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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ട അഴടിമേതടി

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  സയസമാന  സരക്കമാരടിലന്റെ  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ   ഭമാഗമേമായടി

തൃശ്ശൂര  ജടില്ലയടിലലെെ  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില്  പണടിയുന്ന  ഫമാറടിലന്റെയുയ

ആശുപതടിയുലടയുയ  മേറവടില്   നടതടിയതമായടി  പറയലപ്പെടുന്ന  അഴടിമേതടി

സഭമാനടപടടികള്  നടിരതടിവചഫ്  ചരച  ലചയ്യണലമേന്നമാവശശ്യലപ്പെട്ടഫ്   സരവ്വശസ്പീ

അനടില് അക്കര,  എയ.  ഉമ്മര,  മമേമാന്സഫ് മജമാസഫഫ്,  അനൂപഫ് മജക്കബഫ്  എന്നസ്പീ

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകമാരയ മനമാട്ടസ്പീസഫ് നല്കടിയടിട്ടുണഫ്.  

ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ട അഴടിമേതടി

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .    എ  .    സടി  .    ലമേമായസ്പീന്): സര, സയസമാന

സരക്കമാരടിലന്റെ  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  ഭമാഗമേമായടി  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില്  പണടിയുന്ന

ഫമാറടിലന്റെയുയ  ആശുപതടിയുലടയുയ  മേറവടില്  മുഖശ്യമേനടിയുലട  ഓഫസ്പീസടിലലെെയുയ

ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനടിലലെെയുയ  ഉമദശ്യമാഗസര  അഴടിമേതടി  നടതടിലയന്നമാണഫ്

പ്രമമേയമാവതമാരകന്  ആമക്ഷേപമേമായടി  കുറുപ്പെടില്  എഴുതടി  തന്നടിട്ടുള്ളതഫ്.

മകരളതടിലലെെ  ഭവനരഹടിതരമായ ആളുകള് ആശമയമാടുകൂടടി മനമാക്കടിക്കലണമാര
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പദ്ധതടിയമാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടി.  മകരളതടിലലെെ  ഭവനരഹടിതരയ

ഭൂരഹടിത/ഭവനരഹടിതരമേമായ  മുഴുവന്  ആളുകള്കയ  പ്രമയമാജനലപ്പെടുത്തുക

എന്ന രസ്പീതടിയടിലെെമാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി  ആരയഭടിചതഫ്.   ഇതടിനകയ  250547

വസ്പീടുകള് ഇഇൗ പദ്ധതടിയുലട ഭമാഗമേമായടി പൂരതസ്പീകരടിച്ചുകഴടിഞടിട്ടുണഫ്. ഇതടിലന്റെ

ഒന്നമായഘട്ടയ  പൂരതസ്പീകരടിക്കമാത  ഭവനങ്ങളുലട  പൂരതസ്പീകരണമേമായടിരന,

അതഫ്  97%  പൂരതസ്പീകരടികകയുയ  ഭൂമേടിയുള്ള ഭവനരഹടിതരലട  പദ്ധതടിയുലട

ഭമാഗമേമായ  ഭവനങ്ങളുലട  നടിരമ്മമാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ബഹുഭൂരടിപക്ഷേവയ

പൂരതടിയമാകകയുയ  ചടിലെെതഫ്  നടനവരടികയുമേമാണഫ്.  ഭൂരഹടിതരയ/

ഭവനരഹടിതരമേമായ  ആളുകള്കള്ള  ആറഫ്   ഫമാറ്റുകള്   ഇമപ്പെമാള്

പൂരതസ്പീകരടിച്ചു.  വടിവടിധഘട്ടങ്ങളടിലെെമായടി  57  പദ്ധതടികള്  ഇമപ്പെമാള്

നടപ്പെമാക്കടിലക്കമാണടിരടികകയമാണഫ്.   250547  വസ്പീടുകള്ക്കഫ്  പുറലമേ  15000

കുടുയബങ്ങള്കകൂടടി  2021  മേമാരചഫ്  21-നകയ  ഭവനയ  നല്കമാന്  കഴടിയുയ.

അതടിനമാവശശ്യമേമായ  അതടിമവഗതടിലുള്ള  നടിരമ്മമാണ  പ്രവരതനങ്ങള്

നടനലകമാണടിരടികകയമാണഫ്.  രമാജശ്യതടിനമാലക  മേമാതൃകയമാലയമാര

പദ്ധതടിയമാണഫ്  ലലെെഫഫ് മേടിഷന്.  ഗുണമഭമാക്തൃവടിഹടിതയ കൂടമാലതയമാണഫ്  ഇഇൗ

പദ്ധതടി  നടപ്പെമാകന്നതഫ്.  ഇതടിനടിലടയമാണഫ്  ഇഇൗ  പദ്ധതടിയമാലക
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തമാറടടിച്ചുകമാട്ടമാനുള്ള  പരടിശമേങ്ങളുമേമായടി  ചടിലെെയമാളുകള് മുമന്നമാട്ടുവന്നടിട്ടുള്ളതഫ്.

ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന് പദ്ധതടി പ്രധമാനമേനടി ആവമാസഫ്  മയമാജനയുലട വടിഹടിതവയ

സയസമാന സരക്കമാരടിലന്റെ വടിഹടിതവയ തമദ്ദേശ സസ്വയയഭരണ സമാപനങ്ങളുലട

വടിഹടിതവയ കൂടടിമചരന്നതമാണഫ്.  ഒര ഭവനതടിനഫ്  നമാലെെഫ് ലെെക്ഷേയ രൂപയമാണഫ്

ലചലെെവഫ്. ഇഇൗ രസ്പീതടിയടിലെെമാണഫ് ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടിയുലട നടിരവ്വഹണയ ലപമാതുവടില്

നടകന്നതഫ്.  എന്നമാല് ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടിയുലട ഭമാഗമേമായ വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ

140  ഗുണമഭമാകമാക്കള്കള്ള  ഭവന  സമുചയവയ  സസ്പീകള്കയ

കുട്ടടികള്കമുലള്ളമാര  ആശുപതടിയുയ  സഇൗജനശ്യമേമായടി  നടിരമ്മടിച്ചുനല്കമാന്

UAE  Red  Crescent  മുമന്നമാട്ടുവന.  ഇതടിലന്റെയടടിസമാനതടില്  UAE  Red

Crescent  എന്ന  ചമാരടിറബടിള്  സയഘടന   മകരള  സരക്കമാരമേമായടി  ഒര

ലപമാതുധമാരണമാപതതടില്  2019  ജൂലലലെെ  11-നഫ്   ഒപ്പുവചടിരന.  സരക്കമാര

നടിയമേവകുപ്പുകൂടടി കണമശഷമേമാണഫ് ഇഇൗ ധമാരണമാപതതടില് ഒപ്പുവചടിട്ടുള്ളതഫ്.

2016-17-ലലെെ ബഡ്ജറഫ് പ്രസയഗതടില് ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടി പൂരതസ്പീകരടികന്നതഫ്

സയബന്ധടിച  കമാഴ്ചപ്പെമാടഫ്  വശ്യകമേമാക്കടിയടിരന.  ബഡ്ജറഫ്  പ്രസയഗതടിലന്റെ

50-ാം ഖണടികയടില് ഇക്കമാരശ്യയ വശ്യകമേമാക്കടിയടിട്ടുണഫ്. വടിവടിധ ഡടിപ്പെമാരട്ടുലമേന്റെഫ്

സസ്പീമുകലള  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  അടടിസമാനതടില്  സയമയമാജടിപ്പെടികയ.
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മകനമാവടിഷ്കൃത  പദ്ധതടികളുലട  ധനസഹമായയ,  ഭവന  നടിരമ്മമാണതടിനഫ്

മകനസരക്കമാര പ്രഖശ്യമാപടിചടിരടികന്ന കുറഞ പലെെടിശയ്ക്കുള്ള വമായ, സയഭമാവന,

സടി.എസഫ്.ആര. ഫണഫ്,  വമാണടിജശ്യ  വമായ  തുടങ്ങടിയലതല്ലമായ

സയമയമാജടിപ്പെടിച്ചുലകമാണമായടിരടികയ  ആവശശ്യമേമായ  പണയ

സമേമാഹരടികകലയനയ  വശ്യകമേമാക്കടിയടിരന.  ഇഇൗ  കമാഴ്ചപ്പെമാടടിലന്റെ

അടടിസമാനതടില്  നടിനലകമാണ്ടുള്ള  നടപടടിക്രമേമേമാണഫ്  സരക്കമാര

നടപ്പെടിലെെമാക്കടിയതഫ്.  ഇവടിലട വടക്കമാമഞ്ചേരടി പദ്ധതടിയുലട കമാരശ്യതടില് മേടിഷന്

നടിഷ്കരഷടിചടിട്ടുള്ള  നടിബന്ധനകള്  പമാലെെടിച്ചുലകമാണമാണഫ്  ലകട്ടടിട

നടിരമ്മമാണതടിലന്റെ  പമാന്  എന്നറടിയടികക  മേമാതമേമാണഫ്  മേടിഷന്  ലചയതഫ്.

അതുലകമാണ്ടുതലന്ന  സമാമ്പതടികമേമായടി  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനഫ്  ഇതടില്  യമാലതമാര

ഉതരവമാദടിതസ്വവമേടില്ല. സരക്കമാരടിലന്റെ ഭൂമേടിയടില് സസ്വന്തയ ഫണഫ് വടിനടിമയമാഗടിചഫ്

ഒര  ചമാരടിറബടിള്  സയഘടന  ഇഇൗ  നമാട്ടടില്  അരഹരമായ  ഭവനരഹടിതരക്കഫ്

അടച്ചുറപ്പുള്ള  ഭവനവയ  ഒരമാശുപതടിയുയ  നടിരമ്മടിച്ചുനല്കമാന്

മുമന്നമാട്ടുവരമമ്പമാള്  സസ്വമാഭമാവടികമേമായുയ  ലചമയ്യണ  സഹകരണയ  മേമാതമമേ

ഇക്കമാരശ്യതടില്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  ലചയടിട്ടുള.  ഇതരയ  നടിരമ്മമാണ

പ്രവരതനങ്ങള്  സുനമാമേടിലയത്തുടരനയ  പ്രളയലതത്തുടരനയ
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സയസമാനതടിലന്റെ  പലെെ  ഭമാഗത്തുയ  നടന്നടിട്ടുണഫ്.  സഭയടില്തലന്ന  ഇന്നലലെെ

അതടിലന്റെ ഉദമാഹരണയ വന്നമല്ലമാ?  ഞമാന് അതടിലന്റെ വടിശദസ്പീകരണതടിമലെെയഫ്

മപമാകുന്നടില്ല.  വടിമദശ  മേലെെയമാളടികളുയ  വടിമദശ  സയഘടനകളുമുള്ലപ്പെലട

നടിരമ്മടിച്ചുലകമാടുകന്ന ഭവനങ്ങള് സയബന്ധടിച്ചുള്ള അഭടിപ്രമായപ്രകടനയ സഭ

ഇന്നലലെെ  കണതമാണഫ്.  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ  ഇഇൗ  ഭവന  സമുചതടിലന്റെ

നടിരമ്മമാണയ  ഏതമാണഫ്  പൂരതടിയമായ  ഘട്ടതടിലെെമാണഫ്  യു.എ.ഇ.

മകമാണ്സുമലെെറ്റുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  ചടിലെെര  കസയസഫ്  പ്രടിലവന്റെസ്പീലവടുത

കള്ളക്കടതഫ്  മകസടില്  പ്രതടികളമാകുന്നതഫ്.  തുടരന്നമാണഫ്  അവര

ലതരലഞടുത  കരമാറുകമാരന്  ഇവരക്കഫ്  കമ്മസ്പീഷന്  നല്കടിയതമായ

വമാരതകളുയ   പുറത്തുവരന്നതഫ്.  പുറത്തുവന്ന  വമാരതകളടിലലെെമാനയ  ഒര

പബടികഫ്  സരലവ്വന്റെഫ്  ഉള്ലപ്പെടുന്നതമായടി   ഉണമായടിരന്നടില്ല.   എന്നടിരടിക്കടിലുയ

ഏലതങടിലുയ പബടികഫ് സരലവന്റെടിനഫ് ഇതടില് പങ്കുമണമാലയന്നഫ് അമനസ്വഷടിക്കമാന്

സയസമാന  സരക്കമാര  വടിജടിലെെന്സഫ്  ഡയറക്ടമററടിലന

ചുമേതലെെലപ്പെടുതടിയടിരടികകയമാണഫ്.   അമനസ്വഷണയ  മുമന്നമാട്ടുമപമാകുകയമാണഫ്.

ഇതടിനകയ കരമാറുകമാരമായ യൂണടിടമാക്കഫ്,  Sane Ventures LLP,  മപലരടുതഫ്

പറയമാത  പബടികഫ്  സരലവന്റെഫ്സഫ്,  മപലരടുതഫ്  പറയമാത
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സസ്വകമാരശ്യവശ്യകടികള്,  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങര,  ശസ്പീമേതടി  സസ്വപ്ന  സുമരഷഫ്,

ശസ്പീ.  സരടിതഫ്,  ശസ്പീ.  സനസ്പീപഫ്  നമായര  എന്നസ്പീ  വശ്യകടികലള  പ്രതടിമചരതഫ്

വടിജടിലെെന്സഫ് മകലസ്സെടുതടിട്ടുണഫ്.  ഏലതങടിലുലമേമാര പബടികഫ് സരലവമന്റെമാ മേറഫ്

വശ്യകടികമളമാ  ഇക്കമാരശ്യതടില്  അഴടിമേതടി  നടതടിയതമായടി  കലണതടിയമാല്

അവലര  ഒര  രസ്പീതടിയടിലുയ  സയരക്ഷേടിക്കടിലല്ലന്നഫ്  ആവരതടിചഫ്  സഭയടിലുയ

പുറത്തുയ  ഗവണ്ലമേന്റെഫ് വശ്യകമേമാക്കടിയടിട്ടുള്ളതമാണഫ്. വടിജടിലെെന്സഫ് അമനസ്വഷണയ

കമാരശ്യക്ഷേമേമായടി തലന്ന മുമന്നമാട്ടുമപമാകുകയമാണഫ്. മേമാധശ്യമേങ്ങളുലട ശദ്ധയ്ക്കുമവണടി

വമാരതകള്  മചമാരതടിനല്കുന്ന  അമനസ്വഷണമേല്ല  സയസമാന  വടിജടിലെെന്സഫ്

നടത്തുന്നതഫ്.  ഒര കമാരശ്യയ കൂടടി ഞമാന് വശ്യകമേമാകകയമാണഫ്,  ഇക്കമാരശ്യതടില്

ലലലെെഫഫ് മേടിഷമനമാ സയസമാന സരക്കമാമരമാ യമാലതമാര വടിമദശ സയഭമാവനയുയ

സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടടില്ല.  ആലരങടിലുയ  അഴടിമേതടി  കമാണടിചടിട്ടുലണങടില്  സരക്കമാര

നടത്തുന്ന അമനസ്വഷണതടില് അതഫ് ലതളടിയടിക്കലപ്പെടുലമേനറപ്പെമാണഫ്. ഇന്നലലെെ

പുറലപ്പെടുവടിച ലലഹമക്കമാടതടി വടിധടിയുലട ചടിലെെ ഭമാഗങ്ങള് പ്രമമേയമാവതമാരകന്

പരമാമേരശടിച്ചു.  എന്നമാല്  അമദ്ദേഹയ  പറയമാലതമപമായ  വടിധടിനശ്യമായതടിലന്റെ

ഏറവയ  പ്രസകമേമായ  ഭമാഗയ  തമാലഴ  പറയുന്നതമാണഫ്,  വടിധടിനശ്യമായതടിലന്റെ

ഖണടിക-27,  മപജഫ്  50-ല്  "തടികച്ചുയ  നയപരമേമായ
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തസ്പീരമേമാനലമേടുതതുലകമാണ്ടുമേമാതയ  മുഖശ്യമേനടിമക്കമാ  മേനടിമേമാരമക്കമാ

നടിയമേസഭയ്മക്കമാ  ഉമദശ്യമാഗസര  നടതടിയ  ലതറ്റുകള്ക്കഫ്  ക്രടിമേടിനല്

ഉതരവമാദടിതസ്വമുണമാകുന്നടില്ല.  അതുലകമാണ്ടുതലന്ന നയപരമേമായ തസ്പീരമേമാനവയ

കമാരശ്യക്ഷേമേമേമായ  നടപടടികളുയ  സസ്വസ്പീകരടിച  രമാഷസ്പീയ  മനതൃതസ്വതടിനുമമേല്

ക്രടിമേടിനല്  ഉതരവമാദടിതസ്വയ  വലെെടിചഫ്  നസ്പീട്ടുന്നതഫ്  അനുവദനസ്പീയമേല്ല".  ഇതമാണഫ്

ലലഹമക്കമാടതടി  വടിധടിയുലട  കമാതലെെമായ  ഭമാഗയ.  നമാളടിതുവലര

പ്രമമേയമാവതമാരകനുള്ലപ്പെലടയുള്ളവര  മകരളതടിലലെെ  ഭരടികന്ന  രമാഷസ്പീയ

മനതൃതസ്വതടിലനതടിലര  ഉയരതടിയ  ആമരമാപണങ്ങളുലട  മേമാറമാലെെകള്

കസ്പീറടിലയറടിയലപ്പെടുകയമാണഫ്.  ഒര  കമാരശ്യയകൂടടി  പറയലട്ട,  സരക്കമാര  നയയ

അരപ്പെണമബമാധമതമാലടയുയ  കമാരശ്യക്ഷേമേതമയമാലടയുയ  നടപ്പെടിലെെമാക്കടിയ

ഉമദശ്യമാഗസന്മേമാലരലയല്ലമായ അഴടിമേതടിക്കമാരമായടി ചടിതസ്പീകരടികന്നതഫ്, അതരയ

കമാരശ്യമതമാടഫ്  സരക്കമാരടിനഫ്  അതടിശകമേമായ വടിമയമാജടിപ്പുണഫ്.   ഏലതങടിലുയ

ഒര  ഉമദശ്യമാഗസമനമാ  ഒര  പബടികഫ്  സരവ്വമന്റെമാ  അഴടിമേതടി  കമാട്ടടിലയങടില്

ലതളടിവകളുലട  അടടിസമാനതടില്  അമനസ്വഷണയ  നടതടി  നടപടടി

സസ്വസ്പീകരടികയ. പലക്ഷേ ഉമദശ്യമാഗസലര മുഴുവന് സയശയതടിലന്റെ സൂചടിമുനയടില്

നടിരതടി  ഇതരയ  പരമാമേരശങ്ങള്  ഉണമാകുന്നതഫ്,  ഇമപ്പെമാള്  മകമാടതടിയുലട
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പരമാമേരശതടില് ചടിലെെ കമാരശ്യങ്ങള് വനമപമായടിട്ടുണഫ്. അതരയ കമാരശ്യങ്ങളടിലുയ

നടിയമമേമാപമദശയ മതടടി തുടരനടപടടി സരക്കമാര സസ്വസ്പീകരടികയ.  മകരളതടിലന്റെ

ഒരഭടിമേമാന പദ്ധതടിലയ കരടിനടിഴലെെടില് നടിരതടി നമ്മുലട പമാവലപ്പെട്ട ആളുകള്ക്കഫ്

വസ്പീടഫ്  വചഫ്  ലകമാടുക്കമാനുള്ള  ഇഇൗ  പദ്ധതടിലയ  അപകസ്പീരതടിലപ്പെടുതമാനുയ

അതുമപമാലലെെ ഇതടിലന്റെ പ്രവരതനയ നടിശ്ചലെെമേമാക്കമാനുമുള്ള പരടിശമേയ നമ്മുലട

നമാടടിനഫ്  ഗുണയ  ലചയ്യുന്നതല്ല.  ഇതരലമേമാര  പശ്ചമാതലെെതടില്  ഇവടിലട

മനരലത സൂചടിപ്പെടിച വടിജടിലെെന്സഫ് അമനസ്വഷണവയ മേറഫ്  മകസുകളുയ നടകന്ന

സമാഹചരശ്യതടില്   സഭ  നടിരതടിവചഫ്  ഇഇൗ  പ്രമമേയയ  ചരച  ലചമയ്യണ

ആവശശ്യമേടിലല്ലന്നമാണഫ് പറയമാനുള്ളതഫ്.

ശസ്പീ  .    അനടില്  അക്കര:  സര,  ഇവടിലട  ഇതുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള

മേറുപടടിയടില്  അലല്ലങടില്  ഇതടിലന്റെ  വടിശദസ്പീകരണതടില്  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടി  സൂചടിപ്പെടിച  കമാരശ്യങ്ങള്  തടികച്ചുയ  വസ്തുതമാ

വടിരദ്ധമേമാണഫ്. അതടിലന്റെ കമാരണയ ഞങ്ങളമാരയ ലലലെെഫഫ് പമാരപ്പെടിട പദ്ധതടിലയ

എതടിരതടിട്ടടില്ല.  മകരളതടിലലെെ  ലെെക്ഷേക്കണക്കടിനഫ്  വരന്ന

സമാധമാരണക്കമാരമായ വസ്പീടടില്ലമാത ആളുകള്ക്കഫ് വസ്പീടുവചഫ് നല്കുന്ന പദ്ധതടിലയ

ഞങ്ങള്  ഒര  ഘട്ടതടിലുയ  എതടിരതടിട്ടടില്ല.  ഭൂമേടിയടില്ലമാത/വസ്പീടടില്ലമാത
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ആളുകള്ക്കഫ്  ഫമാറഫ്  നടിരമ്മടിച്ചുലകമാടുകന്നതുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഒര

പദ്ധതടിമയയുയ  ഞങ്ങള്  എതടിരതടിട്ടടില്ല.  ഇഇൗ  സഭലയ  ഒന്നഫ്

ഓരമ്മലപ്പെടുതമാന്മവണടി ഞമാന് ആഗ്രഹടികകയമാണഫ്.  ഞമാന് 2006-2007-

ല്  മകരളതടിലന്റെ  മുഖശ്യമേനടിയമായടിരന്ന  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  വടി.  എസഫ്.

അച്ചുതമാനനലന്റെയുയ  അന്നലത  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടി

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  പമാലലെെമാളടി  മുഹമ്മദഫ്  കുട്ടടിയുമടയുയ  ലലകയടില്നടിനയ

മകരളതടിലലെെ ഏറവയ മേടികച പഞ്ചേമായതടിനുള്ള സസ്വരമാജഫ് മടമാഫടി വമാങ്ങടിയ

പദ്ധതടി,  മകരളതടിലലെെ  ആദശ്യലത  പഞ്ചേമായതഫ്  നടിരമ്മടിച  ഫമാറഫ്

പദ്ധതടിയമായടിരന.  അടമാട്ടഫ്  പഞ്ചേമായതടിലലെെ  ഭൂരഹടിതരയ/ഭവന

രഹടിതരമേമായ പതഫ് പമാവലപ്പെട്ട കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ് ഫമാറഫ് നടിരമ്മടിചഫ് നല്കടിയ

പദ്ധതടിക്കമായടിരന  അന്നഫ്  എനടിക്കഫ്  സയസമാന  മുഖശ്യമേനടിയുയ  തമദ്ദേശ

വകുപ്പുമേനടിയുയ അവമാരഡഫ് നല്കടി ഞങ്ങളുലട പഞ്ചേമായതടിലന ആദരടിചതഫ്.

അങ്ങലനലയമാര  പദ്ധതടിലയ  ഞമാന്  എതടിരകലമേന്നമാമണമാ  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

മേനടിയുയ  അതുമപമാലലെെതലന്ന  ഗവണ്ലമേനയ  കരതുന്നതഫ്?  ഇഇൗ  പദ്ധതടിലയ

പൂരണമേമായടി അനുകൂലെെടിച ആ പ്രമദശലത ഒര നടിയമേസഭമായഗമേമാണഫ് ഞമാന്.

മേനടി  പറയമാലത  മപമായ  ഒരപമാടഫ്  കമാരശ്യങ്ങളുണഫ്.  ഇതടിലന്റെ
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യമാഥമാരതശ്യലമേന്തമാണഫ്?  അവടിലട  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില്  ചരല്പ്പെറമ്പടില്

ഇങ്ങലനലയമാര ഭൂമേടി  വമാങ്ങമാന് തസ്പീരമേമാനടിചതഫ്  എന്തടിനുമവണടിയമായടിരന?

ഫമാറഫ്  നടിരമ്മടിക്കമാന്  മവണടിയമായടിരമന്നമാ?  അതടിലന്റെ  ഫയല്  ഒന്നഫ്

പരടിമശമാധടിച്ചുമനമാക്കണയ.  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  സടി.  എന്.  ബമാലെെകൃഷ്ണന്

എയ.എല്.എ. ആയടിരന്ന സമേയതഫ് ഭൂമേടി ഗസ്പീതയ പദ്ധതടിയുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്

തൃശ്ശൂരടില് വലെെടിയ രസ്പീതടിയടിലുള്ള ഫണഫ് കളക്ഷേന് നടതടി.  മൂന്നഫ് ലസന്റെഫ് വസ്പീതയ

ഭൂമേടി  പതടിചഫ്  ലകമാടുക്കമാന്മവണടിയമാണഫ്  ആ  പദ്ധതടി  തൃശ്ശൂരടില്

നടപ്പെടിലെെമാക്കടിയതഫ്. ലടണര നടപടടികളടിമലെെയഫ് മപമായടി, ഗവണ്ലമേന്റെഫ് മേമാറടി, ആ

സനരഭതടില്  ഭൂമേടി  വമാങ്ങമാന്  കഴടിഞടില്ല.  പടിന്നസ്പീടഫ്  വന്ന  എല്.ഡടി.എഫഫ്

സരക്കമാരമാണഫ്  ചരല്പ്പെറമ്പടില്  ഭൂമേടി  വമാങ്ങടിയതഫ്.  ആ  ഭൂമേടി  വമാങ്ങടിയ

സമേയത്തുതലന്ന  ആമക്ഷേപമുണമായടിരന.  ഞമാന്  അതടിമലെെയഫ്  ഒര

ആമരമാപണവയ  ഉന്നയടിചടില്ല.  കമാരണയ  അവടിമടയഫ്  കടന  ലചല്ലമാനുള്ള

വഴടിയുലട  പ്രശ്നമുണമായടിരന.  ആ  സമാഹചരശ്യതടിലെെമാണഫ്  ശസ്പീമേതടി  ടടി.  വടി.

അനുപമേ  ജടില്ലമാ  കളക്ടറമായടിരന്ന  സമേയതഫ്  വടക്കമാമഞ്ചേരടി  നടിയമേസഭമാ

മേണലെെതടിനഫ് അനുവദടിച ആസടി വടികസന ഫണടില്നടിനയ 12 ലെെക്ഷേയ രൂപ

ലചലെെവഴടിച്ചുലകമാണഫ്  ചരല്പ്പെറമ്പടിലലെെ മഫമാറസഫ്  മറമാഡഫ്  മകമാണ്ക്രസ്പീറഫ്  ലചയഫ്
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ലകമാടുതതഫ്.  പടിന്നസ്പീടമാണഫ്  ഇഇൗ പദ്ധതടി രൂപയ മേമാറടി  വരന്നതഫ്.  ഞമാന് ഒര

കമാരശ്യയ  മചമാദടിക്കലട്ട,  2019   ജൂലലലെെ  മേമാസയ  11-ാം  തസ്പീയതടി  എലന്റെ

നടിമയമാജകമേണലെെമേമായ  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില്  ഇമത  സലെെതഫ്  സയസമാന

സരക്കമാര ഫമാറഫ് പണടിയുന്നതടിനുമവണടി 15 മകമാടടി രൂപ അനുവദടിചമല്ലമാ, 15

മകമാടടി  രൂപ  അവടിലട  അനുവദടികകയമാണഫ്.  2019  ജൂലലലെെ  മേമാസയ  11-ാം

തസ്പീയതടിയമാണഫ്  ഇഇൗ  സരക്കമാര  എലന്റെ  മേണലെെതടില്  ഫമാറഫ്

പണടിയുന്നതടിനുമവണടി  15  മകമാടടി  രൂപ അനുവദടികന്നതഫ്.   2019  ജൂലലലെെ

മേമാസയ 11-ാം തസ്പീയതടി ലലവകുമന്നരമേമാണഫ് ലറഡഫ് ലക്രസനയ ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുയ

സരക്കമാരയ തമ്മടില് ഇങ്ങലനലയമാര എയ.ഒ. യു.-വടില് ഒപ്പെടിടുന്നതഫ്. ഞമാന് ഒര

കമാരശ്യയ  മചമാദടികന്നതഫ്,  ഒമര  വകുപ്പുയ  ഒമര  മേനടിയുമേമല്ല,  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ

ലലവസഫ്  ലചയരമേമാന്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടിയുയ  ലചയരമേമാന്

മുഖശ്യമേനടിയുമേമാണഫ്.  ഒമര  ദടിവസയ  ഒമര  സലെെതഫ്  ഇങ്ങലന  ലകട്ടടിടയ

പണടിയമാന്  രണഫ്  ഭരണമാനുമേതടികള്,  ഒന്നഫ്  എഗ്രടിലമേന്റെമായുയ  ഒന്നഫ്

ഭരണമാനുമേതടിയമായുയ  ലകമാടുകന്നതഫ്  ഏതഫ്  കമാലെെതഫ്,  ഏതഫ്  നമാട്ടടിലെെമാണഫ്,

ആലരയമാണഫ്  ഇവര  പറടിക്കമാന്  ശമേടികന്നതഫ്?  മേനടിക്കഫ്

അറടിവടില്ലമാതതുലകമാണമാമണമാ?  അന്നഫ്  ഇഇൗ  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലെെമാക്കമാന്
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തസ്പീരമേമാനടിചതഫ് വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില് അല്ല,  അങ്ങലനലയങടില് എയ.ഒ.യു.വടില്

അതഫ് മരഖലപ്പെടുതണമേമായടിരന. സര മരഖകള് പരടിമശമാധടിക്കണയ,  ഞമാന്

ലവറുലത  പറഞ്ഞുമപമാകുന്നതല്ല.  2019  ജൂലലലെെ  മേമാസയ  11-ാംതസ്പീയതടി

സയസമാനലത  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പെഫ്  ചമാലെെകടടിയുള്ലപ്പെലട

നടിരവധടിയമായ  പട്ടണപ്രമദശങ്ങളടില്  ഫമാറഫ്  പണടിയമാന്മവണടി  തുക

അനുവദടിചടിരന.  ആ തുകയടില് 15  മകമാടടി രൂപ വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ ഫമാറഫ്

നടിരമ്മമാണതടിനുണമായടിരന.  ഇമത  ചരല്പ്പെറമ്പടില്  ഫമാറഫ്

നടിരമ്മടിക്കമാന്മവണടിയമാണഫ്  അനുവദടിചതഫ്.  അന്നഫ്  ലലവകുമന്നരയ

എന്തടിനുമവണടിയമാണഫ്  യു.എ.ഇ.  ലറഡഫ്  ലക്രലസന്റെഫ്  ഇങ്ങലന  20  മകമാടടി

രൂപയഫ് അമത എഗ്രടിലമേന്റെഫ് വയ്ക്കുമമ്പമാള് ഇങ്ങലനലയമാര ഭരണമനതൃതസ്വയ ഇഇൗ

സയസമാനത്തുണമായടിരനലവങടില് ആ പുറലപ്പെടുവടിച ഉതരവഫ് എന്തുലകമാണഫ്

നടിങ്ങള്  മഭദഗതടി  ലചയടില്ല? ഇമപ്പെമാഴുയ  ആ  ഉതരവഫ്

നടിലെെനടില്കനമണമാലയന്നഫ് ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട മേനടി മേറുപടടി പറയണയ. 2019

ജൂലലലെെ മേമാസയ  11-ാം തസ്പീയതടി എല്.എസഫ്.ജടി.ഡടി.  വകുപ്പെഫ്  15  മകമാടടി രൂപ

അനുവദടിച  ഭരണമാനുമേതടി  നടിലെെനടില്കനമണമാ?  മേനടി  മേറുപടടി  പറയണയ.

ലറഡഫ്  ലക്രലസന്റെഫ്  അവടിലട  ഫമാറഫ്  പണടിയുകയമാണഫ്,  എങ്ങലനയമാണഫ്  ഫമാറഫ്
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പണടിയുന്നതഫ്?  ശടിവശങരന്  ആവശശ്യലപ്പെട്ടതടിനുമശഷമേമാണഫ്.  എലന്റെ

ലലകയടില്  അതുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  മരഖകളുണഫ്.  ശസ്പീ.  യു.  വടി.  മജമാസഫ്

തയ്യമാറമാക്കടിയ  മേറുപടടിയടില്  വശ്യകമേമായടി  പറയുനണഫ്.  ശടിവശങരന്

ആവശശ്യലപ്പെട്ടതടിനുമശഷമേമാണഫ്  ഇങ്ങലനലയമാര  സലെെയ  അവടിലട

അനുവദടികന്നലതന്നഫ്.  ഞമാന് സൂചടിപ്പെടികന്നതഫ്,  ഇവടിലട  നടിങ്ങള് പറഞ്ഞു,

ഭൂമേടിയടില്ലമാത/ഭൂരഹടിതരമായ ആളുകള്കമവണടി നടിരമ്മടികന്ന ഫമാറ്റുകളമാണഫ്.

അതുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  മരഖകള്  പരടിമശമാധടിക്കണയ.  ലലഹമക്കമാടതടിയുലട

ഉതരവഫ്  വമായടിചഫ്  മേനസ്സെടിലെെമാക്കണയ.  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടി

ഉതരവടിലന്റെ   28-ാാമേലത ഖണടികയടില് കൃതശ്യമേമായടി  പറയുന്നതഫ്,  അടുത

കമാലെെത്തുണമായ  ലവള്ളലപ്പെമാക്കതടില്  ഭൂമേടി  നഷ്ടലപ്പെട്ട,  വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട

ആളുകള്ക്കഫ് നടിരമ്മടിച്ചുലകമാടുക്കമാന് മവണടിയമാണഫ് ഇഇൗ ഫമാറഫ്  പണടിയുന്നതഫ്.

അല്ലമാലത  ഭൂരഹടിതരമായ/ഭവനരഹടിതരമായ  ആളുകള്കമവണടിയല്ലമാലയന്നഫ്.

ലതറടിദ്ധരടിപ്പെടിക്കമാന് ശമേടികകയമാണഫ്.  ഇവടിലട ഇഇൗ വസ്പീടഫ് പണടിയുന്നതടിനുള്ള

ലലഹമക്കമാടതടി ജഡ്ജുലമേന്റെടിലന്റെ 28-ാാമേലത മപജടില് വശ്യകമേമായടി പറയുന,

സയസമാനതഫ് അടുത കമാലെെത്തുണമായ ലവള്ളലപ്പെമാക്കതടില് ഭൂമേടി നഷ്ടലപ്പെട്ട,

വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ആളുകള്ക്കഫ്...  ഞമാന്  ഒര  കമാരശ്യയ  സയസമാനലത
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മുഖശ്യമേനടിമയമാടഫ് മചമാദടിക്കലട്ട, 2018-ലുയ  2019-ലുയ പ്രളയമുണമായടി,  ഇനടിയുയ

ഇഇൗ  സയസമാനതഫ്  പ്രളയതടില്  വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ആരലക്കങടിലുയ  വസ്പീടഫ്

നടിരമ്മടിച്ചുലകമാടുക്കമാനുമണമാ?  ഇനടിയുമുലണങടില്  അതഫ്  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

കഴടിവമകടമാണഫ്.  വടക്കമാമഞ്ചേരടി  നടിമയമാജകമേണലെെതടിലലെെ  മുഴുവന്

ആളുകള്കയ  സയസമാന  സരക്കമാരടിലന്റെ  കൂടടി  സഹമായമതമാലട,  ഞമാന്

അഭടിമേമാനമതമാടുകൂടടി  തലന്നയമാണഫ്  പറയുന്നതഫ്,  അവസമാനലത

കുറമാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ പ്രളയതടില് വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട തങയുലട വസ്പീടഫ്  ഇഇൗ മേമാസയ

31-ാം  തസ്പീയതടി  ഞങ്ങള്  ലലകമേമാറമാന്  മപമാകുകയമാണഫ്.  ഇനടി

വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില് വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ആളുകളമാരയതലന്ന ഇല്ല.  ഇതടിനകതഫ്

കൃതശ്യമേമായുയ  വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ആളുകള്ക്കഫ്  ഭൂമേടി  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ആളുകള്ക്കഫ്

ലകമാടുക്കമാന്  മവണടിയുള്ള  വസ്പീടുകളമാണഫ്.  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  പറയണയ  ഇനടിയുയ

സയസമാനതഫ്  പ്രളയതടില്  വസ്പീടടില്ലമാത എത  ആളുകളുലണന്നഫ്.  മകമാടതടി

പറഞതുമപമാലലെെ  ബുദ്ധടിപരമേമായ  ആസൂതണമേമാണഫ്  ആദശ്യഘട്ടതടില്

നടന്നതഫ്.  മേനടി  പറഞതടിമനമാടഫ്  ഞമാന്  അനുകൂലെെടികന.  സരക്കമാരടിലന്റെ

നയപരമേമായ  തസ്പീരമേമാനങ്ങലള  ഞങ്ങളമാരയ  എതടിരതടിട്ടടില്ല.  ഞങ്ങള്  ആ

മകമാടതടി വടിധടിലയ സസ്വമാഗതയ ലചയ്യുന.  നടിങ്ങള്ക്കഫ് അനുകൂലെെമേമായ മകമാടതടി
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വടിധടിയമാലണങടില്  നടിങ്ങള്  എന്തുലകമാണഫ്  സസ്വമാഗതയ  ലചയ്യുന്നടില്ല?

സയസമാന  മുഖശ്യമേനടിമയയുയ  ഭരണകൂടമതയുയ  മേനടിസഭമയയുയ

കുറവടിമുകമേമാക്കടിയ  വടിധടിയമാലണങടില്  നടിങ്ങള്  സസ്വമാഗതയ  ലചയ.

എന്തടിനമാണഫ്  നടിങ്ങള്  നടിയമേപരമേമായ  മേറഫ്  കമാരശ്യങ്ങള്  മചമാദടിക്കമാന്

മപമാകുന്നതഫ്?  നടിങ്ങളുലട  ഗവണ്ലമേന്റെടില്  വടിശസ്വമാസമേരപ്പെടിലചമാര

വടിധടിയമാലണങടില് നടിങ്ങള് എന്തുലകമാണഫ് സസ്വമാഗതയ ലചയ്യുന്നടില്ല? നടിങ്ങളുലട

മുഖശ്യമേനടിമയയുയ  മേനടിസഭമയയുയ അനുകൂലെെടിച വടിധടിയമാലണങടില് ക്രടിമേടിനല്

സസ്വഭമാവതടിമലെെയഫ്  മപമാകുന്നടിലല്ലങടില്  സസ്വമാഗതയ  ലചയ്തുകൂലട?  ഞമാന്  ആ

വടിധടിലയ  സസ്വമാഗതയ  ലചയ്യുന്ന  ആളമാണഫ്.  ഇതടിലലെെ  ആദശ്യലത  മചമാദശ്യയ,

Foreign  Contribution  (Regulation)  Act  ഇതടില്  നടിലെെനടില്കമമേമാ

എനള്ളതമാണഫ്.  അതമല്ല  ചലെെഞ്ചേഫ്  ലചയതഫ്.  ചലെെഞ്ചേഫ്  ലചയതഫ്  FCRA

നടിലെെനടില്കമമേമാ  എന്നതമാണഫ്.  അതടിലന്റെ  വമാദയ  മേമാതമേമാണഫ്  നടന്നതഫ്.

കൃതശ്യമേമായുയ  എഗ്രടിലമേന്റെടിനകതഫ്  നടിനലകമാണ്ടുള്ള  വമാദമേമാണഫ്  നടന്നതഫ്.

ഞങ്ങള് അതടിലന്റെ മേറഫ് നടപടടികളടിമലെെയഫ്,  മകമാടതടിയടിമലെെയഫ് മപമായടിട്ടടില്ല. മേറഫ്

നടപടടികള് ഞങ്ങള് ഉന്നയടിചടിട്ടടില്ല. Foreign Contribution (Regulation)

Act  നടിലെെനടില്കമമേമാ  എന്നതമാണഫ്.  ഇടക്കമാലെെ  വടിധടിയടില്  പറഞ്ഞു,
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അമനസ്വഷടിക്കണയ.  അമനസ്വഷണ  വടിമധയമേമാകുമമ്പമാള്  ഈ  പണയ  ആരലട

കയ്യടിമലെെയഫ്,  സരക്കമാര  ഉമദശ്യമാഗസന്മേമാരലട  കയ്യടിമലെെയ്മക്കമാ  രമാഷസ്പീയ

പമാരട്ടടികളുലട  കയ്യടിമലെെയ്മക്കമാ  public  servant-ലന്റെ  കയ്യടിമലെെയ്മക്കമാ

മപമായടിട്ടുലണങടില്  FCRA  നടിലെെനടില്കലമേന്നഫ്  ആദശ്യലത  വടിധടിയടില്

പറഞടിട്ടുണഫ്.  അതഫ്  അമനസ്വഷണ  വടിമധയമേമാക്കണലമേന്നമാണഫ്  ആദശ്യലത

വടിധടിയടില്  പറഞതഫ്.  അങ്ങലന  അമനസ്വഷണ  വടിമധയമേമാകമമ്പമാഴമാണഫ്

ആരമാണഫ് ഇതടിനകതഫ് പങമാളടിലയന്നഫ് ലതളടിയമാന് മപമാകുന്നതഫ്. ഇന്നഫ് FCRA

നടിലെെനടില്കമമേമാലയന്ന  മചമാദശ്യതടിനുള്ള  മേറുപടടിയമാണഫ്  പറഞതഫ്.

നയപരമേമായ തസ്പീരമേമാനലത ഞങ്ങള് എതടിരതടിട്ടടില്ല. 

ഇവടിലട  രണഫ്  തരതടിലുള്ള  അഴടിമേതടിയമാണഫ്  നടന്നതഫ്.  ഒന്നഫ്

നമാലെെരമക്കമാടടി  രൂപയുലട  കമ്മസ്പീഷനുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ളതമാണഫ്.  അനടില്

അക്കരയമാമണമാ നമാലെെരമക്കമാടടി രൂപ കമ്മസ്പീഷന് ലകമാടുത്തു എനപറഞതഫ്;

ശസ്പീ.  രമമേശഫ്  ലചന്നടിതലെെയമാമണമാ  പറഞതഫ്;  മകരളതടിലലെെ

പ്രതടിപക്ഷേമേമാമണമാ പറഞതഫ്; മേമാധശ്യമേങ്ങളമാമണമാ പറഞതഫ്; സയസമാനതഫ്

സതശ്യപ്രതടിജ്ഞ  ലചയ്ലതമാര  മേനടി  പമാരട്ടടി  ചമാനലെെടില്  ലഞളടിഞടിരന്നഫ്

'നമാലെെരമക്കമാടടി  രൂപ  കമ്മസ്പീഷന്  മപമായടി'  എനപറയുമമ്പമാള്  ആ  മേനടിക്കഫ്
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മേറുപടടി  പറയുവമാനുള്ള  ഉതരവമാദടിതസ്വമേടിമല്ല;  ഈ  മഫമാറടില്  മേറുപടടി

പറയുവമാനുള്ള  ഉതരവമാദടിതസ്വമേടിമല്ല;  അതടിലന്റെ  ഉതരവമാദടിതസ്വയ  ഞമാന്

ഏല്മക്കണ കമാരശ്യമേടില്ല.  നമാലെെരമക്കമാടടി രൂപയുലട കമ്മസ്പീഷന് ഇതടില്നടിനയ

തട്ടടിലചടുത്തു  എനപറഞ  മേനടി  ഇന്നഫ്  ഈ  സഭയടിലുലണങടില്

അമദ്ദേഹമേമാണഫ്  മേറുപടടി  പറമയണതഫ്.  അതമാണഫ്  ആദശ്യലത  ഘട്ടതടില്

അഴടിമേതടി എനപറയുന്നതഫ്. 

മഡമാളര കടതടിമലെെയഫ്  ഞമാന് കടനമപമാകുന്നടില്ല.  അതഫ്  ഞമാനടിവടിലട

പറയമാനുയ  ഉമദ്ദേശടികന്നടില്ല.  എല്ലമാവരകയ  അറടിയമായ.  എനടികമേമാതയ

അറടിയമാത  കമാരശ്യമേമാണതഫ്.  അതുലകമാണഫ്  ഞമാനതഫ്  പറയുന്നടില്ല.  ഖമാലെെടിദഫ്

എലന്നമാര  അദൃശശ്യലന  കമാട്ടടിയമാണഫ്  ഈ  അഴടിമേതടികള്ക്കഫ്  മേറപടിടടിക്കമാന്

ശമേടികന്നതഫ്.  ഖമാലെെടിദടിലന  ഇവടിലട  ലകമാണ്ടുവരയ  എന്നകമാരശ്യതടില്

യമാലതമാര  തരക്കവമേടില്ല.  അമനസ്വഷണ  ഏജന്സടികള്ക്കഫ്  ലകമാണ്ടുവരമാന്

കഴടിയുയ.  അമപ്പെമാള്  പറയുയ,  എവടിലടയമാണഫ്  മഡമാളര;  ആരമാണഫ്

ലകമാടുത്തുമപമായതഫ്;  ഏതഫ്  ഫമാറടില്നടിന്നമാണഫ്  ലകമാണ്ടുമപമായതഫ്;  ഏതഫ്

വണടിയടിലെെമാണഫ്  ലകമാണ്ടുമപമായലതലന്നമാലക്ക അമപ്പെമാള് പറയുയ.  അതഫ്  നസ്പീലെെ

മബമാരഡുവച  കമാറമാമണമാ  ചുവപ്പെഫ്  മബമാരഡുവച  കമാറമാമണമാ  എന്നഫ്
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അമപ്പെമാഴമാണഫ്  മേനസ്സെടിലെെമാകുക.  ഖമാലെെടിദഫ്  ഇമങ്ങമാട്ടഫ്  വമന്നമാലട്ട.  ഞമാന്

അതടിമലെെയല്ല കടന്നതഫ്.

രണമാമേലത  അഴടിമേതടിയമാണഫ്  എനടിക്കടിവടിലട  ഉന്നയടിക്കമാനുള്ളതഫ്.

ആദശ്യലത  അഴടിമേതടി  കമ്മസ്പീഷനുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ളതമാണഫ്.  രണമാമേലത

അഴടിമേതടിലയന്തമാണഫ്;  അവടിലട  ലകട്ടടിട  നടിരമ്മമാണവമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട

അഴടിമേതടിയമാണതഫ്.  ഓമരമാമരമാ  മരഖകലളടുതഫ്  ഞമാന്  പറയമായ.  ഇവടിലട

ബുദ്ധടിപരമേമായ  അഴടിമേതടിയമാണഫ്  എഗ്രടിലമേന്റെടിലന്റെ  കമാരശ്യതടില്

ഉണമായലതങടില്  ആരതടിപ്പെണമാരയമൂത  അഴടിമേതടിയമാണഫ്  രണമാമേലത

ഘട്ടതടില് ഉണമായടിട്ടുള്ളതഫ്.  ആരതടിപ്പെണമാരയമൂത അഴടിമേതടി എനവചമാല്

എന്തമാണഫ്;  നമ്മലളമാലക്ക  മകട്ടടിട്ടുണഫ്,  ഉതമരന്തശ്യയടിലുയ  മേറഫ്

സയസമാനങ്ങളടിലുലമേമാലക്ക സരക്കമാര മറമാഡഫ് പണടിയുന.  അവടിലടലയമാലക്ക

എയ.എല്.എ.  ഫമണമാ  എയ.പടി.  ഫമണമാ  ഉപമയമാഗടിച്ചുലകമാണഫ്  രണമാമേതുയ

അവടിലട ഭരണമാനുമേതടി നല്കുന.  ഒര മറമാഡുവചഫ്  രണഫ് ബടില്ലുകള് എഴുതടി

രണഫ്  ഡടിപ്പെമാരട്ടുലമേനകള്  പണയ  തട്ടുന.  അതമാണഫ്  ഇവടിലട  നടക്കമാന്

ശമേടിചതഫ്.  അതമാണഫ്  ഞങ്ങള്  ലപമാളടിചതഫ്.  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  ഈ

പദ്ധതടിയുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  നടപടടിക്രമേങ്ങള്  എലന്തമാലക്കയമാണഫ്;  ആദശ്യയ
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പടി.എയ.സടി.-ലയ ലതരലഞടുകന.  ലടണര  നടപടടികളടിമലെെയഫ്  മപമായടി.

പടി.എയ.സടി.-ലയ സയസമാനയ ലതരലഞടുക്കമാന് തസ്പീരമേമാനടിച്ചു.  ഹമാബടിറമാറഫ്,

നടിരമ്മടിതടി  മകനയ  ഉള്ലപ്പെലട  നടിരവധടി  പടി.എയ.സടി.-കള്

സയസമാനത്തുണമായടി.  ഇവടിലട  ഒര  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലെെമാക്കമാന്

തസ്പീരമേമാനടികമമ്പമാള്  സരക്കമാര  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വച  സരക്കമാര  ഭൂമേടിയടില്  ഒര

പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലെെമാക്കമാന്  തസ്പീരമേമാനടികമമ്പമാള്  കരമാറടില്  ഉള്ളതുമപമാലലെെ

അതടിനകതഫ് joint  venture  ആലണങടില് മൂന്നമാമേലത കക്ഷേടിയുയ മചരന്നഫ്

ഒപ്പെടിമടമണ; ഇതഫ് joint venture അമല്ല;  സയസമാന സരക്കമാരടിലന്റെ ഭൂമേടി. ആ

ഭൂമേടിയടില്  ഒര  വടിമദശ  ഏജന്സടിയുലട  ഫണ്ടുലകമാണഫ്  ഇന്തശ്യയടില്  ഒര

കരമാറുകമാരന്  ലകട്ടടിടയ  പണടിയുമമ്പമാള്  മൂന്നമാമേലത  ഏജന്സടിയമായ,

അലല്ലങടില്  സലെെതടിലന്റെ  ഉടമേസനമായ  ആളുയ  തൃകക്ഷേടി  കരമാറടില്

ഒപ്പെടിമടണതമല്ല; അതമല്ല joint venture എനപറയുന്നതഫ്; എന്തുലകമാണമാണഫ്

ഇവടിലട joint venture-ല് ഒപ്പെടിടമാതടിരന്നതഫ്?

  മേടി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ്.. പസ്പീസഫ്.. സമേയമേമായടി.

 ശസ്പീ  .    അനടില് അക്കര:  സര,  വളലര പ്രധമാനലപ്പെലട്ടമാര വടിഷയമേമാണഫ്.

ലപലട്ടന്നഫ്  അവസമാനടിപ്പെടിക്കമായ.  Joint  venture-ഉയ  ആയടി  ബന്ധലപ്പെട്ട
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വടിഷയമേമാണഫ്  ഞമാനടിവടിലട  സൂചടിപ്പെടികന്നതഫ്.  അങ്ങലനയമാലണങടില്

പടി.എയ.സടി.-ലയ  ലതരലഞടുക്കണയ.  ഈ  സരക്കമാര  പറയണയ.  ഇതഫ്

ലലലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ കയ്യടിലുള്ള ഏറവയ പ്രധമാനലപ്പെട്ട മരഖയമാണഫ്. (പ്രസ്തുത മരഖ

ഉയരതടിക്കമാണടിച്ചു.)  ലലലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ ലപ്രമാജക്ടടിലുള്ള മരഖയമാണഫ്.  ഇതടില്

പടി.എയ.സടി. Unitac ആണഫ്. ഇതഫ് മരഖയമാണഫ്. എങ്ങലനയമാണഫ് പടി.എയ.സടി.

Unitac  ബടില്മഡഴഫ്  വന്നതഫ്;  എങ്ങലനയമാണഫ്  Unitac  Energy  Solutions

അവടിലട  ലകട്ടടിടയ  പണടിയുന്നതഫ്.  ആശുപതടിയുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടുലകമാണഫ്

അവടിലട ആശുപതടി പണടിമയണതഫ് സയസമാന സരക്കമാരമാണഫ് എന്നതടിലന്റെ

മരഖയമാണടിതഫ്.  (പ്രസ്തുത  മരഖ  ഉയരതടിക്കമാണടിച്ചു.)  അവടിലട  ആശുപതടി

പണടിയുന്നതഫ്  ആരമാണഫ്;  ഒന്നരമക്കമാടടി  രൂപയുലട  എസടിമമേറമാണഫ്

പടി.ഡബബ.ഡടി.  തയ്യമാറമാക്കടിയടിട്ടുള്ളതഫ്.  അവടിലട  പണടിയുന്നതഫ്  25  ലെെക്ഷേയ

രൂപയുലട  ആശുപതടിയമാണഫ്.  ഇതടിനമാരഫ്  മേറുപടടി  പറയുയ;  ഒരകമാരശ്യയ

മേനസ്സെടിലെെമാക്കണയ.  ഇവരക്കഫ്  ജടി.എസഫ്.റടി.  ഒഴടിവമാക്കടി  ലകമാടുക്കമാന്

തസ്പീരമേമാനടിച്ചു. ആധടികമാരടികമേമായ മരഖ എലന്റെ കയ്യടിലുണഫ്. 20 മകമാടടി രൂപയഫ്

18  ശതമേമാനയവചഫ്  മൂന്നര  മകമാടടി  രൂപ  ഇവരക്കഫ്  ജടി.എസഫ്.റടി.

ഒഴടിവമാക്കടിലക്കമാടുക്കമാന് തസ്പീരമേമാനടിച്ചു.  സയസമാന മേനടി മേറുപടടി  പറയണയ.
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അങ്ങലന  സയസമാനയ  കണ  ഏറവയ  വലെെടിയ  ലകമാള്ളയമാണഫ്

സമാധമാരണക്കമാരലന്റെ  മപരഫ്  പറഞ്ഞുലകമാണഫ്,  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന

മേറയമാക്കടിലക്കമാണഫ്  ഇവടിലട  ആരതടിപ്പെണമാരയ  മൂത  അഴടിമേതടി  നടതമാന്

ചടിലെെര തുനടിഞടിറങ്ങടിയമപ്പെമാള് അതടിലന ശകമേമായടി മനരടിടമാന് തസ്പീരമേമാനടിച്ചു

എന്നതഫ് മേമാതമേമാണഫ് ഞങ്ങള് ലചയ അപരമാധയ.  ഞങ്ങള് ലലലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ

പദ്ധതടികലളലയമാനയ എതടിരകന്നടില്ല.  ഫമാറ്റുകലളലയമാനയ എതടിരകന്നടില്ല.

ഇവടിലട  യൂണടിടമാക്കടിമനയുയ  Sane  Ventures-മനയുയ  Unitac  Energy

Solutions-മനയുയ  വച്ചുലകമാണഫ്  മുഖശ്യമേനടിയുലട  ഓഫസ്പീസഫ്

മകനസ്പീകരടിച്ചുലകമാണഫ്  ശടിവശങരനുയ  കൂട്ടമാളടികളുയ  സസ്വരണ്ണക്കള്ളക്കടതഫ്

മകസടിലലെെ പ്രതടികളുയ നടതടിയ ഒന്നമായതരയ അഴടിമേതടി.  ആ അഴടിമേതടി ഈ

സഭ  നടിരതടിവചഫ്  ചരച  ലചയ്യണയ.  അല്ലമാലത  മവലറ  എന്തമാണഫ്  മേമാരഗയ;

ഇവടിലടയല്ലമാലത ഞമാന് മവലറ എവടിലടമപ്പെമായടി പറയുയ; എനടിലക്കതടിരമായുള്ള

ആമരമാപണങ്ങലളമാലക്ക  മനരടിടമാന്  ഞമാന്  തയ്യമാറമാണഫ്.  എന്തഫ്

പരമാതടിയുണമായമാലുയ  മനരടിടുയ.  ഈ  വടിഷയയ  ഇവടിലട  ചരച  ലചയ്യമാനുള്ള

ഉതരവമാദടിതസ്വയ  സയസമാന  സരക്കമാരടിനുയ  നടിയമേസഭയ്ക്കുയ  ഉണഫ്

എനള്ളതുലകമാണഫ്  ഈ വടിഷയയ  സഭ  നടിരതടിവചഫ്  ചരച  ലചയ്യണലമേന്നഫ്
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ഞമാന് ആവശശ്യലപ്പെടുകയമാണഫ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    സടി  .    ലമേമായസ്പീന്:  സര,  വടക്കമാമഞ്ചേരടി ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് ഭവന

പദ്ധതടിയുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  പുതടിയ  കമാരശ്യങ്ങലളമാനയ  അമദ്ദേഹയ  ഇവടിലട

ഉന്നയടിചടിട്ടടില്ല.  ഭൂമേടിയുലട  കമാരശ്യയ  അമദ്ദേഹയ  സൂചടിപ്പെടിച്ചു.  കഴടിഞ

സരക്കമാരടിലന്റെ  കമാലെെതമാണഫ്  ഭൂമേടി  എടുതലതന്നഫ്  പറഞമല്ലമാ.  എല്ലമാ

നടപടടിക്രമേങ്ങളുയ പൂരതസ്പീകരടിചതുയ,  അതടിലന്റെ   ജടില്ലമാ ലലെെവല് കമ്മടിറടിയുയ

സയസമാന  ലലെെവല്  കമ്മടിറടിയുയ  ആ  ഭൂമേടി  എടുകന്നതടിനുമവണടിയുള്ള

തസ്പീരമേമാനലമേടുതതുയ കഴടിഞ സരക്കമാരടിലന്റെ കമാലെെതമാണഫ്.  അതടിലുലള്ളമാര

തരക്കയ  പ്രമമേയമാവതമാരകന്  ഉന്നയടിചതഫ്,  ആ  ഭൂമേടി  മൂന്നഫ്  ലസന്റെഫ്  വസ്പീതയ

ലകമാടുക്കമാനമാണഫ്.  ഈ സരക്കമാര ഭവന നടിരമ്മമാണ രയഗതഫ് പുതടിയ പദ്ധതടി

ഉണമാക്കടിയതഫ് എല്ലമാതടിമനയുയ ഏമകമാപടിപ്പെടിചഫ് ഒര മേടിഷന് മമേമാഡലെെടിലെെമാണഫ്.

ഭൂമേടിയുലട  ലെെഭശ്യത,  മേറഫ്  കമാരശ്യങ്ങള്.  സരക്കമാര ഭൂമേടി  ലകമാടുതമാല് മേറഫ്  എല്ലമാ

ഫണ്ടുകലളയുയ  ഒരമേടിചഫ്  പൂള്  ലചയഫ്  ഭവന  രഹടിതരമായ  ആളുകള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്

നടിരമ്മടിചഫ് ലകമാടുകകലയന്ന പദ്ധതടിയമാണഫ്. ആ പദ്ധതടിയുലട ഭമാഗമേമായടിട്ടമാണഫ്

റവനബ വകുപ്പെടിലന്റെ ലലകവശമുണമായടിരന്ന ഭൂമേടി  ഈ ആവശശ്യതടിനുമവണടി,

ഉടമേസമാവകമാശയ  ആ  വകുപ്പെടില്തലന്ന  നടിലെെനടിരതടിലക്കമാണഫ്  ഭവനയ
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നടിരമ്മടികന്നതടിനുമവണടി   ഈ  പദ്ധതടി  അവടിലട  നടപ്പെടിലെെമാക്കമാന്

തസ്പീരമേമാനടിചതഫ്.  അമദ്ദേഹയതലന്ന  സൂചടിപ്പെടിച്ചുവമല്ലമാ,  പ്രസ്തുത  ഭവന

പദ്ധതടിയടിമലെെയഫ്  ആവശശ്യതടിനഫ്  മറമാഡഫ്  ഉണമാക്കടിലക്കമാടുതതഫ്

അമദ്ദേഹമേമാലണന്നഫ്. ഒര ആമക്ഷേപവയ ഉണമായടില്ലമല്ലമാ. അതരലമേമാര പദ്ധതടി

വരന്നതടിലനകറടിചഫ് ഒര  ആമക്ഷേപവയ  പദ്ധതടിയുലട  അവസമാന

ഘട്ടയവലരയുയ  ഉണമായടിട്ടടില്ല.  അതടിലന്റെ  പൂരതസ്പീകരണയ  കഴടിഞ  ആഗസഫ്

മേമാസതടില് തസ്പീമരണതമായടിരന.  ലകമാവടിഡുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ട പ്രശ്നതടിലന്റെ

ഭമാഗമേമായടിട്ടമാണഫ്  അതടിലന്റെ  പൂരതസ്പീകരണതടിമലെെയഫ്  മപമാകമാന്  അവരക്കഫ്

കഴടിയമാതടിരന്നതഫ്. 

മനരലത പ്രമമേയ അവതരണതടിനഫ് മുമ്പഫ് ഞമാന് പറഞ കമാരശ്യങ്ങള്,

ഇലതമാര  സന്നദ്ധ  സയഘടന  നടിരമ്മടിച്ചു  നല്കുന്ന  പദ്ധതടിയമായടിട്ടമാണഫ്

വടിഭമാവനയ  ലചയടിട്ടുള്ളതഫ്.  ഇലതമാര  joint  venture  ആലണന്നഫ്  ഇതടിലന്റെ

MoU-വടില്  ഒരടിടത്തുയ  പറഞടിട്ടടില്ല.  അവര  നടിരമ്മടിചഫ്  നല്കുകയമാണഫ്.

ഞമാനടിവടിലട  സൂചടിപ്പെടിച്ചുവമല്ലമാ,  മകരളതടില്  നടിരവധടി  സലെെങ്ങളടില്

പ്രളയതടിലന്റെ  ഭമാഗമേമായടിലട്ടമാലക്ക  അങ്ങലനയുള്ള  വസ്പീടുകള്  നടിരമ്മടിചഫ്

നല്കടിയടിട്ടുണഫ്.  ഇന്നലലെെ ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന് ഈ സഭയടില്
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വലന്നമാര വടിഷയതടിലന്റെ കമാരശ്യതടില് അമദ്ദേഹതടിലന്റെ മേറുപടടി ഈ സഭമാ

മരഖകളടിലുണമല്ലമാ.  അതരയ  വസ്പീടഫ്  നടിരമ്മടിച്ചുനല്കമാന്  ഒര  സന്നദ്ധ

സയഘടന  തയ്യമാറമായടി  വന്നമപ്പെമാള്  അതടിനമാവശശ്യമേമായ  സഇൗകരശ്യയ

ഒരക്കടിലക്കമാടുകകലയന്നതമാണഫ്  സരക്കമാര  ലചയടിട്ടുള്ളതഫ്.  ഭൂമേടി  സരക്കമാര

ലകമാടുക്കണയ.  അതടിലന്റെ  ഭമാഗമേമായടിട്ടുലള്ളമാര  പദ്ധതടിയമാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  ഭവന

പദ്ധതടിയുലട  ഭമാഗമേമായടി  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടില്  വന്നതഫ്.  അവസമാന  നടിമേടിഷയ

വലര ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട എയ.എല്.എ.  അതടിലനമാപ്പെയ ഉണമായടിരന്ന ആളമാണഫ്.

സസ്വരണ്ണക്കടതഫ് മകസുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ടഫ് ഈ പ്രശ്നയ ഉണമായതടിനുമശഷമേമാണഫ്

ഇതരതടിലുള്ള ആമക്ഷേപങ്ങള് ഇവടിലട  ഉണമായലതന്നഫ്  മനരലത ഞമാന്

സൂചടിപ്പെടിച  കമാരശ്യമേമാണഫ്.  അതടിലനത്തുടരന്നമാണഫ്  കഴടിഞ  നടിയമേസഭയടില്

അവടിശസ്വമാസപ്രമമേയതടിലന്റെ  ഭമാഗമേമായടി  അഴടിമേതടി  ആമക്ഷേപയ

പറഞ്ഞുപറഞഫ്,  ഒര  മകമാടടി  രൂപയടില്  തുടങ്ങടി  നമാലെെരമക്കമാടടിയടിലലെെതടി,

ഒന്പതഫ്  മകമാടടി  രൂപയമാണഫ്  അഴടിമേതടി  നടതടിയതഫ്  എനള്ലപ്പെലട,

ഏകമദശയ  18  മകമാടടി  രൂപയുലട  ഒര  പദ്ധതടിയടില്  അതരയ  അഴടിമേതടി

നടനലയനള്ള  ആമക്ഷേപയവലര  ഇവടിലടയുണമായടി.  ഇതടിലന്റെ  ഭമാഗമേമായടി

മനരലത  ഈ  പദ്ധതടി  തയ്യമാറമാകന്ന  സനരഭതടില്  ഇങ്ങലനലയമാര
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നടിരമദ്ദേശമുണമായടിരന്നടില്ല.  വടക്കമാമഞ്ചേരടി  ഭവന  സമുചയയ  മേമാതമേല്ല,

മകരളതടിലലെെ  14  ജടില്ലകളടിലുള്ള  ഭവന  സമുചയങ്ങളുയ  അതടിലന്റെ  പമാന്,

എസടിമമേറഫ്,  ഡടി.പടി.ആര.  എന്നടിവ തയ്യമാറമാക്കമാന് രണഫ്  കണ്സള്ട്ടനമേമാലര

ലടണര നടപടടികള് പൂരതസ്പീകരടിചമാണഫ് ലതരലഞടുതതഫ്.  ഹമാബടിറമാറമാണഫ്

വടക്കമാമഞ്ചേരടി  പദ്ധതടിയുലട  കണ്സള്ട്ടന്റെമായടി  ഉണമായടിരന്നതഫ്.  234

വസ്പീടുകളുലട  ഒര  പമാന്  അവര  തയ്യമാറമാക്കടി.  വലെെടിയ  സയഖശ്യ  വരന്നതമാണഫ്.

26.50 മകമാടടി രൂപയമാണഫ് ഏകമദശയ അതടിനവര പറഞതഫ്. പടിന്നസ്പീടഫ് അത

പണയ  ലചലെെവഴടിക്കമാനമാവടില്ല,  സരക്കമാരടിലന്റെ  കയ്യടില്  ലെെഭശ്യമേമായ

വടിഭവമുപമയമാഗടിചഫ്  അതഫ്  ലചയ്യമാനമാകടിലല്ലന്നഫ്  വന്നമപ്പെമാഴമാണഫ്  86

യൂണടിറ്റുകള്കള്ള ഒര പദ്ധതടി  13.9  മകമാടടി  രൂപ.  അതടിമനമാലടമാപ്പെയതലന്ന

203  യൂണടിറ്റുകള്കള്ള ഒര ഭവന സമുചയതടിനുള്ള എസടിമമേറഫ് അനുബന്ധ

പ്രവൃതടികള്ക്കടക്കയ  27.98  മകമാടടി  രൂപ.  ഇതഫ്  കണക്കമാക്കടി  ഒര

ഡടി.പടി.ആര.  അവര  തയ്യമാറമാക്കടിയടിരന.  അതടില്,  86  യൂണടിറ്റുകള്കള്ള

ഭവന  നടിരമ്മമാണതടിനുള്ള  അനുമേതടി  ലകമാടുതടിരന്നതഫ്  ശരടിയമാണഫ്.  ആ

ഘട്ടതടിലെെമാണഫ് ഈ സന്നദ്ധ സയഘടന ഭവന രഹടിതരമായ ആളുകള്ക്കഫ് വസ്പീടഫ്

വച്ചുലകമാടുക്കമാനുള്ള  പദ്ധതടിയുമേമായടി  വരന്നതഫ്.  അമപ്പെമാള് സസ്വമാഭമാവടികമേമായുയ
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സരക്കമാരടിനഫ്  മുതല്  മുടക്കടില്ലമാലത,  പമാവലപ്പെട്ട  ആളുകള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്

വച്ചുലകമാടുകന്നതടിനഫ്  ഒര ധമാരണമാപതതടിലന്റെ അടടിസമാനതടില്,  അവര

വസ്പീടഫ്  നടിരമ്മടിച്ചുതരലമേനള്ള  വശ്യവസയുലട  അടടിസമാനതടിലെെമാണഫ്  ഈ

പദ്ധതടി  ആരയഭടികന്നതഫ്.    അസസ്വമാഭമാവടികമേമായ മേറഫ്  നടപടടികള് ഇതടിലന്റെ

ഭമാഗമേമായടി  ഉണമായടിട്ടടില്ല.    ഫമാറഫ്  പണടിയമാന്  15  മകമാടടി  രൂപ അനുവദടിച്ചു

എനപറയുന്നതഫ്  ഇഇൗ  പശ്ചമാതലെെതടില്   കമാണണയ.    ഇഇൗ  പദ്ധതടി

വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടിലെെമാണഫ്  നടകന്നതഫ്.  140  ആളുകള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്

ലകമാടുകന്നതടിലന ആദശ്യഘട്ടതടില് സസ്വമാഗതയ ലചയ എയ.എല്.എ.  പടിലന്ന

എന്തുകമാരശ്യതടിനമാണഫ് ആ നമാട്ടുകമാരലട  ഭവന പദ്ധതടിലയ മുടക്കമാന് മവണടി

ആദശ്യമാവസമാനയവലര  നടിന്നലതന്നഫ്  അമദ്ദേഹയ  തലന്നയമാണഫ്  പറമയണതഫ്.

സരക്കമാരടിലന്റെ  പദ്ധതടികലളകറടിലചമാലക്ക  കഴടിഞ  സമമ്മളനയ

മചരന്നമപ്പെമാള്  ഒരപമാടഫ്  ആമക്ഷേപങ്ങള്  ഉന്നയടിചടിരന.  മകന

ഏജന്സടികലള ആലക പ്രമയമാജനലപ്പെടുതടി സയസമാന സരക്കമാര നടത്തുന്ന

എല്ലമാ  പദ്ധതടികളടിമലെെയ്ക്കുയ  അമനസ്വഷണയ  ലകമാണ്ടുമപമാകമാന്  മവണടിയുളള

പരടിശമേമേമാണഫ്  നടന്നതഫ്.   ഇവടിലട  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനസ്വഷണയ

പ്രഖശ്യമാപടിചമപ്പെമാള്  ആ  അമനസ്വഷണലത  സസ്വമാഗതയ  ലചയ  ആളമാണഫ്
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വടക്കമാമഞ്ചേരടി  എയ.എല്.എ.  അതുകഴടിഞഫ്  രണ്ടു  ദടിവസതടിനുളളടില്

അമദ്ദേഹയ  ഒര  പരമാതടി  തയ്യമാറമാകന.  ആ  പരമാതടിയടില്  സയസമാന

ഗവണ്ലമേമന്റെമാ   മകമാടതടിമയമാ  ആവശശ്യലപ്പെടമാലത  സടി.ബടി.ലഎ.

അതടിമവഗതടില്  മകലസ്സെടുതതഫ്  ഏതഫ്  ബന്ധതടിലന്റെ

അടടിസമാനതടിലെെമാലണന്നഫ്  അമദ്ദേഹയ  വടിശദസ്പീകരടിമക്കണതമാണഫ്.

സടി.ബടി.ലഎ.  മകലസ്സെടുകന്നതടിനഫ്  സസ്വമാഭമാവടികമേമായുയ  മകമാടതടിയുമടമയമാ

സയസമാന  ഗവണ്ലമേന്റെടിമന്റെമയമാ  അനുമേതടി  മവണയ.   അലതമാനമേടില്ലമാലത

അതടിമവഗതടില്,  സരക്കമാര  ആവശശ്യലപ്പെട്ടടിട്ടുമപമാലുയ  ലലടറമാനടിയയ  മകസഫ്

ഇതുവലര  ഏലറടുക്കമാത  സടി.ബടി.ലഎ.  രണ്ടുദടിവസയലകമാണഫ്  ഇഇൗ

മകലസടുക്കമാന്  തമാല്പ്പെരശ്യയ  കമാണടിച്ചു.  അഴടിമേതടി  ആലരങടിലുയ

നടതടിയടിട്ടുലണങടില്  അമനസ്വഷണയ  മവണ  എലന്നമാനയ  ഞങ്ങള്

പറഞടിട്ടടില്ല.  കുറവമാളടികളമായടി  ആലരങടിലുയ  ഉലണങടില്  അവര

ശടിക്ഷേടിക്കലപ്പെടണയ.  പലക്ഷേ  ഇവടിലട  അതടിമവഗതടില്  കമാണടിച  ഇഇൗ

തമാല്പ്പെരശ്യയ മകരളതടിലലെെ മേറഫ്  പദ്ധതടികളുലട കമാരശ്യതടിലുയ വന്നമല്ലമാ; ഇഇൗ

കമാരശ്യതടില്  ഇമപ്പെമാള്  ഇ.ഡടി.യുലട  അമനസ്വഷണയ,   അവര   254000

കുടുയബങ്ങളുമടയുയ  എല്ലമാ  മരഖകളുമേമായടി   ഇ.ഡടി.  ഓഫസ്പീസടില്  എതമാന്
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പറയുകയമാണഫ്.  അതടിലന്റെലയമാലക്ക  മപരടില്  അഴടിമേതടി  ആമക്ഷേപയ

പ്രതടിപക്ഷേതടിനുമണമാ?   ഇതരയ  അമനസ്വഷണ  ഏജന്സടികള്  അതമാണഫ്

ലചയ്യുന്നതഫ്.   ഇഇൗ  നടിയമേസഭയഫ്  ഉറപ്പു  ലകമാടുതതമാണഫ്,   സഭയടില്

പ്രഖശ്യമാപടിചതമാണഫ്,   നടിയമേസഭയടില്  പ്രഖശ്യമാപടിച  ഒര  പദ്ധതടി

നടപ്പെടിലെെമാകമമ്പമാള്,   സരക്കമാരടിലന്റെ  പദ്ധതടിലയപ്പെറടിയുള്ള  നടിരന്തരമേമായ

അമനസ്വഷണയ,  മകന  ഏജന്സടികളുലട  അമനസ്വഷണയ  ആ  പദ്ധതടിലയ

തകരക്കമാന്  മവണടിയുള്ളതമാലണന്നഫ്  മേനസ്സെടിലെെമാക്കമാന്  അധടികയ  അകമലെെയഫ്

മപമാമകണ.  പ്രതടിപക്ഷേയ  അതടിലന്റെ  കൂലടനടിന്നഫ്  മകന  ഏജന്സടികലള

പ്രമയമാജനലപ്പെടുതടി  ഇഇൗ പമാവലപ്പെട്ടവരലട ഭവന പദ്ധതടി തകരക്കമാനമാമണമാ

ശമേടികന്നലതന്നഫ്  അവര  പറയണയ.  ഇതരലമേമാര  ഘട്ടതടില്

അസയബടിയടിലലെെ പ്രടിവടിമലെെജഫ് കമ്മടിറടി,  ഇതടിലനകറടിച്ചുളള ആമക്ഷേപതടിലന്റെ

അടടിസമാനതടില്  നടപടടി  സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുലണന്നമാണഫ്  ഞമാന്

മേനസ്സെടിലെെമാകന്നതഫ്.   ആ  നടിയമേസഭ  കമ്മടിറടിയുയ  ഇതടിലന്റെ  കമാരശ്യതടില്

അമനസ്വഷണയ  നടത്തുനണഫ്.  ഏലതങടിലുലമേമാര  ഘട്ടതടില്  സരക്കമാര

മേമാറടിനടിന്നഫ്  ഇഇൗ  അമനസ്വഷണയ  മവണ  എലന്നമാര  സമേസ്പീപനയ

സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുമണമാ?  ആമക്ഷേപയ  വന്നമപ്പെമാള്   സരക്കമാര  തലന്ന  ഇഇൗ
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കമാരശ്യതടില് മുന്കലയ്യടുതഫ് വടിജടിലെെന്സഫ് അമനസ്വഷണയ പ്രഖശ്യമാപടികകയമാണഫ്

ലചയതഫ്.   ഇമപ്പെമാള്  മകന  ഏജന്സടികലളകറടിലചമാലക്ക  വളലര  വലെെടിയ

ബഹുമേമാനമേമാണഫ്,   മകന  ഏജന്സടികളുലട  അമനസ്വഷണലതകറടിചഫ്  എത

ആമവശപൂരവ്വമേമാണഫ് അവര പറയുന്നതഫ്.  സസ്വരണ്ണക്കടതഫ് മകസ്സെടിലലെെ  മകന

ഏജന്സടികളുലട  അമനസ്വഷണയ,  അമനസ്വഷണതടിലലെെ  പ്രതടികലളമാലക്ക

ആരമാണഫ്?  അപ്പുറതടിരടികന്നവരലട  ആളുകളമല്ല  മേടിക്കവമാറുയ  എല്ലമാ

പ്രതടികളുയ; ഏലതങടിലുയ ഒര ഇടതുപക്ഷേക്കമാരന് അതടിലന്റെ ഭമാഗമേമായടിട്ടുമണമാ?

അപ്പുറത്തുളള  എതയമാളുകളുലട  ബന്ധുക്കലളകറടിച്ചുളള  ആമക്ഷേപയ  വന.

സസ്വരണ്ണക്കടതഫ്  മകസ്സെടിലലെെ ആമക്ഷേപങ്ങളടില് മപരവന്ന കമാരശ്യങ്ങലളമാലക്ക

ഇവടിലട ചരച ലചയതമാണമല്ലമാ; ഒര മകനമേനടി മകരളതടില് നടിരന്തരമേമായടി

വന,  അമദ്ദേഹതടിലന്റെ  കൂടടി  ബന്ധയ  മേറച്ചുവയമാവന്ന  രസ്പീതടിയടിലുള്ള

ഇടലപടലുകലളകറടിചഫ്  മകമാണ്ഗ്രസ്സെടിനഫ്  ആമക്ഷേപമേടില്ലമല്ലമാ;  അവരമേമായടി

കൂടടിമചരനലകമാണഫ്  ആമക്ഷേപയ ഉന്നയടികകയമാണഫ്.   ആരലട  തമാല്പ്പെരശ്യയ

സയരക്ഷേടിക്കമാനമാണഫ്;  ഇഇൗ  സയസമാനതടിലന്റെ  തമാല്പ്പെരശ്യയ

സയരക്ഷേടിക്കമാനമാമണമാ;  പമാവലപ്പെട്ട ഭവനരഹടിതരമായ ആളുകളുലട തമാല്പ്പെരശ്യയ

സയരക്ഷേടിക്കമാനമാമണമാ?    മകരളതടില്  നവമകരള സൃഷ്ടടിയുലട  ഭമാഗമേമായടി
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വന്നടിട്ടുളള എല്ലമാ പദ്ധതടികളടിമലെെയ്ക്കുയ അമനസ്വഷണയ എതടിക്കമാന് മവണടിയുളള

പരടിശമേമേമാണഫ്  ഇതരയ  പ്രവരതനങ്ങള്  വഴടി  നടകന്നതഫ്.  ആ

അമനസ്വഷണതടിലനമാപ്പെമേല്ല  മകരളതടിലലെെ  ജനങ്ങള്  എന്നഫ്

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സമാപനങ്ങളടിലലെെ  ലതരലഞടുപ്പെഫ്  ലതളടിയടിചമല്ലമാ.

നടിങ്ങള്  ഉണമാക്കടിയ  എല്ലമാ  പുകമേറകള്ക്കടിടയടിലുയ   പടിണറമായടി  വടിജയന്

സരക്കമാര  ഇഇൗ  മകരളലത  മുമന്നമാട്ടഫ്  നയടികകയമാലണനളളതടിലന്റെ

വടിധടിലയഴുതമായടിരന്നമല്ലമാ  കഴടിഞ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സമാപനങ്ങളടിമലെെയ്ക്കുളള ലതരലഞടുപ്പെഫ്. വടക്കമാമഞ്ചേരടി മുനടിസടിപ്പെമാലെെടിറടിയടിലലെെ

ലതരലഞടുപ്പെഫ്  വടിധടി  എന്തമാണഫ്;  നടിങ്ങള്  ഇഇൗ  ആമക്ഷേപലമേമാലക്ക

ഉന്നയടിചമല്ലമാ;  എയ.എല്.എ.,  പ്രധമാന  മനതമാക്കള്,  എല്ലമാ  മനതമാക്കളുയ

അവടിലട  വന്നടിരന.  അവരലട  വരവടിലന  ഞമാന്  ലതറമായടി  കമാണുന്നടില്ല.

അവലരല്ലമായ  അതടിലന്റെ  ഉറപ്പെഫ്  പരടിമശമാധടിചടിട്ടുണഫ്.  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  തലന്ന,

ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുയ മുഖശ്യമേനടിയുലട മനതൃതസ്വതടില് തസ്പീരമേമാനലമേടുത്തു അതടിലന്റെ

ഉറപ്പെഫ്/ബലെെപരടിമശമാധന  നടതമാന്.  അതഫ്  പ്രമതശ്യക  വടിഭമാഗലത

പ്രമയമാജനലപ്പെടുതടി  ലചയടിട്ടുണഫ്.  ഇഇൗ  കമാരശ്യതടില്  വടക്കമാമഞ്ചേരടി

മുനടിസടിപ്പെമാലെെടിറടിയടിലലെെ ജനവടിധടി എയ.എല്.എ. കമാണണയ. മേമാതൃകമാപരമേമായടി
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അമദ്ദേഹയ  അവമാരഡഫ്  വമാങ്ങടിച്ചുലവന്നഫ്  പറഞമല്ലമാ.  ആ  ഭവന  പദ്ധതടി

നടപ്പെടിലെെമാക്കടിയതഫ്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനമാധടിപതശ്യമുന്നണടി  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

കമാലെെതമാണഫ്  അല്ലമാലത  യു.ഡടി.എഫഫ്.-ലന്റെ  കമാലെെതല്ല,  യു.ഡടി.എഫഫ്.-ലന്റെ

കമാലെെതഫ് ഒര ഭവന പദ്ധതടിയുയ ഉണമായടിട്ടടില്ല.  അടമാട്ടഫ് പഞ്ചേമായതഫ് ഇമപ്പെമാള്

ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കലരയുലട  കൂലടയടില്ല.  എല്.ഡടി.എഫഫ്.  ആണഫ്  അതഫ്

ഭരടികന്നലതന്ന കമാരശ്യയ കൂടടി ഇമതമാലടമാപ്പെയ മചരതഫ് വമായടിക്കണയ.  ഇതമാണഫ്

ജനവടിധടി.  നടിരവധടി തവണ ആമക്ഷേപങ്ങള് ഉന്നയടികക,  വശ്യകടിപരമേമായടി

അധടിമക്ഷേപങ്ങള് ഉന്നയടികക,  ഇലതമാലക്ക മകരളയ  കണതമാണഫ്.   ഞമാന്

വശ്യകടിപരമേമായ  ഒര  അധടിമക്ഷേപതടിനുയ  മേറുപടടി  പറയമാന്  മപമായടിട്ടടില്ല.

അമദ്ദേഹയ  നടിരവധടികമാലെെയ,  നടിരവധടിവട്ടയ,  ഇഇൗ  ലതരലഞടുപ്പുമേമായടി

ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  വശ്യകടിപരമേമായ  അധടിമക്ഷേപയ  ഉന്നയടിക്കമാന്  ശമേടിച്ചു.  ആ

വശ്യകടിപരമേമായ  അധടിമക്ഷേപങ്ങലളലയമാലക്ക  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ  ജനങ്ങള്

വടിധടിലയഴുതടിയടിട്ടുണഫ്.   വടക്കമാമഞ്ചേരടി  നടിമയമാജകമേണലെെതടിലലെെ  കണക്കഫ്

ഞമാന്  പറയമായ.  പഞ്ചേമായതഫ്  ലതരലഞടുപ്പെടിലന്റെ  കണലക്കടുതഫ്

മനമാക്കടിയമാലുയ  ജടില്ലമാ  പഞ്ചേമായതടിലന്റെ  കണലക്കടുതമാലുയ

ആറമായടിരതടിലെെധടികയ  മവമാട്ടടിനഫ്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനമാധടിപതശ്യമുന്നണടിക്കഫ്
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അനുകൂലെെമേമായ  വടിധടിലയഴുതമാണഫ്  അവടിലട  ഉണമായടിട്ടുളളതഫ്.....(ബഹളയ)....

അതരയ കമാരശ്യങ്ങലളമാലക്ക ജനങ്ങള് എങ്ങലനയമാണഫ് വടിലെെയടിരത്തുന്നലതന്നഫ്

നമുക്കറടിയമായ.  ബഹളമുണമാക്കടിയതുലകമാണഫ്  കമാരശ്യമുമണമാ;  നടിങ്ങളുലട

കമാലെെതഫ്  ഇങ്ങലനലയമാര  ഭവനപദ്ധതടി  ഉണമായടിരന്നടില്ലമല്ലമാ;  ഇമപ്പെമാള്

ഇതയുയ വസ്പീടുകള്  പൂരതസ്പീകരടിച്ചു.   നമാലുലെെക്ഷേയ  രൂപവസ്പീതയ  ലകമാടുതഫ്

8838  മകമാടടി  രൂപ  മകരളതടില് ഭവനനടിരമ്മമാണ പദ്ധതടിക്കഫ്  ലചലെെവഴടിച

ഇന്തശ്യയടിലലെെ ഒമരലയമാര ഗവണ്ലമേന്റെമാണടിതഫ്. നടിങ്ങള് ഈ പമാവലപ്പെട്ടവമരമാടഫ്

വസ്പീടഫ്  മവണമാ  എനപറയൂ.  വടക്കമാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ  ഒര  പദ്ധതടികപകരയ

ലലലെെഫഫ്  ഭവനപദ്ധതടിലയ  ആലകതലന്ന  തകരക്കമാനുളള  നസ്പീക്കതടിലന്റെ

ഒപ്പെമേമാണഫ് യു.ഡടി.എഫഫ്. എനപറയണയ. ഇഇൗ പദ്ധതടിയടില് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു,

ഇതടില് മകമാടതടി  പറഞ ഗവണ്ലമേന്റെടിലനകറടിച്ചുളള  വമാദയ,   അതടിമനമാടഫ്

എന്തമാണഫ്  അയഗങ്ങള്ക്കഫ്  വടിമയമാജടിപ്പെഫ്.  മകമാടതടി  രമാഷസ്പീയ

മനതൃതസ്വലതകറടിചഫ് പറഞമല്ലമാ.  നടിങ്ങള് ഇഇൗ പദ്ധതടിയടില് ആലരയമാണഫ്

ലെെക്ഷേശ്യയ  വചടിരന്നതഫ്,  നടിങ്ങള്  ലെെക്ഷേശ്യയ  വചതഫ്  ഞങ്ങള്ക്കഫ്

അറടിയമാതതല്ലമല്ലമാ; മകരളതടിലന്റെ  ആദരണസ്പീയനമായ  മുഖശ്യമേനടി,

അഞ്ചുവരഷക്കമാലെെയ  പ്രകടനപതടികയടില്  പറഞടിരന്ന  കമാരശ്യങ്ങലളല്ലമായ
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നടപ്പെമാക്കമാന്  മവണടി  മനതൃതസ്വയ  ലകമാടുത  മകരളതടിലന്റെ  മുഖശ്യമേനടിലയ

നടിങ്ങള്   ഭയലപ്പെടുന്നതുലകമാണമാണഫ്  കരടിനടിഴല്  പരതടി  ആമക്ഷേപയ

ഉന്നയടിചഫ്  അമദ്ദേഹലത മവട്ടയമാടമാന് മവണടി  നടിങ്ങള് ശമേടിചതഫ്.  അതടിനഫ്

മകമാടതടി കൃതശ്യമേമായ മേറുപടടി പറഞമല്ലമാ; എഫഫ്.സടി.ആര.എ.-യുലട ലെെയഘനയ

അമനസ്വഷടിചമാല്  മവലറയുയ  ഉദമാഹരണങ്ങളുണമല്ലമാ;  ഞങ്ങള്

അമനസ്വഷടികകയടില്ല എന്നല്ലമല്ലമാ  പറയുന്നതഫ്, അതരയ  കമാരശ്യങ്ങളുയ

ഉണമായടിട്ടുണഫ്.   മനരടിട്ടഫ് ഒര ലലപസ സയസമാന സരക്കമാര വമാങ്ങടിയടിട്ടടില്ല.

ലലലെെഫഫ് മേടിഷനഫ് അതടില് ഒര പങ്കുയ ഇലല്ലനള്ള കമാരശ്യയ വശ്യകമേമാക്കടിയതമല്ല.

അതഫ്  മകമാടതടി  പരടിമശമാധടികനണഫ്.  പരടിമശമാധടിക്കലട്ട,  ഞങ്ങള്ക്കഫ്

അതടിലുളള  നടിയമമേമാപമദശമേനുസരടിചഫ്  സയസമാന  സരക്കമാര  മുമന്നമാട്ടഫ്

മപമാകുയ എന്നമാണഫ് ഞങ്ങള് പറഞതഫ്.  അതടിനപ്പുറമതയ്ക്കുളള കമാരശ്യങ്ങളല്ല

ഇവടിലട സൂചടിപ്പെടിചതഫ്.   വടക്കമാമഞ്ചേരടി ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ളതഫ്

അടടിസമാനരഹടിതമേമായ കമാരശ്യങ്ങളമാണഫ്.  വടക്കമാമഞ്ചേരടി ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുമേമായടി

ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ   ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയമാലക  തകരക്കമാവന്ന

രസ്പീതടിയടിമലെെയഫ് ലകമാണ്ടുമപമാകമാനമാണഫ് വസ്പീണ്ടുയ പ്രതടിപക്ഷേയ ശമേടികന്നതഫ്.  ആ

പരടിശമേതടിനഫ്  മകരളതടിലലെെ  ജനങ്ങള്  കൂട്ടുനടില്കകയടില്ല.  ലലലെെഫഫ്
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പദ്ധതടിയുമേമായടി,  ഇനടിയുളള  ഭവന  സമുചയങ്ങളുലട  നടിരമ്മമാണ

പ്രവരതനങ്ങളുമേമായടി മുമന്നമാട്ടുമപമായടി ഭവനരഹടിതരമായ മുഴുവന് ആളുകള്കയ

ഭവനയ നടിരമ്മടിച്ചുലകമാടുക്കമാനുളള പദ്ധതടിയുമേമായടി  ഇചമാശകടിമയമാടുകൂടടിതലന്ന

സരക്കമാര മുമന്നമാട്ടുമപമാകുയ.  പുതടിയ അമപക്ഷേകള് സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുണഫ്. കഴടിഞ

സമേയലത  ഗുണമഭമാകമാക്കളുലട  ലെെടിസഫ്  എടുതമപ്പെമാള്  പലെെരയ  അതടില്

ഉള്ലപ്പെടമാന്  കഴടിയമാലതമപമായ  ആളുകളമാണഫ്.  അവലരലയമാലക്ക

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതടിനുമവണടിയുളള ആവശശ്യയ നടിരവധടി പ്രമദശത്തുനടിനയ വന.

പ്രതടിപക്ഷേത്തുനടിനയ  വന.  അവലര  ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതടിനഫ്  മവണടിയുളള

അമപക്ഷേകള് ഇമപ്പെമാള് സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുണഫ്.  ആ അമപക്ഷേകളടില് പരടിമശമാധന

നടതടി  അവമശഷടികന്ന  ആളുകള്ക്കഫ്  കൂടടി  ഭവനയ  നല്കുന്ന,

ഭവനരഹടിതരടില്ലമാലതമാര  മകരളയ  എന്നതടിമലെെയഫ്  നമ്മള്  നടന്നഫ്

അടുകകയമാണഫ്.   അതടിനുമവണടിയുളള  പരടിശമേതടിനടിടയടില്  ഇഇൗ

ഗവണ്ലമേന്റെടിലനങ്ങമാനുയ  ജനങ്ങളുലട  അനുകൂലെെമേമായ

തസ്പീരമേമാനമുണമാകുമമേമാലയന്നഫ്  മതമാനമമ്പമാള്  ഇല്ലമാത  കഥകളുലട  മപരടില്,

ഉഇൗതടിലപരപ്പെടിച  കഥകളുലട  മപരടിലലെെമാലക്ക  പരസരയ  ബന്ധടിപ്പെടിചഫ്

ബടി.ലജ.പടി.യുമടയുയ മകന ഗവണ്ലമേന്റെടിമന്റെയുയ ചട്ടുകങ്ങളമായടി, മകരളതടിലലെെ
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പ്രതടിപക്ഷേയ  മേമാറരതഫ്.   നടിങ്ങളുലട  മനതമാക്കള്കയ  നടിങ്ങളുലട

ഗവണ്ലമേനകള്കയ  പലെെയടിടത്തുയ  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന  തലന്ന  അട്ടടിമേറടിക്കമാന്

ഇഇൗ  അമനസ്വഷണ  ഏജന്സടികലളയമാണമല്ലമാ  പ്രമയമാജനലപ്പെടുതടിയതഫ്.

അലതമാലക്ക  ഓരമ്മയടിലുണമാകണയ.  ഇഇൗ  മവട്ടയമാടലെെടിലന്റെ  കൂലടയമാണഫ്

മകരളതടില്  കമ്മബണടിസഫ്  വടിരദ്ധ  തമാല്പ്പെരശ്യയലകമാണഫ്  നടിങ്ങള്

മചരന്നലതങടില്  നമ്മുലട  സയസമാനതടിലന്റെ  തമാല്പ്പെരശ്യങ്ങള്ക്കഫ്  അതഫ്

എതടിരമാലണന്നഫ് നടിങ്ങള് മേനസ്സെടിലെെമാക്കണയ.  ഞമാന് അവസമാനടിപ്പെടികന. ഇഇൗ

സമാഹചരശ്യതടില്  ഇതഫ്  സഭ  നടിരതടിവചഫ്  ചരച  ലചമയ്യണ  യമാലതമാര

അടടിയന്തര സമാഹചരശ്യവമേടിലല്ലന്നഫ് അറടിയടികന.

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  മേനടിയുലട  വടിശദസ്പീകരണതടിലന്റെ

അടടിസമാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനഫ് അനുമേതടി നടിമഷധടിചടിരടികന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയമാവതരണതടിനഫ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷേമനതമാവഫ്  (ശസ്പീ  .    രമമേശഫ്  ലചന്നടിതലെെ):   ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര സര,  ഇവടിലട ശസ്പീ.  അനടില് അക്കര എയ.എല്.എ.  ഉന്നയടിച ഒര

ആമരമാപണതടിനുയ  ബഹുമേമാനശ്യനമായ  മേനടി  എ.  സടി.  ലമേമായസ്പീന്  മേറുപടടി

പറഞടിട്ടടില്ല.  അമദ്ദേഹയ  ഒര  ലലമേതമാന  പ്രസയഗമേമാണഫ്  നടതടിയതഫ്.
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പഞ്ചേമായതഫ്  ലതരലഞടുപ്പെടില്  ജയടിച്ചുലവന്നമാണഫ്  അമദ്ദേഹയ  പറഞതഫ്.

കഴടിഞ  പമാരലെെലമേന്റെഫ്  ലതരലഞടുപ്പെടില്  126  നടിമയമാജകമേണലെെങ്ങളടില്

യു.ഡടി.എഫഫ്.  ജയടിച  കമാരശ്യയ  എന്തുലകമാണമാണഫ്  ശസ്പീ.  എ.  സടി.  ലമേമായസ്പീന്

ഓരക്കമാലത  മപമായതഫ്?  ഓമരമാ  ലതരലഞടുപ്പെടിനുയ  ഓമരമാ

പ്രമതശ്യകതകളുണമാകുയ.   പഞ്ചേമായതഫ്  ലതരലഞടുപ്പെടില്  മനരടിയ

വടിജയമുണമായതുലകമാണഫ്  പടിണറമായടി  വടിജയന്  സരക്കമാരടിന്റെ  ലകമാള്ളയുയ

അഴടിമേതടിയുയ  ഇല്ലമാതമായടി  എനള്ള  ലതറടിദ്ധമാരണ  നടിങ്ങള്ക്കഫ്  മവണ.

സയസമാനതഫ്  നടന്ന  അഴടിമേതടികലളല്ലമായ  ഇമതമാടുകൂടടി  ഒഴുകടിമപ്പെമായടി

എനള്ള ലതറടിദ്ധമാരണ മേടിസര എ.  സടി.  ലമേമായസ്പീനഫ്  മവലണന്നഫ്   പറയമാന്

ഞമാന് ആഗ്രഹടികകയമാണഫ്.  ഇലതല്ലമായ ജനങ്ങളുലട മുമ്പടിലുള്ള കമാരശ്യമേമാണഫ്.

ഇഇൗ  സയസമാനതഫ്  പമാരലെെലമേന്റെഫ്  ലതരലഞടുപ്പെടില്  യു.ഡടി.എഫഫ്.  വമ്പടിച

വടിജയയ  മനടടിയമപ്പെമാള്  ഞങ്ങളമാരയ  അഹങരടിചടിട്ടടില്ല.  നടിങ്ങള്  ഇന്നഫ്

അഹങരടികകയമാണഫ്. ഇഇൗ അഹങമാരതടിനഫ് മകരളതടിലലെെ ജനങ്ങള് മേറുപടടി

നല്കുയ,  അക്കമാരശ്യതടില് ഒര സയശയവയ മവണ.  ഇന്നലലെെ ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

മുഖശ്യമേനടി  പറഞ  വമാചകമുള്ലപ്പെലട  എടുത്തുപരടിമശമാധടിചമാല്  നടിങ്ങള്

അഹങമാരയലകമാണഫ്   ആഹമാദടികകയമാണഫ്,  ഇഇൗ അഹങമാരയ  മകരളതടിലലെെ
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ജനങ്ങള് തടിരടിചറടിയുയ. 

ഇവടിലട  ശസ്പീ.  എ.  സടി.  ലമേമായസ്പീന്  പറഞതഫ്  എന്തമാണഫ്?

സസ്വരണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  മകസടിലലെെ  പ്രതടികലളല്ലമായ

യു.ഡടി.എഫഫ്.-കമാരമാലണന്നഫ് പറഞ്ഞു. ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങര മജമാലെെടി ലചയതഫ്

പ്രതടിപക്ഷേമനതമാവടിലന്റെ  ഓഫസ്പീസടിലെെമാമണമാ;   അമദ്ദേഹയ  മജമാലെെടി  ലചയതഫ്

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമേനടിയുലട  പ്രടിന്സടിപ്പെല്  ലസക്രട്ടറടിയമായടി,  നമാവമായടി,

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ വലെെതുകയ്യമായമല്ല പ്രവരതടിചതഫ്?  സസ്വപ്ന സുമരഷഫ് മജമാലെെടി

ലചയതഫ് എവടിലടയമായടിരന, ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട മുഖശ്യമേനടി ഭരടികന്ന വകുപ്പെടിലന്റെ

കസ്പീഴടിലെെമായടിരന. മേയകമേരന്നഫ് മകസടില്ലപ്പെട്ടഫ് ഇമപ്പെമാഴുയ ജയടിലെെടില് കടിടകന്ന

ആളുകള്  ആമരമാലടമാപ്പെമേമായടിരന?  ഞങ്ങലളലക്കമാണഫ്  അലതമാനയ

പറയടിക്കരതഫ്.  ഒര  യു.ഡടി.എഫഫ്.കമാരലന്റെ  മപരടിലുയ  സസ്വരണ്ണകള്ളക്കടതഫ്

മകസുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ടഫ് ഒര ആമരമാപണവമുണമായടിട്ടടില്ല, അങ്ങലനയുലണന്നഫ്

ലതളടിയടിക്കമാമമേമാലയന്നഫ് ഞമാന് ലവല്ലുവടിളടികന. ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട വകുപ്പുമേനടി

മേറുപടടി  പറയുമമ്പമാള്  വളലരയധടികയ  സൂക്ഷ്മതമയമാലട  മേറുപടടി

പറമയണതമായടിരന.  ഒര  യു.ഡടി.എഫഫ് .-കമാരലന്റെ  മപരടിലുയ   ഒര

ആമരമാപണവമുണമായടിട്ടടില്ല.   നടിങ്ങളുലട  പറചടില്  മകട്ടമാല്,  മകരളതടില്
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ആദശ്യമേമായടിട്ടമാണഫ്  ഒര  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  പമാവങ്ങള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്  വച്ചുലകമാടുകന്നതഫ്

എനമതമാനയ.  എയ.  എന്.  മഗമാവടിനന് നമായര ലകമാണ്ടുവന്ന 'ലെെക്ഷേയ വസ്പീടഫ്  '

പദ്ധതടിലയ  എതടിരതവരമാണഫ്  നടിങ്ങള്.  എയ.എന്.-ലന  പുലെെഭശ്യയ

പറഞവരമാണഫ് നടിങ്ങള്. കഴടിഞ  ഉമ്മന് ചമാണടി ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ കമാലെെതഫ്

443449  വസ്പീടുകള്  വച്ചുലകമാടുത്തു.  എന്നടിട്ടമാണഫ്  ഒര  ലെെക്ഷേയ  വസ്പീടുകള്

വച്ചുലകമാടുതതടിലന പുകഴടി ഇവടിലട ഇതവലെെടിയ മമേളയ നടത്തുന്നതഫ്. കഴടിഞ

ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ കമാലെെതഫ്  നമാലെെഫ്  ലെെക്ഷേതടിലെെധടികയ  വസ്പീടുകള് വച്ചുലകമാടുത

കമാരശ്യയ  വടിസ്മരടിക്കമാന്  കഴടിയുമമേമാ?  ഞങ്ങള്  ആനയുയ  അമ്പമാരടിയുമേമായടി

ഇലതമാലക്ക  വലെെടിയ  ആമഘമാഷപൂരവ്വയ  രമാജശ്യലതമാട്ടമാലക  പറഞ്ഞു

നടന്നടിലല്ലന്നതഫ്  ശരടിയമാണഫ്.  ഇവടിലട  പമാവങ്ങലള  മുന്നടിരതടി  ഓമരമാ

പദ്ധതടികളുലട  മപരടില്  നടകന്ന  ലകമാള്ളകള്  പുറത്തുവരടികയമാണഫ്.

ഞങ്ങളമാരയ  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിക്കഫ്  എതടിരല്ല,  ഞങ്ങള്  എതടിരമക്കണ

കമാരശ്യലമേന്തമാണഫ്;   ഇതടിലുള്ളതഫ്  സയസമാന  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  മേമാതയ

പണമേമാമണമാ?  മകന  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  പണയ,  പഞ്ചേമായത്തുകളുലട  പണയ,

സയസമാന ഗവണ്ലമേന്റെഫ് ലകമാടുകന്ന പണയ തുടങ്ങടിയലവയല്ലമായ മചരത്തുള്ള

പദ്ധതടിലയ  ഞങ്ങള്  എതടിരമക്കണ  കമാരശ്യലമേന്തമാണഫ്;   പമക്ഷേ  ഇതടിലന്റെ
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മേറവടില്  അഴടിമേതടിയുണമായമാല്  അതഫ്  ചൂണടിക്കമാണടിക്കമണ?

20  മകമാടടി രൂപയുലട പദ്ധതടിക്കഫ്  9.5  മകമാടടി രൂപ കമ്മസ്പീഷന് ലലകപ്പെറ്റുന.

സസ്വപ്ന സുമരഷഫ്  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള ആളുകള് ശടിവശങറടിലന്റെ നടിരമദ്ദേശപ്രകമാരയ

9.5  മകമാടടി  രൂപയുലട  കമ്മസ്പീഷന്  പറടിയമാല്  ശസ്പീ.  എ.  സടി.  ലമേമായസ്പീന്,

അതടിലനപ്പെറടി  അമനസ്വഷടിക്കമണ;  മചമാദടിക്കമണ?  ആ  കമാരശ്യയ

മചമാദടികമമ്പമാള്  നടിങ്ങള്  പറയുന്നതഫ്  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിലയ

അട്ടടിമേറടികകയമാലണന്നമാണഫ്.   ഇലതലന്തമാര നടപടടിയമാണഫ്?  ഇഇൗ ലകമാള്ള

ശരടിയമായടി  അമനസ്വഷടിചമാല്  സരക്കമാരടിലന്റെ  ഉതരവമാദടിതസ്വലപ്പെട്ട

സമാനങ്ങളടില്  ഇരടികന്ന  പലെെരലടയുയ  ലലകകളടില്  വടിലെെങ്ങഫ്  വസ്പീഴുലമേന്ന

ഭയമേമാണഫ്  നടിങ്ങള്കള്ളതഫ്.  നടിങ്ങള്  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനസ്വഷണയ

പ്രഖശ്യമാപടിചതഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷണലത  തടയമാനമല്ല?

ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കര  എയ.എല്.എ.  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനസ്വഷണയ

ആവശശ്യലപ്പെട്ടുലവന്നതഫ്  ശരടിയമാണഫ്.  അന്നഫ്  നടിങ്ങള്  അമനസ്വഷണയ

പ്രഖശ്യമാപടിചടില്ലമല്ലമാ?  സടി.ബടി.ലഎ  അമനസ്വഷണയ  വരലമേന്നഫ്  മകട്ടമപ്പെമാള്

രമായ്ക്കുരമാമേമാനയ  വടിജടിലെെന്സഫ്   അമനസ്വഷണയ  പ്രഖശ്യമാപടിച്ചു.   സടി.ബടി.ലഎ

അമനസ്വഷണയ  വരലമേന്നഫ്  പറഞമപ്പെമാഴമാണഫ്  മേനയമേമാറമുണമായതഫ്.  പടിലന്ന
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വമാലെെടില്  തസ്പീ  പടിടടിചമപമാലലെെ  ഓട്ടമേമായടിരന്നടിമല്ല?  രമാതടിയടിലെെമാണഫ്

ലസക്രമട്ടറടിയറടില്  കയറടി  വടിജടിലെെന്സഫ്  ഫയല് മുഴുവന് ലകമാണ്ടുമപമായതഫ്,

കമാരണയ  സടി.ബടി.ലഎ  ലകമാണ്ടുമപമാകുന്നതടിനുമുമ്പഫ്  ഫയല്  മുഴുവന്

ലകമാണ്ടുമപമാകണമേമായടിരന.  ഫയലുകള്  സടി.ബടി.ലഎ.യുലട  ലലകകളടില്

എതടിയമാല്  തങ്ങള്കണമാകുന്ന  ബുദ്ധടിമുട്ടടിലനപ്പെറടി  മേറമാമരക്കമാളുയകൂടുതല്

മുഖശ്യമേനടിക്കഫ്  അറടിയമാമേമായടിരന.  അതുലകമാണമാണഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനസ്വഷണയ  വരനലവന്നഫ്  മകട്ടമപ്പെമാള്തലന്ന  മുഖശ്യമേനടി  വടിജടിലെെന്സഫ്

അമനസ്വഷണയ  പ്രഖശ്യമാപടിചതഫ്.  രമാതടിയടില്തലന്ന  ഇഇൗ  ഫയലുകള്

ലസക്രമട്ടറടിയറടില്  നടിനയ  വടിജടിലെെന്സഫ്  കടതടി.  എന്നടിട്ടുയ  സടി.ബടി.ലഎ.

വന.  അമപ്പെമാലഴന്തമാണഫ്  ലചയതഫ്?  സടി.ബടി.ലഎ.-ലയ  ഒമാടടിക്കമാനുള്ള

നസ്പീക്കമേമായടി.  ഇവടിലട ശസ്പീ. എ.സടി. ലമേമായസ്പീന് പറഞമല്ലമാ, ഇന്നലലെെയുയ  ഒര

മകസഫ്   സടി.ബടി.ലഎ.യഫ്  വടിട്ടടിമല്ല;  പലെെ  മകസുകളുയ  ഗവണ്ലമേന്റെടിനഫ്

സടി.ബടി.ലഎ.യഫ്  വടിമടണടിവരയ.  ഇഇൗ  മകസഫ്  സടി.ബടി.ലഎ

അമനസ്വഷടിക്കണലമേന്ന  അന്തടിമേവടിധടി  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  മകമാടതടി  ഇമപ്പെമാള്

നല്കടിയടിരടികന.  ഇഇൗ  മകസഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷടിക്കണയ,  ഇഇൗ

വടിഷയതടില്  എഫഫ്.സടി.ആര.എ.  ലെെയഘനമുണഫ്,  ഉന്നതതലെെതടില്
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ഗൂഢമാമലെെമാചന  നടതടിയടിട്ടുണഫ്,  കമ്മസ്പീഷന്  തട്ടുന്നവര  വളലര

ബുദ്ധടിപൂരവ്വമേമായമാണഫ് പദ്ധതടി തയ്യമാറമാക്കടിയതഫ്.  ഇതുസയബന്ധടിച ഇന്നലത

വമാരത എന്തമാണഫ്,  (പതകട്ടടിയഗഫ്  വമായടിച്ചു)  'ഉന്നത മകനങ്ങള് നടതടിയ

ബുദ്ധടിപരമേമായ  തട്ടടിപ്പെഫ്'.  മേടിസര  എ.സടി.  ലമേമായസ്പീന്,  ഇഇൗ  തട്ടടിപ്പെഫ്

അമനസ്വഷടിക്കമണ; മകരളതടിനഫ് ഇതഫ് അറടിമയണ ആവശശ്യമേടിമല്ല? കമ്മസ്പീഷന്

തട്ടുന്നതടിനമായടി വളലര ബുദ്ധടിപൂരവ്വമേമായ പദ്ധതടിയമാണഫ് തയ്യമാറമാക്കടിയതഫ്.  

വടിമദശ  ഫണഫ്  ഉള്ലപ്പെട്ടതടിനമാല്  ഇതടിനഫ്  അന്തമാരമാഷ  മേമാനങ്ങളുണഫ്.

അതടിനമാല്  മകമാടതടി  പറഞതഫ്  ഇതഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനസ്വഷടിക്കണലമേന്നമാണഫ്.  ഈ  നടിലെെപമാടഫ്  മകമാടതടിലയടുതതഫ്  നടിങ്ങലള

പുകഴ്ത്തുകയമാലണന്നമാമണമാ  പറയുന്നതഫ്. സയസമാന ഗവണ്ലമേന്റെടിമനറ കനത

പ്രഹരമേമാണഫ്  ഇന്നലെെലത  ലഹമക്കമാടതടിയുലട  വടിധടി.  മേടിസര  എ.  സടി.

ലമേമായസ്പീന്  പറഞതഫ്  വടിധടി  സരക്കമാരടിനഫ്  എതടിരല്ലമാലയന്നഫ്  ചടിലെെര

വശ്യമാഖശ്യമാനടികന്ന  കമാരശ്യമേമാണഫ്,  ഉമദശ്യമാഗസര  നടതടിയ  അഴടിമേതടിക്കഫ്

മുഖശ്യമേനടിമയമാ  മേനടിമേമാമരമാ  ഉതരവമാദടികളമാകടിലല്ലന്ന  നടിരസ്പീക്ഷേണയ

വമായടിചമാണഫ്  സമന്തമാഷടികന്നതഫ്.  ഒര  അമനസ്വഷണയ  നടകമമ്പമാള്  അതഫ്

കഴടിയമാലത  പ്രതടി ആരമാലണന്നഫ് കലണതമാന് കഴടിയുമമേമാ?  അമനസ്വഷണയ
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നടകമമ്പമാഴമല്ല  ആരമാണഫ്  ഉതരവമാദടിലയന്നഫ്  അറടിയമാന്  കഴടിയുന്നതഫ്.

അതടിനുമുമ്പഫ് നടിരസ്പീക്ഷേണയ നടതമാന് കഴടിയുമമേമാ?  ഇവടിലട ഈ മകസുമേമായടി

ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷണയ  നടതടിയമാല്  മേമാതമമേ  യഥമാരത

പ്രതടികലള  കലണതമാന് കഴടിയുകയുള.  ആ  അമനസ്വഷണയ  തുടങ്ങുന്നതടിനഫ്

മുമ്പുതലന്ന  ഞങ്ങള്  രക്ഷേലപ്പെട്ടു  എനകരതടി  ആ  വമാചകയ

അടരതടിലയടുതമാണഫ്  ശസ്പീ.  എ.  സടി.  ലമേമായസ്പീന് ആശസ്വമാസയ ലകമാള്ളുന്നതഫ്.

ഇന്നലെെലത ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട ലഹമക്കമാടതടി വടിധടിയുലട 14-ാം പമാരഗ്രമാഫടില്

എന്തമാണഫ് പറയുന്നതഫ്? '....This would show it is a foreign contribution

given to the State Government for the purpose of dwelling units and

the health centre to the victims of recent Kerala flood.'  പ്രളയതടില്

വസ്പീടഫ്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവരക്കഫ് ലകമാടുക്കമാനുള്ളതമാണഫ്.  അതടിനുമവണടിയമാണഫ്  വടിമദശ

സയഭമാവന  സയസമാന  ഗവണ്ലമേന്റെടിനഫ്  നല്കടിയതഫ്.  സയസമാന

ഗവണ്ലമേന്റെടിനഫ്  ഒര വടിമദശ ഏജന്സടി നല്കടിയ ഈ പണതടില് നടന്ന

വമ്പടിച ലകമാള്ള സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷടിക്കണലമേന്നമാണഫ് ഇന്നലലെെ മകമാടതടി

പറഞതഫ്.  സയസമാന  സരക്കമാരടിനഫ്  നല്കടിയ  സയഭമാവനലയപ്പെറടി

ഇങ്ങലനലയമാര ആമക്ഷേപമുണമായമാല് അമനസ്വഷടിമക്കണ എനപറയുന്നതടില്
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എന്തുനശ്യമായമേമാണഫ്.  മുഖശ്യമേനടി  മനരമതപറഞ  എല്ലമാ

നശ്യമായസ്പീകരണങ്ങലളയുയ  ഇന്നലെെലത  മകമാടതടി  വടിധടി

തള്ളടിക്കളഞടിരടികകയമാണഫ്.  അമദ്ദേഹയ  പറഞതഫ്  എന്തമാണഫ്?

വടക്കമാമഞ്ചേരടി  പദ്ധതടിയുമേമായടി  സരക്കമാരടിനഫ്  ബന്ധമേടിലല്ലന്നഫ്  മുഖശ്യമേനടി

മനരലത പറഞ്ഞു.  ലറഡഫ് ക്രസന്റെമാണഫ് പണയ മുടക്കടിയതഫ്; അവരമാണഫ് ഫമാറഫ്

പണടിതതഫ്; സരക്കമാരടിനഫ് ഉതരവമാദടിതസ്വമേടില്ല, ഭൂമേടി നല്കുക മേമാതമമേ ലചയ്തുള.

സരക്കമാരടിലന്റെ ഉതരവമാദടിതസ്വയ  അമതമാടുകൂടടി  കഴടിഞ്ഞുലവന്നമാണഫ്  മുഖശ്യമേനടി

പറഞതഫ്.  മകമാടതടി  വശ്യകമേമായടി  പറഞടിരടികന്നതഫ്,  സയസമാന

സരക്കമാരടിനഫ്  നല്കടിയ  വടിമദശ  സഹമായയ,  തുടരന്നഫ്  വടിധടിയുലട  ഒമാമരമാ

വമാചകതടിലുയ  തട്ടടിപ്പെഫ്  തടയമാന് സരക്കമാരടിനഫ്  കഴടിഞടില്ല എന്നഫ്  മകമാടതടി

വടിവരടികന.  ആ  കമാരശ്യതടില്  സയസമാന  സരക്കമാരടിലന  മകമാടതടി

പ്രതടിക്കൂട്ടടില്  നടിരത്തുന.  മുഖശ്യമേനടി  മനരലതപറ ഞടിരന്നതഫ്  ഇതടില്

എഫഫ്.സടി.ആര.എ.  ലെെയഘനമുണമായടിട്ടടില്ല,  അതുലകമാണഫ്  മകനതടിലന്റെ

മുന്കൂര  അനുമേതടി  മവലണന്നമാണഫ്.  അതടിലനയുയ  മകമാടതടി

തള്ളടിക്കളഞടിരടികന.  എഫഫ്.സടി.ആര.എ.-യുലട  ലസക്ഷേന്

2(1)(J)-യുലട  പരടിധടിയടില്വരലമേന്നഫ്  മകമാടതടി  കലണതടിയടിരടികന.
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മകമാടതടി  വടിധടിയടില്  വളലര  വശ്യകമേമായടിതലന്ന  പറഞടിരടികകയമാണഫ്.

ഞമാന്  മുഴുവന്  വമായടികന്നടില്ല.  എഫഫ്.സടി.ആര.എ.  പരടിധടിയടില്  ഇതഫ്

വരലമേനള്ള  മകമാടതടി  വടിധടിനശ്യമായയ  വളലര  വശ്യകമേമായടി

ചൂണടിക്കമാണടിചടിരടികകയമാണഫ്.  ' .The  donation,  delivery  or  transfer…

made  by  any  such  foreign  source  either  by  way  of  any  currency

whether India or foreign or article or any security, donation would

come  under  the  preview  of  the  expression  “Foreign

Contribution”.....എന്നമാണഫ്.  മുഖശ്യമേനടി  പറഞ  വമാദങ്ങള്

തള്ളടിക്കളഞ്ഞുലകമാണമാണഫ്  മകമാടതടി  ഇന്നലലെെ  സൂചടിപ്പെടിചടിരടികന്നതഫ്.

വടക്കമാമഞ്ചേരടി ലലെെഫഫ് പദ്ധതടിയടില് അഴടിമേതടി നടതമാനമായടി സടി.&എ.ജടി.-

യുലട  ആഡടിറഫ്  ഒഴടിവമാക്കടിയലതങ്ങലന  എന്നഫ്  വടിധടിനശ്യമായതടില്

മചമാദടികനണഫ്.  അതഫ്  പ്രസകമേമായ  മചമാദശ്യമേമല്ല?  സടി.&എ.ജടി.-യുലട

ഓഡടിറഫ്  എങ്ങലന  ഒഴടിവമാക്കടി.  സയസമാന  സരക്കമാര  സടി.&എ.ജടി.-ലയ

എതടിരകന്നതുയ  പുലെെഭശ്യയ  പറയുന്നതുയ  എന്തടിനമാലണന്നഫ്  ഇതടില്നടിനയ

വശ്യകമേമല്ല.  വടിമദശഫണടില്  തടിരടിമേറടി നടത്തുന്നതടിനഫ്  സടി.&എ.ജടി.-യുലട

ഓഡടിറഫ്  ഒഴടിവമാകന്നതടിനുള്ള സമൃദ്ധമേമായ ഗൂഢമാമലെെമാചനയുയ ആസൂതണവയ
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നടനലവന്നഫ്   മകമാടതടിയുലട  ഉതരവടില്  പറയുന.  എയ.ഒ.യു.  ഒപ്പെടിടുന്ന

സമേയത്തുതലന്ന കള്ളതരയ നടന്നടിരന.  വടിധടിനശ്യമായയ പമാര 16; എയ.ഒ.യു.

ഒപ്പെടിട്ടതഫ്  മുഖശ്യമേനടിയുലട  സമാന്നടിദ്ധശ്യതടിലെെമാണഫ്.  പമാവങ്ങളുലട  മപരപറഞഫ്

ലകമാടടിയ  അഴടിമേതടിയമാണഫ്  ലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയുലട  മേറവടില്  നടന്നലതന്നഫ്

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലഹമക്കമാടതടിയുലട  വടിധടിയടില്  വശ്യകമേമായടി  പറയുന.

ഇതടിലന്റെ  മുഖശ്യസൂതധമാരന്  ആരമായടിരന?  മകരളതടിലന്റെ  മുഖശ്യമേനടിയുലട

പ്രടിന്സടിപ്പെല്  ലസക്രട്ടറടി  ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങറമായടിരന.  മുഖശ്യമേനടിയുലട

പ്രടിന്സടിപ്പെല്  ലസക്രട്ടറടിയുലട  കമാരമ്മടികതസ്വതടില്  നടന്ന  ഈ  നടപടടി

മുഖശ്യമേനടി  അറടിഞടിലല്ലനപറഞമാല്  ആരക്കഫ്  വടിശസ്വസടിക്കമാന്  കഴടിയുയ.

സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷണലത  തടയമാന്  മകമാടതടിയടില്  മപമാകുകയുയ

വടിജടിലെെന്സടിലന  ഉപമയമാഗടിച്ചുലകമാണഫ്  മകസഫ്  അമനസ്വഷണലത  തടയമാന്

ശമേടികകയുയ  ലചയ്തുലവന്നഫ്  മേമാതമേല്ല,  പരടിപമാവനമേമായ  ഈ  നടിയമേസഭമാ

മവദടിലയമപ്പെമാലുയ ഈ അമനസ്വഷണലത അട്ടടിമേറടിക്കമാന്മവണടി ദുരപമയമാഗയ

ലചയ  കമാഴ്ചയുയ  നമ്മള്  കണതമല്ല;  ലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിലയ  സയബന്ധടിച

ഫയലുകള് എന്മഫമാഴഫ്ലമേന്റെഫ്  ഡയറക്ടമററഫ്   മചമാദടിചതഫ്  നടിയമേസഭമയമാടുള്ള

അവമഹളനമേമാലണന്നഫ്  വരതടിതസ്പീരക്കമാനുള്ള  ശമേയ  നടന്നടിമല്ല;  ഇതഫ്
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അഴടിമേതടി  അമനസ്വഷടിക്കരലതന്നഫ്  പറയുന്നതടിനഫ്  തുലെെശ്യമേമല്ല;  അലതങ്ങലന

നടിയമേസഭമയമാടുള്ള  അവമഹളനമേമാകുയ;  ഞങ്ങള്  എന്തഫ്  അഴടിമേതടിയുയ

കമാണടികയ,  ആരയ  അതഫ്  അമനസ്വഷടിക്കരലതന്ന  നടിലെെപമാടമാണഫ്  സരക്കമാര

സസ്വസ്പീകരടികന്നതഫ്.  വടിമദശ  സഹമായയ  സസ്വസ്പീകരടികന്ന  ഞങ്ങള്ക്കഫ്

മകനതടിലന്റെ  അല്ല  ആരലടയുയ  അനുമേതടി  ആവശശ്യമേടില്ല,  ഭരണഘടന

ബമാധകമേല്ല,  എഫഫ്.സടി.ആര.എ.  ബമാധകമേല്ല എന്ന നടിലെെപമാടമാണഫ്  ഇന്നലലെെ

ലഹമക്കമാടതടി  ലപമാളടിചടിരടികന്നതഫ്.  ലലെെഫഫ്  മേടിഷനടിലലെെ

അഴടിമേതടിലയകറടിചഫ്  പ്രതടിപക്ഷേയ ഉന്നയടിച സനരഭതടിലലെെല്ലമായ  രൂക്ഷേമേമായ

അക്രമേങ്ങളമാണഫ്  ഞങ്ങള്ക്കഫ്  മനലരയുണമായതഫ്.  ഏതമായമാലുയ  ഒര  കമാരശ്യയ

മേമാതമമേ  എനടിക്കഫ്  പറയമാനുള.  പ്രതടിപക്ഷേയ  പറഞ  കമാരശ്യങ്ങലളല്ലമായ

ശരടിയമാലണന്നഫ്  സമേരതടിക്കമാന്  ഇന്നലെെലത  ലഹമക്കമാടതടി  വടിധടിനശ്യമായയ

വമായടിചമാല്  മേമാതയ  മേതടി.  വടക്കമാമഞ്ചേരടി  പദ്ധതടിയടില്

അഴടിമേതടിയടിലല്ലനപറഞടിട്ടഫ്  സയസമാന  സരക്കമാരടിലന്റെ  വടിജടിലെെന്സഫ്

അമനസ്വഷടിചമപ്പെമാള്  എന്തമാണഫ്  കലണതടിയതഫ്?  അഴടിമേതടിയുലണന്നമല്ല;

ശസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങലറ വടിജടിലെെന്സഫ് അഞ്ചേമായ പ്രതടിയമാക്കടിയടിമല്ല;  അമപ്പെമാള് 

ഞങ്ങള് ഉന്നയടിച കമാരശ്യയ വടിജടിലെെന്സുയ ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട ലഹമക്കമാടതടിയുയ
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ശരടിവച്ചു.  എന്നടിട്ടുയ  ബഹുമേമാനശ്യനമായ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടി  ഒര

അഴടിമേതടിയുയ  നടന്നടിട്ടടിലല്ലന്നഫ്  പറയുന.  ഈ  പദ്ധതടിയുലട  എയ.ഒ.യു.

ഒപ്പെടിട്ടമപ്പെമാള്  മുഖശ്യമേനടിയുണമായടിരന.  മമേല്മനമാട്ടതടില്

മുഖശ്യമേനടിയുണമായടിരന.  യു.എ.ഇ.-യടിലലെെ  ചരചയടില്

മുഖശ്യമേനടിയുണമായടിരന.  അമപ്പെമാള്  പണയ  വസ്പീതയ  വചതുമേമാതയ  ആരകയ

അറടിയടില്ല എനപറയുന്നതടില് എന്തഫ് യുകടിയമാണുള്ളതഫ്; നമാലെെരമക്കമാടടി രൂപ

കമ്മസ്പീഷന്  തട്ടടിയടിട്ടുലണന്നഫ്  ഒര  ചമാനല്  ചരചയടില്  ധനകമാരശ്യ

വകുപ്പുമേനടിയമാണഫ്  പറ ഞതഫ്.  അമദ്ദേഹതടിനഫ്  മനരടിട്ടറടിയമാലമേന്നഫ്  പറഞ്ഞു.

അങ്ങലനയമാലണങടില്  അമപ്പെമാള്  മകലസടുതഫ്  അമനസ്വഷടിമക്കണതമല്ല?

പമാവങ്ങള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്  വചഫ്   ലകമാടുക്കമാനുള്ള  ലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയുലട  മേറവടില്

ഇതയുയ  ഗുരതരമേമായ  തട്ടടിപ്പെഫ്  നടകമമ്പമാള്,  ഞങ്ങള്  അതഫ്  പറയുമമ്പമാള്

ലലെെഫടിനഫ്  എതടിരമാലണനള്ള  ലതറടിദ്ധമാരണ  പരതമാനുള്ള  ശമേമേമാണഫ്

നടിങ്ങള്  നടതടിയതഫ്.  ഈ  സയസമാനലത  ജനങ്ങള്ക്കഫ്  വസ്തുതകള്

തടിരടിചറടിയമാന്  കഴടിയുയ.  ഇവടിലട  ഒര  അഴടിമേതടിയുയ  അമനസ്വഷടിക്കമാന്

പമാടടിലല്ലന്നമാണഫ്  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  നയയ.  പമ്പമാ  മേണല്ക്കടത്തുമേമായടി

ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  ഞമാലനമാര  ആമരമാപണയ  ഉന്നയടിച്ചു.  അതഫ്  തടിരവനന്തപുരയ
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വടിജടിലെെന്സഫ്  മകമാടതടി  അമനസ്വഷടിക്കണലമേന്നഫ്  ആവശശ്യലപ്പെട്ടു.  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട ലഹമക്കമാടതടിയടില് മപമായടി മസ വമാങ്ങടി. അമപ്പെമാള് ഇവടിലട

ഒര  അഴടിമേതടിയുയ  അമനസ്വഷടിക്കമാന്  പമാടടില്ല;   ഞങ്ങള്  സഇൗകരശ്യയമപമാലലെെ

ലചയ്യുയ,  മചമാദടിക്കമാനമാരഫ് എന്ന ധടിക്കമാരപരമേമായ സമേസ്പീപനമേമാണഫ് ഗവണ്ലമേന്റെഫ്

സസ്വസ്പീകരടിച്ചുലകമാണടിരടികന്നതഫ്. ഒര കമാരശ്യയ  പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹടികന.

ഈ  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  അഴടിമേതടികള്ലക്കതടിരമായുള്ള  മപമാരമാട്ടയ   ഞങ്ങള്

തുടരകതലന്ന  ലചയ്യുയ.    ആ  കമാരശ്യതടില്  തരക്കലമേമാനയ  മവണ.  ഈ

സരക്കമാരടിലന്റെ  അഴടിമേതടികളുയ  ലകമാള്ളകളുയ  പുറത്തുലകമാണ്ടുവരമാന്

മവണടിയുള്ള  മപമാരമാട്ടങ്ങളുമേമായടിതലന്ന  ഞങ്ങള്  മുമന്നമാട്ടുമപമാകുയ.

ശസ്പീ.  അനടില് അക്കരലയപ്പെറടി  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട മേനടി പറഞ്ഞു.  ജനങ്ങള്ക്കഫ്

ഇഷ്ടലപ്പെട്ട ഒര ലപമാതുപ്രവരതകനമാണഫ്  ശസ്പീ.  അനടില് അക്കര.  അമദ്ദേഹയ

പഞ്ചേമായതഫ്  പ്രസടിഡന്റെമായടിരന്നമപ്പെമാള്  നടപ്പെമാക്കടിയ  പദ്ധതടികള്

മകരളതടിനഫ്  മേമാതൃകയമായടിട്ടുള്ളവയമാണഫ് എന്നതടിലലെെമാര സയശയവയ മവണ.

അതുലകമാണ്ടുതലന്ന  ഈ  ആമരമാപണങ്ങള്  ഉന്നയടിചഫ്,  അതഫ്

വസ്തുതമാപരമേമാലണന്നഫ്  ഇന്നലലെെ  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലഹമക്കമാടതടി

ലതളടിയടിചടിരടികന.  സസ്വരണ്ണക്കള്ളക്കടതടിലൂലട,  മഡമാളര കടതടിലൂലട ഈ
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സയസമാനലത  മുഴുവന്  പറടിച  അമധമാമലെെമാക  സയഘങ്ങലള   മനരടിടമാന്

അതടിശകമേമായടി  പ്രതടിപക്ഷേയ  മുമന്നമാട്ടുമപമാകുയ.  അതടിനഫ്  മേറപടിടടികന്ന

ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടപടടികള്ലക്കതടിലര  ജനങ്ങള്  അണടിനടിരകലമേന്ന

കമാരശ്യതടില്  തരക്കയ  മവണ.  ഈ  വടിഷയയ  ചരച  ലചയ്യമാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിചഫ് ഞമാനുയ എലന്റെ പമാരട്ടടിയുയ വമാക്കഇൗട്ടഫ് ലചയ്യുകയമാണഫ്. 

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ശസ്പീ.  രമമേശഫ്  ലചന്നടിതലെെയുയ

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ കക്ഷേടിയടില്ലപ്പെട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിട്ടഫ് പുറത്തുമപമായടി)

മഡമാ  .   എയ  .   ലക  .   മുനസ്പീര: സര,  ലലെെഫഫ് പദ്ധതടി തകരകന്നതടിനുമവണടി

പ്രതടിപക്ഷേയ  നടത്തുന്ന  പ്രചരണമേമാലണന്നമാണഫ്  ഇവടിലട  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ വകുപ്പുമേനടി പറയുന്നതഫ്.  ഭവനനടിരമ്മമാണ പദ്ധതടിയടില്

വസ്പീടടില്ലമാതവരക്കഫ് വസ്പീടഫ് കടിട്ടുന്നതടിനുയ ഭൂമേടിയുയ വസ്പീടുയ ഇല്ലമാതവരക്കഫ് ഭൂമേടിയുയ

വസ്പീടുയ  കടിട്ടുന്നതടിലനമാനയ  ഒരടിക്കലുയ  എതടിരനടിന്നവരല്ല  ഞങ്ങള്.

അതരതടില്  കഴടിഞ  കമാലെെങ്ങളടില്  ഭവനങ്ങള്  വച്ചുലകമാടുതവരമാണഫ്.

ഞങ്ങള് മചമാദടികന്നതഫ്,  അങ്ങഫ് തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ വകുപ്പുമേനടിയമാണമല്ലമാ;

ആ  തമദ്ദേശസമാപനങ്ങള്  നടതടിവന്നടിട്ടുള്ളതമാണഫ്  ഭവനനടിരമ്മമാണ

പദ്ധതടികള്.  അധടികമാര  വടിമകനസ്പീകരണലതപ്പെറടി  പറയുന്ന  അങ്ങഫ്
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എന്തടിനമാണഫ്  അവരലട  കയ്യടിലുള്ള  ഭവന  പദ്ധതടികലളല്ലമായകൂടടി  എടുതഫ്

ലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയമായടി  വസ്പീണ്ടുയ  മകനസ്പീകരടിചഫ്  പലെെരകയ  കമ്മസ്പീഷന്

പറ്റുന്നതടിനുള്ള  അവസരമുണമാക്കടിലകമാടുത്തുലവന്ന  മചമാദശ്യമേമാണഫ്

ഇവടിലടയുള്ളതഫ്.  ഇവടിലട   കമ്മസ്പീഷലനകറടിചഫ്  ആദശ്യയ  സയസമാരടിചതഫ്

ശസ്പീ.  അനടില് അക്കര അല്ലമല്ലമാ;  ഒര ദടിവസയ പമാരട്ടടി ചമാനല് തുറന്നമപ്പെമാള്

അതടിലലെെ  അവതമാരകന്  പറയുന്നതഫ്  നടിങ്ങള്  ലഞട്ടടികന്ന  വമാരത

മകള്ക്കമാന്  മപമാകുകയമാലണന്നമാണഫ്.  ഞങ്ങലളല്ലമായ

കമാതുകൂരപ്പെടിചടിരന്നമപ്പെമാള്  മകട്ട  ലഞട്ടടികന്ന  വമാരതലയലന്തന്നമാല്,

ലലെെഫഫ് പദ്ധതടിയടില് കമഫ മകമാഫടി മഡയുലട മുന്നടില് വചഫ് ഈ കമ്മസ്പീഷന്

ലകമേമാറടിലയനള്ളതമാണഫ്  അമദ്ദേഹയ പറഞതഫ്.  കമ്മസ്പീഷന് ലകമേമാറടിലയന്നഫ്

നടിങ്ങളുലട പമാരട്ടടി  ചമാനലെെമാണഫ്  പറയുന്നതഫ്.   ആ അവതമാരകന് പറയുന്നതഫ്

നൂറഫ്  ശതമേമാനയ  ശരടിയമാണഫ്,  എനടികയ  അതഫ്  മബമാദ്ധശ്യമുലണന്നഫ്   അതടില്

പലങടുത്തുലകമാണഫ്  ധനകമാരശ്യ  വകുപ്പുമേനടി  പറയുകയുണമായടി.  ആ  വടിഷയയ

ചരചയഫ്  വടിമധയമേമാകുമമ്പമാള്  ഞങ്ങളുലട  മമേല്  കുതടിര  കയറുന്നതഫ്

എന്തടിനമാണഫ്; നടിങ്ങള്തലന്ന മലെെമാകമതമാടഫ് വടിളടിച്ചുപറഞടിട്ടുള്ള ഒര കമാരശ്യയ

ചരചമാ  വടിഷയമേമാകുമമ്പമാള്  ഞങ്ങള്  എങ്ങലനയമാണഫ്  പ്രതടികളമാകുന്നതഫ്?
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ഇതുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷണയ  തുടരമാലമേനള്ളതഫ്

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട ലലഹമക്കമാടതടിയമാണഫ് ഇമപ്പെമാള് പറഞടിരടികന്നതഫ്. FCRA

(Foreign  Contribution  (Regulation)  Act)-യുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട

കമാരശ്യങ്ങലളമാനയ ഞമാന് പറയുന്നടില്ല.  FCRA-യടില് പറയുന്നതഫ്  എന്തമാണഫ്?

സരക്കമാര  ജസ്പീവനക്കമാര,  സരക്കമാരടിലന്റെ  കസ്പീഴടില്  വരന്ന

മകമാരപ്പെമറഷനുകളുമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ട ജസ്പീവനക്കമാര, സരക്കമാരടിലന്റെ മനരടിട്ടുള്ള

നടിയനണതടിമലെെമാ അല്ലമാലതമയമാ നടില്കന്ന,  സരക്കമാരമേമായടി ബന്ധലപ്പെട്ട

സമാപനങ്ങളടക്കയ  ആരകയ  ഇതുമപമാലലെെ  മകന  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

സമ്മതമേടില്ലമാലത പണയ സസ്വസ്പീകരടിക്കമാന് പമാടടില്ല എനള്ളതഫ്   FCRA-യടില്

ചമാപ്റര II-ലലെെ 3-ാം വകുപ്പെടില് പറയുന്ന കമാരശ്യമേമാണഫ്.  ആ സയഭവയ നടിങ്ങള്

ഇതുവലര  നടിമഷധടിച്ചു.  മകമാടതടിവടിധടി  വന്നമപ്പെമാള്  അവടിലടയുയ  മകമാടതടി

കൃതശ്യമേമായടി   FCRA-ലയ  കുറടിച്ചുള്ള  കമാരശ്യങ്ങള്  മരഖലപ്പെടുതടിയടിട്ടുണഫ്.

ഇതുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  ഇമപ്പെമാള് ഇലതമാലക്ക  നടതടിലക്കമാണടിരടികന്നതഫ്

ലഎകശ്യജനമാധടിപതശ്യ  മുന്നണടിയമാലണന്നമാണഫ്  പറയുന്നതഫ്.  ഇതടിലുള്ള

പ്രതടികലളമാലക്ക  ഞങ്ങളമാണഫ്.  നടിങ്ങള്  മേനസ്സെടിലെെമാമക്കണതഫ്,  ഇതുമേമായടി

ബന്ധലപ്പെട്ട  ആള്  പഞ്ചേമായതഫ്  ലതരലഞടുപ്പെടില്  മുനടിസടിപ്പെമാലെെടിറടിയടിമലെെയഫ്
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മേത്സരടിച്ചു. അവടിലട ഇടതുപക്ഷേതടിനഫ് പൂജശ്യയ മവമാട്ടഫ് കടിട്ടടി, ബമാക്കടിയുള്ള മവമാട്ടഫ്

മുഴുവന് ശസ്പീ. കമാരമാട്ടഫ് ലലഫസല് ലകമാണ്ടുമപമായതഫ് നമുക്കറടിയമായ. പൂജശ്യയ മവമാട്ടഫ്

എങ്ങലനയമാണഫ്  ഒര  പമാരട്ടടിക്കഫ്  കടിട്ടുക  എനള്ളതടിലനകറടിചഫ്  മൂക്കഫ്

തമാമഴയമായടിട്ടുള്ള  എല്ലമാവരകയ  അറടിയമാവന്നതമാണഫ്.  എന്നടിട്ടടിമപ്പെമാള്

പറയുന്നതഫ് എന്തമാണഫ്?  അമദ്ദേഹയ കഴടിഞ പ്രമാവശശ്യവയ ഇടതുപക്ഷേതടിലന്റെ

സമാനമാരതടിയമായടിതലന്നയമാണഫ്  മേത്സരടിചതഫ്.  സസ്വതനനമായടി

അങ്ങലനയുള്ള ആളുകലളലയമാലക്ക ഇഇൗ ചടിറകടിനടടിയടില് ഒളടിപ്പെടിച്ചുവചടിട്ടഫ് ഒര

കമാലെെടില് ഉണടിലുമപമാലുമേടില്ലമാത ഞങ്ങളുലട കമാല് മനമാക്കടി 'മേന്തഫ്കമാലെെമാ' എന്നഫ്

പറയുമമ്പമാള് നടിങ്ങളുലട രണഫ് കമാലുകളടിലുയ മേന്തമാണഫ് എനള്ളതഫ് നടിങ്ങള്ക്കഫ്

ഓരമ്മ  മവണയ.  അതുലകമാണഫ്  ഇഇൗ  പ്രതടിപ്പെട്ടടികയടില്  ലഎകശ്യജനമാധടിപതശ്യ

മുന്നണടിയടില്  ഉള്ലപ്പെടുന്ന  ആളുകലളമാനമേടില്ല,  അതരതടിലുള്ള

കമാരശ്യങ്ങളടിലലെെമാലക്ക വളലര സൂക്ഷ്മത പമാലെെടികന്നവര തലന്നയമാണഫ് ഞങ്ങള്.

എവടിലട  ഇരടികന്നവലരയമാണഫ്  എന്മഫമാഴഫ്ലമേന്റെഫ്  ഡയറക്ടമററഫ്  (ഇ.ഡടി.)

മചമാദശ്യയ  ലചയ്തുലക്കമാണടിരടികന്നതഫ്;  ഇതുവലര  എവടിലട  സയരക്ഷേണയ

കടിട്ടടിയവരക്കമാണഫ്  ഇ.ഡടി.-യുലട  ഓഫസ്പീസടില്  നടിരന്തരയ

മപമാമകണടിവന്നടിട്ടുള്ളതഫ്?  ശസ്പീ.  ശടിവശങറുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട
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വടിഷയതടിമലെെയ്ലക്കമാനയ  ഞമാന്  കടകന്നടില്ല.  ഏതമായമാലുയ

ശസ്പീ.  ശടിവശങറുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ട  വടിഷയയ,  അതടിനുമശഷയ  സസ്വപ്ന

സുമരഷടിലന  മചമാദശ്യയ  ലചയ്തു.  അമപ്പെമാള്  സസ്വപ്ന  സുമരഷടിലന്റെ  മലെെമാക്കറടില്

കലണതടിയടിട്ടുള്ള  പണയ  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയുമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്  കടിട്ടടിയ

കമ്മസ്പീഷലന്റെ  ലലപസയമാലണന്നഫ്  അവരതലന്ന  കുറസമ്മതയ

നടതടിയടിരടികകയമാണഫ്.  ഇതുതലന്നയമാണഫ്  ഒര  ചമാനലെെടിലലെെ  അവതമാരകന്

പറഞതഫ്,  അതുതലന്നയമാണഫ്  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ധനകമാരശ്യ  വകുപ്പുമേനടിയുയ

പറഞടിട്ടുള്ളതഫ്.  ഒര സയഖശ്യയുലട മനരപകുതടി കമ്മസ്പീഷന്.  ഇരപതഫ് മകമാടടി

രൂപയമാണഫ്  സയഖശ്യലയങടില്  ഒന്പതഫ്  മകമാടടി  രൂപ  കമ്മസ്പീഷന്.  ഇതടിനഫ്

വശ്യകമേമായ  ഒര  മേറുപടടി  മവമണ?  ഇമപ്പെമാഴുയ  സടി.ബടി.ലഎ.  എന്കസ്വയറടി

മവണയ,  തുടരണയ  എന്നഫ്  പറയുന്ന  മകമാടതടി  വടിധടിലയ  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടി  അയഗസ്പീകരടിചടിട്ടടില്ല.  അമദ്ദേഹതടിലന്റെ

പ്രസയഗയ  അവസമാനടിപ്പെടികമമ്പമാള്  പറഞതഫ്  എന്തമാലണന്നറടിയമാമമേമാ?

'വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനസ്വഷണയ  തുടരന്ന  സമാഹചരശ്യതടില്'  എന്നമാണഫ്.

അമപ്പെമാഴുയ  മകമാടതടി  പറഞടിട്ടുള്ള  സടി.ബടി.ലഎ.  എന്നഫ്  പറയുന്നതടില്

ഇമപ്പെമാഴുയ  ഒര  അമേമാന്തമുണഫ്.   അതമായതഫ്,  അതടിലന്റെ  അരതയ  ഇതടിലന്റെ
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കടലെെമാലസമാനയ  ഇനടി  സടി.ബടി.ലഎ.-യഫ്  മപമാകമാനുള്ള  സമാധശ്യതയടില്ല

എന്നമാണഫ്.  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനസ്വഷണയ  തുടരന്നതുലകമാണഫ്  ഇതടിലനകറടിചഫ്

കൂടുതല്  ചരച  ആവശശ്യമേടിലല്ലന്നഫ്  പറയുന്ന  ഒര  സമാഹചരശ്യയ

നടിലെെനടില്കമമ്പമാള്  ഞങ്ങള്  എങ്ങലനയമാണഫ്  ഇതടില്  നസ്പീതടി  കടിട്ടുലമേന്നഫ്

വടിശസ്വസടിമക്കണതഫ്?  അതുലകമാണമാണഫ്  ഞങ്ങള് ഇതഫ്  ചരച ലചയ്യണലമേന്നഫ്

പറഞതഫ്.  ചരച  ലചയമാല്  കുറചഫ്  കമാരശ്യയകൂടടിലയങടിലുയ

പുറത്തുലകമാണ്ടുവരമാനുള്ള  സമാഹചരശ്യമുണമാകുകയുയ  നടിങ്ങള്ക്കഫ്

മേനയമേമാറമുണമാകുകയുയ  അതടിലൂലട  ഇഇൗ  കമാരശ്യതടില്  ഗഇൗരവമേമായ  ഒര

സമേസ്പീപനയ ഉണമാകുകയുയ ലചയ്യുലമേന്നഫ് ഞങ്ങള് വടിശസ്വസടിച്ചു.  പമക്ഷേ ഇമപ്പെമാള്

മേനസ്സെടിലെെമാകുന്നതഫ്,  അല്ല,  ഇതഫ് ഇങ്ങലനതലന്നയമാണഫ് മപമാമകണതഫ് എനള്ള

ഒര  തസ്പീരമേമാനതടിലെെമാണഫ്  എന്നമാണഫ്.  നടിങ്ങള്  ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കരലയ

'സമാതമാലന്റെ  മേകന്'  എലന്നമാലക്ക  വടിളടികകയുണമായടി.  മകമാടതടി  വടിധടി

വന്നമപ്പെമാള്  ആരമാണഫ്  സമാതമാലന്റെ  മേക്കള്  എനള്ളതഫ്  ഇഇൗ  രമാജശ്യയ

തടിരടിചറടിഞടിരടികന എനള്ള ഒര സമേമാശസ്വമാസയ ഞങ്ങള്കണഫ്.  ഞങ്ങള്

ഉയരതടിയടിട്ടുള്ള  എല്ലമാ  വടിഷയങ്ങളുയ  സതശ്യസന്ധമേമായടിരനലവനള്ളതഫ്

വരയനമാളുകളടില് ലതളടിയടിക്കലപ്പെടുയ എനമേമാതയ സൂചടിപ്പെടിച്ചുലകമാണഫ് ചരചയഫ്
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അവസരയ  നല്കമാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ഞമാനുയ  എലന്റെ  കക്ഷേടികളുയ

ഇറങ്ങടിമപ്പെമാകുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  മഡമാ.  എയ.  ലക.  മുനസ്പീറുയ

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ പമാരട്ടടിയടില്ലപ്പെട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിട്ടഫ് പുറത്തുമപമായടി.)

ശസ്പീ  .    മമേമാന്സഫ്  മജമാസഫഫ്:   സര,  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയടില് സരക്കമാരടിനഫ്

ഒനയ മേറച്ചുവയമാനടില്ലമായടിരലന്നങടില് സഭ നടിരതടിവചഫ് ഒര തുറന്ന ചരചയഫ്

മുമന്നമാട്ടഫ് വരന്നതമായടിരന എന്തുലകമാണ്ടുയ അഭടികമാമേശ്യമേമായടിട്ടുള്ളതഫ്.  ഇന്നലലെെ

വന്ന  ലലഹമക്കമാടതടി  വടിധടി  വളലര  ഗഇൗരവമതമാടുകൂടടി  മകരളയ

കമാണുകയമാണഫ്.  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയുലട  അമനസ്വഷണയ  ഒഴടിവമാകന്നതടിനഫ്

സരക്കമാരയ  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഉമദശ്യമാഗസരയ  നടതടിയ  നസ്പീക്കയ

തള്ളടിക്കളഞ്ഞുലകമാണഫ്  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടി  സസ്വസ്പീകരടിച

നടിലെെപമാടടിലൂലട  യഥമാരതതടില്  സരക്കമാര  പ്രതടിക്കൂട്ടടിലെെമായടിരടികകയമാണഫ്.

മകസഫ്  റദ്ദേമാക്കണലമേനള്ള  ഹരജടി  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടി

തള്ളടിക്കളഞതടിലൂലട  അഴടിമേതടി  നടന്നതടിലന്റെ  ഗഇൗരവമമേറടിയ

സമാഹചരശ്യമേമാണഫ്  വശ്യകമേമാക്കലപ്പെട്ടടിരടികന്നതഫ്.  എന്നടിട്ടുയ  സരക്കമാര  ലലലെെഫഫ്

മേടിഷന്  പദ്ധതടിയുലട  വടിശദമായശങ്ങള്  മൂടടിവച്ചുലകമാണഫ്  ഇഇൗ  അഴടിമേതടിലയ
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സയരക്ഷേടിക്കമാന്  കഴടിയുന്ന  വടിധതടിലുള്ള  നടിലെെപമാലടടുകന്നതഫ്

പ്രതടിമഷധമാരഹമേമാണഫ്.  സടി.എ.ജടി.  ഓഡടിറടിയഗഫ്  ഒഴടിവമാക്കടി  മകമാഴ

വമാങ്ങുന്നതടിനഫ്  ഉമദശ്യമാഗസര  നടതടിയ  കള്ളക്കളടി  പ്രഥമേദൃഷ്ടശ്യമാ

വശ്യകമേമാലണന്നഫ് ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട ലലഹമക്കമാടതടി കലണതടിയടിരടികകയമാണഫ്.

ഇഇൗ  തട്ടടിലപ്പെല്ലമായ  നടതടിയ  ഉമദശ്യമാഗസരമക്കമാ  ബന്ധലപ്പെട്ട  മേറഫ്

ആളുകള്മക്കമാ  ക്രടിമേടിനല്  ബമാധശ്യതയടില്നടിന്നഫ്  രക്ഷേലപ്പെടമാനമാകടിലല്ലനയ

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടി  ചൂണടിക്കമാട്ടടിയടിരടികകയമാണഫ്.  ഇഇൗ

സമാഹചരശ്യതടില് സടി.ബടി.ലഎ.  അമനസ്വഷണയ തുടരമാലമേനയ ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

ലലഹമക്കമാടതടി  പറയുകയമാണഫ്.  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

ലലഹമക്കമാടതടിയടില്  നടതടിയ  നസ്പീക്കങ്ങലളല്ലമായ  തള്ളടിക്കളഞ്ഞുലകമാണഫ്

ഇതടില്  അഴടിമേതടി  നടന്നടിരടികനലവന്നഫ്  വശ്യകമേമാകന്ന  വടിധതടില്

ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടിയടില്നടിന്നഫ്  പരമാമേരശമുണമാകുകയുയ  മകസഫ്

തുടരമാലമേന്നഫ്  പറയുകയുയ  ലചയടിട്ടുയ  ഇഇൗ  വടിഷയയ  ചരച  ലചയ്യടില്ല

എനപറയുന്നതഫ്  മേരക്കടമുഷ്ടടിയമാണഫ്.  അഴടിമേതടിക്കഫ്  കൂട്ടുനടില്കന്ന

ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  ഇഇൗ  നടിലെെപമാടടില്  മുഴുവന്  ആളുകളുലടയുയ

പ്രതടിമഷധമേമാണുയരന്നതഫ്.  ഇതഫ്  സഭ  നടിരതടിവചഫ്  ചരച
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ലചമയ്യണതമായടിരന. അതടിനഫ് തയ്യമാറമാകമാത ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ നടിലെെപമാടടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചുലകമാണഫ് ഇഇൗ വമാക്കഇൗട്ടടില് ഞങ്ങള് പലങടുകന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ശസ്പീ.  മമേമാന്സഫ്  മജമാസഫയ

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ പമാരട്ടടിയടില്ലപ്പെട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിട്ടഫ് പുറത്തുമപമായടി.)

ശസ്പീ  .   അനൂപഫ് മജക്കബഫ്:  സര, ഇവടിലട ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടിക്കഫ് ഞങ്ങളമാരയ

എതടിരല്ല.  ഇവടിലട  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  മേനടി മേറുപടടി  നല്കടിയമപ്പെമാള് ലലലെെഫഫ്

പദ്ധതടിലയ  അട്ടടിമേറടിക്കമാന്  യു.ഡടി.എഫഫ്.  ശമേടികന  എന്ന  ധസ്വനടിയമാണഫ്

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ  വമാകകളടിലുണമായടിരന്നതഫ്.  ഞങ്ങള്  ഒരടിക്കലുയ  ലലലെെഫഫ്

പദ്ധതടിക്കഫ്  എതടിരല്ല.  പമാവലപ്പെട്ടവനഫ്  വസ്പീടഫ്  ലകമാടുകന്ന  ഒര  പദ്ധതടികയ

ഞങ്ങള് എതടിരല്ല.  പമക്ഷേ അതടിലന്റെ പടിന്നടിലുള്ള അഴടിമേതടിയമാണഫ് ഞങ്ങള്

ചൂണടിക്കമാട്ടുന്നതഫ്;  അതടിലനയമാണഫ് ഞങ്ങള് എതടിരകന്നതഫ്.  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട

ലലഹമക്കമാടതടി  കഴടിഞ  ദടിവസയ  പുറലപ്പെടുവടിച  വടിധടിയടില്

പറഞടിരടികന്നതുയ  അതുതലന്നയമാണഫ്.  ഇതടിലന്റെ  പടിന്നടിലുള്ള  അഴടിമേതടി

പുറത്തുവരണയ;  അതുലകമാണ്ടുതലന്ന  സടി.ബടി.ലഎ.  എന്കസ്വയറടി  ഇതടിനഫ്

അനടിവമാരശ്യമേമാലണന്നതഫ്  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടി  ചൂണടിക്കമാട്ടടിയതുയ

അവടിലടതലന്നയമാണഫ്.  ഇവടിലട ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട മേനടി മേറുപടടിയടില് കൂടുതലുയ
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രമാഷസ്പീയ  പ്രസയഗമേമാണഫ്  നടതടിയതഫ്.  ആമരമാപണങ്ങള്കള്ള

മേറുപടടിയടിമലെെയല്ല  അമദ്ദേഹയ  കടനവന്നതഫ്.  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

ലതരലഞടുപ്പെടിലുണമായ  വടിജയവയ  അതടിലന  അടടിസമാനലപ്പെടുതടിയുള്ള

വമാകകളുമേമായടിരന  നടിരഭമാഗശ്യവമാശമാല്  അമദ്ദേഹയ  അസയബടിയടില്

ഉയരതടിയതഫ്.  ഇവടിലട തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ ലതരലഞടുപ്പെടിലുണമായ മനരടിയ

വടിജയയ ഇഇൗ സരക്കമാരടിലന്റെ അഴടിമേതടികലള ശരടിവയ്ക്കുന്ന  നടിലെെയടില് നടിങ്ങള്

വശ്യമാഖശ്യമാനടിമക്കണ  ആവശശ്യമേടില്ല,  അങ്ങലനലയമാര  വശ്യമാഖശ്യമാനവയ  മവണ.

അതഫ്  ലതറമാലണന്നഫ്  മൂന്നഫ്  മേമാസയ  കഴടിയുമമ്പമാള്  വരന്ന  നടിയമേസഭമാ

ലതരലഞടുപ്പെടില് നടിങ്ങള് തടിരടിചറടിയമാന് മപമാകുകയമാണഫ് .  അക്കമാരശ്യതടില്

യമാലതമാര  സയശയവമേടില്ല.  ഇവടിലട  ഭവന  നടിരമ്മമാണവമേമായടി  ബന്ധലപ്പെട്ടഫ്

ഞമാനടക്കമുള്ള  യു.ഡടി.എഫഫ്.-ലന്റെ  സയഘയ  അവടിലട  മപമായതമാണഫ്.  ആ

സലെെലത  സയബന്ധടിച്ചുള്ള  ആമക്ഷേപങ്ങള്,  അവടിടലത  നടിരമ്മടിതടിലയ

സയബന്ധടിച്ചുള്ള ആമക്ഷേപങ്ങള് തുടങ്ങടിയവ കഴടിഞ സഭമാ സമമ്മളനതടില്

ചരച  ലചയതമാണഫ്.  അതടിമലെെയഫ്  കടക്കമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹടികന്നടില്ല.

അതടിലന്റെ നടിരമ്മടിതടി,  നടിരമ്മമാണ പ്രവരതനങ്ങള്,  ഘടന,  പടി.ഡബബ.ഡടി.

മനമായസഫ്  വച്ചുതലന്നയമാമണമാ  അതടിലന്റെ  നടിരമ്മമാണയ  തുടങ്ങടിയ  കമാരശ്യങ്ങള്
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സയബന്ധടിചഫ്  അമനസ്വഷടിക്കണലമേനള്ളതഫ്  ഞമാന്തലന്ന  കഴടിഞ  സഭമാ

സമമ്മളനതടില്  ഇവടിലട  സൂചടിപ്പെടിചതമാണഫ്.  അലതമാനയ  ആവരതടിക്കമാന്

ആഗ്രഹടികന്നടില്ല. ഇതടിലനകറടിച്ചുള്ള സമേഗ്രമേമായ അമനസ്വഷണയ അനടിവമാരശ്യയ

തലന്നയമാണഫ്.  ഇതടിലന്റെ  പടിന്നടില്  വലെെടിയ  രസ്പീതടിയടിലുള്ള  ഓരഗലലനസ്ഡഫ്

ലലക്രയ  ആണഫ്.  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടിയുലട  പരമാമേരശയ  ഇവടിലട

പറയണയ.  വളലര  ബുദ്ധടിപൂരവയ  തസ്പീരമേമാനലമേടുത  ഒര  കരമാറമാലണന്നഫ്

മകമാടതടി  തലന്ന  നടിരസ്പീക്ഷേടിചടിരടികകയമാണഫ്.  ആരമാണഫ്  കുറക്കമാര,  ആരമാണഫ്

കുറക്കമാരല്ലമാതതഫ് എനള്ളതഫ് വടിശദമേമായടി അമനസ്വഷടിചതടിനുമശഷയ പറയമായ.

അതുലകമാണഫ്  മകമാടതടി  വടിധടി  ഗവണ്ലമേന്റെടിനഫ്  കസ്പീന്  ചടിറഫ്  നല്കടി  എന്ന

വശ്യമാഖശ്യമാനയ  ഇതടിനകതഫ് ആവശശ്യമേടില്ല.  ഇതടില് വളലര വശ്യകമേമാണഫ്.  ഇതഫ്

ഒര  ഓരഗലലനസ്ഡഫ്  ലലക്രമേമാലണന്നതുതലന്നയമാണഫ്  മകമാടതടി  ഇന്നലലെെ

നടിരസ്പീക്ഷേടിചടിരടികന്നതഫ്.  വരടികളുലട  ഇടയടിലുയ  വശ്യകമേമായ നടിലെെയടിലുയ  അതഫ്

പ്രതടിപമാദടിചടിരടികന. ഇഇൗ വടിഷയയ ചരച ലചമയ്യണ ഒനതലന്നയമായടിരന.

പമാവലപ്പെട്ടവലന്റെ  വസ്പീടഫ്  എന്ന  ഒര  മേനുഷശ്യലന്റെ  അവകമാശലത  ചൂഷണയ

ലചയ്യുന്ന  (അഴടിമേതടി  കമാണടികമമ്പമാള്  അതഫ്  ചൂഷണയ  തലന്നയമാണഫ്)

സരക്കമാര നടപടടി  സഭ നടിരതടിവചഫ്  ചരച ലചയ്യമാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചഫ്



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

60

ഞമാന് വമാക്കഇൗട്ടഫ് ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ശസ്പീ.  അനൂപഫ്  മജക്കബഫ്

സഭവടിട്ടഫ് പുറത്തുമപമായടി.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജമഗമാപമാല്:   സര,  പമാവങ്ങള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്

വച്ചുലകമാടുക്കമാന്മവണടിയുള്ള  പദ്ധതടി  നല്ല  ഉമദ്ദേശശ്യമതമാടുകൂടടി

തുടങ്ങടിയടിട്ടുള്ളതമാണഫ്.  പമക്ഷേ  ആ  പദ്ധതടി  ഇതരതടില്  പമാവങ്ങള്ക്കഫ്

കടിമട്ടണ  ആനുകൂലെെശ്യങ്ങള്  അവരക്കഫ്  ലകമാടുക്കമാലത  തട്ടടിലയടുതഫ്

അധടികമാരതടിലന്റെ ആനുകൂലെെശ്യങ്ങള് പ്രമയമാജനലപ്പെടുതടിലക്കമാണഫ് ഒര വഞ്ചേന

നടതടിയടിരടികകയമാണഫ്.  ജനങ്ങമളമാടഫ്  കമാണടിചടിട്ടുള്ള  വലെെടിയ

അനസ്പീതടിയമാണടിതഫ്.  ബഹുമേമാനലപ്പെട്ട  ലലഹമക്കമാടതടിമപമാലുയ  ഇതഫ്

വടിമേരശടിക്കമാന്  നടിരബന്ധടിതമേമായടിതസ്പീരന്നടിരടികന.  ഇഇൗ  കമാരശ്യലത

സയബന്ധടിചഫ് ഇഇൗ സഭയടില് ചരച ലചമയ്യണതഫ് വളലര ആവശശ്യമേമാണഫ്. അതഫ്

ചരച  ലചയ്യമാന്  തയ്യമാറമാകമാത  സരക്കമാരടിലന്റെ  നടിലെെപമാടടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചുലകമാണഫ് ഞമാന് വമാക്കഇൗട്ടഫ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജമഗമാപമാല്

സഭവടിട്ടഫ് പുറത്തുമപമായടി.)
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(സഭവടിട്ടഫ്  പുറത്തുമപമായ  പ്രതടിപക്ഷേമായഗങ്ങള്  അല്പസമേയതടിനുളളടില്

വസ്പീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹമാജരമായടി.)  


