വസ്പീണ്ടുയ  അമപക്ഷ  ക്ഷണടിച്ചു.  അതടിലുയ  ഒരു

മേറടിമേറായമുണറായടി.  ആദദ മനറാടടിഫടിമക്കനടില് മേടിനടിമേയ 10 years experience

in  HRM  എന്നറാണസ  നടിഷ്കരഷടിചടിരുന്നതസ.  പളക്ഷ  രറാഹുലടിനസ

മയറാഗദതയടിലറായടിരുന്നതടിനറാല്  രണറാമേളത  മനറാടടിഫടിമക്കഷനടില്

minimum  10 years of relevant  experience  എന്നസ മയറാഗദത തടിരുതടി,

നടിയമേനയ ലഭടിച്ചു.  അസടിസന്റെസ മേറാമനജര ളടകടിക്കല് സരവ്വസ്പീസസ തസടികയടില്

അപരണ്ണ പടി.ളക.-യ്ക്കറാണസ നടിയമേനയ കടിടടിയതസ. ഇടതുപക്ഷ സഹയറാത്രടികനയ

എ.ളക.ജടി.സടി.ടടി.എ. യുളട  മുന്മനതറാവമേറായ  ളപ്രറാഫ.  കറാരതടിമകയന്

നറായരുളട മേകളക്കറാണസ നടിയമേനയ.   എളന്റെ ളളകയടില് ഇനടിയുയ ലടിസണസ.

ഞറാന്  എലറായ  വറായടിക്കുന്നടില.   ഇടതുപക്ഷ  സഹയറാത്രടികരക്കുയ

പറാരടടിമനതറാക്കനറാരക്കുയ  അവരുളട  ബന്ധുക്കളക്കുയ  ഓമരറാ  സരക്കറാര

സറാപനങ്ങളെടിലുയ  കടിന്ഫ്രയടക്കമുളെളെ  വദവസറായ  വകുപ്പെടിളല

സറാപനങ്ങളെടിലുയ  തകൃതടിയറായടി  നടിയമേനങ്ങള  നടതടിളക്കറാണടിരടിക്കുന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കടിനസ ളചറുപ്പെക്കറാരക്കസ ഇവടിളട മജറാലടി കടിടറാളത കഷളപ്പെടുമമറാള
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അവരുളട  കണ്ണുനസ്പീളരറാപ്പെറാന്  കഴടിയറാളതയടിരടിക്കുന്ന  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെസ

സസ്വന്തക്കറാരക്കുയ  ബന്ധുക്കളക്കുയമവണടി  മേറാത്രയ  നടിയമേനങ്ങള  നടത്തുന്നു.

കഴടിഞ്ഞ യു.ഡടി.എഫസ. സരക്കറാര.....

മുഖദമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണററായടി  വടിജയന്):  മനരളത  പറയുമമറാള

ചലചടിത്ര അക്കറാദമേടിയുളട കറാരദയ പറഞ്ഞമലറാ. അതടില് മേനടിയുളട റടിമപ്പെറാരടസ

മചറാദടിച്ചുളവന്നുളെളെ ഭറാഗയ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞു.  അതടിനമശഷമുള്ളതസ  അങ്ങയുളട

ളളകയടില്  ചടിലമപ്പെറാഴുണറാകുയ.  മേനടി  അതടില്  പടിന്നസ്പീളടഴുതടിയതസ  ആ

പരടിഗണനയനസരടിചല സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ എന്ന കറാരദയ പറഞ്ഞുളകറാണസ

ഒഴടിവറാക്കുകയറാണസ ളചയതസ.  അവളര സടിരളപ്പെടുതടിയടിടടില.

 ശസ്പീ  .    രമമേശസ  ളചന്നടിതല:  ഇങ്ങളനയറാണസ  ഓമരറാ  ആളകളയ

സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതടിനള്ള  മേറാനദണ്ഡയ  കണക്കറാക്കളപ്പെടുന്നുളവന്നുള്ളതറാണസ

ഞറാന്  പറഞ്ഞതസ.  അതറാണസ  നടക്കുന്നതസ.   ശസ്പീ.

കമേലടിളനമപ്പെറാളലളയറാരറാളക്കസ  ഇളതഴുതറാന്  അറടിയറാതളതറാന്നുമേലമലറാ.

എനടിക്കുയ  അറടിയുന്ന  ആളെറാണസ  കമേല്.  വടിഖദറാതനറായ  ഒരു

സയവടിധറായകനറാണസ.  ഇങ്ങളനളയഴുതടിയറാമല സടിരനടിയമേനയ ലഭടികളവന്നസ

മബറാദ്ധദമുളെളെതുളകറാണറാണസ  അമദഹളമേഴുതടിയതസ,   കടിടടിയടില  എന്നുള്ളതസ



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

46

മവളററാരു  കറാരദയ.  ഇവടിളട  ഇഇ  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  കറാലതസ

ളചമയ്യണളതങ്ങളനയറാളണന്നസ  മബറാദ്ധദളപ്പെടതുളകറാണറാണസ  അമദഹയ

എഴുതടിയതസ.  അങ്ങയുളട  വകുപ്പെറായ  ളഎ.ടടി.  വകുപ്പെടിലമല  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്

തറാല്ക്കറാലടിക നടിയമേനങ്ങള നടക്കുന്നതസ. ളഎ.ടടി. വകുപ്പെടിളല നടിയമേനങ്ങളളെ

സയബനടിചസ  അമനസ്വഷടിക്കറാന്  ഒരു  കമ്മടിറ്റടിളയ  നടിമയറാഗടിച്ചു.  എന്തറാണസ

അതടിളന്റെ റടിസളടസ;  റടിമപ്പെറാരടസ  കടിടടിമയറാ?  ആ നടിയമേനങ്ങളളെ സയബനടിചസ

എന്തസ  നടപടടിയറാണസ  എടുതതസ?  ളഎ.ടടി.  വകുപ്പെടില്  അങ്ങയുളട  മുന്

പ്രടിന്സടിപ്പെല്  ളസകടറടിയറായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങര  നടതടിയടിട്ടുള്ള

ഓമരറാ  നടിയമേനങ്ങളളെ  സയബനടിച്ചുയ  ആമക്ഷപങ്ങളണസ.  അങ്ങളനയറാണസ

അതടിളനപ്പെറ്റടി  പരടിമശറാധടിക്കറാന്  അളങ്ങറാരു  കമ്മടിറ്റടിളയ  നടിമയറാഗടിചതസ.

പതറായ ക്ലറാസുകറാരടിയറായ സസ്വപ്ന സുമരഷടിനസ ഉയരന്ന ശമളെതടില് നടിയമേനയ

കടിടടിയ കറാരദയ ഇവടിളട പറഞ്ഞു.  ഇതുമപറാളല എത്രമയറാ ആളകളളെ ളഎ.ടടി.

വകുപ്പെടില്  ളഎ.ടടി.  ളഫമലറാമേറാരറായടി.....,  മുഖദമേനടിയുളട  ളഫമലറാ  ആയടി

ഒരറാളളെ  നടിയമേടിച്ചു.   ളഎ.ടടി.  ളഫമലറാ  ആയടി  വടിവടിധ  ളഎ.ടടി.

സറാപനങ്ങളെടില് നടിയമേനയ നടതടിയതടിളന സയബനടിചസ അമനസ്വഷടിക്കറാന്

നടിമയറാഗടിച  കമ്മടിറ്റടിയുളട  റടിമപ്പെറാരടസ  അമങ്ങയ്ക്കസ  ലഭടിചടിട്ടുമണറാ?  മേറുപടടി
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പറഞ്ഞ കൂടതടില് അങ്ങസ പറയുളമേന്നസ ഞറാന് കരുതടിളയങടിലുയ പറഞ്ഞടില.

കണ്സളടന്സടി  നടിയമേനങ്ങളയ  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങളയ  ഇവടിളട

വദറാപകമേറായടി നടന്നുളകറാണടിരടിക്കുന്നു.  ധനകറാരദ വകുപ്പെടിളന്റെ ഇന്ളസക്ഷന്

ടസ്പീമേറാണസ  പഠനയ  നടത്തുന്നതസ  എന്നറാണസ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞതസ.  ഇന്ളസക്ഷന്

ടസ്പീമേടിളന്റെ  റടിമപ്പെറാരടസ  ലഭടിചടിട്ടുമണറാളയന്നസ  ബഹുമേറാനളപ്പെട  മുഖദമേനടി

പരടിമശറാധടിക്കണയ.  മേടിന്റെസ  എന്നുപറയുന്ന  ഒരു  സസ്വകറാരദ  ഏജന്സടി

ളസകമടറടിയറ്റടില്  മുഴുവന്  നടിയമേനങ്ങള  നടത്തുന്നു.  ആരറാണടിവളര

ചുമേതലളപ്പെടുതടിയതസ?  ചസ്പീഫസ  ളസകടറടിയുളട  ഒറാഫസ്പീസടില്മപ്പെറാലുയ  മേടിന്റെസ

നടിയമേനങ്ങള നടത്തുന്നു. 22 മപളര അടുത കറാലതസ നടിയമേടിക്കുകയുണറായടി.

പടി.എസസ.സടി.  ററാങസ  ലടിസകള  നടിലനടില്ക്കുമമറാള;  ററാങസ  ലടിസടിളല

ആളകളക്കസ  മജറാലടി  കടിടറാളത  കഷളപ്പെടുമമറാള  ഇവടിളട  മേളറ്ററാരു  കൂടര

വദറാപകമേറായ  മതറാതടില്  സരക്കറാര  സരവ്വസ്പീസടില്  പ്രവരതടിചസ  മജറാലടി

മനടുന്നൂളവന്നുള്ളതറാണസ  യറാഥറാരതദയ.   അനധടികൃത  നടിയമേനവയ

പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങളയ  നടതറാന്  മവണടിയടിടറാണസ  PwC-യുളട

ഓഫസ്പീസസ  ളസകമടറടിയറ്റടില്  തുടങ്ങറാന്  തസ്പീരുമേറാനടിചതസ.  ഇതരയ

കണ്സളടന്സടികള വരുന്നതസ അവരക്കസ ഇഷമുള്ള ആളകളളെ നടിയമേടിക്കറാന്
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മവണടിയറാണസ. പടിന്വറാതടില് നടിയമേനങ്ങളളെക്കുറടിചസ ഞറാന് മുഖദമേനടിക്കസ ഒരു

കതസ നല്കടി.  അമദഹയ വടിശദമേറായ മേറുപടടി നല്കടി.  അമദഹയ പറഞ്ഞതസ

ഇടതുമുന്നണടി  സരക്കറാരടിളന്റെ  കസ്പീഴടില്  മകവലയ  11674  തറാല്ക്കറാലടിക

ജസ്പീവനക്കറാമര  ഉളളവന്നറാണസ.  എന്നറാല്  വടിവരറാവകറാശ  നടിയമേപ്രകറാരയ

വസ്പീണ്ടുയ  അമപക്ഷടിചമപ്പെറാള  അതടില്  പറയുന്നതസ  സറാരക്കസ വഴടി  ശമളെയ

വറാങ്ങുന്ന ജസ്പീവനക്കറാര തളന്ന 117267 മപളരന്നറാണസ.  സറാരക്കസ വഴടിയലറാളത

കണ്സളടന്സടിവഴടിയുയ  കരറാര  അടടിസറാനതടിലുയ മജറാലടി  ളചയസ  ശമളെയ

വറാങ്ങുന്നവര  ഇതടിളന്റെ  ഇരടടിമയറാളെമുണസ.   ഇത്രയധടികയ  പടിന്വറാതടില്

നടിയമേനങ്ങള  മകരളെ  ചരടിത്രതടില്  ഒരു  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ  കറാലത്തുയ

നടന്നടിടടില എന്നുള്ള യറാഥറാരതദയ ഇവടിളട പറയറാന് ഞറാന് ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.

കറാരമക്കറാണതസ ഫറാനടില് തൂങ്ങടിമേരടിച അന എന്ന ളചറുപ്പെക്കറാരളന്റെ കറാരദയ

ഇവടിളട പറഞ്ഞു.  ററാങസ ലടിസടില് വരുന്ന എലറാവരക്കുയ നടിയമേനയ കടിടടിളയന്നസ

വരടില.  വറാസവതടില്  മുഖദമേനടി  പറഞ്ഞതസ  മപറാളലയല,  ഇഇ

ളചറുപ്പെക്കറാരളന്റെ  സടിതടി  വദതദസമേറാണസ.  ററാങസ  ലടിസടില്  77-ാാമേതസ

ററാങ്കുകറാരനറായടിരുന്നു  അന.  അതടിളന്റെ  ഇരടടിമയറാളെയ  മവക്കന്സടികള

നടിലവടിലുണറായടിരുന്ന സമേയതറാണസ അന എന്ന പറാവളപ്പെട ളചറുപ്പെക്കറാരനസ
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ഫറാനടില്  ജസ്പീവടിതയ  അവസറാനടിപ്പെടിമക്കണടി  വന്നതസ.   യു.ഡടി.എഫസ.

ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ കറാലതസ നടതടിയതടിളനപ്പെറ്റടി അങ്ങസ ഇവടിളട പറഞ്ഞമലറാ.

യു.ഡടി.എഫസ.  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന്റെ കറാലതസ പടി.എസസ.സടി.വഴടി ഏറ്റവയ കൂടുതല്

നടിയമേനയ  നടന്ന  കറാലമേറായടിരുന്നു.   ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  സറാപനങ്ങളളെ

പടി.എസസ.സടി.വഴടി നടിയമേനയ നടതറാന് ചടങ്ങളണറാക്കടിയ കറാലമേറായടിരുന്നു.

ഇന്നസ  ആ  സറാഹചരദങ്ങളളെലറായ  കറാറ്റടില്പ്പെറതടിളക്കറാണസ.....,  50000

മപരക്കസ  ളതറാഴടില്  ളകറാടുത്തുളവന്നറാണസ  പറഞ്ഞതസ,  എവടിളട

ളകറാടുത്തുളവന്നറാണസ  പറയുന്നതസ.  നടിങ്ങള  ഒരുവരഷയ  5  ലക്ഷയ  മപരക്കസ

മജറാലടി ളകറാടുക്കുളമേന്നസ പറഞ്ഞു. ശസ്പീ.  നമരന മമേറാഡടി പറഞ്ഞു, ഒരു വരഷയ

ഞങ്ങള  രണസ  മകറാടടി  മപരക്കസ  മജറാലടി  ളകറാടുക്കുളമേന്നസ  പറഞ്ഞു.   രണസ

ഗവണ്ളമേന്റുകളയ  ളതറാഴടില്രഹടിതരറായ  ളചറുപ്പെക്കറാളര  കബളെടിപ്പെടിക്കുന്നു.

ഇഷക്കറാളരയുയ  ബനക്കറാളരയുയ  നടിങ്ങളക്കസ  തറാല്പരദമുള്ളവളരയുയ  മേറാത്രയ

മജറാലടിളക്കടുക്കുന്നു.  അങ്ങളന  സരക്കറാര  സരവ്വസ്പീസടിളന

പറാരടടിക്കുമവണടിയടിട്ടുള്ള  ആയുധമേറാക്കടി  മേറാറ്റടിളയടുക്കുന്ന  ഇഇ

നടപടടിളക്കതടിളര  പ്രതടിമഷധടിച്ചുളകറാണസ;  ഇതസ  ചരച  ളചയ്യറാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചുളകറാണസ ഞറാനയ എളന്റെ പറാരടടിയുയ വറാക്കഇടസ ളചയ്യുകയറാണസ.
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(ഗവണ്ളമേന്റെസ നടിലപറാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ ശസ്പീ. രമമേശസ ളചന്നടിതലയുയ

അമദഹതടിളന്റെ പറാരടടിയടില്ളപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭ വടിടസ പുറത്തുമപറായടി.)

മഡറാ  .    എയ  .    ളക  .    മുനസ്പീര:  സര,  അവടിളട തറാലടിളക്കടസ  ഇവടിളട പറാലുകറാചസ;

ഇവടിളട  പറാലുകറാചസ  അവടിളട  തറാലടിളക്കടസ.  അവടിളട  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനയ,

ഇവടിളട  സടിരളപ്പെടുതല്;  ഇവടിളട  സടിരളപ്പെടുതല്,  അവടിളട  പടിന്വറാതടില്

നടിയമേനയ.  മകരളെ  സയസറാന  ളളലബ്രറടി  കഇണ്സടിലടില്  60  തറാല്ക്കറാലടിക

ജസ്പീവനക്കറാളര സടിരളപ്പെടുതടിയ നടപടടി ളളഹമക്കറാടതടി ഡടിവടിഷന് ളബഞസ മസ

ളചയ്തു. അതുമേറായടി ബനളപ്പെട മകസസ നല്കടിയ പടി.എസസ.സടി. ററാങസ മഹറാളമഡഴസ

പറഞ്ഞ  ഒരു  കറാരദമുണസ.  മേരണളപ്പെട  ഒരറാളക്കസ  മുന്കറാല  പ്രറാബലദമതറാടുകൂടടി

നടിയമേനയ നല്കുകയുയ തുടരന്നസ അമദഹതടിളന്റെ സഹധരമ്മടിണടിക്കസ സമേറാശസ്വറാസ

നടിയമേന വദവസയടില് എല്.ഡടി.സടി.  ആയടി നടിയമേനയ നല്കുകയുയ ളചയ ഒരു

വടിവറാദളതക്കുറടിചറാണസ  അവര  പറഞ്ഞതസ.  മേരണളപ്പെടയറാളളെവളര

സടിരളപ്പെടുതടിയ....  ഗവണ്ളമേന്റെസ  പറയുകയറാണസ  ഞങ്ങളെറാളരയുയ

സടിരളപ്പെടുതടിയടിടടിളലന്നസ.  ളളലബ്രറടി  കഇണ്സടിലടില്  എലറാ  നടിയമേനങ്ങളയ

പടി.എസസ.സടി.ക്കസ  വടിടണളമേന്നുയ നടിയമേനങ്ങള ഒരുസമേയതസ പടി.എസസ.സടി.വഴടി

നടപ്പെടിലറാക്കടിയറാല്  അതടിളന്റെ  തുടരനടിയമേനങ്ങള  പടി.എസസ.സടി.വഴടി  മേറാത്രമമേ

നടതറാന്  പറാടുളെളൂ  എന്നറാണസ  നടിയമേയ.  ആ  നടിയമേയ  നടിലനടില്ളക്കയറാണസ
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ളളലബ്രറടി  കഇണ്സടിലടില്  60  മപരക്കസ  സടിരനടിയമേനയ  നല്കുന്ന

സടിതടിവടിമശഷമുണറായതസ. 

ഇവടിളട  സ്കൂളമേറായടി  ബനളപ്പെടസ  പറഞ്ഞു.  ഇതസ  എലറാവരക്കുയ  കടിട്ടുളമേന്നസ

പറയുന്നു.  പളക്ഷ,  എലറാവരക്കുയ  കടിട്ടുമമറാള  ചടില  ആളകളക്കസ  പ്രമതദകമേറായടി

കടിട്ടുന്നതസ  എങ്ങളനളയന്നുളെളെതസ  മേനസടിലറാകുന്നടില.  ഓപ്പെണ്  സ്കൂളെടിളല

നടിയമേനങ്ങള  സടിരളപ്പെടുതടിയതടില്  ഒരറാള  എസസ.എഫസ.ളഎ.-യുളട  ജടിലറാ

ഭറാരവറാഹടിയുയ  മേളറ്ററാരറാള  ഡടി.ളളവ.എഫസ.ളഎ.-യുളട  സയസറാന  മനതറാവടിളന്റെ

സമഹറാദരടിയുമേറാണസ.  അങ്ങളന  കൃതദമേറായടി  ഇഇ  ആളകളതളന്ന

സടിരനടിയമേനങ്ങളെടിമലക്കസ കടന്നുവരുന്നതസ എങ്ങളനയറാണസ? കടിലയടില് 2015-ളല

എകടികബ്യൂടസ്പീവസ കമ്മടിറ്റടി മയറാഗതടിളലടുത തസ്പീരുമേറാനപ്രകറാരയ ഇനടി വരുന്ന എലറാ

ഒഴടിവകളയ  പടി.എസസ.സടി.ക്കസ  വടിടറാന് തസ്പീരുമേറാനടിചടിരുന്നു.  ഇത്രയുയ  കറാലമേറായടിട്ടുയ

എത്ര മപരക്കസ പടി.എസസ.സടി.വഴടി ളമേമമ്മറാ അയചടിട്ടുണസ? ഇമപ്പെറാഴുയ അവടിളടവരുന്ന

ഒഴടിവകള ളളധരദപൂരവ്വയ പടി.എസസ.സടി.-യ്ക്കസ  വടിടറാനളെളെ ചങ്കൂറ്റയ ഇഇ ഗവണ്ളമേന്റെസ

കറാണടിക്കുന്നടില. 

ളകല്മട്രൈറാണടിളന്റെ കറാരദയ ഇവടിളട സൂചടിപ്പെടിച്ചു. ളകല്മട്രൈറാണടിളന്റെ തസ്പീരുമേറാനയ

വന്നതസ  03.01.2021-ല്  ആണസ.  ളതരളഞ്ഞടുപ്പെസ  അടുക്കുമമറാമഴക്കുയ

സടിരനടിയമേനവയ  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനവയ  വളെളര
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ശകമേറായടിളക്കറാണടിരടിക്കുകയറാണസ.  ളകല്മട്രൈറാണടില്  296  ആളകളളെയറാണസ

സടിരളപ്പെടുതടിയടിരടിക്കുന്നതസ. സളളപമകറായടില് അസടിസന്റെസ ളസയടില്സസ മേറാനടിളന്റെ

ററാങസ ലടിസസ നടിലനടില്ക്കുന്നുണസ.  

വദവസറായവയ  മസറാരട്സുയ  യുവജനകറാരദവയ  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പടി  .

ജയരറാജന്):  സര,  ളകല്മട്രൈറാണടില് സടിരളപ്പെടുതടിയ  296  മപര യു.ഡടി.എഫസ.

ഭരണകറാലതസ നടിശയടിചടിട്ടുളെളെവരറാളണന്നസ മേറാത്രമേല, 15-20 ളകറാലമേറായടി മജറാലടി

ളചയ്യുന്നവരുമേറാണസ.  അതടില് കലദറാണയ കഴടിചസ കുടുയബജസ്പീവടിതയ നയടിക്കുന്നവരുയ

സസ്പീകളളമേറാളക്കയുണസ.  അവളരളയലറായ  പടിരടിച്ചുവടിടണളമേന്നറാമണറാ  നടിങ്ങള

ആവശദളപ്പെടുന്നതസ?

മഡറാ  .    എയ  .    ളക  .    മുനസ്പീര:  ഇവടിളട നടിങ്ങള നദറായസ്പീകരടിചമപ്പെറാള പറഞ്ഞതസ,

അങ്ങളനളയറാന്നുയ സയഭവടിക്കുന്നടില, കഴടിയുന്നത്ര നടിയമേനങ്ങള പടി.എസസ.സടി.വഴടി

നടത്തുന്നു  എന്നറാണസ.  നടിരവധടി  ളചറുപ്പെക്കറാരറാണസ  പടി.എസസ.സടി.യടില്നടിന്നുയ

നടിയമേനയ  ലഭടിക്കറാനറായടി  കറാതടിരടിക്കുന്നതസ.  സളളപമകറായടില്  അസടിസന്റെസ

ളസയടില്സറാന് തസടികയടിമലക്കുളെളെ ററാങസ  ലടിസസ  നടിലനടില്ക്കുന്ന സമേയതറാണസ

തറാല്ക്കറാലടികക്കറാളര സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതസ.  ററാങസ ലടിസസ തയ്യറാററാക്കുന്നതസ എന്തടിനസ

മവണടിയറാണസ?  പടി.എസസ.സടി.  എന്ന  സറാപനയ  പ്രഹസനമേറാമണറാ?

പടി.എസസ.സടി.-വഴടി  പരസ്പീക്ഷ നടതടി  ററാങസ ലടിസസ  തയ്യറാററാക്കടിയതടിനമശഷയ  ഒരു



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

53

വടിഭറാഗളത അവടിളട നടിലനടിരത്തുകയുയ മേറുവശതസ നമ്മുളട ഇഷതടിനനസരടിചസ

കുമറയറാളകളളെ  നടിയമേടിക്കുകയുയ  ളചയ്യുകയറാണസ.  പടി.എസസ.സടി.-യടില്  ഇത്രയുയ

ആളകള കറാത്തുനടില്ക്കുമമറാഴറാണസ,  സയസറാന ചുമേട്ടുളതറാഴടിലറാളെടി  മക്ഷമേനടിധടി

മബറാരഡസ, യുവജന  മക്ഷമേനടിധടി  മബറാരഡസ തുടങ്ങടിയ  സറാപനങ്ങളെടിമലക്കസ

അസടിസന്റെസ,  കറാഷദര  തസടികകളെടിമലക്കറായടി  300  തറാല്ക്കറാലടിക ജസ്പീവനക്കറാളര

സടിരളപ്പെടുതടിയടിരടിക്കുന്നതസ.  പടി.എസസ.സടി.  ലടിസടില്  ഉളളപ്പെടടിട്ടുളെളെ

ളചറുപ്പെക്കറാരുളട ഭറാവടി എന്തറാകുളമേന്നുളെളെതറാണസ. മുഖദമേനടിയുളട ഓഫസ്പീസടില് വറാര

റൂയ,  അതുമപറാളല  മസറാഷദല് മേസ്പീഡടിയ  ഉളളപ്പെളടയുളെളെ  കറാരദങ്ങള  ളളകകറാരദയ

ളചയ്യുന്നതടിനറായടി നടിരവധടി ആളകളളെ നടിയമേടിചടിട്ടുണസ.  സടി-ഡടിറ്റടിളന്റെ മേറവടിലറാണസ

നടിയമേടിചടിരടിക്കുന്നതസ.  അവളര  സടിരളപ്പെടുത്തുന്നതടിനമവണടി  ളസഷദല്  റൂള

തയ്യറാററാക്കടിളകറാണടിരടിക്കുകയറാണസ.  സടി-ഡടിറ്റടില്  15  വരഷമേറായടി  നടിയമേനതടിന

മവണടി  കറാതടിരടിക്കുന്ന  ആളകളെറാണസ  അതടിളനതടിളര  പ്രതടിമഷധടിക്കുന്നതസ.

സടി.ളഎ.റ്റടി.യു.-ക്കറാര  ഉളളപ്പെളടയുളെളെവര  പ്രതടിമഷധയ

മരഖളപ്പെടുതടിയടിരടിക്കുകയറാണസ.  സടി-ഡടിറ്റടില്തളന്ന  കുറചറാളകളക്കസ  മേറാത്രയ

പ്രടിവടിമലജസ കടിട്ടുന്നതസ എന്തുളകറാണറാണസ?  മുഖദമേനടിയുളട ഒറാഫസ്പീസടിളല വറാര റൂയ,

മസറാഷദല് മേസ്പീഡടിയ  എന്നടിവ  ളളകകറാരദയ  ളചയ്യുന്നതുളകറാണസ,  ഗവണ്ളമേന്റെടിളന

പ്രകസ്പീരതടിചസ  പറയുന്ന  കുമറയറാളകളളെ  മേറാത്രയ  നടിയമേടിച്ചുളകറാണസ  അവളര
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സടിരളപ്പെടുതറാന്  ളസഷദല്  റൂള  തയ്യറാററാക്കടിളകറാണടിരടിക്കുകയറാണസ.  ഇഇ

രസ്പീതടിയടിലുളെളെ  സമേസ്പീപനളതയറാണസ  ഞങ്ങള  എതടിരക്കുന്നതസ.  അതുളകറാണസ

ളതരളഞ്ഞടുപ്പെസ  അടുത്തുവരുന്ന  സമേയമേറാകുമമറാള  ധൃതടിപ്പെടിടടിചസ  കുമറയറാളകളളെ

സടിരളപ്പെടുതടി,  കുമറയറാളകളളെ  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനയ  നടതടി

നടിയമേടിക്കുകയറാണസ. 

കറാലടിക്കറ്റസ  യൂണടിമവഴടിറ്റടിയടില്  നടിയമേനങ്ങള  മസ  ളചയടിരടിക്കുകയറാണസ.

യൂണടിമവഴടിറ്റടികള  ചടങ്ങള  മനറാക്കറാളത  ഗറാരഡനരമേറാര  ഉളളപ്പെളടയുളെളെ

തസടികകളെടിമലക്കസ  നടിയമേനയ  നടത്തുകയറാണസ.  ഇതരയ  തസടികകള

പടി.എസസ.സടി.-യ്ക്കസ  വടിടണളമേന്ന  തസ്പീരുമേറാനയ  കറാലടിക്കറ്റസ  യൂണടിമവഴടിറ്റടി

കറാറ്റടില്പ്പെറതടിയടിരടിക്കുകയറാണസ.  ഇമത മേറാതൃകയടില് മേളറ്റലറാ  യൂണടിമവഴടിറ്റടികളയ

നടപ്പെടിലറാക്കടിളകറാണടിരടിക്കുകയറാണസ.  അങ്ങളന  എലറാ  രസ്പീതടിയടിലുയ  പറാവളപ്പെട

ളചറുപ്പെക്കറാരുളട  ഭറാവടി...  എനടിക്കസ  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  നടിമവദനയ

ലഭടിച്ചുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ  ററാങസ  ലടിസടില്  ഉളളപ്പെടടിട്ടുളെളെ  ളചറുപ്പെക്കറാരുമടതറാണസ.

എലറാ ദടിവസവയ നടിമവദനവമേറായടി വരുന്നുണസ.  ററാങസ ലടിസടിളന്റെ കറാലറാവധടി നസ്പീടടി

നല്കണയ,  അളലങടില്  കൂടുതല്  ആളകളളെ  ലടിസടിമലക്കസ  മചരതസ  വലടിയ

ലടിസറാക്കടി  മേറാറ്റണളമേന്നസ  ആവശദളപ്പെട്ടുളകറാണസ  നടിരവധടി  കതസ  ഞറാന്

മുഖദമേനടിക്കസ  ളകറാടുതടിട്ടുണസ. 
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എലറാവളരയുയ  ളപറാതുവടിദദറാഭദറാസ  സറാപനങ്ങളെടിമലക്കസ  ളകറാണ്ടു

വരുന്നതടിനറായടി  വടിദദറാഭദറാസ  സയരക്ഷണ  യജയ  നടക്കുന്നുണസ.  അതടിളന്റെ

ഭറാഗമേറായടി  ധറാരറാളെയ  ഒഴടിവകള  വരുന്നുണസ.  ആ  ഒഴടിവകളക്കനസൃതമേറായടി  ററാങസ

ലടിസസ നടിലവടിലുണസ. ആ ററാങസ ലടിസസ മുഴുവന് exhaust ളചയ്തു. പുതടിയ ററാങസ ലടിസസ

വന്നടിടടില.  ആ ററാങസ ലടിസസ തയ്യറാററാക്കുമമറാള ഭറാവടിയടില് വരറാനളെളെ ഒഴടിവകളളട

സറാധദതകൂടടി  പരടിഗണടിച്ചുളകറാണസ  ററാങസ  ലടിസസ  തയ്യറാററാക്കമണ;  അതടിനസ

ഗവണ്ളമേന്റെസ നല്കടിയടിട്ടുളെളെ നടിരമദശയ എന്തറാണസ? 

ഗവണ്ളമേന്റെടിളന  ളചറുതറാക്കറാനറായടി  ളകറാണ്ടുവന്നടിട്ടുളെളെ  പ്രമമേയമേറാളണന്നസ

നടിങ്ങള  പറഞ്ഞമലറാ;  അല.  നടിങ്ങള  മനരടിടസ  ളചറുപ്പെക്കറാരടില്നടിന്നുയ  ഇതസ

മേനസടിലറാക്കുയ.  തമദശഭരണ  സറാപനങ്ങളെടിമലക്കുളെളെ  ളതരളഞ്ഞടുപ്പെസ  ഫലയ

വച്ചുളകറാണസ  ആരുയ  അഹങരടിമക്കണ  ആവശദമേടില.  അതടിനസ  ളതറാട്ടുമുമ്പുനടന്ന

മലറാകസ സഭ  ഇലക്ഷനടില്  19  സസ്പീറ്റുയ  ജയടിചവരറാണസ  യു.ഡടി.എഫസ.  അതുളകറാണസ

ഇളതറാളക്ക  തറാല്ക്കറാലടിക  പ്രതടിഭറാസമേറാണസ.  ളചറുപ്പെക്കറാര  മുഴുവന്  നടിങ്ങളളട

കൂളടയറാമണറാ  എന്നുളെളെതസ  ളതളെടിയടിക്കുന്ന  ദടിവസങ്ങളെറായടിരടിക്കുയ  വരുന്നതസ

എന്നുകൂടടി  ഓരമ്മളപ്പെടുതടിളകറാണസ  ഇഇ  വടിഷയയ  ചരച  ളചയ്യറാതതടില്

ശകമേറായടി പ്രതടിമഷധടിചസ ഞറാനയ എളന്റെ കക്ഷടിയുയ ഇറങ്ങടിമപ്പെറാകുന്നു.

(ഗവണ്ളമേന്റെസ  നടിലപറാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  മഡറാ.  എയ.  ളക.  മുനസ്പീറുയ
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അമദഹതടിളന്റെ പറാരടടിയടില്ളപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവടിടസ പുറത്തുമപറായടി.)

ശസ്പീ  .    പടി  .    ളജ  .    മജറാസഫസ:  സര,  ശസ്പീ.  ശടിവശങറടിളന പരടിചയളപ്പെടുമതണ

ആവശദമേടില.  ഒമന്നമുക്കറാല്  ലക്ഷയ  രൂപയടില്  കൂടുതല്  ശമളെമുളെളെ  42

നടിയമേനങ്ങളെറാണസ അമദഹയ നടതടിയതസ. അതടിളലറാന്നസ സസ്വപ്ന സുമരഷടിമന്റെതറാണസ.

സസ്വപ്ന പതറായ ക്ലറാസസ  പറാസറായടിടടില.  പളക്ഷ,  അവര വദറാജ ബടി.മകറായ ബടിരുദ

സരടടിഫടിക്കറ്റസ  ഹറാജരറാക്കടി.  പഞറാബടിളല  ളടകടിക്കല്  യൂണടിമവഴടിറ്റടിയടില്

നടിന്നുളെളെ  സരടടിഫടിക്കറ്ററാണസ  ഹറാജരറാക്കടിയതസ.  ടടി  വടിഷയവമേറായടി  ബനളപ്പെടസ

മകസസ  എടുതസ  അമനസ്വഷടിചമപ്പെറാള  അവടിളട  ബടി.മകറായ  മകറാഴസ  ഇളലന്നറാണസ

യൂണടിമവഴടിറ്റടി  രജടിസ്ട്രേറാര  നല്കടിയടിരടിക്കുന്ന  മേറുപടടി.  ആ  സരടടിഫടിക്കറ്റസ

ഹറാജരറാക്കടിയറാണസ  ഒമന്നമുക്കറാല്  ലക്ഷയ  രൂപ  ശമളെമുളെളെ  മജറാലടി

തടടിളയടുതടിരടിക്കുന്നതസ.  ശസ്പീ.  ശടിവശങര  ജയടിലടിലറാണസ.  ഇതരയ  വലടിയ

നടിയമേനങ്ങള നടതറാന് ളഎ.ടടി.  വകുപ്പെടിനസ  അധടികറാരയ ളകറാടുതതസ ആരറാണസ?

അരടി ളവമന്തറാളയന്നസ  മനറാക്കറാന് നറാമലറാ അമഞറാ വളറ്റടുതസ പരടിമശറാധടിചറാല്

മേതടി.  കണ്സളടന്സടി  നടിയമേനങ്ങള  മുഴുവന്  അനധടികൃതമേറാണസ.  ഓമരറാന്നുയ

പരടിമശറാധടിക്കണയ.  എലറാ ഞറായററാഴ്ചയുയ ഞറാന് വസ്പീടടിലുണറാകുയ.  ററാങസ  ലടിസടിളന്റെ

കറാലറാവധടി  പൂരതടിയറാകുന്നതടിനമുമസ  നടിയമേനയ  നടതറാന്  നടപടടി

സസ്വസ്പീകരടിക്കണളമേന്നസ ആവശദളപ്പെട്ടുളകറാണറാണസ ഏറ്റവമേധടികയ ആളകള വരുന്നതസ.
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ററാങസ  ലടിസടില്  ഉളളപ്പെടുന്നതുതളന്ന  വലടിയ  ഭറാഗദമേറാണസ.  തറാല്ക്കറാലടിക

നടിയമേനങ്ങളമേറായടി  ബനളപ്പെടസ  ധറാരറാളെയ  വറാരതകള പത്രതടില് വരടികയറാണസ.

ഇതസ  അമങ്ങയറ്റയ  ളതറ്ററാണസ.  ഗവണ്ളമേന്റെസ  അതസ  തുടരരുതസ.  ററാങസ  ലടിസടിലുളെളെ

ആളകളക്കസ നടിയമേനയ നല്കറാന്....  ഇക്കറാരദതടില് ഡടിപ്പെറാരട്ടുളമേന്റുകള നടപടടി

സസ്വസ്പീകരടിക്കമണ? അതരതടില് നടപടടികള സസ്വസ്പീകരടിക്കറാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചസ

ഞറാനയ എളന്റെ കക്ഷടിയുയ വറാക്കഇടസ നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്ളമേന്റെസ  നടിലപറാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ശസ്പീ.  പടി.  ളജ.  മജറാസഫയ

അമദഹതടിളന്റെ പറാരടടിയടില്ളപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവടിടസ പുറത്തുമപറായടി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപസ  മജക്കബസ:  സര,  ഈ  സരക്കറാര  അധടികറാരതടില്

വന്നതടിനമശഷമുള്ള  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങള  അതടിളന്റെ  ഏറ്റവയ

മമേറാശമേറായ  സന്ദരഭതടിമലയ്ളക്കതടിയടിരടിക്കുകയറാണസ.  "അവസറാന

കറാലളത നടിയമേമനറാത്സവയ, പടി.എസസ.സടി. ററാങ്കുകള മനറാക്കുകുതടി, കരറാര-

ദടിവസകലടിക്കറാളര  തടിരുകടി  സരക്കറാര  സറാപനങ്ങള,  വഴടിവടിട

നടിയമേനങ്ങള,  അചടടി  വകുപ്പെടിലുയ  തടിരുകടിക്കയറ്റയ,  ളക.എസസ.ഇ.ബടി.-യടില്

വഴടിവടിട  നടിയമേനയ  -  പടടികജറാതടി  കമ്മസ്പീഷന്  മകളസടുത്തു,  സറാക്ഷരതറാ

മേടിഷന്  സടിരളപ്പെടുതല്  -  ഇലറാത  തസടികകളെടില്,  പടി.എസസ.സടി.  ററാങസ

ലടിസകളക്കസ  അകറാല  ചരമേയ,  പുറയവറാതടില്  നടിയമേനയ  തകൃതടിയടില്  -
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തകരുന്നതസ അവരുളട സസ്വപ്നങ്ങള"  ഇളതറാളക്ക വടിവടിധ സന്ദരഭങ്ങളെടിലറായടി

ഉയരന്നുവന്ന  വറാരതകളെറാണസ.    ഞങ്ങളെടിവടിളട  ഉന്നയടിചതുമപറാളല

ഉമദദറാഗറാരതടികള നടിയമേനയ ലഭടിക്കുന്നതടിനമവണടി എയ.എല്.എ.-മേറാളരയുയ

മേനടിമേറാളരയുയ രറാഷസ്പീയക്കറാളരയുയ കറാണുകയറാണസ.  പറാവളപ്പെട ളചറുപ്പെക്കറാളര

സയബനടിചസ  ഇളതറാരു  ഗതടിമകടറാണസ.   എയ.എല്.എ.-മേറാളരയുയ

മേനടിമേറാളരയുയ  കണടിട്ടുമവമണറാ  അവരക്കസ  മജറാലടി  ലഭടിക്കറാന്?   അവരുളട

നദറായമേറായ  അവകറാശമേറാണതസ.   ഈ  പടിന്വറാതടില്  നടിയമേനങ്ങള  വഴടി

ളതറാഴടിളലന്ന   പഇരളന്റെ  അവകറാശളതയറാണസ  മചറാദദയ

ളചയ്തുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ.   യുവജനമക്ഷമേ മബറാരഡസ,  സയസറാന ടലബ്രറടി

കഇണ്സടില്,  കടില,  സടി-ഡടിറ്റസ,  വടിവടിധ  മക്ഷമേനടിധടി  മബറാരഡുകള

ഇവയടിളലലറായ  തറാലറാലടിക  ജസ്പീവനക്കറാളര  അനധടികൃതമേറായടി

സടിരളപ്പെടുത്തുകയറാണസ.  പടി.എസസ.സടി.  ററാങസ ലടിസകളെടില് നടിന്നസ നടിയമേനയ

നടതറാതടിരടിക്കുമമറാള  മേറുവശതസ  കണ്സളടന്സടി  നടിയമേനമേറാണസ

നടക്കുന്നതസ.    ഈ  കണ് സളടന്സടി  വഴടി  എത്രമപളരയറാണസ

നടിയമേടിച്ചുളകറാണടിരടിക്കുന്നതസ.  ചടില  ളസഷദല്  ഹറാന്ഡ്സടിളന്റെ

ലടിസടിളലന്നന്നുള്ളതസ   സയബനടിചസ  ബഹുമേറാനളപ്പെട  മുഖദമേനടി  ഇവടിളട
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സൂചടിപ്പെടിച്ചു.   അങ്ങളനയുള്ള  മകസ്സുകളണറാകുയ.  പമക്ഷ  ററാങസ

ലടിസകളള്ളടിടത്തുമപറാലുയ  അനധടികൃത  നടിയമേനങ്ങള  നടക്കുന്നു.   പതസ

വരഷയ വളരളയന്നസ  മേറാനദണ്ഡയ വച്ചു.   പതസ വരഷതടിനമുകളെടില് മജറാലടി

ളചയടിട്ടുള്ളവളര  സടിരളപ്പെടുതറാനള്ള  നയപരമേറായ  തസ്പീരുമേറാനയ

നടിങ്ങളളെടുക്കുന്നുളവന്നസ പറഞ്ഞു.   അതസ ളതറ്ററാണസ.  പതസ വരഷയമപറാലുയ

തടികയറാത പലമരയുയ സടിരളപ്പെടുതടിയടിട്ടുണസ.   ളകല്മട്രൈറാണ്  296  മപളര

നടിയമേടിചടിട്ടുണസ.  മേറ്റസ  പല വകുപ്പുകളെടിലുയ പതസ വരഷതടില് തറാളഴ മജറാലടി

ളചയവളര  സടിരളപ്പെടുതറാന്  മപറാകുന്നു.  മേറാനഷടിക  പരടിഗണന

ളകറാടുക്കണളമേന്നതടിളന  സയബനടിചസ  ഞങ്ങളക്കസ  എതടിരഭടിപ്രറായമേടില.

വടിവടിധ  വടിഷയങ്ങളെടിലറായടി  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  മേറാനഷടിക  പരടിഗണന

നല്കടിയടിട്ടുള്ളവരറാണസ  കഴടിഞ്ഞ  യു.ഡടി.എഫസ.  സരക്കറാര.   അതുളകറാണസ

മേറാനഷടിക പരടിഗണന ളകറാടുക്കുന്നതടില് ഞങ്ങളക്കസ യറാളതറാരു തരക്കവമേടില.

പമക്ഷ ഇവടിളട അളതറാന്നുമേല നടക്കുന്നതസ.    രറാഷസ്പീയ തറാല്പരദയ വച്ചുളകറാണസ

ചടില ആളകളളെ തടിരുകടി കയറ്ററാനള്ള മബറാധപൂരവ്വമേറായ ശമേമേറാണസ ഇവടിളട

നടക്കുന്നതസ.  അങ്ങളന  നടത്തുമമറാള  ലക്ഷക്കണക്കടിനസ  ളചറുപ്പെക്കറാരുളട

ളതറാഴടില്  സറാഹചരദങ്ങളെറാണസ  നഷളപ്പെടുന്നതസ.   അതടിളന  ഒരടിക്കലുയ
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അയഗസ്പീകരടിക്കറാന്  കഴടിയുന്നതല.   പല  ളചറുപ്പെക്കറാരക്കുയ  ളതറാഴടില്

ലഭടിക്കറാളതവരുന്ന  സന്ദരഭതടില്  മേനയളനറാന്തസ  ആത്മഹതദയടിമലയ്ക്കസ

തള്ളടിമപ്പെറാകുന്ന  സറാഹചരദതടിമലയ്ക്കസ  മകരളെയ  എതടിനടില്ക്കുന്നു.   ഈ

സരക്കറാര  ആരക്കുമവണടിയറാണസ  നടില്ക്കുന്നതസ?   ളതറാഴടിലടിലറാത

ളചറുപ്പെക്കറാരക്കുമവണടി  ശബടിക്കുവറാന്   ഈ  സഭയടില്  ഒരു  മേണടികര

മേറാറ്റടിവയ്ക്കറാന്മപറാലുയ  ഗവണ്ളമേന്റെസ  തയ്യറാററാകറാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിക്കുന്നു,

അതസ  നസ്പീതടി  നടിമഷധമേറാണസ.  അതടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ഞറാന്  വറാക്കഇടസ

ളചയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്ളമേന്റെസ നടിലപറാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ ശസ്പീ.  അനൂപസ മജക്കബസ സഭ

വടിടസ പുറത്തുമപറായടി.

സഭവടിടസ  പുറത്തുമപറായ  പ്രതടിപക്ഷറായഗങ്ങള  അല്പസമേയതടിനളെളെടില്

വസ്പീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹറാജരറായടി.) 


