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   ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തിരരേഖടപ്പെടുത്തുന്ന 
പ്രരമേയടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള ചര്ച

ശശ  .   എസന്  .   ശര്മ്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയസം സസംബനത്തിച ചര്ച   (  തുടെര്ച  )

ശശ  .    റത്തി  .    വത്തി  .    രേരാരജേഷന്:  സര്,  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തിരരേഖടപ്പെടുതത്തിടകരാണന്  ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത

ഞരാന്  അസംഗശകരേത്തിക്കുകയരാണന്.  രകരേളതത്തില്  പത്തിണറരായത്തി  സര്കരാര്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷടത  ഭരേണതത്തിനന്  ജേനങ്ങള്  നല്കത്തിയ

അസംഗശകരാരേമേരാണന്  കഴത്തിഞ്ഞ  പഞരായതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നുണരായത്തിട്ടുള്ള  ചരേത്തിത്ര  വത്തിജേയസം.  ഇവത്തിടടെ  യ.ഡത്തി.എഫന്.

എടന്തെലരാസം  കള്ളപ്രചരേണമേരാണന്  അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടതന്?  രകരാവത്തിഡന്

പ്രതത്തിരരേരാധടതരപ്പെരാലസം  തകര്കരാന്  അവര്  ടതരുവത്തില്  നടെതത്തിയ

രപക്കൂത്തുകള്  നമ്മള്  കണതരാണന്.    രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  അടതലരാസം

തത്തിരേത്തിചറത്തിഞ്ഞന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  നല്കത്തിയ  മേറുപടെത്തിയരാണന്  ഈ  പഞരായതന്

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്. 
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ഒരേത്തികലസം  നടെക്കുകയത്തിടലന്നന്  കരുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികള്,

അസരാദ്ധദ്ധ്യമേരാടണന്നുകണന്  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കരാര്  ഉരപകത്തിച  പദ്ധതത്തികള്  ഈ

സര്കരാര്  സമേയബനത്തിതമേരായത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   ഗശകന്

പുരേരാണതത്തില്  ടഹെര്ക്കുലേശസത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറയന്നുണന്.  അസരാദ്ധദ്ധ്യവസം

അതത്തികഠത്തിനവമേരായ  12  ദദൗതദ്ധ്യങ്ങളരാണന്  അരദ്ദേഹെതത്തിനന്

നത്തിര്വ്വഹെത്തികരാനുണരായത്തിരുന്നതന്.  ആ  ദദൗതദ്ധ്യങ്ങളരാണന്  ടഹെര്ക്കുലേശസന്

അനരായരാരസന  നത്തിര്വ്വഹെത്തിചടതങത്തില്  ഇവത്തിടടെ  സഖരാവന്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്

നൂറന്  കണകത്തിനന്  ദദൗതദ്ധ്യങ്ങളരാണന്  പൂര്തശകരേത്തിചന്  വത്തിജേയശശലേരാളത്തിതനരായത്തി

നത്തില്ക്കുന്നതന്.  ധനകരാരേദ്ധ്യ  വകുപ്പുമേനത്തി  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂടടെ  മേരാജേത്തികന്

കരാണത്തിക്കുകയരാണന്.   ഇവത്തിടടെ  കത്തിഫ്ബത്തിടയ  എതത്തിര്ക്കുന്നവര്  ഓരരേരാ

മേണ്ഡലേതത്തിലസം  പത്രങ്ങളത്തില്  പരേസദ്ധ്യസം  ടകരാടുക്കുകയരാണന്.  കത്തിഫ്ബത്തിയരാണന്

അവരുടടെ ഏറവസം വലേത്തിയ തുറുപ്പെന് ചശട്ടന്.  വദ്ധ്യവസരായ വകുപ്പുമേനത്തി രകരേളതത്തിടലേ

വദ്ധ്യവസരായ രമേഖലേയന് വസന്തെകരാലേസം സമ്മരാനത്തിച്ചു. രകരേളടത നത്തിരകപ സദൗഹൃദ

സസംസരാനമേരാകത്തി  മേരാറത്തി.  ടപരാതുരമേഖലേയന്  ഉയര്ടതഴുരന്നല്പ്പെന്  നല്കത്തി.

ടപരാതുമേരേരാമേതന്  വകുപ്പെന്  നമുകന്  ഡത്തിസസന് രറരാഡുകള് തന്നു.  ടപരാളത്തിയരാത
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നത്തിര്മ്മരാണടമേന്തെരാടണന്നന്  ഈ  സര്കരാര്  രകരേളതത്തിനന്  കരാണത്തിച്ചുതന്നു.

തശരേരദശത്തുസം മേലേരയരാരേത്തുസം സഹെരവ പദ്ധതത്തി. തരേത്തിശന് രേഹെത്തിത രകരേളതത്തിലൂടടെ,

പചകറത്തികന്  തറവത്തിലേ  നത്തിശ്ചയത്തിചതത്തിലൂടടെ,  ടനലത്തിനന്  രറരായല്റത്തി

നല്കത്തിയതത്തിലൂടടെ,  കൃഷത്തി വകുപ്പെന് എങ്ങടന ഭരേത്തികണടമേന്നന്  കൃഷത്തി വകുപ്പുമേനത്തി

രകരേളതത്തിനന്  കരാണത്തിച്ചുടകരാടുത്തു.   ജേലേരാശയങ്ങളുടടെ  വശടണടുപ്പെത്തിലൂടടെ  എലരാ

വശടുകളത്തിലസം  കുടെത്തിടവള്ളസം  എതത്തിക്കുന്നതത്തിലൂടടെ  ജേലേവത്തിഭവ  വകുപ്പെന്  എങ്ങടന

പ്രവര്തത്തികണടമേന്നന്  രകരേളതത്തിടലേ  ജേലേവത്തിഭവ  വകുപ്പെന്  മേരാതൃക  തശര്ത്തു.

രകരേളതത്തിടലേ  ആരരേരാഗദ്ധ്യ  രമേഖലേ  ഇന്നന്  രലേരാകതത്തിടന

ടനറുകയത്തിടലേതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   ഇവത്തിടടെ ശശ.  വത്തി.  എസം.  സുധശരേന് മുതല്

ശശ.  രേരാഹുല്  ഗരാനത്തി  വടരേ  രകരേളതത്തിടന  ആരരേരാഗദ്ധ്യരമേഖലേടയ

പ്രകശര്തത്തിക്കുന്നു.  രകന്ദ്ര ആരരേരാഗദ്ധ്യ മേനരാലേയസം മുതല് ഐകദ്ധ്യരേരാഷ്ട്രസഭ വടരേ

രകരേളതത്തിടലേ  ആരരേരാഗദ്ധ്യ  രമേഖലേടയ  പ്രശസംസത്തിച്ചുടകരാണന്  സസംസരാരേത്തിക്കുന്നു.

വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസസം  സരാര്ട്ടരായത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  തശര്തരാല്  തശരേരാത  കുരുകഴത്തിചന്

ലേകകണകത്തിനന് ആളുകള്കന് പട്ടയസം ടകരാടുതന് രകരേളതത്തിടലേ റവനന്യൂ വകുപ്പെന്

തത്തിളങ്ങത്തി  നത്തില്ക്കുകയരാണന്.  രേണരേ  ലേകസം  വശടുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുനല്കത്തി.
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അന്തെത്തിയറങ്ങരാന്  വശടെത്തിലരാതവര്കന്  വശടടെന്ന  സസ്വപസം  സരാകരാത്കരേത്തിചന്

പഞരായതന്  വകുപ്പുമേനത്തി  രേരാജേദ്ധ്യതത്തിനന്  മേരാതൃകയരായത്തി.   നമ്മുടടെ  രേരാജേദ്ധ്യതന്

ആദദ്ധ്യമേരായത്തി  സഹെകരേണ  രമേഖലേയത്തില്  ഒരു  രകരേള  ബരാങ്കുണരാകത്തി.    ഈ

കരാലേഘട്ടതത്തില്  സഹെകരേണ  രമേഖലേടയ  എങ്ങടന

ഉപരയരാഗടപ്പെടുതണടമേന്നതത്തിനന്  രകരേളതത്തിടലേ  സഹെകരേണ  വകുപ്പെന്

മേരാതൃകയരായത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  

തുറമുഖ  വകുപ്പെന്  -  വത്തിഴത്തിഞ്ഞസം  തുറമുഖ  നത്തിര്മ്മരാണതത്തിടന  ആദദ്ധ്യഘട്ടസം

പൂര്തശകരേത്തികരാന് രപരാകുന്നു.  സവദദ്യുതത്തി രമേഖലേ  -  സവദദ്യുതത്തി വകുപ്പുമേനത്തിടയ

സസംബനത്തിചത്തിടെരതരാളസം ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേരാധരാകൃഷ്ണരനരാടെന്  വലേത്തിയ നനത്തിയണന്.

കരാരേണസം  ശശ. എസം. എസം. മേണത്തി എന്ന രേരാഷ്ട്രശയരനതരാവത്തിടന കഴത്തിടവന്തെരാടണന്നന്

രകരേളതത്തിനന്  കരാണത്തിച്ചുടകരാടുകരാന്  അവസരേസം  നല്കത്തിയതന്  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രേരാധരാകൃഷ്ണനരാണന്. അരദ്ദേഹെരതരാടെന് പ്രരതദ്ധ്യക നനത്തിയണന്.  കള്ളരകസത്തില് കുടുകത്തി

അരദ്ദേഹെടത  രേണന്  മേരാസകരാലേസം  കുമേത്തിളത്തിയത്തിടലേ  ജേയത്തിലേത്തില്  അടെച

ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേരാധരാകൃഷ്ണനുസം യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരേണവസം  എടന്തെരാടക പറഞ്ഞന്

അരദ്ദേഹെടത ആരകപത്തിച്ചു.  നരാരലേമുകരാല് വര്ഷസം തുടെര്ചയരായത്തി രകന്ദ്രതത്തിടന



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

5

അവരാര്ഡന്,  പവര്  കട്ടത്തിലരാത  സസംസരാനമേരാകത്തി  രകരേളടത  മേരാറത്തി.   ഇവത്തിടടെ

രസരാളരാര്  രബരാട്ടുസം  ഇലേകത്തികന്  വരാഹെനങ്ങളുസം  വരുന്നു.  ടരാന്രസരാര്ട്ടന്  വകുപ്പെത്തിടന

അന്തെര്രദ്ദേശശയ  നത്തിലേവരാരേതത്തിരലേയ്ക്കുയര്തത്തി.  അതത്തിഥത്തി

ടതരാഴത്തിലേരാളത്തികള്ക്കുരപരാലസം മേത്തികച തരാമേസ സദൗകരേദ്ധ്യടമേരാരുകത്തി.  "അപന് നരാ ഘര്,

അതത്തിഥത്തി  രദരവരാ  ഭവവ"  എന്നന്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി  കരാണത്തിച്ചുടകരാടുത്തു  ടതരാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി.  സസംതൃപ്തമേരായ  തശരേരദശ  രമേഖലേ  സൃഷത്തിചന്  രകരേളതത്തിടലേ

മേതദ്ധ്യവകുപ്പുസം തശരേരദശ വകുപ്പുസം മേരാതൃകയരായത്തി.  കശരേരേസംഗതന് സസ്വയസംപരേദ്ധ്യരാപ്തത

തശര്തന്  കശരേവകുപ്പെന്  നമ്മുടടെ  രേരാജേദ്ധ്യതത്തിനന്  മേരാതൃക  തശര്ത്തു.  ദുരേത്തിതകരാലേതന്

തുടെര്ചയരായത്തി  ഭകദ്ധ്യകത്തിറന്  നല്കത്തി  സത്തിവത്തില് സസപ്ലൈസന്  വകുപ്പെന്  ഏറവസം  മേത്തികച

പ്രകടെനസം കരാഴ്ചവച്ചു.  

ഇന്നടലേ  ഇവത്തിടടെ  സസംസരാരേത്തിചരപ്പെരാള്  പലേരുസം  അഴത്തിമേതത്തിടയക്കുറത്തിചന്

പറഞ.  ആരേരാണന് അഴത്തിമേതത്തിടയക്കുറത്തിചന് പറയന്നതന്? യ.ഡത്തി.എഫന്. അസംഗങ്ങള്.

രകരേളതത്തില്  140  എസം.എല്.എ.-മേരാരുസം  ഒരു  രനരാമേത്തിരനറഡന്  എസം.എല്.എ.-

യമുണന്.  അപ്പുറത്തുള്ള രേണന് എസം.എല്.എ.-മേരാര് ജേയത്തിലേത്തിലേരാണന്.  അതത്തിടലേരാരേരാള്

ഉപരാധത്തികരളരാടടെ കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസസം പുറതത്തിറങ്ങത്തി. അഴത്തിമേതത്തിടയക്കുറത്തിചന് പറയരാന്
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പ്രതത്തിപകതത്തിനന് എന്തെവകരാശമേരാണുള്ളതന്?  ശശ.  വത്തി.  ടക.  ഇബരാഹെത്തിസം കുഞ്ഞന്

ജേയത്തിലേത്തില്  രപരായടതന്തെത്തിനരാണന്?  കമത്തിയസം  സത്തിമേന്റുമേത്തിലരാടത  പരാലേസം

പണത്തിതതത്തിടന  രപരേത്തിലേരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  ജേയത്തിലേത്തില്  രപരായതന്.   അരദ്ദേഹെടത

അറസന്  ടചയ്തരപ്പെരാള്   അതന്  രേരാഷ്ട്രശയ  പകരപരാകലേരാടണന്നന്  പറയകയരാണന്.

അതന്  രേരാഷ്ട്രശയ  പക  രപരാകലേരാരണരാ?  നത്തിങ്ങള്  വത്തിശദശകരേത്തികണസം.  ഇരപ്പെരാള്

എത്ര  രപര്ടകതത്തിരേരായത്തിട്ടരാണന്  രകസ്സുള്ളതന്?  കഴത്തിഞ്ഞ  നത്തിയമേസഭയത്തില്

ഗര്ജത്തിക്കുന്ന  ഒരു  സത്തിസംഹെമുണരായത്തിരുന്നു.  ഇരപ്പെരാള്  അരദ്ദേഹെടതക്കുറത്തിചന്

പറയന്നതന് ശരേത്തിയല.  കഴത്തിഞ്ഞ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് അരദ്ദേഹെടത കണത്തിരട്ടയത്തില.

രപരാസ്റ്റുമേരാടന കരാണരാനത്തില എടന്നരാരു സത്തിനത്തിമേയണന്,  അതുരപരാടലേയരായത്തിരുന്നു.

വയനരാടെന്  നത്തിന്നുസംവന്നന് കണ്ണൂരേത്തില് മേതരേത്തിചന്  ജേയത്തിച എസം.എല്.എ.-ടയ എങസം

കണത്തിലരലരാ;  അരദ്ദേഹെസം  എടന്തെരാടകയരായത്തിരുന്നു?  അഴത്തിമേതത്തിടകതത്തിടരേ

എടന്തെരാരു  ഗശര്വരാണമേടെത്തിയരായത്തിരുന്നു.  ഇരപ്പെരാള്  എന്തെരാണന്

അവസടയന്നറത്തിയരാരമേരാ?  അരദ്ദേഹെസം പതന് ലേകസം രൂപ രലേരാടണടുതന്  6000

സസ്വയര്ഫശറത്തിടന  വശടെന്  വചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  വരുമേരാനസം  രചരാദത്തിക്കുരമരാള്

അരനസ്വഷണ  ഏജേന്സത്തിയടടെ  മുന്നത്തില്  അരദ്ദേഹെസം  കത്തിതയ്ക്കുകയരാണന്;
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വത്തിയര്ക്കുകയരാണന്.  അരദ്ദേഹെസം  മേറുപടെത്തി  പറയരണ?  എനത്തികന്

ഇഞത്തിക്കൃഷത്തിയടണന്നന് അരദ്ദേഹെസം പറയകയരാണന്. ഇഞത്തിക്കൃഷത്തിയത്തിലൂടടെയരാണന് ഈ

പണമുണരാകത്തിയടതന്നരാണന് പറയന്നതന്.  ഏതരായരാലസം എനത്തികന് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

സശകരറരാടെന്  വത്തിനശതമേരായ  ഒരേഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയണന്.   നമ്മുടടെ  രേരാജേദ്ധ്യടത  കര്ഷകര്

മുഴുവന്  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലേരാണന്.   അവര്  ആത്മഹെതദ്ധ്യയത്തിരലേയന്  നശങകയരാണന്.

അതുടകരാണന്  ഇഞത്തിക്കൃഷത്തി  നടെതത്തി  വത്തിജേയത്തിപ്പെത്തിചന്  രകരാടെത്തിപതത്തിയരായത്തി  മേരാറത്തിയ

ശശ.  ടക.  എസം.  ഷരാജേത്തിടയ  തകരുന്ന  കരാര്ഷത്തിക  രമേഖലേയടടെ  വത്തിജേയത്തിക്കുന്ന

പ്രതശകമേരായത്തി,  ബരാന്ഡന്  അസംബരാസത്തിഡറരാകത്തി  മേരാറരാന്  രകന്ദ്ര  കൃഷത്തി  വകുപ്പെത്തിനന്

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അങ്ങന്  നത്തിര്രദ്ദേശസം  ടകരാടുകണടമേന്നന്  ഞരാന്  പറയകയരാണന്.

ഇവത്തിടടെ  പ്രതത്തിപകതന് പുറകത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന്ന  149   രകസ്സുള്ള ഒരു എസം.എല്.എ.

ഇരല?  ടസഞസ്വറത്തിയല. ടസഞസ്വറത്തി കഴത്തിഞ്ഞ രകസ്സുകള്. എന്നത്തിട്ടുസം ഉളുപ്പെത്തിലരാടത,

ലേജയത്തിലരാടത, നരാണമേത്തിലരാടത അഴത്തിമേതത്തിടയക്കുറത്തിചന് പറയകയരാണന്. 

മേരഞശസ്വരേസം  എസം.എല്.എ-യടടെ  രപരേത്തിലള്ള  രകസന്  എന്തെരാണന്?

മേണലേരാരേണദ്ധ്യതത്തില്  രപരായത്തി  വത്തിയര്ടപ്പെരാഴുകത്തി  സമരാദത്തിച  പണസം

ജേശവത്തിതതത്തിടന  സരായന്തെനതത്തില്  തങ്ങള്കന്  ഒരു  മുതല്ക്കൂട്ടരാകുടമേന്നന്
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കരുതത്തി  എസം.എല്.എ-യടടെ  വരാക്കുവത്തിശസ്വസത്തിചന്,  എസം.എല്.എ-യടടെ

പ്രരലേരാഭനതത്തില് വശണന് അരദ്ദേഹെതത്തിടന ജേസ്വലറത്തി സശമേത്തില് 150 രകരാടെത്തി രൂപ

നത്തിരകപത്തിച്ചു.    പരേരാതത്തി  ടകരാടുതവര്  മുസശസം  ലേശഗുകരാര്  ആണന്.   ലേശഗന്

രനതൃതസ്വസം  ഇടെടപട്ടു;  കമ്മശഷടന  വച്ചു;  മേദ്ധദ്ധ്യസടന  വച്ചു;  ഇരപ്പെരാള്

മേദ്ധദ്ധ്യസടന  കരാണരാനത്തില.   ലേശഗന്  രനതൃതസ്വസം   ഇതന്  ടപരാളത്തിഞരപരായ

ബത്തിസത്തിനസരാടണന്നന് പറയകയരാണന്.  എനത്തികന്  പറയരാനുള്ള കരാരേദ്ധ്യസം,  അതന്

ടപരാളത്തിഞരപരായ  ബത്തിസത്തിനസല,  യഥരാര്ത്ഥതത്തില്  ടപരാളത്തികരാന്രവണത്തി

തുടെങ്ങത്തിയ  ബത്തിസത്തിനസരാടണന്നരാണന്.  അനദ്ധ്യടന  പണടമേടുതന്

ടകരാള്ളയടെത്തികരാന്   ലേശഗത്തിടന  എസം.എല്.എ-യന്  പ്രരതദ്ധ്യകമേരായ

അവകരാശമുരണരാ?   അങ്ങടനയടണങത്തില്   നത്തിങ്ങള്  മേറുപടെത്തി  പറയണസം.

ഇവത്തിടടെ  ഇദൗ  അഴത്തിമേതത്തിടകതത്തിടരേ  ഉറഞതുള്ളുന്ന  ചത്തിലേര്  തൃകരാകരേ

എസം.എല്.എ, എസം. സത്തി. കമേറുദ്ദേശടന കരാരേദ്ധ്യസം അറത്തിഞ്ഞത്തിരട്ടയത്തില.    എന്നരാല്

തൃതരാലേ  എസം.എല്.എ-യന്  അരദ്ദേഹെസം  916  ആടണന്ന  ഒരു

ടതറത്തിദ്ധരാരേണയണന്. അരദ്ദേഹെസം ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന് ഒരേകരേസം പ്രതത്തികരേത്തിചത്തിട്ടത്തില.
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ഞരാന്  രചരാദത്തികടട്ട,  ഇദൗ  ബത്തിസത്തിനസന്  ടപരാളത്തിഞ്ഞതന്  എന്തുടകരാണരാണന്;

ഇതന്  ടപരാളത്തിയരാന്  രവണത്തി  തുടെങ്ങത്തിടയരാരു  ബത്തിസത്തിനസരാണന്.  ലേശഗത്തിടന

പ്രമേരാണത്തിമേരാര് അവത്തിടടെ ഇരേത്തിക്കുന്നുണരലരാ;  ഞരാന് രചരാദത്തികടട്ട,  കമേറുദ്ദേശടന

ജേസ്വലറത്തിയലരാടത   ഇദൗ  കരാലേഘട്ടതത്തില്  പൂട്ടത്തിയ  ഒരു  ജേസ്വലറത്തിയടടെ  രപരേന്

പറയരാരമേരാ?  സസ്വര്ണ്ണതത്തിടന വത്തിലേ വരാണസംരപരാടലേ ഉയരുകയരാണന്.  പൂട്ടത്തിയ

ഒരു  ജേസ്വലറത്തിയടടെ  രപരുപറയരാന്  ഞരാന്  ലേശഗന്  എസം.എല്.എ-മേരാടരേ

ടവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയരാണന്.  ജേസ്വലറത്തി   ടപരാളത്തിഞ്ഞതത്തിടനപ്പെറത്തി  ഇരപ്പെരാള്

നദ്ധ്യരായശകരേത്തിക്കുകയരാണന്.   മുസശസം  ലേശഗത്തിടന  അഖത്തിരലേന്തെദ്ധ്യരാ  ജേനറല്

ടസക്രട്ടറത്തിയടടെ മേകടന രപരേത്തില് 200 രകരാടെത്തി രൂപയടടെ തട്ടത്തിപ്പെന്; സസംസരാന

ടസക്രട്ടറത്തി,  മേരാറരാടെന് രകസത്തില് പ്രതത്തിസരാനതന് നത്തില്ക്കുന്ന മേടറരാരു ജേനറല്

ടസക്രട്ടറത്തിയടടെ  രപരേത്തില്  അടുത  രകസുസം  വന്നത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   എവത്തിടടെ

തട്ടത്തിപ്പുരണരാ  അവത്തിടടെ  ലേശഗുടണന്ന  സത്തിതത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  ഭൂഷണമേടലന്ന

കരാരേദ്ധ്യസം  നത്തിങ്ങള്  മേനസത്തിലേരാകണസം.   ഇതന്  തട്ടത്തിപ്പെത്തിടന  പരേമരേയരാണന്.

ലേശഗത്തിടന ആളുകരളരാടെന് എനത്തികന് പറയരാനുള്ളതന്,  ബരാലേഗസംഗരാധരേ തത്തിലേകന്
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പറഞ്ഞതുരപരാടലേ  'തട്ടത്തിപ്പെന്  ജേനരാവകരാശമേരാണന്  '  എന്നുകരുതത്തിരപ്പെരായരാല്

അപകടെതത്തില്ടപ്പെടുസം  എന്നുമേരാത്രമേരാണന്.  ഇന്നടലേ

അടെത്തിയന്തെരേപ്രരമേയതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ചത്തിലേ  വത്തിശദശകരേണങ്ങള്  രകട്ടു.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ടജേയത്തിസംസന്  മേരാതദ്യു,  ഇവത്തിടടെ  ടബര്മേത്തിസംങ്ഹെരാമേത്തില്  രപരായത്തി

പണസം പത്തിരേത്തിചതത്തിടനക്കുറത്തിചന് വത്തിശദശകരേത്തിച്ചു. xxxxxx+ അതത്തിടന വശഡത്തിരയരാ

ഇവത്തിടടെ  വചത്തിട്ടുണന്,  പുറത്തുവന്നു  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  ഞരാന്  രചരാദത്തികടട്ട,

അരദ്ദേഹെതത്തിനന്   എഫന്.സത്തി.ആര്.  (Foreign  Contribution  (Regulation)

Act) ആകന് എന്തെരാടണന്നന് അറത്തിയത്തിരല?  ഞരാന് വഴങ്ങരാസം, പടക എനത്തികന്

സമേയസം തരേണസം.

ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്: സര്,  രപരായത്തിനന്  ഓഫന്  ഓര്ഡര്....

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ടമേമര് ഇവത്തിടടെ പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെരാള് അടെത്തിസരാനരേഹെത്തിതമേരായ

ഒരു  ആരകപസം  സഭയത്തില്  ഉന്നയത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  xxxxxx+  അതത്തില്

അസൂയടപ്പെരടെണ  കരാരേദ്ധ്യമേത്തില  രേരാരജേഷന്.  അതത്തിടലേ  സതദ്ധ്യസം   രകരാട്ടത്തിട്ടന്

+
+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021)  രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം ടചയ. 
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നത്തില്ക്കുകയരാടണന്നന് മേരാത്രരമേയള. xxxxxxx+  നമ്മുടടെ  റസശലേത്തിയന്സന്

രമേരാഡല് എന്തെരാടണന്നന് രചരാദദ്ധ്യസം വന്നരപ്പെരാള്  ഞരാന് പറഞ, ഒരു കുടുസംബസം

മേടറരാരു  കുടുസംബടത  സഹെരായത്തിക്കുന്നു.  സഹെരായത്തികരാന്  വരുന്ന  ആളുകള്

വരുരമരാള്,  പലേ രേശതത്തിയത്തിലള്ള  ആ രമേരാഡലേത്തിടന വത്തിശദശകരേത്തിചതലരാടത,

xxxxxxx+  അങ്ങന്  അടതടുതന് പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല്  ഞരാന് രചരാദത്തിചത്തിട്ടുരണരാ

ഇലരയരാ  എന്നന്   അറത്തിയരാസം.  എലരാ  ദത്തിവസവസം  വന്നന്  ആരരേരാപണസം

നടെത്തുകയരാണന്.  ഞങ്ങളരാരുസം മേരാരുതത്തി കരാറത്തില് കുതത്തിരേടയ ടകരാണ്ടുവന്നത്തിട്ടന്

അതത്തിടന  കണടകഴുതത്തി വരാങ്ങത്തിയത്തിട്ടത്തില.  

മേത്തി  .    സശകര്  : അതന്  പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം.  പരേത്തിരശരാധത്തിചന്  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തികരാസം.

ശശ  .    എസം  .    സസ്വരേരാജേന്  :   സര്,  രപരായത്തിനന്  ഓഫന്  ഓര്ഡര്...  കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസങ്ങളത്തില്  ഇദൗ  വത്തിഷയസം  സഭയടടെ  മുമരാടക  വന്നരപ്പെരാഴുസം

ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ  പറവൂര്  അസംഗസം  വശടെന്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുനല്കത്തിയ

+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം  (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021) രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം 
       ടചയ. 

+
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സഹൃദയടരേക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ആ  പദ്ധതത്തിയരാണന്  പറഞ്ഞതന്.  എന്നരാല്  ഇവത്തിടടെ

കലദ്ധ്യരാരശ്ശേരേത്തി  അസംഗസം  പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെരാള്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുരപരാടലേ  അന്നന്

നത്തിയമേസഭയടടെ  രമേശപ്പുറത്തുവച   xxxx+  തയ്യല്  ടമേഷശന്  വരാങ്ങത്തി

ജേശവരനരാപരാധത്തിയരായത്തി  ടകരാടുകരാടമേന്നന്  വളടരേ  വദ്ധ്യക്തമേരായത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.

ടചയര്  ഇതന്  പരേത്തിരശരാധത്തികണസം.  സഭടയ  ആകമേരാനസം  വശണ്ടുസം  വശണ്ടുസം

ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  ഇദൗ  പ്രവണത  ഉചത്തിതമേല.  ടചയര്  ഇതന്

പരേത്തിരശരാധത്തികണടമേന്നന് അഭദ്ധ്യര്ത്ഥത്തിക്കുന്നു.  

മേത്തി  .   സശകര്  :  അതന് പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം.

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്....  ഇതന്

ആവര്തത്തിചരാവര്തത്തിചന്  പറഞ്ഞരാല്  അതന്  സതദ്ധ്യമേരാകത്തില.  xxxxx+

ആരുടടെടയങത്തിലസം  കയ്യത്തില്  നത്തിന്നന്  പണസം  വരാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുടണങത്തിരലേരാ  ഞരാന്

സഭയത്തില്  വന്നന്  പരേസദ്ധ്യമേരായത്തി  മേരാപ്പെന്  പറയരാന്  തയ്യരാറരാണന്.  അനരാവശദ്ധ്യസം

പറഞടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇസംഗശഷന്  അറത്തിയരാവന്ന  ആരരേരാടടെങത്തിലസം

+
+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം  (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021) രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം 
       ടചയ. 
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അതത്തിടന അര്ത്ഥടമേന്തെരാടണന്നന് രചരാദത്തികണസം.

മേത്തി  .   സശകര്:  അതന് പരേത്തിരശരാധത്തികരാടമേന്നന് പറഞ.  ഇനത്തി ഇരേത്തിക്കൂ.

ശശ  .   റത്തി  .   വത്തി  .   രേരാരജേഷന്  : സര്,  എടന  7  മേത്തിനത്തിട്ടരാണന്  നഷമേരായതന്.

എടന രചരാദദ്ധ്യങ്ങള്കന്  മേറുപടെത്തി  പറയരാന് അരദ്ദേഹെതത്തിനന്  കഴത്തിവടണങത്തില്

അരദ്ദേഹെതത്തിനന്  നത്തിയമേസഭയടടെ  പുറത്തുപറയരാസം,  പത്രകരാര് ഇവത്തിടടെയണന്,

രവണടമേങത്തില് പത്രസരമ്മളനസം  വത്തിളത്തിചന്  പറയരാസം.  ഏതരായരാലസം   സസ്വരേരാജേന്

ടവല്ലുവത്തിളത്തി നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  xxxxxx+  

മേത്തി  .   സശകര്: ആണരാടണങത്തിലസം  ടപണ്ണരാടണങത്തിലസം

ഏടറടുകണസം......

ശശ  .   റത്തി  .   വത്തി  .   രേരാരജേഷന്  : സര്,  എടന കയ്യത്തിലള്ളതന്  എഫന്.സത്തി.ആര്.

ആകരാണന്.   ആണത്തിടന  ആടണന്നലരാടത  ടപടണ്ണന്നന്  പറയരാന്

സരാധത്തിക്കുരമേരാ?  ഞരാന്  ടക.  എസം.  ഷരാജേത്തി  പറയന്നതുരപരാടലേ  സശവത്തിരുദ്ധ

പരേരാമേര്ശസം  നടെതത്തിയത്തിട്ടത്തില.   എനത്തികന്  സമേയസം  തരേണസം.   എനത്തികന്

ടപ്രരാട്ടകന് രവണസം.  എടന 7 മേത്തിനത്തിട്ടന് തരേണസം.  (.......ബഹെളസം....)
+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം  (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021) രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം 
       ടചയ. 
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മേത്തി  .    സശകര്:  ടചയര്  പറഞ്ഞരലരാ.  ടചയര്  കമേനന്  ടചയ്തരലരാ,

അവത്തിടടെയത്തിരേത്തിക്കൂ....... 

ശശ  .   റത്തി  .   വത്തി  .   രേരാരജേഷന്  : സര്,  ഇതന് പ്രമേരാദമേരായ കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  എടന

കയ്യത്തില്  എഫന്.സത്തി.ആര്.  ആക്ടുണന്.   ഞരാന്  അതന്  വരായത്തികരാസം.

(.......ബഹെളസം....) എഫന്.സത്തി.ആര്. ആകന് 

CHAPTER  II

REGULATION OF FOREIGN CONTRIBUTION AND FOREIGN HOSPITALITY

3(1) No foreign contribution shall be accepted by any-  അതത്തില്

പറയന്നുണന്,

(d) member of any Legislature;

 സസ്വശകരേത്തികരാന്  പരാടെത്തിടലന്നരാണന്.  ഇരദ്ദേഹെസം  എന്തെരാണന്  ടചയ്തതന്.  xxxxx+

ഇനത്തി അരദ്ദേഹെരതരാടുള്ള എടന രചരാദദ്ധ്യസം,  എടന അകദൗണത്തിരലേയന് പണസം

വന്നത്തിട്ടത്തിലരാടയന്നന്   അരദ്ദേഹെസം  പറഞ.  എലരാവരുസം  അങ്ങടനരയ  പറയ.

അതദ്ധ്യരാവശദ്ധ്യ ഘട്ടതത്തില് എലരാവരുസം അങ്ങടനരയ പറയ; അതന്  ടസല്ഫന്

+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം  (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021) രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം 
       ടചയ. 
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ഡത്തിഫന്സരാണന്.   എടന  രചരാദദ്ധ്യതത്തിനന്  അരദ്ദേഹെസം  മേറുപടെത്തി  പറയണസം.

അരദ്ദേഹെസം  പറഞ,  200  വശടുകള്  വച്ചുടകരാടുത്തു.   എവത്തിടടെനത്തിന്നരാണന്,

പുറത്തു  നത്തിന്നന്  പണസം  വന്നത്തിട്ടന്.   ഞങ്ങള്  140  എസം.എല്.എ-മേരാരുണന്.

കൂടെരാടത ഒരു രനരാമേത്തിരനറഡന്  എസം.എല്.എ.യമുണന്.  അങ്ങടനയരാടണങത്തില്

എലരാവര്ക്കുസം കത്തിട്ടരണ.  അങ്ങന് അവത്തിടടെ രപരായത്തി ജേശവരനരാപരാധത്തിടയക്കുറത്തിചന്

പറഞ്ഞന് പണസം രചരാദത്തിച്ചു.  ജേശവരനരാപരാധത്തിയടടെ രപരേത്തില് തയ്യല് ടമേഷശന്

പറവൂരേത്തില്  ആര്ടകങത്തിലസം  വരാങ്ങത്തിടകരാടുരതരാടയന്നന്  എനത്തികറത്തിയത്തില.

അതന്  അരദ്ദേഹെസം  വത്തിശദശകരേത്തിക്കുടമേന്നരാണന്  ഞരാന്  കരുതുന്നതന്.    എടന

രചരാദദ്ധ്യസം,  ഒരു  വശടെത്തിനന്  5  ലേകസം  രൂപ  വചന്  കണകരാകത്തിയരാല്....  200

വശടുകള്  വച്ചുടകരാടുത്തുടവന്നന്  അരദ്ദേഹെസം  ഇവത്തിടടെ  വശമ്പുപറഞ.   നല

കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  ഇദൗ പറയന്ന എഫന്.സത്തി.ആര്. ആകത്തിടന വയരലേഷനരാണത്തിതന്.

വയരലേഷന്  ഒരു  എസം.എല്.എ.ടയ  മേരാത്രസം  except  ടചയടകരാടുകത്തില.

ആരുടടെ  അകദൗണത്തിലേരാണന്  പണസം  വന്നതന്;  ഇദൗ  പണസം  എങ്ങടനയരാണന്

ടചലേവഴത്തിചതന്;   ആരേരാണന്  ഇദൗ  പദ്ധതത്തി  രകരാ -ഓര്ഡത്തിരനറന്  ടചയ്തതന്;
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ആരേരാണന് ഇദൗ വശടുകളുടടെ കരേരാര് എടറടുതതന്;   ഒരു കരേരാറുകരാരേനരാരണരാ

പലേ കരേരാറുകരാരേരാരണരാ;  ആരേരാണന് അങ്ങയടടെ ഇദൗ പദ്ധതത്തികന് രമേല്രനരാട്ടസം

വഹെത്തിചതന്;   ആരേരാണന്  ഗുണരഭരാക്തരാകടള  ടതരേടഞ്ഞടുതതന്;   സലേഫന്

പദ്ധതത്തി പ്രകരാരേമേരാരണരാ ഗുണരഭരാക്തരാകടള ടതരേടഞ്ഞടുതതന്;   എന്തെരാണന്

ഇതത്തിടന  ടമേകരാനത്തിസസം?   ഇടതലരാസം  ഉയരുന്ന  സസ്വരാഭരാവത്തികമേരായ

സസംശയങ്ങളരാണന്.   ഇദൗ സസംശയതത്തിനന്  നദ്ധ്യരായമേരായസം മേറുപടെത്തി  പറയരാനുള്ള

ചുമേതലേ നത്തിങ്ങള്ക്കുണന്.  നത്തിങ്ങള് പറഞ്ഞതുടകരാണന് സസംശയസം മേരാറത്തില.

       നത്തിങ്ങള് പറയന്നതന് എലരാവരുസം വത്തിശസ്വസത്തികണടമേന്നന് പറയന്നതത്തില് എന്തെന്

നദ്ധ്യരായമേരാണുള്ളതന്?  അതുസസംബനത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്  മേറുപടെത്തി  പറയണസം.

എനത്തിടകതത്തിടരേ ഒരു രകസത്തിടലന്നുസം സത്തി.ബത്തി.ടഎ.  രകസത്തിടന കരാരേദ്ധ്യടമേരാടക

നത്തിങ്ങള്  ഇന്നടലേ  സഭയത്തില്  പറഞ.  യഥരാര്ത്ഥതത്തില്  നത്തിങ്ങള്  സഭടയ

ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന് ടചയ്തതന്.  ഒരു ആകന് കമ്മത്തിറത്തി ആദദ്ധ്യസം  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.

രകരാടെതത്തിയത്തില്  പരേരാതത്തിടകരാടുത്തു. സത്തി.ബത്തി.ടഎ. അതന് പരേത്തിരശരാധത്തികരാന് രസറന്

ഇനലേത്തിജേന്സത്തിനന്  ടടകമേരാറത്തി.  ആരരേരാപണ  വത്തിരധയന്  ഒരു  സത്തിറത്തിസംഗന്

എസം.എല്.എ.  ആയതുടകരാണന്   ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  സശകരറരാടെന്  അനുമേതത്തി
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ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടു.  അതത്തില് കൂടുതല് വത്തിശദരാസംശങ്ങള് ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടന് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

സശകര് വത്തിജേത്തിലേന്സത്തിനന്  കതന്  നല്കത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇദൗ ഘട്ടതത്തിലേരാണന്

വശണ്ടുസം  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.  അരനസ്വഷണസം  ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടുടകരാണന്  ആകന്

കദൗണ്സത്തിലകരാര് ടടഹെരകരാടെതത്തിയത്തില് രപരാകുന്നതന്.     ഇതന് വത്തിജേത്തിലേന്സത്തിടന

പരേത്തിഗണനയത്തിലള്ള  ഒരു  രകസരാടണന്നന്  വത്തിജേത്തിലേന്സത്തിടന  അഭത്തിഭരാഷകന്

രകരാടെതത്തിടയ  അറത്തിയത്തിചരപ്പെരാള്  ഈടയരാരു  ഘട്ടതത്തില്  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.

അരനസ്വഷത്തികണടമേന്നന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുന്നതന്  immature  ആടണന്നരാണന്  രകരാടെതത്തി

പറഞ്ഞതന്.  അതത്തിടന അടെത്തിസരാനസം രകസന്  തള്ളത്തിടയന്നല,  രകസത്തിലടയന്നല.

നത്തിങ്ങള്  ടതറത്തിദ്ധരേത്തികരുതന്.  എഫന്.സത്തി.ആര്.  ആകത്തിടലേ  3(1)(d)  പ്രകരാരേസം

നത്തിങ്ങള് ഗുരുതരേമേരായ  നത്തിയമേലേസംഘനസം നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  രേണരാമേടത കരാരേദ്ധ്യസം,

ഒരു  രകരാടെത്തി  രൂപയത്തില്  കൂടുതല്  പുറത്തുനത്തിന്നുസം  ഒരു  നത്തിയമേസഭരാസംഗസം

സസ്വശകരേത്തിചരാല്.....  അതന്  നത്തിയമേസഭരാസംഗമേരാകരാസം,   candidate  for  election

ആകരാസം correspondent ആകരാസം columnist ആകരാസം cartoonist ആകരാസം Judge

ആകരാസം Government Servant ആകരാസം employee of any corporation or any

other body controlled or owned by the Government ആകരാസം member of
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any  Legislature  ആകരാസം  Political  party  or  office-bearer  thereof

ആരുമേരാകരാസം. ഇദൗ പറയന്നവടരേരാടകയരാകരാസം. ഇതുസസംബനത്തിചന് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

സശകര്  വത്തിശദരാസംശസം  രചരാദത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  രകസന്  രപരായത്തിട്ടത്തില.

ഇകരാരേദ്ധ്യതത്തില്  ഗുരുതരേമേരായ  Foreign  Contribution  (Regulation)  Act-ടന

വയരലേഷന്  ഉണരായത്തിട്ടുണന്.   ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  ഗള്ഫത്തില്  രപരായത്തി.

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയസം  മേനത്തിമേരാരുസം   രകന്ദ്രസര്കരാരേത്തിടന  അനുവരാദസം  രചരാദത്തിച്ചു,

മേനത്തിമേരാര്കന്  അനുമേതത്തി  ടകരാടുതത്തില.  കരാരേണസം   പ്രളയടകടുതത്തിയണരായത്തി.

ടഎകദ്ധ്യരേരാഷ്ട്രസഭ  32,000  രകരാടെത്തി  രൂപയടടെ  നഷസം  കണകരാകത്തിയ

സരാഹെചരേദ്ധ്യതത്തില്  തകര്ന്നുകത്തിടെക്കുന്ന  രകരേളടത  എങ്ങടനടയങത്തിലസം

രനടരേയരാകത്തിടയടുകരാന് രലേരാകതത്തിടന  സഹെരായസം ആവശദ്ധ്യടപ്പെടെരാന് മേനത്തിസഭ

തശരുമേരാനത്തിച്ചു.  പരക  രകന്ദ്രസം  അവത്തിടടെ  മേറ്റുകരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിരലേതുരപരാടലേ

പകരപരാകല്  നത്തിലേപരാടെന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചു.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിക്കുമേരാത്രമേരാണന്

അനുവരാദസം കത്തിട്ടത്തിയതന്.  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി യ.എ.ഇ.-ല് രപരായത്തി. അതന് മുന്കൂര് അനുമേതത്തി

വരാങ്ങത്തിയത്തിട്ടരാടണന്നന്  നത്തിങ്ങള്  മേനസത്തിലേരാകണസം.  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന്

എസം.എല്.എ.  ഇവത്തിടടെ വത്തിശദശകരേത്തിരകണതന്, Birmingham-ല് രപരായത്തി പണസം
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രചരാദത്തിചതന്  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനത്തിടന  അനുമേതത്തിരയരാടടെയരാരണരാ?  അതന്

വത്തിശദശകരേത്തികണസം.  അതന്  വത്തിശദശകരേത്തികരാനുള്ള  തരനടെസം  കരാണത്തികരാടത,

ആര്ജവസം  കരാണത്തികരാടത,  നടട്ടലേന്ല്ല്  കരാണത്തികരാടത  വരായന്  രതരാന്നുന്നതന്

രകരാതയന്  പരാട്ടന്  എന്നുപറയന്നതുരപരാടലേ  അസംഗശകരേത്തിച്ചുനല്കരാന്......  ഞങ്ങള്

വന്നതന്  ജേനങ്ങള്  ടതരേടഞ്ഞടുതത്തിട്ടരാടണന്നതന്  നത്തിങ്ങള്  മേനസത്തിലേരാകണസം.

ഇതത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്  കൃതദ്ധ്യമേരായ  വത്തിശദശകരേണസം  നല്കണസം.  അതുടകരാണ്ടുതടന്ന

വലേത്തിയ  രമേനത്തിടയരാന്നുസം  നടെത്തിരകണ.  വത്തിരദശയരാത്ര,  പണപ്പെത്തിരേത്തിവന്,  ബത്തിനരാമേത്തി

ഇടെപരാടെന്  തുടെങ്ങത്തിയവടയലരാസം  ടടവകരാടത  ടതളത്തിയസം.  രേരാഷ്ട്രശയതത്തിടലേ

വത്തിശുദ്ധനരാടണന്നന്  കരുതുന്ന  പലേരുസം  ടവറുസം  കള്ളനരാണയങ്ങളരാടണന്നന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയരാന്  രപരാകുകയരാണന്.  അതുടകരാണന്  അരനസ്വഷണടമേരാന്നുസം

ഒഴത്തിവരായത്തിട്ടത്തില.  അരനസ്വഷണസം  കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  നടെക്കുടമേന്ന  കരാരേദ്ധ്യസം  നത്തിങ്ങള്

മേനസത്തിലേരാകണസം. 

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-രകരാണ്ഗസന്  അപ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിത  ധരാരേണടയക്കുറത്തിചന്   ഇവത്തിടടെ

ചത്തിലേര്  പറഞ,  അപ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിത  ധരാരേണയരല  ഇവത്തിടടെയള്ളതന്.  രകരാണ്ഗസന്

ജേയത്തിചത്തിടട്ടന്തെരാണന്  കരാരേദ്ധ്യസം?  ശശ.  ടക.  എന്.  എ.  ഖരാദര്  പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെരാള്
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രകരാണ്ഗസന്  വത്തിമുക്ത  ഭരാരേതടതക്കുറത്തിചന്  പറഞ.  രകരാണ്ഗസന്

ഇലരാതരാകണടമേന്നുസം  രകരാണ്ഗസന്  നശത്തികണടമേന്നുസം  ആഗഹെത്തിക്കുന്നവരേല

ഞങ്ങള്.  പരക   രകരാണ്ഗസത്തിനന്  സസ്വയസം  രതരാന്നരാടത  ഞങ്ങള്കന്  എന്തെന്

ടചയ്യരാന് കഴത്തിയസം........ 

ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്:  സര്, രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്............

Shri  T.  V.  Rajesh:  Sir,  Let  me  complete.   എടന്ന  രബകന്

ടചയ്യത്തിക്കുകടയന്നതരാണന്  ആവശദ്ധ്യസം.  ഞരാന്  പ്രധരാന  രപരായത്തിനത്തിരലേയന്

കടെക്കുകയരാണന്. 

മേത്തി  .    സശകര്:  ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷത്തിടന പ്രസസംഗസം  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടന്  സമേയസം

അനുവദത്തിചരാല് രപരാരരേ?  

 ശശ  .    റത്തി  .    വത്തി  .    രേരാരജേഷന്:  സമേയസം അനുവദത്തിക്കുരമരാള് ഇകരാരേദ്ധ്യസം അരദ്ദേഹെസം

വത്തിശദശകരേത്തികടട്ട.  ഒരു  എസം.എല്.എ.യടടെ  സരാനസം  മേരാനത്തിചന്  അരദ്ദേഹെസം

മേണത്തിമേണത്തിരപരാടലേ  ഉതരേസം  പറയടട്ട.  xxxxx+ അതത്തിടന  ആവശദ്ധ്യടമേരാന്നുമേത്തില.

അരദ്ദേഹെതത്തിനന്  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  പറയരാന്  കഴത്തിയടമേങത്തില്,  അരദ്ദേഹെതത്തിനുമുന്നത്തില്

കൃതദ്ധ്യമേരായ  ടതളത്തിവകളുടണങത്തില്  മേണത്തിമേണത്തിരപരാടലേ  പറയണസം,  ഞരാന്

+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന നത്തിര്രദ്ദേശ പ്രകരാരേസം   രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം   ടചയ. 
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അരദ്ദേഹെടത ടവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയരാണന്.

ഇവത്തിടടെ രകരാണ്ഗസത്തിടന എന്തെത്തിനരാണന് ജേയത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്?  കര്ഷകസമേരേസം,

2019-ടലേ  രകരാണ്ഗസത്തിടന  മേരാനത്തിടഫരസരായടടെ  17-ാാമേടത  രപജേത്തിടലേ  11- ാാ

മേടത ടഎറസം  പ്രതത്തിപകടത ചത്തിലേ ആളുകള് വരായത്തികണസം. ഇവത്തിടടെ പ്രരമേയസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുരമരാള്  ശശ.  ടക.  സത്തി.  രജേരാസഫന്  എഴുരന്നറ്റുനത്തിന്നന്

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട അസംഗസം എരന്തെ അങ്ങടന പറഞ്ഞത്തില.....  ഇങ്ങടന പറഞ്ഞത്തില

എന്നന്  പറഞ്ഞത്തിരല?   2019-ടലേ  നത്തിങ്ങളുടടെ  മേരാനത്തിടഫരസരായത്തില്  എന്തെരാ

പറഞ്ഞതന്,  17-ാാമേടത രപജേത്തിടലേ  11- ാാമേടത ടഎറസം,  Agricultural  produce

free from all restriction. ഇദൗ നയസം ആരുരടെതരാണന്? ബത്തി.ടജേ.പത്തി. ടകരാണ്ടുവന്ന

മൂന്നന്  നത്തിയമേങ്ങള്  ആരുടടെ നത്തിയമേമേരാണന്?  നത്തിങ്ങളുടടെ   നത്തിയമേമേരാണന്,  നത്തിങ്ങള്

ടകരാണ്ടുവന്ന നത്തിയമേമേരാണന്.  ഇടതരാടക ജേനങ്ങള് മേനസത്തിലേരാക്കുന്നുണന്.  ഇവത്തിടടെ

എടന്തെരാടകയരാണന് നടെന്നതന്; സമേരാനതകളത്തിലരാത സസംഘടെത്തിതമേരായ, അരങ്ങയറസം

രമ്ലേച്ഛമേരായ  നത്തിങ്ങളുടടെ  ടനറത്തിരകടുകടള  ജേനസം  തള്ളത്തികളഞ്ഞന്,  ഇടെതുപകസം

ടതളത്തിഞ നത്തില്ക്കുകയരാണന്.

   മേത്തി  .   സശകര്: പ്ലൈശസന്........കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ.
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 ശശ  .    റത്തി  .    വത്തി  .    രേരാരജേഷന്:   സര്,  ഞങ്ങള് വത്തിജേയതത്തില് അഹെങരേത്തികത്തില.

വത്തിനയരാനസ്വത്തിതരേരായത്തി ഞങ്ങളുടടെ ഉതരേവരാദത്തിതസ്വസം നത്തിര്വ്വഹെത്തിക്കുസം.  2016-രനകരാള്

കൂടുതല്  സശറ്റുസം  രവരാട്ടുസം  രനടെത്തിടയടുതന്  ഞങ്ങള്  2021-ല്  തത്തിരേത്തിച്ചുവരുസം.

നത്തിങ്ങള്കന്  നത്തിരേരാശരേരാരകണത്തിവരുടമേന്നു  മേരാത്രസം  പറഞടകരാണന്

ശശ. എസന്. ശര്മ്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയടത ഞരാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ഒരു   അഴത്തിമേതത്തി  ആരരേരാപണസം

നത്തിയമേസഭയത്തില്, രഫരാറത്തില് ഉന്നയത്തിക്കുരമരാള് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സശകടറ മുന്കൂട്ടത്തി

എഴുതത്തി അറത്തിയത്തികണസം. അതത്തിടന രകരാപ്പെത്തി നരാചസ്വറല് ജേസത്തിസന് എന്ന രേശതത്തിയത്തില്

ആരരേരാപണവത്തിരധയനരായ  എസം.എല്.എ.യന്  ടകരാടുകണസം.   ഇദൗ  നടെപടെത്തിക്രമേസം

പരാലേത്തിചരാരണരാ  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  എസം.എല്.എ.  അഴത്തിമേതത്തി  ആരരേരാപണസം

ഉന്നയത്തിക്കുന്നതന്?

മേത്തി  .   സശകര്: അരദ്ദേഹെസം എഴുതത്തി നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  സശകടറ  മുന്കൂട്ടത്തി

അറത്തിയത്തികരാടത  നത്തിയമേസഭയത്തില്  ഒരേസംഗതത്തിടനതത്തിടരേ  അഴത്തിമേതത്തി  ആരരേരാപണസം

ഉന്നയത്തിക്കുരമരാള് അതന് രരേഖയത്തിലണരാകരാരമേരാ? അങ്ങന് പരേത്തിരശരാധത്തികണസം.  
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മേത്തി  .   സശകര്: അതന് പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  വരായന്  രതരാന്നുന്നതന്  രകരാതയന്  പരാട്ടന്

എടന്നരാടക  പറഞ.  ഇങ്ങടനയരാരണരാ  പറരയണതന്;  നത്തിയമേസഭയത്തില്  ഒരു

നടെപടെത്തിക്രമേമേത്തിരല;  ഇവത്തിടടെ  ചന്തെയത്തില്  സസംസരാരേത്തിക്കുന്നതുരപരാടലേ,

നടെപടെത്തിക്രമേങ്ങള്  പരാലേത്തികരാടത  സസംസരാരേത്തികരാരമേരാ?  അങ്ങന്  ഇതന്

പരേത്തിരശരാധത്തികണസം.  അരങ്ങയന്  മുന്കൂട്ടത്തി  എഴുതത്തിതരേരാടത  ഉന്നയത്തിച  ഇദൗ

ആരരേരാപണസം  സഭയടടെ  രരേഖയത്തിലണരാകരാന്  പരാടെത്തിടലന്നന്  ഞരാന്

അഭദ്ധ്യര്ത്ഥത്തിക്കുന്നു.  അരത  അവസരേതത്തില്  എനത്തികന്   വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ

വത്തിശദശകരേണസം  നല്കുന്നതത്തിനുള്ള  സമേയസം  അനുവദത്തികണടമേന്നന്

അഭദ്ധ്യര്ത്ഥത്തിക്കുന്നു? 

മേത്തി  .   സശകര്:  സമേയസം അനുവദത്തികരാസം. 

ശശ  .   എസം  .   സസ്വരേരാജേന്: സര്, രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്....അവത്തിശസ്വരാസ പ്രരമേയ

ചര്ചയത്തില്  തളത്തിപ്പെറമന് അസംഗസം പറഞ്ഞ കരാരേദ്ധ്യടത സസംബനത്തിചന്  അരദ്ദേഹെസം

വത്തിശദശകരേത്തിചതരാണന്.  അടതങ്ങടന പുതത്തിയ അഴത്തിമേതത്തിയരാരരേരാപണമേരാകുസം.   ഇതന്

സഭടയ ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്. അങ്ങന് പരേത്തിരശരാധത്തിചന് തശരുമേരാനടമേടുകണസം. 
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മേത്തി  .   സശകര്: അതന് പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം. 

ശശമേതത്തി  ഷരാനത്തിരമേരാള്  ഉസരാന്:  സര്,  രപരായത്തിനന്  ഓഫന്  ഓര്ഡര്....

രകരേളതത്തിടലേ  ടപരാതുസമൂഹെതത്തിടന  പതരേമേരാറന്  തങതത്തിടന  തത്തിളകമുള്ള

ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശടനതത്തിടരേ അഭത്തിപ്രരായസം പറയരമരാള് സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-

ടന സരാധരാരേണനത്തിലേയത്തില് ഉന്നയത്തിക്കുന്ന  ഒരു മുദരാവരാകദ്ധ്യമുണന്. xxxxxxx+  അതന്

സഭദ്ധ്യമേലരാത വര്തമേരാനമേരാണന്. 

മേത്തി  .   സശകര്:   അതന് പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം. 

ശശ  .    എസം  .    സസ്വരേരാജേന്:  സര്,   ഇകരാരേദ്ധ്യതത്തില്   ആണരാടണങത്തിലസം

ടപണ്ണരാടണങത്തിലസം എന്തെരാണന് വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസസം. 

ശശ  .   പത്തി  .   ടെത്തി  .   രതരാമേസന്: സര്, രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്...., ഇവത്തിടടെ ഒരേസംഗസം

സസംസരാരേത്തിച്ചുടകരാണത്തിരുന്നരപ്പെരാള്  യരാടതരാരു  ചട്ടവസം  പരാലേത്തികരാടത

ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശടനതത്തിടരേ  ആരരേരാപണസം  ഉന്നയത്തിച്ചു.   ഇതന്

എഴുതത്തിതന്നത്തിട്ടത്തിടലന്നന്  അങ്ങന്  പറഞ. ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശടന വളഞ്ഞത്തിട്ടന്

ആക്രമേത്തികരാടമേന്നന്  നത്തിങ്ങള് ധരേത്തികണ. 

+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021)  രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം ടചയ. 
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മേത്തി  .    സശകര്:  ഇതരാരണരാ  ക്രമേപ്രശസം.   അതന്  സസംബനത്തിചന്

ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന് തടന്ന പറഞ്ഞരലരാ?

ശശ  .    പത്തി  .    ടെത്തി  .    രതരാമേസന്:  സര്,  ടചയര്മേരാന്  നശതത്തിമേരാനരാടണങത്തില്  അതന്

രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം പത്തിന്വലേത്തികണസം. 

മേത്തി  .    സശകര്:   അതന്  പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം.  അതുമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  ഇനത്തി

തര്കസം രവണ........(ബഹെളസം)..........

ശശ  .   എസം  .   ഉമ്മര്: സര്, രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്.... ശശ. റത്തി. വത്തി. രേരാരജേഷന്

സസംസരാരേത്തിചരപ്പെരാള് xxxxxxxx+  

മേത്തി  .   സശകര്: അണ്പരാര്ലേടമേനറത്തിയരായ ഒന്നുസംതടന്ന രരേഖയത്തിലണരാകത്തില. 

ശശ  .    എല്രദരാസന്  പത്തി  .    കുന്നപ്പെത്തിള്ളത്തില്:  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  സശകര്,

ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന്ന  ഇദൗ  പ്രരമേയതത്തിരനരാടെന്

ഞരാന്  വത്തിരയരാജേത്തിപ്പെന്  രരേഖടപ്പെടുത്തുകയരാണന്.  ഇന്നന്  രേരാവത്തിടലേ

ഇവത്തിടടെടയതത്തിയരപ്പെരാള്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  എടന്തെങത്തിലടമേരാരു  മേധുരേസം  നല്കുടമേന്നന്

ഞരാന്  പ്രതശകത്തിച്ചു.  കരാരേണസം  സുനരേത്തിയസം  സുമുഖത്തിയമേരായ  ഒരു  വയസന്

പൂര്തത്തിയരാകുന്ന നമ്മുടടെ ടഹെലേത്തിരകരാപ്ററത്തിടന ഒന്നരാമേടത ജേനദത്തിനമേരാണന് ഇന്നന്.

+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന നത്തിര്രദ്ദേശ പ്രകരാരേസം രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം ടചയ. 



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

26

അതുടകരാണന് ഞരാന് Happy Birthday to CM's Copter, May God Bless You

എന്നുമേരാത്രമേരാണന്  ഇദൗ അവസരേതത്തില് പറയരാനുള്ളതന്.   ഒരു പണത്തിയമേത്തിലരാത

ഇദൗ ടഹെലേത്തിരകരാപ്ററത്തിനന് ഒരു മേരാസസം ഒരു രകരാടെത്തി എഴുപതന് ലേകസം രൂപ വരാടെക

ടകരാടുത്തുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. ഒരു വര്ഷസം ഇരുപതു രകരാടെത്തി നരാല്പ്പെതത്തിരയഴന്

ലേകസം  രൂപ  വരാടെക  ടകരാടുത്തുകഴത്തിഞ.  ഞരാന്  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്,

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ശശ. റത്തി. വത്തി. രേരാരജേഷന് ഒരു സസംസരാരേവമേത്തിലരാടത നത്തിയമേസഭയത്തില്

പരാവടപ്പെട്ടവനന്  200-ഓളസം  വശടെന്  ടകരാടുത,  ഒരു  മേത്തികച  ജേനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിയരായ

ഒരേരാള്ടകതത്തിടരേ  വളടരേ  രമേരാശമേരായ  രേശതത്തിയത്തില്  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  രനട്ടങ്ങള്

എടുത്തുകരാണത്തിച്ചുടകരാണന് പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെരാള് ഞരാന് ഒന്നന് രചരാദത്തികടട്ട, എങ്ങടന

ഇരദ്ദേഹെതത്തിനന്  ഒരു  ഉളുപ്പുമേത്തിലരാടത  സസംസരാരേത്തികരാന്  കഴത്തിഞ?   ഇത്രരയടറ

അഴത്തിമേതത്തിയത്തില്  കുളത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്ന,  സസ്വജേനപകപരാതതത്തില്  മുങ്ങത്തിനത്തില്ക്കുന്ന,

പത്തിന്വരാതത്തില്  നത്തിയമേനങ്ങള്  മേരാത്രസം  നടെത്തുന്ന  നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷസംടകരാണന്

ജേനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം അകന്നുരപരായ,  പത്തിടെത്തിപ്പുരകടെത്തിടന പരേദ്ധ്യരായമേരായത്തി മേരാറത്തിയ ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പ്രകശര്തത്തിച്ചുടകരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  പറയന്നതുരകട്ടരാല്  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനന്  916  സസ്വര്ണ്ണതത്തിളകതത്തിലേരാടണന്നന്  രതരാന്നത്തിരപ്പെരാകുസം.
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സസ്വര്ണ്ണതത്തിളകമുടണന്നന്  ഞങ്ങള്കറത്തിയരാസം  കരാരേണസം,  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ

ഓഫശസുവടരേ സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെത്തുകരാരുടടെ തരാവളമേരായത്തി മേരാറത്തിടയന്നുള്ളതരാണന്

സതദ്ധ്യസം.  ഇവത്തിടടെ  20.47  രകരാടെത്തി  രൂപയരാണന് ടഹെലേത്തിരകരാപ്ററത്തിനന്  വരാടെകയരായത്തി

നല്കത്തിയതന്.  രവണടമേങത്തില്  ടടലേഫന്  മേത്തിഷനത്തില്  510  വശടെന്  നത്തിര്മ്മത്തിചന്

ടകരാടുകരാമേരായത്തിരുന്നു.  ഇവത്തിടടെ  ഒരുപടക,  ഇത്രരയടറ  അഴത്തിമേതത്തിയത്തില്

കുളത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്ന മേടറരാരു ഗവണ്ടമേനത്തിടന രകരേളസം കണത്തിട്ടത്തില.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷന് പറഞ,  ശശ.  വത്തി.  ടക.  ഇബരാഹെത്തിസം കുഞ്ഞന് ജേയത്തിലേത്തില്

ആയത്തിരുന്നു പുറത്തുവന്നു എടന്നരാടക.  പരാലേരാരേത്തിവട്ടസം  പരാലേസം  അഴത്തിമേതത്തിയമേരായത്തി

ബനടപ്പെട്ടന്  നത്തിങ്ങള്  രകടസടുത്തു.  ഇരപ്പെരാഴടത  ടപരാതുമേരേരാമേത്തുവകുപ്പുമേനത്തി

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ശശ.  ജേത്തി.  സുധരാകരേന് അരദ്ദേഹെസം ഒരേത്തികല് രചരാദത്തിചതന് നത്തിങ്ങള്

രകട്ടുകരാണുസം.  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കരാലേഘട്ടതത്തില്  245

പരാലേസം പണത്തിതു.  ഒരു പരാലേസം ക്രമേരകടുണരായത്തി.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മേനത്തി ശശ.  ജേത്തി.

സുധരാകരേന്  ഇവത്തിടടെയത്തില,  അരദ്ദേഹെസം  പരാലേസം  നത്തിര്മ്മത്തികരാന്  ഇന്ടസകനു

രപരായത്തിരേത്തിക്കുകയരാരണരാ?  അങ്ങടന നത്തിങ്ങള് കരുതുന്നുരണരാ?  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

മേനത്തിമേരാരേരാരണരാ  ഓരരേരാ  സലേങ്ങളത്തിലസം  നത്തിര്മ്മരാണപ്രവൃതത്തികള്
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നടെതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്?  അതത്തിനരാണന്  ചശഫന്  എഞത്തിനശയര്മേരാര്  മുതല്

തരാടഴതട്ടത്തിലള്ള  ഉരദദ്ധ്യരാഗസന്മേരാര്,  അതത്തിനരാണന്  കരേരാറുകരാരേന്,  അതത്തിനന്

രനതൃതസ്വസം  ടകരാടുക്കുന്ന  ആളുകളുസം.  ഇവത്തിടടെ  രേരാഷ്ട്രശയ  രപ്രരേത്തിതമേരായത്തി

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ശശ.  വത്തി.  ടക.  ഇബരാഹെത്തിസം  കുഞ്ഞത്തിടന  രമേരാശമേരായത്തി

ചത്തിത്രശകരേത്തികരാന്  രവണത്തി  നത്തിങ്ങള്  രകടസടുതന്

അകതരാകത്തിടയന്നതുടകരാടണരാന്നുസം  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  ശശ.  വത്തി.  ടക.

ഇബരാഹെത്തിസം  കുഞ്ഞത്തിടന    രമേരാശമേരായത്തി  കരാണുകരയരാ  ടതറരായത്തി  കരാണുകരയരാ

ടചയ്യുന്നത്തില എന്ന കരാരേദ്ധ്യസംകൂടെത്തി ഞരാന് ഇവത്തിടടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്. 

ഇവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേനന്  ജേനത്തികരാന്  രപരാകുന്ന  ഒരു

കുഞ്ഞത്തിനുരപരാലസം  90,000  രൂപയടടെ  കടെബരാധദ്ധ്യത  സമ്മരാനത്തിക്കുന്ന

ഗവണ്ടമേനരാണന്  ഇവത്തിടടെ  ഭരേണസം  നടെത്തുന്നതന്.  നമുകറത്തിയരാസം  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ആറരാമേടത  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗമേരാണന്  നടെന്നതന്.  ഇദൗ

നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗങ്ങള്  എലരാസം  പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല്  ടവറുടത  സസ്വപങ്ങള്

മേരാത്രമേലരാടത  മേടറരാന്നുസം  നത്തിങ്ങള്  സമ്മരാനത്തിചത്തിട്ടത്തിലരാടയന്നുള്ളതന്  അറത്തിയരാസം.

എന്തെരാണന് സസ്വപസം? സസ്വപടമേന്നന് പറയന്നതന്, ഉറകതത്തില് വരുന്ന അനുഭൂതത്തികളുസം
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ചത്തിന്തെകളുമേരാണന്  സസ്വപങ്ങള്  എന്നറത്തിയടപ്പെടുന്നതന്.  ആഴമുള്ള  നല  ഉറകതത്തില്

തലേരചരാര്  പൂര്ണമേരായസം  പ്രവര്തനരേഹെത്തിതമേരാകുന്നു.  അതുടകരാണന്  മേരാനസത്തിക

പ്രവര്തനങ്ങള് അടലങത്തില് മേനസത്തിടന പത്തിരേത്തിമുറുകസം സസ്വപസം കരാണുന്നതത്തിലൂടടെ

അപ്രതദ്ധ്യകമേരാകുന്നു.  ഇവത്തിടടെ  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഒരു  സസ്വപവസം

യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാക്കുവരാന് നത്തിങ്ങള്കന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടത്തിടലന്നുള്ളതരാണന് സതദ്ധ്യസം. ഇവത്തിടടെ

സസ്വപ  മേരാത്രമേരാണുള്ളതന്,  ഒരു  സസ്വപവമേത്തില.  അഴത്തിമേതത്തിയസം  ധൂര്ത്തുസം

സസ്വജേനപകപരാതവസം  മുഖമുദയരാകത്തിയ  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  മുന്നത്തില്

അകരാലേതത്തില്  ടപരാലേത്തിഞരപരായ  പ്രശസ്തനരായ  കവത്തി  അനത്തില്  പനച്ചൂരേരാടന

'രചരാരേ വശണ മേണ്ണത്തില് നത്തിന്നുസം'..  എന്നന് തുടെങന്ന കവത്തിതയടടെ നരാലേന്  വരേത്തികള്

ഞരാന്  നത്തിങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  സമേര്പ്പെത്തിക്കുരമരാള്  അനത്തില്  പനച്ചൂരേരാരനരാടുള്ള

ആദരേവസം  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  ആത്മരാവത്തിനന്  നത്തിതദ്ധ്യശരാന്തെത്തിയണരാകണരമേടയന്ന

പ്രരാര്ത്ഥനയസം  ഞരാന് നത്തിങ്ങളുടടെ  മുമത്തില് ടവയ്ക്കുകയരാണന്.  അനത്തില്  പനച്ചൂരേരാന്

പരാടെത്തി:-

'സരാരേകസം തുറന്നുവരുസം വശറുടകരാണ വരാക്കുകള്

രചരാദദ്ധ്യമേരായത്തി വന്നലേച്ചു നത്തിങ്ങള് കരാലേത്തിടെറത്തിരയരാ'
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നത്തിങ്ങള്  കരാലേത്തിടെറത്തിരയരാ?  ഇവത്തിടടെ  ലേരാല്സലേരാസം  ലേരാല്സലേരാടമേന്നന്  ഞരാന്

പറയന്നത്തില,  പടക  നത്തിങ്ങളുടടെ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  വലേത്തിയ

കരാലേത്തിടെറലകളുണരായത്തി.  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ  'നരാസം  മുരന്നരാട്ടന്'  എന്ന

പരേത്തിപരാടെത്തിടയക്കുറത്തിചന്  പത്തിന്നരാമ്പുറതന്  പറയന്നടതന്തെരാടണന്നന്  അറത്തിയരാരമേരാ?

നരാസം കടെസം കയറത്തി പത്തിരന്നരാട്ടന് എന്നരാണന്.  നരാസം മുരന്നരാടട്ടന്ന പരേത്തിപരാടെത്തി ടകരാണന്

ആര്കരാണന് ഗുണമുണരായതന്?  പരാര്ട്ടത്തി ചരാനലേരായ ടടകരേളത്തികന്  37  ലേകസം രൂപ

കത്തിട്ടത്തി. ഇതുവടരേ ടചലേവരായതന് 12.5 രകരാടെത്തി രൂപയരാണന്. എന്തെന് പ്രരയരാജേനമേരാണന്

ഇദൗ  പദ്ധതത്തിയമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടുണരായതന്?  ഇരപ്പെരാള്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിടയ  കണരാല്

മ്ലേരാനവദനനരായത്തി  കരാണുന്നു.  ഇരപ്പെരാള്  അരദ്ദേഹെസം  ചത്തിരേത്തികരാറത്തില,  മുഖടമേരാടക

കശണത്തിചന്  അവശനരായ  രേശതത്തിയത്തില്  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  മുഖത്തുനത്തിന്നുസം  ആ

പ്രസരേത്തിപ്പെന്  നഷടപ്പെട്ടന്  രപരായത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  കരാരേണടമേടന്തെന്നരാല്  2016-ടലേ

ഇലേകനത്തില് ശശ. വത്തി. എസന്. അച്ചുതരാനനടന മുമത്തില്നത്തിര്തത്തിടകരാണന് നത്തിങ്ങള്

ഇലേകടന  രനരേത്തിട്ടു.  ഒടുവത്തില്  അരദ്ദേഹെടത  മേരാറത്തിടകരാണന്  പത്തിന്വരാതത്തിലേത്തിലൂടടെ

കയറത്തിവന്ന  ആളരാണന്  ഇന്നടത  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിടയന്നുള്ളതുടകരാണ്ടുതടന്ന

ലേകകണകത്തിനന്  വരുന്ന  യവരാകള്കന്  പത്തി.എസന്.സത്തി.-യത്തിലൂടടെ  നത്തിയമേനസം
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നല്കരാടത,  പത്തിന്വരാതത്തില്  നത്തിയമേനസം  നടെതത്തിടകരാണന്  നത്തിങ്ങള്  മുരന്നരാട്ടു

രപരാകുന്നുടവന്നുള്ളതന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിതടന്ന  പത്തിന്വരാതത്തിലേത്തിലൂടടെ  വന്ന  ആളരാണന്

എന്നുള്ളതുടകരാണരാണന്.  എന്തുടകരാണന്  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  മുഖടത  പ്രസരേത്തിപ്പെന്

നഷടപ്പെട്ടു രപരായത്തി?  അരദ്ദേഹെതത്തിടന ഏറവമേടുത ആളരായത്തിരുന്നു പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല്

ടസക്രട്ടറത്തി  ശത്തിവശങരേന്,  അരദ്ദേഹെമേത്തിന്നന്  ജേയത്തിലേത്തില്

ഉണതത്തിന്നുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇവത്തിടടെ  പതരാസം  കരാസന്

രയരാഗദ്ധ്യതരപരാലമേത്തിലരാത സസ്വപരാ  സുരരേഷന്  എടന്നരാരേരാള്കന്  3.18  ലേകസം രൂപ

മേരാസസം നത്തിങ്ങള് ടകരാടുതത്തിരല? യവരാകള്ക്കുരവണത്തി രേരാരജേഷന് അതത്തിടന രചരാദദ്ധ്യസം

ടചയ്യണമേരായത്തിരുന്നു.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളടെതത്തില്  പത്തിടെത്തിചത്തിലരായത്തിരുന്നുടവങത്തില്

പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  രേരാരജേരഷ,  ഇന്നവര് രസസന്   പരാര്കത്തിടന എസം.ഡത്തി.യരായത്തി നമ്മടള

മുരന്നരാട്ടന്  നയത്തിരചടന  എന്ന  കരാരേദ്ധ്യതത്തില്  എടന്തെങത്തിലസം  സസംശയസം

രേരാരജേഷത്തിനുരണരാ?  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷന്, 37  വര്ഷസം സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം)-ടന നത്തിഴലേരായണരായത്തിരുന്ന അഡശഷണല് ടടപ്രവറന് ടസക്രട്ടറത്തി രേവശന്ദ്രന്

ഇരപ്പെരാള്  ജേയത്തിലേത്തില്  രപരാകരാന്  രപരാകുകയരാണന്.  ഇന്നന്  പത്രസം  വരായത്തിചരപ്പെരാള്

എനത്തികന്  വളടരേ  ഇഷടപ്പെട്ട  ഒരു  സസംഭവമുണരായത്തി.  ജേയത്തിലേത്തില്  ലങത്തി  മേരാറരാന്
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രപരാകുന്നു.  ടദൗസറുസം  ടബര്മുഡയസം  ബനത്തിയനുസം  ടകരാടുക്കുന്നു.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

മേനത്തിമേരാടരേ,  നത്തിങ്ങളുടടെ  ആശയസം നലതരാണന്.  നത്തിങ്ങള്കന് ലങത്തിരയരാടെന്  എരന്തെരാ

എതത്തിര്പ്പെന്  രതരാന്നത്തി  തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണന്.  നലതരാണന്,  ടബര്മുഡയടടെയസം

ബനത്തിയരനയസം ഒരു ടസറന് ഇരപ്പെരാടഴ വരാങ്ങത്തി വയ്ക്കുന്നതന് വളടരേ നന്നരായത്തിരേത്തിക്കുസം.

ഇവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങളുടടെ  അഡശഷണല്  ടടപ്രവറന്  ടസക്രട്ടറത്തി  രേവശന്ദ്രന്  ജേയത്തിലേത്തില്

രപരാകരാന്  രവണത്തി  കുപ്പെരായസം  തുന്നത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവന്ന  കരാരേദ്ധ്യസംകൂടെത്തി  ഞരാന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്. മേറന് ചത്തിലേ സസംഭവങ്ങടളരാടകയടണങത്തിലസം ടചയറത്തിരനരാടുള്ള

ആദരേവടകരാണന് അതത്തിരലേയ്ടകരാന്നുസം ഞരാന് കടെന്നുരപരാകുന്നത്തില. 

നത്തിങ്ങള് മുരമരാട്ടുവച ഒരു മുദരാവരാകദ്ധ്യമുണന്,  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  വരുസം എലരാസം

ശരേത്തിയരാകുടമേന്നന്. പ്രത്തിയടപ്പെട്ട സശകര്, എല്.ഡത്തി.എഫന്. വന്നു എലരാസം ശരേത്തിയരായത്തി.

ആര്കരാണന്  ശരേത്തിയരായതന്?   ഇദൗ  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  തയ്യരാറരാകത്തിയ  കമനത്തിയരായ

ടടമേത്രത്തി  ഏജേന്സശസന്,  അവര്കന്  എലരാസം  ശരേത്തിയരായത്തി  രകരാടെത്തികളുടടെ  പരേസദ്ധ്യസം

നത്തിങ്ങള് അവര്കന് ടകരാടുത്തു. xxxxxx+ പ്രത്തിയടപ്പെട്ട രതരാറ എസം.പത്തി.  സമതന്,

നത്തിങ്ങള്കന് എന്തെരാണന് രജേരാലേത്തി? 25 ലേകസം രൂപ നത്തിങ്ങള് പുട്ടടെത്തിചത്തിരല? ഇവത്തിടടെ

നത്തിങ്ങളുടടെ രജേരാലേത്തിടയന്തെരാണന്? ഡല്ഹെത്തിയത്തില് ഒരു പണത്തിയമേത്തില. ആറന് മേണത്തിമുതല്

+ സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന ഉതരേവത്തിന് പ്രകരാരേസം (ഫയല് നസം.1091/ഇ.ബത്തി./നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 13 -01-2021)  രരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം ടചയ. 
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ആറന്  മേണത്തിവടരേ  വഴുതകരാട്ടുള്ള  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  കുടുസംബതന്

കത്തിടെന്നുറങകയരാണന്.  ചരാടെത്തി  എണശറന്  ചരാനലേത്തിരലേയന്  ഒറ  രപരാകരാണന്  അതത്തിനന്

റത്തി.എ.യസം വരാങസം. 25 ലേകസം രൂപയരാണന് നത്തിങ്ങള് പുട്ടടെത്തിപ്പെത്തിചതന്. മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ

ടലേയ്സന്  ഓഫശസറരായ  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  രവലേപ്പെന്  നരായര്,  75  വയസ്സുള്ള

വനദ്ധ്യവരയരാധത്തികനരാണന്. അരദ്ദേഹെതത്തിടന ശമളസം ഒരു  ലേകതത്തി പതത്തിനരായത്തിരേസം

രൂപ. അരദ്ദേഹെമേരാണന് ഏറവസം ജേശനത്തിയസന്. ഒരു മേരാസസം പതത്തിനരാലേരായത്തിരേസം രൂപയടടെ

പുസ്തകമേരാണന്  വരായത്തിക്കുന്നതന്.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷസം  1,68,000  രൂപയടടെ  പുസ്തകസം

വരാങ്ങത്തി.  രലേരാകതന് ഏറവസം കൂടുതല് പുസ്തകസം വരാങ്ങത്തിയ ടറരകരാര്ഡന് ഗത്തിന്നസന്

ബുകത്തില്... രവണടമേങത്തില് രവലേപ്പെന് നരായടരേ രചര്കരാസം.

മേത്തി  .   സശകര്: പ്ലൈശസന് കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ.....

ശശ  .   എല്രദരാസന് പത്തി  .   കുന്നപ്പെത്തിള്ളത്തില്: സര്, പടക രവലേപ്പെന് നരായര് എന്ന

രപരേന്  മേരാത്രടമേയള,  ഒരു  രവലേയസം  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  ടടകവശമേത്തില.  ഇദൗ

രലേരാകതന് ഏറവസം നല പത്തി.ആര്.  വര്ക്കുള്ള ടെശമുണന്.  അതന് ശശമേതത്തി ടക.  ടക.

ടടശലേജേ  ടെശചറുടടെ  പത്തി.ആര്.  വര്കരാണന്.  ഒരുപടക,  ടടശലേജേ  ടെശചറുടടെ

പത്തി.  ആര്.  വര്കന്  ഇവടരേടയരാന്നന്  സഹെരായത്തിചരാല്  ഒരു  സസംശയവസം  രവണ
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രവലേപ്പെന്  നരായര്കന്  ഗത്തിന്നസന്  ബുകത്തില്  കയറരാന്  കഴത്തിയടമേന്ന  കരാരേദ്ധ്യസംകൂടെത്തി

ഞരാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്.  ഞരാന്  വളടരേ  ശരാന്തെനരായസം

പ്രരകരാപനമുണരാകരാടതയസം സസംസരാരേത്തിക്കുരമരാള്....

മേത്തി  .   സശകര്: അങ്ങന് കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ.... അങ്ങയടടെ സമേയസം കഴത്തിഞ.

ശശ  .    എല്രദരാസന്  പത്തി  .    കുന്നപ്പെത്തിള്ളത്തില്:  സര്,  ഒരന്നരാ  രേരണരാ  മേത്തിനത്തിട്ടന്

എനത്തികന്  നല്കുന്നതന്  അരങ്ങയ്ക്കുകൂടെത്തി  നന്നരായത്തിരേത്തിക്കുടമേന്ന  കരാരേദ്ധ്യസംകൂടെത്തി  ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്.  കത്തിന്ഫ്രയത്തില് എത്രമേരാത്രസം അഴത്തിമേതത്തിയണരായത്തി?  കത്തിന്ഫ്രരാ

ജൂനത്തിയര് മേരാരനജേര്,  രകരാ-ഓര്ഡത്തിരനററരായത്തി  ശശ.  പത്തി.  ടക.  ശശത്തിയടടെ  മേകന്

രേരാഗത്തിലേത്തിടനയരല  നത്തിയമേത്തിചതന്?  ആവശദ്ധ്യമേരായ  പ്രവൃതത്തി  പരേത്തിചയമുരണരാ?

അസത്തിസനന്  മേരാരനജേര്,  രകരാ-ഓര്ഡത്തിരനറര്  ശശ.  ഇ.  പത്തി.  ജേയരേരാജേടന

അടുപ്പെകരാരേടന മേകന്,  നത്തിഖത്തിലേരല അവത്തിടടെ  രയരാഗദ്ധ്യതയത്തിലരാടത രജേരാലേത്തിയത്തില്

പ്രരവശത്തിചതന്.  ടഡപന്യൂട്ടത്തി  മേരാരനജേര്  തസ്തത്തികയത്തില്   റത്തിയരാബത്തിടന  ടചയര്മേരാനുസം

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)കരാരേന്  പ്രരതദ്ധ്യകത്തിചന്  ശശ.  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്  ടടവദദ്യുതത്തി

മേനത്തിയരായത്തിരുന്നരപ്പെരാള്  അഡശഷണല്  ടടപ്രവറന്  ടസക്രട്ടറത്തിയരായത്തിരുന്ന

ശശത്തിധരേന്  നരായരുടടെ  മേകളുടടെ  ഭര്തരാവന്  രേരാഹുലേടനയരല  നത്തിയമേത്തിചതന്?
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അങ്ങടന  എത്രടയത്ര  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിരലേയന്  ഒരു  ഉതരേവരാദത്തിതസ്വവമേത്തിലരാടത

കഴത്തിവകളത്തിലരാത,  പ്രവൃതത്തി  പരേത്തിചയമേത്തിലരാത  നത്തിരേവധത്തി  സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം)കരാടരേയരാണന് നത്തിയമേത്തിചടതന്ന കരാരേദ്ധ്യസം കൂടെത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്. 

മേത്തി  .    സശകര്:  കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ.  അങ്ങയടടെ സമേയസം അവസരാനത്തിച്ചു,  അങ്ങന്

ഇരേത്തിക്കൂ...

ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമേരാര്: സര്, രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്.

മേത്തി  .   സശകര്: എന്തെരാണന് രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര് ഉന്നയത്തിക്കുവരാനുള്ളതന്? 

ശശ  .     എ  .      പ്രദശപ്കുമേരാര്: സര്,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+

ഈ സഭയത്തില് ഇലരാത ആളുകളുടടെ രപരേന് പറയകയരാണന്. യരാടതരാരു വസ്തുതയസം

അടെത്തിസരാനവമേത്തിലരാത  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ആരേരാണന്  എഴുതത്തിടകരാടുതതന്;

ഉതരേവരാദത്തിതസ്വമേത്തിലരാടത  വരായത്തിക്കുകയരാണന്  ഈ  ഉതരേവരാദത്തിതസ്വമേത്തിലരാത

സരാമേരാജേത്തികന്.  അടതരാന്നുസം  സഭരാരരേഖയത്തില്  ഉണരാകരാന്  പരാടെത്തില.  അങ്ങന്

അരദ്ദേഹെടത ശരാസത്തികണസം. 

+ ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സശകറുടടെ ഉതരേവപ്രകരാരേസം (ഫയല് നസം. 1092/ഇ.ബത്തി/2021/നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 14.01.2021) സഭരാ രരേഖകളത്തില് 
നത്തിന്നുസം നശകസം ടചയ.
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മേത്തി  .   സശകര്: പരേത്തിരശരാധത്തിചന് ആവശദ്ധ്യമേരായ നടെപടെത്തി സസ്വശകരേത്തികരാസം.+

ശശ  .    എല്രദരാസന്  പത്തി  .    കുന്നപ്പെത്തിള്ളത്തില്:  സര്,  സഭയത്തില് ഇലരാത സസ്വപരാ

സുരരേഷത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞതത്തില്  നത്തിങ്ങളുടടെ  ആരകപസം  എനത്തികന്

മേനസത്തിലേരാകരാന്  കഴത്തിയന്നുണന്.  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  കണ്വശനര്

ശശ. എ. വത്തിജേയരേരാഘവടന ഭരാരേദ്ധ്യടയ തൃശ്ശൂര് രകരേളവര്മ്മ രകരാരളജേത്തില് നത്തിങ്ങള്

നത്തിയമേത്തിചത്തിരല; 

മേത്തി  .    സശകര്:  എടന്തെങത്തിലസം  ആരരേരാപണങ്ങള്  ഉന്നയത്തികരാനുടണങത്തില്

അരങ്ങയതന്  എഴുതത്തി  നല്കരാവന്നതരാണന്.  അരങ്ങയന്  അനുവദത്തിച  സമേയസം

കഴത്തിഞ. പ്ലൈശസന് കണ്ക്ലൂഡന്.

ശശ  .    എല്രദരാസന്  പത്തി  .    കുന്നപ്പെത്തിള്ളത്തില്:  സര്,  ഒരു  ആരരേരാപണതത്തിനുസം

ഞരാന്  മുതത്തിരുന്നത്തില.  രകരേളതത്തിടലേ  മുഴുവന്  ജേനങ്ങള്ക്കുസം  സഭയത്തില്

വന്നത്തിരേത്തികരാന്  സരാധത്തിക്കുരമേരാ;  ഈ  നത്തിയമേസഭയ്ക്കുള്ളത്തില്  രകരേളതത്തിടലേ  മുഴുവന്

ജേനങ്ങളുസം  വന്നത്തിരേത്തിക്കുരമേരാ;  ആരരേരാപണങ്ങള്  ശരേത്തിയടലങത്തില്  നത്തിങ്ങള്

ടതളത്തിയത്തിക്കൂ  എന്നുമേരാത്രസം  ഞരാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.  എന്തെരായരാലസം  ഇവത്തിടെടത....

+    ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സശകറുടടെ ഉതരേവപ്രകരാരേസം (ഫയല് നസം. 1092/ഇ.ബത്തി/2021/നത്തി.ടസ. തശയതത്തി 14.01.2021) സഭരാ രരേഖകളത്തില്      
നത്തിന്നുസം നശകസം ടചയ.
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(..ടടമേകന് ഓഫന്..)

കൃഷത്തി വകുപ്പുമേനത്തി  (ശശ  .    വത്തി  .    എസന്  .    സുനത്തില് കുമേരാര്):  സര്,  രപരായത്തിനന്

ഓഫന് ഓര്ഡര്.

മേത്തി  .   സശകര്: എന്തെരാണന് രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര് ഉന്നയത്തിക്കുവരാനുള്ളതന്?

ശശ  .   വത്തി  .   എസന്  .   സുനത്തില് കുമേരാര്: സര്, നത്തിയമേസഭയത്തില് പ്രസസംഗത്തികരാനുള്ള

എലരാ  അധത്തികരാരേങ്ങളുസം  അവകരാശങ്ങളുസം  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അസംഗതത്തിനുണന്.

പരക,  വളടരേ  ഗുരുതരേമേരായ  ആരരേരാപണങ്ങള്  ഉന്നയത്തിക്കുരമരാള്  അകരാരേദ്ധ്യസം

മുന്കൂട്ടത്തി എഴുതത്തി നല്കത്തിയത്തിട്ടരാവണസം ഉന്നയത്തിരകണതന്. 

മേത്തി  .    സശകര്:  അരദ്ദേഹെസം  അതരേതത്തില്  എഴുതത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില.  എഴുതത്തി

തരേരാടത ആരരേരാപണങ്ങള് ഉന്നയത്തിക്കുന്നതന് ശരേത്തിയല.

ശശ  .   വത്തി  .   എസന്  .   സുനത്തില് കുമേരാര്: സര്, ഇവത്തിടടെ മേറുപടെത്തി പറയരാന് ഇലരാത

ആളുകടളക്കുറത്തിചന്  സഭയകതന്  ആരരേരാപണസം  ഉന്നയത്തികരാന്  പരാടെത്തില.  അതന്

ശരേത്തിയരായ നടെപടെത്തിയല. അതുസസംബനത്തിചന് അങ്ങന് റൂളത്തിസംഗന് നല്കണസം.

മേത്തി  .   സശകര്: വശട്ടത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന്നവടരേക്കുറത്തിച്ചുസം ഭരാരേദ്ധ്യമേരാടരേ കുറത്തിച്ചുടമേരാടകയള്ള

കമേന്റുകള് ഒഴത്തിവരാക്കുന്നതരാണന് ഉചത്തിതസം. 
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ശശ  .    മുലകരേ  രേതരാകരേന്:  സര്,  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തി രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകരാണന് ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

നനത്തി പ്രരമേയടത ഞരാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയരാണന്.

നദ്ധ്യരായമേരായ  തരേതത്തില്  ജേനങ്ങരളരാടെന്  ഒരു  ഭരേണകൂടെസം  എങ്ങടന

ടപരുമേരാറുന്നു  എന്നതത്തിടന  നത്തിദര്ശനമേരാണന്  ഒരു  നയസം.  അങ്ങടനയരാടണങത്തില്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  നയസം,  രവദനത്തിക്കുന്ന  മേനുഷദ്ധ്യരരേരാടെന്  ഏറവസം

അടുത്തുനത്തില്ക്കുന്ന,  കരാവലേരാകുന്ന നരാരലേമുകരാല് വര്ഷങ്ങളരാണന്  രകരേളതത്തില്

കഴത്തിഞരപരായതന്.  അതുടകരാണ്ടുതടന്ന  ആ  നയസം  നദ്ധ്യരായമേരാണന്.  പ്രരതദ്ധ്യകത്തിചന്,

നദ്ധ്യരായമേലരാത  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ജേനങ്ങളുടടെ  മുമത്തില്  ടചയടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന  ഒരു

രകന്ദ്ര  സര്കരാരുള്ളരപ്പെരാള്,  നദ്ധ്യരായമേരായ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ജേനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി

ടചയ്യുടന്നരാരു  സസംസരാന  ഗവണ്ടമേനന്  ജേനങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേനന്

എന്നുപറയരാവന്ന  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  ഏക  ഗവണ്ടമേനന്  രകരേളതത്തിടലേ  ഇടെതുപക

ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ മുന്നണത്തി ഗവണ്ടമേനരാണന്.  ആ ഗവണ്ടമേനത്തിടന നയടതയരാണന്

ഈ  രകരേളനത്തിയമേസഭയസം  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുസം  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുസം.

ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്കന്  ഇവത്തിടടെവന്നന്  പത്തിന്തുണയരാന്  സരാധത്തികത്തില,  ഒരു
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പ്രതശകരയരാടടെ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതന്.  ഏതന്  ഗവണ്ടമേനത്തിരനയസം

പ്രതത്തിപകതത്തിരനരാ  ജേനങ്ങള്രകരാ  വത്തിമേര്ശത്തികരാരനരാ  നത്തിരൂപണബുദ്ധദ്ധ്യരാ

കരാണരാരനരാ ഒടകയള്ള അവകരാശസം ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യതത്തിലണന്.  അസംഗശകരേത്തികരാനുസം

എതത്തിര്കരാനുടമേരാടക  സസ്വരാതനദ്ധ്യസം  തരുന്ന   സദൗനരേദ്ധ്യമുള്ള  മേഹെതരായ

സസംവത്തിധരാനമേരാണന്   ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യസം.  അതുടകരാണന്  വത്തിമേര്ശനങ്ങടള

വത്തിമേര്ശനബുദ്ധദ്ധ്യരാതടന്ന  ഉള്ടകരാണന്  രപരാകുന്ന  ഒരു  സര്കരാരേരാണന്  കഴത്തിഞ്ഞ

നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷമേരായത്തി  രകരേളതത്തിലള്ളതന്.  ഭരേണകൂടെസം  പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ള

അഭത്തിപ്രരായങ്ങള്,  ഞരാന്  അതത്തിടനക്കുറത്തിടചലരാസം  പറഞരപരാകുകല.  അതത്തിനന്

സമേയവമേത്തില.  പരക  ഒരുകരാരേദ്ധ്യസം  ഞരാന്  എലരാവരരേരാടുസം  പറയന്നതന്,  നമ്മുടടെ

മുന്നത്തില്  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  ഇന്നന്  രനരേത്തിടുന്ന  പ്രശങ്ങളുസം  രലേരാകതത്തിടലേ

ജേനങ്ങള്  രനരേത്തിടുന്ന  പ്രശങ്ങളുമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  ധരാരേരാളസം  അഭത്തിപ്രരായങ്ങള്

വന്നുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. അതത്തില് ഒരു അഭത്തിപ്രരായസം, കഴത്തിഞ്ഞ രേണരാഴ്ച മുന്പന്

രലേരാകതത്തിടലേതടന്ന  ആരരേരാഗദ്ധ്യരമേഖലേയത്തിടലേ  പ്രമുഖനരാടയരാരു  ഗരവഷകന്

പറഞ്ഞതന്,  'രലേരാകതത്തിടലേ  മേനുഷദ്ധ്യടന  ആരരേരാഗദ്ധ്യപരേമേരായ  കരാലേസം  കഴത്തിഞ'

എന്നരാണന്.  'ടകരാവത്തിഡന്  ടടവറസന്  രപരായരാലസം  നടമ്മ  ഏടതങത്തിലസം  രരേരാഗസം
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പത്തിന്തുടെര്ന്നുടകരാരണയത്തിരേത്തിക്കുസം'  എന്നരാണന്.  'ഒരു  രരേരാഗകരാലേരതയന്  രലേരാകസം

മേരാറുന്നു' എന്നരാണന്. അങ്ങടനയരാടണങത്തില് നമുകന് രലേരാകതന്  നമ്മുടടെ ജേശവത്തിതസം

പലേതരേതത്തില് ക്രമേശകരേത്തികടപ്പെരടെണത്തിവരുസം.  പ്രകൃതത്തിയമേരായസം കരാലേവര്ഷവമേരായസം

ബനടപ്പെട്ടന്,  കരാലേരാവസയസം കരാലേവര്ഷവടമേലരാസം ബനടപ്പെട്ടന്...   കഴത്തിഞ്ഞ  21

വര്ഷതത്തിനത്തിടെയന്  ആദദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടരാണന്   ജേനുവരേത്തി  മേരാസതത്തില്  ഇതുരപരാടലേ  മേഴ

ടപയ്യുന്നതന്.  കരാലേസം  മേരാറുകയരാണന്.  നമ്മുടടെ  സ്കൂളുകള്  തുറന്നത്തില.  തത്തിരയറ്റുറുകള്

ഇരന്നരാ  നരാടളരയരാ  തുറക്കുടമേന്നന്  പറയന്നു.  അതരായതന്  രലേരാകതന്  മുഴുവന്

സസംഭവത്തിച്ചുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യതത്തില്  രലേരാകതത്തിടലേ  ഗരവഷകടരേലരാസം

ഇതത്തിടന  രനരേത്തിടെരാന്  തകതരേതത്തില്  നമ്മള്  നമ്മുടടെ  ജേശവത്തിതടത,  നമ്മുടടെ

കൂട്ടരായ്മടയ,  നമ്മുടടെ  ബനങ്ങടള,  നമ്മുടടെ  സസ്വഭരാവടത,  നമ്മളുസം  പ്രകൃതത്തിയസം

തമ്മത്തിലള്ള  ബനടതടയലരാസം  പുതത്തിയ  തരേതത്തില്  നത്തിര്വ്വചത്തികണടമേന്നന്

പറഞടകരാണത്തിരേത്തിക്കുരമരാള് അതന് ചര്ച ടചയ്യരാന്കൂടെത്തി നമുകന് ബരാധദ്ധ്യതയണന്.

നമ്മുടടെ  വശടുകള്,  ബനങ്ങള്,  കൂട്ടരായ്മകള്,  നമ്മുടടെ  നത്തിയമേസഭയടടെ

പ്രവര്തനസംതടന്ന  ഭരാവത്തിയത്തില്  ഇങ്ങടന  ആയത്തിരേത്തികണസം.  ഈ  കരാലേതത്തിനുസം

കരാലേരാവസയ്ക്കുസം  രരേരാഗരാവസയ്ക്കുസം  അടലങത്തില്  അതത്തിടന  സമേശപത്തികരാന്
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തകതരേതത്തില് കുറച്ചുകൂടെത്തി  നമ്മള് മേരാരറണതുരണരാ;  അതരേസം ഗദൗരേവതരേമേരായ

കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ചര്ച  ടചയ്യുരമരാള്  തശര്ചയരായസം  ആരരേരാപണ

പ്രതദ്ധ്യരാരരേരാപണങ്ങളുടടെ  അന്തെരേശകതത്തില്നത്തിന്നുസം  മേറത്തികടെകരാന്  നമുകന്

കഴത്തിയണസം.  രകരേളതത്തിടലേ ഇടെതുപക ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ മുന്നണത്തി ഗവണ്ടമേനത്തിടന

രലേരാകസം പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതുസം ഇന്തെദ്ധ്യ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതുസം ഒരു കരാരേദ്ധ്യതത്തിലേരാണന്. നമ്മുടടെ

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  പ്രധരാനമേനത്തിയസം  ടകരാവത്തിഡന്  കരാലേടത  രനരേത്തിടെരാന്  ശമേത്തിച്ചു.

അരദ്ദേഹെസം   ജേനങ്ങരളരാടെന്  ആദദ്ധ്യസം  പറഞ്ഞതന്,  ഒരു  അനവത്തിശസ്വരാസസംരപരാടലേ

സവകത്തിട്ടന്  9  മേണത്തി  രനരേതന്  നത്തിങ്ങടളരാന്നന്  പരാട്ട  ടകരാട്ടരാനരാണന്.  പ്രധരാനമേനത്തി

പറഞ്ഞതുടകരാണന്  ടകരാട്ടുന്നതുടകരാണന്  കുഴപ്പെമേത്തില.  ഇന്തെദ്ധ്യന്  പ്രധരാനമേനത്തി

നമ്മുടടെയസം  പ്രധരാനമേനത്തിയരാണന്.  ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട്ടന്  കഴത്തിഞ്ഞരാല്  അരദ്ദേഹെസം

ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ പ്രധരാനമേനത്തിയരാണന്. അതുടകരാണന് രകരേളതത്തിടലേ മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയസം ഒരു

പത്രസരമ്മളനതത്തില്  രചരാദദ്ധ്യസം  രചരാദത്തിചരപ്പെരാള്  പറഞ്ഞതന്,  'അരദ്ദേഹെസം

പ്രധരാനമേനത്തി ആയതുടകരാണന് പറഞ്ഞതന് അനുസരേത്തിക്കുന്നതുടകരാണന് കുഴപ്പെമേത്തില'

എന്നരാണന്.  പരക  പ്രശസം,  രകരേളതത്തിടലേ  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  ജേനങ്ങരളരാടെന്  വശട്ടത്തില്

ഇരേത്തികരാന് പറഞ. നത്തിങ്ങള് രറരാഡത്തില് ഇറരങ്ങണ എന്നുപറഞ. കൂട്ടസം കൂരടെണ
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എന്നുപറഞ.  ആര്ഭരാടെങ്ങള് കുറയരാന് പറഞ.  ഇന്തെദ്ധ്യന് പ്രധരാനമേനത്തി പരാട്ട

ടകരാട്ടരാന്  പറഞ്ഞരപ്പെരാള്  രകരേളതത്തിടലേ  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  വശട്ടത്തില്  ഇരേത്തിക്കുന്നവര്

അതരാഴതത്തിനന്  ടവള്ളസം  അനതത്തിയരാല്  അരേത്തികൂടെത്തി  വശട്ടത്തില്  ടകരാടുത്തു.

ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  ഇവത്തിടടെ  ഇതന്  ടകരാടുതതത്തിനുരശഷമേരാണന്....  രകരാണ്ഗസത്തിടലേ

രസ്നേഹെത്തിതനരാര്കന്  അറത്തിയരാസം.  രകരാണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന്ന  സസംസരാനങ്ങളുമുണന്.

അവത്തിടടെയസം പത്തിടന്ന ടകരാടുത്തു.  പരക ആദദ്ധ്യസം ടകരാടുതതന് രകരേളതത്തിലേരാണന്.

രകരേളതത്തിടലേ  ഗവണ്ടമേനന്  വശട്ടത്തില്  ഇരേത്തികരാന്  പറയക  മേരാത്രമേല,  വശട്ടത്തില്

ഇരേത്തിക്കുന്നവര്  അതദ്ധ്യരാവശദ്ധ്യസം  പട്ടത്തിണത്തി  കത്തിടെകരുടതന്നന്,  അവരുടടെ  ആഹെരാരേസം

മുടെങ്ങരുടതന്നന്,  അവരുടടെ  ജേശവത്തിതതത്തില്  ഉണരാകുന്ന  വത്തിഷമേങ്ങളത്തില്  ഒരു

സര്കരാര്  പങ്കുരചരേണടമേന്നന്,  തശര്ചയരായസം  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  ആദദ്ധ്യസം  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച

ഗവണ്ടമേനന് രകരേള ഗവണ്ടമേനരാണന്. രകരേള ഗവണ്ടമേനന് അതന് പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിക്കുക

മേരാത്രമേല  ടചയ്തതന്.  ഓണ്ടടലേന്  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസസം  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  ഇതുരപരാടലേ  മേറന്

ഗവണ്ടമേന്റുകള്ടകരാന്നുസം  നടെതരാന്  സരാധത്തികത്തില.  കരാരേണസം,

സരാരങതത്തികവത്തിദദ്ധ്യയടടെ  മേത്തികവന്  മേത്തികവരാറുസം  വശടുകളത്തില്,  കുട്ടത്തികളത്തിലള്ളതന്

ഇവത്തിടടെയരാണന്.  ടകരാവത്തിഡന് കരാലേതന് എലരായത്തിടെത്തുസം ഒരു മേരാതൃകയരായത്തി  മേരാറരാന്
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കഴത്തിഞ.  അരമേരേത്തികയത്തിടലേ  ഗരവഷകര്,  യ.എന്.-ടലേ  ഗരവഷകര്രപരാലസം

രകരേളസം  ഒരു  മേരാതൃകയരാടണന്നന്  പറഞ.  രകരേളസം  സമ്പൂര്ണ്ണമേരായ  തരേതത്തില്

മേരാനവത്തികതയള്ള സസംസരാനമേരാടണന്നന്  പറഞ.  അതന്  ഗവണ്ടമേനന്  മേരാത്രസം

ടചയ്തതല. ഇവത്തിടടെ ബത്തിരേത്തിയരാണത്തി വത്തിറ്റുമേരാത്രസം, അതത്തില് മുഖദ്ധ്യ പടങടുതതന് AIYF,

DYFI  ഒടകയരാണന്,  17  രകരാടെത്തി  രൂപയത്തിലേധത്തികമേരാണന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ

ദുരേത്തിതരാശസ്വരാസനത്തിധത്തിയത്തിരലേയന്  ടകരാടുതതന്.  അതരായതന്,  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനസം

മുഴുവന്  പലേതരേതത്തില്  സഹെകരേത്തിക്കുകയരായത്തിരുന്നു.  പങരാളത്തിതസം

വഹെത്തിക്കുകയരായത്തിരുന്നു,  പങ്കുരചരുകയരായത്തിരുന്നു,  ഇലരാതവടന  പ്രശങ്ങള്

മേനസത്തിലേരാക്കുകയരായത്തിരുന്നു. അതരായതന്, രകരേളതത്തില് ഞരാന് മേനസത്തിലേരാക്കുന്നതന്,

കമ്മന്യൂണത്തിസ്റ്റുസം  രകരാണ്ഗസ്സുസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം  ഹെത്തിന്ദുവസം

മുസല്മേരാനുസം  എലരാവരുടമേരാന്നത്തിചന് ഓരരേരാരുതരുസം ഭരേണകൂടെതത്തിടന ഭരാഗമേരായത്തി.

ഓരരേരാരുതരുസം ഈ സമൂഹെതത്തില് നത്തിടന രവദന എടനകൂടെത്തി രവദനയരാടണന്നന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയകയരായത്തിരുന്നു.  ആ  തത്തിരേത്തിചറത്തിവത്തിടന  അടെത്തിസരാനതത്തില്  മുരന്നരാട്ടന്

രപരാകുന്നതരാണന് ഒരു നയടമേന്നന് പറയന്നതന്.  നയസം നദ്ധ്യരായമേരാകണസം.  നദ്ധ്യരായമേരായ

തരേതത്തില്  രവണതന്  ആര്ടകന്നന്  കരുതരാന്  കഴത്തിയണസം.  അരപ്പെരാള്  അവത്തിടടെ
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സസംഭവത്തിചടതന്തെരാണന്;  ടകരാവത്തിഡന്  കരാലേതന്  പരാര്ലേടമേനത്തിടനരപ്പെരാലസം

രനരാക്കുകുതത്തി  ആകത്തിടകരാണന്  അവത്തിടടെയസം  മൂന്നന്  ബത്തില്ലുകള്  കരാര്ഷത്തിക

രമേഖലേയമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടുടകരാണന്  ഉണരാകത്തി.  ഇന്തെദ്ധ്യന്  കര്ഷകനന്

ആശങടയടുതന് ഡല്ഹെത്തിയത്തില്...  ഡല്ഹെത്തിയത്തിടലേ മേഞ്ഞത്തിനന്  ഒരു കൂട്ടര്ക്കുമേരാത്രസം

ഇരപ്പെരാള് തണുപ്പെത്തില.  അതന്  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  കര്ഷകരേരാണന്.  അവടന മേനസത്തിടന

ചൂടെത്തില്  ഒരു  ഗവണ്ടമേനന്  ടകരാണ്ടുവന്ന  ബത്തിലത്തിടനതത്തിടരേ  അവന്  രറരാഡത്തില്

കത്തിടെക്കുകയരാണന്.  അവന്  ഗരാനത്തിയന്  സമേരേമേരാണന്  നടെത്തുന്നതന്.  അവന്

ടകരാണ്ടുവരുന്നതന് ടരാകറത്തില് രഗരാതമ്പുടപരാടെത്തിയസം എണ്ണയമേരാണന്.  അതന് വഴത്തിയത്തില്

ചുട്ടുനത്തില്ക്കുരമരാള്,  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേരാദത്തിയടടെ  രപരാലേശസുകരാര്.......  ഇവര്

വന്നുനത്തിന്നന് ബഹെളസം ഉണരാകത്തിയരാല് തലരാന് നത്തില്ക്കുന്ന ഈ രപരാലേശസുകരാര്കന്

ആഹെരാരേസം  ടകരാടുക്കുന്നതന്  ഈ  കര്ഷകരേരാണന്.  അവര്  ചുടട്ടടുക്കുന്ന  ചപ്പെരാതത്തി

ഇവര്ക്കുകൂടെത്തി ടകരാടുക്കുകയരാണന്.  അവരുടടെ ഉള്ളത്തിലേരാണന് ഗരാനത്തി ജേശവത്തിക്കുന്നതന്.

അവരുടടെ പ്രവൃതത്തിയത്തിലേരാണന് ഗരാനത്തി ജേശവത്തിക്കുന്നതന്. അരപ്പെരാഴരാണന് ശശ. നരരേന്ദ്ര

രമേരാദത്തിയടടെ  ഗവണ്ടമേനന്  ഗസ്വരാളത്തിയറത്തില്  രഗരാഡ്രസയ്ക്കുരവണത്തി  ഒരു  ഗരവഷണ

രകന്ദ്രസം  ഉണരാക്കുന്നതന്.  ഇതത്തിടന  ടടവരുദ്ധദ്ധ്യസം  ഇന്തെദ്ധ്യ  മേനസത്തിലേരാകണസം.
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രകരേളതത്തിടലേ  രകരാണ്ഗസ്സുസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം  എലരാസം  മേനസത്തിലേരാകണസം.

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം  മേനസത്തിലേരാകണസം.  പതുടകപ്പെതുടക  ടപരടരാളത്തിടന  വത്തിലേ

കൂട്ടത്തിയരാല് വത്തിലേ കൂട്ടുന്നതത്തിടനതത്തിടരേ സമേരേസം ടചയ്യരാന് പറത്തില.  പതുടകപ്പെതുടക

രവദനത്തിചരാല്  രവദന  എന്തെരാടണന്നന്  നമുകന്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയരാന്  പറരാടത  വരുസം.

അങ്ങടനടയരാരു അവസയത്തില് രേരാജേദ്ധ്യടത എതത്തിചന് പ്രതത്തികരേണമേത്തിലരാത ഒരു

മേരാനസത്തികരാവസ രേരാജേദ്ധ്യതന് സൃഷത്തിചന്... രഗരാഡ്ടസയടടെ രപരേത്തില് ഒരു ഗരവഷണ

രകന്ദ്രസം  ഉണരാക്കുന്നതത്തിടലേ  ടതറന്  എന്തെരാടണന്നുവചരാല്....   ഗസ്വരാളത്തിയറത്തില്

ഉണരാക്കുന്നതത്തിടന  കരാരേദ്ധ്യമേരായത്തി  പറയന്നതന്,  അവത്തിടടെനത്തിന്നരാണന്

മേഹെരാത്മരാഗരാനത്തിടയ  ടവടെത്തിവചന്  ടകരാലരാനുള്ള  ടബരരേറ  രതരാകന്  രഗരാഡ്ടസ

വരാങന്നതന്.  മേഹെരാത്മരാ ഗരാനത്തിടയ വധത്തികരാന് ഉപരയരാഗത്തിച രതരാകന് ടകരാടുത

ഇടെസം  മേഹെതരായ  ഇടെമേരാണന്.  അരപ്പെരാള്  ആ  രതരാകന്  മേഹെതരായ  ഒന്നരാകുസം.

അരപ്പെരാള്  മേഹെരാത്മരാഗരാനത്തി  ഏറവസം  ടവറുകടപ്പെട്ട  ഒരേരാളരാകണസം.  രഗരാഡ്ടസ

ഏറവസം ആരേരാധത്തിക്കുന്ന ഒരേരാളരാകണസം. ആ രതരാകന് ആരേരാധത്തിക്കുന്ന ഒരേരാളരാകണസം.

പതുടകപ്പെതുടക  മേഹെരാത്മരാഗരാനത്തി  ഒരു  ടതറരാകണസം.  രഗരാഡ്ടസ  ഒരു

ശരേത്തിയരാകണസം.  അങ്ങടനടയരാരു  മേരാനസത്തികരാവസയത്തിരലേയന്  രേരാജേദ്ധ്യടത
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ടകരാണ്ടുരപരാകുരമരാഴരാണന്  അതത്തിടന  പ്രതത്തികരേണതത്തില്  രകരേളതത്തിലസം  അവര്

ടകരാണ്ടുവരുന്നതന്. ഇവത്തിടടെയസം രവവരമേരാ എന്നന് രനരാക്കുകയരാണന്.

തത്തിരുവനന്തെപുരേത്തുളള  രേരാജേശവ്ഗരാനത്തി  ഇന്സത്തിറന്യൂട്ടന്  ഓഫന്

ബരയരാടടെരകരാളജേത്തികന്  രഗരാള്വരാള്കറുടടെ  രപരേന്  ഇടുന്നതന്.   സസ്വരാതനദ്ധ്യതത്തിനന്

മുമ്പുള്ളടതലരാസം  മേഹെതസ്വസം,  സസ്വരാതനദ്ധ്യതത്തിനുരശഷമുളള  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യവസം

മേരതതരേതസ്വവസം  എലരാസം  രമേരാശസം  എന്നുപറയന്ന  ഒന്നന്  ഇവത്തിടടെ  വരുരമരാഴരാണന്

സതദ്ധ്യതത്തില് ഇദൗ ഗവണ്ടമേനത്തിരനരാടെന്,  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിരയരാടെരായരാലസം എലരാരപരരേരാടുസം

ഞരാന് പറയന്നു, നമ്മളത്തില് നത്തിന്നന് ഒരു സമ്മര്ദ്ദേമുണരാകണസം  അങ്ങടന ഒന്നത്തിനന്,

അതത്തിടന  ടസകനന്  കദ്ധ്യരാമസത്തിനന്  ഇവത്തിടടെ  രഗരാള്വരാള്കറുടടെ  രപരേന്  ഇടെരാന്

പരാടെത്തില.   ഇദൗ  രകരേളതത്തിടന  അഭത്തിമേരാനമേരായ,  രകരേളതത്തിടന  നരവരാത്ഥരാന

നരായകനരായ,  ശരാസജ്ഞനരായ,  രഡരാകറരായ,  രഡരാകര് പല്പ്പുവത്തിടന രപരേന് ആ

ടസകനന്  കദ്ധ്യരാമസത്തിനന്  ഇടെണസം.   അതന്  രകരേളതത്തിടന  അഭത്തിപ്രരായമേരാകണസം,

രകരേളതത്തിടന  സരനശമേരാകണസം.  നമുകന്  രപരേന്  ഇലരാതതുടകരാണന്

മേഹെരാരേരാഷ്ട്രയത്തില്നത്തിന്നുസം ജേനത്തിച്ചു വളര്ന്നുവന്നന്, രേരാജേദ്ധ്യടത ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികരാന് ശമേത്തിച,

ഒരേരാളുടടെ രപരേന് ഇവത്തിടടെ രവണ.   ഗസ്വരാളത്തിയറത്തില് പ്രതത്തിരഷധത്തികരാനുളള കരുതന്
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രകരാണ്ഗസത്തിനുടണന്നരാണന്   ഞരാന്  മേനസത്തിലേരാക്കുന്നതന്.  പടക  പ്രതത്തിരഷധസം

ഉണരാകുന്നത്തില.  ഗസ്വരാളത്തിയര് കുടുസംബതത്തിടലേ രേരാജേകുമേരാരേന് ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യത്തിരലേകന്

രപരാടയങത്തിലസം  രകരാണ്ഗസത്തിനന്  അവത്തിടടെ  അതദ്ധ്യരാവശദ്ധ്യസം  കുറചന്  ആളുകളുണന്.

ഞരാന്  പറയന്നതന്  എവത്തിടടെയസം  അതരേസം  പ്രതത്തിരഷധങ്ങള്  വരേണസം.  ഒരു

രേരാജേദ്ധ്യതത്തിടന ശരേത്തികള് ടതറരാകരാന് പരാടെത്തില.  ചരേത്തിത്രതത്തിനരാണന് ഏറവസം വലേത്തിയ

ചരാരേത്തിത്രദ്ധ്യമുള്ളതന്.  ചരേത്തിത്രതത്തിടന  ചരാരേത്തിത്രദ്ധ്യസം  നഷടപ്പെട്ടരാല്,  ചരേത്തിത്രസം

അപമേരാനത്തികടപ്പെട്ടരാല്,  ചരേത്തിത്രസം  ക്രൂരേമേരായ  ബലേരാതസംഗതത്തിനത്തിരേയരായരാല്,  ആ

ബലേരാതസംഗതത്തിനത്തിരേയരാക്കുന്ന  ഒന്നരാമേടത  മേനുഷദ്ധ്യന് ചരേത്തിത്രതത്തില്  മേഹെരാത്മരാ

ഗരാനത്തിയരായരാല് പത്തിടന്ന നമുകന് ജേശവത്തിതമേത്തില. പത്തിടന്ന ഇന്തെദ്ധ്യകന് അഭത്തിമേരാനത്തികരാന്

ഒന്നുമേത്തില.  പത്തിതരാവത്തിടന  ടതരാട്ടുകളത്തിക്കുരമരാടഴങത്തിലസം  ഒരു  രേരാജേദ്ധ്യടത  ജേനത

ഒന്നരായത്തി എതത്തിര്കരാന് പഠത്തികണസം. ചരേത്തിത്രതത്തിടന ചരാരേത്തിത്രദ്ധ്യസം സസംരേകത്തികണസം,

ചരേത്തിത്രസം  അപമേരാനത്തികടപ്പെടെരാന് പരാടെത്തില,  പ്രരതദ്ധ്യകത്തിചന്  ഗരാനത്തിജേത്തിയടടെ  രപരേത്തില്.

അങ്ങടന  അപമേരാനത്തികടപ്പെടെരാന്  ശമേത്തിക്കുരമരാള്,  വധത്തിചവന്  ശരേത്തിയരാടണന്നന്

പറയരമരാള്, അവടന മേഹെതസ്വസം രഘരാഷത്തികരാന് ശമേത്തിക്കുരമരാള്, അതത്തിനുരവണത്തി

പഠനസം നടെതരാന് ഒരു ഗരവഷണ സരാപനസം രേരാജേദ്ധ്യതന് ഉണരാകുരമരാള്, രേരാജേദ്ധ്യസം
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എതത്തിര്കണസം.   രേരാജേദ്ധ്യടത  യവതസ്വസം  എതത്തിര്കണസം,  ഇദൗ  രേരാജേദ്ധ്യസം  നരാടള

നത്തിലേനത്തില്കണടമേന്നന് ആഗഹെത്തിക്കുന്നവര് എതത്തിര്കണസം. ഇതന് രേണ്ടുസം രേണരായത്തിട്ടന്

രനരാക്കുരമരാഴരാണന്,  ഒന്നന്  വലേതുഭരാഗരതകന്  ചരേത്തിത്രടത  ടകരാണ്ടുരപരാകരാന്

രനരാക്കുന്നു,   മേടറരാന്നന്  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  ഏറവസം  ദരേത്തിദനരായ  അതദ്ധ്യരാവശദ്ധ്യസം

ആശങയളള,  രേരാജേദ്ധ്യടത  തശറത്തിരപ്പെരാറ്റുന്ന  കര്ഷകന്  ഡല്ഹെത്തികന്  ചുറത്തിലസം

മേഞടകരാണന്  ദത്തിവസങ്ങളരായത്തി  കത്തിടെക്കുന്നു.  അവന്  മേരേത്തിച്ചു  വശഴുന്നു,  അവര്

ഏറ്റുവരാങന്ന  ഒരു  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  മേഹെരാത്മരാഗരാനത്തിയടടെ  മുദരാവരാകദ്ധ്യമേരാണന്.

മേഹെരാത്മരാഗരാനത്തി  പറഞ്ഞതന്  'Do  or  Die'  എന്നരാണന്.  ഇദൗ  കര്ഷകരുസം

പറയന്നതന്  ഒന്നുകത്തില്  ഞങ്ങള്  ജേയത്തിചന്  തത്തിരേത്തിച്ചുരപരാകുസം,  ഇടലങത്തില്  ഞങ്ങള്

മേരേത്തിച്ചുവശഴുസം.  അങ്ങടന  ജേയത്തിചന്  തത്തിരേത്തിച്ചുരപരാകരാന്,  അടലങത്തില്  മേരേത്തിച്ചുവശഴരാന്

നത്തില്ക്കുന്ന ആ കര്ഷകരരേരാടടെരാപ്പെസം ഇന്തെദ്ധ്യ നത്തില്കണസം.  അവര്കന് ജേയത്തികരാന്

പറ്റുസം. കരാരേണസം അവര്കന് നഷടപ്പെടെരാന്  ഒന്നുമേത്തില. അവര്കന് ആത്മരാഭത്തിമേരാനമുണന്,

അവര്കന്  അന്തെസ്സുണന്,  അതവര്  ഒരു  രകരാര്പ്പെരററ്റുകള്കന്  മുമത്തിലസം  അടെത്തിയറ

വയരാന്  തയ്യരാറല.   അവര്  രഗരാതമ്പുസം  അടലങത്തില്  പരാടെങ്ങളുമേല,  അവരുടടെ

അന്തെസരാണന്.  അതന്  ഇന്തെദ്ധ്യന്  കര്ഷകടന  അന്തെസന്  മേരാത്രമേല,  ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ
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അന്തെസരാണന്,  മേഹെരാത്മരാഗരാനത്തിയടടെ  അന്തെസരാണന്,  രേരാഷ്ട്രപത്തിതരാവത്തിടന

അന്തെസരാണന്, അതത്തിനന് ഇദൗ സഭ ഒരുമേത്തിചന് ഒരു പ്രരമേയസം പരാസരാകത്തി. ആ പ്രരമേയസം

പരാസരാകത്തിയ  സഭ  തശര്ചയരായത്തിട്ടുസം  അവര്കന്  കൂടുതല്  കൂടുതല്  പത്തിന്തുണ

ടകരാടുകണസം.  ഇടെതുപക  മേരതതരേതസ്വ  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ  പ്രസരാനങ്ങടളലരാസം

അവര്കന് പത്തിന്തുണ ടകരാടുകണസം. 

 മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ  സരാന്നത്തിദ്ധദ്ധ്യസം  ഇടലങത്തിലസം  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  സഭ

ആയതുടകരാണന് സഭരാ നരാഥടന സരാന്നത്തിദ്ധദ്ധ്യതത്തില് ഒരു കരാരേദ്ധ്യസംകൂടെത്തി പറയരാനുണന്.

അതന്  ശസംഖുമുഖടത  സരാഗരേകനദ്ധ്യകടയന്ന  ശശ.  കരാനരായത്തി  കുഞ്ഞത്തിരേരാമേടന

പ്രതത്തിമേയമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടരാണന്.   ഞരാന്  അരദ്ദേഹെരതരാടെന്  സസംസരാരേത്തിച്ചു.

ശശ.  കരാനരായത്തി  കുഞ്ഞത്തിരേരാമേനുസം  കുറചന്  ശത്തിലത്തികളുസം  എടന്ന  വന്നന്  കണത്തിരുന്നു.

ശസംഖുസംമുഖതന്  രവണതന്  ആ  കടെലേത്തിടന  ഭസംഗത്തിയസം  കടെല്  തരുന്ന  സരനശവസം,

അതന്  ഉള്ടകരാളളുന്ന  ദര്ശനവസം,  കരാത്തു  സൂകത്തിക്കുടന്നരാരു  പ്രതത്തിമേയരാണന്

ശശ.  കരാനരായത്തി നത്തിര്മ്മത്തിച സരാഗരേകനദ്ധ്യകടയന്ന പ്രതത്തിമേ.  അതത്തിടനയടുതന് ഒരു

ടഹെലേത്തിരകരാപ്ടര് വചത്തിട്ടുണന്. അതന് മേരാറണടമേന്ന ആവശദ്ധ്യസം.  ഒരു സര്ഗ്ഗപ്രതത്തിഭയടടെ

നത്തിദര്ശനമേരായ  ഒരു  ദര്ശനസം  നമുകന്  കടണടുകരാന്  കഴത്തിയന്ന
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സരാഗരേകനദ്ധ്യകടയന്ന ശത്തിലതത്തിനു മുന്നത്തിലള്ള ആ ടഹെലേത്തിരകരാപ്ടര് എടുത്തുമേരാറത്തി,

ടഹെലേത്തിരകരാപ്ടര്  രവടറ  എവത്തിടടെടയങത്തിലസം  വയണസം.  അതത്തിടന  ഭസംഗത്തികൂടെത്തി

സസംരേകത്തികടപ്പെടെണടമേന്ന  രകരേളതത്തിടന,  കലേരാ  രലേരാകതത്തിടന  പ്രരതദ്ധ്യകത്തിചന്

ശത്തിലകലേരാ  രലേരാകതത്തിടന  ആവശദ്ധ്യസം  കൂടെത്തി  ഇദൗ  സഭയന്  മുന്പത്തില്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന്,  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  പത്തിന്തുണച്ചുടകരാണന്  ഞരാന്

അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    മേഞ്ഞളരാസംകുഴത്തി  അലേത്തി:  സര്,  ഞരാന്  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുന്നു.  പ്രഖദ്ധ്യരാപനസം ഒന്നന് പ്രവര്തനസം മേടറരാന്നന്.  കഴത്തിഞ്ഞ പ്രരാവശദ്ധ്യസം

ഇരതരേശതത്തിയത്തില്  രമേരാഹെന  വരാഗരാനങ്ങള്  ധരാരേരാളസം  ഉണരായത്തിരുന്നുടവങത്തിലസം

സസംഭവത്തിചതന്  എന്തെരാണന്;  സസ്വര്ണ്ണകളളകടെതന്,  രഡരാളര്  കടെതന്,  ടടലേഫന്

തട്ടത്തിപ്പെന്,  പത്തിന്വരാതത്തില്  നത്തിയമേനസം,  സത്തിസംഗര്,  ബ്ലൂബറത്തി,  മേരാര്കന്  ദരാനസം

ഇടതരാടകയരല?   എങ്ങടനയരാണന്  ഇതത്തിടന  പത്തിന്തെരാങക.  രകരേള  രമേരാഡല്

എന്നതന്  രലേരാക  പ്രശസ്തമേരായ  ഒരു  പദമേരാണന്.   അതത്തിടന  അടെത്തിതറ

മേതസദൗഹെരാര്ദ്ദേമേരാണന്,  കുറച്ചുരവരാട്ടത്തിനുരവണത്തി  അതത്തിടന  കടെകല്

കതത്തിവയ്ക്കുന്ന  ഓരരേരാരരേരാ  പ്രവര്തനങ്ങളരാണന്  ഇരപ്പെരാള്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.  (എസം)
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നമ്മുടടെ  രകരേളതത്തില്  നടെതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  മുസശസം

മേതസസംഘടെനകള്ടകതത്തിടരേയസം  അതുരപരാടലേ  മുസശസം  ലേശഗത്തിടനതത്തിടരേയമുളള

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതരാകളുടടെ പ്രസ്തരാവനകള് മേറന് മേതവത്തിഭരാഗങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്

ഇവടരേപ്പെറത്തി  എടന്തെങത്തിലസം  ആശങ  സൃഷത്തികരാന്  കഴത്തിയരമേരാടയന്നന്  രനരാകരാന്

രവണത്തി മേരാത്രമേരാണന്.   ഇദൗ തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം)-നന്  രനരേത്തിയ  രനട്ടമുണരാടയന്നതന്  ഞങ്ങള്  സമ്മതത്തിക്കുന്നു.  രവരാട്ടത്തിടന

കണകന്  ഞരാന്  ഇരപ്പെരാള്  പറയന്നത്തില,   കൃതദ്ധ്യമേരായ  വര്ഗ്ഗശയ  ധ്രുവശകരേണസം

ടകരാണ്ടുമേരാത്രമേരാണന് അവര്കന് ഇതന് രനടെരാന് കഴത്തിഞ്ഞതന്.  അതലരാടത അവരുടടെ

ഭരേണരനട്ടരമേരാ,  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  രേരാഷ്ട്രശയ  നത്തിലേപരാടുകളുടടെ  വദ്ധ്യക്തതരയരാ,

കൃതദ്ധ്യതരയരാ,  സസ്വശകരാരേദ്ധ്യതരയരാ  ഒന്നുമേല  ഇദൗ  സരാരങതത്തിക  രനട്ടസം

ഉണരാകത്തിടകരാടുതതന്.  ഇതന്  വര്തമേരാനകരാലേ  രേരാഷ്ട്രശയ-സരാമൂഹെത്തിക

സമേവരാകദ്ധ്യങ്ങടള രചരുസംപടെത്തി രചര്കരാനുളള രേസതനസം അടലങത്തില് രസരാഷദ്ധ്യല്

എഞത്തിനശയറത്തിസംഗന്  സത്തില്  ആണന്.   ഇതന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  രനതരാകനരാരുടടെ

കഴത്തിവന്  അല.   ആടണങത്തില് ഭരേണരേസംഗത്തുസം കഴത്തിഞ്ഞ പരാര്ലേടമേനന്  ഇലേകന്

കരാലേഘട്ടതത്തിലടമേരാടക ഇതന് കരാരണണതരായത്തിരുന്നു,  ഉറപ്പെരായത്തിട്ടുസം പര്രചസ്ഡന്
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സത്തില്  ആണന്.   സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതരാകനരാരുടടെ  രബരാധപൂര്വ്വമേരായ

പ്രസ്തരാവനകടളരാടക ജേനങ്ങടള രവര്തത്തിരേത്തിചന്, അവരുടടെ ജേരാതത്തിയസം മേതവസം ചര്ച

ടചയ്യുകടയന്നുളള ഫരാസത്തിസന് തനതത്തിടന രവടറരാരു രൂപമേരാണന്.  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-

ടയകരാളുസം  നല  രേശതത്തിയത്തില്  അതന്  നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന്  കഴത്തിയരമേരാടയന്നരാണന്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)   ഇരപ്പെരാള്  രനരാക്കുന്നതന്.  ഇതന്  തത്തികച്ചുസം  വര്ഗ്ഗശയത

തടന്നയരാണന്.   സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  പുതത്തിടയരാരു  അടെവ  നയതത്തിടന

പഠത്തിപ്പുരേയത്തിലേരാണന്,  രകരാണ്ഗസത്തിടന  ഇലരായ്മടചയ്തന്  പകരേസം  ആ  സരാനതന്

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-ടയ  ടകരാടണതത്തിക്കുക,  എന്നത്തിട്ടന്  കുറച്ചുകരാലേസം  തുടെര്ചയരായത്തി

ഭരേത്തിക്കുക.  പ്രതത്തിപകതന്  രകരാണ്ഗസത്തിടനകരാള്  ലേശഗരാണന്  വലേത്തിയ

പരാര്ട്ടത്തിടയടന്നരാടക  പറയന്നതന്  ഇദൗ  അടെവനയതത്തിടന  ഭരാഗസം  തടന്നയരാണന്.

ഇദൗ വരാദസം ബത്തി.ടജേ.പത്തി.കന് ഗുണകരേമേരാകുടമേന്നുസം അതുവഴത്തി രകരേളതത്തില് നത്തിന്നന്

രകരാണ്ഗസത്തിടന  ഇലരായ്മ  ടചയ്യുടമേന്നുമുളള  ആ  കണക്കുകൂട്ടലേത്തിലേരാണന്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം).  ഇതന്  രകരേളതത്തിരനരാടെന്  ടചയ്യുന്ന  ഏറവസം  വലേത്തിയ

പരാതകമേരാണന്.   ഒരേത്തികലസം  ചരേത്തിത്രസം  നത്തിങ്ങള്കന്  മേരാപ്പെന്  നല്കത്തില,  എന്തെന്

അടെവനയതത്തിനുസം  തയ്യരാറുളള  പരാര്ട്ടത്തിയരാണന്  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.   അവര്  ആരുമേരായസം



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

53

നശക്കുരപരാക്കുണരാക്കുസം.  രകരേളതത്തിലസം  അതുരപരാടലേ  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിലസം

രകരാണ്ഗസരാണന്  ഏറവസം  വലേത്തിയ  ശത.  എലരാ  ജേരാതത്തിമേത  വത്തിഭരാഗങ്ങരളയസം

ഉള്ടകരാളളുന്ന  രകരാണ്ഗസത്തിടന  ദുര്ബലേമേരാകത്തിയരാല്  ഇവത്തിടടെ  വര്ഗ്ഗശയ

ധ്രുവശകരേണസം  സസംഭവത്തിക്കുടമേന്നന്  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

തുടെര്ഭരേണതത്തിനുരവണത്തി  അടുത  നത്തിയമേസഭരാ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

അധരാര്മേത്തികമേരായ ഇദൗ അടെവ നയതത്തിനന് സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) രേഹെസദ്ധ്യമേരായത്തി പ്ലൈരാന്

ടചയ്യുരമേരാ  എന്നന്  നമ്മള്  ഭയകണസം.  സത്തി.പത്തി.ടഎ.  (എസം)

തുടെര്ഭരേണതത്തിനുരവണത്തി  മേരാത്രമേരാണന്  നത്തിലേനത്തില്ക്കുന്നതന്  കരാരേണസം

അവര്ടകതത്തിടരേ  ധരാരേരാളസം  രകസുകള്  ഉയര്ന്നുവന്നത്തിട്ടുണന്.   ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തില്

സത്തി.ടഎ.എ. ഒഴത്തിടകയളള  എലരാ  അരനസ്വഷണ  ഉരദദ്ധ്യരാഗസരുസം  കയറത്തി

ഇറങകയരാണന്.   പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല്  ടസക്രട്ടറത്തി  ജേയത്തിലേത്തില്,  മേനത്തിമേരാടരേ  രചരാദദ്ധ്യസം

ടചയ്യുന്നു,  അവരുടടെ  സരാഫത്തിടന  രചരാദദ്ധ്യസം  ടചയ്യുന്നു,  ഇതന്  നല  രേശതത്തിയത്തില്

പരേത്തിഹെരേത്തികണടമേങത്തില്  ഭരേണത്തുടെര്ച  അനത്തിവരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  അതടലങത്തില്

സസംഗതത്തികള് ആടക കുഴപ്പെതത്തിലേരാകുസം, അതന് അവര്കന് ഉറപ്പെരാണന്. അതുടകരാണന്

ഒരു  കരാലേതന്  ഭരേണരതകരാള്  വലതന്  പ്രതദ്ധ്യയശരാസവസം  മൂലേദ്ധ്യങ്ങളുമേരാടണന്നന്
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കരുതത്തിയത്തിരുന്ന സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) അധത്തികരാരേതത്തിടന ശശതളഛരായയത്തില് നത്തിന്നുസം

പുറതന്  വരേരാന്  തയ്യരാറല.   എന്തെന്  വത്തിട്ടുവശഴ്ചയ്ക്കുസം  അഭത്തിമേനദ്യുവത്തിടന  ടകരാന്ന

എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-യമേരായസം,  അതുരപരാടലേ ബദ്ധശതവരായ ആര്.എസന്.എസന്.-

മേരായസം പലേസലേങ്ങളത്തിലസം പരേസദ്ധ്യമേരായ കൂട്ടുടകട്ടന് പഞരായതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

നമ്മള്  കണതരാണന്.  എടന  മേണ്ഡലേതത്തില്  വടരേ  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-യമേരായത്തി

കൂട്ടുടകട്ടുണരായത്തി.  40  വര്ഷതത്തിനുരശഷസം  ഏലേസംകുളസം  പഞരായതത്തില്

ചരേത്തിത്രതത്തില്  ആദദ്ധ്യമേരായത്തി  ഞങ്ങളരാണന്  ഇരപ്പെരാള്  ഭരേത്തിക്കുന്നതന്.   ഏലേസംകുളസം

പഞരായതന്  പ്രത്തിയങരേനരായ  ഇ.എസം.എസത്തിരനതരാണന്.  ഞങ്ങടളരാടക

ബഹുമേരാനത്തിക്കുന്ന രനതരാവരാണന്.  അരദ്ദേഹെതത്തിടന ആ പഞരായതന് ഞങ്ങളരാണന്

ഇരപ്പെരാള്  ഭരേത്തിക്കുന്നതന്.   അവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങള്കന്  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-യമേരായത്തി

കൂട്ടുടകട്ടുണരായത്തിരുന്നു എന്നത്തിട്ടുസം ഞങ്ങളരാണന്  ഭരേത്തിക്കുന്നതന്.

രനരാടട്ടണ്ണുന്ന  ടമേഷശന്  ഉണരായത്തിരുടന്നന്നന്  പറഞ്ഞത്തിരുന്ന  രകരേള

രകരാണ്ഗസത്തിടന ഒരു മേടെത്തിയസംകൂടെരാടത മുന്നണത്തിയത്തില് എടുതതന്  ഭരേണത്തുടെര്ച

ആഗഹെത്തിച്ചുമേരാത്രമേരാണന്.  മൂലേദ്ധ്യങ്ങളല,  ഭരേണത്തുടെര്ചയരാണന്  വലടതന്ന

നത്തിലേയത്തിരലേയന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  എതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവന്നതന്  വളടരേ
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സങടെകരേമേരായ  സത്തിതത്തിയരാണന്.  പ്രതദ്ധ്യയശരാസങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയസം

മൂലേദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയസം  ഭരേണസം  രപരാലസം  ഉരപകത്തികരാന്  തയ്യരാറരായ  പഴയ

സത്തി.പത്തി.ടഎ. (എസം.)-ഉസം അതത്തിടന രനതരാകളുസം ഇന്നത്തില.  രകസുകളത്തില് നത്തിന്നുസം

രേകടപ്പെടുന്നതത്തിനരായത്തി  രകന്ദ്രസര്കരാരേത്തിനന്  അടെത്തിയറവന്  പറയന്ന  നയമേരാണന്

ഇദൗയടുതകരാലേതന് സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) നടെത്തുന്നതന്. ബത്തി.ടജേ.പത്തി സര്കരാരേത്തിടന

ധരാരേരാളസം ജേനരദരാഹെ നടെപടെത്തികളുണന്.  ഇരപ്പെരാള് അവസരാനമേരായത്തി രസ ടചയ്യടപ്പെട്ട

കരാര്ഷത്തിക  കരേത്തിനത്തിയമേങ്ങള്ടകതത്തിടരേരപ്പെരാലസം  അതത്തിശക്തമേരായ

പ്രതത്തിരഷധങ്ങളരാണന് പ്രതത്തിപകസം സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിചടതങത്തില് ഭരേണപകത്തുനത്തിന്നുസം

വഴത്തിപരാടുരപരാലള്ള  പ്രതത്തിരഷധങ്ങള്  മേരാത്രമേരാണുണരായതന്.  രകന്ദ്രനത്തിയമേടത

മേറത്തികടെകരാനുള്ള  ആത്മരാര്ത്ഥതയണരായത്തിരുടന്നങത്തില്   ഇദൗ  നത്തിയമേസഭയത്തില്

ഇതുസസംബനത്തിചന്  ഒരു നത്തിയമേസം എന്തുടകരാണന് പരാസരാകത്തിയത്തില?  അതരേതത്തില്

രകന്ദ്ര  വത്തിരരേരാധമുണരാരകണ  എന്നതരാണന്  അവരുടടെ  നത്തിലേപരാടെന്.  രകന്ദ്രസം

പത്തിണങ്ങത്തിയരാല്  ആവശദ്ധ്യസം  രപരാടലേ  പണസം  കടെസംവരാങ്ങരാന്  കഴത്തിയത്തില,

രനതരാകനരാരുടടെ രപരേത്തിലള്ള രകസുകള് ടപടട്ടന്നുതടന്ന തശര്പ്പെരാക്കുസം,  പത്തിടന്ന

നമ്മള് വലരാത ബുദ്ധത്തിമുട്ടത്തിരലേയന്  രപരാകുസം.   അതുടകരാടണരാടകയരാണന്  അവര്
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ടമേടലരപരായ്ടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  മുന്കരാലേങ്ങളത്തില് ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  സര്കരാരേത്തിടന

എതത്തിര്ക്കുരമരാള്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-നന്  ഉണരായത്തിരുന്ന  വശറുസംവരാശത്തിയസം

എവത്തിടടെരപ്പെരായത്തി?  അന്നതന്  വളടരേ  വലേത്തിയരതരാതത്തില്  ഉണരായത്തിരുന്നു.

അടുത്തുവരുന്ന  നത്തിയമേസഭരാ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  പശ്ചരാതലേതത്തിലേരാണന്  നമ്മള്

ഇതരേസം  കരാരേദ്ധ്യങ്ങടള  രനരാകത്തികരാരണണതന്.  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-നന്  പതന്

വര്ഷസം  കഴത്തിരഞ്ഞ  ബുദ്ധത്തി  ഉദത്തിക്കൂടയന്നന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  എസം.വത്തി.  രേരാഘവന്

പണന്  പറയരാറുണരായത്തിരുന്നു.  അതന്  ശരേത്തിയരല!  ബസംഗരാളത്തില്  ഇരപ്പെരാള്

ശശ.  രേരാഹുല്  ഗരാനത്തിയടടെ  ടടകകള്  രകരാര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചുടകരാണന്  നടെക്കുന്നതന്

ശശ.  സശതരാറരാസം  ടയച്ചൂരേത്തിയരാണന്.  പതന്  വര്ഷസംമുമന്  രകരാണ്ഗസുമേരായത്തി

കൂട്ടുകൂടെരാനുള്ള ഇദൗ ബുദ്ധത്തി നത്തിങ്ങള്കന് രതരാന്നത്തിയത്തിരുടന്നങത്തില്  35  വര്ഷസം ഭരേത്തിച

ബസംഗരാളത്തില് നത്തിങ്ങളുടടെ അവസ ഇങ്ങടനയരാകുമേരായത്തിരുരന്നരാ; 35  വര്ഷസം ഭരേത്തിച

ബസംഗരാളത്തില്  ഇന്നന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  എവത്തിടടെയരാണുള്ളതന്?   അതുരപരാടലേ

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.യടടെ  സഹെരായരതരാടടെ  രകരാണ്ഗസത്തിടനയസം  ലേശഗത്തിടനയസം

അസത്തിരേടപ്പെടുതരാന്  നത്തിങ്ങള്  ശമേത്തിചരാല്,  ബസംഗരാളത്തിടലേ  അവസ  ഭരാവത്തിയത്തില്

രകരേളതത്തിലസം  നത്തിങ്ങള്ക്കുണരാകുടമേന്നന്  ഞങ്ങള്  സസംശയത്തിക്കുന്നു.
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ഇദൗയടുതകരാലേതരായത്തി  ലേശഗത്തിടനപ്പെറത്തി  ഇലരാത  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്

പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തില്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതരാകള്  മേതരേത്തിക്കുകയരാണന്.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  പറയന്നതന്  മുസശസം  ലേശഗരാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന

നത്തിയനത്തിക്കുന്നടതന്നരാണന്.  മേനസത്തില്  വര്ഗ്ഗശയതയള്ളതുടകരാണരാണന്  'സമേസ്ത'

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിടകതത്തിടരേ  പ്രതത്തികരേത്തിചടതന്നന്  മേടറരാരേരാള്  പറയന്നു.  ഇടതലരാസം

വത്തിശദശകരേത്തികരാനരായത്തി  മേലേപ്പുറതന്  പത്രസരമ്മളനസം  വത്തിളത്തിച  പരാര്ട്ടത്തി  ടസക്രട്ടറത്തി

മുസശസം  ലേശഗത്തിടനതത്തിടരേ  വളടരേ  വൃതത്തിടകട്ട  രൂപതത്തിലള്ള  വര്ഗ്ഗശയ

ആരരേരാപണമേരാണന്  ഉന്നയത്തിചതന്.  മുസശസം  ലേശഗന്  എന്ന  പരാര്ട്ടത്തി   വലപ്പെതത്തില്

രകരേളതത്തിടലേ  രേരാഷ്ട്രശയ  പരാര്ട്ടത്തികളത്തില്  മൂന്നരാമേതരാടണങത്തിലസം  വര്ഷങ്ങളരായത്തി

രകരേളതത്തിടലേ  ടടഡ്രെെവത്തിസംഗന്  രഫരാഴരാണന്.   1957-ടലേ  വത്തിരമേരാചന  സമേരേസം,

1960-കളുടടെ  അവസരാനതത്തില്  രകരേളസം  രേരാഷ്ട്രശയ  അസത്തിരേതയത്തില്

ആടെത്തിയലേഞ്ഞരപ്പെരാള്  അചദ്യുതരമേരനരാടന  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരാകത്തി  മുന്നണത്തി

രേരാഷ്ട്രശയതത്തിനന് പുതത്തിയ മുഖസം ടകരാടുതതന്, തുടെങ്ങത്തിയ കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിടലേരാടക വളടരേ

വലേത്തിയ  പങരാണന്  മുസശസം  ലേശഗന്  വഹെത്തിചതന്.  ബരാബറത്തി  മേസ്ജേത്തിദന്  തകര്ന്നരപ്പെരാള്

രകരേളതത്തിടന  മേതസദൗഹെരാര്ദ്ദേ  പരാരേമരേദ്ധ്യസം  അരേകത്തിട്ടുറപ്പെത്തികരാന്  ലേശഗന്
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ആത്മരാര്ത്ഥമേരായത്തി  പ്രവര്തത്തിച്ചു.  ശശമേരാന്  എ.  ടക.  ആനണത്തികന്

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരാകരാന്രവണത്തി  തത്തിരൂരേങ്ങരാടെത്തിടയന്ന  മുസശസം  ലേശഗത്തിടന  രകരാട്ട

വത്തിട്ടുടകരാടുത്തു.  ഒരു  ഘട്ടതത്തിലസം  മുസശസം  ലേശഗന്  അനര്ഹെമേരായതന്  ഒന്നുസംതടന്ന

രനടെത്തിയത്തിട്ടത്തില.  വത്തിട്ടുവശഴ്ചരയരാടടെയസം  സദൗഹെരാര്ദ്ദേപരേമേരായസം  മേതനത്തിരേരപകത

നത്തിലേനത്തിര്തരാനരാണന്  ലേശഗന്  എന്നുസം  ശമേത്തിചതന്.  അതറത്തിയരാന്  ഇദൗ  ടകരാവത്തിഡന്

കരാലേടത കരാരേദ്ധ്യസം മേരാത്രടമേടുതരാല് മേതത്തിയരാകുസം.  ധരാരേരാളസം ആളുകള് ടകരാവത്തിഡന്

മേഹെരാമേരാരേത്തി മൂലേസം മേരേണമേടെഞ. നരാനരാജേരാതത്തിമേതസരേരായ അവരുടടെ മൃതരദഹെങ്ങള്

അടെകസം  ടചയ്യുന്നതത്തിനരായത്തി  മുമത്തിലണരായത്തിരുന്നതന്  യതന്  ലേശഗത്തിടന  'ടടവറന്

ഗരാര്ഡ്സന്'  മേരാത്രമേരായത്തിരുന്നു.  ഇദൗ  കരാരേദ്ധ്യസം  നമ്മള്  എലരാ  സലേങ്ങളത്തിലസം

കണതരാണന്. പ്രവരാസത്തികള്  വത്തിഷമേസം അനുഭവത്തിചരപ്പെരാടഴലരാസം അവരുടടെ ജേരാതത്തിയസം

മേതവസം  രവര്തത്തിരേത്തിചല  ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.  സഹെരായടമേതത്തിചതന്.  വത്തിരദശ

രേരാജേദ്ധ്യങ്ങളത്തിടലേയസം  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേതടന്നയസം  ഭരേണരാധത്തികരാരേത്തികള്

പലേകരാരേദ്ധ്യങ്ങള്കരായസം  ആശയത്തിചതന്  ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.-ടയയരായത്തിരുന്നു.

ഇതരേസം സനര്ഭങ്ങളത്തില് രകരാടെത്തികണകത്തിനന്  രൂപയരാണന്  അവര് പത്തിരേത്തിടവടുതന്

ടചലേവഴത്തിചതന്.  ഇരപ്പെരാഴുസം  അവര്  അതന്  തുടെര്ന്നുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.
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'ടടബത്തു  റഹെന് മേ  (Baithu  Rahma)'  എന്ന  ലേശഗത്തിടന  ഭവന  നത്തിര്മ്മരാണ

പദ്ധതത്തിപ്രകരാരേസം  മൂവരായത്തിരേതത്തിലേധത്തികസം  ഭവനങ്ങളരാണന്  നത്തിര്ദ്ധനരേരായ

നരാനരാജേരാതത്തിമേതസര്കന് നത്തിര്മ്മത്തിച്ചു നല്കത്തിയതന്. അതന് നല്കരാനുള്ള മേരാനദണ്ഡസം

ജേരാതത്തിരയരാ,  മേതരമേരാ,  രേരാഷ്ട്രശയരമേരാ  ആയത്തിരുന്നത്തില.  ഇങ്ങടനടയലരാസം  ടചയ്യുന്ന

മുസശസം ലേശഗത്തിടന രപരേത്തിലേരാണന്  നത്തിങ്ങള് വര്ഗ്ഗശയത ആരരേരാപത്തിക്കുന്നതന്.   മുസശസം

നരാമേധരാരേത്തികളരായ  രനതരാകള്  അധത്തികരാരേതത്തിടന  ഉന്നതപദവത്തികളത്തില്

എത്തുന്നതത്തിനന് മേരതതരേ ഇന്തെദ്ധ്യതടന്ന വലേത്തിയ മേരാതൃക സൃഷത്തിചതരാണന്.  രഡരാ. എ.

പത്തി.  ടജേ.  അബ്ദുള്  കലേരാസം,  സകശര്  ഹുടടസന്,  ഫക്രുദ്ദേശന്  അലേത്തി  അഹെമ്മദന്

എന്നത്തിവടരേരാടക  അധത്തികരാരേതത്തിടന  ഉന്നതപദവത്തികളത്തിരലേയന്  എതത്തിയവരുസം

മേരതതരേതസ്വതത്തിടന  കരാവലേരാളുകളരായത്തി  പ്രവര്തത്തിചവരുമേരാണന്.  മുസശസം  ലേശഗന്

യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടലേ രേണരാസം കകത്തിയരായതത്തിനരാല് അതത്തിരനതരായ ഒരു അധത്തികരാരേ

പങരാളത്തിതസം  ഉണരായത്തിരേത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുസം.  അതത്തില്  ആരുസം  രവവലേരാതത്തി

ടകരാരള്ളണ  കരാരേദ്ധ്യമേത്തില.   ഇരപ്പെരാള്  ഇദൗ  പുകമേറ  സൃഷത്തിക്കുന്നതന്  ഞങ്ങളുടടെ

അഖത്തിരലേന്തെദ്ധ്യരാ  ജേനറല്  ടസക്രട്ടറത്തി  ശശ.  കുഞ്ഞരാലേത്തിക്കുട്ടത്തി  സരാഹെത്തിബന്

രകരേളതത്തിരലേയന്  വരുന്നതുമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടരാണന്.  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  രസവനസം
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രകരേളതത്തില്  ആവശദ്ധ്യമേരാടണന്നന്  ആദരേണശയനരായ  പരാണകരാടെന്  ടടഹെദരേലേത്തി

ശത്തിഹെരാബന്  തങ്ങള്കന്  രതരാന്നത്തിയതുടകരാണരാണന്  രകരേളതത്തിരലേയന്  മേടെങ്ങത്തിവരേരാന്

പറഞ്ഞതന്.   അതത്തിടനപ്പെറത്തി  എടന്തെലരാമേരാണന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞണരാകത്തിയതന്?

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരാവരാനരാണന്  ശശ.  ടക.  കുഞ്ഞരാലേത്തിക്കുട്ടത്തി  ഇവത്തിടടെ  വരുന്നടതന്നന്

പറഞ. മുസശസം ലേശഗന് മേതരേത്തിക്കുന്ന എലരാ മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലസം  വത്തിജേയത്തിചരാല്രപ്പെരാലസം

അതത്തിനന്  കഴത്തിയത്തിടലന്നന്  എലരാവര്ക്കുമേറത്തിയരാസം.  ഇനത്തി  അഥവരാ  യ.ഡത്തി.എഫന്.

അരദ്ദേഹെടത  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരാകത്തിയരാല്  എന്തെരാണന്  കുഴപ്പെസം?  മുമന്  മേഹെരാനരായ

സത്തി.  എചന്.  മുഹെമ്മദന്  രകരായ  ഇവത്തിടടെ  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തിട്ടത്തിരല;

ടക.  അവകരാദര്ക്കുട്ടത്തി  നഹെ  ഇവത്തിടടെ  ഉപമുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തിട്ടത്തിരല;  ആ

അവസരേങ്ങളത്തില് എടന്തെങത്തിലസം വര്ഗ്ഗശയത ഇവത്തിടടെ ഉണരാരയരാ; അവര്ടകതത്തിടരേ

എടന്തെങത്തിലസം  തരേതത്തിലള്ള  വര്ഗ്ഗശയത  ആര്ടകങത്തിലസം  പറയരാന്

സരാധത്തിക്കുരമേരാ? ... (ബഹെളസം).... മുഖദ്ധ്യമേനത്തി കരസരേയത്തില് ആര്ക്കുസം ഇരേത്തികരാനുള്ള

അവകരാശമുണന്,  ശശ.  ടക.  കുഞ്ഞരാലേത്തിക്കുട്ടത്തിയരായരാലസം   ശശമേരാന്  എ.  ടക.

ആനണത്തി, ശശ. രേരമേശന് ടചന്നത്തിതലേ, ശശ. ഉമ്മന്ചരാണത്തി എന്നത്തിവരേത്തിലേരാരേരായരാലസം

അവത്തിടടെ  ആ കരസരേയത്തില് ഞങ്ങള് തടന്നയരായത്തിരേത്തിക്കുസം  ഇരേത്തിക്കുക എന്നുകൂടെത്തി
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ഞരാനത്തിവത്തിടടെ  പറയകയരാണന്.  അടന്നരാന്നുമേത്തിലരാതത്തിരുന്ന  വരാദസം

ഇരപ്പെരാടഴങ്ങടനയണരായത്തി?   ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-ടയ  സഹെരായത്തികരാന്  രവണത്തി

മേരാത്രമേരാണത്തിതന്.   ലേശഗത്തിടന രേരാഷ്ട്രശയസം  രനടരേ  വരാ  രനടരേ  രപരാ  എന്നുള്ളതരാണന്,

അതലരാടത  മേടറരാന്നുമേത്തില,  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്കന്  മുഴുവനുസം  ഇതറത്തിയരാസം.

അടുത  നത്തിയമേസഭരാ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെരാകുരമരാരഴയ്ക്കുസം  നമ്മുടടെ  നരാട്ടുകരാടരേ  പലേ

തട്ടുകളത്തിലേരാകത്തി എങ്ങടന കുറചന്  രവരാട്ടുണരാകരാടമേന്നരാണന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ. (എസം)

രനരാക്കുന്നതന്.

ശശ  .    പത്തി  .    ടെത്തി  .    രതരാമേസന്:  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട അസംഗസം മുസശസം ലേശഗത്തിടന മേരതതരേ

നത്തിലേപരാടുകടള ഉയര്തത്തികരാണത്തിക്കുകയരാണരലരാ.  രകരേളതത്തില് കുപ്രസത്തിദ്ധമേരായ

തലേരശ്ശേരേത്തി കലേരാപസം ഉണരാകരാനുള്ള കരാരേണങ്ങളുടടെ  അടെത്തിസരാന കരാരേണസം അന്നന്

സത്തി.  എചന്.  മുഹെമ്മദന് രകരായ  ആഭദ്ധ്യന്തെരേ  മേനത്തിയരായരപ്പെരാള്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.യടെകസം

എതത്തിരേരായത്തി  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)   അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ട  വര്ഗ്ഗശയ  കരാര്ഡത്തിടന  അനന്തെരേ

ഫലേമേരായത്തിരുന്നുടവന്നുള്ള കരാരേദ്ധ്യസം അങ്ങയടടെ ശദ്ധയത്തില്ടപ്പെട്ടത്തിട്ടുരണരാ?

ശശ  .    മേഞ്ഞളരാസംകുഴത്തി  അലേത്തി:  സര്,  അങ്ങന്  ഇകരാരേദ്ധ്യസം  ഒരേത്തികല്  ഇദൗ

നത്തിയമേസഭയത്തില്തടന്ന പറഞ്ഞതരാണന്,  അന്നന് ആ കരാരേദ്ധ്യസം സൂചത്തിപ്പെത്തിച പുസ്തകസം
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ചൂണത്തികരാണത്തിചത്തിരുന്നു.  അതത്തിനുരശഷസം  ഞരാന്  ആ  പുസ്തകസം  പരേതത്തിടയടുതന്

വരായത്തിച്ചു. വളടരേ കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി അങ്ങന് പറഞ്ഞതത്തിരനരാടെന് ഞരാന് രയരാജേത്തിക്കുകയരാണന്.

അടുത  നത്തിയമേസഭരാ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെരാകുരമരാരഴയ്ക്കുസം  നരാട്ടുകരാടരേ

എങ്ങടനടയങത്തിലസം  പലേ  തട്ടുകളത്തിലേരാകത്തി  കുറചന്  രവരാട്ടന്

എങ്ങടനയണരാകരാടമേന്നരാണന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനരാക്കുന്നതന്.  ഭത്തിന്നത്തികരാനുസം

ഭത്തിന്നത്തിപ്പെത്തികരാനുസം  വളടരേ  എളുപ്പെമേരാണന്.  പരക  ടതരാട്ടടുത്തുള്ള  നത്തിയമേസഭരാ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുവടരേ  മേരാത്രമേല  നമ്മുടടെ  ജേശവത്തിതസം  എരന്നരാര്കണസം.

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകള്  വരുസം  രപരാകുസം,  അതത്തിനപ്പുറസം  നമ്മുടടെ  മേകള്കന്

സമേരാധരാനരതരാടടെ  ഇവത്തിടടെ  ജേശവത്തികണസം.  അതത്തിനരായത്തി  വര്ഗ്ഗശയ

വത്തിരദസ്വഷമേത്തിലരാത,  വത്തിഭരാഗശയതയത്തിലരാത  സരാമൂഹെദ്ധ്യ  സമ്പ്രദരായസം

നത്തിലേനത്തില്കണസം.  അതത്തിനന്  രപരാറരലേല്പ്പെത്തിക്കുന്ന  യരാടതരാന്നത്തിടനയസം  രകരേള

സമൂഹെസം  പത്തിന്തുണയത്തില.  തുടെര്ഭരേണടമേന്നതന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഒരു  വദ്ധ്യരാരമേരാഹെസം

മേരാത്രമേരാണന്,  അടതരാരേത്തികലസം  നടെകരാന്  രപരാകുന്നത്തില.  ഇതത്തിരനകരാള്

ഭൂരേത്തിപകതത്തില്  തത്തിരേത്തിച്ചുവരുടമേന്നന്   നത്തിങ്ങള്  ഇരപ്പെരാള്  പറയന്നുണരാകരാസം,

ടവയത്തിറന് ആനന് സശ.  രേണ്ടുമൂന്നന് മേരാസരമേയള, ഒരു സസംശയവമേത്തില,  യ.ഡത്തി.എഫന്.
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വളടരേ വലേത്തിയ ഭൂരേത്തിപകരതരാടുകൂടെത്തി അധത്തികരാരേതത്തില് വരുസം.  ഞരാന് ഈ നനത്തി

പ്രരമേയടത എതത്തിര്ക്കുന്നു.

ശശ  .    എസം  .    നദൗഷരാദന്:  സര്,  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനതത്തിരനലള്ള  ഇദൗ

നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞരാന്  പത്തിന്തുണയകയരാണന്.  രകരേളതത്തിടന  ഉജേസ്വലേമേരായ

ഉയത്തിര്ടതഴുരന്നല്പ്പെത്തിടന ചരേത്തിത്രപരേമേരായത്തി അടെയരാളടപ്പെടുതത്തിയ നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന

പ്രസസംഗമേരാണന്  ഇവത്തിടടെ  നടെന്നതന്.  ഇദൗ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനസം  ടകരാവത്തിഡന്

മേഹെരാമേരാരേത്തികരാലേതന്  രകരേളസം രലേരാകരതരാടെന് വത്തിളത്തിച്ചുപറയന്ന വത്തിജേയഗരാഥയരാണന്.

പ്രതത്തിസനത്തികളുടടെ  അപരായച്ചുഴത്തികളത്തില് നത്തിന്നുസം എങ്ങടനയരാണന് ഒരു ജേനകശയ

സര്കരാര് നരാടെത്തിടന ഉണര്വ്വത്തിടന ഉത്തുസംഗതകളത്തിരലേയന് വത്തിളത്തിച്ചുണര്ത്തുന്നടതന്നന്

രലേരാകതത്തിനന്  കരാണത്തിച്ചുടകരാടുത  പരാഠപുസ്തകമേരാണന്  ഇദൗ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന

പ്രസസംഗസം.  കഴത്തിഞ്ഞ  നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷകരാലേമേരായത്തി  രകരേളസം

ഭരേത്തിച്ചുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന   സഖരാവന്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയടന  രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള

ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ  മുന്നണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്  നടെപ്പെരാകത്തിയ  ജേനരകമേ-

വത്തികസന-രസവന പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  ജേനങ്ങള് നല്കത്തിയ അസംഗശകരാരേമേരാണന്

കഴത്തിഞ്ഞ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകളത്തില്,  അതന്  പഞരായതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകളത്തില്
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മേരാത്രമേല,  കഴത്തിഞ്ഞ  കരാലേങ്ങളത്തില്  നടെന്ന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകളത്തിടലേരാടക

രകരേളതത്തിടലേ ജേനങ്ങള് ഇടെതുപക ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ മുന്നണത്തിടയ പത്തിന്തുണയരാന്

തയ്യരാറരായതന്.  ഇദൗ   നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷകരാലേവസം  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങടള

മേറന്നുടകരാണന്,  ഭരേണതത്തിനന്  ഇടെരങരാലേത്തിട്ടന്  നുണപ്രചരാരേങ്ങള്  നടെതത്തി

ഭരേണപ്രവര്തനങ്ങടള  പ്രതത്തിരരേരാധത്തിചന്,  ജേനങ്ങള്കന്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണരാക്കുന്ന

പ്രവര്തനങ്ങളരാണന്  പ്രതത്തിപകസം  ടചയടകരാണത്തിരുന്നടതങത്തില്  എലരാ

പ്രതത്തിസനത്തികടളയസം  പ്രതത്തിരരേരാധത്തിച്ചുടകരാണ്ടുസം  അതത്തിടന  അതത്തിജേശവത്തിച്ചുടകരാണ്ടുസം

നരാടെത്തിടന  വത്തികസനതത്തിനുസം  രകമേതത്തിനുസംരവണത്തി  ടചയ്ത  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്

രകരേളതത്തിടലേ ജേനങ്ങള്കന് നന്നരായത്തി  രബരാദ്ധദ്ധ്യമുണന്.  രബരാദ്ധദ്ധ്യമേത്തിലരാതതന്  ഒരു

കൂട്ടര്കന്  മേരാത്രമേരാണന്,  അതന്  ഇവത്തിടുടത  പ്രതത്തിപകതത്തിനുമേരാത്രമേരാണന്.

ഒരന്നരാരേരണരാ  രമേഖലേയത്തില്  മേരാത്രമേരാരണരാ,  സമേസ്ത  രമേഖലേകളത്തിലസം,  ഓരരേരാ

വകുപ്പുസം,  എലരാ  മേനത്തിമേരാരുസം  അവര്കന്  ടകരാടുതത്തിട്ടുള്ള  ഉതരേവരാദത്തിതസ്വങ്ങള്

സ്തുതദ്ധ്യര്ഹെമേരായ തരേതത്തില് പ്രവര്തത്തിച്ചു മുരന്നറത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. അതത്തിനന്

ടമേരാതതത്തില്  രനതൃതസ്വസം  ടകരാടുത്തുടകരാണന്,  ഇദൗ  ഭരേണതത്തിടന  കദ്ധ്യരാപ്റന്

സഖരാവന്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്  ഇന്നന്  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുടടെ  മേനസത്തിടന
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കദ്ധ്യരാപ്റനരായത്തി മേരാറത്തിയ ചരേത്തിത്രമേരാണന് നമ്മുടടെ മുമത്തിലള്ളതന്.

ആരരേരാഗദ്ധ്യസം,  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസസം,  വദ്ധ്യവസരായസം,  പശ്ചരാതലേസം,  കരാര്ഷത്തികസം,

ടപരാതുവത്തിതരേണ  സമ്പ്രദരായസം  തുടെങ്ങത്തിയ  സമേസ്തരമേഖലേയത്തിലസം  ഒരു  നരാടെന്

എങ്ങടനയരായത്തിരേത്തികണസം;  എങ്ങടനയള്ള  ജേനതയരായത്തിരേത്തികണസം  ഒരു

നരാട്ടത്തിലണരാരകണതന്? ആരരേരാഗദ്ധ്യമുള്ള, വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസമുള്ള, കത്തിടെപ്പെരാടെമുള്ള, പട്ടത്തിണത്തി

ഇലരാത ഒരു ജേനതയരാണന്  ഇന്നന്  രകരേള ജേനത.  ഒരാഖത്തി,  നത്തിപ,  മേഹെരാപ്രളയസം,

കരാലേവര്ഷടകടുതത്തി,  ടകരാരറരാണ  ഇതരായത്തിരുന്നു  കഴത്തിഞ്ഞ  കരാലേഘട്ടസം.

അതത്തിടനടയലരാസം  പ്രതത്തിരരേരാധത്തിചന്,  ഈ  പ്രതത്തിസനത്തിഘട്ടങ്ങളത്തിടലേലരാസം  പരുന്തെന്

റരാഞരാന്  വരുരമരാള്  തള്ളരകരാഴത്തി  തടന  കുഞങ്ങടള   ചത്തിറകത്തിനടെത്തിയത്തില്

ഒളത്തിപ്പെത്തിചന്  സസംരേകത്തിക്കുന്നതുരപരാടലേ  ഒരാഖത്തിയടടെയസം  നത്തിപയടടെയസം

ടകരാരറരാണയടടെയസം  പ്രളയതത്തിടനയസം  കരാലേവര്ഷടകടുതത്തിയടടെയസം  ഈ

കരാലേഘട്ടതത്തില്  ജേനങ്ങടള  ടനരഞരാടുരചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന്  സസംരേകത്തിചന്,  അവരുടടെ

മേകള്കന് പഠത്തികരാന് സ്ക്കൂള് നത്തിര്മ്മത്തിച്ചു,  അവര്കന് ചത്തികത്തിതത്തികരാന് ആശുപത്രത്തി

നത്തിര്മ്മത്തിച്ചു  ടകരാടുത്തു,  അവര്കന്  കത്തിടെകരാന്  കത്തിടെപ്പെരാടെമുണരാകത്തിടകരാടുത്തു,

അവര്കന്  പട്ടത്തിണത്തിയത്തിലരാടത ജേശവത്തിക്കുവരാന് രറഷന്,  കത്തിറന്  എന്നത്തിവ ടകരാടുതന്
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ഈ  രകരേള  ജേനതടയ   സസംരേകത്തിചന്  നത്തിര്തത്തിയ  ഭരേണമേരാണന്  കഴത്തിഞ്ഞ

നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷകരാലേമേരായത്തി   നടെന്നുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  ആരരേരാഗദ്ധ്യ

വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ  രമേഖലേകളത്തില്  മേരാത്രമേരാരണരാ;  പശ്ചരാതലേരമേഖലേയത്തിലസം

രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങളു ടടെ  സസ്വപ  പദ്ധതത്തികടളലരാസം  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാകത്തിയ

അവരുടടെ  സസ്വപതത്തില്രപരാലമേത്തിലരാതത്തിരുന്ന  പദ്ധതത്തികള്

പ്രവൃതത്തിപഥതത്തിടലേതത്തിച  ഭരേണമേരാണന്  സഖരാവന്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയടന

രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  ഭരേണസം.  പ്രതത്തിപകതത്തിനരാടക  ഒരു  സസ്വപടയ  മേരാത്രടമേ

അറത്തിയ.  അവര് അതത്തിടന പത്തിറടകയരാണന്.  പരക,  രകരേളതത്തിടലേ ജേനങ്ങളു ടടെ

സസ്വപങ്ങടളക്കുറത്തിചന് അറത്തിയരാവന്ന ഭരേണസം അവര്കന് സസ്വപസം രപരാലസം കരാണരാത

കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  അവര്ക്കുരവണത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയ  ഭരേണമേരാണന്.  ടഗയത്തില്  സപപ്പെന്

സലേന്  പദ്ധതത്തി  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഉരപകത്തിച്ചുടവന്നുമേരാത്രമേല  അതന്

നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന്രവണത്തി  പരേത്തിശമേത്തിചരപ്പെരാള്  അതത്തിടനതത്തിരേരായത്തി  സമേരേമുണരാകത്തി

അതത്തിടന ഇലരാതരാകരാന്  ഇവത്തിടടെ  ടഗയത്തില് സപപ്പെന്  സലേന് പദ്ധതത്തി  രവണ

എന്നന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച  യ.ഡത്തി.എഫന്.  രനതൃതസ്വടത  അതത്തിജേശവത്തിച്ചുടകരാണന്  ആ

പ്രവൃതത്തി  ഇവത്തിടടെ  പൂര്തശകരേത്തിച്ചു.  അവര്കന്  സഹെത്തികത്തില;  കുറസം  പറഞ്ഞത്തിട്ടന്
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കരാരേദ്ധ്യമേത്തില.  ടഗയത്തില് സപപ്പെന് സലേന് പദ്ധതത്തി പ്രവൃതത്തിപഥതത്തില് എതത്തികരാന്

കഴത്തിയത്തിടലന്നരാണന് അവര് കരുതത്തിയത്തിരുന്നടതങത്തില് അതന് യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാകത്തിയതന്

ഈ  ഭരേണമേരാണന്.  നരാഷണല്  സഹെരവയടടെ  വത്തികസനസം  നടെകത്തിടലന്നന്

പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചന്  ഉരപകത്തിച പദ്ധതത്തി   പ്രവൃതത്തിപഥതത്തില് എതത്തിച ഭരേണമേരാണന്.

അതുരപരാടലേതടന്ന  നത്തിരേവധത്തി  സബപരാസുകള്,  എടന  മേണ്ഡലേസം  ഉള്ടപ്പെടുന്ന

ടകരാലസം  സബപരാസന്  ഉള്ടപ്പെടടെ  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാകരാന്  കഴത്തിഞ്ഞതന്  ഈ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന ഭരേണരനട്ടസം തടന്നയരാണന്.  ആ സബപരാസുകള് മേരാത്രമേരാരണരാ,

കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസസം ഉത്ഘരാടെനസം ടചയ്യടപ്പെട്ട സവപ്പെത്തിന്  - കുണന്നൂര് പരാലേങ്ങള്

ഉള്ടപ്പെടടെ,  ഇടതലരാസം  ആര്ക്കുരവണത്തിയരാണന്?  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുടടെ

ആവശദ്ധ്യങ്ങളറത്തിഞ്ഞന്  അവരുടടെ  പ്രതശകകളറത്തിഞ്ഞന്  അതുമേനസത്തിലേരാകത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുടന്നരാരു  ഭരേണമേരാണന്  സഖരാവന്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയടന

രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  ഭരേണസം.  ഇവര്  എന്തെരാണന്  ടചയടകരാണത്തിരുന്നതന്?  ഇവര്

സസ്വപസം  കണ്ടുടകരാണത്തിരുരന്നരാ?   സസ്വപപദ്ധതത്തികളരായ  ടഗയത്തില്,  നരാഷണല്

സഹെരവ,  പരാലേങ്ങള്,  സഫ  ഒരാവറുകള്.   രകരേളതത്തിടലേ  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ

രമേഖലേയത്തില്  പരാവടപ്പെട്ടവടന  മേകള്  പഠത്തിക്കുന്ന  സ്കൂളുകള്  സഹെടടെകരായത്തി
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ഡത്തിജേത്തിറല്  ലേരാബുകളുള്ള  സസംവത്തിധരാനതത്തിരലേകന്  മേരാറുടമേന്നന്  ആരുസം  സസ്വപസം

കണത്തില.  ഇവത്തിടെടത  സമന്നടന  മേകടളകരാള്  ടമേചടപ്പെട്ട  നത്തിലേയത്തില്

വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസസം ടചയ്യരാനുള്ള അവകരാശസം  പട്ടത്തിണത്തിപരാവങ്ങളുടടെ മേകള്ക്കുമുടണന്നന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിഞടകരാണന്  അതത്തിനുരവണത്തിയള്ള  സദൗകരേദ്ധ്യങ്ങളുണരാകത്തി  ടകരാടുക്കുക

എന്നുള്ളതന്  തടന  കടെമേയരാണന്,  ഉതരേവരാദത്തിതസ്വമേരാണന്,  കര്തവദ്ധ്യമേരാടണന്നന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയടന്നരാരു  ഗവണ്ടമേനന്  ഇവത്തിടടെ  ഉളളതുടകരാണരാണന്  ഇന്നന്

രകരേളതത്തിടലേ  സ്കൂളുകടളലരാസം  സഹെടടെകരായത്തി  മേരാറത്തിയതന്.  അതുരപരാടലേതടന്ന

ആശുപത്രത്തികളത്തില്  സരാധരാരേണകരാരേനന്  ടമേചടപ്പെട്ട  ചത്തികത്തിതരാസദൗകരേദ്ധ്യങ്ങള്

ലേഭദ്ധ്യമേരാകത്തി  ടകരാടുക്കുക  എന്നുള്ളതന്  തങ്ങളുടടെ  ഉതരേവരാദത്തിതസ്വമേരാടണന്നന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിടഞ്ഞരാരു  ഗവണ്ടമേന്റുണരായതുടകരാണരാണന്  രകരേളതത്തിടലേ

ആശുപത്രത്തികടളലരാസംതടന്ന  മേത്തികവത്തിടന  രകന്ദ്രങ്ങളരായത്തി  മേരാറത്തിയതന്.

പരാവടപ്പെട്ടവനന് കത്തിടെകരാന് കത്തിടെപ്പെരാടെമുണരാകത്തി ടകരാടുക്കുക, അവനന് തലേ ചരായരാന്

കത്തിടെപ്പെരാടെമുണരാകത്തി  ടകരാടുക്കുക  എന്നുള്ളതുസം   സമ്പൂര്ണ്ണ  പരാര്പ്പെത്തിടെ

സസംസരാനമേരാകത്തി  രകരേളടത  മേരാറ്റുകടയന്ന  ലേകദ്ധ്യരതരാടടെയമേരാണന്  സലേഫന്

മേത്തിഷന് വഴത്തി  ഈ ഗവണ്ടമേനന്  പ്രവര്തത്തിച്ചു ടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  ഇതത്തിടനലരാസം
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ആപ്പെന്  അടെത്തിക്കുന്ന  പണത്തിയരായത്തിരുന്നരലരാ  അവത്തിടടെ  ഉണരായത്തിരുന്നതന്.

പരാവടപ്പെട്ടവടന കത്തിടെപ്പെരാടെസംരപരാലസം ഇലരാതരാക്കുന്നതത്തിനന്  രവണത്തിയത്തിട്ടരല സലേഫന്

മേത്തിഷന് പദ്ധതത്തിടകതത്തിരേരായള്ള ദുഷ്പ്രചരേണങ്ങളുമേരായത്തി  ഇവര്  ഇറങ്ങത്തിപുറടപ്പെട്ടതന്.

അതത്തിനുള്ള മേറുപടെത്തി ജേനസം ടകരാടുത്തുകഴത്തിഞ. വടെകരാരഞരേത്തി ഉള്ടപ്പെടടെ ഇരപ്പെരാള്

ആരരേരാടടെരാപ്പെമേരാണന്?  വടെകരാരഞരേത്തിയത്തിടലേ  ജേനപ്രതത്തിനത്തിധത്തി  ഇരപ്പെരാള്  കയ്യുസം

കരാലമേത്തിട്ടടെത്തിക്കുകയരാണന്.  ആ  പദ്ധതത്തി  എങ്ങടനടയങത്തിലടമേരാന്നന്

പൂര്തശകരേത്തികണടമേന്നന് ഈ സഭയത്തില് പറഞ്ഞതരല, ഞങ്ങള് ഈ പദ്ധതത്തികന്

എതത്തിരേല,  എതത്തിരേല,  എതത്തിരേല എന്നന് ആണയത്തിടുന്ന സത്തിതത്തിവത്തിരശഷമുണരായത്തി.

രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  അവര്കന്  പരാഠസം  നല്കുകയരാണന്,  അവടരേ

പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്.  കഴത്തിഞ്ഞ തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ സരാപനങ്ങളത്തിരലേകന് നടെന്ന

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  എന്തെരാണന്  കണതന്?  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെരാകുന്ന  യദ്ധഭൂമേത്തിയത്തില്

കരേചരേണങ്ങള്  അറന്  രേക്തസം  വരാര്ടന്നരാഴുകത്തി  മേരേണരാസന്നയത്തില്  കത്തിടെക്കുന്ന

അവസയത്തിലേരാണന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  പരാണത്തി രലേരാറത്തി കയറത്തിയ മേരാകരാചത്തി തവളയടടെ

മുകളത്തില് ടെത്തിപ്പെര് രലേരാറത്തി കയറത്തിയ അവസയത്തിലേരാണന് ഇന്നന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഇവത്തിടടെ

ഇരപ്പെരാള്  ഒരാരരേരാരുതരുസം  ഏതമേത്തിടുകയരാണന്.  ഞരാന്  വത്തിരദശത്തുരപരായത്തി
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അങ്ങടന  പ്രസസംഗത്തിചത്തിട്ടത്തിലരാടയന്നന്  ഏതമേത്തിടുന്നു.  കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസസം

ശശ.  വത്തി.  എസന്.  ശത്തിവകുമേരാര്  പറയന്നതുരകട്ടു  ഞരാന്  അങ്ങടനടയരാന്നുസം  ഒരു

കുറവസം ടചയ്തത്തിട്ടത്തില എന്നന്. ആരുടടെ കൂടെരാരേമേരാണന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഇന്നന് ജേയത്തിലേത്തില്

കത്തിടെക്കുന്നു.   നത്തിങ്ങള്  സസ്വര്ണ്ണകടെതന്,  സസ്വര്ണ്ണകടെതന്  എന്നുപറയരമരാള്

സസ്വര്ണ്ണതട്ടത്തിപ്പെന്  നടെതത്തിയതന്  ആരേരാണന്?  നത്തിരകപകരുടടെ  രകരാടെത്തികണകത്തിനന്

രൂപ തട്ടത്തിടചടുത്തുടകരാണന് ജേയത്തിലേത്തിനകത്തുരപരായ   ശശ.  എസം.  സത്തി.  കമേറുദ്ദേശടന

കകത്തുവചത്തിട്ടരാണന്  ഈ  പ്രസസംഗസം  നടെത്തുന്നതന്.  ലേജയത്തിരല  യ.ഡത്തി.എഫന്.

നത്തിങ്ങള്കന്;  ഇവത്തിടടെ  രനരേടത  പരേരാമേര്ശത്തിചതുരപരാടലേ  കമത്തി  ഇലരാടത

എങ്ങടന  പരാലേസം  പണത്തിയരാടമേന്നന്  ടതളത്തിയത്തിചന്  കമത്തികകതരായത്തി  കമത്തി  അഴത്തി

എണ്ണുന്ന  ശശ.  വത്തി.  ടക.  ഇബരാഹെത്തിസം  കുഞ്ഞത്തിടന  കൂടടെ  നത്തിര്തത്തിടകരാണരാണന്

ഇവരുടടെ  വര്തമേരാനസം.  അരേ  ഏകര്  ഇഞത്തി  ക കൃഷത്തി  നടെതത്തി  രകരാടെത്തികള്

സമരാദത്തിക്കുന്നു.  ശശ. പത്തി. ടക. കുഞ്ഞരാലേത്തിക്കുട്ടത്തി സസ്വര്ണ്ണകചവടെസം നഷടമേന്നരാണന്

പറഞ്ഞതന്.  സസ്വര്ണ്ണകചവടെസം  നഷമേരായത്തിരപ്പെരായതുടകരാണരാണന്  നത്തിരകപകര്കന്

പണസം  തത്തിരേത്തിച്ചുടകരാടുകരാന്  കഴത്തിയരാതത്തിരുന്നതന്  എന്നരാണന്.  അരപ്പെരാള്

സസ്വര്ണ്ണകചവടെസം നഷസം, ഇഞത്തി കചവടെസം ലേരാഭസം എന്ന പുതത്തിയ ടമേരതഡന് നമുകന്
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കരാണത്തിച്ചുതന്നു;  അവരുടടെ  കൂടെരാരേമേരല  ഇതന്.  പരയ്യരാളത്തി  എകന്പ്രസന്,  ശശമേതത്തി

പത്തി.  ടെത്തി.  ഉഷടയക്കുറത്തിചന്  നമ്മള്  രകട്ടത്തിട്ടുണന്.  പരക  ഇരപ്പെരാള്  പുതത്തിടയരാരു

എകന്പ്രസന്  ഇറങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണന്,  തൃകരാകരേ  എകന്പ്രസന്  അതരാണന്  ഇന്നന്  രകരേളസം

കണ്ടുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  മേരാരേരതരാണ്  ഒരാട്ടരതകരാള്  ഒളത്തിമത്തികത്തില്

ടകരാണ്ടുരപരായരാല്  സപ്രസന്  വരാങ്ങത്തിക്കുന്ന  തരേതത്തിലള്ള  ഒരാട്ടമേരാണന്

തൃകരാകരേയത്തില് കണതന്. ഇവരുടടെ കൂടെരാരേമേരാണതന്. കഴത്തിഞ്ഞ തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ഏലേസംകുളസം  പഞരായതന്  ജേയത്തിചതന്  എങ്ങടനടയന്നരാണന്

ശശ.  മേഞ്ഞളരാസംകുഴത്തി  അലേത്തി  പറഞ്ഞതന്.  ഏലേസംകുളതന്  എട്ടുസം  എട്ടുസം  പതത്തിനരാറന്

സശറരാണന്  അവത്തിടടെ  ആടകയള്ളതന്.  അതത്തിടലേ  എട്ടന്  സശറത്തില്  ഒരു  സശറന്

ടവല്ഫയര്  പരാര്ട്ടത്തിയരാണന്.  നറുടകടുപ്പെത്തിലേരാണന്  അതന്  കത്തിട്ടത്തിയതന്.  ടവല്ഫയര്

പരാര്ട്ടത്തിടയ കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചതുടകരാണരാണന്  ഞങ്ങള്കതന്  കത്തിട്ടത്തിയടതന്നന്  പറയരാനുള്ള

ആര്ജവസം ശശ. മേഞ്ഞളരാസംകുഴത്തി അലേത്തി കരാണത്തികരണ. എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന് എട്ടന്

സശറന്,  രകരാണ്ഗസത്തിനുസം  ലേശഗത്തിനുസം  ടവല്ഫയര്  പരാര്ട്ടത്തിക്കുസംകൂടെത്തിയരാണന്  എട്ടന്.  

എന്നത്തിട്ടുസം നറുടകടുപ്പെത്തിലേരാണന് അതന് കത്തിട്ടത്തിയതന്.

നത്തിലേമ്പൂര് മുനത്തിസത്തിപ്പെരാലേത്തിറത്തി ചരേത്തിത്രതത്തിലേരാദദ്ധ്യമേരായത്തി എല്.ഡത്തി.എഫന്. പത്തിടെത്തിച്ചു.
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മേലേപ്പുറസം  ജേത്തിലയത്തിടലേ  നത്തിലേമ്പൂരേത്തില്  മുസശസം  ലേശഗത്തിനന്  ഒടരേരാറ  സശറ്റുരപരാലമേത്തില.

രകരാണത്തി  ചത്തിഹ്നതത്തില്  മേതരേത്തിച  മുഴുവന്  രപരുസം  പരേരാജേയടപ്പെട്ടു.  അതരാണന്

നത്തിലേമ്പൂരേത്തില്  സസംഭവത്തിചതന്.  നമ്മുടടെ  ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ  പത്തി.  ടക.  ബഷശറത്തിടന

പഞരായതന്,  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  ഭരാരേദ്ധ്യ  പഞരായതന്  പ്രസത്തിഡനരായത്തിരുന്ന

പഞരായതന്  ഇന്നന്  ആരേരാണന്  ഭരേത്തിക്കുന്നതന്?  ശശ.  ഉമ്മന്  ചരാണത്തിയടടെ

പഞരായതന്,  ശശ.  രേരമേശന്  ടചന്നത്തിതലേയടടെ  പഞരായതന്  ആരേരാണന്

ഭരേത്തിക്കുന്നതന്?  ഇദൗ  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യസം  തത്തിരേത്തിചറത്തിയണസം.  നത്തിങ്ങള്  സസ്വപടയക്കുറത്തിചന്

പറഞടകരാണത്തിരേത്തിക്കുരമരാള്  ജേനങ്ങളുടടെ  സസ്വപടതക്കുറത്തിച്ചുതടന്നയരാണന്

ഞങ്ങള്  ചത്തിന്തെത്തിക്കുന്നതന്.  അവ  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാക്കുന്നതത്തിനുരവണത്തിയള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളരാണന്  ഞങ്ങളുടടെ  മേനസത്തിലള്ളതന്.  തശര്ചയരായസം  കഴത്തിഞ്ഞ

കരാലേങ്ങരളകരാള്  സമേരാനതകളത്തിലരാത  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളുമേരായത്തി

മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.   ഇടതലരാസം  വന്നത്തിട്ടുസം  ഇവര്

പഠത്തികരാന് തയ്യരാറല എന്നുള്ളതത്തിടന ടതളത്തിവരല;  ഇവത്തിടടെ സഭരാനരാഥടനതത്തിടരേ,

ആദദ്ധ്യസം ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മുഖദ്ധ്യമേനത്തി രേരാജേത്തിവയണടമേന്നുപറഞ്ഞരാണന് ഇവര് സമേരേസം

തുടെങ്ങത്തിയതന്.  അതുകഴത്തിഞ്ഞന് രഡരാ. ടക. ടെത്തി.  ജേലേശല് എന്നരാകത്തി. മേറന്നുരപരാരയരാ;
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മേറന്നുരപരാകുന്നടതന്തെരാണന്? 

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്:  തരാങളുടടെ സമേയസം കഴത്തിഞ.

ശശ  .    എസം  .    നദൗഷരാദന്:   സര്,  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  രേരാജേത്തിവയണസം.

ഫുട്ബരാള് കമേനറത്തി രപരാടലേയരായത്തിരുന്നരലരാ.  ദരാ വരുന്നു, രദ വരുന്നു, മുഖദ്ധ്യമേനത്തി

ഏതരാനുസം  നത്തിമേത്തിഷങ്ങള്കകസം...,  ഫുട്ബരാള്  കമേനറത്തിരപരാടലേ

പറഞടകരാരണയത്തിരുന്നു. എന്നത്തിട്ടന് എന്തെന് സസംഭവത്തിച്ചു? ഒരു ചുക്കുസം സസംഭവത്തിചത്തില.

രകരേളതത്തിടന  കരുതനരായ,  പ്രത്തിയങരേനരായ  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുടടെ

കദ്ധ്യരാപ്റനരായ  സഖരാവന്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയടന  രരേരാമേതത്തില്  ടതരാടെരാന്രപരാലസം

ഇവത്തിടെടത ഒരു അരനസ്വഷണ ഏജേന്സത്തിക്കുസം കഴത്തിഞ്ഞത്തില.

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്:  കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ.....

ശശ  .    എസം  .    നദൗഷരാദന്:   സര്,  ഇവത്തിടടെ  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-ടയ

ഉപരയരാഗടപ്പെടുതത്തിടകരാണന്  അവരുടടെ  ടടകകളത്തിലള്ള  ആയധങ്ങളരായ

എന്.ടഎ.എ.,  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.,  ഇ.ഡത്തി.,  സത്തി.  &  എ.ജേത്തി.,  കസസംസന്  ഉള്ടപ്പെടടെ

ഉപരയരാഗടപ്പെടുതത്തി   രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുടടെ  രകമേതത്തിനുസം  നരാടെത്തിടന

വത്തികസനതത്തിനുമേരായത്തി  മുരന്നരാട്ടന്  ടപരായ്ടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന,  രലേരാകതത്തിടന
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ടനറുകയത്തില്  രകരേളതത്തിടന  മേരാനസം  വരാരനരാളമുയര്തത്തിയ,  അതത്തിനന്  രനതൃതസ്വസം

ടകരാടുത്തുടകരാണന്  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്ന  ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി

ഗവണ്ടമേനത്തിടന ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യടടെ ടടകകളത്തിലള്ള ആയധങ്ങളരായ അരനസ്വഷണ

ഏജേന്സത്തികടള  ഉപരയരാഗടപ്പെടുതത്തി  തകര്കരാന്  പരേത്തിശമേത്തിചരപ്പെരാള്  അതത്തിനന്

ചൂട്ടുപത്തിടെത്തിച,  കൂട്ടുനത്തിന്ന  യ.ഡത്തി.എരഫ.,  രകരേളതത്തിടലേ  പ്രബുദ്ധരേരായ  ജേനങ്ങള്

അവരുടടെ  കയ്യത്തിലള്ള  രവരാട്ടന്  എന്ന  വജരായധമുപരയരാഗത്തിചന്  അതത്തിടനടയലരാസം

പ്രതത്തിരരേരാധത്തിച  ചരേത്തിത്രമേരാണന്.  അതരാണന്  കഴത്തിഞ്ഞ  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

സരാപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നരാസം  കണതന്.  ആ  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യസം

തത്തിരേത്തിചറത്തിയണടമേന്നുപറഞടകരാണന് ഇദൗ നനത്തിപ്രരമേയടത അനുകൂലേത്തിച്ചുടകരാണന്

ഞരാന് നത്തിര്ത്തുന്നു.

ശശ  .    മേരാതദ്യു  ടെത്തി  .    രതരാമേസന്:   സര്,  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞരാന്

അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു.  എലരാ  കലേണര്  വര്ഷവസം  ആദദ്ധ്യടത  സരമ്മളനസം

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗരതരാടുകൂടെത്തി

ആരേസംഭത്തികണടമേന്നുസം  അതത്തിടനത്തുടെര്ന്നന്  ആ  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി

രരേഖടപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രരമേയസം  സഭയത്തില്  അവതരേത്തിപ്പെത്തികണടമേന്നുമുള്ളതന്
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ഭരേണഘടെനരാ  വദ്ധ്യവസയരാണന്,  കശഴ്വഴകമേരാണന്.  2011-ടലേ  ശശ.  ഉമ്മന്ചരാണത്തി

സര്കരാര്  അധത്തികരാരേതത്തില്  വന്നതത്തിനുരശഷമുള്ള  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗവസം

അതത്തിനന് നനത്തി രരേഖടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രരമേയവസം ഞരാന് ഓര്ക്കുകയരാണന്.  അന്നന് ആ

പ്രരമേയസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്  ഇന്നടത  പ്രതത്തിപകരനതരാവസം  അന്നന്

ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റുമേരായത്തിരുന്ന  ശശ.  രേരമേശന്  ടചന്നത്തിതലേയരാണന്.

അരദ്ദേഹെസം അന്നന് ആ പ്രസസംഗതത്തില് ഉദൗന്നത്തിപ്പെറഞ്ഞ ഒരു കരാരേദ്ധ്യസം "Manifesto is

our Bible, Manifesto is our Geetha, Manifesto is our Quran”എന്നരാണന്.

ഇസംഗശഷത്തിലേരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  അന്നന്  ആ  വരാചകസം  പറഞ്ഞതന്.  'ഞങ്ങളുടടെ

ടടബബത്തിളുസം   ഗശതയസം   ഖുറരാനുസം  ഇദൗ  മേരാനത്തിടഫരസരാ  ആണന്'  എന്നന്

പറഞടകരാണരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.  ഞരാന്  ആ  പ്രസസംഗസം

പ്രതത്തിപകടത  ഒരു  കകത്തിരനതരാടവന്ന  നത്തിലേയത്തില്  ഇവത്തിടടെയത്തിരുന്നന്

രകട്ടതരാണന്.  അതത്തിനുരശഷസം  ആ  പ്രകടെനപത്രത്തിക,  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന

മേരാനത്തിടഫരസരാ  ഒന്നന്  തുറന്നുരനരാകരാന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  രനതരാകള്കന്  അന്നന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരുരന്നരാ?  600  വരാഗരാനങ്ങള് മേരാനത്തിടഫരസരായത്തില് പറഞ്ഞതത്തില്  573

എണ്ണസം  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയതത്തിനുരശഷമേരാണന്  ഞങ്ങള്  നത്തില്ക്കുന്നടതന്നന്   ഇവത്തിടടെ
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കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  ഞങ്ങള്  പറയന്നു.  ഇനത്തിയള്ള  സമേയതന്  ഞങ്ങള്  അതന്

നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുസം.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  അവരുടടെ  ടടബബത്തിളുസം  ഗശതയസം  ഖുറരാനുമേരായത്തി

വത്തിരശഷത്തിപ്പെത്തിച  മേരാനത്തിടഫരസരായത്തില്  പറഞ്ഞ  എത്ര  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്

നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിടയന്നന്  ഞരാന്  രചരാദത്തിക്കുന്നത്തില. എത്ര  വരാഗരാനങ്ങള്

ഉണരായത്തിരുന്നുടവടന്നങത്തിലസം  ഓര്ത്തുപറയരാന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  കഴത്തിയരമേരാ?

അവത്തിടടെ  വദ്ധ്യതദ്ധ്യസ്തമേരായ  ഒരു  കരാഴ്ചപ്പെരാടെന്,  ജേനങ്ങരളരാടെന്  എന്തെന്  വരാഗരാനങ്ങള്

പറഞ്ഞന്  അധത്തികരാരേതത്തില്  വരന്നരാ  ആ  വരാഗരാനങ്ങള്  ഒടന്നരാന്നരായത്തി

നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി,  ഏറവസം  കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  ഇനത്തിയള്ള  സമേയതന്  ബരാകത്തിയള്ള  27

കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്കൂടെത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുടമേന്നന്  ജേനങ്ങളുടടെ  മുമത്തില്

ഉറപ്പുനല്കത്തിടകരാണരാണന്  ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി  സര്കരാര്

മുരന്നറത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സരാപന

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകളത്തില്  വമത്തിച  രതരാല്വത്തി  അവര്ക്കുണരായത്തി.  അവരേതന്

അസംഗശകരേത്തിക്കുന്നു. അതത്തില് എനത്തികന് സസംതൃപ്തത്തിയണന്.  പരക അവര് പറയന്നതന്

എന്തെരാണന്?  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സരാപന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  കഴത്തിഞ്ഞരപ്പെരാള്

ഞങ്ങള് ഉഷരാറരായത്തി, ഞങ്ങള് പ്രവര്തനസജരേരായത്തി, ആ രതരാല്വത്തിയത്തില്നത്തിന്നന്
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പരാഠമുള്ടകരാണ്ടുടകരാണന്  നത്തിയമേസഭരാ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിരലേയന്  ഞങ്ങള്

തയ്യരാടറടുതന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു,  ഞങ്ങള്  നല  രേശതത്തിയത്തില്  പ്രവര്തത്തികരാന്

രപരാകുകയരാണന്. അങ്ങടന നല രേശതത്തിയത്തില് പ്രവര്തത്തിചത്തിട്ടന് വല കരാരേദ്ധ്യവമുരണരാ?

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകളത്തില് പ്രചരേണങ്ങളത്തിലൂടടെ കത്തിട്ടുന്ന പ്രസസംഗങ്ങളുസം സരനശങ്ങളുമേല

ജേനങ്ങള് സസ്വശകരേത്തിക്കുന്നതന്. ജേനങ്ങള്കന് അവരുടടെ മുമത്തിലള്ള അനുഭവങ്ങളരാണന്

പ്രധരാനസം. ആ അനുഭവങ്ങള് കഴത്തിഞ്ഞ കരാലേടത യ.ഡത്തി.എഫന്. സര്കരാരുമേരായത്തി

ഇരപ്പെരാഴടത ഇടെതുപക ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി സര്കരാരേത്തിടന പ്രവര്തനങ്ങടള

തട്ടത്തിച്ചുരനരാകത്തിടകരാണരാണന്  ജേനങ്ങള്  വത്തിലേയത്തിരുത്തുന്നതന്.  2011  മുതല്  2016

വടരേ  ഇദൗ  സസംസരാനസം  ഭരേത്തിച  സര്കരാര്  എടന്തെരാടക  ടചയ,  എടന്തെരാടക

ടചയ്തത്തില എന്നുള്ള വത്തിശദരാസംശങ്ങളത്തിരലേയന് ഞരാന് ഇരപ്പെരാള് രപരാകുന്നത്തില. പരക,

2016-ടലേ  അവസയത്തിരലേയന്  ഇദൗ  നരാടെന്  തത്തിരേത്തിടക  രപരാകരാന്  രകരേളതത്തിടലേ

ടപരാതുസമൂഹെസം,  ഒരു  ശരേരാശരേത്തി  രകരേളശയന്  ഇഷടപ്പെടുന്നത്തില  എന്ന

തത്തിരേത്തിചറത്തിടവങത്തിലസം  നത്തിങ്ങള്ക്കുണരാകണസം.  അതുടകരാണന്  ജേനങ്ങടള

സസംബനത്തിചന്  അവടരേ  നത്തിയനത്തിക്കുന്ന,  നയത്തിക്കുന്ന  പ്രധരാനടപ്പെട്ട  വത്തികരാരേസം

അവരുടടെ  അനുഭവങ്ങളരാണന്.  അനുഭവങ്ങള്  എണ്ണത്തിടയണ്ണത്തി  പറയരാന്
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നത്തിരേവധത്തിയണന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ആ  കരാലേഘട്ടങ്ങളത്തില്,  പ്രരതദ്ധ്യകത്തിചന്  അന്നടത

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തിരുന്ന ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ ഉമ്മന് ചരാണത്തി ഉപരയരാഗത്തിചത്തിരുന്ന രേണന്

വരാക്കുകളുണന്.  ഞങ്ങളുടടെ ഗവണ്ടമേനത്തിടന മുഖമുദ  രേണന് കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിലേരാടണന്നന്

അവര്  പറഞടകരാണത്തിരുന്നതരാണന്.  ഒന്നന്,  വത്തികസനസം.  രേണന്,  കരുതല്.

വത്തികസന കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തില് യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  ഇദൗ ഗവണ്ടമേന്റുമേരായത്തി

എടന്തെങത്തിലസം  തരാരേതമേദ്ധ്യമുരണരാ?  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനന്  ഉരപകത്തിച്ചുകളഞ്ഞതുസം

നടെകത്തില,  അപ്രരാരയരാഗത്തികടമേന്നന്  പറഞ്ഞന്  മുദകുതത്തിയതുമേരായ  എത്രരയരാ

പദ്ധതത്തികള്  പുനരുജശവത്തിപ്പെത്തികരാന്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  കഴത്തിഞ.  അത്തിതടന

പട്ടത്തികയത്തിരലേയന്  ഞരാന്  രപരാകുന്നത്തില.  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  രനരേടതയള്ള

പ്രസസംഗങ്ങളത്തില്  പറഞ.  വത്തികസനരേസംഗതന്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

കരാലേഘട്ടരതകരാള് നല രറരാഡുകള്,  ടമേചടപ്പെട്ട  ആശുപത്രത്തികള്,  ടടഹെടടെകന്

കരാസുകള്,  ടമേചടപ്പെട്ട  ടപരാതുവത്തിതരേണ സമ്പ്രദരായസം,  കത്തിറ്റുകള്,  ടപരാതുരമേഖലേരാ

വദ്ധ്യവസരായങ്ങള് ലേരാഭകരേമേരാകുന്നു,  അങ്ങടന വത്തികസന രേസംഗതന് ഒരു തരാരേതമേദ്ധ്യ

പഠനതത്തിനന്  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  തയ്യരാറരാകുകയരാണന്.   ഞരാന്  മുരമ

പറഞ,  മേരാനത്തിടഫരസരാടയ  സസംബനത്തിചന്  അന്നടത  ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.
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പ്രസത്തിഡനന്  പറഞ്ഞ  കരാരേദ്ധ്യസം.  ആ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കരാലേഘട്ടതത്തിലടെനശളസം

അവരുടടെ  മുഖമുദടയന്നന്  പറഞ്ഞ  വത്തികസന  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തില്  ആ  ഗവണ്ടമേനന്

ടചയ്തതത്തിരനകരാള്  കൂടുതല്  ഞരാന്  പറയസം,  ടപരാതുസമൂഹെസം  പറയസം.  രകരേള

രൂപത്തികരേണതത്തിനന്  രശഷസം   ഇത്രമേരാത്രസം  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇദൗ

സസംസരാനത്തുണരായ  ഒരു  കരാലേഘട്ടമേത്തില.  രകരേളതത്തിടന  വത്തികസനതത്തിനന്,

വളര്ചയന് അടെത്തിതറയത്തിട്ടതന് ഒന്നരാമേടത ഇ.എസം.എസന്.  ഗവണ്ടമേനരാണന്.  ഇന്നന്

ടമേചടപ്പെട്ട ടപരാതുവത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ സമ്പ്രദരായസം ഉണരായതുസം മേറന് സസംസരാനങ്ങളുമേരായത്തി

തരാരേതമേദ്ധ്യടപ്പെടുത്തുരമരാള് ടപരാതുജേനരാരരേരാഗദ്ധ്യ രമേഖലേയത്തില് ടമേചടപ്പെട്ട നത്തിലേവരാരേസം

പുലേര്തരാന്  കഴത്തിയന്നതുടമേരാടക  ആ  അടെത്തിതറയത്തില്നത്തിന്നന്

ആരേസംഭത്തിചതരാടണങത്തിലസം ഇദൗ കരാലേഘട്ടതത്തില് നടെന്നത്ര രതരാതത്തില് ഒരു വത്തികസന

സമ്പ്രദരായസം  ഞങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റുകളുടടെ  കരാലേഘട്ടതത്തില്രപ്പെരാലസം

ഉണരായത്തിട്ടത്തില.  ഒരു തരാരേതമേദ്ധ്യവസം അതുമേരായത്തിട്ടത്തില.  കരുതല് ആ ഗവണ്ടമേനത്തിടന

കരാലേഘട്ടതത്തിലേരായത്തിരുരന്നരാ  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കരാലേഘട്ടതത്തിലേരാരണരാ

കൂടുതലള്ളതന്?  രകവലേസം  500  രൂപ  ടപന്ഷന്  18 മേരാസസം  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക

വരുതത്തിയത്തിട്ടരല  ആ  ഗവണ്ടമേനന്  രപരായതന്.  അതന്  1500  രൂപയരായത്തി
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എന്നുമേരാത്രമേല,  ഒറ  മേരാസടത  കുടെത്തിശ്ശേത്തികയമേത്തിലരാടത  വശടുകളത്തില്

എതത്തിച്ചുടകരാടുക്കുന്ന  കരുതലേരാണന്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്

നടെതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  കര്ഷകടരേ  കരുതുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.

പചകറത്തികന്  തരാങവത്തിലേ  നല്കുന്ന  തരേതത്തില്  നടെപടെത്തിടയടുത  ഒരു

ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.  കരുതലസം  വത്തികസനവസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേനത്തിരനകരാള്,  അവരുടടെ  മുഖമുദയരായത്തി  അവര്  പ്രസസംഗത്തിച്ചുനടെന്നതന്

ഏറവസം  നന്നരായത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയ  ഒരു  ഗവണ്ടമേനരാണന്  രകരേളതത്തിടലേ

ഇടെതുപക ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി ഗവണ്ടമേനന്.  വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുസം

നരാടെത്തിടന  വളര്ചയ്ക്കുസം  പണമേത്തിലരായ്മ  ഒരു  തടെസമേരാകരുടതന്നന്  തശരുമേരാനത്തിചന്

നടെപടെത്തികള്  സസ്വശകരേത്തിച  ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.  ഇരപ്പെരാള്  പലേ  രവദത്തികളത്തിലേരായത്തി

കത്തിഫ്ബത്തിടയ  സസംബനത്തിചന്  വത്തിമേര്ശനസം  ഉയര്തരാറുണന്.  വരായ്പടയടുതരാണന്

വത്തികസന  പദ്ധതത്തികള്  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്നതന്.  വരായ്പടയടുതരാല്  തത്തിരേത്തിചടെയരണ

എന്നരാണന്  രചരാദദ്ധ്യസം.  പ്രതത്തിപകസം  നത്തിരേന്തെരേമേരായത്തി  ഇദൗ  സഭയത്തിലസം  സഭയടടെ

പുറത്തുസം  ഉന്നയത്തിക്കുന്ന  പ്രശമേരാണത്തിതന്.  ഇവത്തിടടെ  നമ്മള്  എസം.എല്.എ.-മേരാരേരായത്തി

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട്ടന്  വരുരമരാള്  നത്തിയമേസഭരാ  ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തില്നത്തിന്നന്  നമുകന്
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വരാഹെനസം വരാങ്ങരാന് വരായ്പ  തരുന്നുണന്.  പണമുണരായത്തിട്ടന്  വരാഹെനസം വരാങ്ങത്തിയരാല്

രപരാരരേ?  എസം.എല്.എ.  എന്ന നത്തിലേയത്തിലള്ള നമ്മുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏറവസം

ഫലേപ്രദമേരായത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകണടമേങത്തില്  ആദദ്ധ്യ  മേരാസസം  മുതല്തടന്ന  നമുകന്

വരാഹെനസം  രവണസം.  അഡസ്വരാന്സന്  തരേത്തികയരാണന്.  അഡസ്വരാന്സന്  നമ്മുടടെ

ശമളതത്തില്നത്തിന്നന് തത്തിരേത്തിച്ചുപത്തിടെത്തിക്കുസം.  ഇദൗ കരാലേരാവധത്തി കഴത്തിയരമരാള് ആ വരായ്പ

വരായ്പയലരാതരായത്തി  മേരാറുസം,  വരാഹെനസം  നമ്മുരടെതരായത്തി  മേരാറുസം.  പരക  എസം.എല്.എ.

എന്ന നത്തിലേയത്തില് ഫലേപ്രദമേരായത്തി പ്രവര്തത്തികരാന് ഒരു വരാഹെനസം എസം.എല്.എ.-യന്

ആവശദ്ധ്യമേരായതുടകരാണന് നത്തിയമേസഭരാ ടസക്രരട്ടറത്തിയറന് ഞങ്ങള്കന് വരാഹെനതത്തിനന്

വരായ്പ  നല്കുന്നു,  തത്തിരേത്തിച്ചുപത്തിടെത്തിക്കുന്നു.  അതുടകരാണന്  ഇദൗ  അഞന്  വര്ഷകരാലേസം

എസം.എല്.എ.  എന്ന  നത്തിലേയത്തിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  വരാഹെനമേത്തിലരായ്മ  ഒരു

പ്രശമേല.  ഇതുരപരാടലേയരാണന്  നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തിടലേ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുസം.

അന്പതന് ടകരാലസം കഴത്തിഞ്ഞന് രറരാഡുകള് നത്തിര്മ്മത്തിചരാല് മേതത്തിരയരാ? പതന് ടകരാലസം

കഴത്തിഞ്ഞന്   കുടെത്തിടവള്ള പദ്ധതത്തികള് മേതത്തിരയരാ?  ഇന്നുള്ള ആളുകള്കന് ടവള്ളസം

രവരണ,   ടടവദദ്യുതത്തി  രവരണ?  അതന്  ഏറവസം  ഫലേപ്രദമേരായത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂടടെ  വരായ്പ  എടുതരാടണങത്തില്രപ്പെരാലസം  പണമേത്തിലരായ്മ  നമ്മുടടെ
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വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള്കന്  ഒരു  തടെസമേരാകരുടതന്ന

നത്തിര്ബനബുദ്ധത്തിരയരാടുകൂടെത്തി  പ്രവര്തത്തിച  ഗവണ്ടമേനരാണന്  രകരേളതത്തില്

കരാലേരാവധത്തി  പൂര്തത്തിയരാകരാന് രപരാകുന്നതന്.   മേരാനത്തിടഫരസരായത്തിടലേ കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്

മേരാത്രമേലരലരാ  ടചരയ്യണത്തി  വരുന്നതന്.  ടവള്ളടപ്പെരാകടത  രനരേത്തിടെരാടമേന്നന്

മേരാനത്തിടഫരസരായത്തില് പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തില, അതുടകരാണന് ഞങ്ങള് ടചയ്യത്തില എന്നരാരണരാ

ഗവണ്ടമേനന് പറഞ്ഞതന്? ടകരാവത്തിഡന് വന്നു, മേരാനത്തിടഫരസരായത്തിലേത്തിലരാതതുടകരാണന്

നടെപടെത്തി  എടുകരാതത്തിരുരന്നരാ?   നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തില്  എന്തെന്  ദുരേന്തെങ്ങളുണരായരാലസം

അവത്തിടടെ  ഇടെടപടുന്ന,  ഫലേപ്രദമേരായത്തി  നടെപടെത്തികള്  സസ്വശകരേത്തിക്കുന്ന  ജേനങ്ങടള

കരാത്തുസൂകത്തിക്കുന്ന സര്കരാരേരാണന്  എന്ന സുരേകത്തിതതസ്വരബരാധസം രകരേളതത്തിടലേ

ജേനങ്ങള്കന്  നല്കത്തിടകരാടുത  ഒരു  ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.  ഏറവസം  ടമേചടപ്പെട്ട

ക്രമേസമേരാധരാനനത്തിലേ  ടടകവരേത്തിച  സസംസരാനടമേന്നന്  ഇന്തെദ്ധ്യരാ  ടുരഡ  രകരേളടത

ടതരേടഞ്ഞടുക്കുരമരാള്  ഏതന്  ദുരേന്തെമുഖത്തുസം  തങ്ങടള  സസംരേകത്തിക്കുന്ന  ഒരു

സര്കരാരേരായത്തി  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്  സര്കരാരേത്തിടന

വശകത്തിക്കുകയരാടണന്ന  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യസം  നത്തിങ്ങള്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയണസം.

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സരാപനങ്ങളത്തിടലേ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  രതരാല്വത്തിടകരാണന്
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ഉഷരാറരായരാടലേരാന്നുസം ജേനങ്ങളുടടെ  ഇദൗ  അനുഭവങ്ങള്  മേരാറരാന്  രപരാകുന്നത്തിടലന്ന

തത്തിരേത്തിചറത്തിവന്  നത്തിങ്ങള്ക്കുണരാകണസം.  ജേനങ്ങള്  സര്കരാരേത്തിടനയസം

ഭരേണപകടതയസം  മേരാത്രമേല  വത്തിലേയത്തിരുത്തുന്നതന്,  പ്രതത്തിപകടതയസം

വത്തിലേയത്തിരുതരാന്  രശഷത്തിയള്ളവരേരാണന്  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്.

ഭരേണമേത്തികവത്തിടന  തത്തിളകസം  കുറയരാനുള്ള  കുല്സത്തിത  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്

പ്രതത്തിപകസം  നത്തിരേന്തെരേമേരായത്തി  ഇടെടപടുന്നുടയന്നതന്  ജേനങ്ങള്കന്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയരാന്

കഴത്തിയന്നുണന്.    ഒരുപടക  അതന്  പ്രതത്തിപകതത്തിടന  രജേരാലേത്തിയരായത്തിരേത്തികരാസം.

ഞങ്ങളുസം  പ്രതത്തിപകതത്തിരുന്നരപ്പെരാള്  സര്കരാരേത്തിനന്  അധത്തികസം  തത്തിളകസം

കത്തിട്ടരാതത്തിരേത്തികരാന്  ശമേത്തിചത്തിട്ടുണന്.  പടക,  ജേനങ്ങള്കന്  കത്തിരട്ടണ

രകമേപ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഗുണസം നഷടപ്പെടുതത്തികളയരാനുള്ള നടെപടെത്തികള് ഏറവസം

ഗൂഡമേരായത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്ന പ്രതത്തിപകമേരാണന്  രകരേളതത്തിരലേതന്  എന്നന്  ജേനങ്ങള്

വത്തിലേയത്തിരുതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  തത്തിളകസം

ഇലരാതരാകരാന്രവണത്തിയള്ള  ശമേസം  സസ്വരാഭരാവത്തികമേരായസം  പ്രതത്തിപകതത്തിനന്

ടചയ്യരാടമേങത്തിലസം  ഭരേണരനട്ടങ്ങള്  ഗുണരഭരാക്തരാകളത്തില്  എതരാതത്തിരേത്തികരാനുള്ള

പരേത്തിശമേമേരാണന് ഇരപ്പെരാള് കണതന്.  ഏറവസം അവസരാനസം ടടലേഫന് പദ്ധതത്തി.  രേണരേ
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ലേകരതരാളസം  വശടുകള്  പൂര്തശകരേത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  ശരേരാശരേത്തി  ഒരു  വശട്ടത്തില്

നരാലരപരുടണങത്തില്  പതന്  ലേകസം  ആളുകള്കന്  സുരേകത്തിതമേരായത്തി

കത്തിടെന്നുറങ്ങരാനുള്ള വശടുകള് നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  അവത്തിടടെയരാണന്  140  വശടുകടള

സസംബനത്തിചന്  പരേരാതത്തി  ഉയര്ന്നതന്.  ഞരാന്  അലസം  കണകന്  പഠത്തിചതുടകരാണന്

കണക്കുകൂട്ടത്തി രനരാകത്തി, 99.95  ശതമേരാനസം വശടുകടള സസംബനത്തിചന് പരേരാതത്തിയത്തില,

0.05 ശതമേരാനസം വശടുകടള സസംബനത്തിചന് പരേരാതത്തിയണരാകത്തി ടടലേഫന് പദ്ധതത്തിടയ

മുഴുവന്  തകര്ത്തുകളഞ്ഞന്  ജേനങ്ങള്കന്  അതത്തിടന  പ്രരയരാജേനസം

കത്തിട്ടരാതത്തിരേത്തികരാന്രവണത്തിയള്ള  പദ്ധതത്തികള്കരാണന്  ഇവര്

പരേത്തിശമേത്തിച്ചുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  ഇദൗ  പരേത്തിശമേങ്ങള്  സസ്വന്തെമേരായത്തി

വത്തിജേയത്തിപ്പെത്തിക്കുവരാന്  ആകത്തിടലന്ന  തത്തിരേത്തിചറത്തിവന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നുണന്.

അതുടകരാണരാണന്  രദശശയ  തലേതത്തില്  രേരാഷ്ട്രശയമേരായത്തി  ഭത്തിന്നദത്തിശയത്തില്

നത്തില്ക്കുന്നവരേരാടണങത്തില്രപ്പെരാലസം  രകരേള  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പ്രതത്തിച്ഛരായ

നശത്തിപ്പെത്തികരാന് അടലങത്തില് അതത്തിനപ്പുറരതയന് അതന് നടെത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങളുസം

രനട്ടങ്ങളുസം  ജേനങ്ങള്കന്  ലേഭത്തികരാതത്തിരേത്തികരാന്  അവര്  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-ടയയസം

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന ഏജേന്സത്തികടളയസം കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  പ്രളയ
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കരാലേതന്  സരാലേറത്തി  ചലേഞത്തിടന  എതത്തിര്തതരാരേരാണന്?  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യസം. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്: അങ്ങയടടെ സമേയസം അവസരാനത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.

ശശ  .    മേരാതദ്യു ടെത്തി  .    രതരാമേസന്:  ഒരു മേത്തിനത്തിറ്റുകൂടെത്തി,  ഇരപ്പെരാള് അവസരാനത്തിപ്പെത്തികരാസം.

ടവള്ളടപ്പെരാകകരാലേതന്  വത്തിരദശരേരാജേദ്ധ്യത്തുനത്തിന്നുസം  സഹെരായസം  വരാങ്ങരുടതന്നന്

പറഞ്ഞതരാരേരാണന്? യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യസം. ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മേനത്തിമേരാര്

വത്തിരദശത്തുരപരായത്തി സഹെരായസം വരാങ്ങരാരനരാ വത്തിഭവസം രശഖരേത്തികരാരനരാ പരാടെത്തിടലന്നന്

പറഞ്ഞതരാരേരാണന്?  മേനത്തിമേരാര്  ഭത്തികയരാചത്തികരാന്  രപരാകുന്നു  എന്നുപറഞ്ഞ  ഒരു

ബഹുമേരാനദ്ധ്യ  അസംഗസം  ഇവത്തിടടെയണന്.   ബത്തി.ടജേ.പത്തി.യസം  രപരാകരാന്  അനുമേതത്തി

നല്കത്തിയത്തിരുന്നത്തില.  എലരാ കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിലസം ഒരുമേത്തിച്ചുനത്തിന്ന ഇദൗ ഗവണ്ടമേനത്തിടന

എതത്തിര്കരാന്രവണത്തി ശമേത്തിക്കുകയരാണന്. കുരറ സമേരേങ്ങടള സസംബനത്തിചന് ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  പ്രതത്തിപകസം  വലേത്തിടയരാരു  സമേരേതത്തിരലേയത്തിറങ്ങത്തിതത്തിരേത്തിചരലരാ,  ആ

സമേരേതത്തിടന  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  എന്തെരായത്തിരുന്നു?  'പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്  രേരാജേത്തി

വയണസം'.  രേണരാഴ്ചടത സമേരേസം കഴത്തിഞ്ഞരപ്പെരാള് ഇവത്തിടടെയണരായത്തിരുന്ന പ്രതത്തിദത്തിന

രകരാവത്തിഡന്  രരേരാഗത്തികളുടടെ  എണ്ണസം  100-ല്  നത്തിന്നുസം  5000  ആയത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചു.
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അരപ്പെരാള്  പ്രതത്തിപകരനതരാവന് പറഞ, 'സമേരേസം ലേകദ്ധ്യസം കണ്ടു,  അതുടകരാണന്

ഞങ്ങള് സമേരേസം അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന് ' എന്നന്.  എന്നരാല് ശശ. പത്തിണറരായത്തി

വത്തിജേയന്  രേരാജേത്തി  വരചരാ?  ശശ.  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്  രേരാജേത്തി  വയണസം,

രഡരാ.  ടക.  ടെത്തി.  ജേലേശല് രേരാജേത്തി വയണസം എന്നരാവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടന് സമേരേസം ആരേസംഭത്തിചവര്

100-ല് നത്തിന്നുസം രകരാവത്തിഡന് രരേരാഗത്തികളുടടെ എണ്ണസം  5000  ആയത്തി വര്ദ്ധത്തിചരപ്പെരാള്

'സമേരേസം  ലേകദ്ധ്യസം  കണ്ടു,  സമേരേസം  അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു'  എന്നന്  പറഞ്ഞരപ്പെരാള്

ഭരേണപകടതയസം  ഗവണ്ടമേനത്തിടനയസം  വത്തിലേയത്തിരുത്തുന്നതുരപരാടലേതടന്ന

പ്രതത്തിപകതത്തിടനയസം വത്തിലേയത്തിരുത്തുന്ന പ്രബുദ്ധരേരായ ജേനതടയ ഉള്ടകരാള്ളുന്ന

ഒരു  നരാടെരാണന്   രകരേളടമേന്നതന്   മേറന്നുരപരാകരുതന്.   രേരാജേദ്ധ്യത്തുണരായ  പലേ

നടെപടെത്തികളത്തിലസം  വദ്ധ്യക്തമേരായ  രേരാഷ്ട്രശയ  ദത്തിശരാരബരാധരതരാടുകൂടെത്തി  ഇടെടപട്ട  ഒരു

മുന്നണത്തിയസം ഗവണ്ടമേന്റുമേരാണന് ഇദൗ സസംസരാനത്തുള്ളതന്.  രനരാട്ടന് പത്തിന്വലേത്തികല്

ഇദൗ  രേരാജേദ്ധ്യതത്തിടന  സമദ്ഘടെനടയ  തകര്ക്കുടമേന്നന്  ആദദ്ധ്യസം  പറഞ്ഞതന്

രകരേളമേരാണന്.  പദൗരേതസ്വ  രഭദഗതത്തി  നത്തിയമേസം  ടഫഡറല്  സസംവത്തിധരാനടതയസം

മേരതതരേതസ്വടതയസം  തകര്ക്കുടമേന്നന്  പറഞ്ഞന്  നത്തിലേപരാടടെടുതന്  അതത്തിനുരവണത്തി

ടതരുവത്തിലേത്തിറങ്ങരാന്  രവണത്തി  തയ്യരാറരായതന്  ഇടെതുപക
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ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തിയരാണന്.  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്  ഇന്നന്  ടകരാണ്ടുവന്നത്തിരേത്തിക്കുന്ന

പുതത്തിയ കരാര്ഷത്തിക നത്തിയമേങ്ങള് കര്ഷക വത്തിരുദ്ധമേരാടണന്നുള്ള നത്തിലേപരാടടെടുത

ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.  ജേനങ്ങടള സുരേകത്തിതമേരായത്തി  മുരന്നരാട്ടന്  നയത്തിക്കുന്ന,  നരാട്ടത്തില്

വത്തികസനസം ടകരാണ്ടുവരുന്ന, ജേനങ്ങടള സസംരേകത്തിക്കുന്ന, രകമേ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്ന,  സുവദ്ധ്യക്തമേരായ  രേരാഷ്ട്രശയ  നത്തിലേപരാടടെടുതന്  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്ന

ഇടെതുപക ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി രകരേളതത്തിടന രേരാഷ്ട്രശയസം തത്തിരുതത്തിക്കുറത്തികരാന്

രപരാകുകയരാണന്.   ഭരേണതുടെര്ച  ഉണരാകരാന്  രപരാകുന്നു  എന്നതന്  ഇദൗ  നരാടെന്

അസംഗശകരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്ന യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാടണന്നു പറഞടകരാണന് ഇദൗ പ്രരമേയടത

ഞരാന് അനുകൂലേത്തിക്കുകയരാണന്.

ശശമേതത്തി  ഷരാനത്തിരമേരാള്    ഉസന് മേരാന്:   സര്,  ഇദൗ  പ്രരമേയടത  ഞരാന്

ശക്തമേരായത്തി എതത്തിര്ക്കുകയരാണന്.

മേത്തി  .    ടചയര്മേരാന്:  ശശമേതത്തി  ഷരാനത്തിരമേരാള്  ഉസന് മേരാനന്  സശറത്തില്  ഇരുന്നന്

സസംസരാരേത്തികരാവന്നതരാണന്.

ശശമേതത്തി  ഷരാനത്തിരമേരാള്    ഉസന് മേരാന്:   സര്,  സശറത്തിലേത്തിരുന്നന്  സസംസരാരേത്തികരാന്

അനുവദത്തിചതത്തില്  ഞരാന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന്നു.   ഇവത്തിടടെ  ഇന്നടലേ  മുതല്
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നടെക്കുന്ന  പ്രസസംഗങ്ങള്  രകള്ക്കുരമരാള്  ചരേത്തിത്രതത്തിലേരാദദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടന്  ഒരു

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  രകരേളതത്തില്  നടെന്നതുരപരാടലേയരാണന്  രതരാന്നുന്നതന്.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മുഖദ്ധ്യമേനത്തിരപരാലസം പറയന്നതന്,  പഞരായതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന

വത്തിജേയസം നത്തിങ്ങള് കണത്തിരല എന്നരാണന്. പഞരായതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന വത്തിജേയസം

കണത്തിരല എന്നന് രചരാദത്തിക്കുന്നവരരേരാടെന് ഞങ്ങള്കന് രചരാദത്തികരാനുള്ളതന്, 2019-ടലേ

പരാര്ലേടമേനന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടലേ  വത്തിജേയസം  നത്തിങ്ങള്  കണത്തിലരായത്തിരുരന്നരാ

എന്നരാണന്?  അന്നന്  ധരാര്മ്മത്തികത  പറഞടകരാണന്  നത്തിങ്ങള്  ഏടതങത്തിലസം

തരേതത്തിലള്ള  പ്രസ്തരാവന  നടെതരാന്  തയ്യരാറരായത്തിരുരന്നരാ?   ശശ.  പത്തിണറരായത്തി

വത്തിജേയടന  രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്

ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഇടെസംപത്തിടെത്തിച  ഒരു  ഗവണ്ടമേനരാണന്,  അതത്തിനന്  യരാടതരാരു

സസംശയവമേത്തില. അതന് ഏതന് കരാരേദ്ധ്യതത്തിലേരാടണന്നന് മേനസത്തിലേരാകണസം. ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ

എന്രഫരാഴന്ടമേനന്  ഡയറകരററ്റുസം  കസസംസുസം  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.-ഉസം  അന്തെരാരേരാഷ്ട്ര

തലേതത്തിലള്ള  ഇനര്രപരാള്  രപരാലസം  വട്ടസംകറങന്ന  ഒരു  പ്രരദശമേരായത്തി

രകരേളതത്തിടന  തലേസരാനമേരായ  തത്തിരുവനന്തെപുരേടത  മേരാറത്തിടയടുതതത്തിനരാണന്

ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്   ചരേത്തിത്രതത്തില്  സരാനസം
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പത്തിടെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  ഇവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുരമരാള്,  ഇരപ്പെരാഴടത  രകരാവത്തിഡന്

കരാലേഘട്ടതത്തില്  ആരുടടെയസം  മുഖഭരാവങ്ങള്  കരാണരാന്  സരാധത്തികത്തില,  പടക

ടനഞത്തിടെത്തിപ്പെന്  നന്നരായത്തി  രകള്കരാസം.  പലേയരാളുകളുടടെയസം  വശടെത്തിടന വരാതത്തില്കല്

കസസംസന് നത്തില്ക്കുകയരാണന്,  പലേയരാളുകളുടടെയസം വശടെത്തിടന വരാതത്തില്കല് ഇ.ഡത്തി.

നത്തില്ക്കുകയരാണന്.  പലേരുടടെയസം  വശടെത്തിനകരതയന്  അവര്  കയറത്തിടചന്നത്തിരേത്തിക്കുന്നു

എന്നുള്ള പത്തിന്നരാമ്പുറ ചര്ചകളുസം  നരാട്ടത്തില് നടെക്കുന്നുടണന്നന് ഓര്മ്മടപ്പെടുത്തുവരാന്

ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്.  രകരേളതത്തിടന  ചരേത്തിത്രതത്തിലേരാദദ്ധ്യമേരായത്തി

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട്ട  ചത്തിലേ  ടകട്ടത്തിടെങ്ങളത്തില്  മേരാത്രസം  ഇടെത്തിമേത്തിന്നലണരായതന്  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന കരാലേഘട്ടതത്തിലേരല?  ആ ഇടെത്തിമേത്തിന്നലേത്തില് ചത്തിലേ സത്തി.സത്തി.ടെത്തി.വത്തി.

കദ്ധ്യരാമേറകളുസം  ടസര്വറുകളുസം  മേരാത്രസം  ടതരേഞപത്തിടെത്തിചന്  നശത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ടതന്  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കരാലേഘട്ടതത്തിലേരല?   ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്  അഴത്തിമേതത്തിയത്തില്

മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  രഡരാളര്  കടെതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം  സസ്വര്ണ്ണ

കടെതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം  അവയവകടെതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുമേടെകമുള്ള  വരാര്തകള്

വരുരമരാള്  എടന  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  സുഹൃത്തുകള്  പറയകയരാണന്  ഇദൗ  സര്കരാര്

ജേനങ്ങള്ടകരാപ്പെസം നത്തില്ക്കുകയരാടണന്നന്.  അഴത്തിമേതത്തിയത്തില് മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്ന
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ഇദൗ സര്കരാരേത്തിടന എത്രരയരാ ഉദരാഹെരേണങ്ങള് കഴത്തിഞ്ഞ ഏടറ ദത്തിവസങ്ങളരായത്തി

രകരേളതത്തിടലേ  ടപരാതു  സമൂഹെസം  ചര്ച  ടചയടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  കഴത്തിഞ്ഞ

കുരറ  നരാളുകളരായത്തി  ഏറവസം  കൂടുതല്  ദുരരേദ്ധ്യരാഗസം  ഉണരായത്തിട്ടുള്ള  രകരേളതത്തിടലേ

ടചറുപ്പെകരാരുടടെ സസംഘടെന ഏതരാടണന്നന് രചരാദത്തിചരാല് സങടെരതരാടുകൂടെത്തി ഞരാന്

പറയസം  അതന്   ഡത്തി.ടടവ.എഫന്.ടഎ.  ആടണന്നന്.  അതത്തിനുമുണന്  കരാരേണങ്ങള്.

ഏടതങത്തിലസം  തരേതത്തിലള്ള  രേരാഷ്ട്രശയ  ടചയ്തത്തികടള  നദ്ധ്യരായശകരേത്തിരകണത്തിവന്നരാല്

അതത്തില്  രേരാഷ്ട്രശയമുടണന്നന്  നമുകന്  മേനസത്തിലേരാകരാസം.  പടക  മേയക്കുമേരുന്നന്

രേരാജേരാകനരാടരേയസം  അന്തെരാരേരാഷ്ട്ര  മേയക്കുമേരുന്നന്  ബനമുള്ളയരാളുകടളരപ്പെരാലസം

നദ്ധ്യരായശകരേത്തിരകണ ഗതത്തിരകടെന് വന്നത്തിട്ടുള്ള ടചറുപ്പെകരാടരേ ഓര്ത്തുടകരാണന് ഞരാന്

ഇദൗ അവസരേതത്തില് ദുവഖസം രരേഖടപ്പെടുത്തുകയരാണന്. ഓരരേരാ ദത്തിവസവസം നടെക്കുന്നതന്

നമ്മള്  കണ്ടുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരല.  ടടെലേത്തിവത്തിഷന്  ചരാനലകളത്തില്  വന്നത്തിരുന്നന്

അന്തെരാരേരാഷ്ട്ര തലേതത്തില്  രഡരാളര്  കടെതന്  രകസത്തിലേടെകസം  ബനമുള്ളയരാളുകടള

നത്തിങ്ങള്  നദ്ധ്യരായശകരേത്തിക്കുരമരാള്  നത്തിങ്ങരളരാടെന്  പറയരാനുള്ളതന്,  അഭത്തിപ്രരായ

സസ്വരാതനദ്ധ്യതത്തിനുരവണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ  കരാലേങ്ങളത്തില്  സമേരേസം  ടചയ്ത  ആളുകളരാണന്

നത്തിങ്ങള്  എന്നരാണന്.   ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ  ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷത്തിടന
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രപ്പെരാടലേയള്ളവര്  ചങ്ങലേ  ടപരാട്ടത്തിചന്  പുറത്തുവരേരാന്  തയ്യരാറരാകണടമേന്നരാണന്

വത്തിനയപൂര്വ്വസം  എനത്തികത്തിവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തികരാനുള്ളതന്.  എന്തെരാണന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിലള്ളതന്?  എടന കയ്യത്തില് 2016, 2017, 2021 എന്നശ വര്ഷങ്ങളത്തിടലേ

പ്രസസംഗങ്ങളുണന്.   കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളത്തിടലേ  പ്രസസംഗങ്ങള്  പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല്,

അതത്തില്  രേണന്  മൂടന്നണ്ണസം  ഞരാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികരാസം,  2021-ടലേ  പ്രസസംഗതത്തിടലേ

61-ാാമേടത ഖണ്ഡത്തികയത്തില് പറയന്നതന്, മേതദ്ധ്യടതരാഴത്തിലേരാളത്തികളുടടെ പുനരേധത്തിവരാസ

പദ്ധതത്തിയരായ  പുനര്രഗഹെസം  2022-ല്  പൂര്തത്തിയരാക്കുടമേന്നരാണന്.  2017-ല്

ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തില് മേതദ്ധ്യടതരാഴത്തിലേരാളത്തി കുടുസംബങ്ങടള തശരേത്തുനത്തിന്നുസം

200 മേശറര് അകടലേയള്ള പ്രരദശങ്ങളത്തില് പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തി

ആവത്തിഷ്കരേത്തിക്കുടമേന്നന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചത്തിരുന്നു.  അതത്തില്  എടന്തെങത്തിലസം  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തികരാന്  കഴത്തിരഞ്ഞരാ?  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  2017-ല്  പറഞ,  കൂടുതല്

റശജേത്തിയണല് ഫത്തിഷറശസന് ടടെകത്തികല് സ്കൂളുകള് സരാപത്തിക്കുടമേന്നന്.  എടന്തെങത്തിലസം

നടെപടെത്തി  സസ്വശകരേത്തികരാന്  കഴത്തിരഞ്ഞരാ?  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  ഭരാരേതപ്പുഴ  രപരാലള്ള  ഒരു

പ്രധരാന നദശതടെടത പങരാളത്തിത സമേശപനതത്തിലൂടടെ ശരാസശയമേരായ കദ്ധ്യരാചന്ടമേനന്

ഏരേത്തിയ  പരേത്തിപരാലേനതത്തിനരായത്തി  ഏടറടുക്കുടമേന്നന്  2017-ല്  പറഞ്ഞത്തിരുന്നു.
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പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങള്  നടെതരാനുസം  ഇതുരപരാടലേയള്ള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്

ആവര്തത്തിചരാവര്തത്തിചന്  പറയരാനുസം  എളുപ്പെമേരാണന്.  പടക  യരാടതരാരു

കരാരേണവശരാലസം  ഇനത്തി  ഒരേത്തികലസം  ജേനങ്ങളുടടെ  മുന്നത്തില്  കള്ളതരേങ്ങള്

ടതളത്തിയത്തിപ്പെത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്കന്  മുരന്നരാട്ടുരപരാകരാന് കഴത്തിയത്തില എന്നുപറയരാന് ഞരാന്

ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്. 

നമ്മുടടെ നരാട്ടത്തിടലേ സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-ടന ഓരരേരാരരേരാ പ്രസസംഗങ്ങള് നമ്മള്

രകട്ടത്തിട്ടുണന്.   ടവടെത്തിയണ  വന്നരാല്  വത്തിരേത്തിമേരാറന്  കരാട്ടണടമേന്നന്  പരാവടപ്പെട്ട  പരാര്ട്ടത്തി

പ്രവര്തകരരേരാടെന് പറയസം.  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.-യടടെ കരാല്ടവട്ടസം കണരാല് ഇദൗ പരാര്ട്ടത്തി

കരാടസടുക്കുന്ന  രനതരാകനരാര്കന്  അരപ്പെരാള്  ടനഞ്ചുരവദന  വരുസം,  ഹെരാര്ട്ടന്

അറരാകന് വരുസം.  പത്തിടന്ന ആസംബുലേന്സത്തില് കയറത്തി ടടസറനത്തിട്ടന്  ടപടട്ടന്നുതടന്ന

തത്തിരുവനന്തെപുരേടത  ആശുപത്രത്തിയത്തിടലേത്തുസം.  ഇതുരപരാടലേയള്ള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്

എത്ര ദത്തിവസങ്ങളരായത്തി  നമ്മള് കരാണുന്നു.  അറസ്റ്റു ടചയ്തന്  രചരാദദ്ധ്യസം  ടചയ്യുടമേന്നന്

കരാണുരമരാള് -  രചരാദദ്ധ്യസം  ടചയടവന്നന്  ഇതുവടരേ  ആരുസം  അസംഗശകരേത്തിചത്തിട്ടത്തില-

ശശ.  എസം.  ശത്തിവശങര് അടെകസം കസസംസുമേരായത്തി കൂടെത്തികരാഴ്ച നടെത്തുന്നുടവന്നരാണന്

പറയന്നതന്.  അരദ്ദേഹെസം  ഇ.ഡത്തി.-യമേരായത്തി  കൂടെത്തികരാഴ്ച  നടെത്തുന്നുടവന്നന്
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പറയന്നവരരേരാടെന്  ഞരാന് രചരാദത്തികരട്ട,  ഇതരേതത്തിലള്ള ആളുകള് എന്തുടകരാണന്

മേരാനദ്ധ്യമേരായത്തി  ഒരു  രചരാദദ്ധ്യസം  ടചയ്യലേത്തിനുരപരാലസം  തയ്യരാറരാകരാടത  ഒളത്തിരചരാടുന്നു?

ഇടതലരാസം  രകരേളതത്തിടലേ  ടപരാതുസമൂഹെതത്തിനറത്തിയരാസം  എന്നുമേരാത്രസം  ഇദൗ

അവസരേതത്തില്  പറയരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്.  മേയക്കുമേരുന്നന്

രകസത്തിടലേരാടക  ഡത്തി.ടടവ.എഫന്.ടഎ.-കന്  ഒരു  നത്തിലേപരാടെത്തിരല;  ഒരു  യവജേന

സസംഘടെന എന്നുള്ള നത്തിലേയത്തില് അവര് അതത്തിടന നദ്ധ്യരായശകരേത്തിക്കുന്നവരേരാടണന്നന്

നമ്മളരാരുസം  കരുതുന്നത്തില.  പടക,   പലേ  ആളുകളുസം  IPC  511  ടസകനുകള്

അടരാകന്  ടചയ്യുന്ന  ആളുകടള  നദ്ധ്യരായശകരേത്തിക്കുന്നവരേരായത്തി   മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

ഇടതന്തെന് ഗതത്തിരകടെരാടണന്നന് നമ്മള് ആരലേരാചത്തിച്ചുരനരാകണസം. കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസസം

ഇവത്തിടടെ  ഒരു  ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ  അസംഗസം  പറയന്നതുരകട്ടു,  കര്ഷകര്  സമേരേസം

നടെത്തുന്നു,  ഇദൗ സമേരേടതടയരാടക അവരേരാണന്  നയത്തിക്കുന്നടതന്നന്.   ആരേരാണന്

ഇദൗ സമേരേടത നയത്തിക്കുന്നതന്; ആദദ്ധ്യമേരായത്തി ആരേരാണന് ഇദൗ സമേരേതത്തിനന് രനതൃതസ്വസം

ടകരാടുതതന്?  ഉതരരേന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  കര്ഷകര്ക്കുരവണത്തി  അവരുടടെ  ടരാകര്

സസ്വന്തെമേരായത്തി  ഓടെത്തിച്ചുടകരാണന്  കര്ഷക  സമേരേതത്തിനന്  തുടെകസം  കുറത്തിചതന്

ശശ.  രേരാഹുല്  ഗരാനത്തിയരാടണന്നന്  ഓര്മേടപ്പെടുതരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുന്നു.
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പഞരാബത്തില്  ഒരു  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  ഇദൗ  സമേരേങ്ങള്കന്  രനതൃതസ്വസം  ടകരാടുക്കുന്നു.

ശശ. അമേരേശനര് സത്തിസംഗന് ഏതന് പരാര്ട്ടത്തികരാരേനരാടണന്നന് നത്തിങ്ങള് ഒന്നന് അരനസ്വഷത്തിച്ചു

രനരാകണസം.   രകരേളതത്തില് നടെന്നുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന ടകരാള്ളയടടെ കണക്കുകള്

ഇനത്തിയസം  പറയരണരാ.   ഇവത്തിടടെ  ആരേന്  എന്തെന്  പറഞ്ഞരാലസം  ആവര്തത്തിക്കുന്നതന്

കത്തിഫ്ബത്തിയരാണരലരാ. കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ ടചലേവത്തിടനക്കുറത്തിടചരാന്നന് ആരലേരാചത്തികണസം,

2020  ടസപ്റസംബര്  മേരാസസം  വടരേ  46.5  രകരാടെത്തി  രൂപ  പരേസദ്ധ്യതത്തിനന്

ടചലേവരാകത്തിയരലരാ.  അതത്തില്നത്തിന്നന്  കുറടചങത്തിലസം  നൂറന്  മേശറര്

കടെല്ഭത്തിതത്തിടകട്ടുന്നതത്തിനന്  ഉപരയരാഗത്തികരാന്  നത്തിങ്ങള്കന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിലരലരാടയന്നരാണന്  ഞങ്ങള്കന്  രചരാദത്തികരാനുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള്

കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ രപരേത്തില് നടെതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതുസം ടടലേഫന് മേത്തിഷടന രപരേത്തില്

പറഞടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതുമേരായ കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് രകരാടെതത്തി പറയരമരാള് നമുടകരാരു

ഭയമുണന്.  കരാരേണസം,  ഇഷമേത്തിലരാത  വത്തിധത്തികള്  വരുരമരാള്  ആ

രകരാടെതത്തിയത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന്ന  ജേഡ്ജേത്തിമേരാര്ടകതത്തിടരേ  പ്രതശകരാത്മക  സമേരേസം  നടെതത്തി

നത്തിയമേവദ്ധ്യവസടയരപ്പെരാലസം  ടവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുന്നവരേരാണന്  ഇവത്തിടെടത

ഭരേണകര്തരാകള്.  അതത്തിനന്  എത്രരയരാ  ഉദരാഹെരേണങ്ങള് നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തിലണന്.
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ഇവത്തിടടെ  ഖരാദത്തി  രബരാര്ഡത്തിടന  ഒരു  ടസക്രട്ടറത്തികന്  ലേകങ്ങള്  ശമളമേരായത്തി

ടകരാടുക്കുകയരാണന്;  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  സസംസരാരേത്തിക്കുന്നത്തില.   അതുരപരാടലേതടന്ന

രപരാലേശസന് കദ്ധ്യരാനശനുകള് മുഴുവന് മേരാറത്തിടകരാണന് രപരാലേശസന് അരസരാസത്തിരയഷനന്

കയ്യയച്ചുടകരാടുതത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   'കമേത്തിഴ്ന്നുവശണരാല്  കരാല്പ്പെണസം'  എന്നന്

പറയന്നതുരപരാടലേ ഏടതരാരു പദ്ധതത്തിയടടെ പത്തിന്നത്തിലസം രകരാടെത്തികണകത്തിനന്  രൂപ

അഴത്തിമേതത്തി  നടെത്തുന്ന ഒരു ഗവണ്ടമേനരായത്തി  ഇദൗ ഗവണ്ടമേനന്  മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

ഇവത്തിടടെ പത്തിന്വരാതത്തില് നത്തിയമേനങ്ങള് വരുന്നു.  ഇദൗ സഭയത്തിലേത്തിലരാത, ജേയത്തിലേത്തില്

കത്തിടെക്കുന്ന ആളുകളുടടെടയരാന്നുസം രപരേന് പരേരാമേര്ശത്തികരാന് ഞരാന് ആഗഹെത്തിക്കുന്നത്തില.

പടക  നത്തിങ്ങള്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഇതരേതത്തിലള്ള  നത്തിയമേനങ്ങള്  നത്തിങ്ങളുടടെ

മേനസരാകത്തിടകങത്തിലസം  നദ്ധ്യരായശകരേത്തികരാന്  കഴത്തിയരമേരാടയന്നന്  ടനഞതന്

ടടകവച്ചുടകരാണന് ആരലേരാചത്തികണസം.  ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.  രതരാമേസത്തിടനയസം  ശശ.  വത്തി.

ഡത്തി.  സതശശടനയസം  പറഞപറഞ്ഞന്  ഇലരാതരാകരാനരാനുള്ള  ശമേസം  രേണന്

ദത്തിവസമേരായത്തി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫരാഷനരാണന്. അവരേരാരുസം ഓടെന് ടപരാളത്തിചന് സഭയത്തില്

വന്നവരേല.  വത്തിദദ്ധ്യരാര്ത്ഥത്തി, യവജേന രേരാഷ്ട്രശയതത്തിലൂടടെ കടെന്നുവന്നന് രകരേളതത്തിടലേ

ടപരാതുസമൂഹെതത്തിടന  അസംഗശകരാരേസം  ലേഭത്തിചത്തിട്ടുള്ള  ആളുകളരാണന്.  അവര്
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അന്തെരസരാടുകൂടെത്തി  ഇദൗ  നത്തിയസഭയത്തില്  വന്നുടകരാണന്   അരനസ്വഷണസം

നടെതണടമേന്നന്  പറയകയരാണന്.  നത്തിങ്ങള്  അഞ്ചു  വര്ഷമേരായത്തി

ഉന്നയത്തിച്ചുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിടലേരാന്നുസംതടന്ന  ഉറച്ചുനത്തില്കരാന്

കഴത്തിയരാടത  പുതത്തിയ  പുതത്തിയ  ആരരേരാപണങ്ങള്  ടകരാണ്ടുവന്നന്

നത്തിങ്ങള്ടകതത്തിടരേയള്ള  ആരരേരാപണങ്ങള്  ഇലരാതരാകരാന്  ശമേത്തിചരാല്

രകരേളതത്തിടലേ അരേത്തി ആഹെരാരേസം കഴത്തിക്കുന്ന ജേനങ്ങള് അതന് മേനസത്തിലേരാക്കുന്നടമേന്നന്

ഓര്മേടപ്പെടുതരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്.  ഒരു  നുണ  ആയത്തിരേസം  വട്ടസം

പറഞ്ഞരാല്  അതന്  സതദ്ധ്യമേരാകത്തിടലന്നന്  നത്തിങ്ങള്ക്കുമേറത്തിയരാസം  അതുരപരാടലേ

രകരേളതത്തിടലേ  ടപരാതുസമൂഹെതത്തിനുമേറത്തിയരാടമേന്നന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.   നമുകന്

അറത്തിയരാസം,  പരാലേതരായത്തി  രകസന്  എത്രരയരാ  തവണ  ചര്ച  ടചയ്തതരാണന്.   ആ

രകസത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്  ഒറയകരേസം  മേത്തിണ്ടുന്നത്തിലരലരാ.

രകസരനസ്വഷണതത്തിനന്  നത്തിരയരാഗത്തിചത്തിരുന്ന  സസംഘടത  രകരാടെതത്തി

മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു. കരാരേണസം, അതത്തില്  ഇരേയ്ടകരാപ്പെസം നത്തില്കരാന് ഗവണ്ടമേനത്തിനന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  വരാളയരാര് രകസന് എത്രരയരാ തവണ ഇവത്തിടടെ ചര്ച ടചയ്യടപ്പെട്ടു,

അതത്തിലസം  നത്തിങ്ങള്കന്  ഇരേയ്ടകരാപ്പെസം  നത്തില്കരാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  ഇദൗ
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രകസുകളത്തിടലേലരാസം  രകരാടെതത്തി  കൃതദ്ധ്യമേരായ  നത്തിലേപരാടുകടളടുതതുടകരാണ്ടുള്ള

നത്തിവൃതത്തിരകടുടകരാണരാണന് നത്തിങ്ങള് ഇരപ്പെരാള് അഭത്തിപ്രരായസം മേരാറ്റുന്നതന്.  കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസസം  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  വത്തിജേയടതക്കുറത്തിടചരാടക  പറയന്നതുരകട്ടു.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ഉദുമേ എസം.എല്.എ.  രപരാളത്തിസംഗന്  രസഷനത്തില് ടചന്നന് ഇടെതുപക

സഹെയരാത്രത്തികനരായത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉരദദ്ധ്യരാഗസരനരാടെന്,  കള്ളരവരാട്ടന്

ടചയ്യുന്നതത്തിടനതത്തിടരേ  നടെപടെത്തിടയടുക്കുകരയരാ  സസംസരാരേത്തിക്കുകരയരാ  ടചയ്തരാല്

കരാലടവട്ടുടമേന്നന്  പറയകയരാണന്.   ആ  രപരാളത്തിസംഗന്  ഓഫശസര്കന്  രപരാലേശസന്

സസംരേകണസം  ടകരാടുകണടമേന്നന്  ഞരാന്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിരനരാടെന്

ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുകയരാണന്.   ഇതുരപരാടലേ  നത്തിരേവധത്തി  രകസ്സുകണന്.  രൂരപഷത്തിടനയസം

ശരേതന്  ലേരാലേത്തിടനയസം  രകസത്തില്  രകരാടെത്തികണകത്തിനന്  രൂപ  മുടെകത്തിയത്തിട്ടന്  ഏറവസം

അവസരാനസം  ടചയ്യുന്നടതടന്തെന്നരാല്,  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.-യ്ക്കുമുമത്തില്  ഉതരേസം

പറയന്നതത്തിനുരവണത്തി  രേരാഷ്ട്രശയപരേമേരായത്തി  ഇറങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  നത്തിങ്ങള്

രകരേളതത്തിടലേ  ടപരാതുസമൂഹെതത്തിനന്  മുന്നത്തില്  നരാണസംടകട്ടന്  നത്തില്ക്കുന്നുടവന്നന്

പറയരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുന്നു. ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി  ഇദൗ  നനത്തി  പ്രരമേയടത

എതത്തിര്ത്തുടകരാണന് ഞരാന് എടന വരാക്കുകള് അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.
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ശശ  .    വത്തി  .    ടക  .    പ്രശരാന്തെന്  : സര്,  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞരാന്

അനുകൂലേത്തിക്കുകയരാണന്.   തുലേനസം  ടചയ്യരാന്  പറരാത  നത്തിലേയത്തിലള്ള  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളരാണന്   കഴത്തിഞ്ഞ  നരാളുകളത്തില്  രകരേളതത്തില്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.

കഴത്തിഞ്ഞ  നരാരലേമുകരാല്  വര്ഷസം  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്  ജേനങ്ങടള

രചര്ത്തുനത്തിര്തത്തിടകരാണരാണന്  ഒരാരരേരാ  സമേയത്തുസം  മുരന്നരാട്ടന്  രപരായത്തിട്ടുള്ളതന്.

നത്തിരേവധത്തി  പ്രതത്തിസനത്തികളുസം  ടവല്ലുവത്തിളത്തികളുസം  ഇദൗ  കരാലേയളവത്തില്

രനരേത്തിരടെണതരായത്തി  വന്നത്തിട്ടുണന്.  ഇദൗ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗസം

പരേത്തിരശരാധത്തിക്കുരമരാള്  കരാണരാന്  കഴത്തിയന്ന  സസംഗതത്തി,  രനരേടതയള്ള

നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന പ്രസസംഗങ്ങളത്തില് പറഞ്ഞ വത്തികസന കരാഴ്ചപ്പെരാടെന്   അകരേസംപ്രതത്തി

നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന് ഇദൗ ഗവണ്ടമേനത്തിനന് സരാധത്തിച്ചുടവന്നുള്ളതരാണന്.  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

കഴത്തിഞ്ഞ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  കരാലേതന്  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരുന്ന  600

വരാഗരാനങ്ങളത്തില്  570  എണ്ണവസം  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിടയന്നന്  വളടരേ

ആര്ജവരതരാടുകൂടെത്തി  ജേനങ്ങരളരാടെന്  പറഞ്ഞത്തിട്ടരാണന്  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

ഇലേകനത്തില്  ഞങ്ങള്  ജേനങ്ങളുടടെ  മുമത്തിടലേതത്തിയതന്.   അങ്ങടന  പറയരാന്

ഇന്തെദ്ധ്യരാ  മേഹെരാരേരാജേദ്ധ്യതത്തില്  ഏടതങത്തിലസം  ഒരു  സസംസരാനസം  തയ്യരാറരായത്തിട്ടുരണരാ.
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നമ്മള്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങടള  സസംബനത്തിച  രപ്രരാഗസന്

റത്തിരപ്പെരാര്ട്ടടെകസം  ജേനങ്ങളുടടെ  മുമരാടക  സമേര്പ്പെത്തിക്കുകയണരായത്തി.  ആ  നത്തിലേയത്തില്,

പറഞ്ഞ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ആര്ജവരതരാടുകൂടെത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന്

പ്രതത്തിജ്ഞരാബദ്ധമേരായത്തി  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ടമേനരാണന്  ഇദൗ  രകരേളസം

ഭരേത്തിക്കുന്നടതന്നുള്ളതന്  ഏറവസം  അഭത്തിമേരാനകരേമേരായ  കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.   അതുരപരാടലേ

പ്രതത്തിസനത്തികളത്തില്  എങ്ങടനയരാണന്  ഒരു  ഗവണ്ടമേനന്  ജേനങ്ങടള

രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിക്കുക  എന്നുള്ളതത്തിനന്  ഒരു  പരാഠശരാലേകൂടെത്തിയരായത്തി  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്

മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   നമുടകലരാവര്ക്കുമേറത്തിയരാസം:   രേണന്  പ്രളയങ്ങള്,  നത്തിപ,

ഓഖത്തി എന്നത്തിവ നമ്മള് രനരേത്തിടുകയസം  ഇരപ്പെരാള് ഏറവസം അവസരാനസം രകരാവത്തിഡന്

എന്ന  മേഹെരാമേരാരേത്തിടയ  രനരേത്തിടുന്ന  ഇദൗ  ഘട്ടങ്ങളത്തിടലേരാടകതടന്ന

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിടയന്ന  നത്തിലേയത്തില്  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  വരാര്തരാ  സരമ്മളനങ്ങളുസം

അരദ്ദേഹെതത്തിടന  കൃതദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടുള്ള  രനതൃതസ്വവടമേരാടകതടന്ന  ജേനങ്ങള്

എങ്ങത്തിടനയരാണന്  സസ്വശകരേത്തിചടതന്നന്  നമ്മള്  എലരാവരുസം  കണതരല.

അരദ്ദേഹെതത്തിടന  ടടവകുരന്നരേടത  വരാര്തരാസരമ്മളനസം  കരാണരാന്

സമേസ്തവത്തിഭരാഗസം  ജേനങ്ങളുസം  ടടെലേത്തിവത്തിഷടന  മുമത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്  നമ്മടളലരാവരുസം
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കണതരല. ആദദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടരാണന് സത്തിനത്തിമേയ്ക്കുസം ടടെലേത്തിവത്തിഷന് സശരേത്തിയലേത്തിനുമുപരേത്തിയരായത്തി

ഒരു വരാര്തരാസരമ്മളനതത്തിനന് ഇത്രയമേധത്തികസം ചരാനല് രററത്തിസംഗന് കത്തിട്ടുന്നതന്.  ഇദൗ

നത്തിലേയത്തില്  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്കന്  കൃതദ്ധ്യമേരായ  ദത്തിശരാരബരാധസം  ടകരാടുകരാന്

അരദ്ദേഹെതത്തിനന്  സരാധത്തിച്ചുടവന്നന്  പറയന്നതന്  ടചറത്തിടയരാരു  കരാരേദ്ധ്യമേല.

എന്നുമേരാത്രമേല  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  ആഹെസ്വരാനങ്ങള്  ഏടറടുത്തുടകരാണന്  ഇദൗ

നരാട്ടത്തിടലേ  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സരാപനങ്ങള്  വളടരേ  കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  ഇടെടപടെരാന്

തയ്യരാറരായത്തി.   ഒന്നരാമേതുസം  രേണരാമേതുസം  പ്രളയസം  നടെക്കുന്ന  സനര്ഭതത്തില്  ഞരാന്

തത്തിരുവനന്തെപുരേസം  നഗരേതത്തിടന  ചുമേതലേ  വഹെത്തിചത്തിരുന്നു.  അരദ്ദേഹെതത്തിടന

ആഹെസ്വരാനസം  ശത്തിരേസരാവഹെത്തിച്ചുടകരാണരാണന്  അന്നന്  തത്തിരുവനന്തെപുരേസം നഗരേതത്തിടലേ

ജേനങ്ങടള  മുഴുവന്  സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന്  പ്രളയബരാധത്തിത  രമേഖലേയത്തിരലേയന്

കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  സഹെരായങ്ങടളതത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതത്തിയതന്.

രവരാട്ടന് പത്തിടെത്തികരാന് രവണത്തി അങ്ങടന ടചയ്തതരാടണന്നുസം പറഞ്ഞന് ഇവത്തിടടെ ചത്തിലേ

യ.ഡത്തി.എഫന്.  രനതരാകനരാര്  കളത്തിയരാക്കുകയണരായത്തി.  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന

എസം.എല്.എ.-മേരാര്ക്കുസം എസം.പത്തി.മേരാര്ക്കുസം അവര് ഭരേത്തിക്കുന്ന തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

സരാപനങ്ങള്ക്കുസം  കഴത്തിയരാത  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യസം  എല്.ഡത്തിഎഫന്.  ഭരേത്തിക്കുന്ന
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തത്തിരുവനന്തെപുരേസം നഗരേസഭ ടചയ്യുരമരാള് അങ്ങടന ടചയ്യണടമേന്നന്  നത്തിങ്ങളുടടെ

ഭരേണസമേത്തിതത്തികരാടരേ ഉപരദശത്തികരാന് നത്തിങ്ങള്കന് കഴത്തിരയണതരല;  അങ്ങടന

ടചയ്യരാടത  ടചയ്തവടരേ  കളത്തിയരാക്കുന്ന  ഒരു  നയസമേശപനമേരല  എടുതതന്?

ടചറുപ്പെകരാര്കന്  ഏറവസം  കൂടുതല്  അവസരേസം  ടകരാടുതത്തിട്ടുള്ള  ഒരു

സസംഘടെനകൂടെത്തിയരാണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്..   ഇദൗ  കഴത്തിഞ്ഞ  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

സരാപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലസം  ഉപടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകളത്തിലസം  ആ

നത്തിലേയത്തിലേരാണന് എല്.ഡത്തി.എഫന്. കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് ടടകകരാരേദ്ധ്യസം ടചയ്തത്തിട്ടുള്ളതന്.  ഇവത്തിടടെ

യതന്  രകരാണ്ഗസത്തിടന  രനതരാകനരാര്  ഇരേത്തിക്കുന്നുണരലരാ,  ഞങ്ങടള

ആടരേങത്തിലടമേരാടക  പരേത്തിഗണത്തികണസം  ഇടലങത്തില്  ഞങ്ങള്  സസ്വമേനസരാടലേ

ഇലേകനത്തില് മേതരേത്തിക്കുടമേന്നന് പറരയണ ഗതത്തിരകടെത്തിരലേയന് രകരേളതത്തിടലേ യതന്

രകരാണ്ഗസന്  മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   ഇവത്തിടടെയരാണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം

രകരാണ്ഗസസസം  തമ്മത്തിലള്ള  വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസസം  നമുകന്  മേനസത്തിലേരാകരാന്  കഴത്തിയക.

രകരേളതത്തിടലേ  ഏറവസം  വലേത്തിയ,    തത്തിരുവനന്തെപുരേസം  രകരാര്പ്പെരറഷടന  ഭരേണ

സരാരേഥദ്ധ്യസം  കുമേരാരേത്തി  ആരേദ്ധ്യ  രേരാരജേന്ദ്രന്  എന്ന  ടപണ്കുട്ടത്തിടയ  ഏല്പ്പെത്തിചരപ്പെരാള്

ഇവത്തിടടെ രകരാണ്ഗസത്തിടന പ്രമുഖനരായത്തിട്ടുള്ള രനതരാവന് അതത്തിടന വത്തിരശഷത്തിപ്പെത്തിചതന്
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മേരാര്കറത്തിസംഗന്  എന്നരാണന്.  അതത്തിടന  രപ്രരാതരാഹെത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുസം

അഭത്തിനനത്തിക്കുന്നതത്തിനുസം പകരേസം  മേരാര്കറത്തിസംഗന്  എന്നുപറഞ്ഞന് കളത്തിയരാക്കുന്ന ഒരു

രേശതത്തിയരാണന്  നത്തിങ്ങള്  അവലേസംബത്തിചതന്.   21  വയസത്തിനന്  തരാടഴയള്ള

ടപണ്കുട്ടത്തികള് പലേയത്തിടെത്തുസം അധത്തികരാരേതത്തിലടണന്നരാണന് അരദ്ദേഹെസം പറഞ്ഞതന്.

21  വയസന്  പൂര്തത്തിയരായരാല്  മേരാത്രരമേ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്   മേതരേത്തികരാന്

കഴത്തിയകയള  എന്നന്  അരദ്ദേഹെസം  മേറന്നുരപരായത്തി.   ഇതരാണന്  ഇവത്തിടെടത

യ.ഡത്തി.എഫന്.  രനതൃതസ്വതത്തിടന  അവസ.  ടചറുപ്പെകരാര്കന്  അവസരേസം

ടകരാടുകരാനുസം  നത്തിര്ണ്ണരായക സരാനങ്ങള് ടകരാടുകരാനുടമേരാടക എല്.ഡത്തിഎഫന്.

കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  ഇടെടപട്ടത്തിട്ടുടണന്നുള്ളതന്  ശരദ്ധയമേരായ കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.   അതുടകരാണന്

ഇതരേസം കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്കന് രകരേളതത്തിടലേ യവജേനങ്ങള് മേറുപടെത്തി നല്കുടമേന്നരാണന്

എനത്തികന് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട രകരാണ്ഗസന് രനതരാകനരാരരേരാടെന് സൂചത്തിപ്പെത്തികരാനുള്ളതന്.

രകരാണ്ഗസ്സുസം  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.യസം  രകരാണഗസ്സുസം  ഭരേത്തിക്കുന്ന  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ

വത്തിവത്തിധ  സസംസരാനങ്ങളുസം  രകന്ദ്രസര്കരാരുസം  തസ്തത്തികകള്  ടവട്ടത്തിക്കുറചന്

യവജേനങ്ങടള വഞത്തിക്കുന്ന നത്തിലേപരാടെരാണന് സസ്വശകരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  അരതസമേയസം

രകരേളതത്തില്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കരാലേതന്  45000 -ല്   അധത്തികസം  പുതത്തിയ
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തസ്തത്തികകള്  സൃഷത്തികരാനുസം   പത്തി.എസന്.സത്തി.  വഴത്തി  141615  ജേശവനകരാടരേ

നത്തിയമേത്തികരാനുസം  സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.   അതുമേരാത്രമേല,  ഇദൗ  സര്കരാരേത്തിടന  വത്തിവത്തിധ

വകുപ്പുകളത്തിലൂടടെ  നത്തിരേവധത്തി  ടചറുപ്പെകരാര്കന്  പുതത്തിയതരായത്തി  ടതരാഴത്തില്

കടണതരാനുസം  സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ 100 ദത്തിന പരേത്തിപരാടെത്തിയത്തിലള്ടപ്പെൃട്ട

സസംരേസംഭക വത്തികസന പദ്ധതത്തിവഴത്തി  ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  ടചറുപ്പെകരാര്കന്  സസ്വയസം

ടതരാഴത്തില് കടണത്തുന്നതത്തിനരാവശദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടുളള കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന് നമുകന്

സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  രകരാവത്തിഡന്  കരാലേത്തുസം  ടഎ.ടെത്തി.  രമേഖലേയത്തില്   വലേത്തിയ

മുരന്നറമുണരാകരാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.   29510  രപര്കന്  ഇദൗ  കരാലേഘട്ടതത്തില്

രനരേത്തിട്ടന്  ടതരാഴത്തില് ലേഭത്തിചത്തിട്ടുണന്.   292  കമനത്തികള് പുതത്തിയതരായത്തി രകരേളതത്തില്

പ്രവര്തനസം ആരേസംഭത്തിച്ചു.  സരാര്ട്ടന്അപന് കമനത്തികളുടടെ എണ്ണസം  300  ല് നത്തിന്നുസം

2200 ആയത്തി.  ഇദൗ രമേഖലേയത്തില് 2011-16 കരാലേയളവത്തില് 207 രകരാടെത്തി രൂപയടടെ

നത്തിരകപസം ഉണരായരപ്പെരാള് 2016  മുതല് 2020  വടരേയളള കരാലേയളവത്തില് 1200

രകരാടെത്തി രൂപയരായത്തി നത്തിരകപസം വര്ദ്ധത്തിച്ചൂടവന്നതന് വളടരേ അഭത്തിനനനശയമേരായത്തിട്ടുളള

കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  പരാര്ശസ്വവത്കരേത്തികടപ്പെട്ട ജേനങ്ങളുടടെ രകമേസം ഉറപ്പുവരുത്തുവരാനുസം

ഇദൗ സര്കരാരേത്തിനന് സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  മുരന്നരാക വത്തിഭരാഗതത്തിടലേ സരാമതത്തികമേരായത്തി
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പത്തിന്നരാകസം  നത്തില്ക്കുന്നവര്ക്കുളള  പതന്  ശതമേരാനസം  സസംവരേണസം  സരാമൂഹെത്തിക

നശതത്തിക്കുരവണത്തിയളള ഇദൗ ഗവണ്ടമേനത്തിടന ഉറച കരാല്വയ്പരായത്തിരുന്നു. മേരാത്രമേല,

പട്ടത്തികജേരാതത്തി/പത്തിരന്നരാക  ജേനവത്തിഭരാഗങ്ങളുടടെ  ഉന്നമേനതത്തിനുരവണത്തി

വകുപ്പുമേനത്തിയടടെ രനതൃതസ്വതത്തില് ഏറവസം മേത്തികച പ്രവര്തനങ്ങളുമേരായത്തി മുരന്നരാട്ടന്

രപരാകുകയരാണന്.   അസംരബദ്കര്  രകരാളനത്തികളടെകമുളള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്....,  നമ്മുടടെ

എലരാവരുരടെയസം മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലള്ള നൂറന് കണകത്തിനന് രകരാളനത്തികളുടടെ കൃതദ്ധ്യമേരായ

ടമേയത്തിനനന്സന്  ഉള്ടപ്പെടടെയളള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിടകരാണന്  മുരന്നരാട്ടന്

രപരാകുന്ന  ഒരു  കരാലേഘട്ടമേരാണത്തിതന്.   രകരാവത്തിഡന്  കരാലേതന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  ആഹെസ്വരാനസം  ടചയ്തതുരപരാടലേ  എലരാ  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

സരാപനങ്ങളുസം  കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിചന് ആരേസംഭത്തിച്ചു.   രകരേളതത്തില് ഒരേരാള്രപരാലസം

പട്ടത്തിണത്തി കത്തിടെകരുടതന്നുളള അരദ്ദേഹെതത്തിടന ആഹെസ്വരാനസം ഏടറടുത്തുടകരാണരാണന്

എലരാ  പഞരായത്തുകളുസം  മുനത്തിസത്തിപ്പെരാലേത്തിറത്തികളുസം  നഗരേസഭകളുടമേരാടകതടന്ന

കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിചനുകള്  ആരേസംഭത്തിച്ചുടകരാണന്  ലേകകണകത്തിനന്  ജേനങ്ങള്കന്

ആഹെരാരേടമേതത്തിക്കുന്നതത്തിനരാവശദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടുളള  നടെപടെത്തികള്  സസ്വശകരേത്തിചതന്.   20

രൂപയന് ഭകണസം നല്കുന്ന ജേനകശയ ഭകണശരാലേയടെകമുളള സസംവത്തിധരാനങ്ങള്
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ഇദൗ നരാട്ടത്തിടലേ കുടുസംബശശകന് കശഴത്തില് ആരേസംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനന്  സരാധത്തിച്ചു.  സത്തിവത്തില്

സടടപ്ലൈസന്  വകുപ്പെത്തിടന  കശഴത്തില്  'സുഭത്തിക' പദ്ധതത്തി ആരേസംഭത്തികരാന് സരാധത്തിച്ചു.

അങ്ങടന  ഏറവസം  മേത്തികച  നത്തിലേയത്തില്   ടകരാവത്തിഡന്  കരാലേടത  ടടകകരാരേദ്ധ്യസം

ടചയ്യരാന്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  സരാധത്തിച്ചുടവന്നന്  പറയന്നതന്  വളടരേ

അഭത്തിമേരാനകരേമേരായത്തിട്ടുളള കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.   രകരേളതത്തിടലേ സത്തിവത്തില് സടടപ്ലൈസന് വകുപ്പെന്

ഏറവസം  മേത്തികച  നത്തിലേയത്തില്  മുരന്നരാട്ടന്  രപരായത്തിട്ടുണന്.  ഇരപ്പെരാള്  നമ്മുടടെ  രറഷന്

കടെകള്  കണരാല് വലേത്തിയ അഭത്തിമേരാനസം രതരാന്നുസം.  വളടരേ രശരാചനശയമേരായത്തിട്ടുളള

അവസയത്തില്നത്തിന്നുസം രറഷന് കടെകള്കന് രൂപമേരാറസം വരുതത്തി അതത്തിടന പഴയ

പ്രതരാപസം  വശടണടുകരാനുസം  ഉടെമേസനന്   അഭത്തിമേരാനരതരാടുകൂടെത്തി  കടെ

നടെതത്തിടകരാണ്ടുരപരാകരാനുസം  കഴത്തിയന്നതരേതത്തില്  ഒരു  വലേത്തിയ  മേരാറസം

ടകരാണ്ടുവരേരാന്  സത്തിവത്തില്  സടടപ്ലൈസന്  വകുപ്പെത്തിനന്  സരാധത്തിച്ചൂടവന്നന്  പറയന്നതന്

തശര്ചയരായസം  അഭത്തിമേരാനകരേമേരായ  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.   അതുരപരാടലേതടന്ന

ടതരാഴത്തിലേത്തിടെങ്ങളത്തില് സശകളുടടെ സുരേക വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനന്  ആവശദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടുളള

കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ടചയ്യരാന്  കഴത്തിഞ.   ടടെകന്ടടറല്സുകളത്തിലേത്തിരുന്നന്  ടതരാഴത്തില്

ടചയ്യരാനുളള  അവകരാശസം  സരാപത്തിടചടുതതന്  നമ്മളരാണന്.   അതന്  ഏറവസം



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

106

അഭത്തിമേരാനകരേമേരായ  കരാരേദ്ധ്യമേരായത്തി  ചൂണത്തികരാണത്തിക്കുകയരാണന്.  അതത്തിജേശവനടമേന്ന

രപരേത്തില്  ഭത്തിന്നരശഷത്തികരാര്കന്  സസ്വയസംടതരാഴത്തില്  പരേത്തിശശലേന  പദ്ധതത്തി

നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന്  നമുകന്  സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.   ടരാന്സ്ടജേന്രഡഴത്തിനരായത്തി  'മേഴവത്തില്'

പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരേത്തികരാന്  സരാധത്തിച്ചു.   ടകയര്  രഹെരാസം,  രഷരാര്ട്ടന്  രസ  രഹെരാസം,

എചന്.ടഎ.വത്തി  സത്തിരറരാ  സര്വയലേന്സന്  ടസനര് തുടെങ്ങത്തിയവ  ഉള്ടപ്പെടടെയളള

നത്തിരേവധത്തി കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് മേഴവത്തില് പദ്ധതത്തിയടടെ ഭരാഗമേരായത്തി നമുകന് അവതരേത്തിപ്പെത്തികരാന്

സരാധത്തിച്ചു.  വനത്തിതരാ ശത്തിശുരകമേ, സശശരാക്തശകരേണ രമേഖലേകളത്തില് രലേരാകമേരാതൃക

സൃഷത്തികരാന് നമുകന് സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  രപരാലേശസന്,  എടടകസന്,  രഫരാറസന് എന്നശ

വകുപ്പുകത്തിടലേലരാസം  വനത്തിതരാ  ജേശവനകരാരുടടെ  എണ്ണസം കൂട്ടത്തി.   മേരാത്രമേല ടടഡ്രെെവര്

തസ്തത്തികയത്തില്  സശകള്കന്  അരപകത്തിക്കുന്നതത്തിനന്  അവസരേസം  നല്കത്തിടകരാണന്

ടസഷദ്ധ്യല് റൂള് പരാസരാകത്തിയതന്  ഇദൗ ഗവണ്ടമേനത്തിടന കരാലേതരാടണന്നുളളതുസം

വളടരേ അഭത്തിമേരാനകരേമേരായത്തിട്ടുളള കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  രകരാവത്തിഡന് കരാലേതന് അസംഗന്വരാടെത്തി

കുട്ടത്തികള്ക്കുസം  ഗര്ഭത്തിണത്തികള്ക്കുസം   അവരുടടെ  വശടുകളത്തില്  രപരാഷകരാഹെരാരേസം

എതത്തികരാനരായത്തിട്ടുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്  അസംഗന്വരാടെത്തി  വര്കര്മേരാരരേയസം

ടഹെല്പ്പെര്മേരാടരേയസം  ഉപരയരാഗത്തിച്ചുടകരാണന്  ടചയ്യരാന് സരാധത്തിച്ചു.   എന്നുമേരാത്രമേല,
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സസംസരാന ബഡ്ജേറത്തില്  16%  തുക വനത്തിതരാരകമേതത്തിനു രവണത്തി നശകത്തിവയരാന്

ഇദൗ  ഗവണടമേനത്തിനന്  സരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്.   രകന്ദ്ര  സര്കരാരേത്തിടന  രകരേളരതരാടുളള

അവഗണന നമുടകലരാവര്ക്കുസം അറത്തിയരാസം.  നമുകന് ലേഭത്തിരകണ നദ്ധ്യരായമേരായത്തിട്ടുളള

നത്തികുതത്തി  വത്തിഹെത്തിതങ്ങടളലരാസംതടന്ന  ഇലരാടതയരാക്കുന്ന  ഒരു  സമേശപനമേരാണന്

രകന്ദ്രസം  സസ്വശകരേത്തിക്കുന്നതന്.   ഇതത്തിടനതത്തിടരേ  യ.ഡത്തി.എരഫരാ,  രകരാണ്ഗസത്തിടന

രനതൃതസ്വരമേരാ ഒരു വരാക്കുരപരാലസം ഉചരേത്തിക്കുന്നതത്തിനന് തയ്യരാറരായത്തിട്ടത്തില.  ടഫഡറല്

തതസ്വങ്ങടള  ആകമേരാനസം  ഇലരാതരാകത്തിടകരാണന്  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന്

മുരന്നരാട്ടുരപരാകുരമരാള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ഒരേകരേസം  ടപരാലസം  ഉരേത്തിയരാടെരാന്

തയ്യരാറരാകുന്നത്തില.  ഇരപ്പെരാള് ജേനസസംഖദ്ധ്യ നത്തിര്ണ്ണയ വര്ഷസം 2011-രലേയന് മേരാറത്തിയതന്

രകരേളടത  രദരാഷകരേമേരായത്തി  ബരാധത്തിക്കുന്ന  തശരുമേരാനമേരല;  ആ

തശരുമേരാനതത്തിടനതത്തിടരേ പ്രതത്തികരേത്തികരാന് നത്തിങ്ങള് തയ്യരാറരാകുന്നത്തില.  ജേനസസംഖദ്ധ്യരാ

നത്തിര്ണ്ണയ വര്ഷസം  മേരാറത്തിയതത്തിടന ഭരാഗമേരായത്തി  രകരേളതത്തിടന നത്തികുതത്തി  വത്തിഹെത്തിതസം

2.5%  തത്തില്നത്തിന്നുസം  1.8%  ആയത്തി  മേരാറുകയരാണന്.   വരുമേരാനസം  പങ്കുവയരാനുളള

അനുപരാതസം  42% ആയത്തി  നത്തിജേടപ്പെടുത്തുന്നതന്  നമ്മുടടെ  സമദ്ഘടെനടയ

ബരാധത്തിക്കുന്ന  കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.   ധനകമ്മശഷന്  ശത്തിപരാര്ശ  പ്രകരാരേമുളള  രകന്ദ്ര
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വത്തിഹെത്തിതതത്തില്  2017-2018-ല്  28%  ടവട്ടത്തിക്കുറവരാണുണരായത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.

രറഷന്  വത്തിഹെത്തിതസം  ഭകദ്ധ്യഭദത  നത്തിയമേതത്തിടന  രപരേത്തില്  ടവട്ടത്തിക്കുറയ്ക്കുന്ന

സത്തിതത്തിയണരായത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  രകരേളതത്തില്  സദൗജേനദ്ധ്യ  കത്തിറന്

നല്കുന്നതുരപരാലസം  രകന്ദ്രസര്കരാരേത്തിടന  പണസം  ഉപരയരാഗത്തിചരാടണന്നന്

യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ഒരു  രനതരാവന്  ഇവത്തിടടെ  പ്രസസംഗത്തിക്കുകയരാണന്.   രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനത്തിടന പണടമേന്നന് പറയന്നതന് നമുക്കുകൂടെത്തി അവകരാശടപ്പെട്ട പണമേരല;

ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ എലരാ സസംസരാനങ്ങള്ക്കുസം തുലേദ്ധ്യമേരായത്തി ആ പണതത്തിടന വത്തിഹെത്തിതസം

ലേഭത്തിരകണതരല; ഇവത്തിടടെ അതുരപരാലസം മേനസത്തിലേരാക്കുന്നത്തില.  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-കരാര്

പറയന്നതന് എന്തെരാണന്; ഇവത്തിടടെ നടെക്കുന്ന എലരാ പ്രവര്തനങ്ങളുസം രകന്ദ്രതത്തിടലേ

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഫണ്ടുപരയരാഗത്തിചരാടണന്നരാണന്.  എന്നരാല്

എന്തെരാണന്   യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യസം?  അവര്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിക്കുന്ന  ഓരരേരാ  പദ്ധതത്തിയത്തിലസം

നത്തിശ്ചത്തിത ശതമേരാനസം തുകമേരാത്രരമേ രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന് നല്കുന്നുളളു.  സരാര്ട്സത്തിറത്തി

പദ്ധതത്തി തത്തിരുവനന്തെപുരേസം, ടകരാചത്തി ഉള്ടപ്പെടടെയളള നഗരേസഭകള്കന് ലേഭത്തിചത്തിട്ടുളള

സശമേരാണന്.   അതത്തില്  അന്പതന്  ശതമേരാനസം  തുക  മേരാത്രരമേ  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന്

നല്കുന്നുളളു.  ബരാകത്തി തുക  സസംസരാന ഗവണ്ടമേന്റുസം അതരാതന് നഗരേസഭകളുസം
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രചര്ന്നരാണന്  നല്രകണതന്.   അമൃതന്  പദ്ധതത്തി -   അതത്തിലസം  രകന്ദ്രവത്തിഹെത്തിതസം

അന്പതന്  ശതമേരാനസം  മേരാത്രരമേയളളു.   പത്തി.എസം.എ.ടടവ.  പദ്ധതത്തിയത്തില്   37

ശതമേരാനവസം  സസ്വച്ഛന്ഭരാരേതന്  പദ്ധതത്തികന്   35  ശതമേരാനവസം  മേരാത്രമേരാണന്  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനന് നല്കുന്നതന്.  അതുരപരാടലേ  സര്വ്വശത്തികരാ അഭത്തിയരാന് അടെകമുളള

പദ്ധതത്തികളുടടെ  വത്തിഹെത്തിതസം  ടവട്ടത്തിക്കുറയ്ക്കുന്നവരേരായത്തി  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന്

മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   അതത്തിടനതത്തിരേരാടയരാന്നുസം  ഒരേകരേസംരപരാലസം  ഉരേത്തിയരാടെരാന്

ഇവര്കന്  സരാധത്തിക്കുന്നത്തിടലന്നസളളതന്  തശര്ചയരായസം  മേലേയരാളത്തികള് ശദ്ധത്തിരകണ

ഒരു  കരാരേദ്ധ്യമേരാടണന്നന്  ഞരാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്.   നത്തിരേവധത്തി  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തില്

സസംസരാനരതരാടുളള രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനത്തിടന വത്തിരവചനസം കരാണരാന് സരാധത്തിക്കുസം.

കൃഷത്തിയള്ടപ്പെടടെയളള  എലരാ  രമേഖലേകളത്തിലസം  നമ്മുടടെ  ഗവണ്ടമേനന്  വളടരേ

കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  മുരന്നരാട്ടന്  രപരാകുകയരാണന്.    രേരാജേദ്ധ്യ  തലേസരാനതന്  സമേരേസം

ടചയടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന  കര്ഷകടരേ  ശശ.  രേരാഹുല്ഗരാനത്തി  ടരാക്റ്റര്  ഓടെത്തിചന്

നയത്തിച്ചുടവന്നരാണന്  ഇവത്തിടടെ  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ഒരേസംഗസം  സസംസരാരേത്തിചതന്.

രകരാണ്ഗസന്  ഇതത്തിനന്  രനതൃതസ്വസം  ടകരാടുക്കുവരാന്  തയ്യരാറരായതുതടന്ന  വലേത്തിയ

ആശസ്വരാസസം.   ഏറവസം  കൂടുതല്  കരാലേസം  ഇന്തെദ്ധ്യ  ഭരേത്തിച  ഒരു  പരാര്ട്ടത്തി  അതത്തിടന
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രനതൃസരാനതന്  പ്രതത്തിഷത്തികരാന്രപരാലസം  ഒരു  ആളത്തിലരാത  അവസയത്തിരലേയന്

മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. അതത്തിടനരാരു മേരാറസം വരുതരാന് രവണത്തിയത്തിടട്ടങത്തിലസം അവര്

പരേത്തിശമേത്തികണടമേന്നരാണന്  എനത്തികന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികരാനുളളതന്.  കര്ഷകടരേ

സഹെരായത്തിക്കുന്നതത്തിനുരവണത്തി   രകരേള  ഗവണ്ടമേനന്  രറരായല്റത്തി  ഉള്ടപ്പെടടെയളള

നത്തിരേവധത്തി പദ്ധതത്തികള് നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി.  ഇദൗ ഗവണ്ടമേനത്തിടന എലരാ വകുപ്പുകളുസം

വളടരേ സ്തുതദ്ധ്യര്ഹെമേരായ നത്തിലേയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതത്തിനുരവണത്തി തയ്യരാറരായത്തിട്ടുണന്.

ടപരാതുമേരേരാമേതന്  വകുപ്പെത്തിടന  കരാരേദ്ധ്യടമേടുതരാല്,  എലരാ  മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലസം

രറരാഡുകള്  നന്നരാവകയരാണന്,  എലരാ  രറരാഡുകളുസം  ബത്തി.എസം.&  ബത്തി.സത്തി.

നത്തിലേവരാരേതത്തിരലേയന്   മേരാറുകയരാണന്.    രറരാഡുകളുസം  പരാലേങ്ങളുടമേരാടക

ടചയ്യുന്നതത്തിനരാവശദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടുളള  ധനസഹെരായസം  ഭരേണ-പ്രതത്തിപക  രഭദമേത്തിലരാടത

എലരാവര്ക്കുസം നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.  ഏറവസം ഗുണരമേനരയരാടുകൂടെത്തി

ആ  രറരാഡുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മേനത്തിതടന്ന  രനതൃതസ്വസം

ടകരാടുക്കുന്നതന് ഏറവസം അഭത്തിമേരാനകരേമേരായ കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  

പവര്കട്ടത്തിലരാത  ഒരുനരാടെരായത്തി  ഇദൗ  ടകരാച്ചുരകരേളടത  മേരാറരാന്  നമുകന്

സരാധത്തിചത്തിരല?  ടടവദദ്യുതത്തി  ചരാര്ജന് വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടത്തില,  ടവളളകരേസം കൂട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തില.
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അങ്ങടന സമേസ്ത രമേഖലേയത്തിലസം ജേനരകമേസം ടകരാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുളള ഗവണ്ടമേനരാണന്

ഇദൗ  നരാടെന്  ഭരേത്തിക്കുന്നതന്.    രകരേളതത്തിടലേ  എലരാ  മേനത്തിമേരാരുസം  ഒന്നത്തിടനരാന്നന്

ടമേചടപ്പെട്ട  നത്തിലേയത്തില്  അവരുടടെ  വകുപ്പുകള്  ടടകകരാരേദ്ധ്യസം  ടചയ്യുന്നുടവന്നുളളതന്

എടുത്തുപറയതക  രേശതത്തിയത്തില്  വത്തികസന  പനരാവത്തിരലേയന്  ഇദൗ  നരാടെന്

രപരാകുകയരാടണന്നുളളതത്തിടന സൂചനയരാണന്.  തശര്ചയരായസം അതരേതത്തില് നല

പ്രവര്തനസം നടെത്തുന്ന സസംസരാന ഗവണ്ടമേനത്തിടന  അഭത്തിനനത്തികരാനന് കൂടെത്തി ഇദൗ

സനര്ഭസം വത്തിനത്തിരയരാഗത്തിച്ചുടകരാണന്,  ഇദൗ നനത്തി പ്രരമേയടത അനുകൂലേത്തിച്ചുടകരാണന്

എടന വരാക്കുകള് ചുരുക്കുന്നു. നമേസരാരേസം.

ശശ  .     രമേരാന്സന്  രജേരാസഫന്:   സര്,  ഞരാന്  ഇദൗ  നനത്തി  പ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകയരാണന്.  ഇന്നന്  ഏറവസം  അവസരാനസം  പ്രസസംഗത്തിച

ശശ. വത്തി.  ടക. പ്രശരാന്തെന്  പറഞ്ഞതന്  കൂടുതല് ടചറുപ്പെകരാടരേ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

മേതരേത്തിപ്പെത്തികരാന് എല്.ഡത്തി.എഫന്.  തയ്യരാറരാടയന്നരാണന്,  അതന്  നല കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.

നമുടകലരാസം  സരന്തെരാഷമുളളതുസം   സസ്വരാഗതസം  ടചയ്യുന്നതുമേരായ   കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.

എന്നരാല്  രകരേളതത്തിടലേ  ടചറുപ്പെകരാരരേരാടെന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്

ഭരേണരേസംഗതന് എടുത നത്തിലേപരാടടെന്തെരാണന്?  ടതരാഴത്തിലേത്തിലരായ്മ പരേത്തിഹെരേത്തിക്കുന്നതത്തിനന്
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എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കരാര് കൂടുതല്  പരേത്തിഗണന നല്കുടമേന്നന്  രകരേളതത്തിടലേ

ടചറുപ്പെകരാര് പ്രതശകത്തിച്ചു.  എന്നരാല് സസംഭവത്തിചതന് എന്തെരാണന്;   പത്തി..എസന്.സത്തി.

റരാങന് ലേത്തിസത്തില്നത്തിന്നുസം നത്തിയമേനങ്ങള് നടെതരാതതത്തിടന രപരേത്തില്  ടസക്രരട്ടറത്തിയറന്

പടെത്തികലസം  നത്തിയമേസഭയടടെ  മുന്നത്തിലസം  നത്തിരേന്തെരേമേരായത്തി  സമേരേസം

നടെന്നുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   ഇവത്തിടടെ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  അനുകൂലേത്തിചന്

സസംസരാരേത്തിക്കുന്ന  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  അസംഗങ്ങള്  പറയണസം,  നമ്മുടടെ  സസംസരാനതന്

ഏറവസം  വത്തിശസ്വരാസദ്ധ്യതരയരാടടെ  നടെത്തുന്നതരാണന്  പത്തി.എസന്.സത്തി.  പരേശകകള്.

ഇകരാരേദ്ധ്യതത്തില്   രകരേളസം ഇന്തെദ്ധ്യകന് മേരാതൃകയരാണന്. അങ്ങടനയള്ള പത്തി.എസന്.സത്തി.

പരേശകടയ  അട്ടത്തിമേറത്തിച്ചുടകരാണന്  കളളകളത്തി  നടെതരാന്  അവസരേമുണരാക്കുന്ന

രേശതത്തിയത്തിരലേയന്   രപരാകുന്ന  ഒരു  സത്തിതത്തി  വത്തിരശഷസം  നമ്മുടടെ  സസംസരാന

ചരേത്തിത്രതത്തില് ആദദ്ധ്യമേരായത്തി ഉണരായത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. ടചറുപ്പെകരാടരേ വഞത്തിക്കുകയസം

അവരരേരാടെന്  അനശതത്തി  കരാണത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുന്ന  സരാഹെചരേദ്ധ്യമേരാണന്  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കരാലേത്തുണരായടതന്നന്  വദ്ധ്യക്തമേരാകുകയരാണന്.   അതത്തിടനകരാള്

ഗദൗരേവമേരായത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ഇദൗ  സഭ  ചര്ച  ടചയ്ത  വത്തിഷയമേരാണന്

പത്തിന്വരാതത്തില്  നത്തിയമേനസം.  രകരേളതത്തില്  അതത്തിടനടയരാരു  രഘരാഷയരാത്ര
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നടെക്കുകയരാണന്.  എലരാ  വകുപ്പെത്തിലസം  മേതരേത്തിചന്  പത്തിന്വരാതത്തില്  നത്തിയമേനസം

നടെത്തുകയരാണന്.  മേനത്തിമേരാര്തടന്ന  ഇരപ്പെരാള്  അതത്തിടന  സസംരേകത്തിക്കുകയരാണന്.

ഇതുരപരാടലേ യവജേനങ്ങടള വഞത്തിക്കുന്ന,  ടചറുപ്പെകരാരരേരാടെന്  നശതത്തി  പുലേര്തരാന്

കഴത്തിയരാത  സരാഹെചരേദ്ധ്യസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനത്തില്നത്തിന്നുണരായത്തി

എന്നുള്ളതന് ഞരാന് ആദദ്ധ്യസം തടന്ന ചൂണത്തികരാണത്തിക്കുകയരാണന്.  ശശ. ഉമ്മന്ചരാണത്തി

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തിരുന്ന  സമേയതന്  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  'വത്തികസനവസം

കരുതല'മേരായത്തിരുന്നു.  ഇദൗ  മുദരാവരാകദ്ധ്യതത്തിടന  പശ്ചരാതലേതത്തില്   നത്തിരേവധത്തി

കര്മ്മപരേത്തിപരാടെത്തികളുമേരായത്തി ഗവണ്ടമേനന് മുരന്നരാട്ടുരപരായത്തി.  ഇന്നടത സരാഹെചരേദ്ധ്യസം

എന്തെരാണന്;  ഇരപ്പെരാള്  എണ്ണസം  പറയന്നു,  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില്  പറഞ്ഞ

600 കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തില്   570  എണ്ണസം  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി  എടന്നലരാസം  പറയന്നു.

യഥരാര്ത്ഥതത്തില്  ഇവത്തിടടെ  നടെന്നതന്  എന്തെരാണന്;  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം

ശശ.  പത്തി.  ടജേ.  രജേരാസഫന്  ചൂണത്തികരാണത്തിചതുരപരാടലേ,  പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളുടടെ

എണ്ണമേരാണന്  570  എന്നുപറഞ്ഞരാല്  നദ്ധ്യരായമേരാണന്.   ഇതത്തിനപ്പുറസം  എന്തെന്

വത്തികസനമേരാണന്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയതന്;    നടെപ്പെരാകത്തിയതത്തിടന  രപ്രരാഗസന്

പരേത്തിരശരാധത്തിക്കുരമരാള്  യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യങ്ങള്  നമുകന്  വദ്ധ്യക്തമേരാകുമേരലരാ?
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പ്രളയടകടുതത്തി  വന്നതത്തിനുരശഷസം   'റശ-ബത്തില്ഡന്  രകരേള'  നടെപ്പെരാകത്തിടയന്നു

പറയന്നു,  എവത്തിടടെയരാണന്  റശ-ബത്തില്ഡന്   നടെന്നതന്;  പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളത്തില് മേരാത്രസം

ഒതുങ്ങത്തി നത്തില്ക്കുകയരാണന്. ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ധനകരാരേദ്ധ്യവകുപ്പുമേനത്തി രഡരാ. രതരാമേസന്

ടഎസകത്തിടന  അടുത  ബഡ്ജേറന്  വരേരാന്  രപരാവകയരാണന്.  സസംസരാനസം

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിരലേയന്  രപരാകുന്നതുടകരാണന്  എന്തുരവണടമേങത്തിലസം  ടടധരേദ്ധ്യമേരായത്തി

പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തികരാസം,   അടതരാന്നുസം   നടെപ്പെരാരകണത്തി  വരേത്തില.    ഇവത്തിടടെ

പ്രളയടകടുതത്തിയത്തില്  തകര്ന്ന  പരാവടപ്പെട്ടവര്ക്കുരവണത്തി  ഇടുകത്തി  പരാരകജേന്

5000 രകരാടെത്തി രൂപ, വയനരാടെന് പരാരകജേന് 5000 രകരാടെത്തി രൂപ, തശരേരദശ പരാരകജേന്

10,000 രകരാടെത്തി  രൂപ  എടന്നലരാസം  പറഞ്ഞതലരാടത   എടന്തെങത്തിലസം

ടകരാടുതത്തിട്ടുരണരാ;   തകര്ന്നടെത്തിഞനത്തില്ക്കുന്ന  കുട്ടനരാടെത്തിടനയസം  അപ്പെര്

കുട്ടനരാടെത്തിടനയസം  സരാഹെചരേദ്ധ്യങ്ങടള  അതത്തിജേശവത്തികരാന്  കഴത്തിയന്നവത്തിധതത്തില്

എടന്തെങത്തിലസം  നടെന്നത്തിട്ടുരണരാ;  ഇദൗ  നരാട്ടത്തിടലേ  പരാവടപ്പെട്ട  ജേനങ്ങളുടടെ  മുമത്തില്

മേറുപടെത്തി  പറയരാന്  കഴത്തിയരാതവത്തിധതത്തില്  പ്രതത്തിക്കൂട്ടത്തില്  നത്തില്ക്കുന്ന

സരാഹെചരേദ്ധ്യങ്ങടളയസം പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളുടടെ രഘരാഷയരാത്ര പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല് നമുകന്

കരാണരാന് കഴത്തിയസം. 
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പരാവങ്ങള്കന് വശടെന്  ടകരാടുക്കുന്ന കരാരേദ്ധ്യതത്തില്,  ടടലേഫന് പദ്ധതത്തിയരാകടട്ട,

മേറന്  പദ്ധതത്തികളരാകടട്ട,  എടന  നത്തിരയരാജേക  മേണ്ഡലേമേരായ  കടുത്തുരുതത്തിയത്തിലസം

രകരാട്ടയസം  ജേത്തിലയരാടക   പഞരായതടെത്തിസരാനതത്തിലസം  ഞങ്ങള്  പരേത്തിരശരാധത്തിച്ചു.

പലേ  സലേത്തുസം,  ഒരു  പഞരായതത്തില്  ഒരു  വശടെത്തില്  കൂടുതല്   ടകരാടുകരാന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  മേത്തികവരാറുസം സലേങ്ങളത്തില് വശടുസം ടപരാളത്തിചത്തിട്ടന് പടുത വലേത്തിച്ചുടകട്ടത്തി

പണസം  കത്തിട്ടുടമേന്നന്  പ്രതശകത്തിചന്  ആളുകള്  കരാതത്തിരേത്തിക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയരാണന്.

അഴത്തിമേതത്തിയസം  മേറ്റുവത്തിഷയങ്ങളുടമേലരാസം  കരാരേണസം  ആ  പദ്ധതത്തി  തടന്ന

ടപരാളത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  സരാമൂഹെത്തിക സുരേകയമേരായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് ഗവണ്ടമേനത്തിനന് ഒരു

കടെമേയണരലരാ;   പരാവങ്ങള്കന്  വശടെന്  ടകരാടുക്കുന്നതത്തിനന്  എലരാ

ഗവണ്ടമേനത്തിടനയസം  കരാലേതന്  മുന്ഗണന  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്.

ശശ.  ഉമ്മന്ചരാണത്തി  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തിരേത്തിക്കുരമരാള്  പരാവങ്ങള്കന്  ടകരാടുത

വശടുകളുടടെ കരാരേദ്ധ്യതത്തില് ഒരു വദ്ധ്യക്തതയണരായത്തിരുന്നു. ഇരപ്പെരാള് അങ്ങത്തിടനയത്തില.

ഇനത്തി  എന്നന്  ടകരാടുകരാന് സരാധത്തിക്കുസം;   ആളുകള് കരാതത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇദൗ

ബഡ്ജേറത്തിലൂടടെ അടുത പ്രഖദ്ധ്യരാപനസം വരുമേരായത്തിരേത്തിക്കുസം.  ഇതുരപരാടലേ ജേനങ്ങടള

കബളത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  ഒരു  സമേശപനസം  എലരാ  രേസംഗത്തുസം  സസ്വശകരേത്തിച്ചൂടവന്നുള്ളതന്
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തശര്ചയരായസം പ്രതത്തിരഷധരാര്ഹെമേരായ കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്. 

 കരാരുണദ്ധ്യ  പദ്ധതത്തിടയക്കുറത്തിചന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ആരരേരാഗദ്ധ്യ  വകുപ്പുമേനത്തി

ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണരായത്തി.  'കരാരുണദ്ധ്യ  പദ്ധതത്തി'  രകരേളതത്തിടലേ

പരാവങ്ങള്കന്   വലേത്തിയ  അനുഗഹെമേരായത്തിരുന്നു.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്

കരാരുണദ്ധ്യ  രലേരാട്ടറത്തി  ടകരാണ്ടുവന്നു.   പരാവടപ്പെട്ട  മേനുഷദ്ധ്യരുടടെ  ചത്തികത്തിതരാ

ടചലേവകള്,  അതന്  രേണ്ടുലേകരമേരാ   മൂന്നുലേകരമേരാ  ആകടട്ട,  അടതലരാസം

ടകരാടുകരാന് ഒരു ഗവണ്ടമേനന് ഇവത്തിടടെ ഉണരായത്തിരുന്നു. ഇരപ്പെരാള് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

ആരരേരാഗദ്ധ്യവകുപ്പെന് മേനത്തി പറയന്നതന്,  രസറന് ടഹെല്തന് ഏജേന്സത്തി എന്നുപറയന്ന

ഒരു  പുതത്തിയ  സശമേത്തിരലേയന്  ലേയത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാടണന്നരാണന്.  എലരാവര്ക്കുസം

സഹെരായസം  കത്തിട്ടുന്നുടണന്നന്  പറയന്നു.  എവത്തിടടെയരാണന്,  ആര്കരാണന്  കത്തിട്ടുന്നതന്?

ടമേഡത്തികല്  രകരാരളജേത്തിടന  വരാതത്തില്കലസം  ഗവണ്ടമേനന്   ആശുപത്രത്തികളുടടെ

വരാതത്തില്കലസം  ചത്തികത്തിതരാ  സഹെരായസം  കത്തിട്ടരാടത  പരാവടപ്പെട്ട  മേനുഷദ്ധ്യര്

ടനരട്ടരാട്ടരമേരാടുകയരാണന്.  കരാരുണദ്ധ്യ പദ്ധതത്തിയമേരായത്തി ബനടപ്പെട്ട കരാരേദ്ധ്യതത്തില് ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനന്  പരേത്തിപൂര്ണ്ണ  പരേരാജേയമേരാടണന്നന്  പറയന്നതത്തില്  ഞങ്ങള്കന്

രവദനയണന്.  ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ  മുന്  ധനകരാരേദ്ധ്യ  വകുപ്പുമേനത്തി
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ടക.  എസം.  മേരാണത്തിയരാണന്  കരാരുണദ്ധ്യ  പദ്ധതത്തി  ടകരാണ്ടുവന്നതന്. ഇദൗ  പദ്ധതത്തി

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്  നത്തിര്തലേരാകരാന്  ശമേത്തിചരപ്പെരാള്  അരദ്ദേഹെസം

പറഞ, "ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട രതരാമേസന് ടഎസകന്,  നത്തിങ്ങള് കരാരുണദ്ധ്യ പദ്ധതത്തിയടടെ

കഴുതന്  ടഞരേത്തിച്ചുടകരാലരുതന്,  ഇതന്  പരാവങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയള്ള  പദ്ധതത്തിയരാണന്,

ഇദൗ പദ്ധതത്തി അട്ടത്തിമേറത്തിചരാല് നത്തിങ്ങള് പരാവങ്ങളുടടെ കഴുതരാണന് ടഞരേത്തിക്കുന്നതന്".

ജേനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി കൂടുതല് രകമേപദ്ധതത്തികള്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിക്കുരമരാഴുസം  കരാരുണദ്ധ്യ

പദ്ധതത്തികള്രപരാലള്ള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  നത്തിര്തലേരാകത്തിയതന്  ഒരേത്തികലസം

അസംഗശകരേത്തികരാന് കഴത്തിയന്ന കരാരേദ്ധ്യങ്ങളല.  

കൃഷത്തികരാരുടടെ  കരാരേദ്ധ്യതത്തില്  ഇവത്തിടടെ  വലേത്തിയ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  പറഞ.

യ.ഡത്തി.എഫന്. ഗവണ്ടമേനന് ടകരാണ്ടുവന്ന റബ്ബര് വത്തിലേസത്തിരേതരാ ഫണന്  150 രൂപ

എന്നതന്  നരാലേരേവര്ഷകരാലേസം  ഭരേത്തിചത്തിട്ടുസം  151  രൂപയരാകരാന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുരണരാ;  മേരാത്രമേല  റബ്ബര്  വത്തിലേസത്തിരേതരാ  ഫണന്

ഒരുവര്ഷമേരായത്തി  കുടെത്തിശ്ശേത്തികയരാണന്.   നരാളടത  ബഡജ്റത്തില്   നത്തിങ്ങള്കതന്

രവണടമേങത്തില്  200 -ഓ  250 -ഓ ആയത്തി വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികരാസം.  ഇനത്തി പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചരാല്

ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  ടകരാടുരകണ  കരാരേദ്ധ്യസം  വരുന്നത്തില.  അടുത
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ഗവണ്ടമേനത്തിനരാണന്  ടകരാടുരകണത്തി  വരുന്നതന്.  അതുടകരാണന്  ടടധരേദ്ധ്യമേരായത്തി

പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തികരാസം.   250  ആകണടമേന്നന്  കഴത്തിഞ്ഞ  നരാലേരേവര്ഷമേരായത്തി  ഞങ്ങള്

ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുകയരാണന്,  ഇതുവടരേ  ടചയ്തത്തിട്ടത്തില.   റബ്ബര്  കൃഷത്തികരാര്ക്കുരവണത്തി

യ.ഡത്തി.എഫന്  ടകരാണ്ടുവന്ന  150 രൂപയടടെ  വത്തിലേസത്തിരേതരാ   ഫണന്

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികരാന്  കഴത്തിയരാതത്തിരുന്നതത്തിലള്ള  ശക്തമേരായ  പ്രതത്തിരഷധസം  ഞരാന്

പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്.  കൃഷത്തികരാര്ക്കുരവണത്തി  നത്തിരേവധത്തി  പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളലരാടത

ഇവത്തിടടെ  ഒന്നുസം  നടെന്നത്തിട്ടത്തില.   സരാധരാരേണ  നടെക്കുന്ന  കുറചന്  പദ്ധതത്തികളലരാടത

കര്ഷക ജേനത ഇദൗ രകരാവത്തിഡന് കരാലേതന് ഇത്രയസം ബുദ്ധത്തിമുട്ടത്തിയരപ്പെരാള് അവടരേ

സഹെരായത്തികരാന്രവണത്തി  ഒരു  ടസഷദ്ധ്യല്  പരാരകജേന്  ടകരാണ്ടുവരേരാന്

രകന്ദ്ര -സസംസരാന  ഗവണ്ടമേന്റുകള്കന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  അത്രരയടറ

കരാര്ഷത്തികരമേഖലേടയയസം  കൃഷത്തികരാടരേയസം  അവഗണത്തിക്കുകയസം  വഞത്തിക്കുകയസം

ടചയ്യുന്ന സരാഹെചരേദ്ധ്യമുണരായത്തി എന്നുള്ളതുസം പ്രതത്തിരഷധരാര്ഹെമേരാണന്.  സതദ്ധ്യതത്തില്,

രകരാവത്തിഡന്  വന്നതുടകരാണന്  സര്കരാര്  രേകടപ്പെട്ടു.  സമേരേസം  ടചയ്തരാല്  രകരാവത്തിഡന്

വദ്ധ്യരാപത്തിക്കുടമേന്നന് ശശ. മേരാതദ്യു. ടെത്തി. രതരാമേസന് പറഞ. അടതരാരു ഉപകരാരേമേരാടയന്നന്

കൂട്ടത്തിയരാല്മേതത്തി.  കരാരേണസം  രകരേളതത്തില്  സമേരേങ്ങള്  കുറഞ.  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്
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വത്തികസന കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് ജേനങ്ങളുമേരായത്തി ചര്ച ടചരയ്യണ സരാഹെചരേദ്ധ്യസം ഒഴത്തിവരായത്തി.

വളടരേ  തനപൂര്വ്വസം  ഗവണ്ടമേനന്  രേകടപ്പെട്ടുരപരാകുന്നുടവന്നടതരാഴത്തിചരാല്,

വത്തികസന  രേസംഗത്തുസം  ജേനരകമേ  പദ്ധതത്തികളുടടെ  കരാരേദ്ധ്യതത്തിലസം  നരാടെത്തിടന  മേറന്ന

സമേശപനസം  ഉണരാടയന്നുള്ളതന്  പ്രതത്തിരഷധരാര്ഹെമേരാണന്.  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖദ്ധ്യപരാനതത്തിരനലള്ള ഇദൗ നനത്തിപ്രരമേയടത ഞരാന് എതത്തിര്ക്കുന്നു.

ശശ  .    പുരുഷന് കടെലണത്തി:  നമേസരാരേസം  സര്,  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തിരരേഖടപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനന്  സഖരാവന്  എസന്.  ശര്മ്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയടത

ഞരാന് അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു. 

സമേസ്തരമേഖലേകളത്തിലസം  സമേരാനതകളത്തിലരാത  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുസം

രകമേപ്രവര്തനങ്ങളുസംടകരാണന് രലേരാകതത്തിനന്  മേരാതൃകയരായ ഇദൗ സര്കരാരേത്തിടന

എലരാ  പ്രവര്തനങ്ങടളയസം  ഞരാന്  ഹൃദയതത്തില്  രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന്

അഭത്തിനനത്തിക്കുന്നു. സമന്നമേരായ കുതത്തിപ്പെത്തിടന നരാള്വഴത്തികളത്തിലൂടടെയരാണന് രകരാവത്തിഡന്

കരാലേത്തുസം  രകരേളസം  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്നതന്.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി

ശശ. പത്തിണറരായത്തി വത്തിജേയന് നയത്തിക്കുന്ന എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കരാര് എലരാവടരേയസം

രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന് രകരേളതത്തിടന കരുത്തുസം കരുതലമേരായത്തി  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുകയരാണന്.
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പ്രകടെന പത്രത്തികയത്തില് പറഞ്ഞ എലരാ പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളുസം ടചയതശര്ക്കുക മേരാത്രമേല,

രപ്രരാഗസന്  റത്തിരപ്പെരാര്ട്ടന്  ജേനങ്ങളുടടെ  മേധദ്ധ്യതത്തില്  എതത്തിക്കുകകൂടെത്തി

ടചയ്തത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇതുവടരേ അങ്ങടനടയരാരു സര്കരാര് ടചയ്തതരായത്തി എടന

അരനസ്വഷണതത്തില്  ഇല.  ടചയ്യരാന്  കഴത്തിയന്നരത  പറയ,  പറയന്നരത  ടചയ.

അതരാണന് ഇദൗ സര്കരാര്. 

"പൂക്കുന്നത്തിതരാ മുല, പൂക്കുന്നത്തിലേഞ്ഞത്തി,

പൂക്കുന്നു രതനരാവന്, പൂക്കുന്നരശരാകസം;

 വരായ്ക്കുന്നു രവലേത്തിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ,

 പൂവരാൽ രചരാക്കുന്നു കരാടെന്തെത്തിരമേഘങ്ങൾ രപരാടലേ”.

ദശര്ഘവശകണരതരാടടെ  കുമേരാരേനരാശരാന്  പരാടെത്തിയതന്

രകരേളടതക്കുറത്തിചരാണന്.  അന്തെത്തിരമേഘസം രപരാടലേ ചുവക്കുന്ന  ഇദൗ രകരേളതത്തില്,

സര്കരാര്  രകമേപ്രവര്തനതത്തിലസം  വത്തികസന  പ്രവര്തനതത്തിലസം

പത്തിന്നത്തിലേരാടണന്നന്  ടതറരായ  വദ്ധ്യരാഖദ്ധ്യരാനങ്ങള്  നടെത്തുന്നവര്ക്കുരപരാലസം

മേനസ്സുടതരാട്ടന്   പറയരാന്  കഴത്തിയത്തില.  അതുമേരാത്രമേല,  അഴത്തിമേതത്തിയത്തിലരാത  ഇദൗ

സര്കരാര്  ഇന്നന്  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ   മേറ്റുസസംസരാന  സര്കരാരുകരളകരാള്
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മുന്പന്തെത്തിയത്തില് നത്തില്ക്കുകയരാണന്.  പ്രളയസം ടവള്ളടപ്പെരാകസം മുതലേരായ ദുരേന്തെങ്ങള്

നശന്തെത്തികടെന്നന്,  വന്ന  മേഹെരാമേരാരേത്തികടടളയലരാസം  അകറത്തിനത്തിര്തത്തി  രകരേളടത

രേകത്തിചതന്  ഇദൗ  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയസം  മേറന്  മേനത്തിമേരാരുമേരാണന്.  ഇവത്തിടെടത  സരാമേരാനദ്ധ്യ

ജേനതടയ  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചുടകരാണന്,  എലരാ  പഞരായത്തുകടളയസം  എലരാ

ജേനവത്തിഭരാഗങ്ങടളയസം  ഇണകത്തിരചര്തന്,  അവരുടടെ  അഭത്തിപ്രരായ വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസങ്ങള്

മേരാറത്തിനത്തിര്തത്തി  രകരേളതത്തിടന  മുരന്നറസം  സരാധദ്ധ്യമേരാകരാന്രവണത്തി  പ്രയതത്തിച്ചു.

രകരാവത്തിഡന്  മേഹെരാമേരാരേത്തിടയ  ആരേവരതരാടടെ  രനരേത്തിട്ട  സര്കരാര്,  ആരുസം  പുറതന്

രപരാകരുടതന്നന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചു.  പട്ടത്തിണത്തികത്തിടെകരുടതന്നന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചു.   പുറത്തു

രപരാകരാതത്തിരുന്നരാല്   ഇദൗ  മേഹെരാമേരാരേത്തിടയ  രനരേത്തിടെരാന്  കഴത്തിയടമേന്ന  വത്തിശസ്വരാസസം

ടകരാണരാണന് അങ്ങടന പറഞ്ഞതന്. പുറത്തുരപരാകരാതത്തിരുന്നരാല് പണമേത്തിലരാതവര്

എങ്ങടന  ജേശവത്തിക്കുസം,  ജേശവത്തിതസം  വഴത്തിമുട്ടുരമേരാ  എന്നന്  ശങത്തിച്ചുനത്തിന്ന  ഒരു

സരാമേരാജേത്തികന്കൂടെത്തിയരാണന്  ഞരാന്.  അരപ്പെരാഴരാണന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  പറയന്നതന്

ആവശദ്ധ്യമുള്ള  കത്തിറ്റുകള്  വശടുകളത്തില്  വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുടമേന്നന്.  എ.പത്തി.എല്.,

ബത്തി.പത്തി.എല്.  വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസമേത്തിലരാടത ജേനങ്ങളുടടെ സസംരേകണസം ഏടറടുത്തുടകരാണന്

രകരാഴത്തി  കുഞങ്ങടള  രപരാറ്റുന്നതുരപരാടലേ  ഇദൗ  സര്കരാര്   രപരാറ്റുകയരാണന്.
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രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങടള  മേരാത്രമേല,  അതത്തിഥത്തി  ടതരാഴത്തിലേരാളത്തികടളരപ്പെരാലസം

ഇത്രയധത്തികസം  രസ്നേഹെത്തിക്കുകയസം  അവര്ക്കുരവണത്തി  ടതരാഴത്തിലസം  എടടകസുസം

വകുപ്പുമേനത്തിയടടെ സഹെരായരതരാടുകൂടെത്തി  രേണന് മേണ്ഡലേതത്തില് 'അപരാ ഘര്' പദ്ധതത്തി

തയ്യരാറരാകത്തി വരേത്തികയമേരാണന്. 

പ്രതത്തിസനത്തികടളയസം  ടവല്ലുവത്തിളത്തികടളയസം  അതത്തിജേശവത്തിചന്  ജേനങ്ങടളയരാടക

രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന്  നരാടെത്തിടന  പുരരേരാഗതത്തികരായത്തി  രതരേന്  ടതളത്തിക്കുന്ന  പത്തിണറരായത്തി

സര്കരാരേത്തിടന  അഭത്തിനനത്തിച്ചുടകരാണരാണന്  ആരേരാധദ്ധ്യനരായ  ഗവര്ണര്  രനട്ടങ്ങള്

എണ്ണത്തിടയണ്ണത്തി  പറഞ്ഞതന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്-നന്  അതന്  സഹെത്തികരാന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തികത്തില.  എന്നരാല് ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യടടെ പ്രതത്തിനത്തിധത്തി രപരാകരാടത എലരാസം

രകട്ടത്തിരുന്നു.  നരാടെന്  ആരരേരാഗദ്ധ്യരതരാടടെ  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുകയരാണന്.  ഇതരേതത്തില്

മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്ന നരാടെത്തിനന്  ടവളത്തിചസം  പകരേരാനരാണന്.....  ഒരു പവര് കട്ടുണരാരയരാ

നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തില്;  ആര്ടകങത്തിലസം  കൂടുതല്  കരാശന്  ടകരാടുരകണത്തി  വരന്നരാ?

ലേഭദ്ധ്യമേലരാടയന്നന് മേരാത്രസം പറഞരകട്ടത്തിരുന്ന ടടവദദ്ധ്യതത്തി സസംരേകത്തിക്കുക മേരാത്രമേല,

അതന്  വത്തില്ക്കുകകൂടെത്തി  ടചയ്ത  'കറുത  മേനുഷദ്ധ്യന്'  നമ്മുടടെ  നരാടെത്തിടന

'ടവളുപ്പെത്തിക്കുകയരാണന്',  അതരാണന് മേനത്തി.  പലേരപ്പെരാഴുസം പ്രരാരദശത്തിക ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്
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ഫലേങ്ങള് ഭരേത്തിക്കുന്നവര്കന് എതത്തിരേരാകരാറരാണുള്ളതന്.  എന്നരാല് കഴത്തിഞ്ഞ ഇരുപതന്

വര്ഷടത  ചരേത്തിത്രസം  മേരാറത്തിക്കുറത്തിച്ചുടകരാണരാണന്.....  ഇവത്തിടടെ  ആരേന്  എടന്തെരാടക

പറഞ്ഞരാലസം  വര്ഗ്ഗശയതയന്  എന്നുസം  എതത്തിരേരാണന്  ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ

മുന്നണത്തി.  ഒരേരാടളയസം  കൂട്ടുപത്തിടെത്തികത്തില.  ജേയത്തിച്ചു  വന്നു.  ജേത്തിലരാ  പഞരായത്തുകള്,

രബരാകന് പഞരായത്തുകള് എന്നത്തിവയടെങ്ങത്തിയ ത്രത്തിതലേ പഞരായത്തുകളത്തില് നടെന്ന

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന ഫലേസം അതരാണന് കരാണത്തിക്കുന്നതന്. ഇവത്തിടടെ ഗൂഢരാരലേരാചനകളുസം

കുതത്തിതത്തിരേത്തിപ്പുകളുസം  നടെന്നു.  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യസം  യ.ഡത്തി.എഫന്-ഉസം  ഒരരേ

തൂവല്പകത്തികളരായത്തി  കളതത്തില്  രമേഞനടെന്നതന്  ഇവത്തിടെടത  ജേനങ്ങള്

കണത്തിട്ടുണന്.   ഇവത്തിടടെ  ഭരേണത്തുടെര്ച  ഉണരാകുടമേന്നതത്തിടന  ടതളത്തിവകൂടെത്തിയരാണന്

ഇദൗ  സൂചന.  ടപരാറരാട്ടന്  രവഷങ്ങള്  ടകട്ടത്തിനടെന്നന്  ജേനങ്ങടള  പറത്തികരാന്

സരാധത്തികത്തില,  കരാരേണസം  അവരുടടെ  ജേശവത്തിതമേരാണന്  നത്തിങ്ങള്  പന്തെരാടുന്നതന്.

അവരുടടെ  കുട്ടത്തികളുടടെ  പഠനതത്തിനരായസം  അവരുടടെ  ജേശവത്തിത  സസംസരാരേസം

ടമേചടപ്പെടുതരാനരായസം അവരുടടെ ജേശവത്തിതതത്തില് എടന്തെരാടക സരാധദ്ധ്യതകള് ഇദൗ

സര്കരാര്  ടചയടവന്നന്  അവര്കറത്തിയരാസം.  അവര്കന്  ആവശദ്ധ്യമുള്ളടതലരാസം

ടചയ്യരാന്  തയ്യരാറുടള്ളരാരു  സര്കരാരേത്തിടന  എങ്ങടന  ഇകഴത്തി  കരാണത്തികരാനരാകുസം?
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ജേനങ്ങള്കന്  എങ്ങടന  എല്.ഡത്തി.എഫന്-ടന  ടനഞത്തിരലേറരാതത്തിരേത്തികരാനരാകുസം;

ഇതരേതത്തില്  ജേനങ്ങള്  ടനഞത്തിരലേറ്റുന്ന  സര്കരാര്  രലേരാകതത്തില്  രവടറ

എവത്തിടടെയരാണുള്ളതന്?   അഭത്തിപ്രരായവദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസങ്ങളുണരാകുസം.  പടക,

ഏകരാഭത്തിപ്രരായരതരാടടെ  ഇദൗ  രകരാവത്തിഡന്  കരാലേത്തുസം  സമന്നമേരായ  കുതത്തിപ്പുകള്

സമ്മരാനത്തിചതന്  ഇദൗ  ജേനങ്ങള്  ഒത്തുരചര്ന്നന്  മുരന്നരാട്ടന്  നശങ്ങത്തിയതുടകരാണരാണന്.

ഇദൗ  നത്തിശ്ചയദരാര്ഢദ്ധ്യതത്തിനുസം  വദ്ധ്യക്തമേരായ  നയതത്തിനുമേരാണന്  ത്രത്തിതലേ

പഞരായതത്തിടലേ  വത്തിജേയസം  ജേനങ്ങള്  സമ്മരാനത്തിചതന്.  രലേരാകതത്തിടലേ  ഏറ്റുവസം

വലേത്തിയ  ഭരേണഘടെനയരാണന്  ഇന്തെദ്ധ്യയ്ക്കുള്ളതന്.  നമ്മുടടെ  രേരാജേദ്ധ്യസം  കരാര്ഷത്തിക

രേരാജേദ്ധ്യമേരാണന്.  ഇവത്തിടടെ  മേഹെരാഭൂരേത്തിപകവസം  കര്ഷകരേരാണന്.  എന്നരാല്  കര്ഷകനന്

രപ്രരാതരാഹെനസം  നല്കുന്ന  ഒരു  നത്തിയമേവസം  ഇദൗ  രേരാജേദ്ധ്യതത്തില.  എന്നത്തിട്ടുസം

കര്ഷകരുടടെ  സമേരേസം  തകര്കരാന്  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേനന്  ടടകടകരാണ

നത്തിലേപരാടുകള്  നമ്മടളരാടക  കണതരാണന്.  കര്ഷകര്  മേടറരാരു

സസ്വരാതനദ്ധ്യസമേരേതത്തിനന്  തയ്യരാറരാകുകയരാണന്.  ടതരാഴത്തിലേരാളത്തികള്  രേക്തസംചശന്തെത്തി

രനടെത്തിടയടുത  കൂലേത്തി,  സുരേകത്തിതതസ്വസം,  സസ്വരാതനദ്ധ്യസം,  എട്ടന്  മേണത്തിക്കൂര്  രജേരാലേത്തി

തുടെങ്ങത്തിയവടയലരാസം  അട്ടത്തിമേറത്തികടപ്പെടുന്നതന്  കരാണരാതത്തിരുന്നുകൂടെരാ.
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ബത്തി.ടജേ.പത്തി.-യടടെ സസംസരാരേസം എകരാലേത്തുസം ടതരാഴത്തിലേരാളത്തിവര്ഗ്ഗതത്തിടനതത്തിരേരാണന്.

ജേരാതത്തി  രകരാമേരേങ്ങള്  എടന്തെലരാസം  അഴത്തിഞ്ഞരാട്ടസം  നടെതത്തിയരാലസം......

നടെകത്തിടലന്നസപറഞ്ഞന്  കളഞ്ഞത്തിരുന്ന  ഗദ്ധ്യരാസന്  ടടപപ്പെന്  ടടലേന്  ഇന്നന്

യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരായത്തി. ഇരേട്ടചങടനരന്നരാ മേടറന്തു ചങടനരന്നരാ നത്തിങ്ങള് വത്തിളത്തിചരാലസം

ശരേത്തി,  നത്തിശ്ചയദരാര്ഢദ്ധ്യമുടള്ളരാരു  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയസം  അതന്  നടെപ്പെത്തിലേരാകരാന്  പറത്തിയ

മേനത്തിമേരാരുമുള്ളതുടകരാണരാണന്  ഇതന്  സസംഭവത്തിചതന്.  ജേനവരാസ-

മേലേരയരാരേരകന്ദ്രങ്ങളത്തിലൂടടെയസം ജേലേരാശയങ്ങളത്തിലൂടടെയസം എത്തുന്ന ഗദ്ധ്യരാസന്  ടടപപ്പെന്

ടടലേന് ഇകഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസസം മുഖദ്ധ്യമേനത്തി ഉത്ഘരാടെനസം ടചയ.  ജേനങ്ങള് വളടരേ

സരന്തെരാഷതത്തിലേരാണന്.  കരാരേണസം,  20%  ഇനനടചലേവന്  കുറച്ചുടകരാണ്ടുള്ള  ഒരു

ടടപപ്പെന്  ടടലേനരാണന്,  ജേലേസം  ടടപപ്പെത്തിലൂടടെ  നമ്മുടടെ  അടുകളകളത്തില്

എത്തുന്നതുരപരാടലേയരാണന്  ഗദ്ധ്യരാസന്  എത്തുന്നതന്.  ഇദൗ  സമ്പ്രദരായസം

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  വരാഗരാനമേരായത്തിരുന്നു.  അതന്

യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാകത്തി.   ഇരുപതന്  ശതമേരാനസം  ഇനനടചലേവന്  കുറയരാന്  ഇതുവഴത്തി

സരാധത്തിക്കുടമേന്നന്  ജേനങ്ങള്കന്  രബരാദ്ധദ്ധ്യടപ്പെട്ടു.  ഇനത്തി  എത്ര  സലേസം

രവണടമേങത്തിലസം........  വരാതകടെരാങ്കുകള്  നത്തിരേതത്തിലൂടടെ  ഓടുരമരാഴുണരാകുന്ന



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

126

അപകടെങ്ങള്  ഇലരാടതയരാകുസം.  രറരാഡന്  സുരേകത്തിതതസ്വസം  ഉറപ്പുവരുത്തുസം.

മേലേത്തിനശകരേണമേത്തിലരാത  ഇനന  വദ്ധ്യവസരായ  വളര്ച  നമ്മുടടെ  രേരാജേദ്ധ്യത്തുണരാകുസം.

അടുകളകളത്തില് ടടപപ്പെന്  ടടലേനുകളത്തിലൂടടെ  ഗദ്ധ്യരാസന്  വത്തിതരേണസം ടചയ്യുസം.   എടന

മേണ്ഡലേതത്തിടലേ വശടുകളത്തിരലേകന് നല്കത്തിയ ഗദ്ധ്യരാസന് ടടപപ്പെന് ടടലേന് ഉത്ഘരാടെനസം

ടചയ്യരാന്  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  എനത്തികന്  സരാധത്തിച്ചുടവന്നതന്  അഭത്തിമേരാനരതരാടടെ

ഞരാന്  അറത്തിയത്തിക്കുകയരാണന്.   ഇടതരാടക  ടചയ്തത്തിട്ടുസം  നത്തിങ്ങള്  പത്തിടന്നയസം

വത്തിവരേരകടെന് പറയകയരാണന്. 

സരാസംസരാരേത്തിക  രേസംഗസം  വളടരേ  സജേശവമേരായ  കരാലേഘട്ടമേരാണത്തിതന്.   മുഴുവന്

സരാസംസരാരേത്തിക  സരാപനങ്ങളുടടെയസം  ഗരാനന്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഇലരായ്മയത്തില്

നത്തിന്നരാണത്തിതന് ടചയ്യുന്നതന്. ഒന്നരേ ലേകസം രൂപയരായത്തിരുന്ന എഴുതച്ഛന് പുരേസരാരേസം

അഞന് ലേകസം രൂപയരാകത്തി ഉയര്തത്തി.  ഒന്നരേ ലേകമേരായത്തിരുന്ന രേരാജേരാരേവത്തിവര്മ്മ

പുരേസരാരേസം  മൂന്നന്  ലേകസം  രൂപയരാകത്തി  ഉയര്തത്തി.   ഗുരുരഗരാപത്തിനരാഥന്  തുടെങ്ങത്തിയ

നത്തിരേവധത്തി സരാസംസരാരേത്തിക നരായകന്മേരാരുടടെ രപരേത്തിലള്ള അവരാര്ഡുകളുടടെടയരാടക

തുക  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  സരാസംസരാരേത്തിക  രകമേനത്തിധത്തി  രബരാര്ഡന്  നല്കത്തിവരുന്ന

കലേരാകരാരേന്മേരാര്ക്കുള്ള  ടപന്ഷന്  ആയത്തിരേസം  രൂപയത്തില്നത്തിന്നന്  മൂവരായത്തിരേസം
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രൂപയരായത്തി വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ആടരേങത്തിലസം ടകരാടുക്കുരമേരാ,  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ടകരാടുക്കുരമേരാ

കലേരാകരാരേന്മേരാര്കന് ടപന്ഷന്? കുടുസംബ ടപന്ഷന് 750 രൂപയത്തില്നത്തിന്നന് 1500

രൂപയരാകത്തി വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  അടെത്തിയന്തെരേ ചത്തികത്തിതരാസഹെരായമേരായത്തി പരേമേരാവധത്തി ഒരു

ലേകസം  രൂപ  നല്കത്തി.  ഇതന്  കലേരാകരാരേന്മേരാര്കന്  നല്കത്തിയ  കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.

ഇതുകൂടെരാടത  സരാമൂഹെദ്ധ്യ  ടപന്ഷനടെകമുള്ള  മേറന്  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  നത്തിരേവധത്തിയണന്.

കലേരാകരാരേന്മേരാര്  അവജ്ഞരയരാടടെ  കരാണടപ്പെരടെണവരേല.  കലേരാരേസംഗസം

ജേശവരനരാപരാധത്തിയരാകത്തിയ 32000 കലേരാകരാരേന്മേരാര്കന്  2000  രൂപ വശതസം രവടറ

നല്കത്തി. ഇതുവടരേ സഹെരായസം ലേഭത്തികരാതവടരേക്കുറത്തിചന് പലേ എസം.എല്.എ.-മേരാരുസം

കടതഴുതത്തിയസം  രഫരാണ്  മുഖരാന്തെരേവസം  അറത്തിയത്തിചത്തിട്ടുണന്.  അതരേകരാടരേ

സഹെരായത്തികരാനരായത്തി  ആയത്തിരേസം  രൂപ  വശതസം  നല്കത്തി.  കഴക്കൂട്ടതന്  ചലേചത്തിത്ര

അകരാദമേത്തിയടടെ  സസ്വന്തെസം  ആസരാന  മേനത്തിരേസം,  ഫത്തിലേത്തിസം  റത്തിസര്ചന്  ടസനര്

തുടെങ്ങത്തിയവയ്ടകലരാസം സരാമതത്തിക രസരാതസന് ഇദൗ സര്കരാരേരാണന് നല്കുന്നതന്.

ഇതത്തില്നത്തിന്നരാണന് നമ്മുടടെ സത്തിനത്തിമേരാ രേസംഗത്തുനത്തിന്നന് ഒരു വലേത്തിയ വത്തിപ്ലൈവസം കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസസം  നമ്മള്  കണതന്.  അവര്കന്  ആവശദ്ധ്യമുള്ള  സദൗകരേദ്ധ്യങ്ങടളലരാസം

ടചയടകരാടുത്തു. മേഹെരാനടെന്മേരാര്, സരാരങതത്തിക വത്തിദഗ്ദ്ധര് തുടെങ്ങത്തിയ മുഴുവന് രപരുസം
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സര്കരാരേത്തിരനരാടെന് ഒത്തുപത്തിടെത്തിച്ചു.  നരവരാത്ഥരാന നരായകരുടടെ സരേണയരായത്തി ഒരാരരേരാ

ജേത്തിലയത്തിലസം സരാസംസരാരേത്തിക സമുചയങ്ങള്. 'നമുകന് ജേരാതത്തിയത്തില'  വത്തിളസംബരേതത്തിടന

നൂറരാസം പത്തിറന്നരാള് ആരഘരാഷത്തിച്ചു.  ഗരാനത്തിജേത്തി മൂന്നന് തവണ സനര്ശനസം നടെതത്തിയ

പരാലേകരാടട്ട ഗരാനത്തിസ്മൃതത്തി മേണ്ഡപതത്തിലള്ള ഗരാനത്തി പ്രതത്തിമേയടടെ മുകളത്തില് ഒരു

കരാവത്തിടകരാടെത്തി കണ്ടു.  ഉളുപ്പുരണരാ ഇവര്കന്?  ഗരാനത്തിജേത്തിയടടെ ഘരാതകന്മേരാര്...

എന്തെരാ  ഇവരുടടെ  നത്തിലേപരാടെന്?  ഗരാനത്തിഘരാതകന്മേരാര്  ഗരാനത്തി  പ്രതത്തിമേയത്തില്

കരാവത്തിടകരാടെത്തി  പുതപ്പെത്തിച്ചുവരത്ര.  നമ്മുടടെ  രേരാജേദ്ധ്യടത  വര്ഗ്ഗശയതയത്തിരലേകന്

ടകരാണ്ടുരപരാകരാനുസം  സസംഘര്ഷങ്ങളുണരാകരാനുസം  രകരേളതത്തിടലേ  മേരാതൃകരാ

സരാപനങ്ങളുസം ജേനങ്ങളുസം അനുവദത്തികത്തില.   

രകരേള  സരാഹെത്തിതദ്ധ്യ  അകരാദമേത്തിയടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഗരാമേശണ

തലേതത്തിരലേകന്  തരാഴ്ന്നുരപരാകരാന്  രപരാകുകയരാണന്.  ശത്തിലകലേ,  പ്രതത്തിമേകള്,

സൃഷത്തികള്  അതുരപരാടലേ  എലരാ  രമേഖലേകളുസം  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി

ഉദ്ഘരാടെനസം ടചയ. തത്തിരുവനന്തെപുരേതന് വത്തിപണന രകന്ദ്രസം ആരേസംഭത്തിച്ചു. കരാര്ഷത്തിക

രമേഖലേടയക്കുറത്തിചന്  എലരാവരുസം  സസംസരാരേത്തിച്ചു.  കരാര്ഷത്തിക  രമേഖലേയന്  വത്തിപണന

രകന്ദ്രസം  രവണസം.   ഇരപ്പെരാള്  ചകയത്തില്നത്തിന്നുസം  കപ്പെയത്തില്നത്തിന്നുസം  മൂലേദ്ധ്യവര്ദ്ധത്തിത
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ഉല്പ്പെരാദനങ്ങള് നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന വനത്തിതരാ ഇന്ഡസത്തി എടന മേണ്ഡലേതത്തില് വരേരാന്

രപരാകുന്നു. മുഴുവന് സരാസംസരാരേത്തിക സരാപനങ്ങളുടടെയസം ഗരാനന് വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതുതടന്ന

സരാസംസരാരേത്തിക  അവരബരാധമുള്ള  സര്കരാരേരാണന്  ഇവത്തിടടെ  ജേനങ്ങളുടടെ  ജേശവത്തിതസം

മുരന്നരാട്ടുടകരാണ്ടുരപരാകുന്നതന്  എന്നുള്ളതത്തിടന  ടതളത്തിവരാണന്.   നത്തിരേവധത്തി

സരാസംസരാരേത്തിക  സരാപനങ്ങള്  രകരേളതത്തിടന  ഓരരേരാ  ജേത്തിലയത്തിലസം  വന്നു.

എന്.എന്. കകരാടെത്തിടന സരാരേക മേനത്തിരേസം അടുത ദത്തിവസസം ഉദ്ഘരാടെനസം ടചയ്യരാന്

രപരാകുകയരാണന്.  രകരേളതത്തില്  പുതത്തിയ  കരാലേസം,  പുതത്തിയ  നത്തിര്മ്മരാണസം,

അത്ഭുതമേരാണന് എടന മേണ്ഡലേതത്തില്, രകരേളതത്തില് മേത്തികവരാറുസം നമ്മള് രപരാകുന്ന

സലേങ്ങളത്തിടലേലരാസം.

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്: രേണരേമേത്തിനത്തിട്ടന് അധത്തികമേരായത്തി, അങ്ങന് കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ്യണസം.

ശശ  .    പുരുഷന് കടെലണത്തി:  സര്,  കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ്യരാസം.  ഞരാന് നഗരേങ്ങളത്തില്

കരാണുന്ന രറരാഡുകളുടടെയസം പരാലേങ്ങളുടടെയസം മേരനരാഹെരാരേത്തിത എടന ഗരാമേതത്തിലസം

കരാണരാന് സരാധത്തിക്കുന്നു. ഇടതലരാസം ടചയ്യരാന് സരാധത്തിക്കുന്നതന് ഇച്ഛരാശക്തത്തിടകരാണന്

മേരാത്രമേല  അഴത്തിമേതത്തിയത്തിലരാടതരാരു  ഭരേണസം  ഇദൗ  സസംസരാനതന്

നടെക്കുന്നുടവന്നുള്ളതത്തിടന ടതളത്തിവരാണന്. 
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ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയസം  കൃഷത്തി  വകുപ്പുമേനത്തിയസം  എരപ്പെരാഴുസം

കൃഷത്തിടയക്കുറത്തിചന്  പറയരാറുണന്.  കൃഷത്തി  നമ്മുടടെ  സസംസരാരേമേരാണന്.  അതന്  നമ്മുടടെ

ജേശവത്തിത  സസംസരാരേമേരായത്തി  മേരാറുന്നു.  കരാര്ഷത്തിരകരാല്പ്പെന്നങ്ങള്  പലേതുസം  നമ്മള്

ഇറക്കുമേതത്തി ടചയ്യരാറരാണന് പതത്തിവന്.  എന്നരാല് ഇരപ്പെരാഴതന്  കയറത്തി അയയ്ക്കുന്നതത്തില്

എതത്തി നത്തില്ക്കുന്നു.  പചകറത്തി ഉല്പ്പെരാദനസം  6  ലേകസം ടമേടത്തികന്  ടെണ്ണരായത്തിരുന്നതന്

പതത്തിനഞന്  ലേകസം  ടമേടത്തികന്  ടെണ്ണരായത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചു.  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  ആദദ്ധ്യമേരായത്തി

ടനല്കര്ഷകര്കന് ഒരു ടഹെകറത്തിനന് 2000/- രൂപയടടെ രറരായല്റത്തി നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി.

ടനലേന്ല്ല്  സസംഭരേണ  വത്തിലേ  28%  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചന്  27.48  രൂപയത്തിരലേകന്  എതത്തിച്ചു.

രകരേഗരാമേസം  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയരതരാടടെ  നരാളത്തിരകരേ കൃഷത്തിയടടെ  വത്തിസ്തൃതത്തിയസം

ഉല്പ്പെരാദനകമേതയസം വര്ദ്ധത്തിച്ചു. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്: ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ടമേമര്, അങ്ങന് കണ്ക്ലൂഡന് ടചയ്യണസം.

ശശ  .    പുരുഷന് കടെലണത്തി:  സര്,  പട്ടത്തികവര്ഗ്ഗ വത്തിഭരാഗങ്ങടളുടെ കരാരേദ്ധ്യതത്തിലസം

കുട്ടത്തികളുടടെ  പഠന  കരാരേദ്ധ്യതത്തിലടമേലരാസം  സമേരാനതകളത്തിലരാത  മേരാറങ്ങള്

ടകരാണ്ടുവന്നു.  കൃഷത്തി  സസംസരാരേതത്തിടനയസം  മൂലേദ്ധ്യവര്ദ്ധത്തിത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുരടെയസം

ഉതവമേരായത്തി  മേരാറരാന്  രപരാകുകയരാണന്  രകരേളസം.  സമദ്സമൃദ്ധത്തിയടടെ
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നവരകരേളതത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്  വത്തിലേങതടെത്തിയരായത്തി  നത്തില്കരുതന്,  കുറസം  പറയരുതന്

എന്നുമേരാത്രസം പറയന്നു. കുറസം നടെന്നു അതത്തില് കുറകരാരേത്തില. രദശശയ അരനസ്വഷണ

ഏജേന്സത്തികള് രകന്ദ്ര രേരാഷ്ട്രശയസം ആയധമേരാക്കുന്നു.  അതന്  കുറസം ടചയ്തത്തിട്ടുസം കുറസം

ടചയ്തത്തിട്ടത്തിടലന്നുള്ളതന് നത്തിങ്ങള്കന് മേനസത്തിലേരാകുസം. വളടരേ ശരാശസ്വതമേരായ ജേനജേശവത്തിത

സസംസരാരേസം  ടകട്ടത്തിപ്പെടുകരാനുള്ള  പദ്ധതത്തികന്  നത്തിങ്ങളുടടെടയലരാവരുടടെയസം

പത്തിന്തുണയണരാകണസം.  ജേനങ്ങളത്തിലൂടടെ  ഇദൗ  സര്കരാര്ഭരേണസം  ഒരു

തുടെര്ഭരേണമേരാകത്തി  മേരാറ്റുകടയന്ന  ഉരദ്ദേശദ്ധ്യമേരാണന്  നമുക്കുള്ളതന്,  അങ്ങടന

ആഗഹെത്തിക്കുന്നു. എലരാവര്ക്കുസം അഭത്തിവരാദദ്ധ്യങ്ങള്.

ശശ  .   ഒ  .   രേരാജേരഗരാപരാല്: ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സശകര്, ഇദൗ പ്രരമേയടത ഞരാന്

എതത്തിര്ക്കുന്നു.  നത്തിയമേസഭയത്തില്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  ടചയ്തത്തിട്ടുള്ള

പ്രസസംഗതത്തിനന്  ഞരാനുസം  ഗവര്ണര്കന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന്നുണന്.  എന്നരാല്

പ്രസസംഗതത്തിടലേ  നയങ്ങരളരാടെന്  രയരാജേത്തികരാന്  കഴത്തിയത്തില.  രകരേളസം  ഇന്നുവടരേ

കണത്തിട്ടത്തിലരാത അഴത്തിമേതത്തിയടടെയസം  രദശവത്തിരുദ്ധ പ്രവര്തനങ്ങളുടടെയസം രപരേത്തില്

ആരരേരാപണതത്തിടന  മുള്മുനയത്തില്  നത്തില്ക്കുന്ന,  രകന്ദ്ര  ഏജേന്സത്തികളുടടെ

അരനസ്വഷണതത്തില് നത്തില്ക്കുടന്നരാരു സര്കരാരേത്തിനന് എന്തെന് നയമേരാണന് ജേനങ്ങള്കന്
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മുമരാടക  വയരാനുള്ളതന്?  രകരേളതത്തിനന്  നത്തിരേവധത്തി  പദ്ധതത്തികള്  ലേഭത്തിക്കുന്നതുസം

അതത്തിടന  പ്രരയരാജേനസം  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്കന്  ലേഭത്തിക്കുന്നതുസം  രകന്ദ്ര

സര്കരാര്  രേരാജേദ്ധ്യതരാകമേരാനസം  നടെപ്പെരാകത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ഫലേമേരായത്തിട്ടരാണന്.  സസംസരാന  സര്കരാര്  നടെപ്പെരാക്കുന്ന  പലേ

പദ്ധതത്തികളുടടെയസം  യഥരാര്ത്ഥ  ഉടെമേസര്  രകന്ദ്ര  സര്കരാരേരാടണന്നന്

പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല്  മേനസത്തിലേരാകരാന്  സരാധത്തിക്കുസം.  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഒരു

പരേരാമേര്ശസംരപരാലസം  ഇദൗ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനതത്തില്  പറയരാതത്തിരുന്നതന്

നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടലേ ഒരു നനത്തിരകടെരാടണന്നന് പറരയണത്തിവരുസം.   സസംസരാനതന്

നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിവരുന്ന രകന്ദ്ര പദ്ധതത്തികളരായ പ്രധരാനമേനത്തി ആവരാസന് രയരാജേന, ജേലേ

ജേശവന് മേത്തിഷന്,  ടഗയത്തില് പദ്ധതത്തി,  നരാഷണല്  ടടഹെരവ രപ്രരാജേകന്,  ഗരാമേശണ

രറരാഡുകളുടടെയസം  പരാലേങ്ങളുടടെയസം  നത്തിര്മ്മരാണസം,  ടതരാഴത്തിലറപ്പെന്  പദ്ധതത്തി,  സ്കൂള്

നവശകരേണ  പദ്ധതത്തി,  സദൗജേനദ്ധ്യ  കുകത്തിസംഗന്  ഗദ്ധ്യരാസന്,  മുദ  രയരാജേന,  അഡല്

ടപന്ഷന് പദ്ധതത്തി,  അമൃത പദ്ധതത്തി,  സരാര്ട്ടന് അപ്പെന് മേത്തിഷന്,  ആയഷരാന് ഭരാരേതന്,

ഡത്തിജേത്തിറല്  ഇന്തെദ്ധ്യ,  രമേകന്  ഇന്  ഇന്തെദ്ധ്യ  എന്നത്തിവ  ഇതത്തില്  ചത്തിലേതന്  മേരാത്രമേരാണന്.

ഇരപ്പെരാള്  രകന്ദ്രസം  പരാസരാകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്ന  കരാര്ഷത്തിക  രഭദഗതത്തി  നത്തിയമേസം
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കര്ഷകര്ക്കുള്ള സരാമതത്തിക സഹെരായസം,  അവരുടടെ വരുമേരാനസം ഇരേട്ടത്തിയരാകരാനുസം

ഇടെനത്തിലേകരാടരേ  ഒഴത്തിവരാകരാനുസം  ഉരദ്ദേശത്തിച്ചുടകരാണ്ടുള്ളതരാണന്.  മുരന്നരാകകരാരേത്തില്

സരാമതത്തികമേരായത്തി  പത്തിരന്നരാകസം  നത്തില്ക്കുന്നവര്കന്  10%  സരാമതത്തിക

സസംവരേണസം  തുടെങ്ങത്തി  എത്രടയത്ര  പദ്ധതത്തികളരാണന്  രേരാജേദ്ധ്യതന്

നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  ഇതത്തിടനക്കുറത്തിടചരാന്നുസം  ഒരു  പരേരാമേര്ശവസം  നടെതരാടത

നയപ്രഖദ്ധ്യപനസം  നടെതത്തിയതത്തിലള്ള  എതത്തിര്പ്പുസം  ഞരാന്  രരേഖടപ്പെടുത്തുന്നു.

നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനതത്തില്  ടഫഡറല്  സസംവത്തിധരാനടതക്കുറത്തിചന്  പലേസലേത്തുസം

പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു. ടഫഡറല് സസംവത്തിധരാനടമേന്നന് പറഞ്ഞരാല് അതത്തിടന അര്ത്ഥസം

ഓരരേരാ  സസംസരാനവസം  സസ്വതന  രേരാജേദ്ധ്യങ്ങള്  എന്നല,   ഇന്തെദ്ധ്യന്  യണത്തിയടന

ഭരാഗമേരായത്തി മേരാത്രരമേ പ്രവര്തത്തികരാന് കഴത്തിയടവന്നുള്ളതരാണന്. രകരാവത്തിഡന്-19 എന്ന

മേഹെരാമേരാരേത്തിടയ  പ്രതത്തിരരേരാധത്തികരാന്  രകന്ദ്ര  സര്കരാര്  നല്കത്തിയ  സഹെരായങ്ങളുസം

വരാകത്തിന്  കണ്ടുപത്തിടെത്തിക്കുന്നതത്തിലസം  അതത്തിടന  വത്തിതരേണ  ശസംഖലേ

ക്രമേശകരേത്തിക്കുന്നതത്തിലസം ഭരാരേതസം ടടകവരേത്തിച രനട്ടടത രലേരാക രേരാജേദ്ധ്യങ്ങള് രപരാലസം

പ്രശസംസത്തിക്കുരമരാള്  നമ്മുടടെ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനതത്തില്  ഇടതരാന്നുസം  ഇടെസം

പത്തിടെത്തിക്കുന്നത്തിടലന്നതന്  വളടരേ  രഖദകരേമേരാണന്.  അതുടകരാണന്  ഇദൗ  സസംസരാന
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സര്കരാരേത്തിടന നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങടള ഞരാന് എതത്തിര്ക്കുന്നു. 

ശശ  .   രറരാഷത്തി അഗസത്തിന്: സര്, ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകരാണന്  ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയടത

ഞരാന്  അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു.  മേതനത്തിരേരപകത  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിരകണ  ഇദൗ

കരാലേഘട്ടതത്തില്  സസംസരാന  ഗവണ്ടമേനന്  എടുതത്തിട്ടുള്ള  നയങ്ങളുസം

സമേശപനങ്ങളുമേരാണന്  നമ്മുടടെ  സമൂഹെതത്തില്  ചര്ച  ടചയ്യടപ്പെരടെണടതന്നരാണന്

ഞരാന് കരുതുന്നതന്. വടെരക ഇന്തെദ്ധ്യന് സസംസരാനങ്ങളത്തിടലേലരാസം പലേ രമേഖലേയത്തിലസം

വര്ഗ്ഗശയ  ഫരാസത്തിസന്  കൂട്ടുടകട്ടുകള്  അരേങ്ങന്  തകര്ക്കുരമരാള്  ടടസസ്വരേജേശവത്തിതസം

നയത്തികരാന് സരാധത്തിക്കുന്ന ഒരു രേരാഷ്ട്രശയ സരാഹെചരേദ്ധ്യവസം ഒരു ടപരാതുസരാഹെചരേദ്ധ്യവസം

രകരേളതത്തില്  നത്തിലേനത്തില്ക്കുന്നുടവന്നുള്ളതത്തില്  ഇടെതുപകവമേരായത്തി

സഹെകരേത്തിച്ചുനത്തിന്നന്  പ്രവര്തത്തികരാന്  സരാധത്തിച  രകരേള  രകരാണ്ഗസന്  എന്ന

നത്തിലേയത്തില്  ഏടറ  സരന്തെരാഷരതരാടുകൂടെത്തിയരാണന്  ഞരാന്  നനത്തിപ്രരമേയടത

അനുകൂലേത്തിക്കുന്നതന്.

കരാര്ഷത്തിക  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  രകരേള  രകരാണ്ഗസന്  എന്നുസം

നത്തിലേപരാടുകടളടുതത്തിട്ടുണന്.  ആ  നത്തിലേപരാടുകരളരാടെന്  രയരാജേത്തിക്കുന്ന
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പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  രനതൃതസ്വസം  നല്കുന്നവരരേരാടെന്  ആ  നത്തിലേപരാടുകള്

ശരേത്തിയരാടണന്നന്  തുറന്നുപറയരാന്  ഭരേണ-പ്രതത്തിപക  വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസമേത്തിലരാടത

സരാധത്തിചത്തിട്ടുടള്ളരാരു  പരാര്ട്ടത്തിയരാണന്  രകരേള  രകരാണ്ഗസന്.   ഞങ്ങടളടുത

സമേശപനവസം അതുതടന്നയരാണന്. 1980-ടലേ നരായനരാര് ഗവണ്ടമേനത്തില് ഞങ്ങളുടടെ

ആരേരാധദ്ധ്യനരായ  രനതരാവന്  ടക.  എസം.  മേരാണത്തി  ധനകരാരേദ്ധ്യ  വകുപ്പുമേനത്തിയരായത്തിരുന്ന

സനര്ഭതത്തിലേരാണന്  കര്ഷകടതരാഴത്തിലേരാളത്തി  ടപന്ഷന് ആദദ്ധ്യമേരായത്തി  രകരേളതത്തില്

അനുവദത്തികടപ്പെടുന്നതന്.  അതത്തിനുരശഷസം  2011-ല് ഉമ്മന്ചരാണത്തി ഗവണ്ടമേനത്തില്

അരദ്ദേഹെസം വശണ്ടുസം ധനകരാരേദ്ധ്യ വകുപ്പുമേനത്തിയരായത്തിരുന്ന സനര്ഭതത്തിലേരാണന് കര്ഷക

ടപന്ഷന് രകരേളതത്തില് ടകരാണ്ടുവന്നതന്. കരാര്ഷത്തിക രമേഖലേരയരാടുള്ള ആഭത്തിമുഖദ്ധ്യസം

ടചറുതരായത്തി  കരാണുടന്നരാരു  പ്രസരാനമേല  ഞങ്ങളുരടെതന്.  ഞങ്ങള്

നത്തിരേശകത്തിചരപ്പെരാള്  അതന്  തുടെര്ന്നുടകരാണ്ടുരപരാകരാന്  സരാധത്തിച  ഒരു  രേരാഷ്ട്രശയ

സരാഹെചരേദ്ധ്യസം  രകരേളതത്തില്  സസംജേരാതമേരാകത്തിയ  ഗവണ്ടമേനരാണന്  പത്തിണറരായത്തി

ഗവണ്ടമേനന്  എന്നന്  ഞങ്ങള്  അടെത്തിയറചന്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന്നു.  കര്ഷക  രകമേ

രബരാര്ഡന്  ടകരാണ്ടുവന്നത്തിരല?  കര്ഷക  രകമേ  രബരാര്ഡത്തിടന  രകരേളതത്തിടലേ

കര്ഷകര് സസ്വശകരേത്തിക്കുകയസം അവരുടടെ മേനസത്തില് ഏറവസം കൂടുതല് സരന്തെരാഷസം



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

136

നല്കുകയസം ടചയ്യുടന്നരാരു സനര്ഭമേരാണന് കരാണുന്നതന്.  അതത്തിടനടയരാടക ഫലേസം

ഇദൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലണരായത്തിട്ടുണന്.  അടതരാടക  ടടസലേനരായത്തി

ഇരേത്തിക്കുന്നുടവന്നുള്ളതരാണന്  ഒരുപരക  ചര്ച  ടചയ്യടപ്പെടെരാന്  സരാധത്തികരാടത

വന്നത്തിട്ടുള്ളതന്.  പതത്തിനരാറത്തിനസം  പഴസം,  പചകറത്തി  ഉല്പ്പെരാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  കര്ഷകരുടടെ

ആശങ  മേരാറത്തിയത്തിരടലയ  അതത്തിനന്  അടെത്തിസരാനവത്തിലേ  ടകരാണ്ടുവരേരാന്

സരാധത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു. ഇതന് പറയരാന് എന്തെരാണന് മേടെത്തി കരാണത്തിക്കുന്നതന്? ആ നത്തിലേയത്തില്

കരാര്ഷത്തിക രമേഖലേരയരാടെന് ആധത്തിപതദ്ധ്യസം പുലേര്ത്തുന്ന, ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ വദ്ധ്യവസരയരാടെന്

സസ്വശകരാരേദ്ധ്യതയള്ള,  ജേനങ്ങളുടടെ  മുമത്തില്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്  ടചയ്ത  നല

കരാരേദ്ധ്യങ്ങളരാണന് അതത്തില് ഏറവസം ഹൃദദ്ധ്യമേരായത്തി ഞങ്ങള് കരാണുന്നതന്. പട്ടയനടെപടെത്തി

തസ്വരേത്തിതടപ്പെടുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ആ  നത്തിലേയത്തില്  എലരാ  രമേഖലേയത്തിലസം  മേരാറങ്ങള്

കരാണുകയരാണന്.  

1964-ല് രകരേള  രകരാണ്ഗസന്  രൂപശകരേത്തിക്കുന്ന കരാലേഘട്ടതത്തില്  അന്നന്

ഇദൗ പ്രസരാനതത്തിനന് രനതൃതസ്വസം ടകരാടുത രനതരാകനരാര് ഉയര്തത്തിയ ഏറവസം

പ്രധരാനടപ്പെട്ട  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  മുരന്നരാക  വത്തിഭരാഗതത്തില്ടപ്പെട്ടവരേത്തില് 

സരാമതത്തികമേരായത്തി  പത്തിരന്നരാകസം  നത്തില്ക്കുന്ന  ജേനവത്തിഭരാഗതത്തിനന്  സസംവരേണസം
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ഏര്ടപ്പെടുത്തുകടയന്നുള്ളതരാണന്.  അടതന്തെരാണന്  ഇത്രയസം  കരാലേമേരായത്തിട്ടുസം

രൂപടപ്പെടുതരാന്  കഴത്തിയരാതതന്?  നത്തിലേവത്തിലള്ള  ഒരു  സസംവരേണരാനുകൂലേദ്ധ്യവസം

അട്ടത്തിമേറത്തികരാടത,  ഇവര്കന്  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസരേസംഗത്തുസം  രജേരാലേത്തി  ലേഭത്തിക്കുന്ന

കരാരേദ്ധ്യതത്തിലസം  10%  സസംവരേണസം  ടകരാണ്ടുവരേരാന്  സനനസന്  കരാണത്തിച  ഒരു

ഗവണ്ടമേനരാണന്  പത്തിണറരായത്തി  ഗവണ്ടമേടനന്നന്  അഭത്തിമേരാനരതരാടടെ  പറയരാന്

കഴത്തിയസം. ഇദൗ നത്തിലേപരാടെന് ആര്കരാണന് നത്തിരഷധത്തികരാന് കഴത്തിയന്നതന്?  നത്തിലേവത്തിലള്ള

ആനുകൂലേദ്ധ്യങ്ങള്കന്  ഒരു  കുഴപ്പെവമുണരായത്തിട്ടത്തില.  ആനുകൂലേദ്ധ്യങ്ങള്

നത്തിലേനത്തിര്തത്തിടകരാണ്ടുതടന്നയരാണന്  തശരുമേരാനടമേടുകരാന്  സരാധത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.

അരതരാടടെരാപ്പെസം,  കരാര്ഷത്തിക  രമേഖലേയ്ക്കുരവണത്തി  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ധരാരേരാളസം

വത്തിഷയങ്ങളുണന്.  ഞരാന് അതത്തിരലേയന് കടെകരാന് ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ

സമേശപനങ്ങടളയരാണന് ഞങ്ങള് കണതന്. മുഖദ്ധ്യമേനത്തി സമേരേങ്ങരളരാടെന് കരാണത്തിക്കുന്ന

സമേശപനങ്ങടളയരാണന്  ഞങ്ങള്  കണതന്.   ഞരാന്  നത്തിയമേസഭയത്തില്വചന്

സമേരേപ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങള്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ഇടുകത്തിയത്തിടലേ  നത്തിര്മ്മരാണ

നത്തിരരേരാധനവമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടുണരായ  വത്തിഷയങ്ങള്  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

ശദ്ധയത്തില്ടപ്പെടുതരാനരായത്തി  അടെത്തിയന്തെരേപ്രരമേയതത്തിനന്  അനുമേതത്തിടകരാടുതന്
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ഇവത്തിടടെ  പ്രസസംഗത്തിക്കുന്ന  സനര്ഭതത്തില്  ഇ ടെടപട്ടുടകരാണന്  കട്ടപ്പെനയത്തില്

നത്തിരേരാഹെരാരേസം നടെതത്തിടയരാരേരാളരാണന് ഞരാന്. അന്നന് ഞരാന് മേനസത്തില് കുറത്തിചത്തിടട്ടരാരു

കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  എന്തെരാണന്  ടചയ്തതന്?  അവത്തിടടെടയരാരു  എസം.എല്.എ.

നത്തിരേരാഹെരാരേസം കത്തിടെരന്നരാടട്ടടയന്നന് വത്തിചരാരേത്തിചത്തില.  അരന്നദത്തിവസസം ആറന്  മേണത്തിക്കൂര്

കഴത്തിയന്നതത്തിനുമുമന്  അതത്തിലേത്തിടെടപട്ടന്  സര്വ്വകകത്തി  രയരാഗസം  തത്തിരുവനന്തെപുരേതന്

വത്തിളത്തിച്ചുരചര്തന് ആ വത്തിഷയങ്ങളുടടെ സരാധദ്ധ്യത പരേത്തിരശരാധത്തിചന് അതന് നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി

ഞങ്ങടള  രേകത്തികരാനുള്ള  നത്തിലേപരാടടെടുടതരാരു  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  മുഖമേരാണന്

ശശ.  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയടന  മുഖടമേന്നന്  അഭത്തിമേരാനരതരാടടെ  ഞങ്ങള് പറയസം.

അതരല  രേരാഷ്ട്രശയ  രമേഖലേയത്തില്  ഞങ്ങള്  കണതന്?  ആ  വത്തിഷയങ്ങള്

പരേത്തിഹെരേത്തികടപ്പെടെരാനുള്ള  സരാധദ്ധ്യതകരളരാടടെ  മുരന്നരാട്ടുരപരാകുന്നു.   രകരാവത്തിഡന്-19

കരാലേഘട്ടസം  നമുകന്  മേരാറത്തിനത്തിര്തരാന്  സരാധത്തിക്കുരമേരാ;  രലേരാകന്  ഡദൗണ്  വന്നതന്

വളടരേ  ടപടട്ടന്നരല?   ആ  രലേരാകന്  ഡദൗണ്  കരാലേഘട്ടതത്തില്  എലരാവരുസം

എവത്തിടടെയരായത്തിരുരന്നരാ  അവത്തിടടെയരായത്തിരേത്തികണടമേന്നന്  പ്രധരാനമേനത്തി  പറഞ.

നമ്മടളലരാവരുസം  എവത്തിടടെയരായത്തിരുരന്നരാ  അവത്തിടടെ  നത്തിന്നത്തിരുന്നു.  സസ്വന്തെകരാരുസം

ഉറവരുസം  ബന്ധുകളുടമേലരാസം  വത്തിവത്തിധ  സലേങ്ങളത്തിലേരായത്തി  കുടുങ്ങത്തിരപ്പെരായത്തി.
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രവദ്ധ്യരാമേയരാനവസം  ടറയത്തില്രവയസം  നത്തിലേച്ചു.   ഭകണസം  കത്തിട്ടരാടത  എലരാവരുസം

വത്തിഷമേത്തിച്ചു.   എന്തെരാണന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  നടെതത്തിയ  പ്രസ്തരാവന?  ആരുസം

വത്തിഷമേത്തിരകണതത്തില,  ജേരാഗത  പുലേര്തണസം,  അതത്തിടന  രപരേത്തില്  ഉത്കണ

കരാണത്തിരകണതത്തില എന്നരാണന്.  ഭകദ്ധ്യ കത്തിറ്റുകടളപ്പെറത്തി  ശശ.  പുരുഷന് കടെലണത്തി

ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞരലരാ;  87  ലേകസം  കുടുസംബങ്ങള്കരാണന്  ഭകണടമേതത്തിചതന്.

എ.പത്തി.എല്./ബത്തി.പത്തി.എല്.  വത്തിഭരാഗങ്ങള്കന്  എവത്തിടടെടയങത്തിലസം  ഏടതങത്തിലസം

രമേഖലേയത്തില്  വശഴ്ചയണരാരയരാ?     ഞരാന്  ഉറചന്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന്നു,  ജേനങ്ങടള

കരാതലേരായത്തി  ബരാധത്തിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളത്തില്  അകകരാമത്തില്  ഇടെടപടട്ടരാരു

ഗവണ്ടമേനരായതുടകരാണരാണന്  ഇദൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  പരാവടപ്പെട്ടവര്  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന സഹെരായത്തിചതന്.  രകരേള സസംസരാനസം രൂപശകൃതമേരായതത്തിനുരശഷസം

പട്ടത്തിണത്തിയത്തിലരാടത  രകരേളതത്തില്  നടെന്ന  ആദദ്ധ്യടത  ടപരാതുടതരേടഞ്ഞടുപ്പെരാണന്

കഴത്തിഞരപരായ  ത്രത്തിതലേപഞരായതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്.  എവത്തിടടെടയങത്തിലസം

ആരകപമുണരാരയരാ;  ഏടതങത്തിലസം  രമേഖലേയത്തില്  അ ങ്ങടനയള്ള

പ്രതദ്ധ്യരാരരേരാപണങ്ങളുണരാരയരാ;  കത്തിട്ടത്തിയത്തിടലന്നന്  ആടരേങത്തിലസം  ആരകപസം

പറരഞ്ഞരാ?  ഇടതലരാസം കരാരണണതരാണന്.  നത്തിലേവത്തിലള്ള ധരാരേരാളസം കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്കന്
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പരേത്തിഹെരാരേസം  കരാണരാനുള്ള  നത്തിലേപരാടെന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചുടകരാണരാണന്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്

മുരന്നരാട്ടന്  രപരാകുന്നതന്.  ആരരേരാഗദ്ധ്യരേസംഗതന്  മേരാറമുണരായത്തിരല?  രകരാവത്തിഡന്-19

സരാഹെചരേദ്ധ്യതത്തില്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ആരരേരാഗദ്ധ്യ  വകുപ്പുമേനത്തിയസം

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയമുള്ടപ്പെടടെയള്ളവര് ഇദൗ രേസംഗടതടുത രസവനങ്ങള് ടചറുതരാരണരാ?

ഞരാന്  രകരാവത്തിഡന്  ബരാധത്തിതനരായത്തി  തത്തിരുവനന്തെപുരേസം  ടമേഡത്തികല്  രകരാരളജേത്തില്

ചത്തികത്തിതയത്തിലേരായത്തിരുന്ന  ആളരാണന്.  നത്തിയമേസഭയത്തില്  ധരാരേരാളസം  ടമേമര്മേരാര്കന്

രകരാവത്തിഡന് ബരാധത്തിചത്തിട്ടുണന്. എടന്തെങത്തിലസം ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണരായത്തിട്ടുരണരാ? സദൗജേനദ്ധ്യമേരായത്തി

ചത്തികത്തിത  ടകരാടുകരാന്  കഴത്തിവടള്ളരാരു  സസംസരാനമേരായത്തി  രകരേളസം  മേരാറത്തി.

ഞങ്ങള്കന്  ആശങയത്തില,  അതുണരായരാല്  പരേത്തിരേകത്തിക്കുസം.  ഏതന്

സസംസരാനതരാണന് ഇതന് സരാധദ്ധ്യമേരാകുന്നതന്?   ആ നത്തിലേയത്തില് ആരരേരാഗദ്ധ്യരേസംഗതന്

വലേത്തിയ മേരാറങ്ങള്കന് രൂപസംടകരാടുകരാന് കഴത്തിഞ.  നത്തിയമേസഭയത്തില് ഇപ്രരാവശദ്ധ്യസം

സതദ്ധ്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ടചയ്തരശഷസം  ഞരാന്  ആദദ്ധ്യസം  ടകരാടുടതരാരു  കതന്

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിക്കുസം  ആരരേരാഗദ്ധ്യ  വകുപ്പുമേനത്തിക്കുമേരാണന്.  ഇടുകത്തിയത്തിടലേ

ടമേഡത്തികല്  രകരാരളജേന്  നത്തിലേനത്തിര്തത്തിടകരാണ്ടുരപരാകുന്നതത്തിനുള്ള  സഹെരായസം

ടചയതരേണടമേന്നന് പറഞ്ഞന് മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ അടുത്തുടചന്നു. പുതത്തിയ ടമേഡത്തികല്
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രകരാരളജുകടളരാന്നുസം ആരേസംഭത്തികരാന് ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തിടലന്നരാണന് അ രദ്ദേഹെസം വരായത്തിചന്

രനരാകത്തിയത്തിട്ടന്  മേറുപടെത്തി  പറഞ്ഞതന്.  ഞരാന്  വത്തിചരാരേത്തിച്ചു  നടെപടെത്തിടയലരാസം

ടതറത്തിയരലരാടയന്നന്.  വശണ്ടുസം ആവര്തത്തിച്ചു.  ഇടുകത്തിയത്തില് ആരേസംഭത്തിച ടമേഡത്തികല്

രകരാരളജേത്തില് ഒരു കശണവമുണരാകരാടത ഞരാന് സരാകദ്ധ്യടപ്പെടുതത്തി പറയരാസം, ഇതന്

ആര്ക്കുസം  പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം.  ബഹുനത്തിലേ  മേനത്തിരേങ്ങളത്തില്  അടെത്തിസരാന

സദൗകരേദ്ധ്യങ്ങടളലരാസം രൂപടപ്പെടുതത്തി ടസപ്റസംബറത്തില്  ടമേഡത്തികല് കദൗണ്സത്തില്

ഒരാഫന് ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ ഇന്ടസകന് പൂര്തത്തിയരായരാല് വശണ്ടുസം കരാസന് ആരേസംഭത്തികരാന്

കഴത്തിയടമേന്നുമേരാത്രമേല,  ടഎ.പത്തി./ഒ.പത്തി.  വത്തിഭരാഗങ്ങടളലരാസം  പുതത്തിയ

ബത്തില്ഡത്തിസംഗത്തിരലേയന്  മേരാറത്തി.  ഡയരാലേത്തിസത്തിസന്  യണത്തിറ്റുസം  സത്തി.ടെത്തി.  സരാനുസം

കരാതടടലേസ്ഡന്  യണത്തിറത്തിടന  നത്തിര്മ്മരാണവസം  ആര്.ടെത്തി.പത്തി.സത്തി.ആര്.  ടടെസ്റ്റുസം

നടെക്കുന്നു.  ഇദൗ  രമേഖലേയത്തിലണരായ  മേരാറങ്ങള്  ആ  മേലേരയരാരേരമേഖലേടയ

ദൃശദ്ധ്യമേരാകത്തി.  അന്നന്  ഏതരായരാലസം  ഞരാന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ഭരാഗമേലരലരാ;

ഇടെതുപകതത്തിടന  ഭരാഗമേലരലരാ;  യ.ഡത്തി.എഫന്-ല്  നത്തിന്നുടകരാണരാണന്

ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടടതങത്തിലസം  ആ  നത്തിലേപരാടുകരളരാടെന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  കരാണത്തിച  സമേശപനസം

സതദ്ധ്യമേരാടണന്നന്  ടതളത്തിയത്തികരാന്  ഇരപ്പെരാള്  സരാധത്തിചതത്തില്  അതത്തിയരായ
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സരന്തെരാഷവസം  സസംതൃപ്തത്തിയസം  ഗവണ്ടമേനത്തിരനരാടുള്ള  നനത്തിയസം  ഞരാന്

രരേഖടപ്പെടുത്തുകയരാണന്.  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  മുമരാടക  ഒരുകരാരേദ്ധ്യസംമേരാത്രസം

സൂചത്തിപ്പെത്തികരാനരാഗഹെത്തിക്കുന്നു.  സസംസരാനത്തുടെനശളസം  1964-ടലേ  ഭൂമേത്തി  പതത്തിവന്

ചട്ടപ്രകരാരേവസം  1993-ടലേ  പ്രരതദ്ധ്യക ഭൂമേത്തി  പതത്തിവന്  ചട്ടപ്രകരാരേവസം  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള

പട്ടയഭൂമേത്തിയടടെ  നത്തിര്മ്മരാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സസംബനത്തിചന്  നത്തിലേവത്തിലള്ള

നത്തിയനണങ്ങള്  ഒഴത്തിവരാക്കുന്നതത്തിനന്  നത്തിയമേരഭദഗതത്തി  ടകരാണ്ടുവരേണസം.  ആ

നത്തിയമേരഭദഗതത്തികരായത്തി കരാലേതരാമേസമുണരാകരാന് പരാടെത്തില. നമ്മുടടെ സസംസരാനടത

ബരാധത്തിക്കുന്ന  ടപരാതുവരായ  വത്തിഷയമേരായത്തി  നത്തിലേനത്തില്ക്കുന്നു.  അതുടകരാണന്  ആ

വത്തിഷയതത്തിടലേലരാസം  സുഗമേമേരായ  ഇടെപരാടെത്തിനുരവണത്തിയള്ള

നടെപടെത്തികളുണരാകണടമേന്നന് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.  തശര്ചയരായസം രകരേളരാ രകരാണ്ഗസന്

എന്ന  രേരാഷ്ട്രശയ  പ്രസരാനസം  ഒരേത്തികലസം  തകരേത്തില.  യഥരാര്ത്ഥമേരായ

ദത്തിശരാരബരാധതത്തിലൂടടെ മുരന്നരാട്ടുരപരാകുസം.  എന്തുടകരാണരാണന് തകരേരാതതന്?  ഞരാന്

ഇന്നന്  രപരാകുന്നവഴത്തികന്  രഡരാ.  എന്.  ജേയരേരാജേത്തിരനരാടെന്  ഇതുസസംബനത്തിചന്

സസംസരാരേത്തിച്ചു.  അതന്  അതത്തിടന  കൃതദ്ധ്യതരയരാടുകൂടെത്തി  നടെക്കുസം.  ഭരാരേത  രകസരേത്തി

എന്നറത്തിടപ്പെടുന്ന  മേന്നതന്  പത്മനരാഭന്  സമേയവസം  കരാലേവസം  രനരാകത്തി
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തത്തിരുനകരേയടടെ  തത്തിരുമുറതന്  തത്തിരേത്തിടകരാളുതത്തിടയരാരു  പ്രസരാനമേരാണന്.

ഞങ്ങള്കന്  ദത്തിശരാരബരാധവസം  തത്തിരേത്തിചറത്തിവമുള്ളതുടകരാണന്  സമൂഹെതത്തിടന

മേരാറങ്ങള്കന്  അനുകൂലേമേരായത്തി  മേതനത്തിരേരപകത  ഉയര്തത്തികരാണത്തിക്കുന്ന

ഇടെതുപക  പ്രസരാനവമേരായത്തി  സഹെകരേത്തിചന്  മുരന്നരാട്ടന്  രപരാകുരമരാള്

രേരാഷ്ട്രശയതത്തിനന്  പുതത്തിയ  മേരാനവസം  അതത്തിരനരാടടെരാപ്പെസം  രനട്ടവമുണരാകുസം.

പ്രതശകകള്കപ്പുറരതയന്  കഴത്തിഞ്ഞ  കരാലേങ്ങളത്തിലണരായ  അനുഭവങ്ങടളലരാസം

മേരാറത്തിവചന് ത്രത്തിതലേ പഞരായതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുരപരാടലേ യരാടതരാരു മേരാറവമേത്തിലരാത

അടെത്തിസരാന  വര്ഗ്ഗതത്തിടന  വത്തിഷയങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  നത്തിലേടകരാള്ളുന്ന

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുടമേന്നന്  ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി

ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന്.  ഇദൗ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനടത  ഞരാന്  അരങ്ങയറസം

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു.    

ശശ  .    ഇ  .    ടക  .    വത്തിജേയന്:  സര്,  ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനുള്ള

നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞരാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു.  ഓഖത്തി,  പ്രളയങ്ങള്,  നത്തിപ,  രനരാട്ടന്

നത്തിരരേരാധനസം,  രകരാവത്തിഡന്-19  എന്നത്തിങ്ങടന എടന്തെലരാസം  ദുരേന്തെങ്ങടളയരാണന്  നരാസം

രനരേത്തിട്ടതന്.  രനരേടത  സഭയത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുരപരാടലേ,  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന്
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മുടന്നരാരുകസം  ടചയ്യരാടത  രപ്ലൈറന്  ടകരാട്ടത്തി  രനടരേ  രലേരാകന്  ഡദൗണ്

പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിക്കുകയരാണന്  ടചയ്തതന്.  വശട്ടത്തില്നത്തിന്നുസം  പുറതത്തിറങ്ങരുതന്,

വരാഹെനരമേരാടെത്തികരാന്  പരാടെത്തില,  കടെകള്  തുറകരുതന്  എന്നത്തിങ്ങടനയള്ള

സമ്പൂര്ണ്ണമേരായ  രലേരാകന്  ഡദൗണ്.  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  ആകമേരാനസം  പദൗരേതസ്വ  രഭദഗതത്തി

ബത്തിലത്തിടനതത്തിടരേയള്ള  സമേരേസം  നടെക്കുന്ന  കരാലേയളവരായതത്തിനരാല്  ആ  സമേരേവസം

അതത്തിടന  ഭരാഗമേരായത്തി  അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  സരാഹെചരേദ്ധ്യമുണരായത്തി  എന്നതന്

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  സരന്തെരാഷതത്തിനന്  വകനല്കുന്നതന്

കൂടെത്തിയരാണന്.   രകരേള  സര്കരാര്  എന്തെരാണന്  ടചയ്തതന്;  വളടരേ  ടപടട്ടന്നന്

മേനത്തിസഭരാരയരാഗസം  രചര്ന്നന്  സദൗജേനദ്ധ്യ  രറഷന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചു.  ടപന്ഷന്

വശട്ടത്തിടലേതത്തിചന് ടകരാടുത്തു. ആ ടപന്ഷന് മേരാത്രസം മേതത്തിയരാകത്തില. കുടുസംബരാസംഗങ്ങള്

ടതരാഴത്തിടലേടുകരാത  സരാഹെചരേദ്ധ്യമുള്ളതത്തിനരാല്  100  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാടുത്തു.

അരതരാടടെരാപ്പെസം,  ഭകണ  കത്തിറന്  വശട്ടത്തിടലേതത്തിച്ചുടകരാടുത്തു.  ഒരു  ടപന്ഷനുസം

ലേഭത്തികരാതവര്കന്  1000  രൂപ  ടപന്ഷന്  ടകരാടുത്തു.  തൃശ്ശൂരേത്തില്നത്തിന്നന്  മേറത്തിതരേ

രമേഖലേയത്തിരലേയന്  രകരാവത്തിഡന്-19  വദ്ധ്യരാപത്തിക്കുന്ന  സരാഹെചരേദ്ധ്യതത്തില്  അതത്തിനുള്ള

മുടന്നരാരുകങ്ങള്  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  ഫസന്  എയ്ഡന്  ടശറന്ടമേനന്  ടസനര്,  രകരാവത്തിഡന്
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ടസനറുകള്,  ആശുപത്രത്തി  സസംവത്തിധരാനങ്ങള്  എന്നത്തിവടയലരാസം  ജേനകശയ

പങരാളത്തിതരതരാടടെ  നല രേശതത്തിയത്തില് ടചയ്യരാനുള്ള മുന്കടയ്യടുത്തു.  രലേരാകതന്

സദൗജേനദ്ധ്യമേരായത്തി  ടടെസന്  നടെക്കുന്ന  ഏക  സസംസരാനസം  രകരേളമേരാണന്.  രകരാവത്തിഡന്

രരേരാഗത്തികടള  ആശുപത്രത്തിയത്തിടലേതത്തികരാനുള്ള   ആസംബുലേന്സന്  സസംവത്തിധരാനസം

സദൗജേനദ്ധ്യമേരായള്ളതന്  ഇവത്തിടടെയരാണന്.  രകരാവത്തിഡന്  ചത്തികത്തിത സദൗജേനദ്ധ്യമേരായള്ളതുസം

രകരേളതത്തിലേരാണന്.  ഏറവസം  ഒടുവത്തില്  രലേരാകരാരരേരാഗദ്ധ്യസസംഘടെനയടടെയസം

ടഎ.സത്തി.എസം.ആര്.-ടനയസം   ഡയറകടന  അടെത്തിസരാനതത്തില്  രകരേള

ഗവണ്ടമേനന്  എടുത  തശരുമേരാനതത്തിടന  ഭരാഗമേരായത്തി  രപരാസത്തിറശവരായ

രരേരാഗത്തികള്കന്  വശട്ടത്തില്   സദൗകരേദ്ധ്യമുടണങത്തില്  അവത്തിടടെതടന്ന  നത്തില്കരാടമേന്ന

നത്തിലേയത്തിടലേതത്തി.  അരതരാടടെരാപ്പെസം,  കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിചണ്  ആരേസംഭത്തിച്ചു.   അതത്തിഥത്തി

ടതരാഴത്തിലേരാളത്തികള്  ഇവത്തിടടെ  ധരാരേരാളമുള്ളതത്തിനരാല്  ഭകണസം  കത്തിട്ടരാടത

പ്രയരാസടപ്പെടെരുടതന്ന നത്തിലേയന് ജേനകശയ പങരാളത്തിതരതരാടടെ ഒരു ഗവണ്ടമേനന്

ഗരാമേപഞരായത്തുകടള  ഏടറ  വത്തിശസ്വരാസതത്തിടലേടുതന്,  ജേനങ്ങടള

സഹെകരേത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന്  കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിചണ്  വദ്ധ്യരാപകമേരായത്തി  ആരേസംഭത്തിച്ചു.

'വത്തിശപ്പുരേഹെത്തിത  രകരേളസം'  പദ്ധതത്തിയടടെ  ഭരാഗമേരായത്തി  20  രൂപയന്  നല  ഭകണസം
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നല്കത്തി.  ഗവണ്ടമേനന്  സബ്സത്തിഡത്തി  നല്കത്തിടകരാണന്  സത്തിവത്തില്  സടടപ്ലൈസന്

രകരാര്പ്പെരറഷന്  ധരാനദ്ധ്യസം  നല്കത്തി,  അതുസം  വദ്ധ്യരാപകമേരായത്തി  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  ഇതന്

രകരേളതത്തിലേലരാടത  രവടറ   എവത്തിടടെയണന്;  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിലസം  രലേരാകതത്തിലമേരായത്തി

എവത്തിടടെടയങത്തിലസം  കരാണരാന്  കഴത്തിയരമേരാ?  രകരാവത്തിഡത്തിടന  ചത്തികത്തിതരാടചലേവന്

സസംബനത്തിച വരാര്തകള് ഇന്നടത പത്രതത്തില് നമുകന് കരാണരാന് കഴത്തിയസം. 

രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്  സരാമരാജേദ്ധ്യതസ്വ  സരാമതത്തിക  വത്തികസനനയസം  കുരറ

വര്ഷങ്ങളരായത്തി  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  അതന്

രകരാണ്ഗസന്  തുടെങ്ങത്തിവചതരാണന്.  ഉദരാരേ-സസ്വകരാരേദ്ധ്യവത്കരേണതത്തിടന  ഭരാഗമേരായത്തി

മൂന്നന് കര്ഷകവത്തിരുദ്ധ  ബത്തില്  പരാസരാകത്തിടയടുത്തു.  അരപ്പെരാള്  രകരേളതത്തിടലേ

ഗവണ്ടമേനന്  ഇന്നന് രലേരാകടതവത്തിടടെയമേത്തിലരാതവത്തിധസം  കരാര്ഷത്തിക രമേഖലേടയയസം

കൃഷത്തികരാടരേയസം  സഹെരായത്തികരാന്രവണത്തി  കര്ഷകരകമേനത്തിധത്തി  രബരാര്ഡന്

രൂപശകരേത്തിക്കുകയരാണന്  ടചയ്തതന്.   രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്   വത്തിരുദ്ധ  ബത്തില്

പരാസരാക്കുരമരാള്,  ഇവത്തിടടെ കര്ഷക രകമേനത്തിധത്തി  രബരാര്ഡന്  അഞന് ടസനത്തിടന

ഉടെമേ  മുതല് ഭൂപരേത്തിഷ്കരേണ പരേത്തിധത്തികകതന്  വരുന്ന ഭൂവടെമേകളരായ ആളുകള്കന്

പതത്തിടനട്ടന്  വയസന്  പൂര്തത്തിയരായത്തികഴത്തിഞ്ഞരാല്  പതത്തിനരായത്തിരേസം  രൂപ  വടരേ
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ടപന്ഷന് കത്തിട്ടുന്ന സശസം   നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി.   ഗവണ്ടമേനന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചതുരപരാടലേ

ഇദൗ  സര്കരാര്  ഒപ്പെമുണന്  എന്നു  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചുടകരാണന്  ഇദൗ  ദുരേന്തെങ്ങളുടടെ

കരാലേയളവത്തിടലേലരാസം  പ്രരതദ്ധ്യകത്തിചന്  രകരാവത്തിഡത്തിടന  സരാഹെചരേദ്ധ്യതത്തിലസം  നരാട്ടത്തിടലേ

ജേനങ്ങടള  സഹെരായത്തികരാന്  ഞങ്ങളുണന്  എന്നു  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചുടകരാണന്

ഇറങ്ങത്തിയതത്തിടന  ടതളത്തിവരാണന്  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  കൃഷത്തികരാടരേ  മുഴുവന്

ടതരുവത്തിരലേകത്തിറകത്തിയ സരാഹെചരേദ്ധ്യതത്തില് രകരേളതത്തിടലേ ഗവണ്ടമേനന്  എടുത

ഇദൗ നത്തിലേപരാടെന്.  അതത്തിടന മേറന് വത്തിശദരാസംശങ്ങളത്തിരലേയന് ഞരാന് രപരാകുന്നത്തില.  ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനന്  നരാലേന്  മേത്തിഷന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചു.  രകരേളസം  മുഴുവന്  യരാത്ര  ടചയ്തന്

ജേനങ്ങളുടടെ  അഭത്തിപ്രരായമേരാരേരാഞ.  ബുദ്ധത്തിജേശവത്തികള്,  ശരാസജ്ഞനരാര്,

ടതരാഴത്തിലേരാളത്തികള്,  കൃഷത്തികരാര്  അങ്ങടന  600  പദ്ധതത്തികള്  നടെപ്പെരാകരാന്

തശരുമേരാനത്തിച്ചു.  രലേരാകന്ഡദൗണ്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചത്തിലരായത്തിരുന്നുടവങത്തില്  600

പദ്ധതത്തികളുസം  ഇരപ്പെരാള്  പൂര്തത്തിയരാകരാരനരാ  തുടെങ്ങരാരനരാ  കഴത്തിയമേരായത്തിരുന്നു.

അഞ്ഞൂറത്തി  എഴുപതത്തിരലേടറ  എണ്ണസം  പൂര്തശകരേത്തിക്കുകരയരാ  ആരേസംഭത്തിക്കുകരയരാ

ടചയ്തത്തിട്ടുണന്.   600-ഉസം  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിരച  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്  അടുത

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  രനരേത്തിടെരാന് രപരാകുന്നുള.  അടതരാരു വത്തിഷനരാണന്. അങ്ങടന
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നരാലേന്  മേത്തിഷന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചന്  അതന്  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്

ജേനങ്ങരളരാടടെരാപ്പെമേരാടണന്നുള്ള  ഒരു  വത്തിഷടന ഭരാഗമേരായരാണന്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയതന്.

ഇതുരപരാലള്ള  പ്രതത്തിസനത്തികടളരാടക  തരേണസം  ടചയ്യരാനുള്ള  സരാഹെചരേദ്ധ്യങ്ങള്

വച്ചുടകരാണരാണന്  ആര്ദസം,  ടടലേഫന്,  ടപരാതുവത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ  സസംരേകണയജ്ഞസം

തുടെങ്ങത്തിയ  പദ്ധതത്തികള്കന്  തുടെകസം  കുറത്തിചതന്.  ഹെരേത്തിതരകരേളസം  പദ്ധതത്തി

ഇതുരപരാലള്ള  ടടവറസന്  രരേരാഗങ്ങളുള്ടപ്പെടടെ  തടെയന്നതത്തിനുസം   മേണ്ണത്തിരനയസം

വരായവത്തിരനയസം  ജേലേരതയസം  ശുദ്ധശകരേത്തിക്കുന്ന  പ്രവര്തനതത്തിനന്  തുടെകസം

കുറത്തികരാനുള്ളതരാണന്.  പുഴകടളയസം നദത്തികടളയസം മേറന് തണ്ണശര്തടെങ്ങടളയടമേലരാസം

ജേനകശയ  പങരാളത്തിതരതരാടടെ   ശുദ്ധശകരേത്തിക്കുന്ന  ടടവവത്തിദ്ധദ്ധ്യപൂര്വ്വമേരായ

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലൂടടെയരാണന്  മുരന്നരാട്ടുരപരായതന്.  ഇതത്തിടന  ഭരാഗമേരായത്തി  വലേത്തിയ

മുരന്നറസം  രകരേളതത്തിലണരാകത്തിടയടുകരാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.

അസരാധദ്ധ്യമേരാടണന്നുകണ  എലരാ  പ്രവര്തനങ്ങളുസം  നടെതത്തി.   തശരേരദശപരാത,

രദശശയ  പരാത,  ടഗയ്ല്  പദ്ധതത്തി,  ജേലേപരാത,  മേലേരയരാരേ  ടടഹെരവ  ഇടതലരാസം

മുടെങ്ങത്തികത്തിടെന്നതരാണന്.  അതത്തിടന  വദ്ധ്യരാപകമേരായ  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  തുടെകസം

കുറത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  തശര്ചയരായസം ഇദൗ സര്കരാര് ജേനങ്ങരളരാടടെരാപ്പെമേരാടണന്നന്



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

149

ടതളത്തിയത്തിക്കുന്നതത്തിടന  ഭരാഗമേരായരാണന്  ഇദൗ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതത്തിയതന്.

അരതരാടടെരാപ്പെസം  ഇവത്തിടടെ  പറയരാടത  രപരായ  ചത്തിലേ  വത്തിഷയങ്ങള്  കൂടെത്തി

പറരയണതുണന്  എന്നതത്തിടന  അടെത്തിസരാനതത്തില്  പറയടട്ട;  163691  രപര്കന്

പട്ടയസം നല്കത്തിയതന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിത നയതത്തിടന ഭരാഗമേരായരാണന്.  ബത്തിട്ടശഷുകരാരുടടെ

ഭരേണ  കരാലേത്തുള്ളതരാണന്  നമ്മുടടെ  വത്തിരലജേരാഫശസുകളുസം  രേജേത്തിസരാര്

ആഫശസുകളുടമേരാടക.  അതത്തിനന്  മേരാറസം  വരുത്തുന്നതത്തിടന ഭരാഗമേരായത്തി  34  സരാര്ട്ടന്

വത്തിരലജേരാഫശസുകള്  രനരേരത  ആടക   നത്തിര്മ്മത്തിചതന്  ഇത്രയസം  കരാലേസം

ടകരാണരാടണങത്തില്  186  വത്തിരലജേരാഫശസുകള് നത്തിര്മ്മത്തിച്ചു.  രകരേളരാ  ഇനത്തിരഷദ്ധ്യറശവന്

വഴത്തി 255 വത്തിരലജേരാഫശസുകള് ഉള്ടപ്പെടടെ 441 സരാര്ട്ടന് വത്തിരലജേന് ഓഫശസുകള്കന്

അനുമേതത്തി  നല്കത്തി.  കൂടെരാടത  43  സരാഫന്  കസ്വരാര്രട്ടഴ്സുകളുസം  308

വത്തിരലജേരാഫശസുകളുടടെ ചുറ്റുമേതത്തില് നത്തിര്മ്മരാണവസം നടെതത്തികഴത്തിഞ. 30  പുതത്തിയ

ഭൂമേത്തി  ഏടറടുകല് പ്രവര്തനസം നടെന്നു.  ഇദൗ കരാലേയളവത്തില്  6  പുതത്തിയ റവനന്യൂ

ഡത്തിവത്തിഷണല്  ഓഫശസുകളുസം  2  പുതത്തിയ  തരാലൂകന്  ഓഫശസുകളുസം  3  പുതത്തിയ

വത്തിരലജേന്  ഓഫശസുകളുസം   ആരേസംഭത്തിചത്തിട്ടുണന്.  വത്തിവത്തിധ രകസുകളത്തിലേരായത്തി  സര്കരാര്

ഭൂമേത്തി  കരയ്യറത്തിയതന്  ഒഴത്തിപ്പെത്തിചന്   852 ഏകര്  ഭൂമേത്തി  നമ്മുരടെതരാകത്തി  മേരാറത്തിയത്തിട്ടുണന്.
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നരാഷണല്  ടടഹെരവയന്  രവണത്തി  രനരേരത  സൂചത്തിപ്പെത്തിച  രദശശയ  പരാതരാ

വത്തികസനതത്തിടന ഭരാഗമേരായത്തി 4510.22 ഏകര് ഭൂമേത്തി ഏടറടുത്തു. ടഗയ്ല് ടടപപ്പെന്

ടടലേന് ടടററന്  ഒരാഫന്  യസത്തിനരായത്തി  503  കത്തിരലേരാമേശറര് ഭൂമേത്തി  ഏടറടുകരാനുസം ഇദൗ

സമേയതന് കഴത്തിഞ. കരാര്ഷത്തിക രേസംഗസം ഞരാന് രനരേടത സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്

ഒരു  കര്ഷക  സമേരേസം  നടെക്കുന്ന  കരാലേയളവത്തില്  രകരേളതത്തിടലേ  ഗവണ്ടമേനന്

കൃഷത്തികരാരരേരാടെന്  എങ്ങടന  ടപരുമേരാറത്തിടയന്നന്  ടതളത്തിയത്തിക്കുന്നതരാണത്തിതന്.

ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിലേരാദദ്ധ്യമേരായത്തി ടനല്കൃഷത്തികന് രേണരായത്തിരേസം രൂപ രറരായല്റത്തി നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തി.

ടപന്ഷനുകള് 600 രൂപയത്തില് നത്തിന്നരാണന് തുടെങ്ങത്തിയതന്.  അതന് ഇരപ്പെരാള് 1400/-

ആയത്തി.  ജേനുവരേത്തി മേരാസസം മുതല്  1500/-രൂപ നല്കുടമേന്നന് തരദ്ദേശസസ്വയസം ഭരേണ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  കരാലേയളവത്തില്  പറഞ.   ഇരപ്പെരാള്  1500/-  രൂപ

നല്കുകയരാണന്.  രകരാവത്തിഡത്തിടന  കരാലേയളവത്തിലേരാണന്  പതത്തിനരാറത്തിനസം  പചകറത്തി

ഉലന്നങ്ങള്കന്  അടെത്തിസരാന  വത്തിലേ  നത്തിശ്ചയത്തിചതന്.  ഇന്തെദ്ധ്യന്  പട്ടരാളകരാടരേ

ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ  അതത്തിര്തത്തി  സസംരേകത്തിക്കുന്നവടരേ  ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ  വത്തിവത്തിധ

രമേഖലേകളത്തിലൂടടെ ഉദൗട്ടുന്ന കൃഷത്തികരാര്ക്കുരനടരേയരാണന് രകന്ദ്രസം തത്തിരേത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതന്.

എന്നരാല്  ഇവത്തിടടെ  കൃഷത്തികരാടരേ  സഹെരായത്തികരാന്  രനരേടത  പറഞ്ഞ
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പദ്ധതത്തികരളരാടടെരാപ്പെസം  'രകരേരകരേളസം  സമൃദ്ധ  രകരേളസം'  പദ്ധതത്തിയടടെ ഭരാഗമേരായത്തി

രകരേളതത്തിടന ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മുഖദ്ധ്യമേനത്തി പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച  പതന് വര്ഷസംടകരാണന്

രേണന്  രകരാടെത്തി  ടതങ്ങത്തിന്  ടടതകള് വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുന്നതത്തിനന്  രൂപരരേഖയരായത്തി.

വരാര്ഡുകള് രതരാറുസം എലരാ വര്ഷവസം 75  ടതങ്ങത്തിന് ടടതകള് വത്തിതരേണസം ടചയ്തന്

രകരേളസം  രകരേതത്തിടന  നരാടെരാണന്  എന്നു  ടതളത്തിയത്തിക്കുന്ന  രേശതത്തിയത്തിരലേയന്  രകരേ

കൃഷത്തികരാടരേ സഹെരായത്തികരാനുള്ള പദ്ധതത്തി ആവത്തിഷ്കരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  അങ്ങടന

വത്തിവത്തിധങ്ങളരായ  പദ്ധതത്തികളരാണന്  കരാര്ഷത്തികരമേഖലേയത്തില്  ഇവത്തിടടെ

നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  അരതരാടടെരാപ്പെസം മേടറലരാ വകുപ്പുകളുമേരായത്തി ബനടപ്പെടുതത്തി

പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല്,  പുതത്തിയ കരാലേസം  പുതത്തിയ  നത്തിര്മ്മരാണസം  എന്ന  നത്തിലേയന്

ടപരാതുമേരേരാമേതന് വകുപ്പുസം രകരേളതത്തിടലേ മുഴുവന് രപര്ക്കുസം കുടെത്തിടവള്ളടമേതത്തിക്കുക

എന്ന  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിടകരാണന്  ജേലേവത്തിഭവവകുപ്പുസം  നത്തിലേടകരാള്ളുകയരാണന്.

കൂടെരാടത  സരാസംസരാരേത്തിക  രമേഖലേടയ  ശക്തത്തിടപ്പെടുതരാനുള്ള   പ്രവര്തനങ്ങളുസം

ഇതത്തിടന  ഭരാഗമേരായത്തി  നടെക്കുന്നു.  സവദദ്യുത  രമേഖലേയത്തിലൂടടെ  സമ്പൂര്ണ്ണ

ടടവദദ്യുതശകരേണസം  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയ  സസംസരാനമേരായത്തി  രകരേളസം  മേരാറത്തി.

വദ്ധ്യരാവസരായത്തിക  രേസംഗതന്  ടപരാതുരമേഖലേരാ  സരാപനങ്ങടളലരാസം  ലേരാഭതത്തിലേരായത്തി.
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രദശശയ ഭകദ്ധ്യഭദതരാ  നത്തിയമേസം,  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന ഭരേണകരാലേതന്

രറഷന് കരാര്ഡന് ടകരാടുകരാടത നത്തിര്തത്തിരപ്പെരായതരാണന്.  എന്നരാല് അതന് നല്കത്തി

ഇന്നന്  രറഷന്  കടെകള്കന്  ഒരു  പുതത്തിയ  മേരാറസം  വന്നു.  രേണ്ടുമൂന്നന്  മേരാസരതയന്

ബഫറരായത്തി  കരുതത്തിടകരാണ്ടുള്ള  രറഷന്  കടെകള്  നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തിലണന്.

വനരമേഖലേയത്തില്  ഒരു  രകരാടെത്തി  വൃകടടതകള്  രനരേടത  സൂചത്തിപ്പെത്തിച

പദ്ധതത്തികളുമേരായത്തി  ബനടപ്പെടുതത്തിടകരാണന്  ഉയര്തത്തിടകരാണ്ടുവരേരാന്  കഴത്തിഞ.

അങ്ങടന  ഒരട്ടടറ  പദ്ധതത്തികളരാണന്  ഇതത്തിടന  ഭരാഗമേരായത്തി  നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തില്

നടെക്കുന്നതന്.    ഇദൗ  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തിലേരായത്തി   ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ

ഒ.  രേരാജേരഗരാപരാല് പറയകയണരായത്തി  സദൗജേനദ്ധ്യ പരാചക വരാതകസം ടകരാടുക്കുന്ന

പദ്ധതത്തി  രകന്ദ്രസം   നടെപ്പെരാകത്തിടയന്നന്.  പത്തിന്നത്തിട്ട  രേണരാഴ്ചകളത്തില്  രേണന്

തവണകളത്തിലേരായത്തി  50/-  രൂപ  വശതമേരാണന്  പരാചകവരാതകതത്തിനന്  വത്തിലേ

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതന്.  കൂടെരാടത ടപരടരാള്, ഡശസല് എന്നത്തിവയ്ക്കുസം ദത്തിവസസംരതരാറുസം വത്തിലേ

വര്ദ്ധത്തിക്കുകയരാണന്.  അതത്തിടനരാരു  കണകത്തില.  പടക  നടമ്മരപ്പെരാലള്ള

ആളുകള്ക്കുരപരാലസം  ആരവശസം  നല്കുന്ന  രേശതത്തിയത്തിലേരാണന്  പഞരാബത്തിടലേയസം

ഹെരേത്തിയരാനയത്തിടലേയസം കൃഷത്തികരാര് സമേരേസം നടെതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.
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മേത്തി  .    സശകര് :  ശശ.  ഇ.  ടക.  വത്തിജേയന്  ഒരു  നത്തിമേത്തിഷസം.    നമ്മുടടെ

ഗദ്ധ്യരാലേറത്തിയത്തില് മേദ്ധദ്ധ്യപ്രരദശന് ടൂറത്തിസസം & സരാസംസരാരേത്തിക വകുപ്പുമേനത്തി ശശമേതത്തി ഉഷരാ

ഠരാക്കൂറുസം സസംഘവമുണന്. അവടരേ നത്തിങ്ങള്ക്കു മുന്നത്തില് പരേത്തിചയടപ്പെടുത്തുന്നു.  

ശശ  .   ഇ  .   ടക  .   വത്തിജേയന് : സര്, പരാചക വരാതക വത്തിലേ വര്ദ്ധനവന്, ഡശസല്,

ടപരടരാള് വത്തിലേവര്ദ്ധനവന് എന്നത്തിവരയരാടടെരാപ്പെസം കരാര്ഷത്തികരമേഖലേടയ തകര്ക്കുന്ന

ബത്തില്ലു  കൂടെത്തി  ടകരാണ്ടുവന്നരപ്പെരാള്   സമേരേസം  ടചയ്യുന്നതന്   പഞരാബത്തിടലേ

കൃഷത്തികരാരേനരാണന്.  അവന്  ഖരാലേത്തിസരാന്  രേരാഷ്ട്രവരാദത്തിയരാരണരാ?  ഖരാലേത്തിസരാന്

രേരാഷ്ട്രവരാദമുയര്ത്തുന്ന  സരാഹെചരേദ്ധ്യസം  ഉയര്ന്നു  വന്നടതങ്ങടനടയന്നന്

അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുന്നവര്കറത്തിയരാസം. ബത്തിന്ദ്രന്വരാലേ എന്നുപറയന്ന ആളത്തിടന  പരാലൂട്ടത്തി

വളര്തത്തി  ഖരാലേത്തിസരാന്  രേരാഷ്ട്രവരാദത്തിയരാകത്തി  മേരാറത്തിയതരാരേരാണന്?  അതത്തിനുരശഷസം

ഇന്തെദ്ധ്യന്  പട്ടരാളതത്തിടന രപരാലേശസത്തിനന്  വഴത്തിടപ്പെടെരാത  രേശതത്തിയത്തില്  തശവ്രവരാദ

പ്രസരാനസം  വളര്ന്നുവന്നരപ്പെരാള് പഞരാബന്  ഇന്തെദ്ധ്യരയരാടടെരാപ്പെസം  നത്തില്കണടമേന്ന

അദമേദ്ധ്യമേരായ  ആഗഹെതത്തിടന  അടെത്തിസരാനതത്തില്  ഇന്തെദ്ധ്യന്  സസ്വരാതനദ്ധ്യ

സമേരേതത്തിടന  ടഎതത്തിഹെരാസത്തിക  മുഹൂര്തങ്ങള്കന്  രനതൃതസ്വസം  നല്കത്തിയ

പഞരാബത്തിടലേ  ജേനത  ഇന്തെദ്ധ്യരയരാടടെരാപ്പെമേരാടണന്ന  രദശശയ  രബരാധസം
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ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുടകരാണന് അതരേസം തശവ്രവരാദ പ്രവര്തനസം നടെത്തുന്നവര് എടന

മേകനല,  എടന  മേകളല  എന്നന്  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച  ധശരേമേരായ  തശരുമേരാനതത്തിടന

ഭരാഗമേരായരാണന്  പഞരാബന്  ഇന്തെദ്ധ്യരയരാടടെരാപ്പെസം  നത്തില്ക്കുന്നതന്.  അവര്കന്

ടനരാന്തെരപ്പെരാള്,  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  കരാര്ഷത്തിക  രമേഖലേകള്  തകര്ന്നരപ്പെരാള്   ഇന്നന്

എലരാസം  സഹെത്തിച്ചുടകരാണന്  അവര്ക്കു  രവണത്തിയല,  ഇദൗ  നരാടെത്തിനു  രവണത്തി,

പ്രരായസംടചന്ന  കരാരേണവനരാരുള്ടപ്പെടടെയള്ളവര്ക്കുരവണത്തി,  അവരേവത്തിടടെ  മേരേത്തിച്ചു

വശഴുടമേന്നവര്കറത്തിയരാസം,  ഇദൗ രപരാരേരാട്ടതത്തിടന വഴത്തികളത്തിരലേകന്  അവര് വന്നതന്.

തശര്ചയരായസം  പരാചകവരാതകതത്തിടന  വത്തിലേ  വര്ദ്ധത്തിക്കുരമരാള്,  ഡശസലേത്തിടനയസം

ടപരടരാളത്തിടനയസം  വത്തിലേ  വര്ദ്ധത്തിക്കുരമരാള് ഇതത്തിടന രചര്ത്തുടകരാണ്ടുള്ള സമേരേസം

ഇന്തെദ്ധ്യയത്തില്  അനത്തിവരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  രനരേടത  ഭരേത്തിചവരുസം  ഇരപ്പെരാള്  ഇന്തെദ്ധ്യ

ഭരേത്തിക്കുന്നവരുസം  സരാമരാജേദ്ധ്യതസ്വ  വത്തികസന  നയമേരാണന്  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്നതന്.  അതല

നമുകന് രവണതന്. നമുകന് രവണതന്, രകരേളസം  ഇവത്തിടടെ തുടെങ്ങത്തിവച ഇദൗ വത്തികസന

നയമേരാണന്.  അതന്  സസ്വശകരേത്തികരാന്  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനതതത്തിയടണന്നന്

ടതളത്തിയത്തിചതരാണന്  രലേരാകല് രബരാഡത്തി ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്.  അതത്തിടന തുടെര്ചയരായത്തി

തശര്ചയരായസം  ഒരു  തുടെര്ഭരേണസം  രകരേളതത്തിലണരാകണടമേന്നുസം  രകരേളതത്തിടന
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കഴത്തിഞ്ഞകരാലേ  അനുഭവങ്ങള്  മേരാറത്തിമേറത്തിച്ചുടകരാണന്  എല്.ഡത്തി.എഫത്തിടന

ഭരേണത്തുടെര്ച  ഇവത്തിടടെ  നടെക്കുടമേന്നുമുള്ള  കരാരേദ്ധ്യതത്തില്  തര്കമേത്തില.  അതരാണന്

'ഒപ്പെമുണന്'  എന്ന  പ്രഖദ്ധ്യരാപനസം  രകരേളസം  ടനഞത്തിരലേറത്തിടകരാണന്  ഇന്നന്  ഇദൗ

പ്രസരാനടത  കരാണുന്നതന്.  നരാടെത്തിടന  രമേരാചനതത്തിനുരവണത്തി  നരാടളയടടെ

മേരാറതത്തിനുരവണത്തി  രകരേളതത്തിടന  ഇദൗ  ശബസം  രകള്കരാന്  ഇന്തെദ്ധ്യയരാടക

ശമേത്തിക്കുകയരാണന്.  അതത്തിനന്  നത്തിങ്ങളുടടെടയലരാവരുടടെയസം  പത്തിന്തുണയണരാകണസം.

എന്തുടകരാണരാണന്  ഇവര്  എതത്തിര്ക്കുന്നതന്   എന്നന്  നമുകന്  രബരാധദ്ധ്യടപ്പെടുന്നത്തില.

ഇന്തെദ്ധ്യ  ഇന്നന്  രനരേത്തിടുന്ന  ഇദൗ  ടവല്ലുവത്തിളത്തിടയ,  തശവ്രവരാദ  രേരാഷ്ട്രശയ  ഫരാസത്തിസന്

സമേശപതത്തിടനതത്തിടരേയള്ള  രപരാരേരാട്ടതത്തില്  നത്തിങ്ങള്  അറച്ചുനത്തില്കരുതന്.

രലേരാകല്  രബരാഡത്തി  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നത്തിങ്ങടളടുത  നത്തിലേപരാടുകള്  ഇദൗ

രേരാജേദ്ധ്യതത്തിടനതത്തിരേരാണന്  എന്നന്  നത്തിങ്ങള്  കരാണണടമേന്നുകൂടെത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന്

ഒരേത്തികല്  കൂടെത്തി  പ്രരമേയടത  പത്തിന്തരാങ്ങത്തിടകരാണന്  ഞരാന്  എടന  പ്രസസംഗസം

അവസരാനത്തിപ്പെത്തികടട്ട. 
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വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ വത്തിശദശകരേണസം

(ചട്ടസം 288 പ്രകരാരേസം )

 ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  രനരേടത  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം

ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷന്  എനത്തിടകതത്തിരേരായത്തി  എഴുതത്തിടകരാടുകരാടത  ഉന്നയത്തിച

ആരരേരാപണങ്ങള്കന്  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  വത്തിശദശകരേണങ്ങള്  നല്കുന്നതത്തിനു

രവണത്തിയത്തിട്ടരാണന്.  ഇദൗ  സഭയത്തില്  രേണരാമേടതരയരാ  മൂന്നരാമേടതരയരാ

പ്രരാവശദ്ധ്യമേരാണന്  ഇതന്  ആവര്തത്തികടപ്പെടുന്നതന്.   കഴത്തിഞ്ഞ  പ്രളയതത്തിനുരശഷസം

എടന  നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിയ  പുനര്ജനത്തി

പദ്ധതത്തിടയക്കുറത്തിചരാണന്  ആരകപമുന്നയത്തിചതന്.   വശടുകള് നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുടകരാടുകല്

മേരാത്രമേല അവത്തിടടെ ടചയ്തതന്.   200-  ഓളസം വശടുകളരാണന്  ഞങ്ങള് നത്തിര്മ്മത്തിചതന്.

എറണരാകുളസം  നഗരേതത്തിടലേയസം  പരേത്തിസരേ  പ്രരദശങ്ങളത്തിടലേയസം  എലരാ  രറരാട്ടറത്തി

കബ്ബുകളുസം  80 -ഓളസം വശടുകള് പണത്തിതുതന്നത്തിട്ടുണന്.   ആടരേരാടകയരാണന് ഒരാരരേരാ

വശടെത്തിടനയസം  രസരാണ്സര്  എന്നന്  ഓരരേരാ  വശടെത്തിടനയസം  ശത്തിലേരാസരാപനസം

നത്തിര്വ്വഹെത്തിക്കുരമരാഴുസം  അതത്തിടന  തരാരകരാല്  ദരാനസം  നത്തിര്വ്വഹെത്തിക്കുരമരാഴുസം

പരേസദ്ധ്യമേരായത്തി  അറത്തിയത്തിചത്തിട്ടരാണന്  ആ  പരേത്തിപരാടെത്തികടളലരാസം  നടെതത്തിയത്തിരുന്നതന്.
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രറരാട്ടറത്തി ഇനര്നരാഷണലേത്തിടന പ്രസത്തിഡനന് പറവൂരേത്തില് വരേത്തികയണരായത്തി.  അരദ്ദേഹെസം

അതന് പരേത്തിരശരാധത്തിചതത്തിനുരശഷസം എറണരാകുളടത എലരാ രറരാട്ടറത്തി കബ്ബുകളുടടെയസം

രയരാഗസം വത്തിളത്തിച്ചുരചര്തന് രേണന് കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് പറഞ.  ഒന്നന്, ടവള്ളടപ്പെരാകതത്തില്

ഏറവസം കൂടുതല് നരാശനഷങ്ങളുണരായ സലേസം പറവൂരേരാണന്.  2000 തത്തിലേധത്തികസം

വശടുകള് തകരുകയസം  25000  തത്തിലേധത്തികസം വശടുകള് ഭരാഗത്തികമേരായത്തി തകരുകയസം

ടചയ.   അതുടകരാണന്  നത്തിങ്ങള്  പ്രരയരാറത്തിറത്തി  ടകരാടുരകണതന്  പറവൂരേത്തിനരാണന്.

രേണരാമേടത  കരാരേദ്ധ്യസം,  പറവൂരേത്തില്  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്ന  ഇദൗ  പദ്ധതത്തി  വളടരേ

സുതരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.   ഇതന്  മേറന്  സലേടതരാന്നുമേത്തിലരാത  രേശതത്തിയത്തില്   വളടരേ

കൃതദ്ധ്യമേരായത്തിട്ടരാണന് ഗുണരഭരാക്തരാകടള ടതരേടഞ്ഞടുക്കുന്നതുസം   നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്നതുസം.

രേണ്ടുമുറത്തികളുസം  അടുകളയസം  ടചറത്തിയ  ഒരു  രടെരായന് ലേറ്റുമുള്ള  449  സസ്വയര്  ഫശറന്

വശടെത്തിടന  ഒരു  രമേരാഡലേരാണന്  ഞങ്ങള്  അവത്തിടടെ  നത്തിര്മ്മത്തിചന്  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുന്നതന്.

രറരാട്ടറത്തി  ഇനര്നരാഷണണ്  കബ്ബന്  കൂടെരാടത  ആസര്  ടമേഡത്തിരഹെരാസംസന്,  എസംഫരാര്

ഗ്രൂപ്പെന് തുടെങ്ങത്തിയ ഗ്രൂപ്പുകടളലരാസം  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  വത്തിരദശടത ഒരു സരാപനവസം

നമുകന്  ടചയതന്നത്തിട്ടത്തില.   പടക  വത്തിരദശ  മേലേയരാളത്തികള്.....,  രഡരാ.  ആസരാദന്

മൂപ്പെടനരപ്പെരാടലേ ശശ.  ഗള്ഫരാര് മുഹെമ്മദരാലേത്തിടയരപ്പെരാടലേ ഉള്ള ധരാരേരാളസം വത്തിരദശ
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മേലേയരാളത്തികള്,  സസംഘടെനകള്,  ടഎകദ്ധ്യരകരേള സമേരാജേസം അങ്ങടന വത്തിരദശത്തുള്ള

സസംഘടെനകള്   തന്നത്തിട്ടുണന്.   ഇവരേത്തില്  80-90  ശതമേരാനരതരാളസം  ആളുകള്

രനരേത്തിട്ടന്  വന്നരാണന്  വശടുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുനല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.   വശടുകള്  രനരേത്തിട്ടന്

നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുതരേരാന്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുള്ള  വദ്ധ്യക്തത്തികളുസം  സരാപനങ്ങളുസം.....,  എത്ര

കരേരാറുകരാരുണന്;  എലരാസംകൂടെത്തി ഒരു കരേരാറുകരാരേനരാരണരാ ടകരാടുതടതന്നുള്ള  കുരറ

രചരാദദ്ധ്യങ്ങള് അരദ്ദേഹെസം രചരാദത്തിച്ചു.  സന്നദ്ധരേരായത്തി വന്ന പ്രരാരദശത്തിക തലേതത്തിടലേ

എലരാ കരേരാറുകരാരുടടെയസം ഒരു പരാനല് ഞങ്ങളുണരാകത്തി.  കരാരേണസം ഇതത്തില് നത്തിന്നുസം

വലേത്തിയ  ലേരാഭസം  പ്രതശകത്തികരുതന്.   നരാട്ടത്തിലണരാക്കുന്ന  സസംഭവമേരാടണന്നുള്ളതു

ടകരാണന്  എലരാ  പ്രരാരദശത്തിക  കരേരാറുകരാരുസം  ഒരന്നരാ  മൂരന്നരാ  നരാരലേരാ  അരഞരാ

വശടുകള് ലേരാഭമേത്തിലരാടത ടചയതരേരാന് തയ്യരാറരായത്തി  വന്നതുടകരാണരാണന്  5  ലേകസം

രൂപയ്ക്കുസം  5.5  ലേകസം രൂപയ്ക്കുടമേലരാസം  200 -ഓളസം വശടുകള് പൂര്തത്തിയരാകത്തിയതന്.

വത്തിരദശത്തുനത്തിരന്നരാ  സസ്വരദശത്തുനത്തിരന്നരാ  പുനര്ജനത്തി  പദ്ധതത്തിയമേരായത്തി

ബനടപ്പെട്ടന്  ഒരു  രൂപരപരാലസം  ടചകരാരയരാ  അലരാടതരയരാ  വരാങ്ങത്തിചത്തിട്ടത്തില.

രഡരാണര്  വന്നുകഴത്തിഞ്ഞരാല്  രഡരാണര്  രനരേത്തിട്ടല   പണത്തിടചയ്യുന്നടതങത്തില്

അവത്തിടെടത  കരേരാറുകരാരേനന്  ആദദ്ധ്യസം  2  ലേകസം  രൂപയടടെ  ടചകന്  ടകരാടുക്കുസം,
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അടുത  രസജേരാകുരമരാള്  അടുത  2  ലേകസംരൂപ  ടകരാടുക്കുസം,  അതന്

പൂര്തത്തിയരാകത്തി ടടഫനല് രസജേരാകുരമരാള് ഒരു ലേകസം രൂപ ടകരാടുക്കുസം.  വളടരേ

കൃതദ്ധ്യമേരായത്തി  അതത്തിനരാവശദ്ധ്യമേരായ  രപപ്പെറുകള്,  സസംവത്തിധരാനങ്ങള്  എലരാസം

പുനര്ജനത്തിയടടെ  രവരാളനശയര്മേരാരേരാണന്  ടചയ്യുന്നതന്.  ഗുണരഭരാക്തരാകടള

ടതരേടഞ്ഞടുകരാന്  കളമേരശ്ശേരേത്തിയത്തിടലേ  XIME  എടന്നരാരു  മേരാരനജേന് ടമേനന്

ഇന്സത്തിറന്യൂട്ടത്തിടലേ 200 ഓളസം വത്തിദദ്ധ്യരാര്ത്ഥത്തികളുസം അധദ്ധ്യരാപകരുസം ഒരേരാഴ്ച നശണ്ടുനത്തിന്ന

ഏറവസം  ടപ്രരാഫഷണലേരായ  ഒരു  സര്രവ്വ  നടെതത്തിയത്തിട്ടരാണന്  ഇദൗ  ടെരാര്ജേറന്

ഗ്രൂപ്പെത്തിടനയസം ടബനത്തിഫത്തിഷദ്ധ്യറശസത്തിടനയസം കടണതത്തിയതന്. ആര്ടകരാടക ആദദ്ധ്യസം

വശടെന്  ടകരാടുരകണടതന്നന്  രേരാഷ്ട്രശയടമേരാന്നുസം  രനരാകരാടതയരാണന്   ഓര്ഡര്

തയ്യരാറരാകത്തിയതന്.  കഴത്തിഞ്ഞ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് എനത്തിടകതത്തിരേരായത്തി പ്രവര്തത്തിച

കടുത  മേരാര്കത്തിസന്  പരാര്ട്ടത്തിയത്തില്ടപ്പെട്ട  വദ്ധ്യക്തത്തി  ടപടട്ടന്നന്  മേരേത്തിചരപ്പെരാള്

അരദ്ദേഹെതത്തിടന  കുടുസംബതത്തിടന  വശടെന്  പ്രളയതത്തില്  തകര്ന്നതുള്ടപ്പെടടെ,

ധരാരേരാളസം മേറന് പരാര്ട്ടത്തി പ്രവര്തകര്കന്,  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.  കരാര്കന്,  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)

കരാര്കന്,  സത്തി.പത്തി.ടഎ.  കരാര്കന്  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  എലരാവര്ക്കുസം...,

രേരാഷ്ട്രശയടമേരാന്നുസം രനരാകരാടതയരാണന്  ടബനത്തിഫത്തിഷദ്ധ്യറശസത്തിടന തത്തിരേടഞ്ഞടുതതന്.
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അതന്  സസംബനത്തിച  പരേരാതത്തികള്  അവത്തിടടെയത്തില.   ഉപജേശവനസം  വഹെത്തിക്കുന്ന

പരാവടപ്പെട്ട  സശകളുടടെ  ആയത്തിരേതത്തിലേധത്തികസം  തയ്യല്  ടമേഷശനുകള്  അവത്തിടടെ

നഷടപ്പെട്ടു.   അവര്ടകലരാസം  തയ്യല് ടമേഷശനുകള് വരാങ്ങത്തിച്ചുടകരാടുത്തു.  25, 50,

100  എന്നുള്ള  തരേതത്തിലേരാണന്  രഡരാണര്മേരാര്  വരാങ്ങത്തി  നല്കത്തിയതന്.  ഉഷ

കമനത്തിയമേരായത്തി  ഞങ്ങള്  ധരാരേണയണരാകത്തി.   100  എണ്ണതത്തിടന  പണസം

ടകരാടുതരാല് അവര്  110  എണ്ണസം നല്കുസം,  ഇദൗ രപ്രരാജേകരായതുടകരാണന് വളടരേ

വത്തിലേ  കുറച്ചുതരുസം.  രഡരാണര്  ഉഷ  കമനത്തികന്  ടചകന്  ടകരാടുക്കുസം.  ടചകന്

ടകരാടുക്കുരമരാള് കമനത്തി തയ്യല് ടമേഷശനുകള് അസസംബ്ള് ടചയ്തന് രഡരാണറത്തിടന

സരാന്നത്തിദ്ധദ്ധ്യതത്തില് അവത്തിടടെ വത്തിതരേണസം ടചയ. രേണരായത്തിരേതത്തിലേധത്തികസം കടെകള്കന്

ഞങ്ങള്......(ബഹെളസം).....

മേത്തി  .    സശകര്:  അസംഗങ്ങല്  ഇരേത്തിക്കൂ,  ഇരേത്തിക്കൂ....,  അരദ്ദേഹെടത

സസംബനത്തിച്ചുവന്ന ആരകപതത്തിനന് അരദ്ദേഹെസം വത്തിശദശകരേത്തിക്കുകയരാണന്.  നത്തിങ്ങള്

ഇരേത്തിക്കൂ.   ചട്ടസം  288  പ്രകരാരേസം  അരദ്ദേഹെടതക്കുറത്തിചന്  വന്ന  ആരകപതത്തിനന്

അരദ്ദേഹെസം  വത്തിശദശകരേത്തിക്കുകയരാണന്......(ബഹെളസം)......  അങ്ങന്  രവഗസം  പറഞ

അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കൂ.  
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ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞരാന്  ടപടട്ടന്നന്  തശര്കരാസം......

(ബഹെളസം)......

മേത്തി  .    സശകര്:  ഇരേത്തിക്കൂ,  ഇരേത്തിക്കൂ,  ........(ബഹെളസം)......നത്തിങ്ങള്

മേനസത്തിലേരാരകണതന്  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  പരേരാമേര്ശസം  വന്നരാല്  അതത്തിനന്

വത്തിശദശകരേണസം  നല്കരാന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അസംഗങ്ങള്കന്  അവസരേസം

ടകരാടുകരാറുണന്......(ബഹെളസം)......നത്തിങ്ങള് രകള്ക്കൂ.   .....(ബഹെളസം)......  പ്ലൈശസന്,

പ്ലൈശസന്...അരദ്ദേഹെസം  പറയടട്ട.  ഇരേത്തിക്കൂ......(ബഹെളസം)......  സത്തി.ഡത്തി.

പരേത്തിരശരാധത്തികരാടമേന്നന്  ഞരാന്  പറഞ്ഞരലരാ.  ഒരു  അസംഗടത  സസംബനത്തിചന്

പരേരാമേര്ശസം  വന്നരാല്  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  വത്തിശദശകരേണസം  നല്കരാന്  അവസരേസം

എലരാവര്ക്കുസം  നല്കരാറുണന്.  അതന്  നല്കത്തിയതരാണന്.  നത്തിങ്ങള്

ബഹെളമുണരാകരുതന്.   സത്തി.ഡത്തി.  പരേത്തിരശരാധത്തികരാസം.   അരദ്ദേഹെസം  പറയരാനുള്ളതന്

പറയടട്ട.  ചുരുകത്തിപ്പെറയ.  .....(ബഹെളസം)...... ഇതന് ശരേത്തിയല.  നത്തിങ്ങള് ഉന്നയത്തിച

കരാരേദ്ധ്യതത്തിനുള്ള പ്രശസം പരേത്തിരശരാധത്തിചന് പറയരാടമേന്നന് പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  അരദ്ദേഹെടത

സസംബനത്തിചന്  വന്ന  ആരകപതത്തിനുള്ള  വത്തിശദശകരേണമേരാണന്  അരദ്ദേഹെസം

പറയന്നതന്.....(ബഹെളസം)...... 
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ശശ  .   ടജേയത്തിസംസന് മേരാതദ്യു:  സര്, രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഒരാര്ഡര്,   ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

പറവൂര്  അസംഗതത്തിനന്  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  വത്തിശദശകരേണസം  നല്കുന്നതത്തിനന്  അങ്ങന്

അനുവദത്തിചതത്തിടന  നൂറു  ശതമേരാനസം  അസംഗശകരേത്തിക്കുകയരാണന്.  പടക

അരദ്ദേഹെതത്തിടനതത്തിരേരായ ആരരേരാപണസം എഴുതത്തിടകരാടുകരാടത ബഹു. കലദ്ധ്യരാരശ്ശേരേത്തി

അസംഗസം  ഉന്നയത്തിച്ചുടവന്നന്  പറഞടകരാണന്  ആരേസംഭത്തിചതന്  ടതറരാണന്.

എന്തുടകരാടണന്നന്  രചരാ ദത്തിചരാല്   കലദ്ധ്യരാരശ്ശേരേത്തി  അസംഗസം  പുതുതരായത്തി  ഒരു

ആരകപവസം  അരദ്ദേഹെതത്തിടനതത്തിടരേ  ഉന്നയത്തിചത്തിട്ടത്തില.  അവത്തിശസ്വരാസപ്രരമേയ

ചര്ചയത്തില് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സശകര്കന് എഴുതത്തിടകരാടുതന്  സഭയടടെ രമേശപ്പുറതന്

വച ഒരു സത്തി.ഡത്തി. യസം ആ സമേയതന് പ്രസസംഗതത്തില് ഞരാനുന്നയത്തിച വസ്തുതകളുസം

ഇന്നടലേ   രചരാരദദ്ധ്യരാതരേരവളയത്തില്  ആവര്തത്തികടപ്പെട്ടതുസം  പത്തിന്നശടെന്

അടെത്തിയന്തെരേപ്രരമേയ  അവതരേണഘട്ടതത്തില്  അരദ്ദേഹെസം  തടന്ന  ഇദൗ  സഭയത്തില്

പറഞ്ഞതുമേരായ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളലരാടത  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യവസം  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  കലദ്ധ്യരാരശ്ശേരേത്തി

അസംഗസം  പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  എന്നത്തിരേത്തിടക  അരദ്ദേഹെതത്തിടനതത്തിരേരായത്തി

എഴുതത്തിടകരാടുകരാടത  ആരരേരാപണസം  ഉന്നയത്തിച്ചുടവന്നന്  സരാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുസം,

ബഹുജേനങ്ങള്  അറത്തിരയണതരായ  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  ഭരാഗത്തുനത്തിന്നന്  നല്രകണ
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വത്തിശദശകരേണസം  ഇദൗ  സഭയകതന്  നല്കുന്നതത്തിനന്  അവസരേസം  നല്കുന്നതന്

വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  രപരേന്  പരേരാമേര്ശത്തിച്ചു  എന്നതത്തിടന  രപരേത്തില്

നല്കരാവന്ന  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  വത്തിശദശകരേണതത്തിടന  അവസയത്തില്

ഉള്ടപ്പെടുന്നതല. ഇതന് ടതറരായ രേശതത്തിയരാണന്, ഇതന് അസംഗശകരേത്തികത്തില.

ശശ  .    റത്തി  .    വത്തി  .    രേരാരജേഷന്:  സര്,  ഞരാന്  ഇവത്തിടടെ  പുതത്തിയ  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യവസം

ഉന്നയത്തിചത്തിട്ടത്തില.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  ടജേയത്തിസംസന്  മേരാതദ്യു  സശകര്കന്  എഴുതത്തി

നല്കത്തിയതുസം ഇവത്തിടടെ സത്തി.ഡത്തി.  വചന് ഉന്നയത്തിച കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  ഞരാന് പറഞ്ഞതന്,

അരദ്ദേഹെസം  200 വശടെന്  വച്ചു,  ടബര്മേത്തിസംഗ്ഹെരാമേത്തില്  രപരായത്തി  പണസം  പത്തിരേത്തിച്ചു,

ഏതന്  അകദൗണത്തിരലേകരാണന് പണസം വന്നതന്;  എങ്ങടന ടചലേവഴത്തിച്ചു;  ആരേരാണന്

രക-ഓര്ഡത്തിരനറന് ടചയ്തതന്; ആരേരാണന് കരേരാര് ഏടറടുതതന്; ആരേരാണന് രമേല്രനരാട്ടസം

വഹെത്തിചതന്;  ആരേരാണന്  ഗുണരഭരാക്തരാകടള  ടതരേടഞ്ഞടുതതന്?  ഞരാന്  ഇദൗ

പറഞ്ഞ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  അരദ്ദേഹെസം  പറഞ്ഞതരാണന്.  അതന്  പുതത്തിയ  കരാരേദ്ധ്യമേല.

അതുടകരാണന് ഇതന് ശരേത്തിയല.

മേത്തി  .    സശകര്:  സഭയത്തില്  ഉയര്ന്നുവന്ന  വത്തിഷയതത്തില്  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ

പരേരാമേര്ശസം  വന്നത്തിട്ടുടണങത്തില്  ആ  അസംഗതത്തിനന്  അതുസസംബനത്തിചന്
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വത്തിശദശകരേത്തികരാനുളള  അവസരേസം  ടകരാടുകരാറുണന്.  അതന്  പഴയ  കരാരേദ്ധ്യമേരാരണരാ

അലരയരാ എന്നുളളതന് ടചയര് പരേത്തിരശരാധത്തിചന് പറയരാസം.

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞരാന് റൂള്  303  അനുസരേത്തിചന് ക്രമേപ്രശസം

ഉന്നയത്തിചത്തിരുന്നു.  അതത്തിരനല്  തശരുമേരാനടമേടുരകണതന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

സശകറരാണന്. ഞരാന് റൂളത്തിടന പരേത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിന്നുടകരാണരാണന് സസംസരാരേത്തിക്കുന്നതന്.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സശകര് നല്കത്തിയ അവസരേമേരാണന് ഞരാന്  വത്തിനത്തിരയരാഗത്തിക്കുന്നതന്.

കരാരേണസം  ഒരു അസംഗതത്തിടനതത്തിരേരായത്തി വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ ആരകപമുണരായരാല് ആ

വദ്ധ്യക്തത്തികന്  വത്തിശദശകരേണസം  നല്കരാനുള്ള  അവകരാശമുണന്.  കരേരാറുകരാരേന്

ആരേരാടണന്നുസം  എവത്തിടടെനത്തിന്നരാണന്  സപസ  കത്തിട്ടത്തിയടതന്നുസം  ഏതന്

അകദൗണത്തിലേരാണന്  സപസ  വന്നടതന്നുസം  അരദ്ദേഹെസം  രചരാദത്തിച്ചു.  അങ്ങടന

രചരാദത്തിചതത്തിനലരാടത,  എനത്തിടകതത്തിരേരായത്തി  വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായത്തി  പറഞ്ഞതത്തിനലരാടത

ഞരാടനരാന്നുസം  പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  വശടെന്  മേരാത്രമേരാരണരാ  വചതന്,  രവടറ  എടന്തെങത്തിലസം

ടചയ്രതരാ?  ഇതന്  ശരേത്തിയല.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  സശകറരല  ഇതന്

തശരുമേരാനത്തിരകണതന്.  (....ബഹെളസം...)  എടന്ന സസംസരാരേത്തികരാന് അനുവദത്തിചരാല്

ഞരാന്  രേണന്  മേത്തിനത്തിട്ടുടകരാണന്  അവസരാനത്തിപ്പെത്തികരാസം.  എടന  മേണ്ഡലേതത്തില്
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രേണരായത്തിരേതത്തിലേധത്തികസം കടെകളത്തില് ടവള്ളസം കയറത്തി. എലരാവര്ക്കുസം നഷപരേത്തിഹെരാരേസം

നല്കത്തി.  രഡരാണര്മേരാര്  വന്നു.  വദ്ധ്യരാപരാരേത്തി  വദ്ധ്യവസരായത്തികളുമേരായത്തി  ആരലേരാചത്തിചന്

ഞങ്ങള്  ടബനഫത്തിഷറശസത്തിടന  രപരുകള്  ടകരാടുത്തു.  അവരുടടെ  ആധരാര്

കരാര്ഡുസം  ഐ.ഡത്തി.  കരാര്ഡുസം  അതുരപരാടലേ  ബരാങന്  അകദൗണ്ടുസം  ഞങ്ങള്

ടകരാടുതരപ്പെരാള് രഡരാണര് ആ ടചകന് എഴുതത്തിടകരാണന് വന്നു. രഡരാണറത്തിടനയസം

എടനയസം  സരാന്നത്തിദ്ധദ്ധ്യതത്തില്  അവര്  ആ  ടചകന്  ഈ  ടബനത്തിഫത്തിഷറത്തികന്

സകമേരാറസം ടചയ.  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ വകുപ്പെന് എനത്തിടകരാരു ലേത്തിസന് തന്നു. പ്രളയതത്തില്

9000  കുട്ടത്തികളുടടെ  സകലേവസ്തുകളുസം  രപരാടയന്നന്  പറഞ.  ഞരാന്  ആ  9000

കുട്ടത്തികള്കന്  സ്കൂള്  ബരാഗുസം  സഡത്തി  ടമേറശരേത്തിയല്സുസം  ടകരാടുത്തു.  യണത്തിരഫരാസം

നഷടപ്പെട്ട  7000  കുട്ടത്തികള്കന് ഞരാന് യണത്തിരഫരാസം ടകരാടുത്തു.  പരാഠപുസ്തകങ്ങള്

സര്കരാര്  ടകരാടുത്തു.  അരപ്പെരാള്  9000  കുട്ടത്തികള്കന്  രനരാട്ടന്  ബുക്കുകളത്തിടലന്നന്

അദ്ധദ്ധ്യരാപകര്  പറഞ.  ഞരാന്  ബരാസംഗ്ലൂരേത്തില്  രപരായത്തി  അന്നടത  വദ്ധ്യവസരായ

വകുപ്പുമേനത്തി ശശ.  ടക.  ടജേ.  രജേരാര്ജത്തിടന കണന് കര്ണ്ണരാടെക ഗവണ്ടമേനത്തിടന

ബരാസംഗ്ലൂരേത്തിലള്ള  ടപരാതുരമേഖലേ  സരാപനതത്തില്നത്തിന്നുസം  ഒരു  ലേകസം  രനരാട്ടന്

ബുക്കുകള് ടകരാണ്ടുവന്നന് പറവൂരേത്തിടലേ 9000 കുട്ടത്തികള്കന് പതന് രനരാട്ടന് ബുക്കുകള്
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വചന്  ടകരാടുത്തു.  2000  കന്നുകരാലേത്തികള്  ഒഴുകത്തിരപ്പെരായത്തി.  ബരാകത്തിയള്ള

കന്നുകരാലേത്തികള്കന് തശറരപരാലമേത്തിലരാടത കത്തിടെക്കുകയരാണന്.  ഞരാന് ഒരു പശുവത്തിനന്

25  കത്തിരലേരാഗരാസം വചന്  50  ടെണ് കരാലേത്തിതശറ....   (......ബഹെളസം.....)  ടചകരാണന്

ടകരാടുതതന്.   

മേത്തി  .    സശകര്:  അങ്ങടയ സസംബനത്തിച്ചുള്ള വത്തിമേര്ശനതത്തിനന് മേറുപടെത്തി പറയ.

(......ബഹെളസം.....) 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  തടെസടപ്പെടുതത്തിയത്തിടലങത്തില് ഒരു മേത്തിനത്തിട്ടന്

ടകരാണന് അവസരാനത്തിപ്പെത്തികരാസം.  (......ബഹെളസം.....)  

മേത്തി  .    സശകര്:  നത്തിങ്ങള്  ഇരേത്തിക്കൂ.  അങ്ങന്  പറഞ്ഞന്  അവസരാനത്തിപ്പെത്തികണസം.

(......ബഹെളസം.....)  അങ്ങടയ  സസംബനത്തിച്ചുള്ള  വത്തിമേര്ശനടത  സസംബനത്തിചന്

അങ്ങന് വത്തിശദശകരേത്തിക്കൂ.  (......ബഹെളസം.....)  അങ്ങന് സസംസരാരേത്തിചന് പൂര്തത്തിയരാക്കൂ.

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷന്,  ഞരാന്

കരേയകയത്തില. ഏങ്ങത്തി ഏങ്ങത്തി കരേയകയത്തില ഞരാന്.   (......ബഹെളസം.....) 

മേത്തി  .   സശകര്: പ്ലൈശസന്....പ്ലൈശസന്......അങ്ങന്  പറഞ്ഞന് അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കൂ. 
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ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  അവര്  അവത്തിടടെ  ഇരേത്തികടട്ട.  അവര്

ഇരേത്തികരാടത ഞരാടനങ്ങടനയരാണന് സസംസരാരേത്തിക്കുന്നതന്. 

മേത്തി  .    സശകര്: നത്തിങ്ങള് ഇരേത്തിക്കൂ.  (......ബഹെളസം.....)  ഒരു മേത്തിനത്തിരട്ട ടകരാടുക്കൂ.

ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന്,  അങ്ങയടടെ രപരേത്തിലള്ള വത്തിമേര്ശനടത സസംബനത്തിചന്

പറഞ്ഞന് അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കൂ. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്: സര്, എനത്തികന് ഒരു മേത്തിനത്തിട്ടന് തരേണടമേന്നന് ഞരാന്

പറഞ.  അതത്തിനന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  സശകര്  എടന്ന  ടപ്രരാട്ടകന്  ടചയ്യരണ?

ആളുകള്  ഇരേത്തികരാടത  ഞരാന്  സസംസരാരേത്തിക്കുന്നടതങ്ങടനയരാണന്?

(......ബഹെളസം.....)  

മേത്തി  .   സശകര്:  അങ്ങന് പറഞ്ഞന് അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കൂ. (......ബഹെളസം.....)  

ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്: സര്, അങ്ങന് അവടരേ ഇരുത. എന്നത്തിട്ടന് എനത്തികന്

ടപ്രരാട്ടകന്  തരേണസം.  എനത്തികന്  ടപ്രരാട്ടകന്  തരരേണതന്  അങ്ങരല?

(......ബഹെളസം.....)  

മേത്തി  .    സശകര്:  ശശ.  രേരാരജേഷന്,  ശശ.  ടജേയത്തിസംസന്  മേരാതദ്യു  ദയവരായത്തി  അങ്ങന്

ഇരേത്തിക്കൂ.  ഒരു  മേത്തിനത്തിട്ടുടകരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  പറഞ്ഞന്  അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുസം.  നത്തിങ്ങള്
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ദയവരായത്തി ഇരേത്തിക്കൂ. ഒരു മേത്തിനത്തിട്ടുടകരാണന് അരദ്ദേഹെസം പറഞ്ഞന് അവസരാനത്തിപ്പെത്തികരട്ട.

(......ബഹെളസം.....)   ശശ.  എ.  എന്.  ഷസംസശര്,  അടതരാടക പത്തിന്നശടെന്  പറയരാസം.

അടുതയരാള്  പ്രസസംഗത്തിക്കുരമരാള്  പറരഞ്ഞരാ.  അങ്ങന്  സസംസരാരേത്തിക്കൂ.

(......ബഹെളസം.....)   

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ഈ  ബഹെളതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ഞരാന്

എങ്ങടനയരാണന് സസംസരാരേത്തിക്കുന്നതന്.

മേത്തി  .    സശകര്:   എലരാസം  നത്തിശബമേരാകരാന്  കരാത്തുനത്തില്രകണ.  അങ്ങന്

സസംസരാരേത്തിക്കൂ. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  എഴുരന്നറ്റുനത്തിന്നന്  ബഹെളമുണരാക്കുരമരാള്

സസംസരാരേത്തിക്കുന്നതന്  എങ്ങടനയരാണന്.   (...ബഹെളസം..)  ഞരാന്  കന്നുകരാലേത്തികളുടടെ

കരാരേദ്ധ്യസം  സൂചത്തിപ്പെത്തികരാന്  കരാരേണസം,  രകരായമതരുള്ള  ഒരു  കമനത്തി  50  ടെണ്

കരാലേത്തിതശറ  തരേരാടമേന്നന്  പറഞ്ഞരപ്പെരാള്  ആ  കമനത്തി  ടചകന്  തന്നത്തിരുന്നു.

(......ബഹെളസം.....)  ആ  ടചകന്  ഇരേത്തിങ്ങരാലേക്കുടെയത്തിടലേ  കരാലേത്തിതശറ

കമനത്തിയത്തിരലേയരാണന് ഞരാന് ടകരാടുതതന്.  (......ബഹെളസം.....) 
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മേത്തി  .   സശകര്:  നത്തിങ്ങള് രചരാദത്തിച കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്കൂടെത്തി ഉള്ടപ്പെടുതത്തിടകരാണരാണന്

അരദ്ദേഹെസം മേറുപടെത്തി  പറയന്നതന്.  പ്ലൈശസന്.....  നത്തിങ്ങള് രകള്ക്കൂ. (......ബഹെളസം.....)

അങ്ങന് സസംസരാരേത്തിക്കൂ.

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്:  സര്,  ഇതത്തിനുള്ള  പണസം  നല്കത്തിയതന്

ആരേരാടണന്നന് രചരാദത്തിച്ചു.  (......ബഹെളസം.....)  ശശ.  റത്തി.  വത്തി.  രേരാരജേഷന് രചരാദത്തിചതന്,

ഞങ്ങള്കരാര്ക്കുസം  കത്തിട്ടത്തിയത്തിലരലരാ,  നത്തിങ്ങള്ക്കുമേരാത്രസം  ഇടതങ്ങടന  കത്തിട്ടത്തി

എന്നരാണന്.  ടകരാചത്തിന്  ഷത്തിപ്പെദ്ധ്യരാര്ഡന്,  ഭരാരേതന്  ടപരടരാളത്തിയസം  രകരാര്പ്പെരറഷന്

തുടെങ്ങത്തിയ  സരാപനങ്ങളുസം  ഞരാന്  യണത്തിയന്  പ്രസത്തിഡനരായത്തിരേത്തിക്കുന്ന

ഇരുപതത്തിയഞത്തിലേധത്തികസം  സരാപനങ്ങളുസം  സസംസരാനത്തുണന്.  ആ

സരാപനങ്ങടളലരാസം  പറവൂരേത്തിലള്ള  ഈ  പരാവങ്ങടള  സഹെരായത്തിച്ചു.  അടതലരാസം

അവരുടടെ  സത്തി.എസന്.ആര്.  ഫണ്ടുസം  മേറന്  ഫണ്ടുസം  ടകരാണരാണന്.  രകരേളതത്തിനന്

പുറതന് ബരാസംഗ്ലൂര്, ടചസന്ന, രകരായമതര്, മുസംസബ, ടഡല്ഹെത്തി, പൂന തുടെങ്ങത്തിയ

സലേങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുവടരേ  കത്തിട്ടത്തി.  സരാനത്തിസറസര്  വടരേ  എടന  സുഹൃത്തുകള്

ടഹെലേത്തിരകരാപ്ററത്തില്  ടകരാണ്ടുവന്നന്  ഇറകത്തിയതരാണന്.  പുനര്ജനത്തിയമേരായത്തി

ബനടപ്പെട്ടന്  ഒരു  അകദൗണത്തില.  (......ബഹെളസം.....)  ഞരാന്  20  വര്ഷസം
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പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയരായത്തിരേത്തിക്കുന്ന,  എലരാസം  തകര്ന്നുരപരായ,  എടന

നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തിടലേ പരാവങ്ങള്കന് ഞരാന് വശടെന് വച്ചുടകരാടുത്തു.   സര്കരാര്

ടചരയ്യണ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  കൂടെത്തി  ഒരു  എസം.എല്.എ.  എന്നുള്ള  നത്തിലേയത്തില്  എടന

പരേത്തിമേത്തിതത്തികള്ക്കുള്ളത്തില് നത്തിന്നുടകരാണന്  ഞരാന് ടചയ്തതത്തിനന്,  ഈ സര്കരാരേത്തിടന

സഹെരായത്തിചതത്തിനന്, ഞരാന് പത്തിന്തുണചതത്തിനന് എടന്ന അഭത്തിനനത്തിരകണതത്തിനന് പകരേസം

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന് അടുതരപ്പെരാള് അധത്തിരകപത്തികരാന് വരുന്നതന് ശരേത്തിയടലന്നുമേരാത്രസം

ഞരാന്  പറയന്നു.  ആണരാരണരാ;  തരനടെമുരണരാ;  നടട്ടല്ലുരണരാ;  എടന്നരാടക

രചരാദത്തിച്ചു.  ആത്മവത്തിശസ്വരാസക്കുറവള്ളവര്  മേറ്റുള്ളവരരേരാടെന്  അങ്ങടന

രചരാദത്തിക്കുകയത്തില.  അതന്  അവര്  സസ്വയസം  വത്തിലേയത്തിരുതത്തിയരാല്  മേതത്തി.  ഇടലങത്തില്

സസ്വന്തെകരാരേരായത്തിട്ടുള്ള  ആരരേരാടടെങത്തിലസം  രചരാദത്തിചരാല്  മേതത്തി,  ഇടതരാടക

എനത്തിക്കുരണരാടയന്നന്. എരന്നരാടെന് രചരാദത്തിരകണ. അരത്രയള. 

ശശ  .    എസം  .    സസ്വരേരാജേന്:  സര്,  രപരായത്തിനന്  ഓഫന്  ഓര്ഡര്.   വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ

വത്തിശദശകരേണതത്തിനന് രനരാട്ടശസന് നല്കത്തിയ അസംഗതത്തിനന് അതന് അവതരേത്തിപ്പെത്തികരാന്

അനുവരാദസം  നല്കുരമരാള്  പരേരാമേര്ശത്തികടപ്പെട്ടതത്തിനുള്ള  വത്തിശദശകരേണമേരാരണരാ

പറയന്നടതന്നന്   ചട്ടപ്രകരാരേസം  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ടചയര് ഉറപ്പുവരുരതണതരാണന്.
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ഇവത്തിടടെ  ആരുസം  പത്തിണ്ണരാകത്തിടനയസം  സ്കൂള്  ബരാഗത്തിടനയസം  പ്രശസം  പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.

XXXX*  അതത്തിനുപകരേസം  ടപരാതുരയരാഗ  പ്രസസംഗസം  നടെതരാന്  ചട്ടസം  288

ദുരുപരയരാഗസം  ടചയ്യുകയരാണത്തിവത്തിടടെ  ടചയ്തതന്.  അതന്  പരേത്തിരശരാധത്തിചന്

രരേഖകളത്തില്നത്തിന്നന് നശകസം ടചയ്യണടമേന്നന് രപരായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര് അനുസരേത്തിചന്

ഞരാന് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ടചയറത്തിടന ശദ്ധയത്തില്ടപ്പെടുത്തുകയരാണന്. (....ബഹെളസം...)

മേത്തി  .   സശകര്: ശശ. എസം. സസ്വരേരാജേന് ഉന്നയത്തിച കരാരേദ്ധ്യസം  പരേത്തിരശരാധത്തിചന് നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തിക്കുന്നതരാടണന്നന്  രനരേടത  പറഞ്ഞതരാണന്.   ചട്ടസം  288  പ്രകരാരേസം

വദ്ധ്യക്തത്തിപരേമേരായ  വത്തിശദശകരേണസം  നല്കുന്നതത്തിനന്  അവസരേമുടണങത്തിലസം  ചര്ചയന്

അവസരേമേത്തില. 

ശശ  .   എന്  .   എ  .   ടനലത്തിക്കുന്നന്: സര്, ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശടന കയ്യത്തില് ഒരു

ബരാറന്  ടകരാടുത്തു,  ഒരു  ലൂസന്  രബരാളുസം  എറത്തിഞടകരാടുത്തു,  അരദ്ദേഹെസം

മേരനരാഹെരേമേരായത്തി  ഒരു  സത്തികര്  അടെത്തിച്ചു.  അതത്തില്  അസഹെത്തിഷ്ണുത  കരാണത്തിചത്തിട്ടന്

കരാരേദ്ധ്യമേത്തിടലന്നരാണന് എനത്തികന് പറയരാനുള്ളതന്. 

 ഗവര്ണ്ണറുടടെ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി  പ്രകരാശത്തിപ്പെത്തിചന്

* ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട സഭരാദ്ധദ്ധ്യകടന  ഉതരേവത്തിന്പ്രകരാരേസം (ഫയല് നമര് 1091/ഇ.ബത്തി/2021/നത്തിടസ.) സഭരാരരേഖയത്തില്നത്തിന്നുസം നശകസം 
ടചയ.



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

172

ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത  ഞരാന്  ശക്തത്തിയക്തസം

എതത്തിര് ക്കുകയരാണന്.  പരക ഒരു കരാരേദ്ധ്യതത്തില് ഗവണ്ടമേനത്തിടന അഭത്തിനനത്തികരാന്

ഞരാന് ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്.  ഈ ഗവണ്ടമേനന്  ഗവര്ണ്ണടറ ഇങ്ങടന ടമേരുകത്തി

മേയകത്തി  പരാകടപ്പെടുതത്തിടയടുതതന്  എങ്ങടനയരാണന്;  എന്തെന്  രകകരാണന്

ടകരാടുതതന്;  ആ  രകകത്തിടന  രചരുവ  എന്തെരാണന്?  അതന്  വലരാടതരാരു

രകകരാടണന്നന്  പറയരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുന്നു.  ഇനത്തിയസം  പലേ  കൂട്ടുകളുസം

രചരുവകളുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഭരാഗത്തുനത്തിന്നുണരാകുസം.  ശശ.  എ.  എന്.  ഷസംസശര്

അവത്തിടടെയത്തിരുന്നന് പറയന്നതുടകരാണന് ഞരാന് അതത്തിടനരാന്നുസം മേറുപടെത്തി പറയന്നത്തില.

പരാണകരാടെന്  സയ്യത്തിദന്  മുഹെമ്മദലേത്തി  ശത്തിഹെരാബന്  തങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുസം  മുസശസം

ലേശഗത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം ഒരേകരേസം പറഞ്ഞത്തിടലങത്തില് രേരാത്രത്തി ഉറകസം വരേരാത ആളരാണന്

അരദ്ദേഹെസം.  അതന് പരാണകരാടെന് തങ്ങളുടടെ ഗുണമേരാണന്.  നത്തിങ്ങള്കന് രേരാത്രത്തി ഉറകസം

കത്തിട്ടണടമേങത്തില് പരാണകരാടെന് തങ്ങളുടടെ രപരേന് പറയണസം.  അതരാണന് പരാണകരാടെന്

തങ്ങളുടടെ  നനയസം  ഗുണവസം.   ശശ.  എ.  എന്.  ഷസംസശറത്തിടനരപ്പെരാടലേയള്ള

ആളുകള്കന് ഉറകസം കത്തിട്ടണടമേങത്തില് പരാണകരാടെന് തങ്ങടളക്കുറത്തിചന് പറയണസം.  

ഗവര്ണ്ണര്  പ്രസസംഗതത്തിടന  തുടെകതത്തില്തടന്ന  വത്തിരദശതന്
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തരാമേസത്തിക്കുന്നവടരേക്കുറത്തിചരാണന്  പറഞ്ഞതന്.  ജേനസസംഖദ്ധ്യയടടെ  9  ശതമേരാനസം

ആളുകളുസം  വത്തിരദശതന്  തരാമേസത്തിക്കുന്നവരേരാടണന്നന്  ഗവര്ണ്ണര്  പറയന്നു.

ഇരപ്പെരാടഴങത്തിലസം വത്തിരദശതന് തരാമേസത്തിക്കുന്ന ആളുകടള ഈ സര്കരാര് ഓര്തതുസം

അവടരേക്കുറത്തിചന് ഗവര്ണ്ണടറടകരാണന് പറയത്തിപ്പെത്തിചതുസം നല കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  കരാരേണസം

രകരാവത്തി ഡന് കരാലേതന് നമ്മുടടെ സര്കരാര് വത്തിരദശടത സരഹെരാദരേനരാരരേരാടെന് കരാട്ടത്തിയ

അനശതത്തിയസം  ക്രൂരേതയസം  എന്തെരാടണന്നന്  നമുടകലരാസം  അറത്തിയരാസം.  രകരാവത്തിഡന്

കരാലേതന്  ഭകണവസം ടവള്ളവസം കത്തിട്ടരാടത വത്തിഷമേത്തിച ധരാരേരാളസം സരഹെരാദരേനരാര്

വത്തിരദശത്തുണരായത്തിരുന്നു.  മേരാസങ്ങരളരാളസം ഭകണവസം ടവള്ളവസം കത്തിട്ടരാടത അവര്

വത്തിഷമേത്തിച്ചു.   എങത്തിലസം ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.-യടടെയസം ഇന്കരാസന് (INKAS) -ടനയസം

പ്രവര്തകരുള്ളതുടകരാണന്  ഭകണസം  കത്തിട്ടരാടത  അവര്കന്  വത്തിഷമേത്തിരകണത്തി

വന്നത്തിട്ടത്തില.  ഈ പ്രവര്തകരുള്ളതുടകരാണരാണന് അവര്കന് രജേരാലേത്തി നഷടപ്പെട്ടത്തിട്ടുസം

പരാര്പ്പെത്തിടെ  സദൗകരേദ്ധ്യമേത്തിലരാതരായത്തിട്ടുസം  അവത്തിടടെ  ജേശവത്തികരാന്  കഴത്തിഞ്ഞതന്.   ഇതന്

ഞങ്ങള്  പറയന്നതല.   ഇടെതുപകരതരാടെന്  ആഭത്തിമുഖദ്ധ്യമുള്ള  പ്രവര്തകരുടടെ

വശഡത്തിരയരാ  നമ്മള്  കണത്തിട്ടുണന്.  ഇതരേതത്തിലള്ള  ജേശവകരാരുണദ്ധ്യ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതരാന്  ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.-കന്  മേരാത്രരമേ
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സരാധത്തിക്കുകയളടവന്നന്  പറഞ്ഞതന്  ഇടെതുപക  ചത്തിന്തെരാഗതത്തിയള്ള

പ്രവര്തകരേരാടണന്നുള്ളതന്  നമ്മള് കണതരാണന്.  എടന്തെങത്തിലസം പ്രശമുടണങത്തില്

അവത്തിടെടത  ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.  പ്രവര്തകരുമേരായത്തി  ബനടപ്പെടെരാന്

ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ മേനത്തി ടക. ടെത്തി. ജേലേശലസം പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  ഞരാന് പറഞവന്നതന്

അതല,  രകരാവത്തി ഡന്  കരാലേതന് ഇങ്ങടന ധരാരേരാളസം പ്രയരാസങ്ങള് മേലേയരാളത്തികള്

അനുഭവത്തിചത്തിട്ടുണന്.   അവടരേ  സഹെരായത്തികരാന്  ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.-യസം

ഇന്കരാസുടമേരാടകയണരായത്തിരുന്നു.   ഗള്ഫത്തിലള്ള  ആളുകരളരാടെന്  സര്കരാര്

എന്തെരാണന്  പറഞ്ഞതന്?  നത്തിങ്ങടളലരാവരുസം നരാട്ടത്തിരലേയന്  വരൂ,  നത്തിങ്ങടള ഞങ്ങള്

സുരേകത്തിതരേരായത്തി  രനരാകത്തിടകരാള്ളരാസം,  ഒരു  ലേകസം,  രേണന്  ലേകസം  ടബ ഡ്ഡുകള്

ഞങ്ങളത്തിവത്തിടടെ  ഒരുകത്തിവചത്തിട്ടുടണന്നരാണന്  പറഞ്ഞതന്.  നരാട്ടത്തില് വന്നരപ്പെരാള് ഒരു

ലേകസം  ടബഡന്  കണത്തിടലന്നന്  മേരാത്രമേല  ഒരു  ടബഡ്ഡുസം  കണത്തില,  ഒരു  ടബഡ ന്

രപരാലസം  കണത്തില.   ഇതന്  നുണയല.  അനുഭവതത്തിടന  ടവളത്തിചതത്തിലേരാണന്

പറയന്നതന്.   ഗള്ഫത്തിലള്ള  ആളുകള്  തത്തിരുവനന്തെപുരേസം  വത്തിമേരാനതരാവളതത്തിലസം

ടനടുമരാരശ്ശേരേത്തിയത്തിലസം  കരേത്തിപ്പൂരേത്തിലസം  കണ്ണൂരേത്തിലസം  വന്നത്തിറങ്ങത്തി.  അവര്  വന്നത്തിറങ്ങത്തി

നരാടെണയന്നതത്തിനത്തിടെയത്തില്  അവര്കന്  ഒരു  കുപ്പെത്തി  ടവള്ളസംരപരാലസം  ടകരാടുതത്തില.
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കഴത്തികരാന് ഒരു ടബഡന് രപരാലസം ടകരാടുതത്തില.  മേരാത്രമേല ആളുകടള രേരാത്രത്തി  12

മേണത്തിക്കുസം  ഒരു  മേണത്തിക്കുസം  രറരാഡത്തിലേത്തിറകത്തി  വത്തിട്ടു.   എവത്തിടടെ  രപരാകണടമേന്നന്

അവര്കറത്തിയത്തില.  രകരാവത്തിഡന് കരാലേതന് ഗള്ഫത്തിലള്ള നമ്മുടടെ സരഹെരാദരേനരാടരേ

ഏറവസം  ക്രൂരേമേരായത്തി  പശഡത്തിപ്പെത്തിച  സര്കരാരേരാണന്  ഇടതന്നന്  അനുഭവതത്തിടന

ടവളത്തിചതത്തില്  പറയരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുന്നു.  എത്രരയരാ  ആളുകള്

പരാതത്തിരേരാത്രത്തിയത്തില്  എടന്നരപ്പെരാടലേയള്ള  ടപരാതുപ്രവര്തകടരേ  വത്തിളത്തിചത്തിട്ടുണന്.

ടക.എസന്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസത്തിലേരാണന്  അവടരേ  നരാട്ടത്തിരലേയന്  ടകരാണ്ടുവന്നതന്.

വത്തിമേരാനതരാവളതത്തില്നത്തിന്നന്  വശട്ടത്തിരലേയന്  അടലങത്തില്  കസ്വരാറസനന്  ടസനറത്തില്

എത്തുന്നതുവടരേ  അവര്കന്  പ്രരാഥമേത്തികരാവശദ്ധ്യങ്ങള്  നത്തിറരവറരാനുള്ള  സദൗകരേദ്ധ്യസം

ടചയടകരാടുതത്തില. അവര്കന്  ഭകണസം ടകരാടുതത്തില.  

ശശ  .    മുഹെമ്മദന്  മുഹെസത്തിന്  പത്തി  .:   സര്,  ടക.എസന്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസന്

സദൗകരേദ്ധ്യസം ടകരാടുതത്തിരല?

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുന്നന്:  സര്,  അവര്കന്  ഭകണവസം  ടവള്ളവസം

ടകരാടുതത്തിടലങത്തിലസം  ടക.എസന്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസന്  ടകരാടുതത്തിരലടയന്നരാണന്

രചരാദത്തിക്കുന്നതന്.  എടന്തെരാരു ടതരാലേത്തികട്ടത്തിയരാണത്തിതന്.   രകരാവത്തിഡന് രപരാസത്തിറശവരായ
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ആളുകള്കന്  ഇത്രമേരാത്രസം  ചത്തികത്തിത  നടെതത്തിയ  ഒരു  സര്കരാര്

രലേരാകടതങമേത്തിടലന്നരാണന്  ഇന്നടലേ  അപ്പുറത്തുള്ള  ഒരേസംഗസം  പറഞ്ഞതന്.

രകരാവത്തിഡന്  രപരാസത്തിറശവരായ  രരേരാഗത്തികള്കന്  എന്തെന്  മേരുന്നരാണന്  നത്തിങ്ങള്

നല്കത്തിയതന്?   രകരേളതത്തിടലേന്നല, രലേരാകതത്തിടന ഏതുഭരാഗതന് രനരാകത്തിയരാലസം

രകരാവത്തിഡന്  രപരാസത്തിറശവരായ ആളുകള്കന് അസത്തിരത്രരാസമേസത്തിന്,  രഡരാരളരാ  650

എന്നശ രേണന് ഗുളത്തികകള് മേരാത്രമേരാണന് നല്കരാറുള്ളതന്. ഇവത്തിടടെയസം നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്

ഇതുതടന്നയരാണന്.   രകരാവത്തിഡന്  രപരാസത്തിറശവരായ  ആളുകള്കന്  വശടുകളത്തില്

തരാമേസത്തികരാന്  സദൗകരേദ്ധ്യമേത്തിടലങത്തില്  അവടരേ  എഫന്.എല്.ടെത്തി.സത്തി.  (First  Line

Treatment  Centre)-കളത്തില്  ടകരാണ്ടുരപരാകുന്നു.   അവത്തിടടെ  നല

സദൗകരേദ്ധ്യമുടണന്നന് പറഞ്ഞരാണന് ടകരാണ്ടുരപരാകുന്നതന്. രകരാവത്തിഡന് രപരാസത്തിറശവരായ

രരേരാഗത്തികള്കന് ഏറവസം അതദ്ധ്യരാവശദ്ധ്യമേരായത്തി രവണതന് രപരാഷകരാഹെരാരേമേരാണന്.  അതന്

ടകരാടുകരാന്  നമുകന്  സരാധത്തിരചരാ?   പലേ  എഫന്.എല്.ടെത്തി.സത്തി.-കളത്തില്നത്തിന്നുസം

ഞങ്ങടളരപ്പെരാടലേയള്ള  പ്രവര്തകടരേ  ആളുകള്  വത്തിളത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ചൂടെന്  ടവള്ളസം

രപരായത്തിട്ടന്  പചടവള്ളസം  രപരാലമേത്തില.  (.....ബഹെളസം...)  കരാസര്രഗരാഡന്

രകരേളതത്തിലേരല?  പലേ  എഫന്.എല്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിരലേയസം  അനുഭവസം
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ഇതുതടന്നയരാണന്.   ടവള്ളസംരപരാലസം  ടകരാടുതത്തില.   അവര്കന്  ഭകണസം

ടകരാടുരതരാ?  പലേയത്തിടെങ്ങളത്തിലസം  ഭകണസംരപരാലസം  ടകരാടുതതന്  യതന്

ലേശഗത്തിടനയസം  യതന്  രകരാണ്ഗസത്തിടനയസം  പ്രവര്തകരേരാടണന്നന്

അഭത്തിമേരാനരതരാടുകൂടെത്തി പറയരാന് ഞങ്ങള് ആഗഹെത്തിക്കുന്നു. നത്തിങ്ങള് പറയന്ന ഒരു

കരാരേദ്ധ്യസം,  സമൂഹെ  അടുകള   (കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിചന്)  ആണന്.   സമൂഹെ  അടുകള

നത്തിങ്ങള് എങ്ങടനയരാണന് നടെതത്തിയടതന്നന് ഞങ്ങള്കന് നലതുരപരാടലേ അറത്തിയരാസം.

അതത്തിരലേയന്  സരാധനങ്ങള്   വരാങ്ങത്തിടകരാടുതതന്  പലേ  സരാമൂഹെത്തിക

സസംഘടെനകളുമേരാണന്.  തരദ്ദേശ  സരാപനങ്ങരളരാടെന്  നത്തിങ്ങള്  സമൂഹെ  അടുകള

നടെതണടമേന്നന്  പറഞ.    സമൂഹെ  അടുകള  നടെതത്തിയ  തരദ്ദേശ

സരാപനങ്ങള്കന്  ഇതുവടരേ  ഗവണ്ടമേനന്  സപസ  നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില.   ഇവത്തിടടെ

നത്തിങ്ങളുടടെ പ്രസസംഗസം രകട്ടരാല്  രകരാവത്തിഡന്  കരാലേതന് ആളുകടള സഹെരായത്തിചതന്

എ.ടക.ജേത്തി.  ടസനറത്തില് നത്തിന്നരാടണന്നന് രതരാന്നുസം.  ഇവത്തിടടെ കത്തിറ്റുകള് ടകരാടുത

കരാരേദ്ധ്യസം  നത്തിങ്ങള്  പറഞ.   രകരാവത്തിഡന്  കരാലേതന്  സ്കൂളുകള്  പ്രവര്തത്തിചത്തിട്ടത്തില,

അതുടകരാണന്  ഉചഭകണവമേത്തില.  ആ  ഉചഭകണതത്തിടന  സരാധനങ്ങളരാണന്

നത്തിങ്ങള്  കത്തിറ്റുകളരായത്തി  ടകരാടുതതന്.  എന്നത്തിട്ടന്  ഇവത്തിടടെ  രമേനത്തി  പറഞ്ഞന്
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നടെക്കുകയരാണന്.  രകരാവത്തിഡന്  രപരാസത്തിറശവരായ ആളുകള് പ്രരായമുള്ളവരേരാടണങത്തില്

അവര്കന്  ടവനത്തിരലേറര്  സദൗകരേദ്ധ്യസം  ഏര്ടപ്പെടുതണസം.   അടലങത്തില്  അവര്കന്

ശസ്വരാസരകരാശതത്തിനന്  തകരേരാര്  സസംഭവത്തിക്കുസം.   നന്യൂരമേരാണത്തിയ  ബരാധത്തിചവടരേയസം

ടവനത്തിരലേററത്തില്  ആരകണത്തിവരുസം.   അങ്ങടനയള്ള  ടവനത്തിരലേറര്  സദൗകരേദ്ധ്യസം

നത്തിങ്ങളുടടെ നരാട്ടത്തിലരണരാടയന്നറത്തിയത്തില.  പടക,  കരാസര്രഗരാഡന് അങ്ങടനയള്ള

ഒരു   സദൗകരേദ്ധ്യവമുണരായത്തിട്ടത്തില.   പലേ  എഫന്.എല്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിലസം  ടമേഡത്തികല്

രകരാരളജുകളത്തിലസം  ടവനത്തിരലേറര്  ഇല.  അങ്ങടന  ടവനത്തിരലേററത്തിടന

സദൗകരേദ്ധ്യമേത്തിലരാതതുടകരാണന്  പരേത്തിയരാരേസം  ടമേഡത്തികല്  രകരാരളജേത്തിരലേയന്

ടകരാണ്ടുരപരാകരാന്  ശമേത്തിചരാല്  ഇവത്തിരടെയന്  ടകരാണ്ടുവരരേണ;  അതത്തിനുള്ള

സദൗകരേദ്ധ്യമേത്തിടലന്നന്  പറയസം.  മേസംഗലേരാപുരേരതയരാണന്  ടകരാണ്ടുരപരാകുന്നടതങത്തില്

അതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ഒരുപരാടെന്  ആളുകള്  മേരേത്തിചത്തിട്ടുണരാകുസം.  ആരേരാണന്  അതത്തിനന്

ഉതരേവരാദത്തി? അങ്ങടനയള്ള സര്കരാരേരാണന് രകരാവത്തിഡന് കരാലേതന് രലേരാകതത്തിടലേ

ഒരു സര്കരാരേത്തിനുസം ടചയ്യരാന് പറരാത കരാരേദ്ധ്യങ്ങളരാണന് ഞങ്ങള് ടചയ്തത്തിട്ടുള്ളടതന്നന്

പറയന്നതന്.   മേലേപ്പുറസം  കളകര്   ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഭരാഗമേരാണന്.  ആ

കളകര്രപരാലസം  പരാണകരാടെന്  ശത്തിഹെരാബന്  തങ്ങടളയരാണന്  സമേശപത്തിചതന്.   ഇവത്തിടടെ
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ആശുപത്രത്തികളത്തില്  രകരാവത്തിഡന്-19 രപരാസത്തിറശവരായ ആളുകടള ചത്തികത്തിതത്തികരാനുള്ള

സസംവത്തിധരാനങ്ങളത്തില.  അതുടകരാണന്  എങ്ങടനടയങത്തിലസം  അതത്തിനുള്ള

സസംവത്തിധരാനങ്ങളുണരാകത്തി   കുറചന്  ടവനത്തിരലേററുകള്  ടഡരാരണറന്  ടചയ്യണടമേന്നന്

പറഞ.   കരാരേണസം   ഇതുരപരാലള്ള ജേശവകരാരുണദ്ധ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള് മുസശസം

ലേശഗത്തിടനടകരാണ്ടു  മേരാത്രരമേ  സരാധത്തിക്കുകയളടവന്നന്  സര്കരാരേത്തിടന

പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയരായ  ആ  കളകര്കന്  അറത്തിയരാസം.  അടലങത്തില്  ആ  കളകര്

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയടടെ അടുതരാണന് രപരാരകണത്തിയത്തിരുന്നതന്.  

ഞരാന്  എടന  ജേത്തിലയത്തിടലേ  കരാരേദ്ധ്യസം  തടന്ന  പറയകയരാണന്.  അവത്തിടടെ

ടമേഡത്തികല്  രകരാരളജുണന്;  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമേനത്തി  ഇവത്തിടടെ

ഇരേത്തിക്കുന്നുണന്.   ടെരാറ  കമനത്തികരാര്   കരാസര്രഗരാഡുകരാരുടടെ  ദുരേത്തിതടമേരാടക

മേനസത്തിലേരാകത്തിടകരാണന്  60  രകരാടെത്തി രൂപ ടചലേവരാകത്തി അവത്തിടടെ ഒരു രകരാവത്തിഡന്

ആശുപത്രത്തി  പണത്തിതു.   അതത്തിടന   ഇരപ്പെരാഴുള്ള  സത്തിതത്തി,  അവത്തിടടെനത്തിന്നുള്ള

മേലേത്തിനജേലേസം ഒഴുകത്തി ആ പ്രരദശടത ആളുകള്കന് തരാമേസത്തികരാന് സരാധത്തികരാത

അവസയരാണുള്ളതന്.   അതരാണന്  ഇദൗ  സര്കരാര്  കരാസര്രഗരാഡന്  ജേത്തിലയന്

ടകരാരറരാണകരാലേതന് നല്കത്തിയ സമ്മരാനടമേന്നന് പറയരാന് ഞരാന് ആഗഹെത്തിക്കുന്നു.
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രകരാവത്തിഡന്  രപരാസത്തിറശവരായ  ഒരേരാള്  സര്കരാര്  ആശുപത്രത്തിയത്തില്  ടവനത്തിരലേറര്

സദൗകരേദ്ധ്യമേത്തിലരാതതുടകരാണന്  സസ്വകരാരേദ്ധ്യ  ആശുപത്രത്തിയത്തില്  രപരായരാല്  ഒരു

ദത്തിവസടത  ചത്തികത്തിതരാടചലേവന്  പതത്തിനരായത്തിരേരമേരാ  പതത്തിനയ്യരായത്തിരേരമേരാ  ആകുസം.

പരാവടപ്പെട്ട  ആളുകള്  എങ്ങടനയരാണന്  ഇദൗ  ടചലേവന്  വഹെത്തിക്കുന്നതന്?  ഇദൗ

സര്കരാര്  ഒരു  നയരാസപസടയങത്തിലസം  ടകരാടുരതരാ;  ഒരുപരാടെന്  ആളുകള്

മേരേണടപ്പെട്ടു.  ഓരരേരാ സസ്വകരാരേദ്ധ്യ ആശുപത്രത്തിയത്തിലസം ഇദൗടെരാക്കുന്ന ചരാര്ജന് ഇതരാണന്.

ഇവത്തിടടെ ഭരേണപകടത അസംഗങ്ങള് ചത്തിലേ കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് പറഞ.  എനത്തികന്

അരതക്കുറത്തിചന്  പറയരാനുള്ളതന്,  പറഞപറഞ്ഞന്  രതഞരപരായതരാടണങത്തിലസം

നത്തിങ്ങളുടടെ  ടചയ്തത്തികടള  വത്തിരശഷത്തിപ്പെത്തികരാന്  മേലേയരാളഭരാഷയത്തില്  രവടറടയരാന്നുസം

കരാണുന്നത്തില.  പടണരാടക  പറയരാറുള്ളതുരപരാടലേ  'നരാണമേത്തിലരാതവടന

ആസനതത്തില് ആല് മുളചരാല് അവനതന് തണല്'  എന്ന പഴയ ടചരാല്ലുമേരാത്രരമേ

ഞരാന്  ഇരപ്പെരാള്  നത്തിങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  പറയന്നുള.  'പ്രതത്തിപകസം  അഴത്തിമേതത്തിയത്തില്

മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു;  അഴത്തിമേതത്തി  ടതരാട്ടുതശണത്തിയത്തിട്ടത്തിലരാതവരേരാണന്  ഞങ്ങള്'

മുഖദ്ധ്യമേനത്തിരപരാലസം  അങ്ങടനയരാണന്  പറഞ്ഞതന്.  കള്ളസം  പറഞപറഞ്ഞന്

സതദ്ധ്യമേരാടണന്ന  രതരാന്നലണരാകരാനുള്ള  നത്തിങ്ങളുടടെ  സവദഗ്ദ്ധദ്ധ്യസം
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അപരാരേമേരാടണരന്ന എനത്തികന് ആ കരാരേദ്ധ്യടതക്കുറത്തിചന് പറയരാനുള.  അനശതത്തിയസം

അധര്മ്മവസം ടചയ്യുക, അതരാണന് നത്തിങ്ങളുടടെ രേശതത്തി.  ബരാലേസസംഘസം മുതലള്ളവടരേ

നത്തിങ്ങള്  പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതന്  അതരാണന്.  ഇവത്തിടടെ  ഭരേണപകടത  അസംഗങ്ങളുടടെ

പ്രസസംഗസം രകട്ടരാല് എലരാവര്ക്കുസം ഒരരേ സശലേത്തിയരാടണന്നന് നമുകന് മേനസത്തിലേരാകുസം.

ഞരാന് അവരുടടെ സശലേത്തിടയക്കുറത്തിചന് പറയന്നത്തില.  

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്:   സമേയസം കഴത്തിഞ...

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുന്നന്:   സര്,   അവരുടടെ  പ്രസസംഗസം  രകട്ടരാല്

അറത്തിയരാസം. അടതരാടക  ഇവര്കന് നല്കുന്ന ഒരു പ്രരതദ്ധ്യക കരാസരാണന്.     ഏതന്

കളവത്തിടനയസം  സതദ്ധ്യമേരാകത്തിടകരാള്ളണടമേന്നതരാണന് അവരുടടെ കഴത്തിവന്.  എനത്തികന്

പറയരാനുള്ളതന്,  നത്തിങ്ങളുടടെ  കണ്ണത്തിനന്  മേഞ്ഞപ്പെത്തിതസം

ബരാധത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നതുടകരാണരാണന്  മേറ്റുള്ളവരുടടെ  ശരേശരേതത്തിലസം  കണ്ണത്തിലടമേരാടക

നത്തിങ്ങള്കന്  മേഞ്ഞയരായത്തി  രതരാന്നുന്നടതന്നരാണന്.   കത്തിറത്തിടന  മേറവത്തില്  നത്തിങ്ങള്

ടചയ്ത  അഴത്തിമേതത്തി  രകരേളസം  ഉള്ളത്തിടെരതരാളസം  മേറക്കുകയത്തിടലന്നരാണന്  എനത്തികന്

പറയരാനുള്ളതന്.  

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  ഫലേസം  കണരാണന്  നത്തിങ്ങള്
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തുടെര്ഭരേണടതക്കുറത്തിചന്  സസ്വപസം  കരാണുന്നടതങത്തില്  നത്തിങ്ങളുടടെ  സസ്വപസം

രകരേളതത്തില്  ഒരേത്തികലസം  പൂവണത്തിയരാന്  രപരാകുന്നത്തിടലന്നരാണന്  എനത്തികന്

പറയരാനുള്ളതന്.   ബഹുമേരാനദ്ധ്യനരായ  എന്.  ഷസംസുദ്ദേശന്  സസംസരാരേത്തിക്കുരമരാള്

പറഞ്ഞത്തിരുന്നു,  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  എന്നുപറയന്നതത്തില്  പലേ

ഘടെകങ്ങളുമുടണന്നന്.   ഞരാന് ഒരു  ഉദരാഹെരേണസം  പറയരാസം,   എടന  ജേത്തിലയത്തില്

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന് വരാര്ഡത്തില് ഒരു സരാനരാര്ത്ഥത്തി മേതരേത്തിച്ചു.

ഗരാമേപഞരായതത്തിരലേയ്ക്കുസം  രബരാകത്തിരലേയ്ക്കുസം  ജേത്തിലരാ  പഞരായതത്തിരലേയ്ക്കുസം

ഒരാരരേരാരുതര്  മേതരേത്തിച്ചു.   ഇദൗ  മേതരേത്തിച  മൂന്നുരപരുസം  ഒരരേ  പരാര്ട്ടത്തിയടടെ

സരാനരാര്ത്ഥത്തികളരാണന്.   ഗരാമേപഞരായതത്തില്  മേതരേത്തിച  സരാനരാര്ത്ഥത്തി  89

രവരാട്ടത്തിനന്  രതരാറ്റു.  രബരാകന്  പഞരായതത്തിരലേയ്ക്കുസം  ജേത്തിലരാ  പഞരായതത്തിരലേയ്ക്കുസം

മേതരേത്തിച സരാനരാര്ത്ഥത്തികള്കന്  500,  600  രവരാട്ടുകള് കൂടുതല് ലേഭത്തിച്ചു.   ഇതന്

നത്തിങ്ങള് വത്തിശസ്വസത്തികത്തില.  ഇതന് നത്തിങ്ങളുടടെ തലേയത്തില് കയറുകയമേത്തില.  കരാരേണസം

നത്തിങ്ങളുടടെ  തലേയത്തില്  അടുത  ഭരേണമേരാണന്.   അതുടകരാണന്  ഇദൗ  പറഞ്ഞ

കണടകരാന്നുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  തലേയത്തില്  കയറുകയത്തില.   ഇദൗ  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  ഫലേസംകണന്  അടുത  ഭരേണസം  നത്തിങ്ങള്  സസ്വപസം
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കരാരണടണന്നരാണന് എനത്തികന് പറയരാനുള്ളതന്.  

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്:  അങ്ങന് പ്രസസംഗസം അവസരാനത്തിപ്പെത്തികണസം.  

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുന്നന്:  സര്,  ഇനത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  ഭരേണസം

കത്തിട്ടണടമേങത്തില്   ഒരരേടയരാരു  രേക  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.യരാടണന്നന്  പറയരാന്  ഞരാന്

ആഗഹെത്തിക്കുന്നു.  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.യമേരായത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  ഒരു  ബനവമേത്തിലരാടയന്നന്

കരാസര്രഗരാഡുനത്തിന്നുവന്ന എരന്നരാടെന്  പറയരാന് സധരേദ്ധ്യസം  കരാണത്തികരുടതന്നരാണന്

എനത്തികന്  പറയരാനുള്ളതന്.   തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  സമേയതന്

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.കരാരേടന  പ്രസത്തിഡനരാക്കുന്ന  കരാരേദ്ധ്യതത്തിലസം  അവരുടടെ  സഹെരായസം

വരാങ്ങത്തി  നത്തിങ്ങളുടടെ  ആളുകള്  പ്രസത്തിഡനരാകുന്ന  കരാരേദ്ധ്യതത്തിലസം  അതുകഴത്തിഞ്ഞന്

സരാന്ഡത്തിസംഗന്  കമ്മത്തിറത്തി  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  അവടരേ  നത്തിങ്ങളുടടെ  കമ്മത്തിറത്തിയത്തില്

അസംഗങ്ങളരാക്കുന്നതത്തിലടമേരാടക  നത്തിങ്ങള്  കരാണത്തിചത്തിട്ടുള്ള  ഉതരാഹെസം

നലതുരപരാടലേ അറത്തിയരാവന്ന ഒരേരാളരാണന് ഞരാന്.

എനത്തികന്  നത്തിങ്ങരളരാടെന്  പറയരാനുള്ളതന്,  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  പലേ

ഘടെകകകത്തികടളയസം രതടെത്തി ഇറങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇനത്തി നത്തിങ്ങള്കന് നലതന്,

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.ടയ  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ഘടെകകകത്തിയരാക്കുകടയന്നതരാണന്.
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അരപ്പെരാള്  നത്തിങ്ങള്കന്  സുരരേന്ദ്രടന  മേരാരറരാടുരചര്തന്  ഇരുടമേയ്യരാടണങത്തിലസം

ഒറകരേളരല നമ്മള് സുരരേന്ദ്രരാ....  എന്നുപറഞ്ഞന് എ.ടക.ജേത്തി.  ടസനറത്തില്രപരായത്തി

അരദ്ദേഹെടത ആരശ്ലേഷത്തികരാസം. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേരാന്: അങ്ങന് പ്രസസംഗസം അവസരാനത്തിപ്പെത്തികണസം. 

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുന്നന്:  സര്,  ഇനത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  ഭരേണതത്തില്

വരേരാനുള്ള ഒരുവഴത്തി അതുമേരാത്രമേരാണന്. രവണടമേങത്തില് പലേയത്തിടെങ്ങളത്തിലസം നത്തിങ്ങള്കന്

ബത്തി.ടജേ.പത്തി.ടയയസം കൂട്ടരാസം.   രകരാവത്തിഡത്തിടന കരാലേതന് ആരരേരാഗദ്ധ്യപ്രവര്തകരുസം

രപരാലേശസുസം  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങടള  അഭത്തിനനത്തികരാന്  ഞരാന്

ആഗഹെത്തിക്കുന്നു.  അവടരേ  ഭരേണകകത്തികരാര്  പരേത്തിഗണത്തിചത്തില.  നത്തിങ്ങള്

അവര്ക്കുരവണ  സഹെരായസം  ടചയടകരാടുതത്തില.   ഇരുപതത്തിനരാലേന്  മേണത്തിക്കൂറുസം

പണത്തിടയടുത  രപരാലേശസത്തിടന  ഒരു  മേരാസടത  ശമളസംരപരാലസം  നത്തിങ്ങള്

പത്തിടെത്തിച്ചുവച്ചു.  മേരാത്രമേല,  വത്തിദൂരേദത്തിക്കുകളത്തില്നത്തിന്നുസം  ഡന്യൂട്ടത്തിക്കുവരുന്ന

രപരാലേശസുകരാര്കന്  ടപരടരാളടെത്തികരാനുള്ള  തുകടയങത്തിലസം  ടകരാടുകരണ;

അതുസംടകരാടുതത്തില.  കൂടെരാടത  ഭകണവസം  ടവള്ളവമേത്തിലരാടത  നമ്മുടടെ

ആരരേരാഗദ്ധ്യപ്രവര്തകരുസം  രജേരാലേത്തി ടചയ. 
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മേത്തി  .    ടചയര്മേരാന്:  അങ്ങയടടെ പ്രസസംഗസം അവസരാനത്തിപ്പെത്തിചത്തിടലങത്തില് അടുത

അസംഗടത വത്തിളത്തിരകണത്തിവരുസം. 

ശശ  .   എന്  .   എ  .   ടനലത്തിക്കുന്നന്:  സര്, ഉതര്പ്രരദശത്തില് ബലേരാതസംഗസം ടചയ്തന്

ടകരാലേടപ്പെടുതത്തിയ  ദളത്തിതന്  ടപണ്കുട്ടത്തിയടടെ  വശട്ടുകരാടരേകണന്  വരാര്ത

തയ്യരാറരാകരാന് ഒരകരാബര് 5-നന് ഉതര്പ്രരദശത്തില് രപരായ രകരേള പത്രപ്രവര്തക

യണത്തിയന് ഡല്ഹെത്തി ഘടെകസം ടസക്രട്ടറത്തി മേലേപ്പുറസം രവങ്ങരേ സസ്വരദശത്തിയരായ സത്തിദ്ദേത്തിഖന്

കരാപ്പെന്  ഇരപ്പെരാള്  യ.പത്തി.  രപരാലേശസത്തിടന  കത്തിരേരാത  മേര്ദ്ദേനങ്ങള്കന്

വത്തിരധയമേരായത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  അരദ്ദേഹെടത  രമേരാചത്തിപ്പെത്തികരാന്

എടന്തെങത്തിലമേത്തിടെടപടെല്  നടെതണടമേന്നരാണന്  ശശ.  പത്തി.  ഉടടബദുള്ള

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിരയരാടെന്  ഇന്നടലേ  ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടതന്.  എനത്തികന്

അരങ്ങയറടത  ചത്തിലേ  പരേത്തിമേത്തിതത്തികളുടണന്നരാണന്  അതത്തിനന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  മേറുപടെത്തി

പറഞ്ഞതന്.   എന്തെന്  പരേത്തിമേത്തിതത്തിയരാണുള്ളതന്?  ദത്തിവസവസം  രേരാവത്തിടലേയസം

ടടവകുരന്നരേവസം  ശശ.  നരരേന്ദ്ര രമേരാദത്തിയടടെ  സുഖവത്തിവരേസം  അറത്തിയരാന് രഫരാണ്

ടചയ്യുന്ന  ആളരല  നമ്മുടടെ  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി;  ആ  കൂട്ടതത്തില്  ഇകരാരേദ്ധ്യടമേങത്തിലസം

പറഞകൂരടെ?  ഇദൗ  സര്കരാരേത്തിടന  തരാല്പ്പെരേദ്ധ്യടമേന്തെരാടണന്നുസം  ഇദൗ  സര്കരാര്
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ആരുടടെ  കൂടടെയരാണന്  നത്തില്ക്കുന്നടതന്നുസം  നമുടകലരാവര്ക്കുമേറത്തിയരാസം.

അങ്ങടനയള്ള  സര്കരാരേത്തിനുരവണത്തി  ഗവര്ണ്ണര്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന

പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തി പ്രകരാശത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന് ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

നനത്തിപ്രരമേയടത  ഏറവസം  കടുത  ഭരാഷയത്തില്  എതത്തിര്ത്തുടകരാണന്  എടന

വരാക്കുകള് ഉപസസംഹെരേത്തിക്കുന്നു. 

ശശ  .   പത്തി  .   ടെത്തി  .   എ  .   റഹെശസം: സര്, ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന്

ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത  ഞരാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയരാണന്.

ഭരാവത്തിയത്തില്  ടചയ്യരാന്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  കരാരേദ്ധ്യങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിടലേരാന്നുസം പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തിടലന്നതന് ഒരു രപരാരേരായ്മയരായത്തി പ്രതത്തിപകടത

ചത്തിലേയരാളുകള്  വത്തിമേര്ശനമുന്നയത്തിച്ചു.  കഴത്തിഞ്ഞകരാലേ  പ്രവര്തനങ്ങള്

സസംബനത്തിചരാണന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തില്  പറഞ്ഞടതന്നരാണന്.

ഗവര്ണ്ണര്കന്  ചത്തിലേ  ബരാധദ്ധ്യതകളുണന്.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷസം  അരദ്ദേഹെസം  പ്രസസംഗത്തിച

കരാരേദ്ധ്യങ്ങടളരാടക  പ്രരാവര്തത്തികമേരാകത്തിയത്തിട്ടുരണരാടയന്നന്  പരേത്തിരശരാധത്തികരാനുള്ള

ഉതരേവരാദത്തിതസ്വസം   ഗവര്ണ്ണര്ക്കുള്ളതുടകരാണരാണന്   കഴത്തിഞ്ഞ  കരാലേടത

പ്രവര്തനടത  സസംബനത്തിചന്  വത്തിശദമേരായത്തി   അരദ്ദേഹെതത്തിടന  പ്രസസംഗതത്തില്
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പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതന്.   അതന്  ടവറുടത  പറയന്നതല.  പ്രകടെന  പത്രത്തികയത്തില്  600

വരാഗരാനങ്ങള്  പറഞടകരാണരാണന്  ശശ.  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയടന

രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള ഗവണ്ടമേനന് അധത്തികരാരേതത്തില് വന്നതന്.  അതത്തില് 573 എണ്ണസം

നടെപ്പെരാക്കുകയസം  അതത്തിടന  രപ്രരാഗസന്  റത്തിരപ്പെരാര്ട്ടന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം

ടചയ്തത്തിട്ടുടള്ളരാരു  സര്കരാരേരാണത്തിതന്.  അതുടകരാണരാണന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തില് ഇകരാരേദ്ധ്യങ്ങള് വത്തിശദമേരായത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

വരുസം എലരാസം ശരേത്തിയരാകുടമേന്നുപറഞ്ഞന് ഇവത്തിടടെ ചത്തിലേയരാളുകള് കളത്തിയരാക്കുന്നുണന്.

എലരാ കരാരേദ്ധ്യവസം ശരേത്തിയരായത്തിട്ടുടണന്നുതടന്നയരാണന് ഇദൗ രപ്രരാഗസന് റത്തിരപ്പെരാര്ട്ടത്തില്

പറയന്നതന്.  ഒരു ഗവണ്ടമേനന് പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില് പറയന്ന കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തില്  98

ശതമേരാനവസം നടെപ്പെരാകത്തിടയന്നുപറയന്നതന്  തടന്നയരാണന്  'എല്.ഡത്തി.എഫന്.  വരുസം

എലരാസം  ശരേത്തിയരാകുസം'  എന്നുപറയന്നതത്തിടന  അര്ത്ഥസം.  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്

ഇകരാരേദ്ധ്യങ്ങടളരാടക രനടെത്തിയതന് ഒരുപരാടെന് പ്രതത്തിബനങ്ങടള  അതത്തിജേശവത്തിചരാണന്.

ഞരാന്  ചത്തിലേ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  പറയരാസം.  നരാലേന്  പ്രധരാനടപ്പെട്ട  ദദൗതദ്ധ്യങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ

രനരേടത സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണരായത്തി.  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ സസംരേകണ യജ്ഞസം,  ടടലേഫന്

പദ്ധതത്തി,  ഹെരേത്തിത രകരേളസം,  ആര്ദസം,  ഇടതരാന്നുസംകൂടെരാടത പുതത്തിയ കരാലേസം പുതത്തിയ
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നത്തിര്മ്മരാണസം, ടപരാതുവത്തിതരേണ സമ്പ്രദരായസം  തുടെങ്ങത്തിയ ഒരുപരാടെന് കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് ഇദൗ

സര്കരാരേത്തിടന കരാലേഘട്ടതത്തില് ടചയ്തത്തിട്ടുണന്.  അതുതടന്നയരാണന് എല്.ഡത്തി.എഫന്.

വരുസം  എലരാസം  ശരേത്തിയരാകുസം  എന്നുപറയന്നതന്.  ഇവത്തിടടെ   എടന്തെലരാസം

പ്രതത്തിബനങ്ങളരാണുണരായതന്.  ടഗയന് ലേത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  എടന്തെലരാമേരാണന്

നത്തിങ്ങള്   പറഞ്ഞതന്?   ശശ.  പുരുഷന്  കടെലണത്തിയടടെ  നരാട്ടത്തില്നത്തിന്നുസം

കുന്നമേസംഗലേരതയന്  രദശശയപരാതയത്തിലൂടടെ  ഗദ്ധ്യരാസത്തിടന

ടടപപ്പെത്തിട്ടുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.   ഒരു  പ്രശവമേത്തില.  കുന്നമേസംഗലേസംവടരേ  ആ

ടടപപ്പെന്  വന്നത്തിട്ടുണന്.  അതന്  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി

ഉദ്ഘരാടെനസം ടചയ.  പത്തിടന്നയസം നത്തിങ്ങള് എടന്തെലരാസം കരാരേദ്ധ്യങ്ങളരാണന് പറഞ്ഞതന്,

കത്തിഫ്ബത്തികന്  ഓഡത്തിറത്തിടലന്നുപറഞ്ഞന്  കുരറ  ബഹെളസം  വച്ചു.  കത്തിഫ്ബത്തികന്

ഓഡത്തിറത്തിരല? ഇരപ്പെരാള് നത്തിങ്ങള് കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ ഓഡത്തിറന് റത്തിരപ്പെരാര്ട്ടുസം ടകരാണരാണന്

ചര്ചയന്  വരുന്നതന്.  ഞരാന്  ചത്തിലേ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  പറയരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട     എന്. എ. ടനലത്തിക്കുന്നന് ടക.എസം.സത്തി.സത്തി-ടയക്കുറത്തിചന് ഇവത്തിടടെ

സസംസരാരേത്തിച്ചു.  ടക.എസം.സത്തി.സത്തി.  രമേരാശമേരാടണന്നന്   ഞരാനത്തിവത്തിടടെ  പറയന്നത്തില.

പരക   ചരാര്രട്ടഡന്  ടടഫറന്  നടെതത്തിയരതരാടുകൂടെത്തി  രവടറടയരാരു  കരാരേദ്ധ്യവസം
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പറയരാതത്തിരേത്തിക്കുന്നതരാണന്  നലടതന്നരാണന്  എനത്തികന്  ഇകരാരേദ്ധ്യതത്തില്

പറയരാനുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള് ടചയ്തതന്  വലേത്തിടയരാരു പരാതകമേരായത്തിരപ്പെരായത്തി.   മേലേപ്പുറസം

കളകര് തങ്ങളുടടെ അടുത്തുരപരായത്തി പതന് രകരാടെത്തി ടകരാടുകരാടമേന്നന് പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്,

അതത്തില് എത്ര രകരാടെത്തി  ടകരാടുത്തുടവന്നന് രനരാകത്തിയരാല് മേതത്തി.   ഒരു ടടപസയസം

ടകരാടുതത്തിട്ടത്തിടലന്നതരാണന്   അവസ.  പറയരമരാള് പലേ  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളുസം  പറയരാസം

നത്തിങ്ങള് എടന്തെലരാസം കരാരേദ്ധ്യങ്ങളരാണന് പറഞടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്? 

ഇവത്തിടടെ  സസംവരേണടത  സസംബനത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്  സസംസരാരേത്തിച്ചു.

എലരായത്തിടെത്തുസം സസംവരേണടത സസംബനത്തിചന് ചര്ചയരാണന്,  ആരേരാണന് മുരന്നരാക

വത്തിഭരാഗതത്തിടലേ  പത്തിരന്നരാകകരാര്കന്,  ദരേത്തിദര്കന്  സസംവരേണസം  ടകരാടുതതന്;

അതത്തിനുള്ള  ഉതരേവന്  എന്നരാണന്  ഇറകത്തിയതന്?   2006  ടഫബ്രുവരേത്തി  26-ാ

തശയതത്തി.  അന്നന് ആരേരാണന് ഭരേത്തിക്കുന്നതന്? 10 percent seats in the degree and

post-graduate degree courses, classes will be set apart for those who are

below poverty line from among the forward communities. ഇതന് നത്തിങ്ങള്

ഭരേത്തിക്കുന്ന  കരാലേതന്  പുറടപ്പെടുവത്തിച  ഉതരേവരാണന്.  ഞങ്ങള്  അതത്തിടന

എതത്തിര്ക്കുന്നത്തില.  നത്തിങ്ങളുടടെ  മേരാനത്തിടഫരസരായത്തിലസം  ഇടെതുപകതത്തിടന
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മേരാനത്തിടഫരസരായത്തിലസം  ഇകരാരേദ്ധ്യസം  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  പരക  ഇരപ്പെരാള്  നത്തിങ്ങള്

എരന്തെരാ  വലേത്തിയ  പരാതകസം  മുരന്നരാകകരാര്കന്  ടചയടകരാടുത്തുടവന്നന്

പറഞടകരാണന് നരാട്ടത്തില് മുഴുവന്  ഇറങ്ങത്തിനടെന്നന് നത്തിരേന്തെരേമേരായത്തി ടസമേത്തിനരാറുകളുസം

മേറ്റുസം  നടെതത്തിടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  നരരേന്ദ്രന്  പരാരകജേന്  നടെപ്പെരാക്കുക

എന്നുപറഞടകരാണന് അന്നന് നടെതത്തിയ ഒരു വലേത്തിയ വഞനയടടെ ചരേത്തിത്രമേരാണന്

ഇകരാരേദ്ധ്യതത്തിലള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള് ഇന്നന്  പറഞടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയസം സരാമുദരായത്തിക

ധ്രുവശകരേണമുണരാകരാന്  ശമേത്തിക്കുകയസം  ടചയടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്

അസരാനതരാടണന്നുമേരാത്രമേരാണന് എനത്തികന് ഇദൗ സനര്ഭതത്തില്  പറയരാനുള്ളതന്. 

ഇവത്തിടടെ  വടെകരാരഞരേത്തി  ടടലേഫന്  പദ്ധതത്തിടയ  സസംബനത്തിചന്  പറഞ.

വടെകരാരഞരേത്തിയത്തില്  ടടലേഫന്  പദ്ധതത്തികന്  എന്തെരാണുണരായതന്?  പുനര്ജേനത്തിടയ

സസംബനത്തിച്ചുപറഞ.  ഇതന് രേണ്ടുസം ഒരരേ വത്തിഷയസംതടന്നയരാണന്.  വടെകരാരഞരേത്തി

ടടലേഫത്തിനന് എന്തെരാണന് സസംഭവത്തിചതന്? കരേരാറുകരാര് പണത്തി നത്തിര്തത്തിരപ്പെരായരാല് എന്തെന്

ടചയ്യരാന് സരാധത്തിക്കുസം?  ആ കരേരാറുടകരാടുതതന് ഗവണ്ടമേനല.  നത്തിര്തത്തിരപ്പെരായ

കരേരാറത്തിടന ബരാകത്തി പണത്തി ഗവണ്ടമേനത്തിനന് ഏടറടുകരാന് സരാധത്തികത്തില.  കരേരാര് റദ്ദേന്

ടചയ്യരാന് സരാധത്തികത്തില.  കരാരേണസം  ഗവണ്ടമേനന്  അല  കരേരാര്  വചതന്.  ഇങ്ങടന
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ആളുകള്കന്  വളടരേ  പ്രയരാസകരേമേരായ  ഒരു  സരാഹെചരേദ്ധ്യമുണരാകത്തി.

ഇതുതടന്നയരാണന്   ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശടന  സസംബനത്തിചന്

പറഞ്ഞതന്, ബരാഗന് ടകരാടുതതുസം പചകറത്തി ടകരാടുതതുസം ടമേഷശന് ടകരാടുതതുമേല

പ്രശസം,  വത്തിരദശ  വത്തിനത്തിമേയവമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ട  എഫന്.സത്തി.ആര്.എ.

ലേസംഘത്തിരചരാടയന്നുള്ളതരാണന്.  അതുതടന്നയരാണന്  നത്തിങ്ങള്  ടടലേഫത്തിടന

കരാരേദ്ധ്യതത്തില്  ഉന്നയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  ടടലേഫുമേരായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  നത്തിങ്ങളത്തിതന്

ഉന്നയത്തിചതുടകരാണരാണന്  ഇതരേസം  വത്തിഷയങ്ങടളരാടക  വരുന്നതന്.  എനത്തികന്

മുസശസംലേശഗുകരാരരേരാടെന്  പറയരാനുള്ളതന്,   നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തില്  ധരാരേരാളസം  പള്ളത്തിയസം

മേദസയടമേരാടകയണരാകുസം.  ഏടതങത്തിലടമേരാരു  അറബത്തിയടടെ  കശഴത്തില്  രജേരാലേത്തി

ടചയ്യുന്ന ഒരേരാള്  അരദ്ദേഹെരതരാടുപറയസം നമ്മുടടെ നരാട്ടത്തില് ഒരു പള്ളത്തി അടലങത്തില്

ഒരു സരാപനസം  രവണടമേന്നന്  പറയരമരാള് അവര് ആടരേടയങത്തിലസം  ഏല്പ്പെത്തിചന്

അതന് പണത്തിതന് ടകരാടുക്കുസം.  അതത്തിടനടയരാടക കണകന് നത്തിരേവധത്തി പള്ളത്തികളുടടെ

പ്രസത്തിഡനരായ പരാണകരാടെന് തങ്ങരളരാടെന് രചരാദത്തിചരാല് കത്തിട്ടുരമേരാ? അതത്തിടന കണകന്

അരദ്ദേഹെതത്തിനന് പറയരാന് സരാധത്തിക്കുരമേരാ? ഞങ്ങളുടടെ നരാട്ടത്തില് നത്തിരേവധത്തി പള്ളത്തിയസം

യതശസംഖരാനകളുമുണന്.    കരാരേയക്കുരു  സസ്വര്ണ്ണമേരാടണന്നന്  പറയന്ന  ആളുകള്
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മേനസത്തിലേരാരകണ  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യസം  നത്തിങ്ങള്  തലേമേറന്നന്  എണ്ണ  രതയരാന്

പരാടെത്തിടലന്നുള്ളതരാണന്.  കരാരേണസം  നമ്മുടടെ  നരാട്ടത്തില്  അറബത്തികള്  നത്തിരേവധത്തി

സരാപനങ്ങളുണരാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.   ഏടതങത്തിലസം  കരേരാറുകരാരേടന  ഏല്പ്പെത്തിചരാണന്

അവരേതന്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതന്. പണത്തിടയലരാസം കഴത്തിഞ്ഞന് തരാരകരാലസം ഏല്പ്പെത്തിചന് ആ

കരേരാറുകരാരേന് രപരാകുസം,  തരാരകരാല് തരുരമരാള്  അതത്തില് കയറത്തി ബരാകത്തിയള്ള

കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  നമ്മള്  ടചയ്യുടന്നരന്നയള.   ആ  രേശതത്തിയത്തില്  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ

സസംസരാരേത്തികരുതന്. അങ്ങടന സസംസരാരേത്തിചരാല് ധരാരേരാളസം പ്രശങ്ങളുണന്. അടതരാടക

മേരാന്തെത്തി  പുറതത്തിട്ടരാല്  ധരാരേരാളസം  പ്രശങ്ങളുണന്.  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടനതത്തിരേരായത്തി,

ടടലേഫന്  പദ്ധതത്തിടയ  തകര്കരാന്  ഇതരേസം  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞരാല്

കരാരേയക്കുരുവത്തിടന  ഉള്ളത്തില്  സസ്വര്ണ്ണമേരാണന്,  അതന്  പരേത്തിരശരാധത്തികണടമേന്നന്

പറഞ്ഞരാലണരാകുന്ന  പ്രയരാസടമേന്തെരാടണന്നുള്ളതന്  അടുത  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

നത്തിങ്ങള്  മേനസത്തിലേരാക്കുസം.  അത്രയസം  ഗുരുതരേമേരായ  ഒരു  വത്തിഷയമേരാണന്  നത്തിങ്ങള്

എടുതത്തിട്ടുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള്  ഇതുവടരേ  ടചയ്തത്തിട്ടുള്ള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങടളരാടക

നത്തിഷന് പ്രഭമേരാക്കുന്ന  രേശതത്തിയത്തിലള്ള  പ്രചരേണമേരാണന്  ഇകരാരേദ്ധ്യതത്തില്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  വരുസം  എലരാസം  ശരേത്തിയരാകുടമേന്നന്  ഞരാന്
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പറഞ്ഞരലരാ;   അതന്   എടന  നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില്  എങ്ങടന

അര്ത്ഥവതരായത്തിടയന്നുകൂടെത്തി  പറഞ്ഞന്  ഞരാന്  അവസരാനത്തിപ്പെത്തികരാസം.   ഇവത്തിടടെ

ടപരാതുവരായത്തി എലരാവരുസം എലരാ വകുപ്പുകടള സസംബനത്തിച്ചുസം പറഞ.

എടന നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില് പന്തെശരേരാങരാവന് രപരാലേശസന് രസഷന് വന്നു.

ശരാസസരാരങതത്തിക  വകുപ്പെത്തിടന  കശഴത്തില്  ടബരാട്ടരാണത്തികല്  ഗരാര്ഡന്  സര്കരാര്

ഏടറടുത്തു.  സ്കൂള് ഓഫന്  മേരാതമേരാറത്തികത്തില് പുതത്തിയ രകരാഴന്  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  ടഗയത്തില്

ടടപപ്പെന് ടടലേന് കുന്നമേസംഗലേസംവടരേ വന്നു. സരാസംസരാരേത്തിക വകുപ്പെത്തിനുകശഴത്തില് ഷരാര്ജേ

കള്ചറല് രകരാസംപ്ലൈകത്തിനുരവണത്തിയള്ള സലേടമേടുപ്പെന്  പൂര്തത്തിയരായത്തി.  പട്ടത്തികജേരാതത്തി

വകുപ്പെത്തിടന  കശഴത്തില്  നരാലേന്  രകരാളനത്തികള്  അസംരബദ്കര്  പദ്ധതത്തിയത്തില്

ഉള്ടപ്പെടുതത്തി. നരാലേന് വത്തിരലജേന് ഓഫശസുകള്കന് ടകട്ടത്തിടെസം നത്തിര്മ്മത്തികരാന് 44 ലേകസം

രൂപ  വശതസം  അനുവദത്തിച്ചു.   ഉന്നത  വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസവസം  നന്യൂനപകരകമേവസം

വകുപ്പെത്തിടന  കശഴത്തില്  കുന്നമേസംഗലേസം  ഗവണ്ടമേനന്  രകരാരളജേത്തിനന്  17  രകരാടെത്തി

രൂപയരാണന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മേനത്തി അനുവദത്തിചതന്.  അവത്തിടടെ  പുതത്തിയ രകരാഴ്സുകള്

ആരേസംഭത്തിച്ചു.  പുതത്തിയ  കുടെത്തിടവള്ള  പദ്ധതത്തിയസം  വദ്ധ്യവസരായവസം  രസരാര്ട്സന്

രകരാസംപ്ലൈക്സുടമേലരാസം  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  സഹെകരേണവസം  ടൂറത്തിസവസം  വകുപ്പെത്തിനുകശഴത്തിലള്ള
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രകരേള  ബരാങന്  രൂപശകരേണസം  വലേത്തിയ  രേശതത്തിയത്തിലള്ള  മേരാറങ്ങള്  എടന

നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില്  ഉണരാകത്തി.   ജേലേവത്തിഭവ  വകുപ്പെന്  മുടെങ്ങത്തി  കത്തിടെന്നത്തിരുന്ന

ജേപ്പെരാന്  കുടെത്തിടവള്ള  പദ്ധതത്തി,  നത്തിങ്ങള്  മുടമരങ്ങരാ  ഉത്ഘരാടെനസം  നടെതത്തി

രപരായതരാണന്,  അതന്  പ്രരാവര്തത്തികമേരാകത്തി നരാലേന്  പഞരായത്തുകളത്തിലസം എതത്തിച്ചു.

ആ  പദ്ധതത്തി  എതത്തിരചരേരാത  ചരാതമേസംഗലേസം-മേരാവൂര്  പഞരായത്തുകളത്തില്

ശുദ്ധജേലേസം  വത്തിതരേണസം  നടെത്തുന്നതത്തിനന്  പ്രരതദ്ധ്യക  സസംവത്തിധരാനടമേരാരുകത്തി  അതന്

പ്രരാവര്തത്തികമേരാകത്തി.  ടടവദദ്യുതത്തി  വകുപ്പെന്  കുന്നമേസംഗലേതന്  162  രകരാടെത്തി  രൂപ

ടചലേവത്തില് ഗദ്ധ്യരാസന്  ഇന്സുരലേറഡന്  സബ്രസഷന് സരാപത്തിചന്  അതത്തിടന പണത്തി

പൂര്തത്തിയരാകത്തിവരുന്നു. ഫത്തിഷറശസന് വകുപ്പെന് തശരേരദശ പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്ടപ്പെടുതത്തി

നത്തിരേവധത്തി  രറരാഡുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചു.  തരദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരേണ  വകുപ്പെന്   ധരാരേരാളസം

രറരാഡുകള്  പുനരുദ്ധരേത്തികരാന്  പണസം  നല്കത്തി.  അതുമേരാത്രമേല,  ടടലേഫന്

പദ്ധതത്തിയത്തില് ചരാതമേസംഗലേത്തുസം മേരാവൂരേത്തിലസം രേണന് ഫരാറന് സമുചയങ്ങളുടടെ പ്രവൃതത്തി

ആരേസംഭത്തിച്ചു.  അതുരപരാടലേ  എടന  മേണ്ഡലേതത്തില്  വനമേത്തിടലങത്തില്രപ്പെരാലസം

കരാട്ടുമൃഗങ്ങളുടടെ  ശലേദ്ധ്യസം  പരേത്തിഹെരേത്തികരാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  വനസംവകുപ്പെന്  നല

നത്തിലേയത്തില്  പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിചന്  വത്തിജേയതത്തില്  എതത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  എടന
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മേണ്ഡലേതത്തില് രപരാര്ടട്ടരാന്നുമേത്തിടലങത്തിലസം  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മേന്യൂസത്തിയസം വകുപ്പുമേനത്തി

100 വര്ഷസം പഴകമുള്ള ഒരു ടകട്ടത്തിടെസം സസംരേകത്തിക്കുന്നതത്തിനരായത്തി ഒരു രകരാടെത്തി രൂപ

നല്കത്തി.  ടതരാഴത്തിലസം  എടടകസുസം  വകുപ്പെന്  പുതത്തിയ  ടഎ.ടെത്തി.ടഎ.  സരാപത്തിച്ചു.

ടപരാതുവത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസ  മേണ്ഡലേതത്തില്  ഒന്പതന്  സ്കൂളുകള്  നവശകരേത്തിചന്  പുതത്തിയ

ടകട്ടത്തിടെതത്തിനന് തുക നല്കത്തി.  ചൂലൂരേത്തില് അതദ്ധ്യരാധുനത്തിക കരാന്സര് ടസനറത്തിനന് ഒരു

രകരാടെത്തി  രൂപയരാണന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മേനത്തി  നല്കത്തിയതന്.  അതുരപരാടലേ  എലരാ

ആശുപത്രത്തികളുസം  പത്തി.എചന്.സത്തി.-കളുസം  ഉയര്തത്തി  ഫരാമേത്തിലേത്തി  ടഹെല്തന്

ടസനറുകളരാകത്തി.  ടപരാതുമേരേരാമേത്തുസം  രേജേത്തിരസഷനുസം  വകുപ്പെന്  എടന

നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില്  പതത്തിടനരാന്നന്  പരാലേങ്ങള്കരാണന്  ഭരേണരാനുമേതത്തി

നല്കത്തി.  എലരാ  രറരാഡുകളുസം  ബത്തി.എസം.&ബത്തി.സത്തി. ടചയ്തന്  പരേത്തിഷ്കരേത്തിച്ചു.

ചരാതമേസംഗലേതന്  ഒരുരകരാടെത്തി  രൂപ  ടചലേവത്തില്  പുതത്തിയ  രേജേത്തിസരാര്  ഓഫശസന്

നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുവരുന്നു.  കരാര്ഷത്തികരേസംഗതന്  വലേത്തിയ  പുരരേരാഗതത്തിയണരായത്തി.  ഇരപ്പെരാള്

ഞരാന്വടരേ കൃഷത്തി രേശതത്തികടളലരാസം പഠത്തിച്ചു.   തരേത്തിശത്തിടുന്ന മുഴുവന് സലേങ്ങളത്തിലസം

കൃഷത്തി ആരേസംഭത്തിച്ചു. രകരേഗരാമേസം പദ്ധതത്തി മൂന്നന് പഞരായത്തുകളത്തില് നടെപ്പെരാകത്തി. ഭകദ്ധ്യ

സത്തിവത്തില്  സടടപ്ലൈസന്  വകുപ്പെന്  അവത്തിടടെ  ഉപരഭരാക്തൃ  തര്കപരേത്തിഹെരാരേ  രകരാടെതത്തി
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സരാപത്തിച്ചു. ധനകരാരേദ്ധ്യ വകുപ്പെന് അവത്തിടടെ എലരാ കരാരേദ്ധ്യങ്ങളുസം ടചയ. കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്

ഉള്ടപ്പെടുതത്തി കുന്നമേസംഗലേസം മേണ്ഡലേതത്തില് 653 രകരാടെത്തി രൂപയടടെ പദ്ധതത്തികളരാണന്

ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന്  നടെപ്പെരാകത്തിയതന്.  കുന്നമേസംഗലേസം  മേത്തിനത്തി  സത്തിവത്തില്  രസഷന്

ഉള്ടപ്പെടടെയരാണതന്.  അഞ്ചുനത്തിലേയള്ള  ടകട്ടത്തിടെതത്തിലേരാണന്  കുന്നമേസംഗലേസം  മേത്തിനത്തി

സത്തിവത്തില്  രസഷന്.   അതുടകരാണരാണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  വന്നരാല്  എലരാസം

ശരേത്തിയരാകുടമേന്നന് ഞരാന് പറഞ്ഞതന്.  ഞരാന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന് മുമന് ജേനങ്ങരളരാടെന്

ഒരു കരാരേദ്ധ്യസം പറഞ്ഞത്തിരുന്നു. ഇടെതുപക ഗവണ്ടമേനന് അധത്തികരാരേതത്തില് വരേത്തികയസം

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  രഡരാ.  ടെത്തി.  എസം.  രതരാമേസന്  ഐസകന്  ധനകരാരേദ്ധ്യ

വകുപ്പുമേനത്തിയരാകുകയസം ടചയ്തരാല് നത്തിങ്ങള് ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുന്ന മുഴുവന് കരാരേദ്ധ്യങ്ങളുസം

ടചയതരുടമേന്നന്. അതന് മുഴുവന് പൂര്തത്തിയരാകത്തിയതുടകരാണരാണന് എല്.ഡത്തി.എഫന്.

വന്നരാല്  എലരാസം  ശരേത്തിയരാകുടമേന്നന്  പറഞ്ഞതന്.  അതന്  എടന

നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേടത  സസംബനത്തിചത്തിടെരതരാളസം  ശരേത്തിയരായത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവന്നന്

പറഞടകരാണ്ടുസം  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  നനത്തി  പ്രകരാശത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണ്ടുസം

ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി  ഇദൗ  പ്രരമേയടത  അനുകൂലേത്തിച്ചുടകരാണന്  ഞരാന്

അവസരാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു. 
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ശശ  .    എസം  .    വത്തിന്ടസനന്:  സര്,  ഞരാന്  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകയരാണന്.  ഇദൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലണരായ  രനരേത്തിയ  വത്തിജേയസം  നത്തിങ്ങള്

നടെതത്തിയ  എലരാ  അഴത്തിമേതത്തികള്ക്കുമുള്ള  ജേനങ്ങളുടടെ  അസംഗശകരാരേമേരാടണന്നന്

ഇടെതുമുന്നണത്തി കരുതുകയരാടണങത്തില് രകരേളതത്തിടലേ,  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ കമ്മന്യൂണത്തിസന്

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഏറവസം  അവസരാനടത  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനമേരായത്തി  മേരാറുസം  ഇദൗ

നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനടമേന്നന്  പറയരാന്  ഞരാന്  ആഗഹെത്തിക്കുകയരാണന്.  ഇതന്

നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനമേരാരണരാ നടെകരാ പ്രഖദ്ധ്യരാപനമേരാരണരാ എന്നരാണന് സസംശയസം.  ഇതന്

യഥരാര്ത്ഥതത്തില് നടെകരാ പ്രഖദ്ധ്യരാപനമേരാണന് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണര് ഇരപ്പെരാള്

നടെതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്.  2016  മുതലള്ള  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങള്  പരേത്തിരശരാധത്തിചരാല്

നടെകരാത  പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളരാണന്  ഏറവസം  കൂടുതലള്ളതന്.  2016-ല്  ടഎ.ടെത്തി.,

ബരയരാടടെരകരാളജേത്തി, ടൂറത്തിസസം, ഇലേരകരാണത്തികന് രമേഖലേയത്തില് പതന് ലേകസം രപര്കന്

ടതരാഴത്തില്.  കൃഷത്തി,  നത്തിര്മ്മരാണസം,  ടചറുകത്തിടെ വദ്ധ്യവസരായസം രമേഖലേയത്തില് പതത്തിനഞന്

ലേകസം രപര്കന് ടതരാഴത്തില്.  ആടക ഇരുപതത്തിയഞന് ലേകസം രപര്കന് ടതരാഴത്തില്

ആദദ്ധ്യ  വര്ഷസംതടന്ന  ടകരാടുകരാടമേന്നന്  പറഞ്ഞത്തിരുന്നു.  രേണന്  ടമേഡത്തികല്

രകരാരളജുകടള  എയത്തിസംസന്  നത്തിലേവരാരേതത്തില്  ഉയര്ത്തുടമേന്നന്  പറഞ.  2016-ല്
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നത്തിങ്ങള് എയത്തിസംസന്  നത്തിലേവരാരേതത്തില് ഉയര്ത്തുടമേന്നന്  പറഞ്ഞ ആ ടമേഡത്തികല്

രകരാരജേജുകള്  ഏടതലരാമേരാണന്?  മേറന്  സസംസരാനങ്ങളത്തില്  സലേസം

പരാട്ടതത്തിടനടുതന്  കശുവണത്തി  രതരാട്ടങ്ങള്  സരാപത്തിക്കുസം,  ഏതന്  രസറത്തിലേരാണന്

നത്തിങ്ങള് സലേസം പരാട്ടതത്തിടനടുതതന്?  തശരേത്തുനത്തിന്നുസം മേതദ്ധ്യടതരാഴത്തിലേരാളത്തികടള

മേരാറത്തിപ്പെരാര്പ്പെത്തിക്കുടമേന്നന്  പറഞ,  2016-ലസം  2017-ലസം  2019-ലസം  മേരാറത്തി

പരാര്പ്പെത്തിക്കുടമേന്നന്  പറഞ.  മേരാറത്തി  പരാര്പ്പെത്തിക്കുടമേന്നുള്ള  പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളലരാടത

ഇതുവടരേയസം  അവടരേ  മേരാറത്തി  പരാര്പ്പെത്തിച്ചു  കരാണുന്നത്തില.  ഇവത്തിടടെ  ടടവദദ്യുതത്തിയള്ള

എലരാ  വശടുകളത്തിലസം  ഇനര്ടനറന്  കണകന്  എതത്തിക്കുടമേന്നന്  2017-ല്

പറഞ്ഞത്തിരുന്നു,  അതന്  ടകരാടുരതരാ?  മൂന്നന്  ടമേരാടടബല്  രഫരാണ്  നത്തിര്മ്മരാണ

പരാര്ക്കുകള്  ഉള്ടപ്പെടടെ  12  ഹെരാര്ഡന് ടവയര്  പരാര്ക്കുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുടമേന്നന്

പറഞ്ഞത്തിരുന്നു.  എവത്തിടടെടയങത്തിലസം  നത്തിര്മ്മത്തിരചരാ?   ആഴകടെല്  മേണല്  ഖനനസം

തുടെങസം,  എവത്തിടടെ  തുടെങ്ങത്തി?  റബ്ബര്  രമേഖലേയന്  അമൂല്  രമേരാഡല്  സസംഘസം

ആരേസംഭത്തിക്കുസം,  എവത്തിടടെയരാണന് നത്തിങ്ങള് ആരേസംഭത്തിചതന്?  അവത്തിടടെയസം പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്

50  മേശററത്തിനുള്ളത്തില്  തരാമേസത്തിക്കുന്ന  മേതദ്ധ്യടതരാഴത്തിലേരാളത്തികടള

മേരാറത്തിപ്പെരാര്പ്പെത്തിക്കുടമേന്നന്.  7000  രകരാടെത്തി  രൂപ  ടചലേവത്തില്  കരാസര്രഗരാഡത്തിടന
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കളത്തിയത്തികരാവത്തിളയമേരായത്തി ബനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന ഹെത്തില് ടടഹെരവ, എവത്തിടടെയരാണന് ഹെത്തില്

ടടഹെരവ തുടെങ്ങത്തിയതന്? (....ബഹെളസം..)  എത്ര കത്തിരലേരാമേശറര്? തത്തിരുവനന്തെപുരേത്തുസം

രകരാഴത്തിരകരാടുസം യഥരാക്രമേസം 4219 രകരാടെത്തി രൂപയരടെയസം 2509 രകരാടെത്തി രൂപയരടെയസം

ടടലേറന്  ടമേരടരാ  പദ്ധതത്തി,  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ടജേയത്തിസംസന്  മേരാതദ്യു    രകരാഴത്തിരകരാടെന്

എതത്തിയരാല്  ഇരപ്പെരാള്  ടടലേറന്  ടമേരടരായത്തിലേരാണന്  സഞരേത്തിക്കുന്നതന്.

തത്തിരുവനന്തെപുരേത്തുള്ള  മേനത്തി  ശശ.  കടെകസംപള്ളത്തി  സുരരേന്ദ്രനുസം  സഞരേത്തിക്കുന്നതന്

ടടലേറന്  ടമേരടരായത്തിലൂടടെയരാണന്.  സസ്വകരാരേദ്ധ്യ  രമേഖലേയത്തിടലേ   ടതരാഴത്തിലകളത്തില്

സസംവരേണസം  ഏര്ടപ്പെടുത്തുടമേന്നന്  പറഞ്ഞത്തിരുന്നു.  വശണ്ടുസം  ഒരു  കരാരേദ്ധ്യസം

പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ഗള്ഫത്തില്  രകരേള  പബത്തികന്  സ്കൂളുകളുസം  ടപ്രരാഫഷണല്

രകരാരളജുകളുസം  രകരേളരാ  കത്തിനത്തിക്കുകളുസം  സരാപത്തിക്കുസം,  എവത്തിടടെയരാണന്

സരാപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്?  അണ്  എയ്ഡഡന്  അദ്ധദ്ധ്യരാപകര്കരായത്തി  മേത്തിനത്തിമേസം  രവതനസം

ആകന്  ടകരാണ്ടുവന്നു.  2018-ടലേ  മേഹെരാപ്രളയടതത്തുടെര്ന്നുള്ള  3100  രകരാടെത്തി

രൂപയടടെ  പ്രളയ പുനര്നത്തിര്മ്മരാണ പദ്ധതത്തി  ഇതുവടരേ തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടത്തില.  രലേരാക

ബരാങത്തില്നത്തിന്നുസം  കത്തിട്ടത്തിയ  വരായ്പരപരാലസം  ശമളതത്തിനുസം  ടപന്ഷനുസം

ധൂര്തത്തിനുമേരായത്തി  വകമേരാറത്തി.  എലരാ  വകുപ്പുകളത്തിലസം  പട്ടത്തിക-രഗരാത്രവര്ഗ്ഗ



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

200

ഉരദദ്ധ്യരാഗരാര്ത്ഥത്തികള്കന്  പ്രരതദ്ധ്യക  റത്തിക്രൂട്ടന്ടമേന്റുകള്  നടെത്തുസം.  തത്തിരുവനന്തെപുരേസം

മുതല്  കരാസര്രഗരാഡന്  വടരേ  മൂന്നരാമേരതയസം  നരാലേരാമേരതയസം  രബരാഡ്രഗജേന്

ടറയത്തില്പ്പെരാത  സരാപത്തിക്കുസം,  എവത്തിടടെയരാണന്  സരാപത്തിചതന്?  എലേരവറഡന്

ടറയത്തില്രവ  ടടലേന്,  ഗശന്ഫശല്ഡന്  രകരാറത്തിരഡരാര്,  മേണത്തിക്കൂറത്തില്  150

കത്തിരലേരാമേശറര്  സശഡത്തില്  ഓടുന്ന  ടസമേത്തി  ടടഹെസശഡന്  ടടയത്തിനുകള്

തത്തിരുവനന്തെപുരേതത്തിനുസം  എറണരാകുളതത്തിനുമേത്തിടെയത്തില്  ഓടെത്തിക്കുസം.  അടതലരാസം

നമ്മള് കണ്ടുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. ഒന്പതന് പ്രധരാന നദത്തികളുസം ജേലേരാശയങ്ങളുസം

ശുചശകരേത്തിചന് നദത്തികളുടടെ സമേശപതന് സസ്വശരവജേന് ടശറന്ടമേനന് പ്ലൈരാന്റുകള് സരാപത്തിക്കുസം,

പചകറത്തി  ഉല്പ്പെരാദനതത്തില്  സസ്വയസംപരേദ്ധ്യരാപ്തത,  കടെലേത്തില്നത്തിന്നുസം  മേരാലേത്തിനദ്ധ്യസം

ടകരാണ്ടുവരുന്നവര്കന്  അതത്തില്നത്തിന്നുസം  ഡശസല്  ഉല്പ്പെരാദത്തിപ്പെത്തിചന്  സബ്സത്തിഡത്തി

നത്തിരേകത്തില് നല്കുസം. ഇതന് 2020-ടലേ പ്രഖദ്ധ്യരാപനമേരാണന്. Ease of doing business

-ല്  രേരാജേദ്ധ്യടത  അഞന്  സസംസരാനങ്ങളത്തില്  ഒന്നരാകത്തി  രകരേളടത  മേരാറ്റുസം.

രനരേടത  21-ാ  സരാനമേരായത്തിരുന്നതന്  ഇരപ്പെരാള്  28-ാ  സരാനമേരായത്തി  മേരാറത്തി.

മേരാലേത്തിനദ്ധ്യതത്തില്നത്തിന്നുസം ഉദൗര്ജമുണരാക്കുന്ന പ്ലൈരാന്റുകള്;   ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മേനത്തി

കടെകസംപള്ളത്തി  സുരരേന്ദ്രന്   ശദ്ധത്തികണസം,  തത്തിരുവനന്തെപുരേതന്  ടടലേറന്
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ടമേരടരായ്ടകരാപ്പെസം  ശശകരാരേദ്ധ്യസം,  ഉളര്,  പട്ടസം,  രമേല്പ്പെരാലേങ്ങള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുസം.

കരേയത്തിലസം  ടവള്ളതത്തിലസം  സഞരേത്തിക്കുന്ന  വരാട്ടര്  ബസന്,  എലരാ  ഇ.എസന്.ടഎ.

ആശുപത്രത്തികളത്തിലസം  സൂപ്പെര്  ടസഷദ്ധ്യരാലേത്തിറത്തി  ഒ.പത്തി.  കത്തിനത്തിക്കുകള്,  രകരാസല്

ഷത്തിപ്പെത്തിസംഗന് പദ്ധതത്തി,  മേരാലേത്തിനദ്ധ്യമുക്ത പരേത്തിസരേസം,  ടപരാളത്തിക്കുന്ന ടകട്ടത്തിടെരാവശത്തിഷങ്ങള്

നശകസം ടചയ്യരാന് കണ്സകന് ആനന് ഡത്തിരമേരാളത്തിഷന് പ്ലൈരാനന് സരാപത്തിക്കുസം, സമേഗ

തശരേരദശ  വത്തികസന  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെത്തിലേരാക്കുസം,  ഇടുകത്തി  പരാരകജേന്,  വയനരാടെന്

പരാരകജേന്  ഇങ്ങടന  നടെകരാ  പ്രഖദ്ധ്യരാപനങ്ങളരായത്തി  ഇദൗ  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനടത

മേരാറത്തിയ ഒരു ഗവണ്ടമേനരാണത്തിതന്.  അതുടകരാണന്  എലരാ വര്ഷവസം നനത്തിപ്രരമേയസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തികരാന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  എസന്.  ശര്മ്മടയയരാണന്

ചുമേതലേടപ്പെടുത്തുന്നതന്.  ആദദ്ധ്യടമേലരാസം  അരദ്ദേഹെസം  വലേത്തിയ  ആരവശരതരാടടെ

പ്രസസംഗത്തിച്ചു.  പടക  ഇതവണ  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  പ്രസസംഗതത്തില്  വലേത്തിയ

ആരവശടമേരാന്നുമേത്തില.  പഴയ കരാലേടത സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-ടന ഗ്രൂപ്പെന് നത്തിലേവരാരേസം

വചന് രനരാകത്തിയരാല് അരദ്ദേഹെസം ശശ. വത്തി. എസന്. അച്ചുതരാനനടന ഏറവസം അടുത

ആളരായത്തിരുന്നു.  ഇദൗ നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനതത്തിടന നനത്തിപ്രരമേയടമേന്ന കുരേത്തിശന്  ചുമേന്നന്

ചുമേന്നന്  അരദ്ദേഹെതത്തിനന്  മേടുത്തു.  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയസം  പറഞപറഞ
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ആത്മനത്തിനരയരാടുകൂടെത്തിയരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയസം  ഇവത്തിടടെ

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.  ഏടതങത്തിലടമേരാന്നന് നടെപ്പെത്തിലേരാകത്തിരയരാ?  സമേയക്കുറവടകരാണന്

ഞരാന്  കൂടുതല്  കരാരേദ്ധ്യങ്ങളത്തിരലേയന്  കടെക്കുന്നത്തില.  ഇദൗ  ഗവണ്ടമേനന്

അധത്തികരാരേതത്തില്വന്നതത്തിനുരശഷസം തശരേരദശതന് ഏടതങത്തിലടമേരാരേരാള്കന് പട്ടയസം

ടകരാടുതത്തിട്ടുരണരാ?  എടന  നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില്  നൂറുകണകത്തിനന്

തശരേരദശവരാസത്തികള്  പട്ടയതത്തിനുരവണത്തി  അരപക  ടകരാടുതന്  എലരാ

നടെപടെത്തികളുസം  പൂര്തത്തിയരാകത്തി  സര്കരാരേത്തിടന/മേനത്തിസഭയടടെ

അസംഗശകരാരേതത്തിനരായത്തി  കരാതത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഇതുവരരേയസം  ഒരു

തശരുമേരാനടമേടുതത്തിട്ടത്തില.    മുപ്പെതുസം  നരാല്പ്പെതുസം  വര്ഷങ്ങളരായത്തി  തശരേരദശതന്

വസത്തിക്കുന്ന  അവര്കന്,  അടെത്തിയന്തെരേമേരായത്തി  പട്ടയസം  ടകരാടുകരാനുള്ള  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തികണസം.  അണ് സര്രവ്വയ്ഡന് ലേരാന്ഡത്തില് തരാമേസത്തിക്കുന്ന അഞ്ഞൂരറരാളസം

കുടുസംബങ്ങളുണന്,  അവരുടടെ  സര്രവ്വ  നടെപടെത്തികള്  പൂര്തത്തിയരാക്കുടമേന്നന്

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മേനത്തി  പറഞ.  ഇതുവരരേയസം  അതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തി

പൂര്തത്തിയരായത്തിട്ടത്തില. അതത്തിനന് അടെത്തിയന്തെരേമേരായത്തി നടെപടെത്തി സസ്വശകരേത്തികണസം. 

സഹെകരേണവസം  വത്തിരനരാദസഞരാരേവസം  രദവസസ്വവസം  വകുപ്പുമേനത്തി
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(ശശ  .    കടെകസംപളളത്തി  സുരരേന്ദ്രന്):  സര്,  തശരേരദശടത  പട്ടയതത്തിടന  കരാരേദ്ധ്യസം

അങ്ങന്  പറയരമരാള് കഴത്തിഞ്ഞ  64  വര്ഷമേരായത്തി,  അതരായതന്  തുമയത്തില്  ISRO

സരാപത്തിതമേരായ  സനര്ഭതത്തില്  അവത്തിടടെനത്തിന്നന്  കുടെത്തിടയരാഴത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ടന്

പള്ളത്തിത്തുറയത്തിരലേയന്  രപരായ,  54  വര്ഷമേരായത്തി  പട്ടയസം  കത്തിട്ടരാടത  കരാതത്തിരുന്ന

പള്ളത്തിത്തുറ  വരാസത്തികളരായ  മുഴുവന്  ആളുകള്ക്കുസം  പട്ടയസം  ടകരാടുത  കരാരേദ്ധ്യവസം

പള്ളത്തിത്തുറയത്തിടലേ  പള്ളത്തിക്കുസം  പള്ളത്തിക്കൂടെതത്തിനുസം  പട്ടയസം  ടകരാടുത  കരാരേദ്ധ്യവസം

അങ്ങയടടെ ശദ്ധയത്തില്ടപ്പെട്ടത്തിട്ടുരണരാ?

ശശ  .   എസം  .   വത്തിന്ടസനന്: സര്, എടന നത്തിരയരാജേകമേണ്ഡലേതത്തില് ഇന്നുവടരേ

ഒരു പട്ടയവസം ടകരാടുതത്തിട്ടത്തില.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മേനത്തിയടടെ പ്രരതദ്ധ്യക സസ്വരാധശനസം

ഉപരയരാഗത്തിചരായത്തിരേത്തിക്കുസം  അവത്തിടടെ  പട്ടയസം  ടകരാടുതതന്.  അത്രടയങത്തിലസം

നനത്തിയണന്.

അങ്ങന്  ടൂറത്തിസസം  മേനത്തി  കൂടെത്തിയരാണരലരാ;  രകരാവളമേരാണന്  രകരേളതത്തിടലേ

ആദദ്ധ്യടത  ടൂറത്തിസസം  ടഡസത്തിരനഷന്.  ഇരപ്പെരാള്  എന്തെരാണന്  സസംഭവത്തിക്കുന്നതന്;

ടൂറത്തിസ്റ്റുകള്  വന്നരാല്,  ഈ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പ്രരതദ്ധ്യക  തശരുമേരാനതത്തിടന

അടെത്തിസരാനതത്തില്  രകരാവളരതയന്  ആരുസം  വരേരാത  ഒരു  സത്തിതത്തിവത്തിരശഷസം
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ഉണരായത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്. ടൂറത്തിസ്റ്റുകള് വന്നരാല് ഏഴന് ദത്തിവസസം തരാമേസത്തികരാസം. എട്ടരാസം

ദത്തിവസസം  അവരേവത്തിടടെ  തരാമേസത്തിചരാല്  കസ്വരാറനശനത്തിരലേയന്  രപരാരകണത്തിവരുസം.

സരാധരാരേണ  ടകരാചത്തിയത്തിരലേയരാണന്  എലരാവരുസം  വരുന്നതന്.  പത്തിടന്ന  അതത്തിടന

പരേത്തിസരേതന് റൂടമേടുക്കുസം. രകരാവളരതയന്  ആരുസം  വരേത്തില.  അവത്തിടടെ  ഒരു

രഹെരാട്ടലകളുസം  തുറന്നത്തിട്ടത്തില.  അതുടകരാണന്  അടെത്തിയന്തെരേമേരായത്തി  ഏഴന്  ദത്തിവസസം

എന്നുള്ള തശരുമേരാനസം മേരാറണടമേന്നന് അഭദ്ധ്യര്ത്ഥത്തിക്കുകയരാണന്. 

അതുരപരാടലേ  ടടകതറത്തിയടടെ  ഈറത്തിലമേരാണന്  ഞങ്ങളുടടെ  സലേസം.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  വദ്ധ്യവസരായ  വകുപ്പുമേനത്തി  ഇവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുന്നുണന്.  സ്കൂളുകളത്തില്

ടടകതറത്തി  യണത്തിരഫരാസം  എന്നതന്  വളടരേ  നല കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  പരക ഇന്നന്  ആ

പദ്ധതത്തി  ഉരണരാ  ഇലരയരാ  എന്നുരപരാലസം  അറത്തിയരാന്  കഴത്തിയന്നത്തില.  ടനയ്തന്

വചത്തിരേത്തിക്കുന്ന തുണത്തി വരാങ്ങരാന് ആളത്തില.  അവര്കന് നൂല് ടകരാടുക്കുന്നത്തില.  നൂല്

ടകരാടുകരാടത  എങ്ങടനയരാണന്  ടനയ്യരാന്  കഴത്തിയക;  ടനയ്ടതടുത

തുണത്തികള്ക്കുരപരാലസം  ഇന്നന്  പണസം  ടകരാടുകരാത  ഒരു  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലേരാണന്

നത്തില്ക്കുന്നതന്. 

ഇവത്തിടടെ  കത്തിറന്  ടകരാടുത്തു  എടന്നലരാസം  പറയന്നു.  എലരാവര്ക്കുസം  കത്തിറന്
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ടകരാടുക്കുന്നു.  രകരേളതത്തില്  ഒരുപരാടെന്  പ്രതത്തിസനത്തികള്  ഉണരായരലരാ;  ഓഖത്തി

ദുരേന്തെമുണരായരപ്പെരാള്  നത്തിങ്ങള്  എത്ര  കത്തിറന്  ടകരാടുത്തു;  2018-ല്  മേഹെരാപ്രളയസം

ഉണരായരപ്പെരാള് എത്ര കത്തിറന് ടകരാടുത്തു; 2019-ടലേ ഉരുള്ടപരാട്ടലേത്തില് നത്തിങ്ങള് എത്ര

കത്തിറന് ടകരാടുത്തു; ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട മുലകരേ രേതരാകരേന് ഇവത്തിടടെ പറഞ, ടവള്ളസം

അടുപ്പെതന്  വചരാല്  അരേത്തി  ടകരാടുക്കുടമേന്നന്.  മേരാര്ചന്  മേരാസസം  രലേരാക്ഡദൗണ്

പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചത്തിട്ടന്  ഏപ്രത്തില്  29-നരാണന്  രേണന്  രൂപയ്ക്കുള്ള  20  കത്തിരലേരാ  അരേത്തി

ടകരാടുതതന്, 40  രൂപയടടെ അരേത്തി ടകരാടുതതരാണന് ഇവത്തിടടെ വലേത്തിയ കരാരേദ്ധ്യമേരായത്തി

ടകരാട്ടത്തിരഘരാഷത്തിക്കുന്നതന്.  ഒരു  കത്തിറന്  മേരാത്രമേരാണന്  ആ  കരാലേയളവത്തില്

ടകരാടുതത്തിട്ടുള്ളതന്.  പഞരായതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  അടുകരാറരായരപ്പെരാഴരാണന്  മേറന്

പ്രതത്തിസനത്തി കരാലേടതരാന്നുസം ടകരാടുകരാത കത്തിറന് ടകരാടുകരാന് ഈ സര്കരാരേത്തിനന്

രബരാരധരാദയസം  ഉണരായതന്.  ആ  കത്തിറന്  പഞരായതന്  കത്തിറ്റുകളരായത്തിരുന്നു.

പഞരായതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനുരശഷസം ആ കത്തിറന് ഇരപ്പെരാള് നത്തിയമേസഭരാ കത്തിറരായത്തി.

ഏപ്രത്തില്  വടരേ...  ഏപ്രത്തിലേത്തിനന്  എന്തെരാണന്  പ്രരാധരാനദ്ധ്യസം;  ഏപ്രത്തിലേത്തിലേരാണന്

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  വരേരാന്  രപരാകുന്നതന്.  അങ്ങടന  ഏപ്രത്തിലേത്തില്  കത്തിറന്  ടകരാടുകരാന്

രപരാകുന്നു.  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  ലേരാകരാകത്തി,  ജേനങ്ങളുടടെ  ടടദനദ്ധ്യതടയയസം
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കഷപ്പെരാടെത്തിടനയസം  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനുരവണത്തി  മുതലേരാകരാനരാണന്  ഈ  സര്കരാര്

ശമേത്തിക്കുന്നതന്.

വദ്ധ്യവസരായവസം  രസരാര്ട്സുസം യവജേനകരാരേദ്ധ്യവസം  വകുപ്പുമേനത്തി

(ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജേയരേരാജേന്):  സര്,  കത്തിറന് ടകരാടുകരാന് പരാടെത്തിടലന്നരാരണരാ അങ്ങന്

പറയന്നതന്?

ശശ  .   എസം  .   വത്തിന്ടസനന്: സര്, കത്തിറന് ടകരാടുകരാന് പരാടെത്തിടലന്നലരലരാ ഞരാന്

പറഞ്ഞതന്.  ഇതത്തിരനകരാള്  വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തി  ഉണരായരപ്പെരാള്  കത്തിറന്

ടകരാടുതത്തില എന്നരാണന്  ഞരാന് ചൂണത്തികരാണത്തിചതന്.  അലരാടത ടകരാടുതതത്തിടന

കുറത്തിടചരാന്നുമേല പറഞ്ഞതന്.

ടപന്ഷന്,  14  ലേകസം  രപര്കരാണന്  ശശ.  വത്തി.   എസന്.  അച്ചുതരാനനന്

സര്കരാരേത്തിടന  കരാലേതന്  ടപന്ഷന്  ടകരാടുതടതങത്തില്  ഞങ്ങള്  34  ലേകസം

രപര്കന്,  അതരായതന്  20  ലേകസം  രപര്കന്  അധത്തികമേരായത്തി  ഞങ്ങള്  ടപന്ഷന്

ടകരാടുത്തു.  രകരേളതത്തിടന ചരേത്തിത്രതത്തില് ആദദ്ധ്യമേരായത്തി സരാമൂഹെദ്ധ്യരകമേ ടപന്ഷന്

1,000  രൂപയത്തില്കൂടുതല്  ടകരാടുതതന്  ടഎകദ്ധ്യജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി

ഗവണ്ടമേനരാടണന്നതന്  ഓര്കണസം.  ഞരാന് സര്കരാര് ഉതരേവടെകസം പറയരാസം.
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01.03.2016-ല് ഇറകത്തിയ  24-ാ  നമര് സര്കരാര് ഉതരേവന്  പ്രകരാരേസം  1,500

രൂപ  75  വയസന്  കഴത്തിഞ്ഞ  വത്തിധവകള്കന്  ടകരാടുത  ഗവണ്ടമേനരാണന്

ടഎകദ്ധ്യജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ  മുന്നണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്.  300  രൂപയത്തില്നത്തിന്നന്  800

രൂപയരാകത്തി ഞങ്ങള് ടപന്ഷന് വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഞങ്ങള്  34  ലേകസം ടകരാടുത്തു.

നത്തിങ്ങളതന്  48  ലേകമേരാകത്തി.  ഞങ്ങള്  20  ലേകസം രപര്കന് അധത്തികസം ടകരാടുത്തു.

നത്തിങ്ങള്  14  ലേകസം  രപര്കന്  ടകരാടുത്തു.  ഞങ്ങളുസം  നത്തിങ്ങളുസം  തമ്മത്തിലള്ള

വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസസം,  ഞങ്ങള്  ടപന്ഷന്  മേരാത്രരമേ  ടകരാടുത്തുള.  നത്തിങ്ങള്

ടപന്ഷരനരാടടെരാപ്പെസം  രവരാട്ടര്മേരാരുടടെ  സത്തിപ്പുസംകൂടെത്തിയരാണന്  ടകരാണ്ടുടകരാടുതതന്.

അതരാണന്  വദ്ധ്യതദ്ധ്യരാസസം.  കത്തിറത്തിരനരാടടെരാപ്പെസം  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞതന്  രവരാട്ടന്

ടചയ്യണടമേന്നരാണന്.  സര്കരാര്  ഖജേനരാവത്തില്നത്തിന്നന്  ടപന്ഷന്  ടകരാടുക്കുരമരാള്

രലേരാകല്  ടസക്രട്ടറത്തിയസം  ബരാഞന്  ടസക്രട്ടറത്തിയസം  ടപന്ഷന്  ടകരാടുക്കുന്ന

ഉരദദ്ധ്യരാഗസന്മേരാരരേരാടടെരാപ്പെസം രപരായത്തിനത്തിന്നന് അവര് പറയന്ന സമേയതന് മേരാത്രരമേ

ടകരാടുകരാവൂ എന്നുപറഞ്ഞരാല് ഇതന് എ.ടക.ജേത്തി. ടസനറത്തില് നത്തിന്നുസം ടകരാടുക്കുന്ന

പണമേരാരണരാ; സര്കരാര് ഖജേനരാവത്തില്നത്തിന്നന് ടകരാടുക്കുന്ന പണമേരാണന്. ആ പണസം

നദ്ധ്യരായമേരായത്തി  വത്തിനത്തിരയരാഗത്തികരാടത  രേരാഷ്ട്രശയ  ലേരാഭങ്ങള്ക്കുരവണത്തി
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ഉപരയരാഗത്തികരാനുള്ളതരാരണരാ; 

മേത്തി  .    ടചയര്മേരാന്:  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട അസംഗസം,  അരങ്ങയന് അനുവദത്തിച സമേയസം

കഴത്തിഞ.

ശശ  .    എസം  .    വത്തിന്ടസനന്:  സര്,  ഇകഴത്തിഞ്ഞ കരാലേയളവത്തില് രകരേളതത്തിടന

ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഉണരായത്തിട്ടത്തിലരാത  വത്തിധതത്തില്  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതന്

അരനസ്വഷത്തിക്കുന്ന അരനസ്വഷണ സസംഘസം രപരാകുന്നതന്  ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തിരലേയരാണന്.

ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തിരലേയന് രപരാകുന്നതന് കരാറന് ടകരാള്ളരാരനരാ കത്തിറന് വരാങ്ങരാരനരാ അല.

പ്രതത്തികടള  രതടെത്തിയരാണന്  അവത്തിരടെയന്  രപരാകുന്നതന്.  അവത്തിടടെ  അരനസ്വഷണസം

വദ്ധ്യരാപത്തിചരപ്പെരാള്  ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തിനുതടന്ന  തശയത്തിട്ട  സര്കരാരേരാണന്  ഇന്നന്

രകരേളതത്തില് അധത്തികരാരേതത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്. ആദദ്ധ്യസം രപരാലേശസന് പറഞ, രഷരാര്ട്ടന്

സര്കന്യൂട്ടരാടണന്നന്.  രഫരാറന്സത്തികന്  പരേത്തിരശരാധന  വന്നരപ്പെരാള്  എന്തെരാണന്;  ഒരു

രഷരാര്ട്ടന് സര്കന്യൂട്ടുമേത്തില. ഇത്രയധത്തികസം അഴത്തിതത്തി നത്തിറടഞ്ഞരാരു സര്കരാര്. 

ഒരുകരാരേദ്ധ്യസം കൂടെത്തി പറഞടകരാണന് ഞരാന് അവസരാനത്തിപ്പെത്തികരാസം. ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ

വത്തികസനതത്തിടന കവരാടെമേരാണന് വത്തിഴത്തിഞ്ഞസം തുറമുഖ പദ്ധതത്തി.  അന്നന് ഈ തുറമുഖ

പദ്ധതത്തി  ടകരാണ്ടുവന്നരപ്പെരാള്  ഇന്നടത  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  പറഞ,  7,000  രകരാടെത്തി
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രൂപയടടെ   പദ്ധതത്തിയത്തില്  5,000  രകരാടെത്തി  രൂപയടടെ  അഴത്തിമേതത്തി  എന്നന്.

അരദ്ദേഹെതത്തിടന  എത്രരയരാ  ഡത്തി.ജേത്തി.പത്തി.മേരാര്,  എത്രരയരാ  എ.ഡത്തി.ജേത്തി.പത്തി.മേരാര്

എലരാവരരേയസംടകരാണ്ടുസം  അരനസ്വഷത്തികടട്ട.  ഒന്നുസം  കടണതത്തിയത്തില.  പരക

എനത്തികന്  പറയവരാനുള്ളതന്,  അരദ്ദേഹെസം ഇരേത്തിക്കുന്ന കരസരേയത്തില് ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

ഉമ്മന്  ചരാണത്തി  സരാറരായത്തിരുന്നു  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തി  ഇരേത്തിക്കുന്നടതങത്തില്  2019

ഡത്തിസസംബര് മേരാസസം ആ വത്തിഴത്തിഞ്ഞസം തശരേതന് രലേരാകടത ഏറവസം വലേത്തിയ കപ്പെല്

വന്നന്  ടരാന്സ്ഷത്തിപ്പെന്ടമേനന് നടെത്തുന്ന  വത്തിസയകരേമേരായ  കരാഴ്ചയന്  ഈ  രകരേളസം

സരാകദ്ധ്യസം  വഹെത്തിക്കുമേരായത്തിരുന്നു.  ഇനത്തിയസം  മൂന്നന്  വര്ഷടമേങത്തിലസം  കഴത്തിയരാടത  ആ

പദ്ധതത്തി  പൂര്തത്തിയരാകരാന്  കഴത്തിയത്തില.  അദരാനത്തി  ഗ്രൂപ്പെത്തിടന  പരാളത്തിചകളുണന്.

സര്കരാരേത്തിടന രമേരാണത്തിററത്തിസംഗന് പരാളത്തിചകളുണന്.  ഇന്നന്  700  മേശറര് രബകന് വരാട്ടര്

മേരാത്രസം,  ആഴസം  കുറഞ്ഞ  പ്രരദശത്തുള്ള  രബകന്  വരാട്ടര്  മേരാത്രമേരാണന്

പൂര്തത്തിയരായത്തിട്ടുള്ളതന്.  ഇനത്തി  രപരാകുസംരതരാറുസം  20  മേശറര്  തരാഴ്ചയള്ള

പ്രരദശങ്ങളത്തിലേരാണന്  രബകന്  വരാട്ടര്  നത്തിര്മ്മത്തിരകണതന്.  ആ  രബകന്  വരാട്ടര്

നത്തിര്മ്മരാണതത്തിനന് 75 ലേകസം ടമേടത്തികന് ടെണ് പരാറ രവണത്തിവരുന്നതരാണന്. അരപ്പെരാള്

എത്ര വര്ഷസംടകരാണന് പൂര്തത്തിയരാക്കുസം; ഈ സര്കരാരേത്തിടന ടകടുകരാരേദ്ധ്യസതയടടെ
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നത്തിതദ്ധ്യസരാരേകമേരായത്തി  വത്തിഴത്തിഞ്ഞസം  അന്തെരാരേരാഷ്ട്ര  തുറമുഖസം  മേരാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.

സകലേ  അഴത്തിമേതത്തികളുസം...  സത്തിസംഗറത്തിടന  രപരേത്തില്  ഈ  നരാട്ടത്തിടലേ  പരാവടപ്പെട്ട

ആളുകളുടടെ ഡരാറകള് അന്തെരാരേരാഷ്ട്ര രലേരാബത്തികള്കന് ടകരാടുത്തുടകരാണന് പരാവടപ്പെട്ട

ഈ  നരാട്ടത്തിടലേ  ജേനങ്ങടള,  പരാവടപ്പെട്ട  സരാധരാരേണകരാരേടന  വത്തിവരേങ്ങള്

അവര്ടകടുതന്  അമ്മരാനമേരാടെരാനുള്ള  അവസരേസം  ഈ  സര്കരാര്

ഉണരാകത്തിടകരാടുത്തു.  അതന്  തടെഞ്ഞതന്  ഞങ്ങളരാണന്.  പ്രതത്തിപകമേരാണന്.

അതുരപരാടലേതടന്ന പമയത്തിടലേ മേണല്. ടപരാട്ടത്തിടപ്പെരാളത്തിഞ്ഞ ഒരു ടപരാതുരമേഖലേരാ

കമനത്തിയടടെ  മേറവത്തില്  സസ്വകരാരേദ്ധ്യ  വദ്ധ്യക്തത്തികന്  മേണല്  കടെതരാനുള്ള  ശമേസം

ഞങ്ങളരാണന്  തടെഞ്ഞതന്.  ഈ  നരാട്ടത്തിടലേ  ജേനങ്ങളുടടെ  കരാവല്കരാരേരായത്തി

നത്തില്രകണവര് കള്ളനരാരേരായത്തി  മേരാറുരമരാള് അവര്കന്  കരാവലേരായത്തി  നത്തില്കരാന്

ടഎകദ്ധ്യജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ മുന്നണത്തിയസം പ്രതത്തിപകവസം ഇവത്തിടടെയണരാകുസം എന്നുമേരാത്രസം

പറഞടകരാണന്,  ഈ  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി  എതത്തിര്ത്തുടകരാണന്

ഞരാന് നത്തിര്ത്തുന്നു.

ശശ  .    രേരാജു  എബഹെരാസം:  സര്,  ഈ  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഞരാന്

അനുകൂലേത്തിക്കുകയരാണന്.  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്   നയപ്രഖദ്ധ്യരാപന  പ്രസസംഗസം
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നടെത്തുടമേന്നന്  അറത്തിഞ്ഞരപ്പെരാള് മുതല്  അരദ്ദേഹെസം  നയപ്രഖദ്ധ്യരാപനസം  പൂര്ണ്ണമേരായത്തി

പ്രസസംഗത്തികത്തില,  അരദ്ദേഹെസം ഇടെയന് നത്തിര്തത്തി ഇറങ്ങത്തിരപ്പെരാകുസം,  അരദ്ദേഹെസം വരാകദൗട്ടന്

നടെത്തുസം  എടന്നലരാസം  കരുതത്തിയത്തിരുന്ന  രകരേളതത്തിടലേ  പ്രതത്തിപകസം  ഇരപ്പെരാള്

കടുത നത്തിരേരാശയത്തിലേരാണന്.  ഇന്നടലേയസം  ഇന്നുസം ഇവത്തിടടെ  നടെന്ന ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട

പ്രതത്തിപകരാസംഗങ്ങളുടടെ   പ്രസസംഗങ്ങള്  നത്തിരേരാശയത്തില്  മേരാത്രസം  ജേശവത്തിക്കുന്ന

പ്രസസംഗങ്ങളരാണന്. ഞങ്ങള്കന് ദുവഖമുണന്.

ഇവത്തിടടെ ഏറവസം കൂടുതല് സമേയസം ടകരാവത്തിഡത്തിടന സസംബനത്തിചന് അരദ്ദേഹെസം

മേരാറത്തി  വച്ചു  എന്നരാണന്  ഇന്നടലേ  ഒരു  പ്രസസംഗസം  നടെതത്തിയതന്.  അതന്

അത്ഭുതരതരാടടെയരാണന് രകട്ടതന്. ഇവത്തിടടെ ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട എന്. എ. ടനലത്തിക്കുന്നന്

Covid  First  Line  Treatment  Centre-ടന കുറത്തിടചരാടക പറഞ.  അവത്തിടടെ

ഭകണസം  ടകരാടുക്കുന്നത്തിലരത്ര.  ഞരാന്  രചരാദത്തിക്കുന്ന  ഒറ  രചരാദദ്ധ്യരമേയള.  ഏതന്

പഞരായതരാണന്  ഭകണസം  ടകരാടുകരാതതന്;  മുസശസം  ലേശഗന്  ഭരേത്തിക്കുന്ന

പഞരായതരാരണരാ  ആ  ടകരാവത്തിഡന്  രരേരാഗത്തികള്കന്  ഭകണസം  ടകരാടുകരാതതന്;

ടകരാടുസം പരാപമേരാണതന്.  അങ്ങടന ടചയ്യരുതന്.  അവത്തിടടെ ആയത്തിരേസം ടബഡ്ഡുള്ള ടെരാറ

നത്തിര്മ്മത്തിച   Covid  First  Line  Treatment  Centre-രലേയന്  അന്നന്
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ഇറലേത്തിയത്തില്നത്തിന്നന്  വന്ന ആളുകളുടടെ ടകരാവത്തിഡന്  കണ്ടുപത്തിടെത്തിച  റരാന്നത്തി തരാലൂകന്

ആശുപത്രത്തിയത്തിടലേ രഡരാ. ആനനത്തിടനയരാണന് ശശമേതത്തി ടക. ടക. ടടശലേജേ ടെശചര്

ഞങ്ങളുടടെ  എതത്തിര്പ്പെന്  മേറത്തികടെന്നുടകരാണന്  അരങ്ങരാട്ടന്  വത്തിട്ടതന്.  അരദ്ദേഹെതത്തിടന

രനതൃതസ്വതത്തിലേരാണന്  അവത്തിടെടത  ടശറന്ടമേന്റുകടളലരാസം  നടെക്കുന്നടതന്നന്

ഓര്കണസം. അതുടകരാണന് അങ്ങടന പറയരുതന്.

ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  എല്രദരാസന്  പത്തി.  കുന്നപ്പെത്തിള്ളത്തില്  അരദ്ദേഹെതത്തിടന

പ്രസസംഗതത്തില്  പറടഞ്ഞരാരു  വരാകന്  പത്തിന്വലേത്തിക്കുടമേന്നരാണന്  ഞരാന്

പ്രതശകത്തിക്കുന്നതന്. അരദ്ദേഹെസം പറഞ്ഞതന്, ശശമേതത്തി ടക. ടക. ടടശലേജേ ടെശചര്കന്

ഈ  അവരാര്ഡുകടളലരാസം  കത്തിട്ടുന്നതന്  പത്തി.ആര്.  വര്കത്തിടന

ഫലേമേരായത്തിട്ടരാടണന്നരാണന്.  അങ്ങടന പറയരുതന്.  ആ നരാവടകരാണന്  ദയവടചയ്തന്

അങ്ങടന പറയരുതന്.  മേനസത്തിലേരാക്കൂ,  ഏറവസം  ഒടുവത്തില് നമ്മുടടെ  ഫത്തിനരാന്ഷദ്ധ്യല്

ടടടെസംസത്തില്  വന്ന  രലേരാകതത്തിടലേ  5  വനത്തിതകള്,  നന്യൂസത്തിലേരാനന്  പ്രധരാനമേനത്തി

ശശമേതത്തി  ജേസശന്തെ   ആരഡണത്തിരനരാടടെരാപ്പെമേരാണന്  ശശമേതത്തി  ടക.  ടക.  ടടശലേജേ

ടെശചറുടടെ  രഫരാരട്ടരാ  പ്രസത്തിദ്ധശകരേത്തിചതന്.  നമ്മള് അഭത്തിമേരാനത്തിക്കുകയരല രവണതന്.

നമ്മള് മേലേയരാളത്തികള് തലേ ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിചന് നത്തില്കണസം. രലേരാകതത്തില് ഏറവസം
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കുറഞ്ഞ  ടകരാവത്തിഡന്  മേരേണനത്തിരേക്കുളള  രസറ്റുകടള  എടുതരാല്  ഒറ  രസരറയളള

രകരേളസം. അതന് നമ്മള് അഭത്തിമേരാനരതരാടടെ ഉറടക പറയണസം.  അതരാണന് നമ്മള്

പറരയണതന്.   നൂറുശതമേരാനസം എലരാസം കുറമേറരൂപതത്തില്  നടെന്നുടവന്നന് ഞരാന്

പറയത്തില,  ആരുസം  പറയത്തില.   മേരേണങ്ങളുണരാകുസം,  സസ്വരാഭരാവത്തികമേരാണന്.  പടക

ടകരാവത്തിഡന്  പ്രതത്തിരരേരാധത്തിക്കുവരാന് നമ്മള് നടെതത്തിയത്തിട്ടുളള  ഒരു പരേത്തിശമേസം  അതന്

രലേരാകസം കരാണുകയരാണന്.  രലേരാകതത്തിടലേ ഓരരേരാ രസറ്റുകളുസം ഓരരേരാ രേരാജേദ്ധ്യങ്ങളുസം

വശകത്തിക്കുകയരാണന്.  എങ്ങടനയരാണന്  ഇതത്തിടന  ടടകകരാരേദ്ധ്യസം  ടചയ്യുന്നടതന്നന്

രനരാകത്തികരാണുന്ന ആളുകളരാണന്.  നമ്മുടടെ  ടമേരാതതത്തിലളള  കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്,  അതന്

108  ആസംബുലേന്സത്തിടന പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിചതരാടണങത്തിലസം,  ടകരാവത്തിഡന് ഫസന് ടടലേന്

ടശറ്റുടമേനന് ടസനറുകള്.....  പഞരായത്തുകള്കന്  200  രകരാടെത്തി രൂപ നല്കത്തിയരാണന്

ടകരാവത്തിഡന്  ഫസന്  ടടലേന് ടശറന്ടമേനന്  ടസനറുകള് ഇവത്തിടടെ തുടെങ്ങത്തിയതന്.  2000

രകരാടെത്തി  രൂപയത്തിലേധത്തികസം  ഇതത്തിരനരാടെകസം  ടചലേവഴത്തിച്ചു  കഴത്തിഞ.   രകന്ദ്രസം

എത്രയരാണന്  നല്കത്തിയതന്?   ആടക  നല്കത്തിയതന്  400  രകരാടെത്തി  രൂപയരാണന്.

ബരാകത്തിയളള പണസം നമ്മളരാണന് കടണതത്തിയതന്.  എരനയസം നത്തിങ്ങളുരടെയസം ഇദൗ

നരാട്ടത്തിടലേ  മൂന്നരേരകരാടെത്തി  വരുന്ന  ജേനങ്ങളുടടെയസം  ആരരേരാഗദ്ധ്യപ്രശങ്ങള്
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സസംരേകത്തികരാന്  രവണത്തിയരല  ഗവണ്ടമേനന്  ഇത്ര  ഉയര്ന്നരൂപതത്തില്

പ്രവര്തത്തിചതന്.  നലതു ടചയ്തരാല് നലതന് ടചയ്തതത്തിടന അസംഗശകരേത്തികരാനുളള ഒരു

മേരനരാഭരാവസം  ദയവടചയ്തന്  ടകരാവത്തിഡത്തിടന  കരാരേദ്ധ്യതത്തിടലേങത്തിലസം

നത്തിങ്ങള്ക്കുണരാകണസം. എന്തുടകരാണരാണന് നത്തിങ്ങടള ജേനങ്ങള് ടവറുതതന്;  അതന്

രകവലേസം  തരാല്കരാലേത്തികമേരായ  ടവറുപ്പെരാടണന്നന്  നത്തിങ്ങള്  സമേരാശസ്വസത്തിക്കുന്നു.

നത്തിങ്ങള്  ആശസ്വസത്തിരചരാ,   രകരേളതത്തിടന  വത്തികസനതത്തില്  ഏറവസം

ടനഗറശവരായത്തിട്ടുളള  അരപ്രരാചരാണന്  നത്തിങ്ങള്  സസ്വശകരേത്തിക്കുന്നതന്.   അതന്  ഏതന്

വത്തികസന രേസംഗസം എടുതരാലസം,  ഇവത്തിടടെ  ശശ.  എസം.  വത്തിന്ടസനന് പറഞ, ഹെത്തില്

ടടഹെരവ  എവത്തിടടെടയന്നന്;  3500  രകരാടെത്തി  രൂപയടടെ  ഭരേണരാനുമേതത്തി  ടകരാടുതന്

കരാസര്രഗരാഡന്  ടതരാട്ടന്  എത്ര  റശച്ചുകള്,  ശശ.  ടക.  സത്തി.  രജേരാസഫന്  ഇവത്തിടടെ

ഉണരലരാ;  അരദ്ദേഹെതത്തിടന  മേണ്ഡലേതത്തില്  എവത്തിടടെടയരാടക  പണത്തി

തുടെങ്ങത്തിടയന്നന്  അരദ്ദേഹെസം പറയടട്ട;  അരദ്ദേഹെസം പത്രതത്തില് പരേസദ്ധ്യസം ടകരാടുതന്

രബരാര്ഡന് വച ആളരാണന്.  

ശശ  .    എസം  .    വത്തിന്ടസനന്:  സര്,  നരാലവര്ഷസംടകരാണന്  എത്ര  കത്തിരലേരാമേശറര്

ഹെത്തില്  ടടഹെരവ  നത്തിങ്ങള്കന്  ഉണരാകരാന്  കഴത്തിഞ;  510  കത്തിരലേരാമേശററത്തിടന
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തശരേരദശ ടടഹെരവ എത്ര കത്തിരലേരാമേശറര് പണത്തിതു?

ശശ  .    രേരാജു  എബഹെരാസം:  സര്,  ഇന്നടലേ വന്ന കണകനുസരേത്തിചന്,  പുനലൂര്

മുതല്  ടപരാന്കുന്നസം  വടരേയളള  റശചടെകസം  212  കത്തിരലേരാമേശററത്തിടന  നത്തിര്മ്മരാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  മേലേരയരാരേ  ടടഹെരവയത്തില്  തുടെങ്ങത്തി.  പരേത്തിപരാവനമേരായ

നത്തിയമേസഭയത്തില് നമ്മള് അബദ്ധങ്ങള് വത്തിളമരുതന്. തശരേരദശ ടടഹെരവ ആലേപ്പുഴ

വഴത്തി കടെന്നുരപരാകണസം. എത്ര മേരനരാഹെരേമേരായത്തിട്ടരാണന് ആ തശരേരദശ ടടഹെരവയടടെ

ടടഫഓവര് കടെന്നു രപരാകുന്നതന്.   ശശ.  എസം.  വത്തിന്ടസനന്  അടെകസം നത്തിങ്ങളുടടെ

രനതരാകന്മേരാരേടെകസം,  നത്തിങ്ങള്  ടനഗറശവരായത്തി  ചത്തിന്തെത്തിക്കുന്നു.   നത്തിങ്ങള്

രകരേളതത്തിനുരവണത്തി  ചത്തിന്തെത്തികണസം.   കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷകരാലേസം  നത്തിങ്ങള്

ഏടതങത്തിലസം നല കരാരേദ്ധ്യങ്ങള് ടചയ്തത്തിട്ടുടണങത്തില് അതന് നല കരാരേദ്ധ്യങ്ങളരാടണന്നന്

പറയരാന്  ഞങ്ങള്  ആര്ജവമുളളവരേരാണന്.  പടക  നത്തിങ്ങള്  എന്തു  ടചയ;

ഞങ്ങള്  എന്തു  പറയണസം?  നത്തിങ്ങള്  കരാരുണദ്ധ്യ  ടബനവലേനന്  ഫണന്  തുടെങ്ങത്തി.

ഞങ്ങളതന് അസംഗശകരേത്തിക്കുന്നു.  നത്തിങ്ങള് ഒരു കരാരേദ്ധ്യസം ഒഴത്തിചന് ബരാകത്തി ഏടതങത്തിലസം

കരാരേദ്ധ്യതത്തില് ഒരു ടചറുവത്തിരേല് അനകത്തിരയരാ;  ഏതു കരാരേദ്ധ്യതത്തിലേരാണന്;  നത്തിങ്ങള്

അവകരാശടപ്പെടുന്നതന്  വത്തിഴത്തിഞ്ഞസം,  ശശ.  വത്തി.  എസന്.  അച്ചുതരാനനന്
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മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തിരേത്തിക്കുരമരാള്,   അന്നന് രകന്ദ്രതത്തില് രപ്രരാജേകന് സമേര്പ്പെത്തിചരപ്പെരാള്

ടടചനശസന്  കമനത്തി  ടടെണര് കസ്വരാട്ടന്  ടചയടവന്നന്  പറഞ്ഞന്  നത്തിങ്ങളരല രപരായത്തി

അതന്  അട്ടത്തിമേറത്തിചതന്?   നത്തിങ്ങള്  രകരേളതത്തില്  പ്രതത്തിക്കൂട്ടത്തിലേരാണന്.  എറണരാകുളസം

ടമേരടരായടടെ കരാരേദ്ധ്യതത്തില് അന്നടത ഗവണ്ടമേനന്  50  രകരാടെത്തി രൂപ രനരാര്തന്

രമേല്പ്പെരാലേതത്തിനന്  നശകത്തിവചന്  തുടെങ്ങത്തിവച  ഒരു  പദ്ധതത്തി,  രകന്ദ്രതത്തില്  രപരായത്തി

നത്തിങ്ങള്  അട്ടത്തിമേറത്തിച്ചു.   രനതരാകനരാരുടടെ  രപടരേരാന്നുസം  ഞരാന്  പറയന്നത്തില.

ഇവത്തിടടെ  ടക-രഫരാണ്  വന്നു,  നത്തിങ്ങളുടടെ  സമേശപനടമേന്തെരാണന്?   ടക-രഫരാണ്

രവണരാ എന്നരല നത്തിങ്ങളുടടെ സമേശപനസം. ആ ടക-രഫരാണ് വന്നുകഴത്തിഞ്ഞരാല് ഒരു

മേരാസസം  23,000 രകരാടെത്തി രൂപ നഷടപ്പെടുന്ന ഇവത്തിടുടത ചത്തിലേ കമനത്തികള് ഉണന്.

ആ കമനത്തികളുടടെ വക്തരാകളരായത്തി നത്തിങ്ങള് വരാദസം ഉയര്തത്തി, ടചറത്തിയ കരാരേദ്ധ്യമേല.

20 ലേകസം പരാവങ്ങള്കന് സദൗജേനദ്ധ്യമേരായത്തി ഓണ്ടടലേന് വത്തിദദ്ധ്യരാഭദ്ധ്യരാസതത്തിനടെകസം

ബത്തി.പത്തി.എല്.  കുടുസംബങ്ങള്കന്  സദൗജേനദ്ധ്യമേരായത്തി  ഇനര്ടനറന്  ഡരാറ

ടകരാടുക്കുന്നതരാണന് ടക-രഫരാണ്.  ബരാകത്തിയളളവര്കന് പകുതത്തി വത്തിലേയ്ക്കുസം,  അതന്

ടടഹെസശഡരാണന്.   അതത്തിടന സശഡന്  5-ജേത്തി  ആണന്.   ഡത്തിസസംബര് മേരാസതത്തില്

കമ്മശഷന് ടചയ്യരാനത്തിരുന്നു. ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന് പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിക്കുന്നതത്തിനു മുന്പന്  ഞങ്ങള്
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അതന് കമ്മശഷന് ടചയ്യുസം.  ഇനര്ടനറന് ഡരാറ നല്കുന്ന ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ ആദദ്ധ്യടത

രസറരായത്തി രകരേളസം മേരാറുരമരാള് നത്തിങ്ങള് അതത്തിടനതത്തിടരേ പ്രതത്തിരഷധമുയര്ത്തുന്നു.

ആര്ക്കുരവണത്തി?  ഏതന് കമനത്തിയരാണന് നത്തിങ്ങടള വത്തിലേയ്ടകടുതതന്?  അതരാണന്

ഇദൗ  നത്തിയമേസഭയത്തില്  നത്തിങ്ങള്  പറരയണതന്.  ഏതന്  കമനത്തിക്കുരവണത്തിയരാണന്

നത്തിങ്ങള്  വരാദത്തിക്കുന്നതന്?   നത്തിങ്ങള്  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയരല  രവണതന്.  അതരാണന്

നത്തിങ്ങള് ടനഗറശവരായത്തി രകരേളതത്തിടന വത്തികസനടത കരാണുന്നുടവന്നന് ഞങ്ങള്

പറഞ്ഞതന്.   ടക-ടറയത്തില്, അതത്തിടനതത്തിടരേ  പ്രരാരദശത്തികമേരായത്തി  കടെന്നുവന്നരാല്

ഞങ്ങള്  കരാണത്തികരാസം  പലേ  സലേങ്ങളത്തിലസം  നത്തിരേതത്തി  രബരാര്ഡന്

വചത്തിരേത്തിക്കുകയരാണന്.  ടക-ടറയത്തില്, 5  മേണത്തിക്കൂര് ടകരാണന് കരാസര്രഗരാഡുനത്തിന്നുസം

തത്തിരുവനന്തെപുരേടതത്തുന്ന  ഒരു  ടറയത്തില്പരാത  നത്തിര്മ്മത്തികരാന്  തുടെങരമരാള്

അതന്  നലതരാടണന്നന്  പറരയണതരല;   നത്തിങ്ങള്  ടചയ്ത  ഏടതങത്തിലസം  നല

കരാരേദ്ധ്യങ്ങള്  ഞങ്ങള്  നലതടലന്നു  പറരഞ്ഞരാ;  ഞങ്ങള്  അഴത്തിമേതത്തി

ചൂണത്തികരാട്ടത്തിയത്തിട്ടുണന്,  അഴത്തിമേതത്തി  ഞങ്ങള്  വശണ്ടുസം  ചൂണത്തികരാട്ടുസം.   നത്തിങ്ങളുടടെ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  എന്തെരായത്തിരുന്നു?   'അഴത്തിമേതത്തിടകതത്തിടരേ  ഒരു

രവരാട്ടന്'  പറഞ്ഞന്  വരായത്തില്  നരാകത്തിടുന്നതത്തിനന്  മുന്പന്  തടന്ന  ഒരു  പ്രധരാന
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എസം.എല്.എ.  അകതരായത്തി,  അഴത്തിയത്തിലേരായത്തി,  അഴത്തിമേതത്തിടകതത്തിടരേയളള  രവരാട്ടന്

എന്ന  മുദരാവരാകദ്ധ്യസം  ടകരാണന്  നത്തിങ്ങള്  ഓടെത്തിയ  വഴത്തികന്  പുലേന്ല്ല്  കത്തിളത്തിര്തത്തിട്ടത്തില.

ഇന്നടലേയസം  ഇന്നുസം  ഇവത്തിടടെ  നടെന്ന  ചര്ചകളത്തില്,  എവത്തിരടെയരാണന്  നത്തിങ്ങള്

രപരാകുന്നതന്; നത്തിങ്ങള് സസ്വയസം വത്തിലേയത്തിരുതണസം. രകരേളതത്തിടന വത്തികസനതത്തില്

എന്തുപങരാണന്  ഇവത്തിടടെ  സസംഭരാവനയരായത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുളളടതന്നന്  നത്തിങ്ങള്

ഓര്കണസം.   അതരാണന്  ഏറവസം  പ്രധരാനടപ്പെട്ട  പ്രശസം.   ആ  സരാനതരാണന്

ഇവത്തിടടെ  ഇടെതുപക  ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യമുന്നണത്തി  അതത്തിഗസംഭശരേമേരായ  പദ്ധതത്തികള്...

നത്തിങ്ങള് എന്തെരാണന് ഇവത്തിടടെ പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിചതന്;  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട പ്രതത്തിപകരനതരാവന്

എന്തെരാണന്  പറഞ്ഞതന്;  ഞങ്ങള്  അധത്തികരാരേതത്തില്  വന്നരാല്  രകരേള  ബരാങന്

പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുസം.  ഒരു  പ്രതത്തിപകരനതരാവത്തിനന്  പറയരാന്  ടകരാളളരാവന്ന

കരാരേദ്ധ്യമേരാരണരാ?   രകരേള  ബരാങന്  രൂപശകരേത്തിക്കുന്ന  ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ  ആദദ്ധ്യടത

രസറരാണന്.   ഒരു  ബരാങന്  ഒരു  രസറത്തിനന്  സസ്വന്തെസം.   ഒരു  സസംസരാനതത്തിനന്

സസ്വന്തെമേരായത്തി ഒരു ബരാങന് ഇന്തെദ്ധ്യയത്തിടലേ ആദദ്ധ്യടത കരാരേദ്ധ്യമേരാണന്.  അങ്ങടനടയരാരു

നല  കരാരേദ്ധ്യസം  ടചയ്തരപ്പെരാള്  നത്തിങ്ങള്  എന്തെരാണന്  പറഞ്ഞതന്;   ഞങ്ങള്

അധത്തികരാരേതത്തില്  വന്നരാല്  രകരേള  ബരാങന്  പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുസം.   ജേനങ്ങടളടുത
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സമേശപനടമേന്തെരാണന്; ജേനങ്ങള് നത്തിങ്ങടള ടചവത്തിക്കു പത്തിടെത്തിചന് അറബത്തികടെലേത്തിരലേകന്

എറത്തിഞ.  ടടലേഫന്  മേത്തിഷന്  പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുടമേന്നന്  ആരേരാണന്  പറഞ്ഞതന്;

ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനന്   ശശ.  മുലപ്പെള്ളത്തി  രേരാമേചന്ദ്രന്.   അതന്  പറയരാന്

ടകരാളളരാരമേരാ,  ഇനത്തിടയങത്തിലസം നത്തിങ്ങള്  മേരാപ്പു പറയണസം.   നത്തിങ്ങള് വശരേവരാദസം

മുഴകത്തിയരലരാ;   കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനന്  പ്ലൈരാന്ഫണന്,  രനരാണ്പ്ലൈരാന്  ഫണന്

നശകത്തിവച്ചുടകരാണന്  എത്ര  വശടുകള്  പണത്തിതു;  പത്തി.എസം.എ.ടടവ.  പദ്ധതത്തിയത്തില്

വശടുകള്  പണത്തിതതലരാടത,  രകന്ദ്രതത്തില്  നത്തിന്നുളള  ടടപസ  കത്തിട്ടത്തി  വശടെന്

പണത്തിതതലരാടത,  രസറന്  പ്ലൈരാന്  ഉപരയരാഗത്തിചന്,  രസറത്തിനന്  ഒരു  പദ്ധതത്തിയരണരാ?

ശശ.  വത്തി.  എസന്.  അച്ചുതരാനനടന  സമേയടത  ഇ.എസം.എസന്.  ഭവന  പദ്ധതത്തി

നത്തിങ്ങള്  അഴത്തിടചടുതന്  കുപ്പെയത്തിടലേറത്തിഞ.  നത്തിങ്ങള്കന്  രസറത്തിടനരാരു

പദ്ധതത്തിയരണരാ?  ഇല.  ഇവത്തിടടെ  രസറത്തിടന  പദ്ധതത്തിയരാണന്.  രസറത്തിടന  പദ്ധതത്തി

ഉപരയരാഗത്തിച്ചുടകരാണന്  ഇവത്തിടടെ  ടടലേഫന്  മേത്തിഷന് ടകരാണ്ടുവന്നന്  രചരാര്ന്നന്  ഒലേത്തിചന്

വശടെത്തിലരാടത കത്തിടെക്കുന്ന പരാവങ്ങള്കന്  ഒരു ജേശവത്തിതമുണരാകത്തിടകരാടുകരാന് ഇദൗ

ഗവണ്ടമേനന്  രനരാക്കുരമരാള്  നത്തിങ്ങടളടുത  സമേശപനടമേന്തെരാണന്?  തത്തികച്ചുസം

ടനഗറശവരായ സമേശപനസം. ഞങ്ങള് 8 ലേകസം ആളുകള്കന് വശടുടകരാടുകരാന് പ്ലൈരാന്
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ടചയ്യുകയരാണന്.  അതത്തില് 4  ലേകസം ആളുകളുടടെ അരപക സസ്വശകരേത്തിച്ചു. 4  ലേകസം

ആളുകളുടടെ  രപ്രരാസസത്തിസംഗന്  അന്തെത്തിമേഘട്ടതത്തിരലേകന്  രപരാകുകയരാണന്.   ആ  4

ലേകസം ആളുകള്കന് നത്തിങ്ങള് വശടുകള് ടകരാടുക്കുകയത്തില, ഞങ്ങള് തടന്ന വശടുകള്

ടകരാടുക്കുസം,  അടുത  ഗവണ്ടമേനന്  അധത്തികരാരേതത്തില്  വരുരമരാള്  ഒട്ടുസം

സസംശയത്തിരകണ.  

ശശ  .    പത്തി  .    ടെത്തി  .    രതരാമേസന്  : സര്,  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട ടമേമര് വളടരേ ധരാര്മ്മത്തിക

രരേരാഷസം ടകരാണന് സസംസരാരേത്തിക്കുരമരാള്...അങ്ങന് സസംസരാരേസം തുടെങന്നതത്തിനന് അലസം

മുന്പന്  ഞരാന്  പുറരതകന്  രപരായരപ്പെരാള്  ടെത്തി.വത്തി.യത്തില്  കണ  ഒരു  വരാര്ത

ശരേത്തിയരാരണരാ എന്നറത്തിയരാനരാണന് രചരാദത്തിക്കുന്നതന്. അങ്ങന് പതനസംതത്തിട്ടയത്തിടലേ ഒരു

പ്രമുഖ സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതരാവരാണരലരാ;  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതരാകളുടടെ

ഭശഷണത്തിമൂലേസം  ഒരു  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതരാവന്  അവത്തിടടെ  ആത്മഹെതദ്ധ്യ

ടചയടവന്ന  ഭരാരേദ്ധ്യയടടെ  പ്രസ്തരാവന  ഏഷദ്ധ്യരാടനറന്  ചരാനലേത്തില്  എഴുതത്തി

കരാണത്തിച്ചുടകരാണത്തിരേത്തിക്കുന്നു,  എടന്തെങത്തിലസം പറയരാനുരണരാ;

ശശ  .    രേരാജു  എബഹെരാസം:  സര്,  ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.  രതരാമേസന്  കഴത്തിഞ്ഞ  10

മേരാസകരാലേസം  നത്തിങ്ങള്  ഈ  നരാട്ടത്തില്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളള  വരാദഗതത്തികളുസം,
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അപവരാദപ്രചരേണങ്ങളുസം,   പ്രസസംഗങ്ങളുസം,  രസറ്റുടമേന്റുകളുസം,  രേരാവത്തിരലേയസം

ടടവകത്തിട്ടുമുളള  പത്രസരമ്മളനങ്ങളുസം  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  പരേമേ

പുച്ഛരതരാടുകൂടെത്തി  തളളത്തികളഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.   നത്തിങ്ങളുടടെ  ഇദൗ  വരാര്തയന്  ഒരു

ദത്തിവസടത ആയരസ ഉണരാകുകയളള.  നത്തിങ്ങള് രപടെത്തിരകണ, ഒരു ദത്തിവസടത

ആയരസ ഉണരാകുകയളള.  കരാരേണസം ഇന്നന്  രകരേളതത്തിടലേ ജേനങ്ങള് നത്തിങ്ങടള

വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന്നത്തില,  അതരാണന്  പ്രശസം.  എനത്തികന്  സഹെതരാപമുണന്.  ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.

രതരാമേസന് എടന നല രസ്നേഹെത്തിതനരാണന്.  നത്തിങ്ങള് നടെത്തുന്ന ഇദൗ പ്രസ്തരാവനകടള

രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന്നത്തില.   പ്രതത്തിപകരനതരാവന്  നടെത്തുന്ന

പ്രസ്തരാവനകടള  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന്നുരണരാ;  മുന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  നടെത്തുന്നതുരണരാ;

ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനന്  നടെത്തുന്നതുരണരാ;  നത്തിങ്ങള്  നടെത്തുന്ന

പ്രസ്തരാവനകള് രകരേളതത്തിടലേ ജേനങ്ങള് വത്തിശസ്വരാസതത്തില് എടുക്കുന്നത്തില,  രകരേളസം

മേരാറുകയരാണന്.   അമതുവര്ഷസം  മുമത്തില്  കണ്ടുടകരാണ്ടുള്ള  രകരേളടതയരാണന്

ഇവത്തിടുടത  ജേനങ്ങള്  പ്രതശകത്തിക്കുന്നതന്.   ഇവത്തിടടെയള്ളവര്  മേരാത്രമേല,

രകരേളതത്തിനന് പുറത്തുസം വത്തിരദശങ്ങളത്തിലമുള്ള ജേനങ്ങളരാടക പ്രതശകരയരാടടെയരാണന്

നടമ്മ  രനരാകത്തികരാണുന്നതന്.  രലേരാക  രകരേളസഭ  നടെന്നതത്തിടന  എത്ര
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പരേമേപുച്ഛരതരാടടെയരാണന്  നത്തിങ്ങള്  കണതന്!  ഇവത്തിടടെ  കരസരേ  പണത്തിതത്തിരല,

കരാര്പ്പെറന്  വരാങ്ങത്തിചത്തിരല,  ബരാഗന്  വരാങ്ങത്തിചത്തിരല  എടന്നലരാസം  പറഞ്ഞന്  എത്ര

രമേരാശടപ്പെട്ട രൂപതത്തിലേരാണന്  രലേരാക രകരേളസഭടയ അപമേരാനത്തികരാന് ശമേത്തിചതന്.

രലേരാകതത്തിടന വത്തിവത്തിധ ഭരാഗങ്ങളത്തിലള്ള മേലേയരാളത്തികള്കന് ഒരുമേത്തിച്ചുരചരേരാനുള്ള ഒരു

പ്ലൈരാറന്രഫരാസം  ഉണരാകത്തിടകരാടുകരാന്  രകരേളതത്തില്  സവ  പത്തിണറരായത്തി വത്തിജേയടന

രനതൃതസ്വതത്തില്  കഴത്തിഞടവന്നന്  പറയന്നതരല  ഏറവസം  അഭത്തിമേരാനകരേമേരായ

കരാരേദ്ധ്യസം,  നത്തിങ്ങള്   അതത്തിടന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയരല  ടചരയ്യണതന്?  നത്തിങ്ങള്

വന്നത്തിടലങത്തിലസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഒ.ടഎ.സത്തി.സത്തി.  (Overseas  Indian  Cultural

Congress)  രനതരാകനരാര്  അവത്തിടടെ  വന്നു.   അവര്  നടെതത്തിയ  പ്രസസംഗസം

എന്തെരായത്തിരുന്നു?  ശശ.  പത്തിണറരായത്തി വത്തിജേയടന ഞങ്ങള് ആദരേത്തിക്കുന്നു,  ഞങ്ങള്

ഇന്തെദ്ധ്യന്  നരാഷണല്  രകരാണ്ഗസുകരാരേടണങത്തിലസം  അരദ്ദേഹെവസം  സര്കരാരുസം

നടെതത്തിയ  ഇദൗ  പ്രവര്തനങ്ങടള   അഭത്തിനനത്തിക്കുന്നുടവന്നരാണന്  നത്തിങ്ങളുടടെ

ഒ.ടഎ.സത്തി.സത്തി.  രനതരാകനരാര്  ആ  പ്ലൈരാറന്രഫരാമേത്തില്  വന്നന്  പരേസദ്ധ്യമേരായത്തി
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പറഞ്ഞതന്.    അതരാണന്  നത്തിങ്ങള്  കരാരണണതന്,  ഇതരേസം  കരാരേദ്ധ്യങ്ങടളലരാസം

കരാണണസം.  ഇടതലരാസം  പറയന്നതന്  ഞങ്ങള്  മേരാത്രമേല.  നരാഷണല്  ടടഹെരവ

സസംബനത്തിച  ചര്ചയന്  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി  ഡല്ഹെത്തിയത്തില്  ടചന്നരപ്പെരാള്

രകന്ദ്രതത്തിടലേ ഉപരേത്തിഗതരാഗത വകുപ്പുമേനത്തി ശശ.  നത്തിതത്തിന് ഗഡ്കരേത്തി പറഞ്ഞതന്,

ഇദൗ  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിടയ  ഇനത്തിയസം  ഡല്ഹെത്തികന്  നടെതരുടതന്നരാണന്.

ശശ.  ഉമ്മന്ചരാണത്തി സര്കരാരേത്തിടന കരാലേതന് ഉരപകത്തിച നരാഷണല് ടടഹെരവ

വത്തികസനതത്തിനരായത്തി  5-ാതവണയരാണന്  രകരേളതത്തിടന  മുഖദ്ധ്യമേനത്തി

ഡല്ഹെത്തിയത്തിടലേതത്തിയതന്.  ശശ.  നത്തിതത്തിന് ഗഡ്കരേത്തി,  ശശ.  പത്തിണറരായത്തി വത്തിജേയടന

മുമത്തില്വച്ചുതടന്ന ഫയല് വരുതത്തി ഒപ്പെത്തിട്ടു.  പ്രത്തിയമുള്ളവരരേ, എന്.എചന് -ടന  ആ

7  പ്രവൃതത്തികള്  ഉദ്ഘരാടെനസം  ടചയ്യരാന്  വന്ന  രവദത്തിയത്തില്  ശശ.  പത്തിണറരായത്തി

വത്തിജേയടന  മുമത്തില്വന്നുടകരാണന്  അരദ്ദേഹെസം  പറഞ്ഞതന്,  'നനത്തി  മേത്തി.  വത്തിജേയന്,

നത്തിങ്ങളത്തിലരായത്തിരുടന്നങത്തില്  ഇദൗ  രപ്രരാജേകന്  നടെപ്പെരാകത്തിലരായത്തിരുന്നു  '  എന്നരാണന്.

രകരേളസം  മേരാറുകയരാണന്.   രേണ്ടുവരേത്തി  പരാതയത്തില്  നത്തിന്നുസം  മൂന്നുവരേത്തിയത്തിരലേയ്ക്കുസം
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ആറുവരേത്തിയത്തിരലേയ്ക്കുസം രകരേളസം മേരാരറരണ, നത്തിങ്ങളുടടെ മുമത്തില് വന്ന ഫയലേരായത്തിരുന്നു,

എരന്തെ അന്നതന്   മേരാറത്തി  വച്ചു?  കുറചന്  ടകട്ടത്തിടെയടെമേകളുസം  വസ്തുവടെമേകളുസം  മുമത്തില്

വന്നരപ്പെരാള് നത്തിങ്ങള് പറഞ്ഞതന് അവരുടടെ രവരാട്ടരാണന് ഞങ്ങളുടടെ മുഖദ്ധ്യവത്തിഷയസം

എന്നരാണന്.   രവരാട്ടുരവണസം,  എന്നരാല് രവരാട്ടന്  മേരാത്രമേല മുഖദ്ധ്യസം,  ഇദൗ രകരേളമേരാണന്

വലതന്  എന്നരാണന്  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതന്.  അങ്ങടന  രകരേളമേരാണന്  വലതന്

എന്നുകണ്ടുടകരാണരാണന്  ഞങ്ങള്  ഇദൗ  പ്രവര്തനങ്ങളുമേരായത്തി

മുരമരാട്ടുരപരാകുന്നതന്.  ആ  കരാരേദ്ധ്യതത്തില്  നത്തിങ്ങള്കന്  ഒരു  സസംശയവസം  രവണ.

ഇടതരാന്നുസം എന്.എചന്-ടന കരാരേദ്ധ്യതത്തില് മേരാത്രമേല നടെന്നതന്,  ടഗയത്തില് ടടപപ്പെന്

ടടലേനത്തിടനതത്തിടരേ  അതന്  മുടെകരാനരായത്തി,   നത്തിങ്ങള്  എത്രരയരാ  പടെഹെ  കരാഹെള

ധസ്വനത്തികള്  മുഴകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ആ  പദ്ധതത്തി  നത്തിങ്ങള്  ഉരപകത്തിച്ചു  രപരായതരല?

നത്തിങ്ങള് ഒഴത്തിവരാകത്തിയത്തിട്ടു രപരായതരാടണന്നന് രനരേടത ഇവത്തിടടെ പറഞ്ഞതത്തിനരാല്

ഞരാന് അകരാരേദ്ധ്യസം പരേരാമേര്ശത്തിക്കുന്നത്തില.  ആ പദ്ധതത്തി ഒരു രബരാസംബരാടണന്നുസം 48

മേണത്തിക്കൂറത്തിനുള്ളത്തില് നത്തിങ്ങള് രകരേളസം വത്തിട്ടുരപരായത്തിടലങത്തില് ഞങ്ങളുടടെ യഥരാര്ത്ഥ
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മുഖസം  കരാണത്തിച്ചുതരേരാടമേന്നന്  പ്രസസംഗതത്തില്  പറഞ്ഞതന്  യതന്  ലേശഗന്  രനതരാവന്

ശശ.  ഫത്തിരറരാസരാണന്.  48  മേണത്തിക്കൂറത്തിനുള്ളത്തില്തടന്ന  അവര്  രപരായത്തി.  പരക

ശശ.  പത്തിണറരായത്തി  വത്തിജേയന്  മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയരായത്തി  അവരരേരാധരമേറ്റുടവന്നന്

അറത്തിഞ്ഞരപ്പെരാള് അവര് മേടെങ്ങത്തി വന്നു.  അതുമേരാത്രമേല,  മേത്തി.  പത്തിണറരായത്തി വത്തിജേയന്

പ്രസസംഗത്തിക്കുരമരാള്  ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ  പ്രധരാനമേനത്തി  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേരാദത്തി

ടടകയടെത്തിക്കുന്ന വരാര്ത പത്രങ്ങളുടടെടയരാടക മുന്രപജേത്തില് നത്തിങ്ങള് കണത്തിരല.

രേണന് രസറ്റുകള് മേരാത്രമേല,  ദകത്തിണ രകരേളസം മുഴുവനുമുള്ള പദ്ധതത്തിയരാണന്.  പ്രത്തിയ

രസ്നേഹെത്തിതരാ,  ശശ.  നരരേന്ദ്ര രമേരാദത്തി  ഇന്തെദ്ധ്യയടടെ പ്രധരാനമേനത്തിയരാടണന്നന് നത്തിങ്ങള്

മേനസത്തിലേരാകണസം.   എടന  ടകരാചത്തി  രകരാര്പ്പെരറഷനത്തില്  ബത്തി.ടജേ.പത്തി.യമേരായത്തി

ഉണരാകത്തിയ  ധരാരേണ  എറണരാകുളടത  ബഹുമേരാനടപ്പെട്ട  രനതരാകനരാര്

മേറന്നുരപരാകരുതന്,  ഞരാന്  അതത്തിരലേയ്ടകരാന്നുസം  രപരാകുന്നത്തില.  ഞങ്ങടള

സസംബനത്തിചത്തിടെരതരാളസം ഓരരേരാ വകുപ്പുസം മേത്തിന്നത്തിതത്തിളങകയരാടണന്ന കരാരേദ്ധ്യതത്തില്

യരാടതരാരു സസംശയവസം  രവണ.  ഞങ്ങള് ഇവത്തിടടെ  ശശനരാരേരായണ ഗുരുരദവടന
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രപരേത്തില്  ഒരു  സര്വ്വകലേരാശരാലേ  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങള്കന്  ആരലേരാചത്തികരാന്

കഴത്തിയന്ന കരാരേദ്ധ്യമേരാരണരാ?   ശശനരാരേരായണ ഗുരുരദവടനന്ന ആ വത്തിശസ്വപദൗരേടന

രലേരാകടമേങമുള്ള  സമേരാധരാന  രപ്രമേത്തികളുസം  മേതസദൗഹെരാര്ദ്ദേതത്തിനുരവണത്തി

ആഗഹെത്തിക്കുന്ന  ആളുകളുസം   ആദരേത്തിക്കുകയരാണന്.  അവരരേരാടെന്  ടഎകദ്ധ്യദരാര്ഢദ്ധ്യസം

പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച്ചുടകരാണന്  ശശനരാരേരായണ  ഗുരുരദവടന  രപരേത്തിലള്ള  ഒരു

സര്വ്വകലേരാശരാലേ  രകരേളതത്തില്  ആരേസംഭത്തിച്ചുടകരാണന്  നമ്മുടടെ  മേരതതരേതസ്വതത്തിനന്

ഒരു പുതത്തിയ മുഖസം കരാണത്തിച്ചുടകരാടുകരാന് മുരന്നരാട്ടു വന്നു.  ഇതത്തില് മേരാത്രസം ഒതുങ്ങത്തി

നത്തില്ക്കുന്നത്തില, ശബരേത്തിമേലേ വത്തിമേരാനതരാവളസം ടകരാണ്ടുവരേത്തികയരാണന്. രകരേളതത്തിടലേ

അഞരാമേടത  ഇനര്നരാഷണല്  എയര്രപരാര്ട്ടത്തിടന  നടെപടെത്തികള്

ആരേസംഭത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  കണ്ണൂര് എയര്രപരാര്ട്ടത്തിടന തലേവന് ശശ.  തുളസശദരാസത്തിടന

ടസഷദ്ധ്യല്  ഓഫശസര്  ആയത്തി  നത്തിയമേത്തിച്ചുടകരാണന്  അതത്തിടന  പ്രവര്തനങ്ങള്

തുടെങ്ങത്തി  വചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  നത്തിങ്ങള്കറത്തിയരാവന്നതുരപരാടലേ  കണ്ണൂര്

വത്തിമേരാനതരാവളതത്തിടന ഭൂമേത്തിരയടറടുകല് അടെകമുള്ള എലരാ നടെപടെത്തികളുസം  സവ

ഇ. ടക. നരായനരാരുടടെ കരാലേഘട്ടതത്തില് തുടെങ്ങത്തിവചതരാണന്, ഇദൗ സര്കരാര് അതന്

പൂര്തത്തിയരാകത്തി.   പ്രത്തിയമുള്ളവരരേ,  ഇതരാ  അഞരാമേടത  വത്തിമേരാനതരാവളസം
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യരാഥരാര്ത്ഥദ്ധ്യമേരാകുന്നു.  നരാലേരാമേടത  വത്തിമേരാനതരാവളവസം  അഞരാമേടത

വത്തിമേരാനതരാവളവസം  ഇടെതുപകതത്തിടന  ടതരാപ്പെത്തിയത്തിടലേ  തൂവലേരായത്തി  മേരാറരാന്

രപരാകുകയരാണന്.   നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ  അങമേരാലേത്തി-എരുരമേലേത്തി  ശബരേത്തി  ടറയത്തില്

നത്തിര്മ്മരാണതത്തിനരായള്ള  പകുതത്തി  ഫണരായത്തി   ഏകരദശസം   1500  രകരാടെത്തി

രൂപരയരാളസം  എടുകരാടമേന്ന  തശരുമേരാനസം  മേനത്തിസഭരാരയരാഗസം  ഒദൗരദദ്ധ്യരാഗത്തികമേരായത്തി

തശരുമേരാനത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു. ആ മേരാറങ്ങള് നത്തിങ്ങള് കരാണണസം. നത്തിങ്ങളുടടെ സമേശപനസം

എന്തെരാണന്,  കഴത്തിഞ്ഞ  10  മേരാസകരാലേതത്തിനുള്ളത്തില്  ഞങ്ങളുടടെ  6

സരഹെരാദരേനരാടരേയരാണന്  നത്തിങ്ങള്  ടകരാതത്തിയരേത്തിഞ്ഞതന്.  രകരേളതത്തിടലേ  ടഎകദ്ധ്യ

ജേനരാധത്തിപതദ്ധ്യ  മുന്നണത്തിയടടെ  ടടകകള്  രേക്തപങത്തിലേമേരാടണന്നന്  രകരേളതത്തിടലേ

ജേനങ്ങള്  കരാണുന്നു.  ടവമരായടത  ആ  രേണ്ടു  ടചറുപ്പെകരാടരേ  എന്തെത്തിനരാണന്

നത്തിങ്ങള് ടവട്ടത്തിയരേത്തിഞ്ഞന് നടുരറരാഡത്തില് തള്ളത്തിയതന്?  അവരുടടെ രേക്തസം നത്തിങ്ങളുടടെ

ടടകകളത്തിലണന്, അതന് മേരായ്ചുകളയരാന് നത്തിങ്ങള്കന് സരാധത്തികത്തില.  ഇദൗ രകരേളടത

രചരാരേയത്തില്  മുകരാന്,  ഞങ്ങളുടടെ  പ്രവര്തകടരേ  ഇലരാതരാകത്തിടകരാണന്

മുരമരാട്ടുരപരാകരാന് നത്തിങ്ങള് എത്രരയരാ പരേത്തിശമേങ്ങള് നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്,  അതത്തിടന

ഒടുവത്തിലേടത  ഉ ദരാഹെരേണമേരാണന്  പരേരാജേയ  ഭശതത്തിയത്തിലേരായ  നത്തിങ്ങള്
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ഉപടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകള്  കഴത്തിഞ്ഞരപ്പെരാള്  ടടകകളത്തില്  വരാടളടുതതന്.

അങ്ങടനയള്ള  നത്തിങ്ങടള  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  അസംഗശകരേത്തികത്തിടലന്നതത്തില്

ഒരു  സസംശയവസം  രവണ.  രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  രേക്തദരാഹെത്തികളരായ

നത്തിങ്ങള്ടകതത്തിടരേ  അണത്തിനത്തിരേക്കുസം,  വത്തികസനതത്തിടനതത്തിടരേ  ശബമുയര്ത്തുന്ന,

ടടലേഫത്തിടന  പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുന്ന,  കുടുസംബശശടയ  ഇലരാതരാകരാന്  രനരാക്കുന്ന

നത്തിങ്ങള്ടകതത്തിടരേ അണത്തിനത്തിരേക്കുസം. പരാവങ്ങടള ടനരഞരാടു രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന് ഒരു

പട്ടത്തിണത്തികരാരേനുസം  രകരേളതത്തില്  ഉണരാകരുടതന്നന്  ഉടടചസ്തരേസം  പ്രഖദ്ധ്യരാപത്തിച

സര്കരാരേത്തിടന  കരേത്തിരതചന്  കരാണത്തികരാന്  നത്തിങ്ങള്  നടെത്തുന്ന  പരേത്തിശമേങ്ങള്

രകരേളതത്തിടലേ  ജേനങ്ങള്  പരേമേപുച്ഛരതരാടുകൂടെത്തി  വരുന്ന  നത്തിയമേസഭരാ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  അറബത്തികടെലേത്തിടന  ആഴങ്ങളത്തിരലേയന്  വലേത്തിടചറത്തിയസം  എന്നന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകരാണന്  ഇദൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത   ഞരാന്  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി

അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു.

  മേത്തി  .    ടചയര്മേരാന്:  ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ ഇരപ്പെരാള് പത്തിരേത്തിയന്നതുസം

നരാടള രേരാവത്തിടലേ 9 മേണത്തികന് വശണ്ടുസം സരമ്മളത്തിക്കുന്നതുമേരാണന്.

(2021  ജേനുവരേത്തി മേരാസസം  14-ാ തശയതത്തി വദ്ധ്യരാഴരാഴ്ച രേരാവത്തിടലേ  9.00  മേണത്തികന്
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വശണ്ടുസം സരമ്മളത്തിക്കുന്നതത്തിനരായത്തി സഭ ടടവകുരന്നരേസം 5.07 -നന്  പത്തിരേത്തിഞ.)

* * * * *


