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ധനകകാരരര

2022-23   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലല
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര  

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് IX          –വകാഹന നത്തികുതത്തികള
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII   -  മതരബന്ധനര 
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XLI        -  ഗതകാഗതര

ഗതകാഗതവകുപമനത്തി (ശശ  .   ആന്റണത്തി രകാജ): സര്, വകാഹന നത്തികുതത്തികള

എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര,  ഗതകാഗതര എന്ന  XLI-ാം

നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര   തപേരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുതനലര  7-ാം

തകകാളതത്തില്  യഥകാക്രമര  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  തുകകള  2022-23  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത്തിലല ലചലവുകള പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന്ന

പ്രതമയര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

മതരബന്ധനര,  സകാരസകാരത്തികര,  യവജനതക്ഷേമ  വകുപമനത്തി

(ശശ  .    സജത്തി  ലചറത്തിയകാന്):  സര്,  മതരബന്ധനര  എന്ന  XXXIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ   തപേരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

ലത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനക്കുതനലര  7-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള
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തുക  2022-23  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തിലല  ലചലവുകള

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്
ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
തപേരര

 

ബഡ്ജറര എസത്തിതമറര 2022-2023

18.03.2022-നര സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനര
സമര്പ്പത്തിച്ച ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനര സമര്പ്പത്തിക്കുന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

റവനന
(രൂപേ)

മൂലധനര
(രൂപേ)

റവനന
(രൂപേ)

മൂലധനര
(രൂപേ)

ആലക
(രൂപേ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IX വകാഹനനത്തികുതത്തികള 72,57,81,000 -- 145,15,61,000 -- 145,15,61,000

XXXIII മതരബന്ധനര 139,14,81,000 69,49,00,000 278,29,61,000 138,98,00,000 417,27,61,000

XLI ഗതകാഗതര 28,89,46,000 494,94,98,000 57,78,92,000 989,89,95,000 1047,68,87,000

  പേട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പേട്ടെത്തികവര്ഗ,  പേത്തിന്നകാക്ക  വത്തിഭകാഗ  തക്ഷേമവുര  തദവസസര

പേകാര്ലലമന്ററത്തികകാരരവുര വകുപമനത്തി   (ശശ  .   ലക  .   രകാധകാകൃഷ്ണന്): പ്രതമയങ്ങലള

പേത്തിനകാങ്ങുന.

മത്തി  .   ലഡെപേനട്ടെത്തി സശക്കര്  : പ്രതമയങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി   (ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപേകാല്):  സര്,

വകാഹന  നത്തികുതത്തികള   എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര

മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര ഗതകാഗതര

എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര  സരബന്ധത്തിക്കുന്ന  സബ്ജകര
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കമത്തിറത്തികളുലടെ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല ശത്തിപേകാര്ശകളത്തിതന്മേല്  ചട്ടെര 236 (3) പ്രകകാരമുളള

പ്രസകാവന ഞകാന്  തമശപറതര വയ്ക്കുന.

മത്തി  .    ലഡെപേനട്ടെത്തി  സശക്കര്:   മൂന്നര  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളയര  സരബന്ധത്തിച്ചര

ഒന്നത്തിച്ചര ചര്ച്ച നടെതകാവുന്നതകാണര. 

ഇനത്തി പേറയന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാവുന്നതകാണര. 

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  IX വകാഹന  നത്തികുതത്തികള

    നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപേതക്ഷേപേങ്ങള

ശശ  .   അന്വര് സകാദതര: സര്, വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (തറകാഡെര  സുരക്ഷേകാ  പ്രവര്തനങ്ങള

കകാരരക്ഷേമമകാക്കകാലത  വകാഹനനത്തികുതത്തി  ഉയര്തത്തിയതകായത്തി   പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള  എന്ന

IX-ാം  നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

145,15,61,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (വകാഹന
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നത്തികുതത്തി ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടുര വകാഹന അപേകടെങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനര  ഫലപ്രദമകായ

നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന  IX-ാം

നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ഇരചക്രവകാഹനങ്ങളുലടെ

നത്തികുതത്തി ഉയര്തത്തിയതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  വകാഹന  നത്തികുതത്തികള  എന്ന

IX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

145,15,61,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(സരസകാനതര  രണ്ടര  ലക്ഷേര  രൂപേ  വലര  വത്തിലയള്ള  ഇരചക്ര

വകാഹനങ്ങളുലടെ  വകാഹനനത്തികുതത്തി  ഉയര്തത്തിയതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര സരബന്ധത്തിച്ചര  ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി ലക  .   ലക  .   രമ: സര്, വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര (പ്രളയവുര  തകകാവത്തിഡര

ദുരത്തിതതത്തിലകാക്കത്തിയ  സകാഹചരരതത്തിലുര  ബബക്കുകള  ഉളപ്പലടെയള്ള

വകാഹനങ്ങളുലടെ  നത്തികുതത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതകായര  പേഴയ  വകാഹനങ്ങളക്കര

ഹരത്തിത  നത്തികുതത്തി  ഏര്ലപ്പടുത്തുകയര  ലചയ്തതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായ്തശന്:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 145,15,61,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര(വകാഹന  രജത്തിതസ്ട്രേഷന്,

അനുബന്ധതസവനങ്ങള  എന്നത്തിവയ്ക്കര  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന

സരവത്തിധകാനര  ഫലപ്രദമലല്ലെന്നര  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദര  ഹുബസന് തങ്ങള:  സര്,  വകാഹന  നത്തികുതത്തികള

എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

145,15,61,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര
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(സരസകാനതര  ഭകാരതര  രജത്തിതസ്ട്രേഷന്  പ്രകകാരര  വകാഹനങ്ങള  രജത്തിസര്

ലചയ്യേകാനുള്ള  സസൗകരരര  ലഭരമകാക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന  IX-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 145,15,61,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (സരസകാനലത  ടകാന്തസകാര്ട്ടെര

ഓഫശസുകളുലടെ  പ്രവര്തനര  കകാരരക്ഷേമമകാക്കുന്നതത്തിനുര  അഴത്തിമതത്തി

വത്തിമുക്തമകാക്കുന്നതത്തിനുര നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലെത്തിക്കുന്നര:  സര്,  വകാഹന  നത്തികുതത്തികള  എന്ന  IX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 145,15,61,000 രൂപേ ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (വകാഹനങ്ങളുലടെ  അമത്തിതതവഗര

നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ലക  .    പേത്തി  .    എ  .    മജശദര:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ  ഒര
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രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (തമകാതട്ടെകാർ  വകാഹന  ലചക്കര  തപേകാസ്റ്റുകളത്തിലല

അഴത്തിമതത്തിയര  ബകക്കൂലത്തിയര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനര  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    നജശബര കകാനപുരര:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന  IX-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ  ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (തമകാതട്ടെകാർ  വകാഹന  ലചക്കര  തപേകാസ്റ്റുകള

കകാലകാനുസൃതമകായത്തി നവശകരത്തിക്കകാന് നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫര:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന  IX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 145,15,61,000 രൂപേ ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (മദരപേത്തിച്ചര  വകാഹനര  ഓടെത്തിക്കുന്നതര  തടെയകാൻ

നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

   തഡെകാ  .    എര  .    ലക  .    മുനശർ:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന  IX-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ  ഒര
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രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര (തകകാൺടകാകര കരകാതരരജര നത്തികുതത്തി അടെച്ച തശഷര

തസജര  കകാതരരജര  ആയത്തി  സർവശസര  നടെത്തുന്നതു  തടെയകാൻ  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    മഞ്ഞളകാരകുഴത്തി അലത്തി:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ  ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (സരസകാനതര  ഹരത്തിത  വകാഹനങ്ങൾ

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിയ്ക്കുന്നതത്തിനര മതത്തിയകായ ചകാർജത്തിരഗര തസഷനുകൾ സജ്ജമകാക്കുന്നതത്തിനര

നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പേത്തി  .    അബ്ദുല് ഹമശദര:  സര്,  വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേ  ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (തസഫര  തകരള  പേദതത്തി  സരസകാനതര

കകാരരക്ഷേമമകായത്തി തമകാണത്തിറർ ലചയ്യുന്നതത്തിനുള്ള നടെപേടെത്തികൾ സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപേതക്ഷേപേങ്ങള
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സര്, വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില്

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  145,15,61,000  രൂപേയത്തില്  നത്തിന്നര  നൂറര  രൂപേ  കുറവു

ലചതയ്യേണ്ടതകാണര  (ലപേകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  തകാലഴപ്പറയന്ന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച.

1. ശശമതത്തി ഉമ തതകാമസര

2. ശശ. സത്തി. ആര്. മതഹഷര

3. ശശ. ലഎ.സത്തി. ബകാലകൃഷ്ണന്

4. ശശ. സജശവര തജകാസഫര

5. ശശ. സനശഷര കുമകാര് തജകാസഫര

6. തഡെകാ. മകാതത്യു കുഴല്നകാടെന്

 ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXIII മതരബന്ധനര

    നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപേതക്ഷേപേങ്ങള

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000
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രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (മലണ്ണെണ്ണെയലടെ

വത്തിലവര്ദനവര  കകാരണര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  തനരത്തിടുന്ന  ബുദത്തിമുട്ടെര

പേരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനര  മതരലഫഡെര  മുതഖന  മലണ്ണെണ്ണെ  വത്തിലകുറച്ചര

വത്തിതരണര  ലചയ്യേണലമന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായ്തശന്: സര്, മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(മതരബന്ധന തബകാട്ടുകളുലടെ

ഉപേതയകാഗതത്തിനുള്ള ലപേതടകാളത്തിയര ഇന്ധനങ്ങള സബ്സത്തിഡെത്തി നത്തിരക്കത്തില്

ലഭരമകാക്കകാന്  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    നജശബര  കകാനപുരര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(കകാലകാവസ  വരതത്തിയകാനവുര

മതരതത്തിലന്റ  ലഭരതക്കുറവുരമൂലര  പേരമ്പരകാഗത  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള

അനുഭവത്തിക്കുന്ന  ബുദത്തിമുട്ടുകള  പേരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനര  നടെപേടെത്തി
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സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    മഞ്ഞളകാരകുഴത്തി അലത്തി:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(അനര  സരസകാനങ്ങളത്തില്

നത്തിനവരന്നതുളലപ്പലടെ  തകകാളഡെര  തസകാതറജര  സരവത്തിധകാനമത്തില്ലെകാത

വകാഹനങ്ങളത്തില്  പേഴകത്തിയതുര  തകടെകായതുമകായ  മതരര  വത്തിപേണനര

നടെത്തുനലവന്നര  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII

-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (മതരലഫഡെര  ആരരഭത്തിച്ച

ലമകാബബല് മശന് വത്തിപേണന സരവത്തിധകാനമകായ അനത്തിപ്പച്ചയത്തിലല ക്രമതക്കടുകള

കലണ്ടതത്തി  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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 തഡെകാ  .   എര  .   ലക മുനശ ർ: സര്, മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000  രൂപേ ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(പേരമ്പരകാഗത  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

യകാനങ്ങൾക്കര  സബ്സത്തിഡെത്തി നത്തിരക്കത്തിൽ  ആവശരമകായ  മലണ്ണെണ്ണെ  ലഭരമകാക്കകാൻ

നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ലക  .    പേത്തി  .    എ  .    മജശദര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

വരമകാനര വർദത്തിപ്പത്തിച്ചര അവരലടെ പേത്തിതന്നകാക്കകാവസ പേരത്തിഹരത്തിക്കകാൻ നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

തഡെകാ  .    മകാതത്യു കുഴൽനകാടെൻ:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(അശകാസശയമകായ മശൻപേത്തിടെത്തിതര

മൂലര തകരള തശരലത മതരസമ്പതത്തിൽ തശകാഷണര ഉണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുനലവനര
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മതരസമ്പതര  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനര  ഫലപ്രദമകായ  പേദതത്തികൾ

ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നത്തില്ലെകാലയനര  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    അന്വര്  സകാദതര:  സര്,  മതരബന്ധനര  എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(അനത്തിപ്പച്ച  പേദതത്തിയത്തില്

അഴത്തിമതത്തിയലണ്ടനര മതരസരഭരണര,  വത്തില്പന എന്നത്തിവയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര

മതരലഫഡെത്തില്  നടെനലവന  പേറയലപ്പടുന്ന  ക്രമതക്കടുകള  സരബന്ധത്തിച്ചര

സമഗ്ര  അനസഷണര  നടെതകാന്  തയ്യേകാറകാകുന്നത്തില്ലെകാലയനര  പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തറകാജത്തി എര  .    തജകാണ:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(തശരതദശ  തറകാഡകളുലടെ

നത്തിലവകാരമുയര്തകാന് സര്ക്കകാര് നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   ലഎ  .   സത്തി  .   ബകാലകൃഷ്ണന്: സര്, മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (യനവല്കൃത  തബകാട്ടുകള

തടകാളത്തിരഗര  നത്തിതരകാധനര  ലരഘത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ  എനറപ്പകാക്കകാന്  കകാരരക്ഷേമമകായ

സരവത്തിധകാനര  ഏര്ലപ്പടുതകാതതകായത്തി   പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (അനത്തിപ്പച്ച  തപ്രകാജക്ടുമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെര  മതരലഫഡെത്തില് അഴത്തിമതത്തി  നടെനലവന്നര  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  മതരബന്ധനര  എന്ന

XXXIII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

417,27,61,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(മലണ്ണെണ്ണെ

ദസൗര്ലഭരരമൂലര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  തനരത്തിടുന്ന  ബുദത്തിമുട്ടുകള
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പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന് നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി   ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

ഉപേതയകാഗതത്തിനകായത്തി  നല്കുന്ന  മലണ്ണെണ്ണെയലടെ  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ച

സകാഹചരരതത്തില്  വത്തിലകുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപേടെത്തികള സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII

-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (മലണ്ണെണ്ണെ  വത്തില  ഉയരന്നതുര,

ദസൗര്ലഭരവുര കകാരണര മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള പ്രതത്തിസന്ധത്തി തനരത്തിടുനലവനര

മതരലഫഡെര മുതഖന കുറഞ്ഞ വത്തിലയ്ക്കര മലണ്ണെണ്ണെ വത്തിതരണര ലചയ്യേകാന് നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കുന്നത്തിലല്ലെനര  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന
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ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സനശഷ് കുമകാര് തജകാസഫര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന  XXXIII

-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (തടകാളത്തിരഗര നത്തിതരകാധന കകാലതര

വറുതത്തിയത്തിലകാകുന്ന  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള  സഹകായത്തിക്കകാന്  ഫലപ്രദമകായ

പേദതത്തികള  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സജശവര  തജകാസഫര:  സര്,  മതരബന്ധനര  എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(തടകാളത്തിരഗര നത്തിതരകാധനകകാലതര

വത്തിതദശ  തടകാളറുകള  തകരളതശരതര  മതരബന്ധനര  നടെത്തുനലവന്നര

പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലെത്തിക്കുന്നര: സര്, മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII-ാം

നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (ഭവനരഹത്തിതരകായ  എല്ലെകാ



17

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര  പുനര്തഗഹര  പേദതത്തിയത്തില്  ഉളലപ്പടുതത്തി

വശടെര നത്തിര്മത്തിച്ചര നല്കകാന് നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പേത്തി  .    അബ്ദുല് ഹമശദര:  സര്,  മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000

രൂപേ ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.(കടെലത്തില് അപേകടെതത്തില് മരത്തിച്ച

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  ബന്ധുക്കളക്കര  ആനുകൂലരങ്ങള  നല്കുന്നതത്തില്

കകാലതകാമസര തനരത്തിടുന്നതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദര  ഹുബസന്  തങ്ങള:  സര്,  മതരബന്ധനര  എന്ന

XXXIII -ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

417,27,61,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(മതരലഫഡെത്തിലന്റ  അനത്തിപ്പച്ചയത്തില്  സകാമ്പതത്തിക  ക്രമതക്കടെര  നടെനലവന്നര

പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശമതത്തി ഉമ തതകാമസര: സര്, മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,27,61,000  രൂപേ ഒര

രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (മതരവത്തിപേണന  സരസരണ

തമഖലകളത്തില്  ലതകാഴത്തിലലടുക്കുന്ന  സശലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  പ്രശ്നങ്ങള

പേരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  മതരവത്തിപേണന  മകാര്ക്കറ്റുകള

സശസസൗഹൃദമകാക്കുന്നതത്തിനുര നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിതക്കണ്ടതര സരബന്ധത്തിച്ചര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XLI ഗതകാഗതര

    നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപേതക്ഷേപേങ്ങള

ശശ  .    ഐ  .    സത്തി  .    ബകാലകൃഷ്ണന്:  സര്, ഗതകാഗതര  എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(ലക.എസ് .ആര്.ടെത്തി.സത്തി ജശവനക്കകാര്ക്കര യഥകാസമയര ശമ്പളര വത്തിതരണര

ലചയ്യുവകാന്  സകാധത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സജശവര തജകാസഫര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക.എസ് .ആര്.ടെത്തി.സത്തി.

ജശവനക്കകാര്ക്കര ശമ്പളര എല്ലെകാ മകാസവുര 5-ാംതശയതത്തിക്കുമുമ്പര വത്തിതരണര

ലചയ്യേണലമന്ന  ബഹതക്കകാടെതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശര  പേകാലത്തിക്കുന്നതത്തില്

പേരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര  ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക.എസ് .ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  യത്തിലല

ജശവനക്കകാര്ക്കര  യഥകാസമയര  ശമ്പളര  വത്തിതരണര  ലചയ്യേകാലത

ദുരത്തിതതത്തിലകാക്കത്തിയതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (നത്തിലവത്തിലുള്ള  സർവശസുകൾ
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ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചതകായര  ലകാഭകരമകായ  സർവശസുകലള  പുതത്തിയ  കമ്പനത്തിക്കര

കശഴത്തിലകാക്കത്തിയതകായര  ജശവനക്കകാർക്കര  യഥകാസമയര  തവതനര

നൽകകാതതകായര അതര മൂലര ലക.എസര.ആർ.ടെത്തി.സത്തി.ലയ തകർക്കുന്ന നയര

സസശകരത്തിക്കുന്നതകായര പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    പേത്തി  .    അനത്തിൽകുമകാർ:  സര്,  ഗതകാഗതര  എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(സർവശസര  ബവവത്തിധരവത്കരണതത്തിലൂലടെയര  ടെത്തിക്കറത്തിതര  വരമകാനങ്ങൾ

വർദത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള  പ്രവർതനങ്ങളത്തിലൂലടെയര  ലക.എസര.ആർ.ടെത്തി.സത്തി.  ലയ

ലകാഭതത്തിലകാക്കുവകാൻ  സർക്കകാർ  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എൻ  .    എ  .    ലനല്ലെത്തിക്കുന്നര:  സര്,  ഗതകാഗതര  എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള
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1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(ലക.എസര.ആർ.ടെത്തി.സത്തി.യലടെ  ടെത്തിക്കറത്തിതര  വരമകാനര  വർദത്തിപ്പത്തിക്കകാൻ

നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .   ആബത്തിദര ഹുബസൻ തങ്ങൾ: സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI

-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(ലക.എസര.ആർ.ടെത്തി.സത്തി.  ലയ  ലകാഭകരമകാക്കുന്നതത്തിലുര  ടെത്തിക്കറര-ടെത്തിക്കറത്തിതര

വരമകാനര  വർദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിലുര  പേരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   മഞ്ഞളകാരകുഴത്തി അലത്തി: സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക.എസര.ആർ.ടെത്തി.സത്തി.  വർക്കര

തഷകാപകളുലടെ  പ്രവർതനര  ശരത്തിയകായ  രശതത്തിയത്തിൽ  നടെതത്തിലക്കകാണ
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തപേകാകുന്നതത്തിൽ  പേരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തിയലടെ  വകാണത്തിജര  സമുച്ചയങ്ങളത്തിലല  അഴത്തിമതത്തിയര

ക്രമതക്കടുകളുര  തടെയകാന്  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    നജശബര കകാനപുരര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി കൂടുതല്

അനര്  സരസകാന  സര്വശസുകള  ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.



23

തഡെകാ  .    എര  .    ലക  .    മുനശര്:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തിയലടെ

വത്തിവത്തിധ  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തത്തികളത്തില്  ഉണ്ടകായതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന

അഴത്തിമതത്തികള  അതനസഷത്തിച്ചര  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാത  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക-സസത്തിഫര  എന്ന  കമ്പനത്തി

രൂപേശകരത്തിച്ചതത്തിലൂലടെ  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യലടെ തകര്ച്ചയ്ക്കര

വഴത്തിലയകാരക്കുന്നതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    അന്വര് സകാദതര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യലടെ
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തനതു  വരമകാനര  ഉയര്ത്തുന്നതത്തിനുര  കകാലകാനുസൃതമകായത്തി  ലഷഡെനളുകള

പേരത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ജശവനക്കകാരലടെ  വത്തിഭവതശഷത്തി  ഫലപ്രദമകായത്തി

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.

(സത്തില്വര് ലലലന് പേദതത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  ലപേകാതുഗതകാഗത സരവത്തിധകാനമകായ

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയ  തകര്ക്കുന്ന  സമശപേനര  സസശകരത്തിക്കുന്നതകായത്തി

പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   ലക  .   ബകാബു   (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ): സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.
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(ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ  തകര്ത്തുലകകാണ്ടര  സത്തില്വര്ലലലന്  തപേകാലുള്ള

പേദതത്തികളക്കര  പ്രകാധകാനരര  നല്കുന്നതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   തറകാജത്തി എര  .   തജകാൺ: സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.

ലഷഡെനളുകളുലടെ  ഡെനട്ടെത്തി  പേകാതറൺ  ഏകശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ലഷഡെനളുകള

ശകാസശയമകായത്തി  പേരത്തിഷ്കരത്തിച്ചര  ജശവനക്കകാരലടെ  വത്തിഭവതശഷത്തി  പൂര്ണ്ണെമകായത്തി

ഉപേതയകാഗലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുര നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി  ഉമ  തതകാമസര:  സര്,  ഗതകാഗതര  എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (ലപേകാതുഗതകാഗത സരവത്തിധകാനലമന്ന

നത്തിലയത്തില്  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയ കടെലക്കണത്തിയത്തില്  നത്തിനര  രക്ഷേത്തിച്ചര



26

നത്തിലനത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനകായത്തി  സര്ക്കകാര്  പ്രതതരക  ധനസഹകായര

അനുവദത്തിയ്ക്കകാന്  തയ്യേകാറകാകകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനര) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

തഡെകാ  .    മകാതത്യു കുഴല്നകാടെന്: സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (തലകാക്ഡെസൗൺ

നത്തിയനണങ്ങലള  തുടെര്ന്നര  നത്തിര്തത്തി  വച്ച  സര്വശസുകള  പൂർണ്ണെമകായര

പുനരകാരരഭത്തിചലകകാണ്ടര  സർവശസര  ബവവത്തിധരവത്ക്കരണതത്തിലൂലടെയര

മകാതനജ് ലമന്റത്തിലല  ലപ്രകാഫഷണല്  സമശപേനതത്തിലൂലടെയര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയ  പുനരജ്ജശവത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിതക്കണ്ടതര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സനശഷ് കുമകാര് തജകാസഫര:  സര്,  ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1047,68,87,000  രൂപേ  ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.
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(ലക.എസ് .ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  പുനരദകാരണതത്തിനകായള്ള  സുശശല്ഖന്ന

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല  ശത്തിപേകാര്ശകള  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ലക  .    പേത്തി  .    എ  .    മജശദര:  സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (ഇന്ധന ലചലവര കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുര

അനരശക്ഷേ  മലത്തിനശകരണര  തടെയന്നതത്തിനുര  കൂടുതല്  ഇലകത്തികര

വകാഹനങ്ങള  നത്തിരതത്തിലത്തിറക്കകാന്  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായ്തശന്: സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര രൂപേയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണര. (ലപേകാതുഗതകാഗത സസൗകരരങ്ങള

വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനര  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പേറയലപ്പടുന്ന
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വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനര)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പേത്തി  .    അബ്ദുല് ഹമശദര:  സര്, ഗതകാഗതര എന്ന XLI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1047,68,87,000 രൂപേ

ഒര  രൂപേയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  (കൂടെത്തിയകാതലകാചനകള

നടെതകാലത  കൂടെത്തിയ  തുകയ്ക്കര  അലനര്ട്ടെത്തില്  നത്തിനര  വകാടെകയ്ക്കര  ഇലകത്തികര

കകാറുകള എടുതതകായത്തി പേറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ചലചയ്യുന്നതത്തിനര)എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ചര്ച്ച

ശശ  .    പേത്തി  .    പേത്തി  .    ചത്തിതരഞ്ജന്:  സര്,  ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണര.  ഇസൗ  ചര്ച്ചയത്തില്  പേലങ്കെടുത്തുലകകാണ്ടര  ഞകാന്

സരസകാരത്തിക്കുന്ന പ്രധകാനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയര 'മതരബന്ധനര' ആയതത്തിനകാല്  കവത്തി

ആലതങ്കെകാടെര ലശലകാകൃഷ്ണലന്റ കവത്തിതയത്തിലല  നകാലുവരത്തികള ഉദരത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര. 

“നനഞ്ഞ തശരമകാലണനത്തിക്കു ജശവത്തിതര 

നത്തിറഞ്ഞ കണ്ണൂനശര് പുളത്തിപവറകാത,
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കറുത ജശവനത്തില് പേത്തിടെഞ്ഞുനത്തില്ക്കത്തിലുര,

എടുതലതകാലക്കയര തത്തിരത്തിചനല്കുന്ന-

ലവളുത ജന്മേമകാലണനത്തിക്കു സകാഗരര.”

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുതടെതുമകാത്രമല്ലെ,  അദസകാനത്തിക്കുന്ന  ജനവത്തിഭകാഗതത്തിലന്റ

കണ്ണൂനശരത്തില്  കുതത്തിര്ന്ന  സസപ്നങ്ങലള  സകാക്ഷേകാത്കരത്തിച്ച  തസ്നേഹസകാഗരമകാണര

ഇസൗ  സര്ക്കകാര്.  ലലദനരദത്തിനര  തശകാഷത്തിക്കുന്ന  കടെല്സമ്പതര,  കകാലകാവസകാ

ലകടുതത്തികള,  ഉയര്ന്ന  മശന്പേത്തിടുതലച്ചലവര  തുടെങ്ങത്തിയ  കകാരണങ്ങളകാല്

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  വരമകാനതത്തില്  വലത്തിയതതകാതത്തില്  കുറവര

സരഭവത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള നമ്മുലടെ രകാജരലത മതതരകാത്പേകാദനതത്തിലുര

കുറവര  സരഭവത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  1995-96  കകാലയളവത്തില്

തകരളതത്തിലല മതതരകാത്പേകാദനര  26  ശതമകാനര  ഉണ്ടകായത്തിരന്നതര  ഇതപ്പകാള

12.5  ശതമകാനമകായത്തി  കുറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  ഇസൗ  സകാഹചരരതത്തില്

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  ജശവത്തിതര  വലത്തിയ  പ്രയകാസലത

അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുകയകാണര.  മകാത്രമല്ലെ,  തടകാളത്തിരഗത്തിനുള്ള  അനുമതത്തി

തകന്ദ്രഗവണലമന്റര  വളലരയധത്തികര  ഉദകാരമകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതര  പ്രസ്തുത

സകാഹചരരലത  കൂടുതല്  മൂര്ചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര.  മലണ്ണെണ്ണെയലടെ  വത്തില
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തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  അടെത്തിക്കടെത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന  പ്രശ്നലതക്കുറത്തിച്ചര  തനരലത

ഇവത്തിലടെ  ചര്ച്ച ലചയ്യുകയര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വകുപമനത്തി മറുപേടെത്തി  പേറയകയര

ലചയ്തതത്തിനകാല്   ഞകാന്  അതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  മലണ്ണെണ്ണെ  വത്തിഹത്തിതര  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചതതകാലടെകാപ്പര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തിയലടെ  പേഞ്ഞമകാസ  സമ്പകാദര  സമകാശസകാസ  പേദതത്തി

വത്തിഹത്തിതവുര തകന്ദ്രര നകാലുവര്ഷമകായത്തി  നല്കുന്നത്തില്ലെ,  ഇസൗ തുക പൂര്ണ്ണെമകായര

നല്കുന്നതര സരസകാനമകാണര.  പ്രസ്തുത തുക  2700  രൂപേയത്തില്നത്തിനര  4500

രൂപേയകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ച  നടെപേടെത്തിലയ  സസകാഗതര  ലചയ്യുതമ്പകാളതലന്ന

മലണ്ണെണ്ണെയലടെ വത്തില അടെത്തിക്കടെത്തി വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുക, തശരസരരക്ഷേണതത്തിനുള്ള തുക

നല്കകാതത്തിരത്തിക്കുക,  ഹകാര്ബറുകളുലടെ  പുനരദകാരണതത്തിനര  തുക

അനുവദത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുക,  സമ്പകാദര  സമകാശസകാസ  പേദതത്തി  അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുക

തുടെങ്ങത്തിയ  തകന്ദ്രനയങ്ങളലക്കതത്തിലര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലക.  പേത്തി.  എ.  മജശദര

ഇവത്തിലടെ സരസകാരത്തിക്കുകയര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വകുപമനത്തി മറുപേടെത്തി  പേറയകയര

ലചയ.  ഭരണ-പ്രതത്തിപേക്ഷേകാരഗങ്ങള  തയകാജത്തിചനത്തിനലകകാണ്ടര  പ്രസ്തുത

വത്തിഷയങ്ങള  തകന്ദ്രഗവണലമന്റത്തിലന്റ  ശദയത്തില്ലപ്പടുതകാനകാവശരമകായ

കകാരരങ്ങള  ലചതയ്യേണ്ടതകാണര.  പേതക്ഷേ  ഇതരര  പ്രയകാസങ്ങളുലടെ  നടുവത്തിലുര
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ആവശരമകായ  ഇടെലപേടെലുകള  നടെത്തുന്ന  തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപേക്ഷേ

ഗവണലമന്റത്തിലനയര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മതരബന്ധന വകുപമനത്തിലയയര ഞകാന്

പ്രതതരകര അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണര.  ശദയത്തില്വരന്ന ഓതരകാ വത്തിഷയങ്ങലളയര

കൃതരതതയകാലടെ വശക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  ആത്മവത്തിശസകാസര

പേകരന്നതത്തിനുര അങ്ങര നടെത്തുന്ന ഇടെലപേടെലുകലള ഞകാന് സസകാഗതര ലചയ്യുന.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുന്പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവര  രതമശര  ലചന്നത്തിതലയലടെയര

ശശ.  സത്തി.  ആര്.  മതഹഷത്തിലന്റയര   മണ്ഡലങ്ങളത്തിലുളലപ്പട്ടെ  നകാലര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  അപേകടെതത്തില്  മരണലപ്പട്ടെതപ്പകാള,  അതത്തില്

ഒരകാളക്കുമകാത്രലമ തക്ഷേമനത്തിധത്തി ഉണ്ടകായത്തിരനള്ളൂലവങ്കെത്തിലുര  മരണലപ്പട്ടെവരലടെ

കുടുരബങ്ങളക്കര  5  ലക്ഷേര  രൂപേവശതര  ലകകാടുക്കുലമന്ന  തശരമകാനലമടുതതര

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  വളലരയധത്തികര  സസകാഗതകാര്ഹമകാണര.   കകാലകാവസ

പ്രശ്നങ്ങളകാല്  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  കടെലത്തില്തപ്പകാകകാന്  കഴത്തിയകാത

സകാഹചരരര വന്നതപ്പകാള ഏകതദശര 47 തകകാടെത്തി 84 ലക്ഷേര രൂപേ ലചലവഴത്തിച്ചര,

ചരത്തിത്രതത്തിലകാദരമകായത്തി  ഒര  കുടുരബതത്തിനര  3000  രൂപേവശതര  നല്കകാന്

തയ്യേകാറകായത്തി.  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  പേത്തിടെത്തിചലകകാണവരന്ന  മതരതത്തിനര

നരകായവത്തില  ഉറപവരത്തുന്നതത്തിനുര  ഇടെനത്തിലക്കകാരലടെ  ചൂഷണതത്തില്നത്തിനര
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അവലര രക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുമകായത്തി  'മതരതലലവുര  വത്തിപേണനവുര ഗുണനത്തിലവകാര

പേരത്തിപേകാലനവുര  നത്തിയമര'  പേകാസകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  തശരമകാനലമടുതതുര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി വനത്തിതകളുലടെ വരമകാനര വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  സകാഫര

പേദതത്തി  (Society  for  Assistance  to  Fisherwomen  (SAF))

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചതര,  മതരലഫഡെര  അടെക്കമുള്ള  സകാപേനങ്ങലള

ഉപേതയകാഗത്തിചലകകാണ്ടര പുതത്തിയ ലതകാഴത്തില് സകാദരതകള സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

സസശകരത്തിച്ച  ഇടെലപേടെല്,  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  മക്കളുലടെ

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനകായള്ള  ഇടെലപേടെല്  തുടെങ്ങത്തിയ  നടെപേടെത്തികലളല്ലെകാര

പ്രശരസനശയമകാണര.  ഡെസന്  കണക്കത്തിനുവരന്ന  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

കുട്ടെത്തികള  ഇന്നര  തഡെകാകര്മകാരകായത്തി  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞുലവന്ന  കകാരരര

അഭത്തിമകാനതതകാലടെ  പേറയകാന്  കഴത്തിയര.   ബകാങ്കെത്തിരഗര  തമഖലയത്തിലുര  സത്തിവത്തില്

സര്വശസര  രരഗത്തുര  എതത്തിലപ്പടുന്നതത്തിനുള്ള  പേരത്തിശശലനവുര  പേത്തി.എസര.സത്തി.

പേരശക്ഷേകളക്കുള്ള  പേരത്തിശശലനവുര  മറര  അനുബന്ധ  സസൗകരരങ്ങളുര

ഒരക്കത്തിലക്കകാടുത്തുലകകാണ്ടകാണര  ഇസൗ  ഗവണലമന്റര  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന്നതര.

കടെല്തക്ഷേകാഭര  വരതമ്പകാള  കയറത്തിക്കത്തിടെക്കകാന്  ഒര  കത്തിടെപ്പകാടെമത്തില്ലെകാലത,

കടെല്കയറത്തിയ  ആ  ലചറക്കുടെത്തില്നത്തിനര  ഏലതങ്കെത്തിലുര  ദുരത്തിതകാശസകാസ
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കരകാമ്പത്തില്തപേകായത്തി  കത്തിടെതക്കണ്ടത്തിവന്നത്തിരന്ന,  വര്ഷങ്ങതളകാളര  അതരര

കരകാമ്പുകളത്തില്  തകാമസത്തിക്കകാന്  വത്തിധത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിരന്ന  പേകാവലപ്പട്ടെ

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തിക്കര  'പുനര്തഗഹര'  പേദതത്തിയത്തിലൂലടെ  10  ലക്ഷേര  രൂപേ

നല്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു,  അതരര  കകാരരങ്ങളുലടെ  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  ഞകാന്

തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.  കടെലത്തിലന്റ  തശരതര  തകാമസത്തിക്കുന്ന  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി

മകാറതടെത്തിച്ചര  നത്തിലവത്തിളത്തിക്കുന്ന  കകാഴ്ചയണ്ടകാകകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  ഇസൗ

ഗവണലമലന്റടുത  തശരമകാനലത  ആര്ക്കകാണര  എതത്തിര്ക്കകാന്  കഴത്തിയക?

'പുനര്തഗഹര'  പേദതത്തിയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഉയര്നവന്ന  തടെസങ്ങള

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പട്ടെതപ്പകാള  അവതയകാതരകാനര

പ്രതതരകമകായത്തി പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന് സസശകരത്തിച്ച നടെപേടെത്തി പ്രശരസനശയമകാണര.  50

മശറര്  ദൂരപേരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തിലുള്ളവലര  മകാറത്തിതകാമസത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള,  അഞര  ലസന്റര

ഭൂമത്തിതയകാ  വലത്തിയ  വശതടെകാ   സസനമകായള്ള  വരക്തതത്തികളക്കര  ലഭരമകാകുന്ന

നഷപേരത്തിഹകാരത്തുക  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള  സകാധരത  ആതലകാചത്തിക്കണലമന്ന

കകാരരരകൂടെത്തി   ഇസൗ  സനര്ഭതത്തില്  അങ്ങയലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പടുത്തുകയകാണര.

എനത്തിക്കുതശഷര  സരസകാരത്തിക്കുന്നവര്  ഇതുസരബന്ധത്തിച്ച  വത്തിശദകാരശങ്ങള

പേറയലമന്നര വത്തിശസസത്തിക്കുകയകാണര. മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി തമഖല ഇനതനരത്തിടുന്ന
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ഗുരതരമകായ  പ്രശ്നര  അവരലടെ  വരമകാനതത്തിലുള്ള  കുറവുര  ഇസൗ  തമഖലലയ

സരബന്ധത്തിച്ച  തകന്ദ്ര  നയങ്ങളുമകാണര.  സരസകാനതത്തിലന്റ

പേരത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനലകകാണ്ടര  ലചയ്യേകാന്കഴത്തിയന്ന  ഒട്ടെനവധത്തി  കകാരരങ്ങള

ലചയലകകാണ്ടര  നകാര  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയകാണര.  മകാലത്തിനരങ്ങളത്തില്നത്തിന്നര  നമ്മുലടെ

കടെലത്തിലനയര  കകായലത്തിലനയര  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  രൂപേരലകകാടുത

മകാതൃകകാപേദതത്തിയടെക്കമുള്ള  കകാരരങ്ങള   ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  

ഗതകാഗതരരഗവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  ചത്തിലകകാരരങ്ങള  പേറയകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര. രകാജരതകാലക തമകാതട്ടെകാര് വരവസകായ രരഗതര  5 തകകാടെത്തി

ജനങ്ങള ലതകാഴത്തിലലടുക്കുനണ്ടര.  പ്രസ്തുത രരഗര കടുത പ്രതത്തിസന്ധത്തിയത്തിലൂലടെ

കടെനലപേകായ്തക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വകുപമനത്തി ഇന്നലത

തചകാതദരകാതരതവളയത്തില്  കുതറതയലറ  തചകാദരങ്ങളക്കര  ഉതരര

പേറയകയണ്ടകായത്തി,  ഞകാന്  അതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ രക്ഷേത്തിക്കകാനകായത്തി അങ്ങര നടെത്തുന്ന പേരത്തിശമങ്ങലള

സസകാഗതര  ലചയ്യുതമ്പകാളതലന്ന  തടഡെര  യൂണത്തിയന്  സരഘടെനകലള

വത്തിശസകാസതത്തിലലടുത്തുലകകാണ്ടര  വത്തിഷയങ്ങള  ലലകകകാരരര  ലചയ്യുന്നതത്തിനര
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തയ്യേകാറകാകണലമന്ന അഭരര്ത്ഥനകൂടെത്തി മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണര.  ഇസൗ ഗവണലമന്റര

വരതമ്പകാള  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  കടെബകാദരത  3200  തകകാടെത്തി

രൂപേയകായത്തിരന, ഇതത്തിലന്റ  പേലത്തിശയര മുതലുമകായത്തി ഒര മകാസര 3 തകകാടെത്തി രൂപേ

തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കണമകായത്തിരന.  ഇസൗ വത്തിഷയതത്തില്  ഒര പേരത്തിഹകാരലമന്നനത്തിലയത്തില്

ഗവണലമന്റുതലന്ന  ജകാമരരനത്തിനലകകാണ്ടര  പ്രതത്തിമകാസ  തത്തിരത്തിച്ചടെവര   98

ലക്ഷേരരൂപേയകാക്കത്തി  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുര  അതത്തിനകായത്തി  ദത്തിവതസനയള്ള

കളക്ഷേനത്തില്നത്തിനര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ക്കുതലന്ന  തുക  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കകാന്

കഴത്തിയന്ന  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കര  കകാരരങ്ങള  ലകകാണവരന്നതത്തിനുമകായത്തി  നടെപേടെത്തികള

സസശകരത്തിച്ചതര ഒരത്തിക്കലുര മറക്കകാന് കഴത്തിയത്തില്ലെ.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ക്കര ഇസൗ

ഗവണലമന്റര  മകാസര  30  തകകാടെത്തി  രൂപേ  അധത്തികധനസഹകായര  നല്കുനണ്ടര.

കൂടെകാലത ശമ്പളര നല്കുന്നതത്തിനകായത്തി പ്രതത്തിമകാസര  30  തകകാടെത്തി രൂപേ തവലറയര

നല്കുനണ്ടര.  ഇസൗ  നത്തിലയത്തില്  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ  സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്

നടെത്തുന്ന  നശക്കങ്ങലള  വളലര  അഭത്തിമകാനതതകാലടെ  അരഗശകരത്തിക്കുകയകാണര.

എന്നകാല്  ഇതത്തിലന  തകര്ക്കുന്ന  തരതത്തില്  തകന്ദ്രഗവണലമന്റത്തിലന്റ

ഇന്ധനവത്തില വര്ദനവുര ഇന്ഷസറന്സര പ്രശമത്തിയതത്തിലല വര്ദനവുര നത്തികുതത്തി

വര്ദനവുര  തചസത്തിസത്തിലന്റയര  ലസയര്പേകാര്ട്സുകളുലടെയര  വത്തില
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വര്ദനവുലമല്ലെകാര  ഇസൗ  വരവസകായലത  തകര്ക്കുകയകാണര.   തകരളതത്തില്

തനരതത  അന്പേതത്തിനകായത്തിരതതകാളര  ലലപ്രവറര  ബസുകള

ഉണ്ടകായത്തിരലന്നങ്കെത്തില്  ഇന്നതര  ഏഴകായത്തിരര  ബസുകളകായത്തി

കുറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.    ലകാഭകരമകായത്തിരലന്നങ്കെത്തില്  ആലരങ്കെത്തിലുര  ആ

വരവസകായര  നത്തിര്ത്തുതമകാ?  അതകായതര,  പ്രതത്തിസന്ധത്തി  നത്തിറഞ്ഞ  ഘട്ടെതത്തിലുര

കകാരരങ്ങള  ഇത്രയര  കൃതരതതയകാലടെ  നടെതത്തിലക്കകാണതപേകാകകാനകാണര

ഗവണലമന്റര  പേരത്തിശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര,  പ്രസ്തുത  കകാരരങ്ങളത്തില്  ഞകാന്

ഗതകാഗത  വകുപമനത്തിലയയര  അനുതമകാദത്തിക്കകാന്  തയ്യേകാറകാകുകയകാണര.  ഇസൗ

സനര്ഭതത്തില്  ഒര  കകാരരരകൂടെത്തി  പേറയകയകാണര,  ഇന്നലത  പേത്രതത്തില്

ലക.പേത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡെന്റത്തിലന്റ  ഒര  തഫസര ബുക്കര  തപേകാസര

വകായത്തിക്കകാനത്തിടെയകായത്തി,  അക്കകാരരര  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാലത  തപേകാകുന്നതര

ശരത്തിയല്ലെ.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  തഫസര ബുക്കര  തപേകാസര  നത്തിങ്ങളത്തില്പേലരര

വകായത്തിചകകാണര.  അതദ്ദേഹതത്തില്നത്തിനര  നമള  മലറകാനര

പ്രതശക്ഷേത്തിച്ചത്തിട്ടുകകാരരമത്തില്ലെ.  'നതസ്രേതത്തില്നത്തിനര   നന്മേ  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയതമകാ? ', ഒരത്തിക്കലുര പ്രതശക്ഷേത്തിക്കകാന് കഴത്തിയത്തില്ലെ. അതദ്ദേഹര തകരളതത്തിലല

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി  എലനല്ലെകാര  നത്തിലയത്തില്  തരരതകാണ
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ആതക്ഷേപേങ്ങളുര  ആതരകാപേണങ്ങളുമകാണര  ഉന്നയത്തിക്കുന്നതര;  ഇതകാതണകാ  ഒര

പേകാര്ട്ടെത്തിയലടെ അദരക്ഷേലന്റ വകാക്കുകള?  ഇസൗ മുഖരമനത്തിതയകാലടെകാപ്പര സഭയത്തില്

ഇരത്തിക്കുന്നവലരക്കുറത്തിച്ചര  ഞകാന്  ദുദുഃഖത്തിക്കുനലവന്നര  അതദ്ദേഹര  പേറയന.

അപറതത്തിരത്തിക്കുന്നവര്ക്കുര അതരതത്തിലുള്ള ദുദുഃഖമുതണ്ടകാ?  ഉലണ്ടങ്കെത്തില് അതര

അറത്തിഞ്ഞകാല്  ലകകാള്ളകാര.   ശശ.  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  എന്ന  മുഖരമനത്തി

ഇനത്തിയര  നകാലര  വര്ഷരകൂടെത്തി  തകരളര  ഭരത്തിക്കുര,  ഇടെതുപേക്ഷേ  ജനകാധത്തിപേതര

മുന്നണത്തി  വളലര  കൃതരതതയകാലടെ  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകതലന്ന  ലചയ്യുര.

ആര്ലക്കങ്കെത്തിലുര  അതത്തില്  നകാണതക്കടുലണ്ടങ്കെത്തില്  അവര്  രകാജത്തിവച്ചകാല്

ഞങ്ങളക്കര  ഞങ്ങളുലടെ  എണ്ണെര  കുറചകൂടെത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര,

അതത്തിനുള്ള  അവസരമുണ്ടകാക്കത്തിതരണലമന്നര  ഞകാന്  വത്തിനശതമകായത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര,  അതപേക്ഷേത്തിക്കുകയകാണര.  ജനങ്ങളക്കര  ജനകാധത്തിപേതരര

അര്ത്ഥവതകാകുന്നതര  എതപ്പകാഴകാണര?  അങ്ങലനവരന്നതര  സകാധകാരണ

ജനങ്ങളുലടെ പ്രശ്നങ്ങളക്കര മുന്ഗണന നല്കുതമ്പകാഴകാണര, പ്രശ്നങ്ങള ഏലറടുതര

പേരത്തിഹരത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണര.   അതരതത്തിലുള്ള  ഒര  സര്ക്കകാരകാണര  ശശ.

പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ സര്ക്കകാര്.    നത്തിങ്ങള വത്തിഷമത്തിച്ചത്തിട്ടെര  കകാരരമത്തില്ലെ,  ഇസൗ

സര്ക്കകാരത്തിനര  ഒര  നകായകനുണ്ടര.   എന്നകാല്  നത്തിങ്ങളക്കര  ഒര  നകായകലന
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ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് പേറ്റുതമകാ? 

[അദരക്ഷേതവദത്തിയത്തില് പേകാനല് ഓഫര ലചയര്മകാന് 
 ശശ. ലക. ഡെത്തി. പ്രതസനന്]

ഞങ്ങളലക്കകാര  നകായകനുണ്ടര,  അതര  സഖകാവര  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനകാണര.

അതദ്ദേഹര  തകരളര  ലനഞത്തിതലറത്തിയ  ജനതനതകാവകാണര.  സമരങ്ങളുലടെയര

സരഘകാടെനതത്തിലന്റയര  രരഗങ്ങളത്തിലൂലടെ  വളര്ന്നര  അതുലരനകാലണന്നര

ലതളത്തിയത്തിച്ച  തനതകാവകാണര  സഖകാവര  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്.  വത്തികസനര

സരബന്ധത്തിച്ച  വത്തിശകാലമകായ  കകാഴ്ചപ്പകാടുര  ഭരണനത്തിര്വഹണതത്തിലല  മത്തികവുര

തചര്ന്നര  നവതകരള  സൃഷത്തിക്കകായത്തി  തകരളര  കകാത്തുകരതത്തിവച്ച  തനതകാവകാണര

തകരളതത്തിലന്റ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി സഖകാവര പേത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലനന്നര

അഭത്തിമകാനതതകാലടെ  ഞങ്ങള  പേറയന.  ഇവത്തിലടെ  ഒനര  നടെക്കത്തില്ലെ,

ആരവന്നകാലുര ഒനരനടെക്കത്തില്ലെ എന്ന പേഴലമകാഴത്തി മകാറത്തിയത്തിതല്ലെ;  ഇവത്തിലടെ എല്ലെകാര

നടെക്കുര. യ.ഡെത്തി.എഫര. എഴുതത്തിതളളത്തിയ പേദതത്തികള, അലതകാലക്ക  പേറയകാന്

ധകാരകാളര  സമയരതവണര.  തദശശയപേകാത  വത്തികസനതത്തിലന്റ  കകാരരര  മകാത്രര

എടുതകാല്മതത്തി,  ശശ.  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലനന്ന  ഇചകാശകാക്തത്തിയളള

ഭരണകാധത്തികകാരത്തിയലടെ  കരലതനകാലണനര  കഴത്തിലവനകാലണനര
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മനസത്തിലകാക്കകാന്.  കര്മകുശലനകായ  മുഖരമനത്തിയര  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ

തനതൃതശഷത്തിയലടെ ലതളത്തിവുര തകരളലത വളര്ച്ചയത്തില്നത്തിനര വളര്ച്ചയത്തിതലയ്ക്കര

നയത്തിക്കുകയകാണര.  അതത്തില്  അസൂയലപ്പട്ടെത്തിട്ടെര  കകാരരമത്തില്ലെ.  പ്രതത്തിസന്ധത്തിയലടെ

കകാലഘട്ടെങ്ങളത്തില്  തകരളതത്തിലല  ഓതരകാ  കുടുരബതത്തിനുര  തസ്നേഹര

പേകര്നനല്കത്തിയ  മനുഷരതസ്നേഹത്തിയകായ   സഖകാവര  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ

തനതൃതസര  ഓതരകാ  മലയകാളത്തിയര  ആഗ്രഹത്തിക്കുനലവന്നതത്തിലന്റ  ലതളത്തിവകാണര

രണ്ടകാര  ഗവണലമന്റത്തിലന  ഇത്രവലത്തിയ  ഭൂരത്തിപേക്ഷേതതകാടുകൂടെത്തി  നയത്തിക്കുവകാന്

സഖകാവര  പേത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനര  അവസരര ലഭത്തിച്ചതര.  അതദ്ദേഹലത നത്തിങ്ങള

വല്ലെകാലത ഭയലപ്പടുകയകാണര. ജനകാധത്തിപേതരപേരമകായ മകാര്ഗതത്തിലൂലടെ അധത്തികകാരര

തത്തിരത്തിചപേത്തിടെത്തിക്കകാനകാകത്തിലല്ലെന്നര  നത്തിങ്ങള  കരതുകയകാണര.  അതുലകകാണ്ടര

തകരളതത്തിലല  ഉന്നതരകായ  തകകാണഗ്രസര  തനതകാക്കന്മേകാരലടെ  ക്രത്തിമത്തിനല്

ബുദത്തിയത്തില്  വത്തിരത്തിയത്തിലച്ചടുത  ഒരകാശയമകാണര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിലക്കതത്തിരകായളള വരക്തത്തിപേരമകായ അധത്തിതക്ഷേപേങ്ങലളന്ന കകാരരതത്തില്

യകാലതകാര  സരശയവുമത്തില്ലെ.  നത്തിങ്ങളക്കര  ഏലതങ്കെത്തിലുര  ഒര  വത്തിഷയതത്തില്

തപേകാസത്തിറശവര  നത്തിലപേകാതടെകാ  സമശപേനതമകാ  ഉതണ്ടകാ;  നത്തിങ്ങലളവത്തിലടെ

നത്തില്ക്കുകയകാണര;  കുറര  പേറഞ്ഞത്തിട്ടെര  കകാരരമത്തില്ലെ.  ഞങ്ങളുലടെ  മുഖരശത
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ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  എനള്ളതല്ലെ,  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-തയകാലടെകാപ്പര

തകരളതത്തിലല  സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എര)  ആലണന്നകാണര

ശശ. രകാഹുല്ഗകാന്ധത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര  പേറഞ്ഞതര. ഇതര  അതദ്ദേഹര

സസതമധയകാ  പേറഞ്ഞതകാലണന്നര  ഞകാന്  കരതുന്നത്തില്ലെ.  അതദ്ദേഹതത്തിനര

എഴുതത്തിലകകാടുതതര വകായത്തിച്ചതകായത്തിരത്തിക്കകാര.  പേലക്ഷേ ഇലതല്ലെകാര ഇസൗ നകാട്ടെത്തിലല

ജനങ്ങള കകാണനലണ്ടന്നര നത്തിങ്ങള മനസത്തിലകാക്കണര.  അതുതപേകാലല ഇവത്തിലടെ

തലകാക   തകരള സഭ സരഘടെത്തിച്ചതപ്പകാള  എന്തുനത്തിലപേകാടെകാണര നത്തിങ്ങലളടുതതര;

ലപേട്ടെത്തിയര തൂക്കത്തി ആഴ്ചതതകാറുര  മറര രകാജരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര തപേകാകുന്നവരതല്ലെ നത്തിങ്ങള;

എന്നത്തിട്ടെര  അവത്തിലടെനത്തിനവന്ന  പ്രവകാസത്തികളുലടെ  ഭക്ഷേണതത്തിലന്റയര

തകാമസതത്തിലന്റയര  തപേരര  പേറഞ്ഞര  നത്തിങ്ങള  അവലര  ആതക്ഷേപേത്തിക്കകാനതല്ലെ

തനകാക്കത്തിയതര;  അവരതല്ലെ  നമ്മുലടെ  കരതര;  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലല  പ്രതത്തിസന്ധത്തി

ഘട്ടെങ്ങളത്തില്  നമലള  കയ്യേയച്ചര  സഹകായത്തിച്ചവരതല്ലെ  അവര്;  അങ്ങലനയളള

പ്രവകാസത്തികലള ആതക്ഷേപേത്തിക്കുന്നതര ശരത്തിയകായത്തിരതന്നകാ; നത്തിങ്ങലള രകാഷശയമകായത്തി

വത്തിശസസത്തിക്കുന്നവര്തപേകാലുര  നത്തിങ്ങലളടുത  ആ  നത്തിലപേകാടെത്തിലന  പേരസരമകായത്തി

വത്തിമര്ശത്തിതക്കണ്ടത്തി  വന്നത്തിതല്ലെ;  ഏതര  കകാരരതത്തിനകാണര  നത്തിങ്ങളക്കര

ആത്മകാര്ത്ഥതയളളതര?  നത്തിങ്ങലള  ലലകലവളളയത്തില്ലകകാണ്ടര  നടെക്കുന്ന
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പ്രവകാസത്തികളുലടെ  കകാരരതത്തില്  നത്തിങ്ങലളടുത  നത്തിലപേകാടെര  തകരളതത്തിലല

ജനങ്ങള ഒരത്തിക്കലുര മറക്കുന്നതല്ലെ. നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തിലുണ്ടകായ പ്രളയതത്തിലന്റ തപേരര

പേറഞ്ഞര  കഷലപ്പടുന്നവര്ക്കുതവണ്ടത്തി  ബക്കത്തിങ്ഹകാമത്തിലുര  ഷകാര്ജയത്തിലുലമകാലക്ക

തപേകായത്തി  500  പേസൗണ്ടര  വശതര  വകാങ്ങത്തിലക്കകാണവന്നതര  ഓര്ക്കുനണ്ടതല്ലെകാ;

അക്കകാരരര  ഓര്തത്തിരനലവങ്കെത്തില്  നത്തിങ്ങളക്കര  അവതരകാടെര  ഈ  ക്രൂരത

കകാണത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില്ലെകാലയനളളതര  ഞകാന്  ഓര്മലപ്പടുത്തുകയകാണര.

ഇന്നത്തിതപ്പകാള  നത്തിങ്ങളുലടെ  നത്തിലവകാരര  എവത്തിലടെലയതത്തി  നത്തില്ക്കുന?

സരഘപേരത്തിവകാറത്തിലന്റ  ചട്ടുകമകായ  ഒരകളളക്കടെത്തുകകാരത്തി  വനത്തിത  ലമകാഴത്തി

മകാറത്തിമകാറത്തിപേറയതമ്പകാള  അതത്തില്  വശണതപേകാകുന്നവരകായത്തി  നത്തിങ്ങള

അധ:പേതത്തിക്കുകയതല്ലെ;  തകരളലത  വര്ഗശയമകായത്തി  തവര്തത്തിരത്തിക്കകാന്

നടെക്കുന്നവരലടെയര നനനപേക്ഷേങ്ങലള ഉന്മൂലനര ലചയ്യേകാന് നടെക്കുന്നവരലടെയര

കയ്യേത്തിതലയ്ക്കര  യ.ഡെത്തി.എഫര.-നര  തപേകാകകാന്  കഴത്തിയതമകാ?  അതര  ശശ.  പേത്തി.  ലക.

കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുട്ടെത്തി  സകാഹത്തിലബങ്കെത്തിലുര,  മുസശരലശഗത്തിലന്റ  അരഗങ്ങലളങ്കെത്തിലുര

ആതലകാചത്തിക്കണര.  തകകാണഗ്രസത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  പേറഞ്ഞത്തിട്ടെര കകാരരമത്തില്ലെ,  കകാരണര

ആ  പ്രസകാനലത  നയത്തിക്കുന്ന  പ്രസത്തിഡെന്റര  ആ  നത്തിലയത്തിലകായതുലകകാണ്ടര

പേറഞ്ഞത്തിട്ടെര  കകാരരമത്തില്ലെ.  തലകാകതത്തിനര  മകാതൃകയകാണര ഇസൗ സര്ക്കകാര്.  പ്രകടെന
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പേത്രത്തികയത്തില് പേറഞ്ഞ എല്ലെകാ വകാഗകാനങ്ങളുര നത്തിറതവറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: അങ്ങയലടെ സമയര കഴത്തിഞ്ഞു. അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.

ശശ  .   പേത്തി  .   പേത്തി  .   ചത്തിതരഞ്ജന്: സര്, ഒര തപ്രകാഗ്രസര കകാര്ഡെര പുറതത്തിറക്കത്തി

ഇസൗ  ഗവണലമന്റര  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയകാണര.  ഒര  കകാരരരകൂടെത്തി  പേറഞ്ഞര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  ഇവത്തിലടെലയകാര  മതരമുണ്ടര,  ഇതപ്പകാഴലത  പ്രതത്തിപേക്ഷേ

തനതകാവത്തിനര  പേതത്തിനകാറകാര  തകരള  നത്തിയമസഭയത്തിലുര  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാവര

തലന്നയകാകകാനുള്ള  മതരമകാണര.  ഇടെതുപേക്ഷേ  സര്ക്കകാരത്തിലന

സരബന്ധത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  ജനങ്ങളക്കര  ലകകാടുത  വകാഗകാനര  ഓതരകാന്നകായത്തി

നത്തിറതവറ്റുകയകാണര.   തകരളതത്തിലന്റ  വത്തികസനര  തകര്ക്കകാനകാണര  ഇവത്തിലടെ

പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ഇസൗ  നകാടെത്തിനുതവണ്ടത്തി  എനര

എതപ്പകാഴുര സഖകാവര  പേത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്   മുന്നത്തിട്ടെത്തിറങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.   തകരളര

വത്തിറങ്ങലത്തിച്ചര  നത്തിന്നതപ്പകാള  അതദ്ദേഹര  ജകാഗ്രതതയകാടുകൂടെത്തി  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്

സരവത്തിധകാനലത  ചലത്തിപ്പത്തിച്ചര,  ജനങ്ങളക്കര   ആത്മവത്തിശസകാസര  പേകര്ന്നര

സര്ക്കകാരത്തിലന  ശകാസശയമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുനയത്തിച.  അലതകാലക്കലകകാണ്ടകാണര

തകരളതത്തിലല ജനത അതദ്ദേഹലത കരകാപ്റനകാക്കകാന് തയ്യേകാറകായതര. അതദ്ദേഹര
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തകരളതത്തിലന്റ കരകാപ്റനകായത്തി വന്നതര ഒര സുപ്രഭകാതതത്തിലല്ലെ.  തകരളതത്തിലല

ജനതലയ  ലലകപേത്തിടെത്തിച്ചര  ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടര,  ദുരന  മുഖങ്ങളത്തില്  ലനഞര

നത്തിവര്തത്തിനത്തിനലകകാണ്ടര  ആത്മലലധരരര  പേകര്ന്നതുലകകാണ്ടകാണര

അതദ്ദേഹലത  കരകാപ്റനകാക്കത്തിയതര.  അതുലകകാണ്ടര  അതത്തില്  തകകാണഗ്രസുര

യ.ഡെത്തി.എഫര.-ഉര അസൂയലപ്പട്ടെത്തിട്ടെര  കകാരരമത്തില്ലെ.  സഖകാവര  പേത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്

തകരളതത്തിലല  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന  മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കുനലവന്നര  മകാത്രമല്ലെ

ഇനത്തിയര  25  വര്ഷക്കകാലര  തകരളലത  മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കകാനുളള  സമഗ്രമകായ

പേദതത്തിയകാണര  ഇടെതുപേക്ഷേ  ജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി  സര്ക്കകാര്

ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതര.  ..(ബമക്കര  ഓഫര)  … ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി അനുകൂലത്തിചലകകാണ്ടര നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷര  : സര്,  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണര.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പേത്തി.  പേത്തി.  ചത്തിതരഞ്ജന്

മതരതമഖലയത്തില്നത്തിന്നര  വരന്ന  ഒരരഗമകാണര.  അതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര

കുറചകകാരരങ്ങള പേറലഞ്ഞങ്കെത്തിലുര അതദ്ദേഹര അധത്തികസമയര വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിച്ചതര

മറര കകാരരങ്ങള പേറയന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണര. അതുര അതദ്ദേഹരതലന്ന സഭയലടെ

അനസത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  പേറയതമ്പകാള സതരതത്തില്  അത്ഭുതര  തതകാനകയകാണര.
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ഇവത്തിലടെ  സരസകാരത്തിക്കുന്നവലരല്ലെകാര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ

മണത്തിയടെത്തിക്കുന.  പേലക്ഷേ  ഇലതകാര  കൂട്ടെമണത്തിയടെത്തിയകാക്കത്തിമകാറരതര  ഇസൗ

നത്തിയമസഭലയ  എന്നര  പേറയകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  ജനകാധത്തിപേതരര  കൂടുതല്

സുനരമകാകുന്നതര  പ്രതത്തിപേക്ഷേരകൂടെത്തി  തചരതമ്പകാഴകാണര.  പേലക്ഷേ  ഇവത്തിലടെ

ജനകാധത്തിപേതരതത്തില്  നത്തിങ്ങളക്കര  ലഭത്തിച്ച  ഭൂരത്തിപേക്ഷേലത

ഉപേതയകാഗലപ്പടുതത്തിലകകാണ്ടര  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  ശബ്ദങ്ങലള  ഇല്ലെകാതകാക്കത്തി

എനപേറയതമ്പകാള  ജനകാധത്തിപേതരലതതലന്ന  കശകാപലചയ്യേകാന്

ജനകാധത്തിപേതരലത  ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്ന  ഒര  തനവുര  കശഴ്വഴക്കവുമകാണര  ഇസൗ

നത്തിയമസഭയത്തില്  കകാണന്നതര.  സര്ക്കകാരത്തിനര  മരഗളപേത്രര  എഴുതുന്ന

പേണത്തിയകാണര  പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിനുര പ്രതത്തിപേക്ഷേ തനതകാവത്തിനുലമന്നര  ഭരണപേക്ഷേര

കരതുന്നതര  ലതറകാണര.  തനരലത  ശശ.  രതമശര  ലചന്നത്തിതല   നത്തിങ്ങളക്കര

വളലര തമകാശക്കകാരനകായത്തിരന.  കകാരണര ഒന്നകാര പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലതര  നടെന്ന  ഒരപേകാടെര  അഴത്തിമതത്തികള,  അതത്തിലന്റ   കഥകള  അതദ്ദേഹര

ലതളത്തിവര  സഹത്തിതര  നത്തിയമസഭയ്ക്കര  അകത്തുര  പുറത്തുര  തകകാടെതത്തിയത്തിലുര

ലകകാണവന്നത്തിട്ടുണ്ടര.  അതത്തിലലകാലക്ക  അതദ്ദേഹര  വത്തിജയത്തിക്കുന്നതകായത്തി  കകാലര

ലതളത്തിയത്തിക്കുകയര  ലചയ.  അതുലകകാണ്ടര  അതദ്ദേഹര  തമകാശക്കകാരനകായത്തി.
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ഇതപ്പകാഴലത പ്രതത്തിപേക്ഷേ തനതകാവര  ശശ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതശശനുര നത്തിങ്ങളക്കര

തമകാശക്കകാരനകാണര.  കകാരണര  അതദ്ദേഹവുര  മലയകാളത്തികളക്കര  മനസത്തിലകാകുന്ന

ഭകാഷയത്തില്  ജനകശയ  വത്തിഷയങ്ങള  ഇസൗ  നത്തിയമസഭയ്ക്കകത്തുരപുറത്തുര

മതനകാഹരമകായത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുനലയന്നതുലകകാണ്ടകാണര  അതദ്ദേഹര

പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള  അതര  തടെസലപ്പടുത്തുകയര   ആതക്ഷേപേത്തിക്കുകയര

തമകാശക്കകാരനകാക്കുകയലമകാലക്ക  ലചയ്യുന്നതര.  അതുലകകാണതലന്ന  നത്തിങ്ങള

പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാവത്തിലന  എത്രതതകാളര  തമകാശക്കകാരനകായത്തി  കകാണനതവകാ

തകരള  സമൂഹര  അതദ്ദേഹലത  അത്രതയലറ  സസശകരത്തിക്കുന  എനളളതകാണര

നത്തിങ്ങലള  ഏലറ  അസസസരകാക്കുനലവനളള  കകാരരതത്തില്  യകാലതകാര

തര്ക്കവുമത്തില്ലെ.  അതുലകകാണ്ടര  ഭരണപേക്ഷേതത്തിലന്റ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാവത്തിനര  ആവശരമത്തില്ലെ.  തകരളതത്തിലല

ജനലക്ഷേങ്ങളുലടെ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറര  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാവര  ശശ.  വത്തി.  ഡെത്തി.

സതശശനുലണ്ടന്നര ഇസൗ അവസരതത്തില് വരക്തമകാക്കകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.

നത്തിയമസഭയത്തിലല  ഭരണപേക്ഷേ  അരഗങ്ങളുലടെ  പ്രസരഗങ്ങളുര  അവരലടെ

ആതക്രകാശവുര  മുദകാവകാകരര  വത്തിളത്തികളുര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സശക്കര്

പേറഞ്ഞതുതപേകാലല പേലതപ്പകാഴുമുണ്ടകാകുന്ന അശരശരത്തിയര തനകാക്കത്തികകാണതമ്പകാള
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എനത്തിക്കര ഒകാര്മ വരന്നതര, ഇരതലമൂരത്തി എലന്നകാര ജശവത്തിലയയകാണര. കകാരണര

ആ ജശവത്തിയലടെ തലതയതകാണര വകാതലതകാലണന്നറത്തിയകാന് വലത്തിയ ബുദത്തിമുട്ടെകാണര.

കകാരണര  തലകാകതത്തിലന്റ  വത്തിവത്തിധ  തകകാണകളത്തില്നത്തിന്നര  ഈ  സഭലയ

തനകാക്കുതമ്പകാള ഇവത്തിലടെ  ഭരണപേക്ഷേര ആരകാണര,  പ്രതത്തിപേക്ഷേര ആരകാലണന്നര

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന്  സകാധത്തിക്കത്തില്ലെ.  സഭയലടെ  കശഴ്വഴക്കങ്ങളത്തില്   മുന്കകാല

ചരത്തിത്രതത്തില്  ഇല്ലെകാതതപേകാലല  മനത്തിമകാര്  എരത്തിതശയത്തില്  എണ്ണെലയകാഴത്തിച്ചര

സഭകാനടെപേടെത്തികള  പേലതപ്പകാഴുര  പ്രക്ഷേക്ഷുബ്ധമകാകുന്ന  അനരശക്ഷേതത്തില്

അവര്തലന്ന  മുദകാവകാകരര  വത്തിളത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

കലുഷത്തിതമകാക്കുന്നതത്തിനുരതവണ്ടത്തിയള്ള ശമങ്ങളക്കര തനതൃതസര പേകരന. ഇതര

ശരത്തിയകാതണകാലയന്നര നത്തിങ്ങളതലന്ന ആതലകാചത്തിക്കണര.  മതരതമഖലയമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയമകാണര  ഇവത്തിലടെ  ചര്ച്ച  ലച യ്യുന്നതര.  ഈ  സഭ

കൂടുതമ്പകാളതലന്ന  അവത്തിലടെ  തശരതദശതമഖല  വറുതത്തിയത്തിലുര  കഷപ്പകാടെത്തിലുര

സങ്കെടെതത്തിലുമകാണര  കഴത്തിയന്നതര.  അവര്  രൂക്ഷേമകായ  കടെലകാക്രമണര

തനരത്തിടുകയകാണര.  വരര  ദത്തിവസങ്ങളത്തില്  അതര   കൂടുതല്  രൂക്ഷേമകാകുലമന്നര

കകാലകാവസകാ മുന്നറത്തിയത്തിപകകാര് പേറയനണ്ടര.  എലന്റ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലമകായ

ആലപ്പകാടെത്തില്  18  കത്തിതലകാമശറതറകാളമുള്ള  പ്രതദശര  തശരപ്രതദശമകാണര.  അതര
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ഖനനര  നടെക്കുന്ന  ഒര  പ്രതദശമകാണര.  അവത്തിലടെ  ഖനനര  നടെത്തുന്നതര

ലപേകാതുതമഖലകാസകാപേനമകാണര.  ഞകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വരവസകായ

വകുപമനത്തിയലടെ അറത്തിവത്തിതലയ്ക്കുകൂടെത്തി പേറയകയകാണര,  ലപേകാതുതമഖലകാസകാപേനര

ഖനനര  നടെത്തുനലവനള്ളതുലകകാണ്ടര  ഖനനര  ഖനനമല്ലെകാതകാകുന്നത്തില്ലെ.

ഇനരയലടെ  ഭൂപേടെതത്തില്  തകരളര  ഒര  ലപേകാട്ടുതപേകാലലയകാലണങ്കെത്തി ല്

തകരളതത്തില്  ആലപ്പകാടെര  എനപേറയന്ന  പ്രതദശര

മണ്ണുതപേകാലലയകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  കടെലുര  കകായലുര  ഏതര  നത്തിമത്തിഷവുര

ഒന്നത്തിക്കുന്ന  അപേകടെകരമകായ  സകാഹചരരര  ആലപ്പകാടുണ്ടര.  കകാരണര  അതര

ഖനന  പ്രതദശമകാണര.  അവത്തിലടെ  കടെല്ഭത്തിതത്തി  നത്തിര്മകാണമുളലപ്പലടെയള്ള

ലമയത്തിന്റനന്സര  പേണത്തികളക്കര  അടെത്തിയനരമകായത്തി  സര്ക്കകാര്  പേണര

അനുവദത്തിക്കകാറുലണ്ടങ്കെത്തിലുര  പേകാറയലടെ  അഭകാവമകാലണനര  പേകാറ

കത്തിട്ടെകാനത്തിലല്ലെനമകാണര  പേറയന്നതര.  എന്നകാല്  സസകകാരരവരക്തത്തികള

അരബരചരബത്തികളകായ  മണത്തിമകാളത്തികകള  ലകട്ടെത്തിലപ്പകാക്കകാനുര  അവരലടെ

സസകകാരര  ആവശരങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  ഹനുമകാന്  മരതസകാമല

ചമനലകകാണതപേകാകുന്നതുതപേകാലല  കത്തിഴക്കുനത്തിനര  വകാഹനതത്തില്  പേകാറ

പേടെത്തിഞ്ഞകാതറകാട്ടു  ലകകാണതപേകാകുന്നതര  കടെലുകയറത്തി  വശടുര  തറകാഡര
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ആരകാധനകാലയങ്ങളുര  തകര്നതപേകായ  മതരതമഖലയത്തില്  തകാമസത്തിക്കുന്ന

പേകാവലപ്പട്ടെവര് കണ്ണെശതരകാടുകൂടെത്തി കണലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുലന്നകാര യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണര.

അതുലകകാണ്ടര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഫത്തിഷറശസര  വകുപമനത്തിയലടെ

വകുപ്പലല്ലെങ്കെത്തില്കൂടെത്തി അങ്ങുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടുനത്തില്ക്കുന്ന തമഖലയകായതുലകകാണ്ടര

ഇവര്  അനുഭവത്തിക്കുന്ന  സങ്കെടെതത്തിനര  അറുതത്തി  വരതകാന്  റവനന

വകുപമനത്തിയമകായത്തി  തചര്നലകകാണ്ടര  അടെത്തിയനരമകായത്തി  ഈ  വത്തിഷയതത്തിനര

പേരത്തിഹകാരര  കകാണണര.  അടെത്തിയനരമകായത്തി  പേകാറ  ലഭരമകാക്കത്തി  കടെല്  ഭത്തിതത്തി

നത്തിര്മത്തിക്കണര.  ഇലല്ലെങ്കെത്തില്  വലത്തിയ  ജനകശയ  പ്രതക്ഷേകാഭര

തശരതദശതമഖലയത്തിലുണ്ടകാകുലമനള്ള കകാരരതത്തില് സരശയമത്തില്ലെ. 

മലണ്ണെണ്ണെയലടെയര ഡെശസലത്തിലന്റയര കകാരരര ഇവത്തിലടെ പേറഞ്ഞു. ശരത്തിയകാണര,

തകന്ദ്ര  ഗവണലമന്റര  യകാലതകാര  മരരകാദയര  മനുഷരതസവുമത്തില്ലെകാലതയകാണര

ഇന്ധനവത്തില  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതര.  അതത്തിലനതത്തിലര  സരയക്തമകായത്തി  എല്ലെകാ

സമരങ്ങളക്കുര  എല്ലെകാ  പ്രതക്ഷേകാഭങ്ങളക്കുര  എല്ലെകാ  നശക്കങ്ങളക്കുര  ഈ

അവസരതത്തില് പേത്തിന്തുണ നല്കുകയകാണര.  

മലറകാര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയര,  സുനകാമത്തി  തകകാളനത്തികളത്തില്

ജശവത്തിക്കുന്നവരലടെ  നരകയകാതനലയ  സരബന്ധത്തിച്ചകാണര.  തകരളതത്തില്
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സുനകാമത്തിയണ്ടകായത്തിട്ടെര  16  വര്ഷമകായത്തി.  ആലപ്പകാടെര  നൂറുകണക്കത്തിനകാളുകളകാണര

അന്നര  മരത്തിച്ചതര.  ഇന്നര  അവരലടെ  ഉറവരര  ബന്ധുക്കളുമകാണര  അവത്തിലടെ

ജശവത്തിക്കുന്നതര.  അവരലടെ  ജശവത്തിതര  പുഴുവരത്തിച്ച  ജശവത്തിതങ്ങളകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  അന്നര  അടെത്തിയനരമകായത്തി  നത്തിര്മത്തിക്കലപ്പട്ടെ

വശടുകളകായതുലകകാണ്ടര  യകാലതകാര  സുരക്ഷേകാക്രമശകരണങ്ങളുര  നടെതകാലത

വളലര ലപേലട്ടെന്നര നത്തിര്മത്തിച്ചതകാണര. ചതുപനത്തിലങ്ങളത്തിലകാണര അവ നത്തിര്മത്തിച്ചതര.

ലചറത്തിയ മഴ ലപേയ്തകാല്തപേകാലുര  സുനകാമത്തി തകകാളനത്തികളത്തില് ലവള്ളര ലകട്ടുകയര

അവത്തിലടെ   കൃമശകരത്തിക്കുകയമകാണര.  അതുമൂലര  കുട്ടെത്തികളക്കര  അസുഖര

വരത്തികയകാണര.  ഏതുനത്തിമത്തിഷവുര  ഈ  വശടുകള  ഇടെത്തിഞ്ഞുവശഴുന്നതകാണര.  കട്ടെള,

ജനകാല  തുടെങ്ങത്തിയവലയല്ലെകാര   അടെര്നതകാലഴ  വശഴുകയകാണര.

രക്ഷേകര്തകാക്കള  കുട്ടെത്തികളുലടെ  സുരക്ഷേത്തിതതസവുര

മരണഭയവുതമകാര്തര  അവലര  ബന്ധുവശടുകളത്തില്   മകാറത്തി

തകാമസത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഈ  വത്തിഷയര  ഞകാന്  പേല  തവണ

നത്തിയമസഭയത്തില്  പേറഞ്ഞതകാണര.  റവനന  വകുപ്പത്തിനകാണര  ഇതത്തിനര  കൂടുതല്

ഉതരവകാദത്തിതസമുള്ളതര.  പേലക്ഷേ ഫത്തിഷറശസര  വകുപമനത്തിലയ തശരതദശതമഖല

വളലര  പ്രതശക്ഷേതയകാടുകൂടെത്തിയകാണര  തനകാക്കുന്നതര.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  പേല



50

പേരത്തിഷ്കകാരങ്ങലളയര  പേലതപ്പകാഴുര  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുനണ്ടര.  അതത്തിനര

മടെത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.  അതുലകകാണ്ടര  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള

നരകജശവത്തിതര  നയത്തിക്കുന്ന  തകരളതത്തിലല  സുനകാമത്തി  തകകാളനത്തികളുലടെ

നവശകരണതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഫത്തിഷറശസര  വകുപമനത്തി

മുന്കലയ്യേടുക്കണലമന്നര  വത്തിനയതതകാടുകൂടെത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര.  രണ്ടര

നയമകാണള്ളതര. പേഞകായത്തുകളുര ജത്തില്ലെകാ പേഞകായത്തുര തബകാക്കര പേഞകായത്തുര

സരസകാന  സര്ക്കകാരര  ഗ്രകാമപ്രതദശങ്ങളത്തിലുള്ള  മറര  വശടുകളുലടെ

ലമയത്തിന്റനന്സത്തിനര  പേണര  അനുവദത്തിക്കുനണ്ടര.   എന്നകാല്  16  വര്ഷമകായത്തി

സുനകാമത്തി  തകകാളനത്തികളത്തില്  ജശവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  രക്തസകാക്ഷേത്തികളകായ  പേകാവലപ്പട്ടെ

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുതവണ്ടത്തി  പേത്തുബപേസതപേകാലുര

അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില്ലെകാലയനള്ളതര സങ്കെടെകരമകായ യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണര. മറര ഒരപേകാടെര

വത്തിഷയങ്ങള  മതരതമഖലയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  പേറയകാനുണ്ടര.

മതരബന്ധനവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  നത്തിയമങ്ങള  ലകകാണവന്നതപ്പകാള

ഹകാര്ബറുകലള നവശകരത്തിക്കുലമന്നര പേറഞ്ഞു. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ലയസര ….... അങ്ങര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷര:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി കരനകാഗപ്പള്ളത്തി
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ആലപ്പകാടെര, അഴശക്കല് ഹകാര്ബര് സനര്ശത്തിച്ചതകാണര. അതര ബഹലടെക്കര ആക്കത്തി

നവശകരത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തിയള്ള  പേദതത്തികള  പ്രഖരകാപേത്തിച്ചതകാണര.  ആ

പ്രവര്തനങ്ങള  തവഗതത്തിലകാക്കകാന്  അങ്ങര  ഇടെലപേടെണലമനകൂടെത്തി  ഈ

അവസരതത്തില് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയക്കുറത്തിച്ചര  ഗതകാഗതവകുപമനത്തിതയകാടെര

വത്തിനശതമകായത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുളളതര,  അങ്ങര  ഗ്രകാമവണ്ടത്തി  പ്രഖരകാപേത്തിച.

എന്നകാല്  തകരളതത്തിലലവത്തിലടെലയങ്കെത്തിലുര  ആ  ഗ്രകാമവണ്ടത്തി  ഒകാടെത്തിയതകായത്തി

അറത്തിയകാതമകാ?  ഉലണ്ടങ്കെത്തില്  എത്ര  വണ്ടത്തികളകാണര  ഓടുന്നതര?  എവത്തിലടെയര

ഇലല്ലെന്നകാണര  ഞകാന് മനസത്തിലകാക്കുന്നതര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.   ദശര്ഘദൂര

സര്വശസുകലളകാലക്ക  നഷതത്തിലകാണര.  പേലക്ഷേ  തറകാഡെത്തിലൂലടെ  തപേകാകുതമ്പകാള

ഗ്രകാമപ്രതദശങ്ങളത്തിലുര  പേട്ടെണങ്ങളത്തിലുലമകാലക്ക  ബസര സകാന്റുകളത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന

ബദനരതയകാര്ന്ന  മനുഷരരൂപേങ്ങലള   അങ്ങര  കകാണണര.  ഈ  സമയമത്തില്ലെകാ

സമയതര എല്ലെകാവര്ക്കുര രണര മൂനര വകാഹനങ്ങളുള്ള ഈ  കകാലഘട്ടെതത്തില്

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ മകാത്രര പ്രതശക്ഷേത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നവര് ആരകാണര?

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: അങ്ങര കണക്ലൂഡെര ലചയ.

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷര:  സര്,  അവര്  സമൂഹതത്തിലല  ഏറവുര
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പേകാവങ്ങളുര  പേട്ടെത്തിണത്തിക്കകാരമകാണര.  ജശവത്തിതതത്തില് യകാത്ര  ലചയ്യേകാന് തവലറകാര

മകാര്ഗവുമത്തില്ലെകാതവരകാണര.  അതത്തില്  കൂടുതലുര  അസുഖ

ബകാധത്തിതരകായത്തിട്ടുള്ളവരകാണര.  അവര് യകാത്ര ലചയ്യുന്ന ദശര്ഘദൂര സര്വശസുകള,

ഉദകാഹരണതത്തിനര   കരനകാഗപ്പള്ളത്തിയത്തില്നത്തിനര  തത്തിരവനനപുരര

ലമഡെത്തിക്കല്തകകാതളജര,  ആര്.സത്തി.സത്തി.,  ശശ  ചത്തിതത്തിരതത്തിരനകാള  ആശുപേത്രത്തി,

വണ്ടകാനര ലമഡെത്തിക്കല്തകകാതളജര എന്നത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര ആഴ്ചയത്തില് രണര മൂനര

തവണ  തപേകാകുന്ന  പേകാവലപ്പട്ടെ  തരകാഗത്തികളക്കര  യകാത്രകാലചയ്യേകാനുള്ള  സസൗകരരര

മനുഷരതസപേരമകാലയകാരക്കണര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിലല  എത്ര

സര്വശസര ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചകാലുര ശരത്തി, പേകാവലപ്പട്ടെ തരകാഗത്തികള തപേകാകുന്ന ഈ ബസര

സര്വശസുകള നത്തിലനത്തിര്ത്തുകതയകാ  പുനരകാവത്തിഷ്കരത്തിക്കുകതയകാ ലചയ്യേണര.

ശശ  .    ഇ  .    ടെത്തി  .    ബടെസണ  മകാസര്  : സര്,  വകാഹന  നത്തികുതത്തി,  ഗതകാഗതര,

മതരബന്ധനര എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പേത്തിനകാങ്ങുകയകാണര. 

പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ഇതപ്പകാള  വലത്തിയ  തകകാലകാഹലതത്തിലകാണര.

ഇതപ്പകാള  നത്തിങ്ങള  ബഹളങ്ങളുലടെയര  വത്തിവകാദങ്ങളുലടെയര  നടുവത്തിലുര

നടുതളതത്തിലുമകാണര.  കകാതലകായ  വത്തിമര്ശനങ്ങളുര  ജനകശയപ്രശ്നങ്ങളുര

ഉന്നയത്തിതക്കണ്ട  നത്തിയമസഭലയ  അതല്ലെകാത  രൂപേതത്തില്  എങ്ങലന
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കലുഷത്തിതമകാക്കകാന്  കഴത്തിയലമനമകാത്രര  ആതലകാചത്തിക്കുകയകാണര.

ഭരണപേക്ഷേത്തുളളതര  ഇരതലമൂരത്തിയകാലണന്നര   എനത്തിക്കര  മുമ്പര  സരസകാരത്തിച്ച

കരനകാഗപ്പള്ളത്തിയത്തിലല ലമമ്പര് പേറഞ്ഞു.  എല്ലെകാതരതത്തിലുള്ള വത്തിമര്ശനങ്ങളുര

പേറയന.   വത്തികസനതത്തിലലല്ലെകാര  തത്തിരത്തിഞ്ഞ  സമശപേനമകാണര  അവര്

കകാണത്തിക്കുന്നതര.  എന്നകാല്  ഭരണപേക്ഷേര  അലതല്ലെകാര

തകട്ടെത്തിരനലകകാള്ളണലമന്ന  സമശപേനവുര  ഇക്കകാരരതത്തില്  അവര്

സസശകരത്തിക്കുകയകാണര.  ഇലതങ്ങലനയകാണര ഒത്തുതപേകാകുന്നലതന്നതകാണര എലന്റ

സരശയര.  2021-ലല  നത്തിയമസഭകാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിലന്റ  പേരകാജയതത്തില്

പേതറത്തിതപ്പകായതശഷര  ആലക  കത്തിട്ടെത്തിയ  പേത്തിടെത്തിവള്ളത്തിയകാണര  തൃക്കകാക്കര

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലല  വത്തിജയര.  'തൃക്കകാക്കരമകാനത്തിയ'

ബകാധത്തിച്ചതുതപേകാലലയകാണര ഇതപ്പകാള പ്രതത്തിപേക്ഷേര. ഇന്നര രകാവത്തിലല ലകകാണവന്ന

അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിലന്റ വത്തിഷയര ആവത്തിക്കല്തതകാടെര  മകാലത്തിനര  സരസരണ

പകാന്റര  സരബന്ധത്തിച്ചകാണര.  പേത്തിന്നശടെര  തൃക്കകാക്കരയത്തില്നത്തിന്നര  പകാന്റത്തിതലയ്ക്കര

തനകാക്കകാനകാണര പേറഞ്ഞതര.  തൃക്കകാക്കരയത്തില്നത്തിന്നര എനത്തിനകാണര പകാന്റത്തിതലയ്ക്കര

തനകാക്കുന്നതര?  അതകായതര  എന്തുപേറഞ്ഞകാലുര  തൃക്കകാക്കര;  ഒരപ്രകാവശരര

ജയത്തിച.  ജയത്തിച്ചതുസരബന്ധത്തിച്ചര  കൃതരമകായത്തി  തനകാക്കത്തി  ഏലതങ്കെത്തിലുര
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അര്ത്ഥതത്തില് എലനങ്കെത്തിലുര മകാറങ്ങള വന്നത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തില് അതര  ഗവണലമന്റര

തലതത്തിലുര  പേകാര്ട്ടെത്തി  തലതത്തിലുര  കൃതരമകായ  പേരത്തിതശകാധന  നടെതത്തി

അതത്തിനനുസരത്തിചള്ള  നടെപേടെത്തികള  സസശകരത്തിച്ചര  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകകാന്

തശരമകാനത്തിക്കലപ്പട്ടെ ഒര പ്രസകാനമകാണര  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  അതുലകകാണ്ടര  ഒര

വത്തിഷമവുര വത്തിചകാരത്തിതക്കണ്ടതത്തില്ലെ.  ഇതര ആളുകള ഏലതങ്കെത്തിലുര അര്ത്ഥതത്തില്

സൂചന  നല്കുന്നതുതപേകാലലതയകാ  ഒര  കുട്ടെത്തിലയ  പേത്തിതകാവര

തതലകാടുന്നതുതപേകാലലയള്ള  റത്തിസളട്ടെകായത്തിമകാത്രര   അതത്തിലന  കകാണര.

തശര്ച്ചയകായര അതത്തിനുള്ള പേരത്തിഹകാരമുണ്ടകാക്കുര.  ഈ നത്തിയമസഭകാ സതമളനര

തുടെങ്ങത്തിയതത്തിലന്റ  അഞകാര  ദത്തിവസമകാണത്തിന്നര.  ഇതുവലര  നകാടെത്തിലന്റ

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയര  നത്തിയമസഭയത്തില്

പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ഉന്നയത്തിതച്ചകാലയന്നര  തനകാക്കണര.  കകാതലകാലയകാര  വത്തിഷയര

നത്തിയമസഭയത്തില്  ഉന്നയത്തിക്കകാന്  അവര്ക്കര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുതണ്ടകാലയന്നര

ആത്മപേരത്തിതശകാധന  നടെതണലമന്നകാണര  എനത്തിക്കര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതര.

2022-ല്  തമയര  19-ാം  തശയതത്തി  സര്ക്കകാര്  ജനസമക്ഷേലമകാര  തപ്രകാഗ്രസര

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര  അവതരത്തിപ്പത്തിച.  ആ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തില്   എല്.ഡെത്തി.എഫര.

പ്രകടെനപേത്രത്തികയത്തില് പേറഞ്ഞ  900  വകാഗകാനങ്ങളത്തില് ഏകതദശര  758-ഒകാളര
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വകാഗകാനങ്ങള അതത്തിലന്റ ആരരഭദത്തിശയത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണര. ഇതര നത്തിങ്ങളക്കര

സഹത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്നതല്ലെതല്ലെകാ;  ഒര  വര്ഷരലകകാണതലന്ന  ഇത്രയര

തപ്രകാജക്ടുകള  മുതമ്പകാട്ടുലകകാണതപേകാകകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തില്  വരര

ദത്തിവസങ്ങളത്തില്  അതര  മുഴുവന്   പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതകാണര.  ആ

പൂര്തശകരണലമല്ലെകാര  ജനര  വളലര  ഗസൗരവലപ്പട്ടെ  അര്ത്ഥതത്തിലലടുക്കുലമന്നര

നമുക്കറത്തിയകാര.  അടെത്തിസകാന സസൗകരരങ്ങലളല്ലെകാര തനകാക്കുന്ന ഈ ഗവണലമന്റര

ബലഫര  പേദതത്തി,  ലപേകാതുവത്തിദരകാഭരകാസര,  ലപേകാതുജനകാതരകാഗരര,  പ്രകൃതത്തി

എന്നത്തിവയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഇനത്തിയര   ഉയര്ന്ന  പേദതത്തികളുലണ്ടങ്കെത്തില്

അലതല്ലെകാര  നടെപ്പകാക്കകാന്  ശമത്തിക്കുതമ്പകാള   തകകാലകാഹലമുണ്ടകാക്കത്തി  അവ

നടെപ്പകാക്കകാലത  തപേകാകണര.  അങ്ങലന  ഈ  തപ്രകാജക്ടുകളത്തില്ലെകാലത  തപേകായകാല്

എങ്ങലന  തനട്ടെമുണ്ടകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര;  അടുത  പ്രകാവശരര  എങ്ങലന

ഭരണതത്തില്  കയറകാലമലന്നകാലക്കയകാകുര  ചത്തിനത്തിക്കുന്നതര.  ഇടെതുപേക്ഷേതത്തിലന

ലവട്ടെത്തിച്ചര  അപറതതയ്ക്കുതപേകാകകാന്  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള  ഇവലര

അനുവദത്തിക്കത്തിലല്ലെന്നര  ആവര്തത്തിചറപ്പത്തിക്കുന്ന  രശതത്തിയത്തിലകാണര  നകാട്ടെത്തില്

കകാരരങ്ങള തപേകാകുന്നലതന്നര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര.  മുഖരമനത്തിയകാകകാലമനള്ള

സസപ്നര തനരതതയണ്ടകായത്തിരന, ശശ. രതമശര ലചന്നത്തിതലയത്തില് നത്തിന്നര  അതര
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തട്ടെത്തിപ്പറത്തിച്ചര ശശ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതശശന്  ലകകാണതപേകായത്തി.  അതുലകകാണ്ടര

പ്രതത്തിപേക്ഷേ  ധര്മര  നത്തിര്വഹത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്ന  തരതത്തിലുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കണര. സരഘര പേരത്തിവകാര് ലമനഞ്ഞ കഥകളത്തിലല

ചശട്ടുലകകാട്ടെകാരങ്ങള  തകര്ന്നടെത്തിയന്നതുതപേകാലല  തകര്ന  തപേകാകുന്നതല്ലെ

ചങ്കുറപള്ള  കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരലന്റ  ജശവത്തിതലമന്നര  സവത്തിനയര  ഈ  സഭയത്തില്

പേറയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.   അതുലകകാണ്ടര   ശശ.  വത്തി.  ഡെത്തി.

സതശശന്  അടെക്കമുള്ള  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാക്കന്മേകാര്  ഒന്നര  ശദത്തിക്കണര.

“അമ്പര  കുമ്പളതര,  വത്തിലരല്ല്  തചപ്പകാട്ടെര,   എയ്യുന്ന  നകായ ഹരത്തിപ്പകാട്ടെര  ” എന്ന

പേഴലഞകാലര ല്ല്  നത്തിങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചകാതണകാ  പേറഞ്ഞലതന്നര  എനത്തിക്കര  സരശയമുണ്ടര.

ഇലതല്ലെകാര  പേല  വത്തിഭകാഗങ്ങളത്തിലകായത്തി  മകാറത്തിമറത്തിഞ്ഞുതപേകാകുന്ന  സത്തിതത്തി  നമുക്കര

കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  തൃക്കകാക്കരയത്തില്  20-20  എന്നര  പേറയന്ന

ആര്.എസര.എസര.-ഉര  മറര  പേല  കക്ഷേത്തികളുമകായള്ള  കൂട്ടുലകട്ടെര  തകരളതത്തില്

മുഴുവന്  വരകാപേത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാലയനള്ള  ആതലകാചനലയകാലക്ക

അപറത്തുണ്ടകാകുര.  പേതക്ഷേ  ഇതര  തകരളമകായതുലകകാണ്ടര  ഇടെതുപേക്ഷേ

ജനകാധത്തിപേതര  മുന്നണത്തിക്കര  കഴത്തിഞ്ഞ  പ്രകാവശരര  തനടെത്തിയ  തവകാട്ടെത്തിതനക്കകാള

കൂടുതല്  തവകാട്ടെര   ഇപ്രകാവശരര  ലഭത്തിചലവനള്ളതര  നമള  ചത്തിനത്തിതക്കണ്ട



57

കകാരരമകാണര.  തശര്ച്ചയകായര അടുത ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില് ഞങ്ങള ബകാറ്റുലകകാണ്ടര

മറുപേടെത്തി പേറയലമനതലന്നയകാണര സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതര.  

വയനകാടെത്തിലന സരബന്ധത്തിച്ചര എല്ലെകാ പേത്ര-ദ ദൃശര മകാധരമങ്ങളത്തിലുര വലത്തിയ

വകാര്തകളകാണര  വരന്നതര.  ശശ.  രകാഹുല്  ഗകാന്ധത്തിയലടെ  ഒകാഫശസുമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഗകാന്ധത്തിജത്തിയലടെ തഫകാതട്ടെകാ ഉളലപ്പലടെ തകര്ത സരഭവലതപ്പറത്തി

നകാട്ടെത്തിലകാലക   പേറയനണ്ടര.  എനത്തിക്കര  ഒതന്ന  കൂട്ടെത്തിതച്ചര്ക്കകാനുള്ളൂ.  ഒരത്തിക്കലുര

തകകാണഗ്രസുകകാര്  ഗകാന്ധത്തിജത്തിയലടെ  തഫകാതട്ടെകാ  കരതത്തിക്കൂട്ടെത്തി

തല്ലെത്തിതകര്തതകാകകാന്  വഴത്തിയത്തില്ലെ.  ചത്തിലതപ്പകാള  തഫകാതട്ടെകായത്തിലുളള  ആള

ആരകാലണന്നറത്തിയകാലത   തല്ലെത്തിതകര്തതകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഗകാന്ധത്തിജത്തിലയതപ്പകാലുര

മറനതപേകാകുന്ന,  ഗകാന്ധത്തിജത്തി   ആരകാലണനതപേകാലുര  അറത്തിയകാത,

തനതകാക്കന്മേകാരലടെയര  അണത്തികളുലടെയര  എണ്ണെര    ആ  പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തില്

വര്ദത്തിചവരനലവനള്ള  കകാരരര  തശര്ച്ചയകായര  അവര്  ഒകാര്തക്കണ്ടതുണ്ടര.

ഈ സനര്ഭതത്തിലുര  അതശവ ഗസൗരവമകായ ചത്തില പ്രശ്നങ്ങള തകന്ദ്രഗവണലമന്റുര

നമ്മുലടെ സരസകാനവുമകായര ബന്ധലപ്പട്ടുവരനണ്ടര.  

 ഒര  സത്തിരര  ലതകാഴത്തില്  എന്ന  ഇനരയത്തിലല  യവകാക്കളുലടെ  സസപ്നര

തകര്ലതറത്തിഞ്ഞ  'അഗത്തിപേഥര'  തസനകാ  വത്തിഷയതത്തില്  രകാജരര  ഇനര
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കതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ആ  സനര്ഭതത്തില്  ഇവത്തിടെലത

പേണത്തിലയനകാണര?  ഇവര്  ബത്തിരത്തിയകാണത്തി  ലചമ്പത്തില്  കമഴര  കത്തിടെക്കുകയകാണര.

സരഘര പേരത്തിവകാര് ലഫ്രെയത്തിര ലചയ്ത സസര് ണ്ണെക്കടെതര കഥയകാണത്തിലതന്നര ഏറവുര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കുതപേകാലുര തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.  ചത്തില

ആളുകള  അര്ത്ഥഗര്ഭമകായ  മസൗനര  പേകാലത്തിക്കുനണ്ടര.  സര്വശശ  രതമശര

ലചന്നത്തിതല,                തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് തുടെങ്ങത്തിയ ചത്തിലര്

ഇതുസരബന്ധത്തിച്ചര അധത്തികര പേറയന്നത്തില്ലെ.  എന്നകാല് ചത്തില മകാധരമങ്ങളുളലപ്പലടെ

പേറയന്നതര  അരത്തി  ആഹകാരര  കഴത്തിക്കുന്നവര്തപേകാലുര അത്ഭുതലപ്പടുന്ന

കകാരരമകാലണന്നകാണര.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  അധശനതയത്തിലുള്ള

വത്തിമകാനതകാവളതത്തിലൂലടെ  ആരകാണര  സസര്ണ്ണെര  കടെതത്തിയതര;  ആര്ക്കകാണര

സസര്ണ്ണെര  അയച്ചതര;  പേത്തിടെത്തിക്കലപ്പട്ടെതപ്പകാള   ആലരയകാണര  ആദരര

സഹകായതത്തിനര  വത്തിളത്തിച്ചതര;  അതര  അറത്തിയതണ്ട;  പ്രതത്തി പുറതത്തിറങ്ങത്തിയതപ്പകാള

തജകാലത്തിലകകാടുതതകാരകാണര?  ഈ  വക  സരശയങ്ങള  ഇ.ഡെത്തി.-ക്കര  ഇല്ലെ,

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ക്കര  ഇല്ലെകാതതുലകകാണ്ടര  യ.ഡെത്തി.എഫര.-നുമത്തില്ലെ.  ഇതരര

കകാരരങ്ങളത്തില് ശദ പേതത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ടതത്തിനുപേകരര  വശട്ടെത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന ആളുകലള

ഉളലപ്പലടെ  നത്തിയമസഭയത്തിതലയ്ക്കര  വലത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുകയകാണര.  പേകാഞകാലത്തിലയ  പേണ്ടര
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ദുശകാസനന്  വസകാതക്ഷേപേര  ലചയ്യുന്നതുതപേകാലുളള  പേണത്തി  നടെത്തുകയകാണര.

അതത്തിനകായത്തി  ഏതുതരതത്തിലുള്ള  രശതത്തിയര  അവലരബത്തിക്കുലമന്നര  ഇവര്

തുടെലരത്തുടെലര  കകാണത്തിക്കുകയകാണര.  ഇവര്ക്കര  മകാധരമങ്ങളത്തില്  വകാര്ത

വരന്നതകാണര  പ്രധകാനര.  അങ്ങലനലയകാര  പ്രശ്നമുലണ്ടങ്കെത്തില്,  അതത്തിലന്റ

സതരകാവസയത്തിതലയ്ക്കര  കകാരരങ്ങള  കൃതരമകായത്തി  ലകകാണതപേകാകകാന്

ശദത്തിക്കുനതണ്ടകാലയനള്ളതകാണര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ കകാരരര. 

 ഗതകാഗത  നയതത്തില്  ഗുണപേരമകായ  പേല  മകാറങ്ങളുര  സരഭവത്തിച്ച  ഒര

വര്ഷമകാണര  കടെനതപേകാകുന്നതര.   ഇലകത്തികര ത്രശ  വശലര്,  ഇലകത്തികര  തഫകാര്

വശലര്,   ഒറതവണ  നത്തികുതത്തി  അഞര  ശതമകാനമകാക്കത്തി  കുറച്ചതര.  മറ്റുള്ളവയ്ക്കര

ഇരപേതത്തിലയകാന്നര  ശതമകാനമുള്ളതപ്പകാള  ഇവയ്ക്കര   അഞര  ശതമകാനമകാക്കത്തി

കുറച്ചതര  നലല്ലെകാര നയ പേരത്തിപേകാടെത്തിയകാണര.  'ഇ-വകാഹനര',  'വകാഹന് സകാരഥത്തി'

എന്നശ  ഒകാണബലന്  സരവത്തിധകാനങ്ങലളല്ലെകാര  ജനങ്ങളക്കര  ഗുണകരമകാണര.

അതുതപേകാലല ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ പുതത്തിയ സരരരഭമകായ ലക-സസത്തിഫര

പേദതത്തി,  തകകാര്പ്പതറഷലന  സസയരപേരരകാപ്ത  സകാപേനമകാക്കകാനുള്ള  സരരരഭര,

തനരലത  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപേകാലല  മലണ്ണെണ്ണെ  വത്തില  വര്ദനവര

ഉളലപ്പലടെയള്ള  വലത്തിയ  കകാരരങ്ങളക്കര  ഇതപ്പകാലഴങ്കെത്തിലുര  ശക്തമകായ
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പ്രതത്തിതഷധര സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്ന ഒര സരസകാനമകായത്തി  തകരളര

രൂപേലപ്പട്ടുവരന്നതര  വലത്തിയ  കകാരരമകാണര.   തശരതദശ  തമഖലയലടെ  അന്പേതര

മശററത്തിനുള്ളത്തില്  തകാമസത്തിക്കുന്ന  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  കുടുരബങ്ങളകാണര

പുനര്തഗഹര  പേദതത്തിയത്തില്  ഉളലപ്പടുന്നതര.   അതര  നൂറര  മശററത്തിതലയ്ക്കര

വരകാപേത്തിപ്പത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുതമകാലയന്ന കകാരരര പേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടര.  ലചറു

മശനുകലള  തപേകാലുര  പേത്തിടെത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്ന  വന്കത്തിടെ  യകാനങ്ങളക്കുര

കപ്പലുകളക്കുര അനുമതത്തി നല്കുന്ന തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിലന്റ നയര സരബന്ധത്തിച്ചര

നമുക്കര എന്തുലചയ്യേകാന് സകാധത്തിക്കുലമന്നര ആതലകാചത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടര.  തലന്നക്കകാള

വളര്ന്ന  കണ്ണെലന,  മകനകാലണങ്കെത്തിലുര  ലകകാല്ലുലമന്ന  ലപേരനച്ചന്  സമശപേനര

സസശകരത്തിക്കുന്ന  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിതനകാടെര   ഒരമത്തിച്ചര  മറുപേടെത്തി  പേറതയണ്ട

സമയമകാകുന.  

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ലയസര... പശസര കണക്ലൂഡെര. 

ശശ  .    ഇ  .    ടെത്തി  .    ബടെസണ മകാസര്:  സര്,  അതുലകകാണ്ടര  ഒര കകാരരരകൂടെത്തി

പേറഞ്ഞര  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  കയ്പമരഗലര പ്രതദശതര  കടെല്

ഭത്തിതത്തിയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  കടെല്തശരര  സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്  അതത്തിലന്റ

ലടതടകാപേകാഡെര  ഉളലപ്പലടെയള്ള പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് എത്രയര തവഗര  നടെപേടെത്തി
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സസശകരത്തിക്കണലമന്നര  ആവശരലപ്പടുകയകാണര.  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പേത്തിനകാങ്ങത്തിലക്കകാണ്ടര ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    പേത്തി  .    അബ്ദുല്  ഹമശദര:  സര്,  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണര.  ഇന്നര  രകാവത്തിലല  ഇവത്തിലടെ  ശശ.  ലക.  പേത്തി.  എ.  മജശദര

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ശദ  ക്ഷേണത്തിക്കല്  വത്തിഷയര  ഇതുമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടുളളതകായത്തിരന.  ഇന്ധന വത്തിലയ്ക്കര കകാരണര തകന്ദ്ര ഗവണലമന്റത്തിലന്റ

ഉതരവകാദത്തിതക്കുറവുലകകാണ്ടര  സരഭവത്തിച്ചതകാലണനര  സരസകാന

ഗവണലമന്റത്തിനര  അതത്തില്  യകാലതകാര  പേങ്കുമത്തിലല്ലെനമുളളതരതത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  അതത്തിനര  മറുപേടെത്തി  പേറഞ്ഞര   ഒഴത്തിയകയകാണര  ലചയ്തതര.

തശരതദശതര  മതരബന്ധന  തമഖലയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള അനുഭവത്തിക്കുന്ന സങ്കെശര് ണ്ണെമകായ പ്രശ്നങ്ങളത്തില് വളലര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണര  ഇന്ധനവത്തിലയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയര.

ഇരപേതത്തിയഞര  രൂപേ  സബ്സത്തിഡെത്തി  നത്തിരക്കത്തില്  മലണ്ണെണ്ണെ  നല്കകാലമന്നര

ലതരലഞ്ഞടുപ്പര  സമയതര  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  പ്രകടെന  പേത്രത്തികയത്തില്  പേറഞ്ഞ

കകാരരര  അങ്ങയലടെ  ഒകാര്മയത്തിലുണ്ടകാകുലമന്നര  ഞകാന്  കരതുകയകാണര.   600

കത്തി.മശ.  വരന്ന  തശരതദശതമഖയത്തില്  അധത്തിവസത്തിക്കുന്ന  പേകാവങ്ങളത്തില്
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പേകാവങ്ങളകായ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  അനുഭവത്തിക്കുന്ന  ദുരത്തിതങ്ങളുര

പ്രയകാസങ്ങളുര വത്തിവരകാണകാതശതമകാണര.   ഈ  വത്തിഷയവുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെര  ടെത്തി

തമഖലയത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  പേതത്തിലനകാന്നര  സരഘടെനകള  കക്ഷേത്തി

രകാഷശയതത്തിനതശതമകായത്തി  ഒര ദത്തിവസലത സമരര നടെത്തുകയണ്ടകായത്തി.   ഈ

പേതത്തിലനകാന്നര  സരഘടെനകളുര  ഈ  തമഖലയത്തിലല  അടെത്തിയനരപ്രകാധകാനരമുളള

വത്തിഷയങ്ങള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പടുത്തുകയണ്ടകായത്തി.

അതത്തിനുതശഷര മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി ലഫഡെതറഷന് (എസര.ടെത്തി.യ.) പ്രസത്തിഡെന്റര

ശശ. ഉമര് ഒട്ടുമലത്തിലന്റ  തനതൃതസതത്തില് 2022 തമയര 27 മുതല് ജൂണ 1-ാം

തശയതത്തി  വലര  ഒര  സമരജകാഥ  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  നത്തിയമസഭകാ

മകാര്തച്ചകാടുകൂടെത്തിയകാണര  ആ  ജകാഥ  അവസകാനത്തിച്ചതര.   അതത്തിനുതശഷര  ഈ

വത്തിഷയവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  അവര് അനുഭവത്തിക്കുന്ന പ്രയകാസങ്ങള,  ദകാരത്തിദര,

ലകടുതത്തികള,  കഷപ്പകാടെര   തുടെങ്ങത്തി സരസകാന ഗവണലമന്റര  അടെത്തിയനരമകായത്തി

ഇടെലപേതടെണ്ട  കകാരരങ്ങലള  സരബന്ധത്തിച്ചര  യൂണത്തിയന്  തനതകാക്കന്മേകാര്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പടുത്തുകയണ്ടകായത്തി.  അക്കകാരരതത്തില്

ഇതുവലര  ഒര  തശരമകാനവുമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില്ലെ.  എനത്തിക്കര  ഈ  സനര്ഭതത്തില്

പേറയകാനുള്ളതര,  ടെത്തി  തമഖല  അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന്ന  വത്തിഷയങ്ങലള
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സരബന്ധത്തിച്ചകാണര.  പേതത്തിലനകാന്നര സരഘടെനകള ഒരമത്തിച്ചര നടെതത്തിയ സമരവുര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  ലഫഡെതറഷന്  (എസര.ടെത്തി.യ.) നടെതത്തിയ  മലറകാര

സമരവുര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി യൂണത്തിയന് തനതകാക്കളുമകായത്തി ഇക്കകാരരതത്തില്

ചര്ച്ച  നടെതണര.  അങ്ങലന  സരസകാന  ഗവണലമന്റര  ലചതയ്യേണ്ട  കുറച്ചര

കകാരരങ്ങളുണ്ടര.   അതുകൂടെത്തി  ലചയ്യേകാന്  മുതന്നകാട്ടെര  വരണലമന്നകാണര  എനത്തിക്കര

ആമുഖമകായത്തി  ആവശരലപ്പടെകാനുള്ളതര.  മതരബന്ധന  തമഖലതയയര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികതളയര  സഹകായത്തിതക്കണ്ട  സകാപേനമകായ

മതരലഫഡെത്തില്നത്തിനര  നകാറുന്ന  അഴത്തിമതത്തി  കഥകളകാണര  പുറതര  വരന്നതര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളത്തില്നത്തിനര  സരഭരത്തിക്കുന്ന  മതരര  വത്തില്ക്കുന്നതത്തിലന്റ

മറവത്തില്  ഫത്തിഷറശസര  വകുപ്പത്തില്  നടെക്കുന്ന  തട്ടെത്തിപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  സമഗ്ര

അതനസഷണര നടെതത്തി കുറവകാളത്തികലള നത്തിയമതത്തിലന്റ മുന്നത്തില് ലകകാണവരണര.

തകകാടെത്തികളുലടെ  തട്ടെത്തിപ്പര  രണ്ടര  ജശവനക്കകാരലടെ  മകാത്രര  തലയത്തില്  ലകട്ടെത്തിവച്ചര

കുറവകാളത്തികലള  രക്ഷേത്തിക്കകാനുള്ള  ശമമകാണര  ഇതപ്പകാള  നടെക്കുന്നതര.   ലകകാല്ലെര

ജത്തില്ലെയത്തിലല തട്ടെത്തിപ്പര മകാത്രമകാണര ഇതപ്പകാള പുറത്തുവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  സമകാനമകായ

തട്ടെത്തിപകള  പേല  ജത്തില്ലെകളത്തിലുര  നടെന്നത്തിട്ടുലണ്ടന്നകാണര  വത്തിവരര  ലഭത്തിച്ചതര.

ഇതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  സമഗ്രമകായ  അതനസഷണര  തവണലമന്നര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ
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പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവുര  ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടര.  ഫത്തിഷറശസര  ഡെയറകതററത്തില്

വകുപമനത്തി  നടെതത്തിയ  മത്തിന്നല്  പേരത്തിതശകാധനയലടെ  വകാര്തകള

പുറത്തുവന്നതുര  ഗസൗരവതമറത്തിയ  വത്തിഷയമകാണര.  ഭകാവത്തിയത്തില്  ഇതരര

സരഭവങ്ങള  ആവര്തത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള  നടെപേടെത്തികള  സസശകരത്തിക്കണര.

തടകാളത്തിരഗര  നത്തിതരകാധനവുര  കകാലകാവസകാവരതത്തിയകാനങ്ങളുലടെ  മുന്നറത്തിയത്തിപര

കകാരണര  കടെലത്തില്  തപേകാകകാനകാകകാലത  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  കുടുരബങ്ങള

പേട്ടെത്തിണത്തി  കത്തിടെക്കുതമ്പകാള  അവരലടെ  തപേരത്തില്  തട്ടെത്തിപകള  നടെത്തുന്നതര

മനുഷരതസരഹത്തിതമകാണര.   മതരലഫഡെത്തില്  വരകാപേകമകായ  പേത്തിന്വകാതത്തില്

നത്തിയമനങ്ങളകാണര  നടെക്കുന്നതര.   മതരലഫഡെത്തിലല  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനര

രൂപേയലടെ ഇടെപേകാടുകള ലലകകകാരരര ലചയ്യുന്നതുര ഇതരതത്തില് പേത്തിന്വകാതത്തില്

നത്തിയമനര  വകാങ്ങത്തി  തജകാലത്തിയത്തില്  പ്രതവശത്തിച്ചവരകാണര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളത്തില്നത്തിനര  സരഭരത്തിചലവന്നവരകാതജന  അയല്

സരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനര  മശന്  എതത്തിക്കുന്നതര  കടുത  വഞനയകാണര.

മനത്തിയകായതത്തിനുതശഷര  എലന്റ  നത്തിയമസഭകാമണ്ഡലതത്തിലല  തശരതദശ

തമഖലകള അങ്ങര  സനര്ശത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  കടെലുണ്ടത്തി നഗരര,  ആനങ്ങകാടെത്തി,

പേരപ്പകാല് തുടെങ്ങത്തിയ പ്രതദശങ്ങള സനര്ശത്തിക്കുന്ന സമയതര ജത്തില്ലെകാ  കളകര്
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അടെക്കമുള്ള  ഉതദരകാഗസര്,  എര.എല്.എ.  എനള്ള  നത്തിലയ്ക്കര  ഞകാനുര

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുലമല്ലെകാര  അങ്ങയലടെ  കൂലടെയണ്ടകായത്തിരന.  അന്നര  അങ്ങര

അടെത്തിയനരപ്രകാധകാനരതതകാടുകൂടെത്തി ലചയ്യുലമന്നര പേറഞ്ഞ കകാരരങ്ങലളകാനര ഇസൗ

സമയരവലര  ലചയ്തത്തിട്ടെത്തിലല്ലെനള്ളതര  വളലര  തവദനതയകാടുകൂടെത്തി  അറത്തിയത്തിക്കകാന്

ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  പേരപ്പകാല്  ബശച്ചത്തില്  തശരതശകാഷണവുര

കടെലകാക്രമണവുരമൂലര പേതത്തിനതഞകാളര വശട്ടുകകാര്ക്കര ജശവത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാത

സകാഹചരരമകാണര.  അവത്തിലടെ  ഗതകാഗതമകാര്ഗവുര  ശുദജല  സരവത്തിധകാനവുമത്തില്ലെ.

ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  ലലലനടെക്കര  തകാല്കകാലത്തിക  സരവത്തിധകാനമകാണര

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ഇസൗ പ്രശ്നര കഴത്തിഞ്ഞ ആറര വര്ഷര നത്തിരനരമകായത്തി

അധത്തികൃതരലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുര  പേരത്തിഹകാരമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില്ലെ.  പുലത്തിമുട്ടെര

നത്തിര്മകാണമകാണര  പ്രകാതയകാഗത്തിക  മകാര്ഗലമന്നര  വത്തിദഗ്ദ്ധ  സമത്തിതത്തി

അഭത്തിപ്രകായലപ്പട്ടെത്തിരന.  സകാധരതകാപേഠനവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  ഫയല്

വര്ഷങ്ങളകായത്തി  തശര്പ്പകാകകാലത  കത്തിടെക്കുകയകാണര.   അതുതപേകാലല   കടെലുണ്ടത്തി

നഗരതത്തിലല  തബകാട്ടെരലജട്ടെത്തിയത്തില്  പ്രളയകാനനരര  മണ്ണുര  ലചളത്തിയര  മണലുര

ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെന്നര  കടെലുര  പുഴയര  സരഗമത്തിക്കുന്ന  അഴത്തിമുഖതര  വള്ളങ്ങളുര

തബകാട്ടുകളുര  കരയ്ക്കടുപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത  സത്തിതത്തിയകാണര.
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യദകകാലകാടെത്തിസകാനതത്തില്  തശരമകാനമുണ്ടകാകുലമന്നകാണര  അങ്ങര  അന്നര

അവത്തിലടെവച്ചര  പേറഞ്ഞതര.  പേലക്ഷേ  ഇതുവലര  ഒര  നടെപേടെത്തിയമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില്ലെ.

ഇതപ്പകാഴുര  തബകാട്ടുകളുര  വള്ളങ്ങളുര  ലജട്ടെത്തിയത്തിലടുപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത

തരതത്തില് മണ്ണുര ലചളത്തിയര മണലുര കുനകൂടെത്തി കത്തിടെക്കുകയകാണര.  അതുതപേകാലല

ആനങ്ങകാടെത്തി  ഫത്തിഷര ലകാന്റത്തിരഗര ലസന്റര് നവശകരത്തിക്കുന്നതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി മത്തിനത്തി

ഹകാര്ബര്  അടെക്കമുള്ള  സസൗകരരങ്ങലളകാരക്കുന്നതത്തിനര  ആവശരമകായ

ലപ്രകാതപ്പകാസല്  തയ്യേകാറകാക്കകാന്   ഉതദരകാഗസതരകാടെര  അന്നര  അങ്ങര

പേറഞ്ഞത്തിരന്നതകാണര,  അതത്തിനുര ഒര നടെപേടെത്തിയലമടുതത്തിട്ടെത്തില്ലെ.  ആനങ്ങകാടെത്തിയത്തില്

കടെല്ഭത്തിതത്തിയത്തില്ലെകാതതത്തിനകാല് നത്തിരവധത്തി വശടുകള തകര്ച്ചകാഭശഷണത്തിയത്തിലകാണര.

ഇതര  പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  ഡെത്തി.പേത്തി.ആര്.  തയ്യേകാറകാക്കത്തി  സര്ക്കകാരത്തില്

സമര്പ്പത്തിലച്ചങ്കെത്തിലുര  നടെപേടെത്തി  ലലവകുകയകാണര.  അതുലകകാണ്ടര

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലവുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ ഇസൗ വത്തിഷയതത്തില് അങ്ങര പ്രതതരക

തകാല്പ്പരരലമടുതര  ഇതര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കണലമന്നര ഞകാന് ആവശരലപ്പടുകയകാണര.  ഇവത്തിലടെ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിയലണ്ടന്നര കരതത്തിയകാണര ഇലതല്ലെകാര ഞകാന് പേറഞ്ഞതര. 

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ഇവത്തിലടെ  നകാലര  മനത്തിമകാരണ്ടര.   സശറത്തിലത്തില്ലെകാത
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മനത്തിമകാര് അവലര ചമതലലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  അങ്ങര കണക്ലൂഡെര ലചയ്യേണര.

ശശ  .    പേത്തി  .    അബ്ദുല്  ഹമശദര:  സര്,  കണക്ലൂഡെര  ലചയ്യേകാര.  ഗതകാഗത

വകുപമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  പേറയകയകാലണങ്കെത്തില്,  2016-ല് ആദര  പേത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരന്ന  സമയതര  ഏകതദശര  42000

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിലുണ്ടകായത്തിരന.  ഇതപ്പകാള  അതര

26000  ആയത്തി  ചരങ്ങത്തി.  42000  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുള്ളതുലകകാണ്ടകാണര

തകരളതത്തിലല  ഏറവുര  വലത്തിയ  ലപേകാതുതമഖലകാ  സകാപേനലമന്നര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ  അറത്തിയലപ്പടെകാന്  കകാരണര.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒര

വര്ഷലത അനുഭവരലകകാണ്ടര ഇസൗ വകുപ്പര പൂര്ണ്ണെ പേരകാജയമകാലണന്നര തകരളര

ഭരത്തിക്കുന്ന രണ്ടകാമലത കക്ഷേത്തിയലടെ  തടഡെര  യൂണത്തിയന് തനതകാവര  പേരകാമര്ശര

നടെതത്തിയത്തിട്ടുളളകകാരരര ശദയത്തില്ലകകാണവരകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.

തകകാഴത്തിതക്കകാടെര  വത്തിമകാനതകാവളവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയമകാണര

അവസകാനമകായത്തി  എനത്തിക്കര  പേറയകാനുള്ളതര.  ദത്തിവസവുര  പേതത്തിലനതട്ടെകാളര

സര്വശസുകളുര  ഗളഫര  രകാജരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  ഒട്ടെനവധത്തി  സര്വശസുകളുമുള്ള

സരസകാനലത  ഏക  ലപേകാതുതമഖലകാ  എയര്തപേകാര്ട്ടെകായ  കരത്തിപ്പൂരത്തില്നത്തിന്നര
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ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസര  സര്വശസര  നത്തിലവത്തിലത്തില്ലെ.  കരത്തിപ്പൂര്

വത്തിമകാനതകാവളതത്തില്  ദത്തിവസവുര  വരന്ന  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനര  ആളുകളത്തില്

ലതകാണ്ണൂറര  ശതമകാനവുര  സകാധകാരണക്കകാരകാണര.  അവര്ക്കര

എയര്തപേകാര്ട്ടെത്തില്നത്തിനര തകകാഴത്തിതക്കകാടെര, മലപറര, വയനകാടെര, പേകാലക്കകാടെര, തൃശ്ശൂര്

തുടെങ്ങത്തിയ  ജത്തില്ലെകളത്തിലല  വത്തിവത്തിധ  സലങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  യകാത്ര  ലചയ്യേകാന്  ബസര

സര്വശസത്തില്ലെ.  ഇതരതത്തില്  സകാധകാരണക്കകാരകായ  യകാത്രക്കകാര്ക്കര  വത്തിമകാന

ലഷഡെനള അനുസരത്തിച്ചര ഉപേകകാരപ്രദമകായ ബസര സര്വശസുകള ആരരഭത്തിക്കകാന്

നടെപേടെത്തിയണ്ടകാകണര.  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി

എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടര ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    പേത്തി  .    പേത്തി  .    സുതമകാദര:  സര്,  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  വകാഹന

നത്തികുതത്തികള,  മതരബന്ധനര,  ഗതകാഗതര എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 2021 മകാര്ച്ചര  1-നര നടെതത്തിയ കണക്കനുസരത്തിച്ചര  1,40,00,000

വകാഹനങ്ങള  തകരളതത്തില്  രജത്തിസര്  ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടര.   ഇനരയത്തില്  ഏറവുര

കൂടുതല്  വകാഹനങ്ങളുള്ള  സരസകാനലമന്ന  നത്തിലയത്തില്  വകാഹനങ്ങളുമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെ രജത്തിതസ്ട്രേഷനകായകാലുര ലലഡ്രെെവത്തിരഗര  ലലലസന്സകായകാലുര ലപേര്മത്തിറര

ഉളലപ്പലടെയള്ള  കകാരരങ്ങളകായകാലുര  തനടെത്തിലയടുക്കുന്നതത്തിനര  ഓണലലലന്
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സരവത്തിധകാനര  വളലര  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി  ഒര  വര്ഷതത്തിനകര  തകരളതത്തില്

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.   പേതത്തിനഞര  ലക്ഷേര തപേര്ക്കകാണര  അതത്തിലന്റ ഗുണര ലഭത്തിച്ചതര.

ഇനരയത്തില്  ആദരമകായത്തി  Online learner's  licence  testing  platform

അതകായതര  വശട്ടെത്തിലത്തിരന്നര  ലടെസത്തിനര  ഹകാജരകാകകാലമനള്ള  നൂതന

നടെപേടെത്തികളുളലപ്പലടെ ഗതകാഗത വകുപ്പര തകരളതത്തില് നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.  ഇതപ്പകാള

അതര  ഇനരകാ  ഗവണലമന്റര  സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.   നത്തിലവത്തിലല  ലലഡ്രെെവത്തിരഗര

ലലലസന്സുകള   ലകാമത്തിതനറഡെര  പകാസത്തിക്കര  കടെലകാസര  രൂപേതത്തിലകാണര,

പേലതപ്പകാഴുര  അവ  കകാലഹരണലപ്പട്ടെര  നശത്തിചതപേകാകുന്ന  സത്തിതത്തിയണ്ടര.

അതത്തിലന്റ  പ്രത്തിന്റത്തിരഗര  മകാറത്തി  സകാര്ട്ടെര  കകാര്ഡെര  അലല്ലെങ്കെത്തില്  പേത്തി.വത്തി.സത്തി.

കകാര്ഡെകാക്കകാന് ആവശരമകായ നടെപേടെത്തികള ഗതകാഗത വകുപ്പര സസശകരത്തിക്കണര.

എലന്റ അസരബത്തി  മണ്ഡലമകായ തരൂരത്തിലല വടെക്കകാതഞരത്തിയത്തിലല പേന്നത്തിയങ്കെര

തടെകാള പകാസയത്തിലുളള ഒര പ്രശ്നര പേറയകാര. പേകാലക്കകാടെര ടെസൗണത്തില്നത്തിനര തൃശ്ശൂര്

ടെസൗണത്തിതലയ്ക്കര യകാത്ര ലചയ്യുന്ന ഏതകാണ്ടര നൂറത്തിനകാല്പ്പതതകാളര വരന്ന ലലപ്രവറര

ബസ്സുകള,  പേകാലക്കകാടെര,  ആലത്തൂര്,  തരൂര്  അസരബത്തി  മണ്ഡലങ്ങള,  തൃശ്ശൂര്

ജത്തില്ലെയത്തിലല  ഒല്ലൂര്  അസരബത്തി  മണ്ഡലര  ഉളലപ്പലടെയള്ള  മണ്ഡലങ്ങളുര

ലതകാട്ടെപറതര  ലനന്മേകാറ  അസരബത്തി  മണ്ഡലതത്തില്നത്തിന്നര  ഉളലപ്പലടെ  ധകാരകാളര
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ലലപ്രവറര  ബസ്സുകള  ലപേകാതുഗതകാഗത  സരവത്തിധകാനലമന്ന  രൂപേതത്തില്  ഇസൗ

റൂട്ടെത്തില് യകാത്ര ലചയ്യുന.  എന്നകാല് അവത്തിലടെയള്ള ലക.എര.സത്തി.  എന്ന കരകാര്

കമ്പനത്തി  ഇതരര  ബസ്സുകളത്തില്നത്തിന്നര  ഒര  മകാസര  25,000/-  രൂപേ

ലകകാള്ളയടെത്തിക്കുന്ന സമശപേനര കഴത്തിഞ്ഞ അഞര മകാസക്കകാലമകായത്തി ഇസൗ തടെകാള

പകാസയത്തിലുണ്ടര.   ലകകാള്ളക്കകാലരതപ്പകാലല തവലത്തിലകട്ടെത്തി  വലത്തിയ  രൂപേതത്തിലുള്ള

ചൂഷണമകാണര ഇസൗ കരകാര് കമ്പനത്തി നടെത്തുന്നതര.  പേലതപ്പകാഴുര ഇസൗ ബസത്തിലന

ആശയത്തിക്കുന്ന  തരകാഗത്തികള,  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള  ഉളലപ്പലടെയള്ള  ആളുകളക്കര

പ്രയകാസകരമകായ  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുന.   ബസര  ജശവനക്കകാരലടെ

തനതൃതസതത്തില്  ഒര  മകാസക്കകാലര  അവത്തിലടെ  സമരര  നടെതത്തി.   ഇസൗ

വത്തിഷയതത്തില് അടെത്തിയനരമകായത്തി  ഇടെലപേടെണര.  ഇതര  തകന്ദ്ര സര്ക്കകാരമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയമകാണര.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരകാണര  തടെകാള  പേത്തിരത്തിക്കകാന്

ലക.എര.സത്തി.  എന്ന  കരകാര്  കമ്പനത്തിലയ  ഏല്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതര.  തകകാവത്തിഡെര

സകാഹചരരതത്തിനുതശഷര ബസര ഗതകാഗതര പേഴയതുതപേകാലലയകാകുന്നതതയള.

തവണ്ടത്ര യകാത്രക്കകാരത്തില്ലെകാതതുര ഡെശസലത്തിലന്റ വത്തില വര്ദനവുളലപ്പലടെയള്ള

പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടര.   എന്നകാല് വകാളയകാര് തടെകാള പകാസയത്തിലുര  തൃശ്ശൂര് ജത്തില്ലെയത്തിലല

പേകാലത്തിതയക്കര  തടെകാള  പകാസയത്തിലുര  ഇത്ര  ഭശമമകായ  തടെകാള  പേത്തിരത്തിവത്തില്ലെ.   ഇസൗ
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വത്തിഷയതത്തില്  അടെത്തിയനരമകായത്തി  ഇടെലപേടെകാന്  ഗതകാഗത  വകുപമനത്തി

മുന്ലലകലയടുക്കണലമന്നകാണര  ഇതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  പേറയകാനുളളതര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  സസത്തിഫര  പേദതത്തിയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  ബസ്സുകള

സര്വശസര  നടെത്തുന്നതര  പേലതപ്പകാഴുര  സസകകാരര  സര്വശസുകള

കുതകയകായത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  റൂട്ടുകളത്തിലൂലടെയകാണര.  കഴത്തിഞ്ഞ  വത്തിഷുക്കകാലതര

സസകകാരര  ബസ്സുകള  ലചലലന്നയത്തിതലയ്ക്കുര  ബകാരഗ്ലൂരത്തിതലയ്ക്കുലമല്ലെകാര

തപേകാകുന്നതത്തിനുര വരന്നതത്തിനുര  2,800/-  രൂപേയകാണര  (മൂന്നത്തിരട്ടെത്തി ചൂഷണമകാണര)

ഇസൗടെകാക്കത്തിയത്തിരന്നതര.   അതരര  സലങ്ങളത്തിതലയ്ലക്കല്ലെകാര  ലക-സസത്തിഫത്തില്

1,264/-  രൂപേയ്ക്കര  തപേകായര വരകാന്  സകാധത്തിക്കുന്ന  രൂപേതത്തിതലയ്ക്കര  തകരളതത്തിലല

കുടുരബങ്ങളുലടെ  യകാത്രകാ സസൗകരരര,  കത്തിടെനറങ്ങകാന് സകാധത്തിക്കുന്ന രശതത്തിയത്തില്

സജ്ജശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.  അതത്തിലുപേരത്തി   സസകകാരര  ബസര  മുതലകാളത്തിമകാരലടെ

ചൂഷണതത്തിനര ഒര ബദല് എന്ന നത്തിലയത്തില് ലക-സസത്തിഫര പേദതത്തി മകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.

തശര്ച്ചയകായര  അതത്തിലന്റ  മറ്റുകകാരരങ്ങലളല്ലെകാര  വരതമ്പകാള  അതര

ലപേകാതുഗതകാഗതതത്തിനര  ഗുണകരമകായത്തി  മകാറുലമന്ന  കകാരരതത്തില്  യകാലതകാര

തര്ക്കവുമത്തില്ലെ. 2021 നവരബര് മകാസര മുതല് വത്തിവത്തിധ ടൂറത്തിസര തകന്ദ്രങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  വത്തിതനകാദയകാത്ര എന്ന നത്തിലയത്തില് വളലര ഫലപ്രദമകായ
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പേദതത്തികള നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി. 'ആനവണ്ടത്തിയത്തിലല  വത്തിതനകാദയകാത്ര'  എന്നതത്തിലൂലടെ

ചകാലക്കുടെത്തിയത്തില്നത്തിന്നര  മലക്കപ്പകാറയത്തിതലയ്ക്കുര  മലപറത്തുനത്തിന്നര  മൂന്നകാറത്തിതലയ്ക്കുര

എന്നത്തിങ്ങലന  തകരളതത്തിലല  പേതത്തിമൂതന്നകാളര  ഡെത്തിതപ്പകാകളത്തില്നത്തിന്നര  ടൂറത്തിസര

തകന്ദ്രങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  യകാത്രകാ  സര്വശസര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയതുവഴത്തി  വലത്തിയ

വരമകാനതത്തിതലയ്ക്കര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ  മകാറത്തിലയടുക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര. അതതകാലടെകാപ്പര, 'തഷകാപ്പര ഓണ വശല്സര' എന്ന പേദതത്തിയത്തിലൂലടെ

പേഴക്കര  ലചന്ന  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസ്സുകലള  രൂപേമകാറര  വരതത്തി

വകാണത്തിജര  സകാപേനങ്ങളകാക്കത്തി  മകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  പേലസലങ്ങളത്തിലുര  ഭക്ഷേണ

സകാധനങ്ങള  ഉളലപ്പലടെയളളവ  വത്തില്പ്പന  നടെത്തുന്ന  തകന്ദ്രങ്ങളകാക്കത്തി

അതത്തിലന  മകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.   ലലവക്കതര  ലക.ടെത്തി.ഡെത്തി.സത്തി.-യലടെകൂടെത്തി

അഭത്തിമുഖരതത്തില്  രണ്ടര  നത്തിലകളത്തിലുളള  ലറലസകാറന്റകാണര  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതര.

പേകാലക്കകാടെര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തില് മത്തില്മയലടെ  ഭക്ഷേണപേദകാര്ത്ഥങ്ങള

യകാത്രക്കകാര് കഴത്തിക്കുകയര വകാങ്ങുകയര ലചയ്യുന്ന രൂപേതത്തിതലയ്ക്കര  ആ പേദതത്തി

മകാറുന്ന  സത്തിതത്തിയകാണര  ലപേകാതുതവ  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതര.  തകരളതത്തില്

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  'ഫശഡെര്  സര്വശസര'  ഫലപ്രദമകായത്തി  ആരരഭത്തിച.

അതകായതര,  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  യകാത്രക്കകാര്ക്കര യകാത്രകാ കണകത്തിവത്തിറത്തി ഒര
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പ്രധകാനലപ്പട്ടെ പ്രശ്നമകാണര.  ഒര ടെസൗണത്തില് ഇറങ്ങത്തിയകാല് പേത്തിന്നശടെര തപേകാതകണ്ടതര

മൂതന്നകാ  നകാതലകാ  കത്തിതലകാമശറര്  ഉളപ്രതദശതതയ്ക്കകാണര.   അതരര

തകന്ദ്രങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേക്കകാലരതപ്പകാലുളള ആളുകളുമകായത്തി തചര്നലകകാണ്ടര

കണകത്തിവത്തിറത്തി  ലഭരമകാക്കകാന് ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  തയ്യേകാറകാകണര.  അതത്തിനര

ആവശരമകായ പേദതത്തികള നടെപ്പത്തില്വരത്തുലമന്നര പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുകയകാണര. 

മതരതമഖലയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടുലകകാണ്ടര  'സുഭത്തിക്ഷേ  തകരളര'

പേദതത്തിയത്തിലൂലടെ  തകരളതത്തിലല  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപേനങ്ങള  മുതഖന

2078  തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ  മതരകൃഷത്തി  പേദതത്തികള  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരന്നതര

അഭത്തിമകാനകരമകായ  കകാരരമകാണര.  448  പേഞകായത്തുകളത്തിലകായത്തി  10774

കുളങ്ങളത്തില് മതരകൃഷത്തി ആരരഭത്തിച. കടെലത്തില്ലെകാത ഒര ജത്തില്ലെയകാണര പേകാലക്കകാടെര.

ഇസൗ  ജത്തില്ലെയത്തിലല  ബഹുഭൂരത്തിപേക്ഷേര  വരന്ന  മണ്ഡലങ്ങളത്തില്  ടെത്തി  പേദതത്തി

ഫലപ്രദമകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  'എവത്തിലടെലയല്ലെകാര  ജലകാശയര

അവത്തിലടെലയല്ലെകാര മതരകൃഷത്തി' എന്ന ജനകശയ കരകാമ്പയത്തിനര 2021ജൂലലല 10-

ഓടുകൂടെത്തി  തകരളതത്തില്  തുടെക്കര  കുറത്തിച.  2025-ഓടുകൂടെത്തി  മതതരകാല്പകാദനര

ഇരട്ടെത്തിയകാക്കുകലയന്നതകാണര ഇതത്തിലൂലടെ ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതര.  ഇതുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെര

മതരലഫഡകള മുതഖന സഹകരണ ബകാങ്കുകളക്കര  കശഴത്തില് ഫ്രെകാലലഞസത്തി
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മകാര്ട്ടുകള  ആരരഭത്തിച്ചതര  ഫലപ്രദമകാക്കണര.  പേകാലക്കകാടെര  ജത്തില്ലെയത്തിലല

സഹകരണ  ബകാങ്കുകളത്തിലല  ഇതരര  ഫ്രെകാലലഞസത്തികളത്തിലൂലടെ

വത്തിഷരഹത്തിതമകായ  മതരങ്ങളുലടെ  ലഭരതയളലപ്പലടെ   ഫലപ്രദമകായത്തി

ലകകാണവരകാന്  സകാധത്തിക്കണര.  തകരളതത്തില്  രണ്ടകാര  പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്

ചരത്തിത്രപേരമകായ  കടെമ  നത്തിറതവറത്തി  പ്രയകാണര  തുടെര്നലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.

1957-ലുര  1967-ലുലമല്ലെകാര  ഇടെതുപേക്ഷേ  ഗവണലമന്റര  തകരളതത്തില്  ഭരത്തിച.

1987-നുതശഷര  പേലഘട്ടെങ്ങളത്തില്   അഞര  വര്ഷര  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  അഞര

വര്ഷര  യ.ഡെത്തി.എഫര.  എന്ന  രൂപേതത്തിലകായത്തിരന  തകരളതത്തിലല  ഭരണര.

എന്നകാല്  2016-ല്  ഒന്നകാര  പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  തകരളതത്തില്

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  ജനതക്ഷേമകരമകായ  പേദതത്തികളത്തിലൂലടെ  എങ്ങലനയകാണര

നവതകരളര തകരളതത്തില് നത്തിര്മത്തിതക്കണ്ടലതന്നര കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലര

തകരളതത്തിനര  കകാണത്തിചലകകാടുത്തു.  2025-ഓടുകൂടെത്തി  ആറര  വരത്തി  പേകാത

തകരളതത്തില്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുകയകാണര.  ഇങ്ങലന  എല്ലെകാ  തമഖലയത്തിലുര

അനസനതമകായ  മകാറങ്ങള  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന  ഗവണലമന്റത്തിലന  തകരളതത്തില്

കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുര.  ഒന്നകാര പേത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലതര 680000

കുട്ടെത്തികള   ലപേകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  മണ്ഡലതത്തിലൂലടെ  ഒന്നകാര  കകാസത്തിതലയ്ക്കര
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പുതത്തിയതകായത്തി  എതത്തിതച്ചര്ന.  തകരളതത്തിലല   45000-തതകാളര  വരന്ന

കകാസര  മുറത്തികലള  ലലഹലടെകര  ആക്കത്തി.  രണ്ടകാര  പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്  ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതര  പേതര  ലക്ഷേര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികലള

തകരളതത്തിലന്റ  ലപേകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  മണ്ഡലതത്തിതലയ്ക്കര

ലകകാണവരത്തികലയന്നതകാണര.  ഇങ്ങലന  എല്ലെകാ  തമഖലയത്തിലുമുണ്ടര.  ലലലഫര

പേദതത്തിയമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെര പേകാര്പ്പത്തിടെ തമഖലയത്തില് പേതര വര്ഷതത്തിനുളളത്തില്

അഞര  ലക്ഷേര  വശടുകള  നല്കകാനകാവശരമകായ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര

ഗവണലമന്റര തപേകാവുകയകാണര.

അതതകാലടെകാപ്പര,  തനകാളജര  ഇതക്കകാണമത്തി  മത്തിഷന്  തകരളതത്തില്

ഫലപ്രദമകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന,  എല്ലെകാവരര  കൃഷത്തിയത്തിതലയ്ക്കര  എന്ന  പേദതത്തി

തകരളതത്തില്  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന.  അങ്ങലന  ഒതട്ടെലറ  ബൃഹതര  പേദതത്തികള

തകരളതത്തില്  ഫലപ്രദമകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.

പേത്തി.എസര.സത്തി.  മുതഖന  പേരമകാവധത്തി  ഉതദരകാഗകാര്ത്ഥത്തികളക്കര  തജകാലത്തി

ഉറപവരതകാനകാവശരമകായ  നടെപേടെത്തിക്രമങ്ങള  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയര  165000

ആളുകളക്കര  തജകാലത്തി  നല്കുകയര  ലചയ.  ആ  ക്രമശകരണങ്ങളുര  അതത്തിലന്റ

തവഗത കൂട്ടുന്നതതകാലടെകാപ്പര  അതത്തിനപറതതയ്ക്കര  തകരളതത്തിലല  വശടുകളത്തിലുളള
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അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  വശട്ടെമമകാര്,  ലചറുപ്പക്കകാര്  ഉളലപ്പലടെയളള  ആളുകളക്കര

തനകാളജര  ഇതക്കകാണമത്തി  മത്തിഷന്  മുഖകാനരര  ലക-ഡെത്തിസ്കുമകായത്തി

സരതയകാജത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടര  ഫലപ്രദമകായത്തി  തജകാലത്തികള  നല്കകാനകാവശരമകായ

പകാറരതഫകാമത്തിതലയ്ക്കുര വത്തിപകരമകായ രശതത്തിയത്തിതലയ്ക്കുര തകരളതത്തിലല ഗവണലമന്റര

മകാറത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാഴ്ച  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.    എങ്ങലനയകാതണകാ

നവതകരളര  ലകട്ടെത്തിപ്പടുതക്കണ്ടതര  അതത്തിനനുസരത്തിചളള  തശരമകാനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുലമല്ലെകാര  പേടെത്തിപേടെത്തിയകായത്തി  മുതന്നറത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന

സര്ക്കകാരത്തിലന  ദ ക്ഷുര്ബ്ബലലപ്പടുതകാനുളള  ശമങ്ങളകാണര  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒര

വര്ഷകകാലമകായത്തി  യ.ഡെത്തി.എഫര.  വത്തിശത്തിഷരകാ  തകകാണഗ്രസര  തകരളതത്തില്

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  തനമര  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്

ദുര്ബലനകായ ബത്തി.ലജ.പേത്തി. സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയ നത്തിര്തത്തി 2016-ല് നത്തിയമസഭയ്ക്കര

ഒര  എര.എല്.എ.-ലയ സരഭകാവന  ലചയ്തതര  തകകാണഗ്രസകാണര.  ഇതപ്പകാള

സഭയത്തില് ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ എര.എല്.എ. ഇല്ലെ. എന്നകാല് ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ

ശബ്ദര  സഭയ്ക്കകതര  ലകകാണവരന്നതത്തിനകാവശരമകായ  തശരമകാനങ്ങള  വളലര

കൃതരമകായത്തി  യ.ഡെത്തി.എഫര.  നടെത്തുകയകാണര.   രകാഷശയതത്തില്  അറത്തിവുര

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവുര  ആവശരമകാണര.  ഇതപ്പകാള  തകരളതത്തിനകതര
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ഉണ്ടകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  എല്ലെകാ  വത്തിവകാദങ്ങളുലടെയര  പേത്തിന്നത്തില്  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.

ആണര.  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ  കയ്യേത്തിലല  കളത്തിപ്പകാവയകായ  സസപ്ന  സുതരഷര

പേറയന്നതുതകട്ടെര  നത്തിയമസഭയ്ക്കകത്തുര പുറത്തുര തകരളതത്തിലന്റ ക്രമസമകാധകാന

അനരശക്ഷേര  തകര്ക്കകാന്തവണ്ടത്തിയളള  ശമങ്ങളകാണര

നടെതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  എച്ചര.ആര്.ഡെത്തി.എസര.  എനപേറയന്ന

അട്ടെപ്പകാടെത്തിയത്തിലല എന്.ജത്തി.ഒ.-യത്തില് വലത്തിയ ശമ്പളര വകാങ്ങുന്ന ഒര സശയകാണര

സസപ്ന  സുതരഷര.  അട്ടെപ്പകാടെത്തിയത്തിലല  തഷകാളയൂര്  പേഞകായതത്തില്  192-ഓളര

വശടുകള  എച്ചര.ആര്.ഡെത്തി.എസര.  നത്തിര്മത്തിച.  പേകാവലപ്പട്ടെ  ആദത്തിവകാസത്തികളക്കര

കത്തിടെനറങ്ങകാന് എന്ന തപേരത്തിലകാണര ആ വശടുകള നത്തിര്മത്തിച്ചതര.  എന്നകാല് ആ

വശടുകള തവണ്ടത്ര  വകാസതയകാഗരമല്ലെകാതതത്തിനകാല് ആദത്തിവകാസത്തി  കുടുരബങ്ങള

ആ  വശടുകളത്തിതലയ്ക്കര  തപേകായത്തിട്ടെത്തില്ലെ.  വനരമൃഗങ്ങള  വന്നകാല്  തകര്നതപേകാകുന്ന

രൂപേതത്തിതലയ്ക്കുളള  തട്ടെത്തിക്കൂടെര  വശടുകലള  സരബന്ധത്തിച്ചര  കളകര്ക്കര  ഉളലപ്പലടെ

പേരകാതത്തി  പേകാലക്കകാടെര  ജത്തില്ലെയത്തില്  നത്തിലനത്തില്ക്കുകയകാണര.  അങ്ങലന

ആര്.എസര.എസര.-മകായത്തി  ബന്ധമുളള  ഏജന്സത്തിയലടെ  കളത്തിപ്പകാവയകായ  ഒര

സശക്കുതവണ്ടത്തി സഭയ്ക്കകത്തുര പുറത്തുലമല്ലെകാര  തകകാലകാഹലങ്ങളുര ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-

ലയ  സഹകായത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപേകാലടെടുക്കുന്ന  സകാഹചരരവുര  മനസത്തിലകാക്കകാന്
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സകാധത്തിക്കുര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ  വത്തിമകാനതത്തില്വച്ചര

അപേകായലപ്പടുതകാന്  ശമത്തിക്കുന.  അതര  തടെഞ്ഞ  എല്.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ

കണവശനര് സഖകാവര  ഇ.  പേത്തി.  ജയരകാജലന അക്രമത്തിയകായത്തി ചത്തിത്രശകരത്തിക്കുന.

മുഖരമനത്തിലയ  അപേകായലപ്പടുതകാന്  വന്നകാല്  കടെലമത്തിഠകായത്തി  ലകകാടുതര

സസശകരത്തിക്കണതമകാ?  ആ  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കര  തകരളതത്തിലല  ക്രമസമകാധകാന

അനരശക്ഷേലത തകര്ക്കുകയകാണര.  തകരളതത്തിലല ഏറവുര വലത്തിയ രകാഷശയ

പേകാര്ട്ടെത്തിയകായ  സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ  സരസകാന  കമത്തിറത്തി  ഓഫശസര

ആക്രമത്തിക്കകാന്  ഗൂഢകാതലകാചന  നടെതത്തി  ആവശരമകായ  തശരമകാനതത്തിതലയ്ക്കര

തകരളതത്തിലല യ.ഡെത്തി.എഫര.-ഉര  തകകാണഗ്രസ്സുര മകാറുന്ന സകാഹചരരമുണ്ടകായത്തി.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  കണക്ലൂഡെര ലചയ.............

ശശ  .    പേത്തി  .    പേത്തി  .    സുതമകാദര:   ഇങ്ങലനയളള  വല്ലെകാത  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കര

ഇവത്തിടെലത  ക്രമസമകാധകാന  അനരശക്ഷേലത  തകര്ക്കകാനുര  അക്രമങ്ങലള

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കകാനുര  ആവശരമകായ  സമശപേനങ്ങളകാണര  യ.ഡെത്തി.എഫര.-

ലന്റയര  തകകാണഗ്രസത്തിലന്റയര  ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകാകുന്നതര.  ഇലതല്ലെകാര

ലപേകാതുജനര  വളലര  കൃതരമകായര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയര.  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി പേത്തിന്തുണചലകകാണ്ടര ഞകാന് എലന്റ വകാക്കുകള നത്തിര്ത്തുന.
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ചശഫര  വത്തിപ്പര  (തഡെകാ  .    എന്  .    ജയരകാജര  ):  സര്,  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-

യത്തില്  കയറത്തി  അഞകാമലത  ഗത്തിയര്  മകാറത്തിക്കഴത്തിയതമ്പകാളതലന്ന  ഇറതങ്ങണ്ട

സകാഹചരരമുള്ളതുലകകാണര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മതരബന്ധന  വകുപമനത്തിയലടെ

വകുപ്പത്തില്  ഒരപേകാടെര  ചകാകര  നടെക്കുനലണ്ടങ്കെത്തിലുര  അതങ്ങകാട്ടെര  കടെനലചല്ലെകാന്

സകാധത്തിക്കകാത  അവസയകായതുലകകാണര   എലന്റ  പ്രസരഗര  ഗതകാഗത

വകുപ്പത്തില്  മകാത്രമകായത്തി  അവസകാനത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ട  സകാഹചരരമകാണര

നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയക്കുറത്തിച്ചര  പേറയതമ്പകാള എലന്റ

ഓര്മയത്തില്  വരന്നതര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ശശ.  എര.  മുതകഷര  എര.എല്.എ.

ആണര. അതദ്ദേഹര ഇതപ്പകാള ഇവത്തിലടെ ഇല്ലെ.   തതകാപ്പത്തില് ഭകാസത്തിയലടെ രചനയത്തില്

മലയകാളതത്തിലല ഒര പേത്രപ്രവര്തകന്കൂടെത്തിയകായത്തിരന ശശ.  പേത്തി.  ശശകുമകാര്

സരവത്തിധകാനര  ലചയ്ത ഒര  ചലച്ചത്തിത്രമകാണര  'കയ്യുര  തലയര  പുറതത്തിടെരതര'.

ഒരപേതക്ഷേ അതര  ഒരപേകാടെര  ആളുകള കണ്ട ഒര സത്തിനത്തിമയകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഒര

കകാലതര  അതര  നകാടെകമകായത്തിരന  പേശന്നശടെകാണര  ചലച്ചത്തിത്രമകാക്കത്തിയതര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയക്കുറത്തിച്ചര  പേറയതമ്പകാലഴകാലക്ക  ആ  സത്തിനത്തിമയകാണര

ഓര്മയത്തില്  വരന്നതര.  കകാരണര,  ലകടുകകാരരസതലകകാണര

തകാല്പ്പരരക്കുറവുലകകാണര  നത്തിലപേകാടുകളലകകാണര   പേലതപ്പകാഴുര  നലല്ലെകാര
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ലപേകാതുതമഖലകാ  സകാപേനലത  എങ്ങലനയകാണര  ഇല്ലെകാതകാക്കകാന്

കഴത്തിയന്നലതനള്ളതത്തിലന്റ  ഉദകാഹരണര  വളലര  കൃതരമകായത്തി

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള,  സകാമൂഹത്തിക-രകാഷശയ  സത്തിനത്തിമയലടെ  സകാദരതകലള

നന്നകായത്തി ഉപേതയകാഗത്തിച്ച ഒര ചത്തിത്രമകായത്തിരന. ആ കഥയത്തിതലയ്ക്കര തപേകാകകാനുള്ള

സമയക്കുറവുലകകാണ്ടകാണര പേറയകാതതര.  എങ്കെത്തിലുര കകാണകാതവര് ആ ചത്തിത്രര

തശര്ച്ചയകായര  കകാണണര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ഇന്നലത

അവസയത്തിതലയ്ക്കര  എതത്തിതച്ചര്ന്നതത്തിനര  ഒരപേകാടെര  ഘടെകങ്ങളക്കര   പേങ്കുണ്ടര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യമകായത്തി,  ഗതകാഗത  വകുപമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ

കകാരരങ്ങള  പേറയതമ്പകാള,   ഇതത്തില്  വലത്തിലയകാര  ആത്മബന്ധര  തകരള

തകകാണഗ്രസ്സുകകാര്ക്കുണ്ടര.   കകാരണര  തകരള  തകകാണഗ്രസര  ഏതര

കകാലലതകാലക്ക  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നത്തിട്ടുതണ്ടകാ,  അലന്നകാലക്ക  തകരള

തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ  സത്തിരര   വകുപ്പകായത്തിരന  ഗതകാഗത  വകുപ്പര.  ലക.  എര.

തജകാര്ജ്ജര മുതല് എലന്റ അചന് ഉളലപ്പലടെയള്ളവര്,  ആര്.ബകാലകൃഷ്ണപേത്തിള്ള,

ശശ.  ലക.  ബത്തി.  ഗതണഷര  കുമകാര്  ഉളലപ്പലടെ  ഒരപേകാടെര  അരഗങ്ങള.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  എതപ്പകാഴുര  തകരള  തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ   സസനമകാണര.

ഗതകാഗത വകുപമനത്തി,  ഒര പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലല പേല ഘടെകമകാണര ഞങ്ങലളങ്കെത്തിലുര,
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ചങ്ങമ്പുഴ  പേറഞ്ഞതുതപേകാലല,  'ഇരലമയ്യേകാലണങ്കെത്തിലുര നമലളകാറക്കരളതല്ലെ'

എനപേറയന്ന ഒരവസയണ്ടര.  അതുലകകാണ്ടര ഈയവസരതത്തില് അങ്ങയലടെ

വകുപ്പത്തില്  നടെക്കുന്ന  നല്ലെ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കര   എല്ലെകാവത്തിധ  ആശരസകളുര

അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണര. ലക-സസത്തിഫത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര പേറഞ്ഞു, മകാറങ്ങള ഉണ്ടകാകണര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ഒര  ലപേകാതുതമഖലകാ  സകാപേനലമന്ന  നത്തിലയത്തില്

നത്തിലനത്തില്തക്കണ്ടതര  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമകാണര.  ചമരലണ്ടങ്കെത്തില്

മകാത്രതമ  ചത്തിത്രര വരയ്ക്കകാന് കഴത്തിയൂ.  അതുതപേകാലല എനര  എതത്തിര്പലണ്ടങ്കെത്തിലുര

പുതത്തിയ ആശയങ്ങള ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തില് ലകകാണവരത്തിക. ഇന്നലത

അനുഭവങ്ങളുലടെ ലവളത്തിച്ചതത്തില് പുതത്തിയ കകാഴ്ചപ്പകാടുകതളകാലടെ മുതമ്പകാട്ടുതപേകാകുക.

ലപ്രകാഫഷണലത്തിസര ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.

അതര  വളലര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ കകാരരമകാണര.   അതതകാലടെകാപ്പര ഞകാന് ഓര്ക്കുന,

ആരര  പേറയകാലത  തപേകാലയകാര  കകാരരമുണ്ടര.  അതര  പേറയകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതര

ശരത്തിയല്ലെ.  ഇസൗ  പ്രതത്തിസന്ധത്തിക്കത്തിടെയത്തിലുര  ഇന്ധനക്ഷേമതയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര

തകന്ദ്ര  ലപേതടകാളത്തിയര  കണസര്തവഷന്  റത്തിസര്ച്ചര  അതസകാസത്തിതയഷലന്റ

ഒരരഗശകകാരര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ക്കര  തനടെകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര.

എല്ലെകാകകാരരങ്ങളുര  കറലപ്പടുതത്തിപ്പറയതമ്പകാള,  ഇലകത്തിക്കര
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വകാഹനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുള്ള  മകാറതത്തിനര  തുടെക്കമത്തിടെകാനുര

പ്രതത്തിസന്ധത്തിക്കത്തിടെയത്തില്തപ്പകാലുര  പേതത്തിമൂന്നര  തകകാടെത്തി  രൂപേ  ലചലവഴത്തിച്ചര

ശമ്പളപേരത്തിഷ്കരണര  നടെപ്പകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞതതകാലടെകാപ്പര  കകാരരക്ഷേമമകായ  ഒര

ലപ്രകാഫഷണല്  മകാതനജര ലമന്റര  ഇസൗ  രരഗതര  ലകകാണവരകാന്  സകാധത്തിച്ചതര

അഭത്തിനനനകാര്ഹമകാണര.  ടെത്തിക്കറത്തിതര വരമകാനതത്തിലന്റ കകാരരതത്തില് പേതത്തിമൂന്നര

തകകാടെത്തി രൂപേതയകാളര തനടെകാന് കഴത്തിഞ്ഞു. ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തില് ധകാരകാളര

നല്ലെ മകാറങ്ങള  ഉണ്ടകാകുനണ്ടര. ആ ലപ്രകാഫഷണല് മകാതനജര ലമന്റത്തിലന ഏറവുര

ഭരഗത്തിയകായത്തി  മുതമ്പകാട്ടുലകകാണതപേകാകുവകാന്  കഴത്തിയകലയന്നതകാണര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാരരര.  തകന്ദ്രഗവണലമന്റത്തിലന്റ  നയമകാലണങ്കെത്തിലുര  മതറതര  നയമകാലണങ്കെത്തിലുര

എന്തുവന്നകാലുര ഇല മുതള്ളല് വശണകാലുര മുള്ളര ഇലയത്തില് വശണകാലുര ഇലയ്ക്കകാണര

തകലടെന്നര  പേറഞ്ഞതുതപേകാലല,  അതത്തിലന്റലയല്ലെകാര  പേകാപേഭകാരര,  ബളക്കര

പേര്തച്ചസര  ഉളലപ്പലടെയള്ള  കകാരരങ്ങളത്തില്  അനുഭവത്തിതക്കണ്ടത്തിവരന്നതര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ക്കകാണര. അതുലകകാണതലന്ന നമ്മുലടെലയല്ലെകാര നലല്ലെകാര

ഇടെലപേടെല് ഇസൗ കകാരരതത്തിലുണ്ടകാകണര.  സമയര കഴത്തിഞ്ഞതുലകകാണ്ടര ഞകാന്

ഒര കകാരരരകൂടെത്തി പേറഞ്ഞുലകകാണ്ടര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര.  എലന്റ അചലന്റ

കകാലതര  ആരരഭത്തിച്ചതകാണര  ലപേകാന്കുന്നര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  സബര
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ഡെത്തിതപ്പകാ.  അലതകാര ഓപ്പതററശവര ലസന്ററകായത്തി മകാറകാന് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനലവനള്ള

വകാര്തകള  തകളക്കുനണ്ടര.  ഏതകായകാലുര  അചനകായത്തി  ഉണ്ടകാക്കത്തിയതര

മകനകായത്തി  നശത്തിപ്പത്തിചലവന്ന പേരകാതത്തി  എലന്റ തപേരത്തില് ഒരത്തിക്കലുര  ഉണ്ടകാകകാന്

ഇടെയകാകകാലത  ലപേകാന്കുന്നര  തസഷലന  ഓപ്പതററശവര  തസഷന്  മകാത്രമകായത്തി

ഒതുക്കകാലത  അതത്തിലന്റ  കൂടുതല്  വത്തികസനതത്തിനര  അങ്ങയലടെ

പേങ്കുണ്ടകാകണലമനകൂടെത്തി  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.

ക്രത്തിയകാത്മകമകായ  ധകാരകാളര  നത്തിലപേകാടുകളുമകായത്തി  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയകാണര.  തകരളതത്തിലന്റ  ലപേകാതുഗതകാഗതലത

ശകാക്തശകരത്തിക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് ഇനത്തിയര മുതമ്പകാട്ടുതപേകാകകാന് കഴത്തിയലട്ടെ.

മറത്തിതര  വകുപകലളക്കുറത്തിച്ചര  ഒര  കകാരരരകൂടെത്തി  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുണ്ടര.  കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസര ഒര ടൂറത്തിസര ബസത്തില് പൂതത്തിരത്തി  കതത്തിച എലന്നകാര വകാര്ത കണ.

അതരര  പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ  കകാരരതത്തില്   ഗതകാഗത  വകുപ്പര  വളലര

കൃതരമകാലയകാര ഇടെലപേടെല് നടെതണര. നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തില് പുതത്തിയ ലലബക്കുകള

കടെനവരന,  ഒരപേകാടെര  അപേകടെങ്ങള  ഉണ്ടകാകുന,  യവകാക്കളുലടെ  മരണര

ഉണ്ടകാകുന  അതുലകകാണ്ടര  തമകാതട്ടെകാര്  ലവഹത്തിക്കത്തിള  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റത്തിലന്റ

കര്ശനമകായ  പേരത്തിതശകാധനകള  ഇസൗ  രരഗതര  കൂടുതല്  ഉണ്ടകാകണര.
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ഉണ്ടകാകുനലണ്ടന്നര  എനത്തിക്കറത്തിയകാര.   ഇതരര  അനകാവശര  പ്രവണതകലള

മുളയത്തിതല  നുള്ളത്തിക്കളയകലയന്നതര  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമകാണര.

ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി  ഇസൗ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കര  എല്ലെകാവത്തിധ  അഭത്തിനനങ്ങളുര

അര്പ്പത്തിചലകകാണ്ടര ഞകാന് ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പേത്തിനകാങ്ങുന.

ശശമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണര.  ആതഘകാഷത്തിക്കലപ്പടുന്ന  തകരള  തമകാഡെല്

വത്തികസനതത്തിലന്റ  പുറതമ്പകാക്കുകളത്തിതലയ്ക്കര  വലത്തിലച്ചറത്തിയലപ്പടുന്ന  വത്തിഭകാഗമകാണര

ദളത്തിതലരയര  ആദത്തിവകാസത്തികലളയരതപേകാലല  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുര.

വത്തികസനതത്തിലന്റ തനട്ടെങ്ങലളകാനര അരത്തിച്ചത്തിറങ്ങകാതവത്തിധര തവര്തത്തിരത്തിക്കലപ്പട്ടെ

ഒര ജനതയകാണര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള.  ലകകാടുങ്കെകാതറകാ,  കടെല്തക്ഷേകാഭതമകാ,

മറര പ്രകൃതത്തി ദുരനങ്ങതളകാ ഉണ്ടകാകുതമ്പകാള മകാത്രര ചര്ച്ചയത്തിതലയ്ക്കര ഇടെരതനടുന്ന

ഒര  വത്തിഭകാഗര.  ഇവരലടെ  ജശവത്തിതനത്തിലവകാരര  മസൗലത്തികമകായത്തി

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള ഒര അടെത്തിസകാന സസൗകരരങ്ങളുര ഇസൗ വത്തിഭകാഗങ്ങലള

തതടെത്തിലയതകാറത്തില്ലെ.  പേട്ടെത്തിണത്തിയര  ദുരത്തിതങ്ങളുമകായത്തി  കഴത്തിയന്ന

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  കടെലത്തിലല  മതരലഭരതയര

തശലരക്കുറവകായത്തിരത്തിക്കുന.  അങ്ങലന  ദുരത്തിതപൂര്ണ്ണെമകായ  ജശവത്തിതര  നയത്തിക്കുന്ന
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സമയതകാണര മലണ്ണെണ്ണെയലടെ വത്തില വര്ദനകൂടെത്തി വന്നതര.  അതര സരബന്ധത്തിച്ചര

തനരലത  ഇവത്തിലടെ  ചര്ച്ച  ലചയകഴത്തിഞ്ഞു.  അതത്തില്  തകന്ദ്ര  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ

നത്തിലപേകാടുര  അതങ്ങയറര  പ്രതത്തിതഷധകാര്ഹമകാണര.  തയകാജത്തിച്ച  പ്രതക്ഷേകാഭര

ഇക്കകാരരതത്തില് ആവശരമകാണര. അതതകാലടെകാപ്പര പേറയകാനുള്ളതര, മലണ്ണെണ്ണെയലടെ

സബ്സത്തിഡെത്തിയമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ളതകാണര.  ഒര ലത്തിറര് മലണ്ണെണ്ണെയ്ക്കര 48 രൂപേ

വത്തിലയള്ള  സമയതര  25 രൂപേയകായത്തിരന  സബ്സത്തിഡെത്തി.  136 രൂപേ

വത്തിലയള്ളതപ്പകാഴുര  25 രൂപേയകാണര  സബ്സത്തിഡെത്തി.  സബ്സത്തിഡെത്തികൂട്ടെത്തി  ഇവലര

രക്ഷേത്തിക്കുന്ന  ഒര  മകാര്ഗതത്തിതലയ്ക്കര  സര്ക്കകാര്  എതണലമന്നകാണര  എനത്തിക്കര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതര.  കടെലത്തില്  തപേകാകുന്നവര്  അപേകടെതത്തില്ലപ്പടുതമ്പകാഴുര

ഹൃദയസ്തരഭനരമൂലമുള്ള  അസുഖങ്ങളുണ്ടകാകുന്ന  സമയത്തുര  അവര്ക്കര

യഥകാസമയര  ചത്തികത്തിത  ലഭത്തിക്കകാലത  തപേകാകുന്നതര

മരണതത്തിനത്തിടെയകാക്കുകയകാണര. അതുലകകാണ്ടര ഹകാര്ബ്ബറുകളത്തില് തഡെകാകര്മകാരലടെ

തസവനവുര  പ്രകാഥമത്തികമകായ  ചത്തികത്തിത  ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  സസൗകരരങ്ങളുര

ഉണ്ടകാകണര.  അങ്ങലനയകാകുതമ്പകാള  മരണനത്തിരക്കര  കുറയ്ക്കകാന്  കഴത്തിയര.

ആവര്തത്തിചവരന്ന  പ്രകൃതത്തിതക്ഷേകാഭങ്ങളുലടെ  ദത്തിവസങ്ങള,  തശരതര

പേട്ടെത്തിണത്തിയകാണര. കടെലത്തില് തപേകാകുന്നതത്തില്നത്തിന്നര വത്തിലക്കുന്ന ദത്തിവസങ്ങളത്തിലലല്ലെകാര
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ഓതരകാ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തിക്കുര  സര്ക്കകാര്  നത്തിശ്ചയത്തിച്ച  മത്തിനത്തിമര  കൂലത്തി

ലഭരമകാക്കണര.  അവര്ക്കര മകാത്രമല്ലെ,  സശകള ഉളലപ്പലടെയള്ള മതരവത്തിതരണ

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുരകൂടെത്തി  ഇതര  ലഭരമകാക്കണര.  കടെലത്തില്തപ്പകായകാല്  മകാത്രര

അടുപ്പര പുകയന്ന  60-ഉര  70-ഉര വയസ്സുകഴത്തിഞ്ഞ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

ജശവത്തിതകാവസ  വളലര  ദുഷ്കരമകാണര.  60 വയസര  കഴത്തിഞ്ഞര  ലപേന്ഷന്

ലഭത്തിക്കുന്നവര്,  കടെലത്തില്വച്ചര  മരണമടെഞ്ഞകാല്  ഒരകാനുകൂലരവുര

ലഭത്തിക്കുന്നത്തിലല്ലെനള്ളതുര  വളലര  ക്രൂരമകാണര.  ഇക്കകാരരവുര

പുനദുഃപേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ്ടതകാണര.  കടെല്തക്ഷേകാഭതത്തില്  വശടുര  ഉപേജശവന

മകാര്ഗവുര  നഷലപ്പട്ടെ  മനുഷരര്  കഴത്തിഞ്ഞ  നകാലഞ്ചുവര്ഷമകായത്തി  കരകാമ്പുകളത്തില്

കഴത്തിയകയകാണര.  ഇസൗ  നത്തിയമസഭകാ  ഹകാളത്തിലന്റ  ആതറകാ  ഏതഴകാ  കത്തിതലകാ

മശററത്തിനപറത്തുതപേകാലുര  ഇതരതത്തിലുള്ള  കരകാമ്പുകള  പ്രവര്തത്തിക്കുനണ്ടര.

പേതര ചതുരശയടെത്തി വത്തിസ്തശര്ണ്ണെമുള്ള ഒര സലതര അഞ്ചുര ആറുര ആളുകളുള്ള

കുടുരബങ്ങള  തകാമസത്തിക്കുകയകാണര.  മകാരകമകായ  തരകാഗസകാദരതയള്ള

ലപേകാട്ടെത്തിലപ്പകാളത്തിഞ്ഞ ആസ്ബതറകാസര  ഷശറത്തിനടെത്തിയത്തില്  മഴയത്തിലുര  ലവയത്തിലത്തിലുര

തരകാഗതത്തിലുര  ദുരത്തിതതത്തിലുര  ലകകാതുകത്തിലന്റയര  ക്ഷുദജശവത്തികളുലടെയര

ഉപേദവങ്ങള സഹത്തിചര ജശവത്തിക്കുന്നതര ഇസൗ നകാട്ടെത്തിലല പേസൗരന്മേകാര് തലന്നയകാണര.
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തശരതദശതത്തിലന്റ   ദുരത്തിതപൂര്ണ്ണെമകായ   കകാഴ്ചയകാണത്തിതര.  അചനുര  അമയര

മക്കളുര  ലവതവലറ  വശടുകളത്തില്   അവരലടെ  ഒസൗദകാരരതത്തില്  കഴത്തിയന്ന

സകാഹചരരമുണ്ടര.  പ്രളയദുരത്തിതതത്തിലന്റ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  തകരളതത്തിലല

ലലസനത്തികലരന്നര  വകാഴ്ത്തലപ്പട്ടെവരകാണര  ഇങ്ങലന  കഴത്തിയന്നലതന്നര  നകാര

ഓര്ക്കണര.  കരകാമ്പുകളത്തില്  കഴത്തിയന്ന  മുതത്തിര്ന്ന  ആളുകളക്കര  60 രൂപേയര

കുട്ടെത്തികളക്കര  30 രൂപേയമകാണര  ലചലവത്തിനര  കണക്കകാക്കത്തിയത്തിരന്നതര.  ഇതര

മതത്തിയകായ തുകയല്ലെ. അതര  150-ഉര 90-ഉര രൂപേയകാക്കത്തി ഉയര്തണലമന്നകാണര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതര.  അതുതപേകാലല  കരകാമ്പുകളത്തില്  കഴത്തിയന്ന  ആളുകലള

വകാസതയകാഗരമകായ സലതതയ്ക്കര മകാറത്തിപ്പകാര്പ്പത്തിക്കകാന് കഴത്തിയണര. പുനര്തഗഹര

പേദതത്തിയത്തില് ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  മകാനരമകായത്തി  വശടെര  വയ്ക്കകാനകാവശരമകായ തുക

നല്കണര.  വത്തികസന  ആവശരതത്തിനര  ഭൂമത്തി  ഏലറടുക്കുതമ്പകാഴുണ്ടകാകുന്ന

വരവസകള  കടെല്തക്ഷേകാഭതത്തില്  വശടുര  സലവുര  നഷലപ്പട്ടെവര്ക്കുകൂടെത്തി

ബകാധകമകാക്കണര.  അതുതപേകാലല ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  കകാരരവുരകൂടെത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുണ്ടര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ലകടുകകാരരസതയലടെ

കൂതരങ്ങകായത്തി മകാറത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് സസൗജനരമകായത്തി

അനുവദത്തിച്ച ജന്റര ഉളലപ്പലടെയള്ള ബസുകള വത്തിവത്തിധ ഡെത്തിതപ്പകാകളത്തില് കത്തിടെന്നര



88

തുരമ്പുപേത്തിടെത്തിച്ചര  നശത്തിക്കുകയകാണര.  ജന്റര  തലകാക്കല് ബസുകള ആക്രത്തിയകായത്തി

കണക്കകാക്കത്തി  ലപേകാളത്തിച  നശക്കകാനുള്ള  നടെപേടെത്തികളുര  സസശകരത്തിക്കുനലണ്ടന്നര

മനസത്തിലകാക്കുകയകാണര.   യകാഡകളത്തില്  തുരമ്പുപേത്തിടെത്തിച്ചര  കത്തിടെക്കുന്ന  പേഴഞന്

വകാഹനങ്ങലള  കകാസര  മുറത്തികളകാക്കകാന്  തവണ്ടത്തിയള്ള  വത്തിചത്തിത്രമകായ

ആശയങ്ങളുമകായത്തി മുതന്നകാട്ടുതപേകായതുര ശദയത്തില്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടര.  പേലഭകാഗങ്ങളത്തിലുര

ഇതത്തിലനതത്തിലരയള്ള എതത്തിര്പ്പര ഉയര്നവന്നതപ്പകാള തകാല്ക്കകാലത്തികമകായത്തി അതര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചതുര  മനസത്തിലകാക്കുന.  കണ്ടകര്  ലലഡ്രെെവര്  അനുപേകാതര

കൃതരമല്ലെകാതതുലകകാണര ജശവനക്കകാര് കൃതരമകായത്തി ഡെനട്ടെത്തിലക്കതകാതതത്തിനകാലുര

ഡെത്തിതപ്പകാകളത്തില്  മതത്തിയകായ  ജശവനക്കകാരത്തില്ലെകാതതത്തിനകാല്   ദത്തിവതസന  500

സര്വശസുകള  നടെതകാന്  കഴത്തിയകാലത  തപേകാകുനലവന്നതര

അമ്പരപ്പത്തിക്കുന്നതകാണര.  അതുതപേകാലല  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  കണ്ണെകായ

സലങ്ങളത്തില്  നത്തിര്മത്തിച്ച  പേല  തഷകാപ്പത്തിരഗര  തകകാരപക്സുകളുര  മകാര്ക്കറത്തിരഗര

കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാടുകൂടെത്തിയല്ലെ നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ലയസര... കണക്ലൂഡെര ലചയ... സമയമകായത്തി.

ശശമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള  പേലതുര  ഒഴത്തിഞ്ഞു

കത്തിടെക്കുകതയകാ   ഉപേതയകാഗര  ശൂനരമകായത്തി  തപേകാകുകതയകാ  ലചയ്യുകയകാണര.  ഒര
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ബസര  ഓടെത്തിക്കകാന്  ശരകാശരത്തി  ഇരപേതത്തിനകായത്തിരര  രൂപേ  ലചലവര

കണക്കകാക്കുതമ്പകാള  വരവകായത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നതര  പേതത്തിനകാറകായത്തിരര  രൂപേയകാണര.

നകാലകായത്തിരര രൂപേ നഷതത്തിലകാണര പേല ബസുകളുര ഓടെത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  കടുത  പ്രതത്തിസന്ധത്തിതയകാലടെ  മുതന്നകാട്ടു

ലപേകായ്ലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  സകാഹചരരതത്തില്,  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ

മുഖര വരമകാന മകാര്ഗമകായത്തിരന്ന സസത്തിഫര  ബസത്തിലന സരബന്ധത്തിച്ചര  തനരലത

ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച.....  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  അധത്തികൃതരലടെ

ലകടുകകാരരസതയര  നടെപേടെത്തികളുലമകാലക്ക  കകാണതമ്പകാള  ലക-ലറയത്തിലത്തില്

കയറകാന്  ആളുകലള  കൂട്ടുലന്നകാര  സരഘടെത്തിത  ശമതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായകാതണകാലയന്നര  ജനങ്ങള  സരശയത്തിച്ചകാല്  അവലര  ലതറ്റുപേറയകാന്

കഴത്തിയത്തില്ലെ. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ലയസര... കണക്ലൂഡെര ലചയ...  

ശശമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  സകാധകാരണക്കകാര്  തകകാവത്തിഡര

തലകാക്ഡെസൗണര  രണ്ടര  പ്രളയങ്ങളുര  തപേമകാരത്തിയര  അതത്തിജശവത്തിച്ചര  ജശവത്തിതര

കൂട്ടെത്തിമുട്ടെത്തിക്കകാന്  ബുദത്തിമുട്ടുതമ്പകാള,  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  സകാധകാരണക്കകാരലടെ

വകാഹനമകായ  ലലബക്കത്തിനുവലര  നത്തികുതത്തി  കൂട്ടെത്തിയര  പേഴയ  വകാഹനങ്ങളക്കര
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ഹരത്തിത  നത്തികുതത്തി  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയര  ജനങ്ങലള  കൂടുതല്  ശസകാസര

മുട്ടെത്തിക്കുകയകാണര.  തകകാടെത്തികള മുടെക്കത്തി മുക്കത്തിനര  മുക്കത്തിനര  കരകാമറകള സകാപേത്തിച്ചര

പേത്തിഴ  ഇസൗടെകാക്കുന്നതത്തിനര  പുറലമയകാണത്തിതര.  ഇതുതപേകാലല  ദുരത്തിത  പൂര്ണ്ണെമകായ

ജശവത്തിതതത്തിലൂലടെയകാണര  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള  കടെനതപേകാകുന്നതര.

ജനങ്ങളുലടെ  കഷപ്പകാടുകള  കകാണകാത  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് ശക്തമകായത്തി എതത്തിര്ക്കുകയകാണര.

ശശ  .    എൻ  .    ലക  .    അക്ബര്:  സര്,  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണര.  ഇന്നലലയര ഇനലമകാലക്കയകായത്തി തകരളര ശശലങ്കെയലടെ

അവസയത്തിതലക്കര  തപേകാകുനലവന്ന രശതത്തിയത്തില് തകരളതത്തിലന്റ സകാമ്പതത്തിക

സത്തിതത്തി തുലനര ലചയ്യേകാന്തവണ്ടത്തി ഇവത്തിലടെ പ്രതത്തിപേക്ഷേര ശമത്തിക്കുന. എന്നകാല്

ഇനരന്  രൂപേയലടെ  മൂലരര  തഡെകാളറത്തിനര  69  രൂപേയത്തിതലയ്ക്കര  കൂപ്പര  കുതത്തിയത്തിട്ടുര

ഇനരന് സമ്പദര വരവസയലടെ തകര്ച്ചലയ സരബന്ധത്തിച്ചര ഒരക്ഷേരര പേറയകാന്

ഇവര്ക്കര  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.  തമകാദത്തി  പ്രണയര  ഇവലര  എന്തുമകാത്രര

അധദുഃപേതത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്നകാണര  നകാര  കകാതണണ്ടതര.   ശശ.  നതരന്ദ്ര

തമകാദത്തിതയകാടുള്ള  പ്രണയര  മരര  ചറലത്തില്നത്തിനര  അതത്തിലന്റ

തശവ്രതയത്തിതലയ്ലക്കതത്തിലയന്നതത്തിലന്റ  ലക്ഷേണമകാണത്തിതര.  ഇന്നലല
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മഹകാരകാഷയത്തില്  നടെന്ന  അവത്തിശസകാസപ്രതമയ  ചര്ച്ചയത്തില്    ശശ.  അതശകാകര

ശങ്കെരറകാവു  ചവകാൻ  ഉളലപ്പലടെയള്ള  11  തകകാണഗ്രസര  എര.എല്.എ.-മകാര്

അവത്തിലടെ  ഹകാജരകാകുകതപേകാലുര  ലചയ്തത്തില്ലെ.  മകാത്രമല്ലെ,  തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ

എര.എല്.എ.മകാര്ക്കര  വത്തിപ്പര  തപേകാലുര  നല്കത്തിയത്തിലല്ലെന്നര  പേറയതമ്പകാള  ഇസൗ

തമകാദത്തി  പ്രണയര  തകകാണഗ്രസത്തിലന  എവത്തിലടെ  എതത്തിചലവന്നര  നമുക്കര

മനസത്തിലകാക്കകാന് കഴത്തിയര. 

തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് തകരളമുളലപ്പലടെയള്ള സരസകാനങ്ങളുലടെ ജത്തി.എസര.ടെത്തി.

വത്തിഹത്തിതര നത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഏതകാണ്ടര  19,891  തകകാടെത്തി രൂപേയകാണര

നമുക്കര റവനന കമത്തി ഗ്രകാന്റത്തിനതത്തില് ലഭത്തിചവന്നത്തിരന്നതര. അതര പേടെത്തിപേടെത്തിയകായത്തി

കുറഞ്ഞര  അടുത  വര്ഷമകാകുതമ്പകാള  4,749  തകകാടെത്തി  രൂപേയത്തിതലയ്ക്കര

കുറയകയകാണര.  ഇതത്തിലന സരബന്ധത്തിച്ചര പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിലനകാനര പേറയകാനത്തില്ലെ.

ഏതകാണ്ടര 15000 തകകാടെത്തി രൂപേ നമുക്കര തകന്ദ്ര ഗ്രകാന്റത്തിനതത്തില് കുറയകയകാണര.

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  വത്തിഹത്തിതവുര  ഇസൗ  ഇനതത്തില്  കുറഞ്ഞുതപേകാകുകയകാണര.

തകരളലത ഒര രശതത്തിയത്തില് രകാഷശയ ഗൂഢകാതലകാചനയത്തിലൂലടെ ലഞരക്കുകയര

മലറകാര  രശതത്തിയത്തില്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ലഞരക്കുകയര  ലചയ്യുകയകാണര.

ഇതത്തിലന  സരബന്ധത്തിലച്ചകാനര  പേണ്ഡത്തിത  ശത്തിതരകാമണത്തികളകായ  പ്രതത്തിപേക്ഷേര
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പേറയന്നത്തിലല്ലെന്ന സങ്കെടെര ഞകാന് ഇവത്തിലടെ പേങ്കുവയ്ക്കുകയകാണര. 

തകരളതത്തിലല  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  സര്ക്കകാര്  മതരതമഖലയത്തില്  വളലര

ശതദയമകായ  ഇടെലപേടെലകാണര  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള  ഇടെനത്തിലക്കകാരലടെ  ചൂഷണതത്തില്നത്തിനര

ഒഴത്തിവകാക്കകാനകായത്തി,  മതരതത്തിനര  നരകായമകായ  വത്തില  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി

മതരസഹകരണ സരഘങ്ങലള ഉപേതയകാഗത്തിച്ചര അതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള ശമങ്ങള

നടെതത്തി.  ഇടെനത്തിലക്കകാരലടെ  ചൂഷണര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  ഏറവുര

ശതദയമകായ പേദതത്തി.  രകാജരതര ഏറവുര മത്തികച്ച കടെതലകാര അര്ദസര്ക്കകാര്

സകാപേനതത്തിനുള്ള തദശശയ പുരസകാരര മതരലഫഡത്തിനകാണര ലഭത്തിച്ചതര. ഇവത്തിലടെ

ശശ.  പേത്തി.  അബ്ദുല്  ഹമശദര  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള  മതരലഫഡത്തിലല  ചത്തില

പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.    ആ  ഉതദരകാഗസര്ലക്കതത്തിലര

കര്ശന  നടെപേടെത്തി  സര്ക്കകാര്  സസശകരത്തിച.  മതരലഫഡെര  എനപേറഞ്ഞകാല്

മതരസഹകരണ  സരഘങ്ങളുലടെ  ഒര  അലപ്പകര  തബകാഡെത്തിയകാണര.  അതത്തിലല

ഉതദരകാഗസരലടെ ലചയ്തത്തികളലക്കതത്തിരകായത്തി നടെപേടെത്തികള സസശകരത്തിച. സര്ക്കകാര്

അതത്തിതന്മേലുള്ള  അതനസഷണവുര  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  എന്നകാല്
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മതരലഫഡ്ഡുതലന്ന  പേകാടെത്തിലല്ലെന്ന  രശതത്തിയത്തില്  പ്രചരണര  നടെത്തുന്നതര

ലഫഡത്തിലന  തകര്തര  ചത്തില  മതരമുതലകാളത്തിമകാരലടെ  തകാല്പ്പരരര

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്ന സത്തിതത്തിയത്തിതലയ്ലക്കതത്തിക്കുര. അതുലകകാണ്ടര അക്കകാരരതത്തില്

സര്ക്കകാര്  ജകാഗ്രത  പേകാലത്തിക്കണലമന്നകാണര  എനത്തിക്കര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതര.

മതരലഫഡത്തിലന്റ  ഒന്പേതര  സരഭരണ  തകന്ദ്രങ്ങള,  140  മണ്ഡലങ്ങളത്തിലല

ഫത്തിഷര  ബൂത്തുകള,  52  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലല  ഫത്തിഷര  മകാര്ട്ടെര  എന്നത്തിവ

ശതദയമകായ  കകാല്വയ്പകളകാണര.  അതുതപേകാലല  തശരതദശ  വത്തികസന

തകകാര്പ്പതറഷലന്റ  തനതൃതസതത്തില്  ആധുനത്തികവുര  ഏറവുര  ശുചത്തിതസ

പൂര്ണ്ണെവുമകായ  മതര  മകാര്ക്കറ്റുകള  എന്നതര  ശതദയമകായ  നടെപേടെത്തിയകാണര.

ഉണക്ക,  പേച്ച  മതരങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  പ്രതതരക  സകാളുകള,  മതരര  കഴുകത്തി

വൃതത്തിയകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള സത്തിങ്കുകള, മലത്തിന ജലര പൂര്ണ്ണെമകായര ഒഴുകുന്നതത്തിനുള്ള

ലഡ്രെെയത്തിതനജര,  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുള്ള  വത്തിശമമുറത്തി  എന്നത്തിങ്ങലന  മതര

തമഖലയത്തില്  വളലര  ശതദയമകായ  ചവടെര  വയ്പുകളകാണര  നടെത്തുന്നതര.

സരസകാനലത  തത്തിരലഞ്ഞടുത  51  മതര  മകാര്ക്കറ്റുകള

ആധുനത്തികവല്ക്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  20.57  തകകാടെത്തി രൂപേ കത്തിഫ്ബത്തി ഫണ്ടര

ലഭരമകായത്തിട്ടുണ്ടര.  അതുതപേകാലല  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  വശടുകള  എന്ന
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നത്തിലയത്തില് ഇനരക്കര മകാതൃകയകായ 'പുനര്തഗഹര പേദതത്തി'.  ഒര വശടെത്തിനര പേതര

ലക്ഷേര  രൂപേ  കണക്കകാക്കത്തിയള്ള  വളലര  ശതദയമകായ  പേദതത്തിയകാണര.

കടെല്തക്ഷേകാഭങ്ങളുണ്ടകാകുനലണ്ടങ്കെത്തിലുര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  വശടെര

നഷലപ്പടുന്ന പേഴയകകാല കഥകളക്കര അറുതത്തി വന്നത്തിരത്തിക്കുന. ആ തമഖലയത്തില്

നമ്മുലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയര  ഗവണലമന്റുര  നടെത്തുന്ന  ഏറവുര

ആത്മകാര്ത്ഥവുര  ശതദയവുമകായ  നടെപേടെത്തികളക്കര  പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിലന്റതലന്ന

കയ്യേടെത്തി  തനടുന എന്നതര  തത്തികചര  അഭത്തിനനനകാര്ഹമകായ കകാരരങ്ങളകാലണന്നര

ഇസൗ സനര്ഭതത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര.  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി തമഖലയത്തിലല

വളലര ഗസൗരവമകായത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നര നമളത്തിവത്തിലടെ ചര്ച്ച ലചയ. മതരതമഖലയത്തില്

ആതഗകാളപേരമകായത്തി  ചലനങ്ങളുണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ജൂണ  12 -ാംതശയതത്തി

മുതല്  17-ാം  തശയതത്തി  വലര  ജനശവയത്തില്  വചതചര്ന്ന  സതമളനര

മതരതമഖലയത്തിലല  സബ്സത്തിഡെത്തി  പൂര്ണ്ണെമകായര  എടുത്തുകളഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.

സബ്സത്തിഡെത്തി  നത്തിര്തകാനകായത്തി  തകന്ദ്ര  വകാണത്തിജര  വകുപമനത്തി  ശശ.  പേശയഷര

തഗകായൽ തലന്ന  കയ്യേടെത്തിചലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില് പേതര

ശതമകാനര  വരന്ന  ഇസൗ  തമഖലയത്തിലുള്ള  അമത്തിത  ചൂഷണര.  ഇതത്തിലന്റ

കകാരണക്കകാര് നരസത്തിരഹറകാവു സര്ക്കകാറകാണര. 1990-  കളത്തില് നരസത്തിരഹറകാവു
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നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  അടെക്കലക്കകാല്ലെത്തി  വലകളുലടെയര  അതുതപേകാലലയള്ള  വമ്പന്

കപ്പലുകളുലടെയര  വരതവകാടുകൂടെത്തിയകാണര  മതരബന്ധനര ഒര വരവസകായമകാക്കത്തി

മകാറത്തി  കുതകകലള  ആകര്ഷത്തിക്കുന്ന  തരതത്തിതലയ്ക്കര  വന്നതര.  ഇതത്തിനത്തിതപ്പകാള

ശത്തിക്ഷേത്തിക്കലപ്പടുന്നതര  നത്തിരപേരകാധത്തികളകായ പേകാവലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുര

അവരലടെ  യകാനങ്ങളടെക്കമുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങളുമകാണര.  130  മശറര്  നശളമുള്ള

കപ്പലുകള  ഉപേതയകാഗത്തിച്ചര  കടെലത്തിലന്റ  ആവകാസ  വരവസലയ  തകര്തര,

ആധുനത്തിക സരസരണ സരവത്തിധകാനങ്ങളുര  ശശതശകരണ സരവത്തിധകാനവുര  ഇസൗ

കപ്പലുകളത്തിലുണ്ടര.  ഇസൗ  രശതത്തിയകാണര  കടെലത്തിലനയര  അതത്തിലന്റ

മതരസമ്പതത്തിലനയര  തകര്തലതന്നത്തിരത്തിലക്ക,  ലചറത്തിയ  തബകാട്ടുകളുര

വള്ളങ്ങളുര  ഉപേതയകാഗത്തിചള്ള  മതരബന്ധനര  തടെയന്ന  സരവത്തിധകാനമകാണര

ഇതപ്പകാള തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് സസശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ഇതര  ഏറവുര  പ്രശ്നമകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തകരള  സര്ക്കകാര്  മലണ്ണെണ്ണെയ്ക്കര  ലത്തിററത്തിനര  25  രൂപേ

സബ്സത്തിഡെത്തി  നല്കത്തി  പേകാവലപ്പട്ടെ  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള  രക്ഷേത്തിച്ചത്തിരന്നതകാണര.

ഇതപ്പകാള  അതര  102  രൂപേയകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  48

രൂപേയണ്ടകായത്തിരന്നതകായത്തി ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വടെകര അരഗര പേറഞ്ഞു. 48  രൂപേ

എന്നതര  25  രൂപേയകായത്തി.  തകന്ദ്ര ഗവണലമന്റര പേടെത്തിപേടെത്തിയകായത്തി ഉയര്തത്തിയകാല്
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ഇസൗ സകാമ്പതത്തിക തകര്ച്ചയത്തില് എത്രമകാത്രര തകരളതത്തിനര നല്കകാന് കഴത്തിയര.

യക്തത്തിരഹത്തിതമകായ ആതക്ഷേപേങ്ങള അന്ധമകായ മകാര്കത്തിസര  വത്തിതരകാധരലകകാണ്ടര

ഛര്ദ്ദേത്തിചകളയന്ന  നടെപേടെത്തി  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണലമന്നകാണര  എനത്തിക്കര

പേറയകാനുള്ളതര.  ഒരമകാസര  2160000  ലത്തിറര്  മലണ്ണെണ്ണെ

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  യകാനങ്ങളക്കകാവശരമകാണര.  അതര  തകന്ദ്ര

ഗവണലമന്റര  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചത്തിരത്തിക്കുന.    43383  യകാനങ്ങളുര  (പേരമ്പരകാഗത

തമകാതട്ടെകാര്  ഘടെത്തിപ്പത്തിച്ച  ലചറുകത്തിടെ  മതരബന്ധന  യകാനങ്ങള)  6433

യനവല്ക്കൃത  തബകാട്ടുകളുര  11  ആഴക്കടെല്  മതരബന്ധന  തബകാട്ടുകളുര

മകാത്രമകാണര തകരളതത്തിലുള്ളതര.  എനപേറഞ്ഞകാല് മഹകാഭൂരത്തിഭകാഗവുര പേകാവലപ്പട്ടെ

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളകാണര. അവരലടെ കഞ്ഞത്തികുടെത്തി മുട്ടെത്തിക്കുലന്നകാര സമശപേനര

തകന്ദ്ര  ഗവണലമന്റര  സസശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതത്തിലനതത്തിരകായത്തി  ശക്തമകായ

പ്രതത്തികരണര  ഉയര്നവതരണ്ടതുണ്ടര.  ചകാവക്കകാടെര-മുനക്കക്കടെവര  ഫത്തിഷര

ലകാന്ഡെത്തിരഗര  ലസന്റര്   ഹകാര്ബറകായത്തി  ഉയര്തകാനുള്ള  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കണലമന്നര  ഞകാന്  ഇസൗ  സനര്ഭതത്തില്  പേറയകയകാണര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി അവത്തിടെര സനര്ശത്തിച്ചതകാണര.

തകരളതത്തിലല  തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ  തകര്ച്ചലയതപ്പകാലല  തകര്ലന്നകാര
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സകാപേനമകാണര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി..  അതത്തിലന

രക്ഷേലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  ശക്തമകായ  നടെപേടെത്തികള  സരസകാന

ഗവണലമന്റത്തിലന്റയര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെയര  തനതൃതസതത്തില്

നടെന്നത്തിട്ടുണ്ടര.   ടെത്തിക്കറത്തിതര  വരമകാനര  11  തകകാടെത്തി  രൂപേയത്തിലലതത്തിയതകാണര

അതത്തില് ഏറവുര പ്രധകാനര.  11  വര്ഷമകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന് കഴത്തിയകാതത്തിരന്ന

ശമ്പള  പേരത്തിഷ്കരണര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനര  15  തകകാടെത്തി  രൂപേ  പ്രതത്തിമകാസര

അധത്തികലചലവര  വരതത്തിലക്കകാണ്ടകാലണങ്കെത്തിലുര  ആ  ശമ്പള

പേരത്തിഷ്കരണതത്തിനുതവണ്ടത്തി  മുതന്നകാട്ടുവന്ന  ഗവണലമന്റത്തിലന  പ്രതതരകര

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണര.  ഒര  വര്ഷതത്തില്  2000  തകകാടെത്തി  രൂപേ  സരസകാന

സര്ക്കകാര്  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ക്കര  അനുവദത്തിചലകകാണ്ടകാണര  ഇസൗ

ശതദയമകായ  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിച്ചതര.  ആദരമകായകാണര  തകരളതത്തില്  വകാട്ടെര്

ടെകാകത്തി  ആരരഭത്തിച്ചതര.  കകായല്  സസൗനരരര  ആസസദത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്ന

രശതത്തിയത്തില്  സശ-അഷമുടെത്തി  തബകാട്ടെര  സര്വശസര  ഇസൗ  കകാലയളവത്തില്

നടെതകാന്തവണ്ടത്തി  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഇനരയത്തില്  ആദരമകായത്തി  ഒര  ഓണലലലന്

തലതണഴര  ലലലസന്സര  ലടെസര   പകാറര തഫകാര  സജ്ജമകാക്കത്തി.  ഇതത്തിലൂലടെ  എട്ടെര

ലക്ഷേതതകാളര  അതപേക്ഷേകര്ക്കര  ഓഫശസത്തില്  വരകാലത,  അവരലടെ  യകാത്ര
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ഒഴത്തിവകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടര....  അതര നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  ഏറവുര ശതദയമകായ നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിച.  തകരളതത്തില്  തറകാഡെപേകടെങ്ങള  കുറയകയകാണര.

അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ബകാക്കര  തസകാട്ടെര  മകാപ്പത്തിരഗര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.  ഇലകത്തികര

ആതട്ടെകാറത്തിക്ഷേകളക്കര  ആദരലത  അഞ്ചുവര്ഷര  നത്തികുതത്തി  പൂര്ണ്ണെമകായര

ഒഴത്തിവകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  സത്തിറത്തി  സര്ക്കുലര്  സര്വശസുകള  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്

കഴത്തിഞ്ഞു.   മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളകായ  സശകളുലടെ  ആയകാസരഹത്തിതമകായ

യകാത്രയ്ക്കുതവണ്ടത്തി  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യര  ഫത്തിഷറശസര  വകുപര  തചര്ന്നര

സമുദ  സര്വശസര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.  തകരളതത്തിലല  മുഴുവന്  സശകളുര  ഇന്നര

ഗതകാഗത  വകുപമനത്തിലയ  ബഹുമകാനത്തിക്കുന.  കകാരണര  1960-ലല  സത്തിവത്തില്

സര്വശസര  ചട്ടെര  93(e)  അനുസരത്തിച്ചര  സശധനര  ലകകാടുക്കകാനുര  വകാങ്ങകാനുര

പേകാടെത്തില്ലെകാതതകാണര.  എന്നകാല്  ഇവത്തിലടെ  ഒര  തമകാതട്ടെകാര്  ലവഹത്തിക്കത്തിള

ഇന്ലസകര്, അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ ഭകാരരലയ സശധനതത്തിലന്റ തപേരത്തില് പേശഡെത്തിപ്പത്തിച.

വത്തിസയ  എന്ന  ആ  ലപേണകുട്ടെത്തി  ലകകാല്ലെലപ്പടുന്ന  സത്തിതത്തിയണ്ടകായത്തി.  ആ

ഉതദരകാഗസലന രകായ്ക്കുരകാമകാനര സര്വശസത്തില്നത്തിനര പേത്തിരത്തിചവത്തിട്ടെ ഒറക്കകാരണര

മതത്തി ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിയര ഇസൗ ഗവണലമന്റുര ചരത്തിത്രതത്തിലന്റ ഭകാഗമകാകകാന്.

സശകളുലടെ  സരരക്ഷേണതത്തിലനകാപ്പര  നത്തിന്നവരകാരകാലണന്നര  ചരത്തിത്രര
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തരഖലപ്പടുത്തുന്ന നടെപേടെത്തിയകാലണന്ന കകാരരതത്തില് യകാലതകാര മകാറവുമത്തില്ലെ. ഷകാജര

കത്തിരണത്തിലനതപ്പകാലലതലന്ന ഒര കത്തിരണ കുമകാറത്തിലനയകാണര ഇസൗ ഗവണലമന്റര

പേത്തിരത്തിചവത്തിട്ടെലതന്ന  കകാരരര  കൂടെത്തി  ഞകാന്  ഇസൗ  സനര്ഭതത്തില്

ഓര്മലപ്പടുത്തുകയകാണര.  ഗുരവകായൂര്  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ഡെത്തിതപ്പകായലടെ

വത്തികസനവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  എര.എല്.എ.  ഫണ്ടത്തില്നത്തിനര  ഞകാന്  75

ലക്ഷേര  രൂപേ  ലകകാടുതത്തിരന.  അടുതവര്ഷവുര  ലകകാടുക്കകാന്

സന്നദനകായത്തിട്ടുണ്ടര.  അതത്തിലന്റ  നടെപേടെത്തികള  എവത്തിലടെയര  എതത്തിയത്തിട്ടെത്തില്ലെ.

ഗുരവകായൂര്  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  ഡെത്തിതപ്പകാ  വത്തികസനവുമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെ  ചത്തില  കകാരരങ്ങള  ശതദയമകായത്തി  നടെതണലമനകൂടെത്തി  ഇസൗ

സനര്ഭതത്തില്  ഞകാന്   പേറയകയകാണര.  ആര്.ടെത്തി.ഒ.  ഓഫശസുകള

കകാരരക്ഷേമമകാക്കണര. അതത്തിലല ഇടെനത്തിലക്കകാലരയര കമശഷന് ഏജന്റുമകാലരയര

ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള കുതറ നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര. അതര കുറചകൂടെത്തി കടുത

രശതത്തിയത്തില് സസശകരത്തിക്കണലമന്നര പേറയകയകാണര. കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര ഇവത്തിടെലത

എര.എല്.എ.-മകാര്  എല്ലെകാവരരകൂടെത്തി  വയനകാട്ടെത്തില്  തപേകായത്തി.  ടൂര്  തപേകായതല്ലെ.

'വയനകാടെര  എര.പേത്തി.-ലയ  സസശകരത്തിക്കകാന്  വയനകാട്ടെത്തിതലയ്ക്കര'  നത്തിങ്ങള

എവത്തിലടെലയങ്കെത്തിലുര  തകട്ടെത്തിട്ടുതണ്ടകാ,  സസനര  അചന്  പേണത്തിലയല്ലെകാര  കഴത്തിഞ്ഞര
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വരതമ്പകാള 'അചകാ സസകാഗതര' എന്നര ഏലതങ്കെത്തിലുര മക്കള പേറയതമകാ? ഇവത്തിലടെ

വയനകാടെര  എര.പേത്തി.-ലയ  സസശകരത്തിക്കകാന്  വയനകാട്ടെത്തിതലയ്ക്കര  തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ

എര.എല്.എ.-മകാര്.  ഇതത്തിലുര  വലത്തിയ  വത്തിതരകാധകാഭകാസലമനകാണര.  നകാലര

ലക്ഷേതത്തില്  ചത്തിലസകാനര  തവകാട്ടെത്തിനര  നകാട്ടെത്തിലല  ആളുകള  ജയത്തിപ്പത്തിച്ച  ഒരകാളതല്ലെ.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില് അവത്തിടെലത ജനങ്ങതളകാടെര കകാണത്തിച്ച നശതത്തി നത്തിതഷധതത്തിലന്റ

ഒര  ഭകാഗമകായത്തി,  തകകാണഗ്രസത്തിലല  ശശ.  ഷകാഫത്തി  പേറമ്പത്തില്  ഉളലപ്പലടെയള്ള

ആളുകള  കറുത  കുപ്പകായവുമത്തിട്ടെര  സസശകരത്തിക്കകാന്,  പ്രതത്തിതഷധതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  തപേകാതകണ്ടതര  വയനകാട്ടെത്തിതലയ്ക്കതല്ലെ;  തകകാണഗ്രസര   ഇതപ്പകാള

ഏതകാണ്ടര  ആ  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കര  എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാലണന്ന  കകാരരമകാണര

എനത്തിക്കര  അതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  പേറയകാനുള്ളതര.  അതുതപേകാലല  ഇവത്തിലടെ

തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ  ആളുകള...  ഇതപ്പകാള  സസപ്ന  മറര  കഥകലളകാലക്ക

പേറയനണ്ടര. ഇസൗ ഗവണലമന്റത്തിലന രകാഷശയമകായത്തി തനരത്തിടെകാന് തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ

കയ്യേത്തില്,  യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ  കയ്യേത്തില്  ആയധങ്ങളത്തില്ലെകാലതയകായത്തിരത്തിക്കുന.

അതുലകകാണ്ടര  ഇതപ്പകാള  അവര്  സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുലള്ളകാര  മകാര്ഗര  ഇവത്തിലടെ

രകാമകായണതത്തിലല  'മനര'  എന്ന  കഥകാപേകാത്രലതതപ്പകാലല,  മനര

ലലകതകകത്തിലയ  ഉപേതയകാഗലപ്പടുതത്തി  ശശരകാമലന്റ  ഭരണര  കളഞ്ഞതുതപേകാലല
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ശശ.  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ  ഭരണര  നഷലപ്പടുതകാന്   ചത്തില  അഭത്തിനവ

മനരമകാലര ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്ന സമശപേനമകാണര തകകാണഗ്രസര സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതര.

എന്നകാല്  ശശരകാമചന്ദ്രനല്ലെ  ശശ.  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജലനനള്ള കകാരരലമങ്കെത്തിലുര

പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ഒകാര്ക്കുന്നതര  നന്നകായത്തിരത്തിക്കുലമന്നകാണര  എനത്തിക്കര  ഇസൗ

സനര്ഭതത്തില് പേറയകാനുള്ളതര.  ഇസൗ ഗവണലമന്റര  വളലര ഇചകാശക്തത്തിതയകാലടെ

ചര്ച്ചയ്ക്കര സന്നദമകായത്തി അടെത്തിയനരപ്രതമയര ചര്ച്ച ലചയ. അടെത്തിയനരപ്രതമയര

ചര്ച്ച  കഴത്തിഞ്ഞതപ്പകാള  പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവര  പേറഞ്ഞതര  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.-ക്കര

വത്തിടുലമന്നകാണര. എനമുതലകാണര പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവത്തിനര സത്തി.ബത്തി.ലഎ. തപ്രമര?

ശശ.  പേത്തി.  ചത്തിദരബരലത  മതത്തില്ചകാടെത്തി  പേത്തിടെത്തിച്ചതകാണര  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.,

ചത്തിദരബരതത്തിലന്റ  മകന്  ശശ.  കകാര്തത്തി  ചത്തിദരബരലത  പേത്തിടെത്തിച്ചതര

സത്തി.ബത്തി.ലഎ.; സത്തി.ബത്തി.ലഎ. അല്ലെ അതത്തിലന്റ വലരപ്പനകായ എന്.ലഎ.എ.-തയകാ

ആലരതവണലമങ്കെത്തിലുര  ലകകാണവതന്നകാ  എനപേറഞ്ഞര  തകരളതത്തിലന്റ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  തകന്ദ്രതത്തിനര,  പ്രധകാനമനത്തിക്കര  കലതഴുതത്തി.

അതനസഷണര നടെതത്തിയത്തിട്ടെര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയലടെ തരകാമകൂപേതത്തിലന

പേത്തിടെത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകാതവര്, ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയലടെ മകലള, ഭകാരരലയ,

കുടുരബകാരഗങ്ങലള  പുലഭരര  പേറയകാനുര  പേത്രസതമളനര  നടെതകാനുമുള്ള



102

ശമമകാണര  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ഞകാന്  കൂടുതല്  കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര

തപേകാകുന്നത്തില്ലെ. ഇസൗ ധനകകാരര തസറരലമന്റത്തിലന ഞകാന് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശമതത്തി  ഉമ  തതകാമസര:  സര്,  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണര.  അപ്രതശക്ഷേത്തിതമകാലയകാര  നത്തിതയകാഗമകാണര  ഒട്ടെനവധത്തി

മഹകാരഥന്മേകാര്  ഭരണലലനപുണരരലകകാണ്ടര  വത്തിസയലപ്പടുതത്തിയ

ജനകാധത്തിപേതരതത്തിലന്റ  ശശതകകാവത്തിലത്തില്  ഒരരഗമകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കകാന്  ലഭത്തിച്ച

ഇസൗ  അവസരലമന്നര  ഞകാന്  കരതുന.  ഇസൗ  അവസരര  നല്കത്തിയ  എലന്റ

തൃക്കകാക്കര  ജനതയ്ക്കുര  ഇതത്തിനകായത്തി  പ്രവര്തത്തിച്ച  എലന്റ  എല്ലെകാ

പ്രത്തിയലപ്പട്ടെവര്ക്കുര നനത്തി പേറഞ്ഞുലകകാണ്ടര തുടെങ്ങലട്ടെ. 

ജനങ്ങളക്കര  ലമച്ചലപ്പട്ടെ  ലപേകാതുഗതകാഗത  സരവത്തിധകാനര  ഒരതക്കണ്ടതര

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ബകാദരതയകാണര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ  ഒര

ലകാഭമുണ്ടകാക്കുന്ന  സകാപേനലമന്നതത്തിതനക്കകാള  ഇലതകാര  അതരകാവശര

സര്വശസകായത്തിക്കണ്ടര  അതര  നത്തിലനത്തിര്ത്തുകലയന്നതകായത്തിരത്തിക്കണര  ഒര

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കര്തവരര.  എന്നകാല്  ഇസൗ  തസവനതമഖലലയ

നത്തിരതകാഹലപ്പടുത്തുന്നതുര  ലപേകാതുഗതകാഗതചമതലയത്തില്നത്തിനര

ഒഴത്തിവകാക്കകാനുമുള്ള  ശമമകാണര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകുന്നതര
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എന്നതര  തഖദകരമകാണര.  സരസകാനലത  ലപേകാതുഗതകാഗതര

നത്തിലനത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനുര ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുര ഒര ഗതകാഗതനയര രൂപേശകരത്തിച്ചര

നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  സര്ക്കകാര്  തയ്യേകാറകാകണര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.

ജശവനക്കകാര്ക്കര  ശമ്പളര  ഒര  മരശചത്തികയകാണര.  അതര  എന്നര,  എതപ്പകാള,

ആര്ലക്കല്ലെകാര  കത്തിട്ടുലമന്നതര  പ്രവചത്തിക്കകാന്തപേകാലുര  സകാദരമല്ലെകാത

സത്തിതത്തിയകാണള്ളതര.  തജകാലത്തി ലചയ്തകാല് അതത്തിനര  തവതനര ലഭത്തിക്കണലമന്നതര

ഏലതകാര പേസൗരലന്റയര അവകകാശമകാണര. ഇസൗ തവതനതത്തിനകായത്തി സതരകാഗ്രഹര

നടെതതണ്ടത്തിവരന്നതുര  തകകാടെതത്തിലയ  സമശപേത്തിതക്കണ്ടത്തിവരന്നതുര

വത്തിതരകാധകാഭകാസമകാണര.  ദശര്ഘദൂര  യകാത്രയ്ക്കര  സഹകായകരലമന്ന  തപേരത്തില്

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  തുടെങ്ങത്തിയ  സരവത്തിധകാനമകാണര  ലക-സസത്തിഫര.

ലക-സസത്തിഫത്തിലന്റ  രൂപേശകരണര  സരബന്ധത്തിച്ചര  സര്ക്കകാര്  പുറലപ്പടുവത്തിച്ച

ഉതരവുതലന്ന  സസകകാരരവല്ക്കരണതത്തിനര  മുന്തൂക്കര  നല്കുന്നതകാണര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെ  സര്വശസുകള  ജനങ്ങളക്കര  ഉപേകകാരപ്രദമകായ

രശതത്തിയത്തില് പുനദുഃക്രമശകരത്തിക്കുകയകാലണങ്കെത്തില് കൂടുതല് വരമകാനര ലഭത്തിക്കുകയര

സകാധകാരണക്കകാര്ക്കര  പ്രതയകാജനകരമകാകുകയര  ലചയ്യുര.  തൃക്കകാക്കര

മണ്ഡലതത്തിലല  ചത്തില  പ്രശ്നങ്ങള  ഞകാന്  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെകാര.
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ഇന്തഫകാപേകാര്ക്കത്തില്നത്തിനര  രകാത്രത്തി  9.00  മണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞകാല്

എറണകാകുളതതയ്ക്കര  സര്വശസത്തില്ലെ.  ലലനറര  ഷത്തിഫര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിറങ്ങുന്ന

ജശവനക്കകാര്ക്കര  ഇതര  വളലര  ബുദത്തിമുട്ടെര  ഉണ്ടകാക്കുനണ്ടര.  ആയതത്തിനകാല്

ഇന്തഫകാ  പേകാര്ക്കത്തില്നത്തിനര  എറണകാകുളതതയ്ക്കര  9.00  മണത്തിക്കര  തശഷവുര

ഇടെതവളകളത്തിലകായത്തി സര്വശസര നടെതതണ്ടതകാണര. അതുതപേകാലല തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ-

എരൂര്   -അറക്കക്കടെവര  വഴത്തി  ലവണ്ണെലയ്ക്കുര  പേകാലകാരത്തിവട്ടെര  ലലബപേകാസര  വഴത്തി

ഇടെപ്പള്ളത്തി-വരകാപഴ  റൂട്ടുകളത്തില്  സര്ക്കുലര്  സര്വശസര  ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര

നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കണര.  തുതത്തിയൂര്  തമഖലയത്തില്  6  ബസര

നത്തിലവത്തിലുണ്ടകായത്തിരന്നതര  ഇതപ്പകാള  2  ബസര  മകാത്രമകാണള്ളതര.

സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങളക്കര  ഇതര  വളലര  ബുദത്തിമുട്ടുണ്ടകാക്കുനണ്ടര.

ആയതത്തിനകാല് ഇസൗ തമഖലയത്തില് കൂടുതല് സര്വശസുകള ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര

നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കണര.  ലകകാച്ചത്തി  ലമതടകായലടെ  രണ്ടകാരഘട്ടെര  പേകാലകാരത്തിവട്ടെര

മുതല്  ഇന്തഫകാപേകാര്ക്കുവലരയള്ള  പ്രവൃതത്തികള  അടെത്തിയനരമകായത്തി

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി സസശകരത്തിക്കണര. ഇതര പൂര്തശകരത്തിക്കുതമ്പകാള

ഒര പ്രതദശലത ഗതകാഗത പ്രശ്നങ്ങളലക്കകാര പേരത്തിഹകാരമകാകുര. ലകകാച്ചത്തി വകാട്ടെര്

ലമതടകായലടെ  പേണത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി  അടെത്തിയനരമകായത്തി
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പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കുന്നതത്തിനര  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കണര.  മതരബന്ധന

തമഖലലയ  സരബന്ധത്തിച്ചര  വളലരയധത്തികര  യകാതനകള  അനുഭവത്തിക്കുന്ന

വത്തിഭകാഗമകാണര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള.  പ്രകൃതത്തിതക്ഷേകാഭവുര

കടെലകാക്രമണവുരമൂലര  വശടുര  സലവുര  മതരബന്ധന  ഉപേകരണങ്ങളുര

നഷലപ്പട്ടെവര്ക്കര  ആവശരമകായ  സഹകായര  യഥകാസമയര  ലഭരമകാക്കുന്നത്തില്ലെ.

'കൂനത്തിതന്മേല്  കുര'  എന്നതുതപേകാലല  ലലദനരദത്തിനര  ഉയരന്ന  മലണ്ണെണ്ണെ  വത്തില

വര്ദനവത്തില്  സര്ക്കകാര്  സബ്സത്തിഡെത്തി  നല്കകാന്  തയ്യേകാറകാകണര.

തൃക്കകാക്കരയലടെ  സസൗഭകാഗരമകാണര  ഉപേലതരലഞ്ഞടുലപ്പന്നര  ചത്തിലലരങ്കെത്തിലുര

കുതത്തിതനകാവത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തിലുര എലന്റ ജശവത്തിതതത്തിലല കറുത അദരകായമകാണര

ഇസൗ  ഉപേലതരലഞ്ഞടുപര  വത്തിജയവുലമല്ലെകാര.  എങ്കെത്തിലുര,  പേത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസര

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ച  ജനപേക്ഷേ  രകാഷശയര  പേത്തിന്തുടെര്ന്നര  പ്രവര്തത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  പേത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസര  തുടെങ്ങത്തിവച്ചതുര

പേകാതത്തിവഴത്തിയത്തിലകാക്കത്തിയതുമകായ  ഒട്ടെനവധത്തി  ജനഹത്തിതപേരമകായ  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തശകരത്തിക്കുകയര  തൃക്കകാക്കരയത്തിലല  സമഗ്ര

വത്തികസനതത്തിനര  രകാഷശയതമകാ  മതസകാമുദകായത്തിക  വര്ഗവര്ണ്ണെ  വരതരകാസതമകാ

കൂടെകാലത  നൂറുശതമകാനര  ആത്മകാര്ത്ഥതതയകാലടെ  പ്രവര്തനനത്തിരതയകാകുക
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എന്നതകാണര എലന്റ ലക്ഷേരര.  തൃക്കകാക്കരയലടെ സമഗ്രവത്തികസനലമന്ന പേത്തി.  ടെത്തി.

തതകാമസത്തിലന്റയര  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  പേത്തിന്തുടെര്ച്ചക്കകാരത്തിലയന്ന  നത്തിലയത്തില്

എലന്റയര  ലക്ഷേരപൂര്തശകരണതത്തിനര  തകരള  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  എല്ലെകാ

പേത്തിന്തുണയര  ഉറപ്പകാക്കകാന്  കഴത്തിയലമന്നര  ഞകാന്  വത്തിശസസത്തിക്കുന.  കകാരണര,

ഉപേലതരലഞ്ഞടുപ്പര  സമയതര  എണ്ണെയത്തിട്ടെ  യനരതപേകാലല  തകരളതത്തിലന്റ

മുഖരമനത്തിയര  20  മനത്തിമകാരര മറര  ഭരണ സരവത്തിധകാനങ്ങളുര അരയര തലയര

മുറുക്കത്തി  തൃക്കകാക്കരയത്തിലല  ജനങ്ങള  അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള

ഒലന്നകാന്നകായത്തി  മനസത്തിലകാക്കുകയര  പേഠത്തിക്കുകയര  ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടര.  തകരളതത്തിലല

ലലഹലടെകര  മണ്ഡലങ്ങളത്തിലലകാന്നകായ  തൃക്കകാക്കരയത്തിലല  ഗതകാഗതക്കുരക്കര,

ശുദജലക്ഷേകാമര, ലടെക്കത്തികള ഉളലപ്പലടെയള്ള യവകാക്കള തനരത്തിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള,

ചമ്പക്കര  മകാര്ക്കറ്റുതപേകാലല  മതരവത്തിപേണന  രരഗലത  പ്രശ്നങ്ങള,  മകാലത്തിനര

നത്തിര്മകാര്ജ്ജനര, ആതരകാഗരരരഗലത ലവല്ലുവത്തിളത്തികള, വത്തിദരകാഭരകാസര, ടൂറത്തിസര,

പുനരധത്തിവകാസര,  ലവള്ളലക്കട്ടെര തുടെങ്ങത്തിയ അതകാതര മണ്ഡലങ്ങളത്തിലല നത്തിരവധത്തി

പ്രശ്നങ്ങള  ബന്ധലപ്പട്ടെ  വകുപമനത്തിമകാര്  ഉപേലതരലഞ്ഞടുപ്പര  സമയതര

ജനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നര  തനരത്തിട്ടെര  മനസത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  തകവലര  ലതരലഞ്ഞടുപ്പര

വത്തിജയര  ലക്ഷേരമത്തിട്ടെത്തിട്ടുള്ള  ഗത്തിമത്തിക്കര   മകാത്രമല്ലെ  ഇസൗ  വകാഗകാനങ്ങലളന്നര
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തുടെര്നള്ള  കകാലയളവത്തില്  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  സര്ക്കകാരത്തിനര   ജനങ്ങലള

തബകാധരലപ്പടുതകാനുള്ള അവസരര കൂടെത്തിയകാണത്തിലതന്നര ഞകാന് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിതയയര  മനത്തിമകാലരയര  ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര.   തൃക്കകാക്കരയത്തിലല

മത്തിനന്ന  ഭൂരത്തിപേക്ഷേര  കണക്കത്തിലല  കസര്ത്തുകള  നത്തിരതത്തി  ഇലതകാര

വത്തിജയതമയലല്ലെന്നര  സമര്ത്ഥത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞ  സഭകാ  ദത്തിനങ്ങളത്തില്

ഭരണപേക്ഷേതത്തിലല  ചത്തില  ആളുകളുലടെ  ഇടെലപേടെലത്തിലൂലടെ  കകാണകാന്  സകാധത്തിച.

ഞകാന് ഒന പേറയതട്ടെ,  ഒര മതഭകാനന്മേകാരലടെയര  തവകാട്ടെല്ലെ,  ഒര അരകാഷശയ

വകാദത്തികളുലടെയര തവകാട്ടെല്ലെ, മറത്തിച്ചര തലന്റ തട്ടെകതത്തിലല ജനങ്ങലള ജശവനുതുലരര

തസ്നേഹത്തിച്ച ഉറക്കതത്തില്തപേകാലുര  അവരലടെ  പ്രശ്നങ്ങലള ജകാഗ്രതതയകാലടെ  കണ്ട

തൃക്കകാക്കര ജനതയലടെ മനസത്തിലന്റ അകതളങ്ങളത്തില് ഇടെരതനടെത്തിയ ഞങ്ങളുലടെ

പ്രസകാനതത്തിലന്റ പേത്തി. ടെത്തി. തതകാമസര എന്ന ഉതരവകാദത്തിതസലപ്പട്ടെ ജനനകായകലന്റ

പ്രവൃതത്തികളുലടെ  ഫലമകാണര  പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിലന്റ  വത്തിജയര.  ഇതര

സഹതകാപേതത്തിതന്റതല്ലെ,  മറത്തിച്ചര സത്പ്രവര്തനതത്തിനര ജനങ്ങളുലടെ സമകാനര

തലന്നയകാണര. 2022 ലമയര 31-നര ഉപേലതരലഞ്ഞടുപ്പര ദത്തിവസര 35 ലക്ഷേര രൂപേ

മുടെക്കത്തി ആതറഴര ഇരഗശഷര/മലയകാളര പേത്രങ്ങളത്തിലകായത്തി വന്ന പേരസരമുണ്ടര (പേത്രര

ഉയര്തത്തിക്കകാട്ടെത്തി).  അതത്തില്  'ഉറപ്പകാകുന്ന  വത്തികസനര'  (Committed  to
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Development)  സരബന്ധത്തിച്ച  കകാരരങ്ങള പേറയനണ്ടര.  അതര  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

ഓര്മയ്ക്കകായത്തി ലകകാണവന്നത്തിട്ടുണ്ടര. ഇലതല്ലെകാര  എനത്തിക്കര നടെതത്തിതന്നകാല് മകാത്രര

മതത്തിയകാകുര.  ലപേകാതുഗതകാഗത  സരവത്തിധകാനലതതപ്പകാലുര  തകര്ത്തുലകകാണ്ടര

ജനതദകാഹപേരവുര  പേരത്തിസത്തിതത്തിലയ  തകര്ക്കുന്നതുര  സരസകാനലത

പ്രതത്തിസന്ധത്തിയത്തിതലയ്ക്കര  തള്ളത്തിവത്തിടുന്നതുമകായ സത്തില്വര് ലലലന് പേദതത്തിയമകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന്ന ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ വത്തികലമകായ നയങ്ങതളകാടെര വത്തിതയകാജത്തിപ്പര

തരഖലപ്പടുതത്തിലകകാണ്ടര  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  ഞകാന്  ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി

ശക്തമകായത്തി എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി  കകാനതത്തില്  ജമശല:  സര്,  സഭയത്തില്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  ഞകാന്  സര്വകാത്മനകാ  പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണര.

മതരബന്ധനതത്തിനകായത്തി വശട്ടെത്തില്നത്തിനര ഇറങ്ങത്തി തപേകാകുന്ന തങ്ങളുലടെ ഉറവര്

ആരകായത്തിരന്നകാലുര  നത്തിശ്ചത്തിത  ദത്തിവസര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര  തത്തിരത്തിച്ചര

എതകാലതയകാകുതമ്പകാള  ലക്ഷേദസശപേത്തിലല  സശകള  കണ്ണെശരലകളുമകായത്തി

കടെതലകാരതര  ലചന്നര  കടെലമലയതനകാക്കത്തി  പേകാടുന്ന  ഒര  പേകാട്ടുണ്ടര.

'കകാറ്റുവത്തിളത്തിപ്പകാട്ടെര'  എന്നകാണര  അതത്തിലന  പേറയകാറുള്ളതര.  കടെലത്തിലന്റ

അഗകാധതയത്തില്  എവത്തിലടെതയകാ  അകലപ്പട്ടുതപേകായ  പേകായര കപ്പലത്തിലന
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കരയ്ക്കടുപ്പത്തിക്കുലമന്നര  വത്തിലപേത്തിചലകകാണള്ള  സശകളുലടെ  പേകാട്ടുര  കരച്ചത്തിലുര

തകട്ടുലകകാണ്ടര  കടെലമ  കകാറത്തിലനവത്തിട്ടെര  പേകായര കപ്പലത്തിലന  കരയത്തിതലയ്ക്കുര

അടുപ്പത്തിക്കുലമനളളതര  പേകാവലപ്പട്ടെവരലടെ  ഒര  വത്തിശസകാസമകാണര.  വത്തിശസകാസര

ശരത്തിയകായകാലുര  ലതറകായകാലുര  കകാറത്തിലന്റ  ഗതത്തിയനുസരത്തിച്ചര  ചലത്തിക്കുന്ന

പേകായര കപ്പല്  കരയ്ക്കടുക്കുനലവന്നതര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണര.  ഇതര

ഇവത്തിലടെയള്ളതല്ലെ,  ലക്ഷേദസശപേത്തിലന്റ  ഒര  കഥയകാണര.  തകരളതത്തില്

ഇതുതപേകാലലയകാതണകാ;  തകരളതത്തിലല തശരതദശവകാസത്തികള ദുരത്തിതക്കയതത്തില്

മുങ്ങത്തിതകാഴുന്ന  ഏതര  അവസരമകാലണങ്കെത്തിലുര  അവത്തിലടെലയല്ലെകാര  ഇടെതുപേക്ഷേ

സര്ക്കകാരര ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തിയര  കകാറ്റുവത്തിളത്തിപ്പകാട്ടുമത്തില്ലെകാലത അവലര

ആശസകാസതത്തിലന്റ  ലതളത്തിനശരമകായത്തി  സകാനസന  സര്ശനര  പേകരന്ന

സത്തിതത്തിയകാണര  കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണതത്തിലുര  ഇസൗ  ഭരണതത്തിലുര  കണ്ടത്തിട്ടുള്ളതര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ശശ.  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  അവത്തിലടെ  എല്ലെകാ

ഭകാഗങ്ങളത്തിലുര  എതത്തിലക്കകാണ്ടകാണര  അവര്ക്കര   ആശസകാസതമകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതര.

ഓഖത്തി ദുരനതത്തിലന്റയര പ്രളയതത്തിലന്റയര പേശ്ചകാതലതത്തില് ദുരത്തിത ബകാധത്തിത

ഭൂമത്തിയത്തില്  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  തനതൃതസതത്തില്  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനര

ഇടെതുപേക്ഷേ  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരകാലണന്നര   ഓര്മത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  അനുഭവമകാണര
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നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമുള്ളതര.  ഇസൗ  അനുഭവങ്ങളുലടെ  ഉല്പന്നമകാണര

കടെതലകാരവകാസത്തികളുലടെകൂടെത്തി  പേത്തിന്തുണതയകാലടെ  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  സര്ക്കകാരത്തിനര

തുടെര്ഭരണര  ലഭത്തിച്ചലതനള്ളതര  നകാര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകയകാണര.

കടെലകാക്രമണതത്തില്  ഭൂമത്തിയര  വശടുര  നഷലപ്പട്ടെവര്ക്കര  10  ലക്ഷേര  രൂപേ

ധനസഹകായമകായത്തി  അനുവദത്തിച്ചതുര   192  തപേര്ക്കര  മുട്ടെതറയത്തില്  ഫകാറര

നത്തിര്മത്തിചനല്കത്തിയതുര  ഇസൗ  സര്ക്കകാരകാണര.

പുനരധത്തിവസത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണതര.   പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ഒനര

ലചയ്തത്തിട്ടെത്തിലല്ലെന്നര  പേറയതമ്പകാഴുര  ഇസൗ  പേകാവലപ്പട്ടെ  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള  ഇനര

കഷപ്പകാടെകാലണന്നര  പേറയതമ്പകാഴുര  ആറര  വര്ഷതത്തിനുമുമ്പുള്ള  ഒര  സത്തിതത്തി

പേരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ്ടതകാണര.  ഓഖത്തി  ദുരനതത്തില്   മരണലപ്പട്ടെവര്ക്കുര

കകാണകാതകായവര്ക്കുര  സമകാനതകളത്തില്ലെകാലത  പുനരധത്തിവകാസതത്തിനകാണര  20

ലക്ഷേര  രൂപേ  കുടുരബകാരഗങ്ങളക്കര  ധനസഹകായമകായത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതര.

'പുനര്തഗഹര'  പേദതത്തിയത്തില്  രജത്തിതസ്ട്രേഷന്  ഒഴത്തിവകാക്കത്തി  ലകകാടുതതര  60,000

രൂപേ  അധത്തികര  ലകകാടുക്കുന്നതത്തിലന്റ  ഫലമകായകാണര  ഗുണതഭകാക്തകാക്കളക്കര

ഇ തപ്പകാള  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതര. അലതകാര ആശസകാസമകാണര. കുടെത്തിലുകളത്തിലല വകാസവുര

തതകാരകാത കണ്ണെശരര കടെതലകാര തമഖലയത്തിലല തതകാരകാത കണ്ണെശരര കടെതലകാര
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തമഖലയത്തിലുള്ള  ജശവത്തിതസകാഹചരരവുലമല്ലെകാര  വത്തിധത്തിയകാലണന്നര  കരതത്തി

സമകാധകാനത്തിക്കുന്ന നത്തിലയകാണള്ളതര.   ഇവര്ക്കര ആശസകാസര പേകര്നലകകാണ്ടര

എല്ലെകാ  രശതത്തിയത്തിലുര  അവതരകാലടെകാപ്പര  നത്തില് ക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയകാണള്ളതര.

തശരതദശലത  തവലത്തിതയറ  തരഖയത്തില്നത്തിന്നര  50  മശറര്  പേരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തില്

തകാമസത്തിക്കുന്നവര് ആശങ്കെയലടെ മുനകളത്തിലകാണര കഴത്തിയന്നതര.  ഏതര സമയത്തുര

തങ്ങള ഇരത്തിക്കുന്ന കുടെത്തിലുര  സമ്പകാദരവുര കടെലലടുക്കുലമനള്ള ഭശതത്തിയത്തിലകാണര

അവര്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതര.  ദുഷ്കരമകായത്തിട്ടുള്ള  ഇസൗ  സലത്തുനത്തിനര  മകാറത്തി

തകാമസത്തിക്കണലമന്നര  ആഗ്രഹമുലണ്ടങ്കെത്തില്തപ്പകാലുര  കഴത്തിയകാതത്തിരന്ന  ഒര

കകാലമുണ്ടകായത്തിരന.  ആ  പേകാവങ്ങള  എവത്തിലടെ  തപേകാകകാനകാലണനള്ള  ഒര

ചത്തിനയത്തില്,  മലറകാര  ഭൂമത്തിയത്തില്ലെകാതവര്,  പുതുതകായത്തി  ഭൂമത്തി  വകാങ്ങകാനുര  വശടെര

വയ്ക്കകാനുര  കഴത്തിവത്തില്ലെകാതവര്,  അവസരര  ലഭത്തിച്ചകാല്  മകാറത്തി  തകാമസത്തിക്കകാന്

സന്നദത അറത്തിയത്തിചലകകാണ്ടര കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നവര് ഒനരണ്ടര തപേരല്ലെ. 18685

തപേരകാണര ഇതപ്പകാള അതപേക്ഷേ നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതര. അവരത്തില് 3187 തപേര്ക്കര ഭൂമത്തി

കലണ്ടത്തുകയര  1265  വരക്തത്തിഗത ഭവനങ്ങളുലടെ നത്തിര്മകാണര പൂര്തശകരത്തിച്ചര

ലലകമകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  ലകകാല്ലെര  ജത്തില്ലെയത്തില്  കന.എസര.എസര.  തകകാളനത്തിയത്തില്  114

ഭവനങ്ങളുലടെ  നത്തിര്മകാണമകാണര  അനത്തിമഘട്ടെതത്തിലകായത്തിട്ടുള്ളതര.  ഞങ്ങളുലടെ
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ജത്തില്ലെയത്തില്  അഞര  ഭവന  സമുച്ചയതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ഭരണകാനുമതത്തി  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.

ഇതത്തിലന്റ  നടെപേടെത്തികള പൂര്തശകരത്തിച്ചര  വളലര  തവഗതത്തില്  ബകാക്കത്തിയള്ളതര

തുടെങ്ങണലമന്നര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര.  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

ഭവനങ്ങള  പൂര്തത്തിയകാക്കുന്നതതകാതടെകാപ്പരതലന്ന  അവരലടെ  സസപ്നങ്ങളകാണര

മഴവത്തില്ലുതപേകാലല വര്ണ്ണെകാഭമകായത്തി വത്തിടെര്നനത്തില്ക്കുന്നതര. അവരലടെ കണ്ണുകളത്തില്

ലതളത്തിയന്ന  സതനകാഷമകാണര  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  അഭത്തിമകാനവുര  തനട്ടെവുര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  വനത്തിതകാ  ശകാക്തശകരണ  പേദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി

2021-22  വര്ഷര  150  സൂക്ഷ്മലതകാഴത്തില്  സരരരഭങ്ങളുര  400  തജകായത്തിന്റര

ലയബത്തിലത്തിറത്തി  ഗ്രൂപകളുമകാണര   ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതര.  ഓണലലലന്  മകാര്ക്കറത്തിരഗര

മുതല്  ലചറുകത്തിടെ  സരരരഭങ്ങള  വലരയള്ള  വത്തിവത്തിധങ്ങളകായ  പേദതത്തികള

ഏലറടുത്തുലകകാണ്ടര  'സകാഫര  'പേദതത്തി  വനത്തിതകാ  മുതന്നറതത്തിലന്റ  മകാതൃകയകായത്തി

കഴത്തിഞ്ഞു.  മകാതകാപേത്തിതകാക്കള  മരണലപ്പട്ടുതപേകായ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ

മക്കലള  ദലതടുക്കുന്ന  പേദതത്തി  പ്രകകാരര  12  കുട്ടെത്തികലളയകാണര  ദലതടുതര

പേഠനര ഉറപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുളളതര.  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി തമഖലയത്തിലുര സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ലജന്ഡെര് പേരത്തിഗണനയകാണര ഇതത്തിലൂലടെ വന്നത്തിട്ടുളളതര. അതത്തിനര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിലയയര ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലനയര പ്രതതരകര അഭത്തിനനത്തിക്കകാന് ഇസൗ സമയര
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ഉപേതയകാഗത്തിക്കുകയകാണര.  ഗതകാഗത  രരഗതര  വലത്തിയ  മുതന്നറമകാണര  ഇസൗ

സമയത്തുണ്ടകായത്തിട്ടുളളതര.  പുതുമയകാര്ന്ന  വരതരസ്തമകായ  സരവത്തിധകാനങ്ങള

ഒരക്കത്തിലക്കകാണ്ടകാണര  ഗതകാഗത  വകുപ്പര  മുതന്നകാട്ടുതപേകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിലല  സസത്തിഫര സര്വശസര ഇതത്തിനര ഒര ഉദകാഹരണര

മകാത്രമകാണര.   മതരവത്തില്പനയത്തില്  ഏര്ലപ്പടുന്ന  വനത്തിതകളക്കര

സസൗജനരയകാത്രലയകാരക്കുന്നതത്തിനര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യമകായത്തി  തചര്ന്നര

'സമുദ' എന്ന പേദതത്തിയകാണര ഇസൗ ഗവണലമന്റര ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതര. തനട്ടെങ്ങളുലടെ

പേട്ടെത്തിക  ഒരപേകാടെര  നശണതപേകാകുകയകാണര.  ഒര  ദത്തിവസര  സമയര

ഉണ്ടകായകാല്തപ്പകാലുര അതര പേറഞ്ഞര തശര്ക്കകാന് സകാധത്തിക്കത്തിലല്ലെനളളതകാണര ഇസൗ

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ തനട്ടെങ്ങളുലടെ സൂചത്തിക.  തശരലലദര്ഘരര ഏറവുര കൂടുതലുളള ഒര

മണ്ഡലമകാണര  എലന്റ  മണ്ഡലമകായ  ലകകായത്തിലകാണ്ടത്തി.  എലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലന്റ

കകാപ്പകാടെര  പ്രതദശലത തറകാഡകലളല്ലെകാര തലന്ന കഴത്തിഞ്ഞ കടെലകാക്രമണതത്തില്

തകര്നതപേകായത്തിരത്തിക്കുന.  തറകാഡെത്തിലന്റ  തശകാചരകാവസ  പേരത്തിഹരത്തിക്കുവകാന്

സര്ക്കകാര്  നടെപേടെത്തികള ആരരഭത്തിക്കുകയര   പേഠനര  നടെതകാന് ഏജന്സത്തിലയ

ഏല്പ്പത്തിക്കുകയര  ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടര.  പുലത്തിമുട്ടെര  അടെക്കമുളള  കകാരരങ്ങള  എത്രയര

തവഗതത്തിലകാക്കുവകാന്  നടെപേടെത്തിയണ്ടകാകണലമന്നര  ഇസൗ  സകാഹചരരതത്തില്
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അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര.  സര്ക്കകാര്  തമഖലയത്തില്  ഇതരതത്തില്  എല്ലെകാ

തക്ഷേമവുര  ലഎശസരരവുര  ലഭരമകാക്കുന്ന  രശതത്തിയത്തിലുളള  പ്രവര്തനമകാണര

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ദശര്ഘ  വശക്ഷേണതതകാലടെ

തകരളതത്തിലന്റ  ഭകാവത്തി  കരപ്പത്തിടെത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ആത്മകാര്ത്ഥമകായത്തി

ശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര  ഈ  സര്ക്കകാര്.  എന്നകാല്  ഇവത്തിടെലത

പ്രതത്തിപേക്ഷേര  എങ്ങലനയകാണര  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതര?  'ക്ഷേശരമുതള്ളകാരകത്തിടെത്തിന്

ചവട്ടെത്തിലുര,  തചകാര തലന്ന ലകകാതുകത്തിനര കസൗതുകര'  എന്നര പേറഞ്ഞ ഒര വകാകരര

ഇതപ്പകാള  ഓര്മത്തിക്കുകയകാണര.  പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിലന്റ  ഇസൗ  തകകാലകാഹലങ്ങള

കകാണതമ്പകാള ഇസൗ ലചകാലര ല്ല്  നമുക്കര  ആവര്തത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കത്തില്ലെ.

36  തവണ  സസര്ണ്ണെര  കടെതത്തിലയന്നര  സസയര  ലവളത്തിലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുളള  ഒര

ലപേരരകളളത്തിയകായ, കളളക്കടെത്തുകകാരത്തിയകായ ഒര സശ പേറയന്നതര രകാവത്തിലലയര

ഉച്ചയ്ക്കുര  ലലവകുതന്നരവുര  ഓതരകാ  കകാരരങ്ങളകായത്തി

പേറഞ്ഞുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഇസൗ  എല്ലെകാ  ഛര്ദ്ദേത്തിയര  ലതകാണ്ടവത്തിഴുങ്ങകാലത

വത്തിഴുങ്ങത്തിലക്കകാണ്ടകാണര  ഇസൗ  സഭയത്തില്  വന്നര  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തില്  ഇവര്

ആതക്രകാശത്തിക്കുന്നതര.  ഇസൗ  തപേക്കൂതര  കകാണതമ്പകാള  സഹതകാപേമകാണര

തതകാനന്നതര.  എനര  പ്രതത്തിബദതയകാണര  ഇസൗ  പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിനര
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ജനങ്ങതളകാടുളളതര?  നമുക്കര  ഓര്മയത്തിതല്ലെ,  ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ തുടെക്കതത്തില്

പ്രതത്തിപേക്ഷേര  എനകായത്തിരന  പേറഞ്ഞത്തിട്ടുളളലതന്നര.  ഞങ്ങള  ഇനത്തിമുതല്

ഇത്രയര കകാലരമുളളതുതപേകാലലയല്ലെ, കഴത്തിഞ്ഞ അഞര വര്ഷര തപേകാലലയലല്ലെനര

ഞങ്ങള പുതത്തിയ തശരമകാനങ്ങള എടുത്തുവന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാലണനര  ഞങ്ങള

പ്രതശകകാത്മകമകായ  പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ആയത്തിരത്തിക്കുര  എന്നകാണര  ഇവര്

പേറഞ്ഞത്തിട്ടുളളതര.  മുമ്പത്തില്  ഇരന്നയകാലള  പേത്തിന്നത്തിതലയ്ക്കുയത്തിരതത്തിയകാല്

പ്രതശകകാത്മകമകാകുതമകാ  എനളളതകാണര  എനത്തിക്കര  തചകാദത്തിക്കകാനുളളതര.  പേഴയ

വശഞ്ഞുതലന്ന  പുതത്തിയ  കുപ്പത്തിയത്തിലകാക്കത്തിയതുലകകാണ്ടര  കകാരരലമകാനമത്തില്ലെതല്ലെകാ?

അനകാവശരമകായ  വത്തിവകാദങ്ങള  കുതത്തിലപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടര  അപേസര്പ്പക

കഥകലള  ലവല്ലുന്ന  രശതത്തിയത്തിതലയ്ക്കുളള  തത്തിരക്കഥകളുമകായത്തി  ഓതരകാ  ദത്തിവസവുര

വനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  രണ്ടര  വര്ഷര  ഇ.ഡെത്തി.-യര  എന്.ലഎ.എ.-യര

കസരസുര  അരത്തിചലപേറുക്കത്തി  അതനസഷത്തിച്ചതതല്ലെ  ഇസൗ  സസര്ണ്ണെക്കടെതത്തിലന്റ

കകാരരര. എന്നകാല് വശണര ഇതര ആവര്തത്തിക്കുകയകാണര. വത്തിഷയ ദകാരത്തിദരമകാണര

ഇവരലടെ പ്രശ്നര.  ഇസൗ ഏജന്സത്തികതളകാടെര ഒര പ്രകാവശരലമങ്കെത്തിലുര പ്രതത്തിപേക്ഷേര

തചകാദത്തിതച്ചകാ,  36  തവണ സസര്ണ്ണെര  കടെതത്തിയതര  ആരകാണര;  ലകകാടുത്തുവത്തിട്ടെതര

ആരകാണര;  ആര്ക്കുതവണ്ടത്തിയകാണര  സസര്ണ്ണെര  ലകകാണവന്നത്തിട്ടുളളലതന്നര
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തചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  തചകാദത്തിക്കത്തില്ലെ.  കകാരണര  ഇവര്ക്കര  സതരര  അറത്തിതയണ്ട.

എതപ്പകാഴുര  സര്ക്കകാരത്തിലന  പുകമറയ്ക്കുളളത്തില്  നത്തിര്തത്തി  നകാടെത്തിലന്റ

സസപ്നപേദതത്തികലള  തകര്ക്കണലമനളളതകാണര  ഇവരലടെ  ആഗ്രഹര.

അലല്ലെങ്കെത്തില്  തങ്ങളക്കര  ഒരത്തിക്കലുര  ഭരണതത്തിലലതകാനകാവത്തിലല്ലെന്ന  ഭയര

പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിലന്റ  സമനത്തില  ലതറത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  രകാജരര

കതത്തിലയരത്തിയകയകാണര,  ലലസനരതത്തില്തപ്പകാലുര  അഗത്തിവശരന്മകാര്  എന്ന

തപേരത്തില്  സരഘര പേരത്തിവകാരങ്ങലള  കുതത്തിനത്തിറയ്ക്കുന്ന  രകാജരമകായത്തിട്ടെര

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഇസൗ  തകകാര്പ്പതററര വല്ക്കരണതത്തിനര

ഉച്ചസകായത്തിയകാണത്തിതപ്പകാള.  നമ്മുലടെ  പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ഇതത്തിലനതത്തിരകായത്തി

എലനങ്കെത്തിലുര  പേറയനതണ്ടകാലയനളളതകാണര.  ഉദയര പൂര്

ലകകാലപേകാതകത്തികളക്കര  ആര്.എസര.എസര.-മകായത്തിട്ടുളള  ബന്ധര

മതതതരവകാദത്തികലള  ലഞട്ടെത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതകാണര.  ഇതത്തിലനക്കുറത്തിചര  ഒരക്ഷേരവുര

പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിനര  പേറയകാനത്തിലല്ലെനളളതകാണര.  ഇനരയത്തിലല  മുഖരപ്രതത്തിപേക്ഷേര

എന്നര  അവകകാശലപ്പടുന്ന  ഈ  തകകാണഗ്രസര  എനകാണര

കകാണത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര?  ഇലതകാനര ഇവര്ക്കര ഇവത്തിലടെ ചര്ച്ചലചതയ്യേണ്ട.

ഇവര്ക്കര  ചര്ച്ച  ലചതയ്യേണ്ടതര  ഇല്ലെകാത  നുണക്കഥകള  പേറഞ്ഞുലകകാണ്ടര
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തകരളതത്തില്  ഇന്നലത  സര്ക്കകാര്  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരപേകാടെര

വത്തികസനങ്ങലളയത്തില്ലെകാലതയകാക്കുക  എനളളതകാണര.  പ്രതത്തിപേക്ഷേര  ഇസൗ

ഗവണലമന്റത്തിലന അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുക എനളള ഒറ അജണ്ടയമകായത്തി തപേകാകുകയകാണര.

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ  തത്തിരക്കഥ  ആടെത്തിതത്തിമത്തിര്ക്കുകയകാണര  ഈ  പ്രതത്തിപേക്ഷേര.

എന്.ലഎ.എ.  രകാജരതദകാഹകുറര  ഉളലപ്പലടെ  ചകാര്തത്തി  ജയത്തിലത്തിലടെച്ച  പ്രതത്തി

പുറതത്തിറങ്ങത്തിയകാലുടെന് സരഘര പേരത്തിവകാര് നയത്തിക്കുന്ന സകാപേനതത്തില് ലചല്ലുര

ലചലവുര  ലകകാടുത്തുലകകാണ്ടകാണര  പ്രതത്തിഷത്തിച്ചതര.  അതര  എനത്തിനകാലണന്നര

അറത്തിയകാതവര്  ആരകാണര  തകരളതത്തിലുളളതര?  ഇന്നലത  ഇസൗ  തത്തിരക്കഥ

ഇവത്തിലടെലകകാണവന്നര  അലക്കുതമ്പകാള  തകരളതത്തിലല  അരത്തി  ഭക്ഷേണര

കഴത്തിക്കുന്ന  എല്ലെകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാര  ഇതര  എനത്തിനുതവണ്ടത്തിയളളതകാലണന്നര.

ബത്തിരത്തിയകാണത്തിലച്ചമ്പകാണര  അവസകാനര  വനലപേട്ടെത്തിട്ടുളളതര.  അതുലകകാണ്ടര  കുലറ

ദത്തിവസര  ഇവത്തിലടെനത്തിന്നര  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുളള  പ്രതത്തിതഷധര  തരഖലപ്പടുതത്തി.

ഒരത്തിക്കലുര അതര  തവവകാലതതപേകായ ബത്തിരത്തിയകാണത്തിയകായത്തി  മകാറത്തി.  ദര  ആയത്തിട്ടെത്തില്ലെ

എനളളതകാണര  അതത്തിലന്റ  കകാരരര.  സരഘര  പേരത്തിവകാര്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളള

കളളക്കടെതത്തിലന്റ  ഉളളുകളളത്തികള  പുറത്തുലകകാണവരകാതത്തിരത്തിക്കുവകാന്  തവണ്ടത്തി

തകന്ദ്ര  ഗവണലമന്റത്തിലനയര  അവരലടെ  വര്ഗശയ  അജണ്ടകലളയര
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നഖശത്തിഖകാനര  എതത്തിര്ക്കുന്ന  ഇടെതുപേക്ഷേലതയര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിലയയര ഇല്ലെകാലതയകാക്കുക എനളള ശമമകാണവര് നടെത്തുന്നതര. ഇസൗ

ക്രത്തിമത്തിനല്  സരഘലതയകാണര,  തകകാണഗ്രസര  അതത്തിലന്റ  നത്തിലനത്തില്പ്പത്തിനകായത്തി,

അവസകാന  അതകാണത്തിയകായത്തി  കൂട്ടുപേത്തിടെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  സസനര  പേകാര്ട്ടെത്തിയലടെ

തനതൃതസര  തദശശയ  അതനസഷണ  ഏജന്സത്തികളുലടെ  പേത്തിടെത്തിയത്തില്  അകലപ്പട്ടെര

ചക്രശസകാസര  വലത്തിക്കുന്നതത്തിനര  ഇവര്ക്കര  ഒനര  പേറയകാനത്തില്ലെ.  ശശ.  രകാഹുല്

ഗകാന്ധത്തിയര  അതുതപേകാലലയളള  തനതകാക്കന്മകാര്  എല്ലെകാരതലന്ന  ഇസൗ

അതനസഷണതത്തിനര  വത്തിതധയമകായത്തിരത്തിക്കുന.  ആ  ഭകാഗലതക്കുറത്തിച്ചര  ഇവര്ക്കര

ഒരക്ഷേരര  പേറയകാനത്തില്ലെ.  അതത്തിലനതത്തിരകായത്തി  പ്രതത്തികരത്തിക്കണലമങ്കെത്തില്  ഇവര്

ഇതപ്പകാള കുടുങ്ങത്തിനത്തില്ക്കുന്നതര എവത്തിലടെയകാലണനള്ളതകാണര. പ്രതത്തികരത്തിക്കകാന്

ഇവര്ക്കര  സകാധത്തിക്കകാതവത്തിധതത്തില്  തകകാണഗ്രസര,  സരഘര  പേരത്തിവകാര്

ബന്ധതത്തില് കുരങ്ങത്തികത്തിടെക്കുകയകാണര.  അനമകായ കമനണത്തിസര  വത്തിതരകാധവുര

ഏതുവത്തിതധനയര  അധത്തികകാരതത്തിലലത്തുകലയനളള  അതരകാഗ്രഹവുമകാണര

പ്രതത്തിപേക്ഷേ പേകാര്ട്ടെത്തികള ഇന്നര  നയത്തിക്കുന്നതര.  ഇസൗ കൂട്ടുലകട്ടെര  ഇങ്ങലനയകാണര

ഇവര്  ലകകാലണ്ടതത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതര.  രകാഷശയക്കകാരലടെ  മക്കലളതപ്പകാലല,

നമളലക്കല്ലെകാവര്ക്കുര  മക്കളുണ്ടര,  നമലളല്ലെകാവരര  തലന്ന  രകാഷശയ
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പ്രവര്തകരകാണര,  നമ്മുലടെ  കുടുരബലത  ഇസൗ  രശതത്തിയത്തിലുളള  ചര്ച്ചയത്തിതലയ്ക്കര

വലത്തിച്ചത്തിടുതമ്പകാള  നമള  ഒര  കകാരരര  ഓര്ക്കണര.  ഒര  പേലക്ഷേ  നമ്മുലടെ

മക്കലളല്ലെകാര  നമലളക്കകാളുര  കഴത്തിവുളളവരകായത്തിരത്തിക്കുര.  സസനമകായത്തി  തജകാലത്തിയര

കകാരരങ്ങലളല്ലെകാര  ലകകാണതപേകാകുന്നവരകായത്തിരത്തിക്കുര.  അവലരലയല്ലെകാര

വത്തിവകാദങ്ങളത്തില്  ഉളലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടര  അവരലടെ  ജശവത്തിതര  തലന്ന

മുരടെത്തിപ്പത്തിക്കുക  എനളള  രശതത്തിയത്തിതലയ്ക്കുതപേകാകുതമ്പകാള  അവനവലനപ്പറത്തികൂടെത്തി

ഒന്നര  ഓര്തക്കണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടര.  അനകാവശര  വത്തിവകാദതത്തിതലയ്ക്കര  ഇലതല്ലെകാര

വലത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുന്നതര  ഇവര്ക്കര  വത്തിഷയ  ദകാരത്തിദരര  ലകകാണ്ടകാലണന്നകാണര

പേറയവകാനുളളതര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ  അപേകായലപ്പടുത്തുവകാന്

ഗുണ്ടകലള  അയച്ചത്തിതല്ലെ;  സകാധകാരണ  തറകാഡെത്തില്ക്കൂടെത്തി  തപേകാകുതമ്പകാള

ആര്ലക്കങ്കെത്തിലുര ലചലവുലകകാടുത്തുലകകാണ്ടര ഒര കരത്തിലങ്കെകാടെത്തി കകാണത്തിക്കുന്ന രശതത്തി

കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര ആവര്തത്തിച.  എവത്തിലടെയര കച്ചര  പേത്തിടെത്തിക്കകാലതതപേകായത്തിട്ടുളള

ഒര സത്തിതത്തിയകാണര.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: സമയര കഴത്തിഞ്ഞു.

ശശമതത്തി  കകാനതത്തില്  ജമശല:  സര്,  ഒര  മത്തിനത്തിട്ടുകൂടെത്തി,  പേണര

ഇതുതപേകാലുളള  കകാരരങ്ങള  ലചയ്തതകാണര.  നമുക്കതര  അനുഭവമുണ്ടര.
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ഗുണ്ടകാതലവന്മകാലര  ലടയത്തിനത്തില്  വത്തിട്ടുലകകാണ്ടര  സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര)-ലന്റ

തനതകാവര ശശ.  ഇ.  പേത്തി.  ജയരകാജലന അടെക്കര വകവരത്തുവകാന് തവണ്ടത്തിയളള

കകാരരങ്ങള ലചയ്തത്തിട്ടുളളവരകാണര.  ഇലതല്ലെകാര തലന്ന ഇവത്തിലടെ നടെക്കുര.  കകാരണര

ഗുണ്ടകാതലവന്മകാരകായ ആളുകള പേകാര്ട്ടെത്തിയലടെ തനതകാക്കന്മകാരകാലണങ്കെത്തില് ഇസൗ

രശതത്തിയത്തില്തലന്ന നടെക്കുകയളളൂലവനള്ളതര ഉറപ്പകാണര.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: സഹകരത്തിക്കണര, പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.

ശശമതത്തി  കകാനതത്തില്  ജമശല:  സര്,  1959  സസപ്നര  കണ്ടത്തിട്ടെകാലണങ്കെത്തില്

വര്ഗശയ വകാദത്തികലള കൂട്ടുപേത്തിടെത്തിച്ചര  തകരളലത കലകാപേഭൂമത്തിയകാക്കുവകാന് വല്ലെതുര

നടെക്കുതമകാലയന്നര പ്രതശക്ഷേയത്തിലകാലണങ്കെത്തില് നത്തിങ്ങളക്കര ലതറത്തിലയനളളതകാണര

പ്രതത്തിപേക്ഷേതതകാടെര നമുക്കര പേറയവകാനുളളതര. കകാലര ഒരപേകാടെര മകാറത്തി, അന്നലത

കകാലമല്ലെ ഇന്നര.  തകരള ജനത തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയര എനളളതര ഒര സരശയവുമത്തില്ലെ.

ഇസൗ  ഗവണലമന്റത്തിലന,  ആ  രശതത്തിയത്തിലകാണര  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള

ഇടെതുപേക്ഷേലതയര  ലനഞത്തിതലറത്തിയത്തിട്ടുളളലതന്നര  മനസത്തിലകാക്കുന്നതര

നല്ലെതകാണര.  ലതകാടുത്തുവത്തിട്ടെതര  ഓതരകാനര  ബൂമറകാങ്ങര  തപേകാലല തത്തിരത്തിച്ചടുക്കുന്ന

ഒര ദത്തിനമകായത്തി മകാറുര. 41 എനളളതര ആദരലത നകാലര ഒഴത്തിവകാക്കത്തി അവസകാനര

ഒന്നര  വലര  എത്തുന്ന  രശതത്തിയത്തിതലയ്ക്കര  ഈ  തകകാണഗ്രസര  എനപേറയന്ന,
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യ.ഡെത്തി.എഫര. എനപേറയന്ന പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തില്ലെകാലതയകാകുന്ന രശതത്തിതലയ്ക്കകാണര ഓതരകാ

കകാരരങ്ങളുര  തപേകാകുന്നതര.  ഗുജറകാതര  വരശഹതരയത്തില്  സരഘര  പേരത്തിവകാര്

ചട്ടുലകകാന്നത്തിട്ടുളള .......

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ശശമതത്തി  കകാനതത്തില്  ജമശല,  പ്രസരഗര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.

ശശമതത്തി കകാനതത്തില് ജമശല: സര്, ഒര മത്തിനത്തിട്ടെര.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ഒര മത്തിനത്തിട്ടെത്തില്ലെ. പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര. 

ശശമതത്തി  കകാനതത്തില്  ജമശല:  സര്,  ഈ  ഒര  കകാരരര  കൂടെത്തി  പേറഞ്ഞര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര.  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തില്  വര്ഗശയതയ്ക്കര

കൂട്ടുപേത്തിടെത്തിചലകകാണ്ടകാണര  ഇവര്  തപേകാകുന്നതര.  എന്നകാല്  ഇവത്തിലടെ  സകാമുദകായത്തിക

പ്രസരഗര  നടെത്തുന്ന  ലശഗുകകാതരകാടെര  ഞങ്ങളക്കര  തചകാദത്തിക്കകാനുളളതര,

ഇവതരകാലടെകാപ്പര  കൂട്ടുനത്തില്ക്കുകയകാതണകാ  എനളളതകാണര.  അതുലകകാണ്ടര

ഇലതല്ലെകാര തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞര ഇനത്തിലയങ്കെത്തിലുര നന്നകാവണലമന്നര പ്രതത്തിപേക്ഷേതതകാടെര

അതപേക്ഷേത്തിചലകകാണ്ടര,  ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ അതങ്ങയറര ക്രത്തിയകാത്മകമകായത്തി

പേത്തിന്തുണചലകകാണ്ടര ഞകാന് എലന്റ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശ  .    തതകാമസര ലക  .    തതകാമസര:  സര്,  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണര.   ഏറവുര  പ്രത്തിയങ്കെരകായ  രണ്ടര  മനത്തിമകാരകാണര  വകാഹന

നത്തികുതത്തികള,  മതരബന്ധനര,  ഗതകാഗതര  എന്നശ  വകുപകള  ബകകകാരരര

ലചയ്യുന്നതര.   തകകാവത്തിഡെര  മഹകാമകാരത്തിലയയര   പ്രകൃതത്തി  ദുരനങ്ങലളയര

അതത്തിജശവത്തിച്ചര  തകരളര  നല്ലെരശതത്തിയത്തില്  മുതന്നകാട്ടെര

ലപേകായ്ലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ധകാരകാളര  പ്രതത്തിസന്ധത്തികളത്തിലൂലടെയകാണര  നകാര

കടെനതപേകാകുന്നതര. ഒര വത്തികസന കുതത്തിപ്പത്തിലകാണര തകരളര തപേകാകുന്നതര. എനര

കുറര  കണപേത്തിടെത്തിക്കകാലമന്നകാണര  പ്രതത്തിപേക്ഷേത്തുള്ളവര്

ചത്തിനത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.   ഞങ്ങള ലചയ്തത്തിട്ടുള്ള നല്ലെ കകാരരങ്ങള അവലര

തബകാധവല്ക്കരത്തിക്കകാനകാണര ഭരണപേക്ഷേത്തുള്ളവര് ശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

ഇതര രണകൂട്ടെരര അതങ്ങകാട്ടുമത്തിതങ്ങകാട്ടുര അരഗശകരത്തിക്കുന്നത്തിലല്ലെന്നതകാണര ഏറവുര

വലത്തിയ പ്രയകാസര.  നല്ലെകകാരരര  ലചയ്തകാലുര  അതര  മനസത്തിലകാക്കകാനുള്ള കഴത്തിവര

പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിനത്തില്ലെ. അതര  അരഗശകരത്തിക്കകാന് അവര്ക്കര ബുദത്തിമുട്ടുണ്ടര. നല്ലെതര

ലചയ്തകാല്  അതര  നല്ലെതകാലണന്നര  പേറയകാനുള്ള  മകാനസത്തികകാവസ

പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിനുണ്ടകാകണലമന്ന അഭരര്ത്ഥനയകാണര എനത്തിക്കുള്ളതര.   

ഇവത്തിലടെ  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയക്കുറത്തിച്ചര  വളലര  വകാചകാലമകായത്തി
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എല്ലെകാവരര  സരസകാരത്തിച.  എസര. ഡെബന.ടെത്തി.ഡെത്തി.  (തസറര  വകാട്ടെര്  ടകാന്തസകാര്ട്ടെര

ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റര) എലന്നകാര സരവത്തിധകാനമുണ്ടര.   അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര പേറയതമ്പകാള

കുട്ടെനകാടെത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  പേറഞ്ഞുലവന്നര  പേറയന്നതകാണര  വലത്തിലയകാര  പ്രയകാസര.

വകാട്ടെര്  ടകാന്തസകാര്ട്ടെര  ഇലല്ലെങ്കെത്തില്  ഞങ്ങലളതപ്പകാലലയള്ളവര്ക്കര  ജശവത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയത്തില്ലെ.  വകാട്ടെര്  ടകാന്തസകാര്ട്ടെര   ഡെയറകര്  ശശ.  ഷകാജത്തി  വത്തി.  നകായര്

ഇതത്തിനകതര  കകാണകാന് സകാധരതയണ്ടര.  ഇതത്തിലന്റ മകാതനജത്തിരഗര ഡെയറകറകായത്തി

വളലര  ശക്തനകായ  എ.ഡെത്തി.ജത്തി.പേത്തി.-യകാണര  ഇതപ്പകാള  വന്നത്തിട്ടുള്ളതര.  വളലര

നല്ലെരശതത്തിയത്തില്  കകാരരങ്ങള  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുനലണ്ടന്നര  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണെമകായര

വത്തിശസസത്തിക്കുന.  ആലപഴ, കുട്ടെനകാടെര പ്രതദശങ്ങളത്തില് നൂതറകാളര തുരത്തുകളുണ്ടര.

അവത്തിതടെയ്ക്കര തപേകാകകാനുള്ള ഏകമകാര്ഗര  വകാട്ടെര് ടകാന്തസകാര്ട്ടെര മകാത്രമകാണര.  അതര

വളലര  നല്ലെരശതത്തിയത്തില്  നടെത്തുനണ്ടര.  എതപ്പകാള  വത്തിളത്തിച്ചകാലുര  അതത്തിലന്റ

ഡെത്തി.ടെത്തി.ഒ.  ആയകാലുര  ആലപഴ  ഓഫശസത്തിലല  ശശ.  ഷകാജത്തി  വത്തി.  നകായര്

ആയകാലുര  5  തപേര്ക്കുര  10  തപേര്ക്കുമകായത്തി   തബകാട്ടെര  വത്തിട്ടുനല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള

അവസരങ്ങളുണ്ടര.   അലതകാനര  വത്തിസരത്തിചലകകാണ്ടല്ലെ  സരസകാരത്തിക്കുന്നതര.

തശര്ച്ചയകായര വളലര നല്ലെരശതത്തിയത്തില്  കുറചകൂടെത്തി കകാരരക്ഷേമമകായ തബകാട്ടുകളുര

അതത്തിനുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങളുമുണ്ടകാകണലമന്ന  അഭരര്ത്ഥനയകാണര
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ഞങ്ങളക്കുള്ളതര.  

ഞകാന് ശശമതത്തി ഉമ തതകാമസത്തിലനതപ്പകാലല പുതത്തിയ ആളകാണര.  നത്തിങ്ങള

ഇടെയ്ക്കുകയറത്തി  എലന്ന  കുഴപ്പത്തിക്കതല്ലെ?  അവരലടെ  പ്രസരഗര  വളലര

ഗരഭശരമകായത്തിരന.  ഞങ്ങലള  സരബന്ധത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  തശര്ച്ചയകായര  അതര

അരഗശകരത്തിതച്ച  മതത്തിയകാകൂ.  ഏതവകാഴയലടെ  ചവട്ടെത്തില്  പേകാളയരതകകാടെന്

ഉണ്ടകാകത്തിലല്ലെന്നര  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തില്  പേറയന്നതുതപേകാലല  പേത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസത്തിലന്റ

ഭകാരരയതല്ലെ?  ഒര കകാരണവശകാലുര  തമകാശമകാകകാന് സകാദരതയത്തില്ലെ.  പേത്തി.  ടെത്തി.

തതകാമസര  മരത്തിക്കുന്നതത്തിനര  മൂനനകാലര  മകാസങ്ങളക്കുമുമ്പര   ആരകാധരനകായ

മുഖരമനത്തി ഞങ്ങളക്കര കകാലസടുത സമയതര പേത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസത്തിലനതപ്പകാലല

ശക്തന്മേകാരകായ ആളുകള മറുവശത്തുലണ്ടന്നര  ഓര്ത്തുലകകാണതവണര നത്തിങ്ങള

സരസകാരത്തിക്കകാലനന്നര  പേറഞ്ഞതകാണര  എനത്തിക്കത്തിതപ്പകാള  ഓര്മ  വരന്നതര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ  ഞങ്ങള  എതപ്പകാഴുര  വത്തില  കല്പത്തിക്കുന്നതര

അലല്ലെങ്കെത്തില് അതദ്ദേഹലത സതപ്പകാര്ട്ടെര  ലചയ്യുന്നതര ആ ഒലരകാറ വകാക്കത്തിലകാണര.

അത്രയര ഉളലക്കകാള്ളകാലനകാര മനസ്സുള്ള മുഖരമനത്തിയകാണര തകരള മുഖരമനത്തി

എനപേറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില്ലെ.   ഈ  വത്തിഷയര  ഇനത്തിയര

പേറഞ്ഞുകഴത്തിഞ്ഞകാല്   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ  ഞകാന്
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പ്രകശര്തത്തിലച്ചനര  പേറഞ്ഞര  അതുര  പ്രശ്നമകാക്കുര.   അതുലകകാണ്ടര  ആ

വത്തിഷയതത്തിതലയ്ക്കര ഞകാന് തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.  

വകാട്ടെര് ടകാന്തസകാര്ട്ടെര വളലര കകാരരക്ഷേമമകായത്തി നടെതണലമന്ന അതപേക്ഷേ

ഞങ്ങളക്കുണ്ടര.  എടെതസയത്തില്  ഒര  ഡെത്തിതപ്പകായണ്ടര.  അവത്തിലടെ  കുറച്ചര

മകാറങ്ങലളകാലക്ക  വരതത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തിലുര  അതര   കുതറക്കൂടെത്തി

കകാരരക്ഷേമമകാക്കണര.  അവത്തിലടെനത്തിനര  പേല  സലങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര  ബസര

സര്വശസുണ്ടകായത്തിരന്നതര  അടുത  കകാലങ്ങളത്തിലകായത്തി  നത്തിര്തലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.

അതര  പുനദുഃസകാപേത്തിക്കണര.   ആലപഴ-ചങ്ങനകാതശ്ശേരത്തി  (എ.സത്തി.)  തറകാ ഡെത്തിലന്റ

വര്ക്കര നടെത്തുന്നതുലകകാണ്ടര ധകാരകാളര പ്രതത്തിസന്ധത്തികളത്തില്ക്കൂടെത്തിയകാണര ഞങ്ങള

കടെനതപേകാകുന്നതര.  ഒര  വകാഹനതത്തിനുതലന്ന  തപേകാകകാനുള്ള  സലമത്തില്ലെ.

വളലരയധത്തികര  ബുദത്തിമുട്ടുണ്ടര.   അതര  പേരത്തിഗണത്തിചലകകാണ്ടര  പേല തസകാപകളുര

നത്തിര്തലകാക്കത്തിയത്തിട്ടെര  മലങ്കെകാമ്പര  വലരയര  പേത്തിന്നശടെര  അവത്തിലടെനത്തിനര  വകാഹനര

നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര. ഇതപ്പകാള ആലപഴയത്തില്നത്തിന്നര  ചങ്ങനകാതശ്ശേരത്തി വലര വകാഹനര

ഓടുനണ്ടര.   എന്നത്തിരന്നകാലുര  കുറചകൂടെത്തി  കകാരരക്ഷേമമകായ  രശതത്തിയത്തില്

കുട്ടെനകാട്ടെത്തിലലയര  ആലപഴയത്തിലലയര  ആളുകലള  പേരത്തിഗണത്തിക്കണലമന്നര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 
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അടുത എലന്റ പ്രത്തിയങ്കെരനകായ സതഹകാദരന് ശശ. സജത്തി ലചറത്തിയകാതനകാടെര

പേറയകാനുള്ളതര,  ഉളനകാടെന്  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  ഏറവുമധത്തികമുള്ള

സലമകാണര  ആലപഴ.  അഞര എര.എല്.എ.-മകാലരയര രണ്ടര മനത്തിമകാലരയര

ഞകാന് പ്രതതരകര  എടുത്തുപേറഞ്ഞു.  മതരമത്തില്ലെകാലത എങ്ങലനയകാണര  മതരര

പേത്തിടെത്തിക്കുന്നതര.  തവമ്പനകാടെര  കകായല്  മുഴുവന്  എക്കലുര  തപേകാളയരലകകാണ്ടര

നത്തിറഞ്ഞുകത്തിടെക്കുന്നതത്തിനകാല് മതരതത്തിനര വളരകാന് വളലര സകാധരതക്കുറവുണ്ടര.

കഴത്തിഞ്ഞ  പ്രകാവശരര  ഞകാന്  ഇതുസരബന്ധത്തിച്ചര  തചകാദരമുന്നയത്തിച്ചതപ്പകാള

രണമൂന്നര  മനത്തിമകാരമകായത്തി  തചര്ന്നര  അതത്തിനുള്ള  സരവത്തിധകാനതത്തിതലയ്ക്കര

തപേകാകുനലണ്ടന്നര വളലര വരക്തമകായത്തി അതദ്ദേഹര പേറഞ്ഞത്തിരന. അതര വളലര

നല്ലെകകാരരമകാണര.   മതരമുലണ്ടങ്കെത്തില്  മകാത്രലമ  പേത്തിടെത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയകയള്ളൂ.

അതുലകകാണ്ടര  മതരങ്ങളക്കര  വളരകാനുള്ള  സരവത്തിധകാനര  അടെത്തിയനരമകായത്തി

തവമ്പനകാടെര  കകായലത്തിലുണ്ടകാക്കത്തിതരണര.  അതര  ഏറവുര  പ്രതയകാജനകരമകായ

കകാരരമകാണര.  അടുതതര  മശന്  വത്തിപേണത്തിലയക്കുറത്തിച്ചകാണര  പേറയകാനുള്ളതര.

ലവളുപ്പത്തിനര നകാലുര അഞ്ചുര മണത്തിക്കര മശന് പേത്തിടെത്തിചലകകാണവന്നര വത്തില്ക്കകാനുള്ള

സരവത്തിധകാനമുലണ്ടങ്കെത്തിലുര   അതര  തസകാര്  ലചയ്യേകാനുര  മറര  സലങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര

കയറത്തി  അയയ്ക്കകാനുള്ള  സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാകണര.  1984-ല്  കുബവറത്തിതലയ്ക്കര
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ആദരമകായത്തി  എയര്  ഇനര  സര്വശസര   നടെതത്തിയതപ്പകാള  ഇവത്തിലടെനത്തിനര

ജശവനുള്ള  കരത്തിമശനുര   വരകാലുലമകാലക്ക   ലകകാണതപേകായത്തിട്ടുള്ള

സനര്ഭമുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടര.  അന്നര  ഇവത്തിലടെയത്തിരത്തിക്കുന്ന  എര.എല്.എ.-മകാരത്തില്

എത്രതപേരലണ്ടന്നര  എനത്തിക്കറത്തിയത്തില്ലെ.   അതുതപേകാലല  ഇവത്തിലടെയര  ഒര

സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാക്കണര.  പേണ്ടര  ചങ്ങനകാതശ്ശേരത്തിയത്തില്   ജശവനുള്ള  മതരര

വത്തില്ക്കുന്ന ഒര മകാര്ക്കറ്റുണ്ടകായത്തിരന.  അതര കൂടുതല് പ്രതയകാജനകരമകാണര.

ഉളനകാടെന് മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര   ആ സരവത്തിധകാനര  വളലര നല്ലെതകാണര.

മതരര തസകാര് ലചയ്യേകാനുര അതര വത്തില്ക്കകാനുമുള്ള ഒര വത്തിപേണത്തി ആവശരമകാണര.

വകാങ്ങകാന് ആളത്തിലല്ലെങ്കെത്തില്  വലത്തിയ ബുദത്തിമുട്ടെകാണര.  ഞങ്ങളുലടെ പ്രതദശങ്ങളത്തിലല

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  രകാത്രത്തി  മുഴുവന്  മതരര  പേത്തിടെത്തിക്കുകയര  രകാവത്തിലല

ലകകാണവന്നര  വത്തില്ക്കുകയര  ലചയ്യുന്ന  സരവത്തിധകാനമകാണള്ളതര.  അതത്തില്

ലകകാഞ്ചുര  വകാളയര  മലറല്ലെകാ  മതരങ്ങളുമുണ്ടര.  ഇലതകാലക്ക  വത്തിപേണത്തിലയ

കശഴടെക്കുന്നതുര  ധകാരകാളര  വത്തിറഴത്തിയന്നതുമകായ  മതരങ്ങളകാണര.  അതത്തിനുള്ള

സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാതക്കണ്ട  ചമതല  ഫത്തിഷറശസര  വകുപമനത്തിക്കുണ്ടര.

തശര്ച്ചയകായര  അങ്ങയലടെ  പ്രതതരകമകാലയകാര  തകാല്പരരര  ഈ  വത്തിഷയതത്തില്

കകാണലമന്നര ഞകാന് പൂര്ണ്ണെമകായര വത്തിശസസത്തിക്കുകയകാണര.  അതത്തിതനക്കകാളുപേരത്തി
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ഓതരകാ പ്രതദശങ്ങളത്തിലുര മതരര തസകാര് ലചയ്യേകാനുള്ള സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാകണര.

ഇവത്തിലടെ  മതരലഫഡെത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  പേറഞ്ഞു.   കത്തിഴക്കന്  പ്രതദശങ്ങളത്തിലല

ആലപഴ-ചങ്ങനകാതശ്ശേരത്തി തറകാഡെ ത്തില്ക്കൂടെത്തി തപേകാകുതമ്പകാള മശന് ആട്ടെത്തി ആളുകലള

വത്തിളത്തിക്കുന്ന  സരവത്തിധകാനര  നത്തിങ്ങളക്കര  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.  അതര  നലല്ലെകാര

വത്തിപേണത്തിയകാണര.   അതത്തിലന  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കണര.   ഒര  ദത്തിവസര

കഴത്തിഞ്ഞകാല്  മശന്  ചശഞ്ഞുതപേകാകുര.  ഇങ്ങലനയള്ള   ഏരത്തിയകളത്തില്   മശന്

നല്ലെരശതത്തിയത്തില്  തസകാര്  ലചയ്തര  ഫ്രെഷകായത്തി  ലകകാടുക്കകാനുള്ള

സരവത്തിധകാനലമകാരതക്കണ്ടതര  ആവശരമകാണര.  ഇങ്ങലനയള്ള  മൂനനകാലര

പ്രശ്നങ്ങളകാണര  ഞങ്ങളുലടെ  പ്രതദശലത  ആളുകള

അനുഭവത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര. അതത്തിലനകാര ശകാശസത പേരത്തിഹകാരമുണ്ടകാക്കണര.

ആരകാധരനകായ  മനത്തി  ശശ.  ആന്റണത്തി  രകാജ  എസര. ഡെബന.ടെത്തി.ഡെത്തി.

കുറചകൂടെത്തി  കകാരരക്ഷേമമകാക്കുകയര  ആലപഴ-ചങ്ങനകാതശ്ശേരത്തി  തറകാഡെത്തിലല  പ്രശ്നര

പേരത്തിഹരത്തിക്കുകയര  ആരകാധരനകായ  മനത്തി  ശശ.  സജത്തി  ലചറത്തിയകാന്  വളലര

വരക്തമകായ രശതത്തിയത്തില് തവമ്പനകാടെര  കകായലത്തിലന നവശകരത്തിചലകകാണ്ടര  മതരര

വളരകാനുള്ള സരവത്തിധകാനലമകാരക്കുകയര ലചയ്യേണലമന്നര അഭരര്ത്ഥത്തിചലകകാണര

ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി  പേത്തിനകാങ്ങത്തിലക്കകാണര  ഞകാന്
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നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫര:  സര്,  ഈ  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത

വകാഹന നത്തികുതത്തികള, മതരബന്ധനര, ഗതകാഗതര എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഞകാന്  ശക്തത്തിയക്തര  എതത്തിര്ക്കുകയകാണര.  മതരതമഖലയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ

ചര്ച്ചയകാണര   ഇന്നത്തിവത്തിലടെ  നടെക്കുന്നതര.  60  ശതമകാനതതകാളര

തശരതദശപ്രതദശമുള്ള  ഒര  മണ്ഡലതത്തിലല  സഭകാരഗവുര  ഭകാഷകാ  നനനപേക്ഷേ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയമകാണര  ഞകാന്.  എലന്റ  നകാട്ടെത്തില്  കടെലുര  കടെതലകാരവുര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര ആശസകാസര പേകരന്നതകാണര. ഡെത്തിഗ്രത്തിക്കര പേഠത്തിക്കുന്ന

കകാലതര  എലന്റ പേകാഠരപേദതത്തിയത്തിലുണ്ടകായത്തിരന്ന കര്ണ്ണെകാടെകതത്തിലല ഏറവുര

പ്രശസ്തനകായ  ദതകാതത്രയ  രകാമചന്ദ്ര  ലബന്ദ്ര  (Dattatreya Ramaachandra

Bendre) യലടെ  ഒര കവത്തിത ഞകാനത്തിവത്തിലടെ ഉച്ചരത്തിക്കുകയകാണര.  

" ഇദു ഉപ്പര നശറ കടെളലല്ലെകാ

  ഇദു നമ ഒടെളലല്ലെ

  ഇതറ ലനലയ

  കണ്ണെറളത്തിദകാഗ

  കണ ലഹകാറളത്തിദകാഗ

  ലഹകാളയൂദു ഇദറ കളയ"
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ഈ  കവത്തിത  എലന്റ  നകാട്ടെത്തിലലയര  തകരളതത്തിലലയര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുതവണ്ടത്തി  അവരലടെ  പ്രയകാസവുര  ദുരത്തിതവുര  മതരര

ലഭരമകാകകാത  അവസയത്തിലുര  കടെലകാക്രമണര  അഭത്തിമൂഖശകരത്തിക്കുന്ന

സനര്ഭതത്തിലുര  ഈ  സഭയത്തില്  ഞകാന്  സമര്പ്പത്തിക്കുകയകാണര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഏറവുര  ബലവകായത്തി  നത്തില്ക്കുന്ന

മലണ്ണെണ്ണെയലടെ വത്തില വര്ദനയമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ വത്തിഷയര ശശ. ലക. പേത്തി. എ.

മജശദര ശദക്ഷേണത്തിക്കലത്തിലൂലടെ ഇവത്തിലടെ അവതരത്തിപ്പത്തിച.  മറര  പേല അരഗങ്ങളുര

ഇക്കകാരരര  സൂചത്തിപ്പത്തിച.   മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  തബകാട്ടുകളത്തിലല  80  ശതമകാനര

എഞത്തിനുകളുര  മലണ്ണെണ്ണെയത്തിലകാണര  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതര.  ഇതുകകാരണര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  കടെലത്തില്  തപേകാകകാന്  ഉയര്ന്ന  ലചലവര

തവണ്ടത്തിവരന്നതത്തിനകാല്   അവരലടെ  വരമകാനര  കുതലന  ഇടെത്തിയനണ്ടര.

മലണ്ണെണ്ണെ വത്തില വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ച സകാഹചരരതത്തില് മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുള്ള

സബ്സത്തിഡെത്തിയര  വര്ദത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ട  ആവശരമകാണര  നമ്മുലടെ  മുമ്പത്തിലുള്ളതര.

അതതകാലടെകാപ്പര  60  വയസര  കഴത്തിഞ്ഞവരലടെ  തപേരത്തിലുള്ള  യകാനങ്ങളുലടെ

രജത്തിതസ്ട്രേഷന് പുതുക്കത്തി നല്കകാത സത്തിതത്തിയണ്ടര.  ഇതര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി

ഇടെലപേട്ടെര  പേരത്തിഹരത്തിക്കണലമന്നര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  നത്തിരവധത്തി
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മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  വശടുകളക്കര  ലകട്ടെത്തിടെ  നമ്പര്  ലഭത്തിക്കകാലത

പ്രയകാസലപ്പടുനണ്ടര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി ഇടെലപേട്ടെര  തശരതദശ പേരത്തിപേകാലന

നത്തിയമതത്തില്  ഇളവര  നല്കത്തി  പേരമ്പരകാഗത  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  ഈ

വത്തിഷയര  പേരത്തിഹരത്തിക്കണലമന്നര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കകായത്തി  സര്ക്കകാര്  നടെപ്പകാക്കത്തി  വരന്ന  'സമ്പകാദര

ആശസകാസ'  പേദതത്തിയത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  ലസപ്റരബര്  മുതല്  ലഫബ്രുവരത്തി  വലര

ഇരന്നൂറത്തി അന്പേതര രൂപേ വശതര അടെച്ച മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി കുടുരബങ്ങളക്കര

മകാര്ച്ചര  മുതല്  തമയര  വലരയള്ള  1500/-  രൂപേ  വശതമുള്ള  ആശസകാസ  തുക

എത്രയര  തവഗര  ലഭരമകാക്കണര.  അതതകാലടെകാപ്പര  തകകാവത്തിഡ്കകാല

സമകാശസകാസമകായത്തി  ഒര  വശടെത്തിനര  മൂവകായത്തിരര  രൂപേ  വശതമുള്ള  ധനസഹകായര,

വശട്ടെത്തിലല  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  എണ്ണെതത്തിനനുസരത്തിച്ചര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കണര.

ഇതപ്പകാഴലത  മനത്തിസഭയലടെ  തുടെക്കതത്തില്തലന്ന  ബഹുമകാനരനകായ

മതരബന്ധന വകുപമനത്തി മതഞശസരര മണ്ഡലതത്തിലല മതഞശസരര ഫത്തിഷത്തിരഗര

ഹകാര്ബര്  സനര്ശത്തിച്ചതകാണര.  അതര  നനത്തിതയകാലടെ  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

ഒകാര്ക്കുകയകാണര.  പ്രസ്തുത  ഫത്തിഷത്തിരഗര  ഹകാര്ബര്  നകാളത്തിതുവലരയര

പ്രവര്തത്തിപേദതത്തിതലയ്ലക്കതത്തിയത്തിട്ടെത്തില്ലെ.  അതത്തിലന  പ്രവര്തത്തിപേദതത്തിതലയ്ക്കര
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ലകകാണവരകാനകായത്തി  ഹകാര്ബര്  മകാതനജര ലമന്റര  ലസകാലലസറത്തി

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന്  ബഹുമകാനരനകായ  മനത്തി  ഇടെലപേടെണലമന്നര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര. അതതകാലടെകാപ്പര ആ പ്രതദശലത 17 തകകാടെത്തി രൂപേയലടെ

പേകാലര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകായകാല് മകാത്രതമ മതഞശസരര ഫത്തിഷത്തിരഗര  ഹകാര്ബറത്തിലന്റ

പ്രയകാസങ്ങളുര  പ്രശ്നങ്ങളുര  അകറകാന്  കഴത്തിയൂ.  ഇതര  മനത്തിയലടെ

ശദയത്തില്ലപ്പടുതത്തിയ  കകാരരമകാണര.  പ്രസ്തുത  പേദതത്തി  ലടെണ്ടലറടുത

കരകാറുകകാരന് തകകാവത്തിഡെര  കകാലതര മരത്തിചതപേകാകുകയര വത്തിലയത്തില് വരതരകാസര

വരത്തികയര ലചയ. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി ഇടെലപേട്ടെര 17 തകകാടെത്തി രൂപേയലടെ പ്രസ്തുത

പേകാലതത്തിലന്റ  കകാരരര  പേരത്തിഗണത്തിച്ചകാല്,  മതഞശസരലത

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  സസപ്നമകായ  മതഞശസരര  ഫത്തിഷത്തിരഗര  ഹകാര്ബര്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുര. 

 ഗതകാഗതവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതര,  മതഞശസരലത

തകാലൂക്കര  നത്തിലവത്തില്വന്നര  വര്ഷങ്ങള കഴത്തിഞ്ഞു.  മതഞശസരര  സബര  ആര്.ടെത്തി.

ഓഫശസര  സകാപേത്തിക്കണലമന്നര  നത്തിരനരമകായത്തി  ആവശരലപ്പട്ടു

ലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  8  വര്ഷര കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര ആവശരര പൂവണത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില്ലെ.

ഒര  സമയതര  പേത്രങ്ങളത്തിലലകാലക്ക  ലക.എല്.  85  എന്ന  നമ്പര്  തപേകാലുര
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മതഞശസരത്തുകകാര്  പേത്രങ്ങളത്തില്നത്തിന്നര  വകായത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞു.  മതഞശസരര  ആര്.ടെത്തി.

ഓഫശസര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഗതകാഗത  വകുപമനത്തി

അടെത്തിയനരമകായത്തി  ഇടെലപേടെണലമന്നര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര.  അതതകാലടെകാപ്പര

മരഗലകാപുരര  വത്തിമകാനതകാവളതത്തിതലയ്ക്കര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസര

തവണലമന്ന ആവശരവുര തകരളതത്തിലല അതത്തിര്തത്തി ജത്തില്ലെയത്തിലല കുട്ടെത്തികളക്കര

മരഗലകാപുരതതയ്ക്കര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസത്തില്  കണസഷന്

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന ആവശരവുര  ചര്ച്ചയത്തില് ഞകാന് ഉന്നയത്തിക്കുകയകാണര. 

 എലന്റ മണ്ഡലവുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ ഒര ലകകാലപേകാതകതത്തിലന്റ വത്തിഷയര

ഇന്നലല  സഭയത്തില്  ചര്ച്ചയ്ക്കര  പേരത്തിഗണത്തിച.  ഞകാനുര  ആ  ചര്ച്ചയത്തില്

പേലങ്കെടുക്കകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സശക്കര്ക്കര  കതര  നല്കത്തിയതകാണര.

പ്രവകാസത്തിയകായ അബൂബക്കര് സത്തിദ്ദേത്തിഖര  എന്ന ഒര  യവ ബത്തിസത്തിനസ്സുകകാരലന

അതത്തിക്രൂരമകായര  ലലപേശകാചത്തികമകായര  ലകകാലലപ്പടുതത്തിയ  സരഭവര

തകരളതത്തിലല മകാധരമങ്ങളത്തില് ചര്ച്ച ലചയ്തതകാണര.  അബൂബക്കര് സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ

ലകകാലപേകാതകര  നടെന്നതത്തിനുതശഷര,  കഴത്തിഞ്ഞ  നത്തിയമസഭകാ  സതമളനര

കഴത്തിഞ്ഞര ലവള്ളത്തിയകാഴ്ച രകാവത്തിലല ഞകാനുര എലന്റ പേകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലല തനതകാക്കന്മേകാരര

ആ  വശടെര  സനര്ശത്തിച്ചതകാണര.  അബൂബക്കര്  സത്തിദ്ദേത്തിഖര  മകാത്രമല്ലെ,  ആ  വശട്ടെത്തില്
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അബൂബക്കര് സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ തജരഷന് അന്വര്, അന്വറത്തിലന്റ സുഹൃതര അമശര്,

അന്സകാരത്തി  അടെക്കമുള്ള  ആളുകലള  അതത്തിക്രൂരമകായത്തി  കസതട്ടെഷന്  സരഘര

ആക്രമത്തിക്കുകയര  അബൂബക്കര്  സത്തിദ്ദേത്തിഖര  ലകകാല  ലചയ്യേലപ്പടുകയമുണ്ടകായത്തി.

ഇവത്തിലടെ  തപേകാലശസര  സരവത്തിധകാനലതക്കുറത്തിച്ചര  തചകാദരങ്ങള  ഉയരകയകാണര.

രണമൂന്നര  ദത്തിവസര  അബൂബക്കര്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ  തജരഷന്  അന്വറത്തിലനയര

അന്വറത്തിലന്റ  സുഹൃതര  അന്സകാരത്തിതയയര  ലകകാണതപേകായത്തി  അതത്തിക്രൂരമകായത്തി

തലകശഴകായത്തി  ലകട്ടെത്തിത്തൂക്കത്തി അക്രമത്തിച്ചത്തിട്ടുതപേകാലുര  നമ്മുലടെ തപേകാലശസത്തിനര  അതര

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിലല്ലെന്നതര വളലര തവദനകാജനകമകായ കകാരരമകാണര. ആ

വശടെര സനര്ശത്തിച്ച സമയതര കണ്ട അബൂബക്കര് സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ ഒന്പേതര മകാസര

പ്രകായമുള്ള  ഖദശജതര  ലമഹ്ദ  എന്ന  കുട്ടെത്തിയലടെ  മുഖര  ഇതപ്പകാഴുര

മകാഞ്ഞുതപേകാകുന്നത്തില്ലെ.  ബഹുമകാനരനകായ  എന്.  എ.  ലനല്ലെത്തിക്കുന്നര  ഉളലപ്പലടെ

ഞങ്ങള  5  എര.എല്.എ.മകാര്,  ശശ.  ഇ.  ചന്ദ്രതശഖരലന്റ  തനതൃതസതത്തില്

ഇന്നലല  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ  കണ്ടര  കകാസര്തഗകാഡെര

ലകകാലപേകാതകതത്തിലന്റ  യഥകാര്ത്ഥ  പ്രതത്തികളക്കര  ശത്തിക്ഷേ  വകാങ്ങത്തിലക്കകാടുക്കകാന്

പേഴുതുകളടെച്ച  അതനസഷണര  ആവശരലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  മതഞശസരതര

കകാലങ്ങളകായത്തി  മതഞശസര ര  -  കുമ്പള  തപേകാലശസര  തസഷനുകളക്കത്തിടെയത്തില്
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ലലപേവളത്തിക  -  ഉപ്പള  തകന്ദ്രശകൃതമകായത്തി  തപേകാലശസര  തസഷന് എന്ന വത്തിഷയര

നത്തിരനരമകായത്തി  ആവശരലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഒരപേലക്ഷേ  ആ

തപേകാലശസര  തസഷന്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകായകാല് ഇതരതത്തിലുള്ള  ഒരപേകാടെര

ഗുണ്ടകലളയര  കസതട്ടെഷന്  സരഘങ്ങലളയര  അമര്ച്ച  ലചയ്തര,  എലന്റ  നകാട്ടെത്തില്

അബൂബക്കര്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ  ലകകാലപേകാതകര  അവസകാനലത  ഒര

ലകകാലപേകാതകമകായത്തി  മകാറകാന്  കഴത്തിയര.  24  വത്തിതല്ലെജകളകാണളളതര,

അതത്തിര്തത്തിയത്തിതലയ്ക്കര  കയറകാന്  പേതത്തിനകാറര  വഴത്തികളുണ്ടര.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒര

വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്  തപേര്വകാടെര  വച്ചര  കുഞത്തൂര്  സ്കൂളത്തിലന്റ  പേത്തിറകത്തിലുള്ള

പ്രതദശങ്ങളത്തിലലകാലക്ക  പേട്ടെകാപ്പകല്  തമകാഷണര  നടെന.  പേതത്തിലനട്ടെര

തമകാഷണതക്കസുകളകാണര  ആറര  മകാസതത്തിനത്തിടെയത്തില്  എലന്റ  തസഷനത്തില്

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര ലചയ്തത്തിട്ടുള്ളതര. കുറവകാളത്തിലയ പേത്തിടെത്തിക്കകാന് കഴത്തിയന്നത്തില്ലെ. അബൂബക്കര്

സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ  യഥകാര്ത്ഥ  ലകകാലയകാളത്തികലള  തപേകാലശസത്തിനര  പേത്തിടെത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയതമകാലയന്ന  തചകാദരര  ഇതപ്പകാഴുര  എലന്റ  നകാട്ടുകകാര്

ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഇനത്തിലയകാര  ലകകാലപേകാതകര

മതഞശസരത്തുണ്ടകാകരതര,  ഇനത്തിലയകാര  വത്തിധവയര  അനകാഥക്കുഞ്ഞുങ്ങളുര

എലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലുണ്ടകാകരലതന്നകാണര  ഞകാന്  ഇസൗ  സഭയത്തില്
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ആവശരലപ്പടുന്നതര.  അബൂബക്കര്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ  ലകകാലപേകാതകതത്തിലന്റ

യഥകാര്ത്ഥ  പ്രതത്തികള  ഗളഫത്തില്  തപേകാലയന്നകാണര  പേറയന്നതര.  അവലര

നത്തിയമതത്തിനുമുമ്പത്തില് ലകകാണവരലമന്നര  ജത്തില്ലെയത്തിലല  5  എര.എല്.എ.-മകാര്ക്കര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി വകാഗകാനര നലത്തിയതകാണര.  ഒര ലസഷരല് ടെശമത്തിലന

നത്തിതയകാഗത്തിച്ചര  അതനസഷണര  നടെതത്തി  യഥകാര്ത്ഥ  പ്രതത്തികലള

നത്തിയമതത്തിനുമുമ്പത്തില്  ലകകാണവന്നര  എലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലല  ഇതരതത്തിലുള്ള

ലകകാലയകാളത്തി  സരഘങ്ങലള  അമര്ച്ച  ലചയ്യേണലമന്നര  ഇസൗ  സനര്ഭതത്തില്

ആവശരലപ്പടുകയകാണര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ദയവകായത്തി പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര. 

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫര:  സര്,  മതഞശസരര തപേകാലശസര തസഷന്

എന്നതര  ഒരകാവശരമകാണര.  മുഴുവന്  വത്തിവരങ്ങളുര  ഞങ്ങള  ഇന്നലല

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിതയകാടെര   സരസകാരത്തിച്ചതകാണര.  മതഞശസരര  -  കുമ്പള

തസഷനുകളക്കത്തിടെയത്തില് ലലപേവളത്തിക  -  ഉപ്പള തകന്ദ്രശകൃതമകായത്തി ഒര തസഷന്

നത്തിലവത്തില്  വന്നകാല്  അതര  വളലര  പ്രതയകാജനകരമകാണര.

അതത്തിര്തത്തിയകായതത്തിനകാല്  ക്രത്തിമത്തിനലുകലള  തപേകാലശസര  പേത്തിന്തുടെരന്ന

സകാഹചരരതത്തില്  അവര്  മരഗലകാപുരര,  വത്തിട്ടെര ല,  പുത്തൂര്  എന്നശ
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സലങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര കടെക്കുനണ്ടര.  അവത്തിതടെയ്ക്കര നമ്മുലടെ തപേകാലശസത്തിനര തപേകാകകാന്

കഴത്തിയകാത  സകാഹചരരര  വരനണ്ടര.  മതഞശസരര  മണ്ഡലതത്തിലല  ഉപ്പള   -

ലലപേവളത്തിക  തകന്ദ്രശകരത്തിച്ചര  ഒര  തപേകാലശസര  തസഷന്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  അഭരര്ത്ഥനയര  അബൂബക്കര്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിലന്റ

പ്രതത്തികലള  മുഴുവനുര  പേഴുതുകളടെച്ചര  പേത്തിടെത്തികൂടെണലമനര  ആവശരലപ്പട്ടുലകകാണ്ടര

ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്  എതത്തിര്ക്കുകയകാണര. 

 ശശ  .   സത്തി  .   സത്തി  .   മുകുനൻ: സര്, ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിമകാര് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച 

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണര.  തകരളതത്തിലല പേരമ്പരകാഗത

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  നമ്മുലടെലയല്ലെകാര  അഭത്തിമകാനമകാണര.  തകരളതത്തിലന്റ

ലലസനരമകാണര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള.  തകരളതത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  പ്രളയ

കകാലതര  അവര്  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി,  അവരലടെ  ജശവന്

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  മുന്നത്തില്നത്തിനതലന്ന  പ്രവര്തത്തിച.

എല്.ഡെത്തി.എഫര.  സര്ക്കകാര്  നത്തിരവധത്തി  തക്ഷേമപേദതത്തികള  മതരബന്ധന

തമഖലയത്തില് നടെപ്പകാക്കുനണ്ടര. വശടെര വയ്ക്കുന്നതുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങളത്തിലുര

കുട്ടെത്തികളുലടെ  വത്തിദരകാഭരകാസ  സരബന്ധമകായ  കകാരരങ്ങളത്തിലുര  സര്ക്കകാര്

വളലരയധത്തികര  ശദ  ലചലുത്തുനണ്ടര.  മതരലഫഡെര വഴത്തി  പേലത്തിശരഹത്തിത
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വകായ്പയകായത്തി  25  ലക്ഷേര  രൂപേവലര  ഒര  വള്ളതത്തിനര  നല്കുന.  ഇതര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  വലത്തിയ  ആശസകാസമകാണര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  ലപേണമക്കളുലടെ  വത്തിവകാഹതത്തിനര  10000/-  രൂപേ

സര്ക്കകാര്  നല്കത്തിവരന.  ജൂലലല  30  വലര  തടകാളത്തിരഗര  നത്തിതരകാധനമകാണര.

തടകാളത്തിരഗര  നത്തിതരകാധന  കകാലയളവത്തില്  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര  മതരബന്ധന

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര  അനുവദത്തിക്കുന്ന  സസൗജനര  തറഷന്  വത്തിതരണര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മതരബന്ധന  വകുപമനത്തി  ഉറപനല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  എല്ലെകാ

തശരതദശ ജത്തില്ലെകളത്തിലുര  24  മണത്തിക്കൂറുര പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന കണതടകാള റൂമുകള

തമയര  15  മുതല്  പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.  അക്കകാരരങ്ങലളകാലക്ക  നല്ലെ

രശതത്തിയത്തില് മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുകയകാണര.  ഇതതസമയര തകന്ദ്രസര്ക്കകാര് എനകാണര

ലചയ്യുന്നതര?  102/-  രൂപേയകാണര  ഇതപ്പകാള  മലണ്ണെണ്ണെയലടെ  വത്തില.  137/-

രൂപേയത്തിലധത്തികര  തുക  നല്കത്തി  മലണ്ണെണ്ണെ  വകാങ്ങത്തി  ഉപേതയകാഗത്തിതക്കണ്ട

നത്തിലയത്തിലകാണര കകാരരങ്ങള. 30 ലത്തിറര് മലണ്ണെണ്ണെയ്ക്കര ഒര ലത്തിറര് ഓയത്തില് തവണര.

അതത്തിലന്റ  വത്തില  280/-  രൂപേയകാണര.  എഞത്തിന്  പ്രവര്തത്തിക്കകാന്  ലപേതടകാള

തവണര.  ലപേതടകാളത്തിനുര ദത്തിവസരതതകാറുര വത്തില വര്ദത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.

ലചറുവള്ളങ്ങളത്തില് മശന്പേത്തിടെത്തിച്ചര ജശവത്തിക്കുന്നവരര പേകാവലപ്പട്ടെ ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുര
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ഇസൗ  അവസയത്തില്  എന്തുലചയ്യുര?  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലളക്കുറത്തിച്ചര  യകാലതകാരവത്തിധ  ചത്തിനയമത്തില്ലെ.  അവര്

ലലദനരദത്തിനര  മലണ്ണെണ്ണെയലടെ  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കശഴത്തില് രജത്തിസര് ലചയ്ത  14481  മതരബന്ധന യകാനങ്ങളുണ്ടര.

യകാനങ്ങളത്തില്  പേണത്തിലയടുക്കുന്ന  പേതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനര  ആളുകള  വലത്തിയ

ദുരത്തിതതത്തിലകാണര.  കടെലത്തില്  തപേകായത്തി  അധസകാനത്തിചകത്തിട്ടുന്ന  മശന്  വത്തിറകാല്

മലണ്ണെണ്ണെയ്ക്കുതപേകാലുര  പേണര  തത്തികയകാത  അവസയകാണര.

തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഇതരതത്തിലുള്ള  ലതറകായ  നയങ്ങള

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ കടെര ലപേരകകാന് കകാരണമകാകുകയകാണര.  മലണ്ണെണ്ണെ

വത്തില  കുറയ്ക്കണലമനര  മതരബന്ധന  തമഖലയത്തിലല  പ്രശ്നങ്ങളുര  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തിതനകാടെര  പേല  തവണ  സര്ക്കകാര്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.  നകാളത്തിതുവലരയര

മലണ്ണെണ്ണെ  വത്തില  കുറയ്ക്കുന്നതര  സരബന്ധത്തിച്ചര  യകാലതകാര  നടെപേടെത്തിയര  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാര് സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില്ലെ. മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെയത്തിടെയത്തില്നത്തിന്നര  വലത്തിയ

രശതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രതത്തിതഷധര  ഉയര്നവരത്തികയകാണര.  മലണ്ണെണ്ണെയ്ക്കുപേകരര

ലപേതടകാതളകാ  ഡെശസതലകാ  ഉപേതയകാഗത്തിചകൂതടെലയന്നകാണര  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

തചകാദരര.  അവര്ക്കര  പേകാവലപ്പട്ടെ  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികലളക്കുറത്തിച്ചര  എനറത്തിയകാര;



140

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ ജശവത്തിത പ്രശ്നങ്ങള തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് കണ്ടത്തിലല്ലെന്നര

നടെത്തിക്കുകയകാണര.  ലചറുവള്ളങ്ങളത്തില്  ഉപേതയകാഗത്തിക്കകാന്  പേറ്റുന്നതരര  നല്ലെ

ഡെശസല് എഞത്തിനുകളത്തില്ലെ. കുതറ വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പര 100 കത്തിതലകാഗ്രകാര ഭകാരമുളള

ഡെശസല്  എഞത്തിനുകള  പേരശക്ഷേത്തിച്ചതകാണര.  നത്തിരവധത്തി  പ്രശ്നങ്ങള

അതത്തിനുണ്ടകായത്തിരന. ഒടുവത്തില് ആരര അതര ഉപേതയകാഗത്തിക്കകാലതയകായത്തി.  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തിനുര  അവരലടെ  ഉതദരകാഗസര്ക്കുര  ഇതരര  കകാരരങ്ങലളകാനര

അറത്തിയത്തില്ലെ.  മലണ്ണെണ്ണെ വത്തില അടെത്തിയനരമകായത്തി കുറയ്ക്കണര.  തകന്ദ്ര സബ്സത്തിഡെത്തി

നലണര.  അതത്തിനകായത്തി  ഇസൗ  സഭയത്തിലല  അരഗങ്ങള  ഒറലക്കട്ടെകായത്തി

നത്തിലനത്തില്ക്കണര. ഇതപ്പകാള  തടകാളത്തിരഗര  നത്തിതരകാധനകകാലമകാണര.  സര്ക്കകാര്

നല്ലെനത്തിലയത്തില്  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യുനണ്ടര.  പേരമ്പരകാഗത

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  തടകാളത്തിരഗര  നത്തിതരകാധനസമയതര   ഇളവുകളുണ്ടര.

എന്നകാല്  ചത്തില  സലങ്ങളത്തില്  ഒറലപ്പട്ടെ  ചത്തില  സരഭവങ്ങളുണ്ടകാകുനണ്ടര.

തപേകാലശസുര  ചത്തില  ഉതദരകാഗസരര  പേരമ്പരകാഗത  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള

അനകാവശരമകായത്തി  ബുദത്തിമുട്ടെത്തിക്കുനണ്ടര;  ആ  നത്തില  ഒരത്തിടെത്തുമുണ്ടകാകരതര.

അനുവദനശയമകായ  വലകള  ഉപേതയകാഗത്തിച്ചര  മശന്  പേത്തിടെത്തിക്കുന്ന  പേരമ്പരകാഗത

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള  തദകാഹത്തിക്കരതര.   ഇക്കകാരരതത്തില്  ഫത്തിഷറശസര
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വകുപ്പത്തിലന്റ നല്ലെ ശദയണ്ടകാകുലമന്നര പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന. 

 

കകാലകാവസകാ  വരതത്തിയകാനലതക്കുറത്തിചകൂടെത്തി  പേറയകാനുണ്ടര.  തകന്ദ്ര

കകാലകാവസകാ  പ്രവചനര  ലതറ്റുന്ന  സനര്ഭങ്ങള  ധകാരകാളമുണ്ടകാകകാറുണ്ടര.

അതപ്പകാള ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്നതര മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളകാണര.  കകാലകാവസകാ

പ്രവചനര  കൃതരമല്ലെകാതകാകുതമ്പകാള ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  തകരളതത്തിലകാകമകാനര

മതരബന്ധനതത്തിനര  തപേകാകുവകാന്  സകാധത്തിക്കകാലത  വരന.  കകാലകാവസകാ

മുന്നറത്തിയത്തിപ്പത്തിലനത്തുടെര്ന്നര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  കടെലത്തില്  തപേകാകകാന്

കഴത്തിയകാത ദത്തിവസങ്ങളത്തില് സര്ക്കകാര് നത്തിശ്ചയത്തിച്ച സകാമ്പതത്തികസഹകായര ആ

ദത്തിവസങ്ങളത്തില്  നല്കണലമന്നര  പ്രഖരകാപേത്തിച്ച  നടെപേടെത്തി  കൂടുതല്

കകാരരക്ഷേമമകാക്കണര.  പേകാവലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  സര്ക്കകാര്  ലചയ്യുന്ന  എല്ലെകാ  നല്ലെ  കകാരരങ്ങളുലടെയര

ഫലര  ഇല്ലെകാതകാക്കുന്ന  പേണത്തിയകാണര  ഇതപ്പകാള  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരര  അവരലടെ

കകാലകാവസകാ നത്തിരശക്ഷേകരര ലചയ്യുന്നതര.  വന്കത്തിടെക്കകാലര മകാത്രമകാണര തകന്ദ്രര

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതര.  അതതസമയര  തകരളര  പേരമ്പരകാഗത

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളലക്കകാപ്പമകാണര; അവരലടെ തക്ഷേമമകാണര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ
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ലക്ഷേരര.  മലണ്ണെണ്ണെ കസകാട്ടെ വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനര  സരസകാന സര്ക്കകാര് തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തിതനകാടെര  ആവശരലപ്പടെണര.  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  മക്കളക്കര

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസര  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ  പുതത്തിയ  പേദതത്തികള

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചര നടെപ്പത്തിലകാക്കണര.  

മതരബന്ധനതത്തിനകായത്തി  പുതത്തിയ  വല  വകാങ്ങുന്നതത്തിനര  തലകാണ

കൃതരസമയതര  പേകാസകാക്കുനണ്ടര.  എന്നകാല്  വല  കത്തിട്ടുന്നതത്തിനര

കകാലതകാമസമുണ്ടകാകുനണ്ടര.  ഗുണനത്തിലവകാരര  ഉറപ്പകാക്കത്തി കൃതരസമയതര വല

ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ  നടെപേടെത്തികള  വകുപ്പത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകാകണര.  കടെലത്തില്വച്ചര  ഒര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി

മരണലപ്പട്ടെകാല് തപേകാസരതമകാര്ട്ടെര നടെപേടെത്തി ഒഴത്തിവകാക്കത്തി തക്ഷേമനത്തിധത്തി വത്തിഹത്തിതമകായ

10 ലക്ഷേര രൂപേയര ഇന്ഷസറന്സര തുകയകായ 10 ലക്ഷേര രൂപേയരകൂടെത്തി തചര്തര

മരണലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തിയലടെ  കുടുരബതത്തിനര  ലഭരമകാക്കുവകാനുള്ള

നടെപേടെത്തി  സര്ക്കകാര്  സസശകരത്തിക്കണലമന്നര  ഇസൗ  സനര്ഭതത്തില്  ഞകാന്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന.  അതുതപേകാലല  ചത്തില  കകാരരങ്ങള  എലന്റ  മണ്ഡലതത്തില്

നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി,  തടകാളത്തിരഗര  പ്രശ്നവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഇടെയ്ക്കത്തിടെയ്ക്കര

തപേകാലശസത്തിലന്റ  ഇടെലപേടെലുര  പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടകാകുന.  കൂടെകാലത,
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മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തിയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  ജശവത്തിതതത്തില്  ശകാശസതമകായ

പേരത്തിഹകാരര  കലണ്ടത്തുന്നതത്തിനര  മത്തിനത്തി  ഹകാര്ബര്  പേണത്തിയന്നതത്തിനകാവശരമകായ

നടെപേടെത്തികള  സസശകരത്തിതക്കണ്ടതകാണര.  അതത്തിനകാവശരമകായ  നടെപേടെത്തികള

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകാകുലമന്നര  പ്രതശക്ഷേത്തിചലകകാണ്ടര  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി പേത്തിന്തുണചലകകാണ്ടര ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    വത്തി  .    ലക  .    പ്രശകാനര:  സര്,  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പേത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണര.  തകരളര മകാതൃകകാപേരമകായ നത്തിരവധത്തി പ്രവര്തനങ്ങളകാണര

തകരളതത്തിലന്റ  മതരതമഖലയത്തില്  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

കകാലകാകകാലങ്ങളകായത്തി  തവകാട്ടെര  ബകാങ്കെകായത്തിട്ടെകാണര  തശരതദശലത  പേലതപ്പകാഴുര

യ.ഡെത്തി.എഫര.  കണ്ടത്തിരന്നതര.  ഇലക്ഷേന്  വരതമ്പകാലഴല്ലെകാര  തകരളതത്തിലന്റ

പ്രമുഖനകായ  ഒര  തനതകാവര  ഡെല്ഹത്തിയത്തില്നത്തിന്നര  ഇതങ്ങകാട്ടുവരര.  അതദ്ദേഹര

തശരതദശത്തുകൂടെത്തി  തറകാഡെര  തഷകാ  നടെത്തുര.  വരന്നതര  പേഴയ

പ്രതത്തിതരകാധമനത്തിയകായത്തിരന്ന  ആളകാണര.  അതദ്ദേഹലത  ഉപേതയകാഗത്തിച്ചകാണര

തറകാഡെര  തഷകാ  നടെതകാറുള്ളതര.  ആ  തറകാഡെര  തഷകാതയകാടുകൂടെത്തി  തശരതദശലത

ആളക്കകാര്.....,  തൃക്കകാക്കരയത്തില്  ഞങ്ങള  വന്നതപ്പകാള  നത്തിങ്ങള  ജകാതത്തിയര

മതവുര  തത്തിരത്തിലച്ചകാലക്ക  വര്തമകാനര  പേറഞ്ഞതല്ലെകാ;  ഇവത്തിലടെ  ശശ.  എ.  ലക.
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ആന്റണത്തി  അടെക്കമുള്ള  ആളക്കകാലര  തശരതദശതര  വത്തിടുന്നതത്തിലന്റ

ഉതദ്ദേശരലമനകാണര? ഞകാന് തചകാദത്തിക്കുന്നതര,  അതരര തവകാട്ടെര ബകാങ്കെര രകാഷശയര,

പ്രശണനരകാഷശയര  കകാലകാകകാലങ്ങളത്തില്  നടെതത്തി  തവകാട്ടെര  വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുള്ള

ആളക്കകാരതല്ലെ നത്തിങ്ങള?  തശരതദശതമഖലയത്തില്..  (......… ബഹളര....)  ഞകാന്

പ്രസരഗത്തിക്കലട്ടെ, നത്തിങ്ങളക്കര എനകാണര പേറയകാനുള്ളതര?

ശശ  .   എര  .   വത്തിന്ലസന്റര: സര്, തപേകായത്തിന്റര ഓഫര ഓര്ഡെര്…

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പ്രസരഗതത്തിനുതശഷര അനുവദത്തിക്കകാര.

ശശ  .    വത്തി  .    ലക  .    പ്രശകാനര:  സര്,  ഇവത്തിലടെ  കകാലകാകകാലങ്ങളത്തില്

തശരതദശതമഖലലയ വഞത്തിക്കുന്ന നയസമശപേനര സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള പേകാര്ട്ടെത്തിയതല്ലെ

തകകാണഗ്രസ്സുര  യ.ഡെത്തി.എഫര.-ഉര?  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  ഗവണലമന്റര

വരതമ്പകാഴകാണര എലനങ്കെത്തിലുര വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള അവത്തിലടെ നടെതകാന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതര.  ഞകാന്  ഇതര  ലവറുലത  പേറഞ്ഞതല്ലെ.  തനരലത  പേറഞ്ഞ

തനതകാവടെക്കര  തറകാഡെര  തഷകായര  മറര  കകാരരങ്ങളുലമകാലക്ക  നടെതത്തിയതപ്പകാഴുര

തകരളതത്തിലന്റ  തശരതദശ  തമഖലകളത്തില്  ആരകാണര  മുന്പേത്തിലുള്ളതര?

രകാഷശയമകായത്തി  തകരളതത്തിലല  തശരതദശതമഖലയത്തില്  എല്.ഡെത്തി.എഫര.-നര

മുന്തൂക്കര  ലഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  അവത്തിലടെ  ഭൂരത്തിഭകാഗര  പേഞകായതര
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വകാര്ഡകളത്തിലുര  നത്തിയമസഭകാ  സശറ്റുകളത്തിലുര  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  ജയത്തിക്കുന.

തത്തിരവനനപുരര നഗരസഭയത്തിലടെക്കര വലത്തിയ നത്തിലയത്തിലുള്ള വത്തിജയമുണ്ടകാകുന.

എനപേറഞ്ഞകാല്,  യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ  വഞനയര  കകാപേടെരവുര  തശരതദശലത

ജനങ്ങള  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായകാണര  മകാറര

വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതര. 

ഇവത്തിലടെ  തകകാവത്തിഡെര-19  മഹകാമകാരത്തി  വന്നതപ്പകാള  കണ്ടതല്ലെകാ;

പേട്ടെത്തിണത്തിയത്തിലകായത്തിതപ്പകായ  ജനങ്ങലള  സഹകായത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  എല്ലെകാ

പ്രവര്തനങ്ങളുര  ഗവണലമന്റര  നടെതത്തി.  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  വലത്തിയ

നത്തിലയത്തിലുള്ള  മകാറര  അവത്തിലടെയണ്ടകായത്തി.  വത്തിദരകാഭരകാസ-ആതരകാഗരരരഗങ്ങളത്തില്

വലത്തിയ  പുതരകാഗതത്തിയണ്ടകായത്തി.  പേറയക  മകാത്രമല്ലെ,  ആ  കകാരരങ്ങലളല്ലെകാര

നടെപ്പകാക്കുന്ന  ഗവണലമന്റകാണര  എല്.ഡെത്തി.എഫര.  എന്നര  തശരതദശ  ജനങ്ങള

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായകാണര രകാഷശയമകായത്തി അവര്

മകാറത്തി  ചത്തിനത്തിക്കകാന് തയ്യേകാറകായതര.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായകാണര  ഇടെതുപേക്ഷേതത്തിനര

തുടെര്ഭരണര  കത്തിട്ടെത്തിയതര.  അല്ലെകാലത  നത്തിങ്ങള  കകാണന്നതുതപേകാലലയല്ലെ.

പേകാവലപ്പട്ടെ  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  കകാരരങ്ങള  കൃതരമകായത്തി  നടെതത്തിയതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാലണന്നര നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര. പ്രളയകകാലഘട്ടെര വന്നതപ്പകാള,
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ഞകാന്  അന്നര  തത്തിരവനനപുരര  നഗരസഭയലടെ  തമയര്  ആയത്തിരന.  അന്നര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ഒര  അര്ദരകാത്രത്തി  എല്ലെകാവലരയര  വത്തിളത്തിച്ചര

എല്ലെകാവരര  ഒരമത്തിച്ചത്തിറങ്ങണലമനര  വള്ളങ്ങളുര  തബകാട്ടുകളുര

എതത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ ക്രമശകരണലമകാരക്കണലമനര പേറഞ്ഞു.  അന്നര

ഞങ്ങലളകാലക്ക  ഉറക്കലമകാഴത്തിഞ്ഞര  ആ  കകാരരതത്തിലന്റ  പേത്തിറകത്തില്

നത്തില്ക്കുകയകാണര.  ഞകാന്  ഓര്മത്തിക്കുകയകാണര,  പൂന്തുറയത്തിലുര  വത്തിഴത്തിഞ്ഞത്തുര

തവളത്തിയത്തിലുര  മരത്തിയനകാട്ടെത്തിലുലമകാലക്ക  പേകാവലപ്പട്ടെ  ലചറുപ്പക്കകാര്  അവരലടെ

ജശവതനകാപേകാധത്തിയകായത്തിട്ടുള്ള  വള്ളങ്ങളുര  തബകാട്ടുകളുമകായത്തി  പ്രളയബകാധത്തിത

തമഖലകളത്തിതലയ്ക്കര വരത്തികയകാണര.  ആ പ്രളയബകാധത്തിത തമഖലകളത്തില് തസവനര

ലചയ്തര  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനകാളുകലള  രക്ഷേത്തിക്കകാനുള്ള  വലത്തിയ  മനസര  ആ

പേകാവലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുര  ലചറുപ്പക്കകാരര  കകാണത്തിചലവന്നതര

നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുര  അഭത്തിമകാനര  നല്കുന്ന  കകാരരമകാണര.   മുഖരമനത്തി  അതര

അരഗശകരത്തിച്ചതുലകകാണ്ടകാണര  'തകരളതത്തിലന്റ  തസനയകാണര  തശരതദശതത്തിലന്റ

ലചറുപ്പക്കകാര്'  എന്നര  പ്രഖരകാപേത്തിക്കുന്ന  നത്തില  തകരളതത്തിലല  മുഖരമനത്തിയലടെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകായതര.  അതദ്ദേഹര അവര്ക്കര  ഒര ബത്തിഗര  സലനട്ടെര  ലകകാടുത്തു.

തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങളുലടെ  ആദരവകാണര  മുഖരമനത്തി  ആ  ലചറുപ്പക്കകാര്ക്കര
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ലകകാടുതലതനള്ളതര  നത്തിങ്ങള  കകാണണര.  അതുമകാത്രമല്ലെ,  ആ

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള ജനര ശദത്തിക്കകാന് തുടെങ്ങത്തി.  അനകാരകാഷ നത്തിലയത്തില്

ആ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  തസവനലതയര  അവരലടെ

ധശരതലയയലമകാലക്ക  മകാനത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കര  തലകാകരതപേകാലുര

വനലവനള്ളതര  വളലര  അഭത്തിമകാനകരമകായ  ഒര  കകാരരമകാണര.   

അതതകാലടെകാപ്പരതലന്ന  ഞകാന്  ചത്തില  കകാരരങ്ങളകൂടെത്തി  പേറയകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഇവത്തിലടെ  നത്തിരവധത്തിതപേര്  പേറഞ്ഞതകാണര,  തകരളതത്തിലന്റ

രകാഷശയരരഗതര  ഇത്രയര  മലശമസമകായ  അനരശക്ഷേര  സൃഷത്തിച്ചതകാരകാണര;

ഇവത്തിലടെ പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിരത്തിക്കുന്ന യ.ഡെത്തി.എഫര.  അതല്ലെ?  നത്തിങ്ങള സരത്തിതയലടെ

കഥമുതല് എലന്നലക്കകാണ്ടര പേറയത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ട കകാരരമത്തില്ലെ.  ഇസൗ തകരളതത്തിലന്റ

രകാഷശയരരഗര  മലശമസമകാക്കുന്നതത്തില്  നത്തിങ്ങള  വഹത്തിച്ച  പേങ്കെര  വത്തിസരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയകാതതകാണര.  ഇതപ്പകാള  ഒര  സസപ്നലയയരലകകാണ്ടര  നടെക്കുകയകാണര.

സരത്തിതലയ വത്തിട്ടെര  ഇതപ്പകാള സസപ്നയകാണര യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ വലത്തിയ ഹരമകായത്തി

നത്തില്ക്കുന്നതര.  ഇതര തകരളതത്തിലന്റ രകാഷശയരരഗലത മലശമസമകാക്കുകയതല്ലെ

ലചയ്യുന്നതര?  ഒര  കള്ളക്കടെത്തുകകാരത്തിയലടെ  ലമകാഴത്തിലയ  മുന്നത്തിര്തത്തിലക്കകാണ്ടര

വലത്തിയ  കലകാപേര  അഴത്തിചവത്തിടുകയര  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  അക്രമങ്ങള
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അഴത്തിചവത്തിടുകയമകാണര.  ആ അക്രമങ്ങലള നരകായശകരത്തിക്കുന്ന ഒര കകാരരരകൂടെത്തി

വരത്തികയകാണര.  എലന്റ  മുന്ഗകാമത്തിയകായത്തിരന്ന  ലക.പേത്തി.സത്തി.സത്തി.-യലടെ  മുന്

അദരക്ഷേന്,  ശശ.  ലക.  മുരളശധരന്,  ക്രമസമകാധകാനര  പേകാലത്തിതക്കണ്ട

ഉതരവകാദത്തിതസര  ഞങ്ങളക്കല്ലെ,  അതര  ഭരണകക്ഷേത്തിക്കകാണര  എന്നകാണര

പേറഞ്ഞതര.  എനപേറഞ്ഞകാല്  നത്തിങ്ങള  അഴത്തിഞ്ഞകാടെത്തിതക്കകാ;

എന്തുതവണലമങ്കെത്തിലുര  ലചയ്തതകാ  എന്ന  സമശപേനമകാണര.  വത്തിമകാനതത്തില്

ആക്രമണര  നടെതത്തിയതപ്പകാള  ലക.പേത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡെന്റര  'ഞങ്ങളുലടെ

കുട്ടെത്തികള '  എന്നകാണര  പേറഞ്ഞതര.  പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവകാലണങ്കെത്തില്  അതത്തിലന്റ

അപറമകാണര;  ഞങ്ങള നനഞ്ഞതല്ലെകാ;  ഇനത്തി കുളത്തിചകയറകാര.  എനപേറഞ്ഞകാല്

വത്തിമകാനതകാവളതത്തിലടെക്കര കകാണത്തിച്ചതത്തിലന നരകായശകരത്തിചലകകാണ്ടര ഞകാന്കൂടെത്തി

അറത്തിഞ്ഞുലകകാണ്ടര  ലചയ്തതകാലണന്നര  പേത്രസതമളനതത്തിലടെക്കര

ഒരളുപമത്തില്ലെകാലത പേറയന്ന നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കര  തകരളതത്തിലന്റ പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവര

മകാറത്തിയത്തിതല്ലെ?   ഇന്നലല മുഖരമനത്തി  ആവര്തത്തിച്ചര  തചകാദത്തിച  നത്തിങ്ങള എതന

അപേലപേത്തിക്കകാതലതന്നര.  ഞങ്ങളുലടെ  ഭകാഗതര  ലതറ്റുപേറത്തിയകാല്  ഞങ്ങള

അതത്തിലന അപേലപേത്തിക്കുര; നടെപേടെത്തിലയടുക്കുര. ഇതപ്പകാള എസര.എഫര.ലഎ.-യലടെ

ജത്തില്ലെകാഘടെകര  പേത്തിരത്തിചവത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുന.  ഞങ്ങലളകാലക്ക  വളലര
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അതത്തിശയതതകാടുകൂടെത്തിയകാണര  അതര  തകട്ടെതര.  ഞകാന്  എസര.എഫര.ലഎ.-യലടെ

മുന്  ഭകാരവകാഹത്തിയകായത്തിരന്ന  ആളകാണര.  ഒര  ജത്തില്ലെകാഘടെകലത

പേത്തിരത്തിചവത്തിട്ടുലകകാണ്ടര  മകാതൃകകാപേരമകായ  തശരമകാനര  എസര.എഫര.ലഎ.-യലടെ

തസറര കമത്തിറത്തി എടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  അതത്തിലന നത്തിങ്ങള അഭത്തിനനത്തിക്കതണ്ട?

അവര്  ലചയ്തതര  ലതറകാലണന്നര  പേകാര്ട്ടെത്തിയലടെ  സമുന്നതരകായ  തനതകാക്കന്മേകാര്,

മുഖരമനത്തിയടെക്കര  പേറഞ്ഞര  ആ  കമത്തിറത്തിലയ  ശകാസത്തിക്കകാനുര

ലതറ്റുതത്തിരതകാനുമകാവശരമകായ  നടെപേടെത്തിയമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുതമ്പകാള

അതത്തിലനക്കുറത്തിചതപേകാലുര  ഒരക്ഷേരര  മത്തിണ്ടകാന്  നത്തിങ്ങള  തയ്യേകാറകാതയകാ?

തയ്യേകാറകായത്തിലല്ലെനമകാത്രമല്ലെ,  കലകാപേങ്ങള  അഴത്തിചവത്തിടുകയകാണര.  ഇവത്തിലടെ

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ക്കര  ഇടെലപേടെകാനുള്ള  അവസരമുണ്ടകാക്കകാനകാണര  ഇസൗ  കലകാപേര

അഴത്തിചവത്തിടുന്നതര.  തകരളതത്തില്  കലകാപേമകാണര,  ക്രമസമകാധകാനര  തപേകായത്തി

എനപേറഞ്ഞര ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ക്കകാലര ഇവത്തിതടെയ്ക്കര സസകാഗതര ലചയ്യേകാനുള്ള,  തകന്ദ്ര

ഗവണലമന്റത്തിലന്റ പേത്തിടെത്തിവള്ളത്തി ഇതങ്ങകാട്ടെര ഇടെകാനുള്ള പേരത്തിശമര യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി വരനലവന്നകാണര നകാര കകാതണണ്ടതര.  ഇസൗ കള്ളക്കടെത്തുകകാരലടെ

ഇതപ്പകാഴുള്ള  തനതകാക്കന്മേകാര്  ആരകാണര;  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  അതല്ലെ,;  തകന്ദ്ര

ഭരണകക്ഷേത്തിയലടെ  പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ആ  സശ  നടെത്തുന്ന
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നകാടെകങ്ങളക്കര  ഇന്നര  യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ  വലത്തിയ  കുഴലൂതര  നടെക്കുകയകാണര.

യ.ഡെത്തി.എഫര-ലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  വലത്തിയ  സതപ്പകാര്ട്ടെര  നടെക്കുകയകാണര.   നമള

മനസത്തിലകാക്കണര  ഇതപ്പകാള  ദക്ഷേത്തിതണനര  പേത്തിടെത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തി  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-

യലടെ  ശത്തിബത്തിരര  നടെക്കുകയകാണര.  തകകാണഗ്രസര  നടെതത്തിയ  ശത്തിബത്തിരര

തപേകാലലയല്ലെ. 2025 ആകുന്നതതകാടുകൂടെത്തി ഇനര മുഴുവന് ആര്.എസര.എസര.-ലന്റ

ബകപ്പത്തിടെത്തിയത്തിതലയ്ക്കര  ലകകാണവരന്നതത്തിനകാവശരമകായ  പ്രവര്തനങ്ങള

നടെത്തുകയകാണര. അതത്തില് പ്രധകാനമകായര ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതര തകരളമകാണര. അതത്തിനര

കകാരണര,  തകരളതത്തിലകാണര  ഇടെതുപേക്ഷേമുള്ളതര  എന്നതകാണര.  ആ

ഇടെതുപേക്ഷേലത  ഇല്ലെകാതകാക്കത്തിയകാല്മകാത്രതമ  തങ്ങളുലടെ  അജണ്ട  ഇവത്തിലടെ

തവരറപ്പത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകയള്ളൂലവന്നര കൃതരമകായ തബകാധരര ആര്.എസര.എസര.-

നുണ്ടര.  ആര്.എസര.എസര.-ലന  നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര.  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യ്ക്കര

വലത്തിയ  സസകാധശനര  തകരളതത്തിലത്തില്ലെ  എങ്കെത്തില്തപ്പകാലുര  ഏറവുര  കൂടുതല്

ശകാഖകള തകരളതത്തിലുള്ളതര ആര്.എസര.എസര.-നകാണര.  നത്തിങ്ങളതല്ലെ അതത്തിനര

വളര  വചലകകാടുക്കുന്നതര.  ഇനരയത്തില്  തകകാണഗ്രസര  ഭരത്തിച്ചത്തിരന്ന  മറര

സരസകാനങ്ങളത്തിലല  അവസലയനകാണര;  അവത്തിലടെലയല്ലെകാര  ഇന്നര

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ  കരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര  നത്തിങ്ങള  ലകകാണവച  ലകകാടുതത്തിതല്ലെ?
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ഇവത്തിലടെയര  സസപ്നയലടെ  നകാടെകര  കകാണത്തിച്ചര  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  കളത്തിക്കുതമ്പകാള

അതത്തിലനകാപ്പരനത്തിന്നര  നത്തിങ്ങള  കകാണത്തിക്കുന്നതര  നത്തിങ്ങളുലടെ

നകാശതത്തിനകാലണനകൂടെത്തിയകാണര  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതര.  കകാരണര  ആ

കകാരരങ്ങള വരന്നതര യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ സകാനര ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ക്കര പേത്തിടെത്തിക്കകാന്

തവണ്ടത്തിയള്ള പേരത്തിശമങ്ങള നടെക്കുകയകാണര. അതര മനസത്തിലകാക്കകാലത നത്തിങ്ങള

ചത്തില  തവലതരങ്ങള  കകാണത്തിക്കുന്നൂലവന്നര  മകാത്രമകാണര  എനത്തിക്കര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതര.  പ്രതരയശകാസപേരമകായത്തി  ശതക്കളകായ  ഇടെതുപേക്ഷേലത

ഇല്ലെകാതകാക്കുകലയനള്ള ലക്ഷേരര ആര്.എസര.എസര.-നുര ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-ക്കുമുണ്ടര

എനള്ളതര  നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര.  ഞകാന്  ഒര  കകാരരര  കൂടെത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര,  കഴത്തിഞ്ഞ  ലതരലഞ്ഞടുപകകാലതര  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ

തനതകാവര  പേറഞ്ഞു  ഞങ്ങളക്കര  30  സശറര  കത്തിട്ടെത്തിയകാല്  ഭരണര  പേത്തിടെത്തിക്കുര.

എങ്ങലനയകാണര  140  എര.എല്.എ.-മകാരള്ള നമ്മുലടെ തകരള നത്തിയമസഭയത്തില്

30  സശറര  കത്തിട്ടെത്തിയകാല്  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  ഭരണര  പേത്തിടെത്തിക്കുന്നതര;  അവര്  ആലര

കണലകകാണ്ടകാണര ഭരണര കത്തിട്ടുലമന്നര പേറഞ്ഞതര; ഈ പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിരത്തിക്കുന്ന

ബകാക്കത്തിയള്ള  യ.ഡെത്തി.എഫര.  എര.എല്.എ.-മകാലര  ചകാക്കത്തിട്ടുപേത്തിടെത്തിച്ചര  ഭരണര

പേത്തിടെത്തിക്കുലമന്നതല്ലെ  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ  തനതകാവര  പേറഞ്ഞതര?  അതര
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അതത്തിശയകരമകായ കകാരരമല്ലെ. ഇനരയത്തിലല പേല സരസകാനങ്ങളത്തിലുര അതരര

കകാരരങ്ങള  നടെക്കുകയതല്ലെ;  തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ  ബകപ്പതത്തി  ചത്തിഹ്നതത്തില്

മതരത്തിച്ചര  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ  പേകാളയതത്തിതലയ്ക്കര  തപേകായ  എത്രതയകാ

അനുഭവങ്ങള  നമ്മുലടെ  മുന്നത്തിലുണ്ടര.  അതര  സകാധകാരണ  ഏലതങ്കെത്തിലുര

എര.എല്.എ.  മകാത്രമല്ലെ.  ഞകാന് ഉദകാഹരണങ്ങള പേറയകാന് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.

തകകാണഗ്രസത്തിലന്റ  വലത്തിയ  തനതകാക്കന്മേകാര്വലര  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ

കൂടെകാരതത്തിതലയ്ക്കുതപേകായതര  നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര.  അതുകൂടെത്തി  കണ്ടത്തിട്ടെകാണര

പേറഞ്ഞതര.  ഈ നത്തിലയത്തിലകാണര മുപ്പതര സശറര കത്തിട്ടെത്തിയകാല് മതത്തിലയന്നര പേറയന്ന

സകാഹചരരമുണ്ടകായതര.  ഇതര  ജനര നന്നകായത്തി മനസത്തിലകാക്കത്തി. കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചു

വര്ഷക്കകാലര  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലനയര  ഗവണലമന്റത്തിലനയര

കരത്തിവകാരത്തിതതയ്ക്കകാന്തവണ്ടത്തി  വലത്തിയ  പേരത്തിശമരതലന്ന നടെതത്തി.  എലനങ്കെത്തിലുര

ഫലര  കതണ്ടകാ?  ഈ  പേറഞ്ഞ  സസപ്നയലടെ  ആദര  എപ്പത്തിതസകാഡെര  ആ

സമയങ്ങളത്തില്  ഉണ്ടകായത്തിരന്നതല്ലെകാ;  എന്തഫകാഴരലമന്റര  ഡെയറകതററ്റുര

സത്തി.ബത്തി.ഐ.-യര  കസരസുര തകന്ദ്ര ഗവണലമന്റത്തിലല എല്ലെകാ  ഏജന്സത്തികളുര

ഇവത്തിലടെവന്നര  പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചര  അലതല്ലെകാര  മകാധരമങ്ങളുലടെ  സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി

നത്തിങ്ങള ചര്ച്ച ലചയ്തര,  ലതരലഞ്ഞടുപ്പര  രരഗതര  ചര്ച്ച ലചയ്തര  എലനങ്കെത്തിലുര
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ഗുണര നത്തിങ്ങളക്കുണ്ടകാതയകാ? ഗുണമുണ്ടകായതര ഞങ്ങളക്കകാണര. ഞങ്ങളക്കര 99

സശറകായത്തി  വര്ദത്തിച്ചര  ഈ  തകരളതത്തില്  തുടെര്ഭരണതത്തിതലയ്ക്കര  വരകാന്

കഴത്തിഞ്ഞൂലവനള്ളതകാണര.  നത്തിങ്ങളക്കര  അവത്തിലടെതലന്ന  ഇരത്തിക്കകാനുള്ള

തയകാഗവുര ജനങ്ങള ഉണ്ടകാക്കത്തിതന. അതകാണര അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി എനത്തിക്കര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതര.  ഇ.ഡെത്തി.  തകസത്തില്  മുഖരമനത്തി  രകാജത്തി  വയ്ക്കണലമന്നകാണര

ഇവത്തിലടെ  ആവശരലപ്പട്ടെതര.  എന്നകാല്  ഡെല്ഹത്തിയത്തില്  ഞങ്ങളുലടെ  രകാഹുല്

ഗകാന്ധത്തിലയ  തചകാദരര  ലചയ്യുന്നതര  നത്തിര്തത്തി  വയ്ക്കണതമ

എന്നകാവശരലപ്പട്ടുലകകാണ്ടകാണര  എര.പേത്തി.-മകാര്  സമരര  നടെതത്തിയതര.  എനര

വത്തിതരകാധകാഭകാസമകാണത്തിതര;  നത്തിങ്ങള ഒര നത്തിലപേകാലടെടുക്കതണ്ട?  ഇവത്തിലടെ  തകന്ദ്ര

ഭരണകക്ഷേത്തിയകായ ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  പേല സരസകാനങ്ങളത്തിലുര അവരലടെ ഇതരര

ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെരലമന്റുകലള ഉപേതയകാഗത്തിച്ചര അവത്തിടുലത ഭരണകക്ഷേത്തിലയതയകാ രകാഷശയ

പേകാര്ട്ടെത്തികലളതയകാ  ഇല്ലെകാതകാക്കകാനുള്ള  പേരത്തിശമര  നടെത്തുകയകാണര.  അക്കകാരരര

കൃതരമകായത്തി  ഞങ്ങളുലടെ  പേകാര്ട്ടെത്തിയര  ഞങ്ങളുലടെ  മുഖരമനത്തിയര  അടെക്കമുള്ള

ആളുകള കൃതരമകായത്തി പേറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതകാണര.  നത്തിങ്ങള എന്തുലകകാണ്ടകാണര അതര

മനസത്തിലകാക്കകാതതര? തകരളതത്തില് ഒര നയര, തകന്ദ്രതത്തില് തവലറകാര നയര

എനള്ള  രശതത്തിയകാണര  നത്തിങ്ങള  സസശകരത്തിക്കുന്നതര.  രകാഹുല്  ഗകാന്ധത്തിലയ
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എന്തഫകാഴരലമന്റര  ഡെയറകതററര  തചകാദരര  ലചയ്യേകാന്  വത്തിളത്തിച്ചതപ്പകാള

നത്തിങ്ങലളല്ലെകാവരര  അവത്തിലടെതപ്പകായത്തി  സമരര  ലചയ.  ഞകാന്  തചകാദത്തിക്കലട്ടെ,

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  ഗവണലമന്റര  ലപേതടകാളത്തിലന്റ  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള  നത്തിങ്ങള

എവത്തിലടെതപ്പകായത്തിരന;  നത്തിങ്ങളകാണതല്ലെകാ  രകാജരലത  മുഖര  പ്രതത്തിപേക്ഷേമകായത്തി

ഇതപ്പകാഴുള്ളതര;  നത്തിങ്ങള  എവത്തിലടെതപ്പകായത്തിരന;  ഡെശസലത്തിലന്റയര

മലണ്ണെണ്ണെയലടെയര പേകാചക വകാതകതത്തിലന്റയര മറര അവശരസകാധനങ്ങളുലടെയര

വത്തില വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള തകകാണഗ്രസര എവത്തിലടെ തപേകായത്തിരന?  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-

ലക്കതത്തിലര  സമരര  ലചയ്യേകാന്,  പേകാര്ലലമന്റത്തിനകതര  ശബ്ദത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങളുലടെ

എര.പേത്തി.-മകാലരയര  തനതകാക്കന്മേകാലരയര  ആലരയര  കണ്ടത്തില്ലെതല്ലെകാ.  പേസൗരതസ

നത്തിയമ  തഭദഗതത്തി  അടെക്കര  വന്നതപ്പകാള  നത്തിങ്ങളുലടെ  പേല  എര.പേത്തി.-മകാരര

അവത്തിലടെ  ഹകാജരകാകകാതത്തിരന്നതര  നമലളല്ലെകാവരര  ചര്ച്ച  ലചയ്തതകാണര.

അലതകാനര  വത്തിശദമകായത്തി  പേറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.  പേസൗരതസ  നത്തിയമ

തഭദഗതത്തി  അടെക്കര  ഈ  നത്തിലയത്തില്  പേകാസകാക്കത്തിലയടുക്കകാന്  അവര്ക്കര

സകാധത്തിച്ചത്തിതല്ലെ? അതുമകാത്രമല്ലെ തലബര് തകകാഡകള അടെക്കമുള്ള എത്ര ബത്തില്ലുകള

നത്തിങ്ങളുലടെ  സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  തലന്നലയന്നര  പേറയകാര,  നത്തിങ്ങള മത്തിണ്ടകാലത

ഇരനലകകാടുതര  പേകാസകാക്കത്തിലയടുക്കുന്ന  സത്തിതത്തി  ആ  പേകാര്ലലമന്റത്തിനകതര
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വന്നൂലവനള്ളതര  നമള  കകാണകാലത  ഇരനകൂടെ.  ഇതപ്പകാള  പേട്ടെകാളലതയര

ബകവച്ചത്തിരത്തിക്കുന. ഇനരയലടെ സകാമൂഹരസത്തിതത്തിയര സകാമൂഹരഘടെനയലമകാനര

മനസത്തിലകാക്കകാലത  നമ്മുലടെ  പേട്ടെകാളലതതപ്പകാലുര  ബകപ്പത്തിടെത്തിയത്തില്  ഒതുക്കകാന്

ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  ഗവണലമന്റര  പേരത്തിശമത്തിക്കുകയകാണര,  അഗത്തിവശരന്മേകാലര

സൃഷത്തിക്കകാന്  തപേകാകുകയകാണര.  നകാലുവര്ഷലത  തസവനതത്തിനുതശഷര

ലചറുപ്പക്കകാലര  അനകാഥമകാക്കത്തി  പേറഞ്ഞുവത്തിടെകാന്  തപേകാകുകയകാണര.  അവനര

30,000/-  രൂപേ  സകാലറത്തി  ലകകാടുക്കുര  അതര  കഴത്തിയതമ്പകാള  11  ലക്ഷേര  രൂപേ

ലകകാടുതര അവലന പേറഞ്ഞുവത്തിടുര.  അങ്ങലന പേറഞ്ഞുവത്തിടുന്ന പേടെയകാളത്തികലള,

പേട്ടെകാളക്കകാലര  ഞങ്ങളുലടെ  പേകാര്ട്ടെത്തി  ഓഫശസത്തിലല  കകാവല്ക്കകാരകാക്കത്തി

മകാറ്റുലമന്നകാണര ബത്തി.ലജ.പേത്തി.-യലടെ തനതകാവര പേറഞ്ഞതര.  അവത്തിലടെ ആലരങ്കെത്തിലുര

പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കകാന്  ഉണ്ടകായത്തിരതന്നകാ;  രകാജരലത  ലചറുപ്പക്കകാരലടെ  ആ

തനതൃതസര  ഏലറടുതര  ലകകാണവരകാന്  നത്തിങ്ങളക്കര  സകാധത്തിതച്ചകാ?  ഇവത്തിലടെ

ഡെത്തി.ബവ.എഫര.ഐ. അടെക്കമുള്ള യവജന സരഘടെനകള ആ വത്തിഷയലമടുത ര

ഡെല്ഹത്തിയത്തിലുര  തകരളതത്തിലുമടെക്കര  ഞങ്ങളക്കര  സസകാധശനമുള്ള  മുഴുവന്

സലങ്ങളത്തിലുര  ജനങ്ങലള  പേലങ്കെടുപ്പത്തിചലകകാണ്ടര  മുതന്നകാട്ടുവരകാന്  തയ്യേകാറകായത്തി.

തകകാണഗ്രസര  എവത്തിലടെതപ്പകായത്തി?  നത്തിങ്ങള  മറുപേടെത്തി  പേറയതണ്ട.  ഇതരര
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കകാരരങ്ങളത്തില്  നത്തിങ്ങളുലടെ  മസൗനമകാണര  നത്തിങ്ങളുലടെ  വത്തിനകാശതത്തിനര

കകാരണമകായത്തിട്ടുള്ളലതനകൂടെത്തി നത്തിങ്ങള കകാണണര. അതുതപേകാലല കര്ഷകരലടെ

സമരര  വന്നതല്ലെകാ;  എവത്തിലടെതപ്പകായത്തിരന  തകകാണഗ്രസര;  ബചനയത്തില്

തപേകായത്തിരതന്നകാ?  നത്തിങ്ങള  ബചനയത്തില്  തപേകാകുന്നതര  നല്ലെതകാണര.

അവത്തിലടെതപ്പകായത്തി  കമനണത്തിസര  പേഠത്തിച്ചര  ഇതങ്ങകാട്ടുവരകാര.  കര്ഷകരലടെ

ഐതത്തിഹകാസത്തിക സമരര വന്നതപ്പകാള,  പേസൗരതസ സമര വത്തിഷയര വന്നതപ്പകാള,

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  തലബര്  തകകാഡെത്തിലന്റ  വത്തിഷയര  വന്നതപ്പകാലഴകാലക്ക

നത്തിങ്ങളുലടെ  ആളുകള  ബസലന്റകായത്തിനത്തിന.  ആലക  ഐ.എന്.ടെത്തി.യ.സത്തി.

തപേകാലലയളള ചത്തില ലതകാഴത്തിലകാളത്തി സരഘടെനകള ഞങ്ങളുമകായത്തി തചര്ന്നര സമരര

നടെതകാന്  തയ്യേകാറകായത്തിലയനള്ളലതകാഴത്തിച്ചകാല്  ബകാക്കത്തി  എനകാണര

നടെന്നത്തിട്ടുള്ളതര?  ഇതരര  കകാരരങ്ങള  നന്നകായത്തി  മനസത്തിലകാക്കകാന്

തയ്യേകാറകാകണലമനള്ളതകാണര എനത്തിക്കര നത്തിങ്ങതളകാടെര സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതര. 

പേകാര്ശസവല്ക്കരത്തിക്കലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര  മതരബന്ധന

തമഖലയ്ക്കുര  തശരതദശതത്തിനുര  ഏലറ  പ്രതയകാജനലപ്പടുന്ന  പേദതത്തികള

നടെപ്പകാക്കത്തിയ  ഒര  ഗവണലമന്റകാണര  തകരളര  ഭരത്തിക്കുന്നതര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിയലടെ  തനതൃതസതത്തില്  ഏറവുര  മത്തികച്ച  നത്തിലയത്തിലുളള  ഇടെലപേടെലുകള



157

നടെതകാന്  സകാധത്തിച.  കടെല്സമ്പതത്തിലന്റ  സരരക്ഷേണവുര  സുസത്തിര

വത്തികസനവുര മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  കുടുരബങ്ങളുലടെ അവകകാശ സരരക്ഷേണവുര

ശുദമകായ  മതരര  ലഭത്തിക്കകാനുള്ള  ഉപേതഭകാക്തകാക്കളുലടെ  അവകകാശവുര

തശരതദശതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാന  വത്തികസനവുലമകാലക്ക  കണലകകാണള്ള  ഒര

സരതയകാജത്തിത  പ്രവര്തനമകാണര  ഈ  ഗവണലമന്റര  നടെതത്തിയലതന്നര

നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര. തനരലത ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച, ഒന്നകാര പേത്തിണറകായത്തി

ഗവണലമന്റര ഭരത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണര രകാജരതകാദരമകായത്തി മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര

പുനരധത്തിവകാസ പേദതത്തി നടെപ്പകാക്കത്തിയതര.  മുട്ടെതറയത്തില് ഞകാന്കൂടെത്തി പേലങ്കെടുത

ചടെങ്ങത്തിലകാണര  192  കുടുരബങ്ങളക്കര  വശടുവചലകകാടുക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചതര.

പേലതപ്പകാഴുര യ.ഡെത്തി.എഫര.  പേറയര,  അതര  പേറച്ചത്തില് മകാത്രതമയള്ളൂലവനള്ളതര

നത്തിങ്ങള കകാണണര. നമ്മുലടെ പ്രതദശതര 2,450 തകകാടെത്തി രൂപേയലടെ വത്തിപുലമകായ

പേദതത്തികള,  ഭൂമത്തി ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള പേദതത്തികള,  നത്തിരവധത്തി പുനരദകാരണ

പേദതത്തികള  എന്നത്തിവ  ലകകാണവന.  ഞകാന്  അതത്തിതലയ്ക്കര  വത്തിശദമകായത്തി

തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.  ഒരപേകാടുതപേര്  ആ  കകാരരങ്ങള  സൂചത്തിപ്പത്തിച.  തശരതദശതത്തിലന്റ

പ്രകാതദശത്തിക,  സകാമ്പതത്തിക  വത്തികസനര  ഉളലപ്പലടെയള്ള  കകാരരങ്ങളക്കര  ഈ

ഗവണലമന്റര തനതൃതസര വഹത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര. 145-ലധത്തികര വരന്ന തറകാഡകള നമള
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നത്തിര്മത്തിച.  അതുതപേകാലല,  കത്തിഫ്ബത്തി  മുഖകാനരര  ഇരപേതര  തശരതദശ

സ്കൂളുകളക്കര  പുതത്തിയ  ലകട്ടെത്തിടെര  നത്തിര്മത്തിചലകകാടുത്തു.  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേയ്ക്കര

തശരകാതരകാഗരര  പേദതത്തി  അടെക്കമുള്ള  കകാരരങ്ങള  ലകകാണവന.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  സശകളക്കര  ആവശരരതവണന്ന  പേദതത്തികള

ലകകാണവന.  റത്തിതവകാളവത്തിരഗര  ഫണ്ടര,  സരരരഭക  പേദതത്തി,  തജകായത്തിന്റര

ലയബത്തിലത്തിറത്തി  ഗ്രൂപ്പര  ഇവലയകാലക്ക  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.  ടെസൗതട്ടെ  ചഴലത്തിക്കകാറത്തിലന്റയര

ഓഖത്തിയതടെയര സമയലതല്ലെകാര വളലര കൃതരമകായത്തി കകാരരങ്ങള ലചയ്യേകാന് ഈ

ഗവണലമന്റത്തിനര  കഴത്തിഞ്ഞുലവനള്ളതര  ഞകാന്  ഈ  അവസരതത്തില്

ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണര. 

ഒനരണ്ടര  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകൂടെത്തി  എനത്തിക്കര  മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കകാനുണ്ടര.

എല്.എസര.ജത്തി.ഡെത്തി.  സരസകാനലത തതദ്ദേശസസയരഭരണ സകാപേനങ്ങളവഴത്തി

നത്തിര്ബന്ധത്തിത  വകയത്തിരതലകായത്തി  കുതറ  പേണര  ലചലവഴത്തിക്കുനണ്ടര.

ഫത്തിഷറശസര  വകുപകൂടെത്തി  ഇതത  പേദതത്തികള  നടെപ്പകാക്കുകയകാണര.  ഇതര

ഡെനപത്തിതക്കഷനര  വഴത്തിലയകാരക്കുനതണ്ടകാലയനള്ള  കകാരരര  പേരത്തിതശകാധത്തിക്കകാന്

ഗവണലമന്റര  തയ്യേകാറകാകണര.  അതത്തിലത്തിടെലപേട്ടെകാല്  കുതറയധത്തികര  ആളുകളക്കര

കൃതരമകായത്തി  ആനുകൂലരലമതത്തിക്കകാന്  നമുക്കര  സകാധത്തിക്കുര.  മലറകാന്നര,  ഈ
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പേദതത്തികളുലടെ അവതലകാകനവുര സ്ക്രൂട്ടെത്തിനത്തിയര നടെതണലമന്ന നത്തിര്തദ്ദേശവുരകൂടെത്തി

ഞകാന്  മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണര.  നല്ലെ  മതരര  ലഭരമകാക്കുകലയനള്ളതര  വളലര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമകാണര.  ഇതപ്പകാള  തകരളതത്തിതലയ്ക്കര

അനരസരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നടെക്കര  മകായര  തചര്ത  മതരര

വരനലവനള്ളതര  നമുലക്കല്ലെകാമറത്തിയകാവുന്ന  കകാരരമകാണര.  ഇതപ്പകാള

ഭക്ഷേരസുരക്ഷേകാ  വകുപ്പര  വളലരയധത്തികര  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി  ഇടെലപേടുനണ്ടര.

പേതക്ഷേ,  അതുതപേകാര,  ഫത്തിഷറശസര  വകുപരകൂടെത്തി  ആ  കകാരരതത്തില്,  ശുദമകായ

മതരര  ലഭത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  ഇടെലപേടെല്  നടെതണലമനകൂടെത്തി  ഞകാന്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര. ഒപ്പരതലന്ന മതരക്കച്ചവടെര നടെത്തുന്ന സശകളക്കുതനലര

നടെക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള,  പേലതപ്പകാഴുര  ഒറലപ്പട്ടെ  സരഭവങ്ങള

ശദയത്തില്ലപ്പടുനണ്ടര.  അവര്ക്കര  മകാനരമകായത്തി  കച്ചവടെര  നടെതകാന്  നല്ലെ

തഷകാപകള  നത്തിര്മത്തിചലകകാടുതര  അവലര  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ

പേദതത്തികൂടെത്തി ഗവണലമന്റര തയ്യേകാറകാക്കണലമനകൂടെത്തി ഞകാന് ഈ അവസരതത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര. 

ഗതകാഗത വകുപ്പത്തില് എലന്റ മണ്ഡലതത്തില് തപേരൂര്ക്കടെ,  വത്തികകാസര ഭവന്

ഡെത്തിതപ്പകാ  അടെക്കമുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങളുലടെ  ഭൂമത്തി  പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാനുള്ള



160

പേദതത്തികളക്കുകൂടെത്തി  തനതൃതസര  നല്കണര.  സത്തിറത്തി  സര്ക്കുലര്  പേദതത്തിയലടെ

റൂട്ടുകള  പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചര  ലകാഭകരമകാക്കത്തി  മകാറ്റുന്നതത്തിനുള്ള  ഇടെലപേടെലുണ്ടകാകണര.

അതുതപേകാലല,  സ്കൂള  വകാഹനങ്ങളുലടെ  ടെകാകര  എല്ലെകാ  എര.എല്.എ.-മകാര്ക്കുര

തലതവദനയകാണര.  എല്ലെകാവരര  ടെകാകര  അടെയ്ക്കുവകാന്തവണ്ടത്തി  എര.എല്.എ.

ഫണ്ടത്തില്നത്തിനര  നല്കകാതമകാലയന്നകാണര  തചകാദത്തിക്കുന്നതര,  അതത്തിനകാവശരമകായ

ഇടെലപേടെല്  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകാകണലമനകൂടെത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടര  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പേത്തിന്തുണചലകകാണ്ടര  എലന്റ

വകാക്കുകള ചരക്കുന.

ശശ  .    എര  .    വത്തിന്ലസന്റര:  സര്,  മൂനതവണ തകരളതത്തിലന്റ മുഖരമനത്തിയര

തകന്ദ്ര പ്രതത്തിതരകാധമനത്തിയമകായത്തിരന്ന ഇനരയത്തിലല മതതതരതസതത്തിലന്റ ഏറവുര

ഉന്നതനകായ  വക്തകാവകായ  ശശ.  എ.  ലക.  ആന്റണത്തി  തകരളതത്തില്

ലതരലഞ്ഞടുപ്പര  പ്രചകാരണര  നടെത്തുന്നതര  വര്ഗശയമകായത്തിട്ടെകാലണന്ന  ധസനത്തി

വരന്നതരതത്തില്  വട്ടെത്തിയൂര്ക്കകാവര  അരഗര  പേറഞ്ഞ  വകാക്കുകള  സഭകാ

തരഖകളത്തില്നത്തിന്നര നശക്കര ലചയ്യേണലമന്നര ആവശരലപ്പടുകയകാണര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന് : അതര പേരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.+ 

ശശ  .    എര  .    വത്തിന്ലസന്റര:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ ഉതരവുപ്രകകാരര (ഫയല് നമ്പര് 12023/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ., തശയതത്തി 05-07-2022) 

സഭകാതരഖകളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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എതത്തിര്ക്കുകയകാണര. എനത്തിക്കര മുമ്പര സരസകാരത്തിച്ച ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വട്ടെത്തിയൂര്ക്കകാവര

അരഗതത്തിലന്റ  മണ്ഡലതത്തില്  തലന്നയള്ള  തകരളകാ  പ്രതദശര  തകകാണഗ്രസര

കമത്തിറത്തി  ഓഫശസര  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  സഹപ്രവര്തകര്  ജകാഥയകായത്തി  വന്നര

അടെത്തിചതകര്തതപ്പകാള  അതത്തിലന  അപേലപേത്തിച്ച  ഒര  സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എര.)

തനതകാവത്തിലന്റ  തപേരര  ഇവത്തിലടെ  പേറയകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ;  എ.ലക.ജത്തി.  ലസന്റര്

ആക്രമത്തിച്ചതപ്പകാള  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാവര  അപേലപേത്തിച്ച  മകാതൃക  നത്തിങ്ങള

സസശകരത്തിക്കണലമന്നകാണര എനത്തിക്കര പേറയകാനുള്ളതര.  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.ക്കര  30  സശറര

കത്തിട്ടെത്തിയകാല്  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  ഭരണര  തനടുലമന്നര  ഒര  ബത്തി.ലജ.പേത്തി.  തനതകാവര

പേറഞ്ഞ വകാക്കര  അതദ്ദേഹര  ഇവത്തിലടെ  ഉദരത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ഇതപ്പകാള ഒരരഗര

ജയത്തിച്ചത്തിലല്ലെങ്കെത്തിലുര  തകരളതത്തില്  ബത്തി.ലജ.പേത്തി-ക്കര  ഭരണര  കത്തിട്ടെത്തിയതുതപേകാലല

തലന്നയകാണര.  അരഗശകൃത  തടഡെര  യൂണത്തിയനത്തിലന്റ  300  ജശവനക്കകാര്ക്കര

ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്  നല്കുന്നതകാണര  ഏറവുര  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസന്ധത്തിലയന്നര   ഇന്നര

രകാവത്തിലല  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ടകാന്തസകാര്ട്ടെര  വകുപമനത്തി  പേറയകയണ്ടകായത്തി.

ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്  നല്കുന്നതുലകകാണ്ടര  ഒര  രൂപേയലടെ  നഷര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ക്കര  ഉണ്ടകാകുനതണ്ടകാ;  അവര്ക്കര  ഒര  വര്ഷലത

ടകാന്സ്ഫര്  ഇല്ലെതന്നയള്ളൂ.  അവര്  അവരലടെ  തജകാലത്തി  മുഴുവനുര  അവത്തിലടെ
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നത്തിര്വഹത്തിച്ചകാതല  പേറ.   ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  സസത്തിഫര  മറര  റൂട്ടുകളത്തിതലയ്ക്കര

ഓടെത്തിക്കുലമന്നര  പേറഞ്ഞു.   ഇതപ്പകാള  ദശര്ഘദൂര  സര്വശസുകള  മകാത്രമകാണര

നടെത്തുന്നതര.  അതപ്പകാള  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  എവത്തിലടെയകാണര  ഓടെത്തിക്കകാന്

തപേകാകുന്നതര;   500  പുതത്തിയ  ബസ്സുകളകൂടെത്തി  ഇറക്കത്തി  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.

ബസ്സുകള  ഓടെത്തിക്കുന്ന  സലതര  ഓടെത്തിച്ചകാല്  നത്തിലവത്തിലല

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസ്സുകള എവത്തിലടെയകാണര ഓടെത്തിക്കുന്നലതന്നര നത്തിങ്ങള

പേറയണര.  40000  ജശവനക്കകാരണ്ടകായത്തിരന്ന  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തില്

ഇടെതുപേക്ഷേര  വന്നതത്തിനുതശഷര  25000  ആയത്തി  കുറച്ചത്തിട്ടെര  പ്രതത്തിസന്ധത്തി

പേരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിതച്ചകാ;   5000 ലഷഡെനളുകള  തവണര.   38  ലക്ഷേര

ഉണ്ടകായത്തിരന്ന  യകാത്രക്കകാര്  ഇതപ്പകാള  പേതത്തിലനട്ടുര  ഇരപേതുര  ലക്ഷേമകാലയന്നര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി പേറഞ്ഞതല്ലെകാ; 5000 ലഷഡെനളുകള ഉണ്ടകായത്തിരന്നത്തിടെതര

3000-3500  ലഷഡെനളുകളത്തിതലക്കര  കുറഞ്ഞകാല്  എങ്ങലനയകാണര

യകാത്രക്കകാരലടെ  എണ്ണെര  കൂടുന്നതര;  ഇത്രയര  ലഷഡെനളുകള  കുറച്ചത്തിട്ടുര

ജശവനക്കകാര്  ആത്മകാര്ത്ഥതതയകാടുകൂടെത്തി  പേണത്തിലയടുതത്തിട്ടെകാണര  നത്തിങ്ങള

വരമകാനര വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചലതന്നര ഓര്ക്കണര. ആ ജശവനക്കകാര്ക്കര ശമ്പളരതപേകാലുര

തനലര  ലകകാടുക്കകാതതത്തിനര  എനകാണര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിക്കര
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പേറയകാനുള്ളതര?  

ചട്ടെര  285  പ്രകകാരര  ഞകാന് മതരലഫഡെത്തിലന്റ അഴത്തിമതത്തി  സരബന്ധത്തിച്ചര

എഴുതത്തി  തന്നത്തിട്ടുണ്ടര.  മതരര  വകാങ്ങുന്നതത്തിലുര  വത്തില്ക്കുന്നതത്തിലുര  ഒര

സുതകാരരതയമത്തില്ലെ,  വലത്തിയ  ക്രമതക്കടെകാണര  നടെക്കുന്നതര.   മതരലഫഡെത്തില്

അഴത്തിമതത്തി  ചശഞ്ഞര  നകാറുകയകാണര.  മുന്  ഫത്തിഷറശസര  വകുപമനത്തിയലടെ

ജത്തില്ലെയകാണര ലകകാല്ലെര.  ആ ജത്തില്ലെയത്തില് അനത്തിപേച്ച വഴത്തി ഒര തകകാടെത്തി രൂപേയലടെ

അഴത്തിമതത്തിയകാണര നടെന്നതര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി അറത്തിയകാലതയകാതണകാ ഇതര

നടെന്നതര;  ലകകാല്ലെര ജത്തില്ലെയത്തില് മകാത്രര നത്തില്ക്കുന്നതല്ലെ.  തകരളതത്തിലല എല്ലെകാ

ജത്തില്ലെകളത്തിലുര  ഈ  അഴത്തിമതത്തിയണ്ടര.   ഇതര  അതനസഷത്തിക്കകാന്  മനത്തി

തയ്യേകാറകാകുതമകാ;   തുറമുഖങ്ങളത്തില്  നത്തിനര  മശന്  വകാങ്ങുന്നതത്തിലന്റ  തപേരത്തിലുള്ള

തകകാടെത്തികളുലടെ  അഴത്തിമതത്തി  കലണ്ടതത്തിയത്തിട്ടുര  അധത്തികൃതര്  അതര

പൂഴ്ത്തത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  വല  ഉളലപ്പലടെയള്ള  മതരബന്ധന  സകാമഗ്രത്തികള

വത്തിറഴത്തിച്ചതത്തിലന്റ  തപേരത്തില്  നടെതത്തിയ  തകകാടെത്തികളുലടെ  അഴത്തിമതത്തി  സരബന്ധത്തിച്ച

വത്തിജത്തിലന്സത്തിലന്റ  അതനസഷണര  രകാഷശയ  സമര്ദ്ദേര  ലകകാണ്ടര  നത്തിങ്ങള

മരവത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. ശക്തത്തികുളങ്ങര, നശണ്ടകര തുറമുഖങ്ങളത്തില് നത്തിന്നര മതരര
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സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുപുറതമ  സത്തി.പേത്തി.ഐ.  (എര.)  നത്തിയനണതത്തിലുള്ള

സരഘതത്തിലന്റ  പ്രസത്തിഡെന്റുര  ഒര  ഉതദരകാഗസനുര  തചര്ന്നര  തകകാടെത്തികളുലടെ

മതരമകാണര  തനരത്തിട്ടെര  ഏജന്സത്തികള  വഴത്തി  വകാങ്ങുന്നതര.   വര്ഷങ്ങളകായത്തി

നടെത്തുന്ന ഈ  തട്ടെത്തിപ്പര  ഇതന്റണല് ഓഡെത്തിറര  വത്തിഭകാഗര  കലണ്ടതത്തി നല്കത്തിയ

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര  ഇതപ്പകാള  പൂഴ്ത്തത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ആ  ഉതദരകാഗസലന  സലര

മകാറത്തിയതര  മകാത്രമകാണര  അതത്തില്  എടുത  നടെപേടെത്തി.   മതരലഫഡെത്തിലന്റ

അമ്പലപഴയത്തിലല  വരകാസകാ  തസകാര്  തകന്ദ്രശകരത്തിച്ചര  2.33  തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ

തട്ടെത്തിപ്പകാണര  കലണ്ടതത്തിയതര.  എലനങ്കെത്തിലുര  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാ;

തസകാറത്തിതലക്കര വരന്ന വല തസകാക്കത്തില് തരഖലപ്പടുതകാലത കകാപ്പനയത്തിലല ഒര

സകാപേനതത്തിതലക്കര കടെതത്തി സത്തി.ഐ.ടെത്തി.യ.  അരഗമകായ ഒര ലസയത്തില്സകാന്

2018-19-ല്മകാത്രര  65  ലക്ഷേര  രൂപേയലടെ  ക്രമതക്കടെര  നടെതത്തിലയന്നര

ലതളത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  എന്നത്തിട്ടുര  വത്തിരമത്തിച്ച  ആ  ജശവനക്കകാലര  വശണര

നത്തിയമത്തിക്കകാനകാണര  മതരലഫ ഡെര  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടുള്ളതര.  ഞകാന്  മനത്തിലയ

ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയകാണര,  ഏലതകാലക്ക ഏജന്സത്തികളകാണര പുറത്തുനത്തിന്നര മതരര

സരഭരത്തിക്കുന്നതര എന്നതത്തിലന്റ ലത്തിസര പുറത്തുവത്തിടെണര.  ഒനകത്തില് സത്തി.പേത്തി.ഐ.

(എര).  ബത്തിനകാമത്തിമകാര് അലല്ലെങ്കെത്തില് സത്തി.പേത്തി.ഐ. (എര.)-ലന്റ തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കര
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തനരത്തിട്ടെര  ബന്ധമുള്ള  ഏജന്സത്തികള  വഴത്തിയകാണര  മതരര  ലകകാണവരന്നതര.

വത്തിപേണത്തി  വത്തിലതയക്കകാള  കൂടെത്തിയ  വത്തിലയ്ക്കകാണര  ഇവര്  മതരര  വകാങ്ങുന്നതര.

തകകാടെത്തികളുലടെ  അഴത്തിമതത്തിയകാണര  ഈ  ഏജന്സത്തികളുര  ഇവരര  തമത്തില്

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ആറര  ലകകാല്ലെര  ലകകാണ്ടര  തകകാടെത്തികളുലടെ

അഴത്തിമതത്തിയകാണര  ഇവത്തിലടെ  നടെക്കുന്നതര.  തകകാവത്തിഡെര  കകാലതര  തലകാകര  ഡെസൗണ

ആയത്തിരന്നതല്ലെകാ;  തലകാക്ഡെസൗണ  കകാലതര  മതരബന്ധനതത്തിനര  തപേകാകകാന്

കഴത്തിയത്തില്ലെ.  തകകാവത്തിഡെര  ടശറ്റുലമന്റര  ലസന്ററുകളത്തിതലക്കര  മതരലഫഡെര  മതരര

വത്തിതരണര  ലചയ.  തകകാവത്തിഡെ ര  തരകാഗത്തികളക്കര  ചശഞ്ഞ  മതരര  നല്കത്തിയ

മതരലഫ ഡെകാണര,  ഭരണകൂടെമകാണര  ഇന്നത്തിവത്തിലടെ  ഇരത്തിക്കുന്നതര.  എവത്തിലടെ

നത്തിന്നകാണര  ഈ  മതരര  വന്നതര;  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളകാരര

മതരബന്ധനതത്തിനര തപേകാകുന്നത്തില്ലെ. തകകാവത്തിഡെര തരകാഗത്തികളക്കുതപേകാലുര പേഴകത്തിയ

ചശഞ്ഞ  മതരര  നല്കത്തിയതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി

അതനസഷത്തിതക്കണ്ടതര.  നശണ്ടകര  ഭകാഗതര  അനരസരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനര

മശന്  സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഏറവുര  അടുതയകാളുകള

ഭശമകാകകാരമകായ  സരഭരണത്തികള  ഉണ്ടകാക്കത്തി  വച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്ന  കകാരരര

നത്തിങ്ങളുലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പടെകാതതല്ലെ.  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  അതനസഷത്തിക്കകാന്
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നത്തിങ്ങള  തയ്യേകാറകാകണര.  രജത്തിതസ്ട്രേഷതനകാ  ബലസന്തസകാ  ഈ

ഏജന്സത്തികളക്കര  ഇല്ലെ.  വളലര  രസകരമകായ  ഓഡെത്തിറകാണര.  പ്രകാഥമത്തിക

സരഘങ്ങളത്തില്  ലകകാടുക്കുന്ന  മതരങ്ങലളക്കുറത്തിചള്ള  ഓഡെത്തിറര  സഹകരണ

വത്തിഭകാഗര  നടെത്തുര.  മതരലഫഡെത്തിലന്റ  ഇതന്റണല്  വത്തിഭകാഗമകാണര

മതരലഫഡെത്തിലന്റ ഓഡെത്തിറര  നടെത്തുന്നതര.  50  ലക്ഷേര രൂപേയലടെ  മതരര  ഒര

പ്രകാഥമത്തിക  സരഘര  മതരലഫഡെത്തിനര  നല്കുനലവന്നര  കരതുക.  പേലക്ഷേ

മതരലഫഡെര  അതര  70  ലക്ഷേതമകാ  ഒര  തകകാടെത്തിയതടെതതകാ  ആക്കുര.  ബകാക്കത്തി

മതരര  മുഴുവന്  പുറത്തുനത്തിന്നര  ലകകാണവരര.  ഞകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിതയകാടെര  ആവശരലപ്പടുകയകാണര,  പ്രകാഥമത്തിക സരഘതത്തിലന്റ കണക്കുകളുര

മതരലഫഡെത്തിലന്റ  കണക്കുകളുര  ഒതര  ഓഡെത്തിറര  ഏജന്സത്തിലയ  ലകകാണ്ടര

അതനസഷത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  തയ്യേകാറകായകാല്  തകകാടെത്തികളുലടെ

അഴത്തിമതത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുര  പുറത്തുവരകാന്  തപേകാകുന്നതര.  ഇവര്  നത്തിയമത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തകാല്ക്കകാലത്തിക ജശവനക്കകാലര വച്ചകാണര  ഈ  അഴത്തിമതത്തിലയല്ലെകാര  നടെത്തുന്നതര.

ഇവത്തിലടെ  ഡെത്തി.ബവ.എഫര.ഐ.  തനതകാക്കന്മേകാലരകാലക്ക  ഉണ്ടതല്ലെകാ;  ഒര

പേത്തി.എസര.സത്തി.  തജകാലത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  ശയന  പ്രദക്ഷേത്തിണര  നടെതത്തി  മുട്ടെത്തിലത്തിഴഞ്ഞര

ലതകാഴത്തിലത്തില്ലെകാത  ലചറുപ്പക്കകാര്  സമരര  ലചയ്യുതമ്പകാഴകാണര  350  തപേലര
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തകാല്ക്കകാലത്തികകാടെത്തിസകാനതത്തില്  നത്തിയമത്തിച്ചതര.  ഇവത്തിലടെ  നത്തിയമത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ഈ

350  തപേരത്തില് ബഹുഭൂരത്തിപേക്ഷേവുര മതരകച്ചവടെക്കകാരകായ ഏജന്സത്തികളുലടെയര

സത്തി.പേത്തി.ഐ.  (എര)-ലന്റയര  ആളുകളകാണര.  ഇവലര  വച്ചത്തിട്ടെകാണര  അഴത്തിമതത്തി

നടെത്തുന്നതര.  തങ്ങളക്കര അഴത്തിമതത്തി  നടെതകാന് പേറ്റുന്ന രശതത്തിയത്തില് ആളുകലള

വച്ചര നടെത്തുകയകാണര.  കരത്തിക്കകാടെത്തി ലചമശനുര കടെല് ഞണലമകാലക്ക തബകാട്ടെത്തില്

തപേകായകാണര പേത്തിടെത്തിതക്കണ്ടതര.  തകകാവത്തിഡെര കകാലതര തബകാലട്ടെകാനര ഇറങ്ങുന്നത്തില്ലെ.

തകകാവത്തിഡെര കകാലതര ഈ മതരങ്ങലളകാലക്ക എവത്തിലടെ നത്തിനര കത്തിട്ടെത്തി; ഇലതല്ലെകാര

അനരസരസകാനങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നകാണര  വരന്നതര.  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള

ചൂഷണതത്തില്നത്തിനര  രക്ഷേലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  1984-ല്  ലക.

കരണകാകരന് രൂപേര നല്കത്തിയ മതരലഫ ഡെര ഇന്നര മതര ഏജന്സത്തികളക്കുര

കച്ചവടെക്കകാര്ക്കുര ഒതകാശ ലചയലകകാണ്ടര തകകാടെത്തികളുലടെ അഴത്തിമതത്തി നടെത്തുന്ന

സകാപേനമകായത്തി  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  വരകാസകാ  തസകാര്  വഴത്തി

തകരളതത്തിലുടെനശളര  18  തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ  അഴത്തിമതത്തിയകാണര  ഇവത്തിലടെ

നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  പ്രകാഥമത്തിക സരഘതത്തില് നത്തിലന്നടുക്കുന്ന മതരതത്തിലന്റ

കണക്കുര  മതരലഫഡെത്തില്  തരഖലപ്പടുത്തുന്ന  കണക്കുകളുര  തമത്തിലുള്ള

അനരതത്തിലൂലടെ,  അവത്തിലടെ  നടെക്കുന്ന  തട്ടെത്തിപ്പത്തിലൂലടെ  25  തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ
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ക്രമതക്കടെകാണര മതരലഫഡെര നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര. അനത്തിപേച്ചയത്തില് മകാത്രര

10.50  തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ  അഴത്തിമതത്തി.  തകരളതത്തിലുടെനശളര  53.50  തകകാടെത്തി

രൂപേയലടെ അഴത്തിമതത്തിയകാണര ഈ ആറര വര്ഷര ലകകാണ്ടര മതരലഫഡെത്തില് മകാത്രര

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതര.  ഇതത്തിലനക്കുറത്തിലച്ചകാര  സമഗ്രമകാലയകാര  അതനസഷണര

നടെതണര.  നത്തിങ്ങളുലടെ  മടെത്തിയത്തില്  കനമത്തിലല്ലെന്നര  ലതളത്തിയത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള

അതനസഷണര നടെതണര. നത്തിങ്ങളക്കര യകാലതകാര പേങ്കുമത്തിലല്ലെങ്കെത്തില് ജഡെശഷരല്

അതനസഷണര  നടെതത്തി  കുറക്കകാലര  കലണ്ടതകാനുള്ള  നടെപേടെത്തി

സസശകരത്തിക്കണലമന്നകാവശരലപ്പട്ടുലകകാണ്ടര  ഞകാന്  എലന്റ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ഗതകാഗത വകുപമനത്തി (ശശ  .   ആന്റണത്തി രകാജ): സര്, ഗതകാഗത വകുപ്പത്തിലന്റ

ധനകാഭരര്ത്ഥനയത്തില്  പേലങ്കെടുത്തുലകകാണ്ടര  വത്തിലതയറത്തിയ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തിലുര

ക്രത്തിയകാത്മകമകായ  വത്തിമര്ശനങ്ങളത്തിലുര  അഭത്തിപ്രകായപ്രകടെനര  തരഖലപ്പടുതത്തിയ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങളക്കര നനത്തി തരഖലപ്പടുത്തുകയകാണര. എല്ലെകാ ദത്തിവസവുര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപേക്ഷേ തനതകാവത്തിന്റ തനതൃതസതത്തില് ഇതുതപേകാലല നന്നകായത്തി

പ്രവര്തത്തിച്ചകാല് നമ്മുലടെ നത്തിയമസഭ വളലര ഭരഗത്തിയകായത്തി തലന്ന തപേകാകുര. ഇന്നര

വളലര  ക്രത്തിയകാത്മകമകായ സമശപേനമകാണര  പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിലന്റ ഭകാഗത്തുനത്തിനര
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ഉണ്ടകായതര.  അതത്തിനര  പ്രതത്തിപേക്ഷേ  തനതകാവത്തിതനകാടെര  പ്രതതരകമകായത്തി  നനത്തി

തരഖലപ്പടുത്തുന.  

സരസകാന ഖജകാനവത്തിതലക്കര  വലത്തിയ സരഭകാവന നല്കുന്ന വകുപ്പകാണര

ഗതകാഗത  വകുപ്പര.  പേലതപ്പകാഴുര  ഗതകാഗത  വകുപ്പത്തിലന്റ  ഇതങ്ങകാട്ടുതരന്ന

കകാരരങ്ങളക്കുമകാത്രതമ  കണക്കര  പേറയകാറുള്ളൂ.  അതങ്ങകാട്ടെര  ലകകാടുക്കുന്ന

കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചര  പേലതപ്പകാഴുര  പേലരര  കണക്കര  പേറയകാറത്തില്ലെ.  2021-22

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷര  തമകാതട്ടെകാര്  വകാഹന  വകുപ്പര  മകാത്രര  3982  തകകാടെത്തി

രൂപേയകാണര  ഈ  ഖജനകാവത്തിതലക്കര  വരമകാനര  ഉണ്ടകാക്കത്തി  ലകകാടുതതര.

ലക്ഷേരലതക്കകാള  1.03  ശതമകാനര  അധത്തികര.  അങ്ങലന  തനകാക്കത്തിയകാല്

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യര  വകാട്ടെര്  ടകാന്തസകാര്ട്ടെര  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റുര  തമകാതട്ടെകാര്

വകാഹന  വകുപര  ഒരമത്തിച്ചര  എടുതകാല്  വലത്തിയ  ലകാഭമുലള്ളകാര  വകുപ്പകാണര

ഗതകാഗത  വകുപ്പര.  അതുലകകാണ്ടര  ഈ  വകുപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  പേറയതമ്പകാള

എതപ്പകാഴുര ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി. എനപേറ ഞ്ഞര നമ്മുലടെ വകുപ്പത്തിലല കുറങ്ങള

മകാത്രര കലണ്ടതകാന് ശമത്തിക്കുന്നതര ശരത്തിയല്ലെ. 

ഇതപ്പകാള  ഒര  പ്രധകാന  പ്രശ്നര  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുണ്ടര.  നമലളല്ലെകാര

ഗസൗരവമകായത്തി  ആതലകാചത്തിതക്കണ്ട  വത്തിഷയമകാണര.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  26-08-
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2021  -ല്  പുറലപ്പടുവത്തിച്ച  BH  സശരശസര  വകാഹനങ്ങളുലടെ  രജത്തിതസ്ട്രേഷന്

സരബന്ധത്തിച്ച  ഒര  ഉതരവര  സരസകാനങ്ങലള  അടെത്തിതച്ചല്പ്പത്തിക്കകാന്

തുടെങ്ങത്തിയകാല്  സരസകാനതത്തിലന്റ  ഖജനകാവത്തിനര  വലത്തിയ

പ്രതത്തിസന്ധത്തിയണ്ടകാക്കുലന്നകാര  സരഗതത്തിയകായത്തി  മകാറകാന്  തപേകാകുകയകാണര.

അതത്തിലനതത്തിലര  സരസകാന  ഗവണ ലമന്റര  വത്തിജത്തിലന്റകാണര.  ഭരണഘടെനകാ

വത്തിരദമകായ  ഇതരര  നശക്കങ്ങളലക്കതത്തിലരയള്ള  ഉതരവുകള

നടെപ്പത്തിലകാക്കതണകാ  തവണ്ടതയകാലയന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  ഗവണലമന്റര

സജശവമകായത്തിട്ടെര  ആതലകാചത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ഇതര  ഗവണലമന്റത്തിലന

സരബന്ധത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  സരസകാനതത്തിലന്റ  വരമകാനതത്തില്  ഗണരമകായ

കുറവുണ്ടകാക്കുന്നതകാണര. 1,60,41,495 വകാഹനങ്ങളകാണര തകരളതത്തില് രജത്തിസര്

ലചയ്തത്തിട്ടുള്ളതര.  ആസൂത്രണ  തബകാര്ഡെത്തിലന്റ  കണക്കുപ്രകകാരര  തകരളതത്തില്

1000 തപേര്ക്കര 463 വകാഹനങ്ങളകാണള്ളതര. തദശശയ ശരകാശരത്തിതപേകാലുര 1000-

ല്  18  തപേര്ക്കകാണര വകാഹനങ്ങളുള്ളതര.  അതമരത്തിക്കയത്തില്  1000  തപേര്ക്കര  507

വകാഹനങ്ങളുര ബചനയത്തില് 1000 തപേര്ക്കര  47  വകാഹനങ്ങളുമകാണള്ളതര.  ഇതര

ആസൂത്രണ  തബകാര്ഡെത്തിലന്റ  കണക്കകാണര.  അങ്ങലന  തനകാക്കുതമ്പകാള

ജനസരഖരയലടെ  ഏതകാണ്ടര  പേകുതത്തിതയകാളര  വരന്ന  വകാഹനങ്ങളുള്ള  ഒര
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സരസകാനലമന്ന  നത്തിലയ്ക്കര  ജനങ്ങളുലടെ  ബദനരദത്തിന  ജശവത്തിതവുമകായത്തി  ഏലറ

ബന്ധമുള്ള  ഒര  വകുപ്പകാണര  തമകാതട്ടെകാര്  വകാഹന  വകുപ്പര.  ഈ  വകുപ്പത്തില്

സകാധകാരണ  തകളക്കുന്ന  ഏജന്റുമകാരലടെ  ഇടെലപേടെല്  സമ്പൂര്ണ്ണെമകായത്തി

ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനുര  അഴത്തിമതത്തി  കുറചലകകാണവരന്നതത്തിനുമകായത്തി  വകാഹന

ഉടെമകളക്കര  യഥകാസമയര  തസവനങ്ങള  നല്കകാന്  വകുപ്പത്തിലന്റ  എല്ലെകാ

ഓഫശസുകളത്തിലുര കമ്പനട്ടെര്വല്ക്കരണര പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയതര ഈ വര്ഷമകാണര.

പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പ്രഖരകാപേത്തിത  നയമകായ  ഈസര  ഓഫര  ഡൂയത്തിരഗര

ബത്തിസത്തിനസത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  തസവനങ്ങള  അനകായകാസര  അതത്തിതവഗര

നല്കുകലയന്ന  ലക്ഷേരതതകാടുകൂടെത്തി  തസവനങ്ങളക്കകായത്തി  കകാരരക്ഷേമമകായ

തസകാഫര ലവയര് തമകാതട്ടെകാര് ലവഹത്തിക്കത്തിള ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റര വത്തികസത്തിപ്പത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.

ലലഡ്രെെവത്തിരഗര  ലലലസന്സുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  എല്ലെകാ  തസവനങ്ങളുര

വത്തിരല്ത്തുമ്പത്തില്തലന്ന ഇതപ്പകാള ലഭരമകാകുകയകാണര. കഴത്തിഞ്ഞ ഒര വര്ഷര 15

ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര  അതപേക്ഷേകളത്തിലകാണര  ആര്.ടെത്തി.  ഓഫശസുകളത്തില്  തനരത്തിട്ടെര

ഹകാജരകാകകാലത ഉപേതഭകാക്തകാക്കളക്കര തസവനങ്ങള നല്കത്തിയതര. ഓണലലലന്

തമകാഡെര വഴത്തി പ്രവകാസത്തി സമൂഹതത്തിനര അനകാരകാഷ ലലഡ്രെെവത്തിരഗര ലലലസന്സത്തില്

ലപേര്മത്തിറര  നല്കുന്ന  പേദതത്തി  ഇസൗ  വര്ഷമകാണര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയതര.  മുമ്പര
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വത്തിതദശത്തുള്ളവര്ക്കര  ലപേര്മത്തിറര  പുതുക്കകാന്  ഇവത്തിലടെ  വതരണ്ട

ഒരവസയണ്ടകായത്തിരന.  പുതത്തിയ  ലപേര്മത്തിറ്റുകള,  ലസഷരല്  ലപേര്മത്തിറ്റുകള

എന്നത്തിവ  നല്കുന്ന  സരവത്തിധകാനവുര  പൂര്ണ്ണെമകായര  ഓണലലലന്

സരവത്തിധകാനതത്തിതലയ്ക്കര  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.  ഫത്തിറരനസര  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറര,  തലതണഴര

ലലലസന്സര മുതലകായവ നല്കുന്നതത്തിനുള്ള ഓണലലലന് തസവന ലഡെലത്തിവറത്തി

സത്തിസര  നത്തിലവത്തില്  വനകഴത്തിഞ്ഞു.  ആധകാര്  അധത്തിഷത്തിത  തഫസ ര ലലസര

സരവത്തിധകാനങ്ങള  വഴത്തി  വകാഹനങ്ങളുലടെ  ഉടെമസകാവകകാശര,  തമല്വത്തിലകാസര,

ലലഹതപ്പകാതത്തിതക്കഷന്   തുടെങ്ങത്തിയ  തസവനങ്ങളക്കകായത്തി  അതപേക്ഷേകര്  ഇനത്തി

ഓഫശസുകളത്തില്  തപേകാതകണ്ട  കകാരരമത്തില്ലെ.  ലലലഡ്രെെവത്തിരഗര  ലലലസന്സര

പുതുക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  സമര്പ്പത്തിതക്കണ്ട  ലമഡെത്തിക്കല്  ഫത്തിറരനസര

സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറര,  തനത്ര  പേരത്തിതശകാധനകാ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറര  എന്നത്തിവ  വകുപ്പത്തില്

രജത്തിസര്  ലചയ്തത്തിട്ടുള്ള  തഡെകാകര്മകാര്ക്കര  ഓണലലലനത്തില്  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകള

അപേര തലകാഡെര  ലചയ്യേകാന്  അനുവകാദര  നല്കത്തിയ  ഇനരയത്തിലല  ആദര

സരസകാനമകായത്തി  തകരളര  മകാറത്തി.  ഇതുമൂലര  തഡെകാകര്മകാരലടെ  വരകാജ  സശല്

നത്തിര്മത്തിച്ചര വരകാജ സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകള സമര്പ്പത്തിക്കുന്നതര പൂര്ണ്ണെമകായര തടെയകാന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര.  ഇനരയത്തിലകാദരമകായത്തി  ആയര്തവദ  തഡെകാകര്മകാരലടെ
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സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകളക്കുകൂടെത്തി  അരഗശകകാരര  നല്കത്തിലക്കകാണ്ടര  പേത്തിണറകായത്തി

ഗവണലമന്റര  ഇസൗ  വര്ഷര  ഉതരവര  പുറലപ്പടുവത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ഇവത്തിലടെ

ശശ.  പേത്തി.  പേത്തി.  സുതമകാദര,  എര.എല്.എ.  പേറഞ്ഞ  ഒര  പ്രധകാന  കകാരരര,

നത്തിലവത്തിലുള്ള ലലഡ്രെെവത്തിരഗര ലലലസന്സര, ഇതുതപേകാലല ലകാമത്തിതനറര ലചയ്ലതകാര

ലലലസന്സര  ലകകാടുക്കുന്ന  സരസകാനര  ഇനരയത്തില്തലന്ന  ഒരപേതക്ഷേ

തലകാകത്തുതലന്ന  തവലറയണ്ടകാകത്തില്ലെ.  നത്തിലവത്തിലുള്ള  ലലലസന്സര  സകാര്ട്ടെര

ലലലസന്സകാക്കത്തി മകാറകാന്  2014  മുതല് തകരളര ശമര നടെത്തുകയകാണര.  ഇസൗ

ശമങ്ങലള  അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുന്ന  വത്തിധതത്തില്  നത്തിയമക്കുരക്കത്തിലകാക്കത്തി, ബന്ധലപ്പട്ടെ

ലടെണ്ടറുകളത്തില്  പേലങ്കെടുത  ആളുകള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലലഹതക്കകാടെതത്തിയത്തില്

തകസര  ഫയല്  ലചയ്തര,  അതത്തിലന  അട്ടെത്തിമറത്തിച്ചര  ഇതപ്പകാള  ഏതകാണ്ടര  ഫ്രെശസര

ലചയവച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  അവസയത്തിലകാണര.  ഇസൗ  സകാഹചരരതത്തില്  രകാജരകാനര

നത്തിലവകാരമുള്ള  ലലഡ്രെെവത്തിരഗര  ലലലസന്സര,  തഹകാതളകാഗ്രകാര  പേതത്തിപ്പത്തിച്ച  എല്ലെകാ

ലസകനരത്തിറത്തി  ഫശതച്ചഴ്സുമുള്ള സകാര്ട്ടെര  കകാര്ഡെര  ലലലസന്സത്തിലനക്കകാള തഭദലപ്പട്ടെ

elegant  ലലഡ്രെെവത്തിരഗര  ലലലസന്സര  കകാര്ഡെര  രണമകാസങ്ങളക്കുള്ളത്തില്

തകരളതത്തില് ആധുനത്തിക സരവത്തിധകാനങ്ങതളകാലടെ പുറത്തുവരത്തികയകാണര. 

ഇവത്തിലടെ  തടെകാള  പകാസയലടെ  കകാരരര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  തടെകാള
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പകാസയലടെ  നത്തിയനണര  സരസകാന  ഗവണലമന്റത്തിനല്ലെ;  തകന്ദ്ര

ഗവണലമന്റത്തിനകാണര.  കഴത്തിഞ്ഞ  രണമകാസങ്ങളക്കുമുമ്പര  ഞകാന്  തകന്ദ്രമനത്തി

ശശ.  നത്തിതത്തിന്  ഗഡ്കരത്തിലയ  തനരത്തിട്ടെര  കണ്ടര  തകരളതത്തിലല  തടെകാള

പകാസയത്തിലുണ്ടകാകുന്ന  ചൂഷണര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണലമന്നര  കകാണത്തിച്ചര

നത്തിതവദനര  സമര്പ്പത്തിച്ചതത്തിലനത്തുടെര്ന്നര  ഇതുസരബന്ധത്തിച്ച  ഒര  പേഠനര

നടെതകാന് അതദ്ദേഹര  തയ്യേകാറകാകുലമന്നകാണര അറത്തിയത്തിപ്പര കത്തിട്ടെത്തിയതര.  സരസകാന

ഗവണലമന്റത്തിനര ഇക്കകാരരതത്തില് കകാരരമകായത്തി ഒനര ലചയ്യേകാന് കഴത്തിയത്തില്ലെ. 

തകകാവത്തിഡെര  മഹകാമകാരത്തിക്കുതശഷര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുലടെ  യകാത്രകാസുരക്ഷേ

ഉറപ്പകാക്കകാന്  തമകാതട്ടെകാര്  ലവഹത്തിക്കത്തിള  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെരലമന്റര  നടെതത്തിയ

"വത്തിദരകാവകാഹന്" എന്ന പേദതത്തിയലടെ ഭകാഗമകായത്തി വത്തിദരകാഭരകാസ സകാപേനങ്ങളുലടെ

വകാഹനങ്ങള  സ്കൂളുകളത്തില്  ലചന്നര  പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുര.  സകാധകാരണ  ബസ്സുകള

ആഫശസുകളത്തിതലയ്ക്കര  പേരത്തിതശകാധനയ്ക്കകായത്തി ലകകാണതപേകാകുകയകാണര ലചയ്യുന്നതര.

എന്നകാല്  ഇസൗ  വര്ഷര  ഉതദരകാഗസര്  സ്കൂളുകളത്തില്  തനരത്തിലട്ടെതത്തി  തമകാതട്ടെകാര്

വകാഹനങ്ങള പേരത്തിതശകാധത്തിച്ചര സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകള നല്കകാനുള്ള തശരമകാനര ഇസൗ

ഗവണലമന്റര  ലലകലക്കകാണ.  പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പ്രഖരകാപേത്തിത

പേരത്തിപേകാടെത്തിയകായ ഫയല് തശര്പ്പകാക്കല് പേദതത്തിയലടെ ഭകാഗമകായത്തി, തമകാട്ടെര് വകാഹന
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വകുപ്പത്തില്  ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുന്ന  ഫയലുകള  തശര്പ്പകാക്കുന്നതത്തിനര

മനത്തിയളലപ്പലടെയള്ള  ഉന്നത  ഉതദരകാഗസര്  തനരത്തിട്ടെര  പേലങ്കെടുക്കുന്ന

"വകാഹനശയര"  അദകാലതത്തിനര  ഇസൗ  സരസകാനര  തുടെക്കരകുറത്തിച.  തകകാട്ടെയര,

എറണകാകുളര, ആലപഴ, ലകകാല്ലെര, പേതനരതത്തിട്ടെ, തത്തിരവനനപുരര ജത്തില്ലെകളത്തില്

ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെന്ന  3990  ഫയലുകളകാണര  വകാഹനശയര  പേദതത്തിയത്തിലൂലടെ

തശര്പ്പകാക്കത്തിയതര.  അവതശഷത്തിക്കുന്ന  8  ജത്തില്ലെകളത്തിലല  ഫയല്  തശര്പ്പകാക്കല്

പേദതത്തി  ആഗസര  മകാസര  തലന്ന  പൂര്തത്തിയകാക്കുന്നതകാണര.  തകകാവത്തിഡെര

മഹകാമകാരത്തിയലടെ പേശ്ചകാതലതത്തില് നമ്മുലടെ സസകകാരര വകാഹന ഉടെമകള തനരത്തിട്ടെ

പ്രയകാസര  വളലര  വലുതകായത്തിരന.  ഇതര  മനസത്തിലകാക്കത്തി  തകകാണടകാകര/തസജര

കരകാരത്തിതയജര  വകാഹന  ഉടെമകളക്കര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ

നത്തിര്തദ്ദേശകാനുസരണര  രണ്ടര  കസകാര്ട്ടെര്  നത്തികുതത്തി  പൂര്ണ്ണെമകായത്തി

ഒഴത്തിവകാക്കത്തിലക്കകാടുതതര  ഇസൗ  സര്ക്കകാരകാണര.  വകാഹന  ലപേരപ്പരമൂലര

അപേകടെങ്ങള  വര്ദത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  വത്തിവത്തിധ  എന്തഫകാഴരലമന്റര

ലലഡ്രെെവുകളകാണര  സരസകാനര  നടെതത്തിയത്തിരന്നതര.  ഞകാന്  അതത്തിലന്റ

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര കടെക്കുന്നത്തില്ലെ. 

ആര്ട്ടെത്തിഫത്തിഷരല്  ഇന്റലത്തിജന്സര  (നത്തിര്മത്തിത  ബുദത്തി)-ലന്റ
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സഹകായതതകാടുകൂടെത്തിയ  ആധുനത്തിക  കരകാമറകള  ഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര

ശശമതത്തി ലക.  ലക.  രമ ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച.  ആര്ട്ടെത്തിഫത്തിഷരല് ഇന്റലത്തിജന്സര,

ഓതട്ടെകാതമറഡെര നമ്പര് തപറര ലറക്കഗത്തിഷന് എന്നശ അതരകാധുനത്തിക സകാതങ്കെതത്തിക

വത്തിദരതയകാടുകൂടെത്തിയ  കരകാമറകള,  സശഡെര  റഡെകാറുകള  തുടെങ്ങത്തിയവ  സകാപേത്തിച്ചര

എന്തഫകാഴരലമന്റര ശക്തമകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി 13 ജത്തില്ലെകളത്തിലുര കണതടകാള റൂമുകള

സജ്ജമകാക്കത്തി പേരശക്ഷേണകാടെത്തിസകാനതത്തില് പ്രവര്തനര നടെതത്തിവരത്തികയകാണര.

ലസപ്തരബര് മകാസതതകാടുകൂടെത്തി പൂര്ണ്ണെതതകാതത്തില് ഇതര പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിക്കുര.

അതത്തിലനതപ്പകാലുര വത്തിമര്ശത്തിക്കുകയകാണര. എല്ലെകാര രകാഷശയ കണ്ണുകളത്തിലൂലടെ കണ്ടര

വത്തിമര്ശത്തിക്കുന്ന  ഏര്പ്പകാടെര  നല്ലെതകാതണകാലയന്നര  പ്രതത്തിപേക്ഷേര

പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്നതര  നല്ലെതകാണര.  വത്തിമര്ശത്തിക്കകാന്  തവണ്ടത്തി  വത്തിമര്ശത്തിക്കരതര.

നല്ലെതത്തിലന  നല്ലെലതന്നര  പേറഞ്ഞത്തിലല്ലെങ്കെത്തിലുര  അതത്തിലന  കണ്ണുമടെച്ചര

വത്തിമര്ശത്തിക്കരതര.  എനത്തിനകാണര   ആര്ട്ടെത്തിഫത്തിഷരല് കരകാമറ  സകാപേത്തിക്കുന്നതര?

കുടുരബമകായത്തി  തപേകാകുതമ്പകാള   തറകാഡകളത്തില്  ഉതദരകാഗസര്  വകാഹനങ്ങള

തടെഞ്ഞുനത്തിര്തത്തി  മണത്തിക്കൂതറകാളര  പേരത്തിതശകാധന  നടെതത്തി  അവലര

വത്തിഷമത്തിപ്പത്തിക്കുകയര  അവരലടെ  ലലലസന്സ്സുര   വകാഹന  ലപേര്മത്തിറ്റുര

പേരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്നതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  നത്തിരവധത്തി   പേരകാതത്തികള  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര,
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എന്തുമകാത്രര ബുദത്തിമുട്ടെകാണര യകാത്രക്കകാര്ക്കുണ്ടകാകുന്നതര.  ഇതുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ

വരകാപേകമകായ പേരകാതത്തി ഒര കകാലഘട്ടെരവലര പേറഞ്ഞത്തിരന്നത്തിതല്ലെ;  അതുതപേകാലല

ഉതദരകാഗസര് ഇഷമുള്ളവര്ക്കര വത്തിതവചനതത്തിലന്റ അടെത്തിസകാനതത്തില് ലലഫന്

ഒഴത്തിവകാക്കത്തിലക്കകാടുക്കുകയര   ഇഷമത്തില്ലെകാതവരത്തില്നത്തിനര  വലത്തിയ  തതകാതത്തില്

ലലഫന്  ഇസൗടെകാക്കുകയര  ലലകക്കൂലത്തി  വകാങ്ങുകയര  ലചയ്യുനലവലന്നകാലക്ക

പേറയന.  ഇതരര  ആതരകാപേണങ്ങളക്കര  വത്തിരകാമമത്തിട്ടുലകകാണ്ടര,  ജനങ്ങളക്കര

വത്തിതവചനവുര   ബുദത്തിമുട്ടുമത്തില്ലെകാലത,  വകാഹനനത്തിയമര  ലരഘത്തിക്കുന്നവലര

പേത്തിടെത്തികൂടെകാനുര  അവരലടെ  തപേരത്തില്  ശത്തിക്ഷേ  നടെപ്പകാക്കകാനുര  ലലഫന്

ഇസൗടെകാക്കകാനുമുള്ള  സരവത്തിധകാനമകാണര  726  ആര്ട്ടെത്തിഫത്തിഷരല്  ഇന്റലത്തിജന്സര

കരകാമറകള സകാപേത്തിക്കുന്നതതകാടുകൂടെത്തി സകാധരമകാകുന്നതര. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ലമമ്പര്

ലതറത്തിദരത്തിച്ചതുതപേകാലല  ഇതര  ആളുകലള  ഉപേദവത്തിക്കകാനുള്ളതല്ലെ;  വകാഹന

നത്തിയമങ്ങള നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുര നത്തിയമമനുസരത്തിച്ചര  ഓടെത്തിക്കുന്നവര്ക്കര സഹകായര

ലചയ്യേകാനുര ഉതദരകാഗസരലടെ അനകാവശരമകായ ഇടെലപേടെലുകള ഒഴത്തിവകാക്കകാനുര

തവണ്ടത്തിയള്ള  സരവത്തിധകാനമകാണത്തിതര.  അതത്തിലന  സസകാഗതര  ലചയ്തത്തിലല്ലെങ്കെത്തിലുര

ആതക്ഷേപേത്തിക്കുന്നതര  ശരത്തിയകാതണകാ  എന്നര  ആത്മപേരത്തിതശകാധന  നടെതണര.

യകാത്രകാസുരക്ഷേ  ഉറപ്പകാക്കുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ലവഹത്തിക്കത്തിള  ടകാക്കത്തിരഗര
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സരവത്തിധകാനര നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി 243231 വകാഹനങ്ങളത്തില് ജത്തി.പേത്തി.എസര.

ഘടെത്തിപ്പത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  അതര  ഇസൗ  വര്ഷര  5  ലക്ഷേമകായത്തി  ഉയര്തകാനുള്ള

പേദതത്തിയകാണത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  യകാത്രകാ  സരവത്തിധകാനര  ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനകായത്തി

ഇന്റലത്തിജന്റര  ടകാന്തസകാര്തട്ടെഷന്  സത്തിസര  (ITS)  നടെപ്പകാക്കകാനുള്ള  പേദതത്തിക്കര

രൂപേര നല്കത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു. വകാഹനങ്ങള പുറലപ്പടുന്നതുര വരന്നതുമകായ സമയര,

വകാഹനങ്ങളുലടെ റൂട്ടെര മകാപ്പര,  സശറര ലഭരത,  റത്തിസര്തവഷന് എന്നത്തിവ ഉളലപ്പടുന്ന

ഓണലലലന് ആപത്തിതക്കഷനുളലപ്പടുന്നതകാണര ടകാവല് ഡെത്തിമകാന്റര മകാതനജര ലമന്റര

സത്തിസര.  ഇ-ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേകള  വകാങ്ങുന്നതത്തിനുള്ള  സബ്സത്തിഡെത്തികള

നല്കുന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  ഇവത്തിലടെ  പേറയകയണ്ടകായത്തി.  നത്തിലവത്തിലല  ലപേതടകാള,

ഡെശസല്  ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേകള  ഇലകത്തികര  ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേകളകായത്തി  മകാറ്റുന്നതത്തിനുള്ള

റത്തിതടകാ-ഫത്തിറരലമന്റര  സബ്സത്തിഡെത്തി  നല്കകാനുള്ള  പേദതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന.  ഇ-

ലമകാബത്തിലത്തിറത്തി ലപ്രകാതമകാഷന് സശമത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി കൂടുതല് ഇ.വത്തി. ചകാര്ജ്ജത്തിരഗര

തസഷനുകള  സകാപേത്തിക്കുന്ന  പേദതത്തി  ലക.എസര.ഇ.ബത്തി.-യമകായത്തി  തചര്ന്നര

ഗതകാഗത  വകുപ്പര  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  Automatic  Weigh-in-

Motion Bridges,  നത്തിരശക്ഷേണ കരകാമറകള,  മറര അനുബന്ധ ഉപേകരണങ്ങള

എന്നത്തിവ  സകാപേത്തിച്ചര  നത്തിലവത്തിലുള്ള  അതത്തിര്തത്തി  ലചക്കര  തപേകാസ്റ്റുകലള
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തകകാണടെകാകര ലലസര  ലചക്കര  തപേകാസ്റ്റുകളകാക്കത്തി  മകാറകാനുള്ള  പേദതത്തിക്കര  രൂപേര

നല്കുകയകാണര.  ലചക്കര  തപേകാസ്റ്റുകളത്തില്  വകാഹനങ്ങലള  തടെഞ്ഞര  നത്തിര്ത്തുന,

അമത്തിത ഭകാരര കയറത്തിതപേകാകുന്നവലര ചത്തിലര് സഹകായത്തിക്കുന എന്നത്തിങ്ങലനയള്ള

പേരകാതത്തികളക്കര  Automatic  Weigh-in-Motion  Bridges

സകാപേത്തിക്കുന്നതതകാടുകൂടെത്തി  അനരര  വരകാന്  തപേകാകുകയകാണര.  തറകാഡെര  സുരക്ഷേ

ഉറപ്പകാക്കകാന്  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസര  ഡെത്തിതപ്പകാകളത്തില്  സത്തി.സത്തി.ടെത്തി.വത്തി.

കരകാമറകള സകാപേത്തിച്ചര തമകാതട്ടെകാര് വകാഹന വകുപ്പര നത്തിരശക്ഷേണര നടെതകാനുള്ള

പേദതത്തിക്കര  രൂപേര  നല്കത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.  തമകാതട്ടെകാര്  വകാഹന  വകുപ്പര  നല്കുന്ന

തസവനങ്ങള  തപേപ്പര്ലലസകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പ്രവര്തനര  നടെനവരന.

എന്തഫകാഴര ലമന്റര  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തത്തിലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനര  സകാര്ട്ടെര

എന്തഫകാഴരലമന്റര പേദതത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി ആധുനത്തിക സകാര്ട്ടെര

എന്തഫകാഴരലമന്റര ഉപേകരണങ്ങള സജ്ജമകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര. 

ശശ. തതകാമസര ലക. തതകാമസത്തിലന്റ ജത്തില്ലെയകായ ആലപഴ ആസകാനമകാക്കത്തി

1968-ല്  ആരരഭത്തിച്ചതകാണര  ജലഗതകാഗതവകുപ്പര.  64  തബകാട്ടുകളുപേതയകാഗത്തിച്ചര

പ്രതത്തിദത്തിനര 80000 തപേര്ക്കകാണര വകാട്ടെര് ടകാന്തസകാര്ട്ടെര ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെരലമന്റര ഇതപ്പകാള

യകാത്രകാ  സസൗകരരര  ഒരക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  തകരളതത്തിലന്റ
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സസപ്നപേദതത്തിയകായ,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  തനരത്തിട്ടെര  അവതലകാകനര

ലചയ്യുന്ന  തകകാവളര-തബക്കല്  616  കത്തിതലകാമശറര്  ലലദര്ഘരമുള്ള  ജലപേകാത

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുന്നതതകാടുകൂടെത്തി  ജലഗതകാഗത  തമഖലയത്തില്  തകരളതത്തില്

വലത്തിയ  കുതത്തിപ്പകാണണ്ടകാകകാന്  തപേകാകുന്നതര.  തകരളതത്തിലന്റ  ഒരറര  മുതല്

മതറയറര  വലര  തറകാഡെത്തില്  ഇന്നനുഭവലപ്പടുന്ന  ഗതകാഗതക്കുരക്കത്തിനര

പേരത്തിഹകാരമുണ്ടകാക്കകാനുര  ചരക്കുഗതകാഗതര സുഗമമകാക്കകാനുര വത്തിതനകാദ സഞകാര

തമഖലയത്തില് വലത്തിയ മകാറമുണ്ടകാക്കകാനുര ഇടെവരന്നതകാണര തകകാവളര-തബക്കല്

616  കത്തിതലകാമശററുള്ള  ജലപേകാത.  ഇതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി  ഇനര  തനരത്തിട്ടെര  അവതലകാകനര  നടെതത്തിലയനള്ളതര,  എത്രമകാത്രര

ശദതയകാടുകൂടെത്തിയകാണര   അതദ്ദേഹര  ഇസൗ  പ്രവര്തനലത

തനകാക്കത്തിക്കകാണനലവന്നതത്തിനര  ലതളത്തിവകാണര.  അതര

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുന്നതതകാടുകൂടെത്തി  തകരളതത്തിലന്റ  വത്തികസനതത്തില്  വലത്തിലയകാര

കുതത്തിപ്പകാണണ്ടകാകകാന് തപേകാകുന്നതര. 

ശശ  .   എര  .   വത്തിന്ലസന്റര: സര്, ആ പേദതത്തി എന്നര പൂര്തത്തിയകാകുര? 

ശശ  .    ആന്റണത്തി  രകാജ:  സര്,  പേറയന്ന  കകാരരങ്ങലളല്ലെകാര

സമയബന്ധത്തിതമകായത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കുലന്നകാര  ഗവണലമന്റകാണര
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ഇവത്തിലടെയള്ളലതന്നതുലകകാണ്ടര  അതങ്ങയ്ക്കര  ഇതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര  യകാലതകാരകാശങ്കെയര

തവണ്ട.  നല്കുന്ന ഉറപകലളല്ലെകാര പേകാലത്തിക്കുന്ന ഗവണലമന്റകാണത്തിതര.  കഴത്തിഞ്ഞ

ലസപ്തരബറത്തില്  എറണകാകുളര,  ആലപഴ  തമഖലകളത്തില്  100-ഉര  75-ഉര

സശറത്തിരഗര  കപ്പകാസത്തിറത്തിയള്ള  രണ്ടര  catamaran  (കറകാമറകാന്)  തബകാട്ടുകള

ഇറക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  75  പേകാസഞര്  കപ്പകാസത്തിറത്തിയള്ള  നകാലര  തസകാളകാര്

തബകാട്ടുകളുലടെ  നത്തിര്മകാണര  അനത്തിമഘട്ടെതത്തിലകാണര.  100  പേകാസഞര്

കപ്പകാസത്തിറത്തിയള്ള  ഇനരയത്തിലല  ആദര  സസൗതരകാര്ജ്ജ  ലലവദത്യുത  തബകാട്ടെത്തിലന്റ

നത്തിര്മകാണവുര  ഇസൗ  വര്ഷര  പൂര്തത്തിയകാക്കകാന്  കഴത്തിയര.  യകാത്രക്കകാലരയര

വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികലളയര  ഒരതപേകാലല  ആകര്ഷത്തിക്കുന്ന  90  സശറ്റുള്ള

ഡെബത്തിളഡെക്കര്  പേകാസഞര്-കര-ടൂറത്തിസര  തബകാട്ടെര  അടുത  രണ്ടര

മകാസതത്തിനുള്ളത്തില്  ഓടെത്തിത്തുടെങ്ങുകയകാണര.  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  നകാലര  വകാട്ടെര്

ടെകാകത്തികളക്കര  ഭരണകാനുമതത്തി  നല്കത്തി;  ഇനരയത്തിലകാദരമകായത്തി  രണ്ടര  വകാട്ടെര്

ടെകാകത്തികള  ആലപഴയത്തിലുര  പേറശ്ശേത്തിനത്തിക്കടെവത്തിലുര  ആരരഭത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.

മൂന്നകാമലതയര  നകാലകാമലതയര  വകാട്ടെര്  ടെകാകത്തികളുലടെ  പേണത്തി

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിവരത്തികയകാണര.  ഇനരയത്തിലല  ആദര  Solar  Electric  RORO

service  2023  മകാര്ച്ചത്തില്  പൂര്തത്തിയകാകുകയകാണര.  കലണ്ടയത്തിനറുകളുളലപ്പലടെ



182

നകാലര  ടക്കുകള  കയറകാവുന്ന  രശതത്തിയത്തിലകാണര  ഇതര  രൂപേകല്പ്പന

ലചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  120  തപേര്ക്കര  സഞരത്തിക്കകാവുന്ന  തവഗ-2  തമകാഡെല്

പേകാസഞര്-കര-ടൂറത്തിസര  തബകാട്ടെര  ഇസൗ  വര്ഷകാവസകാനര  നത്തിര്മകാണര

പൂര്തത്തിയകാക്കുകയകാണര.  കുട്ടെനകാട്ടെത്തിലല  വകാട്ടെര്  ടകാന്തസകാര്ട്ടെത്തിനര  പ്രതതരക

ശദലകകാടുക്കുനണ്ടര.  അവത്തിലടെ  ഒര  പേരകാതത്തിക്കുര  ഇടെവരകാത  വത്തിധര

കകാരരങ്ങള ക്രമശകരത്തിക്കണലമന്നര പ്രതതരക നത്തിര്തദ്ദേശര നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര. 

പേല  കകാരണങ്ങളലകകാണര  ഏലറ  ചര്ച്ചയ്ക്കര  വത്തിതധയമകായ  ഒര

ലപേകാതുതമഖലകാ  സകാപേനമകാണര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.,  ഇസൗ

കകാലത്തുമകാത്രമല്ലെ,  ലപേകാതുതവ  അങ്ങലനയകാണര.  സകാധകാരണ  ജനങ്ങളുമകായത്തി

ഏലറ  ബന്ധലപ്പട്ടെര  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  ഒര  ലപേകാതുതമഖലകാ  സകാപേനലമന്ന

നത്തിലയത്തിലുര ജനങ്ങള ഏലറ കരതതലകാടുകൂടെത്തി തനകാക്കത്തിക്കകാണന്ന ഒര തമഖല

എന്ന നത്തിലയത്തിലുര ലചറുതുര  വലുതുമകായ നത്തിരവധത്തി പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചര  എല്ലെകാ

ദത്തിവസവുര  നത്തിരനരമകായത്തി  വകാര്തക്കത്തിടെമുള്ള  സകാപേനമകാണര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  എനള്ളതുലകകാണ്ടര  അതത്തിലലനത്തിക്കര  ദുദുഃഖമത്തില്ലെ.

നത്തിലവത്തില്വന്ന  1965  മുതല്  നഷതത്തിലന്റ  കഥകള  മകാത്രമകാണര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയക്കുറത്തിച്ചര തകട്ടെത്തിട്ടുള്ളതര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യലടെ
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പ്രശ്നങ്ങള തകകാവത്തിഡെര  മഹകാമകാരത്തി  കൂടുതല്  സങ്കെശര്ണ്ണെമകാക്കുകയകാണണ്ടകായതര.

ഒരവശതര  യകാത്രക്കകാര്  കുറഞ്ഞതര   വരമകാനലത  ബകാധത്തിച.  മറുവശതര,

വര്ദത്തിച്ച  ഇന്ധനവത്തില.  തകകാവത്തിഡെത്തിനുമുമ്പര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയ

ആശയത്തിച്ചത്തിരന്നതര  28  ലക്ഷേര  യകാത്രക്കകാരകായത്തിരലന്നങ്കെത്തില്

തകകാവത്തിഡെത്തിനുതശഷര അതര 18 ലക്ഷേമകായത്തി കുറഞ്ഞു. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി ചരക്കത്തി സരസകാരത്തിക്കണര. 

ശശ  .    ആന്റണത്തി  രകാജ:  സര്,  തകന്ദ്രഗവണലമന്റത്തിലന്റ  ലതറകായ  നയവുര

ഇന്ധനവത്തിലയത്തിലുണ്ടകായ  അപ്രതശക്ഷേത്തിത  വര്ദനവുമകാണര  എല്ലെകാ

കണക്കുകൂട്ടെലുകലളയര പേലതപ്പകാഴുര ലതറത്തിക്കുന്നതര.  2021  ഡെത്തിസരബര് മകാസര

ബളക്കര പേര്തച്ചസകായത്തി ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ക്കര 86.6 രൂപേയ്ക്കകാണര ഡെശസല്

ലഭത്തിച്ചത്തിരന്നലതങ്കെത്തില്  ഇതപ്പകാള ബളക്കര  പേര്തച്ചസര  ഡെശസലത്തിലന്റ  വത്തില  138

രൂപേയകാണര.  വലത്തിയ  സകാമ്പതത്തികകാഘകാതമകാണര  ഇതുമൂലര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ക്കര  അപ്രതശക്ഷേത്തിതമകായത്തി  തനരത്തിതടെണ്ടത്തി  വരന്നതര.

ഇതത്തിലനതത്തിലര ഇനരയത്തിലകാദരമകായത്തി നശതത്തിപേശഠലത സമശപേത്തിച്ച ലപേകാതുതമഖലകാ

സകാപേനമകാണര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലലഹതക്കകാടെതത്തി

ആദരര  ഇതത്തിനനുകൂലമകായ  വത്തിധത്തി  പ്രസ്തകാവത്തിച.  രണ്ടകാമതര,  അവര്
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അപ്പശലത്തിനുതപേകായതപ്പകാള  ആര്ബത്തിതടഷന്  തകകാടെതത്തി  തശരമകാനലമടുത്തു.

അതത്തിലനതത്തിലര ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സുപ്രശരതകകാടെതത്തിയത്തില്

തപേകായതപ്പകാള  ആര്ബത്തിതടഷനുവത്തിട്ടെ  നടെപേടെത്തിലയ  ഇതപ്പകാള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

സുപ്രശരതകകാടെതത്തി  തസ  ലചയ്തത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  നത്തിലവത്തില്  ഇസൗ  തകസര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സുപ്രശരതകകാടെതത്തിയലടെ പേരത്തിഗണനയത്തിലകാണര.  വലത്തിയതതകാതത്തില്

ഇന്ധനവത്തില വര്ദത്തിച്ചതുമൂലര  പ്രതത്തിമകാസര തകകാടെത്തികളുലടെ  അധത്തികലച്ചലവകാണര

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ക്കര  ഇതപ്പകാള  ഉണ്ടകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

ഇതത്തില്നത്തിനര  ഒര  പേരത്തിധത്തിവലരലയങ്കെത്തിലുര  പേത്തിടെത്തിചനത്തില്ക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞതര,

കഴത്തിഞ്ഞ  ആതറഴര  മകാസങ്ങളക്കുമുമ്പര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  പുതത്തിയതകായത്തി

യകാത്രകാ ഫത്യുവല്സര റശലട്ടെയത്തില് ഒസൗട്ടെര ലലറ്റുകള തുടെങ്ങത്തിയതുലകകാണ്ടര മകാത്രമകാണര.

2010-നുതശഷര നടെപ്പകാക്കകാതത്തിരന്ന ശമ്പളപേരത്തിഷ്കരണര പേത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര്

2022  ജനുവരത്തി  മുതല്  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടര  ജനങ്ങളക്കര  നല്കത്തിയ

വകാഗകാനര  ഇടെതുപേക്ഷേ  ജനകാധത്തിപേതരമുന്നണത്തി  ഗവണലമന്റര

പൂര്തത്തിയകാക്കുകയകാണര  ലചയ്തതര.  ഇതത്തിനുതവണ്ടത്തി  13½ തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ

ലചലവര അധത്തികമകായണ്ടകായത്തിലയന്നതര വസ്തുതയകാണര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ഇക്കകാരരങ്ങലളല്ലെകാര രകാവത്തിലല പേറഞ്ഞതകാണര.
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ശശ  .    ആന്റണത്തി  രകാജ:  സര്,  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയ

കകാരരക്ഷേമമകാക്കുന്നതത്തിനര ശമകരമകായ പ്രവര്തനങ്ങളകാണര നടെതത്തിവരന്നതര.

സുശശല്ഖന്ന  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര  സമയബന്ധത്തിതമകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  സരസകാന

ഗവണലമന്റര പ്രതത്തിജകാബദമകാണര.  മകാതനജര ലമന്റത്തിലന്റ പ്രവര്തനര കൂടുതല്

ശക്തത്തിലപ്പടുതകാന്  സുശശല്ഖന്ന  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര  ശത്തിപേകാര്ശ  ലചയ്തതുപ്രകകാരര

പേതത്തിറകാണകളക്കുതശഷര  ആദരമകായത്തി  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യത്തില്

ലപ്രകാഫഷണല് തബകാര്ഡെര രൂപേശകരത്തിച്ചതര ഇസൗ ഗവണലമന്റകാണര. സുശശല്ഖന്ന

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല  ശത്തിപേകാര്ശപ്രകകാരര  92  തകന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരന്ന

ഭരണനത്തിര്വഹണ സമത്തിതത്തികളുലടെ എണ്ണെര ഇസൗ മകാസര 18-ാം തശയതത്തിമുതല് 15

ആയത്തി  ചരങ്ങുകയകാണര.  തത്തിരവനനപുരതര  രണര  മറര  13  ജത്തില്ലെകാ

തകന്ദ്രങ്ങളത്തിലുമകാണര  ഭരണസത്തിരകാതകന്ദ്രങ്ങള  വത്തിഭകാവനര  ലചയ്യുന്നതര.

അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറശവര  ഓഫശസുകള  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞകാല്  ഡെത്തിതപ്പകാകളുലടെ

പ്രവര്തനര  ബുദത്തിമുട്ടെകാകുതമകാ;  വകാഹനങ്ങള  അവത്തിലടെനത്തിനര

ലകകാണതപേകാകുതമകാ;  ഓപ്പതററത്തിരഗര  ലസന്റര്  പൂട്ടുതമകാ  തുടെങ്ങത്തി  നത്തിരവധത്തി

ആശങ്കെകള  ഇതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടുണ്ടര.  അവത്തിലടെ  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന

അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറശവര  വത്തിരഗര  മകാത്രര  … 7511  ബസ്സുകളുള്ള  കര്ണ്ണെകാടെകതത്തില്
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അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറശവര ഓഫശസുകളുലടെ എണ്ണെര 15 ആണര. എന്നകാല് തകരളതത്തിലല

അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറശവര  ഓഫശസുകളുലടെ  എണ്ണെര  98  ആണര.  യൂണത്തിയന്

തനതകാവുമകാത്രമകായത്തി  ശശ.  എര.  വത്തിന്ലസന്റര  ഇവത്തിലടെ  സരസകാരത്തിക്കരതര,  ഒര

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിലയന്ന  നത്തിലയത്തില്  സരസകാരത്തിക്കണര.  സകാഫുകളുലടെ  എണ്ണെര

കര്ണ്ണെകാടെകതത്തില്  35654  തകരളതത്തിലത്തിതര  26173.  കര്ണ്ണെകാടെകയത്തിലല

വര്കര തഷകാപകളുലടെ എണ്ണെര  16,  തകരളതത്തിലല വര്കര തഷകാപകളുലടെ എണ്ണെര

98, ഇസൗ വരന്ന ദത്തിവസങ്ങളത്തില് വര്കര തഷകാപകളുലടെ എണ്ണെര 98 എന്നതര 22

ആക്കത്തി  കുറയ്ക്കുകയകാണര.  എനത്തിനകാണര  ഇത്രയധത്തികര  വര്കര തഷകാപകള?

വര്കര ഷകാപകള  സകാപേത്തിച്ചര  പേര്തച്ചസര  നടെതത്തി  ലസയര്പേകാര്ട്സുകള

ലകകാള്ളയടെത്തിക്കുന്ന ഏര്പ്പകാടെര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: അങ്ങര ചരക്കണര. 

ശശ  .    ആന്റണത്തി  രകാജ:  സര്,  അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറശവര  ഓഫശസുകള  ജത്തില്ലെകാ

തകന്ദ്രങ്ങളത്തിതലയ്ക്കകാണര മകാറുന്നതര.  ഏലതങ്കെത്തിലുര ജത്തില്ലെകാ തകന്ദ്രങ്ങളത്തില് ഇതപ്പകാള

സലസസൗകരരര  ലഭരമലല്ലെങ്കെത്തില്  ലതകാട്ടെടുത  സലസസൗകരരമുള്ളത്തിടെതതയ്ക്കര

മകാറുകയര  ജത്തില്ലെകാ  തകന്ദ്രങ്ങളത്തില്  ഓഫശസര  സരവത്തിധകാനങ്ങളക്കുള്ള

സലസസൗകരരര  ലഭരമകാകുന്നമുറയ്ക്കര  ഇസൗ  ഓഫശസര  അതങ്ങകാട്ടുമകാറ്റുലമന്ന
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കകാരരതത്തില്  ഉറപനല്കുകയകാണര.  2017-ല്  വത്തിഭകാവനര  ലചയ്ത

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  സസത്തിഫര  കഴത്തിഞ്ഞ  ഏപ്രത്തിലത്തില്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി  ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ്യുകയണ്ടകായത്തി.  കകാലങ്ങളകായത്തി  ജന്റര  ബസ്സുകള

സകാപ്പര  വത്തിലയ്ക്കര  വത്തില്ക്കുന.  ഇസൗ  ഗവണലമന്റര  അധത്തികകാരതത്തില്വരതമ്പകാള

920  ബസ്സുകളകാണര  സകാപ്പത്തിനകായത്തി  മകാറത്തിയത്തിട്ടെത്തിരന്നതര.  അതത്തില്  374  എണ്ണെര

വത്തിറ്റുകഴത്തിഞ്ഞു.  എന്തുലകകാണ്ടകാണര  ജന്റര  ബസ്സുകളക്കര  ഇസൗ  അവസ

വരന്നതര?  ജന്റര  ബസ്സുകളുലടെ  വലത്തിയ തതകാതത്തിലുള്ള അറകുറപ്പണത്തി,  ഗത്തിയര്

തകബത്തിള മകാതറണ്ട അവസ,  കുറഞ്ഞ ഇന്ധനക്ഷേമത,  ഇതുമൂലര ഒര ബസര

ഒര  പ്രകാവശരര  നന്നകാക്കണലമങ്കെത്തില്  അഡെശഷണലകായത്തി  25  ലക്ഷേര  രൂപേ

തവണര.  ഇന്ധനക്ഷേമതയകാലണങ്കെത്തില്  ഡെശസല്  ബസത്തിലനക്കകാള

പേകുതത്തിയകാണര,  ഓടെത്തിച്ചകാല്  നഷര  കൂടുര.  ശശ.  തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണതനകാടെര

തചകാദത്തിക്കണര,  അതദ്ദേഹതത്തിനര  എല്ലെകാമറത്തിയകാര.  കകാലകാകകാലങ്ങളകായത്തി

നത്തിലചകത്തിടെന്ന  ലതകാടുപുഴ-പേകാലകാ  ബസര  ലടെര്മത്തിനല്  തകകാരപകര  രകാഷശയര

തനകാക്കകാലത  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി  തുറനലകകാടുത്തു.  അതുസരബന്ധത്തിച്ചര

അവത്തിലടെലത  അരഗങ്ങള  പേറയലട്ടെ,  തകകാട്ടെയത്തുര  ചങ്ങനകാതശ്ശേരത്തിയത്തിലുര

മകാസങ്ങളക്കുമുമ്പര തുടെങ്ങത്തിയ പുതത്തിയ യകാര്ഡെത്തിലന്റ നത്തിര്മകാണര പൂര്തത്തിയകായത്തി
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വരത്തികയകാണര.  ബഹുമകാനരനകായ തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണനുര ഞകാനുര അവത്തിലടെ

സനര്ശത്തിച.  പേഴയ  ബസര  ഡെത്തിതപ്പകാ  ലപേകാളത്തിചകളഞ്ഞു.  പുതത്തിയ  യകാര്ഡെത്തിലന്റ

നത്തിര്മകാണര  പൂര്തത്തിയകായത്തി  വരത്തികയകാണര.  ഇസൗ  മകാസരതലന്ന  അതര  തുറന്നര

ലകകാടുക്കകാന് കഴത്തിയര.  ഞകാനുര  തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണനുര  തചര്ന്നകാണര  ആ

പേദതത്തിക്കര രൂപേരനല്കത്തിയതര. ഹരത്തിപ്പകാടെര-മലപറര-നത്തിലമ്പൂര് ബസര ലടെര്മത്തിനല്

തകകാരപകര  നത്തിര്മകാണര പൂര്തത്തിയകാക്കകാനുള്ള പ്രവര്തനര തസരത്തിതലപ്പടുതത്തി

വരത്തികയകാണര.  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ജശവനക്കകാര്ക്കര  ജത്തി-സകാര്ക്കത്തിലൂലടെ

ശമ്പളര  നല്കത്തിലക്കകാണ്ടര  സുതകാരരത  വരതകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഇതുവലര

മകാനസലകായകാണര ലചയലകകാണ്ടത്തിരന്നതര. 25000  തപേര്ക്കര മകാനസലകായത്തി ശമ്പളര

നല്കുന്ന,  അറന്ഡെന്സര  എടുക്കുന്ന  രശതത്തി  എത്രമകാത്രര  വത്തികലമകാലണന്നര

നമുക്കറത്തിയകാര.               ജത്തി-സകാര്ക്കര സരവത്തിധകാനര  2022  ജൂലലലയത്തില്

നത്തിലവത്തില് വന്നതതകാടുകൂടെത്തി അതത്തിനര അവസകാനമുണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  

ഗ്രകാമവണ്ടത്തിലയക്കുറത്തിചമകാത്രര  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചര  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.

ഇവത്തിലടെ ഗ്രകാമവണ്ടത്തിലയക്കുറത്തിച്ചര  പേറഞ്ഞതപ്പകാള,  കഴത്തിഞ്ഞ ഡെത്തിമകാന്റത്തില് വണ്ടത്തി

എത്ര ഓടെത്തി  എന്നര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സത്തി.  ആര്.  മതഹഷര  തചകാദത്തിച.  കഴത്തിഞ്ഞ

ഡെത്തിമകാന്റത്തില്  പേറഞ്ഞതുലകകാണ്ടര  പേത്തിതറദത്തിവസര  വണ്ടത്തി  ഓടെത്തിക്കകാന്
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സകാധത്തിക്കുതമകാ?  ഗ്രകാമപേഞകായത്തുകളുലടെയര  ജത്തില്ലെകാ  പേഞകായത്തുകളുലടെയര

പ്രവര്തന  പേദതത്തികളത്തില് ഉളലക്കകാള്ളത്തിച്ചര,  അതത്തിനുള്ള പേണര കലണ്ടതത്തി

മകാറത്തിവച്ചകാല്  മകാത്രതമ  ഇസൗ  പേദതത്തികള  നടെപ്പകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുകയള്ളൂ.

അതത്തിനുള്ള  ബൃഹതകായ  പേദതത്തിയകാണര  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

തതദ്ദേശസസയരഭരണ വകുപമനത്തി ശശ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിനന് മകാസറുര ഞകാനുര

നത്തിരനരമകായത്തി  തയകാഗര  തചര്ന്നര  അവര്  ഉതരവത്തിറക്കത്തിയതത്തിലന്റ

പേശ്ചകാതലതത്തില്  ഗ്രകാമവണ്ടത്തി  പേദതത്തി  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുകയകാണര.  ഇസൗ

പേദതത്തി യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന് തതദ്ദേശ സസയരഭരണ വകുപമനത്തി ശശ. എര. വത്തി.

തഗകാവത്തിനന്  മകാസര്  നല്കത്തിയ  പേത്തിന്തുണലയ  ഞകാന്  പേരസരമകായത്തി

അഭത്തിനനത്തിക്കകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  തത്തിരവനനപുരര,  ലകകാല്ലെര തകകാട്ടെയര,

തൃശ്ശൂര്,  മലപറര  എന്നശ  ജത്തില്ലെകളത്തിലകാണര  ഇസൗ  പേദതത്തി  ആദരഘട്ടെതത്തില്

തുടെങ്ങുന്നതര.  പേകാറശ്ശേകാല  എര.എല്.എ.  ശശ.  സത്തി.  ലക.  ഹരശന്ദ്രലന്റ

തനതൃതസതത്തില്  പേഞകായത്തുകലള  കൂട്ടെത്തിതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചര  നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി  ഗ്രകാമവണ്ടത്തി  പേദതത്തിലയന്ന  പ്രഖരകാപേനര

ജൂലലല  30-ാം  തശയതത്തി  തകരളതത്തിലന്റ  ലതതക്കയറലത  പേകാറശ്ശേകാലയത്തിലല

ലകകാല്ലെയത്തില്  പേഞകായതത്തില്നത്തിനര  ലലജത്രയകാത്ര  ആരരഭത്തിക്കുകയകാണര.
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പ്രതത്തിപേക്ഷേതത്തിരത്തിക്കുന്ന  എര.എല്.എ.മകാതരകാടെര  എനത്തിക്കര  പേറയകാനുള്ളതര,

ഇവത്തിലടെയത്തിരന്നര  വണ്ടത്തിയത്തില്ലെ....വണ്ടത്തിയത്തില്ലെ  എനപേറഞ്ഞത്തിട്ടെര  കകാരരമത്തില്ലെ,

നത്തിങ്ങളക്കര  നത്തിങ്ങളുലടെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തില്  എലനങ്കെത്തിലുര

സസകാധശനമുലണ്ടങ്കെത്തില്  അവത്തിലടെയള്ള  തതദ്ദേശ  സസയരഭരണസകാപേനങ്ങലള

കൂട്ടെത്തിതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചര,  ഇന്ധനര മകാത്രര നത്തിറച്ചകാല്മതത്തി,  വണ്ടത്തി ഞങ്ങള വകാങ്ങുര,

കണ്ടകലറയര  ലലഡ്രെെവലറയര  ഞങ്ങള തരര,  ബകാക്കത്തിയള്ള  ലമയത്തിന്റനന്സര

മുഴുവന്  ഞങ്ങള  നടെത്തുര.  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപേനങ്ങളക്കര

തവണലമങ്കെത്തില്  തസകാണസര്മകാലരയര  കലണ്ടതകാര.  പേകാറശ്ശേകാലയത്തില്

ആരരഭത്തിക്കുന്ന  ഇസൗ  പേദതത്തി  തകരളതത്തിലല  എല്ലെകാ  പേഞകായത്തുകളത്തിലുര

നടെപ്പകാക്കകാന്  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള  നത്തിര്ബന്ധത്തിതരകാകുര.  ഞകാന്

ദശര്ഘത്തിപ്പത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ,  സമയക്കുറവുള്ളതുലകകാണമകാത്രമകാണര  എലന്റ  പ്രസരഗര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതര.  ഇനരയത്തില്  ആദരമകായകാണര  ഗ്രകാമവണ്ടത്തി  പേദതത്തി

ആരരഭത്തിക്കുന്നതര. ഇസൗ പേദതത്തി നടെപ്പകാക്കുന്നതതകാടുകൂടെത്തി, സസകാതനരര ലഭത്തിച്ചര 75

വര്ഷര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര  ഇനര  വകാഹനങ്ങള  എതത്തിതച്ചരകാത  കുഗ്രകാമങ്ങള

തകരളതത്തിലുണ്ടര.  അവര്ക്കുര  വകാഹനങ്ങള  ലഭരമകാക്കതണ്ട;  വകാഹനങ്ങള

എതത്തിതച്ചരകാത മുക്കത്തിലുര മൂലയത്തിലുര ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യലടെ ഗ്രകാമവണ്ടത്തി
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പേദതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി  തകരളതത്തിലല  ഗതകാഗത  പ്രശ്നതത്തിനര  ശകാശസത

പേരത്തിഹകാരമുണ്ടകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുലമന്നര  മകാത്രര  പേറഞ്ഞുലകകാണ്ടര  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥന പേകാസകാക്കത്തിതരണലമനകൂടെത്തി ഞകാന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര. 

പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവര  (ശശ  .    വത്തി  .    ഡെത്തി  .    സതശശന്):  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മതരബന്ധനര,  സകാരസകാരത്തികര,   യവജനതക്ഷേമ  വകുപമനത്തി   ശശ.  സജത്തി

ലചറത്തിയകാന്  വളലര  ഗുരതരമകായ  ഒരകാതക്ഷേപേര  ഉന്നയത്തിച്ചര  ഇനരന്

ഭരണഘടെനലയ  അവതഹളത്തിചലകകാണര  ഭരണഘടെനകാ  ശത്തില്പ്പത്തികലള

അപേകശര്തത്തിലപ്പടുതത്തിലക്കകാണര മതതതരതസലതയര  ജനകാധത്തിപേതരലതയര

തള്ളത്തിപ്പറഞ്ഞുലകകാണര  സതരപ്രതത്തിജകാലരഘനര  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.

അതദ്ദേഹര  ഒര  നത്തിമത്തിഷര  തപേകാലുര  മനത്തിയകായത്തി  കതസരയത്തില്  ഇരത്തിക്കകാന്

തയകാഗരനല്ലെ.  അതദ്ദേഹര രകാജത്തിവയ്ക്കണര.  രകാജത്തി വച്ചത്തിലല്ലെങ്കെത്തില്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി  മനത്തിസഭയത്തില്   നത്തിന്നര  അതദ്ദേഹലത  പുറതകാക്കണര.   അതര

ലചയ്യേകാതതുലകകാണ്ടര   അതദ്ദേഹര   പേറയന്ന  മറുപേടെത്തി  ഞങ്ങള  പൂര്ണ്ണെമകായത്തി

ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കുനലവന്നര അങ്ങലയ ഞങ്ങള അറത്തിയത്തിക്കുന. 

 (പ്രതത്തിപേക്ഷേകാരഗങ്ങള  മുദകാവകാകരര  വത്തിളത്തിചലകകാണ്ടര  സഭകാനടെപേടെത്തികള

ബഹത്തിഷ്കരത്തിച.)
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മതരബന്ധനര,   സകാരസകാരത്തികര,    യവജനതക്ഷേമ    വകുപമനത്തി

(ശശ  .   സജത്തി ലചറത്തിയകാന്): സര്,  ഇതുസരബന്ധത്തിച്ചര  എനത്തിക്കുള്ള  മറുപേടെത്തി

പേറയകാന് സകാധത്തിക്കത്തിതല്ലെ?

മത്തി  .    സശക്കര്:   അതങ്ങയ്ക്കര  സരസകാരത്തിക്കകാനുള്ള  അവസരമകാണര.  അങ്ങര

സരക്ഷേത്തിപ്തമകായത്തി സരസകാരത്തിക്കൂ. 

ശശ  .   സജത്തി ലചറത്തിയകാന്: സര്,  ആദരര  തലന്ന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപേക്ഷേതനതകാവര  ഉന്നയത്തിച്ച  ആതക്ഷേപേര  ഞകാന്  തള്ളത്തിക്കളയകയകാണര.

മല്ലെപ്പള്ളത്തിയത്തില്  നടെന്ന  ഒര  പേരത്തിപേകാടെത്തിയത്തില്   ഞകാന്  ഭരണഘടെനലയ

വത്തിമര്ശത്തിചലവന്ന രശതത്തിയത്തില് വരന്ന വകാര്തകള വളലച്ചകാടെത്തിക്കലപ്പട്ടെതകാണര.

അവത്തിലടെ  സത്തി.പേത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ  ഒര  പേകാര്ട്ടെത്തി  തപ്രകാഗ്രകാമകായത്തിരന.  നമ്മുലടെ

ഭരണഘടെനലയ  ബഹുമകാനത്തിക്കുകയര  അതത്തിലന്റ  ഉദകാതമകായ  മൂലരങ്ങള

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുകയര   ലചയ്യുന്ന  ലപേകാതുപ്രവര്തകനകാണര  ഞകാന്.  ഞകാന്

ഉളലപ്പടുന്ന  പ്രസകാനര   നമ്മുലടെ  ഭരണഘടെനലയയര   അതര

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  മൂലരങ്ങലളയര   സരരക്ഷേത്തിക്കണലമന്ന  ആവശരര

രകാജരലതമ്പകാടുര  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുന്നതത്തിനര  മുന്പേനത്തിയത്തിലകാണര.    നമ്മുലടെ
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ഭരണഘടെനയത്തിലല നത്തിര്തദ്ദേശക തതസങ്ങള  സകാമൂഹത്തികനശതത്തിയര സകാമ്പതത്തിക

സുരക്ഷേയര  എല്ലെകാവര്ക്കുര  ഉറപവരതണലമന്നര  നത്തിഷ്കര്ഷത്തിക്കുനണ്ടര.

എന്നകാല്  ഇവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി  കത്തിട്ടെണലമന്ന  ആവശരവുമകായത്തി  തകകാടെതത്തിലയ

സമശപേത്തിക്കകാനുള്ള  അവകകാശര   ഭരണഘടെനയത്തില്  എഴുതത്തിതച്ചര്ക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില്ലെ.

രകാജരലത  ചൂഷണര   ലചയ്യേലപ്പടുന്ന  ജനതകകാടെത്തികളക്കര   നശതത്തി

ലഭത്തിക്കണലമങ്കെത്തില്   ഭരണഘടെനയലടെ  നത്തിര്തദ്ദേശക  തതസങ്ങളക്കര  കൂടുതല്

ശകാക്തശകരണര  അനത്തിവകാരരമകാണര.  അലല്ലെങ്കെത്തില്  വര്ദത്തിചവരന്ന

അസമതസങ്ങളലക്കതത്തിലര  പ്രതത്തിതരകാധര  തശര്ക്കുന്നതത്തില്   ഭരണഘടെനയ്ക്കര

ശക്തത്തിയണ്ടകാകത്തില്ലെ  എന്ന  ആശങ്കെയകാണര   ഞകാന്  എതന്റതകായ  വകാക്കുകളത്തില്

പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചതര.   ഒരത്തിക്കല്തപ്പകാലുര  ഭരണഘടെനയ്ക്കര  അവമതത്തിപണ്ടകാക്കകാതനകാ

അതത്തിലനതത്തിരകായ  കകാരരങ്ങള  പേറയകാതനകാ  ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില്ലെ.

സസതനഭകാരതതത്തില്  നമ്മുലടെ  ഭരണകൂടെ  സരവത്തിധകാനങ്ങള  ഈ  തതസങ്ങള

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തില്   പേരകാജയലപ്പട്ടെതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി  സകാമ്പതത്തിക

സകാമൂഹത്തിക അസമതസങ്ങള വളലര വര്ദത്തിചവന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  നത്തിര്തദ്ദേശക

തതസങ്ങളക്കര  ഊടുര  പേകാവുര  നല്കുന്ന നത്തിയമനത്തിര്മകാണര നടെതകാന് ശമര

നടെതത്തിയ  ഇടെതുപേക്ഷേ  തനതൃതസതത്തിലുള്ള  സരസകാന  സര്ക്കകാരകലള
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ഭരണഘടെനയലടെ വകുപകള തലന്ന  ദുരപേതയകാഗര ലചയലകകാണ്ടര അട്ടെത്തിമറത്തിച്ച

അനുഭവവുര  നമ്മുലടെ  മുമ്പത്തിലുണ്ടര.  തകരളര  അതത്തിനുദകാഹരണമകാണര.

ഭരണഘടെന  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുന്ന  മതനത്തിരതപേക്ഷേത,  ജനകാധത്തിപേതരര,

ലഫഡെറല്  സരവത്തിധകാനര  എന്നശ  തതസങ്ങള  കടുത  ലവല്ലുവത്തിളത്തിയകാണര

വര്തമകാനകകാലതര  തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുള്ള

അവകകാശങ്ങള തനടെത്തിലയടുക്കുന്നതത്തിനര നത്തിലവത്തിലുണ്ടകായത്തിരന്ന നത്തിയമങ്ങലളല്ലെകാര

റദ്ദേകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടര  തലബര് തകകാഡകള രകാജരതര അടെത്തിതച്ചല്പ്പത്തിച്ചതര ലകകാടെത്തിയ

ചൂഷണതത്തിനര  വഴത്തിവയ്ക്കുര  എന്നകാണര  ഞകാന് ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതര.   ഇലതല്ലെകാര

രകാജരതര  ഭരണതത്തിനര  തനതൃതസര  ലകകാടുക്കുന്ന  ഭരണകൂടെ  സരവത്തിധകാനങ്ങള

സസശകരത്തിക്കുന്ന നയങ്ങളുലടെ ഫലമകാണര.  ഈ  നയങ്ങളകാണര ഭരണഘടെനയലടെ

അനദുഃസതലയയര   മൂലരങ്ങലളയര  തകര്ക്കുന്നതര  എന്നകാണര  ഞകാന്

ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതര.   ഭരണഘടെനകാ  നത്തിര്മകാതകാക്കളുലടെ  വശക്ഷേണര

സകാര്ത്ഥകമകാകകാലത  തപേകായതര  ഇതുവലരയള്ള   തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരകളുലടെ

രകാഷശയ  ജനവത്തിരദ  നയങ്ങളുലടെ  ഫലമകാണര.  സസകാതനരര  ലഭത്തിച്ചര  75

വര്ഷമകായത്തിട്ടുര   നമ്മുലടെ  രകാജരതര  മഹകാഭൂരത്തിപേക്ഷേര  വരന്ന

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളക്കര  സകാമൂഹരനശതത്തി  നത്തിതഷധത്തിക്കലപ്പടുന്നതര
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ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കുകലയന്ന  ഒര  ലപേകാതുപ്രവര്തകലന്റ  കടെമ  നത്തിര്വഹത്തിക്കുക

മകാത്രമകാണര  ഞകാന്  ലചയ്തത്തിട്ടുള്ളതര.   എലന്റ  ഈ  പ്രസരഗ  സനര്ഭതത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ   എര.എല്.എ.-മകാരകായ  സര്വശശ  മകാതത്യു  ടെത്തി.  തതകാമസുര

പ്രതമകാദര  നകാരകായണനുര  പേലങ്കെടുതത്തിട്ടുണ്ടര.   ഞകാന് എലന്റ പ്രസരഗതത്തിലന്റ

ആദരകാവസകാനര  ഭരണഘടെനലയ  ബഹുമകാനത്തിചലകകാണര

അരഗശകരത്തിചലകകാണര   ഒര  രകാഷശയ  പ്രസരഗര  നടെതത്തി.

അവത്തിലടെയണ്ടകായത്തിരന്ന ഒരകാളക്കുര വരതരസ്തമകായ ഒരഭത്തിപ്രകായര ഉണ്ടകാകുലമന്നര

ഞകാന് കരതുന്നത്തില്ലെ.  എങ്കെത്തില്തപ്പകാലുര തമല്പ്പറഞ്ഞ കകാരരങ്ങള ശക്തത്തിയകായത്തി

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള  എതന്റതകായ ഒര ലലശലത്തിയത്തില് അവതരത്തിപ്പത്തിച.

ഏലതങ്കെത്തിലുര  രശതത്തിയത്തില്  ലതറകായത്തി  വരകാഖരകാനത്തിക്കലപ്പടെകാനുര   ഞകാന്

ഉതദ്ദേശത്തിക്കകാത  കകാരരങ്ങളക്കര  പ്രചരണര ലഭത്തിക്കകാനുര ഇടെവന്നത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തില്

രകാജരതത്തിലന്റ ഭരണഘടെനതയകാടെര  കൂറുര വത്തിതധയതസവുമുള്ള  ഒര മനത്തിലയന്ന

നത്തിലയത്തില്, ഒര വരക്തത്തി എന്ന നത്തിലയത്തില്  അതത്തില് ഞകാന് അതത്തിയകായ ദുദുഃഖവുര

തഖദവുര  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കുനലവന്ന  കകാരരര  കൂടെത്തി  സഭലയ

തബകാധരലപ്പടുതകാന്/അറത്തിയത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര. 

ഇവത്തിലടെ മതരബന്ധന വകുപ്പത്തിലന സരബന്ധത്തിച്ചര ഒതട്ടെലറ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുര
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ഭകാവത്തിയത്തില്  നമള  നടെതതണ്ട  പ്രവര്തനങ്ങലള  സരബന്ധത്തിചമുളള

അഭത്തിപ്രകായങ്ങള    ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങളുലടെ ഭകാഗത്തുനത്തിന്നര വന്നത്തിട്ടുണ്ടര.

ഒന്നകാര  പേത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലതര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ  തുടെര്ച്ചയകാണത്തിതപ്പകാള  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി  വരന്നതര.   590

കത്തിതലകാമശറര്  നശളതത്തില്  ഏതകാണ്ടര  കരയത്തില്  നത്തിന്നര  12  തനകാട്ടെത്തിക്കല്

ലലമല്വലര  ഏകതദശര  13,000  സസയര്  കത്തിതലകാമശററുള്ള   തകരളതത്തിലന്റ

സമുദ അധത്തികകാരപേരത്തിധത്തി നമുക്കുലണ്ടങ്കെത്തില്തപ്പകാലുര ഇതര തകന്ദ്ര സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കൂടെത്തി വത്തിഷയലമന്ന നത്തിലയത്തില്  ഇവത്തിലടെയണ്ടകാകുന്ന ലചറുതുര വലുതുമകായ എല്ലെകാ

പ്രശ്നങ്ങളുര  തകന്ദ്ര ഭരണവുമകായത്തി ബന്ധലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടര മകാത്രതമ  നമുക്കര

ലലകകകാരരര  ലചയ്യേകാന്  കഴത്തിയകയള്ളൂ.   എന്നകാല്  നമ്മുലടെ  കഴത്തിവത്തിലന്റയര

അധത്തികകാരപേരത്തിധത്തിയലടെയര  ഉള്ളത്തില്  നത്തിനലകകാണ്ടര  കഴത്തിഞ്ഞ  ആറുവര്ഷര

തകരളതത്തിലല   മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  ലചയ്യേകാവുന്നതത്തിലന്റ  പേരമകാവധത്തി

സഹകായങ്ങള ഈ  ഗവണലമന്റര  ലചയ്തത്തിട്ടുലണ്ടന്ന കകാരരര  അഭത്തിമകാനതതകാലടെ

പേറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  രകാവത്തിലല ഇവത്തിലടെ  നടെന്ന ചര്ച്ചയത്തില്

ഭവനനത്തിര്മകാണലതപ്പറത്തി  പേറഞ്ഞു.  ലലലഫര  മത്തിഷന്  വഴത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിക്കലപ്പട്ടെ

5700 -ഓളര  തപേര്ക്കര  ഭവനര  നത്തിര്മത്തിക്കുന്ന  പേദതത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന.
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അതുകൂടെകാലതയകാണര  പുനര്തഗഹര  പേദതത്തി.  ഈ  ഗവണലമന്റര

വന്നതത്തിനുതശഷമകാണര   രജത്തിതസ്ട്രേഷന് കൂലത്തി  ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയതര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിയലടെ  നത്തിര്തദ്ദേശപ്രകകാരര  അതര  ഒഴത്തിവകാക്കത്തി  60,000/-  രൂപേ

ഗുണതഭകാക്തകാക്കളക്കര  കൂടുതലകായത്തി  ലഭത്തിക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയണ്ടകായത്തി.   ഭൂമത്തി

പേരത്തിതരജത്തിക്കുക എന്ന  വരവസ ഒഴത്തിവകാക്കത്തി.  ആ നത്തിലയത്തില് തശരതദശതര

തവലത്തിതയറ തരഖയത്തില്നത്തിനര  50  മശറര് പേരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തില് തകാമസത്തിക്കുന്നവലര

പൂര്ണ്ണെമകായര  പുനരധത്തിവസത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  2450  തകകാടെത്തി  രൂപേയലടെ

ബൃഹത്പേദതത്തി  പ്രകകാരര  276  ഭവനസമുച്ചയങ്ങള   പൂര്തശകരത്തിച്ചര

ലകകാടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞു.  പേദതത്തി പ്രകകാരര മകാറത്തിതകാമസത്തിക്കകാന് തകാല്പ്പരരലപ്പടുന്ന

8235 തപേരത്തില് 3305 തപേര്ക്കര  ഭൂമത്തി കലണ്ടതത്തി രജത്തിതസ്ട്രേഷന്  പൂര്തശകരത്തിച.

1451 വശടുകളുലടെ നത്തിര്മകാണര പൂര്തശകരത്തിച. ഇതപ്പകാള ധകാരകാളര ഫകാറ്റുകളുലടെ

നത്തിര്മകാണര  നടെനവരത്തികയകാണര.   അതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര

തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.-മകാര്  കൂടെത്തി  സഹകായത്തിതക്കണ്ട

കകാരരലമന്ന നത്തിലയത്തില്  ഒര പ്രശ്നര ലപേകാതുവകായത്തി സഭയത്തില് പേറയകാനുള്ളതര,

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള പുനരധത്തിവസത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സലര  കലണ്ടതത്തി

നല്കുന്നതത്തിനര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള,  എര.എല്.എ.-മകാര്,
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തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപേനങ്ങള  എന്നത്തിവര്  ഒനകൂടെത്തി  മുന്ലലക

എടുക്കണലമന്നര  പേറയകയകാണര.  വലത്തിലയകാര  പേദതത്തി  തകരളതത്തിലന്റ

ഭവനനത്തിര്മകാണ രരഗതര ഗവണലമന്റര നടെപ്പകാക്കുന.  ഈ ഗവണലമന്റത്തിലന്റ

കകാലകാവധത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുതമ്പകാള  മുഴുവന്  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര

ഭവനമുള്ള  ഒര സരസകാനമകായത്തി തകരളര മകാറുലമന്ന കകാരരതത്തില് സരശയര

തവണ്ട എന്നര ഞകാന്  ഉറപ്പത്തിചപേറയന. 

അപേകടെ  ഇന്ഷസറന്സുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഒര  ചരത്തിത്രപേരമകായ

ദസൗതരമകാണര നമള നത്തിര്വഹത്തിച്ചതര.  കഴത്തിഞ്ഞ  15  വര്ഷമകായത്തി തകരളതത്തില്

മരണലപ്പട്ടെ മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  ഇന്ഷസറന്സര   കത്തിട്ടെകാതത്തിരന്ന പ്രശ്നര

ഈ  ഗവണലമന്റര  വന്നതത്തിനുതശഷര  ഗസൗരവമകായത്തിതലന്ന  പേരത്തിതശകാധത്തിച.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഗതകാഗത  വകുപമനത്തി ശശ.  ആന്റണത്തി  രകാജ

തത്തിരവനനപുരത്തുര  ഞകാന്  തകകാഴത്തിതക്കകാടുര   രണ്ടര  അദകാലത്തുകള

നടെത്തുകയണ്ടകായത്തി.  മരണലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളുലടെ  201

അതപേക്ഷേകളത്തിതന്മേലകാണര തശരമകാനലമടുതതര.  അവരലടെ കണ്ണുനശര് കകാണക

എന്നതര  ഭയങ്കെര  പ്രയകാസകരമകായ   അനരശക്ഷേമകായത്തിരന.  ഞകാന്

അഭത്തിമകാനതതകാലടെ  പേറയന,  201  അതപേക്ഷേകളത്തില്  146   അതപേക്ഷേകള
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തശര്പ്പകാക്കത്തി.   14.21  തകകാടെത്തി  രൂപേ  ഇന്ഷസറന്സര  കമ്പനത്തിയത്തില്നത്തിന്നര

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  ഈ  ഗവണലമന്റര  വന്നതത്തിനുതശഷര

വകാങ്ങത്തിലക്കകാടുത്തു.   ആ  നത്തിലയത്തില്   55  തകസ്സുകളകാണര  ഇനത്തി

അവതശഷത്തിക്കുന്നതര.    ഈ  55  തകസ്സുകള  പേല  കകാരണങ്ങളകാല്

പേരത്തിഹരത്തിക്കലപ്പടെകാന്  കഴത്തിയകാതവയകാണര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ

ശദയത്തിതലയ്ക്കര  ഇക്കകാരരര  ലകകാണവന്നത്തിട്ടുണ്ടര.  അതതകാലടെകാപ്പര  ഹകാര്ട്ടെര

അറകാക്കുതപേകാലുളള  ചത്തില പ്രതതരക മരണകകാരണങ്ങളലകകാണ്ടര    7  വര്ഷര

കഴത്തിഞ്ഞതത്തിനുതശഷര  മകാത്രതമ  ഇന്ഷസറന്സര  തുക  ലഭത്തിക്കുകയള്ളൂലവന്ന

കകാരരരകൂടെത്തി  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ  ശദയത്തില്ലകകാണവന്നര  ഈ  വരന്ന

സമയതത്തിനുള്ളത്തില്  ഏറവുര  തവഗര  മരണലപ്പട്ടെ  മുഴുവന്

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര   ഇന്ഷസറന്സര  ലഭത്തിക്കതക്ക  രൂപേതത്തിലുള്ള

നടെപേടെത്തികള  പൂര്തത്തികരത്തിക്കുലമന്നര  പേറയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.

ഇതത്തിതനക്കകാള  സുപ്രധകാനമകായ  ഒര  തശരമകാനര  ഗവണലമന്റര  എടുത്തു.

കടെലത്തില്  അപേകടെതത്തില്ലപ്പട്ടെര  മരണമടെയന്ന   എല്ലെകാവര്ക്കുര  ഇന്ഷസറന്സര

കത്തിട്ടെത്തില്ലെ.  ചത്തില മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള ഇന്ഷസറന്സര ഇല്ലെകാലതയകായത്തിരത്തിക്കുര

കടെലത്തില്  തപേകായത്തിട്ടുള്ളതര.   അതുതപേകാലല  തലന്ന  ഹകാര്ട്ടെര  അറകാക്കര  വന്നകാല്
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ലലപേസ ലഭത്തിക്കുകയത്തില്ലെ.  ഈ ഗവണലമന്റര വന്നതത്തിനുതശഷര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി  മുന്ലലക  എടുത്തുലകകാണ്ടര  കടെലത്തില്  തപേകായ

മതരബന്ധനലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  ഏതര  കകാരണതകാല്  മരണര

സരഭവത്തിച്ചകാലുര മുഖരമനത്തിയലടെ ദുരത്തിതകാശസകാസ നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനര 5 ലക്ഷേര രൂപേ

വശതര  ലകകാടുക്കുന്ന  പേദതത്തി   പ്രഖരകാപേത്തിച.  ആ  പേദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി

വലത്തിയഴശക്കല്  മരണലപ്പട്ടെ  4  തപേരലടെ  കുടുരബങ്ങളക്കര  പേണര

ലകകാടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞുലവന്ന  കകാരരര  അഭത്തിമകാനതതകാലടെ   പേറയകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  ഇനരയത്തില് ആദരമകായത്തിട്ടെകാണര  ഇതരലമകാര പേദതത്തി

നമ്മുലടെ  സരസകാനതര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതര.  അതുതപേകാലല  തലന്ന  1,44,831

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  കുടുരബങ്ങളക്കര  ഈ  ഗവണലമന്റര  വന്നതത്തിനുതശഷര

തകകാവത്തിഡെര,  ചഴലത്തിക്കകാറര,  മറര   വത്തിഷയങ്ങളുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  സസൗജനര

ഭക്ഷേരക്കത്തിറര   വത്തിതരണര ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടര.  അതുതപേകാലലതലന്ന എടുത്തുപേറതയണ്ട

മലറകാര  കകാരരര,  കടെലത്തില്  പേണത്തിലയടുക്കകാന്  തപേകാകകാന്  കഴത്തിയകാത

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര ആ ദത്തിവസങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുള്ള  സകാമ്പതത്തിക സഹകായര

നല്കുന്ന പേദതത്തി ഇനരയത്തില് ആദരമകായത്തി നടെപ്പകാക്കുന്നതര  തകരളതത്തിലകാണര.

മതര  തബകാര്ഡെര  മുഖകാനരര  32  തകകാടെത്തി  രൂപേയര  രണ്ടര  ഘട്ടെങ്ങളത്തിലകായത്തി
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മതരവകുപ്പര  മുഖകാനരര  48  തകകാടെത്തി  രൂപേയര  പേതത്തിലനട്ടു  തകകാടെത്തി

രൂപേയമുളലപ്പലടെ  നൂറര  തകകാടെത്തിതയകാളര  രൂപേയലടെ  ധനസഹകായര  ഇസൗ

ഗവണലമന്റര  2021-22  വര്ഷതത്തില്  അനുവദത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.

ഇനരയത്തിലകാദരമകായത്തിട്ടെകാണര ഇങ്ങലനലയകാര പേദതത്തി,  അതുര അഭത്തിമകാനകരമകായ

ഒര  പേദതത്തിയകാണര.  അതുതപേകാലലതലന്ന   ആലപഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപറര,

കകാസര്തഗകാഡെര എന്നശ ജത്തില്ലെകളത്തില്  നകാലര പുതത്തിയ ഫത്തിഷറശസര തസഷനുകള

ആരരഭത്തിച്ചതുര   അവത്തിലടെ  36  പുതത്തിയ  തസ്തത്തികകള  സൃഷത്തിച്ചതുര

അഭത്തിമകാനകരമകായ  തനട്ടെമകാലണന്നര  പേറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  വനത്തിതകാ

അനുബന്ധ ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  സസൗജനര യകാത്ര ഒരക്കുന്നതത്തിനര ലക. എസര.

ആര്.  ടെത്തി.  സത്തി.-യമകായത്തി  തചര്ന്നര  നടെപ്പകാക്കുന്ന   'സമുദ'  ബസര  സര്വശസര

തത്തിരവനനപുരര ജത്തില്ലെയത്തില് നടെപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.   ഏറവുര ശതദയമകായ ഒര

പ്രവര്തനമകായത്തി  ഇതര  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  മതരസരഭരണവുര

വത്തിപേണനവുര  ഗുണനത്തിലവകാരപേരത്തിപേകാലനവുര  സരബന്ധത്തിച്ച  നത്തിയമര,

എല്ലെകാവരതടെയര  അഭത്തിപ്രകായമകാരകാഞ്ഞതത്തിനുതശഷര  നത്തിയമസഭയത്തില്

പേകാസകാക്കത്തി,  അതത്തിലന്റ ചട്ടെര തയ്യേകാറകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  ആ നത്തിയമര

നടെപ്പകാക്കുന്നതതകാടുകൂടെത്തി ഇടെനത്തിലക്കകാരലടെ ചൂഷണതത്തില്നത്തിനര തകരളതത്തിലല
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മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികലള  പൂര്ണ്ണെമകായര  രക്ഷേത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയലമന്നകാണര

വത്തിശസസത്തിക്കുന്നതര.  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒര  പേദതത്തിയകാണര,   ഗുരതര

തരകാഗങ്ങളകായ  കരകാന്സര്,  വൃക്കമകാറത്തിവയ്ക്കല്,  ഹൃദയ  ശസക്രത്തിയ  തുടെങ്ങത്തിയ

തരകാഗങ്ങള  പേത്തിടെത്തിലപേടുന്ന  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുള്ള  ഒര  ചത്തികത്തിതകാ

ധനസഹകായ  പേദതത്തിലയന്നതര.   ഇസൗ  ഗവണലമന്റര

അധത്തികകാരതത്തില്വന്നതത്തിനുതശഷര  178  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര

40,46,055 രൂപേ ഇസൗ പേദതത്തിയത്തില് ഇതത്തിതനകാടെകര വത്തിതരണര ലചയകഴത്തിഞ്ഞു.

'സകാനസന  തശരര'  എന്ന  നത്തിലയത്തിലുള്ള  ഒര  ബൃഹതകായ   പേദതത്തിയത്തിതലയ്ക്കര

മകാറുന്നതത്തിലനക്കുറത്തിചര ഗവണലമന്റര ആതലകാചത്തിക്കുകയകാണര.  ഞകാന്,  കഴത്തിഞ്ഞ

നത്തിയമസഭകാ  സതമളനകകാലതര  പേറഞ്ഞ  ഒര  കകാരരമകാണര  കടെല്  സുരക്ഷേ

സരബന്ധത്തിച്ചര.  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  പേറഞ്ഞവകാക്കര  പേകാലത്തിക്കുന്ന  ഒര

ഗവണലമന്റര  എന്ന  നത്തിലയത്തില്,  ഞകാന്  അഭത്തിമകാനതതകാലടെ  പേറയന  കടെല്

സുരക്ഷേയലടെ ഭകാഗമകായത്തി കടെല്തക്ഷേകാഭര  രൂക്ഷേമകായത്തി അനുഭവലപ്പടുന്ന പേതര

ഹകാര്ബറുകളത്തില് ആവശരമകായ സുരക്ഷേകാ സസകാഡകലള നത്തിതയകാഗത്തിച്ചര അവര്ക്കര

ആവശരമകായ  യകാനങ്ങള   നല്കുന്നതത്തിനുള്ള  എല്ലെകാവത്തിധ  സരവത്തിധകാനങ്ങളുര

പൂര്തത്തിയകായത്തികഴത്തിഞ്ഞു.  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര, നശണ്ടകര, ലലവപ്പത്തിന്, തബപ്പൂര്, കണ്ണൂര്,
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ആലപഴ,  തൃശ്ശൂര്,  ലപേകാന്നകാനത്തി,  കകാസര്തഗകാഡെര,  മുതലലപ്പകാഴത്തി തുടെങ്ങത്തിയ എല്ലെകാ

ഹകാര്ബറുകളത്തിലുര  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  അപേകടെമുണ്ടകാവുകയകാലണങ്കെത്തില്

അവലര സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സുരക്ഷേകാസരവത്തിധകാനര ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.

അതുതപേകാലലതലന്ന  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ ഏറവുര വലത്തിയ പ്രഖരകാപേനമകാണര ഒര

ലക്ഷേര ലതകാഴത്തില് സരരരഭങ്ങള സൃഷത്തിക്കുകലയന്നതര.  ഫത്തിഷറശസര വകുപ്പര നല്ലെ

നത്തിലയത്തില്,  വരവസകായ  വകുപമകായത്തി  തചര്ന്നര  ധകാരകാളര  പ്രവര്തനങ്ങള

നടെപ്പകാക്കത്തിവരത്തികയകാണര.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി, വനത്തിതകാ ശകാക്തശകരണതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  Society for Assistance to Fisher women (SAF)  വഴത്തി നൂറര

കണക്കത്തിനര  പുതത്തിയ  സൂക്ഷേമ  ലതകാഴത്തില്  സരരരഭങ്ങള  ആരരഭത്തിക്കകാനുള്ള

തയ്യേകാലറടുപകള  നടെതത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.  ഏതകാണ്ടര  150  സൂക്ഷേമ  ലതകാഴത്തില്

സരരരഭങ്ങളുര  400  തജകായത്തിന്റര  ലയബത്തിലത്തിറത്തി  ഗ്രൂപകളുര  ഇതത്തിതനകാടെകര

രൂപേശകരത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  അതുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ  മറ്റുപ്രവര്തനങ്ങള

നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.  അതുതപേകാലലതലന്ന  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി

കുട്ടെത്തികലള  ദലതടുക്കുന്ന  പേദതത്തിയര  നല്ലെ  നത്തിലയത്തില്  മുതന്നകാട്ടുതപേകാകുന.

മകാതകാപേത്തിതകാക്കള മരണലപ്പട്ടെ മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  കുട്ടെത്തികള അനകാഥരകാകത്തില്ലെ,

അവലര സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള പേദതത്തി  പ്രകകാരര  പേനണ്ടര കുട്ടെത്തികലള ഇസൗ
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ഗവണലമന്റര  വന്നതത്തിനുതശഷര  ഏലറടുത്തു.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

മലണ്ണെണ്ണെയമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്തത്തിരന.  അതത്തിനുള്ള മറുപേടെത്തി

രകാവത്തിലല  പേറഞ്ഞതുമകാണര.  അതത്തിലന്റലയല്ലെകാര  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര

തപേകാകുന്നത്തില്ലെ.  അതത്തിലനതത്തിലര  തയകാജത്തിചള്ള  ഒര  സമരമകാര്ഗലതപ്പറത്തിയകാണര

രകാവത്തിലല ഞകാന് പേറഞ്ഞതര.  ഏതകാണ്ടര ഒര ലക്ഷേര കത്തിതലകാ ലത്തിറര് മലണ്ണെണ്ണെ

തകരളതത്തിനകാവശരമകായത്തി  വരനണ്ടര.  ഇക്കകാരരതത്തില്  തകന്ദ്ര  ഗവണലമന്റര

സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  നത്തിലപേകാടെര  തത്തിരതണലമന്നര  വളലര  ശക്തമകായത്തി

പേറയകയകാണര. ഇതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി ഒറ ദത്തിവസരലകകാണ്ടര സത്തിവത്തില് സലലപസര

വകുപര  ഫത്തിഷറശസര  വകുപരതചര്ന്നര  ലഫബ്രുവരത്തി  27-നര  അര്ഹരകായ

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള ഉപേതയകാഗത്തിക്കുന്ന 14,332 എഞത്തിനുകളത്തിലുര മലണ്ണെണ്ണെ

ലപേര്മത്തിറത്തിനുള്ള  പേരത്തിതശകാധന  നടെതത്തിയതര  ഇസൗ  ഗവണലമന്റത്തിലന്റ

കകാലതകാലണനള്ളതര  സതനകാഷകരമകായ  കകാരരമകാണര.  ധകാരകാളര  സ്കൂള

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള,  ആതരകാഗര  തകന്ദ്രങ്ങള  അതുതപേകാലലതലന്ന  ഹകാര്ബറുകള,

ഫത്തിഷര  ലകാന്റത്തിരഗര  ലസന്ററുകള,  ഹകാര്ബറുകളുലടെ  നവശകരണര  തുടെങ്ങത്തിയ

ഒരപേകാടെര  ആവശരങ്ങള  ആളുകളുന്നയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.  പേല  കകാരരങ്ങളത്തിലുര

ഇതത്തിതനകാടെകര ഇടെലപേടെകാന് ഗവണലമന്റത്തിനര കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര. ധകാരകാളര വത്തികസന
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പ്രവര്തനങ്ങള  ഫത്തിഷറശസര  തമഖലയത്തില്  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര.

തശരസരരക്ഷേണര  മതരവകുപ്പത്തിലന്റ  കശഴത്തിലലല്ലെങ്കെത്തിലുര  തകരളതത്തിലന്റ

ചരത്തിത്രതത്തില് ആദരമകായത്തി  ഏറവുര കൂടുതല് പേണര ഇറത്തിതഗഷന് വകുപ്പര  ആ

തമഖലയത്തില്   ലചലവകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  തകരളതത്തിലന്റ  തശരര

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെനവരന,  ആ  നത്തിലയത്തില്

യകാലതകാര  തരതത്തിലുള്ള  ബുദത്തിമുട്ടുകളുമുണ്ടകാകകാത  രശതത്തിയത്തിലകാണര

പ്രവര്തനങ്ങളകാണര നടെനവരന്നതര.  റത്തിസര്തവകായര് മതരക്കൃഷത്തി വരകാപേനര,

'എവത്തിലടെലയല്ലെകാര ജലകാശയമുതണ്ടകാ അവത്തിലടെലയല്ലെകാര മതരക്കൃഷത്തി' നടെപ്പകാക്കുക,

അതുതപേകാലലതലന്ന  കുളങ്ങളത്തിലല  മതരക്കൃഷത്തി,  ഫകാര്തമഴര  ലപ്രകാഡെനതസഴര

ഓര്ഗലലനതസഷന്  എന്ന  പുതത്തിയ  സരവത്തിധകാനര  എല്ലെകാ  ജത്തില്ലെകളത്തിലുര

രൂപേശകരത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  അതുതപേകാലലതലന്ന  ഏറവുര  ഡെത്തിമകാന്റുള്ള

മതരങ്ങളകായ  കരത്തിമശന്,  കകാളകാഞത്തി,  വനകാമത്തി  ലചമശന്,  വരകാല്,  പൂമശന്,

തത്തിതലകാപ്പത്തി,  കതല്ലെമുട്ടെത്തി  ഇങ്ങലനയള്ള  മതരയത്തിനങ്ങള  കൃഷത്തി  ലചയ്യുന്നതത്തിനര

കൃഷത്തി  വകുപമനത്തിയമകായത്തി   രണ്ടര  തയകാഗങ്ങള ഇതത്തിതനകാടെകര തചര്ന്നത്തിട്ടുണ്ടര.

'ഒര  ലനല്ലുര  ഒര  മശനുര'  കൃഷത്തി  തകരളതത്തില്  വരകാപേകമകായത്തി

നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപേടെത്തികളുര  ഗവണലമന്റര  സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.
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മതരലഫഡെര  സഹകരണ  സരഘങ്ങളുമകായത്തി  തചര്ന്നര  ഇതത്തിതനകാടെകര  112

ഫത്തിഷര  ഒസൗട്ടെര ലലറ്റുകള  ആരരഭത്തിച.  ഉളനകാടെന്  മതരതമഖലയത്തിലല

റത്തിസര്തവകായറുകളത്തില്  ഉല്പ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന  മതരങ്ങളകൂടെത്തി  വത്തില്പ്പന

നടെത്തുന്നതത്തിനുള്ള ഒസൗട്ടെര ലലറ്റുകള ഇതപ്പകാള ആരരഭത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണര,

ആ  നത്തിലയത്തില്  എല്ലെകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  ഇസൗ  വര്ഷര  ഒകാതരകാ

ഒസൗട്ടെ ര ലലറ്റുകള  വശതര  ആരരഭത്തിചലകകാണ്ടര,  ഉല്പ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന  മതരര

നരകായവത്തിലയ്ക്കര  എടുതര  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തിക്കര  സകാമ്പതത്തിക  ഭദത

ഉറപവരത്തുന്നതത്തിനുള്ള  സരവത്തിധകാനവുര  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.

മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കര  അരഗതസലമടുക്കുന്നതത്തിനര  ഓണലലലന്

സരവത്തിധകാനര നടെപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണള്ള മത്തികച്ച പ്രവര്തനവുര ഇസൗ കകാലയളവത്തില്

നടെപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  ഇ-തസവനര ഏകജകാലക സരവത്തിധകാനതത്തില് ഫത്തിഷറശസര

വകുപ്പത്തിലന്റ  പേതത്തിനകാലര  പേദതത്തികള  ഇതത്തിതനകാടെകര  ഉളലപ്പടുതത്തിയകകാരരര

അറത്തിയത്തിക്കകാന്  ഇസൗ  അവസരര  ഉപേതയകാഗലപ്പടുത്തുകയകാണര.  അങ്ങലന

ധകാരകാളര  പ്രവര്തനങ്ങള  തകരളതത്തില്  നടെപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  ഇസൗ

അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലര  നടെപ്പകാക്കകാന്  തപേകാകുന്നതുര  കഴത്തിഞ്ഞ

അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലലതയര പ്രവര്തനങ്ങലളപ്പറത്തി വത്തിശദശകരത്തിക്കകാന് ഒരപേകാടെര
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കകാരരങ്ങളുണ്ടര,  അതത്തിതലയ്ലക്കകാനര  ഞകാന്  കടെക്കുന്നത്തില്ലെ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി നത്തിയമസഭയത്തില് പേറഞ്ഞ ഒര കകാരരമുണ്ടര....., ഇസൗ ഗവണലമന്റത്തിലന്റ

കകാലകാവധത്തി കഴത്തിയതമ്പകാള കണ്ണുനശരത്തില്ലെകാത തശരര തകരളതത്തിലുണ്ടകാകുലമന്നര

ഉറപപേറയകയകാണര.  മതരലഫഡെത്തിലല  പേണകാപേഹരണവുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര

അനകാവശരമകായ ഒര ആതരകാപേണര യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകായത്തി.

'അനത്തിപ്പച്ച'  വകാഹനര  വഴത്തി  മതരര  വത്തിറ  പേണര  ബകാങ്കെത്തില്

നത്തിതക്ഷേപേത്തിക്കുന്നതത്തില്  ലകകാല്ലെര  തകകാമണ  പ്രശ  തപ്രകാസസത്തിരഗര  ലസന്റര്

(സത്തി.പേത്തി.സത്തി.)-യത്തില്  സകാമ്പതത്തിക  ക്രമതക്കടെര  നടെന്നതകായത്തി

ശദയത്തില്ലപ്പട്ടെതത്തിലനത്തുടെര്ന്നര ഫത്തിഷറശസര  സഹകരണ സരഘര രജത്തിസ്ട്രേകാലറ

അതനസഷണതത്തിനകായത്തി  ചമതലലപ്പടുതത്തി.  ഫത്തിഷറശസര  സഹകരണ  സരഘര

രജത്തിസ്ട്രേകാര് സത്തി.പേത്തി.സത്തി.-യത്തില് നടെതത്തിയ പ്രകാഥമത്തിക അതനസഷണ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്   ലസന്ററത്തിലല  കരകാര്  ജശവനക്കകാരനുര

അക്കസൗണ്ടന്റുമകായത്തിരന്ന  മതഹഷര,  അനത്തിപ്പച്ച യൂണത്തിറ്റുകളത്തില്നത്തിനര മതരര

വത്തിറ  വകയത്തില്  ലഭത്തിക്കുന്ന  ലഡെയത്തിലത്തി  ലസയത്തില്സര  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുപ്രകകാരമുള്ള

യഥകാര്ത്ഥ തുക മറചവച്ചര വളലര കുറഞ്ഞ തുക മകാത്രര കരകാഷര ബുക്കത്തിലുര ടെകാലത്തി

സത്തിസതത്തിലുര  തരഖലപ്പടുത്തുകയര  ഇപ്രകകാരര  തരഖലപ്പടുത്തുന്ന  തുകമകാത്രര
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ബകാങ്കെത്തില് നത്തിതക്ഷേപേത്തിക്കുകയര ലചയലകകാണ്ടര  90  ലക്ഷേര രൂപേയലടെ ക്രമതക്കടെര

നടെന്നതകായത്തി  കലണ്ടതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടര.  ഇസൗ  അതനസഷണ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്  തകകാമണ  പ്രശ  തപ്രകാസസത്തിരഗര  ലസന്ററത്തിലല  അക്കസൗണ്ടര

വത്തിഭകാഗര  ലലകകകാരരര  ലചയ്തത്തിരന്ന  തകാല്ക്കകാലത്തിക  ജശവനക്കകാരനകായ   എര.

മതഹഷത്തിലന  സര്വശസത്തില്നത്തിനര  നശക്കര  ലചയ്യുകയര  സത്തിരര

ജശവനക്കകാരനകായ   ലക.  അനത്തിതമകാലന  സര്വശസത്തില്നത്തിനര  സലസന്റര

ലചയ്യുകയര ലചയ.  ഇവര്ലക്കതത്തിലര തപേകാലശസത്തില് പേരകാതത്തി നല്കുകയര ഇസൗ

പേറയന്ന  മതഹഷത്തിലന  അറസര  ലചയ്തര  നത്തിയമനടെപേടെത്തികള  സസശകരത്തിക്കുകയര

ലചയ.  കൂടെകാലത  കരകാര്  വരവസയത്തില്  പുനര്നത്തിയമനര  നല്കത്തിയ

മണത്തിയപ്പലന  കരകാര്  കകാലകാവധത്തി  31.05.2022-നര  അവസകാനത്തിച്ച  മുറയ്ക്കര

ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയത്തിട്ടുമുണ്ടര.  മകാത്രമല്ലെ,  തകകാമണ  പ്രശ  തപ്രകാസസത്തിരഗര  ലസന്ററത്തിലന്റ

മകാതനജര്  ചമതല  വഹത്തിച്ചത്തിരന്ന  ലത്തിസത്തി  അഗസത്തിലന  സര്വശസത്തില്നത്തിനര

സലസന്റര  ലചയ്യുകയര   നശതു പേത്തി. എസര.-ലന ലപ്രകാജകര ഓഫശസര് (കരകാര്),

സഞ്ജയര  ഖകാന്,  ലഡെവലപ്ലമന്റര  ഓഫശസര്  (കരകാര്),   എസര.  അനശഷര

എന്നത്തിവലര  സര്വശസത്തില്നത്തിനര  പേത്തിരത്തിചവത്തിടുകയര  ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടര.  കൂടെകാലത

20.10.2021-നര  ടെത്തി.  സരഘതത്തിലന്റ  ചകാര്തജ്ജലറടുത  തഡെകാ.  എന്.
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നസൗഷകാദത്തിലന്റ  വത്തിശദശകരണര  വകാങ്ങത്തി  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കുന്ന  കകാരരര

പേരത്തിതശകാധത്തിചവരന.  ഇതുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയലടെ

മുമ്പകാലക ഇക്കകാരരങ്ങലളല്ലെകാര കകാണത്തിചലകകാണര ഇസൗ സകാപേനതത്തില് നടെന്ന

അഴത്തിമത്തിതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചര  ലഭരമകായ  വത്തിവരങ്ങളുലടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  മുമ്പകാലക   റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര  സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി ഇക്കകാരരതത്തില് ശക്തമകായ നത്തിലപേകാടെര  സസശകരത്തിച.

മതരലഫഡെത്തില് ഏലതല്ലെകാര  തരതത്തിലുള്ള ക്രമതക്കടുകള നടെന്നത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തിലുര

അതര മുഴുവന് അതനസഷത്തിക്കകാന് വത്തിജത്തിലന്സര ഉതരവര പുറലപ്പടുവത്തിച്ച കകാരരര

നത്തിയമസഭലയ അറത്തിയത്തിക്കകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര. ആ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര ലഭത്തിക്കുന്ന

മുറയ്ക്കര  ആവശരമകായ  നടെപേടെത്തി  സസശകരത്തിക്കുര.  മറര  കകാരരങ്ങള  ഒരപേകാലടെകാനര

വത്തിശദശകരത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.  എന്നകാലുര ഒനരണ്ടര കകാരരങ്ങള പേറയകാലത തപേകാകകാന്

പേറത്തില്ലെ.  

മത്തി  .   സശക്കര്: ഇതപ്പകാള തലന്ന സമയര അതത്തിക്രമത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന...

ശശ  .    സജത്തി  ലചറത്തിയകാന്:  സര്,  ഞകാന്  കൃതരസമയത്തുതലന്ന

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതകാണര.  ഇവത്തിലടെ  ധകാരകാളര  രകാഷശയ  പ്രശ്നങ്ങള

ചര്ച്ചയ്ക്കുവന. തകരളതത്തില് തുടെര്ഭരണര വന്നതകാണര യ.ഡെത്തി.എഫര.-ലന്റ പ്രശ്നര.
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തകരളതത്തില് നടെക്കുന്ന വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള അവര്ക്കര  സഹത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്നത്തില്ലെ.  ആ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങലള  സ്തരഭത്തിപ്പത്തിക്കണര.

അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  തക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങലള  തകര്ക്കണര.  ഒരപേകാടെര

പ്രതത്തിസന്ധത്തികളത്തിലൂലടെയകാണര ഗവണലമന്റര  5  വര്ഷര മുതന്നകാട്ടെര തപേകായതര.  ഈ

പ്രവര്തനങ്ങലളലയല്ലെകാര  തകര്തര,  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങലള  ഇല്ലെകായ

ലചയ്തര തകരളതത്തില് അരകാജകതസര സൃഷത്തിക്കകാന് നടെത്തുന്ന തബകാധപൂര്വമകായ

ശമമകാണര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപേക്ഷേര ഇവത്തിലടെ നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.

അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി എനര ലചറത്തിയ കകാരരമുലണ്ടങ്കെത്തിലുര എടുത്തുലകകാണവന്നര

ആളുകലള  വരക്തത്തിപേരമകായത്തി  ആതക്ഷേപേത്തിക്കുക,  തമകാശലപ്പടുത്തുക,

കുടുരബകാരഗങ്ങലള ആതക്ഷേപേത്തിക്കുക എന്നത്തിവലയകാലക്ക നടെത്തുന. ഞകാനതത്തിലന്റ

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര തപേകാകുന്നത്തില്ലെ. 

ഇവത്തിലടെ  5  വര്ഷക്കകാലര  അവര്  ഒരപേകാടെര  വത്തിവകാദങ്ങള  പേറഞ്ഞു.

അതത്തിലലകാന്നകാണര  സത്തിരഗര്.  അക്കകാരരര  ഇവത്തിലടെ  ഏറവുര  ശക്തമകായത്തി

ഉന്നയത്തിച്ചതര  ശശ.  രതമശര  ലചന്നത്തിതലയകാണര.  അതദ്ദേഹതത്തിനുര  എനത്തിക്കുര

അറത്തിയകാവുലന്നകാര  കകാരരമുണ്ടര.  ബത്തിഷപ്പര  മൂര്  തകകാതളജത്തിലല

ലപ്രകാഫസറകായത്തിരന്ന എലന്റ അദരകാപേകന് ലക. പേത്തി. തതകാമസത്തിലന്റ മകനകാണര
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ശശ.  രകാജത്തി  തതകാമസര.  സത്തിഗറത്തിലന്റ ഉടെമയകാണതദ്ദേഹര.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ വശടെര

മകാതവലത്തിക്കര  ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  സകാന്ഡെത്തിതനകാടെര  തചര്ന്നകാണര.  ഒര

തകകാണഗ്രസര  കുടുരബമകാണര  അതദ്ദേഹതത്തിതന്റതര.  ശശ.  രകാജത്തി  തതകാമസത്തിലന്റ

കമ്പനത്തിയമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഒര  കകാരരവുമത്തില്ലെകാത  വത്തിവകാദമകാണര  ഇവത്തിലടെ

ഉന്നയത്തിച്ചതര.  10-20  തകകാടെത്തി  രൂപേതയകാളര  മുടെക്കത്തി  തകരളലത  തകകാവത്തിഡെര

സമയതര  സഹകായത്തിക്കകാനകായത്തി  തകാല്പ്പരരലപ്പട്ടെര  മുതന്നകാട്ടുവലന്നകാര

ഏജന്സത്തിലയ ആതക്ഷേപേത്തിച്ചര തത്തിരത്തിച്ചയയ്ക്കുകയകായത്തിരന.  ഞകാന് ഈ  വത്തിഷയര

ഇവത്തിലടെ  ഉന്നയത്തിക്കകാന്  കകാരരര,  അതര  വനവന്നര  മറര  തരതത്തിതലയ്ക്കുള്ള

ആതക്ഷേപേങ്ങളത്തിതലയ്ക്കര എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. അതത്തിതലയ്ലക്കകാനര ഞകാനത്തിതപ്പകാള

തപേകാകുന്നത്തില്ലെ. ഒരകകാരണവശകാലുര ഇതരതത്തിലുള്ള അനകാവശരങ്ങള മുതന്നകാട്ടെര

ലകകാണതപേകാകകാന്  പേകാടെത്തിലല്ലെന്നര  ഇതപ്പകാഴത്തിവത്തിലടെ  പ്രതത്തിപേക്ഷേമത്തിലല്ലെങ്കെത്തിലുര

അവരതര മനസത്തിലകാക്കണര എനകൂടെത്തി പേറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.

പേതക്ഷേ  സത്തിരഗര്  വത്തിവകാദര  കച്ചര  പേത്തിടെത്തിച്ചത്തില്ലെ.  ബ്രൂവറത്തി  വത്തിവകാദര,  ഊരകാളുങ്കെല്

വത്തിഷയര,  കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ  മസകാല  തബകാണ്ടര,  സരസകാനതത്തിലന്റ  കടെര,

ബത്തിരത്തിയകാണത്തി ലചമ്പര  എന്നശ വത്തിഷയങ്ങലളകാനര കച്ചര  പേത്തിടെത്തിച്ചത്തില്ലെ.  ഇലതല്ലെകാര

കച്ചര  പേത്തിടെത്തിക്കകാലത  വരതമ്പകാള  എങ്ങലനലയങ്കെത്തിലുര  തകരളതത്തിലല
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ഇടെതുപേക്ഷേലത  തകര്ക്കണര.  അതത്തിനര  എല്ലെകാ  കമനണത്തിസര  ഇടെതുപേക്ഷേ

വത്തിരദന്മകാലരയര  ഒന്നത്തിപ്പത്തിചലകകാണള്ള  നശക്കമകാണര  യ.ഡെത്തി.എഫര.

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതര.  ഇതത്തിലന  അതത്തിശക്തമകായ  രകാഷശയ

നത്തിലപേകാടെത്തിലൂലടെ  അതത്തിജശവത്തിക്കകാന്  ഇടെതുപേക്ഷേ  ജനകാധത്തിപേതര  മുന്നണത്തിക്കുര

ഗവണലമന്റത്തിനുര കഴത്തിയലമന്ന കകാരരതത്തില് എലന്ന സരബന്ധത്തിച്ചര  യകാലതകാര

സരശയവുമത്തില്ലെ.

ആഴക്കടെല് മതരബന്ധനതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി അതമരത്തിക്കയ്ക്കര തകരളലത

അടെത്തിയറവചലവനള്ള ആതക്ഷേപേവുര നമ്മുലടെ സഭയത്തില് ഉന്നയത്തിക്കലപ്പട്ടെതകാണര.

അലതകാലക്ക ഏതുവഴത്തി തപേകാലയനതപേകാലുര എനത്തിക്കത്തിതപ്പകാഴറത്തിയത്തില്ലെ.  അതുമകായത്തി

ബന്ധലപ്പട്ടെര  ഒരപേകാടെര  ആതരകാപേണങ്ങള  ഉന്നയത്തിക്കലപ്പട്ടു.  അലതകാനര

ഇതപ്പകാള അനരശക്ഷേതത്തിലത്തില്ലെ.  ലഹലത്തിതകകാപ്റര് വത്തിവകാദര.  എനത്തിക്കര ഏറവുര

തസ്നേഹമുള്ള,  ഞങ്ങളുലടെ  പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  ശശമതത്തി  ലക.  ലക.  ലലശലജ  ടെശച്ചറുര

മുന്സശക്കറുര  ഒര  കണ്ണെകാടെത്തി  വകാങ്ങത്തിയതത്തിലന  കുറത്തിചതപേകാലുര  ആതക്ഷേപേര

ഉന്നയത്തിച്ചവരകാണര  യ.ഡെത്തി.എഫര.കകാര്.  അതത്തിലനകാലക്കയള്ള  കഴത്തിവര

അവര്ക്കുലണ്ടന്നര ഞകാന് വത്തിശസസത്തിക്കുന. ഇലതകാനര കച്ചര പേത്തിടെത്തിക്കകാലതയകാണര

തകരളതത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫര. ആതക്ഷേപേങ്ങള ഉന്നയത്തിക്കുന്നതര.
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ഞകാനത്തിവത്തിലടെ പേറയകാന് വലന്നകാര കകാരരര, ഇത്രലയകാലക്ക ആതക്ഷേപേങ്ങള

ഈ  ഗവണലമന്റത്തിലനതത്തിലര  ഉന്നയത്തിക്കുതമ്പകാള തകന്ദ്ര സര്ക്കകാരത്തിലന  കുറത്തിച്ചര

ഇവര്  എലനങ്കെത്തിലുര  പേറയനതണ്ടകാ?  തനകാട്ടെര  നത്തിതരകാധനര,  സഹകരണ

തമഖലലയ  തകര്ക്കകാനുള്ള  നശക്കര,  പേസൗരതസ  തഭദഗതത്തി  ബത്തില്,  കര്ഷക

സമരര, ലക്ഷേദസശപേത്തിലനതത്തിലരയള്ള നശക്കര, ലതകാഴത്തിലകാളത്തി വത്തിരദ നത്തിയമങ്ങള,

ലഫഡെറല്  സരവത്തിധകാനങ്ങലള  തകര്ക്കകാനുള്ള  സമശപേനര,  കകാശശര്  പ്രശ്നര,

ജത്തി.എസര.റത്തി.  സരബന്ധത്തിച്ച തകന്ദ്ര നത്തിലപേകാടെര,  നനനപേക്ഷേ വത്തിരദ നത്തിലപേകാടെര,

തകരളതത്തിതനകാടുള്ള  അവഗണന,  ജത്തി.എസര.റത്തി.  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  എന്നത്തിങ്ങലന

എത്രലയത്ര  പ്രശ്നങ്ങള,  ലപേകാതുതമഖലകാ  സകാപേനങ്ങലള  വത്തില്ക്കുന്നതര

സരബന്ധത്തിച്ചര നമളുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ പ്രശ്നങ്ങള. തകകാട്ടെയലത തപേപ്പര് മത്തില്

സരബന്ധത്തിച്ചര  ഇതപ്പകാള  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള,  കടെര  വകാങ്ങുന്നതത്തിനര

അനുമതത്തി നത്തിതഷധത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള, കത്തിഫ്ബത്തിലക്കതത്തിലരയള്ള സത്തി.&എ.ജത്തി.-

യലടെ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുര അതുമകായത്തി ബന്ധലപ്പട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളുര.  ഇതരതത്തിലുള്ള എല്ലെകാ

കകാരരങ്ങളുര  ഈ  തകരളതത്തില്/രകാജരതര  ഉണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടര.  ഇതത്തിലന

കുറത്തിലച്ചകാനര  ഒരക്ഷേരര  നത്തിയമസഭയത്തില്  പേറയകാതനകാ  പ്രതത്തികരത്തിക്കകാതനകാ
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തയ്യേകാറകാകകാത പ്രതത്തിപേക്ഷേര അവസകാനര എലന്റലയകാര കകാരരര കത്തിട്ടെത്തിയതപ്പകാള

അതത്തില്പ്പത്തിടെത്തിച്ചര വന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണര. ആയത്തിതക്കകാലട്ടെ. ഇതരതത്തില് ആളുകലള

ആതക്ഷേപേത്തിച്ചര തകരളതത്തിലന്റ സമകാധകാനപേരമകായ അനരശക്ഷേര തകര്ക്കകാനുള്ള

ശമമകാണര  അവര് നടെത്തുന്നതര.  എ.ലക.ജത്തി.  ലസന്റര് ആക്രമണര അതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകാണര.  നമ്മുലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ ലകകാല്ലെകാനതല്ലെ ശമത്തിച്ചതര;

ഞകാന് ആലപഴ പ്രസരഗത്തിച. ഇനത്തി അതുര വലത്തിയ ഭരണഘടെനകാ പ്രശ്നമകാകുതമകാ

എലന്നനത്തിക്കറത്തിയത്തില്ലെ. മൂന്നര ആതരകാഗരദൃഢഗകാത്രന്മേകാരകാണര ഒര ലലഫറത്തില് യകാത്ര

ലചയ്യുന്നതര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ആ  ലലഫറത്തിലുണ്ടര.  അതദ്ദേഹതത്തിനര

ആതരകാഗരലമകാലക്കയലണ്ടങ്കെത്തിലുര  പ്രകായമുണ്ടതല്ലെകാ.  ശശ.  ഇ.  പേത്തി.  ജയരകാജന്

തടെഞ്ഞത്തില്ലെകായത്തിരനലവങ്കെത്തില്  എനകാകുമകായത്തിരന  സത്തിതത്തി;  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചര

ഇവത്തിലടെയകാരര  പേറയന്നത്തില്ലെ.  ഇവര്  മൂനതപേരര  വന്നര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിലയ  ആക്രമത്തിച്ചര  ലകകാലലപ്പടുതത്തിയകാല്  ഈ  തകരളതത്തിലുണ്ടകാകുന്ന

അസമകാധലത കുറത്തിച്ചര യ.ഡെത്തി.എഫര.-നര നല്ലെ ധകാരണയണ്ടര.  തകരളര കലകാപേ

കലുഷത്തിതമകാക്കകാന്തവണ്ടത്തി അവര് നടെതത്തിയ തബകാധപൂര്വമകായ ശമമകായത്തിരന

ആ  ആക്രമണലമന്നര  പേറയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര.  അതര

പേരകാജയലപ്പട്ടു.  അതര  കഴത്തിഞ്ഞതപ്പകാഴകാണര  തകരളതത്തിലല  ഏറവുര  വലത്തിയ
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രകാഷശയ പേകാര്ട്ടെത്തിയലടെ തകന്ദ്രര ആക്രമത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തി ഇവര് തയ്യേകാറകായതര. അതുര

പേരകാജയലപ്പട്ടു.  അങ്ങലന  അക്രമങ്ങളുര  ലകകാലപേകാതക  ശമങ്ങളുലമകാലക്ക

നടെതത്തി  തകരളതത്തില്  കലകാപേ  കലുഷത്തിതമകായ  അനരശക്ഷേമുണ്ടകാക്കകാന്

ശമത്തിക്കുകയകാണര. 

തഡെകാ.  മകാതത്യു  കുഴല്നകാടെന്  നല്ലെ  വക്കശലകാലണന്നകാണര  പേറയന്നതര.

കത്തിഫ്ബത്തിലക്കതത്തിലര സരഘ്പേരത്തിവകാര് ചകായര വുള്ള സസതദശത്തി ജകാഗരണമഞത്തിലന്റ

തനതകാവത്തിനുതവണ്ടത്തി  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലലഹതക്കകാടെതത്തിയത്തില്  ഒര  തകസര

വകാദത്തിച്ചതര  തഡെകാ.  മകാതത്യു  കുഴല്നകാടെനകാണര.  വത്തികസനര  തകര്ക്കുവകാനുള്ള

ആര്.എസര.എസര.-ലന്റ  തകകാടെകാലത്തിയകായത്തി  അതദ്ദേഹര  പ്രവര്തത്തിക്കുനലവന്നര

ഞകാന്  പേറയകാന്  കകാരരര,  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  വലത്തിലയകാര  പ്രസരഗര  ഇവത്തിലടെ

കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  നടെന.  അതര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിതയയര

കുടുരബതതയര  ആതക്ഷേപേത്തിചലകകാണള്ളതകായത്തിരന.  "ഞകാന്

ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയകാണര,  എലന്റ ലവല്ലുവത്തിളത്തി അങ്ങര  ഏലറടുക്കണര"  എന്നകാണര

അതദ്ദേഹര ഇന്നലല പേറഞ്ഞതര.  ബപ്രസര വകാട്ടെര് കൂതപ്പഴ്സുമകായത്തി ബന്ധലപ്പടുതത്തി

യകാലതകാര  ബന്ധവുമത്തില്ലെകാത  വസ്തുതകളകാണര  ആതരകാപേണങ്ങളകായത്തി

ഉന്നയത്തിച്ചതര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  മകളക്കര  എലന്റ മകതളക്കകാള
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മൂതന്നകാനകാതലകാ വയതസ കൂടുതലുണ്ടകാകൂ.  അവലര അപേകശര്തത്തിലപ്പടുതകാനുള്ള

കുടെത്തിലബുദത്തിയകാണര തഡെകാ.  മകാതത്യു കുഴല്നകാടെന് നടെതത്തിയതര.  ലലപ്രസര വകാട്ടെര്

കൂതപ്പഴര  എന്നതര  തലകാകതത്തിലല  ഏറവുര  വലത്തിയ  കണസളട്ടെന്സത്തി

കമ്പനത്തികളത്തിലലകാന്നകാണര.  തകരളര  തപേകാലുള്ള  ലകകാച  സരസകാനലത

ഏലതങ്കെത്തിലുര  ലചറത്തിയ  കരകാര്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  മകളുലടെ

ബന്ധരവഴത്തി  തനതടെണ്ട ഗതത്തിതകടെര  ആ കമ്പനത്തിക്കത്തില്ലെ.  ആ കമ്പനത്തിലയകുറത്തിച്ചര

പേഠത്തിച്ചതുലകകാണ്ടകാണര ഞകാനതര പേറയന്നതര. 2022-23-ല് തകരള ബഡ്ജറത്തില്

വത്തിവരസകാതങ്കെതത്തിക തമഖലയ്ക്കര 559 തകകാടെത്തി രൂപേയകാണര അനുവദത്തിച്ചതര. ലലപ്രസര

വകാട്ടെര്  കൂതപ്പഴത്തിലന്റ  2021  വര്ഷലത  റവനന  കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതര  45.14

ബത്തില്ലെരണ  തഡെകാളറകാണര.  നമ്മുലടെ  കണക്കത്തില്  3.56  ലക്ഷേര  തകകാടെത്തി  രൂപേ.

ഇത്രയര ആസ്തത്തിയലള്ളകാര സകാപേനര.  ആ സകാപേനവുമകായത്തി  എനര  ബന്ധര

പേറയകാനകാണര? എലനകാര പേച്ചക്കള്ളമകാണര പേറയന്നതര.

ശശ.  ജയര കര  ബകാലകുമകാറത്തിലന്റ  കകാരരര  ഇവത്തിലടെ  ഉന്നയത്തിച.

അതുസരബന്ധത്തിച്ചര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയലടെ മകളതലന്ന പേറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര.

അതദ്ദേഹര  കമ്പനത്തിയലടെ  ലമന്ററല്ലെ.  സകാധകാരണ  കമ്പനത്തികളത്തില്  ഇങ്ങലന

ഉന്നതരകായ  വരക്തത്തികലള  ചത്തിലതപ്പകാള  ഡെയറകര്  തബകാര്ഡെത്തില്  വയ്ക്കകാറുണ്ടര.



217

അതുതലന്ന  അവരലടെലയകാര  കസത്തിലന്റ  സുഹൃതകായതുലകകാണ്ടര  വചലവന്നര

അവര്  പേറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര.  ശശ.  ജയര കര  ബകാലകുമകാര്  അതമരത്തിക്കയത്തില്  തജകാലത്തി

ലചയ്യുന്ന  അതമരത്തിക്കന്  പേസൗരതസമുലള്ളകാര  വരക്തത്തിയകാണര.  അതദ്ദേഹതത്തിനര

ഏഷരയത്തിലല  പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി  യകാലതകാര  ബന്ധവുമത്തില്ലെ.  ലളത്തിതമകായ

ഭകാഷയത്തില്പ്പറഞ്ഞകാല്  നമ്മുലടെലയകാര  സശനത്തിയര്  കണ്ടകര്  തകരളതത്തിലല

ലക.എസര.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ലയതയകാ അലല്ലെങ്കെത്തില് ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  തബകാര്ഡെത്തിലനതയകാ

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  മുന്കലയ്യേടുക്കുര  എനപേറയന്നതുതപേകാലുണ്ടര.  യകാലതകാര

ബന്ധവുമത്തില്ലെകാത  ഒരകാലളകുറത്തിച്ചര  തഡെകാ.  മകാതത്യു  കുഴല്നകാടെന്

ആതക്ഷേപേമുന്നയത്തിച്ചതര  തബകാധപൂര്വമകാണര.  പേത്തിലന്ന  അതദ്ദേഹര  പേറഞ്ഞതര

ലമന്റലറ  സരബന്ധത്തിച്ചകാണര.  അതുസരബന്ധത്തിച്ചര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിതലന്ന  കൃതരമകായ  മറുപേടെത്തി  പേറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര.  ശശമതത്തി  വശണകാ

വത്തിജയലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങലള  കുറത്തിച്ചര  ഞകാലനകാന്നര  പേരത്തിതശകാധത്തിച.

വര്ഷങ്ങളകായത്തി  'ഒറകാക്കത്തിള'  എന്ന  അതമരത്തിക്കന്  കമ്പനത്തിയത്തിലടെക്കര  ഏറവുര

ശതദയമകായത്തി,  പ്രശസ്തമകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുലന്നകാര  വരക്തത്തിയകാണര  അവര്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയലടെ മകളകായതുലകകാണ്ടര, അലല്ലെങ്കെത്തില് മനത്തിമകാരലടെ

മക്കളകായതുലകകാണ്ടര അവര്ക്കകാര്ക്കുര ഒനര ലചയ്യേകാന് പേറത്തിതല്ലെ; എനത്തിക്കര മൂനര
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ലപേണകുട്ടെത്തികളകാണര.  അവര് പേഠത്തിച്ചര  ഏലതങ്കെത്തിലുര തജകാലത്തിതയകാ  ബത്തിസത്തിനതസകാ

ലചയ്യേകാന്  തപേകായകാല്  എനത്തിലക്കനര  ലചയ്യേകാന്  പേറ്റുര;  അതപ്പകാള

എകരപേശരത്തിയന്സ്ഡെകായത്തിട്ടുള്ള,  10  വര്ഷര  ഒറകാക്കത്തിള  തപേകാലുള്ള

തലകാകപ്രശസ്തമകായ  ലഎ.റത്തി.  സകാപേനതത്തില്  പ്രവര്തത്തിച്ച  ഒര  വരക്തത്തി

അവരലടെ  ബത്തിസത്തിനസത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ഒര  കമ്പനത്തി  ആരരഭത്തിച.

അതത്തിലലനകാണര  അപേമകാനര;  അതത്തിലന  ഏലതല്ലെകാര  തരതത്തിലകാണര

ആതക്ഷേപേത്തിക്കുന്നതര;  ഇലതല്ലെകാര  സരബന്ധത്തിച്ചര  നത്തിയമസഭ  തപേകാലുലള്ളകാര

തവദത്തിയത്തില്  ലതറകായ കകാരരങ്ങള ഉന്നയത്തിക്കുന്നതത്തിലനയകാണര  ഞകാന് ആര്ഗന

ലചയ്യുന്നതര. ഇലതല്ലെകാര ഏഷരകാലനറത്തിലന്റ ഇന്റര്വനവത്തില് അവര് പേറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടര.

ഇതരതത്തിലലകാര  ആതരകാപേണര  നത്തിയമസഭയത്തില്  ഉന്നയത്തിക്കുതമ്പകാള

ഗസൗരവമകാലയകാര  പ്രശ്നമകായത്തി  ഞകാന്  കകാണന.  ഇതരര  അസരബന്ധങ്ങള

ലതളത്തിയത്തിക്കകാനകാണര  അതദ്ദേഹര  പേറയന്നതര.  അസരബന്ധങ്ങള

ലതളത്തിയത്തിതക്കണ്ട  തജകാലത്തി  ഞങ്ങളക്കല്ലെ.  അതര  ലതളത്തിയത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തി

അതദ്ദേഹരതലന്ന  ലക.പേത്തി.സത്തി.സത്തി.  ഓഫശസത്തില്  പേത്രസതമളനര  നടെതത്തി.

ലപേകാളത്തിഞ്ഞടുങ്ങത്തിതപ്പകായത്തി.   വലത്തിയ  വക്കശലകാലണന്നര  പേറഞ്ഞത്തിട്ടെകാണതല്ലെകാ

അതദ്ദേഹലമല്ലെകാര  പേറയന്നതര.  ആ  പേത്രസമളനതത്തില്  ഇങ്ങലനയള്ള
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കള്ളതരങ്ങള  പേറയതമ്പകാള  ലതളത്തിയത്തിക്കകാനുള്ള  ബകാധരതയമുണ്ടര.

അതുലകകാണ്ടര  കള്ളതരര  പേറഞ്ഞ,  നത്തിയമസഭലയ  ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിച്ച

അതദ്ദേഹരതലന്ന  ഇതര  ലതളത്തിയത്തിക്കകാനുള്ള  ബകാധരത  ഏലറടുക്കണലമന്നര

പേറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണര. 

മത്തി  .    സശക്കര്:  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി,  ഇതപ്പകാളതലന്ന  13  മത്തിനത്തിട്ടെര

അധത്തികമകായത്തി.

ശശ  .    സജത്തി  ലചറത്തിയകാന്:  സര്,  സസര്ണ്ണെക്കടെത്തുമകായത്തി  ബന്ധലപ്പട്ടെ

കകാരരതത്തിലുര  ലതറകായ  കകാരരങ്ങളകാണര  പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതര.  ആ  കകാരരരകൂടെത്തി

പേറഞ്ഞുലകകാണ്ടര  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  ആര്.എസര.എസര.-ലന്റ

ബന്ധമുള്ള  HRDS-ല്  തകകാര്പ്പതററര  തസകാഷരല്  ലറതസകാണസത്തിബത്തിലത്തിറത്തി

ഡെയറകറകായത്തിരന്ന  സസനമകായത്തി  കകാര്,  വശടെര,  ലസകനരത്തിറത്തി,  വക്കശല്

എല്ലെകാമുണ്ടകായത്തിരന്നയകാളകാണര.   164-ാം  വകുപ്പര  പ്രകകാരര ലമകാഴത്തി  ലകകാടുത്തു.

ലഫബ്രുവരത്തി  18-നര  ഈ  സകാപേനതത്തിലന്റ  തജകാലത്തിക്കകാരത്തിയകായത്തി  മകാറുന്നതത്തിനര

മുമ്പര അവര്ക്കര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി നല്ലെതകായത്തിരന.  അതദ്ദേഹര വളലര

ആരകാധരനകാണര,  ബഹുമകാനരനകാണര,  തപേഴണലകായത്തിട്ടെര  അറത്തിയത്തില്ലെ,

അചലനതപ്പകാലലയകാണര,  തപേരര  പേറയകാനകായത്തി  ആലരകാലക്കതയകാ  സമര്ദ്ദേര
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ലചലുത്തുന,  തകകാണസുതലറര  ജനറലത്തിതനകാലടെകാപ്പര  മകാത്രമകാണര  അവത്തിലടെ

തപേകായത്തിട്ടുള്ളതര  എന്നത്തിങ്ങലനലയകാലക്ക  പേറഞ്ഞ  ഒരകാള  ഏറവുര  ലതറകായ

കകാരരങ്ങള ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിലയപ്പറത്തി,  ഈ  പേറയന്ന തജകാലത്തി  കത്തിട്ടെത്തി

2022 ലഫബ്രുവരത്തി 18-നുതശഷര ഉന്നയത്തിക്കുന്നതര തബകാധപൂര്വമകാണര. ഇതരര

കകാരരങ്ങലളല്ലെകാര  ലലഹലലലറര  ലചയലകകാണ്ടര  തകരളതത്തില്  കലകാപേര

സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാനുര  ആക്രമണര  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാനുലമകാലക്ക  നടെത്തുന്ന

യ.ഡെത്തി.എഫര.ലന്റ  ഹശനമകായ  പേരത്തിശമങ്ങളലക്കതത്തിലര  ജകാഗ്രത  തവണലമന്നര

പേറയകാന് ഞകാന് ഈ അവസരതത്തില് ആഗ്രഹത്തിക്കുന. തകരളതത്തിലല ഏറവുര

പേകാവലപ്പട്ടെ ജനങ്ങള തത്തിങ്ങത്തിപ്പകാര്ക്കുന്ന തശരതദശത്തുര ഉളനകാടെന് തമഖലയത്തിലുര

അവശതയനുഭവത്തിക്കുന്നവലര  സഹകായത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തി  ഈ  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞര

വര്ഷവുര  ഈ  വര്ഷവുര  ശശ.  പേത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണലമന്റര

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങലള  എല്ലെകാവരലടെയര

പേത്തിന്തുണതയകാടുകൂടെത്തി  കൂടുതല്  കകാരരക്ഷേമമകാക്കത്തി  മുതന്നകാട്ടെര

ലകകാണതപേകാകണലമന്നകാണര  ഗവണലമന്റര  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതര.  അതത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള  അരഗശകരത്തിചതരണലമന്നര

വത്തിനയപൂര്വര അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണര.
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ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് IX- വകാഹന നത്തികുതത്തികള

മത്തി  .    സശക്കര്:  വകാഹന  നത്തികുതത്തികള  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കര  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള  സശറത്തില്  ഇല്ലെകാതതത്തിനകാല്  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള  സഭ

തള്ളത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

വകാഹന നത്തികുതത്തികള എന്ന IX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില്

കകാരരവത്തിവര  പേട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം  തകകാളതത്തില്  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2022-23

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതമയര സഭ പേകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാന്റര അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII-മതരബന്ധനര
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മത്തി  .    സശക്കര്:  മതരബന്ധനര എന്ന  XXXIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കര  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള  സശറത്തില്  ഇല്ലെകാതതത്തിനകാല്  ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള  സഭ

തള്ളത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

മതരബന്ധനര എന്ന XXXIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപേരത്തില്

കകാരരവത്തിവര  പേട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം  തകകാളതത്തില്  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2022-23

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതമയര സഭ പേകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാന്റര അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XLI-ഗതകാഗതര

മത്തി  .    സശക്കര്:  ഗതകാഗതര എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കര

ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള സശറത്തില്

ഇല്ലെകാതതത്തിനകാല് ഖണ്ഡതനകാപേതക്ഷേപേങ്ങള സഭ തള്ളത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 
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ഗതകാഗതര എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപേരത്തില്

കകാരരവത്തിവര  പേട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2022-2023

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതമയര സഭ പേകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാന്റര അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഓര്ഡെര്...... ഓര്ഡെര്...... സഭ ഇതപ്പകാള പേത്തിരത്തിയന്നതുര നകാലള രകാവത്തിലല

9.00 മണത്തിക്കര വശണര സതമളത്തിക്കുന്നതുമകാണര.

(2022  ജൂലലല  6-ാം  തശയതത്തി  രകാവത്തിലല  9.00  മണത്തിക്കര  വശണര

സതമളത്തിക്കുന്നതത്തിതലയ്ക്കകായത്തി സഭ ലലവകുതന്നരര 3.32-നര പേത്തിരത്തിഞ്ഞു.)

* * * * *
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