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ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തി രരേഖടപ്പെടുത്തുന
പ്രരമേയതത്തിരന്മേലുള്ള ചര്ച

ശശ  .   എസന്  .   ശര്മ  : സര്, “2021 ജനുവരേത്തി 8-ാം തശയതത്തി ഗവര്ണര് രകേരേള

നത്തിയമേസഭഭസംഗങ്ങരളഭടെന്  ടചയ്ത പ്രസസംഗതത്തിനന്  നത്തിയമേസഭഭസംഗങ്ങള് ഗവര്ണ്ണര്കന്

നനത്തി രരേഖടപ്പെടുത്തുന്നു ”എന പ്രരമേയസം ഞഭന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷസംസശര്: സര്, പ്രരമേയടത ഞഭന് പത്തിനഭങ്ങുന്നു.

ശശ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില് കുമേഭര്:  സര്,  ഞഭന് തഭടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

4. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസഭനസം  തഭടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"വത്തിരദശ രകേഭണ്സുരലേറത്തിടലേ ഉരദദഭഗസ്ഥന് ഇനദയത്തില് നടെതത്തിയ

നത്തിയമേവത്തിരുദ്ധ  പ്രവര്തനങ്ങടള  കുറത്തിചന്  വദക്തമേഭയ

അറത്തിവുണഭയത്തിടസം  മുഖദമേനത്തിയുടടെ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല്  ടസക്രടറത്തി

അകഭരേദസം സര്കഭര് ഏജന്സത്തികേടള അറത്തിയത്തികഭടത ഗുരുതരേമേഭയ

രേഭജദരദഭഹ  കുറസം  നടെതത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുനതത്തിടന  കുറത്തിചന്

പ്രസസംഗതത്തില്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."
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5. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"  സസ്വര്ണ്ണകടെതന്  രകേസത്തിടലേ  പ്രതത്തികേള്  മുഖദമേനത്തിയുടടെ

ഓഫശസത്തില്  വനത്തിടള്ളതന്  ടവളത്തിചതന്  വരേഭതത്തിരേത്തിക്കുവഭന്

ടസക്രരടറത്തിരയറത്തിടലേ  സത്തി.സത്തി.ടെത്തി.വത്തി  ദൃശദങ്ങള്  നശത്തിപ്പെത്തിചന്

കേള ഞ്ഞതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദവുസം,  രകേന്ദ്ര  അരനസ്വഷണ

ഏജന്സത്തികേള്  അതന്  ആവശദടപ്പെടത്തിടന്  ഇതുവടരേ  അതന്

നല്കേഭതത്തിരുനതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദവുസം  പ്രസസംഗതത്തില്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു." 

ശശ  .    വത്തി  .    ടെത്തി  .    ബല്റഭസം:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

6. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"മുഖദമേനത്തിയുടടെ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല്  ടസക്രടറത്തി  എന  പദവത്തിയുസം,

മുഖദനത്തിയുമേഭയുള്ള  അടുപ്പെവുസം,  സസ്വര്ണ്ണകടെതത്തിനഭയത്തി  ശത്തിവശങ്കര്

ദുരുപരയഭഗസം ടചയ്തതഭയത്തി അരനസ്വഷണതത്തില് കേടണതത്തിയതഭയത്തി

പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തില്
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പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

7. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"പ്രഭയപൂര്തത്തിയഭകേഭത   ദളത്തിതന്  സരഹഭദരേത്തിമേഭര് വഭളയഭറത്തില്       

പശഡനതത്തിനന് ഇരേയഭകുകേയുസം, ദുരൂഹ സഭഹചരേദതത്തില് മേരേത്തിക്കുകേയുസം ടചയ്ത

രകേസത്തില്, പ്രതത്തികേടള രേഭഷശയ പരേത്തിഗണനയത്തില് സസംരേകത്തിക്കുനതത്തിനഭയത്തി

രപഭലേശസന്   രകേസന്   അരനസ്വഷത്തിചതുസം, രപഭരകഭ രകേഭടെതത്തിയത്തില്

രപ്രഭസത്തികേക്യൂഷന് ഭഭഗതന് നത്തിന്നുമുണഭയതഭയത്തി പറയടപ്പെടുന  ഗുരുതരേമേഭയ

വശഴ്ചയുസം, ചൂണത്തികഭണത്തിചന് രകേസന് പുനരേരനസ്വഷണസം  നടെതണടമേനന്

ഹഹരകഭടെതത്തി വത്തിധത്തിച കേഭരേദസം പ്രസസംഗതത്തില്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    ഐ  .    സത്തി  .    ബഭലേകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞഭന് തഭടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

8. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"സമൂഹതത്തിടലേ  പഭര്ശസ്വവല്കരേത്തികടപ്പെടവടരേ

സഹഭയത്തിക്കുനതത്തിനഭയത്തി ജനസഭനസ്വന ഫണന് എന രപരേത്തില് ഒരു
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പദ്ധതത്തി പ്രഖദഭപത്തിചന്  3.40  ലേകസം ആളുകേളത്തില് നത്തിന്നുസം അരപക

സസ്വശകേരേത്തിചന്  മൂനന് വര്ഷസം കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടസം ഒരേഭള്കന് രപഭലുസം പ്രസ്തുത

പദ്ധതത്തി  പ്രകേഭരേസം  ആനുകൂലേദസം  അനുവദത്തികഭതതഭയത്തി

പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്   പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു. "

9. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"ടസക്രരടറത്തിരയറത്തിടലേ  രപ്രഭരടഭരകഭള്  വത്തിഭഭഗതത്തിലുണഭയ  

തശപത്തിടെത്തിതസം  രഷഭര്ടന്  സര്കേക്യൂടന്  മൂലേമേല്ല  എനന്  കേടണതത്തിയ  

രഫഭറന്സത്തികേന്  വത്തിഭഭഗതത്തിടലേ  ഉരദദഭഗസ്ഥടരേ  രപഭലേശസന്  ഐ.ജത്തി  

ഭശഷണത്തിടപ്പെടുതത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുനതുസം  രകേസന്  അടത്തിമേറത്തിക്കുവഭന്  

ശമേസം  നടെത്തുനതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദവുസം  പ്രസസംഗതത്തില്   

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു"

ശശ  .   ടകേ  .   എസന്  .   ശബരേശനഭഥന്: സര്, ഞഭന് തഭടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.
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12. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"  സസംസ്ഥഭന  സര്കഭരേത്തിനന്  കേശഴെത്തിലുള്ള  ടപഭതുരമേഖലേ

സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിലുസം  രബഭര്ഡുകേളത്തിലുസം  കേരേഭര്/ദത്തിവസ

രവതനഭടെത്തിസ്ഥഭനതത്തില്  നത്തിയമേത്തിതരേഭയത്തിടള്ള  ജശവനകഭടരേ

സുപ്രശസംരകേഭടെതത്തി  വത്തിധത്തിയുടടെ  അന:സ്സതകന്  വത്തിരുദ്ധമേഭയത്തി

സ്ഥത്തിരേടപ്പെടുത്തുനതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  നടെപടെത്തിടയ  കുറത്തിചന്

പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

13. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"രപഭലേശസത്തിടന്റെ  ക്രൂരേമേഭയ  അനഭസ്ഥയുസം,  പകപഭതപരേമേഭയ

ഇടെടപടെലുസം  മൂലേസം  ടനയഭറത്തിന്കേരേയത്തില്  ഒരു  കുടുസംബതത്തിടലേ

അച്ഛനുസം,  അമയുസം  ദഭരുണമേഭയത്തി  മേരേത്തികഭനത്തിടെയഭയതുസം,  രേണന്

കുടത്തികേള്  അനഭഥരേഭയതുമേഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം

പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു. "

ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്: സര്, ഞഭന് തഭടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള് 

       അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.
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14. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"ഗവര്ണറുടടെ  അസംഗശകേഭരേസം  വഭങ്ങത്തിചന്  നത്തിയമേസഭയത്തില്

സമേര്പ്പെത്തിക്കുനതന്  വടരേ  വളടരേ  രേഹസദമേഭയത്തി  സൂകത്തിരകണ

സത്തി.ആന്റെന്എ.ജത്തിയുടടെ ഹഫനഭന്സന് അകക്കൗണന്സത്തിടലേ കേഭരേദങ്ങള്

പത്രസരമളനസം  വത്തിളത്തിചന്  പരേസദടപ്പെടുതത്തി  സതദപ്രതത്തിജഭ

ലേസംഘനവുസം,  നത്തിയമേലേസംഘനവുസം  നടെതത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന

ധനകേഭരേദ  മേനത്തിയുടടെ  നടെപടെത്തി  സസംബനത്തിചന്  പ്രസസംഗതത്തില്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു. "

15. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"തത്തിരുവനന്തുപുരേസം വഞത്തിയൂര് സബന് ട്രഷറത്തി അകക്കൗണന്റെന്  2.5  രകേഭടെത്തി രൂപ 

തടത്തിടയടുത  സസംഭവതത്തില്  90  ദത്തിവസതത്തിനുള്ളത്തില്  അരനസ്വഷണസം  

പൂര്തത്തിയഭകത്തി  കുറപത്രസം  സമേര്പ്പെത്തികഭതതത്തിനഭല്  പ്രതത്തികന്  ജഭമേദസം  

ലേഭത്തിചതഭയത്തി പറയടപ്പെടുന കേഭരേദസം പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു."



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

7

ശശ  .    സണ്ണത്തി  രജഭസഫന്:   സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

21. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസഭനസം  തഭടഴെപ്പെറയുനതന്
കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

  

"രഡഭളര്  കേടെതത്തില്  സസംസ്ഥഭനടത  ഭരേണഘടെനഭ  സ്ഥഭനസം

വഹത്തിക്കുന ഒരു വദക്തത്തി  ഉള്ടപ്പെടത്തിടടണനന്  രകേഭടെതത്തി

പരേഭമേര്ശത്തിചതഭയത്തി പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

 22.  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസഭനസം  തഭടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

          "സസംസ്ഥഭനതന്  രേഭഷശയ  ടകേഭലേപഭതകേങ്ങള്  വര്ദ്ധത്തിചന്

വരുനതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു. 

ശശ  .    അന്വര്  സഭദതന്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

23. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"ശശ.  ടകേ.  എസം.  മേഭണത്തിടകതത്തിടരേ ഉനയത്തിച ബഭര് രകേഭഴെ രകേസന്

ഒതുകത്തി  തശര്തതന്  മുഖദമേനത്തിയഭടണനന്  ഒരു  ബഭര്  മുതലേഭളത്തി

നടെതത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  ടവളത്തിടപ്പെടുതലേത്തിടന്റെ

അടെത്തിസ്ഥഭനതത്തില്  മുഖദമേനത്തിടകതത്തിടരേ  അരനസ്വഷണസം

നടെതഭത  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു.”

24. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"കേരേത്തിനത്തിയമേങ്ങളത്തിലൂടടെ  ജശവനകഭരുടടെ    ശമ്പളസം  

പത്തിടെത്തിടചടുടതന്നുസം  ലേശവന്  സറണര്  ആനുകൂലേദസം  നത്തിരഷധത്തിടചന്നുസം  

ടമേഡത്തിടസപന്  പദ്ധതത്തി  അടത്തിമേറത്തിടചന്നുസം  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദങ്ങള്  

പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

ശശ  .    എല്രദഭസന്  പത്തി  .    കുനപ്പെത്തിള്ളത്തില്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന

രഭദഗതത്തികേള് അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.
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27. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"രകേഭവത്തിഡുമേഭയത്തി ബനടപ്പെടന് വത്തിതരേണസം ടചയ്ത സക്കൗജനദ കേത്തിറത്തിടലേ

സഭധനങ്ങളത്തില്  പലേതുസം  ഗുണനത്തിലേവഭരേസം  ഇല്ലഭതതുസം,

ഭകദരയഭഗദമേല്ലഭതതുമേഭയത്തിരുന്നുടവനന്  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം

പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

28. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"സസംസ്ഥഭനതന് രകേഭവത്തിഡന് വദഭപനസം അതത്തിരൂകമേഭകുകേയുസം,  ടടെസന്

രപഭസത്തിറത്തിവത്തിറത്തി  നത്തിരേക്കുസം,  രരേഭഗത്തികേളുടടെ  എണ്ണവുസം  ഏറവുസം  കൂടുതലുള്ള

സസംസ്ഥഭനമേഭയത്തി  രകേരേളസം  മേഭറത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

 ശശ  .    അനത്തില്  അകരേ:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

29. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
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"മുഖദമേനത്തിയുടടെ പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല് ടസക്രടറത്തി വന് രകേഭഴെകന് രവണത്തി

ഹലേഫന്  മേത്തിഷന്,  ടകേ.രഫഭണ്,  ടകേഭചത്തി  സഭര്ടന്  സത്തിറത്തി  എനശ

പദ്ധതത്തികേളുടടെ വത്തിവരേങ്ങള് സസ്വര്ണ്ണകടെതന് രകേസത്തിടലേ പ്രതത്തി സസ്വപ

സുരരേഷത്തിനന്  രചഭര്തത്തി  നല്കേത്തിടയനന്  രകേന്ദ്ര  അരനസ്വഷണ

ഏജന്സത്തികേള്  കേടണതത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം

പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

30. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

 "ടപഭതുവത്തിദദഭഭദഭസ  സസംരേകണ  യജതത്തിടന്റെ  ഭഭഗമേഭയത്തി  

സ്കൂളുകേളത്തില്  സമേഗ്രമേഭയ  മേഭറസം  ടകേഭണ്ടുവരുടമേന  പ്രഖദഭപനതത്തിടന്റെ  

അടെത്തിസ്ഥഭനതത്തില് നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുന പദ്ധതത്തിയത്തില് വത്തിദദഭഭദഭസ മേനത്തിയുടടെ  

നത്തിരയഭജകേ  മേണ്ഡലേമേഭയ പുതുകഭടെന്  ടചമ്പൂചത്തിറ        സ്കൂളത്തില്  കേത്തിഫ്ബത്തി

സഹഭയരതഭടടെ നടെത്തുന പദ്ധതത്തിയത്തില് വന് അഴെത്തിമേതത്തിയുസം, ക്രമേരകടുസം  

നടെനതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്  

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”  

ശശ  .    രറഭജത്തി  എസം  .    രജഭണ്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

33. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"സസംസ്ഥഭന സര്കഭര് ജശവനകഭരുടടെ  2019  ജനുവരേത്തി  മുതലുള്ള

കഭമേബത  കുടെത്തിശത്തികേ  മുടെകസം  വരുതത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന

കേഭരേദസം പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

34. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"പ്രളയ  ഫണന്  രപഭലുസം  ട്രഷറത്തിയത്തില്  നത്തിന്നുസം  തടത്തിടയടുത  

പ്രതത്തികേള്കന്  രേഭഷശയ  പരേത്തിഗണനയത്തില്  സസംരേകണസം  നല്കേത്തിയതഭയത്തി  

പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്  

രഖദത്തിക്കുന്നു.” 

ശശമേതത്തി ഷഭനത്തിരമേഭള് ഉസഭന്:  സര്,  ഞഭന് തഭടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

35. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
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വഭളയഭര്  രകേസന്  അരനസ്വഷണസം  അടത്തിമേറത്തിച  രപഭലേശസന്

ഉരദദഭഗസ്ഥനന്  പ്രരമേഭഷന്  നല്കേത്തി  സസംരേകത്തിചതഭയത്തി

പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു.

36. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"സസംസ്ഥഭനതന്  സശകേള്ക്കുസം,  കുടത്തികേള്ക്കുസം  എതത്തിരേഭയ

അതത്തിക്രമേങ്ങള്  നഭള്കന്  നഭള്  വര്ദ്ധത്തിചന്  വരുനതഭയുസം  അതന്

തടെയുവഭന് സര്കഭര് പരേഭജയടപ്പെടതഭയുസം  പറയടപ്പെടുന കേഭരേദസം

പ്രസസംഗതത്തില് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

ശശ  .    എസം  .    വത്തിന്ടസന്റെന്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

39. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"തശരേരദശ  രമേഖലേയഭയത്തി  2000  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  പഭരകജന്

ഓഖത്തികന്  രശഷസം  പ്രഖദഭപത്തിചതന്  ഇരപ്പെഭഴസം  പ്രഖദഭപനസം

മേഭത്രമേഭടണനന്  പറയടപ്പെടുന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്
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പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

40. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"മുന്  സര്കഭരേത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്  ആരേസംഭത്തിച  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം  തുറമുഖ

പദ്ധതത്തി  പൂര്തത്തിയഭക്കുവഭനുള്ള സമേയപരേത്തിധത്തി  അവസഭനത്തിചന്  ഒരു

വര്ഷസം  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടസം  അതന്  എനന്  പൂര്തത്തിയഭക്കുവഭന്

സഭധത്തിക്കുടമേന  കേഭരേദസം  പ്രസസംഗതത്തില്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു.” 

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

44. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല്,  സസംസ്ഥഭനതന്  ദുരേഭത്തിമേഭനടകഭലേകേള്  റത്തിരപ്പെഭര്ടന്

ടചയ്തത്തിടള്ളതഭയത്തി പറയടപ്പെടുന പശഭതലേതത്തില് കേടുത ശത്തിക

ഉറപ്പെഭക്കുനതത്തിനന്  നത്തിയമേ  നത്തിര്മഭണസം  ആവശദമേഭടണന

പരേഭമേര്ശസം ഉള്ടപ്പെടുതഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

51. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
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"എനഭല്,  മുസശസം,  പത്തിരനഭക,  ദളത്തിതന്  വത്തിഭഭഗതത്തില്ടപ്പെടവര്കന്

സര്കഭര്  സര്വശസത്തിലുസം,  ടപഭതുരമേഖലേഭ  സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിലുസം

മേതത്തിയഭയ  പ്രഭതത്തിനത്തിധദസം  ലേഭത്തിചത്തിടരണഭ  എന്നു

പരേത്തിരശഭധത്തിക്കുനതത്തിനന്  ജശവനകഭരുടടെ  ജഭതത്തി  തത്തിരേത്തിച്ചുള്ള പടത്തികേ

പ്രസത്തിദ്ധശകേരേത്തിക്കുനതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്

രഖദത്തിക്കുന്നു"

53. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല്,  മേലേബഭര്  രമേഖലേയത്തില്  പുതത്തിയ  വത്തിരനഭദസഞഭരേ
പദ്ധതത്തികേള്  ആരേസംഭത്തിക്കുന   കേഭരേദസം  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്
രഖദത്തിക്കുന്നു."

63. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല്,  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടസക്രരടറത്തിയറസം  പരേത്തിസരേവുസം

ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  സ്ഥലേങ്ങളത്തില്  ആക്രമേണ  സസ്വഭഭവമുള്ള  ടതരുവു

നഭയളുടടെ എണ്ണസം വര്ദ്ധത്തിച്ചു വരുനതന് തടെഞ്ഞന് സഭധഭരേണകഭരുടടെ

ജശവത്തിത  സുരേക  ഉറപ്പെഭക്കുന  വത്തിഷയസം  പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില്
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രഖദത്തിക്കുന്നു. "

ശശ  .    ടകേ  .    എന്  .    എ ഖഭദര്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

45. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല് സര്കഭര് ജശവനകഭര്ക്കുസം ടപന്ഷന്കേഭര്ക്കുസം സമേഗ്ര

ഇന്ഷസ്വറന്സന്  പദ്ധതത്തി  ആരേസംഭത്തിക്കുനതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

61. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല്,  രകേഭവത്തിഡന്  പ്രതത്തിരരേഭധതത്തിനഭയത്തി  സത്തിസംഗ്ളര്  എന

അരമേരേത്തികന് കേമ്പനത്തിയുമേഭയത്തി ചടങ്ങളുസം നത്തിയമേങ്ങളുസം പഭലേത്തികഭടത

കേരേഭര്  ഉണഭകത്തിയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുനതുസം  ഇതു  സസംബനത്തിചന്

അരനസ്വഷത്തിച  മേഭധവന്  നമ്പദഭര്  കേമശഷന്  റത്തിരപ്പെഭര്ടന്

പ്രസത്തിദ്ധശകേരേത്തികഭതതുസം പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലത്തിക്കുനന്:  സര്,  ഞഭന് തഭടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

46. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസഭനസം  തഭടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല്, കേടുത സഭമ്പതത്തികേ ടഞരുകതത്തിലുസം ഭരേണപരേത്തിഷഭരേ

കേമശഷന് പ്രവര്തനതത്തിനന് സര്കഭര് ഖജനഭവത്തില് നത്തിന്നുസം വന്

തുകേ  ടചലേവഴെത്തിക്കുനതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുനതുസം  ടെത്തി  റത്തിരപ്പെഭര്ടത്തിടന

സസംബനത്തിചന് പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തിലുസം രഖദത്തിക്കുന്നു."

62. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസഭനസം തഭടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

"എനഭല്,  വത്തികേസനതത്തില് ഏടറ പത്തിരനഭകസം നത്തില്ക്കുനതഭയത്തി

പറയടപ്പെടുന കേഭസര്രകേഭ ടെന് ജത്തില്ലയുടടെ സമേഗ്ര വത്തികേസനതത്തിനുള്ള

പദ്ധതത്തികേള്  ആവത്തിഷരേത്തിക്കുനതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്

പരേഭമേര്ശത്തികഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

രഡഭ  .    എസം  .    ടകേ  .    മുനശര്:  സര്,  ഞഭന്  തഭടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

70. നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസഭനസം  തഭടഴെപ്പെറയുനതന്  കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
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"എനഭല്,  സസംസ്ഥഭനതന്  വദഭപകേമേഭയ  പകത്തിപ്പെനത്തി  മൂലേസം

കേര്ഷകേര്ക്കുണഭയതഭയത്തി  പറയടപ്പെടുന  നഷസം  നത്തികേത്തുനതത്തിനുസം

പ്രതത്തിരരേഭധ  നടെപടെത്തി  സസ്വശകേരേത്തിക്കുനതത്തിനുസം  ഉള്ള  നത്തിര്രദശങ്ങള്

പ്രസസംഗതത്തില് ഉള്ടപ്പെടുതഭതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

ശശ  .    എസന്  .    ശര്മ:  സര്,  ഒരു  രേഭജദതത്തിടലേ  സര്കഭരേത്തിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏറവുസം  കൂടുതല്  ജനങ്ങള്കന്  രനരേത്തിട

അനുഭവരവദദമേഭകുരമ്പഭഴെഭണന് ആ സര്കഭരേത്തിനന് അടെത്തിതറ വത്തിപൂലേശകേരേത്തിക്കുനതുസം

ജനവത്തിശസ്വഭസസം  ആര്ജത്തിക്കുനതുസം.  രകേരേളതത്തിടലേ  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  അടെത്തിതറ  വത്തിപൂലേശകേരേത്തിക്കുകേയുസം  ജനവത്തിശസ്വഭസമേര്ജത്തിക്കുകേയുസം

ടചയ്ത  ഈ  സവത്തിരശഷ  സഭഹചരേദതത്തിലേഭണന്  ആദരേണശയനഭയ  ഗവര്ണര്

നടെതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന  ഈ  നയപ്രഖദഭപനസം  ഭഭവത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ദത്തിശഭരബഭധസം

നല്കുന ഒനഭയത്തി കേണകഭകഭസം.  മേതനത്തിരേരപകതയുടടെയുസം രകമേതത്തിടന്റെയുസം

വത്തികേസനതത്തിടന്റെയുസം  ഒരു  പചത്തുരുതഭയത്തി  ടതളത്തിഞ്ഞന്  നത്തില്ക്കുകേയഭണന്

രകേരേളതത്തിടലേ  പത്തിണറഭയത്തി  സര്കഭര്.  ജനഹൃദയങ്ങളത്തില്  ആണത്തിറങ്ങത്തിയ  ഇക്കൗ

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  യഭഥഭസ്ഥത്തിതത്തികേനഭയ  സഖഭവന്  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയടന
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പത്തിടെത്തിച്ചുടകേടഭന്  വര്ഗശയ  ശക്തത്തികേളുമേഭയത്തി  കൂടകൂടെത്തിയത്തിടസം  പ്രതത്തിപകരമേ

നത്തിങ്ങള്കതഭയത്തില്ല എനതഭണന് ഇക്കൗ രകേരേള നഭടെത്തിടന്റെ മേലേയഭളത്തികേളുടടെ സുഹൃദസം.

കേഴെത്തിഞ്ഞ  നഭലേരേവര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില്  അഭൂതപൂര്വമേഭയ  രേശതത്തിയത്തില്

പ്രകൃതത്തിദുരേനങ്ങളുസം  പകേര്ചവദഭധത്തികേളുസം  സസംസ്ഥഭനതത്തിനന്  രനരേത്തിരടെണത്തി

വടനങ്കത്തിലുസം  അതരേസം  പ്രതത്തിസനത്തികേടളല്ലഭസം  അഭയസ്ഥഭനമേഭയുസം  രേകഭ

സരങ്കതമേഭയുസം ഒരു സര്കഭരുസം അതത്തിടന്റെ അമേരേകഭരേനഭയ സഖഭവന് പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയനുസം  നത്തിലേടകേഭണതന്  രകേരേളജനത  ഒനടെങ്കസം

ആത്മവത്തിശസ്വഭസരതഭടുകൂടെത്തിയഭണന്  കേണകഭക്കുനതന്.  അനനന്  ഉണഭകുന

പ്രശ്നങ്ങരളഭടെന് വത്തിരശഷത്തിച്ചുസം ടകേഭരറഭണയുടടെ പശഭതലേതത്തില് ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തി  ടടദനസംദത്തിനസം  നടെതത്തിയ  സസംരയഭജത്തിതമേഭയ  ഇടെടപടെലുസം  വഭര്തഭ

സരമളനങ്ങളുസം  ജനങ്ങള്കന്  നല്കേത്തിയ  ആത്മവത്തിശസ്വഭസവുസം  കേരുത്തുസം

അസ്ഥത്തിരേടപ്പെടുത്തുവഭനുസം  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തിടയയുസം  സസംസ്ഥഭന

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനയുസം ഇകേഴത്തി കേഭണത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി അപവഭദ പ്രചരേണങ്ങള്

ചത്തിലേ മേഭധദമേ സുഹൃത്തുകളുടടെ സഹഭയരതഭടുകൂടെത്തി രബഭധപൂര്വമേഭയത്തി ടകേടഴെത്തിചന്

വത്തിടത്തിടസം പ്രതത്തിപകസം ഉനയത്തിച, മേഭധദമേരലേഭകേസം പടെച്ചുണഭകത്തിടകഭണ്ടുവന എല്ലഭ
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അപവഭദ പ്രചരേണങ്ങള്ക്കുസം A ടതഭടന് Z വടരേയുള്ള ജനഭധത്തിപതദ രകേഭടെതത്തിയുടടെ

വത്തിധത്തിയഭയത്തിരുന്നു  തരദശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  ജനവത്തിധത്തി.

എല്ലഭതത്തിനുസം  ഒറവഭചകേതത്തില്  സര്വതലേ  സ്പര്ശത്തിയഭയ  മേറുപടെത്തിയഭയത്തിരുന്നു

അതന്.  വത്തികേസനവത്തിരരേഭധത്തികേളുസം  വര്ഗശയവഭദത്തികേളുസം  ഇതത്തില്നത്തിനന്  പഭഠസം

ഉള്ടകഭള്ളുടമേനന്  ഞങ്ങള്  കേരുതുന്നു.   മൂന്നുനഭലേന്  മേഭസസം  മുന്പന്  നത്തിയമേസഭ

സരമളത്തിചന്  പത്തിരേത്തിയുരമ്പഭള്  ഇവത്തിടടെ  നടെന  ഏറവുസം  പ്രധഭനടപ്പെട  ഡത്തിരബറന്

തരദശസ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയന്  നടെക്കുന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടനക്കുറത്തിചഭയത്തിരുന്നു.

പഭര്ലേടമേന്റെത്തിരലേയന്  നടെന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിരലേതുരപഭടലേ

തരദശസ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയന്  നടെക്കുന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്   ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയടന്റെ സര്കഭരേത്തിടനതത്തിടരേ രകേരേളതത്തില് യു.ഡത്തി.എഫന്. മുന്ടടകേ രനടുടമേനന്

ശശ.  പത്തി.  ടെത്തി.  രതഭമേസത്തിടനരപ്പെഭടലേ  നത്തിരേവധത്തി  ആളുകേള്  ടവല്ലുവത്തിളത്തി

ഉയര്ത്തുകേയുണഭയത്തി.   ആ  ടവല്ലുവത്തിളത്തി  രകേരേളതത്തിടലേ  ജനങ്ങള്  ഏടറടുത്തു.

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ചരേത്തിത്രതത്തില്  സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  വത്തിജയമേഭണന്

തരദശസ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ

പ്രസ്ഥഭനസം  ടടകേവരേത്തിചതന്.  2020-ല്  രകേരേളതത്തിലേഭടകേയുള്ള  941
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ഗ്രഭമേപഞഭയത്തുകേളത്തില്  577  ഗ്രഭമേപഞഭയത്തുകേളത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്

ഭൂരേത്തിപകസം രനടെഭന് സഭധത്തിച്ചു.  യു.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  337  ഗ്രഭമേപഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  15  ഗ്രഭമേപഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം  മേഭത്രമേഭണന്  ഭൂരേത്തിപകസം  രനടെഭന്

കേഴെത്തിഞ്ഞതന്.   ആടകേയുള്ള  152  രബഭകന്  പഞഭയത്തുകേളത്തില്  109  രബഭകന്

പഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം എല്.ഡത്തി.എഫന്. വത്തിജയസം രനടെത്തി.  യു.ഡത്തി.എഫന്. 41 രബഭകന്

പഞഭയത്തുകേളത്തില്  വത്തിജയസം  രനടെത്തിയരപ്പെഭള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  ഒരു  രബഭകന്

പഞഭയതത്തില്രപ്പെഭലുസം  വത്തിജയസം  രനടെഭന്  സഭധത്തിചത്തില്ല.   ആടകേയുള്ള  14

ജത്തില്ലഭപഞഭയത്തുകേളത്തില് 11 എണ്ണതത്തിലുസം വത്തിജയത്തിചതന് എല്.ഡത്തി.എഫന്. ആണന്.

2  ജത്തില്ലഭപഞഭയത്തുകേളത്തില് മേഭത്രമേഭണന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  വത്തിജയത്തിചതന്.   വയനഭടെന്

ജത്തില്ലഭപഞഭയതത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നുസം യു.ഡത്തി.എഫന്.-നുസം തുലേദ സശറകേളഭണന്

ലേഭത്തിചതന്.   ആടകേയുള്ള  86  മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തികേളത്തില്  43  എണ്ണതത്തില്

എല്.ഡത്തി.എഫസം  41  എണ്ണതത്തില്  യു.ഡത്തി.എഫമേഭണന്  വത്തിജയത്തിചതന്.   2

മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തികേള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  ലേഭത്തിച്ചു.   ആടകേയുള്ള  6

രകേഭര്പ്പെരറഷനുകേളത്തില് 5 എണ്ണസം എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നുസം ഒടരേണ്ണസം    യു.ഡത്തി.എഫന്.-

നുസം  ലേഭത്തിച്ചു.   തലേസ്ഥഭനമേഭയ  തത്തിരുവനനപുരേതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  വത്തിജയസം
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ഉറപ്പെത്തിക്കുകേയുസം ഇനദയത്തിലേഭടകേ ശദ്ധ രനടുടമേനന് പ്രഖദഭപത്തിക്കുകേയുസം ടചയ്തതത്തിനന്

'ഒരുടവടെത്തികന് രേണന് പകത്തി' എന രേശതത്തിയത്തിലുള്ള കേനത മേറുപടെത്തി നല്കേത്തിടകഭണന്

തത്തിരുവനനപുരേസം രകേഭര്പ്പെരറഷനത്തിലുസം എല്.ഡത്തി.എഫന്. വത്തിജയസം രനടുകേയുണഭയത്തി.

ഇക്കൗ  വസ്തുതകേള്  നല്കുന  ഒരു  പഭഠമുണന്.   രകേരേളതത്തിടന്റെ  ഇതതഃപരേദനമുള്ള

ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഒരു  പ്രരതദകേതയുണന്,   ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  കേഴെത്തിഞ്ഞഭല്  അതത്തിടന്റെ

ഫലേസം  നത്തിലേവത്തിലുള്ള  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  എതത്തിരേഭയത്തിരേത്തിക്കുസം.   2010-ല്  ശശ.  വത്തി.

എസന്.  അച്ചുതഭനനടന്റെ രനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള ഗവണ്ടമേന്റെഭയത്തിരുന്നു ഭരേത്തിചത്തിരുനതന്.

അനന് നടെന ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  ഫലേസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ടനഗറശവഭയത്തിരുന്നു.

2005-ലുസം  2015 -ലുസം  ഭരേണസം  യു.ഡത്തി.എഫന്.-നഭയത്തിരുന്നു.   അരപ്പെഭള്  നടെന

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടലേ  ഫലേസം  യു.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ടനഗറശവഭയത്തിരുന്നു.

ആയത്തിരേതത്തിടതഭള്ളഭയത്തിരേതത്തി  എണ്പതുകേള്ക്കുരശഷമുള്ള  മൂനന്

പതത്തിറഭണ്ടുകേഭലേടത  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  ചരേത്തിത്രതത്തിടന്റെ  നഭള്വഴെത്തികേള്  വചന്

രനഭകത്തിയഭല്,  2020-ല്  നടെന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന്റെ  ഫലേസം   ശശ.പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയടന്റെ  രനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  എല്.ഡത്തി.എഫന്.   ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനതത്തിരേഭയത്തിടള്ള

വത്തിധത്തിയഭയത്തിരേത്തിക്കുടമേനന്  ടവല്ലുവത്തിളത്തി  ഉയര്ത്തുകേയുണഭയത്തി.   ആ  ടവല്ലുവത്തിളത്തി
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രകേരേളതത്തിടലേ ജനങ്ങള് ഗ്രഭമേ -നഗരേ വദതദഭസമേത്തില്ലഭടത  ഏടറടുത്തു.    മുന്പന്

നടെന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകേളത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.നന്  ഗ്രഭമേങ്ങളത്തിലേഭണന്  രമേല്ടടക

ലേഭത്തികഭറുള്ളതന്.  മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തികേളത്തിലുസം രകേഭര്പ്പെരറഷനുകേളത്തിലുസം യു.ഡത്തി.എഫന്.-

നഭണന്   മുന്തൂകസം  ലേഭത്തികഭറുള്ളതന്.  ഇടെതരേകഭരുടടെ  ഇടെയത്തില്  സസ്വഭധശനസം

കുറവഭയത്തിരേത്തിക്കുസം.  എനഭലേത്തിരപ്പെഭള് എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  രകേഭര്പ്പെരറഷനുകേളത്തിലുസം

ജത്തില്ലഭ  പഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം  നഗരേസഭകേളത്തിലുസം   രബഭകന്  പഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം

ഗ്രഭമേപഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം  ഭൂരേത്തിപകസം  ലേഭത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയടന്റെ  രനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  സര്കഭരേത്തിടന്റെ  സന്തുലേത്തിതമേഭയ  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  ലേഭത്തിച  ചരേത്തിത്രപരേമേഭയ  വത്തിജയസം  നല്കുനടതഭരു

സൂചനയഭണന്.  നടെകഭന് രപഭകുന നത്തിയമേസഭഭ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് ഇടെതുപക

ജനഭധത്തിപതദ പ്രസ്ഥഭനസം        ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയടന്റെ രനതൃതസ്വതത്തില്

ചരേത്തിത്രവത്തിജയസം  രനടെത്തി  രകേരേളതത്തില്  തുടെര്ഭരേണസം  ഉറപ്പെഭക്കുടമേന  കേഭരേദസം

നത്തിസ്സസംശയസം പറയുവഭന് സഭധത്തിക്കുസം.  ആ നത്തിലേയത്തിരലേയ്ക്കുള്ള വത്തിധത്തിടയഴതഭണന്

രകേരേളതത്തിലുണഭയതന്. 

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വരുന  സമേയതന്
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മുരനഭടവചത്തിരുന പ്രകേടെന പത്രത്തികേയത്തില്  600  കേഭരേദങ്ങളഭണന് പറഞ്ഞത്തിരുനതന്.

അതത്തില്  573  കേഭരേദങ്ങളുസം നടെപ്പെഭകത്തി.   അടതഭരു സര്വകേഭലേ റത്തികഭര്ഡഭണന്.

ഇനദയത്തിരലേടതങ്കത്തിലുടമേഭരു  സസംസ്ഥഭനടത  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിരനഭ  രകേരേളതത്തിടലേ

കേശഴ്വഴെകങ്ങള്  വചന്  രനഭകത്തിയഭല്  ഏടതങ്കത്തിലുടമേഭരു  കേഭലേഘടതത്തിരലേഭ

ഇതരേടമേഭരു സഭഹചരേദസം ഉണഭയത്തിടത്തില്ല.    നത്തിയമേപ്രശ്നങ്ങരളഭ പഭരേത്തിസ്ഥത്തിതത്തികേ

പ്രശ്നങ്ങരളഭ  ഉള്ള  ചത്തിലേ  പ്രരതദകേ  കേഭരേദങ്ങള്കന്  മേഭത്രമേഭണന്  കേഭലേതഭമേസസം

ഉണഭയടതനടതഭഴെത്തിചഭല്  പ്രകേടെന  പത്രത്തികേയത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരുന  600

കേഭരേദങ്ങളത്തില്  573  കേഭരേദങ്ങളുസം  നടെപ്പെഭകഭന്  സഭധത്തിച്ചു.   അതത്തിനുകൂടെത്തിയുള്ള

ജനങ്ങളുടടെ സന്തുലേത്തിതമേഭയ അസംഗശകേഭരേമേഭണന് അവര് നല്കേത്തിയതന്.  പഭര്ടത്തിയുടടെ

ശക്തത്തിരകേന്ദ്രങ്ങളത്തിലുസം  ദുര്ബ്ബലേ  രകേന്ദ്രങ്ങളത്തിലുടമേല്ലഭമുള്ള  രവഭടര്മേഭര്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിരനഭടെന്  സമേഭനരേശതത്തിയത്തിലേഭണന്  അനുഭഭവസം

പ്രകേടെത്തിപ്പെത്തിചതന്.   2016  ടഫബ്രുവരേത്തിയത്തില് നല്കേത്തിയ നത്തിയമേസഭഭ  രചഭദദതത്തിനന്

ലേഭത്തിച മേറുപടെത്തിയനുസരേത്തിചന്  2015-16 സഭമ്പതത്തികേ വര്ഷതത്തിടലേ മൂലേധനടചലേവന്

അതുവടരേ രകേവലേസം  3612  രകേഭടെത്തി രൂപയഭയത്തിരുന്നു.  ശമ്പള പരേത്തിഷരേണതത്തിടന്റെ

ഭഭഗമേഭയത്തി  ശമ്പള  കുടെത്തിശത്തികേയത്തിനതത്തില്  7121  രകേഭടെത്തി  രൂപയുസം  ടപന്ഷന്
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കുടെത്തിശത്തികേയത്തിനതത്തില്  3487  രകേഭടെത്തി  രൂപയുസം  നല്രകേണതുണഭയത്തിരുന്നു.

ഇതത്തിനുപുറരമേ  രകമേനത്തിധത്തി  ടപന്ഷന്  ഇനതത്തില്  1800  രകേഭടെത്തി  രൂപയുസം

കേരേഭറുകേഭര്കന്   1600   രകേഭടെത്തിയത്തിലേധത്തികേസം   രൂപയുസം  കുടെത്തിശത്തികേയഭയത്തിരുന്നു.

കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഭരേണകേഭലേതന്  തകേര്ന  സഭമ്പതത്തികേ

സ്ഥത്തിതത്തിയത്തില്നത്തിനഭണന്  സര്വഭരശ്ലേഷത്തിയഭയ  രകമേപ്രവര്തനങ്ങളുസം

വത്തികേസനവുസം  സഭധദമേഭയടതന  കേഭരേദതത്തില്   ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

അഭത്തിനനനമേര്ഹത്തിക്കുന്നു. ഇക്കൗ സര്കഭര്  ഇരുപതന് ലേകരതഭളസം വരുന പുതത്തിയ

ആളുകേള്കന് രകമേടപന്ഷന് അനുവദത്തിച്ചു.  കേഴെത്തിഞ്ഞ സര്കഭരേത്തിടന്റെ കേഭലേതന്

രകമേടപന്ഷന്  ലേഭത്തികഭന്  ഒരു  വര്ഷകഭലേതത്തിലേധത്തികേസം

കേഭതത്തിരേത്തിരകണത്തിവനത്തിരുന്നു.  ഇനന്  അതരേടമേഭരു  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിരശഷമേത്തില്ല.

രകമേടപന്ഷന്  യഭടതഭരു  വശഴ്ചയുസം  കൂടെഭടത  കൃതദമേഭയത്തി  എല്ലഭ  മേഭസവുസം

അവരേവരുടടെ  അകക്കൗണത്തില്  എത്തുന  തരേതത്തിലുള്ള  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിരശഷസം

ഉറപ്പെഭകത്തികഴെത്തിഞ.  കേഴെത്തിഞ്ഞ യു.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കഭരേത്തിടന്റെ കേഭലേതന്  അഞന്

വര്ഷസംടകേഭണന്  രകമേടപന്ഷനഭയത്തി  ആടകേ  നല്കേത്തിയതന്  9311  രകേഭടെത്തി

രൂപയഭണന്.   അനന്  524  രൂപയഭയത്തിരുന്നു  പ്രതത്തിമേഭസസം  ടപന്ഷനഭയത്തി
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നല്കേത്തിയത്തിരുനതന്.   എനഭലേത്തിരപ്പെഭള്  1500  രൂപയഭണന്  പ്രതത്തിമേഭസസം

ടപന്ഷനഭയത്തി  നല്കുനതന്.   31000  രകേഭടെത്തി  രൂപ  ടപന്ഷന്  ഇനതത്തില്

നല്കുനതത്തിനന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  സഭധത്തിച്ചു.   മുന്സര്കഭരേത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്

ടപന്ഷന്  തുകേ  കുറവുസം  കുടെത്തിശത്തികേ  കൂടുതലുമേഭയത്തിരുടനങ്കത്തില്  ഇരപ്പെഭള്  തുകേ

കൂടുതലുസം  കുടെത്തിശത്തികേ  ഇല്ല  എന  വദതദഭസവുമേഭണുള്ളതന്.   60  വയസ്സന്

പൂര്തത്തിയഭകത്തിയ  സസംസ്ഥഭനടത  ഓരരേഭ  കേര്ഷകേനുസം  5000  രൂപടയങ്കത്തിലുസം

പ്രതത്തിമേഭസ ടപന്ഷന് ലേഭദമേഭക്കുകേടയന ഉരദശദരതഭടടെ കേര്ഷകേരകമേനത്തിധത്തി

രബഭര്ഡന്  രൂപശകേരേത്തിചന്  പ്രവര്തനസം  നടെതത്തി.  കുതകേകേളുടടെ  തഭല്പരേദസം

സസംരേകത്തിച്ചുടകേഭണന്  രകേന്ദ്രസം  ഭരേത്തിച  രകേഭണ്ഗ്രസന്  സര്കഭരുകേളുസം  അവര്കന്

പത്തിനഭടലേ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സര്കഭരുകേളുസം  നടെപ്പെഭകത്തിയതന്

ആരഗഭളവത്കരേണമേഭണന്.   അതത്തിടന്റെ  ദുരേനഫലേതത്തിടന്റെ  രനര്കഭഴ്ചന് യഭണന്

ഡല്ഹത്തിയത്തില് അരേരങ്ങറുന കേര്ഷകേ സമേരേവുസം രപഭരേഭടവുസം.  ഇക്കൗ സര്കഭരേഭണന്

ആദദമേഭയത്തി  ടനല്കര്ഷകേര്കന്  2000  രൂപ  വശതസം  രറഭയല്റത്തി  നല്കേഭന്

തശരുമേഭനത്തിചതന്.   രകേന്ദ്ര  സര്കഭര്  ടനല്സസംഭരേണതത്തിനന്  16.68  രകേഭടെത്തി

രൂപയഭണന്  നല്കേത്തിയടതങ്കത്തില്  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  27.48  രകേഭടെത്തി  രൂപ
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നല്കേത്തി.   രേഭജദതഭദദമേഭയത്തി  പചകറത്തിയുള്ടപ്പെടടെ  18  ഇനസം  കേഭര്ഷത്തികേ

വത്തിളകേള്കന് രകേരേളതത്തില് തറവത്തിലേ നത്തിശയത്തിച്ചു.  പചകറത്തി ഉത്പഭദനസം  2016-ല്

6.5 ലേകസം ടെണ്ണഭയത്തിരുന സ്ഥഭനതന് ഇരപ്പെഭള് 14.93 ലേകസം ടെണ്ണഭയത്തി വര്ദ്ധത്തിച്ചു.

5  വര്ഷസം ടകേഭണന്  130  ശതമേഭനസം വര്ദ്ധനവഭണന് പചകറത്തി ഉത്പഭദനതത്തിടന്റെ

കേഭരേദതത്തില് ഉണഭയത്തിടള്ളതന്.  ടനലേന്ല്ല്  ഉത്പഭദനസം  120000 ടെണ്ണഭയത്തി വര്ദ്ധത്തിച്ചു.

30 ശതമേഭനസം വര്ദ്ധനവഭണന് ടനലേന്ല്ല് ഉത്പഭദനതത്തില് ഉണഭയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

 കേര്ഷകേ ആത്മഹതദകേള് വദഭപകേമേഭയത്തി കേഴെത്തിഞ്ഞകേഭലേത്തുണഭയത്തിരുനതന്

ആരുസം മേറന്നുകേഭണത്തില്ല. പുതുവര്ഷതത്തില് ബഹുമേഭനടപ്പെട പ്രധഭനമേനത്തി ഏഴെന് വരേത്തി

കേവത്തിതയത്തിലൂടടെ  ജനങ്ങരളഭടെന്  പറഞ്ഞതന്,  ഇനഭണന്  സൂരേദന്  ഉദത്തിചടതനഭണന്.

പ്രഭചശന മുസശസം പള്ളത്തി ഇടെത്തിച്ചുനത്തിരേതത്തി അമ്പലേസം പണത്തിയുനതത്തിനന് രേഭജദതത്തിടന്റെ

പ്രധഭനമേനത്തിടയന  ഒക്കൗരദദഭഗത്തികേ  നത്തിലേയത്തില്  തറകല്ലത്തിടുകേയുസം  കേഭശശരേത്തിടന്റെ

അന:സത  ഇല്ലഭതഭക്കുകേയുസം  ജനഭധത്തിപതദപരേമേഭയ  അവകേഭശങ്ങളുസം

പക്കൗരേഭവകേഭശങ്ങളുസം നത്തിരഷധത്തിക്കുകേയുസം ജനങ്ങടള തമത്തിലേടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുസം ടചയ.

രകേഭവത്തിഡന്-19  കേഭലേതന്   ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  ആളുകേള്  കേഭല്നടെയഭയത്തി

കേത്തിരലേഭമേശററുകേരളഭളസം  സഞരേത്തിചന്  പഭലേഭയനസം  ടചരയണത്തി  വനരപ്പെഭഴസം
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മുതലേഭളത്തിമേഭര്കന്  ദഭസദവൃതത്തിടചയ്യുന  പഭരകജഭണന്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്

നടെപ്പെഭകത്തിയതന്.  ഇതത്തിടനത്തുടെര്നന്  രേഭജദതത്തിനകേതന്  ഉയര്ന്നുവന

അസസംതൃപത്തിയുടടെയുസം  ഭഭരേതതത്തിടന്റെ  രപഭരേഭടതത്തിടന്റെയുസം  പരേത്തിരച്ഛദമേഭണന്

ഡല്ഹത്തിയത്തിടലേ  കേര്ഷകേര്  ഉയര്തത്തിടകഭണ്ടുവനത്തിടള്ള  രപഭരേഭടസം.  ആ

രപഭരേഭടതത്തില് ബഹുമേഭനടപ്പെട സുപ്രശസംരകേഭടെതത്തി ഇടെടപട. അവര് ഉനയത്തിചത്തിടള്ള

യുക്തത്തിയുസം നദഭയവുസം  സുപ്രശസം രകേഭടെതത്തിടയ ശക്തമേഭയത്തി സസ്വഭധശനത്തിച്ചു.  അതത്തിടന്റെ

പ്രതത്തികേരേണങ്ങളുസം ചര്ചകേളുസം നടെന്നുവരേത്തികേയഭണന്.  കേര്ഷകേടരേ കേള്ളരകസത്തിലുസം

ഗൂഢഭരലേഭചന  രകേസത്തിലുസം  ടപടുത്തുകേയഭണന്.  സസ്വഭതനദ  സമേരേകേഭലേതന്

കേമക്യൂണത്തിസ്റ്റുകേഭടരേയുസം   രദശശയ  പ്രസ്ഥഭനതത്തിടന്റെ  നത്തിരേവധത്തി  രനതഭകടളയുസം

മേശററന് ഗൂഢഭരലേഭചനരകസത്തിലുസം  ലേഭരഹഭര് ഗൂഢഭരലേഭചനരകസത്തിലുസം ടപഷവഭര്

ഗൂഢഭരലേഭചനരകസത്തിലുടമേല്ലഭസം  പ്രതത്തിരചര്ത്തു.  ഭഗതന്  സത്തിസംഗുസം സൂരേദ ടസന്നുസം

ചന്ദ്രരശഖര്  ആസഭദുമുള്ടപ്പെടടെയുള്ളവര്  രേക്തസഭകത്തിയഭയത്തിരല്ല;  ജശവതദഭഗസം

ടചയ്തത്തിരല്ല?  ആ  രപഭരേഭടതത്തിലൂടടെ  രദശശയ  സസ്വഭതനദ  പ്രസ്ഥഭനസം  വളര്നന്

സസ്വഭതനദസം  രനടെത്തിയതുരപഭടലേ  ഇക്കൗ  രപഭരേഭടസം  രേഭജദതന്  കേരുതഭര്ജത്തിചന്

കൃഷത്തികഭരേടന്റെ  അവകേഭശങ്ങള്  സഭധത്തിടചടുക്കുസം.  അതത്തിനുരവണത്തിയുള്ള
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മേലേയഭളത്തികേളുടടെ  മേനസ്സത്തിടന്റെ  പ്രതത്തിഫലേനമേഭണന്  രകേന്ദ്ര  കേഭര്ഷത്തികേ

നത്തിയമേതത്തിടനതത്തിടരേ  ഇക്കൗ  നത്തിയമേസഭ  ഏകേകേണ്ഠമേഭയത്തി  പഭസഭകത്തിയ

പ്രരമേയടമേന്നുള്ളതുസം  വളടരേ  വദക്തമേഭണന്.  ഇനദന്  ജനഭധത്തിപതദതത്തിനുസം

മേതനത്തിരേരപകതയ്ക്കുസം  കേനത  ടവല്ലുവത്തിളത്തി  ഉയര്ന്നുവനത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  പുതത്തിയ

പഭര്ലേടമേന്റെന്  മേനത്തിരേതത്തിനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  പ്രധഭനമേനത്തി  ശത്തിലേഭസ്ഥഭപനസം

നടെതത്തിയതന്  യജവത്തിധത്തി  പ്രകേഭരേമേഭണന്.  ഭരേണഘടെനയുടടെ  സ്ഥഭനതന്

മേനുസ്മൃതത്തിടയ സ്ഥഭപത്തിക്കുകേയഭണന്.  രേഭമേരകത്ര നത്തിര്മഭണതത്തിനന് ശത്തിലേഭനദഭസസം

നടെത്തുകേയുസം  അതഭണന്  സസ്വഭതനദടമേനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  പ്രധഭനമേനത്തിതടന

പറയുകേയുസം  ടചയ്യുന്നു.  ഇക്കൗ  ഗുരുതരേമേഭയ  സ്ഥത്തിതത്തി  വത്തിരശഷസം  നത്തിലേനത്തില്ക്കുന

സനര്ഭതത്തില്  ഇക്കൗ  ആപതത്തിടന  മേറത്തികേടെകഭന്,  മേതനത്തിരേരപകത

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തികഭന്  ബഭധദതടപ്പെട  രകേഭണ്ഗ്രസന്  പഭര്ടത്തി   ഇനദയത്തില്

പലേസ്ഥലേത്തുസം  അതന്  ടചയ്യുന്നുണന്,  എനഭല്  ചത്തിലേ  സ്ഥലേതന്  അതത്തില്

വശഴ്ചയുണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  പലേ  സ്ഥലേത്തുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുമേഭയുസം

വര്ഗശയ ശക്തത്തികേളുമേഭയുസം ധഭരേണയുണഭകത്തി.  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ,  ടവല്ടഫയര്

പഭര്ടത്തി, ജമേഭ-അടത-ഇസഭമേത്തി എനശ പഭര്ടത്തികേളുമേഭയത്തി ധഭരേണയുണഭകത്തി. ജമേഭ-
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അടത-ഇസഭമേത്തി  ഇസഭമേത്തികേന്  രേഭഷവുസം  സസംഘപരേത്തിവഭര്  ഹത്തിന്ദുരേഭഷവുസം

വഭദത്തിക്കുനവരേഭണന്.  ഇക്കൗ  രേണത്തിടനയുസം  ഇരുഭഭഗങ്ങളത്തിലുമേഭയത്തി  തത്തിരേത്തിച്ചുസം  മേറത്തിച്ചുസം

നത്തിര്തത്തി,   ജശസസന്  ടടക്രസത്തിടന  30  ടവള്ളത്തികഭശത്തിനുരവണത്തി  ഒറത്തിടകഭടുത

യൂദഭസത്തിടനരപ്പെഭടലേ നഭലേന് രവഭടത്തിനുരവണത്തി മേഹഭത്മഭഗഭനത്തിയുടടെ ആത്മഭവത്തിടന

ഒറത്തിടകഭടുക്കുനവരേഭയത്തി ചരേത്തിത്രതത്തില് രകേഭണ്ഗ്രസ്സുകേഭര് മേഭറഭതത്തിരേത്തികഭന് അവര്

മേതനത്തിരേരപകത  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തികണടമേനന്  എല്ലഭ  ബഹുമേഭനരതഭടുകൂടെത്തിയുസം

പ്രതത്തിപക  രനതൃതസ്വരതഭടെന്  പറയുകേയഭണന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.

അധത്തികേഭരേതത്തിടലേതത്തിയ രശഷസം ടപഭതുരമേഖലേഭ ബഭങ്കുകേള് എഴതത്തിതള്ളത്തിയതന്

6.3  ലേകസം രകേഭടെത്തി രൂപയഭയത്തിരുന്നു. എസന്.ബത്തി.ടഎ. മേഭത്രസം എഴതത്തിതള്ളത്തിയതന്

123421 രകേഭടെത്തി  രൂപയഭണന്.  ഇതത്തിടനടയല്ലഭസം  എതത്തിര്തഭല്  രദശ

വത്തിരുദ്ധമേഭകുന തരേതത്തില്  നമ്മുടടെ രേഭജദതത്തിടന്റെ ഇനടത സ്ഥത്തിതത്തി ഗുരുതരേവുസം

അസഭധഭരേണവുമേഭണന്.  ഇക്കൗ  സഭഹചരേദടത  അതത്തിജശവത്തികഭന്  കേഴെത്തിയുന

വത്തിധതത്തില് രേഭജദതത്തിടലേ മേതനത്തിരേരപക ശക്തത്തികേള് രദശശയഭടെത്തിസ്ഥഭനതത്തില്

ശക്തത്തിയഭര്ജത്തികണസം.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ജനരകമേ-വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഏറവുസം  പ്രധഭനടപ്പെട  നത്തിരേവധത്തി  കേഭരേദങ്ങളുണന്.  എല്ലഭസം
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എണ്ണത്തിടയണ്ണത്തിപ്പെറയുനതത്തിനന്  സമേയക്കുറവുമൂലേസം കേഴെത്തിയുടമേനന് രതഭന്നുനത്തില്ല.  ഇക്കൗ

സര്കഭര്  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വനതത്തിനുരശഷസം  14  അവശദ  വസ്തുകള്കന്  ഒരു

രൂപരപഭലുസം  കേഴെത്തിഞ്ഞ  നഭലേരേ  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയന്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചത്തിടത്തില്ല.  ചത്തിലേ

ഇനങ്ങള്കന്  വത്തിലേ  കുറയ്ക്കുകേയുസം  ടചയ്തത്തിടണന്.  ഉല്പ്പെഭദകേ  സസംഘങ്ങളത്തില്നത്തിനന്

എടുക്കുന സവഭള  മേറത്തിടെങ്ങളത്തില് 125 രൂപയന് വത്തില്ക്കുരമ്പഭള് രകേരേളതത്തില് 45

രൂപയന്  സത്തിവത്തില്  സടടപ്ലെെസന്  രകേഭര്പ്പെരറഷന്വഴെത്തി  വത്തില്ക്കുകേയഭണന്.  നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥഭനതന് സക്കൗജനദ രറഷന് നല്കേത്തിയതന്  88  ലേകസം കുടുസംബങ്ങള്കഭണന്.

സസംസ്ഥഭനതന്  കുരബരേടനരനഭ  കുരചലേടനരനഭ  വദതദഭസമേത്തില്ലഭടത

സസംസ്ഥഭനതഭടകേയുള്ള  മുഴവന്  കുടുസംബങ്ങളത്തിടലേ  ഒരേഭളുസം

സസംരേകണതത്തില്നത്തിനന്  വത്തിടരപഭകേഭതത്തിരേത്തികഭന്  1.4  ലേകസം  പുതത്തിയ  രറഷന്

കേഭര്ഡുകേളഭണന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  വത്തിതരേണസം  ടചയ്തതന്.   രകേഭവത്തിഡന്-19  മൂലേസം

ദുരേത്തിതതത്തിലേഭയ  ജനങ്ങള്കന്  സക്കൗജനദ  രറഷനുസം  സക്കൗജനദമേഭയത്തി  രകേഭവത്തിഡന്

വഭകത്തിനുസം  നല്കുടമേനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തി  പ്രഖദഭപത്തിചരപ്പെഭള്

പ്രതത്തിപകസം  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ഉറഞതുള്ളത്തി  പ്രരകേഭപനപരേമേഭയ  പ്രസസംഗങ്ങളുസം

പ്രസഭവനകേളുസം ഇറക്കുകേയുണഭയത്തി.  പ്രതത്തിസനത്തികേള്കത്തിടെയത്തിലുസം സസംസ്ഥഭനതന്
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പഭല്  ഉല്പഭദനസം  82  ലേകസം  ലേത്തിററഭയത്തി  ഉയര്തഭനുസം   സസ്വയസം  പരേദഭപത

ടടകേവരേത്തികഭനുസം  കേഴെത്തിഞടവന്നുള്ളതന്  ഏറവുസം  മേഹതഭയ  കേഭരേദമേഭണന്.

മേഭസംസഭവശദതത്തിനുരവണത്തിയുസം  രകേഭഴെത്തിമുടയ്ക്കുരവണത്തിയുസം ഇതരേ സസംസ്ഥഭനങ്ങടള

പൂര്ണ്ണമേഭയുസം  ആശയത്തിക്കുന  സ്ഥത്തിതത്തികന്  മേഭറസംവന്നു.  കുടുസംബശശടയ

ഉള്ടപ്പെടുതത്തി  ഇക്കൗ  പദ്ധതത്തി  പ്രഭവര്തത്തികേമേഭകത്തി.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിന്റെ

കേഭലേതന് രകേരേളടത ലേജത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേഭണന് പടത്തികേ രഗഭത്രവര്ഗതത്തില്ടപ്പെട  106

ശത്തിശുകള് അടപ്പെഭടെത്തിയത്തില് മേഭത്രസം പടത്തിണത്തി കേഭരേണസം മേരേണമേടെഞ്ഞതരല്ല; നമ്മുടടെ

രകമേ പ്രവര്തനങ്ങള് കേഴെത്തിഞ്ഞ കേഭലേതന് അങ്ങടന ആയത്തിരുനത്തിരല്ല; രപരേഭവൂര്

മേണ്ഡലേതത്തിടലേ  അമ്പലേക്കുഴെത്തിയത്തില്  മേഭലേത്തിനദക്കൂമ്പഭരേതത്തില്നത്തിനന്

രഗഭത്രവത്തിഭഭഗതത്തില്ടപ്പെട  കുടത്തികേള്  ആഹഭരേസം  രതരടെണത്തി  വനതുസം

രവദനത്തിപ്പെത്തിക്കുന വഭര്ത ആയത്തിരുനത്തിരല്ല;  ആ മേണ്ഡലേതത്തില്ടപ്പെട  പതത്തിനഞന്

വയസ്സന് പ്രഭയമുള്ള ശ്രുതത്തിരമേഭള് എന കുടത്തി പടത്തിണത്തിമൂലേസം ആത്മഹതദ ടചയ്തതന്

രകേരേളതത്തിടലേ  ജനങ്ങള്  മേറനത്തിടത്തില്ലരല്ലഭ?   വയനഭടത്തിടലേ  മൂവഭയത്തിരേരതഭളസം

വരുന  രഗഭത്ര  കുടുസംബങ്ങളത്തില്ടപ്പെടവര്  തലേചഭയഭടനഭരേത്തിടെതത്തിനഭയത്തി  സമേരേസം

ടചയഭന്  നത്തിര്ബനത്തിതരേഭയത്തി  മുരനഭടവനരപ്പെഭള്  22  കുടുസംബങ്ങടളയുസം
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സശകേടളയുസം  ടടകേക്കുഞങ്ങടളയുമുള്ടപ്പെടടെ  247  രപടരേ  യു.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്  കേണ്ണൂര്,  രകേഭഴെത്തിരകഭടെന്,  തലേരശരേത്തി  ജയത്തിലുകേളത്തില്

അടെചത്തിരല്ല?   ഇടുകത്തി  ടപരേത്തിഞഭസംകുടത്തിയത്തില്  201  രഗഭത്രവര്ഗ  കുടുസംബങ്ങടള

മൃഗശയമേഭയ  രേശതത്തിയത്തില്  കുടെത്തിടയഭഴെത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ്തത്തിരല്ല?  യു.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്  രഗഭത്രവര്ഗകഭര്കന്  354  വശടുകേള്  മേഭത്രമേഭണന്

നത്തിര്മത്തിച്ചു നല്കേത്തിയതന്.   അതത്തിടന്റെ സ്ഥഭനതന്  4652  രപര്കന്  വശടെന്  നല്കേത്തി,

3757  രപര്കന്  ഭൂമേത്തിയുസം  പടയവുസം  നല്കേത്തി.  പടത്തികേജഭതത്തിയത്തില്ടപ്പെട

60773 രപര്കന്  വശടെന്  പൂര്തശകേരേത്തിച്ചു  നല്കേത്തി.   ആ  നത്തിലേയന്

രഗഭത്രവര്ഗതത്തില്ടപ്പെടവരുടടെയുസം  പടത്തികേജഭതത്തി  വത്തിഭഭഗതത്തില്ടപ്പെടവരുരടെയുസം

പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തികഭന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അടെത്തിസ്ഥഭനപരേമേഭയ  പങ്കന്

വഹത്തിചത്തിടണന്.  വത്തിദദഭഭദഭസ  രമേഖലേടയ  പണപ്പെത്തിരേത്തിവത്തിനഭയുസം  സ്കൂളുകേള്  കേചവടെ

രകേന്ദ്രമേഭയുസം  കേണത്തിരുന  സ്ഥത്തിതത്തി  മേഭറത്തി.  റത്തിയല്  എരസറകേഭര്കന്  നഷതത്തിടന്റെ

രപരേത്തില് ടകേഭടുകഭന് നത്തിശയത്തിരകണ സ്ഥത്തിതത്തിവന്നു. അതത്തിലുസം മേഭറസം വന്നു. ഇനന്

ആരഗഭള  വത്തിദദഭഭദഭസ  രേസംഗത്തുസം  ഉനതവത്തിദദഭഭദഭസ  രേസംഗത്തുസം  ടപഭതു

വത്തിദദഭഭദഭസ  രേസംഗത്തുസം  പ്രഥമേ  സ്ഥഭനതന്  തലേയുയര്തത്തി  നത്തില്കഭന്
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കേഴെത്തിയുനവത്തിധതത്തില്  രകേരേളതത്തിടലേ  വത്തിദദഭഭദഭസ  വകുപ്പെത്തിടന  മേഭറഭന്

കേഴെത്തിഞടവന്നുള്ളതന് വളടരേ പ്രധഭനടപ്പെടതഭണന്.  

ടപഭതുമേരേഭമേതന്  വകുപ്പെത്തിടന്റെ  കേഭരേദടമേടുതഭല്,  പതത്തിനഭയത്തിരേതത്തിലേധത്തികേസം

കേത്തിരലേഭമേശറര്  ദൂരേസം   പുതത്തിയ  രറഭഡുകേള്  നത്തിര്മത്തിക്കുന  സ്ഥത്തിതത്തിയുണഭയത്തി.  517

പുതത്തിയ പഭലേങ്ങളുസം 700-ലേധത്തികേസം വരുന ടകേടത്തിടെങ്ങള് നത്തിര്മത്തിച്ചുസം ടകേഭചത്തിയത്തിടലേ

ഗതഭഗതക്കുരുകന്  ഒഴെത്തിവഭകഭന്രവണത്തി  ടടഫ്ലെെഓവറുകേള്  സ്ഥഭപത്തിച്ചുസം

രകേരേളതത്തിടന്റെ പശഭതലേ വത്തികേസനതത്തിനന്  വത്തിലേടപ്പെട പങ്കന്  വഹത്തിക്കുകേയഭണന്

ടചയ്തതന്. 

വദവസഭയതത്തിടന്റെ  കേഭരേദതത്തിലുസം  വത്തിലേടപ്പെട  പങ്കന്  വഹത്തിക്കുവഭന്  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടണന്.  ടകേഭചത്തി-ബഭസംഗ്ലൂര്  ഇടെനഭഴെത്തിയുമേഭയത്തി  മുരമ്പഭടന്

രപഭകുനതുവഴെത്തി  വദഭവസഭയത്തികേ  രമേഖലേയത്തില്  ഏറവുസം  വത്തിലേടപ്പെടതുസം

നത്തിര്ണ്ണഭയകേമേഭയ സ്ഥഭനമേഭയത്തിരേത്തിക്കുസം രകേരേളസം ടടകേവരേത്തികഭന് രപഭകുനതന്. 

ആര്ദസം മേത്തിഷനത്തിലൂടടെ ആരരേഭഗദ സസംരേകണസം ഉറപ്പെഭക്കുനതത്തിനുസം  ടടലേഫന്

മേത്തിഷനത്തിലൂടടെ  രേണരേലേകതത്തിലേധത്തികേസം  വശടുകേള്  നത്തിര്മത്തിച്ചു  നല്കുനതത്തിനുസം

കേഴെത്തിഞ.   വശടെത്തില്ലഭതവര്കന്  വശടെന്,  ആരരേഭഗദ  സസംരേകണസം,  വത്തിദദഭഭദഭസസം
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തുടെങ്ങത്തിയ  കേഭരേദങ്ങളുറപ്പെഭകഭന്  കേഴെത്തിഞ.  ഇങ്ങടനയുള്ള  മേത്തികേച

രനടങ്ങളുടടെടയല്ലഭസം  വത്തിലേടപ്പെട  അസംഗശകേഭരേമേഭയഭണന്  പത്തിണറഭയത്തി  സര്കഭരുനന്

വശണ്ടുസം വത്തിജയടകഭടെത്തി ഉയര്ത്തുവഭന് കേഴെത്തിഞ്ഞതന്.

 ശബരേത്തിമേലേ  ടറയത്തില്പ്പെഭത  മൂവഭറപുഴെ,  ഇടുകത്തി,  രകേഭടയസം,  പതനസംതത്തിട,

എറണഭകുളസം  എനശ കേത്തിഴെകന് പ്രരദശങ്ങളത്തില്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  പശഭതലേ

വത്തികേസനതത്തിനന്  ടറയത്തില്ടവ നല്കുന സസംഭഭവനയഭണന്.   രകേഭടെത്തികണകത്തിനന്

ഭക്തജനങ്ങള്കന്  ശബരേത്തിമേലേ  സനത്തിധഭനതത്തില്വനന്  അയപ്പെദര്ശനസം

നടെത്തുനതത്തിനുരവണത്തിവരുന ടചലേവന്  2000  രകേഭടെത്തി രൂപയത്തില് അധത്തികേമേഭണന്.

ശബരേത്തി  ടറയത്തില്  രപ്രഭജകന്  നടെപ്പെഭക്കുനതത്തിനന്   രകേരേളതത്തിടലേ  പത്തിണറഭയത്തി

സര്കഭര്  പങ്കുവഹത്തിക്കുടമേനന്  പ്രഖദഭപത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്. അരതഭടുകൂടെത്തി

വന്പുരരേഭഗതത്തി  ടടകേവരേത്തികഭനുസം  ഭക്തജനങ്ങളുടടെ  യഭത്രഭ  ബുദ്ധത്തിമുടന്

പരേത്തിഹരേത്തികഭനുസം  കേഴെത്തിയുസം.  ഇടെതുപകജനഭധത്തിപതദ  പ്രസ്ഥഭനസം  ഭഭവത്തിയത്തില്

ചരേത്തിത്രവത്തിജയസം  ടടകേവരേത്തിക്കുനതത്തിനന്  ഇടതഭരു  പ്രധഭന  പങ്കുവഹത്തിക്കുടമേനന്

പറഞടകേഭണന് ഞഭന് ചുരുക്കുന്നു.
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ശശ  .    ടകേ  .    വത്തി  .    അബ്ദുള്  ഖഭദര്:  സര്,  ഗവര്ണ്ണര്കന്  നനത്തി

രരേഖടപ്പെടുത്തുനതത്തിനന് സഖഭവന് എസന്. ശര്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയടത ഞഭന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകേയഭണന്. സസ്വഭതനദഭനനരേസം സസംസ്ഥഭനസം ഭരേത്തിച ഒരു സര്കഭരേത്തിനുസം

രനരേത്തിരടെണത്തിവനത്തിടത്തില്ലഭത പ്രതത്തിസനത്തികേളുടടെ  മേഹഭപ്രവഭഹടത അതത്തിജശവത്തിച

സര്കഭരേഭണന്  സഖഭവന്   പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയന് നയത്തിക്കുന ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന്.

ഇച്ഛഭശക്തത്തിയുടടെയുസം നത്തിശയദഭര്ഢദതത്തിടന്റെയുസം പ്രതശകേമേഭയത്തി ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയടനന  മുഖദമേനത്തിയുസം  അരദഹതത്തിടന്റെ  മേനത്തിസഭയുസം  ഇവത്തിടടെ

ജസ്വലേത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുകേയഭണന്.  രകേഭവത്തിഡന്-19  വദഭപനകേഭലേതന്  വത്തിസയകേരേമേഭയ

പ്രവര്തനങ്ങളഭണന്  നമ്മുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  കേഭഴ്ചവചതന്.  ഇനദയത്തിടലേ  എല്ലഭ

സസംസ്ഥഭന  സര്കഭരുകേള്ക്കുസം  മേഭതൃകേയഭയത്തി  പ്രവര്തത്തിച  സര്കഭരേഭണന്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-രന്റെതന്.  സസംസ്ഥഭനതത്തിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയുസം

വരുമേഭനവുടമേഭടക  മേരേവത്തിച്ചുനത്തിന  ഘടതത്തിലുസം  വലേത്തിയ  വത്തികേസന

രകമേപ്രവര്തനങ്ങളഭണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതന്.

രകേഭവത്തിഡത്തിടന  പ്രതത്തിരരേഭധത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇടെതുപകടത  അസംഗശകേരേത്തിക്കുനവര്  മേഭത്രമേല്ല   ശക്തമേഭയത്തി
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എതത്തിര്ക്കുനവരുസം അഗശകേരേത്തിച പ്രവര്തനങ്ങളഭയത്തിരുന്നു.  അതത്തിടന്റെ ഫ ലേമേഭയത്തി

ഇനദയത്തിടലേ മേറ  സസംസ്ഥഭനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം വദതദസമേഭയത്തി ആരരേഭഗദരമേഖലേടയ

അതത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തികേഭലേത്തുസം  ശരേത്തിയഭയ  രേശതത്തിയത്തില്

മുരനഭടടകേഭണ്ടുരപഭകുവഭന് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്   സഭധത്തിച്ചു.   ആശുപത്രത്തികേള്

നത്തിറഞകേവത്തിയഭടത,  ആരരേഭഗദ  സസംവത്തിധഭനങ്ങള്  ഫലേപ്രദമേഭയത്തി

മുരനഭടടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  കേഴെത്തിഞ.  ശഭസശയമേഭയ

പ്രതത്തിരരേഭധമേഭര്ഗങ്ങള് സസ്വശകേരേത്തിചതത്തിടന്റെ ഫലേമേഭയത്തിടഭണന് ഇക്കൗ മേഹഭമേഭരേത്തി വലേത്തിയ

രതഭതത്തില്  പടെര്നന്  ആപത്കേരേമേഭയ  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിരശഷമുണഭകേഭടത  തടെയഭന്

കേഴെത്തിഞ്ഞതന്.  നമ്മുടടെ  ടഎ.സത്തി.യു.-കേളത്തില്  50  ശതമേഭനവുസം  ടവന്റെത്തിരലേററത്തില്  15

ശതമേഭനവുസം  മേഭത്രസം  ഉപരയഭഗത്തിരകണത്തിവടനഭരു  സഭഹചരേദമുണഭയത്തിടണന്.

മേഹഭമേഭരേത്തിയുടടെ സമേയതന് രബ്രേകന് -ദത്തി-ടചയത്തിന് ചലേഞസം റത്തിരവഴന് കേസ്വഭറന്റെയത്തിനുസം

ഫലേപ്രദമേഭയത്തി  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതത്തിടന്റെ  ഭഭഗമേഭയത്തി  ഏറവുസം  അധത്തികേസം  ജശവന്

രേകത്തിച  സസംസ്ഥഭനമേഭയത്തി  രകേരേളസം  മേഭറത്തി.   രകേരേളതത്തിനന്   ഇങ്ങടനടയഭരു

രനടമുണഭകഭന് കേഴെത്തിഞ്ഞതന്  ഗവണ്ടമേനസം ആരരേഭഗദവകുപ്പുസം നടെതത്തിയ വളടരേ

ശരദ്ധയമേഭയ  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ഫലേമേഭയത്തിടഭണന്.  അടല്ലങ്കത്തില്  വലേത്തിയ
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അപകേടെമുണഭകുമേഭയത്തിരുന  സസംസ്ഥഭനമേഭണന്  രകേരേളസം.  കേഭരേണസം,  ഇനദയത്തിടലേ

ഏറവുസം കൂടുതല് ജനസഭന്ദ്രതയുള്ള സസംസ്ഥഭനസം  രകേരേളമേഭണന്.  യു.പത്തി.എ.-രയഭ

അടല്ലങ്കത്തില്  മേരറടതങ്കത്തിലുസം  സസംസ്ഥഭനങ്ങടളരയഭ  രപഭടലേയല്ല.  വളടരേ

ഫലേപ്രദമേഭയത്തി  രകേഭവത്തിഡത്തിടന  പ്രതത്തിരരേഭധത്തികഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  സസംസ്ഥഭനടമേന

നത്തിലേയത്തില് നഭസം രലേഭകേവദഭപകേമേഭയ പ്രശസംസ പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തി. വത്തിശസ്വപ്രസത്തിദ്ധങ്ങളഭയ

മേഭധദമേങ്ങളുസം കേടുത കേമക്യൂണത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധരുമേഭയത്തിടള്ളവരുസം എന്തുടകേഭണഭണന്

രകേരേളടത  പ്രകേശര്തത്തിചതന്?   ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയടനയുസം   ശശമേതത്തി

ടടശലേജ  ടെശചടറയുസം  ടവറുടത  പ്രശസംസത്തിചതഭരണഭ?  വഭഷത്തിസംങ്ടെണ്  രപഭസ്റ്റുസം

ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യുസം  സത്തി.എന്.എന്.-ഉസം  അല് ജസശറയുസം  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള

രലേഭകേതത്തിടലേ  വത്തിശസ്വവത്തിഖദഭതമേഭയ  മേഭധദമേങ്ങള്   രകേരേളതത്തിടലേ

ആരരേഭഗദരേസംഗടത പ്രവര്തനങ്ങടള ശ്ലേഭഘത്തിചതന് ഇടെതുപക ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ

ഏറവുസം  നല്ല  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ഫലേമേഭയത്തിടഭണന്.  അതത്തിടനരപ്പെഭലുസം

ആരകപകേരേമേഭയത്തി  കേണവരേഭണന്   ഇവത്തിടെടത  പ്രതത്തിപകസം.  പത്തി.ആര്.

ഏജന്സത്തികേടളവചഭണന്  ഇടതഭടക  ടചയ്തടതനഭണന്  പ്രതത്തിപകരനതഭവന്

പത്രസരമളനസം  നടെതത്തി  പറഞ്ഞതന്.  രകേരേളതത്തിടലേ  എല്.ഡത്തി.എഫന്.
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ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏറവുരമേടറ

മേഭതൃകേഭപരേമേഭയത്തിടള്ളതഭടണനന്  ഞഭന്  പറയുരമ്പഭള്,  അതന്  ഇടെതുപക

എസം.എല്.എ.  എന  നത്തിലേയത്തിരലേഭ  പ്രവര്തകേടനന  നത്തിലേയത്തിരലേഭ  ഉള്ള

രകേവലേടമേഭരു  പ്രസഭവനയല്ല,    വത്തിവത്തിധ  രലേഭകേ  മേഭധദമേങ്ങളുസം  ഗവണ്ടമേന്റെന്

സസംവത്തിധഭനങ്ങളുസം  അസംഗശകേരേത്തിടചഭരു  കേഭരേദമേഭണന്.  രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേതന്

വശടുകേളത്തില്നത്തിനന് പുറതത്തിറങ്ങഭന് കേഴെത്തിയഭടത തളചത്തിടെടപ്പെട മേനുഷദരുടടെ ജശവത്തിത

ദുരേത്തിതങ്ങള്ക്കുസം  പ്രയഭസങ്ങള്ക്കുസം  സഭനസ്വനവുസം  സഹഭയവുമേഭയത്തി  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേനണഭയത്തിരുന്നു.  ഇനദയത്തിടലേ  മേറന്  സസംസ്ഥഭനങ്ങളത്തില്നത്തിനന്

കുടെത്തിരയറടതഭഴെത്തിലേഭളത്തികേള്  നൂറുകേണകത്തിനന്  കേത്തിരലേഭമേശറര്  നടെനന്  കേഭലുടപഭടത്തി

രചഭരേടയഭലേത്തിചന് രറഭഡുകേളത്തില് വശണുമേരേത്തിച്ചു.  എനഭല്,  നമ്മുടടെ സസംസ്ഥഭനടത

എല്ലഭവത്തിഭഭഗസം  ജനങ്ങള്ക്കുസം  സഹഭയമേഭയത്തി  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേനണഭയത്തിരുന്നു.

വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിഘടമേഭയത്തിരുന  2020  മേഭര്ചന്,  ഏപ്രത്തില്,  രമേയന്

മേഭസകഭലേങ്ങളത്തില്   നമ്മുടടെ  ഖജനഭവത്തില്  ഒരു  രൂപരപഭലുസം  വനത്തിടത്തില്ല.

നത്തികുതത്തിവരുമേഭനസം  സമ്പൂര്ണ്ണമേഭയുസം  ഇല്ലഭതഭയ  കേഭലേത്തുസം   ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

വളടരേ  ഫലേപ്രദമേഭയത്തിടഭണന്  പ്രവര്തത്തിചതന്.  എ.പത്തി.എല്./ബത്തി.പത്തി.എല്.
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വദതദഭസമേത്തില്ലഭടത  എല്ലഭവര്ക്കുസം  സക്കൗജനദ  അരേത്തി  നല്കേത്തി,  രറഷന്  കേത്തിറകേള്

സക്കൗജനദമേഭയത്തി  ഇരപ്പെഭഴസം  ടകേഭടുത്തുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  സസംസ്ഥഭന

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  മുന്ഗണനകേള്  എനഭയത്തിരേത്തികണടമേനന്  ഇനദയന്

കേഭണത്തിച്ചുടകേഭടുടതഭരു  ഗവണ്ടമേന്റെഭയത്തി  രകേരേളതത്തിടലേ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  മേഭറത്തി.

ഇനദയത്തിടലേ  പലേ  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേനകേളുസം  മുഖദമേനത്തിമേഭരുസം  രകേഭവത്തിഡന്

കേഭലേതന്  ഓടെത്തിടയഭളത്തിചരപ്പെഭള്  എല്ലഭ  ദത്തിവസവുസം  മേഭധദമേപ്രവര്തകേരുടടെ

രചഭദദങ്ങള്കന് മേറുപടെത്തി പറഞടകേഭണന് മുഖദമേനത്തി നടെതത്തിയ പത്രസരമളനസം

ടടെലേത്തിവത്തിഷന് ചരേത്തിത്രതത്തില് ഏറവുസം രററത്തിസംഗുള്ള പരേത്തിപഭടെത്തിയഭയത്തി മേഭറത്തി.  ഓരരേഭ

ദത്തിവസടതയുസം  വത്തിവരേങ്ങള്  ജനങ്ങളുമേഭയത്തി  പങ്കുവച്ചുടകേഭണന്

പ്രതത്തിസനത്തികേഭലേതന്  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ജനങ്ങരളഭടുള്ള  പ്രതത്തിബദ്ധതയുടടെ  മേടറഭരു

ഉദഭഹരേണമേഭയത്തിരുന്നു.  പ്രളയകേഭലേതന്  പ്രതത്തിപകസം  ആരകപത്തിചതന്  ഡഭമുകേള്

തുറന്നുവത്തിടതുടകേഭണഭണന്  ടവള്ളടപ്പെഭകസം  ഉണഭയടതനഭണരല്ലഭ;  ആ

സമേയത്തുസം ഏറവുസം നനഭയത്തി ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന് നടെതത്തിയ പ്രവര്തനസം രേഭജദസം

കേണതഭണന്.  ഇക്കൗ  രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേത്തുസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ
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പ്രവര്തനങ്ങള് വത്തിസയകേരേമേഭയത്തി രലേഭകേസം കേഭണുകേയഭയത്തിരുന്നു. 20,000 രകേഭടെത്തി

രൂപയുടടെ  ഒരു  പഭരകജന്  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  പ്രഖദഭപത്തിച്ചു.  ആ

പഭരകജത്തിലൂടടെ  ആനുകൂലേദസം  കേത്തിടഭത ഒരേഭള് രപഭലുസം  ഇക്കൗ സസംസ്ഥഭനതത്തില്ല,

എല്ലഭ  വത്തിഭഭഗസം  ജനങ്ങള്ക്കുസം  ആനുകൂലേദസം  നല്കുകേയുണഭയത്തി.   നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥഭനതന്  ഭകദകഭമേമുണഭകുരമേഭ   എന്നുള്ള  ഭയപ്പെഭടെത്തിടന്റെ

അടെത്തിസ്ഥഭനതത്തിലേഭണന്  'സുഭത്തിക  രകേരേളസം'  പരേത്തിപഭടെത്തി  നഭസം  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതന്.

അതത്തിടന്റെ ഭഭഗമേഭയത്തി  അന്പതത്തിനഭയത്തിരേസം  ടതഭഴെത്തിലേവസരേങ്ങള് സൃഷത്തിച്ചുടകേഭണന്

നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങടളല്ലഭസം  മേഭതൃകേഭപരേമേഭണന്.  രറഷന്  കേത്തിറകേള്

നല്കുനതന്   രമേഭശടപ്പെട  കേഭരേദമേഭടണനന്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ആളുകേളുമുണന്.

ടതഭഴെത്തില്  നഷടപ്പെടന്  വശടത്തിലേത്തിരുന  ആളുകേള്കന്  ആ  ഘടതത്തില്  കേത്തിടത്തിയ

ഭകദധഭനദങ്ങളുടടെ  കേത്തിറന്,  'വത്തിശക്കുനവരന  വത്തിശപ്പെത്തിടന്റെ  വത്തിലേയറത്തിയൂ'

എനതുരപഭടലേയഭണന്.  പ്രതത്തിസനത്തി   ഘടതത്തില്   സര്കഭര്  നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങള് ജനങ്ങള് അവരുടടെ ജശവത്തിതതത്തില് ടതഭടറത്തിയുകേയഭയത്തിരുന്നു.

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെയുസം  ആരരേഭഗദവകുപ്പെത്തിടന്റെയുസം  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഓരരേഭ

കേഭരേദങ്ങളത്തിലുസം മേഭതൃകേഭപരേമേഭയത്തി മുരനഭടടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന് കേഴെത്തിഞ. ഇനദയുടടെ



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

41

ജനഭധത്തിപതദവുസം  ഭരേണഘടെനഭ  മൂലേദങ്ങളുസം  സസംരേകത്തിക്കുനതത്തിനന്  നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങള്,  2019-ടലേ  പക്കൗരേതസ്വരഭദഗതത്തി  ആകത്തിടന്റെ  കേഭരേദതത്തില്

സമൂഹതത്തിടലേ  വലേത്തിയ  വത്തിഭഭഗസം  ജനങ്ങള്ക്കുണഭയത്തിടള്ള  ഭയസം  അകേറവഭന്

അവരരേഭടടെഭപ്പെസം  നത്തിന്നുടകേഭണന്  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്

സമേഭനതകേളത്തില്ലഭതതഭണന്. നമ്മുടടെ രേഭജദടത ജനഭധത്തിപതദ പ്രസ്ഥഭനങ്ങള്കന്

മേഭതൃകേഭപരേമേഭയ  സസംഭഭവനയഭണന്  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നല്കേത്തിയതന്.

കേത്തിഫ്ബത്തി എന  വത്തികേസന പരേത്തിരപ്രകദസം ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന് മുരനഭടവചരപ്പെഭള്

ഇതന്  ഒരേത്തികലുസം  നടെകഭന്  രപഭകുനത്തിടല്ലനഭയത്തിരുന്നു  ആരകപസം.  പത്തിനശടെന്

കേത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തികേള്ക്കുരവണത്തി മേത്സരേമേഭയത്തി. പ്രതത്തിപകടത  ഓരരേഭ

അസംഗങ്ങളുസം കേത്തിഫ്ബത്തി രപ്രഭജകന്  ലേഭത്തികഭന്രവണത്തി മേനത്തിമേഭരുടടെ ഓഫശസുകേള്

കേയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി.  അതന്  ടതറഭയ  കേഭരേദമേല്ല.   ആ  പദ്ധതത്തി  ഇവത്തിടടെ

പ്രഖദഭപത്തിചരപ്പെഭള്  ഒരേത്തികലുസം  നടെകഭന്  രപഭകുനത്തിടല്ലനന്  പറഞ്ഞതഭണന്.

അതത്തിരപ്പെഭള്  പ്രഭവര്തത്തികേമേഭയത്തിരല്ല.  56000  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  വത്തികേസന

പദ്ധതത്തികേള്  ഇക്കൗ  സസംസ്ഥഭനടത  ഓരരേഭ  രമേഖലേയത്തിലുസം

നടെപ്പെത്തിലേഭകടപ്പെടുകേയഭണന്. ഞഭന് ഗുരുവഭയൂര് മേണ്ഡലേതത്തിടന്റെ പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയഭണന്.
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എത്രരയഭ വര്ഷങ്ങളഭയത്തി ഗുരുവഭയൂരേത്തില് ഒരു രമേല്പ്പെഭലേസം എന ആവശദവുമേഭയത്തി

ഞഭന്  മേനത്തിമേഭരുടടെ  ഓഫശസുകേള്  കേയറത്തിയത്തിറങ്ങുമേഭയത്തിരുന്നു.  തത്തികേഞ്ഞ

അഭത്തിമേഭനരതഭടടെ ഞഭന് പറയുന്നു കേത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  25  രകേഭടെത്തി രൂപ

ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അനുവദത്തിചതത്തിടന്റെ  ഫലേമേഭയത്തി  ഇക്കൗ  മേഭസസം  23-ാം  തശയതത്തി

രമേല്പ്പെഭലേതത്തിനന് തറകല്ലത്തിടുനതന് അഭത്തിമേഭനകേരേമേഭയത്തിടള്ള കേഭരേദമേഭണന്. ഇടതടന്റെ

ഒരേനുഭവസം  മേഭത്രമേല്ല  സഭയത്തിടലേ  ഭൂരേത്തിപകസം  അസംഗങ്ങളുസം,  ഭരേണ-പ്രതത്തിപക

വദതദഭസമേത്തില്ലഭടത  കേത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  എത്രടയത്ര  വത്തികേസന

പദ്ധതത്തികേളഭണന്  പ്രഭവര്തത്തികേമേഭകത്തിയത്തിടള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള്  കേളത്തിയഭക്കുകേയഭണന്,

ഇരപ്പെഭഴസം  കേളത്തിയഭക്കുകേയഭണന്.  ചഭനലുകേളത്തില്  കേയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തിയത്തിടന്  കേത്തിഫ്ബത്തി

എരനഭ ജനഭധത്തിപതദവത്തിരുദ്ധമേഭയ കേഭരേദമേഭടണനന് പറഞ്ഞ ആളുകേള്, കേത്തിഫ്ബത്തി

എന്നുപറയുനതന്  ഒരേത്തികലുസം  നടെകഭത  കേഭരേദമേഭടണനന്  പറഞ്ഞയഭളുകേള്,

അതത്തിനുരവണത്തി നടെന ആളുകേള് പത്തിനശടെന്  ആ കേത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തിടകതത്തിരേഭയത്തി

രകേരേളതത്തിടലേ  ചത്തിലേയഭളുകേള്  വനരപ്പെഭള്  നത്തിങ്ങള്  അതത്തിരനഭടടെഭപ്പെസം  നത്തിന്നു.

തരദശ  ഭരേണ  സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേക്കുളള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്  ടതഭടമുമ്പന്

കേത്തിഫ്ബത്തിടകതത്തിരേഭയത്തി  ആരകപമുനയത്തിച  നത്തിങ്ങടള  മൂലേയത്തിരുത്തുകേയഭണന്
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രകേരേളതത്തിടലേ  ജനങ്ങള്  ടചയ്തതന്  എന  കേഭരേദസം  മേറകണ.  തരദശ  ഭരേണ

സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേക്കുളള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്  ടതഭടമുമ്പന്  ചത്തിലേ  മേഭധദമേങ്ങളുടടെ

സഹഭയരതഭടുകൂടെത്തി  എടനഭടകയഭണന്  നത്തിങ്ങളുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ

രനതഭകളുടമേഭടക  പറഞ  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.  അടതല്ലഭസം  ജനങ്ങള്

നത്തിരേഭകേരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെന്  എങ്ങടനയഭണന്

പ്രവര്തത്തിരകണടതനന്  ഏറവുസം  മേഭതൃകേഭപരേമേഭയത്തി  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

കേഭണത്തിച്ചുതന്നു. പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയന് ഗവണ്ടമേന്റെന് അധത്തികേഭരേതത്തില് വരുരമ്പഭള്

സഭമൂഹത്തികേരകമേ ടപന്ഷന് 600 രൂപയഭയത്തിരുന്നു. ഉമന് ചഭണത്തി ഗവണ്ടമേന്റെന്

അധത്തികേഭരേടമേഭഴെത്തിയുരമ്പഭള്  ആ  600  രൂപതടന  എത്രമേഭസടത

കുടെത്തിശത്തികേയഭയത്തിരുന്നു.  പത്തുമേഭസടത  കുടെത്തിശത്തികേയഭകത്തിയത്തിടഭണന്  രപഭയതന്.

ഇരപ്പെഭള്   ആ  600  രൂപ  എനതന്  1500  രൂപയഭയത്തി  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചത്തിരല്ല?  ഇക്കൗ നഭടത്തിടലേ പഭവടപ്പെടയഭളുകേള്കന് ഒരു രനരേടത മേരുന്നു

വഭങ്ങഭന്,  നമ്മുടടെ മുതച്ഛന്മേഭര്ക്കുസം മുതശത്തിമേഭര്ക്കുമുളള ടപന്ഷന് മുടെങ്ങഭടത

നല്കുകേയഭണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്  എത്ര  മേഭസടത

കുടെത്തിശത്തികേയഭയത്തിരുന്നു;  പലേരപ്പെഭഴസം  അതന്  തുടെര്ചയഭയത്തി  നല്കേത്തിയത്തിരുനത്തില്ല.
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ഇരപ്പെഭള്  നമള്  സസംസഭരേത്തിക്കുനതന്  ജനുവരേത്തി  മേഭസതത്തിലേഭണന്.

കുടെത്തിശത്തികേയത്തില്ലഭടത  ആ  ടപന്ഷന്  മുഴവന്  ടകേഭടുത,  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെന്

എങ്ങടനയഭണന് ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി പ്രവര്തത്തിരകണതന് എനന് ടതളത്തിയത്തിച ഒരു

ഗവണ്ടമേന്റെഭണത്തിതന്. 

ടടലേഫന്  പദ്ധതത്തിയത്തില്  രേണ്ടുലേകതത്തി  അമ്പതത്തിനഭയത്തിരേരതഭളസം

ആളുകേള്കന്  വശടെന്  വച്ചുടകേഭടുത്തു.  ഇതന്  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയടന്റെ

കുടുസംബതത്തില്  നത്തിന്നു  ടകേഭടുത  കേഭരേദമേല്ല  എനഭണന്  പ്രതത്തിപകടത

ചത്തിലേയഭളുകേള്  ടടെലേത്തിവത്തിഷനത്തിടലേഭടക  പ്രസസംഗത്തിചതന്.  ശരേത്തിയഭണന്;  ആരുടടെയുസം

തറവഭടത്തില്നത്തിരനഭ  കുടുസംബതത്തില്നത്തിരനഭ  ടകേഭടുതതല്ല.  പരക  സമേഗ്രമേഭയ

ഒരു  പദ്ധതത്തി  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഫണ്ടുപരയഭഗടപ്പെടുതത്തി,  രകേന്ദ്ര

സഹഭയസം  പ്രരയഭജനടപ്പെടുതത്തി  സമേഗ്രമേഭയ  ഒരു   ഭവനനത്തിര്മഭണ  പദ്ധതത്തി

പ്രഭവര്തത്തികേമേഭക്കുകേയുസം  ഇനദയത്തിരലേറവുസം  മേരനഭഹരേമേഭയത്തി  അതന്

നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുകേയുസം ടചയ്ത സസംസ്ഥഭനമേഭണന് രകേരേളസം.  അതഭണന് ടടലേഫന് മേത്തിഷന്

പദ്ധതത്തി.  ഇക്കൗ  പദ്ധതത്തിടകതത്തിരേഭയത്തി  എടനല്ലഭസം  ആരകപങ്ങളുസം

നുണപ്രചരേണങ്ങളുസം  നത്തിങ്ങള്   ഉനയത്തിച്ചു.  ടടലേഫന്  മേത്തിഷന്  ആടകേ
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അഴെത്തിമേതത്തിയഭണന്  എന്നുപറഞ്ഞന്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിചന്,  വസ്തുതഭപരേമേഭയത്തി  ഒരു

കേഭരേദസംരപഭലുസം  ചൂണത്തികഭണത്തികഭനത്തില്ലഭടത  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനതത്തിരേഭയത്തി

നത്തിങ്ങള്  നടെതത്തിയ  ആരകപസം  ജനങ്ങള്  നത്തിരേഭകേരേത്തിചത്തിരല്ല?  ഇവത്തിടടെ  ഞഭന്

ഓര്ക്കുന്നു.  രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ  ഒരു  പ്രരതദകേ  ഘടതത്തില്  യു.ഡത്തി.എഫന്.

പ്രവഭസത്തികേള്ക്കുരവണത്തി  സമേരേസം  നടെത്തുകേയുസം  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

പ്രവഭസത്തികേള്ടകതത്തിരേഭടണനന്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ.  ഞഭന്

പ്രവഭസത്തിരേസംഗതന് പ്രവര്തത്തിക്കുന ഒരേഭളഭണന്.  ഇനദയത്തിടലേ മേടറഭരു സസംസ്ഥഭന

ഗവണ്ടമേനസം,  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെഭകേടട  ബത്തി.ടജ.പത്തിയുടടെ  രകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേന്റെഭകേടട;  ഒരു ഗവണ്ടമേനസം ടചയഭത സഹഭയ പദ്ധതത്തികേളഭണന് ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെന്  പ്രവഭസത്തികേള്ക്കുരവണത്തി  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതന്.  രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേതന്

ഇവത്തിടടെ  വനന്  ഗള്ഫത്തിരലേയന്  തത്തിരേത്തിച്ചുരപഭകേഭന്  കേഴെത്തിയഭടത  കുടുങ്ങത്തിരപ്പെഭയ

ആളുകേള്കന്  5,000/-  രൂപ  വശതസം  നല്കേത്തി.  75000  രപര്കഭണന്  ആ

സഹഭയധനസം  നല്കേത്തിയതന്.  ഇനദയത്തിടലേ  മേടറഭരു  സസംസ്ഥഭനത്തുസം

നടെപ്പെത്തിലേഭകഭത,  പ്രവഭസത്തികേള്കന് ഒരു ആരരേഭഗദ ഇന്ഷസ്വറന്സന് പദ്ധതത്തി ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ആരേസംഭത്തികഭന്  രപഭകുകേയഭണന്.  ഉമന്ചഭണത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെന്
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ഭരേത്തിചത്തിരുന  അഞന് വര്ഷസം പ്രവഭസത്തിരകമേ ടപന്ഷന് സസംബനത്തിചന് ഞഭന് ഇക്കൗ

നത്തിയമേസഭയത്തില് എത്രരയഭ പ്രഭവശദസം   സബ്മേത്തിഷന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിടണന്.  ഒരു

രൂപരപഭലുസം പ്രവഭസത്തി ടപന്ഷന് നത്തിങ്ങള് വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചത്തില്ല. പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയന്

ഗവണ്ടമേന്റെന് വനരപ്പെഭള് അതന് മൂനത്തിരേടത്തി വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  അതുടകേഭണന് നത്തിര്തഭന്

പഭടെത്തില്ല  എന  അഭത്തിപ്രഭയകഭരേനഭണന്  ഞഭനുസം.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുരമ്പഭള്  പ്രവഭസത്തി  ടപന്ഷന്  കൂടുതലേഭയത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുസം  എന

പ്രതദഭശ എനത്തിക്കുണന്. 

ഒരു ഗവണ്ടമേന്റെന് എങ്ങടനയഭണന് ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി പ്രവര്തത്തിരകണതന്

എന്നുള്ളതത്തിനന് മേഭതൃകേയഭയത്തിരുന്നു രകേഭവത്തിഡന് കേഭലേതന് നടെതത്തിയ ഇടെടപടെലുകേള്.

സഭമൂഹദഅടുകള  -  അടെചത്തിടെടപ്പെട മേനുഷദന് ഭകണസം കേത്തിടഭടത,  രഹഭടലുകേള്

തുറകഭടത,  വത്തിഷമേതകേള്  അനുഭവത്തിച  സമേയതന്  തരദശ  ഭരേണ

സ്ഥഭപനങ്ങള്വഴെത്തി നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏറവുസം മേഭതൃകേഭപരേമേഭണന്.

സഭമൂഹദഅടുകള എല്ലഭയത്തിടെങ്ങളത്തിലുസം നടെന്നൂടവനന് ഞഭന് പറയുനത്തില്ല. കേഭരേണസം

ചത്തിലേ  പഞഭയത്തുകേളത്തില്  രേഭഷശയരപ്രരേത്തിതമേഭയത്തി  അതന്  ടചയ്തത്തില്ല.  പരക

എല്.ഡത്തി.എഫന്-ഉസം യു.ഡത്തി.എഫന്-ഉസം ഭരേത്തിക്കുന പഞഭയത്തുകേളുസം നഗരേസഭകേളുസം
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സര്കഭരേത്തിടന്റെ  പത്തിന്തുണരയഭടുകൂടെത്തി  അതന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയരപ്പെഭള്  ജനങ്ങള്കന്

ഏറവുസം  കൂടുതല്  ആശസ്വഭസമേഭയത്തി.  ഗുരുവഭയൂരേത്തില്  ഞങ്ങള്  അഞന്  കേദഭമ്പുകേള്

ആരേസംഭത്തിച്ചു.   രകത്രതത്തില്നത്തിനന്  എല്ലഭ  ദത്തിവസവുസം  ഭകണസം

കേത്തിടത്തിയത്തിരുനയഭളുകേള്കന്   രകത്രമേടെചരപ്പെഭള്  ഭകണസം  കേത്തിടഭടത  വന്നു.

അതരേതത്തിലുള്ള  ആളുകേള്ക്കുരവണത്തി  കേദഭമ്പുകേള്  ആരേസംഭത്തിക്കുകേയുസം  അവര്കന്

തഭമേസവുസം  ഭകണവുസം  വസവുടമേഭടക  നല്കുനതത്തിനന്  നഗരേസഭയ്ക്കുസം

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുസം  കേഴെത്തിഞ.  ഇതന്  അവത്തിടെടത  മേഭത്രസം  കേഭരേദമേല്ല.  തൃശ്ശൂര്

നഗരേതത്തിലുസം രകേഭഴെത്തിരകഭടുടമേഭടക നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയ പദ്ധതത്തിയഭണന്. പ്രതത്തിസനത്തി

കേഭലേതന്  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  എങ്ങടന  പ്രവര്തത്തികണടമേന്നുള്ളതത്തിടന്റെ

മേഭതൃകേയഭയത്തിരുന്നു  അതന്.  ഇതന്  സസംസ്ഥഭനടത  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ഏറവുസം  നല്ല  മേഭതൃകേയഭയത്തിരുന്നു.  വത്തിവത്തിധ  ഏജന്സത്തികേള്

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ പ്രവര്തനടത അഭത്തിനനത്തിച്ചു. മേഭധദമേങ്ങള് മേഭത്രമേല്ല; ഇരപ്പെഭള്

നശതത്തി  ആരയഭഗന്  തയഭറഭകത്തിയ  Sustainable  Development  Goal  Index

(SDGI) പ്രകേഭരേസം ഇനദയത്തില് ഒനഭസം സ്ഥഭനതന് രകേരേളമേഭണന്. അരപ്പെഭള് നശതത്തി

ആരയഭഗത്തിനന്,  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  കേശഴെത്തിലുള്ള  ഒരു   ഏജന്സത്തികന്
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രകേരേളരതഭടുള്ള സഹഭയസം ടകേഭണല്ല, വത്തിവത്തിധ രേസംഗങ്ങളത്തില് രകേരേളസം നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  വത്തിലേയത്തിരുതലേത്തിടന്റെ  അടെത്തിസ്ഥഭനതത്തിലേഭണന്  ഇക്കൗ  രനടസം

രകേരേളതത്തിനുണഭയതന്.   ഇതന്  ഇക്കൗ  വര്ഷസം  മേഭത്രമേല്ല.  2018-ലുസം  2019-ലുസം

ആദദടത രേണന് സ്ഥഭനങ്ങള് രകേരേളതത്തിനഭണന് ലേഭത്തിചതന്.  ഇതന് രകേരേളതത്തിടലേ

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഏടതങ്കത്തിലുസം  ഒരു  രമേഖലേയത്തില്  മേഭത്രസം  നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുന

കേഭരേദതത്തിനല്ല,  വത്തിവത്തിധ  രേസംഗങ്ങളത്തില്  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഭഭഗമേഭയത്തിടഭണന് ഇക്കൗ രനടസം.

ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വരുരമ്പഭള്  കേഭര്ഷത്തികേ  രമേഖലേയത്തില്

ടനല്കൃഷത്തിയുടടെ ആടകേ വത്തിസ്തൃതത്തി  1.97  ലേകസം ടഹകറഭയത്തിരുന്നു.  നത്തിലേവത്തിലേതന്

2.3 ലേകസം ടഹകറഭയത്തി ഉയര്തത്തി. ആടകേ 34 ലേകസം ടഹകറത്തില് അധത്തികേമേഭയത്തി

കൃഷത്തിയത്തിറകത്തി.  അഞന്  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്  അമ്പതത്തിനഭയത്തിരേസം  ഏകര്  തരേത്തിശു

നത്തിലേങ്ങള്  കേതത്തിരേണത്തിയത്തികഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്

എന്നുപറയുനതത്തില്  ഞങ്ങള്കഭത്തിമേഭനമുണന്.  ഇക്കൗ  സര്കഭര്  അധത്തികേഭരേതത്തില്

വരുരമ്പഭള് പചകറത്തി ഉല്പഭദനസം ആറന് ലേകസം ടമേട്രത്തികേന് ടെണ്ണഭയത്തിരുനതന് നത്തിലേവത്തില്

15  ലേകസം ടമേട്രത്തികേന്  ടെണ്ണഭയത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികഭന്  കേഴെത്തിഞ.  ഇനദയത്തിലേഭദദമേഭയത്തി
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ടനല്കേര്ഷകേര്കന്  ടഹകര്  ഒനത്തിനന്  2,000/-  രൂപയുടടെ  രറഭയല്റത്തി

നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയ  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

എന്നുള്ളതന്  അഭത്തിമേഭനകേരേമേഭയ  കേഭരേദമേഭണന്.  ഇനദയത്തില്  കൃഷത്തികഭര്  ഏറവുസം

കേടുത തണുപ്പെത്തിടന അതത്തിജശവത്തിച്ചുടകേഭണന് ഡല്ഹത്തിയത്തില് സമേരേസം ടചയ്യുകേയഭണന്.

നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  കൃഷത്തികഭര്ക്കുരവണത്തി  നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങള്,  ഏറവുസം  മേഭതൃകേഭപരേമേഭയത്തി  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയ  ഒരടടറ

പദ്ധതത്തികേളുണന്.  ഞഭന്  അതത്തിടന്റെ  മുഴവന്  വത്തിശദഭസംശങ്ങളത്തിരലേയന്  ഇക്കൗ

സനര്ഭതത്തില്  രപഭകുനത്തില്ല.  കേഭര്ഷത്തികേ  രമേഖലേയത്തില്  വലേത്തിയ  രതഭതത്തിലുള്ള

മുരനറമുണഭകഭന് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന് കേഴെത്തിഞ.

ഇക്കൗ രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേതന്  എനഭയത്തിരുന്നു  പ്രതത്തിപകതത്തിടന്റെ നത്തിലേപഭടെന്.

ഒരു  മേഹഭമേഭരേത്തിയുടടെ  കേഭലേതന്  നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭനവുസം  ജനങ്ങളുസം

രേഭജദമേഭസകേലേവുസം  വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തികേള് രനരേത്തിടുന ഘടതത്തില് പ്രതത്തിപക

രനതഭവുള്ടപ്പെടടെ ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന ആരകപത്തിക്കുനതത്തിനന് എത്ര തരേസംതഭഴ

വഭക്കുകേളഭണുപരയഭഗത്തിചതന്. പ്രതത്തിപക രനതഭവന് ഇവത്തിടടെയുണരല്ലഭ; ആരരേഭഗദ

വകുപ്പുമേനത്തിടയക്കുറത്തിചന്  അരദഹസം  എനഭണന്  പറഞ്ഞതന്.  അവര്  'മേശഡത്തിയഭ
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മേഭനത്തികേന്'  ആയത്തിരുന്നു എനഭണന്.  ഞഭന് ടവറുടത പറയുനതഭരണഭ;  പ്രതത്തിപക

രനതഭവന് പത്രസരമളനതത്തില് പറഞ്ഞതരല്ല ആരരേഭഗദ വകുപ്പുമേനത്തി മേശഡത്തിയഭ

മേഭനത്തികഭണന് എനന്?  ഏറവുസം നനഭയത്തി പ്രവര്തത്തിച ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന ഒരു നല്ല

വഭകന്  പറയണ.  ഇത്രയുസം  ആരകപകേരേമേഭയത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  പറയഭരമേഭ;

എടനഭടകയഭണന് നത്തിങ്ങള് പറഞ്ഞതന്?

ശശ  .    അന്വര്  സഭദതന്:  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തിയുടടെ  കേഭരേദസം  ഞങ്ങള്

സമതത്തിച്ചു.  പരക  ഞങ്ങടളഭടക  രകേഭവത്തിഡന്  വനന്  രഹഭസ്പത്തിറലേത്തില്

കേത്തിടെനരപ്പെഭള്  ഒരു  രകേഭള്  ടചയ്തന്  ഞങ്ങടള  വത്തിളത്തിച്ചു  രചഭദത്തികഭമേഭയത്തിരുന്നു,

എനഭണന്  അസുഖമുരണഭ;  എനഭണന്  സസംഭവത്തിചടതനന്?  ഞങ്ങള്കന്

മേനസ്സത്തിലേഭയത്തി,   ഞങ്ങള്  ഇക്കൗ  സഭയത്തിടലേ  എസം.എല്.എ.-മേഭരേഭണന്.  ഞങ്ങടള

ആരുസം വത്തിളത്തിച്ചു  രചഭദത്തിചത്തില്ല.  അടതഭടക ശരേത്തിയഭരണഭ  എനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട

ടമേമ്പര് ഒനഭരലേഭചത്തിക്കൂ. 

ശശ  .   രേഭജു എബ്രേഹഭസം: രകേഭണ്ഗ്രസത്തിടന്റെ രനതഭവന് ശശ. വത്തി. എസം. സുധശരേന്

രകേഭവത്തിഡന് രരേഭഗത്തിയഭയതത്തിനുരശഷസം വനരപ്പെഭള് ബഹുമേഭനടപ്പെട മേനത്തി ടടശലേജ

ടെശചടറപ്പെറത്തിപ്പെറഞ്ഞ അഭത്തിപ്രഭയസം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയത്തില്ടപ്പെടത്തിടരണഭ? 
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ശശ  .    ടകേ  .    വത്തി  .    അബ്ദുള് ഖഭദര്:  പ്രതത്തിപക രനതഭവന് പറഞ്ഞതത്തില്നത്തിന്നുസം

തത്തികേച്ചുസം വദതദസമേഭയത്തി ഏറവുസം നല്ല വഭക്കുകേളത്തിലേഭണന് ശശ. വത്തി. എസം. സുധശരേന്

പറഞ്ഞതന്.  ശശ.  വത്തി.എസം.  സുധശരേന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  മുഖദധഭരേഭ  രനതൃതസ്വതത്തില്

പലേരപ്പെഭഴസം  വദതദസനഭണരല്ലഭ;  അരദഹസം  ശരേത്തിയഭയത്തി  പറഞ.  അരദഹസം

എനഭ പറഞ്ഞതന്?  രകേരേളതത്തിടലേ ആരരേഭഗദവകുപ്പെത്തിടന്റെ പ്രവര്തനസം എടന്റെ

അനുഭവതത്തിലൂടടെ  ഏറവുസം  നല്ല  നത്തിലേയത്തിലേഭണന്  നടെതത്തിയതന്  എനഭണരദഹസം

പറഞ്ഞതന്.  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തിടയ  അഭത്തിനനത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങള്  ആരരേഭഗദ

വകുപ്പുമേനത്തിടയ  അഭത്തിനനത്തിക്കുനതത്തിനുപകേരേസം  എടനഭടകയഭണന്  പറഞ്ഞതന്?

ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റെന്  എനഭണന്  പറഞ്ഞതന്?  രകേഭവത്തിഡന്  റഭണത്തി  എനന്.

ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റെന് ഇങ്ങടന ദത്തിവരസന പത്രസരമളനസം നടെത്തുനതന്

ഞങ്ങള്കന്  നല്ല  കേഭരേദമേഭണന്.  ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റെന്  എനതന്  ടവറുസം

രമേഭശടപ്പെട  പദവത്തിയല്ല.  രകേരേളതത്തിടലേ  ഏറവുസം  പ്രധഭനടപ്പെട  ഒരു  രേഭഷശയ

പഭര്ടത്തിയുടടെ  അദ്ധദകന്  ഉപരയഭഗത്തിരകണ  വഭക്കുകേളഭരണഭ  പലേരപ്പെഭഴസം

അരദഹസം പത്രസരമളനതത്തില് ഉപരയഭഗത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരുനതന്.  രറപന് ടചയടപ്പെട

സശ  ആത്മഭഭത്തിമേഭനമുടണങ്കത്തില്  ജശവത്തിചത്തിരേത്തികത്തില്ല  എനന്  അരദഹസം
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ആരകപമുനയത്തിചത്തിരല്ല.  സശതസ്വതത്തിടനതത്തിരേഭയത്തി  നത്തിങ്ങളുടടെ  പഭര്ടത്തിയത്തിടലേ

രനതഭകള് നടെത്തുന വഭക്കുകേള് എത്ര രമേഭശമേഭയത്തിരുന്നുടവനന് ഇരപ്പെഭടഴെങ്കത്തിലുസം

നത്തിങ്ങള്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയുന്നുരണഭ?  ഒരു  സനര്ഭസം  ഞഭന്  ഒഭര്ക്കുകേയഭണന്.

എസന്.എസന്.എല്.സത്തി.  പരേശകയുടടെ  സനര്ഭതത്തില്  ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യുടടെ

ടടവസന്  പ്രസത്തിഡന്റെന്  കൂടെത്തിയഭയ  ശശ.  ടകേ.  സുധഭകേരേന്  എസം.പത്തി.

പറഞ്ഞടതനഭണന്?  എസന്.എസന്.എല്.സത്തി.  പരേശക  നടെതഭന്  തശരുമേഭനത്തിച

മുഖദമേനത്തിയുടടെ  തലേയന്  ഭഭനഭണന്  എനരല്ല.  ഇതരല്ല  പ്രതത്തിപകതത്തിടന്റെ

നത്തിലേവഭരേസം.  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെതത്തിയ  ശരദ്ധയമേഭയ  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങടളരയഭ  രകമേപ്രവര്തനങ്ങടളരയഭ  പ്രതത്തിപകസം

അസംഗശകേരേത്തിചത്തില്ല എന്നുമേഭത്രമേല്ല ശരേത്തിയല്ലഭത നത്തിലേപഭടുകേള് എല്ലഭ രമേഖലേയത്തിലുസം

സസ്വശകേരേത്തിച്ചു.  ശരേത്തിയല്ലഭത നത്തിലേപഭടുകേള് സസ്വശകേരേത്തിച നത്തിങ്ങടള ജനസം ശരേത്തിയഭയ

നത്തിലേപഭടെന് സസ്വശകേരേത്തിച്ചുടകേഭണന് മൂലേയത്തിരുതത്തി എന്നുള്ളതഭണന് ഇകഴെത്തിഞ്ഞ തരദശ

ഭരേണ സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേക്കുളള ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന്റെ ഏറവുസം പ്രധഭനടപ്പെട ഭഭഗസം.

രകേരേളതത്തിടലേ ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി ഗവണ്ടമേന്റെന് നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏറവുസം  ശരേത്തിയഭയത്തി  പ്രസസംഗതത്തില്  പറഞ്ഞ  ഗവര്ണറുടടെ
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പ്രസസംഗടത  അസംഗശകേരേത്തിക്കുന്നു.  അതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന  ശശ.  എസന്.

ശര്മയുടടെ പ്രസസംഗടതയുസം ഞഭന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 

ശശ  .   വത്തി  .    ടെത്തി  .    ബല്റഭസം: സര്, ഗവര്ണറുടടെ നയപ്രഖദഭപന പ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തി  പ്രകേടെത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേഭണന്  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട  പ്രരമേയടത  ഞഭന്

എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്.   ഒരു ആത്മഭര്ത്ഥതയുമേത്തില്ലഭത,  ഒരു ആഴെവുമേത്തില്ലഭത ഒരു

പ്രസസംഗമേഭണന്  ബഹുമേഭനദനഭയ  ഗവര്ണടറടകഭണന്  നത്തിങ്ങള്

പറയത്തിപ്പെത്തിചത്തിടള്ളതന്.  എനന്  നയമേഭണന്  നത്തിങ്ങള്  നടെപ്പെഭക്കുനതന്;  എനന്

നയടതക്കുറത്തിചഭണന്  നത്തിങ്ങള്  സസംസഭരേത്തിക്കുനതന്;  എനഭണന്  നത്തിങ്ങളുടടെ

നയതത്തിടന്റെ  അടെത്തിസ്ഥഭനസം?  കേത്തിടഭവുനയത്തിടെത്തുനത്തിടനഭടക  കേടെസം  വഭങ്ങുകേ,

ലേക്കുസംലേഗഭനുമേത്തില്ലഭടത കേടെസം വഭങ്ങത്തി അതുവചന് വമ്പന് പദ്ധതത്തികേള് പ്രഖദഭപത്തിചന്

കേണ്സള്ടന്സത്തി മുതല് അതത്തിടന്റെ ഒഭരരേഭ ഘടതത്തിലുസം കേമശഷന് അടെത്തിച്ചുമേഭറകേ.

അതത്തിടനക്കുറത്തിചന് വത്തിവഭദമുണഭകുരമ്പഭള്; ജനങ്ങളുടടെ പ്രതത്തിരഷധമുണഭകുരമ്പഭള്

ജനങ്ങടള  തണുപ്പെത്തികഭന്രവണത്തി  ചത്തിലേ  നഭമേമേഭത്രമേഭയ  ആനുകൂലേദങ്ങള്

അവരേത്തിരലേയന്  എറത്തിഞടകേഭടുക്കുകേ.  ഇതഭരണഭ  ജനഭധത്തിപതദസം.  അഞടകേഭല്ലസം

ടകേഭണന്  നത്തിങ്ങള്  ഇക്കൗ  നഭടെത്തിടന  എവത്തിടടെനത്തിനന്  എവത്തിരടെയഭണന്  എതത്തിചതന്.
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2016-ല്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടപഭതുകേടെസം  109000  രകേഭടെത്തി  രൂപയുസം   ടമേഭതസം

കേടെബഭധദത  157000  രകേഭടെത്തി  രൂപയുസം  മേഭത്രമേഭയത്തിരുന്നു.  പടക  2021-ല്

രകേരേളതത്തിടന്റെ  കേടെബഭധദത  320000  രകേഭടെത്തി  രൂപയഭണന്.  65000  രകേഭടെത്തി

രൂപയഭണന്  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂടടെ  കേടെസം  എടുക്കുനതന്.  അതത്തിടന്റെ  പുറടമേയഭണന്

ഇരപ്പെഭള്  65000-രതഭളസം  രകേഭടെത്തി  രൂപ  കേടെടമേടുതന്  സത്തില്വര്ടടലേന്

ടറയത്തില്രവ പദ്ധതത്തി നത്തിങ്ങള് പ്രഖദഭപത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അടതല്ലഭസം രചര്തഭല്

4.5 ലേകസം രകേഭടെത്തി രൂപയഭയത്തി.  1.5 ലേകസം രകേഭടെത്തി രൂപയത്തില് നത്തിനന് 4.5 ലേകസം

രകേഭടെത്തി  രൂപയത്തിരലേയന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ കേടെബഭധദത വര്ദ്ധത്തിക്കുരമ്പഭള്; 3  ലേകസം

രകേഭടെത്തി രൂപ അധത്തികേമേഭയത്തി കേടെടമേടുക്കുരമ്പഭള് അതത്തില്നത്തിനന് കുറചന് കേത്തിടറഭടക

ടകേഭടുകഭസം;  ടപന്ഷനത്തില്  100  രൂപ  കൂടത്തിടകഭടുകഭസം;  കുറചഭളുകേള്കന്

വശടടെഭടക ടകേഭടുകഭസം, ഇതരല്ല നത്തിങ്ങളുടടെ നയസം. ഇതത്തിനപ്പുറതന് രകേരേളതത്തിടന്റെ

വരുമേഭനസം  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  ആ  നത്തിലേയത്തിലുള്ള  പ്രരയഭജനസം

നല്കുനതത്തിനുരവണത്തി;  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ധൂര്തന്  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി

എടനങ്കത്തിലുസം  നടെപടെത്തികേള്  ഇക്കൗ  അഞവര്ഷമുണഭയത്തിടരണഭ?   ഉണഭയത്തിടത്തില്ല.

മേറത്തിചന് ധൂര്ത്തുസം അഴെത്തിമേതത്തിയുസം വദഭപകേമേഭയത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുന കേഭഴ്ചയരല്ല നമള്
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കേണതന്.  എത്രടയത്ര  കേദഭബത്തിനറന്  റഭങ്കുകേളഭണന്?  ഭരേണപരേത്തിഷഭരേ  കേമശഷന്

ടചയര്മേഭന്,  മുരനഭക  സമുദഭയ  കേമശഷന്  ടചയര്മേഭന്,  അഡസ്വരകറന്

ജനറലേത്തിനന്  കേദഭബത്തിനറന്  റഭങ്കന്  ടകേഭടുത്തു.  കേദഭബത്തിനറന്  റഭങ്കന്  ആദദസം  രവണ

എന്നുപറഞ്ഞ  ചശഫന്  വത്തിപ്പെത്തിനന്  പത്തിനശടെന്  അതന്  നല്കേത്തി.  ഇതത്തിനുപുറടമേ

പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല്  ടസക്രടറത്തി  റഭങ്കത്തില്  നത്തിരേവധത്തിയഭയത്തിടള്ള  ഉപരദശത്തികേള്,  ചശഫന്

ടസക്രടറത്തി  റഭങ്കത്തില്  ഉപരദശത്തികേള്,  രസഭഷദല്  മേശഡത്തിയഭ  ടെശമേത്തിനന്  രകേഭടെത്തികേള്,

ടഹലേത്തിരകേഭപ്ടര്  വഭങ്ങുന്നു,  ഇങ്ങടന  പണസം  ധൂര്തടെത്തിചന്  ടചലേവഭക്കുകേ

എനതല്ലഭടത  ഇതുടകേഭണന്  സസംസ്ഥഭനതത്തിനുള്ള  പ്രരയഭജനടമേനഭണന്?

ഭരേണപരേത്തിഷഭരേ കേമശഷന് ടചയര്മേഭന് റത്തിടയര് ടചയ്തതഭയുള്ള വഭര്ത നമള്

രകേട.  അഞവര്ഷകഭലേഭവധത്തി  അരദഹതത്തിനന്  നല്കേത്തി.  നഭരലേമുകഭല് വര്ഷസം

കേഴെത്തിഞ്ഞന്  കേഭലേഭവധത്തി  അവസഭനത്തികഭന്  രേണ്ടു  മേഭസമുള്ളരപ്പെഭള്  അരദഹസം

രേഭജത്തിവച്ചു  അടല്ലങ്കത്തില്  ഒഴെത്തിഞരപഭകുന്നുടവന  അരദഹതത്തിടന്റെ  തശരുമേഭനസം

വന്നു. ഞഭന് അതത്തിടലേ ശരേത്തിയുസം ടതറസം കേഭണുനത്തില്ല.  പരക അഞവര്ഷസം ആ

രപഭസന്  ടകേഭണന്  രകേരേളതത്തിനുണഭയ  പ്രരയഭജനടമേനഭണന്?  അഞന്

റത്തിരപ്പെഭര്ടകേള്  സമേര്പ്പെത്തിച്ചുടവങ്കത്തിലുസം  ഒരു  റത്തിരപ്പെഭര്ടടങ്കത്തിലുസം  ഗവണ്ടമേന്റെന്
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അസംഗശകേരേത്തിചത്തിടരണഭ; അതത്തിരന്മേല് എടനങ്കത്തിലുസം നടെപടെത്തി സസ്വശകേരേത്തിചത്തിടരണഭ; ഒരു

ഭരേണപരേത്തിഷഭരേ  കേമശഷനത്തില്നത്തിന്നുസം  നമള്  പ്രതശകത്തിചടതനഭണന്?

ആറുമേഭസതത്തിനകേസം  പരേമേഭവധത്തി  ഒരു  വര്ഷതത്തിനകേസം  ഇക്കൗ  ഭരേണടത

പരേത്തിഷരേത്തികഭനുള്ള നത്തിര്രദശസം  അരദഹസം  നല്കുസം.  രേണഭമേടത വര്ഷസം  മുതല്

അതന് നടെപ്പെഭകത്തി തുടെങ്ങുസം.   മൂനഭമേടതയുസം നഭലേഭമേടതയുസം വര്ഷസം കേഴെത്തിഞ്ഞന്

അഞഭമേടത വര്ഷടമേഭടകയഭകുരമ്പഭള് അതത്തിടന്റെ പ്രരയഭജനസം വത്തിസത്തിബളഭയത്തി

കേഭണുടമേടനഭടകയഭണന്.  അങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  നടെപടെത്തിയുമുണഭയത്തിടത്തില്ല.

അതുടകേഭണഭണന്  ഇതത്തിടന  എതത്തിര്രകണതഭയത്തി  വരുനതുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ

നയപ്രഖദഭപനങ്ങള്കന്  ഒരു ആത്മഭര്ത്ഥതയുമേത്തില്ല;  ഒരു ദശര്ഘവശകണവുമേത്തില്ല

എനന്  ഞങ്ങള്കന്  പറരയണത്തി  വരുനതുസം.  ഉരദദഭഗസ്ഥ  പുനര്വത്തിനദഭസസം

എവത്തിടടെയുസം എതത്തിയത്തിടത്തില്ല. കേത്തിടഭകടെസം പത്തിടെത്തിടചടുക്കുനതന് സസംബനത്തിചന് നത്തിങ്ങള്

2016-ടലേ  ധവളപത്രതത്തില്  പറഞ്ഞതഭണന്.   അതന്  ഇതുവടരേ  എവത്തിടടെയുസം

എതത്തിയത്തിടത്തില്ല.  സസ്വര്ണ്ണവദഭപഭരേമേടെകമുള്ള  രമേഖലേകേളത്തില്നത്തിനന്

പത്തിരേത്തിടചടുകഭനുള്ള  നത്തികുതത്തി  പത്തിരേത്തിടചടുക്കുനത്തില്ല,  കേഭരേണസം  സസ്വര്ണ്ണ

വദഭപഭരേത്തികേളുമേഭയുസം  ഇക്കൗ  രമേഖലേയത്തിടലേ  മേഭഫത്തിയഭ  പ്രവര്തനങ്ങളുമേഭയുസം
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നത്തിങ്ങള്ക്കുള്ള  ബനസം  ഓരരേഭനഭയത്തി  ടതളത്തിഞവന്നുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.

ഇതുടകേഭണഭണന്  ഞങ്ങള്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന  എതത്തിര്ക്കുനതന്.

ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തി  ഇനന്  രേഭവത്തിടലേ  അഴെത്തിമേതത്തിടയക്കുറത്തിചന്  വലേത്തിയ

വഭചഭലേനഭകുകേയഭയത്തിരുനരല്ലഭ;  ടവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകേയഭയത്തിരുനരല്ലഭ.  അരദഹസം ആ

ടവല്ലുവത്തിളത്തി  നടെതത്തി  പത്തുമേത്തിനത്തിടത്തിനുള്ളത്തിലേഭണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടടഹരകഭടെതത്തി

ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഒരു  വലേത്തിയ  പദ്ധതത്തിടകതത്തിടരേ  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.

അരനസ്വഷണസം  ശരേത്തിടപ്പെടുതത്തിടകഭണന്  അതുമേഭയത്തി  മുരനഭടരപഭകേഭടമേന

തശരുമേഭനടമേടുതതന്.  ഇക്കൗ  നയപ്രഖദഭപനതത്തിടലേ  പതഭമേടതയുസം

പതത്തിടനഭനഭമേടതയുസം  രപജത്തില്  പറയുനതന്  ചത്തിലേ  രകേന്ദ്ര  സര്കഭര്

ഏജന്സത്തികേളുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള് ഭരേണഘടെനയുടടെ സശമേകേള് ലേസംഘത്തിക്കുകേയുസം

സസംസ്ഥഭനസം  ഏടറടുതത്തിടള്ള  മുന്നത്തിരേ  പദ്ധതത്തികേള്ക്കുസം  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുസം  അതന്  വത്തിഘഭതസം  സൃഷത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ്യുന്നു.  ഇതന്

സതദസനരുസം  കേഠത്തിനഭദ്ധസ്വഭനത്തികേളുമേഭയ  ഉരദദഭഗസ്ഥരുടടെ  ആത്മവശരേദസം

ടകേടുതത്തിയത്തിടണന്  എന്നുമേഭണന്  ഗവര്ണടറടകഭണന്  നത്തിങ്ങള്

പറയത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ഇതത്തിനന്  എങ്ങടനയഭണന്  ഞങ്ങള്കന്  നനത്തി  പറയഭന്
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സഭധത്തിക്കുകേ. ആ ഉരദദഭഗസ്ഥടരേഭടക ഇരപ്പെഭള് ജയത്തിലേത്തിലേഭണന്. അവര്ടകതത്തിടരേ

അരനസ്വഷണസം  നടെതണടമേനഭണന്  ഇനന്  രകേഭടെതത്തി  പ്രഖദഭപത്തിചത്തിടള്ളതന്.

സസ്വര്ണ്ണകടെതന്  പ്രതത്തികേള്  സസ്വപ,  സനശപന്  എനത്തിവര്  ടടലേഫന്  പദ്ധതത്തിയുടടെ

ഭഭഗഭഭകഭയത്തി.   ഇനന്  രകേഭടെതത്തി  പറഞ്ഞത്തിടള്ളതഭണന്.   ഉരദദഭഗസ്ഥര്

ക്രമേരകടുകേള്കന്  കൂടനത്തിന്നു.   നത്തിങ്ങള്  ഉരദദഭഗസ്ഥരുടടെ ആത്മവശരേദതത്തിടന്റെ

കേഭരേദസം  പറയുന്നു.  ടഎ.എ.എസന്.-കേഭര്  ഇടെനത്തിലേകഭര്വഴെത്തി  അഴെത്തിമേതത്തി  നടെതത്തി.

ഏതന്  ടഎ.എ.എസന്.-കേഭരേഭണന്?  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഭരേണതത്തിലുള്ള  ടഎ.എ.എസന്.--

കേഭരേരല്ല.  ഉരദദഭഗസ്ഥതലേതത്തിടലേ ഗൂഢഭരലേഭചനടയ ഗക്കൗരേവമേഭയത്തി  കേഭണണസം;

അരനസ്വഷത്തികണസം. ഇതുതടനയഭണന് ഞങ്ങളുസം പറഞ്ഞത്തിടള്ളതന്.  അരനസ്വഷത്തികത്തില്ല

എന്നുപറഞ്ഞന്  ഇക്കൗ  ഉരദദഭഗസ്ഥടരേ  തുടെകസംമുതല്  തടന  ടവളള

പൂശുനതഭരേഭണന്;  അവര്ടകതത്തിടരേയുള്ള  ആരരേഭപണങ്ങള്  മുഴവന്

കേഴെമ്പത്തില്ലഭതതഭണന്  എന്നുപറഞ്ഞന്  ഞങ്ങടള  ടവല്ലുവത്തിളത്തിചത്തിടന്  എന്തുകേഭരേദസം.

നത്തിങ്ങള്  ടതളത്തിയത്തികണസം.  സതദസനമേഭയത്തിടള്ള  അരനസ്വഷണസം  നടെതത്തി

മുരനഭടരപഭകേഭന്  കേഴെത്തിയരണ.  ഇക്കൗ  രേശതത്തിയത്തിലുള്ള  കേഭരേദങ്ങള്  പറയുരമ്പഭള്

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടലേ  വത്തിജയപരേഭജയടതക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞതുടകേഭണന്  വല്ല
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കേഭരേദമുരണഭ?  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  വത്തിജയസം  എന്നുള്ളതന്  അഴെത്തിമേതത്തിക്കുളള

അസംഗശകേഭരേമേഭയത്തിടഭരണഭ  നത്തിങ്ങള്  കേഭണുനതന്.  കേത്തിറന്  നല്കുനതന്

അഴെത്തിമേതത്തിക്കുളള  ഒരു  ടടലേസന്സഭയത്തിടഭരണഭ  കേഭണുനതന്.  ആ  നത്തിലേയത്തില്

രകേരേളതത്തിടലേ  ജനങ്ങടള  വത്തിലേകുറചന്  കേഭണഭന്  നത്തിങ്ങള്  തയഭറഭകേരുതന്

എനഭണന്  എനത്തികന്  പറയഭനുള്ളതന്.  ഇക്കൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലൂടടെ  രകേരേളതത്തില്

വലേത്തിടയഭരു വര്ഗശയ വത്തിഭജനമുണഭയത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന് എനതന്  നത്തിങ്ങള്

കേഭണണസം.   ഇക്കൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ഒരു  ഭഭഗതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയുസം

മേറുഭഭഗതന്  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-ടയയുസം  നത്തിര്തത്തിടകഭണഭണന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം)-ഉസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം  രകേരേളതത്തിടലേ പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടലേ

വത്തിജയസം  പലേയത്തിടെങ്ങളത്തിലുമുണഭകത്തിയതന്  എന്നുള്ളതത്തിനന്  എത്രരയഭ  ജശവത്തിക്കുന

ഉദഭഹരേണങ്ങള്  നമ്മുടടെ  മുമ്പത്തിലുണന്.  നത്തിങ്ങള്  പരേസദമേഭയത്തി  മുദപത്രതത്തില്

കേരേഭര്  എഴതത്തിടകഭടുക്കുകേയരല്ല  ടചയ്യുനതന്.   ഒനഭസം  കേകത്തി

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  കേക്കൗണ്സത്തിലേറഭയത്തി  വത്തിജയത്തിച്ചുവനയഭള്;  രേണഭസം  കേകത്തി

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ  പഞഭയതന്  പ്രസത്തിഡന്റെന്.  മുദപത്രതത്തില്

കേരേഭടറഴതത്തിടകഭടുതന്  നത്തിങ്ങള്  അഡ്ജസന്ടമേനണഭക്കുകേയരല്ല.  ഇക്കൗ  നഭടത്തില്
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ഇസഭരമേഭരഫഭബത്തിയ  വളര്തഭന്  വളടരേ  രബഭധപൂര്വമേഭയത്തിടള്ള  ചത്തിലേ

പരേത്തിശമേങ്ങള്  നടെക്കുന്നുണന്.  ഓരരേഭ  വത്തിഷയങ്ങള്  പറഞടകേഭണന്

കേഭലേങ്ങളഭയത്തി,  തലേമുറകേളഭയത്തി  ഒരുമേത്തിച്ചുജശവത്തിക്കുന,  സക്കൗഹൃദഭനരേശകസം

പുലേര്ത്തുന  ഇക്കൗ  നഭടത്തിടലേ  മേതനക്യൂനപകങ്ങടള  തമത്തില്  തല്ലത്തികഭനുള്ള

നത്തിരേവധത്തി  രബഭധപൂര്വമേഭയ  പ്രവര്തനങ്ങളുണഭകുന്നുണന്.  ഹലേഭല്

ഭകണതത്തിടന്റെ രപരേത്തില്,  ലേക്കൗ ജത്തിഹഭദത്തിടന്റെ രപരേത്തില്,  ഹഭഗത്തിയ രസഭഫത്തിയയുടടെ

രപരേത്തില്....,   ഇതത്തിടന്റെടയഭടക  രപരേത്തില്  കേലേഭപമുണഭകുരമ്പഭള്  അടല്ലങ്കത്തില്

കേലേഭപതത്തിനുള്ള വഴെത്തിമേരുനത്തിടുരമ്പഭള് രകേരേളതത്തിടന്റെ ഭരേണഭധത്തികേഭരേത്തിയഭയത്തിടള്ള

മുഖദമേനത്തി ഒരു വഭകന് അതത്തിടന തള്ളത്തിപ്പെറയഭന് തയഭറഭകുന്നുരണഭ?  അരദഹസം

മേക്കൗനസം പഭലേത്തിക്കുകേ മേഭത്രമേല്ല,  എരേത്തിതശയത്തില് എണ്ണടയഭഴെത്തിക്കുന തരേതത്തില് ആ

കേദഭസംടപയത്തിനത്തിടന  കൂടുതല്  ടടവഡഭയത്തിടള്ള  റശചത്തിരലേയന്  എതത്തികഭനഭണന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ മുഖദമേനത്തിയുസം സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) എന പഭര്ടത്തിയുടടെ ഒക്കൗരദദഭഗത്തികേ

ടമേഷശനറത്തി  മുഴവനുസം  ശമേത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഗുജറഭതത്തില്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്

നടെനരപ്പെഭള്  അഹമദന്  പരടല്  മുഖദമേനത്തി  ആകേഭന്  രപഭകുന്നുടവനന്

പറഞടകേഭണന്  അവത്തിടടെയുണഭകത്തിയ  വര്ഗശയ  ധ്രുവശകേരേണതത്തിടന്റെ  രകേരേള
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പതത്തിപ്പെരല്ല  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേനസം,  ഇതത്തിടന്റെ  വക്തഭകളുസം,  ഇക്കൗ  പഭര്ടത്തിയുസം  ഇനന്

രകേരേളതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന്  ശമേത്തിക്കുനതന്.  ഇങ്ങടനയഭരണഭ  രകേരേളടത

മുരനഭടന്  ടകേഭണ്ടുരപഭരകേണതന്.  ടചനത്തിതലേ  പഞഭയതത്തില്  ഞങ്ങളുടടെ

പത്തിന്തുണരയഭടുകൂടെത്തിയഭണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  വത്തിജയത്തിചതന്.  നത്തിവൃതത്തിയത്തില്ലഭതതു

ടകേഭണഭണന് ഞങ്ങളതന് ടചയ്തതന്, ബത്തി.ടജ.പത്തി. വരേരുടതന്നുളളതുടകേഭണഭണന്. ആ

സ്ഥഭനസം  രേഭജത്തിവയഭന്  രപഭകുകേയഭണന്.  തൃശ്ശൂരേത്തിടലേ  അവണൂരേത്തില്  ഞങ്ങളുടടെ

പത്തിന്തുണരയഭടുകൂടെത്തി  ജയത്തിചതത്തിടന്റെ  രപരേത്തില്  രേഭജത്തിവയഭന്  രപഭകുകേയഭണന്.

എനഭല്  റഭനത്തി  ഉള്ടപ്പെടടെ  മേറന്  സ്ഥലേങ്ങളത്തില്  രേഭജത്തിയത്തില്ല.  ഇങ്ങടന

രപഭകുനതത്തിടന്റെ  അര്ത്ഥസം  എനഭണന്;  നത്തിങ്ങള്  രകേരേളടത  എവത്തിടടെയഭണന്

ടകേഭണ്ടുരപഭകുനതന്;  നത്തിങ്ങളുടടെ  തണലേത്തില്  നടെക്കുന  സസ്വര്ണ്ണകളളകടെതന്

രകേസത്തിടനരപ്പെഭലുസം  വര്ഗശയവത്കേരേത്തികഭനരല്ല  ശമേത്തിക്കുനതന്?  പ്രതത്തിയുടടെ

ഉമയുടടെ വശടെന് പഭണകഭടെന് എന രേശതത്തിയത്തിലുളള പ്രചരേണമേഭണന് ടടകേരേളത്തി ചഭനല്

അടെകസം അഴെത്തിച്ചുവത്തിടുനതന്. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്: അങ്ങയുടടെ സമേയസം കേഴെത്തിഞ.

ശശ  .   വത്തി  .   ടെത്തി  .   ബല്റഭസം: പലേ അസംഗങ്ങളുസം മൂന്നുസംനഭലുസം മേത്തിനത്തിടന് അധത്തികേമേഭയത്തി
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എടുത്തു.  എനത്തികന് കുറചന് സമേയസം മേഭത്രസം മേതത്തി.  മേലേയഭളത്തി പത്രപ്രവര്തകേനഭയ

സത്തിദത്തിഖന്  കേഭപ്പെടനതത്തിടരേ  യു.പത്തി.-യത്തില്വചന്  യു.എ.പത്തി.എ.

ചുമേതത്തിയതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം  നത്തിയമേതത്തിടന്റെ  യഭടതഭരുവത്തിധ  സസംരേകണവുസം

ലേഭത്തികഭത  അവസ്ഥടയ  സസംബനത്തിച്ചുസം  അരദഹതത്തിടന്റെ  ഭഭരേദ  നടെത്തുന

സതദഭഗ്രഹടതക്കുറത്തിച്ചുസം  ഇക്കൗ  സഭയത്തില്  ശശ.  പത്തി.  ഉടടബദുളള

ചൂണത്തികഭണത്തിചരപ്പെഭള്  രകേരേളതത്തിടലേ  മുഖദമേനത്തി  പറഞ്ഞതന്,  മേടറഭരു

സസംസ്ഥഭനമേഭയതുടകേഭണന്  ഇടെടപടെഭന്  പരേത്തിമേത്തിതത്തിയുടണനഭണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ

പരേത്തിമേത്തിതത്തിയഭണന് രകേരേളടത ഇക്കൗ അവസ്ഥയത്തിരലേകന് എതത്തിക്കുനതന്. യു.എ.ഇ.-

യത്തില്  കേളളപ്പെണരകസത്തില്,  തടത്തിപ്പുരകസത്തില്,  ടചകന്  രകേസത്തില്

എന്.ഡത്തി.എ.-യുടടെ  കേണ്വശനറഭയ  സമുദഭയസസംഘടെന  രനതഭവന്  ടപടരപ്പെഭള്

രേഭയ്ക്കുരേഭയഭനസം  ഇടെടപടെഭന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  ഒരു  പരേത്തിമേത്തിതത്തിയുസം

ഉണഭയത്തിരുനത്തില്ലരല്ലഭ.  ഒരു  മേലേയഭളത്തിയഭയ  പത്രപ്രവര്തകേന്  സസംഘപരേത്തിവഭര്

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  രവടയഭടെലുകേള്കന്  വത്തിരധയമേഭകുരമ്പഭള്  അതത്തില്  ഇടെടപടെഭന്

നത്തിങ്ങള്കന്  പരേത്തിമേത്തിതത്തിയുണഭകുന്നു.  രപഭലേശസത്തിടന്റെ  കേഭരേദതത്തില്  പലേരപ്പെഭഴസം

ഇടെടപടെഭന് നത്തിങ്ങള്കന് പരേത്തിമേത്തിതത്തിയുണഭകുന്നു.  അലേന്,  തഭഹ എനന് പറയുന
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രേണന്  വത്തിദദഭര്ത്ഥത്തികേള്  യു.എ.പത്തി.എ.  രവടയഭടെലേത്തിനന്  വത്തിരധയമേഭകുരമ്പഭള്,

ഒരേഭള്ക്കുമേഭത്രസം  നശതത്തി  നത്തിരഷധത്തികടപ്പെടുന  സഭഹചരേദസം  ഉണഭകുരമ്പഭള്

നത്തിങ്ങള് ഇരപ്പെഭഴസം ആ രവടകഭര്ടകഭപ്പെസം നത്തില്ക്കുകേയഭണന്. 

ഇനടലേ  സത്തിനത്തിമേഭ  രമേഖലേയത്തിടലേ  വത്തിരനഭദ  നത്തികുതത്തി  ഒഴെത്തിവഭകത്തി

ടകേഭടുതരപ്പെഭള്, 15  മേത്തിനത്തിടത്തിനുളളത്തില് രകേരേളതത്തിടലേ സത്തിനത്തിമേഭ  രലേഭകേടത  25

ഓളസം  ആളുകേള്  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയടന  പ്രകേശര്തത്തിച്ചുടകേഭണന്

രഫസ്ബുകത്തില് രപഭസത്തിട.  അതത്തില് ഞങ്ങള്കന് വത്തിരരേഭധടമേഭന്നുമേത്തില്ല.  സത്തിനത്തിമേഭ

തശരയററുകേള് തുറന്നു പ്രവര്തത്തികടട,  ആളുകേള് സത്തിനത്തിമേ കേഭണടട,  അതത്തിടന്റെ

രപരേത്തില് രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ വദഭപനസം വര്ദ്ധത്തിക്കുരമേഭ ഇല്ലരയഭ എന്നുളളതന് ആരരേഭഗദ

വകുപ്പെന് പരേത്തിരശഭധത്തികടട. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്: ശശ. പത്തി. ടജ. രജഭസഫന്..

ശശ  .    വത്തി  .    ടെത്തി  .    ബല്റഭസം: സര്,  ഞഭന്  അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  ഒരു  മേത്തിനത്തിറന്

മേഭത്രസം  മേതത്തി.  ഇരത  സത്തിനത്തിമേഭ  രമേഖലേയത്തില്  ജസത്തിസന്  രഹമേ  കേമശഷടന

നത്തിരയഭഗത്തിച്ചുടകേഭണന്  ഒരു  റത്തിരപ്പെഭര്ടന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിടണന്.  2017  ജൂടടലേ  1-നന്

നത്തിയമേത്തികടപ്പെട  കേമശഷന്  സത്തിനത്തിമേഭ  രമേഖലേയത്തിടലേ  സശകേളുടടെ
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അവസ്ഥടയക്കുറത്തിച്ചുസം  അവര്ക്കുരനടരേ  നടെക്കുന  Gender  discrimination-

ടനക്കുറത്തിചന്  പഠത്തിക്കുനതത്തിനുസം  അവര്  sexual  abuse,  Casting  couch-നന്

വത്തിരധയമേഭകുന്നുരണഭടയനന് പരേത്തിരശഭധത്തിക്കുനതത്തിനുസം......(ടടമേകന് ഓഫന്)....

മേത്തി  .    ടചയര്മേഭന്:  രേണന്  മേത്തിനത്തിടത്തിലേധത്തികേസം  ടകേഭടുത്തു.  ആ  വഭകന്  പറഞ്ഞന്

അവസഭനത്തിപ്പെത്തികണസം.

ശശ  .    വത്തി  .    ടെത്തി  .    ബല്റഭസം:  2017-ല് നത്തിയമേത്തികടപ്പെട കേമശഷടന്റെ റത്തിരപ്പെഭര്ടന്

2019  ഡത്തിസസംബര്  31-നന്  സര്കഭരേത്തിനന്  സമേര്പ്പെത്തികടപ്പെടന്  ഒരു  വര്ഷസം

കേഴെത്തിടഞ്ഞങ്കത്തിലുസം ഇതുവടരേ അതത്തിരന്മേല് ഒരു നടെപടെത്തിയുസം ഉണഭയത്തിടത്തില്ല.  സത്തിനത്തിമേഭ

രമേഖലേയത്തിടലേ പലേയഭളുകേളുസം കേഴെത്തിഞ്ഞ നക്യൂ ഇയറത്തിനന് പറഞ്ഞതന്, ശശ. പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയന്  സത്തിനത്തിമേഭ  രമേഖലേയന്  നല്കേത്തിയ  പുതുവത്സരേ  സമഭനസം

എന്നുപറഞടകേഭണന്  അന്നുസം  ഇതുരപഭടലേ  രഫസ്ബുകന്  രപഭസന്  ഇടത്തിരുന്നു.

ഇനന്  രഫസന്  ബുകന്  രപഭസത്തിട  AMMA-യുടടെ  ഭഭരേവഭഹത്തികേളല്ല,  സൂപ്പെര്

തഭരേങ്ങളല്ല,  മേറന്  പലേ  തഭരേങ്ങളുസം...  പടക,  ഇതുവടരേ  അതത്തിരന്മേല്

നടെപടെത്തിടയഭന്നുസം  എടുതത്തിടത്തില്ല.  സശകേടള,  യുവഭകടള  വഞത്തിക്കുന,  ടതഭഴെത്തില്

നത്തിരഷധത്തിക്കുന,  യഭടതഭരു  ദശര്ഘവശകണവുമേത്തില്ലഭത  നയപ്രഖദഭപനടത
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ഞങ്ങള് എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്.

ശശ  .    പത്തി  .    ടജ  .    രജഭസഫന്:  സര്, 2020-21-ടലേ ബഡ്ജറന് പ്രസസംഗതത്തിടലേ

എല്ലഭ  വഭഗഭനങ്ങളുസം  പഭലേത്തിച്ചു  എനഭണന്  ഇവത്തിടടെ  പലേരുസം  പ്രസസംഗത്തിചതന്.

പഭരകജുകേള്- തശരേരദശ പഭരകജന്,  വയനഭടെന് പഭരകജന്,  കുടനഭടെന് പഭരകജന്.

കുടനഭടെന്  പഭരകജത്തിനന്  2400  രകേഭടെത്തി  രൂപയഭണന്  വകേയത്തിരുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

അതത്തില്  തണ്ണശര്മുകസം  ബണന്  ഒരു  വര്ഷരതടകങ്കത്തിലുസം  തുറന്നുവചന്  ടവളളസം

കേയറടമേനഭണന്  പറഞ്ഞതന്.  ഇടുകത്തി  ജത്തില്ലയന്  പഭരകജത്തിടല്ലനന്  പറഞ്ഞരപ്പെഭള്

5000 രകേഭടെത്തി രൂപയുടടെ പഭരകജന് ധനകേഭരേദ വകുപ്പുമേനത്തി പ്രഖദഭപത്തിച്ചു. എനഭല്

ഇടുകത്തി പഭരകജത്തിനഭയത്തി ഒരു രൂപടയങ്കത്തിലുസം  ടചലേവഴെത്തിചത്തിടരണഭ? ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിലുസം ബഡ്ജറത്തിലുസം വഭഗഭനങ്ങളുടടെ ടപരുമേഴെയഭണന് കേഭണുനതന്. ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  യഥഭര്ത്ഥതത്തില്  വളടരേ  അനുകൂലേമേഭയ  സ്ഥത്തിതത്തിയുണഭയത്തി.

കേടെടമേടുക്കുനതത്തിനുളള  അധത്തികേഭരേസം  സസംസ്ഥഭന  ടമേഭത  ആഭദനരേ

വരുമേഭനതത്തിടന്റെ  മൂനന്  ശതമേഭനമേഭയത്തിരുനതന്  അഞന്  ശതമേഭനമേഭകത്തി  രകേന്ദ്രസം

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു. 27,500 രകേഭടെത്തി രൂപയത്തില്നത്തിന്നുസം 45,500 രകേഭടെത്തി രൂപ ലേഭദമേഭയത്തി.

ഇതത്തിടന്റെ എടനങ്കത്തിലുസം ലേകണസം കേഭണഭനുരണഭ? 
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പ്രവഭസത്തികേടള പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുന കേഭരേദസം ഇവത്തിടടെ പറഞ. സത്തിസംഗത്തിള്

വത്തിന്രഡഭ  കത്തിയറന്സന്  വഭഗഭനസം  ടചയ്തതഭണന്.  ഏടതങ്കത്തിലുസം  ഒരു  രകേസത്തില്

ടകേഭടുതത്തിടരണഭ;  ഇടല്ലനന്  വളടരേ  വദക്തമേഭയത്തി  പറയഭന് കേഴെത്തിയുസം.  കേഭരുണദ

പദ്ധതത്തിക്കുപകേരേസം  KASP  (കേഭരുണദ ആരരേഭഗദ സുരേകഭ പദ്ധതത്തി)  ആരേസംഭത്തിച്ചു.

അതന്  എവത്തിടടെടയങ്കത്തിലുസം  നടെക്കുന്നുരണഭ?  ആ  വലേത്തിയ  പദ്ധതത്തി  പൂര്ണ്ണമേഭയുസം

ഇല്ലഭതഭകത്തി. അതുടകേഭണന് വശമ്പന് പറയുനതത്തിനന് ഒരു പരേത്തിധത്തി രവണസം. 

കേത്തിറന്  ടകേഭടുതതന്  നല്ല  കേഭരേദമേഭണന്.  പരക,  ഭകദസുരേകഭ

പദ്ധതത്തിയത്തില്നത്തിനന്  രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റെന്  നല്കേത്തിയ അരേത്തിയുസം  മേറന്  സഭധനങ്ങളുസം

കേത്തിറത്തിലേഭകത്തി  ടകേഭടുത്തു  എനല്ലഭടത  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഇതത്തില്  എനഭണന്

ടചയ്തതന്.  കേത്തിറന്  മുഴവന്  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിരന്റെതഭടണനന്  പറഞ്ഞഭല്....

അതത്തിടലേ സഭധനങ്ങള് പൂര്ണ്ണമേഭയുസം ഭകദസുരേകഭ പദ്ധതത്തി വഴെത്തി ലേഭത്തിചതഭണന്.

പഭലേകഭടെന്, കുടനഭടെന് രമേഖലേയത്തില് മേത്തിനത്തിമേസം സരപ്പെഭര്ടന് ടടപ്രസന് നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുന

കേഭരേദതത്തില്...  കുടനഭടെന്  ഞഭന് രപഭയത്തി  കേണതഭണന്.  അവത്തിടടെ  ടനലേന്ല്ല്  കേത്തിടെനന്

നശത്തിചത്തിടസം മേത്തിനത്തിമേസം സരപ്പെഭര്ടന് ടടപ്രസന് യഥഭസമേയസം ടകേഭടുകഭന് കേഴെത്തിരഞ്ഞഭ?

30-40 ശതമേഭനസം ടനലേന്ല്ല് അവത്തിടടെ കേത്തിടെനന് കേത്തിളത്തിര്ത്തുരപ്പെഭയത്തി. മേത്തിനത്തിമേസം സരപ്പെഭര്ടന്
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ടടപ്രസന് അവത്തിടടെ ടകേഭടുകഭന് കേഴെത്തിഞ്ഞത്തില്ല. 

കേത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തിക്കുളള തുകേ എവത്തിടടെ നത്തിനഭണന് ലേഭത്തിക്കുനതന്?  രമേഭരടഭര്

ടവഹത്തികത്തിള്  ടെഭകന്,  ടപരട്രഭള്,  ഡശസല്  എനത്തിവയത്തില്നത്തിന്നുസം  ലേഭത്തിക്കുന

നത്തികുതത്തികേള്  മുഴവനഭയുസം  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തിരലേകന്  മേഭറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.

ഇല്ലഭയയത്തില്നത്തിന്നുസം  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തിരലേകന്  പണസം  കേടണതത്തിടയനഭണന്

അവകേഭശടപ്പെടുനതന്.  സസംസ്ഥഭനതത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  പ്രധഭനടപ്പെട

വരുമേഭനമേഭര്ഗമേഭയ  രമേഭരടഭര്  ടവഹത്തികത്തിള്,  ടപരട്രഭളത്തിയസം  എനത്തിവയത്തില്

നത്തിന്നുളള  നത്തികുതത്തികേള്  പൂര്ണ്ണമേഭയുസം  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തിരലേയന്  മേഭറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.

ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വരുരമ്പഭള്  1,60,638  രകേഭടെത്തി

രൂപയഭയത്തിരുന്നു  കേടെസം.  2016-2020-ല്  എതത്തിയരപ്പെഭള്  3,20,468  രകേഭടെത്തി

രൂപയഭയത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചു.  രകേരേളതത്തില്  ഒരു  വദക്തത്തി  ഒരു  ലേകസം  രൂപയുടടെ

കേടെതത്തിലേഭണന്.  പടക,  അതത്തിനനുസരേത്തിച്ചുളള  കേഭരേദങ്ങള്  എവത്തിടടെയഭണന്

നടെക്കുനതന്?

ടനല്ലുല്പ്പെഭദനടതപ്പെറത്തി  ഇവത്തിടടെ  പറഞ.  രകേരേളതത്തില് ടനല്ലുല്പ്പെഭദനസം

കുറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്. കൃതദമേഭയ കേണകന് എകരണഭമേത്തികേന് റത്തിവക്യൂവത്തില് ഉണന്.
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നത്തിങ്ങള്  തരദശ  ഭരേണസ്ഥഭപന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  കുറചന്

രനടമുണഭകത്തിയത്തിടണന്.  മേധദരകേരേളസം  മുഴവന്  പത്തിടെത്തിചടെകത്തി  എന്നുളള  പ്രചരേണസം

നടെക്കുന്നുണന്.  മേധദരകേരേളസം  എന്നുപറയുനതന്  ഞങ്ങള്കന്  അറത്തിയഭത

സ്ഥലേമേഭരണഭ?  രകേഭടയസം  ജത്തില്ലയത്തിടലേ  മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തികേളഭയ  ഇക്കൗരേഭറരപട,

ടടവകസം,  രകേഭടയസം,  ഏറമേഭനൂര്,  ചങ്ങനഭരശരേത്തി  ഉള്ടപ്പെടടെ  അഞത്തിടെത്തുസം

യു.ഡത്തി.എഫന്.  ആണന്.  പഭലേ മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തിയത്തില് മേഭത്രമേഭണന് എല്.ഡത്തി.എഫന്.

പതനസംതത്തിട ജത്തില്ലയത്തിടലേ തത്തിരുവല്ല,  ടചങ്ങന്നൂര് എനശ മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തികേളത്തില്

വത്തിജയത്തിചതന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ആണന്.  ഇടതല്ലഭസം  പത്തിടെത്തിചടെകത്തിടയനന്  ടവറുടത

പറഞ്ഞഭല് രപഭരേഭ.  പ്രചരേണതത്തിനുരവണത്തി ഉപരയഭഗത്തികഭസം. ടതഭടുപുഴെ മുഴവന്

തകേര്നടെത്തിഞ  എനഭണന്  പറയുനതന്.  പതന്  പഞഭയത്തുകേളത്തില്  എടത്തിലുസം

വത്തിജയത്തിചതന് യു.ഡത്തി.എഫന്. ആണന്. ഇടുകത്തി, ടതഭടുപുഴെ നത്തിരയഭജകേമേണ്ഡലേതത്തിടലേ

നഭലേന്  ജത്തില്ലഭ  പഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം  യു.ഡത്തി.എഫന്.-ആണന്.  രകേരേളഭ  രകേഭണ്ഗ്രസന്

ആണന്  അവത്തിടടെ  വത്തിജയത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  രേണത്തിലേടയ  പരേഭജയടപ്പെടുതത്തിടകേഭണന്

തടനയഭണന് അവത്തിടടെ വത്തിജയത്തിചതന്.  ഇല്ലഭത പ്രചഭരേണസം നടെതത്തിയഭല് അതന്

ഏല്കത്തില്ല.
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മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്:അങ്ങയുടടെ സമേയസം കേഴെത്തിഞ.

ശശ  .    പത്തി  .    ടജ  .    രജഭസഫന്: സര്, ഞഭന് ദശഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില്ല. കേഭര്ഷത്തികേ രമേള

എല്ലഭ  വര്ഷവുസം  നടെത്തുന്നുണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  പ്രഭവശദസം  മുഖദമേനത്തി  വനത്തിരുന്നു.

ഒനഭസം സ്ഥഭനതത്തിനന്  ഒരു ലേകസം രൂപയുടടെ സമഭനത്തുകേ ലേഭത്തിചതന്  ഇനദന്

പശുകള്കഭണന്.  ഇനദന്  പശുകളുടടെ  പ്രരതദകേത  എനന്  പറയുനതന്

പ്രശ്നരേഹത്തിത പശുകളഭണന്.  അവയന് ഒരു അസുഖങ്ങളുസം ബഭധത്തികത്തില്ല. 25  ലേത്തിറര്

പഭല്  ലേഭത്തിക്കുസം.  അതുടകേഭണന്  അവടയ  രപ്രഭത്സഭഹത്തിപ്പെത്തികഭന്  രവണത്തിയഭണന്

രമേള സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്. ഇപ്രഭവശദസം ഒരു ലേകസം രൂപയുടടെ സമഭനസം ലേഭത്തിചതന്

സഹത്തിര്വഭള് പശുവത്തിനഭണന്. 

ഇതവണടത  ഞങ്ങളുടടെ  വത്തിഷയസം  ബരയഭടടഡരവഴത്തിറത്തിയഭണന്.

ബരയഭടടഡരവഴത്തിറത്തി  തകേര്തഭല്  കേഭലേഭവസ്ഥ  മേഭറുസം,  മേറന്  പലേ  പ്രശ്നങ്ങളുസം

ഉണഭകുസം. രകേരേളതത്തിടന്റെ ഏറവുസം വലേത്തിയ സമ്പതന് ബരയഭടടഡരവഴത്തിറത്തിയഭണന്.

കൃഷത്തിയത്തില് ടടജവടടവവത്തിധദസം നത്തിലേനത്തിര്തഭന് ഏറവുസം നല്ലതന് ടതങ്ങുസം ഇടെവത്തിള

കൃഷത്തിയുമേഭണന്.  ടതങ്ങത്തിനന്  ഇടെയത്തില്  വളരേഭത  കൃഷത്തിടയഭന്നുമേത്തില്ല.  ടതങ്ങത്തിനന്

മുകേളത്തില്  രപഭകേഭതത്തിരുനഭല്  മേതത്തി.  മേഞ്ഞളത്തിനന്  വലേത്തിയ  ഒരു  മേഭര്കറന്  വരേഭന്
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രപഭകുകേയഭണന്.  രകേഭവത്തിഡത്തിടന  രനരേത്തിടെഭന്  ഏറവുസം  വലേത്തിയ  ഒക്കൗഷധമേഭയത്തി

മേഞ്ഞള്  മേഭറത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  അടുത  വര്ഷസം  മേഞ്ഞളത്തിടന്റെ  വത്തിലേ

മൂനത്തിരേടത്തി  വര്ദ്ധത്തിക്കുസം.  അതന്  ടതങ്ങത്തിനത്തിടെയത്തില് വളരുസം.  ഇഞത്തി,  വഭഴെ,  കേഭചത്തില്,

രചന  തുടെങ്ങത്തിയവടയല്ലഭസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടടജവടടവവത്തിധദസം

നത്തിലേനത്തിര്ത്തുനതത്തില്   ഏറവുസം  പ്രധഭനടപ്പെടതഭണന്.  അതുടകേഭണന്  ടതങ്ങന്

കൃഷത്തികന്  ഇതരേതത്തിലുളള  രപ്രഭത്സഭഹനസം  രപഭരേഭ.  2007-ല്  സസ്വഭമേത്തിനഭഥന്

കേമശഷന്  മേത്തിനത്തിമേസം  സരപ്പെഭര്ടന്  ടടപ്രസന്  പ്രഖദഭപത്തികഭന്  ഓരരേഭ

സസംസ്ഥഭനതത്തിനുസം  അധത്തികേഭരേസം  നല്കേത്തി.  അതത്തില്  ടകേഭപ്രയുസം  വന്നു.

നഭളത്തിരകേരേതത്തിടന്റെ തഭങ്ങുവത്തിലേ  27  രൂപയഭണന്.  ഉത്പഭദനടചലേവത്തിടന്റെ അമ്പതന്

ശതമേഭനസം കൂടെത്തി കൂടത്തിനത്തിശയത്തികണസം. 40-42  രൂപ വത്തിലേ നത്തിശയത്തിചഭല് മുഴവന്

തുകേയുസം  നല്കേഭന്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ബഭധദസ്ഥമേഭണന്.  എന്തുടകേഭണന്

പ്രഖദഭപത്തിക്കുനത്തില്ല?  ഇതന്  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കുറകേരേമേഭയ

അനഭസ്ഥയഭണന്.  പ്രഖദഭപത്തിചഭല്  ബഭലേന്സന്  തുകേ  മുഴവന്  കേത്തിടസം.  ടനല്ലത്തിനന്

കേത്തിടനതുരപഭടലേ കേത്തിടസം. ടതങ്ങത്തിടന്റെ ഉത്പഭദനസം ഇന്നുളളതത്തിടന്റെ നഭലേത്തിരേടത്തിയഭയത്തി

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികഭസം.  ടതങ്ങത്തിടന്റെ  ഇടെയത്തില്  ഇടെവത്തിളകേള്  വലേത്തിയ  രതഭതത്തില്  കൃഷത്തി
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ടചയഭസം.  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ബരയഭടടഡരവഴത്തിറത്തി,  വനങ്ങള്,  പശത്തിമേഘടങ്ങള്

തുടെങ്ങത്തിയവ  സസംരേകത്തികടപ്പെടെണസം.  പശത്തിമേഘടമേഭണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ജശവന്.

പശത്തിമേഘടസം  തകേര്നഭല്  മേഴെയുസം  നദത്തിയുസം  ഇല്ലഭതഭകുസം.  പശത്തിമേഘടടത

തകേര്ക്കുന  രേശതത്തിയത്തിലുളള  കേസ്വഭറത്തി  ഖനനതത്തിനന്  അനുവഭദസം  ടകേഭടുക്കുനതന്

അവസഭനത്തിപ്പെത്തികണസം.  പശത്തിമേഘടസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ജശവവഭയു  ആണന്.

അതത്തിടല്ലങ്കത്തില് 41 നദത്തികേളുസം വറസം ചൂടെന് കേഭറന് വരുസം കേഭലേഭവസ്ഥയഭടകേ മേഭറുസം. ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടടഹരകഭടെതത്തിയുടടെ  ഉതരേവന്  മേഭനത്തികഭടത  നത്തിരേവധത്തി

കേസ്വഭറത്തികേള്കഭണന്  ടടലേസന്സന്  ടകേഭടുതത്തിടളളതന്.  പശത്തിമേഘടടത

ഇടെത്തിച്ചുനത്തിരേത്തുന  ഒരു  കേഭരേദവുസം  നടെകഭന്  പഭടെത്തില്ല.  അതന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ

ജശവവഭയുവഭണന്. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്: ശശ. എന്. ഷസംസുദശന്, മൂനന് മേത്തിനത്തിടന് കേഴെത്തിഞ.

ശശ  .   പത്തി  .   ടജ  .   രജഭസഫന്: സര്, ഇവത്തിടടെ 32 രകേഭഴ്സുകേള് അനുവദത്തിടചങ്കത്തിലുസം

ഫഭകല്റത്തികേടള  നത്തിയമേത്തിചത്തിടത്തില്ല.  ഓപ്പെണ്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികന്  അനുവഭദമേത്തില്ല.

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടമേഭതമേഭയ  കേഭരേദങ്ങള്  കേഭണഭടത,  പശത്തിമേഘടസം

സസംരേകത്തികഭടത,   പശത്തിമേഘടടത  സസംരേകത്തികഭനുളള  എല്ലഭ
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പരേത്തിപഭടെത്തികേള്ക്കുസം  ഞങ്ങളുടടെ  പത്തിന്തുണയുണന്.  അതുടകേഭണന്  പശത്തിമേഘടവുസം

ടടജവടടവവത്തിധദവുസം  സസംരേകത്തിക്കുകേയുസം  പത്തിന്വഭതത്തില്  നത്തിയമേനങ്ങള്

അവസഭനത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുസം  രവണസം.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന

നയപ്രഖദഭപനടത ഞഭന് എതത്തിര്ക്കുന്നു.

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിരന്മേല്  ഇവത്തിടടെ

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തി  പ്രരമേയടത  അതത്തിശക്തമേഭയത്തി  എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്.

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  നയപ്രഖദഭപനതത്തിലൂടടെ  നടെകഭന്  രപഭകുന  വത്തികേസന

പദ്ധതത്തികേടളയുസം  ഭരേണപരേത്തിഷഭരേങ്ങടളയുസം  രകമേ  പദ്ധതത്തികേടളയുസം  കുകുുറത്തിചഭണന്

രേഭജദടത  ജനങ്ങള്  പ്രതശകത്തിക്കുനതന്.  പരക  ഇതന്  വളടരേ

നത്തിരേഭശഭജനകേമേഭണന്.  രകേഭഴെത്തിരകഭടുള്ള മുതലേക്കുളസം എന്നുപറയുരമ്പഭള് അവത്തിടടെ

മുതലേയുമേത്തില്ല,  കുളവുമേത്തില്ല.   ഇവത്തിടടെ  ഗവര്ണ്ണര്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖദഭപന

പ്രസസംഗതത്തില്  ഒരു  നയവുമേത്തില്ല,  പ്രതശക  നല്കുന

പ്രഖദഭപനടമേഭന്നുമുണഭയത്തിടമേത്തില്ല.  സഭധഭരേണ  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെതഭറുള്ള

അവരുടടെ  അടെത്തിസ്ഥഭനപരേമേഭയ  ചുമേതലേകേടള  പര്വതശകേരേത്തിചന്  കേഭണത്തിച  ഒരു

തള്ളന്  പ്രസസംഗമേഭണന്  സ്ഥത്തിരേടമേനരപഭടലേ  ഇവത്തിടടെ  ഇടെതുപക
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ഗവണ്ടമേന്റെത്തിരന്റെതഭയത്തി  വനത്തിടള്ളതന്.   നയപ്രഖദഭപനസം  മുഴവനുസം  രകേഭവത്തിഡന്

മേയമേഭണന്.   അതന്  സസ്വഭഭഭവത്തികേമേഭണന്.  ഇനടത  കേഭലേതന്  രകേഭവത്തിഡുമേഭയത്തി

ബനടപ്പെട  കേഭരേദങ്ങള്  പറയുസം.  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  രകേഭവത്തിഡന്   പ്രതത്തിരരേഭധസം

നടെതത്തിയതന്  ഒരു  മേഹഭകേഭരേദമേഭടണനന്  ഇവത്തിടടെ  പലേരുസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണഭയത്തി.  ടടെസന്  രപഭസത്തിറത്തിവത്തിറത്തി  നത്തിരേകത്തില്  ഇനദ  രേണന്

ശതമേഭനതത്തില്  നത്തില്ക്കുരമ്പഭള്  ഈ  സസംസ്ഥഭനസം  ഇന്നുസം  പതന്

ശതമേഭനതത്തിലേഭണന്  നത്തില്ക്കുനതന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  പ്രതത്തിരരേഭധതത്തിടന്റെ

മേത്തികേവുടകേഭണഭണന് രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ ഊരേഭക്കുരുകത്തില്നത്തിനന് ഇന്നുസം രകേരേള ജനത

രമേഭചത്തിതരേഭകേഭതതന്.  നത്തിങ്ങള്  ടടെസന്  നടെതഭന്  തുടെങ്ങത്തിയടതനഭണന്?

ആദദകേഭലേതന്  ടടെസന്  വളടരേ  കുറച്ചു.   രകേരേളസം  മുഴവനുസം അടെച്ചുപൂടത്തി.    ആരുസം

ഇരങ്ങഭടന്  വരേഭടത അടെച്ചുപൂടത്തി  ഇടതഭരു മേഭതൃകേയഭടണനന്  പറയഭന് നത്തിങ്ങള്

ആഗ്രഹത്തിച്ചു.  ഇനന്  രലേഭകേതത്തിടന്റെ  അഷദത്തിക്കുകേളത്തിലുമുള്ള  പലേ  രേഭജദങ്ങളുസം

രകേഭവത്തിഡത്തില്നത്തിനന്  രമേഭചത്തിതമേഭയത്തി.  നക്യൂസത്തിലേഭന്റെത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം  അതുരപഭടലേ

ഇനദയത്തിടലേ  പലേ  സസംസ്ഥഭനങ്ങടളയുസം  കുറത്തിചന്  നമള്  രകേട.   ധഭരേഭവത്തി

അടെകമുള്ള മേഹഭരേഭഷ  2.2  ശതമേഭനതത്തില് നത്തില്ക്കുരമ്പഭള് രകേരേളസം ഇരപ്പെഭഴസം
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പതന്  ശതമേഭനതത്തില്  നത്തില്ക്കുകേയഭണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  രകേഭവത്തിഡ ന്  പ്രതത്തിരരേഭധസം

ടകേരങ്കമേമേഭടണനന് പറയഭതത്തിരേത്തികഭന് നത്തിര്വഭഹമേത്തില്ല.  

പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഭയങ്കരേ  അഹങ്കഭരേമേഭണന്

അപ്പുറത്തുനത്തിന്നുസം  വന്നുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അതത്തിടന്റെ  ഉദ്ഘഭടെനസം  ഇനന്

രേഭവത്തിടലേ ബഹുമേഭനടപ്പെട മുഖദമേനത്തിയഭണന് നത്തിര്വഹത്തിചതന്. ഞങ്ങളുടടെ കേരേണതന്

അടെത്തികേത്തിടത്തിടയനഭണന്  അരദഹസം  പറഞ്ഞതന്.  പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന്റെ

രവഭടത്തിസംഗന്  അനുസരേത്തിചന്  100  സശറത്തില്  ഞങ്ങള്  മുനത്തിലേഭണന്,  ഭരേണത്തുടെര്ച

ഉറപ്പെഭടണനഭണന്  ശശ.  എ.  വത്തിജയരേഭഘവന്  പറയുനതന്.   രസ്നേഹത്തിതന്മേഭടരേ,

നത്തിങ്ങള്കന് വല്ല വത്തിവരേവുമുരണഭ?  ഒനരേ വര്ഷസംമുമ്പന്  ഇവത്തിടടെ  124  അസസംബത്തി

മേണ്ഡലേങ്ങളത്തില്  ഞങ്ങള്  മുനത്തിലേഭയത്തിരുന്നു.  അതത്തിവത്തിടടെ  അതുരപഭടലേ

ടകേഭണ്ടുവചത്തിരുനതഭരണഭ?  അല്ല,  കേണകന് വച്ചുടകേഭണന് ഈ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

നൂറന്  സശടറനന്  നത്തിങ്ങള്  പറയുകേയഭണന്.   ഇതത്തിനുമുമ്പുസം  ഇവത്തിടടെ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകേള് നടെനത്തിടണന്.  പഭര്ലേടമേന്റെന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന് ഒരു പഭരറണുസം

പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്  ഒരു  പഭരറണുസം നത്തിയമേസഭഭ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്

മേടറഭരു  പഭരറണുമേഭണന്.  അതന്  നത്തിങ്ങള്കന്  അറത്തിയഭഞ്ഞത്തിടല്ല.   പഭര്ലേടമേന്റെന്
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എന്നുസം  ഞങ്ങരളഭടടെഭപ്പെസം  നത്തില്ക്കുസം.   വളടരേ  അപൂര്വമേഭയത്തി  മേഭത്രരമേ

നത്തിങ്ങരളഭടടെഭപ്പെസം  നത്തിനത്തിടള.  പഞഭയതന്  അധത്തികേവുസം  നത്തിങ്ങരളഭടടെഭപ്പെസം

നത്തില്ക്കുസം.  അപൂര്വമേഭയത്തി ഞങ്ങരളഭടടെഭപ്പെവുസം നത്തില്കഭറുണന്. പരക നത്തിയമേസഭ

അങ്ങടനയല്ല,  ബലേഭബലേതത്തിലേഭണന്.  1991-ല്  നത്തിങ്ങള്  ടചയ്ത  വലേത്തിടയഭരു

അബദ്ധമുണന്.  ആദദമേഭയത്തി  ജത്തില്ലഭ  കേക്കൗണ്സത്തില്  വനരപ്പെഭള്  അനന്

സദഭസംഹുഹസടന  കൂടപത്തിടെത്തിചന്  13  ജത്തില്ലഭ  കേക്കൗണ്സത്തിലുകേളത്തിലുസം  നത്തിങ്ങള്

അധത്തികേഭരേതത്തില്  വന്നു.  നഭലേന്  മേഭസതത്തിനകേസം  ഇവത്തിടടെ  നടെന  നത്തിയമേസഭ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  91  സശറമേഭയത്തി  ടകേ.  കേരുണഭകേരേടന്റെ  രനതൃതസ്വതത്തില്

യു.ഡത്തി.എഫന്.  അധത്തികേഭരേതത്തില് വനരപ്പെഭള് അണത്തി രപഭയ അണ്ണഭടനരപ്പെഭടലേ

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  നത്തിനതന് രകേരേള ചരേത്തിത്രതത്തില് നമള് കേണതഭണന്.  ഇവത്തിടടെ

യഥഭര്ത്ഥ  കേണടകനഭണന്?  പഞഭയതത്തിരലേയന്  21000  ടമേമ്പര്മേഭരേഭണന്

നമുക്കുള്ളതന്. സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)-നന് 8000 ടമേമ്പര്മേഭരുസം  സത്തി.പത്തി.ഐ.-കന് 1000

ടമേമ്പര്മേഭരുണന്.  അങ്ങടന  നത്തിങ്ങള്കന്  ഒന്പതത്തിനഭയത്തിരേതത്തി  ചത്തിലേസ്വഭനസം

ടമേമ്പര്മേഭരുണന്.  ഞങ്ങള്രകഭ?   രകേഭണ്ഗ്രസ്സന്  ആടകേ  തകേര്നന്

തരേത്തിപ്പെണമേഭടയനഭണന് നത്തിങ്ങള് പറയുനതന്. ഈ തകേര്ചയത്തിലുസം രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിനന്
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5500  ടമേമ്പര്മേഭരുണന്.  നത്തിങ്ങള്  അവത്തിടടെനത്തിനന്  ബഹളസം  വയഭടത  ഇലേകന്

കേമശഷടന്റെ ടവബ്ഹസറന് രനഭകണസം. 2100  ടമേമ്പര്മേഭര് ഇനദന് യൂണത്തിയന്

മുസശസം ലേശഗത്തിലുണന്. 

ശശ  .   ടകേ  .   എന്  .   എ  .   ഖഭദര്: സര്, ഇനദന് യൂണത്തിയന് മുസശസം ലേശഗത്തില് 2131

ടമേമ്പര്മേഭരേഭണുള്ളതന്. 

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  കേണകന് കൂടഭനുള്ള എളുപ്പെതത്തിനുരവണത്തി 31

ഞഭന് വത്തിടുകേയഭണന്.  ഞങ്ങളുടടെ കൂടതത്തിലുള്ള രകേരേള രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിനന് ഇരുന്നൂറത്തി

ചത്തിലേസ്വഭനസം  ടമേമ്പര്മേഭരുണന്.  അങ്ങടന  രനഭകത്തിയഭല്  ഞങ്ങള്കന്  8000

ടമേമ്പര്മേഭരുണന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  ഒന്പതത്തിനഭയത്തിരേതത്തി  ചത്തിലേസ്വഭനസം  ടമേമ്പര്മേഭരുണന്.

ടമേമ്പര്മേഭരുടടെ  വദതദഭസസം  ആയത്തിരേതത്തി  ചത്തിലേസ്വഭനമേഭണന്.  അതുടകേഭണന്

പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന്റെ  പഭരറണ്  കേണന്  നത്തിങ്ങള്  ടകേഭതത്തിരകണ.

വരേഭനത്തിരേത്തിക്കുന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്   രകേരേള  ജനത  നത്തിങ്ങടള  തഭടഴെയത്തിറക്കുസം.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ആടകേ  വളര്ന്നുടവനഭണന്  നത്തിങ്ങള്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  1500  ടമേമ്പര്മേഭര്  മേഭത്രരമേയുള.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  തവണ  1300

ടമേമ്പര്മേഭരുണഭയത്തിരുന്നു.  രബഭര്ഡുകേളുടടെ  എണ്ണടമേനന്  പറയുനതന്,
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നറുടകടുപ്പെത്തില് ഒരു സശറത്തിടന്റെ ബലേതത്തിടലേഭടക രബഭര്ഡത്തില് വദതദഭസസം വരുസം.

പരക ആടകേ എണ്ണസം ഇതഭണന്.  രവഭടത്തിസംഗന് ശതമേഭനസം പരേത്തിരശഭധത്തിചഭലുസം രേണന്

ശതമേഭനതത്തിടന്റെ  വദതദഭസമേഭണന്  നമള്  തമത്തിലുള്ളതന്.   അല്ലഭടത  ഒരു

മേഹഭവത്തിജയടമേഭന്നുസം  നത്തിങ്ങള്  രനടെത്തിയത്തിടത്തില്ല.   കേഴെത്തിഞ്ഞ  പഭര്ലേടമേന്റെന്

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  സമേയതന്  നത്തിങ്ങടളകഭള്  25  ലേകസം രവഭടത്തിനന്  ഞങ്ങള്

മുനത്തിലേഭയത്തിരുടനങ്കത്തില്  ഇനന്  അതത്തിടന്റെ  നഭലേത്തിടലേഭനന്  രവഭടരപഭലുസം

നത്തിങ്ങള്കന്  ഇവത്തിടടെ  രനടെത്തിടയടുകഭന്   സഭധത്തിചത്തിടത്തില്ലഭടയന്നുള്ളതഭണന്.

ഇരപ്പെഭള്  നത്തിങ്ങള്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി-ടയ  ഒരു  വലേത്തിയ

കേകത്തിയഭകത്തി  മേഭറണസം;  യു.ഡത്തി.എഫന്.  തകേര്ന്നു;  ഇനത്തി  ബത്തി.ടജ.പത്തി-യുടടെ

കേഭലേമേഭടണനന് നത്തിങ്ങള് പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയഭണന്.  അതന് നത്തിങ്ങള് തമത്തിലുള്ള

ഭഭയന്  ഭഭയന്  ടകേഭണഭണന്.   പടക,  നത്തിങ്ങള്  ഇക്കൗ  മേഹഭ  അപരേഭധസം

ടചയരുതന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.  അങ്ങടന  വളര്നത്തിടത്തില്ല.  നത്തിങ്ങള്  കേഭണുന

തഭല്കഭലേത്തികേമേഭയ ഒരു ലേഭഭമുണന്.  ഞങ്ങള് തകേര്നന് ബത്തി.ടജ.പത്തി. വനഭല്

ഒന്നുരേണ്ടുതവണ  നത്തിങ്ങള്കന്  അധത്തികേഭരേതത്തിടലേതഭടമേനഭണന്  നത്തിങ്ങള്
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കേണക്കുകൂടനതന്.   അതന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഒരു  ധഭരേണ മേഭത്രമേഭണന്.  അങ്ങടന

നത്തിങ്ങള്  വത്തിചഭരേത്തിക്കുനതുരപഭടലേ  വന്നുടവനത്തിരേത്തികടട,   ഞങ്ങള്

തകേര്ന്നുരപഭയത്തി,  ഞങ്ങള്ക്കുപകേരേസം  ഇവത്തിടടെ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  വനന്  നത്തിങ്ങളുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുസം  തമത്തിലുള്ള  ഒരു  ഹഫറഭയത്തി  മേഭറത്തിയഭല്  കുറച്ചുകേഭലേസം

മേതനക്യൂനപകങ്ങളുടടെ  പത്തിന്തുണയുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  പരേമ്പരേഭഗത  രവഭടസം

ആയഭല് നത്തിങ്ങള്കന് വരേഭന് കേഴെത്തിയുടമേന്നുള്ളതഭണന് നത്തിങ്ങളുടടെ രഫഭര്മുലേ.

ഇതന്  നത്തിങ്ങള്  കുറച്ചുകേഭലേമേഭയത്തി  പറഞടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.   പടക,

നത്തിങ്ങള് കേരുരതണതന്,  അങ്ങടന കൂടുതല് കേഭലേസം നത്തിങ്ങള്ക്കുസം രപഭകേഭന്

കേഴെത്തിയത്തില്ല;  ആ  ഫഭസത്തിസസം  നത്തിങ്ങടളയുസം  വത്തിഴങ്ങുസം.   ഇരപ്പെഭള്  ഞങ്ങളുസം

നത്തിങ്ങളുമേഭകുരമ്പഭള്  നത്തിങ്ങള്കന്  നഷടപ്പെടഭല്  ഞങ്ങള്കന്  കേത്തിടസം;

ഞങ്ങള്കന്  നഷടപ്പെടഭല്  നത്തിങ്ങള്കന്  കേത്തിടസം.  പടക,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

വനഭല്....  വത്തിഴങ്ങത്തിയത്തിരല്ല,  ത്രത്തിപുരേ  എന്നുപറയുന  സസംസ്ഥഭനസം

നത്തിങ്ങളുരടെതഭയത്തിരുന്നു.  ഇനന്  അവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങളുടടെ  ടപഭടെത്തിരപഭലുമേത്തില്ല.   ആ

രഗഭത്രവര്ഗ സസംസ്ഥഭനതന്  ഫഭസത്തിസസം നത്തിങ്ങടള വത്തിഴങ്ങത്തി.   ബസംഗഭളത്തില്
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മേമേതയ്ടകതത്തിടരേ ബത്തി.ടജ.പത്തി.  വലേത്തിയ അടഹഭസമേഭയത്തി മുരനഭടവരുരമ്പഭള്

അതത്തിടന്റെ കൂടടെയുള്ളതന് പഴെയ സഖഭകളഭണന്.  മേഭര്കത്തിസന് പഭര്ടത്തി ഒഭഫശസന്

ഒനഭടകേ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഓഫശസഭയത്തി  മേഭറത്തി.  ഞഭന്  ഇവത്തിടടെ  മുമ്പന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിടണന്,  ഗഗന് മുര്മു എന്നുപറയുന  എസം.എല്.എ.  അരേത്തിവഭള്

ചുറത്തികേ  നകത്രതത്തില്  വത്തിജയത്തിചത്തിടന്  അതന്  രേഭജത്തിവയ്ക്കുകേരപഭലുസം

ടചയഭടതയഭണന്  തഭമേരേചത്തിഹ്നതത്തില്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  പഭര്ലേടമേന്റെന്

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  മേത്സരേത്തിചതന്.   ഇരപ്പെഭള്  ഒരു  എസം.എല്.എ.

അമേത്തിത്ഷഭയുടടെ  റഭലേത്തിയത്തില്  പടങ്കടുതതഭയത്തിടഭണന്  കേഭണുനതന്.

അതുടകേഭണന് നത്തിങ്ങള്കന് അധത്തികേകേഭലേസം അതന് കേത്തിടത്തില്ല.  നത്തിങ്ങള് ഇരപ്പെഭള്

ടചയ്യുനതന് ഇവത്തിടടെ വത്തി.  ടെത്തി.  ബല്റഭമുസം മേറസം  ചൂണത്തികഭണത്തിക്കുകേയുണഭയത്തി.

നത്തിങ്ങള് ഭൂരേത്തിപക വര്ഗശയതടയ ഊതത്തിടപ്പെരുപ്പെത്തിക്കുകേയഭണന്. യു.ഡത്തി.എഫന്.

അധത്തികേഭരേതത്തില്  വനഭല്,  അമേശറുസം  ഹസനുസം  കുഞ്ഞഭലേത്തിക്കുടത്തിയുസം  കൂടെത്തി

രകേരേളസം  ഭരേത്തിക്കുടമേനന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ.  ഇതന്  നത്തിങ്ങള്  പറരയണ

വര്തമേഭനമേഭരണഭ?  യു.ഡത്തി.എഫന്-ടന്റെ രനതൃതസ്വതത്തില് സര്വശശ.  രേരമേശന്
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ടചനത്തിതലേ,   ഉമന്ചഭണത്തി,  മുല്ലപ്പെള്ളത്തി  ഇവടരേഭടകയുണന്  നത്തിങ്ങള്

അടതഭന്നുസം  കേണത്തില്ല.  യു.ഡത്തി.എഫന്-ടന്റെ  കേണ്വശനര്  ഹസനഭയതന്  ഒരു

ടതറഭയത്തിരപ്പെഭയത്തി.  ഇവത്തിടടെ പറഞ്ഞതുരപഭടലേ ഗുജറഭതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

ടനകന്  ആന്റെന്  ടനകന്  ഹഫറന്  വന്നു.  രകേഭണ്ഗ്രസ്സന്  ജയത്തിക്കുടമേനന്

കേണരപ്പെഭള്  അനന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കഭര്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിചതന്,  മേത്സരേത്തിചത്തിടന്

രപഭലുമേത്തില്ലഭത അഹമദന് പരടല് മുഖദമേനത്തിയഭകേഭന് രപഭകുന്നു എനഭണന്.

എനത്തിടന്   അഹമദന്  പരടല്  പഭകേത്തിസ്ഥഭനത്തില്  രപഭയത്തി  ചര്ച  നടെത്തുസം;

അങ്ങടന  ചര്ച  നടെതത്തിയതത്തിനുരശഷസം  ഗുജറഭത്തുസം  പഭകേത്തിസ്ഥഭനുമേഭയത്തി

അഹലേന്സുണഭക്കുസം  എനന്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിച  ഫഭസത്തിസവുസം  ഇവത്തിടെടത

മേഭര്കത്തിസവുസം തമത്തില് എനന് വദതദഭസമേഭണുള്ളതന്?  ഇതത്തിനുമുന്പുസം നത്തിങ്ങള്

കേളത്തിചത്തിടണന്.  

1957-ല് ഇ.എസം.എസന്.  നമ്പൂതത്തിരേത്തിപ്പെഭടെന് അനന് ഒരു കേഭരേണവുമേത്തില്ലഭടത

ശരേശഅതത്തിടന  വത്തിമേര്ശത്തിച്ചു.  അതത്തിനുകേഭരേണസം  ഭൂരേത്തിപക  ഏകേശകേരേണസം

രവണസം. മുല്ല/മുക്രത്തി  ടപന്ഷടന  വത്തിമേര്ശത്തിച്ചു.  ഇനന്  സചഭര്  കേമത്തിറത്തി
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റത്തിരപ്പെഭര്ടത്തിടന്റെ  ഭഭഗമേഭയത്തി  മുല്ലമേഭര്ക്കുസം  മുക്രത്തിമേഭര്ക്കുടമേഭടക  ടപന്ഷനുസം

രകമേപദ്ധതത്തികേളുസം  ടകേഭടുത്തുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുയഭണന്.   അതത്തിടന  അനന്

വത്തിമേര്ശത്തിചന് ഒരു ഭൂരേത്തിപക ഏകേശകേരേണമുണഭകഭന് ശമേത്തിചവരേഭണന് നത്തിങ്ങള്.

രലേഭകേതന്  മുഴവന് നടെക്കുന ഇസഭരമേഭരഫഭബത്തിയ ഇവത്തിടടെ ശശ. പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയന്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നുടവന്നുള്ളതന്  ഏടറ  രഖദകേരേമേഭണന്.

ട്രസംപത്തിടനരപ്പെഭടലേ രമേഭദത്തിടയരപ്പെഭടലേ ഉള്ള തനമേഭണന്  ഇനന്  ഇവത്തിടടെ ശശ.

പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയന് നടെതത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  

അതുരപഭടലേ  നത്തിങ്ങള്  ടവല്ടഫയര്  പഭര്ടത്തിടയക്കുറത്തിചഭണന്

പറയുനതന്.   എത്ര  ടവല്ടഫയര്  പഭര്ടത്തിയുടടെ  രവഭടന്  വഭങ്ങത്തിയവരേഭണന്

നത്തിങ്ങള്;   ടവല്ടഫയര്  പഭര്ടത്തിയുടടെ  മേഭത്രമേല്ല,  പഴെയ  ജമേഭഅടത

ഇസഭമേത്തിയുമേഭയത്തി  നത്തിങ്ങള്  ഒനത്തിചന്  പ്രവര്തത്തിചതുസം  രവഭടന്

വഭങ്ങത്തിയതുടമേഭടക  മേറന്നുരപഭരയഭ?  എനത്തിടന്  ടവല്ടഫയറുസം  പറഞ്ഞന്

ഞങ്ങടള  അധത്തിരകപത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇക്കൗ   ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്രപഭലുസം

എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ഐ.-യുമേഭയത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  എത്ര  സ്ഥലേതന്  ചങ്ങഭതമുണന്?
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ഒരു ഉദഭഹരേണസം ഞഭന് പറയഭസം,  കേണ്ണൂരേത്തില് ഇരേത്തിടത്തി മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തിയത്തില്

മൂനന്  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ഐ.-കഭര് ജയത്തിച്ചു.  അവടരേഭടക ജയത്തിചതന്  ഞങ്ങടള

രതഭല്പ്പെത്തിചത്തിടഭണന്.  അവര്കന്  500  രവഭടസം  ഞങ്ങള്കന്  450-475

രവഭടമേഭണന് ലേഭത്തിചതന്.  അവത്തിടടെ സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-നന് കേത്തിടത്തിയ രവഭടന്  12,

16, 18, 26 എനത്തിങ്ങടനയഭണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ രവഭടടഭടക എവത്തിടടെരപ്പെഭയത്തി;

അതഭണന് പരേസ്പരേധഭരേണ.

മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്: ...... സമേയസം കേഴെത്തിഞ.

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  ഒരു മേത്തിനത്തിറന്,  ഞഭന് പറയടട,  ഇവത്തിടടെ

എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ഐ. മേഭത്രമേല്ല, ഇരപ്പെഭള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുമേഭയത്തിടന്  കുമ്പളയത്തില്

സഭന്ഡത്തിസംഗന്  കേമത്തിറത്തി  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നത്തിങ്ങള്  ഒനത്തിചഭണന്

മേത്സരേത്തിചടതനന് നത്തിങ്ങളുടടെ ആളുകേള് പ്രസസംഗത്തിക്കുന്നുണരല്ലഭ;  നത്തിങ്ങള്കന്

മേറുപടെത്തിയുരണഭ?  അരപ്പെഭള് ഇക്കൗ അധത്തികേഭരേസം നത്തിലേനത്തിര്തഭന്രവണത്തി മുള്ളന്,

മുരേടെന്,  മൂര്ഖന്  പഭമ്പന്  മുതല്  കേലേന്ല്ല്,  കേരേടെന്,  കേഭഞ്ഞത്തിരേകുറത്തി  വടരേ  എനന്

പറഞ്ഞതുരപഭടലേ.....
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ശശ  .   സണ്ണത്തി രജഭസഫന്: സര്,  അങ്ങന്  പറഞ്ഞ  ഇരേത്തിടത്തി

മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തി  എടന്റെ  നത്തിരയഭജകേമേണ്ഡലേതത്തിലേഭണന്.   ഇരേത്തിടത്തി

മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തിയത്തിടലേ നരേയസംപഭറ വഭര്ഡത്തില് എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ-കന്  467

രവഭടസം  യു.ഡത്തി.എഫന്.-നന്   413  രവഭടസം  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം.)-നന്   49

രവഭടമേഭണന് ലേഭത്തിചതന്.  

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  ഞഭന് ഇത്രയുസം വത്തിശദശകേരേത്തിക്കുരമ്പഭള്

സമേയസം രപഭകുന്നുടവന്നുള്ളതുടകേഭണഭണന് വത്തിശദശകേരേത്തികഭതതന്.  ഇതത്തിടന്റെ

മൂനത്തിടന്റെയുസം കേണകന് എടന്റെ പകലുണന്.  അതുരപഭടലേതടന അഴെത്തിയൂരുണന്,

നഭദപുരേമുണന്.  ഇവത്തിടടെ  എല്ലഭവത്തിധതത്തിലുമുള്ള  വര്ഗശയ  പ്രചരേണങ്ങളുസം

നടെതത്തിയത്തിടന് രേകടപ്പെടെഭനഭണന് നത്തിങ്ങള് ശമേത്തിക്കുനതന്.  ഇരപ്പെഭള് പറഞ,

സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതന്,  രഡഭളര്  കേടെതന്,   മേയക്കുമേരുനന്  രകേസന്

ഇതത്തിടനഭടകയുള്ള  അസംഗശകേഭരേമേഭണന്  പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്

ഫലേടമേനന്  നത്തിങ്ങള്  കേരുതുന്നുടവങ്കത്തില്  അടതഭടക  ഇനത്തിയുസം

നടെതത്തിരകഭള... 
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മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്:   ടമേമ്പര് ആ രപഭയത്തിന്റെന് അവസഭനത്തിപ്പെത്തികണസം.

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  രകേരേളതത്തില്

എനഭ നടെക്കുനതന്;  ദുബഭയത്തില് നത്തിനന് സസ്വര്ണ്ണസം ഇരങ്ങഭടന്,  ഇവത്തിടടെനത്തിനന്

റത്തിരവഴന്  ഹവഭലേ രഡഭളര് അരങ്ങഭടന്,  ഇടതഭടക ഹഭജത്തി മേസഭനുസം ദഭവൂദന്

ഇബ്രേഭഹത്തിമുസം  രഛഭടഭ  രേഭജനുസം  വരേദരേഭജമുതലേത്തിയഭരുടമേഭടക

നടെത്തുകേയഭടണങ്കത്തില്  നമുകന്  അതത്തിടലേഭന്നുസം  പറയഭനത്തില്ല.  അതന്

നത്തിയമേവദവസ്ഥയുടടെ  വഴെത്തികന്  ടപഭയ്രകഭളുസം.  രകേരേളതത്തിടന്റെ

മുഖദമേനത്തിയുടടെ ഓഫശസന് ഇക്കൗ കേള്ളകടെതത്തിനുസം  റത്തിരവഴന് ഹവഭലേയ്ക്കുസം രവണത്തി

പ്രവര്തത്തിച്ചുടവനന് പറഞ്ഞഭല് പ്രത്തിയമുള്ളവടരേ,  നത്തിങ്ങള്കന് ടതറത്തി ഇതത്തിനന്

രകേരേള ജനത നത്തിങ്ങരളഭടെന് കേണകന് രചഭദത്തിക്കുസം.  അതത്തിനുള്ള ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്

വരേഭന്  രപഭകുനരതയുള.    ഇകഴെത്തിഞ്ഞ  പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്

എന്നുപറഞ്ഞഭല്  അയല്വകടത  രേഭജനുസം  രേഭമേനുമേഭണന്  മേത്സരേത്തിചതന്.

അവരുതമത്തിലുള്ള  ബനവുസം  സക്കൗഹൃദവുടമേഭടകയഭണന്  പഞഭയതന്

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടലേ  വത്തിഷയസം.  അവത്തിടടെ  സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതന്  വനത്തിടത്തില്ല;



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

85

ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ ഇതരേസം അപചയങ്ങള് അവത്തിടടെ വനത്തിടത്തില്ല.  

മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്:  പ്ലെെശസന്..... അവസഭനത്തിപ്പെത്തിക്കുകേ...

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദശന്:  സര്,  ഞഭന് അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  ഇടതല്ലഭസം

പരേത്തിരശഭധത്തികടപ്പെടുസം.  അതത്തിനുരവണത്തി  അതത്തിശക്തമേഭയ  മേരതതരേ

മുദഭവഭകേദങ്ങളുമേഭയത്തി  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഇക്കൗ  വരുന  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

മുരനഭടവരുസം.  നത്തിങ്ങള്കന് ഒരു വത്തിധതത്തിലുള്ള പ്രതശകയുസം രവണ.  ഇക്കൗ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നത്തിങ്ങള്  നടെതത്തിയ  അഴെത്തിമേതത്തികേള്,  കേള്ളകഥകേള്,

കേള്ള കടെതന് ഇതത്തിടനഭടക എതത്തിരേഭയത്തി രകേരേള ജനത പ്രതത്തികേരേത്തിക്കുസം.  ഇതന്

നത്തിങ്ങളുടടെ  അവസഭനടത  ഗവണ്ടമേന്റെഭയത്തിരേത്തിക്കുസം.  ഇക്കൗ

നയപ്രഖദഭപനതത്തിനന്  കൂടുതടലേഭന്നുസം  പറരയണതത്തില്ല;  കേഭരേണസം

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  ആയുസ്സന്  കൂടുതല്  ഉടണങ്കത്തിലേരല്ല  ഇതന്  ഇവത്തിടടെ

നടെപ്പെഭരകണ  കേഭരേദമുള.   ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  ആയുസ്സത്തില്ല,  അതത്തിനന്

പ്രസക്തത്തിയുമേത്തില്ല.   അതുടകേഭണന്  ഇക്കൗ  നയപ്രഖദഭപനടത  ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി

അതത്തിശക്തമേഭയത്തി  എതത്തിര്ത്തുടകേഭണന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  അഴെത്തിമേതത്തികേള്ടകതത്തിരേഭയ
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രപഭരേഭടസം തുടെരുടമേനന് പ്രഖദഭപത്തിച്ചുടകേഭണന് ഞഭന് എടന്റെ എളത്തിയ വഭക്കുകേള്

ഉപസസംഹരേത്തിക്കുന്നു.

ശശമേതത്തി പത്തി  .    അയത്തിഷഭ രപഭറത്തി:  സര്,  ഇക്കൗ നയപ്രഖദഭപനതത്തിനുള്ള

നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞഭന്  പൂര്ണ്ണമേഭയുസം  പത്തിനഭങ്ങുന്നു.  ഇക്കൗ  സര്കഭരേത്തിടന്റെ

ഭഭഗമേഭയത്തി  വത്തികേസന  രകമേപ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  പങ്കഭളത്തിയഭകേഭന്

കേഴെത്തിഞ്ഞതത്തില് എനത്തികന് തത്തികേച്ചുസം അഭത്തിമേഭനമേഭണന്.   അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുനവര്

പറഞ്ഞതത്തിനന്  മേറുപടെത്തി  ഞഭന്  പത്തിനശടെന്  പറയുന്നുണന്.   കേഭരേണസം  കേഴെത്തിഞ്ഞ

യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്  പ്രതത്തിപകനത്തിരേയത്തിലുണഭയത്തിരുന

ആളഭണന് ഞഭന്.  അനന് ഇവത്തിടടെ എടനഭടക നടെനത്തിടള്ളടതനന് രനരേത്തിടന്

രബഭദ്ധദടപ്പെടത്തിടള്ള  ഒരേഭളഭണന്.   കേഴെത്തിഞ്ഞ  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരേണവുസം  ഇക്കൗ

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  ഭരേണവുസം  തമത്തില്  എടനങ്കത്തിലുസം  ഒരു  തഭരേതമേദസം

പറയഭനുരണഭ? കേഴെത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കേഭലേതന് കുരറ പ്രഖദഭപനങ്ങളുസം

തറകലേന്ല്ല് ഇടെശലുസം നടെടനങ്കത്തിലുസം അടതഭടക അവത്തിടടെയത്തിരുനതല്ലഭടത, ആ

കേല്ലത്തിരന്മേല്  ഒരു  കേല്ലുരപഭലുസം  വയഭടത  തഭലൂകഭശുപത്രത്തി,  ഞങ്ങളുടടെ
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സത്തിവത്തില് രസഷന്, രപഭലേശസന് ആസ്ഥഭനസം എനത്തിവ ഉള്ടപ്പെടടെ കേലേന്ല്ല് ഇടത്തിടന്

രപഭയതല്ലഭടത  ഒന്നുസം  ടചയ്തത്തില്ല.   ഇക്കൗ  സര്കഭര്  വനതത്തിനുരശഷമേഭണന്

അതത്തിരന്മേല്  പണസം  അനുവദത്തിക്കുകേയുസം  നടെപടെത്തിയുണഭകുകേയുസം  ടചയ്തതന്.

ബഹുമേഭനടപ്പെട ആരരേഭഗദവകുപ്പെന് മേനത്തി ശശമേതത്തി ടകേ.  ടകേ.  ഹശലേജ ടെശചര്

ഇരപ്പെഭള് ഇവത്തിടടെയത്തിരേത്തിപ്പുണന്,  ആശുപത്രത്തിയുടടെ കേഭരേദതത്തിലേഭടണങ്കത്തില്, 90

രകേഭടെത്തി  രൂപടയഭടക  അനുവദത്തിക്കുകേയുസം  അവത്തിടടെ  നല്ല  പ്രവൃതത്തികേള്

നടെക്കുന്നുമുണന്.   അതുരപഭടലേ  രട്രഭമേഭ  ടകേയര്  സസംവത്തിധഭനങ്ങടളല്ലഭസം

വന്നുകേഴെത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   ഞഭന്  അതത്തിരലേയന്  ദശര്ഘമേഭയത്തി  രപഭകുകേയല്ല,

വഭചകേ  കേസര്ത്തുകേളുസം  ചത്തിലേ  മേഭധദമേങ്ങളുടടെ  പത്തിന്തുണരയഭടുകൂടെത്തിയ  ചത്തിലേ

പ്രചരേണപ്രവര്തനങ്ങളുസം  അഴെത്തിമേതത്തിയുസം  ജനഭധത്തിപതദ  സസംവത്തിധഭനതത്തില്

രകേടരകേള്വത്തിരപഭലുമേത്തില്ലഭത  പ്രവര്തനങ്ങളുമേഭയത്തിരുനത്തിരല്ല  അകഭലേതന്

നടെനത്തിടള്ളതന്;   ഇതത്തിടനല്ലഭസം  നമള്  ഇവത്തിടടെ  സഭകത്തികേളഭയത്തിരുനരല്ലഭ?

ഇക്കൗ സര്കഭര് ഇവത്തിടടെ എനഭണന് ടചയ്തത്തിടള്ളടതനന് ആരലേഭചത്തിച്ചുരനഭക്കുകേ.

ഇക്കൗ  സര്കഭര്  സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  രകേരേളസം  കേണത്തിടത്തില്ലഭത
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ടവല്ലുവത്തിളത്തികേടളയഭണന്  അധത്തികേഭരേതത്തില് കേയറത്തിയ കേഭലേസം മുതല് ടഫയ്സന്

ടചയടകേഭണന്   മുരനഭടരപഭകുനതന്.  രനഭടന്  നത്തിരരേഭധനസം,  ഓഖത്തി  ദുരേനസം,

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  ടകേഭണ്ടുവനന്  പണസം  പത്തിരേത്തികഭന്  പറഭത  അവസ്ഥ,  നത്തിപ

ദുരേനസം,  സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  പ്രളയസം  ഇവടയഭടക  രകേരേളടത  മുഴവന്

ഗ്രസത്തിച്ചു.    നത്തിങ്ങടളല്ലഭസം  അപ്പുറതത്തിരുന്നുടകേഭണന്   ഒരു ഹപസ രപഭലുസം

ടകേഭടുകരുടതനന് പറഞ.   ഒരു ഹപസ ടകേഭടുകരുടതനന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-

യുസം പറഞ.  അരപ്പെഭഴസം നമ്മുടടെ മുഖദമേനത്തിയുസം മേനത്തിമേഭരുസം മുഖദമേനത്തിയുടടെ

രനതൃതസ്വതത്തില്  സമൂഹതത്തിടലേ  എല്ലഭവത്തിഭഭഗസം  ജനങ്ങടളയുസം

കൂടത്തിരയഭജത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേഭണന്  നത്തിലേവത്തിലുള്ള  സസംവത്തിധഭനങ്ങടള  പരേമേഭവധത്തി

ഉപരയഭഗടപ്പെടുതത്തി  എല്ലഭവടരേയുസം  രചര്ത്തുനത്തിര്തത്തി അതത്തിധശരേമേഭയത്തി  ഇക്കൗ

കേടെമ്പകേടളടയല്ലഭസം  അതത്തിജശവത്തിച്ചുടകേഭണഭണന്  ഇവത്തിടടെവടരേ

എതത്തിനത്തില്ക്കുനതന്.  അതന്  ഓര്ക്കുനതുതടന  ഒരു  സരനഭഷമുള്ള

കേഭരേദമേഭണന്.   ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തിയുടടെ  പങ്കത്തിടനപ്പെറത്തി.......  ഞഭന്

ആടരേയുസംകുറത്തിചന്  പറയുനതല്ല,  ഓരരേഭ  ദത്തിവസടതയുസം  പത്രസരമളനസം
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കേഭരതഭര്തത്തിരേത്തിക്കുന  എത്രരപരേഭണന്  ഇനത്തിവത്തിടടെയുള്ളടതനന്  അറത്തിയഭരമേഭ?

സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  പ്രളയടതയുസം  ഇരപ്പെഭഴെടത   മേഹഭമേഭരേത്തിടയയുടമേല്ലഭസം

രനരേത്തിടെഭന്  കേഭണത്തിക്കുന  ധശരേത,  എല്ലഭ  വത്തിഭഭഗസം  ജനങ്ങടളയുസം

പരേത്തിഗണത്തിച്ചുടകേഭണന് നടെത്തുന പ്രവര്തനങ്ങള്..... ഇവത്തിടടെ എനന് നടെന്നുടവനന്

നത്തിങ്ങടളല്ലഭവരുസം  രചഭദത്തിചരല്ലഭ?  ടവറുടത  വഭചകേ  കേസര്തന്  നടെതരുതന്.

നഭടത്തിടലേ  ജനങ്ങള്  ഇടതല്ലഭസം  കേണ്ടുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭടണനന്  ഓര്കണസം.

ഞങ്ങള്   സഭധഭരേണകഭരുടടെയത്തിടെയത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുനവരേഭണന്.  ഞങ്ങടള

പടത്തിണത്തികത്തിടത്തിടല്ലന്നുസം ഞങ്ങള്കന് ടപന്ഷന് തനത്തിടടണന്നുസം ആശുപത്രത്തിയത്തില്

ടചലേവത്തിടല്ലന്നുടമേഭടക ജനങ്ങള് പറയുന്നുണന്.  ഇക്കൗ സര്കഭര്  രകേഭവത്തിഡത്തിനന്

ഒന്നുസം  ടചയ്തത്തിടല്ലനന്  ശശ.  എന്.  ഷസംസുദശനന്  എങ്ങടനയഭണന്  പറയഭന്

സഭധത്തിക്കുനതന്? അതന് നഭടത്തിടലേ ജനങ്ങള് മുഴവന് അസംഗശകേരേത്തിക്കുന കേഭരേദമേഭണന്.

രലേഭകേതന്  എവത്തിടടെടയങ്കത്തിലുസം  സര്കഭര്  ആശുപത്രത്തികേളത്തില്  നയഭടടപസ

ടചലേവത്തില്ലഭടത   ഇത്രയുസം  സസംവത്തിധഭനസം  ടകേഭടുക്കുന്നുരണഭടയനന്   നത്തിങ്ങള്

പറയണസം.   ഇത്ര  ധശരേമേഭയത്തി  പറയുരമ്പഭള്  ഞങ്ങള്കൂടെത്തി  പവര്ഫള്ളഭയത്തി.

തളര്ന്നുരപഭകുന  അവസ്ഥയത്തില്  ധശരേമേഭയത്തി  മുരനറഭനുസം  ഇടതല്ലഭസം
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അതത്തിജശവത്തികഭനുസം  നമുകന്   കേഴെത്തിയുടമേനന്  ഭരേണഭധത്തികേഭരേത്തി  പറയുരമ്പഭള്

അതത്തിടനഭപ്പെസം  ഉരദദഭഗസ്ഥടരേയുസം  ജനങ്ങടളയുസം  അണത്തിനത്തിരേതത്തി  മേനത്തിമേഭര്

നത്തില്ക്കുരമ്പഭള്  എല്ലഭ  മേനുഷദര്ക്കുസം  വത്തിശസ്വഭസമുണഭകുസം.  അങ്ങടന   ഇവത്തിടടെ

സുരേകത്തിതമേഭടണന്നുള്ള  രതഭനലുണഭകഭന്  കേഴെത്തിഞ.  നത്തിങ്ങളുടടെ   ബധത്തിരേ

കേര്ണ്ണങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുസം  കേഭഴ്ചയത്തില്ലഭത  കേണ്ണുകേളത്തിരലേയ്ക്കുസം  മേഭത്രരമേ  ഇക്കൗ

വത്തികേസനങ്ങടളഭന്നുസം  എതഭതത്തിരേത്തിക്കുകേയുള.   അതരേസം  ടവല്ലുവത്തിളത്തികേടള

അതത്തിജശവത്തിച്ചുടവനന് മേഭത്രമേല്ല,  പണസം കേത്തിടഭത അവസ്ഥയത്തില്രപഭലുസം രകമേസം,

സമേഭധഭനസം,  വത്തികേസനസം  എനശ  ലേകദങ്ങളത്തിലൂനത്തി  സര്കഭരേത്തിടന്റെ

സമേഗ്രവത്തികേസനതത്തിനുരവണ  കേര്മ  പദ്ധതത്തികേളഭണന്  ഇക്കൗ  സര്കഭര്

തയഭറഭകത്തിടകഭണത്തിരുനതന്.  ഒരു  വശതന്  ഇങ്ങടന  ആരകപത്തിക്കുരമ്പഭള്

മേറുവശതന് സര്കഭര് ഇടതല്ലഭസം രകേടടകേഭണന്  എല്ലഭ  വത്തിഭഭഗസം ജനങ്ങടളയുസം

പരേത്തിഗണത്തിചന് ഇക്കൗ നഭടത്തില് എത്രമേഭത്രസം മേഭറമുണഭകത്തി.  കേത്തിഫ്ബത്തി എനഭടണനന്

കേളത്തിയഭകത്തി   പത്തി.  ടജ.  രജഭസഫന്  സഭര്  രചഭദത്തിചരപ്പെഭള്  ഞഭന്  എടന്റെ

മേണ്ഡലേടതക്കുറത്തിചന്  ഓര്ക്കുകേയഭയത്തിരുന്നു.  ആരകപത്തിക്കുനവര്

പരേത്തിരശഭധത്തിരചഭള.  പ്രതത്തിപക  പഭര്ടത്തികഭരുടടെ  മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലുള്ടപ്പെടടെ
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കേത്തിഫ്ബത്തി  എന  സസംവത്തിധഭനതത്തിലൂടടെ  നൂറന്  കേണകത്തിനന്

വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങളഭണന്  വനത്തിടള്ളതന്.  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് എവത്തിടടെനത്തിനഭണന്

ഫടണനന് പത്തി.  ടജ.  രജഭസഫന് സഭര് രചഭദത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങളുടടെ മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലേടെകസം

ടകേടത്തിടെങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിചതുസം  സ്കൂള്  ടടഹടടെകേന്  ആകത്തിയതുസം  ആശുപത്രത്തികേള്

ടമേചടപ്പെടുതത്തിയതുസം  രറഭഡുകേള്  നനഭകത്തിയതുസം  പഭലേങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിചതുസം

കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് നത്തിന്നുസം ഫടണടുതത്തിടഭണരല്ലഭ.  എടന്റെ മേണ്ഡലേതത്തില് മൂന്നുനഭലേന്

വലേത്തിയ  പഭലേങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിച്ചു.  കേത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തിയത്തിലുള്ടപ്പെടുതത്തി  ഏനഭതന്

പഭലേതത്തിനന്  സമേഭനരേമേഭയത്തി നത്തിര്മത്തിക്കുന  പഭലേസംപണത്തി  പകുതത്തിയത്തില്

കൂടുതലേഭയത്തികഴെത്തിഞ.  അറകടെവുപഭലേസം  പൂര്തശകേരേത്തിചന്  അതത്തിടന്റെ  അരപ്രഭചന്

രറഭഡത്തിടന്റെ പണത്തി മേഭത്രരമേ ഇനത്തി ടചയഭനുള. സ്കൂള്ടകേടത്തിടെങ്ങളുടടെടയല്ലഭസം പണത്തി

പൂര്തശകേരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്  ഉള്ടപ്പെടുതത്തി  5  രകേഭടെത്തി  രൂപയുസം  3

രകേഭടെത്തി  രൂപ  വശതവുടമേഭടക  തനത്തിടള്ളതഭണന്.  ഇതന്  എല്ലഭ  മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലുസം

നടെക്കുനതരല്ല? കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ രസഭടഴനഭടണനന് രചഭദത്തിച്ചു;  ടപരട്രഭളത്തിടന്റെയുസം

മേറമുള്ള  ടസസന്  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തിരലേയന്  അടെയ്ക്കുകേയഭടണനന്  പറഞ.   അല്ലഭടത

ടവറുടത  അവര്  കേടെസം  തരുരമേഭ;  തത്തിരേത്തിചടെയരണ?  അതഭണന്  ഇക്കൗ  സര്കഭര്.
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കൃതദമേഭയത്തി  വരുമേഭന  രസഭതസന്  കേണ്ടുപത്തിടെത്തിചന്  എല്ലഭ  വഭതത്തിലുമേടെഞ്ഞരപ്പെഭള്

പുതത്തിയ  വഭതത്തില്  തുറന്നുടകേഭണ്ടുസം  എല്ലഭവരുസം  ആരകപത്തിചരപ്പെഭള്

സതദസനമേഭയുസം  സുതഭരേദമേഭയുസം  മുരനഭടരപഭയ്ടകഭണ്ടുസം  ജനങ്ങളഭണന്

വലുടതനന്   മേനസത്തിലേഭകത്തിടകഭണ്ടുസം  ജനഭധത്തിപതദതത്തില്   ജനങ്ങടള

സഹഭയത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുസം ഭരേണപ്രതത്തിപക രഭദമേരനദ എല്ലഭ മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലുമുണഭയ

വത്തികേസനമേഭണന്  നമുകന് കേഭണഭന് സഭധത്തിക്കുനതന്. ഇതന് കേണത്തിടല്ലനന് നടെത്തികഭന്

സഭധത്തിക്കുരമേഭ?  ജനങ്ങടള  സസംബനത്തിചത്തിടെരതഭളസം  ഇത്രയുസം

സുരേകത്തിതതസ്വമുണഭയ കേഭലേമുണഭയത്തിടരണഭടയനന് നത്തിങ്ങള് ആരലേഭചത്തിച്ചുരനഭക്കൂ.

ഇതരേതത്തില്   സുരേകത്തിതതസ്വമുണഭകത്തിയതന്  ഇക്കൗ  സര്കഭരേരല്ല?  കേത്തിറന്

വത്തിതരേണടതക്കുറത്തിച്ചുസം  അതത്തിനന്  എവത്തിടടെനത്തിനഭണന്  ടടപസ

ലേഭദമേഭയടതന്നുടമേഭടക  ഇവത്തിടടെ  ആരകപത്തിച്ചു.  ഞഭന്  അതത്തിവത്തിടടെ

വത്തിശദശകേരേത്തിക്കുനത്തില്ല.   ബഹുമേഭനടപ്പെട  മേനത്തിമേഭര്  അതത്തിനന്  മേറുപടെത്തി  പറയുസം.

രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്  തരുനതുടകേഭണന് മേഭത്രമേഭരണഭ കേത്തിറന്  ടകേഭടുക്കുനതന്.  എല്ലഭ

പചകറത്തികേള്ക്കുസം  മേറന്  സഭധനങ്ങള്ക്കുസം  ഉല്പഭദനരമേഖലേയത്തില്  വലേത്തിയ

വദതദഭസമേഭണുണഭയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  'രകേഭവത്തിഡന്'  എന  മേഹഭമേഭരേത്തി
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രലേഭകേടതയഭടകേ ഗ്രസത്തിചരപ്പെഭള് ഇക്കൗ ടകേഭച്ചുരകേരേളതത്തിടലേ  ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തിയുടടെയുസം മേനത്തിമേഭരുടടെയുസം രനതൃതസ്വതത്തില് എസം.എല്.എ.-മേഭടരേടയല്ലഭസം

രചര്ത്തുടകേഭണന് കേഭര്ഷത്തികേരമേഖലേയത്തിലുണഭകത്തിയ മുരനറസം ടചറുതഭയത്തി കേഭണഭന്

സഭധത്തിക്കുരമേഭ?  ടനല്ലുല്പഭദനസം  കുറഞടവനന്  പത്തി.  ടജ.  രജഭസഫന്  സഭറത്തിവത്തിടടെ

പറഞ.  അതന്  രകേടരപ്പെഭള് എനത്തികന് ചത്തിരേത്തിവന്നു.  എത്ര ടഹകര് സ്ഥലേമേഭണന്

ഇരപ്പെഭള് കൃഷത്തി ടചയ്തതന്.  എടന്റെ മേണ്ഡലേതത്തിടന്റെ കേഭരേദസംതടന പറയഭസം.  ഞഭന്

സഭകത്തിയഭണരല്ലഭ?   'സുഭത്തിക  രകേരേളസം'  പദ്ധതത്തിയത്തില്തടന  ഏതഭണന്  നൂറന്

ഏകരറഭളസം സ്ഥലേതന് കൃഷത്തി ടചയ്തന് ടനലേന്ല്ല്  ടകേഭയഭന് ഞഭനുസം സഭകത്തിയഭയത്തി.

ടവറുടത തരേത്തിശഭയത്തികത്തിടെന അഞസം എടസം പത്തുസം ഏകര് വശതസം  സ്ഥലേതന്

ഞങ്ങളുടടെ  മേഹത്തിളഭ  സസംഘടെനകേള്കൂടെത്തി  രപഭയഭണന്  കൃഷത്തി  ടചയ്തതന്.

നത്തിങ്ങളുടടെടയഭടക  മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിടലേ  ടനല്കൃഷത്തി  വര്ദ്ധത്തിചത്തിരല്ല?

അഞവര്ഷസംടകേഭണന് ടനല്ലത്തിടന്റെ സസംഭരേണവത്തിലേ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്

ടതറഭയ നയങ്ങളുസം കേര്ഷകേവത്തിരുദ്ധ ബത്തില്ലുകേളുസം പഭസ്സഭകത്തി ശസ്വഭസസംമുടത്തിചന്  ഇനദ

കേണത്തിടത്തില്ലഭതത്ര  അതത്തിഭയങ്കരേ  സമേരേതത്തിരലേയന്  കേര്ഷകേടരേയഭടകേ

ടകേഭണ്ടുരപഭകുരമ്പഭള്  ഇക്കൗ  ടകേഭച്ചുരകേരേളതത്തിലുള്ള  കേര്ഷകേസസംഘങ്ങടളല്ലഭസം
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അതത്തിനന്  സരപ്പെഭര്ടന്  ടചയ്യുരമ്പഭള്  അതത്തിനുവദതദസമേഭയത്തി  എടനല്ലഭസം

കേഭരേദങ്ങളഭണന്  ഇക്കൗ  ടകേഭച്ചുരകേരേളതത്തിലുണഭകത്തിയത്തിടള്ളതന്.  കേര്ഷകേ

ടപന്ഷനഭയത്തി കുടെത്തിശത്തികേയുള്ടപ്പെടടെ 1830 രകേഭടെത്തി രൂപയഭണന് ടകേഭടുതത്തിടള്ളതന്.

ആടകേ  246586  ഗുണരഭഭക്തഭകളുടണനന്  ഓര്കണസം.  പതത്തിനഭറത്തിനസം  പഴെസം-

പചകറത്തിയത്തിനങ്ങള്കന് അടെത്തിസ്ഥഭനവത്തിലേ നത്തിശയത്തിചന് നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തി. 1.97 ലേകസം

ടഹകറഭയത്തിരുന ടനല്കൃഷത്തിയുടടെ വത്തിസശര്ണ്ണസം ഇനന്  2.31  ലേകസം ടഹകറഭയത്തി

ഉയര്ന്നു.  34  ടഹകറത്തിലേധത്തികേമേഭയത്തി  കൃഷത്തിയത്തിറകത്തി.  അഞന് വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്

50,000 ഏകര് തരേത്തിശന് നത്തിലേങ്ങള് കേതത്തിരേണത്തിഞ. ഇതന് ടവറുടത എഴതത്തിവയഭന്

സഭധത്തികത്തില്ലരല്ലഭ; ഇടതഭടക രരേഖയുള്ളതരല്ല?  ഇതുരപഭലുള്ള വലേത്തിയ മേഭറങ്ങള്

നഭടത്തിടലേ  ജനങ്ങള്  കേണ്ടുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന്നുണന്.  നത്തിങ്ങള്  എത്ര  പുകേമേറ

സൃഷത്തിചഭലുസം   കേണത്തിടല്ലനന്  നടെത്തിചഭലുസം  കേണ്ണടെചന്  ഇരുടഭകത്തിയഭലുസം  ജനങ്ങള്

ഇടതല്ലഭസം  കേഭണുന്നുടണനന്  ഓര്കണസം.  തരദശസസ്വയസംഭരേണ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലുണഭയ  ഫലേവുമേഭയത്തി  ബനടപ്പെടന്  ഞങ്ങടളഭരേത്തികലുസം

അഹങ്കരേത്തിക്കുനത്തില്ല. കേഭരേണസം അതുരപഭരേ, ഇനത്തിയുസം ഉയരേണസം. ഇരപ്പെഭഴസം ഇവത്തിടടെ

ഇടെതുപകതത്തിനഭണന്  മുന്തൂകസം  വനത്തിടള്ളതന്.  ഒറടപ്പെട  ചത്തിലേ  സസംഭവങ്ങള്
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ചത്തിലേയത്തിടെതന്  വനത്തിടണഭകേഭസം. പരക ഭൂരേത്തിപകസം ജനങ്ങള് ഇടെതുപകതത്തിടന്റെ

തുടെര്ഗവണ്ടമേനണഭകേണടമേന നത്തിശയരതഭടുകൂടെത്തിയഭണന്  തരദശസസ്വയസംഭരേണ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് വനത്തിടള്ളതന്.  ഇരപ്പെഭള് ചത്തിലേ വഭര്ഡുകേള് രപഭടയങ്കത്തിലുസം  ആ

റത്തിസള്ടടഭന്നുമേഭയത്തിരേത്തികത്തില്ല  അടുത  അസസംബത്തി  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

വരേഭന്രപഭകുനതന്.  അതഭണന് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന് ടചയടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇതന്

ജനങ്ങള്  അനുഭവത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന  കേഭരേദങ്ങളഭണന്.  ഇവത്തിടടെ   ശശ.  എന്.

ഷസംസുദശന് സസംസഭരേത്തിചരപ്പെഭള്   2019-ല് പഭര്ലേടമേന്റെന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  അവര്

ഭയങ്കരേമേഭയത്തി  ജയത്തിച്ചുടവനന്  പറഞ.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഉപടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നത്തിങ്ങള്

എവത്തിടടെരപ്പെഭയത്തി?  വടത്തിയൂര്കഭവത്തില്നത്തിനന്   ശശ.  വത്തി.  ടകേ.  പ്രശഭന്തുസം

രകേഭനത്തിയത്തില്നത്തിനന്  ശശ.  ടകേ.  യു.  ജനശഷന്  കുമേഭറുസം  വനത്തിടണന്.  എടനല്ലഭസം

സനഭഹങ്ങളഭയത്തിരുന്നു.  വടത്തിയൂര്കഭവത്തില്   യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  സശറഭണന്

പത്തിടെത്തിടചടുതതന്.  2019-ടലേ  പഭര്ലേടമേന്റെന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നത്തിങ്ങള്

കേള്ളപ്രചരേണസം  നടെതത്തിയത്തിടരല്ല  ജയത്തിചതന്;  ടനഞതന്  ടടകേവചന്  നത്തിങ്ങള്കന്

പറയഭന്  സഭധത്തിക്കുരമേഭ?  ശബരേത്തിമേലേ  സസംഭവസം  നത്തിങ്ങള്കന്  വശണുകേത്തിടത്തിയ

ഒരേവസരേമേഭണന്.  അതുരപഭടലേയഭണന്  ഓരരേഭ  കേഭരേദങ്ങളുസം.  കേള്ള പ്രചരേണങ്ങള്
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നടെതത്തി ജനങ്ങടള ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.  എനത്തികന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രേഭധഭകൃഷ്ണരനഭടെന്  വലേത്തിയ  ബഹുമേഭനമേഭണന്.  ഏഷദഭടനറന്  ചഭനലേത്തില്  ഞഭന്

അരദഹതത്തിടന്റെ  ഒരു  അഭത്തിമുഖസം  കേണത്തിരുന്നു.  അതത്തില്  ഒരു

തുടെര്ഭരേണമുണഭയഭരലേഭടയനന്  രചഭദത്തിചരപ്പെഭള്  അതന്  നമുകന്  കേഭണഭസം,

ചത്തിലേരപ്പെഭള്  നത്തിപ്പെരയഭ  പ്രളയരമേഭ  ഇനത്തിയുസം  വരുമേരല്ലഭടയനന്  അരദഹസം

പറഞ്ഞത്തിരല്ല?  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന് ഒനഭരലേഭചത്തിചന് രനഭകണസം.  അങ്ങടനയഭരണഭ

നമള്  ചത്തിനത്തിരകണതന്?  നഭടത്തിടലേ   ജനങ്ങള്കന്  വത്തിദദഭഭദഭസവുസം  ടതഭഴെത്തില്

സുരേകയുസം ആരരേഭഗദരമേഖലേയുസം കേഭര്ഷത്തികേരമേഖലേയുസം ടമേചടപ്പെടുതത്തിടകഭണരല്ല

രപഭരകേണതന്.  അടതഭടകയഭണന്  ഇക്കൗ  സര്കഭര്  ടചയ്യുനതന്.   അനന്

ശശ.  രേഭഹുല് ഗഭനത്തി പ്രധഭനമേനത്തിയഭകുടമേന ധഭരേണ പരേതത്തി വര്ഗശയതടയ

മേഭറത്തി  നത്തിര്തഭടമേനന്  പറഞടകേഭണന്,......   എവത്തിടടെയുസം  ജയത്തികത്തിടല്ലനന്

രബഭധദമുള്ളതുടകേഭണന്  അരദഹടത  വയനഭടെന്  നത്തിര്തത്തി  കേഷത്തിചന്  ജയത്തിപ്പെത്തിചന്

പടതഭമ്പതന്  സശറന്  രനടെത്തി.  അതുകേഴെത്തിഞ്ഞന്  വന  ഉപടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

എന്തുണഭയത്തി?  ജനങ്ങള്  ഇതന്  എകഭലേത്തുസം  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുടമേനന്  നത്തിങ്ങള്

ഒരേത്തികലുസം  ധരേത്തികരുതന്.  നമുക്കുള്ള  ദുരേത്തിതങ്ങടള മുതലേഭകത്തിടകഭണല്ല നമള്
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രപഭരകേണതന്.  സതദസനമേഭയത്തി  കേഭരേദങ്ങള്  പറഞ്ഞന്  ധശരേമേഭയത്തി  രപഭകേണസം,

മേനുഷദരരേഭടടെഭപ്പെസം  നത്തില്കണസം.  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികേള്,  രേഭഷശയകഭര്

അങ്ങടനയഭണന്  രവണതന്.  ഇതഭണന്  ഇടെതുപകജനഭധത്തിപതദമുനണത്തി.

അതഭണന്  ഞങ്ങള്  ടചയടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ദുരേത്തിതകേഭലേടത  മേറത്തികേടെനന്

ലേഭദമേഭയ വത്തിഭവങ്ങടളല്ലഭസം  രചര്തന് മുഖദമേനത്തിയുടടെ രനതൃതസ്വതത്തില് നടെന ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള അസംഗശകേഭരേമേഭണത്തിതന്. ഇതഭണന്  തരദശ

സസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  2015-രലേതുരപഭടലേയുള്ള   വദതദസമേഭയ

അനുഭവതത്തിരലേയന്,  തുടെര്ഭരേണതത്തിരലേയന്  ടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന്

സഭധത്തിചടതന്നുള്ളതന്  നമുകറത്തിയഭസം.   രകേരേളതത്തില്  തരദശസസ്വയസംഭരേണ

സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലുസം  നത്തിയമേസഭഭ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലുസം

എല്ലഭകഭലേത്തുസം ഭരേണസം മേഭറത്തിമേഭറത്തി വരുനതന്  നമള് കേണത്തിടണരല്ലഭ? ഇനത്തിയതന്

നടെകഭന് രപഭകുനത്തിടല്ലന്നുള്ളതത്തിടന്റെ തുടെകമേഭണന് ഇരപ്പെഭള് വനത്തിടള്ളതന്.  ഇക്കൗ

വത്തിജയതത്തിടലേഭന്നുസം നമള് അമേത്തിതമേഭയത്തി ആഹഭദത്തിക്കുനത്തില്ല.  എടനന്നുവചഭല്

കൂടുതല്  ജനരകമേ  പദ്ധതത്തികേളുമേഭയത്തി  മുരനഭടരപഭകുടമേനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തിതടന  പ്രഖദഭപത്തിചത്തിടണന്.  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  നയപ്രഖദഭപനതത്തിലുസം
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പറഞ്ഞത്തിടണന്. 

പ്രഖദഭപനങ്ങള്  മേഭത്രരമേയുളടവനന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ.  ഇലേകന്

സമേയടത  വഭഗഭനങ്ങളത്തില്  600-ല്  570-ഉസം  പൂര്തശകേരേത്തിച്ചു.  കൂടെഭടത

മേറപലേതുസം  തശര്ത്തുകേഴെത്തിഞ.  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്  ഉള്ടപ്പെടുതത്തി പഭലേഭരേത്തിവടസം

പഭലേടമേഭടക എത്ര രവഗതത്തിലേഭണന്  തശര്തതന്.   എറണഭകുളതന്  ഹവറത്തിലേ-

കുണന്നൂര് പഭലേസം പൂര്തശകേരേത്തിച്ചു.  അതത്തിനന് എന്തുമേഭത്രസം പ്രയഭസങ്ങളനുഭവത്തിച്ചു.

അതത്തിടന  ആരകപത്തികഭന്  മുന്ജസത്തിസന്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ളവര്

ഇരേത്തിക്കുകേടയന്നുപറഞ്ഞഭല് എത്ര അപഹഭസദമേഭണന്. കേഷടപ്പെടന് രഫഭരളഭ അപന്

ടചയ്തന്  ടറരകഭര്ഡന് രവഗതത്തിലേരല്ല ഇക്കൗ പഭലേങ്ങടളഭടക ടചയ്തന് തശര്തതന്,

ഇതന് ജനങ്ങളുടടെ വലേത്തിടയഭരു പ്രശ്നതത്തിനന് പരേത്തിഹഭരേമുണഭകത്തിയത്തിരല്ല?  ഏനഭതന്

പഭലേസം ടപഭളത്തിഞ്ഞതന് 2016 ജനുവരേത്തി മേഭസസം 10-ാം തശയതത്തിയഭണന്. ആറന് മേഭസസം

കേഴെത്തിഞ്ഞന്  ഓണതത്തിനന്,  വലേത്തിയ  തൂടണല്ലഭസം  വചന്  പഭലേസം  ബലേടപ്പെടുതത്തി

ജനങ്ങള്കന്  തുറന്നുടകേഭടുതതത്തിനന്  ഞഭനുസം  സഭകത്തിയഭണന്.  അതന്  എടന്റെ

മേണ്ഡലേതത്തിലേഭയത്തിരുന്നു.  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മേനത്തി  വനഭണന്  അതന്  ടചയ്തതന്.

ജനങ്ങള്കന് ബുദ്ധത്തിമുടത്തില്ലഭടത ടബയന് ലേത്തി  പഭലേസം ടപടടനന് നത്തിര്മത്തിച്ചുടകേഭടുത്തു.
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ഇതഭണന്  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെന്.  നത്തിങ്ങടളഭടക  എനഭണന്  ടചയ്തത്തിരുനതന്;  ഞഭന്

ആദദസംതടന  പറഞ,  തറകല്ലത്തിടത്തിടന്  രപഭയത്തി.  പണസംരപഭലുസം  അനുവദത്തിചതന്

ഇവത്തിടടെ  വനത്തിടഭണന്.  ഈ  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങടളടയല്ലഭസം

ആരകപത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുള്ള  ഒരു  പ്രവര്തനമേരല്ല  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുസം  അതത്തിടനഭപ്പെസം

നത്തിന്നുടകേഭണന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം  നടെത്തുനതന്.  ഇടതഭന്നുസം  ഇനത്തി  ജനങ്ങളുടടെ

മുമ്പത്തില്  വത്തിലേരപ്പെഭകുടമേനന്  നത്തിങ്ങള്  ധരേത്തിരകടണനഭണന്  എനത്തികന്

പറയഭനുള്ളതന്.

ഈ  സര്കഭര്  ടചയ്യുനടതല്ലഭസം  അഴെത്തിമേതത്തിയഭണന്  എടനഭരു  കേള്ള

പ്രചരേണസം  നടെതത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  എനഭണന്  കേഭണത്തിക്കുനടതനന്

ആരലേഭചത്തിചന്  രനഭക്കൂ.     ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തിടയ  ലേകദമേത്തിടുകേ.

മുഖദമേനത്തിടയ ലേകദമേത്തിടന്  ഇരപ്പെഭള് എവത്തിടടെടയതത്തി;  അടഞടന് മേഭസസംടകേഭണന്

ഇങ്ങടന  രപഭകുകേയഭണന്.  അവത്തിടടെരപ്പെഭയത്തി,  ഇങ്ങടന  രചഭദദസം  ടചയ,

അരങ്ങഭടരപഭയത്തി, സസ്വപ സുരരേഷന് ഇരങ്ങഭടരപഭയത്തി, വണത്തി പത്തിറരകേ ഓടെത്തി, എല്ലഭസം

ടചയ.  അവസഭനസം  പ്രതത്തിപ്പെടത്തികേ  ഇറകത്തിയരപ്പെഭള്  ഞങ്ങള്  വത്തിചഭരേത്തിച്ചു,  ഇനത്തി

ആടരേഭടകയഭണന്  പ്രതത്തികേളഭകുനടതനന്.  20  രപടരേ  പ്രതത്തികേളഭകത്തിയരപ്പെഭള്
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നമള് അറത്തിയുന ആടരേങ്കത്തിലുമുരണഭ;  നത്തിങ്ങള് എരപ്പെഭഴസം  കേളത്തിയഭക്കുന ശശ.

എസം.  ശത്തിവശങ്കര് ആ പ്രതത്തിപ്പെടത്തികേയത്തിലുരണഭ;  ഉടണങ്കത്തില് അകേതഭകത്തിരകഭടട.

മുഖദമേനത്തി അന്നുസം ഇന്നുസം എനഭണന് പറഞ്ഞതന്;  മുഖദമേനത്തിയുടടെ ഓഫശസത്തിടന

രകേന്ദ്രശകേരേത്തിചന്  നത്തിങ്ങടളല്ലഭസം  ആരകപത്തിച്ചു.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  കേഭലേതന്

അഴെത്തിമേതത്തിയഭടണന്നുള്ള പ്രചരേണതത്തിലൂടടെയഭണന് ആ സര്കഭര് രപഭയടതനതന്.

എനഭല്,  ഈ  സര്കഭര്  അഴെത്തിമേതത്തിയടല്ലനന്  ടതളത്തിയത്തിച്ചു.  സസ്വര്ണ്ണകടെതല്ല,

എനന്  കേഭരേദതത്തിലുസം  ആര്കന്  കുറമുടണങ്കത്തിലുസം  അവടരേ  അകേതഭകത്തിരകഭടട

എനന് ധശരേമേഭയത്തി പറയഭന് മുഖദമേനത്തിക്കുസം മേനത്തിമേഭര്ക്കുസം കേഴെത്തിഞ.

ആടരേടയഭടക  രചഭദദസം  ടചയ.  എനത്തിടടരന  അവടരേഭന്നുസം

പ്രതത്തിപ്പെടത്തികേയത്തിലേത്തിരല്ല;  20  രപര്  ആരേഭടണനന്  ഞങ്ങള്ക്കുരപഭലുസം

മേനസ്സത്തിലേഭകുനത്തില്ല.  ഇവത്തിടെടത  അറഭടഷടയഭടക  ഇരപ്പെഭള്  എവത്തിടടെരപ്പെഭയത്തി.

സസ്വര്ണ്ണ  കേള്ളകടെതന്  അരനസ്വഷത്തികഭന്  വന  എന്രഫഭഴന്ടമേന്റെന്  ഡയറകരററന്

തരദശസസ്വയസംഭരേണ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്   കേഴെത്തിഞ്ഞരപ്പെഭള് എവത്തിടടെരപ്പെഭയത്തി;  അടുത

അസസംബത്തി ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന്റെ മുരനഭടെത്തിയഭയത്തി ഇറങ്ങത്തിവരുസം.   ആടരേങ്കത്തിലുസം കുറസം

ടചയ്തത്തിടടണങ്കത്തില് അവടരേ അകേതഭകത്തിരകഭടട. അതുതടനയരല്ല  മേനത്തിമേഭരുസം
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മുഖദമേനത്തിയുമേടെകസം  പറയുനതന്.  നത്തിങ്ങടളല്ലഭസം  എത്ര  രചഭദദസം  ടചയ;

നത്തിങ്ങടളടയഭടക  എത്ര  രചഭദദസം  ടചയ്തത്തിടണന്;  മൂന്നുനഭലുരപര്  അകേത്തുണന്.

പത്തിടനഭരേഭള്  സശ  പശഡനരകസത്തില്  പ്രതത്തിയഭണന്.  ആരേഭടണനന്  ഞഭന്

രപടരേഭന്നുസം  പറയുനത്തില്ല.  എനഭലുസം  ഞഭന്  അതത്തിശയത്തിച്ചുരപഭയത്തി,  ഇത്രരയടറ

സസ്വര്ണ്ണസം കേബളത്തിപ്പെത്തിചതുടകേഭണന്  എത്ര രകേസുകേടളടുത്തു. രേഭവത്തിടലേ ഇവത്തിടടെ ശശ.

എസം.  സസ്വരേഭജന്  എസം.എല്.എ.  ഒരു  രചഭദദസം  രചഭദത്തിചരപ്പെഭള്  ഞഭന്തടന

ടഞടത്തിരപ്പെഭയത്തി.  149  വഞനഭരകസഭണന്  അരദഹതത്തിടനതത്തിടരേ.  ഇതന്  ആരേന്

ടകേഭടുതതഭണന്;  കേബളത്തിപ്പെത്തികടപ്പെടവര്  ടകേഭടുതതരല്ല;  ഇങ്ങടനടയഭടക

ടചയഭന് കേഴെത്തിയുരമേഭ.  എനത്തിടന് വളടരേ നല്ല മേനുഷദരേഭയത്തി,  പുണദവഭളന്മേഭരേഭയത്തിടന്

ഇരേത്തിക്കുകേയഭണന്. ഞങ്ങടളഭടക  നല്ല  വത്തിശസ്വസരേഭടണനന്.  ഇടതഭടക

ടകേഭള്ളഭവുന  കേഭരേദങ്ങളഭരണഭ;  നല്ല  ചങ്കുറരതഭടടെ പറയഭന്

കേഴെത്തിയുനതുടകേഭണഭണന് ഇവത്തിടടെനത്തിനന് പറയുനതന്.  അഞടടപസ അഴെത്തിമേതത്തികന്

ഞങ്ങളഭരുസം കൂടനത്തില്കത്തില്ല. ഈ ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി നടെപ്പെഭക്കുന

കേഭരേദങ്ങള്,  ഓരരേഭ മേണ്ഡലേതത്തിലുസം കേഷടപ്പെടന്  നല്ല പ്രയതസം നടെതത്തിടകഭണന്,

hard  work  ടചയ്തന്,  ഇവത്തിടടെ  ഓരരേഭരരേഭ  സ്ഥലേത്തുസം  രപഭയത്തി  ഈ  സര്കഭര്
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തരുന ഓരരേഭന്നുസം പത്തിടെത്തിച്ചുവഭങ്ങത്തി അവത്തിടടെയത്തിവത്തിടടെ ടകേഭടുക്കുകേയഭണന്.  നത്തിങ്ങള്

രനഭകത്തിരകഭ,  അതഭണന്  ഞങ്ങളുടടെടയഭടക  രജഭലേത്തി.  ഒരേഭളുടടെയുസം  അഞന്

ടടപസടകേഭണന്  ജശവത്തിക്കുനവരേല്ല  ഞങ്ങളഭരുസം.  അതുടകേഭണഭണന്

ഞങ്ങള്ടകല്ലഭസം  ഇങ്ങടന  തരന്റെടെരതഭടടെ  പറയഭന്  സഭധത്തിക്കുനതന്.

അതുടകേഭണന്  അങ്ങടനയഭയത്തിരല്ല,  ഇങ്ങടനയഭയത്തിരല്ല  എടനഭടക  പറഞ്ഞന്

ഓരരേഭനന്  ടകേഭണ്ടുവനത്തിടന്  യഭടതഭരു നത്തിവൃതത്തിയുസം  ഉണഭകുടമേനന്  നത്തിങ്ങളഭരുസം

ധരേത്തിരകടണനഭണന് എനത്തികന് പറയുവഭനുള്ളതന്.

വത്തിവഭദങ്ങളുടടെ  കേഭരേദസം  ഇനത്തി  കൂടുതല്  പറയുനത്തില്ല.  എടനഭടക

പറഞ്ഞഭലുസം ടവറുരത സമേയസം കേളയഭടമേനല്ലഭടത രവടറ ഗുണടമേഭന്നുമേത്തില്ല.  കുരറ

ചര്ചയുസം  കുരറ  ചഭനല്  ചര്ചയുസം  ടകേഭണ്ടുവനന്  അവരുസം  ഇവരുസം  ഇതത്തിരലേ

രപഭകുസം  എടനഭടക  പറയുനതല്ലഭടത.  അതന്  ആരേഭടണന്നുവചഭല്

അവടരേടയഭടക അകേതഭക്കുകേരയഭ മേരറഭ ടചയടട. പ്രതത്തിപ്പെടത്തികേയത്തില്

ഭരേണപകതത്തിരേത്തിക്കുന ഏടതങ്കത്തിലുസം എസം.എല്.എ.മേഭര് വനത്തിടരണഭ; മേനത്തിമേഭര്

ഇരല്ലയത്തില്ല.  എല്ലഭവരരേയുസം  രചഭദദസം  ടചയ്യുകേയഭണന്  എന്നുപറഞ്ഞത്തിടന്

അങ്ങടനയങ്ങടന എന്നുപറഞ. ഇരപ്പെഭള് എങ്ങടനയുണന്; ഒരേഭടളങ്കത്തിലുമുരണഭ
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ആ  പ്രതത്തിപ്പെടത്തികേയത്തില്;  പത്തിടന,  നത്തിങ്ങളുടടെ  ആളുകേള്  ഞഭന്  രനരേടത

പറഞ്ഞതുരപഭടലേ  അവത്തിടടെയവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  അതല്ലരല്ലഭ.  ഇരപ്പെഭള്

അതന് കേറകഭയത്തിടന്  പരേഭതത്തി വനത്തിടന്  ടകേഭടുതന് അങ്ങടന രപഭയത്തിടണരല്ലഭ.  ഒരു

ഫ്ലെെഭറന്  സമുചയസം  ഉണഭക്കുനതത്തിനന്  പഭരേ  വചത്തിടന്  ഇരപ്പെഭള്  എന്തുകേത്തിടത്തി;

അതത്തിടനഭന്നുസം  കേത്തിടത്തിയത്തിടത്തില്ലരല്ലഭ.  അതുരപഭടലേ  പ്രധഭന  കേണ്ണത്തി

എന്നുപറഞ്ഞത്തിരുന  സനശപന്  നഭയരുടടെ  സ്ഥഭനസം  ഇനന്  കുറപത്രതത്തില്

എവത്തിടടെയഭണന്;  എല്ലഭവരുസം  ഇങ്ങടന  ടകേഭടത്തിരഘഭഷത്തിചതഭണന്.

എന്തുടകേഭണഭണന്;  മേഭപ്പുസഭകത്തിയഭണന്.  കേഭരേണടമേനഭണന്;  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുടടെ

ആളഭണന്  അവര്.  സസ്വര്ണ്ണസം  അയചയഭടള  ഇതുവടരേ  പത്തിടെത്തിരചഭ;

അറഭടഷടയക്കുറത്തിചന്  ഞഭന്  പറഞകേഴെത്തിഞ.  എവത്തിടടെയഭടണനന്  ഇരപ്പെഭള്

ആര്ക്കുസം  അറത്തിയത്തില്ല.  തരദശസസ്വയസംഭരേണ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  കേഴെത്തിഞ്ഞരശഷസം

ഇരപ്പെഭള്  ഇ.ഡത്തി.  ഉരണഭടയനന്  ഞഭന്  രനരേടത  രചഭദത്തിച്ചുകേഴെത്തിഞ.

അതുരപഭടലേ  മേറന്  അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികേള്ടകഭന്നുസം  ഇലേകന്

കേഴെത്തിഞ്ഞരപ്പെഭള്  തഭല്പരേദമേത്തില്ല.  ഇനത്തി  ഒരു  മേഭസസംകൂടെത്തി  കേഴെത്തിയുരമ്പഭള്

പുതത്തിയപുതത്തിയ  വത്തിവഭദങ്ങള്,  അരദഹസം  പറഞ്ഞതുരപഭടലേ  വല്ല  പ്രളയരമേഭ
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നത്തിപരയഭ ഒടക വന്നുകേഴെത്തിഞ്ഞഭല് അതുപരയഭഗത്തിച്ചുടകേഭണന് മുരനഭടന് രപഭകേഭന്

സഭധത്തിക്കുരമേഭ എനന് നത്തിങ്ങള്കന് രനഭകഭസം.

ഇനദയത്തിടലേ  ഏകേ  ഇടെതുപക  സര്കഭരേഭണന്  രകേരേളതത്തിലുള്ളടതനന്

അറത്തിയഭസം.  രേഭജദടത ബഹുഭൂരേത്തിപകസം മേറന്  സസംസ്ഥഭന സര്കഭരുകേളുസം രകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഈ  നയങ്ങളുമേഭയത്തി  സമേരേസടപ്പെടന്  രപഭകുനതുടകേഭണന്

അതത്തിടനതത്തിരേഭയത്തി  നത്തില്ക്കുന,  ജനപകതന്  നത്തില്ക്കുന,  ജനകേശയമേഭയത്തി

മുരനഭടരപഭകുന  ഒരു  സര്കഭര്  ഇവത്തിടടെയുള്ളതുടകേഭണന്  ആ  സര്കഭരേത്തിടന

തകേര്കഭന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രകേന്ദ്ര  ഭരേണസം  ഉപരയഭഗത്തിച്ചുടകേഭണന്  നടെത്തുന

പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  ശക്തത്തി  കൂടകേയരല്ല  നത്തിങ്ങള്  ടചയടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്;

അതുടകേഭണന്  എനഭണന്  സസംഭവത്തിചതന്;  നത്തിങ്ങള്  ഇനന്

ഇല്ലഭതഭയത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയരല്ല;  മേഭര്കത്തിസന്  പഭര്ടത്തി  എവത്തിടടെയുണന്

എന്നുപറഞ്ഞന്  ഞങ്ങടള  കേളത്തിയഭകത്തിയത്തിരല്ല;  നത്തിങ്ങള്  എവത്തിടടെയുടണനന്

രചഭദത്തിരകണത്തി  വരുന  സ്ഥത്തിതത്തിയത്തിരലേയരല്ല  ഇരപ്പെഭള്  വനത്തിടള്ളതന്;  ഒനന്

ആരലേഭചത്തിചന് രനഭക്കൂ, രകേന്ദ്രതത്തിലുസം ഒന്നുമേത്തില്ല. എല്ലഭയത്തിടെത്തുസം രതഭറന് എല്ലഭവരുസം

കേഭവത്തിയത്തിരലേയന് മേഭറത്തിരപ്പെഭകുന സ്ഥത്തിതത്തിയരല്ല ഉള്ളതന്; 
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നത്തിങ്ങടളല്ലഭസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.രയഭടെന്  ഒപ്പെസംരചര്നന്  ഇത്രയുസം  വത്തിവഭദങ്ങള്

ഉണഭകത്തിയരപ്പെഭഴസം  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തി  സര്കഭര്

വത്തികേസനതത്തിനന്  പുറരകേയഭണന്  ടപഭയ്ടകഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  നത്തിങ്ങള്

പറയുനടതല്ലഭസം  ഒരുവശതത്തിലൂടടെ  ഓടുസം.  എന്തുടകേഭണഭണന്

ടപഭതുവത്തിദദഭലേയങ്ങളത്തില്  ഇത്ര  തത്തിരേകന്  വനതന്;  ഏഴെന്  കുടത്തികേളുണഭയത്തിരുന

എടന്റെ മേണ്ഡലേതത്തിടലേ ഒരു സ്കൂളത്തില് ഇനന്  187  കുടത്തികേളുണന്.  എന്തുടകേഭണഭണന്;

നല്ല  സക്കൗകേരേദങ്ങളുണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  കേഭലേതന്  ലേഭഭകേരേമേടല്ലനന്  പറഞ്ഞന്

അടെച്ചുപൂടത്തിയ സ്കൂളുകേള് ഇനന് സമേഗ്ര വത്തിദദഭഭദഭസ സസംരേകണ യജതത്തിലൂടടെ

സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  മേഭറങ്ങള്  ഉണഭകത്തിടകഭണന്,  നയഭടടപസ

ടചലേവത്തില്ലഭടത,  നഭടത്തിടലേ ജനങ്ങളുടടെ ഭഭരേത്തിച ടചലേവന്  ഒഴെത്തിവഭകത്തി കുടത്തികേള്കന്

നല്ല ഗുണരമേന്മേയുളള വത്തിദദഭഭദഭസസം ടകേഭടുക്കുനതുടകേഭണരല്ല അവത്തിടടെ ആളുകേള്

വര്ദ്ധത്തിചതന്. 

എന്തുടകേഭണഭണന് സര്കഭര് ആശുപത്രത്തികേളത്തില് ധഭരേഭളസം രപടരേത്തുനതന്;

ഞഭന്  പറഞ്ഞരല്ലഭ,  എടന്റെ  മേണ്ഡലേതത്തിടലേ  തഭലൂകഭശുപത്രത്തി.  അനടത

ആരരേഭഗദ വകുപ്പുമേനത്തി ഇവത്തിടടെയത്തില്ല.  രട്രഭമേഭ ടകേയറുസം ഡയഭലേത്തിസത്തിസന് യൂണത്തിറസം
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തരേണടമേനന്  പറഞ.  അടതല്ലഭസം  തരേഭസം  തരേഭടമേനന്  പറഞ്ഞതല്ലഭടത

ഇറങ്ങുനതുവടരേ  തനത്തില്ല.  പരക ബഹുമേഭനടപ്പെട  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലേജ ടെശചര്

മേനത്തിയഭയത്തി  വനതത്തിനുരശഷസം  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഇടതല്ലഭസം  തന്നു.  കേശരഹഭള്

സര്ജറത്തിയുള്ടപ്പെടടെ,    ആ ആശുപത്രത്തിയത്തില് എതത്തികഴെത്തിഞ.  രട്രഭമേഭ  ടകേയര്

സസംവത്തിധഭനങ്ങള്  ആയത്തികഴെത്തിഞ.  90  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  ബഹുനത്തിലേ

മേനത്തിരേങ്ങളുടടെ  പണത്തി  അവത്തിടടെ  ആരേസംഭത്തിച്ചുകേഴെത്തിഞ.  വര്തമേഭനസം  പറയുനതല്ല,

തറകല്ലത്തിട.  പണത്തി  നല്ല  രവഗതത്തില്  നടെക്കുകേയഭണന്.  അതുരപഭടലേ,  നല്ല

വത്തിദഗ്ദ്ധരേഭയ  രഡഭകര്മേഭര്.  ടചലേവന്  കുറഞ്ഞ  ഏറവുസം  നല്ല  ചത്തികേത്തിത്സ.

തഭടഴെതടത്തിടലേ ജനകേശയഭരരേഭഗദ രകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ ഉണഭകത്തിടകഭണ്ടുവന്നു

എന്നുള്ളതഭണന്. 

പടത്തികേജഭതത്തി/പടത്തികേവര്ഗ  വത്തിഭഭഗതത്തില്ടപ്പെട  ആളുകേള്കന്  എത്ര

ആശസ്വഭസമേഭണന്  ടകേഭടുതത്തിടള്ളതന്.  എനന്  സരനഭഷരതഭടടെയഭണന്  അവര്

വന്നുപറയുനതന്.  ടഎ.എ.എസന്.  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  രകേഭചത്തിസംഗത്തിനന്  രപഭയഭല്

അതത്തിടന്റെ  ഫശസുള്ടപ്പെടടെ  സര്കഭര്  ടകേഭടുക്കുകേയരല്ല;  പഠരനഭപകേരേണങ്ങള്

ടകേഭടുക്കുകേയരല്ല;  പഠന  മുറത്തി  ടകേഭടുക്കുകേയരല്ല;  അവര്കന്  ലേസംസസം  ഗ്രഭന്റെന്
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കൃതദമേഭയത്തി ടകേഭടുക്കുകേയരല്ല; 

മേത്തി  .    ടചയര്മേഭന്:  ബഹുമേഭനടപ്പെട അസംഗസം,  അരങ്ങയന് അനുവദത്തിച സമേയസം

കേഴെത്തിഞ.

ശശമേതത്തി  പത്തി  .    അയത്തിഷഭ  രപഭറത്തി:  സര്,  ഇല്ല.  ശശ.  എസന്.  രേഭരജന്ദ്രന്

എസം.എല്.എ.യുടടെ സമേയസംകൂടെത്തി എനത്തികന് അനുവദത്തിച്ചുതനത്തിടണന്.  ഇനത്തിയുസം മൂനന്

മേത്തിനത്തിടന് അധത്തികേ സമേയസം എനത്തിക്കുണന്.

മേത്തികേച  രറഭഡുകേളുസം  പഭലേങ്ങളുസം  നത്തിര്മത്തിചത്തിടണന്.  എല്ലഭസം

ബത്തി.എസം.&ബത്തി.സത്തി.  ടചയ്ത  രറഭഡുകേളഭണന്.  എടന്റെ  മേണ്ഡലേതത്തിരലേയന്  വനഭല്

ഉള്ളത്തിടന്റെ  ഉള്ളത്തിരലേയന്  രപഭയഭലുസം  കേഭണഭസം.  എല്ലഭസം  ബത്തി.എസം.&ബത്തി.സത്തി.

ടചയ്തതഭണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  കേഭലേതന്  രറഭഡന്  തരേണടമേനന്  കേരേഞ്ഞന്  ഞഭന്

പറഞ്ഞത്തിടണന്,   ആ  മേനത്തിടയവത്തിടടെ;  പഭലേഭരേത്തിവടസം  പഭലേടമേഭടക  പണത്തിതത്തിടന്

അകേതഭയത്തിരല്ല.   ഞങ്ങടളഭടക  ഇവത്തിടടെയത്തിരുനന്  സങ്കടെരതഭടടെയഭണന്

പറഞ്ഞതന്.  ഒടരേഭറ  രൂപ  തനത്തിടരണഭ  എന്നുരചഭദത്തിച്ചു.  എടനഭരു

രവര്തത്തിരേത്തിവഭണന്  ഞങ്ങരളഭടടെഭടക  കേഭണത്തിചതന്;  ഇനന്  ഈ  മേനത്തിരയഭ

സര്കഭരരേഭ അതന് കേഭണത്തിക്കുന്നുരണഭ; ഇടതഭടക നത്തിങ്ങള് പരേത്തിരശഭധത്തികണസം.
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കുടെത്തിടവള്ളസം,  എത്ര  ഭസംഗത്തിയഭയത്തിടഭണന്  ഇരപ്പെഭള്  ടകേഭണ്ടുവനത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

ജലേജശവന് മേത്തിഷനത്തിലൂടടെ രകേന്ദ്ര സര്കഭര് ഒരു വത്തിഹത്തിതസം തരുനരതയുള. എല്ലഭസം

രകേന്ദ്രമേഭണന്  തരുനടതനന്  നത്തിങ്ങളഭരുസം  പറരയണ.  നമുകറത്തിയഭസം  40

ശതമേഭനരമേയുള  എനന്.  ബഭകത്തിടയല്ലഭസം  സര്കഭരുസം  തരദശസസ്വയസംഭരേണ

സ്ഥഭപനങ്ങളുസം ഗുണരഭഭക്തഭകളുസം രചര്നന് മുഴവന് വശടുകേളത്തിരലേയ്ക്കുസം ശുദ്ധജലേസം

ടകേഭടുക്കുന  പദ്ധതത്തി  ഇവത്തിടടെ  വനത്തിരല്ല.  എടന്റെ  മേണ്ഡലേതത്തിടലേഭടക

വനതുടകേഭണഭണന്  എനത്തികത്തിങ്ങടന  പറയഭന്  സഭധത്തിക്കുനതന്.   എല്ലഭ

മേണ്ഡലേതത്തിലുസം അതന് വനത്തിടണഭകുസം. 

എന്തുടകേഭണഭണന്  തരേത്തിശന്  രേഹത്തിത  സസംസ്ഥഭനടമേന  ലേകദതത്തിരലേയന്

എത്തുനതന്;  വലേത്തിയ രതഭതത്തില് ഹരേത്തിത രകേരേളസം മേത്തിഷനത്തിലൂടടെ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെക്കുന്നു. ടകേഭരറഭണ വനരപ്പെഭള് ഇനത്തി എവത്തിടടെനത്തിന്നുസം ഒന്നുസം കേത്തിടഭനത്തിടല്ലനന്

മേനസ്സത്തിലേഭകത്തിടകഭണന്  വന്രതഭതത്തിലുള്ള  ജനകേശയ  ഇടെടപടെലേത്തിലൂടടെ  സര്കഭര്

സഹഭയത്തിച്ചുടകേഭണന്,  തഭങ്ങുടകേഭടുത്തുടകേഭണന്  കൃഷത്തി  ടചയ്തരപ്പെഭള്  അതത്തിലൂടടെ

വലേത്തിയ ടമേചമുണഭകത്തിടയടുകഭന് സഭധത്തിച്ചു.

മേത്തി  .   ടചയര്മേഭന്: പ്ലെെശസന്... പ്ലെെശസന്
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ശശമേതത്തി  പത്തി  .    അയത്തിഷഭ രപഭറത്തി:  സര്,  ഒരു കേഭരേദസംകൂടെത്തി  പറഞടകേഭണന്

ഞഭന്  അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  ധഭരേഭളസം  കേഭരേദങ്ങള്  പറയുവഭനുടണങ്കത്തിലുസം

പറയുനത്തില്ല.  യുവതത്തി-യുവഭകള്കന്  ഏറവുസംകൂടുതല്  അസംഗശകേഭരേസം  ടകേഭടുക്കുന

പ്രസ്ഥഭനമേരല്ല ഇടെതുപക പ്രസ്ഥഭനസം,  കേമക്യൂണത്തിസന് പ്രസ്ഥഭനസം. 21  വയസ്സഭയ

എത്ര ടപണ്കുടത്തികേള് നല്ല കേശ രപഭസത്തിരലേയന് വന്നു. കുമേഭരേത്തി രരേഷ്മ മേറത്തിയസം രറഭയത്തി,

ആ  സഖഭവത്തിടന്റെ  മേണ്ഡലേതത്തിലുള്ള  ഒരു  പഞഭയതഭണന്  അരുവഭപ്പുറസം

പഞഭയതന്.  അതുരപഭടലേ,  കുമേഭരേത്തി  ആരേദ  രേഭരജന്ദ്രന്.  ഇത്ര  ധശരേമേഭയത്തി

ടപണ്കുടത്തികേടള കേശ രപഭസത്തിരലേയന് വത്തിടെഭന് നത്തിങ്ങള്കന് കേഴെത്തിയുരമേഭ;  അടതല്ലഭസം

വലേത്തിടയഭരു  ചുവടുവയ്പ്പെഭണന്.  ടചറുപ്പെകഭടരേ  അസംഗശകേരേത്തിച്ചുടകേഭണന്

രേഭഷശയതത്തില്  നല്ല  നത്തിലേയന്  അവരുടടെ  എല്ലഭ  കേഴെത്തിവുകേടളയുസം  ആധുനത്തികേ

സഭരങ്കതത്തികേവത്തിദദകേടളയുടമേഭടക  ഉപരയഭഗടപ്പെടുതത്തി  അവരുടടെ  നല്ല

കേഭഴ്ചപ്പെഭടുകേടള  രയഭജത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേഭണന്  അനുഭവ  പരേത്തിജഭനമുള്ളവരുസം  പഴെയ

ആളുകേളുസം  പുതത്തിടയഭരു  നല്ല  തലേമുറയുസംകൂടെത്തി  രചര്ത്തുടകേഭണന്

ടകേഭണ്ടുവരുനതത്തിടന്റെ ലേകദമേഭണന്. ഇരപ്പെഭള് മേഭത്രമേല്ല, ശശ. വത്തി. ടകേ. പ്രശഭനന്

അതത്തിടനഭരു  ഉദഭഹരേണമേഭണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  തവണ  അരദഹസം  രമേയറഭയത്തിരുന്നു.
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എത്ര  നല്ല  പ്രവര്തനമേഭയത്തിരുന്നു.  അതുടകേഭണരല്ല  വടത്തിയൂര്കഭവത്തില്  എല്ലഭ

സനഭഹരതഭടടെയുസം  ആളുകേള്  രപഭയരപ്പെഭഴസം  ജനങ്ങള്  അതന്  മേനസ്സത്തിലേഭകത്തി

നല്ലതുരപഭടലേ  ജയത്തിപ്പെത്തിച്ചുവത്തിടതന്.  ഇതഭണന്  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തി

സര്കഭര്.  തശര്ചയഭയുസം ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി സര്കഭര് തുടെര്നന്

വരുടമേന കേഭരേദതത്തില് ഒരു സസംശയവുമേത്തില്ല.  നമുകന്  കേഭണഭസം.  അതഭണന്  ഈ

നയപ്രഖദഭപനതത്തിടന്റെ കേഭതല്.  ഈ നല്ല നയപ്രഖദഭനസം നടെതഭന് തുടെര്ന്നുസം

ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി സര്കഭര്തടന വരുടമേനന് നത്തിങ്ങള് എഴതത്തി

വച്ചുടകേഭള്ളുകേ.  അതുമേഭത്രരമേ എനത്തികന് പറയുവഭനുള.  ഇത്രയുസം പറഞടകേഭണന്

ഞഭടനടന്റെ വഭക്കുകേള് അവസഭനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    എല്രദഭ  എബ്രേഹഭസം:  സര്,  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി

പ്രകേടെത്തിപ്പെത്തിചന്  ബഹുമേഭനദനഭയത്തിടളള അസംഗസം ശശ.  എസന്.  ശര്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

പ്രരമേയടത ഞഭന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുകേയഭണന്. പതത്തിനഭലേഭമേതന് രകേരേള നത്തിയമേസഭയുടടെ

ഇരുപതത്തിരേണഭസം  സരമളനസം  രചരേഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞതത്തിനന്  കേഭരേണസം

ബഹുമേഭനദനഭയത്തിടളള  മുഖദമേനത്തി  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയനുസം  രകേരേളതത്തിടലേ

ഗവണ്ടമേനമേഭണന്.  മേനുഷദരേഭശത്തിയുടടെ  നത്തിലേനത്തില്പ്പെത്തിനുതടന  ഭശഷണത്തി
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ഉയര്തത്തിയ  രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ  പ്രതത്തിസനത്തികേടള/പ്രതദഭഘഭതങ്ങടള   ടചറുതന്

രതഭല്പ്പെത്തികഭന്  രകേരേളതത്തിടലേ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  സഭധദമേഭയത്തി  എനതുടകേഭണന്

മേഭത്രമേഭണന്  നമുടകല്ലഭവര്ക്കുസം   നത്തിയമേസഭയുടടെ  അങ്കണതത്തില്  ഇക്കൗ

സരമളനതത്തില്  പടങ്കടുകഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞടതന്നുളളതത്തില്  യഭടതഭരു

സസംശയവുമേത്തില്ല.   ഇവത്തിടടെ  യു.ഡത്തി.എഫന്.ടന്റെ  ബഹുമേഭനദരേഭയത്തിടളള  ചത്തിലേ

അസംഗങ്ങള് സസംസഭരേത്തിചതന് ശദ്ധത്തിക്കുകേയഭയത്തിരുന്നു.  ബഹുമേഭനദനഭയത്തിടളള ശശ.

എന്.  ഷസംസുദശന്  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്,  ഓരരേഭ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകേള്ക്കുസം

വദതദസമേഭയ  സസ്വഭഭവമേഭണുളളടതനഭണന്.  ഞങ്ങള്കന്  അതത്തില്  യഭടതഭരു

തര്കവുമേത്തില്ല.   പഭര്ലേടമേന്റെന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം  നത്തിയമേസഭഭ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം

തരദശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുളള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം  ഇവ  മൂന്നുസം

മൂനഭടണന  ധഭരേണ  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തിക്കുണന്.   അരദഹസം

പറഞ്ഞതന്  ഇതന്  രകേവലേടമേഭരു  തരദശസസ്വയസംഭരേണ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുമേഭത്രമേഭയത്തിരുന്നു.   രേഭജനുസം,  മുഹമദുസം,  മേഭതത്യുവുസം  ഒടകയഭണന്

പ്രരദശങ്ങളത്തില്  മേത്സരേത്തിചടതനന്  അരദഹസം  പറയുകേയുണഭയത്തി.   ഞങ്ങള്കന്

അഭത്തിമേഭനരതഭടുകൂടെത്തി  പറയഭന്  സഭധത്തിക്കുസം   രകേരേളതത്തില്  ഇടെതുപക
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ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തികന്  തരദശസസ്വയസംഭരേണ  സ്ഥഭപനങ്ങളത്തിരലേയ്ക്കുളള

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നഗരേസഭകേളത്തില്,  രകേഭര്പ്പെരറഷനുകേളത്തില്,  ജത്തില്ലഭ

പഞഭയത്തുകേളത്തില്,  രബഭകന്  പഞഭയത്തുകേളത്തില്,  പഞഭയത്തുകേളത്തിലുടമേഭടക

നല്ല രേഭജനുസം നല്ല മേഭതത്യുവുസം നല്ല മുഹമദുടമേഭടക മുഖമുളള ധഭരേഭളസം രനതഭകടള

മേല്സരേത്തിപ്പെത്തികഭന്,  ജനങ്ങള്കത്തിടെയത്തില് നല്ല സസ്വഭധശനമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥഭനടമേന

നത്തിലേയത്തില്  ഇക്കൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  രനടമുണഭകത്തിടയനഭണന്  ശശ.  എന്.

ഷസംസുദശരനഭടെന്  പറയഭനുളളതന്.   അരദഹസം  പറയുനതന്  വരുന  നത്തിയമേസഭഭ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നമുകന്  കേഭണഭടമേനഭണന്.  അവത്തിടടെ  ചര്ച  ടചയ്യുന

സബ്ജകത്തിടനക്കുറത്തിചന്  അരദഹസം  പറയുകേയുണഭയത്തി.   അവത്തിടടെ  ചര്ച  ടചയടട,

എറണഭകുളടത പഭലേഭരേത്തിവടസം പഭലേടത സസംബനത്തിചന്.  പഭലേഭരേത്തിവടസം പഭലേവുസം

മേറുവശതന്  ടടവറത്തിലേ,  കുണന്നൂര്  രമേല്പ്പെഭലേസം  ഇക്കൗ  അടുതദത്തിവസമേഭണന്

ഉദ്ഘഭടെനസം  നത്തിര്വഹത്തികടപ്പെടതന്.  അങ്ങടന  തഭരേതമേദപഠനസം

വത്തികേസനടതക്കുറത്തിചന്,  അഴെത്തിമേതത്തിടയക്കുറത്തിചന്,  സര്കഭരേത്തിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറത്തിചന്,  രേഭഷശയപ്രസ്ഥഭനങ്ങളുടടെ   ധഭര്മത്തികേതടയക്കുറത്തിചന്,

നത്തിലേപഭടുകേടളക്കുറത്തിചന്,  നല്ല  ചര്ചകേളുസം  സസംവഭദങ്ങളുടമേഭടക
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ടപഭതുസമൂഹതത്തില്  ഉയരേടട.  അങ്ങടന  ഉയരുരമ്പഭള്  രകേരേളതത്തിടലേ

ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തി  വമ്പത്തിച  വത്തിജയസം  വരുന  നത്തിയമേസഭഭ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ടകേഭയ്യുടമേന്നുളളതത്തില്  സസംശയമേത്തില്ല.  നത്തിങ്ങള്കന്

രമേല്ടടകയുളള മേലേപ്പുറവുസം എറണഭകുളവുസം  ഉള്ടപ്പെടടെ രകേരേളതത്തിടലേ മേണ്ണത്തില്

കേഭസര്രഗഭഡന്  മുതല്  തത്തിരുവനനപുരേസം  വടരേയുളള  മുഴവന്  ജത്തില്ലകേളത്തിലുസം

സമ്പൂര്ണ്ണ  ആധത്തിപതദസം  ഉറപ്പെഭകഭന്  കേഴെത്തിയുന  നത്തിലേയത്തിരലേയന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ

മേനസ്സന്  മേഭറത്തികഴെത്തിഞ്ഞൂടവനന്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയുവഭനുളള  അവരബഭധസം  പ്രത്തിയടപ്പെട

രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിരന്റെയുസം  മുസശസംലേശഗത്തിരന്റെയുസം  രനതഭകള്കന്  ഉണഭകേണടമേനഭണന്

ഇക്കൗ അവസരേതത്തില് എനത്തികന് പറയുവഭനുളളതന്.  

വഭസവതത്തില്  അത്ഭുതസം  രതഭന്നുകേയഭണന്  ഇക്കൗ  രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേസം.

കേഴെത്തിഞ്ഞ  11  മേഭസകഭലേസം  രകേരേളതത്തിടലേ  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തി

ഗവണ്ടമേന്റെന്,  ചര്ച  ശദ്ധത്തിക്കുന  രകേരേളതത്തിടന്റെ  പ്രത്തിയടപ്പെട  ആരരേഭഗദ

വകുപ്പുമേനത്തിയുടടെ  രനതൃതസ്വതത്തില്  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പെന്  നടെതത്തിയ

സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  പ്രവര്തനങ്ങള്  നത്തിരഷധത്തിക്കുവഭന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.ടന്റെ

രനതഭകള്കന്  കേഴെത്തിയുരമേഭ?   നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭനതന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  11
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മേഭസകഭലേതത്തിനത്തിടെയത്തില്  നടെന  രകേഭവത്തിഡന്  പ്രതത്തിരരേഭധ  പ്രവര്തനങ്ങള്

രലേഭകേശദ്ധ  രനടെത്തി.  ഇവത്തിടടെ  ശശ.  എന്.  ഷസംസുദശന്

പറഞ്ഞതുരപഭടലേടയഭന്നുമേല്ല,  രലേഭകേതത്തിനു  മുമ്പത്തില്  തലേ  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച

ആരരേഭഗദരമേഖലേയത്തിടലേ  പ്രവര്തനങ്ങള്കഭണന്  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തി

ശശമേതത്തി  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലേജ  ടെശചറുടടെ  രനതൃതസ്വതത്തില്

മുരനഭടരപഭയടതന്നുളളതന്  ആര്ക്കുസം  കേണ്ണടെചന്  ഇരുടഭകഭന്

കേഴെത്തിയുകേയത്തിടല്ലനഭണന്  ഇക്കൗ  അവസരേതത്തില്  പറയഭനുളളതന്.   നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥഭനടത  പത്തി.എചന്.സത്തി.  മുതല്  ടമേഡത്തികല്  രകേഭരളജുവടരേയുളള

സക്കൗകേരേദങ്ങരളയുസം  അതത്തിടന്റെ  സഭധദതകേരളയുസം  ഏറവുസം  പരേമേഭവധത്തി  ഇക്കൗ

ദുരേത്തിതകേഭലേതന്,  ടകേടകേഭലേതന്,  പ്രയഭസങ്ങളുടടെ  കേഭലേതന്,  മേനുഷദജശവത്തിതസം

വലേത്തിയ വത്തിഷമേതകേളത്തിരലേയന് ചൂണടപ്പെട ഇക്കൗടയഭരു കേഭലേതന് ആരരേഭഗദരമേഖലേടയ

കൂടുതല് സുശക്തമേഭകത്തി മുരനഭടന്  ടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന് കേഴെത്തിഞ്ഞതത്തിടന്റെ ഭഭഗമേഭയത്തി

രലേഭകേഭരരേഭഗദസസംഘടെന  ഉള്ടപ്പെടടെ  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ആരരേഭഗദരമേഖലേയുടടെ

പ്രവര്തനങ്ങടള പ്രകേശര്തത്തിചതന് നമുകറത്തിയഭസം. യഥഭര്ത്ഥതത്തില് ഉറവവറഭത

ജലേരസഭതസ്സുകേള്,  ആ  ജലേരസഭതസ്സുകേളുടടെ  സസംരേകണസംരപഭടലേ  അതത്തിടന
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സസംരേകത്തിചതുരപഭടലേയഭണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ആരരേഭഗദരമേഖലേയത്തിടലേ

രഡഭകര്മേഭരരേയുസം  ആരരേഭഗദപ്രവര്തകേരരേയുസം  മുഴവന്  ആളുകേരളയുസം  രേഭവുസം

പകേലുസം വദതദഭസമേത്തില്ലഭടത കേഴെത്തിഞ്ഞ 11 മേഭസസം ചലേത്തിപ്പെത്തിച്ചു മുരനഭടന് രപഭകുനതന്.

രകേരേളശയ  ടപഭതുസമൂഹതത്തിനന്  ആശസ്വഭസസം  നല്കേത്തി  മൂന്നുരകേഭടെത്തി  മുപ്പെതന്

ലേകരതഭളസം  വരുന  മേലേയഭളത്തികേള്കന്  അഭത്തിമേഭനരതഭടുകൂടെത്തി  ഇക്കൗ  രകേഭവത്തിഡന്

കേഭലേടത  മേത്തികേച  നത്തിലേയത്തില്  മുരനഭടന്  ടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന്,  ടടകേപത്തിടെത്തിചന്

ഉയര്തഭന് സഭധത്തിച്ചുടവന്നുളളതന് ഏറവുസം പ്രധഭനടപ്പെട കേഭരേദങ്ങളത്തില് ഒനഭണന്.

രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ  സഭഹചരേദതത്തില്  എഫന്.എല്.ടെത്തി.സത്തി.കേള്  (The  First  Line

Treatment  Centres)  സ്ഥഭപത്തിക്കുനതത്തിനന്,  എസന്.എല്.ടെത്തി.സത്തി.കേള്  (Second-

line  Treatment  Centre)സ്ഥഭപത്തിക്കുനതത്തിനന്,  ആശുപത്രത്തികേളത്തില്  മേത്തികേച

പരേത്തിചരേണസം  നല്കുനതത്തിനന്,  സക്കൗജനദമേഭയത്തി  ചത്തികേത്തിത്സയുസം  തഭമേസവുസം  ഭകണ

സക്കൗകേരേദവുസം  യഭത്രഭ  സക്കൗകേരേദവുസം  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്

ഒരുകത്തിടയന്നുളളതന്  ഏറവുസം  മേഭതൃകേഭപരേമേഭയ  പ്രധഭനടപ്പെട

കേഭരേദങ്ങളത്തിടലേഭനഭണന്.   ആര്.ടെത്തി.പത്തി.സത്തി.ആര്.  ടടെസ്റ്റുസം  ആന്റെത്തിജന്  ടടെസ്റ്റുസം

തുടെങ്ങത്തി  വത്തിവത്തിധ ടടെസ്റ്റുകേളുസം  അനുബനമേഭയത്തിടളള  സക്കൗകേരേദങ്ങളുസം  ഒരുക്കുവഭന്
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രകേരേളതത്തിടലേ ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന് എത്രരയഭ തദഭഗപൂര്ണ്ണമേഭയ പ്രവര്തനമേഭണന്,

എത്രരയഭ  രകേഭടെത്തി  രൂപയഭണന്  ആരരേഭഗദരമേഖലേയുമേഭയത്തി  ബനടപ്പെടടകേഭണന്

ജനങ്ങടള കേരുതുകേയുസം രപഭറകേയുസം സസംരേകത്തിക്കുകേയുസം ടചയ്ത ഒരു സര്കഭര്, ഒരു

പടക  രലേഭകേതന്  ഏടതങ്കത്തിലുസം  വത്തികേസത്തിത  രേഭജദതത്തിനന്  ഇതന്

സഭധദമേഭയത്തിടരണഭടയന  രചഭദദമുയര്നഭല്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില്ലഭടയനന്  നമുകന്

അസനത്തിഗ്ദ്ധമേഭയത്തി  പറയഭന്  കേഴെത്തിയുസം.   രേഭഷശയരഭദമേരനദ  ജഭതത്തി-മേത

ചത്തിനകേള്കതശതമേഭയത്തി  വര്ണ്ണതത്തിനുസം  വര്ഗതത്തിനുസം  വദതദഭസമേത്തില്ലഭടത

അതത്തിടനല്ലഭമേപ്പുറതന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടപഭതുമേന:സഭകത്തിടയ,  രകേരേളതത്തിടലേ

മുഴവന്  ജനങ്ങരളയുസം  ഒരുമേത്തിപ്പെത്തിചന്  നത്തിര്തത്തിടകഭണന്  രകേഭവത്തിഡത്തിടന്റെ  ഇക്കൗ

കേഭലേതന്  മേത്തികേച  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതഭന്  സഭധത്തിച്ചുടവന്നുളളതന്

ചരേത്തിത്രപരേമേഭയ  രനടമേഭണന്.   സമേഭനതകേളത്തില്ലഭത  പ്രവര്തനമേഭണന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ   രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേടത  പ്രവര്തനങ്ങള്.   അതന്

ആരരേഭഗദരമേഖലേയഭടണങ്കത്തിലുസം  ശരേത്തി,  ആരരേഭഗദരമേഖലേയന്  ടകേഭടുക്കുന

പ്രഭധഭനദരതഭടടെഭപ്പെസംതടന ഇക്കൗ രകേഭവത്തിഡന് കേഭലേതന് ജനങ്ങള് രനരേത്തിടത്തിരുന

പ്രധഭനടപ്പെട പ്രശ്നങ്ങളത്തിടലേഭനന് കൃഷത്തിയുമേഭയത്തി ബനടപ്പെടതഭണന്.  രകേരേളതത്തിടന്റെ
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പ്രത്തിയടപ്പെട മുഖദമേനത്തിയുസം കൃഷത്തി വകുപ്പുമേനത്തിയുസം ഒരരേ സസ്വരേതത്തില് ഒരരേദത്തിവസസം

ഒരുമേത്തിചന് പറഞ,  നമ്മുടടെ ഭരകദഭല്പ്പെഭദനസം വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിരച മേതത്തിയഭകൂ.  രകേരേളസം

സസ്വയസം  പരേദഭപതയത്തിരലേയന്  ഭരകദഭല്പ്പെഭദനതത്തില് എതത്തിരചരുകേടയന്നുളളതന്

അത്ര  എളുപ്പെമേല്ല.   പടക  നമ്മുടടെ  അനനമേഭയ  സഭധദതകേടള

ഉപരയഭഗടപ്പെടുതഭന്,  നമ്മുടടെ  വത്തിഭവങ്ങടള  ഉപരയഭഗടപ്പെടുതഭന്

തരേത്തിശുകേത്തിടെക്കുന  ടനല്വയലുകേളുസം  അരതഭടടെഭപ്പെസം  മേറ  കൃഷത്തിയത്തിടെങ്ങളുസം

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  ടപഭതുവഭയത്തി  കേത്തിടെക്കുന,  ഒഴെത്തിവഭകടപ്പെട  കേത്തിടെക്കുന,

ഉപരയഭഗത്തികഭടത കേത്തിടെക്കുന സ്ഥലേങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ ഉപരയഭഗടപ്പെടുതണടമേന

ആഹസ്വഭനസം ഉയര്നരപ്പെഭള് സുഭത്തികരകേരേളസം പദ്ധതത്തിടയന ഒരേഭശയസം മുനത്തിരലേയന്

വചരപ്പെഭള്  അതത്തിടന  സസ്വഭസംശശകേരേത്തിക്കുകേയുസം  ഉള്ടകഭളളുകേയുസം

മേനസ്സത്തിലേഭക്കുകേയുസം അതത്തിനന്  അനുസൃതമേഭയത്തി രകേരേളതത്തിടലേ മുഴവന് യുവഭകളുസം

യുവതത്തികേളുസം  പ്രവഭസത്തികേളുസം  കുടുസംബശശ  പ്രവര്തകേരുസം  ടതഭഴെത്തിലുറപ്പുമേഭയത്തി

ബനടപ്പെടടകേഭണ്ടുളള  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഏര്ടപ്പെടുനവരുസം  ഓരടഭറത്തിക

ഓടെത്തിക്കുനവരുസം സമൂഹതത്തിടന്റെ നഭനഭതുറകേളത്തില് രജഭലേത്തി ടചയ്യുനവര്, സര്കഭര്

ജശവനകഭര്,  അദ്ധദഭപകേര്,  വത്തിദദഭര്ത്ഥത്തികേള്,  മുതത്തിര്നവര്,  കൃഷത്തിയത്തില്നത്തിന്നുസം
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അകേന്നുരപഭയവര്, എല്ലഭവടരേയുസം അടുപ്പെത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുവരുന ഇക്കൗ സുഭത്തിക രകേരേളസം

പദ്ധതത്തി വഴെത്തി രകേരേളതത്തിടന്റെ കൃഷത്തിയുടടെ തനതന് സസംസഭരേടത വശടണടുക്കുവഭനുസം

വശണ്ടുസം പഴെയ സസ്വഭഭവതത്തിരലേയന് നമ്മുടടെ പഴെയ നഭടെത്തിടന്റെ പ്രതഭപകേഭലേരതയന്

കേഭര്ഷത്തികേരമേഖലേടയ  തത്തിരേത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുവരേഭന്  കേഴെത്തിഞടവന്നുളളതന്  ടചറത്തിയ

കേഭരേദമേഭരണഭ?  യു.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  നത്തിരഷധത്തികഭന്  പറരമേഭ,  രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിനന്

നത്തിരഷധത്തികഭന് പറരമേഭ? നത്തിഷ്പകരേഭയത്തിടളള പതത്തിനഭയത്തിരേകണകത്തിനന് ആളുകേള്

തങ്ങളുടടെ  വസതത്തിയത്തില്  ഉള്ള  സ്ഥലേതന്  കൃഷത്തി  ടചയടകേഭണന്

കേഭര്ഷത്തികേരമേഖലേയത്തില്  ഒരു  വത്തിപ്ലെെവസം  സൃഷത്തിച്ചുടവനതന്  ഇക്കൗ  രകേഭവത്തിഡന്

കേഭലേതത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  വലേത്തിയ  രനടങ്ങളത്തില്/രമേന്മേകേളത്തില്  ഒനഭയത്തി

എടുത്തുപറരയണതു  തടനയഭണന്.   ഇക്കൗ  രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേതന്  ഏറവുസം

പ്രധഭനടപ്പെട  രമേഖലേടയന  നത്തിലേയത്തില്  ഇവത്തിടടെ  മുമ്പന്  സസംസഭരേത്തിച  അസംഗങ്ങള്

എല്ലഭവരുസം സൂചത്തിപ്പെത്തിചതു തടനയഭണന് കേഭര്ഷത്തികേരമേഖലേയത്തില് തരേത്തിശഭയത്തികത്തിടെന

ടനല്വയലുകേള്,  50,000  ഏകറത്തില്  അധത്തികേസം  തരേത്തിശഭയത്തികത്തിടെന  സ്ഥലേസം

വശണ്ടുസം  കൃഷത്തികന്   രയഭഗദമേഭകത്തി  തശര്കഭന്  സഭധത്തിച്ചു.   രകേരേളതത്തിടന്റെ

ഇതപരേദനമുളള ചരേത്തിത്രതത്തില് കേഭര്ഷത്തികേ രമേഖലേയത്തില് ഇതുരപഭടലേഭരു മുരനറസം
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സമേശപ  വര്ഷങ്ങളത്തിടലേഭന്നുസം/സമേശപകേഭലേയളവത്തിടലേഭന്നുസം  ഉണഭയത്തിടത്തിടല്ലനന്

നമുകന് കേഭണഭന് കേഴെത്തിയുസം.  16  ഇനസം പഴെസം,  പചകറത്തി ഇനങ്ങള്കന് തഭങ്ങുവത്തിലേ

പ്രഖദഭപത്തിച  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെഭണത്തിതന്.  കേര്ഷകേരകമേനത്തിധത്തി  രബഭര്ഡന്

ചരേത്തിത്രതത്തിടലേ സുപ്രധഭനമേഭയത്തിടളള ചുവടുവയഭയത്തി മേഭറത്തിടയനന് നമുകന് കേഭണഭന്

സഭധത്തിക്കുസം.   നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭനതന്  തഭങ്ങുവത്തിലേ  പ്രഖദഭപത്തിക്കുനതുള്ടപ്പെടടെ

രഹഭര്ടത്തിരകേഭര്പ്പെന്  വഴെത്തി  നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭനതന്  സസംഭരേണവുസം  വത്തിതരേണവുസം

കേഭരേദകമേമേഭകത്തി  തശര്ക്കുനതത്തിനന്,  ടനല്കേര്ഷകേര്കന്  രറഭയല്റത്തി

നല്കുനതത്തിനന്,  ടനല്ലത്തിനന്  തഭങ്ങുവത്തിലേ  28  ശതമേഭനസം വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതുള്ടപ്പെടടെ

എത്രരയഭ മേഭതൃകേഭപരേമേഭയത്തിടളള പ്രവര്തനമേഭണന്  നമ്മുടടെ സസംസ്ഥഭനതത്തിടന്റെ

കേഭര്ഷത്തികേരമേഖലേയത്തില്  നടെതത്തിയടതനന്  കേഭണഭന്  കേഴെത്തിയുസം.   മേടറഭരു

സുപ്രധഭനമേഭയ  കേഭരേദസം   രകേഭവത്തിഡുമേഭയത്തി  ബനടപ്പെടന്,  നമുകന്  ആവശദമുളള

ഭകദധഭനദങ്ങള്  ലേഭദമേഭകുരമേഭടയന  ആശങ്ക  എല്ലഭവരേത്തിലുസം  ഉണഭയത്തിരുന്നു.

എനഭല് രകേരേളതത്തിടന്റെ പ്രത്തിയടപ്പെട ഭകദ സത്തിവത്തില് സടടപ്ലെെസന് വകുപ്പുമേനത്തി ശശ.

പത്തി.  തത്തിരലേഭതമേനുസം മുഖദമേനത്തിയുസം പറഞ്ഞതന്,   വരുന  6  മേഭസകഭലേരതയന്

രകേരേളതത്തിടലേ  മുഴവന്  ജനങ്ങള്ക്കുമുളള  ഭകദധഭനദങ്ങള്  സുരേകത്തിതമേഭയത്തി
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സര്കഭരേത്തിടന്റെ രഗഭഡക്കൗണത്തില് ഉടണനഭണന്.  ആ പ്രഖദഭപനസം തടന എത്രരയഭ

ആശസ്വഭസരതഭടുകൂടെത്തിയഭണന്  മേലേയഭളത്തി  സമൂഹസം  സസ്വശകേരേത്തിചതന്.   അങ്ങടന

ഭകദകത്തിറന്  വത്തിതരേണസം  ടചയഭന്  തശരുമേഭനത്തിച്ചു.  ആ  ഭകദകത്തിറന്  വത്തിതരേണസം

സര്കഭര്  ഇരപ്പെഭഴസം  തുടെരുകേയഭണന്.   സര്കഭര്  പറയുന്നു,  രകേരേളതത്തിടലേ

ജനങ്ങളുടടെ,  നമ്മുടടെ  സമ്പദ്ഘടെനയുടടെ  നടടലേന്ല്ല്  ഒടെത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന

സഭഹചരേദതത്തില്,  ജനജശവത്തിതസം  ദുസ്സഹമേഭയ  സഭഹചരേദതത്തില്,  തഭറുമേഭറഭയ

സഭഹചരേദതത്തില്,  ടതഭഴെത്തില്  നഷടപ്പെടടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന  ഇക്കൗ  രകേഭവത്തിഡന്

കേഭലേതന്  ജശവത്തിതതത്തിടന്റെ  രേണന്  അറങ്ങള്  തമത്തില്  കൂടത്തിമുടത്തിക്കുവഭന്

പ്രയഭസടപ്പെടടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന  ഇക്കൗ  വര്തമേഭന  കേഭലേതന്  ഗവണ്ടമേന്റെന്

പ്രഖദഭപത്തിക്കുകേയുസം  ഉറപ്പെത്തിച്ചുസം  അടെത്തിവരേയത്തിടസം  പറയുനതന്  വരുന  മേഭസങ്ങളത്തിലുസം

കേത്തിറന്  വത്തിതരേണസം  തുടെരേഭന്  രപഭകുന്നുടവനഭണന്.    എടന്റെ  ബഹുമേഭനദനഭയ

സുഹൃതന്  ശശ.  പത്തി.  ടജ.  രജഭസഫന്  രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ  അരേത്തി  വത്തിഹത്തിതസം

ഉപരയഭഗടപ്പെടുതത്തി  കേത്തിറത്തിലേഭകത്തിടയന്നു  പറയുരമ്പഭള്  യു.ഡത്തി.എഫന്.-കേഭരരേഭടെന്

എനത്തികന് പറയഭനുളളതന് ഞങ്ങള്  എല്ലഭ വത്തിഭഭഗസം ജനങ്ങള്ക്കുസം  കേത്തിറത്തിലേഭകത്തി

അരേത്തിയുസം  പലേവദജന  സഭധനങ്ങളുസം  നല്കേത്തിടയങ്കത്തില്  നത്തിങ്ങള്
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മുന്കേഭലേങ്ങളത്തില്  പലേതുസം  രപഭകറത്തിലേഭകത്തി  രപഭയതത്തിടന്റെ  ഓര്മകേള്,  ആ

ഭൂതകേഭലേസം  നത്തിങ്ങള്  വത്തിസരേത്തികരുടതനഭണന്.   നത്തിരേവധത്തിയഭയ  രമേഖലേകേളത്തില്

വലേത്തിയ രനടങ്ങളഭണന് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കേഭലേത്തുണഭയതന്.   ഞഭന് എല്ലഭ

വത്തിഷയങ്ങളുസം  ഇക്കൗ  അവസരേതത്തില്  പറഞ  രപഭകുനത്തില്ല.  പടയ

വത്തിതരേണതത്തില്,  1,63,000  ആളുകേള്കന്  പടയ വത്തിതരേണസം നടെതഭന് നമുകന്

സഭധത്തിച്ചു.  

തരദശസസ്വയസംഭരേണ സ്ഥഭപനങ്ങടള ശക്തത്തിടപ്പെടുതഭന് ഇക്കൗ സര്കഭരേത്തിനന്

സഭധത്തിചത്തിടണന്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ടടവദത്യുതശകേരേണസം  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  എത്രരയഭ

ധശരരേഭദഭതമേഭയ  നടെപടെത്തികേള്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  വത്തിദത്യുച്ഛക്തത്തി  രമേഖലേയത്തില്

നടെപ്പെഭകത്തിയതഭയത്തി  നമുകന്  കേഭണഭന് കേഴെത്തിയുസം.  സര്കഭര് എല്.പത്തി.സ്കൂളുകേളത്തില്

തുടെങ്ങത്തി പ്രഭഥമേത്തികേ വത്തിദദഭഭദഭസസം മുതല് ഉനത വത്തിദദഭഭദഭസ രമേഖലേവടരേ ഏറവുസം

വലേത്തിയ ഉനതത്തി ടടകേവരേത്തിച കേഭലേമേഭയത്തിരുന്നു കേഴെത്തിഞ്ഞ നഭലേരേവര്ഷസം എനതത്തില്

നടമ  സസംബനത്തിചത്തിടെരതഭളസം  യഭടതഭരു  സസംശയവുമേത്തില്ല.  

ടപഭതുരമേഖലേയത്തിടലേ  എത്രരയഭ  സ്ഥഭപനങ്ങള്  യു.ഡത്തി.എഫന്.

ഭരേണകേഭലേതന്  നഷതത്തിലേഭയത്തിരുടനങ്കത്തില്  ആ  സ്ഥഭപനങ്ങടള  വശണ്ടുസം
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ലേഭഭതത്തിലേഭകഭന് ഇക്കൗ സര്കഭരേത്തിനന് സഭധത്തിച്ചു.  രസ്പഭര്ട്സന് രമേഖലേയത്തില് വലേത്തിയ

കുതത്തിച്ചുചഭടമുണഭകഭനുസം  സഭധത്തിച്ചു.  വനത്തിതഭ  രകമേതത്തിനുസം

ശത്തിശുരകമേതത്തിനുമേഭയത്തി  എത്രരയഭ  പദ്ധതത്തികേള്  ഇക്കൗ  സര്കഭരേത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്

ടകേഭണ്ടുവന്നു.  കൂടെഭടത  ധഭരേഭളസം  ടതഭഴെത്തില്  ദത്തിനങ്ങള്  സൃഷത്തികഭനുസം  ഇക്കൗ

സര്കഭരേത്തിനന്  സഭധത്തിചത്തിടണന്.  ഇവത്തിടടെ  രേഭവത്തിടലേ  അടെത്തിയനരേപ്രരമേയതത്തില്

ടകേഭണ്ടുവന  വഭദഗതത്തികേള്കന്  പകേരേമേഭയത്തി  രകേരേളതത്തില്  നത്തിയമേനങ്ങള്

തസ്വരേത്തിതടപ്പെടുതഭന്  ഇക്കൗ  സര്കഭരേത്തിനന്  സഭധത്തിചത്തിടടണന  കേഭരേദസം

ടപഭതുസമൂഹതത്തിനന് നത്തിരഷധത്തികഭന് കേഴെത്തിയത്തില്ല. 

സസംസ്ഥഭനടത  രപഭലേശസന്  സസംവത്തിധഭനതത്തില്  കേഭതലേഭയ  മേഭറങ്ങള്

ടകേഭണ്ടുവന്നു.  ടഎ.ടെത്തി.ടഎ.,  രപഭളത്തിടടെകത്തിക്കുകേള്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  സഭരങ്കതത്തികേ

വത്തിഭദഭഭദഭസ  രമേഖലേയത്തില്  കുതത്തിച്ചുചഭടമുണഭകഭന്  കേഴെത്തിഞ.   ടഎ.ടെത്തി.

രമേഖലേയത്തില് വലേത്തിയ രതഭതത്തിലുള്ള മേഭറങ്ങള് സൃഷത്തിക്കുവഭനുസം ഇക്കൗ സര്കഭരേത്തിനന്

കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടണന്.   കശരേ-മൃഗ  പരേത്തിപഭലേന  രമേഖലേകേളത്തില്  വലേത്തിയ  മേഭറങ്ങള്

ടകേഭണ്ടുവന്നു.  സമൂഹതത്തിടന്റെ  പത്തിനഭമ്പുറങ്ങളത്തിരലേയന്  തള്ളടപ്പെട  ഒരു  വലേത്തിയ

വത്തിഭഭഗസം  ജനതടയ  മുഖദധഭരേയത്തിരലേയ്ടകതത്തിചന്  ജശവത്തിതതത്തിടന്റെ  യഥഭര്ത്ഥ
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വഴെത്തികേളത്തിരലേയന്  തത്തിരേത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുവരുനതത്തിനന്  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  സധത്തിചത്തിടണന്.

പ്രളയവുസം  രകേഭവത്തിഡുമുള്ടപ്പെടടെയുള്ള  നത്തിരേവധത്തി  സങ്കശര്ണ്ണ  പ്രശ്നങ്ങളുസം

പ്രയഭസങ്ങളുസം  ദുരേത്തിതങ്ങളുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  മേണ്ണത്തിരലേയന്  കേടെന്നുവനരപ്പെഭള്

'സര്കഭര്  നത്തിങ്ങള്ടകഭപ്പെമുണന്  '  എനന്  പ്രഖദഭപത്തിച്ചുടകേഭണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ

ബഹുമേഭനദനഭയ  മുഖദമേനത്തി  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയനുസം  മേറന്  മേനത്തിമേഭരുസം

സര്രവഭപരേത്തി ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേനസം നടെതത്തിയ പ്രവര്തനങ്ങടള നത്തിരഷധത്തിക്കുവഭന്

രകേരേളതത്തിടലേ  ടപഭതുസമൂഹതത്തിനന്  കേഴെത്തിയത്തിടല്ലന  ഉറച  രബഭദ്ധദസം

ഞങ്ങള്ക്കുണന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  രേഭഷശയമുണഭകേഭസം,  എനഭല്  ഇതരേതത്തിലുള്ള

രേഭഷശയ രവലേകേളുസം മേറന് അടെവുകേളുസം ടകേഭണ്ടുവരുരമ്പഭള് രകേരേളതത്തിടലേ ജനങ്ങള്

മുഴവന്  അകഭരേദങ്ങള്  ശദ്ധത്തിക്കുന്നുടണനന്  മേഭത്രസം  ഇക്കൗയവസരേതത്തില്

ഓര്മടപ്പെടുത്തുകേയഭണന്. 

പ്രകേടെനപത്രത്തികേയത്തില്  പറഞ്ഞ  600  ഇനങ്ങളത്തില്  573  -ഉസം  നടെപ്പെഭകത്തിയ

ഗവണ്ടമേന്റെഭണന് രകേരേളതത്തിടലേ ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി ഗവണ്ടമേന്റെന്

എന്നുള്ളതന്  ഞങ്ങള്കന്  ടടധരേദപൂര്വസം  പറയഭന്  സഭധത്തിക്കുസം.  ഇക്കൗ

പ്രതത്തിസനത്തികേള്കത്തിടെയത്തിലുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ ധനകേഭരേദ  വകുപ്പുമേനത്തി രഡഭ.  ടെത്തി.
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എസം.  രതഭമേസന്   ടഎസകേന്   എത്ര  മേത്തികേച  ധനകേഭരേദ  മേഭരനജന് ടമേന്റെഭണന്

നടെതത്തിയടതനന്  നത്തിങ്ങള്  ഓര്കണസം.  കേത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തി  മേഭത്രമേല്ല,

രകേരേളതത്തിടന്റെ ബഡ്ജറകേളത്തില്  ടകേഭണ്ടുവന വത്തികേസനടത സസംബനത്തിച മേറന്

ധഭരേഭളസം  ആശയങ്ങളുസം  അതത്തിനന്  ഉദഭഹരേണമേഭണന്.  പ്രതത്തിസനത്തിയുടടെ

നടുകടെലേത്തില്  നത്തില്ക്കുരമ്പഭഴസം  അവടയ  മുറത്തിച്ചുകേടെന്നുടകേഭണന്  മുരനഭടവനന്

ചരേത്തിത്രനത്തിരയഭഗതത്തിരലേയ്ടകതത്തിയ   ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനടത

നത്തിരഷധത്തിക്കുവഭന്  നത്തിങ്ങള്കഭര്ക്കുസം  കേഴെത്തിയത്തില്ല.  ഇക്കൗ  പ്രരമേയടത

പത്തിന്തുണച്ചുടകേഭണന് വഭക്കുകേള് നത്തിര്ത്തുന്നു.

ശശ  .    സത്തി  .    ടകേ  .    നഭണു:   സര്,   ഇക്കൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞഭന്

അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു. രകേഭവത്തിഡന് മേഹഭമേഭരേത്തി വന സമേയതന് കേര്ണ്ണഭടെകേ ഗവണ്ടമേന്റെന്

മേസംഗലേഭപുരേസം ഭഭഗടത രറഭഡന് അടെചതത്തിനഭല് വഭഹനങ്ങള്കന് കേഭസര്രഗഭഡന്

അതത്തിര്തത്തി  കേടെനന്  അരങ്ങഭടന്  രപഭകേഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തില്ല.   ബഹുമേഭനദരേഭയ

മുഖദമേനത്തിയുസം ആരരേഭഗദ വകുപ്പുമേനത്തിയുസം മുന്ടടകേടയടുതന് ദത്തിവസങ്ങള്ടകേഭണന്

കേഭസര്രഗഭഡന് ഒരു രകേഭവത്തിഡന് ആശുപത്രത്തി നത്തിര്മത്തിചന് ആ പ്രരദശടത രരേഭഗസം

വന  ആളുകേടള  ചത്തികേത്തിത്സത്തികഭനുള്ള  സക്കൗകേരേദടമേഭരുകത്തി.  വടെകേരേയത്തില്
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പഴെയകേഭലേരതകഭളുസം ഫണ്ടുകേള് ലേഭദമേഭയത്തി. ഒരു ഹയര് ടസകണറത്തി സ്കൂളത്തിനന് 5

രകേഭടെത്തി  രൂപ,  മേടറഭനത്തിനന്  3  രകേഭടെത്തി  രൂപ,  കൂടെഭടത  എടന്റെ

നത്തിരയഭജകേമേണ്ഡലേതത്തിടലേ  10  ഹയര്  ടസകണറത്തി  വത്തിദദഭലേയങ്ങളത്തില്  നല്ല

മേഭറങ്ങള് വരുതത്തി.   നല്ല വത്തിദദഭലേയങ്ങള് വനതുടകേഭണന് സഭധഭരേണകഭരുടടെ

മേകള്  ഏറവുസം  നല്ല  രേശതത്തിയത്തില്  അവത്തിടടെ  വത്തിദദഭഭദഭസസം  നടെത്തുന്നുണന്,

ഇതത്തിടലേഭന്നുസം അസൂയ ഉണഭയത്തിടന് ഫലേമേത്തില്ല.  

ആശുപത്രത്തികേളുടടെ  കേഭരേദടമേടുക്കുകേയഭടണങ്കത്തില്,  ജത്തില്ലഭ  ആശുപത്രത്തി

ടമേചടപ്പെടുതത്തി,  അതുകേഴെത്തിഞ്ഞന്,  ഒരു  മുന്സത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തിയുടടെ  നഭലേന്  ഭഭഗതഭയത്തി

ടടവകുരനരേസം വടരേ രരേഭഗത്തികേള്കന് ചത്തികേത്തിത്സ രതടെഭന് സഭധത്തിക്കുന രേശതത്തിയത്തില്

സക്കൗകേരേദങ്ങടളഭരുക്കുകേയുസം,  അവത്തിടടെ  മൂന്നുനഭലേന്  രഡഭകര്മേഭരുടടെ  രസവനസം

ലേഭദമേഭകുന  തരേതത്തില്  പുതത്തിയ  മേഭറങ്ങളുണഭക്കുകേയുസം  ടചയ.  രകേരേളതത്തിടലേ

ജനങ്ങളുടടെ  മുമ്പത്തിലുള്ള  അനുഭവമേഭണത്തിതന്.  ഇക്കൗ  പുതത്തിയ  മേഭറതത്തിനന്   എവത്തിടടെ

നത്തിനന് പണസം  ലേഭദമേഭയത്തി തുടെങ്ങത്തിയ കേഭരേദങ്ങള് നമള് രനഭരകണതത്തില്ല, കേഭശന്

ടതറഭയ  മേഭര്ഗതത്തിലേഭണന്  ടകേഭണ്ടുവനടതങ്കത്തില്  അവര്ടകതത്തിടരേ  രകേസന്

വരനഭടട, അവടരേ ജയത്തിലേത്തിലേടെരചഭടട. 
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അതുരപഭടലേ  ഞങ്ങളുടടെ  നഭടത്തില്  ബ്രേത്തിടശഷുകേഭരുടടെ  കേഭലേതന്

നത്തിര്മത്തിചതഭണന്  ടടഹരവയത്തിടലേ  'എലേത്തൂര്  പഭലേസം'.   ആ  പഭലേസം

പുതുകത്തിപണത്തിതു,  അതത്തിടന്റെ  ഉദ്ഘഭടെനസം  വരുന  മേഭസസം  ഒനഭസം  തശയതത്തിരയഭ

മേരറഭ  നത്തിര്വഹത്തികഭനത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  വടെകേരേ  നത്തിരയഭജകേമേണ്ഡലേതത്തിടന്റെയുസം

ടകേഭയത്തിലേഭണത്തി  നത്തിരയഭജകേമേണ്ഡലേതത്തിടന്റെയുസം  നടുവത്തിലുള്ള  'മൂരേഭടെന്  പഭലേസം'

ബ്രേത്തിടശഷുകേഭര് രപഭകുനതത്തിനുസം പത്തുപതത്തിനഞന് ടകേഭല്ലസം മുമ്പന് നത്തിര്മത്തിചതഭണന്.

ആ  പഭലേതത്തിടന്റെ  നത്തിര്മഭണ  രകേഭണ്ട്രഭകന്  ഹരേത്തിയഭനയത്തിലുള്ള  ഒരു

കേമ്പനത്തികഭണന്,  അതത്തിടന്റെ  പ്രവൃതത്തി  ആരേസംഭത്തികഭന്  രപഭകുന്നു,  ഏതഭനുസം

മേഭസങ്ങള്കകേസം ആ രറഭഡുസം പുനതഃസ്ഥഭപത്തിക്കുസം.  വടെകേരേയത്തിരലേഭ മേലേബഭറത്തിരലേഭ

മേഭത്രമേല്ല,   രകേരേളതത്തിലുടെനശളസം  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെന്നുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ആര്ക്കുസം ആരകപത്തികഭന് സഭധത്തികത്തില്ല.  എല്ലഭ

രമേഖലേകേളത്തിലുസം വത്തികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുണന്. 

ആളുകേള്കന്  ഏറവുസം  പ്രധഭനസം  ആരരേഭഗദമേഭണന്.  അതു  കേഴെത്തിഞ്ഞന്

വത്തിദദഭഭദഭസവുസം  അതത്തിനുരശഷസം  സഞരേത്തികഭനുള്ള  രറഭഡുകേളുമേഭണന്  ആവശദസം.

ഇടതല്ലഭസം  നമ്മുടടെ  നഭടെത്തിടന്റെ  എല്ലഭഭഭഗത്തുമുണന്.  ഇതത്തിടനല്ലഭസം  രനതൃതസ്വസം
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ടകേഭടുതതന്  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയന്  മുഖദമേനത്തിയഭയത്തിരേത്തിക്കുന

ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്.   ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തിയഭയ ശശമേതത്തി  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലേജ

ടെശചര്കന് രലേഭകേതത്തിടന്റെ വത്തിവത്തിധ ഭഭഗങ്ങളത്തില് നത്തിന്നുസം അസംഗശകേഭരേസം നല്കുന്നു,

അവഭര്ഡന് ലേഭത്തിക്കുന്നു.  നമുകന് ടവറുപ്പുടണങ്കത്തില് അതന് നമള് ശഭനമേഭകണസം,

എനഭല്  അവര്കന്  അസംഗശകേഭരേസം  ലേഭത്തിച്ചുടകേഭരണയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   രകേരേളടത

സസംബനത്തിചന്  'നത്തിപ'  തുടെങ്ങത്തിയ  മൂന്നുനഭലേന്  പ്രതത്തിസനത്തികേള്  ഉണഭയരപ്പെഭള്

അതത്തിടനടയല്ലഭസം ധശരേമേഭയത്തി രനരേത്തിടടകേഭണന് ഇക്കൗ രൂപതത്തില് ഒരു ഗവണ്ടമേന്റെന്

നശങ്ങത്തിയത്തിരല്ല? 

ഇവത്തിടടെ  മേറചത്തിലേ  പ്രശ്നങ്ങള്  പറഞ,  അതത്തില്  മേനസ്സത്തിലേഭരകണ

അടെത്തിസ്ഥഭനപരേമേഭയ  ഒരു  കേഭരേദമുണന്.  ഇനദ  മുഴവന്  വത്തിറച  ഒരു

ഘടമുണഭയത്തിരുന്നു,   അനന്,  ബഭബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  എനന്  വത്തിലേ  ടകേഭടുത്തുസം

സസംരേകത്തികണടമേനന്  ഇനദന്  പഭര്ലേടമേന്റെന്  ടഎകേകേരണ്ഠദന  പറഞ.

ബഹുമേഭനടപ്പെട  സുപ്രശരകേഭടെതത്തിയുസം  ബഭബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  സസംരേകത്തികണടമേനന്

പറഞ.  ബഭബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  തകേര്കഭനഭയത്തി  ഇനദയുടടെ പലേ ഭഭഗത്തുനത്തിന്നുസം

ആളുകേള്  വന  അവസരേതത്തില്  ഇനദയത്തിടലേ  മൂനന്  രനതഭകള്  മേഭത്രമേഭണന്
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ലേകേന് നക്കൗവത്തില് നത്തിന്നുസം ടടഫസഭബഭദത്തിരലേയന് ജഭഥ നടെതത്തിയതന്.  വത്തി. പത്തി. സത്തിസംഗന്,

ഹര്കേത്തിഷന്  സത്തിസംഗന്  സുര്ജത്തിതന്,  സത്തി.പത്തി.ടഎ.യുടടെ  എ.  ബത്തി.  ബര്ദഭന്

എനത്തിവരേഭയത്തിരുന്നു ആ മൂനന്  രനതഭകള്.  അവടരേ അറസന്  ടചയ.  ബഭബറത്തി

മേസ്ജത്തിദന്  സസംരേകത്തികണടമേനന്  പറഞ്ഞന്   ഇനദയത്തില്  പരേത്തിശമേത്തിച

ശക്തത്തികേടളയഭണന് ഞഭന് ചൂണത്തികഭണത്തിചതന്.

 രേണഭമേതഭയത്തി,    ഇനദഭ  രേഭജദടത  പത്തിരനഭക  വത്തിഭഭഗങ്ങള്കന്

സസംവരേണസം  രവണടമേനന്  സസ്വഭതനദഭനനരേമുണഭയ   ഭരേണഘടെനയത്തില്

ആദദരമേതടന പറഞ. ആ സസംവരേണതത്തിനഭയുള്ള രപഭരേഭടമേഭണന് സസ്വഭതനദ

സമേരേകേഭലേസം മുതല് ഇനദയത്തിലുണഭയതന്.  അതത്തിനഭയത്തി ശശ.  വത്തി.  പത്തി.  സത്തിസംഗത്തിടന്റെ

ഗവണ്ടമേന്റെന്  മേണ്ഡല് കേമശഷന് റത്തിരപ്പെഭര്ടന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തി.  മേണ്ഡല് കേമശഷന്

റത്തിരപ്പെഭര്ടന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതത്തിടന്റെ  രപരേത്തില്  രേണന്  സസംഘടെനകേളുടടെ  വത്തിദദഭര്ത്ഥത്തി

വത്തിഭഭഗതത്തില്ടപ്പെടവര്  പരേസദമേഭയത്തി  വനന്  മേണ്ഡല്  കേമശഷന്  റത്തിരപ്പെഭര്ടന്

കേശറുകേയുസം  പ്രസ്തുത  റത്തിരപ്പെഭര്ടന്  നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുന്നുടവനന്  പറഞ്ഞന്  ഒരു

ടചറുപ്പെകഭരേടന എണ്ണ ഒഴെത്തിചന് തശ കേതത്തിക്കുകേയുസം ടചയ.  ആ കൃതദസം ടചയ്തവര്

ഏതന്  കേകത്തികഭരേഭയത്തിരുന്നുടവനന്  എടന്റെ  ടചറുപ്പെകഭരേഭയ  യുവരനതഭകള്
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പരേത്തിരശഭധത്തികണടമേനന് ഞഭന് അഭദര്ത്ഥത്തിക്കുന്നു.  ഇനദഭ രേഭജദതന്, സസ്വഭതനദ

സമേരേകേഭലേതന്, ഗഭനത്തിജത്തിയുടടെ കേഭലേതന് ഇനദയുടടെ പത്തിരനഭക വത്തിഭഭഗങ്ങളുടടെ

തഭല്പരേദങ്ങള്  സസംരേകത്തികഭനുണഭകത്തിയ  നത്തിയമേടത  തകേര്കഭന്  ശമേത്തിച

ശക്തത്തികേളുടടെ ഭഭഗതന് ആരേഭടണനന് പരേത്തിരശഭധത്തികണസം. സമേയസം

കുറവഭയതത്തിനഭല്  ഞഭന്  ദശര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില്ല.  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  കേഴെത്തിഞ്ഞന്

ആടരേങ്കത്തിലുസം  വത്തിജയത്തികടട,  അതത്തിടനഭന്നുസം  ഇവത്തിടടെ  വചന്

തശരുമേഭനടമേടുരകണതത്തില്ല.  എടന്റെ  ഉറപ്പെന്  ഒരു  ടചറത്തിയ  കേഭരേദമേരല്ല,  ഞഭന്

പറയുനതന്  അതല്ല,  നമ്മുടടെ ഇനദഭ  രേഭജദതന്  പലേതുസം നമള് കേണ്ടു,  നമുകന്

പലേതുസം  നഷടപ്പെട.  ഇനദന് ജനഭധത്തിപതദസം  സസംരേകത്തിക്കുന കേഭരേദതത്തില് ഒരു

ശക്തത്തിടയന  നത്തിലേയന്  നത്തില്ക്കുനതന്  രകേരേളതത്തില്  മേഭത്രമേഭടണനന്

അഭത്തിമേഭനരതഭടുകൂടെത്തി  രകേരേളതത്തിടലേ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  പറയഭന്  സഭധത്തിക്കുസം.

ജനഭധത്തിപതദതത്തിടന്റെ  ഭഭഗമേഭയത്തി  ഞങ്ങള്  നത്തില്ക്കുന്നു,  പത്തിരനഭകകഭരേടന

ഞങ്ങള്  സസംരേകത്തിക്കുന്നു,  എടനല്ലഭസം  പറയഭന്   ഇനദഭ  രേഭജദടത

മേരറടതങ്കത്തിലുസം  സസംസ്ഥഭനതത്തിനന്  കേഴെത്തിയുരമേഭ?   നമള്  ഇവത്തിടടെ

പത്തിരനഭകകഭടരേക്കുറത്തിചന്  പറയുസം,  ജനഭധത്തിപതദടതക്കുറത്തിച്ചുസം  മേറപലേ
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കേഭരേദങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുസം പറയുസം.  ആരരേഭടുസം  നമുകന്  ആരകപമുണഭയത്തിടന്  ഫലേമേത്തില്ല.

ഒരു  പുതത്തിയ  ശക്തത്തിയഭയത്തി  ഇനദയത്തില്  വരേടട.  രകേഭണ്ഗ്രസഭയഭലുസം,  മുസശസം

ലേശഗഭയഭലുസം  മേരറതന്  കേകത്തിയഭയഭലുസം  തരേരകടെത്തില്ല,  നമ്മുടടെ  രേഭജദതന്

വളര്ന്നുവരേടട. പരക അവ ശക്തമേഭയത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുനതന് ഇക്കൗ സസംസ്ഥഭനതന്

മേഭത്രമേഭണന്.  ഇവത്തിടടെ  ഓരരേഭ  വകുപ്പുകേളുസം  മേനത്തിമേഭര്  അനസ്സഭയത്തി  ടടകേകേഭരേദസം

ടചയ്യുന്നു.  ഇരപ്പെഭള്തടന  ജലേരസചന  വകുപ്പെന്  പരേത്തിരശഭധത്തിക്കുകേയഭടണങ്കത്തില്

കേഴെത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേന്റെന് നല്കേത്തിയതന് 4 ലേകസം  ടടപപ്പെന് കേണകനുകേളഭടണങ്കത്തില്

ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന്  10  ലേകസം കേണകനുകേള് നല്കേത്തികഴെത്തിഞ.  ബഹുമേഭനടപ്പെട

വകുപ്പുമേനത്തി പറഞ്ഞതന് ഇനത്തിയുസം 4 ലേകസം കേണകനുകേള് കൂടെത്തി നല്കുടമേനഭണന്.

ഇങ്ങടന ഓരരേഭ വകുപ്പുമേനത്തിമേഭരുസം അനസ്സഭയത്തി സസംസ്ഥഭനതത്തിടന്റെ കേഭരേദങ്ങള്

ടടകേകേഭരേദസം  ടചയ്യുന്നുണന്.   അതുടകേഭണഭണന്  രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയഭയ

സസംസ്ഥഭന ഗവര്ണ്ണര് അരദഹതത്തിടന്റെ നയപ്രഖദഭപന പ്രസസംഗതത്തില് വളടരേ

വദക്തമേഭയത്തി  വസ്തുതകേള്  പറഞ്ഞതന്.  ടമേഭറഭര്ജത്തി  രദശഭയത്തിടയപ്പെറത്തി  ഞഭന്

ഇരപ്പെഭള്  പറയഭതതന്   ടവറുടത  രേഭഷശയടത  സസംബനത്തിചന്  പറയുനത്തില്ല

എന്നുവചഭണന്, അതത്തിടന്റെടയല്ലഭസം കേഭലേസം രപഭയത്തി.  എനത്തികന്  ഒരു  അഭദര്ത്ഥന
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മേഭത്രരമേയുള,  നമള്  ശദ്ധത്തിരകണ  ഒരു  കേഭരേദസം  ഇതഭണന്,  രലേഭകേടത  പലേ

ശക്തത്തികേളുസം  മേഹഭത്മഭഗഭനത്തിടയ  തകേര്കഭന്  ശമേത്തിചത്തിരുന്നു.  രലേഭകേതന്

ഇങ്ങടനടയഭരു  മേനുഷദന്  ജശവത്തിചത്തിരുന്നുരവഭടയനന് ഭഭവത്തിയത്തിടലേ

ചരേത്തിത്രകേഭരേന്മേഭരുസം  ആളുകേളുസം  രചഭദത്തിക്കുസം  എനഭണന്  പറയടപ്പെടതന്,

അരദഹതത്തിടന്റെ നഭടെഭണത്തിതന്.  ആ  ഗഭനത്തിജത്തിയുടടെ  കൂടടെ  നത്തില്ക്കുനവര് ഇനന്

ആരേഭണന്?  പഴെയ  ചരേത്തിത്രസം  പറഞ്ഞവര്  ബഭബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  സസംരേകത്തികഭന്

വരനഭ?  ബഭബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്  ടപഭളത്തിച്ചു  മേഭറണടമേനന്  ഉതര്പ്രരദശത്തിടലേ

ആദദടത  മുഖദമേനത്തി  ജവഹര്ലേഭല്  ടനഹ്റുവത്തിരനഭടെന്  ആവശദടപ്പെടരപ്പെഭള്

അരദഹസം  പറഞ്ഞതന്,  എനത്തികത്തിതല്ല  പണത്തിടയന്നുസം  ഇടതഭരു  ദരേത്തിദ

രേഭജദമേഭടണന്നുസം  ഇവത്തിടടെയുള്ള  പള്ളത്തികേടള  ടപഭളത്തികടലേഭന്നുമേല്ല  എടന്റെ

ആവശദടമേന്നുമേഭണന്.  ആരേഭണന്  ബഭബറത്തി മേസ്ജത്തിദന്  തകേര്കഭനത്തിടെയഭകത്തിയതന്?

നത്തിങ്ങള് പരേത്തിരശഭധത്തിചഭല് മേതത്തി, ഞഭന് ആ കേഭരേദസം ദശര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില്ല. 

രകേരേളതത്തില്  ഒരു  പുതത്തിയ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  വനരശഷസം  മൂന്നുനഭലേന്

ഘടങ്ങളത്തിലേഭയത്തി  പ്രതത്തിസനത്തികേളുണഭയരപ്പെഭടഴെല്ലഭസം  ജനങ്ങടള  അണത്തിനത്തിരേതത്തി

അതത്തിടന  രനരേത്തിട  ഗവണ്ടമേന്റെഭണത്തിതന്.   നത്തിയമേസഭയത്തിടലേ  നമള്  മേഭത്രമേല്ല,
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ഓരരേഭ  പഞഭയതത്തിടലേയുസം  ജനങ്ങടള  അവരുടടെ  രേഭഷശയവുസം  മേതവുസം

രനഭകഭടത  അണത്തിനത്തിരേതത്തി,  അവര്  ഒരുമേത്തിച്ചുരചര്തന്  നഭടെത്തിടന്റെ

നത്തിലേനത്തില്പ്പെത്തിനുരവണത്തിയുള്ള  രപഭരേഭടസം  നടെതഭന്  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയനന്

സഭധത്തിച്ചു, അരദഹതത്തിടന്റെ രനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടലേ ഓരരേഭ മേനത്തിക്കുസം

സഭധത്തിച്ചു.   ബഹുമേഭനടപ്പെട മേനത്തി  ശശ.  ജത്തി.  സുധഭകേരേന്,  ഞങ്ങളുടടെ വടെകേരേ

ഭഭഗരതയ്ടകഭടക  വരുരമ്പഭള്  ആളുകേള്ടകല്ലഭസം  മേതത്തിപ്പെഭണന്,  കേഭരേണസം

അരദഹസം  പുതുകത്തിയ  വടെകേരേ  സഭന്റെന്  ബഭങ്കന്സത്തില്  വനത്തിരുന്നു.  ഞഭന്  ആ

കേഭരേദങ്ങള് വത്തിശദശകേരേത്തിക്കുനത്തില്ല.  എടന്റെ ഒരു സുഹൃതന്  പറഞ്ഞതഭണന്,  മേനത്തി

അരദഹതത്തിടന്റെ  മേണ്ഡലേതത്തിടലേ  ഒരു  രറഭഡന്  ഉദ്ഘഭടെനതത്തിനന്  വനഭല്  ഒരു

ആരവശമുണഭകുടമേനഭണന്.  സുഹൃതത്തിടന്റെ രപരേന് ഞഭന് പറയുനത്തില്ല. നഭടുമുഴവന്

അനസ്സഭയ രറഭഡുകേള്, പത്തിടന എന്തുരവണസം? ഇവത്തിടടെ നമള് ഓരരേഭരുതരുസം

ഇതരേതത്തിലുള്ള ഒരു വത്തിലേയത്തിരുതലേത്തിരലേയന് രപഭരകേണതഭണന്. ഞഭന് രേഭഷശയസം

സസംബനത്തിചല്ല  പറയുനതന്,  രേഭഷശയസം  പലേതുമുണഭകേഭസം,  പരക  ഇന്നുള്ള

യഭഥഭര്ത്ഥദടത അസംഗശകേരേത്തികഭന് സഭധത്തികണസം. ഇനത്തി കുറചന് മേഭസങ്ങരളയുള

വളടരേ  നനഭയ  രൂപതത്തില്  രകേരേളടത  മുരമ്പഭട  ടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന്  ഇക്കൗ
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ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  സഭധത്തികണടമേന്നുപറഞടകേഭണന്  ഇക്കൗ  പ്രരമേയടത  ഞഭന്

അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു. 

ശശ  .   അനത്തില് അകരേ: സര്, ഞഭന് ഈ പ്രരമേയടത എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്.

നടമ  സസംബനത്തിചത്തിടെരതഭളസം  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  അവസഭനകേഭലേഘടവുസം

അതുരപഭടലേ  കേഴെത്തിഞ്ഞ  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  അഞവര്ഷകഭലേവുസം

തമത്തില്  ചര്ച  ടചരയണ  ഒരു  സമേയമേഭണന്.   നത്തിരേവധത്തിയഭയ  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങളുസം  ജനരകമേകേരേമേഭയ  പദ്ധതത്തികേളുമേഭയത്തി  മുരനഭടരപഭയ  ഒരു

ഗവണ്ടമേന്റെഭയത്തിരുന്നു  ശശ.  ഉമന് ചഭണത്തിയുടടെ അനടത ഗവണ്ടമേന്റെന്.  ആ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന കേരേത്തിവഭരേത്തി രതയഭന് അനടത പ്രതത്തിപകസം നടെതത്തിയ എല്ലഭ

കേഭരേദങ്ങളുസം ടപഭതുസമൂഹസം മേനസ്സത്തിലേഭകത്തിയത്തിടള്ളതഭണന്.  അനടത വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് എങ്ങടനയഭണന് പ്രതത്തിപകസം സഹകേരേത്തിചടതന്നുള്ളതന് ഞഭന്

പറയഭടതതടന രകേരേളസമൂഹതത്തിടലേ എല്ലഭവര്ക്കുമേറത്തിയഭസം.  ആ രേശതത്തിയത്തിലുള്ള

പ്രതത്തിപകമേഭയത്തിരുരനഭ  ഇനന്  നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭനത്തുള്ള  പ്രതത്തിപകടമേനന്

നമള്  ഒഭര്രകണതഭയത്തിടണന്.  ഒരു  ബഡ്ജറന്  രപഭലുസം  രനരേഭസംവണ്ണസം

അനുവദത്തികഭന്  കേഴെത്തിയഭത  രേശതത്തിയത്തില്  നത്തിയമേസഭടയ  കേളങ്കടപ്പെടുതത്തി;
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നത്തിയമേസഭടയരപ്പെഭലുസം,  ടചയറത്തിടനരപ്പെഭലുസം  തകേര്ക്കുന  രേശതത്തിയത്തിലുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളുമേഭയത്തി രപഭയ അനടത പ്രതത്തിപകമേഭരണഭ   ഈ രേഭജദതന്

വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തി  കേഭലേഘടങ്ങളത്തിലുസം  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളുമേഭയത്തി

സഹകേരേത്തിച  ഇന്നുള്ള  പ്രതത്തിപകടമേന്നുള്ളതന്  ഈ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ജനസം

മേഭര്കന് ടചയടട എനന് സൂചത്തിപ്പെത്തികഭനഭണന് ഞഭന് ആഗ്രഹത്തിക്കുനതന്. രകേഭവത്തിഡന്

കേഭലേടത കേഭരേദങ്ങടളഭടക ഒരുപഭടെന് പറഞ്ഞരല്ലഭ.  ജനുവരേത്തി  30-നഭണന് തൃശ്ശൂര്

ജത്തില്ലയത്തില്  ആദദമേഭയത്തി  രകേഭവത്തിഡന്  റത്തിരപ്പെഭര്ടന്  ടചയ്തതന്.  നത്തിങ്ങള്  തൃശ്ശൂര്

ടമേഡത്തികല്രകേഭരളജത്തില്  രപഭയത്തി  രനഭകണസം.   തൃശ്ശൂര്  എസം.പത്തി.യുടടെയുസം

ആലേത്തൂര്  എസം.പത്തി.യുടടെയുസം  വടെകഭരഞരേത്തി  എസം.എല്.എ.യുടടെയുസം  ആസത്തി

വത്തികേസന ഫണന് ഉപരയഭഗത്തിച്ചുന് ഏറവുസം മേഭതൃകേഭപരേമേഭയ രേശതത്തിയത്തില്,  ഏതഭണന്

രേണ്ടുരകേഭടെത്തി  രൂപ  ടചലേവഴെത്തിച്ചുടകേഭണഭണന്  രകേരേളതത്തില്  തൃശ്ശൂര്  ടമേഡത്തികല്

രകേഭരളജത്തില്  ഏറവുസം  മേരനഭഹരേമേഭയ  രേശതത്തിയത്തില്  ടകേഭരറഭണ  വഭര്ഡുകേള്

നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതന്.  വളടരേ  മേഭതൃകേഭപരേമേഭയ  പ്രവര്തനമേഭണന്

ആരരേഭഗദപ്രവര്തകേര് തൃശ്ശൂര്  ടമേഡത്തികല്രകേഭരളജത്തില്  നടെതത്തിയതന്.    ഈ

രേഭജദതന് ആദദമേഭയത്തി ടകേഭരറഭണ രപഭസത്തിറശവഭയത്തി റത്തിരപ്പെഭര്ടന് ടചയ്ത ജത്തില്ലയഭണന്.
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ഞഭന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്,   പ്രതത്തിപകടമേന  രേശതത്തിയത്തില്   ഞങ്ങള്  ഈ

ഗവണ്ടമേനമേഭയത്തി  സഹകേരേത്തിചതുസം  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനമേഭയത്തി  സഹകേരേത്തിച

പ്രതത്തിപകതത്തിടന്റെ  രേശതത്തിയുമേഭണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  സമൂഹസം  തത്തിരേത്തിചറത്തിരയണതന്.

അതഭണന്  ഈ  ഗവണ്ടമേനസം  പ്രതത്തിപകവുസം  തമത്തിലുള്ള  വദതദഭസടമേനന്

സൂചത്തിപ്പെത്തികഭന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇവത്തിടടെ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുമേഭയത്തി ബനടപ്പെടന്

വലേത്തിയ രേശതത്തിയത്തിലുള്ള പ്രചരേണങ്ങള് നടെത്തുകേയഭണന്. ഒഭരരേഭ പ്രരദശത്തുസം ഒഭരരേഭ

തരേതത്തിലുള്ള  ഇരകേസ്വഷന്സഭണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  തയഭറഭകത്തിയതന്.  ഒഭരരേഭ

വഭര്ഡത്തിലുസം,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  വഭര്ഡത്തില് രവഭടന്  ടചയ്യുന്നു,  രബഭകത്തില് തത്തിരേത്തിചന്

രവഭടന് ടചയ്യുന്നു. അതത്തിടന്റെ കേണകത്തിരലേകന് ഞഭന് രപഭകുനത്തില്ല. ടപന്ഷനുമേഭയത്തി

ബനടപ്പെടള്ള കേഭരേദസം ഇവത്തിടടെ വലേത്തിയ രേശതത്തിയത്തില് ടകേഭടത്തിരഘഭഷത്തിക്കുകേയഭണന്.

രകേരേളതത്തിടന്റെ  അഗതത്തി  ടപന്ഷനുകേള്  എങ്ങടനയഭണന്  ഉണഭയത്തിരുനതന്;

രകേരേളതത്തിടലേ  ഗ്രഭമേപഞഭയത്തുകേള്  വഴെത്തിയുസം  അതുരപഭടലേതടന

വഭര്ദ്ധകേദകേഭലേ  ടപന്ഷന്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ടപന്ഷനുകേള്  എങ്ങടനയഭണന്

വത്തിതരേണസം  ടചയ്തത്തിരുനതന്;  നമുകന്  ഒഭര്മയത്തിരല്ല,  1957-നു  രശഷമുള്ള

കേഭലേഘടങ്ങളത്തില്,  ടപന്ഷനുണഭയ കേഭലേഘടങ്ങളുടടെ ചത്തിത്രസം എങ്ങടനയഭണന്?
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ഒഭരരേഭ  പഞഭയതത്തിനുസം  വഭര്ദ്ധകേദകേഭലേ  ടപന്ഷന്  കേസ്വഭടയഭയത്തിരുന്നു.

ഇവത്തിടടെയുള്ള  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികേളഭയ  ആളുകേള്കറത്തിയഭസം,  ബഭബുരവടടനല്ലഭസം

അറത്തിയഭമേരല്ലഭ രബഭകന്  പഞഭയതത്തില് ഇരുന ആളരല്ല; 125 രൂപ ടപന്ഷന്

ടകേഭടുതത്തിരുന  കേഭലേഘടതത്തില്,   ശശ.   ഉമന്  ചഭണത്തിയുടടെ   ഗവണ്ടമേന്റെന്

വരുനതുവടരേ, കേസ്വഭട നത്തിശയത്തിച്ചുടകേഭണന് ഒരു പഞഭയതത്തില് 110 ആളുകേള്ക്കുസം

120  ആളുകേള്ക്കുമുള്ള  ടപന്ഷനഭണന്  രകേരേളതത്തിലുണഭയത്തിരുനതന്.

എങ്ങടനയഭണന് ടപന്ഷന് എണ്ണതത്തില് വര്ദ്ധനവുണഭയതന്.   2000-ല്  ഞഭന്

ഗ്രഭമേപഞഭയതന് ടമേമ്പറഭയ സമേയതന്  അരനസ്വഷത്തിച്ചു,  എടന്റെ പഞഭയതത്തില്

എത്ര  രപര്കന്  ടപന്ഷന്  ടകേഭടുകഭനുള്ള  അരപകയുടണനന്.  അനന്

2500 രപരുടടെ  വഭര്ദ്ധകേദകേഭലേ  ടപന്ഷടന്റെ  അരപകയഭണന്

ടകേടത്തികത്തിടെനത്തിരുനതന്.  എത്രരപര്കന്  ടപന്ഷന്  ഇവത്തിടടെ  ടകേഭടുക്കുന്നുടണനന്

ടസക്രടറത്തിരയഭടെന്  രചഭദത്തിച്ചു.  110  രപര്കഭണന്  ടപന്ഷന് ടകേഭടുക്കുനതന്.   111-

മേടത ആള്കന് ടപന്ഷന് ടകേഭടുകഭന് എനഭണന് മേഭര്ഗടമേനന് രചഭദത്തിചരപ്പെഭള്

ഒരു മേഭര്ഗവുമേത്തില്ല,  കേസ്വഭടയഭണന്.  ആടരേങ്കത്തിലുസം ഒരേഭള് മേരേത്തിചഭല് മേഭത്രരമേ പുതത്തിയ

അരപകകേടന  ടതരേടഞ്ഞടുകഭന്  കേഴെത്തിയൂടവന  മേറുപടെത്തിയഭണന്  2000-ല്
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എനത്തികന്  ലേഭത്തിചതന്.   അതത്തിനുരശഷസം  എരപ്പെഭഴെഭണന്  ഇതത്തിനന്  മേഭറമുണഭയതന്?

ശശ.  ഉമന്  ചഭണത്തി  രകേരേള  മുഖദമേനത്തിയഭയത്തി  രേണഭമേതന്  വനരപ്പെഭള്,

രകേരേളതത്തിടലേമ്പഭടുസം ജനസമ്പര്ക പരേത്തിപഭടെത്തി നടെതത്തിയരപ്പെഭള്, അതത്തില് ഏറവുസം

വലേത്തിയ മേനുഷദരസ്നേഹത്തിയുടടെ മുഖമേഭയത്തി രകേരേളതത്തിടന്റെ  മുഖദമേനത്തി മേഭറത്തിയരപ്പെഭള്,

ആ  മുഖദമേനത്തിയുടടെ  കേയത്തിരലേയ്ക്കുവന  ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  അരപകകേളഭണന്

രകേരേളതത്തിടലേ  മുഴവന്  പഞഭയത്തുകേളത്തിലുസം  60 വയസ്സന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  മുഴവന്

ആളുകേള്ക്കുസം  രേണന്  ലേകതത്തില്  തഭടഴെ  വരുമേഭനമുള്ള  കുടുസംബങ്ങള്ക്കുസം

ടപന്ഷന്  ടകേഭടുകഭന്  കേഭരേണമേഭയതന്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ടപന്ഷന്  പദ്ധതത്തി

നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തി,  ഒരു  പഞഭയതത്തില്  രേണഭയത്തിരേസം   രേണഭയത്തിരേതത്തി  അഞ്ഞൂറന്

ആളുകേള്കന് ടപന്ഷന് ടകേഭടുതതന്  ശശ.  ഉമന് ചഭണത്തിയുടടെ സര്കഭരേഭണന്.

നത്തിരഷധത്തികഭന് നത്തിങ്ങള്കന് കേഴെത്തിയുരമേഭ?  നത്തിങ്ങളുടടെ കേഭലേഘടതത്തിടലേഭടക 110

ആളുകേള്കഭണന്  ടപന്ഷന് ടകേഭടുതത്തിരുനതന്.  2000-ല് ഞഭന് പഞഭയതന്

പ്രസത്തിഡന്റെഭയരപ്പെഭഴസം  2006-ല്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  വത്തി.  എസന്.  അച്ചുതഭനനന്

മുഖദമേനത്തിയഭയത്തിരുന സമേയത്തുസം കേസ്വഭടയഭണന് നത്തിശയത്തിചത്തിരുനതന്.  ആ കേസ്വഭടയന്

മേഭറസം  വരുതത്തിയതന്  ശശ.  ഉമന്  ചഭണത്തിയുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്.  ടപന്ഷടന്റെ
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കേഭരേദതത്തില്  ഞഭന്  നത്തിരേവധത്തി  തവണ  ആവശദടപ്പെട.  കേര്ഷകേ

ടതഭഴെത്തിലേഭളത്തിയുമേഭയത്തി ബനടപ്പെടന് വലേത്തിയ പ്രവര്തനസം നടെത്തുന  പഭര്ടത്തിയഭണന്

മേഭര്കത്തിസന് പഭര്ടത്തി.  ഇനന് കേര്ഷകേടതഭഴെത്തിലേഭളത്തികന് ടപന്ഷന് കേത്തിടനതന് എത്ര

രൂപയഭണന്?  നത്തിങ്ങള്  1500  രൂപ ടപന്ഷന് എന്നുപറയുരമ്പഭള്,  രകമേനത്തിധത്തി

രബഭര്ഡത്തില് അടെയ്ക്കുന തുകേ ഉപരയഭഗത്തിച്ചുടകേഭണന് കേത്തിടന ടപന്ഷനത്തില്നത്തിന്നുസം

അമ്പതുശതമേഭനവുസം അമ്പതുശതമേഭനസം വഭര്ദ്ധകേദകേഭലേ ടപന്ഷനുസം രചര്തരല്ല

ഒറ  ടപന്ഷനഭകത്തി  നത്തിങ്ങള്  നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുനതന്.   ശശ.  ഉമന്  ചഭണത്തിയുടടെ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കേഭലേതന് അറുപതന് വയസ്സുകേഴെത്തിഞ്ഞ ആള്കന് 500 രൂപയഭണന്

ടപന്ഷന്  കേത്തിടത്തിയത്തിരുനടതങ്കത്തില്  ആ  ടപന്ഷന്  വഭങ്ങുനയഭള്,

കേര്ഷകേടതഭഴെത്തിലേഭളത്തിയഭയത്തിരുടനങ്കത്തില്  അയഭള്കന്  രേണന്  ടപന്ഷന്

കേത്തിടമേഭയത്തിരുനത്തിരല്ല;  ആയത്തിരേസം  രൂപ  ടപന്ഷന്  കേത്തിടമേഭയത്തിരുന്നു.  അയഭള്

അടെയ്ക്കുന  തുകേയഭണന്;  ഒക്കൗദഭരേദമേല്ല.  അങ്ങടന  ടപന്ഷന്  കേത്തിടത്തിയത്തിരുന

സ്ഥഭനതഭണന്,  ഞഭന് ആ ടപന്ഷടന രമേഭശടപ്പെടുതഭന്രവണത്തി പറഞ്ഞതല്ല.

ഇതന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  മേഭത്രസം  കുതകേയല്ല.  രകേരേളതത്തിടലേ  മുഴവന്  ആളുകേള്ക്കുസം

ടപന്ഷന് ടകേഭടുകഭന് തശരുമേഭനത്തിച ഒരു ഗവണ്ടമേനണഭയത്തിരുന്നു, ശശ. ഉമന്
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ചഭണത്തിയുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെന്;  അതത്തിടന്റെ  തുടെര്ചയഭണന്  പത്തിനശടെന്  നത്തിങ്ങള്  ഘടസം

ഘടമേഭയത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതന്.  ടപന്ഷന്  2000 രൂപയഭകത്തിയതത്തില്

സരനഭഷത്തിക്കുന  ആളുകേളഭണന്  ഞങ്ങള്,  എതത്തിര്ക്കുന  ആളുകേളല്ല.  ഞഭന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്,   അങ്ങടന  രലേഭകേസം  കേണ  മേനുഷദരസ്നേഹത്തിയുടടെ  മുഖസം

ശശ.  ഉമന്  ചഭണത്തിയുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുണഭയത്തിരുന്നു.  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ

രററത്തിസംഗത്തിടനക്കുറത്തിടചഭടക  പറഞ്ഞത്തിരല്ല.  പത്തി.ആര്.  വര്കത്തിടന്റെ

രററത്തിസംഗത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞത്തിരല്ല;  ജനസമ്പര്ക പരേത്തിപഭടെത്തിയുമേഭയത്തി  ബനടപ്പെടന്

ലേകകണകത്തിനന്  ആളുകേളഭണന്  ശശ.  ഉമന്  ചഭണത്തിയുടടെ  ജനകേശയ

രററത്തിസംഗത്തിനകേതന്  പടങ്കടുതന്,  ടറരകഭര്ഡന്  രനടെത്തി  ഐകേദരേഭഷസഭയുടടെ

അസംഗശകേഭരേസം  ലേഭത്തിച  ഒരു  മുഖദമേനത്തിയുസം   രകേരേളതത്തിലുണഭയത്തിരുന്നു.  അതഭണന്

ഇതത്തിടന്റെ  യഭഥഭര്ത്ഥദസം.  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  ഹലേഫന്  പദ്ധതത്തിടയക്കുറത്തിചന്

ടകേഭടത്തിരഘഭഷത്തിക്കുകേയഭണന്.  'വശടുമുടെകത്തികേള്'  എന്നുള്ള  പ്രചരേണമേഭണന്

എനത്തിടകതത്തിരേഭയുസം  യു.ഡത്തി.എഫന്-ടനതത്തിരേഭയുസം  രകേരേളതത്തിടലേമ്പഭടുസം  നത്തിങ്ങള്

നടെതത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  എനന്  രേശതത്തിയത്തിലേഭണന്  നത്തിങ്ങള്  പ്രചരേണസം

നടെത്തുനതന്. ഇടതഭരു ഇടെതുപക ഗവണ്ടമേന്റെരല്ല; നത്തിങ്ങള് ആരലേഭചത്തികണസം;
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ഒരു  വലേത്തിയ  തടത്തിപ്പെന്  നടെതത്തി,  20 രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  പദ്ധതത്തിയത്തില്  9  രകേഭടെത്തി

രൂപയുടടെ  തടത്തിപ്പെന്  നടെതത്തിയ  ആളഭയ  സരനഭഷന്  ഈപ്പെടനഭപ്പെസം  രകേരേള

ഹഹരകഭടെതത്തിയത്തില്  ആ  രകേസന്  കേസ്വഭഷന് ടചയഭന്  അരപക  ടകേഭടുത

സര്കഭരേഭണന്  നത്തിങ്ങളുരടെതന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  എങ്ങടനയഭണന്  ഇടെതുപകമേഭകേഭന്

കേഴെത്തിയുകേ.  വശടുമുടെകത്തി എനന് പ്രചരേണസം നടെതത്തി,  എവത്തിടടെയഭണന് വശടുമുടെകഭന്

ശമേത്തിചതന്. സത്തി.ബത്തി.ടഎ. പറരഞ്ഞഭ വശടെന് മുടെകഭന്;  അനത്തില് അകരേ പറരഞ്ഞഭ

വശടെന് മുടെകഭന്; വത്തിജത്തിലേന്സന് പറരഞ്ഞഭ വശടെന് മുടെകഭന്; വടെകഭരഞരേത്തി നഗരേസഭ

പറരഞ്ഞഭ  വശടെന്  മുടെകഭന്;   പ്രളയതത്തില്  നഷടപ്പെട  ആളുകേള്കഭണന്  വശടെന്

ടകേഭടുരകണതന്.  അതഭണന്  ഇനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  ഹഹരകഭടെതത്തി

പറഞ്ഞത്തിടള്ളതന്.  പ്രളയതത്തില്  വശടെന്  നഷടപ്പെട  ആളുകേള്കന്  ടകേഭടുക്കുരമ്പഭള്

വടെകഭരഞരേത്തിയത്തില്  ഒരു  ആടള  കേഭടത്തിതനഭല്  ഞഭന്  എടന്റെ  രേഭഷശയ

പ്രവര്തനസം  അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  വടെകഭരഞരേത്തിയത്തില്   പ്രളയതത്തില്   വശടെന്

നഷടപ്പെട  ഒരേഭടള  നത്തിങ്ങടളനത്തികന്  കേഭണത്തിച്ചുതനഭല്  ഞഭന്  എടന്റെ  രേഭഷശയ

പ്രവര്തനസം  ഇവത്തിടടെ  വചന്  അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  ടവല്ലുവത്തിളത്തികഭന്  ഞഭന്

തയഭറഭണന്.  നത്തിങ്ങള് തയഭറുരണഭ?   പ്രളയതത്തില്ടപ്പെട  മുഴവന് ആളുകേള്ക്കുസം
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അവത്തിടടെ ഞങ്ങള് വശടെന് ടകേഭടുത്തു. സര്കഭരേത്തിടന്റെ സഹഭയസം കേത്തിടത്തിയത്തിടണന്. ഞഭന്

രനരേത്തിടന്  സസംഭഭവന  പത്തിരേത്തിചന്  വശടു  വചന്  ടകേഭടുതത്തിടണന്.  ഞഭന്  പറഞ്ഞന്

അവസഭനത്തിപ്പെത്തികഭസം.  ഇവത്തിടടെ  പഭവടപ്പെടവടന്റെ  രപരേന്  പറഞടകേഭണന്  സസ്വപഭ

സുരരേഷത്തിടനയുസം  സനശപന്  നഭയടരേയുസം  സരനഭഷന്  ഈപ്പെടനയുസം   ഇടെതുപക

സര്കഭര്  സസംരേകത്തികഭന്  ശമേത്തിക്കുരമ്പഭള്  ഇ.എസം.എസന്.-ടന്റെ  പഭരേമ്പരേദവുസം

എ.ടകേ.ജത്തി.-യുടടെ പഭരേമ്പരേദവുസം  ഇ.ടകേ.  നഭയനഭരുടടെ പഭരേമ്പരേദവുസം ശശ.  വത്തി.

എസന്.  അച്ചുതഭനനടന്റെ  പഭരേമ്പരേദവുമേഭണന്  നത്തിങ്ങള്  തകേര്ക്കുനടതനന്

ഒഭര്ക്കുനതന് നനഭയത്തിരേത്തിക്കുടമേനന് സൂചത്തിപ്പെത്തികഭന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്. നത്തിങ്ങള്

എനന്  കുപ്രചരേണങ്ങള്  നടെതത്തിയഭലുസം  വത്തിരരേഭധമേത്തില്ല.  പരേഭജയടപ്പെടുതഭന്

ശമേത്തിചഭലുസം  വത്തിരരേഭധമേത്തില്ല.  കേടല്ലറത്തിയഭന്  ശമേത്തിചഭലുസം  വത്തിരരേഭധമേത്തില്ല.  നുണ

പറഞ്ഞന് പരേഭജയടപ്പെടുതഭന് ശമേത്തിചഭലുസം വത്തിരരേഭധമേത്തില്ല.  അഴെത്തിമേതത്തിടകതത്തിരേഭയ

രപഭരേഭടസം, പഭവങ്ങളുടടെ രപരേന് പറഞ്ഞന് നടെത്തുന അഴെത്തിമേതത്തിടകതത്തിരേഭയുള്ള ഈ

രപഭരേഭടസം അനത്തില് അകരേ തുടെരുസം.  എന്തു നഷടപ്പെടഭലുസം, ടപഭതുജശവത്തിതതത്തില്

എനന്  നഷടപ്പെടഭലുസം  തുടെരുടമേനന്  പറയഭന്  ഈ   അവസരേസം

ഉപരയഭഗത്തിച്ചുടകേഭണന്  തശര്ചയഭയുസം  ഈ  പ്രരമേയടത  ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി
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എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്. 

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    രജഭര്ജന്:  സര്,  ശബരേത്തിമേലേയുടടെ  പ്രഭധഭനദസം

നമുടകല്ലഭമേറത്തിയഭസം.  ആ  ശബരേത്തിമേലേയുടടെ  ശബരേത്തി  ടറയത്തില്രവയുടടെ

അടടലേന്ടമേന്റെത്തില്  അവസഭനമേഭയത്തി  തശരുമേഭനടമേടുതതന്  ഉമന്  ചഭണത്തി

ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്.  വളടരേ  വത്തിശദമേഭയ  ചര്ചയന്  രശഷമേഭയത്തിരുന്നു  അതന്.  രകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേന്റെന്  പകുതത്തി  പണരമേ  മുടെക്കൂ,  ബഭകത്തി  പണസം  ആരേന്  മുടെക്കുടമേനതന്

തര്കമേഭയത്തിരുന്നു.  ഏതഭയഭലുസം  പത്തിണറഭയത്തി  സര്കഭര്  പകുതത്തി  പണസം

മുടെകഭടമേനന്  സമതത്തിചരതഭടുകൂടെത്തി  ശബരേത്തി  ടറയത്തില്രവ  യഭഥഭര്ത്ഥദമേഭകേഭന്

രപഭകുന്നുടവനതന് സരനഭഷകേരേമേഭയ കേഭരേദമേഭണന്.  ആ കൂടതത്തില് ഒരു കേഭരേദസം

കൂടെത്തിയുണന്.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ആരേസംഭതത്തില്തടന  ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തിയുമേഭയത്തി ബനടപ്പെടടകേഭണന്,  പലേ സ്ഥലേങ്ങള് സനര്ശത്തിചന് ഏകേരദശസം

രേണരേരകഭടെത്തിരയഭളസം  രൂപ  നല്കേത്തി  ഒരു  കേമശഷടന  വചന്  പരേത്തിരശഭധത്തിചന്

ശബരേത്തിമേലേയുമേഭയത്തി  ബനടപ്പെടന്  എരുരമേലേത്തി  വത്തിമേഭനതഭവളസം  (പത്തിടന

ശബരേത്തിമേലേയത്തിരലേയന്  രപഭകേഭന്  37  കേത്തിരലേഭമേശററഭണുള്ളതന്)

യഭഥഭര്ത്ഥദമേഭക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞത്തിരുടനങ്കത്തിലുസം  (ഇക്കൗ  സഭയത്തില്തടന
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ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തി  പറഞ്ഞതഭണന്)  എന്തുടകേഭരണഭ

നയപ്രഖദഭപനതത്തിരലേഭ  മേറന്  പ്രസസംഗതത്തിരലേഭ  ഒന്നുസം  വത്തിമേഭനതഭവളതത്തിടന്റെ

കേഭരേദസം  കേഭണുനത്തില്ല.  ആ  വത്തിമേഭനതഭവളതത്തിടന്റെ  കേഭരേദസം  പ്രരതദകേമേഭയത്തി

ശദ്ധത്തികണടമേനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയഭണന്.  അതുരപഭടലേതടന,  ഞഭനത്തിവത്തിടടെ

കേണ്ടവര്ടഡന്  ക്രത്തിസദടന്റെ  കേഭരേദസം  പറയുരമ്പഭള്  മേടറഭന്നുസം  വത്തിചഭരേത്തിരകണ.

അവര്  ക്രത്തിസദന്  വത്തിഭഭഗതത്തിരലേയന്  കേണ്ടവര്ടന്  ടചയരപഭയത്തി.  മേതസം  മേഭറന

പരേത്തിപഭടെത്തിരയഭടെന് എനത്തികന് തര്കമുണന്, ഞഭന് രയഭജത്തിക്കുനത്തില്ല. പരക  പരതഭ

ഇരുപരതഭ മുപ്പെരതഭ വര്ഷങ്ങള്കന് മുമ്പന് കേണ്ടവര്ടന് ടചയരപഭയത്തി എനതത്തിടന്റെ

രപരേത്തില് അവര്കന് സസംവരേണമേത്തില്ല എന നത്തിയമേസം ശരേത്തിയല്ല.  ആ കേണ്ടവര്ടഡന്

ക്രത്തിസദന്  വത്തിഭഭഗതത്തിനന്  പൂര്ണ്ണമേഭയത്തി  സസംവരേണതത്തിടന്റെ  ആനുകൂലേദസം

ടകേഭടുകഭനുള്ള നടെപടെത്തി സസ്വശകേരേത്തികഭന് ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന് ബഭധദതയുടണന്നുകൂടെത്തി

ചൂണത്തികഭണത്തികഭന് ഞഭന്   ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്. രകേഭവത്തിഡന് വദഭപനടതപ്പെറത്തി

ഇവത്തിടടെ  പറയുന്നു.  അകഭരേദസംകൂടെത്തി  പറഞ്ഞന്  ഞഭന്  നത്തിര്തത്തിരകഭളഭസം.

ഇനദയത്തില് ഏറവുസം കൂടുതല് രകേഭവത്തിഡന് ബഭധത്തിച സസംസ്ഥഭനമേഭയത്തി രകേരേളസം മേഭറത്തി.

ആരേഭണന്  ഉതരേവഭദത്തി?  ത്രത്തിതലേ പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  നടെതത്തിയതഭണന്
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കുഴെപ്പെടമേനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തി അടുത കേഭലേതന്  വളടരേ

ശക്തമേഭയത്തി  പറഞ.  രകേഭവത്തിഡന്  വദഭപനതത്തില്  ഇനദയത്തില്  ഒനഭമേടത

സസംസ്ഥഭനമേഭയത്തി  നമള്  മേഭറത്തി  എനന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മേനത്തി

സമതത്തിക്കുകേയുണഭയത്തി.  എനത്തികന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മേനത്തിരയഭടെന്

രചഭദത്തികഭനുള്ളതന്,  ഇക്കൗ  ത്രത്തിതലേ  പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം  അസസംബത്തി

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം ഒരുമേത്തിചന്  നടെതത്തിയഭല് മേതത്തി,  ഇടല്ലങ്കത്തില് രകേഭവത്തിഡന് വദഭപനസം

വദഭപകേമേഭകുസം,  അതന്  അപകേടെകേരേമേഭടണനന്  പറഞടകേഭണന്  ബഹുമേഭനദരേഭയ

മുഖദമേനത്തിക്കുസം  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തിക്കുസം  ഗവര്ണ്ണര്ക്കുസം  ഞഭന്  കേതന്

ടകേഭടുതതഭണന്.  'ഒരു  കുഴെപ്പെവുമേത്തില്ല,  ഞങ്ങള്  രനഭകത്തിരകഭളഭസം'  എനഭണന്

ഗവണ്ടമേന്റെന്  തന  മേറുപടെത്തി.  അവസഭനസം  ഞഭന്  ബഹുമേഭനടപ്പെട

ടടഹരകഭടെതത്തിടയ  സമേശപത്തിച്ചു,  അതന്  പഭടെത്തില്ല,  രകേഭടെതത്തി  ഇതത്തില്

ഇടെടപടെണടമേനന്  ആവശദടപ്പെടന്  രകേസന്  ടകേഭടുതയഭളഭണന്  ഞഭന്.  അരപ്പെഭള്

ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തിക്കുസം  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തിക്കുസംരവണത്തി  ഹഭജരേഭയ

വകശല്  പറഞ്ഞതന്,  'ഒരു  കുഴെപ്പെവുമേത്തില്ല,  എല്ലഭസം  ഞങ്ങള്  നത്തിയനണ

വത്തിരധയമേഭകത്തിയത്തിടണന്,  ഇലേകന് നടെരനഭടട'  എനഭണന്.  ഇതുകേഴെത്തിഞ്ഞന് ഞഭന്
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അപ്പെശലുമേഭയത്തി  ബഹുമേഭനടപ്പെട  സുപ്രശസംരകേഭടെതത്തിയത്തില്  രപഭയത്തി.  ഇതന്  ശരേത്തിയല്ല,

ടടഹരകഭടെതത്തി  രസ  ടചരയണതഭണന്,  ത്രത്തിതലേ  പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം

അസസംബത്തി  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം  ഒരുമേത്തിചന്  നടെതത്തിയഭല്  രകേഭവത്തിഡന്  രകേരേളസം  എന

രപരേന്  മേഭറത്തിടയടുകഭന്  നമുകന്  കേഴെത്തിയുസം;  അതുണഭകേരുടതന്നുപറഞ്ഞന്

ബഹുമേഭനടപ്പെട  സുപ്രശസംരകേഭടെതത്തിയത്തില്  ടചനരപ്പെഭള്  അവത്തിടടെയുസം

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  വകശല്  നമടള  സമതത്തികത്തില്ല.  ഇരപ്പെഭള്  എനഭയത്തി?  ഒരു

പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  എന്നുപറഞ്ഞഭല്  എത്രരപരേഭണന്

രറഭഡത്തിലേത്തിറങ്ങുനടതനന്  സഭമേഭനദ  വത്തിവരേമുള്ളവര്കറത്തിയഭസം.  നത്തിയമേസഭഭ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  എന്നുപറയുരമ്പഭള്  ഏകേരദശസം  1500  രപര്മേഭത്രരമേ  രറഭഡത്തില്

ഇറങ്ങുന്നുള.  ഒരു  പഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  എന്നുപറഞ്ഞഭല്

രവഭടപത്തിടെത്തികഭന്  ലേകകണകത്തിനന്  പ്രവര്തകേര്  രറഭഡത്തിലേത്തിറങ്ങുകേയഭണന്.

എവത്തിടടെ രപഭയത്തി  നത്തില്ക്കുസം?  ത്രത്തിതലേ പഞഭയതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  വരുരമ്പഭള്

ഇരുപതന്  ഇരുപതത്തിരയഭരേഭയത്തിരേരതഭളസം  ടമേമ്പര്മേഭര്  ഉണഭകുനതഭണന്.  ഒരു

ലേകസം  രപടരേങ്കത്തിലുസം  രറഭഡത്തിലേത്തിറങ്ങത്തിരല്ല;  സസ്വഭഭഭവത്തികേമേഭയുസം  രകേഭവത്തിഡന്

വദഭപത്തികഭനുള്ള  സഭഹചരേദമുണഭകേത്തിരല്ല?  അങ്ങടന  രകേഭവത്തിഡന്
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വദഭപനമുണഭകത്തിയതത്തിടന്റെ  പൂര്ണ്ണമേഭയ  ഉതരേവഭദത്തിതസ്വസം  പത്തിണറഭയത്തി

സര്കഭരേത്തിനഭണന്,  ഇക്കൗ  ആരരേഭഗദ  വകുപ്പുമേനത്തികഭണന്.  ആ  ഉതരേവഭദത്തിതസ്വസം

ഏല്കഭടത രപഭകേഭസം എനന് നത്തിങ്ങള് വത്തിചഭരേത്തിരകണ എന്നുമേഭത്രരമേ എനത്തികന്

പറയഭനുള.  ഞഭന്  മേറന്  വത്തിശദഭസംശങ്ങളത്തിരലേയ്ടകഭന്നുസം  കേടെക്കുനത്തില്ല.  ഞഭന്

അരങ്ങയന്  നല്കേത്തിയ  വഭകന്  പഭലേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഏതഭയഭലുസം  ഇരപ്പെഭഴെടത

പ്രരതദകേ  സഭഹചരേദതത്തില്  ഗവണ്ടമേന്റെന്  മുരമ്പഭടരപഭകുരമ്പഭള്

സസ്വഭഭഭവത്തികേമേഭയത്തി പ്രതത്തിപകത്തുള്ളവര് എതത്തിര്കണസം, ഭരേണ കേകത്തിയത്തിലുള്ളവര്

പത്തിന്തുണയണസം.  ഞഭന്  ഒരു  നത്തിഷ്പകനഭണന്.  അതുടകേഭണന്  അനുകൂലേത്തിച്ചുസം

പ്രതത്തികൂലേത്തിച്ചുസം  വര്തമേഭനസം  പറയുനത്തില്ല.  എടന്റെ  വഭക്കുകേള്  ഞഭന്

ഉപസസംഹരേത്തിക്കുന്നു.

ടപ്രഭഫ  .    ടകേ  .    യു  .    അരുണന്:  സര്,   ബഹുമേഭനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തി രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകഭണന് ശശ.  എസന്.  ശര്മ അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

പ്രരമേയടത ഞഭന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

 'ഗഭനത്തി,  ടടമേ  ഫഭദര്'  എന  സത്തിനത്തിമേയത്തില് ഒരു  ഭഭഗമുണന്.  അതത്തില്

കേഭണത്തിക്കുന  രേസംഗങ്ങളത്തില്  ഒനന്  ദകത്തിണഭഫത്തികയത്തില്  വചന്  ടവള്ളകഭരേന്
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ഗഭനത്തിജത്തിയുടടെ മുഖതന് ചവത്തിടത്തിയരപ്പെഭള് ടകേഭഴെത്തിഞവശണ രേക്തസം പുരേണ പലേന്ല്ല്

ടടകേയത്തിടലേടുതന്  പതുടകപ്പെതുടക,  തടന  മേര്ദത്തിച  ടവള്ളകഭരേടന്റെ

അരേത്തികേത്തിരലേയന്  ടചനത്തിടന്  അരദഹതത്തിടന്റെ  കേഭലേന്  പത്തിടെത്തിച്ചുടകേഭണന്  മേഹഭനഭയ

രമേഭഹന്ദഭസന് കേരേസംചനന് ഗഭനത്തി രചഭദത്തിച്ചു, "അരങ്ങയന് രവദനത്തിരചഭ”. അതഭണന്

ഗഭനത്തിജത്തി.  ഞഭന്  അതന്  പറയഭന്  കേഭരേണസം,  അതത്തിടനഭടക  ഒരുപഭടെന്

പഭരേമ്പരേദമുണന്:  പത്തിന്തുടെര്ച  രവണസം,  ഹൃദയ  വത്തിശഭലേത  രവണസം,  വത്തിശഭലേ

മേനസത  രവണസം,  ആര്ജവതസ്വസം  രവണസം.  അടതഭടക  ഉള്ളവര്രക

ഗഭനത്തിജത്തിയുടടെ  രപരേന്  പറയഭന്  പറകേയുള.  ഞഭനുസം  അഥവഭ  ഉചരേത്തിചന്

രപഭയരപ്പെഭള് കുറചന്  ശബസം  ഉയര്നത്തിടടണങ്കത്തില് സദയസം  കമേത്തിക്കുകേ.  നമ്മുടടെ

പദ്ധതത്തികേളത്തില്  ഒനന്  LIFE  (Livelihood,  Inclusion  and  Financial

Empowerment)  മേത്തിഷന്  ആണന്.  "പഭമ്പുകേള്കന്  മേഭളമുണന്,

പറവകേള്കഭകേഭശമുണന്,  മേനുഷദപുത്രനന് തലേ ചഭയഭന് മേണ്ണത്തിലേത്തിടെമേത്തില്ല".    ശശ.

എസം.  മുരകേഷന്  ഇതന്  രകേടത്തിടണഭവത്തില്ല.  അരദഹസം  അനന്  ടചറത്തിയ  കുടത്തിയഭണന്.

പരക  അരദഹതത്തിടന്റെ  അച്ഛടന്റെ  നഭടെകേതത്തില്,  ടകേ.പത്തി.എ.സത്തി.-യുടടെ

നഭടെകേതത്തില് ടകേ.  എസന്.  രജഭര്ജുസം സുരലേഭചനയുസം കൂടെത്തി പഭടുന പഭടഭണത്തിതന്.
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ഇതന്  1960-കേളത്തിടലേ  പഭടഭണന്.  അതന്  ഉള്ടകഭണ്ടുടകേഭണന്,  ഒരു  സസംശയവുസം

രവണ,  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തി  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയന്  കേണത്തിടണന്,

അരതക്കുറത്തിചന്  സസംസഭരേത്തിചത്തിടണന്,  അടതഭടക  ഉള്ളത്തില്വയ്ക്കുനതുടകേഭണഭണന്

ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദ  മുനണത്തികന്  രനതൃതസ്വസം  ടകേഭടുക്കുന  സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം.)-ടന്റെ അനത്തിരഷധദ രനതഭവഭയ ടപഭളത്തിറന് ബക്യൂരറഭ അസംഗസം ശശ. പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയന്  ഇക്കൗ  ടടലേഫന്   പദ്ധതത്തികന്  രനതൃതസ്വസം  നല്കേത്തിയതന്.  ഞഭന്  മേറന്

ഘടെകേങ്ങളത്തിരലേയന്  രപഭകുനത്തില്ല.  ഇവത്തിടടെ,  ഇനടത  സരമളസം  കേഴെത്തിഞ്ഞഭല്

എല്ലഭവരരേഭടുസം  എവത്തിരടെയന്  രപഭകുന്നു  എനന്  രചഭദത്തിചഭല്  'എടന്റെ  വശടത്തിരലേയന്

ഉറങ്ങഭന്  രപഭകുന്നു'  എനന്  പറയുസം.  നൂറന്  രപരരേഭടെന്  നത്തിങ്ങള്

അനത്തിയുറങ്ങഭന്രവണത്തി  എവത്തിരടെയന്  രപഭകുന്നു  എനന്  രചഭദത്തിച്ചുകേഴെത്തിഞ്ഞഭല്

അതത്തില് ടതഭണ്ണൂറന് രപരുസം 'ഞങ്ങള് ഉറങ്ങഭന് ഞങ്ങളുടടെ വശടത്തിരലേയന് രപഭകുന്നു'

എനന്  ഉതരേസം  പറയുന ഒടരേഭറ  സസംസ്ഥഭനരമേ  ഇക്കൗ രലേഭകേത്തുള,  അതഭണന്

രകേരേളസം.  ഇതത്തില്  ആര്കഭണന്  സസംശയസം.  നമള്  രസഭഷദലേത്തിസന്  രേഭജദങ്ങടള

കൂടപത്തിടെത്തിചന്  ഇതരേസം  കേഭരേദങ്ങളത്തില്  മുടെനന്  നദഭയസം  പറയഭന്  ശമേത്തിചത്തിടന്

കേഭരേദമേത്തില്ല.  ഞഭന്  ആ  ഭഭഗരതയന്  കേടെക്കുനത്തില്ല.  ടടലേഫന്  പദ്ധതത്തിയുണന്,
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വശടുകേളുണന്,  ഏകേരദശസം മൂനന് ലേകതത്തിനന് തഭടഴെയുള്ള വശടുകേള് വച്ചുടകേഭടുത്തു,

ഇനത്തിയുസം വശടുകേള് വരേണസം. ടടലേഫന് പദ്ധതത്തി കേഴെത്തിഞ്ഞഭല് പത്തിടന വരുന പദ്ധതത്തി

ഹരേത്തിത രകേരേളമേഭണന്. മേലേയഭറ്റൂര് രേഭമേകൃഷ്ണടന്റെ ആത്മകേഥഭ സ്പര്ശമുള്ള രനഭവലേഭയ

'രവരുകേളത്തി'ല് മേകേനുമേഭയത്തി വരുരമ്പഭള് ടചറത്തിയ കുടത്തിയഭയ മേകേന് ടനലേന്ല്ല്  കേണത്തിടന്

"എനഭ  അപ്പെഭ,  അരേശത്തിടചടെത്തിയഭ?”എനന്  രചഭദത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇവത്തിടടെ

എല്ലഭവരുസം  രറഷന്  കേടെയത്തില്  ടചനന്  മേഹഭരേഭഷയത്തില്നത്തിനന്  വരനഭ,

തമേത്തിഴെന് നഭടത്തില്നത്തിനന് വരനഭ,  അരേത്തി വരനഭ,  പചരേത്തി വരനഭ,  പുഴകല്ലരേത്തി വരനഭ

എനത്തിങ്ങടന  രചഭദത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  അതുടകേഭണന്  ഹരേത്തിതരകേരേളസം

പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  എല്ലഭവരുസം  പഭടെതത്തിറങ്ങണസം,  അദ്ധസ്വഭനത്തികണസം.  എനത്തിടന്

നമുകഭവശദമുള്ളതന്  നമുകന്  ഉല്പ്പെഭദത്തിപ്പെത്തികഭവുന  ഒരു  അവസ്ഥയത്തിരലേയന്

രകേരേളതത്തിടലേ  വത്തിദദഭസമ്പനരേഭയ  ജനങ്ങള്  മേഭറണസം  എന്നുള്ളതത്തിനുള്ള  ഒരു

പദ്ധതത്തിയഭണന് ഹരേത്തിത രകേരേളസം.

'ആര്ദസം  പദ്ധതത്തി'  രനഭക്കൂ,  ഇനദയത്തില്തടന  കേദഭന്സറത്തിടന്റെ  ഏറവുസം

വലേത്തിയ  രഡഭകറഭയ  രഡഭ.  വത്തി.  പത്തി.  ഗസംഗഭധരേന്  തടന്റെ  'ജശവത്തിതസം  എന

അത്ഭുതസം'  എന  പുസകേതത്തില്  പറയുന്നുണന്  അരദഹസം  രരേഭഗത്തികേടള
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ചത്തികേത്തിത്സത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന  സമേയതന്  അരദഹടത  പണന്  പഠത്തിപ്പെത്തിച

രകേഭഴെത്തിരകഭടെന് ടമേഡത്തികല് രകേഭരളജത്തിടലേ പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെഭളഭയത്തി റത്തിടയര് ടചയ്തയഭളുസം

അരദഹതത്തിടന്റെ മേകേളുസംകൂടെത്തി വരേത്തികേയഭണന്.   രഡഭ.  വത്തി.  പത്തി.  ഗസംഗഭധരേന് പണന്

അരദഹതത്തിടന്റെ  വശടത്തില്  രപഭയത്തിരുനരപ്പെഭള്  തഭരലേഭലേത്തിചത്തിരുന

ടപണ്കുടത്തിയഭണന് ഇരപ്പെഭള് വളര്ന്നു വലുതഭയത്തിരേത്തിക്കുനതന്. എനഭണന് വത്തിരശഷസം

എനന്  രചഭദത്തിചന്  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെഭരളഭടെന്  കേഭരേദങ്ങള്  തത്തിരേകത്തിയരപ്പെഭഴെഭണന്  മേകേള്കന്

കേഭന്സറുടണനന്  അറത്തിഞ്ഞതന്.  രവഗസം  ചത്തികേത്തിത്സ  കേഴെത്തിഞ്ഞന്  മേരുനന്  എഴതഭന്

തുടെങ്ങത്തിയരപ്പെഭള് പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെഭള്  രഡഭ. വത്തി. പത്തി. ഗസംഗഭധരേടന്റെ കേയത്തില് പത്തിടെത്തിചത്തിടന്

പറയുകേയഭണന്  'മേത്തി. ഗസംഗഭധരേന്, മേരുനന് എഴതുകേയഭടണങ്കത്തില് വലേത്തിയ വത്തിലേയുള്ള

മേരുനന് എഴതണ. എനത്തികന് ആ ടചറത്തിയ ടപന്ഷരനയുളരടെഭ' എനന്.  അരപ്പെഭള്

ഇടതഭടക  കേണത്തിടഭണന്  ആര്ദസം,  ഹൃദയദവശകേരേണകമേമേഭകുകേയഭണന്.

ആളുകേള്കന്  മേരുനന്  വഭങ്ങത്തികരണ.   ശശമേതത്തി  ടകേ.  ടകേ.  ഹശലേജടെശചറുടടെ

ആര്ദസം  പദ്ധതത്തി...  ഞഭന്  വദക്തത്തിപരേമേഭയത്തി  ശ്ലേഭഘത്തികഭനുരദശത്തിക്കുനത്തില്ല.....

രചഭദത്തിരചഭള.....  ആ രൂപതത്തില് വളടരേ തഭഴ നത്തിലേയത്തില് അരങ്ങഭടസം ഇരങ്ങഭടസം

ചത്തിലേ  നര്മരേഹത്തിതമേഭയ  പ്രശ്നങ്ങള്  പറഞതശര്കഭനുള്ളതല്ല  അസസംബത്തി.
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നൂറഭണ്ടുകേള്കന് മുന്പുള്ള കേഭരേദങ്ങള് പറഞടകേഭണന് ആരുസം അങ്ങടനടയഭന്നുസം

ടചയണ.   ഞഭന്  വരുനതന്  മേലേബഭറത്തില്നത്തിനഭണന്.   നത്തിങ്ങള്  വരുനതുസം

മേലേബഭറത്തില്നത്തിന്നുതടനയഭണന്; പടക വടെകന്മേലേബഭര് ആയത്തിരേത്തിക്കുസം. ഇവത്തിടടെ

ടകേഭചത്തികഭരുണന്, തത്തിരുവത്തിതഭസംകൂര്കേഭരുണന്.  ഇതന് മൂന്നുസം എനഭണന് ഒനഭയതന്?

നമടളഭടക മേലേയഭളത്തികേളുസം രകേരേളശയരുസം എന്നുപറയുനതന് എന്നുമുതല്കഭണന്?

അരപ്പെഭള്  അതരേസം  കേഭരേദങ്ങളത്തിരലേയന്  പത്തിറരകേഭടന്  രപഭകേണടമേങ്കത്തില്  നമുകന്

പത്തിനശടെന്  രപഭകേഭസം....  Ideas  ഒടക  disruptive  ആണന്.   എന്നുവചഭല്

തലേടതറത്തിച  ആശയങ്ങള്.  മേരേദഭദയന്  ഒരു  കേഭരേദസം  അസസംബത്തിയത്തില്

പറഞടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുരമ്പഭള്  അതത്തിടന  തകേത്തിടെസംമേറത്തികഭന്രവണത്തി  ഒരു  കേഭരേദസം

പറയഭടമേനന്  പറഞ്ഞഭല് അതന്  തലേടതറത്തിച ആശയമേഭണന്.  വഴെങ്ങത്തിയതഭയത്തിടസം

നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞ  എല്ലഭ  കേഭരേദങ്ങള്ക്കുസം  പത്തിന്തുണ  പ്രഖദഭപത്തിചതഭയത്തിടസം

നത്തിങ്ങള്കന് അഥവഭ രവദനത്തിചത്തിടടണങ്കത്തില് ഗഭനത്തിയുടടെ രറഭളത്തില്നത്തിന്നുടകേഭണന്

സദയസം  കമേത്തികണടമേനന്  വത്തിനയപൂര്വമേഭയത്തി  പ്രഭര്ത്ഥത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുസം....  ആ

പരേത്തിപഭടെത്തി അവത്തിടടെ നത്തില്കടട.  

അടുതതഭയത്തി  ടപഭതുവത്തിദദഭഭദഭസസം.  നമ്മുടടെ  അയങ്കഭളത്തി  പഞമേത്തിടയ
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വത്തിദദഭലേയതത്തില്  രചര്കഭന്  രപഭയതന്  ഓര്മയുണരല്ലഭ.   ഇക്കൗ  രേഭജദടത

സവര്ണ്ണന്മേഭര്  സൃഷത്തിച  വത്തിദദഭലേയങ്ങളത്തിരലേയന്  കേടെകഭന്രപഭലുസം

സഭധത്തികത്തില്ലരല്ലഭ.   അരത  അയങ്കഭളത്തി  തടനയഭണരല്ലഭ  പണന്  കേഭളവണത്തി

ടതളത്തിചന്  രപഭയതന്.  തലേയത്തില്  ഒരു  ടകേടസം  ഉണഭയത്തിരുനരല്ലഭ,  'നശ

ഏതത്തില്ക്കൂടെത്തിയഭണന്  രപഭകുനതന്?'  'ഇക്കൗ രറഭഡത്തില് കൂടെത്തി'  'ഇതന്  നത്തിനടകഭന്നുസം

സഞരേത്തികഭന് പറത്തിയ രറഭഡല്ല. നത്തിരരേഭധത്തികടപ്പെട രറഭഡഭടണനന് അറത്തിയത്തിരല്ല?'

'അറത്തിയഭസം' 'പത്തിടന എന്തുടകേഭണന് രപഭയത്തി?'  'പടക ഞഭന് ഇതത്തിരലേ രപഭകുസം.

ടവഞ്ഞഭറമൂടത്തിടലേ  ഇക്കൗ  രറഭഡത്തിലൂടടെ  ഞഭന്  രപഭകുസം'  'നശ  എനഭണന്  തലേ

ടകേടത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്?' 'തലേയത്തില് ടകേടന് ടകേടസം' എന്നുപറഞ്ഞന് തടന്റെ വത്തിശഭലേമേഭയ

മേഭറത്തിടെസം  കേഭണത്തിച്ചുടകേഭണന്  അതദഭവശദസം  ശഭരേശരേത്തികേമേഭയ  തല്ലത്തിനുകൂടെത്തി

തയഭറഭടണനന്  പ്രഖദഭപത്തിച്ചുടകേഭണന്  അയങ്കഭളത്തി  ടവഞ്ഞഭറമൂടത്തിടലേ  നഗരേ

വശഥത്തികേളത്തിലൂടടെ  പഴെയ  കേഭലേതന്  രപഭയതുടകേഭണഭണന്  ഇവത്തിടടെ  ജഭതത്തിമേത

സങ്കുചത്തിത  ചത്തിനകേളത്തില്ലഭടത  നമള്  എല്ലഭരപരുസംകൂടെത്തി  ഇവത്തിടടെ

ഒരുമേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   വത്തിദദഭഭദഭസ  സസംരേകണ  യജസം  എന്നുപറഞ്ഞഭല്

ഇവത്തിടടെ ടപ്രഭഫ. സത്തി. രേവശന്ദ്രനഭഥന് ഉണരല്ലഭ...... ടടലേഫന്, ശശ. അനത്തില് അകരേ
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തല്ലത്തിതകേര്തന്  നശത്തിപ്പെത്തിച  പരേത്തിപഭടെത്തിയരല്ല.   അതന്  രവണ.   ഞഭന്  പറയടട,

ഇടതഭന്നുസം തമേഭശയല്ല.   വത്തിദദഭഭദഭസ സസംരേകണയജസം പറഞ്ഞതുടകേഭണന്

പറഞ്ഞതഭണന്.  പഴെയകേഭലേതന് ഏടതങ്കത്തിലുസം രഗറത്തിടന്റെ പുറതന് നത്തിനത്തിടന്  'രമേഭള്

അങ്ങടെന്  ടപഭയ്രകഭ'  എനന്  പറഞ്ഞത്തിരുന  ചഭതന്...ചഭതനന്  രപഭകേഭന്

പറത്തില്ല,  ചഭതടന  അവത്തിടടെ  കേഭണഭനുസം  പഭടെത്തില്ല,  ഏഴെന്  മേണത്തികന്  ചഭതന്

കേഭതത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്,  കേയത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന രതഭര്ടതടുതന് വശശുകേയഭണന്.  എനഭ

കേഭരേണസം? 'രമേഭള് വനത്തില്ല,  രമേഭള് വനത്തില്ല'.  ആരുടടെ രമേഭള്?  ജന്മേത്തിയുടടെ രമേഭള്

വരേഭതതത്തിനന്  വത്തിയര്ത  ചഭതന്...  മേലേയഭളതത്തിടലേ  ആദദകേഭലേ

രനഭവലുകേളത്തിടലേഭനഭയ  രകേഭളത്തിന്സന്  മേദഭമ  രേചത്തിച  'ഘഭതകേവധസം'  എന

രനഭവലേത്തിടലേഭടക  ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറയുന്നുണന്,  വഭയത്തിച്ചു  രനഭക്കൂ.   ഞഭന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുവനതന്,  വത്തിദദഭഭദഭസ  സസംരേകണ  യജതത്തില്ക്കൂടെത്തി  ജനടത

രബഭധവത്കേരേത്തികഭനുള്ള അകശണമേഭയ പരേത്തിശമേതത്തില് വദഭപൃതരേഭയത്തിരേത്തിക്കുന

ഒരു സര്കഭരേഭണത്തിതന്.   അരപ്പെഭള് ഇക്കൗ സര്കഭരേത്തിടന സസംബനത്തിചത്തിടെരതഭളസം

ഞഭന് രനരേടത പറഞവനതന്, ചത്തികേത്തിത്സഭ സക്കൗകേരേദങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി

ഒരുകത്തിവയ്ക്കുകേ,  ആ  ചത്തികേത്തിത്സഭ  സക്കൗകേരേദങ്ങള്  ഒരുകത്തിവയ്ക്കുരമ്പഭള്...  ഇരപ്പെഭള്
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ആശുപത്രത്തികേള് രനഭകത്തിയഭല് മേനസ്സത്തിലേഭകുസം, അവത്തിടടെ ടവറുടത വനന് കേത്തിടെകഭന്

രതഭന്നുസം.  എടന്റെ  മേണ്ഡലേമേഭയ  ഇരേത്തിഞ്ഞഭലേക്കുടെയത്തില്  ബസ്സത്തിലേത്തിരുനന്

രപഭകുരമ്പഭള്  കേഭണഭന്  സഭധത്തിക്കുസം:  എല്ലഭ  ആശുപത്രത്തികേളുസം  ടപയത്തിടന്റെഭടക

അടെത്തിചന്  വൃതത്തിയഭകത്തി,  അഞന്  രഡഭകര്മേഭര്  വശതസം  കൃതദമേഭയത്തി  അവത്തിടടെ

ഉണഭകുസം.   നമ്മുടടെ  കുടത്തികേള്  നമ്മുടടെ  പണസം  ടകേഭണന്  ഇവത്തിടെടത  അഞന്

ടമേഡത്തികല് രകേഭരളജുകേളത്തില് പഠത്തിചന് ഇവത്തിടടെ രജഭലേത്തി ഉടണങ്കത്തിലുസം ഇടല്ലങ്കത്തിലുസം

അതന്  ടചയഭടത  കേഭശുണഭകഭന്  രവണത്തി  പുറസംനഭടുകേളത്തില്  പ്രരതദകേത്തിചന്

യൂരറഭപ്പെത്തിടലേഭടക  രപഭയത്തി…….  അവത്തിടടെ  രപഭയത്തിരേത്തിക്കുന  രഡഭകര്മേഭരരേഭടെന്

ഇവത്തിടെടത  ജനങ്ങടള  ശുശ്രൂഷത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  മേടെങ്ങത്തിവരേഭന്

പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.   ഞഭന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച  പ്രധഭന  കേഭരേദടമേടനനഭല്

മേലേയഭളത്തികേളുടടെ  സമേഗ്രമേഭയ  വളര്ചയന്  ആവശദമേഭയ  രൂപതത്തില്  ഏടതല്ലഭസം

സസംവത്തിധഭനങ്ങള് രവണസം, അതത്തിനന് എവത്തിടുനഭണന് ടടപസ? അരപ്പെഭള് അതത്തിടന

കുറസംപറഞ്ഞത്തിടന്  കേഭരേദമേത്തില്ല.   പ്രവഭസത്തികേളുടടെ ടടപസ ഇരങ്ങഭട വരുസം.  നമ്മുടടെ

രഡഭ.  ടെത്തി.  എസം.  രതഭമേസന് ഐസകേത്തിടന്റെ പ്രധഭന നത്തിരകപ പരേത്തിപഭടെത്തിയുണരല്ലഭ

കേത്തിഫ്ബത്തി,  അതത്തിടന രകേരേള  ഇന്ടവസന്ടമേന്റെന്  ഫണന്  രബഭര്ഡന്  എന്നുപറഞ്ഞന്
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കേളത്തിയഭകത്തിയത്തിടന് കേഭരേദമേത്തില്ല.  പണസം എന്നുപറയുനതന് പഴെയ കേഭലേതന് ഒരേഭളുടടെ

കേഭരേദതത്തിലുസം  ഒതുങ്ങത്തി  നത്തില്കത്തില്ലരല്ലഭ.  പഴെയ  കേഭലേടത  പഭകനഭടരേ

രപഭടലേരയഭ നഭറഭണതന് ഭഭനടനരപ്പെഭടലേരയഭ കേഭടത്തില് എവത്തിടടെടയങ്കത്തിലുസംവചന്

കുറചന്  സസ്വര്ണ്ണനഭണയസം  കേഭണുരമ്പഭള്  'ആടളടകഭല്ലത്തി'  എന്നുപറഞ്ഞന്  രവഗസം

ഓടെത്തിരപ്പെഭകുന  അവസ്ഥയത്തിരലേയന്  മേലേയഭളത്തി  എതത്തിയത്തിടത്തില്ലരല്ലഭ,  എതണസം.

അതഭണന്  കേമക്യൂണത്തിസ്റ്റുകേഭരുടടെയുസം  ജനഭധത്തിപതദ  വത്തിശസ്വഭസത്തികേളുടടെയുസം  മുഴവന്

പരേത്തിശമേസം.  ഇക്കൗ കേഭരേദതത്തില് വത്തിഷമേസം വത്തിചഭരേത്തികണ.  എല്ലഭവരുടടെയുസം രജഭലേത്തി

അതഭണന്.   പണസം  കേഭണുരമ്പഭള്  അരങ്ങഭടന്  ടചല്ലുകേ,  ആകേര്ഷത്തികടപ്പെടുകേ,

ഇതഭണന്  മേഹതസ്വസം,  ഇതഭണന്  വലുതന്,  ഇതത്തിനനുസരേത്തിചഭണന്  മേനുഷദടന്റെ  വത്തിലേ

എനന്  നത്തിശയത്തിക്കുന  അവസ്ഥയത്തില്നത്തിന്നുസം  മേഭറത്തി  ഇടതല്ലഭസം

അഴെത്തിച്ചുമേഭറത്തിടകഭണന്  വശണ്ടുസം  ഗഭനത്തിയത്തിരലേയന്  വരുന്നു.   ഇടതഭന്നുമേല്ല പ്രശ്നസം.

അതത്തിവത്തിശഭലേമേഭയ  ഒരു  ഹൃദയതത്തിനുടെമേകേളഭയത്തി  മേഭറഭന്  കേഴെത്തിയുനത്തിടെതഭണന്

രേഭഷശയ  പ്രവര്തകേരുടടെ  വത്തിജയസം  എന്നുള്ളതന്  മേനസ്സത്തില്  രവണസം.   അതന്

ഇനദന്  യൂണത്തിയന്  മുസശസം  ലേശഗന്  ആടണങ്കത്തിലുസം  സത്തി.പത്തി.ടഎ.  ആടണങ്കത്തിലുസം

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) ആടണങ്കത്തിലുസം രവണസം. എനഭണന് ചത്തിരേത്തി വരുന്നുരണഭ? ഞഭന്
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പറയുനതന്  ആ  രൂപതത്തിലുള്ള  ഒരു  ജശവത്തിതതത്തിരലേയന്  വരേണസം.  അനദടന്റെ

രപഭകറത്തില്  കേയത്തിടടകേഭണന്  ടപഭതുജനരസവനസം  നടെതഭടമേനന്  ആടരേങ്കത്തിലുസം

വത്തിചഭരേത്തിക്കുന്നുടണങ്കത്തില്  അതന്  ടതറഭണന്.  ഇതന്  ആരരേഭടെഭണന്

പറഞടകേഭടുരകണതന്....   മുപ്പെതത്തിഎണ്ണഭയത്തിരേസം  രകേഭരളജന്  വത്തിദദഭര്ത്ഥത്തികേടള

പഠത്തിപ്പെത്തിചയഭളഭണന്  അരുണന്  മേഭഷന്.   അതന്  നത്തിങ്ങള്  പറയണ.   അതത്തില്

ഇരപ്പെഭഴസം നഭലേന് എസം.പത്തി. മേഭരുണന്.  അസസംബത്തിയത്തില്  ശശ. ടകേ. ഡത്തി. പ്രരസനന്

ഭഭഗദതത്തിനന് രേകടപ്പെട.  ഞഭന് വനരപ്പെഭരഴെയ്ക്കുസം അരദഹസം രപഭയത്തി.  അടതഭന്നുസം

എടന്റെ  വദക്തത്തിപരേമേഭയ  പ്രശ്നങ്ങളല്ല.   നമടളഭടകതടന  ഒനന്  കുളത്തിചന്

സസംശുദ്ധത്തിരയഭടുകൂടെത്തി  മുനത്തില്  വരരേണ  ഒരേവസരേമേഭണത്തിതന്,  ഇടതഭരു

പുണദരകത്രമേഭണരല്ലഭ.  എടനന്നുസം  വരേഭസം,  വശണ്ടുസം  വരേഭസം,  വശണ്ടുസം

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെടുസം,  അനന്  പറയഭസം  എടനഭടക  പറഞ്ഞന്

മേഭറത്തിവയ്ക്കുനതത്തിനപ്പുറസം  പറയഭനുള്ളടതഭടകതടന  അതഭതന്  സനര്ഭങ്ങളത്തില്

പറഞ്ഞന്  രപഭകുകേയഭണന്  രവണതന്.  ഒരു  കേഭരേദസം  പറഞ്ഞത്തിടഭണന്  ഞഭന്

തുടെങ്ങത്തിയതന്,  ഇക്കൗ  തലേടതറത്തിച  ആശയങ്ങള്  കുറടചഭടക  മേസത്തിഷതത്തില്

രപറഭന്  കേഴെത്തിവുള്ളവര്  മേഭത്രസം  കേടെന്നുവരരേണ  ഒരു  രവദത്തിയഭണത്തിതന്.
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നഭരടെഭടുരമ്പഭള്  അതത്തിടന്റെ  നടുവത്തില്ക്കൂടെത്തി  ഓടെഭന്  നമളഭരുസം  പരേത്തിശമേത്തികണ.

ഇരങ്ങഭടന്  പുഴെ  ഒഴകുരമ്പഭള്  അതത്തിരനഭടടെഭപ്പെസം  ഒഴകേഭനുസം  നമളഭരുസം

പരേത്തിശമേത്തികണ.   നഭരടെഭടുരമ്പഭള്  അരങ്ങഭടന്  തത്തിരേത്തിഞനത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്

എരങ്ങഭടഭണന്  രപഭകുനടതനന്  രചഭദത്തിക്കുകേ.   പുഴെ  ഒഴകുരമ്പഭള്  പുഴെരയഭടെന്...

പത്തിടന  പുഴെ  ഒഴകുന  വഴെത്തിടയഭന്നുസം  പറയുനത്തില്ല.   പുഴെ  ഒഴകുരമ്പഭള്  രനടരേ

എതത്തിര്തന്  ഒഴകുകേ.  ആ  രൂപതത്തില്  കേത്തിടഭവുന  മേര്ദനങ്ങള്   മുഴവന്

ഏറവഭങ്ങത്തിടകഭണ്ടുരപഭലുസം  മേഭര്കത്തിസസം  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി

തടെവറയുടടെ  ഇരുടത്തില്  ഒരുപഭടെന്  നഭള്  കേത്തിടെന  ഒരു  മേനുഷദനഭണന്,  ഒരു

വദക്തത്തിയഭണന്,  ഒരു  രകേഭരമ്രേഡഭണന്,  ഒരു  സഖഭവഭണന്,  സഖഭവന്  പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയന്.  അതു വഭയത്തിച്ചുരനഭകത്തിയഭല് മേതത്തി.   ഇരത അസസംബത്തി ഹഭളത്തിലേഭണന്

കേകയസം  കേദഭമ്പത്തില്  നത്തിന്നുസം  സഖഭവന്  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയടന  വത്തിടരപ്പെഭള്

അവശനഭയത്തി തല്ലുടകേഭണന്,  അടെത്തിടകേഭണന്,  എടല്ലഭടക ഒടെത്തിഞവന സമേയതന്

ഇരേത്തികഭന് പറഞ,  കേയറത്തി ഇരുന്നു.  പത്തിനശടെന്  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന് നമുടകഭന്നുസം

വലേത്തിയ വത്തിവരേമേത്തില്ല.   പടക,  അവത്തിടടെ  ഇരുന്നുടകേഭണന്  എല്ലഭസം  എഴതുനതത്തിനന്

രനതൃതസ്വസം  ടകേഭടുതത്തിരുന  നത്തിയമേസഭഭ  ടസക്രടറത്തിയഭയത്തിരുന
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രഡഭ.  ആര്.  പ്രസനന്  എഴതത്തി,  നത്തിയമേസഭയത്തില്  നത്തിശബനഭയത്തി...

ശബമുണഭകഭന്  പറത്തില്ലരല്ലഭ.  അരദഹതത്തിടന്റെ  പുസകേമുണന്,

വഭയത്തിച്ചുരനഭക്കുനതന്  നനഭയത്തിരേത്തിക്കുസം.  കൂടുതല്  ഒന്നുസം  പറയുനത്തില്ല.  ഞഭന്

തുടെങ്ങത്തിയതന്  തലേടതറത്തിച  ആശയങ്ങളത്തില്ക്കൂടെത്തിയഭണന്.   ഒടസം  തലേടതറത്തിച

ആശയങ്ങളത്തില്ലഭത  ഒരേവസ്ഥയത്തില്  ശശ.  എസന്.  ശര്മ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

പ്രരമേയടത  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി.....അതന്  പറഞ്ഞരപ്പെഭള്  എനത്തികന്  ഓര്മ  വനതന്

ഞഭന് ഒരു സത്തിനത്തിമേ പത്തിടെത്തിചതുടകേഭണഭണന് ഇരപ്പെഭള് ഇവത്തിടടെ വനത്തിരേത്തിക്കുനതന്,

വടെക്കുരനഭകത്തി യനസം.  പതത്തിമൂനന് ലേകസം രൂപ രപഭയത്തി ഇരപ്പെഭള് രവടറഭന്നുസം

ടചയഭനത്തില്ല.   ശശ.  എസം.  മുരകേഷന്  ഇവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുന്നുണരല്ലഭ.   മുരകേഷന്

മേഭത്രമേല്ലരല്ലഭ,  മുരകേഷത്തിരനകഭള്  മുന്പന്  അരദഹതത്തിടന്റെ  അച്ഛന്  ഒ.  മേഭധവന്

എത്രരയഭ  ടചറുപ്പെതത്തിരലേ  അഭത്തിനയത്തിക്കുനതന്  കേണവനഭണന്  ഞഭന്.

അതുരപഭടലേതടന  ശശ.  എസം.  മുരകേഷത്തിടന്റെ  സരഹഭദരേത്തി  ശശമേതത്തി  സനദ

അഭത്തിനയത്തിക്കുനതന് കേണവനഭണന് ഞഭന്.  ടകേ.പത്തി.എ.സത്തി. യുടടെ 'നത്തിങ്ങള് എടന

കേമക്യൂണത്തിസഭകത്തി' ഇരപ്പെഭള് ഒന്നു കേഭണുനതന് നല്ലതഭണന്.  അതുരപഭടലേ തടന

രതഭപ്പെത്തില്  ഭഭസത്തിയുടടെ  'ശരേശയ',  ആര്ദസം  പദ്ധതത്തിയത്തിടലേ  വത്തിഷയമേഭണന്
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അതത്തിലുള്ളതന്. രഡഭകറഭയത്തി ടകേ. പത്തി. ഉമറഭണന് അഭത്തിനയത്തിചത്തിരുനതന്. അതത്തിടലേ

പ്രധഭനടപ്പെട കേഥഭപഭത്രമേഭയ ടകേ.പത്തി.എ.സത്തി. സുരലേഭചന രഡഭകറഭയ ടകേ. പത്തി.

ഉമറത്തിരനഭടെന്  രചഭദത്തിക്കുകേയഭണന്  'രഡഭകര്,  രരേഭഗസം  ഒരു  കുറമേഭരണഭ'  എനന്.

രരേഭഗസം  ഒരു  കുറമേല്ല  എനന്  സ്ഥഭപത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  നമ്മുടടെ  സര്കഭര്

ആവത്തിഷരേത്തിചത്തിടള്ള  ആര്ദസം  പദ്ധതത്തിയുടടെ  വത്തിജയതത്തിനുരവണത്തി  എല്ലഭവരുസം

മുനത്തിടത്തിറങ്ങത്തി  പ്രവര്തത്തികണടമേനന്  വത്തിനയപൂര്വസം  അഭദര്ത്ഥത്തിച്ചുടകേഭണന്  ഇക്കൗ

പ്രരമേയടത അനുകൂലേത്തിച്ചുടകേഭണന് ഞഭന് അവസഭനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    ടകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖഭദര്:  സര്,  ഗവര്ണറുടടെ  നയപ്രഖദഭപന

പ്രസസംഗതത്തിനുള്ള  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞഭന്  എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്.

സഭധഭരേണഗതത്തിയത്തില്  ഗവര്ണര്മേഭര്  നയപ്രഖദഭപന  പ്രസസംഗസം  നടെത്തുനതന്

മേഭതഭപത്തിതഭകളുടടെ  നത്തിര്ബനതത്തിനുവഴെങ്ങത്തി  ഇഷമേത്തില്ലഭത  ടപണ്ണത്തിടനരയഭ

പുരുഷടനരയഭ  കേലേദഭണസം  കേഴെത്തിക്കുന  ഒരേഭളത്തിടന്റെ  സസ്വഭഭവരതഭടുകൂടെത്തിയഭണന്.

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ നത്തിലേപഭടുകേരളഭടെന് രയഭജത്തിപ്പുണഭയഭലുസം ഇടല്ലങ്കത്തിലുസം അടതല്ലഭസം

വഭയത്തിചന്  തശര്ക്കുകേ  എനതന്  ഗവര്ണര്മേഭരുടടെ  ചുമേതലേയഭണന്,  അതുടകേഭണന്

വഭയത്തിചന്  തശര്തതഭണന്.   അതുസസംബനത്തിചന്  ഇവത്തിടടെ  നടെന  ചര്ചകേളത്തില്
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വഭസവതത്തില് നയപ്രഖദഭപനസം എന്നുപറഞ്ഞഭല് ഭഭവത്തിയത്തില് വരേഭന് രപഭകുന,

ഇനത്തിയുള്ള കേഭലേഘടങ്ങളത്തില് ഗവണ്ടമേന്റെന് ഇക്കൗ വര്ഷസം സസ്വശകേരേത്തികഭന് രപഭകുന

നയനത്തിലേപഭടുകേടളയഭണന്  വദക്തമേഭരകണതന്.   ഇക്കൗ നയപ്രഖദഭപന പ്രസസംഗസം

പ്രധഭനമേഭയുസം  ഒരു  പ്രവര്തന  റത്തിരപ്പെഭര്ടഭണന്.   ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ

പ്രവര്തന റത്തിരപ്പെഭര്ടസം അതുരപഭടലേ ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കുരറ  വത്തിഫലേമേഭയ

പ്രഖദഭപനങ്ങളുസം  ഉള്ടകഭള്ളുനതഭണന്  ഇക്കൗ  നയപ്രഖദഭപനസം.   ഇവത്തിടടെ

വത്തികേസന രനടങ്ങടളക്കുറത്തിചന് പലേ കേഭരേദങ്ങളുസം പറയുന്നുണന്. സമേയപരേത്തിമേത്തിതത്തിമൂലേസം

ഞഭന്  അവയത്തിരലേയ്ടകഭന്നുസം  പ്രരവശത്തിക്കുനത്തില്ല.  വത്തികേസന  രനടങ്ങളത്തില്

പഭലേങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുസം  രമേല്പ്പെഭലേങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുസം  ടമേരട്രഭടയക്കുറത്തിച്ചുടമേഭടക

പറയുന്നുണന്.   നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥഭനതന്  കേഭണടപ്പെടുന  രമേല്പ്പെഭലേങ്ങളുസം

ടമേരട്രഭയുടമേഭടക  എത്രരയഭ  വര്ഷങ്ങള്കന്  മുമ്പന്  രലേഭകേതത്തിടന്റെ  പലേ

ഭഭഗങ്ങളത്തിലുസം  ഇനദയത്തിടലേ  ഇതരേ  സസംസ്ഥഭനങ്ങളത്തിലുസം  ഉണഭയത്തിടള്ളതഭണന്.

പഭലേകഭടെന്  നത്തിന്നുസം  രകേഭയമ്പത്തൂര്  വടരേ  രപഭയഭല്  കേഭണഭസം  ഒനഭസംതരേസം

രമേല്പ്പെഭലേങ്ങള്.  ടചടടന,  ബഭസംഗ്ലൂര്  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില്  കേഭണുന

രമേല്പ്പെഭലേങ്ങള്  ടെത്തികറന്  എടുതന്  കേഭരണണവയഭണന്.    1975  ടസപ്റസംബര്
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മേഭസതത്തില്  ഞഭന്  രമേഭരസഭ  നഗരേതത്തിടലേ  ടമേരട്രഭയത്തില്  സഞരേത്തിചത്തിടണന്.

എനത്തികന് മുമ്പുരപഭയ ആളുകേളുസം സഞരേത്തിചത്തിടണന്. കേഭരേണസം, അതത്തിനുമുമ്പന് അവത്തിടടെ

ടമേരട്രഭ  പണത്തിതത്തിടണന്,   നഭല്പതത്തിയഞന്  വര്ഷങ്ങള്കന്  മുമ്പഭണതന്.

വഭസവതത്തില്  നമുടകഭരു  ടമേരട്രഭ  ഇരപ്പെഭഴെഭണുണഭയതന്.   1976-ഓടുകൂടെത്തി

ഉടടക്രന്  എന്നുപറയുന  രേഭഷതത്തിലുസം  യൂരറഭപദന്  രേഭജദങ്ങളത്തിലുസം

അരമേരേത്തികയത്തിലുസം വഭഷത്തിസംഗ്ടെണത്തിലുസം അങ്ങടന പലേ രേഭഷങ്ങളത്തിലുമുണഭയത്തിരുന്നു.

ആ  രമേല്പ്പെഭലേങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുള്ള  പ്രഖദഭപനസംടകേഭണ്ടുസം  വത്തികേസന  രനടങ്ങളഭയത്തി

ചത്തിലേതത്തിടന  അതത്തിശരയഭക്തത്തിപരേമേഭയത്തി  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതുടകേഭണ്ടുസം  ഒരു  തുടെര്

ഭരേണസം സസ്വപസം കേഭണഭന് ഇക്കൗ സര്കഭരേത്തിനന് സഭധത്തിക്കുടമേനന് ഞഭന് കേരുതുനത്തില്ല.

തരദശ സസ്വയസംഭരേണ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലുണഭയ മുന്ടടകേ അങ്ങടന ഒരു മുന്ടടകേ

ആടണങ്കത്തില് അതന് എടുതന് കേഭണത്തിച്ചുസം രകേരേള രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിടന്റെ ഒരു ടചറത്തിയ

വത്തിഭഭഗസം  അപ്പുറസംവനതുടകേഭണ്ടുസം  ഒരു  മേഹഭസസംഭവവുസം  ഒരു  തുടെര്  ഭരേണവുസം

സസ്വപസം കേഭണഭന് കേഴെത്തിയുടമേനതന്  പര്വതശകേരേത്തിച്ചുള്ള ഒരു കേഭഴ്ചപ്പെഭടെഭണന്,  അതന്

വസ്തുനത്തിഷ യഭഥഭര്ത്ഥദമേഭടണനന്  ഞഭന്  കേരുതുനത്തില്ല.   രകേരേള  രകേഭണ്ഗ്രസന്

അതത്തിടന്റെ പൂര്വകേഭലേ രനതഭകന്മേഭര് ഒരു ശക്തമേഭയ പഭര്ടത്തിയഭയത്തിരുന രനരേതന്
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സങ്കശര്തനതത്തിടന്റെ ഒനഭസം അദ്ധദഭയതത്തില് പറയുനതുരപഭടലേ ആറരേത്തികേതന്

നടത്തിരേത്തിക്കുനതുസം  തകസമേയതന്  ഫലേസം  കേഭയ്ക്കുനതുസം  ഇലേകേള്

ടപഭഴെത്തിഞരപഭകേഭതതുമേഭയ  വൃകങ്ങടളരപ്പെഭടലേ  രകേരേള  രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിടന

വളര്തത്തിയത്തിരുന്നു.   ഇനന്  ആ  അവസ്ഥടയഭടക  മേഭറത്തി  അടതല്ലഭസം  മേറനന്

ടചറത്തിടയഭരു  വത്തിഭഭഗസം  അപ്പുറരതയന്  രപഭയത്തി  എനതുടകേഭണന്  വലേത്തിടയഭരു

മേഭറമുണഭയത്തിടടണനന്  വത്തിലേയത്തിരുത്തുനതന്  അപകേസ്വമേഭയ ഒരു  നത്തിലേപഭടെഭണന്.

മേടറഭരു  പ്രധഭനടപ്പെട  രേഭഷശയ  പ്രശ്നടമേനന്  പറയുനതന്  രകേഭണ്ഗ്രസന്  മുക്ത

ഭഭരേതടമേനഭണന്.  ഭഭരേതശയ  ജനതഭ  പഭര്ടത്തിയുടടെ  രദശശയ  തലേതത്തിലുള്ള

മുദഭവഭകേദസം വളടരേ ശദ്ധത്തികടപ്പെരടെണ ഒനഭണന്.   രകേഭണ്ഗ്രസന് മുക്ത ഭഭരേതസം

എന്നുപറയുന്നു,  കേമക്യൂണത്തിസന്  മുക്ത  ഭഭരേതസം  എന്നുപറയുനത്തില്ല.   ഇടെതന്  മുക്ത

ഭഭരേതടമേനന്  പറയുനത്തില്ല  കേഭരേണടമേനഭണന്?  അതന്  അത്രരയടറ

അവഗണത്തികടപ്പെടെഭവുന  ഒനഭടണന്നുസം  അതത്തിടനതത്തിരേഭയത്തി  ഒരു  വലേത്തിയ

നടെപടെത്തിക്രമേതത്തിടന്റെ  ആവശദമേത്തിടല്ലന്നുസം  ഭഭരേതശയ  ജനതഭ  പഭര്ടത്തി

മേനസ്സത്തിലേഭകത്തിയതുടകേഭണന്  അവര്  രകേഭണ്ഗ്രസന്  മുക്ത  ഭഭരേതസം

എന്നുപറയുകേയഭണന്.    രകേഭണ്ഗ്രസന്  മുക്ത ഭഭരേതസം  എന മുദഭവഭകേദസം  അവര്
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മുരനഭടവയ്ക്കുനതുരപഭടലേതടനയഭണന് രകേഭണ്ഗ്രസന് മുക്ത രകേരേളസം എനന് ഇവത്തിടടെ

ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി മുരനഭടവയ്ക്കുനതന്,  അടല്ലങ്കത്തില് യു.ഡത്തി.എഫന്.

മുക്ത രകേരേളസം.  ഇക്കൗ രേണന് പ്രവൃതത്തിയുസം ഒരുരപഭടലേയഭണന്.  രകേഭണ്ഗ്രസന് മുക്ത

ഭഭരേതസം  രപഭടലേയുള്ള  ഒരു  മുദഭവഭകേദസം  ജനസസംഘവുസം  ഭഭരേതശയ  ജനതഭ

പഭര്ടത്തിയുസം  പൂര്വകേഭലേ  ഇനദയത്തിടലേ  രേഭഷശയ  കേകത്തികേളുസം  മുരനഭടവചരപ്പെഭള്

അതത്തിടന  സഹഭയത്തിചവര്  തടനയഭണന്  ഇടെതുപക  പ്രസ്ഥഭനങ്ങള്.

തല്ഫലേമേഭയത്തി  ഭഭരേതശയ ജനതഭ പഭര്ടത്തി  അധത്തികേഭരേതത്തില്വന്നു.  ഞഭന് ഒരു

വലേത്തിയ ആളഭയതുടകേഭണന് പറയുകേയല്ല.  1992  രമേയന് മേഭസസം  1-നന് കുറത്തിപ്പുറതന്

രചര്ന  മുസശസം  ലേശഗത്തിടന്റെ   സരമളനതത്തില്  ഫഭസത്തിസതത്തിടനതത്തിടരേ

ജനശക്തത്തിടയന ഒരു പ്രരമേയസം ഞഭന് എഴതത്തി തയഭറഭകത്തി അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിരുന്നു.

അതന്  അചടെത്തികടപ്പെടതഭണന്,  ഇരപ്പെഭഴസം  കേത്തിടഭവുനതഭണന്.   അനടത

അവസ്ഥയത്തില് രേഭജദസം മുരനഭടരപഭകുകേയഭടണങ്കത്തില് ഭഭരേതശയ ജനതഭ പഭര്ടത്തി

ഇനദയത്തില് അധത്തികേഭരേതത്തില് വരുടമേനന്  ഇതുപതത്തിടയടന്  വര്ഷങ്ങള്കന്  മുമ്പന്

അതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിടടള്ളഭരേഭളഭണന്  ഞഭന്.   അനന്  ആരുമേതന്  വത്തിശസ്വസത്തിചത്തില്ല.

ഫഭസത്തിസസം  എന  വഭക്കുരപഭലുസം  നമ്മുടടെ  കൂടതത്തില്  ധഭരേഭളമേഭയത്തി  പറയുന
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സസ്വഭഭവമുണഭയത്തിരുനത്തില്ല.  അതുരപഭടലേ  സസംഭവത്തിച്ചു.  രകേഭണ്ഗ്രസന്

രതഭല്ക്കുടമേന്നുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വരുടമേന്നുസം  നമള്

വത്തിചഭരേത്തിചത്തിടത്തില്ല.   അതുരപഭടലേ  രകേരേളതത്തില്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  തകേര്ന്നു

കേഭണണടമേനതത്തിനഭണന് ടപഭതുടവ ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തി പ്രഭമുഖദസം

നല്കുനതന്,  അടതഭരു  ഭയഭനകേമേഭയ  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിരശഷതത്തിരലേയന്  കേഭരേദങ്ങള്

ടകേഭണ്ടുരപഭകുടമേനഭണന് ഞഭന് കേരുതുനതന്.  ഇവത്തിടടെ രകേരേളതത്തിടന്റെ രേഭഷശയ

സഭമൂഹത്തികേ  ഘടെനയുടടെ  ആഴെങ്ങളത്തില്  വന്രതഭതത്തിലുള്ള  വര്ഗശയ  ദ്രുവശകേരേണസം

നടെന്നുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.   ഇതന്  രകേള്ക്കുന  എല്ലഭവരുടടെയുസം  മേനസ്സത്തില്

അനവധത്തി  ഉദഭഹരേണങ്ങള്  അവര്ടകടുതന്  പറയഭന്  ഓര്മേയത്തിലുണഭകുസം.

പടക  അവ  ഓരരേഭന്നുസം  ഞഭന്  എടുത്തുപറയുനത്തില്ല.   നക്യൂനപകങ്ങടള

ഭത്തിനത്തിപ്പെത്തികഭന്  ശമേത്തിക്കുന്നു,  ഭൂരേത്തിപക  സമുദഭയതത്തിടലേ  ഒരു  വത്തിഭഭഗടത

ആചഭരേഭനുഷഭനങ്ങള്  ശബരേത്തിമേലേരപഭലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പറഞ്ഞന്

പ്രരകേഭപത്തിതരേഭക്കുന്നു.  അതത്തിടന്റെടയല്ലഭസം ഫലേമേഭയത്തിടന്  ഇനടത രവഗതയത്തിലുസം

സസ്വഭഭവതത്തിലുസം കേഭരേദങ്ങള് മുരനഭടരപഭയഭല് ഇടെതുമുനണത്തിക്കുസം യു.ഡത്തി.എഫന്.-

നുസം  ഇനത്തി  പങ്കുവയഭന്  രേണന്  അവസരേങ്ങള്കൂടെത്തി  മേഭത്രരമേ
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ലേഭത്തിക്കുകേയുള്ളുടവനതഭണന്  എടന്റെ വദക്തത്തിപരേമേഭയ അഭത്തിപ്രഭയസം.   ഇതന്  മുസശസം

ലേശഗത്തിടന്റെ  അഭത്തിപ്രഭയമേല്ല,  യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  അഭത്തിപ്രഭയമേല്ല.   അങ്ങടന

സസംഭവത്തിചഭല് അതത്തില് അത്ഭുതടപ്പെടെഭനത്തില്ല.  പതന് വര്ഷസംകൂടെത്തി എല്.ഡത്തി.എഫസം

യു.ഡത്തി.എഫസം  മേഭറത്തി  മേഭറത്തി  രകേരേളസം  ഭരേത്തിച്ചുടവനന്  വരേഭസം.  അതുകേഴെത്തിഞ്ഞഭല്

പതത്തിനഞഭമേടത വര്ഷമേഭകുരമ്പഭള് നമുകന് ഒനന് കൂടുകേയരല്ല എന്നുസം രചഭദത്തിചന്

യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ടതരേഞ്ഞന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  വരുസം.   ബസംഗഭളത്തില്  നടെകഭന്

രപഭകുന അരത സഭഹചരേദസം രകേരേളതത്തില് സസംജഭതമേഭകുടമേനന് വത്തിശസ്വസത്തികഭന്

ഇഷടപ്പെടുന ഒരേഭളഭണന് ഞഭന്.  അതന്  ശരേത്തിയഭയ ഒരു കേഭരേദമേഭയതുടകേഭണല്ല,

അങ്ങടന സസംഭവത്തിചഭല് അത്ഭുതടപ്പെടെഭനുമേത്തില്ല.  പതത്തിനഞന് വര്ഷസം കേഴെത്തിയുരമ്പഭള്

രകേരേളതത്തിടന്റെ  വഭതത്തിലേത്തില്,  അധത്തികേഭരേതത്തിടന്റെ  വഭതത്തിലേത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

മുടത്തിവത്തിളത്തിക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞഭല്  ഇരപ്പെഭടഴെഭന്നുസം  ആരുസം  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുകേയത്തില്ല.

നത്തിങ്ങളഭരുസം  വത്തിശസ്വഭസത്തികണടമേനന്  എനത്തികന്  യഭടതഭരു  നത്തിര്ബനവുമേത്തില്ല.

ഞഭന്  എടന്റെ  അഭത്തിപ്രഭയസം  പറഞടവന്നുമേഭത്രസം.   അതന്  എടന്റെ  തത്തികേച്ചുസം

വദക്തത്തിപരേമേഭയ  നത്തിഗമേനമേഭണന്.   അങ്ങടന  സസംഭവത്തിചഭല്  അതത്തിടന്റെ  നഷസം

അനുഭവത്തിക്കുനതന്  മേരതതരേ  ശക്തത്തികേള്കഭണന്.   ഇടെതുപകവുസം  യു.ഡത്തി.എഫന്.-
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ടമേഭടക മേരതതരേ ശക്തത്തികേളഭണന്.  അതുടകേഭണന് ഇനന് ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദ

മുനണത്തിയുടടെ  പ്രയഭണതത്തില്,  നയപരേത്തിപഭടെത്തികേളത്തില്,  നത്തിലേപഭടുകേളത്തില്  വളടരേ

മേഭറസം വരുത്തുകേയുസം ഒനഭമേടത മുഖദ ശത്രുവഭയത്തി ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ കേഭണുകേയുസം

ടചരയണതന് ആവശദമേഭണന്.  നത്തിര്ഭഭഗദവശഭല് അങ്ങടനടയഭന്നുമേല്ല.   ഇവത്തിടടെ

രലേഭകലേഭയത്തി ഭഭരേതശയ ജനതഭ പഭര്ടത്തിയുമേഭരയഭ ആര്.എസന്.എസുമേഭരയഭ ഒടക

ടഎകേദമുണഭകുനതത്തിടനക്കുറത്തിചന്,  അവത്തിടടെ  ഇവത്തിടടെടയഭടക  ഒഭരരേഭ

പഞഭയത്തുവനതത്തിടനക്കുറത്തിടചഭന്നുമേല്ല ഞഭന് പറയുനതന്.   രലേഭകലേഭയത്തിടള്ള

ടഎകേദസം ഇല്ല,  രദശശയ തലേതത്തിലേഭണന് ടഎകേദസം.  അതത്തിടന്റെ രേഹസദങ്ങടളഭന്നുസം

നമുകന്  അറത്തിഞകൂടെഭ രദശശയ തലേതത്തിടലേഭരു സസംഖദമുണന്.   ഒരു ധഭരേണയുസം

പരേസ്പരേ  മേനസ്സത്തിലേഭകലുമുണന്.   ബനടപ്പെടവര്  അതത്തിടന്റെ  ചത്തിലേ  പ്രതത്തിഫലേസം

പറന്നുണന്.   അതന്  എനഭണന്,  ഏതഭണന്  എടനഭന്നുസം  ഞഭന്

വത്തിശദശകേരേത്തിക്കുനത്തില്ല.   അടതഭരു  ആപത്കേരേമേഭയ  പ്രവണതയഭണന്.  ഇരപ്പെഭള്

ലേഭവ  ന് ലേത്തിന് രകേസന് തടന നശടത്തി ജൂണ് മേഭസതത്തിരലേയന് വചത്തിടടണനന് ഇനടത

രബ്രേകത്തിസംഗന് നക്യൂസഭയത്തി വന്നുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന്നുണന്.  ഞഭന് പറയുനതന് ഇങ്ങടന

പലേപലേ  സസംഗതത്തികേളുസം  നടെക്കുന്നുണന്,  അതന്  നമള്  ആരലേഭചത്തിക്കുനതന്
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നല്ലതഭണന്.  ഭഭരേതശയ ജനതഭ പഭര്ടത്തി ഇനന് വളടരേ ടചറത്തിടയഭരു പഭര്ടത്തിയഭണന്,

കേഭരേദമേഭയത്തിടടഭന്നുമേത്തില്ല. പഞഭയതത്തില്തടന 1500 ടമേമ്പര്മേഭടരേയുളടവനതന്

സതദമേഭണന്.  28  വര്ഷസം  മുമ്പന്  ഞങ്ങള്  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറയുരമ്പഭള്  രേണന്

സശരറയുണഭയത്തിരുന്നുള്ളു.  ഇങ്ങടന വരുടമേടനഭന്നുസം ആരുസം വത്തിചഭരേത്തിചത്തിരുനത്തില്ല.

മേരതതരേ  ശക്തത്തികേള്കന്  ഏറവുസം  ആപത്കേരേമേഭയ  ഒരു  സഭഹചരേദസം  രേഭഷശയ

ചക്രവഭളതത്തില്  ഉദയസം  ടചയ്തത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   അതത്തിടന  നഭസം  കേണത്തിടല്ലനന്

ഭഭവത്തിക്കുനതുസം നമള്  തമത്തില്  കേതത്തി  മൂര്ച  കൂടനതുസം  ആപത്കേരേമേഭയ  ഒരു

വത്തിധഭനതത്തിരലേയന്  ഇനദരയഭടടെഭപ്പെസം  രകേരേളടതയുസം  ടകേഭണ്ടുരപഭകുടമേനന്

തഭകശതന് നല്കേഭന് ഞഭന് ഇക്കൗ അവസരേസം ഉപരയഭഗടപ്പെടുത്തുകേയഭണന്.  ഇതന്

ആരുസം വത്തിശസ്വസത്തിചത്തിടല്ലങ്കത്തിലുസം  രരേഖകേളത്തില് കേത്തിടെകടടടയനന്  മേഭത്രമേഭണന്  ഞഭന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുനതന്. 

ഇവത്തിടടെ കേത്തിറന് ടകേഭടുതതുടകേഭരണഭ അടല്ലങ്കത്തില് ടപന്ഷനത്തില്  നൂറന് രൂപ

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതുടകേഭരണഭ  ഒരു  തുടെര്ഭരേണസം  വരുടമേനന്  ഞഭന്  കേരുതുനത്തില്ല.

രനരേടത  പലേരുസം  പറഞ്ഞതുരപഭടലേ,  കേത്തിറന്  എന്നുപറയുനതന്  ടചറത്തിയ

കേഭരേദമേഭണന്  എനഭല്  സഭധഭരേണകഭടരേ  സസംബനത്തിചന്  അടതഭരു  വലേത്തിയ
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കേഭരേദമേഭണന്.    ധഭരേഭളസം  വലേത്തിയ അഴെത്തിമേതത്തി  ആരരേഭപണങ്ങളുസം ആരകപങ്ങളുസം

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഇതുവടരേ  ഉണഭയത്തിടത്തില്ലഭതവത്തിധസം  ദുര്ബലേമേഭയ

അടല്ലങ്കത്തില്  രമേഭശമേഭയ  പ്രതത്തിഛഭയ  സൃഷത്തിടചഭരു  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഇവത്തിടടെ

നത്തിലേനത്തില്ക്കുരമ്പഭള് അതത്തിടന കേത്തിറടകേഭണന് രനരേത്തിടെഭടമേനന് കേരുതുനതന് വലേത്തിയ

ബലേഹശനതയഭണന്.   ഇവത്തിടടെ  ഒരു  രേസത്തികേന്  പറഞ്ഞതുരപഭടലേ,  ഇവത്തിടടെ

വത്തിതരേണസം ടചയ്ത രേഭഷശയ കേത്തിറത്തില്,  മേരറ കേത്തിറത്തില്  അഞ്ഞൂറന്  രൂപയത്തില് തഭടഴെ

വത്തിലേയുളള എടന് സഭധനങ്ങളഭണന് ഉണഭയത്തിരുനടതനന് എല്ലഭവര്ക്കുസം അറത്തിയഭസം.

ഇവത്തിടെടത രേഭഷശയ കേത്തിറത്തില് ഉണഭയത്തിരുനതന് ഒരു കേത്തിരലേഭ അഴെത്തിമേതത്തി,  രലേശസം

വര്ഗശയത ടതഭലേത്തി കേളയഭതതന്  അഞ്ഞൂറന് ഗ്രഭസം,  രേഭഷശയ ടകേഭലേപഭതകേങ്ങളുസം

അക്രമേങ്ങളുസം  അഞ്ഞൂറന്  ഗ്രഭസം,  സസ്വജനപകപഭതസം  ഇരുനൂറത്തിയമ്പതന്  ഗ്രഭസം,

അതുരപഭടലേയുളള  ചത്തിലേ  സഭധനങ്ങളുളള  ഒരു  കേത്തിറഭണന്  രേഭഷശയ  രേസംഗതന്

കേഭണടപ്പെടുന  കേത്തിറന്.  അതുടകേഭടണഭന്നുസം  വത്തിജയത്തിച്ചുവരുടമേനന്  രതഭന്നുനത്തില്ല.

ടമേനത്തിഞ്ഞഭനടത മേലേയഭള  മേരനഭരേമേ  പത്രതത്തിടലേ  വഭര്ത  കേണരപ്പെഭള്

എനത്തികന്  ചത്തിരേത്തി  വന്നു.  ടപരേത്തിയ  ടകേഭലേരകസത്തില്  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.  അരനസ്വഷണസം

വനരപ്പെഭള്  ആ  ടകേഭലേരകസന്  പ്രതത്തികേള്കന്  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.കഭരേഭയത്തിടളള
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ഓഫശസര്മേഭരുടടെ ...... 

 മേത്തി  .    സ്പശകര്:   ശശ.  എ.  എന്.  ഷസംസശര്...  അരദഹസം  പറഞ്ഞന്

അവസഭനത്തിപ്പെത്തികടട. 

 ശശ  .    ടകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖഭദര്: സര്, ശശ. എ. എന്. ഷസംസശറത്തിരനഭടുസം മേറസം

ഞഭന് പറഞ്ഞത്തിടണന് ആവശദമുളള സമേയതന് എടന പ്രരകേഭപത്തിപ്പെത്തികരുടതനന്.

ടപരേത്തിയ  ടകേഭലേരകസത്തില്  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.  അരനസ്വഷണസം  വനരപ്പെഭള്  ആ

പ്രതത്തികേള്കന്  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.  ഓഫശസര്മേഭരുടടെ   രചഭദദസം  ടചയലേത്തിടന

രനരേത്തിടെഭന്രവണത്തി പഭര്ടത്തി അഭത്തിഭഭഷകേ സസംഘടെനയുടടെ  രയഭഗസം രചര്നന് മൂനന്

പ്രഗല്ഭന്മേഭടരേ  ഏര്ടപ്പെടുതത്തി  കഭസന്  തുടെങ്ങത്തി.   മുന്കേഭലേങ്ങളത്തില്  കേമക്യൂണത്തിസന്

പഭര്ടത്തിയത്തില്  ടടവരുദ്ധദഭധത്തിഷത്തിത  ഭക്കൗതത്തികേവഭദവുസം  ചരേത്തിത്രപരേമേഭയ

ഭക്കൗതത്തികേവഭദവുസം മേഭര്കത്തിയന് സഭമ്പതത്തികേ ശഭസവുടമേഭടകയഭണന് പഭര്ടത്തി കഭസന്

നടെതത്തിയത്തിരുനതന്.   ഇരപ്പെഭഴെഭടണങ്കത്തില് ഇ.ഡത്തി.,  എന്.ടഎ.എ.,  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.,

വത്തിജത്തിലേന്സന്,  കേസസംസന്  തുടെങ്ങത്തിയ  ഓഫശസര്മേഭടരേ  ശഭസശയമേഭയത്തി  എങ്ങടന

രനരേത്തിടെഭടമേനന്  ഒരേഭഴ്ച  നശണ്ടുനത്തില്ക്കുന  രകേഭഴ്സുകേള്  പഭര്ടത്തി  പ്രവര്തകേര്കന്

നല്കുന   നത്തിര്ഭഭഗദകേരേമേഭയ  സഭഹചരേദമേഭണുളളതന്.   ഇതന്
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പഭര്ടത്തികഭര്കല്ലഭടത പുറത്തുളളവര്ക്കുസം രവണടമേങ്കത്തില് മൂനന് മേഭസടത  ഒരു

ഡത്തിരപ്ലെെഭമേ  രകേഭഴഭയത്തി  നടെതഭസം.   അതത്തിടനഭരു  അവസരേമുണന്.   ഇടതല്ലഭസം

രനഭക്കുരമ്പഭള്  ഇനടത  രപഭകന്  തശടരേ  ശരേത്തിയഭയത്തിടളളതല്ല.   അതത്തിനഭല്

തുടെര്ന്നുസം  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വരേഭന്  സഭധത്തിക്കുടമേനന്  ഇവത്തിടടെ  പലേരുസം

പറയുനതത്തിരനഭടെന് ഞഭന് രയഭജത്തിക്കുകേയഭണന്. പഭര്ലേടമേന്റെത്തില് ഒരു പഭരറണഭണന്,

അസസംബത്തിയത്തില്  രവടറഭരു  പഭരറണഭണന്,  പഞഭയതത്തില്  രവടറഭരു

പഭരറണഭണന്.  അതന് മേനസ്സത്തിലേഭകത്തി ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദമുനണത്തിയുടടെ ഇക്കൗ

പ്രഖദഭപനങ്ങളുസം  വസ്തുനത്തിഷ യഭഥഭര്ത്ഥദങ്ങളുസം  മേനസ്സത്തിലേഭകഭടത,  നത്തിങ്ങള്

ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തിരയഭടുസം  മേനത്തിമേഭരരേഭടുസം  പഭര്ടത്തി  രനതഭകരളഭടുസം

ബഭകത്തിയുളളവര്  യഭഥഭര്ത്ഥദസം  പറഞടകേഭടുകണസം.  അവടരേ

സുഖത്തിപ്പെത്തികഭനഭവശദമേഭയ  കേഭരേദങ്ങള്  പറഞടകേഭടുതഭല്  ആപതത്തിരലേയന്

നത്തിങ്ങള്  അവടരേ  നയത്തിക്കുകേയഭണന്  ടചയ്യുനതന്.   അതത്തിനഭല്  ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തിരയഭടുസം  ബഭകത്തിയുളള  മേനത്തിമേഭരരേഭടുസം  ഇതുതടനയഭണന്  വളടരേ

ശരേത്തിടയനന്  പറഞ്ഞഭല്  അവടരേ  കുണത്തില്  ചഭടെത്തികഭന്രവണത്തി

ടകേഭണ്ടുരപഭകുകേയഭണന്.   സതദസനമേഭയത്തിടളള  വത്തിലേയത്തിരുതലേഭണന്
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ആവശദമേഭയത്തിടളളതന്.  വളടരേ  അനുകൂലേമേഭയ  സഭഹചരേദങ്ങടളഭന്നുസം

രകേരേളതത്തിലേത്തില്ല.   ടഎകേദ  ജനഭധത്തിപതദമുനണത്തി  നല്ല  ഭൂരേത്തിപകരതഭടുകൂടെത്തി

നത്തിയമേസഭഭ ടതരേഞ്ഞടുപ്പെത്തില് വശണ്ടുസം അധത്തികേഭരേതത്തില് വരുടമേനന് പൂര്ണ്ണമേഭയുസം

വത്തിശസ്വസത്തിച്ചുടകേഭണന്  ഞഭന്  ഇക്കൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  എതത്തിര്ത്തുടകേഭണന്  എടന്റെ

വഭക്കുകേള് ഉപസസംഹരേത്തിക്കുന്നു.  

ശശ  .    മുഹമദന്  മുഹസത്തിന് പത്തി  .:   സര്, ഈ നയപ്രഖദഭപന പ്രരമേയടത

ഞഭന്  പൂര്ണ്ണമേഭയത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകേയഭണന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  നഭലേരേ

വര്ഷകഭലേസം  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങളുസം,  ഇനത്തി  നടെതഭനത്തിരേത്തിക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  തുടെകസം  കുറത്തികഭനുസം  രവണ  നയമേഭണന്  ഇവത്തിടടെ

വദക്തമേഭകത്തിയതന്.   നത്തിരേവധത്തി  ടവല്ലുവത്തിളത്തികേളുണഭയ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  എനല്ല  ഈ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ചരേത്തിത്രസം  വത്തിലേയത്തിരുത്തുകേ.   ടവല്ലുവത്തിളത്തികേടള  എങ്ങടന

മേത്തികേച  രേശതത്തിയത്തില്  ഏടറടുത്തുടകേഭണന്,  അതന്  തരേണസം  ടചയടകേഭണന്  ഏറവുസം

നനഭയത്തി അതത്തിജശവത്തിച ഗവണ്ടമേന്റെന് എനഭയത്തിരേത്തിക്കുസം വത്തിലേയത്തിരുത്തുകേ. നത്തിരേവധത്തി

ടവല്ലുവത്തിളത്തികേള്, രേണന് പ്രളയങ്ങള്, ഒഭഖത്തി, നത്തിപ ഇടതല്ലഭസം കേണരപ്പെഭള് ഇനത്തിയുസം

കൂടുതല്  ദുരേനങ്ങള്  വരേത്തികേയുസം  ആ  ദുരേനങ്ങളത്തില്നത്തിനന്  വലേത്തിയ
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രനടങ്ങളു ണഭകഭടമേനന് സസ്വപസംകേണ പലേരുമുണന്.  എനഭല് ഈ പ്രതത്തിസനത്തി

ഘടതത്തിടലേഭടക  ജനങ്ങളുടടെകൂടടെ  നത്തിന്നുടകേഭണന്   രലേഭകേതത്തിനുതടന

മേഭതൃകേയഭയ പ്രവര്തനങ്ങളഭണന് ഇടെതുപക ജനഭധത്തിപതദമുനണത്തി ഗവണ്ടമേന്റെന്

നടെതത്തിയത്തിടള്ളതന്.   അതത്തിടനഭരു  കേഭരേണസം,  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  കൃതദമേഭയ

കേഭഴ്ചപ്പെഭടുണന്.  ആ കേഭഴ്ചപ്പെഭടെഭണന് പ്രകേടെനപത്രത്തികേയത്തില് അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.  അതന്

ജനങ്ങളുടടെ  മുമ്പത്തില്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേ  മേഭത്രമേല്ല,  ആ  കേഭഴ്ചപ്പെഭടെന്

നടെപ്പെത്തിലേഭകഭനുള്ള  ഇച്ഛഭശക്തത്തിയുസം  രവണസം.  അങ്ങടന  ഇച്ഛഭശക്തത്തിയുടണനന്

സര്കഭരേത്തിടന എതത്തിര്ക്കുനവടരേടകഭണ്ടുകൂടെത്തി പറയത്തിപ്പെത്തിച ഒരു ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്

ഇടെതുപക  ഗവണ്ടമേന്റെന്.   ടഗയത്തില്  ഹപപ്പെന്  ഹലേന്  വഴെത്തി  ഗദഭസന്

ടകേഭണ്ടുരപഭകേഭന്  തുടെങ്ങത്തി,  അതന്  ഉദ്ഘഭടെനസം  ടചയ.   അതന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകേഭ ന്

രപഭകുനത്തിടല്ലനഭണന്  പറഞ്ഞതന്.  ടടവറത്തിലേ,  കുണനൂര് പഭലേസം,  ട്രഭന്സ്ഗ്രത്തിഡന്

പദ്ധതത്തി തുടെങ്ങത്തിയ നടെപ്പെത്തിലേഭകേത്തിടല്ലനന് പറഞ്ഞതത്തിടനടയല്ലഭസം നടെപ്പെത്തിലേഭകഭനുള്ള

ഇച്ഛഭശക്തത്തിയുടണനന്  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  കേഭണത്തിച്ചുടകേഭടുത്തു.   ഇച്ഛഭശക്തത്തി

മേഭത്രമേല്ല  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  പ്രരതദകേത.   ഇച്ഛഭശക്തത്തിയുസം  കേഭഴ്ചപ്പെഭടുസം

ഉണഭയഭല്   മേഭത്രസം  പദ്ധതത്തികേള്  നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന്  കേഴെത്തിയത്തില്ല.   പദ്ധതത്തികേള്
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നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന്  അതത്തിനുരവണ  റത്തിരസഭഴസന്,  പ്രരതദകേത്തിചന്  പണസം

ലേഭദമേഭകഭനുള്ള  കേഴെത്തിവുകൂടെത്തിയുണഭകേണസം.  അതരേതത്തിലുള്ള  കേഴെത്തിവുകൂടെത്തിയുള്ള

ഗവണ്ടമേന്റെഭണത്തിതന്.  അതുടകേഭണഭണന് കേത്തിഫ്ബത്തി വഴെത്തി 56,000 രതഭളസം രകേഭടെത്തി

രൂപയുടടെ  പദ്ധതത്തികേള്  രകേരേളതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞതന്.   അനന്

കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ കേഭരേദസം പറയുരമ്പഭള് മേലേര്ടപ്പെഭടെത്തികഭരേടന്റെ സസ്വപമേഭണന് കേത്തിഫ്ബത്തി,

അതന്  ഒരേത്തികലുസം  നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന്  രപഭകുനത്തിടല്ലനന്  ഈ  നത്തിയമേസഭയത്തില്വചന്

പ്രസസംഗത്തിച  പലേ  യുവരനതഭകടളടകഭണ്ടുസം   കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ  പദ്ധതത്തി  കൂടുതല്

ടമേചടപ്പെട  രേശതത്തിയത്തില്  എടന്റെ  മേണ്ഡലേതത്തില്ക്കൂടെത്തി നടെപ്പെത്തിലേഭകണടമേനന്

പറഞടകേഭണന്  ഇവത്തിടടെ  പ്രരമേയങ്ങളുസം   സബ്മേത്തിഷനുകേളുസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന

രേശതത്തിയത്തിരലേയന്  വരേത്തികേയുസം  ടചയ.  കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ  പദ്ധതത്തിക്കുരവണത്തി  കേക്യൂ

നത്തില്ക്കുന രേശതത്തിയത്തിരലേയന് വനരപ്പെഭള് ഒരു കേഭരേദസം മേഭത്രമേഭണന് പറയഭനുളളതന്,

നത്തിങ്ങള്കന്  മേലേര്ടപ്പെഭടെത്തികഭരേടന്റെ  സസ്വപമേഭടണനന്  രതഭന്നുന  പദ്ധതത്തികേള്

യഭഥഭര്ത്ഥദമേഭകത്തി  കേഭണത്തിക്കുന  ഇച്ഛഭശക്തത്തിയുടടെ  രപരേഭണന്  ഇടെതുപക

ഗവണ്ടമേന്റെന്.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അചഞലേമേഭയ  മേതനത്തിരേരപകത

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുന  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനക്കുറത്തിചന്
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വര്ഗശയമേഭയ ധ്രുവശകേരേണതത്തിടന്റെ രപരുപറഞ്ഞന് പലേതരേതത്തിലുളള  വഭക്കുകേള്

പ്രരയഭഗത്തിച്ചു.   ഇടെതുപക  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  പ്രരതദകേത  അചഞലേമേഭയ

മേതനത്തിരേരപകത  കേഭത്തുസൂകത്തിച്ചുടകേഭണന്,  എല്ലഭ  വത്തിഭഭഗസം  ജനങ്ങടളയുസം

പരേത്തിഗണത്തിച്ചുടകേഭണന്  നത്തില്ക്കുടനഭരു  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്  എന്നുളളതഭണന്.

സഭധഭരേണകഭരേനുസം  പഭവടപ്പെടവനുസം  എല്ലഭവര്ക്കുസം  രകമേ  പദ്ധതത്തികേള്

എതത്തിക്കുന  ഗവണ്ടമേന്റെഭണത്തിതന്.   വളടരേ  മേത്തികേച  രേശതത്തിയത്തിലുളള  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്.   വദഭജ  പ്രചരേണങ്ങടളയുസം

ഇതരേതത്തിലുളള നുണകേടളയുടമേഭടക അതത്തിജശവത്തിചന് അവത്തിശസ്വഭസ പ്രരമേയടത

രപ്രഭഗ്രസന്  റത്തിരപ്പെഭര്ടടകേഭണന്  രനരേത്തിട  ചരേത്തിത്രതത്തിടലേ  ഏകേ  ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്

സഖഭവന്  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയന്  നയത്തിക്കുന  ഇടെതുപക  ഗവണ്ടമേടന്റെനന്

പറയഭന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്.  നത്തിങ്ങള് അടുത ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് ജയത്തിക്കുസം,

യു.ഡത്തി.എഫന്.  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വരുടമേടനഭടക  പറഞടകേഭണന്  വലേത്തിയ

രേശതത്തിയത്തില്  ആത്മവത്തിശസ്വഭസമേത്തില്ലഭടത  സസംസഭരേത്തിക്കുന  പലേടരേയുസം  ഞഭനത്തിവത്തിടടെ

കേണ്ടു.  ഒരു  കേഭരേദസം  മേഭത്രരമേ  പറയഭനുള,  അഞന്  വര്ഷകഭലേസം  രലേഭഡന്

ടഷഡത്തിസംഗത്തില്ലഭടത,  പവര്കേടത്തില്ലഭടത,  യഭടതഭരുതരേതത്തിലുസം  ഇരുടത്തിലേഭകഭടത



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

175

ഇക്കൗ നഭടെത്തിടന ടവളത്തിചരതഭടടെ കേഭതന് ഉക്കൗര്ജ സസംരേകണ അവഭര്ഡന് രനടെത്തിയ

ഗവണ്ടമേന്റെഭണന്  ഞങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെന്.  അതുടകേഭണന്  വശണ്ടുസം  ഇരുടത്തിരലേയന്

രപഭകേഭന് രകേരേള ജനത ആഗ്രഹത്തികത്തിടല്ലനന് ഞങ്ങള്കന് ഉറപ്പുണന്. എല്ലഭവര്ക്കുസം

പഭര്പ്പെത്തിടെസം  എന  സസ്വപസം,  ഞഭന്  രനരേടത  പറഞ്ഞത്തിരല്ല;  കേഭഴ്ചപ്പെഭടുണന്,

എല്ലഭവര്ക്കുസം  പഭര്പ്പെത്തിടെസം  രവണസം,  എല്ലഭവര്ക്കുസം  കുടെത്തിടവള്ളസം  എതത്തികണസം,

എല്ലഭവര്ക്കുസം വത്തിദദഭഭദഭസസം രവണസം ഇക്കൗ  കേഭഴ്ചപ്പെഭടുകേള്ടകേഭണന് മേഭത്രമേഭയത്തില്ല.

എല്ലഭവര്ക്കുസം  വശടെന്  എന  സസ്വപസം  എങ്ങടനയുണഭകഭസം  അതഭണന്  'ടടലേഫന്

പദ്ധതത്തി'.  ആദദസം  കേസംപ്ലെെശറന്  ടചയഭത  വശടുകേള്ക്കുരവണത്തി  ഫണന്  അനുവദത്തിചന്

പൂര്ണ്ണമേഭയത്തി അതരേതത്തിലുള്ള വശടുകേള് നവശകേരേത്തിച്ചുകേഴെത്തിഞ. രേണഭസംഘടതത്തില്

സ്ഥലേമുണന്, വശടെത്തില്ലഭതവര്കന് വശടെന് ലേഭദമേഭകഭനുള്ള നടെപടെത്തി സസ്വശകേരേത്തിച്ചു. അതുസം

ഏതഭണന്  പൂര്തശകേരേണതത്തില്  എത്തുന്നു.  മൂനഭസം  ഘടതത്തില്  നത്തിങ്ങള്

സസ്വപസംരപഭലുസം കേഭണഭത പദ്ധതത്തിയഭണന് ഫ്ലെെഭറന് നത്തിര്മത്തിച്ചുടകേഭണന് ഇക്കൗ നഭടത്തില്

ഭൂമേത്തിയത്തില്ലഭത ഓരരേഭ  മേനുഷദടന്റെയുസം  സസ്വപമേഭയ വശടെന്  യഭഥഭര്ത്ഥദമേഭകഭനുള്ള

പദ്ധതത്തി മേത്തികേച രേശതത്തിയത്തില് പൂര്തശകേരേത്തികഭന്രവണത്തിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുമേഭയത്തി

രപഭകുന സമേയതഭണന് രനരേടത സൂചത്തിപ്പെത്തിച,  വടെകഭരഞരേത്തി അസംഗമേടെകമുള്ള
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ആളുകേള്  ഇക്കൗ  പദ്ധതത്തിടയ  തുരേങ്കസം  വയഭന്രവണത്തി  രകേന്ദ്രസര്കഭരേത്തിടന്റെ  കൂടടെ

നത്തിനതന്.  ഭൂരേഹത്തിതരേഭയ  ആളുകേള്കന്  ഫ്ലെെഭറന്  നല്കേത്തിടകഭണന്  അതന്

യഭഥഭര്ത്ഥദമേഭകഭനുള്ള പദ്ധതത്തി ഇക്കൗ വര്ഷസം വളടരേ മേത്തികേച രേശതത്തിയത്തില് കൂടുതല്

പ്രരദശതന്,  പടഭമ്പത്തിയത്തിലേടെകസം  എല്ലഭ  രമേഖലേയത്തിലുസം  ആരേസംഭത്തികഭന്

രപഭകുകേയഭണന്. വലേത്തിയ പടത്തിണത്തി (Hunger index) രനരേത്തിടുന 107 രേഭജദങ്ങളത്തില്

94-ാഭമേതഭയത്തി ഇനദ നത്തില്ക്കുകേയഭണന്. വലേത്തിയ പടത്തിണത്തിയത്തിരലേയന് നമ്മുടടെ രേഭജദസം

രലേഭക്ഡക്കൗണത്തിനുരശഷസം  മേഭറത്തിടകഭണത്തിരേത്തിക്കുരമ്പഭള്  ഇനദയത്തിടലേ  മേറന്

സസംസ്ഥഭന  സര്കഭരുകേടളഭന്നുസംതടന  നല്ല  പദ്ധതത്തികേള്  പ്രഖദഭപത്തികഭത

സമേയതഭണന്  ആദദമേഭയത്തി  ഇനദയത്തിടലേഭരു  സസംസ്ഥഭന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  രകേന്ദ്ര

സര്കഭര്  പ്രഖദഭപത്തിക്കുനതത്തിനുമുമ്പന്  20000 രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  ഒരു  പഭരകജന്

പ്രഖദഭപത്തിചതന്.  രകേരേളതത്തില്  ഒരേഭളുരപഭലുസം  പടത്തിണത്തി  കേത്തിടെകരുടതനന്

മേനസ്സത്തിലേഭകത്തിടകഭണന്  ഭകദധഭനദ  കേത്തിറന്  മേഭസങ്ങളഭയത്തി  വശടുകേളത്തില്

എതത്തിക്കുരമ്പഭള്  അതത്തിനന്  വലേത്തിടയഭരു  എഫര്ടണന്.  അതന്  കൃതദമേഭയത്തി  പഭയന്

ടചയ്തന് വശടുകേളത്തിടലേതത്തികഭന്രവണത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുന ഓരരേഭരുതടരേയുസം ഞഭന്

അഭത്തിനനത്തിക്കുകേയഭണന്.  അങ്ങടന  പ്രവര്തത്തിക്കുരമ്പഭള്,  ഏടതങ്കത്തിലുസം  പഭയത്തില്
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ഒരു  ഗ്രഭസം  കുറഞ്ഞത്തിടരണഭടയനന്  രനഭകഭന്  രപഭകുന  വളടരേ  രമേഭശമേഭയ

പ്രവര്തനമേഭണന്  പ്രതത്തിപകതത്തിടന്റെ  ഭഭഗത്തുനത്തിന്നുള്ളതന്.  ടപഭതുവത്തിതരേണ

സസംവത്തിധഭനസം  എത്ര  ടമേചടപ്പെട.   പഴെയ  അഞവര്ഷകഭലേസം

തത്തിരേത്തിച്ചുവരേണടമേനഭരണഭ  പറയുനതന്;  ഇനന്  രറഷന്  കേടെകേളത്തിരലേയന്  രനഭക്കൂ.

അഴെത്തിമേതത്തിയത്തില്ലഭടത  എത്ര  മേഭനദമേഭയത്തിടഭണന്  ആളുകേള്കന്  ലേഭദമേഭരകണ

അവകേഭശടപ്പെട  സഭധനങ്ങള്  കേത്തിടനതന്,  പടത്തിണത്തിയത്തില്ലഭടത  ടമേചടപ്പെട

രേശതത്തിയത്തിരലേയന്  രപഭകുനതന്.  രലേഭക്ഡക്കൗണത്തിടന്റെ  കേഭലേതന്  പഭവടപ്പെടവനന്

വത്തിദദഭഭദഭസസം  ലേഭദമേഭകഭന്രവണത്തി  KITE-ടന്റെ  ഭഭഗമേഭയത്തി  മേത്തികേചരേശതത്തിയത്തിലുളള

ഓണ്ടടലേന്  വത്തിദദഭഭദഭസമേഭണന്  വത്തിരകഴന്  ചഭനല്  വഴെത്തി  നടെപ്പെത്തിലേഭകത്തിയതന്.

ഇനദയത്തിടലേ  മേറന്  സസംസ്ഥഭനങ്ങടളല്ലഭസം  പകേച്ചുനത്തിന  സമേയതഭണന്

രകേരേളതത്തിടലേ ഗവണ്ടമേന്റെന് മേത്തികേച രേശതത്തിയത്തില് കുടത്തികേളുടടെ അദ്ധദയന വര്ഷവുസം

പരേശകയുസം നടെതത്തിടകഭണന് മേഭതൃകേയഭയതന്.   അവരുടടെ പരേശക മുടെകഭനുള്ള

ശമേങ്ങളഭണന് നത്തിങ്ങള് നടെതത്തിയതന്. അതത്തിടനടയല്ലഭസം അതത്തിജശവത്തിച്ചുടകേഭണഭണന്

ഇക്കൗ  നഭടത്തിടലേ  വത്തിദദഭര്ത്ഥത്തികേള്കന്  മേത്തികേച  സക്കൗകേരേദങ്ങള്  ഒരുകത്തിയതന്.

2000 തത്തിലേധത്തികേസം വരുന സ്കൂളുകേളത്തില് ഏറവുസം മേത്തികേച ടകേടത്തിടെങ്ങള് വന ഒരു



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

178

കേഭലേഘടമേഭണന്  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദമുനണത്തിയുരടെതന്.   യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ

കേഭലേതന്,  എനഭയത്തിരുന്നു സ്കൂളുകേളുടടെ അവസ്ഥ? അഭത്തിമേഭനരതഭടുകൂടെത്തി പറയഭന്

സഭധത്തിക്കുസം,  പടഭമ്പത്തി മേണ്ഡലേതത്തിലേടെകസം രകേരേളതത്തിടലേ എല്ലഭ മേണ്ഡലേതത്തിലുസം,

പ്രതത്തിപക  മേണ്ഡലേങ്ങളത്തിലേടെകസം  എല്ലഭ  വത്തിദദഭലേയങ്ങളുസം  മേത്തികേച

സക്കൗകേരേദങ്ങരളഭടടെ  ഏറവുസം  മേത്തികേച  ടകേടത്തിടെങ്ങള്  വടനഭരു  കേഭലേഘടസം  അതന്

രവടണനന് പറയഭന് ഇക്കൗ നഭടത്തിടലേ സഭധഭരേണകഭരേനന് പറരമേഭ? യു.ഡത്തി.എഫന്.-

ടന്റെ  കേഭലേതന്  നഭരലേമുകഭല്  ലേകസം  കുടത്തികേളഭണന്  സര്കഭര്

വത്തിദദഭലേയങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം രപഭയതന്.  എനഭല് ആറരേലേകസം കുടത്തികേളഭണന് വളടരേ

മേത്തികേച സക്കൗകേരേദങ്ങടളഭരുകത്തിടകഭണന് ഇടെതുപകതത്തിടന്റെ സമേയതന് ആടരേയുസം

ആനയത്തിചന്  വത്തിളത്തികഭടതതടന  ഇടെതുസര്കഭരേത്തിടന്റെ  ഭരേണതത്തിടന്റെ  മേത്തികേവത്തിടന്റെ

ഭഭഗമേഭയത്തി  കേടെന്നുവനതന്.   ഇടതഭന്നുസം  നമുകന്  മേറകഭന് സഭധത്തികത്തില്ല.  'നശതത്തി

ആരയഭഗന്'  അടെകമുള്ള  രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ  ഏജന്സത്തികേള്,  രകേരേളതത്തിടലേ

ഭരേണടതക്കുറത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്കറത്തിയത്തിരല്ല;  'Sustainable  Development  Goals'

രകേരേളസം  ഒനഭമേതഭയത്തി  വശണ്ടുസം  നത്തില്ക്കുന്നു,  ഭരേണതത്തില്  മേത്തികേചന്  നത്തില്ക്കുന്നു.

ആരരേഭഗദരമേഖലേയത്തില്  ടകേഭവത്തിഡന്-19 ടന്റെ  കേഭലേടത  പ്രവര്തനങ്ങള്,  ടടെസന്
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രപഭസത്തിറത്തിവത്തിറത്തി  വര്ദ്ധത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്  അതുടകേഭണന്  ടകേഭവത്തിഡന്-19 ടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  രകേരേളതത്തില്  രമേഭശമേഭടണനന്  ഇവത്തിടടെ  പലേരുസം  പറഞ,

ഏറവുസം കൂടുതല് ടടെസന്  നടെക്കുന്നു.  ടടെസന്  രപഭസത്തിറത്തിവത്തിറത്തി  ഉണഭകുരമ്പഭഴസം ഒരു

കേഭരേദസം  നത്തിങ്ങള്  അറത്തിയണസം  ഇനദയത്തിടലേ  മേറന്  സസംസ്ഥഭനങ്ങളത്തില്നത്തിനന്

വദതദസമേഭയത്തി  ഇത്രയുസം  ടടെസന്  രപഭസത്തിറത്തിവത്തിറത്തി  ഉണഭയത്തിടസം  മേരേണ  നത്തിരേകന്

ഇരപ്പെഭഴസം കുറഞ്ഞന് നത്തില്ക്കുന രകേരേളമേഭണന് ഇനദയത്തില് ഏറവുസം മേരേണനത്തിരേകന്

കുറഞ്ഞ  സസംസ്ഥഭനസം  എനന്  നത്തിങ്ങള്കന്  കേഭണഭതത്തിരേത്തികഭന്  പറത്തില്ല.  ടടെസന്

രപഭസത്തിറത്തിവത്തിറത്തി  കൂടുരമ്പഭഴസം  മേരേണനത്തിരേകന്  കുറചന്  നത്തിര്തഭനുള്ള  ആരരേഭഗദ

വകുപ്പെത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനസം,  ഇക്കൗ  ഘടതത്തില്  പടഭമ്പത്തി  എസം.എല്.എ.  എന്നുള്ള

നത്തിലേയന്  ഞഭന്  പടഭമ്പത്തിയത്തിടലേ  ആരരേഭഗദ  പ്രവര്തകേടരേ  പ്രരതദകേസം

അഭത്തിനനത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇനന്  179-ാഭമേടത ദത്തിവസമേഭണന്.  അവത്തിടടെ  ആന്റെത്തിജന്

ടടെസന്  നടെക്കുകേയഭണന്.  56000 രതഭളസം  ആളുകേടള  സസംസ്ഥഭന സര്കഭരേത്തിടന്റെ

ഫണന്  ടകേഭടുതന്  സക്കൗജനദമേഭയത്തി  ടടെസന്  ടചയ്യുകേയഭണന്.  രഡഭ.  സത്തിദത്തിഖത്തിടന്റെ

രനതൃതസ്വതത്തില് ആരരേഭഗദ പ്രവര്തകേര് രേഭപകേലേത്തില്ലഭടത പ്രവര്തത്തിക്കുകേയഭണന്.

നഭടള  180-ാഭമേടത  ദത്തിവസതത്തിരലേയന്  കേടെക്കുകേയഭണന്.  എത്ര  മേത്തികേച
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പ്രവര്തനങ്ങളഭണന്  ആരരേഭഗദ  രമേഖലേയത്തിടലേനന്  നത്തിങ്ങള്കറത്തിയത്തിരല്ല;  എത്ര

മേത്തികേച സക്കൗകേരേദങ്ങള്,  കുടുസംബഭരരേഭഗദ  രകേന്ദ്രങ്ങളഭകത്തി  ഉയര്ത്തുനതടെകമുള്ള

കേഭരേദങ്ങള്,  സമേയസം കുറവഭയതുടകേഭണന് ഞഭന് പറയുനത്തില്ല.  നമ്മുടടെ രേഭജദതന്,

രേഭജദവദഭപകേമേഭയത്തി  നമുകന്  അനസം  തരുന  കേര്ഷകേര്  ടതരുവുകേളത്തില്  സമേരേസം

ടചയ്യുകേയഭണന്.  അതത്തിടടശതദടത വകേവയഭടത സമേരേസം ടചയ്യുരമ്പഭള് അതത്തില്

പലേരുസം  മേരേത്തിച്ചുവശഴകേയഭണന്.  ഇക്കൗ  ഘടതത്തില്  രേഭജദതത്തിടന്റെ  പ്രധഭനടപ്പെട

പ്രതത്തിപകടമേനന്  പറയുന  രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിടന്റെ  അദ്ധദകനഭരകേണ

ആളഭയത്തിടരപഭലുസം,  പ്രധഭനമേനത്തി  സ്ഥഭനഭര്ത്ഥത്തിയഭയത്തിരുന  ആളഭയത്തിടരപഭലുസം

ശശ. രേഭഹുല് ഗഭനത്തിയടെകമുള്ളവര് അവത്തിടടെയത്തില്ല. ഇതന് നഭണരകടെരല്ല? ഏറവുസം

വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂടടെ  രേഭജദസം  കേടെന്നുരപഭകുരമ്പഭള്  സത്തി.എ.എ.

അടെകമുള്ളതന്  നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന്  നത്തില്ക്കുന  സമേയതന്

മേതനക്യൂനപകങ്ങളടെകമുള്ളവര്  ഏറവുസം  വലേത്തിയ  ടവല്ലുവത്തിളത്തികേളത്തിരലേയന്

രപഭയരപ്പെഭള്  സത്തിദത്തിഖന്  കേഭപ്പെനടെകമുള്ളവരുടടെ  കേഭരേദങ്ങള്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ.

സഞശവന് ഭടന്,  ജത്തി.  എന്.  സഭയത്തിബഭബ,  വരേവറഭവു അടെകമുള്ള നത്തിരേവധത്തിരപര്

ജയത്തിലേത്തിലേഭണന്.  ഇവടരേടയഭടക ജയത്തിലേത്തിലേത്തിടത്തിരേത്തിക്കുനതത്തിനന് മേഭറസം വരേണടമേങ്കത്തില്
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രകേന്ദ്രതത്തില്  അതത്തിശക്തമേഭയ  സമര്ദസം  ടചലുരതണതുണന്.   എനഭല്

അതത്തിനുരവണ  നടെപടെത്തി  സസ്വശകേരേത്തികഭടത  മേതനക്യൂനപകങ്ങള്

ടവല്ലുവത്തിളത്തികടപ്പെടുരമ്പഭള്, എല്ലഭവത്തിഭഭഗസം ജനങ്ങളുസം അനസം തരുന കേര്ഷകേരുസം

ടവല്ലുവത്തിളത്തികടപ്പെടുരമ്പഭള് ആ പഭര്ലേടമേന്റെത്തിരലേയന് 18 രപടരേ രകേരേളതത്തിടലേ ജനത

വത്തിശസ്വഭസരതഭടടെ  അയചത്തിടന്  അവത്തിടടെ  പഭര്ലേടമേന്റെത്തില്  രനഭകത്തി

പ്രധഭനമേനത്തിരയഭടെന് രനരേത്തിടന് ടടകേ ചൂണത്തി വര്തമേഭനസം പറരയണ സമേയതന് ആ

പഭര്ലേടമേന്റെന്  പദസം  രേഭജത്തിവചന്  രകേരേളതത്തില്  അധത്തികേഭരേതത്തിനുരവണത്തി  വരേഭന്

നത്തില്ക്കുന  എസം.പത്തി.മേഭരേടെകമുള്ളവരേഭണന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  കൂടതത്തിലുള്ളതന്.

ആത്മഭര്ത്ഥതയത്തില്ലഭത ആളുകേള്.  രകേന്ദ്ര അരനസ്വഷണ ഏജന്സത്തികേടളക്കുറത്തിചന്

നത്തിങ്ങള്കറത്തിയത്തിരല്ല;  രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തില്നത്തിനന്  അരനസ്വഷണസം  രനരേത്തിടരപ്പെഭള്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തിരലേയന്  രപഭയ  എത്ര  രപടരേയഭണന്  അരനസ്വഷണതത്തില്നത്തിന്നുസം

ഒഴെത്തിവഭകത്തിയതന്?  നഭരേഭയണ  റഭണ,  ഡത്തി.  ടകേ.  ശത്തിവകുമേഭര്

അടെകമുള്ളവര്ടകതത്തിടരേ,  ചത്തിദസംബരേതത്തിടനതത്തിടരേ  ഇങ്ങടന

നത്തിരേവധത്തിയഭളുകേള്ടകതത്തിടരേ  എനത്തിനധത്തികേസം  ശശ.  രേഭഹുല്ഗഭനത്തി,  ശശമേതത്തി

രസഭണത്തിയഭ  ഗഭനത്തിടകതത്തിടരേടയഭടക  രകേന്ദ്ര  ഏജന്സത്തികേള്  വരുരമ്പഭള്
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അതത്തിടനതത്തിരേഭയത്തി  ശക്തമേഭയത്തി  രകേന്ദ്ര  രനതൃതസ്വസം  ടകേഭടുക്കുരമ്പഭള്

ഇടെതുപകതത്തിടന്റെ  വത്തിരുദ്ധത  കേഭരേണസം  നത്തിങ്ങള്  രകേന്ദ്ര  സര്കഭരേത്തിടന്റെകൂടടെ

നത്തിന്നുടകേഭണന്  അധത്തികേഭരേതത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന  അടത്തിമേറത്തികഭനുള്ള

ശമേതത്തിനന് കൂടനത്തില്ക്കുകേയഭണന്.  സസ്വര്ണ്ണകടെതത്തിടന്റെ കേഭരേദസം നത്തിങ്ങളറത്തിയണസം.

ഇവത്തിടടെ  സസ്വര്ണ്ണകടെതന്  പത്തിടെത്തികടപ്പെടരപ്പെഭള്  ഒരു  ജസ്വല്ലറത്തി  നടെതത്തിയത്തിരുന

ആളുണന്,  ഇക്കൗ  നത്തിയമേസഭയത്തിലുള്ളയഭള്,  ജസ്വല്ലറത്തിയത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  സസ്വര്ണ്ണസം

നത്തിലേചരപ്പെഭള്  സസ്വനസം  പഭര്ടത്തികഭര്  രകേസന്  ടകേഭടുത്തു.  അവരേത്തിരപ്പെഭള്

ജയത്തിലേത്തിലേഭണന്. ഞഭന് ആളുടടെ രപരേന് പറയുനത്തില്ല.

മേത്തി  .   സ്പശകര്:  പ്ലെെശസന് കേണ്ക്ലൂഡന്............

ശശ  .    മുഹമദന്  മുഹസത്തിന്  പത്തി  .:  സര്,  ഇക്കൗ  സസ്വര്ണ്ണകടെതത്തിടന്റെ  കേഭരേദസം

പറയുരമ്പഭള്,  ആരേഭണന്  സസ്വര്ണ്ണസം  കേടെതത്തിയതന്;  എവത്തിടടെ  നത്തിനഭണന്

കേടെതത്തിയതന്;  അതന്  എരങ്ങഭടഭണന്  കേടെതത്തിയതന്;  ഇത്ര  കേഭലേമേഭയത്തിടന്  ആ

അരനസ്വഷണസം  നടെതത്തിയത്തിടത്തില്ല;  ആടരേ  രേകത്തികഭനഭണന്?  മുഖദപ്രതത്തിയഭയ

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കഭരേടന  മേഭപ്പുസഭകത്തിയഭകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഇക്കൗ  രകേസത്തില്  സസ്വപഭ

സുരരേഷന്  എന  വദക്തത്തി  ബഭസംഗ്ലൂരേത്തിരലേയന്  രപഭകുരമ്പഭള്  ജഭമേദഭരപകയ്ക്കുരവണത്തി
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ഹഭജരേഭയ  വകശലേഭണന്  ഇനന്  കേസസംസത്തിടന്റെ  വകശല്.  അതന്  നത്തിങ്ങള്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയരണ;  ഏടതഭടക തരേതത്തിലേഭണന്  ഇക്കൗ രേഭജദതന്  ഇതരേതത്തിലുള്ള

കേഭരേദങ്ങള്  നടെക്കുനതന്;  അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികേള്കന്  നത്തിങ്ങള്

കുഴെലൂത്തുകേഭരേഭകുരമ്പഭള്  ഒരു കേഭരേദസം അറത്തിയുകേ,  ഇനന് ഞങ്ങളല്ലങ്കത്തില് നഭടള

നത്തിങ്ങളുടടെ  വശടമുമ്പത്തിരലേയന് അവര്  ഓരരേഭരുതരുസം  വരുസം.  ഇക്കൗ  രേഭജദതത്തിടന്റെ

മേതനത്തിരേരപകത തകേര്കഭനുസം ഇക്കൗ രേഭജദതത്തിടന്റെ ജനഭധത്തിപതദസം തകേര്കഭനുസം

ഇക്കൗ  നഭടെത്തിടന്റെ  ഭരേണഘടെന  തകേര്കഭനുമുള്ള  ആസൂത്രത്തിത  ശമേതത്തിനന്

ഇടെതുവത്തിരുദ്ധത മേനസ്സത്തില്വച്ചുടകേഭണന് അതത്തിടന്റെകൂടടെ നത്തില്ക്കുന രകേരേളതത്തിടലേ

രകേഭണ്ഗ്രസ്സുസം രകേരേളതത്തിടലേ  മുസശസം  ലേശഗുസം  ഇതത്തിനന്  മേറുപടെത്തി  പറരയണത്തിവരുസം,

കേഭലേസം  മേറുപടെത്തി  പറയത്തിക്കുടമേനഭണന്  പറയഭനുള്ളതന്.  ടകേ-രഫഭണ്,  ടകേ-

ടറയത്തിലേടെകമുള്ള  മേത്തികേച  വത്തികേസന  പദ്ധതത്തികേള്  നടെപ്പെത്തിലേഭക്കുനതത്തിരലേയന്

രകേരേളതത്തിടലേ ഗവണ്ടമേന്റെന് കേടെക്കുകേയഭണന്.  തശര്ചയഭയുസം ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്

ഒരു  ഭരേണത്തുടെര്ചയുണഭകുസം.  മേതനത്തിരേരപകതയത്തില്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന,

ജനഭധത്തിപതദതത്തില്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന,  സഭധഭരേണകഭരേടന  പരേത്തിഗണത്തിക്കുന,

വത്തികേസന കേഭഴ്ചപ്പെഭടുകേടള അസംഗശകേരേത്തിക്കുന ഏറവുസം മേത്തികേച രേശതത്തിയത്തില് ആധുനത്തികേ
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വത്തികേസനങ്ങള് ടകേഭണ്ടുവരേഭന്രവണത്തി ഇടെതുപകസം നത്തിലേടകേഭള്ളുരമ്പഭള് അവടരേ

അസംഗശകേരേത്തിക്കുന ആബഭലേവൃനസം ജനങ്ങള്  ജഭതത്തി-മേത  മേറന്  കേകത്തി-രേഭഷശയ

വദതദഭസടമേരനദ  ഇടെതുപകതത്തിടന്റെകൂടടെ  നത്തില്ക്കുടമേനതത്തില്  സസംശയമേത്തില്ല.

രകേവലേസം അധത്തികേഭരേതത്തിനുരവണത്തി  എല്ലഭ രേഭഷശയവുടമേടുതന് കേളയുന നത്തിങ്ങടള

നഭടെന്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയുകേയുസം  ഒറടപ്പെടുത്തുകേയുസം  ടചയ്യുടമേനതത്തില്  സസംശയമേത്തില്ല

എന്നുമേഭത്രസം  പറഞടകേഭണന്,  ഇക്കൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി

പത്തിന്തുണച്ചുടകേഭണന് ഞഭന് എടന്റെ വഭക്കുകേള് നത്തിര്ത്തുന്നു. നനത്തി.

ശശ  .    പത്തി  .    ടെത്തി  .    രതഭമേസന്:  സര്,  യഭടതഭരു  നയവുമേത്തില്ലഭത  ഇക്കൗ

നയപ്രഖദഭപന  പ്രസസംഗടത  ഞഭന്  എതത്തിര്ക്കുകേയഭണന്.  ഇക്കൗ  പ്രസസംഗവുസം

അതത്തിടന പത്തിന്തുണച്ചുള്ള പ്രസസംഗവുസം രകേടരപ്പെഭള് ടതരുവുടതമഭടെത്തിയഭയ ഒരേഭള്

മേരേണടപ്പെടരപ്പെഭള്  നന്മേയുടടെ  പ്രതശകേവുസം  രസ്നേഹതത്തിടന്റെ  നത്തിറകുടെവുമേഭയ  ഇക്കൗ

മേഹഭത്മഭവത്തിടന്റെ മേരേണസം സഹത്തികഭന് പറത്തിടല്ലനന്  ശവസസംസഭരേ  ശുശ്രൂഷമേരദ്ധദ

ഒരു ടടവദത്തികേന് നടെതത്തിയ പരേഭമേര്ശമേഭണന് ഓര് മ വരുനതന്.  അരപ്പെഭള് മേകള്

പരേസ്പരേസം  രചഭദത്തിച്ചു,  നമ്മുടടെ  അപ്പെടനക്കുറത്തിച്ചുതടനയഭരണഭ  ഇക്കൗ  പറയുനതന്

എനന് രചഭദത്തിച ഒരു അനുഭവമേഭണന് ഇക്കൗ നയപ്രഖദഭപന പ്രസസംഗസം രകേടരപ്പെഭള്
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രതഭനത്തിയതന്.  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  എതത്തിര്ത  കേഭരേദങ്ങടളഭടക  ഇരപ്പെഭള്

നടെപ്പെത്തിലേഭകഭന് രനഭക്കുകേയഭണന്.  ഇലേകത്തികേന്  ഓരടഭറത്തിക,  കേമ്പക്യൂടര്,  കേല്ലുടവടത്തി

യനസം, ട്രഭകര്, മേത്തില്, ടകേഭയന് യനസം, ടജ.സത്തി.ബത്തി., വത്തിമേഭനതഭവളസം, എകന്പ്രസ്സന്

ടടഹരവ,  സഭര്ടന്  സത്തിറത്തി,  ടമേരട്രഭ,  ടഗയത്തില്,  എ.ഡത്തി.ബത്തി.  വഭയ,  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം

രപ്രഭജകന്,  സസ്വഭശയ രകേഭരളജന്,  പ്ലെെസ്  ടു,  ആണവ കേരേഭര്,  പഞഭയതന് രേഭജന്,

രകേഭണ്ട്രത്തിബക്യൂടറത്തി  ടപന്ഷന്,  എസം.  എന്.  രഗഭവത്തിനന്  നഭയര്  ലേകസം  വശടെന്

പദ്ധതത്തി,  ടെത്തി.  വത്തി.  രതഭമേസത്തിടന്റെ വത്തിരദശ സഹഭയസം സസ്വശകേരേത്തികഭനുള്ള നടെപടെത്തി

ഇടതല്ലഭസം ഇരപ്പെഭള് അവര് അവര് ടപഭകത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുടകേഭണ്ടുവരേത്തികേയഭണന്.  എടന്റെ

കേയത്തില് ഇരേത്തിക്കുന ഇക്കൗ കേടെലേഭസന്,  ടഗയത്തില് ടടപപ്പെന്  ഭൂമേത്തികടെത്തിയത്തില് വനഭല്

രകേരേളസം  മുഴവന്  തശപത്തിടെത്തിക്കുടമേന്നുളള  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയടന്റെ

പ്രസഭവനയഭണന്.  (കേടെലേഭസന്  ഉയര്തത്തികഭടത്തി.)  രകേഭടയടത അനഭഥമേഭകത്തിയ

രജഭസന്.  ടകേ.  മേഭണത്തി സമേഭധഭനസം പറയുകേ എന വഭസവടന്റെ സമേരേസം,  ടകേഭചത്തി

ടമേരട്രഭടകതത്തിടരേ  നടെത്തുന  സമേരേസം,  കേണ്ണൂര്  വത്തിമേഭനതഭവളതത്തിടനതത്തിടരേ

നടെത്തുന  സമേരേസം,  ടഗയത്തില്  ടടപപ്പെന്  ടടലേനത്തിടനതത്തിടരേ  നടെത്തുന  സമേരേസം,

ഇടതഭടക  ടചറുതഭടയഭനന്  ഒഭര്മത്തിപ്പെത്തിടചടനയുള.  ഇവര്  രകേരേളതത്തിടലേ
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മുഴവന് സമുദഭയ സസംഘടെനകേടളയുസം തമത്തിലേടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു. എസന്.എന്.ഡത്തി.പത്തി.-ടയയുസം

എന്.എസന്.എസന്.-ടനയുസം അടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  യഭരകഭബഭയകഭടരേയുസം

ഓര്തരഡഭക്സുകേഭടരേയുസം  അടുപ്പെത്തിച്ചു.  ക്രത്തിസദഭനത്തികേടളയുസം  മുസശങ്ങടളയുസം

അടെത്തിപ്പെത്തികഭന്  ശമേത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഇതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ടചറത്തിടയഭരു

രനടമുണഭകഭന്  കേഴെത്തിയുരമേഭടയനഭണന്  ഇവരുടടെ  കുബുദ്ധത്തി.  നടെകഭന്

രപഭകുനത്തില്ല;  തഭല്കഭലേത്തികേമേഭയ  ചത്തിലേ  വത്തിജയങ്ങളുണഭയത്തി  എനന്  നത്തിങ്ങള്കന്

അവകേഭശടപ്പെടെഭസം.  രകേരേളതത്തില്  ടമേഭതമുള്ള  ടതരേടഞ്ഞടുടപ്പെനന്  പറയുനതന്

പഞഭയതത്തിരന്റെയുസം  രകേഭര്പ്പെരറഷടന്റെയുമേഭണന്.  രബഭകന്  പഞഭയത്തുസം  ജത്തില്ലഭ

പഞഭയത്തുസം  രകേരേളതത്തില്  എല്ലഭയത്തിടെത്തുസം  ഇല്ല.   ഗ്രഭമേപഞഭയതത്തിരലേകന്

നടെന ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് യു.ഡത്തി.എഫന്.നന്  35.541 ശതമേഭനസം എല്.ഡത്തി.എഫന്.നന്

35.459 ശതമേഭനസം എനഭണന് രവഭടന് വത്തിഹത്തിതസം.   മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തിയുടടെ കേണകന്

പരേത്തിരശഭധത്തിചഭല്   യു.ഡത്തി.എഫന്.നന്  35.279  ശതമേഭനവുസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.നന്

31.168 ശതമേഭനവുമേഭണന്.  ഇക്കൗ കേണകന് നത്തിങ്ങള് മേറകരുതന്.  നത്തിങ്ങള് ബഹളസം

ഉണഭക്കുനതന്  നല്ല കേഭരേദമേഭണന്.   നത്തിങ്ങളുടടെ  ഘടെകേകേകത്തികേളത്തില് അവസഭനസം

വന  എന്.സത്തി.പത്തി.  ഉള്ടപ്പെടടെ    നത്തിങ്ങള്  സഖദസംരചര്ന  കേഭലേസം  മുതല്
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നത്തിങ്ങരളഭടടെഭപ്പെസം  വന  കേകത്തികേളുടടെ  ഇനടത  അവസ്ഥടയനഭണന്.

'മേചത്തിങ്ങയത്തില്  ഇക്കൗര്കത്തില്  കുത്തുകേടയനന്'  നഭടത്തിന്പുറതന്  പറയുന

സ്ഥത്തിതത്തിയത്തിലേഭകത്തിയടല്ല  നത്തിങ്ങള്  അവടരേ  പുറരതയന്  വത്തിടുനതന്?   ഇരപ്പെഭള്

നത്തിങ്ങള് പചത്തിലേകേഭടത്തി  ടകേ.എസം. മേഭണത്തിയുടടെ മേകേടന കൂടടെ ടകേഭണ്ടുരപഭയത്തിടണന്.

എനഭയത്തിരേത്തിക്കുസം  അനുഭവടമേനന് നമുകന് കേഭതത്തിരുനന് കേഭണഭസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ ഇക്കൗ

തടത്തിപ്പെന്  രകേരേളസം  കേണത്തിടള്ളതഭണന്.   രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേടതക്കുറത്തിചഭണന്  ഏറവുസം

വലേത്തിയ പരേഭമേര്ശസം.   രകേഭവത്തിഡന്  കേഭലേതന് പ്രവഭസത്തികേള് ഇരങ്ങഭടന്  വരേഭനഭയത്തി

മേരേണഭശതത്തിയത്തില്  നത്തിലേവത്തിളത്തിചരപ്പെഭള്  പുറസം  തത്തിരേത്തിഞ്ഞന്  നത്തിനവരേഭണന്  നത്തിങ്ങള്.

അടതഭന്നുസം  ഞങ്ങള്  മേറന്നുരപഭയത്തിടത്തില്ല.   അവടരേ  നത്തിങ്ങള്  മേരേണതത്തിടന്റെ

വദഭപഭരേത്തികേടളനന് വത്തിളത്തിചന് ആരകപത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങള് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് കേള്ളരവഭടന്

ടചയഭന്  നടെതത്തിയ  ശമേങ്ങള്  രകേന്ദ്ര  കേഭര്ഷത്തികേ  സര്വകേലേഭശഭലേയത്തിടലേ

ഉരദദഭഗസ്ഥനുസം  ഇടെതുപക  അനുകൂലേ  അദ്ധദഭപകേ  സസംഘടെനയത്തിടലേ

അസംഗവുമേഭയ ശശ.  ടകേ.  എസം.  ശശകുമേഭര്  പറഞ്ഞത്തിടണന്.  ശരേതന് ലേഭല്,  കൃരപഷന്

അടെകമുള്ള  യുവതസ്വടത  ടകേഭന്നുതള്ളത്തിയവര്കന്  രവണത്തി  രകേഭടെത്തികേള്  മുടെകത്തിയ

മേനുഷദതസ്വരേഹത്തിതമേഭയ പ്രവര്തനസം നടെത്തുന മുഖദമേനത്തിയഭണന് ശശ.പത്തിണറഭയത്തി
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വത്തിജയന്.   ടെത്തി.  പത്തി.  ചന്ദ്രരശഖരേടന  ടകേഭന്നു  തള്ളത്തിയ  ടകേഭലേയഭളത്തികേടള

സസംരേകത്തിച്ചുടവനന് മേഭത്രമേല്ല ടെത്തി.പത്തി. ചന്ദ്രരശഖരേടന്റെ പഭവടപ്പെട വത്തിധവ  ടകേ. ടകേ.

രേമേടയരപ്പെഭലുസം  ടകേഭല്ലഭന്  നത്തിങ്ങള്  ശമേത്തിച്ചുടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.

സഖദടതപ്പെറത്തി നത്തിങ്ങളത്തിവത്തിടടെ പറഞ.  കേണ്ണൂര് ജത്തില്ലയത്തിടലേ തലേരശരേത്തി മുടമസം

വഭര്ഡത്തില്  എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.-യന്  290  രവഭടകേള്  ലേഭത്തിചരപ്പെഭള്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ലേഭത്തിചതന്  11  രവഭടകേളഭണന്.  കേണ്ണൂര്  മേഭട്ടൂര്

ഗ്രഭമേപഞഭയതത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  14  രവഭടകേളഭണന്  ലേഭത്തിചതന്.

ഇതരേതത്തിലുള്ള  നത്തിരേവധത്തി  കേണക്കുകേളുണന്.   ആലേപ്പുഴെ  തത്തിരുവന്വണ്ടൂര്

പഞഭയതത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന് പഞഭയതന് ഓഫശസന് വഭര്ഡത്തില് ലേഭത്തിചതന്

5  രവഭടകേളഭണന്.  തത്തിരുവന്വണ്ടൂര്  ഇക്കൗസന്  വഭര്ഡത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്

ലേഭത്തിചതന്  13  രവഭടകേളഭണന്.  മേഭരവലേത്തികരേ  മുനത്തിസത്തിപ്പെഭലേത്തിറത്തി  മുടസം  രനഭര്തന്

വഭര്ഡത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ലേഭത്തിചതന്  25  രവഭടകേളഭണന്.   മുനത്തിസത്തിപ്പെല്

ഓഫശസന്  വഭര്ഡത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ലേഭത്തിചതന്  29  രവഭടകേളഭണന്.

എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ടഎ.  ടകേഭന്നു  തള്ളത്തിയ  അഭത്തിമേനത്യുവത്തിടന്റെ  രപരേന്  പറഞ്ഞഭണരല്ലഭ

നത്തിങ്ങള്  വരുനതന്.   അഭത്തിമേനത്യുവത്തിടന്റെ  നഭടത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  137  രവഭടന്
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രനടെത്തിയരപ്പെഭള്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ലേഭത്തിചതന്  37  രവഭടകേളഭണന്.  രകേഭവത്തിലൂര്

ടവസത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  31  രവഭടകേള് ലേഭത്തിചരപ്പെഭള് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  147

രവഭടകേള്  ലേഭത്തിച്ചു.   ഇതരേതത്തില്  നൂറുകേണകത്തിനന്  കേഥകേള്  ഞങ്ങളുടടെ

ടടകേവശമുണന്.   ഇടതഭന്നുസം  പറഞ്ഞന്  നത്തിങ്ങള്  ആടള  രപടെത്തിപ്പെത്തികഭന്

രനഭരകണഭടയനന് വദക്തമേഭകഭന് ഞഭന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്.  1956  മുതല്

60 വര്ഷസം ടകേഭണന് രകേരേളതത്തിടന്റെ ടമേഭതസം കേടെസം 1,60,000 രകേഭടെത്തി രൂപയഭണന്.

എനഭല്  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയന്  നഭലേരേ  വര്ഷസം  ടകേഭടണടുത  കേടെസം

1,62,000  രകേഭടെത്തി  രൂപയഭണന്.   ഇതഭരണഭ നത്തിങ്ങളുടടെ നയപ്രഖദഭപനസം;  ഇക്കൗ

തുകേ നത്തിങ്ങളുടടെ കുടുസംബ സസ്വതത്തില് നത്തിനന് എടുതന് വശടരമേഭ?  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കഭരേത്തിടന്റെ  ഭരേണകേഭലേതന്  കേടെടമേടുത  തുകേയുസം  കേണ്സള്ടന്സത്തി  കേരേഭറുസം

സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെത്തുസം  മേയക്കുമേരുനന്  കേചവടെവുസം  എല്ലഭമേത്തിനന്  രകേരേളസം  ചര്ച

ടചയടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.   അടതല്ലഭസം  മേറയഭകത്തി  രദശത്തുസം  വത്തിരദശത്തുസം

ഹവഭലേയുസം  റത്തിരവഴന്  ഹവഭലേയുസം  നടെതത്തി  സസ്വപ  സുനരേത്തിമേഭര്

ആടെത്തിതത്തിമേത്തിര്ക്കുരമ്പഭള്  അറത്തിഞ്ഞത്തില്ലഭടയനന്  പറയുന  ശശ.പത്തിണറഭയത്തി

വത്തിജയടനന  മുഖദമേനത്തിരയഭടെന്  ഞഭന്  രചഭദത്തിക്കുന്നു;  പത്തിടന  എനത്തിനഭണന്
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നത്തിങ്ങള് ആ കേരസരേയത്തില് ഇരേത്തിക്കുനതന്?  ടപഭതുരമേഖലേഭ സ്ഥഭപനങ്ങള് വലേത്തിയ

ലേഭഭതത്തിലേഭടണനഭണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  പ്രഖദഭപനസം.  2020

ടഫബ്രുവരേത്തിയത്തില് പുറതത്തിറകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന  Review  of  Public  Enterprises  in

Kerala ആണന് എടന്റെ കേയത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുനതന്. സസംശയമുള്ളവര്കന് ഇക്കൗ റത്തിരപ്പെഭര്ടത്തില്

രനഭകഭസം.   ഇക്കൗ  റത്തിരപ്പെഭര്ടത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്,   2015-16-ല്  53

ടപഭതുരമേഖലേഭ സ്ഥഭപനങ്ങളുടടെ നഷസം 15392 രകേഭടെത്തി രൂപ, 2016-17 ല് 19647

രകേഭടെത്തി രൂപ, 2017-18 ല് ടപഭതുരമേഖലേഭ സ്ഥഭപനങ്ങളുടടെ എണ്ണസം 53 ല് നത്തിനന്

57  ആയത്തി  ഉയര്ടനങ്കത്തിലുസം   ആ  വര്ഷടത  നഷസം  23868  രകേഭടെത്തി  രൂപ

ആകുകേയുസം ടചയ.  2018-19  ല്  26273.47  രകേഭടെത്തി രൂപ നഷസം.  ഇതന് പത്തി.  ടെത്തി.

രതഭമേസത്തിടന്റെ  കേണകല്ല,   നത്തിങ്ങളുടടെ  സര്കഭര്  അടെത്തിചത്തിറകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന

റത്തിരപ്പെഭര്ടഭണന്.   നത്തിങ്ങള്കത്തിതന്  നത്തിരഷധത്തികഭന്  സഭധത്തിക്കുരമേഭ?   എനത്തിടന്

ടഞളത്തിഞനത്തിനന്  ടപഭതുരമേഖലേഭ  സ്ഥഭപനങ്ങടളല്ലഭസം  രനടതത്തിലേഭടണനന്

പറയഭന് നത്തിങ്ങള്കല്ലഭടത  മേറഭര്ക്കുസം  കേഴെത്തിയത്തില്ല.   പത്തി.  ആര്.  വര്ക്കുകേഭരുടടെ

പ്രചരേണതത്തില്  നത്തിന്നുസം  രകേരേളടത  രേകത്തിടചടുകഭന്  കേഴെത്തിഞ്ഞഭല്  നമള്

രേകടപ്പെടുസം.  4000  രകേഭടെത്തി  രൂപ  ഓരരേഭ  വര്ഷവുസം  നത്തിങ്ങള്  നഷസം



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

191

വരുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയഭടണന  കേഭരേദസം  മേറന്നുരപഭകേരുടതനന്  വദക്തമേഭകഭന്

ഞഭന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നു.  

രകേരേളതത്തിടലേ  സഹകേരേണ  രമേഖലേയുടടെ  സ്ഥത്തിതത്തിടയനഭണന്?

രദശഭഭത്തിമേഭനത്തി പത്രതത്തിനന് വരേത്തികഭടരേ രചര്കഭടനടുത രലേഭണ് തത്തിരേത്തിചടെയഭന്

നത്തിങ്ങള് ആവശദടപ്പെടുരമേഭ?  രകേരേളതത്തിടലേ സഹകേരേണ രമേഖലേടയക്കുറത്തിടചഭരു

ജുഡശഷദല്  അരനസ്വഷണസം  നടെതത്തിയഭല്  ആ  രമേഖലേ  മുഴവന്  തകേര്തന്

തരേത്തിപ്പെണമേഭകത്തിയ  കേഥ  പുറതന്  വരുസം.   പകേര്ച  വദഭധത്തികേളുസം  വരേള്ചയുസം

ടവള്ളടപ്പെഭകവുമുണഭയഭല്  68  ശതമേഭനസം  പഭവങ്ങള്കന്  ഭകണസം

സക്കൗജനദമേഭയത്തി  ടകേഭടുകണടമേനന്  2013-ല്  എളത്തിയവനഭയ  ഞഭനടെകസം

പഭസ്സഭകത്തിയ ഭകദസുരേകഭ നത്തിയമേതത്തിടന്റെ പത്തിന്ബലേതത്തിലേഭണന് നത്തിങ്ങള് കേത്തിറന്

നല്കേത്തിയതന്.   1000  രൂപയുടടെ  കേത്തിടറനന്  പറഞ്ഞന് നത്തിങ്ങള് ടകേഭടുതതന്  800

രൂപയുടടെ കേത്തിറഭണന്.  ഒരു കേത്തിറത്തില് 200 രൂപയുടടെ തടത്തിപ്പെന്.  6.5 രൂപയുടടെ സഞത്തി

വഭങ്ങത്തി 14 രൂപയന് ടകേഭടുത്തു. പഭവങ്ങടള പറത്തിച തടത്തിപ്പെത്തിടന്റെ കേഥയഭണന് നത്തിങ്ങള്

നടെതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   നത്തിങ്ങള്  ശരേതന് ലേഭലേത്തിടനയുസം  കൃരപഷത്തിടനയുസം

രപഭടലേയുള്ളവടരേ  ടകേഭന്നുതള്ളുന  ആളുകേള്കന്  പണസം  ടകേഭടുത്തു.
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രപഭലേശസത്തിടന ഇത്രയധത്തികേസം ദുരുപരയഭഗസം ടചയ്ത ഒരു ഗവണ്ടമേന്റെന് ഉണഭയത്തിടത്തില്ല.

സഖഭകള്കന്  രവണത്തി  സഖഭകള്  നടെത്തുന  Rubco-യുടടെ  കേഥടയഭനന്

പരേത്തിരശഭധത്തികഭന്  നത്തിങ്ങള്  തയഭറഭകേണസം.   ഇതരേതത്തിലുള്ള  നത്തിരേവധത്തി

തടത്തിപ്പുകേളുടടെ കേഥ നമ്മുടടെ മുനത്തിലുണന്.   രകേരേളതത്തിടലേ സസ്വര്ണ്ണകള്ളകടെതന്,

ഹവഭലേ, റത്തിരവഴന് ഹവഭലേ, കേണ്സള്ടന്സത്തി കേരേഭര് എനത്തിവയുമേഭയത്തി ബനടപ്പെടന്

അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികേള്  എത്ര  രപടരേ  രചഭദദസം  ടചയ.   ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തിയുടടെ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പെല്  ടസക്രടറത്തിടയയുസം  ടടപ്രവറന്  ടസക്രടറത്തിടയയുസം

രചഭദദസം  ടചയ്തതന്  ഞങ്ങള്  അറത്തിഞ.  നഭല്പതന്  വര്ഷമേഭയത്തി  പഭര്ടത്തിയുടടെ

വത്തിശസ്വസനഭയ  അങ്ങയുടടെ  അഡശഷണല്  ടടപ്രവറന്  ടസക്രടറത്തിടയ  രചഭദദസം

ടചയ.  സതദസനമേഭയത്തി ഇക്കൗ സഭയത്തില് ബഹുമേഭനടപ്പെട മുഖദമേനത്തി ഒരു കേഭരേദസം

പറയണസം.   ഇക്കൗ കേഭരേദങ്ങളത്തില് തഭങ്കള്കന്  യഭടതഭരു ഉതരേവഭദത്തിതസ്വവുമേത്തിരല്ല;

ഇവരുടടെ  വത്തിരദശയഭത്ര  തഭങ്കള്  അറത്തിഞ്ഞത്തിരല്ല;  ചടവത്തിരുദ്ധമേഭയ  നടെപടെത്തികേള്

അറത്തിഞ്ഞത്തിരല്ല?  ഇടതല്ലഭസം  ഞങ്ങള്കറത്തിയണസം.  എസം.ശത്തിവശങ്കറത്തിടന

പരേത്തിചയടപ്പെടുതത്തിയതന് ബഹുമേഭനടപ്പെട മുഖദമേനത്തിയഭടണനന് പറഞ.  അരപ്പെഭള്

സസ്വപടയ  ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തികന്  പരേത്തിചയടപ്പെടുതത്തിയതന്  ആരേഭണന്?
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ഞങ്ങരളഭടെതന്  പറയണസം,  അതറത്തിയഭന്  ഞങ്ങള്കന്  തഭത്പരേദമുണന്.  മുന്

മുഖദമേനത്തിയുടടെ ഗണ്മേഭന് ആയത്തിരുന രജഭപ്പെടനതത്തിടരേ രകേരേളസം മുഴവന് നത്തിങ്ങള്

സമേരേസം നടെതത്തിയത്തിരല്ല;  നത്തിങ്ങളുടടെ ഇടെവുസം വലേവുമുള്ളവര് അറസന് ടചയടപ്പെടത്തിടന്

നത്തിങ്ങടളനന് നടെപടെത്തിടയടുത്തു?  അങ്ങയുടടെ കുടുസംബഭസംഗങ്ങളത്തില് ആടരേടയങ്കത്തിലുസം

ഏടതങ്കത്തിലുസം  അരനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തി  രചഭദദസം  ടചയ്തത്തിടരണഭടയനന്

ബഹുമേഭനടപ്പെട  മുഖദമേനത്തി  സതദസനമേഭയത്തി  ഇക്കൗ  സഭയത്തിടലേഭരു  മേറുപടെത്തി

നല്കേണസം.  ബഹുമേഭനടപ്പെട സ്പശകര്,  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയന് ഇനദയത്തില്

ഏടതങ്കത്തിലുടമേഭരു  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  പ്രവര്തനതത്തിനഭയത്തി  രപഭയത്തിടരണഭ?

അരദഹസം  ഇനദയത്തില്  അവരശഷത്തിക്കുന  ഏകേ  കേമക്യൂണത്തിസന്  മുഖദമേനത്തിയരല്ല;

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിടരേ  സസംസഭരേത്തികഭന്  ഇനദയത്തില്  അവരശഷത്തിക്കുന  ഏകേ

കേമക്യൂണത്തിസന്  മുഖദമേനത്തിയഭയ  ശശ.  പത്തിണറഭയത്തി  വത്തിജയന്  ഏടതങ്കത്തിലുടമേഭരു

ടപഭതുടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  രപഭയത്തിടരണഭ?  കേമക്യൂണത്തിസന്  മുഖദമേനത്തി

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് എന്തുടകേഭണഭണന്...... (ബഹളസം) ബത്തി. ടജ. പത്തി.-ടകതത്തിടരേ ...

(ബഹളസം)......
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മേത്തി  .    സ്പശകര്:   പ്ലെെശസന്....   ഇരേത്തിക്കൂ....  അരദഹസം  കേണ്ക്ലൂഡന്  ടചയടട.

കേമക്യൂണത്തിസന്  മുഖദമേനത്തി  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  എന്തുടകേഭണഭണന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടകതത്തിടരേ  സസംസഭരേത്തികഭതതന്?  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  ഒരു

പ്രരമേയതത്തില്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര രമേഭഡത്തിയുടടെ രപരേന് പറയണടമേനന് ബഹുമേഭനടപ്പെട

ശശ.  ടകേ.  സത്തി.  രജഭസഫന്  ആവശദടപ്പെടരപ്പെഭള്  അതസംഗശകേരേത്തികഭന്  രപഭലുസം

ബഹുമേഭനടപ്പെട മുഖദമേനത്തികന് ഭയമേഭണന്. പഴെടയഭരു മുദഭവഭകേദസം രകേടഭണന് ഞഭന്

വളര്നതന്;  'വലേരതഭടന്  രനഭകത്തിയഭല്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  ഇടെരതഭടന്

രനഭകത്തിയഭല്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  തഭരഴെഭടന്  രനഭകത്തിയഭല്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)

മുകേളത്തിരലേഭടന്  രനഭകത്തിയഭല് സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)'.   ആ മുദഭവഭകേദസം ഇനന് രകേരേള

ജനത മേഭറത്തി വത്തിളത്തിക്കുന്നു;  'തഭരഴെഭടന്  രനഭകത്തിയഭല് എന്.ടഎ.എ.,  വലേരതഭടന്

രനഭകത്തിയഭല് കേസസംസന്,  ഇടെരതഭടന്  രനഭകത്തിയഭല് സത്തി.ബത്തി.ടഎ,  മുകേളത്തിരലേഭടന്

രനഭകത്തിയഭല് സര്വ ശക്തടനരപ്പെഭടലേ ഇ.ഡത്തി'.  രപടെത്തിചന് വത്തിറചത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്

രകേരേളതത്തിടലേ  കേമക്യൂണത്തിസന്  പ്രസ്ഥഭനസം.  ഒരു  വഭക്കുകൂടെത്തി  പറഞ്ഞന്  ഞഭന്

അവസഭനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു. വരുന നത്തിയമേസഭഭ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് ഇക്കൗ തടത്തിപ്പെത്തിടന്റെയുസം

അഴെത്തിമേതത്തിയുടടെയുസം  കേള്ളകടെതത്തിടന്റെയുസം  സസ്വജനപകപഭതതത്തിടന്റെയുസം
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കേണ്സള്ടന്സത്തിയുടടെയുസം  രപരേത്തില്  നടെതത്തിയത്തിടള്ള  തടത്തിപ്പുകേളുടടെ  രേഹസദ

നത്തിലേവറ, 'ബത്തി' നത്തിലേവറ ഞങ്ങള് തുറക്കുസം. ഒരു കേഭരേദസം ഞങ്ങള് വദക്തമേഭക്കുന്നു,

വര്ഗശയ  പ്രസ്ഥഭനങ്ങടള  കൂടന്  പത്തിടെത്തിചന്  രനടെത്തിയ  തഭല്കഭലേത്തികേമേഭയ  നഭലേന്

രവഭടത്തിടന്റെ  രപരേത്തില്  നത്തിങ്ങള്  അഹങ്കരേത്തിരകണതത്തില്ല.  ടഎകേദജനഭധത്തിപതദ

മുനണത്തി ടകേടറരപ്പെഭടടെ പ്രവര്തത്തിചന് നത്തിങ്ങളുടടെ അഹങ്കഭരേതത്തിനുസം അഴെത്തിമേതത്തിക്കുസം

മേറുപടെത്തി  പറയുടനഭരു  കേഭലേമുണഭകുസം  എനന്  മേഭത്രസം  പറഞടകേഭണന്  ഇക്കൗ

നയപ്രഖദഭപനടത അതത്തിശക്തമേഭയത്തി ഞഭന് എതത്തിര്ക്കുന്നു. 

ശശ  .   എസം  .   സസ്വരേഭജന്: ബഹുമേഭനടപ്പെട സ്പശകര്, ഞഭന് ഈ നനത്തിപ്രരമേയടത

അനുകൂലേത്തിക്കുന്നു.  ജനകേശയ  രകേഭടെതത്തിയത്തിടലേ  മേഹഭതഭടയഭരു

വത്തിജയതത്തിനുരശഷമേഭണന്  ഇക്കൗ  നത്തിയമേസഭയത്തില്  ബഹുമേഭനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖദഭപന  പ്രസസംഗതത്തിരന്മേലുള്ള  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിരന്മേലുള്ള  ചര്ചയത്തില്

ഇടെതുപക അസംഗങ്ങള് പടങ്കടുക്കുനതന്.  ജനകേശയ രകേഭടെതത്തിയത്തിടലേ മേഹതഭയ

വത്തിജയടത   ഇക്കൗ  സഭയത്തിടലേ  ചത്തിലേ  യു.ഡത്തി.എഫന്.  അസംഗങ്ങള്  ഇനത്തിയുസം

അസംഗശകേരേത്തികഭന്  മേഭനസത്തികേമേഭയത്തി  തയഭറഭയത്തിടത്തിടല്ലനതത്തിടന്റെ  സൂചനയഭണന്

തൃകഭകരേയത്തിടലേയുസം  മേണ്ണഭര്കഭടടയുസം  അസംഗങ്ങള്  ഇക്കൗ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്
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വത്തിധത്തിടയഴതത്തിടന  പ്രരതദകേമേഭയത്തി വത്തിശകേലേനസം ടചയ ടകേഭണന് ഇക്കൗ സഭയുടടെ

മുമ്പഭടകേ  ടതളത്തിയത്തികഭന്  ശമേത്തിചതന്.  അതത്തിടനഭരു  മേറുപടെത്തിയുസം  പറയണടമേനന്

ഞഭന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില്ല.  കേഭരേണസം  അരമേരേത്തികന്  ടഎകേദനഭടുകേളത്തിലേഭണന്

ശശ.  ടടെഭണഭള്ഡന്  ട്രസംപന്  ഉള്ളടതങ്കത്തിലുസം   തൃകഭകരേയത്തിലുസം  മേണ്ണഭര്കഭടുസം

അരദഹതത്തിനന് നല്ല രേണന് ശത്തിഷദന്മേഭരുടണനന് ഇക്കൗ സഭ ടതളത്തിയത്തിക്കുകേയഭണന്.

അവര്  മേറുപടെത്തി  അര്ഹത്തിക്കുരനയത്തില്ല.  അവര്ക്കുള്ള  മേറുപടെത്തി  ജനങ്ങള്

നല്കേത്തികഴെത്തിഞ്ഞതഭണന്.  ഞഭന്  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിരന്മേലുള്ള  ചര്ചയത്തിരലേകന്

രനരേത്തിടന്  പടങ്കടുകഭന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകേയഭണന്.  തശടവടത്തിടകഭള്ളകഭരുടടെ  ഒരു

സസംഘസം   ആക്രമേത്തിചന്  തകേര്ത  രകേരേളടതയഭണന്   2016-ല്   ഇടെതുപക

ജനഭധത്തിപതദമുനണത്തിയുടടെ  രനതൃതസ്വതത്തിലുടള്ളഭരു  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്

പുനതഃനത്തിര്മഭകഭനുണഭയത്തിരുനതന്.  ഒരു തസരേ സസംഘതത്തിടന്റെ ആക്രമേണതത്തിനന്

വത്തിരധയമേഭയ നഭടെത്തിടന പുനതഃനത്തിര്മത്തിടചടുക്കുകേടയന ശമേകേരേമേഭയ ദക്കൗതദമേഭണന്

ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഏടറടുതതന്.  നഭലേരേടകഭല്ലസം  ടകേഭണന്  നമ്മുടടെ  നഭടെന്

എങ്ങടനടയഭടക മേഭറത്തി;  അതത്തിര്തത്തികേള്കപ്പുറതന് നമ്മുടടെ നഭടെത്തിടന്റെ പ്രശസത്തി

എങ്ങടനടയഭടകടയതത്തി എന്നുള്ളതത്തിടന്റെ  എത്രടയത്ര സഭകദപത്രങ്ങളഭണന്
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നമ്മുടടെ  മുനത്തിലുള്ളതന്.  അരതഭടടെഭപ്പെസംതടന  മേടറഭരു  സര്കഭരേത്തിനുസം

രനരേത്തിരടെണത്തിവനത്തിടത്തില്ലഭതത്ര   ടടവതരേണത്തികേടളയുസം  ഇക്കൗ  സര്കഭരേത്തിനന്

രനരേത്തിരടെണതഭയത്തി  വന്നു.  ആദദസം  ഓഖത്തി,  പത്തിടന  നത്തിപ്പെ,  മേഹഭ  പ്രളയസം,

കേഭലേവര്ഷടകടുതത്തി,  ഇരപ്പെഭള്  രകേഭവത്തിഡന്-19.  ഇക്കൗ  വലേത്തിയ  ടവല്ലുവത്തിളത്തികേളുടടെ

മുമ്പത്തില്  രലേഭകേതത്തിടലേ  പലേ  പ്രബലേമേഭയ  രേഭഷങ്ങള്രപഭലുസം  കേഭലേത്തിടെറത്തി

വശടണങ്കത്തിലുസം  രകേരേളസം  പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിന്നു.  രകേരേളസം  അഭത്തിമേഭനരതഭടടെ  ഇക്കൗ

ടവല്ലുവത്തിളത്തികേരളഭടെന്  ടപഭരുതത്തിനത്തിന്നുടവനന്  നമുകന്  കേഭണഭന്  സഭധത്തിക്കുസം.

രകേഭവത്തിഡന്-19 ടനക്കുറത്തിചന്  ഇവത്തിടടെ  ചത്തിലേ  പരേഭമേര്ശങ്ങടളഭടക  വന്നു.

അതത്തിടനഭനത്തിനുസം  മേറുപടെത്തി  പറയുനത്തില്ല.  കേഭരേണസം  രകേരേളതത്തിടലേ  രകേഭവത്തിഡന്-19

പ്രതത്തിരരേഭധ  പ്രവര്തനവുസം  രരേഭഗബഭധത്തിതരേഭയവര്ക്കുള്ള  പരേത്തിചരേണവുസം

എത്രമേഭത്രസം  മേത്തികേചതുസം  ഫലേപ്രദവുമേഭടണനതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടലേ

തൃകഭകരേ  അസംഗതത്തിനുള്ടപ്പെടടെ  ഏടതങ്കത്തിലുസം  അസംഗങ്ങള്കന്

സസംശയമുടണങ്കത്തില് രകേഭണ്ഗ്രസന് രനതഭവന് ശശ.  വത്തി.  എസം.  സുധശരേന് കേഴെത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസസം അതത്തിടനക്കുറത്തിചന് സഭകദടപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്.  ഇക്കൗ മേഹഭമേഭരേത്തിയുടടെ ആദദ

നഭള്മുതല്  നത്തിങ്ങള്  രകേരേളടത  മേരേണവക്ത്രതത്തിരലേകന്  തള്ളത്തിയത്തിടെഭനരല്ല
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രനഭകത്തിയതന്;  അരമേരേത്തികന് മേത്തിറത്തിരഗഷന് രമേഭഡലേത്തിരലേകന് ഷത്തിഫന്  ടചയണടമേനന്

ബഹുമേഭനദനഭയ  പ്രതത്തിപകരനതഭവന്  ഇക്കൗ  സഭയത്തില്  നത്തിനന്  പ്രസസംഗത്തിചത്തിരല്ല?

ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  യുടടെ  മുന്  പ്രസത്തിഡന്റെഭയ  ഇരപ്പെഭഴെടത  വടെകേരേ  എസം.പത്തി.

പറഞ്ഞതന്  മുപ്പെതന്  ഡത്തിഗ്രത്തി  ചൂടെത്തില്    ടകേഭരറഭണ  ടടവറസന്  നശത്തിച്ചുരപഭകുസം

അതുടകേഭണന്  ഇതന്  കേഭരേദമേഭയത്തിടടഭന്നുസം  എടുരകണതത്തിടല്ലനഭണന്.

ബഹുമേഭനടപ്പെട  പ്രതത്തിപക  ഉപരനതഭവന്  പറഞ്ഞതന്,  ഇന്ഡദയത്തിലുള്ളവര്

മേഭലേത്തിനദതത്തില്  ജശവത്തിക്കുനവരേഭയതുടകേഭണന്  രകേഭവത്തിഡന്-19

ബഭധത്തികത്തിടല്ലനഭണന്. രകേഭവത്തിഡന് പ്രതത്തിരരേഭധ പ്രവര്തനങ്ങടള അടത്തിമേറത്തികഭനുസം

ജനങ്ങളുടടെ  ജഭഗ്രതയത്തില്ലഭതഭകഭനുസം  ആസൂത്രത്തിതമേഭയ  ഗൂഢഭരലേഭചനഭയഭണന്

നത്തിങ്ങള് നടെതത്തിയടതനതത്തിടന്റെ ടതളത്തിവഭണന് ഇടതല്ലഭസം. ഇരപ്പെഭഴസം രകേരേളതത്തില്

മേരേണസസംഖദ  കുറഞ  നത്തില്ക്കുകേയഭണന്.  രകേഭണ്ഗ്രസത്തിനുകൂടെത്തി

ഭരേണപങ്കഭളത്തിതമുള്ള  മേഹഭരേഭഷയത്തിലേഭയത്തിരുന്നു  നമടളങ്കത്തില്   ഇതത്തിരനഭടെകേസം

ചത്തിലേരപ്പെഭള്  മേരേത്തിച്ചുരപഭയത്തിടണഭകുമേഭയത്തിരുന്നു.  അവത്തിടടെ  ഇതുവടരേ

അന്പതത്തിനഭയത്തിരേതത്തിലേധത്തികേസം  ആളുകേള്  മേരേണടപ്പെടത്തിടണന്.   രകേഭവത്തിഡന് -19

ബഭധത്തിചവര്കന്  ഇവത്തിടടെ  നല്കുനതുരപഭടലേ  സമ്പൂര്ണ്ണ  സക്കൗജനദ  ചത്തികേത്തിത്സ
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നമ്മുടടെ  രേഭജദതന്  രവടറടയവത്തിടടെടയങ്കത്തിലുമുരണഭ?  രകേഭവത്തിഡന്-19 മൂലേസം

ടതഭഴെത്തില്  നഷടപ്പെടവര്കന്  സക്കൗജനദമേഭയത്തി  ഭകദ  കേത്തിറന്  ടകേഭടുക്കുനതത്തിടന

നത്തിങ്ങള്  പരേത്തിഹസത്തിക്കുന്നു.  നത്തിങ്ങള്  ഇനത്തിയുസം  പരേത്തിഹസത്തികണസം.  ആ  കേത്തിറന്

വഭങ്ങത്തിയ  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങളുടടെ  പരേത്തിഹഭസതത്തിനുള്ള  മേറുപടെത്തി  ബഭലേറന്

രപപ്പെറത്തില്ക്കൂടെത്തി  നല്കേത്തികഴെത്തിഞ്ഞത്തിടണന്.  കേത്തിറന്  ടകേഭടുക്കുനതുമേഭയത്തി  ബനടപ്പെടന്

ഭകദ  സുരേകഭ  നത്തിയമേടതക്കുറത്തിടചല്ലഭസം  നത്തിങ്ങള്  പറഞ.  ബഹുമേഭനടപ്പെട

മുഖദമേനത്തിയുടടെ ദുരേത്തിതഭശസ്വസ നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിന്നുസം പണടമേടുതന് കേത്തിറന്  വത്തിതരേണസം

ടചയ്ത അനുഭവസം  രകേരേളതത്തില് ആദദരതതരല്ല;  ദുരേത്തിതഭശസ്വഭസ നത്തിധത്തിയത്തിരലേകന്

സസംഭഭവന  ടചയരുടതനന്  രസഭഷദല്  മേശഡത്തിയയത്തിലൂടടെയുസം  അല്ലഭടതയുസം

ആഹസ്വഭനസം  ടചയ്തവരേരല്ല  നത്തിങ്ങള്;  അഴെശരകഭടെന്  എസം.എല്.എ  യുടടെയുസം,  മുന്

ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി പ്രസത്തിഡന്റെത്തിടന്റെയുസം ആഹസ്വഭനസം മേറരനഭ?  അഞന് ദത്തിവസടത

ജശവനകഭരുടടെ  ശമ്പളസം  കേടെമേഭയത്തി  സസ്വശകേരേത്തികഭന്   തശരുമേഭനടമേടുതരപ്പെഭള്

നത്തിങ്ങള് ഉതരേവത്തിടന്റെ പകേര്പ്പെന് കേതത്തിചന് രകേഭടെതത്തിയത്തില്രപ്പെഭയത്തി രകേസന് നടെതത്തി.

ബഹുമേഭനടപ്പെട  രകേഭടെതത്തി  നത്തിങ്ങളുടടെ  ടചവത്തികന്  പത്തിടെത്തിചത്തിരല്ല?

സത്തി.എസം.ഡത്തി.ആര്.എഫന്.-ല് നത്തിന്നുസം പണടമേടുതന് നത്തിങ്ങളുസം ഞങ്ങളുസം ഉള്ടപ്പെടടെ
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രകേരേളതത്തിടലേ മുഴവന് രപര്ക്കുസം ഇക്കൗ സര്കഭര് കേത്തിറന് നല്കേത്തി. ആ കേത്തിറന് വഭങ്ങത്തി

വശടത്തില്ടകഭണ്ടുരപഭയത്തി  വചരശഷസം  ഇക്കൗ  സര്കഭര്  എന്തു  ടചയടവനന്

രചഭദത്തിക്കുന നത്തിങ്ങളുടടെ  ടതഭലേത്തികടത്തിടയക്കുറത്തിചന്   കൂടുതല് ഒന്നുസം പറയുനത്തില്ല.

ഞഭന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്,  ഇക്കൗ  ടവല്ലുവത്തിളത്തികേടളയുസം  പ്രതത്തിസനത്തികേടളയുസം

രനരേത്തിടടകേഭണഭണന്  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമേന്റെന്  രലേഭകേതത്തിടലേ മേടറഭരു ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുസം

ടചയഭനഭകേഭത സഭമൂഹദരകമേ പ്രവര്തനങ്ങളുസം വത്തികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുസം

ഒനത്തിനന്  പത്തിറടകേ  മേടറഭനഭയത്തി  ഏടറടുതതന്.  നത്തിങ്ങള്  സ്കൂളുകേടള  രനഭക്കൂ,

ആശുപത്രത്തികേള്  കേഭണൂ,  രറഭഡുകേള്  കേഭണൂ,   ടപഭതുവത്തിതരേണ  രകേന്ദ്രങ്ങള്

കേഭണൂ,  അവത്തിടടെ  വനത്തിടള്ള  മേഭറങ്ങള്  നത്തിങ്ങള്  മേനസ്സത്തിലേഭക്കൂ.  ഇക്കൗ  മേഭറസം

രകേരേളതത്തിടലേ  ജനങ്ങള്  കേണതുടകേഭണഭണന്  രകേരേളതത്തിടലേ  ആറന്

രകേഭര്പ്പെരറഷനത്തില്  അഞത്തിലുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  ടപഭടെത്തിരപഭലുസം  ഇരപ്പെഭള്

കേഭണഭനത്തില്ലഭതതന്.   ബഹുമേഭനദനഭയ  മുന്  മുഖദമേനത്തി  ശശ.  ഉമന്  ചഭണത്തി

മേഭധദമേ  പ്രവര്തകേരരേഭടെന്  പറഞ്ഞതന്  ഗ്രഭമേപഞഭയതന്  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുസം

മേറടമേഭടക വദക്തത്തി ബനങ്ങടള ആശയത്തിചഭണന്, ജത്തില്ലഭ പഞഭയതത്തിരലേയഭണന്

ടപഭളത്തിറത്തികല്  രവഭടത്തിസംഗന്  എനഭണന്.   14  ജത്തില്ലഭ  പഞഭയത്തുകേളത്തില്
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രേണത്തിടെതഭണന് നത്തിങ്ങള്കന് ജയത്തികഭന് കേഴെത്തിഞ്ഞതന്. യഭഥഭര്ത്ഥദങ്ങള് ജനങ്ങള്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയുനതുടകേഭണഭണന് നത്തിങ്ങള് ആ ദയനശയ സ്ഥത്തിതത്തിയത്തിരലേടകതത്തിയതന്.

കേഴെത്തിഞ്ഞ നഭലേന് ടകേഭല്ലതത്തിനത്തിടെയത്തില് 6.8 ലേകസം കുടത്തികേള് കൂടുതലേഭയത്തി സര്കഭര്

സ്കൂളുകേളത്തില് രചര്നതന്  എന്തുടകേഭണഭണന്?  നത്തിങ്ങള് എനന്  കേളവന്  പറഞ്ഞഭലുസം

രകേരേളതത്തിടലേ  രേകത്തിതഭകള്  യഭഥഭര്ത്ഥദസം  മേനസ്സത്തിലേഭക്കുന്നുടണനറത്തിയണസം.

രകേരേളതത്തിടലേ  കഭസന്  മുറത്തികേള്  മുഴവനുസം  ടടഹടടെകഭയത്തി  മേഭറത്തി.  നത്തിങ്ങളുടടെ

കേഭലേതന് മേനുഷദര് തത്തിരേത്തിഞരനഭകഭടത അനഭഥമേഭയ കേത്തിടെന പത്തി.എചന്.സത്തി.-

കേള് ഫഭമേത്തിലേത്തി ടഹല്തന് ടസന്റെറുകേളഭയത്തി മേഭറത്തിയരപ്പെഭള് മൂനന് രഡഭകര്മേഭരുടടെ

രസവനസം ലേഭദമേഭയത്തി.  ഇരപ്പെഭള് ടടവകുരനരേസം അഞന് മേണത്തിവടരേ അവത്തിടടെ ഒ.പത്തി.

സക്കൗകേരേദമുണന്.  ഇതഭണന്  ആശുപത്രത്തികേളുടടെ  അവസ്ഥയത്തില്  വന  മേഭറസം.  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമേന്റെന്  രകമേ ടപന്ഷനുകേള്  1500/-  രൂപയഭകത്തി വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഇവത്തിടടെ

വടെകഭരഞരേത്തി എസം.എല്.എ.  സസംസഭരേത്തിചരപ്പെഭള്  മേനുഷദരസ്നേഹത്തിയുടടെ മുഖമുള്ള

ശശ. ഉമന് ചഭണത്തിടയപ്പെറത്തി പറഞ. ഞഭന് അരദഹടത ആരകപത്തിക്കുനത്തില്ല.

പരക,  ആ  മേനുഷദ  രസ്നേഹത്തി  മുഖദമേനത്തിയഭയത്തിരുന  അവസഭനടത  18

മേഭസകഭലേസം രകമേ ടപന്ഷനഭയത്തി നയഭടടപസ ടകേഭടുതത്തിടത്തില്ല, 1642  രകേഭടെത്തി
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രൂപ കുടെത്തിശത്തികേ വരുതത്തി.  അനന് രകമേടപന്ഷന് ഗുണരഭഭക്തഭകളഭയത്തിരുനതന്

32  ലേകസം രപരേഭയത്തിരുന്നു.  ഇനതന്  60  ലേകമേഭയത്തി വര്ദ്ധത്തിച്ചുടവങ്കത്തിലുസം ഒരു രൂപ

കുടെത്തിശത്തികേയത്തില്ല, 525/- രൂപയഭയത്തിരുനതന് ഇടപ്പെഭള് 1500/- രൂപയഭയത്തി. എനത്തിടസം

ഇതരേതത്തിലുള്ള  കേളവന്  പറഞ്ഞന്  നത്തിങ്ങള്  നദഭയശകേരേത്തിക്കുന്നുടവങ്കത്തില്

ജനങ്ങളത്തില്നത്തിനന്  കൂടുതല്  വലേത്തിയ   ശത്തിക  നത്തിങ്ങടള  കേഭതത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവനന്

മേഭത്രരമേ   എനത്തികന്  ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുവഭനുള.  ഒരു  കേഭരേദസം  കൂടെത്തി

ചൂണത്തികഭണത്തികഭനുള്ളതന്,  കേഴെത്തിഞ്ഞ  നത്തിയമേസഭഭ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  സമേയതന്

ടഎകേദജനഭധത്തിപതദ മുനണത്തിയുടടെ പ്രകേടെന പത്രത്തികേയത്തിടലേ 42-ാാമേടത രപജത്തില്,

ചഭപ്റര് 18, വരയഭജനരകമേസം എന ഒരു ടഹഡത്തിസംഗന് ഉണന്.  അതത്തില് നത്തിങ്ങള്

നല്കുന  ഒരു  വഭഗഭനസം  യു.ഡത്തി.എഫന്  വശണ്ടുസം  അധത്തികേഭരേതത്തില്  വനഭല്

വരയഭജനടപന്ഷന്  1000/-  രൂപയഭക്കുസം  എനഭണന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  സസ്വപസം

കേഭണഭന്  രപഭലുസം  അത്രരയ  കേഴെത്തിഞള.  എനഭല്  ഞങ്ങള്

അധത്തികേഭരേതത്തിലേത്തിരേത്തിക്കുരമ്പഭള് രകമേടപന്ഷന് 1500/-രൂപ ആകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

നത്തിങ്ങള്കന് വഭഗഭനസം ടചയ്യുവഭന്കൂടെത്തി കേഴെത്തിയഭതതഭണന് ഞങ്ങള് നല്കേത്തിയതന്.

കൂടുതല്  വഭഗഭനസം  ടചയ്യുവഭനുള്ള  രേഭഷശയ  വളര്ചരപഭലുസം
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നത്തിങ്ങള്ക്കുണഭയത്തിരുനത്തിടല്ലനന് നത്തിങ്ങള് മേനസ്സത്തിലേഭകണസം. 

വത്തിലേകയറതത്തിടനതത്തിടരേ  എല്ലഭകഭലേത്തുസം  വലേത്തിയ  പ്രതത്തിരഷധങ്ങള്

വളര്ന്നുവരേഭറത്തിരല്ല;  രകേരേളതത്തില് ഇരപ്പെഭള് അങ്ങടനടയഭരു പ്രതത്തിരഷധമുരണഭ?

2016  രമേയന്   25-ാം  തശയതത്തി  ഇക്കൗ  സര്കഭര്  അധത്തികേഭരേരമേറതത്തിനുരശഷസം

മേഭരവലേത്തിരസഭര്,  സടടപ്ലെെരകേഭയുടടെ ചത്തില്ലറ വത്തില്പ്പെനശഭലേകേള്  എനത്തിവയത്തിലൂടടെ

വത്തിതതരേണസം ടചയ്യുന 13 ഇനസം നത്തിരതദഭപരയഭഗസഭധനങ്ങള്കന്  ഒരു  ടടപസ

രപഭലുസം കൂടെഭടത ഇരപ്പെഭഴസം അരത വത്തിലേനത്തിലേവഭരേതത്തില് നത്തില്ക്കുന്നു.  മേഭത്രമേല്ല

രേണത്തിനങ്ങള്കന്  വത്തിലേ  കുറയുകേയുസം  ടചയ.  ടപഭതുവത്തിപണത്തിയത്തില്  വത്തിലേ

വര്ദ്ധത്തികഭതത്തിരേത്തികഭന്  സര്കഭര്  നടെത്തുന  ഇടെടപടെല്  രകേരേളതത്തിടലേ

ജനങ്ങള്കന്  എത്രമേഭത്രസം  ആശസ്വഭസമേഭയത്തി  മേഭറത്തിയത്തിടടണനന്  ഒരുപരക

നത്തിങ്ങള്കന്  മേനസ്സത്തിലേഭകേത്തില്ല.  നത്തിങ്ങളുടടെ  കേഭലേതന്  569  നന്മേ  രസഭറുകേള്

അടെച്ചുപൂടത്തി,  11  ത്രത്തിരവണത്തി  രസഭറുകേള്  പൂടത്തി,   സഞരേത്തിക്കുന  142

ത്രത്തിരവണത്തിരസഭറുകേളത്തില്  62-ഉസം  അടെച്ചുപൂടത്തി.  നത്തിങ്ങള്  ഭരേത്തിക്കുരമ്പഭള്
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ടപഭതുവത്തിതരേണ  രമേഖലേ  എങ്ങടനയഭയത്തിരുന്നു?  കേക്കൗണര്  സ്ഥഭപത്തിചന്

പ്രവര്തത്തികഭനഭയത്തിരുന്നു  നത്തിങ്ങളുടടെ  കേഭലേതന്  കൂടുതല്

തഭല്പ്പെരേദമുണഭയത്തിരുനതന്.  ഇതു  സസംബനത്തിചന്  ബഭകത്തി  ഞഭന്  പറയുനത്തില്ല.

പത്തി.എസന്.സത്തി.  മുഖഭനരേസം  ടചറുപ്പെകഭര്കന്  രജഭലേത്തി  നല്കേത്തിയതന്  സസംബനത്തിചന്

ഇവത്തിടടെ  അടെത്തിയനരേപ്രരമേയസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചരല്ലഭ;  നത്തിയമേനനത്തിരരേഭധന

ഉതരേവത്തിറകത്തി  എടന്  ലേകസം  ഒഴെത്തിവുകേളത്തില്  ഇനത്തി  നത്തിയമേനസം  രവടണനന്

തശരുമേഭനത്തിച  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനതത്തിടരേ  ഒരേകരേസം  നത്തിങ്ങള്  ഉ രേത്തിയഭടുനത്തില്ല.

എനഭല്  സര്വകേഭലേ  ടറരകഭര്ഡത്തിടടകേഭണന്  നഭലേരേ  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്

ഒനരേലേകതത്തിലേധത്തികേസം ടചറുപ്പെകഭര്കന്  രജഭലേത്തി നല്കേത്തിയ,  44,000 തസത്തികേള്

പുതത്തിയതഭയത്തി  സൃഷത്തിച  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനതത്തിടരേ  ശബത്തികഭന്  നത്തിങ്ങള്കന്

എനന്  ധഭര്മത്തികേഭവകേഭശമേഭണുള്ളതന്?  ഇവത്തിടടെ  വദവസഭയ  രേസംഗടതക്കുറത്തിചന്

ബഹുമേഭനടപ്പെട  തൃകഭകരേ എസം.എല്.എ.  പറഞ,   2015-16  കേഭലേയളവത്തില്,

നത്തിങ്ങളുടടെ  ഭരേണ  കേഭലേതന്  രകേരേളതത്തിടലേ  ടപഭതുരമേഖലേഭ  വദവസഭയ
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സ്ഥഭപനങ്ങള്കന്   132  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  നഷമേഭണുണഭയതന്.   2016-17-ല്

അതന് 81 രകേഭടെത്തി രൂപയഭയുസം  2017-18 -ല്  5.11 രകേഭടെത്തി രൂപയഭയുസം കുറഞ.

2018-19-ല്  8.26  രകേഭടെത്തി  രൂപയുടടെ  ലേഭഭമേഭയത്തി  മേഭറത്തി.  രകേരേളതത്തിടലേ

ടപഭതുരമേഖലേഭ വദവസഭയ രേസംഗടത ഒരു ചത്തിത്രമേഭണന് ഞഭനത്തിവത്തിടടെ പറഞ്ഞതന്.

ഇവത്തിടടെ  ഏടതല്ലഭസം  പുതത്തിയ  അത്ഭുതങ്ങള്  സൃഷത്തിച്ചു?   രകേരേളഭ  ഓരടഭ

ടമേഭടടബല്സന്  ലേത്തിമേത്തിറഡന്  ഇവത്തിടടെ  നത്തിര്മത്തിച  ഓരടഭറത്തികകേള്   ഇനന്

രനപ്പെഭളത്തിടന്റെ  ടതരുവുകേള്  കേശഴെടെക്കുന്നു.   നമ്മുടടെ  രേഭജദടമേഭടഭടകേയുസം  കൂടെഭടത

ബസംഗഭരദശത്തിലുസം  ശശലേങ്കയത്തിലുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  അഭത്തിമേഭനമേഭയ  രകേരേളഭ  ഓരടഭ

ടമേഭടടബല്സന്  ലേത്തിമേത്തിറഡത്തിടന്റെ  ഇക്കൗ  ഓരടഭറത്തികകേള്

എതത്തിരചര്നത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ആന്ധ്രയത്തില്നത്തിന്നുസം ടതലേങ്കഭനയത്തില്നത്തിന്നുസം ഇക്കൗ

ഓരടഭറത്തികകേള്കന്  രവണത്തിയുള്ള   ഓര്ഡര്  വന്നുകേഴെത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

രേഭജദതത്തിടന്റെ   അതത്തിര്തത്തികേള്കപ്പുറരതയ്ക്കുരപഭലുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ

ടപഭതുരമേഖലേഭ  വദവസഭയ  സ്ഥഭപനങ്ങളുടടെ  യശസ്സുയര്ടനഭരു
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കേഭലേമേഭണത്തിടതനന് നത്തിങ്ങള് കേഭരണണതുണന്. 2013-ല് ശശ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണത്തി

രകേരേളതത്തില്  വനന്   അനടത   മുഖദമേനത്തിയഭയത്തിരുന  ശശ.

ഉമന്ചഭണത്തിയുടടെയുസം  വദവസഭയ  വകുപ്പുമേനത്തിയഭയരുന  ശശ.  പത്തി.  ടകേ.

കുഞ്ഞഭലേത്തിക്കുടത്തിയുടടെയുസം  മുഖത്തുരനഭകത്തി  പ്രസസംഗത്തിചതന്,  നത്തിങ്ങളുടടെ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കേത്തിഴെത്തില് ടപഭതുരമേഖലേഭ  വദവസഭയസ്ഥഭപനസം ടകേഭണ്ടുവരേഭന്

അനടത  രകേന്ദ്രതത്തിനന്  ഭയമേഭണന്,    ടടധരേദമേത്തില്ല,  ശശ.  വത്തി.  എസന്.

അച്ചുതഭനനന്  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഭരേണകേഭലേതഭയത്തിരുടനങ്കത്തില്

ടടധരേദമുണഭയത്തിരുന്നുടവനഭണന്.  ഇക്കൗ മേഭറസം നത്തിങ്ങള് കേഭണണടമേന്നുമേഭത്രമേഭണന്

സൂചത്തിപ്പെത്തികഭനുള്ളതന്.  നമ്മുടടെ  കേഭര്ഷത്തികേരേസംഗസം  പരേത്തിരശഭധത്തിക്കുകേയഭടണങ്കത്തില്,

2015-16-ല്  1.96  ലേകസം ടഹകര് സ്ഥലേതഭണന് ടനല് കൃഷത്തിയുണഭയത്തിരുനതന്.

ഇരപ്പെഭഴെതന് 2.31 ടഹകറഭയത്തി വളര്നത്തിരേത്തിക്കുന്നു. 40,000 ടഹകരറഭളസം സ്ഥലേതന്

പുതുതഭയത്തി  ടനല് കൃഷത്തിയത്തിറകഭന്  നമുകന്  സഭധത്തിച്ചു.  46,500  ടഹകര്

സ്ഥലേതഭണന്  പചകറത്തി  കൃഷത്തിയുണഭയത്തിരുനടതങ്കത്തില്  ഇരപ്പെഭഴെതന്  96,300
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ടഹകര്  സ്ഥലേതഭയത്തി  മേഭറത്തി.  6.28  ലേകസം  ടമേട്രത്തികേന്  ടെണ്  പചകറത്തി

ഉല്പ്പെഭദത്തിപ്പെത്തിചത്തിരുനതന്  14.9  ലേകസം ടമേട്രത്തികേന് ടെണ്ണഭയത്തി മേഭറത്തി.  ഇതരേസം മേഭറങ്ങള്

എല്ലഭ  രമേഖലേയത്തിലുമുണന്.  ഞഭന്  സമേയക്കുറവുമൂലേസം  മേറന്  രമേഖലേകേളത്തിരലേയന്

രപഭകുനത്തില്ല.  ബഹുമേഭനടപ്പെട  തൃകഭകരേ  അസംഗതത്തിനുസം  തൃതഭലേ

അസംഗതത്തിനുമുള്ള  പ്രയഭസസം  കേടെടമേടുക്കുന്നുടവന്നുള്ളതഭണന്.    കേടെടമേടുകഭന്

രകേരേളതത്തിനന്  അവകേഭശമുള്ളതത്തിനഭല്   കേടെടമേടുക്കുസം.  എല്ലഭ  അഞന്  വര്ഷസം

കൂടുരമ്പഭഴസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  കേടെസം  ഇരേടത്തിയഭയത്തിടണന്,  ഇരപ്പെഭഴസം  ഇരേടത്തിയഭയത്തി

അത്രരയയുള.  ഇക്കൗ  കേടെടമേല്ലഭസം  വശടനതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്

പ്രയഭസടപ്പെരടെണ.  ആയുസ്സറുതത്തിക്കുമുമ്പന്  ഇക്കൗ  കേടെസം  വശടഭന്  നത്തിങ്ങള്കന്

ഉതരേവഭദത്തിതസ്വമുണഭകേത്തില്ല,   അങ്ങടനടയഭരു അവസരേമുണഭകേത്തില്ല.  നത്തിങ്ങള് ആ

കേടെടതക്കുറത്തിചന്  ഭയടപ്പെരടെണ,  ഇതന്  ഞങ്ങള്തടന  നത്തികേതത്തി

വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതത്തിടകഭള്ളഭസം.   എല്ലഭ  രേസംഗത്തുമുള്ള



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

208

രനടതത്തിടന്റെ  തുടെര്ചയഭണന്  ഇക്കൗ  നയപ്രഖദഭപന  പ്രസസംഗസം.  നയപ്രഖദഭപന

പ്രസസംഗതത്തില്  ധഭരേഭളസം  പുതത്തിയ  കേഭരേദങ്ങള്  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുരവണത്തി

ബഹുമേഭനദനഭയ  ഗവര്ണ്ണര്  പ്രഖദഭപത്തിച്ചു.  അതത്തില്  ഏതന്  കേഭരേദടതയഭണന്

നത്തിങ്ങള് എ തത്തിര്ക്കുകേ? ഒരു കേഭരേദരതയുസം ടസ്പസത്തിഫത്തികഭയത്തി എതത്തിര്കഭന് ഒരു

നത്തിയമേസഭഭസംഗവുസം പ്രതത്തിപകഭസംഗവുസം അവരുടടെ പ്രസസംഗതത്തില് തയഭറഭയത്തിടത്തില്ല.

നത്തിങ്ങളുടടെ കേഭലേടതരപ്പെഭടലേ ജനങ്ങടള പറത്തിക്കുന പ്രഖദഭപനങ്ങളല്ല ഞങ്ങള്

നടെതത്തിയതന്. നത്തിങ്ങള് പ്രഖദഭപത്തിച 'എയര് രകേരേള' നമ്മുടടെ മുമ്പത്തിലുണന്. വത്തിഷുവത്തിനന്

വരുടമേനഭണന് പറഞ്ഞതന്. 'വത്തിഷു വരുസം,  വര്ഷസം വരുസം, പത്തിടന ഓരരേഭ തളത്തിരേത്തിലുസം

പൂവന്  വരുസം,  കേഭയന്  വരുസം'  എടനഭടക  കേവത്തി  എഴതത്തിയത്തിടണന്.  എത്ര  വത്തിഷു

കേഴെത്തിഞ;  എയര്  രകേരേള  എവത്തിടടെ  നത്തില്ക്കുന്നു?  ടതകന്  വടെകന്  രകേഭറത്തിരഡഭര്

നത്തിങ്ങള് പ്രഖദഭപത്തിച്ചു;  അതന് എവത്തിടടെയഭണന്? ഇങ്ങടന പഭഴെഭയത്തിരപ്പെഭയ ധഭരേഭളസം

വഭഗഭനങ്ങളുണന്.  കേണ്ണൂര് എയര് രപഭര്ടന്  എനന്  പറഞ്ഞന്  രസഭടന് ലേഭന്റെന്  എയര്

രപഭര്ടത്തിടന്റെ  ചത്തിത്രടമേടുതന്  നവമേഭധദമേങ്ങളത്തില്  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തികഭന്
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മേടെത്തികേഭണത്തികഭതവരേഭണന്  നത്തിങ്ങള്.  ഇങ്ങടന  പലേകേഭരേദങ്ങളുസം  ടചയ്തന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ മുമ്പത്തില് നത്തിങ്ങള് നഭണസംടകേടന് നത്തില്ക്കുന്നു.  ആ കേഭലേഘടതത്തിടലേ

അഴെത്തിമേതത്തിയുസം  തടത്തിപ്പുസം  ടവടത്തിപ്പുസം  പഭലേഭരേത്തിവടസം  പഭലേതത്തിടന്റെ

നത്തിര്മഭണതത്തില്വടരേ  എതത്തി  നത്തില്ക്കുകേയഭണന്;  ഇവത്തിടടെ  ബഹുമേഭനടപ്പെട

തൃകഭകരേ  അസംഗസം  തുടെകതത്തില്തടന  ഒരു  നുണ പറഞ.  ഞഭന് സമേയസം

തത്തികേയഭതതത്തിനഭല്  മുഴവന്  പറയുനത്തില്ല.  കേസംമ്പക്യൂടര്,  ട്രഭകര്   എടനഭടക

പറഞ്ഞന്  എത്ര  കേഭലേമേഭയത്തി  നത്തിങ്ങള്  തുടെങ്ങത്തിയത്തിടന്?  ഞങ്ങളുസം  നത്തിങ്ങളുസം

കേമ്പക്യൂടര്വതന് കേരേണടത എതത്തിര്തത്തിടണന്.  അതന് കേമ്പക്യൂടറത്തിരനഭടുള്ള എതത്തിര്പ്പെല്ല.

രജഭലേത്തി  ടചയ്യുനവരുടടെ  രജഭലേത്തി  സസംരേകത്തിച്ചുടകേഭണന്  കേഭരേദകമേത

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികഭനഭണന്  കേമ്പക്യൂടര്.   അതല്ലഭടത,  ടതഭഴെത്തില്  നഷതത്തിരലേയന്

നയത്തികരുടതരന  പറഞ്ഞത്തിടള.  കേഭലേത്തികറന്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തിയുടടെ  പരേശകഭ

വത്തിഭഭഗസം  കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരേത്തിചരപ്പെഭള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  അവത്തിടടെ  സമേരേസം  ടചയ്ത

സസംഘടെനയുടടെ രപരേന്  കേഭലേത്തികറന്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി  സഭഫന്  ഓര്ഗടടനരസഷന്
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എനഭയത്തിരുന്നു.  ആ  സമേരേസം  ഉത്ഘഭടെനസം  ടചയഭനഭയത്തി  അനവത്തിടടെവന

രനതഭവത്തിടന ഞഭന് ഇന്നുസം ഓര്ക്കുന്നു.  ആ രനതഭവത്തിടന്റെ  രപരേന്  ശശ.  ഉമന്

ചഭണത്തി എനഭയത്തിരുന്നു.  നത്തിങ്ങളുടടെ രനതഭകന്മേഭരുസം നത്തിങ്ങളുടടെ സസംഘടെനകേളുസം

അനന്  സസ്വശകേരേത്തിച  അരത  നത്തിലേപഭടെന്  തടനയഭണന്  ടതഭഴെത്തിലേഭളത്തി  രേസംഗത്തുള്ള

എല്ലഭവരുസം  സസ്വശകേരേത്തിചത്തിടള്ളതന്.  എനത്തിടന്  ചരേത്തിത്രടത  ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തികഭന്

സ്ഥഭനത്തുസം  അസ്ഥഭനത്തുസം  കേളവന്  പറഞടകേഭണത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  പ്ലെെസന്-2

ടനക്കുറത്തിചന്  നത്തിങ്ങള് പറഞ,  പ്ലെെസന്  -2  നത്തിങ്ങളുടടെ ആശയമേഭരണഭ?  ഞങ്ങള്

എതത്തിര്തതന് പ്രശഡത്തിഗ്രത്തി രബഭര്ഡത്തിടനയഭണന്.  പ്രശഡത്തിഗ്രത്തി രബഭര്ഡന് അല്ല പ്ലെെസന്-

2.  രേണ്ടുസം  തമത്തിലുള്ള  മേക്കൗലേത്തികേമേഭയ  വദതദഭസസം  ജനങ്ങള്  മേറന്നുരപഭടയനന്

കേരുതരുതന്.  ഞഭന് കൂടുതല് വത്തിശദഭസംശങ്ങളത്തിരലേയന് രപഭകുനത്തില്ല.  ഇക്കൗ സഭയത്തില്

കേഭണുന  ഒരു  പ്രരതദകേത,  ചത്തിലേടരേഭടക  വലേത്തിയ  ആരവശരതഭടുകൂടെത്തി

പ്രസസംഗത്തിക്കുന്നുടവനന്  നടെത്തിക്കുന്നുടണങ്കത്തിലുസം  ഉള്ളത്തിടന്റെയുള്ളത്തില്  ഒരു  കശണസം

കേഭണഭസം.   പ്രതത്തിപകടത  പലേടരേയുസം   കേഭണഭനത്തില്ലഭടയനന്  പത്രതത്തില്



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

211

പരേസദസം  ടകേഭടുരകണത്തിവരുരമേഭടയനന്  എനത്തികറത്തിയത്തില്ല.  എവത്തിടടെരപ്പെഭയത്തി

വശരേശൂരേപരേഭക്രമേത്തികേള്?  ചത്തിലേര്  ജയത്തിലേത്തില്,  ചത്തിലേര്  ആശുപത്രത്തിയത്തില്,  ചത്തിലേര്

ജഭമേദതത്തില്,  ചത്തിലേര്  ജയത്തിലേത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  യഭത്രയത്തില്.  എനഭണന്  രകേസന്;

അഴെത്തിമേതത്തിയരല്ല?  ലേശഗുകേഭര്  സസംസഭരേത്തിക്കുരമ്പഭള്  അതത്തിടനക്കുറത്തിടചഭന്നുസം

പറയഭനത്തിരല്ല? മുസശസംലേശഗത്തിടന്റെ രകേരേളതത്തിടലേ എകഭലേടതയുസം വലേത്തിയ രനതഭവന്

സത്തി.എചന്.  മുഹമദന്  രകേഭയ മേനത്തിയഭയരശഷസം അരദഹതത്തിനന്  മേലേബഭറത്തിടലേഭരു

സസ്വശകേരേണസം  കേത്തിടത്തി.  ആ  സസ്വശകേരേണ  രയഭഗതത്തില്  പ്രസസംഗത്തിക്കുരമ്പഭള്

രകേള്കഭന് കൂടെത്തിയ പുരുഷഭരേരതഭടെന് അരദഹസം പറഞ്ഞതന്, 'കേഴെത്തിവുടകേടവടനനന്

ഒരു  പരക  ഞഭന്  രപരേന്  രകേള്പ്പെത്തിചഭലുസം  അഴെത്തിമേതത്തികഭരേടനനന്  രപരേന്

രകേള്പ്പെത്തികത്തില്ലഭടയനന്   വഭക്കുതരുന്നു'  എനഭണന്.  ആ പഭര്ടത്തിയുടടെ  ഇനടത

രനതഭകന്മേഭടരേല്ലഭസം  ജയത്തിലേത്തിലുസം  ജയത്തിലേത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  യഭത്രയത്തിലുമേരല്ല?  രകേസന്

രേഭഷശയ രപ്രരേത്തിതമേഭടണനഭണന് അവര് പറയുനതന്. 149 പരേഭതത്തികേള് മേരഞശസ്വരേസം

എസം.എല്.എ.-യുടടെ  രപരേത്തില്  വന്നു,  അതത്തില്  ഒടരേണ്ണടമേങ്കത്തിലുസം  സത്തി.പത്തി.ടഎ.
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(എസം)-ലുള്ളവര് ടകേഭടുത പരേഭതത്തിയുരണഭ;  ഡത്തി.ടടവ.എഫന്.ടഎ.-യത്തില് ഉള്ളവര്

ടകേഭടുത  പരേഭതത്തിയുരണഭ;  എല്ലഭസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  പഭര്ടത്തികഭര്  നല്കേത്തിയ

പരേഭതത്തിയരല്ല? നത്തിങ്ങളുടടെ കൂടടരേ നത്തിങ്ങള്തടന ഇങ്ങടന പറത്തിചഭല് മേറള്ളവടരേ

നത്തിങ്ങള് എങ്ങടന പറത്തിക്കുസം?  രേഭഷശയ രപ്രരേത്തിതമേഭയഭരണഭ പഭലേസം ടപഭളത്തിഞ

വശണതന്?  ഇഞത്തിക്കൃഷത്തി  നടെതത്തി  ആറഭയത്തിരേസം  സസ്വയര്ഫശറന്  വശടെന്  വച്ചു.

കേര്ണ്ണഭടെകേയത്തിലുസം മേഭണ്ഡത്തിയത്തിലുസം ടടമേസൂറത്തിലുസം ഇഞത്തികൃഷത്തി നടെത്തുന പഭവടപ്പെട

കൃഷത്തികഭരേന്  രലേഭണ്രപഭലുസം  തത്തിരേത്തിചടെയഭന്  കേഴെത്തിയഭടത  ഒരു  മുഴെസം  കേയറത്തില്

തൂങ്ങത്തി മേരേത്തിക്കുന്നു. ഇരപ്പെഭള് ഇഞത്തിക്കൃഷത്തിയത്തില് രനഭബല്സമഭനസം  അരദഹടത

രതടെത്തിയത്തുസം.  പരക,  അതന് സസ്വശകേരേത്തിരകണത്തി വരുനതന്  ടസന്ട്രല് ജയത്തിലേത്തില്

വചത്തിടഭരണഭടയന്നുമേഭത്രമേഭണന്  അറത്തിരയണതഭയത്തിടള്ളതന്.  ടവറുകടപ്പെടവരേഭയത്തി

നത്തിങ്ങള് മേഭറത്തിടയനന് നത്തിങ്ങള് മേനസ്സത്തിലേഭകണസം. പഞഭയതന് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന്റെ

റത്തിസള്ടന്  ഇതത്തിടന്റെ  ഭഭഗമേഭയത്തിടഭണന്  വനതന്.  ടവറുകടപ്പെടവരേഭയത്തി  മേഭറത്തിനത്തിനന്,

ജനശത്തികയുടടെ ആഘഭതസം പരേമേഭവധത്തി കുറയഭനുള്ള തത്രപ്പെഭടെത്തില് നത്തിങ്ങള് എല്ലഭ
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വര്ഗശയവഭദത്തികേളുമേഭയത്തി  കൂടരചര്ന്നു.  അതത്തില്  ടവല്ടഫയര്  പഭര്ടത്തിയുസം

എസന്.ഡത്തി.പത്തി.ഐ.-യുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുമുണന്.   ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകേഴെത്തിഞ്ഞന്  ആടകേ

നഭണസംടകേടരപ്പെഭള്  ടവല്ടഫയര്  പഭര്ടത്തിടയ  യു.ഡത്തി.എഫന്.  മുതലേഭഖന്

ടചഭല്ലത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  പഭര്ലേടമേന്റെന്  പഭസ്സഭകത്തിയ  പുതത്തിയ  മുതലേഭഖന്

നത്തിയമേമേനുസരേത്തിചന് മേത്തികവഭറുസം സര്വശശ പത്തി.  ടകേ.  കുഞ്ഞഭലേത്തിക്കുടത്തിയുസം മുല്ലപ്പെള്ളത്തി

രേഭമേചന്ദ്രനുസം  ജയത്തിലേത്തില്രപഭരകേണതഭയത്തിവരുസം.  ടവല്ടഫയര്  പഭര്ടത്തി

ജശവനഭസംശതത്തിനന്  രകേസന്  ടകേഭടുക്കുടമേനഭണന്  രകേള്ക്കുനതന്.  മുതലേഭഖന്

ബത്തില്ലത്തിടന്റെ  ചര്ചഭ  സമേയതന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  രനതഭകന്മേഭര്  പഭര്ലേടമേന്റെത്തില്നത്തിന്നുസം

മുങ്ങത്തിയതന്  ഈടയഭരു  അപകേടെസം  വരുരമേഭടയനന്  ഭയനത്തിടഭടണനന്  ഇരപ്പെഭള്

എനത്തികന്  രതഭന്നുന്നു.  ബഹുമേഭനടപ്പെട  തൃകഭകരേ  അസംഗസം  ഒരു  ലേത്തിസന്

വഭയത്തിചരല്ലഭ.  ഞങ്ങളുടടെ ടടകേവശവുസം ലേത്തിസന്  കുരറയുണന്.  അതത്തിരലേയ്ടകഭന്നുസം

ഞഭന്  രപഭകുനത്തില്ല.  ഇവത്തിടടെ  ഈ  ചര്ച  നടെക്കുന  ഇനന്,  ടകേഭചത്തി

രകേഭര്പ്പെരറഷനത്തിടലേ  സഭന്ഡത്തിസംഗന്  കേമത്തിറത്തിയത്തിരലേയ്ക്കുള്ള  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന്റെ സ്ഥഭനഭര്ത്ഥത്തിയഭയ മുസശസം ലേശഗത്തിടന്റെ അസംഗടത ബത്തി.ടജ.പത്തി.-

യുടടെ  അഞസംഗങ്ങളുസം  പത്തിന്തുണചന്  ഇടെതുപകടത  രതഭല്പത്തികഭന്
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ശമേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇനടത കേഭരേദമേഭണന് പറയുനതന്.  ചരേത്തിത്രതത്തിലുടെനശളസം

ഈ  അവത്തിശുദ്ധ  സഖദമുണന്.  ഗഭനത്തി  പ്രതത്തിമേയത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ  പതഭകേ

ടകേടത്തിയ  ആര്.എസന്.എസന്.-ടന്റെ  നടെപടെത്തിടകതത്തിടരേ   ഒരേകരേസം  ഉരേത്തിയഭടെഭന്

രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിടന്റെ  രദശശയ  രനതൃതസ്വതത്തില്  ആടരേങ്കത്തിലുസം  തയഭറഭയത്തിടരണഭ?

മുസശസം ലേശഗന് അടതഭന്നുസം കേഭണുനത്തില്ലരല്ലഭ. ബഹുമേഭനടപ്പെട മേണ്ണഭര്കഭടെന് അസംഗസം

പറയുന്നു  ബസംഗഭളത്തില്  ഭഗന്  മുര്മു രപഭയരത്ര.  അരങ്ങയന്  ആ  രപരേന്  മേഭത്രരമേ

അറത്തിയുകേയുള. ഭഗന് മുര്മുവത്തിടന ഞങ്ങള് പുറതഭകത്തി, അരദഹസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.-

യത്തില്  രചരുകേയുസം  ടചയ.  പടക  ഭഗന്  മുര്മു  ഒറയല്ല  രപഭയതന്.  അരദഹസം

ഹകേരകേഭര്തന്  പത്തിടെത്തിചതന്  Dulal  Chandra  Bhar-ടനയഭണന്.  അരദഹസം

രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിടന്റെ  രനതഭവഭണന്.  അതന്  കേഭണഭത  ലേശഗത്തിടന്റെ  കേണ്ണഭണന്

മേതനത്തിരേരകപത  ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുനതത്തിനന്  തടെസ്സസം.  നത്തിങ്ങള്  ബസംഗഭളത്തിടലേ

ഞങ്ങളുടടെ സ്ഥത്തിതത്തി പറഞ.  പടെത്തിഞ്ഞഭറന് ബസംഗഭള് മേനത്തിസഭയത്തില് ഇനദന്

യൂണത്തിയന് മുസശസം ലേശഗത്തിനന് ഒരു കേഭലേതന് മൂനന് മേനത്തിമേഭരുണഭയത്തിരുന്നു. ഇനന് മൂനന്

പഞഭയതന്  ടമേമ്പര്രപഭലുമേത്തില്ല.  അതന്  നത്തിങ്ങള്  ആദദസം  പരേത്തിരശഭധത്തികണസം.

എനത്തിടന്  ബഭകത്തി  കേഭരേദങ്ങളത്തിരലേയന്  വരേഭസം.  രദശശയ  തലേതത്തിടലേഭരു
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സഖദമുടണനന് ഇവത്തിടടെ  മുസശസം ലേശഗത്തിടന്റെ രനതഭവഭയ രവങ്ങരേ അസംഗസം പറഞ.

അതത്തിടന്റെ  വത്തിശദഭസംശസം  അരദഹസം  പറഞ്ഞത്തില്ല.  രദശശയതലേതത്തില്  ആ

സഖദമുള്ളതുടകേഭണഭകേഭസം  യുദ്ധസം  മേതത്തിയഭകത്തി  ടപടത്തിമേടെകത്തി  രകേരേളതത്തിരലേയന്

വരുനതന്,   അതുടകേഭണഭകേഭസം  പഭര്ലേമേന്റെത്തില്  രവഭടന്  ടചയഭന്  രപഭകുരമ്പഭള്

വത്തിമേഭനസം  ഹവകേത്തിയതന്.  ആ  സഖദടതക്കുറത്തിചഭയത്തിരേത്തിക്കുസം  അരദഹസം

ഉരദശത്തിചത്തിടള്ളടതനഭണന് എനത്തികന് രതഭന്നുനതന്.

 ആര്.എസന്.എസന്.  ഇടെതുപകടത  രവടയഭടുകേയരല്ല?  രകേരേളതത്തിടലേ

മുഖദമേനത്തി സഖഭവന് പത്തിണറഭയത്തി വത്തിജയടന്റെ തലേയന് ആര്.എസന്.എസന്.  രനതഭവന്

ഒരു രകേഭടെത്തി രൂപ വത്തിലേയത്തിട. അതന് പരേസദമേഭയത്തി ടപഭതുരയഭഗതത്തില് പ്രഖദഭപത്തിച്ചു.

ഏടതങ്കത്തിലുടമേഭരു  രകേഭണ്ഗ്രസന്  രനതഭവത്തിടന്റെ  തലേയന്  അമ്പതന്  രൂപ  വത്തിലേയത്തിട

ടകേഭണന്  ഏടതങ്കത്തിലുടമേഭരു  ആര്.എസന്.എസന്.-കേഭരേന്  പ്രസസംഗത്തിചത്തിടരണഭ;

രകേഭണ്ഗ്രസന്  രനതഭകന്മേഭരുടടെ തലേയന്  വത്തിലേയത്തില്ലഭടത രപഭയടതനഭണന്?  ആ

തലേയന്  വത്തിലേയത്തില്ലഭടത  രപഭകേഭന്  കേഭരേണസം,  രകേഭണ്ഗ്രസന്  രനതഭകന്മേഭരുടടെ

തലേ  നല്ല  ആരരേഭഗദരതഭടടെയത്തിരുനഭലുസം  ഫഭസത്തിസന്  രേഭഷശയതത്തിടനഭരു

അസസ്വസ്ഥതയുമേത്തില്ല, ആര്.എസന്.എസന്.-ടനതത്തിടരേ ഒരു വഭക്കുരപഭലുസം ഉരേത്തിയഭടെത്തില്ല
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എന്നുറപ്പുള്ളതുടകേഭണഭണന്.  ആ സസ്വസ്ഥതയഭണന് രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിടനതത്തിടരേ അവര്

ശബമുയര്തഭതത്തിരേത്തികഭന്  കേഭരേണസം.  തലേയന്  ഒരുരകേഭടെത്തി  വത്തിലേയത്തിടത്തിടസം  ശസ്വഭസസം

മുടത്തിചന്  ടകേഭല്ലഭന്  ശമേത്തിചത്തിടസം  ഇടെതുപകസം  ശക്തമേഭയ  ഫഭസത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധ

നത്തിലേപഭടുമേഭയത്തി  മുരനഭടരപഭകുന്നു  എനതുടകേഭണന്  രകേന്ദ്ര  ഏജന്സത്തികേടള

കേയറൂരേത്തി  വത്തിടുകേയഭണന്,   അരനസ്വഷണതത്തിടന്റെ  രപരേത്തില്  വശര്പ്പുമുടത്തികഭന്

ശമേത്തിക്കുകേയഭണന്.  ഇ.ഡത്തി.-യുസം  എന്.ഐ.എ.-യുസം  സത്തി.ബത്തി.ഐ.-യുസം

കേസസംസുടമേല്ലഭസം  രകേഭണ്ഗ്രസ്സത്തിനന്  വഭളയഭര് ടചകന്രപഭസത്തിനപ്പുറസം  dirty  tricks

department ആണന്, രവടയഭടെലേഭണന്. പടക രകേരേളതത്തില് വനഭല് അവര് ആ

രവടയഭടെലേത്തിടനഭപ്പെമേഭണന്. അമയുസം മേകേനുസം, അതഭയതന് ശശ. രേഭഹൂല് ഗഭനത്തിയുസം

രസഭണത്തിയഭ  ഗഭനത്തിയുസം  നഭഷണല്  ടഹഭറഭള്ഡന്  രകേസത്തില്  രകേഭടെതത്തിയത്തില്

നത്തില്ക്കുയഭണരല്ലഭ;   തമേത്തിഴെന് നഭടത്തില്  അച്ഛനുസം  മേകേനുസം  ജയത്തിലേത്തില്  കേത്തിടെനരല്ലഭ;

ഇതുരപഭടലേ  ഒരുപഭടെന്  അനുഭവങ്ങള്  ഇനദടയമ്പഭടുമുണരല്ലഭ;  പടക

രകേരേളതത്തില്  നത്തിങ്ങള്   ഈ  dirty  tricks  department-രനഭടടെഭപ്പെമേഭണന്.

രകേരേളതത്തിടലേ  ഇടെതുപക  ജനഭധത്തിപതദമുനണത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനതത്തിടരേ

മേഭധദമേങ്ങടള  കൂടപത്തിടെത്തിചന്  പ്രചഭരേരവലേ  സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിചന്  ശസ്വഭസസം  മുടത്തിചന്
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ടകേഭല്ലഭടമേനഭണന്  നത്തിങ്ങള് കേരുതുനതന്.  രഡഭ.  ടകേ.  ടെത്തി.  ജലേശലേത്തിടന രചഭദദസം

ടചയ്തതന്  സസംബനത്തിചന്  എടനഭടക  രകേഭലേഭഹലേങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  ഉയര്ന്നുവന്നു.

ഒരു  കേഭരേദസം  തശര്തന്  പറയഭസം,  സഖഭവന്  ടകേ.  ടെത്തി.  ജലേശലേത്തിടനടയനല്ല  ഈ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടലേ  ഒരേഭളുടടെയുസം  രരേഭമേതത്തില്  ടതഭടെഭന്  രകേന്ദ്ര  ഏ ജന്സത്തിയുസം

നത്തിങ്ങളുസം ആര്.എസന്.എസന്.-ഉസം ഒത്തുപത്തിടെത്തിചഭലുസം നടെകത്തില്ല.  സതദസനതയുടടെ

ആള്രൂപങ്ങടള നത്തിറചത്തിടടള്ളഭരു ഗവണ്ടമേന്റെഭണത്തിതന്.  ജനകേശയ രകേഭടെതത്തിയത്തില്

എരപ്പെഭഴസം  അസംഗശകേഭരേസം  രനടുനവരേഭണന്  മേഭതൃകേയഭയ  രേഭഷശയ  ജശവത്തിതസം

നയത്തിക്കുനവര്.  ആര്.എസന്.എസന്.-നന്  നത്തിരേഭശടപ്പെരടെണത്തിവരുസം,  രകേന്ദ്ര

ഏജന്സത്തികേള്കന്  ടപടത്തിപൂടത്തി  രപഭരകേണത്തിവരുസം,  യു.  ഡത്തി.എഫന്.-നന്  വശണ്ടുസം

പ്രതത്തിപകത്തുതടന  അമേര്നത്തിരേത്തിരകണത്തിവരുസം,  ഇതന്  രകേരേളമേഭണന്.  ഈ

നയപ്രഖദഭപന പ്രസസംഗതത്തിരന്മേലുള്ള നനത്തിപ്രരമേയടത പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 

മേത്തി  .    സ്പശകര്:  ഓര്ഡര്..........ഓര്ഡര്...........സഭ  ഇരപ്പെഭള് പത്തിരേത്തിയുനതുസം

നഭടള രേഭവത്തിടലേ 9.00 മേണത്തികന് വശണ്ടുസം സരമളത്തിക്കുനതുമേഭണന്.

(2021  ജനുവരേത്തി  13-ാം തശയതത്തി  ബുധനഭഴ്ച  രേഭവത്തിടലേ  9.00  -നന്  വശണ്ടുസം

സരമളത്തിക്കുനതത്തിനഭയത്തി സഭ ഹവകുരനരേസം 5.03- നന് പത്തിരേത്തിഞ.)

* * * * *


