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V. ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തി രരേഖടപ്പെടുത്തുന
  പ്രരമേയടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള ചര്ച

ശശ  .    എ  .    സത്തി  .    ടമേമൊയശന:  സര്,  "2023  ജനുവരേത്തി  23 -ാംതശയതത്തി

ഗവര്ണര്  രകേരേള  നത്തിയമേസഭമൊസംഗങ്ങരളമൊടെന്  ടചയ  പ്രസസംഗതത്തിനന്

നത്തിയമേസഭമൊസംഗങ്ങള്  ഗവര്ണര്കന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന്നു”എന  പ്രരമേയസം

ഞമൊന അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു. 

ശശ  .   രേമൊമേചന്ദ്രന കേടെനപ്പെള്ളത്തി: സര്, ഞമൊന പ്രരമേയടത പത്തിനമൊങ്ങുന്നു.

മേത്തി  .    ടഡെപപ്യൂടത്തി  സശകര്:  നനത്തിപ്രരമേയതത്തിനന്  രഭദഗതത്തി  രനമൊടശസന്

നല്കേത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഇനത്തി  പറയുന  അസംഗങ്ങള്കന്  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തികമൊവുനതമൊണന്.

ശശ  .    രമേമൊനസന്  രജമൊസഫന്:  സര്,  ഞമൊന തമൊടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

1. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
“എനമൊല്,  സസംസമൊനതത്തിടലെ അഭഭ്യസ്തവത്തിദഭ്യരേമൊയ ടചറുപ്പെകമൊര്കന്
ടതമൊഴെത്തില്  നല്കുവമൊനുള്ള  ഒരു  പദ്ധതത്തിയുസം  പ്രഖഭ്യമൊപത്തികമൊതതസം,
വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന  മേദഭ്യസം,  മേയക്കുമേരുനന്  വത്തിപണനടതയുസം
അതമൂലെമുണമൊകുന  ക്രമേസമേമൊധമൊന  പ്രശ്നങ്ങടളയുസം  കുറത്തിചന്
പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

2. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
“എനമൊല്,  സസംസമൊനതത്തിടലെ റബ്ബര് കൃഷത്തികമൊര് രനരേത്തിടുനതമൊയത്തി
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പറയടപ്പെടുന  വത്തിലെതകേര്ചമൊ  വത്തിഷയവുസം  റബ്ബറത്തിടന്റെ  വത്തിലെസത്തിരേതമൊ
ഫണന്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികമൊതതസം  നമൊളത്തിരകേരേതത്തിടന്റെ  വത്തിലെയത്തിടെത്തിവന്  മൂലെസം
കേര്ഷകേര്  രനരേത്തിടുനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  പ്രശ്നങ്ങളസം,  കേമൊര്ഷത്തികേ
രമേഖലെയത്തില്  നമൊണഭ്യവത്തിളകേള്കന്  ഉണമൊയത്തിരേത്തിക്കുന
വത്തിലെയത്തിടെത്തിവത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം,  കേമൊര്ഷത്തികേ  കേടെശശമൊസടതപ്പെറത്തിയുസം,
കേര്ഷകേ  ആത്മഹതഭ്യ  പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനുസം  യമൊടതമൊരു  നയവുസം
പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

(ശശ.  ആനൂപന് രജകബന്,  രഡെമൊ.  എസം.  ടകേ.  മുനശര്,  ശശ.  ടകേ.  പത്തി.  എ.

മേജശദന് എനത്തിവര് സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല് രഭദഗതത്തി അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)

ശശ  .    പത്തി  .    ടകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

12. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  രഹമൊടലുകേളത്തില്  നത്തിന്നുസം  വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുന
ഭക്ഷണതത്തില്  നത്തിന്നുസം  അണുബമൊധയുണമൊയത്തി  മേരേണങ്ങള്
സസംഭവത്തിക്കുനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന സമൊഹചരേഭ്യതത്തില് ആവശഭ്യമേമൊയ
പരേത്തിരശമൊധനകേള്  നടെതത്തി  കുറവമൊളത്തികേടള  കേടണതത്തി  നടെപടെത്തി
സശശകേരേത്തിക്കുനതത്തിനുസം  ഗുണനത്തിലെവമൊരേമുള്ള  ഭക്ഷണസം
ലെഭഭ്യമേമൊക്കുനതത്തിനുസം  നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിരകണതത്തിടന്റെ  ആവശഭ്യകേത
സസംബനത്തിചന് പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുനന്:  സര്,  ഞമൊന തമൊടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

13. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
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“എനമൊല്, സമൊമ്പതത്തികേ പ്രസനത്തി കേമൊരേണസം രക്ഷമേടപനഷനുകേള്
വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുനതത്തിലുസം  വത്തികേസന  പദ്ധതത്തി  പ്രവര്തനങ്ങള്
തടെരുനതത്തിനുസം  ജശവനകമൊര്ക്കുസം  ടപനഷനകേമൊര്ക്കുസം  നല്രകേണ
വത്തിവത്തിധ  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള്  നല്കുനതത്തിനുസം  കേഴെത്തിയമൊതത്തിരേത്തിക്കുന
സത്തിതത്തിവത്തിരശഷസം  സസംബനത്തിചന്  പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില്
രഖദത്തിക്കുന്നു.”

(ശശ.  മേഞ്ഞളമൊസംകുഴെത്തി  അലെത്തി  സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല്  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)

ശശ  .    എന  .    ഷസംസുദശന:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

27. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്, അയല് സസംസമൊനത്തു നത്തിന്നുസം ടകേമൊണ്ടുവന പമൊലെത്തിടലെ
മേമൊയസം  കേടണത്തുനതത്തില്  ക്ഷശരേവത്തികേസന  മേനത്തിയുസം
ആരരേമൊഗഭ്യമേനത്തിയുസം  പരേസരേ  വത്തിരുദ്ധമേമൊയത്തി  പ്രതത്തികേരേത്തിചതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന സമൊഹചരേഭ്യസം പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

(ശശ.  പത്തി.  ഉബബദുള്ള സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല്  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില)

ശശ  .    പത്തി  .    അബ്ദുൽ  ഹമേശദന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു. 

                36.  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

4

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

                     “എനമൊല്, വനരമേഖലെരയമൊടെന് രചർന്നുള്ള ഒരു കേത്തിരലെമൊമേശറർ
ബഫർ  രസമൊൺ  ആയത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്  മൂലെസം  കേർഷകേർ
രനരേത്തിടുന  പ്രതത്തിസനത്തിയുസം  ആശങ്കകേളസം   പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിടന
സസംബനത്തിചന് പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.” 

ടപ്രമൊഫ  .    ആബത്തിദന്  ഹുബസൻ  തങ്ങൾ:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന

രഭദഗതത്തികേള്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു. 

    37.   നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  വർദ്ധത്തിച്ചുവരുന  ലെഹരേത്തി  വസ്തുകളടടെ  കേടെത്തു
തടെയുനതത്തിലുസം  സ്കൂൾ  വത്തിദഭ്യമൊർതത്തികേളത്തിൽ  ഉൾടപ്പെടടെ  യുവമൊകളത്തിൽ
വർദ്ധത്തിച്ചുവരുന  ലെഹരേത്തി  ഉപരയമൊഗസം  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനുസം
സർകമൊരേത്തിനുണമൊയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  വശഴ്ചകേൾ
പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ  നടെപടെത്തികേടള  സസംബനത്തിചന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

38.നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ക്രത്തിമേത്തിനൽ രകേസുകേളത്തിൽ ഉൾടപ്പെടവരുസം കുറകമൊടരേനന്
കേടണതത്തിയവരുസം  രപമൊലെശസന്  രസനയത്തിൽ  വർദ്ധത്തിച്ചുവരുനതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന സമൊഹചരേഭ്യതത്തിൽ രപമൊലെശസത്തിടലെ ക്രത്തിമേത്തിനലുകേടളയുസം
ഗുണമൊ-മേമൊഫത്തിയമൊ  ബനങ്ങൾ  ഉള്ളവടരേയുസം  കേടണതത്തി
അവർടകതത്തിടരേ  ശക്തമേമൊയ  നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

39.നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  ഘടെനയസം  സമൊമ്പതത്തികേ
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സത്തിതത്തിയസം   അനുരയമൊജഭ്യമേടലനന്  മേനസത്തിലെമൊകത്തി  സസംസമൊനടത
ജനങ്ങള്  തള്ളത്തിയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുനതന്  കേണകത്തിടലെടുതന്
സത്തിൽവർ  ബലെൻ  പദ്ധതത്തി  പുനനഃപരേത്തിരശമൊധത്തിക്കുടമേനന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

40. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്
കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സർകമൊർ  ജശവനകമൊർകന്  ഏർടപ്പെടുതത്തിയ
പങ്കമൊളത്തിത  ടപൻഷൻ  പുനനഃപരേത്തിരശമൊധത്തിക്കുനതത്തിനന്  നത്തിരയമൊഗത്തിച
സമേത്തിതത്തി സമേ ർപ്പെത്തിച റത്തിരപ്പെമൊർടന് പ്രസത്തിദ്ധടപ്പെടുത്തുടമേന്നുസം പങ്കമൊളത്തിത
ടപൻഷൻ  പത്തിൻവലെത്തിക്കുനതത്തിനന്  ആവശഭ്യമേമൊയ  നടെപടെത്തി
സശശകേരേത്തിക്കുടമേന്നുസം പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

41. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്
കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ടവള്ളകരേസം  വർദ്ധത്തിപ്പെത്തിചന്  ടകേമൊണന്,  വത്തിലെകയറസം
കേമൊരേണസം  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെമൊയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന
സമൊധമൊരേണകമൊരുടടെ രമേൽ അധത്തികേ ഭമൊരേസം ചുമേതമൊടത ടവള്ളകരേസം
കുടെത്തിശത്തികേ  പത്തിരേത്തിടചടുക്കുനതത്തിനന്  ഫലെപ്രദമേമൊയ  നടെപടെത്തികേൾ
സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന് പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

42. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്
കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  തരദശസശയസംഭരേണ  സമൊപനങ്ങളത്തിലുസം  ആരരേമൊഗഭ്യ
രകേന്ദ്രങ്ങളത്തിലുസം  സർവ്വകേലെമൊശമൊലെകേളത്തിലുസം  ഉൾടപ്പെടടെ  സർകമൊർ,
അർദ്ധസർകമൊർ,  ടപമൊതരമേഖലെ സമൊപനങ്ങൾ എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിൽ
നടെക്കുനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  കേരേമൊർ  നത്തിയമേനങ്ങളസം  ബന
നത്തിയമേനങ്ങളസം  പത്തിൻവമൊതത്തിൽ  നത്തിയമേനങ്ങളസം  അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിചന്
മുഴുവൻ  ഒഴെത്തിവുകേളസം  പത്തി.എസന്.സത്തി.,  എസംരപമൊയ്ടമേന്റെന്  എകന്രചഞന്
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എനത്തിവ വഴെത്തി നത്തികേത്തുനതത്തിനുള്ള നടെപടെത്തികേൾ സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

43. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്
കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ജനവമൊസ  രമേഖലെകേളത്തിടലെ  വനഭ്യ  മൃഗങ്ങളടടെ
സമൊനത്തിധഭ്യസം തടെയുനതത്തിനുസം ജനങ്ങളടടെ ജശവനുസം സശതത്തിനുസം വനഭ്യ
ജശവത്തി  ആക്രമേണതത്തിൽ  നത്തിന്നുസം  സസംരേക്ഷണസം  ഉറപ്പെന്
നൽകുനതത്തിനുസം  ഫലെപ്രദമേമൊയ  നടെപടെത്തികേൾ  സശശകേരേത്തിക്കുനതത്തിൽ
സർകമൊർ പരേമൊജയടപ്പെട്ടു എനന് പറയടപ്പെടുനതത്തിടന സസംബനത്തിചന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

44.  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്
കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  സമൊമ്പതത്തികേ  സത്തിതത്തി  ഏടറ
പരേത്തിതമൊപകേരേമേമൊടണനന്  ആർ.ബത്തി.ഐ.യുടടെ  പഠന  റത്തിരപ്പെമൊർടത്തിൽ
മുനറത്തിയത്തിപ്പെന്  നൽകേത്തിയത്തിട്ടുസം  തത്തിരുതൽ  നടെപടെത്തികേൾ
സശശകേരേത്തികമൊടത  അമേത്തിത  ധൂർത്തുസം  സമൊമ്പതത്തികേ
ദുർവത്തിനത്തിരയമൊഗവുസം,  ടതറമൊയ  ധനകേമൊരേഭ്യ  മേമൊരനജ് ടമേനസം
തടെർന്നുടകേമൊണന്  സസംസമൊനടത  രൂക്ഷമേമൊയ  സമൊമ്പതത്തികേ
പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിടലെതത്തിച്ചു എനന് പറയടപ്പെടുനതത്തിടന സസംബനത്തിചന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

(ശശ.  ടെത്തി.  വത്തി.  ഇബമൊഹത്തിസം,  ശശ.  യു.  എ.  ലെതശഫന്  എനത്തിവര്

സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല് രഭദഗതത്തികേള് അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില) 

 ശശ  .    കുറുരകമൊളത്തി  ടമേമൊയശൻ:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

7

49.  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ആഭത്തിചമൊരേക്രത്തിയ,  നരേബലെത്തി  ഉൾടപ്പെടടെയുള്ള
അനവത്തിശശസങ്ങൾ രകേരേളശയ സമൂഹതത്തിൽ വർദ്ധത്തിച്ചുവരുനതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന സമൊഹചരേഭ്യതത്തിൽ ടപമൊതസമൂഹതത്തിൽ ഉണമൊയത്തിട്ടുള്ള
ആശങ്ക  അകേറ്റുനതത്തിനന്  ആവശഭ്യമേമൊയ  രബമൊധവൽകരേണവുസം
നത്തിയമേനത്തിർമമൊണവുസം നടെരതണതത്തിടന്റെ ആവശഭ്യകേത സസംബനത്തിചന്
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

ശശ  .    നജശബന്  കേമൊനപുരേസം:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

           50.  നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

       “എനമൊല്,  അടപ്പെമൊടെത്തിയത്തിൽ ഗർഭത്തിണത്തിയമൊയ ആദത്തിവമൊസത്തി സശടയ
തണത്തി  മേഞലെത്തിൽ  എടുതന്  കേത്തിരലെമൊമേശററുകേൾ  സഞരേത്തിരകണത്തി
വനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  സമൊഹചരേഭ്യതത്തിൽ  ആദത്തിവമൊസത്തി
രമേഖലെകേളത്തില്  ഗതമൊഗത  സസൗകേരേഭ്യസം  ഏർടപ്പെടുരതണതത്തിടന്റെ
ആവശഭ്യകേത സസംബനത്തിചന് പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

(ശശ. എ. ടകേ. എസം. അഷ്റഫന്, ശശ. എ. പത്തി. അനത്തിൽ കുമേമൊർ, ശശ. പത്തി. സത്തി.

വത്തിഷ്ണുനമൊഥന്  എനത്തിവര്  സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല്  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)

ശശ  .    സജശവന്  രജമൊസഫന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

56. നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സസംസമൊനസം രനരേത്തിടുനതമൊയത്തി പറയടപ്പെടുന കേടുത
സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രതത്തിസനത്തിയുടടെ  സമൊഹചരേഭ്യതത്തിലുസം  നത്തികുതത്തി
കുടെത്തിശത്തികേ  പത്തിരേത്തിടചടുക്കുനതത്തിനന്  കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയ  കേർമപദ്ധതത്തി
ആവത്തിഷ്കരേത്തിക്കുനതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തിൽ
രഖദത്തിക്കുന്നു.”

86. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:
“എനമൊല്, ടനലെന്ല, പചരതങ്ങ, റബ്ബര് തടെങ്ങത്തിയവയുടടെ വത്തിലെ സത്തിരേത
ഉറപ്പെമൊക്കുനതത്തിനുസം  വത്തിപണത്തി  കേടണത്തുനതത്തിനുസം  നടെപടെത്തി
സശശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണന്  കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെയന്  പുതന  ഉണര്വന്
നല്കുനതത്തിടനക്കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    ഷമൊഫത്തി പറമ്പത്തിൽ:  സര്,  ഞമൊന തമൊടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

 57.നനത്തി  പ്രരമേയതത്തിടന്റെ  അവസമൊനസം  തമൊടഴെപ്പെറയുനതന്

കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നടെപ്പെമൊക്കുനതമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്
നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിടന  സമേയബനത്തിതമേമൊയത്തി
പുനനഃസസംഘടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുസം  നത്തികുതത്തി  പത്തിരേത്തിവത്തിനന്  ഫലെപ്രദമേമൊയ
രസമൊഫന് ടവയർ  സസംവത്തിധമൊനസം  ഏർടപ്പെടുത്തുനതത്തിനുസം
പരേമൊജടപ്പെടതത്തിടന്റെ  അടെത്തിസമൊനതത്തിൽ  ഉണമൊയതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന നത്തികുതത്തി  രചമൊർച പരേത്തിഹരേത്തികമൊനുള്ള നടെപടെത്തികേടള
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സസംബനത്തിചന് പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു.”

72. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ഭരേണകേക്ഷത്തി  രേമൊഷശയ  പ്രസമൊനങ്ങളടടെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി
പ്രവര്തത്തിക്കുനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  ചത്തിലെര്  ലെഹരേത്തി
കേടെതത്തിലുള്ടപ്പെടതസം ലെഹരേത്തി മേമൊഫത്തിയകന് സഹമൊയങ്ങള് നല്കുനതസം
ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില് കേര്ശന നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണന്
ലെഹരേത്തി  കേടെത്തുസം  ലെഹരേത്തി  മേമൊഫത്തിയ  പ്രവര്തനവുസം  പൂര്ണ്ണമേമൊയുസം
അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന് കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയ നടെപടെത്തി സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന്
പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂർ  രേമൊധമൊകൃഷ്ണൻ:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന

രഭദഗതത്തികേള്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

58. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സസംസമൊന  സർകമൊരുകേൾക്കുള്ള  നത്തികുതത്തി
വത്തിഹത്തിതതത്തിൽ കുറവന് വരുത്തുകേയുസം പ്രരതഭ്യകേ ടസസന്, സർചമൊർജന്
എനത്തിവ  ഏർടപ്പെടുതത്തി  അർഹതടപ്പെട  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതസം
സസംസമൊനങ്ങൾകന് ലെഭത്തികമൊതത്തിരേത്തിക്കുന സമൊഹചരേഭ്യസം സൃഷത്തിക്കുകേയുസം
ടചയ്തുടകേമൊണന്  ടഫ ഡെറൽ  തതശങ്ങൾകന്  വത്തിരുദ്ധമേമൊയ  സമേശപനസം
സശശകേരേത്തിക്കുന  രകേന്ദ്രസർകമൊർ  നയരതമൊടുളള  ശക്തമേമൊയ
വത്തിരയമൊജത്തിപ്പെന് സസംബനത്തിചന് പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

82. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ബവദദ്യുതത്തി  രബമൊര്ഡെത്തിടന്റെ  സശകേമൊരേഭ്യവല്കരേണ
നശകങ്ങള്   ഉരപക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുസം  ബവദദ്യുതത്തി  ചമൊര്ജന്
വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതമൊയത്തി പറയടപ്പെടുന നശകസം ഒഴെത്തിവമൊക്കുനതത്തിനുസം
നടെപടെത്തി സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."
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(ശശ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖന് സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല് രഭദഗതത്തി അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)

ശശ  .    ടെത്തി  .    ടജ  .    വത്തിരനമൊദന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.  

60.   നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,   അനർ  സസംസമൊന  സഹകേരേണ  സസംഘങ്ങളത്തിലൂടടെ
സസംസമൊനടത സഹകേരേണ രമേഖലെയത്തിൽ ടഫ ഡെറൽ തതശങ്ങൾകന്
വത്തിരുദ്ധമേമൊയത്തി രകേന്ദ്ര ഇടെടപടെൽ ഉണമൊകുനതത്തിടന ടചറുക്കുനതത്തിനുസം
സസംസമൊനടത  സഹകേരേണ  രമേഖലെയുടടെ  വത്തിശശമൊസഭ്യത
തത്തിരേത്തിച്ചുപത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിനുമുള്ള  ശക്തമേമൊയ  നടെപടെത്തികേടളക്കുറത്തിചന്
പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു.”

76. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സസംസമൊനസം  ഭക്ഷഭ്യ  സുരേക്ഷമൊ  സൂചത്തികേയത്തില്
പത്തിനള്ളടപ്പെടതസം  സസംസമൊനതന്  ഭക്ഷഭ്യ  വത്തിഷബമൊധ
ആവര്തത്തികടപ്പെടുനതമേമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  സമൊഹചരേഭ്യങ്ങള്
പരേത്തിഗണത്തിചന്  ഭക്ഷഭ്യ  സുരേക്ഷമൊ  വകുപ്പെത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനസം
കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊക്കുടമേനന് പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    സണ്ണത്തി  രജമൊസഫന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

       61.   നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സസംസമൊനസം  കേടുത  സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രതത്തിസനത്തി
രനരേത്തിടുനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്  രകേരേള  ഹസൗസന്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

11

രകേന്ദ്രശകേരേത്തിചന്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ഉരദഭ്യമൊഗസ  വൃനതത്തിനുസം  റത്തിടയര്
ടചയ  സത്തിവത്തില്  സര്വ്വശസന്  ഉരദഭ്യമൊഗസനുസം  പുറരമേ  സസംസമൊന
സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ഡെല്ഹത്തിയത്തിടലെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയമൊയത്തി  കേഭ്യമൊബത്തിനറന്
റമൊരങ്കമൊടടെ  ഒരു  മുന  എസം.പത്തി.ടയക്കൂടെത്തി  നത്തിയമേത്തിചതന്  സസംബനത്തിച
അടെത്തിയനരേ  സമൊഹചരേഭ്യടതക്കുറത്തിചന്  പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില്
രഖദത്തിക്കുന്നു."

71. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  വനഭ്യജശവത്തി  ആക്രമേണങ്ങളത്തില്  മേനുഷഭ്യര്
ടകേമൊലടപ്പെടുനതസം  കൃഷത്തിനമൊശസം  സസംഭവത്തിക്കുനതസം
വഭ്യമൊപകേമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുനതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്,
വനഭ്യജശവത്തി ആക്രമേണടത ഫലെപ്രദമേമൊയത്തി പ്രതത്തിരരേമൊധത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള
നടെപടെത്തികേടളക്കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശമേതത്തി  ഉമേ  രതമൊമേസന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

62. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  സശകേള്ക്കുസം കുടത്തികേള്ക്കുസം എതത്തിരേമൊയ അതത്തിക്രമേങ്ങള്
തടെയുനതത്തിനുസം  ലെഹരേത്തി  മേമൊഫത്തിയടയയുസം  ഗുണമൊ  സസംഘങ്ങടളയുസം
അമേര്ച  ടചയ്തു  ക്രമേസമേമൊധമൊന  നത്തിലെ  ടമേചടപ്പെടുത്തുനതത്തിനുമുള്ള
നടെപടെത്തികേടള കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

75. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  വര്ദ്ധത്തിച  ഭരേണ  ടചലെവന്  മൂലെസം  നഷതത്തിലെമൊയതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന  രക്ഷമേനത്തിധത്തി  രബമൊര്ഡുകേളടടെ  സസംരയമൊജനസം
അടെത്തിയനരേമേമൊയത്തി  പ്രമൊവര്തത്തികേമേമൊക്കുനതത്തിനുസം  രക്ഷമേനത്തിധത്തി
രബമൊര്ഡുകേളടടെ  ഭരേണ  ടചലെവന്  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനുസം  നടെപടെത്തി
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സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

(ശശ.  രറമൊജത്തി  എസം.  രജമൊണ്  സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല്  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)

ശശ  .    ടകേ  .    ബമൊബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന

രഭദഗതത്തികേള്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

64. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  രകേരേള  രസമൊഷഭ്യല്  ടസകേപ്യൂരേത്തിറത്തി  ടപനഷന
ലെത്തിമേത്തിറഡെത്തിടന്റെ  രപരേത്തില്  എടുതത്തിട്ടുള്ള  കേടെബമൊധഭ്യതകേള്
സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  ടപമൊത  കേടെതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊടണനന്  രകേന്ദ്ര
ധനകേമൊരേഭ്യ  കേമശഷന  വഭ്യക്തമേമൊകത്തിയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന
സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്,  സമൊമൂഹഭ്യ  സുരേക്ഷമൊ  ടപനഷന
വത്തിതരേണതത്തിനമൊയത്തി  സശശകേരേത്തികമൊന  ഉരദശത്തിക്കുന  ബദല്
മേമൊര്ഗ്ഗടതക്കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

78. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  രകേമൊവത്തിഡെന്  പ്രതത്തിസനത്തിയുടടെ  കേമൊലെതന്
ആരരേമൊഗഭ്യവകുപ്പെത്തില്  നടെതത്തിയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  അനധത്തികൃത
പര്രചസുകേള്  സസംബനത്തിചന്  അരനശഷണസം  നടെതത്തി
കുറകമൊര്ടകതത്തിടരേ  നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന്
പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

(ശശ.  സത്തി.  ആര്.  മേരഹഷന്,  ശശ.  ഐ.  സത്തി.  ബമൊലെകൃഷ്ണന  എനത്തിവര്

സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല് രഭദഗതത്തി അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)
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ശശ  .    സനശഷ് കുമേമൊര്  രജമൊസഫന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന

രഭദഗതത്തികേള്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

67. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  രദശശയ  ജൂനത്തിയര്  ബസകത്തിള്  രപമൊരളമൊ
ചമൊമ്പഭ്യനഷത്തിപ്പെത്തില്  പടങ്കടുക്കുവമൊന  രപമൊയ  കേമൊയത്തികേതമൊരേസം  ദുരൂഹ
സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്  മേരേണടപ്പെട  സസംഭവതത്തില്  കുടുസംബതത്തിനന്  നശതത്തി
ഉറപ്പെമൊക്കുനതന്  സസംബനത്തിച്ചുസം  കേമൊയത്തികേതമൊരേങ്ങരളമൊടുള്ളതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന അവഗണന അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന് സസംസമൊനടത
കേമൊയത്തികേരേസംഗതന്  പുതത്തിയ  ഉണര്വന്  നല്കുനതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം
പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

80. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ഉനത വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസരേസംഗസം മൂലെഭ്യചദ്യുതത്തി രനരേത്തിടുനതമൊയത്തി
പറയടപ്പെടുന  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്  ഉനത  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രമേഖലെയുടടെ
വത്തിശശമൊസഭ്യത  വശടണടുക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികേടള  സസംബനത്തിചന്
പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .   എല്രദമൊസന് പത്തി  .   കുനപ്പെത്തിള്ളത്തില്: സര്, ഞമൊന തമൊടഴെപ്പെറയുന

രഭദഗതത്തികേള്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

68. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്, ഗുണകേളടടെയുസം മേയക്കുമേരുനന് മേമൊഫത്തിയയുടടെയുസം രേമൊഷശയ
അഭയരകേന്ദ്രമേമൊയത്തി  മേമൊറത്തിയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  ജയത്തിലുകേളടടെ
സസംശുദ്ധശകേരേണതത്തിനന് ഫലെപ്രദമേമൊയ നടെപടെത്തികേള് സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന്
പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."
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69. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ഭൂനത്തികുതത്തി,  ബവദദ്യുതത്തി ചമൊര്ജന്,  വമൊടര് ചമൊര്ജന്,  ടകേടത്തിടെ
നത്തികുതത്തി  തടെങ്ങത്തിയ  സമൊധമൊരേണ  ജനങ്ങടള  രനരേത്തിട്ടു  ബമൊധത്തിക്കുന
നത്തികുതത്തി  ഇനങ്ങളത്തില്  വരുതത്തിയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന  വര്ദ്ധനവന്
പത്തിനവലെത്തിക്കുനതത്തിടന കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    അനവര്  സമൊദതന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

74. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  വടെകമൊരഞരേത്തി  ബലെഫന്  മേത്തിഷന  ഫമൊറന്
നത്തിര്മമൊണവുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്  അഴെത്തിമേതത്തി  നടെനതമൊയുസം  മുന
മേനത്തിമേമൊര്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ഭരേണകേക്ഷത്തിയത്തിടലെ  പ്രമുഖര്  ബലെസംഗത്തികേ
തമൊല്പരേഭ്യരതമൊടടെ  സമേശപത്തിചതമൊയുമുള്ള  നയതന  ചമൊനല്
സശര്ണകടെതന്  രകേസത്തിടലെ  പ്രതത്തി  നടെതത്തിയതമൊയത്തി  പറയടപ്പെടുന
ടവളത്തിടപ്പെടുതലെത്തിടന്റെ  അടെത്തിസമൊനതത്തില്  കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയ
അരനശഷണസം  നടെതത്തി  കുറകമൊര്കന്  എതത്തിടരേ  നടെപടെത്തി
സശശകേരേത്തിക്കുടമേനന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു." 

87. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്, റശബത്തില്ഡെന് രകേരേള പദ്ധതത്തി കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയ പുരരേമൊഗതത്തി
ബകേവരേത്തികമൊതതമൊയത്തി പറയടപ്പെടുനതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം പദ്ധതത്തികമൊയത്തി
നമൊളത്തിതവടരേ  വകേയത്തിരുതത്തിയ  തകേയത്തില്  വളടരേ  ടചറത്തിയ  തകേ
മേമൊത്രമേമൊണന്  ടചലെവഴെത്തികമൊന  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്  എനതത്തിടന  കുറത്തിച്ചുസം
പരേമൊമേർശത്തികമൊതതത്തിൽ രഖദത്തിക്കുന്നു."

ശശ  .    എസം  .    വത്തിനടസന്റെന്:  സര്,  ഞമൊന  തമൊടഴെപ്പെറയുന  രഭദഗതത്തികേള്
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

77. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  ടമേഡെത്തികല്  രകേമൊരളജുകേള്  ഉള്ടപ്പെടടെ  വത്തിവത്തിധ
സര്കമൊര്  ആശുപത്രത്തികേളത്തിടലെ  മേരുനന്  ക്ഷമൊമേവുസം  ചത്തികേത്തിതമൊ
സസംവത്തിധമൊനങ്ങളടടെ  അപരേഭ്യമൊപ്തതയുസം  പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനു
കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയ  നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിക്കുനതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്
പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

88. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം  അനമൊരേമൊഷ  തറമുഖ  പദ്ധതത്തിയുടടെ
നത്തിര്മമൊണസം  സമേയബനത്തിതമേമൊയത്തി  പൂര്തശകേരേത്തിക്കുനതത്തിനുസം
വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം  പുനരേധത്തിവമൊസ  പമൊരകജന്  ഫലെപ്രദമേമൊയത്തി
നടെപ്പെമൊക്കുനതത്തിനുസം  സശശകേരേത്തികമൊന  ഉരദശത്തിക്കുന  നടെപടെത്തികേടള
കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

രഡെമൊ  .    മേമൊതദ്യു  കുഴെല്നമൊടെന:  സര്,  ഞമൊന തമൊടഴെപ്പെറയുന രഭദഗതത്തികേള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

83. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്, ഫണന് സമേമൊഹരേണതത്തിലുസം പദ്ധതത്തി നത്തിര്വ്വഹണതത്തിലുസം
കേത്തിഫ്ബത്തി  പരേമൊജയടപ്പെടുകേയുസം  കേത്തിഫ്ബത്തികന്  രവണത്തി  ബജറത്തിനു
പുറതന് നത്തിന്നുസം എടുത കേടെസം സസംസമൊനതത്തിടന്റെ ടപമൊത കേടെതത്തിടന്റെ
ഭമൊഗമേമൊടണനന് രകേന്ദ്രസം വഭ്യക്തമേമൊക്കുകേയുസം ടചയതമൊയത്തി പറയടപ്പെടുന
സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്,  കേത്തിഫ്ബത്തി മുരഖന പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതത്തികേള്
നടെപ്പെമൊക്കുനതത്തിനുള്ള  പ്രമൊരയമൊഗത്തികേമേമൊയ  ബദല്  മേമൊര്ഗ്ഗടതക്കുറത്തിചന്
പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."
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89. നനത്തി പ്രരമേയതത്തിടന്റെ അവസമൊനസം തമൊടഴെപ്പെറയുനതന് കൂടത്തിരചര്ക്കുകേ:

“എനമൊല്,  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസതത്തിനുസം  ടതമൊഴെത്തിലെത്തിനുമേമൊയത്തി  ധമൊരേമൊളസം
യുവമൊകള്  വത്തിരദശരേമൊജഭ്യങ്ങളത്തിരലെകന്  കുടെത്തിരയറുകേയുസം  അവത്തിടടെ
സത്തിരേതമൊമേസമേമൊക്കുകേയുസം  ടചയ്യുനതന്  മൂലെസം  സസംസമൊനസം
സമേശപഭമൊവത്തിയത്തില് രനരേത്തിടെമൊവുന വലെത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തി മുനത്തില്കേണന്
ഈ കേമൊരേഭ്യതത്തില് സശശകേരേത്തികമൊന ഉരദശത്തിക്കുന ബദല് മേമൊര്ഗങ്ങടള
കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപമൊദത്തികമൊതതത്തില് രഖദത്തിക്കുന്നു."

 (ശശമേതത്തി  ടകേ.  ടകേ.  രേമേ  സശറത്തിലെത്തിലമൊതത്തിരുനതത്തിനമൊല്  രഭദഗതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തില.)

ചര്ച

ശശ  .    എ  .    സത്തി  .    ടമേമൊയശന:  സര്,  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനടത  പത്തിന്തുണയകേയമൊണന്.  പ്രതത്തികൂലെ

സമൊഹചരേഭ്യങ്ങള്കത്തിടെയത്തിലുസം  ഒരേമൊധുനത്തികേ  വത്തികേസത്തിത  രകേരേളതത്തിടന്റെ

നത്തിര്മത്തിതത്തിക്കുള്ള  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലുണന്.  നവരകേരേള  സൃഷത്തികമൊയുള്ള  നയങ്ങളമൊണന്  ഇസൗ

പ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില് പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുനതന്.  ഉല്പ്പെമൊദനതത്തിടന്റെ പുതത്തിയ തലെങ്ങള്,

ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങള്  സൃഷത്തികമൊനുള്ള  ശമേങ്ങള്  എനത്തിവ  രകേരേളടത

രേമൊജഭ്യതത്തിടലെ  ഒനമൊമേടത  സസംസമൊനമേമൊകത്തി  വളര്തത്തിടയടുകമൊനുള്ള
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പരേത്തിശമേങ്ങളടടെ  തടെര്ചയുസം  കൂടെത്തിയമൊണത്തിതന്.  സമൊമൂഹഭ്യനശതത്തിയത്തിലുസം  സമൊമൂഹഭ്യ

സുരേക്ഷയത്തിലുസം ഉസൗനല് നല്കുന വത്തികേസന നയമേമൊണന് പത്തിണറമൊയത്തി സര്കമൊര്

പത്തിന്തുടെര്ന്നുവരുനടതനന്  എലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം.  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഇസൗ  ഭരേണകേമൊലെതന്  പ്രകൃതത്തി  ദുരേനങ്ങളസം  മേഹമൊമേമൊരേത്തിയുസം

അരതല്പ്പെത്തിച  ആഘമൊതവുസം  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  സസംസമൊനങ്ങരളമൊടുള്ള

അവഗണനയുസം  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയ  സമൊമ്പതത്തികേ  ടഞരുകങ്ങടളയുസം

അതത്തിജശവത്തിച്ചുടകേമൊണമൊണന്  മുരനമൊടന്  രപമൊകേമൊനമൊയടതന  വസ്തുത  നമൊസം

ഓര്കണസം.  ഇനഭ്യയത്തില്  നവലെത്തിബറല്  നയങ്ങളടടെ  ഫലെമേമൊയുണമൊയത്തിട്ടുള്ള

സമൊമ്പതത്തികേ  അസമേതശങ്ങളസം  അശമൊസശയവുസം  ഏകേപക്ഷശയവുമേമൊയ

സമൊമ്പതത്തികേ  പരേത്തിഷ്കമൊരേങ്ങളസം  സസംസമൊനങ്ങളടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ  സത്തിതത്തിടയ

ഗുരുതരേമേമൊയത്തി  ബമൊധത്തിചത്തിട്ടുടണന്നുള്ള  വസ്തുതയുസം  മേനസത്തിലെമൊകണസം.

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  വത്തിഹത്തിതസം  കൃതഭ്യസമേയതന്  നല്കേമൊടതയുസം  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ

ഇതരേ സമൊമ്പതത്തികേ രസമൊതസ്സുകേള് തടെഞ്ഞുവച്ചുസം രേമൊഷശയ വത്തിരവചനപരേമേമൊയ

ഇടെടപടെലുകേളസം  ടഫഡെറല്  തതശങ്ങള്കന്  നത്തിരേകമൊത  നടെപടെത്തികേളസം

തടെരുകേയമൊണന്.  ഇതരേസം  സമൊഹചരേഭ്യതത്തിലുസം  സസംസമൊന  ഗവണ്ടമേന്റെന്

മേമൊതൃകേമൊപരേമേമൊയ  ബദല്  നയങ്ങളത്തിലൂടടെ  നമ്മുടടെ  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ
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വത്തികേസനതത്തിനുള്ള  അതത്തിശക്തമേമൊയ  ഇടെടപടെലുകേളമൊണന്

നടെതത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  എസം.എസന്.എസം.ഇ.  രമേഖലെകേളത്തില്  രേമൊജഭ്യടത

ടബസന്  പ്രമൊകശസന്  പദ്ധതത്തിയമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ  'സസംരേസംഭകേ  വര്ഷസം'

പദ്ധതത്തികന്  അസംഗശകേമൊരേസം  ലെഭത്തിചതന്  നമ്മുടടെ  ഓര്മയത്തിലുണന്.  നശതത്തി

ആരയമൊഗത്തിടന്റെ സമൊമ്പതത്തികേ സര്ടവ്വ റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തില് നൂറത്തില് എഴുപതത്തിയഞന്

രപമൊയത്തിന്റെന്  രനടെത്തി  രകേരേളസം ഒനമൊമേടതതത്തി.  ദമൊരേത്തിദഭ്യ നത്തിര്മമൊര്ജനസം ഏറവുസം

ഫലെപ്രദമേമൊയത്തി  നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിയ  സസംസമൊനമേമൊണന്  രകേരേളസം.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ

ദമൊരേത്തിദഭ്യടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള്  രനരേടത  വനത്തിട്ടുള്ളതമൊണന്.  121

രേമൊജഭ്യങ്ങളടടെ  കേണടകടുക്കുരമ്പമൊള്  പടത്തിണത്തിയുടടെ  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  107-ാം

സമൊനതമൊണന്  ഇനഭ്യ  എന  അപമേമൊനകേരേമേമൊയ  സത്തിതത്തിയുള്ളരപ്പെമൊഴെമൊണന്

നമ്മുടടെ  രേമൊജഭ്യതത്തിനന്  മേമൊതൃകേയമൊയത്തി  പടത്തിണത്തിയുടടെ  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  അതന്

പരേത്തിഹരേത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുന  ഏറവുസം  മേത്തികേച  പ്രവര്തനസം  രകേരേളതത്തില്

നടെനതന്.  വത്തിശപ്പെന്  രേഹത്തിത  സസംസമൊനങ്ങളടടെ  പടത്തികേയത്തിലുസം  ആരരേമൊഗഭ്യ-

വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  ലെത്തിസംഗസമേതശതത്തിടന്റെ  രമേഖലെയത്തിലുസം  രകേരേളസം  മുനത്തിലെമൊണന്.

സദന് ഭരേണ സൂചത്തികേയത്തില് ഒനമൊമേതമൊണന് രകേരേളസം. ശത്തിശുമേരേണ നത്തിരേകന് കുറവുള്ള

സസംസമൊനമേമൊണന്  രകേരേളസം.  പബത്തികേന്  അഫരയഴന്  ഇനഡെകത്തില് മേത്തികേച ഭരേണസം
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കേമൊഴ്ചവച സസംസമൊനമേമൊയത്തി രകേരേളസം ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട്ടു. 

ഓണ്ടടലെന  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസസം  ഗമൊമേങ്ങളത്തിലുള്ടപ്പെടടെ  വളടരേ

മേമൊതൃകേമൊപരേമേമൊയത്തി  നടെപ്പെമൊകത്തിയതത്തില്  രകേരേളസം  ഒനമൊമേതമൊണന്.  ആരരേമൊഗഭ്യ

രേസംഗതന് ഏറവുസം കൂടുതല് സസൗജനഭ്യ ചത്തികേത്തിത നല്കേത്തിയ സസംസമൊനതത്തിനുള്ള

പുരേസമൊരേവുസം  രകേരേളതത്തിനമൊണന്.  ഏറവുസം  കൂടുതല്  സസൗജനഭ്യ  ചത്തികേത്തിത

നല്കേത്തിയതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയുള്ള അവമൊര്ഡെന്  രകേമൊടയസം ടമേഡെത്തികല് രകേമൊരളജത്തിനന്

ലെഭത്തിച്ചു.  കേമൊസത്തിടന്റെ ആരരേമൊഗഭ്യ മേത്തിത്ര അവമൊര്ഡെന് ആലെപ്പുഴെ ടെത്തി.ഡെത്തി.  ടമേഡെത്തികല്

രകേമൊരളജത്തിനമൊണന് ലെഭത്തിചതന്.  രകേമൊവത്തിഡെന്  വമൊകത്തിരനഷന ഏറവുസം ഫലെപ്രദമേമൊയത്തി

നത്തിര്വ്വഹത്തിചതത്തിനുള്ള അവമൊര്ഡെന് നമ്മുടടെ സസംസമൊനതത്തിനമൊണന് ലെഭത്തിചതന്.  ഇ-

സഞശവനത്തി,  കേമൊരുണഭ്യ ടബനവലെന്റെന് ഫണന് സസംരേസംഭങ്ങള്കന് മൂനന് അവമൊര്ഡെന്

ലെഭത്തിച്ചു. നഗരേ പ്രമൊഥമേത്തികേ ആരരേമൊഗഭ്യ രകേന്ദ്രങ്ങളടടെയുസം സത്തി.എചന്.സത്തി.-കേളടടെയുസം

കേമൊരേഭ്യതത്തില് ഇനഭ്യയത്തില് ഒനമൊമേതമൊണന്  രകേരേളസം.  ടൂറത്തിസതത്തിനുള്ള നത്തിരേവധത്തി

അവമൊര്ഡുകേള് ഇസൗ  കേമൊലെഘടതത്തിലെമൊണന്  രകേരേളതത്തിനന്  ലെഭഭ്യമേമൊയതന്.  മേത്തികേച

അര്ദ്ധസര്കമൊര്  സമൊപനമേമൊയ  മേതഭ്യടഫഡെത്തിനന്  നമൊഷണല്  ഫത്തിഷറശസന്

ടഡെവലെപ്ടമേന്റെന്  ഗമൊനസം  രബമൊര്ഡെത്തിടന്റെ അസംഗശകേമൊരേവുസം ലെഭഭ്യമേമൊകുകേയുണമൊയത്തി.

വരയമൊജന പരേത്തിപമൊലെനതത്തിനുള്ള വരയമൊ രശഷ്ഠ പുരേസമൊരേവുസം രകേരേളതത്തിടലെ
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ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനമൊണന് ലെഭത്തിചതന്.  ഞമൊന മേറന് വത്തിശദമൊസംശങ്ങളത്തിരലെയന് രപമൊകുനത്തില.

A Plus/Stable എന ഉയര്ന സമൊനസം തത്തിരുവനനപുരേസം ടടെരകമൊപമൊര്കത്തിനന്

ലെഭത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  ഇസൗ  ഒനമൊസം  സമൊനങ്ങടളമൊടക  നമ്മുടടെ  കൂടമൊയ

പരേത്തിശമേതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊണന്.  പ്രതത്തിസനത്തികേള്കത്തിടെയത്തിലുസം  തളരേമൊടത

രകേരേളതത്തിടലെ  ജശവത്തിത  നത്തിലെവമൊരേസം  ഗുണപരേമേമൊയത്തി  ടമേചടപ്പെടുതമൊന

സസംസമൊനടത  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിച  നയങ്ങളടടെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തിടമൊണന്  എലമൊ  ഏജനസത്തികേളടടെ  അരനശഷണതത്തിലുസം  രകേരേളസം

ഒനമൊമേടതത്തുനതന്. 

സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രയമൊസങ്ങളള്ടപ്പെടടെയുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങളണന്.  കേമൊര്ഷത്തികേ

രമേഖലെയത്തിടലെ  മേത്തികേച  പ്രവര്തനങ്ങളസം  ഇസൗ  കേമൊലെഘടതത്തില്  നമ്മുടടെ

ശദ്ധയത്തിലുണന്.  അതത്തിടന്റെ വത്തിശദമൊസംശങ്ങളത്തിരലെയന് ഞമൊന രപമൊകുനത്തില.  നൂതന

കേര്ഷകേ രക്ഷമേ പദ്ധതത്തികേളസം ഉല്പ്പെമൊദകേനന് നഭ്യമൊയമേമൊയത്തി അവരുടടെ ഉല്പ്പെനസം

സസംഭരേത്തികമൊനുള്ള സസംവത്തിധമൊനവുസം ഉല്പ്പെമൊദന വര്ദ്ധനവത്തിടന സഹമൊയത്തിചത്തിട്ടുണന്. 

ക്ഷശരേ  വത്തികേസന  രേസംഗതന്  ഉള്ടപ്പെടടെ  വളര്ച  ടടകേവരേത്തികമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.

കേമൊര്ഷത്തികേരമേഖലെയത്തില്  ഗുരുതരേമേമൊയ  പ്രതഭ്യമൊഘമൊതങ്ങളമൊണുണമൊയതന്.  നമൊലെന്

ലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം  കൃഷത്തികമൊര്  ആത്മഹതഭ്യ  ടചയത്തിട്ടുടണന  ഇനഭ്യന  ചരേത്തിത്ര
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പശ്ചമൊതലെതത്തിലെമൊണന്   രകേരേളസം  കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെയത്തില്  ഇത്രയധത്തികേസം  വളര്ച

ടടകേവരേത്തിചതന്.  ഇതസം ബദല് നയതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയമൊണന് രനടെമൊനമൊയതന്. 

ഒരു  വര്ഷസം  ഒരു  ലെക്ഷസം  സസംരേസംഭങ്ങളമൊണന്  വഭ്യവസമൊയ  രേസംഗതന്

ആരേസംഭത്തിക്കുടമേനന്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചതന്.  പടക്ഷ ഒരു വര്ഷമേമൊകുനതത്തിനന്  മുമ്പന്  118580

സസംരേസംഭങ്ങള്  രകേരേളതത്തില്  ആരേസംഭത്തികമൊനമൊയത്തി.  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  256140

രപര്കന്  ടതമൊഴെത്തില്  ലെഭഭ്യമേമൊകമൊന  സഹമൊയകേമേമൊയ  മേമൊതൃകേമൊ  പ്രവര്തനമേമൊണന്

MSME  (Micro,  Small  &  Medium  Enterprises) രമേഖലെയത്തില്  നടെനതന്.

ഇതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  7261  രകേമൊടെത്തിരൂപയുടടെ  നത്തിരക്ഷപമുണമൊയത്തി.

ഇനഭ്യയത്തിലെമൊകേമേമൊനസം  ഒട്ടുമേത്തിക  ടപമൊതരമേഖലെമൊ  സസംരേസംഭങ്ങളസം  വത്തിറഴെത്തിക്കുകേയമൊണന്.

യു.പത്തി.എ.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഭരേണകേമൊലെതന്  ടറയത്തിരവ  രസഷനുസം  രപമൊര്ട്ടുകേളസം

ഉള്ടപ്പെടടെ  എലമൊ  ടപമൊതരമേഖലെമൊ  സമൊപനങ്ങളസം  വത്തിറഴെത്തിക്കുന  സത്തിതത്തി

തടെങ്ങത്തിവച്ചു.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സര്കമൊര്  അടതമൊരു  നയമേമൊയത്തി

മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊകുന്നു.  രകേരേളതത്തിടലെ  ടപമൊതരമേഖലെമൊ  സമൊപനങ്ങളത്തില്

പ്രസ്തുത   രേശതത്തിയല  തടെരുനതന്.  ടപമൊതരമേഖലെമൊ  സമൊപനങ്ങടള

സസംരേക്ഷത്തികണടമേന  നത്തിലെപമൊടെമൊണന്  രകേരേള  സര്കമൊര്  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.  6

വര്ഷരതമൊളസം  പ്രവര്തനരേഹത്തിതമേമൊയത്തിരുന  രകേമൊടയസം  നപ്യൂസന്  പ്രത്തിന്റെന്  ഫമൊകറത്തി
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ഇരപ്പെമൊള് തറന്നുപ്രവര്തത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട അസംഗസം ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രേമൊധമൊകൃഷ്ണന ഉള്ടപ്പെടടെ ഇകമൊരേഭ്യതത്തില് സരനമൊഷത്തിക്കുന്നുണമൊകുടമേനന് കേരുതന്നു.

പ്രസ്തുത  സമൊപനസം  മേമൊതൃകേമൊപരേമേമൊയത്തി  പ്രവര്തനമേമൊരേസംഭത്തിചന്  വത്തികേസനതത്തിരലെയന്

കേടെക്കുകേയമൊണന്.  വഭ്യവസമൊയങ്ങള്  തടെങ്ങുനതമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്

രകേരേളടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ആരക്ഷപസം  പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തിയുള്ള

നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണങ്ങള്, 50 രകേമൊടെത്തിരൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ള വഭ്യവസമൊയ സസംരേസംഭങ്ങള്കന്

7  ദത്തിവസതത്തിനുള്ളത്തില്  ആവശഭ്യമേമൊയ  രരേഖകേള്  ഹമൊജരേമൊകത്തിയമൊല്  അനുമേതത്തി

നലമൊനുസം നത്തിയമേപരേമേമൊയ തടെസങ്ങള് ഒഴെത്തിവമൊകമൊനുസം ടടലെസനസന് ലെഭഭ്യമേമൊകമൊനുസം

ഉതകുന തരേതത്തിലുള്ള നത്തിയമേങ്ങള് രേമൊജഭ്യതന്  നത്തിലെവത്തില്വന്നു.  സസംരേസംഭങ്ങള്കന്

സബ്സത്തിഡെത്തിയുസം വമൊയ്പയുസം അനുവദത്തികമൊനമൊവശഭ്യമേമൊയ സസംവത്തിധമൊനസം രേമൊജഭ്യത്തുണന്.

പുതത്തിയ  സസംരേസംഭങ്ങള്  ആരേസംഭത്തിക്കുരമ്പമൊള്,  ഓരരേമൊ  തരദശസശയസംഭരേണ

സമൊപനങ്ങളത്തിലുസം  M.Tech,  MBA  രയമൊഗഭ്യത  രനടെത്തിയ  ആയത്തിരേതത്തിലെധത്തികേസം

ഇരന്റെണ്സത്തിടന  നത്തിയമേത്തിക്കുന്നുണന്.  ഇതരേതത്തിലെമൊണന്   ടചറുകേത്തിടെ  സസംരേസംഭങ്ങടള

രപ്രമൊതമൊഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഒരു  'സസംരേസംഭകേ  വര്ഷസം'  എന  പദ്ധതത്തി  രകേരേളതത്തില്

മേമൊതൃകേമൊപരേമേമൊയത്തി  നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിയതന്.  ഇകമൊരേഭ്യസം  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്

അസംഗശകേരേത്തിക്കുകേയുസം  രകേരേളസം  ഒനമൊമേതമൊടണന്നുസം  ഇതന്  ഇനഭ്യയത്തില്
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മേമൊതൃകേയമൊകമൊവുന പ്രവര്തനമേമൊടണനന് സൂചത്തിപ്പെത്തിചതസം ഇതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയമൊണന്.

വഭ്യവസമൊയ  വകുപ്പെത്തിടന്റെ  കേശഴെത്തിലുള്ള  സമൊപനങ്ങളത്തില്  രഷമൊര്ടന്  രടെസം,  മേത്തിഡെന്  രടെസം,

രലെമൊസംഗന്  രടെസം  അടെത്തിസമൊനതത്തില്   മേമൊസര്പമൊനുകേള്  തയമൊറമൊക്കുകേയമൊണന്.

വഭ്യവസമൊയ  വകുപ്പെത്തിടന്റെ  കേശഴെത്തിലുള്ള  ടപമൊതരമേഖലെമൊ  സമൊപനങ്ങളത്തില്  അടുത

ആറുവര്ഷസം ടകേമൊണന്  9,000 രകേമൊടെത്തിരൂപയുടടെ നത്തിരക്ഷപസം നടെത്തുകേയുസം അങ്ങടന

ഉലമൊദന  വര്ദ്ധനവത്തിനുസം  ടതമൊഴെത്തില്  അവസരേതത്തിനുസം  അവശഭ്യമേമൊയ  സമൊഹചരേഭ്യസം

രകേരേളതത്തിടന്റെ ടപമൊതരമേഖലെമൊ സമൊപനങ്ങള് വഴെത്തിയുണമൊക്കുകേയുസം ടചയ്യുന്നു. ഇതന്

രദശശയ നത്തിലെപമൊടെത്തില്നത്തിനന് തത്തികേച്ചുസം വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയത്തി രകേരേളതത്തിടന്റെ ടപമൊതരമേഖലെമൊ

സമൊപനങ്ങരളമൊടെന്  സര്കമൊര്  സശശകേരേത്തിക്കുന  നയതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊണന്.

ഉലമൊദനക്ഷമേത വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുസം ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങള് സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുമുള്ള

രകേരേള  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ബദലെമൊണത്തിതന്.  പരേമ്പരേമൊഗത  വഭ്യവസമൊയങ്ങള്

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെമൊണന്.  രകേരേളതത്തിടലെ  കേയര്,  കേശുവണത്തി  രമേഖലെയത്തിടലെ

ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേളടടെ  ഗമൊറ്റുവത്തിറത്തി  കുടെത്തിശത്തികേ  ടകേമൊടുത്തുതശര്ക്കുന

കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തിലുള്ടപ്പെടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രയമൊസങ്ങള്കത്തിടെയത്തിലുസം  സര്കമൊര്

വഭ്യക്തമേമൊയ നത്തിലെപമൊടെന് സശശകേരേത്തിചന് മുരനമൊട്ടുരപമൊയത്തിട്ടുണന്. 

ഖമൊദത്തി  രമേഖലെയത്തില് കുറചന്  പ്രശ്നങ്ങളണന്.  പ്രസ്തുത പ്രശ്നങ്ങള്കന് പരേത്തിഹമൊരേസം
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കേമൊണമൊനുസം  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  സഹമൊയസം  ലെഭഭ്യമേമൊകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ഡെത്തിജത്തിറല്  ഇനഭ്യ

എടനമൊടക  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുരമ്പമൊഴുസം  ഡെത്തിജത്തിറല്  യുഗതത്തില്  രകേരേളമേമൊണന്  വളടരേ

ടപടടനന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്.  എലമൊ  രമേഖലെയത്തിലുസം  സര്കമൊര്  സര്വ്വശസത്തിലുസം

എലമൊ  രസവന  തറകേളത്തിലുസം  ഡെത്തിജത്തിറല്  സസംവത്തിധമൊനസം  ഒരുകമൊന  കേഴെത്തിയുന

സമൊരങ്കതത്തികേ  മേത്തികേവന്  രകേരേളതത്തിനുണമൊകുകേയമൊണന്.  അതത്തിടന്റെകൂടടെ  ഭമൊഗമേമൊയമൊണന്

ടകേ  രഫമൊണ്  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുനതന്.  സര്കമൊര്  ഒമൊഫശസുകേളത്തിലുസം   ദമൊരേത്തിദഭ്യ

രരേഖയന്  തമൊടഴെയുള്ള ആളകേള്ക്കുസം  ലെഭഭ്യമേമൊകമൊവുന തരേതത്തില് പ്രസ്തുത പദ്ധതത്തി

സമേശപതന് എതത്തികഴെത്തിടഞ്ഞനതന് വസ്തുതയമൊണന്. 

IT  രേസംഗതന്  രകേരേളസം  വലെത്തിയ  വളര്ചയത്തിലെമൊടണനന്  നമൊസം  വത്തിസ്മരേത്തികരുതന്.

രലെമൊകേതമൊടകേയുണമൊയ  രകേമൊവത്തിഡെന്   പ്രതത്തിസനത്തിടയ  അതത്തിജശവത്തിച്ചുടകേമൊണന്

ടൂറത്തിസസം  രേസംഗതന്  വലെത്തിയ  മേമൊറങ്ങള്  വന്നുതടെങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  അതന്  പുതത്തിയ

ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങളത്തിരലെയന്  രകേരേളടത  ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുന്നു.  സമൊര്ടപ്പുകേടള

സസംബനത്തിചന്  സഭയത്തില്  രചമൊദഭ്യങ്ങളയര്നത്തിരുന്നു.    സമൊര്ടപ്പുകേരളമൊടുള്ള  രകേരേള

സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  സമേശപനതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  ടചറുപ്പെകമൊരുടടെ  ടതമൊഴെത്തില്

സങ്കല്പ്പെങ്ങളത്തില്   മേമൊറമുണമൊകമൊന   കേഴെത്തിഞ്ഞു.  തൃശ്ശൂര്  സുരവമൊളജത്തികല്

പമൊര്കത്തിടന്റെ ഒനമൊസംഘടസം പൂര്തത്തിയമൊകണടമേനന്  സര്കമൊര് തശരുമേമൊനത്തിചതമൊണന്.
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പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച കേമൊരേഭ്യങ്ങള് ടചയമൊനുസം  നടെപ്പെത്തിലെമൊകമൊനുമുള്ള വലെത്തിയ പരേത്തിശമേങ്ങള്

രകേരേളതത്തില്  നടെനത്തിട്ടുണന്.  KSEB,  ടമൊനസ്ഗത്തിഡെന്  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ   ഏറവുസം

കേമൊരേഭ്യക്ഷമേതയുള്ള ഒരു സസംവത്തിധമൊനമേമൊകത്തി മേമൊറ്റുനതവഴെത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ ഉലമൊദന

വത്തിതരേണ രേസംഗടതലമൊസം പുതത്തിയ മേമൊറങ്ങള് വരേത്തികേയമൊണന്.  പടക്ഷ ഇസൗ മേമൊറങ്ങള്

രകേരേളതത്തില്  സസംഭവത്തിക്കുരമ്പമൊള്,   അപകേടെകേരേമേമൊയ  സൂചനയമൊയത്തി

രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ഇലെകത്തിസത്തിറത്തി  ബത്തിലസം  അതത്തിടന്റെ  ആകസം  നടെപ്പെത്തിലെമൊകമൊനുള്ള

പരേത്തിശമേസം  നമ്മുടടെ  രേമൊജഭ്യടത  കൃഷത്തികമൊടരേയുസം  ടചറുകേത്തിടെ  സസംരേസംഭകേരരേയുസം

വഭ്യവസമൊയത്തികേരളയുസം രദമൊഷകേരേമേമൊയത്തി ബമൊധത്തികമൊവുന അനരേശക്ഷസം അഖത്തിരലെനഭ്യമൊ

തലെതത്തിലുടണനതന്   മേനസത്തിലെമൊകണസം.  നമളത്തിവത്തിടടെ  നടെത്തുന  ബദല്

പരേശക്ഷണങ്ങടള  തകേര്ക്കുരമ്പമൊള്  ഇതരേസം  നത്തിലെപമൊടുകേള്ടകതത്തിടരേ

ഒരുമേത്തിച്ചുനത്തിന്നുള്ള  രപമൊരേമൊടമുണമൊകേണസം.  ഇലെകത്തിസത്തിറത്തി  ബത്തില്  സസംബനത്തിചന്

രകേന്ദ്രസര്കമൊര്  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയുള്ള  നടെപടെത്തികേള്  ആരേസംഭത്തിക്കുടനനമൊണന്

മേനസത്തിലെമൊക്കുനതന്.  അതന്  കൃഷത്തികമൊര്ക്കുള്ള  സബ്സത്തിഡെത്തിയുസം  രേമൊജഭ്യതന്

പമൊവടപ്പെടവര്കന്  രക്രമൊസന്  സബ്സത്തിഡെത്തി  നല്കേമൊന  കേഴെത്തിയത്തിടലന്നുടമേമൊടകയുള്ള

നത്തിയമേസം സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം രകേരേളടത ബമൊധത്തിക്കുരമ്പമൊള് അതത്തിടന്റെ ഉതരേവമൊദത്തി

രകേന്ദ്രസര്കമൊരേമൊടണനന്  പറയമൊനുള്ള  ആര്ജവസം  രകേരേളതത്തിടലെ  എലമൊ



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

26

എസം.എല്.എ.-മേമൊരുസം കേമൊണത്തിരകണതണന്.  

രദശശയ  പമൊത  വത്തികേസനവുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട  കേമൊരേഭ്യങ്ങടള  സസംബനത്തിചന്

ചര്ച ടചയതമൊണന്. കൂടുതല് വത്തിശദശകേരേണങ്ങളത്തിരലെയന് കേടെക്കുനത്തില. രദശശയ പമൊത

വത്തികേസനതത്തിനന്  സലെടമേടുതമൊല്  രേമൊജഭ്യതന്   അപകേടെസം  സസംഭവത്തിക്കുടമേനന്

പ്രചരേണസം  നടെതത്തി  ആടരേമൊടകരയമൊ  തടെങ്ങത്തിയ  സമേരേതത്തിടന  വലെതപക്ഷവുസം

പത്തിന്തുണച്ചു.   രകേരേള സര്കമൊരേത്തിടനതത്തിരേമൊയ വത്തികേമൊരേമേമൊകത്തി മേമൊറമൊന കേഴെത്തിയുടമേന

സങ്കുചത്തിതമേമൊയ രേമൊഷശയ തമൊലരേഭ്യതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊണതന്. പടക്ഷ ജനങ്ങള് അതത്തിടന്റെ

കൂടടെയടലനന് നത്തിങ്ങള്കന് മേനസത്തിലെമൊയത്തികമൊണുസം.  രദശശയ പമൊത വത്തികേസനസം  24

റശച്ചുകേളമൊയത്തി തലെപ്പെമൊടെത്തി മുതല് രകേരേളതത്തിടന്റെ ടതരകയറസം വടരേ നടെക്കുകേയമൊണന്.

അതടകേമൊണ്ടുതടന  ഇകമൊരേഭ്യതത്തില്  സര്കമൊര്  ഇടെടപടെല്  നടെതത്തിയത്തിടത്തിടലനന്

ആര്ടകങ്കത്തിലുസം  ആരരേമൊപത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുരമേമൊ;  രദശശയ  പമൊത  വത്തികേസനതത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തി  ഭൂമേത്തിരയടറടുക്കുന  അവസരേതത്തില്  എടന്റെ  പ്രരദശത്തുള്ടപ്പെടടെയുള്ള

ആളകേള്  വളടരേ  വലെത്തിയ  രേശതത്തിയത്തിലുള്ള  ആരക്ഷപസം  ഉനയത്തിചത്തിരുന്നു.

പമൊവടപ്പെടവടന്റെ  ഭൂമേത്തി  ഏടറടുതന്  അവടന  വഴെത്തിയമൊധമൊരേമേമൊക്കുകേയമൊടണന

തരേതത്തിലുള്ള  ആരക്ഷപമേമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  ഉനയത്തിചതന്.  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ഭമൊവത്തി

വത്തികേസനതത്തിടന്റെ  പശ്ചമൊതലെ  സസൗകേരേഭ്യതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ
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മേമൊറമുണമൊക്കുനതത്തിനമൊണന് ഇസൗ സര്കമൊര്  രദശശയ പമൊത വത്തികേസതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ

സമേശപനസം  സശശകേരേത്തിചതന്.  പടക്ഷ  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സര്കമൊരുകേളടടെ

കേമൊലെതന്  രകേന്ദ്രസര്കമൊര്  നത്തിരഷധമൊത്മകേമേമൊയ സമേശപനമേമൊണന് ഇകമൊരേഭ്യതത്തില്

സശശകേരേത്തിചതന്. ഇവത്തിടടെ രദശശയ പമൊത വത്തികേസനതത്തിനന് സലെസം ലെഭത്തികമൊന വലെത്തിയ

വത്തിലെയമൊടണന്നുസം  അതടകേമൊണന്  അനുകൂലെത്തികമൊന  കേഴെത്തിയത്തിടലനതമേമൊയത്തിരുന്നു

നത്തിലെപമൊടെന്. NH66-ടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി ഭൂമേത്തി ഏടറടുക്കുനതത്തില്  25%  തകേ അതമൊയതന്

5500  രകേമൊടെത്തിരൂപയത്തില്  അധത്തികേസം  കേത്തിഫ്ബത്തില്നത്തിനന്  നലത്തിയമൊണന്

വത്തികേസനപ്രവര്തനസം  നടെതത്തിയടതനന്  ഓര്മത്തിപ്പെത്തികമൊന  ഇസൗ  സനര്ഭസം

ഉപരയമൊഗത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അങ്ങടന  നടെകത്തിടലനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട  നത്തിരേവധത്തി

പദ്ധതത്തികേള് നടെന്നു.  

GAIL  ടടപപ്പെന്  ടടലെന  പദ്ധതത്തിടയക്കുറത്തിചന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊന

ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  പ്രസ്തസ്തുത  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെമൊകത്തിയമൊല്  മുഖഭ്യമേനത്തികന്

സശര്ണ്ണരമേമൊതത്തിരേസം  നല്കുടമേനന്  രകേന്ദ്ര  ഭരേണകേക്ഷത്തിയുടടെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തി

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണമൊയത്തിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതത്തിടകതത്തിരേമൊയത്തി   വര്ഗ്ഗശയ  ശക്തത്തികേളമേമൊയത്തി

കൂട്ടുരചര്നന്  അടത്തിമേറത്തി  സമേരേസം  നടെതത്തിയ  സലെങ്ങളണന്.  നത്തിങ്ങള്കതത്തില്

യമൊടതമൊന്നുസം രതമൊരനണ ആവശഭ്യമേത്തില. മേലെപ്പുറതമൊണന്, രകേമൊഴെത്തിരകമൊടെമൊണന് സമേരേസം
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നടെനതന്  എടനമൊന്നുസം  ഞമൊന  സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിടത്തില.  ഇരപ്പെമൊള്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതത്തി

ആലെപ്പുഴെയത്തിരലെയസം നശടണടമേന ആവശഭ്യസം ഉനയത്തിക്കുകേയമൊണന്. സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം

അതന്  നടെതമൊന  അനുവദത്തികത്തില,  നടെകത്തില  എന്നുപറഞ്ഞ  ഒരു  പദ്ധതത്തി

പൂര്ണ്ണമേമൊകമൊന  രകേരേളതത്തിനന്  കേഴെത്തിടഞ്ഞനതന്  അഭത്തിമേമൊനമൊര്ഹമേമൊയ  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.

ഞമൊന ഇതത്തിടന്റെ കൂടുതല് വത്തിശദമൊസംശങ്ങളത്തിരലെയ്ടകമൊന്നുസം കേടെക്കുനത്തില.  ശശ.  പത്തി.

ടകേ. ബഷശര് ആ സമേരേതത്തിലുടണന്നുസം ഞമൊന പറഞ്ഞത്തില. (...ബഹളസം...) 

രകേരേളതത്തിടലെ  രറമൊഡുകേളടടെ  കേമൊരേഭ്യടതക്കുറത്തിചന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുയമൊടണങ്കത്തില്,

ബത്തി.എസം.&ബത്തി.സത്തി.  ഗുണനത്തിലെവമൊരേതത്തിലുള്ള  രറമൊഡുകേളമൊണന്   നത്തിര്മത്തിക്കുനതന്.

വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം  തറമുഖ  നത്തിര്മമൊണടത  സസംബനത്തിചന്  ആരലെമൊചന  വനരപ്പെമൊള്

ടടചനശസന്  കേമ്പനത്തിയുടണനന്  പറഞ്ഞന്  നത്തിങ്ങളടടെ  രകേന്ദ്രസര്കമൊര്  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം

പദ്ധതത്തികന് തരേങ്കസം വചതമൊണന്. അതത്തിനുരശഷസം നത്തിങ്ങളടടെ കേമൊലെതന് പദ്ധതത്തിവന്നു.

അദമൊനത്തിയുമേമൊയത്തി  കേരേമൊറുണമൊകത്തി.  അദമൊനത്തിയുടടെ  കേരേമൊര്  വഭ്യവസകേടളക്കുറത്തിചന്

ആരക്ഷപമുടണങ്കത്തിലുസം  ഞങ്ങള്   പദ്ധതത്തിടയ  എതത്തിര്തത്തിടത്തില.  രകേരേളതത്തിടന്റെ

വത്തികേസനതത്തില്  പ്രധമൊനടപ്പെട ഒരു നമൊഴെത്തികേകലമൊകുടമേനന് കേണകമൊകത്തി രേമൊഷശയ

വത്തിരരേമൊധതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി ബഹുമേമൊനടപ്പെട ഉമന ചമൊണത്തി സര്കമൊരേമൊണന് അതത്തിനന്

തടെകസം കുറത്തിചടതനതത്തിടന്റെ രപരേത്തില് ഞങ്ങള് യമൊടതമൊരു തരേതത്തിലുള്ള സമേരേവുസം
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രകേരേളതത്തില്  നടെതത്തിയത്തില.  എനമൊല്  കേരേമൊര്  വഭ്യവസകേളത്തില്  ഞങ്ങള്കന്

ആരക്ഷപമുണന്.  പണത്തി തടെങ്ങത്തിയ ഒരു പദ്ധതത്തി മുടെങ്ങത്തിരപ്പെമൊകേമൊടത രകേരേളതത്തിടന്റെ

വത്തികേസനതത്തിനന്  അതമൊവശഭ്യമേമൊടണനന്  മേനസത്തിലെമൊകത്തി  ആ  പദ്ധതത്തി

പൂര്തശകേരേത്തികമൊന തയമൊറമൊകുരമ്പമൊഴെമൊണന് സമേരേമുണമൊകുനതന്.  പ്രസ്തുത പദ്ധതത്തിടയ

സശമൊഗതസം ടചയ  പ്രരതഭ്യകേ വത്തിഭമൊഗങ്ങളടടെ ഇരപ്പെമൊഴെടത അനുചരേനമൊര്  സമേരേസം

സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  ആ സമേരേതത്തിരനമൊടെന്  നത്തിങ്ങളടടെ സമേശപനടമേനമൊണന്;

ഒരു  അവസരേസം  വശണുകേത്തിടത്തി.  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  കേമൊലെതന്  പ്രസ്തുത

പദ്ധതത്തി നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ചുകൂടെമൊടയന രേശതത്തിയത്തില് രകേരേളതത്തിടലെമൊരു വത്തിരമേമൊചന സമേരേസം

ആരേസംഭത്തികമൊനുസം  ഒരു  ടവടെത്തിവയ്പ്പുണമൊകമൊനുസം  രകേരേളതത്തില്  ശമേങ്ങള്  നടെന്നു.

അതടകേമൊണ്ടുതടന നത്തിഷ്കളങ്കരേമൊണന് യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ രനതമൊകടളനന് കേരുതമൊന

കേഴെത്തിയുരമേമൊ;  ഇതരേതത്തില്  നമൊടെത്തിടന്റെ  വളര്ചടയ  തടെയുന  പരേത്തിശമേങ്ങളമൊണന്

നത്തിങ്ങള് നടെത്തുനടതനന് വഭ്യക്തമേമൊകമൊനമൊണന് ഞമൊനത്തിതന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്,  ഇതത്തിടന്റെ

കൂടുതല്  വത്തിശദമൊസംശങ്ങളത്തിരലെയന്  കേടെക്കുനത്തില.  പടയസം  നല്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്

പൂര്ണ്ണത  ടടകേവരേത്തികമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  പരക്ഷ,   ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

വനതത്തിനുരശഷസം  ഒരു  വര്ഷകമൊലെതത്തിനുള്ളത്തില്  13500  പടയങ്ങള്

നല്കേത്തിയത്തിട്ടുണന്.  2016  മുതല്  2021  വടരേയുള്ള  കേമൊലെഘടതത്തില്  190825
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പടയങ്ങള്  നല്കേത്തി.  അങ്ങടന  ഇതവടരേയമൊടകേ  രേണന്  ലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം

പടയങ്ങള്  നല്കേത്തിയത്തിട്ടുണന്.  പടയങ്ങള്  കൂടുതല്  നല്കേമൊന  രവണത്തിയുള്ള

അതത്തിരവഗതയത്തിലുള്ള  പദ്ധതത്തികേള്  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനത്തിയുടടെ  രനതൃതശതത്തില്

നടെക്കുകേയമൊണന്.  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്  വര്ഗ്ഗശയ  രകേമൊര്പ്പെരററന്  നയങ്ങളടടെ

അജണയുമേമൊയത്തി മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.  ഈ നയങ്ങള്ക്കുള്ള ബദലുകേളമൊണന്

നമള്  രകേരേളതത്തില്  ആവത്തിഷ്കരേത്തിക്കുനതന്.  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  സര്കമൊര്

മുരനമൊട്ടുവയന  മേതനത്തിരേരപക്ഷ  നത്തിലെപമൊടുകേള്  നമ്മുടടെ  രേമൊജഭ്യതത്തിനന്

മേമൊതൃകേയരല;  രേമൊജഭ്യതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുന

നത്തിലെപമൊടുകേളടടെ  വത്തിശദമൊസംശങ്ങടളമൊന്നുസം  ഇസൗ  സഭയത്തില്  വത്തിശദശകേരേത്തിരകണ

കേമൊരേഭ്യമേത്തില.  ഇനന്  ഫമൊസത്തിസന്  പ്രവണതരയമൊടടെ   നമ്മുടടെ  രേമൊഷപത്തിതമൊവത്തിടന്റെ

ഘമൊതകേടരേരപമൊലുസം  ആദരേത്തിക്കുന  രേമൊജഭ്യമേമൊയത്തി  ഇനഭ്യന

ഭരേണകേര്തമൊകള്തടന മേമൊറുന   സമൊഹചരേഭ്യമേമൊണുള്ളതന്.   രേമൊജഭ്യതന്

ജനങ്ങടള  വര്ഗ്ഗശയമേമൊയത്തി  ഭത്തിനത്തിപ്പെത്തികമൊന  വലെത്തിയ  പരേത്തിശമേങ്ങള്  നടെക്കുന

കേമൊലെഘടമേമൊണത്തിതന്.  ഗുജറമൊതന്  കേലെമൊപതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.

നടെതത്തിയ   രഡെമൊകേദ്യുടമേന്റെറത്തിയത്തില്  അതത്തിടന്റെ  ഉതരേവമൊദത്തികേടളക്കുറത്തിചന്

നടെതത്തിയ  പ്രസത്തിദ്ധശകേരേണതത്തില്  ഇനഭ്യന  പ്രധമൊനമേനത്തിടയക്കുറത്തിചന്
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പരേമൊമേര്ശസം വനതത്തിനമൊല് പ്രസത്തിദ്ധശകേരേണങ്ങടളലമൊസം തടെഞ്ഞു. അതന് ജനങ്ങള്

രകേള്കമൊരനമൊ  അഭത്തിപ്രമൊയസം  പറയമൊരനമൊ  പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തികമൊരനമൊ   പമൊടെത്തിടലന

ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  വത്തിരുദ്ധ  നശകസം  നടെതത്തി.  അതമേമൊത്രമേല,  അതരേടമേമൊരു

നത്തിലെപമൊടെന്  സശശകേരേത്തിചമൊല്  അതന്  രദശവത്തിരുദ്ധവുസം   രദശശയ  അഖണ്ഡതയന്

എതത്തിരുമേമൊടണനന്  ആര്.എസന്.എസന്.-കേമൊര്   ആരക്ഷപത്തിച്ചു.  ഇനഭ്യന

പ്രധമൊനമേനത്തിടയ വത്തിമേര്ശത്തിച്ചുകൂടെമൊടയന്നുള്ള നത്തിലെപമൊടെന്   സശശകേരേത്തിച്ചു.  ഇനഭ്യന

പ്രധമൊനമേനത്തിടയ  വത്തിമേര്ശത്തിചമൊല്  രദശവത്തിരുദ്ധരുസം  രേമൊജഭ്യരദമൊഹത്തികേളമേമൊകുസം.

അങ്ങടന  രേമൊജഭ്യരദമൊഹത്തികേളമൊയവടരേ  ഞങ്ങള്  അ തരപമൊടലെ  ടടകേകേമൊരേഭ്യസം

ടചയ്യുടമേന്നുള്ള  ഭശഷണത്തിയമൊണന്  ഇതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  വരുനതന്.

അവരരേമൊടടെമൊപ്പെസം  നത്തിങ്ങളത്തില്  ചത്തിലെര് എനത്തിനമൊണന്  രചരുനതന്? അതരേടമേമൊരു

നത്തിലെപമൊടെന് വനരപ്പെമൊള്,  രകേരേളതത്തിടലെ ആദരേണശയനമൊയ മുന മുഖഭ്യമേനത്തിയുടടെ

മേകേന   എ.ടഎ.സത്തി.സത്തി.-യത്തിലുസം  ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യത്തിലുടമേലമൊസം  പ്രധമൊനടപ്പെട

ചുമേതലെയുണമൊയത്തിരുന  ഉതരേവമൊദടപ്പെട  ഒരു  ടചറുപ്പെകമൊരേന,  അരദഹസം

ടചറുപ്പെകമൊരേനമൊടണനന്  പറഞ്ഞന്  തള്ളത്തികളയമൊനമൊകുരമേമൊ;  എനത്തിനമൊണന്

അങ്ങടനടയമൊരു  അഭത്തിപ്രമൊയസം  പറയുനതന്?  രേമൊജഭ്യരേക്ഷയസം  രദശശയ

ടഎകേഭ്യതത്തിനുസം  അഖണ്ഡതയസം  തകേരേമൊറുണമൊക്കുനതമൊയതടകേമൊണന്  ഇതന്
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നത്തിരരേമൊധത്തിചതന്  ശരേത്തിയമൊടണനന്  പറയുരമ്പമൊള്,  ആര്.എസന്.എസന്.-ടന്റെ

മുദമൊവമൊകേഭ്യതത്തിരനമൊടെന്  നത്തിങ്ങള്കന്  രയമൊജത്തിപ്പുടണനന്  ആടരേങ്കത്തിലുസം

സസംശയത്തിചമൊല്  ആരക്ഷപസം  പറയമൊന  സമൊധത്തികത്തില.  ഇടതലമൊസം

സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം  രേമൊജഭ്യതന്  വരുന  സസംശയങ്ങളമൊണന്.  അതത്തിഭശതത്തിതമേമൊയ

ഒരേനരേശക്ഷസം  ഇസൗ  രേമൊജഭ്യത്തുണമൊകുരമ്പമൊള്,  ആ  വര്ഗ്ഗശയ  നത്തിലെപമൊടെത്തിടന

ടചറുകമൊന  രകേരേളസം ഒരുമേത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്നു. അതത്തില് ഞങ്ങള് ഭരേണ-പ്രതത്തിപക്ഷ

വഭ്യതഭ്യമൊസടമേമൊന്നുസം  കേമൊണുനത്തില.  ഇസൗ  വര്ഗ്ഗശയ  നത്തിലെപമൊടെത്തിടന  രകേരേളതത്തില്

ടചറുതന്  പരേമൊജയടപ്പെടുതണസം.  രകേരേളതത്തില്  വര്ഗ്ഗശയ  ശക്തത്തികേള്

പമൊലെകമൊടുസം  ആലെപ്പുഴെയത്തിലുസം  കൂടടകമൊലെപമൊതകേങ്ങള്  നടെതത്തി.  അതത്തിടന

പ്രരയമൊജനടപ്പെടുതത്തിയതന്  രകേരേളതത്തിടലെ  ക്രമേസമേമൊധനസം  തകേര്ന്നുടവനന്

വരുതമൊനമൊണന്.  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി,  പഴെയ  356-ാം  വകുപ്പെത്തിടന്റെയുസം

വത്തിരമേമൊചന സമേരേതത്തിടന്റെയുസം രമേമൊഹങ്ങള് മേനസത്തിലുള്ളവര്  കൂടടെ  രചരേരുതന്.

നമ്മുടടെ രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ ക്രമേസമേമൊധമൊനസം തകേര്ത ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ അജണ

നടെപ്പെമൊകമൊന  രകേരേളടത  പ്രരയമൊജനടപ്പെടുതമൊന  അവസരേമുണമൊകമൊന

പമൊടെത്തിടലനന്  പറയമൊനമൊണന്  ഞമൊനത്തിതന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്.  രകേരേളതത്തിടന്റെ

വത്തികേസനതത്തില്  കേടെസം  വലെത്തിയ  പ്രശ്നമേമൊടണന  ആരക്ഷപമുനയത്തിക്കുന്നുണന്.
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അതത്തിലമൊത  ഏതന്  കേമൊലെഘടമേമൊണുണമൊയത്തിട്ടുള്ളതന്;  രകേരേളതത്തില്

യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  ഭരേണകേമൊലെതന്   അതവടരേയുണമൊയത്തിരുന  കേടെതത്തിടന്റെ

രനടരേ  ഇരേടത്തി  കേടെമുണമൊയത്തിരുന്നു.   ഇരപ്പെമൊഴുസം  കേടെടമേടുരകണത്തി  വരുന്നുണന്.

അതത്തിടന്റെ പശ്ചമൊതലെടമേനമൊണന്;  നമ്മുടടെ സസംസമൊനടത ബുദ്ധത്തിമുടത്തികമൊനുസം

പദ്ധതത്തികേടള  ഇലമൊതമൊകമൊനുസം  വലെത്തിയ  പരേത്തിശമേസം  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്

നടെത്തുന്നു.  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  ഗമൊന്റെന്  ഉള്ടപ്പെടടെ  തടെഞ്ഞു,   ഇവത്തിടടെ

ആരക്ഷപമുനയത്തിച  കേത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തിക്കുള്ള  വമൊയ്പകേടള  തടെഞ്ഞു.

കേത്തിഫ്ബത്തിടയടുത വമൊയ്പകേടള സസംസമൊനകേടെതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി ഉള്ടപ്പെടുതത്തി

നമ്മുടടെ  സസംസമൊനടത  സമൊമ്പതത്തികേമേമൊയത്തി  ടഞരുകമൊന  ശമേത്തിക്കുന്നു.

സസംസമൊനതത്തിരനമൊടുള്ള  വത്തിരവചനപരേമേമൊയ  സമേശപനസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്,  പമൊര്ലെടമേന്റെത്തിടലെങ്കത്തിലുസം  നമുകന്  ഒരുമേത്തിചന്

നത്തില്കമൊന സമൊധത്തികരണ;  രകേരേളതത്തില് നത്തിന്നുസം ജയത്തിച്ചുരപമൊയ  18  എസം.പത്തി.-

മേമൊര്   രകേരേളതത്തിടലെ ഒരു പദ്ധതത്തിക്കുരവണത്തിടയങ്കത്തിലുസം സസംസമൊരേത്തിചത്തിട്ടുടണനന്

പറയമൊന  അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുനവര്കന്  കേഴെത്തിയുരമേമൊ;   ഇങ്ങടന

നത്തിരഷധമൊത്മകേമേമൊയ  നത്തിലെപമൊടെന്  സശശകേരേത്തികരുതന്.  രേമൊഷശയ  അഭത്തിപ്രമൊയ

വഭ്യതഭ്യമൊസസം  മേറനന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  വത്തികേസന  ആവശഭ്യതത്തിനുരവണത്തി
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ഇകമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില് ഒരുമേത്തിചന്  നത്തില്കമൊനുള്ള ബമൊദ്ധഭ്യതയമൊണന് നമുകന് രവണതന്.

സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രയമൊസങ്ങളടണങ്കത്തിലുസം  ഒരേമൊളടടെരപമൊലുസം  ടപനഷരനമൊ

ശമ്പളരമേമൊ നത്തിയമേനരമേമൊ  മുടെങ്ങത്തിയത്തിടത്തില.  മേമൊറങ്ങള്ക്കുരവണത്തി നത്തിലെനത്തില്ക്കുന

മേതനത്തിരേരപക്ഷ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന  പത്തിന്തുണയണടമേന്നുമേമൊത്രസം

അഭഭ്യര്തത്തിച്ചുടകേമൊണന് എടന്റെ വമൊക്കുകേള് അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    സത്തി  .    എചന്  .    കുഞ്ഞമ:  സര്,  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമൊണന്

ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഞമൊന

സര്വ്വമൊത്മനമൊ  പത്തിന്തുണയന്നു.  ശക്തമേമൊയ  ഒരു  രേമൊഷതത്തിനന്  ശക്തമേമൊയ  ഒരു

രകേന്ദ്രവുസം  ശമൊക്തശകേരേത്തികടപ്പെട  സസംസമൊനങ്ങളസം  ഊര്ജസശലെമേമൊയത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുന തരദശസശയസംഭരേണ സമൊപനങ്ങളസം ഉണമൊയത്തിരേത്തികണടമേന

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടലെ വരേത്തികേള് ഏറവുസം ശരദ്ധയമേമൊയ ഒരു നത്തിഗമേനമേമൊണന്.

ഇനഭ്യന ഭരേണഘടെന വത്തിഭമൊവനസം ടചയ്യുന  'നമൊനമൊതശതത്തില് ഏകേതശസം'  എന

തതശസസംഹത്തിത  രലെമൊകേമേമൊടകേ  ആദരേരവമൊടുകൂടെത്തി  രനമൊകത്തികേമൊണുകേയമൊണന്.

ഭരേണഘടെനയുടടെ  അടെത്തിസമൊനഘടെകേമേമൊയ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യസം,  മേതനത്തിരേരപക്ഷത,

ബഹുസശരേത,  ടഫഡെറലെത്തിസസം  എനത്തിവയത്തിലൂടടെയമൊണന്  രേമൊജഭ്യസം
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മുരനമൊട്ടുനശങ്ങുനതന്.  അതടകേമൊണമൊണന്  75  വര്ഷകമൊലെസം  നമ്മുടടെ  രേമൊജഭ്യസം

നത്തിലെനത്തിനതന്.  ദസൗര്ഭമൊഗഭ്യവശമൊല്  രമേല്പ്പെറഞ്ഞ  അടെത്തിസമൊനപരേമേമൊയ

കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടുകേള്  മേമൊത്രമേല,  ഭരേണഘടെനടയതടന  രചമൊദഭ്യസം  ടചയ്യുന,

അടത്തിമേറത്തിക്കുന അവസയത്തിലെമൊണന്  ഇനന്  നമ്മുടടെ രേമൊജഭ്യസം  കേടെന്നുരപമൊകുനതന്.

ഇനഭ്യന  ഭരേണഘടെന  പമൊര്ലെടമേന്റെത്തിനുസം  നത്തിയമേസഭയസം

നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണമൊധത്തികേമൊരേസം  നല്കുന്നു.  രകേരേള  നത്തിയമേസഭ  രേമൊജഭ്യതത്തിനന്

മേമൊതൃകേയമൊയ  ഒടനവധത്തി  നത്തിയമേങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിചത്തിട്ടുണന്.  എനമൊല്  ഇരപ്പെമൊള്

നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണ  രമേഖലെയത്തിരലെയന്  കേടെന്നുകേയറത്തി  അതത്തിടന്റെ  ടഫഡെറല്

സസംവത്തിധമൊനടത തകേര്ക്കുന നത്തിലെയത്തിരലെയമൊണന് കേമൊരേഭ്യങ്ങള് നശങ്ങുനടതനന്

നത്തിങ്ങള്ക്കുസം ഞങ്ങള്ക്കുമേറത്തിയമൊസം.  നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണതത്തിടന്റെ അനനഃസതയുസം

നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണ  സഭയുടടെ  ഉരദശഭ്യങ്ങളസം  സസംരേക്ഷത്തികടപ്പെടെണസം.

അകമൊരേഭ്യതത്തില്  ഭരേണ-പ്രതത്തിപക്ഷ  വഭ്യതഭ്യമൊസമുണമൊകേമൊന  പമൊടെത്തിടലനമൊണന്

എടന്റെ പക്ഷസം.  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ സമ്പതന് ജനങ്ങളടടെയുസം സമ്പതമൊണന്.  അതന്

രകേന്ദ്രതത്തിനുസം  സസംസമൊനങ്ങള്ക്കുസം  ഒരുരപമൊടലെ  അര്ഹതടപ്പെടതമൊണന്.

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  വനരതമൊടടെ  നത്തികുതത്തി  വരുമേമൊനസം  രകേന്ദ്രതത്തിരന്റെതമൊയത്തി  മേമൊറത്തി.

സസംസമൊനതത്തിനന്  ലെഭത്തിരകണ  വത്തിഹത്തിതസം  ടവടത്തിക്കുറയകേ,  വത്തിവത്തിധ
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രകേന്ദ്രമൊവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികേളടടെ  വത്തിഹത്തിതസം  നല്കേമൊതത്തിരേത്തിക്കുകേ,  ഗമൊനകേള്

നല്കേമൊതത്തിരേത്തിക്കുകേ  തടെങ്ങത്തിയ  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളലമൊസം  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്

ടചയ്യുരമ്പമൊള്  എനമൊണന്  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിടന്റെ  നത്തിലെപമൊടെന്;  നത്തിങ്ങള്  അതത്തിനന്

അനുകൂലെമേമൊരണമൊ  അരതമൊ  പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുന്നുരണമൊ;  പലെരപ്പെമൊഴുസം  കേത്തിട്ടുന

അവസരേങ്ങള്  രകേരേള  വത്തിരുദ്ധ  നത്തിലെപമൊടടെടുക്കുന  രകേന്ദ്രതത്തിടനതത്തിടരേ

ഉപരയമൊഗത്തിക്കുനത്തിടലനന്  മേമൊത്രമേല  കേഴെത്തിയുടമേങ്കത്തില്  അവരുടടെ  കൂടടെരചര്നന്

രകേരേളതത്തിടലെ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന  തകേര്കമൊനുള്ള  ശമേതത്തിലെമൊണന്  നത്തിങ്ങള്

ഏര്ടപ്പെടത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അതന്  ജനങ്ങള്  നനമൊയത്തി  മേനസത്തിലെമൊക്കുന്നുമുണന്.

അതടകേമൊണന്  പ്രതത്തിപക്ഷസം  കേരുതത്തിയത്തിരുരനമൊള,  ജനങ്ങള്

നത്തിങ്ങള്ടകതത്തിരേമൊണന്.  രകേന്ദ്രസം  നമുകന്  നല്രകേണ  പണസം

നല്കേമൊതതടകമൊണ്ടുള്ള  ബുദ്ധത്തിമുടന്  എനമൊണന്?  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  രക്ഷമേ

വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങടള  തടെസടപ്പെടുത്തുന്നു.  രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ  ഈ  രേമൊഷശയ

നശകടത  ഒറടകടമൊയത്തി  ടചറുതന്  പരേമൊജയടപ്പെടുതമൊന

എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-യു. ഡെത്തി.എഫന്.  വഭ്യതഭ്യമൊസമേത്തിലമൊടത  ഒരുമേത്തിച്ചുനത്തിനന്  രപമൊരേമൊടസം

നടെത്തുനതന്  സസംബനത്തിചന്  എനമൊണന്  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ അഭത്തിപ്രമൊയസം?  കേടെസം

വമൊങ്ങുനതന്  വലെത്തിയ  അപരേമൊതമേമൊയത്തി  നത്തിങ്ങള്  പറയുന്നു.  രകേന്ദ്രതത്തിനന്  ഒരു
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മേമൊനദണ്ഡവുമേത്തിലമൊടത  കേടെസം  വമൊങ്ങത്തിക്കൂടമൊസം.  ഓരരേമൊ  അഞ്ചുവര്ഷസം  കൂടുരമ്പമൊള്

അവരുടടെ  കേടെസം  ഇരേടത്തിയുസം  അതത്തിലെധത്തികേവുമേമൊയത്തി   ടപരുകുന്നു.  എനമൊല്

സസംസമൊനതത്തിനന് കേടെസം വമൊങ്ങുനതത്തിനന് പരേത്തിധത്തി നത്തിശ്ചയത്തിച്ചു.  രകേരേളസം വമൊങ്ങത്തിയ

ചത്തിലെ  കേടെങ്ങള്,  ഉദമൊഹരേണമേമൊയത്തി  കേത്തിഫ്ബത്തി,  ടപനഷന  കേമ്പനത്തിയുടടെ  കേടെസം

തടെങ്ങത്തിയവടയലമൊസം  ആ  പരേത്തിധത്തിയത്തില്   ഉള്ടപ്പെടുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

അതത്തിടന്റെ  ഫലെമേമൊയത്തി  നമുകന്  കേടെസം  വമൊങ്ങമൊന  കേഴെത്തിയമൊടത  വരേത്തികേയമൊണന്.

ടവറുടത  കേടെസം  വമൊങ്ങത്തിയതല,  കേടെസം  വമൊങ്ങത്തിയതവഴെത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ

അടെത്തിസമൊന വത്തികേസനരേസംഗതന് വനകുതത്തിപ്പുണമൊകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  അതത്തിടന്റെ രനടസം

രകേരേളസം അനുഭവത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇകമൊരേഭ്യതത്തില് എനമൊണന് യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ

നത്തിലെപമൊടെന്; നത്തിങ്ങള് ഇരപ്പെമൊള് ഇടെയത്തിടെയന് കേടെസം ടപരുകേത്തി, കേടെസം ടപരുകേത്തി എനന്

പറയുന്നു.  ഏതന്  കേമൊലെതമൊണന്  അങ്ങടനയുണമൊകേമൊതതന്;  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.

ഭരേത്തിക്കുരമ്പമൊഴുണമൊകുന  കേടെതത്തിടന്റെ  ഇരേടത്തി  യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ഭരേത്തിക്കുരമ്പമൊഴുസം

യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ഭരേത്തിക്കുരമ്പമൊഴുണമൊകുന  കേടെതത്തിടന്റെ  ഇരേടത്തി  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.

ഭരേത്തിക്കുരമ്പമൊഴുമുണമൊകുസം.  അതന്  സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊണന്.  ഓരരേമൊ  അഞന്  വര്ഷസം

കൂടുരമ്പമൊള് അവ  ഇരേടത്തികമൊറുണന്.   ഈ സശമൊഭമൊവത്തികേ പ്രക്രത്തിയടയ രകേരേളസം

ശശലെങ്കയമൊകേമൊന രപമൊകുന്നു,  രകേരേളമേമൊടകേ കേടെടകണത്തിയത്തിലെമൊണന് എടനമൊടക
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പറയുരമ്പമൊള്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ് ടമേന്റെന്  സശലെത്തിസംഗന്  ലെത്തിമേത്തിറന്  വചതത്തിടന്റെ  ഫലെമേമൊയത്തി

അഥവമൊ  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  പറയുന  കേടെസം  വമൊങ്ങമൊനുള്ള

നത്തിബനനകേള്ടകതത്തിരേമൊയത്തി  എടനങ്കത്തിലുസം  പറയമൊന  തയമൊറുരണമൊ;  അതല,

ഒരു  ബപസയുസം  കേടെസം  വമൊങ്ങണ,  ഒരു  നത്തികുതത്തിയുസം  ഇവത്തിടടെ  കേത്തിരടണതത്തില,

ഇങ്ങടന  രപമൊയമൊല്മേതത്തി  എന്നുപറഞ്ഞന്  അതത്തില്  ആശശസത്തിക്കുകേയമൊരണമൊ

നത്തിങ്ങള്  ടചയ്യുനടതനതമൊണന്  ഞങ്ങള്കന്  രചമൊദത്തികമൊനുള്ളതന്.  കേത്തിഫ്ബത്തി

വമൊങ്ങത്തിയ  കേടെസം  നമ്മുടടെ  നമൊടെത്തിനന്  ഗുണമുണമൊരയമൊ;  50,000  രകേമൊടെത്തി  രൂപ

ലെക്ഷഭ്യമേത്തിടതത്തില്  73908  രകേമൊടെത്തി രൂപയുടടെ  993  പദ്ധതത്തികേള്കന് അസംഗശകേമൊരേസം

നല്കേത്തി.  അതത്തില്  ഭരേണ-പ്രതത്തിപക്ഷ  വഭ്യതഭ്യമൊസമുരണമൊ;  നത്തിങ്ങളടടെ

നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുസം  നല്കേത്തിയരലമൊ;  ഇവത്തിടടെ  രനരേടത

സൂചത്തിപ്പെത്തിചതരപമൊടലെ  രദശശയപമൊതയരവണത്തി  ഭൂമേത്തിരയടറടുകമൊന

20,000 രകേമൊടെത്തി  രൂപ  നല്കേത്തി.  ഭൂമേത്തി  ഏടറടുകമൊന  20  ശതമേമൊനസം  തകേ

നല്കേത്തിയതടകേമൊണമൊണന്  നമൊഷണല്  ടടഹടവ  യമൊഥമൊര്തഭ്യമേമൊയതന്.

കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനന്  പണസം  നല്കേത്തിയത്തിലമൊയത്തിരുടനങ്കത്തില്  അതത്തിനന്

സമൊധത്തിക്കുമേമൊയത്തിരുരനമൊ? 27,620  രകേമൊടെത്തി രൂപയുടടെ  593  പദ്ധതത്തികേള് ടടെണര്

ടചയ്യുകേയുസം  6,201  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  പദ്ധതത്തികേള്  കേമശഷന  ടചയ്യുകേയുസം
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ടചയ്തു.  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനന്  പണസം  അനുവദത്തിചത്തിലമൊയത്തിരുടനങ്കത്തില്  ഇനന്

രകേരേളതത്തില്  നടെക്കുന  അടെത്തിസമൊന  വത്തികേസന   രക്ഷമേപ്രവര്തനങ്ങള്

നടെക്കുമേമൊയത്തിരുരനമൊ;   യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ആണന്  രകേരേളസം  ഭരേത്തിക്കുനടതങ്കത്തില്

നത്തിങ്ങള്കന്  ഇങ്ങടനടയമൊരു പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരേത്തികമൊന കേഴെത്തിയുമേമൊയത്തിരുരനമൊ?

എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ ഇചമൊശക്തത്തിയുസം           ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന

രകേരേളതത്തിടന്റെ  മുഖഭ്യമേനത്തിയമൊയതടകേമൊണ്ടുമേമൊണന്  ഇസൗ  പദ്ധതത്തികേടളലമൊസം

നടെപ്പെമൊകമൊന  സമൊധത്തിചതന്.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടനടകമൊണന്  ഇതന്  നടെപ്പെമൊകമൊന

സമൊധത്തികത്തിടലന്നുറപ്പെരല;  അതടകേമൊണന് ഗസൗരേവമേമൊയത്തി ആരലെമൊചത്തിചന് കേമൊരേഭ്യങ്ങള്

മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊയത്തിടലങ്കത്തില്  പ്രതത്തിപക്ഷടമേന  നത്തിലെയത്തില്  നത്തിങ്ങള്

ഉതരേവമൊദത്തിതമുളള  കേക്ഷത്തിയമൊയത്തിമേമൊറത്തിടലന  കേമൊരേഭ്യസം  ആരലെമൊചത്തികണസം.

ആധുനത്തികേ  വത്തികേസത്തിത  രകേരേളതത്തിടന്റെ  നത്തിര്മത്തിതത്തി  വത്തിഭമൊവനസം  ടചയ്യുന്നു,

ടതമൊഴെത്തില് രമേഖലെയത്തിരലെയന്  കേടെന്നുവരുന യുവജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി ഡെത്തിജത്തിറലുസം

സമൊരങ്കതത്തികേവുമേമൊയ  പുരരേമൊഗതത്തി,  ശമൊസരബമൊധസം,  ഉല്പ്പെമൊദനതത്തിടന്റെ

പുതത്തിയതലെങ്ങള്,  മേമൊനഭ്യമേമൊയ  ടതമൊഴെത്തില്  സൃഷത്തികല്  എനത്തിവയത്തില്  ശദ്ധ

രകേന്ദ്രശകേരേത്തിക്കുന്നു.  സമൂഹതത്തിടലെ  അര്ഹതടപ്പെട  എലമൊ  വത്തിഭമൊഗങ്ങള്ക്കുസം

സമൊമൂഹഭ്യസുരേക്ഷ  പ്രദമൊനസം  ടചയ്യുനതത്തിനന്  ഊനല്  നല്കുന്നു.  ഇതമൊണന്
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നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടന്റെ കേമൊതല്.  ഇതന്  ഭമൊവത്തി-വത്തികേസത്തിത-നവ രകേരേളതത്തിടന്റെ

കേര്മ പദ്ധതത്തിയമൊണന്.  ആ കേര്മ പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെയമൊണന് മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്.

അതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി  എലമൊവര്ക്കുസം വശടെന്  എന പദ്ധതത്തിയത്തില് ഇതത്തിരനമൊടെകേസം

322922  വശടുകേളസം നമൊലെന്  വലെത്തിയ ഫമൊറ്റുകേളസം  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്

പൂര്തശകേരേത്തിചന് നല്കേത്തിയത്തിട്ടുണന്. ഇനത്തിയുസം അര്ഹതടപ്പെട മുഴുവന ആളകേള്ക്കുസം

വശടെന്  നല്കേണടമേന്നുതടനയമൊണന്  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  തശരുമേമൊനസം.  അതസം

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  വഭ്യക്തമേമൊകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  25  ടസന്റെന്  ഭൂമേത്തിയത്തില്

അധത്തികേമുടണനതമൊണന്  ഗമൊമേങ്ങളത്തിടലെ പമൊവടപ്പെടവര്കന് വശടെന് നല്കുനതത്തിനന്

തടെസമുണമൊകേമൊന  കേമൊരേണമേമൊകുനതന്.  ഗമൊമേങ്ങളത്തിടലെ  കുനത്തിനപുറങ്ങളത്തില്  25

ടസന്റെന് എനതന്  26  ടസന്റെന് ആയത്തിരപ്പെമൊയത്തി എനതടകേമൊണന് വശടെന് ലെഭത്തികമൊത

പ്രശ്നതത്തിനന് പരേത്തിഹമൊരേസം കേമൊണമൊന കേഴെത്തിഞ്ഞമൊല് വശടെത്തിലമൊത മുഴുവന പമൊവടപ്പെട

ആളകേള്ക്കുസം വശടെന്  നല്കേമൊന സമൊധത്തിക്കുന സസംവത്തിധമൊനതത്തിരലെയന്  നശങ്ങമൊന

കേഴെത്തിയുസം.  അതടകേമൊണന്  ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തി  മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊകുടമേന

കേമൊരേഭ്യതത്തില്  ഒരു  തര്കവുമേത്തില.  എലമൊവര്ക്കുസം  വശടെന്  നല്കുകേടയനതന്

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിത  ലെക്ഷഭ്യമേമൊണന്.  കുടുസംബശശ  വഴെത്തിയുസം  മേറന്

ഏജനസത്തി വഴെത്തിയുസം നടെതത്തിയ സര്രവ്വ പ്രകേമൊരേസം  64006  കുടുസംബങ്ങടളയമൊണന്
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അതത്തിദുര്ബലെ  ജനവത്തിഭമൊഗതത്തില്  കേടണതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഈ

കുടുസംബങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  സമേഗമേമൊയ  വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്

നടെരതണതണന്.  അതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ  പദ്ധതത്തികേള്  സര്കമൊര്

ആവത്തിഷ്കരേത്തിക്കുന്നുമുണന്.  ഇനന്  ഇനഭ്യയത്തില്  ഏറവുസം  കുറവന്  ദമൊരേത്തിദഭ്യമുളള

സസംസമൊനസം  (0.7  ശതമേമൊനസം)  രകേരേളമേമൊണന്.  മേറന്  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്  30-ഉസം

40-ഉസം  ശതമേമൊനമുണന്.  ഗുജറമൊതത്തില്  34  ശതമേമൊനവുസം  ബശഹമൊറത്തില്  50

ശതമേമൊനതത്തില്  കൂടുതലുമുളളരപ്പെമൊള്  ഇസൗ  ടകേമൊച്ചുരകേരേളതത്തിലെമൊണന്  ദമൊരേത്തിദഭ്യസം

പൂര്ണ്ണമേമൊയത്തി  നത്തിര്മമൊര്ജനസം  ടചയതന്.  ഇനന്  അതത്തിദരേത്തിദരേമൊയ  ആ

കുടുസംബങ്ങടളക്കൂടെത്തി  മുഖഭ്യധമൊരേയത്തിരലെയന്  ടകേമൊണ്ടുവനമൊല്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ദമൊരേത്തിദഭ്യ

നത്തിര്മമൊര്ജന  സസംസമൊനമേമൊയത്തി  രകേരേളടത  മേമൊറമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.  നമ്മുടടെ

സസംസമൊനടത  ടതമൊഴെത്തിലെത്തിലമൊയ്മയന്  പരേത്തിഹമൊരേസം  കേമൊരണണതണന്.

അഭഭ്യസ്തവത്തിദഭ്യരേമൊയ  ടചറുപ്പെകമൊര്കന്  പരേമേമൊവധത്തി  ടതമൊഴെത്തില്  പത്തി.എസന്.സത്തി.

വഴെത്തിയുസം  അലമൊടതയുസം  നല്കേത്തിയത്തിട്ടുടണങ്കത്തിലുസം  കുറച്ചുരപര്  ബമൊകത്തിയുണന്.

അടുത  അഞ്ചുവര്ഷസംടകേമൊണന്  20  ലെക്ഷസം  ആളകേള്കന്  ടതമൊഴെത്തില്

നല്കേമൊനമൊവശഭ്യമേമൊയ  പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരേത്തിചത്തിട്ടുണന്.  വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേ  രേസംഗതന്

വനകുതത്തിപ്പെമൊണന്  നമ്മുടടെ  സസംസമൊനസം  രനടെത്തിയതന്.  ടബസന്  പ്രമൊകശസസന്
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അവമൊര്ഡെന് നമ്മുടടെ  സസംസമൊനടത  രതടെത്തിടയതത്തി.  122637

എസം.എസന്.എസം.ഇ.-കേള്  ഇതത്തിരനമൊടെകേസം  പൂര്തശകേരേത്തികടപ്പെട്ടു.  ഒരു  ലെക്ഷസം

എസം.എസന്.എസം.ഇ.-കേള്  പൂര്തശകേരേത്തിക്കുടമേനന്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച  സമൊനതന്

നത്തിശ്ചയത്തിച  സമേയതത്തിനുമുമതടന  അതത്തില്  കൂടുതല്  പൂര്തശകേരേത്തികമൊന

സമൊധത്തിച്ചു.  ഇതത്തില്  77,498.22  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  നത്തിരക്ഷപവുസം  264463

രപര്കന് ടതമൊഴെത്തില് നല്കേമൊനുസം സമൊധത്തിച്ചു.  ഇനഭ്യ ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടപമൊതരമേഖലെ

സമൊപനങ്ങള്  സശകേമൊരേഭ്യവല്കരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്  രകേരേളതത്തില്

അടെഞ്ഞുകേത്തിടെനത്തിരുന  ടപമൊതരമേഖലെ  വഭ്യവസമൊയ  സമൊപനങ്ങടള

തറന്നുപ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്  ടചയതന്.  കൂടെമൊടത  21  സമൊപനങ്ങടള

ലെമൊഭതത്തിലെമൊകമൊനുസം  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഏറവുസം  മേത്തികേച  നത്തിലെയത്തിലെമൊണന്  നമ്മുടടെ

ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രേസംഗമുളളതന്.  ഹയര്  ടസകണറത്തിവടരേയുളള

ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രേസംഗടത  മേത്തികേച  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസതത്തിനുളള  അവമൊര്ഡെന്

രകേരേളതത്തിനമൊണന്  ലെഭത്തിചതന്.   ടപണ്കുടത്തികേളടടെ  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസസം,

വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള്  പഠനസം  മേതത്തിയമൊകത്തിരപമൊകുനതത്തിടലെ  കുറവന്,  സ്കൂളകേളടടെ

നടെതത്തിപ്പെന്  തടെങ്ങത്തി  എലമൊ  രേസംഗങ്ങളത്തിലുസം  രകേരേളസം  മേത്തികേചതമൊണന്.

ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  യജ്ഞതത്തിലൂടടെ  കേഴെത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷസംടകേമൊണന്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

43

നടെപ്പെമൊകത്തിയ  പദ്ധതത്തികേള്  വഴെത്തി  11,09,970  കുടത്തികേള്  അണ്-എയത്തിഡെഡെന്

സ്കൂളകേളത്തില്നത്തിന്നുസം മേറന്  സത്തിലെബസ്സുകേളത്തില്നത്തിന്നുസം മേറന്  സമൊപനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം

സര്കമൊര്,  സര്കമൊര്  എയത്തിഡെഡെന്  സ്കൂളകേളത്തിരലെയന്  ഇസൗ  കേമൊലെയളവത്തില്

വന്നുരചര്ന്നുടവനതന്  രകേരേളതത്തിനന്  അഭത്തിമേമൊനത്തികമൊവുന  ഒരു  രനടമേമൊണന്.

യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  ഭരേണകമൊലെതന്  സ്കൂളകേള്  അടെച്ചുപൂടമൊനമൊയത്തിരുന്നു

തശരുമേമൊനത്തിചത്തിരുനതന്.   വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസടത  കേചവടെസം  നടെതത്തി  നമൊടെന്  മുഴുവനുസം

അണ്-എയത്തിഡെഡെന്  സ്കൂളകേളണമൊകമൊന  അസംഗശകേമൊരേസം  നല്കുകേയുസം

ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രേസംഗടത  ദുര്ബലെടപ്പെടുത്തുകേയുസം  ടചയതന്  യു.ഡെത്തി.എഫന്.

സര്കമൊരേമൊണന്.  ആ  സമൊനതമൊണന്  ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസടത

ശക്തത്തിടപ്പെടുതണസം,  പമൊവടപ്പെടവടന്റെ കുടത്തികേള്കന്  പഠത്തികമൊന സമൊധത്തികണസം,

സര്കമൊര് സ്കൂളകേള്ക്കുസം എയത്തിഡെഡെന് സ്കൂളകേള്ക്കുസം ആവശഭ്യമേമൊയ സസൗകേരേഭ്യങ്ങള്

ടചയ്തുടകേമൊടുകണസം  എന  തശരുമേമൊനടമേടുതതന്.  അതത്തിനുരവണത്തി

കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനന്  ഫണന്  നല്കേത്തി  പുതത്തിയ  ടകേടത്തിടെങ്ങളസം  ലെമൊബുകേളസം  മേറന്

സസൗകേരേഭ്യങ്ങളടമേമൊരുകത്തി.   അങ്ങടന  സ്കൂളകേള്  ടമേചടപ്പെടരപ്പെമൊള്  വന

കുടത്തികേളടടെ  എണ്ണമേമൊണന്  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്.  നമ്മുടടെ

ടപമൊതജനമൊരരേമൊഗഭ്യരേസംഗസം  ഏറവുസം  മേത്തികേച  നത്തിലെയത്തിലെമൊണന്  പ്രവര്തത്തിക്കുനതന്.



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

44

മേമൊതൃ-ശത്തിശു  മേരേണനത്തിരേകന്  ഏറവുസം  കുറഞ്ഞതസം  ആയുര്ടടദര്ഘഭ്യസം  ഏറവുസം

കൂടുതലുമുള്ള  സസംസമൊനസം  രകേരേളമേമൊണന്.  ആരരേമൊഗഭ്യ  പരേത്തിപമൊലെന  രേസംഗതന്

രകേരേളസം ടടകേവരേത്തിച രനടതത്തിടന്റെ രനരേവകേമൊശത്തികേള് രകേരേളതത്തിടലെ ഇടെതപക്ഷ

ഗവണ്ടമേനകേളമൊണന്.  ഇടെതപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  മുനണത്തി  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ

രനതൃതശതത്തിലെമൊണന്  ടപമൊതജനമൊരരേമൊഗഭ്യരേസംഗതന്  ഇസൗ  മേമൊറങ്ങളണമൊയതന്.

നമ്മുടടെ ടമേഡെത്തികല് രകേമൊരളജുകേളസം പത്തി.എചന്.സത്തി.-കേളസം എഫന്.എചന്.സത്തി.-കേളസം

ഉള്ടപ്പെടടെയുളള  എലമൊ  ആരരേമൊഗഭ്യ  രമേഖലെയത്തിലുളള  സസംവത്തിധമൊനങ്ങളസം

ശക്തത്തിടപ്പെടുതമൊന  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  പമൊവടപ്പെടവര്കന്  പണമേത്തിടലങ്കത്തിലുസം

ചത്തികേത്തിത  ലെഭത്തിക്കുന  സസൗകേരേഭ്യസം  രകേരേളതത്തിലുണമൊയത്തിട്ടുണന്.  രകേരേളതത്തിടലെ

ടമേഡെത്തികല്  രകേമൊരളജുകേളത്തിലുസം  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ആശുപത്രത്തികേളത്തിലുസം  അവയവ

ശസക്രത്തിയ ഉള്ടപ്പെടടെയുളള മേത്തികേച രസവനങ്ങള് ലെഭഭ്യമേമൊകുന നത്തിലെയത്തിരലെയന്

നമ്മുടടെ സസംസമൊനസം വളര്നത്തിട്ടുണന്.  ആരരേമൊഗഭ്യ രമേഖലെയത്തിടലെ രകേരേളതത്തിടന്റെ

രനടസം  സര്വ്വരേമൊലുസം  പ്രകേശര്തത്തികടപ്പെടതമൊണന്.  ഇതത്തിടനലമൊസം  പുറടമേയമൊണന്

സത്തില്വര്  ടടലെന  പദ്ധതത്തി.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.   കുറത്തിപറത്തികല്  സമേരേസം

നടെതത്തിയതടകേമൊണമൊണന്  അതന്  നത്തിര്തത്തിവചടതന്നുള്ള  ധമൊരേണയമൊണന്

നത്തിങ്ങള്ക്കുള്ളതന്.  എനമൊല്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  എരപ്പെമൊഴെമൊരണമൊ  അതത്തിനന്
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അനുവമൊദസം നല്കുനതന് അനന് സത്തില്വര് ടടലെന പദ്ധതത്തി നടെപ്പെമൊകുസം.  അതന്

നടെപ്പെമൊകമൊന  സമതത്തികത്തിടലനന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  നടെപ്പെമൊകമൊന

സമൊധത്തിക്കുരമേമൊടയനന് നമുകന് രനമൊകമൊസം. ബഹുമേമൊനടപ്പെട പ്രതത്തിപക്ഷ രനതമൊരവ,

രകേരേളതത്തിടന്റെ  അതഭ്യമൊവശഭ്യമേമൊയ  പദ്ധതത്തിയമൊണന്  സത്തില്വര്  ടടലെന.

അതടകേമൊണമൊണന് സത്തില്വര് ടടലെന പദ്ധതത്തി നടെപ്പെമൊക്കുടമേനന് ബഹുമേമൊനടപ്പെട

ഗവര്ണര്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചതന്.  സമൂഹസം  മുരനമൊടമൊണന്  രപമൊകുനതന്,  അടെത്തിസമൊന

വത്തികേസനരേസംഗതന്  ഇനന്  രനടെത്തിയ  രനടസം  ടകേമൊണ്ടുമേമൊത്രസം  തൃപ്തത്തിടപ്പെടെമൊന

സമൊധത്തികത്തില.  രകേരേളതത്തില്  സത്തില്വര്  ടടലെന  നടെപ്പെമൊകുടമേനന്

പറഞ്ഞുടകേമൊണ്ടുസം  ഇസൗ  പ്രരമേയടത  ഒരുകല്കൂടെത്തി  അനുകൂലെത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുസം

എടന്റെ പ്രസസംഗസം അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമൊധമൊകൃഷ്ണന:  സര്,  'Kerala Governor delivered

his  speech'  എന ഒരു വമൊര്ത ഞമൊന വമൊയത്തിച്ചു.  പടക്ഷ ആ ടഡെലെത്തിവറത്തി

വളടരേ  ദുനഃഖകേരേമേമൊയത്തിരപ്പെമൊയത്തി.  അതത്തിനുരവണത്തി  എത്ര

കേഷപ്പെമൊടെമൊണുണമൊയടതനന്  ഇവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുന  എലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം.  ഒരു

ഗവര്ണടറരപ്പെമൊലുസം  ഒരുമേത്തിചന്  ടകേമൊണ്ടുരപമൊകേമൊന  സമൊധത്തികമൊത  ഒരു

ഗവണ്ടമേന്റെന്,  പത്തിടന  ഞങ്ങരളമൊടെന്  ഇസൗ  നശതത്തിരബമൊധസം  പറരയണ



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

46

കേമൊരേഭ്യമുരണമൊ?  ഞമൊന  പറഞ്ഞതന്  ശശ.  ഇ.  ചന്ദ്രരശഖരേനന്  മേനസത്തിലെമൊകുസം.

അരദഹസം  ഇതത്തിടന്റെ  രവടറമൊരു  രേക്തസമൊക്ഷത്തിയമൊണന്.  ആര്.എസന്.എസന്.-

നുരവണത്തി  ശശ.  ഇ.  ചന്ദ്രരശഖരേനന്  എതത്തിടരേ  ടമേമൊഴെത്തി  പറയമൊനരപമൊലുസം

മേടെത്തികേമൊണത്തികമൊത  ആളകേളമൊണന്.  ഇവത്തിടടെ  സസംസമൊരേത്തിച  രേണ്ടുരപരുസം

ആര്.എസന്.എസന്.  വത്തിരരേമൊധമേമൊണന്  പറഞ്ഞതന്.  പടക്ഷ  കേമൊഞ്ഞങ്ങമൊടെന്

രകേമൊടെതത്തിയത്തില്  അതല  കേണതന്.  നമ്മുടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ  രേസംഗസം  വളടരേ

ശുഷ്കത്തിച്ചുരപമൊയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  രകേരേള ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന് പത്തിരേത്തിടചടുകമൊനുളള നത്തികുതത്തി

13,493  രകേമൊടെത്തി  രൂപയമൊണന്.  അതത്തിടന്റെ  വത്തിശദമൊസംശസം  എടന്റെ  കേയത്തിലുണന്.

ബഡ്ജറത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ചര്ച  വരുരമ്പമൊള്  അവത്തിടടെ

പറയണടമേന്നുളളതടകേമൊണന്  ആ വത്തിശദമൊസംശസം  ഇവത്തിടടെ  പറയുനത്തില.  രദശശയ

ശരേമൊശരേത്തിയത്തില് നത്തികുതത്തി വരുമേമൊന വളര്ചയത്തില് രകേരേളതത്തിടന്റെ സമൊനസം 18-ാമൊ

മേതമൊണന്.   ടകേമൊടത്തിരഘമൊഷത്തിചന്  ടപരുമ്പറയടെത്തിചന്  എലമൊസം  രകേമേമേമൊടണനന്

പറഞ്ഞമൊല്  അതന്  രകേള്ക്കുനവടരേലമൊസം  മേണനമേമൊരേമൊടണനന്  പറയുനതത്തിടന്റെ

കേസൗണര്  ഇഫകന്  ഉണമൊകേമൊതത്തിരേത്തികമൊന  രവണത്തിയമൊണന്  ഇതന്  ഓര്മത്തിപ്പെത്തിചതന്.

നത്തികുതത്തി  വളര്ചമൊ  നത്തിരേകന്  രേണന്  ശതമേമൊനസം  മേമൊത്രമേമൊണന്.  ഒനമൊസം  സമൊനസം

അസമേത്തിനമൊണന്.  അവത്തിടടെ 11.5 ശതമേമൊനസം നത്തികുതത്തി വരേവത്തില് വര്ദ്ധനവുണമൊയത്തി.
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അതരപമൊടലെമൊരു  സസംസമൊനമേമൊണന്  നമ്മുരടെതസം.  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞ

കേമൊരേഭ്യങ്ങള്ടകലമൊസം  ഗുലെമൊതത്തി  ഇനസത്തിറപ്യൂടന്  ഓഫന്  ഫത്തിനമൊനസന്  ആനഡെന്

ടെമൊരകഷന  നടെതത്തിയ  പഠന  റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തില്  കൃതഭ്യമേമൊയ  മേറുപടെത്തിയുണന്.  ഒനമൊസം

പത്തിണറമൊയത്തി സര്കമൊരേത്തിടന്റെ കേമൊലെതന് ധനകേമൊരേഭ്യ രേസംഗസം കുതഴെത്തിഞ്ഞുടവനമൊണന്

അവരുടടെ റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തില് പറയുനതന്.  ആ റത്തിരപ്പെമൊര്ടന്  ഇവത്തിടടെയുണമൊകുസം അതന്

പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല് മേതത്തി.  അഞ്ചുവര്ഷടത നത്തികുതത്തി  വളര്ചയത്തില് ഇനഭ്യയത്തില്

ഏറവുസം  പത്തിനത്തിലുളള  സസംസമൊനസം  രകേരേളമേമൊണന്.  രകേരേളസം  നത്തികുതത്തി

പത്തിരേത്തിടചടുക്കുനതത്തില് ഏറവുസം പത്തിനത്തിലെമൊണന്. ഇടതമൊടക നമ്മുടടെ സസംസമൊനസം

വത്തിലെയത്തിരുരതണതസം ആരലെമൊചത്തിരകണതമേമൊയ കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.   രകേരേളതത്തിടലെ

റവനപ്യൂ ടചലെവത്തില് 90 ശതമേമൊനമേമൊണന് അധത്തികേമേമൊയത്തി നത്തില്ക്കുനതന്.  അടതമൊരു

മേത്തികേച  ഫത്തിനമൊനസമൊടണനന്  പറയമൊന  സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ?   ബഡ്ജറന്

ചര്ചയുള്ളതടകേമൊണന്  അതസസംബനത്തിചന്  അവത്തിടടെ  ചര്ച  ടചയമൊസം.    ഈ

നത്തിലെയത്തില്  രപമൊയമൊല്  നമ്മുടടെ  സസംസമൊനസം

എവത്തിടടെടയത്തുടമേനതത്തിടനക്കുറത്തിചന് ആരലെമൊചത്തികരണ?  ഈ വര്ഷസം രകേരേളസം

ടചലെവഴെത്തിച പദ്ധതത്തി വത്തിഹത്തിതസം 45.95 ശതമേമൊനസം മേമൊത്രമേമൊണന്.  അതത്തിനര്തസം

54.41 ശതമേമൊനസം തകേ ടചലെവഴെത്തിചത്തിടത്തില എനതമൊണന്. എലമൊസം ടമേചമേമൊണനരല
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പറയുനതന്;  എവത്തിടടെ രനമൊകത്തിയമൊണത്തിതന് പറയുനതന്? കേണ്ണത്തില്രചമൊരേരയമൊടുകൂടെത്തി

വര്തമേമൊനസം  പറയണടമേനമൊണന്  എനത്തികന്  വത്തിനയപൂര്വ്വസം

ഓര്മത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതന്.  തരദശസശയസംഭരേണ സമൊപനങ്ങള്കമൊയത്തി നശകത്തിവച

8048  രകേമൊടെത്തി രൂപയത്തില്  51.45  ശതമേമൊനസം മേമൊത്രമേമൊണന് ടചലെവഴെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.

ഈ  നത്തിലെയത്തില്  രകേരേളസം  വളടരേ  പരേത്തിതമൊപകേരേമേമൊയ  അവസയത്തിരലെയമൊണന്

രപമൊകുനതന്.  ഇതന്   ടമേചടപ്പെടുത്തുനതത്തിനന്  എടനങ്കത്തിലുസം  ടചയമൊന

കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുരണമൊ?   വമൊയ്പടയക്കുറത്തിചന്  പറയുരമ്പമൊള്,  പരേത്തിധത്തിയത്തിലമൊത

വമൊയ്പയുടടെയുസം  ഇരപ്പെമൊള്  എടുതമൊല്  ടപമൊങ്ങമൊത  വമൊയ്പയുടടെയുടമേമൊടക

കേണകത്തിടന സസംബനത്തിചന് മേടറമൊരു ചര്ചയത്തില് വരുനതടകേമൊണന് ഞമൊനത്തിവത്തിടടെ

വമൊയത്തിക്കുനത്തില.  2020-21-ലുസം  2021-22-ലുമേമൊയത്തി അറുപതത്തിനമൊയത്തിരേസം രകേമൊടെത്തി

രൂപയമൊണന്  വമൊയ്പടയടുതതന്.  എനത്തിനമൊണന്?  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന് കേണ്ടുടകേമൊണന്

നത്തിങ്ങള് വമൊങ്ങത്തിയ  വമൊയ്പ മുഴുവന രകേരേളതത്തിടലെ ജനങ്ങളടടെ അകസൗണത്തില്

എഴുതത്തിതള്ളരുതന്.  നത്തിങ്ങള്  കേത്തിഫ്ബത്തിടയക്കുറത്തിടചമൊടക  പറയുന്നുണന്.

അതസസംബനത്തിചന്  പത്തിനശടെന്  പറയമൊസം.  ഇവത്തിടടെ   2020-21-ടലെ  രേണ്ടുരകേമൊടെത്തി

ടതമൊണ്ണൂറത്തിയമൊറമൊയത്തിരേസം രൂപയുടടെ വര്ദ്ധനവന് പത്തിനശടെമൊണന് വനതന്.  അങ്ങടന

വശണ്ടുസം  14.6  ശതമേമൊനസം  വര്ദ്ധനവുണമൊയതത്തിടന്റെ ഫലെമേമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ
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കേടെസം വര്ദ്ധത്തിക്കുകേയമൊണുണമൊയതന്.   ഈ വമൊയ്പടയടുത വര്ഷമേമൊണന്  ഏറവുസം

പ്രധമൊനടപ്പെടതന്.   ആ വമൊയ്പ എടുതതന്  നത്തിങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയമൊണന്,  അലമൊടത

രകേരേളതത്തിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയല.  രകേരേളതത്തിടലെ

ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയമൊണന്   ആ  വമൊയ്പ  എടുതടതങ്കത്തില്   നമുകന്

മേനസത്തിലെമൊകമൊസം.  നത്തിങ്ങളടടെ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന് കേമൊരേഭ്യങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയമൊണന്  ആ

സമേയതന്  വമൊയ്പ  എടുതതന്.   അതസസംബനത്തിച  ചര്ചകേള്  രവടറ

വരുടമേന്നുള്ളതടകേമൊണന്  ഞമൊന  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറയുനത്തില.

ടകേടുകേമൊരേഭ്യസതയുടടെ  തലെപ്പെതമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  രകേരേളടത

ടകേമൊടണതത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഈ  സസംസമൊനസം  ഇതരപമൊടലെടയമൊരു

ദുര്ഗതത്തിയത്തിലൂടടെ  രപമൊകേമൊനുരണമൊ?  നത്തിയമേസഭമൊ  രചമൊദഭ്യതത്തിടലെ  ലെഹരേത്തി

കേടെതത്തിടന സസംബനത്തിച മേറുപടെത്തിയത്തില്,  ലെഹരേത്തി ഉപരയമൊഗസം  300  ശതമേമൊനസം

വര്ദ്ധത്തിചത്തിട്ടുടണനന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തിതടന  നത്തിയമേസഭയത്തില്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.   വളടരേ  ടചറത്തിയ  സസംസമൊനമേമൊയ  രകേരേളതത്തില്  ലെഹരേത്തി

ഉപരയമൊഗതത്തിടന്റെ  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  ഇങ്ങടന  വര്ദ്ധനവുണമൊയമൊല്  രകേരേളസം

എവത്തിടടെരപ്പെമൊയത്തി  നത്തില്ക്കുടമേനന്  നത്തിങ്ങള് ആരലെമൊചത്തിചത്തിട്ടുരണമൊ?   ഇടതമൊടക

ടചയ്യുനതന് പ്രബലെനമൊരേമൊണന്,  ആരുസം രമേമൊശമേല.  ഭരേണതത്തിലുസം  പമൊര്ടത്തിയത്തിലുസം
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സശമൊധശനമുള്ള ആളകേളമൊണന് ഇടതലമൊസം ഒപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  2022-ല്

ആടകേ 17834 രപടരേ  അറസന് ടചയ്തുടവനമൊണന് പറയുനതന്.  അതത്തിനപ്പുറതന്

എത്രരയമൊരപരുണന്.  രകേടസടുതത്തിരേത്തിക്കുനതന്  വളടരേ  ചുരുകമേമൊണന്.

എസം.ഡെത്തി.എസം.എ.  മേമൊത്രസം 6.7 കേത്തിരലെമൊഗമൊസം രകേരേളതത്തിടലെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  രകേരേള

സസംസമൊനടത എരങ്ങമൊടമൊണന് ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുനതന്;  ലെഹരേത്തിയുടടെ ഉപരയമൊഗസം

കുറയനതത്തിനുരവണത്തി  ഈ  സഭ  ചര്ച  ടചയന്  ഐകേകേരണഭ്യന  ഒരേഭത്തിപ്രമൊയസം

എടുതത്തിരല;   അതത്തിടന ഞങ്ങളമൊടരേങ്കത്തിലുസം എതത്തിര്രതമൊ;  സമൂഹസം നത്തിങ്ങടള

സഹമൊയത്തിചത്തിരല?   എനത്തിട്ടുസം  ടെണ്  കേണകത്തിനന്  ലെഹരേത്തി  വസ്തുകള്

രകേരേളതത്തിരലെയന്  വന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അതമൊരേമൊണന്  പത്തിടെത്തിരകണതന്;

ഞങ്ങടളലമൊവരുസംകൂടെത്തി മുട്ടുവടെത്തിയുമേമൊയത്തി അതന് പത്തിടെത്തികമൊനത്തിറങ്ങമൊന കേഴെത്തിയുരമേമൊ? 

തരദശസശയസംഭരേണസം,  എബകസന്  വകുപ്പുമേനത്തി  (ശശ  .    എസം  .    ബത്തി  .

രേമൊരജഷന്  ):  സര്,  അങ്ങത്തിവത്തിടടെ  പറയുനതന്  ഒരുഭമൊഗസം  മേമൊത്രമേമൊണന്.   കേഴെത്തിഞ്ഞ

കേമൊലെയളവത്തിനത്തിടെയത്തില്  വലെത്തിയ  രതമൊതത്തില്  ലെഹരേത്തിമേരുനന്  പത്തിടെത്തിചത്തിട്ടുണന്.

ബഹുമേമൊനടപ്പെട അസംഗസം ലെഹരേത്തിയുടടെ ഉപരയമൊഗസം വര്ദ്ധത്തിക്കുന്നുടവനന് പറയുന്നു.

അതത്തിടന്റെ  ഉപരയമൊഗസം  വര്ദ്ധത്തിക്കുന്നുടവനന്  അസംഗശകേരേത്തിചതടകേമൊണമൊണരലമൊ

ഒറടകടമൊയത്തി  കേമൊമ്പയത്തിനത്തിരലെയന്  രപമൊയതന്.    അതന്   എനരഫമൊഴന്ടമേന്റെത്തിടന
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ശക്തത്തിടപ്പെടുതത്തിടയന്നുള്ളതമൊണന്  അനുഭവസം.   പത്തിടെത്തികൂടെത്തിയ  പ്രതത്തികേളടടെ

എണ്ണതത്തില്  ഇരേടത്തിയത്തിലെധത്തികേസം  വര്ദ്ധനവുണമൊയത്തി.    പത്തിടെത്തികൂടെത്തിയ  ലെഹരേത്തി

മേരുനത്തിടന്റെ,  പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  സത്തിനറത്തികേന്  ഡ്രഗ്സത്തിടന്റെ  അളവത്തില്

വലെത്തിയരതമൊതത്തിലുള്ള വര്ദ്ധനവുണമൊയത്തി.  ആ കേമൊമ്പയത്തിന,  എനരഫമൊഴടമേന്റെത്തിടന

ശക്തത്തിടപ്പെടുതത്തിടയന്നുസം  ഇനഭ്യയത്തില്  മേടറമൊരു  സസംസമൊനവുസം  ടചയമൊത

തരേതത്തിലുള്ള  എനരഫമൊഴടമേന്റെന്   രകേരേളതത്തില്  നടെക്കുന്നുടവന്നുള്ളതമേമൊണന്

ഇടതലമൊസം കേമൊണത്തിക്കുനതന്.  ആ  വസ്തുതയമൊണന് അങ്ങന് കേമൊരണണതന്. 

മേത്തി  .    സശകര്:  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമൊധമൊകൃഷ്ണന,  അങ്ങന്  വഴെങ്ങത്തിയമൊല്

അധത്തികേസം സമേയസം നല്കേമൊന  കേഴെത്തിയത്തില.   ഇതന്   ഡെത്തിരബറല.   അതടകേമൊണന്

വഴെങ്ങത്തിയമൊല് അങ്ങയുടടെ  സമേയസം  നഷമേമൊകുസം.   അരങ്ങയന്   അധത്തികേസമേയസം

അനുവദത്തികമൊന കേഴെത്തിയത്തില.   

ശശ  .   എസം  .   ബത്തി  .   രേമൊരജഷന്: സര്, ഏറവുസം കൂടുതല് ലെഹരേത്തി ഉപരയമൊഗമുള്ള

ഇനഭ്യയത്തിടലെ  അഞന്  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്  രകേരേളസം  വരുനത്തിടലന്നുള്ളതകൂടെത്തി

അങ്ങന് അറത്തിയണസം. 

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമൊധമൊകൃഷ്ണന:  സര്,   അരദഹതത്തിനന്  ഇടതമൊടക

പറയമൊന  സമേയമുണന്.  ആ  സമേയതന്  അരദഹതത്തിനന്
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പറയമൊടനമൊന്നുമുണമൊവത്തിടലന സ്തുള്ളതടകേമൊണന്  ഇരപ്പെമൊള്  പറഞ്ഞുതശര്തന്

അരദഹതത്തിടന്റെ  ഉതരേവമൊദത്തിതശസം  ഒഴെത്തിവമൊക്കുകേ യമൊടണനന്  എനത്തിക്കുസം  ഈ

സഭയത്തിലെത്തിരേത്തിക്കുന എലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം.  ഇവത്തിടടെ  ലെഹരേത്തിടയക്കുറത്തിചന് പറഞ്ഞു.

ഞമൊന ലെഹരേത്തിടയക്കുറത്തിചന്  പ്രധമൊനടപ്പെട  ചര്ചയത്തിരലെയന്  വനതല.    ലെഹരേത്തി

മേരുനന്  പത്തിടെത്തിച്ചുടവനന്  അങ്ങന്  പറഞ്ഞരലമൊ;  കേണ്ണൂരേത്തില്  ലെഹരേത്തിവത്തിരുദ്ധ

പ്രചമൊരേണതത്തിടന്റെ മുഖഭ്യസസംഘമൊടെകേന അങ്ങയുടടെ പമൊര്ടത്തിയത്തില്ടപ്പെട ആളമൊണന്.

പമൊര്ടത്തിയുടടെ  രപരേന്  ഞമൊന  പറയുനത്തില.   കേമൊരേണസം,  എലമൊവര്ക്കുസം  ഓരരേമൊ

പമൊര്ടത്തിയുണരലമൊ;  മുഖഭ്യസസംഘമൊടെകേനമൊയ  അഫ്സല് ലെഹരേത്തി മേരുനന് രകേസത്തില്

അറസത്തിലെമൊയതമൊണന്.   ലെഹരേത്തിവത്തിരുദ്ധ പ്രവര്തനതത്തിനന് മുനപനത്തിയത്തില്നത്തിനന്

പ്രതത്തിജ്ഞ  എടുതത്തിടന്  രനടരേരപമൊയത്തി  ഒരു  പമൊയറന്   ലെഹരേത്തി  മേരുടനടുതന്

മേടെത്തിയത്തില് വച്ചുടകേമൊണ്ടുരപമൊയ ആളമൊണന്.  അടതങ്കത്തിലുസം അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിച്ചുകൂടടെ?

ലെഹരേത്തിവത്തിരുദ്ധ കേഭ്യമൊമ്പയത്തിനത്തില് പടങ്കടുതരശഷസം ബമൊറത്തില് കേയറത്തി മേദഭ്യപത്തിചത്തിടന്

അതന്  തലെയത്തിടലെമൊഴെത്തിചന്   നൃതസം  ടചയത്തിട്ടുള്ള  ആളകേള്  അങ്ങയുടടെ

പമൊര്ടത്തിയത്തിലുണന്.    ബഹുമേമൊനമുള്ളതടകേമൊണന്  ഞമൊന  അകമൊരേഭ്യങ്ങടളമൊന്നുസം

പറയുനത്തില. അങ്ങന് മേത്തിണമൊതത്തിരുടനങ്കത്തില് ഞമൊനുസം മേത്തിണമൊതത്തിരേത്തിക്കുമേമൊയത്തിരുന്നു.

ശശ  .   എസം  .   ബത്തി  .   രേമൊരജഷന്: സര്, അങ്ങന് വഴെങ്ങുരമേമൊ? 
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ശശ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമൊധമൊകൃഷ്ണന: സര്, ഞമൊന വഴെങ്ങുനത്തില.   അങ്ങരയമൊടെന്

എനത്തികന്  മേതത്തിടപ്പെമൊടകയുണന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ടചയര്

സമതത്തിക്കുകേയമൊടണങ്കത്തില് ഞമൊന വഴെങ്ങമൊസം.

ശശ  .    എസം  .    ബത്തി  .    രേമൊരജഷന്:  സര്,  അങ്ങയുടടെ പമൊര്ടത്തിയത്തിടലെ പ്രധമൊനടപ്പെട

ആളകേളസം അതത്തില് വരുന്നുണന്.

ശശ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമൊധമൊകൃഷ്ണന: സര്, ഞമൊന പ്രസസംഗത്തിക്കുനതത്തിനത്തിടെയത്തില്

അങ്ങന് ഇടെടപടെരുതന്.  എനത്തികനുവദത്തിച സമേയതന്  അങ്ങന് എരനമൊടെന് രചമൊദഭ്യസം

രചമൊദത്തിചമൊല്  ഞമൊടനന്തുടചയ്യുസം;   അരങ്ങയനുവദത്തിക്കുന  സമേയതന്

എനത്തികരങ്ങമൊടന്  രചമൊദഭ്യസം  രചമൊദത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുരമേമൊ?   നമ്മുടടെ  നമൊടത്തില്

നടെന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന ലെഹരേത്തി ഉപരയമൊഗസം  അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന് എനന്

നടെപടെത്തിയമൊണന്  നടെക്കുനതന്;   ഇതത്തിടന്റെ  നത്തിയനണങ്ങടളലമൊസം  അവരേരല

നടെതത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   എടന്റെ  കേയത്തില്  അതത്തിടന്റെ  ലെത്തിസ്റ്റുണന്.

പതനസംതത്തിട,  തത്തിരുവല,  ആലെപ്പുഴെ  തടെങ്ങത്തിയ  ജത്തിലകേളത്തില്  എനമൊണന്

നടെക്കുനതന്;  ആലെപ്പുഴെയത്തിലുണമൊയ സസംഭവസം അരങ്ങയറത്തിയത്തിരല?   അങ്ങയുടടെ

പമൊര്ടത്തി  മൂന്നുദത്തിവസസം  തടെര്ചയമൊയത്തി  കേമത്തിറത്തി  കൂടെത്തിയത്തിട്ടുരപമൊലുസം

തശരുമേമൊനടമേടുകമൊന സമൊധത്തിചത്തില. അവസമൊനസം ലെഹരേത്തി  രകേസത്തിടലെ പ്രതത്തിയമൊയ
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ആള് പറയുകേയമൊണന്,  വളടരേ മേരേഭ്യമൊദകമൊരേമൊയ മൂന്നുരപരുസം പ്രതത്തികേളമൊടണനന്.

അടതനത്തിനമൊടണനന് അറത്തിയമൊരമേമൊ?  ഇതത്തില്നത്തിന്നുസം ഊരേത്തിടകമൊണ്ടുരപമൊകേമൊന.

ഇടതമൊടക  വത്തിശശസത്തിചരല  നത്തിങ്ങള്   നടെക്കുനതന്.  അതന്  വത്തിശശസത്തിചന്

നത്തിയമേസഭയത്തില് ഉതരേസം പറയരുടതന്നുമേമൊത്രരമേ ഞമൊന പറയുന്നുള.  നമ്മുടടെ

നമൊടത്തില്  ലെഹരേത്തി  ഉപരയമൊഗസം  ഈ  രൂപതത്തില്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയരല?

രപമൊലെശസന് വകുപ്പെത്തിടലെ 828 രപര് ക്രത്തിമേത്തിനലുകേളമൊടണനന് ഞമൊന പറഞ്ഞരപ്പെമൊള്

ഒറയടെത്തികന് മുഖഭ്യമേനത്തി എഴുരനറന് അതത്തിടന എതത്തിര്ത്തു. രേണ്ടുദത്തിവസസം കേഴെത്തിഞ്ഞന്

ഫയലുകേള്  പരേത്തിരശമൊധത്തിചരപ്പെമൊള്  828  രപര്  അതത്തിടലെ  പ്രതത്തികേളമൊടണനന്

അരദഹതത്തിനന്  മേനസത്തിലെമൊയത്തി.   ഗവണ്ടമേന്റെന്  എനന്  ടചയ്തു;   50  രപടരേ

പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുടമേനന്  പറഞ്ഞത്തിടന്  എത്രരപടരേ  പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിട്ടു.  828  രപരേത്തില്  50

എന്നുപറയുരമ്പമൊള്  എത്ര  ശതമേമൊനമേമൊണന്;   അതന്  യഥമൊര്ത  പ്രതത്തികേളരല?

എടന  കുറടപ്പെടുതത്തിയമൊലുടെടന  നത്തിങ്ങള്  രേക്ഷടപ്പെടുടമേങ്കത്തില്  നത്തിങ്ങള്

രേക്ഷടപരടമൊ.  ഇവത്തിടടെ  പ്രസസംഗതത്തിടന്റെ  ബശലെത്തി  രപമൊകുനടതനമൊടണനന്

അറത്തിയമൊരമേമൊ? നത്തിങ്ങളടടെ ഗവണ്ടമേന്റെന് ടചയത്തിരല എനമൊണന്.  എനമൊല്പ്പെത്തിടന

ഞങ്ങളടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അവത്തിടടെയത്തിരുനമൊല്  രപമൊരേമൊയത്തിരുരനമൊ?   നത്തിങ്ങള്

വനത്തിടന്   ഇതത്തിടനലമൊസം  മേമൊറമുണമൊക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞത്തിടന്  എനന്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

55

മേമൊറമേമൊണുണമൊയതന്?  ഒരു മേമൊറവുമേത്തില.  നത്തിങ്ങള് അതമേമൊടയലമൊസം സനത്തിടചയ്തു.

അതമേമൊയത്തി  ഒരുമേത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊയത്തി.  കുടത്തികേള്ടകതത്തിരേമൊയത്തി  22797

രകേസുകേളസം   സശകേള്ടകതത്തിടരേയുള്ള  അതത്തിക്രമേതത്തില്  82267  രകേസുകേളസം

എടുരകണത്തിവനത്തിരല?  സശപശഡെന രകേസുകേള് സര്വ്വകേമൊലെ ടറരകമൊര്ഡെമൊണന്.

21026  സശ  പശഡെനരകേസുകേള്  രകേരേളതത്തിലുണന്.   അതത്തില്  ലെഹരേത്തി

ഉപരയമൊഗത്തികമൊതവരേമൊണന്  അതന്  ടചയടതനന്  പറയമൊന  കേഴെത്തിയുരമേമൊ?

അതത്തിടലെലമൊസം  ലെഹരേത്തി  ഉപരയമൊഗത്തിക്കുനവരുസം   ഉപരയമൊഗത്തികമൊതവരുമുണന്.

പചയന് ഈ പണത്തി ടചയ്യുനവരുണന്.  അവര്ടകതത്തിരേമൊയത്തി  നടെപടെത്തി രവരണ?

ഇതത്തിനകേതന്  ശത്തിക്ഷത്തികടപ്പെടതന്  0.03  ശതമേമൊനസം  മേമൊത്രമേമൊടണന്നുള്ളതമൊണന്

ഏറവുസം ദുനഃഖകേരേമേമൊയ കേമൊരേഭ്യസം. അതത്തിടന്റെ അര്തടമേനമൊണന്?  രപ്രമൊസത്തികേപ്യൂഷന

ടലെവലെത്തിലുസം  ഇനടവസത്തിരഗഷനത്തിലുസം  രകേസന്  നടെതത്തിപ്പെത്തിലുടമേമൊടക  പ്രതത്തികേള്

രേക്ഷടപ്പെടത്തിട്ടുണന്.  അരതസമേയസം  22000 രകേടസടുതത്തിടലടയനന് രചമൊദത്തിക്കുസം.

പടക്ഷ  ശത്തിക്ഷത്തിചതന്   എത്രയമൊണന്?  വളടരേ  തചമേമൊയ   ആളകേടള  മേമൊത്രസം.

അതത്തിടനനമൊണന്  കേമൊരേണസം?    അതത്തിടന്റെ രേഹസഭ്യസം   ജനങ്ങരളമൊടെന്  നത്തിങ്ങള്

പറയരണ?  രപമൊലെശസത്തിടലെ  ക്രത്തിമേത്തിനലുകേള്ടകതത്തിടരേ  നടെപടെത്തിടയടുക്കുടമേനന്

ഗവണ്ടമേന്റെന് പറയുന്നു.
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മേത്തി  .   സശകര്: പശസന്...... കേണ്ക്ലൂ ഡെന്.....  അങ്ങയുടടെ സമേയസം കേഴെത്തിഞ്ഞു.

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമൊധമൊകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മേനത്തി  എടുത

സമേയസംകൂടെത്തി എനത്തികന് നല്കേണസം.  

മേത്തി  .   സശകര്: അങ്ങന് വഴെങ്ങത്തിയതന് ടചയറത്തിടന്റെ കുഴെപ്പെമേലരലമൊ.  അങ്ങയുടടെ

സമേയമേമൊയത്തി. പശസന്....

ശശ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമൊധമൊകൃഷ്ണന: സര്, അങ്ങരയമൊടെന് ഞമൊന തര്കത്തികമൊന

തയമൊറല.  അങ്ങന്  വളടരേ  നശതത്തിമേമൊനമൊണന്.  എരനമൊടുസംകൂടെത്തി  ടചറത്തിയ  നശതത്തി

കേമൊണത്തികണടമേനന് എനത്തികന് അഭത്തിപ്രമൊയമുണന്. 

മേത്തി  .    സശകര്:  അടുത  അസംഗതത്തിടന  വത്തിളത്തിക്കുനതന്  അങ്ങരയമൊടുള്ള

അനമൊദരേവമൊയത്തി മേമൊറുസം. അതടകേമൊണന് അങ്ങന് കേണ്ക്ലൂഡെന് ടചയണസം.

ശശ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമൊധമൊകൃഷ്ണന: സര്, ഞമൊന ഒരു രപമൊയത്തിനകൂടെത്തി പറഞ്ഞന്

അവസമൊനത്തിപ്പെത്തികമൊസം. ആടകേ 828 ക്രത്തിമേത്തിനലുകേളടണനന് പറഞ്ഞു.  പ്രതത്തികേളമൊയ

രപമൊലെശസുകേമൊരേത്തില് ശത്തിക്ഷത്തികടപ്പെടതന് എത്ര രപരേമൊണന്?  കേമൊരേഭ്യമേമൊയത്തി ആടരേയുസം

ശത്തിക്ഷത്തിചത്തിടത്തില.   അരപ്പെമൊള് പുറതന് പ്രകേടെനമൊത്മകേമേമൊയത്തി ഇകമൊരേഭ്യങ്ങടളമൊടക

ടചയ്യുകേയമൊണന്.   ഞങ്ങള്  കേമൊരേണമേമൊണന്  ഈ  കുഴെപ്പെടമേടനമൊടകയുള്ള

കുരറകേമൊരേഭ്യങ്ങള്   ഇവത്തിടടെപറഞ്ഞു.    നത്തിങ്ങള്  ഞങ്ങടള  ഉപരദശത്തികമൊടത
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നത്തിങ്ങള്  നത്തിങ്ങടളതടന  രനമൊകണസം.   നത്തിങ്ങള്  എനമൊടണന്നുള്ളതന്

മുഖകേണ്ണമൊടെത്തിയത്തില്  രനമൊകണസം.  നത്തിങ്ങളടടെ  പ്രസമൊനതത്തില്  വളര്ന്നുവരുന

ചത്തിലെ  അനകേന   വത്തിത്തുണന്.  നത്തിങ്ങളവടരേ  കേമൊരേഭ്യമേമൊയത്തി  രപ്രമൊതമൊഹത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

അവര്  വനമൊല്  ഞങ്ങടള  പത്തിടെത്തിക്കുടമേനമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  ധരേത്തിചതന്.  ഇരപ്പെമൊള്

അവര്  നത്തിങ്ങടളതടന   ടവടത്തിവത്തിഴുങ്ങത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  നത്തിങ്ങളടടെ

പ്രസമൊനതത്തില്  വളര്ന്നുവരുന  ഈ  അനകേന  വത്തിതത്തിടന  നത്തിങ്ങള്കന്

നത്തിയനത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുനത്തില.   അതന്  നത്തിങ്ങളടടെ  അനഭ്യമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുടമേനന്

ഓര്മത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന് ഞമൊന ഇതത്തിടന എതത്തിര്ക്കുന്നു.

ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രരശഖരേന:  സര്,  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണര്

നടെതത്തിയ  നയപ്രഖഭ്യമൊപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തിപ്രകേമൊശത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന്

ശശ. എ. സത്തി. ടമേമൊയശന അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയടത ഞമൊന അനുകൂലെത്തിക്കുന്നു.

ആധുനത്തികേ  രകേരേളതത്തിടന്റെ  വത്തികേസത്തിത  രൂപടതയമൊണന്  ഇതത്തിലൂടടെ  നമുകന്

കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതന്.  നവരകേരേള  നത്തിര്മത്തിതത്തിക്കുരവണത്തി  വത്തിവത്തിധ

രമേഖലെകേളത്തില്  നടെത്തുന  പ്രവര്തനങ്ങടളയുസം  അതത്തിടന്റെ  പുരരേമൊഗതത്തിടയയുസം

ഇതത്തില്  പ്രരതഭ്യകേസം  ചൂണത്തികമൊണത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  രകേരേളതത്തിടന്റെ

സമേഗവത്തികേസനതത്തിനന്  സഹമൊയകേമേമൊയ  രേശതത്തിയത്തില്  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികേള്
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ആവത്തിഷ്കരേത്തിക്കുകേയുസം  അതന്  നടെപ്പെമൊക്കുകേയുസം  ടചയ്തുടകേമൊണമൊണന്  സസംസമൊന

ഗവണ്ടമേന്റെന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനടതനന്  എലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം.  വത്തിവത്തിധ

രമേഖലെകേളത്തിടലെ  വത്തികേസന  പദ്ധതത്തികേടളക്കുറത്തിചന്  സസംസമൊരേത്തിക്കുനതത്തിനുമുനപന്

ബഹുമേമൊനടപ്പെട ഗവര്ണ്ണര് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടലെ  9,  10,  11

ഖണ്ഡത്തികേകേള്  യഥമൊര്തതത്തില്  രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഇനടത

നയതത്തിനുസം  നത്തിലെപമൊടെത്തിനുടമേതത്തിടരേയുള്ള  ശക്തവുസം  പരരേമൊക്ഷവുമേമൊയ

പ്രരയമൊഗമേമൊയത്തിരുന്നുടവനന്  നമുടകലമൊവര്ക്കുസം  മേനസത്തിലെമൊകുസം.

ഭരേണഘടെനടയയുസം  ഭരേണഘടെനമൊ സമൊപനങ്ങടളയുസം സസംരേക്ഷത്തിരകണതത്തിടന്റെ

പ്രമൊധമൊനഭ്യസം,  രകേന്ദ്ര-സസംസമൊന  ബനങ്ങള്  ശക്തത്തിടപ്പെടുതത്തി

മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊരകേണതത്തിടന്റെ  ആവശഭ്യകേത,  അതത്തില്നത്തിനന്

വഭ്യതത്തിചലെത്തിച്ചുടകേമൊണന് രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന് സശശകേരേത്തിക്കുന നയങ്ങള്,  അതത്തിടന്റെ

ഫലെമേമൊയത്തി  സസംസമൊനസം  അനുഭവത്തിരകണത്തിവരുന  പ്രയമൊസങ്ങള്,

രകേരേളരതമൊടുള്ള  അവഗണന  ഇകമൊരേഭ്യങ്ങടളലമൊമേമൊണന്  പ്രസ്തുത

ഖണ്ഡത്തികേകേളത്തിടലെ  വത്തിശദമൊസംശങ്ങളത്തിരലെയന്  കേടെനമൊല്  നമുകന്  കേമൊണമൊന

സമൊധത്തിക്കുനതന്. രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന് ആ നയങ്ങള് തടെരുരമ്പമൊഴുസം അതത്തില്നത്തിനന്

വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയത്തി,  2016-ല്  അധത്തികേമൊരേതത്തില്  വന  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.
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ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ തടെര്ച എന നത്തിലെയന്  2021-ല് വശണ്ടുസം അധത്തികേമൊരേതത്തില്

വന  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  വത്തിവത്തിധ  രമേഖലെകേളത്തില്  നടെപ്പെമൊകത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങളസം  അതത്തിടന്റെ  പുരരേമൊഗതത്തിയുമേമൊണന്  എനത്തികന്

ചൂണത്തികമൊണത്തികമൊനുള്ളതന്.  ചുരുങ്ങത്തിയ സമേയതത്തിനുള്ളത്തില് എലമൊ വകുപ്പുകേടള

സസംബനത്തിച്ചുസം വത്തിശദശകേരേത്തികമൊന സമൊധത്തികത്തില.  എങ്കത്തിലുസം കൃഷത്തി,  വഭ്യവസമൊയസം,

ഉനതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസസം,  റവനപ്യൂ,  ഭക്ഷഭ്യ-ടപമൊതവത്തിതരേണസം,  ആരരേമൊഗഭ്യസം തടെങ്ങത്തിയ

രമേഖലെകേളത്തിടലെലമൊസം  മേത്തികേച  രേശതത്തിയത്തിലുളള  പ്രവര്തനങ്ങളമൊണന്  സര്കമൊര്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്. കേഴെത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ തടെര്ച എന നത്തിലെയമൊടണനന്

പറയുരമ്പമൊഴുസം അനന് പ്രമൊഥമേത്തികേമേമൊയത്തി  കൃഷത്തികമൊടരേ സസംരേക്ഷത്തികമൊനുളള എലമൊ

പ്രവര്തനങ്ങളമേമൊയമൊണന്  സര്കമൊര്  മുരനമൊട്ടുരപമൊയതന്.  അതടകേമൊണ്ടുതടന

കേമൊര്ഷത്തികേരമേഖലെയത്തില്  പുതത്തിടയമൊരു  ഉണര്വന്  സൃഷത്തികമൊന  ആ

കേമൊലെഘടതത്തില്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിരുന്നു.  അനന്  കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെയത്തിടലെ

ഉലമൊദനതത്തിനമൊണന്  പ്രമൊധമൊനഭ്യസം ടകേമൊടുതത്തിരുനടതങ്കത്തില്  ഇനന്

ഉലമൊദനരതമൊടടെമൊപ്പെസം  വത്തിപണനതത്തിനുരവണത്തിയുള്ള  സമൊധഭ്യതകേള്കൂടെത്തി

കേണ്ടുടകേമൊണന്  പരേമേമൊവധത്തി  കേര്ഷകേടരേ  സസംരേക്ഷത്തികമൊനുള്ള  നടെപടെത്തികേളമൊണന്

സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.  രേമൊജഭ്യവഭ്യമൊപകേമേമൊയത്തി  കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെയത്തിലുണമൊയത്തിട്ടുള്ള
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ദുരേനങ്ങളസം കേര്ഷകേര് നടെതത്തിയ പ്രരക്ഷമൊഭങ്ങളസം അതന് രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന

മൂക്കുകേയറത്തിടന്  പത്തിടെത്തികമൊനമൊവശഭ്യമേമൊയ  രേശതത്തിയത്തിരലെയന്  വളര്ന്നുവനതടമേലമൊസം

നമള്  കേണതമൊണന്.  അതത്തില്നത്തിന്നുസം  വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയത്തി  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

കേര്ഷകേരുടടെ  രേക്ഷയരവണത്തിയുള്ള  നടെപടെത്തികേള്  സശശകേരേത്തിച്ചു.

രേമൊജഭ്യവഭ്യമൊപകേമേമൊയത്തി ലെക്ഷകണകത്തിനന് കൃഷത്തികമൊര് മേരേത്തിച്ചുവശഴുന സനര്ഭതത്തില്

രകേരേളതത്തിടലെ  കേര്ഷകേടരേ  രേക്ഷത്തികമൊനരവണത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിച

നടെപടെത്തികേളസം  അതത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളസം  നമുകന്  കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.

വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേ  രമേഖലെയത്തിടലെ  പ്രവര്തനങ്ങടള  സസംബനത്തിചന്

പറയുകേയമൊടണങ്കത്തില്  സൂക,  ടചറുകേത്തിടെ,  ഇടെതരേസം  സസംരേസംഭങ്ങള്ക്കുരവണത്തി

(MSMEs)  ഒരു  ലെക്ഷസം  പുതത്തിയ  സസംരേസംഭങ്ങള്  ആരേസംഭത്തികമൊന  ഗവണ്ടമേന്റെന്

തശരുമേമൊനടമേടുക്കുകേയുസം ഒരു ലെക്ഷസം സസംരേസംഭങ്ങള് എനതത്തിനുപകേരേസം ഏതമൊണന്

ഒരനകേമൊല്  ലെക്ഷസം  സസംരേസംഭങ്ങള്  നത്തിശ്ചത്തിത  സമേയതത്തിനുളളത്തില്  ഇവത്തിടടെ

ആരേസംഭത്തികമൊന കേഴെത്തിഞ്ഞതസം  നമുടകലമൊസം അറത്തിയമൊവുനതമൊണന്.  രകേരേളതത്തിടലെ

മുഴുവന പഞമൊയത്തുകേളത്തിലുസം,  തരദശസശയസംഭരേണ സമൊപനങ്ങളത്തിലുസം ഇതരേസം

വഭ്യവസമൊയ  സസംരേസംഭങ്ങള്  ആരേസംഭത്തിക്കുകേയുസം  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി

ലെക്ഷകണകത്തിനന് ആളകേള്കന് പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  267196 ടതമൊഴെത്തില് സൃഷത്തികമൊന
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സമൊധത്തിചത്തിട്ടുടണന്നുളളതസം നമുകന് കേമൊണമൊന കേഴെത്തിയുസം.  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ രമേഖലെടയ

സസംബനത്തിചന്  പറയുകേയമൊടണങ്കത്തില്,  2016  മുതല്  2021  വടരേയുള്ള

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഹയര്  ടസകന്റെറത്തിതലെസം  വടരേയുള്ള  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസതത്തിനമൊണന്

പ്രരതഭ്യകേ  ശദ്ധ  നല്കേത്തിയതസം  അതന്  രകേന്ദ്രശകേരേത്തിചന്  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതത്തിയതസം.  അതത്തിടന്റെ  പുരരേമൊഗതത്തി  എത്രയമൊടണനന്  എലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം.

ആ കേമൊലെയളവത്തില് ഏതമൊണന്  3000-4000  രകേമൊടെത്തി  രൂപ ഇസൗ രമേഖലെയത്തിടലെ

അടെത്തിസമൊനസസൗകേരേഭ്യ/ഭസൗതത്തികേസമൊഹചരേഭ്യങ്ങള്കമൊയത്തി ടചലെവഴെത്തിച്ചു.  അതത്തിടന്റെ

ഫലെമേമൊയത്തി  ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രമേഖലെയത്തിരലെയന്  പതത്തിടനമൊനന്

ലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള്  കേടെന്നുവന്നുടവന്നുളളകേമൊരേഭ്യസം  ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ടു.  ഉനതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ രമേഖലെയത്തില് അടെത്തിസമൊനപരേമേമൊയ മേമൊറസം

വരുതമൊനുസം  പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  പുതത്തിയ  രകേമൊഴ്സുകേളസം  അതത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളസം

ബവജ്ഞമൊനത്തികേ  രമേഖലെയത്തില്  വരുരതണ  പരേത്തിഷ്കമൊരേങ്ങളടമേലമൊസം

നടെപ്പെമൊക്കുനതത്തിനുരവണത്തിയുള്ള  പദ്ധതത്തികേളമൊണന്  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ

ഭമൊഗത്തുനത്തിന്നുണമൊയത്തിട്ടുള്ളതന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  തടെര്ചടയന്നുള്ള

രേശതത്തിയത്തില്  ഉനത  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസരേസംഗതന്  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നത്തിരേവധത്തി

കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  നടെപ്പെമൊകമൊന  തടെകസം  കുറത്തിക്കുകേയുസം  ആ  പ്രവര്തനങ്ങള്
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പുരരേമൊഗതത്തിരയമൊടടെ മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയുമേമൊണന്.  

ഇനടത രചമൊരദഭ്യമൊതരേരവളയത്തില് ഭക്ഷഭ്യ-ടപമൊതവത്തിതരേണ വകുപ്പുമേനത്തി

പറഞ്ഞ  ഒരു  കേമൊരേഭ്യസം  എലമൊവരുസം  ഓര്ക്കുന്നുണമൊകുസം.  നമുകന്

രകേന്ദ്രതത്തില്നത്തിന്നുസം  അനുവദത്തിചന്  കേത്തിടത്തിയ  ഭക്ഷഭ്യധമൊനഭ്യതത്തിടന്റെ  അളവുസം

അതത്തിടന്റെ പരേത്തിമേത്തിതത്തിയുസം അതന് പൂര്ണ്ണമേമൊയുസം ആളകേള്കന് എതത്തിച്ചുടകേമൊടുകമൊന

സമൊധത്തികമൊതതസം  ഏതമൊണന്  57  ശതമേമൊനരതമൊളസം  വരുന  ആളകേടള

മുരനമൊകവത്തിഭമൊഗങ്ങളത്തില്  നത്തിനന്  മേമൊറത്തിനത്തിര്തത്തിയ  കേമൊരേഭ്യങ്ങളടമേലമൊസം  ആ

കേമൊലെഘടതത്തില്  രകേരേളരതമൊടെന്  എടുതത്തിട്ടുള്ള  സമേശപനതത്തിടന്റെ  ഫലെമേമൊയത്തി

വനതമൊണന്.  മുനഗണനമൊ  വത്തിഭമൊഗതത്തില്ടപ്പെട  അനര്ഹരേമൊയ  ആളകേടള

ഒഴെത്തിവമൊകമൊന നടെത്തുന പ്രവര്തനങ്ങളമൊണന് ഇരപ്പെമൊള് നടെക്കുനതന്.  അതത്തില്

172000  രപടരേ  ഒഴെത്തിവമൊകമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞു  അടലങ്കത്തില്  അവര്  സശരമേധയമൊ

ഒഴെത്തിവമൊയത്തി.  ഭക്ഷഭ്യ-ടപമൊതവത്തിതരേണ  വകുപ്പെത്തിടന്റെ  രനരേത്തിട്ടുള്ള  ഇടെടപടെലെത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തി  234000  രപര്കന്  മുനഗണനമൊ കേമൊര്ഡുകേള് വത്തിതരേണസം ടചയമൊന

സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഇനത്തി 50000 രപര്ക്കുകൂടെത്തി  ടകേമൊടുക്കുരമ്പമൊള്  ആടകേ എണ്ണസം

284000  ആകുസം. യഥമൊര്തതത്തില്  അര്ഹരേമൊയ  ആളകേടള  കേടണതത്തി

അവര്കന്  ആവശഭ്യമേമൊയ  സസൗകേരേഭ്യങ്ങള്  ടചയമൊന  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

63

സശശകേരേത്തികമൊന കേഴെത്തിയുന നടെപടെത്തി ഇതമൊണന്.  അതരപമൊടലെ റവനപ്യൂ വകുപ്പെത്തിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല്,  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അധത്തികേമൊരേതത്തില്

വനതത്തിനുരശഷസം  ആദഭ്യ  100  ദത്തിനതത്തില്  പതത്തിമൂവമൊയത്തിരേതത്തി  ചത്തിലെശമൊനസം

പടയങ്ങളസം രേണമൊമേടത 100 ദത്തിനതത്തില് 41000 പടയങ്ങളമുള്ടപ്പെടടെ 54535

പടയങ്ങള് വത്തിതരേണസം ടചയ്തു. ഇരപ്പെമൊള് അതത്തിടന്റെ തടെര്പ്രവര്തനങ്ങളമേമൊയത്തി

സര്കമൊര്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേന്റെന്  177011  രപര്കന്

പടയസം  ടകേമൊടുത്തു.  അതത്തിനുരശഷസം  അതത്തിടന്റെ  തടെര്ച  എന  നത്തിലെയത്തില്

ഇരപ്പെമൊള് അമ്പതത്തിനമൊലെമൊയത്തിരേതത്തിലെധത്തികേസം ആളകേള്കന് പടയസം ടകേമൊടുകമൊന

സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  അതരപമൊടലെ  ഏതമൊണന്  990-ലെധത്തികേസം  വത്തിരലജുകേളടടെ

റശസര്രവ്വ  പൂര്തത്തിയമൊകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  മേമൊത്രമേല  ടമേമൊതതത്തില്  ഡെത്തിജത്തിറല്

സര്രവ്വയത്തിരലെയന്  കേടെകമൊനുസം  ആ  ഡെത്തിജത്തിറല്  സര്രവ്വയുടടെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി

രകേരേളതത്തിടലെ  എലമൊ  രമേഖലെയത്തിലുസം  വരുരതണ  പരേത്തിപൂര്ണ്ണമേമൊയ

അതത്തിര്തത്തിനത്തിര്ണ്ണയസം  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  നടെതമൊനുമുളള

നടെപടെത്തികേളമേമൊയത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെന്  മുരനമൊട്ടുടപമൊയ്ടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ഇരപ്പെമൊള് 200 വത്തിരലജുകേളത്തില്  ഡെത്തിജത്തിറല് സര്രവ്വ നടെക്കുകേയമൊണന്. അതത്തിടന്റെ

അടെത്തിസമൊനതത്തില് എലമൊവര്ക്കുസം ഭൂമേത്തി,  എലമൊവരുടടെയുസം ബകേവശമേത്തിരേത്തിക്കുന
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ഭൂമേത്തികന്  രരേഖ  എന  ലെക്ഷഭ്യമേമൊണുളളതന്.  ആരരേമൊഗഭ്യരമേഖലെയത്തില്  സര്കമൊര്

നടെപ്പെമൊകത്തിയത്തിട്ടുള്ള പരേത്തിഷ്കമൊരേങ്ങളസം ഇസൗ രമേഖലെയത്തില് ടപമൊതടവ ഉണമൊയത്തിട്ടുള്ള

രനടങ്ങളസം  വളടരേ  വലുതമൊണന്.  രദശശയതലെതത്തില്  അസംഗശകേരേത്തികടപ്പെടത്തിട്ടുള്ള

നത്തിരേവധത്തി  അവമൊര്ഡുകേള്/പുരേസമൊരേങ്ങള്  നമ്മുടടെ  ആരരേമൊഗഭ്യരമേഖലെയന്

ലെഭത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഒരുപരക്ഷ  അതന്  തടെര്ചയമൊയത്തി  വനത്തിട്ടുള്ള  പുരരേമൊഗതത്തിയുടടെ

ഭമൊഗമേമൊയമൊകേമൊസം. എങ്കത്തിലുസം അതന് രനടെത്തിടയടുകമൊന നമുകന് ഇസൗ കേമൊലെഘടതത്തില്

സമൊധത്തിച്ചു.  ഉനതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസതത്തിടന്റെ  കേമൊരേഭ്യതത്തില്,  രദശശയതലെതത്തില്

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട 10 സര്വ്വകേലെമൊശമൊലെകേളത്തില് രകേരേള സര്വ്വകേലെമൊശമൊലെ A++

എന ഗണതത്തില് ഉള്ടപ്പെട വത്തിവരേസം നമുടകലമൊസം അറത്തിയമൊവുനതമൊണന്.  ഈ

നത്തിലെയത്തില്  പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല്  ഇകഴെത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെഘടതത്തില്

ഓരരേമൊ  പ്രരദശത്തുസം  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രേസംഗത്തുസം  മേറ്റു  വത്തിവത്തിധ  രമേഖലെകേളത്തിലുസം

ഉണമൊയത്തിട്ടുള്ള പുരരേമൊഗതത്തി നത്തിരേവധത്തിയമൊടണനന് നമുകന് കേമൊണമൊന സമൊധത്തിക്കുസം.

അതശവദുര്ബ്ബലെ  വത്തിഭമൊഗങ്ങളടടെ  പ്രശ്നതത്തിനന്  പ്രമൊധമൊനഭ്യസം  നല്കേത്തിടകമൊണന്

വത്തികേസന അജണയുമേമൊയത്തി സര്കമൊര് മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.  അതത്തിദരേത്തിദടരേ

കേടണതമൊന  നടെതത്തിയ  സര്രവ്വയത്തിലൂടടെ  64006  അതത്തിദരേത്തിദ  കുടുസംബങ്ങള്

രകേരേളതത്തിലുടണനന്  കേടണതമൊന  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഇരപ്പെമൊഴെടത
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സത്തിതത്തിയത്തില്നത്തിന്നുസം          അവടരേ  അഭത്തിവൃദ്ധത്തിടപ്പെടുത്തുനതത്തിനമൊയത്തി

കുടുസംബശശ  സസംവത്തിധമൊനങ്ങളത്തിലുസം  തരദശസശയസംഭരേണ  സമൊപനങ്ങളമേമൊയത്തി

ബനടപ്പെട  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലുസം  ഉള്ടപ്പെടടെ  സഹകേരേത്തിപ്പെത്തിചന്  മുരനമൊട്ടു

ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുനതത്തിനുള്ള പരേത്തിശമേമേമൊണന് നടെത്തുനതന്.  ആ പ്രവര്തനങ്ങള്

മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊരകേണതടണനമൊണന്  ഈ  സനര്ഭതത്തില്

ചൂണത്തികമൊണത്തികമൊന ഞമൊന ആഗഹത്തിക്കുനതന്. 

2016-ല്  ആരേസംഭത്തിച  ബലെഫന്  മേത്തിഷടന്റെ  ആഭത്തിമുഖഭ്യതത്തില്  322922

വശടുകേളസം  നമൊലെന്  ബഹുനത്തിലെ  സമുചയവുസം  പൂര്തത്തിയമൊകത്തി.

അവരശഷത്തിക്കുനവര്കന്  വശടുകേള്  നല്കുനതമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട

പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര് തശകേരേത്തിചന്  നത്തിര്മമൊണപ്രവൃതത്തി  ആരേസംഭത്തിചത്തിട്ടുണന്.

ടതമൊഴെത്തിലെത്തിലമൊയ്മ  പരേത്തിഹരേത്തികമൊന  അഞന്  വര്ഷസംടകേമൊണന്  ഇരുപതന്  ലെക്ഷസം

ടതമൊഴെത്തിലുകേള് സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനന്  'രകേരേള രനമൊളജന് ഇരകമൊണമേത്തി മേത്തിഷന ' എന

ബൃഹതമൊയ  പരേത്തിപമൊടെത്തി  ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്  രകേരേളതത്തിടലെ

ടചറുപ്പെകമൊര്കന് വലെത്തിയ പ്രതശക്ഷയമൊണന് നല്കുനതന്.  

ഇനഭ്യയത്തില് ഏറവുസം കുറഞ്ഞ മേമൊതൃ-ശത്തിശു മേരേണ നത്തിരേകന്, ഏറവുസം കൂടെത്തിയ

ആയുര്ബദര്ഘഭ്യസം,  ഏറവുസം  മേത്തികേച  ലെത്തിസംഗമൊനുപമൊതസം  എനത്തിവ  ആരരേമൊഗഭ്യ
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രകേരേളതത്തിടന്റെ മേത്തികേവത്തിടനയമൊണന് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്. എലമൊ സസൗകേരേഭ്യങ്ങളസം ഒരരേ

നത്തിലെവമൊരേതത്തിലെമൊകത്തി  രരേമൊഗത്തികേള്കന്  ഗുണരമേനയുള്ള  ആരരേമൊഗഭ്യരേക്ഷമൊ

രസവനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനുള്ള  പദ്ധതത്തികേള്  ആര്ദസം  മേത്തിഷന  2-ടന്റെ

ആഭത്തിമുഖഭ്യതത്തില്  സര്കമൊര്  നടെപ്പെമൊകത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഗമൊമേശണ

രമേഖലെയത്തിടലെ  ടപമൊതജനമൊരരേമൊഗഭ്യവുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്

പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  കുടുസംബമൊരരേമൊഗഭ്യ  രകേന്ദ്രങ്ങളടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ടമേചടപ്പെട്ടുവരുന്നുണന്.  ഇതരേതത്തില്  ആരരേമൊഗഭ്യരമേഖലെയത്തില്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

മേമൊറങ്ങള് വലെത്തിയരതമൊതത്തില് നമുകന് കേമൊണമൊന സമൊധത്തിക്കുസം.  

പ്രധമൊനമേനത്തിയുടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ ഉപരദശകേ കേസൗണ്സത്തില് തയമൊറമൊകത്തി

പുറടപ്പെടുവത്തിച  സമൊമൂഹത്തികേ  പുരരേമൊഗതത്തി  സൂചത്തികേയത്തില്  രകേരേളമേമൊണന്  ഒനമൊസം

സമൊനതന്  നത്തില്ക്കുനതന്.  അതടകേമൊണ്ടുതടന  ഇതരേസം  കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്

രദശശയതലെതത്തില്  മേറ്റു  പലെ  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം  വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയമൊണന്

സസംസമൊന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനടതനന്  കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.

രപമൊഷകേമൊഹമൊരേ  ലെഭഭ്യതയത്തിലമൊത  ആരരേമൊഗഭ്യ  പരേത്തിചരേണങ്ങളസം  മേറ്റുസം

നല്കുനതത്തിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് സമൊമൂഹഭ്യരക്ഷമേ രമേഖലെയുടടെയുസം ആരരേമൊഗഭ്യ

രമേഖലെയുടടെയുസം  ശത്തിശുരക്ഷമേ  പദ്ധതത്തിയുടടെയുടമേമൊടക  ഭമൊഗമേമൊയത്തി



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

67

നടെക്കുകേയമൊണന്.  രദശശയതലെതത്തില്  ഇനഭ്യമൊ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെപ്പെമൊക്കുന

നയതത്തില്നത്തിന്നുസം വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയത്തി സസംസമൊനടത ദുര്ബ്ബലെ ജനവത്തിഭമൊഗതത്തിനന്

സസംരേക്ഷണസം  നല്കേമൊനുസം  അവര്കന്  ആവശഭ്യമേമൊയ  സസൗകേരേഭ്യങ്ങള്

ഉറപ്പെമൊകമൊനുമുള്ള  പദ്ധതത്തികേള്  നടെപ്പെമൊകത്തിടകമൊണന്  ഗവണ്ടമേന്റെന്

മേറ്റുരമേഖലെകേളത്തില്നത്തിന്നുസം  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം  പത്തിനമൊകമൊവസയത്തില്

നത്തിന്നുടമേമൊടക മേമൊറത്തി സഞരേത്തിക്കുനതടകേമൊണന് രദശശയതലെതത്തില് ഗവണ്ടമേന്റെന്

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന നയതത്തില്നത്തിന്നുസം വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊടയമൊരു നയമേമൊടണന്നുസം, ബദല്

നയമേമൊടണന്നുസം  നമുകന്  ചൂണത്തികമൊണത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുസം.  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ

അടെത്തിസമൊനപരേമേമൊയ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരേത്തിഹരേത്തികമൊന  സമൊമ്പതത്തികേമേമൊയ

പരേമൊധശനതകേളസം  പരേത്തിമേത്തിതകേളമുണന്.  ഇവത്തിടടെ  ചൂണത്തികമൊണത്തിചതരപമൊടലെ

സമൊമ്പതത്തികേ  പരേത്തിമേത്തിതത്തികേള്കകേതന്  നത്തിന്നുടകേമൊണന്  അവശഭ്യസംരവണ്ടുന

കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  നത്തിര്വ്വഹത്തികമൊന  സര്കമൊരേത്തിനന്  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുടണന  കേമൊരേഭ്യസം

എലമൊവര്ക്കുസം  അറത്തിയമൊവുനതമൊണന്.  സമൊമ്പതത്തികേ  രേസംഗടത

പരേമൊധശനതകേടളലമൊസം പരേത്തിഹരേത്തിച്ചുടകേമൊണന് മുരനമൊട്ടുരപമൊകേമൊനമൊണന് ഗവണ്ടമേന്റെന്

തശരുമേമൊനത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അതത്തിനുളള  എലമൊ  ഏര്പ്പെമൊടുകേളമുണമൊകുസം.

രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  നയങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം  വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയ  നയസം  നടെപ്പെമൊകത്തി
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മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  ജനങ്ങളടടെ  പത്തിന്തുണയുസം  സഹമൊയവുസം

ഉണമൊകുടമേന  പ്രതശക്ഷയുണന്.  പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  പറയുന  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  എടന്റെ

സമേയതത്തിലുള്ടപ്പെടുത്തുസം എന്നുള്ളതടകേമൊണന്  മേറ്റു  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളമൊന്നുസം പറയമൊന

ഉരദശത്തിക്കുനത്തിടലനന്  പറഞ്ഞുടകേമൊണന്  ഞമൊന  എടന്റെ  വമൊക്കുകേള്

ഉപസസംഹരേത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    എന  .    ഷസംസുദശന:  സര്,  ഞമൊന  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുന്നു.  ഇവത്തിടടെ  നനത്തിപ്രരമേയസം  രകേവലെടമേമൊരു  ചടെങ്ങമൊയത്തി  മേമൊറത്തി.  ഇസൗ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  ഒരു  പ്രതശക്ഷയുസം  സശപ്നവുമേത്തിടലനന്  ഇതത്തില്നത്തിന്നുസം

വഭ്യക്തമേമൊണന്.  കേടെതത്തില്  മുങ്ങത്തി  ജപ്തത്തി  ഭശക്ഷണത്തി  രനരേത്തിടുന  തറവമൊടന്

കേമൊരേണവരുടടെ  ആത്മഗദ്ഗദസംരപമൊടലെയമൊണന്  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയസം.

ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന  നനത്തിപ്രരമേയസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചന്  സസംസമൊരേത്തിചരപ്പെമൊള്

 നത്തിരേവധത്തി കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്  രകേരേളസം ഒനമൊമേതമൊടണനന് പറഞ്ഞു.  ഏറവുസം കൂടുതല്

മേഴെ  ലെഭത്തിക്കുന  സസംസമൊനങ്ങളത്തിടലെമൊനമൊണന്  രകേരേളസം.  ശശ.   പത്തിണറമൊയത്തി

വത്തിജയന ഭരേത്തിക്കുനതടകേമൊണല രകേരേളതത്തില് മേഴെ കൂടുതല് ലെഭത്തിക്കുനതന്. അതന്

അന്നുസം  ഇന്നുസം  അങ്ങടന  തടനയമൊണന്.  ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി  വത്തിജയന

ഭരേത്തിക്കുനതടകേമൊണമൊണന് രകേരേളതത്തില് കൂടുതല് മേഴെ ലെഭത്തിക്കുനടതനന് നത്തിങ്ങള്
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പറയമൊതത്തിരുനതന്  നനമൊയത്തി.  ഇതരപമൊടലെ  തരേസംതമൊഴ്ന്ന  വത്തിധതത്തിലെമൊണന്  പലെ

കേമൊരേഭ്യങ്ങളസം  നത്തിങ്ങള്  പറയുനതന്.  എലമൊ  കേമൊരേഭ്യതത്തിലുസം  രകേരേളസം

ഒനമൊമേതമൊടണനന്  ടനഞതന്  ബകേ  വച്ചുടകേമൊണന്  നത്തിങ്ങള്കന്  പറയമൊന

സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ;  ശശ.  ടകേ.  ബത്തി.  ഗരണഷന്  കുമേമൊര്  നത്തിങ്ങളടടെ  പമൊര്ടത്തി

രയമൊഗതത്തില്  എനമൊണന്  ഇവത്തിടടെ  നടെക്കുനടതനന്  രചമൊദത്തിചരലമൊ;  ഇവത്തിടടെ

നടെക്കുനതത്തില്  ആര്കമൊണന്  അഭത്തിപ്രമൊയമുളളടതനന്  രചമൊദത്തിചരപ്പെമൊള്

നത്തിങ്ങടളലമൊവരുസം  കേയടെത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങടളലമൊസം  ഞങ്ങളടടെ  പക്ഷതമൊടണനന്

അറത്തിയമൊസം.  ഇടെതപക്ഷ  പമൊര്ലെടമേന്റെറത്തി  പമൊര്ടത്തി  രയമൊഗതത്തില്  ഇവത്തിടടെ

തളളമേമൊത്രരമേ നടെക്കുന്നുളളടവനന് ബഹുമേമൊനടപ്പെട അസംഗസം ടകേ. ബത്തി. ഗരണഷന്

കുമേമൊര് പറഞ്ഞരപ്പെമൊള് നത്തിങ്ങടളലമൊവരുസം കേയടെത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങള്കന് കേയടെത്തികമൊന

ആഗഹമുടണനന്  എനത്തികറത്തിയമൊസം.  പടക്ഷ  ഇവത്തിടടെ  എനന്  ടചയമൊന

സമൊധത്തിക്കുസം?  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനവുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്  എടനലമൊസം

പുകേത്തിലെമൊയത്തിരുന്നു.  പഴെടയമൊരു  ഡെയരലെമൊഗമൊണന്  എനത്തികന്  ഓര്മ  വരുനതന്,

മേലെപ്പുറസം  കേതത്തി,  ടമേഷശന  ഗണ്,  രബമൊസംബന്  അവസമൊനസം  തത്തിലെകേന  രചടന

പറഞ്ഞതരപമൊടലെ  'പവനമൊയത്തി  ശവമേമൊയത്തി'  അരല ?  ഗവര്ണ്ണര്

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന്റെ  ഏജന്റെമൊണന്,  രേമൊജമൊവമൊകേമൊന  ശമേത്തിക്കുകേയമൊണന്,
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ഗവര്ണ്ണടറ  ടകേമൊണ്ടുവരേമൊടത,  നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം  നടെതമൊടത ഡെത്തിസസംബറത്തിടലെ

സരമളനസം  നശടത്തിടകമൊണ്ടുരപമൊകുടമേടനമൊടക  പറഞ്ഞരലമൊ;  എലമൊസം

തശര്നരലമൊ;  അവസമൊനസം  ആ  വശരേസഭ്യങ്ങടളമൊടക  അവസമൊനത്തിച്ചു,  നത്തിങ്ങള്

തമത്തില്  രേമൊജത്തിയമൊയത്തി.  നത്തിങ്ങള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുമേമൊയത്തി  സനത്തിയമൊകുസം,

രകേരേളതത്തിടലെ ഭരേണസം നത്തിലെനത്തിര്തമൊന നത്തിങ്ങള് ആര്ക്കുമുനത്തിലുസം കേശഴെടെങ്ങുസം.

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  രകേന്ദ്രതത്തിടനതത്തിടരേ  മൂര്ചരയറത്തിയ  ഒരു  പ്രരയമൊഗസം

രപമൊലുമേത്തില.  ഇവത്തിടടെ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  ബദലെമൊണന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം).

നത്തിങ്ങള് തമത്തില് കേമൊടത്തിക്കൂട്ടുനടതലമൊസം ഒത്തുകേളത്തിയമൊണന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന് ഒരു

പ്രയമൊസസം  വരുരമ്പമൊള്  സഹമൊയതത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്  വരുസം.  അതടകേമൊണമൊണന്

രലെമൊകേ സഭമൊ ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന് രകേവലെസം മേമൊസങ്ങള് മേമൊത്രസം ബമൊകത്തിയുളളരപ്പെമൊള്

മൂനമൊസം  മുനണത്തിയുടടെ  രപരുപറഞ്ഞന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തി

ടതലുങ്കമൊനയത്തിരലെയന്  രപമൊയതന്.  അവത്തിടടെ  ഇരപ്പെമൊള്  മൂനമൊസം  മുനണത്തിയുടടെ

പ്രസക്തത്തിടയനമൊണന്?  ഇനടത  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  വത്തിരുദ്ധരുസം ഒനത്തിചന് പ്രവര്തത്തിചമൊല് മേമൊത്രരമേ നമ്മുടടെ രേമൊജഭ്യടത

രേക്ഷടപ്പെടുതമൊന  സമൊധത്തിക്കുകേയുളള.  എനമൊല്  നത്തിങ്ങള്  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന

ദുര്ബലെടപ്പെടുതമൊനമൊണന്  മൂനമൊസം  മുനണത്തിടയനന്  പറയുനതന്.  അതത്തിടന്റെ
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ഗുണരഭമൊക്തമൊകള് ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ആണന്.  ശശ.  ടകേ.  ചന്ദ്രരശഖർ റമൊവുവത്തിനുസം

ശശ.  അരേവത്തിനന്  ടകേജന് രേത്തിവമൊളത്തിനുടമേമൊടക  രകേന്ദ്രതത്തില്  ആരേന്  ഭരേണതത്തില്

വനമൊലുസം  കുഴെപ്പെമേത്തില,  അവരുടടെ  സസംസമൊനസം  മേരേഭ്യമൊദയന്  നടെനമൊല്

മേതത്തിടയനമൊണന്.  എനമൊല് ആ മേമൊനസത്തികേമൊവസയത്തിരലെയന് ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി

വത്തിജയനന്  രപമൊകേമൊന  സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ;  ഇതന്  കേമപ്യൂണത്തിസമേമൊരണമൊ;   രജമൊരഡെമൊ

യമൊത്രയുടടെ  സമേമൊപന  സരമളനതത്തില്  ശശ.  സശതമൊറമൊസം  ടയച്ചൂരേത്തികന്

പടങ്കടുകണടമേന്നുണമൊയത്തിരുന്നു.  അതത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്  സമതത്തിചത്തില.

രകേരേളതത്തിലുളളവര്  നത്തിര്ബനസം  പത്തിടെത്തിചതരല;  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന്റെ

നയങ്ങരളമൊടെമൊണന്  നത്തിങ്ങള്കന്  എതത്തിര്പ്പുളളടതങ്കത്തില്  അതന്  ത്രത്തിപുരേയത്തില്

സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ;  ത്രത്തിപുരേയത്തില്  സസംഖഭ്യമുണമൊകത്തി  ഒരുമേത്തിചരല  മേതരേത്തിക്കുനതന്;

അതന്  ബസംഗമൊളത്തില്  സമൊധത്തിചരലമൊ;  എനമൊല്  രലെമൊകേസഭയുടടെ  കേമൊരേഭ്യസം

വരുരമ്പമൊള്  നത്തിങ്ങള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  സഹമൊയത്തിക്കുകേയമൊണന്.   ഇസൗ  നയസം

കേമപ്യൂണത്തിസമേമൊരണമൊ; മേമൊര്കത്തിസമേമൊരണമൊ?  ഇസൗ നയസം പത്തിണറമൊയത്തിസമേമൊടണനന്

ഞമൊന  പറയുസം.  ഇതന്  ഇവത്തിടടെ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  സഹമൊയത്തിക്കുനതത്തിനുളള

സമേശപനമേമൊണന്.  എത്ര  രമേമൊശടപ്പെട,  അര്തശപ്യൂനഭ്യമേമൊയ  കേമൊരേഭ്യങ്ങളമൊണന്

ഭരേണപക്ഷത്തുനത്തിന്നുസം പറഞ്ഞതന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട എ.  ടകേ.  ആന്റെണത്തിയുടടെ
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മേകേടന്റെ  പ്രസ്തമൊവന  പറഞ്ഞന്  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുമേമൊയത്തി

കൂടത്തിടകട്ടുകേയമൊണന്.  ശശ. അനത്തില് ആന്റെണത്തിടയ രകേമൊണ്ഗസന് ആ സമേയതന്

തളളത്തിപ്പെറഞ്ഞത്തിരല;  നല രതനമൊവത്തിടന്റെ ചുവടത്തിലുസം  ചത്തിലെ പമൊഴെന് ടചടെത്തികേടളമൊടക

വളരുസം.  പുത്രനമൊരുടടെ  പ്രരയമൊഗങ്ങള്കന്/വര്തമേമൊനങ്ങള്കന്  പത്തിതമൊവത്തിടന്റെ

വത്തിശുദ്ധത്തിടയ  നഷടപ്പെടുതമൊന  നമുകന്  സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ;  അതത്തിടന്റെ  രപരേത്തില്

ശശ.  ആന്റെണത്തിടയരയമൊ രകേമൊണ്ഗസത്തിടനരയമൊ കുറടപ്പെടുതമൊന സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ;

രകേമൊണ്ഗസ്സുസം  യൂതന്  രകേമൊണ്ഗസ്സുസം  പ്രതത്തിപക്ഷരനതമൊവുടമേമൊടക

നഖശത്തിഖമൊനസം  എതത്തിര്ക്കുകേയുസം  അയമൊള്  രകേമൊണ്ഗസത്തില്നത്തിന്നുസം

പുറത്തുരപമൊകുകേയുസം ടചയ്തു.  അതത്തിടന്റെടയമൊടക രപരേന് പറഞ്ഞന് രകേമൊണ്ഗസ്സുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുസം  ഒരുരപമൊലെയമൊടണനന്  നത്തിങ്ങള്  പറയുനതന്  ആടരേ

സഹമൊയത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തിയമൊണന്?   

എടന്റെ  രസ്നേഹത്തിതന  മുന  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനത്തി  ശശ.  ഇ.  ചന്ദ്രരശഖരേന

പ്രസസംഗത്തിചന് തശരുനതവടരേ അരദഹതത്തിടന്റെ പ്രസസംഗസം ഞമൊന സമൊകൂതസം രകേട്ടു.

കേമൊരേണസം അരദഹസം ഒരു വമൊകന് പറയുരമേമൊടയനന് ശദ്ധത്തിച്ചു. 'ഇതമൊണന് എറവുസം

വലെത്തിയ ബദല്' എനന്  അരദഹസം പറഞ്ഞു.  എനന് ബദല്?  രജമൊരഡെമൊ യമൊത്രയന്

നത്തിങ്ങള് രപമൊയരപ്പെമൊള് അവടരേ വത്തിളത്തിച്ചു.  അതത്തിനുപുറരമേ നത്തിങ്ങരളമൊടെന്  കേമൊടത്തിയ
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ഒരു ബദലുണന്, നത്തിങ്ങടള ആക്രമേത്തിച ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കമൊടരേ രേക്ഷത്തികമൊന പരേസരേ

ധമൊരേണയത്തില്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  കൂറുമേമൊറത്തിടകമൊടുത്തു,  അതമൊണന്  ഞമൊന

പറഞ്ഞതന്.  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ബത്തി.ടജ.പത്തി.  അനര്ധമൊരേ   സസംസമൊനതന്

വളടരേ  വഭ്യക്തമേമൊണന്.  ഞങ്ങള്  വലെത്തിയ  ബദലെമൊടണന്നുസം  അതത്തിലെമൊണന്

ഇനഭ്യയുടടെ  പ്രതശക്ഷടയന്നുമേമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞുനടെക്കുനതന്.

പമൊര്ലെടമേന്റെത്തില് ഞങ്ങളടടെ പമൊര്ടത്തിക്കുസം നത്തിങ്ങളടടെ പമൊര്ടത്തിക്കുസം മൂനന് അസംഗങ്ങള്

വശതമേമൊണുള്ളതന്.  നമള്  രേണ്ടുകൂടര്ക്കുസം  രചര്നന്  ബദലുണമൊകമൊന

സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ?  ഞങ്ങളസം നത്തിങ്ങളസം വത്തിചമൊരേത്തിചമൊല് ബദലുണമൊവത്തിടലന കേമൊരേഭ്യസം

മേനസത്തിലെമൊക്കുകേ.  ഇനഭ്യയത്തില്  മേമൊസങ്ങള്  കേഴെത്തിഞ്ഞമൊല്  രലെമൊകേ ന്സഭ

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  നടെകമൊന  രപമൊകുകേയമൊണന്.  നമുകന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിടയ

രതമൊല്പ്പെത്തികണസം.  പരക്ഷ ശശ. നരരേന്ദ്ര രമേമൊദത്തിടയ സഹമൊയത്തികമൊനമൊയത്തി  ഈ

കേള്ള  ചൂതന്  നത്തിങ്ങള്  വയരുടതനന്  മേമൊത്രമേമൊണന്  നത്തിങ്ങരളമൊടെന്  ഞങ്ങള്കന്

സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതന്.  നയപ്രഖഭ്യപനതത്തിരലെയന്  വരുരമ്പമൊള്,

സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  ഇനടത  സമൊമ്പതത്തികേമൊവസ  എനമൊണന്;  ഈ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  നത്തിങ്ങള്കന്  ഒരു  സശപ്നസംരപമൊലുസം  പങ്കുവയമൊന

കേഴെത്തിയമൊടതരപമൊയതന്  എന്തുടകേമൊണമൊണന്;  നമ്മുടടെ  ഖജനമൊവന്  കേമൊലെത്തിയമൊണന്,
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പലെത്തിശ  ടകേമൊടുതന്  മുടെത്തിയുകേയമൊണന്.  നത്തിങ്ങളടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ  നയതത്തിടന്റെ

എറവുസം  വലെത്തിയ  രപമൊരേമൊയ്മയമൊണത്തിതന്.  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടപമൊതകേടെസം  നമൊലെന്

ലെക്ഷതത്തിരലെയന്  കുതത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അങ്ങടന  കുതത്തിക്കുരമ്പമൊഴുസം  ഇവത്തിടടെ

ധൂര്തത്തിനന് യടതമൊരു കുറവുമേത്തില.  അതന് നത്തിര്ബമൊധസം തടെരുകേയമൊണന്.  ഞങ്ങള്

കത്തിഫന്  ഹസൗസത്തിടലെ  ടതമൊഴുതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം  പഴെയ  ഭരേണപരേത്തിഷ്കമൊരേ

കേമശഷടനക്കുറത്തിച്ചുടമേമൊന്നുസം  പറയുനത്തില.  ശശ.  ടകേ.  വത്തി.  രതമൊമേസത്തിനന്

രകേമൊണ്ഗസത്തില്നത്തിനന്  എലമൊസം  കേത്തിടത്തിയതത്തിനുരശഷസം  ഈ  വയസ്സുകേമൊലെതന്

നത്തിങ്ങളടടെകൂടടെ  കൂടെത്തിയരപ്പെമൊള് നത്തിങ്ങള് അരദഹതത്തിനന്  ഒരു പദവത്തി  നല്കേത്തി.

മുമ്പന്  അരദഹതത്തിടന്റെ  പൂര്വ്വത്തികേനമൊയത്തി  രലെമൊകേ ന് സഭമൊ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

ആറത്തിങ്ങല്  രലെമൊകേ ന്സഭമൊ  മേണ്ഡലെതത്തില്നത്തിന്നുസം  ശശ.  എ.  സമ്പതന്

രതമൊറരപ്പെമൊള്  അരദഹടത  നത്തിങ്ങള്  ടലെയ്സണ്  ഓഫശസറമൊയത്തി  നത്തിയമേത്തിച്ചു.

അതത്തിനമൊയത്തി  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ ഖജനമൊവത്തില്നത്തിനന്  രപമൊയതന്  ഏഴെരേ രകേമൊടെത്തി

രൂപയമൊണന്.  ശശ.  എ.  സമ്പതന് രേണരേ ടകേമൊലസം അവത്തിടടെ ഇരുനതടകേമൊണന്

എനന്  ടമേചമേമൊണന്  കേത്തിടത്തിയതന്;   ഇനത്തി  ശശ.  ടകേ.  വത്തി.  രതമൊമേസന്  ഇരുനമൊല്

എനമൊണന് കേത്തിടമൊന രപമൊകുനതന്?   അരപ്പെമൊള് ആളകേള്ക്കുരവണത്തി പദവത്തികേള്

സൃഷത്തിക്കുകേ,  ധൂര്തന്  നത്തിര്ബമൊധസം  തടെരുകേ,  ഭരേണപരേത്തിഷ്കമൊരേ  കേമശഷടന്റെ
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കേമൊരേഭ്യങ്ങളസം ടതമൊഴുതന് ടതമൊടന് ശശമേതത്തി ചത്തിനമൊ  ടജരറമൊമേത്തിടന്റെ കേമൊരേഭ്യങ്ങളസംവടരേ

പറയമൊനുടണങ്കത്തിലുസം സമേയപരേത്തിമേത്തിതത്തിടകേമൊണന് ഞമൊന അതത്തിരലെയന് കേടെക്കുനത്തില.

ഇങ്ങടനടയമൊടക  കേമൊലെത്തിയമൊയ  ഖജനമൊവമൊടണങ്കത്തിലുസം  നത്തിങ്ങളടടെ

അഹങ്കമൊരേതത്തിനന് യമൊടതമൊരു കുറവുമേത്തില.  യൂതന് ലെശഗത്തിടന്റെ പ്രവര്തകേര് എനന്

ടതറമൊണന്  ടചയതന്?  ഇവത്തിടടെ  നടെക്കുന  ലെഹരേത്തി  കേടെതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം

ക്രമേസമേമൊധമൊന തകേര്ചടയക്കുറത്തിച്ചുമുളള ചത്തിലെ യമൊഥമൊര്തഭ്യങ്ങള് അവര് വത്തിളത്തിച്ചു

പറഞ്ഞു. അതത്തിനന് നത്തിങ്ങള് അവടരേ അറസന് ടചയത്തിരല; ഫത്തിരറമൊസത്തിടന അറസന്

ടചയതത്തിനന്  പ്രകേടെനസം  നടെതത്തിയവര്ടകതത്തിടരേ  രപമൊലുസം  രകേടസടുതത്തിരല?

അക്രമേവുസം  സസംഘടനവുസം  നടെതമൊത  പമൊര്ടത്തിയമൊരണമൊ  നത്തിങ്ങളരടെതന്;

ബഹുമേമൊനടപ്പെട   സശകറുടടെ  ടചയര്  തകേര്തവരേമൊണന്  പ്രതത്തിരഷധതത്തിടന്റെ

രപരേത്തില്  അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുനവര്.  പ്രതത്തിരഷധത്തിക്കുനവരുടടെ

വമൊയടെപ്പെത്തികമൊനമൊണന് നത്തിങ്ങള് ശമേത്തിക്കുനതന്. യൂതന് ലെശഗത്തിടന  അളക്കുനതത്തില്

നത്തിങ്ങള്കന്  ടതറത്തി.  അതന്  കുറചന്  വശരേഭ്യസം  കൂടെത്തിയ  കുടത്തികേളമൊണന്.  അവര്

രചമൊദഭ്യങ്ങള്  രചമൊദത്തിച്ചുടകേമൊരണയത്തിരേത്തിക്കുടമേനന്  ഞമൊന

ചൂണത്തികമൊണത്തിക്കുകേയമൊണന്.   ലെഹരേത്തി  കേടെതത്തിടനതത്തിടരേ  ബഹുമേമൊനടപ്പെട മേനത്തി

അരപ്പെമൊള്തടന  രനരേത്തിടന്  ഇടെടപ്പെടന്  സസംസമൊരേത്തിച്ചു.  കുടത്തികേടള  ടവയത്തിലെതന്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

76

നത്തിര്തത്തി പ്രതത്തിജ്ഞ ടചമൊലത്തിപ്പെത്തിചമൊല് ലെഹരേത്തിയുപരയമൊഗസം അവസമൊനത്തിപ്പെത്തികമൊന

കേഴെത്തിയുരമേമൊ?  ഇല.  അതന്  അവസമൊനത്തിപ്പെത്തികണടമേങ്കത്തില്  നത്തിങ്ങളടടെ  പമൊര് ടത്തി

തശരുമേമൊനത്തികണസം.  കേമൊരേണസം  എലമൊയത്തിടെത്തുസം  ലെഹരേത്തി  മേമൊഫത്തിയയുമേമൊയത്തി

ബനമുള്ളതന്  നത്തിങ്ങള്കമൊണന്.  എറവുസം  അവസമൊനസം  ലെഹരേത്തികടെത്തുമേമൊയത്തി

ബനടപ്പെടന്  ആരരേമൊപണവത്തിരധയനമൊയ  ആലെപ്പുഴെയത്തിടലെ  എ.  ഷമൊനവമൊസന്

പമൊര്ടത്തിയുടടെ അടുതയമൊളമൊണന്.  ചത്തിലെ ബഹുമേമൊനടപ്പെട മേനത്തിമേമൊരേമൊണന് അതത്തിനന്

മേദ്ധഭ്യസസം  പറയമൊന  നത്തില്ക്കുനതന്.  വയനമൊടത്തിടലെ  ലെഹരേത്തി  മേമൊഫത്തിയടയ

പത്തിടെത്തിചരപ്പെമൊള്  ആടരേയമൊണന്  കേണതന്?  ലെഹരേത്തിയുടടെ  പത്തിനമൊമറങ്ങളത്തിലൂടടെ

രപമൊകുരമ്പമൊള്,  ഈ തടെര്ഭരേണതത്തില് മേതത്തിമേറനന്  മേമൊഫത്തിയകേള്കന്  പത്തിന്തുണ

ടകേമൊടുക്കുന സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  നയമേമൊണന് സസംസമൊനടത ഇന്നുള്ള പ്രശ്നസം.

അലമൊടത അ ഞ്ചുസം ആറുസം വയസ്സുള്ള കുടത്തികേടളടകമൊണന് പ്രതത്തിജ്ഞടയടുപ്പെത്തിചത്തിടന്

ഒരു  കേമൊരേഭ്യവുമേത്തില.  അവരേമൊരുസം  ഇകമൊരേഭ്യതത്തില്  ഒരു  ടതറ്റുസം  ടചയത്തിടത്തില.

അതടകേമൊണ്ടുതടന എലമൊ അര്തതത്തിലുസം രകേരേളതത്തിനുതകുന ഒരു കേമൊരേഭ്യവുസം

ഈ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലൂടടെ  പറയമൊരനമൊ  പ്രതശക്ഷകേള്  പങ്കുവയമൊരനമൊ

ഇവര്കന് സമൊധത്തിചത്തിടത്തില.  ഇനന് രകേരേളതത്തിലുള്ളതന് ഭരേണ സ്തസംഭനമേമൊണന്.  എലമൊ

രേസംഗവുസം മുരേടെത്തിചന് നത്തില്ക്കുകേയമൊണന്. അവത്തിടടെ ഞങ്ങള് ശശ. ടകേ. ബത്തി. ഗരണഷന്
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കുമേമൊറത്തിനുസം നത്തിങ്ങള്ക്കുടമേമൊപ്പെമേമൊണന്.  കേമൊരേണസം ശശ. ടകേ. ബത്തി. ഗരണഷന് കുമേമൊര്

പറഞ്ഞതത്തിനന്  കേയടെത്തിചവരേമൊണന്  നത്തിങ്ങള്.  നമടളലമൊസം  ഒരരേ

മേമൊനസത്തികേമൊവസയത്തിലുള്ളവരേമൊണന്.  രകേരേളടത  രേക്ഷത്തികമൊനുതകുന

തരേതത്തിലുളള  ഒരു  നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമൊന  സര്കമൊരേത്തിനന്

സമൊധത്തിചത്തിടത്തിടലനന് ഞമൊന  ചൂണത്തികമൊണത്തിക്കുകേയമൊണന്.  

മേത്തി  .   സശകര്: പശസന് കേണ്ക്ലൂഡെന്. 

ശശ  .   എന  .   ഷസംസുദശന:  സര്, ഞമൊന വരുനതന് മേലെരയമൊരേ മേണ്ഡലെതത്തില്

നത്തിനമൊണന്. ഇവത്തിടടെ ഇനന് രേമൊവത്തിടലെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങള് ഒന്നുകൂടെത്തി ആവര്തത്തിചന്

പറയുകേയമൊണന്.  മേണ്ണമൊര്കമൊടത്തിടലെ  രകേമൊഴെത്തിക്കൂടത്തില്  പുലെത്തി  വരുന  കേമൊലെമേമൊണന്.

അതടകേമൊണന്  വനസം  വകുപ്പെന്  ജമൊഗതരയമൊടുകുടെത്തി  പ്രവര്തത്തികണടമേനമൊണന്

അഭഭ്യര്തത്തികമൊനുളളതന്.  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടന്റെ  നനത്തി  പ്രരമേയടത

ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി എതത്തിര്ത്തുടകേമൊണന് ഞമൊന നത്തിര്ത്തുന്നു.

ശശ  .    രജമൊബന്  ബമേകത്തിള്:  സര്,  ഞമൊന  ഈ  നനത്തിപ്രരമേയടത

പത്തിനമൊങ്ങുകേയമൊണന്.  ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  രകേരേള  ഗവര്ണ്ണര്  49  രപജുള്ള

നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  അസംഗസം

ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമൊധമൊകൃഷ്ണന  ഇരപ്പെമൊള്  സശറത്തിലെത്തില,  അരദഹസം
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നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടന്റെ  105-ാം  ഖണ്ഡത്തികേ  ഒന്നു  വമൊയത്തിച്ചുരനമൊക്കുനതന്

നനമൊയത്തിരേത്തിക്കുസം.  അതത്തില്  രകേരേള  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടചയ  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളപ്പെറത്തി

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  അരദഹസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ആഭഭ്യനരേ  വകുപ്പുമേനത്തിയമൊയത്തിരുന

കേമൊലെതന്  രകേരേളതത്തില്  രപമൊലെശസുസം  ക്രത്തിമേത്തിനലുകേളടമേമൊടക  ഉണമൊയത്തിരുന്നു.

എനമൊല് ഒരു രപമൊലെശസന്  ഉരദഭ്യമൊഗസടന്റെ രപരേത്തില്രപമൊലുസം നടെപടെത്തിടയടുതന്

ഒപ്പെത്തിട ചരേത്തിത്രസം അരദഹതത്തിനത്തില.  അരദഹസം നല മേനുഷഭ്യനുസം എലമൊവടരേയുസം

അഭത്തിനനത്തിക്കുന  ആളമേമൊണന്.  അരദഹസം  തശര്ചയമൊയുസം  ഇരപ്പെമൊഴെടത

ബഹുമേമൊനടപ്പെട എകേന് ടടസസന് വകുപ്പെന് മേനത്തിടയ അഭത്തിനനത്തിരകണതമൊയത്തിരുന്നു.

അരദഹസം മേനത്തിയമൊയത്തി ചുമേതലെരയടറടുതതത്തിടന്റെ രേണമൊമേടത ദത്തിവസസം തടന

ലെഹരേത്തിടകതത്തിടരേ  രപമൊരേമൊടെമൊനരവണത്തി  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തിയുടടെ

സമൊനത്തിദ്ധഭ്യതത്തില്  മേശറത്തിസംഗന്  വത്തിളത്തിച്ചുകൂടത്തി  വളടരേ  ശക്തമേമൊയ

നടെപടെത്തിടയടുതയമൊളമൊണന്.  'രയമൊദ്ധമൊവന്’  എന  പദ്ധതത്തി  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തിടയ  നമള്  അഭത്തിനനത്തികണസം.  ലെഹരേത്തി  ഈ

കേമൊലെഘടതത്തില്  ഉണമൊയതമൊരണമൊ?  കേമൊലെമൊകേമൊലെങ്ങളമൊയത്തി  രകേരേളതത്തില്

ലെഹരേത്തിയുടടെ  വത്തില്പ്പെനയുസം  ഉപരയമൊഗവുസം  ഒരുരപമൊടലെ  നടെക്കുന്നുണന്.  പരക്ഷ

അതത്തിടനതത്തിടരേ ഒരു പദ്ധതത്തി ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന് കുടത്തികേടളയുസം ടപമൊതജനങ്ങടളയുസം
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എലമൊ  പഞമൊയത്തുകേടളയുസം തരദശസശയസംഭരേണസമൊപനങ്ങടളയുസം

രകേരേളതത്തിടലെ  ടപമൊതരമേഖലെയത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  എലമൊവടരേയുസം

ഒനത്തിച്ചുരചര്ത്തുടകേമൊണന്  നടെപ്പെത്തിലെമൊകമൊന  ഈ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  മേമൊത്രരമേ

സമൊധത്തിചത്തിട്ടുളടവനന് അഭത്തിമേമൊനപൂര്വ്വസം പറയുകേയമൊണന്.  ഇസൗ സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്

ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമൊധമൊകൃഷ്ണന  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തിടയയുസം

അഭത്തിനനത്തിരകണതമൊയത്തിരുന്നു.  പരക്ഷ  അതത്തിനന്  അരദഹസം

തയമൊറമൊയത്തിടലന്നുള്ളതന്  വത്തിഷമേരതമൊടടെ  ഞമൊന  പറയുകേയമൊണന്.

അരതമൊടടെമൊപ്പെസം ബഹുമേമൊനടപ്പെട ശശ.  എന.  ഷസംസുദശന ഇവത്തിടടെ മേനപ്പെമൊയസസം

ടകേടത്തി,  അതന്  എനമൊണന്?  ഗവര്ണ്ണര്  വരേത്തില,  അരദഹസം  പ്രസസംഗത്തികത്തില

ഇടതലമൊസം  അലെരങ്കമൊലെടപ്പെട്ടുരപമൊകുസം  എന്നുള്ളതമൊയത്തിരുന്നു  അരദഹതത്തിടന്റെ

സശപ്നസം.  പരക്ഷ ആ സശപ്നസം പമൊളത്തിരപ്പെമൊയത്തി.  അരദഹതത്തിടന്റെ വമൊക്കുകേളത്തില് ആ

നത്തിരേമൊശയമൊണന് പ്രതത്തിഫലെത്തിചതന്. അരദഹസം ശശ. എ. ടകേ. ആന്റെണത്തിയുടടെ മേകേന

ശശ. അനത്തില് ആന്റെണത്തിടയ 'പമൊഴെന് ടചടെത്തി' എനമൊണന് വത്തിളത്തിചതന്. പരക്ഷ ഞങ്ങള്

ഇന്നുസം  ശശ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണത്തിടയ  ബഹുമേമൊനത്തിക്കുകേയുസം  ആദരേത്തിക്കുകേയുസം

ടചയ്യുനവരേമൊണന്.  അരദഹസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  മുന  മുഖഭ്യമേനത്തിയമൊയത്തിരുന്നു,

രകേന്ദ്രമേനത്തിയമൊയത്തിരുന്നു, സസംസമൊനതത്തിനുസം രേമൊജഭ്യതത്തിനുസം നല സസംഭമൊവനകേള്
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ടചയയമൊളമൊണന്.   അരദഹതത്തിടന്റെ  മേകേടന  പമൊഴെന് ടചടെത്തിടയനന്  വത്തിളത്തിചരപ്പെമൊള്

നമുകന് ദുനഃഖമേമൊണന് രതമൊനത്തിയതന്. 

ബഡ്ജറത്തിടനപ്പെറത്തി  സസംസമൊരേത്തിക്കുനവര് ഇവത്തിടടെ  ഒതത്തിരേത്തി  കേടെമേമൊടണനന്

പറയുന്നുണരലമൊ;  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തി   അരദഹതത്തിടന്റെ  ബഡ്ജറന്  മേത്തിച

ബഡ്ജറമൊടണനന് പറഞ്ഞന് നത്തിയമേസഭയത്തില് അവതരേത്തിപ്പെത്തിചരപ്പെമൊള് അതന് മേത്തിച

ബഡ്ജറല,  കേമത്തിയമൊടണനന്  പറഞ്ഞതന്  അനന്  അരദഹതത്തിടന്റെകൂടടെ

മേനത്തിയമൊയത്തിടത്തിരുനവരുസം  മുഖഭ്യമേനത്തിയമൊയത്തിരുനയമൊളമേമൊണന്.  അവര്  അനന്

അരദഹടത  ക്രൂശത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ഇതന്  കേമത്തി  ബഡ്ജറമൊണന്  മേത്തിച  ബഡ്ജറല,

ധനകേമൊരേഭ്യ  വകുപ്പുമേനത്തി  പറഞ്ഞതന്  ടതറമൊണന്  എന്നുപറഞ്ഞരപ്പെമൊള്

ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തി  സമൊര്  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ടലെറര്  സഭയുടടെ

രമേശപ്പുറത്തുവചന് അവടരേ തത്തിരുതത്തിടകമൊണന് മേത്തിച ബഡ്ജറമൊടണനന് പറഞ്ഞു.

ഇവത്തിടടെ കേടെതത്തിടന്റെ കേമൊരേഭ്യസം പറയുകേയുണമൊയത്തി,  നത്തിങ്ങള് കേത്തിഫ്ബത്തിടകതത്തിടരേ

എടനലമൊമേമൊണന്  പറഞ്ഞതന്;  കേത്തിഫ്ബത്തി  ആര്കന്  രവണത്തിയമൊണന്?  ഇനന്

രകേരേളതത്തിടലെ  140  നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുസം  കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ  പദ്ധതത്തികേള്

പൂര്തശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  അതത്തിടന്റെ  കേണകന്  ഇവത്തിടടെയുണന്.  ഒരരേമൊ

വര്ഷവുസം കേത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തിയത്തില്ക്കൂടെത്തി  നടെപ്പെമൊകത്തിയ പദ്ധതത്തികേളസം  അതത്തിടന്റെ
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തകേയുടമേലമൊസം  കേറകമൊയത്തിട്ടുണന്.  കേത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തിയത്തില്ക്കൂടെത്തി  ഇനന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ  140  നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുസം  നത്തിരേവധത്തി  പദ്ധതത്തികേള്

പൂര്തശകേരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്,  ഇരുപതത്തിനമൊയത്തിരേസം  രകേമൊടെത്തി  രൂപ  സലെടമേടുകമൊന

കേത്തിഫ്ബത്തി ടകേമൊടുത്തുടവനന് പറയുരമ്പമൊള് അതത്തിടന്റെ പ്രമൊധമൊനഭ്യസം മേനസത്തിലെമൊകുസം.

നത്തിയമേസഭയത്തില്  കേത്തിഫ്ബത്തിടകതത്തിടരേ  എത്രമേമൊത്രസം  സമേയടമേടുതന്  നത്തിങ്ങള്

പ്രസസംഗത്തിച്ചു,  എത്രരയമൊ  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞന്  നത്തിങ്ങള്  വമൊകസൗടന്  നടെതത്തി.

എനമൊല്  ഇനന്  140  എസം.എല്.എ.-മേമൊരുടടെ  നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുസം

കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ  പ്രവൃതത്തികേള്  നടെക്കുരമ്പമൊള്  കേത്തിഫ്ബത്തിടയ  കുറടപ്പെടുതമൊന

സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ? 73908 രകേമൊടെത്തി രൂപയുടടെ അടെങ്കല് തകേയത്തില് ഭൂമേത്തി എടറടുകല്

ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  993  പദ്ധതത്തികേള് നടെപ്പെമൊകത്തി,   27620  രകേമൊടെത്തി  രൂപ മൂലെഭ്യസം

വരുന 593 പദ്ധതത്തികേള് ടടെണര് ടചയ്തു. 6201 രകേമൊടെത്തി രൂപ മൂലെഭ്യസം വരുന 120

പദ്ധതത്തികേള്  കേമശഷന  ടചയ്തു.  എനത്തിട്ടുസം  നത്തിങ്ങള്  കേത്തിഫ്ബത്തിടകതത്തിടരേ

പ്രസസംഗത്തിക്കുനതന് എനത്തിനമൊണന്?    ടമേഡെത്തിടസപത്തിടനപ്പെറത്തി പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങള്

ടമേഡെത്തിടസപത്തിടനപ്പെറത്തി  എനമൊണന്  പറഞ്ഞതന്?  രകേരേളതത്തില്  ടമേഡെത്തിടസപന്

വനമൊല്  അതന്  നടെപ്പെമൊകമൊന   സമതത്തികത്തിടലനമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞതന്.

അതത്തിടനതത്തിടരേ  നത്തിങ്ങള്  സമേരേസം  ടചയ്തു.  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ
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ഇചമൊശക്തത്തിടകേമൊണന്  ടമേഡെത്തിടസപന്  നടെപ്പെമൊകത്തി.  ധനകേമൊരേഭ്യ  വകുപ്പുമേനത്തി  ശശ.

ടകേ.  എന.  ബമൊലെരഗമൊപമൊലെത്തിടന  ഞമൊന  അഭത്തിനനത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇനന്  30

ലെക്ഷസം അസംഗങ്ങളള്ള, രകേരേളതത്തിടലെ എലമൊ ജനങ്ങളസം അസംഗശകേരേത്തിക്കുന ഒരു

പദ്ധതത്തിയമൊയത്തി  അതന്  മേമൊറത്തികഴെത്തിഞ്ഞു.   രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.

വത്തിഹത്തിതസം  ടവടത്തിക്കുറചത്തിട്ടുസം   രകേന്ദ്രസം  ടചയതന്   ശരേത്തിയടലനന്  പറയമൊനുള്ള

ആര്ജവസം   ഏടതങ്കത്തിലുസം  ഒരു  പ്രതത്തിപക്ഷമൊസംഗസം   ഇവത്തിടടെ  കേമൊണത്തിരചമൊ?

ബത്തി.ടജ.പത്തി.ക്കുരവണത്തി,  അവരരേമൊടടെമൊപ്പെസം നത്തിനന് രകേരേളതത്തിടന്റെ സര്കമൊരേത്തിടന

ദുര്ബലെടപ്പെടുതമൊന നത്തിങ്ങള് ശമേത്തിക്കുടനങ്കത്തില് അതന് നടെകമൊന രപമൊകുനത്തില.

രകേരേള  സര്കമൊര്  ജനങ്ങളടടെ  സര്കമൊരേമൊണന്,  ജനങ്ങളമൊണന്  മേമൊനരഡെറന്

ടകേമൊടുതത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അതനുസരേത്തിചന്  എലമൊ  രേശതത്തിയത്തിലുസം  ഇവത്തിടെടത

വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  നടെപ്പെമൊകമൊന  സര്കമൊര്

തയമൊറമൊകുസം.  അതടകേമൊണ്ടുതടന  51  രപജുള്ള  ഗവര്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  പറഞ്ഞ  കേമൊരേഭ്യങ്ങടള   വസ്തുതമൊപരേമേമൊയത്തി  എതത്തിര്തന്

സസംസമൊരേത്തികമൊന  ഏടതങ്കത്തിലുടമേമൊരു  പ്രതത്തിപക്ഷമൊസംഗസം  തയമൊറമൊരയമൊ?

രകേരേളതത്തിടന്റെ  പലെ  സശപ്നപദ്ധതത്തികേളസം  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ആറന്  വര്ഷസംടകേമൊണന്

പൂര്തശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  സര്കമൊരേമൊണന്   നത്തിലെവത്തിലുള്ളതന്.
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രകേരേളതത്തിടലെ രറഷന കേടെകേളടടെ അവസടയനമൊണന്?  ഇനന് രകേരേളതത്തിടലെ

രറഷന  കേടെകേളത്തില്  നല  രേശതത്തിയത്തില്  അരേത്തി  വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുന്നുണന്.  കുറമേറ

രേശതത്തിയത്തില്  എലമൊകേമൊരേഭ്യങ്ങളസം ടചയ്തുരപമൊകുന്നു.  ബത്തി.പത്തി.എല്.  കേമൊര്ഡുകേളടടെ

എണ്ണസം  സസംബനത്തിചന്  ഞങ്ങള്ടകലമൊമേറത്തിയമൊസം,  കേമൊരേണസം  ഞങ്ങള്

ജനങ്ങടളമൊടടെമൊപ്പെസം  നത്തില്ക്കുനവരേമൊണന്.  അരേത്തി  കേത്തിട്ടുനത്തിടലനന്  പ്രതത്തിപക്ഷസം

പറയുനതന്,  നത്തിങ്ങള്  രറഷന  കേടെയത്തില്  രപമൊകേമൊതവരേമൊയതടകേമൊണമൊണന്.

ഞങ്ങള്  രറഷന  കേടെയത്തില്  രപമൊകുനവരേമൊയതടകേമൊണമൊണന്  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്

കൃതഭ്യമേമൊയത്തി  പറയുനതന്.  ബത്തി.പത്തി.എല്.  കേമൊര്ഡുകേളടടെ  എണ്ണസം  എത്രമേമൊത്രസം

വര്ദ്ധത്തിച്ചു.  ബത്തി.പത്തി.എല്.  കേമൊര്ഡുകേളടടെ  എണ്ണസം  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചരതമൊടടെമൊപ്പെസം

അനര്ഹമേമൊയത്തി  ബത്തി.പത്തി.എല്.  കേമൊര്ഡുപരയമൊഗത്തിചത്തിരുനവരേത്തില്നത്തിന്നുസം  അതന്

സറണര്  ടചയമൊനുള്ള  നടെപടെത്തിയുസം  ഇസൗ  സര്കമൊര്  സശശകേരേത്തിച്ചു.  അതന്

അഭത്തിനനനമൊര്ഹമേമൊയ കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്. ഇവത്തിടടെ മേയക്കുമേരുനത്തിടന്റെ കേമൊരേഭ്യസം പറഞ്ഞു.

ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തി  രനതൃതശസംടകേമൊടുത്തുടകേമൊണന്  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേടള

രകേമൊര്തത്തിണകത്തി  പലെ  പദ്ധതത്തികേളസം  നടെപ്പെമൊക്കുനതത്തിടന  അഭത്തിനനത്തികമൊനുസം

രപ്രമൊതമൊഹത്തിപ്പെത്തികമൊനുമുള്ള  ധശരേമേമൊയ  നത്തിലെപമൊടെമൊണന്  പ്രതത്തിപക്ഷസം

സശശകേരേത്തിരകണതന്.  അതത്തിനുപകേരേസം  നത്തിങ്ങളതത്തില്  രേമൊഷശയസം
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കേടണത്തുകേയമൊണന്.  മേയക്കുമേരുനന്  ഉപരയമൊഗത്തിക്കുനതത്തില്  രേമൊഷശയമുരണമൊ?

മേയക്കുമേരുനന് ഉപരയമൊഗത്തിക്കുനതത്തിടനതത്തിടരേയുള്ള പ്രചരേണവുസം അതത്തില്നത്തിന്നുസം

ആളകേടള  പത്തിനത്തിരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുമേമൊണന്  രവണതന്.  അതത്തിനുരവണ  ടമേചടപ്പെട

പ്രവര്തനസം  കേക്ഷത്തിരഭദമേരനഭ്യ  നടെതണടമേനമൊണന്  ഇസൗ  അവസരേതത്തില്

പറയമൊനുള്ളതന്.  അരതമൊടടെമൊപ്പെസം   എലമൊ  വശടുകേളത്തിലുസം  ടവള്ളടമേതത്തികമൊന

ജലെരസചന വകുപ്പെന് നടെപടെത്തികേള് സശശകേരേത്തിക്കുന്നു.  അവ സമേയബനത്തിതമേമൊയത്തി

പൂര്തത്തിയമൊകമൊന  ഒരുമേത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകേണടമേനന്  പറഞ്ഞുടകേമൊണ്ടുസം  ഇസൗ

നനത്തിപ്രരമേയടത പത്തിനമൊങ്ങത്തിടകമൊണ്ടുസം എടന്റെ പ്രസസംഗസം അവസമൊനത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    രമേമൊൻസന്  രജമൊസഫന്:  സര്,  ഞമൊന  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്. 

എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ഏഴെമൊമേടത  നയപ്രഖഭ്യമൊപനമേമൊണന്

ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ ഗവര്ണടറടകമൊണന്  വമൊയത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.   ഏഴെന്  പ്രമൊവശഭ്യവുസം

നയപ്രഖഭ്യമൊപന  വമൊയന  എന  നടെപടെത്തിക്രമേസം  പൂര്തത്തിയമൊകത്തിടയനതലമൊടത

ഇതടകേമൊണന്  രകേരേളതത്തിനന്  എന്തുരനടമേമൊണുണമൊയതന്,  രകേരേളതത്തിനുരവണത്തി

എനന്  പ്രഖഭ്യമൊപനമുണമൊയത്തി;  കുരറ  പ്രഖഭ്യമൊപനങ്ങള്  നടെതത്തി,  ആ  ചടെങ്ങന്

നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുന്നുടവനതത്തിനപ്പുറസം  ഇവത്തിടടെ  കേമൊരേഭ്യമേമൊയ
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പുരരേമൊഗതത്തിടയമൊന്നുമുണമൊകുനത്തില.  വത്തികേസന  മുരേടെത്തിപ്പുസം  വത്തികേസന  സ്തസംഭനവുസം

രകേരേളതത്തില്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതടകേമൊണമൊണന്  ശക്തമേമൊയ

പ്രതത്തിരഷധരതമൊടുകൂടെത്തി   ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപടത  ഞങ്ങള്  എതത്തിര്ക്കുനതന്.

ഗവണ്ടമേന്റെന്  കേണ്ണുതറനന്  ഇകമൊരേഭ്യങ്ങള്   വത്തിലെയത്തിരുതണടമേനതമൊണന്

എനത്തികന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതന്.  എനത്തിക്കുമുമ്പന്  പ്രസസംഗത്തിച  ശശ.  രജമൊബന്

ടടമേകത്തിള്  രറഷന  കേടെകേളത്തില്  രപമൊകേമൊറുടണനന്  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞു,  രറഷന

കേടെയത്തില്  രപമൊകുനതന്  നല  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.  ഞങ്ങള്   രറഷനകേടെ

നടെതത്തിടകമൊണത്തിരുനവരേമൊണന്.  രറഷനകേടെ  നടെതത്തിടകമൊണത്തിരുനവരുസം

രറഷനകേടെകമൊരുടടെ  സമേരേതത്തില്  ഇസൗയത്തിടടെ  പടങ്കടുരകണത്തിവന്നു.

ടസക്രരടറത്തിയറന്  പടെത്തികല്  രറഷന  കേടെകമൊര്  സമേരേസം

നടെതത്തിയടതനത്തിനമൊടണനന്  ശശ.  രജമൊബന്  ടടമേകത്തിള്  അരനശഷത്തികണസം.

രകേമൊവത്തിഡെന്  കേമൊലെഘടതത്തില്  അരേത്തി  വത്തിതരേണസം  ടചയതന്  നലകേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.

അതത്തിടന്റെ രപരേത്തില്  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന് വലെത്തിയ രമേന ടടകേവരേത്തിച്ചു.

അതത്തിടന്റെ  തകേ  ടകേമൊടുതത്തിടത്തില.  അരേത്തി  ടകേമൊടുതതന്  രകേരേളതത്തിടലെ

രറഷനകേടെകമൊരേമൊണന്.  അരേത്തി  ടകേമൊടുതതത്തിടന്റെ  കേമശഷന  ലെഭത്തികമൊതതത്തിടന്റെ

രപരേത്തില്  രറഷനകേടെകമൊര്  ആത്മഹതഭ്യ  ടചയ്യുടമേനന്  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.
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പമൊവടപ്പെട  രറഷന  കേടെകമൊരുടടെ  തകേ  ടകേമൊടുകമൊടത  ടവറുടത  പ്രഖഭ്യമൊപനസം

നടെതത്തിയത്തിടന് കേമൊരേഭ്യമുരണമൊ?  ആ തകേ നല്കേമൊനുള്ള നടെപടെത്തി സശശകേരേത്തികണസം.

അങ്ങന് പറഞ്ഞ രേണമൊമേടത കേമൊരേഭ്യസം, 

മേത്തി  .   ടചയര്മേമൊന: അങ്ങന് ടചയറത്തിടന രനമൊകത്തി സസംസമൊരേത്തിക്കൂ...

ശശ  .    രമേമൊനസന് രജമൊസഫന്:  സര്,  എടന്റെ ടതമൊടടുതത്തിരേത്തിക്കുനതടകേമൊണന്

അരങ്ങമൊടന് രനമൊകത്തിരപ്പെമൊയതമൊണന്.  ഞമൊന അങ്ങടയ രനമൊകത്തി സസംസമൊരേത്തികമൊസം.

ഒരു  കേമൊരേഭ്യസം  ശശ.  രജമൊബന്  ടടമേകത്തിള്   പറഞ്ഞരപ്പെമൊള്  സങ്കടെസം  രതമൊനത്തി.

ആദരേണശയനമൊയ ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തിസമൊര് മേത്തിച ബഡ്ജറ്റുസം കേമത്തി ബഡ്ജറ്റുസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുസം  അതന്  രകേരേളസം  ചര്ച  ടചയ്യുകേയുസം  ടചയത്തിട്ടുണന്.  മേത്തിച

ബഡ്ജറത്തിടനയുസം  കേമത്തി  ബഡ്ജറത്തിടനയുസം  അമമൊനമേമൊടുന  ടകേ.  എസം.

മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന്റെ  ടടവദഗഭ്യവുസം  രേമൊഷശയതനജ്ഞതയുസം  രകേരേളസം  നനമൊയത്തി

വത്തിലെയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതമൊണന്.  അതത്തിടന  അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തി  ഞങ്ങടളലമൊസം

കേണത്തിട്ടുമുണന്. അതത്തിനുരശഷസം എത്രരയമൊ മേത്തിച ബഡ്ജറ്റുകേള് ടകേ. എസം. മേമൊണത്തി

സമൊര്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഏരതമൊ  കേമൊലെഘടതത്തില്  ബഡ്ജറന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം  അതത്തിടന  വത്തിമേര്ശത്തിചതത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുടമേമൊടക

ഇവത്തിടടെ ബഹുമേമൊനടപ്പെട അസംഗസം ചൂണത്തികമൊണത്തിച്ചു.  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന്റെ
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ടപമൊതജശവത്തിതതത്തില്  ഏറവുസം  കൂടുതല്  ഹൃദയരവദനയുണമൊയ

ദത്തിവസരമേതമൊണന്?  ഇസൗ  നത്തിയമേസഭയത്തില്  ബഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമൊന

അനുവദത്തികത്തിടലന്നുപറഞ്ഞന്,  നത്തിയമേസഭയകേതന് കേടെകമൊന അനുവദത്തികമൊടത,

രേമൊത്രത്തി മുഴുവന നത്തിയമേസഭ സ്തസംഭത്തിപ്പെത്തിചന്,  നത്തിയമേസഭ മുഴുവന അടെത്തിച്ചുതകേര്തന്,

ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തി ബമൊര്രകേമൊഴെ രകേസത്തിടലെ അഴെത്തിമേതത്തികമൊരേനമൊടണനന് പറഞ്ഞന്

അപമേമൊനത്തിച                        എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-നുമുനത്തില് ശശ. രജമൊബന്

ടടമേകത്തിള്  ഒരു  എസം.എല്.എ.  സമൊനതത്തിടന്റെ,  മേനത്തിസമൊനതത്തിടന്റെ

ആനുകൂലെഭ്യതത്തിനുരവണത്തി                               ടകേ. എസം. മേമൊണത്തിയുടടെ

ആത്മമൊഭത്തിമേമൊനസം  പണയടപ്പെടുതത്തിടയങ്കത്തില്,  യു.ഡെത്തി.എഫന്.  അതത്തിനന്

തയമൊറടലനന്  പറയമൊന  ഞമൊന  ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഞങ്ങള്

ടനഞ്ചുവത്തിരേത്തിച്ചുനത്തിനന്  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന   നത്തിയമേസഭയകേതന്

ടകേമൊണ്ടുവനന്,   യു.ഡെത്തി.എഫന്. ഒറടകടമൊയത്തി നത്തിന്നുടകേമൊണമൊണന് ഉമന ചമൊണത്തി

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുരവണത്തി  അനന്  ബഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.  അകമൊരേഭ്യസം

ശശ.  രജമൊബന്  ടടമേകത്തിള്  ഓര്കണസം.  നത്തിങ്ങളടടെ  പമൊര്ടത്തി  മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന്റെ

ആത്മമൊവത്തിരനമൊടുരപമൊലുസം  നശതത്തി  കേമൊണത്തിചത്തില.  മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന്റെ  ആത്മമൊവന്

ചമൊകേമൊത  പുഴുവുസം... ..  … ആദരേണശയനമൊയ  വത്തി.  എസന്.  അച്ചുതമൊനനരനമൊടെന്
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ആദരേവുള്ളതടകേമൊണന്  ഞമൊനതന്  പറയുനത്തില.  അരദഹസം  ഉപരയമൊഗത്തിച

വമൊക്കുണന്. 

ചശഫന് വത്തിപ്പെന് (രഡെമൊ  .   എന  .   ജയരേമൊജന്): സര്,  ടകേ. എസം. മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന്റെ

ആത്മമൊവത്തിരനമൊടെന് നശതത്തി കേമൊണത്തിചത്തിടലനന് അങ്ങന് പറയരുതന്. ടകേ. എസം. മേമൊണത്തി

സമൊറത്തിടന്റെ  ആത്മമൊവത്തിരനമൊടെന്  നശതത്തി  കേമൊണത്തിചതന്  ഞമൊനുസം  ശശ.  രജമൊബന്

ടടമേകത്തിളടമേമൊടക  കൂടടെയമൊണന്.  കേമൊരേണസം  അരദഹതത്തിടന്റെ  മേരേണരശഷസം,

യഥമൊര്തതത്തില്  കൂടടെനത്തിന  പലെരുസം  അരദഹടത  ടടകേവത്തിടരപ്പെമൊഴുസം

ഞങ്ങളമൊണന്  കൂടടെനത്തിനതന്.  ഇടെതപക്ഷരതയന്  വനതന്  രേമൊഷശയ

തശരുമേമൊനതത്തിടന്റെ   ഭമൊഗമേമൊയത്തിരുന്നു.  ആ  നത്തിലെപമൊടുസം  എടുത  തശരുമേമൊനവുസം

ശരേത്തിയമൊടണനന്  വത്തിശശസത്തിക്കുനവര്തടനയമൊണന്  ഞങ്ങള്.  അകമൊരേഭ്യതത്തില്

യമൊടതമൊരു സസംശയവുമേത്തില. 

ശശ  .   രമേമൊനസന് രജമൊസഫന്: സര്, രഡെമൊ. എന. ജയരേമൊജത്തിടന്റെ കേമൊരേഭ്യതത്തില്

യമൊടതമൊരു തര്കവുമേത്തില.  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടനമൊപ്പെസം എന്നുസം കൂടടെനത്തിന

ആളമൊണരദഹസം.  ഞങ്ങളസം അരദഹതത്തിടന്റെ മേരേണസംവടരേ കൂടടെനത്തിന്നു.  പരക്ഷ

അരദഹതത്തിടന്റെ  മേരേണരശഷവുസം  അരദഹസം  പറഞ്ഞ  രേമൊഷശയ  നത്തിലെപമൊടെത്തില്

ഞങ്ങള് ഉറച്ചുനത്തില്ക്കുന്നു. അരദഹടത ബമൊര്രകേമൊഴെകമൊരേനമൊയത്തി ചത്തിത്രശകേരേത്തിച
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എല്.ഡെത്തി.എഫന്. -ടനമൊപ്പെസം  രപമൊകേമൊന  തയമൊറടലനന്  മേരേണസംവടരേ  ടകേ.  എസം.

മേമൊണത്തിസമൊര്  പറഞ്ഞു.  അരദഹസം  മേരേണസംവടരേ  എടുത  നത്തിലെപമൊടെത്തിടനമൊപ്പെസം

ഞങ്ങള് ഉറച്ചുനത്തില്ക്കുന്നു. അനന് ശശ. രജമൊബന് ടടമേകത്തിള് സഭയത്തിലെത്തില.  ശശ.

പത്തി.  ടജ.  രജമൊസഫന്  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.ല് അനന്  മേനത്തിയമൊയത്തിരുന്നു.  അരദഹസം

എല്.ഡെത്തി.എഫന് മേനത്തിസഭയത്തില്നത്തിന്നുസം രേമൊജത്തിവചന് ഇറങ്ങത്തി വനടതനത്തിനമൊണന്?

രകേരേള  രകേമൊണ്ഗസന്  ഒരുമേത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകേണടമേന്നുസം  രകേരേളതത്തില്

യു.ഡെത്തി.എഫന്.ടന  ശക്തത്തിടപ്പെടുതണടമേന്നുസം  ജനമൊധത്തിപതഭ്യരചരേത്തി

ശക്തത്തിടപ്പെടെണടമേന്നുസം   ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തിസമൊര്  പറഞ്ഞതത്തിടന്റെ

അടെത്തിസമൊനതത്തില് മേനത്തിസമൊനസം രേമൊജത്തിവചന്, അധത്തികേമൊരേസം ഉരപക്ഷത്തിചന്    ശശ.

പത്തി.  ടജ.  രജമൊസഫന്  രകേരേള  രകേമൊണ്ഗസത്തില്വന്നു.  അങ്ങടന   ടകേ.  എസം.

മേമൊണത്തിയുസം  ശശ.  പത്തി.  ടജ.  രജമൊസഫസം  ഒനമൊയത്തി.  രകേരേള  രകേമൊണ്ഗസന്

ഒനമൊയമൊല്  എവത്തിടടെ  നത്തില്കണടമേനന്  തശരുമേമൊനത്തിച്ചു.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ല്

നത്തില്കണടമേനന്  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തി  സമൊര്  പറഞ്ഞു,  അതതടന  അരദഹസം

മേരേണസംവടരേ  പറഞ്ഞു.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ല്  തടെരേണടമേനന്  പറഞ്ഞ  ടകേ.  എസം.

മേമൊണത്തിസമൊറത്തിടന്റെ നത്തിലെപമൊടെത്തില് അരദഹതത്തിടന്റെ ശത്തിഷഭ്യനമൊരേമൊയ ഞങ്ങള് ഇന്നുസം

തടെര്ന്നുടകേമൊണ്ടുരപമൊകുന്നു.  അധത്തികേമൊരേതത്തിനുരവണത്തി  നത്തിങ്ങള്  കേമൊലുമേമൊറത്തി,
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എല്.ഡെത്തി.എഫന്.രലെയന്  രപമൊയത്തി.  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തിസമൊര്  മേരേണസംവടരേ

അസംഗശകേരേത്തികമൊത കേമൊരേഭ്യതത്തിരലെയന് നത്തിങ്ങള് കേടെന്നുരപമൊയത്തി. 

ശശ. രജമൊബന് ടടമേകത്തിള് പറയമൊത ഒരു വത്തിഷയസം  കൂടെത്തി ഞമൊന പറയമൊന

ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ശശ.  രജമൊബന്  ടടമേകത്തിള്  രകേരേള  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന

പ്രതത്തിനത്തിധശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണന്  സസംസമൊരേത്തിചരപ്പെമൊള്,  രഡെമൊ.  എന.  ജയരേമൊജന്,

നത്തിങ്ങള്  പറയമൊത,  നത്തിങ്ങള്  മേറന്നുരപമൊകുന  രകേരേളതത്തിടലെ  കേര്ഷകേടന്റെ

കേമൊരേഭ്യസംകൂടെത്തി പറയമൊന ഞമൊന ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ടകേ.  എസം.  മേമൊണത്തി സമൊറുസം

ശശ.  പത്തി.  ടജ.  രജമൊസഫസം  നത്തിയമേസഭയത്തില്  എന്നുസം  ഒരുരപമൊടലെ  വമൊദത്തിച

കേമൊരേഭ്യസം.  രകേരേളതത്തിടന്റെ  കൃഷത്തികമൊരേടന്റെ  കേമൊരേഭ്യസം.  ഇനന്  കൃഷത്തികമൊരേടന്റെ

അവസടയനമൊണന്;  ഇസൗ നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില് കൃഷത്തികമൊരേനുരവണത്തി എനന്

ടചയമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞു?  കേര്ഷകേടന  പൂര്ണ്ണമേമൊയത്തി  അവഗണത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

കേമൊര്ഷത്തികേരമേഖലെ  തകേര്നന്  തരേത്തിപ്പെണമേമൊയത്തി,  റബ്ബറത്തിനന്   250  രൂപ

ടകേമൊടുക്കുടമേനന്  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  പ്രകേടെന  പത്രത്തികേയത്തില്  പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങള്  180  രൂപ  ടകേമൊടുത്തു.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെതന്

അനടത മുഖഭ്യമേനത്തി ശശ.  ഉമന ചമൊണത്തിയുടടെ രനതൃതശതത്തില് ടകേ.  എസം.

മേമൊണത്തിസമൊറുസം  ശശ.  പത്തി.  ടജ.  രജമൊസഫസം  ശശ.  പത്തി.  ടകേ.  കുഞ്ഞമൊലെത്തിക്കുടത്തി
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സമൊഹത്തിബുമേടെകസം റബ്ബര് കേര്ഷകേര്കന് പ്രതത്തിസനത്തിയുണമൊയരപ്പെമൊള് ഇനഭ്യയുടടെ

ചരേത്തിത്രതത്തില്  ആദഭ്യമേമൊയത്തി,  രകേരേളതത്തില്  റബറത്തിനന്  180  രൂപ  ടകേമൊടുത്തു.

എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  വനരപ്പെമൊള്  ഇതന്  250  രൂപ  ആക്കുടമേനന്

പറഞ്ഞു.  ഇരപ്പെമൊള്   ഏഴെമൊമേടത  വര്ഷതത്തിരലെയന്  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.

കേടെക്കുകേയമൊണന്.  250 രൂപയമൊക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞതന്  ഇതവടരേയുസം

നടെപ്പെമൊകത്തിയത്തിടത്തില.   ഇസൗ  വര്ഷടത  ബഡ്ജറന്  വരേമൊന  രപമൊകുകേയമൊണന്,

കൃഷത്തികമൊരേരനമൊടെന്  നത്തിങ്ങള്കന്  ആത്മമൊര്തതയുടണങ്കത്തില്,  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-

ടന്റെ പ്രകേടെനപത്രത്തികേയത്തില് റബ്ബര് കേര്ഷകേനുരവണത്തി 250 രൂപ ടകേമൊടുക്കുടമേന

പ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിനന്  നടെപടെത്തിയുണമൊകമൊന ഒറടകടമൊയത്തി നത്തില്കണസം.  ഞങ്ങളസം

അതത്തിടനമൊപ്പെസം  ആത്മമൊര്തമേമൊയത്തി  നത്തില്കമൊസം.  രകേന്ദ്രടത

എതത്തിര്കമൊതതത്തിടനപ്പെറത്തി  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞു.  രകേരേളതത്തിടലെ  യു.ഡെത്തി.എഫന്.

രകേന്ദ്രടത  ശക്തമേമൊയത്തി  എതത്തിര്ക്കുസം.  ഞങ്ങള്  രകേന്ദ്രടത  എതത്തിര്കമൊന

തയമൊറമൊണന്.   ഒരു  കേമൊരേഭ്യസം  കൂടെത്തി  പറയമൊസം.  ആസത്തിയമൊന  കേരേമൊര്  രപമൊകേടട,

അടുത കേരേമൊര്,  ഇനഭ്യ-പസഫത്തികേന്  കേരേമൊര് വരേമൊന രപമൊകുന്നു.  വരുന മേമൊസസം

ഇനഭ്യ-പസഫത്തികേന്  കേരേമൊര്  ഒപ്പെത്തിടെമൊന  രപമൊകുകേയമൊണന്.  രകേരേളതത്തില്  നമള്

ഒറടകടമൊയത്തി   നത്തില്രകണ  സമൊഹചരേഭ്യസം  വരേത്തികേയമൊണന്.  ഇനഭ്യ-പസഫത്തികേന്
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കേരേമൊര്കൂടെത്തി ഒപ്പെത്തിടമൊല്  വരേമൊന രപമൊകുന പ്രതത്തിസനത്തികേള്;  കേമൊര്ഷത്തികേ രമേഖലെ

പൂര്ണ്ണമേമൊയത്തി തകേരുസം.  ഇരപ്പെമൊള്  റബ്ബറുസം  ടനലസം തകേര്ന്നു.   കേമൊപ്പെത്തി,  ഏലെസം,

ജമൊതത്തി   തടെങ്ങത്തിയ  എലമൊ  കേമൊര്ഷത്തികേരമേഖലെയുസം  തകേരേമൊന  രപമൊകുകേയമൊണന്.

അതരപമൊടലെ ക്ഷശരേകേമൊര്ഷത്തികേ രമേഖലെ തകേരുന്നു. ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ മേനത്തി ശശ.

ടകേ.  കൃഷ്ണനകുടത്തിയുടടെ  പ്രതത്തികേരേണസം ഞമൊന ശദ്ധത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  അരദഹസം

പറഞ്ഞു,  ഇനഭ്യ-  പസഫത്തികേന് കേരേമൊര്  ഒപ്പെത്തിടമൊല്  നമ്മുടടെ സസംസമൊനരതയന്,

ഇനഭ്യയത്തിരലെയന്   ആരസ്ട്രേലെത്തിയയത്തില്നത്തിന്നുസം  പമൊല്  ഇറക്കുമേതത്തി  ടചയമൊന

രപമൊകുകേയമൊണന്.  രകേരേളതത്തിടലെ ക്ഷശരേകേമൊര്ഷത്തികേ രമേഖലെ തകേരേമൊന രപമൊകുന്നു.

കേമൊര്ഷത്തികേ രമേഖലെരയമൊടെനുബനമേമൊയ കേമൊരേഭ്യങ്ങള് മുഴുവന തകേരേമൊന രപമൊകുന്നു.

ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  രകേരേള  രകേമൊണ്ഗസന്  ടചയര്മേമൊന

ശശ.  പത്തി.  ടജ.  രജമൊസഫന്   പത്രസരമളനസം നടെതത്തി ഇസൗ പ്രതത്തിസനത്തിയുടടെ

മുമ്പത്തില് രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ നയങ്ങള്ടകതത്തിടരേ  പ്രതത്തികേരേത്തിചരപ്പെമൊള്,  ഒരു കേമൊരേഭ്യസം

പറഞ്ഞു,  ഇകമൊരേഭ്യങ്ങളത്തിടലെമൊടക രകേരേള ഗവണ്ടമേന്റെത്തിരനമൊടെന്  സഹകേരേത്തികമൊന

ഞങ്ങള്  തയമൊറമൊണന്.   നമുകന്  ഒറടകടമൊയത്തി  നത്തിന്നുടകേമൊണന്  എതത്തിര്കമൊസം.

പരക്ഷ  ഞമൊന  ഒന്നുരചമൊദത്തികടട,  നമള്  രകേന്ദ്രടത  എതത്തിര്ക്കുരമ്പമൊള്

രകേരേളസം  ടചരയണ  കേമൊരേഭ്യസം  ടചയരണ;   ടനലെന്ല  സസംഭരേത്തിചത്തിടന്   കേമൊശന്
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ടകേമൊടുകമൊതതത്തിനമൊല്  രകേമൊടയതന്   കേളകരററന്  പടെത്തികല് സമേരേസം  നടെനതന്

ശശ.  രജമൊബന് ബമേകത്തിള് കേരണമൊ?   ടനലെന്ല  സസംഭരേത്തിചതത്തിനന്  കേമൊശന് ഇരപ്പെമൊഴുസം

ടകേമൊടുക്കുനത്തില.  ഇവത്തിടടെ  നമൊളത്തിരകേരേ  കേര്ഷകേടന്റെ  അവസടയനമൊണന്?

നമൊളത്തിരകേരേസം  കേരേത്തികമൊകുരമ്പമൊള്തടന  കുരേങ്ങന്  കേയറത്തി  അതന്

നശത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊടണനന്  ഇവത്തിടടെ  പ്രതത്തിപക്ഷരനതമൊവന്  പറഞ്ഞു.  നമൊളത്തിരകേരേ

കേര്ഷകേര്  അനമൊഥമേമൊയത്തി  നത്തില്ക്കുകേയമൊണന്.  ഇതരേസം  പ്രശ്നങ്ങള്

പരേത്തിഹരേത്തികരണ?  ഇതരേസം  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  പറയമൊന

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില് ടചറുവത്തിരേല് അനകത്തിയത്തിടത്തില.  

 ഇനന് രേമൊവത്തിടലെ   നമുകന് കേവറത്തില് കേത്തിടത്തിയടതനമൊണന്;   'ശുദ്ധത്തിപത്രസം'.

രകേരേള  ഗവര്ണര്  നത്തിയമേസഭയത്തില്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖഭ്യമൊപന

പ്രസസംഗതത്തിടലെ ഒരു തത്തിരുതത്തിനുരവണത്തി  രേമൊവത്തിടലെ ശുദ്ധത്തിപത്രസം ഇറരകണ

ഗതത്തിരകേടുണമൊയതന്  രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനരല?

മേനത്തിമേമൊര്കന്  ചത്തിലെരപ്പെമൊള് പത്തിശകേന്  പറമൊസം,   നത്തിയമേസഭയത്തില്  ഉരദഭ്യമൊഗസര്

ടകേമൊടുക്കുന മേറുപടെത്തിയത്തില് ചത്തിലെരപ്പെമൊള് പത്തിശകേന് വരേമൊസം,   അതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി

തത്തിരുതന്  വരേമൊസം,  നത്തിയമേസഭമൊ  രരേഖകേളത്തില്  തത്തിരുതത്തിനന്  അവകേമൊശമുണന്.

പരക്ഷ, ഗവര്ണറുടടെ നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  2 രകേമൊടെത്തി രൂപ എനതത്തിനുപകേരേസം
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22  രകേമൊടെത്തി രൂപടയനന് എഴുതത്തിവച്ചു.  വമൊയത്തിചരപ്പെമൊള്  22  രകേമൊടെത്തി രൂപടയനന്

വമൊയത്തിച്ചു, ഇരപ്പെമൊള് തത്തിരുതത്തിയരപ്പെമൊള് അതന് 2 രകേമൊടെത്തി രൂപയമൊയത്തി. തത്തിരുതല്

രവണത്തിവന നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം ഗവര്ണടറടകമൊണന്  വമൊയത്തിപ്പെത്തിചതന്  എത്രരയമൊ

അപമേമൊനകേരേമേമൊയത്തിരപ്പെമൊയത്തി.  ഭരേണപരേമേമൊയ  ഇതരേസം  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്,  വളടരേ

ഉതരേവമൊദത്തിതശരതമൊടടെ  നത്തിര്വ്വഹത്തിരകണ    ഗവര്ണറുടടെ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം

ഇത്ര  അശദ്ധരയമൊടുകൂടെത്തി,  നത്തിരുതരേവമൊദപരേമേമൊയത്തി  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഇസൗ  സഭയത്തില്  ടചയ്തുടവന്നുളള  കേമൊരേഭ്യസം  ചൂണത്തികമൊണത്തികമൊന

ഞമൊന  ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇതരേതത്തിലുളള  കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്  സര്കമൊരേത്തിനന്

സസംഭവത്തിക്കുന  വശഴ്ചകേള്  ഭരേണകേക്ഷത്തി   എസം.എല്.എ.-മേമൊര്  പമൊര്ലെടമേന്റെറത്തി

പമൊര്ടത്തി  രയമൊഗതത്തില്  പറയണസം,  ഇതരേതത്തിലുളള  ടതറ്റുകേള്  തത്തിരുതണസം.

അങ്ങടന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന് സസംഭവത്തിക്കുന നത്തിരേവധത്തിയമൊയ വശഴ്ചകേളടടെ മുമ്പത്തില്

തത്തിരുതലുകേള്ക്കുരവണത്തി  നത്തിലെപമൊടടെടുക്കുനതമൊണന്  ഉചത്തിതടമേനന്

പറയമൊനമൊഗഹത്തിക്കുന്നു. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേമൊന: പശസന് കേണ്ക്ലൂഡെന്…….

ശശ  .    രമേമൊൻസന്  രജമൊസഫന്: സര്,  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  ആടകേ

പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന  ഒരു  വത്തികേസനസം  ടകേ-ടറയത്തില്  ആണന്.  രകേരേള  ജനത



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

95

ഒറടകടമൊയത്തി  എതത്തിര്ക്കുന  ഒരു  പദ്ധതത്തിയമൊണന്  'ടകേ-ടറയത്തില്'.   രറമൊഡെന്

നനമൊകമൊന  കേമൊശത്തില,  രറമൊഡെന്  മുഴുവന  കുഴെത്തിയമൊയതത്തിടന  ടടഹരകമൊടെതത്തി

വത്തിമേര്ശത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.   ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തിയത്തില്  വശടെന്  ടകേമൊടുത

കേമൊരേഭ്യസം  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു,    ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തിയത്തില്  വശടെന്  ലെഭത്തികമൊടത

ടെര്രപമൊളത്തിടന്റെ  കേശഴെത്തില്   കേത്തിടെക്കുകേയമൊണന്  പമൊവങ്ങള്.  അടുത  മേഴെ  വരേമൊന

രപമൊകുകേയമൊണന്,  അവര്കന്  വശടെത്തില.  മേനുഷഭ്യടന്റെ  അടെത്തിസമൊനമൊവശഭ്യങ്ങള്

നത്തിര്വ്വഹത്തികമൊന കേഴെത്തിയമൊത ഗവണ്ടമേന്റെന്  2  ലെക്ഷസം രകേമൊടെത്തി രൂപയത്തിലെധത്തികേസം

വരുന  ടകേ-ടറയത്തില്  പദ്ധതത്തി  രകേരേളതത്തില്  നടെപ്പെമൊക്കുടമേനന്  പറയുനതന്

ജനങ്ങരളമൊടുളള  ടവലവത്തിളത്തിയമൊണന്.  ഇടതമൊരു  കേമൊരേണവശമൊലുസം

അസംഗശകേരേത്തിക്കുന പ്രശ്നമേത്തില. രകേരേളതത്തിടന്റെ അടെത്തിസമൊന വത്തികേസനസം നടെതമൊന

സര്കമൊര്  ശദ്ധ  കേമൊണത്തികമൊത  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്   ജനവത്തിരുദ്ധമേമൊയ

വത്തികേസനവുമേമൊയത്തി  മുരമ്പമൊടന്   രപമൊകുന  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനടത

രകേരേളതത്തിടലെ യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ഒറടകടമൊയത്തി,  ശക്തമേമൊയത്തി  എതത്തിര്ക്കുനതമൊയത്തി

ചൂണത്തികമൊണത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ഞമൊന എടന്റെ വമൊക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു. 

ശശ  .    രേമൊമേചന്ദ്രന  കേടെനപ്പെള്ളത്തി:  സര്,  രകേരേളതത്തിടന്റെ  സമേഗമേമൊയ

പുരരേമൊഗതത്തിയുടടെ   കേര്മസമൊക്ഷഭ്യമേമൊണന്,  രേജതരരേഖയമൊണന്,
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സര്വ്വതലെസര്ശത്തിയമൊയ ഇസൗ നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം.  ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ ഗവര്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിനന്  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയതത്തിനന്

ഞമൊന പൂര്ണ്ണ പത്തിന്തുണ നല്കുകേയമൊണന്. 

 നമ്മുടടെ  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്

ആഭഭ്യനരേമേമൊയത്തി സമേമൊഹരേത്തിരകണ  വത്തിഭവങ്ങള് സമേമൊഹരേത്തിക്കുന കേമൊരേഭ്യതത്തില്

വളടരേയധത്തികേസം  പ്രമൊരയമൊഗത്തികേമേമൊയ,  ശമൊസശയമേമൊയ  നത്തിലെപമൊടുകേള്

സശശകേരേത്തിക്കുനതമൊണന്  നമ്മുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെന്.  പരക്ഷ  അതത്തിടനടയലമൊസം

അടത്തിമേറത്തിക്കുന രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ നയതത്തിടനതത്തിരേമൊയത്തി ഒറടകടമൊയത്തി എലമൊവരുസം

രേസംഗതത്തിറങ്ങത്തിയത്തിടലങ്കത്തില്  വളടരേ  ഗുരുതരേമേമൊയ  പ്രതഭ്യമൊഘമൊതങ്ങളണമൊകുസം.

അതരപമൊടലെ രകേരേളതത്തിടന്റെ വത്തികേസനമുരനറതത്തില് രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ നയങ്ങള്

വത്തിലെങ്ങുതടെത്തിയമൊകുന്നു.  അര്ഹതടപ്പെട ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.   വത്തിഹത്തിതസം നല്കുനത്തില.

ഇകഴെത്തിഞ്ഞ പ്രളയകേമൊലെതന് രറഷന നല്കേമൊന അരേത്തി അനുവദത്തിചതത്തിടന്റെ കേമൊശന്

ഈയടുതകേമൊലെതന്  രകേന്ദ്രസം  തത്തിരേത്തിടകേ  രചമൊദത്തിച്ചു.  മേനുഷഭ്യതശരേഹത്തിതമേമൊയത്തി,

മേമൊനുഷത്തികേമേമൊയ  ഒരു  മേരേഭ്യമൊദയുസം  കേമൊണത്തികമൊടതയമൊണന്  അതന്  തത്തിരേത്തിടകേ

രചമൊദത്തിചതന്.  പരക്ഷ  രകേരേളതത്തിടന്റെ  അഭത്തിമേമൊനസം  സസംരേക്ഷത്തിക്കുന  സസംസമൊന

മുഖഭ്യമേനത്തി  അതന്  തത്തിരേത്തിചടെച്ചു.  സസൗകേരേഭ്യങ്ങള്  ഉണമൊയതടകേമൊണല.
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പ്രളയകേമൊലെതന്  ജനങ്ങള്കന്  നല്കേത്തിയ  അരേത്തിയുടടെ  കേമൊശമൊണന്  തത്തിരേത്തിച്ചു

രചമൊദത്തിചതന്.  ഇതമൊണന്  രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ  നയസം  എന്നുപറയുനതന്.  ആ  നയസം

അതരപമൊടലെ  തടെരുകേയമൊണന്.   മുഖഭ്യമേനത്തിയുസം  മേനത്തിമേമൊരുടമേമൊടക

പ്രളയകേമൊലെതന്  വത്തിരദശരേമൊജഭ്യങ്ങളത്തില്  രപമൊയത്തിരുന്നു. അവത്തിടടെയുള്ള  വത്തിരദശ

മേലെയമൊളത്തികേള്  മുനകേടയടുതതത്തിടന്റെ  ഫലെമേമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിനന്  വത്തിരദശ

ധനസഹമൊയ  വമൊഗമൊനസം  ലെഭത്തിചത്തിരുന്നു.  പരക്ഷ  അതന്  സശശകേരേത്തിക്കുനതത്തിനന്

രകേന്ദ്രസം  അനുമേതത്തി നല്കേത്തിയത്തില. ഇസൗ നത്തിലെയത്തിലുളള എലമൊ നത്തിരഷധങ്ങളമുണന്.

ഭരേണഘടെനമൊപരേമേമൊയ  ലെസംഘനങ്ങടളക്കുറത്തിടചമൊന്നുസം  ഇസൗ  പരേത്തിമേത്തിതമേമൊയ

സമേയതന്  പറയുനത്തില.  രകേന്ദ്ര-സസംസമൊന  ബനങ്ങള്,  രകേന്ദ്രവുസം

സസംസമൊനവുസം  തമത്തില്  സശശകേരേത്തിരകണ   ഭരേണപരേമേമൊയ  ഒസൗചത്തിതഭ്യരബമൊധസം

എലമൊസം  വത്തിസ്മരേത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുളള  ഒരു  നത്തിലെപമൊടെമൊണന്  രകേന്ദ്രസം

സശശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

 രകേരേളതത്തിടലെ  ഗുരുതരേമേമൊയ  ഒരു  വത്തിഷയമേമൊണന്  അഭഭ്യസ്തവത്തിദഭ്യരുടടെ

ടതമൊഴെത്തിലെത്തിലമൊയ്മ.   അഭഭ്യസ്തവത്തിദഭ്യരുടടെ  ടതമൊഴെത്തിലെത്തിലമൊയ്മയമൊണന്  നടമ  ഏറവുസം

അലെട്ടുന  പ്രശ്നസം.  5  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്  20  ലെക്ഷസം

ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങളണമൊകമൊന,  ടതമൊഴെത്തില്ക്ഷമേത  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികമൊന
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പരേത്തിപമൊടെത്തികേളമൊയത്തി. 2022-ല്  രകേരേളതത്തിനന് ഇകമൊരേഭ്യതത്തില് മൂനമൊസം റമൊങ്കമൊണന്

രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്  നല്കേത്തിയത്തിട്ടുളളതന്.   ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുന

പരേത്തിപമൊടെത്തികേടള  പരേത്തിരശമൊധത്തിരകണ  ഏജനസത്തികേള്   പറയുനതന്,

വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസരേസംഗത്തുസം  ആരരേമൊഗഭ്യ രമേഖലെയത്തിലുസം ഇനഭ്യയത്തില് ഒനമൊസം സമൊനസം,

അതരപമൊടലെ  ക്രമേസമേമൊധമൊനപരേത്തിപമൊലെനതത്തിനുസം  പദ്ധതത്തി  പ്രവര്തനസം

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തിലുടമേലമൊസം  എത്ര  എ-പസന്  ആണന്  ഇസൗ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  കേത്തിടത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇടതലമൊസം  ലെഭത്തിക്കുരമ്പമൊഴുസം  നടമ

സഹമൊയത്തിരകണ  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  രകേന്ദ്രസം  ഒന്നുസം  ടചയ്യുനത്തില.

വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസരേസംഗതന് ഇത്രരയടറ അത്ഭുതകേരേമേമൊയ മേമൊറമുണമൊകമൊന കേഴെത്തിഞ്ഞ

ഒരു  കേമൊലെഘടമുണമൊയത്തിട്ടുരണമൊ?  വത്തിദഭ്യമൊധനതത്തിനന് സമൊര്വ്വത്രത്തികേതയുസം

ജനമൊധത്തിപതഭ്യവുസം  സശശകേരേത്തിക്കുന  ഒരു  ഗവണ്ടമേന്റെന്,  ഏതമൊണന്   119970

വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേളമൊണന് ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊലെയങ്ങളത്തില്  കേഴെത്തിഞ്ഞ തവണ പ്രരവശനസം

രനടെത്തിയതന്.  ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊലെയങ്ങള്  ഗുണനത്തിലെവമൊരേമുളളതടലനന്  ഒരു

ധമൊരേണയുണമൊയത്തിരുന്നു.  അതന്  മേമൊറത്തിടയടുകമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞു.  എലമൊ

വത്തിദഭ്യമൊലെയങ്ങളത്തിടലെയുസം  സമൊരങ്കതത്തികേ  ഭസൗതത്തികേസസൗകേരേഭ്യസം   എന്നുപറയുനതന്

അടെത്തിസമൊനപരേമേമൊയത്തിട്ടുളളതമൊണന്,  വരുന  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേളടടെ
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പുരരേമൊഗതത്തിയമൊണന്.  അതന് അടെത്തിസമൊനമേമൊകത്തിയമൊണന് സസംസമൊന ഗവണ്ടമേന്റെന്

നയസം  സശശകേരേത്തിചത്തിട്ടുളളതന്.  2022-2023  മുതല് സസംരേസംഭങ്ങളടടെ  വര്ഷമേമൊണന്.

ഒരു  ലെക്ഷസം  സസംരേസംഭങ്ങള്  വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേരേസംഗതന്   ഉണമൊകണടമേനമൊണന്.

വഭ്യവസമൊയത്തികേ  രേസംഗടത  പ്രവര്തനങ്ങള്  വഭ്യവസമൊയ  സസൗഹൃദ

സസംസമൊനമേമൊകത്തി രകേരേളടത മേമൊറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  പണന് കേമൊലെത്തുണമൊയത്തിരുന

വത്തിരുദ്ധമേമൊയ നത്തിലെപമൊടുകേള് രലെമൊകേടതവത്തിടടെയുമേത്തില.  കേമൊരേണസം വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേ

സമേമൊധമൊന  അനരേശക്ഷമുണന്,  ഉതരേവമൊദത്തിതമുണന്,  പരേത്തിരേക്ഷ  കേത്തിട്ടുസം,

ഭരേണപരേമേമൊയ  സുസത്തിരേതയുണന്.  ഇടതലമൊസം  കേണകത്തിടലെടുത്തുടകേമൊണ്ടുള്ള

സമൊഹചരേഭ്യസം വരേത്തികേയമൊണന്.  അതരപമൊടലെ  പസൗരേതശ  രഭദഗതത്തി  നത്തിയമേസം,

സസംസമൊന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  നത്തിലെപമൊടുകേടളലമൊസം  രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്

അസഹഭ്യമേമൊണന്.   അതടകേമൊണമൊണന്   രകേരേളടത  എലമൊകേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തിലുസം

ടഞരുകമൊന കേഴെത്തിയുനതന്.   പസൗരേതശ രഭദഗതത്തി നത്തിയമേസം ടകേമൊണ്ടുവനരപ്പെമൊള്,

മേറന്  സസംസമൊനങ്ങളത്തിടലെ  ഒരു  മുഖഭ്യമേനത്തിയുസം  അതത്തിടന  എതത്തിര്കമൊന

ആത്മടടധരേഭ്യവുസം നടടലസം കേമൊണത്തിചത്തില.  എനമൊല് പസൗരേതശ നത്തിയമേസം  എടന്റെ

സസംസമൊനതന്  നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിടലനന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  മുഖഭ്യമേനത്തി  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച്ചു.

രകേന്ദ്രതത്തിനന് അതന് സശശകേമൊരേഭ്യമേമൊയത്തില. നമ്മുടടെ രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ പുരരേമൊഗതത്തിയത്തില്
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ഏറവുസം  വലെത്തിയ  സസംഭമൊവന  നല്കേത്തിയതമൊണന്  ഒനമൊമേടത  പ്രധമൊനമേനത്തി

ജവഹര്ലെമൊല് ടനഹ്റുവത്തിടന്റെ പഞവതരേപദ്ധതത്തി (Planning Commission).

അതന്  രകേന്ദ്രസം  നത്തിഷ്കരുണസം  വലെത്തിടചറത്തിഞ്ഞു.  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ശബത്തിരകണ

പലെരുമുണമൊയത്തിരുന്നു,  എനമൊല്  നത്തിശബത  പമൊലെത്തിച്ചു.  എലമൊകമൊരേഭ്യങ്ങളസം

സസംരേക്ഷത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുതടന   എടന്റെ  സസംസമൊനതന്  പദ്ധതത്തി

പ്രവര്തനങ്ങളമേമൊയത്തി മുരമ്പമൊടന്   രപമൊകുടമേനന് പറയമൊന നടടലസം  ടടധരേഭ്യവുസം

കേമൊണത്തിചതസം   രകേരേളതത്തിടന്റെ  മുഖഭ്യമേനത്തിയമൊണന്.  ഓരരേമൊ  കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തിലുസം

ഇങ്ങടനയുളള നത്തിലെപമൊടുകേള് സശശകേരേത്തിക്കുനതടകേമൊണന് രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ കേണ്ണത്തില്

കേരേടെന്  തടനയമൊണന്.   രദശശയ  ബദല്  സസംവത്തിധമൊനതത്തിനന്  പ്രതശക്ഷയമൊണന്.

സമൊമ്പതത്തികേ  രേസംഗതമൊയമൊലുസം  രേമൊഷശയരേസംഗതമൊയമൊലുസം  ഭരേണപരേമേമൊയ

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലുസം  രകേന്ദ്രടത  രചമൊദഭ്യസം  ടചയമൊനുസം  ജനങ്ങടള

അണത്തിനത്തിരേതമൊനുസം  ഒരു  രദശശയ  ബദലുണമൊയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ആ  രദശശയ

ലെക്ഷഭ്യതത്തിടന്റെ  സമൊക്ഷമൊത്കേമൊരേതത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കൂടെത്തി

നടെക്കുന്നുടണനതടകേമൊണന്  ഏതവസരേതത്തിലുസം  സസംസമൊനടത ഏടതലമൊസം

നത്തിലെയത്തില്   ടഞരുകമൊന  കേഴെത്തിയുരമേമൊ  അതത്തിനന്  ശമേത്തിക്കുന്നുടവന്നുളളതമൊണന്

പ്രധമൊനടപ്പെട കേമൊരേഭ്യസം.  നമ്മുടടെ സമേസ്ത തലെങ്ങളത്തിലുമുളള ഒരുപമൊടെന് വത്തിഷയങ്ങള്
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സമൊമ്പതത്തികേ  സുരേക്ഷ,  സമൊമ്പതത്തികേ  വളര്ച,  ദുര്ബലെവത്തിഭമൊഗങ്ങടള

സഹമൊയത്തിക്കുനതന്....  ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തിയനുസരേത്തിചന്  3,22,922 വശടുകേള്,  4

ബഹുനത്തിലെടകേടത്തിടെങ്ങള്  എനത്തിവ  പൂര്തശകേരേത്തിചന്  നല്കുകേയുണമൊയത്തി.

എന്നുപറഞ്ഞമൊല്  അതടകേമൊണന്  എലമൊമേമൊയത്തി  എനവകേമൊശടപ്പെടുകേയല,

പറയുന  വമൊഗമൊനങ്ങള്   നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുസം  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്   എനതത്തിടന്റെ

സമൊക്ഷഭ്യമേമൊണന്   ഇസൗ  പമൊവടപ്പെടവര്കന്  നല്കേത്തിയതന്.   ടതമൊഴെത്തിലെത്തിലമൊയ്മയുടടെ

കേമൊരേഭ്യസം  ഞമൊന  പറഞ്ഞു,  2022-ല്  രകേരേളതത്തിനന്  3-ാം  റമൊങ്കമൊണന്

ടതമൊഴെത്തില്ക്ഷമേതയുടടെ കേമൊരേഭ്യതത്തില് രകേന്ദ്രസം നല്കേത്തിയതന്.  അതന് നത്തിസമൊരേടപ്പെട

കേമൊരേഭ്യമേമൊരണമൊ?  അങ്ങടന നത്തിരേവധത്തി ഭരേണപരേമേമൊയ കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില് സസംസമൊന

ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുന  ടപമൊതനയപരേത്തിപമൊടെത്തികേളണന്.  ഭരേണപരേമേമൊയ

തശരുമേമൊനങ്ങടളടുക്കുനതത്തില്   തരദശസശയസംഭരേണസമൊപനങ്ങളടടെ

പങ്കമൊളത്തിതസം  പ്രരയമൊജനടപ്പെടുതമൊനുള്ള  നടെപടെത്തികേള്

ഭരേണപരേമേമൊയത്തിതടനയുണമൊയത്തി.  പ്രമൊരദശത്തികേതലെസം  ടതമൊടന്   ഉപരേത്തിതലെസം

വടരേയുളള  വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്കന്  കേര്മപദങ്ങള്

ഒരുക്കുനതത്തിനുരവണത്തിയുളള  നത്തിരേവധത്തി  പദ്ധതത്തികേളമൊണന്.  ആ

പദ്ധതത്തികേളത്തിടലെലമൊസം  ഉടെക്കുണമൊക്കുനതത്തിനുളള  നത്തിലെപമൊടുകേളസം
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സമേശപനങ്ങളമേമൊണന്  രകേന്ദ്രസം  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.   എലമൊ  രേസംഗത്തുസം,

കേമൊര്ഷത്തികേരേസംഗത്തുസം ഇതമൊയത്തിരുന്നു.  രകേരേളതത്തിടലെ കേമൊര്ഷത്തികേ വത്തിഷയങ്ങള്

പറഞ്ഞു,  കേര്ഷകേരകേരേളസം,  കേമൊര്ഷത്തികേ സസംസമൊരേസം  നമ്മുടടെ  സസംസമൊനടത

സമ്പദ്ഘടെനയത്തില് സുപ്രധമൊനമേമൊണന്.  ആ കേമൊര്ഷത്തികേ നയതത്തിടന്റെ രപരേത്തില്,

രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന് പമൊസമൊകത്തിയ നത്തിയമേതത്തിടന്റെ രപരേത്തില്  രേമൊജഭ്യവഭ്യമൊപകേമേമൊയത്തി

ഒരു  വര്ഷകമൊലെമേമൊണന്  കേര്ഷകേസമേരേസം  നടെനതന്.  ആ  നത്തിയമേസം  എടന്റെ

സസംസമൊനതന് നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിടലനന് പറയമൊനുസം ഒരു മുഖഭ്യമേനത്തിയുണമൊയത്തി, അതന്

രകേരേളതത്തിടലെ  മുഖഭ്യമേനത്തിയമൊണന്.  ഇസൗ  നത്തിലെപമൊടുകേടളലമൊസം  സശശകേരേത്തിക്കുന

സസംസമൊന  സര്കമൊരേത്തിടനതത്തിടരേ  അനമേമൊയ  രേമൊഷശയടടവരേമൊഗഭ്യതത്തിടന്റെ

രപരേത്തില്   നത്തിലെപമൊടുകേള്  സശശകേരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്,  അതത്തിടനതത്തിടരേയുളള

പ്രതത്തിരരേമൊധതത്തിടന്റെ  ശക്തത്തിയുസം  കേരുത്തുസം  സമേമൊര്ജത്തികമൊനുളള  ഒരു

കേമൊലെഘടമേമൊയത്തി   മേമൊറത്തിടകമൊണന്  മുരമ്പമൊടന്  രപമൊകുരമ്പമൊള്,   സസംസമൊന

സര്കമൊരേത്തിടന   നത്തിരഷധമൊത്മകേമേമൊയ  നത്തിലെപമൊടുടകേമൊണ്ടുമേമൊത്രസം  എതത്തിര്ക്കുന

നത്തിലെപമൊടുകേള്  മേമൊറത്തി ക്രത്തിയമൊത്മകേമേമൊയ   ചത്തിലെ സമേശപനങ്ങള്  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്

ഇസൗ  സസംസമൊനതത്തിനന്  ഗുണകേരേമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുടമേനന്  മേമൊത്രസം   ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന്   ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയതത്തിനന്  പൂര്ണ്ണപത്തിന്തുണ നല്കേത്തിടകമൊണന്  എടന്റെ

വമൊക്കുകേള് ഉപസസംഹരേത്തിക്കുന്നു. നമേസമൊരേസം. 

ശശ  .    വത്തി  .    ടകേ  .    പ്രശമൊനന്:  സര്,  ഞമൊന  ഈ  നനത്തിപ്രരമേയടത

പത്തിന്തുണയകേയമൊണന്.  ആധുനത്തികേ  വത്തികേസത്തിത  രകേരേളതത്തിടന്റെ  പ്രയമൊണതത്തില്

നമൊഴെത്തികേകലമൊകുന  ഒരു  നയ  പ്രഖഭ്യമൊപനമേമൊണന്  ഇവത്തിടടെ

നടെതടപ്പെടുകേയുണമൊയതന്.  സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനുസം  മേറ്റുസം  പലെ

ആളകേള്ക്കുസം  രമേമൊഹഭസംഗമുണമൊകുസം.  രകേന്ദ്ര  വത്തിരുദ്ധ  പരേമൊമേര്ശങ്ങളടെകസം

ഗവര്ണര്  വമൊയത്തികത്തിടലനമൊണന്  അവടരേമൊടക  വത്തിചമൊരേത്തിചത്തിരുനതന്.  അതന്

വമൊയത്തികരുടതനമൊണന്  അവരുടടെ  മേനസത്തിലെത്തിരേത്തിപ്പെന്.  അതന്  ഗവര്ണര്

ടചയ്യുടമേനമൊണന്  അവര്  വത്തിചമൊരേത്തിചതന്.  പരക്ഷ  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി,  നയപ്രഖഭ്യമൊപന

പ്രസസംഗതത്തില്  തയമൊറമൊകത്തിയ  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  മുഴുവന  കേമൊരേഭ്യങ്ങളസം  അവത്തിടടെ

അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെടുകേയുണമൊയത്തി.  ഇതരേ  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്

ടഫഡെറലെത്തിസടതയമൊടകേ  തകേര്ത്തുടകേമൊണന്  സസംസമൊനങ്ങടള  ശശമൊസസം

മുടത്തിക്കുന  നത്തിലെപമൊടെന് രകേന്ദ്രതത്തിടലെ ബത്തി.ടജ.പത്തി. ഗവണ്ടമേന്റെന് പലെ രൂപതത്തില്

ബകേടകമൊള്ളുകേയമൊടണനന് നമുടകലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം. 

നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം  കേഴെത്തിഞ്ഞരപ്പെമൊള്  മേമൊതൃഭൂമേത്തിയടെകമുള്ള  പത്രങ്ങള്
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എഡെത്തിരറമൊറത്തിയല്  എഴുതത്തി.  ഇതന്   സസംസമൊന  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേഴെത്തിവന്

തടനയമൊടണന്നുസം ചത്തിലെ കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില് എതത്തിര്ത്തുനത്തിന ഗവര്ണടറടകമൊണന്

രകേന്ദ്ര  വത്തിമേര്ശനങ്ങളടെകസം  പറയത്തിപ്പെത്തികമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞതന്  സസംസമൊന

സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ഒരു  രനടമേമൊയത്തി  അവര്  എഡെത്തിരറമൊറത്തിയലെത്തില്

രരേഖടപ്പെടുത്തുകേയുണമൊയത്തി.  ബദല്  നയങ്ങളമേമൊയത്തി  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന

രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടനയുസം  നയങ്ങടളയുസം

വത്തിമേര്ശത്തികമൊനമൊണന് ഭമൊരേതന് രജമൊരഡെമൊ യമൊത്രയത്തിലെടെകസം ശശ.  രേമൊഹുല് ഗമൊനത്തി

അനന്  സമേയസം  കേടണതത്തിയതന്.  ഇരപ്പെമൊള്  ഞങ്ങള്  അരങ്ങമൊടന്

ടചലമൊതതത്തിടന്റെ  പരേമൊതത്തി  ഇവത്തിടടെ  ഉനയത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇനഭ്യയകേതന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിരേമൊയത്തിട്ടുള്ള  പ്രതത്തിപക്ഷ  ഐകേഭ്യനത്തിരേ

ടകേടത്തിപ്പെടുകണടമേങ്കത്തില്  സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം  ഇടെതപക്ഷടതയടെകസം

സഹകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുരപമൊരകേണ  ഉതരേവമൊദത്തിതശസം  രകേമൊണ്ഗസത്തിനത്തിരല?  ആ

ഉതരേവമൊദത്തിതശസം  നത്തിര്വഹത്തികമൊടത  സസംസമൊനങ്ങളടടെ

പ്രതത്തിപക്ഷകേക്ഷത്തികേടളതടന  പലെതട്ടുകേളത്തില്  നത്തിര്തത്തി  ഭത്തിനത്തിപ്പെത്തിക്കുന

നയസമേശപനമേമൊണന്  രകേമൊണ്ഗസന്  ഇതവടരേയുസം  സശശകേരേത്തിച്ചുവരുനതന്.

രകേമൊണ്ഗസത്തിനകേത്തുതടന  ഇതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  വലെത്തിയ
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പ്രതത്തിസനത്തിയമൊണന്.  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന്റെ പലെ രനതമൊകളസം ഇനന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-

യത്തിരലെകന് കേണ്ണുസം നടന് ഇരേത്തിക്കുന കേമൊഴ്ച നമള് കേണ്ടുടകേമൊണന് ഇരേത്തിക്കുകേയരല?

സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയത്തിട്ടുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിരേമൊയത്തിട്ടുള്ള  വലെത്തിയ  രപമൊരേമൊടസം

തശര്ക്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  രകേമൊണ്ഗസത്തിനന്  വശഴ്ചയുടണനതന്  അവര്

സമതത്തിരകണ  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.   രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  രകേരേളടത  തഴെയുന

കേമൊരേഭ്യസം  ഇവത്തിടടെ  ചര്ച  ടചയതമൊണന്.  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സസംസമൊനങ്ങടള

ശശമൊസസം  മുടത്തിക്കുന്നു.  രകേരേളടത  പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  ശശമൊസസം  മുടത്തിക്കുന്നു.  എനമൊല്

ഇനഭ്യയത്തില്  രകേമൊണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന  സസംസമൊനങ്ങളണരലമൊ.  ആ

സസംസമൊനങ്ങളടടെ  സത്തിതത്തി  എനമൊണന്?  അവത്തിടടെയുസം  ഈ  രകേന്ദ്ര  നയങ്ങള്

അവടരേ  രദമൊഷകേരേമേമൊയത്തി  ബമൊധത്തിക്കുകേയരല;  അരപ്പെമൊള് ഒറടകടമൊയത്തി  സമേരേസം

നയത്തിരകണ  ഒരു  സനര്ഭതത്തില്  രകേമൊണ്ഗസന്  പ്രതത്തിപക്ഷ  കേക്ഷത്തികേടള

ഭത്തിനത്തിപ്പെത്തിക്കുന നത്തിലെപമൊടെമൊണന് എടുക്കുനടതന്നുള്ള കേമൊരേഭ്യസം അവര് തത്തിരുതമൊന

രവണത്തി തയമൊറമൊവണസം എന്നുള്ളതമൊണന് എനത്തികന് സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതന്.

ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യുടടെ  രഡെമൊകേദ്യുടമേന്റെറത്തി  പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിചമൊല്  രകേരേളതത്തില്

ക്രമേസമേമൊധമൊനസം  ആടകേ  തകേര്ന്നുരപമൊകുടമേനമൊണന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ

അദ്ധഭ്യക്ഷന  അരദഹതത്തിടന്റെ  പ്രസ്തമൊവനയത്തില്  ചൂണത്തികേമൊണത്തിചതന്.
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രകേരേളതത്തിടന്റെ  ക്രമേസമേമൊധമൊനസം  തകേര്നമൊല്  അതത്തിടന്റെ  ഉതരേവമൊദത്തിതശസം

ഞങ്ങള്കല,  രകേരേളതത്തിടലെ  സര്കമൊരേത്തിനമൊയത്തിരേത്തിക്കുടമേനമൊണന്  അരദഹസം

പറഞ്ഞതന്.  ഡെത്തി.ബവ.എഫന്.ഐ.-യുസം  എസന്.എഫന്.ഐ.-യുസം  രകേരേളതത്തിടലെ

എലമൊ  പ്രരദശങ്ങളത്തിലുസം  അതന്  പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിചരലമൊ;  യൂതന്  രകേമൊണ്ഗസുസം

പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  എവത്തിടടെടയങ്കത്തിലുസം ക്രമേസമേമൊധമൊനസം തകേര്രനമൊ;  രകേരേളതത്തിടലെ

രപമൊലെശസന്  വളടരേ  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി  ഇടെടപടന്  ക്രമേസമേമൊധമൊനസം  തകേര്കമൊന

ആടരേങ്കത്തിലുസം  വനമൊല്  അവടരേ  നത്തിയമേതത്തിനന്  മുമ്പത്തില്  ടകേമൊണ്ടുവരേമൊന

ആവശഭ്യമേമൊയ  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  ടചയരപ്പെമൊള്,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കമൊര്  പതത്തി  മേടെകത്തി.

ഇനഭ്യയത്തിടലെ  മേറന്  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്  ഇതന്  നടെരനമൊ;  രകേമൊണ്ഗസത്തിനന്

ശക്തത്തിയുള്ള  സലെങ്ങളത്തില്  അതന്  നടെരനമൊ;  ശശ.  രേമൊഹുല്ഗമൊനത്തിയുടടെ

രജമൊരഡെമൊ  യമൊത്രയത്തിലെടെകസം  ഇതന്  പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തികമൊന  അവര് തയമൊറമൊരയമൊ?

ഇവത്തിടടെയമൊണന്  ആ  ഇരേടതമൊപ്പെന്  നമൊസം  കേമൊരണണതന്.  ഇവത്തിടടെ  ഇടെതപക്ഷ

പമൊര്ടത്തികേളസം   യുവജനപ്രസമൊനങ്ങളസം   കൃതഭ്യമേമൊയത്തി  ആ  രഡെമൊകേദ്യുടമേന്റെറത്തി

ജനങ്ങളടടെ  മുമ്പത്തില്  പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ആ  വസംശഹതഭ്യയുടടെ  കേമൊലെടത

ടചയത്തികേടള  സസംബനത്തിചന്  ജനങ്ങടള  ഓര്മത്തിപ്പെത്തികമൊനരവണത്തി  തയമൊറമൊയത്തി.

അതന്  ഞങ്ങളടടെ  ചരേത്തിത്രപരേമേമൊയ  ഒരു  നത്തിലെപമൊടെമൊടണന്നുകൂടെത്തി
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കേമൊരണണതമൊയത്തിട്ടുണന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രേമൊധമൊകൃഷ്ണന  അരദഹസം

പരേത്തിണത്തിതപ്രജ്ഞനമൊണന്.   നത്തികുതത്തി  വളര്ച  2%  മേമൊത്രമേമൊടണനന്  അരദഹസം

പറയുകേയുണമൊയത്തി.  അതത്തിനരദഹസം  ആധമൊരേമേമൊകത്തിയതന്  ഗുലെമൊതത്തി ഇനസത്തിറപ്യൂടന്

ഓഫന് ഫത്തിനമൊനസന് ആനഡെന് ടെമൊരകഷടന്റെ  പുസ്തകേടതയമൊണന്. എവത്തിടടെയമൊണന്

അതന്  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്?  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെടത

സസംസമൊനടത  സമൊമ്പതത്തികേരേസംഗസം  കുതഴെത്തിഞ്ഞുടവനന്  ഗുലെമൊതത്തി

ഇനസത്തിറപ്യൂടത്തിടന്റെ  റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവനമൊണന്  അരദഹസം

പറഞ്ഞതന്.  എവത്തിടടെയമൊണന്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതന്?  അരദഹസം  ആ  രരേഖ/പുസ്തകേസം

രമേശപ്പുറതന്  വയമൊന  തയമൊറമൊകുരമേമൊ?  നത്തിയമേസഭയത്തില്  വസ്തുതമൊവത്തിരുദ്ധമേമൊയ

പരേമൊമേര്ശസം  അരദഹസം  നടെതത്തിടയന  കേമൊരേഭ്യസം  ഞമൊന  ഈയവസരേതത്തില്

സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊനരവണത്തി ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്. 

അതരപമൊടലെതടന  എല്.എസ് .ജത്തി.ഡെത്തി.-കേളടടെ  പദ്ധതത്തി  ടചലെവത്തിടന്റെ

കേമൊരേഭ്യതത്തില് എത്രരയമൊ വലെത്തിയ പുരരേമൊഗതത്തി ഈ നമൊടത്തിലുണമൊയത്തി.  സസംസമൊന

സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ബഡ്ജറന്  വത്തിഹത്തിതതത്തിടന്റെ  പകുതത്തിരയമൊളസം  തകേ  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി

ടചലെവഴെത്തിക്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  സസംസമൊനടത  തരദശസശയസംഭരേണ

സമൊപനങ്ങള്  ഏറവുസം  മേത്തികേച  നത്തിലെയത്തില്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.
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ബഹുമേമൊനടപ്പെട മേണ്ണമൊര്കമൊടെന് അസംഗസം  ശശ.  എന.  ഷസംസുദശന പറഞ്ഞതന്.  മേഴെ

ലെഭത്തിക്കുനതത്തില് ആസമൊസം നമ്പര് വണ്ണമൊണന്. അതരപമൊടലെയമൊണന് രകേരേളതത്തിടലെ

നമ്പര്  വണ്  സമൊനങ്ങടളനമൊണന്.  അങ്ങടനയമൊരണമൊ;  അരദഹതത്തിടന്റെ

പമൊര്ടത്തി  രകേരേളതത്തിടലെ  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  വകുപ്പെന്  ബകേകേമൊരേഭ്യസം  ടചയത്തിരുന

സമേയടത  കേമൊരേഭ്യസം  നമുടകലമൊമേറത്തിയമൊമേരലമൊ;  സ്കൂളകേള്  ലെമൊഭകേരേമേടലന

സത്തിദ്ധമൊനസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്  ആരേമൊണന്;  2500  സ്കൂളകേള്  ലെമൊഭകേരേമേടലനന്

പറ ഞ്ഞന് അടെച്ചുപൂടമൊനത്തിരുന കേമൊലെസം ശശ.  എന.  ഷസംസുദശനന്  ഓര്മയുരണമൊ?

ആ  പള്ളത്തിക്കൂടെങ്ങളത്തിരലെയന്  ഇനന്  സശകേമൊരേഭ്യ  സ്കൂളകേളത്തിടലെയടെകസം

വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള് മേടെങ്ങത്തിവരുന കേമൊഴ്ച  നമള് കേമൊണുകേയരല?  പതന്  ലെക്ഷസം

കുടത്തികേള് സര്കമൊര് പള്ളത്തിക്കൂടെങ്ങളത്തിരലെകന് പുതതമൊയത്തി വരുനതന് ശശ.  എന.

ഷസംസുദശടന്റെ  കേമൊലെതന്  നടെക്കുരമേമൊ?  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  കേമൊലെതന്

നടെനത്തിട്ടുരണമൊ?  യു.ഡെത്തി.എഫന്-ടന്റെ  കേമൊലെതന്  പൂടമൊന  വചത്തിരുന  വഭ്യവസമൊയ

സമൊപനങ്ങളത്തില്  23  എണ്ണസം  ലെമൊഭതത്തിരലെയന്  വനത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  രകേരേളസം

വഭ്യവസമൊയങ്ങളടടെ  ശവപറമ്പമൊടണനന്  പറഞ്ഞ  പലെ  ആളകേളസം  മേമൊറത്തി

പറയുകേയരല; ഇതന് യു.ഡെത്തി.എഫന്-ടന്റെ കേമൊലെതന് നടെക്കുരമേമൊ; യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ

കേമൊലെത്തുള്ള നമ്പര് വണ് ആരണമൊ,  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ കേമൊലെടത നമ്പര്



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

109

വണ്;   ശശ.  എന.  ഷസംസുദശന  അതന്  മേനസത്തിലെമൊകണടമേനമൊണന്  എനത്തികന്

സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതന്.

ഇവത്തിടടെ  കേത്തിഫ്ബത്തിടയക്കുറത്തിചന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.

ഞങ്ങളടടെടയലമൊസം  നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെതത്തില് കേത്തിഫ്ബത്തി വഴെത്തിയുള്ള വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങടളയമൊണന്  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  വത്തികേസന  പ്രവര്തനമേമൊയത്തി

ഞങ്ങടളലമൊസം ചൂണത്തികമൊണത്തിക്കുനതന്.  അതന്  എടന്റെ മേണ്ഡലെതത്തില് മേമൊത്രമേല,

രകേരേളതത്തിടലെ  മുഴുവന  എസം.എല്.എ.-മേമൊരുടടെയുസം  മേണ്ഡലെതത്തില്  വനകേത്തിടെ

വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  ഏടറടുതത്തിരേത്തിക്കുനതന്  കേത്തിഫ്ബത്തി  വഴെത്തിയമൊണന്.

അതത്തില്  ഏറവുസം  ആദഭ്യസം  നടെപ്പെമൊകമൊന  കേഴെത്തിയുന  പദ്ധതത്തികേടളലമൊസം  നടെന്നു.

സ്കൂളകേളടടെ  നത്തിര്മമൊണസം പൂര്തശകേരേത്തിചത്തിരല;  ആശുപത്രത്തികേളടടെ  നത്തിര്മമൊണസം

നടെനത്തിരല;  അതരപമൊടലെ ഭൂമേത്തി ബകേവശമുള്ള സലെങ്ങളത്തിടലെലമൊസം നത്തിര്മമൊണ

വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെന്നുവരേത്തികേയരല;  ഭൂമേത്തി  ഏടറടുക്കുന

പദ്ധതത്തികേളത്തിലെമൊണന്  ചത്തിലെ  കേമൊലെവത്തിളസംബമുണമൊയത്തിട്ടുള്ളതന്.  സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം

ലെമൊനഡെന്  അകേശത്തിസത്തിഷന  ആകന്  അനുസരേത്തിച്ചുള്ള  നടെപടെത്തിക്രമേങ്ങള്

പൂര്തശകേരേത്തിചമൊല്  മേമൊത്രരമേ  ഭൂമേത്തി  ബകേവശതത്തിരലെകന്  വരേമൊന  കേഴെത്തിയൂടവനന്

നമുകറത്തിയമൊസം.   ആ  നടെപടെത്തികേള്  നടെന്നുവരേത്തികേയരല;  അതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ
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ഭരേണമൊനുമേതത്തി  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  വമൊങ്ങത്തിയരശഷമേമൊണന്  ആ

കേമൊരേഭ്യങ്ങളമേമൊയത്തി കേത്തിഫ്ബത്തി മുരനമൊടന് രപമൊകുനടതന്നുകൂടെത്തി നമള് കേമൊണണസം.

അതന്  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  കേടെടമേടുപ്പെന്  പരേത്തിധത്തിയത്തിരലെകന്  രചര്തന്,

സസംസമൊനടത  ശശമൊസസം  മുടത്തികമൊനുള്ള  ശമേതത്തിടനതത്തിരേമൊയമൊണന്  നമള്

സസംസമൊരേത്തിരകണതന്.  നമ്മുടടെടയലമൊസം  കേമൊലെതന്   ഇതരേസം  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപ്പെമൊകമൊന  കേഴെത്തിയുന്നുടവനന്  പറയുനതന്   ഏറവുസം

പ്രധമൊനടപ്പെട  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.  അതത്തിനന്  സഹമൊയകേരേമേമൊയതന്  കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ

ഫണത്തിസംഗമൊണന്  എന്നുള്ളതന്  നമള്  മേറന്നുരപമൊകേരുടതനന്  കേമൊണണസം.

രകേന്ദ്രസര്കമൊര്  നടെപ്പെമൊക്കുന  പലെ  സമേശപനങ്ങളസം  സസംസമൊനങ്ങടള  മുച്ചൂടുസം

മുടെത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നടെപ്പെമൊകത്തിയരതമൊടടെ  നത്തികുതത്തി

വരുമേമൊനസം,  നത്തികുതത്തി പത്തിരേടചടുക്കുന കേമൊരേഭ്യതത്തില് വശഴ്ച വന്നുടവനന് രനരേടത

ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രേമൊധമൊകൃഷ്ണന ഇവത്തിടടെ പറഞ്ഞു.  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  വനരതമൊടടെ

അതത്തിടന്റെ  പലെ  മേമൊര്ഗ്ഗങ്ങളസം  അടെഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുകേയരല?  നത്തിയനണങ്ങളസം

പരേത്തിമേത്തിതത്തികേളസം വന്നു. അതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി ചത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള് നമുക്കുണമൊയത്തിട്ടുണന്.

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നഷപരേത്തിഹമൊരേടത  സസംബനത്തിചന്  എന്തുടകേമൊണമൊണന്  നത്തിങ്ങള്

പറയമൊതതന്?  രനരേടത  സസംസമൊനങ്ങള്  വമൊറന്  നത്തികുതത്തി
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ഏര്ടപ്പെടുതത്തിയത്തിരുനരപ്പെമൊള്  ഉണമൊയത്തിരുന  നഷപരേത്തിഹമൊരേസം  കേണകമൊകത്തി

സസംസമൊനങ്ങള്കന്  നഷപരേത്തിഹമൊരേസം  നല്കുടമേനന്  പറഞ്ഞരലമൊ;  ആ

നഷപരേത്തിഹമൊരേസം  നല്കേമൊതതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്കന്  എനമൊണന്

അഭത്തിപ്രമൊയസം;  ടസസ്സുസം  സര്ചമൊര്ജസം  അടെകമുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്

സസംസമൊനങ്ങള്കന്  പങ്കന്  വയനത്തില.  ഇനത്തിരപ്പെമൊള്  ടപരടമൊളത്തിടന്റെ  ഇനന

നത്തികുതത്തി  വലെത്തിയ  രേശതത്തിയത്തില്  കൂട്ടുകേയമൊണന്.  കൂട്ടുനടതലമൊസം  ടസസ്സുസം

സര്ചമൊര്ജത്തിനതത്തിലുമേമൊണന്.  എന്നുപറഞ്ഞമൊല്  ആ  കൂടത്തിയ  നത്തികുതത്തിയുടടെ

ശതമേമൊനസം  സസംസമൊനങ്ങളമേമൊയത്തി  പങ്കുവയ്രകണമൊത  വത്തിഹത്തിതമേമൊയത്തിടമൊണന്

നത്തില്ക്കുനതന്. അതന് മുഴുവന രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി വരേത്തികേയമൊണന്.

പതത്തിനമൊലെമൊസം  ധനകേമൊരേഭ്യ  കേമശഷടന്റെ  കേമൊലെയളവത്തില്  ഡെത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള്

പൂളത്തില്നത്തിന്നുസം 2.5 ശതമേമൊനസം തകേയമൊണന് രകേരേളതത്തിനന് ലെഭത്തിചതന്. പതത്തിനഞമൊസം

ധനകേമൊരേഭ്യ  കേമശഷന  എതത്തിയരപ്പെമൊള്  അതന്  1.95  ശതമേമൊനമേമൊയത്തി  മേമൊറത്തി.

എനമൊണന്  നത്തിങ്ങളടടെ  അഭത്തിപ്രമൊയസം;  രകേരേളതത്തിനന്  നഭ്യമൊയമേമൊയത്തി  കേത്തിരടണ

വത്തിഹത്തിതമേരല;  രകേരേളസം  രനടെത്തിയത്തിട്ടുള്ള  രനടങ്ങടള  വച്ചുടകേമൊണന്  ഇനയത്തിന

കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്   രകേരേളസം  നമ്പര്  വണ്  ആണന്.  എനമൊല്  അവത്തിടടെടയലമൊസം

ധനകേമൊരേഭ്യ  കേമശഷടന്റെ  ടഷയര്  പടെത്തിപടെത്തിയമൊയത്തി  കുറച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  ഒരു
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കേമൊഴ്ച  നമള്  കേണ്ടുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്. ഓഖത്തിയുസം  നത്തിപയുസം  പ്രളയവുസം

രകേമൊവത്തിഡുമേടെകമുള്ള  പലെ  സനര്ഭങ്ങളസം  രകേരേളതത്തിലുണമൊയരലമൊ;

അതത്തിടനടയലമൊസം  അതത്തിജശവത്തിചത്തിടമൊണന് ഈ  ടകേമൊച്ചു  രകേരേളസം

മുരനമൊട്ടുരപമൊയടതനന് നമള് കേമൊണണസം.  എന്നുമേമൊത്രമേല,  ഈ സമൊമ്പതത്തികേ

പ്രയമൊസതത്തിനത്തിടെയത്തിലുസം  റത്തിസര്വന്  ബമൊങ്കത്തിടന്റെ  റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തില്  രകേരേളസം

17 ശതമേമൊനസം  വളര്ച  രനടെത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  മേരറടതങ്കത്തിലുസം

സസംസമൊനസം  അങ്ങടന  രനടെത്തിരയമൊ;  കേടെടകണത്തിയത്തിലെമൊണന്,  മേമൊനഭ്യതത്തിലെമൊണന്

എന്നുപറയുന സനര്ഭതത്തിലുസം രകേരേളസം ഇത്രയുസം  നല നത്തിലെയള്ള സമൊമ്പതത്തികേ

വളര്ച  രനടെത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  നശതത്തി  ആരയമൊഗത്തിടന്റെ  കേണക്കുകേടളലമൊസം

ബഹുമേമൊനടപ്പെട  പലെ  രനതമൊകളസം  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  പതത്തിമൂരനമൊളസം

സമൊനങ്ങളത്തില് രകേരേളസം  നമ്പര് വണ് അരല?  അതന്  നത്തിലെനത്തിര്തത്തിടകമൊണന്

രപമൊകുകേ,  ടമേചടപ്പെടുത്തുകേടയന  നത്തിലെയത്തിരലെയന്  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്   മുരനമൊടന്

ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്. ഭവനനത്തിര്മമൊണസം, അടെത്തിസമൊന സസൗകേരേഭ്യവത്തികേസനസം,

ആരരേമൊഗഭ്യ രസവനസം,  സ്കൂള് വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസതത്തിടന്റെ നവശകേരേണസം എനത്തിവയത്തില്

രകേരേളസം  ഇനന്  രലെമൊകേതത്തിനുതടന  മേമൊതൃകേയമൊയത്തിട്ടുള്ള  നത്തിലെയത്തില്  മുരനമൊടന്

രപമൊകുകേയമൊണന്.  സശകേമൊരേഭ്യ  സ്കൂളകേളത്തില്നത്തിന്നുസം  പതന്  ലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

113

കുടത്തികേള് ഇനന്  സര്കമൊര്  സ്കൂളകേളത്തിരലെയന്  മേടെങ്ങത്തിവനത്തിരേത്തിക്കുന ഇനഭ്യയത്തിടലെ

ഏകേസസംസമൊനമേമൊയത്തി  നമ്മുടടെ  ടകേമൊച്ചുരകേരേളസം  മേമൊറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇതരേ

സസംസമൊനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം  വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയത്തി  ജനങ്ങള്കന്  ആശശമൊസകേരേമേമൊയ

നടെപടെത്തികേള് സശശകേരേത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന സസംസമൊനസം കൂടെത്തിയമൊണന് രകേരേളസം.

ഇനഭ്യയത്തിടലെ ഏതന്  സസംസമൊനതമൊണന്  1600/-  രൂപ ടപനഷന കേത്തിട്ടുനതന്.

ഇത്രയുമേധത്തികേസം  തകേ  പമൊവടപ്പെട  ജനങ്ങള്കന്  ആശശമൊസകേരേമേമൊയ  നത്തിലെയത്തില്

വത്തിനത്തിരയമൊഗത്തിക്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  നമ്മുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  വളടരേ

മേമൊതൃകേമൊപരേമേമൊയത്തി മുരനമൊടന് വനത്തിട്ടുണന്.  അതന് കുടെത്തിശത്തികേ ഇലമൊടത ടകേമൊടുക്കുന

കേമൊരേഭ്യതത്തില് രകേരേളസം മേമൊതൃകേയമൊണന്.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ കേമൊലെതന് എനമൊണന്

പ്രരതഭ്യകേത?  എത്രരയമൊ  മേമൊസടത  കുടെത്തിശത്തികേ  രക്ഷമേ  ടപനഷനുകേള്

ബമൊകത്തിവചത്തിടമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  ഭരേണകൂടെസം  വത്തിടടമൊഴെത്തിഞ്ഞതന്.  അതന്  ശശ.  എന.

ഷസംസുദശന  മേനസത്തിലെമൊരകണ  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.  ശത്തിശു  മേരേണ  നത്തിരേകത്തിടന്റെയുസം

മേമൊതൃമേരേണ  നത്തിരേകത്തിടന്റെയുസം  കേണക്കുകേള്  രനരേടത  ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  അടതലമൊസം  യൂരറമൊപഭ്യന  സമൊനരഡെഡെത്തിനന്  സമേമേമൊയത്തി

മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊകേമൊന  നമ്മുടടെ  ഈ  ടകേമൊച്ചു  നമൊടെത്തിനന്  കേഴെത്തിയുന്നുടയനതന്

നമ്മുടടെടയലമൊവരുടടെയുസം  കൂടമൊയ  പരേത്തിശമേതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  കേമൊണമൊന
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രവണത്തി  കേഴെത്തിയണസം.  വത്തികേസന  ലെക്ഷഭ്യതത്തിടലെതത്തിയതത്തില്  തടെര്ചയമൊയത്തി

മൂനമൊമേടത അസംഗശകേമൊരേമേമൊണന്  രകേരേളതത്തിനന്  ലെഭത്തിചടതന്നുള്ളതന് നമുടകലമൊസം

അഭത്തിമേമൊനസം  നല്കുന  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.   ദമൊരേത്തിദഭ്യരരേഖയുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട

കേണക്കുകേള്  ഇരപ്പെമൊള്  പുറത്തുവനത്തിട്ടുണന്.  അതപ്രകേമൊരേസം  0.77  ശതമേമൊനസം

കുടുസംബങ്ങള് മേമൊത്രമേമൊണന് രകേരേളതത്തില് അതത്തിദമൊരേത്തിദഭ്യസം അനുഭവത്തിക്കുനവരേമൊയത്തി

ഇരപ്പെമൊഴുള്ളതന്.  അവരരേയുസംകൂടെത്തി  ടടകേപത്തിടെത്തിചന്  ഉയര്തത്തിടകമൊണ്ടുവരേമൊനുള്ള

നടെപടെത്തികേള്  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അങ്ങടന  വരുരമ്പമൊള്

ദമൊരേത്തിദഭ്യമേത്തിലമൊത നമൊടെമൊയത്തി ഇസൗ ടകേമൊച്ചുരകേരേളസം മേമൊറുന ഏറവുസം സുനരേമേമൊടയമൊരു

മുഹൂര്തതത്തിരലെയന്  രപമൊകുന്നുടവന്നുള്ളതമൊണന്  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  പ്രരതഭ്യകേത.

രകേരേളതത്തിടലെ  900  രസവനങ്ങള്  ഇതത്തിരനമൊടെകേസം  ഡെത്തിജത്തിറലെമൊയത്തി

മേമൊറത്തികഴെത്തിഞ്ഞു.  സര്കമൊര് ടഎ.ടെത്തി.  പമൊര്ക്കുകേളത്തില് 258 ടഎ.ടെത്തി.  കേമ്പനത്തികേള്

ആരേസംഭത്തിക്കുകേയുസം   അതവഴെത്തി  2,993  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  വരുമേമൊനവളര്ച

ഉണമൊയത്തിരേത്തിക്കുകേയുമേമൊണന്.  വഭ്യവസമൊയ  സസൗഹൃദ  റമൊങ്കത്തിസംഗത്തില്  രകേരേളസം

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.   പടയസം  മേത്തിഷന  നടെപ്പെമൊക്കുടമേനന്

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  പറയുകേയുണമൊയത്തി.  സസംസമൊനതന്  പമൊവടപ്പെട

ലെക്ഷകണകത്തിനന് പടയസം കേമൊതത്തിരേത്തിക്കുനവര്കന് അതന്  പ്രരയമൊജനകേരേമേമൊയത്തി
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മേമൊറുസം.   ചരേത്തിത്രപരേമേമൊയ  നത്തിരേവധത്തി  രനടങ്ങള്  ടടകേവരേത്തിച  ഒരു

സസംസമൊനസംകൂടെത്തിയമൊണന് രകേരേളസം.  ഒനമൊസം പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന ഗവണ്ടമേന്റെന്

ടടകേവരേത്തിച  രനടങ്ങളടടെ  കൂടെത്തി  ഭമൊഗമേമൊയത്തിടരല  ജനങ്ങള്  രേണമൊമൂഴെസം

ടകേമൊടുതതന്.  അതന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഇടെസംപത്തിടെത്തിക്കുന

തലെതത്തിരലെയന്  ടകേമൊണ്ടുവരേമൊന  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  നയങ്ങള്  മുഖമൊനരേസം

സമൊധത്തിക്കുസം.  ആ  വത്തികേസന  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെമൊണന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലൂടടെ  വരേച്ചുകേമൊണത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  തശര്ചയമൊയുസം  ഇതന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ഭമൊവത്തി  വത്തികേസനതത്തിനുള്ള  വലെത്തിടയമൊരു  നമൊഴെത്തികേകലമൊയത്തി

മേമൊറുടമേന്നുകൂടെത്തി പറഞ്ഞുടകേമൊണന് ഇസൗ നയപ്രഖഭ്യമൊപനടത പത്തിന്തുണച്ചുടകേമൊണന്

എടന്റെ വമൊക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു. 

ശശമേതത്തി  ശമൊനകുമേമൊരേത്തി  ടകേ.:  സര്,  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണര്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖഭ്യമൊപനരതയുസം  നനത്തിപ്രരമേയരതയുസം  ഞമൊന

പത്തിന്തുണയന്നു.  കേടുത  പ്രതത്തിസനത്തികേള്കത്തിടെയത്തിലുസം  പ്രതശക്ഷയുടടെ

പചത്തുരുതമൊയത്തി  ഇസൗ  ടകേമൊച്ചു  രകേരേളസം  മേമൊറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  പുരരേമൊഗതത്തിയുടടെ

പടെവുകേള്  ചവത്തിടത്തി  മുരനറമൊന  കേരുരതമൊടടെ  നയത്തിക്കുന  രകേരേളതത്തിടന്റെ

മുഖഭ്യമേനത്തി  ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി  വത്തിജയന,  മേലെയമൊളത്തികേളടടെ  അഭത്തിമേമൊനതത്തിടന്റെ
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നത്തിറകുടെമേമൊയത്തി  നത്തിറഞ്ഞുനത്തില്ക്കുകേയമൊണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ആറരേ

വര്ഷങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്,  രകേരേളടത  എണ്ണമേറ  രനടങ്ങളടടെ  പടത്തികേയത്തിരലെയന്

ഉയര്തത്തിടകമൊണ്ടുവരേമൊന അതത്തിനൂതനമേമൊയ ആശയങ്ങള് മുരനമൊട്ടുവചതത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തി   നത്തിരേവധത്തി  രദശശയ/അനര്രദശശയ  പുരേസമൊരേങ്ങള്

നമടളരതടെത്തിടയതത്തി.  രകേമൊവത്തിഡെന്  മേഹമൊമേമൊരേത്തിയുടടെ  ടകേടകേമൊലെതത്തിലുസം

പുരേസമൊരേങ്ങളടടെ  അഭത്തിമേമൊന  നത്തിമേത്തിഷതത്തിരലെയന്  വഴെത്തിടയമൊരുകത്തി.  ആരരേമൊഗഭ്യ-

വനത്തിതമൊ-ശത്തിശുവത്തികേസന  രേസംഗടത  കേരുതലെത്തിനന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ

ഒനരേവര്ഷസംടകേമൊണ്ടുമേമൊത്രസം  പതത്തിടനമൊനന്  പുരേസമൊരേങ്ങള്  രകേരേളടത

രതടെത്തിടയതത്തി.  രലെമൊകേസം  കേണ  രകേരേളസം,  ഇനത്തി  രലെമൊകേസം  കേമൊരണണതസം  ഇസൗ

രകേരേളടതയമൊണന്. സഞരേത്തിചത്തിരേത്തിരകണ 50 വത്തിരശഷടപ്പെട സലെങ്ങളത്തില് ഇസൗ

ടകേമൊച്ചു  രകേരേളവുസം  ഉള്ടപ്പെടത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവനതന്  ഏറവുസം  അഭത്തിമേമൊനകേരേമേമൊയ

നത്തിമേത്തിഷമേമൊണന്. റശ സര്രവ്വ ഡെത്തിജത്തിറല് വത്തിപവസം സൃഷത്തിചന് നവ രകേരേള കുതത്തിപ്പെത്തിനന്

മേലെയമൊളത്തികേളടടെ അഭത്തിമേമൊനമേമൊയ വസ്തുരരേഖകേള് സുതമൊരേഭ്യമേമൊകത്തി,  എലമൊവര്ക്കുസം

ഭൂമേത്തി,  എലമൊ ഭൂമേത്തിക്കുസം രരേഖ എന ആശയസം യമൊഥമൊര്തഭ്യമേമൊകത്തി. 'ഒരു വര്ഷസം

ഒരു ലെക്ഷസം സസംരേസംഭങ്ങള്'  എന പദ്ധതത്തി സൃഷത്തികമൊന ലെക്ഷഭ്യമേത്തിട സസംരേസംഭകേ

വര്ഷസം  ഒനരേ  ലെക്ഷസം  സസംരേസംഭകേരരേയുസം  2.63  ലെക്ഷസം  ടതമൊഴെത്തിലുസം
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സൃഷത്തിചതത്തിലൂടടെ  രദശശയ  പുരേസമൊരേതത്തിടന്റെ  നത്തിറവത്തിരലെയന്  വശണ്ടുസം  രകേരേളസം

എതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ടഎ.ടെത്തി.  വഭ്യവസമൊയങ്ങള്കന്  പുതത്തിയ  ഇടെസം

തയമൊറമൊയത്തിവരേത്തികേയമൊണന്.  സമ്പദ്ഘടെനയുടടെ നടടലമൊയ കേമൊര്ഷത്തികേ രമേഖലെടയ

സസംരേക്ഷത്തികമൊന  1,380  രകേമൊടെത്തി  രൂപ മേമൊറത്തിവയമൊന സമൊധത്തിച്ചു.  ശശ.  രമേമൊനസന്

രജമൊസഫന്  സസംസമൊരേത്തിച  സമേയതന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്,  രകേരേള

സസംസമൊനതത്തിനകേത്തുള്ള  കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെ  വലമൊടത  രമേമൊശമേമൊയത്തി

വന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവന്നുസം റബ്ബറത്തിടന്റെ വത്തിലെ കുറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു എന്നുമേമൊണന്,

ആരേമൊണന്  ഇതത്തിനന്  കേമൊരേണകമൊര്?  1991-ടലെ  നരേസത്തിസംഹറമൊവു  ഗവണ്ടമേന്റെന്

അനുവര്തത്തിച്ചുവന  ആരഗമൊള  വല്കരേണതത്തിടന്റെയുസം

സശകേമൊരേഭ്യവല്കരേണതത്തിടന്റെയുസം   ഭമൊഗമേമൊയത്തി  രേമൊജഭ്യടത  സമ്പദ്ഘടെനടയ

നത്തിയനത്തിക്കുന  മേമൊര്കറ്റുകേള്  തറന്നുടകേമൊടുതതന്  രകേമൊര്പ്പെരററ്റുകേള്ക്കുസം

മുതലെമൊളത്തിമേമൊര്ക്കുമേമൊണന്.  ഇതന്  രകേരേള  സസംസമൊനത്തുസം  ഇനഭ്യമൊരേമൊജഭ്യത്തുസം

കേര്ഷകേര്ക്കുസം സമൊധമൊരേണകമൊര്ക്കുസം അവരുടടെ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കന്  മേതത്തിയമൊയ

വത്തിലെ  കേത്തിട്ടുന  അവസയത്തിരലെയല  എതത്തിചതന്.  അതത്തിടന്റെ  യഥമൊര്തഭ്യസം

മേറച്ചുവച്ചുടകേമൊണന്  നത്തിങ്ങളടടെ  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  എസം.പത്തി.മേമൊര്  എനന്

അഭത്തിപ്രമൊയമേമൊണന് പമൊര്ലെടമേന്റെത്തില് രരേഖടപ്പെടുത്തുനതന്?  അതന് മേമൊത്രമേല, ഇനഭ്യമൊ
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രേമൊജഭ്യതന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേന്റെന് കേര്ഷകേ രദമൊഹനയസം ടകേമൊണ്ടുവരേത്തികേയുസം

അതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി മൂനന് സുപ്രധമൊനമേമൊയ നത്തിയമേങ്ങള് പമൊസമൊക്കുകേയുസം ടചയ്തു.

എനന് നടെപടെത്തിയമൊണന് രകേമൊണ്ഗസത്തിടന്റെയുസം യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെയുസം എസം.പത്തി.മേമൊര്

അതമേമൊയത്തി ബനടപ്പെടന് സശശകേരേത്തിചതന്? ഇനഭ്യമൊ രേമൊജഭ്യതത്തിടലെ ബഹുഭൂരേത്തിപക്ഷസം

വരുന കേര്ഷകേര് അതത്തിശക്തമേമൊയത്തി സമേരേസം നടെതത്തി,  ഇനഭ്യന പമൊര്ലെടമേന്റെത്തില്

വളടരേ  അപൂര്വ്വമേമൊയത്തി  മേമൊത്രസം  സസംഭവത്തിചത്തിരുന നത്തിയമേടത  repeal  ടചയ്യുന

അവസയത്തിരലെയന്  വനത്തിരല;  ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  വരുന  കേര്ഷകേര്

ജശവടനമൊടുകത്തിയത്തിരല?  ഇസൗ  ഘടങ്ങളത്തിടലെമൊന്നുസം  പമൊര്ലെടമേന്റെത്തിനകേതന്

പ്രതത്തികേരേത്തികമൊടത....,  ഇസൗ  നത്തിയമേസഭയത്തില്  രകേമൊണ്ഗസ്സുകേമൊര്

പറയുനതരകേടമൊല് രതമൊന്നുസം പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന ഗവണ്ടമേന്റെന് ടകേമൊണ്ടുവന

രബമൊധപൂര്വ്വമേമൊയ തശരുമേമൊനമേമൊണന് ഇനന് കേമൊര്ഷത്തികേ രമേഖലെ രനരേത്തിടുന പ്രശ്നസം

എനമൊണന്.  ഇനഭ്യമൊ  രേമൊജഭ്യതന്  കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെയത്തില്  ഏറവുസം  കൂടുതല്

തമൊങ്ങുവത്തിലെ  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച  സസംസമൊനസം  രകേരേളമേമൊടണന  യമൊഥമൊര്തഭ്യസം

മൂടെത്തിടവച്ചുടകേമൊണമൊണന്  പ്രതത്തിപക്ഷമൊസംഗങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  സസംസമൊരേത്തിക്കുനടതനന്

കൂടതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊന  ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.   ടഎ.ടഎ.ടെത്തി.  അടെകസം

രദശശയ  പ്രമൊധമൊനഭ്യമുള്ള  വത്തിദഭ്യമൊലെയങ്ങള്,  പടത്തികേജമൊതത്തി/പടത്തികേവര്ഗ്ഗ
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രമേഖലെകേളത്തില്  പഠത്തിക്കുന  മുഴുവന  കുടത്തികേള്ക്കുസം  പ്രരതഭ്യകേ  രസമൊളര്ഷത്തിപ്പെന്

സസംവത്തിധമൊനസം എനത്തിവ ഇതത്തിരനമൊടെകേസം ഏര്ടപ്പെടുതത്തികഴെത്തിഞ്ഞു.   മൂനരേ ലെക്ഷസം

വശടുകേള്  നത്തിര്മത്തിച്ചു.  ഒരു  വര്ഷതത്തില്  മേമൊത്രസം  ഒരു  ലെക്ഷതത്തി  ആറമൊയത്തിരേസം

ഭവനങ്ങള്  വശടെത്തിലമൊതവര്കന്  സശനമേമൊയത്തി.  മേതഭ്യടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേള്കന്

'പുനര്രഗഹസം' എന പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ നമൊലെമൊയത്തിരേതത്തി അഞ്ഞൂറന് രപര്കന് ഭവന

സമുചയസം  നത്തിര്മത്തിച്ചു.  ഉനത  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  സമൊപനങ്ങളള്ള  മേത്തികേച  പത്തു

സസംസമൊനങ്ങളടടെ  കൂടതത്തില്   രകേരേളവുസം  ഉള്ടപ്പെടത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   ഡെത്തിജത്തിറല്

യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികേളത്തിലൂടടെ  സമൊരങ്കതത്തികേ  പഠനതത്തിനന്  കേളടമേമൊരുക്കുന്നു.

ടടവജ്ഞമൊനത്തികേ സമ്പദന് വഭ്യവസയന് കേരുതന് പകേര്ന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ടപമൊതവത്തിതരേണ  സമ്പ്രദമൊയസം  സുതമൊരേഭ്യമേമൊകത്തി,  ഡെത്തിജത്തിറല്  സടടപരകേമൊ  വഴെത്തി

പുതത്തിയ  ഒസൗടന് ടലെറ്റുകേള്  ആരേസംഭത്തിച്ചു.  വത്തിരദശ  വത്തിപണത്തികേളത്തിരലെയന്  നമള്

കേടെന്നുടചലകേയമൊണന്.  നമ്മുടടെ  നമൊടെന  ഉല്പ്പെനങ്ങളമൊയ  കേറത്തിപസൗഡെറുസം

കേമൊപ്പെത്തിടപ്പെമൊടെത്തിയുസം  മേസമൊലെടപ്പെമൊടെത്തിയുസം  ഗള്ഫന്  രേമൊജഭ്യങ്ങളത്തില്  പ്രത്തിയമേമൊണന്.

അഭഭ്യസ്തവത്തിദഭ്യരേമൊയ  ടചറുപ്പെകമൊരുടടെ  ആശയമേമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടഎ.ടെത്തി.

രമേഖലെ  മേമൊറത്തികഴെത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  ടഎ.ടെത്തി.ടഎ.-

കേളത്തില് നത്തിരേവധത്തി ടതമൊഴെത്തില് രമേഖലെകേള് സജശവമേമൊയത്തി മേമൊറുകേയമൊണന്. രപരുരകേട
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രകേരേളതത്തിടന്റെ  സുഗനവഭ്യമൊപമൊരേ  സസംവത്തിധമൊനങ്ങടള  പുതത്തിയ  സസംസരേണ

രേശതത്തിയത്തിരലെയന്  ആകേര്ഷത്തിചന്  ആരഗമൊള  ഹബ്ബമൊകത്തി  മേമൊറ്റുനതത്തിനുള്ള  ശമേസം

വത്തിജയകേരേമേമൊയത്തി  പൂര്തശകേരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ആശുപത്രത്തി  രമേഖലെയുമേമൊയത്തി

ബനടപ്പെടന്  അവയവമേമൊറസം ടചയവര്കന് ഏറവുസം കുറഞ്ഞ നത്തിരേകത്തില് മേരുനന്

വത്തിതരേണസം ടചയ്യുന 'രകേരേളമൊ മേരുനന്' പദ്ധതത്തി യമൊഥമൊര്തഭ്യമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ഓണ്ടടലെന ടെമൊകത്തി സസംവത്തിധമൊനമേമൊയ  'രകേരേള സവമൊരേത്തി'  രകേരേളതത്തിടന്റെ മേമൊത്രസം

അഭത്തിമേമൊനകേരേമേമൊയ  രനടമേമൊണന്.  പ്രതത്തിസനത്തികേള്കത്തിടെയത്തിലുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ

മൂലെധനനത്തിരക്ഷപസം വനകുതത്തിപ്പെത്തിരലെയന് മേമൊറത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്. 2019-20-

ല്  മേമൊത്രസം  9,667  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  മൂലെധനനത്തിരക്ഷപവുസം  2020-2021-ല്

പതത്തിനയമൊയത്തിരേസം  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  മൂലെധനനത്തിരക്ഷപവുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ

വത്തിവത്തിധ രമേഖലെകേളത്തില് നടെതമൊന കേഴെത്തിഞ്ഞു. 2021-22-ല് പതത്തിനമൊലെമൊയത്തിരേതത്തി

അഞ്ഞൂറന്  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  മൂലെധനനത്തിരക്ഷപസം  നടെതമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞു.

ഇനഭ്യയത്തിലെമൊദഭ്യമേമൊയത്തി,  ആറന്  വര്ഷസംടകേമൊണന്  രേണ്ടുലെക്ഷസം  രപര്കന്

പത്തി.എസന്.സത്തി.  വഴെത്തി  നത്തിയമേനസം  നല്കേത്തിയ  സസംസമൊനസം  ഇസൗ  ടകേമൊച്ചു

രകേരേളമേമൊണന്.  സമൊര്ടപന് ബത്തിസത്തിനസന് സസംവത്തിധമൊനതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി സസൗഹൃദ

അനരേശക്ഷതത്തിലൂടടെ  2022-ല്  1,274  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  വളര്ച



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

121

ടടെരകമൊപമൊര്കത്തിലൂടടെ ഉണമൊകത്തിടയന അഭത്തിമേമൊന രനടസം രകേരേളതത്തിനന്  മേമൊത്രസം

സശനസം.  25  ടപമൊതരമേഖലെമൊസമൊപനങ്ങള്  ലെമൊഭതത്തിലെമൊയത്തി,  അവയുടടെ

വമൊര്ഷത്തികേ വത്തിറ്റുവരേവന്  3892.13  രകേമൊടെത്തി രൂപ.  നമ്മുടടെ നമൊടത്തിടലെ ടതമൊഴെത്തിലുറപ്പു

രമേഖലെയുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  വരുന

സരഹമൊദരേത്തിമേമൊര്ക്കുസം അമമേമൊര്ക്കുസം ടതമൊഴെത്തിലുറപ്പെന് രമേഖലെടയ  സസംരേക്ഷത്തികമൊന

രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റെന്  42,214  രകേമൊടെത്തി രൂപ കൂലെത്തിയത്തിനതത്തില് തരേമൊന ഇരപ്പെമൊഴുസം

ബമൊകത്തി  നത്തില്ക്കുരമ്പമൊഴെമൊണന്,  ഇനഭ്യമൊ  രേമൊജഭ്യതത്തിനന്  അഭത്തിമേമൊനകേരേമേമൊയത്തി  ഇസൗ

സസംസമൊനസം  ഗമൊമേശണ  ടതമൊഴെത്തിലുറപ്പെന്  രമേഖലെയത്തില്  രക്ഷമേനത്തിധത്തി  രബമൊര്ഡെന്

രൂപശകേരേത്തിചന്  ഇരുപതത്തിയഞ്ചു  ലെക്ഷസം  വരുന  ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേള്കന്

ആശയമേമൊയത്തി മേമൊറ്റുനതന്.  അനപതത്തിടയടന്  ലെക്ഷരതമൊളസം രപര്കന് സമൊമൂഹഭ്യ

രക്ഷമേടപനഷന  നല്കുന്നു.  ആ  തകേ  രകേരേളതത്തിടലെ  സമൊധമൊരേണകമൊരേമൊയ

അമമേമൊരുടടെയുസം അചനമേമൊരുടടെയുസം ടടകേകേളത്തില് എത്തുന്നു. ഇടതലമൊസം നമ്മുടടെ

ഇസൗ ടകേമൊച്ചു രകേരേളസം കേഴെത്തിഞ്ഞ ആറരേ വര്ഷസംടകേമൊണന് രനടെത്തിടയടുത രനടങ്ങള്

മേമൊത്രമേമൊണന്. ഇതത്തില് പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിടന്റെ പങ്കുസം സമേശപനവുടമേനമൊണന്?  രകേന്ദ്രസം

രകേരേളരതമൊടെന്  കേമൊണത്തിക്കുന  അവഗണന  നമുകറത്തിയമൊവുനതമൊണന്.  അടുത

കേമൊലെഘടങ്ങളത്തില് വലെത്തിയ രൂപതത്തിലുള്ള സമൊമ്പതത്തികേ പ്രതത്തിസനത്തികേളത്തിരലെയന്
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രകേരേളടത  തള്ളത്തിവത്തിട്ടുടകേമൊണന്,  ടഞരുകത്തിയമേര്തത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  ഇസൗ

പ്രരതഭ്യകേ  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്  രകേമൊണ്ഗസ്സുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുസം  ഒരരേ  നയസം

സശശകേരേത്തിചന്,  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന  കേമൊഴ്ചയമൊണന്  നമൊസം  കേമൊണുനതന്.  നമുകന്

അര്ഹതടപ്പെട  രകേന്ദ്ര  വത്തിഹത്തിതസം  ലെഭത്തിക്കുനത്തില,  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.-യത്തില്

ടവടത്തിക്കുറവന്  വരുത്തുന്നു.  ഇരപ്പെമൊഴുസം  കേടെടമേടുകമൊനുള്ള  നമ്മുടടെ

ഭരേണഘടെനമൊപരേമേമൊയ   അവകേമൊശസംരപമൊലുസം  നത്തിരഷധത്തികടപ്പെടുന

സമൊഹചരേഭ്യതത്തിരലെയന്  മേമൊറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  കേത്തിഫ്ബത്തി-ടയ  തരേങ്കസം  വയമൊന

ശമേത്തിക്കുന്നു.  അപ്പുറതന്  കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ  ഏറവുസം  നല  ഗുണങ്ങള്

അനുഭവത്തിക്കുകേയുസം  ഇപ്പുറത്തുവനന്  സര്കമൊരേത്തിടന  വത്തിമേര്ശത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ്യുന

നത്തിലെപമൊടെരല  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുസം  രകേമൊണ്ഗസ്സുസം  ഇരപ്പെമൊള്  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.

നമ്മുടടെ നമൊടത്തില് പശ്ചമൊതലെ സസൗകേരേഭ്യ വത്തികേസനങ്ങള് നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിയതത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തി  പ്രരദശങ്ങളടടെ  മുഖസം  മേമൊറത്തിയ  അനുഭവസം

ആത്മമൊഭത്തിമേമൊനതത്തിരന്റെതകൂടെത്തിയമൊണന്. രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേടന്റെടുക്കുന വമൊയ്പകേള്കന്

പരേത്തിധത്തിയത്തില.  പടക്ഷ,  രകേന്ദ്രതത്തില്നത്തിനന്  പമൊടെത്തില.  ഇരേടനശതത്തി

നടെപ്പെമൊക്കുകേകേയമൊണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  10  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്മേമൊത്രസം

സസംസമൊനങ്ങളടടെ റവനപ്യൂ കേമത്തി ഇലമൊതമൊകത്തിയരപ്പെമൊള് രകേന്ദ്രതത്തിനന് ഇരപ്പെമൊഴുസം



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

123

റവനപ്യൂ  കേമത്തി  2.5-ഉസം  3.5-ഉസം  ആയത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരേത്തികേയമൊണന്.

സസംസമൊനങ്ങളടടെ  കേടെബമൊധഭ്യത  കുറഞ്ഞുവരുരമ്പമൊള്  രകേന്ദ്രസം  50

ശതമേമൊനതത്തില്  നത്തില്ക്കുകേയമൊണന്.  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ ദമൊരേത്തിദഭ്യസം വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന്നു.

ഇനഭ്യയത്തിടലെ  പമൊവടപ്പെടവരുടടെയുസം  ദരേത്തിദരുടടെയുസം  കേണകന്  പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല്

ഇനഭ്യ  111-ല്  101-ാം സമൊനരതയന് മേമൊറുകേയമൊണന്.  രേമൊജഭ്യസം അതത്തിരൂക്ഷമേമൊയ

രൂപതത്തില്...,  രകേന്ദ്രസം  രകേരേളരതമൊടെന്  കേമൊണത്തിക്കുന  പ്രതത്തിസനത്തി  നമള്

രബമൊധഭ്യടപ്പെരടെണതമൊണന്.  അതത്തിനന്  പ്രധമൊന  കേമൊരേണസം,  രകേരേളടമേടുക്കുന

ജനരക്ഷമേകേരേമേമൊയ  നയങ്ങള്  ഈ  രകേരേളതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലെമൊരകടണനന്

ആഗഹത്തിക്കുനതടകേമൊണമൊണന്.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  ടപമൊതരമേഖലെമൊ

സമൊപനങ്ങടളലമൊസം  വത്തിറ്റുതലെയന്നു.  ഇനടലെയുസം  മേത്തിനത്തിഞ്ഞമൊന്നുമേമൊയത്തി

പത്രങ്ങളത്തില്വന വമൊര്തടയനമൊണന്?' ഈ രേമൊജഭ്യടത കുതകേ രകേമൊര്പ്പെരററ്റുസം

ശതരകേമൊടെശശശരേനുസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ സനത സഹചമൊരേത്തിയുമേമൊയ ശശ. ഗസൗതസം

അദമൊനത്തിയുടടെ  വരുമേമൊനതത്തില്  ഇടെത്തിവന്  സസംഭവത്തിച്ചു'  എനമൊണന്.  വലെത്തിയ

വമൊര്തയമൊണന്.  എങ്ങടനയമൊണന്  ആ  വമൊര്തയന്  പ്രമൊധമൊനഭ്യമുണമൊകുനതന്;

നമ്മുടടെ  രേമൊജഭ്യടത  പമൊവടപ്പെട  മേനുഷഭ്യരുടടെ  നത്തികുതത്തിപ്പെണസം

ഊറത്തിക്കുടെത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ടപമൊതരമേഖലെമൊ  സമൊപനങ്ങളത്തില്നത്തിനന്  വമൊയ്പ
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എടുതത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  എസന്.ബത്തി.ടഎ.-യത്തില്നത്തിന്നുസം

എല്.ടഎ.സത്തി.-യത്തില്നത്തിന്നുസം  81,247  രകേമൊടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികേസം  രൂപ

വമൊയ്പടയടുതത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഓഹരേത്തി  കേരമ്പമൊളങ്ങളത്തില്  അതത്തിടന്റെ

ഒഴുകത്തില്ടപ്പെടന് ഒലെത്തിച്ചുരപമൊകുരമ്പമൊള് ഇടെടനഞന് തകേരുനതന് രകേരേളതത്തിടലെയുസം

പമൊവടപ്പെടവരുടടെയുസം മേനസത്തിലെമൊണന്, ഈ നമൊടത്തിടലെ മേനുഷഭ്യരുടടെ ജശവത്തിതമേമൊണന്.

നമള് നല്കുന നത്തികുതത്തിപ്പെണസം ഇവര് ഊറത്തിടയടുക്കുകേയമൊണന്. മേടറമൊരുകേമൊരേഭ്യസം,

യു.എസന്.-ടലെ  പ്രധമൊനടപ്പെട  രേഹസഭ്യമൊരനശഷണ  ഏജനസത്തിയമൊയ

ഹത്തിനഡെനബര്ഗുവഴെത്തി  പുറത്തുവന  കേണക്കുകേള്.  അതസം  ഓഹരേത്തികമൊടരേ

സസംരേക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന്,  ടപരുപ്പെത്തിചന്  കേമൊണത്തിചന്  നഷമുണമൊകത്തി  എന്നുള്ളതമൊണന്.

ആ  രേശതത്തിയത്തിലുള്ള  വമൊര്തകേള്  വരുരമ്പമൊള്  ഇതത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  ഒരു

അഭത്തിപ്രമൊയസം  പറയമൊനരപമൊലുസം  രകേമൊണ്ഗസ്സുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുസം

തയമൊറമൊകുനത്തിടലനതസം  രൂക്ഷമേമൊയ  വത്തിമേര്ശനതത്തിനന്

ഇടെയമൊകത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്. 

ഉനത വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ രേസംഗമേമൊടകേ ടടകേപ്പെത്തിടെത്തിയത്തിലെമൊകത്തിടകമൊണന് നമ്മുടടെ

രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ ചരേത്തിത്രങ്ങടളയുസം സശമൊതനഭ്യ സമേരേ രപമൊരേമൊടങ്ങടളയുസം അതത്തിടന്റെ

സുവര്ണ്ണ  അദ്ധഭ്യമൊയങ്ങടളയുസം  മേറച്ചുപത്തിടെത്തിചന്  വര്ഗ്ഗശയ  രേമൊഷശയ  ചരേത്തിത്രസം
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മേതനത്തിരേരപക്ഷ ഇനഭ്യയന് പകേരേസം രചര്കമൊന ശമേസം നടെതത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

ദളത്തിതരുസം സശകേളസം കുടത്തികേളസം സമേമൊനതകേളത്തിലമൊത അരേക്ഷത്തിതമൊവസയത്തിലെമൊണന്.

പമൊര്ടത്തിവത്തിടന് കൂറുമേമൊറത്തിയമൊല്  20  രകേമൊടെത്തി രൂപ.  അടലങ്കത്തില് രേമൊജഭ്യരദമൊഹ കുറസം.

ഏതരവണസം;  രേമൊജഭ്യ  തലെസമൊനതന്  ഇരപ്പെമൊള്  ഓഫറമൊണന്  നടെക്കുനതന്.

വര്ഗ്ഗശയ വത്തിഷസം ചശറത്തിടകമൊണന് അമേത്തിതമൊധത്തികേമൊരേ ഏകേമൊധത്തിപതഭ്യ ഭരേണതത്തിലൂടടെ

രകേരേളതത്തിടന  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്  ടടവരേമൊഗഭ്യ  ബുദ്ധത്തിരയമൊടടെ  തകേര്കമൊന

ശമേത്തിക്കുന്നു.  ഇനഭ്യയുടടെ  പരേമേമൊധത്തികേമൊരേ  മേതനത്തിരേരപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യസം

തകേര്ക്കുന്നു.  ഹത്തിന്ദു  രേമൊഷവമൊദസം മുരനമൊട്ടുവചന്  ഹത്തിനത്തിയുസം ഹത്തിന്ദുസമൊനുസം എന

മുദമൊവമൊകേഭ്യസം  ഇനഭ്യയുടടെ  ടടവവത്തിദ്ധഭ്യങ്ങടളയുസം ടടവചമൊതഭ്യങ്ങടളയുസം

പത്തിചത്തിചശന്തുകേയമൊണന്.  പസൗരേതശ രഭദഗതത്തി നത്തിയമേസം ടകേമൊണ്ടുവന്നുസം  കേമൊശശരേത്തിടന്റെ

പ്രരതഭ്യകേ  അധത്തികേമൊരേസം  കേവര്ടനടുത്തുസം  ലെക്ഷദശശപത്തിടന  കേടെനമൊക്രമേത്തിച്ചുസം

ഇനഭ്യയത്തിടലെ 16%  വരുന മുസശസം മേത നപ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ടകതത്തിടരേയുസം അവടരേ

ടകേമൊടനമൊടുകത്തിയുസം  ഇനഭ്യയത്തില്നത്തിനന്  പുറതമൊകത്തിയുസം  വര്ഗ്ഗശയ കേലെമൊപങ്ങള്

സൃഷത്തിച്ചുസം  തകേര്കമൊന  രദശശയ  അരനശഷണ  ഏജനസത്തിടയയുസം

എകത്തികേപ്യൂടത്തിവത്തിടനയുസം  രകേമൊടെതത്തികേടളയുസം  വത്തിലെയ്ടകടുക്കുന  വര്ഗ്ഗശയ

രേമൊഷശയമേമൊണന്  ഇനഭ്യമൊരേമൊജഭ്യടത  ഭരേണമൊധത്തികേമൊരേത്തികേള്  കേമൊഴ്ചവയനതന്.  അതന്
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തടെയുനതത്തിനന്  രകേമൊണ്ഗസന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിരേമൊയ  നയങ്ങള്

സശശകേരേത്തികമൊന തയമൊറമൊകേണസം.

ഇതത്തിടന്റെടയമൊടക അടെത്തിസമൊനതത്തില് ബത്തി.ടജ.പത്തി.  അനുവര്തത്തിക്കുന

മേതനപ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ടകതത്തിരേമൊയുള്ള  വലെത്തിയ  കേടെനമൊക്രമേണങ്ങടള  നമള്

കേമൊരണണതണന്.  അതത്തിടന ടചറുത്തുരതമൊല്പ്പെത്തികമൊന നമൊസം മുരനമൊടന്  വരേണസം.

ജമൊതത്തിയുടടെയുസം  മേതതത്തിടന്റെയുസം  രപരേത്തില്  രകേരേളതത്തിലുസം  ഇനഭ്യമൊരേമൊജഭ്യതത്തിലുസം

അധത്തിവസത്തിക്കുന സമൊധമൊരേണ മേനുഷഭ്യര്കന് ജശവത്തികമൊന കേഴെത്തിയമൊടത രപമൊകുന്നു.

ഇതരേസം  കേമൊരേഭ്യങ്ങളടടെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  ഭരേണഘടെന  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുടകേമൊണന്,

ഇതരേസം  വര്ഗ്ഗശയശക്തത്തികേളത്തില്നത്തിന്നുസം  രമേമൊചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനമൊയത്തി  ഈ ടകേമൊച്ചു

രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ഒരു  തശടപ്പെമൊരേത്തി  രപമൊടലെ

ജശലെത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്നു.  രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  രനടങ്ങള്

ആവര്തത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണര്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

നയപ്രഖഭ്യമൊപനടതയുസം നനത്തിപ്രരമേയടതയുസം പത്തിന്തുണയന്നു.

ശശ  .    എസം  .    വത്തിനടസന്റെന്:  സര്,  ഞമൊന  ഈ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്.  പ്രരമേയമൊവതമൊരേകേന  ഇവത്തിടടെ  രേണന്  വത്തികേസന

പദ്ധതത്തികേളടടെ കേമൊരേഭ്യസം ചൂണത്തികമൊണത്തിച്ചു.  പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന സര്കമൊരേത്തിടന്റെ
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രനടങ്ങളത്തില് ഒനന്  ടഗയത്തില് ടടപപ്പുടടലെന സമൊപത്തിചതമൊണന്.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.

എതത്തിര്തത്തിട്ടുസം  ടഗയത്തില്  ടടപപ്പെന്  ടടലെന  സമൊപത്തിച്ചുടവനമൊണന്  പറയുനതന്.

ഞമൊന  ഒരു  രഫമൊരടമൊ  കേമൊണത്തികമൊസം.  (രഫമൊരടമൊ  ഉയര്തത്തികമൊണത്തിച്ചു.)  "No

gambling with  our  lives,  No  pipeline  through  populous  areas."

ടഗയത്തില്  ഓഫശസന്  മേമൊര്ചന്.  ഈ  മേമൊര്ചന്  ഉദ്ഘമൊടെനസം  ടചയ്യുന  ആളത്തിനന്

ഇനടത  വഭ്യവസമൊയ  വകുപ്പുമേനത്തിയുടടെ  ഛമൊയയമൊണുള്ളതന്.  വശണ്ടുസം

ടഗയത്തിലെത്തിടനതത്തിടരേ രദശമൊഭത്തിമേമൊനത്തിയത്തില് വന വമൊര്ത ഇതമൊയത്തിരുന്നു. “കുഴെല്

വഴെത്തിയത്തില് ഭശതത്തിരയമൊടടെ". പമൊവടപ്പെട ജനങ്ങള് ഭശതത്തിരയമൊടുകൂടെത്തി ഓടുകേയമൊണന്.

അവരുടടെ  കേമൊര്ട്ടൂണടെകസം  നല്കേത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ആ  മേമൊര്ചത്തിനുസം  രനതൃതശസം

നല്കുനതന്  ഇപ്പെറഞ്ഞ  ആള്  തടനയമൊണന്.  ഭൂമേത്തികടെത്തിയത്തിടലെ  രബമൊസംടബനന്

പറഞ്ഞയമൊള് ഭരേണകേക്ഷത്തിയുസം മേനത്തിയുമേമൊയത്തി മേമൊറത്തിയരതമൊടുകൂടെത്തി എതത്തിര്പ്പുമേമൊറത്തി,

ടഗയത്തില്  ടടപപ്പെന് ടടലെന  യമൊഥമൊര്തഭ്യമേമൊയത്തി.  ഇതരല  വസ്തുത?

അതരപമൊടലെതടന വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം പദ്ധതത്തികന് ഞങ്ങള് തരേങ്കസം വയകേയമൊടണനന്

പറഞ്ഞു.  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞസം  പദ്ധതത്തിയുടടെ  നത്തിര്മമൊണ  പ്രവര്തനസം  ആരേസംഭത്തിക്കുന

ദത്തിവസസം  പ്രസ്തുത  ഉദ്ഘമൊടെന  ചടെങ്ങത്തിടന  ബഹത്തിഷ്കരേത്തിക്കുകേയുസം  ഉദ്ഘമൊടെന

ചടെങ്ങത്തിടനതത്തിയവടരേ  കേടലറത്തിഞ്ഞന്  ഓടെത്തിചവരുമേമൊണത്തിവര്.  അവരേമൊണന്
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ഇരപ്പെമൊള് ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന് പറയുനതന്.

ഞമൊന ഈ നനത്തിപ്രരമേയടത എതത്തിര്ക്കുനതന്,  ഭരേണകേക്ഷത്തിയത്തില്ടപ്പെട

ആളകേള്ക്കുരപമൊലുസം ബഹു. ഗവര്ണര് പറയുന കേമൊരേഭ്യങ്ങള് അസംഗശകേരേത്തികമൊന

കേഴെത്തിയത്തില.  മുനമേനത്തി  ശശ.  ജത്തി.  സുധമൊകേരേന  എനമൊണന്  പറയുനതന്?

ലെഹരേത്തിടകതത്തിരേമൊയത്തി  രപമൊരേമൊടസം  നടെത്തുന്നുടവനന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണര്

പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  അരദഹസം  പറയുനടതനമൊണന്;  'ലെഹരേത്തിടകതത്തിടരേ

പ്രവര്തത്തിക്കുന ഉരദഭ്യമൊഗസടരേ സലെസം മേമൊറ്റുന്നു.' ആരേമൊണന് സലെസം മേമൊറ്റുനതന്;

ശശ. ജത്തി. സുധമൊകേരേടന്റെ പ്രസ്തമൊവനയമൊണന്. ശശ. ടകേ.ബത്തി. ഗരണഷന് കുമേമൊറത്തിടന്റെ

കേമൊരേഭ്യസം  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞു.  'പുറതത്തിറങ്ങത്തി  നടെകമൊന  വയ.  പ്രഖഭ്യമൊപനങ്ങള്

മേമൊത്രസം.  ഫടണവത്തിടടെ'  എനമൊണന്  അരദഹസം  രചമൊദത്തിക്കുനതന്.  ഭരേണകേക്ഷത്തി

അസംഗമേമൊണന്.  ഞങ്ങളല. സത്തി.പത്തി.ടഎ-യുടടെ ഉനത രനതമൊവമൊയ ശശ. ടകേ. ഇ.

ഇസ്മമൊയത്തില് ബഹുമേമൊനടപ്പെട മുഖഭ്യമേനത്തിരയമൊടെന്  പറയുനതന്,  "തലെമേറനന് എണ്ണ

രതയരുതന്.  കേര്ഷകേര്കന്  ടകേമൊടുകമൊനുള്ള  കുടെത്തിശത്തികേ  ടകേമൊടുകണസം.  നത്തിങ്ങള്

യമൊഥമൊര്തഭ്യതത്തിരലെയന്  തത്തിരേത്തിച്ചുവരേണസം.  തലെയത്തില്  ചൂടെത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന  കേത്തിരേശടെസം

കേര്ഷകേടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേളടടെ  സസംഭമൊവനയമൊണന്.  അവര്  അരഹമൊരേമൊത്രസം

പണത്തിടപ്പെടമൊണന്  ഇടെതപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  മുനണത്തിടയ  രകേരേളതത്തില്
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വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിചതന്. അലമൊടത സശര്ണ്ണകടെടതമൊന്നുമേല" എനമൊണന്. പത്തിടന ഈ

നനത്തിപ്രരമേയസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിരകണ  വല  കേമൊരേഭ്യവുമുണമൊയത്തിരുരനമൊ  എനമൊണന്

എനത്തികന് ഈ അവസരേതത്തില് രചമൊദത്തിക്കുവമൊനുള്ളതന്.

ഈ  നനത്തിപ്രരമേയതത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  പ്രരതഭ്യകേതയമൊയത്തി

കേമൊണുനതന്,  ബഹു.  ഗവര്ണര്  വളടരേ  സരനമൊഷവമൊനമൊണന്.  കേമൊരേണസം,

അരദഹതത്തിടന്റെ  രേമൊഷശയ  രനതൃതശടത  ഒനന്  നുള്ളത്തിരനമൊവത്തിക്കുകേരപമൊലുസം

ടചയമൊടതമൊരു  നയപ്രഖഭ്യമൊപനമേമൊണത്തിതന്.  ഇതന്  അവസമൊനത്തിക്കുനതതടന

"ഇതത്തിനമൊയത്തി  അര്തവതമൊയ  സഹകേരേണ  ടഫഡെറലെത്തിസസം

പരേത്തിരപമൊഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഒരു  അനുകൂലെ  സമേശപനസം  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തില്നത്തിന്നുസം

നമുകന്  ആവശഭ്യമേമൊണന്.  മുരനമൊട്ടുള്ള  യമൊത്രയത്തില്  വത്തികേസന  ലെക്ഷഭ്യങ്ങള്

ടടകേവരേത്തിക്കുനതത്തിനമൊയത്തി  പസൗരേസമൂഹടത ഉള്ടപ്പെടുതത്തി  സമൊധഭ്യമേമൊയ  എലമൊ

നടെപടെത്തികേളസം എടന്റെ സര്കമൊര് ടടകേടകമൊള്ളുസം"  എനന് പറഞ്ഞുടകേമൊണമൊണന്.

ഈ  സഹകേരേണസം  എത്രരയമൊ  നമൊളകേള്ക്കുമുരമ്പ  ആരേസംഭത്തിചതരല;  അതത്തിടന്റെ

പമൊലെമേമൊയത്തിടരല  ശശ.  ടകേ.  വത്തി.  രതമൊമേസത്തിടന,  കേടെല്വത്തിറ  രതമൊമേസന്  എനന്

ആരക്ഷപത്തിച, ഫ്രഞന് ചമൊരേടനനന് വത്തിളത്തിചമൊരക്ഷപത്തിച  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)കേമൊര്

ഇനന് അരദഹടത ഡെല്ഹത്തിയത്തില് ടകേമൊണത്തിരുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അതന്  ഈ
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സഹകേരേണതത്തിനുരവണത്തിയരല?  വമൊസ്തവതത്തില് ശശ.  നരരേന്ദ്ര രമേമൊദത്തി രപമൊലുസം

മൂകതന്  വത്തിരേല്  വച്ചുരപമൊയത്തി.  ഇങ്ങടന  മേമൊറത്തിരയമൊ  പത്തിണറമൊയത്തി  സര്കമൊര്;

പ്രതത്തിപക്ഷസം  ഭരേത്തിക്കുന  സസംസമൊനങ്ങളത്തില്  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തിടന

നുള്ളത്തിരനമൊവത്തികമൊടത നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം നടെതത്തിയതന് രകേരേളതത്തില് മേമൊത്രമേമൊണന്.

ഇതന് കേഴെത്തിഞ്ഞ കുരറ നമൊളകേളമൊയത്തി നടെക്കുനതമൊണന്.  അതടകേമൊണമൊണന് ഭമൊരേതന്

രജമൊരഡെമൊ  യമൊത്രടയ  എതത്തിര്കമൊന  രകേരേളതത്തിടലെ  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)ല്

ആളകേളണമൊയതന്.  വത്തിരദശഷതത്തിനുസം വര്ഗ്ഗശയ രേമൊഷശയതത്തിനുടമേതത്തിരേമൊയത്തി ശശ.

രേമൊഹുല്ഗമൊനത്തി  4080  കേത്തിരലെമൊമേശറര്  ദൂരേസം ആരസതഹത്തിമേമൊചലെസം

നടെന്നുനശങ്ങത്തിയരപ്പെമൊള്  അടതമൊരു  കേടണയ്നര്  ജമൊഥയമൊയത്തി  കേണവരേമൊണന്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)കേമൊര്.  അവരുടടെ  കേമൊഴ്ച  ആ  കേടണയ്നര്  വടരേ  മേമൊത്രരമേ

നശളന്നുള.  അതത്തിനപ്പുറരതയ്ടകമൊരു  രേമൊഷശയമുണന്.  അതത്തിനപ്പുറരതയന്

ഉദമൊതമേമൊയ ലെക്ഷഭ്യങ്ങള് ആ ജമൊഥയണന്. എലമൊ സുഖ സസൗകേരേഭ്യങ്ങരളമൊടുസംകൂടെത്തി

ജനത്തിച  ശശ.  രേമൊഹുല്  ഗമൊനത്തി  ഈ  നമൊടത്തിടലെ  സമൊധമൊരേണകമൊരരേമൊടടെമൊപ്പെസം

രറമൊഡുവകത്തില്  കേമൊണുന  പശടെത്തികേയത്തില്  അവരരേമൊടടെമൊപ്പെസം  ഭക്ഷണസം

കേഴെത്തിക്കുരമ്പമൊള്  നത്തിങ്ങള്കന്  കേമൊണമൊന  കേഴെത്തിയുനതന്  ഈ  ജമൊഥടയ  ഒരു

ടപമൊരറമൊട ജമൊഥയമൊയത്തിട്ടുമേമൊത്രമേമൊണന്.  അതത്തിനപ്പുറരതയന് കേമൊണമൊന നത്തിങ്ങള്കന്
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കേഴെത്തിയുനത്തില.  ശശ.  രേമൊഹുല്  ഗമൊനത്തി  നയത്തിക്കുന  പ്രസമൊനതത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നു എനതമൊണന് ഞങ്ങളടടെടയലമൊസം അഭത്തിമേമൊനസം.  രലെമൊകേതത്തിടലെ

ഏതന്  intellectual  കമൊസുമേമൊയുസം  ഇന്റെറമൊകന്  ടചയമൊന  ശശ.  നരരേന്ദ്ര

രമേമൊദത്തിടയകമൊള് ഏറവുസം ഉനതത്തിയത്തില് നത്തില്ക്കുന രനതമൊവമൊണന് ശശ. രേമൊഹുല്

ഗമൊനത്തിടയനന്  ഞങ്ങള് അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തി  പറയുസം.  രലെമൊകേതത്തിടലെ  ഏതന്

പത്രകമൊര് രചമൊദത്തിക്കുന ഏതന്  രചമൊദഭ്യങ്ങള്ക്കുസം ഓഫന്  ഹമൊനഡെമൊയത്തി  മേറുപടെത്തി

പറയമൊന  ഞങ്ങള്കന്  സമൊധത്തിക്കുസം,  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തികന്  സമൊധത്തിക്കുനത്തില

എനതമൊണന്  ഞങ്ങളടടെ  അഭത്തിമേമൊനസം.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  ഏറവുസം  പ്രഗത്ഭമേമൊയ

രകേമൊരളജുകേളത്തിടലെ  ഏറവുസം  intelligent  ആയത്തിട്ടുള്ള  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേളമേമൊയത്തി

സസംവദത്തികമൊന ശശ. രേമൊഹുല് ഗമൊനത്തികന് കേഴെത്തിയുസം. അതന് ശശ. നരരേന്ദ്ര രമേമൊദത്തികന്

കേഴെത്തിയുനത്തില  എനതമൊണന്  ഞങ്ങളടടെ  അഭത്തിമേമൊനമേമൊയത്തി  ഞങ്ങള്  പറയമൊന

ആഗഹത്തിക്കുനതന്.  സമൊധമൊരേണകമൊരേമൊയ  ഏടതമൊരേമൊളമേമൊയുസം  സസംവദത്തികമൊന

അരദഹതത്തിനന്  കേഴെത്തിയുസം.  അരദഹസം  ജനത്തിചതന്  ഒരു  പ്രധമൊനമേനത്തിയുടടെ

വസതത്തിയത്തിലെമൊണന്.  ഇനന് സമൊധമൊരേണകമൊരരേമൊടടെമൊപ്പെസം നടെക്കുന്നു.  ശശ.  നരരേന്ദ്ര

രമേമൊദത്തി ജശവത്തിത കേഷപ്പെമൊടുകേള് ടകേമൊണന് ചമൊയ വത്തിറ്റു നടെന്നുടവനന്   പറയുന്നു,

അതന്  ഏറവുസം  നല  കേമൊരേഭ്യമേമൊയത്തി  ഞങ്ങള്  കേമൊണുന്നു.   പടക്ഷ,  ജശവത്തിത
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കേഷപ്പെമൊടുകേള്ടകേമൊണന് ചമൊയ വത്തിറ്റു നടെനത്തിരുന ആളത്തിനന്  20  ലെക്ഷസം രൂപയുടടെ

രകേമൊടണത്തിഞ്ഞമൊല് മേമൊത്രരമേ ഉറങ്ങമൊന സമൊധത്തിക്കുകേയുളളടവനന് പറയുരമ്പമൊഴെമൊണന്

അതത്തിടന്റെ മുനത്തില് ശശ.  രേമൊഹുല്ഗമൊനത്തി എലമൊ സസൗകേരേഭ്യങ്ങളസം തഭ്യജത്തിചന് ഇസൗ

നമൊടത്തിടലെ സമൊധമൊരേണകമൊരരേമൊടടെമൊപ്പെസം രതമൊളത്തില് കേയത്തിടന് നടെക്കുനതന് ഞങ്ങള്കന്

അഭത്തിമേമൊനമേമൊണന്.   ആ  ജമൊഥടയയമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  അധത്തിരക്ഷപത്തിക്കുനതന്,

അതത്തിടനയമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  കേടണയ്നര്  ജമൊഥടയന്നു  പറഞ്ഞന്

അധത്തിരക്ഷപത്തിക്കുനതന്.    ഇസൗ നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില് പറയുന്നു ടമേഡെത്തിടസപ്പെന്

30  ലെക്ഷസം ആളകേള്കന് നല്കേത്തിടയനന്. 12  ലെക്ഷസംരപര് രചര്ന്നു.  വമൊര്ഷത്തികേ

വത്തിഹത്തിതമേമൊയത്തി  6000  രൂപ  അടെയന്നു.  ഒരു  വര്ഷസം  720  രകേമൊടെത്തി  രൂപ

ലെഭത്തിക്കുന്നു.  ഇനഷുറനസന്  കേമ്പനത്തികന്  576  രകേമൊടെത്തി  രൂപ  നല്കുന്നു.

സമൊധമൊരേണയമൊയത്തി  ഓരരേമൊ  വര്ഷവുസം  റശ-ഇസംരബഴ്സുടമേന്റെന്  ടകേമൊടുതത്തിരുന

സമേയതന്,  250  രകേമൊടെത്തി  രൂപ  ടകേമൊടുതമൊല്  മുഴുവന  റശ-ഇസംരബഴ്സുടമേനസം

ടകേമൊടുകമൊന  പറ്റുന  സമൊഹചരേഭ്യതത്തിലെമൊണന്  576  രകേമൊടെത്തി  രൂപ

ടകേമൊടുതത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  സര്കമൊരേത്തിനന്   ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  വഴെത്തി   103.68  രകേമൊടെത്തി

രൂപയുസം രകേമൊര്പ്പെസന് ഫണന് വഴെത്തി  40.32 രകേമൊടെത്തി രൂപയുസം ലെഭത്തിക്കുന്നു. അങ്ങടന

144 രകേമൊടെത്തി രൂപ സര്കമൊരേത്തിനന് ലെഭത്തിക്കുന്നു.  ഓരരേമൊ വര്ഷവുസം 250 രകേമൊടെത്തി രൂപ
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ടകേമൊടുതമൊല്  റശ-ഇസംരബഴ്സുടമേന്റെന്  ടചയമൊന  കേഴെത്തിയുമേമൊയത്തിരുനതന്  ഇസൗ

ടമേഡെത്തിടസപ്പുവഴെത്തി  അതത്തിടന്റെ  ഇരേടത്തിപണസം  സശകേമൊരേഭ്യകേമ്പനത്തികന്  ടകേമൊടുത്തു.

കൂടുതലുസം  കേണ്ണമൊശുപത്രത്തികേടളയമൊണന്  ഉള്ടപ്പെടുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   യമൊടതമൊരു

പ്രരയമൊജനവുസം ഇലമൊത, സശകേമൊരേഭ്യ ഇനഷുറനസന് കേമ്പനത്തികന് ലെമൊഭമുണമൊകമൊന

മേമൊത്രമുടള്ളമൊരു ഏര്പ്പെമൊടെമൊയത്തി ഇതന് മേമൊറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  2022 ആകുരമ്പമൊള്

ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തി  മുരഖന  എലമൊരപര്ക്കുസം  വശടു  ടകേമൊടുക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞൂ.

3,22,922  വശടുകേള്  നല്കേത്തിടയനമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  ഇരപ്പെമൊള്

അവകേമൊശടപ്പെടുനതന്.  ആദഭ്യസം  അഞ്ചുലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം  അരപക്ഷകേള്  കേത്തിടത്തി.

എലമൊ  നടെപടെത്തികേളസം  പൂര്തത്തിയമൊയത്തിടന്  വശണ്ടുസം  അഞ്ചുലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം

അരപക്ഷ  വമൊങ്ങത്തി.    ടടലെഫന്   പദ്ധതത്തി  എന്നു പറഞ്ഞമൊല് രകേവലെസം  വശടു

ടകേമൊടുക്കുന  പദ്ധതത്തി  മേമൊത്രമേല,  ടതമൊഴെത്തില്,  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസസം,  ആരരേമൊഗഭ്യസം

ഇടതലമൊസം  രചര്തത്തിട്ടുളള  പദ്ധതത്തിയമൊണന്.   ഇനന്  ആ  ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തിയുടടെ

രപരേത്തില് പഞമൊയത്തുകേള് ചക്രശശമൊസസം വലെത്തിക്കുകേയമൊണന്.   പഞമൊയത്തുകേളടടെ

പദ്ധതത്തി വത്തിഹത്തിതതത്തില് നത്തിന്നുസം  20  ശതമേമൊനസം വത്തിനത്തിരയമൊഗത്തിരകണത്തിവരുന്നു.

വശണ്ടുസം  വശടുകേള്  ടകേമൊടുരകണത്തി  വരുരമ്പമൊള്  വശണ്ടുസം  20  ശതമേമൊനസം  കൂടെത്തി

വത്തിനത്തിരയമൊഗത്തിരകണത്തിവരുന  സമൊഹചരേഭ്യമേമൊണുള്ളതന്.   2016-ല്  25  ലെക്ഷസം
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രപര്കന്  ടതമൊഴെത്തില്  നല്കുടമേനന്  മേമൊനത്തിടഫരസമൊയത്തില്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞൂ.

2021-ല് 40 ലെക്ഷസം രപര്കന് ടതമൊഴെത്തില് ലെഭത്തിക്കുടമേനന് പറഞ്ഞു. എത്ര രപര്കന്

നത്തിങ്ങള് ടകേമൊടുത്തു?   ഇവത്തിടടെ പത്തിനവമൊതത്തില് നത്തിയമേനങ്ങളലമൊടത എനമൊണന്

ഇവത്തിടടെ  നടെക്കുനതന്.   ശശ.  ടകേ.  ഇ.  ഇസ്മമൊയത്തില് പറഞ്ഞതന്  കുടെത്തിശത്തികേ

കേത്തിടെക്കുന  സമേയതമൊണന്  ഇസമൊരയലെത്തിരലെകന്  രപമൊകുനടതനമൊണന്.  രേണന്

രകേമൊടെത്തി  രൂപ  ടകേമൊടുതന്  ഇസമൊരയലെത്തില്  രപമൊയത്തി  കൃഷത്തി  പഠത്തികമൊന

തശരുമേമൊനത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഞമൊന  പറയുനതന്,  കൃഷത്തി  പഠത്തികമൊന  നത്തിങ്ങള്

ഇസമൊരയലെത്തിടലെമൊന്നുസം രപമൊരകേണ എടന്റെ പുഞകരേത്തി പമൊടെരശഖരേതന് വനമൊല്

മേതത്തി.   കൃഷത്തി മേനത്തിടയ ഞങ്ങള് അരങ്ങമൊരടകന് ക്ഷണത്തിക്കുകേയമൊണന്.  രകേരേളമൊ

ഫശഡ്സത്തിടന്റെ കേമൊലെത്തിതശറടയകമൊള് വത്തിലെ കുറവത്തിലെമൊണന് സശകേമൊരേഭ്യ കേമ്പനത്തികേള്

കേമൊലെത്തിതശറ  ടകേമൊടുക്കുനതന്.   സര്കമൊര്  ഉടെമേസതയത്തിലുളള  കേമ്പനത്തികേള്

ഉല്പ്പെമൊദത്തിപ്പെത്തിക്കുന കേമൊലെത്തിതശറയുടടെ വത്തിലെ കുറയമൊന സര്കമൊര് തയമൊറമൊകേണസം.

മേതഭ്യടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേളടടെ പുനര്രഗഹസം പദ്ധതത്തിടയക്കുറത്തിചന് പറഞ്ഞു. 18000

വശടുകേള്  മേമൊറത്തിപമൊര്പ്പെത്തികമൊനമൊണന്  തശരുമേമൊനത്തിചത്തിരുനതന്.   ഇസൗ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്  ആടകേ  1473  വഭ്യക്തത്തിഗത

പമൊര്പ്പെത്തിടെങ്ങള്  മേമൊത്രമേമൊണന്  ആനുകൂലെഭ്യമേമൊയത്തി  ടകേമൊടുകമൊന
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കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുളളടതനമൊണന്.  ഇതത്തിനുരവണത്തി  പതന്  ലെക്ഷസം  രൂപ  മേമൊത്രമേമൊണന്

നല്കുനതന്.  ആ  തകേ  ഇരേടത്തിയമൊയത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചമൊല്  മേമൊത്രരമേ  ഇസൗ  പദ്ധതത്തി

ഉരദശത്തിചതരപമൊടലെ മുരനമൊടന് രപമൊകേമൊന കേഴെത്തിയുകേയുളള.   തശരേരദശ പടയസം 6

വര്ഷകമൊലെമേമൊയത്തി  ടകേമൊടുക്കുനത്തില.  പടയസം  ടകേമൊടുകമൊത

എസം.എല്.എ.ടകതത്തിടരേ പ്രതത്തിരഷധത്തിക്കുകേടയനന് പറഞ്ഞന് കേഴെത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസസം

എടന്റെ നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെതത്തില് സത്തി.പത്തി.ടഎ  (എസം)  കേമൊര്  സമേരേസം  നടെതത്തി.

പടയസം എസം.എല്.എ.മേമൊരേമൊണന് ടകേമൊടുക്കുനടതനന് ഏടതങ്കത്തിലുസം എസം.എല്.എ.

മേമൊര്കന്  പറയമൊന  കേഴെത്തിയുരമേമൊ?   സര്കമൊര്  ടകേമൊടുരകണ  പടയസം

ടകേമൊടുകമൊതത്തിരുനത്തിടന്  അതത്തിടന്റെ  പമൊപഭമൊരേസം  എസം.എല്.എ.യുടടെ  തലെയത്തില്

ടകേടത്തിവയന  ആളകേരളമൊടടെമൊന്നുപരദശത്തിച്ചു  ടകേമൊടുകണസം  ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി

വത്തിജയടന്റെ  കുറസംടകേമൊണമൊണന്  ഇതന്  സസംഭവത്തിചടതനന്.   പമൊഠഭ്യപദ്ധതത്തി

പരേത്തിഷ്കരേണസം  നടെതമൊന  രപമൊകുന്നു.  അതന്  മുഴുവന  ചുവപ്പുവല്കരേത്തികമൊന

രപമൊകുന്നുടവനമൊണന്  മേനസത്തിലെമൊകമൊന  കേഴെത്തിയുനതന്.   കേരേത്തിക്കുലെസം

കേമത്തിറത്തികേളത്തിടലെലമൊസം  ഇടെത  സഹയമൊത്രത്തികേടരേ  കുതത്തി  നത്തിറചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

ഡെല്ഹത്തിയത്തിലെമൊടണങ്കത്തില്   കേമൊവത്തിവത്കേരേണസം,  ഇവത്തിടടെയമൊടണങ്കത്തില്

ചുവപ്പുവത്കേരേണസം.   വന്നുവനന്  രകേരേളതത്തില്  ശശമേതത്തി  ആരേഭ്യമൊ  രേമൊരജന്ദ്രന,
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ശശ.  ആനമൊവൂര്  നമൊഗപ്പെനയച  കേത്തുകേള്  എടനമൊരു  പമൊഠഭമൊഗസം  കൂടെത്തി

പമൊഠപുസ്തകേതത്തില്  കേയറുരമേമൊടയന  രപടെത്തിയത്തിലെമൊണന്  ഞങ്ങളത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

NAAC-ടന്റെ  റമൊങ്കത്തിസംഗത്തില്  ഒനമൊസംസമൊനടമേലമൊസം  കേത്തിടത്തിടയന്നു  പറയുന്നു.

ഒനമൊസംസമൊനസം  ടടവരലെമൊപ്പെളളത്തികന്  ടകേമൊടുത  വമൊഴെക്കുലെയത്തിലൂടടെയമൊരണമൊ

കേത്തിടത്തിയതന്?   ഇങ്ങടനടയമൊരു  പ്രബനസം  വമൊയത്തിച്ചുരനമൊകത്തിയത്തിടമൊരണമൊ

കേത്തിടത്തിയടതനന്  എനത്തികന്  അറത്തിയത്തില.    ഒരു  കേമൊരേഭ്യസം   പറയമൊനുളളതന്  എലമൊ

സത്തി.എചന്.സത്തി.  കേളത്തിലുസം  ഡെയമൊലെത്തിസത്തിസന്  ടസന്റെറുകേള്  ആരേസംഭത്തികണടമേനന്

ഞമൊന  സര്കമൊരേത്തിരനമൊടെന്  ആവശഭ്യടപ്പെടുകേയമൊണന്.   ഒരു

നത്തിരയമൊജകേമേണ്ഡലെതത്തില്  ഒരു  ഡെയമൊലെത്തിസത്തിസന്  ടസന്റെടറങ്കത്തിലുസം  സര്കമൊര്

ആരേസംഭത്തികണസം.   ടപമൊതഗതമൊഗതടതക്കുറത്തിചന്  പറയുരമ്പമൊള്

ടകേ.എസന്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.ടയക്കുറത്തിചന്  ഒരു  വമൊക്കുരപമൊലുസം  ഇസൗ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  എവത്തിരടെയുസം  കേമൊണമൊനത്തില.   അഞമൊസം  തശയതത്തി

ടകേമൊടുക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞത്തിടന്  ഒരു  മേമൊസസംരപമൊലുസം  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി  ശമ്പളസം

ടകേമൊടുകമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തിയുടടെ  വമൊകന്

പമൊലെത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുനത്തില.   പുതത്തിയ  ബസ്സുകേള്  ടകേ.എസന്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.കന്

വമൊങ്ങുനത്തില.  സശകേമൊരേഭ്യവത്കേരേണതത്തിരലെകന്  നശങ്ങത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

137

ഇവത്തിടടെ   zero  tolerance  to  corruption  എടനഴുതത്തിവചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  'ഒരു

കേടെമുറത്തി ഒഴെത്തിപ്പെത്തിക്കുവമൊന 12  ലെക്ഷസം രൂപ സത്തി.പത്തി.ടഎ (എസം)  ടന്റെ രനതമൊകള്

വമൊങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്',  എനന്  ഇനടത  മേലെയമൊള  മേരനമൊരേമേ  പത്രതത്തില്

വന  വമൊര്തയമൊണന്.  ടമേമൊതസം  ടനരഗമൊരഷഭ്യഷനസരല?  ലെക്ഷങ്ങളസം

രകേമൊടെത്തികേളമുണമൊക്കുന  പമൊര്ടത്തിയുടടെ  രനതമൊകളമൊണന്  ഇവടരേലമൊരപരുസം,

സത്തി.പത്തി.ടഎ  (എസം)  ടന്റെ  രനതമൊകള്,  എനമൊണന്  ഇവര്കന്  ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന്

പറയമൊനുളളതന്?  അതടകേമൊണന് ഒരു തരേതത്തിലുസം അസംഗശകേരേത്തികമൊന കേഴെത്തിയമൊത

ഇസൗ നയപ്രഖഭ്യമൊപനടത ഞമൊന എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്. 

ശശ  .   പത്തി  .   വത്തി  .   ശശനത്തിജന: സര്, ശശ. എ. സത്തി. ടമേമൊയശന അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമൊന അനുകൂലെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഇസൗ രഫമൊറത്തില് വചന് രകേന്ദ്ര

സര്കമൊരേത്തിടന  നത്തിശത്തിതമേമൊയത്തി  വത്തിമേര്ശത്തിച  ശശ.  എസം.  വത്തിനടസന്റെത്തിടന  ഇസൗ

അവസരേതത്തില്  ഞമൊന  പ്രരതഭ്യകേസം  അഭത്തിനനത്തിക്കുകേയമൊണന്.   കേമൊരേണസം,

പതത്തിനഞമൊസം രകേരേള നത്തിയമേസഭ തടെങ്ങത്തിയതത്തിനുരശഷസം  ഇന്നുവടരേ ഏകേരദശസം

51  പ്രരമേയങ്ങളമൊണന്   അടെത്തിയനരേപ്രരമേയങ്ങളമൊയത്തി യു.ഡെത്തി.എഫന്.

ടകേമൊണ്ടുവനത്തിട്ടുള്ളതന്.    അതത്തില്  മൂടനണ്ണമേമൊണന്  പ്രതഭ്യക്ഷതത്തിലുസം

പരരേമൊക്ഷതത്തിലുസം രകേന്ദ്ര സര്കമൊരേത്തിടന വത്തിമേര്ശത്തിചത്തിട്ടുളളതന്.   അതത്തില് തടന
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മൂടനണ്ണതത്തിലുസം ടപരടമൊളത്തിയസം  വത്തിലെ  വര്ദ്ധനവത്തിടനക്കുറത്തിചമൊണന്  ചര്ച

ടചയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ബമൊകത്തി  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  48  പ്രരമേയങ്ങളസം  രകേരേള

സര്കമൊരേത്തിടന വത്തിമേര്ശത്തികമൊന രവണത്തിയമൊണന്  ഉപരയമൊഗത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ശശ.

വത്തിനടസന്റെന്, നത്തിങ്ങളടടെ  യു.ഡെത്തി.എഫത്തിടന്റെ  നത്തിലെപമൊടെന്  അതരല;

യു.ഡെത്തി.എഫത്തി.ടന്റെയുസം  രകേമൊണ്ഗസത്തിരന്റെയുസം  നത്തിലെപമൊടെന്  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തിടന

അനുകൂലെത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുളളതമൊണന്.   അതടകേമൊണമൊണന് രകേന്ദ്ര സര്കമൊരേത്തിടന ഇസൗ

നത്തിയമേസഭയുടടെ  രഫമൊറത്തില്  വത്തിമേര്ശത്തികമൊന, നത്തിങ്ങള്കന്  ഇതവടരേ  ഇസൗ

ഒരനമുകമൊല് വര്ഷതത്തിനത്തിടെയന്  എടമൊസം  സരമളനസം കൂടുരമ്പമൊള്രപമൊലുസം ഒരു

അടെത്തിയനരേപ്രരമേയസം  ടകേമൊണ്ടുവരേമൊന   കേഴെത്തിയമൊതത്തിരുനതന്.    ജനങ്ങടള

ബമൊധത്തിക്കുന അടെത്തിയനരേ വത്തിഷയങ്ങളത്തില് നത്തിങ്ങള്കന് പ്രരമേയസം ടകേമൊണ്ടുവരേമൊസം.

ഇതവടരേ  നത്തിങ്ങള്  അതത്തിനന്  തയമൊറമൊയത്തിടത്തില.   അതത്തിനുപകേരേസം,

എനത്തിനുരമേതത്തിനുസം  രകേരേള  സര്കമൊരേത്തിടന  വത്തിമേര്ശത്തികമൊന,  നത്തിങ്ങള്  എടുത്തു

രനമൊകത്തിടകമൊളള,  ഒരരേവത്തിഷയസം  തടന  അടെത്തിയനരേപ്രരമേയമേമൊയത്തി  നത്തിങ്ങള്

ടകേമൊണ്ടുവരുന്നുണന്.  നത്തിങ്ങളടടെ പ്രവര്തത്തിടയനമൊണന്?  രകേരേള സര്കമൊരേത്തിടന

എങ്ങടനടയങ്കത്തിലുസം  വത്തിമേര്ശത്തിക്കുകേ,  അതത്തിനപ്പുറസം  നത്തിങ്ങള്കന്  ഇസൗ

പറയുനതത്തില് എടനങ്കത്തിലുസം ആത്മമൊര്തതയുരണമൊ?    രകേന്ദ്ര സര്കമൊരേത്തിടന്റെ
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നയങ്ങള്ടകതത്തിടരേ  നത്തിങ്ങള്ടകമൊരു  തറന  സമേശപനമുരണമൊ?

നത്തിങ്ങള്കങ്ങടന  സമേശപനമുടണങ്കത്തില്  ഞങ്ങളസം  നത്തിങ്ങളടടെ  കൂടടെയുണന്.

അതടകേമൊണമൊണന്   ഞമൊന  ഇസൗ  രഫമൊറത്തില്  ശശ.  എസം.  വത്തിനടസന്റെത്തിടന

അഭത്തിനനത്തികമൊന  തയമൊറമൊയതന്.   തശര്ചയമൊയുസം  ഇനത്തിയുസം  അതരേസം

സമേശപനങ്ങള് നത്തിങ്ങളടടെ ഭമൊഗത്തുനത്തിന്നുസം ഉണമൊകേണസം.  പതത്തിനഞമൊസം രകേരേള

നത്തിയമേസഭയുടടെ  സരമളനതത്തിനന്  മുരനമൊടെത്തിയമൊയത്തി  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  രകേരേള

ഗവര്ണര് ശശ.  ആരേത്തിഫന് മുഹമദന് ഖമൊന രേണമൊസം പത്തിണറമൊയത്തി സര്കമൊരേത്തിടന്റെ

പുത സമൊമ്പതത്തികേ വര്ഷടത നയസം  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.   ആധുനത്തികേ

രകേരേളതത്തിടന്റെ  മുഖസം  എങ്ങടനയമൊയത്തിരേത്തികണടമേനന്  വത്തിളത്തിരചമൊതന

ദശര്ഘവശക്ഷണരതമൊടുകൂടെത്തിയ  ഒരു  നയരരേഖയമൊണന്  സര്കമൊരേത്തിനുരവണത്തി

അരദഹസം അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളളതന്.  സമൂഹതത്തിടന്റെ വത്തിവത്തിധരമേഖലെകേളടടെ സമേഗ

വത്തികേസനസം  ലെക്ഷഭ്യമേമൊകത്തിടകമൊണന്,  സര്കമൊര്  മുരനമൊടന്  വയന  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങളടടെ  പടത്തികേയത്തില്  ടതമൊഴെത്തില്,  സമൊരങ്കതത്തികേ  പുരരേമൊഗതത്തി,

ഉല്പ്പെമൊദന  രമേഖലെയത്തിലുളള  ഇടെടപടെലുകേള്,  ശമൊസ  പുരരേമൊഗതത്തി,

സമൊമൂഹഭ്യസുരേക്ഷ,  അതത്തിദമൊരേത്തിദഭ്യസം   ഇലമൊയ്മടചയല്,  എലമൊരപര്ക്കുസം  ഭൂമേത്തിയുസം

വശടുസം,  സര്കമൊര്  രസവനങ്ങള് ജനങ്ങളത്തിരലെകന്  എതത്തിക്കുന വമൊതത്തില്പ്പെടെത്തി
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രസവനങ്ങള്, പുതത്തിയ ടതമൊഴെത്തില് അവസരേസം സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുളള പദ്ധതത്തികേള്,

ടതമൊഴെത്തിലുറപ്പുസം  രക്ഷമേനത്തിധത്തിയുസം  ഏര്ടപ്പെടുത്തുനതവഴെത്തി  ഏകേരദശസം  26  ലെക്ഷസം

ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേളടടെ സമൊമൂഹഭ്യസുരേക്ഷയമൊണന് എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  സര്കമൊര് ഉറപ്പു

വരുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   സസംസമൊനതന്  പുതത്തിയ  നത്തിരക്ഷപങ്ങള്

തറക്കുനതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ  അനരേശക്ഷസം  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികേള്

എടുത്തുവരേത്തികേയമൊണന്.  ഇസൗ സസംരേസംഭകേ വര്ഷസം ഏകേരദശസം  1,20,000  പുതത്തിയ

സസംരേസംഭങ്ങളമൊണന്  നമുകന്  ആരേസംഭത്തികമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ഏകേരദശസം

രേണ്ടു  ലെക്ഷസം  ആളകേള്കന്  ടതമൊഴെത്തില്ടകേമൊടുക്കുവമൊന  നമുകന്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്,

അങ്ങടന  നത്തിരേവധത്തിയമൊയ  പദ്ധതത്തികേളണന്.  കുടുസംബശശ  മേത്തിഷടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള് കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊക്കുനതത്തിനുളള നൂതന ആശയങ്ങള്, ഉല്പ്പെമൊദന

വര്ദ്ധനവത്തിലൂടടെയുസം  മൂലെഭ്യവര്ദ്ധനവത്തിലൂടടെയുസം കേര്ഷകേരുടടെ  ഉനമേനസം

ലെക്ഷഭ്യമേമൊകത്തിടകമൊണ്ടുളള  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികേള്  ആരേസംഭത്തിച്ചു.

മേതഭ്യബനനരമേഖലെയത്തിടലെ  ടടവവത്തിദ്ധഭ്യവല്കരേണതത്തിലൂടടെ

മേതഭ്യടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേളടടെ  സമൊമൂഹഭ്യസുരേക്ഷ  ഉറപ്പെമൊക്കുനതത്തിനുളള  വത്തിവത്തിധ

പദ്ധതത്തികേള്  കൂടെമൊടത  ടപമൊത  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  സസംരേക്ഷണ  യജ്ഞസം,

വത്തിദഭ്യമൊകേത്തിരേണസം  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  ടപമൊത  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രമേഖലെയത്തിലുളള
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സര്കമൊരേത്തിടന്റെ മേത്തികേച ഇടെടപടെലുകേള് കേമൊണമൊന കേഴെത്തിയുസം.  ആര്ദസം മേത്തിഷന-2

ടന്റെ ആഭത്തിമുഖഭ്യതത്തില് രകേരേളതത്തിടലെ ആരരേമൊഗഭ്യരേസംഗതന് രലെമൊകേതത്തിടലെതടന

മേത്തികേച  ആരരേമൊഗഭ്യപ്രരദശമേമൊക്കുകേടയന  ലെക്ഷഭ്യരതമൊടുകൂടെത്തിയുളള  മേത്തികേവമൊര്ന

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുകേയമൊണന്.    നമ്മുടടെ സസംസമൊനതന് ഒരേമൊള്രപമൊലുസം

ഭക്ഷണമേത്തിലമൊത  അവസയുണമൊകേരുടതന  ലെക്ഷഭ്യരതമൊടുകൂടെത്തി

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന  സസൗജനഭ്യകേത്തിറ്റുകേള്,  ജനകേശയ  രഹമൊടലുകേള്,

പടകേജമൊതത്തി/പടത്തികേവര്ഗ്ഗ  വത്തിഭമൊഗങ്ങള്കമൊയത്തി  നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന    വത്തിവത്തിധ

പദ്ധതത്തികേളത്തിലൂടടെ ഇസൗ വത്തിഭമൊഗങ്ങളടടെ സമൊമൂഹഭ്യ-സമൊമ്പതത്തികേ ശമൊക്തശകേരേണസം

ഉറപ്പുവരുതത്തി. പുതതലെമുറ രകേമൊഴ്സുകേള്ക്കുസം ഉനതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ രകേമൊഴ്സുകേളമൊയ

ചമൊര്രടഡെന് അകസൗണനസത്തി, കേമ്പനത്തി ടസക്രടറത്തി രകേമൊഴ്സുകേള്ക്കുസം രസമൊളര്ഷത്തിപ്പെന്

ഏര്ടപ്പെടുത്തുനതവഴെത്തി  പ്രസ്തുത  വത്തിഭമൊഗതത്തില്ടപ്പെടുന  നത്തിരേവധത്തി

ആളകേള്കമൊണന് ഗുണസം ലെഭത്തിക്കുനതന്.   അധത്തികേമൊരേ വത്തിരകേന്ദ്രശകേരേണ പ്രക്രത്തിയ

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുകേയുസം അതവഴെത്തി തരദശസശയസംഭരേണ സമൊപനങ്ങളത്തിലൂടടെ അതതന്

പ്രരദശങ്ങളടടെ  ആവശഭ്യങ്ങള്കനുസൃതമേമൊയ  പദ്ധതത്തികേള്  തയമൊറമൊക്കുകേയുസം

ടചയ്തുടകേമൊണന്  ഓരരേമൊ  പ്രരദശതത്തിടന്റെയുസം  വത്തികേസനടമേന  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെമൊണന്

എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ലെക്ഷഭ്യമേത്തിടുനതന്.  ഒരു  നമൊടെത്തിടന്റെ  ലെക്ഷഭ്യസം
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പൂര്തശകേരേത്തിക്കുനതത്തിനന്  അടെത്തിസമൊന  രമേഖലെയത്തിടലെ  വത്തികേസനസം  വളടരേ

വലുതമൊണന്.  ടപമൊതമേരേമൊമേതന്  വകുപ്പെന്  മുരനമൊട്ടുവയന  പദ്ധതത്തികേള്വഴെത്തി

സസംസമൊനടത  നഗരേ-ഗമൊമേശണ  രമേഖലെകേള്  തമത്തിലുള്ള  രറമൊഡെന്

കേണകത്തിവത്തിറത്തിടയന  ആശയസം  സമേഗ  രമേഖലെകേളടടെയുസം  വത്തികേസനസം

ലെക്ഷഭ്യമേമൊകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതമൊണന്.   സസംസമൊനടത  ഉള്നമൊടെന  ജലെഗതമൊഗതടത

സുഗമേമേമൊക്കുനതത്തിനുള്ള  നത്തിരേവധത്തി  പദ്ധതത്തികേള്,  കുടെത്തിടവള്ളപ്രശ്നങ്ങള്കന്

ശമൊശശത പരേത്തിഹമൊരേസം ലെക്ഷഭ്യമേത്തിടുന ജല്ജശവന പദ്ധതത്തി,  പ്രകൃതത്തി വത്തിഭവങ്ങടള

സസംരേക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുസം  മേനുഷഭ്യനുസം  മൃഗങ്ങളസം  തമത്തിലുള്ള  സസംഘര്ഷങ്ങള്

പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനുസംമേറ്റുസം വനസം വകുപ്പെന് നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തികേള്,

സസംസമൊനടത  സമേഗവത്തികേസനസം  ലെക്ഷഭ്യമേമൊകത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന  നത്തികുതത്തി

വകുപ്പെത്തിടന്റെ വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തികേള്, നത്തികുതത്തി ടവടത്തിപ്പെന് തടെയുനരതമൊടടെമൊപ്പെസംതടന

നത്തികുതത്തിദമൊയകേര്കന്  ആവശഭ്യമേമൊയ  രസവനങ്ങള്  നല്കുനതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തികേള്,  ഭൂരേഹത്തിതരേമൊയ  ആളകേള്കന്  പടയസം  നല്കുന  പദ്ധതത്തി

തടെങ്ങത്തിയവടയലമൊസം  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  ലെക്ഷഭ്യങ്ങളമൊണന്.  പടയതത്തിടന്റെ

വത്തിഷയസം സസംബനത്തിചന്  ശശ.  എസം.  വത്തിനടസന്റെന്  രനരേടത സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിരുന്നു.

എത്രരയമൊ വര്ഷങ്ങളമൊയത്തി പടയസം കേത്തിടമൊത ആളകേള് നമ്മുടടെ നമൊടത്തിലുടണനന്
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എലമൊവര്ക്കുമേറത്തിയമൊസം. അഞ്ചുടസന്റെന് ഭൂമേത്തിക്കുരവണത്തി കേമൊതത്തിരേത്തിക്കുനവര്കന് ഇസൗ

ഭൂമേത്തി അവരുരടെതമൊടണന്നുകൂടെത്തി ഉറപ്പുവരുതമൊനുള്ള  നടെപടെത്തികേളമേമൊയത്തി സര്കമൊര്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.  എടന്റെ  മേണ്ഡലെതത്തില്  53  പടയങ്ങള് ടകേമൊടുകമൊന

സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  പുതതമൊയത്തി  നമൊല്പ്പെതത്തിനമൊയത്തിരേസം  പടയങ്ങള്  നല്കുടമേനന്

ഗവണ്ടമേന്റെന്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  സശനമേമൊയത്തി  ഭൂമേത്തിയത്തിലമൊടത

നമൊല്പ്പെരതമൊ  അമ്പരതമൊ  വര്ഷമേമൊയത്തി  ജശവത്തിക്കുന  നമ്മുടടെ  നമൊടത്തിടലെ

ആളകേള്കന് അടതമൊരു വലെത്തിയ ആശശമൊസമേമൊണന്.  ഏകേരദശസം 54534 രപര്കന്

പുതതമൊയത്തി പടയസം നല്കേമൊന സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്. 

രേമൊജഭ്യടത മേത്തികേച രപമൊലെശസന് രസനയമൊയ രകേരേള രപമൊലെശസത്തിടന്റെ മേത്തികേവന്

നത്തിലെനത്തിര്ത്തുനതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികേള്  നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിവരുന്നു.

Student Police Cadet  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള്കന് മേത്തികേച രസവന

സനദ്ധത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  രകേരേളതത്തിടലെ കേമൊയത്തികേ സസംസമൊരേതത്തിനന് പുതത്തിയ

മേമൊനസം  നല്കുനതത്തിനമൊയത്തി  കേമൊയത്തികേ  വകുപ്പുവഴെത്തി  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികേള്

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന്നു.  രകേരേളതത്തിടലെ  യുവജനങ്ങളടടെയുസം  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേളടടെയുസം

കേമൊയത്തികേക്ഷമേത വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചന്  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ  അഭത്തിമേമൊനതമൊരേങ്ങളമൊയത്തി  അവടരേ

വളര്തത്തിടയടുക്കുനതത്തിനന്  നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന  പദ്ധതത്തികേള്  ഫലെസം
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കേണ്ടുകേഴെത്തിഞ്ഞമൊല്  തശര്ചയമൊയുസം  അടുത  ഒളത്തിമ്പത്തികത്തില്  രകേരേളതത്തിനന്  ഒരു

ടമേഡെല്  ഉണമൊകുടമേന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  യമൊടതമൊരു  സസംശയവുമേത്തില.  ഇസൗ

സമൊമ്പതത്തികേ വര്ഷതത്തില് സര്കമൊര് മുരനമൊട്ടുവയന ഇത്രയുസം ആശയങ്ങള്

നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തികഴെത്തിഞ്ഞമൊല്  തശര്ചയമൊയുസം  ഒരു  പുതത്തിയ  രകേരേളസം  സൃഷത്തികമൊന

കേഴെത്തിയുടമേന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  തര്കമേത്തില  എന്നുപറഞ്ഞുടകേമൊണന്  ഇവത്തിടടെ

അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമൊന അനുകൂലെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    ടെത്തി  .    ടഎ  .    മേധുസൂദനന:  സര്,  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനടത  പത്തിന്തുണച്ചുടകേമൊണന്  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമൊന  അനുകൂലെത്തിക്കുന്നു.  പുതത്തിയ

കേമൊലെതത്തിടന്റെ ടവലവത്തിളത്തികേളസം പ്രതശക്ഷകേളസം ഭമൊവത്തി കേരുപ്പെത്തിടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള

നത്തിര്രദശങ്ങളസം ഉള്ടകമൊള്ളുനതമൊണന് ഇസൗ നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം.  ഒരു ആധുനത്തികേ

വത്തികേസന രകേരേളതത്തിടന്റെ നത്തിര്മത്തിതത്തി  വത്തിഭമൊവനസം  ടചയ്തുടകേമൊണന്  രകേരേളടത

നവരകേരേളമേമൊകത്തി  മേമൊറ്റുനതത്തിനുള്ള  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെമൊണന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലുള്ളതന്.  നയപ്രഖഭ്യമൊപനരരേഖ  സഭയത്തില്

അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെടുനതത്തിനുമുമതടന  പലെതരേതത്തിലുള്ള  കേഥകേള്

മേമൊധഭ്യമേങ്ങളത്തിലൂടടെയുസം  ഇടെതപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  മുനണത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന
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എതത്തിര്ക്കുനവരേത്തില്നത്തിന്നുസം ഉയര്ന്നുവനത്തിട്ടുണന്.  'എടന്റെ ഗവണ്ടമേന്റെന്  '  എനന്

ഗവര്ണ്ണര് എത്രതവണ പറഞ്ഞുടവനതത്തിലെമൊണന്  ഒരു ഗരവഷണസം നടെനതന്.

രകേന്ദ്രവത്തിരുദ്ധമേമൊയ  എടനങ്കത്തിലുസം  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  അതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുരണമൊ

എനനത്തിലെയത്തിലുള്ള അരനശഷണങ്ങളസം സഭയത്തില് ഇരപ്പെമൊള് ചര്ചടചയ്യുരമ്പമൊഴുസം

രകേള്ക്കുന്നുണന്.  ഇടെതപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  മുനണത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെന്

കേമൊലെങ്ങളമൊയത്തി  പറഞ്ഞുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി  ഇതത്തില്

സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുടണന്നുള്ളതന്  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടലെ  ഓരരേമൊ  ഭമൊഗത്തുകൂടെത്തിയുസം

കേടെന്നുരപമൊകുരമ്പമൊള്  നമുകന്  മേനസത്തിലെമൊകുസം.  ഏറവുസം  അവസമൊനസം

സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ള  കേത്തിഫ്ബത്തിയുടടെ  വത്തിഷയസം  സസംബനത്തിചന്  102- ാാമേടത

ഖണ്ഡത്തികേയത്തില്  പറയുന്നുണന്.  "കേത്തിഫ്ബത്തി  എടുത  വമൊയ്പകേള്  രകേരേളതത്തിടന്റെ

ടമേമൊതതത്തിലുള്ള  കേടെടമേടുപ്പെത്തിടന്റെ  പരേത്തിധത്തിയത്തില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തുവമൊനുള്ള

രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ  പുതകത്തിയ  തശരുമേമൊനതത്തിലൂടടെ  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ

കേടെടമേടുപ്പുരശഷത്തിടയ  ഗണഭ്യമേമൊയത്തി  പരേത്തിമേത്തിതടപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതമൊണന്.  ഇതന്

സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  വത്തികേസന  മുനഗണനകേള്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  ഫത്തിസല്

രസസന്  (Fiscal  Space)  കുറയടമേന്നുസം  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  വത്തിഭവങ്ങള്

പരേത്തിമേത്തിതടപ്പെടുത്തുടമേന്നുസം  ഇസൗ  സഭയുടടെ  ശദ്ധയത്തില്ടപ്പെടുത്തുവമൊന  ഞമൊന
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ആഗഹത്തിക്കുന്നു.  എടന്റെ സര്കമൊര് ഇതസസംബനത്തിചന് രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിനന് ഒരു

ടമേരമമൊറമൊണസം  സമേര്പ്പെത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഇസൗ  അവസരേതത്തില് രേമൊജഭ്യടത  ഫത്തിസല്

ടഫഡെറലെത്തിസസം എന വത്തിഷയതത്തില് രകേന്ദ്രസര്കമൊര് വളടരേ അനുകൂലെമേമൊയത്തി

ഇടെടപരടെണതടണനന്  ഞമൊന  പ്രതശക്ഷത്തിക്കുന്നു."  -ഇതന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

പ്രസസംഗതത്തിലുള്ളതമൊണന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണര്  ഒരു  സമേരേതത്തിനന്

ആഹശമൊനസം  ടചയത്തിടത്തിടലന  വത്തിമേര്ശനസം  രവണടമേങ്കത്തില്  നഭ്യമൊയടമേന്നുകേരുതത്തി

അസംഗശകേരേത്തികമൊസം.  രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുന  ശരേത്തിയലമൊത

നത്തിലെപമൊടുകേള്  രകേരേളടത  ബമൊധത്തിക്കുന്നുടവന  കേമൊരേഭ്യസം  വളടരേ  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി

സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുടണനതന്  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടന്റെ  ഓരരേമൊ  ഭമൊഗത്തുസം

കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുടമേനതത്തിനന്  ടതളത്തിവമൊയത്തി  ഇരപ്പെമൊള്  വമൊയത്തിച

ഖണ്ഡത്തികേതടന  മേതത്തിയമൊകുസം.  ഇനഭ്യയുടടെ  ഭരേണഘടെന  പ്രകേമൊരേസം

വത്തിഭവസമേമൊഹരേണ  മേമൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  രകേന്ദ്രശകേരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്  യൂണത്തിയന

സര്കമൊരേത്തിലെമൊണന്.  ടമേമൊതസം റവനപ്യൂ വരുമേമൊനതത്തിടന്റെ 60% സമേമൊഹരേത്തിക്കുനതന്

രകേന്ദ്രസര്കമൊരേമൊടണനന്  നമുകറത്തിയമൊസം.  അരതസമേയസം  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ

വത്തികേസനടചലെവുകേളടടെ  40%  മേമൊത്രരമേ  രകേന്ദ്രതത്തിന്റെ  ബമൊദ്ധഭ്യതയമൊകുന്നുള;

ബമൊകത്തി  അറുപതന്  ശതമേമൊനവുസം  വന്നുരചരുനതന്  സസംസമൊനങ്ങളടടെ
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ചുമേതലെയത്തിലെമൊണന്.   ജലെരസചനസം,  രറമൊഡുകേള്,  ടടവദദ്യുതത്തി,  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസസം,

ആരരേമൊഗഭ്യസം,  രക്ഷമേപ്രവര്തനങ്ങള്  എനത്തിവയുള്ടപ്പെടുന

വത്തികേസനടചലെവുകേളസം  ക്രമേസമേമൊധമൊനസം,  ടപമൊതഭരേണസം  തടെങ്ങത്തിയ

ഭരേണടചലെവുകേളസം സസംസമൊനങ്ങളമൊണന് നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതന്. ഇന്നുയര്ന്നുവരുന

എലമൊ  പ്രശ്നങ്ങടളയുസം  ദൂരേകമൊഴ്ചരയമൊടടെ  അഭത്തിമുഖശകേരേത്തിചന്  സമേഗ  വത്തികേസന

കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെന്  ആവത്തിഷ്കരേത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  സമൊമ്പതത്തികേ  രസമൊതസന്

സസംസമൊനങ്ങള്കന്  ഇടലന്നുള്ളതന്  എലമൊവരുസം  അസംഗശകേരേത്തിരകണ

കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.  രകേന്ദ്രതത്തിടന്റെ  വരുമേമൊനതത്തില്  ഏടതങ്കത്തിലുസം  നത്തിലെയത്തില്  കുറവന്

വരുന്നുടണങ്കത്തില്  സര്ചമൊര്ജന്,  ടസസന്  തടെങ്ങത്തിയവടയലമൊസം  ചുമേതത്തി

ജനങ്ങടള  പത്തിഴെത്തിയമൊനുള്ള  സസംവത്തിധമൊനമുടണനതന്  സമൊമ്പതത്തികേശമൊസസം

ശദ്ധരയമൊടടെ  വശക്ഷത്തിക്കുനവര്ടകലമൊസം  അറത്തിയമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതമൊണന്.

സസംസമൊനതത്തിനന്  നത്തിലെവത്തില്  ലെഭത്തിച്ചുവരുന  ധനസഹമൊയങ്ങള്കൂടെത്തി

ടവടത്തിക്കുറയന സമേശപനമേമൊണന്  രകേന്ദ്രസം  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.  നത്തികുതത്തിവത്തിഹത്തിതസം

ടവടത്തിക്കുറചതടകേമൊണ്ടുസം  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  നഷപരേത്തിഹമൊരേസം

നത്തിര്തലെമൊകത്തിയതത്തിനമൊലുസം  റവനപ്യൂ  ടഡെഫത്തിസത്തിറന്  ഗമൊന്റെന്  ഓരരേമൊ  വര്ഷവുസം

ടവടത്തിക്കുറചതടകേമൊണ്ടുസം  കേടെടമേടുപ്പെന്  പരേത്തിധത്തി  നത്തിയനത്തിചതത്തിനമൊലുസം
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രകേരേളതത്തിടന്റെ  സമൊമ്പതത്തികേ  വരുമേമൊനതത്തില്  ഏകേരദശസം  23,000  രകേമൊടെത്തി

രൂപയുടടെ  കുറവന്  ഇരപ്പെമൊഴെടത  അവസയത്തില്  സസംഭവത്തിക്കുന്നുണന്.

രകേരേളതത്തിടന്റെ  വത്തികേസനകേമൊരേഭ്യങ്ങള്  അതത്തിടന്റെ  സമേഗരൂപതത്തില്  മുരനമൊടന്

ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുനതത്തില്  വരുമേമൊനതത്തിലുണമൊകുന  കുറവന്  വലെത്തിയരതമൊതത്തില്

സശമൊധശനസം ടചലുത്തുന്നുടണനതത്തിനന് പ്രരതഭ്യകേ വത്തിശദശകേരേണസം ആവശഭ്യമേത്തില.

ഓരരേമൊ  ഗവണ്ടമേനകേളസം  സശശകേരേത്തിചത്തിട്ടുള്ള  നത്തിലെപമൊടുകേളസം  സമേശപനങ്ങളസം

നയങ്ങളസം  അടെത്തിസമൊനടപ്പെടുതത്തിയമൊണന്  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്

വത്തിശദശകേരേത്തിക്കുനതന്.  11  ലെക്ഷസം  രകേമൊടെത്തിയത്തിലെധത്തികേസം  രൂപ  വമൊയ്പ

എഴുതത്തിതള്ളത്തിടകമൊണന്  രകേമൊര്പ്പെരററ്റുകേള്കന്  സഹമൊയസം  നല്കുന

നത്തിലെപമൊടെമൊണന് ബത്തി.ടജ.പത്തി. സശശകേരേത്തിക്കുനടതനമൊണന് എലമൊവരുസം പറയുനതന്.

രകേമൊണ്ഗസുസം  ഇതത്തില്നത്തിന്നുസം  വത്തിഭത്തിനമേടലനതന്  ചരേത്തിത്രസംപഠത്തിക്കുരമ്പമൊള്

നമുകന്  മേനസത്തിലെമൊകുസം.  യു.പത്തി.എ.  ഗവണ്ടമേന്റെത്തില്  മേനരമേമൊഹന  സത്തിസംഗന്

അധത്തികേമൊരേതത്തിലെത്തിരുന  2004-09,  2009-14  കേമൊലെയളവത്തില്  2,20,000

രകേമൊടെത്തിയത്തില്  അധത്തികേസം  രൂപയുടടെ  കേടെസം  ബമൊങ്കുകേള്  എഴുതത്തിതള്ളത്തിയത്തിട്ടുണന്.

അതരപമൊടലെതടന  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുസം  പുതത്തിയകേമൊലെതന്  കേടെസം

എഴുതത്തിതള്ളത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുരടെതന്  കുറച്ചുകൂടെത്തി  കേമൊഠത്തിനഭ്യമുള്ള
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സമേശപനമേമൊടണനന്  പറയമൊടമേങ്കത്തിലുസം  ടപമൊതവത്തില്  ഇസൗ  രേണന്  പമൊര്ടത്തികേളസം

സമൊമ്പതത്തികേരേസംഗതന് സമേമൊനതയുള്ള നത്തിലെപമൊടുകേളമൊണന് സശശകേരേത്തിക്കുനടതനന്

നമുകന്  കേമൊണമൊന സമൊധത്തിക്കുസം.  ഇരപ്പെമൊള് ഏറവുസം  വലെത്തിയ നത്തിലെയത്തില് ചര്ച

ടചയടപ്പെടുടനമൊരു  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്  ഗസൗതസം  അദമൊനത്തിയുടടെ  വലെത്തിയ  കുമേത്തിള

ടപമൊടത്തിരപ്പെമൊയത്തിട്ടുളള  കേമൊരേഭ്യസം.  ഇതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുടടെ  വലെത്തിയ

സഹമൊയരതമൊടടെയുസം  പത്തിന്തുണരയമൊടുകൂടെത്തിയുസം  ഉണമൊയത്തിട്ടുളള  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.

അവരേമൊണന്  ഇതന്  ടകേടത്തിപ്പെടുത്തുയര്ത്തുനതത്തിനന്  രനതൃതശവുസം  സഹമൊയവുസം

ടകേമൊടുതതന്.  അതരപമൊടലെതടന  എല്.ടഎ.സത്തി,  എസന്.ബത്തി.ടഎ.-യുടമേലമൊസം

നല്കേത്തിയത്തിട്ടുളള സഹമൊയടതക്കുറത്തിച്ചുടമേമൊടക ചര്ച ടചയത്തിട്ടുണന്.  ഇതത്തിനുമുമ്പന്

രകേമൊണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്  അസംബമൊനത്തിയമൊയത്തിരുന്നു  അവരുടടെ  ഏറവുസം

പ്രത്തിയടപ്പെട  ആളകേള്.  അസംബമൊനത്തിയുസം  അദമൊനത്തിമേമൊരുസം  ഭരേത്തിക്കുന

സസംവത്തിധമൊനതത്തില് അതത്തിടന്റെ സസംരേക്ഷകേരേമൊയത്തി ബത്തി.ടജ.പത്തിയുസം രകേമൊണ്ഗസ്സുസം

മേമൊറുന്നുടവന്നുളളതമൊണന്  ഒമൊരരേമൊ  ഘടതത്തിലുസം  നമുകന്  കേമൊണമൊന

സമൊധത്തിചത്തിട്ടുളളതന്. 

രകേരേളതത്തിടലെ  സമൊമ്പതത്തികേ  സത്തിതത്തിടയ  സസംബനത്തിചന്  വലെത്തിയ

വത്തിമേര്ശനങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  ഉയര്ന്നുവനത്തിട്ടുണന്.  കേടെസംകേയറത്തി  മുടെത്തിയുകേയമൊണന്
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രകേരേളടമേന്നുസം  ആ  കേടെതത്തിടന്റെ  കേണക്കുസം  ഇവത്തിടടെ  പലെരുസം

പ്രസത്തിദ്ധശകേരേത്തിക്കുന്നുണന്;  2001-ല്  ഇരുപതത്തിയയമൊയത്തിരേസം  രകേമൊടെത്തി

രൂപയമൊയത്തിരുന  കേടെസം  2022-ല്  മൂനന്  ലെക്ഷതത്തി  മുപ്പെതത്തിയയമൊയത്തിരേസം

രകേമൊടെത്തിയത്തിലെധത്തികേമേമൊയുസം  ഇരപ്പെമൊളതന്  പതത്തിമൂനത്തിരേടത്തിയമൊയത്തി

വര്ദ്ധത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവന്നുമേമൊണന്  കേണകന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.  എനമൊലെത്തിതന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ  വരുമേമൊനതത്തിലുണമൊയത്തിട്ടുളള  വര്ദ്ധനവമൊയത്തിരടമൊ  അടലങ്കത്തില്

കുറവമൊയത്തിരടമൊ  തമൊരേതമേഭ്യസംടചയ്തു  പരേത്തിരശമൊധത്തിക്കുനതത്തിനന്

സനദ്ധമേമൊകുന്നുരണമൊടയനതന് എടുത്തുരനമൊരകണ വത്തിഷയമേമൊണന്.  ജത്തി.ഡെത്തി.പത്തി.-

യുടടെയുസം  റവനപ്യൂ  വരുമേമൊനതത്തിടന്റെയുസം  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  രകേരേളസം  എവത്തിടടെയമൊണന്

നത്തില്ക്കുനതന്?  2001-ല്  സസംസമൊന  ആഭഭ്യനരേ  വരുമേമൊനസം

അറുപതത്തിമൂവമൊയത്തിരേസം  രകേമൊടെത്തിരൂപയമൊയത്തിരുന്നു.  ഇരപ്പെമൊഴെതന്  9.9 ലെക്ഷസം

രകേമൊടെത്തിരൂപയമൊയത്തി വര്ദ്ധത്തിചത്തിട്ടുടണന്നുളളതന്  ഇസൗ സമൊമ്പതത്തികേ രരേഖകേളത്തിലൂടടെ

കേടെന്നുരപമൊകുരമ്പമൊള്  കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുന്നുണന്.  2001-ല്  റവനപ്യൂവരുമേമൊനസം

9,973  രകേമൊടെത്തിരൂപയമൊയത്തിരുനതന്  2023-ല്  ഒരുലെക്ഷതത്തി

മുപ്പെതത്തിനമൊലെമൊയത്തിരേതത്തി  ടതമൊണ്ണൂറത്തിഏഴെന്  രകേമൊടെത്തിരൂപയമൊയത്തി  വര്ദ്ധത്തിചത്തിട്ടുണന്.

ഇനഭ്യയത്തില് ആരളമൊഹരേത്തി വരുമേമൊനതത്തില് ഏറവുസം മേത്തികേചനത്തിലെയത്തില് നത്തില്ക്കുന
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സസംസമൊനമേമൊയത്തി  ഇനന്  രകേരേളസം  മേമൊറത്തിയത്തിട്ടുണന്.  രകേരേളതത്തിടന്റെ  ആരളമൊഹരേത്തി

വരുമേമൊനസം 2001-ല് 19,463  രൂപയമൊയത്തിരുന്നു. 2021  മുതല് 2023  വടരേയുളള

കേണടകടുക്കുരമ്പമൊള്  രേണ്ടുലെക്ഷതത്തി  ഇരുപടതണ്ണമൊയത്തിരേതത്തി  മുന്നൂറത്തി

അനപതത്തിമൂനന്  രൂപ  ആരളമൊഹരേത്തി  വരുമേമൊനമുളള  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  ഏറവുസം

ഉനതസമൊനതന്  നത്തില്ക്കുന  സസംസമൊനമേമൊയത്തി  രകേരേളസം  മേമൊറത്തിയത്തിട്ടുണന്.

പ്രതത്തിശശര്ഷവരുമേമൊനസം  77 ശതമേമൊനമേമൊയത്തി  മേമൊറത്തിയത്തിട്ടുടണനമൊണന്  കേണകന്.

ഇവത്തിടടെ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  വത്തിമേര്ശനസം  ഉയര്ന്നുവനത്തിരുന്നു;  ഗുലെമൊതത്തി

ഇനസത്തിറപ്യൂടന്  പ്രസത്തിദ്ധശകേരേത്തിചത്തിട്ടുളള  രരേഖടയ  ചൂണത്തികമൊണത്തിചമൊണന്

ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  വളടരേ  സശനത്തിയറമൊയ  ഒരേസംഗസം  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്.

അരദഹസം  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞ  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  ഞങ്ങടള  രപമൊടലെയുളള  പുതത്തിയ

തലെമുറകമൊര്  നത്തിരഷധത്തിക്കുനത്തില.   ഗുലെമൊതത്തി  ഇനസത്തിറപ്യൂടത്തിടന്റെ  രരേഖകേള്

പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല് ഇങ്ങടനടയമൊരു നത്തിലെയത്തില് രകേരേളമേമൊടകേ നത്തികുതത്തി പത്തിരേത്തിവത്തില്

പുറരകേമൊരടയന്  രപമൊയത്തിരേത്തിക്കുന്നുടവനന്  പറയുനഭമൊഗസം  എവത്തിടടെയുസം

ചൂണത്തികമൊണത്തികമൊന സമൊധത്തികത്തില. റവനപ്യൂ വരുമേമൊനതത്തില് നമൊസം പത്തിരേത്തിക്കുനതസം

രകേന്ദ്രസം  പത്തിരേത്തിച്ചുടടകേമേമൊറുനതമേമൊയുളള  പണമുടണനന്  നമുകറത്തിയമൊസം.

ഒരുലെക്ഷതത്തിമുപ്പെതത്തിനമൊലെമൊയത്തിരേതത്തി  ടതമൊണ്ണൂറത്തി  ഏഴെന്  രകേമൊടെത്തി  രൂപയമൊണന്
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നമുകന്  റവനപ്യൂ  വരുമേമൊനമേമൊയത്തി  വരുനതന്.  അതത്തില്  എണ്പതയമൊയത്തിരേതത്തി

എണ്ണൂറത്തി  അറുപരതഴെന്  രകേമൊടെത്തിരൂപ  തനതന്  വരുമേമൊനമേമൊയത്തി  വരുനതമൊണന്.

സസംസമൊനങ്ങളടടെ  തനതന്  വരുമേമൊനതത്തില്  ഇനഭ്യയുടടെ  ശരേമൊശരേത്തി  55

ശതമേമൊനവുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെതന്  64  ശതമേമൊനവുമേമൊണന്.  രദശശയ

ശരേമൊശരേത്തിടയകമൊള്  9  ശതമേമൊനസം  കൂടുതലെമൊണന്  നമ്മുടടെ  നത്തികുതത്തി

വരുമേമൊനതത്തിടലെ  വര്ദ്ധനടവനന്  കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.  ഇസൗ  നത്തിലെയത്തില്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുരമ്പമൊള്  രകേരേളസം  ആര്ജത്തിചത്തിട്ടുളള  രനടങ്ങള്കൂടെത്തി  ഇതത്തിരനമൊടെന്

സമേമൊനമേമൊയത്തി  രചര്തന്  പറരയണതണന്.  കുടറരയടറ  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  വത്തിവത്തിധ രേസംഗങ്ങളത്തില് മേത്തികേച പ്രകേടെനതത്തിനന്  കേരേസമേമൊകത്തിയ

അരനകേസം  പുരേസമൊരേങ്ങള്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  വളര്ചടയ  പ്രരതഭ്യകേസം

എടുത്തുകേമൊണത്തിക്കുനതമൊടണനതന്  പറയമൊടത  രപമൊകേമൊന  സമൊധത്തിക്കുകേയത്തില.

ഏറവുസം  കൂടുതല്  സസൗജനഭ്യ  ചത്തികേത്തിത  നല്കേത്തിയതത്തിനന്  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ

"ആരരേമൊഗഭ്യ  മേനന"  പുരേസമൊരേസം,  ഇനഭ്യമൊടുടഡെ,  നപ്യൂസന്  മേമൊഗസത്തിന  ഇനഭ്യ

എനത്തിവയുടടെ  "രമേമൊസന്  ഹമൊപ്പെത്തി  രസറന്"  പുരേസമൊരേസം,  വരയമൊജന

പരേത്തിപമൊലെനതത്തില് രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ  "വരയമൊരശഷ്ഠ സമമൊന"  പുരേസമൊരേസം,

കുടത്തികേളടടെ  പൂരേകേരപമൊഷകേമൊഹമൊരേ  അമൃതസം  നപ്യൂടത്തിമേത്തികന്  ലെഭഭ്യമേമൊക്കുനതത്തില്
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കുടുസംബശശകന്  "ടഗ്ലെനമേമൊര്കന്  നപ്യൂടശഷഭ്യന"  പുരേസമൊരേസം  തടെങ്ങത്തിയ

രകേരേളതത്തിടന്റെ  വത്തികേസന  രേസംഗത്തുണമൊയത്തിട്ടുളള  രനടങ്ങടളക്കുറത്തിചന്

കേമൊണുനതത്തിനന് സമൊധത്തിക്കുസം. 55  ശതമേമൊനരതമൊളസം പടത്തിണത്തികമൊരുടടെ നമൊടെമൊയത്തി

ഇനഭ്യയുടടെ  വത്തിവത്തിധ  സസംസമൊനങ്ങടള  അടെയമൊളടപ്പെടുത്തുരമ്പമൊള്

അതത്തിദരേത്തിദരുടടെ  അളവത്തിന്റെ  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  രകേരേളസം  0.7  ശതമേമൊനസം

മേമൊത്രമേമൊടണന്നുളളതന്  നമ്മുടടെ  മുനത്തിലുളള  കേണകമൊണന്.  വത്തിശശപ്രസത്തിദ്ധ

പ്രസത്തിദ്ധശകേരേണമേമൊയ  നപ്യൂരയമൊര്കന്  ടടടെസംസന്  രകേരേളതത്തിനന്  നല്കേത്തിയത്തിട്ടുളള

വത്തിരശഷണമേമൊയ  "രലെമൊകേസം  രകേരേളടത  രതടുന്നു"  എന്നുളളതമൊണന്

രകേരേളതത്തിനുളള  നപ്യൂരയമൊര്കന്  ടടടെസംസത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  പുരേസമൊരേടമേനന്

പറയുനതന്.  രലെമൊകേസം  രകേരേളടത  രതടുടനമൊരു  കേമൊലെതന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ

രദമൊഷങ്ങള്മേമൊത്രസം  പരേതത്തിനടെക്കുന  ശശലെതത്തില്നത്തിനന്  മേമൊറത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ

വളര്ചയസം  വത്തികേസനതത്തിനുസം  ഉതകുന  രേശതത്തിയത്തിലുളള  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടുകേള്

മുരനമൊട്ടുവച്ചുടകേമൊണ്ടുസം  അതത്തിനന്  ഒരുമേരയമൊടടെ  പ്രവര്തത്തിക്കുനതത്തിനുസം

എലമൊരപരുസം  മുരനമൊട്ടുവരരേണതമൊണന്.  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടന്റെ  സത

സശശകേരേത്തികണടമേനന് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന് നത്തിര്ത്തുന്നു.

ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    രകേള  : സര്,  ഞമൊന  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത
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അനുകൂലെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  സര്കമൊര്  7  വര്ഷസം

പത്തിനത്തിടുരമ്പമൊള് മേനസത്തിലെമൊകുനതന്,  രകേരേളതത്തിടലെ മൂനരേരകേമൊടെത്തിയത്തിലെധത്തികേസംവരുന

ജനങ്ങളടടെ  എലമൊതരേതത്തിലുമുളള  രക്ഷമേപ്രവര്തനങ്ങളസം

ഉറപ്പുവരുതത്തിടകമൊണമൊണന്  ഇസൗ  സര്കമൊര്  തടെര്ഭരേണസം

നടെതത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്  എനമൊണന്.  അതത്തിരലെറവുസം  പ്രധമൊനസം,

സമൊധമൊരേണകമൊരേമൊയ  60  വയസ്സുകേഴെത്തിഞ്ഞ  ആള്കമൊരുടടെ  ടപനഷന

മുടെങ്ങമൊടത  നല്കുനതത്തിനന്  സര്കമൊരേത്തിനന്  കേഴെത്തിയുന്നുടവനതമൊണന്.  രറഷന

സസംവത്തിധമൊനസം  ഏറവുസം  മേത്തികേചരേശതത്തിയത്തില്  സുതമൊരേഭ്യമേമൊയത്തി  വത്തിതരേണസം

ടചയ്യുനതത്തിനുസം സ്കൂള്കുടത്തികേളടടെ പ്രഭമൊത ഭക്ഷണവുസം ഉചഭക്ഷണവുസം മുടെങ്ങമൊടത

നല്കുനതത്തിനുസം  സമൊധത്തിക്കുന്നു.  കൂടെമൊടത  ആശുപത്രത്തികേള്  നല  രേശതത്തിയത്തില്

പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുസം  അതരപമൊടലെ  വരയമൊജനങ്ങളടടെ

എലമൊതരേതത്തിലുമുളള  സുരേക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനുസം  സമൊധത്തിക്കുന്നു.

അതരപമൊടലെ  ഭത്തിനരശഷത്തിയുളള  കുടത്തികേളടടെ  ബഡ്സന്  സ്കൂള്  വളടരേ

കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയത്തി  പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.  ഇങ്ങടനയുളള  എലമൊകേമൊരേഭ്യങ്ങളസം

രനമൊകത്തികഴെത്തിഞ്ഞമൊല്  ഏറവുസംകൂടുതല്  രക്ഷമേപ്രവര്തനങ്ങളസം

രക്ഷമേപദ്ധതത്തികേളസം  നടെപ്പെമൊകത്തിടകമൊണന്  രകേരേളജനതയുടടെ  രക്ഷമേ
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ടഎശശരേഭ്യങ്ങള്കന്  വലെത്തിയ  പ്രമൊധമൊനഭ്യമേമൊണന്  ഇസൗ  സര്കമൊര്  നല്കുനതന്.

അതത്തിനുപുറടമേ രകേരേളസര്കമൊര് മുരനമൊട്ടുവചത്തിട്ടുളള നവരകേരേള മേത്തിഷരനമൊടടെമൊപ്പെസം

രചര്നമൊണന്  ഇകമൊരേഭ്യങ്ങടളമൊടക  ഇവത്തിടടെ  നടെത്തുനതന്.  നമ്മുടടെ  രലെമൊകേസം

ആധുനത്തികേ  കേമൊലെഘടതത്തിലൂടടെ  കേടെന്നുരപമൊകുനതത്തിരനമൊടടെമൊപ്പെസം  രകേരേളവുസം

സഞരേത്തിക്കുന്നു.  ആധുനത്തികേ  കേമൊലെഘടതത്തിലൂടടെ  സഞരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്

അതത്തിനനുസൃതമേമൊയത്തി രകേരേളതത്തിനന് മേമൊരറണതമൊയത്തിട്ടുണന്. അതത്തിനുരവണത്തിയമൊണന്

രകേരേളസര്കമൊര് കേത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തി വത്തിഭമൊവനസം ടചയ്തുടകേമൊണന് രകേരേളതത്തിടന്റെ

അടെത്തിസമൊന  പശ്ചമൊതലെ  രമേഖലെകേള്കന്  വലെത്തിയ  മുനതൂകസം

ടകേമൊടുത്തുടകേമൊണ്ടുളള വത്തികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

രകേരേളതത്തിലുളള  എലമൊ  രറമൊഡുകേളസം  സ്കൂളകേളസം  നവശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണമൊണന്

അകമൊരേഭ്യങ്ങള്  ടചയ്യുനതന്.  അതത്തിരനമൊടടെമൊപ്പെസം  രചര്ന്നുടകേമൊണമൊണന്  രകേരേള

സര്കമൊര്  മുരനമൊട്ടുവചത്തിട്ടുളള  ടകേ-ടറയത്തില്  പദ്ധതത്തിയുസം  മുരനമൊട്ടുവയനതന്.

പടക്ഷ  അതത്തിനന്  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗത്തുനത്തിനന്  തടെസങ്ങള്

നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതന്  ഇവത്തിടടെ  പരേമൊമേര്ശത്തികമൊതത്തിരേത്തികമൊന  സമൊധത്തികത്തില.

രകേരേളടത പൂര്ണ്ണമേമൊടയമൊരു ടൂറത്തിസസം രമേഖലെയമൊയത്തി  മേമൊറ്റുനതത്തിനുരവണത്തിയുളള

വലെത്തിയ ശമേവുസം മുരനറവുസം സസംസമൊന സര്കമൊര് നടെത്തുനതമൊയത്തി കേമൊണമൊന
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സമൊധത്തിക്കുസം.  സര്കമൊര്  ഇസൗ  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളമൊടക  ടചയ്തുമുരനമൊട്ടുരപമൊകുരമ്പമൊള്

നമ്മുടടെ  ടഫഡെറല്  സസംവത്തിധമൊനതത്തിടന്റെ  അധശനതയത്തില്  നത്തിന്നുടകേമൊണന്

രകേന്ദ്രസര്കമൊര്  രകേരേളസസംസമൊനരതമൊടുസം  മേറത്തിതരേ

സസംസമൊനങ്ങരളമൊടുടമേമൊടക  എടുക്കുന  നത്തിലെപമൊടുകൂടെത്തി  പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല്

നമുകന്  കേമൊണമൊന  കേഴെത്തിയുനതമൊണന്.  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  വനരതമൊടുകൂടെത്തി

രകേരേളതത്തിടന്റെ നത്തികുതത്തി  നത്തിലെവത്തില് രകേന്ദ്ര സര്കമൊരേമൊണന്  പത്തിരേത്തിടചടുക്കുനതന്.

എനമൊല്  ടഫഡെറല്  സസംവത്തിധമൊനതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  പത്തിരേത്തിടചടുക്കുനതത്തിനന്

ആനുപമൊതത്തികേമേമൊയത്തിട്ടുളള വത്തിഹത്തിതസം രകേരേളതത്തിനന് നല്കേണസം,  എനമൊല് അതന്

നല്കേമൊന  രകേന്ദ്രസം  കൂടമൊക്കുനത്തില.  അങ്ങടന  രകേരേളടത  സമൊമ്പതത്തികേമേമൊയത്തി

ടഞരുക്കുന  രേശതത്തി  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്  സശശകേരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  രകേരേളസം

വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസപരേമേമൊയുസം  ആരരേമൊഗഭ്യപരേമേമൊയുസം  പശ്ചമൊതലെപരേമേമൊയുസം

പുരരേമൊഗതത്തിയത്തിലെമൊണന്;  അതത്തിനമൊല്  രകേരേളതത്തിനന്  ഇനത്തി  ടഫഡെറല്

സസംവത്തിധമൊനതത്തിടന്റെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  സമൊമ്പതത്തികേ  സഹമൊയടമേമൊന്നുസം

നല്രകേണതത്തിലമൊടയന  നത്തിലെപമൊടെമൊണന്  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.

ആളകേള്കന്  ഇനത്തി  ടപനഷന   നല്രകേണതത്തില,  പണസം  മേത്തിചമുടണങ്കത്തില്

നല്കേത്തിയമൊല്  മേതത്തി,  സസൗജനഭ്യമേമൊയത്തി  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളമൊന്നുസം  ടചരയണതത്തില
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എനത്തിങ്ങടനയുളള നയങ്ങളമൊണന് രകേന്ദ്ര സര്കമൊര് രകേരേളരതമൊടെന് പറയുനതന്.

ഇതരേതത്തിലുളള രക്ഷമേ പദ്ധതത്തികേള് ടപടടനന്  നത്തിര്തലെമൊകത്തിയമൊല് വലെത്തിയ

ഭവത്തിഷഭ്യതമൊയത്തിരേത്തിക്കുസം  രേമൊജഭ്യതന്  ഉണമൊകുനതന്.  പ്രരതഭ്യകേത്തിച്ചുസം  പടത്തികേജമൊതത്തി-

പടത്തികേവര്ഗ്ഗകമൊടരേ  സസംബനത്തിചന്  ഭരേണഘടെനമൊപരേമേമൊയത്തിതടന  നത്തിശ്ചത്തിത

ശതമേമൊനസം  ഫണന്  അതതന്  സസംസമൊനതത്തിടലെ  പടത്തികേവര്ഗ്ഗകമൊരുടടെ

രക്ഷമേതത്തിനമൊയത്തി  ലെഭഭ്യമേമൊകണടമേനമൊണന്.  എനമൊല്  ഓരരേമൊ  വര്ഷസം

കേഴെത്തിയുസംരതമൊറുസം  ഇസൗ  വത്തിഭമൊഗതത്തിനുളള  ഫണന്  ഘടസംഘടമേമൊയത്തി

ടവടത്തിച്ചുരുക്കുകേയമൊണന്. ഇരപ്പെമൊള് രകേന്ദ്ര പമൊനത്തിസംഗന് രബമൊര്ഡെന് പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടന് നശതത്തി

ആരയമൊഗന്  ആകത്തിയതരപമൊലുള്ള  ചത്തിലെ  തത്തിട്ടൂരേങ്ങള്  നടെപ്പെമൊക്കുനതമൊയത്തി

കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.  ഇതമൊണന്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനസം  രകേരേള  ഗവണ്ടമേനസം

തമത്തില്  തമൊരേതമേഭ്യസം  ടചയ്യുരമ്പമൊള്  മേനസത്തിലെമൊകുന  ഒരു  കേമൊരേഭ്യസം.  രകേരേളസം

ടവറുടത  പുരരേമൊഗതത്തിയത്തില്  എതത്തിയതല.  രകേരേളതത്തില്  1957-ല്

അധത്തികേമൊരേതത്തില്വന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  മുതല്  ഇരങ്ങമൊടന്  അധത്തികേമൊരേതത്തില്

വനത്തിട്ടുളള  ജനകേശയമൊസൂത്രണവുസം  നവരകേരേള  മേത്തിഷനുസം  അതത്തിശക്തമേമൊയത്തി

നടെപ്പെമൊകത്തിയ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  എന  നത്തിലെയന്  വലെത്തിടയമൊരു  പ്രയത്നതത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തിടമൊണന്  രകേരേളതത്തിനന്  ഇതരേതത്തിലുളള  വലെത്തിടയമൊരു  പുരരേമൊഗതത്തി
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ടടകേവരേത്തികമൊന  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുളളതന്.  രകേരേളതത്തിനന്  ഇസൗ  ആധുനത്തികേ

കേമൊലെഘടതത്തില്  കേമൊലെമൊനുസൃതമേമൊയത്തി  ഇനത്തിയുസം  ദശര്ഘകേമൊലെസം

മുരനമൊട്ടുരപമൊകേണസം.  അതടകേമൊണന്  ഇത്രടയലമൊസം  മേതത്തിടയന  രകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  തത്തിട്ടൂരേസം  അസംഗശകേരേത്തികമൊന  സമൊധത്തികത്തില.  ഇതമൊണന്

മേനസത്തിലെമൊകുന  ഒരുകേമൊരേഭ്യസം.   ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലൂടടെ  രകേരേളതത്തിടലെ

ജനങ്ങള്കന്  രക്ഷമേപദ്ധതത്തികേള്  ഉറപ്പുവരുതത്തിടകേമൊണ്ടുതടന

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേടയനതമൊണന്  കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതന്.  രനരേടത

മേറസംഗങ്ങള് സൂചത്തിപ്പെത്തിചതരപമൊടലെ,  രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റെന് ഇതരേസം നത്തിലെപമൊടുകേള്

സശശകേരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്  രകേരേളടത  പ്രതത്തിനത്തിധശകേരേത്തിക്കുന  കുരറ  എസം.പത്തി.മേമൊര്

എന്തുനത്തിലെപമൊടെമൊണന് സശശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്;  അവര്കന് പമൊര്ലെടമേന്റെത്തില്

ശബത്തികമൊനുസം  സബ്മേത്തിഷന  ഉനയത്തികമൊനുസം  കേഴെത്തിയത്തിരല;  അവത്തിടടെ

കുതത്തിയത്തിരേത്തിപ്പെന്  സമേരേസം  നടെരതണതത്തിടന്റെ  ആവശഭ്യമേത്തിരല;  എനമൊല്

പ്രധമൊനടപ്പെട  പമൊര്ടത്തികേളടടെ  അസംഗങ്ങടളമൊടക  അനങ്ങമൊപ്പെമൊറ  നയമേമൊണന്

സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.  ഇവത്തിടടെ മുമ്പന്  സസംസമൊരേത്തിചതരപമൊടലെ, എനത്തിനുസം ഏതത്തിനുസം

രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന  കുറടപ്പെടുത്തുകേടയനതമൊണന്

പ്രതത്തിപക്ഷസം  സശശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  നത്തിലെപമൊടെന്.  രകേരേളടത
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സസംബനത്തിചത്തിടെരതമൊളസം  ഇരപ്പെമൊള്  നപ്യൂനപക്ഷ  വത്തിഭമൊഗതത്തിടന്റെ  എലമൊ

ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളസം  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടവടത്തിക്കുറചത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

നപ്യൂനപക്ഷങ്ങള് ഏറവുസം കൂടുതലുളള ഒരു സസംസമൊനടമേന നത്തിലെയന് അവരുടടെ

പരേത്തിരേക്ഷ  രകേരേളതത്തിനന്  ഉറപ്പുവരുരതണതണന്.  നപ്യൂനപക്ഷ  വത്തിഭമൊഗസം

കുടത്തികേളടടെ  രസമൊളര്ഷത്തിപ്പെന്  രപമൊടലെയുളള  മേറത്തിതരേ  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങള്  ഇനത്തി

നല്രകേണതത്തിടലനമൊണന്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്  പറയുനതന്. ഇതത്തിടനതത്തിടരേ

പമൊര്ലെടമേന്റെത്തില്  നമ്മുടടെ  അസംഗങ്ങള്  ശബത്തിരകണതരല?  രകേരേളതത്തിടലെ

ജനങ്ങളടടെ  അടലങ്കത്തില്  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  ജനങ്ങളടടെ

വത്തികേസനപരേമേമൊയത്തിട്ടുള്ള/രക്ഷമേപരേമേമൊയത്തിട്ടുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്കന്  മുനതൂകസം

നല്കേമൊടത  അതത്തില്നത്തിടനമൊടക  പത്തിരനമൊട്ടുരപമൊയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ടപമൊതരമേഖലെമൊ സമൊപനങ്ങടള  സശകേമൊരേഭ്യവത്കേരേത്തിചന്/രകേമൊര്പ്പെരററന് വത്കരേത്തിചന്

അവത്തിടടെയുള്ള  ടതമൊഴെത്തിലുകേള് ടവടത്തിക്കുറചന്  പടത്തിണത്തിയുസം  ദമൊരേത്തിദഭ്യവുസം  രേമൊജഭ്യതന്

സൃഷത്തിക്കുന വലെത്തിയ രേശതത്തിയുള്ള നടെപടെത്തിയമൊണന് ഇരപ്പെമൊള് രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റെന്

സശശകേരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്. 

രേമൊജഭ്യരേക്ഷയുടടെമേമൊത്രസം  കേമൊരേഭ്യസംതടന  എടുതന്  പരേത്തിരശമൊധത്തികമൊസം.

പടമൊളതത്തിരലെയന്  ആളകേടള എടുക്കുനതന് വലെത്തിയ സുരേക്ഷ മുനനത്തിര്തത്തിയമൊണന്.
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അവത്തിടടെയുസം  ഒരു  ഗഭ്യമൊരേന്റെത്തി  ഇലമൊത  രേശതത്തിയത്തില്  പുതത്തിയ  നയങ്ങള്  രകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേന്റെന്  ടകേമൊണ്ടുവരേത്തികേയമൊണന്.  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനന്  ഏതന്

കേമൊരേഭ്യതത്തിലെമൊണന്  രേമൊജഭ്യരതമൊടെന്  നശതത്തി  പുലെര്തമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതന്.

ഇങ്ങടനടയലമൊമേമൊണന്   ഉതരേവമൊദത്തിതടപ്പെട  കേമൊരേഭ്യതത്തില്നത്തിന്നുസം  രകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേന്റെന്  പത്തിനതത്തിരേത്തിഞ്ഞന്  ടചയ്തുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  രേമൊജഭ്യതന്

എത്രരതമൊളസം  മേതസര്ദ്ധ  ഉണമൊകേമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം  അടലങ്കത്തില്

അനമൊചമൊരേങ്ങളസം  അനവത്തിശശമൊസങ്ങളസം  എത്രരതമൊളസം  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തികമൊന

സമൊധത്തിക്കുസം;  ഇങ്ങടനയുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്ക്കുരവണത്തിയമൊണന്  രകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേന്റെന്

പരേത്തിശമേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനടതനതന്   നമുകന് കേമൊണമൊന സമൊധത്തിക്കുനതമൊണന്. 

രകേരേളസം  ദത്തിശമൊരബമൊധരതമൊടുകൂടെത്തിയമൊണന്  സഞരേത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

രകേരേളതത്തിടലെ  ജനങ്ങളടടെ  എലമൊതലെ  പരേത്തിരേക്ഷയുസം

ഉറപ്പുവരുതത്തിടകേമൊണ്ടുതടനയമൊണന്   സസംസമൊന  ഗവണ്ടമേന്റെന്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്. എനത്തികന് ഇവത്തിടടെ ഒരു കേമൊരേഭ്യസം   എടുത്തുപറരയണതണന്.

അടെത്തിയനരേപ്രരമേയതത്തില് എടന്റെ മേണ്ഡലെവുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട്ടുടകേമൊണന്   ചത്തിലെ

വത്തിഷയങ്ങള് ഉയര്ന്നുവനത്തിരുന്നു. മേമൊനനവമൊടെത്തിയത്തില്  കേടുവ ആക്രമേണതത്തില്

ഒരു  വഭ്യക്തത്തി  മേരേണടപ്പെട്ടുടയനതന്  ദുനഃഖമുള്ള  കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്.    വനഭ്യമൃഗങ്ങള്
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ടപരുകേമൊന എനമൊണന്  കേമൊരേണസം;   രേമൊജഭ്യതന്  വനഭ്യമൃഗ സസംരേക്ഷണ നത്തിയമേസം

നടെപ്പെമൊകത്തിയതന്  ആരേമൊണന്;  ആ  നത്തിയമേസം  ഇവത്തിടടെ  ടകേമൊണ്ടുവനതന്  ആരേമൊണന്?

ആരേമൊടണനന്  ഞമൊന  പറയുനത്തില.  വനഭ്യമൃഗസസംരേക്ഷണസം  രേമൊജഭ്യതന്

നടെപ്പെമൊകത്തിയ  അനടത  നത്തിയമേതത്തിടന്റെ  ഫലെമേമൊയത്തിടമൊണന്  വനഭ്യമൃഗങ്ങള്

ഇത്രയുസം വര്ദ്ധത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  മേടറമൊനന്,  ബഫര് രസമൊണമൊണന്.  ബഫര് രസമൊണ്

എനന് പറഞ്ഞമൊല് വനഭ്യമൃഗസസംരേക്ഷണസം തടനയമൊണന്. ഇരത നത്തിയമേസഭയത്തില്

വചന് വനവുസം വനതത്തിനുപുറതന്  12  കേത്തിരലെമൊമേശറര്ക്കൂടെത്തി ഉള്ടപ്പെടുതത്തിടകമൊണന്

ബഫര്  രസമൊണ്  നടെപ്പെമൊകണടമേന  നടെപടെത്തി  സശശകേരേത്തിചതന്  ആരേമൊടണനന്

നമുകറത്തിയമൊവുനതമൊണരലമൊ; ആ ബഫര് രസമൊണത്തിനന് ഇവത്തിടടെ  12 കേത്തിരലെമൊമേശറര്

പരേത്തിധത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിചന്  നടെപ്പെമൊകണടമേന്നുസം  കൂരറ  ഹരേത്തിത  എസം.എല്.എ.മേമൊടരേ

നത്തിയമേത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ഇതന്  ശക്തമേമൊകത്തിയതസം  ആരേമൊണന്;  രകേന്ദ്ര  പരേത്തിസത്തിതത്തി

വകുപ്പുമേനത്തി  ശശ.  ജയറമൊസം  രേരമേശന്  രകേരേളതത്തില്  വനന്  ഇതന്

നടെപ്പെമൊകമൊനരവണത്തി  പറഞ്ഞതന്  എലമൊവരുസം  മേറന്നുരപമൊരയമൊ;  അതത്തിടന്റെ

ഫലെമേമൊയത്തിടമൊണന്  വനഭ്യമൃഗങ്ങള്  വര്ദ്ധത്തിചതസം  ഇതരേസം  സസംഭവങ്ങള്

ഉണമൊകുനതസം.  എനത്തിടന്  ഇരപ്പെമൊള് മേറഞ്ഞുനത്തിനന് കുറടപ്പെടുത്തുന രേശതത്തിയമൊണന്

കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതന്.  രതമൊമേസത്തിനന്  ടമേഡെത്തികല്  രകേമൊരളജത്തില്  ചത്തികേത്തിത
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കേത്തിടത്തിയത്തിടലനന്  പറയുന്നു.   സലെസം  എസം.എല്.എ.  ആയ  ഞമൊന

അരേണത്തിക്കൂറത്തിനുളളത്തില് സസംഭവ സലെതന് എതത്തിയത്തിരുന്നു.  സഭയത്തില് വളടരേ

ഉതരേവമൊദത്തിതശരതമൊടുകൂടെത്തി  മേറുപടെത്തി  പറയമൊന  സമൊധത്തികണസം.   രതമൊമേസത്തിടന

കേടുവ  ആക്രമേത്തിചതത്തിടനത്തുടെര്നന്  മേമൊരേകേമേമൊയത്തി  അരദഹതത്തിടന്റെ  തടെടയലെന്ല

ടപമൊട്ടുകേയുസം  ടവയത്തിന  പൂര്ണ്ണമേമൊയുസം  ടപമൊടത്തി  ഹൃദയതത്തില്നത്തിനന്  രേക്തസം

വമൊര്ന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയുസം തടെര്നന്  ടമേഡെത്തികല് രകേമൊരളജന് മേമൊനനവമൊടെത്തിയത്തില്

ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുകേയുസം  ടചയ്തു.  അഞന്  രഡെമൊകര്മേമൊരേമൊണന്  ഒരരേസമേയസം

അരദഹടത  പരേത്തിരശമൊധത്തിചതന്.  അരദഹതത്തിടന്റെ  ഹൃദയതത്തില്നത്തിനന്

ബശഡെത്തിസംഗന് നത്തില്ക്കുന്നുണമൊയത്തിരുനത്തില.

മേത്തി  .   ടചയര്മേമൊന:  പശസന്, അങ്ങന് ചുരുകണസം.

ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    രകേള:  സര്, അങ്ങടന വനരപ്പെമൊഴെമൊണന് ഹമൊര്ടന് അറമൊകന്

ആകേമൊന  സമൊധഭ്യതയുടണനന്  മേനസത്തിലെമൊകത്തി  രകേമൊഴെത്തിരകമൊടെന്

ആശുപത്രത്തിയത്തിരലെയന്  റഫര്  ടചയതന്.  രകേമൊഴെത്തിരകമൊടെന്  ആശുപത്രത്തിയത്തില്

ടകേമൊണ്ടുരപമൊകുന അവസരേതത്തില് വമൊഹനതത്തില്വച്ചുതടന അരദഹതത്തിടന്റെ

അവസ ഗുരുതരേമേമൊയത്തി.  അതത്തിടന്റെ അടെത്തിസമൊനതത്തിലെമൊണന് മേമൊനനവമൊടെത്തിയത്തില്

ഇറരകണത്തിവനതന്.  സതഭ്യസനമേമൊയ ഇതരേസം കേമൊരേഭ്യങ്ങള് മേറച്ചുവച്ചുടകേമൊണന്
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പരേമേപ്രധമൊനമേമൊയത്തിട്ടുള്ള  നത്തിയമേസഭയത്തില്   കേണ്ണടെചന്  ഇരുടമൊക്കുന  നത്തിലെപമൊടെന്

യു.ഡെത്തി.എഫന്.  എടുക്കുനതന്  ശരേത്തിയലമൊടയന്നുകൂടെത്തി  ഞമൊനത്തിവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ഈ  നയപ്രഖഭ്യമൊപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്   നനത്തി

രരേഖടപ്പെടുത്തുന  പ്രരമേയടത  അനുകൂലെത്തിച്ചുടകേമൊണന്  ഞമൊന

അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുനന്:   സര്,  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമൊന

എതത്തിര്ക്കുന്നു.  ചത്തിലെ  ആളകേള്കന്  ചത്തിലെ  സനര്ഭങ്ങളത്തില്

മേനസമൊക്ഷത്തിടകതത്തിരേമൊയുസം  ചത്തിലെ  ആളകേള്കന്  ചത്തിലെ  സനര്ഭങ്ങളത്തില്

മേനസമൊക്ഷത്തിടയ പണയസംവച്ചുസം സസംസമൊരേത്തിരകണതമൊയത്തി വരേമൊറുണന്.  പ്രത്തിയടപ്പെട

എ. സത്തി. ടമേമൊയശരനമൊടെന് ഞമൊന സഹതപത്തിക്കുകേയമൊണന്. 

"അരേത്തിമേണത്തിടയമൊന്നു ടകേമൊറത്തിപ്പെമൊനത്തില

തരേത്തിവളയത്തിട്ടു കേത്തിലുകമൊന രമേമൊഹസം 

കുണ്ടുകേത്തിണറത്തില്  തവളകുഞ്ഞത്തിനു 

കുനത്തിനുമേശടത പറകമൊന രമേമൊഹസം"

ഇതമൊണന്  ഇനടത  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  അവസടയനന്  പറയമൊന  ഞമൊന

ആഗഹത്തിക്കുന്നു.  മുമ്പന്  പ്രസസംഗത്തിച  ശശ.  പത്തി.  വത്തി.  ശശനത്തിജത്തിൻ മൂന്നുമേത്തിനത്തിടന്
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രനരേടത  അരദഹതത്തിടന്റെ  പ്രസസംഗസം  നത്തിര്തത്തി.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണര്

നത്തിയമേസഭയത്തില് നടെതത്തിയ പ്രസസംഗസം മേലെയമൊളതത്തില് 51 രപജമൊണന്. 2022-ല്

അതന്  83  രപജുസം  2021-ല്  112  രപജുമേമൊയത്തിരുന്നു.  അരപ്പെമൊള് ഗവര്ണര്ക്കുസം

ഒന്നുസം  പറയമൊനുണമൊയത്തിരുനത്തിലമൊടയനമൊണന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.

ശശ.  ടകേ.  ബത്തി.  ഗരണഷന്  കുമേമൊറുസം  ശശ.  ജത്തി.  സുധമൊകേരേനുടമേമൊടക

ബമൊകത്തിടയലമൊകേമൊരേഭ്യങ്ങളസം  പറയുനതടകേമൊണന്  അകമൊരേഭ്യങ്ങള്  കൂടുതലെമൊയത്തി

ഞമൊന  പറയുനത്തില.  ശശ.  എന.  ഷസംസുദശന  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതരപമൊടലെ

എലമൊതത്തിടന്റെയുസം പത്തിതൃതശസം എല്.ഡെത്തി.എഫന്. അവകേമൊശടപ്പെടുകേയമൊണന്. നമൊടത്തില്

സമുദവുസം പുഴെയുസം മേലെയുടമേമൊടകയുണന്.  അടതലമൊസം ഇവരുടടെ വകേടയനമൊണന്

പറയുനതന്.  രകേരേളസം  രൂപസംടകേമൊണതന്  പരേശുരേമൊമേന

മേഴുടവറത്തിഞ്ഞത്തിടമൊടണനമൊണന്  ഒരു  ടഎതത്തിഹഭ്യസം.  പരേശുരേമൊമേനുസം

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.) കേമൊരേനലമൊടയനന് പറയമൊതതന് നമ്മുടടെ ഭമൊഗഭ്യസം. 

10  ലെക്ഷസം യുവമൊകള്കന് ടതമൊഴെത്തില് നല്കുടമേനന്  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ

മേമൊനത്തിടഫരസമൊയത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  എനമൊല്  എത്ര  ആളകേള്കന്  ടതമൊഴെത്തില്

നല്കേത്തിടയനന് നമുകറത്തിയമൊസം.  നമടളലമൊവരുസം മേനസത്തിലെമൊരകണ ഒരു കേമൊരേഭ്യസം

രകേരേളതത്തിടലെ  10  ലെക്ഷതത്തിലെധത്തികേസം  യുവമൊകള്  ഇനന്  വത്തിരദശ
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രേമൊജഭ്യങ്ങളത്തിലെമൊണന് എനതമൊണന്.  കുടറനമൊളകേള് കേഴെത്തിഞ്ഞമൊല് യുവമൊകളത്തിലമൊത

ഒരുനമൊടെമൊയത്തി  രകേരേളസം  മേമൊറുടമേനതമൊണന്  പരേമേമൊര്തസം.  രകേരേളതത്തില്തടന

ഇവടരേ  നത്തിര്തമൊന  സമൊധത്തികണസം.  അതരപമൊടലെ,  രകേരേളതത്തില്

ലെക്ഷകണകത്തിനന്  വശടുകേള് പൂടത്തികത്തിടെക്കുകേയമൊണന്.  രകേരേളതത്തില് ജശവത്തികമൊന

സമൊധത്തികമൊതതടകേമൊണന്  പുറസംനമൊടുകേളത്തില്  രപമൊയ  ആ  വശടുകേളത്തിടലെ

ആളകേള്കന് ഇരങ്ങമൊടന് തത്തിരേത്തിച്ചുവരേമൊന തമൊലരേഭ്യമേത്തില. 

ഉറുമ്പന്,  ചത്തിരേടയത്തിടലെ ടവളളസം സമുദമേമൊയമൊണന് കേരുതനടതന ഇടുങ്ങത്തിയ

ചത്തിനമൊഗതത്തിയത്തില്നത്തിനന്  പുറത്തുവരേണടമേനമൊണന്  പ്രത്തിയടപ്പെട  സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം.)-ടന്റെ  രനതമൊകനമേമൊരരേമൊടുസം  എസം.എല്.എ.-മേമൊരരേമൊടുടമേമൊടക  എനത്തികന്

പറയമൊനുളളതന്.  ഡെത്തി.ബവ.എഫന്.ഐ.കേമൊര്ക്കുസം  എസന്.എഫന്.ടഎ.-കേമൊര്ക്കുസം

മേമൊത്രസം  രജമൊലെത്തി  നല്കേത്തിയമൊല്  രപമൊരേമൊ.  രകേരേളടത   സശനസം  നമൊടെമൊയത്തി

കേമൊണമൊനുളള  ഒരു  മേനനഃസത്തിതത്തി  നത്തിങ്ങള്ക്കുണമൊകേണടമേനമൊണന്

ഇതസസംബനത്തിചന്  എനത്തികന്  പറയമൊനുളളതന്.  ഇരപ്പെമൊള്  രദശശയ

വത്തികേസനതത്തിടന്റെ പത്തിതൃതശവുസം നത്തിങ്ങള് ഏടറടുതത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്. രഡെമൊ. എസം.

ടകേ.  മുനശര്  ടപമൊതമേരേമൊമേതന്  വകുപ്പെന്  ടടകേകേമൊരേഭ്യസം  ടചയത്തിരുന  സമേയതന്

ഇവത്തിടടെ  എകന്പ്രസന്  ടടഹരവയുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട  ആശയസം  അരദഹസം
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മുരനമൊട്ടുവചത്തിരുന്നു.  എകന്പ്രസന്  ടടഹരവ  രകേരേളടത  രേണമൊയത്തി

പത്തിളര്ക്കുടമേന്നുസം  പശുവത്തിനന്  അരങ്ങമൊട്ടുമേത്തിരങ്ങമൊട്ടുസം  രപമൊകേമൊന  കേഴെത്തിയമൊത

അവസ വരുടമേന്നുമേമൊണന് അനന് ഇടെതപക്ഷസം പറഞ്ഞതന്.  ഇരപ്പെമൊള് രദശശയ

പമൊതയുടടെ വത്തികേസനസം നടെക്കുരമ്പമൊള് മേനുഷഭ്യര്ക്കുതടന അരങ്ങമൊട്ടുമേത്തിരങ്ങമൊട്ടുസം

രപമൊകേമൊന കേഴെത്തിയമൊത അവസ രകേരേളതത്തിലുണന്. നമ്മുടടെ നമൊടത്തില് വത്തികേസനസം

രവണടമേനതത്തിടന്റെ  രപരേത്തിലെമൊണന്  അടതലമൊസം  ജനങ്ങള്  സഹത്തിക്കുനതന്.

അടെത്തിപ്പെമൊത,  ടടഫ  ഓവര്  തടെങ്ങത്തിയ  ആവശഭ്യങ്ങള്കമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ

എലമൊയത്തിടെങ്ങളത്തിലുസം  ജനങ്ങള്  സമേരേതത്തിലെമൊണന്.  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികേള് മേമൊത്രമേല,  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികേളസം അതത്തിനന്

രനതൃതശസം  നല്കുകേയുസം  സമേരേസം  ഉദ്ഘമൊടെനസം  ടചയമൊന  രപമൊകുകേയുസം

ടചയ്യുന്നുണന്.  പണന് പശുവത്തിനന്  അരങ്ങമൊട്ടുമേത്തിരങ്ങമൊട്ടുസം  കേടെകമൊന കേഴെത്തിയത്തിടലന

കേമൊരേണതമൊലെമൊണന്  എകന്പ്രസന്  ടടഹരവടയ  എതത്തിര്തടതങ്കത്തില്  ഇരപ്പെമൊള്

മേനുഷഭ്യര്ക്കുതടന അരങ്ങമൊട്ടുമേത്തിരങ്ങമൊട്ടുസം കേടെകമൊന പറ്റുനത്തില എന കേമൊരേഭ്യസംകൂടെത്തി

ഞമൊനത്തിവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊന  ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  'ആര്.എസന്.എസന്.-ടന്റെ

ഏജന്റെന്  '  എനന്  സര്കമൊര്  വത്തിരശഷത്തിപ്പെത്തിച  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ഗവര്ണ്ണര്  ശശ.

ആരേത്തിഫന്  മുഹമദ്ഖമൊനുമേമൊയത്തി  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിനന്  എതത്തിരചര്ന
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നത്തിര്ലെജമേമൊയ  ഒത്തുതശര്പ്പെത്തിനന്  സമൊക്ഷഭ്യസം  വഹത്തിക്കുകേയമൊണത്തിനന്  രകേരേളസം.

റത്തിപ്പെബത്തികേന്  ദത്തിനതത്തിടലെ വത്തിരുനത്തിനന്  ഒരു പ്രശ്നവുമേത്തില,  ക്രത്തിസ്തുമേസന്  വത്തിരുനത്തിനന്

എരനമൊ  ഒരു  രേസരകടുണന്,  അതത്തിടനമൊരു  രുചത്തിയുമേത്തില.  ഭരേണഘടെനമൊ

ബമൊധഭ്യതയനുസരേത്തിചന്  ടപരുമേമൊരറണ  ഗവര്ണ്ണര്  അതന്  വകേവയമൊടത

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ആത്മമൊഭത്തിമേമൊനടത  രചമൊദഭ്യസം  ടചയരപ്പെമൊള്,  എങ്ങടനയമൊണന്

നമള്  പ്രതത്തികേരേത്തിരകണടതനന്  ടതമൊടടുത  സസംസമൊനമേമൊയ  തമേത്തിഴെന് നമൊടെന്

മുഖഭ്യമേനത്തിടയകണന്  പഠത്തികണടമേനമൊണന്  ഇതസസംബനത്തിചന്  എനത്തികന്

പറയമൊനുള്ളതന്. നത്തിങ്ങളടടെ ടകേമൊടെത്തിയത്തിടലെ ചുവപ്പെന് നത്തിറസം മേങ്ങത്തിമേങ്ങത്തി കേമൊവത്തിയമൊയത്തി

മേമൊറത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഞമൊനത്തിതന്  ടവറുടത  പറയുനതല.  ദുര്ഭരേണസം

നത്തിലെനത്തിര്തമൊനുസം  അഴെത്തിമേതത്തികേടള  നഭ്യമൊയശകേരേത്തികമൊനുസം  ഇസൗ  നത്തിറപ്പെകേര്ച

ഒരുപരക്ഷ  നത്തിങ്ങള്കന്  അനത്തിവമൊരേഭ്യമേമൊയത്തിരേത്തികമൊസം.  പരക്ഷ  അതത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്

വലെത്തിയ വത്തിലെ നല്രകേണത്തിവരുടമേനന് സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊന ഞമൊനമൊഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ജനങ്ങളമൊണന്  ചരേത്തിത്രതത്തിടന്റെ  രപ്രരേകേശക്തത്തികേള്  എന്നുള്ള  ശരേത്തിയമൊയ

തത്തിരേത്തിചറത്തിവന്  യു.ഡെത്തി.എഫന്.-നുണന് എന്നുകൂടെത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.  ലെക്ഷണടമേമൊത

ഫമൊസത്തിസന്  മേമൊതൃകേയമൊണന്  ഇസൗ  സര്കമൊര്  കേമൊണത്തിക്കുനതന്.  സതഭ്യസം

പറയുനവടരേ  നത്തിശബരേമൊകമൊനുസം  ജനകേശയ  സമേരേങ്ങടള  രചമൊരേയത്തില്
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മുകത്തിടകമൊലമൊനുസം  ശമേത്തിക്കുന്നു.  വത്തികേസനവുസം  രേമൊജഭ്യരേക്ഷയുസം  പറഞ്ഞമൊണന്

നത്തിങ്ങള്  അതരേസം  സമേരേങ്ങടള  രചമൊരേയത്തില്  മുകത്തിടകമൊലമൊന  ശമേത്തിക്കുനതന്.

ചരേത്തിത്രതത്തില്നത്തിനന്  ഒരു  പമൊഠവുസം  നത്തിങ്ങള്  പഠത്തിക്കുനത്തില  എനതന്

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  ദുരേനമേമൊടണനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊന

ഞമൊനമൊഗഹത്തിക്കുന്നു.  ഇവത്തിടടെ  യൂതന്  ലെശഗത്തിടന്റെ  ടസക്രരടറത്തിയറന്

മേമൊര്ചത്തിടനക്കുറത്തിചന് പറഞ്ഞു. എനത്തിനമൊണന് യൂതന് ലെശഗന് ടസക്രരടറത്തിയറന് മേമൊര്ചന്

നടെതത്തിയതന്?  വത്തിലെ  വര്ദ്ധനവന്  നത്തിയനത്തിക്കുകേ,  യുവമൊകള്കന്  ടതമൊഴെത്തില്

നല്കുകേ  എനശ  രേണന്  ആവശഭ്യങ്ങള്  ഉനയത്തിച്ചുടകേമൊണമൊണന്  യൂതന്  ലെശഗന്

ടസക്രരടറത്തിയറന്  മേമൊര്ചന്  നടെതത്തിയതന്.  ആ  മേമൊര്ചത്തിടന്റെ  അദ്ധഭ്യക്ഷനമൊയത്തിരുന

യൂതന് ലെശഗത്തിടന്റെ സസംസമൊന ജനറല് ടസക്രടറത്തി ശശ. പത്തി. ടകേ. ഫത്തിരറമൊസത്തിടന

ജയത്തിലെത്തിലെടെച്ചു. അങ്ങടന ജയത്തിലെത്തിലെടെയകേയമൊടണങ്കത്തില് ഭരേണപക്ഷതത്തിരേത്തിക്കുന

ഒരേമൊടളങ്കത്തിലുസം  ഇസൗ  സഭയത്തില്  വനത്തിരേത്തിക്കുരമേമൊ?  മുഴുവന  ആളകേളടടെയുസം

സത്തിരേവമൊസസം  ജയത്തിലെത്തിലെമൊകുമേമൊയത്തിരുന്നു.  ഗവര്ണ്ണറുമേമൊയുള്ള  നത്തിങ്ങളടടെ  രപമൊരേന്

ചമൊയരകമൊപ്പെയത്തിടലെ  ടകേമൊടുങ്കമൊറമൊടണനന്  രകേരേളതത്തിടലെ  ജനങ്ങള്കന്

രനരേടത  അറത്തിയമൊസം.  ഇതന്  വലമൊടതമൊരു  അഡ്ജസന്ടമേന്റെമൊണന്.  നത്തിങ്ങള്

ടചടങ്കമൊടെത്തിടയ കേമൊവത്തിപൂശത്തിടയടുക്കുകേയമൊണന്.  നത്തിങ്ങളടടെ  വമൊക്കുസം പ്രവൃതത്തിയുസം
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തമത്തില്  ഒരു  ബനവുമേത്തില.  ഇനകേശത്തിലെമൊബന്  സത്തിനമൊബമൊദന്  വത്തിളത്തിക്കുന

പടത്തിണത്തിപ്പെമൊവങ്ങള്  ടകേടത്തിതരുന  രസജത്തില്  കേയറത്തി  ആര്.എസന്.എസന്.-ടന

വത്തിമേര്ശത്തികമൊന  നത്തിങ്ങള്കന്  വലമൊത  ആരവശമേമൊണന്.  പരക്ഷ  ആ

രവദത്തിയത്തില്നത്തിനന് തമൊടഴെയത്തിറങ്ങത്തി നത്തിങ്ങള് എനമൊണന് ടചയ്യുനതന്?  2016-ടലെ

പത്തിണറമൊയത്തി  വത്തിജയന  സര്കമൊര്  അധത്തികേമൊരേരമേറരപ്പെമൊള്  കുരറ  മേനത്തിമേമൊര്

സതഭ്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ടചയതന്  എലമൊവരുസം  ഓര്ക്കുന്നുണമൊകുസം.  ഞങ്ങളടടെ

നമൊട്ടുകേമൊരേനമൊയ ഒരു മേനത്തിയുസം അനന് സതഭ്യപ്രതത്തിജ്ഞ ടചയത്തിരുന്നു.  ആ മേനത്തി

സതഭ്യപ്രതത്തിജ്ഞയന്  എങ്ങടനയമൊണന്  വനടതനന്  എലമൊവരുസം

ഓര്ക്കുന്നുണമൊകുസം.  അതത്തിടന്റെ  ചത്തിത്രസം  എടന്റെ  ടടകേയത്തിലുണന്  (ചത്തിത്രസം

ഉയര്തത്തികമൊടത്തി).  പരേത്തികന്  പറത്തിയ  ടടകേയുമേമൊയമൊണന്  അരദഹസം  വനതന്.

അരദഹതത്തിനന്  ഏടതങ്കത്തിലുസം  രമേമൊരടമൊര്  ആകത്തിഡെന്റെത്തില്  പരേത്തികന്  പറത്തിയതല.

വത്തിജയത്തിചരപ്പെമൊള്  നമടളലമൊസം  തറന  ജശപ്പെത്തില്  ആഹമൊദ  പ്രകേടെനതത്തില്

പടങ്കടുതതരപമൊടലെ അരദഹവുസം അതരേതത്തിടലെമൊരു ആഹമൊദ പ്രകേടെനതത്തില്

പടങ്കടുക്കുകേയുസം  ആ  അവസരേതത്തില്  2016-ല്  മേമൊവുങ്കമൊലെത്തില് വചന്

അരദഹടത  ആര്.എസന്.എസന്.-കേമൊര്  ആക്രമേത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ്തു.

അരദഹതത്തിടന്റെ കൂടടെ അനന് ജശപ്പെത്തില്,  ഇരപ്പെമൊള് കേരേത്തിനളസം പഞമൊയതത്തിടന്റെ
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പ്രസത്തിഡെന്റെമൊയ ശശ. ടെത്തി. ടകേ. രേവത്തി, സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-ടന്റെ രലെമൊകല് കേമത്തിറത്തി

അസംഗമേമൊയ  ശശ.  അനത്തില് ബങ്കളസം  എനത്തിവര്  ഉണമൊയത്തിരുന്നു.  സത്തി.പത്തി.ടഎ.

(എസം)-ടന്റെ  സസംസമൊന  ടസക്രരടറത്തിയറന്  ടമേമ്പറമൊയ  ശശ.  സത്തി.  എചന്.

കുഞ്ഞമവത്തിടന്റെ  കൂടടെ  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  ജത്തിലമൊ  കേമത്തിറത്തി  രയമൊഗതത്തില്

പടങ്കടുക്കുന ആളമൊണന് ശശ. ടെത്തി. ടകേ. രേവത്തി. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രരശഖരേടന അക്രമേത്തിച

രകേസത്തിടലെ പ്രധമൊനടപ്പെട രേണന് സമൊക്ഷത്തികേളമൊയ ഇവരേമൊണന് കൂറുമേമൊറത്തിയതന്.

മേത്തി  .   ടചയര്മേമൊന:  പശസന്..... അങ്ങന് സമേയക്രമേസം പമൊലെത്തികണസം.

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുനന്:  സര്,  ഒരു  കേമൊരേഭ്യസംകൂടെത്തി  ഞമൊന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അതന്  കൂറുമേമൊറമൊന  കേമൊരേണസം ആര്.എസന്.എസന്.-കേമൊടരേ

ആക്രമേത്തിച രകേസത്തില്  ഒനമൊസം  പ്രതത്തിയമൊയ  ശശ.  ടെത്തി.  ടകേ.  രേവത്തിയടെകസം  മേറന്

പതത്തിടനമൊനന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  പ്രവര്തകേരുസം  പ്രതത്തികേളമൊണന്.  ആ  രകേസന്

അവര്  പത്തിനവലെത്തിചതത്തിനമൊല്  ഇസൗ  രകേസന്  ഇവരുസം  പത്തിനവലെത്തിച്ചു.  എനത്തിടന്

തങ്ങളമൊണന് ഫമൊസത്തിസടത എതത്തിര്ക്കുന ആളകേടളനമൊണന് ഇവര് പറയുനതന്.

ആത്മഹതഭ്യ ടചയണടമേങ്കത്തില് സമുദരമേമൊ പുഴെരയമൊ ഒന്നുസം രവണ,  ഒരു ഗ്ലെമൊസന്

ടവള്ളസം മേതത്തിടയനമൊണന് എനത്തികന് പറയമൊനുള്ളതന്. നത്തിങ്ങള്കന് ലെജയുരണമൊ? 

മേത്തി  .    ടചയര്മേമൊന:  പശസന്.....  സമേയസം  കേഴെത്തിഞ്ഞതത്തിനമൊല്  പ്രസസംഗസം
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ചുരുകണസം. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലത്തിക്കുനന്:  സര്,  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമൊന

എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്.  ഫമൊസത്തിസരതകമൊള്  രമേമൊശമേമൊയ,  ശശ.  നരരേന്ദ്ര

രമേമൊദത്തിടയരപ്പെമൊലുസം  ടവലന  നയമേമൊണന്  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്.

അതടകേമൊണന് ഇസൗ നനത്തിപ്രരമേയടത ശക്തത്തിയുക്തസം എതത്തിര്ത്തുടകേമൊണന് എടന്റെ

വമൊക്കുകേള് അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

 രഡെമൊ  .    സുജത്തിതന്  വത്തിജയൻപത്തിള്ള:  സര്,  ഞമൊന ഇസൗ നനത്തിപ്രരമേയടത

അനുകൂലെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  നവരകേരേള  സൃഷത്തികമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടന്റെ സമൊമൂഹത്തികേ-

സമൊമ്പതത്തികേ അനരേശക്ഷസം ഉള്ടകമൊണ്ടുടകേമൊണ്ടുള്ള നയങ്ങളമൊണന് സസംസമൊന

ഗവണ്ടമേന്റെന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.  ഇസൗ നനത്തിപ്രരമേയടത അനുകൂലെത്തിചന്  ശശ.

എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന  സസംസമൊരേത്തിചതന്  ഒരു  മേനനഃസമൊക്ഷത്തി  കുരതമൊടടെയമൊണന്

എന്നുള്ള രേശതത്തിയത്തില് ബഹുമേമൊനടപ്പെട കേമൊസര്രഗമൊഡെന് അസംഗസം ശശ.  എന.  എ.

ടനലത്തിക്കുനന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  അരദഹസം  സശതരവ

നര്മഫലെത്തിതടമേമൊടക  ആസശദത്തിക്കുന  വഭ്യക്തത്തിയമൊണന്.  അരദഹതത്തിടന

ഞമൊടനമൊനന്  ഓര്മടപ്പെടുത്തുകേയമൊണന്,  അരദഹസം  അനുകൂലെത്തിക്കുന

യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന് ഭരേത്തിചത്തിരുന കേമൊലെതന് പലെരപ്പെമൊഴുസം എനമൊയത്തിരുന്നു
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അവസ  എന്നുള്ളതന്  മേനസത്തിലെമൊകണസം.  എടന്റെ  നമൊടത്തില്  KMML  (Kerala

Minerals  and  Metals  Ltd.) എടനമൊരു  ടപമൊതരമേഖലെ  സമൊപനമുണന്,

എരപ്പെമൊടഴെമൊടക  യു.ഡെത്തി.എഫന്.  ഭരേത്തികമൊന  വനമൊലുസം  ഇതന്  നഷതത്തിലെമൊകുസം.

നഷസം  വര്ദ്ധത്തിചരപ്പെമൊള്  വത്തില്കമൊന  തശരുമേമൊനത്തിച  ഒരേവസരേസം  ഉണമൊയത്തിരുന്നു.

ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രമേഖലെയത്തില്  എനമൊണന്  സസംഭവത്തിചടതനന്  ഞമൊനത്തിവത്തിടടെ

ആവര്തത്തിരകണ  ആവശഭ്യമേത്തില.  സ്കൂളകേടളലമൊസം  നഷതത്തിലെമൊയത്തിരുന്നു,

കുടത്തികേളത്തിലമൊയത്തിരുന്നു,  അണ്ഇകരണമൊമേത്തികമൊയത്തിരുന്നു,  വത്തില്കമൊനത്തിടത്തിരേത്തിക്കുന

അവസയത്തിലെമൊയത്തിരുന്നു.  ഇടതലമൊസം  അരദഹതത്തിനറത്തിയമൊസം.  ഇനത്തിരപ്പെമൊള്  ആ

അവസടയലമൊസം  മേമൊറത്തിയത്തിട്ടുണന്.  പലെരപ്പെമൊഴുസം  നമ്മുടടെ  മേണ്ഡലെതത്തിടന്റെ കേമൊരേഭ്യസം

സസംസമൊരേത്തികമൊന നമള് ഒമൊരരേമൊ മേനത്തിമേമൊരുടടെ ഓഫശസത്തിരലെകന് രപമൊകുരമ്പമൊള്

അരദഹവുസം  നമരളമൊടടെമൊപ്പെസം  അനുഗമേത്തിക്കുകേയുസം  വമൊശത്തിപത്തിടെത്തിചന്  ഓരരേമൊരരേമൊ

വത്തികേസനപ്രവര്തനങ്ങള് രനടെത്തിടയടുക്കുകേയുസം ടചയമൊറുണന്.   അരദഹസം നല

കേമൊരേഭ്യമേമൊണന് ടചയ്യുനതന്. ഇടതലമൊസം മേറച്ചുവച്ചുടകേമൊണന്  അരദഹസം ഒരു ഫലെത്തിതസം

പറഞ്ഞതമൊയത്തി മേമൊത്രരമേ ഇതത്തിടന കേമൊരണണതള. 

സര്കമൊര് മുരനമൊട്ടുവച നയങ്ങളത്തില് ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങള് സൃഷത്തികമൊനുസം

ഡെത്തിജത്തിറല്  സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യയുടടെ  സഹമൊയരതമൊടടെ  Work  from  Kerala
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എന  ഹമൊഷന് ടെമൊരഗമൊടുകൂടെത്തി  വളടരേ  രവഗതത്തില്  മുരനറുടനമൊരേവസയമൊണന്

കേമൊണമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതന്.  അരതമൊടടെമൊപ്പെസംതടന  സമൊമൂഹത്തികേസുരേക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനുള്ള  പദ്ധതത്തിയമൊയ  MNREGS,  ടപമൊതവത്തിതരേണ

സമ്പ്രദമൊയസം  ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുകേ  തടെങ്ങത്തിയ  കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്നത്തിടനലമൊസം

രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്  പത്തിരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയുസം രകേന്ദ്രവത്തിഹത്തിതസം  നമൊള്ക്കുനമൊള്

ടവടത്തിക്കുറച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയുമേമൊണന്.  രകേരേള  സര്കമൊര്  ഇസൗ

പദ്ധതത്തികേടളടയലമൊസം  ശക്തമേമൊയത്തി  പത്തിനമൊങ്ങത്തിടകമൊണന്,   ജനങ്ങരളമൊടടെമൊപ്പെസം

നത്തിന്നുടകേമൊണന്  വളടരേ  സഹമൊയകേരേമേമൊയ  പ്രവര്തനങ്ങളമൊണന്

ടചയ്തുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   അടെത്തികടെത്തിയുണമൊകുന  നത്തിരതഭ്യമൊപരയമൊഗ

സമൊധനങ്ങളടടെ   വത്തിലെകയറസം  തടെഞ്ഞുനത്തിര്തമൊനമൊയത്തി  ഇസൗ

രേണ്ടുവര്ഷസംടകേമൊണന് ഏകേരദശസം പതത്തിനമൊയത്തിരേസം രകേമൊടെത്തി രൂപയമൊണന് സസംസമൊന

സര്കമൊര് ടചലെവഴെത്തിചതന്. 2016-ല് പതത്തിമൂനന് നത്തിരതഭ്യമൊപരയമൊഗ സമൊധനങ്ങള്

സടടപരകേമൊവഴെത്തി  വത്തിതരേണസം  ടചയതതത്തിലൂടടെ  സര്കമൊരേത്തിനന്  വത്തിലെനത്തിലെവമൊരേസം

ഉറപ്പുവരുതമൊന  സമൊധത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ജനകേശയ  രഹമൊടലുകേള്,

സഹകേരേണചനകേള്,  സസൗജനഭ്യ  ഭക്ഷഭ്യകേത്തിറ്റുകേള്,  ശക്തമേമൊയ  രറഷന

സസംവത്തിധമൊനമേടെകസം  നടെപ്പെമൊകത്തിയതത്തിനമൊല്  ഇനഭ്യയത്തില്  പടത്തിണത്തിരേഹത്തിത
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സസംസമൊനങ്ങളടടെ കേമൊരേഭ്യതത്തില് മേറന്  സസംസമൊനങ്ങടള അരപക്ഷത്തിചന് രകേരേളസം

വളടരേയധത്തികേസം മുനത്തിലെമൊടണന കേമൊരേഭ്യസം പലെ റത്തിരപ്പെമൊര്ട്ടുകേളത്തിലുസം ഇതത്തിരനമൊടെകേസം

വനത്തിട്ടുണന്.  ടപമൊതവത്തിതരേണ  സസംവത്തിധമൊനതത്തിലൂടടെ  രനമൊണ്-സബ്സത്തിഡെത്തി

ടഎറങ്ങള്  വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുകേവഴെത്തി  കേഴെത്തിഞ്ഞ  കേലെണര്  വര്ഷസം  ഏതമൊണന്

665.72  രകേമൊടെത്തി രൂപയുടടെ സര്വ്വകേമൊലെ ടറരകമൊര്ഡെന് രനടെമൊന സടടപരകേമൊയന്

സമൊധത്തിച്ചു.  ഇതരേസം  രനമൊണ്  സബ്സത്തിഡെത്തി  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  രനരേത്തിടന്

നത്തിര്മമൊണശമൊലെകേളത്തില്  രപമൊയത്തി  വമൊങ്ങത്തിചന്  ടചറത്തിടയമൊരു  മേമൊര്ജത്തിന

വര്ദ്ധനരവമൊടുകൂടെത്തിയമൊണന്  അതന്  വത്തില്ക്കുനതന്.  മുപ്പെരതമൊളസം  ഭക്ഷഭ്യവസ്തുകള്

മേമൊരവലെത്തിരസമൊര്വഴെത്തി  വത്തില്ക്കുനതത്തിലൂടടെ  വലെത്തിയ  രേശതത്തിയത്തില്  വത്തിലെനത്തിലെവമൊരേസം

പത്തിടെത്തിച്ചു നത്തിര്തമൊന സഹമൊയത്തിക്കുന്നുണന്.  

അതരപമൊടലെ എടുത്തു പറരയണതമൊണന് ടൂറത്തിസസം രമേഖലെ.  ടൂറത്തിസസം രമേഖലെ

മേത്തികേവത്തിടന്റെ പമൊതയത്തിരലെയമൊണന്  രപമൊകുനതന്.  രലെമൊകേതത്തിടലെ അനപതന്  Must

see  destination-ല്  ഒടരേണ്ണസം  രകേരേളമേമൊടണനന്  അടുതകേമൊലെതന്

അരമേരേത്തികയത്തില്  നടെന  ഒരു  സസംഗമേതത്തില്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.

അനമൊരേമൊഷ  ശദ്ധ  രനടെമൊന  രകേരേളതത്തിനന്  സമൊധത്തിക്കുന്നുണന്.

ജനപങ്കമൊളത്തിതരതമൊടടെയുള്ള 'വമൊടര് സ്ട്രേശറന് പദ്ധതത്തി'കന് World Travel Mart-
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ല്  ഉതരേവമൊദത്തിതടൂറത്തിസതത്തിനുള്ള  പുരേസമൊരേസം  ലെഭത്തിക്കുകേയുസം  ടചയ്തു.

രകേരേളതത്തില്  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  ടമേമൊതസം  ആഭഭ്യനരേ  ഉല്പ്പെമൊദനതത്തിടന്റെ

(GSDP)   12.1%  വളര്ചയമൊണന്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  സമൊമ്പതത്തികേ  വര്ഷസം  നമുകന്

കേമൊണമൊന സമൊധത്തിചതന്.   അരത കേമൊലെഘടതത്തില് രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ  GDP 8.7%

വളര്ച  മേമൊത്രരമേ  ഉണമൊയത്തിട്ടുള.  രേമൊജഭ്യതത്തിടലെ  ഏറവുസം  കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുന  ധനകേമൊരേഭ്യ  സമൊപനങ്ങളമൊയ  ടകേ.എഫന്.സത്തി.,

ടകേ.എസന്.എഫന്.ഇ.  ഇവടയമൊടക  നമ്മുടടെ  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  ധനകേമൊരേഭ്യ

മേമൊരനജന് ടമേന്റെത്തിനന്  മേത്തികേച ഉദമൊഹരേണങ്ങളമൊയത്തിതടന എടുത്തുകേമൊടമൊവുനതമൊണന്.

രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന്  ഡെത്തിജത്തിറല്  ഇനഭ്യ  പുരേസമൊരേസം  നല്കേത്തിയരപ്പെമൊള്  പമൊറത്തിനസം

ടഎരകമൊണ്  പുരേസമൊരേസം  നല്കേത്തി  ആദരേത്തിചതന്  ടകേ-ഡെത്തിസന്  (രകേരേള

ടഡെവലെപന് ടമേന്റെന്  ആൻഡെന്  ഇടനമൊരവഷൻ  സ്ട്രേമൊറജത്തികേന്  കേസൗൺസത്തിൽ)-

ടനയമൊണന്.   ഇരുപതന്  ലെക്ഷസം  ടതമൊഴെത്തില്  സൃഷത്തികമൊനുള്ള  പ്രയത്നതത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തി  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  നടെപടെത്തികേള്കമൊണന്  ഇസൗ  അവമൊര്ഡെന്  ലെഭത്തിചതന്.

രകേരേള  രനമൊളജന്  ഇരകമൊണമേത്തി  മേത്തിഷടന്റെ  രനതൃതശതത്തിലുളള  ഡെത്തിജത്തിറല്

വര്കന്രഫമൊഴന്  മേമൊരനജന് ടമേന്റെന്  സത്തിസതത്തിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കമൊണന്  ഇസൗ

അവമൊര്ഡെന്  ലെഭത്തിചതന്.  ഡെത്തിജത്തിറല്  വര്കന്രഫമൊഴന്  മേമൊരനജന് ടമേന്റെന്  സത്തിസസം
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നത്തിര്മത്തിചതന്  തരദശശയമേമൊയമൊണന്,  പരേത്തിപമൊലെനസം  ടചയ്യുനതന്  ഡെത്തിജത്തിറല്

യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തിയമൊണന്.  ഡെത്തിജത്തിറല്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി  നത്തിരേവധത്തി  സസംഭമൊവനകേള്

നല്കേത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ഡെത്തിജത്തിറല്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തിയുടടെ

കേഭ്യമൊമ്പസത്തിരനമൊടുരചര്ന്നുതടന ഒരു ഡെത്തിജത്തിറല് സയനസന് പമൊര്കന് ഉടെനതടന

ആരേസംഭത്തിക്കുകേയമൊണന്.   Artificial  Intelligence,  block  chains,  medical

electronics,  biotechnology,  electronic  hardware അടെകസം   ഡെത്തിജത്തിറല്

സമൊരങ്കതത്തികേ  രമേഖലെയത്തിരലെയന്  ഉസൗനല്  നല്കുന  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  തടന

ആദഭ്യടത പമൊര്കമൊണന് ഇടതന ഒരു സവത്തിരശഷത കൂടെത്തിയുണന്.  തരദശശയ

സര്വ്വകേലെമൊശമൊലെയത്തിടലെ  ഗരവഷണ  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള്,  വത്തിരദശശയരേമൊയത്തിട്ടുള്ള

വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള്  തടെങ്ങത്തിയവര്  ഇവത്തിടടെടയതത്തി  ഇസൗ  സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യയത്തില്

ഉസൗനല് നല്കേത്തി അവരുടടെ രനമൊളജത്തില് പൂര്ണ്ണത വരുതമൊനുള്ള എലമൊവത്തിധ

ഭസൗതത്തികേ സമൊഹചരേഭ്യങ്ങളടമേമൊരുക്കുന പമൊര്കമൊണത്തിതന്.  ഇസൗ സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യ

ഉപരയമൊഗത്തിചന്  തരദശശയമേമൊയത്തി  പുതത്തിയ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  ഉത്പമൊദത്തിപ്പെത്തികമൊന

സമൊധത്തിക്കുടമേനതമൊണന്  ഇതത്തിടന്റെ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  പ്രരതഭ്യകേത.

ഇതത്തിനമൊവശഭ്യമേമൊയ  സഹമൊയങ്ങളമൊണന്  രകേരേള  സമൊര്ടപ്പെന്  മേത്തിഷന നല്കുനതന്.

ഇതരേസം  സസംവത്തിധമൊനങ്ങടള  സഹമൊയത്തികമൊനമൊയത്തി  ക്രത്തിയമൊത്മകേമേമൊയ
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ഇടെടപടെലുകേളസം  ധമൊരേമൊളസം  സസംഗമേങ്ങളസം നടെത്തുന്നുണന്.  ടകേമൊലത്തുവച്ചു നടെന

ഇതരേതത്തിടലെമൊരു  സസംഗമേതത്തില്  കേഴെത്തിഞ്ഞയമൊഴ്ച  എനത്തിക്കുസം  പടങ്കടുകമൊന

സമൊധത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  'ഇടടഗ്നെെറന്' എനമൊയത്തിരുന്നു അതത്തിടന്റെ രപരേന്. 'ഇടടഗ്നെെറന്'

സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിച  സസംഗമേസം  നത്തിരക്ഷപകേരേമൊകേമൊന  തമൊല്പ്പെരേഭ്യമുള്ള,  രശഷത്തിയുള്ള

വഭ്യക്തത്തികേടളയുസം  സസംരേസംഭകേടരേയുസം  ഒരരേ  പമൊറന്രഫമൊമേത്തില്  ഇരുതത്തിടകമൊണ്ടുള്ള

ഒരു  സസംവമൊദമേമൊയത്തിരുന്നു.   നത്തിരക്ഷപകേര്കന്  (എയ്ഞല്  ഫണത്തിസംഗന്)

സമൊര്ടപ്പെത്തില്  ഫണന്  ടചയ്യുരമ്പമൊള്  ഉണമൊകുന  റത്തിസ്കുകേടളക്കുറത്തിച്ചുസം

നത്തിരക്ഷപകേരുടടെ  ആശയങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുസം  അവര്  സസംരേസംഭകേരുമേമൊയത്തി

ഇടെപമൊടുകേള്  നടെരതണ  രേശതത്തികേടളക്കുറത്തിച്ചുടമേമൊടക  സമേഗമേമൊയത്തി  അവത്തിടടെ

ചര്ച ടചയ്യുകേയുണമൊയത്തി.  ഏതമൊണന് മുപ്പെതത്തിലെധത്തികേസം നത്തിരക്ഷപ സമൊധഭ്യതയുള്ള

വഭ്യക്തത്തികേള്  അതത്തില് പടങ്കടുത്തു.  കൂടെമൊടത നമ്മുടടെ നമൊടത്തിടലെ പരേമ്പരേമൊഗത

വഭ്യവസമൊയങ്ങള്,  തളര്ച രനരേത്തിടുന വഭ്യവസമൊയങ്ങള് ഇവടയലമൊസം എങ്ങടന

ടടവവത്തിധഭ്യവല്കരേത്തിച്ചുസം  ആധുനത്തികേവല്കരേത്തിച്ചുസം  മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടു

രപമൊകേമൊടമേനതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഒരു തറന ചര്ച നടെന്നു.  പുതത്തിയ ആശയങ്ങള്

പത്തിനമൊകസം രപമൊയ പലെ വഭ്യവസമൊയങ്ങള്ക്കുസം ഉസൗര്ജമേമൊകുടമേന കേമൊരേഭ്യതത്തില്

യമൊടതമൊരു തര്കവുമേത്തില. രകേരേളതത്തിടന്റെ വഭ്യവസമൊയ അനരേശക്ഷതത്തില് വലെത്തിയ
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രേശതത്തിയത്തിലുള്ള  മേമൊറവുസം  ഉണര്വുസം  ആത്മവത്തിശശമൊസവുടമേമൊടക  സസംരേസംഭകേര്കന്

രനടെമൊന  സമൊധത്തിച്ചു.  അതത്തിടന്റെ  ഫലെമേമൊയത്തി  തടനയമൊണന്  ഇസൗ  വര്ഷസം

രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ  മേത്തികേച  സസംരേസംഭകേവര്ഷസം  എന  പദ്ധതത്തികന്  അവമൊര്ഡെന്

ലെഭത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.   ഏഷഭ്യയത്തില്  ഏറവുസം  മേത്തികേച  സമൊര്ടപ്പുകേള്ക്കുളള

അനരേശക്ഷമുളളതന്  രകേരേളതത്തിലെമൊടണനന്  നമുകന്  ഏറവുസം  അഭത്തിമേമൊനരതമൊടടെ

പറയമൊസം.  ഇസൗ  സസംരേസംഭകേവര്ഷസം  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചരശഷസം  ഏതമൊണന്  1,23,968

പുതത്തിയ സസംരേസംഭങ്ങള് ഇവത്തിടടെ തടെങ്ങമൊന സമൊധത്തിച്ചു. അതവഴെത്തിതടന ഏതമൊണന്

267196  ടതമൊഴെത്തിലുകേളസം  7,517  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  നത്തിരക്ഷപവുസം  ഇസൗ

കേമൊലെയളവത്തിലുണമൊയത്തി. അതടകേമൊണമൊണന് രകേന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെന് രേമൊജഭ്യടത മേത്തികേച

സസംരേസംഭകേ സസംസമൊനതത്തിനുളള അസംഗശകേമൊരേസം നല്കേമൊന തയമൊറമൊയതന്.   

എടന്റെ നമൊടത്തിടലെ  KMML  എന സമൊപനതത്തിടന്റെ അവസ രനരേടത

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി. അവത്തിടടെ മേത്തിനറല് ടസപ്പെരറഷന യൂണത്തിറത്തിടന്റെ കേശഴെത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുന  നമൊലെന്  ടടമേനത്തിസംഗന്  ടടസറ്റുകേളണന്.  ഏകേരദശസം  750-ഓളസം

ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേള്  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ഇരുപതന്  വര്ഷമേമൊയത്തി  അവത്തിടടെ  രജമൊലെത്തി

ടചയ്യുകേയമൊടണങ്കത്തിലുസം  ടടമേനത്തിസംഗന്  ടടസറത്തില്  എലമൊ  ദത്തിവസവുസം  ടതമൊഴെത്തില്

ഉറപ്പുവരുതമൊന  സമൊധത്തിചത്തിരുനത്തില.  ഇസൗ  750  രപര്ക്കുസം  എസം.എസന്.
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പമൊന്റെത്തിനുള്ളത്തില് തമൊല്കേമൊലെത്തികേമേമൊയത്തി,  രനരേത്തിടന് ആയത്തി രജമൊലെത്തി നല്കുന വളടരേ

ധശരേമേമൊയ തശരുമേമൊനസം ഇസൗ സര്കമൊരേത്തിടന്റെ ഭമൊഗത്തുനത്തിന്നുണമൊയത്തി.  അതത്തിനുളള

നടെപടെത്തി കേഴെത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കേമൊലെതന് തടെങ്ങത്തിവച്ചു,  ഇസൗ ഗവണ്ടമേന്റെന്

അതന് നടെപ്പെമൊകത്തി. ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേടള ഒപ്പെസം നത്തിര്തത്തിടകമൊണന് അവരുടടെ രക്ഷമേസം

എന്നുസം  മുനത്തില്  കേണ്ടുടകേമൊണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളമേമൊയത്തിടമൊണന്  വകുപ്പെന്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്.  ഇതന്  ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തികേളടടെയുസം  യുവജനങ്ങളരടെയുസം

വത്തിദഭ്യമൊസമ്പനരുരടെയുസം മേമൊത്രസം കേമൊരേഭ്യമേല,  നമ്മുടടെ സര്കമൊര് കേഴെത്തിഞ്ഞ ഒനരേ

വര്ഷസംടകേമൊണന്  പമൊര്ശശവല്കരേത്തികടപ്പെട  വഭ്യക്തത്തികേള്,  ആദത്തിവമൊസത്തി

വത്തിഭമൊഗതത്തില്ടപ്പെട  വഭ്യക്തത്തികേള്  എനത്തിവര്കമൊയത്തി  1752  ഏകര്  ഭൂമേത്തിയമൊണന്

ഇതത്തിരനമൊടെകേസംതടന  നല്കേത്തിയതന്.  മുഴുവന  ആദത്തിവമൊസത്തികേള്ക്കു സം  ഭൂമേത്തി

ലെഭഭ്യമേമൊകുന്നുടവനന്  ഉറപ്പുവരുത്തുന  പദ്ധതത്തിയുമേമൊയത്തി  സര്കമൊര്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്.  ഇതരുണതത്തിലെമൊണന്  സര്കമൊരേത്തിടനതത്തിടരേ  പലെ

പ്രചരേണങ്ങളമേമൊയത്തി  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്.  നമ്മുടടെ  രക്ഷത്രങ്ങളത്തിടലെ

വരുമേമൊനടമേലമൊസം  സര്കമൊര്  ഖജനമൊവത്തിരലെയന്  മേമൊറ്റുകേയമൊടണന  രേശതത്തിയത്തിലുള്ള

വലെത്തിയ കേള്ളപ്രചരേണങ്ങള് വരുന്നുണന്.  പരക്ഷ സതഭ്യതത്തില് കേഴെത്തിഞ്ഞ അഞ്ചു

വര്ഷസം  ടകേമൊണന്  നമ്മുടടെ  രദവസശസം  രബമൊര്ഡുകേള്ക്കുസം  രക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുസം
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ഏകേരദശസം  450  രകേമൊടെത്തി  രൂപയമൊണന്  സര്കമൊര്  ഖജനമൊവത്തില്നത്തിന്നുസം

തത്തിരേത്തിച്ചുനല്കേത്തിയതന്.    വമൊയ്പടയടുതന് രക്ഷമേപ്രവര്തനസം നടെരതടണനമൊണന്

രകേന്ദ്ര ധനകേമൊരേഭ്യ വകുപ്പുമേനത്തിയുടടെ ആഹശമൊനസം.  വമൊയ്പടയടുത പണസംടകേമൊണന്

വനകേത്തിടെ  രകേമൊര്പ്പെരററ്റുകേളടടെ  കേടെടമേഴുതത്തിതള്ളുനതത്തിനന്  ഒരു  പ്രശ്നവുമേത്തില.

കേഴെത്തിഞ്ഞ  കുറച്ചുനമൊളകേളമൊയത്തി  11  ലെക്ഷസം  രകേമൊടെത്തി  രൂപയമൊണന്  ഇതരേതത്തില്

രകേന്ദ്രസം  രകേമൊര്പ്പെരററ്റുകേളടടെ  കേടെങ്ങള്  എഴുതത്തിതള്ളുനതത്തിനമൊയത്തി

വത്തിനത്തിരയമൊഗത്തിചതന്.  ഇതത്തിടനമൊടക  മേറുപടെത്തി  ടകേമൊടുരകണതണന്.  ജനങ്ങളടടെ

രക്ഷമേസം ഉറപ്പുവരുത്തുന പ്രവര്തനങ്ങള്ടകതത്തിടരേയുള്ള രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ

തത്തിട്ടൂരേസം വത്തിലെരപമൊകേത്തില.  ഇതരേതത്തിലുള്ള കൃതഭ്യവുസം വഭ്യക്തവുമേമൊയത്തിട്ടുള്ള മേറുപടെത്തി

രകേരേളതത്തിടന്റെ ആരേമൊധഭ്യനമൊയ മുഖഭ്യമേനത്തി ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന രകേന്ദ്ര

ധനകേമൊരേഭ്യ വകുപ്പുമേനത്തികന് അരപ്പെമൊള് നല്കുകേയുണമൊയത്തി.  ഒരുപക്ഷതന് രകേന്ദ്ര

സര്കമൊര്  ജനരദമൊഹപരേമേമൊയ  നയങ്ങളമേമൊയത്തി  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുരമ്പമൊഴുസം

ജനങ്ങടള  കൂടടെനത്തിര്തത്തിടകമൊണന്  ജനങ്ങളടടെ  രക്ഷമേപ്രവര്തനങ്ങളമേമൊയത്തി

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന  സര്കമൊരേമൊണത്തിതന്.   ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രേസംഗടതയുസം

ആരരേമൊഗഭ്യരേസംഗടതയുസംക്കുറത്തിചന്  ഞമൊന  എടുത്തുപറരയണ  ആവശഭ്യമേത്തില.

Pratham Education Foundation നടെതത്തിയ സര്രവ്വയത്തില് വത്തികേസനതത്തിടന്റെ
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കേമൊരേഭ്യതത്തിലെമൊയമൊലുസം  ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  രേസംഗതന്  കുടത്തികേളടടെ  എണ്ണസം

വര്ദ്ധത്തിക്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തിലെമൊടണങ്കത്തിലുസം  സസൗകേരേഭ്യങ്ങളടടെ

കേമൊരേഭ്യതത്തിലെമൊടണങ്കത്തിലുസം  എലമൊ  രമേഖലെകേളത്തിലുസം  മേത്തികേവന്  പുലെര്തത്തിയതത്തിനുള്ള

രേമൊജഭ്യടത ഏറവുസം മേത്തികേച സസംസമൊനടമേന്നുള്ള രേശതത്തിയത്തില് സസംസമൊനടത

അസംഗശകേരേത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  മേറ്റുസസംസമൊനങ്ങടള അരപക്ഷത്തിചന് രകേരേളസം വളടരേ

മുനത്തിലെമൊണന്.   യുവമൊകടളയുസം  അഭഭ്യസ്തവത്തിദഭ്യടരേയുസം  പമൊര്ശശവല്കരേത്തികടപ്പെട

എലമൊവടരേയുസം  രചര്ത്തുനത്തിര്തത്തിടകമൊണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  സര്കമൊര്

മുരനമൊട്ടുവചത്തിട്ടുള്ള ഇസൗ നയതത്തിനന് ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി എലമൊവത്തിധ അഭത്തിവമൊദഭ്യങ്ങളസം

അര്പ്പെത്തിച്ചുടകേമൊണന് നത്തിര്ത്തുന്നു. 

ശശ  .    മേമൊതദ്യു  ടെത്തി  .    രതമൊമേസന്:  സര്,  ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ

ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമൊന

പത്തിന്തുണയകേയമൊണന്.  നനത്തിപ്രരമേയടത  എതത്തിര്ത്തുടകേമൊണന്

പ്രതത്തിപക്ഷത്തുനത്തിന്നുസം പലെരുസം സസംസമൊരേത്തിച്ചുടവങ്കത്തിലുസം പ്രധമൊന വത്തിമേര്ശനമേമൊയത്തി

ഉയര്ന്നുവനതന്  നനത്തിപ്രരമേയസം  51  രപജത്തില്  ഒതങ്ങത്തിരപ്പെമൊയത്തി

എന്നുളളതമേമൊത്രമേമൊണന്. രനരേടത 111 രപജന് ഉണമൊയത്തിരുനതന് കേഴെത്തിഞ്ഞ വര്ഷസം

83-ഉസം  ഇരപ്പെമൊള്  51-ഉസം  ആയത്തി.  രപജുകേളടടെ  എണ്ണടത  കേണ്ടുടകേമൊണന്
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നനത്തിപ്രരമേയടത  എതത്തിര്ക്കുന  വത്തിധതത്തിരലെയന്  രകേരേളതത്തിടലെ  പ്രതത്തിപക്ഷസം

എതത്തി.  കുരുടെന  ആനടയ  കേമൊണുനതരപമൊടലെയമൊണന്  നനത്തിപ്രരമേയടതയുസം

സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  നയങ്ങടളയുസം  പ്രവര്തനങ്ങടളയുസം  പ്രതത്തിപക്ഷസം

രനമൊകത്തികമൊണുനടതനമൊണന്  ഇതത്തില്നത്തിന്നുസം  മേനസത്തിലെമൊകുനതന്.  2021 രമേയന്

മേമൊസതത്തിലെമൊണന്  രേണമൊസം  പത്തിണറമൊയത്തി  വത്തിജയന സര്കമൊര്  അധത്തികേമൊരേരമേറതന്.

അതത്തിനുരശഷസം  ഒരു  പുതത്തിയ  പ്രതത്തിപക്ഷനത്തിരേ,  ഒരു  പുതത്തിയ  പ്രതത്തിപക്ഷ

രനതമൊവത്തിടന്റെ  രനതൃതശതത്തിലുണമൊയത്തി.  അനവര്  നടെതത്തിയ  ഒരു

പ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്,  ഞങ്ങള്  ക്രത്തിയമൊത്മകേമേമൊയ

പ്രതത്തിപക്ഷമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുസം, നത്തിയമേസഭയത്തില് ഞങ്ങള് ടവലത്തിലെത്തിറങ്ങത്തില എനമൊണന്.

അതമൊണന്  ക്രത്തിയമൊത്മകേതയുടടെ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ  അടെത്തിതറയമൊയത്തി  അവര്

കേടണതത്തിയതന്.  ടവലത്തിലെത്തിറങ്ങത്തിയതടകേമൊണന്  ക്രത്തിയമൊത്മകേത

നഷടപ്പെട്ടുരപമൊകുടമേടനമൊന്നുസം  ഞമൊന  പറയുനത്തില.  ഇവത്തിടടെ

അടെത്തിസമൊനപരേമേമൊയ  പ്രശ്നസം,  ജനമൊധത്തിപതഭ്യതത്തില്  പ്രഭമൊവസം  ഉണമൊരകേണതന്

ജനങ്ങളടടെ  ഇചയമൊണന്.  ജനങ്ങളടടെ  ഇച  എങ്ങടനയമൊണന്

നത്തിശ്ചത്തിയത്തികടപ്പെടുകേ;  ജനങ്ങള്  ടതരേടഞ്ഞടുതന്  അയയന  നത്തിയമേസഭ,

നത്തിയമേസഭയത്തില്  ഭൂരേത്തിപക്ഷമുള്ള  എകത്തികേപ്യൂടശവന്.  മേനത്തിസഭയുടടെ
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തശരുമേമൊനങ്ങടളയുസം  നത്തിയമേസഭ  പമൊസമൊക്കുന  നത്തിയമേങ്ങടളയുസം

മേമൊനത്തികമൊതരൂപതത്തില്  ഭരേണഘടെനമൊപദവത്തികേള്  വഹത്തിക്കുനവര്

ടപരുമേമൊറുനതന്  ജനമൊധത്തിപതഭ്യരതമൊടുള്ള  വലെത്തിയ  ടവലവത്തിളത്തിയമൊണന്.

ജനങ്ങളടടെ  ഇചമൊശക്തത്തിയമൊണന്  അവത്തിടടെ  പരേമൊജയടപ്പെടുനതന്.  നത്തിയമേസഭ

പമൊസമൊക്കുന  നത്തിയമേങ്ങള്  ഐകേകേണമേമൊയത്തിടമൊയത്തിരകമൊടട,

ഭത്തിനമൊഭത്തിപ്രമൊയതത്തില് ഭൂരേത്തിപക്ഷതത്തിടന്റെ അടെത്തിസമൊനതത്തിലെമൊയത്തിരകമൊടട,  അവ

പ്രമൊബലെഭ്യതത്തിലെമൊകേമൊടത  തടെഞ്ഞുവയടപ്പെടുന  നടെപടെത്തിടയ  എനമൊണന്  ഇസൗ

പ്രതത്തിപക്ഷസം എതത്തിര്കമൊതതന്?  അതന് നനമൊയത്തിരപ്പെമൊയത്തി,  ഞങ്ങള് എതത്തിര്ത

നത്തിയമേസം  ഗവര്ണ്ണര്  ഒപ്പെത്തിടെമൊതത്തിരേത്തിക്കുകേയുസം

പ്രമൊബലെഭ്യതത്തിലെത്തിരേത്തികമൊതത്തിരേത്തിക്കുകേയുമേമൊടണങ്കത്തില് നലതമൊടണന രൂപതത്തിലുള്ള

സമേശപനസം  അവരുടടെ  ഭമൊഗത്തുനത്തിന്നുസം  ഉണമൊകുനതന്  ക്രത്തിയമൊത്മകേ

പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിടന്റെ  ലെക്ഷണമേല.  പ്രതത്തിപക്ഷസം  ക്രത്തിയമൊത്മകേമേമൊടണനന്

രതമൊനത്തിപ്പെത്തികണടമേങ്കത്തില്  ഏറവുസം  കുറഞ്ഞതന്  ഇസൗ  സഭ  പമൊസമൊക്കുന

നത്തിയമേങ്ങള്  പ്രമൊബലെഭ്യതത്തില്  വരേണടമേന  നത്തിലെപമൊടെത്തിരലെയന്  അവര്

എതത്തിരചരേണടമേന്നുള്ളതമൊണന്  എനത്തികന്  ആദഭ്യമേമൊയത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ളതന്.

നത്തിരേവധത്തി  പ്രതത്തികൂലെ  സമൊഹചരേഭ്യങ്ങളത്തിലൂടടെയമൊണന്  രകേരേളതത്തിടലെ  സര്കമൊര്
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മുരനമൊട്ടു  നശങ്ങത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  പദ്ധതത്തികേളത്തിടലെ

രകേന്ദ്രവത്തിഹത്തിതതത്തില്വന  ടവടത്തിക്കുറവത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  രകേമൊടെത്തിരൂപയുടടെ  വരുമേമൊന  നഷമേമൊണന്  വരുതത്തിയതന്.

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.-യുടടെ  വത്തിഹത്തിതസം  യഥമൊസമേയസം  കേത്തിടമൊടത  വരുന്നുണന്.  ഇതരേസം

ജനവത്തിരുദ്ധ  നത്തിലെപമൊടുകേള്  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്  സശശകേരേത്തിക്കുനത്തിടെതന്

പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിടന്റെ  നത്തിലെപമൊടടെനമൊണന്;  അവടയ  എതത്തിര്കമൊന

തയമൊറമൊകുന്നുരണമൊ?  ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  പയന്നൂര്  അസംഗസം   ശശ.  ടെത്തി.  ടഎ.

മേധുസൂദനന വഭ്യക്തമേമൊയത്തി രകേരേളസം ഒനമൊസംസമൊനസം രനടെത്തിയതത്തിടന്റെ കേണക്കുകേള്

ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഏടതലമൊസം  കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്  എത്ര  ആധത്തികേമൊരേത്തികേമേമൊയ

വത്തിലെയത്തിരുതലെത്തിലൂടടെയമൊണന്  ഒനമൊസംസമൊനങ്ങള്  കേത്തിടത്തിയടതനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

ഒനമൊസംസമൊനസം കേത്തിടത്തിയതത്തിടന കേളത്തിയമൊക്കുന രൂപതത്തിലുള്ള പ്രസസംഗങ്ങളരല

നമള് ഇവത്തിടടെ രകേടതന്. പ്രതത്തിസനത്തികേള്, പ്രതത്തികൂലെങ്ങള് ഇവ സര്കമൊരേത്തിടന്റെ

ജനരക്ഷമേകേരേമേമൊയ  പദ്ധതത്തികേടള  ബമൊധത്തിക്കുനത്തിലമൊടയന്നുള്ളതമൊണന്  ഇസൗ

സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  പ്രരതഭ്യകേത.  രക്ഷമേടപനഷനത്തില്  കുടെത്തിശത്തികേയത്തില,  കേഴെത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ കേമൊലെതന് നത്തിരേവധത്തി തവണ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു, കുടെത്തിശത്തികേയത്തിലമൊടത

ടകേമൊടുകമൊന  കേഴെത്തിയുന്നുണന്.  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്
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മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊകേമൊന  കേഴെത്തിയുന്നു.  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്

യമൊടതമൊരു  അമേമൊനവുമേത്തില.  അവത്തിടടെ  ചത്തിലെ  കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില്  നമള്  ജമൊഗത

പുലെര്തണസം.  അതന്  പറയമൊന  എനത്തികന്  മേടെത്തിടയമൊന്നുമേത്തില.  ഉരദഭ്യമൊഗസര്

കേമൊലെതത്തിടനമൊതന്  മേമൊറുനത്തില.  പ്രരതഭ്യകേത്തിചന്  തരദശസശയസംഭരേണ

സമൊപനങ്ങളടടെ  പദ്ധതത്തി  നടെതത്തിപ്പെന്  പൂര്തത്തിയമൊരകണ  ഘടങ്ങളത്തില്

രവണത്ര  ടെമൊര്ജറന്  രനടെമൊന  കേഴെത്തിയുനത്തില.  പലെരൂപതത്തിലുസം  ഉരദഭ്യമൊഗസര്

അലെസത  ടടകേടവടെത്തിയമൊടത  നത്തില്ക്കുന  അവസമൊവത്തിരശഷതത്തില്

മേമൊറമുണമൊകേമൊനതകവണ്ണസം  ഇടെടപടെല്  ഉണമൊകേണസം.  വത്തികേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  കേഴെത്തിഞ്ഞനമൊളകേളത്തില്  ഉണമൊയതത്തിരനകമൊള്  കൂടുതല്

രവഗതയത്തിലെമൊകമൊനരവണത്തിയുള്ള  നടെപടെത്തികേള്  ഉണമൊകേണസം.  അരതമൊടടെമൊപ്പെസം

പ്രധമൊനടപ്പെടടമൊരു കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്,  ഒരു രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ,  ഒരു സസംസമൊനതത്തിടന്റെ

ഒരു  നമൊടെത്തിടന്റെ  വളര്ച  നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുന  പ്രധമൊനഘടെകേസം  അടലങ്കത്തില്

അവത്തിടെടത  ആഭഭ്യനരേ  വരുമേമൊനതത്തിടലെ  പ്രധമൊന ഘടെകേസം  എന്നുപറയുനതന്

അവത്തിടടെയുണമൊകുന ഉല്പ്പെമൊദന പ്രക്രത്തിയയമൊണന്. ഉല്പ്പെമൊദന ഉപകേരേണങ്ങളടടെ

സമൊമൂഹത്തികേ  ഉടെമേസതടയന  രസമൊഷഭ്യലെത്തിസന്  ദര്ശനസം,  രേമൊജഭ്യസം  വളടരേ

അകേടലെരപ്പെമൊയത്തി  അതന്  നത്തില്കടട,  എനമൊലുസം  ആ  ഉല്പ്പെമൊദന  പ്രക്രത്തിയ
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കൂടുതലെമൊകത്തി  നമ്മുടടെ  സസംസമൊനതന് നത്തിലെനത്തിര്തമൊനുള്ള  പരേത്തിശമേസം,

പലെരൂപതത്തിലുള്ള  സസംരേസംഭകേടരേ  രപ്രമൊതമൊഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന  നടെപടെത്തികേള്

ഉണമൊകുന്നുടണന്നുള്ളതന് ഇസൗ കേമൊലെഘടതത്തിടലെ വലെത്തിയ രനടമേമൊണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെതന്  ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന

വഭ്യവസമൊയ  വകുപ്പുമേനത്തിയമൊയത്തിരുനരപ്പെമൊള്  ആരേസംഭത്തിച  ''ഇസൗസന്  ഓഫന്

ഡെപ്യൂയത്തിസംഗന്  ബത്തിസത്തിനസന്"  എന  ആശയസം  പലെ  നത്തിയമേങ്ങള്  രഭദഗതത്തി

ടചയ്തുടകേമൊണന്  നടെപ്പെമൊകത്തിയതന്,  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെത്തുസം

വലെത്തിയരതമൊതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലെമൊകടപ്പെടുന്നുടവന്നുള്ളതന്  സരനമൊഷകേരേമേമൊയ  ഒരു

കേമൊരേഭ്യമേമൊണന്. ഒനമൊസം പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന സര്കമൊര് പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച മേത്തിഷനുകേള്,

സര്കമൊര് സ്കൂളകേള് 2016-ടലെ അവസയത്തിലെമൊരണമൊ ഇനന്? ഇത്രയുസം ടമേചടപ്പെട

അവസയത്തില്  കുടത്തികേളടടെ  എണ്ണസം  വര്ദ്ധത്തിക്കുനതന്  ഇവത്തിടടെ  സമേമൊനരേമേമൊയത്തി

പ്രവര്തത്തിചത്തിരുന  അണ്  എയ്ഡെഡെന്  രമേഖലെടയ  തളര്തത്തിയത്തിട്ടുണന്.

അതരപമൊടലെ സര്കമൊര്  ആശുപത്രത്തികേള് എത്രമേമൊത്രസം ഭസംഗത്തിയമൊയത്തി.  'ഹരേത്തിത

രകേരേളസം' പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ ഏടതലമൊസം രേശതത്തിയത്തില് കേമൊര്ഷത്തികേരമേഖലെ, ജലെസുരേക്ഷ

എനത്തിവയത്തില്  ഇടെടപടെമൊന,  ടടലെഫന്  മേത്തിഷന  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  വശടുകേള്

ടകേമൊടുകമൊനുടമേമൊടക സമൊധത്തിച്ചു. ഇസൗ പദ്ധതത്തികേള് കേഴെത്തിഞ്ഞ ഒനമൊസം പത്തിണറമൊയത്തി
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വത്തിജയന  ഗവണ്ടമേന്റെന്  നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിയ  അരത  ആരവശരതമൊടുകൂടെത്തി

നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിടകമൊണന് ഇതന് പൂര്ണ്ണതയത്തില് എതത്തികമൊന കേഴെത്തിയണസം. നമ്മുടടെ

നദത്തികേള്,  രതമൊടുകേള്,  ജലെരസമൊതസ്സുകേള്  എനത്തിവ  ശുചത്തിയമൊക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങള്  അവസമൊനത്തിപ്പെത്തികമൊവുനതല.  അതരപമൊടലെ

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട  കുരറ  സ്കൂളകേള്  കേത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂടടെയുസം  മേറ്റുമേമൊയത്തി  നമള്

നവശകേരേത്തിടചടുത്തു,  അവത്തിരടെയന്  കുടത്തികേടളതത്തി.  പരക്ഷ

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെടെമൊതത്തിരുന സ്കൂളകേള് ബമൊകത്തി നത്തില്ക്കുന്നുണന്. ആ സര്കമൊര്

സ്കൂളകേളസം  ആധുനത്തികേതലെതത്തിരലെയന്  എതത്തികമൊനുള്ള  നടെപടെത്തികേളണമൊകേണസം.

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെട  ആശുപത്രത്തികേള്  ടമേചടപ്പെടത്തിട്ടുണന്.  പരക്ഷ  എലമൊ

ആശുപത്രത്തികേളസം  ടമേചടപ്പെടുന  രൂപതത്തിലുള്ള  പ്രവൃതത്തികേളണമൊകേണസം.

അതടകേമൊണന് ഒനമൊസം പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന സര്കമൊര് മുരനമൊട്ടുവച നവരകേരേള

മേത്തിഷനത്തില്ടപ്പെടുന എലമൊ പദ്ധതത്തികേളസം എലമൊ ദസൗതഭ്യങ്ങളസം തടെരേമൊന തകമുള്ള

ഒരു  തശരുമേമൊനവുസം  അതത്തിനനുസരേത്തിച്ചുള്ള  നടെപടെത്തികേളസംകൂടെത്തി  ഉണമൊകേണടമേനന്

ഞമൊന  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞകേമൊലെടത

പ്രവര്തനങ്ങരളമൊടടെമൊപ്പെസംതടന  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെഘടതത്തില്

ഏടറടുത  വലെത്തിടയമൊരു  ദസൗതഭ്യമേമൊണന്  ഒരു  ടടവജ്ഞമൊനത്തികേ  സമൂഹമേമൊയത്തി
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രകേരേളസം  മേമൊറുനത്തിടെതന്  ടടവജ്ഞമൊനത്തികേ  സമ്പദ്ഘടെനയത്തിരലെയന്  മേമൊറുനത്തിടെതന്

എങ്ങടനയതത്തിനന്  നമ്മുടടെ  നമൊടെത്തിടന  രൂപടപ്പെടുതത്തിടയടുകമൊന

കേഴെത്തിയുടമേന്നുള്ളതന്,  നമ്മുടടെ  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസക്രമേതത്തില്തടന മേമൊറമുണമൊകേണസം.

പരേമ്പരേമൊഗത  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസരൂപതത്തില്  കുടത്തികേള്  ഇരുനമൊല്രപ്പെമൊരേ,  പുതത്തിയ

അരനശഷണസം  നടെത്തുവമൊന,  പുതത്തിയവ  കേടണതമൊന,  അവ  നഭ്യമൊയമേമൊയത്തി

പ്രരയമൊഗത്തിക്കുവമൊന,  നമൊടള  വത്തിജ്ഞമൊനസം  ഒരുമൂലെധനമേമൊയത്തി  മേമൊറുരമ്പമൊള്

അവയത്തില്  അവരുരടെതമൊയ  പങ്കുവഹത്തിക്കുനവരേമൊയത്തി  മേമൊറമൊന  കേഴെത്തിയുന

രൂപതത്തിരലെയന് പുതത്തിയ ആശയങ്ങള് ടകേമൊണ്ടുവരേമൊന കേഴെത്തിയണസം.  അതത്തിനുള്ള

ഒരു തടെകസം ഡെത്തിജത്തിറല് യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി തടെങ്ങത്തിയതടെകമുള്ള നടെപടെത്തികേളത്തിരലെയന്

നശങ്ങത്തിയത്തിട്ടുടണനന് മേമൊത്രസം സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്. 

ഇനന്  രേമൊവത്തിടലെ ചര്ച ടചയടപ്പെടടമൊരു വത്തിഷയമേമൊണന്  വനഭ്യജശവത്തികേളടടെ

പ്രശ്നസം.  നമടളമൊടക  ടപമൊതപ്രവര്തനസം  ആരേസംഭത്തിക്കുരമ്പമൊള്  കേടുവയുടടെ

വസംശനമൊശസം  സസംഭവത്തികരുടതന  അര്തതത്തിലുള്ള  നടെപടെത്തികേളമൊണന്

പത്തുനമൊല്പ്പെതടകേമൊലങ്ങള്ക്കുമുമള്ള  കേമൊലെഘടതത്തില്  സശശകേരേത്തിചത്തിരുനതന്.

ഇനന്  ചത്തിത്രസം  മേമൊറത്തി.   ചത്തിത്രസം  മേമൊറത്തിയരപ്പെമൊള്  ആ  നയങ്ങളത്തിലുണമൊരകേണ്ടുന

വഭ്യതത്തിയമൊനങ്ങള്,  അതന്  രദശശയ തലെതത്തില് ഉണമൊരകേണതമൊടണനന് ഞമൊന
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സമതത്തിച്ചു.  എങ്ങടന  ഇതത്തിടന്റെ  വര്ദ്ധനവന്  തടെയമൊന  കേഴെത്തിയുടമേനതത്തിടന

സസംബനത്തിചന്  ആരലെമൊചനയുണമൊകേണസം.  വസംശനമൊശ  ഭശഷണത്തി  ഉണമൊയത്തിരുന

കേമൊലെഘടതത്തില്  സശശകേരേത്തിചത്തിരുന  നടെപടെത്തികേളസം  നയങ്ങളസം  വനഭ്യമൃഗങ്ങളടടെ

ഭശഷണത്തികേള്  രനരേത്തിട്ടുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  സമേയതന്  അരത  നയങ്ങളസം  അരത

നടെപടെത്തികേളസം  സശശകേരേത്തിചമൊല്രപമൊരേ.  ആ  മേമൊറങ്ങള്  നമ്മുടടെ  മേമൊത്രസം

പരേത്തിധത്തിയത്തില്വരുന കേമൊരേഭ്യങ്ങളടലനന് എനത്തികറത്തിയമൊസം.  രകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റെത്തില്

സമര്ദസം  ടചലുതത്തി,  വനഭ്യസംകേരേണതത്തിലൂടടെരയമൊ  അടലങ്കത്തില്

ആരഗമൊളതലെതത്തില്  മൃഗശമൊലെകേളത്തില്  ഇനഭ്യയന്  പുറത്തുതടന  അടതമൊടക

എങ്ങടന  ടടകേകേമൊരേഭ്യസം  ടചയമൊന  കേഴെത്തിയുടമേന്നുള്ളതന്

പരേത്തിരശമൊധത്തികണടമേന്നുകൂടെത്തി   ആവശഭ്യടപ്പെടുകേയമൊണന്.  എലമൊരൂപതത്തിലുസം

ജനനനടയ  ലെമൊകമൊകത്തിടകമൊണന്,  ജനഹത്തിതസം  മേനസത്തിലെമൊകത്തിടകമൊണന്

പ്രവര്തത്തിക്കുന ഇസൗ സര്കമൊരേത്തിടന്റെ നയസം പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച ഗവര്ണ്ണര്കന്  നനത്തി

രരേഖടപ്പെടുത്തുന പ്രരമേയടത ഞമൊന വശണ്ടുസം പത്തിന്തുണയകേയമൊണന്.

ശശമേതത്തി  ഒ  .    എസന്  .    അസംബത്തികേ:  സര്,  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമൊന  പത്തിന്തുണയന്നു.  പ്രകേടെന

പത്രത്തികേയത്തില്പ്പെറഞ്ഞ  900  വമൊഗമൊനങ്ങള് ടപമൊതജനസമേക്ഷസം അവതരേത്തിപ്പെത്തിചന്
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അധത്തികേമൊരേതത്തിരലെയന്  വന  സര്കമൊര്,  പറഞ്ഞ  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന  കേമൊഴ്ചയമൊണന്  രകേരേളസം  ഇനന്  കേണ്ടുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

അത്രരമേല്  പ്രതത്തികൂലെമേമൊയ  സമൊഹചരേഭ്യതത്തിലുസം  എത്രരമേല്

ജനപക്ഷത്തുനത്തില്കമൊടമേനന് സര്കമൊര് കേമൊണത്തിച്ചുതരുന്നു.  രകേമൊവത്തിഡെന് സൃഷത്തിച

സമൊമ്പതത്തികേ  നത്തിശ്ചലെമൊവസയത്തില്  സസംസമൊനങ്ങടള  തമൊരങ്ങണ  രകേന്ദ്ര

സര്കമൊര്  സസംസമൊനരതമൊടെന്  തത്തികേച്ചുസം  നത്തിരഷധമൊത്മകേമേമൊയ  നത്തിലെപമൊടെമൊണന്

സശശകേരേത്തിചതന്.  ഭരേണപരേമേമൊയത്തി  ലെഭത്തിരകണ  സഹമൊയങ്ങളസം  ധനകേമൊരേഭ്യ

കേമശഷന വഴെത്തി ലെഭഭ്യമേമൊരകണ സഹമൊയങ്ങളസം നത്തിരേസത്തികടപ്പെട്ടു.  സത്തി. ആനഡെന്

എ.ജത്തി.,  ആദമൊയ നത്തികുതത്തി വകുപ്പെന്,  എനരഫമൊഴന്ടമേന്റെന്  ഡെയറകരററന്  തടെങ്ങത്തിയ

രകേന്ദ്ര  ഏജനസത്തികേടള  ഉപരയമൊഗത്തിചന്  സസംസമൊനടത  വരേത്തിഞ്ഞുമുറുകമൊന

ശമേത്തിച്ചു.  വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങടള  ദുര്ബ്ബലെടപ്പെടുതമൊന  സമൊമ്പതത്തികേ

സമര്ദസം അടെത്തിരചല്പ്പെത്തിച്ചു.  പലെ രലെമൊകേരേമൊഷങ്ങളത്തിലുസം രകേമൊവത്തിഡെത്തിടനത്തുടെര്നന്

സമൊമ്പതത്തികേ  മുരേടെത്തിപ്പെമൊയരപ്പെമൊഴുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ  വളര്ചമൊനത്തിരേകന്  മേത്തികേച

നത്തിലെവമൊരേസം പുലെര്തത്തിടയനതന് സര്കമൊര് സശശകേരേത്തിച നടെപടെത്തികേള് എത്രമേമൊത്രസം

ഉപരയമൊഗപ്രദവുസം ശമൊസശയവുമേമൊയത്തിരുന്നുടവനതത്തിടന്റെ ടതളത്തിവമൊയത്തി മേമൊറുന്നു.  

സസംസമൊനടത  ടമേമൊതസം  ആഭഭ്യനരേ  ഉല്പ്പെമൊദനസം  12.01  ശതമേമൊനസം
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വളര്ച ടടകേവരേത്തിച്ചു.  പ്രകൃതത്തി ദുരേനങ്ങള്, രകേമൊവത്തിഡെന് മേഹമൊമേമൊരേത്തി, സമൊമ്പതത്തികേ

തളര്ച എനത്തിവയത്തില് നത്തിനമൊണന് ഇത്രയുസം വലെത്തിയ രനടസം ടടകേവരേത്തികമൊനമൊയതന്

എനതസം  പ്രരതഭ്യകേസം  പരേത്തിഗണത്തിരകണതമൊണന്.  2018-ലുസം  2019-ലുമുണമൊയ

ടവള്ളടപ്പെമൊകവുസം  രകേമൊവത്തിഡുസം  സമ്പദ്ഘടെനയുടടെ  സുസത്തിരേ  വത്തികേസനതത്തിനന്

കേനത  ടവലവത്തിളത്തിയുയര്തത്തി.  2020  മേമൊര്ചത്തിലുസം  2021  ജൂണത്തിലുസം  20,000

രകേമൊടെത്തിരൂപ  വശതമുള്ള  രേണന്  സമൊമ്പതത്തികേ  ഉരതജകേ  പമൊരകജുകേള്

പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച്ചു.  2021  ജൂടടലെയത്തില്  ടചറുകേത്തിടെ  വഭ്യവസമൊയങ്ങള്കമൊയത്തി  5,650

രകേമൊടെത്തിരൂപയുടടെ അനുബന പമൊരകജന് പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച്ചു. 

(അദ്ധഭ്യക്ഷരവദയത്തില് പമൊനല് ഓഫന് ടചയര്മേമൊന ശശ. നജശബന് കേമൊനപുരേസം) 

രേമൊജഭ്യമേമൊടകേ രലെമൊകന്ഡെസൗണ് രനരേത്തിടരപ്പെമൊള് രക്ഷമേ ടപനഷനമൊയത്തി  446

രകേമൊടെത്തി  രൂപ  സസംസമൊനസം  വത്തിതരേണസം  ടചയ്തു.  പ്രതത്തിമേമൊസ  ടപനഷനുസം

ഉറപ്പെമൊകത്തി.  രക്ഷമേ ടപനഷന ലെഭത്തികമൊത കുടുസംബങ്ങള്കന് 1,000 രൂപ വശതസം

148  രകേമൊടെത്തിരൂപ വകേയത്തിരുതത്തി വത്തിതരേണസം ടചയ്തു.  കുടുസംബശശ അസംഗങ്ങള്കന്

20,000  രൂപ വടരേ  വമൊയ്പ  നല്കുകേയുസം  പലെത്തിശ  സര്കമൊര്  ഏടറടുക്കുകേയുസം

ടചയ്തു. അവശഭ്യ ഭക്ഷഭ്യ വസ്തുകള് ഉറപ്പെമൊകമൊന 1,150 രകേമൊടെത്തി രൂപ നശകത്തിവച്ചു.

രക്ഷമേനത്തിധത്തി  രബമൊര്ഡെന്  അസംഗങ്ങള്കന്  1,000  രൂപ  വശതസം  നല്കേത്തി.  റബ്ബര്
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കേര്ഷകേര്കന് മേമൊത്രമേമൊയത്തി  500  രകേമൊടെത്തി രൂപ വകേയത്തിരുതത്തി വത്തിതരേണസം ടചയ്തു.

ആരരേമൊഗഭ്യ അടെത്തിയനരേമൊവസ രനരേത്തിടെമൊന  2,800  രകേമൊടെത്തി രൂപ വകേയത്തിരുതത്തി.

ഉപജശവനസം പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെമൊയവര്കമൊയത്തി  8900 രകേമൊടെത്തി  രൂപ നശകത്തിവച്ചു.

പ്രമൊഥമേത്തികേ  സഹകേരേണ  സസംഘങ്ങടളയുസം  വമൊണത്തിജഭ്യ  ബമൊങ്കുകേടളയുസം

ഉള്ടപ്പെടുതത്തി  വത്തിപുലെമേമൊയ  വമൊയ്പമൊ  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തി.  എലമൊവര്ക്കുസം

ടതമൊഴെത്തിലുറപ്പെമൊകമൊന ബൃഹതമൊയ പദ്ധതത്തി ഏടറടുത്തു.  തശരേരദശ രമേഖലെയത്തില്

11,000  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ  വത്തികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  തടെകമേത്തിട്ടു.   ഇസൗ

പ്രവര്തനങ്ങടളലമൊസംതടന  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  സമൊമ്പതത്തികേ  വളര്ചയന്

അടെത്തിതറ പമൊകുകേയമൊണുണമൊയതന്.  

രകേരേളതത്തിടന്റെ നടടലമൊയ സഹകേരേണ സസംഘങ്ങളടടെ വത്തിശശമൊസതത്തിനന്

രനടരേയുള്ള  കേടുത  ടവലവത്തിളത്തിയമൊണന്  ബമൊങ്കത്തിസംഗന്  ടറഗുരലെഷന  ആകന്

രഭദഗതത്തി.  റത്തിസര്വന്  ബമൊങ്കന്  വമൊണത്തിജഭ്യ  ബമൊങ്കുകേള്ക്കുരമേല്  ചുമേത്തുന

നത്തിയനണങ്ങള്കന്  സമേമൊനമേമൊയ  നത്തിയനണങ്ങള്  നത്തിയമേ  രഭദഗതത്തിയത്തിലൂടടെ

സഹകേരേണ  ബമൊങ്കുകേള്കന്  ബമൊധകേമേമൊകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  സഹകേരേണ

സമൊപനങ്ങള്  'ബമൊങ്കന്'  എന  പദസം  ഉപരയമൊഗത്തിക്കുനതത്തിടനതത്തിടരേയുസം

നത്തിരക്ഷപസം  സശശകേരേത്തിക്കുനതത്തിടനതത്തിടരേയുസം  സര്ക്കുലെര്  പുറടപ്പെടുവത്തിച്ചു.
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അസംഗങ്ങള്  അലമൊതവരേത്തില്നത്തിന്നുസം  അരസമൊസത്തിരയറന്  അസംഗങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം

നത്തിരക്ഷപസം  സശശകേരേത്തിക്കുനതന്  വത്തിലെകമൊനമൊണന്  ഇസൗ  നശകമുണമൊയതന്.

ജനങ്ങടള  ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഇതരേസം  നത്തിരേവധത്തി  ഉതരേവുകേള്

ഇറക്കുനതത്തിനന്  പത്തിനത്തില് സമൊപത്തിത തമൊല്പ്പെരേഭ്യങ്ങളമൊടണനതന് വഭ്യക്തമേമൊണന്.

സഹകേരേണ  സസംഘങ്ങളത്തില്  നത്തിരക്ഷപത്തിക്കുവമൊന  സമൊധമൊരേണകമൊര്  എന്നുസം

തമൊല്പ്പെരേഭ്യസം  പ്രകേടെത്തിപ്പെത്തിക്കുരമ്പമൊള് ഇസൗ നത്തിരക്ഷപങ്ങടള സശകേമൊരേഭ്യ  ബമൊങ്കത്തിസംഗന്

സമൊപനങ്ങള്കന് എതത്തിച്ചുടകേമൊടുക്കുകേ എനതതടനയമൊണന് നത്തിയമേ രഭദഗതത്തി

നടെതത്തിയവരുടടെ  ഉരദശഭ്യസം.  ഇരതമൊടടെമൊപ്പെസം  മേള്ടത്തി  രസറന്  സഹകേരേണ

സസംഘങ്ങളടടെ  കേടെന്നുവരേവുസം  മേടറമൊരു  ഭശഷണത്തിയമൊയത്തി  മേമൊറുന്നു.  വത്തിവത്തിധ

സസംസമൊനങ്ങളത്തില്  ബമൊങ്കത്തിസംഗന്  നടെത്തുന  ഇവര്കന്  പലെത്തിശ  നത്തിരേകത്തിരലെമൊ

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിരലെമൊ യമൊടതമൊരു നത്തിയനണവുമേത്തിടലനതസം പ്രരതഭ്യകേസം നമള്

രനമൊകത്തി  കേമൊരണണതണന്.  സഹകേരേണ  രേജത്തിസ്ട്രേമൊര്രകമൊ  ഓഡെത്തിറന്

വത്തിഭമൊഗതത്തിരനമൊ  ഇവയരമേല്  യമൊടതമൊരു  നത്തിയനണവുമേത്തില.  സഹകേരേണ

രമേഖലെടയ  ദുരുപരയമൊഗത്തിച്ചുടകേമൊണന്  മുതടലെടുകമൊന  നടെത്തുന  ഇതരേസം

ശമേങ്ങള് ആ രമേഖലെടയ കേളങ്കടപ്പെടുത്തുകേയമൊണന്. ഇതരേതത്തില് സഹകേരേണ

രമേഖലെടയ  നശത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികേളമേമൊയത്തി  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊര്
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മുരനമൊട്ടുരപമൊകുരമ്പമൊള് സഹകേരേണ രേസംഗത്തുതടന മേമൊതൃകേയമൊകുന നത്തിരേവധത്തി

പ്രവര്തനങ്ങളമൊണന്  സസംസമൊനസം  ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന്

നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  

ഇന്റെര്ടനറന് അവകേമൊശമേമൊകത്തിയ ആദഭ്യ ഇനഭ്യന സസംസമൊനമേമൊയത്തി രകേരേളസം

മേമൊറുകേയമൊണന്.  എലമൊവര്ക്കുസം  ഇന്റെര്ടനറന്  രസവനസം  ലെഭഭ്യമേമൊക്കുകേടയന

ഉരദശഭ്യരതമൊടുകൂടെത്തി  ആരേസംഭത്തിചതമൊണന്  ടകേ  രഫമൊണ്  പദ്ധതത്തി.

രേമൊജഭ്യതമൊദഭ്യമേമൊയമൊണന് ഇതരേതത്തിടലെമൊരു പദ്ധതത്തി ഒരു സര്കമൊര് ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന്

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുനതന്.  എലമൊവര്ക്കുസം  സസൗജനഭ്യമേമൊയത്തി  കുറഞ്ഞ  നത്തിരേകത്തില്

അതത്തിരവഗ  ഇന്റെര്ടനറന്  ലെഭഭ്യമേമൊക്കുകേടയനതമൊണന്  പദ്ധതത്തിയുടടെ  ഉരദശഭ്യസം.

രലെമൊകേമേമൊടകേ  നടെക്കുന  പുരരേമൊഗമേനപരേമേമൊയ  സസംഭവ  വത്തികേമൊസങ്ങളസം

സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യയുടടെ  പുരരേമൊഗതത്തിയുസം  അപ്പെരപ്പെമൊള്  തത്തിരേത്തിചറത്തിയുനതത്തിനന്

സസംസമൊനടത  മുഴുവന  ആളകേടളയുസം  പ്രമൊപ്തരേമൊകമൊന  ഇസൗ  പദ്ധതത്തി

സഹമൊയകേരേമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുസം. ആദഭ്യഘടതത്തില് ഇന്റെര്ടനറന് കേണക്ഷന നല്രകേണ

പതത്തിനമൊയത്തിരേസം  കുടുസംബങ്ങളടടെ  പടത്തികേ  തയമൊറമൊകമൊന  തരദശസശയസംഭരേണ

സമൊപനങ്ങള്കന് നത്തിര്രദശസം നല്കേത്തി സര്കമൊര് ഉതരേവന്  പുറടപ്പെടുവത്തിചത്തിട്ടുണന്.

ദമൊരേത്തിദഭ്യരരേഖയന്  തമൊടഴെയുള്ള  നൂറന്  വശതസം  കുടുസംബങ്ങടള
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ടതരേടഞ്ഞടുത്തുടകേമൊണമൊണന്  രസവനസം  ലെഭഭ്യമേമൊക്കുനതന്.  പടത്തികേജമൊതത്തി

വത്തിഭമൊഗങ്ങള്കന്  10  ശതമേമൊനവുസം പടത്തികേവര്ഗ്ഗ വത്തിഭമൊഗങ്ങള്കന്  3  ശതമേമൊനവുസം

മുനഗണനയുടണനതസം  അഭത്തിനനനമൊര്ഹമേമൊണന്.  അരതമൊടടെമൊപ്പെസം  ഇസൗ

വത്തിഭമൊഗതത്തില്  നത്തിശ്ചയത്തിച  എണ്ണസം  ലെഭഭ്യമേമൊയത്തിടലങ്കത്തില്  മേരറടതങ്കത്തിലുസം

വത്തിഭമൊഗതത്തില്നത്തിന്നുസം  പരേത്തിഗണത്തിക്കുസം.  രേണ്ടുമേത്തിടലങ്കത്തില്

ടപമൊതവത്തിഭമൊഗതത്തിനുതടന  അനുവദത്തിക്കുടമേനതസം  വളടരേ  മേത്തികേച

തശരുമേമൊനമേമൊണന്.  30000  സര്കമൊര്  സമൊപനങ്ങളസം  ആശുപത്രത്തികേളസം

വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ സമൊപനങ്ങളസം രസവനതത്തിടന്റെ പരേത്തിധത്തിയത്തില് വരേത്തികേയമൊണന്.

സസംസമൊനടത  വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേ  രേസംഗസം  ഏടറ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെമൊടണന്നുസം  വഭ്യവസമൊയസം  ആരേസംഭത്തികണടമേങ്കത്തില്

തമേത്തിഴെന് നമൊടത്തിരലെമൊ  ഗുജറമൊതത്തിരലെമൊ  ടതലുങ്കമൊനയത്തിരലെമൊ  മേറന്  ഇതരേ

സസംസമൊനങ്ങളത്തിരലെമൊ രപമൊകേണടമേനന് വഭ്യമൊപകേമേമൊയത്തി പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന ഒരു

കേള്ളസം  പമൊടടെ  തകേര്ന്നുവശഴുന  കേമൊഴ്ചയമൊണന്  നമൊസം  ഇരപ്പെമൊള്

കേണ്ടുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   രേമൊജഭ്യടത  മേത്തികേച  പദ്ധതത്തിയമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടലെ

വഭ്യവസമൊയ വകുപ്പെത്തിടന്റെ 'സസംരേസംഭകേ വര്ഷസം' പദ്ധതത്തിടയ രകേന്ദ്ര സര്കമൊര്തടന

അസംഗശകേരേത്തിച്ചു.  ഒരു  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്  രേണ്ടുലെക്ഷസം  സസംരേസംഭങ്ങള്
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സൃഷത്തികടപ്പെട  പദ്ധതത്തിയമൊണത്തിതന്.  ഇവത്തിടടെയത്തിരേത്തിക്കുന  എലമൊവരുസം  തങ്ങളടടെ

മേണ്ഡലെങ്ങളത്തില്  ഇതമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറത്തിചന്

അവരേവര്ക്കുതടന  അറത്തിയമൊവുനതമൊണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ  മേമൊര്ചന്  30-നമൊണന്

ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  മുഖഭ്യമേനത്തി  ഇസൗ  പദ്ധതത്തിയുടടെ  ഉദ്ഘമൊടെനസം  നത്തിര്വ്വഹത്തിചതന്.

നടെപ്പെന്  സമൊമ്പതത്തികേ  വര്ഷതത്തിടലെ  ഏപ്രത്തിലെത്തില്  തടെകസം  കുറത്തിചന്  നവസംബര്

മേമൊസമേമൊയരപ്പെമൊള്തടന  പദ്ധതത്തി  ലെക്ഷഭ്യസം  പൂര്തശകേരേത്തിക്കുന  കേമൊഴ്ചയമൊണന്

നമുകന് കേമൊണമൊന കേഴെത്തിഞ്ഞതന്. സസംരേസംഭങ്ങളടടെ എണ്ണതത്തിലുസം നത്തിരക്ഷപങ്ങളടടെ

കേമൊരേഭ്യതത്തിലുസം ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങളടടെ കേമൊരേഭ്യതത്തിലുസം എടന് മേമൊസകമൊലെസംടകേമൊണന്

അത്ഭുതകേരേവുസം  അതത്തിശയകേരേവുസം  സമേമൊനതകേളത്തിലമൊതതമേമൊയ  രനടമേമൊണന്

'സസംരേസംഭകേ വര്ഷസം' പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ ടടകേവരേത്തികമൊന സമൊധത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  

കേമൊര്ഷത്തികേ  രമേഖലെയത്തില്  നമൊല്പ്പെതത്തിനമൊയത്തിരേതത്തിലെധത്തികേസം  രപര്കന്

ടതമൊഴെത്തില്  നല്കേമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞു.  വസനത്തിര്മമൊണ  (ഗമൊര്ടമേന്റെന്സന്  ആനഡെന്

ടടെകന്റയത്തില്സന്)  രമേഖലെയത്തില്  ഇരുപതത്തി  രേണമൊയത്തിരേതത്തിലെധത്തികേസം

അവസരേങ്ങള് സൃഷത്തികടപ്പെടത്തിരേത്തിക്കുന്നു. ഇലെകത്തികല് ആനഡെന് ഇലെരകമൊണത്തികന്

രമേഖലെയത്തിലുസം  കേമൊരേഭ്യമേമൊയ  ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങളമൊണന്  സൃഷത്തികടപ്പെടത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

വഭ്യമൊപമൊരേ  രമേഖലെയത്തില്  അനപതത്തിനമൊയത്തിരേതത്തിലെധത്തികേസം  ടതമൊഴെത്തിലുകേള്
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നല്കേത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഏറവുസം  അധത്തികേസം  ടതമൊഴെത്തില്  നല്കേമൊന  സമൊധത്തിചതസം

വഭ്യമൊപമൊരേ രമേഖലെയത്തിലെമൊണന്.  ഇതരേതത്തില് രകേരേളതത്തിടനതത്തിരേമൊയത്തി നത്തിരേനരേസം

സൃഷത്തിക്കുന  നുണപ്രചരേണങ്ങളത്തിലൂടടെ  ഇസൗ  നമൊടെത്തിടനയുസം  സര്കമൊരേത്തിടനയുസം

തകേര്കമൊടമേനന് ആരുസം കേരുതണ.  ഇതരേസം രമേമൊഹസം ഉരപക്ഷത്തിചന് അവര്കൂടെത്തി

ഇസൗ  നമൊടെത്തിടന്റെ  രനടങ്ങള്കമൊയത്തി  അണത്തിരചരേണടമേനന്  ഇസൗ  അവസരേതത്തില്

അഭഭ്യര്തത്തിക്കുകേയമൊണന്.  

രകേരേളടത ഇലെരകമൊണത്തികേന് വഭ്യവസമൊയ ഹബ്ബമൊകത്തി മേമൊറ്റുനതത്തിനുസം ഓരരേമൊ

മേമൊസവുസം ഓരരേമൊ പുതത്തിയ ഉല്പ്പെനസം പുറതത്തിറക്കുനതത്തിനുമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്

വഭ്യവസമൊയ  വകുപ്പെന്  നടെത്തുനതന്  പ്രതശക്ഷ  നല്കുന്നു.  രേമൊജഭ്യടത  ആദഭ്യ

ഗമൊഫശന പമൊര്കന് രകേരേളതത്തില് സമൊപത്തിക്കുന്നു.  കേരേകുളടത ടകേല്രടമൊണ്

ടസന്റെറത്തിടന പവര് ഇലെരകമൊണത്തികേന് ഹബ്ബമൊകത്തി മേമൊറ്റുന്നു.  പ്രതത്തിരരേമൊധ രമേഖലെയന്

ആവശഭ്യമുള്ള ഇലെരകമൊണത്തികന് ആനഡെന് ഇലെകത്തികേന് ഉപകേരേണങ്ങളടടെ ഗുണരമേന

സമൊക്ഷഭ്യടപ്പെടുതമൊനുള്ള  ലെമൊബന്  സമൊപത്തികമൊനുള്ള  നടെപടെത്തികേള്

സശശകേരേത്തിച്ചുവരുന്നു.  ഏഷഭ്യയത്തിടലെ  ഏറവുസം  മേത്തികേച  സമൊര്ടന്  അപ്പെന്

അനരേശക്ഷമുള്ളതന്  രകേരേളതത്തിലെമൊടണനതമൊണന്  വഭ്യവസമൊയ  വകുപ്പുമേമൊയത്തി

ബനടപ്പെട  അഭത്തിമേമൊനകേരേമേമൊയ  മേടറമൊരു  രനടസം.  രേമൊജഭ്യത്തുവരുന  സമൊര്ടന്
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അപ്പുകേള്കന് തടെസങ്ങളത്തിലമൊടത പ്രവര്തത്തികമൊനുസം വളരേമൊനുസം സമൊധത്തിക്കുനതന്

രകേരേളതത്തിലെമൊണന്. ഉപരഭമൊക്തമൊകള്കന് ഒനത്തിലെധത്തികേസം റരസമൊറനകേളത്തില്നത്തിന്നുസം

ഒരു  ബത്തിലത്തില്  ഭക്ഷണസം  ടതരേടഞ്ഞടുകമൊനുസം  അവ  ഒരു  സലെതത്തിരുനന്

സശശകേരേത്തികമൊനുമുള്ള  സസംവത്തിധമൊനമേമൊയ  ടവനഡെത്തിരഗമൊ-യുടടെ  പ്രവര്തനസം

തത്തിരുവനനപുരേതന്  ആരേസംഭത്തിചത്തിട്ടുണന്.  വര്കന്  ഫ്രസം  രകേരേള എന  ആശയസം

സര്കമൊര്  മുരനമൊട്ടുവയകേയുസം  അതത്തില്  ഏടറ  സശശകേമൊരേഭ്യത  ലെഭഭ്യമേമൊക്കുകേയുസം

ടചയ്തു.  തത്തിരുവനനപുരേസം  ടടെരകമൊപമൊര്കത്തിടന്റെ  നമൊലെമൊസം  ഘടമേമൊയ

ടടെരകമൊസത്തിറത്തികമൊയത്തി  30  ഏകറത്തില്  1600  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ മുതല്മുടെക്കുള്ള

വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  സജമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  2025-ല്  പദ്ധതത്തി

പൂര്തശകേരേത്തികടപ്പെടുടമേനമൊണന്  കേണകമൊക്കുനതന്.  തത്തിരുവനനപുരേടത

വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  പുതമുഖസം  നല്കേമൊന  ഇസൗ  പദ്ധതത്തി

സഹമൊയകേരേമേമൊയത്തിരേത്തിക്കുസം.  അതത്തിലൂടടെ  തത്തിരുവനനപുരേതത്തിടന്റെ  ടലെവല്

മേമൊറുകേയമൊണന്.  1,515  രകേമൊടെത്തി  രൂപ  ടചലെവഴെത്തിചന്  തത്തിരുവനനപുരേടത

ടടെരകമൊസത്തിറത്തി  കേഭ്യമൊമ്പസത്തിടലെ  17  ഏകര്  സലെതന്  ഡെത്തിജത്തിറല്  സയനസന്

പമൊര്കന്  സമൊപത്തികമൊനുള്ള  പദ്ധതത്തിയമൊണന്  ഏടറ  പ്രതശക്ഷരയമൊടടെ

രനമൊകത്തികമൊണുന മേടറമൊരു കേമൊരേഭ്യസം.  രകേരേള ഡെത്തിജത്തിറല് സര്വ്വകേലെമൊശമൊലെയുടടെ
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കേശഴെത്തിലെമൊണന് ഇതന് സമൊപത്തിക്കുനടതനമൊണന് മേനസത്തിലെമൊക്കുനതന്.  ആശയങ്ങടള

ഉല്പ്പെനങ്ങളമൊകത്തി  മേമൊറ്റുന  ടമൊനസന് രലെഷണല്  റത്തിസര്ചന്  ടസന്റെറമൊയത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുടമേനതസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ സമൊരങ്കതത്തികേ രമേഖലെയത്തില് വലെത്തിടയമൊരു

വത്തിപവസം  ഇതന്  സൃഷത്തിക്കുടമേനതസം  നമൊസം  മേനസത്തിലെമൊരകണതണന്.

ആര്ടത്തിഫത്തിഷഭ്യല്  ഇന്റെലെത്തിജനസന്,  രബമൊകന്  ടചയത്തിന,  ടമേഡെത്തികല്

ഇലെരകമൊണത്തികന്, ടമേഡെത്തികല് ടമേറശരേത്തിയല്സന്, ഇലെരകമൊണത്തികന്  ഹമൊര്ഡെന് ടവയറുസം

ബരയമൊടടെരകമൊളജത്തിയുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട  രമേഖലെകേള്  തടെങ്ങത്തിയ  ഡെത്തിജത്തിറല്

സമൊരങ്കതത്തികേ  രമേഖലെകേള്കന്  ഉസൗനല്  നല്കുന്നു.  ഇതന്  രേമൊജഭ്യടത  ആദഭ്യ

ഡെത്തിജത്തിറല് പമൊര്കമൊയത്തിരേത്തിക്കുസം.  രകേരേളതത്തില് വത്തിജ്ഞമൊന  വഭ്യവസമൊയങ്ങള്കന്

തടെകമേത്തിടെമൊന  ഇസൗ  പമൊര്ക്കുടകേമൊണന്  നമുകന്  സമൊധത്തിക്കുസം.  സശരദശ-വത്തിരദശ

സര്വ്വകേലെമൊശമൊലെകേളത്തില് ഗരവഷണസം നടെത്തുനവര്കന് ഇതമേമൊയത്തി ബനടപ്പെട

സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യയത്തില്  പൂര്ണ്ണത  ടടകേവരേത്തികമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.  ഇസൗ

സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യ  ഉപരയമൊഗത്തിചന്  സസംസമൊനതന്  കേമ്പനത്തികേള്  ആരേസംഭത്തികമൊന

കേഴെത്തിയുസം.  ടചറുകേത്തിടെ,  ഇടെതരേസം  കേമ്പനത്തികേള്ക്കുസം  സമൊപനങ്ങള്ക്കുസം

വത്തിദഗര്ക്കുസം  കൂടമൊയ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  സസൗകേരേഭ്യങ്ങളമൊണന്

ഒരുക്കുനതന്.  ലെഭത്തിച  കേടണതലുകേടള  പ്രമൊരയമൊഗത്തികേമേമൊയത്തി
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ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന്  സസംരേസംഭങ്ങളത്തിരലെയ്ടകതത്തികമൊനുള്ള  അടെത്തിസമൊന

സസൗകേരേഭ്യങ്ങടളമൊരുക്കുടമേനമൊണന്  അറത്തിയുനതന്.  സമൊരങ്കതത്തികേവത്തിദഭ്യ

നവശകേരേണതത്തിനുള്ള  നത്തിരക്ഷപതത്തിടന്റെ  വലെത്തിയ  ഭമൊഗസം  ഇസൗ  പമൊര്കത്തിലൂടടെ

നമുകന്  നത്തിറരവറമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.  വരേമൊന  രപമൊകുന  കേമൊലെഘടടത  മുനകൂടത്തി

കേണ്ടുടകേമൊണന്  രലെമൊകേതത്തിടന്റെ  ഏതന്  രകേമൊണത്തില്നത്തിന്നുസം  വരുന

ആളകേരളമൊടടെമൊപ്പെസം  മുരനറമൊന  കേഴെത്തിയുന  തരേതത്തില്  നമ്മുടടെ

സസംസമൊനതത്തിടലെ വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തി വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തിനത്തികേടള വളര്തത്തിടയടുകമൊനുള്ള

ഒരു സര്കമൊരേത്തിടന്റെ കേരുതലെത്തിടന്റെ ഉദമൊഹരേണസം കൂടെത്തിയമൊണന് ഡെത്തിജത്തിറല് പമൊര്കന്.

രകേരേളതത്തിടന്റെ  ടഎ.ടെത്തി.  രമേഖലെയത്തില്  67000  ടതമൊഴെത്തിലെവസരേങ്ങള്

സൃഷത്തികമൊനുള്ള നടെപടെത്തികേള് അതത്തിരവഗതയത്തില് പുരരേമൊഗമേത്തിക്കുന്നു.  രസവന,

ടഎ.ടെത്തി.  രമേഖലെയത്തിലുള്ള  വഭ്യവസമൊയങ്ങളത്തില്  നത്തിരക്ഷപകേര്കന്  മേത്തികേച

അവസരേടമേമൊരുക്കുനതത്തിനന്  ഇസൗ  സര്കമൊര്  നടെത്തുന  പ്രവര്തനങ്ങള്

അഭത്തിനനനമേര്ഹത്തിക്കുനവയമൊണന്.  25  വര്ഷസംമുമ്പന്  തത്തിരുവനനപുരേസം

ടടെരകമൊപമൊര്കത്തില്  അനടത  മുഖഭ്യമേനത്തി  ഇ.  ടകേ.  നമൊയനമൊര്  ഉദ്ഘമൊടെനസം

ടചയന് 55  ജശവനകമൊരുമേമൊയത്തി പ്രവര്തനസം ആരേസംഭത്തിച ടഎ.ബത്തി.എസന്.  ഇനന്

മൂവമൊയത്തിരേതത്തിലെധത്തികേസം ജശവനകമൊരുമേമൊയത്തി ആരഗമൊളതലെതത്തില് വളര്നതന് ഇസൗ
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സര്കമൊടരേടുത  നത്തിലെപമൊടുകേള്കന്  ഉദമൊഹരേണമേമൊണന്.  പ്രകേടെന  പത്രത്തികേയത്തില്

പറഞ്ഞ  900  വമൊഗമൊനങ്ങള്  ടപമൊതജനസമേക്ഷസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചന്

അധത്തികേമൊരേതത്തില്  വന  സര്കമൊര്  പറഞ്ഞ  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  കൃതഭ്യമേമൊയത്തി

നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുന  കേമൊഴ്ചയമൊണന്  രകേരേളസം  ഇനന്  കേണ്ടുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

അത്രരമേല്  പ്രതത്തികൂലെ  സമൊഹചരേഭ്യതത്തിലുസം  എത്രരമേല്

ജനപക്ഷത്തുനത്തില്കമൊടമേനന്  കേമൊണത്തിച്ചുതരുന  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങടള പത്തിന്തുണച്ചുടകേമൊണന് ശശ. എ. സത്തി. ടമേമൊയശന അവതരേത്തിപ്പെത്തിച

നനത്തിപ്രരമേയടത ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി ഞമൊന പത്തിനമൊങ്ങുന്നു.  

ശശ  .    കുറുരകമൊളത്തി  ടമേമൊയശന:  സര്,  ഞമൊന  ഇസൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്.  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിനന്  ചൂടുസം

ചൂരുമുരണമൊ;  നത്തിറവുസം മേണവുമുരണമൊ?  എത്രടയത്ര നയപ്രഖഭ്യമൊപനങ്ങള് കേണ

സഭയമൊണത്തിതന്.  ഇതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമൊണന്  പ്രരമേയസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തികമൊന  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന  സമൊഹത്തിബത്തിടനതടന

എന്തുടകേമൊണന് ഏലത്തിച്ചുടവനന് എനത്തികന് മേനസത്തിലെമൊകുനത്തില. ഇടതമൊരു ടകേമൊടെത്തിയ

ശത്തിക്ഷയമൊയത്തിരപ്പെമൊടയനമൊടണനത്തികന്  രതമൊന്നുനതന്.  ഒരു  വലെത്തിയ

ബദലെമൊണത്തിടതനമൊണന് ഇവത്തിടടെ  പറയുനതന്.  ബദല് ബദല് എന്നുപറഞ്ഞമൊല്
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ബദലെമൊകുരമേമൊ;  ഇനത്തിരേമൊഗമൊനത്തി  ടവടെത്തിരയറന്  മേരേത്തിച  ദത്തിവസസം  എടന്റെ  വശടെത്തിടന്റെ

സമേശപതന് ഒരു കുഞ്ഞുപത്തിറന്നു.  ആ കുഞ്ഞത്തിനന്  ഇനത്തിരേ പ്രത്തിയദര്ശത്തിനത്തി  എനന്

രപരേത്തിട്ടു. ഇരപ്പെമൊള് അവര് വലുതമൊയത്തി അവര്കന് കുടത്തികേടളമൊടകയമൊയത്തി. ആ കുടത്തി

രമേമൊതത്തിലെമൊല്  ടനഹ്റുവത്തിടന്റെ  പസൗത്രത്തി  ഇനത്തിരേമൊ  ഗമൊനത്തിയല.  നത്തിങ്ങളത്തിങ്ങടന

ബദല്  ബദല്  എന്നു  പറഞ്ഞമൊല്  ഇതന്  ബദലെമൊകേത്തില.  നത്തിങ്ങള്കന്

ബദല്  നയവുസം  പരേത്തിപമൊടെത്തികേളസം  രവണസം.  നത്തിങ്ങളത്തിവത്തിടടെ  എനമൊണന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്?  ഇവത്തിടടെ  ശശ.  എന.  എ.  ടനലത്തിക്കുനന്  പറഞ്ഞതന്,

2011-ല്  നൂറത്തിയത്തിരുപരതമൊളസം  രപജന്  നത്തിങ്ങളടടെ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലുണമൊയത്തിരുന്നുടവങ്കത്തിലുസം  2022  ആയരപ്പെമൊള്  അതന്

പകുതത്തിയമൊയത്തി  ചുരുങ്ങുകേയുസം  2023-ടലെതത്തിയരപ്പെമൊള്  വശണ്ടുസം  രശമൊഷത്തിചന്  52

രപജത്തിടലെമൊതങ്ങത്തിടയന്നുമേമൊണന്.  നത്തിങ്ങളത്തിവത്തിടടെ  വശര്പ്പുമുടത്തിയമൊണന്

സസംസമൊരേത്തിക്കുനതന്.  പുലെത്തികേടളരപ്പെമൊടലെ  ആഞ്ഞടെത്തിചത്തിരുന  ആളകേടളമൊടക

ഇരപ്പെമൊള്  പൂചക്കുടത്തികേടളരപ്പെമൊടലെ  സസംസമൊരേത്തിക്കുനതന്  കേമൊണുന്നു.  ഇതത്തില്

കേഴെമ്പത്തിടലനന്  നത്തിങ്ങള്കന്  രബമൊദ്ധഭ്യടപ്പെട്ടുടവന്നുള്ളതന്  തടനയമൊണത്തിതത്തിനന്

കേമൊരേണസം. അതടകേമൊണന് എങ്ങടനയമൊയത്തിരുനമൊലുസം നമ്മുടടെ ഗവര്ണ്ണടറ ഒതകത്തി

നത്തിര്തമൊന സമൊധത്തിച്ചുടവന്നുള്ളതത്തില് നത്തിങ്ങള്കന് സരനമൊഷത്തികമൊന വകേയുണന്.
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അതന്  ഞങ്ങള്രകമൊ  രകേരേളകമൊര്രകമൊ  അല;  നത്തിങ്ങള്കമൊണന്.  മുഖഭ്യമേനത്തി

ഡെല്ഹത്തിയത്തില്  രപമൊയതടകേമൊണന്  രവടറമൊരു  ഗുണവുസം  കേത്തിടത്തിയത്തിടത്തിടലങ്കത്തിലുസം

ഗവര്ണ്ണര്  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞുടകേമൊടുതതനുസരേത്തിചന്  കുറടചമൊക  ഒതങ്ങത്തി

നത്തില്കമൊന  തയമൊറമൊയത്തി.  നത്തിര്വത്തികേമൊരേനമൊയത്തി  ഗവര്ണ്ണര്  നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം

വമൊയത്തിക്കുനതന് നമള് കേണത്തിരല?  ഒരു മുഖപ്രസനത രപമൊലുസം അരദഹതത്തില്

നമള് കേണത്തില; പുതത്തിടയമൊരു പ്രഖഭ്യമൊപനസം നടെത്തുനതത്തിടന്റെ പ്രസരേത്തിപ്പെന് നമുകന്

കേമൊണമൊന കേഴെത്തിഞ്ഞത്തില.  പ്രയമൊസരതമൊടുകൂടെത്തിയമൊണന്  അരദഹസം വമൊയത്തിചടതനന്

നമുക്കുതടന  രബമൊധഭ്യസം  വന്നു.  പ്രധമൊനമേനത്തിടയകണന്  മുഖഭ്യമേനത്തി

സസംസമൊരേത്തിചരപ്പെമൊള്  രകേരേളസം  വളടരേ  സങ്കശര്ണ്ണമേമൊയത്തി  ചര്ചടചയ്യുന

വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ഒടനടുകമൊന മുഖഭ്യമേനത്തി തയമൊറമൊയത്തിടലന്നുള്ളതത്തില് രഖദവുസം

ദുനഃഖവുസം  അമേര്ഷവുസം  ഞമൊന  പ്രകേടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  രകേരേളതത്തിടലെ

മൂനരേരകമൊടെത്തി ജനങ്ങള്കത്തിടെയത്തില് ബഫര്രസമൊണ് ചര്ച ടചയ്യുകേയമൊയത്തിരുന്നു.

നമൊലുലെക്ഷരതമൊളസം  വരുന  ഭൂമേത്തി,  115  വത്തിരലജുകേളത്തിടലെ  ലെക്ഷകണകത്തിനന്

ടകേടത്തിടെങ്ങള്,  ലെരക്ഷമൊപലെക്ഷസം  ജനങ്ങള്  ഇതത്തിടന്റെ

പ്രയമൊസങ്ങളനുഭവത്തിക്കുടനമൊരു  വലെത്തിയ  ചര്ച  രകേരേളതത്തില്  നടെക്കുന

സനര്ഭതത്തില്  ഇതസസംബനത്തിചന്  രേണ്ടുമേത്തിനത്തിടന്  പ്രധമൊനമേനത്തിയുമേമൊയത്തി  ചര്ച
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ടചയമൊന  മുഖഭ്യമേനത്തികന്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടലനതന്  വളടരേരയടറ  രഖദകേരേമേമൊണന്.

ഇടതമൊടക നമള് തത്തിരേത്തിചറത്തിരയണതണന്. 

നത്തിങ്ങള്  പ്രഖഭ്യമൊപനങ്ങള്  പലെതസം  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  കേഴെത്തിഞ്ഞ

നയപ്രഖഭ്യമൊപനങ്ങളത്തിലുസം  നത്തിങ്ങളടടെ  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  പ്രകേടെന  പത്രത്തികേയത്തിലുസം

ബഡ്ജറത്തിലുസം  കേമൊര്ഷത്തിരകേമൊലനങ്ങള്  അതത്തിടന്റെ  ഉലമൊദനടചലെവത്തിടന്റെ  150

ശതമേമൊനസം  വത്തിലെനത്തിശ്ചയത്തിചന്  സസംഭരേത്തിക്കുടമേനന്  പറഞ്ഞു.  ആ  പ്രഖഭ്യമൊപനസം

നടെതത്തി ഏകേരദശസം  7  വര്ഷമേമൊയത്തിട്ടുസം  ഉലമൊദനടചലെവത്തിടന്റെ പകുതത്തിടയങ്കത്തിലുസം

ടകേമൊടുകമൊന  നത്തിങ്ങള്കന്  കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  നമൊളത്തിരകേരേ  സസംഭരേണസം  എലമൊ

പഞമൊയതത്തിരലെയസം  വഭ്യമൊപത്തിപ്പെത്തിക്കുടമേനന്  പറടഞ്ഞങ്കത്തിലുസം  വഭ്യമൊപത്തിപ്പെത്തിചത്തിടത്തില.

ഞങ്ങള് പറയുരമ്പമൊള് രേരണമൊമൂരനമൊ രകേന്ദ്രങ്ങള് പുതതമൊയത്തി തടെങ്ങുനതരല

നത്തിങ്ങളടടെ  നയസം.  എന്തു  ബദല്  നയമേമൊണന്  നത്തിങ്ങളടടെ  അടുത്തുള്ളതന്.

ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്  ആരലെമൊചത്തികണസം.  നത്തിങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്

വന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന  രശമൊഷണടതക്കുറത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയുന്നുടണടനനത്തിക്കുസം  ഞങ്ങള്ടകലമൊവര്ക്കുസം  രബമൊധഭ്യമേമൊണന്.

അതടകേമൊണമൊണന്  ഇസൗയടുത കേമൊലെതന്  ശശ.  എസം.  വത്തി.  രഗമൊവത്തിനന മേമൊസര്

മുസശസം  ലെശഗത്തിടന നത്തിങ്ങളടടെ രശമൊഷണസം പരേത്തിഹരേത്തികമൊന ഞങ്ങടള കേത്തിട്ടുരമേമൊ
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എന്നുള്ളതത്തിനന് ഇടെതമുനണത്തിയത്തിരലെയന് ക്ഷണത്തിചതന്. അതത്തിനന് മേറുപടെത്തി ഞങ്ങളടടെ

രനതമൊകനമൊര് പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  ശശ.  എസം.  വത്തി.  രഗമൊവത്തിനന മേമൊസര് ഞങ്ങടള

ക്ഷണത്തിചരപ്പെമൊള് സത്തി.പത്തി.ടഎ.-യുടടെ ടസക്രടറത്തി ശശ.  കേമൊനസം രേമൊരജന്ദ്രന അതന്

അസമേയത്തുള്ള പ്രഖഭ്യമൊപനമേമൊയത്തിരപ്പെമൊടയനന് പറഞ്ഞു. അരപ്പെമൊള്  ശശ.  എസം.

വത്തി.  രഗമൊവത്തിനന  മേമൊസര്  അതത്തിടന  തത്തിരുതത്തിയതന്  ഞങ്ങള്കന്  ഏടറ

സരനമൊഷമുള്ള  വമൊര്തയമൊയത്തിരപ്പെമൊയത്തി.  ഞങ്ങളടടെ  പമൊര്ടത്തിടയയല

നത്തിലെപമൊടെത്തിടനയമൊണന്  ക്ഷണത്തിചടതനമൊണന്  അരദഹസം  പറഞ്ഞതന്.  ഞങ്ങളടടെ

നത്തിലെപമൊടെന്  വളടരേ  ടമേചമുള്ളതമൊടണനന്  നത്തിങ്ങള്  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി  പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങള് ഇസൗ രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ തത്തിരുമേമൊറത്തിടലെ തങ്കതത്തിരുവമൊഭരേണമേമൊണന്. അതത്തിടന്റെ

രമേന  രബമൊദ്ധഭ്യടപ്പെട  ഒരേമൊളമൊണന്  ശശ.  എസം.  വത്തി.  രഗമൊവത്തിനന  മേമൊസര്  എനന്

ഞങ്ങള്കറത്തിയമൊസം.  എങ്ങടനയമൊയത്തിരുനമൊലുസം  ഞങ്ങള്  അരങ്ങമൊട്ടുവരുനത്തില;

നത്തിങ്ങളത്തിരങ്ങമൊട്ടു  വരുസം.  അതത്തിനമൊയത്തി  സത്തിപത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടന  ഞങ്ങളത്തിരങ്ങമൊടന്

ക്ഷണത്തിക്കുകേയമൊണന്.  അതടകേമൊണന്  ഇനടലങ്കത്തില്  നമൊടള  നത്തിങ്ങള്കന്

വരരേണത്തിവരുസം.  തമേത്തിഴെന് നമൊടത്തില്  നമള്  ഒനത്തിചമൊണരലമൊ;  ഞങ്ങളടടെ

സമൊപകേരനതമൊവന്  ഖമൊഇടദ മേത്തിലതത്തിടന്റെ ചത്തിത്രസം വചരല കേഴെത്തിഞ്ഞപ്രമൊവശഭ്യസം

നത്തിങ്ങളസം രവമൊടന്  രചമൊദത്തിചതന്.  ത്രത്തിപുരേയത്തില് നത്തിങ്ങളത്തിരപ്പെമൊള് രകേമൊണ്ഗസുമേമൊയത്തി
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സശറന്  വത്തിഭജന  ചര്ചയത്തിടലെതത്തിയത്തിരല?  അതത്തിനന്  ടചറത്തിയ  തര്കമേരലയുള.

ബസംഗമൊളത്തിടലെ  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടലെ  ഒരു  വത്തിഭമൊഗതത്തിനന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകമൊപ്പെവുസം  മേടറമൊരു  വത്തിഭമൊഗതത്തിനന്  രകേമൊണ്ഗസത്തിടനമൊപ്പെവുസം

രപമൊകേണസം.  നത്തിങ്ങളടടെ  കുരറ  രനതമൊകനമൊര്  ഇരപ്പെമൊള്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തിലുള്ളതത്തിനമൊല് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യ്ടകമൊപ്പെസം രപമൊകേമൊനമൊണന് കൂടുതല്

തമൊലരേഭ്യസം.  രേണ്ടുമേമൊസസം  മുമ്പന്  സഹകേരേണ  സമൊപനങ്ങളത്തിരലെയന്  നടെന

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ഉസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുസം കൂടെത്തി  ബസംഗമൊളത്തില്

മുനണത്തിയമൊയത്തി  മേതരേത്തിച്ചു.  അരപ്പെമൊള്  ഇനത്തിയുള്ള  ടപമൊതടതരേടഞ്ഞടുപ്പെന്

വരുരമ്പമൊള്  രകേമൊണ്ഗസന്  രവരണമൊ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രവരണമൊ  എന്നുള്ളതമൊണന്

വലെത്തിയ  ചര്ച.  ത്രത്തിപുരേയത്തില്  നത്തിങ്ങള്

സമതത്തികമൊതതടകേമൊണമൊയത്തിരുന്നുടവനമൊണന്  ലെഭത്തിച  റത്തിരപ്പെമൊര്ടന്.  ഇരപ്പെമൊള്

കേടണ്ണമൊനന്  ചത്തിമത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്തിനമൊല്  സശറന്  വത്തിഭജന  ചര്ചയത്തിടലെതത്തിയത്തിട്ടുണന്.

കേര്ണ്ണമൊടെകേയത്തില് നത്തിങ്ങടള കേവച്ചുവച്ചുടകേമൊണന് സത്തി.പത്തി.ടഎ.  മുരനറുകേയമൊണന്.

കേര്ണ്ണമൊടെകേയത്തില്  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന്റെ  രനതൃതശതത്തിരനമൊടെന്  അടുത

ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിരലെയന്  6 സശറന് രചമൊദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന് നത്തിങ്ങള് അറത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണമൊകുസം;

നത്തിങ്ങള്  പത്തിനമൊടലെ  രപമൊകുടമേനന്  ഞങ്ങള്കറത്തിയമൊസം.  ഒന്നുരേണന്
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ടതരേടഞ്ഞടുപ്പുകൂടെത്തി  രകേരേളതത്തില്  കേഴെത്തിയുരമ്പമൊള്  നത്തിങ്ങള്  1977-ടലെ

അവസരയകമൊള്  തമൊരഴെയവരുസം.  അരപ്പെമൊള്  നത്തിങ്ങള്  സശമൊഭമൊവത്തികേമേമൊയുസം

ഞങ്ങളടടെ  മുനണത്തിയത്തിരലെയന്  വരുന  സമൊഹചരേഭ്യമുണമൊകുടമേനന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുവമൊന  ഞമൊന  ഇസൗ  സനര്ഭതത്തില്  ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ശശ. കേമൊനസം രേമൊരജന്ദ്രന അമേര്ഷസം രരേഖടപ്പെടുതത്തിയതത്തില് വസ്തുതയുണന്. ഇനഭ്യ

കേണ ഏറവുസം വലെത്തിയ കേമപ്യൂണത്തിസന് രനതമൊവന് സത്തി.  രേമൊരജശശരേ റമൊവു, 1983-ല്

രേണന്  പമൊര്ടത്തിയുസം  കൂടെത്തി  ലെയത്തികണടമേന  ഒരു  പ്രഖഭ്യമൊപനസം  നടെതത്തി.

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ഉസം  സത്തി.പത്തി.ടഎ.-യുസം  കൂടെത്തി  വര്ഷങ്ങളമൊയത്തി

സഹകേരേത്തിച്ചുരപമൊകുകേയമൊണന്. 

ശശ  .   ലെത്തിരന്റെമൊ രജമൊസഫന്: സര്, 1953-ല് അങ്ങടനയത്തില. 

ശശ  .    കുറുരകമൊളത്തി ടമേമൊയശന: 1983-ലുണന്,  ഇടലങ്കത്തില് ഞമൊന ടതളത്തിയത്തിച്ചു

തരേമൊസം.  1983-ല്  സത്തി.  രേമൊരജശശരേ  റമൊവു  സത്തി.പത്തി.ടഎ.-യുടടെ  രനതമൊവമൊയ

കേമൊലെതന്   രേണ്ടുപമൊര്ടത്തിയുസം  കൂടെത്തി  ഇതത്തില്  ലെയത്തികണടമേനന്  പറഞ്ഞതത്തിനന്

ഇ.എസം.എസന്.  നമ്പൂതത്തിരേത്തിപ്പെമൊടെന്  ഇരപ്പെമൊള്  ലെയത്തിരകണ  ആവശഭ്യമേത്തില,  നമൊസം

സഹകേരേത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുകേയമൊണന്  രവണടതന്നുസം  ഇങ്ങടന

രപമൊകുകേടയനതമൊണന്  ഞങ്ങളടടെ  നയടമേന്നുസം  മേറുപടെത്തി  പറഞ്ഞു.   ഇരപ്പെമൊള്
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ലെയനസം  ഞങ്ങളടടെ  അജണയത്തില്രപ്പെമൊലുമേത്തിടലനന്  വഭ്യക്തമേമൊക്കുകേയുണമൊയത്തി.

സത്തി. രേമൊരജശശരേ റമൊവുവത്തിടനരപ്പെമൊടലെയുള്ള ഒരേമൊള് പറഞ്ഞത്തിടന്  അജണയത്തില് ഒരു

ഇനമേമൊയത്തി  പരേത്തിഗണത്തികമൊനരപ്പെമൊലുസം  കേഴെത്തിയമൊത  മേമൊര്കത്തിസന്  പമൊര്ടത്തി  ഞങ്ങള്

ഒരു  ടചറുപുഞത്തിരേത്തിരപ്പെമൊലുസം  നത്തിങ്ങള്കന്  നല്കേമൊടത,  പലെ  ആവര്തത്തി

ഞങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  നത്തിങ്ങള്  ചര്ച  ടചയ്തുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  1985-ല്

പനണമൊസം  രകേമൊണ്ഗസന്,  ലെശഗത്തിടനയുസം  രകേരേളമൊ  രകേമൊണ്ഗസത്തിടനയുസം

മുനണത്തിയത്തിടലെടുകത്തിടലനന്  നത്തിങ്ങള്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിച്ചു.  ഒനരേവര്ഷസം

കേഴെത്തിഞ്ഞരപ്പെമൊള്  ടകേമൊലത്തുവചന്  ഇ.  എസം.  എസന്.  നമ്പൂതത്തിരേത്തിപ്പെമൊടെന്  ഞങ്ങടള

പരേസഭ്യമേമൊയത്തി  ക്ഷണത്തിച്ചു.  അരപ്പെമൊള്  ഇ.  ടകേ.  നമൊയനമൊര്  അതന്  സഖമൊവത്തിനന്

പറത്തിയ  നമൊകന്  പത്തിഴെയമൊടണനന്  പറഞ്ഞന്  തത്തിരുത്തുകേയുണമൊയത്തി.  നത്തിങ്ങളടടെ

പ്രരമേയസം  അവത്തിടടെ  വരുന്നുണന്,  ഇടെയത്തിടെയന്  ക്ഷണത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുന്നുണന്.

എങ്ങടനയമൊയത്തിരുനമൊലുസം നത്തിങ്ങളടടെ  ക്ഷണവുസം കേമൊരേഭ്യങ്ങളടമേമൊടക നത്തിങ്ങള്

ഉള്ടകമൊള്ളുനതന്  നത്തിങ്ങളടടെ  തകേര്ചയുടടെ  സൂചനയമൊണന്.  അതടകേമൊണന്

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിനന്  നനത്തിരരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമൊണ്ടുള്ള  ഇസൗ  പ്രരമേയടത

ഞമൊന എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്. 

ശശ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വത്തിജയന:  സര്,  ബഹുമേമൊനഭ്യമേമൊയ  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമൊന  പത്തിനമൊങ്ങുന്നു.  ഇവത്തിടടെ

ശശ. കുറുരകമൊളത്തി ടമേമൊയശന എസം.എല്.എ. സത്തി.പത്തി.ടഎ., കേമപ്യൂണത്തിസന് ലെയനസം

എന വത്തിഷയസം മുരനമൊട്ടുവച്ചുടവനന് പറയുകേയുണമൊയത്തി. സത്തി.പത്തി.ടഎ. പറഞ്ഞതന്

കേമപ്യൂണത്തിസന് പമൊര്ടത്തികേളടടെ ഒരു തതശമൊധത്തിഷ്ഠത്തിതമേമൊയ പുനരരേകേശകേരേണസം നമ്മുടടെ

കേമൊലെഘടതത്തിനന്  ആവശഭ്യമേമൊടണനമൊണന്.  ലെയനവുസം  പുനരരേകേശകേരേണവുസം

തമത്തില്  വഭ്യതഭ്യമൊസമുടണനതന്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  ടമേമ്പടറ  ഞമൊന

അറത്തിയത്തിക്കുകേയമൊണന്.  

ആധുനത്തികേ  വത്തികേസത്തിത  രകേരേളതത്തിടന്റെ  അടലങ്കത്തില്  നവരകേരേളതത്തിടന്റെ

നത്തിര്മത്തിതത്തി  വത്തിഭമൊവനസം  ടചയ്യുനതമൊണന്  ബഹുമേമൊനഭ്യനമൊയ  ഗവര്ണ്ണര്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രസസംഗവുസം  അതത്തിരനമൊടെനുബനത്തിച്ചുള്ള

നനത്തിരരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമൊണ്ടുള്ള  പ്രരമേയവുസം.  ഇന്റെര്ടനറന്  അവകേമൊശമേമൊയത്തി

ആദഭ്യമേമൊയത്തി  അസംഗശകേരേത്തിച  ഇനഭ്യയത്തിടലെ ഒരു സസംസമൊനമേമൊണന്  രകേരേളസം.  ആ

അവകേമൊശസം  എലമൊവര്ക്കുസം  പ്രമൊപഭ്യമേമൊകമൊനമൊണന്  ടകേ  രഫമൊണ്  പദ്ധതത്തി

നടെപ്പെത്തിലെമൊകത്തിയതന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തി  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  രേമൊവത്തിടലെ

ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  എലമൊവര്ക്കുസം  സസൗജനഭ്യമേമൊരയമൊ  കുറഞ്ഞ

നത്തിരേകത്തിരലെമൊ  അതത്തിരവഗ  ഇന്റെര്ടനറന്  ലെഭഭ്യമേമൊക്കുന്നുടവനതമൊണന്  ഇതത്തിടന്റെ



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

210

സവത്തിരശഷത.  3000  കേത്തിരലെമൊമേശറര് ഒപ്റത്തികല് ടടഫബര് ശസംഖലെയത്തിലെമൊണന്

ഇതന്  നത്തിലെവത്തില്  വനത്തിട്ടുള്ളതന്.  1,611  രകേമൊടെത്തി  രൂപ  ഇതത്തിനമൊയത്തി

ടചലെവഴെത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഏകേരദശസം  85-90  ശതമേമൊനരതമൊളസം  ഇതത്തിനകേസം

പൂര്തത്തിയമൊയത്തികഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  എനമൊല്  ഇതരേസം  പദ്ധതത്തികേളസം

രക്ഷമേപദ്ധതത്തികേളസം  ഉള്ടപ്പെടടെ  എലമൊസം  നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുരമ്പമൊഴുസം  രകേരേളതത്തിടന്റെ

വത്തികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്നത്തിരനമൊ  രക്ഷമേപദ്ധതത്തികേളത്തില്നത്തിരനമൊ

ഗവണ്ടമേന്റെന് പുറരകേമൊടന് രപമൊയത്തിടത്തില. മുഖഭ്യമേനത്തിയുടടെ ദുരേത്തിതമൊശശമൊസ നത്തിധത്തിയത്തില്

നത്തിന്നുമേമൊത്രസം  1,450  രകേമൊടെത്തി  രൂപരയമൊളസം  ഇതത്തിനകേസം  വത്തിതരേണസം

ടചയ്തുകേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്. ടടലെഫന് മേത്തിഷന മുരഖന 3,828 രകേമൊടെത്തി രൂപ ടചലെവഴെത്തിച്ചു.

രനരേരത  ഇവത്തിടടെ  കേണക്കുകേള്  രരേഖടപ്പെടുതത്തിയതരപമൊടലെ  വശടുകേളടടെ

നത്തിര്മമൊണസം  പൂര്തശകേരേത്തിച്ചുകേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  നവരകേരേള  സൃഷത്തികമൊയത്തി  ഏടറ

പ്രമൊധമൊനഭ്യമേര്ഹത്തിക്കുന  ഒരു  പ്രശ്നമേമൊണന്  ഗവണ്ടമേന്റെന്  കേമൊരേഭ്യമേമൊയത്തി

എടുതത്തിട്ടുള്ളതന്,  സമേമൊധമൊനപൂര്ണ്ണമേമൊടയമൊരു  ജശവത്തിതസം.  ഇവത്തിടടെ

മേയക്കുമേരുനത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ചര്ചനടെന്നു.  മുഴുവന ജനങ്ങടളയുസം ടടകേരകേമൊര്തന്

പത്തിടെത്തിച്ചുടകേമൊണന് നടമടയലമൊസം പങ്കമൊളത്തികേളമൊകത്തി ആ ടവലവത്തിളത്തിടയ രനരേത്തിടെമൊന

ഇനഭ്യയത്തില്  മേറത്തിതരേ  സസംസമൊനങ്ങടളമൊന്നുസം  തയമൊറമൊകേമൊതരപ്പെമൊള്  രകേരേളസം
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തയമൊറമൊയത്തി.  ഇനടത  രകേരേളടതയല  നമൊളടത  രകേരേളടതക്കൂടെത്തി

കേണകമൊകത്തിടകേമൊണ്ടുള്ള  ബൃഹതന്  പദ്ധതത്തിയമൊണന്  ഇതമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടന്

സ്കൂള്തലെസം  മുതല്  ആവത്തിഷ്കരേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  രകേരേളസം  ഒരടടറ  മേമൊറങ്ങള്കന്

വത്തിരധയമേമൊയ  സസംസമൊനമേമൊണന്.  ശമൊസപുരരേമൊഗതത്തി  വരുന്നു,  എനമൊല്

അതത്തിനനുസൃതമേമൊയത്തി  വളടരേ  രബമൊധപൂര്വ്വസം  ശമൊസരബമൊധടതയുസം

യുക്തത്തിചത്തിനടയയുടമേലമൊസം  ഇലമൊതമൊക്കുന  നത്തിലെ  സമേശപകേമൊലെങ്ങളത്തില്

ഉയര്ന്നുവരുന്നുണന്.  വളടരേ  ജമൊഗതരയമൊടടെ  സമൂഹസം  നത്തില്കണടമേന

കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെമൊണന് ഗവണ്ടമേന്റെത്തിനുള്ളതന്.  അനവത്തിശശമൊസസം,  അനമൊചമൊരേസം തടെങ്ങത്തിയ

പ്രശ്നങ്ങള് ഉയര്ന്നുവരുന്നുണന്. അതമേമൊയത്തി ബനടപ്പെടന് രകേരേളശയ സമൂഹമേമൊടകേ

ഉണര്ന്നുപ്രവര്തത്തിരകണ  ഒരേവസയുണന്.  ടതമൊഴെത്തില്  രമേഖലെയത്തിരലെയന്

കേടെന്നുവരുന  യുവജനങ്ങടള  ലെക്ഷഭ്യസം  വചന്  ഡെത്തിജത്തിറലുസം  സമൊരങ്കതത്തികേവുമേമൊയ

പുരരേമൊഗതത്തിയുസം  ശമൊസരബമൊധവുസം  ഉല്പ്പെമൊദനതത്തിടന്റെ  പുതത്തിയ  തലെങ്ങളത്തിരലെയന്

എതത്തികമൊനുമുള്ള  ശമേങ്ങളമൊണന്  രകേരേളസം  നടെതത്തിടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

ഇടതമൊരു  ബദലെമൊരണമൊടയനന്  രചമൊദത്തിക്കുന്നു.  മേറന്   വത്തിശദമൊസംശങ്ങളത്തിരലെയന്

രപമൊകുനത്തില, ഇടതമൊരു ബദലെമൊണന്. 

ടപമൊതരമേഖലെടയ  സസംരേക്ഷത്തിക്കുന്നുടവനതന്  ഇനഭ്യയത്തില്
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വത്തിഭത്തിനമേമൊടയമൊരു  സമേശപനമേരല?  ടപമൊതരമേഖലെടയ

സശകേമൊരേഭ്യവല്കരേത്തികമൊനുള്ള നത്തിലെപമൊടുകേള് തടെങ്ങത്തിയതന് രനരേടത യു.പത്തി.എ.

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ  കേമൊലെതമൊടണനതന്  നമൊസം  മേറകരുതന്.  ഇരപ്പെമൊള്

അതത്തിരവഗതയത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  അതന്  നടെപ്പെത്തിലെമൊക്കുകേയമൊണന്.

തടെങ്ങുരമ്പമൊള്  രകേമൊണ്ഗസന്  അതമൊരലെമൊചത്തിരചമൊ  എടനനത്തികന്  അറത്തിയത്തില.

ടപമൊതരമേഖലെ  സശകേമൊരേഭ്യവല്കരേത്തിക്കുന്നുടവനന്  പറഞ്ഞമൊല്  നൂറമൊണ്ടുകേളമൊയത്തി

സമൊമൂഹഭ്യനശതത്തിയുടടെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി നമ്മുടടെ സമൂഹതത്തിനന് ലെഭത്തിരകണ സസംവരേണസം

ഇനഭ്യമൊരേമൊജഭ്യതന്  നമ്മുടടെ  രകേരേളതത്തില്  ഇലമൊതമൊകുന്നു.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ

രകേമൊടെത്തികണകത്തിനന്  എസന്.സത്തി./എസന്.ടെത്തി.  വത്തിഭമൊഗങ്ങള്,  ഒ.ബത്തി.സത്തി./ഒ.ഇ.സത്തി.

വത്തിഭമൊഗങ്ങള്കന്  ലെഭത്തിക്കുന  ആനുകൂലെഭ്യങ്ങളമൊണന്  ടപമൊതരമേഖലെയുടടെ

സശകേമൊരേഭ്യവല്കണതത്തിലൂടടെ  ഇലമൊതമൊയത്തിരപ്പെമൊയതന്.  അതത്തിടനന്തുപറയമൊനുണന്

നത്തിങ്ങള്കന്?  അതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ  അജണയമൊണന്.  നമ്മുടടെ  നമൊടെത്തിടന

അതരേടമേമൊരു  കേമൊലെഘടതത്തിരലെയന്  മേമൊറണടമേനന്  ആഗഹത്തിക്കുന

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ ലെക്ഷഭ്യസം വച്ചുടകേമൊണമൊണന് മേണ്ഡല് കേമശഷന റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തിടന്റെ

കേമൊലെയളവത്തില് അവര് ഉനയത്തിച ആ വത്തിഷയസം നടെപ്പെത്തിലെമൊകമൊന ടപമൊതരമേഖലെ

സശകേമൊരേഭ്യവല്കരേണതത്തിലൂടടെയുസം  അവര്  ശമേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  
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ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസരേസംഗടതമൊരു  മേമൊറമേത്തിരല?  നമ്മുടടെ  രകേരേളതത്തില്

ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  സസംരേക്ഷണ  യജ്ഞതത്തിലൂടടെ  നടെന  മേമൊറസം  എത്രമേമൊത്രസം

വത്തിപുലെമേമൊണന്.  എലമൊവരുസം  അതത്തില്  പങ്കമൊളത്തിയമൊയത്തിരല.  ആ  പ്രവര്തനസം

ഇനത്തിയുസം  തടെരരേണതണന്.  ഗവണ്ടമേന്റെന്  സ്കൂളകേള്  ഇനത്തിയുസം

ടമേചടപ്പെടുത്തുനതത്തിനന്  പശ്ചമൊതലെ  സസൗകേരേഭ്യങ്ങള്  ഒരുരകണതണന്.

അതത്തിടനമൊരു പദ്ധതത്തിതടന ആവത്തിഷ്കരേത്തിചന് മുരനമൊട്ടുരപമൊകേണസം. 

ടപമൊതജനമൊരരേമൊഗഭ്യരമേഖലെയത്തിലുസം സസൗജനഭ്യ ചത്തികേത്തിതയുടടെ കേമൊരേഭ്യതത്തിലുസം

എത്രമേമൊത്രസം  മേമൊറമുണന്,  രകേമൊവത്തിഡെത്തിടന്റെ  കേമൊലെയളവത്തില്  രലെമൊകേതത്തിനുതടന

മേമൊതൃകേയമൊയത്തി  രകേരേളതത്തിടലെ  ആരരേമൊഗഭ്യരമേഖലെ  പ്രവര്തത്തിചത്തിരല?  അടതമൊരു

ബദല്  അരല?  ആരരേമൊഗഭ്യരമേഖലെയത്തില്  മേമൊത്രമേല  ആ  സമേയതന്  ഭക്ഷണസം

കേത്തിടമൊടത  ഒരു  വശടുസം  ഒരു  പസൗരേനുസം  പ്രയമൊസടപ്പെടെരുടതന  നത്തിലെയത്തില്

ഗവണ്ടമേന്റെന്  എലമൊവശടുകേളത്തിലുസം  ഭക്ഷണടമേതത്തിക്കുടനമൊരു

സസംവത്തിധമൊനടമേമൊരുകത്തി.  വഭ്യമൊപകേമേമൊയ  രതമൊതത്തില്  സമൊമൂഹഭ്യ  അടുകളകേള്

ആരേസംഭത്തിച്ചു.  അടതമൊരു  ബദല്  അരല?  എനമൊണന്  ബദല്  എനന്

രചമൊദത്തിക്കുരമ്പമൊള്  അതമൊണന്  കേമൊരണണതന്.  ദുര്ബലെ  ജനവത്തിഭമൊഗങ്ങള്,

പമൊവടപ്പെട ജനവത്തിഭമൊഗങ്ങളടടെ ടപനഷന,  നത്തിങ്ങള്കതന് സവത്തിരശഷതയമൊയത്തി
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രതമൊനണടമേനത്തില.  പലെരപ്പെമൊഴുസം  ടപനഷന  കുടെത്തിശത്തികേ  വരുതത്തിയവരേമൊണന്

നത്തിങ്ങള്. ആ ടപനഷന പമൊവടപ്പെടവരുടടെ കേയത്തില് എതത്തിച്ചു ടകേമൊടുക്കുകേയരല

ഞങ്ങള്  ടചയതന്,  അടതമൊരു  ബദല്  അരല?  അങ്ങടന  എടുത്തു

പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല്  ഒരു  നശണ  പടത്തികേ  തടന  നമുകന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമൊന

കേഴെത്തിയുസം.  അതരപമൊടലെ  അതത്തിദമൊരേത്തിദഭ്യസം  അനുഭവത്തിക്കുന  ആളകേടള

കേടണതമൊനുള്ള ശമേസം നടെതത്തി. 64006 രപടരേ ആ ഇനതത്തില് കേടണതത്തി.

നശതത്തി ആരയമൊഗത്തിടന്റെ ബഹുമുഖ ദമൊരേത്തിദഭ്യ സൂചത്തികേയത്തിരലെയള്ള അടെത്തിസമൊനതലെ

റത്തിരപ്പെമൊര്ടത്തില്  ടമേമൊതതത്തില്  ഇതത്തിടന  അഭത്തിനനത്തിക്കുന  നത്തിലെപമൊടെമൊണന്

സശശകേരേത്തിചതന്. 

ടടലെഫന്  മേത്തിഷനുമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെട  കേമൊരേഭ്യങ്ങള്  ഞമൊന  രനരേരത

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി.  322922  വശടുകേള്  ജനുവരേത്തി  15  വടരേയമൊയത്തി

പൂര്തശകേരേത്തികമൊന  കേഴെത്തിഞ്ഞു.  തശര്ചയമൊയുസം  അതത്തിരവഗതയത്തില്  ഇനത്തിയുസം

രപമൊരകേണതമൊണന്.  വശടെത്തിലമൊതവര്  രകേരേളതത്തിലുണമൊവരുടതന

ധമൊരേണയത്തിരലെയന്  നമുകന്  രപമൊരകേണതണന്.  നത്തിരക്ഷപകേ  അനരേശക്ഷസം

ടമേചടപ്പെടുത്തുന പദ്ധതത്തികേള്, അതന് ഇസൗസന് ഓഫന് ഡൂയത്തിസംഗന് ബത്തിസത്തിനസത്തിടന്റെ

കേമൊരേഭ്യതത്തിലെമൊയമൊലുസം ടചറത്തിയ ടചറത്തിയ വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേ യൂണത്തിറ്റുകേള് ആരേസംഭത്തിചന്
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ലെക്ഷഭ്യസം വചതത്തിരനകമൊളസം ഏടറ മുരനമൊട്ടുരപമൊയത്തി.  അതത്തിടന്റെ വത്തിശദമൊസംശങ്ങള്

രനരേരത പറഞ്ഞതടകേമൊണന് ഞമൊനത്തിവത്തിടടെ ആവര്തത്തിക്കുനത്തില. പ്രധമൊനമേനത്തി

വത്തിളത്തിച്ചുരചര്ത  ചശഫന്  ടസക്രടറത്തിമേമൊരുടടെ  രയമൊഗതത്തില്  (ഇനഭ്യയത്തിടലെ  മേറന്

സസംസമൊനങ്ങളമേമൊയത്തി  തമൊരേതമേഭ്യസം  ടചയ്യുരമ്പമൊള്) രകേരേളതത്തിടലെ  ഇസൗ

നത്തിലെപമൊടെത്തിടന വളടരേരയടറ അഭത്തിനനത്തിക്കുന സമൊഹചരേഭ്യമുണമൊയത്തി.  

ഇനഭ്യ  ഏടറ  ടവലവത്തിളത്തികേള് രനരേത്തിടുടനമൊരു സമേയമേമൊണത്തിതന്.  അതത്തില്

നത്തിശ്ചയദമൊര്ഢഭ്യരതമൊടടെ,  രകേരേള ഗവണ്ടമേന്റെന് രനരേടത പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചതമൊണന്,

എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  നയമേമൊണന്,  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലുസം  അതന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുണമൊയത്തി. നമ്മുടടെ ഭരേണഘടെനടയ അടത്തിമേറത്തികമൊനുള്ള പരേത്തിശമേസം

നടെത്തുന്നു.  പുസ്തകേ  ടഷല്ഫത്തിനന്  ചത്തിതല്  പത്തിടെത്തിചതരപമൊടലെ  പമൊര്ലെടമേന്റെത്തിടന

രനമൊക്കുകുതത്തിയമൊകത്തി,  ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  അവകേമൊശങ്ങടള  ധശസംസത്തിച്ചുടകേമൊണന്,

ഭരേണഘടെനയത്തില്  പറയുന  നമ്മുടടെ  അവകേമൊശങ്ങടളലമൊസം  അവര്

ഒടനമൊനമൊയത്തി  കേവര്ടനടുക്കുകേയമൊണന്.  ഒറരനമൊടതത്തില്  രനമൊകത്തിയമൊല്

ടഷല്ഫമുണന്,  പുസ്തകേവുമുണന്,  എന്നുപറഞ്ഞമൊല് ഭരേണഘടെന അവത്തിടടെയുണന്.

എനമൊല് നമ്മുടടെ നമൊടത്തില്  ടവണ്ചത്തിതല് എന്നുപറയുസം അതന്  കേയറത്തിയമൊല്

കേവര്മേമൊത്രരമേ  കേമൊണ,  രനമൊകത്തിയമൊല്  പുസ്തകേമേവത്തിടടെയുണമൊകുസം,  പടക്ഷ
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പൂര്ണ്ണമേമൊയുസം  അതന്  നശത്തിപ്പെത്തിചന്  കേളഞ്ഞത്തിട്ടുണമൊകുസം.  അങ്ങടന

ജുഡെശഷഭ്യറത്തിടയക്കൂടെത്തി സശമൊധശനത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുള്ള പ്രവര്തനതത്തിരലെയന് രപമൊകുന്നു.

ജുഡെശഷഭ്യറത്തിയത്തില് ടകേമൊളശജത്തിയതത്തിടന്റെ നത്തിര്രദശങ്ങടള സശശകേരേത്തികമൊടത മൂനന്

ഞങ്ങള്,  മൂനന്  നത്തിങ്ങള്  എന  നത്തിലെയള്ള  നത്തിര്രദശങ്ങള്കൂടെത്തി  ഇരപ്പെമൊള്

സുപ്രശസംരകേമൊടെതത്തിരയമൊടെന്  പറയുന  നത്തിലെയത്തിടലെതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

എന്നുപറഞ്ഞമൊല് ഭരേണഘടെന പമൊര്ലെടമേന്റെത്തിനകേത്തുരപമൊലുസം  ചര്ച  ടചയമൊല്

അതന്  അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുന  നത്തിലെയത്തിരലെയന്  ഇനഭ്യന  ജുഡെശഷഭ്യറത്തിടയ

സുപ്രശസംരകേമൊടെതത്തിയത്തിരലെയന്,  തങ്ങളടടെ സശമൊധശനസം വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികമൊനുള്ള നത്തിലെകൂടെത്തി

അവര്  സശശകേരേത്തിക്കുരമ്പമൊള്  നമ്മുടടെ  രേമൊജഭ്യസം  എത്രമേമൊത്രസം  പുറകേത്തിരലെമൊടമൊണന്

രപമൊകുനതന്.  അതത്തിടന തടെയമൊനുള്ള ഒരു വലെത്തിയ രേമൊഷശയ സമേശപനസം നമ്മുടടെ

രേമൊജഭ്യതന്  ഉയര്ന്നുവരരേണതടണനമൊണന്  അതന്  കേമൊണത്തിക്കുനതന്.

അരതമൊടടെമൊപ്പെമേമൊണന്  ടഫഡെറല്  സസംവത്തിധമൊനതത്തില്  നമ്മുടടെ  സസംസമൊന

ഗവണ്ടമേന്റെത്തിരനമൊടെന് എടുക്കുന സമേശപനങ്ങള് ഇവത്തിടടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്,  ഞമൊനതന്

നശടത്തിപ്പെറയമൊന ആഗഹത്തിക്കുനത്തില. അരതമൊടടെമൊപ്പെസം ഭരേണഘടെനയുസം യൂണത്തിയനുസം

സസംസമൊനങ്ങളസം  തമത്തിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളസം  അതത്തില്  വത്തിവത്തിധങ്ങളമൊയ

രമേഖലെകേളത്തില്, രനരേടത സഹകേരേണ രമേഖലെടയക്കുറത്തിചന് ഇവത്തിടടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു,
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എലമൊ  രമേഖലെകേളത്തിലുസം  അവരുടടെ  കേരേമൊളഹസ്തങ്ങള്  കേടെന്നുവരേത്തികേയുസം

അതത്തിലെത്തിടെടപടെമൊന  തശരുമേമൊനത്തിക്കുന  രേശതത്തിയത്തിരലെയസം  നശങ്ങുകേയമൊണന്.  ഒരു

ഫമൊസത്തിസന് ഭരേണസസംവത്തിധമൊനതത്തില് ഒരു ജനമൊധത്തിപതഭ്യ വഭ്യവസടയ എങ്ങടന

തകേര്കമൊന  കേഴെത്തിയുടമേന  ശമേസം  നടെതത്തിടകമൊണന്  അവര്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുരമ്പമൊള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  രേമൊജഭ്യതത്തിടലെ  ജനങ്ങടള

അണത്തിനത്തിരേതത്തി  മുരനമൊട്ടുരപമൊകേണടമേന  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടുള്ള  ഗവണ്ടമേന്റെമൊണന്  ഇസൗ

ഗവണ്ടമേന്റെന്.  അടതമൊരു  ബദലെമൊണന്.  അതമൊണന്  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലുസം

പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  നയപ്രഖഭ്യമൊപന  പ്രസസംഗതത്തില്,  അടതമൊരു  രേമൊഷശയ

പ്രശ്നടമേനന്  പറഞ്ഞമൊല്  കേക്ഷത്തി  രേമൊഷശയമേല.  നമ്മുടടെ  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  രേമൊഷ

സസംബനത്തിയമൊയ  ഇസൗ  പ്രശ്നടത  കേമൊണുടനമൊരു  ഗവണ്ടമേന്റെമൊണന്  ഇസൗ

രകേരേളടമേനന്  ടതളത്തിയത്തിച്ചുടകേമൊണമൊണന്  ഇസൗ  പ്രവര്തനടത

മുരനമൊട്ടുടകേമൊണ്ടുരപമൊകുനതന്. 

അരതമൊടടെമൊപ്പെസം  വത്തിവത്തിധ  രമേഖലെകേളടടെ  പ്രവര്തനങ്ങളമേമൊയത്തി

ബനടപ്പെടുതത്തി  പറയുരമ്പമൊള്  വത്തിദഭ്യമൊകേത്തിരേണസം  പദ്ധതത്തി  ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ

സസംരേക്ഷണയജ്ഞതത്തിടന്റെകൂടടെ എടുത്തുപറരയണ കേമൊരേഭ്യമേമൊയതത്തിനമൊല് ഞമൊന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  ബദലുകേളമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടുതത്തി  പറരയണതത്തിടനമൊപ്പെസം
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രചര്രകണതമൊണന്  നമ്മുടടെ  നമൊടത്തിടലെ  ഏറവുസം  കൂടുതല്  ആവശഭ്യങ്ങള്

ഉയര്ന്നുവന പടയതത്തിടന്റെ പ്രശ്നസം. രനരേരത 55000 -രനമൊടെന് അടുതന് പടയസം

നൂറുദത്തിന  പദ്ധതത്തിയത്തില്വചന്  വത്തിതരേണസം  ടചയത്തിട്ടുണന്.  ഇരപ്പെമൊള്

നമൊല്പ്പെതത്തിനമൊയത്തിരേസം  കൂടെത്തിവച്ചുടകേമൊണന്  ഒരു  മേത്തിഷടനന  നത്തിലെയത്തില്  ആ

പ്രവര്തനസം  രകേരേളതത്തില്  നടെന്നുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  കേമൊരേണസം

രകേരേളതത്തില് കേമപ്യൂണത്തിസന് പമൊര്ടത്തിയുസം അടലങ്കത്തില് ഇടെതപക്ഷ പ്രസമൊനങ്ങളസം

അധത്തികേമൊരേതത്തില്  വരുനതന്  ഭൂമേത്തിക്കുരവണത്തിയുള്ള  സമേരേതത്തിടന്റെ

തടെര്ചയമൊയമൊണന്.  അവരുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരേത്തിഹരേത്തിരച  ഇസൗ  ഗവണ്ടമേന്റെന്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകൂ എന നത്തിലെയത്തില് ആദഭ്യ നൂറുദത്തിനവുസം ഇനത്തി വരേമൊന രപമൊകുന

നൂറുദത്തിനതത്തിനുസം അതന്  പ്രഖഭ്യമൊപത്തിചന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന്നു.  അതത്തിടന്റെ ഭമൊഗമേമൊയത്തി

നമൊല്പ്പെതത്തിനമൊയത്തിരേസം  വശടുകേള്ക്കൂകൂടെത്തി  പടയമേത്തിഷന  എന  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടെത്തിലൂടടെ

പടയസം ടകേമൊടുകമൊനുള്ള സസംവത്തിധമൊനങ്ങളസം ഇരപ്പെമൊള് ഒരുകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.

ഇതരേസം  പ്രവര്തനങ്ങടളലമൊസം  നടെതത്തി  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുരമ്പമൊള്

നത്തിങ്ങള്കടതമൊരു ബദലെമൊയത്തി രതമൊനണടമേനത്തില.  അതത്തിനന് ബൃഹതമൊടയമൊരു

പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരേത്തിരകണതണന്.  പടക്ഷ  മേമൊലെത്തിനഭ്യ  സസംസരേണ  പമൊന്റെന്

സമൊപത്തിക്കുന  കേമൊരേഭ്യസംവരുരമ്പമൊള്  എലമൊ  പ്രരദശങ്ങളത്തിലുസം  ആളകേള്  സമേരേസം
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ടചയ്യുകേയമൊണന്.  ബഹുമേമൊനടപ്പെട   തരദശസശയസംഭരേണ  വകുപ്പുമേനത്തിയുടടെ

രനതൃതശതത്തില്  ബശമേമൊപള്ളത്തിയത്തിലുള്ള  പമൊന്റെന്  സനര്ശത്തികമൊന  എലമൊ  രേമൊഷശയ

പ്രസമൊനങ്ങടളയുസം  നത്തിയമേസഭയത്തിടലെ  രനതമൊകടളയുസം  വത്തിളത്തിചതത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊയത്തി   എനത്തിക്കുസം  അതത്തില്  പടങ്കടുകമൊന  അവസരേസം  ലെഭത്തിചത്തിരുന്നു.

ജനനത്തിബത്തിഡെമേമൊയ  ആ  പ്രരദശതന്  സമൊപത്തിച  സസംസരേണ  പമൊന്റെന്  ഒരു

പ്രയമൊസവുമേത്തിലമൊടത  നനമൊയത്തി  ഇരപ്പെമൊള്  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നുണന്.  ഇതരേ

രമേഖലെകേളത്തിലുസം  സമൊപത്തികമൊന  സമൊധത്തിക്കുനതമൊണന്.  ഇതന്  സമൊപത്തികമൊന

പമൊടെത്തിടലനസ്തുപറഞ്ഞന്  സമേരേസം  നടെത്തുനതത്തിടന്റെ  പത്തിനത്തില്    അവത്തിടടെ

മേമൊലെത്തിനഭ്യങ്ങള്  കേടെത്തുന  ആളകേളടടെ  സശമൊധശനമേമൊടണനമൊണന്  എനത്തികന്

മേനസത്തിലെമൊകുനതന്.   എലമൊ  പമൊര്ടത്തികേളടടെയുസം  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികേള്  അവത്തിടടെ

വനത്തിരുന്നു.  ഈ  പമൊന്റെന്  കേമൊരണണതസം  നമ്മുടടെ  നമൊടത്തില്  ഇതരേതത്തിലുള്ള

പമൊനകേള്  സമൊപത്തിക്കുനതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ആരലെമൊചത്തിരകണതമേമൊണന്.

ബഹുമേമൊനടപ്പെട  മുഖഭ്യമേനത്തി  ഇവത്തിടടെയുള്ള  സമൊഹചരേഭ്യതത്തില്  പറയുകേയമൊണന്,

നമ്മുടടെ  നദത്തികേളസം  പുഴെകേളസം  ശുദ്ധശകേരേത്തിക്കുനതത്തിനുസം  ഒരു  ബൃഹതന്  പദ്ധതത്തി

ആവത്തിഷ്കരേത്തിരകേണതണന്.   അവടയമൊടക നമ്മുടടെ  ശക്തത്തി  രസമൊതസ്സുകേളമൊണന്.

അതരേസം പദ്ധതത്തികേള്കമൊയത്തി 2343.81 രകേമൊടെത്തി രൂപ വകേയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുടണനന്
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രദശശയ ഹരേത്തിത ടത്തിബപ്യൂണലെത്തിടന അറത്തിയത്തിചതമൊയത്തി രരേഖടപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ആ

പദ്ധതത്തി  രവഗതത്തില്  നടെപ്പെമൊകമൊനുള്ള  സസംവത്തിധമൊനസം  ഒരുകത്തിയമൊല്  നമ്മുടടെ

പുഴെകേടളയുസം  നദത്തികേടളയുസം  സസംരേക്ഷത്തികമൊന  സമൊധത്തിക്കുടമേനന്

ഒമൊര്മടപ്പെടുതത്തിടകമൊണ്ടുസം  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി

അനുകൂലെത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുസം ഞമൊന വമൊക്കുകേള് അവസമൊനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു. 

രഡെമൊ  .    മേമൊതദ്യു  കുഴെല്നമൊടെൻ:  സര്,    ഈ  നനത്തി  പ്രരമേയടത  ഞമൊന

എതത്തിര്ക്കുകേയമൊണന്.  നയപ്രഖഭ്യമൊപനടമേനതന്  ഒരു  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  രേമൊഷശയ

-സമൊമൂഹത്തികേ-സമൊമ്പതത്തികേ  കേമൊഴ്ചപ്പെമൊടുകേളടടെ  ദത്തിശമൊരബമൊധസം  കേമൊണത്തിക്കുന  ഒരു

രഡെമൊകേദ്യുടമേന്റെമൊയമൊണന് കേമൊണുനതന്.   സര്കമൊരേത്തിനന്  എലമൊയത്തിരപ്പെമൊഴുസം രേമൊഷശയസം

പറഞ്ഞുടകേമൊണത്തിരേത്തികമൊന സമൊധത്തികത്തില.  പരക്ഷ ഒരു നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിലൂടടെ

അവരുടടെ രേമൊഷശയടമേനമൊടണനന് പറയമൊന മേടെത്തികേമൊണത്തികമൊറുമേത്തില.  ഇനടത

പലെ  പ്രസസംഗങ്ങളസം  ഞമൊന  ശദ്ധത്തിക്കുകേയമൊയത്തിരുന്നു.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  വത്തിരുദ്ധത

അടലങ്കത്തില് സസംഘപരേത്തിവമൊര്/ആര്.എസന്.എസന്.  വത്തിരുദ്ധത,  രമേമൊദത്തി വത്തിരുദ്ധത

എനത്തിവടയക്കുറത്തിചന്  നമൊഴെത്തികേയന് നമൊല്പ്പെതവടസം പുടത്തിനന് രതങ്ങയത്തിടുനതരപമൊടലെ

24   മേണത്തിക്കൂറുസം  ആവര്തത്തിച്ചുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയമൊണന്.  നത്തിങ്ങള്  എലമൊവരുസം

അതത്തിടന്റെ  ടമേമൊതകേചവടെകമൊടരേരപ്പെമൊടലെയമൊണന്  സസംസമൊരേത്തികമൊറുള്ളതന്.
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അതത്തിനുരശഷസം   രമേമൊദത്തി  സര്കമൊരേത്തിടന  എതത്തിര്ക്കുനതത്തില്  രകേമൊണ്ഗസത്തിനന്

ശക്തത്തി രപമൊരേമൊടയനന് പറഞ്ഞന് ഞങ്ങടള ആരക്ഷപത്തിക്കുസം.  അതമൊണന് നത്തിങ്ങള്

പറയുന രേമൊഷശയസം. കേഴെത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസസം നത്തിങ്ങള് രമേശപ്പുറത്തുവച രഡെമൊകേദ്യുടമേന്റെന്

പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല് അതത്തില് എത്രമേമൊത്രസം കേരുത്തുസം ശക്തത്തിയുസം ആര്ജവവുസം ഈ

സര്കമൊരേത്തിനന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിടയ  എതത്തിര്ക്കുന  കേമൊരേഭ്യതത്തിലുടണനന്

വഭ്യക്തമേമൊകുസം.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തി   ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന്റെ

നയങ്ങടള/നടെപടെത്തിടയ/രേമൊഷശയടത  എതത്തിര്ക്കുന  അത്മമൊര്തയുള്ള  ഒരു

വരേത്തിടയങ്കത്തിലുസം  ഇതത്തില്  കേമൊണത്തിച്ചുതരേമൊന  നത്തിങ്ങള്കന്  സമൊധത്തിക്കുരമേമൊ?

(നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തിടന്റെ  പകേര്പ്പെന്  ഉയര്തത്തി  കേമൊണത്തിച്ചു)  പരക്ഷ  അതത്തില്

പലെതസം പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്. ഞങ്ങള് കേണത്തിടത്തിലമൊത രനതമൊകനമൊരരേമൊ മുനണത്തിരയമൊ

പമൊര്ടത്തിരയമൊ  അലരലമൊ  ഇവത്തിടടെ  ഇരേത്തിക്കുനതന്;   ഇതത്തിനുമുമസം   രേമൊഷശയസം

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്.  ആ പറയുന രേമൊഷശയതത്തിടന്റെ സശരേസം,  കേമൊഠത്തിനഭ്യസം,  ധത്തികമൊരേസം,

ധമൊര്ഷഭ്യസം  എനത്തിവ  രകേരേളസം  കേണത്തിട്ടുള്ളതമേമൊണന്.  എനമൊല്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര

രമേമൊദത്തിടകതത്തിരേമൊയത്തി  പറഞ്ഞരപ്പെമൊള്  ഇടതമൊന്നുസം  അതത്തില്  കേണത്തില.  എത്ര

മൃദുവമൊയ  ഭമൊഷയുസം   വത്തിനശതമേമൊയ  സബ്മേത്തിഷനുമേമൊണത്തിതന്.  ഇതത്തില്  പറഞ്ഞ

ഒമൊരരേമൊ കേമൊരേഭ്യവുസം നത്തിങ്ങള് പരേത്തിരശമൊധത്തികണസം.  ഇതത്തിടലെ ഒരു ഖണ്ഡത്തികേ ഞമൊന
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വമൊയത്തികമൊസം,   ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തിവര്ഗ്ഗ  പമൊര്ടത്തിടയനന്  പറയുനതന്,  ഇതത്തിടലെ  ഒരു

വമൊകേഭ്യസം  വമൊയത്തിക്കുരമ്പമൊള്   മേനസത്തിലെമൊകുസം.   പത്തിരനമൊകകമൊടരേയുസം

നപ്യൂനപക്ഷകമൊടരേയുസം   ബമൊധത്തിക്കുന  പ്രശടമേടത്തികന്  രസമൊളര്ഷത്തിപ്പെന്

രകേന്ദ്രസര്കമൊര്  നത്തിര്തലെമൊകത്തി.  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഈ  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ

നയതത്തില് പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന  ഒരു വമൊചകേസം ഞമൊന വമൊയത്തികമൊസം.  ഒനന് മുതല്

എടമൊസം  കമൊസ്സുവടരേയുള്ള  പത്തിരനമൊക  വത്തിഭമൊഗതത്തിടലെയുസം  നപ്യൂനപക്ഷ

വത്തിഭമൊഗതത്തിടലെയുസം  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേള്കന്  പ്രശടമേടത്തികേന്  രസമൊളര്ഷത്തിപ്പുകേള്

നത്തിര്തലെമൊകത്തിയ  രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  സമേശപകേമൊലെ  തശരുമേമൊനസം  എടന്റെ

സര്കമൊര്  അറത്തിയുന്നു.   ഈ  തശരുമേമൊനസം  പമൊര്ശശവല്കരേത്തികടപ്പെട

വത്തിഭമൊഗങ്ങളത്തിടലെ  വത്തിദഭ്യമൊര്തത്തികേളടടെ  കുറഞ്ഞ  പ്രരവശനതത്തിനുസം  ഉയര്ന

ടകേമൊഴെത്തിഞ്ഞുരപമൊകത്തിനുസം  രപ്രരേകേമേമൊരയകമൊടമേനന്  എടന്റെ  സര്കമൊര്

ആശങ്കടപ്പെടുന്നു.   നത്തിങ്ങള്കന് ആശങ്കയമൊണുള്ളതന്,  അലമൊടത അതന് ഉറപ്പെത്തിചന്

പറയമൊനുള്ള  ആര്ജവമേത്തില.  പ്രശടമേടത്തികേന്  രസമൊളര്ഷത്തിപ്പെന്  നത്തിര്തലെമൊകമൊന

പമൊടെത്തിടലനന്  ഉറപ്പെത്തിചന്  പറയമൊന  സമൊധത്തികണസം.  പത്തിരനമൊകകമൊരുടടെയുസം

സമൊധമൊരേണകമൊരുടടെയുസം  നപ്യൂനപക്ഷങ്ങളടടെയുസം  അവകേമൊശമേമൊണതന്.   ആ

തശരുമേമൊനടത  ഞങ്ങള്  എതത്തിര്ക്കുടമേനന്  പറയണസം.  അടലങ്കത്തില്  ഒരു
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പടെത്തികൂടെത്തി  കേടെനന്,  രകേന്ദ്ര സര്കമൊര് നത്തിര്തലെമൊകത്തിയമൊല് അതന്  നല്കേമൊനുള്ള

ആര്ജവസം  എടന്റെ  സര്കമൊരേത്തിനുടണനന്  പറഞ്ഞത്തിരുടനങ്കത്തില്  അതന്  ശശ.

നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിരയമൊടുള്ള  ടവലവത്തിളത്തിയമൊകുമേമൊയത്തിരുന്നു.   അതത്തിനുള്ള  കേരുത്തുസം

ശക്തത്തിയുസം  തരന്റെടെവുസം  നത്തിങ്ങള്കത്തില.   ഇവത്തിടടെ  നത്തിങ്ങള്  പലെകേമൊരേഭ്യങ്ങളസം

പറഞ്ഞു.   ഗവര്ണ്ണടറടകമൊണന്  എലമൊസം  വമൊയത്തിപ്പെത്തിച്ചുടവന്നുസം  അങ്ങടന

വമൊയത്തിപ്പെത്തിചതന് വലെത്തിയ  മേത്തിടുകമൊയത്തി എന്നുസം നത്തിങ്ങള് ഇവത്തിടടെ പറഞ്ഞു. കേഴെത്തിഞ്ഞ

പ്രമൊവശഭ്യസം  ഗവര്ണ്ണര് ഏതമൊനുസം  ഭമൊഗസം  വമൊയത്തികമൊടത വത്തിട്ടുരപമൊയതന്  ഞമൊനുസം

നത്തിങ്ങളസം  കേണ്ടുടകേമൊണത്തിരുനതരല;   ആനയത്തിച്ചുടകേമൊണ്ടുവന  ഗവര്ണ്ണടറ

ആനയത്തിചന്  തത്തിരേത്തിചത്തിറകത്തിവത്തിടുന  കേമൊഴ്ച  നമള്  കേണത്തിരല?  ടതമൊടയല്

സസംസമൊനമേമൊയ തമേത്തിഴ് നമൊടത്തില് ഒരു കേമൊഴ്ച കേണ്ടു,  തമേത്തിഴ് നമൊടെന്  മുഖഭ്യമേനത്തി ശശ.

എസം.  ടകേ.  സമൊലെത്തിൻ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനസം  സസംബനത്തിച  രഡെമൊകേദ്യുടമേന്റെന്

ഗവര്ണ്ണര്കന്  നല്കേത്തി.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുടടെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയമൊയ

ശശ.  ആര്.  എന.  രേവത്തിയമൊണന്   ഗവര്ണ്ണര്.  അരദഹസം  വമൊയത്തികമൊന

വത്തിസമതത്തിച്ചു.    അതത്തിരനമൊടെന്   ശശ.  എസം.  ടകേ.  സമൊലെത്തിൻ   പ്രതത്തികേരേത്തിചതന്

എങ്ങടനയമൊടണനന് കേണത്തിരല;   ആ  പ്രസസംഗസം അവസമൊനത്തിച ഉടെനതടന

അരദഹസം  എടന്റെ  സര്കമൊര്  എഴുതത്തിയ  മുഴുവന  കേമൊരേഭ്യങ്ങളസം  ഈ
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നത്തിയമേസഭയുടടെ  രമേശപ്പുറതന്  വചതമൊടണങ്കത്തില്  അതന്  ടറരകമൊര്ഡെത്തിടന്റെ

ഭമൊഗമേമൊടണന  പ്രരമേയസം  പമൊസമൊകണടമേനന്  പറഞ്ഞു.  അതത്തിനുരവണത്തി

പ്രരമേയവുസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  രദശശയ  ഗമൊനസം  ആലെപത്തിക്കുനതത്തിനുരപമൊലുസം

കേമൊത്തുനത്തില്കമൊടത  ഗവര്ണ്ണര്  ആ  ടസഷന  വത്തിടന്  ഇറങ്ങത്തിരപ്പെമൊകുന  കേമൊഴ്ച

നമള് കേണതമൊണന്.  അതമൊണന് തരന്റെടെസം,  കേരുതന്,  രേമൊഷശയ ഇചമൊശക്തത്തി.

നമൊഴെത്തികേയന്  നമൊലതവടസം  വമൊ  ടകേമൊണ്ടുമേമൊത്രസം സസംസമൊരേത്തിചമൊല് രപമൊരേമൊ  രേമൊഷശയ

ഇചമൊശക്തത്തികൂടെത്തി  രവണസം.  ഇന്ദ്രടനയുസം  ചന്ദ്രടനയുസം  ഭയമേത്തിടലനന്  പറയുന

നത്തിങ്ങള്  എനത്തിനമൊണന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിടയ  ഭയക്കുനതന്; ജനങ്ങളമൊല്

ടതരേടഞ്ഞടുകടപ്പെടന്  അധത്തികേമൊരേതത്തില്  വന  ഒരു  സര്കമൊരേത്തിനന്  അവരുടടെ

നയസം  പറയമൊന  എനത്തിനമൊണത്തിത്ര  ഭയസം;  നത്തിങ്ങള്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിടയ

എതത്തിര്ക്കുകേയല,  മേറത്തിചന്  അരദഹരതമൊടടെമൊപ്പെസം  സഞരേത്തികമൊന

ആഗഹത്തിക്കുകേയമൊണന്.  സശമൊതനഭ്യമൊനനരേ  ഭമൊരേതസം  കേണ  ഏറവുസം  വലെത്തിയ

രേമൊഷശയ  യമൊത്രയമൊയത്തിരുന്നു  കേഴെത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  കേമൊശശരേത്തില്  അവസമൊനത്തിചതന്.

ശശ.  രേമൊഹുല് ഗമൊനത്തിടയയുസം രകേണ്ഗസത്തിടന്റെ നയങ്ങടളയുസം എതത്തിര്തത്തിട്ടുളള

എത്രരയമൊ  മേരതതരേ  വത്തിശശമൊസത്തികേളസം  മേരതതരേ  പമൊര്ടത്തിയുടടെ  രനതമൊകനമൊരുസം

അതത്തില്  പടങ്കടുത്തു.  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിരയമൊടെന്  വത്തിട്ടുവശഴ്ച  ടചയമൊത
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അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തി  മേരതതരേ  രേമൊഷശയതത്തിനുരവണത്തി  നത്തിലെടകേമൊണ

തമേത്തിഴ് നമൊടെന്   മുഖഭ്യമേനത്തി  ശശ.  എസം.  ടകേ.  സമൊലെത്തിനമൊണന്   ശശ.  രേമൊഹുല്

ഗമൊനത്തിയുടടെ  കേയത്തില്  പതമൊകേ  ഏല്പ്പെത്തിചതന്.  ആ  പതമൊകേയുമേമൊയത്തി  അരദഹസം

നടെന്നുകേയറത്തിയതന്  4080  കേത്തിരലെമൊ  മേശററമൊണന്.  135  ദത്തിനങ്ങളത്തിലെമൊയത്തി   12

സസംസമൊനങ്ങളസം  രേണന്  രകേന്ദ്ര  ഭരേണ  പ്രരദശങ്ങളസം  പത്തിനത്തിടന്  രേമൊജഭ്യടത

രകേമൊടെമൊനുരകേമൊടെത്തി  ജനങ്ങളടടെ  അനുഗഹമൊശത്തിസ്സുകേള്  ഏറ്റുവമൊങ്ങത്തി  മേരതതരേ

വത്തിശശമൊസത്തികേളടടെ  പ്രതശക്ഷയമൊയത്തി  കേമൊശശരേത്തിടലെ  ലെമൊല്ചസൗകത്തില്  പതമൊകേ

ഉയര്ത്തുരമ്പമൊള്  ഞങ്ങള്  അവത്തിടടെയുണമൊയത്തിരുന്നു.  രേമൊജഭ്യസം  കേണത്തിട്ടുളളതത്തില്

ഏറവുസം  വലെത്തിയ  മേഞ്ഞുവശഴ്ചയത്തില്  പതറമൊടത  ഇനഭ്യയുടടെ  പതമൊകേ

ഉയരേങ്ങളത്തിരലെയന്  ഉയര്തത്തിയരപ്പെമൊള്  ഇസൗ  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ  അഭത്തിമേമൊനവുസം

പ്രതശക്ഷയുമേമൊണന്  ഉയര്നതന്.   നത്തിങ്ങള്  ആരക്ഷപത്തിചതസം  ഇകേഴത്തിയതസം  ആ

മേനുഷഭ്യടനയമൊണന്.  ആ  ജമൊഥടയയമൊണന്  നത്തിങ്ങള്  രേമൊഷശയപരേമേമൊയത്തി

രകേരേളതത്തില് ആക്രമേത്തികമൊന ശമേത്തിചതന്.  ശശ.  രേമൊഹുല് ഗമൊനത്തിടയയുസം ഭമൊരേതന്

രജമൊരഡെമൊ യമൊത്രടയയുസം ആര്ക്കുരവണത്തിയമൊണന് നത്തിങ്ങള് ഇകേഴത്തിപ്പെറഞ്ഞതന്. ഇസൗ

രേമൊജഭ്യതന് അതത്തിടന്റെ ഒരരേടയമൊരു  ഗുണരഭമൊക്തമൊവന് ശശ.  നരരേന്ദ്ര രമേമൊദത്തിയമൊണന്.

ഞമൊന  വശണ്ടുസം  ഭയടപ്പെടുകേയമൊണന്.  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിയുടടെയുസം
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സസംഘപരേത്തിവമൊറത്തിടന്റെയുസം  രേമൊഷശയസം  എനമൊയത്തിരുന്നു;  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന

പരേമൊജയടപ്പെടുതമൊന അവര്കന് ഒരു രേമൊഷശയ സമേവമൊകേഭ്യമുണന്.  ഡെല്ഹത്തിയത്തില്

രകേമൊണ്ഗസത്തിടന പരേമൊജയടപ്പെടുതത്തിയതന്  എങ്ങടനയമൊണന്;  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന

രനരേത്തിടന്  എതത്തിര്ത്തുരതമൊല്പ്പെത്തികമൊന  സമൊധത്തികമൊടത  വരുരമ്പമൊള്  അവര്

രസമൊണ്സര്  ടചയ്യുന  മൂനമൊമേടതമൊരു  പമൊര്ടത്തിവരുസം.  ശശ.  അരേവത്തിനന്

ടകേജന് രേത്തിവമൊളത്തിടന്റെ പമൊര്ടത്തിയമൊയ ആസം ആദ്മേത്തി  പമൊർടത്തികന്  മുഴുവന പത്തിന്തുണയുസം

നല്കേത്തിയതന്  സസംഘപരേത്തിവമൊറമൊയത്തിരുന്നു.   അണ്ണമൊ  ഹസമൊടരേ  സമേരേസം

നയത്തിക്കുരമ്പമൊള്  സമൊധമൊരേണഗതത്തിയത്തില്  ജനസം  ഒമൊടെത്തിയത്തിളകേത്തി  വനതല.

സസംഘ്പരേത്തിവമൊര് അയച ജനമേമൊണന് അവത്തിടടെ വനതന്.  അതമൊണന് പത്തിനശടെന് ഒരു

പ്രസമൊനമേമൊയത്തി മേമൊറത്തിയതന്.  അതത്തില് നത്തിനമൊണന് ശശ.  അരേവത്തിനന് ടകേജന് രേത്തിവമൊള്

എന  ഒരു  രനതമൊവുസം  സര്കമൊരുമുണമൊയതന്.  പത്തിനശടെന്  ശശ.  അരേവത്തിനന്

ടകേജന് രേത്തിവമൊളത്തിടന്റെ  സശരേസം  നമള്  രകേടത്തിട്ടുണന്.  നത്തിങ്ങള്  മൃദുഹത്തിന്ദുതശസം

എന്നുപറഞ്ഞന്  രകേമൊണ്ഗസത്തിടന  ആരക്ഷപത്തിക്കുന്നു.   ശശ.  അരേവത്തിനന്

ടകേജന് രേത്തിവമൊള്  ഈ രേമൊജഭ്യടത  കേറനസത്തി  രനമൊട്ടുകേളത്തില്  ഹത്തിന്ദു  ബദവങ്ങളടടെ

പടെസം  അടെത്തികണടമേനന്  പറഞ്ഞരപ്പെമൊള്  അങ്ങന്  ശബത്തിചത്തില.  അങ്ങയുടടെ

പ്രസ്തമൊവനരയമൊ   പ്രതത്തിരക്ഷധരമേമൊ  ഉണമൊയത്തില.   മൃദു  ഹത്തിന്ദുതശടമേരനമൊ  തശവ
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ഹത്തിന്ദുതശടമേരനമൊ  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞത്തില.   ശശ.  അരേവത്തിനന്  ടകേജന് രേത്തിവമൊള്

സസംഘപരേത്തിവമൊറത്തിടന്റെ  സൃഷത്തിയമൊയത്തിരുന്നു.   അതരപമൊടലെ    രകേരേളതത്തിലുസം

അടുത  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്  മുമ്പമൊയത്തി  സസംഘപരേത്തിവമൊര്  രസമൊണ്സര്  ടചയ്യുന

മൂനമൊമേടതമൊരു  പമൊര്ടത്തികന്  ജനസം  ടകേമൊടുകണടമേനന്  നത്തിങ്ങള്

ആഗഹത്തിക്കുന്നുടണനന്  ഞമൊന  ഭയടപ്പെടുകേയമൊണന്.  അതമൊണന്  രേമൊഷശയസം.

അതത്തിനന്   മേറുഭമൊഗമേമൊയത്തി  നത്തിങ്ങള്  എന്തുടചയ്യുസം;  അതത്തിനന്  മേറുഭമൊഗമേമൊയത്തി

നത്തിങ്ങളടടെ  വമൊഗമൊനസം  എനമൊണന്;  നത്തിങ്ങളടടെ  രേമൊഷശയസം  ഞങ്ങള്കന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.   ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിക്കുരവണത്തി  എന.ഡെത്തി.എ.

മുനണത്തിയുസം  യു.പത്തി.എ.  മുനണത്തിയുമേലമൊടത  മൂനമൊമേതന്  ഒരു  മുനണത്തി

ഉണമൊകേണടമേനന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിയുസം  ആഗഹത്തിക്കുന്നുണന്.   ഒരുപമൊടെന്

തത്തിരേക്കുകേള്കത്തിടെയത്തില്  ബഹുമേമൊനടപ്പെട മുഖഭ്യമേനത്തി കേഴെത്തിഞ്ഞ ജനുവരേത്തി മേമൊസസം

17-ാം തശയതത്തി ബഹദരേമൊബമൊദത്തിരലെയന് രപമൊയത്തി.  എനത്തിനുരവണത്തിയമൊയത്തിരുന്നു;

ഈ രേമൊജഭ്യതന് മൂനമൊസം മുനണത്തികന്  സമൊധഭ്യതയുരണമൊടയനന് പരേത്തിരശമൊധത്തികമൊന

രവണത്തിയമൊയത്തിരുന്നു.  അതന്  ആര്കന്  രവണത്തിയമൊണന്;  ഈ  രേമൊജഭ്യടത

മേരതതരേതശസം   പത്തിചത്തിചശനടപ്പെടുരമ്പമൊള്  ഒരു  മേനുഷഭ്യന  മേഞ്ഞുസം  മേഴെയുസം

വകേവയമൊടത  ഈ  രേമൊജഭ്യതത്തിനന്  ടനടുകേയുസം  കുറുകേയുസം  നടെനന്  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ
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മേരതതരേതശസം ഊടത്തി ഉറപ്പെത്തികമൊനുസം രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ മേരതതരേതശസം വശടണടുകമൊനുസം

ശമേത്തിക്കുരമ്പമൊള്  മൂനമൊസം  മുനണത്തിക്കുരവണത്തി  ഈ രകേരേളതത്തിടന്റെ മുഖഭ്യമേനത്തി

ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന ബഹദരേമൊബമൊദത്തില് രപമൊയത്തിട്ടുടണങ്കത്തില്  മേറമൊര്ക്കുസം

രവണത്തിയല,  അതന് ശശ.  നരരേന്ദ്ര രമേമൊദത്തിക്കുരവണത്തിയമൊണന്.  ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

ജയരമേമൊ  പരേമൊജയരമേമൊ  ഉണമൊകേമൊസം.  നത്തിങ്ങള്  ജയത്തിച്ചുടവന്നുസം   ഞങ്ങള്

പരേമൊജയടപ്പെട്ടുടവന്നുസം  വരേമൊസം.   പരക്ഷ  ഞങ്ങളടടെ  പരേത്തിശമേസം

ആത്മമൊര്തമേമൊടണനന്  ഞങ്ങള്  അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തി  പറയുസം.

രകേമൊണ്ഗസത്തിനന് ആത്മമൊര്തതയത്തിടലനന് നത്തിങ്ങള് ഇനത്തിയുസം പറയരുതന്.  ശശ.

നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിരയമൊടെന്  രപമൊരേമൊടെമൊനുസം  അരദഹടത  ടവലവത്തിളത്തികമൊനുസം

പ്രതത്തിരരേമൊധത്തികമൊനുസം  ശശ.  രേമൊഹുല്  ഗമൊനത്തികന്  ആത്മമൊര്തതയത്തിടലനന്

ഇനത്തിടയങ്കത്തിലുസം  നത്തിങ്ങള്  പറയരുതന്.   ഭമൊരേതന്  രജമൊരഡെമൊ  യമൊത്രടയനന്

പറയുനതന്  ഒരുപരക്ഷ  രലെമൊകേസം  ശദ്ധത്തിച,  രലെമൊകേസം  കേണ  വലെത്തിയ  രേമൊഷശയ

പ്രഖഭ്യമൊപനങ്ങളത്തിടലെമൊനമൊയത്തിരുന്നു.  അതത്തിനന്  ഫലെസം  കേമൊണമൊടത  രപമൊകേത്തില.

നത്തിങ്ങള്  എങ്ങടന  എതത്തിര്തമൊലുസം  ഇന്നുസം  നത്തിങ്ങളടടെ  ഹൃദയതത്തില്നത്തിന്നുസം

രപമൊയത്തിടത്തിലമൊത,  ഇന്നുസം  നത്തിങ്ങളടടെ  മേസ്തത്തിഷ്കതത്തില്നത്തിന്നുസം  മേമൊഞ്ഞത്തിടത്തിലമൊത

നത്തിങ്ങളടടെ മുനതലെമുറകമൊരേനമൊയ രനതമൊവന്  ഇ.എസം.എസന്  നമ്പൂതത്തിരേത്തിപ്പെമൊടെത്തിടന്റെ
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വമൊക്കുകേളമൊണന്  നത്തിങ്ങടള  ഭരേത്തിക്കുനതന്  -  ഏതന്  ടചകുതമൊടന  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചുസം

രകേമൊണ്ഗസത്തിടന  പരേമൊജയടപ്പെടുതണടമേനതന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര

രമേമൊഡെത്തിടയ  എതത്തിര്ക്കുനതത്തില്  ആത്മമൊര്തതയത്തില.  ഞമൊന  രചമൊദത്തികടട,

നത്തിങ്ങരളമൊടടെമൊപ്പെമേത്തിരേത്തിക്കുന  സത്തി.പത്തി.ടഎ.-യുടടെ  രനതമൊവന്  എനത്തിനമൊണന്

കേമൊശശരേത്തില് വനതന്. മേഞ്ഞന് വമൊരേത്തിരകമൊരേത്തിടപ്പെയ്യുന കേമൊശശരേത്തിടന്റെ മേണ്ണത്തില്   ശശ.

ഡെത്തി.  രേമൊജ  എന്നുപറയുന  വനഭ്യവരയമൊധത്തികേനമൊയ  രനതമൊവന്   വനത്തിരുന്നു.

ഞങ്ങള് അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തി സലെപ്യൂടന് ടചയ്യുസം. പറയുന കേമൊരേഭ്യങ്ങളത്തില് ടതലെന്ല

ആത്മമൊര്തതയുസം  സതഭ്യസനതയുസം  ഹൃദയസംടകേമൊണന്  സസംസമൊരേത്തികമൊനുസം

കേഴെത്തിയണസം.  എന്നുസം  നമള്  മേസ്തത്തിഷ്കസം  ടകേമൊണ്ടുമേമൊത്രസം  രേമൊഷശയ  പ്രവര്തനസം

നടെതരുതന്. ശരേത്തിയമൊണന്, നത്തിങ്ങള് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് ജയത്തിചത്തിട്ടുണമൊകുസം. രേണമൊസം

വടമേമൊണന് രകേരേളതത്തില് ടതരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില് ജയത്തിക്കുനതന്. പരക്ഷ, രകേമൊണ്ഗസന്

ഇതടകേമൊണന്  അസ്തമേത്തിക്കുടമേനന്  നത്തിങ്ങള് കേരുരതണ.  ഞമൊന രചമൊദത്തിക്കുനതന്,

ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപന  പ്രസസംഗതത്തില്  അങ്ങയുടടെ  നത്തിലെപമൊടെന്

വഭ്യക്തമേമൊകത്തിയരപ്പെമൊള്  അരങ്ങയള്ള  കേരുത്തുസം  രശഷത്തിയുസം  ആര്ജവവുസം

ഉപരയമൊഗത്തിചന്  ഇസൗ  രേമൊജഭ്യടത  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തി  ഗവണ്ടമേന്റെത്തിടന

എതത്തിര്കമൊനരവണത്തി  പരേത്തിശമേത്തിചത്തിട്ടുടണനന്  അരങ്ങയന്  ആത്മമൊര്തമേമൊയത്തി
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പറയമൊന  കേഴെത്തിയുരമേമൊ;  ഇല.  നത്തിങ്ങള്  ആടരേയമൊണന്  ഭയടപ്പെടുനതന്;  നത്തിങ്ങള്

എനത്തിടനയമൊണന്  ഭയടപ്പെടുനതന്;  ജശവത്തിതടമേമൊരനയുള,  ഒരു  ജശവത്തിതരമേ

ജശവത്തിച്ചു തശര്കമൊന കേഴെത്തിയൂ. അതന് ചരേത്തിത്രതത്തില് അടെയമൊളടപ്പെടുരതണതമൊണന്.

ഒരുപരക്ഷ  ആര്ജവരതമൊടുകൂടെത്തി  ഇസൗ  രലെമൊകേതന്  പദവത്തികേളത്തിലുസം

സമൊനങ്ങളത്തിലുടമേമൊന്നുസം  എതത്തിടപ്പെടെമൊടത  ധമൊരേമൊളസം  ജശവത്തിതങ്ങള്

അസ്തമേത്തിച്ചുരപമൊയത്തിട്ടുണന്.  പരക്ഷ,  അവരുടടെ  രേമൊഷശയ  നത്തിലെപമൊടുകേള്  രലെമൊകേസം

പത്തിനശടെന്  സലെപ്യൂടന്  ടചയത്തിട്ടുമുണന്.  എലമൊവരുസം

അധത്തികേമൊരേതത്തിലെത്തിരുന്നുടകേമൊണ്ടുമേമൊത്രമേല  ചരേത്തിത്രതത്തിലെത്തിടെസം  പത്തിടെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.

അതടകേമൊണന്  ഞമൊന പറയുന്നു ഇനടലെകേളത്തില് ഇസൗ സര്കമൊരേത്തിടന്റെ നയസം....

എനത്തികന് സസംസമൊരേത്തികമൊനുള്ള സമേയസം അവസമൊനത്തിക്കുന്നു.  അങ്ങന് അലസമേയസം

അനുവദത്തിക്കുടമേങ്കത്തില്  ഒരു  വമൊക്കുകൂടെത്തി  പറഞ്ഞുടകേമൊണന്  ഞമൊന

അവസമൊനത്തിപ്പെത്തികമൊസം.

മേത്തി  .   സശകര്: അനുവദത്തിക്കുനത്തില.

രഡെമൊ  .   മേമൊതദ്യു കുഴെല്നമൊടെന: സര്, നത്തിങ്ങള് പറയുനതന് ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തിവര്ഗ്ഗ

പമൊര്ടത്തിടയനമൊണന്.  നത്തിങ്ങളടടെ  അടെത്തിസമൊനടമേനതന്  ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തിവര്ഗ്ഗ

സത്തിദ്ധമൊനമേമൊടണനമൊണന്  ഇസൗ  നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  പറയുനതന്.  ഇസൗ
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നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില് നത്തിങ്ങള് വത്തിസ്മരേത്തിചതന്  ആ വത്തിഭമൊഗടതയമൊണന്.  ഞമൊന

ഇതന് പലെയമൊവര്തത്തി വമൊയത്തിച്ചു....

മേത്തി  .    സശകര്:  ടയസന്  ടയസന്  രഡെമൊ… … .  മേമൊതദ്യു  കുഴെല്നമൊടെന  പശസന്

കേണ്ക്ലൂഡെന്.  …

രഡെമൊ  .    മേമൊതദ്യു കുഴെല്നമൊടെന:  സര്,  ടതമൊഴെത്തിലെമൊളത്തി വര്ഗ്ഗതത്തിനുരവണത്തിയുള്ള

നയസം  ഇതത്തിനകേടതവത്തിടടെയമൊടണനന്  നത്തിങ്ങള്  നത്തിങ്ങളടടെ  സഖമൊകരളമൊടുസം

പമൊര്ടത്തി  അണത്തികേരളമൊടുസം  പറയമൊന  തയമൊറമൊകേണസം.  ഇതത്തിലെത്തില  മേത്തിസത്തിസംഗമൊണന്.

അങ്ങന്  ഇതന്  ഒന്നുകൂടെത്തി  വമൊയത്തികണസം.  കേമൊരേണസം  കേമപ്യൂണത്തിസന്  പമൊര്ടത്തിയുടടെ

നയങ്ങളസം പരേത്തിപമൊടെത്തികേളസം രേമൊഷശയവുസം അജഗജമൊനരേ വഭ്യതഭ്യമൊസമേമൊണന്.   ഒരു

വമൊചകേസം പറഞ്ഞന് കേണ്ക്ലൂഡെന് ടചയ്തുടകേമൊള്ളടട പശസന്  …

ശശ  .    പത്തി  .    പത്തി  .    ചത്തിതരേഞ്ജന:  സര്,  ശശ.  എ.  സത്തി.  ടമേമൊയശന

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തി  പ്രരമേയടത  പത്തിന്തുണയകേയമൊണന്.  രഡെമൊ.  മേമൊതദ്യു

കുഴെല്നമൊടെന  യഥമൊര്തതത്തില്  ഇവത്തിടടെ  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  പ്രസസംഗസം  നനത്തി

പ്രരമേയവുമേമൊയത്തി ബനടപ്പെടതമൊരണമൊടയനന് എനത്തികറത്തിഞ്ഞുകൂടെമൊ, പടക്ഷ അതന്

നനമൊയത്തി.  കേമൊരേണസം   രകേരേളതത്തിടലെ  ഇടെതപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യമുനണത്തിടയ

സസംബനത്തിചന്  അവര്ടകമൊരു  സസംശയമുണന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  എതത്തിരേമൊയ
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രപമൊരേമൊടതത്തിനന്  ഇനഭ്യയത്തില്  രനതൃതശസം  നല്കുന  ഒരു  പ്രസമൊനമേമൊണന്

ഇടെതപക്ഷ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  പ്രസമൊനടമേന  കേമൊരേഭ്യതത്തില്  നത്തിങ്ങള്ടകമൊരു

സസംശയവുസം  രവണ.  അതത്തിടന  നയത്തിക്കുന  രനതമൊകനമൊരേത്തില്

ഒരേമൊള്തടനയമൊണന്  രകേരേളതത്തിടന്റെ മുഖഭ്യമേനത്തി   ശശ.  പത്തിണറമൊയത്തി വത്തിജയന.

ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിടയ  ടതമൊട്ടുതരലെമൊടെത്തിയുള്ള  നയപ്രഖഭ്യമൊപനടമേനമൊണന്

നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞതന്.  ആരണമൊ?  ഇതത്തില്  ടതമൊട്ടുതരലെമൊടെലെത്തില.

നയപ്രഖഭ്യമൊപനതത്തില്  പറയുന  ചത്തിലെതന്   ഞമൊന  വമൊയത്തികമൊസം.   ഏടറ

ടവലവത്തിളത്തികേള്  രനരേത്തിടുന  ഭരേണഘടെനമൊമൂലെഭ്യങ്ങടള  സസംരേക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന്

എടന്റെ  സര്കമൊര്  പ്രതത്തിജ്ഞമൊബദ്ധമേമൊണന്.  നമ്മുടടെ  രദശശയ  ടഎകേഭ്യതത്തിടന്റെ

സുപ്രധമൊന  അടെത്തിസമൊനങ്ങളസം  ഭരേണഘടെനയുടടെ  അടെത്തിസമൊനഘടെനയുടടെ

ഭമൊഗവുമേമൊയ  ജനമൊധത്തിപതഭ്യസം,  മേതനത്തിരേരപക്ഷത,  ബഹുസശരേ  മൂലെഭ്യങ്ങള്,

ടഫഡെറലെത്തിസസം  എനത്തിവ  സസംരേക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന്  നമൊസം  പ്രരതഭ്യകേസം

പരേത്തിശമേത്തിരകണതമൊയത്തിട്ടുണന്.  മേതപരേവുസം ഭമൊഷമൊപരേവുസം മേറന്  രമേഖലെകേളത്തിലുമുള്ള

ആധത്തിപതഭ്യ  പ്രവണതകേള്  രേമൊജഭ്യതത്തിടന്റെ  ടഎകേഭ്യടത  ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുന

നമൊനമൊതശടത മേമൊനത്തിക്കുന കേരുത്തുറ ജനമൊധത്തിപതഭ്യ സസംവത്തിധമൊനതത്തിനന് തടെസസം

നത്തില്ക്കുന്നു.  ശക്തമേമൊടയമൊരു  രേമൊഷതത്തിനന്  ശക്തമേമൊടയമൊരു  രകേന്ദ്രവുസം
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ശമൊക്തശകേരേത്തികടപ്പെട  സസംസമൊനങ്ങളസം  ഉസൗര്ജശസശലെമേമൊയത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന

തരദശ  സര്കമൊരുകേളമുണമൊയത്തിരേത്തികണസം.  രേമൊഷതത്തിടന്റെ  രേമൊഷശയഘടെന

ശക്തമേമൊകമൊന  അതത്തിടന്റെ  ഓരരേമൊ  ഘടെകേവുസം  ശക്തമേമൊയത്തിരേത്തിരകേണതണന്.

സമൊമൂഹഭ്യരമേഖലെകേളത്തില്  സസംസമൊനങ്ങള്കന്  ഭമൊരേത്തിച  ഉതരേവമൊദത്തിതങ്ങളണന്.

സസംസമൊനങ്ങളടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ  സത്തിതത്തി  ശക്തമേമൊയത്തിരേത്തിരകണതമൊണന്.

സസംസമൊനങ്ങളടടെ കേടെടമേടുപ്പെന് പരേത്തിധത്തി ടവടത്തിക്കുറയവമൊനുള്ള സമേശപകേമൊലെടത

നടെപടെത്തികേള് ആരരേമൊഗഭ്യ,  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ,  അടെത്തിസമൊനസസൗകേരേഭ്യ  രമേഖലെകേളത്തിടലെ

സസംസമൊനങ്ങളടടെ ഇടെടപടെല് രശഷത്തിടയ പരേത്തിമേത്തിതടപ്പെടുത്തുന്നു. സമൊമ്പതത്തികേ

അചടെകസം കൃതഭ്യതരയമൊടടെ നടെപ്പെത്തിലെമൊരകണത്തിവരുരമ്പമൊഴുസം രകേന്ദ്ര സര്കമൊരേത്തിനന്

ബമൊധകേമേമൊകേമൊത  മേമൊനദണ്ഡങ്ങള്  സസംസമൊന  സര്കമൊരുകേള്കന്

ബമൊധകേമേമൊകരുതന്.  സസംസമൊന  നത്തിയമേസഭകേളടടെ  അവകേമൊശങ്ങള്

സസംരേക്ഷത്തികണസം.  നമ്മുടടെ  ഭരേണഘടെന  യൂണത്തിയനുസം  സസംസമൊനങ്ങള്ക്കുസം

നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണങ്ങള്കന്  ഇടെസംനല്കേത്തിയത്തിട്ടുണന്.  സസംസമൊനങ്ങളടടെ

നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണ  രമേഖലെകേളത്തിരലെയള്ള  കേടെന്നുകേയറസം  ഒരു  സഹകേരേണ

ടഫഡെറല്  സസംവത്തിധമൊനതത്തിനന്  ശുഭകേരേമേല.  നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണ  സഭകേളത്തിലൂടടെ

ജനഹത്തിതസം  പ്രതത്തിനത്തിധശകേരേത്തികടപ്പെടുന്നു.  നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണതത്തിടന്റെ
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അനനഃസതയുസം  നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണ  സഭകേളടടെ  ഉരദശങ്ങളസം

സസംരേക്ഷത്തികടപ്പെരടെണതണന്.  നത്തിയമേനത്തിര്മമൊണ  സഭകേളടടെ  ഉരദശസം,

നത്തിയമേമേമൊയത്തി  പ്രമൊബലെഭ്യതത്തില്  വരേണടമേന  ഭരേണഘടെനമൊമൂലെഭ്യസം

സസംരേക്ഷത്തിക്കുനതത്തില്  സര്കമൊര്  പ്രതത്തിജ്ഞമൊബദ്ധമേമൊണന്.  അരനശഷണ

ഏജനസത്തികേള് ടപ്രമൊഫഷണലെത്തിസതത്തില് നത്തിന്നുസം വഭ്യതത്തിചലെത്തികരുതന്. ഇനത്തിയുസം

ധമൊരേമൊളസം  പറയമൊനുണന്.  ഞങ്ങളത്തിതത്തിനകേതന്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള  കേമൊരേഭ്യങ്ങടളലമൊസം

വമൊയത്തികമൊന ഞമൊന സമേയസം കേളയുനത്തില. ഞങ്ങള് എവത്തിടടെയമൊണന് ഒത്തുതശര്പ്പെന്

നടെത്തുനതന്.  രഡെമൊ.  മേമൊതദ്യു  കുഴെല്നമൊടെന  ഇതന്  രകേടത്തിടല;  കേമൊല്നൂറമൊണന്

കേമൊലെതത്തിനുള്ളത്തില്  രകേമൊണ്ഗസന്  ഒരു  രേമൊഷശയ  കേമൊമ്പയത്തിന  ഏടറടുതതത്തില്

സരനമൊഷമുണന്.  കേമൊരേണസം  ആ  പണത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  ഇലമൊയത്തിരുനരലമൊ;

എനമൊയമൊലുസം  നത്തിങ്ങള്  ജമൊഥ  നടെതത്തി,  നലകേമൊരേഭ്യസം,  ഞങ്ങള്  അതത്തിടന

സശമൊഗതവുസം  ടചയ്യുന്നു.  പരക്ഷ  ആ  ജമൊഥ  രപമൊകുരമ്പമൊഴുസം  നത്തിങ്ങളടടെ

കൂടതത്തില്നത്തിന്നുസം  ആള്കമൊര്  ടപമൊയ്ടകമൊണത്തിരേത്തിക്കുകേയലമൊയത്തിരുരനമൊ?

എനത്തികന്  സങ്കടെസം  രതമൊനത്തിയതന്,  കേമൊശശരേത്തില്  ടചലനതത്തിനന്  രേണന്  ദത്തിവസസം

മുമ്പമൊണന് അവത്തിടെടത രകേമൊണ്ഗസത്തിടന്റെ പ്രചരേണ വത്തിഭമൊഗതത്തിടലെ ഒരു വനത്തിത

രേമൊജത്തിവചതന്.               ശശ.  രേമൊഹുല് ഗമൊനത്തിയുടടെ പ്രയത്നടത ഞങ്ങള്
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തള്ളത്തിപ്പെറയുനത്തില.  പരക്ഷ,  നത്തിങ്ങള്  എവത്തിടടെയമൊണന്.  ജയത്തിചമൊല്

കേമൊലുമേമൊറത്തിടലനന്  സമൊനമൊര്തത്തിടയ  അമ്പലെതത്തില്ടകേമൊണ്ടുരപമൊയത്തി  ഇരപ്പെമൊള്

സതഭ്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ടചയത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയമൊണന്.  രഗമൊവയത്തില്  കേണത്തിടല;  ജയത്തിച്ചു

കേഴെത്തിഞ്ഞരപ്പെമൊള്   ടടദവസം  മേമൊറത്തിടകമൊള്ളമൊന  പറടഞ്ഞനമൊണന്  പറയുനതന്.

ജയത്തിച  രകേമൊണ്ഗസന്  ഇരപ്പെമൊള്  എവത്തിടടെ  കേത്തിടെക്കുന്നു;  എനമൊണന്  സത്തിതത്തി?

രനതമൊകനമൊര്,  എസം.പത്തി.-മേമൊര്,  മുഖഭ്യമേനത്തിമേമൊര്,  രകേന്ദ്രമേനത്തിമേമൊര്,  സസംസമൊന

മേനത്തിമേമൊര്  ഒടകയമൊയവരേരല  അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുനതന്; ഞങ്ങളടടെ

കുറസംടകേമൊണമൊരണമൊ നത്തിങ്ങള് വത്തിജയത്തികമൊതതന്?  എന്തുടകേമൊണമൊണന് അങ്ങടന

സസംഭവത്തിചടതനന്  നത്തിങ്ങള്  പരേത്തിരശമൊധത്തികണസം.   നത്തിങ്ങളമൊണന്  ബദടലെനന്

നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങള്  ബദലെമൊടണനന്  ടതളത്തിയത്തികമൊന  കേഴെത്തിയണസം.

നത്തിങ്ങടള  ടതമൊടുനവന  കുളതത്തിലെരല;  യു.പത്തി.,  ബശഹമൊര്  എനശ

സസംസമൊനങ്ങളത്തില്  ആരേമൊണന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  അധത്തികേമൊരേതത്തിടലെതത്തിചതന്;

നത്തിങ്ങള്  എടുത  നത്തിലെപമൊടെന്  അങ്ങടനയരല?  മുസശസം  ലെശഗന്  വമൊചമൊലെമേമൊയത്തി

പറയുനതന്  രകേട്ടു,  എനമൊയത്തിരുന്നു  യു.പത്തി.-യത്തിടലെ  അവരുടടെ  നത്തിലെപമൊടെന്?

ബഹുമേമൊനഭ്യരേമൊയ  കുറുരകമൊളത്തി  ടമേമൊയശനുസം  എന.  എ.  ടനലത്തിക്കുന്നുസം

രകേള്ക്കുന്നുണരലമൊ;  യു.പത്തി.-യത്തിടലെ  ഇരപ്പെമൊഴെടത  സത്തിതത്തിടയനമൊണന്;  എനത്തിട്ടുസം
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വലെത്തിയ തരേതത്തിലുള്ള ഫമൊസത്തിസന് വത്തിരുദ്ധ പ്രസസംഗമേമൊണത്തിവത്തിടടെ നടെത്തുനതന്.  അതന്

ആടരേപ്പെറത്തികമൊനമൊടണനന്  മേനസത്തിലെമൊകുനത്തില.  ഞങ്ങള്  മുസശസം  ലെശഗത്തിടന

ക്ഷണത്തിചത്തിടത്തില, ഇവത്തിടടെ ഒരു കുറവുമേത്തില.  പടക്ഷ  നത്തിങ്ങള്കന് എത്രനമൊള്  അവത്തിടടെ

നത്തിലമൊന  കേഴെത്തിയുടമേനന്  ആരലെമൊചത്തികണസം.  ഇനടത  ടകേ.പത്തി.സത്തി.സത്തി.

പ്രസത്തിഡെനമേമൊയത്തി  നത്തിങ്ങള്കന്  എത്രനമൊള്  ഒത്തുരപമൊകേമൊന  കേഴെത്തിയുസം;

അരദഹടമേടുക്കുന  നത്തിലെപമൊടുകേടള  സസംബനത്തിചന്   ഇവത്തിടടെ   സൂചത്തിപ്പെത്തിരകണ

ആവശഭ്യമേത്തിലരലമൊ;  സഭയത്തില്  ഇകമൊരേഭ്യങ്ങടളലമൊസം    രനരേടത  ചര്ച

ടചയത്തിട്ടുള്ളതമൊണന്.  പസൗരേതശരഭദഗതത്തി  ബത്തില്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളത്തില്,

ഇനഭ്യന പമൊര്ലെടമേന്റെത്തില് രകേമൊണ്ഗസത്തിടന്റെ എസം.പത്തി.-മേമൊര് നത്തിശബത പമൊലെത്തിച്ചു.  ആ

സമേയസം  ഇവരുടടെ  എലമൊവരുരടെയുസം  നത്തിലെപമൊടെന്  എവത്തിടടെയമൊയത്തിരുന്നു;

ഇതരേതത്തിലെമൊടണങ്കത്തില്  മുസശസം  ലെശഗത്തിടനങ്ങടന  അവത്തിടടെ  നത്തിലമൊന  കേഴെത്തിയുസം?

ഞങ്ങള്കന്  എനമൊയമൊലുസം മുസശസം ലെശഗന് കേമൊരേണസം ശക്തത്തിടപ്പെരടെണ ആവശഭ്യമേത്തില.

അവര്ടകന്തുരവണടമേനന്  അവര്തടന ആരലെമൊചത്തിചമൊല് മേതത്തിയമൊകുസം.  നത്തിങ്ങളടടെ

അവസ ഓര്തന് ഞങ്ങള്കന് സങ്കടെരമേയുള.   ഭമൊരേതശയ ജനത പമൊർടത്തി രനതമൊവന്

ശശ.  വത്തി.  മുരേളശധരേനന്,   രേമൊജഭ്യസഭമൊസംഗമേമൊയ  ഒരു  രകേമൊണ്ഗസന്  എസം.പത്തി.,

'രകേരേളതത്തിടന്റെ  ആമ്പമൊസഡെര്'  എന  സര്ടത്തിഫത്തികറന്  നല്കുകേയുണമൊയത്തി.
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ഇതത്തിടനകമൊള്  വലെത്തിയ  അപമേമൊനമുരണമൊടയനന്  ചത്തിനത്തിരകണത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.

എനത്തിട്ടുസം  വലെത്തിയതരേതത്തിലുള്ള  ഫമൊസത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധ  പ്രസസംഗമേമൊണന്  സഭയത്തില്

നടെത്തുനതന്.   രകേരേളതത്തിടലെ ജനങ്ങള്കന്   ഇടെതപക്ഷ ജനമൊധത്തിപതഭ്യ  മുനണത്തി

സര്കമൊരേത്തില് നല വത്തിശശമൊസമുണന്.  ഞങ്ങള് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തിരലെയള്ള റത്തിക്രൂടന്ടമേന്റെന്

ഏജനസത്തിയല.  അങ്ങടന  പ്രവര്തത്തിക്കുനതന്  സമൊക്ഷമൊല്  രകേമൊണ്ഗസമൊണന്.

അരങ്ങമൊരടയന് ആടള വത്തിട്ടുടകേമൊടുത്തുടകേമൊണത്തിരേത്തിക്കുനതന് നത്തിങ്ങളരല? എനത്തിട്ടുസം കുറസം

പറയുനതന്  മുഴുവന  ഞങ്ങടളയമൊണന്.  ഇവത്തിടടെ  എല്.ഡെത്തി.എഫന്.-ടന്റെ  ബദല്

എനമൊടണനമൊണന്  ചത്തിനത്തിക്കുനതന്.   അടതനമൊടണനന്   ശശ.  കുറുരകമൊളത്തി

ടമേമൊയശന എസം.എല്.എ.-യന് മേനസത്തിലെമൊയത്തിരല?

മേത്തി  .  സശകര്:  ബഹുമേമൊനടപ്പെട അസംഗസം ടചയറത്തിടന അഭത്തിസസംരബമൊധന ടചയന്

സസംസമൊരേത്തികണസം. 

ശശ  .    പത്തി  .    പത്തി  .    ചത്തിതരേഞ്ജന:  സര്,  ഇനഭ്യയത്തില്  ഒരു  കൃഷത്തികമൊരേന

ആത്മഹതഭ്യ  ടചയ്യുന  അവസരേതത്തിലുസം  രകേരേളതത്തിടലെ   കൃഷത്തികമൊര്കന്

പ്രശ്നങ്ങളടണനന്   ചൂണത്തികമൊണത്തികമൊനമൊണന്  പരേത്തിശമേത്തിക്കുനതന്.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ

വഭ്യവസമൊയസം,  ആരരേമൊഗഭ്യസം,  വത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസസം,  തടെങ്ങത്തിയ  രമേഖലെകേളത്തിടലെ   രകേരേള

രമേമൊഡെല്  എനമൊടണനന്  നത്തിങ്ങള്കന്  മേനസത്തിലെമൊകുനത്തിരല;  മേറന്
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സസംസമൊനങ്ങളമേമൊയത്തി  ബനടപ്പെടുതത്തി  രനമൊക്കുകേയമൊടണങ്കത്തില്  അതന്  കൂടുതല്

മേനസത്തിലെമൊകമൊന  സമൊധത്തിക്കുസം.   ഇനഭ്യയത്തില്  ഇനന്  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമൊദത്തിയുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യുസം നടെപ്പെമൊക്കുന നയങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം വഭ്യതഭ്യസ്തമേമൊയ നയസം സശശകേരേത്തിചന്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുന ഒരു സര്കമൊരേമൊണന്   രകേരേളതത്തിടലെ ഇടെതപക്ഷ ജനമൊധത്തിപതഭ്യ

മുനണത്തി ഗവണ്ടമേടന്റെനന്  അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തി ഞങ്ങള്കന് പറയമൊന കേഴെത്തിയുസം.

രകേന്ദ്ര  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  എലമൊ  അവഗണനകേരളയുസം  തരേണസം  ടചയ്തുടകേമൊണമൊണന്

മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്.  രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ  വത്തിരവചനപരേമേമൊയ  നത്തിലെപമൊടുകേളസം

ഇടെടപടെലുകേളസം  വഴെത്തി  സസംസമൊനങ്ങളടടെ  സമൊമ്പതത്തികേ  സത്തിതത്തി  തകേരുരമ്പമൊഴുസം

നമ്മുടടെ  സസംസമൊനതത്തിനന്  സമേമൊഹരേത്തികമൊന  കേഴെത്തിയുന  പരേമേമൊവധത്തി

വത്തിഭവസമേമൊഹരേണസം  നടെതത്തി  രകേരേളടത  രലെമൊകേതത്തിനുമുനത്തിടലെ

ശദ്ധമൊരകേന്ദ്രമേമൊകത്തി മേമൊറമൊന രേണമൊസം പത്തിണറമൊയത്തി സര്കമൊരേത്തിനുസം കേഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുടണനന്

ഞങ്ങള്  അഭത്തിമേമൊനരതമൊടടെ  ചൂണത്തികമൊണത്തിക്കുന്നു.  65  ലെക്ഷസം  ആളകേള്കമൊണന്

സമൊമൂഹത്തികേ  സുരേക്ഷമൊ  ടപനഷന  തടെസമേത്തിലമൊത  രേശതത്തിയത്തില്  വത്തിതരേണസം

നടെത്തുനതന്.  രകേരേള  രസമൊഷഭ്യല്  ടസകേപ്യൂരേത്തിറത്തി  ടപനഷന  ലെത്തിമേത്തിറഡെത്തിടന

തകേര്കമൊന രകേന്ദ്രസം ചത്തിലെ നത്തിലെപമൊടുകേള് സശശകേരേത്തിച്ചു.  സമൊമ്പതത്തികേ സത്തിതത്തിടയ

പരേമൊമേര്ശത്തിചന്  രകേമൊണ്ഗസന്  പ്രസത്തിദ്ധശകേരേത്തിച   പത്രതത്തില്  എവത്തിടടെടയങ്കത്തിലുസം
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അതത്തിടനതത്തിരേമൊയത്തി  ഒരു  വരേത്തി  എഴുതത്തിരയമൊ;  നത്തിങ്ങള്കന്  രകേരേളരതമൊടെന്

രസ്നേഹമുടണങ്കത്തില്  അതന്  ടചരയണതമൊയത്തിരുന്നു.  നത്തിങ്ങള്  ഒരു  വരേത്തി  രപമൊലുസം

എഴുതത്തിയത്തില.    രലെമൊകേമേമൊടകേ  സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെമൊടണന  കേമൊരേഭ്യസം

മേനസത്തിലെമൊകണസം.  ആ  സമൊമ്പതത്തികേ  പ്രതത്തിസനത്തിയുടടെ  വത്തിഷമേതകേള്   ഇനഭ്യ

ഉള്ടപ്പെടടെ വത്തിവത്തിധ രേമൊജഭ്യങ്ങള് രനരേത്തിടുരമ്പമൊഴുസം രകേരേളസം കേമൊണത്തിക്കുന മേമൊതൃകേടയ

നത്തിങ്ങള്  അഭത്തിനനത്തികണടമേനന്  ഞങ്ങള്  പറയുനത്തില,  പടക്ഷ

ആരക്ഷപത്തികമൊതത്തിരേത്തികമൊനുള്ള  മേരേഭ്യമൊദടയങ്കത്തിലുസം  കേമൊണത്തികണസം.

രകേന്ദ്രസര്കമൊരേത്തിടന്റെ  ധനസഹമൊയസം  ലെഭഭ്യമേമൊകുനതടകേമൊണമൊണന്  രകേരേളസം

പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുനടതനമൊണന്  ഇവത്തിടടെ  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.  ഇനഭ്യയത്തിടലെ  ആടകേ

സസംസമൊനങ്ങളടടെ  ശരേമൊശരേത്തി  പരേത്തിരശമൊധത്തിചമൊല്  റവനപ്യൂ  വരുമേമൊനതത്തിടന്റെ  45%

രകേന്ദ്ര  വത്തിഹത്തിതമേമൊണന്.  എനമൊല്  രകേരേളതത്തിടന്റെ  റവനപ്യൂ  വരുമേമൊനതത്തിടന്റെ  36%

മേമൊത്രമേമൊണന്  രകേന്ദ്രവത്തിഹത്തിതസം.  ചത്തിലെ സസംസമൊനങ്ങള്കന്   75%  വടരേ ലെഭത്തിക്കുന്നു.

ഇതരേതത്തിലുള്ള വസ്തുതകേള് മേറച്ചുവചന് രകേരേളസം  കേടെടകണത്തിയത്തിലെമൊടണനന് കേള്ള

പ്രചരേണസം  നടെത്തുകേയമൊണന്.  20  വര്ഷസം  മുമ്പന്  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  ആഭഭ്യനരേ

വരുമേമൊനസം 63,000 രകേമൊടെത്തി രൂപയമൊയത്തിരുനതന് 16 ഇരേടത്തി വര്ദ്ധനരവമൊടടെ  10 ലെക്ഷസം

രകേമൊടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികേമേമൊയത്തി.  അതരപമൊടലെ,   20  വര്ഷസം  മുമ്പന്   ആരളമൊഹരേത്തി
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വരുമേമൊനസം    19,463  രൂപയമൊയത്തിരുനതന്   2,30,000  രൂപയമൊയത്തി  ഉയര്തമൊന

കേഴെത്തിഞ്ഞു.  രകേരേളതത്തിടലെ  പ്രതത്തിശശര്ഷ  വരുമേമൊനസം  രദശശയ  ശരേമൊശരേത്തിടയകമൊള്

77%   ഉയര്നതമൊണന്.  നത്തിങ്ങള്   പ്രസത്തിദ്ധശകേരേത്തിച  പത്രതത്തില്  ഇകമൊരേഭ്യസംകൂടെത്തി

രരേഖടപ്പെടുതമൊമേമൊയത്തിരുന്നു. 1,34,097 രകേമൊടെത്തി രൂപ റവനപ്യൂ വരുമേമൊനതത്തില് 85,867

രകേമൊടെത്തി  രൂപയുസം  സസംസമൊനതത്തിടന്റെ  തനതന്  വരുമേമൊനമേമൊണന്.  അതമൊയതന്  64

ശതമേമൊനരതമൊളമേമൊണന് നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില്  പത്തിരേത്തിടചടുതതന്.   നത്തികുതത്തി പത്തിരേത്തിവത്തില്

രകേരേളസം  കേമൊരേഭ്യക്ഷമേമേമൊയത്തി  തടനയമൊണന്  മുരനമൊട്ടുരപമൊകുനതന്.  ആരരേമൊപണങ്ങളസം

വത്തിവമൊദങ്ങളസം  ടകേമൊണന്  എലമൊ  സസംവമൊദങ്ങടളയുസം  രതമൊലത്തികമൊടമേനമൊണന്  നത്തിങ്ങള്

കേരുതനതന്.    പ്രതത്തിസനത്തികേടള  അതത്തിജശവത്തിചന്    ജനങ്ങടള  രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന്

സര്കമൊര്  മുരനറുകേയമൊണന്.   കേത്തിടെപ്പെമൊടെമേത്തിലമൊത  ലെക്ഷകണകത്തിനന്  ജനങ്ങള്കന്

വശടെന്  നത്തിര്മത്തിച്ചുനല്കുന  രകേരേള  സര്കമൊരേത്തിടന്റെ  പദ്ധതത്തിയമൊണന്  ടടലെഫന്  പദ്ധതത്തി.

പ്രതത്തിപക്ഷസം  അലസംകൂടെത്തി  ഹൃദയ  വത്തിശമൊലെത  കേമൊണത്തികണടമേനന്  ഞമൊന

അഭഭ്യര്തത്തിക്കുകേയമൊണന്.  നമ്മുടടെ  നമൊടെത്തിടന്റെ  ടപമൊതവമൊയ  വത്തികേസനടത

ഇതരേതത്തില്  എതത്തിര്കരുതന്. ടകേമൊചത്തിയത്തില് നടെന സസംരേസംഭകേ മേഹമൊസസംഗമേതത്തില്

നത്തിങ്ങള് പടങ്കടുരകണതമൊയത്തിരുന്നു. നത്തിങ്ങള് പടങ്കടുകമൊതത്തിരുനതന് ശരേത്തിയമൊരണമൊ;

അകമൊരേഭ്യതത്തില്  നത്തിങ്ങള്  സശശകേരേത്തിച  നത്തിലെപമൊടെന്  എനമൊണന്.  ആലെപ്പുഴെയത്തില്
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കേഴെത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ഒരു  നത്തിരക്ഷപകേ  സസംഗമേസം  നടെന്നു.  475  രകേമൊടെത്തി  രൂപയുടടെ

നത്തിരക്ഷപങ്ങളമൊണന്  അവത്തിടടെ  നടെതത്തിയതന്.  അതമൊയതന്  അത്രയധത്തികേസം

സസംരേസംഭങ്ങളമൊണന്  ആരേസംഭത്തികമൊന  രപമൊകുനതന്.  സമേമൊനതകേളത്തിലമൊത  വത്തികേസന

പദ്ധതത്തികേളത്തിലൂടടെയമൊണന്  രകേരേളസം  സഞരേത്തിക്കുനതന്.  ടപമൊതവത്തിദഭ്യമൊഭഭ്യമൊസ  –

ആരരേമൊഗഭ്യ രമേഖലെയത്തില് രദശശയ തലെതത്തില് ഒനമൊമേടതതത്തിയ രകേരേളസം ടൂറത്തിസസം,

സസംരേസംഭകേസം,  ടഎ.റത്തി. തടെങ്ങത്തിയ രമേഖലെകേളത്തിലുസം വലെത്തിയ മുരനറസം നടെത്തുനതന് നമൊസം

അഭത്തിമേമൊനരതമൊടടെയമൊണന് കേമൊരണണതന്.  ഒരു ലെക്ഷസം സസംരേസംഭങ്ങള് ആരേസംഭത്തികമൊന

വഭ്യവസമൊയ വകുപ്പെന്  ലെക്ഷഭ്യമേത്തിടുന്നു.  വഭ്യമൊവസമൊയത്തികേ വളര്ചയത്തിലുസം  രകേരേളതത്തിനന്

ഗുണപരേമേമൊയ  കുതത്തിച്ചുചമൊടമേമൊണുണമൊയതന്.    രകേരേളതത്തിടന്റെ  വളര്ചടയക്കുറത്തിചന്

ഇനഭ്യയത്തിടലെ മേറന് സസംസമൊനങ്ങള് അരനശഷത്തിക്കുന സമൊഹചരേഭ്യമേമൊണന് ഇന്നുള്ളതന്.

ഇതകേണത്തിടലനന്  നടെത്തികമൊന  കേഴെത്തിയത്തില.  നമൊടെത്തിടന്റെ  വളര്ചയസം  വത്തികേസനതത്തിനുസം

സസംരേസംഭങ്ങള്  ആവശഭ്യമേമൊണന്.   സസംരേസംഭകേടരേ  ടടകേ  പത്തിടെത്തിച്ചുയര്തമൊടനങ്കത്തിലുസം

ഒനത്തിച്ചുനത്തിലമൊന  കേഴെത്തിയണടമേനമൊണന്  പ്രത്തിയടപ്പെട  പ്രതത്തിപക്ഷരതമൊടെന്  ഞങ്ങള്കന്

അഭഭ്യര്തത്തികമൊനുള്ളതന്.  പ്രസ്തുത  വത്തിഷയതത്തിരനല്  സര്കമൊര്  നടെത്തുന

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നുസം  നത്തിങ്ങള്  വത്തിട്ടുനത്തില്ക്കുകേയല  ടചരയണതന്.  പകേരേസം

നമൊടെത്തിടന്റെ  വളര്ചയുടടെ  ഭമൊഗമേമൊയത്തി  നത്തിങ്ങള്  മേമൊറണസം.  നത്തിങ്ങള്
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സഹകേരേത്തിചത്തിടലങ്കത്തിലുസം ഞങ്ങള് അഭത്തിമേമൊനരതമൊടുകൂടെത്തിതടന മുരനമൊട്ടുരപമൊകുസം.   

മേത്തി  .    സശകര്:  ഓര്ഡെര്..........  ഓര്ഡെര്..........  സഭ ഇരപ്പെമൊള് പരേത്തിയുനതസം

നമൊടള രേമൊവത്തിടലെ 9.00 മേണത്തികന് വശണ്ടുസം സരമളത്തിക്കുനതമേമൊണന്.

(2023 ജനുവരേത്തി മേമൊസസം 02-ാം തശയതത്തി വഭ്യമൊഴെമൊഴ്ച രേമൊവത്തിടലെ 9.00 മേണത്തികന്

വശണ്ടുസം സരമളത്തിക്കുനതത്തിരലെയമൊയത്തി സഭ ബവകുരനരേസം 04.26-നന് പത്തിരേത്തിഞ്ഞു.)

*********


