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 ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തിരരേഖടപ്പെടുത്തുന
പ്രരമേയടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള ചര്ച്ച 

ശശ  .    പത്തി  .    ടക  .    ശശത്തി:  സര്,  ബഹുമേമാനന്യനമായ  എസന്.  ശര്മ

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.  രകരേളതത്തിടന

മേനസമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  നയപ്രഖന്യമാപന  പ്രസസംഗതത്തില

പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്.  പരക്ഷേ ആദന്യസംതടന ഒരു കമാരേന്യസം ചൂണത്തികമാണത്തിക്കുകയമാണന്.

ഇനന്  നത്തിയമേസഭയത്തില  വലമാത  വത്തിരരേമാധസം  തശര്ക്കുന  മേട്ടത്തിലമാണന്

ബഹുമേമാനന്യനമായ പത്തി.  ടെത്തി.  രതമാമേസത്തിടന പ്രകടെനമുണമായതന്. ഞമാന് ഒരുകമാരേന്യസം

മേമാത്രരമേ  ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നുള.  രകരേളതത്തിടന

ബഹുമേമാനന്യനമായ  ആദരേണശയനമായ  മുഖന്യമേനത്തിടയക്കുറത്തിടച്ചമാടക

നത്തിയമേസഭയ്ക്കകതന്  സസംസമാരേത്തിക്കുരമമാള്  വമാക്കുകള്  പ്രരയമാഗത്തിക്കുനതന്  നല

കരുതരലമാടുകൂടെത്തിയമായത്തിരേത്തികണസം,  വളടരേ  മേമാനന്യതരയമാടെന്

കൂടെത്തിയമായത്തിരേത്തികണടമേനന്  ഞമാന്  അഭന്യര്തത്തിക്കുകയമാണന്.  അതത്തിനമാവശന്യമേമായ

ബുദത്തി  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  രനതമാകനമാര്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്

ഉപരദശത്തിച്ചുടകമാടുക്കുടമേനന്  ഞമാന് പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുകയമാണന്.  കമാരേണസം,  സഖമാവന്

പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  ഞങ്ങളുടടെ  രനതമാകനമാടരേമാടക

ജശവത്തിക്കുനതന്  അവരുടടെ സസ്വനസം തടെത്തിയത്തില മേമാത്രമേല,  അരനകമായത്തിരേങ്ങളുടടെ
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ഹൃദയതത്തിലകൂടെത്തിയമാടണനന് മേനസത്തിലമാക്കുനതന് നലതമാടണനന് അറത്തിയത്തികമാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇഇൗ ഗവണ്ടമേനന് നമ്മുടടെ നമാടെത്തിടന ചരേത്തിത്രതത്തില ഒരു

മേഹമാത്ഭുതമേരല;  എടനലമാസം  പ്രതത്തിസനത്തികടളയമാണന്  നമ്മുടടെ  നമാടെന്

അഭത്തിമുഖശകരേത്തിച്ചതന്;  ഓഖത്തിയസം നത്തിപയസം രേണന്  പ്രളയങ്ങളുസം രകമാവത്തിഡന്  19-ഉസം

എലമാസം,  ഞമാന്  അടതമാന്നുസം  വത്തിശദശകരേത്തികമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.  ഇഇൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  ഒരു  പതര്ച്ചയമുണമായത്തില.  ഇഇൗ  പ്രതത്തിസനത്തികടള  നല

ഇചമാശകത്തിരയമാടടെ  മേറത്തികടെനത്തിരല?  രകരേളസം  വശണത്തില,  പതറത്തിയത്തില,  നമ്മുടടെ

സമദന് വന്യവസ്ഥയത്തില  വലത്തിയ  തകര്ച്ചയണമായത്തി.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

വരുമേമാനതത്തില  വലത്തിയ  കുറവുണമായത്തി.  എനമാലരപ്പെമാലസം  നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥമാനതന്  വത്തിശക്കുന  ഒരു  വയറുമുണമാകരുടതനന്  പ്രഖന്യമാപത്തിക്കുക

മേമാത്രമേല,  അതന്  യമാഥമാര്തന്യമേമാകത്തി  മേമാറ്റുകയസം  ടചയ.  ആളുകള്  പട്ടത്തിണത്തി

കത്തിടെകമാതത്തിരേത്തികമാന്രവണത്തി ഭക്ഷേന്യ കത്തിറ്റുകള്, കമമ്മ്യൂണത്തിറത്തി കത്തിച്ചണ്, ഇടതമാടക

രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്  നലകത്തിയതമാടണന്നുസം  പറഞന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ

ടവള്ളപൂശത്തി  കമാണത്തിക്കുന  നത്തിലപമാടെമാണന്  ഇവത്തിടടെ  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ചത്തില

അസംഗങ്ങള് പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്.  സമാമൂഹന്യരക്ഷേമേ ടപന്ഷന്,  ഒരു പ്രയമാസതത്തിലസം

ഒരു പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലസം പമാവടപ്പെട്ടവടന മേറനത്തില ഇഇൗ സര്കമാര്.  അതമാണന്
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രകരേളതത്തിടല  കമമ്മ്യൂണത്തിസ്റ്റുകമാരേടന  പ്രരതന്യകത.  അതമാണന്  ഇടെതുപക്ഷേ

രേമാഷശയതത്തിടന  പ്രരതന്യകത.  ഞങ്ങള്  രനമാക്കുനതന്  ഇഇൗ  സമൂഹതത്തിടല

ഏറവുസം  പമാവടപ്പെട്ട  മേനുഷന്യടനയസം  ദുര്ബലനമായ മേനുഷന്യടനയസം  ആണന്.  ആ

ദുര്ബലനുസം പമാവടപ്പെട്ടവനുമേമായ മേനുഷന്യടന ജശവത്തിതതത്തില അവനന് ലഭത്തിരകണ

നശതത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നുരണമാ;  അവനന്  നത്തിശ്ചയമേമായസം  ലഭത്തിരകണ  സമാമൂഹന്യമേമായ

നശതത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നുരണമാ  എന  അരനസ്വഷണമേമാണന്  ഞങ്ങള്

കമമ്മ്യൂണത്തിസ്റ്റുകമാരുടടെ/ഇടെതുപക്ഷേകമാരുടടെ  രേമാഷശയ  പ്രവര്തനസം.

ആയകമാലസംടകമാണന്  നമാലന്  പുതന്  കമാശന്  ഉണമാകമാനുള്ള  ഏര്പ്പെമാടടെമാന്നുസം

ഞങ്ങളുടടെ  കയത്തിലത്തില.  അതത്തിടനടയമാടക  അവകമാശത്തികള്  അപ്പുറത്തുണന്.

ഞമാനത്തിരപ്പെമാള്  അതന്  വത്തിശദശകരേത്തികമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.  മേരഞ്ചേശസ്വരേസം

എസം.എല.എ. വടരേ നശണ്ടുകത്തിടെക്കുന പട്ടത്തിക വത്തിശദശകരേത്തികമാന് ഞമാനത്തിരപ്പെമാള്

മുതത്തിരുനത്തില.  മേലയമാളത്തിയടടെ  മേനസന്,  വളടരേ  ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള  മേനസമാണന്.

അതുരപമാടല  നമാടെത്തിടന  വത്തികസനടത  സസംബനത്തിച്ചന്,  നമ്മുടടെ  നമാടെത്തിടന

വത്തിവത്തിധ  രമേഖലകളത്തിലള്ള  വത്തികമാസടത  സസംബനത്തിച്ചന്  വളടരേ

ഭമാവനമാപൂര്ണ്ണമേമായ  ഒരുപമാടെന്  കമാഴപ്പെമാടുകള്  മേലയമാളത്തിക്കുണന്.  നമാടെത്തിടന

വളര്ച്ചടയ സസംബനത്തിച്ചുള്ള മേലയമാളത്തിയടടെ ചത്തിറകുവത്തിരേത്തിച്ചന് പമായന ആ വലത്തിയ
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ആഗ്രഹങ്ങളുടടെ,  ആ  സസ്വപ്നങ്ങളുടടെ  കൂടടെ  ഓടെത്തിടയതമാന്രവണത്തിയള്ള

പരേത്തിശമേമേമായത്തിരുന്നു  കഴത്തിഞ  നമാലരേ  വര്ഷകമാലസം  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനന്

നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിയതന്.  ഏതന്  കത്തിഫ്ബത്തി;  എനന്  കത്തിഫ്ബത്തി  എനന്  രചമാദത്തിച്ച

ആളുകള്കന്  മേറുപടെത്തി  ഞങ്ങള്കന്  എണ്ണത്തിടയണ്ണത്തി  പറയമാനുണന്.

അറുപതത്തിനമായത്തിരേതത്തിലപ്പെരേസം  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ  ബൃഹതമായ  പദതത്തികള്

രകരേളതത്തില  നടെപ്പെമാക്കുകയമാണന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  സസ്വപ്നസം  കമാണമാന്

സമാധത്തിക്കുരമേമാ?  സസ്വനമേമായത്തി  വശടെത്തിലമാത  250000 രപര്കന്  ടടലഫന്

പദതത്തിയത്തില  വശടെന്.  പമാവടപ്പെട്ടവടന  കുട്ടത്തി  പഠത്തിക്കുന

ടപമാതുവത്തിദന്യമാലയങ്ങളത്തിടല  കമാസന്  മുറത്തികള്  ടടഹടടെകന്  ആകത്തിയ  ആദന്യ

സസംസ്ഥമാനമേമായത്തി  രകരേളസം  മേമാറത്തി.  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസരേസംഗതമാടകയണമായ

മേമാറങ്ങടളക്കുറത്തിടച്ചമാന്നുസം  ഞമാന്  പറയമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.  രനരേടത

ഉണമായത്തിരുന  അവസ്ഥ  എനമായത്തിരുന്നു?  ഇവത്തിടടെ  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരേത്തിക്കുന

കമാലതന്  ഇനന്യന്  യൂണത്തിയന്  മുസശസം  ലശഗത്തിടന  രനതമാകനമാടരേമാടക

മേനത്തിമേമാരേമായത്തിരുന  കമാലതന്  എസന്.എസന്.എല.സത്തി.  റത്തിസള്ട്ടന്  പുസ്തകസം

തൂകത്തിവത്തിറന്  കമാശന്  രപമാകറത്തിലമാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള കഥ,  അതത്തിടനമാടകയള്ള കഴത്തിവന്

പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ഒരുപമാടെന്  ആസ്ഥമാനവത്തിദസ്വമാനമാര്  ആ
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വകുപ്പെത്തിലണമായത്തിരുനത്തിരല;  ആ  അവസ്ഥയല  ഇനന്  രകരേളതത്തിലളളതന്.

അതുരപമാടലതടന  സര്കമാര്  ആശുപത്രത്തികള്  നലരൂപതത്തില  ടമേച്ചടപ്പെട്ടു.

രകരേളതത്തിടന  വന്യമാവസമായത്തിക  രമേഖലയത്തിലണമായത്തിട്ടുള്ള  കുതത്തിപ്പെന്  ആര്ക്കുസം

നത്തിരഷധത്തികമാനമാകത്തില.  നഷ്ടതത്തിലമായത്തിരുന  ഒരട്ടടറ  ടപമാതുരമേഖലമാ

സ്ഥമാപനങ്ങള്  ലമാഭതത്തിലമാകത്തി.  എനത്തിനന്  അധത്തികസം,  രകന്ദ്ര-ടപമാതുരമേഖലമാ

സ്ഥമാപനങ്ങടളരപ്പെമാലസം  സസ്വകമാരേന്യവലകരേത്തികമാന്  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന്  നശകസം

നടെത്തുരമമാള്  അതന്  സസ്വകമാരേന്യ  മുതലമാളത്തിമേമാര്കന്  വത്തിട്ടുടകമാടുകത്തിടലന

നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചുടകമാണന്  ഫലപ്രദമേമായത്തി  ഇടെടപടുന്നു  ഇഇൗ  സര്കമാര്.

ടടവദദ്യുതത്തി  രമേഖലയത്തില  ഏറവുസം  കൂടുതല  ഉണര്വുണമായ  കമാലമേരല;

പവര്കട്ടത്തിലമാത,  രലമാഡ്ടഷഡത്തിസംഗത്തിലമാത  നമാലരേവര്ഷമേമാണന്  പത്തിനത്തിട്ടതന്.

സഹകരേണ  രമേഖലയത്തില  രകരേള  ബമാങന്  യമാഥമാര്തന്യമേമായത്തി  മേമാറത്തി.

രകരേളതത്തിടല ഏറവുസം വലത്തിയ രേണമാമേടത ടഷഡമ്മ്യൂള്ഡന് ബമാങമായത്തി രകരേള

ബമാങന്  മേമാറത്തി.  ടപമാതുമേരേമാമേതന്  വകുപ്പെത്തില  വലത്തിയ  മേമാറങ്ങള്  ടകമാണ്ടുവന്നു.

ആധുനത്തിക സമാരങതത്തികവത്തിദന്യ ഉപരയമാഗടപ്പെടുതത്തി,  അനമാരേമാഷ നത്തിലവമാരേമുള്ള

രറമാഡുകളമായത്തി  നമ്മുടടെ  രറമാഡുകടള  മേമാറത്തി.  പട്ടത്തികജമാതത്തി  പട്ടത്തികവര്ഗ

വത്തികസനസം,  സമാസംസമാരേത്തികസം,  റവനമ്മ്യൂ,  കൃഷത്തി,  ജലവത്തിഭവസം  ഇഇൗ
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രമേഖലകളത്തിടലലമാസം  രകരേളതത്തിലണമായത്തിട്ടുള്ള  മുരനറസം  ആര്ക്കുസം

നത്തിസമാരേവലകരേത്തികമാനമാവത്തില.  ആഭന്യനരേ വകുപ്പെന്  പമാരടെ  മേമാറത്തി.  ജനസഇൗഹൃദ

രപമാലശസന്  എന  ആശയസം  യമാഥമാര്തന്യമേമാകത്തി.  പമാവടപ്പെട്ടവടന

ടനഞ്ചേത്തുകയറുന  രപമാലശസന്  രകരേളതത്തില  ഇരപ്പെമാഴത്തില.  അനമാവശന്യമേമായത്തി

രകരേളതത്തിടല  രപമാലശസന്  ആടരേയസം  തല്ലുനത്തില.  പരക്ഷേ  തലന്ല്ല്  വമാങ്ങത്തിരയ

അടെങ്ങൂ  എനന്  വമാശത്തിപത്തിടെത്തിക്കുന  ചത്തില  ആളുകളുണന്.  അവര്കന്

കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടുണമാകമാസം.  പണടത  സ്ഥത്തിതത്തി  അതല,  ഏതന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.

രനതമാവത്തിടന  കമാലതമാടണനന്  എനത്തികന്  ഓര്മയത്തില.  കശഴമാടെന്  എന

സ്ഥലതന് അനരേമായ കുട്ടത്തികടള തലത്തിച്ചതച്ച ഒരു കമാലമുണന്.  ശശ.  എ.  ടക.

ആനണത്തിയമായത്തിരുരനമാ  അനടത  മുഖന്യമേനത്തിടയനന്  എനത്തികന്  ഓര്മയത്തില.

ആ  കമാലഘട്ടതത്തില  രപമാലശസത്തിടന  ടവരേത്തിഫത്തിരകഷന്  പരരേഡന്  നടെതത്തിയ

മേമാനന്യനമാരേമായത്തിരുന്നു അനന് നമാടെന്  ഭരേത്തിച്ചത്തിരുനതന്.  കണ്ണന് കമാണമാത കുട്ടത്തികടള

അപ്പുറതന്  നത്തിരേതത്തി  നത്തിര്തത്തി  രപമാലശസുകമാര്  രചമാദത്തിക്കുകയമാണന്,  തലത്തിയ

രപമാലശസുകമാടരേ  കണമാലറത്തിയരമേമാടയനന്.  ആ  ഒരു  ദുരേവസ്ഥ

രകരേളതത്തിലണമായത്തില.   വലത്തിയ  മേമാറമേമാണന്  രകരേളതത്തിടന  രപമാലശസന്

സസംവത്തിധമാനതത്തിലമാടക  വനതന്.  ഇതരേടമേമാരു  സമാഹചരേന്യതത്തില,
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തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  ഇടെതുപക്ഷേസം  ജയത്തിക്കുനതന്

ടവറുടതയല. ഞങ്ങള് എലമാ കമാലത്തുസം ഇഇൗ നമാടെത്തിടന കൂടടെയമാണന്,  ഞങ്ങള്

ഇഇൗ നമാട്ടത്തിടല സമാധമാരേണകമാരേടന കൂടടെയമാണന്.  ആ കമാരേണസം ടകമാണമാണന്

ഞങ്ങള്  ജയത്തിക്കുനതന്.  ഞങ്ങള്  ജയത്തിക്കുസം  എടനമാരേവസ്ഥ  വനരപ്പെമാള്

യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ഞങ്ങടള  രനരേത്തിടെമാനുള്ള  വണ്ണസംരപമാരേമാ  അതന്

പരേത്തിഹരേത്തികമാന്രവണത്തിയമാണന്  ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തിടയ  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചതന്.

മേഇൗദൂദത്തിയടടെ  മേതരേമാഷവമാദത്തികളുമേമായത്തി  കൂട്ടുരചര്നതത്തിടന  യഥമാര്തതത്തില

മുസശസം സമുദമായസം അസംഗശകരേത്തിക്കുന്നുരണമാ;  ഇനടല ടതറമായത്തി കുടറ ആളുകള്

വന്യമാഖന്യമാനത്തിക്കുന്നുണന്.  സമേസ്തയടടെ  അദന്യക്ഷേന്  ബഹുമേമാനന്യനമായ  ജത്തിഫത്തി

മുത്തുരകമായ  തങ്ങളുടടെ  പ്രസ്തമാവനയടടെ  കമാരേന്യതത്തില  ലശഗത്തിടന  ചത്തില

രനതമാകനമാര് വലമാടത ആഹമാദസം പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നുണന്.   ഞങ്ങളുടടെ കമാരേന്യസം

ഞങ്ങള്  പറയമാസം,  ലശഗന്  ലശഗത്തിടന  കമാരേന്യസം  പറയടട്ടടയനമാണന്  ജത്തിഫത്തി

മുത്തുരകമായ  തങ്ങള്  ഇനടല  പറഞതന്.  നത്തിങ്ങള്  വത്തിചമാരേത്തിക്കുനത്തിടെതന്

സമേസ്തയസം  നത്തിലകമാന്  രപമാകുനത്തിലമാടയനന്  നത്തിങ്ങള്  മേനസത്തിലമാകണസം.

സമേസ്ത അവരുടടെ നത്തിലപമാടെന് പ്രഖന്യമാപത്തിക്കുസം,  ലശഗന് ലശഗത്തിടന കമാരേന്യസം പറയടട്ട

എനമാണന്  പറഞതന്.   ഇതത്തിലമാരുസം  പരേസ്പരേസം  ഇടെടപരടെണ  എനമാണന്
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പറഞതന്.   ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തി  എന്നുപറയന  മേതരേമാഷവമാദത്തികളുമേമായത്തി,

മേഇൗദൂദത്തികളുടടെ  അനുയമായത്തികളുമേമായത്തി  രയമാജത്തിക്കുനതന്  നമ്മുടടെ  നമാട്ടത്തിടല എത്ര

മുസശങ്ങള്  അസംഗശകരേത്തിക്കുന്നുണന്?  ഇതുസം  രപമാരേമാഞന്  ഭമാരേതശയ  ജനതമാ

പമാര്ട്ടത്തിയമേമായത്തി  സസ്വകമാരേന്യമേമായ  ബമാനവമുണമാകത്തിയത്തിരല?  ചത്തിലയത്തിടെതന്

പരേസന്യമേമായ  മുനണത്തിയമാണന്.   എടന  മേണ്ഡലതത്തിടല  വമാണത്തിയസംകുളസം,

ടവള്ളത്തിരനഴത്തി  എനശ  രേണന്  പഞ്ചേമായത്തുകളത്തില  open  front  ആണന്.

ബഹുമേമാനന്യനമായ എടന രസ്നേഹത്തിതന് ശശ.  എന്.  ഷസംസുദ്ദേശടന മേണ്ണമാര്കമാടെന്

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തിടല  മേണ്ണമാര്കമാടെന്  മുന്സത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തിയത്തിടല  രേണന്

വമാര്ഡുകളത്തില  പരേസ്പരേധമാരേണ.   രനമാമേത്തിരനഷന്  ടകമാടുക്കുരമമാള്  ഒരു

വമാര്ഡത്തില  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  സ്ഥമാനമാര്തത്തി  രപടരേഴുതത്തി  ഒപ്പെത്തിടെമാന്

മേറന്നുരപമായത്തി.   അവത്തിടടെ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  മേമാത്രസം  സ്ഥമാനമാര്തത്തിയണമായത്തി.

ടതമാട്ടടുത വമാര്ഡത്തില  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സ്ഥമാനമാര്തത്തി  ഒപ്പെത്തിടെമാന്  മേറന്നുരപമായത്തി.

എടനമാരു  രയമാജത്തിപ്പെമാണന്.   ഞമാന്  എണ്ണത്തിപ്പെറയമാസം,  മേണ്ണമാര്കമാടെന്

മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തിയത്തിടല  വമാര്ഡന്  6,  വമാര്ഡന്  7  എനശ രേണന്  വമാര്ഡുകളത്തിടല

കമാരേന്യമേമാണന്  ഞമാനത്തിവത്തിടടെ  പറഞതന്.   അടതടന  നമാടുകൂടെത്തിയമായതത്തിനമാല

എനത്തികറത്തിയമാസം.   ഇവടരേമാടക  ഒനത്തിച്ചരപ്പെമാള്  ഞങ്ങടള  പപ്പെടെസം
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ടപമാടെത്തിക്കുനരപമാടല  ടപമാടെത്തിച്ചുകളയമാടമേനന്  രതമാനത്തി.   ചത്തിലരുടടെടയമാടക

പ്രസസംഗതത്തിനന്  വലമാത  വണ്ണമേമായത്തിരുന്നു.   ടതരേടഞടുപ്പെന്  കഴത്തിഞരപ്പെമാള്

കണകമാടക പമാളത്തിരപ്പെമായത്തി.   ഞങ്ങളുടടെ  മേമാത്രസം രവമാട്ടന്  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടല ഞങ്ങള്

ജയത്തിച്ചതന്.  എലമാരപരുസം  ഞങ്ങടള  സഹമായത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   നല

രകമാണ്ഗ്രസുകമാരുടടെയസം  നല  മുസശസംലശഗുകമാരുടടെയസം  പത്തിന്തുണ  ഞങ്ങള്കന്

ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  അവരരേമാടെന്  ഞങ്ങള്കന്  വലത്തിയ  കടെപ്പെമാടുണന്.  ബഹുമേമാനന്യനമായ

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവുസം ഞങ്ങടള സഹമായത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  ടടലഫന് പദതത്തി ഞങ്ങള്

പുനനഃപരേത്തിരശമാധത്തിക്കുടമേനന്  അരദ്ദേഹസം  പറഞരപ്പെമാള്  ഞങ്ങള്കന്  ലഭത്തികമാന്

സമാധന്യതയത്തിലമാത  അരനകസം  രവമാട്ടുകളുസം  ഞങ്ങള്കന്  ലഭത്തിച്ചുടവനതന്

യമാഥമാര്തന്യമേമാണന്.  ഇവത്തിടടെ മേമാധന്യമേങ്ങള് ഞങ്ങടള വളഞത്തിട്ടന് ആക്രമേത്തികമാന്

ശമേത്തിച്ചു.   രകരേളതത്തിടന ആരേമാധന്യനമായ മുഖന്യമേനത്തിടകതത്തിരേമായത്തി  എടനലമാസം

കള്ളകഥകളമാണന്  പറഞ്ഞുപരേതത്തിയതന്.  കഥമാസരേത്തിതന്  സമാഗരേതത്തിനന്

വകനലകുന  രൂപതത്തിലള്ള  രഗമാസത്തിപ്പുകള്,  കള്ളകഥകള്,  ടതറമായ

പ്രചമാരേരവലകള് ഇടതലമാമുണമായത്തി.  രകരേളതത്തിടന മുഖന്യമേനത്തി ഒരേലസംരപമാലസം

പതറത്തിയത്തില.   രേബശന്ദ്രനമാഥ  ടെമാരഗമാറത്തിടന  കവത്തിതയത്തിടലമാരു  വമാചകമുണന്.

അരദ്ദേഹസം പറഞ്ഞു, 'എവത്തിടടെ നത്തിര്ഭയമേമാകുന്നു മേമാനസസം എവത്തിടടെ നത്തിലക്കുന്നു
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ശശര്ഷസം സമുനതസം'

മേത്തി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടത്തി സ്പശകര്:  ടയസന്, പശസന്.

ശശ  .   പത്തി  .   ടക  .   ശശത്തി:  സര്, ഇവത്തിടടെ ബഹുമേമാനന്യനമായ പത്തി. ടെത്തി. രതമാമേസന്

പറഞ്ഞു,  അരദ്ദേഹരതമാടെന്  ഞങ്ങള്  വശണ്ടുസം  പറയന്നു  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖന്യമേനത്തി രനരേടത ഇവത്തിടടെ പറഞരപമാടല നത്തിങ്ങള്കന് കണ്ടുപരേത്തിചയമുള്ള

ജനുസല  ശശ.  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്.  അതന്  നത്തിങ്ങള്  മേനസത്തിലമാകണസം.

ടപമാരുതുന  ഒരു  ജനതയടടെ  ഒരേത്തികലസം  കുനത്തിയമാത  അഭത്തിമേമാനതത്തിടന

ശത്തിരേസമാണതന്.   ഒരേത്തികലസം  തളരേമാത  മേനസ്സുമേമാണടതനന്  നത്തിങ്ങള്

മേനസത്തിലമാകണസം.  ഞങ്ങടള  മുകത്തികളയമാടമേന  യമാടതമാരു  ധമാരേണയസം

നത്തിങ്ങള്ക്കുണമാരകണ.  ആയസത്തില  നടെകമാത  കമാരേന്യമേമാണതന്  കമാരേണസം

നത്തിങ്ങള്  രകരേളതത്തിടന  മേരതതരേ  മേനസത്തിടന  തകര്കമാന്  ശമേത്തിച്ചവരേമാണന്.

അതത്തിനുരവണത്തി  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം  ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തിടയയസം

കൂട്ടത്തിപത്തിടെത്തിച്ചവരേമാണന്.  രകരേളതത്തിടന ഇ-ടമേമാബത്തിലത്തിറത്തി,   ടക-രഫമാണ്,  ടടലഫന്

ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  സസ്വപ്നപദതത്തികടള  തകര്കമാന്  രനമാകത്തിയവരേമാണന്.

നത്തിങ്ങള്കന്  കമാലസം  മേമാപ്പെന്  തരേത്തില.   നത്തിങ്ങള്  കമാലതത്തിടന  മുന്പത്തിടല

കുറവമാളത്തികളമാണന്. 
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മേത്തി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടത്തി സ്പശകര്: പശസന് കണ്ക്ലൂഡന്,  സമേയസം കഴത്തിഞ്ഞു.  തമാങള്

സമേയസം കൂടുതടലടുതമാല എലമാരപരുസം അതരേതത്തില ടചയസം.

ശശ  .    പത്തി  .    ടക  .    ശശത്തി:   സര്,  ഒനന്  പറഞന്  അവസമാനത്തിപ്പെത്തികടട്ട,

കലമാപങ്ങള്കന്  ആഹസ്വമാനസം  ടചയസം  കഴത്തിയമാവുന  സ്ഥലങ്ങളത്തില

സസംഘര്ഷങ്ങളുണമാകത്തിയസം  ഒരു ജനതയടടെ  സസസ്വരേജശവത്തിതതത്തിനന്  മുകളത്തില

ഭയതത്തിടന  കരേത്തിമടെസം  വര്ഗശയവമാദത്തികള്  തശര്തരപ്പെമാള്  അതത്തിടനതത്തിരേമായത്തി

അതത്തിശകമേമായ  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയടടെ  നത്തിലപമാടെന്  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചതന്

ഞങ്ങളമാണന്.  രകരേളതത്തിടന  മേരതതരേ  മേനസത്തിടന  തട്ടത്തിയണര്തത്തിയതന്

ഞങ്ങളമാണന്.   അജയമേമാണശ  മുരനറസം.   ഇഇൗ  ഇടെതുപക്ഷേ  മുരനറടത

തകര്കമാന് നത്തിങ്ങള്കന്  കഴത്തിയത്തില.   രകരേളതത്തിടന മേരതതരേ ജനമാധത്തിപതന്യ

ജശവത്തിതസം  ഞങ്ങള്  ഉറപ്പെമാക്കുസം.  സമാമൂഹന്യസുരേക്ഷേമാ  പദതത്തികള്

ശകത്തിടപ്പെടുത്തുസം.  നവരകരേള  സസ്വപ്നങ്ങള്  ഞങ്ങള്  യമാഥമാര്തന്യമേമാക്കുസം.

യ.ഡത്തി.എരഫ,  നത്തിങ്ങള് വത്തിലമാപ ഗശതസം  പമാടെത്തി,  അഴത്തിമേതത്തിയടടെ  പമാട്ടന്  പമാടെത്തി,

ആകമാശരതകന്  കടലറത്തിഞന്  കളത്തിക്കുരമമാള്  ഞങ്ങള്  പുതന്

ഉണര്ത്തുപമാട്ടുകളുസം  ചരേത്തിത്രഗമാഥകളുസം  പമാടെത്തി  മുരനമാട്ടന്  കുതത്തിക്കുടമേനന്  മേമാത്രസം

പറഞ്ഞുടകമാണന് ഇഇൗ നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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ശശ  .    രറമാജത്തി  എസം  .    രജമാണ്:   സര്,  ഞമാന്  ഈ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.   കഴത്തിഞദത്തിവസങ്ങളത്തിടലലമാസം  ഇവത്തിടടെ  ചര്ച്ചയത്തില

പടങടുത  എല.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ആളുകള്  ആവര്തത്തിച്ചന്

പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന് പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന് സര്കമാര് മുരനമാട്ടുവച്ച 600

വമാഗമാനങ്ങളത്തില  573-ഉസം  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിടയന്നുള്ളതമാണന്.   വമാഗമാനങ്ങളത്തില

എത്രടയണ്ണസം നടെപ്പെമാകത്തിടയനറത്തിയമാനമായത്തി ഇവരുടടെ പ്രകടെനപത്രത്തിക ഞമാന്

കഴത്തിഞ  ദത്തിവസടമേടുതന്  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചത്തിരുന്നു.   അതത്തിടന  ആമുഖമേമായത്തി  35

ഇനസം കര്മ പരേത്തിപമാടെത്തികള് പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   അതത്തില ഏതമാനുസം ചത്തിലതന്

ഞമാനത്തിവത്തിടടെ  വമായത്തികമാസം.   25  ലക്ഷേസം രപര്കന്  ടതമാഴത്തില നലകുടമേനമാണന്

ആദന്യമേമായത്തി  പറഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ആര്ടകമാടക ടതമാഴത്തില  ലഭത്തിച്ചു?  പതമാസം

കമാസന്  രപമാലസം  പമാസമാകമാത സസ്വപ്ന സുരരേഷത്തിനുസം,  ഇവത്തിടടെയത്തിരേത്തിക്കുന പല

ആളുകളുടടെയസം  ഭമാരേന്യമേമാര്ക്കുസം  സസ്വനകമാര്ക്കുസം  ബന്ധുകള്ക്കുസം

ചത്തിറപ്പെന്മേമാര്ക്കുസം  ടകമാച്ചമാപ്പെമേമാര്ക്കുസം  രജമാലത്തി  കത്തിട്ടത്തിയ  കഥ  നമുകറത്തിയമാസം.

പത്തി.എസന്.സത്തി.-ടയരപ്പെമാലസം  രനമാക്കുകുതത്തികളമാകത്തി  അഭന്യസ്തവത്തിദന്യരേമായ

ടചറുപ്പെകമാര്  ഇനന്  നമാട്ടത്തില ടതമാഴത്തിലത്തിലമാടത നടെക്കുന കമാഴയമാണന്  നമള്

കണ്ടുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  എലമാ  പഞ്ചേമായത്തുകളത്തിലസം  രലബര്  ബമാങന്
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രപമാടലയള്ള  സസംവത്തിധമാനങ്ങള് സൃഷ്ടത്തിക്കുടമേനന്  പറഞത്തിരുന്നു.  ഏടതമാടക

പഞ്ചേമായതത്തില  സൃഷ്ടത്തിച്ചു;  വത്തിഴത്തിഞസം  ഹമാര്ബര്,  അഴശകല,  രബപ്പൂര്,

തങരശ്ശേരേത്തി തുടെങ്ങത്തിയ ടചറുകത്തിടെ തുറമുഖങ്ങള്, ടടലറന് ടമേരടമാ,  ടകമാച്ചത്തി ടമേരടമാ

രപ്രമാജക്ടുകള്  പൂര്തശകരേത്തിക്കുടമേനന്  പറഞത്തിട്ടന്  പൂര്തശകരേത്തിരച്ചമാ;  1200

ടമേഗമാവമാട്ടന്  രശഷത്തിയള്ള  ടതര്മേല  നത്തിലയസം  എവത്തിടടെ;  300  ടമേഗമാവമാട്ടന്

രശഷത്തിയള്ള  ജലടടവദദ്യുതത്തി  എവത്തിടടെ?  5000  രകമാടെത്തിയടടെ  തശരേരദശ

പമാരകജുകള്  ഉള്ടപ്പെടടെ  കുടറരയടറ  പമാരകജുകള്  പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചു,

എവത്തിടടെവടരേ  നടെപ്പെത്തിലമായത്തി?   രദശശയപമാത  നമാലവരേത്തിയമാക്കുടമേനന്

പറഞത്തിരുന്നു.  എത്ര  കത്തിരലമാമേശറര്  നമാലവരേത്തിയമായത്തി?  സസംസ്ഥമാനതന്

നത്തിലവത്തിലള്ള  രേണ്ടുവരേത്തി  ടറയത്തിലരവ  പമാത  നമാലവരേത്തിയമാക്കുനതത്തിനന്  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തിക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞു.   എത്ര  കത്തിരലമാമേശറര്  നമാലവരേത്തിയമാകത്തി?   മൂനന്

ടമേഡത്തികല  രകമാരളജുകടള  എയത്തിസംസന്  നത്തിലവമാരേരതത്തിലകന്

ഉയര്ത്തുടമേനമാണന്  പറഞത്തിരുനതന്.  എവത്തിടടെയമാണന്  എയത്തിസംസന്

നത്തിലവമാരേതത്തിലള്ള  ടമേഡത്തികല  രകമാരളജുകള്?  ഹൃദയശസ്ത്രക്രത്തിയയ്ക്കുള്ള

സഇൗകരേന്യവുസം കമാതന് ലമാബുസം തമാലൂകമാശുപത്രത്തികളത്തില വടരേ സ്ഥമാപത്തിക്കുടമേന്നുസം

ആയര്രവദ സര്വ്വകലമാശമാല സ്ഥമാപത്തിക്കുടമേന്നുസം പറഞത്തിരുന്നു.  ആയര്രവദ
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സര്വ്വകലമാശമാല  എവത്തിടടെയമാടണനന്  ഒനന്  കമാണത്തിച്ചു  തരേണസം.   പ്രവമാസത്തി

വത്തികസന  നത്തിധത്തിയത്തില  നടെത്തുന  നത്തിരക്ഷേപസം  ഉപരയമാഗത്തിച്ചന്  ആരേസംഭത്തിക്കുന

വന്യവസമായശമാലകളത്തില  പ്രവമാസത്തികള്  തത്തിരേത്തിച്ചുവരുരമമാള്  അവര്കന്  രജമാലത്തി

നലകുടമേനന്  പറഞത്തിരുന്നു.  എടന  നമാട്ടത്തിലസം  തത്തിരേത്തിച്ചുവന  കുറച്ചന്

പ്രവമാസത്തികളുണന്.   അവരേത്തില  ഒന്നുരേണന്  രപര്കന്  അവത്തിടടെ  രജമാലത്തി

നലകണടമേനന്  കമാണത്തിച്ചന്  ഞമാന്  ശത്തിപമാര്ശകതന്  തരേമാസം  അവര്കവത്തിടടെ

രജമാലത്തി ടകമാടുക്കുരമേമാ?   ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ധനകമാരേന്യ വകുപ്പുമേനത്തിയടടെ കഴത്തിഞ

ബഡ്ജറത്തില തത്തിരുവനനപുരേസം  തലസ്ഥമാനനഗരേത്തിയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടുടകമാണന്

മേമാത്രസം നടെതത്തിയ പ്രഖന്യമാപനങ്ങള്  എവത്തിടടെടയതത്തി എന്നുള്ളതന് ഇനടത

മേരനമാരേമേ  പത്രതത്തില  അവര്  പറഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  (പത്രസം  ഉയര്തത്തികമാട്ടത്തി)

കമാരേണടമേനമാണന്,  നമാടളയസം  വമാഗമാനങ്ങളുടടെ  ഒരു  ടപരുമേ  ഇവത്തിടടെ

ഉണമാകുടമേന്നുള്ളതന് രകരേള സമൂഹതത്തിനന് ടമേമാതമേറത്തിയമാസം.  വമാഗമാനസം മേമാത്രസം

മേത്തിച്ചസം,  നടെപ്പെമായതന്  കമത്തി.   തത്തിരുവനനപുരേതന്  4853  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ

പദതത്തികള്  നടെപ്പെത്തിലമാക്കുടമേനമായത്തിരുന്നു  പ്രഖന്യമാപനസം.   ഒടുവത്തില  എനമാണന്

സസംഭവത്തിച്ചടതനമാല  അതത്തിടന  സസംബനത്തിച്ചന്  ഒരു  രയമാഗസം  കൂടെമാന്രപമാലസം

ഇതുവടരേ  ഇഇൗ  സര്കമാര്  തയമാറമായത്തിട്ടത്തില.  അവസമാനസം  പവനമായത്തി
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ശവമേമായത്തിടയനന്  പറഞതുരപമാടല,  ഇരപ്പെമാള്  പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്

വമാഗമാനങ്ങടളലമാസം  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിടയനമാണന്.   രപ്രമാഗ്രസന്  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന്  ഞമാന്

വമായത്തിച്ചു.   600  വമാഗമാനങ്ങളുടടെ  രപ്രമാഗ്രസന്  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടമായത്തി  ഇഇൗ  സര്കമാര്

തടന  പറഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്  എനമാണന്;  നടെപ്പെമാകത്തിവരുന്നു,  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചു

വരുന്നു,  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരേത്തിച്ചുവരുന്നു,  പദതത്തി  ആവത്തിഷ്കരേത്തിച്ചു  വരുന്നു,

ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  ഡത്തിടടസന് ടചയ വരുന്നു എനത്തിങ്ങടനയമാണന്.  ഇവര് പറഞ

600-ല  573  വമാഗമാനങ്ങളുടടെയസം  സ്ഥത്തിതത്തി  ഇതമാടണന്നുള്ള  യമാഥമാര്തന്യസം

നമള്  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയമാടത  രപമാകരുതന്.   35  ഇന  കര്മപരേത്തിപമാടെത്തിയത്തില

ഏറവുടമേമാടുവത്തില  പറഞത്തിരുനതന്  അഴത്തിമേതത്തികന്  അനന്യസം

കുറത്തിക്കുടമേനമായത്തിരുന്നു.  ഏറവുസം വലത്തിയ തമേമാശ.  കഴത്തിഞ  5  വര്ഷങ്ങളത്തില

ഇഇൗ സര്കമാര് അഴത്തിമേതത്തിയത്തില മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിച്ചു നത്തിലക്കുന കമാഴയമാണന് രകരേളസം

കണ്ടുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ദുരേനങ്ങടളരപ്പെമാലസം  അഴത്തിമേതത്തിക്കുസം

കയത്തിട്ടുവമാരേമാനുമുള്ള  അവസരേമേമായത്തി  കണ  സര്കമാരേമാണത്തിതന്.   നൂറമാണത്തിടല

പ്രളയമുണമായത്തി.  എറണമാകുളസം  ജത്തിലയത്തിടല  അങമേമാലത്തി

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലമുള്ടപ്പെടടെ  രകരേളതത്തിടല  നത്തിരേവധത്തി  പ്രരദശങ്ങള്

ടവള്ളതത്തിനടെത്തിയത്തിലമായത്തി.   രലമാകതത്തിടന  നമാനമാ  രകമാണുകളത്തിലനത്തിന്നുസം
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മേലയമാളത്തികളുസം  അലമാതവരുമേമായ  ആയത്തിരേകണകത്തിനമാളുകള്

രകമാടെത്തികണകത്തിനന്  രൂപ  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ദുരേത്തിതമാശസ്വമാസ  നത്തിധത്തിയത്തിരലകന്

സസംഭമാവന  ടചയ്തരപ്പെമാള്,  ആ  ദുരേത്തിതമാശസ്വമാസ  നത്തിധത്തിയത്തില  നത്തിന്നുരപമാലസം

രകമാടെത്തികള് കയത്തിട്ടന്  വമാരേത്തിയ ആളുകള് എറണമാകുളസം ജത്തിലയത്തില സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം)-ടന  രനതമാകനമാരേമായണന്.  കുറപത്രസംരപമാലസം  ടകമാടുകമാടത

അവര്കത്തിനന്  സസസ്വരേവത്തിഹമാരേസം  നടെതമാനുള്ള  സമാഹചരേന്യസം

ഒരുകത്തിടകമാടുതത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന് ഇഇൗ സര്കമാര്.  രലമാകസം കണ രേണമാമേടത

പ്രതത്തിസനത്തിയമായ  രകമാവത്തിഡന്  മേഹമാമേമാരേത്തി  ദുരേനതത്തിടന  മേറവത്തിലസം  നത്തിങ്ങള്

അഴത്തിമേതത്തിതടന  തുടെര്ന്നു.   രകമാവത്തിഡന്  രരേമാഗത്തികളുടടെയസം  കസ്വമാറനശനത്തില

കഴത്തിയനവരുടടെയസം  ആരരേമാഗന്യ  ഡമാറ  സത്തിസംഗ്ലര്  എന  അനമാരേമാഷ  കുതക

കമനത്തികന്  വത്തിറന്  കമാശന്  വമാങ്ങമാനമായത്തി  കളടമേമാരുകത്തി.   പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന

ശകമേമായ  ഇടെടപടെലണമായരപ്പെമാള്  അതന്  തടെയടപ്പെട്ടു.  രകമാവത്തിഡത്തിടന

മൂര്ദനന്യതത്തില  ടഹലത്തിരകമാപ്ടടറടുതന്  ചശഫന്  ടസക്രട്ടറത്തിയസം  ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-യസം

പമയത്തില  രപയടതനത്തിനമായത്തിരുന്നു?   അവത്തിടടെ  മേണലവമാരേല  ടകമാള്ള

തടെയമാന്  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  ഇടെടപടെലണമായതുടകമാണമാണതന്

സമാധന്യമേമായതന്.  രകമാവത്തിഡന് പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലസം ടകമാലരകസന് പ്രതത്തിക്കുരവണത്തി
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ഖജനമാവത്തിലനത്തിന്നുസം  രകമാടെത്തികണകത്തിനന്  രൂപ  ടചലവഴത്തിച്ചതന്  രകരേളതത്തിടല

ജനങ്ങള് മേറനത്തിട്ടത്തിലമാടയനതന് നത്തിങ്ങള് ഓര്തത്തിരേത്തിക്കുനതന് നലതമാണന്.  

സസംസ്ഥമാനടത  ബ്രൂവറത്തികള്ക്കുസം  ഡത്തിസത്തിലറത്തികള്ക്കുസം  ആരുമേറത്തിയമാടത

അനുമേതത്തിടകമാടുതന്  രകമാടെത്തികളുടടെ  അഴത്തിമേതത്തി  നടെതമാനുള്ള  ഗൂഢശമേസം

പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ശകമേമായ  നത്തിലപമാടടെടുതതുടകമാണരല  നത്തിങ്ങള്കന്

ഉരപക്ഷേത്തിരകണത്തി  വനതന്?  പമാവടപ്പെട്ടവര്കന്  വശടെന്  നത്തിര്മത്തിച്ചു  നലകമാനമായത്തി

ആരേസംഭത്തിച്ച  ടടലഫന്  പദതത്തിയത്തിലരപ്പെമാലസം  ക്രമേരകടെന്  നടെതമാനുള്ള  ശമേസം

ഇനടല  നത്തിയമേസഭ  ചര്ച്ച  ടചയ്തതമാണന്.  ഞമാന്  അതത്തിടന

വത്തിശദമാസംശങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  രപമാകമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.   രകമാവത്തിഡന്-19-ടന

കമാലതന് സമാധമാരേണകമാര്കന് നലകത്തിയ കത്തിറത്തിടല പരേത്തിപ്പെത്തിലസം ശര്കരേയത്തിലസം

ടടകയത്തിട്ടുവമാരേമാനുള്ള  പരേത്തിശമേങ്ങള്  രകരേളസം  കണ്ടു.  സഭമാ  രനതമാവമായത്തിട്ടുള്ള

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  വമാകന്  കടെടമേടുത്തുടകമാണന്  ഞമാന്

രചമാദത്തികടട്ട,  രലശസം  ഉളുപ്പുരണമാ  നത്തിങ്ങള്കന്  ഇത്രയമേധത്തികസം  അഴത്തിമേതത്തികള്

നടെത്തുവമാന്?  മേയക്കുമേരുനന്  രകസത്തിലസം  സമാമതത്തിക  ക്രമേരകടെന്  രകസത്തിലസം

ഇനന്  പമാര്ട്ടത്തി  ടസക്രട്ടറത്തിയടടെ  മേകന്  വടരേ  ബമാസംഗ്ലൂരേത്തില  ജയത്തിലത്തിലമാണന്.

കഴത്തിഞ  നമാലരേവര്ഷങ്ങളത്തില  ഇഇൗ  സസംസ്ഥമാനടത  ഏതന്  രകടസടുതന്
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പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാലസം  (മേണ്ണന്  കടെതന്  രകസമായമാലസം  പ്രമായപൂര്തത്തിയമാകമാത

ടപണ്കുട്ടത്തികടള  പശഡത്തിപ്പെത്തിച്ച  രകസമായമാലസം  ടകമാലപമാതക  രകസമായമാലസം

നര്രകമാട്ടത്തികന്  രകസമായമാലസം)  ബമാഞ്ചേന്  ടസക്രട്ടറത്തി  മുതല  പമാര്ട്ടത്തി

ടസക്രട്ടറത്തിയടടെ  മേകന്  വടരേയള്ള  ആളുകള്  ആ  പ്രതത്തിപ്പെട്ടത്തികയത്തില

ഉണമാകുടമേന  കമാരേന്യതത്തില  യമാടതമാരു  സസംശയവുസംരവണ.  ജയത്തിടലമാന്നുസം

ഞങ്ങള്കന്  പുതരേത്തിയല  എനമാണന്  കമമ്മ്യൂണത്തിസ്റ്റുകമാടരേലമാസം  പറയമാറുള്ളതന്.

പഴയ  മുദമാവമാകന്യടമേലമാസം  രകട്ടത്തിട്ടുണന്,  രചമാരേച്ചമാലകള്  നശനത്തികയറത്തി

തൂക്കുമേരേതത്തില  ഉഇൗഞമാലമാടെത്തിടയടനമാടക.  അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികള്

അരനസ്വഷത്തിച്ചു വരുരമമാള് ഒരേമാള്കന് തലരവദന, മേടറമാരേമാള്കന് ടനഞ്ചേന് രവദന,

അടുതയമാള്കന് മുട്ടുരവദന,  വരുസംനമാളുകളത്തില ഇനന് ഭരേണപക്ഷേതത്തിരേത്തിക്കുന

പല ആളുകള്ക്കുസം ഇഇൗ മുട്ടലപ്പെനത്തിയണമാകുടമേന കമാരേന്യതത്തില ഒരു സസംശയവുസം

രവണ.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതന്  രകസത്തില  ടതമാണത്തി  മുതല  സഹത്തിതമേമാണന്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ഓഫശസത്തിടല  ഉനതര്  പത്തിടെത്തികടപ്പെട്ടതന്.

പതമാസം  കമാസന്  രപമാലസം  പമാസമാകമാത  സസ്വപ്ന  സുരരേഷന്  വന്യമാജരരേഖ  ചമേച്ചന്

മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  വകുപ്പെത്തില ലക്ഷേങ്ങള്  ശമളതത്തില  ഉനത  സ്ഥമാനസം

അലങരേത്തിച്ചതന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തി  അറത്തിഞത്തിടലനന്  പറയനതന്
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രവണടമേങത്തില വമാദതത്തിനുരവണത്തി അസംഗശകരേത്തികമാസം.  എനമാല തടന സനത

സഹചമാരേത്തിയസം  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ഓഫശസത്തിടല എലമാടമേലമാമേമായ പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല

ടസക്രട്ടറത്തി, ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖന്യമേനത്തിയടടെ ചങന് രബമാ, ശശ. എസം. ശത്തിവശങര്

നടെതത്തിയ  ഇടെപമാടുകള്  അറത്തിഞത്തിടലനന്  പറയനതന്  അരേത്തിയമാഹമാരേസം

കഴത്തിക്കുന  ആര്ടകങത്തിലസം  വത്തിശസ്വസത്തികമാന്  കഴത്തിയരമേമാ?  ഞമാന്

അവസമാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്....  ഒന്നുകത്തില  ഇഇൗ  തട്ടത്തിപ്പുകമാര്ക്കുസം

ടകമാള്ളരുതമായ്മയ്ക്കുസം  മേഇൗനസമതവുസം  പത്തിന്തുണയസം  നലകത്തിയ

മുഖന്യമേനത്തിയമാണന് രകരേളതത്തിടല മുഖന്യമേനത്തി.  തടന ഓഫശസത്തിടല കമേമാന്ഡര്

ഇന് ചശഫന്  ആയ ശശ.  എസം.  ശത്തിവശങര് കഴത്തിഞ നമാലവര്ഷസം നടെതത്തിയ

ഇടെപമാടുകള്രപമാലസം  മേനസത്തിലമാകമാന്  സമാധത്തികമാതത്തിരുന  രകരേളതത്തിടല

ഏറവുസം കഴത്തിവുടകട്ട മുഖന്യമേനത്തിയമാണന്  ശശ. പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന്. ഇനന് ഒരു

പ്രരതന്യക  ജനുസത്തിടന  കമാരേന്യസം  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തി  ഇവത്തിടടെ

പറയകയണമായത്തി.  ആ പറഞതത്തില ആദന്യടത ജനുസമാരണമാ രേണമാമേടത

ജനുസമാരണമാ  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്കമാരേത്തിനുസം  മുഖന്യമേനത്തിക്കുസം  ഉള്ളടതനന്

പറയവമാന് നത്തിങ്ങള് തയമാറമാകണസം.  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില

ജയവുസം  പരേമാജയവുടമേമാടക  നത്തിര്ണ്ണയത്തികടപ്പെടുനതന്  പ്രമാരദശത്തികമേമായത്തിട്ടുള്ള
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വത്തിഷയങ്ങളുടടെ  ചര്ച്ചയടടെ  അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലമാടണനന്  എലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.

അതുടകമാണന്  ഒരു  സസംശയവുസം  രവണ.  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ച  വത്തിഷയങ്ങള്

രകരേളതത്തിടന  ടപമാതു  സമൂഹസം  ചര്ച്ച  ടചയകതടന  ടചയസം.  നത്തിങ്ങള്

അതത്തിനന്  മേറുപടെത്തിയസം  പറരയണത്തി  വരുസം.  യമാടതമാരു  നയവുമേത്തിലമാത   ഇഇൗ

പ്രഖന്യമാപനതത്തിനുള്ള നനത്തി പ്രരമേയടത ഞമാന് ഒരേത്തികലക്കൂടെത്തി എതത്തിര്ക്കുന്നു.

ശശ  .    ആര്  .    രേമാമേചന്ദ്രന്:  സര്,  രകരേളസം  വത്തികസനതത്തിടന  പമാതയത്തില

കുതത്തിച്ചന്  മുരനമാട്ടുരപമാകുകയമാണന്.  ആ കുതത്തിപ്പെന്  ഇവത്തിടടെ  പലരുരടെയസം  ഉറകസം

ടകടുതത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാടണന്നുള്ളതന്  അവരുടടെ  ചര്ച്ചകളുസം

പ്രതത്തികരേണങ്ങളുസം കമാണുരമമാള് നമുകന് ആവര്തത്തിച്ചന് രബമാധന്യടപ്പെടുകയമാണന്.

രകരേളതത്തിടല  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  സസംബനത്തിച്ചത്തിടെരതമാളസം  കണമാലസം

ടകമാണമാലസം  പഠത്തികമാത ഒരേവസ്ഥയത്തിരലയ്ക്കന്  അവര് എതടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതന്

ആര്കമാണന്  രബമാധന്യമേത്തിലമാതതന്.  എത്രടയത്ര  അനുഭവങ്ങളമായത്തി?  കഴത്തിഞ

യ.ഡത്തി.എഫന്. ഭരേണകമാലടത സസംബനത്തിച്ചന് ഇരപ്പെമാഴുസം ഉഇൗറസം ടകമാള്ളുന്നു. ആ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പതനസം  എങ്ങടനയമാണന്  ഉണമായതന്  എനതത്തിടന

സസംബനത്തിച്ചന്  ഒരു പുനര്ചത്തിനനതത്തിനന്  ഇനത്തിയസം അവര് തയമാറടലനതത്തിടന

വന്യകമേമായ  സൂചനകളമാണന്  ഇവത്തിടടെ  പ്രകടെമേമാക്കുന  അഭത്തിപ്രമായങ്ങളത്തിലൂടടെ
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ഉയര്ന്നുവരുനതന്.  അഴത്തിമേതത്തിയത്തില  മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിച്ചന്  സസ്വജനപക്ഷേപമാതസം

മുഖമുദയമാകത്തി ഇഇൗ നമാടെത്തിടന വത്തികസന മുരേടെത്തിപ്പെത്തിടന നമാളുകളത്തിരലയ്ക്കന് തള്ളത്തിയത്തിട്ട

ചരേത്തിത്രതത്തിടല ഏറവുസം നമാണസംടകട്ട ഭരേണമേമായത്തിരുന്നു. കഴത്തിഞ യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഭരേണസം  ജനങ്ങള്  വത്തിധത്തിടയഴുതത്തികഴത്തിഞതമാണന്.  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനന്

പ്രതശക്ഷേത്തിച്ചതത്തിനുമേപ്പുറസം  ജനപത്തിന്തുണയമാണന്  കഴത്തിഞ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില

ലഭന്യമേമായതന്.  ആ  അഭത്തിമേമാന  രബമാധരതമാടടെയമാണന്  രകരേളതത്തില

എല.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  അധത്തികമാരേതത്തില  തുടെരുനതന്.  ലഭന്യമേമായ

അധത്തികമാരേസം  നമാടെത്തിടന  വത്തികസനതത്തിനുസം  ജനങ്ങളുടടെ  രക്ഷേമേതത്തിനുസംരവണത്തി

ഉപരയമാഗത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാടണന്നുള്ളതന്  ജനങ്ങള്കന്  രബമാധന്യമുണന്.

നത്തിങ്ങള് കള്ളകഥകള് പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിച്ചന്  മേമാധന്യമേങ്ങളുടടെ  പത്തിന്തുണരയമാടടെ  ഇഇൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  തകര്കമാടമേനന്  കരുതത്തി.  കഴത്തിഞ  ത്രത്തിതലപഞ്ചേമായതന്

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിടന  പശ്ചമാതലതത്തില  എടനലമാടമേടനലമാസം  ടകട്ടുകഥകള്

നത്തിങ്ങള് പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിച്ചു; ഏടതങത്തിലടമേമാനത്തിനന് ജനങ്ങളുടടെ പത്തിന്തുണ ലഭത്തിരച്ചമാ?

പത്തിന്തുണ  ലഭത്തിച്ചത്തിടലനന്  മേമാത്രമേല  നത്തിങ്ങടള  അവഗണത്തിച്ചു  പുറസംതള്ളത്തി.

എനത്തിട്ടുസം നത്തിങ്ങള് പഠത്തിക്കുനത്തില. അരത ആയധങ്ങള് പുതത്തിയതമായത്തി മൂര്ച്ചകൂട്ടത്തി

ഗവണ്ടമേനത്തിടന രമേല ഉപരയമാഗത്തികമാടമേനന് നത്തിങ്ങള് ടതറത്തിദരേത്തിക്കുന്നു. അതന്
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നടെകമാന്  രപമാകുനത്തില;  ഇതന്  രകരേളമേമാണന്.  നത്തിങ്ങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

തകര്കമാന്,  ഇടെതുപക്ഷേടത  നത്തിഷ്പ്രഭമേമാകമാന്  വര്ഗശയവമാദത്തികടള

കൂട്ടുപത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിനന്  യമാടതമാരു  മേനസമാക്ഷേത്തിക്കുത്തുമുണമായത്തില.  ഒരരേസമേയസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം  അരതസമേയത്തുതടന  ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തിടയയസം

കൂട്ടുപത്തിടെത്തിക്കുകയമാണന്.  എനത്തിട്ടുസം  ജനപത്തിന്തുണ  നത്തിങ്ങള്കന്  ലഭത്തിക്കുനത്തില.

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  സസംബനത്തിച്ചത്തിടെരതമാളസം  നമ്മുടടെ  രേമാജന്യതന്  ഏതമാണന്

ഒരനകമാല  നൂറമാണത്തിലധത്തികസം  പഴകമുള്ള  രേമാഷശയ  പമാര്ട്ടത്തിയമാണന്.  രദശശയ

പ്രസ്ഥമാനതത്തിടന  പത്തിന്തുടെര്ച്ച  അവകമാശടപ്പെടുനവരേമാണന്.  അതത്തിടന

എടനങത്തിലസം  മേണരമേമാ  ഗുണരമേമാ  ഇനടത  രകമാണ്ഗ്രസ്സുകമാരേത്തിലരണമാ?

ഇനന്യമാരേമാജന്യസം  സസ്വമാതനന്യമാനനരേ  ഭമാരേതതത്തിടന  ചരേത്തിത്രതത്തില  ഏറവുസം

അപകടെകരേമേമാടയമാരു  ദത്തിശമാസനത്തിയത്തിലൂടടെ  മുരനമാട്ടുരപമാകുകയമാണന്.

രകമാണ്ഗ്രസത്തിനന്  എടനങത്തിലസം  ഉത്കണ്ഠയരണമാ;  രകമാണ്ഗ്രസത്തിനന്   ആ

പ്രതത്തിസനത്തിടയ നത്തിയനത്തികമാനുസം അതത്തിജശവത്തികമാനുസം ഏടതങത്തിലടമേമാരു കര്മ

പരേത്തിപമാടെത്തിയരണമാ;  അവര്കതത്തിടനമാരു  രനതമാവുരണമാ?  കപ്പെത്തിതമാനത്തിലമാത

കപ്പെലമായത്തി  രകമാണ്ഗ്രസന്  മേമാറത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  അതത്തിനകതന്

കയറത്തിക്കൂടെത്തിയവരേമാണന് നമ്മുടടെ പ്രത്തിയടപ്പെട്ട ലശഗുകമാര്.  അവരുടടെ പച്ചപ്പെത്തിലമാണന്
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ഇരപ്പെമാള് ഇവര് നത്തിലക്കുനതന്.  അതത്തിനപ്പുറതന് എനന് പത്തിന്ബലമേമാണുള്ളതന്?

രകരേളസം  പത്തിടെത്തികമാന്  പുതത്തിയ  സഖന്യകക്ഷേത്തികടള  രതടെത്തിനടെക്കുകയമാണന്.

രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങള്  പ്രബുദരേമാണന്.  രേമാഷശയമേമായ  അവരബമാധസം

അവര്ക്കുണന്.  യമാഥമാര്തന്യങ്ങള്  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയമാന്  അവര്കന്  കഴത്തിയസം.

രകരേളടത  പട്ടത്തിണത്തിയത്തിലമാടതമാരു  നമാടെമായത്തി  പ്രതത്തിസനത്തികളുടടെ  നടുവത്തില

സസംരേക്ഷേത്തിടച്ചമാരു  ഗവണ്ടമേനമാണന്  എല.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്  എന

തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിവന്  അവര്ക്കുണന്.  ആ  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിവമാണന്  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനന്

ത്രത്തിതലപഞ്ചേമായതന്  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  പത്തിന്ബലസം  നലകത്തിയതന്.   ത്രത്തിതല

പഞ്ചേമായതന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്  രേമാഷശയമേമായ  പരേത്തിഗണനമാ  വത്തിഷയമേടലനന്

നത്തിങ്ങള് പറയന്നു.  ടതരേടഞടുപ്പെത്തിനുമുമന് നത്തിങ്ങള് പറഞ്ഞു ഗവണ്ടമേനത്തിടന

മേമാറ്റുരേയ്ക്കുന  രവദത്തിയമാടണനന്.  ഞങ്ങളതന്  അസംഗശകരേത്തിച്ചു,  സമതത്തിച്ചു.  അതന്

ഗവണ്ടമേനത്തിനുള്ള മേമാറമായത്തി  അസംഗശകരേത്തിച്ചു ജനങ്ങള്.  നമുകറത്തിയമാസം കഴത്തിഞ

പമാര്ലടമേനന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്,  അതമാണരലമാ  നത്തിങ്ങള്  ഉഇൗറസം  ടകമാള്ളുനതന്.

രേമാജന്യടത  ടടകവത്തിട്ടുടകമാണന്  രകരേളസം  പത്തിടെത്തികമാന്  നത്തിങ്ങള്  വന്നു.

രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങടള  നത്തിങ്ങള്  ടതറത്തിദരേത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  വത്തിരുദ

ചത്തിനമാഗതത്തികമാടരേ  ഏരകമാപത്തിപ്പെത്തികമാന്  നത്തിങ്ങള്കന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഞങ്ങള്
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അസംഗശകരേത്തിക്കുന്നു.  നത്തിങ്ങള് അനന് ജനങ്ങടള രബമാദന്യടപ്പെടുതമാന് ശമേത്തിച്ചതന്

ശശ.  രേമാഹുല  ഗമാനത്തി  പ്രധമാനമേനത്തിയമാകമാന്  രപമാകുന്നുടവനമാണന്.

അതത്തിനമായത്തി  വയനമാട്ടത്തില  സ്ഥമാനമാര്തത്തിയമാകത്തി  നത്തിര്തത്തി  ജയത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  എനന്

രനടെത്തി  നത്തിങ്ങള്?  രകരേളസം  പത്തിടെത്തികമാന്  വനരപ്പെമാള്  രേമാജന്യസം  നത്തിങ്ങള്കന്

നഷ്ടമേമായത്തി.   ആ അനുഭവതത്തിലസം നത്തിങ്ങള് പമാഠസം  പഠത്തികമാന് തയമാറമായത്തില.

ബശഹമാറത്തിടല ജനങ്ങള് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന് എതത്തിരേമായ നത്തിലപമാടെന് സസ്വശകരേത്തികമാന്

സനദമേമായത്തി  മുരനമാട്ടുവനരപ്പെമാള്  അതന്  ഉപരയമാഗടപ്പെടുതമാന്രപമാലസം

മേനസത്തിലമാതവരേമായത്തി  നത്തിങ്ങള്  മേമാറത്തി.  ബശഹമാറത്തിടല  ടതരേടഞടുപ്പെന്

വത്തിധത്തിടയരപ്പെമാലസം മേമാനത്തികമാന് നത്തിങ്ങള് തയമാറമാകുനത്തില.  ടതറന്  തത്തിരുതമാനുസം

എനമാണന്  സസംഭവത്തിച്ചടതനന്  പരേത്തിരശമാധത്തികമാനുസം  നത്തിങ്ങള്കന്  ഇരപ്പെമാള്

കഴത്തിയനത്തില.  അതത്തിനന്  നത്തിങ്ങടള  രപ്രരേത്തിപ്പെത്തികമാന്  ഒരു  രനതൃതസ്വമേത്തിടലന

അധ:പതനതത്തിലനത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്  എനന്  മുകരേമാകുരനമാ  അനന്  മേമാത്രരമേ

രകമാണ്ഗ്രസത്തിനന്  ഒരു പുനര്ചത്തിനനതത്തിനുള്ള വഴത്തിയണമാകൂ എന്നുള്ള കമാരേന്യസം

മേറന്നുരപമാകരുടതനന്  ഇഇൗ  അവസരേതത്തില  ഓര്മേടപ്പെടുതമാന്  ഞമാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  തശര്ച്ചയമായസം  രകരേളതത്തിടല  എല.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേനന്  പൂര്വ്വമാധത്തികസം കരുരതമാടടെ  തത്തിരേത്തിച്ചുവരേത്തികതടന  ടചയടമേന
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കമാരേന്യതത്തില  യമാടതമാരു  സസംശയവുമേത്തില.  ആ  തത്തിരേത്തിച്ചുവരേവന്  രകരേളതത്തിടന

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങടള  കൂടുതല  കരുരതമാടടെ  മുരനമാട്ടന്

ടകമാണ്ടുരപമാകമാന് അവസരേടമേമാരുക്കുനതമായത്തി  മേമാറുടമേനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്

ഇഇൗ  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഒരേത്തികലക്കൂടെത്തി  പത്തിന്തുണച്ചുടകമാണന്  ഞമാന്

നത്തിര്ത്തുന്നു.

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  (ശശ  .    രേരമേശന് ടചനത്തിതല):  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്   ശശ.  എസന്.  ശര്മ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച  നനത്തി

പ്രരമേയടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ചര്ച്ചയമാണന്  നടെക്കുനതന്.  ശശമേതത്തി  ടടശലജ

ടെശച്ചറലമാടത ഇവത്തിടടെ ഒരു മേനത്തിമേമാരുമേത്തില. ഗന്യമാലറത്തിയത്തില ഒരുരദന്യമാഗസ്ഥനുമേത്തില.

സമാധമാരേണഗതത്തിയത്തില  ഇഇൗ  ചര്ച്ചയ്ക്കന്  മേറുപടെത്തി  പറരയണതന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖന്യമേനത്തിയമാണന്.  രനരേടത  അരദ്ദേഹസം മുഴുവന്  സമേയവുസം  ഇവത്തിടടെ

ഇരേത്തിക്കുനതമാണന്.  ചര്ച്ചയത്തിടല  കമാരേന്യങ്ങള് എത്ര ലമാഘവരതമാടുകൂടെത്തിയമാണന്

കമാണുനതന്; എനത്തിനമാണന് ചര്ച്ച? പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടെമാമേരലമാ.

ശശ  .   ആര്  .   രേമാരജഷന്: അവത്തിടടെയസം ആടരേയസം കമാണമാനത്തില.

ശശ  .    രേരമേശന്  ടചനത്തിതല:  പ്രസസംഗത്തിക്കുന  ആളുകള്  പറയനതന്

രകള്രകണതന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖന്യമേനത്തിയസം ഉരദന്യമാഗസ്ഥരുമേമാണന്. ആരേമാണന്
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ഇ വത്തിടടെയള്ളതന്; എനത്തിനമാണന് ഇഇൗ ചര്ച്ച?

മേത്തി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടത്തി  സ്പശകര്:   ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മേനത്തിമേമാരുസം  ഉരദന്യമാഗസ്ഥരുസം

ഉടെടനവരുസം.

ശശ  .    വത്തി  .    അബ്ദുറഹത്തിമേമാന്:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  നനത്തി  പ്രരമേയടത

പൂര്ണ്ണമേമായസം പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണര് രകരേളതത്തിടന

ചുമേതലരയടറടുതരശഷസം കഴത്തിഞ വര്ഷസം ആദന്യസം നടെതത്തിയ പ്രസസംഗതത്തില

വളടരേ  കമാരേന്യമേമായത്തിതടന  പ്രസസംഗത്തികമാന്  വടനങത്തിലസം  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ബമാധത്തിക്കുന  നത്തിരേവധത്തി  പ്രശ്നങ്ങടള

മേമാറത്തിനത്തിര്തത്തിടകമാണമാണന്  അരദ്ദേഹസം  പ്രസസംഗസം  അവസമാനത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണര് ഒരു വര്ഷരതമാളസം രകരേളതത്തില തമാമേസത്തിക്കുകയസം

രകരേളതത്തില  നടെക്കുന  കമാരേന്യങ്ങള്  രനരേത്തിട്ടന്  രബമാധന്യടപ്പെട്ടന്  പഠത്തിക്കുകയസം

ടചയ്തതത്തിനുരശഷസം  കഴത്തിഞദത്തിവസസം  അസസംബത്തിയത്തില  വരുകയസം  ടചയ.

ഗവര്ണര്  നയപ്രസസംഗതത്തിനമായത്തി  അസസംബത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്  പ്രരവശത്തിക്കുരമമാള്

രകരേളശയമേമായ  രേശതത്തിയത്തില  നല  ഉടുപ്പുസം  കസവുമുണ്ടുമേണത്തിഞമാണന്  വനതന്.

അതത്തിനുകമാരേണസം,  രകരേളതത്തില  മേമാരവലത്തിമേനടന  ഭരേണടത

ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുന,  സമാധമാരേണകമാരേടന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരേത്തിഹരേത്തിക്കുന  ഭരേണ
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സസംവത്തിധമാനസം  നത്തിലനത്തിലക്കുന്നുടവനന്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  രബമാധന്യടപ്പെട്ടതത്തിടന

അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലമാണന്  രവഷങ്ങള്രപമാലസം  ആ  രേശതത്തിയത്തിലമായടതനമാണന്

ഞമാന് വത്തിശസ്വസത്തിക്കുനതന്. 1957-ടല സഖമാവന് ഇ.എസം.എസന്.-ടന കമമ്മ്യൂണത്തിസന്

സര്കമാരേത്തിനുരശഷസം  ഭൂപരേത്തിഷ്കരേണ  നത്തിയമേമേമായമാലസം  സഖമാവന്  ഇ.  ടക.

നമായനമാരേത്തിടന  കമാലഘട്ടതത്തില  ടകമാണ്ടുവന  രക്ഷേമേടപന്ഷനടെകമുള്ള

കമാരേന്യങ്ങള്  ഘട്ടസംഘട്ടമേമായത്തി  ഇ ടെതുപക്ഷേ  സര്കമാരുകള്  നടെത്തുകയമാണന്.

സസംസ്ഥമാനടത  സമാധമാരേണകമാരേടന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരേത്തിഹരേത്തിച്ചുടകമാണന്

അവര്കമാവശന്യമേമായ പരേത്തിഷമാരേങ്ങള് വരുതത്തി സഖമാവന് പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയടന

രനതൃതസ്വതത്തിലളള സര്കമാര് രകരേളതത്തിടല വത്തികസനതത്തിടന യഥമാര്തമുഖസം

ഇനന്  രലമാകതത്തിനന്  കമാണത്തിച്ചുടകമാടുക്കുകയമാണന്.   രക്ഷേമേടപന്ഷന്,  രറഷന്

സസംവത്തിധമാനസം, തശരേരദശതന് വസത്തിക്കുന മേതന്യടതമാഴത്തിലമാളത്തികളുടടെ പ്രശ്നങ്ങള്,

വത്തിദന്യമാഭന്യമാസരേസംഗത്തുള്ള  കമാരേന്യങ്ങള്,  അടെത്തിസ്ഥമാന  വത്തികസനരേസംഗത്തുള്ള

കമാരേന്യങ്ങള്  എനത്തിവയത്തില  ഏടതടുതന്  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാലസം  മേനസത്തിലമാകുസം.

രലമാകരേമാജന്യങ്ങള് ശദത്തിച്ച ആരരേമാഗന്യ സസംവത്തിധമാനടതക്കുറത്തിച്ചുളള കമാരേന്യങ്ങള്

ഇനന്  ഇനന്യമാ  രേമാജന്യതന്  ഒനമാസംസ്ഥമാനതന്  നത്തിലക്കുന  ഒരു  സര്കമാരേമായത്തി

നമള്  മേമാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  പണ്ടുകമാലങ്ങളത്തിടല  ജനത്തി/കുടെത്തിയമാന്  ബനങ്ങടള
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മേമാറത്തി  ജനങ്ങടള ഒനത്തിച്ചത്തിരുതമാനുസം  അവര്കന്  ഒനത്തിച്ചുകഴത്തിയമാനുസം  അവരുടടെ

പട്ടത്തിണത്തിമേമാറത്തിടകമാണന്  യഥമാര്ത  രസമാഷന്യല  സസംവത്തിധമാനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്

രകരേളടത  മേമാറത്തിടയടുത  സര്കമാരേമായത്തി  ഇഇൗ  സര്കമാര്

മേമാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  യൂതന്രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രറമാജത്തി രപമാലള്ള

രനതമാകനമാര്  അവരുടടെ  പ്രസസംഗതത്തില  രകരേളതത്തിടന  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളമായ  ടക-രഫമാണ്  പദതത്തിയസം  ടക-ടറയത്തില  പദതത്തിയസം

രദശശയ പമാതയടമേലമാസം വളടരേ രമേമാശമേമായ രേശതത്തിയത്തിലമാണന് ചത്തിത്രശകരേത്തിക്കുനതന്.

എടന  സസ്വനസം  മേണ്ഡലമേമായ  തമാനൂരേത്തിടല  കമാരേന്യസം  പറയമാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  എടന മേണ്ഡലതത്തില മേമാത്രസം ഏകരദശസം  1000  രകമാടെത്തി

രൂപയടടെ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതമാന് ഇഇൗ നമാലരേവര്ഷസംടകമാണന്

കഴത്തിഞ്ഞുടവന്നുള്ള  ചമാരേത്തിതമാര്തന്യസം  എനത്തിക്കുണന്.   തമാനൂര്  നത്തിരയമാജക

മേണ്ഡലതത്തിടല  കഴത്തിഞ  60  വര്ഷമേമായത്തി  വത്തികസനടമേതത്തിരനമാകമാത

പ്രരദശങ്ങളത്തില  കുടെത്തിടവള്ള  പദതത്തി,  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസ  രമേഖല,  തശരേരദശ

ജനങ്ങളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്,  അടെത്തിസ്ഥമാന  വത്തികസന  സഇൗകരേന്യങ്ങള്

എനത്തിങ്ങടനയള്ള കമാരേന്യങ്ങളത്തില വലത്തിയ മേമാറങ്ങളുണമാകമാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.

കുടെത്തിടവള്ള  പദതത്തിക്കുമേമാത്രസം  ഏകരദശസം  300  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ
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പദതത്തികളമാണന് ഇരപ്പെമാള് തമാനൂരേത്തില മേമാത്രസം നടെന്നുവരുനതന്.   വത്തിദന്യമാഭന്യമാസ

രമേഖലയത്തില  അടെത്തിസ്ഥമാന  സഇൗകരേന്യവത്തികസനമേടെകമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെക്കുകയമാണന്.  നമാനമാരമേഖലകളത്തിലസം  വത്തികസനസം  എതത്തികമാന്  കഴത്തിഞ

സര്കമാരേമായത്തി  മേമാറത്തിടയന്നുള്ളതത്തിനന്  ഏറവുസം  വലത്തിയ  ടതളത്തിവമാണന്  തമാനൂര്

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തില  മേമാത്രസം  നടെക്കുന  വത്തികസന  പ്രവര്തനടമേനന്

പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  അതത്തിനന്  സഹമായത്തിച്ചതന്  കത്തിഫ്ബത്തി

ഫണമാടണന്നുള്ളകമാരേന്യസം  ഇഇൗ  അവസരേതത്തില  എടുത്തുപറയകയമാണന്.

രകരേളതത്തില ഇനന്  വത്തികസന  രേസംഗതന്  വലത്തിയ  മേമാറങ്ങള്  വടനങത്തിലസം

അതത്തിടന  അസംഗശകരേത്തികമാന്  നമ്മുടടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാകളുസം  കക്ഷേത്തികളുസം

തയമാറമാകുനത്തില എന്നുള്ളതത്തില ദുനഃഖമുണന്.  കമാരേണസം,  രകരേള ജനത വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങടള അസംഗശകരേത്തിക്കുകയസം അ തത്തിനനുസൃതമേമായത്തി കഴത്തിഞ തരദ്ദേശ

സസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  നടെന  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തികന്  അനുകൂലമേമായത്തി  രവമാട്ടന്  രരേഖടപ്പെടുത്തുകയസം

ടചയ്തത്തിട്ടുണന്.  അതുതടനയമാണന്  ഇഇൗ  സര്കമാരേത്തിനന്  കത്തിട്ടമാവുന  ഏറവുസം  നല

സര്ട്ടത്തിഫത്തികടറനന്  ഇഇൗ  അവസരേതത്തില  പറയമാന്  ഞമാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  മേലപ്പുറസം ജത്തിലയടെകമുള്ള സ്ഥലങ്ങളത്തില ഇനന് വലത്തിയ
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രതമാതത്തിലള്ള  വര്ഗശയധ്രുവശകരേണസം നടെക്കുകയമാണന്.  ഇനന്യന്  യൂണത്തിയന്

മുസശസം  ലശഗടെകമുള്ള  കക്ഷേത്തികള്....,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ശശത്തി ടമേമര്

പറയകയണമായത്തി.  ആ ഒരു കൂട്ടുടകട്ടന് വലത്തിയ അപകടെകരേമേമായ രേശതത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്

മേമാറുകയമാണന്.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട പ്രതത്തിപക്ഷേ രനതമാവന് അടെകമുള്ള രനതമാകള്

ഇവത്തിടടെയണന്.   അഞ്ചേമാസം  മേനത്തിസ്ഥമാനതത്തിനുരവണത്തി   അന്നുണമായ

തര്കതത്തിടന രപരേത്തില മേലബമാര് പ്രരദശത്തുള്ള രകമാണ്ഗ്രസത്തിലണമായ വലത്തിയ

പ്രശ്നങ്ങളുസം  രകമാണ്ഗ്രസത്തില  നത്തിന്നുള്ള  ടകമാഴത്തിഞ്ഞുരപമാക്കുസം

നത്തിങ്ങള്കറത്തിയമാവുനതമാണന്.  ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തിയമേമായള്ള  കൂട്ടുടകട്ടന്

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  ലശഗന്  ഭരേത്തിക്കുന  രേശതത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്  മേമാറമാന്  രപമാകുകയമാണന്,

അതന്  മേമാറത്തി  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.   കഴത്തിഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തില  അരേമേനകളത്തിരലയ്ക്കന്

നടെന ക്രത്തിസ്തുമേസന്  രേമാഷശയസം/രകകന്  രേമാഷശയമേമാണന്  അതത്തിനന്  ഏറവുസം വലത്തിയ

ഉദമാഹരേണസം. രകകന് രേമാഷശയസം ടകമാടണതത്തികമാന് രപമാകുനതന് രകമാണ്ഗ്രസന്

പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  അനന്യമേമാകുടമേന  കമാരേന്യതത്തില  സസംശയമേത്തില.  കമാരേണസം,

ഞങ്ങടളലമാസം  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  ഇഷ്ടടപ്പെടുനവരേമാണന്.   ഇനന്യമാരേമാജന്യതന്

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  ആവശന്യകത  മേനസത്തിലമാക്കുന  രദശശയമുസശങ്ങളമായത്തി

കമാണമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനവരേമാണന്.  മുസശസം ലശഗത്തിടന വര്ഗശയമേമായത്തിട്ടുള്ള ഇഇൗ
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കടെന്നുകയറടത  രകമാണ്ഗ്രസന്  പമാര്ട്ടത്തികന്  ടചറുകമാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടത്തിടലങത്തില

ഉതര്പ്രരദശന്,  ഗുജറമാതന്,  ബശഹമാര്,  തമേത്തിഴന് നമാടെന്  എനശ

സസംസ്ഥമാനങ്ങളത്തിരലതുരപമാടല  രകമാണ്ഗ്രസന്  പമാര്ട്ടത്തി  രകരേളതത്തില

ഇലമാതമാകുന  ഒരേവസ്ഥയത്തിരലയ്ക്കന്  രപമാകുനകമാരേന്യസം  ഇഇൗ  അവസരേതത്തില

ഉഇൗനത്തിപ്പെറയന്നു.  കമാരേണസം  എടന  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  രകമാണ്ഗ്രസന്  രനതമാകള്

ഇവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുന്നു.  ഇതത്തിനന്  പകരേമേമായത്തിതടന  മേടറമാരു  സസംവത്തിധമാനസം

നത്തിങ്ങള്  ടകമാണ്ടുവരേണസം.   രകമാണ്ഗ്രസന്  പമാര്ട്ടത്തി  ഇലമാതമാകുരമമാഴുള്ള

ബുദത്തിമുട്ടുകള്  ഇനന്യമാരേമാജന്യതന്  ഉണമാകുടമേന്നുള്ളകമാരേന്യസം  ഒരേത്തികലകൂടെത്തി

പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നു.  അരതമാടടെമാപ്പെസംതടന  ഇഇൗ  രേമാജന്യതന്

നടെക്കുന  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  കമാണമാടത  അതത്തിനുമുനത്തില  മുഖസം

തത്തിരേത്തിച്ചുനത്തിലക്കുന  ഒരേവസ്ഥ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  ഭമാഗത്തുനത്തിന്നുണമാകരുതന്

എന്നുള്ള ഒരേഭന്യര്തനയമുണന്. രകരേളതത്തിടല ജനങ്ങള് മുഴുവന് ഇഇൗ വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  അസംഗശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  അരതമാടടെമാപ്പെസം  എനത്തികന്  പറയമാനുള്ള

മേടറമാരു  കമാരേന്യസം,  വരുന  21-ാം  തശയതത്തി  നത്തിങ്ങള്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

സ്പശകര്ടകതത്തിരേമായത്തി ടകമാണ്ടുവരുന അവത്തിശസ്വമാസസം;  ആ അവത്തിശസ്വമാസതത്തിടന

ഒരു  ആശയസം/ആദര്ശസം  നത്തിങ്ങള്ക്കുണമായത്തിരുടനങത്തില  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട
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ഗവര്ണര് നയപ്രഖന്യമാപന പ്രസസംഗസം നടെത്തുന സമേയതന് നത്തിങ്ങള് സഭ വത്തിട്ടു

രപമായരപ്പെമാള്  മുഴുവന് പ്രതത്തിപക്ഷേ എസം.എല.എ.-മേമാരുസം   രേമാജത്തിവച്ചുടകമാണന്

അതത്തിടനമാരു  മേമാതൃക  കമാണത്തികണമേമായത്തിരുന്നു.  എലമാ  സഭമാനടെപടെത്തികളുസം

കഴത്തിഞതത്തിനുരശഷസം  ഒരു  ചടെങ്ങുരപമാടല  ഒരു  ഇലക്ഷേന്  സണത്തിനു

രവണത്തിയള്ള  ഇഇൗ  അവത്തിശസ്വമാസസം  പത്തിന്വലത്തികണടമേന്നുകൂടെത്തി  സഭയ്ക്കുള്ളത്തില

അഭന്യര്തത്തിച്ചുടകമാണന്  ഇഇൗ  പ്രരമേയടത  ഒരേത്തികലകൂടെത്തി  പത്തിനമാങ്ങത്തിടകമാണന്

നത്തിര്ത്തുന്നു. ജയ്ഹത്തിനന്.

ശശ  .    അനൂപന്  രജകബന്:  സര്,  ഞമാന്  ഇഇൗ  നനത്തി  പ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.  കഴത്തിഞ  വര്ഷങ്ങളത്തിലള്ളതുരപമാടലതടന  യമാടതമാരു

പുതുമേയമേത്തിലമാത ടപമാള്ളയമായ വമാഗമാനങ്ങള് നത്തിറഞ ഒരു നയപ്രഖന്യമാപന

പ്രസസംഗസം  മേമാത്രമേമാണന്  ഗവര്ണടറടകമാണന്  ഇവത്തിടടെ  നടെതത്തിച്ചതന്.

സസംസ്ഥമാനതന്  ഏറവുസം  രൂക്ഷേമേമായത്തി  ബമാധത്തിച്ചതമാണന്  2018-ടല  പ്രളയസം.

അതത്തിടല കണടകടുത്തു കഴത്തിഞമാല അനന്  17411  വശടുകള് പൂര്ണ്ണമേമായസം

തകര്ന്നുടവനമാണന്  നത്തിയമേസഭയത്തില  നലകത്തിയ  കണകന്.  ഇതത്തില  8820

വശടുകള്  മേമാത്രമേമാണന്  ഏകരദശടമേങത്തിലസം  പൂര്തത്തിയമായത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

പകുതത്തിയത്തില  കൂടുതല  വശടുകള്  പൂര്തത്തിയമാകമാടത  കത്തിടെക്കുന്നു.
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ആയത്തിരേകണകത്തിനന് കുടുസംബങ്ങള് ഭവനമേത്തിലമാത സമാഹചരേന്യതത്തില ഇരപ്പെമാഴുസം

നത്തിലക്കുകയമാണന്.  ഇവര്  ഇവത്തിടടെ  വത്തികസനങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചന്

ടകമാട്ടത്തിരഘമാഷത്തിക്കുരമമാള് ഗവണ്ടമേന്റുതടന നലകത്തിയ കണക്കുകള്പ്രകമാരേസം

പൂര്തത്തിയമാകമാത  അനവധത്തി  വശടുകള്/ഭവനങ്ങള്  നത്തിലക്കുന്നുടവനതന്

യമാഥമാര്തന്യമേമാണന്.  ഇവര്  ഏറവുസം  പ്രധമാനമേമായത്തി  പറയനതന്  ടടലഫന്

പദതത്തിയമാണന്.  ടടലഫന്  പദതത്തി  വനരപ്പെമാള്  എലമാ  ഭവനപദതത്തികളുസം

അതത്തിരലയ്ക്കന്  സസംരയമാജത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  അതത്തിനുരശഷസം  പട്ടത്തികജമാതത്തി/പട്ടത്തികവര്ഗ

വത്തിഭമാഗങ്ങള്,  മേറന്  പത്തിരനമാക വത്തിഭമാഗങ്ങള്,  മേതന്യരമേഖല എനത്തിവയത്തിലടെകസം

വശടുകള് ലഭത്തിക്കുനതത്തിടന ഗണന്യമേമായ കുറവുണമായത്തിട്ടുണന്.  അതന് കണക്കുകള്

സഹത്തിതസം  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാല  കമാണമാന്  കഴത്തിയന  ഒനമാണന്.

ടടലഫന്  പദതത്തിയത്തിടല  ഏറവുസം  വലത്തിയ  അപമാകത  അതമാണന്.   ടടലഫന്

പദതത്തിടയ  ഞങ്ങള്  എതത്തിര്തത്തിട്ടത്തില.  പരക്ഷേ  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസമുണമായ

അടെത്തിയനരേപ്രരമേയ  ചര്ച്ചയത്തില  ടടലഫന്  പദതത്തിയടടെ  പത്തിനത്തില  ഉയര്ന്നു

വനത്തിരേത്തിക്കുന  അഴത്തിമേതത്തിയമാണന്  ഞങ്ങള്  ചൂണത്തികമാട്ടത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

ഇവത്തിടടെ  ജനകശയമേമായ  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  പദതത്തികടളരപ്പെമാലസം  അഴത്തിമേതത്തിക്കുള്ള

രവദത്തിയമാകത്തി  മേമാറത്തിടയന്നുള്ളതമാണന്  ഏറവുസം  പ്രധമാനമേമായത്തി
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ചൂണത്തികമാണത്തിക്കുവമാനുള്ളതന്.   സമാമൂഹത്തിക  സുരേക്ഷേമാ  ടപന്ഷനുകള്  600

രൂപയത്തിലനത്തിന്നുസം  പ്രതത്തിമേമാസസം  1500  രൂപയമാകത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുടവനമാണന്

നയപ്രഖന്യമാപന  പ്രസസംഗതത്തിടല 16-ാം  ഖണ്ഡത്തികയത്തില  ഗവര്ണര്

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്.  സമാമൂഹത്തിക  ടപന്ഷനുകടളപ്പെറത്തിയമാണന് ഇരപ്പെമാള് ഇടെതുപക്ഷേസം

ടകമാട്ടത്തിരഘമാഷത്തിച്ചുടകമാണ്ടുനടെക്കുനതന്.  അതത്തിനകതന്  അര്ദസതന്യങ്ങള്

മേമാത്രസം  അടലങത്തില  ടതറത്തിദമാരേണകള്  ജനത്തിപ്പെത്തിക്കുന  നത്തിലയത്തിലള്ള

രസറന്ടമേനമാണുണമായതന്. 2011-ല യ.ഡത്തി.എഫന്. അധത്തികമാരേതത്തില വരുരമമാള്

സമാമൂഹത്തിക സുരേക്ഷേമാ ടപന്ഷന്  300/-  രൂപയമായത്തിരുന്നു. 2011  ഡത്തിസസംബര്

മേമാസസം  അവരേതന്  400/-  രൂപയമായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം  പത്തിനശടെന്

വമാര്ദകന്യകമാല  ടപന്ഷന്  അതമായതന്,  80  വയസത്തിനു  മുകളത്തിലള്ളവര്കന്

900/-  രൂപയസം  വത്തികലമാസംഗ  ടപന്ഷന്  700/-  രൂപയസം  മേറന്  സമാമൂഹത്തിക

ടപന്ഷന്  525/-  രൂപയമേമാകത്തി.  2012  ഏപ്രത്തില  1-നന്  അതന്  മുന്കമാല

പ്രമാബലന്യരതമാടുകൂടെത്തി ടകമാടുകമാനുളള തശരുമേമാനമേമാണന് അനടത ഗവണ്ടമേനന്

സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.  അതത്തിരനമാടടെമാപ്പെസംതടന ഇതത്തിടന വരുമേമാനപരേത്തിധത്തി ഒരു ലക്ഷേസം

രൂപയമാകത്തി  നത്തിജടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  2014-ല  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്

തശരുമേമാനടമേടുതതന്  ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.
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അതത്തിനുരശഷസം  75  വയസത്തിനുമുകളത്തിലള്ളവരുടടെ  വമാര്ദകന്യകമാല  ടപന്ഷന്

900/-  രൂപയമാകത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.  മേമാത്രമേല  എലമാ  രക്ഷേമേനത്തിധത്തി

രബമാര്ഡുകളത്തിലനത്തിന്നുസം  ടപന്ഷന്  വമാങ്ങുനവര്ക്കുസം  അര്ഹതമാ

മേമാനദണ്ഡങ്ങള്കന്  വത്തിരധയമേമായത്തി  സമാമൂഹത്തിക  സുരേക്ഷേമാ  ടപന്ഷനുകള്

നലകുവമാനുള്ള  തശരുമേമാനസം  അനടത  ഗവണ്ടമേനന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചു.  ഇവര്

അധത്തികമാരേതത്തില  വനതത്തിനുരശഷസം  1000/-  രൂപയമായത്തി  നത്തിജടപ്പെടുതത്തി.

പത്തിനശടുണമായ  വര്ദനവമാണന്  ഇവത്തിടടെ  ഏറവുസം  വലത്തിയ  കമാരേന്യമേമാടണനന്

ടകമാട്ടത്തിരഘമാഷത്തിച്ചുടകമാണന് നടെക്കുനതന്. ഇവര് ടചയ്ത ഏറവുസം ക്രൂരേമേമായ നടെപടെത്തി

എനമാണന്?  മേറന്  രക്ഷേമേനത്തിധത്തി  രബമാര്ഡുകളത്തിലനത്തിന്നുസം  ടപന്ഷന്

ലഭത്തിക്കുന്നുടണങത്തില മേറന്  സമാമൂഹന്യ സുരേക്ഷേമാ ടപന്ഷന് അവര്കന്  കത്തിട്ടമാത

സമാഹചരേന്യതത്തിരലയ്ക്കന്  ഇനന്  മേമാറടപ്പെട്ടത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇതന്  ഏതന്  രേശതത്തിയത്തില

അസംഗശകരേത്തികമാന്  കഴത്തിയസം?  ടചറത്തിയ  വരുമേമാനസംരപമാലസം  നത്തിലയ്ക്കുന

നത്തിലയത്തിരലയ്ക്കന് അതന് നശണ്ടുരപമാകുന്നുടവന്നുള്ളതമാണന് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്. ടപന്ഷന്

എലമാ കമാലത്തുസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുസം.  ഏതന് ഗവണ്ടമേന്റുസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുസം. അടുത

യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്  വരുരമമാള്  കമാരലമാചത്തിതമേമായ  വര്ദനവന്

അവത്തിടടെയമുണമാകുസം.  പരക്ഷേ  ടപന്ഷനുകള്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുരമമാള്  അതന്
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എരനമാ  വലത്തിയ  സസംഭവമേമാടണനന്  പറഞന്  അതന്  ഇവര്  ജനങ്ങള്കന്

നലകുന  എരനമാ  ഒരു  ഒഇൗദമാരേന്യമേമാടണന  നത്തിലയത്തിലള്ള  വന്യമാഖന്യമാനമേമാണന്

ഇനന് നത്തിര്ഭമാഗന്യവശമാല ഇവത്തിടടെ നടെന്നുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്. രകമാവത്തിഡന് 19-ടന

പശ്ചമാതലതത്തില  നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥമാനടത  വന്യമാപമാരേരമേഖലയത്തിലസം

ടതമാഴത്തിലരേസംഗത്തുസം  കമാര്ഷത്തികരമേഖലയത്തിലസം  എലമാ  രമേഖലകളത്തിലസം

ഉണമായത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  സമാമതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തികടള

അതത്തിജശവത്തികമാനുള്ള  വന്യകമേമായ  നയപരേമേമായ  ഒരു  പ്രഖന്യമാപനവുസം

ഇതത്തിനകതന്  ഉണമായത്തിട്ടത്തിടലനതന്  ചൂണത്തികമാണത്തിക്കുവമാന്  ഞമാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  രകമാവത്തിഡന്  19-ടന  ഏറവുസം  രൂക്ഷേമേമായ  വന്യമാപനസം

രകരേളതത്തിലതടനയമാണന്  എനന്  കണക്കുകള്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്.

രേമാജന്യതന് ഉണമായത്തിരേത്തിക്കുനതത്തില  37.6%  രരേമാഗത്തികള് രകരേളതത്തിലണന് എന

ഏറവുസം  പുതത്തിയ  കണക്കുകള്  ഇനന്  നമ്മുടടെ  മുമത്തില  വരേത്തികയമാണന്.

രകമാവത്തിഡന്  19  എന വന്യമാധത്തി വന്യമാപനതത്തിരലയ്ക്കന് വരുരമമാള് അതുണമാക്കുന

സമാമതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയത്തില  പ്രരതന്യകമേമായത്തി

ബമാധത്തിക്കുന്നുടവനതന്  ഞമാന്  എടുത്തുപറയമാനമാഗ്രഹത്തിക്കുന  ഒനമാണന്.

പലരപ്പെമാഴുസം  കമാലമാവസ്ഥമാ  വന്യതത്തിയമാനസം  അടെകമുണമാകുന  വത്തിഷയങ്ങളത്തില
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കമാര്ഷത്തികരമേഖലയ്ക്കുണമാകുന  പ്രതത്തിസനത്തിടയ  മുന്കൂട്ടത്തികമാണമാനുള്ള  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില. 

മേത്തി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടത്തി സ്പശകര് : പശസന്.  പശസന്.....കണ്ക്ലൂഡന്

ശശ  .    അനൂപന്  രജകബന്:  രവനലകമാലത്തുരപമാലസം  ശകമേമായ

മേഴയണമായത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നു,  ടനലകൃഷത്തിയത്തിലടെകസം  വന്യമാപകമേമായ  നമാശസം

ഉണമായത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  അതത്തിനന്  അടെത്തിയനരേ  നഷ്ടപരേത്തിഹമാരേസം

ടകമാടുക്കുവമാനുള്ള  സമേശപനസം  ഗവണ്ടമേനന്  സസ്വശകരേത്തിരകണതമായത്തിട്ടുണന്.

അതുരപമാടല റബ്ബര് കര്ഷകടരേ അവഗണത്തിച്ച ഒരു ഗവണ്ടമേനമാണത്തിതന്. നമാടള

ഒരു  ബഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നുണന്.  അതന്  വരേമാന്രപമാകുന  ഇലക്ഷേന്

കണത്തിട്ടമായത്തിരേത്തിക്കുസം.  ഒരു  സസംശയവുസം  അകമാരേന്യതത്തിലത്തില.  പരക്ഷേ  റബ്ബര്

കര്ഷകര്ക്കുരവണത്തി  വത്തില  സ്ഥത്തിരേത  ഫണന്  വര്ദത്തിപ്പെത്തികണടമേനന്  കഴത്തിഞ

അഞ്ചുവര്ഷസം ആവര്തത്തിച്ചമാവര്തത്തിച്ചന് ഇഇൗ സഭയത്തില ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടുസം ഇവരേതന്

തത്തിരേത്തിഞ്ഞു  രനമാകത്തിയത്തിട്ടുരണമാ?  ഇരപ്പെമാള്  ഇലക്ഷേന്  സണ്ടുമേമായത്തി

ഇറങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണന്, അതന് മേടറമാരു കമാരേന്യസം. 

മേത്തി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടത്തി സ്പശകര്: പശസന്.........പശസന്.....കണ്ക്ലൂഡന്

ശശ  .    അനൂപന്  രജകബന്:  ഞമാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്  അനവധത്തി  കമാരേന്യങ്ങള്
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നമള്  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചു  കഴത്തിഞമാല  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  സമേശപനങ്ങള്

സമ്പൂര്ണ്ണമേമായസം  ജനവത്തിരുദമേമാണന്,  അഴത്തിമേതത്തിയത്തില  മുങ്ങത്തി  നത്തിലക്കുന  ഒരു

ഗവണ്ടമേനമാണന്  എനന്  കമാണമാന്  കഴത്തിയസം.  ഇഇൗ  കഴത്തിഞ  തരദ്ദേശ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിലണമായ  രനരേത്തിയ  വത്തിജയടത  കണകമാകത്തിടകമാണന്

ടകമാട്ടത്തിരഘമാഷത്തിച്ചുസം  അഹങരേത്തിച്ചുസം  നടെക്കുനതന്  അസ്ഥമാനതമാണന്  എനതന്

മൂന്നുമേമാസസം  കഴത്തിഞന്  വരേമാന്  രപമാകുന  നത്തിയമേസഭമാ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില

കമാണമാന് കഴത്തിയസം.  

മേത്തി  .   സ്പശകര് : പശസന്.........പശസന്.....കണ്ക്ലൂഡന്

ശശ  .    അനൂപന്  രജകബന്:   യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന ശകമേമായ തത്തിരേത്തിച്ചുവരേവന്

ഇഇൗ  സസംസ്ഥമാനത്തുണമാകുസം.  ഞമാന്  ഇഇൗ  നയപ്രഖന്യമാപനടത

എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.       

ശശ  .    എസം  .    മുരകഷന്:  സര്,  ഞമാന് ഇഇൗ നനത്തി പ്രരമേയടത പൂര്ണ്ണമേമായസം

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.  സമേമാനതകളത്തിലമാത  വത്തികസനതത്തിടന  ഉദമാത

മേമാതൃകയമായത്തി  രകരേളസം  മേമാറുനതത്തിടന  സസംതൃപത്തിരയമാടടെയമാണന്  ഞമാന്  ഇഇൗ

നനത്തിപ്രരമേയ ചര്ച്ചയത്തില പടങടുക്കുനതന്. അടെത്തിസ്ഥമാന സഇൗകരേന്യസം, ആരരേമാഗന്യസം,

വത്തിദന്യമാഭന്യമാസസം  അങ്ങടന  സമേഗ്രരമേഖലകളത്തിലസം  വന്കുതത്തിപ്പെമാണന്  ഇഇൗ
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ഇടെതുപക്ഷേ  സര്കമാര്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  അതത്തിടന  രബമാധന്യസം

നമാട്ടുകമാര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.  അതത്തിടന  പ്രതത്തിഫലനമേമാണരലമാ  ഇഇൗ  ഇലക്ഷേനത്തില

കണതന്. ഇനത്തി എന്തു ടചയമാസം; പ്രകടെനപ്പെത്രത്തികയത്തില ഇനത്തി എടനമാടകയമാണന്

ബമാകത്തി,;  സമാധമാരേണ ജനങ്ങളുടടെ  ജശവത്തിത സഇൗകരേന്യങ്ങള് ടമേച്ചടപ്പെടുതമാന്

ഇനത്തി  എടനമാടകയമാണന്  ടചരയണതന്?  അടുത  നത്തിയമേസഭമാ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിനന്  രേരണമാ  മൂരനമാ  മേമാസരമേയള.  മുടനമാരുകവുമേമായത്തി

ഇടെതുപക്ഷേസം ഗ്രമാമേഗ്രമാമേമാനരേങ്ങളത്തിലസം നഗരേതത്തിലടമേമാടക വലത്തിയ ചര്ച്ചകള്

നടെക്കുരമമാള്  പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുസം  ചത്തില  മുടനമാരുകങ്ങള്  നടെക്കുന്നുടണനന്

പറയമാതത്തിരേത്തികമാന് വയ.  ഇഇൗ അടുതകമാലതന് ഒരു മുടനമാരുകസം നടെനതന്

രപമാപ്പുലര്  ഫണണ്ടുമേമായള്ള  ഒരു  രേഹസന്യ  ചര്ച്ചയത്തില  പത്രകമാടരേക്കൂടെത്തി

ടകമാണ്ടുരപമായത്തി.  അതന്  നമാട്ടുകമാരുടടെ  ഇടെയത്തില  നടലമാരു

മുടനമാരുകമേമായത്തിരുന്നു.  പത്തിനശടെന് മേടറമാരു സമുനതനമായ രനതമാവന് 21 വയസന്

തത്തികഞ  ആരേന്യയ്ക്കന്  ഇവത്തിടടെ  രമേയറമായത്തി  സ്ഥമാനസം  നലകത്തിയരപ്പെമാള്

പരേസന്യമേമായത്തി പറഞ്ഞു, അങ്ങടന ടകമാട്ടത്തിരഘമാഷത്തിരകണ ആവശന്യടമേമാന്നുമേത്തില,

ഇതത്തിരനകമാള് എത്രരയമാ ടചറത്തിയ കുട്ടത്തികടള ഞങ്ങള് ജയത്തിപ്പെത്തിച്ചു വത്തിട്ടത്തിട്ടുണന്

എനന്.  അങ്ങടന നമാട്ടുകമാരുടടെ ഇടെയത്തില അതുസം നടലമാരു മുടനമാരുകമേമായത്തി
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വന്നു.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം അങ്ങടന രമേമാശകമാരേല.  രേണന് പള്ളത്തികള് തമത്തിലള്ള

സഭമാതര്കതത്തിരനല  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  രനതൃതസ്വതത്തില

ചര്ച്ചകള്  നടെന്നുടകമാണത്തിരുനരപ്പെമാള്  മേത്തിരസമാറമാസം  ഗവര്ണര്

പ്രധമാനമേനത്തിക്കുമുനത്തില ആ ചര്ച്ച എതത്തിച്ചു.  പ്രധമാനമേനത്തി ആ ചര്ച്ചയത്തില

പടങടുക്കുനതന്  നല  കമാരേന്യമേമാണന്.  എനമാല  ഇവത്തിടടെ  സസംസ്ഥമാന

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തില ടപമാട്ടത്തിടതറത്തിയണമായത്തി.  മേത്തിരസമാറമാസം  ഗവര്ണര് ഞങ്ങടള

ടടഹജമാകന് ടചയ. ഞങ്ങള് ടചരയണ കമാരേന്യങ്ങള് അരദ്ദേഹതത്തിനന് ടചയമാന്

എനവകമാശസം  എന്നു  രചമാദത്തിച്ചന്  വലത്തിടയമാരു  മുടനമാരുകസം  അവരുസം

നടെത്തുന്നുണന്.  തത്തിരേത്തിച്ചടെത്തികളുടടെയസം  പ്രകൃതത്തിദുരേനങ്ങളുടടെയസം  പകര്ച്ച

വന്യമാധത്തികളുടടെയസം  കമാലതന്  അടതമാന്നുസം  ഏലകമാതവത്തിധസം  നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥമാനസം വത്തികസന കുതത്തിപ്പെത്തിലമാണന്. 56,000  രകമാടെത്തി രൂപയടടെ വത്തികസന

പദതത്തികള്കന്  കത്തിഫ്ബത്തി  അസംഗശകമാരേസം  നലകത്തികഴത്തിഞ്ഞു.  എടന

മേണ്ഡലതത്തിലതടന  ഏകരദശസം  860  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളമാണന്  നടെനതന്.  ഒരുപമാടെന്  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളുടണങത്തിലസം   ഹൃദയതത്തില  ടതമാടുന  ചത്തില  ഉദ്ഘമാടെനങ്ങള്

നമ്മുടടെ മേനസത്തില ഒരേത്തികലസം മേമായമാടത നത്തിലക്കുസം.  അങ്ങടനടയമാരു സസംഭവസം



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

41

എടന മേണ്ഡലതത്തിലണമായത്തി,  ഒരേത്തികലസം നടെകത്തിടലനന് വത്തിചമാരേത്തിച്ച ടപരുമേണ്

പമാലതത്തിടന  ഉദ്ഘമാടെനസം.  2011-ല  സഖമാവന്  വത്തി.എസന്.  അച്ചുതമാനനന്

തറകലത്തിടട്ടങത്തിലസം  പത്തിനശടെന്  വന  ഗവണ്ടമേനന്  അതന്  ഫശസത്തിബത്തിളല,

നഷ്ടമേമാടണനന്  പറഞന് ഉരപക്ഷേത്തിച്ച ആ പമാലസം  കുറച്ചുദത്തിവസസം മുമന്  ബഹു.

മുഖന്യമേനത്തി ഓണ്ടടലനത്തിലൂടടെ ഉദ്ഘമാടെനസം ടചയ.  ഇഇൗ തലമുറയസം അടുത

തലമുറയസം ജങമാറത്തില രപമാകമാനമാണന് ദുരരേന്യമാഗസം എനന് വത്തിശസ്വസത്തിച്ചത്തിരുന ഒരു

സമൂഹസം അവത്തിടടെ സശനത്തിടന മുമത്തില മുഖന്യമേനത്തി പറയന ഓരരേമാ വമാചകവുസം

നത്തിറഞ  കയടെത്തിരയമാടടെ  സസ്വശകരേത്തിച്ചു.  സമാധമാരേണ  കയടെത്തിയല,  അവരുടടെ

ഹൃദയതമാളമേമാണന്  നമുകന്  കമാണമാന്  കഴത്തിഞതന്.   ആ  വത്തികസനമേമാണന്

ശരേത്തിക്കുമുള്ള വത്തികസനസം.

ഇഇൗ  പറഞ  കമാരേന്യങ്ങടളലമാസം  പ്രതത്തിപക്ഷേവുസം

അസംഗശകരേത്തിക്കുനതമാടണനന്  എനത്തികറത്തിയമാസം.   പടക്ഷേ  അവരുടടെ

കള്ളപ്രചരേണതത്തിനന് ഒരു കുറവുമേത്തില.  പുകമേറ സൃഷ്ടത്തിക്കുക, കള്ളങ്ങള് വശണ്ടുസം

വശണ്ടുസം പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുക, നുണപ്രചരേണങ്ങള് നടെത്തുക. അതത്തില ഒരു

തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിവന്  ഇതുവടരേയമുണമായത്തിട്ടത്തില.  ഇഇൗ അടുത കമാലതന് ഒരു ഇലക്ഷേന്

പ്രചരേണതത്തിനന് രവണത്തി രപമാകുകയമായത്തിരുന്നു.  ഒരു ഇടെവഴത്തിയത്തില കൂടെത്തിയമാണന്
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രപമാരകണതന്.   രേണന് ടടസഡത്തിലസം അമമേമാരുസം സരഹമാദരേത്തിമേമാരുസം നത്തിലക്കുന്നു.

അവടരേ ടടകകമാണത്തിച്ചന് ഞമാന് മുരനമാട്ടുരപമാകുരമമാള് യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന ഒരു

പ്രചരേണപ്രസസംഗസം  രകള്കമാനത്തിടെയമായത്തി.   ശബസം  മേമാത്രസം,  ആടള  കമാണമാന്

സമാധത്തിക്കുനത്തില.    ആ ശബതത്തില പറഞതന്  -  നത്തിങ്ങള്കറത്തിയമാരമേമാ  ഇഇൗ

പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന് ആരേമാടണനന്?  ഞമാന് പറഞ്ഞുതരേമാസം.  പമാതത്തിരേമാത്രത്തികന്

കത്തിഫന് ഹഇൗസത്തില തലയത്തില ഒരു മുണ്ടുസംചുറത്തി മേതത്തില ചമാടെത്തി ഇരുട്ടത്തുകൂടെത്തി ഒരു

രടെമാര്ച്ചുസം പത്തിടെത്തിച്ചുനടെനന് ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തിനന് മുമത്തില വനന് അവത്തിടടെ ടസകമ്മ്യൂരേത്തിറത്തി

ഉരദന്യമാഗസ്ഥനമാരുടടെ  കണ്ണുടവട്ടത്തിച്ചന്  ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തിടന  മേതത്തിലസംചമാടെത്തി  ഒരു

മുറത്തിയത്തില  ടചനന്  സസ്വര്ണ്ണകടെതത്തിനുരവണത്തി  വച്ചത്തിരേത്തിക്കുന  അടലങത്തില

അതുമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ട ഫയലകടളലമാസം തശടപ്പെട്ടത്തി വച്ചന് കതത്തിച്ചയമാളമാണന് ഇഇൗ

പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്-  എനന്  പറഞരപ്പെമാള് അവത്തിടടെ  നത്തിന സ്ത്രശകടളലമാസം

ടപമാട്ടത്തിച്ചത്തിരേത്തിടച്ചങത്തിലസം   പ്രമായസം  ടചന  മൂന്നുനമാലന്  അമമേമാര്  പരേസ്പരേസം

രനമാകത്തിയത്തിട്ടന്, 'എനമാലസം പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയമാ,  നശ മേതത്തില ചമാടെത്തിയടതനത്തിനന്'

എനന് ഒരു പകുതത്തി വത്തിശസ്വമാസരതമാടടെ പറഞ്ഞു.  നൂറത്തില ടതമാണ്ണൂറത്തിരയഴുരപരുസം

വത്തിശസ്വസത്തികമാത കള്ളങ്ങള് മൂരനമാ നമാരലമാ  രപര്ക്കുരവണത്തി നത്തിരേനരേമേമായത്തി

പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന ഇഇൗ പ്രവണത അവസമാനത്തിപ്പെത്തികണസം.  
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ഇനന് ഇനന്യയത്തില ടഎതത്തിഹമാസത്തികമേമായ ഒരു സമേരേസം നടെക്കുകയമാണന്  -

കര്ഷകസമേരേസം.   കര്ഷകര്ടകതത്തിടരേയല,  പ്രകൃതത്തിടകതത്തിടരേയമാണന്  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനന്  സമേരേസം  ടചയനതന്.   പ്രകൃതത്തിടയയമാണന്  അവര്

അവരഹളത്തിക്കുനതന്.    കര്ഷകരുടടെ  രവദന  ഭരേണകൂടെസം  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയനത്തില.

രദശശയ അവമാര്ഡന് രനടെത്തിയ പ്രത്തിയദര്ശടന 'കമാഞ്ചേശവരേസം' എന സത്തിനത്തിമേയമാണന്

എടന  മേനസത്തിരലയ്ക്കന്  വരുനതന്.   ആ  സത്തിനത്തിമേ  പറയനതന്  പരേമരേമാഗത

ടനയ്ത്തുടതമാഴത്തിലമാളത്തികളുടടെ  കഥയമാണന്.   അതത്തിടല  നമായകന്  തനത്തികന്  ഒരു

മേകള്  ജനത്തിക്കുരമമാള്,  മേകള്കന്  19  വയസമാകുരമമാള്  കമാഞ്ചേശപുരേസം  പട്ടന്

അണത്തിയത്തിപ്പെത്തിച്ചുരവണസം  അവടള  കലന്യമാണമേണ്ഡപതത്തിരലയ്ക്കന്  ആനയത്തികമാന്

എനന്  പ്രഖന്യമാപത്തിക്കുകയമാണന്.   അതുരകട്ടന്  ഗ്രമാമേസം  ടഞട്ടുകയമാണന്.  അതന്

എങ്ങടന  സസംഭവത്തിക്കുസം;   ടനയനതന്  നമളമാ,   നമ്മുടടെ  ഭമാവനയസം  നമ്മുടടെ

കഷ്ടപ്പെമാടുസം  വത്തിയര്പ്പുമേമാണന്.  എങത്തിലസം  ആ  കമാഞ്ചേശപുരേസം  പട്ടന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുവമാനുള്ള  അവകമാശസം  നമുകത്തില.   അതന്  അരപ്പെമാള്തടന

രകമാര്പ്പെരററ്റുകള്  രമേടെത്തിച്ചന്  ലക്ഷേകണകത്തിനന്  രൂപയ്ക്കന്  വത്തിറന്  ലമാഭമുണമാക്കുന്നു.

അതത്തില   ഒരേവകമാശവുസം  ടനയന് ത്തുകമാര്കത്തില.   എനമാല  അരദ്ദേഹസം  ആ

കമാഞ്ചേത്തിപുരേസം പട്ടന് സസ്വനമേമാകമാന് രവണത്തി നടെത്തുന പ്രയത്നമേമാണന് ആ സത്തിനത്തിമേ.
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ആ  ഒരു  കഥയത്തില  പറയനതുരപമാടല  തടനയമാണന്  കര്ഷകരുടടെയസം

അവസ്ഥ.  അവരുടടെ  അധസ്വമാനതത്തിടന  വത്തില  രകമാര്പ്പെരററ്റുകള് നലകുനത്തില.

അവര്  അധസ്വമാനത്തിച്ചുണമാക്കുന  ഉലനങ്ങള്  അവര്കന്  അനുഭവത്തികമാന്

സമാധത്തിക്കുനത്തില.   അതരേതത്തിലള്ള  ഒരു  ദുരരേന്യമാഗതത്തിലൂടടെ  കര്ഷകര്

കടെന്നുടപമായ്ടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  കമാനഡ  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള

രലമാകരേമാഷങ്ങള്  ഇഇൗ  സമേരേതത്തിനന്  ടഎകന്യദമാര്ഢന്യസം  പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  തുടെകസം മുതല തടന ആ സമേരേമുനണത്തിയടടെ മുനത്തിലണന്.

തശര്ച്ചയമായസം  അതന്  ചരേത്തിത്രവത്തിജയമേമായത്തി  മേമാറുസം   എന്നുതടന  നമുകന്

പ്രതന്യമാശത്തികമാസം.

കഴത്തിഞ  11  മേമാസമേമായത്തി  സത്തിനത്തിമേമാകമാര്  വലത്തിയ  ദുരേത്തിതതത്തിലമാണന്.

രജമാലത്തിയത്തില,   സത്തിനത്തിമേയത്തില,  തശരയററത്തില.   എനമാല  എലമാ

ആനുകൂലന്യങ്ങരളമാടുസം  കൂടെത്തി  കഴത്തിഞ ദത്തിവസസം സത്തിനത്തിമേ പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിച്ചു തുടെങ്ങത്തി.

അതത്തിടന ഫുള് ടക്രഡത്തിറന്   മുഖന്യമേനത്തി ശശ.  പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയനമാണന്.  ഒരു

സത്തിനത്തിമേമാ പ്രവര്തകന് എന നത്തിലയത്തില ഞമാന് ഇഇൗ അവസരേതത്തില നനത്തി

രരേഖടപ്പെടുത്തുകയമാണന്.  പത്തിടന  ഏറവുസം  കൂടുതല  എടന  സരനമാഷത്തിപ്പെത്തിച്ച

മേടറമാരു  കമാരേന്യസം,  ശശനമാരേമായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി  നത്തിലവത്തില
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വന്നുടവനതമാണന്.   ഏതന്  പ്രമായതത്തിലള്ള ആള്കമാര്ക്കുസം പഠത്തികമാസം,  ഏതന്

വത്തിഷയവുസം പഠത്തികമാസം,   ഡത്തിരപമാമേയസം  ഡത്തിഗ്രത്തിയസം  കരേസ്ഥമേമാകമാസം.  അങ്ങടന

വത്തിശമാലമേമായ, രലമാരകമാതരേമേമായ ഒരു യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി ടകമാലസം ആസ്ഥമാനമേമാകത്തി

വനതത്തില  എനത്തികന്  അതത്തിയമായ  സരനമാഷമുണന്.    ഒരു  ടചറത്തിയ

സസംഭവകഥയസം കൂടെത്തി നത്തിങ്ങളുമേമായത്തി പങത്തിടെമാസം.  

വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമന് തൃശ്ശൂരേത്തിലൂടടെ സഞ്ചേരേത്തിക്കുകയമായത്തിരുന്നു.  എടന കൂടടെ

കമാറത്തില  തൃശ്ശൂരേത്തിലള്ള  ഒരു  ഡയറക്ടറുണന്.  അരദ്ദേഹതത്തിടന  രപരേന്  പവത്തിത്രന്.

ഒരു പ്രരതന്യക സ്ഥലതന് ടചനരപ്പെമാള് അരദ്ദേഹസം കമാര് നത്തിര്തമാന് പറഞത്തിട്ടന്

എരനമാടെന്  പറഞ്ഞു.  'ഇഇൗ  സ്ഥലടമേമാനന്  രനമാക്കൂ,  എടനങത്തിലസം

പ്രരതന്യകതയരണമാ?'  ഞമാന് രനമാകത്തിയരപ്പെമാള് രറമാഡുകളത്തില കുണ്ടുസംകുഴത്തിയസം.,

ടചറത്തിയ  ടചറത്തിയ  വശടുകള്,   എരനമാ  ഒരു  മുരേടെത്തിപ്പെന്  ബമാധത്തിച്ചതുരപമാടല.

അരപ്പെമാള് ഞമാന് പറഞ്ഞു, 'ഒരു മുരേടെത്തിപ്പുരണമാ എനന് രതമാന്നുന്നു'.   'മുരേടെത്തിപ്പെന്

രതമാന്നുന്നുണരലമാ;  അതത്തിടന  പത്തിനത്തില  ഒരു  സസംഭവമുണന്.   ശശനമാരേമായണ

ഗുരുരദവന്  ആലവ  ആശമേതത്തില  തമാമേസത്തിച്ചത്തിരുന  കമാലതന്  രേമാവത്തിടല

ശത്തിഷന്യനമാരുമേമായത്തി  ഗ്രമാമേങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  രപമാകുസം.   ഏടതങത്തിലടമേമാരു ഗ്രമാമേതത്തില

എതത്തികഴത്തിഞമാല  ഗുരു  വത്തിശമേത്തിക്കുസം.   ശത്തിഷന്യനമാര്  അവത്തിടെടത  ഏറവുസം
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വത്തിദന്യമാഭന്യമാസമുള്ള ആളത്തിടന തത്തിരേകത്തിരപ്പെമാകുസം.  എനത്തിട്ടന് അരദ്ദേഹരതമാടെന് പറയസം

ഗുരുരദവന് ഇന സ്ഥലതത്തിരുപ്പുണന്, വരേണസം അരദ്ദേഹതത്തിനന് ചത്തില കമാരേന്യങ്ങള്

സസംസമാരേത്തികമാനുണന്.  വരുരമമാള്  ഗുരുരദവന്  പറയസം,  നമുകന്  ഇവത്തിടടെ  ഒരു

പള്ളത്തിക്കൂടെസം  തുടെങ്ങണസം.  അനകമാരേതത്തില  നത്തിന്നുസം  ടവളത്തിച്ചതത്തിരലയ്ക്കന്

മേനുഷന്യടന  നയത്തികമാന്  ഏകമേമാര്ഗസം  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസമേമാണന്.   അതുടകമാണന്

നത്തിങ്ങള്   അതത്തിടന  പ്രധമാന  അദന്യമാപകനമായത്തിരേത്തികണസം.  ഞമാന്  ഇവത്തിടടെ

നത്തിലകമാസം.  ഇഇൗ  പള്ളത്തിക്കൂടെസം  തുടെങ്ങത്തി  കുറച്ചുദത്തിവസസം  വടരേ

മുരനമാട്ടുരപമായതത്തിനുരശഷരമേ ഞമാന് ഇഇൗ ഗ്രമാമേതത്തില നത്തിനന്  രപമാകുകയള.

അങ്ങടന  പള്ളത്തിക്കൂടെങ്ങള്  തുടെങ്ങത്തിത്തുടെങ്ങത്തി  ഇഇൗ   സ്ഥലടതതത്തിയരപ്പെമാള്

അരദ്ദേഹതത്തിടന  ശത്തിഷന്യനമാര് പതത്തിവുരപമാടല ഏറവുസം വത്തിദന്യഭന്യമാസമുള്ളയമാടള

തത്തിരേകത്തിടച്ചന്നു.   ഏറവുസം  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസമുള്ള  ആള്  ജനത്തിയസം  കൂടടെയമാണന്.

രദവമാസുരേതത്തിടല രമേമാഹന്ലമാലത്തിടന കഥമാപമാത്രസം രപമാടല അരദ്ദേഹസം കരേത്തികന്

ടചതത്തി  അതത്തിനകതന്  റമാകന്  ഒഴത്തിച്ചന്  കൂട്ടുകമാരുമേമായത്തി

കഴത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമായത്തിരുന്നു.  ശത്തിഷന്യനമാര്  കമാരേന്യസം  പറഞരപ്പെമാള്

ജനത്തിയമായ  വത്തിദന്യമാസമനന്  പറഞ്ഞു,  ഏതന്  ഗുരുവമാടണങത്തിലസം  എടന

കമാണണടമേന്നുടണങത്തില  ഇവത്തിടടെ  വരേണസം,  ഞമാന്  അരങ്ങമാട്ടന്  രപമാകത്തില.
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ശത്തിഷന്യനമാര്  ആ  വത്തിവരേസം  ഗുരുവത്തിരനമാടെന്  പറഞരപ്പെമാള്  സമാധമാരേണ

വത്തികമാരേമാധശനനമാകമാത ഗുരുവത്തിനന്  ഒരു വത്തിഷമേസം വന്നു.  വത്തിദന്യ  അറത്തിയമാവുന

ഒരേമാള്  ഒരു  നല  പ്രവൃതത്തി  ടചയമാന്  ഇതരേതത്തിലള്ള  ഒരു  വത്തിമുഖത

കമാണത്തിച്ചരലമാ  എന്നുള്ളതമായത്തിരേത്തിക്കുസം  അരദ്ദേഹതത്തിടന  വത്തിഷമേസം.  അരദ്ദേഹസം

മേനസത്തിലനത്തിന്നുസം  ഒരു  മേനണസം  രപമാടല  ഇഇൗ  നമാടെന്  നനമാകത്തില  എനന്

പറഞ്ഞുരപമാലസം.  ആ  നമാട്ടത്തില  ഒരു  ടസനന്  സ്ഥലസം  രപമാലസം  വത്തിലകമാന്

സമാധത്തികമാടത അങ്ങടന നത്തിലക്കുന്നു.  ഗുരുവത്തിടന അനുഗ്രഹസം രപമാടല തടന

ഗുരുശമാപവുസം  ഫലത്തിക്കുസം.    വത്തിദന്യമാഭന്യമാസതത്തിനുരവണത്തിയള്ള  ആ  ഒറയമാള്

രപമാരേമാട്ടസം  ഒരു  നൂറമാണന്  കഴത്തിഞന്  ഇനന്  സഖമാവന്  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയടന

രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള ഇടെതുപക്ഷേസം ഏടറടുതതന്  ടവറുസം  യമാദൃശ്ചത്തികമേല.   അതന്

പ്രകൃതത്തി  കരുതത്തിവച്ച  നനയടടെ  വലത്തിടയമാരു  നത്തിരയമാഗമേമാടണനന്

പറഞ്ഞുടകമാണന്  ഒരേത്തികലക്കൂടെത്തി  എലമാറത്തിനുസം  നനത്തിപറഞ്ഞുടകമാണന്  ഇഇൗ

പ്രരമേയടത ഞമാന് പത്തിനമാങ്ങുന്നു.

 ശശമേതത്തി  സത്തി  .    ടക  .    ആശ:  സര്,  ഇഇൗ  നനത്തിപ്രരമേയരതമാടെന്  ഞമാന്

പൂര്ണ്ണമേമായസം  രയമാജത്തിക്കുന്നു.   എന്തുടകമാടണനമാല  ഒരു  ഗവണ്ടമേനന്

അവരുടടെ  ഭരേണകമാലയളവത്തില  രക്ഷേമേ-വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്
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നടെത്തുരമമാള്  പ്രധമാനമേമായസം  കണകത്തിടലടുരകണതന്  ഇലമായ്മകമാരേടന

ഇലമായ്മകടള പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനമാണന്.  ഒരു ഗവണ്ടമേനത്തിടന സ്ഥമായത്തിഭമാവവുസം

അതുതടനയമാകണസം.   രകരേളതത്തില  അധത്തികമാരേതത്തിടലതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ടമേന്റുകള്  അതരേതത്തിലള്ള  നത്തിലപമാടുകള്

എടുതതുടകമാണമാണന് ലക്ഷേസം വശടെന്  പദതത്തിയസം  എസം.എന്. ഭവന പദതത്തിയസം

ഇ.എസം.എസന്.  ഭവന പദതത്തിയസം ആവത്തിഷ്കരേത്തിച്ചന് നടെപ്പെത്തിലമാകത്തി വശടെത്തിലമാതവനന്

വശടെന് നലകുവമാന് സമാധത്തിച്ചതന്.  ഭൂമേത്തിയത്തിടല അടെത്തിമേകടള ഭൂമേത്തിയടടെ ഉടെമേകളമാകത്തി

മേമാറ്റുന  ഭൂപരേത്തിഷ്കരേണനത്തിയമേസം  ഇവത്തിടടെ  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിയതുസം

അതുടകമാണ്ടുതടനയമാണന്.  സമൂഹതത്തിടന  പത്തിനമാമ്പുറങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  അകറത്തി

നത്തിര്തത്തിടപ്പെട്ട  ജനവത്തിഭമാഗങ്ങള്കന്  ആത്മവത്തിശസ്വമാസവുസം  ആത്മമാഭത്തിമേമാനവുസം

നലകത്തിയ  അരത  രേശതത്തിയത്തിലമാണന്  ഇനടത  ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ടമേനന്

അതരേതത്തിലള്ള നത്തിലപമാടുകള് എടുതത്തിട്ടുള്ളതന്.  നമാലന് മേത്തിഷനുകളുസം അതത്തിടന

ഉദമാഹരേണങ്ങളമാണന്. ഞമാന് അതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന് വത്തിശദമേമായത്തി സസംസമാരേത്തിക്കുനത്തില,

കമാരേണസം  ഇഇൗ  സഭയത്തിലതടന  നത്തിരേവധത്തി  തവണ  ആ  മേത്തിഷനുകടളപ്പെറത്തി

വളടരേ  ഗസംഭശരേമേമായ  രേശതത്തിയത്തില  പ്രതത്തിപമാദത്തിക്കുകയണമായത്തിട്ടുള്ളതന്

നമുടകലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാവുനതമാണന്.  2016-ടല  എല.ഡത്തി.എഫന്.-ടന
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പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ടതുരപമാടല  തടന

600 വമാഗമാനങ്ങളമാണന്  ജനങ്ങള്ക്കുമുമത്തില  ഇടെതുപക്ഷേസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്.

അതത്തില  573  വമാഗമാനങ്ങളുസം  നത്തിറരവറത്തി,  മുഖന്യമേനത്തി  രകരേളസം  കണ  ഏറവുസം

മേത്തികച്ച  ഒരു  ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തിയമായത്തി  നത്തിലക്കുരമമാള്  അതന്  രപമാരേമാടത

അടലങത്തില  അത്രയസം  ജനങ്ങള്കന്  ടകമാടുതമാല  രപമാരേമാ  എനന്

മേനസത്തിലമാകത്തിയമാണന്  വശണ്ടുസം  രേണന്  പ്രമാവശന്യസം  നൂറുദത്തിന കര്മപരേത്തിപമാടെത്തികള്

അരദ്ദേഹസം പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചതന്.  

ഇഇൗ  നമാടെത്തിടന  ആവശന്യങ്ങള്  ടപമാതുജനങ്ങളത്തില  നത്തിന്നുസം

മേനസത്തിലമാക്കുനതത്തിനമായത്തി രകരേള പരേന്യടെനസം നടെതത്തിയ മുഖന്യമേനത്തിയമാണന് ഇനന്

രകരേളടത നയത്തിക്കുനതന്.  അതത്തിനുരശഷസം പുതുവതരേസമമാനമേമായത്തി വശണ്ടുസം

പതന്  പദതത്തികള്  കൂടെത്തി  പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചു.  വരയമാജനങ്ങള്കന്  ആവശന്യമുളള

ചത്തികത്തിത, മേരുനന്, ടപന്ഷന് ഉള്ടപ്പെടടെയളള എലമാ രസവനങ്ങളുസം അവരുടടെ

വശടുകളത്തില എതത്തിക്കുനതത്തിനുളള നടെപടെത്തി സസ്വശകരേത്തിച്ചു, കുട്ടത്തികളുടടെ ആരരേമാഗന്യസം

സസംരേക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനുളള  തശരുമേമാനസം  എടുത്തു,  മേത്തികച്ച  രേശതത്തിയത്തില  പഠനസം

നടെത്തുന കുട്ടത്തികള്കന് സമാമതത്തിക സഹമായസം പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചുതുള്ടപ്പെടടെയളളവ

ആ പ്രഖന്യമാപനതത്തിലമാണന് വനതന്.  രകരേളതത്തിടല ഓരരേമാ വത്തിഭമാഗതത്തിലമുളള
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ജനങ്ങടള   ഇഇൗ  സര്കമാര്  എത്രരതമാളസം  പരേത്തിഗണത്തിക്കുന്നു  എനതമാണന്

ഇതത്തിലനത്തിന്നുസം മേനസത്തിലമാക്കുനതന്.

രകന്ദ്രതത്തില  നടെക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  നമുടകലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.  ഏറവുസം

ജനകശയമേമായ  രേശതത്തിയത്തില  രകരേളതത്തില  ഭരേണസം  നടെക്കുരമമാള്

അതത്തിടനടയലമാസം  അഴത്തിമേതത്തി  ആരരേമാപണങ്ങള്  ഉനയത്തിച്ചുടകമാണന്  ഇലമായ്മ

ടചയനതത്തിനുളള  വത്തിഫലശമേങ്ങള് നടെക്കുന അവസരേതത്തിലതടനയമാണന്

രകന്ദ്രതത്തില ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെയസം  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം  ഭരേണസം

നടെക്കുനതന്. ഇത്രരയടറ വത്തിദഗ്ദ്ധമേമായത്തി ജനങ്ങടള കബളത്തിപ്പെത്തിച്ച ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തി

ഇനന്യയടടെ ചരേത്തിത്രതത്തിലതടന ഉണമായത്തിട്ടുരണമാ എന്നുളളതന് സസംശയമേമാണന്.

ഏഴരേ വര്ഷകമാലസം പത്തിനത്തിടുന അവരുടടെ  ഭരേണതത്തിടന ആദന്യ  കമാലഘട്ടസം

മുതല  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാല,   രനമാട്ടന്  നത്തിരരേമാധനസം  ടതമാട്ടുളള  വത്തിഷയങ്ങള്......,

ഏതമാണന്  അഞ്ചുലക്ഷേസം  രകമാടെത്തി  കളളപ്പെണസം  കടണടുക്കുനതത്തിനമാണന്  രനമാട്ടന്

നത്തിരരേമാധനടമേനന്  നമടള  ആ  കമാലയളവത്തില  പറഞ്ഞുപറത്തിച്ചു.  വത്തില

കുറയ്ക്കമാടനന  രപരേത്തില  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിയതത്തിനുരശഷസം

സസംസ്ഥമാനതത്തിനന്  ആടക  കത്തിരട്ടണ  നത്തികുതത്തി  പണസം  മുഴുവന്  രകന്ദ്രസം

പത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണ്ടുരപമായത്തി.  നമുകന് അര്ഹതടപ്പെട്ടതന് വമാങ്ങമാടമേങത്തില വമാങ്ങത്തിരച്ചമാ
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എനന്  ടവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചുടകമാണന്  രകന്ദ്ര  ഭരേണസസംവത്തിധമാനസം  നമടള  നത്തിരേനരേസം

വഞ്ചേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  സമാഹചരേന്യമേമാണുള്ളതന്.  അനസം  രവവത്തികമാനുളള

ഇനനതത്തിടന  സബ്സത്തിഡത്തി  അകഇൗണത്തില  വരുടമേനന്  പറഞ്ഞുടകമാണന്

അവര് വശണ്ടുസം നമടള പറത്തിച്ചു ടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നു. ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെ അനടത

പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില  പറഞ  കമാരേന്യമേമാണന്,  നമ്മുടടെടയമാടക  അകഇൗണത്തില

15 ലക്ഷേസം രൂപ വരുടമേനന്. അതുസം ഒരു തരേതത്തില വഞ്ചേന തടനയമാണന്. 

നമടളലമാവരുസം  വത്തിചമാരേത്തിച്ചതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.കന്  മേമാത്രമേമാണന്

അകഇൗണത്തിടന പ്രശ്നമുളളടതനമാണന്.  കഴത്തിഞ ദത്തിവസസം രകരേളസം ചര്ച്ച ടചയ്ത

ചത്തില  വത്തിഷയങ്ങളുണന്.  അതത്തിടലമാനന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്

മേമാനത്തിടഫരസമാടയപ്പെറത്തിയമാണന്.  അതത്തില  ആറമായത്തിരേസം  രൂപ   അകഇൗണത്തില

വരുന  കമാരേന്യസം  പറയന്നുണന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.-കമാര്  ആറമായത്തിരേസം  രൂപ

അകഇൗണത്തില  തരുടമേനന്  പറയരമമാള്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിയടടെ

അരതകമാലടെത്തികള്  പത്തിന്തുടെര്ന്നുടകമാണന്  വശണ്ടുസം  ജനങ്ങടള

പറത്തിക്കുനതമാടണനന്  നത്തിസസംശയസം  ഉഇൗഹത്തികമാന്  കഴത്തിയസം.  കമാരേണസം  അവര്

പറഞ ഒരട്ടടറ  വമാഗ്ദ്ധമാനങ്ങളുണന്.  പ്രളയ  കമാലഘട്ടതത്തിനുരശഷസം  പറഞ

ആയത്തിരേസം  വശടുകളുസം  അതത്തിനുരശഷസം  ശശ.  രേമാഹുലഗമാനത്തി  ഇവത്തിടടെ  വനന്
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പ്രഖന്യമാപത്തിച്ച  അഞ്ഞൂറന്  വശടുകളുമുള്ടപ്പെടടെ  നത്തിരേവധത്തി  വമാഗമാനങ്ങള്

രകരേളതത്തിടല ജനങ്ങളുടടെ  മുനത്തില നത്തിലക്കുരമമാഴമാണന്  വശണ്ടുസം ആറമായത്തിരേസം

രൂപ  അകഇൗണത്തിരലയ്ക്കന്  വരുടമേനന്  പറഞന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ടതരേടഞടുപ്പെന്

മേമാനത്തിടഫരസമാ ഇറകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്. സമാമൂഹന്യരക്ഷേമേ  ടപന്ഷടന

സസംബനത്തിച്ചന് പറഞ്ഞു.  അതന് വലത്തിയ കമാരേന്യമേടലനന് ശശ.  അനൂപന് രജകബന്

തടന  ടതമാട്ടുമുമടത  പ്രസസംഗതത്തില  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  എനമാല  അതന്

കമാരേന്യമേമാക്കുന സമാധമാരേണകമാരുടടെ നമാടെമാണന് രകരേളസം.  അവര്കന്  600  രൂപ

വശതസം  രപമാലസം  ടകമാടുകമാന്   കഴത്തിയമാടത  18  മേമാസസം  കുടെത്തിശ്ശേത്തികയത്തിടുകയസം

ജനങ്ങള്  അവടരേ  ഇറകത്തിവത്തിടുകയയസം  ടചയ്തതത്തിനുരശഷസം  വശണ്ടുസം  വനന്

വമാഗമാനങ്ങള് ടകമാടുതന് ടതറത്തിദരേത്തിപ്പെത്തിക്കുവമാന് ശമേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

ഇവത്തിടടെ ഇരപ്പെമാഴുള്ള ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തി രക്ഷേമേ ടപന്ഷന് 1000 രൂപയമാക്കുകയസം

ജനുവരേത്തി  മേമാസസം  മുതല  1500  രൂപയമാകത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം  ടചയ്തരപ്പെമാള്

അതത്തിനന്  വത്തിലടകമാടുകമാടത,  വളടരേ  രമേമാശമേമായ  രേശതത്തിയത്തില,  വത്തിലകുറഞ

രേശതത്തിയത്തില പ്രതത്തിപമാദത്തിക്കുനതത്തിനന്  സഭ സമാക്ഷേന്യസം വഹത്തിച്ചതന്  ടതമാട്ടുമുമമാണന്.

ഇതത്തിനുളള മേറുപടെത്തിയമാണന് ജനങ്ങള് കഴത്തിഞ ടതരേടഞടുപ്പെത്തില നലകത്തിയതന്. 

ഒരട്ടടറ  കമാരേന്യങ്ങളത്തില  നമാസം  രകന്ദ്രഭരേണതത്തിടന  ബുദത്തിമുട്ടുകള്
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അനുഭവത്തിച്ചു  ടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  സനര്ഭമേമാണത്തിതന്.  അതത്തിടലമാനമാണന്

ടപരടമാളത്തിടനയസം  ഡശസലത്തിടനയസം  വത്തില  വര്ദനവന്.  നമ്മുടടെ

നമാട്ടത്തിന്പുറങ്ങളത്തില ഒരു ടചമാല്ലുണന്- 'കത്തിളത്തിയറത്തിയമാടത മുട്ട എടുക്കുക'. ഇരപ്പെമാള്

അതരേതത്തിലമാണന്  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഭശമേമേമായ

രേശതത്തിയത്തിടലമാന്നുമേല  ടചറത്തിയ  രേശതത്തിയത്തിലമാണന്  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.

നമളമാരുസം  അറത്തിയമാടത  നമ്മുടടെയത്തിടെയത്തിരലയ്ക്കന്  വത്തില  വര്ദനവുമേമായത്തി  വനന്

ജശവത്തിതതത്തിടന എലമാ കമാരേന്യങ്ങളത്തിലസം ഇടെടപട്ടുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നു. 

ഡലഹത്തിയത്തില  നടെക്കുന  കര്ഷക  സമേരേടതക്കുറത്തിച്ചന്  നമുകറത്തിയമാസം.

ഒനമാസം  പഞ്ചേവതരേ പദതത്തി  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിടകമാണന്  കമാര്ഷത്തിക രമേഖലയത്തില

ഹരേത്തിത  വത്തിപവതത്തിനന്  തുടെകസംകുറത്തിച്ച  ഇനന്യയടടെ  പ്രഥമേ  പ്രധമാനമേനത്തി

ജവഹര്ലമാല  ടനഹറുവത്തിടനയസം  'ജയന്  ജവമാന്  ജയന്  കത്തിസമാന്'  എന

മുദമാവമാകന്യസം  മുഴകത്തി  ഇനന്യന്  മേണ്ണത്തില  വത്തിപവസം  തശര്ത  ലമാല  ബഹദൂര്

ശമാസ്ത്രത്തിയടടെയസം  പത്തിന്മുറകമാരേമാണന്  1990-കളത്തില  ആസത്തിയന്  കരേമാര്

ഒപ്പുവച്ചുടകമാണന്  ഇഇൗ  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയടടെ  അടെത്തിതറ  രതമാണ്ടുനതത്തിനന്

തുടെകസം  കുറത്തിച്ചതന്.   ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തി  ഇനതത്തിനന്  പൂര്ണ്ണത

ടകമാടുതത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇത്രരയടറ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഡലഹത്തിയത്തിടല  മേണ്ണത്തില
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നടെക്കുരമമാഴുസം,  ഇവത്തിടെടത  കര്ഷകരുസം  കര്ഷകടതമാഴത്തിലമാളത്തികളുസം  രവമാട്ടന്

ടചയ്തന്  ജയത്തിപ്പെത്തിച്ചുവത്തിട്ട -  ഇവത്തിടടെ  ടനഞ്ചുവത്തിരേത്തിച്ചന്  നത്തിന്നു  പറഞത്തിരല

പമാര്ലടമേനത്തില  19  സശറ്റുസം  രനടെത്തിടയടുത്തുടവനന്-  ഇവത്തിടടെ  പ്രധമാനമേനത്തി

സ്ഥമാനമാര്തത്തിയമായത്തി  മേതരേത്തിച്ച  ശശ.  രേമാഹുലഗമാനത്തി  ഉള്ടപ്പെടടെയളളവര്

സമേരേതത്തിടന പരേത്തിസരേ പ്രരദശങ്ങളത്തില രപമാലസം രപമാകമാത സനര്ഭങ്ങളത്തില

രകരേളതത്തിടന  അഭത്തിമേമാനമേമായ,  ടപമാരനമാമേന  പുത്രനമാരേമായ  സഖമാവന്  ശശ.

ബത്തിരനമായന്  വത്തിശസ്വവുസം  ശശ.  ടക.  ടക.  രേമാരഗഷുമേമാണന്  ഇനന്  ആ സമേരേടത

നയത്തിക്കുനടതനതന്  ഞങ്ങടളലമാവരുസം  അഭത്തിമേമാനരതമാടടെയമാണന്  രനമാകത്തി

കമാണുനതന്.  ഇതമാണന്  രകരേളതത്തിലസം  രകന്ദ്രതത്തിലസം  ഭരേത്തിക്കുന

ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തികള്  തമത്തിലളള  വന്യതന്യമാസസം.  ജനകശയമേമായ  ഇടെടപടെലകള്

നടെതത്തി ജനകശയ വത്തിഷയങ്ങടള ടടകകമാരേന്യസം ടചയന  ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തിയമാണന്

രകരേളതത്തില ഭരേണതത്തിലത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇതത്തിടനടയലമാസം  തകത്തിടെസം

മേറത്തിക്കുനതത്തിനമായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ആര്.എസന്.എസന്.

സസംവത്തിധമാനരതമാടടെമാപ്പെസം  കൂട്ടന്  നത്തിനന്  പ്രവര്തത്തിച്ചതത്തിനുളള  പമാഠസം  കഴത്തിഞ

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ ടതരേടഞടുപ്പെത്തില യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന് ലഭത്തിച്ചു.  ഇനത്തി വരുന

നത്തിയമേസഭമാ ടതരേടഞടുപ്പെത്തിലസം അതത്തിടന പ്രതത്തിഫലനങ്ങളുണമാകുടമേനന് മേമാത്രസം
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പറഞ്ഞുടകമാണന് എടന എളത്തിയ വമാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന്നു.

രഡമാ  .    എന്  .    ജയരേമാജന്:  സര്,  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഞമാന്

അനുകൂലത്തിക്കുകയമാണന്.   ഏറവുസം  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  കമാരേന്യസം,  നമ്മുടടെ  രേമാജന്യസം

അഭത്തിമുഖശകരേത്തിക്കുന  സമാമതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയടടെ  ഒരുപമാടെന്  ചത്തിത്രങ്ങള്

നമുകന്  കമാണമാന്  കഴത്തിയസം.  2020-21  കമാലയളവത്തില  രേമാജന്യടത  സമദന്

വന്യവസ്ഥയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്,  ടമേമാതസം ഉത്പമാദനവുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  7.5

ശതമേമാനരതമാളസം  ടനറശവന്  രഗ്രമാതന്  ഉണമാകുടമേനമാണന്  കണകമാക്കുനതന്.

രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന   ടതറമായ  ഒട്ടനവധത്തി  നത്തിലപമാടുകള്  നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥമാനടത രദമാഷകരേമേമായത്തി ബമാധത്തിക്കുന കമാലഘട്ടതത്തിലൂടടെയമാണന് നമാസം

കടെന്നുരപമാകുനതന്.  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരേത്തിഹമാരേസം  പൂര്ണ്ണമേമായത്തി  ടടകമേമാറമാന്

ഇതുവടരേയസം  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്  തയമാറമായത്തിട്ടത്തില,   2023  വടരേ

നഷ്ടപരേത്തിഹമാരേതത്തിനുരവണത്തി  സസംസ്ഥമാനങ്ങള്  കമാത്തുനത്തിലരകണ

സമാഹചരേന്യമുണമാകുസം.  സസംസ്ഥമാനങ്ങള്കന്  അധത്തിക  വമായ്പ  എടുകമാനുളള

നത്തിബനനകള്  കുരറക്കൂടെത്തി  സുതമാരേന്യവുസം  കമാരേന്യക്ഷേമേവുമേമാകണടമേന്നുള്ളതന്

വര്ഷങ്ങളമായത്തി  ആവശന്യടപ്പെടുന  കമാരേന്യമേമാണന്.  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പല

നത്തിലപമാടുകളുസം  സസംസ്ഥമാനതത്തിടന  ധനവത്തിനത്തിരയമാഗ  രമേഖലകളത്തില
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ആരരേമാഗന്യപരേമേമായ  പ്രവണതകളല  സൃഷ്ടത്തിക്കുനടതന്നുളളതമാണന്  ഏറവുസം

പ്രധമാനടപ്പെട്ട  കമാരേന്യസം. അതത്തിനത്തിടെയത്തിലമാണന്  പ്രളയവുസം  അതുരപമാലളള

മേഹമാമേമാരേത്തികളുസം  കടെന്നുവരുനതന്.  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തികള്കത്തിടെയത്തില

എങ്ങടനയമാണന്  ഒരു  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  ക്രത്തിയമാത്മകമേമായത്തി  പ്രവര്തത്തികമാന്

കഴത്തിയനതന്;  സര്വ്വമാരശ്ലേഷത്തിയമായ  വത്തികസന  പരേത്തിരപ്രഷന്യതത്തിനന്  എങ്ങടന

രനതൃതസ്വസം  നലകമാന്  കഴത്തിയടമേന്നുളളതത്തിടന  രരേഖമാചത്തിത്രമേമായത്തി

യഥമാര്തതത്തില  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗടത  കമാണമാന്

കഴത്തിയടമേന്നുളളതമാണന്  ഞമാന്  മേനസത്തിലമാക്കുനതന്.  ആരഗമാള  പട്ടത്തിണത്തി

സൂചത്തികയത്തില   107  രേമാജന്യങ്ങളത്തില  97-ാാമേടത  രേമാജന്യമേമായത്തി  നമ്മുടടെ  രേമാജന്യസം

മേമാറത്തികഴത്തിഞ്ഞു.  ധനത്തികന് വശണ്ടുസം  ധനത്തികനമാകുന സമാഹചരേന്യസം  സൃഷ്ടത്തിക്കുന

നത്തിലപമാടുകളമാണന്  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന്  സസ്വശകരേത്തിക്കുനതന്.   മേമാത്രമേല,

അടുതകമാലത്തുണമായ കമാര്ഷത്തിക ബത്തിലത്തിടനയസം ടതമാഴത്തില നത്തിയമേങ്ങളുടടെയസം

കമാരേന്യതത്തിലമാടണങത്തിലസം  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  നത്തിലപമാടെന്  എരപ്പെമാഴുസം

രകമാര്പ്പെരററന്  തമാലപ്പെരേന്യങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയമാണന്.  അതരേസം  രകമാര്പ്പെരററന്

അധത്തിനത്തിരവശങ്ങടളയസം  തമാലപ്പെരേന്യങ്ങടളയടമേമാടക  എങ്ങടന

ക്രത്തിയമാത്മകമേമായത്തി  പ്രതത്തിരരേമാധത്തികമാന്  കഴത്തിയടമേന്നുളള  കമാഴപ്പെമാടെന്  ഇഇൗ
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നയപ്രഖന്യമാപന  പ്രസസംഗതത്തിടന   ഉളളടെകസം  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാല  എലമാ

രമേഖലയത്തിലസം കമാണമാന് കഴത്തിയസം.

(അദന്യക്ഷേരവദത്തിയത്തില മേത്തി. ടചയര്മേമാന്)

ആരരേമാഗന്യ  രേസംഗതമാകടട്ട,  കമാര്ഷത്തിക  രേസംഗതമാകടട്ട,  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസ

രേസംഗതമാകടട്ട  സമൂഹതത്തിടന  എലമാ  തലങ്ങളത്തിലസം,  നയപ്രഖന്യമാപനതത്തിടന

ഓരരേമാ  പമാരേഗ്രമാഫത്തിരലയ്ക്കുസം  കടെനന്  ടചല്ലുരമമാള്,  ഇത്രയസം

പ്രതത്തിരരേമാധങ്ങള്കത്തിടെയത്തിലസം എങ്ങടനയമാണന് ഗവണ്ടമേനന്  വളടരേ ശകമേമായ

നത്തിലപമാടുകള്  സസ്വശകരേത്തിച്ചടതന്നുള്ളതന്  വളടരേ  കൃതന്യമേമായത്തി  നമുകന്

മേനസത്തിലമാകമാന്  കഴത്തിയസം.  സമൂഹതത്തിടനയസം  സസംസ്ഥമാനതത്തിടനയസം

ടപമാതുതമാലരേന്യങ്ങളുടടെ  ഭമാഗടമേന  നത്തിലയത്തില  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

നത്തിലപമാടുകരളമാടടെമാപ്പെസം  നത്തിലക്കുക  എന്നുള്ളതമാണന്  ഏറവുസം  ശരേത്തിടയനന്

ഞങ്ങള്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുകയമാണന്.   സമേയക്കുറവുടകമാണന്  ഞമാനതത്തിരലയ്ക്കന്

കടെക്കുനത്തില.   ഒന്നുരേണന്  കമാരേന്യങ്ങള്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമാടത  കടെന്നുരപമാകമാന്

കഴത്തിയത്തില.  ഞമാനുള്ടപ്പെടടെയള്ള  ആളുകള്  കടെന്നുവരുന  പ്രരദശതന്  റബ്ബര്

രമേഖലയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട  വലത്തിടയമാരു  പ്രതത്തിസനത്തിയണന്.   ആ

പ്രതത്തിസനത്തിയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയത്തില   ചത്തില
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കമാരേന്യങ്ങളുടണന്നുള്ളതന്  ഞമാന്  മേറക്കുനത്തില. ഇനന്  സഭയത്തില  ഒരു

ശദക്ഷേണത്തികലണമായത്തിരുന്നു.  റബ്ബറത്തിടന  തമാങ്ങുവത്തില  250  രൂപയമായത്തി

പ്രഖന്യമാപത്തികണടമേന  ആവശന്യസം  മുരനമാട്ടുവച്ചു.  ഒറ  പ്രഖന്യമാപനതത്തിനപ്പുറതന്

കമാലമാകമാലങ്ങളത്തിലണമാകുന റബ്ബറത്തിടന ഉലമാദന ടചലവുമേമായത്തി ബനടപ്പെടുതത്തി

റബ്ബറത്തിടന വത്തിലയത്തില കമാരേന്യമേമായ മേമാറങ്ങളുണമാകമാന് കഴത്തിയന സസംവത്തിധമാനസം

രൂപടപ്പെടുത്തുകയമാണന്  നലടതനമാണന്  എനത്തികന്  പറയമാനുള്ളതന്.   2010-14

കമാലയളവത്തില അനടത റബ്ബര് രബമാര്ഡന് ഒരു കത്തിരലമാഗ്രമാസം റബ്ബറത്തിനന്  172

രൂപയമാണന്  ഉലമാദന ടചലവന് തശരുമേമാനത്തിച്ചതന്.  അതത്തിനുരശഷസം 5 വര്ഷങ്ങള്

കടെന്നുരപമായത്തി.  ഈ  രമേഖലയത്തില  റബ്ബര്  ഇറക്കുമേതത്തിയണമായത്തി,

വത്തിലയത്തിടെത്തിവുണമായത്തി,  ധമാരേമാളസം ആളുകള് റബ്ബര് കൃഷത്തിയത്തിലനത്തിനന് മേമാറത്തിനത്തിന്നു,

ഉലമാദനടച്ചലവന് വളടരേരയടറ വര്ദത്തിച്ചു.  ഇനര്നമാഷണല മേമാര്കറത്തില ഇനന്

റബ്ബറത്തിനന്  ഏതമാണന്  190  രൂപരയമാളസം  വത്തിലയണന്.  ഇവത്തിടടെ  ഇറക്കുമേതത്തി

ടചയരമമാള്  ഈ  190  രൂപരയമാടടെമാപ്പെസം  ഇറക്കുമേതത്തി  ചുങവുസം

ടമാന്രസ്പമാര്രട്ടഷന്  ചമാര്ജസം  ഐ.ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.-യസം  ഉള്ടപ്പെടടെ  അവരുടടെ

ടചലവുകളുസംകൂടെത്തി കണകമാക്കുരമമാള്  ഏതമാണന് 30 ശതമേമാനരതമാളസം ടചലവന്

വര്ദത്തികണസം.   അരപ്പെമാള്  190  രൂപയസം  30  ശതമേമാനസം  തുകയസംകൂടെത്തി
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വര്ദത്തിക്കുരമമാള്  ഏകരദശസം  200-നുസം  225-നുസം  ഇടെയത്തിലള്ള  ഒരു  വത്തില

വന്യതന്യമാസസം  കമാലമാകമാലങ്ങളത്തില  വന്നുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  അതുടകമാണന്

നത്തിലവത്തിലള്ള  ഇനര്നമാഷണല  മേമാര്കറത്തിനനുസൃതമേമായത്തി  ഇറക്കുമേതത്തിയടടെ

വത്തിലകൂടെത്തി  രചര്ത്തുടകമാണ്ടുള്ള   ഒരു  വത്തില  അതമാതുകമാലസം  സസംസ്ഥമാനടത

റബ്ബറത്തിനന് നത്തിശ്ചയത്തികമാന് കഴത്തിഞമാല,  ഉലമാദന ടചലവുമേമായത്തി ബനടപ്പെടുതത്തി

വത്തില നത്തിര്ണ്ണയത്തികമാന് കഴത്തിഞമാല റബ്ബര് രമേഖലയത്തിടല, പ്രരതന്യകത്തിച്ചന് രതമാട്ടസം

രമേഖലയത്തിലണമാകുന പ്രതത്തിസനത്തികന് ഒരു പരേത്തിധത്തിവടരേ പരേത്തിഹമാരേസം കമാണമാന്

കഴത്തിയസം.  ഗവണ്ടമേടനടുക്കുന  പല  നത്തിലപമാടുകളുസം  റബ്ബര്  കൃഷത്തികമാടരേ

സഹമായത്തിക്കുനതമാടണനന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  കൃഷത്തി  വകുപ്പുമേനത്തി  മേറുപടെത്തിയത്തില

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്  ഞമാരനമാര്ക്കുകയമാണന്.  തശര്ച്ചയമായസം  അകമാരേന്യതത്തില  കൃഷത്തി

വകുപ്പെത്തിടനയസം  മേനത്തിടയയസം  ഞമാന്  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയമാണന്.    എങത്തിലസം

പ്രശ്നങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമേമായത്തി  മേമാറുനത്തില.  കമാരേണസം,  സസംരേക്ഷേത്തിരകണ  ആളുകള്

തടന  അതത്തിടന  സസംഹമാരേകരേമായത്തി  മേമാറുകയമാണന്.  നമുടകമാരു  റബ്ബര്

രബമാര്ഡുണന്,  രകമാട്ടയതമാണന്  അതത്തിടന  ആസ്ഥമാനസം.  എനത്തിനമാണന്

ഇങ്ങടനടയമാരു  റബ്ബര്  രബമാര്ടഡനന്  നമുകറത്തിയത്തില.   ഇരപ്പെമാള്  അവര്

ത്രത്തിപുരേയത്തില  എങ്ങടന  റബ്ബറുണമാകമാടമേന്നുള്ള  അരനസ്വഷണതത്തിലമാണന്.
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എരപ്പെമാഴുസം  വന്യവസമായത്തികളുടടെ  തമാലരേന്യങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  നത്തിലക്കുകയസം

വന്യവസമായത്തികള്കന്  വത്തിലകുറഞ  റബ്ബര്  എതത്തികമാനുള്ള  പ്രക്രത്തിയയടടെ

പങമാളത്തികളമാകുകയസം ടചയനതത്തിനപ്പുറതന്  റബ്ബര് കൃഷത്തികമാരുടടെ തമാലരേന്യങ്ങള്

സസംരേക്ഷേത്തിക്കുനതത്തില റബ്ബര് രബമാര്ഡത്തിനന്  യമാടതമാരുവത്തിധ തമാലരേന്യവുമേത്തിടലനന്

പറയമാതത്തിരേത്തികമാന്  കഴത്തിയകയത്തില.   അതുടകമാണ്ടുതടന   ഇകമാരേന്യതത്തില

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഇടെടപടെലണമാകണസം.  രനരേടത  ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുരപമാടല,  റബ്ബറത്തിടന  കമാര്ഷത്തിരകമാലനമേമായത്തി

പ്രഖന്യമാപത്തികണടമേന്നുള്ളതന്  എത്രരയമാ  കമാലമേമായള്ള  ആവശന്യമേമാണന്.

ഇകമാരേന്യതത്തില  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേടനടുത  നത്തിലപമാടുകള്,   ആസത്തിയമാന് 

കരേമാറുകള്  രപമാടലയള്ള  കരേമാറുകള്-   കരേമാറുകടളമാന്നുസം  ഇരപ്പെമാള്  ആ

രൂപതത്തിലല,  ചത്തില  ഇരനണല  അഡ്ജസന്ടമേന്റുകളമായത്തി  മേമാറുന

കമാലഘട്ടതത്തിലമാണന് -  ഇടതലമാസം  കൃഷത്തികമാടരേയമാണന്  രദമാഷകരേമേമായത്തി

ബമാധത്തിക്കുനതന്.  സത്തിയമാല  രമേമാഡല  കമനത്തിടയ  സസംബനത്തിച്ചന്  ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.   അതന്  വളടരേ  അഭത്തിനനനമാര്ഹമേമായ  കമാരേന്യമേമാണന്.

ഇനന്യയത്തിടല  റബ്ബറത്തിടന  ആഭന്യനരരേമാലമാദനതത്തിടന  90  ശതമേമാനവുസം

രകരേളതത്തിലമാണന്.  പരക്ഷേ  രകരേളതത്തില  റബ്ബറധത്തിഷത്തിത  വന്യവസമായങ്ങള്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

61

വളടരേ  കുറവമാടണന്നുള്ളതന്  ആശ്ചരേന്യടപ്പെടുത്തുന  കമാരേന്യമേമാണന്.

അതുടകമാണ്ടുതടന  സത്തിയമാല  രമേമാഡല  കമനത്തിയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട

പ്രവര്തനങ്ങള് മുരനമാട്ടന് രപമാകുരമമാള്, ഇതുമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് ഗവണ്ടമേനന്

ആദന്യസം ഏതമാനുസം സ്ഥലങ്ങള് കടണതത്തിയതന് കമാഞത്തിരേപ്പെള്ളത്തിയത്തിലമാടണനന്

രതമാന്നുന്നു.  അതത്തിനുരശഷസം  ചത്തില  മേമാറങ്ങളുണമായത്തി.   റബ്ബര്  കൃഷത്തികമാരുടടെ

രമേഖല എന്നുള്ള നത്തിലയത്തില കമാഞത്തിരേപ്പെള്ളത്തിയത്തിലതടന സത്തിയമാല രമേമാഡല

കമനത്തി ആരേസംഭത്തികമാനുള്ള അടെത്തിയനരേ നടെപടെത്തിയണമാകണടമേനമാണന് എനത്തികന്

ആവശന്യടപ്പെടെമാനുള്ളതന്.   അരതമാടടെമാപ്പെസം  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  ഒനമാണന്  റബ്ബര്

സസംഭരേണസം.   യഥമാര്തതത്തില  റബ്ബറത്തിടന  വത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതമാരേമാണന്?

സസംസ്ഥമാന  ഗവണ്ടമേരനമാ  രകന്ദ്രഗവണ്ടമേരനമാ  റബ്ബര്  രബമാര്രഡമാ

കൃഷത്തികമാരേരനമാ  അല.  വത്തില  തശരുമേമാനത്തിക്കുനതന്  വന്യവസമായത്തികളമാണന്.

രലമാകതന്  ഈടയമാരു  ഉലനതത്തിനന്  മേമാത്രമേമാണന്  ഇങ്ങടന  വത്തില

നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനടതനമാണന്  എടന  പരേത്തിമേത്തിതമേമായ  അറത്തിവന്.  അസസംസ്ക്കൃത

വസ്തുവത്തിടനയസം  അതത്തിടന  ഉലനതത്തിടനയസം  വത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതന്  ഒരരേ

ആളമായത്തി മേമാറുന ഏക  വസ്തു റബ്ബര് ആടണന്നുള്ളതമാണന് ഏറവുസം പ്രധമാനടപ്പെട്ട

കമാരേന്യസം. അതുടകമാണന് ഇകമാരേന്യതത്തില ഗവണ്ടമേനത്തിടന ഇടെടപടെലണമാകണസം.
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രസറന്  രട   ഡത്തിസംഗന്  രകമാര്പ്പെരറഷന്  മുരഖനയസം  മേമാര്കറത്തിസംഗന്  ടഫഡരറഷന്

മുരഖനയടമേമാടക റബ്ബര് സസംഭരേത്തിക്കുന സസംവത്തിധമാനസം രനരേടതയണമായത്തിരുന്നു.

ഇകമാരേന്യതത്തില  ഒരു  തശരുമേമാനമുണമാകണസം.  ഒരു  കമാരേണവശമാലസം

രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനത്തിടന നയങ്ങള്   വളടരേ ടപടട്ടനന് മേമാറമാന് കഴത്തിയനവയല.

അവ കൃഷത്തികമാര്കന്  അനുകൂലമേമായ നയങ്ങളലമാതതത്തിനമാല ഇകമാരേന്യതത്തില

വളടരേ  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  ഇടെടപടെലകളുണമാകണടമേനമാണന്  എനത്തികന്

സൂചത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ളതന്. 

രകരേളതത്തിടല കമാര്ഷത്തിക രമേഖല,  പ്രരതന്യകത്തിച്ചന് രതമാട്ടസം രമേഖല വലത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലമാണന്.  ഫലവൃക്ഷേങ്ങടള  നമാണന്യവത്തിളകളുടടെ  പട്ടത്തികയത്തിരലയ്ക്കന്

ടകമാണ്ടുവരേത്തികയസം  അവ  രതമാട്ടതത്തിടന  നത്തിശ്ചത്തിത  ശതമേമാനസം  മേമാത്രരമേ

പമാടുളടവന  വന്യവസ്ഥ  ഏര്ടപ്പെടുതമാതത്തിരേത്തിക്കുകയസം  ടചയകയമാടണങത്തില

തശര്ച്ചയമായസം അതത്തില ഒരു മേമാറസം വരുസം.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട കൃഷത്തി വകുപ്പുമേനത്തി

കഴത്തിഞദത്തിവസസം  നടെതത്തിയ  ഒരു  പ്രസ്തമാവന  ഞമാന്  വമായത്തികമാനത്തിടെയമായത്തി.

നമുകന്   പഴസം,  പച്ചകറത്തി   ഉലനങ്ങള്  വത്തിരദശരേമാജന്യങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  കയറത്തി

അയയ്ക്കമാനുള്ള  ഒരുപമാടെന്  സമാദന്യതകളുണന്.  രകരേളതത്തിടല  ഭൂപരേത്തിഷ്കരേണ

നത്തിയമേസം  വളടരേ    മേമാതൃകമാപരേമേമായ  നത്തിയമേമേമാണന്.  അതന്  പടക്ഷേ  വളടരേ
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മുമ്പുണമാകത്തിയ നത്തിയമേമേമാണന്.   ഭൂപരേത്തിഷ്കരേണ നത്തിയമേതത്തില കമാരലമാചത്തിതമേമായ

മേമാറസം  വരുതത്തിടകമാണന്  രതമാട്ടസം  രമേഖലയത്തിടല  നഷ്ടങ്ങള്  നത്തികതമാന്

കഴത്തിയന തരേതത്തിലള്ള മേമാറങ്ങളുണമാവുകയസം കൃഷത്തികമാര്കന് ആ രേസംഗതന് മേറന്

കൃഷത്തികളത്തിലക്കൂടെത്തി  ഇടെടപടെമാന്  കഴത്തിയന  സമാഹചരേന്യമുണമാക്കുകയസം  ടചയക

എന്നുള്ളതന് വളടരേ പ്രധമാനടപ്പെട്ട കമാരേന്യമേമാണന്. 

മേടറമാരു  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  കമാരേന്യസം,  ഇനടത  ജലവത്തിഭവ  വകുപ്പുമേനത്തി

ടചയര്മേമാനമായത്തിരുന ഒരു കമത്തിറത്തി കമാര്ഷത്തിക രമേഖലയമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് ഒരു

കമശഷടന  നത്തിയമേത്തിക്കുകയസം  അവരുടടെ  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടത്തില  അവകമാശലമാഭസം

ഉള്ടപ്പെടുത്തുകയസം  ടചയ്തതന്  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  കമാരേന്യമേമാണന്.   സത്തിയമാല  രമേമാഡല

കമനത്തികടളമാടക നടെപ്പെത്തിലമാക്കുരമമാള് ഈ അവകമാശലമാഭസം  നലകുനതത്തിനന്

ആരുടടെയസം  ഔദമാരേന്യസം  രവണ.  കൃഷത്തികമാരേടന  ഉലനങ്ങള്കന്  കൃതന്യമേമായത്തി

അവകമാശലമാഭസം  ലഭത്തിച്ചമാല ആ ലമാഭതത്തിടന തുകടകമാണ്ടുമേമാത്രസം,  ഒരുപരക്ഷേ

ഇനന്യക്കുതടന  മേമാതൃകയമായ  തരേതത്തില  ഒരു  കമാര്ഷത്തിക  ബഡ്ജറ്റുതടന

നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിടകമാണന്  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയടടെ  പുനരുദമാരേണതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തികള് സസ്വശകരേത്തികമാന് കഴത്തിയസം.  ഇകമാരേന്യതത്തിടലമാടകയള്ള ചത്തിനകള്

തശര്ച്ചയമായസം ഈ നയപ്രഖന്യമാപനവുമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടുണമാകണസം. 
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ആരരേമാഗന്യരേസംഗതന്,  പ്രരതന്യകത്തിച്ചന്  എടനടയമാടക

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തില   ആരരേമാഗന്യരേസംഗതന്  ധമാരേമാളസം  മേമാറങ്ങളമാണന്

വനത്തിട്ടുള്ളതന്.  കമാഞത്തിരേപ്പെള്ളത്തി നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തില ഇനന് കമാതന് ലമാബന്

ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  സസംവത്തിധമാനങ്ങള്  കടെന്നുവന്നു.  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസ  രമേഖലയത്തില

പഴയ  ഓടെത്തിട്ട  ടകട്ടത്തിടെങ്ങളുടടെ  സ്ഥമാനതന്  പുതത്തിയ  ടകട്ടത്തിടെങ്ങള്  വന്നു.

ആടരേമാടക  കത്തിഫ്ബത്തിടയ  ആക്രമേത്തിക്കുരമമാഴുസം  ഒരു  യമാഥമാര്തന്യസം  നമ്മുടടെ

മുമത്തിലണന്,  അതുവഴത്തി ധമാരേമാളസം മേമാറങ്ങള് തശര്ച്ചയമായസം ഉണമാകുന്നുണന്.  ആ

ഗുണപരേമേമായ  മേമാറങ്ങരളമാടടെമാപ്പെസം  സഞ്ചേരേത്തിക്കുന  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  എലമാവത്തിധ  അഭത്തിവമാദന്യങ്ങളുസം  അര്പ്പെത്തിച്ചന്  ഒരേത്തികലക്കൂടെത്തി

പത്തിന്തുണ അറത്തിയത്തിച്ചുടകമാണന് എടന വമാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന്നു.

രഡമാ  .   എസം  .   ടക  .   മുനശര്: സര്,  കഴത്തിഞ അഞ്ചേന് വര്ഷങ്ങളമായത്തി ഇവത്തിടടെ

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  നയപ്രഖന്യമാപനങ്ങളത്തിടല  വമാഗമാനങ്ങള്  എതുവഴത്തികന്

രപമാടയന്നുള്ളതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്  ഒരു  സമേഗ്ര  അരനസ്വഷണസം  ആവശന്യമേമാണന്.

ഏതമായമാലസം  കഴത്തിഞ്ഞുരപമായ  എലമാ  നയപ്രഖന്യമാപനങ്ങള്ക്കുമുനത്തിലസം  ഞമാന്

ആദരേമാഞ്ജലത്തികള് അര്പ്പെത്തിക്കുന്നു. ഈ വര്ഷസം പറഞതന് കുറച്ചന് കൂട്ടത്തിപ്പെറയമാസം,

കമാരേണസം  ഇനത്തി  നടെപ്പെത്തിലമാരകണതലരലമാ.  ഇകഴത്തിഞ  ഉപടതരേടഞടുപ്പെന്,
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അതത്തിനുമുമന്  നടെനത്തിട്ടുള്ള  പമാര്ലടമേനന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്,  ഇരപ്പെമാഴടത

തരദ്ദേശഭരേണ സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കുള്ള ടതരേടഞടുപ്പെന്  എനത്തിങ്ങടന ധമാരേമാളസം

ടതരേടഞടുപ്പുകള്  ഈ  നമാട്ടത്തില  നടെനത്തിട്ടുണന്.  ഇരപ്പെമാള്

ഇടെതുപക്ഷേത്തുനത്തിന്നുള്ള  പ്രസസംഗസം  രകട്ടമാല  തരദ്ദേശഭരേണ

സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കുള്ള ടതരേടഞടുപ്പെന് മേമാത്രരമേ നടെനത്തിട്ടുളടവനന് രതമാന്നുസം.

അതത്തിനുമുമന്  ഇവത്തിടടെ  പമാര്ലടമേനന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്  നടെന്നു.  ആ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില,  140  മേണ്ഡ ലങ്ങളത്തില  എത്രടയണ്ണതത്തില  നത്തിങ്ങള്

മുനത്തിലമായത്തിരുന്നു,  നത്തിങ്ങളുടടെ ഭൂരേത്തിപക്ഷേതത്തിടന വന്യതന്യമാസസം എത്രയമായത്തിരുന്നു

എടനമാടകയള്ളതന്  നത്തിങ്ങള്  കണക്കുകൂട്ടത്തി  രനമാകത്തിയത്തിട്ടുണമാകുടമേനന്  ഞമാന്

വത്തിശസ്വസത്തിക്കുകയമാണന്.  ഓരരേമാ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തിലസം  പ്രരതന്യക  സമാഹചരേന്യവുസം

പ്രമാരദശത്തികമേമായ  ധമാരേമാളസം  ഘടെകങ്ങളുസം  വരുനതമാണന്.  തരദ്ദേശഭരേണ

ടതരേടഞടുടപ്പെനന്  പറയരമമാള്  അതത്തില  പ്രമാരദശത്തികമേമായ  ധമാരേമാളസം

ഘടെകങ്ങള് വരുനതമാണന്. മേമാത്രമേല, ധമാരേമാളസം നശക്കുരപമാക്കുകള് നടെക്കുന

ഒരു  ടതരേടഞടുപ്പെന്  കൂടെത്തിയമാണത്തിതന്.  ഇരപ്പെമാള്

ടഎകന്യജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തിയടടെ  രപരേത്തില  അടലങത്തില

ടഎകന്യജനമാധത്തിപതന്യ മുനണത്തിയത്തിടല മുസത്തിസം ലശഗത്തിടനമേമാത്രസം ഒറതത്തിരേത്തിഞന്
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ആക്രമേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്  ഞങ്ങള്  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിയമേമായത്തി

ബനസം  ഉണമാകത്തിടയന്നുള്ളതുടകമാണമാണന്.   അങ്ങടനടയമാരു  സസംഭവസം

ഉണമായത്തിട്ടത്തില  എന്നുള്ളതന്  ആവര്തത്തിച്ചന്  പറഞത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.  എനമാല

ഇഇൗ  പറയനതന്  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിടയ  ഇതുവടരേ  കമാണമാത

ആളുകളമാരണമാ?  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  രനതമാകനമാര്  കഴത്തിഞ

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ ടതരേടഞടുപ്പെത്തിനന്   ടതമാട്ടുമുന്പന്  ഇവരുടടെ  പമാര്ട്ടത്തി

ഓഫശസത്തിലസം  ഇവര് അവരുടടെ  പമാര്ട്ടത്തി ഓഫശസത്തിലമേമായത്തിരുന്നു;  അതത്തിനന്

ടതളത്തിവുകളുണന്.   മേമാത്രമേല,  കഴത്തിഞ  ടതരേടഞടുപ്പെന്  കമാലഘട്ടതത്തില

ശശ.  എ.  വത്തിജയരേമാഘവനടെകസം ഞങ്ങള്ടകതത്തിടരേ ഇഇൗ ആരരേമാപണസം

ഉനയത്തിക്കുന സമേയത്തുസം  ഇവര് ടകട്ടത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചന് കത്തിടെന്നുറങ്ങുകയമാണന്. 

ഇവത്തിടടെ  മേലപ്പുറടത  എലമാ  എസം.എല.എ-മേമാരുമുണരലമാ;

കശഴുപറമന്,  ടമേമാറയൂര്,  കൂട്ടത്തില,  കൂട്ടത്തിലങ്ങമാടെത്തി,  കുറുവ,  ടവട്ടസം,  തലകമാടെന്,

കലകരഞ്ചേരേത്തി,  എ.ആര്.  നഗര്,  പറപ്പൂര്,  കണ്ണമേസംഗലസം,  ചശരകമാടെന്,

ടപമാന്മേള,  തൃകലരങ്ങമാടെന്,  മേകരേപ്പെറമന്,  രമേലമാറ്റൂര്,  തത്തിരുനമാവമായ,

ഒതുക്കുങ്ങല, തൂവൂര്, ടപരുവളര് ഇത്രയസം സ്ഥലങ്ങളത്തില  ആ സമേയത്തുസം

നത്തിങ്ങള്  ഒരുമേത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ടചറുകമാവന്,  മേരഞ്ചേരേത്തി  മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തി,
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ടപരുമടെവന്  പഞ്ചേമായതന്,  രകമാഴത്തിരകമാടെന്  ചരന്ദ്രമാതന്  പഞ്ചേമായതത്തിടല

പ്രതത്തിപക്ഷേതന്  ഇവര്  ഒരുമേത്തിച്ചമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  കമാരേണസം  അവര്  ഒരു

ധമാരേണയത്തില   മേതരേത്തിച്ചതമാണന്.  അവര്  ആ  സമേയതന്  മുകസം

മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തിയത്തിലസം  ടകമാടെത്തിയത്തൂര്  പഞ്ചേമായതത്തിലസം  ഭരേത്തിക്കുകയമാണന്.

അതുരപമാടല രവളസം  പഞ്ചേമായതന്, വമാണത്തിരമേല പഞ്ചേമായതന്, നടുവണ്ണൂര്,

തുറയൂര്,  ടകമാടുവള്ളത്തി  മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തി,  പുതുപ്പെമാടെത്തി,  ടപരുവയല,

ചമാതമേസംഗലസം, രകമാടെരഞ്ചേരേത്തി, കമാരേരശ്ശേരേത്തി എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലസം ഒരുമേത്തിച്ചമാണന്

മേതരേത്തിച്ചതന്.  ആലപ്പുഴയത്തിടല  അയത്തിരൂകുറത്തിയത്തിലസം  പമാണമാവള്ളത്തിയത്തിലസം

നത്തിങ്ങള് ഭരേണതത്തിലമായത്തിരുന്നു. കൂടെമാടത നത്തിങ്ങള് തൃശ്ശൂരേത്തില മേതത്തിലകത്തുസം

ബനമുണമാകത്തിയത്തിരുന്നു. അതുരപമാടലതടന പമാലകമാടെന് മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തി,

പത്തിരേത്തിയമാരേത്തി പഞ്ചേമായതന്,  നത്തിങ്ങളുടടെ മുഖന്യമേനത്തിയള്ള കണ്ണൂര് ജത്തിലയത്തിടല

ഇരേത്തിട്ടത്തി,  കണ്ണൂര്  രകമാര്പ്പെരറഷന്,  മുരണരേത്തി,  ഇരേത്തിക്കൂര്  പഞ്ചേമായതന്,

മേമാടെമായത്തി,  മേമാട്ടൂല,  കൂട്ടമായത്തി പഞ്ചേമായതന്,  പമാനൂര് മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തി,  ജത്തിലമാ

പഞ്ചേമായതന്  ടചറുകുനന്  ഡത്തിവത്തിഷന്,  രബമാകന്  പഞ്ചേമായതന്  വളപട്ടണസം

ഡത്തിവത്തിഷന് ഇവത്തിടടെടയമാടക നത്തിങ്ങള് ഭരേണതത്തിലമായത്തിരുന്നു.  ഇടതമാടക

സതന്യമേടലങത്തില  നത്തിങ്ങള്  അവത്തിടടെയള്ള  നത്തിങ്ങളുടടെ  പമാര്ട്ടത്തി
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പ്രവര്തകരരേമാടെന്  അരനസ്വഷത്തികണസം.   ഇഇൗ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തിലതടന

മേലപ്പുറതന് ടവലടഫയര് പമാര്ട്ടത്തിയസം ലശഗുസം രനരേത്തിട്ടന്  മേതരേത്തിച്ചു.  അവത്തിടടെ

ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിടയ  പത്തിന്തുണച്ചതന്  ഇടെതുപക്ഷേമേമാണന്.  ആ

ഇടെതുപക്ഷേടതയസം  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിടയയസം  ഒനത്തിച്ചു

നത്തിന്നുടകമാണമാണന്  അവത്തിടടെ  മുസശസം  ലശഗന്  രതമാലപ്പെത്തിച്ചതന്.  ഇഇൗ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  നത്തിങ്ങള്കന്  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിടയ  കത്തിട്ടമാടത

വനരപ്പെമാള്  അടലങത്തില  അവര്  നത്തിങ്ങടള  പത്തിന്തുണച്ചത്തിട്ടത്തിടലങത്തില

അതത്തിനര്തസം  അതന്  കയ്പത്തിന്  പമാവയ്ക്കമാ  നശരേമാണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ

കയത്തിലമാടണങത്തില  അതന്  അമലപ്പുഴ  പമാലപ്പെമായസവുമേമാണന്.  ഓരരേമാ

പ്രമാവശന്യവുസം  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-യടടെ രവമാട്ടുകള് കുറഞതുസം നത്തിങ്ങളുടടെ

രവമാട്ടുകള്  കൂടെത്തിയതുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  രവമാട്ടുകള്  കുറഞ  സ്ഥലതന്

എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-യടടെ  രവമാട്ടുകള്  കൂടെത്തിയതുസം;  ഇതുരപമാലളള

കണക്കുവച്ചന്  സസംസമാരേത്തികമാന്  ഞങ്ങള്  തയമാറമാണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  രവമാട്ടു

മേമാത്രസം എങ്ങടനയമാണന് കുറയനതന്; ഇവത്തിടടെ നത്തിങ്ങള് ബത്തി.ടജ.പത്തി-യമേമായത്തി

ധമാരേണയണമാകത്തിയത്തിട്ടത്തിടലനന്  പറയന്നുരണമാ;  അങ്ങടനയമാടണങത്തില

പമാലകമാടെന് നഗരേസഭ എടുകമാസം. കലപ്പെമാതത്തി ഇഇൗസത്തിടല രവമാട്ടന് നത്തില –
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ബത്തി.ടജ.പത്തി.-647,  യ.ഡത്തി.എഫന്.-580  എല.ഡത്തി.എഫന്-130  ആണന്.  ഇഇൗ

വലത്തിയ തരേസംഗസം നടെക്കുന സമേയത്തുസം നത്തിങ്ങളുടടെ രവമാട്ടന് എനമാണന് ഓരരേമാ

സ്ഥലത്തുസം കുറഞ്ഞുരപമാകുനതന്; നത്തിങ്ങളുടടെ രവമാട്ടന് എനമാണന് ടകമാടുവള്ളത്തി

മുനത്തിസത്തിപ്പെമാലത്തിറത്തിയത്തില  പൂജന്യസം  ആയത്തിരപ്പെമായതന്?  ഒരു  രനമാമേത്തിരനഷന്

ടകമാടുക്കുരമമാള്  സ്ഥമാനമാര്തത്തിടയ  പത്തിന്തുണയ്ക്കമാന്  രേണന്

ആള്കമാരുണമാവത്തിരല;  അവരുടടെ  രവമാട്ടുരപമാലമേത്തിലരലമാ?  കുമേമാരേപുരേടത

രവമാട്ടുനത്തില,  ബത്തി.ടജ.പത്തി-808,  എല.ഡത്തി.എഫന്-158  സകകൂത്തുപറമത്തിടല

രവമാട്ടുനത്തില,  ബത്തി.ടജ.പത്തി- 594,  എല.ഡത്തി.എഫന്- 55  എനത്തിങ്ങടനയമാണന്.

ആ നത്തിങ്ങളമാരണമാ  ഞങ്ങള് പമാലകമാടെന് പത്തിടെത്തിച്ചടെകത്തിടയന്നുസം മേറന് ജത്തിലകള്

പത്തിടെത്തിച്ചടെകത്തിടയന്നുസം പറയനതന്? 

റമാനത്തിയത്തില അത്ഭുതകരേമേമായ ഒരു  കരേമാര് ഒപ്പെത്തിട്ടത്തിരേത്തിക്കുന്നു  -  റമാനത്തി

പഞ്ചേമായതത്തില അവത്തിടെടത മേമാണത്തി രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന രനതമാവമായ രശമാഭമാ

ചമാര്ളത്തി ഒനമാസം കക്ഷേത്തിയമായസം ബത്തി.ടജ.പത്തി. നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലസം പ്രസത്തിഡനന്

സഷന്  ജത്തി.  കുറുപ്പെന്  രേണമാസം  കക്ഷേത്തിയമായസം.  ഒനമാസം  കക്ഷേത്തി  രകരേള

രകമാണ്ഗ്രസന്  മേമാണത്തി  വത്തിഭമാഗസം  നടെത്തുന  രേമാഷശയ  പരേത്തിപമാടെത്തികളത്തില

ഒഴത്തിടക മേറന് എല.ഡത്തി.എഫന് രയമാഗങ്ങളത്തില പടങടുക്കുനതല.  ഇരപ്പെമാള്
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അവത്തിടെടത പ്രസത്തിഡനന്   ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ അവരുടടെ രവദത്തിയത്തിടലമാടക

പടങടുപ്പെത്തിച്ചന് ഞങ്ങള് തമത്തില മേമാത്രമേമാണന് ബനടമേനന് പറയന രശമാഭമാ

ചമാര്ളത്തി എല.ഡത്തി.എഫന്-ടനയസം ബത്തി.ടജ.പത്തി-യടടെയസം പത്തിന്തുണരയമാടുകൂടെത്തി

അവര് അവത്തിടെടത പ്രസത്തിഡനമായത്തിരേത്തിക്കുന്നു. 

ശശ  .    രേമാജു  എബഹമാസം:  സര്,   രേമാജത്തിവയ്ക്കമാന്  അവരരേമാടെന്

ആവശന്യടപ്പെടട്ടങത്തിലസം രേമാജത്തി വച്ചത്തില. ആ നത്തിമേത്തിഷസംതടന എല.ഡത്തി.എഫന്.-

ലനത്തിന്നുസം രശമാഭമാ ചമാര്ളത്തിടയ പുറതമാകത്തി. അതുമേമാത്രമേല, പത്തിനശടെന് നടെന

ഒരു  ടപമാതുചടെങ്ങത്തിരനമാ  ഒരു  കമാരേന്യതത്തിരനമാ  ആ  പ്രസത്തിഡനത്തിടന

എല.ഡത്തി.എഫന്. പത്തിന്തുണച്ചത്തിട്ടുമേത്തില.

രഡമാ  .    എസം  .    ടക  .    മുനശര്:  സര്,  ഇതുരപമാടല  തടനയമാണന്  പല

സ്ഥലത്തുമുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള് ഇരപ്പെമാള് പുറതമാകത്തിയത്തിട്ടന്  കമാരേന്യമേത്തില.   ഇഇൗ

കരേമാര് ഒപ്പെത്തിട്ടത്തിട്ടുള്ളതന്  ടതരേടഞടുപ്പെത്തിനന്  മുന്പമാണന്.  അവര് രവമാടട്ടമാടക

വമാങ്ങത്തി കഴത്തിഞന് ആ രവമാട്ടത്തിടന ഗുണഫലങ്ങള് മേറന്  ഡത്തിവത്തിഷനുകളത്തില

കത്തിട്ടത്തിയരശഷസം  അവര്  രേമാജത്തിടവച്ചമാലസം  ടവച്ചത്തിടലങത്തിലസം  ഒന്നുമേത്തില.

ഇടതമാടക  സതന്യവുമേമായത്തി  യമാടതമാരു  ബനവുമേത്തിലമാത  കമാരേന്യങ്ങളമാണന്

പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  എനത്തിട്ടന് പറയനതന്, എലമാ കുഴപ്പെവുസം മുസശസം
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ലശഗന്  എന്നുപറയന  പ്രസ്ഥമാനസം  ഇവത്തിടടെ  വന്നുകഴത്തിഞമാല  ഭയങരേ

അപകടെമേമാണന്.   മുസശസം  ലശഗന്   മുഖന്യമേനത്തിയമാകുസം,  നത്തിങ്ങള്

സൂക്ഷേത്തികണടമേനമാണന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  ടസക്രട്ടറത്തി   പറഞതന്.

ഇതത്തിനുമുന്പന്  ഇ.എസം.എസന്.  നമ്പൂതത്തിരേത്തിപ്പെമാടെന്  അരദ്ദേഹതത്തിടന

ആവശന്യതത്തിനുരവണത്തി  അബ്ദുള്  നമാസര്  മേഅന്ദനത്തിടയ

മേഹമാത്മമാഗമാനത്തിരയമാടെന്  ഉപമേത്തിച്ചത്തിരുന്നു.  മേഇൗലത്തികവമാദസം  എന്നുപറയന

പദതത്തിടന വന്യഖന്യമാനത്തിച്ചുടകമാണന് മേഇൗലത്തികവമാദത്തി  ആണന് അബ്ദുള് നമാസര്

മേഅന്ദനത്തിടയങത്തില  മേഹമാത്മമാഗമാനത്തിയസം  മേഇൗലത്തികവമാദത്തിയമായത്തിരുന്നു.  അതന്

രേണ്ടുസം ഒരുരപമാടല കമാണുനതമാണന് നലടതനന് അരദ്ദേഹസം പറഞത്തിട്ടുളളതന്

ഇഇൗ  ഘട്ടതത്തില  ഞമാന്  ആരലമാചത്തിക്കുകയമാണന്,  പരക്ഷേ  മുസശസം

ലശഗത്തിരനമാടുള്ള അസ്പൃശന്യത മേമാര്കത്തിസന് പമാര്ട്ടത്തികന് എനമാണന് തുടെങ്ങത്തിയതന്?  

1957-ല ആദന്യടത ഇ.എസം.എസന് മേനത്തിസഭയത്തില മുസശസം ലശഗത്തില.

എനമാല  മുസശസം  ലശഗന്  പത്തിന്തുണച്ചത്തിട്ടുള്ള  രേണന്  സസ്വതന

സ്ഥമാനമാര്തത്തികളമായ  വത്തി.  ആര്.  കൃഷ്ണയരുസം  ടക.  ബത്തി.  രമേരനമാനുസം

ഉണമായത്തിരുനതുടകമാണമാണന്  1957-ല ആദന്യടത മേനത്തിസഭ ഉണമായതുസം

അതത്തില  അവര്  മേനത്തിമേമാരേമായതുസം.  ആദന്യടത  മേനത്തിസഭയത്തിലതടന
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മുസശസംലശഗത്തിടന  പത്തിന്തുണയള്ള  സസ്വതന  സ്ഥമാനമാര്തത്തികടളയസം

കൂട്ടത്തിയമാണന്  നത്തിങ്ങള്കന്  ഭരേത്തികമാനുള്ള  സമാഹചരേന്യമുണമായതന്.

അതുകഴത്തിഞന്  1967-ല നത്തിങ്ങളുസം മുസശസംലശഗുസം ഒരുമേത്തിച്ചു ഭരേത്തിച്ചത്തിരല;  ശശ.

അബ്ദുറഹത്തിമേമാന് സമാഹത്തിബന് ഇഇൗയടുതന് കയറത്തിയതമാണരലമാ?  അരപ്പെമാള്

അരദ്ദേഹതത്തിനന്  ലശഗന്  എന്നുപറയനതന്  അസ്പൃശന്യമേമായത്തിരേത്തിക്കുസം.

അതുമേമാത്രമേല,  ലശഗത്തിടന  ടചറുത്തുരതമാലത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  ഇങ്ങടന

മുസശസംലശഗന്  എന  പ്രസ്ഥമാനടത  തകര്ക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  ചത്തില

ആളുകടളമേമാത്രസം ഉപരയമാഗത്തിച്ചന് അവര് സസംസമാരേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

പണന്  റഷന്യയത്തിടല  എതത്തികന്  കമത്തിറത്തിയടടെ  ടസന്ടല  കമത്തിറത്തി  ഒരു

തശരുമേമാനടമേടുക്കുകയണമായത്തി.  1967-ല  ഒരു  ലഘുരലഖ അവര്

പ്രസത്തിദശകരേത്തിക്കുകയണമായത്തി.  അതത്തില പറയന്നുണന്, നമുകന് ഏടതങത്തിലടമേമാരു

സമുദമായതത്തിടന അടലങത്തില വത്തിഭമാഗതത്തിടന  ആളുകടള  രനരേത്തിടെണടമേങത്തില

അരത സമുദമായതത്തിലനത്തിരനമാ വത്തിഭമാഗതത്തിലനത്തിരനമാ ഉള്ള ആളുകടളതടന

ഇപ്പുറത്തുസം  ഉപരയമാഗത്തികണസം.  എങത്തില  മേമാത്രരമേ  വത്തിശസ്വമാസന്യത  വരുകയള.

രവടറടയമാരേമാള് പറഞമാല അതത്തിനന്  വത്തിശസ്വമാസന്യത വരേത്തില.  അതത്തിനുരവണത്തി

നത്തിങ്ങളുണമാകത്തിയ ഇഇൗ അമ്പുകടളമാന്നുസം ഞങ്ങളുടടെ ടനഞ്ചേത്തില ടകമാള്ളുകയത്തില
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എന്നുമേമാത്രമേമാണന്  അതുസസംബനത്തിച്ചന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ളതന്.  ഇതുസം

ഇതത്തിനപ്പുറമുള്ള  ടവള്ളത്തിയമാഴ  നമള്  കണത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.

ഞങ്ങള്ടകതത്തിടരേയമാണന്  പറയനടതനതന്  ശരേത്തി,  പരക്ഷേ  ഇതത്തിലൂടടെ  ഒരു

സരനശസം നലകുന്നുണന്.  ഇവര്  ഇനത്തിടയമാരേത്തികലസം രകരേളതത്തിടന മുഖന്യമേനത്തി

പദവത്തിയത്തില  വരേമാന്  അര്ഹതയള്ളവരേല,  ഇനത്തി  ഇവര്  ആഭന്യനരേ  വകുപ്പെന്

ടടകകമാരേന്യസം  ടചയമാന്  അവകമാശമുള്ളവരേല  എന്നുള്ള  സരനശസം

മുസശസംലത്തിഗത്തിരനമാ  രകമാണ്ഗ്രസത്തിരനമാ  അല  ടകമാടുക്കുനതന്,  മേറന്  പല

വത്തിഭമാഗങ്ങള്ക്കുസം  ടകമാടുത്തുടകമാണന്  ഇഇൗ  രേമാജന്യതത്തില  തത്തിരേത്തിടച്ചടുകമാന്

സമാധത്തികമാത  വര്ഗശയതയമാണന്  നത്തിങ്ങളുണമാകത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

നത്തിങ്ങള്കന് ഇരത അപകടെസംതടനയമാണന്  പശ്ചത്തിമേബസംഗമാളത്തിലസം  സസംഭവത്തിച്ചതന്.

പശ്ചത്തിമേബസംഗമാളത്തില  നത്തിങ്ങളുടടെ  20  ശതമേമാനസം  രവമാട്ടമാണന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

ടകമാണ്ടുരപമായതന്.  അതത്തില കുറച്ചന്  രവമാട്ടന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിന്നുസം  തൃണമൂല

രകമാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിന്നുസം  രപമായത്തിട്ടുണമാകമാസം.  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടന  ഭൂരേത്തിപക്ഷേസം

രവമാട്ടുസം  രപമായത്തി.  അതുരപമാടലതടന  ത്രത്തിപുരേയടടെ  സമാഹചരേന്യടമേടുതമാലസം

നത്തിങ്ങള്കന് മേനസത്തിലമാകുസം.  ഇരത കളത്തി നത്തിങ്ങള് കളത്തിക്കുനതത്തിടന ഫലമേമാണന്

തത്തിരുവനനപുരേതന്  ചത്തില  ഭമാഗങ്ങളത്തില  കമാണുനതന്.  ആരുടടെ  രവമാട്ടമാണന്
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രപമായടതനന്  പരേത്തിരശമാധത്തികണസം.  രകമാണ്ഗ്രസന്  വത്തിമുക

രകരേളമുണമാകമാനമാണന്  നത്തിങ്ങള്  ശമേത്തിക്കുനതന്.  അതത്തിനര്തസം,  നത്തിങ്ങള്

രലമാകരതമാടെന്  പറയനടതനമാണന്?  ഇനത്തി  ഇവത്തിടടെ  രേണന്  പമാര്ട്ടത്തിരയ

ഉണമാകുകയള. അതന് മേമാര്കത്തിസന് പമാര്ട്ടത്തിയസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യമേമാണന്. നത്തിങ്ങള്കന്

രേണന്  രചമായത്തിരസയള.  ഒന്നുകത്തില  മേമാര്കത്തിസന്  പമാര്ട്ടത്തിയമാകുക  അടലങത്തില

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ആകുക.  ഇഇൗ  സരനശസം  രകരേളതത്തിടല  വത്തിദന്യമാസമനമേമായ

സമൂഹതത്തിനത്തിടെയത്തില  ടകമാടുക്കുകയസം  ഓരരേമാ  മേതടതയസം  കഷ്ണസംകഷ്ണമേമാകത്തി

നത്തിര്ത്തുകയസം  ടചയരമമാള്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്

അറത്തിഞ്ഞുടകമാണമാണന്  അതന്  ടചയനടതങത്തില  അങ്ങന്  ടചയത്തിക്കുന  ഇഇൗ

മേഹമാപമാതകതത്തിനന്  വരുസംനമാളുകള്  രകരേളതത്തിടല  പമാവടപ്പെട്ട  ജനങ്ങള്

അനുഭവത്തിക്കുസം.  വത്തിവത്തിധ  രചരേത്തികളത്തിലനത്തിന്നുടകമാണന്  പരേസ്പരേസം

കലഹത്തിക്കുടനമാരു  സമാഹചരേന്യമുണമാക്കുസം.  പണന്  ഇബത്തിലശസത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്

പറയമാറുണന്. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: പശസന്....കണ്ക്ലൂഡന്...

രഡമാ  .    എസം  .    ടക  .    മുനശര്:  രതടനടുതന്  മേതത്തിലത്തില  പുരേട്ടത്തിയരശഷസം

മേമാറത്തിനത്തിലക്കുസം  ആ രതന് കുടെത്തികമാന് ഇഇൗച്ചവന്നു, ഇഇൗച്ചടയ പത്തിടെത്തികമാന് പൂച്ച
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വന്നു,  പൂച്ചടയ പത്തിടെത്തികമാന് പട്ടത്തിവന്നു,  അങ്ങടന നമാട്ടുകമാര് തമത്തിലടെത്തിയമായത്തി.

ഇതരേതത്തില  ടചറത്തിടയമാരു  പ്രസ്തമാവന  മേതത്തിലത്തില  രതച്ചുവച്ചത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

നമാടള  മുഴുവന്  ജനങ്ങളുസം  തമത്തിലതല്ലുനതന്  കമാണുരമമാള്  അങ്ങന്

മേനസത്തിലമാരകണതന്,  അരങ്ങയ്ക്കന്  നത്തിലകമാനുള്ള ഫമാറന്രഫമാമേമായ ഇടെതുപക്ഷേസം

അരപ്പെമാഴുണമാകത്തിടലനമാണന്.  ബസംഗമാളത്തിലസം  ത്രത്തിപുരേയത്തിലസം  സസംഭവത്തിച്ചതുരപമാടല

ഇവത്തിടടെ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യ്ക്കന്  വരേമാനുള്ള  വഴത്തിടയമാരുകത്തിടകമാടുക്കുകയമാണന്.

വത്തിതമായതത്തില  കമശഷന് റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടത്തില  ആര്.എസന്.എസന്.-മേമായത്തിട്ടുള്ള

നത്തിങ്ങളുടടെ ബനടതക്കുറത്തിച്ചന് പറയന്നുണന്.  അടനമാരു ഊടുവഴത്തി മേമാത്രമേമാണന്

ആര്.എസന്.എസന്.-ഉസം  നത്തിങ്ങളുസം  തമത്തിലള്ളടതങത്തില  ഇരപ്പെമാള്

ആര്.എസന്.എസന്.-ഉസം  നത്തിങ്ങളുസം  തമത്തില  നമാലവരേത്തി  പമാത

പണത്തിതുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തി.  അതത്തിടന

പരേത്തിണത്തിതഫലസം   രകരേളസം  അനുഭവത്തിരകണത്തിവരുസം.  ഒരേത്തികലസം   മേരതതരേ

വത്തിശസ്വമാസത്തികള്  അതത്തിടന  കൂടടെ  നത്തിലകത്തില.  അതന്  ടതളത്തിയത്തിക്കുന

ടതരേടഞടുപ്പെമായത്തിരേത്തിക്കുസം  ഇനത്തി  വരേമാനത്തിരേത്തിക്കുന  നത്തിയമേസഭ  ടതരേടഞടുപ്പെന്.

ഏതന്  സമേയതന്  എങ്ങടന  രവമാട്ടന്  ടചയണടമേനന്  അറത്തിയനവരേമാണന്

രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങള്.  അതുടകമാണമാണന്  പമാര്ലടമേനത്തില  19  സശറന്
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നലകത്തിടകമാണന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയ  തമാടഴയത്തിറക്കുനതത്തിനുരവണത്തിയള്ള

ഒരു  ടടവകമാരേത്തികതലതത്തില  ജനങ്ങള്  നത്തിനത്തിട്ടുള്ളടതങത്തില,  ഇവത്തിടടെ

കഷ്ണസംകഷ്ണമേമാകത്തി  ബത്തി.ടജ.പത്തി.കന്  വളരേമാനുള്ള

സമാഹചരേന്യമുണമാകത്തിടകമാടുക്കുന  ഇടെതുപക്ഷേസം,  എളുപ്പെതത്തില

ജയത്തിച്ചുവരുടമേന  വത്തിശസ്വമാസതത്തില  നത്തിങ്ങളത്തിരേത്തിക്കുന്നുടണങത്തില  ആ

വത്തിശസ്വമാസവുമേമായത്തി നത്തിങ്ങള് ഇരേത്തിക്കൂ. നമുകന് അങതത്തില കമാണമാസം. 

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമേമാര്:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖന്യമാപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  ശശ.  എസന്.

ശര്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച പ്രരമേയടത ഞമാന്  ശകമേമായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.

ഇഇൗ നയപ്രഖന്യമാപനതത്തിടന പ്രരതന്യകത, പത്തിണറമായത്തി സര്കമാരേത്തിടന സമാമൂഹന്യ

വത്തികസന കമാഴപ്പെമാടുകളുടടെ  സസംയകത്തികമേമായ തുടെര്ച്ചയ്ക്കുതകുന ഉള്ളടെകസം ഇഇൗ

ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിലടണന്നുള്ളതമാണന്.  എനത്തികന്  ടതമാട്ടുമുമന്

സസംസമാരേത്തിച്ച ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട പ്രതത്തിപക്ഷേ ഉപരനതമാവന് രഡമാ.  എസം. ടക. മുനശര്

ഒരു  പ്രരതന്യക  തരേസം  വര്ഗശയത  പ്രസരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഉള്ളടെകരതമാടുകൂടെത്തി,

അരദ്ദേഹതത്തിലനത്തിന്നുസം  പ്രതശക്ഷേത്തികമാത  ഒരു  പ്രസസംഗസം  ഇവത്തിടടെ  നടെതത്തി.

വളടരേ  കയ്പ്പുള്ള  വസ്തുകള്  മേധുരേമുള്ള  വസ്തുകളത്തില  പുരേട്ടത്തി
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ടകമാടുക്കുനതുരപമാടലയമാണത്തിതന്.  രകമാഴത്തിരകമാടെന്  ടമേമാഫമ്മ്യൂസല ബസന് സമാനത്തില

ഓരരേമാ  സ്ഥലരതയ്ക്കുസം  രപമാകുന  ബസന്  വത്തിളത്തിക്കുനതുരപമാടല  കുരറ

പഞ്ചേമായത്തുകളുടടെയസം  മേറ്റുസം  കമാരേന്യങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  അതത്തില  ഓരരേമാ

പഞ്ചേമായതത്തിടലയസം  ആളുകളുണമായത്തിരുടനങത്തില  അരപ്പെമാള്തടന  മേറുപടെത്തി

പറയസം.   ശശ.  രേമാജു  എബഹമാസം  എഴുരനറരപ്പെമാള്തടന  ഒരു  കള്ളകഥ

അവത്തിടടെ  ടപമാളത്തിഞ്ഞു.  ഇതുരപമാടലയളള  കള്ളകഥകള്  ടകട്ടത്തിച്ചമേച്ചന്

ടകമാണ്ടുവനതമാണന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തിയസം

തമത്തിലള്ള  ബമാനവടത  നമാലവരേത്തി  പമാത  പണത്തിയന്നുടവടനമാടകയമാണന്

അരദ്ദേഹസം  പറഞതന്.  നത്തിങ്ങള്  പണത്തിത  പമാതയത്തിലൂടടെ  ഇഇൗ  നമാടെത്തിടന

ചരേത്തിത്രതത്തിലമാദന്യമേമായത്തി  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  ഒരേസംഗസം,  രനമേസം

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തിടല  ശശ.  ഒ.  രേമാജരഗമാപമാല   ഇവത്തിടടെ

വനത്തിരേത്തിക്കുന്നുണരലമാ?  മുമന്  രകമാണ്ഗ്രസന് ജയത്തിച്ച മേണ്ഡലമേമാണതന്.  അവത്തിടടെ

യ.ഡത്തി.എഫന്-നന്  ടകട്ടത്തിവച്ച  കമാശുരപമാലസം  കത്തിട്ടത്തിയത്തില.  ആരുടടെ   രവമാട്ടമാണന്

ഒനമായത്തി രചമാര്തത്തിടകമാടുതതന്. എനത്തിനുരവണത്തിയമായത്തിരുന്നു അതന്;  മേറന് ചത്തില

സ്ഥലതന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവത്തിനുള്ടപ്പെടടെ  നത്തിയമേസംവഴത്തി

സ്ഥമാപത്തിതമേമായ  എന്നുപറയനതത്തിനുപകരേസം  രനമേസംവഴത്തി  സ്ഥമാപത്തിതമേമായ
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എന്നുപറഞന്  പ്രതത്തിജ്ഞ  ടചയനതമായത്തിരേത്തിക്കുസം  നലതന്,  അതത്തിനന്

അരേടങ്ങമാരുക്കുകയമായത്തിരുന്നു. 2010-ല  തരദ്ദേശഭരേണ സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കുള്ള

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിനുമുമന്  രകമാഴത്തിരകമാടെന്  ലശഗന്  ഹഇൗസത്തിലവച്ചന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

രനതമാകനമാരുസം മുസശസംലശഗന്  രനതമാകനമാരുസം തമത്തില നടെതത്തിയ കൂടെത്തികമാഴ

അരങ്ങയ്ക്കന്  ഓര്മയണമാകുമേരലമാ?  ഉമര്  പമാണത്തികശ്ശേമാലയസം  പത്തിനശടെന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ജത്തിലമാ  പ്രസത്തിഡനമായ  ജയചന്ദ്രന്  മേമാഷുസം  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ളവര്,

അതത്തിടന രഫമാരട്ടമാ പത്രങ്ങളത്തില വനതമാണന്,  ആ രേഹസന്യ കൂടെത്തികമാഴ അനന്

വത്തിവമാദമേമായത്തിരുന്നു.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യമേമായള്ള  ഇതരേസം  അവത്തിശുദബനങ്ങളുസം

അനര്നമാടെകങ്ങളുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  ടടകവശമുള്ളതമാണന്.  എനത്തിരനടറ,

പരേസന്യമേമായത്തിതടന  രബപ്പൂരേത്തിലസം  വടെകരേയത്തിലസം  രകമാലശബത്തി  സഖന്യസം

ആവത്തിഷ്കരേത്തിച്ചന്  ഇലക്ഷേനത്തില  മേതരേത്തിച്ചവരേരല  നത്തിങ്ങള്;  എനത്തിട്ടമാരണമാ

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യമേമായള്ള  ഞങ്ങളുടടെ  ബമാനവടതക്കുറത്തിച്ചുസം  അതത്തിടന

പ്രമാധമാനന്യടതക്കുറത്തിച്ചുസം  പഠത്തിപ്പെത്തികമാന്  വരുനതന്?  ഒരുകമാരേന്യസം  ഞമാനത്തിവത്തിടടെ

വന്യകമേമാകമാസം.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  പ്രതന്യയശമാസ്ത്ര  രേമാഷശയ  രനതൃതസ്വസം

ആര്.എസന്.എസന്.  ആണന്.  ഹത്തിന്ദുരേമാഷവമാദകമാരേമാണന്.  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തി

അതത്തിടന  പ്രതന്യയശമാസ്ത്ര രേമാഷശയ രനതൃതസ്വസം ജമേമാഅടത ഇസന് ലമാമേത്തി ആണന്.
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അതന്  ഇസമാസം  രേമാഷവമാദകമാരേമാണന്.  ഇഇൗ  മേതരേമാഷവമാദത്തികളുമേമായത്തി

ബനമേത്തിടലനന്  പറരയണ  കമാരേന്യമേത്തില,  അവരുടടെ  ഒരു  പത്തിന്തുണയസം

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനന്  ആവശന്യമേത്തില.  .........(ബഹളസം)...........  ഒരു  പത്തിന്തുണയസം

സസ്വശകരേത്തിക്കുന  പ്രശ്നമേത്തില.  ജമേമാഅടത  ഇസന് ലമാമേത്തിയടടെയസം  ടവലടഫയര്

പമാര്ട്ടത്തിയടടെയസം ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം  ......(ബഹളസം)....  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്  സസംസമാരേത്തിക്കുരമമാള്  അതത്തിനന്  മേറുപടെത്തി  പറയടട്ട.

നത്തിങ്ങള്കന്  ജമേമാഅടത  ഇസന് ലമാമേത്തിയടടെയസം  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിയടടെയസം

ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം  ഒരു  പത്തിന്തുണയസം  ആവശന്യമേത്തിടലനന്  ഇവത്തിടടെ

പ്രഖന്യമാപത്തികടട്ട.  .  (… ബഹളസം)...   എനത്തിനമാണന്  ശശ.  എസം.  എസം.  ഹസനുസം

മുലപ്പെള്ളത്തിയസം ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  രനതമാകനമാര്  ടതരേടഞടുപ്പെന്  കമാലതന്

പരേസ്പരേവത്തിരുദമേമായത്തി  പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരുനരലമാ?   ചത്തിലര്കന്  ചങ്ങമാതസം

രവണസം,  ചത്തിലര്കന്  രവണ,  അതന്  നമാടെമാടക  കണതരല;   എനത്തിട്ടമാരണമാ

നത്തിങ്ങള്  വലത്തിയ  തതസ്വജ്ഞമാനത്തിടയരപ്പെമാടല സസംസമാരേത്തിക്കുനതന്.  ഇഇൗ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  എലമാ  അവസരേവമാദ  കൂട്ടുടകട്ടുകളുസം  നത്തിങ്ങളുണമാകത്തി,

സമാധന്യമേമായ എലമാ ശമേങ്ങളുസം നത്തിങ്ങള് നടെതത്തി. പ്രതത്തിപക്ഷേമാസംഗങ്ങള് കഴത്തിഞ

ദത്തിവസങ്ങളത്തില  ഇവത്തിടടെ  പറയമാന്  ശമേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരുനതന്,  തരദ്ദേശഭരേണ
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സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  നത്തിങ്ങള്  ടനഗളത്തികണ,  അതത്തിനന്

ടതമാട്ടുമുമന്  രലമാകന് സഭമാ  ഇലക്ഷേനത്തില  ഇരുപതത്തില  പടതമാന്പതന്  സശറ്റുസം

ഞങ്ങള്  രനടെത്തിയത്തിട്ടുണന്.  അതുടകമാണന്  മേടറമാരു  ടതരേടഞടുപ്പെന്  വരുരമമാള്

മേടറമാരു  സമാഹചരേന്യതത്തില  ഞങ്ങള്  ജയത്തിക്കുടമേന  പ്രതശക്ഷേയണന്

എടനമാടകയമാണന്  പറഞതന്.  സസ്വപ്നസം  കമാണമാന്  നത്തികുതത്തി  ടകമാടുകണ.

നമാടള ബഡ്ജറന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുരമമാള് സസ്വപ്നതത്തിനന് നത്തികുതത്തി ചുമേതടണനന്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ധനകമാരേന്യ വകുപ്പുമേനത്തിരയമാടെന് പറയമാസം.  വശണ്ടുസം ഭരേണതത്തില

വരുടമേന  സസ്വപ്നസം  കുറച്ചുനമാള്കൂടെത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  കണ്ടുടകമാരണയത്തിരേത്തികമാസം.

നത്തിങ്ങള്  പറയന  രലമാകന് സഭമാ  ഇലക്ഷേനത്തില  നത്തിങ്ങള്ക്കുണമായ  വലത്തിയ

വത്തിജയസം  തടനയമാണന്  നത്തിങ്ങടള  പരേമാജയതത്തിടന  പടുകുഴത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്

നയത്തികമാന് രപമാകുനടതനന്  മേനസത്തിലമാകണസം.  അതത്തിനന്  കമാരേണടമേനമാണന്?

നത്തിങ്ങള്  എന്തുപറഞമാണന്  ആ രലമാകന് സഭമാ ഇലക്ഷേനത്തില ഇഇൗ നമാട്ടുകമാടരേ

വന്യമാരമേമാഹത്തിപ്പെത്തിച്ചതുസം   രവമാട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചതുസം.   നത്തിങ്ങള്  ജനങ്ങരളമാടെന്  പറഞ

ഏടതങത്തിലസം  വമാഗമാനസം  പമാലത്തികമാന്  സമാധത്തിച്ചത്തിട്ടുരണമാ?

ഫമാസത്തിസതത്തിടനതത്തിടരേ  പടെനയത്തികമാന്  രദശശയതലതത്തില  ഞങ്ങള്രക

കഴത്തിയൂടവന്നുസം  അതുടകമാണന്  രവമാട്ടന്  ഞങ്ങള്കന്  തരേണടമേന്നുസം  നത്തിങ്ങള്
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എലമാവരരേമാടുസം  പറഞ്ഞു.  ഇരപ്പെമാള്  നത്തിങ്ങളുടടെ  പടെനമായകടനവത്തിടടെയമാണന്?

നത്തിങ്ങള്  ടകമാണ്ടുവനത്തിറകത്തിയ  വയനമാടെന്  തമമാടനവത്തിടടെ;  ഇരപ്പെമാള്  ഇഇൗ

രേമാജന്യത്തുരണമാ?  മേടറമാരു  പടെനമായകന്  കച്ചമുറുകത്തി,  വടെരകമാട്ടുരപമായ

കുഞമാലത്തിമേരേയ്ക്കമാര്,  sorry,  പമാണത്തികടെവതന്  കുഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി  എവത്തിടടെ;

ഡലഹത്തിയത്തിലള്ള ഭശകരേ സസംഘ്പരേത്തിവമാറുകമാടരേ കണരപ്പെമാള്  അവത്തിടടെനത്തിന്നുസം

വമാലസംചുരുട്ടത്തി  മേലപ്പുറരതയ്ക്കന്  മേണത്തി  രപമായതമാണന്. എനത്തിട്ടമാരണമാ

ഫമാസത്തിസതത്തിടനതത്തിരേമായത്തി  പടെനയത്തിക്കുനതന്.  പത്തിടനയമുണന്  രേണന്

രയമാദമാകള്  ഒനന്, എസം.എല.എ. കസ്വമാര്രട്ടഴത്തില  വലത്തിടയമാരു രബമാര്ഡുകണ്ടു.

ടക. സുധമാകരേടന വത്തിളത്തിക്കൂ രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന രേക്ഷേത്തിക്കൂ എനമാണന്  വടെകരേയസം

രകമാഴത്തിരകമാടുടമേമാടക ടക.  മുരേളശധരേടന വത്തിളത്തിക്കൂ രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന രേക്ഷേത്തിക്കൂ

എന  രബമാര്ഡമാണന്  വച്ചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  നത്തിങ്ങടളലമാവരുമുണമായത്തിട്ടുസം

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന രേക്ഷേത്തികമാനമാകുനത്തില, അവടരേ വത്തിളത്തിക്കൂ എനമാണന്. എനമാല

അവര് പറയനതന്,  ഇവത്തിടടെ നത്തിലകമാനമാവത്തില,  ഫമാസത്തിസതത്തിനുരമേലള്ള ഒരു

യദതത്തിനുസം രശഷത്തിയത്തില. അതുടകമാണന്  എങ്ങടനടയങത്തിലസം രകരേളതത്തിരലയ്ക്കന്

വത്തിളത്തിക്കൂ,  രേക്ഷേടപ്പെടുത്തൂടവനമാണന്  പറയനതന്.  പടെനയത്തികമാന്  നത്തിങ്ങള്

പറഞയച്ച  രയമാദമാകളുടടെ  സ്ഥത്തിതത്തിയമാണത്തിതന്.  ഇതന്  ഇകമാരേന്യതത്തില
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മേമാത്രമേമാരണമാ? ജനവത്തിരുദമേമായ നത്തിയമേങ്ങള് പമാര്ലടമേനത്തില വനരപ്പെമാള്,  ഇഇൗ

നമാടെത്തിടന  വര്ഗശയമേമായത്തി  രചരേത്തിതത്തിരേത്തിക്കുന  നത്തിയമേനത്തിര്മമാണപ്രക്രത്തിയയത്തിരലയ്ക്കന്

രപമായരപ്പെമാള്,  നത്തിങ്ങടളനമാണന്  ടചയ്തതന്?  നത്തിങ്ങള്കന്  വത്തിമേമാനസം  ടടവകത്തി,

സലകമാരേതത്തില  പടങടുരകണത്തിയത്തിരുന്നു,  കലന്യമാണതത്തില

പടങടുരകണത്തിയത്തിരുന്നു, എവത്തിടടെരപ്പെമായത്തി ഇവത്തിടെടത പടതമാന്പതന് രപരുസം;

ഇനന്  ഇനന്യയത്തിടല  കര്ഷകരേമാടക  രേമാജന്യ  തലസ്ഥമാനതന്  പ്രരക്ഷേമാഭസം

നടെത്തുരമമാള്  അതത്തിനമാധമാരേമേമായ  കമാര്ഷത്തിക  നത്തിയമേസം  പമാര്ലടമേനന്

പമാസമാക്കുരമമാള്  പമാര്ലടമേനത്തിടല  പടതമാന്പതസംഗങ്ങള്

എന്തുടചയകയമായത്തിരുന്നു.  നത്തിങ്ങള്  അതന്  ടചയ്തത്തിടലങത്തിലസം  ഞങ്ങള്കന്

അത്ഭുതമേത്തില.  കമാരേണസം നത്തിങ്ങളുടടെ മേമാനത്തിടഫരസമായത്തിലള്ളതമാണന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.

നടെപ്പെമാകത്തിയതന്. .…  (ബഹളസം)...  മുതലമാഖന്  ബത്തിലത്തിടനയസം  കമാര്ഷത്തിക

നത്തിയമേതത്തിടനയടമേലമാസം  കമാരേന്യതത്തില  ….  (ബഹളസം)...  നത്തിങ്ങളുടടെ

മേമാനത്തിടഫരസമായത്തിടല രപജന് 11-ല ..... . (… ബഹളസം)... 

ശശ  .   വത്തി  .    ടെത്തി  .   ബലറമാസം: സര്, രപമായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്...

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: എനമാണന് രപമായത്തിനന് ഓഫന് ഓര്ഡര്?

ശശ  .    വത്തി  .     ടെത്തി  .    ബലറമാസം:  സര്,  ഇവത്തിടടെ  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം
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സസംസമാരേത്തിക്കുന  രവളയത്തില  രകരേളതത്തിലനത്തിനന്  ടതരേടഞടുകടപ്പെട്ട

പമാര്ലടമേനസംഗങ്ങളുടടെ  പമാര്ലടമേനത്തിടല  പ്രവര്തനങ്ങടള

അധത്തിരക്ഷേപകരേമേമായത്തി,  അവര്  ഒന്നുസം  ടചയനത്തിടലന  നത്തിലയത്തില  അവടരേ

രമേശമാകമാരേമാക്കുന തരേതത്തിലള്ള അരദ്ദേഹതത്തിടന പരേമാമേര്ശമേത്തിവത്തിടടെയണമായത്തി.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  ആ  പരേമാമേര്ശസം  തത്തിരുതണസം, കമാരേണസം

പമാര്ലടമേനത്തില  ഇഇൗ  കമാര്ഷത്തിക  നത്തിയമേങ്ങള്  ചര്ച്ച  ടചയന  രവളയത്തില

അകമാരേന്യതത്തില  ജനങ്ങളുടടെ  ഭമാഗത്തുനത്തിന്നുള്ള  അതത്തിരൂക്ഷേമേമായ

പ്രതത്തിരഷധമുയര്തത്തി,  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  സടസ്പന്ഷന്  നടെപടെത്തിയടെകസം

രനരേത്തിട്ടതന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടനകൂടെത്തി  അസംഗങ്ങളമാടണന്നുള്ള  യമാഥമാര്തന്യസം

അരദ്ദേഹതത്തിനന്  അറത്തിയമാടമേനത്തിരേത്തിടക,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഇനന്യന്

പ്രസത്തിഡനത്തിടന  കമാണമാന്  രപമാകുനതടെകസം  ശശ.  രേമാഹുല  ഗമാനത്തിയടടെ

രനതൃതസ്വതത്തില  ശശ.  സശതമാറമാസം  ടയച്ചൂരേത്തിയടെകമുള്ള  ആളുകളുടടെ  കൂട്ടമായ

രനതൃതസ്വതത്തിലമാടണന്നുള്ള  യമാഥമാര്തന്യസം  അറത്തിയമാടമേനത്തിരേത്തിടക  അരദ്ദേഹസം

സഭടയ  ടതറത്തിദരേത്തിപ്പെത്തികമാന്  ശമേത്തിക്കുനതുസം  ഇവത്തിടടെ  അവമാസ്തവമേമായത്തിട്ടുള്ള

കമാരേന്യങ്ങള് പറയനതുസം ഓര്ഡറത്തിലമാരണമാ?

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: അതന് പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചുപറയമാസം. +

+ ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട സ്പശകറുടടെ ഉതരേവു പ്രകമാരേസം (ഫ.നസം. 1216/ഇ.ബത്തി/2021/നത്തി.ടസ  തശയതത്തി 16-01-2021)  സഭമാ രരേഖകളത്തില   
നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമേമാര്: സര്,  പമാര്ലടമേനത്തില നത്തിങ്ങള് ഒന്നുസം ടചയ്തത്തില.

ഇടെതുപക്ഷേസം  മുന്കടയടുതരപ്പെമാള്  രേമാജന്യസഭയത്തില  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഇനടത

അഖത്തിരലനന്യമാ  രനതൃതസ്വതത്തിടനതത്തിരേമായത്തി  വത്തിമേര്ശനമുനയത്തിക്കുന  ചത്തില

പമാര്ലടമേനസംഗങ്ങള് കൂടടെ നത്തിന്നുടവന കമാരേന്യസം ശരേത്തിയമാണന്. നത്തിങ്ങള് എനത്തിനന്

ആ കമാര്ഷത്തിക നത്തിയമേടത എതത്തിര്കണസം? നത്തിങ്ങളുടടെ പ്രകടെനപ്പെത്രത്തികയത്തിടല

രപജന് 17-ല പറയനതന്, ''Congress will repeal the Agricultural Produce

Market Committees Act and make trade in agricultural produce - free

from all restrictions.''  എനമാണന്. രപജന്  18-ല  ''Essential commodities

Act 1955 belongs to the age of controls. Congress promises to replace

the Act by an enabling law....''  എനമാണന് പറഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇതത്തിടന

ആസ്പദമേമാകത്തിയമാണന് ബത്തി.ടജ.പത്തി. പുതത്തിയ കമാര്ഷത്തിക നത്തിയമേസം ടകമാണ്ടുവനതന്.

ആ  നത്തിയമേടതപ്പെറത്തി  നത്തിങ്ങള്  എന്തുപറയന്നു?  ഞമാന്  പറഞ്ഞുവരുനതന്,

രകരേളതത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുന  ഒരു  ധര്മമുണന്.  നത്തിങ്ങടള

പരേമാജയതത്തിരലയ്ക്കന്  നയത്തിക്കുനതന്  അതമാണന്.  നത്തിങ്ങടള  ഞങ്ങള്

പരേമാജയടപ്പെടുത്തുസം,  രേമാഷശയപരേമേമായത്തി  അതന്  രവടറ  വത്തിഷയസം.  നത്തിങ്ങടളമാരു

മേതനത്തിരേരപക്ഷേ  നത്തിലപമാടെന്  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുനത്തിടെരതമാളസം  കമാലസം  നത്തിങ്ങള്
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രേമാഷശയപരേമേമായത്തി  ഉന്മൂലനസം  ടചയപ്പെടെണടമേനന്  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.

പടക്ഷേ  ഇവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങള്  എനമാണന്  ടചയനതന്?  നമ്മുടടെ  നമാട്ടത്തില  ഒരു

ജനമാധത്തിപതന്യ  വന്യവസ്ഥയത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുസം  പ്രതത്തിപക്ഷേ

രനതമാവത്തിനുടമേമാടക മേഹതമായ ഒരു സ്ഥമാനമുണന്. അടതലമാസം കളഞ്ഞുകുളത്തിച്ചന്

രേമാഷശയമേമായ ധമാര്മത്തികതരയമാ സതന്യസനതരയമാ തതസ്വദശക്ഷേരയമാ ഇലമാടത,

അടതമാന്നുസം  ടതമാട്ടുതശണത്തിയത്തിട്ടത്തിലമാത  നത്തിലയത്തില  രനരുസം  ടനറത്തിയമേത്തിലമാത

നത്തിലപമാടെന് പ്രതത്തിപക്ഷേടമേന നത്തിലയത്തില ചരേത്തിത്രതത്തിലമാദന്യമേമായത്തി നത്തിങ്ങളടെങ്ങുന

ഇഇൗ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  സസംഘമേമാണന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.  ഇതത്തിനുമുമന്  പല  പ്രതത്തിപക്ഷേ

രനതമാകളുമുണമായത്തിരുന്നു.  ഇ.എസം.എസന്-ഉസം  അതത്തിനുരശഷസം  ടക.

കരുണമാകരേനുസം ശശ.  എ.  ടക.  ആനണത്തിയസം ശശ.  ഉമന്ചമാണത്തിയസം സഖമാവന്

വത്തി. എസന്. അച്ചുതമാനനനുമുള്ടപ്പെടടെ ഒരുപമാടെന് പ്രതത്തിപക്ഷേ രനതമാകടള ഓരരേമാ

കമാലത്തുസം  കണത്തിട്ടുണന്.  അവടരേലമാസം  ഭരേണപക്ഷേടത  വത്തിമേര്ശത്തികമാറുണന്.

പടക്ഷേ,  എലമാ  ആളുകളുസം  ഒരു  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  സര്ഗമാത്മകമേമായ  പങന്

അവരേമാല  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില  നത്തിര്വ്വഹത്തികമാന്  ശമേത്തിച്ചുവന

ആള്കമാരേമായത്തിരുന്നു.  പടക്ഷേ  ഇവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങള്  എനമാണന്  ടചയനതന്?

നത്തിങ്ങള്  അതത്തിലനത്തിടനലമാസം  വന്യതന്യസ്തരേമാണന്.  ഒരേത്തികലസം  ഒരു
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ശത്രുരേമാജന്യരതമാടെന്  സസ്വശകരേത്തികമാത  സമേശപനസം,  സര്കമാരേത്തിരനമാടെന്  മേമാത്രമേല

സമൂഹരതമാടെമാടക  നത്തിങ്ങള്  സസ്വശകരേത്തിക്കുയമാണന്.  അതത്തിടനയമാണന്  ജനങ്ങള്

തത്തിരേസരേത്തിച്ചതന്. മേഹമാപ്രളയമുണമായരപ്പെമാള് നമാടെമാടക ഒറടകട്ടമായത്തി നത്തിനരപ്പെമാള്

സസ്വനസം  അണത്തികരളമാടുസം,  മുമത്തിവത്തിടടെ  ഉണമായത്തിരുന  ഒരു  എസം.എല.എ.,

ഇരപ്പെമാള്  എസം.പത്തി.  ആയത്തിട്ടുള്ള  ഒരേമാള്,  വത്തിരദശത്തുരപമായത്തി  പ്രവമാസത്തികളുടടെ

മേശറത്തിസംഗന്  വത്തിളത്തിച്ചന്  അവരരേമാടുസം  പറഞതന്  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ദുരേത്തിതമാശസ്വമാസ

നത്തിധത്തിയടടെ  ഭമാഗമേമായ  പ്രളയ  പുനര്നത്തിര്മമാണ  നത്തിധത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്  ഒരു

ചത്തിലത്തികമാശുരപമാലസം  ടകമാടുകരുടതനരല;  നത്തിങ്ങളുടടെ  അനുയമായത്തികളമായ

സസംഘടെനകമാടരേടകമാണന്  ആറു  ദത്തിവസടത  ശമളസം  മേമാറത്തിവയ്ക്കണടമേന

ഉതരേവന്  കതത്തിച്ചത്തിരല;  എത്രമേമാത്രസം  മേനുഷന്യതസ്വരേഹത്തിതമേമായ  സമേശപനമേമാണന്

നത്തിങ്ങള് സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്;  അതുരപമാടലതടന ഇനത്തിയസം പ്രളയസം വനമാല ഇഇൗ

സര്കമാരേത്തിടന പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലമാഴമാന് കഴത്തിയടമേനന്  കരുതത്തി കമാതത്തിരേത്തിക്കുന

കമാരേണവന്മേമാര്  നത്തിങ്ങളുടടെ  രനതമാകള്കത്തിടെയത്തിലത്തിരല?  ഇവത്തിടടെയമേത്തിരല,

അങ്ങടന  പ്രതശക്ഷേ  അര്പ്പെത്തിച്ചുടകമാണ്ടുള്ള  പ്രതത്തികരേണങ്ങളുണമായത്തിരല?

അതത്തിനുദമാഹരേണമേമാണന്  ഇഇൗ  അടുത  സമേയതന്  ബുരറവത്തിടയന  ഒരു

ചുഴലത്തികമാറന് വശശത്തിയടെത്തികമാടത ആ ടടസഡത്തിലൂടടെ മേമാറത്തിരപ്പെമായരപ്പെമാള് നത്തിങ്ങള്
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നത്തിരേമാശരേമായത്തിരപ്പെമായതന്. എടനമാരു കഷ്ടമേമാണന്. ആ നത്തിലയത്തിരലയ്ക്കന് ചത്തിനത്തിക്കുന

ആളുകളമാടരേങത്തിലമുരണമാ?  ഇഇൗ  നമാട്ടത്തിടല  പമാവടപ്പെട്ട  ജനങ്ങള്കന്  വശടെന്

നത്തിര്മത്തിച്ചുടകമാടുക്കുന  ടടലഫന്  മേത്തിഷന്  പദതത്തി,  ഞങ്ങള്  വശണ്ടുസം  വശണ്ടുസം

പറയന്നുടവനന് നത്തിങ്ങള് പറയന്നു,  ഒരു മേഹതമായ പദതത്തിയമായതുടകമാണ്ടുസം

അതത്തിടന  തുരേങസം  വയ്ക്കമാന്  നത്തിങ്ങള്  നത്തിരേനരേസം  ശമേത്തിക്കുനതുടകമാണ്ടുമേമാണന്

പറയനതന്.  ആ  പദതത്തി  യ.ഡത്തി.എഫന്.  അധത്തികമാരേതത്തില  വനമാല

ഉരപക്ഷേത്തിക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞു.  പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്  ഉരപക്ഷേത്തികത്തിടലനന്

പറയരമമാള്തടന യ.ഡത്തി.എഫന്.  കണ്വശനര് ഉരപക്ഷേത്തിക്കുടമേനന് പറയന്നു.

ഏതമാണന് നത്തിങ്ങളുടടെ നത്തിലപമാടെന്?  ഇതുരപമാടലതടന പമാവങ്ങള്കന് സഇൗജനന്യ

ഇനര്ടനറന്  കണക്ഷേന്,  ഇനടത  ആധുനത്തിക  കമാലടത  സമാരങതത്തിക

വത്തിദന്യമാവത്തികമാസതത്തിടന  കമാലതന്  ടകമാടുകമാന്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന  'ടക-രഫമാണ്'

പദതത്തി,  നത്തിങ്ങള്  അധത്തികമാരേതത്തിലവനമാല  ഉരപക്ഷേത്തിക്കുടമേനന്  പറയന്നു.

അതന് ആടരേ തൃപത്തിടപ്പെടുതമാന് രവണത്തിയമാണന്,  റത്തിലയന്സത്തിനന് മേമാത്രടമേ അതന്

സരനമാഷസം  നലകുകയള.  'ടക-ടറയത്തില'  പദതത്തി  ഉരപക്ഷേത്തിക്കുടമേനന്

പറയന്നു.  ഇതമാണന്  നത്തിരഷധമാത്മക  രേമാഷശയടമേനന്  പറയനതന്.

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരനതന് നത്തിരഷധമാത്മക രേമാഷശയമേമാകരുതന്. ടക-ടറയത്തില പദതത്തി
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ഉരപക്ഷേത്തിക്കുടമേനന്  ശശ.  ടക.  മുരേളശധരേന്  പ്രസ്തമാവനയത്തിറകത്തിയത്തിട്ടുണന്.

ഇനന്യയത്തിലമാകമേമാനസം  നത്തിങ്ങള്  രകന്ദ്ര  അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികളുടടെ

രേമാഷശയരപ്രരേത്തിതമേമായ  അഴത്തിഞമാട്ടങ്ങളുടടെ  ഇരേകളമാണന്. പടക്ഷേ,  ഇവത്തിടടെ

നത്തിങ്ങള്  അവരരേമാടടെമാപ്പെസം  രചര്ന്നുടകമാണന്  ഞങ്ങടള  രവട്ടയമാടെമാന്  ശമേത്തിച്ചു,

അതന്  നമാട്ടുകമാര്കന്  മേനസത്തിലമായത്തി.  ഇവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങളുടടെ  എലമാവരുടടെയസം

മേണ്ഡലതത്തില  രകരേളതത്തിലമാടക  ഇഇൗ  നമാടെത്തിടന  ചരേത്തിത്രതത്തില  ഒരു

കമാലത്തുമേത്തിലമാത വത്തിധതത്തിലള്ള വന് വത്തികസനക്കുതത്തിപ്പെത്തിനന്  കളടമേമാരുകത്തിയ

വന്  പദതത്തികള്  യമാഥമാര്തന്യമേമാകത്തിയ,  നമുകന്  പത്തിന്ബലരമേകത്തിയ  രകരേളമാ

ഇന്ഫമാസ്ട്രക്ചര് ഇന്ടവസന്നന് ഫണന് രബമാര്ഡന് (KIIFB) എന്നുപറയന ആ

ടമേകമാനത്തിസടത തുലയ്ക്കമാന് നത്തിങ്ങള് നടെതത്തിയ സമേരേസം,  അതത്തിടനതത്തിടരേ ഒരു

സസംഘപരേത്തിവമാര് രനതമാവമായ രേഞ്ജത്തിതന് കമാര്തത്തിരകയന് എന വത്തിദസ്വമാന് രകസന്

ടകമാടുതരപ്പെമാള്  അതത്തിടന  വകമാലത്തുമേമായത്തി  രപമായതന്  മേമാതദ്യു  കുഴലനമാടെന്

എന ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി. ജനറല ടസക്രട്ടറത്തിയരല, ഇഇൗ നമാടെത്തിടന തുലയ്ക്കമാന് ആ

വകമാലത്തുമേമായത്തി രപമാകമാന് നത്തിങ്ങള്കന് നമാണമുരണമാ;  ഇടതമാടകയമാരണമാ

പ്രതത്തിപക്ഷേ ധര്മസം?  ഞമാന് മേറന് കമാരേന്യങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന് കടെക്കുനത്തില.  ഇനത്തിരപ്പെമാള്

നത്തിങ്ങള്  നത്തിരഷധമാത്മകമേമായത്തി  കമാണത്തിക്കുന  സമേശപനതത്തിടന  മേടറമാരു
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ഉദമാഹരേണസം  പറയമാസം,  ഇനന്  നത്തിങ്ങള്  അടെത്തിയനരേപ്രരമേയസം  ടകമാണ്ടുവന്നു.

ചമാനലകടളലമാസം  ചര്വ്വത്തിതചര്വ്വണസം ടചയവത്തിട്ട  കമാരേന്യമേമാണന്,  നത്തിങ്ങള്തടന

മുമന്  പറഞതമാണന്  എനന്  അടെത്തിയനരേ  പ്രമാധമാനന്യമുണമായത്തി;  എനന്  പുതത്തിയ

കമാരേന്യസം  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു?  എനത്തിട്ടന്  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  നത്തിങ്ങള്  കുടറ

ആരക്ഷേപങ്ങള് പറഞ്ഞു.  മുഖന്യമേനത്തിയടടെ മേറുപടെത്തി പ്രസസംഗതത്തില അടതലമാസം

വന്യകമേമായരലമാ.  പടക്ഷേ  അതത്തിടന  പശ്ചമാതലതത്തില  ഞങ്ങളതന്

രചമാദത്തികണടമേനന് ആഗ്രഹത്തിച്ചതല.  ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.  രതമാമേസത്തിടനടകമാണമാണന്

പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്  അതന്  ടചയ്തതന്.  അതത്തിടന  അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തില

രചമാദത്തികമാന്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇവത്തിടടെ  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെത്തുകമാരേത്തിയമായ

സസ്വപ്നമാ  സുരരേഷത്തിടനപ്പെറത്തി  പറഞത്തിരുന്നു.  ഞമാന്  രചമാദത്തിക്കുനതന്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട പ്രതത്തിപക്ഷേ രനതമാവത്തിരനമാടെമാണന്.  അങ്ങന് സസംസമാരേത്തിക്കുരമമാള്

ഇതത്തിനന്  വന്യകമേമായ  മേറുപടെത്തി  പറയണസം.  നത്തിങ്ങള്  രനരേടത  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച

സസ്വപ്നമാ  സുരരേഷന്,  അങ്ങന്  ഒരുകത്തിയ  ഒരു  ഇഫമാര്  വത്തിരുനത്തിരലയ്ക്കന്  ഇഇൗ

കള്ളകടെത്തുകമാരേത്തിയമായ  സസ്വപ്നമാ  സുരരേഷത്തിടന  ക്ഷേണത്തിച്ചത്തിരുരനമാ;  അവര്

പടങടുതത്തിരുരനമാ? അങ്ങന് സസ്വപ്നമാ സുരരേഷുടമേമാരുമേത്തിച്ചന് വത്തിരുന്നൂട്ടുന  ഒരുപമാടെന്

ചത്തിത്രങ്ങളുസം വശഡത്തിരയമാകളുസം രസമാഷന്യല മേശഡത്തിയയത്തിലൂടടെ പ്രചരേത്തിക്കുന്നുണന്. ആ
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ചത്തിത്രതത്തിടന വസ്തുത എനമാണന്?  അങ്ങടന ക്ഷേണത്തിച്ചുവരുതത്തി വത്തിരുന്നൂട്ടമാന്

മേമാത്രമുള്ള  എനന്  ബനമേമാണന്  നത്തിങ്ങള്കത്തിടെയത്തിലള്ളതന്?  അതുരപമാടലതടന

അവര്  ഒരു  നറുടകടുപ്പെന്  പരേത്തിപമാടെത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്  ക്ഷേണത്തിച്ചത്തിരുന്നു,  അവത്തിരടെയസം

രപമായത്തി,  അവരേത്തിലനത്തിന്നുസം ഒരു വമാച്ചന് സമമാനമേമായത്തി വമാങ്ങത്തി.  ആ സസ്വപ്നവമാച്ചന്

ഇരപ്പെമാള്  എവത്തിടടെയമാണുള്ളതന്;  അങ്ങയടടെ  ടടകയത്തിലരണമാ  അരതമാ

മേറമാര്ടകങത്തിലസം  സമമാനമേമായത്തി  ടകമാടുരതമാ;  ആ  നത്തിലയത്തിലള്ള

ബനടമേനമാടണണുള്ളതന്  പറയരുരതമാ?  ഞങ്ങളമാരുസം

കുടുസംബമാസംഗങ്ങടളക്കുറത്തിടച്ചമാന്നുസം സസംസമാരേത്തികമാറത്തില.  കുടുസംബമാസംഗങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചന്

സസംസമാരേത്തിക്കുന,  നമ്മുടടെ ഇതരേസം രേമാഷശയ സസംവമാദങ്ങളത്തില ഒരു തരേതത്തിലസം

ഭമാഗഭമാകമാകമാത കുടുസംബമാസംഗങ്ങടള വലത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുന സസംസമാരേശൂനന്യമേമായ രേശതത്തി

നത്തിങ്ങളുടടെ  പക്ഷേത്തുള്ളതമാണന്.  അതത്തില  ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.  രതമാമേസന്

ഗരവഷണസം  നടെതത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഓരരേമാരുതരുരടെയസം

കുടുസംബമാസംഗങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചന്.  ഇനടല ഒരു ചര്ച്ച നടെനരപ്പെമാള് ചത്തിലര്  ഓരരേമാ

എസം.എല.എ.-മേമാരുടടെയസം  രപരേന്  വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടന്,  'എല.ഡത്തി.എഫന്  വരുസം,  എലമാസം

ശരേത്തിയമാകു'-ടമേന മുദമാവമാകന്യടത സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്,  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഭമാരേന്യയടടെ

കമാരേന്യസം  ശരേത്തിയമായത്തിരല...  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഭമാരേന്യയടടെ  കമാരേന്യസം  ശരേത്തിയമായത്തിരലടയനന്
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രചമാദത്തിച്ചു. ആ ഭമാരേന്യമേമാടരേ ദുനഃസൂചനരയമാടടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്. അതുകഴത്തിഞന്

മുഖന്യമേനത്തിടയക്കുറത്തിച്ചന്  പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഇഇൗ  നത്തിലയത്തിലള്ള

സസംസമാരേശൂനന്യമേമായ  രേശതത്തി  ഞങ്ങള്  സസ്വശകരേത്തിക്കുനത്തില.  നത്തിങ്ങള്

സമതത്തിക്കുടമേങത്തില  കുടുസംബമാസംഗങ്ങടളപ്പെറത്തി  നമുകന്  സസംസമാരേത്തിച്ചന്  തുടെങ്ങമാസം.

ഞങ്ങള് അങ്ങടന തുടെങ്ങത്തിയമാല നത്തിങ്ങള് നത്തിലസംടതമാടെത്തില.  അതുടകമാണന് ഇഇൗ

കമാരേന്യങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചന് പറയണസം.  ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.  രതമാമേസന് രനരേടത ഉനയത്തിച്ച

വമാദഗതത്തികളുണരലമാ,  അടതലമാസം  രനരേടത  ടപമാളത്തിഞടെത്തിഞ

വത്തിഷയങ്ങളമാണന്.  ഓരരേമാ  അടെത്തിയനരേപ്രരമേയസം  കഴത്തിയരമമാഴുസം  ഓരരേമാന്നുസം

അവസമാനത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്. 

മേത്തി  .    ടചയര്മേമാന്:  പശസന്...  കണ്ക്ലൂഡന്  ടചയണസം,  നമാലന്  മേത്തിനത്തിട്ടന്

അധത്തികമേമായത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്. 

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമേമാര്:  സര്,  രനരേടത ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മേനത്തി രഡമാ.

ടക.  ടെത്തി.  ജലശലത്തിടന  സസ്വര്ണ്ണ  കള്ളകടെത്തുമേമായത്തി  ബനത്തിപ്പെത്തിച്ചന്  നത്തിങ്ങള്

പറഞത്തിരുനരലമാ.  ഖുറമാനത്തിലൂടടെ  ടകമാണ്ടുവന്നു  എന്നുപറഞ്ഞു.

എനത്തിടട്ടനമായത്തി;  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രനതമാകന്മേമാരുടടെ രനതൃതസ്വതത്തില,  അവരുടടെ

ഉപരദശസംരകട്ടന് യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം രകന്ദ്ര അരനസ്വഷണ ഏജന്സത്തികളുടമേലമാസം...
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ഒരു  സത്തിനത്തിമേയത്തില  ശശ.  ഇനടസനത്തിടന   കഥമാപമാത്രസം  പറയന്നുണന്,

'രതമാനയ്ക്കല  പഞ്ചേമായതത്തിടല  എലമാ  വശടുകളുസം  ഞമാന്  അരേത്തിച്ചു  ടപറുകത്തി'

എനന്.  അതുരപമാടല നത്തിങ്ങള് അരേത്തിച്ചു ടപറുകത്തിയത്തിരല;  കുരറ  ദത്തിവസമേമായത്തിട്ടന്

ഇവത്തിടടെ എലമാ ഭമാഗവുസം അരേത്തിച്ചു ടപറുക്കുന്നു.  എനത്തിടട്ടനമായത്തി;  എടനങത്തിലസം

സസംഭവമുണമാരയമാ; നത്തിങ്ങള്കന് കൂട്ടത്തിനന് കുറച്ചന് മേമാധന്യമേങ്ങളുണന്. രഡമാ. എസം. ടക.

മുനശര് സമാഹത്തിബത്തിടന എന്രഫമാഴന്ടമേനന് ഡയറക്ടരററന് രചമാദന്യസം ടചയ്തമാല അതന്

'ടമേമാഴത്തിടയടുകല'.  രഡമാ.  ടക.  ടെത്തി.  ജലശലത്തിടന വത്തിളത്തിപ്പെത്തിച്ചമാല അതന്  'രചമാദന്യസം

ടചയല'.  രഡമാ.  ടക.  ടെത്തി.  ജലശലത്തിടന  രചമാദന്യസം  ടചയ.  രഡമാ.  എസം.  ടക.

മുനശറത്തിലനത്തിന്നുസം  ടമേമാഴത്തിടയടുത്തു.  അതമാണന്  മേമാധന്യമേസം.  എനമാണന്  സസ്വതന

മേമാധന്യമേങ്ങള്;  ഇവരുസം  ഈ  മേമാധന്യമേങ്ങളുസം  എലമാസം  രചര്ന്നുടകമാണമാണന്  ഈ

സര്കമാരേത്തിടനയസം ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖന്യമേനത്തിടയയസം രവട്ടയമാടെമാന് ശമേത്തിച്ചതന്.

ഇതന്  ഇരപ്പെമാള്  മേമാത്രമേല.  ലമാവന് ലത്തിന്  രകസന്,  എനത്തികന്  പഴയ  രപജന്

ഓര്മയണന്.  ഇരത ഭമാഷ ഉപരയമാഗത്തിച്ചുടകമാണന്  അന്നുസം പറഞ്ഞു.  ചത്തിലടരേ

രചമാദന്യസം  ടചയ,  ചത്തിലരേത്തിലനത്തിനന്  ടമേമാഴത്തിടയടുക്കുക  എനത്തിങ്ങടന.

കുടുസംബമാസംഗങ്ങടള  ഒരേടെത്തിസ്ഥമാനവുമേത്തിലമാടത  ബനത്തിപ്പെത്തിക്കുന

സസംസമാരേശൂനന്യമേമായ നത്തിങ്ങളുടടെ രേമാഷശയസം ഈ സഭയ്ക്കന് മേമാത്രമേല,  നമാടെത്തിനമാടക
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അപമേമാനകരേമേമാണന്.  അതത്തിടന  ജനങ്ങള്  തത്തിരേസരേത്തിച്ചുടയന്നുള്ളതമാണന്  ഈ

ടതരേടഞടുപ്പെന്  ഫലതത്തിലൂടടെ വനതന്. 

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തിടല  വത്തിജയടത  സസംബനത്തിച്ചന്

ആശങടപ്പെട്ടത്തിട്ടന് കമാരേന്യമേത്തില.  ആ വത്തിജയരേഥസം ഇനത്തിയസം ഉരുളുസം.  ആ വത്തിജയരേഥസം

ഉരുളുരമമാള്  നത്തിങ്ങള്  രേമാഷശയമേമായത്തി  ചതഞരേഞന്  നത്തിലസംപരേത്തിശമാകുസം.

അതമാണന്  അടുത  നത്തിയമേസഭമാ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില   കമാണമാന്  രപമാകുനതന്.

ഞമാന് ഈ നനത്തിപ്രരമേയടത പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  (ശശ  .    രേരമേശന്  ടചനത്തിതല):  സര്,  ഞമാന്  ഈ

നനത്തിപ്രരമേയടത എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.

ശശ.  സകറത്തിയയടടെ  'ഭമാസരേപരട്ടലരുസം  എടന  ജശവത്തിതവുസം'  എന

പ്രശസ്തമേമാടയമാരു  കഥയണന്.  'വത്തിരധയന്'  എടനമാരു  സത്തിനത്തിമേ  ഇതത്തിടന

അധത്തികരേത്തിച്ചുടകമാണന്  ശശ.  അടൂര്  രഗമാപമാലകൃഷ്ണന്  നത്തിര്മത്തിക്കുകയണമായത്തി.

ഭമാസരേപരട്ടലടരേന  ജനത്തിയടടെ  അടെത്തിമേയസം  വത്തിരധയനുമേമായത്തി  മേമാറത്തിയ

ടതമാമത്തിയടടെ  കഥയമാണതന്.  ഭമാസരേപരട്ടലരുസം  കുരറ  ടതമാമത്തിമേമാരുമേമാണന്  ഈ

സര്കമാരേത്തിലള്ളതന്.  മേനത്തിസഭമാ  രയമാഗതത്തിലരപ്പെമാലസം  തത്തിരേത്തിച്ചന്  ഒരേക്ഷേരേസം

പറയമാന് ത്രമാണത്തിയത്തിലമാത ടതമാമത്തിമേമാരേമായ മേനത്തിമേമാര്.  ഈ പരട്ടലര്മേമാടരേയസം
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ടതമാമത്തിമേമാടരേയസം  വരുന  നത്തിയമേസഭമാ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  ജനങ്ങള്

അടെത്തിച്ചത്തിറക്കുടമേന  കമാരേന്യതത്തില  തര്കസംരവണ.  ഇവത്തിടടെ  രകരേളസം

കണ്ടുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്,  there  is  only  one  man  here.  ഒരേമാള്  മേമാത്രസം.

മേറമാരുമേത്തിലമാത ഒരു കമാഴയമാണന് നമള് കണ്ടുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്. 

അഴത്തിമേതത്തിയത്തില  മുങ്ങത്തിതമാഴന് ന്നുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  ഒരു  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

അഞ്ചേന്  വര്ഷകമാലടത  രനട്ടങ്ങളമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്  ഇവത്തിടടെ

പറഞതന്.  ഗവര്ണ്ണര്  പറഞ  ഏടതങത്തിലടമേമാരു  കമാരേന്യസം  അഞ്ചേന്

വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില  നടെപ്പെമാകമാന്  ഈ  സര്കമാരേത്തിനന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുരണമാ;

ആദത്തിവമാസത്തികള്കന് ഒരരേകര് ഭൂമേത്തി നലകുസം, 3000 രകമാടെത്തി രൂപയടടെ തശരേരദശ

പമാരകജന്,  5000  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ  ഇടുകത്തി  പമാരകജന്,  3400  രകമാടെത്തി

രൂപയടടെ കുട്ടനമാടെന് പമാരകജന്, 2000  രകമാടെത്തി രൂപയടടെ വയനമാടെന് പമാരകജന്,

5000  ഏകറത്തില  ഇന്ഡസ്ട്രത്തിയല  പമാര്കന്,  ടഎ.ടെത്തി.,  ബരയമാടടെരകമാളജത്തി,

ടൂറത്തിസസം  രമേഖലയത്തില  10  ലക്ഷേസം  രപര്കന്  ടതമാഴത്തില,  കൃഷത്തി,  നത്തിര്മമാണസം,

ടചറുകത്തിടെ  വന്യവസമായ  രമേഖലകളത്തില  15  ലക്ഷേസം  രപര്കന്  ടതമാഴത്തില,  മേറന്

സസംസ്ഥമാനങ്ങളത്തിലരപമായത്തി  സ്ഥലസം  പമാട്ടതത്തിടനടുതന്  കശുവണത്തി  കൃഷത്തി

ആരേസംഭത്തിക്കുസം,  മേലരയമാരേ ടടഹരവയ്ക്കന്  3500  രകമാടെത്തി രൂപ,  തത്തിരുവനനപുരേതന്
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ടടലറന് ടമേരടമായ്ക്കന്  4219  രകമാടെത്തി രൂപ,  രകമാഴത്തിരകമാടെന് ടടലറന് ടമേരടമായ്ക്കന്  2509

രകമാടെത്തി  രൂപ,  വന്യവസമായ  പമാര്ക്കുകള്കന്  6700  ഏകര്  ഭൂമേത്തി.  ഇങ്ങടന

രപമാകുകയമാണന്.  എലമാസം  പറയമാന്  എനത്തികന്  സമേയമേത്തിലമാതതുടകമാണന്

അതത്തിരലയ്ക്കന്  കടെക്കുനത്തില.  നമാലന്  തവണ  ഗവര്ണ്ണടറടകമാണന്  പറഞ

കമാരേന്യങ്ങള്  വശണ്ടുസംവശണ്ടുസം  റത്തിപ്പെശറന്  ടചയനതലമാടത  പുതത്തിയതമായത്തി  ഒരു

കമാരേന്യവുസം  പറയനത്തില.  പറഞ  കമാരേന്യങ്ങള്  നടെപ്പെമാക്കുന്നുമേത്തില.

വമാഗമാനങ്ങടളലമാസം  നത്തിറരവറത്തികഴത്തിഞ്ഞു,  ഇനത്തി  പതത്തിരുപടതണ്ണരമേ

ബമാകത്തിയളടയനമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തി  എരപ്പെമാഴുസം  പറയനതന്.

ഞമാന്  വമായത്തിച്ചടതലമാസം  ഗവര്ണ്ണര്  നലകത്തിയ വമാഗമാനങ്ങളമാണന്.  ബഡ്ജറന്

പ്രസസംഗതത്തില ബഡ്ജറത്തില നടെപ്പെമാകമാത കമാരേന്യങ്ങള് പറയമാസം.  ജനങ്ങടള

പറത്തിക്കുനതത്തിനന്  ഒരു  പരേത്തിധത്തിയണന്.  ഞങ്ങള്  എലമാ  വമാഗമാനങ്ങളുസം

നടെപ്പെമാകത്തികഴത്തിഞ്ഞു. ഇനത്തി ബമാകത്തിടയമാന്നുമേത്തില. അതുടകമാണന് ഇനത്തി പുതത്തിയതന്

കടണതത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന് എനമാണന്. 100  ദത്തിന പരേത്തിപമാടെത്തി, 10  ദത്തിന

പരേത്തിപമാടെത്തി  എനത്തിങ്ങടന.  ഓരരേമാ  100  ദത്തിന  പരേത്തിപമാടെത്തികളത്തിങ്ങടന

പ്രഖന്യമാപത്തിക്കുകയമാണന്.  പ്രഖന്യമാപനങ്ങളലമാടത  ഒന്നുസം  നടെക്കുനത്തിടലനതമാണന്

യമാഥമാര്തന്യസം. 
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അഞ്ചേന്  വര്ഷസം  രകരേളതത്തിനന്  പമാഴമായത്തിരപ്പെമായത്തി.  ഏടതങത്തിലടമേമാരു

വന്കത്തിടെ പദതത്തി ഇവത്തിടടെ നടെപ്പെത്തിലമാകമാന് നത്തിങ്ങള്കന് കഴത്തിരഞമാ;  ഇവത്തിടടെ

ഏടതങത്തിലടമേമാരു പുതത്തിയ പദതത്തി ആരേസംഭത്തിച്ചന്  പൂര്തത്തിയമാകമാന് നത്തിങ്ങള്കന്

കഴത്തിരഞമാ;  ഈ  അടുത  സമേയതന്  ടകമാട്ടുസം  കുരേവയമേമായത്തി  രേണന്

രമേലപ്പെമാലങ്ങളുടടെ ഉദ്ഘമാടെനസം ടകമാച്ചത്തിയത്തില നടെതത്തി. സവറത്തില രമേലപ്പെമാലവുസം

കുണന്നൂര്  രമേലപ്പെമാലവുസം.  രലമാകമേഹമാത്ഭുതസംരപമാടല  ഈ  പമാലങ്ങളുടടെ

ഉദ്ഘമാടെനസം  നടെന്നു.  പരേസന്യ  പ്രളയവുസം  കണ്ടു.  രമേലപ്പെറഞ  രേണന്

രമേലപ്പെമാലങ്ങളുസം  ഈ  സര്കമാര്  ആവത്തിഷ്കരേത്തിച്ചതല.  കഴത്തിഞ  യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര്  ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയമാറമാകത്തി  ഭരേണമാനുമേതത്തി  ടകമാടുതന്

നത്തിര്മമാണവുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  Special  Purpose  Vehicle  രൂപശകരേത്തിച്ചന്

Kerala  Road  Fund  Board-നന്  പ്രമാഥമേത്തിക  ടചലവുകള്ക്കുള്ള  തുക

അനുവദത്തിക്കുകയസം ടചയ്തതമാണന്. അരപ്പെമാള് ടതരേടഞടുപ്പെന് വന്നു. അഞ്ചുവര്ഷസം

നശട്ടത്തിടകമാണ്ടുരപമായത്തി എനതലമാടത മേടറമാരു രനട്ടവുസം നത്തിങ്ങള്ക്കുണമാകമാന്

കഴത്തിഞത്തില.  ആരഘമാഷസം  നടെതത്തിയതത്തില  ടതറത്തില.  കമാരേണസം,  സസ്വനമേമായത്തി

ഒന്നുമേത്തിലമാതരപ്പെമാള്  മേറ്റുള്ളവര്  തുടെങ്ങത്തിവച്ച  പദതത്തികടളങത്തിലസം

പൂര്തശകരേത്തികമാന്  കഴത്തിയന്നു  എന്നുള്ളതത്തിലമാണന്  നത്തിങ്ങള്കമാശസ്വമാസസം.
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യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്  245  പമാലങ്ങളമാണന്  അഞ്ചേന്  വര്ഷസംടകമാണന്

നത്തിര്മത്തിച്ചതന്.  245  പമാലങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിച്ച  ഗവണ്ടമേനമാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്

ഗവണ്ടമേനന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന് ആരേസംഭത്തിച്ച വത്തിഴത്തിഞസം പദതത്തിയടടെ

കമാലമാവധത്തി  പൂര്തത്തിയമാരകണ  സമേയസം  കഴത്തിഞ്ഞു.  പൂര്തത്തിയമാകുന്നുരണമാ;

ഇതത്തിനുരവണത്തി  പ്രരതന്യകസം  ഒരു  മേനത്തിതടനയണന്.  ആ  പമാവസം  മേനത്തികന്

ഇതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്  ഇതുവടരേ  മേനസത്തിലമായത്തിട്ടത്തിടലനതമാണന്  സതന്യസം.  2015

ഡത്തിസസംബര്  5-നന്  പണത്തി  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  2019  ഡത്തിസസംബര്  3-നന്  പണത്തി

പൂര്തത്തിയമാരകണതമായത്തിരുന്നു.  അതുസം കഴത്തിഞന് ഇരപ്പെമാള് ഒരു വര്ഷവുസം ഒരു

മേമാസവുമേമായത്തി.  വത്തിഴത്തിഞസം  തുറമുഖസം  പഴയതുരപമാടലതടന  നത്തിലക്കുന്നു.

ഒരുമേമാറവുസം  ഉണമായത്തിട്ടത്തില.  പമാവസം  തുറമുഖ  വകുപ്പുമേനത്തി  ഒന്നുസം  അറത്തിയനത്തില.

ആടക  നടെനടതനമാണന്;  ഈ  ഗവണ്ടമേനന്  ജുഡശഷന്യല  അരനസ്വഷണസം

പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചു. 1.3 രകമാടെത്തി രൂപ ടചലവമാകത്തി. 

കണ്ണൂര് വത്തിമേമാനതമാവളവുസം ടകമാച്ചത്തി  ടമേരടമായമേമാണന്  ഉദ്ഘമാടെനസം ടചയ്ത

രേണന് പദതത്തികള്.  അതത്തിടന പത്തിതൃതസ്വസം ഈ സര്കമാരേത്തിനല.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖന്യമേനത്തി  ടഗയത്തില  പദതത്തിടയക്കുറത്തിച്ചന്  എരപ്പെമാഴുസം  പറയസം.  ഈ  ടഗയത്തില

പദതത്തി  മുടെകത്തിയതന്  ആരേമായത്തിരുന്നു;  'ഭൂമേത്തികടെത്തിയത്തിടല  രബമാസംബമാണന്'
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എന്നുപറഞന് ശശ.  പത്തി.  രേമാജശവന്  എകന്.  എസം.പത്തി.  അടെകമുള്ളവര് നടെതത്തിയ

സമേരേങ്ങള് നമളമാരുസം മേറന്നുരപമാകരുതന്. തമാമേരേരശ്ശേരേത്തിയത്തില ഈ സമേരേതത്തിടന

എതത്തിര്തന്  അവത്തിടെടത  എസം.എല.എ.  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ളവര്  നടെതത്തിയ

സമേരേടത  മേറന്നുരപമാകരുതന്.  ടഗയത്തില  ടടപപ്പെന്   ടടലന്  മുടെകത്തിയ

ആളുകള്തടന  ഇരപ്പെമാഴതന്  നടെപ്പെമാകമാന്  വരുനതന്  കമാലതത്തിടന

സവപരേശതന്യമേമാണന് എന്നുതടന കമാരണണത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

തത്തിരുവനനപുരേസം-രകമാഴത്തിരകമാടെന്  ടടലറന്  ടമേരടമാ.  ശശ.  ഇ.  ശശധരേടന

ഓടെത്തിച്ചുവത്തിട്ടു.  നടെപ്പെമാക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞു.  തുടെങ്ങമാന്രപമാലസം  നത്തിങ്ങള്കന്

കഴത്തിഞത്തില.  തശരേരദശ  ടടഹരവയസം  മേലരയമാരേ  ടടഹരവയസം.  മേലരയമാരേ

ടടഹരവയടടെ  37  റശച്ചത്തില  7  റശച്ചന് മേമാത്രമേമാണന് ഇരപ്പെമാള് പണത്തി നടെക്കുനതന്.

ഇങ്ങടന  ഓരരേമാന്നുസം  എടുത്തുരനമാകത്തിയമാല  ഈ  സര്കമാരേത്തിനന്

എടുത്തുപറയമാനുള്ള എനന് രനട്ടമേമാടണനമാണന് എനത്തികന് രചമാദത്തിക്കുവമാനുള്ളതന്.

എനന് വത്തികസന പദതത്തികളമാണന് നത്തിങ്ങള് ടചയ്തതന്;  കഴത്തിഞ യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേനന്  ടചയ്ത  വന്കത്തിടെ  പദതത്തികളുമേമായത്തി  തട്ടത്തിച്ചുരനമാക്കുരമമാള്  ഈ

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  പുതത്തിയ  പദതത്തികളുടടെ  ഒരു  രപരുരപമാലസം  പറയമാന്

കഴത്തിയത്തിടലനതമാണന്  സതന്യസം.  ഇടതലമാസം  മേറച്ചുവച്ചുടകമാണന്  'ഞങ്ങള് എലമാസം
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പമാലത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുന്നു'  എന്നുടള്ളമാരു  പുകമേറയണമാകമാനമാണന്  മുഖന്യമേനത്തി

എരപ്പെമാഴുസം ശമേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്. 

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥമാപനങ്ങളുടടെ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  രനരേത്തിയ  ഒരു

വത്തിജയമുണമായരപ്പെമാള്  ഇഇൗ  സര്കമാരേത്തിടന  എലമാ  അഴത്തിമേതത്തികളുസം

തുടെച്ചുനശകടപ്പെട്ടു,  മേമാഞ്ഞുരപമായത്തിടയനമാണന്  അരദ്ദേഹസം  പറയനതന്.   അതന്

മേമാഞ്ഞുരപമാകത്തില,  ഇഇൗ  സര്കമാര്  കമാണത്തിക്കുന  അഴത്തിമേതത്തിയസം  ടകമാളളയസം

ജനമേധന്യതത്തില  ഇരപ്പെമാഴുസം  നത്തിലനത്തിലക്കുന്നുണന്.  രകരേള  രേമാഷശയസം

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ സ്ഥമാപനങ്ങളുടടെ ടതരേടഞടുപ്പെത്തില ശരേത്തിയമായ നത്തിലയത്തില

പ്രതത്തിഫലത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിടലന്നുളളതന് സതന്യമേമാണന്.  ഒരു തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ സ്ഥമാപന

ടതരേടഞടുപ്പെമാകുരമമാള്,  പ്രമാരദശത്തിക  പ്രശ്നങ്ങളുസം  പ്രമാരദശത്തിക  കമാരേന്യങ്ങളുസം

പ്രമാരദശത്തിക  വത്തികമാരേങ്ങളുസം  വന്യകത്തിബനങ്ങളുസം   കുടുസംബ  ബനങ്ങളുമേമാണന്

പലരപ്പെമാഴുസം  പ്രതത്തിഫലത്തികമാറുളളതന്.   അതന്  ഇനത്തി  വരേമാന്  രപമാകുന

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുസം.   മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല

ടസക്രട്ടറത്തിയമായത്തിരുന  ശത്തിവശങര്  ജയത്തിലത്തില  നത്തിനത്തിറങ്ങത്തി  വശണ്ടുസം

മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ഓഫശസത്തിടലതത്തി  കളളകടെത്തുസം  തട്ടത്തിപ്പുടമേമാന്നുസം

തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടത്തിലരലമാ? സസ്വപ്ന സുരരേഷന് ജയത്തിലത്തില നത്തിനത്തിറങ്ങത്തി മുഖന്യമേനത്തിയരടെയസം
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സ്പശകറുരടെയസം  ഓഫശസുകളത്തില  കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി  നടെനത്തിട്ടത്തിലരലമാ,

സസ്വര്ണ്ണകടെതന് കമശഷന് തട്ടത്തിപ്പെന് വശണ്ടുസം ആരേസംഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിലരലമാ,  മുന് പമാര്ട്ടത്തി

ടസക്രട്ടറത്തിയടടെ മേകന് ജയത്തിലത്തില നത്തിനത്തിറങ്ങത്തി മേയക്കുമേരുനന് കച്ചവടെസം വശണ്ടുസം

തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടത്തിലരലമാ,  ഇഇൗ  സര്കമാര്  ടചയന  അഴത്തിമേതത്തികടളലമാസം

അരതരപമാടല  നത്തിലനത്തിലക്കുകയമാണന്.   അടതലമാസം  രകരേള  ജനത

മേറന്നുരപമായത്തി,  വത്തിസ്മരേത്തിച്ചുടവനന്  നത്തിങ്ങള്  കരുതരുതന്.   കഴത്തിഞ  ദത്തിവസസം

മുഖന്യമേനത്തി  പറയകയണമായത്തി,  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  കരേണതന്  ജനങ്ങള്

അടെത്തിടച്ചനന്,  കഴത്തിഞ  രലമാക ന്സഭമാ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില  ഇടെതുമുനണത്തിയടടെ

ഇരുകരേണത്തുസം ജനങ്ങള് അടെത്തിച്ചുടവനന് ഞങ്ങള് പറഞത്തിട്ടത്തില.  ഇവത്തിടടെ ശശ.

എ. പ്രദശപ്കുമേമാര് ഉള്ടപ്പെടടെയളളവടരേ ജനങ്ങള് വമാരേത്തി നത്തിലതടെത്തിച്ചതന് അങ്ങന്

മേറന്നുരപമാകരുതന്.  20-ല 19 സശറത്തിലസം നത്തിങ്ങള് രതമാറത്തിരല, പടക്ഷേ ഞങ്ങള്

അഹങരേത്തിച്ചത്തില.   ഞങ്ങള്  ആരുരടെയസം  കരേണതടെത്തിച്ചുടവനന്  പറഞത്തില.

യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  അടെത്തിതറയത്തില  വത്തിളളലണമായത്തിടയന  ധമാരേണടയമാന്നുസം

നത്തിങ്ങള്കന്  രവണ.  ഞങ്ങടളമാരു  രകഡര്  പമാര്ട്ടത്തിയല,  ഞങ്ങടളമാരു

ജനമാധത്തിപതന്യ പമാര്ട്ടത്തിയമാണന്.  ജനമാധത്തിപതന്യ പമാര്ട്ടത്തിക്കുണമാകുന പ്രയമാസങ്ങള്

ഞങ്ങള്ക്കുണന്.   ഞങ്ങളുടടെ  ഭമാഗത്തുനത്തിന്നുസം  പലരപ്പെമാഴുസം
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റത്തിബലകളുള്ടപ്പെടടെയളള  ആളുകള്  പഞ്ചേമായതന്  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില

മേലസരേത്തികമാറുണന്.   രകരേളതത്തിടന ചരേത്തിത്രസം രനമാകത്തിയമാല  2010-ല ഞമാന്

ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനമായത്തിരുന   ടചറത്തിയ  കമാലഘട്ടടമേമാഴത്തിച്ചമാല

ഒരേത്തികലസം  രകരേളതത്തില  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  പഞ്ചേമായതന്  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില

വമത്തിച്ച മുരനറമുണമാകമാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടത്തില.  അതല,  രകരേളതത്തിടന രേമാഷശയസം

പ്രതത്തിഫലത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.   തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥമാപനങ്ങള്  സര്കമാരേത്തിടന

പ്രവര്തനരമേമാ,  അഴത്തിമേതത്തിരയമാ,  ടകമാളളരയമാ,  ഒന്നുസം  ജനങ്ങള്

വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടത്തിടലന്നുളളതന്  സതന്യമേമാണന്.   തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില വര്ഗശയത ഇളകത്തിവത്തിടുനതത്തിനുസം  ആളത്തികതത്തിക്കുനതത്തിനുസം

ഇടെതുമുനണത്തി  നടെതത്തിയ  ശമേങ്ങള്  അരങ്ങയറസം  അപലപനശയമേമാണന്.

നമ്മ്യൂനപക്ഷേങ്ങടള  വര്ഗശയമേമായത്തി  തമത്തിലടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം   അതുവഴത്തി

ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ  ശകത്തിടപ്പെടുത്തുകയസം  ടചയന  രേമാഷശയസം.  നത്തിങ്ങള്  ഇഇൗ

രകരേളടത  എവത്തിടടെടകമാടണതത്തികമാനമാണന്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുനതന്.

മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ടഫയ്സ്ബുകന്  രപമാസത്തില  തുടെങ്ങത്തി,  പമാര്ട്ടത്തി  ടസക്രട്ടറത്തി

ഉള്ടപ്പെടടെയളളവര് ആവര്തത്തിച്ചു പറയടനമാരു രേമാഷശയമുണന്.  ആ രേമാഷശയസം

അപകടെകരേമേമാണന്. നത്തിങ്ങള് മുഖന്യമേനത്തികരസരേയത്തില ഇരുന്നുടകമാണന് ഇതരേസം
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കമാരേന്യങ്ങള്  പറയരമമാള്  രകരേള  സമൂഹതത്തിലണമാകുന  ദൂരേവന്യമാപകമേമായ

പ്രതന്യമാഘമാതങ്ങള്  എനമാടണനന്  അങ്ങന്  ചത്തിനത്തിരകണതമായത്തിരുന്നു.

മുസശസംലശഗത്തിടന  വര്ഗശയ  ചമായന്  രവമാടടെ  ആക്രമേത്തിച്ചതന്  എനന്

ലക്ഷേന്യരതമാടടെയമായത്തിരുന്നു.  ലശഗന് രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന ആഭന്യനരേ കമാരേന്യങ്ങളത്തില

ഇടെടപടുന്നുടവനന് അങ്ങന് പറയന്നു.  വമാസ്തവ വത്തിരുദമേമായ പ്രസ്തമാവനയമാണന്.

ലശഗന്  ഒരു  രേമാഷശയ  പ്രസ്ഥമാനമേമാണന്,  അവര്  അവരുരടെതമായ  നത്തിലയത്തില

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നു.   രകരേളതത്തിടല  മേതസഇൗഹമാര്ദ്ദേസം  നത്തിലനത്തിര്ത്തുന

കമാരേന്യതത്തില ഏറവുസം നനമായത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുന ഒരു പ്രസ്ഥമാനമേമാണന് ഇനന്യന്

യൂണത്തിയന് മുസശസം ലശടഗന്നു പറയമാന് ഞങ്ങള്കന് അഭത്തിമേമാനമുണന്.  ബമാബറത്തി

മേസ്ജത്തിദത്തിനന്  തകര്ച്ചയണമായരപ്പെമാള്  രകരേളതത്തിടല  മേതസഇൗഹമാര്ദ്ദേസം

നത്തിലനത്തിര്തമാന് പമാണകമാടെന് ശത്തിഹമാബന് തങ്ങളുടടെ ഒടരേമാറ പ്രസ്തമാവന ടകമാണന്

കഴത്തിടഞങത്തില, രകരേളതത്തിടല മേതസഇൗഹമാര്ദ്ദേസം നത്തിലനത്തിര്തമാനുസം സമേനസ്വയസം

നത്തിലനത്തിര്തമാനുസം  ഉതവമാദത്തിതസ്വടപ്പെടട്ടമാരു പ്രസ്ഥമാനടമേന നത്തിലയത്തില അവര്

പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.    ഇനന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ  വളര്തമാനമാണന്  നത്തിങ്ങള്

ശമേത്തിക്കുനതന്.   രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  ദുര്ബലടപ്പെടുതത്തി,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ

വളര്ത്തുക.   ശബരേത്തിമേലയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളത്തില  ആരേസംഭത്തിച്ചതമാണന്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

103

അതന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  ലക്ഷേന്യസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി  വളരേണസം.  രകമാണ്ഗ്രസന്

ദുര്ബലടപ്പെടെണസം,  എകമാലത്തുസം   അതത്തിടന  രപരേത്തില  അധത്തികമാരേതത്തില

ഇരേത്തികമാടമേന്നുളള ടതറമായ രേമാഷശയമേമാണന് നത്തിങ്ങള് ടടകകമാരേന്യസം ടചയനതന്.

ഇതന്  ഇഇൗ  നമാടെന്  ടപമാറുകത്തില.  നത്തിങ്ങള്  പലരപ്പെമാഴുസം  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന

ദുര്ബലടപ്പെടുതമാന്  രനമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ഞങ്ങള്കന്  അതത്തില

പരേമാതത്തിടയമാന്നുമേത്തില.  അതന്  രേമാഷശയമേമായ  രപമാരേമാട്ടമേമാണന്.   ഇനന്യയത്തിലസം

രകരേളതത്തിലസം  രകമാണ്ഗ്രസന്  ഉയര്ച്ചതമാഴകടള  കണത്തിട്ടുണന്.   ഞങ്ങളുടടെ

രനതമാകനമാര്  പരേമാജയടപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്.  രകമാണ്ഗ്രസന്  ഒരേത്തികലസം

തത്തിരേത്തിച്ചുവരേത്തിടലനന്  പറഞവരുണന്.  ഗ്രശകന്  പുരേമാണതത്തിടല  ഫശനത്തികന്

പക്ഷേത്തിടയരപ്പെമാടല  ഇനന്യന്  നമാഷണല  രകമാണ്ഗ്രസന്  തത്തിരേത്തിച്ചുവന

ആരവശകരേമേമായ  ചരേത്തിത്രസം  ഇഇൗ  രേമാജന്യത്തുണന്.   ഞങ്ങള്കന്  ഇനന്

പരേമാധശനതകളുസം  പ്രയമാസങ്ങളുമുണന്.  പടക്ഷേ  രേമാജന്യതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.രയയസം

ആര്.എസന്.എസന്.രനയസം  രനരേത്തിടെമാന്  ഇനന്യന്  നമാഷണല  രകമാണ്ഗ്രസന്

രനതൃതസ്വസം ടകമാടുക്കുന മേരതതരേ ശകത്തികള്കന് മേമാത്രരമേ കഴത്തിയൂ.  ആ വമത്തിച്ച

മുരനറവുമേമായത്തി ഞങ്ങള് മുരനമാട്ടന് രപമാകുസം.   അതുടകമാണന് രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന

ഇലമായ്മ ടചയ്തന്, ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ വളര്തത്തി മുരനമാട്ടന് രപമാകുകയമാണന് നത്തിങ്ങളുടടെ
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ലക്ഷേന്യസം.   എടന  പഞ്ചേമായതത്തില  6  രകമാണ്ഗ്രസന്,  6  ബത്തി.ടജ.പത്തി.,  5

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.).  ഞങ്ങള്  ടചയ്തതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  അധത്തികമാരേതത്തില

വരേമാതത്തിരേത്തികമാന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)ടന  പഞ്ചേമായതന്  പ്രസത്തിഡനന്

സ്ഥമാനമാര്തത്തികന്  രവമാട്ടുടചയ.   അവത്തിടടെ  രേമാജത്തിവയ്ക്കമാന്  കഴത്തിഞദത്തിവസസം

പറഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു,   കമാരേണസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി  അധത്തികമാരേതത്തില  വരേണസം.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെ  പഞ്ചേമായതന്  പ്രസത്തിഡന്റുണമാകണസം.   ടചനത്തിതല

പഞ്ചേമായതത്തില  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-നന്  ഞങ്ങള്  രവമാട്ടന്  ടചയ്തതന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ അകറത്തി നത്തിര്തമാനമാണന്.  ആലപ്പുഴ ജത്തില സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-

ടന കമത്തിറത്തി എടുത തശരുമേമാനസം,  രേമാജത്തിവയ്ക്കണടമേനന് കമാരേണസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.

അധത്തികമാരേതത്തില വരേണസം.  തത്തിരുവന്വണ്ടൂരേത്തിലസം അതുതടന ടചയ, ആലപ്പുഴ

ജത്തിലയടടെ പലഭമാഗത്തുസം അതുതടന ടചയന്നു,  നത്തിങ്ങള് ആരരേമാടടെമാപ്പെമേമാണന്?

നത്തിങ്ങളുടടെ  രേമാഷശയസം  എനമാണന്?   ആരേമാണന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  മുഖന്യശത്രു?  അതന്

തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയമാന്  കഴത്തിയമാടത  ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ  സഹമായത്തിക്കുന  രേമാഷശയസം

രകരേളതത്തില നത്തിങ്ങടളടുക്കുന്നുടവന്നുളളതമാണന് ഏറവുസം അപമേമാനകരേമേമായ ഒരു

സസംഭവ വത്തികമാസസം.  അഴത്തിമേതത്തി ലവരലശസം തശണമാത സര്കമാരേമാടണനമാണന്

കഴത്തിഞ ദത്തിവസസം മുഖന്യമേനത്തി സഭയത്തില പറഞതന്.  മൂകറസം അഴത്തിമേതത്തിയത്തില
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മുങ്ങത്തിതമാഴുരമമാള് എങ്ങടന അതന് പറയമാന് കഴത്തിയസം.  

ഞമാടനമാരു  അഴത്തിമേതത്തി  ആരരേമാപണസം  എഴുതത്തി  ഉനയത്തിക്കുന്നുണന്.

ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷടന  മേമാരനജത്തിസംഗന്  ഡയറക്ടറുടടെ  12-01-2021-ടല

ടക.എസന്.ബത്തി.സത്തി./എഫന്.എസം/252/2020-21  നമര്  കത്തുപ്രകമാരേസം

ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷന്  ഡത്തിസത്തിലറത്തികള്കന്  വത്തിതരേണസം  ടചയന

മേദന്യതത്തിടന  വത്തിലയത്തില  7%  വര്ദനവന്  അനുവദത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

ഡത്തിസത്തിലറത്തി  ഉടെമേകളുമേമായത്തി  നടെതത്തിയ  ഗൂഢമാരലമാചനടയത്തുടെര്നമാണന്  ഇഇൗ

ഭശമേമേമായ വര്ദനവുണമാകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇതരേതത്തില മേദന്യതത്തിടന മേമാകത്തിമേസം

തമാങ്ങുവത്തില ഉറപ്പുവരുതമാന് ഇഇൗ സര്കമാരേത്തിനന് എനന് ഉതമാഹമേമാണന്?  ഇഇൗ

കമാരേന്യതത്തിടലങത്തിലസം  എല.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിനന്  നമര്  വണ്  പദവത്തി

അവകമാശടപ്പെടെമാന് കഴത്തിയസം.  എകന്ടമാ നമ്മ്യൂടല ആലകരഹമാളത്തിടന വത്തില  47

രൂപയണമായത്തിരുന  അവസരേതത്തിലരപമാലസം  2012-ല  ശശ.  വത്തി.  എസന്.

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കമാലതന്  ആ  ഫയല  അടുത  ഗവണ്ടമേനന്

പരേത്തിരശമാധത്തികടട്ട,  തശരുമേമാനടമേടുകടട്ടടയന്നു പറഞന്  മേമാറത്തിവച്ച ഫയലത്തില,

അനടത യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര് 400 രൂപയത്തില തമാടഴ രബസത്തികന് വമാലദ്യു

വരുന വന്കത്തിടെ മേദന്യതത്തിനന്  6%-ഉസം  അതത്തിനു മുകളത്തില വരുന മേദന്യതത്തിനന്
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4%-ഉസം  മേമാത്രമേമാണന്  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനലകത്തിയതന്.   ഇതത്തിടനതത്തിടരേരപമാലസം

കടുത  വത്തിമേര്ശനസം  അനന്   നത്തിയമേസഭയത്തിലണമായത്തി.   അനന്  ഇതത്തില

വന്യമാപകമേമായ  രതമാതത്തില  ആരരേമാപണമുണമായത്തി,  അനന്  ഞങ്ങള്ടകതത്തിടരേ

ആരരേമാപണമുനയത്തിച്ചവരുടടെ ഇഇൗ സര്കമാര് അധത്തികമാരേതത്തില വരുരമമാഴുളള

ഇ.എന്.എ.  (എകന്ടമാ  നമ്മ്യൂടല  ആലകരഹമാള്)യടടെ  വത്തില  53

രൂപയമായത്തിരുന്നു,    ഇരപ്പെമാള്  58  രൂപയമായത്തി.   2017-ല  എല.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര്  മേദന്യതത്തിടന  വത്തില  7%  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു,  ഇരപ്പെമാള്  വശണ്ടുസം  7%

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.   ടമേമാതതത്തില  ഇഇൗ  സര്കമാരേത്തിടന  കമാലതന്  ഇനന്യയത്തിടല

വന്കത്തിടെ  മേദന്യ  കുതക കമനത്തികള്കന്  മേദന്യതത്തിടന വത്തില  14%  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു

ടകമാടുതത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   ശകമേമായ  അഴത്തിമേതത്തിയമാണന്,  വന്യമാപകമേമായ

അഴത്തിമേതത്തിയമാണന്.  ആടരേ സഹമായത്തികമാനമാണന് ഇഇൗ വര്ദനവന്.  വന്കത്തിടെ മേദന്യ

കമനത്തിയമായ United Spirits Limited എന ഒറ കമനത്തിമേമാത്രസം രകരേളതത്തില

ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷനന്  ആവശന്യമേമായ  മേദന്യതത്തിടന  33%  സടടപ

ടചയന്നു.   20  ലക്ഷേസം  ടകയ്സന്  മേദന്യമേമാണന്  ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷനന്

സസ്വകമാരേന്യ ഡത്തിസത്തിലറത്തികളുസം മേദന്യ കമനത്തികളുസം ഒരുമേമാസസം സടടപ ടചയനതന്.

ഒരു ടകയ്സന്  മേദന്യതത്തിനന്  700  രൂപ അടെത്തിസ്ഥമാന വത്തിലയമാകത്തിയമാലരപമാലസം
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140  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ  വരുമേമാനമേമാണന്  ഡത്തിസത്തിലറത്തി  മുതലമാളത്തിമേമാര്കന്

എലമാമേമാസവുസം ലഭത്തിക്കുനതന്.  ഒരു വര്ഷടത ബത്തിസത്തിനസന് ഏകരദശസം  1680

രകമാടെത്തി രൂപ വരുസം.  ഇതത്തിലമാണന്  7%  വര്ദനവന് വശണ്ടുസം ഇഇൗ ഗവണ്ടമേനന്

ടകമാടുതത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ചുരുകതത്തില 120 രകമാടെത്തി രൂപയടടെ അധത്തികവരുമേമാനസം

ഒരുവര്ഷസം  ഡത്തിസത്തിലറത്തി  മുതലമാളത്തിമേമാര്കന്  നലകമാന്  രവണത്തിയളള

തശരുമേമാനമേമാണന് ഗവണ്ടമേനന് എടുതത്തിട്ടുളളതന്.  ബത്തിവരറജസന് രകമാര്പ്പെരറഷന്

എസം.ഡത്തി.-യടടെ  രനതൃതസ്വതത്തിലളള  കമത്തിറത്തിയമാണന്  തശരുമേമാനടമേടുതതന്.  ഒരു

തട്ടത്തിക്കൂട്ടന്  സമേത്തിതത്തിയമാണന്.  ഇത്രയസം  ഭശമേമേമായ  വര്ദനവത്തിനന്  സര്കമാര്

മുതത്തിരുരമേമാ,  ഇതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  ബമാകന്  രഡമാര്  ചര്ച്ചകള്  എ.ടക.ജത്തി.

ടസനറത്തിലമാണന് നടെനടതന്നുളള കമാരേന്യതത്തില തര്കസം രവണ.  ഇതത്തിനകതന്

മുഖന്യമേനത്തി  പങമാളത്തിയമായത്തിരുരനമാ,  എടടകസന്  വകുപ്പുമേനത്തി  ഉണമായത്തിരുരനമാ,

പമാര്ട്ടത്തി  ടസക്രട്ടറത്തി  ഉണമായത്തിരുരനമാ,  മേറുപടെത്തി  പറയണസം.   ഇവരുടടെ

നത്തിര്രദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പെത്തിലമാകമാനുളള  കളത്തിപ്പെമാവ  മേമാത്രമേമായത്തി  ബത്തിവരറജസന്

രകമാര്പ്പെരറഷടന എസം.ഡത്തി.  തട്ടത്തിക്കൂട്ടത്തിയ കമത്തിറത്തിയമാണന്.   ശശ.  ബമാബു എസം.

പമാലത്തിരശ്ശേരേത്തി 18-03-2013-ല ഇഇൗ നത്തിയമേസഭയത്തില നടെതത്തിയ പ്രസസംഗതത്തിടന

അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലമാടണങത്തില ഇതന്  100  രകമാടെത്തി  രൂപരയകമാള് വലത്തിടയമാരു
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അഴത്തിമേതത്തിയമാടണനന് എനത്തികന് പറരയണത്തിവരുസം.  ഇഇൗ ഡശലകള്കന് ആരേമാണന്

ചുകമാന് പത്തിടെത്തിക്കുനതന്?  ഇവത്തിടടെ മേദന്യകമനത്തികള്ക്കുസം മേദന്യ കുതകകള്ക്കുസം

7% വര്ദനവന് ടകമാടുക്കുന രജമാലത്തിയമാരണമാ  സര്കമാരേത്തിനന് അടെത്തിയനരേമേമായത്തി

ടചരയണതമായത്തിട്ടുളളതന്.  ഇത്രയസം വലത്തിയ ലമാഭമുണമാകമാനുളള, ടതരേടഞടുപ്പെന്

അടുക്കുരമമാഴുളള ഫണന് ടറയ്സത്തിസംഗത്തിടന ഭമാഗമേമാടണന്നുളള ആരരേമാപണമേമാണന്

ഉയര്ന്നുവനത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   വന്കത്തിടെ  ഡത്തിസത്തിലറത്തി  ഉടെമേകളുസം  സര്കമാരുസം

രചര്ന്നുടകമാണ്ടുളള  ഒരു  വന്  അഴത്തിമേതത്തിയമാണന്  ഇവത്തിടടെ

പുറത്തുവന്നുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  രകരേളതത്തിടന  ഇരപ്പെമാഴടത  അടെത്തിയനരേ

ആവശന്യസം  ഇതമാരണമാ?   രേണ്ടുഘട്ടങ്ങളത്തിലമായത്തി  മേദന്യവത്തില  14%  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

ഇതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  100  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ  അഴത്തിമേതത്തി  നടെന്നുടവനമാണന്

അധത്തികമാരേതത്തിടന ഇടെനമാഴത്തികളത്തില നത്തിന്നുസം നമുകന് രകള്കമാന് കഴത്തിയനതന്.

അനമാവശന്യമേമായ ഇഇൗ വര്ദനവന് അടെത്തിയനരേമേമായത്തി പത്തിന്വലത്തികണടമേനമാണന്

എനത്തികന് ഗവണ്ടമേനത്തിരനമാടെന് പറയമാനുള്ളതന്. ഇതുസസംബനത്തിച്ചന് ശമാസ്ത്രശയമേമായ

ഒരു പഠനവുസം നടെതത്തിയത്തിട്ടത്തില,  അങ്ങടനയടലങത്തില പറയടട്ട.  ബത്തിവരറജസന്

രകമാര്പ്പെരറഷന്  ഏടതങത്തിലടമേമാരു  പഠനസം  നടെതത്തിയത്തിട്ടുരണമാ;  ഉടണങത്തില

അതുസസംബനത്തിച്ച  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന്  സഭയത്തില  വയ്ക്കമാരമേമാ;  മേദന്യവത്തില
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കൂട്ടത്തിടകമാടുതതത്തിടന  അടെത്തിസ്ഥമാനടമേനമാണന്? രനരേരത 47 രൂപയമായത്തിരുന

ENA  (Extra  Neutral  Alcohol)-യടടെ  വത്തില   ഇരപ്പെമാള്  53  രൂപ

മേമാത്രമേമായമാണന് വര്ദത്തിച്ചതന്. അരപ്പെമാള്തടന ഇത്രയസം വലത്തിടയമാരു വര്ദനവന്

ഇനന്യയത്തിടല  സസ്വകമാരേന്യ-കുതക  മുതലമാളത്തിമേമാര്കന്  ടകമാടുക്കുനതത്തിടന

ആവശന്യടമേനമാണന്?  ഗുരുതരേമേമായ  അഴത്തിമേതത്തി  ഇകമാരേന്യതത്തില

ഉണമായത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവനതന്  ഇതത്തിലനത്തിന്നുസം  വന്യകമേമാണന്,  ഇതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്

ഗവണ്ടമേനന്  അരനസ്വഷത്തികമാന്  തയമാറമാകണടമേന്നുകൂടെത്തി  ഞമാന്

ആവശന്യടപ്പെടുന്നു.  ഇടതമാരു   ടതറമായ  നടെപടെത്തിയമാണന്,  ജനങ്ങടള

ടവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുന  നടെപടെത്തിയമാണന്.  പമാവടപ്പെട്ടവര്കന്  കുടെത്തിടവള്ളസം  ടകമാടുക്കുക,

രറമാഡന്  നത്തിര്മത്തിക്കുക,  സമാധുകള്കന്  സഹമായസം നലകുക തുടെങ്ങത്തിയവയമാണന്

രകരേളതത്തിടന  അടെത്തിയനരേ ആവശന്യസം,  അലമാടത  മേദന്യകമനത്തികള്കന്  14%

വര്ദനവുണമാകത്തിടകമാടുക്കുന  നടെപടെത്തിടയടുക്കുകയല  ടചരയണതന്.  ഇഇൗ

നടെപടെത്തി  പത്തിന്വലത്തികണടമേനന്  ഞമാന്  ഗവണ്ടമേനത്തിരനമാടെന്  അവശന്യടപ്പെടുന്നു.

ഞമാന് ഇഇൗ നനത്തിപ്രരമേയടത എതത്തിര്ക്കുന്നു. 

ടതമാഴത്തിലസം എടടകസുസം വകുപ്പുമേനത്തി  (ശശ  .    റത്തി  .    പത്തി  .    രേമാമേകൃഷ്ണന്):  സര്,

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  അരദ്ദേഹതത്തിടന  പ്രസസംഗതത്തിടന
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അവസമാനസം  ഒരു  അഴത്തിമേതത്തി  ആരരേമാപണസംകൂടെത്തി  ഉനയത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

അരദ്ദേഹസം  തുടെര്ന്നുവരുന  ആരരേമാപണങ്ങളുടടെ  ഒരു  തുടെര്ച്ചയമാണത്തിതന്.

ഇകമാരേന്യങ്ങളത്തില ജനങ്ങള് എങ്ങടന പ്രതത്തികരേത്തിക്കുടമേന്നുള്ളതന് നമ്മുടടെ നമാടെന്

ടതളത്തിയത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  രകരേള  രസറന്  ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷന്  വമാങ്ങുന

മേദന്യതത്തിടന  വത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതന്,  രകരേള  രസറന്  ബത്തിവരറജസന്

രകമാര്പ്പെരറഷന്  ഡയറക്ടര്  രബമാര്ഡമാണന്.   യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരേണകമാലത്തുസം

അങ്ങടനതടനയമായത്തിരുന്നു.   മേദന്യതത്തിടന വമാങ്ങല  വത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതന്

വത്തിവത്തിധ  ഘടെകങ്ങള്  കണകത്തിടലടുതമാണന്.   അതത്തില  പ്രധമാനടപ്പെട്ടതന്

അസസംസ്കൃത  വസ്തുവമായ  ENA  യടടെ  വത്തിലയമാണന്.  കഴത്തിഞകമാലങ്ങളത്തില

മേദന്യതത്തിടന  വമാങ്ങലവത്തില   രകരേള  രസറന്  ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷന്

വത്തിവത്തിധ  ഘട്ടങ്ങളത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.    2013-ല  യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാരേത്തിടന  കമാലഘട്ടതത്തില  6%  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   വത്തിരദശമേദന്യ

നത്തിര്മമാണതത്തിനുള്ള പ്രധമാന ഘടെകമേമായ  Extra Neutral Alcohol (സ്പത്തിരേത്തിറന്)

-ടന  വത്തില  ഏകരദശസം  ഉത്പമാദനതത്തിടന  79%  വരുന്നുണന്.  കഴത്തിഞ

രേണ്ടുവര്ഷമേമായത്തി രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിടന ബരയമാ ഫമ്മ്യൂവല  രപമാളത്തിസത്തിയത്തിലണമായ

മേമാറമേനുസരേത്തിച്ചന്  ടപരടമാളത്തില  10%  Extra  Neutral  Alcohol
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കലര്തണടമേനതത്തിനമാല  ഇതത്തിരലയ്ക്കമായത്തി രകന്ദ്രസര്കമാര് ലത്തിറര് ഒനത്തിനന് 59

രൂപ  48  ടടപസ  തമാങ്ങുവത്തിലയമായത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.  ENA-യടടെ

വത്തിലയത്തില രേണന് വര്ഷകമാലമേമായത്തി 10 രൂപ മുതല 22 രൂപവടരേ ഒരു ലത്തിററത്തിനന്

വര്ദത്തിക്കുകയണമായത്തി.  ഇഇൗ  കമാലയളവത്തിടലമാന്നുസംതടന  മേദന്യതത്തിടന  വത്തില

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.   2020-2021  വര്ഷടത മേദന്യതത്തിടന രററന്  രകമാണ്ടമാക്ടന്

വത്തിളത്തിച്ച  അവസരേതത്തില  18  പുതത്തിയ  കമനത്തികളുള്ടപ്പെടടെ  113  ടടെണറുകള്

ലഭത്തിച്ചു.  അതത്തില നത്തിശ്ചത്തിത രയമാഗന്യതകള് ഇലമാതത്തിരുന രേണന് കമനത്തികളുടടെ

ടടെണര്  തള്ളുകയസം  ബമാകത്തി  111  ഓഫറുകള്  മേമാനദണ്ഡങ്ങളനുസരേത്തിച്ചന്

പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചതത്തില  നത്തിലവത്തിലള്ള  വത്തിലയത്തിലനത്തിന്നുസം  20%  വടരേ  വര്ദനവന്

വത്തിവത്തിധ കമനത്തികള് ആവശന്യടപ്പെട്ടത്തിരുന്നു.  ഒരു കമാരേന്യസം വന്യകമേമാകമാന് ഞമാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്, ഇതത്തിടലമാരു കമനത്തിടയയസം എനത്തികറത്തിയത്തില.   ഇവത്തിടടെ

മേദന്യകമനത്തിയടടെ  കുരറ  പ്രശ്നങ്ങള്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്

അരദ്ദേഹതത്തിടന അറത്തിവത്തിടന അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തില ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   എനമാല

അതരേസം  അറത്തിടവമാന്നുസം  എനത്തികത്തില.  മേദന്യവത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനമായത്തി

ഒരേമാളുസം  എടനവനന് കണത്തിട്ടുമേത്തില,  വകുപ്പുമേനത്തിടയന നത്തിലയത്തിലമാണന്  ഞമാന്

പറയനതന്.  അവസമാനമേമായത്തി  വത്തിലവര്ദനവന്  നലകത്തിയത്തിട്ടന്
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മൂന്നുവര്ഷതത്തിലധത്തികമേമായത്തി.  ENA  -യത്തിലണമായ  വത്തിലവര്ദനവന്

കണകത്തിടലടുതന്  മേദന്യതത്തിടന  വമാങ്ങല  വത്തിലയത്തില  7%  വര്ദനവന്

വരുത്തുനതത്തിനന് ടക.എസന്.ബത്തി.സത്തി. (Kerala State Beverages  Corporation

Ltd.) -യടടെ രബമാര്ഡന് തശരുമേമാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  ഇഇൗ വര്ദനവുടകമാണന് ലഭത്തിക്കുന

തുകയടടെ  90%  നത്തികുതത്തിയമായമാണന്  കണകമാക്കുനതന്.   1%  രകമാര്പ്പെരറഷനന്

ലമാഭവത്തിഹത്തിതമേമായസം  ലഭത്തിക്കുസം.  നത്തിലവത്തിലള്ള വത്തിലപ്പെനയടടെ  കണകനുസരേത്തിച്ചന്

പ്രതത്തിവര്ഷസം സര്കമാരേത്തിനന് 957 രകമാടെത്തി രൂപയസം ബത്തിവരറജസന് രകമാര്പ്പെരറഷനന്

9  രകമാടെത്തി  രൂപയമേമാണന് അധത്തികവരുമേമാനമേമായത്തി ലഭത്തിക്കുനതന്.   ഉപരഭമാകമാവന്

അധത്തികമേമായത്തി നലരകണത്തിവരുന വത്തില  750 മേത്തി.ലത്തി.  കുപ്പെത്തിയത്തില ശരേമാശരേത്തി 40

രൂപയമാണന്.  മേദന്യതത്തിടന വത്തില വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകടയനതന്  കമാലമാകമാലങ്ങളമായത്തി

മേമാറത്തിമേമാറത്തി വരുന സര്കമാരുകള് സസ്വശകരേത്തിച്ച നയസംതടനയമാണന്.  അസസംസ്കൃത

വസ്തുകളുടടെ   വത്തില  വര്ദനവന്  പരേത്തിഗണത്തിച്ചമാണന്  വത്തില  കൂട്ടത്തി  നലകുനതന്.

നത്തിര്മമാണടച്ചലവത്തിനന്  ആനുപമാതത്തികമേമായത്തി  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന്

നലകമാതത്തിരുനമാല  ഗുണനത്തിലവമാരേമുള്ള  മേദന്യതത്തിടന  ലഭന്യതയത്തിലമാതമാകുസം.

മേദന്യതത്തിടന  വത്തിതരേണതത്തിലണമാകുന  കുറവന്  വന്യമാജമേദന്യതത്തിടനയസം  മേറന്

ലഹരേത്തിവസ്തുകളുടടെയസം വന്യമാപനതത്തിനന് കമാരേണമേമാകുകയസം ടചയസം.  ഇടെതുപക്ഷേ
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ജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തി ഗവണ്ടമേനന് നടെതത്തിവരുന വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള്

സസംസ്ഥമാനതത്തിടന വത്തികസന ചരേത്തിത്രതത്തില വലത്തിയ കുതത്തിപ്പെന്  സൃഷ്ടത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.

അഴത്തിമേതത്തിരേഹത്തിതവുസം  സുതമാരേന്യവുമേമായ ഭരേണനടെപടെത്തികളത്തിലൂടടെ  സസംസ്ഥമാനടത

എലമാ  വത്തിഭമാഗസം  ജനങ്ങളുടടെയസം  ജശവത്തിത  സമാഹചരേന്യങ്ങള്  ടമേച്ചടപ്പെടുതമാന്

കഴത്തിഞ  നമാലരേ  വര്ഷകമാലടത  ഭരേണകമാലയളവത്തില  സമാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.

മേദന്യവത്തില വര്ദനയമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ആരരേമാപണങ്ങള് ഇഇൗ

വത്തികസനക്കുതത്തിപ്പെത്തിനന്  മേമാര്ഗതടെസമുണമാകമാനമാണന്  ലക്ഷേന്യമേത്തിടുനതന്.

സസംസ്ഥമാന  വത്തികസനതത്തിനമായത്തി  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനന്  നലകത്തിയത്തിട്ടുള്ള

അടെത്തിസ്ഥമാന  ശത്തിലയ്ക്കന്  രകമാട്ടസംതട്ടുവമാന്  മേമാത്രസം  ഉരദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ആരരേമാപണങ്ങളമാണന്.  

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  അതത്തിനത്തിടെയ്ക്കന്  ഒരു  രചമാദന്യസം

രചമാദത്തിക്കുകയണമായത്തി,   ഒരു  രബമാട്ടത്തില  മേദന്യതത്തിരനല  40  രൂപ  വത്തില

വര്ദത്തിക്കുരമമാള്  സസംസ്ഥമാന  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  35  രൂപയസം  ബത്തിവരറജസന്

രകമാര്പ്പെരറഷനന്  1  രൂപയസം  ഡശലര്കന്  4  രൂപയമേമാണന്  ലഭന്യമേമാകുനതന്.

ഇരതമാരരേമാന്നുസം  കണക്കുകൂട്ടത്തി  വരുരമമാള്  എത്രയമാടണനന്  നത്തിങ്ങള്കന്

കണകമാകമാസം.  ഇതമാണന് വത്തില വര്ദനവത്തിടന രേശതത്തി.  നമ്മുടടെ നത്തികുതത്തിഘടെന
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ഇതമാണന്. 40 രൂപ വര്ദത്തിക്കുരമമാള് 35 രൂപയസം നത്തികുതത്തിയമായത്തി മേമാറുകയമാണന്.

ഇതന്  എലമാവരുസം  നത്തിര്ബനമേമായസം  വമാരങ്ങണ  ഒരു  സസംഗതത്തിയലരലമാ.

ഇതരേടമേമാരു  സമാഹചരേന്യമുണമാകത്തിയതന്   ENA-യടടെ  വത്തില  വര്ദനവുമേമായത്തി

ബനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നമേമാണന്.  ഇഇൗ  പ്രശ്നസം  കഴത്തിഞ  ഏതമാനുസം  മേമാസങ്ങള്

ടകമാണ്ടുണമായതല.   കഴത്തിഞ മൂനന്  വര്ഷകമാലമേമായത്തി  പ്രസ്തുത പ്രശ്നവുമേമായത്തി

ബനടപ്പെട്ടുടകമാണന്  വത്തില  വര്ദനവത്തിനുള്ള  ആവശന്യസം  ഉടെമേകള്

ഉനയത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.   ഇതത്തിടനടയലമാസം  അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലമാണന്

മേദന്യതത്തിടന ടമേമാത വത്തിലപ്പെനയമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് സസംസ്ഥമാന ബത്തിവരറജസന്

രകമാര്പ്പെരറഷന്  രററന്  രകമാണ്ടമാക്ടന്  നത്തിരേകത്തില   ഇരപ്പെമാള്  വര്ദനവന്

വരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  ഇതന്  യമാഥമാര്തന്യരബമാധരതമാടടെ  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

മേമാറമേമാണന്.  ഇതന്  രകമാര്പ്പെരറഷടന  സദനസംദത്തിന  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്

സഹമായകരേവുമേമാണന്.  സമാധമാരേണ  മേദന്യ  വന്യവസമായരേസംഗതന്

കഴത്തിഞകമാലടതലമാമുള്ള ചത്തില അനുഭവങ്ങള് പ്രരതന്യകത്തിച്ചന്,  കഴത്തിഞ ഭരേണ

രനതൃതസ്വതത്തിലണമായത്തിരുനവരുടടെ  മേനസത്തില  തത്തികട്ടത്തി  വരുന്നുണമാവമാസം.

പഴയരേശതത്തി വച്ചുടകമാണന് ഈ ഗവണ്ടമേനത്തിടന അളകരുടതനന് സഭയത്തില പല

ഘട്ടങ്ങളത്തിലമായത്തി  പറഞത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.   കഴത്തിഞ  ഗവടണ്മെനത്തിടന  രേശതത്തിവച്ചന്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

115

ദയവുടചയ്തന് ഈ ഗവണ്ടമേനത്തിടന സമേശപത്തികരുതന്.  കഴത്തിഞ ഭരേണകമാലടത

ചത്തില  മേനത്തിമേമാര്  സസ്വശകരേത്തിച്ച  നത്തിലപമാടുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  ഇരപ്പെമാഴടത

മേനത്തിമേമാടരേ  തമാരേതമേന്യടപ്പെടുതരുതന്.  വസ്തുതയടടെ  അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തില

പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാണന്  നത്തിലപമാടടെടുരകണതന്.   തത്തികച്ചുസം  ദുരുപദത്തിഷമേമായ

ആരരേമാപണങ്ങളുടടെ  പട്ടത്തികയത്തില  ഇതുകൂടെത്തി  രചര്തതന്  ജനങ്ങടള

ടതറത്തിദരേത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ള  നടെപടെത്തിയടടെ  ഭമാഗമേമാണന്.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

സത്പ്രവര്തത്തികടള  പുറരകമാട്ടടെത്തിപ്പെത്തികമാനമാണന്  ഇതരേസം

ആരരേമാപണങ്ങള്ടകമാണന്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുനടതങത്തില,  ജനരക്ഷേമേ  നടെപടെത്തികളത്തില

ഗവണ്ടമേനന്  മുരനമാട്ടുവച്ചത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  ടസപ്പുസം  പത്തിറരകമാട്ടന്  വയ്ക്കുനത്തില.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  ഇതരേടമേമാരു  ആരരേമാപണസം

ഉനയത്തിക്കുടമേനന് ഒരേത്തികലരപ്പെമാലസം ഞമാന് പ്രതശക്ഷേത്തിച്ചതല, ഈ ആരരേമാപണസം

അടെത്തിസ്ഥമാനരേഹത്തിതവുസം  തള്ളത്തികളരയണതുമേമാടണനമാണന്  ഞമാന്

വന്യകമേമാക്കുനതന്.

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്(ശശ  .    രേരമേശന്  ടചനത്തിതല  ):  സര്,  ഇടതനന്

ജനരക്ഷേമേ  പ്രവര്തനമേമാടണനമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മേനത്തിരയമാടെന്  എനത്തികന്

രചമാദത്തികമാനുള്ളതന്;   1650 രകമാടെത്തിരയമാളസം  രൂപ  സസ്വകമാരേന്യ  കുതക
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മേദന്യകമനത്തികള്കന്  ലഭത്തിക്കുനതന്  എനന്  ജനരക്ഷേമേ  പ്രവര്തനമേമാണന്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മേനത്തി?  സര്കമാര് അധത്തികമാരേതത്തിലവനരപ്പെമാള്  ഇ.എന്.എ.

(Extra Neutral Alcohol)-യടടെ വത്തില എത്രയമായത്തിരുന്നുടവനന് അങ്ങന് പറയൂ,

ഇരപ്പെമാഴടത  വത്തില  എത്രയമാണന്?  14 ശതമേമാനമേമാണന്  നത്തിങ്ങള്

കൂട്ടത്തിടകമാടുതതന്.     അവര്  മൂന്നുവര്ഷമേമായത്തി  ആവശന്യടപ്പെടുസം,  കമാരേണസം

കൂട്ടത്തിതരേണടമേന്നുള്ളതന്  അവരുടടെ  ആവശന്യമേമാണന്.  അങ്ങടന  എലമാ

ഗവണ്ടമേനത്തിടനയസം  കമാലതന്  കൂട്ടണടമേനന്  ആവശന്യടപ്പെടുരമേമാ;

അനത്തിയനത്തിതമേമായത്തി  കൂട്ടുനതന്  ശരേത്തിയമാരണമാ?  ഒരു  ശമാസ്ത്രശയ  പഠനവുസം

നടെതമാടത  ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷടന  ഒരു  തട്ടത്തിക്കൂട്ടന്

കമനത്തിയണമാകത്തിയ  അഭത്തിപ്രമായസം  അങ്ങന്  പറയരുതന്.  അങ്ങന്  ഇതന്

പരേത്തിരശമാധത്തികണസം.   അങ്ങന്  ഇതന്  അരനസ്വഷത്തികണടമേനമാണന്  എടന

അഭത്തിപ്രമായസം. വളടരേ ഗുരുതരേമേമായ അഴത്തിമേതത്തിയമാണന്. പതന് മുന്നൂറന് രകമാടെത്തി രൂപ

മേദന്യകമനത്തികള്കന്  ഒരു  പ്രയമാസവുമേത്തിലമാടത  ലമാഭമുണമാക്കുന  വലത്തിടയമാരു

അഴത്തിമേതത്തിയമാണത്തിതന്. അങ്ങന് അതന് അരനസ്വഷത്തികണസം.

ശശ  .    റത്തി  .    പത്തി  .    രേമാമേകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്

ഇങ്ങടന  ഇടെയ്ക്കത്തിടെയ്ക്കന്  മേമാറത്തി  പറഞത്തിട്ടന്  കമാരേന്യമേത്തില.  രനരേടത
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പറഞടതനമാണന്;  എ.ടക.ജത്തി.  ടസനറത്തിലനത്തിനമാണന്  ഇതത്തിടനടയലമാസം

ഏര്പ്പെമാടെന്  നടെതത്തിയടതനമാണന്.  എനത്തിനമാണന്  എ.ടക.ജത്തി.  ടസനറത്തിടന

കൂട്ടത്തിരച്ചര്തന്  പത്തിടെത്തിക്കുനതന്?  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  രനരേടത

ആരരേമാപണമുനയത്തിച്ചന്  സസംസമാരേത്തിച്ച  സമേയതന്  ഇതമാണന്  അതത്തിടനയകതന്

പറഞ  ഒരു  പ്രശ്നസം.  ഒമാരരേമാ  ആരരേമാപണതത്തിലസം  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്

ഉറച്ചുനത്തിലക്കുകയരല.  എത്ര  കമാലമേമായത്തി,  ഈ  ഉനയത്തിക്കുന

ആരരേമാപണങ്ങളത്തിടലലമാസം  അരദ്ദേഹസം  ഉറച്ചുനത്തിലക്കുകയമാണന്;  ഒരു  പ്രശ്നവുമേത്തില

അരദ്ദേഹസം  ഉറച്ചുനത്തിലകടട്ട.  അതുടകമാണന്  ജനങ്ങടള  ടതറത്തിദരേത്തിപ്പെത്തികമാന്

കഴത്തിയടമേനന്  പറഞത്തിട്ടത്തില.  രനരേടത  ഞമാനത്തിവത്തിടടെ  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

വത്തിശദശകരേണതത്തില ഗവണ്ടമേനത്തിനന് കത്തിട്ടുന വരുമേമാനസം എത്ര; ഉടെമേയ്ക്കന് കത്തിട്ടുന

വരുമേമാനസം  എത്ര;  അരദ്ദേഹസം   കണക്കുകൂട്ടുന  കമാരേന്യതത്തിടലമാന്നുസം  എനത്തികന്

മേറുപടെത്തി  പറയമാന്  കഴത്തിയനതല.  അങ്ങടന  പല  കണക്കുകളുസം  പല

സനര്ഭങ്ങളത്തിലസം  സഭയത്തില  പറഞത്തിട്ടുണരലമാ.  ഞമാന്  എടന

ഡത്തിപ്പെമാര്ട്ടുടമേനത്തിടന വത്തിവരേതത്തിടന അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലമാണന്   ഈ കമാരേന്യങ്ങള്

സസംസമാരേത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന്.  സര്കമാരേത്തിനന്  എത്ര  കമാശന്  വരുന്നുടണനതുസം   ഉടെമേയ്ക്കന്

എത്ര കമാശന്  ലഭത്തിക്കുടമേനതുസം   ബത്തിവരറജസന്  രകമാര്പ്പെരറഷനന്  എത്ര കമാശന്
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കത്തിട്ടുടമേനതുസം  ഞമാന്  വന്യകമേമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  പതത്തിനമാലന്  ശതമേമാനസം

പറയന്നുണരലമാ.   അനന് ഏഴുശതമേമാനസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ച സമേയതന് പറയരണ;

ഇരപ്പെമാള്  ഏഴന്  ശതമേമാനസം  വര്ദത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  മൂനന്  വര്ഷസം  മുമമാണന്  ഏഴന്

ശതമേമാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്.  അതന്  രേണ്ടുസംകൂടെത്തി  രചര്തത്തിട്ടമാണന്  പതത്തിനമാലന്

ശതമേമാനടമേനന്  പറയനതന്.  അതത്തിനുമുമന്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതുസം  കണകന്  കൂട്ടരണ.

യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ് ടമേനത്തിടന  കമാലതന്  ഇതരേടമേമാരു

സമാഹചരേന്യമേത്തിലമാടതതടന  ആറന്  ശതമേമാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണരലമാ;  അതന്

എനത്തിടന  അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലമാണന്?  അതന്  ടതറമാടണന്നുള്ളതന്  ഞങ്ങള്

പറഞത്തിട്ടത്തില.  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിരല; .… അതുടകമാണമാരണമാ  ഇതന്  ഇരപ്പെമാള്

ഉനയത്തിക്കുനതന്.  ഇങ്ങടന ബമാലത്തിശമേമായ ചത്തില വമാദഗതത്തികള് ഉനയത്തിക്കുനതു

ടകമാണമാണന്.  ഞമാന് അതുരപമാടലമാരു  ആരരേമാപണസം  ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിടലനമാണന്

അരദ്ദേഹസം  പറഞതന്.  ഇതന്  ആ  രേശതത്തിയത്തി ല  പരേത്തിഗണത്തിരകണതമാണന്.

അതുടകമാണന്  അടെത്തിസ്ഥമാനരേഹത്തിതമേമായ  ഈ  ആരരേമാപണസം

തള്ളത്തികളരയണതമാണന്. ജനങ്ങള് ഇതന് അസംഗശകരേത്തികമാനുസം രപമാകുനത്തില.

മുഖന്യമേനത്തി  (ശശ  .  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്):  സര്,   നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥമാന

നത്തിയമേസഭയത്തില  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനുള്ള  നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന
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ചര്ച്ചയത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  എത്രമേമാത്രസം  പരേത്തിഹമാസന്യമേമാകുന്നുടവനതത്തിടന

ടതളത്തിവമാണന് ഇവത്തിടടെ ഉനയത്തിച്ച പ്രശ്നങ്ങള്.  ഒരു കമാരേന്യടതയസം ഗഇൗരേവമേമായത്തി

സമേശപത്തികമാന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  തയമാറമാകുനത്തിടലനമാണന്  കമാണമാന്

സമാധത്തിക്കുനതന്.  ഏടതങത്തിലസം  തരേതത്തില  ഒരു  പുകമേറ  സൃഷ്ടത്തികമാനമാകുരമേമാ

എനതമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  പ്രധമാനമേമായസം  ശദത്തിക്കുനതന്.  ഇവത്തിടടെ

സര്കമാരേത്തിടന  അനുകൂലത്തിച്ചുസം  എതത്തിര്ത്തുസം  അസംഗങ്ങളുടടെ  ഭമാഗത്തുനത്തിന്നുസം

അഭത്തിപ്രമായ  പ്രകടെനങ്ങള്  ഉണമായത്തിട്ടുണന്.  അതത്തില  എതത്തിര്ത്തുവന

അഭത്തിപ്രമായങ്ങള്  സശദസം  രകട്ടത്തിട്ടുമുണന്.  അഞ്ചുടകമാലസം  പൂര്തത്തിയമാകമാന്

രപമാകുന്നു.  അതരേടമേമാരു ഘട്ടതത്തില സസ്വമാഭമാവത്തികമേമായസം ഈ സര്കമാരേത്തിടന

പ്രവര്തനതത്തിരലയ്ക്കന്  ഒരു  തത്തിരേത്തിഞ്ഞുരനമാട്ടസം  നലതമാണന്.  അങ്ങടന  നമാസം

രനമാകമാന്  തയമാറമായമാല  ഈ  സര്കമാര്  അധത്തികമാരേരമേറ  കമാലഘട്ടസം

നമ്മുടടെടയലമാസം  മേനസത്തില  ടതളത്തിഞ്ഞുവരുസം.  2016,  യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാരേത്തിടന അവസമാന നമാളുകള്,  അനടത അഴത്തിമേതത്തി,  ടകടുകമാരേന്യസ്ഥത

അടതമാന്നുസം  ജനമേനസത്തിലനത്തിന്നുസം  ടപടട്ടനന്  മേമാഞ്ഞുരപമാകുന  ഒനല.

കുസംഭരകമാണങ്ങളുടടെ  കുസംഭരമേള  രകരേളതത്തിടല   ജനതയ്ക്കന്  കമാഴവച്ചതമാണന്

2011  മുതല  2016  വടരേയള്ള  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന  കമാലസം.
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അതരേതത്തിലമാണന്  അവര്  അധത്തികമാരേടമേമാഴത്തിയന  സ്ഥത്തിതത്തി  വനതന്.  ആ

ഘട്ടതത്തില ഉയര്ന്നുവന പ്രശ്നങ്ങള്, ആരരേമാപണങ്ങള് അടതമാന്നുസം അകമേത്തിട്ടന്

പറയമാന്   ഞമാന്  തയമാറമാകുനത്തില.  അതത്തിനുള്ള  മേറുപടെത്തിയമാണന്  രനരേടത

ജനങ്ങള് നലകത്തിയതന്. ആ മേറുപടെത്തി ഇരപ്പെമാഴുസം നലകത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

ജനങ്ങള്  കമാരേന്യങ്ങള്  മേറന്നുരപമായത്തിട്ടുണമാകുടമേന  ധമാരേണയത്തിലമാണന്  ചത്തില

പ്രശ്നങ്ങളുനയത്തിച്ചന്  ജനങ്ങടള ടതറത്തിദരേത്തിപ്പെത്തികമാനമാകുരമേമാടയനന് രനമാക്കുനതന്.

പരക്ഷേ ഉനയത്തിക്കുന പ്രശ്നങ്ങടളലമാസം ഭമാവനമാസൃഷ്ടത്തി മേമാത്രമേമാടണനന്  ജനങ്ങള്

തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയരമമാള് യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  കൂടുതല തത്തിരേത്തിച്ചടെത്തി  ഉണമാക്കുകയമേമാണന്.

എല.ഡത്തി.എഫന്.  പുറതത്തിറകത്തിയ  പ്രകടെന  പത്രത്തികടയക്കുറത്തിച്ചന്  ഇവത്തിടടെ

സസംസമാരേത്തിക്കുകയണമായത്തി.  പ്രകടെന  പത്രത്തികയത്തിടല  ഇനങ്ങള്  ഒമാരരേമാനമായത്തി

എത്രരതമാളസം  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിടയനതന്,  അവസമാനമേല  ഒമാരരേമാ  വര്ഷസം

കൂടുരമമാഴുസം  ഞങ്ങള്  ജനങ്ങളുടടെ  മുമത്തില  രപ്രമാഗ്രസന്  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടത്തിലൂടടെ

അറത്തിയത്തിക്കുന്നു.  ഇതന്  സര്കമാരുസം ജനങ്ങളുസം  തമത്തിലള്ള ബനമേമാണന്.  അതന്

അഞ്ചു ടകമാലതത്തിടലമാരേത്തികല രപമാളത്തിസംഗന് ബൂതത്തില രപമാകുരമമാള് മേമാത്രമുള്ള

ഒനമായത്തി  കമാണുടനമാരു  സര്കമാരേലത്തിതന്.  ടതരേടഞടുപ്പെന്  പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചരശഷസം

പ്രകടെനപത്രത്തിക മേറന്നുകളരയണ ഒനമാടണനന് കരുതുന സര്കമാരുമേല ഇതന്.
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അതുടകമാണമാണന്  രേമാജന്യതത്തിനമാടക ഏടറടുകമാവുന മേമാതൃകടയന രേശതത്തിയത്തില

ഈ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തിലള്ള  കമാരേന്യങ്ങള്  നടെപ്പെമാക്കുനതത്തില  സര്കമാര്

അരങ്ങയറസം ശുഷ്കമാനത്തി  കമാണത്തിച്ചതന്.  പരക്ഷേ ഇടതമാന്നുസം ഇവത്തിടടെ നടെക്കുന

കമാരേന്യങ്ങരളയല  എനമേട്ടത്തിലമാണന്  സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേ  ദുഷ് പ്രചരേണസം

നടെതമാന്  നമ്മുടടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  സനദമേമാകുനതന്.  സമൂഹതത്തിടന

എലമാതലതത്തിലസം ഒരു സര്കമാര് നടെരതണ എലമാ ഇടെടപടെലകളുമേമാണന് ഈ

സര്കമാര്  നടെതത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അതുടകമാണ്ടുതടന  നമാസം

അതരേടമേമാരു  ഇടെടപടെലത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്  പരേത്തിരശമാധത്തിക്കുരമമാള്

ഇടെടപടെലരശഷത്തിടയ   നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുന  പ്രധമാനഘടെകസം  സര്കമാരേത്തിടന

ടപമാതുവമായ  ധനകമാരേന്യ  സ്ഥത്തിതത്തിയമാണന്.  അതത്തിടന  വത്തിശദമാസംശങ്ങടളമാടക

പത്തിനമാടല  വരുന  ബഡ്ജറത്തിലണമാകുനതമാണന്.  അതുടകമാണ്ടുതടന

അടതമാന്നുസം  വത്തിശദമേമായത്തി  പ്രതത്തിപമാദത്തിരകണ  കമാരേന്യമേത്തില.  നമാസം

ശദത്തിരകടണമാരു  കമാരേന്യസം  2016-17-ല  7.8 ശതമേമാനമേമായത്തിരുന്നു

ഉലപ്പെമാദനരമേഖലയത്തിടല വളര്ച്ച. രനമാട്ടന് നത്തിരരേമാധനസം പത്തിനമാടല വന്നു, 2017-

18-ല  അതത്തിടന  പ്രതന്യമാഘമാതസം   വലത്തിയ  രതമാതത്തിലണമായത്തി.

അങ്ങടനയണമായത്തിട്ടുസം  നമ്മുടടെ  ഉലപ്പെമാദനരമേഖലയത്തിടല  വളര്ച്ച  9.2
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ശതമേമാനമേമായത്തി ഉയര്ന്നു. ഇതന് യ.ഡത്തി.എഫന്. ഭരേണകമാലതന് 2013-14-ല 4.7

ശതമേമാനവുസം  2014-15-ല  2.9  ശതമേമാനവുമേമായത്തിരുന്നു.  എത്ര  പത്തിറകത്തിലമാണന്

ഇടതനന് നമള് ഒമാര്കണസം. 2014-15-ടല  2.9  ശതമേമാനതത്തില നത്തിനമാണന്

2018-19-ടല  റത്തികമാര്ഡത്തിരലയ്ക്കന്  നമാസം  എത്തുനതന്.  എല.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാരേത്തിടന  ഇടെടപടെല   ഫലപ്രദമേമായത്തി  എനതമാണന്  സമാമതത്തിക

രേസംഗത്തുള്ള ഈ സൂചനകള് കമാണത്തിക്കുനതന്. 

സസംസ്ഥമാനതന്  വലത്തിയ  രതമാതത്തിലള്ള  ധനകമാരേന്യ  ധൂര്തന്

നടെക്കുന്നുടവനമാണന് വലത്തിയ ആരരേമാപണമേമായത്തി ഉനയത്തിച്ചതന്. 2006-2011-ടല

എല.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന കമാലയളവത്തില റവനമ്മ്യൂ ടചലവത്തിടന ശരേമാശരേത്തി

വളര്ച്ച  13.52  ശതമേമാനമേമായത്തിരുന്നു.  2011-16  കമാലതന്  റവനമ്മ്യൂ  ടചലവത്തിടന

ശരേമാശരേത്തി  വളര്ച്ച  18.07  ശതമേമാനതത്തിരലയ്ക്കന്  ഉയര്ന്നു.  2015-2016-ല

യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  ശമള  പരേത്തിഷ്കരേണമുള്ടപ്പെടടെയള്ള  ബമാധന്യതകള്

ബമാകത്തിവച്ചരശഷമേമാണന്  അധത്തികമാരേസം  വത്തിടട്ടമാഴത്തിയനതന്.  എല.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര്  അധത്തികമാരേതത്തില  വനരശഷസം  2016-17  മുതല  2018-19  വടരേ

റവനമ്മ്യൂ  ടചലവത്തിടന  ശരേമാശരേത്തി  വളര്ച്ച  11.95  ശതമേമാനമേമായത്തി  കുറഞത്തിട്ടുണന്.

കണക്കുകള്  സസംസമാരേത്തിക്കുകയമാണന്.  അരപ്പെമാള്  ധനധൂര്തന്  ഉടണന
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പ്രചരേണസം  രബമാധപൂര്വമേമായ  വന്യമാജപ്രചരേണമേമാടണനന്  ഇതത്തിലൂടടെ

വന്യകമേമാവുകയമാണന്. ആരേന് ഭരേത്തിച്ചമാലസം ഒരുരപമാടലടയനന് പറയന ചത്തിലരുണന്.

അവര്  കണ്ണുതുറനന്  കമാരണണ  മേറന്  ചത്തില  സമാമതത്തിക  വത്തിവരേങ്ങള്

ഇരതമാടടെമാപ്പെസം  നമാസം  കമാരണണതമായത്തിട്ടുണന്.  2010-11-ല  എല.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര്  അധത്തികമാരേസം  വത്തിട്ടരപ്പെമാള്  സസംസ്ഥമാനതത്തിടന  തനതന്

നത്തികുതത്തിവരുമേമാന  വളര്ച്ച  23.25  ശതമേമാനമേമായത്തിരുന്നു.  ഇതന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഭരേണതത്തിടന ആദന്യ രേണന് വര്ഷങ്ങള് പത്തിനത്തിട്ടന്  2013-14  ആയരപ്പെമാള്  6.38

ശതമേമാനമേമായത്തി  ഇടെത്തിഞ്ഞു.  23.25  ശതമേമാനമുണമായത്തിരുനതമാണന്  6.38

ശതമേമാനമേമായത്തി  ഇടെത്തിയനതന്.  എത്ര വലത്തിയ ടകടുകമാരേന്യസ്ഥതയണമായമാലമാണന്

ഇതരേതത്തിടലമാരു  തകര്ച്ച  ഉണമാകമാന്  പറ്റുകടയനതന്

ഓര്രകണതമായത്തിട്ടുണന്.  അതത്തിനുരശഷസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന

ഭരേണകമാലതന്  2014-15,  2015-16  സമാമതത്തിക  വര്ഷങ്ങളത്തില  തനതന്

നത്തികുതത്തി  വരുമേമാന  വളര്ച്ച  പതന്  ശതമേമാനമേമായത്തി.  പ്രരതന്യകത്തിച്ചന്  ഒരു

പ്രതത്തിസനത്തിയമേത്തിലമാതത്തിരുന  കമാലമേമായത്തിരുന്നു  ഇതന്  എനതന്  നമാസം

ഓര്രകണതമായത്തിട്ടുണന്.  എനത്തിട്ടുസം വലത്തിയ തകര്ച്ച രനരേത്തിട്ടു.  രനമാട്ടുനത്തിരരേമാധനസം,

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നടെപ്പെമാകത്തിയതത്തിനുരശഷമുണമായ  നത്തികുതത്തി  നത്തിരേകത്തിടല  കുറവന്,
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ഓഖത്തി, മേഹമാപ്രളയസം ഇങ്ങടനടയലമാമുള്ള പ്രതത്തിസനത്തികള്കത്തിടെയത്തിലൂടടെയമാണന്

എല.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  തനതന്  നത്തികുതത്തി  വരുമേമാനസം  തമാഴമാടത

നത്തിലനത്തിര്തത്തിയതന്.  എലമാ അനുകൂല സമാഹചരേന്യവുസം ഉണമായത്തിട്ടുസം യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഭരേണതത്തില  വലത്തിയ  തകര്ച്ച.  സകലമേമാന  പ്രതത്തികൂല  സമാഹചരേന്യങ്ങളുസം

ഒനത്തിനുപുറടക  ഒനമായത്തി  വനത്തിട്ടുസം  എല.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരേണതത്തില  വളര്ച്ച.

സസംസ്ഥമാനതത്തിടന പശ്ചമാതല സഇൗകരേന്യ വത്തികസനതത്തില ഇഇൗ ഘട്ടതത്തില

എത്ര  വലത്തിയ  കുതത്തിപ്പെമാണന്  ഉണമായത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇടതലമാസം  തശര്ത്തുസം

അവഗണത്തിച്ചുടകമാണന്,  അങ്ങടനടയമാരു  സസംഭവരമേ  ഉണമായത്തിട്ടത്തിടലനമേട്ടത്തിലള്ള

ഒരു  ചത്തിത്രശകരേണമേമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവടെകസം

പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുനത്തിനന് സസംസമാരേത്തിച്ചവര് ഉണമാകമാന് രനമാകത്തിയതന്. 

രദശശയപമാത  വത്തികസനതത്തിനന്  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്  25  ശതമേമാനസം

ടചലവന്  വഹത്തിക്കുന്നു.  ഗതമാഗത  സഇൗകരേന്യങ്ങള്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്

രമേലപ്പെമാലങ്ങള്,  നല രറമാഡുകള് തുടെങ്ങത്തിയവടയലമാസം ഉണമാക്കുന്നു. തശരേരദശ

മേലരയമാരേ ടടഹരവകളുടടെ നത്തിര്മമാണസം കണ ഭമാവരമേയത്തില.  പ്രളയ സമാധന്യത

ഏടറയള്ള ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനമാരശ്ശേരേത്തി രറമാഡത്തില ടസമേത്തി എലത്തിരവറഡന് ടടഹരവ

നത്തിര്മത്തികമാടനടുത  തശരുമേമാനതത്തിടല  നടെപടെത്തികള്
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നശങ്ങത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്. വയനമാടെന്, എലമാകമാലത്തുസം പ്രധമാന പ്രശ്നമേമായത്തി

നത്തിലക്കുന  അവത്തിടെടത  ഗതമാഗത  സസംവത്തിധമാനതത്തിനന്  ഒരു  ബദല  പമാത

തുരേങപമാത  എന  നത്തിലയ്ക്കന്  നത്തിര്മത്തികമാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്;  ഇരപ്പെമാള്

അങമേമാലത്തി-ശബരേത്തി ടറയത്തില പദതത്തി യമാഥമാര്തന്യമേമാക്കുനതത്തിനന് രവണത്തിവരുന

ടചലവത്തിടന  50  ശതമേമാനസം വഹത്തികമാടമേന വമാഗതസം,  ടകമാച്ചത്തി ടമേരടമായടടെ

സമേയബനത്തിതമേമായ  പൂര്തശകരേത്തികല,  ഇതരേതത്തിലള്ള  എത്രരയമാ

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ഉദമാഹരേണങ്ങള്  ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  കഴത്തിയസം.  എടന

ടടകയത്തില ഒരു വലത്തിയ ലത്തിസന് തടനയണന്. അതമാടക എടുത്തുപറയമാന് ഞമാന്

ഇഇൗ അവസരേസം ഉപരയമാഗത്തിക്കുനത്തില എന്നുമേമാത്രരമേയള. രവണടമേങത്തില അതുസം

പറയമാവുനതമാണന്. 

സസംസ്ഥമാനടത  നത്തിരക്ഷേപ  സഇൗഹൃദമേമാക്കുനതത്തിനന്  കൃതന്യമേമായ

ഇടെടപടെലസം നടെപടെത്തികളുമേമാണന്  സര്കമാരേത്തിടന ഭമാഗത്തുനത്തിനന്  ഉണമായത്തിട്ടുള്ളതന്.

ഇതത്തിടന  ഏറവുസം  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  ഒരു  ഭമാഗമേമാണന്  ടകമാച്ചത്തി-രകമായമത്തൂര്

വന്യവസമായ  ഇടെനമാഴത്തിയടടെ  നത്തിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്.  ഇതത്തിടന

സ്ഥലരമേടറടുകല യമാഥമാര്തന്യമേമാകുന്നു. ടചറുകത്തിടെ സസംരേസംഭകര്കന് യൂണത്തിറ്റുകള്

തുടെങ്ങുന  പ്രക്രത്തിയ  സുഗമേമേമാകമാന്  നത്തിയമേനത്തിര്മമാണസം
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നടെതത്തികഴത്തിഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  അന്പതന്  രകമാടെത്തി  രൂപയത്തിലതമാടഴ

നത്തിരക്ഷേപമുള്ള  സസംരേസംഭങ്ങള്കന്  സസ്വയസം  സമാക്ഷേന്യടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്

പദതത്തികള് ആരേസംഭത്തികമാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്കന്  സഇൗകരേന്യസംവരുന്നു.  അന്പതന്

രകമാടെത്തി രൂപയ്ക്കന് മുകളത്തില നത്തിരക്ഷേപമുള്ള സസംരേസംഭങ്ങള്കന് അവര്കമാവശന്യമുള്ള

കത്തിയറന്സുകള് ഏഴന് പ്രവൃതത്തി ദത്തിവസങ്ങള്ക്കുള്ളത്തില നലകമാനമാണന് നടെപടെത്തി

സസ്വശകരേത്തിച്ചുവരുനതന്.  ഇതരേതത്തില  രകരേളടത  ഒരു  നത്തിരക്ഷേപ  സഇൗഹൃദ

സസംസ്ഥമാനമേമാകമാനുള്ള എലമാ പ്രവര്തനങ്ങളുസം നടെന്നുവരേത്തികയമാണന്. 

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  പറഞ,  അവരുടടെ  കമാലതന്

നടെപ്പെമാകമാന് കഴത്തിയത്തിടലന്നുകരുതത്തി ഉരപക്ഷേത്തിച്ച ഒരു വന്കത്തിടെ പദതത്തിയമാണന്

ടഗയത്തില ടടപപ്പെന് ടടലന് എനറത്തിയടപ്പെടുന ടകമാച്ചത്തി-മേമാസംഗ്ളൂരു പ്രകൃതത്തി വമാതക

ടടപപ്പെന് ടടലന്.  ഇതത്തിവത്തിടടെ  നടെകത്തിടലനന്  കണകമാകത്തി  അവര്  ഉരപക്ഷേത്തിച്ചന്

രപമാകമാന്  തയമാറമായത്തി.  മേലത്തിനശകരേണസം  ഉണമാകമാത  ഒരു  ഇനനസം

ലഭത്തിക്കുനതുവഴത്തി  രകരേളതത്തിടന  സമദന്  വന്യവസ്ഥയ്ക്കന്  നത്തിര്ണ്ണമായകമേമായ

മേമാറമേമാണന്  ഉണമാകമാന്  രപമാകുനതന്.  ഇഇൗ  പദതത്തി  പൂര്തശകരേത്തിക്കുനതത്തിനന്

സസംസ്ഥമാന സര്കമാര് സസ്വശകരേത്തിച്ച രനതൃതസ്വപരേമേമായ പങന് ടപമാതുടവ സമൂഹസം

അസംഗശകരേത്തിച്ചുകഴത്തിഞ കമാരേന്യമേമാണന്.  'അതന്  ഞങ്ങള് തുടെങ്ങത്തിയതമാണന്'  എനന്
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പറഞതുടകമാടണമാന്നുസം  കമാരേന്യമേത്തില.  യഥമാര്തതത്തില  വളടരേകമാലസം  മുമന്

ആരേസംഭത്തിച്ച  ഒരു  പദതത്തി,  ടകടുകമാരേന്യസ്ഥതയടടെ  ഭമാഗമേമായത്തി

നടെകമാതത്തിരുനതമാണന്,  അതത്തിരപ്പെമാള്  പൂര്തത്തിയമാകമാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഇവത്തിടടെ

എതത്തിര്പ്പെത്തിടന  കമാരേന്യസം  പറയന്നുണരലമാ.  ടകമാച്ചത്തി-ഇടെമേണ്  പവര്  ടടഹരവ

പദതത്തി  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്  പൂര്തശകരേത്തിച്ച  ഒരു  പദതത്തിയമാണന്.  ഇഇൗ

പദതത്തി  പൂര്തത്തിയമാക്കുരമമാള്  അതത്തില  മേമാത്രമേല,  ടഗയത്തില  ടടപപ്പെന് ടടലന്

പ്രശ്നതത്തിലമായമാലസം  രദശശയപമാതയടടെ  ഭൂമേത്തിരയടറടുകല  പ്രശ്നമേമായമാലസം

ഇതത്തിടലലമാസം  എതത്തിര്പ്പുകള്  ഉണമായത്തിരുന്നുടവന്നുള്ളതന്  ശരേത്തിയമാണന്.

സസ്വമാഭമാവത്തികമേമായസം ഭൂമേത്തിയള്ളവരേത്തില ചത്തിലര് എതത്തിര്കമാന് തയമാറമാകുസം.  വത്തിവത്തിധ

തമാലപ്പെരേന്യകമാര് ആ എതത്തിര്പ്പെത്തിരനമാടടെമാപ്പെസം നത്തിന്നുടകമാണന് അതന് വളര്തമാന്

രനമാക്കുസം. പരക്ഷേ സര്കമാര് എന നത്തിലയ്ക്കന്  ഒരു ബമാധന്യതയണന്. ആ ബമാധന്യത

ആ എതത്തിര്പ്പെത്തിടന കൂടടെ നത്തിലകലലമായത്തിരുന്നു. അവടരേ കമാരേന്യങ്ങള് ധരേത്തിപ്പെത്തിച്ചന്

കൃതന്യമേമായത്തി പദതത്തി മുരനമാട്ടന് ടകമാണ്ടുരപമാകുകയമാണരലമാ രവണതന്. ആ കടെമേ,

ആ ബമാധന്യത ഇവത്തിടടെ നത്തിറരവറമാന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിനന്  കഴത്തിരഞമാ

എനതമാണന് പ്രശ്നസം.  സമൂഹതത്തിനന് ഏറവുസം പ്രമാധമാനന്യമുള്ള ഇതരേസം വന്കത്തിടെ

പദതത്തികള്,  അതന്  രദശശയപമാത  വത്തികസനമേമായമാലസം  ടഗയത്തില
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ടടപപ്പെന് ടടലനമായമാലസം  ടകമാച്ചത്തി-ഇടെമേണ്  ടടവദദ്യുതത്തി  ടടലനമായമാലസം

അടതമാടക  പൂര്തശകരേത്തിക്കുന  കമാരേന്യതത്തില  എതത്തിര്പ്പുകമാരുടടെ  കൂടടെ

നത്തിലക്കുകയമാരണമാ  രവണതന്;  ആ  എതത്തിര്പ്പെത്തിനന്  വഴത്തിടപ്പെട്ടുടകമാണന്  ഒന്നുസം

ടചയമാനമാകത്തില എന നത്തിലപമാടെന് സസ്വശകരേത്തിക്കുകയമാരണമാ രവണതന്?

നമ്മുടടെ സസംസ്ഥമാനടത എലമാ രേമാഷശയ പമാര്ട്ടത്തികളുസംകൂടെത്തി രദശശയപമാത

വത്തികസനതത്തിനന്  45  മേശറര്  ഭൂമേത്തി  എടുകമാന്  സമതസം  ടകമാടുതതരല.

യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനമാണന് അനന് അധത്തികമാരേതത്തിലത്തിരുനതന്.  അനടത

കമാലതന്  നടെന  സര്വ്വകക്ഷേത്തിരയമാഗതത്തില  എടന  പമാര്ട്ടത്തിടയ

പ്രതത്തിനത്തിധശകരേത്തിച്ചന്  പടങടുതയമാളമാണന്  ഞമാന്.  എലമാവരുസം  സമതത്തിച്ചരലമാ.

എനത്തിട്ടുസം  എന്തുടകമാണമാണതന്  ഒരേത്തിഞ്ചുരപമാലസം  മുരനമാട്ടുരപമാകമാതത്തിരുനതന്?

ചത്തിലര്  അതത്തിടന  എതത്തിര്കമാന്  തയമാറമായത്തി.  അങ്ങടന  എതത്തിര്കമാന്

തയമാറമായരപ്പെമാള് തങ്ങളുടടെ  രവമാട്ടന്  നഷ്ടടപ്പെട്ടുരപമാകുരമേമാ  എന്നുള്ള ശങയത്തില

അതത്തിടന  അപ്പുറരതയ്ക്കന്  രപമായത്തില.   അതുരപമാടല  ടകമാച്ചത്തി-ഇടെമേണ്  പവര്

ടടഹരവ  പദതത്തിയത്തിലസം  ഇതുതടനയമാണന്  സസംഭവത്തിച്ചതന്.   ഇഇൗ  സര്കമാര്

നടെപടെത്തികള്  സസ്വശകരേത്തിച്ചു.  സസ്വമാഭമാവത്തികമേമായത്തിട്ടുസം  ചത്തില  എതത്തിര്പ്പുകള്  വന്നു.

അരപ്പെമാള് ഇതന്  നടെപ്പെമാകമാടത പറത്തിടലനന്  ജനങ്ങരളമാടെന്  പറഞ്ഞു.   അവര്
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പലരുസം  അതുമേമായത്തി  സഹകരേത്തികമാന്  തയമാറമായത്തി.  എനമാല   ടകമാച്ചത്തി-

ഇടെമേണത്തിടന  ഒരു  അനുഭവമുണന്.   ആ  അഭന്യര്തന  അവര്  സസ്വശകരേത്തികമാന്

തയമാറമായത്തില.  അവര് പ്രതന്യക്ഷേതത്തിലതടന അതത്തിടന എതത്തിര്കമാന് വന്നു.

എതത്തിര്കമാന്  വനമാല സര്കമാര് സര്കമാരേത്തിടന നടെപടെത്തി  സസ്വശകരേത്തികണസം,

നടെപടെത്തി സസ്വശകരേത്തിച്ചരലമാ;  അരപ്പെമാള് പദതത്തി യമാഥമാര്തന്യമേമായത്തി.  അതരല ഒരു

സര്കമാര് ടചരയണതന്.   എന്തുടകമാണന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിനന് പദതത്തി

യമാഥമാര്തന്യമേമാകമാനുള്ള  ഇടെടപടെല  നടെതമാന്  കഴത്തിഞത്തില;   അതമാണന്

നത്തിങ്ങള് ആത്മപരേത്തിരശമാധന നടെരതണ കമാരേന്യസം,  സസ്വയസം വത്തിമേര്ശനപരേമേമായത്തി

പരേത്തിരശമാധത്തിരകണ കമാരേന്യസം.  ഇവത്തിടടെ റമായ്ഗഡന്-പുഗലൂര്-മേമാടെകതറ പദതത്തി

ഇഇൗ മേമാസസം പൂര്തശകരേത്തികമാന് രപമാകുകയമാണന്.   അതുസം നമ്മുടടെ ടടവദദ്യുതത്തി

രേസംഗതന്  മേടറമാരു  ടമേച്ചമുണമാക്കുന  ഒനമാണന്.   ഇവത്തിടടെ  എലമാ  കമാരേന്യങ്ങളുസം

ഓരരേമാരനമാരരേമാനമായത്തി  പറയമാന്  ഞമാന്  തയമാറമാവുകയല.  പശ്ചമാതല

സഇൗകരേന്യ  വത്തികസനസം  ഇചമാശകത്തിരയമാടടെ  നടെപ്പെമാകത്തിയമാലമാണന്

സമദ്ഘടെനയത്തില  സസ്വമാഭമാവത്തികമേമായ  വളര്ച്ചയണമാകുക.  ഇതന്  പരേടക

അസംഗശകരേത്തികടപ്പെട്ട  സമാമതത്തിക  തതസ്വശമാസ്ത്രമേമാണന്.   രേമാജന്യടതമമാടുസം

സമാമതത്തിക  വളര്ച്ചമാമേമാനന്യസം  രനരേത്തിട്ടരപ്പെമാഴുസം  2018-19-ല  രകരേളസം  7.5
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ശതമേമാനസം സമാമതത്തിക വളര്ച്ച ടടകവരേത്തിച്ചുടവനതന് ശരദയമേമാണന്.  ഇതത്തില

വന്യവസമായ  ഉലപ്പെമാദന  രമേഖല  11  ശതമേമാനമേമാണന്  സമാമതത്തിക  വളര്ച്ച

ടടകവരേത്തിച്ചതന്.  രകമാവത്തിഡന്  മേഹമാമേമാരേത്തിടയത്തുടെര്ന്നുണമായ  തളര്ച്ച  ഒരു

പരേത്തിധത്തിവടരേ  പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിര്തമാന്  നമ്മുടടെ  ഇഇൗ  നയങ്ങള്കന്

കഴത്തിയടമേന്നുതടനയമാണന്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുനതന്.  ഭഇൗതത്തിക  പശ്ചമാതല

രമേഖലയത്തില  മേമാത്രമേല,  സമാമൂഹത്തിക  പശ്ചമാതല  രമേഖലയത്തിലസം  സര്കമാര്

ശരദയമേമായ  പ്രവര്തനങ്ങളമാണന്  നടെത്തുനതന്.  ടപമാതു  വത്തിദന്യമാലയങ്ങടള

രശഷ മേമാതൃകകളമായമാണന് മേമാറത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  സ്മമാര്ട്ടന് കമാസ്സുകള്,  നല

ടകട്ടത്തിടെങ്ങള്,  സമേയബനത്തിതമേമായത്തി  പമാഠപുസ്തകസം  വത്തിതരേണസം  ടചയല,

കൃതന്യമേമായത്തി  പരേശക്ഷേകള് നടെതല ഇവടയലമാസം  കൃതന്യമേമായത്തി  നടെക്കുകയമാണന്.

രകമാവത്തിഡത്തിടന  സമാഹചരേന്യതത്തിലസം  ഓണ്ടടലന്  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസതത്തിനുള്ള

സഇൗകരേന്യവുസം  നമാസം  നലരേശതത്തിയത്തിലതടന  ഒരുകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

ഉനതവത്തിദന്യമാഭന്യമാസ  രമേഖലയത്തില  സര്കമാര്  ശദ  പതത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നുണന്.

ഏകശകൃത പരേശക്ഷേമാ കലണര് നടെപ്പെമാകത്തികഴത്തിഞ്ഞു. ശശനമാരേമായണ ഗുരുവത്തിടന

നമാമേരധയതത്തിലള്ള  ഓപ്പെണ്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി  പ്രവര്തനമേമാരേസംഭത്തിച്ചു.

ഏറവുടമേമാടുവത്തില  പഠന  ടചലരവറത്തിയ,  മേത്തികവുള്ള  രദശശയ  വത്തിരദശ
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സര്വ്വകലമാശമാലകളത്തില  രപമായത്തി  പഠത്തികമാന്  സമാധന്യമേമാകമാടത  വരുന

വത്തിദന്യമാര്തത്തികള്കന് അവത്തിടെങ്ങളത്തിടല രശഷരേമായ അധന്യമാപകരുടടെ അധന്യമാപന

പരേത്തിചയസം വത്തിനത്തിരയമാഗത്തികമാനുള്ള അവസരേസം ലഭന്യമേമാക്കുന Eminent Scholars

Online   പരേത്തിപമാടെത്തി  2021  ജനുവരേത്തി  1-നന്  പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   ഇതന്  ഇഇൗ

മേമാസസംതടന ആരേസംഭത്തിക്കുനതമാണന്.  ടപമാതു ഉനതവത്തിദന്യമാഭന്യമാസ രമേഖലയത്തില

ആവശന്യതത്തിനുള്ള  തസ്തത്തിക  സൃഷ്ടത്തിച്ചന്  അധന്യമാപകരുടടെ  ലഭന്യത

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികളുസം  സര്കമാര്  സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.

ടപമാതുവത്തിദന്യമാഭന്യമാസ  സസംരേക്ഷേണയജ്ഞസം,  ആരരേമാഗന്യ  രേസംഗടത  ആര്ദസം

ഇവടയലമാസം  മേത്തിഷന്  രമേമാഡത്തില  നലനത്തിലയത്തില  പ്രവര്തത്തിച്ചുവരേത്തികയമാണന്.

പ്രമാഥമേത്തിക  കുടുസംബമാരരേമാഗന്യ  രകന്ദ്രങ്ങള്  മേത്തികവുറതമാകമാന്  സര്കമാര്  എലമാ

ശമേങ്ങളുസം നടെതത്തിയത്തിട്ടുടണനന്  സമൂഹമേമാടക അസംഗശകരേത്തിക്കുന കമാരേന്യമേമാണന്.

നമ്മുടടെ  ആരരേമാഗന്യരേസംഗതത്തിടന  ശകത്തി  രകമാവത്തിഡന്  പ്രതത്തിരരേമാധ

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില  വന്യകമേമായത്തി  രലമാകതത്തിനുതടന  കമാണമാന്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  കമാണമാന്  കഴത്തിയമാതതന്  നമ്മുടടെ  നമാട്ടത്തിടല

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുമേമാത്രമേമാണന്.  അതന്  ഇഇൗ  ഒരുകത്തിയ  സഇൗകരേന്യങ്ങളുടടെ

കുറവുടകമാണല.  അവരുടടെ  കമാഴയ്ക്കുള്ള  ടടവകലന്യസം  ടകമാണമാണന്.
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സമാമൂഹന്യരമേഖലയത്തില  ടപമാതുരമേഖലയടടെ  ശമാകശകരേണസം  രദശശയ

അനര്രദശശയ കമാലമാവസ്ഥയ്ക്കന് വത്തിപരേശതമേമായത്തി നത്തിന്നുടകമാണന് വത്തിജയകരേമേമായത്തി

നടെപ്പെമാകമാന്  നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാരേത്തിനന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.   ഇവത്തിടടെ

ഭഇൗതത്തിക  സമാമൂഹത്തിക  പശ്ചമാതല  രമേഖലകളത്തില  വലത്തിയ  മുരനറസം

നടെരതണതുണന്.   എങത്തില  മേമാത്രരമേ  സ്ഥമായത്തിയമായ  സമാമതത്തിക  വളര്ച്ച

രനടെമാന്  കഴത്തിയകയള.   ഇതത്തിനന്  വലത്തിയ  നത്തിരക്ഷേപങ്ങള്  രവണത്തിവരുസം.

ബജറത്തിടല  റവനമ്മ്യൂ  വരുമേമാനസം  വത്തിനത്തിരയമാഗത്തിച്ചുടകമാണന്  ഇഇൗ  രതമാതത്തിലള്ള

നത്തിരക്ഷേപങ്ങള്  നടെതമാന്  കഴത്തിയത്തില  എനതന്  ടപമാതുധനകമാരേന്യതത്തിടന

അടെത്തിസ്ഥമാന  തതസ്വങ്ങടളപ്പെറത്തി  അലസം  രബമാധന്യമുള്ള  എലമാവര്ക്കുസം

മേനസത്തിലമാകമാന് കഴത്തിയന കമാരേന്യമേമാണന്.  അവത്തിടടെയമാണന് കടെസം വമാങ്ങല പ്രശ്നസം

വരുനതന്.   കടെസം  വമാങ്ങുനതന്  ഒരു  സസ്വകമാരേന്യ  വന്യകത്തിയടടെ  കമാരേന്യതത്തില

എങ്ങടനയമാരണമാ അതുരപമാടലയല ഒരു സര്കമാരേത്തിടന കമാരേന്യതത്തില എനതന്

അസംഗശകരേത്തികടപ്പെട്ട  സമാമതത്തിക ശമാസ്ത്ര സത്തിദമാനമേമാണന്.  'A  private  vice

can be a  public  virtue' എനമാണന് ആപവമാകന്യസം.  ഒരു സസ്വകമാരേന്യ ദുശ്ശേശലസം

സര്കമാര്തലതത്തില അങ്ങടനയല എനതമാണന് ഇതത്തിടന സമാരേസം.   വത്തിഖന്യമാത

സമാമതത്തിക  ശമാസ്ത്രജ്ഞനമായ  Evsey  Domar, 1944-ല  എഴുതത്തിയ
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രലഖനതത്തിടന അവസമാന ഭമാഗതന് പറയന വമാകന്യസം ചത്തിരനമാദ്ദേശപകമേമാണന്.

'കടെടതപ്പെറത്തി ചത്തിനത്തിച്ചന് പരേത്തിക്ഷേശണത്തിതരേമാവുനവര് അലരനരേസം അതന് മേമാറത്തിവച്ചന്

സമാമതത്തിക  വളര്ച്ചടയപ്പെറത്തി  ചത്തിനത്തികണസം'  എനതമാണന്.  കടെടമേടുക്കുന

പണസം വത്തികസനതത്തിനുസം മൂലധന ടചലവത്തിനുമേമായത്തി വത്തിനത്തിരയമാഗസം ടചയരമമാള്

അതത്തിലൂടടെയണമാകുനതന്  സമാമതത്തിക  വളര്ച്ചയസം  ഉയര്ന  പ്രതത്തിശശര്ഷ

വരുമേമാനവുമേമാണന്.  അതത്തിലൂടടെതടന  കടെസം  ഒരു  ടകണത്തിയലമാതമായത്തി  മേമാറുസം.

ഇതമാണന്  കമാരണണതന്.  ഇതന്  കമാണമാടത  സര്കമാര്  കടെടമേടുക്കുന്നു

കടെടമേടുക്കുന്നു എന്നുപറയനവര് ബശട്ടശഷന് സമാമമാജന്യതസ്വ ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തികള്

സസ്വശകരേത്തിച്ചുവന  ബജറന്  സത്തിദമാനങ്ങടളയമാണന്  ടപമാടെത്തിതട്ടത്തിടയടുതന്  നമ്മുടടെ

മുനത്തില വയ്ക്കുനതന്.  ഇതന് ജനരക്ഷേമേകരേമേമായ പ്രവര്തനങ്ങളുസം സമാമതത്തിക

വളര്ച്ചയസം  ലക്ഷേന്യമേത്തിടുന  ഒരു  ജനമാധത്തിപതന്യ  സര്കമാരേത്തിനന്  സസ്വശകരേത്തികമാന്

കഴത്തിയനതല.  

മേടറമാരു  ശകമേമായ  രമേഖലയമാണന്  അധത്തികമാരേ  വത്തിരകന്ദ്രശകരേണസം.

ജനമാധത്തിപതന്യപരേമേമായ  അധത്തികമാരേവത്തിരകന്ദ്രശകരേണസം  ഫലപ്രദമേമായത്തി

നടെപ്പെത്തിലമാകമാനുള്ള മൂനന് കമാരേന്യങ്ങള് രകരേളസം ഇതത്തിനകസം ടചയകഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.

അധത്തികമാരേ  വത്തിരകന്ദ്രശകരേണതത്തിടന  കമാരേന്യതത്തില  ഇനന്യന്
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സസംസ്ഥമാനങ്ങള്കത്തിടെയത്തില  രകരേളസം  ഒനമാസം  സ്ഥമാനതമാണന്  നത്തിലക്കുനതന്.

ഫണ്ടുകള്,  ചുമേതലകള്,  ചുമേതലകള്  നത്തിര്വ്വഹത്തിരകണ  ഉരദന്യമാഗസ്ഥര്  ഇഇൗ

മൂനന്  ഘടെകങ്ങളുസം തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ സ്ഥമാപനങ്ങള്കന് ടടകമേമാറത്തിയത്തിട്ടുണന്.

സസംസ്ഥമാന  പദതത്തിയടടെ  25  ശതമേമാനരതമാളസം  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

സ്ഥമാപനങ്ങള്  വഴത്തിയമാണന്  നടെപ്പെത്തിലമാക്കുനതന്.  സസംസ്ഥമാന  ധനകമാരേന്യ

കമശഷനുകള്  കൃതന്യമേമായത്തി  രൂപശകരേത്തിക്കുകയസം  അവയടടെ  നത്തിര്രദ്ദേശങ്ങള്

നടെപ്പെമാക്കുകയസം  ടചയന്നുണന്.  ഇതത്തിടനടയലമാസം  അടെത്തിസ്ഥമാനമേമാണന്

ഭരേണഘടെനയത്തില വത്തിഭമാവനസം ടചയന  5  വര്ഷതത്തിടലമാരേത്തികല നടെരകണ

ടതരേടഞടുപ്പെന്.  അതുസം  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്  കൃതന്യമേമായത്തി  ടചയന്നുണന്.

രകമാവത്തിഡത്തിടന  കമാലതന്  ഇഇൗ  വത്തിരകന്ദ്രശകൃത  ഭരേണ  സസംവത്തിധമാനമേമായത്തിരുന്നു

നമ്മുടടെ  ഏറവുസം  വലത്തിയ  ശകത്തി.  രകമാവത്തിഡന്  പ്രതത്തിരരേമാധതത്തിനുസം

അതുതടനയമായത്തിരുന്നു  വലത്തിയ  കരുതന്.  ഏതന്  പ്രതത്തിസനത്തിയസം  രനരേത്തിടെമാന്

സസംസ്ഥമാന  സര്കമാരേത്തിടനമാപ്പെസം  നത്തിലക്കുന  പ്രമാരദശത്തിക  സര്കമാരുകളമായത്തി

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ സ്ഥമാപനങ്ങള് ഉയര്ന്നുകഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  2020  ജനുവരേത്തി

1-നന്  സസംസ്ഥമാനടത  ജനങ്ങള്കന്  മുന്പമാടക  ഗവണ്ടമേനന്  ഒരു  പനണന്

ഇനപരേത്തിപമാടെത്തി  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരുന്നു.  ഇവയടടെ  പുരരേമാഗതത്തി  ഫലപ്രദമേമായത്തി
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വത്തിലയത്തിരുതത്തിവരേത്തികയമാണന്.  ചത്തില പ്രധമാനടപ്പെട്ട കമാരേന്യങ്ങള് മേമാത്രസം പറയമാസം.

ഒരു രകമാടെത്തി വൃക്ഷേടടത നടെശല പദതത്തിയത്തില നത്തിലവത്തില ഒരു രകമാടെത്തിയത്തിലപ്പെരേസം

വൃക്ഷേടതകള്  പരേത്തിപമാലത്തിച്ചത്തിവരുന അവസ്ഥയമാണന് നമ്മുടടെ സസംസ്ഥമാനതന്

നത്തിലനത്തിലക്കുനതന്.  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥമാപനങ്ങളുടടെ  പരേത്തിധത്തിയത്തില

എല.ഇ.ഡത്തി. ടടലറ്റുകള് സ്ഥമാപത്തിക്കുന 'നത്തിലമാവന്' പദതത്തിയമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന്

അതത്തിടന  പ്രമാരയമാഗത്തിക  നടെപടെത്തികള്  എലമാ  തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ

സ്ഥമാപനങ്ങളുസം  സസ്വശകരേത്തികമാന്  രപമാകുകയമാണന്.   മേമാര്ച്ചന്  31-നകസം  പതരേ

ലക്ഷേസം വത്തിളക്കുകള് സ്ഥമാപത്തികമാനമാണന് ലക്ഷേന്യമേത്തിട്ടത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ

സഹമായരതമാടടെയമാണന് ഇഇൗ പദതത്തി നടെപ്പെമാക്കുനതന്.  അതുരപമാടല നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥമാനതന് എലമാ ഘട്ടതത്തിലസം കൃഷത്തിടചയമാന് പറ്റുന  1000 'മേഴമേറകള്'

നത്തിര്മത്തികമാനമായത്തിരുന്നു  ലക്ഷേന്യമേത്തിട്ടത്തിരുനതന്.  പടക്ഷേ  1337  മേഴമേറകള്

നത്തിര്മത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  അടുതതമായത്തി  ഇതത്തിലസം  കൂടുതല  നത്തിര്മത്തികമാനമാണന്

ലക്ഷേന്യമേത്തിട്ടത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  സസംസ്ഥമാനതന്  ടപമാതുശഇൗചമാലയങ്ങള്,  വഴത്തിരയമാരേ

വത്തിശമേ  രകന്ദ്രങ്ങള്  എനത്തിവയടടെ  അപരേന്യമാപത  കമാരേണസം  യമാത്രടചയന

സരഹമാദരേത്തിമേമാര്കന്  വലത്തിയ  രതമാതത്തിലള്ള  പ്രയമാസസം  അനുഭവത്തിരകണത്തി

വരുന്നുണന്. അതന് പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തിയമാണന് ടപമാതു ശഇൗചമാലയങ്ങളുസം
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വഴത്തിരയമാരേ  വത്തിശമേ  രകന്ദ്രങ്ങളുസം  രവണടമേന  നത്തിലപമാടടെടുതതന്.  അതത്തിടന

നടെപടെത്തിക്രമേങ്ങള്  രകമാവത്തിഡന്  19-ടന  സമാഹചരേന്യതത്തില  കുറടച്ചമാനന്

മേനഗതത്തിയത്തിലമാടയങത്തിലസം വശണ്ടുസം നലരേശതത്തിയത്തില നടെപ്പെമാകമാനുള്ള നടെപടെത്തികള്

ആരേസംഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   ഇതത്തില  ഒരു  കമാരേന്യസം  നമാസം  കമാരണണതന്,  ഇതരേടമേമാരു

പരേത്തിപമാടെത്തിയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി  50000  ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള് സൃഷ്ടത്തികമാനമായത്തിരുന്നു

നമള് ലക്ഷേന്യമേത്തിട്ടത്തിരുനതന്.  എനമാല യഥമാര്തതത്തില ആ ലക്ഷേന്യസം കവത്തിഞ്ഞു

എന്നുമേമാത്രമേല,  116440  ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള് ഇഇൗ ഘട്ടതത്തില സൃഷ്ടത്തികമാന്

കഴത്തിഞ്ഞു എനതമാണന് നമ്മുടടെ നമാടെത്തിടന പ്രരതന്യകത.  സര്കമാര് രമേഖലയത്തില

പ്രരതന്യകത്തിച്ചന്  വത്തിദന്യമാഭന്യമാസ,  ആരരേമാഗന്യ  രമേഖലയത്തില  ആവശന്യമേമായ  പുതത്തിയ

തസ്തത്തികകള്  സൃഷ്ടത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനമാരശ്ശേരേത്തി  എലത്തിരവറഡന്

ടടഹരവയടടെ കമാരേന്യസം, തുരേങപമാതയടടെ കമാരേന്യസം ഇവടയലമാസം രനരേടത ഞമാന്

പറഞ്ഞു കഴത്തിഞതമാണന്.  അതുരപമാടലതടന രേണമാസം കുട്ടനമാടെന് പമാരകജത്തിനുസം

തുടെകസം  കുറത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  സമേയമാസമേയങ്ങളത്തില  ഇവയടടെടയലമാസം  പുരരേമാഗതത്തി

വത്തിലയത്തിരുതത്തിരപ്പെമാകുകയമേമാണന്.  

ഒനമാസംഘട്ട നൂറുദത്തിന പരേത്തിപമാടെത്തി കഴത്തിഞരപ്പെമാള് ഡത്തിസസംബര് രേണമാമേടത

ആഴ  മുതല  നടെന്നുവരുന  രേണമാസംഘട്ട  നൂറുദത്തിന  പരേത്തിപമാടെത്തിയണന്.   അതുസം
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ആദന്യടതരപമാടലതടന വത്തിജയകരേമേമായത്തി നടെപ്പെമാകമാനമാണന് ഉരദ്ദേശത്തിക്കുനതന്.

ഇതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  50000  രപര്കന്  ടതമാഴത്തില  നലകമാനമാണന്

ലക്ഷേന്യസംവയ്ക്കുനതന്.   കുടുസംബശശയടടെ  ആഭത്തിമുഖന്യതത്തില  രകരേള  ചത്തികന്

ഒഇൗട്ടന് ടലറന്  തുടെങ്ങമാനുള്ള  നടെപടെത്തികളുമുണന്.   അരതമാടടെമാപ്പെസം  20  മേമാരവലത്തി

രസമാറുകള്   സൂപ്പെര്  മേമാര്കറ്റുകളമാകമാനുസം  5  എണ്ണസം  സൂപ്പെര്  രസമാറുകളമായത്തി

ഉയര്തമാനുസം  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നുണന്.   പുതത്തിയ  വന്യവസമായ  പദതത്തികളമായ

പമാലകമാടെന്  പ്രതത്തിരരേമാധ  പമാര്കന്,  ടടലറന്  എഞ്ചേത്തിനശയറത്തിസംഗന്  പമാര്കന്,

രചര്തല  ടമേഗമാ  ഫുഡന്  പമാര്കന്  ഇവടയലമാസം  ഇഇൗ  ഘട്ടതത്തില

യമാഥമാര്തന്യമേമാകമാനമാണന് ഉരദ്ദേശത്തിക്കുനതന്.  310  രകമാടെത്തി രൂപ ടചലവുവരുന

27  ടൂറത്തിസസം  പദതത്തികളമാണന്  ഇഇൗ  ഘട്ടതത്തില  ഒരുങ്ങുനതന്.

അരതമാടടെമാപ്പെസംതടന  വത്തിവത്തിധ  പദതത്തികള്  പൂര്തശകരേത്തികടപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്.

അതത്തിടനടയലമാസം  ഉദ്ഘമാടെനവുസം  ഇഇൗ  ഘട്ടതത്തില  നടെതമാനമാണന്

ഉരദ്ദേശത്തിക്കുനതന്.  1990-കള് മുതലമാണന് രകരേളതത്തിടന സമാമതത്തിക വളര്ച്ച

അഖത്തിരലനന്യമാ ശരേമാശരേത്തിടയകമാള് ഉയര്നതന്.  ഇതത്തിനന് നമ്മുടടെ പ്രവമാസത്തികള്

വലത്തിയ പങ്കുവഹത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   പ്രവമാസത്തികള് അയയ്ക്കുന പുറസംവരുമേമാനതത്തിലൂടടെ

അതത്തിരവഗസം  വളരുന  അവസ്ഥയണന്.   രസവന  രമേഖലയമാണന്  നമ്മുടടെ
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സമാമതത്തിക  വളര്ച്ചയടടെ  മുഖന്യരസമാതസന്.   രകരേളതത്തിടന  സമാമതത്തിക

വളര്ച്ചയത്തില  വര്ദനവുണമായരപ്പെമാഴുസം  ഉലപമാദന  രമേഖലയത്തില  കമാരേന്യമേമായ

വളര്ച്ചയണമായത്തില.  അതത്തിടലമാരു  ഇടെടപടെല  ആവശന്യമേമാടണന

രബമാദന്യമേമാണന്  സര്കമാരേത്തിനുള്ളതന്.  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്കമാരുകള്കന്  എലമാ

കമാലത്തുസം  ആ  രബമാദന്യമുണമായത്തിട്ടുണന്.   രകമാവത്തിഡത്തിടന  സമാഹചരേന്യതത്തില

രലമാക്ഡഇൗണുസം മേറ്റുമുണമായരപ്പെമാള്  ആ  ടവല്ലുവത്തിളത്തിടയ

ഒരേവസരേമേമാകത്തിമേമാറത്തിടകമാണമാണന്  'സുഭത്തിക്ഷേ  രകരേളസം  പദതത്തി'  നമാസം

പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചതന്.  രകരേളതത്തിടല കമാര്ഷത്തിരകമാലപ്പെമാദനസം വര്ദത്തിപ്പെത്തികണടമേന

ലക്ഷേന്യസം  സര്കമാരേത്തിനന്  തുടെകസം  മുതരലയള്ളതമായത്തിരുന്നു.   ഇതത്തിനമായത്തി

സസ്വശകരേത്തിച്ച  ക്രത്തിയമാത്മകമേമായ  നടെപടെത്തികളുടടെ  ഫലമേമായത്തി  36000

ടഹക്ടറത്തിരലയ്ക്കുകൂടെത്തി  കൃഷത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന  അവസ്ഥയത്തിരലയ്ടകതത്തി.

'സുഭത്തിക്ഷേ രകരേളസം പദതത്തി'  തരദ്ദേശഭരേണ സ്ഥമാപനങ്ങളുടടെയസം ജനങ്ങളുടടെയസം

പങമാളത്തിതരതമാടടെയമാണന്  നടെപ്പെത്തിലമാക്കുനതന്.   കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയ്ക്കന്  1064

രകമാടെത്തി  86  ലക്ഷേസം രൂപ,  ഫത്തിഷറശസന്  രമേഖലയ്ക്കന്  2029  രകമാടെത്തി  രൂപ,  ക്ഷേശരേ

വത്തികസനതത്തിനന്  215  രകമാടെത്തി  81 ലക്ഷേസം രൂപ,  മൃഗസസംരേക്ഷേണ രമേഖലയത്തില

248 രകമാടെത്തി  28  ലക്ഷേസം രൂപ ഇതമാണന് ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന പദതത്തികളുടടെ അടെങല
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തുക.  ഇതന്  കൃതന്യമേമായ രമേലരനമാട്ടരതമാടടെ നടെപ്പെമാകത്തിവരേത്തികയമാണന്.  നമള്

ഇഇൗ  കമാലഘട്ടതത്തില,  നൂറമാണത്തിടല  ഏറവുസം  വലത്തിയ  പ്രളയവുസം  അതത്തിടന

തുടെര്ച്ചയമായത്തി  പത്തിരറവര്ഷസം  അതത്തിരൂക്ഷേമേമായ  കമാലവര്ഷടകടുതത്തിയമേമാണന്

രനരേത്തിരടെണത്തിവനതന്.   അതുടകമാണ്ടുതടന  രകരേളതത്തിടന  പല  ഭമാഗങ്ങളുസം

തകര്ന്നുരപമാകുന  അവസ്ഥയണമായത്തി.   ഒരു  നവരകരേളസം  സൃഷ്ടത്തികമാനമാണന്

നമാസം  ഒരുങ്ങത്തിപ്പുറടപ്പെട്ടതന്,  ഇതത്തിനമായത്തി  രൂപശകരേത്തിച്ച  സസംവത്തിധമാനമേമാണന്  റശ-

ബത്തിലഡന്  രകരേള  ഇനത്തിരഷന്യറശവന്.   അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  പ്രളയമാഘമാത

രശഷത്തിയള്ള  രറമാഡുകള്  അതുരപമാടല  മേള്ട്ടത്തിടലവല  കന്യമാറത്തില  ടഷഡുകള്,

നൂതനമേമായ ടകട്ടത്തിടെ  നത്തിര്മമാണരേശതത്തികള്  ഇങ്ങടനടയലമാസം  ഉള്ടകമാള്ളുന

ഒരു  സമേഗ്രമേമായ  പദതത്തിയമായത്തിട്ടമാണന്  ഇതന്  വനതന്.  ഇഇൗ  പദതത്തികളുടടെ

ഭമാഗമേമായത്തി കഴത്തിഞ ഡത്തിസസംബര് 31 വടരേടയടുതമാല 7192 രകമാടെത്തി 78 ലക്ഷേസം

രൂപയടടെ പ്രവര്തനങ്ങള്കന് ഭരേണമാനുമേതത്തി നലകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  3909  രകമാടെത്തി

81  ലക്ഷേസം  രൂപയടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  ടടെണര്  ക്ഷേണത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   2933

രകമാടെത്തി  രൂപയടടെ  കരേമാറുകള്  അവമാര്ഡന്  ടചയ്തത്തിട്ടുണന്.   ഇവത്തിടടെ

ശദത്തിരകടണമാരു  കമാരേന്യസം  മേഹമാപ്രളയസം,  പ്രകൃതത്തി  ദുരേനങ്ങള്,  രകമാവത്തിഡന്

തുടെങ്ങത്തിയവടയലമാസം  സൃഷ്ടത്തിച്ച പ്രതത്തിസനത്തികളുടടെയത്തിടെയത്തിലനത്തിനന്  കരേകയറുന
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ടപമാതുസമൂഹതത്തിനന് രനതൃതസ്വസം നലകുന സര്കമാരേത്തിനന് സമാധമാരേണ നത്തിലയത്തില

ഒരു  ടഫഡറല  സസംവത്തിധമാനതത്തില  ടടകതമാങ്ങമായത്തി  നത്തിലരകണതമാണന്

രകന്ദ്ര  സര്കമാര്.  പടക്ഷേ  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി  നഷ്ടപരേത്തിഹമാരേമുള്ടപ്പെടടെയള്ള

കമാരേന്യതത്തില  കമാലതമാമേസവുസം  അനത്തിശ്ചത്തിതതസ്വവുമുണമാക്കുന  സ്ഥത്തിതത്തിയമാണന്

രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിടന  ഭമാഗത്തുനത്തിന്നുമുണമായതന്.  വലത്തിയ

പ്രതത്തിരഷധങ്ങള്ക്കുരശഷമേമാണന് ഇതത്തിടന ഒരു ഭമാഗടമേങത്തിലസം ലഭന്യമേമാകുന നത്തില

വനതന്.  പ്രളയതത്തിനുരശഷസം  പുനര്നത്തിര്മത്തികമാന്  വമായ്പമാപരേത്തിധത്തി

ഉയര്തണടമേന രകരേളതത്തിടന നന്യമായമേമായ ആവശന്യരതമാടെന് രകന്ദ്രസര്കമാര്

ആദന്യസം  പുറസംതത്തിരേത്തിഞമാണന്  നത്തിനതന്.   ഇവത്തിടെടത  പ്രതത്തിപക്ഷേവുസം

സര്കമാരേത്തിടന എലമാ ഉദന്യമേങ്ങള്ക്കുസം തുരേങസംവയ്ക്കമാനമാണന് എലമാ അവസരേങ്ങളുസം

വത്തിനത്തിരയമാഗത്തിച്ചതന് എനതന് നത്തിര്ഭമാഗന്യകരേമേമായ വസ്തുതയമാണന്.  ഒരു ടഫഡറല

സസംവത്തിധമാനതത്തില സസംസ്ഥമാനതത്തിടന അവകമാശങ്ങള് എലമാ  രമേഖലയത്തിലസം

സസംരേക്ഷേത്തികമാന്  വലത്തിയ  പങമാണന്  നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥമാനസം  വഹത്തിക്കുനതന്.

പഇൗരേതസ്വ  രഭദഗതത്തി  ബത്തില  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഘട്ടതത്തില  ആ  ബത്തിലത്തിടനതത്തിടരേ

മേതനത്തിരേരപക്ഷേ കൂട്ടമായ്മ  നത്തിരേതത്തി രലമാകശദ ആകര്ഷത്തിച്ച പ്രതത്തിരഷധങ്ങള്

സസംഘടെത്തിപ്പെത്തികമാന്  നമുകന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.   ഇതത്തിടനതത്തിടരേ  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട
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സുപ്രശസം രകമാടെതത്തിയത്തില ഭരേണഘടെനയടടെ അനുരചദസം 131 പ്രകമാരേസം സസംസ്ഥമാന

സര്കമാര്  ഹര്ജത്തി  ഫയല  ടചയ്തത്തിട്ടുമുണന്.   ഇരപ്പെമാള്  ചത്തില  പ്രഖന്യമാപനങ്ങള്

രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിടന  ഭമാഗത്തുനത്തിന്നുസം  വനതന്  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്

ഗഇൗരേവമേമായത്തിതടനയമാണന് കമാണുനതന്.  അതത്തില സസംസ്ഥമാന സര്കമാരേത്തിടന

സമേശപനതത്തില ഒരു മേമാറവുമേത്തില.  പഇൗരേതസ്വ രഭദഗതത്തി നത്തിയമേസം അരതരേശതത്തിയത്തില

നടെപ്പെമാകമാനമാകത്തിടലന നത്തിലപമാടുതടനയമാണന് സസംസ്ഥമാന സര്കമാരേത്തിനുള്ളതന്.

രേമാജന്യടത  കര്ഷക  സമൂഹസം  രനരേത്തിടുന  പ്രശ്നതത്തിനുസം  അവര്  ഉയര്ത്തുന

പ്രതത്തിരഷധതത്തിനുസം  അതത്തിശകമേമായ  നത്തിലപമാടുതടനയമാണന്  സര്കമാര്

സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന്.   എതത്തിര്പ്പുകള്കത്തിടെയത്തിലസം  അവര്  നടെത്തുന  ധശരേമേമായ

രപമാരേമാട്ടതത്തിനന്  എലമാ  പത്തിന്തുണയസം  നമാസം  നലകുന്നുണന്.   ഇഇൗ  സഭ  തടന

അതത്തിനന് പൂര്ണ്ണപത്തിന്തുണ പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിടന കമാര്ഷത്തിക

അവശന്യസമാധന നത്തിയമേങ്ങള് സസംസ്ഥമാനടത രദമാഷകരേമേമായത്തി ബമാധത്തിക്കുടമേന

അവസ്ഥ മേനസത്തിലമാകത്തിടകമാണമാണന് നമാസം ശകമേമായ നത്തിലപമാടെന് സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.

രകന്ദ്ര അരനസ്വഷണ ഏജന്സത്തികളുടടെ നടെപടെത്തികടളക്കുറത്തിച്ചന് ഒരു പ്രശ്നസം ഇവത്തിടടെ

രേമാവത്തിടല  നമള്  ചര്ച്ച  ടചയ്തതമാണന്.   ഇരത  നത്തിലപമാടെന്  പല  ആവര്തത്തി

വന്യകമേമാകത്തിയതമാണന്.  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതത്തിടനത്തുടെര്നന്  കസസംസന്
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നടെതത്തിവരുന  അരനസ്വഷണതത്തിനുപുറടമേ  രേമാജന്യതത്തിടന  സമാമതത്തിക

സുരേക്ഷേടയയസം  ഭദതടയയസം  തകര്ക്കുന  നടെപടെത്തികടള  രവരരേമാടടെ

പത്തിഴുടതറത്തിയമാന്  കമാരേന്യക്ഷേമേവുസം  ഏരകമാപത്തിതവുമേമായ  അരനസ്വഷണസം  രകന്ദ്ര

ഏജന്സത്തികള് നടെതണടമേനമാണന്  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്  ആവശന്യടപ്പെട്ടതന്.

എനമാല ഒരു ഘട്ടതത്തില ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായ പരേത്തിമേത്തിതത്തി ലസംഘത്തിച്ചുടകമാണന്

ടഫഡറല  സസംവത്തിധമാനടത  ടവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചുടകമാണന്  രകന്ദ്ര  ഏജന്സത്തികളത്തില

ചത്തിലര്  വഴത്തിവത്തിട്ടന്  പ്രവര്തത്തിച്ചരപ്പെമാള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ശകമേമായ  എതത്തിര്പ്പെന്

ടപമാതുമേണ്ഡലതത്തില  ഉയര്ത്തുകയസം  പ്രധമാനമേനത്തിടയ  അറത്തിയത്തിക്കുകയസം

ടചയ്തത്തിട്ടുണന്.  അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികടള  ഉപരയമാഗത്തിച്ചുടകമാണന്

പ്രതത്തിരയമാഗത്തികടള  ഒതുക്കുന  രേശതത്തി  ഫമാസത്തിസന്  ഭരേണ  സസംവത്തിധമാനങ്ങളമാണന്

ടചയനതന്.  ഇതത്തിടനതത്തിടരേ  രദശശയ  തലതത്തിലതടന  പ്രതത്തിരഷധങ്ങള്

ഉയര്ന്നുവരേത്തികയമാണന്.   പടക്ഷേ  രകരേളതത്തില  യ.ഡത്തി.എഫന്.,  പ്രരതന്യകത്തിച്ചന്

രകമാണ്ഗ്രസന്  ഇതത്തിലനത്തിന്നുസം  മേമാറത്തിനത്തിന്നുടകമാണന്  ജനമാധത്തിപതന്യവത്തിരുദ

നശകങ്ങള്കന്  പത്തിന്തുണ നലകുകയമാണന്.   ഇതന്  രകരേളതത്തില  ഇടെതുപക്ഷേ

പ്രസ്ഥമാനങ്ങടള  രേമാഷശയ  ഭൂപടെതത്തിലനത്തിനന്  നത്തിഷ്കമാസനസം ടചയമാടമേന

നടെകമാത  വന്യമാരമേമാഹതത്തിടന  ഭമാഗമേമാണന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  രകരേളതത്തില
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രവരൂനമാന് സഹമായത്തിക്കുക എന ആത്മഹതന്യമാപരേമേമായ നയമേമാണന് ഇതത്തിലൂടടെ

അവര് ടടകടകമാള്ളുനതന്.  ഇതന് മേതനത്തിരേരപക്ഷേ മൂലന്യങ്ങളത്തില വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന

രകരേള  സമൂഹസം  അസംഗശകരേത്തികത്തിടലനതന്  ഉറപ്പെമാണന്.   രകന്ദ്ര  ഏജന്സത്തികള്

എങ്ങടന  പ്രവര്തത്തികണസം,  ആരുടടെ  ടമേമാഴത്തിടയടുകണസം,  ആടരേടയമാടക

പ്രതത്തിയമാകണസം,  ഇതരേസം  കമാരേന്യങ്ങള്  ടപ്രമാഫഷണലമായ

അരനസ്വഷണതത്തിലൂടടെയല  ഇരപ്പെമാള്  തശരുമേമാനത്തിക്കുനതന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെ

രനതമാകള് മേമാധന്യമേങ്ങരളമാടെന്  പറയന കമാരേന്യങ്ങളമാണന് ടതമാട്ടുപത്തിനമാടല ചത്തില

അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികള്  നടെപ്പെമാക്കുനതന്.  അതന്  ഏറ്റുപത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണന്

അടെത്തിസ്ഥമാനമേത്തിലമാത  ആരരേമാപണങ്ങള്  ഉനയത്തിക്കുന  രേശതത്തിയമാണന്

രകരേളതത്തിടല രകമാണ്ഗ്രസന് രനതമാകളുസം അവലസംബത്തിക്കുനതന്.  

സഭയത്തില രേമാവത്തിടല ചത്തില അസംഗങ്ങള് പ്രസസംഗത്തിച്ചരപ്പെമാള് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖന്യമേനത്തിയടടെ ഒമാഫശസത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന് വലത്തിയ രതമാതത്തിലള്ള പരേമാമേര്ശങ്ങളമാണന്

നടെതത്തിയതന്.  അതത്തില  സഹരകമാടെതത്തിടയ  ബനടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  ചത്തില

പരേമാമേര്ശങ്ങള്  നടെതത്തി.  ഇകമാരേന്യതത്തില നമാസം കമാരണണതന്,  രകരേളതത്തിടല

മുഖന്യമേനത്തിയടടെ  ഒമാഫശസത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്  സഹരകമാടെതത്തി  പരേമാമേര്ശസം  നടെതത്തിയ

ഒരു കമാലഘട്ടമുണമായത്തിട്ടുണന്.   അടതമാരു രചമാദന്യതത്തിനുതരേമേമായത്തി  രനരേടത
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ഈ അസസംബത്തിയത്തില  വന്യകമേമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.    ഒരു ഭൂമേത്തി  തട്ടത്തിപ്പുരകസ്സുമേമായത്തി

ബനടപ്പെട്ട പ്രശ്നമേമായത്തിരുന്നു അതന്.   അതത്തിടന സസംബനത്തിച്ചന്   പറയരമമാള്

ആളുകള്കന് കമാരേന്യസം വന്യകമേമാകുസം.  സഹരകമാടെതത്തിയടടെ സത്തിസംഗത്തിള് ബഞ്ചേത്തിടന

വത്തിധത്തിനന്യമായതത്തില   130-ാം  രപജത്തിടല  രേണന്  വമാചകങ്ങളത്തിലമാണന്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തിരയയസം  ഒമാഫശസത്തിടനയസം  സസംബനത്തിച്ചുള്ള

വത്തിമേര്ശനമുണമായത്തിരുനതന്.  ആ വമാചകസം ഇങ്ങടനയമായത്തിരുന്നു, “the above

incidents  have  raised  serious  questions  on  the  functioning  of  the

Chief Minister's office which the Chief Minister is answerable to the

State. Prima facie evidence of the presence of unscrupulous elements

among  the  personal  staff  in  the  Chief  Minister's  office  and   the

associated criminal activities in these cases call for the thorough and

independent investigation into the crime and the  associated activities

involving  personal  staff   in  the  Chief  Minister's  office”. ഈ

പരേമാമേര്ശസം  ഇനടത  ഗവണ്ടമേനത്തിടനക്കുറത്തിച്ചടലനന്  നമള്  ഒമാര്കണസം.

പഴയ ഗവണ്ടമേനത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന് രകരേള സഹരകമാടെതത്തിയടടെ  സത്തിസംഗത്തിള് ബഞ്ചേന്

നടെതത്തിയ ഒരു പരേമാമേര്ശമേമാണത്തിതന്.   ഇതന്  നമള് ഒമാര്ക്കുനതന്  നലതമാണന്.
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രകരേളതത്തില   ഇടെതുപക്ഷേസം  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  തകര്തന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്

വളരേമാന്  അവസരേടമേമാരുക്കുകയമാടണന  തരേതത്തില  ചത്തിലര്  പ്രശ്നങ്ങള്

ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   അതത്തിടല  വസ്തുതടയനമാണന്?  തകര്ച്ചയ്ക്കന്  ഉതരേവമാദത്തി

ആരേമാടണനന്   പരേത്തിരശമാധത്തികമാന് രകമാണ്ഗ്രസന്  തയമാറമാരകണതുണന്.   ഒരു

കമാലതന്  രലമാകന് സഭയത്തില  രേണന്  അസംഗങ്ങളമായത്തിരുന്നു  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്

ഉണമായത്തിരുനതന്.   അതത്തിടന  ഇനടത  നത്തിലയത്തിരലയ്ക്കന്  ഉയര്ത്തുനതത്തിനന്

പ്രധമാന  പങ്കുവഹത്തിച്ചതന്  ആരേമാടണനന്  ആരലമാചത്തിക്കുനതന്  നലതമാണന്.

മേതനത്തിരേരപക്ഷേമേമായ  രകമാണ്ഗ്രസത്തിതരേ  സര്കമാരേത്തിടന  അനുവദത്തികത്തിടലന

നത്തിലപമാടെന്  രകമാണ്ഗ്രസന്  തുടെര്ച്ചയമായത്തി  സസ്വശകരേത്തിച്ചുവനതമാണന്.  അതന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  അധത്തികമാരേതത്തില  ടകമാണ്ടുവരേമാന്  വലത്തിയരതമാതത്തില

ഇടെയമാകത്തിയത്തിരലടയനന്  ചത്തിനത്തികണസം.  ഞമാന്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുനതന്,

വത്തി.  പത്തി.  സത്തിസംഗത്തിടന രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള മേനത്തിസഭടയ ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകമാപ്പെസം

നത്തിനന് രവമാട്ടന് ടചയ്തന് തകര്തതത്തിനന് എനന് നന്യമായമേമാണന് പറയമാന് കഴത്തിയനതന്;

അതത്തിനത്തിസമാരേമേമായ  കമാരേണങ്ങള്  പറഞ്ഞുടകമാണമാണന്  ചന്ദ്രരശഖര്

മേനത്തിസഭടയ  തകര്തന്,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഭരേണതത്തിനന്

വഴത്തിടയമാരുകത്തിടകമാടുതതന്.   അതുസം  രകമാണ്ഗ്രസന്  ടചയ്തതമായത്തിരുന്നു.
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ബമാബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  തകര്കമാന്  ഉരദ്ദേശത്തിച്ചമാണന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രേഥയമാത്ര

ആരേസംഭത്തിച്ചതന്.   ആ  രേഥയമാത്ര  തടെഞതത്തിനന്  ടതമാട്ടുപത്തിനമാടലയമാണന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകമാപ്പെസം  നത്തിന്നുടകമാണന്  വത്തി.  പത്തി.  സത്തിസംഗത്തിടന  മേനത്തിസഭടയ

രകമാണ്ഗ്രസന് തകര്തതന്.  ഇതമാണന് രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന ടസകദ്യുലറത്തിസതത്തിടന

പ്രരതന്യകതടയനതന്  നമാസം  മേറകരുതന്.   ബമാബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  മേനത്തിരേസം

തുറന്നുടകമാടുകമാന്  സസംഘ്പരേത്തിവമാര്  ആവശന്യടപ്പെടുകയസം  രകമാണ്ഗ്രസന്

സര്കമാര്  തുറന്നുടകമാടുക്കുകയസം  ടചയ.   അവത്തിടടെ  രക്ഷേത്രസം  നത്തിര്മത്തികമാന്

ശത്തിലമാനന്യമാസന്  അനുവദത്തിച്ചു.   ആ ശത്തിലടയ മേണ്ഡപമേമായത്തി  വളരേമാന് കര്രസവ

അനുവദത്തിച്ചു.   ഇതത്തിടനലമാസം  രശഷമേമാണന്  ബമാബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  തകര്കമാന്

സസംഘ്പരേത്തിവമാര് ശമേത്തിച്ചതന്.   അതത്തിടന എതത്തിരേത്തിടെമാന്രവണത്തി ഒരു നടെപടെത്തിയസം

സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തില.   രേമാജന്യമേമാടക  ബമാങന്  ടചകമാണന്  ടകമാടുതതന്.

രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിനമാണന്  എലമാ  നടെപടെത്തികള്ക്കുസം  പത്തിന്തുണ  നലകത്തിയതന്.

എനമാല   ഒരു  നടെപടെത്തിയസം  സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തില.   ഇതമാണന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന

മേരതതരേതസ്വതത്തിടന  പ്രരതന്യകത.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  അതത്തിരൂക്ഷേമേമായ/

കഠത്തിനമേമായ വര്ഗശയതടയ മൃദുഹത്തിന്ദുതസ്വസംടകമാണന് രനരേത്തിടെമാനമാണന് രകമാണ്ഗ്രസന്

പലരപ്പെമാഴുസം ശമേത്തിച്ചതന്. അങ്ങടന രവമാട്ടുകള് സമേമാഹരേത്തിച്ചന് നത്തിര്തമാനമായത്തിരുന്നു
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രനമാട്ടസം.   അതത്തിനന്  രേമാഷസം  ടകമാടുരകണത്തിവന  ഏറവുസം  വലത്തിയ  വത്തിലയമാണന്

ഇനടത  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സര്കമാടരേനതന്   രകമാണ്ഗ്രസന്  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയണസം.

ഇരപ്പെമാള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  ശകമേമായ  രകന്ദ്രങ്ങളമായത്തി  നത്തിലക്കുന

സസംസ്ഥമാനങ്ങള്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  ശകത്തിരകന്ദ്രങ്ങളമായത്തിരുനവയരല;

ഉതര്പ്രരദശന്,  ബശഹമാര്,  മേദന്യപ്രരദശന്   ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  സസംസ്ഥമാനങ്ങള്

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  ശകത്തിരകന്ദ്രങ്ങളമായത്തി  നത്തിലടകമാണവയമായത്തിരുനത്തിരല?

ത്രത്തിപുരേടയക്കുറത്തിച്ചന് ഞമാന്  പറയമാസം  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമാധമാകൃഷ്ണന്...

അവത്തിടടെയമാണന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ശകത്തി  പ്രമാപത്തിച്ചടതന  വസ്തുത  മേറകരുതന്.

ഇരപ്പെമാള് ഇവത്തിടടെ ത്രത്തിപുരേടയക്കുറത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, ത്രത്തിപുരേയത്തില ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനന്

സസ്വമാധശനമുണമായത്തിരുന്നു.  എനമാല   ബത്തി.ടജ.പത്തി.  അധത്തികമാരേതത്തില വനതന്

എങ്ങടനയമാണന്?  രകമാണ്ഗ്രസന്  ഒനടെങസം  അരങ്ങമാട്ടന്  മേമാറത്തി.  അങ്ങടന

മേമാറത്തിനത്തിനരപ്പെമാഴമാണന്   ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  കുറച്ചന്  ശകത്തി  അവത്തിടടെയണമായതന്.

ബസംഗമാളത്തില   വത്തിവത്തിധ  ഘട്ടങ്ങളത്തില   അധത്തികമാരേതത്തിലളള  ഇടെതുപക്ഷേ

ഗവണ്ടമേന്റുകടള  എതത്തിരേത്തിടുനതത്തിനന്  മേമാരവമായത്തിസ്റ്റുകള്,  ആനനമേമാര്ഗത്തികള്,

വര്ഗശയവമാദത്തികള്  എനത്തിവടരേടയലമാസം  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണന്  മുരനമാട്ടുരപമായ

ചരേത്തിത്രവുസം  ബസംഗമാളത്തിനുണന്.   മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയടടെ  ശകമേമായ  രകന്ദ്രമേമാണന്
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ബസംഗമാള്.  അതത്തിടന വര്ഗശയധ്രുവശകരേണതത്തിടന തലതത്തിരലയ്ക്കന് എതത്തിച്ചതുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന് വളരേമാന് അവസരേടമേമാരുകത്തിയതുസം ആരേമാടണനന് വന്യകമേമാണന്.

ഇരത  അവസ്ഥയമാണന്  രകരേളതത്തിലസം  സസ്വശകരേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

ഇടെതുപക്ഷേടത തകര്കമാന് രകരേളതത്തില ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം  അതുരപമാലള്ള

ശകത്തികളുമേമായത്തി  രയമാജത്തിച്ചന്  പ്രവര്തത്തിക്കുനതത്തിനന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ഒരു

മേടെത്തിയമേത്തില.   ഇതന്  ഇരപ്പെമാള്  തുടെങ്ങത്തിയതല,  രനരേടത  മുതലളളതമാണന്.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രദശശയതലതത്തില   ഇതരേടമേമാരു  ശകത്തിയമായത്തി  മേമാറുനതത്തിനന്

മുമ്പുതടന  ഇവത്തിടടെ  അതത്തിടന  ഒരു  പരേശക്ഷേണശമാല  ആരേസംഭത്തിച്ചത്തിരുന്നു.

അതമാണന്  പഴയ  വടെകരേ,  രബപ്പൂര്,  രകമാ-ലശ-ബത്തി  സഖന്യസം.   ഞമാന്

അതത്തിടനടയമാന്നുസം  വത്തിശദമാസംശതത്തിരലയ്ക്കന്  രപമാകുനത്തില.  അവര്കന്

നലതുരപമാടല  അറത്തിയമാവുന  കമാരേന്യങ്ങളമാണത്തിടതലമാസം.   ഇതന്  വത്തിവത്തിധ

ഘട്ടങ്ങളത്തില നമ്മുടടെ സസംസ്ഥമാനത്തുണമായത്തിട്ടുടണനന് ഞമാന് പറയമാടതതടന

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരേത്തിക്കുനവര്കന്,  പ്രരതന്യകത്തിച്ചന്  രകമാണ്ഗ്രസന്

രനതമാകള്കറത്തിയമാസം.   ഇരപ്പെമാള്  കമാണുന  നത്തില  എനമാണന്?   രകന്ദ്ര

സര്കമാരേത്തിടനരയമാ ബത്തി.ജത്തി.പത്തി.ടയരയമാ ആക്രമേത്തികത്തില. എനമാല അവരുമേമായത്തി

രയമാജത്തിച്ചുനത്തിന്നുടകമാണന്  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടനതത്തിടരേ  അതത്തിശകമേമായ
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പ്രചരേണമേമാണന്  നടെത്തുനതന്.  ഇതരല  രകരേളതത്തില  ഇരപ്പെമാള്

നടെന്നുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്?   ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രനതമാവന്  ഒരു  കമാരേന്യസം  പറയന്നു.

അതുതടനയമാണന്  രകമാണ്ഗ്രസന്  രനതമാകളുസം  ആവര്തത്തിച്ചന്  പറയനതന്.

രകമാണ്ഗ്രസന് രനതമാകള് പറയനതന് ബത്തി.ടജ.പത്തി. രനതമാകള് ഏറ്റുപറയന്നു.

എല.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേ  എനതമാണന്  ഇഇൗ  രേണ്ടുകൂട്ടരുരടെയസം

ഉരദ്ദേശന്യസം.     

രകമാണ്ഗ്രസന്  തകര്നതത്തിടന  കമാരേണസം  ശരേത്തിയമായ  പരേത്തിരശമാധനയ്ക്കന്

ഇനത്തിയസം  ഇവര്  വത്തിരധയമേമാകത്തിയത്തില  എനതമാണന്  വസ്തുത.  സമാമമാജന്യതസ്വ

വത്തിരുദത,  മേതനത്തിരേരപക്ഷേത,  സസ്വമാശയതസ്വ  സസംരേക്ഷേണസം  തുടെങ്ങത്തിയ

നയങ്ങളമായത്തിരുന്നു  മുമ്പുകമാലതന്  രകമാണ്ഗ്രസന്  മുരനമാട്ടുവച്ചതന്.  ഇനന്

ഏടതങത്തിലസം  കയത്തിലരണമാ;  എലമാസം  ടടക  ഒഴത്തിഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

രകമാര്പ്പെരററ്റുകള്കമായത്തി  രേമാജന്യതത്തിടന  എലമാ  രമേഖലയസം  തുറന്നുടകമാടുക്കുന

നയമേമാണന്  ഇവര്  സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.    മേതനത്തിരേരപക്ഷേതടയ

സസംരേക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനുപകരേസം വര്ഗശയതടയ രേമാഷശയ തമാലപ്പെരേന്യതത്തിനുരവണത്തി

ഉപരയമാഗത്തിക്കുന  നത്തിലയമാണന്  രകമാണ്ഗ്രസന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

രേമാജന്യതത്തിടന  സസ്വമാശയതസ്വടത  സസംരേക്ഷേത്തിക്കുന,  എലമാ  നയങ്ങളുസം
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ടടകടയമാഴത്തിയമാന് തയമാറമാകുന നത്തിലയത്തിലമാണന്. ആദന്യസം മേമാരറണതന് നത്തിങ്ങളുടടെ

ഇഇൗ നയമേമാണന്.   ഇഇൗ നയസം  മേമാറമാടത നത്തിങ്ങള്കന്  മുരനമാട്ടുരപമാകമാനമാവത്തില

എനതന്  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയമാന്  നത്തിങ്ങള്കന്  കഴത്തിയണസം.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ

അധത്തികമാരേതത്തിലനത്തിനന് മേമാറത്തിനത്തിര്തമാന് ഇടെതുപക്ഷേസം പ്രതത്തിജ്ഞമാബദമേമാണന്.

അതുടകമാണ്ടുതടന ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ അധത്തികമാരേതത്തിലനത്തിനന് മേമാറത്തിനത്തിര്തമാന്

ഒനമാസം  യ.പത്തി.എ.  സര്കമാരേത്തിടന  പത്തിന്തുണച്ചവരേമാണന്  ഞങ്ങള്.  അതത്തില

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  ഒരു  സര്കമാരേമായമാല  എടനലമാസം

സസംഭവത്തിക്കുടമേന ധമാരേണ കൃതന്യമേമായത്തി ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനുണമായത്തിരുന്നു.  പരക്ഷേ,

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  സര്കമാര്  വശണ്ടുസം  അധത്തികമാരേതത്തില  വരുന്നുടവന

ഉതമേമേമായ  തമാലപ്പെരേന്യസം  വച്ചുടകമാണമാണന്  ആ  സര്കമാരേത്തിടന  പത്തിനമാങ്ങമാന്

തയമാറമായതന്. പരക്ഷേ എനമാണന് ആ സര്കമാര് പത്തിനശടെന് സസ്വശകരേത്തിച്ച നത്തിലപമാടെന്;

സമാധമാരേണഗതത്തിയത്തിലള്ള  എലമാ  മേരേന്യമാദകളുസം  ലസംഘത്തിച്ചുടകമാണ്ടുരപമാകുന

കമാഴയരല  ഉണമായതന്?  ഒരു  വര്ഗശയതടയ  രതമാലപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്  മേടറമാരു

വര്ഗശയതടയ  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണ്ടുരപമാകരുതന്.  ഭരേണഘടെന  വത്തിഭമാവനസം

ടചയന മേതനത്തിരേരപക്ഷേതടയ തകര്ക്കുന സസംഘ്പരേത്തിപമാര് നയങ്ങള്,  ഈ

സസംഘ്പരേത്തിപമാര്  നയങ്ങള് നമ്മ്യൂനപക്ഷേ വത്തിഭമാഗങ്ങളത്തില വലത്തിയ രതമാതത്തിലള്ള
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അരേക്ഷേത്തിതതസ്വസം  സൃഷ്ടത്തിക്കുന്നുണന്  എന്നുള്ളതന്  വസ്തുതയമാണന്.  അതരേസം

നയങ്ങള്ടകതത്തിരേമായത്തി  ശകമേമായ  രപമാരേമാട്ടസം  സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്

രവണതന്.  അതന്  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയത്തില  ഉഇൗനത്തിടകമാണ്ടുരവണസം.  പരക്ഷേ

രകമാണ്ഗ്രസ്സുകമാര്  എനമാണന്  ടചയനതന്;  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിരേമായ

വത്തിമേര്ശനങ്ങടള  ഉരപക്ഷേത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  കഴത്തിഞ  കുറച്ചന്  മേമാസങ്ങളമായത്തി

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രനതമാകള്  എനമാരണമാ  പറയനതന്  അതന്  രവദവമാകന്യമേമായത്തി

നത്തിങ്ങള് ഉരുവത്തിടുകയമായത്തിരുന്നു.  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന പ്രവൃതത്തികളമാണന് അതത്തിടന

തകര്ച്ചയത്തിരലയ്ക്കന്  എതത്തിക്കുനതന്.  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ടചയടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്

അതുതടനയമാണന്.  അതരേടമേമാരു  നയമേമാണന്  നത്തിങ്ങടള  ഇഇൗ

അവസ്ഥയത്തിരലയ്ക്കന്  എതത്തിച്ചടതനന്  നത്തിങ്ങള്  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയണസം.  രേമാജന്യതന്

നമ്മ്യൂനപക്ഷേ  ജനവത്തിഭമാഗങ്ങളുടടെ  അവകമാശങ്ങള്ടകമാപ്പെസം  നത്തിന്നുടകമാണന്

മേതനത്തിരേരപക്ഷേത  സസംരേക്ഷേത്തികമാനമാണന്  എകമാലത്തുസം  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്

ശമേത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന്.  നമ്മുടടെ  നമാട്ടത്തിടല  മേഹമാഭൂരേത്തിപക്ഷേസം  മേതനത്തിരേരപക്ഷേമേമായത്തി

ചത്തിനത്തിക്കുനവരേമാണന്.  അതന്  ഭൂരേത്തിപക്ഷേ  ജനവത്തിഭമാഗങ്ങളമായമാലസം  നമ്മ്യൂനപക്ഷേ

ജനവത്തിഭമാഗങ്ങളമായമാലസം,   നമ്മ്യൂനപക്ഷേ  ജനവത്തിഭമാഗങ്ങളത്തില  മേഹമാഭൂരേത്തിപക്ഷേസം

മേതനത്തിരേരപക്ഷേമേമായത്തി ചത്തിനത്തിക്കുനവരേമാണന്.  നമ്മ്യൂനപക്ഷേങ്ങളുടടെ തമാലപ്പെരേന്യങ്ങള്
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ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണന്  പ്രവര്തത്തിക്കുകയമാണന്  രവണതന്.  അതത്തിനുപകരേസം

വര്ഗശയധ്രുവശകരേണസം സൃഷ്ടത്തികമാനുസം അതുവഴത്തി  സസംഘ്പരേത്തിവമാറത്തിടന അജണ

നടെപ്പെത്തിലമാക്കുവമാനുമുള്ള  സമാഹചരേന്യസം  സൃഷ്ടത്തിക്കുവമാന്  ശമേത്തികരുതന്.

അങ്ങടനവരുരമമാള്  അതത്തിടന  എതത്തിര്രകണതമായത്തിവരുസം.  സസംഘന്

പരേത്തിവമാറത്തിടന അജണ നമാട്ടത്തില മേമാത്രമേല, രേമാജന്യതമാടക വര്ഗശയധ്രുവശകരേണസം

സൃഷ്ടത്തിക്കുക എന്നുള്ളതമാണന്. അതത്തിനുതകുന സമേശപനവുമേമായത്തി ആരേന് വനമാലസം

അതത്തിടനതത്തിടരേ  ശകമേമായ  നത്തിലപമാടെന്  ഇടെതുപക്ഷേവുസം  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തിയസം  സസ്വശകരേത്തിക്കുസം.  അതമാണന്  ഇവത്തിടടെ  ശകമേമായത്തി

സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന്.  അതത്തിആശ്ചരേന്യകരേമേമായ  ഒരു  പരേമാമേര്ശസം  വരേത്തികയമാണന്.

ലശഗത്തിടനതത്തിടരേക്കുറത്തിച്ചന്  എടനങത്തിലസം  പറഞമാല  അതന്  മുസശസം

ജനവത്തിഭമാഗതത്തിടനതത്തിടരേയള്ള  വന്യഖന്യമാനമേമായത്തിട്ടമാണന്  ടകമാണ്ടുവരുനതന്.

ഇവത്തിടടെ  മുസശസം=മുസശസം  ലശഗന്  എടനമാരു  സമേവമാകന്യസം  സൃഷ്ടത്തികമാനുള്ള

നത്തിങ്ങളുടടെ രേമാഷശയ തമാലപ്പെരേന്യസം ഇവത്തിടടെ നടെകമാന് രപമാകുനത്തില.  മുസശമേത്തിടന

ആടക  അട്ടത്തിരപ്പെറവകമാശസം  ഇവത്തിടെടത  മുസശസം  ലശഗത്തിനല.  അതമാദന്യസം

മേനസത്തിലമാകണസം.  നമ്മുടടെ സസംസ്ഥമാനതന് പ്രമാരദശത്തികമേമായത്തി ഇരപ്പെമാള് നടെന

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിടല  വമാര്ഡുകടളമാടകടയടുതന്  പരേത്തിരശമാധത്തിച്ചമാല  അതന്
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കൃതന്യമേമായത്തി  മേനസത്തിലമാകുസം.  മുസശസം  ലശഗന്  ഒരു  രേമാഷശയ  പമാര്ട്ടത്തിയമായത്തി

നത്തിലടകമാള്ളുകയമാണന്.  ആ  രേമാഷശയ  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  സമേശപനമേമാണന്  അവര്

സസ്വശകരേത്തിച്ചുരപമാരകണതന്.  ഇതത്തില  ഇടെതുപക്ഷേസം  സസ്വശകരേത്തിച്ച

നത്തിലപമാടെത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്  ഒരു  പ്രരതന്യക  രേശതത്തിയത്തില  ചത്തിത്രശകരേണസം  വന്നു.

എനമാണന് ആ നത്തിലപമാടെന്? എടന രേമാഷശയ പ്രവര്ത നമാനുഭവതത്തില ഞങ്ങള്

മുനണത്തിയമായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നു,  നത്തിങ്ങളുസം  മുനണത്തിയമായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നു.

ഒരു  ടചറത്തിയ  പമാര്ട്ടത്തിയമുണന്,  വലത്തിയ  പമാര്ട്ടത്തിയമുണന്.  അടതലമാസം  എലമാ

മുനണത്തികകത്തുമുണന്.  ഏടതങത്തിലടമേമാരു  പമാര്ട്ടത്തി  മേടറമാരു  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ

രനതമാവന്  ഇനയമാളമാകണടമേനന്  ആജ്ഞമാപത്തിക്കുകയമാണന്,  അങ്ങടനടയമാരു

രേശതത്തിയരണമാ;  അങ്ങടനടയമാരു പതത്തിവന് ഞമാന് കണത്തിട്ടത്തില.  ഒരു പമാര്ട്ടത്തിയടടെ

രനതമാവന്  പമാടെത്തില  എന്നുപറയന  നത്തില, ഇവത്തിടടെ  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രകന്ദ്ര

രനതമാകളത്തില  ടവലടഫയര്  പമാര്ട്ടത്തിയമേമായള്ള  ബനസം  ടതറമാടണനന്

പരേസന്യമേമായത്തിതടന  പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചു.  യഥമാര്തതത്തില  ആ  പമാര്ട്ടത്തി

എനമാടണനന് നലതുരപമാടല നത്തിശ്ചയമുള്ള ഒരു പമാര്ട്ടത്തി  ഇനന്യന് യൂണത്തിയന്

മുസശസം ലശഗമാണന്.   ഇനന്യന് യൂണത്തിയന് മുസശസം ലശഗന്  എനതന്  ടവലടഫയര്

പമാര്ട്ടത്തികന്  ജനസം  ടകമാടുത  ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തിടയ  കൃതന്യമേമായത്തി
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തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയന ഒരു പമാര്ട്ടത്തിയമാണന്.  ജമേമാഅടത ഇസമാമേത്തിടയ ഒരുഘട്ടതത്തിലസം

രകരേളതത്തിടല  ഏറവുസം  കരുത്തുറ  മുസശസം  സസംഘടെനകള്  ബഹുഭൂരേത്തിപക്ഷേസം

അസംഗശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.  മേതനത്തിരേരപക്ഷേമേമായത്തി  ചത്തിനത്തിക്കുന മുസശസം  ബഹുജനങ്ങള്

എലമാകമാലത്തുസം അകറത്തിനത്തിര്തത്തിയ ഒരു വത്തിഭമാഗമേമാണന് ജമേമാഅടത ഇസമാമേത്തി.

ആ  ജമേമാഅടത   ഇസമാമേത്തിയടടെ  രനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  ഒരു  രേമാഷശയ  പമാര്ട്ടത്തി,

എന്തുടകമാണമാണന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രകന്ദ്ര  രനതമാകള്  ടവലടഫയര്

പമാര്ട്ടത്തിയമേമായള്ള ബനസം ടതറമാടണനന് പരേസന്യമേമായത്തിതടന പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചതന്?

ആ ബനടത നന്യമായശകരേത്തിച്ചുടകമാണ്ടുള്ള നത്തിലപമാടെന് പരേസന്യമേമായത്തി മുസശസം ലശഗന്

സസ്വശകരേത്തിച്ചു.  മുസശസം  ലശഗന്  യഥമാര്തതത്തില  മുസശസം  ബഹുജനങ്ങളുടടെ

തമാലപ്പെരേന്യപ്രകമാരേമേമാരണമാ  നത്തിലടകമാണതന്;  എന്തുടകമാണന്   അവര്കന്

അവരുടടെ  നയവുസം  ഞങ്ങള്കന്  ഞങ്ങളുടടെ  നയവുടമേമാടക  ഉണമാകുടമേനന്

ചത്തിലര്കന്  പറരയണത്തിവന്നു?  ഇതന്  ശരേത്തിയമായ  രേശതത്തിയത്തില  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയണസം.

എനത്തിനുരവണത്തി  അങ്ങടനയമാരു നത്തിലപമാടടെടുത്തു;  മുസശസം  ലശഗത്തിടന അജണ

ജമേമാഅടത  ഇസമാമേത്തിടയ  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിക്കുക,  അവര്കന്  ആ അജണ എങ്ങടന

ഉണമായത്തി;  പരക്ഷേ  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയത്തിലൂനത്തിനത്തിലക്കുന   ഒരു  പമാര്ട്ടത്തിയമായ

രകമാണ്ഗ്രസത്തിനന്  അതരേടമേമാരു  അജണയണമാകമാന്  പമാടുരണമാ?
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അതുടകമാണമാണന്  രകന്ദ്രരനതൃതസ്വസം  പറഞതന്  ടതറമാടണനന്.  രകന്ദ്ര

രനതൃതസ്വടതയസംകൂടെത്തി മേറത്തികടെന്നുടകമാണന് രകമാണ്ഗ്രസന് അവടരേ സസ്വശകരേത്തിക്കുന

നത്തിലപമാടെമാണന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.  മുസശസം  ലശഗത്തിടന  അജണ  രകരേളതത്തിടല

രകമാണ്ഗ്രസന്  സസ്വശകരേത്തിക്കുന  നത്തിലയമാടണടുതതന്.  പരേത്തിമേത്തിതമേമായ

രതമാതത്തിലമാടണങത്തിലസം  രകന്ദ്ര  രനതൃതസ്വതത്തിടന  നത്തിലപമാടെത്തിരനമാടടെമാപ്പെസം

നത്തിന്നുടകമാണന്  ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യടടെ  അദന്യക്ഷേനമാടണന  നത്തിലയത്തില

അരദ്ദേഹതത്തിടന  പ്രതത്തികരേണസം  വന്നു,  സസ്വമാഭമാവത്തികമേമാണതന്.   കമാരേണസം,

അരദ്ദേഹസം  രനരേടത  രകന്ദ്ര  ആഭന്യനരേ  സഹമേനത്തിയമായത്തിട്ടടെകസം

ഇരുനയമാളമാണരലമാ.  എനമാണന്  ഇവടരേനന്  കൃതന്യമേമായത്തി

ഒഇൗരദന്യമാഗത്തികമേമായത്തിതടന മേനസത്തിലമാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള ആളമാണന് അരദ്ദേഹസം.  പരക്ഷേ

ഇവത്തിടെടത  ഇടെതുപക്ഷേടതയസം  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തിടയയസം

തകര്ക്കുനതത്തിനന്  ഇതരേടമേമാരു  കൂട്ടടരേ  കത്തിട്ടുനതന്  നലതമാടണന

രേമാഷശയചത്തിന വനരപ്പെമാള് ആ കണ കമാരേന്യങ്ങള് വലത്തിയ പ്രമാധമാനന്യരതമാടടെ

എടുകമാന്  അരദ്ദേഹസം  തയമാറമായത്തിട്ടുണമാവത്തില.   എനമാലസം  രകന്ദ്ര

രനതൃതസ്വതത്തിടന  നത്തിലപമാടടെമാടക  വനരപ്പെമാള്  അലപ്പെസം  അതത്തിരനമാടടെമാപ്പെസം

നത്തിന്നുടകമാണന് പ്രതത്തികരേത്തികമാന് തയമാറമായത്തി.  മേടറലമാവരുസം ശകമേമായത്തിതടന
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ഇതത്തിനുരവണത്തി  നത്തിലടകമാണ്ടു.  അതത്തില  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രനതമാവുസം

യ.ഡത്തി.എഫന്.  കണ്വശനറുടമേമാടക  സസ്വശകരേത്തിച്ച  നത്തിലപമാടെന്  എലമാവരുസം

കണതമാണന്. 

തരദ്ദേശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞടുപ്പെന്

കഴത്തിഞരപ്പെമാള്   രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രനതൃസ്ഥമാനത്തുനത്തിനന്  ഇരദ്ദേഹടത

മേമാറണടമേനന്  ലശഗന്  പ്രഖന്യമാപത്തിച്ചതമായള്ള  വമാര്തയമാണന്  ആദന്യസം  വനതന്.

രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രനതമാവന്  ആരേമാകണടമേനന്  രകമാണ്ഗ്രസമാണന്

തശരുമേമാനത്തിക്കുനതന്.  അകമാരേന്യതത്തില  ഞങ്ങളമാരുസം  അഭത്തിപ്രമായസം  പറയമാന്

അര്ഹരേല.   എനമാലത്തിതരേടമേമാരു  അഭത്തിപ്രമായസം  വനരപ്പെമാള്  ആ

അഭത്തിപ്രമായരതമാടെമാണന്  ഞമാന്  പ്രതത്തികരേത്തിച്ചതന്.  സമാധമാരേണ  രേമാഷശയതത്തില

രകട്ടുരകള്വത്തിയത്തിലമാത  ഒരു  നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചരപ്പെമാള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ

ഞമാന് പ്രതത്തികരേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്,   അടതങ്ങടന മുസശമേത്തിടനതത്തിരേമാകുസം;  അടതങ്ങടന

മുസശസം  തമാലപ്പെരേന്യതത്തിടനതത്തിരേമാകുസം;  അടതങ്ങടന  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയത്തില

നത്തിന്നുള്ള  വന്യതത്തിചലനമേമാകുസം?  ഇടതമാന്നുസം  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയടടെ

വന്യതത്തിയമാനമേല.  

ശശ  .    എസം  .    ടക  .    മുനശര്:   സര്,  ...(ടടമേകന്  ഓഫന്)...  രകമാണ്ഗ്രസന്
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രനതമാകടള മേമാറമാടനമാന്നുസം ഞങ്ങള് പറഞത്തിട്ടത്തില.

ശശ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:   സര്,  അങ്ങടനയമാടണങത്തില  അതന്

പറഞമാല  അവത്തിടടെ  തശരുമേമായത്തിരുന്നു.  ഞമാന്  പറഞതന്

അബദമേമായത്തിടയനന് വരുമേമായത്തിരുന്നു.  എനമാല അതലരലമാ പറഞതന്?

ഞമാന്  പറഞതത്തില  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയടടെ  രനരേത്തിയ  വന്യതത്തിയമാനസം

രപമാലമേത്തില.  എലമാ രേമാഷശയപമാര്ട്ടത്തികളുസം അസംഗശകരേത്തിക്കുന ടപമാതുമേരേന്യമാദ

ഞമാന് ഓര്മത്തിപ്പെത്തിച്ചുടവരനയള്ളു.  അതത്തിടലനമാണന് ടതറന്? 

സസംവരേരണതരേ  വത്തിഭമാഗങ്ങള്കന്  പതന്  ശതമേമാനസം  സസംവരേണസം

ഏര്ടപ്പെടുത്തുന നയസം സസംസ്ഥമാന സര്കമാര് നടെപ്പെമാകത്തി.  അതത്തിടനതത്തിടരേ

ശകമേമായ  നത്തിലപമാടുമേമായത്തി  ലശഗന്  വന്നു.   നമ്മുടടെ  രേമാജന്യതന്  മുസശമേത്തിനന്

ആടക  സസംവരേണമുള്ളതന്  രകരേളതത്തിലലമാടത  മേടറവത്തിടടെയമാണന്?

രകരേളടമേമാഴത്തിടകയള്ള മേറന് സസംസ്ഥമാനങ്ങളത്തില മുസശങ്ങളത്തിടല ഒരു ടചറത്തിയ

വത്തിഭമാഗതത്തിനുമേമാത്രമേമാണന്  സസംവരേണമുള്ളതന്. സസംവരേരണതരേ

വത്തിഭമാഗതത്തിനന് പതന് ശതമേമാനസം സസംവരേണസം നലകുസം എനന് പറയരമമാള്,

സസ്വമാഭമാവത്തികമേമായസം  ഇനന്യമാ  രേമാജന്യതത്തിടല  മുസശസം  സസംവരേണമുള്ള

പ്രരദശടമേമാഴത്തിടകയള്ള  എലമാ  സ്ഥലങ്ങളത്തിലള്ള  മുസശമേത്തിനമാണത്തിതന്  ഗുണസം
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ടചയക. സമാധമാരേണനത്തിലയത്തില  ഇതത്തിടന  രകമാണ്ഗ്രസന്

എതത്തിര്രകണതല.  കമാരേണസം  ഇതന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  പ്രഖന്യമാപത്തിത

നത്തിലപമാടെമാണന്.   എനമാല  ലശഗത്തിടന  നത്തിലപമാടെത്തിരനമാടെന്  കശഴടെങ്ങുന

തരേതത്തിലള്ള  സമേശപനമേമാണന്  രകമാണ്ഗ്രസന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.   ഇതന്

ശരേത്തിയമാരണമാ?

ശശ  .    ടക  .    സത്തി  .    രജമാസഫന്:   സര്,.......  (ടടമേകന്  ഓഫന്)  ....

പറയനതന്.  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന കമാരേന്യസം രകമാണ്ഗ്രസമാണന് പറയനതന്.

ശശ  .    പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന്:  സര്,  അടത ലശഗന് ലശഗത്തിടന കമാരേന്യസം

പറയന്നു,  രകമാണ്ഗ്രസന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  കമാരേന്യസം  പറയന്നു.   പടക്ഷേ,

ലശഗന് നത്തിലപമാടെത്തിടനതത്തിടരേ രകമാണ്ഗ്രസന് ഒരു പ്രതത്തികരേണവുസം നടെതത്തിയത്തില,

ആ  ഘട്ടതത്തില   മേഇൗനസം  പമാലത്തിച്ചു.   ഇതമാണന്  വസ്തുത.  നയപരേമേമായ

പ്രശ്നമേമായതത്തിനമാല  അതലമായത്തിരുന്നു  ടചരയണത്തിയത്തിരുനതന്,  നത്തിലപമാടെത്തില

ഉറച്ചുനത്തിലകണമേമായത്തിരുന്നു.  

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  (ശശ  .    രേരമേശന്  ടചനത്തിതല  ):  സര്,

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖന്യമേനത്തി പറഞ്ഞുപറഞന് ആടെത്തിടന പട്ടത്തിയമാക്കുകയമാണന്.

രകമാണ്ഗ്രസത്തിനന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  നയമുണന്.   മുസശസം  ലശഗത്തിനന്  മുസശസം
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ലശഗത്തിടന  നയമുണന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  മേമാനത്തിടഫരസമായത്തില  പതന്

ശതമേമാനസം  സമാമതത്തിക  സസംവരേണസം  എഴുതത്തിരച്ചര്തത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.

പത്തിനമാകസമുദമായതത്തിലടപ്പെട്ട  ആളുകള്കന്  ലഭത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന

സസംവരേണതത്തില  കുറവന്  വരേരുടതനമാണന്  മുസശസം  ലശഗന്  പറഞതന്.

അലമാടത അവര് സമാമതത്തിക സസംവരേണടത എതത്തിര്ക്കുകയല ടചയ്തതന്,

അതമാണന് വസ്തുത.  മുസശസം ലശഗന് ഒരേത്തികലസം രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന ആഭന്യനരേ

കമാരേന്യങ്ങളത്തില ഇടെടപട്ടത്തിട്ടത്തില.  അരങ്ങയ്ക്കന് രവടറമാരു ലക്ഷേന്യമുണമായത്തിരുന്നു.

ആ ലക്ഷേന്യസം വച്ചന് അങ്ങന് നലകത്തിയ രപമാസമാണന്. ആ പരേത്തിപ്പെന് രകരേളതത്തില

രവവമാന്  രപമാകുനത്തിലമാടയനന്  ഞമാന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തിടയ

അറത്തിയത്തികമാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്. 

ശശ  .   പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന്: സര്,  ഞമാന് ശരേത്തിയമായ പരേത്തിപ്പെന് മേമാത്രരമേ

രവവത്തികമാറുള,   ശരേത്തിയലമാത  ഒരു  പരേത്തിപ്പുസം  രവവത്തികമാന്  ഞമാന്

ശമേത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.   മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയത്തിലൂനത്തിയ  അടുകളയത്തിലമാണന്  എടന

പരേത്തിടപ്പെലമാസം  ടവനത്തിട്ടുള്ളതന്.   മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയ്ടകതത്തിടരേ ആടരേമാടക

നത്തിനത്തിട്ടുരണമാ  അതത്തിടനലമാടമേതത്തിടരേ  ശകമേമായ  നത്തിലപമാടെന്

എലമാകമാലത്തുസം  ഞമാന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്,   ഞങ്ങള്  സസ്വശകരേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.
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ഞങ്ങളുടടെ ഒരു പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയമായത്തി ഞമാന് പറയന്നുടവരനയള.  ഇവത്തിടടെ

അരദ്ദേഹസം പറഞതുരപമാടലയമാടണങത്തില പ്രശ്നമേത്തില.  പടക്ഷേ കഠത്തിനമേമായ

എതത്തിര്പ്പെന്  ലശഗന്  ഉയര്തത്തിടകമാണ്ടുവനരപ്പെമാള്  നത്തിശബത

പമാലത്തിച്ചുടവനമാണന്  ഞമാന്  പറഞതന്,   അതന്  മേറന്നുരപമാകരുതന്.

ഭരേണഘടെന  പ്രകമാരേമേമാണന്  രകന്ദ്ര  മേനത്തിസഭയസം  സസംസ്ഥമാന

മേനത്തിസഭയടമേലമാസം  നത്തിലടകമാള്ളുനതന്.  അതുടകമാണ്ടുതടന

ഭരേണഘടെനമാപ്രകമാരേമുള്ള എലമാ അസംഗശകമാരേവുസം പദവത്തിയസം നലകുനതത്തിനന്

സസംസ്ഥമാന  സര്കമാരേത്തിനന്  ഉതരേവമാദത്തിതസ്വമുണന്.  ടപമാതുവമായ

വത്തികസനതത്തിനമായത്തി  കക്ഷേത്തി  രേമാഷശയതത്തിനതശതമേമായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുക

എനതമാണന്  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാരേത്തിടന  നത്തിലപമാടെന്.

അതത്തിടനയടെത്തിസ്ഥമാനതത്തിലള്ള  പ്രവര്തനമേമാണന്  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  വത്തികസനകമാരേന്യതത്തില  ഇഇൗടയമാരു  നയമേമാണന്

സസ്വശകരേത്തിക്കുനതന്.  എനമാല  ടഫഡറല  സസംവത്തിധമാനതത്തിനകതന്

നത്തിന്നുടകമാണന്  സസംസ്ഥമാനതത്തിടന  തമാത്പരേന്യസം  സസംരേക്ഷേത്തികമാനുസം

മേതനത്തിരേരപക്ഷേത  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  ഭരേണഘടെനമാ  മൂലന്യങ്ങള്

സസംരേക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനുസം  സസംസ്ഥമാന  സര്കമാര്  പ്രതത്തിജ്ഞമാബദമേമാണന്.
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അതത്തിനമാലമാണന്  പഇൗരേതസ്വ  രഭദഗതത്തിരപമാടലയള്ള പ്രശ്നങ്ങടള സസംസ്ഥമാന

സര്കമാര്  എതത്തിര്ക്കുന  നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചതന്.  രകരേളതത്തിടല

ജനങ്ങടളടയലമാസം  കൂട്ടത്തിരയമാജത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  മേതനത്തിരേരപക്ഷേത

ശകത്തിടപ്പെടുതത്തി  വര്ഗശയതടയ  ഒറടപ്പെടുതമാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്

സസ്വശകരേത്തിച്ചു.   കമാര്ഷത്തിക  പ്രധമാനമേമായ  ഇനന്യമാരേമാജന്യതന്  കര്ഷകടന

നടട്ടടലമാടെത്തിക്കുനതുസം  രകമാര്പ്പെരററ്റുകള്കന്  പരേവതമാനത്തി  ഒരുക്കുനതുമേമായ

നയങ്ങള്ടകതത്തിടരേ  ശകമേമായ  പ്രതത്തികരേണമേമാണന്  നമ്മുടടെ  നത്തിയമേസഭ

ടഎകകരണ്ഠന്യന അസംഗശകരേത്തിച്ചതന്.  സസംസ്ഥമാന സര്കമാരുസം ആ നത്തിലപമാടെന്

തടനയമാണന് സസ്വശകരേത്തിച്ചന് രപമാകുനതന്.  

     തത്തിരുവനനപുരേടത വത്തിമേമാനതമാവളസം സസ്വകമാരേന്യവത്കരേത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള

നയസം  രകന്ദ്ര  സര്കമാര്  സസ്വശകരേത്തിച്ചരപ്പെമാഴുസം  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ശകമേമായ

നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിച്ചുടകമാണ്ടുതടനയമാണന്  സര്കമാര്  മുരനമാട്ടുരപമായതന്.

ബത്തി.പത്തി.സത്തി.എല.  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  ടപമാതുരമേഖലമാ  സ്ഥമാപനങ്ങള്

സസ്വകമാരേന്യവത്കരേത്തിക്കുനതത്തിടനതത്തിടരേ സസംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമേനന് സസ്വശകരേത്തിച്ച

നയസം,   എച്ചന്.എല.എല.-ടന  കമാരേന്യതത്തില  നമള്  സസ്വശകരേത്തിച്ച  നയസം

ഇരപ്പെമാടഴമാരു  പ്രരതന്യക  ഘട്ടതത്തിടലത്തുകയസം  നമുകന്  അനുകൂലമേമായ
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നത്തിലപമാടെന്  വരുകയസം  ടചയ.  സസംസ്ഥമാനതത്തിടന  തമാത്പരേന്യടതയസം

ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായ  കമാഴപ്പെമാടുകടളയസം  ഹനത്തിക്കുന  ഘട്ടതത്തില

ശകമേമായ  നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിക്കുസം.   ഇകമാരേന്യതത്തില   സസംസ്ഥമാന

സര്കമാര്  ഒരു  ബുദത്തിമുട്ടുസം  ഒരു  ഘട്ടതത്തിലസം  കമാണത്തിക്കുകയത്തില.

ഇതുതടനയമാണന്  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതത്തിടന  കമാരേന്യതത്തിലസം  നമുകന്

കമാണുവമാന്  സമാധത്തിക്കുനതന്.  ആദന്യസം  ശകമേമായ  അരനസ്വഷണസം

ആവശന്യടപ്പെട്ടു.  എനമാല അരനസ്വഷണസം വഴത്തിടതറ്റുന നത്തിലയണമായരപ്പെമാള്

അതത്തിടനതത്തിടരേ  നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിക്കുകയസം  ടചയ.  നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥമാനടത  ചത്തില  പ്രശ്നങ്ങള്  രനരേടത  ഉനയത്തിക്കുകയണമായത്തി.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്  ഭമാസരേ  പരട്ടലടരേയസം

ടതമാമത്തിമേമാടരേയസം  കുറത്തിച്ചന്  പറഞ്ഞു.  ഇതന്  ആര്കമാണന്  രചരുക  എനന്

ആരലമാചത്തികണടമേനമാണന്  ഞമാന്  പറയനതന്.  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന

അവസ്ഥയമാരലമാചത്തിച്ചന്  അരദ്ദേഹസം  പറഞതമാടണനമാണന്  എനത്തികന്

രതമാന്നുനതന്.   രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  രനതൃതസ്വതത്തിരലയ്ക്കന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്

രവണടമേനമാവശന്യടപ്പെട്ടന് മുതത്തിര്ന രനതമാകള് രപമാരേത്തിനത്തിറങ്ങത്തിയതന് നമള്

കണ്ടു.   സസ്വമാതനന്യസമേരേ  കമാലടതമാടക  രകമാണ്ഗ്രസന്  അദന്യക്ഷേടന
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ടതരേടഞടുപ്പെന്  എങ്ങടനയമായത്തിരുന്നുടവനന്  ചരേത്തിത്രസം

അറത്തിയമാവുനവര്ടകലമാമേറത്തിയമാസം.  പ്രതന്യയശമാസ്ത്രങ്ങളുടടെ അടെത്തിസ്ഥമാനതത്തില

വമാശത്തിരയറത്തിയ  മേതരേങ്ങള്  നടെന  ഇടെമേമായത്തിരുന്നുവതന്.   ഹരേത്തിപുരേ

രകമാണ്ഗ്രസന്  സരമളനതത്തില  സുബമാഷന്  ചന്ദ്ര  രബമാസുസം  പട്ടമാഭത്തി

സശതമാരേമാമേയരുസം  തമത്തില  നടെന  മേതരേസം  ഇനടത  രകമാണ്ഗ്രസത്തിനന്

ആരലമാചത്തികമാന്  സമാധത്തിക്കുരമേമാ;  രകമാണ്ഗ്രസത്തില  അദന്യക്ഷേ

സ്ഥമാനരതയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞടുപ്പെന്  ഇനമാരലമാചത്തികമാന്  കഴത്തിയന

കമാരേന്യമേമാരണമാ?  ഏറവുസം  ഒടുവത്തില  ആയത്തിരേതത്തി  ടതമാള്ളമായത്തിരേതത്തി

ടതമാണ്ണൂറുകളത്തില  സശതമാറമാസം  രകസരേത്തിടയന  രനതമാവമാണന്

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിലൂടടെ  രകമാണ്ഗ്രസന്  അദന്യക്ഷേനമായതന്.  അരദ്ദേഹസം

ഏതുവഴത്തിയത്തിലമാണന്  പുറടതറത്തിയടപ്പെട്ടടതനന്  ഇരപ്പെമാള്  പറരയണതത്തില.

പരട്ടലരുസം  ടതമാമത്തിമേമാരുസം  എന  പ്രരയമാഗസം  അവത്തിടടെതടനയമാണന്

രചരുക.  അതന്  ഇരങ്ങമാടട്ടറത്തിഞന്  ആനനസം  ടകമാരള്ളടണനമാണന്

ബഹുമേമാനന്യനമായ പ്രതത്തിപക്ഷേ രനതമാവത്തിടന എനത്തികന് അറത്തിയത്തികമാനുള്ളതന്. 

പട്ടയസം  നലകുനതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചന്  രനരേടത  ബഹുമേമാനന്യനമായ  അസംഗസം

പറയകയണമായത്തി.  ഒരു പട്ടയവുസം നലകത്തിയത്തിട്ടത്തിടലടനമാടകയമാണന് പറഞതന്.
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ഇരപ്പെമാള്  തത്തിരുവനനപുരേടത  തശരേരദശ  മേതന്യടതമാഴത്തിലമാളത്തികളുടടെ  കമാരേന്യസം

മേമാത്രസം  പറയമാസം,  മേറ്റുള്ളതന്  രനരേടത  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  കളക്ടര്

വന്യകമേമാകത്തിയതമാണന്.  വത്തിഴത്തിഞസം-50,  കുളത്തൂര്-74,  കരേത്തിങ്കുളസം-26,  ആറത്തിപ്ര-

55,  (അതത്തിനുപുറടമേ  അവത്തിടടെയള്ള  പള്ളത്തികല  സ്കൂളത്തിനുസം  പട്ടയസം

നലകത്തിയത്തിട്ടുണന്)  രകമാട്ടുകമാല-3,  കഠത്തിനസംകുളസം-13,  ഇത്രയസം  എല.എ.ഒ.

നലകത്തി.  അതുരപമാടലതടന  തത്തിരുവനനപുരേസം  മുട്ടതറ,  വലത്തിയതുറ

എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില  തശരേരദശതന്  തമാമേസത്തിക്കുന  മേതന്യടതമാഴത്തിലമാളത്തികടള

പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  വശടുകള്  നത്തിര്മത്തിച്ചു  നലകുനതത്തിനന്  ഭൂമേത്തി

നലകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  അരതമാടടെമാപ്പെസംതടന  ഫമാറ്റുകള്  നത്തിര്മത്തിച്ചന്  തശരേരദശതന്

തമാമേസത്തിച്ചന്  വരുനവടരേ  പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  ഇരപ്പെമാള്  മേതന്യബനന

വകുപ്പെന്  തശരേരദശതന്  തമാമേസത്തിക്കുനവടരേ  പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനമായത്തി

'പുനര്രഗഹസം'  പദതത്തി  നലരേശതത്തിയത്തില  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തി  വരേത്തികയമാണന്.  2450

രകമാടെത്തി  രൂപ  അടെങലള്ള  പദതത്തിയമാണത്തിതന്.  തശരേരദശതന്  അമതന്

മേശററത്തിനുള്ളത്തില തമാമേസത്തിക്കുന 18869 കുടുസംബങ്ങടള സുരേക്ഷേത്തിത സ്ഥമാനങ്ങളത്തില

പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന് കുടുസംബടമേമാനത്തിനന് പതന് ലക്ഷേസം രൂപ വശതമേമാണന്

നലകുനതന്.  പുനര്രഗഹമുള്ടപ്പെടടെ  മേതന്യവകുപ്പെന്  നടെപ്പെമാക്കുന  വത്തിവത്തിധ
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പദതത്തികളത്തിലൂടടെ  ഇതുവടരേ  2321  മേതന്യടതമാഴത്തിലമാളത്തി  കുടുസംബങ്ങടള

പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്  പതന്  ലക്ഷേസം  രൂപവശതസം  ധനസഹമായസം

നലകത്തികഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  1328  കുടുസംബങ്ങടള  പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്

കഴത്തിയന  പമാര്പ്പെത്തിടെ  സമുച്ചയങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  പദതത്തിയസം

നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിവരുന്നു.  ഇതത്തില  192  ഫമാറ്റുകള്  പൂര്തശകരേത്തിച്ചന്  മുട്ടതറയത്തില

പുനരേധത്തിവസസം  ഉറപ്പെമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  അരതമാടടെമാപ്പെസംതടന  ഇഇൗ  സര്കമാര്

അധത്തികമാരേതത്തില വനരശഷസം  4768  ആദത്തിവമാസത്തികള്കന്  3869.73  ഏകര്

ഭൂമേത്തി വത്തിവത്തിധ സശമുകളത്തിലമായത്തി വത്തിതരേണസം ടചയ്തത്തിട്ടുണന്.  അതത്തില വനമാവകമാശ

നത്തിയമേപ്രകമാരേസം 1395 രപര്കന് 1796.96 ഏകര് ഭൂമേത്തിയസം 2708 രപര്കന് 1870

ഏകര് നത്തിക്ഷേത്തിപ വനഭൂമേത്തിയസം ഭൂമേത്തി വമാങ്ങല പദതത്തിയനുസരേത്തിച്ചന് 479 രപര്കന്

175 ഏകര് ഭൂമേത്തിയസം  186 രപര്കന് 27 ഏകര് റവനമ്മ്യൂ ഭൂമേത്തിയസം നലകത്തിയത്തിട്ടുണന്.

രേണന്  മേമാസതത്തിനകസം  3000  രപര്ക്കുകൂടെത്തി  2000  ഏകര്  ഭൂമേത്തി  വത്തിതരേണസം

ടചയമാനുള്ള നടെപടെത്തി പൂര്തത്തിയമായത്തി വരേത്തികയമാണന്. എല.ഡത്തി.എഫന്. സര്കമാര്

91  സശറ്റുകള്  രനടെത്തിടകമാണമാണന്  2016-ല  അധത്തികമാരേതത്തിടലതത്തിയതന്.

ഞങ്ങളുടടെ  അനുഭവതത്തില  ജനങ്ങളുടടെ  പത്തിന്തുണ  ഏറത്തിവരേത്തികയമാണന്,

ജനകശയമാടെത്തിതറ  വത്തികസത്തിക്കുന  ഒരു  മുനണത്തിയമായത്തി  എല.ഡത്തി.എഫന്.
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മേമാറുകയമാണന്.  നടെന  ഉപടതരേടഞടുപ്പുകളത്തിടലലമാസം  എല.ഡത്തി.എഫന്.-നന്

രനട്ടമുണമായതന്   സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്  അതമാണന്.  തരദ്ദേശഭരേണ

സ്ഥമാപനങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  നടെന  ടതരേടഞടുപ്പെന്  കഴത്തിഞരപ്പെമാള്  99

മേണ്ഡലങ്ങളത്തില  മുന്തൂകസം  രനടുനതത്തിനന്  എല.ഡത്തി.എഫന്-നന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.

ഇരപ്പെമാഴടത  അവസ്ഥ,  ഇഇൗ  സര്കമാര്  അധത്തികമാരേരമേലക്കുരമമാള്

മേറുപക്ഷേത്തുണമായത്തിരുന  ചത്തില  വത്തിഭമാഗങ്ങളുസം  ജനങ്ങളുസം  പൂര്ണ്ണമേമായത്തി

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതന്യമുനണത്തിയത്തിരലയ്ക്കന്  എതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു  എനതമാണന്.

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന കൂടടെ നത്തിലക്കുകയസം പത്തിനമാങ്ങുകയസം ടചയന ആളുകളത്തില

നടലമാരു  ഭമാഗസം  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതന്യ  മുനണത്തിരയമാടെന്

ആഭത്തിമുഖന്യമുള്ളവരേമായത്തി  മേമാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇഇൗ  യമാഥമാര്തന്യസം  നമാസം

കമാണണസം.  രേമാഷശയമേമായത്തി  നത്തിങ്ങളുടടെ  കമാലത്തിനന്  ചുവട്ടത്തിലള്ള  മേണ്ണന്

ഒലത്തിച്ചുരപമാകുകയമാടണന്നുള്ള  യമാഥമാര്തന്യസം  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിഞമാല  നലതന്.

ടതറമായ നയങ്ങളുടടെ ഫലമേമായത്തി  സസ്വനസം അടെത്തിതറ തകര്ന്നുരപമാകുനതത്തിനന്

ആടരേയസം  കുറടപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടന്  കമാരേന്യമേത്തില.  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  തകര്ച്ചയ്ക്കുള്ള

കമാരേണസം  അതമാടണനന്  നത്തിങ്ങള്  തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയണസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ  നയമേമാണന്

തത്തിരുതടപ്പെരടെണതന്.
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ശശ  .    ടക  .  സത്തി  .    രജമാസഫന്:  സര്,  ഇഇൗ  സഭയത്തില  ഒരു  പ്രരതന്യക

സരമളനസം രചര്നന് നടമടളലമാസം കര്ഷക സമേരേടത അനുകൂലത്തിച്ചവരേമാണന്,

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖന്യമേനത്തി  പ്രരമേയസം  പമാസമാകത്തി.  കര്ഷകസമേരേസം  അന്പതന്

ദത്തിവസമേമായത്തിട്ടുസം  ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്കുരപമാലസം  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രധമാനമേനത്തി മുന്ടടക

എടുക്കുനത്തില, അരദ്ദേഹസം ആരരേമാടുസം സസംസമാരേത്തിക്കുനത്തില. അരതപ്പെറത്തി ഒരു വമാകന്

പറയമാന് അങ്ങന് തയമാറമാകുനത്തില. പ്രരമേയസം പമാസമാകലലമാടത,  രേമാജസ്ഥമാന്,

പഞ്ചേമാബന്, ഛതശസ്ഗഡന് എനശ സസംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമേന്റുകളുടടെ മേമാതൃകയത്തില

ഒരു നത്തിയമേസം ടകമാണ്ടുവരേമാന് ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നുരണമാ? കലണര് ടഷഡമ്മ്യൂളത്തില അതന്

കമാണുനത്തില. അതുടകമാണമാണന് രചമാദത്തിക്കുനതന്. 

ശശ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  നത്തിയമേനത്തിര്മമാണ  കമാരേന്യങ്ങള്

ഗഇൗരേവമേമായത്തി  ചത്തിനത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകതടനയമാണന്.  പരക്ഷേ  ഒരു  പ്രശ്നസം

ഇരപ്പെമാള് വനത്തിട്ടുള്ളതന്,  നത്തിലവത്തിലള്ള നത്തിയമേങ്ങള് രസയത്തിലമാണന്.  നമള് ആ

നത്തിയമേതത്തിനന്  രഭദഗതത്തിയമായത്തിട്ടമാണന്  നത്തിയമേസം  ടകമാണ്ടുവരേമാന്  ആരലമാചത്തിച്ചതന്.

നത്തിയമേതത്തിടന  ഇനത്തിയള്ള  അവസ്ഥടയനമാടണനന്  രനമാകത്തിയരശഷസം  മേറന്

നടെപടെത്തികള്  സസ്വശകരേത്തികമാസം.  അകമാരേന്യതത്തിടലമാന്നുസം  നമള്  തമത്തില

ഒരേഭത്തിപ്രമായ വന്യതന്യമാസവുമേത്തില,  രേണന് കൂട്ടരുസം ഒരുരപമാടല ചത്തിനത്തിക്കുനവരേമാണന്.
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ടതറമായ നയങ്ങളുടടെ ഫലമേമായത്തി നത്തിങ്ങള് ദുര്ബലടപ്പെടുരമമാള്, അതത്തിലനത്തിന്നുസം

മേറത്തികടെകമാന്  അടലങത്തില  ആ  കുറവന്  നത്തികതമാന്  ഏടതങത്തിലസം  ഒരു

വര്ഗശയശകത്തിരയരയമാ,  അടലങത്തില എലമാതരേസം വര്ഗശയ ശകത്തികടളയസം കൂട്ടന്

പത്തിടെത്തികമാന്  ശമേത്തിക്കുനതന്  അരങ്ങയറസം  ആപത്കരേമേമായത്തിരേത്തിക്കുസം.

മേതനത്തിരേരപക്ഷേത  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തികമാന്  രേമാജന്യതത്തിടന  ഇനടത

സമാഹചരേന്യതത്തില  നത്തിങ്ങള്  തയമാറമാകണടമേനമാണന്  എനത്തികന്

അഭന്യര്തത്തികമാനുള്ളതന്.  ആ  മേതനത്തിരേരപക്ഷേ  നത്തിലപമാടെന്  ഉരപക്ഷേത്തിച്ചന്

തമാലകമാലത്തിക  ലമാഭതത്തിനുരവണത്തി  വര്ഗശയ  ശകത്തികളുമേമായത്തി  കൂട്ടുകൂടെമാന്

തയമാറമായമാല  അതുണമാക്കുനതന്  വലത്തിയ  ആപതമായത്തിരേത്തിക്കുസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ

വലത്തിയ രതമാതത്തിലള്ള രശമാഷണതത്തിനന്  അതന്  വഴത്തിവയ്ക്കുസം  എന്നുകൂടെത്തി  നത്തിങ്ങള്

തത്തിരേത്തിച്ചറത്തിയണസം.  ടതറമായ നത്തിലപമാടെന്  സസ്വശകരേത്തിക്കുന നത്തിങ്ങടള രകരേള ജനത

ചരേത്തിത്രതത്തിടന  ചവറ്റുകുട്ടയത്തിടലറത്തിയന  നത്തിലയമായത്തിരേത്തിക്കുസം  അതന്

അവസമാനടമേതത്തിക്കുക  എനതന്  മേനസത്തിലമാകണസം.  മേറന്  കൂടുതല

കമാരേന്യങ്ങളത്തിരലയ്ക്കന്  ഞമാന്  കടെക്കുനത്തില.  ഇഇൗ  നനത്തി  പ്രരമേയസം

പമാസമാകണടമേനമാണന് എനത്തികന് അഭന്യര്തത്തികമാനുള്ളതന്.

മേത്തി  .    സ്പശകര്:  “2021  ജനുവരേത്തി  8-ാം  തശയതത്തി  ഗവര്ണ്ണര്  രകരേള
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നത്തിയമേസഭമാസംഗങ്ങരളമാടെന്  ടചയ്ത  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നത്തിയമേസഭമാസംഗങ്ങള്

ഗവര്ണ്ണര്കന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന്നു”എന  ശശ.  എസന്.  ശര്മയടടെ

പ്രരമേയതത്തിനന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട അസംഗങ്ങള് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച രഭദഗതത്തികള് പ്രസന്

ടചയന്നുരണമാ?

(രഭദഗതത്തികള് ആരുസം പ്രസന് ടചയ്തത്തില.)

അനുകൂലത്തിക്കുനവര് ............

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്............

     രഭദഗതത്തികള് സഭ നത്തിരേമാകരേത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

ശശ. എസന്. ശര്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ച നനത്തി പ്രരമേയസം അസംഗശകരേത്തികണടമേന

പ്രശ്നടത, 

അനുകൂലത്തിക്കുനവര് ............

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്............

ശശ  .   ടക  .   സത്തി  .   രജമാസഫന്:  സര്, ഞമാന്  രപമാള് ആവശന്യടപ്പെടുന്നു.

 മേത്തി  .    സ്പശകര്:   ഇ-രവമാട്ടത്തിസംഗന്  സസംവത്തിധമാനതത്തിലൂടടെയമാണന്  ഇതവണ

രപമാളത്തിസംഗന് നടെത്തുനതന്.  രവമാട്ടത്തിസംഗന് ആരേസംഭത്തിക്കുനതത്തിനുമുമന് സത്തിസസം രലമാഗത്തിന്

ടചയ്തത്തിട്ടുരണമാടയനന്  ഉറപ്പുവരുതണസം.  അസംഗങ്ങടള  സഹമായത്തികമാന്
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ഉരദന്യമാഗസ്ഥടരേ നത്തിരയമാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.  രവമാട്ടത്തിസംഗത്തിനുള്ള നത്തിര്രദ്ദേശസം ലഭത്തിക്കുരമമാള്

കമമ്മ്യൂട്ടര് സശനത്തില ഒരു വത്തിന്രഡമാ ടതളത്തിയനതമാണന്.  ആദന്യസം രമേമാകന് ടയല

നടെതമാസം.  രവമാട്ടത്തിസംഗത്തിനന്  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  40  ടസകനത്തിനുള്ളത്തില  നത്തിശ്ചത്തിത

ബട്ടണ് അ മേര്തത്തി രവമാട്ടുകള് രരേഖടപ്പെടുരതണതമാണന്.

(ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട അസംഗങ്ങള് ടയല  രവമാട്ടത്തിസംഗന് രരേഖടപ്പെടുതത്തി.)

ടയല   രവമാട്ടത്തിസംഗത്തിനുരശഷസം  സഭമാസംഗങ്ങള്  തമാടഴപ്പെറയസംപ്രകമാരേസം

യഥമാര്ത രവമാട്ടന് രരേഖടപ്പെടുതത്തി.

അനുകൂലത്തിക്കുനവര്:

1. ശശ.  ടക. വത്തി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശശ. വത്തി. അബ്ദുറഹത്തിമേമാന് 

3. ശശമേതത്തി പത്തി. അയത്തിഷമാ രപമാറത്തി 

4. ടപ്രമാഫ. ടക. യ. അരുണന് 

5. ശശമേതത്തി സത്തി. ടക. ആശ 

6. ശശ. ടക. ബമാബു 

7. ശശമേതത്തി ഇ. എസന്. ബത്തിജത്തിരമേമാള് 

8. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രരശഖരേന്  
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9.ശശ. ബത്തി. ഡത്തി. രദവസത്തി 

10. ശശ. സത്തി. ദത്തിവമാകരേന് 

11. ശശ. എലരദമാ എബഹമാസം 

12. ശശമേതത്തി ഗശതമാ രഗമാപത്തി 

13. ശശ. ചത്തിറയസം രഗമാപകുമേമാര് 

14. ശശ. സത്തി. ടക. ഹരേശന്ദ്രന് 

15.  രഡമാ.  ടക. ടെത്തി. ജലശല 

16. ശശ. ടജയത്തിസംസന് മേമാതദ്യു 

17. ശശ. ജത്തി. എസന്. ജയലമാല

18. രഡമാ. എന്. ജയരേമാജന് 

19. ശശ. ഇ. പത്തി. ജയരേമാജന് 

20. ശശ. ടക. യ. ജനശഷന് കുമേമാര്

21. ശശ. രജമാണ് ടഫര്ണമാണസന്

22. ശശ. വത്തി. രജമായത്തി 

23. ശശ. ഒ. ആര്. രകളു 

24. ശശ. സത്തി. കൃഷ്ണന് 
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25. ശശ. ടക. കൃഷ്ണന്കുട്ടത്തി 

26. ശശ. ടക. കുഞത്തിരേമാമേന് 

27. ശശ. രകമാവൂര് കുഞ്ഞുരമേമാന് 

28. ശശ. വത്തി. ടക. സത്തി. മേമതന് രകമായ

29. ശശ. എസം. എസം. മേണത്തി 

30. ശശ. മേമാണത്തി സത്തി. കമാപ്പെന്

31. ശശ. മേമാതദ്യു ടെത്തി. രതമാമേസന് 

32. ശശമേതത്തി ടജ. രമേഴത്തിക്കുട്ടത്തി  അമ 

33. ശശ. എ. സത്തി. ടമേമായ്തശന് 

34. ശശ. മുഹമദന് മുഹസത്തിന്. പത്തി

35. ശശ. എസം. മുരകഷന് 

36. ശശ. മുരേളത്തി ടപരുടനലത്തി 

37. ശശ. സത്തി. ടക. നമാണു 

38. ശശ. എസം. നഇൗഷമാദന്

39. ശശ. യ. ആര്. പ്രദശപന് 

40. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമേമാര് 
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41. ശശ. വത്തി. ടക. പ്രശമാനന്

42. ശശ. ടക. ഡത്തി. പ്രരസനന് 

43. ശശമേതത്തി യ. പ്രതത്തിഭ 

44. ശശ. പുരുഷന് കടെലണത്തി 

45. ശശ. പത്തി. ടെത്തി. എ. റഹശസം 

46. ശശ. എസം. രേമാജരഗമാപമാലന്

47. ശശ. ടക. രേമാജന്

48. ശശ. എസന്. രേമാരജന്ദ്രന്

49. ശശ. ആര്. രേമാരജഷന് 

50. ശശ. റത്തി. വത്തി. രേമാരജഷന് 

51. ശശ. ടക. രേമാജു

52. ശശ. രേമാജു എബഹമാസം 

53. ശശ. ആര്. രേമാമേചന്ദ്രന്

54. ശശ. ടെത്തി. പത്തി. രേമാമേകൃഷ്ണന്

55. ശശ. മുലകരേ രേത്നമാകരേന് 

56. ടപ്രമാഫ. സത്തി. രേവശന്ദ്രനമാഥന് 
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57. ശശ. രറമാഷത്തി അഗസത്തിന്

58. ശശ. എസന്. ശര്മ  

59. ശശ. സത്തി. ടക. ശശശന്ദ്രന് 

60. ശശ. പത്തി. ടക. ശശത്തി

61. ശശ. വത്തി. ശശത്തി 

62. ശശ. ഐ. ബത്തി. സതശഷന് 

63. ശശ. ബത്തി. സതന്യന് 

64. ശശമേതത്തി ടക. ടക. സശലജ ടെശച്ചര് 

65. ശശ. എ. എന്. ഷസംസശര്  

66. ശശ. ജത്തി. സുധമാകരേന് 

67. ശശ. വത്തി. ആര്. സുനത്തില കുമേമാര് 

68. ശശ. വത്തി. എസന്. സുനത്തില കുമേമാര്

69. ശശ. കടെകസംപള്ളത്തി സുരരേന്ദ്രന് 

70. ശശ. ടക. സുരരേഷന് കുറുപ്പെന്

71. ശശ. എസം. സസ്വരേമാജന്

72. ശശ. ഇ. ടെത്തി. സടെസണ് മേമാസര്
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73. ശശ. പത്തി. തത്തിരലമാതമേന് 

74. ശശ. ഇ. ടക. വത്തിജയന്

75. ശശ. പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന്

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല ഹമേശദന്. പത്തി.

2. ശശ. പമാറകല അബ്ദുല

3. ടപ്രമാഫ. ആബത്തിദന് ഹുസസന് തങ്ങള്

4.  ശശ. റത്തി. എ. അഹമദന് കബശര് 

5. ശശ. മേഞളമാസംകുഴത്തി അലത്തി 

6.  ശശ. എ. പത്തി. അനത്തില കുമേമാര് 

7. ശശ. അനൂപന് രജകബന് 

8.     ശശ. അന്വര് സമാദതന് 

9.      ശശ. ഐ. സത്തി. ബമാലകൃഷ്ണന്

10. ശശ. വത്തി. ടെത്തി. ബലറമാസം

11. ശശ. പത്തി. ടക. ബഷശര്

12. ശശ. എലരദമാസന് പത്തി. കുനപ്പെത്തിള്ളത്തില
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13. ശശ. ടെത്തി. വത്തി. ഇബമാഹത്തിസം 

14. ശശ. ടക. സത്തി. രജമാസഫന് 

15. ശശ. സത്തി. മേമ്മൂട്ടത്തി 

16. ശശ. രമേമാന്സന് രജമാസഫന് 

17. രഡമാ. എസം. ടക. മുനശര് 

18. ശശ. എന്. എ. ടനലത്തിക്കുനന് 

19. ശശ. ഉമന് ചമാണത്തി 

20. ശശ. തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമാധമാകൃഷ്ണന് 

21. ശശ. രേരമേശന് ടചനത്തിതല

22. ശശ. രറമാജത്തി എസം. രജമാണ്

23. ശശ. ടക. എസന്. ശബരേശനമാഥന്

24. ശശ. വത്തി. പത്തി. സജശന്ദ്രന് 

25. ശശ. എന്. ഷസംസുദ്ദേശന് 

26. ശശ. ഷമാഫത്തി പറമത്തില 

27. ശശമേതത്തി ഷമാനത്തിരമേമാള് ഉസ്മമാന്

28. ശശ. വത്തി. എസന്. ശത്തിവകുമേമാര്
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29. ശശ. സണ്ണത്തി രജമാസഫന് 

30. ശശ. പത്തി. ഉസബദുള്ള

31. ശശ. എസം. ഉമര് 

32. ശശ. എസം. വത്തിന്ടസനന്

33. ശശ. ടെത്തി. ടജ. വത്തിരനമാദന്

നത്തിഷ്പക്ഷേത പമാലത്തിക്കുനവര്:  ആരുമേത്തില.

മേത്തി  .   സ്പശകര്:    അനുകൂലത്തിക്കുനവര്  -  75

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര് -  33

നത്തിഷ്പക്ഷേത പമാലത്തിക്കുനവര്  -  ആരുമേത്തില

 നനത്തിപ്രരമേയസം സഭ അസംഗശകരേത്തിച്ചത്തിരേത്തിക്കുന്നു. 

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇരപ്പെമാള്  പരേത്തിയനതുസം  നമാടള

രേമാവത്തിടല 9.00 മേണത്തികന് വശണ്ടുസം സരമളത്തിക്കുനതുമേമാണന്.

(2021  ജനുവരേത്തി  മേമാസസം  15-ാം  തശയതത്തി  ടവള്ളത്തിയമാഴ്ച്ചരേമാവത്തിടല  9.00

മേണത്തികന്  വശണ്ടുസം  സരമളത്തിക്കുനതത്തിരലയ്ക്കമായത്തി  സഭ  സവകുരനരേസം  4.57-നന്

പത്തിരേത്തിഞ്ഞു.)

*********  


