
Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

1

ഗവര്ണ്ണറുടടെ പ്രസസംഗതത്തിനന് നനത്തിരരേഖടപ്പെടുത്തുന
പ്രരമേയടതക്കുറത്തിച്ചുള്ള ചര്ച

ശശ്രീമേതത്തി  ടക  .    ടക  .    ടടശെെലജ ടെശ്രീചര്:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖഖമാപനതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖപ്പെടുതത്തിടകമാണന്

ബഹുമേമാനഖനമായ  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത  ഞമാന്

പൂര്ണ്ണമേമായസം  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  കടുത  സമാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി

നത്തിറഞ്ഞുനത്തില്ക്കുന  രകമാവത്തിഡമാനന്തരേ  കമാലതന്  രേമാജഖവസം  രലമാകവസം

അനുഭവത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്കന്  പരേത്തിഹമാരേസം  കമാണുനതത്തിനന്  തത്തികച്ചുസം

വഖതഖസ്തമേമായത്തിട്ടുള്ള  ബദല്  നത്തിര്രദ്ദേശെെങ്ങരളമാടുകൂടെത്തിയ  നയപ്രഖഖമാപനമേമാണന്

രകരേളതത്തിടല  ഗവണ്ടമേനന്  നടെതത്തിയതന്.  ജനങ്ങളുടടെ  ആവശെെഖങ്ങള്കന്

മുന്ഗണന  നല്കത്തിടകമാണന്  പ്രശ്നങ്ങള്  പരേത്തിഹരേത്തിക്കുക  എനതമാണന്

രകരേളതത്തിടന  ബദല്  സമേശ്രീപനടമേനന്  എലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.  എനമാല്  ഇഇ

പ്രവര്തനങ്ങടളടയലമാസം  മേരേവത്തിപ്പെത്തിക്കുന  അടലങത്തില്  പത്തിരനമാട്ടടുപ്പെത്തിക്കുന

അതഖന്തസം  ജനരദമാഹപരേമേമായത്തിട്ടുള്ള  നടെപടെത്തികളമാണന്  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്

സസശ്രീകരേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനടതനന്  ഇനടല  വഖക്തമേമായത്തികഴത്തിഞ്ഞു.  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഇനടത  മേലയമാള

ദത്തിനപത്രങ്ങടളലമാസം വഖതഖസ്ത രേശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള വഖമാഖഖമാനങ്ങള് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്.
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പരക്ഷേ  അവയടടെടയലമാസം  സമാരേമാസംശെെസം  ബഡ്ജറത്തിടന  ജനവത്തിരുദ്ധത

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതുതടനയമാടണനള്ളതമാണന്  വസ്തുത.  'രമേമാഹ  ബഡ്ജറന്'

എനമാണന്  മേലയമാള  മേരനമാരേമേ  ടകമാടുതത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ടവറുടത  രമേമാഹസം

ജനത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ബഡ്ജറമായത്തി  ഇതന്  മേമാറുകയമാണന്.   ഇടതമാരു  രവമാട്ടന്

ബഡ്ജടറന  രേശ്രീതത്തിയത്തിലമാണന്  മേമാതൃഭൂമേത്തി  പത്രസം  ടഹഡന് ടടലന്  ടകമാടുതതന്.

ഇലക്ഷേന്  കണ്ടുടകമാണന്  ജനങ്ങളുടടെ  കണ്ണത്തില്  ടപമാടെത്തിയത്തിടുനതത്തിനുള്ള  ചത്തില

കമാരേഖങ്ങള്  രകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്

നമുടകലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.  അതത്തിടന  ഉള്ളടെകസം  ജനരദമാഹപരേമേമാണന്

എനള്ളതുതടനയമാണന്.  രദശെെമാഭത്തിമേമാനത്തി  'അമൃതകമാലസം'  എനള്ള

ടഹഡത്തിസംഗത്തിടല  'അ'  മേമാറത്തിയത്തിട്ടന്  'മൃതകമാലസം'  എനന്  അര്ത്ഥവതമാകത്തി

ബഡ്ജറത്തിടന  സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന.   നമ്മുടടെ  നമാടെത്തിടന  വത്തികസനസം

മുരേടെത്തിപ്പെത്തിക്കുന,  ദമാരേത്തിദഖസം വര്ദ്ധത്തിക്കുന സമേശ്രീപനമേമാണന്  ബഡ്ജറത്തിലൂടടെ രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനന്  പ്രഖഖമാപത്തിചത്തിട്ടുള്ളടതനന്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  പമാലമാഴത്തി

മേഥനടത  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഒനമാണന്  എനതരേതത്തിലുളള  കമാര്ട്ടൂണ്

രദശെെമാഭത്തിമേമാനത്തി  പത്രതത്തില്  ടകമാടുതത്തിട്ടുണന്.  രകന്ദ്രസം  ജനങ്ങടള  പത്തിഴത്തിഞന്

അമൃതുണമാകമാന്  ശമേത്തിക്കുകയമാണന്.  പരക്ഷേ  ആ  അമൃതകസംഭവമേമായത്തി
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രകമാര്പ്പെരററ്റുകള്  കടെനകളയന  അതഖന്തസം  അര്ത്ഥവതമായത്തിട്ടുള്ള

കമാര്ട്ടൂണമാണന്  ടകമാടുതത്തിട്ടുള്ളതന്.  രകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തിടന  എലമാ

വത്തിശെെദമാസംശെെതത്തിരലയ്ക്കുസം ഞമാന് രപമാകനത്തില.   ഇതുമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് കൂടുതല്

പഠനങ്ങള് അടുതദത്തിവസങ്ങളത്തില് ഉണമാകമാനത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്. 

ഭക്ഷേഖ  സബ്സത്തിഡത്തി  ടവട്ടത്തിക്കുറചത്തിരേത്തിക്കുനടവനതമാണന്  പ്രധമാനമേമായസം

രകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില്കമാണുനതന്.  കടുത  വത്തിലകയറമുണമാകന  ഈ

നമാളുകളത്തില്  ഭക്ഷേഖ  സബ്സത്തിഡത്തിയത്തില്നത്തിനന്  89,940  രകമാടെത്തി  രൂപ

ടവട്ടത്തിക്കുറചത്തിരേത്തിക്കുനതന് ഉണമാക്കുന ബുദ്ധത്തിമുട്ടന് രകരേളടതയസം ബമാധത്തിക്കുടമേന

കമാരേഖതത്തില്  യമാടതമാരു  സസംശെെയവമേത്തില.  2022-23-ല്

ഉണമായത്തിരുനതത്തിരനകമാള്  തുക  2023-24-ടല  ബഡ്ജറത്തില്

കറഞത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഗമാമേവത്തികസന ഫണത്തില്  5113  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെയസം

കട്ടത്തികളുടടെ ഉചഭക്ഷേണ പരേത്തിപമാടെത്തിയത്തില്  1200  രകമാടെത്തി രൂപയടടെയസം കര്ഷക

ടപന്ഷനത്തില്  8000  രകമാടെത്തി രൂപയടടെയസം കറവണമായത്തിരേത്തിക്കുന.  നന്യൂനപക്ഷേ

വത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തികള്കന്  നല്കന  രസമാളര്ഷത്തിപ്പെത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

ഗവണ്ടമേനന്  മേത്തിണ്ടുനത്തില.  നന്യൂനപക്ഷേതത്തിടനതത്തിരേമായള്ള  സമേശ്രീപനസം

സസശ്രീകരേത്തിക്കുനതത്തിരലറവസം  കഠത്തിനമേമായത്തിട്ടുള്ള  ഒനമാണന്  ഇതവണ
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സസശ്രീകരേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  മേദസ്സകള്ക്കുള്ള  ഗമാനന്  93  ശെെതമേമാനസം  കറചത്തിരേത്തിക്കുന.

വളസം  സബ്സത്തിഡത്തിയസം  വത്തിള  ഇന്ഷസറന്സത്തിനുള്ള  പദ്ധതത്തിയസം  ടതമാഴത്തിലുറപ്പെന്

പദ്ധതത്തിക്കുള്ള  തുകയസം  ടവട്ടത്തിക്കുറചത്തിരേത്തിക്കുന.  രകരേളമേടെകമുള്ള

സസംസമാനങ്ങടള  പമാപ്പെരേമാക്കുന  സമേശ്രീപനമേമാണന്  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്

സസശ്രീകരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  നത്തികതത്തിഘടെനയത്തില്  വരുതത്തിയ  മേമാറസം  സമ്പനര്കന്

ഉപകമാരേപ്രദമേമായത്തി മേമാറുടമേനള്ളതമാണന് കമാണുനതന്. ഇഇ ബഡ്ജറത്തിടനക്കുറത്തിചന്

നമുകന്  കൂടുതല്  പഠത്തിരകണത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനടവനള്ളതുസം  വസ്തുതയമാണന്.  രകരേള

ഗവണ്ടമേനന്  ഇവത്തിടടെ  ഒരു  ബദല്  സമേശ്രീപനസം  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

സമാധമാരേണകമാര്കന്  നല്കന  എലമാ  സര്വശ്രീസുകളുസം

നത്തിലനത്തിര്തത്തിടകമാണ്ടുള്ള വത്തികസനമേമാണന് രകരേള ഗവണ്ടമേനന് പ്രഖഖമാപത്തിചതന്.

വലത്തിയ  സമാമ്പതത്തിക  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുള്ള  കമാലഘട്ടതത്തിലുസം  ടപന്ഷനുസം

രക്ഷേമേപദ്ധതത്തികളുസം മുടെങ്ങമാടത മേമാര്കറത്തില് കൃതഖമേമായത്തിടെടപട്ടന് ബഹുജനങ്ങടള

സഹമായത്തിച്ചുടകമാണ്ടുള്ള സമേശ്രീപനമേമാണന് സര്കമാര് സസശ്രീകരേത്തിചതന്.  ഇഇ ബദല്

സമേശ്രീപനസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുന  സര്കമാരേത്തിരനമാടെന്  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന

സമേശ്രീപനടമേന്തമാണന്? ഇവത്തിടെടത പ്രതത്തിപക്ഷേസം രകമാണ്ഗസ്സമാണന്;  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

ഇഇ  സഭയത്തിലത്തില.  പരക്ഷേ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സഭയത്തിലത്തിലമാതതത്തിടന  കറവന്
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നത്തികതമാന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  അനുകൂലമേമായ  സമേശ്രീപനസം  രകമാണ്ഗസ്സന്

സസശ്രീകരേത്തിക്കുന.  അതമായതന്  രകരേളതത്തിടല  ഇടെതുപക്ഷേടത  തകര്കമാന്

രകമാണ്ഗസ്സന്  മുനത്തിട്ടത്തിറങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന.  അവര്കതത്തിനന്  സമാധത്തികത്തിടലങത്തിലുസം

അവരുടടെ സമേശ്രീപനസം അങ്ങടനയമാണന്. 

ഇഇ  സഭമാതലതത്തില്  നടെതത്തിയ  പ്രസസംഗങ്ങളത്തിലൂടടെ  നത്തിങ്ങള്

ആടരേയമാണന്  ആക്രമേത്തിക്കുനതന്?  രകന്ദ്രതത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഗവണ്ടമേനന്

നമ്മുടടെ  ഭരേണഘടെനടയ  തകര്ക്കുന;  നമാടെത്തിടന  ദമാരേത്തിദഖസം  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന;

വരുസംനമാളുകളത്തില് വലത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തികള്  നമ്മുടടെ നമാടെത്തിടന ബഹുസസരേതടയ

തകര്ക്കുസം.  നയപ്രഖഖമാപനതത്തിടന  തുടെകതത്തില്  ജനമാധത്തിപതഖസം,

മേതനത്തിരേരപക്ഷേത,  ബഹുസസരേത,  ടഫഡറലത്തിസസം  എനത്തിവ  സസംരേക്ഷേത്തികമാന്

നമ്മള്  ബമാദ്ധഖസരേമാടണനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനന്  അവ

തകര്ക്കുനടവനള്ള  വത്തിമേര്ശെെനമേമായത്തിതടനയമാണന്.  ഇവത്തിടടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  ഭമാഗത്തുനത്തിനണമായടതന്തമാണന്?  നത്തിങ്ങള്  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഒനസം മേത്തിണത്തിയത്തില എനമാണന്.  ഇനടല പ്രസസംഗത്തിച

എലമാവരുസം  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടനതത്തിരേമായള്ള  വത്തിമേര്ശെെന  നത്തിലപമാടെന്  ഇഇ

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിനകത്തുനത്തിനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ആ  നയപ്രഖഖമാപനസം
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തടനയമാണന് ഗവര്ണ്ണര് വമായത്തിചതന്.  അരദ്ദേഹസം അതന് മുഴുവനുസം വമായത്തിചതത്തില്

സരന്തമാഷമുണന്.  ഗവര്ണ്ണര്  ഇറങ്ങത്തിരപ്പെമാകമാതതത്തിടനക്കുറത്തിചമായത്തിരുന

അപ്പുറത്തുളളവരുടടെ  സങടെസം.  ഗവര്ണ്ണര്  ഇറങ്ങത്തിരപ്പെമായമാല്

അടതങ്ങടനയമാണന്   രനരേത്തിടുകടയനന്  നമുകന്  കമാണമാസം.  പരക്ഷേ  ഗവര്ണ്ണര്

ഇറങ്ങത്തിരപ്പെമാകമാടത നയപ്രഖഖമാപനസം വമായത്തിച്ചു.  രകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേനത്തിടനതത്തിടരേ

ശെെക്തമേമായ വത്തിമേര്ശെെനമുള്ള നയപ്രഖഖമാപനസംതടനയമാണന് ഗവര്ണ്ണര് വമായത്തിചതന്.

അതന് വമായത്തിചന് പൂര്തത്തിയമാകത്തിയതത്തില് നനത്തിയസം സരന്തമാഷവമുണന്. പരക്ഷേ ആ

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ചൂണത്തികമാണത്തിക്കുനതന്  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

നയസമേശ്രീപനമേമാണന്.  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനുരവണത്തി ഇവത്തിടടെ പ്രസസംഗത്തിച എലമാവരുസം

എന്തമാണന്  ടചയതന്?  ഞമാന്  രപടരേടുത്തുപറയനത്തില.

രകമാണ്ഗസ്സത്തിടനക്കുറത്തിച്ചുസം രേമാഹുല് ഗമാനത്തിയടടെ രജമാരഡമാ യമാത്രടയക്കുറത്തിച്ചുസം

ഇനടല വലത്തിയ പ്രസസംഗമേമായത്തിരുന. അടതമാനസം ഞങ്ങള് നത്തിരഷധത്തിക്കുനത്തില.

അതരേസം യമാത്ര നടെത്തുനതന് നലതുതടനയമാണന്.  ടനഹ്റു കടുസംബതത്തിരനമാടെന്

ഞങ്ങള്കമാര്ക്കുസം  വഖക്തത്തിപരേമേമായത്തി  ടവറുടപ്പെമാനമേത്തില;  ആ  കടുസംബതത്തില്

രേക്തസമാക്ഷേത്തികള്  ഉണമായത്തിട്ടുണന്.  അതത്തിടനടയമാടക  മേമാനത്തിക്കുന;

അടതമാനമേല  പ്രശ്നസം.  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  നയടമേന്തമാണന്;  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനന്
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ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  പ്രതത്തിരരേമാധത്തികമാന്  സമാധത്തിക്കുരമേമാ?  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ

യമാത്രയത്തില്  കമ്മന്യൂണത്തിസന്  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  രനതമാകനമാരുസം  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-

ടനയമാളുകളുസം പടങടുതത്തിടലനന് ഇനടല പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങടളന്തമാണന് ഇവത്തിടടെ

കമാണത്തിചതന്?  ഇവത്തിടടെ  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-ടന  പമാര്ട്ടത്തി  രകമാണ്ഗസ്സത്തില്

നമാടെത്തിടന  ബമാധത്തിക്കുന  വത്തിഷയങ്ങളുനയത്തിചന്  നടെതത്തിയ  ടസമേത്തിനമാറുകളത്തില്

പടങടുകമാന് കക്ഷേത്തിരേമാഷശ്രീയതത്തിനതശ്രീതമേമായത്തി ഞങ്ങള് ആളുകടള ക്ഷേണത്തിച്ചു.

കമാരേണസം,   രകരേളടത  ബമാധത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളുസം  ഇന്തഖടയ  ബമാധത്തിക്കുന

പ്രശ്നങ്ങളുമേമായതത്തിനമാലമാണന്.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച  ടചയ്യുന  ടസമേത്തിനമാറത്തില്

രഡമാ.  ശെെശെെത്തി  തരൂരേത്തിടന  പടങടുപ്പെത്തികമാന്  ശമേത്തിചരപ്പെമാള്,  അരദ്ദേഹസം

വരേമാനത്തിരുനടവങത്തിലുസം  രകമാണ്ഗസന്  അരദ്ദേഹടത  പടങടുകമാന്

അനുവദത്തികമാടത  കയ്യുസംടകട്ടത്തി  രനമാകത്തിനത്തില്ക്കുകയസം  രപമാരകടണനന്

പറയകയസം ടചയത്തിരല; നത്തിങ്ങള് വലത്തിയ ജനമാധത്തിപതഖ വത്തിശെെസമാസത്തികളുസം ഞങ്ങള്

അങ്ങടനയലമാതവരുമേമാടണനന്  കമാണത്തികമാന്രവണത്തി  ഇവത്തിടടെ

പറയകയമാരണമാ?   ഇഇ  നമാട്ടത്തിടല  ജനങ്ങള്  ഇടതലമാസം  കണത്തിട്ടുണന്.

ടസമേത്തിനമാറത്തില്  രഡമാ.  ശെെശെെത്തി  തരൂര്  പടങടുതത്തിലമാടയനളളതന്  മേമാത്രമേല,

രകമാണ്ഗസ്സത്തിരനമാടുളള സമേശ്രീപനസം എന്തമാണന്;  ഞങ്ങള് എന്തന് സമേശ്രീപനമേമാണന്
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സസശ്രീകരേത്തിചതന്?  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന ഞങ്ങളമായത്തിട്ടന്  തകര്തതല.  രകമാണ്ഗസന്

പമാര്ട്ടത്തിയടടെ ജനവത്തിരുദ്ധനയസം കമാരേണമേമാണന് രകമാണ്ഗസന് തകര്നരപമായതന്.

ഞങ്ങള്  2004-ല്  യ.പത്തി.എ.  സര്കമാരേത്തിടന  പത്തിന്തുണചത്തിരല?  ഇകമാരേഖസം

എത്രരയമാ തവണ സൂചത്തിപ്പെത്തിചതമാണന്,  വശ്രീണ്ടുസം ആവര്തത്തിരകണ കമാരേഖമേത്തില.

എന്തുടകമാണമാണന് പത്തിന്തുണചതന്?  ബത്തി.ടജ.പത്തി. ഗവണ്ടമേനന് അധത്തികമാരേതത്തില്

വരേമാതത്തിരേത്തികമാന്രവണത്തി  2004-ല്  ഞങ്ങള്  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  പത്തിന്തുണച്ചു.

അനന്  ഞങ്ങളുടടെ  പത്തിന്തുണയത്തില്  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനന്  ഭരേത്തികമാന്  കഴത്തിഞതന്

എന്തുടകമാണമാണന്?  അറുപതത്തിലധത്തികസം  സശ്രീറ്റുകള്  അനന്

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനുണമായത്തിരുന.  ഇന്തഖന് പമാര്ലടമേനത്തില് ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടന

സശ്രീറന്  വര്ദ്ധത്തിചമാല്  മേമാത്രരമേ  വര്ഗശ്രീയ  ശെെക്തത്തികടള  പരേമാജയടപ്പെടുതമാന്

കഴത്തിയകയളളൂടവനതത്തിടന  ഏറവസം നല ദൃഷമാന്തമേമായത്തിരുന അതന്.  അടുത

പമാര്ലടമേനന്  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  രകരേളതത്തില്നത്തിനളള  20  സശ്രീറത്തിലുസം

ഇടെതുപക്ഷേടത  വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാടണങത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ

മേതവര്ഗശ്രീയതടയ  തടെയമാന് സമാധത്തിക്കുടമേനന്  ഇരപ്പെമാഴുസം  പറയന.  അതത്തിടന

അര്ത്ഥതത്തിലമാണന്  അനന്  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  പത്തിന്തുണചതന്.   അതുടകമാണന്

ഒരുപമാടെന്  മേമാറമുണമായത്തി.   പരക്ഷേ നത്തിങ്ങള് എന്തമാണന്  ടചയതന്?   ഇനടത
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ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയയസം  ശശ്രീ.  അമേത്തിതന്  ഷമാടയയസം  സൃഷത്തിചതന്

നത്തിങ്ങളമാടണനന് പറഞമാല് അതത്തില് ടതറന് പറയമാന് സമാധത്തിക്കുരമേമാ? 2002-

ടല ഗുജറമാതന് കലമാപതത്തിടന ഭമാഗമേമായത്തി വസംശെെഹതഖ (Genocide) ഉണമായത്തി.

അതത്തിനന്  രനതൃതസസം  ടകമാടുതതന്  ഗുജറമാതത്തിടല  അനടത

മുഖഖമേനത്തിയമായത്തിരുന ശശ്രീ. നരരേന്ദ്ര രമേമാദത്തിക്കുസം അതത്തിനന് കൂട്ടുനത്തിന ശശ്രീ. അമേത്തിതന്

ഷമാ-യ്ക്കുസം  അതത്തില്  പങമാളത്തിതമുടണനന്  പറഞരപ്പെമാള്,  2004-ല്  ഞങ്ങള്

പത്തിന്തുണചന് നത്തിങ്ങടള അധത്തികമാരേതത്തിരലറത്തി.  പരക്ഷേ നത്തിങ്ങള് ആ അധത്തികമാരേസം

സമേര്ത്ഥമേമായത്തി വത്തിനത്തിരയമാഗത്തിരചമാ? അനന് ശശ്രീ. അമേത്തിതന് ഷമാ-യ്ക്കുസം ശശ്രീ. നരരേന്ദ്ര

രമേമാദത്തിക്കുടമേതത്തിടരേ  വഖക്തമേമായ അരനസഷണസം  നടെതത്തിയത്തിരുടനങത്തില്,  അവര്

ടചയ കറകൃതഖങ്ങള് ടവളത്തിചതന് ടകമാണ്ടുവനത്തിരുനടവങത്തില് ഇനടത ശശ്രീ.

നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിയസം    ശശ്രീ.  അമേത്തിതന്  ഷമായസം  ഉണമാകമേമായത്തിരുനത്തില.  അനന്

നത്തിങ്ങള്കന്  മുട്ടുവത്തിറച്ചു.  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  ഇഇ  മൃദുമേനുവമാദ  സമേശ്രീപനമേമാണന്

ഇന്തഖമാ  രേമാജഖതത്തിനന്  നമാശെെമുണമാകത്തിയടതനന്  പറയനതന്  ടവറുടതയല.

അതുടകമാണന് രകമാണ്ഗസ്സന്  ആ സമേശ്രീപനസം തത്തിരുതണസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ നയസം

തത്തിരുത്തുകയമാടണങത്തില്  നത്തിങ്ങളുമേമായത്തി  സഹകരേത്തിക്കുനതത്തിനന്  എന്തമാണന്

വത്തിഷമേസം?  ഇവത്തിടടെ  മുസശ്രീസം  ലശ്രീഗത്തിടന  രനതമാകനമാര്  പറയനതന്  രകട്ടത്തിട്ടന്
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എനത്തികന്  അത്ഭുതസം  രതമാനത്തി.  എങ്ങടനയമാണന്  നത്തിങ്ങള്കന്  ഇടെതുപക്ഷേടത

എതത്തിര്കമാന്  സമാധത്തിക്കുനതന്?  ഞങ്ങള്  ത്രത്തിപുരേയത്തില്  രകമാണ്ഗസ്സുമേമായത്തി

കൂട്ടുപത്തിടെത്തിടചനന് നത്തിങ്ങള് പറഞ്ഞു.  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനന് അവത്തിടടെ രേണന് സശ്രീറത്തിടന

വഖതഖമാസമുളളതുടകമാണന്  ഞങ്ങള്  സഹമായത്തിചന്  അവത്തിടടെ  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന

അധത്തികമാരേതത്തില്ടകമാണ്ടുവരേമാന്  രനമാക്കുകയമാണന്.  അവത്തിടടെ  ഇടെതുപക്ഷേസം

ശെെക്തമേമായത്തിരുന  സമേയതന്  യമാടതമാരുതരേതത്തിലുളള  വര്ഗശ്രീയ  ലഹളകളുസം

നടെനത്തിട്ടത്തില.  അതത്തിര്തത്തിയത്തില്  നടെനടകമാണത്തിരുന  ഭശ്രീകരേ  ലഹളകള്

അവസമാനത്തിപ്പെത്തിചതന് ഇടെതുപക്ഷേമേമാണന്. ത്രത്തിപുരേടയക്കുറത്തിചന് നത്തിങ്ങള് പഠത്തികണസം.

ഭശ്രീകരേവമാദത്തികളുമേമായത്തി  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചന്  ചത്തിലര്  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനഫലമേമായത്തി

ത്രത്തിപുരേയടടെ  അതത്തിര്തത്തികളത്തിടല  ഒരു  വശ്രീട്ടത്തിടല  ഒരേമാടളങത്തിലുസം  മേരേത്തിചന്

വശ്രീഴമാതതത്തില.  അതന്  അവസമാനത്തിപ്പെത്തിചന്  ജനങ്ങള്കന്

സമേമാധമാനമുണമാകത്തിടകമാടുതതന് ഇടെതുപക്ഷേ സര്കമാരേമാണന്.  ആ ഇടെതുപക്ഷേ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ബത്തി.ടജ.പത്തി.,  ആര്.എസന്.എസന്.,  വര്ഗശ്രീയവമാദത്തികടളലമാസം

രചര്നന്  അട്ടത്തിമേറത്തിച്ചു.  അവത്തിടടെ  ഇടെതുപക്ഷേസം  വശ്രീണ്ടുസം  അധത്തികമാരേതത്തില്

വരരേണതന്  ജനങ്ങളുടടെ  ആവശെെഖമേമാണന്.   ചത്തില  സശ്രീറ്റുകളത്തില്  ഞങ്ങള്

മേത്സരേത്തികമാടമേനസം  നത്തിങ്ങള്  ഉപദവത്തികരുടതനസം  രകമാണ്ഗസന്
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ഇടെതുപക്ഷേരതമാടെന്  പറഞ്ഞു.   അലമാടത  ഞങ്ങള്  രകമാണ്ഗസ്സത്തിരനമാടെന്

ടകഞത്തിയതല.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെയസം  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം

രനതൃതസതത്തിലുളള  ഗവണ്ടമേനന്  അധത്തികമാരേതത്തില്  വരേമാതത്തിരേത്തികമാന്  ചത്തില

പ്രരദശെെങ്ങളത്തില് അങ്ങടന ടചയ്യുനതത്തിനന് ഞങ്ങള്കന് മേടെത്തിയത്തില. പരക്ഷേ രകരേളസം

അതമാരണമാ?  രകരേളതത്തില്  ഇത്ര  ശെെക്തമേമായളള  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടന

തളര്തമാനുളള  സമേശ്രീപനസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുകയമാരണമാ  ടചരയ്യേണതന്;  ഇവത്തിടടെ

രകമാണ്ഗസ്സത്തിനന്  എന്തമാണന്  ടചയ്യേമാന്  സമാധത്തിക്കുക?  ഇകമാരേഖസം  മുസശ്രീസം  ലശ്രീഗന്

രനതമാകനമാര്  പ്രരതഖകത്തിചന്  ഓര്മ്മത്തിരകണതമാണന്.   അതുടകമാണന്  ഓരരേമാ

സലത്തുസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുന  സമേശ്രീപനസം  നത്തിങ്ങള്  മേനസ്സത്തിലമാകണസം.  ഇവത്തിടടെ

ജവഹര്ലമാല്  ടനഹ്റുവത്തിടന  രകമാണ്ഗസ്സുകമാര്  അധത്തിരക്ഷേപത്തിച്ചു.  ഇതന്

എങ്ങടന സഹത്തികമാന് സമാധത്തിക്കുന.             സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-നന്

പ്രരതഖക സമാമ്പതത്തിക-രേമാഷശ്രീയ നയങ്ങളുണന്.  അടതമാനസം രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന

നയമേല.  പരക്ഷേ  ഞങ്ങടളമാരേത്തികലുസം  ജവഹര്ലമാല്   ടനഹ്റുവത്തിടന  തളളത്തി

പറയമാറത്തില.  അരദ്ദേഹസം  സസശ്രീകരേത്തിചത്തിട്ടുളള  നല  സമേശ്രീപനസം  തുടെകതത്തില്

രകമാണ്ഗസ്സത്തിനുണമായത്തിരുന.  അതത്തില്  ഒനന്,  ഇന്തഖടയ

മേതനത്തിരേരപക്ഷേതരയമാടടെ  നത്തിലനത്തിര്തണടമേനളള  അരദ്ദേഹതത്തിടന
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കമാഴ്ചപ്പെമാടെമാണന്.   രേണന്,  ടനഹ്റു  രസമാഷഖലത്തിസന്  രചരേത്തിരയമാടെന്  ആഭത്തിമുഖഖസം

പുലര്തത്തിയത്തിരുന,  പ്രരതഖകത്തിചന്  അനടത  രസമാവത്തിയറന്  റഷഖരയമാടെന്.

ടലനത്തിടന രനതൃതസതത്തില് അവത്തിടടെ നടെപ്പെമാക്കുന ജനകശ്രീയ സമേശ്രീപനങ്ങരളമാടെന്

തമാല്പ്പെരേഖമുളള  ആളമായത്തിരുന ടനഹ്റു.   പരക്ഷേ രകമാണ്ഗസത്തിനന്  അതരേസം

സമേശ്രീപനസം പൂര്ണ്ണമേമായസം നടെപ്പെത്തിലമാകമാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടത്തില.  അതമാണന് ഞങ്ങള്

വത്തിമേര്ശെെത്തിക്കുനതന്.  ടനഹ്റു  വര്ഗശ്രീയവമാദത്തികളുമേമായത്തി  സനത്തി  ടചയ്തുടവനരല

രകമാണ്ഗസ്സത്തിടല  രനതമാകനമാര്  പറഞതന്;  നത്തിങ്ങള്കന്  എങ്ങടനയമാണന്

ഇടതലമാസം  രകട്ടത്തിരേത്തികമാന്  കഴത്തിയനതന്?  സഹത്തിടകട്ടന്  നത്തിങ്ങള്  അതത്തിനന്

പ്രതത്തികരേത്തിച്ചു.  ശെെഖമാമേ  പ്രസമാദന്  മുഖര്ജത്തിടയ  മേനത്തിയമാകത്തിയതന്  ജവഹര്ലമാല്

ടനഹ്റുവത്തിടന  വര്ഗശ്രീയ  സമേശ്രീപനതത്തിനന്  ഉദമാഹരേണമേമാടണനന്  പറഞ്ഞു.

അങ്ങടന  ഞങ്ങള് പറയത്തില.  അനന് ശെെഖമാമേ പ്രസമാദന്  മുഖര്ജത്തിയടെകമുളളവര്

രചര്നടകമാണ്ടുളള തമാല്കമാലത്തിക ഗവണ്ടമേനന് വനതന് എങ്ങടനയമാടണനന്

എലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.  ശെെഖമാമേ  പ്രസമാദന്  മുഖര്ജത്തിടയ  മേനത്തിയമാകത്തിയതന്

ടനഹ്റുവത്തിടന വര്ഗശ്രീയ സമേശ്രീപനതത്തിനന് ഉദമാഹരേണമേല,  അങ്ങടന പറയമാന്

സമാധത്തികത്തില.  പരക്ഷേ  നത്തിങ്ങള് രകട്ടത്തിരുനത്തിരല;  അതത്തിനന് നത്തിങ്ങള് എന്തമാണന്

പറഞതന്;  നത്തിങ്ങളുടടെ  വത്തിമേര്ശെെനസം  എത്രരതമാളസം  രപമായത്തി?
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ആര്.എസന്.എസന്.-കമാടരേ  സസംരേക്ഷേത്തിചത്തിരുന,  ആര്.എസന്.എസന്.-ടന

ശെെമാഖകടള  സസംരേക്ഷേത്തിചത്തിരുനടവനന്  ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനന്

പറഞരപ്പെമാള്,  മുസശ്രീസം  ലശ്രീഗത്തിടന ചത്തില രനതമാകള് പറഞ്ഞു  'ഒമാരട്ടമാറത്തിക്ഷേ

ഇടെത്തിചത്തിട്ടല മേഹമാതമാഗമാനത്തി മേരേത്തിചതന്' എനന്. അത്രടയങത്തിലുസം സമേമാധമാനമുണന്.

നത്തിങ്ങള്കന്  എന്തുടകമാണമാണന്  വത്തിമേര്ശെെത്തികമാന്  സമാധത്തികമാതതന്?  നമാടെത്തിടന

ടഎകഖസം  തകര്ക്കുന  വര്ഗശ്രീയവമാദത്തികടള  പ്രശ്രീണത്തിപ്പെത്തിക്കുന  സമേശ്രീപനസം

രകമാണ്ഗസന്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുരമ്പമാള്  ആ രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന വത്തിമേര്ശെെത്തിരകണതന്

ഘടെകകക്ഷേത്തിടയനളള  നത്തിലയത്തില്   എലമാകക്ഷേത്തികളുടടെയസം

ഉതരേവമാദത്തിതമേരല;  നത്തിങ്ങള്  ആടരേയമാണന്  തകര്കമാന്  ശമേത്തിക്കുനതന്?

നത്തിങ്ങള് തകര്കമാന് ശമേത്തിക്കുനതന് ഇടെതുപക്ഷേടതയമാണന്. 

ശശ്രീ  .   എസം  .   വത്തിന്ടസനന്: സര്,  (....ടടമേകന് ഓഫന്.....)

ശശ്രീമേതത്തി  ടക  .    ടക  .    ശശെെലജ  ടെശ്രീചര്:  സര്,

സമേയപരേത്തിമേത്തിതത്തിയള്ളതുടകമാണന് ഞമാന് വഴങ്ങത്തിയമാല് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ടചയര്

പ്രസസംഗസം അവസമാനത്തിപ്പെത്തികമാന് പറയസം.

    മേത്തി  .    ടചയര്മേമാന്:   വഴങ്ങത്തിയമാല്  വഴങ്ങുനവരുടടെ  സമേയമേമാണന്

രപമാകനതന്.
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ശശ്രീമേതത്തി  ടക  .    ടക  .    ശശെെലജ  ടെശ്രീചര്  : സര്,  വളടരേ  കമാരേഖമേമായത്തി

ചത്തിന്തത്തിരകണ  അവസരേതത്തില്  ഇതുരപമാടല  രേമാഷശ്രീയ  ടടവരേമാഗഖസംവചന്

രകരേളതത്തിടല  ഇടെതുപക്ഷേടത  തകര്ത്തുകളയമാടമേനന്  ചത്തിന്തത്തിക്കുനതന്

ആതഹതഖമാപരേമേമായത്തിരേത്തിക്കുടമേനന്  മേമാത്രരമേ  പറയമാനുള.  ആര്.എസന്.എസന്.-

ല്  നത്തിനന്   ആക്രമേണസം  ഏറ്റുവമാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുളളതന്  ആടരേമാടകയമാണന്?

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനന്  മേറനരപമായത്തിട്ടുണമാകസം.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട അസംഗസം  സണ്ണത്തി രജമാസഫത്തിനന് അറത്തിയമാടമേനന് വത്തിചമാരേത്തിക്കുന.

എടന  നമാട്ടത്തിടല  ആയത്തിതറയത്തിടല  സതഖടന  ആര്.എസന്.എസന്.  അരല

ടകമാനകളഞതന്?   എനത്തിട്ടന്  ആ  ആര്.എസന്.എസന്.-ടന  എതത്തിര്കമാന്

കഴത്തിയമാത  എടന്തമാരു  അത്ഭുതകരേമേമായ  പ്രതത്തിഭമാസമേമാണന്  രകമാണ്ഗസന്

എനമാണന്  എനത്തികന്  രതമാനനതന്.  സതഖടനയസം  രേമാജശ്രീവത്തിടനയസം  ടകമാനതന്

ആര്.എസന്.എസന് . അരല? ഒരു  ബദല്  സമേശ്രീപനമേമാണന്

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിലൂടടെ  മുരനമാട്ടുവചത്തിട്ടുളളതന്.  രകമാവത്തിഡമാനന്തരേ

കമാലഘട്ടതത്തില് രകരേളസം എങ്ങടനയമാണന് വഖതഖസ്തമേമാകക എനതത്തിടന നല

ഉദമാഹരേണമേമാണന്  വരുനതന്.  ഒരു  ലക്ഷേസം  രകമാടെത്തി  രൂപയമാണന്

ടപമാതുവത്തിപണത്തിയത്തില് ഇടെടപടുനതത്തിനന്  തശ്രീരുമേമാനത്തിചതന്.   ചത്തികത്തിത്സമാ രേസംഗതന്
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KASP  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തി.  ഏറവസം  കൂടുതല്  സഇജനഖ  ചത്തികത്തിത്സ  അനുവദത്തിച

സസംസമാനടമേനതത്തിനുളള  അവമാര്ഡന്  ഏറ്റുവമാങ്ങമാന്  രകരേളതത്തിനന്  കഴത്തിഞ്ഞു.

'ആയഷമാന് ഭമാരേതന് ' എന പദ്ധതത്തി രകന്ദ്ര സര്കമാര് ടകമാണ്ടുവന.  18 ലക്ഷേസം

കടുസംബങ്ങള്കന്  പഴയ  RSBY  (Rashtriya  Swasthya  Bima  Yojana)

പുന:സമാപത്തിച്ചു.  അതത്തില് 60 ശെെതമേമാനസം  രകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേനസം 40 ശെെതമേമാനസം

സസംസമാന  ഗവണ്ടമേനമേമാണന്  വഹത്തിരകണതന്.  പരക്ഷേ  42  ലക്ഷേസം

കടുസംബങ്ങള്കന്  1400  രകമാടെത്തി  രൂപ  പ്രതത്തിവര്ഷസം  ടചലവമാകത്തിടകമാണന്

ആരരേമാഗഖ  ഇന്ഷസറന്സന്  ഏര്ടപ്പെടുതത്തി.   ആരരേമാഗഖ  ഇന്ഷസറന്സന്

നടെപ്പെമാകത്തിയതത്തിടന കണകമാണന് രകരേളതത്തിടന അവമാര്ഡത്തിനര്ഹമേമാകത്തിയതന്.

ആരരേമാഗഖ രമേഖലയത്തില് മേമാത്രമേല വത്തിദഖമാഭഖമാസ രമേഖലയത്തിലുസം മേറ്റുസം നടെതത്തിയ

വലത്തിയ പരേത്തിഷമാരേമുണന്. 

മേത്തി  .    ടചയര്മേമാന്  :  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  സഹകരേത്തികണസം.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മേനത്തിമേമാര്കന്  ഇനന് മേറുപടെത്തി പറയമാനുളളതമാണന്.   

ശശ്രീമേതത്തി  ടക  .    ടക  .    ശശെെലജ  ടെശ്രീചര്  : സര്,  ഞമാന്  കൂടുതല്

ദശ്രീര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.  ദമാരേത്തിദഖ  നത്തിരേകന്  ഏറവസം  കറഞ  സസംസമാനസം

രകരേളമേമാണന്.   കൂടെമാടത  ഏറവസം  കൂടുതല്  മേരതതരേതസവസം  സഇഹമാര്ദ്ദേവസം
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നത്തിലനത്തില്ക്കുന  സസംസമാനമേമാണന്  രകരേളസം.  ഭരേണഘടെന  അനുശെെമാസത്തിക്കുന

ജനമാധത്തിപതഖവസം രസമാഷഖലത്തിസവസം മേരതതരേതസവസം പുലരുനതന് രകരേളതത്തില്

ഇടെതുപക്ഷേമുളളതുടകമാണമാണന്.  ആ  ഇടെതുപക്ഷേടത  നശെെത്തിപ്പെത്തികമാനല

രകമാണ്ഗസ്സന്  ശമേത്തിരകണതന്.  നത്തിങ്ങള്  ഉതരരേന്തഖയത്തില്  രപമായത്തി

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുസം  സസംഘന്  പരേത്തിവമാറത്തിനുടമേതത്തിടരേ  രപമാരേമാട്ടസം  നടെതണസം.

രകരേളതത്തില്  ഇടെതുപക്ഷേടത  നശെെത്തിപ്പെത്തികമാനുളള  രപമാരേമാട്ടമേല  രകമാണ്ഗസന്

നടെരതണതന്  എനമേമാത്രസം  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  നനത്തിപ്രരമേയടത

ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി അനുകൂലത്തിക്കുന.

ശശ്രീ  .    ടെത്തി  .    സത്തിദ്ദേത്തിഖന്: സര്,  ഞമാന്  ഇഇ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  ശശ്രീമേതത്തി  ടക.  ടക.  ശശെെലജ

ടെശ്രീചര് ഇവത്തിടടെ സസംസമാരേത്തിച കമാരേഖങ്ങള് ഞമാന് ശദ്ധത്തിക്കുകയമായത്തിരുന. പമാനൂര്

രബമാകന് രകമാണ്ഗസന് കമ്മത്തിറത്തിയടടെ പ്രസത്തിഡനന് പ്രത്തിയടപ്പെട്ട ടക. പത്തി. ഹമാഷത്തിസം

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന ക്രൂരേമേമായ മേര്ദ്ദേനങ്ങള്ക്കുസം ടകമാലപമാതകശമേതത്തിനുസം

വത്തിരധയനമായത്തി  രകമാഴത്തിരകമാടെന്  രബബത്തി  ടമേരമ്മമാറത്തിയല്  ആശുപത്രത്തിയത്തില്

മേരേണടത  മുഖമാമുഖസം  കമാണുനതുരപമാടല  നത്തില്ക്കുന  സനര്ഭതത്തിലമാണന്

രകമാണ്ഗസുസം  ആര്.എസന്.എസന്.-ഉസം  തമ്മത്തിലുള്ള  ബനടതക്കുറത്തിചന്
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പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  ടക.  ടക.  ശശെെലജ ടെശ്രീചര് ഇവത്തിടടെ പറയനതന് എനതന് ഏടറ

വത്തിരരേമാധമാഭമാസകരേമേമായ  കമാരേഖമേമാണന്.  ആര്.എസന്.എസന്.-നുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുടമേതത്തിരേമായത്തി ടെശ്രീചര് സസംസമാരേത്തിക്കുരമ്പമാള്, മുന്നത്തിരേയത്തിലത്തിരേത്തിക്കുന

മുന്മേനത്തി  ബഹുമേമാനഖനമായ  ഇ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേടന   ഒനരബമാദ്ധഖടപ്പെടുതമാന്

അങ്ങന്  ദയവന്  ടചയന്  പരേത്തിശമേത്തികണടമേനകൂടെത്തി  പ്രരതഖകസം

ഉണര്തത്തിക്കുകയമാണന്.  രകസ്സുകള് തമ്മത്തില് രേമാജത്തിയമാക്കുകയമാണന്.  രേണ്ടുരപരുസം

ഒരരേമുഖത്തുനത്തിനള്ള  ആളുകളമാണന്.  രേണ്ടുരപരുസം  അക്രമേരണമാത്സുക

രേമാഷശ്രീയതത്തിനന്  രനതൃതസസം  ടകമാടുക്കുന  ആളുകളമാണന്.  രേണ്ടുരപരുടടെയസം

പ്രധമാനടപ്പെട്ട  രജമാലത്തി  ടകമാലലുസം  ടവട്ടലുസം  ടകമാലപമാതകങ്ങളുസം  ടകമാള്ളയസം

തശ്രീവയ്പുമേമാണന്.  ഇതത്തിനന്  രനതൃതസസം  ടകമാടുതന്…….  അവസമാനസം  ഒരു

നത്തിരേപരേമാധത്തിയമായ  മുന്മേനത്തി,  അരദ്ദേഹസം  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  വത്തിജയത്തിചന്

ആഹമാദപ്രകടെനതത്തിനന് രനതൃതസസം ടകമാടുക്കുരമ്പമാള് ക്രൂരേമേമായ അക്രമേണതത്തിനന്

വത്തിരധയനമായത്തി.  അരദ്ദേഹസം മേനത്തിയമായത്തി  സതഖപ്രതത്തിജ്ഞ ടചയ്യുരമ്പമാള്  ടടക

പമാസറത്തിട്ടുവരരേണത്തിവന  സസംഭവതത്തില്വടരേ  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം സസംരേക്ഷേത്തികമാന് രനതൃതസസം ടകമാടുത നത്തിങ്ങള് നടെത്തുന

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിരേമായ പ്രസസംഗസം, ഇത്രയസം അപമേമാനകരേമേമായ സമാഹചരേഖസം
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രകരേള രേമാഷശ്രീയതത്തിനുണമാകത്തിയതന്  നത്തിങ്ങളലമാടത മേറമാരേമാടണനന്  പ്രരതഖകസം

രചമാദത്തികമാന്  ആഗഹത്തിക്കുന.  അടുതതമായത്തി  സസംസമാരേത്തിക്കുന

ശശ്രീ.  പത്തി.  ബമാലചന്ദ്രരനമാ  മേറമാടരേങത്തിലുരമേമാ  ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറയടമേനമാണന്

ഞങ്ങളുടടെ  പ്രതശ്രീക്ഷേ.  കഴത്തിഞദത്തിവസസം  ശശ്രീ.  ഇ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേന്

പ്രസസംഗത്തിക്കുരമ്പമാള്  എടന്തങത്തിലുടമേമാനന്  ഇതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  പറയടമേനന്

അവസമാനനത്തിമേത്തിഷസം വടരേ ഞങ്ങള് പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിച്ചു.  പടക്ഷേ,  ശശ്രീ.  ഡത്തി.  രേമാജയന്

അവത്തിടടെയണമായത്തിരേത്തിക്കുന ഒരേമാതമാഭത്തിമേമാനസം, ഇവത്തിടടെയരണമാടയനന്  ഞങ്ങള്

സസമാഭമാവത്തികമേമായസം സസംശെെയത്തിച്ചുരപമായത്തി. 

ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ഒരു  നയവമേത്തില,   പ്രഖഖമാപനവമേത്തില.

രനര്തതമായ  ശെെബസം  മേമാത്രമേമായത്തി  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപനസം  ചുരുങ്ങത്തി.

ബഹുമേമാനഖനമായ  ഗവര്ണടറ  ആനയത്തിച്ചുടകമാണ്ടുവനന്  ഇതന്

പ്രസസംഗത്തിപ്പെത്തിചതത്തിടനപ്പെറത്തി  സരന്തമാഷവതത്തിയമായത്തി  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ടക.  ടക.

ശശെെലജ  ടെശ്രീചര്  ഇവത്തിടടെ  സസംസമാരേത്തിച്ചു.  അതത്തില്  ഞമാന്  സരന്തമാഷസം

പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനടവനന് അവര് പറയകയണമായത്തി.  ഗവര്ണര് നയപ്രഖഖമാപനസം

പറയനതത്തിനുമുന്പന്  അണത്തിയറയത്തില്  നടെന  സസംഭവങ്ങളമാണന്  ഏടറ

വത്തിചത്തിത്രമേമായതന്.  അവത്തിടടെ  കടറ  വത്തിട്ടുവശ്രീഴ്ചകളുസം  ധമാരേണകളുസം  നടെന.
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ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയക്കുറത്തിചന്  ഒരേക്ഷേരേസം  പറയരുതന്,  'ടയസന്'.

രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിടന  രപടരേടുതന്  വത്തിമേര്ശെെത്തികരുതന്,  'ടയസന്'.

സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിടന  സമേശ്രീപനടത  രപടരേടുതന്  വത്തിമേര്ശെെത്തികരുതന്,  'ടയസന്';

'ടയസന്'  എന  ഏറവസം  വലത്തിയ  അപകടെകരേവസം  പ്രതത്തിരലമാമേകരേവമേമായ

വത്തിരധയടപ്പെടുതലത്തിടന  രേമാഷശ്രീയമേമാണന്  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തില്

മുഴുവന്  നത്തിഴലത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുനതന്.  തമേത്തിഴന് നമാട്ടത്തിടല  സമാലത്തിന് ഗവണ്ടമേനത്തിടന

നയപ്രഖഖമാപനസം ഇനടല രേമാത്രത്തി ഞമാന് വമായത്തിച്ചു. ഗവര്ണര് ആര്. എന്. രേവത്തി

വമായത്തികമാടത  രപമായതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഇനടല  സസംസമാരേമുണമായത്തി.

ബഹുമേമാനഖനമായ  ഗവര്ണര്  അവത്തിടടെ  വമായത്തികമാതതന്,  രേണമാമേതന്

അസസംബത്തികകതന്  ടറസലന്യൂഷന്  ടകമാണ്ടുവനന്  പമാസ്സമാക്കുകയണമായത്തി.

ഛതശ്രീസ്ഗഢത്തിലുസം  രേമാജസമാനത്തിലുസം  സമേമാനമേമായ അനുഭവസം  നടെന,   രകന്ദ്ര

സര്കമാരേത്തിടന  വത്തിമേര്ശെെത്തിക്കുന  തരേതത്തിലുള്ള  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗങ്ങള്

നടെന.  എന്തമാണന്  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയയസം  രകന്ദ്ര  സര്കമാരേത്തിടനയസം

രപടരേടുതന്  വത്തിമേര്ശെെത്തികമാന്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടന്.  രേമാജഖസം  അപകടെകരേമേമായ

അവസയത്തിലൂടടെ  രപമാകകയമാണന്.  'ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ'  യമാത്രടയക്കുറത്തിചന്

ശശ്രീമേതത്തി  ടക.  ടക.  ശശെെലജ ടെശ്രീചര്  ഇവത്തിടടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ
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യമാത്രടയ  വത്തിമേര്ശെെത്തിചവരുണന്.  യമാത്രടയ  വത്തിമേര്ശെെത്തിചവര്  ആരേമാണന്?  രേമാഹുല്

ഗമാനത്തിയടടെ ജമാഥടയ 'കടണയ്നര് ജമാഥ' എനന് നത്തിങ്ങള് അധത്തിരക്ഷേപത്തിചരലമാ?

'കടണയ്നര് ജമാഥ' എന പദപ്രരയമാഗസം ആദഖമേമായത്തി ടകമാണ്ടുവനതന് ആരേമാണന്?

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന  രപ്രമാ-ഓണ്ടടലന്  മേമാധഖമേമേമായ  OpIndia-യത്തില്വന

രേണന്  വമാര്തകള്  ഞമാന്  വമായത്തികമാസം.  ഒനമാമേരതതന്  ടസപസംബര്  മേമാസസം

12-ാം തശ്രീയതത്തിരലതന്,  '145 days to go': Congress'  message on Rahul

Gandhi's  'container  yatra'  shows that  their  'idea of  India'  does  not

include  you.'  എനമാണന്.   രേണമാമേരതതന്,   'Rahul  Gandhi  ropes  in  a

minor  girl  in  hijab  in  his 'Bharat  Jodo'  container....'എനമാണന്.

ഇതുപറഞതന് ആര്.എസന്.എസന്.-ടന മേശ്രീഡത്തിയയമാണന്. ആര്.എസന്.എസന്.-ടന

മേശ്രീഡത്തിയ  പറയന  കടണയ്നര്  ജമാഥ  എനതന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  സസംസമാന

ടസക്രരട്ടറത്തിയറന് അസംഗസം ശശ്രീ. എസം. സസരേമാജന്  ഇവത്തിടടെ പറയകയമാണന്.  നത്തിങ്ങള്

തമ്മത്തില് എന്തുവഖതഖമാസമേമാണുള്ളതന്. ഇന്തഖമാ രേമാജഖതന് ആര്.എസന്.എസന്.-നുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുസം  സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിനുടമേതത്തിരേമായത്തി  രേമാജഖതത്തിടന

ജനമാധത്തിപതഖടതയസം  ഭരേണഘടെനടയയസം  ഭരേണഘടെനയടടെ  സ്തസംഭങ്ങടളയസം

കമാകമാന്   അതത്തിപ്രധമാനമേമായ  ഒരു  രദശെെശ്രീയ  മൂവന് ടമേനത്തിനന്  രനതൃതസസം
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ടകമാടുക്കുരമ്പമാള്  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം  അമേത്തിതന് ഷമായടടെയസം   സ്മൃതത്തി

ഇറമാനത്തിയടടെയസം  ചുവടുപത്തിടെത്തിചന്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  രദശെെമാഭത്തിമേമാനത്തിയത്തില്  മുഴുനശ്രീള

രലഖനസം.  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ  യമാത്രയ്ടകതത്തിരേമായ  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖഖമേനത്തിയടടെ പത്രസരമ്മളനങ്ങള് വളടരേ രവദനരയമാടുകൂടെത്തിയമാണന് ഞങ്ങള്

കണതന്.  ശശ്രീ.  എസം.  സസരേമാജന് കടണയ്നര് ജമാഥടയനന് അധത്തിരക്ഷേപത്തിക്കുരമ്പമാള്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടന  ഭമാഗത്തുനത്തിനന്  ഇത്രയസം  പ്രതത്തിരലമാമേകരേമേമാടയമാരു

സസംസമാരേസം  വരുടമേനന്  ഞങ്ങളമാരുസം  കരുതത്തിയത്തില.  4080  കത്തിരലമാമേശ്രീറര്  ദൂരേസം

യമാത്ര  ടചയന്  നത്തിരേവധത്തി  സസംസമാനങ്ങളത്തിലൂടടെയസം

രകന്ദ്രഭരേണപ്രരദശെെങ്ങളത്തിലൂടടെയസം   കടെനരപമായത്തി  ടവയത്തിലുസം  മേഞ്ഞുസം

മേഴയസംടകമാണന്  രേമാജഖതന്  രമേമാദത്തി  ഗവണ്ടമേനത്തിടനതത്തിരേമായത്തി  രപടരേടുതന്

വത്തിമേര്ശെെത്തിചന്  അവര്ടകതത്തിടരേ  അതത്തിശെെക്തമേമായ  പ്രയമാണതത്തിനന്  രനതൃതസസം

ടകമാടുതന്  ലരക്ഷേമാപലക്ഷേസം  ജനങ്ങളുടടെ  രവദനകളുസം  പ്രയമാസങ്ങളുസം

ആകലതകളുസം  ഏറ്റുവമാങ്ങത്തി  രേമാജഖതത്തിടന  ജനമാധത്തിപതഖടതയസം  പത്തിടെയന

ആതമാവത്തിടനയസം  വശ്രീടണടുകമാനുള്ള  ഒരു  ജമാഥയടടെ  സമേമാപന

സരമ്മളനതത്തില് പടങടുക്കുവമാന് ശശ്രീ.  ഡത്തി.  രേമാജ വരുരമ്പമാള് അരദ്ദേഹടത

വത്തിമേര്ശെെത്തിക്കുകയമാണന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.).  നത്തിങ്ങള്കന്  ആരരേമാടെമാണന്  കൂറന്,
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രേമാജഖടത  ജനമാധത്തിപതഖ  സസംവത്തിധമാനരതമാടെമാരണമാ  അതല,

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ അജണരയമാടെമാരണമാടയനന് ഞമാന്

വളടരേ  പ്രരതഖകമേമായത്തി  ഇവത്തിടടെ  രചമാദത്തികമാന്  ആഗഹത്തിക്കുന.  ആ  അജണ

പത്തിന്പറത്തിയമാണന്  ഇവത്തിടടെ  നയപ്രഖഖമാപനസം  നടെക്കുനതന്.  ഇവത്തിടടെ

എടന്തമാടകയമാണന് നടെനതന്? ഒരു ഭമാഗതന് രേമാജ്ഭവന് മേമാര്ചന്, മുഖഖമേനത്തിയടടെ

പത്രസരമ്മളനസം,  മേനത്തിമേമാരുടടെ  പത്രസരമ്മളനസം.  മേറുഭമാഗതന്  ഗവര്ണറുടടെ

പത്രസരമ്മളനസം.  ഗവര്ണര്  പറയകയമാണന്,  ഞമാന്  എടന  pleasure

withdraw  ടചയ്യുകയമാടണനന്.  pleasure  withdrawal.  ഇടതലമാസം  നടെനന്

അവസമാനസം  ഒരുഘട്ടതത്തില് മുഖഖമേനത്തി  പറഞ്ഞു  'ആ  ടചപ്പെടെത്തിവത്തിദഖടയമാനസം

ഞങ്ങരളമാടെന് രവണ' എനന്. ഉടെടന ഗവര്ണര്  പറഞ്ഞു, 'അതത്തിനന് പത്തിപ്പെടെത്തിവത്തിദഖ

എടന  കയ്യേത്തിലുണന്'എനന്.  ഇടതലമാസം  പറഞന്  അവസമാനസം  ഗവര്ണടറയസം

ആനയത്തിചന്  ഇവത്തിടടെവനന്  നയസം  പ്രഖഖമാപത്തിക്കുനടവനന്  പറഞന്  നത്തിങ്ങള്

പ്രസസംഗത്തിക്കുരമ്പമാള് രകരേളതത്തിടല ജനങ്ങടള മുഴുവന് കണ്ടകട്ടന് വത്തിദഖയത്തിലൂടടെ

നത്തിങ്ങള് അപമേമാനത്തികമാന് ശമേത്തിച്ചുടവനതമാണന് ഏറവസം പ്രധമാനടപ്പെട്ട കമാരേഖസം.

ഇതന്  ജനങ്ങരളമാടുള്ള  ഏറവസം  അരുതമാതതമായ  പ്രവര്തനമേമായത്തി  മേമാറത്തി.

നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തില്  വത്തിലകയറടതക്കുറത്തിചന്  എടന്തങത്തിലുസം
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സൂചത്തിപ്പെത്തിരചമാ;  ഇനന് അരേത്തിയടടെ വത്തില എത്രയമാണന്;  അരേത്തിയടടെ വത്തില 65  രൂപ.

ഉമ്മന്ചമാണത്തി ഗവണ്ടമേനന് ഇറങ്ങുരമ്പമാള് അരേത്തിയടടെ വത്തില 28 രൂപ. ഇനന് 65

രൂപ.  വത്തിലകയറസം  നത്തിയനത്തികമാന്  വല  നടെപടെത്തിയമുരണമാ?

280  രൂപയമായത്തിരുന ഒരു ചമാകന്  സത്തിമേനത്തിടന വത്തില ഇനന്  രകരേളകരേയത്തില്

510 രൂപയമാണന്.  അവശെെഖസമാധനങ്ങളുടടെ വത്തില മുഴുവനുസം കതത്തിച്ചുയരുകയമാണന്.

എടന്തങത്തിലുസം നടെപടെത്തി സസശ്രീകരേത്തിരചമാ?  ഞമാന് രചമാദത്തികടട്ട,  അതത്തിപ്രധമാനമേമായ

കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലടയക്കുറത്തിചന്  ഒരു  വമാചകമേത്തിലമാത  നയപ്രഖഖമാപനസം.

നത്തിങ്ങള്കന് ഗവര്ണടറടകമാണന് ഒരു കമാരേഖസം പറയത്തികമാമേമായത്തിരുന,  കര്ഷക

കടെമാശെെസമാസ  കമ്മശ്രീഷനന്  അഞ്ചുടടപസ  നല്കമാടത

ദയമാവധതത്തിനുവത്തിരധയമേമാകത്തിയ  സര്കമാരേമാണന്  നമ്മുടടെ  സര്കമാടരേനന്

നത്തിങ്ങള്കന്  പറയത്തികമാമേമായത്തിരുന.  ഒരു  ടടപസ  ടകമാടുതത്തില.

എത്രവര്ഷമേമായത്തി കടെമാശെെസമാസകമ്മശ്രീഷടന അവമാര്ഡന് തുക നല്കമാടത, പുതത്തിയ

അരപക്ഷേകള്  ക്ഷേണത്തിചത്തിട്ടന്  വല  കമാരേഖവമുരണമാ?  ഒരു  നടെപടെത്തിയസം

സസശ്രീകരേത്തികമാന് നത്തിങ്ങള് മുരനമാട്ടുവനത്തില.  നത്തിങ്ങള് മേടറമാരു കമാരേഖസം പറഞ്ഞു,

ടടലഫന്  മേത്തിഷനത്തില്  വശ്രീടെന്  ടകമാടുതതത്തിടന  എണ്ണസം.  എത്രയമാണന്?

മൂനലക്ഷേതത്തില്പ്പെരേസം  വശ്രീടെന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  രകരേളസം  ഭരേത്തിചരപ്പെമാള്
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ഉമ്മന്ചമാണത്തി ഗവണ്ടമേനന് അഞ്ചുടകമാലസം ടകമാണന് രകരേളകരേയത്തില് ടകമാടുത

വശ്രീടുകളുടടെ എണ്ണസം 4,57,000 ആണന്. ( .… ബഹളസം...)

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: പശ്രീസന് കണ്കഡന്…..

ശശ്രീ  .   ടെത്തി  .   സത്തിദ്ദേത്തിഖന്: സര്, അവസമാനത്തിപ്പെത്തികമാസം. കണക്കുപറയമാസം.  ഇവത്തിടടെ

മൂനലക്ഷേതത്തിടന  കണക്കുസം  പറഞ്ഞുവരേത്തികയമാണന്.  ഇവത്തിടടെടയമാരു

വഖതഖമാസമുണന്.

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: ടയസന്....പശ്രീസന് ........പശ്രീസന് .  … കണ്കഡന്…..

ശശ്രീ  .    ടെത്തി  .    സത്തിദ്ദേത്തിഖന്:  സര്,  കണ്കഡന്  ടചയ്യേമാസം.  ശശ്രീമേതത്തി  ടക.  ടക.

ശശെെലജ  ടെശ്രീചര്കന്  ഒനരേ  മേത്തിനത്തിട്ടന്  ടകമാടുതത്തിരല.  എനത്തികന്  അരേമേത്തിനത്തിട്ടന്

നല്കത്തിയമാല്  മേതത്തി.  ഞങ്ങള്  അഞ്ചുലക്ഷേസം  വശ്രീടുണമാകത്തിയമാലുസം  ആന

പ്രസവത്തിക്കുനതുരപമാടല  പുറതമാരുസം  അറത്തിയത്തില.  എനമാല്  നത്തിങ്ങടളമാരു

ടചറത്തിയ കമാരേഖസം ടചയ്യുരമ്പമാള്,  രകമാഴത്തി  മുട്ടയത്തിടുനതുരപമാടലയമാണന്.  രലമാകസം

മുഴുവനുസം  അറത്തിയത്തിക്കുസം.  അതുമേമാത്രമേമാണന്  വഖതഖമാസസം.  ഗഇരേവകരേമേമായ  ഇഇ

സമാഹചരേഖതത്തില് ജനങ്ങടള അഡ്രസന് ടചയ്യേമാത ഇഇ നയപ്രഖഖമാപനടത

ഞമാന് എതത്തിര്ക്കുന. 
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ശശ്രീ  .    പത്തി  .    ബമാലചന്ദ്രൻ:  സര്,  പതത്തിനഞമാസം  നത്തിയമേസഭയടടെ  എട്ടമാസം

സരമ്മളനതത്തില് ഗവര്ണര് നടെതത്തിയ നയപ്രഖഖമാപനതത്തിനന്  നനത്തിപ്രരമേയസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന്

നടെതത്തിയ  നനത്തിപ്രരമേയ  ചര്ചടയ  പരേത്തിപൂര്ണ്ണമേമായസം  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.

ഇനടല പ്രതശ്രീക്ഷേരയമാടടെ  കമാതത്തിരുന,  ഇവത്തിടടെ  പലരുസം  പറഞ രദശെെശ്രീയ

ബഡ്ജറന്  വന.  'അമൃതകമാലതത്തിടന  ശെെസംടഖമാലത്തി'  എനമാണന്

ശശ്രീമേതത്തി നത്തിര്മ്മലമാ സശ്രീതമാരേമാമേന് അവരുടടെ ബഡ്ജറത്തിടന വത്തിരശെെഷത്തിപ്പെത്തിചതന്.

പടക്ഷേ,  പഠത്തിക്കുനവര്കന്  അതന്  ദുരേത്തിതകമാലതത്തിടന  രവതമാളരേമാഗമേമായമാണന്

അനുഭവടപ്പെട്ടതന്. രവമാട്ടന് ബഡ്ജറന് അതുരപമാടല രമേമാഹബഡ്ജറന് എടനമാടക

ദത്തിനപത്രങ്ങള്  പറഞ  ആ  ബഡ്ജറന്  മേലയമാളത്തികടള  പൂര്ണ്ണമേമായസം

അവഗണത്തിക്കുകയമാണന്  ടചയതന്.  അതരേതത്തില്  ടടകരേളത്തിടയ

അവഗണത്തിടചമാരു ബഡ്ജറന്  തരലനന്  വനത്തിട്ടുസം  ആ  ബഡ്ജറത്തിടല

ജനവത്തിരുദ്ധതയസം  ഇടെതുപക്ഷേ  വത്തിരുദ്ധതയസം  മേനസ്സത്തിലമാകമാടത,  ഇടെതുപക്ഷേ

വത്തിരുദ്ധതടയനന്  ഞമാന്  ഉരദ്ദേശെെത്തിചതന്,  രേമാഷശ്രീയ  ടടവരേനത്തിരേഖമാതനബുദ്ധത്തിയടടെ

അടെത്തിസമാനതത്തിലുള്ള  പ്രതത്തിപമാദഖങ്ങള്  മേനസ്സത്തിലമാകമാടത

ശശ്രീ.  ടെത്തി.  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിടനരപ്പെമാടല  ബഹുമേമാനഖനമായ ഒരു അസംഗസം,  ഒരു  യവജന
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പ്രസമാനതത്തിടന സസംസമാന രനതമാവന് ഏരതമാ സത്തി.ടജ.എസം.  രകമാടെതത്തിയത്തില്

വമാദത്തികളുസം  പ്രതത്തികളുസം  തമ്മത്തില്  കൂറുമേമാറത്തിയതത്തിടനക്കുറത്തിചമാണന്  രൂക്ഷേമേമാടയമാരു

പ്രശ്നമേമായത്തി അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്. രകമാണ്ഗസത്തിടനക്കുറത്തിചന് പറയരമ്പമാള് empathy

കലര്ന  sympathy ആണന് എനത്തികത്തിരപ്പെമാള് രതമാനനതന്.  ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ

യമാത്ര  കഴത്തിഞന്  കമായബലസം  (ശെെരേശ്രീരേബലസം)  വര്ദ്ധത്തിചന്   അതഖമാവശെെഖസം

ഇന്തഖയത്തിടല  ബഹുജനങ്ങടള  അഭത്തിമുഖശ്രീകരേത്തികമാടമേന

ആതവത്തിശെെസമാസരതമാടുകൂടെത്തി  പല  സസംസമാനങ്ങളത്തിലുസം  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടന

സഹകരേണരതമാടടെയസം  പത്തിന്തുണരയമാടടെയസം  നത്തില്ക്കുന  രകമാണ്ഗസന്

പമാര്ട്ടത്തിയത്തിടല   ശശ്രീ.  അനത്തില്  ആനണത്തി  എന   വഖക്തത്തിടയ  നത്തിങ്ങള്കന്

അറത്തിയമാരമേമാ;  നത്തിങ്ങളുടടെ  തലടതമാട്ടപ്പെനമായ,  അരപ്പെമാസ്തലനമായ  സമാക്ഷേമാല്

ശശ്രീ.  എ.  ടക.  ആനണത്തിയടടെ മൂതപുത്രനമായ അരദ്ദേഹസം ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യടടെ

രഡമാകക്യുടമേനറത്തിടയ   'colonial  tactics'  എനമാണന്  വത്തിരശെെഷത്തിപ്പെത്തിചതന്.

ഗുജറമാതന്  വസംശെെഹതഖയടടെ   രേക്തകറപുരേണ  ശകകളുള്ള  നരേമാധമേനമായ

പ്രധമാനമേനത്തിയമാണന്  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയനന്  രലമാകതത്തിടന  മുനത്തില്

വത്തിളത്തിച്ചുപറഞ  ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യടടെ  രഡമാകക്യുടമേനറത്തി

ശശ്രീ.  അനത്തില്  ആനണത്തിയടടെ  ഭമാഷയത്തില്  പറഞമാല്   colonial  tactics
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(സമാമമാജഖതസ  തനസം)  ആണന്.  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തി  അങ്ങടനയള്ള  ഒരു

മേനുഷഖനല,  വത്തിശുദ്ധനമാടണനന്  പറഞതന്  ദശ്രീര്ഘകമാലസം   നത്തിങ്ങടള

രകന്ദ്രതത്തില്  നയത്തിക്കുകയസം  എ.ഐ.സത്തി.സത്തി..-ടയ  നയത്തിക്കുകയസം  ടചയ

സമാക്ഷേമാല്   ശശ്രീ.  എ.  ടക.  ആനണത്തിയടടെ മേകനമാണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ ഡത്തിജത്തിറല്

ഡത്തിശവസുകളുടടെ  സമാക്ഷേമാല്  ടബ്രെയത്തിനമാണന്.  അരദ്ദേഹടതക്കുറത്തിചന്

ശശ്രീ.  ടെത്തി.  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിനന്   എന്തമാണന് പറയമാനുള്ളതന്;  ഒരു വത്തിരേല്  ഞങ്ങള്കന്

രനടരേ  നശ്രീട്ടുരമ്പമാള്  ആ  കയ്യേത്തിടല  ബമാകത്തി  മൂനവത്തിരേലുകളുസം  സസന്തസം

ടനഞത്തിരലയമാടണനന്  ഒമാര്ക്കുനതന്  നനമായത്തിരേത്തിക്കുസം.  ശശ്രീ.  അനത്തില്

ആനണത്തിടയക്കുറത്തിചന്  ഒരു  വമാകന്  പറയമാന്  ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-കന്

ശധരേഖമുരണമാ;  ശശ്രീ.  അനത്തില് ആനണത്തിടയക്കുറത്തിചന് എടന്തങത്തിലുസം പറയമാന്

ശധരേഖമുടണങത്തില് പറരയണതരല; രകമാണ്ഗസത്തിനന് ഇരപ്പെമാള് രേമാഷശ്രീയതത്തില്

നരവമാത്ഥമാനതത്തിടന  കമാലഘട്ടമേമാണന്.  എന്തമാണന്  രേമാഷശ്രീയതത്തിടല

നരവമാത്ഥമാന കമാലഘട്ടസം; ഒരു വത്തിഭമാഗസം യവജനങ്ങള് രഡമാ. ശെെശെെത്തി തരൂരേത്തിടന

ഭമാഗത്തുസം  മേറുവത്തിഭമാഗസം  ശശ്രീ.  ടക.  സുധമാകരേന്,  ശശ്രീ.  രേരമേശെെന്  ടചനത്തിതല,

ശശ്രീ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശ്രീശെെന് എനത്തിവരുടടെ  ഭമാഗത്തുമേമാണന്.  അങ്ങടനടയങത്തിലുസം

നത്തിങ്ങളത്തില്  ഒരു  അടുപ്പെസം  ജനത്തിക്കുകയമാടണങത്തില്  അടുപ്പെസം  ജനത്തികടട്ട,
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രഡമാ.  ശെെശെെത്തി  തരൂര്  പമാണകമാടെന്  രപമാകന,  ബത്തിഷപ്പുമേമാടരേ  കമാണുന.

രകരേളതത്തില്  പുതത്തിടയമാരു  ശെെശെെത്തി  തരൂരേത്തിടന  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ള

ശമേതത്തിലമാണന്  രകമാണ്ഗസന്.  അനത്തില്  ആനണത്തിമേമാര്,  ശെെശെെത്തി  തരൂരുമേമാര്

ഇവടരേമാടക  രകമാണ്ഗസത്തിനന്  പുതത്തിയ  മുഖചമായ  പകര്നന്  നല്കടമേനമാണന്

നത്തിങ്ങള്  വത്തിശെെസസത്തിക്കുനടതങത്തില്,  രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങള്

ബുദ്ധത്തിയള്ളവരേമാണന്.....മേണ്ണത്തില്  പണത്തിടയടുക്കുനവനന്,  'ടനലത്തിന്  ചുവട്ടത്തില്

മുളയ്ക്കുസം  കമാട്ടുപുലല  സമാധു  പുലയന്'  എനന്  വത്തിശെെസസത്തിക്കുന  ഒരു

ഭരേണസസംവത്തിധമാനസം,  അവടന  ശകകളത്തില്  വച്ചുടകമാടുത  അവശെെത

ടപന്ഷനുകളുസം സഹമായധനങ്ങളുസം  നത്തിലനത്തിര്തത്തിടകമാണ്ടുതടന,

പമാവടപ്പെട്ടവടരേ  സഹമായത്തിച്ചുടകമാണന്  മുരനമാട്ടുരപമാകമാനമാണന്

തശ്രീരുമേമാനത്തിചത്തിട്ടുള്ളടതനന്  രകരേളതത്തിടന  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.   ടതമാഴത്തിലത്തിടനയസം  ടതമാഴത്തിലുറപ്പെത്തിടനയസം  മേറ്റുസം

കമാരേഖങ്ങളത്തിലുസം  ടവട്ടത്തിക്കുറവണമായരപ്പെമാള്  രകരേളതത്തിടല  സമാധമാരേണ

ജനങ്ങള്ടകമാപ്പെസം  നത്തിന  ഗവണ്ടമേനമാണന്  രകരേളതത്തില്

പ്രവര്തത്തിച്ചുവരുനതന്.  രകരേളതത്തില്  കത്തിറന്  ടകമാടുക്കുന  ഗവണ്ടമേനന്,

രകരേളതത്തില്  സഇജനഖമേമായത്തി  അരേത്തി  ടകമാടുക്കുന  ഗവണ്ടമേനന്  എടനമാടക
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നത്തിങ്ങള്  വത്തിരേല്  ചൂണത്തിയരപ്പെമാഴുസം,  ശഹരകമാടെതത്തിയത്തിരലയന്  നത്തിങ്ങള്

രപമായരപ്പെമാഴുസം  ഞങ്ങള്  ജനങ്ങളത്തില്  വത്തിശെെസമാസസം  അര്പ്പെത്തിചന്  വശ്രീണ്ടുസം

അധത്തികമാരേതത്തില്  വനത്തിരല;  അനത്തിതരേസമാധമാരേണമേമായ  രകസത്തിടന

ചക്രവന്യൂഹതത്തിരലയന് ഒരു  കഖമാബത്തിനറത്തിടനയമാടക തള്ളത്തിവത്തിടുന പ്രചണ്ഡമേമായ

പ്രചരേണസം  അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടത്തിട്ടുസം  രകരേളതത്തിടല  സമാധമാരേണ  ജനങ്ങള്  വശ്രീണ്ടുസം

ഇടെതുപക്ഷേടത അവരരേമാധത്തികമാനുള്ള കമാരേണടമേന്തമാണന്; ആ കമാരേണങ്ങളത്തില്

നത്തിനമാണന്  നയപ്രഖഖമാപനമുണമായതന്.  ഗവര്ണര്  വന,   ഇടെതുപക്ഷേവസം

ഗവര്ണറുസം  രയമാജത്തിച്ചുടവനന്  നത്തിങ്ങള്  പറഞത്തിരല?  ഗവര്ണടറ

വത്തിമേര്ശെെത്തിരകണത്തിടെതന് വത്തിമേര്ശെെത്തികമാന്, 140  നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലങ്ങളത്തിലുസം  ഈ

ഗവര്ണര്ടകതത്തിടരേ  പരേസഖമേമായത്തി  മേശ്രീറത്തിസംഗുകളുസം  വത്തിദഖമാഭഖമാസ  സസംരേക്ഷേണ

സദസ്സുകളുസം  ഇടെതുപക്ഷേ ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തി സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  രകരേളതത്തില്

ഭരേണഘടെനയടടെ മേഇലത്തികമേമായ നശ്രീതത്തികപ്പുറതന്  ഒരു ഗവര്ണര് രപമായമാല്

ആ  ഗവര്ണടറ  വരേച  വരേയത്തില്  നത്തിര്ത്തുടമേനന്  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തി പ്രഖഖമാപത്തിചന്  ജനങ്ങടള സമേരേരേസംഗതന് അണത്തിനത്തിരേതത്തി.

ആ  സമേരേതത്തിടന  ഫലമേമായത്തി  ജനമാധത്തിപതഖ  മേരേഖമാദകള്  പമാലത്തിച്ചുടകമാണന്

'എടന   ഗവണ്ടമേനന്'   'എടന   ഗവണ്ടമേനന്'   എനന്  പതത്തിനമാലുവട്ടസം
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പറഞ്ഞുടകമാണമാണന്   ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തിയടടെ  കഖമാബത്തിനറന് 

ഡത്തിശസന് ടചയ നയപ്രഖഖമാപന രരേഖ ഇവത്തിടടെ  ഗവര്ണര് അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.

അലമാടത  നത്തിങ്ങള്  പറയനതുരപമാടല  ഒരു

അഡ്ജസ്റ്റുടമേനമായത്തിരുനടവങത്തില്.....  ഒപ്പെനയത്തില് മേണവമാട്ടത്തി വരുനതുരപമാടല

ഇവത്തിടടെവനന് അരദ്ദേഹസം അതുവമായത്തിചന് രപമായത്തിരല;  നത്തിങ്ങള് അതന് കണത്തിരല;

അതമാണന്  സമേരേവശ്രീരേഖസം.  അതമാണന്  രകരേളതത്തിടല ജനമാധത്തിപതഖ പമാരേമ്പരേഖസം.

ഞങ്ങള് അരപക്ഷേത്തിചത്തിട്ടന്  വനതല,  അങ്ങടന  ആര്ക്കുസം സസംശെെയസം  രവണ.

കഖമാബത്തിനറത്തില്നത്തിനന്  ഒരു  ദൂതനുസം  രപമായത്തില.   ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ

മുനണത്തിയത്തില്നത്തിനസം  ആരുസം  രപമായത്തില.   ഭരേണഘടെനയടടെ  മേരേഖമാദയത്തിരലയന്

ജനമാധത്തിപതഖ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  രനടരേ  നയത്തികമാന്  ഗവര്ണര്കന്

ടകല്പ്പുണമാകണടമേനന് അരദ്ദേഹടതയസം രേമാജ്ഭവടനയസം രബമാധഖടപ്പെടുതമാന്

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തികന്  കഴത്തിഞ്ഞു.   നത്തിങ്ങള്കന്  അങ്ങടന

കഴത്തിയരമേമാ;   രകമാണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന ഏടതങത്തിലുസം  സസംസമാനതത്തില് അതന്

സമാധത്തിക്കുരമേമാ;  ഭരേത്തിക്കുന  സസംസമാനങ്ങളത്തിടലനന്  പറഞമാല്  നത്തിങ്ങടള

പരേത്തിഹസത്തിക്കുകയമാടണനന്  വത്തിചമാരേത്തിക്കുരുതന്.  അമേരേപന്തല്

വശ്രീണുകത്തിടെക്കുനതുരപമാടല  വശ്രീണുകത്തിടെക്കുയമാണന്  രകമാണ്ഗസന്.
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അതത്തിടനടയമാനന്  ഉയര്തമാന് സമാധത്തിക്കുരമേമാടയനന്   ശശ്രീ.  രേമാഹുല് ഗമാനത്തി

ശമേത്തിച്ചുരനമാക്കുനണന്.  അരദ്ദേഹരതമാടടെമാപ്പെസം നത്തില്ക്കൂ,  അലമാടത പന്തത്തിയത്തില്

കലമാപസം നടെതത്തി ഇനത്തി കഴപ്പെമുണമാകരല;  രകമാവത്തിഡസം പ്രളയവസം നമാനമാതരേസം

ദുരേത്തിതങ്ങളുസം  നത്തിറഞ  രകരേളടത  വശ്രീണ്ടുസം  അഞ്ചുവര്ഷകമാലസം  ഏറവസം

സുരേക്ഷേത്തിതമേമായ പമാതയത്തിലൂടടെ ടകമാണ്ടുരപമാകടമേനമാണന് നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്

പറഞതന്.  ഐവർ  ടജനത്തിസംഗ്സന് പറഞത്തിട്ടുള്ളതന്,  ജനമാധത്തിപതഖ

രേശ്രീതത്തിയനുസരേത്തിചന്,  കഖമാബത്തിനറന്  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  രേശ്രീതത്തിയനുസരേത്തിചന്

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില് പറഞ കമാരേഖങ്ങളുടടെ  രൂപരരേഖ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്

ബഡ്ജറത്തിലമാടണനമാണന്. ശശ്രീ. ടക. എന്. ബമാലരഗമാപമാല് ടഫബ്രുവരേത്തി 3     -ാം

തശ്രീയതത്തി  ബഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുരമ്പമാള്,  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  പറഞ

കമാരേഖങ്ങള്  നടെപ്പെത്തില്  വരുതമാനുള്ള  കമാരേഖങ്ങളുരണമാടയനന്  രനമാക്കൂ;

അതത്തിനുരശെെഷസം  വത്തിമേര്ശെെത്തികമാസം.  നയപ്രഖഖമാപനസം  ജനകശ്രീയ  പരേത്തിപമാടെത്തിയമായത്തി

ജനങ്ങള്ക്കുമുമ്പത്തില്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്  ബഡ്ജറത്തിലൂടടെയമാണന്.

ആ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തിടന  ഉള്ളടെകസം  ധനകമാരേഖ  വകപ്പുമേനത്തി   ശശ്രീ.  ടക.

എന്. ബമാലരഗമാപമാല്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ബഡ്ജറത്തിലുണമാകടമേനള്ളതത്തിടന

സൂചനയമായത്തി  അരദ്ദേഹസം  പറഞ്ഞു,   അവശെെജനവത്തിഭമാഗങ്ങള്കന് ടകമാടുക്കുന
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ടപന്ഷന്  നത്തിര്തലമാകത്തിടലനന്.   ടതമാഴത്തിലുറപ്പെന്  രകന്ദ്രസം  ടവട്ടത്തിക്കുറചമാലുസം

ഞങ്ങള് ടവട്ടത്തിക്കുറയത്തില.  ടപമാതുവത്തിദഖമാഭഖമാസ രേസംഗടത സസംരേക്ഷേത്തിക്കുസം.  ഒരു

രനമാളഡ്ജന്  ടസമാശസറത്തിയമായത്തി  രകരേളടത  മേമാറ്റുസം.  കമാര്ഷത്തിക  വഖവസമായ

രേസംഗങ്ങടള  സമുദ്ധരേത്തിചന്  മുരനമാട്ടുടകമാണ്ടുരപമാകസം.  ഇങ്ങടനയള്ള  നത്തിരേവധത്തി

കമാരേഖങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  പരേമാമേര്ശെെത്തിക്കുകയണമായത്തി.  അടതലമാസം  ഉള്ടകമാള്ളുന

നയപ്രഖഖമാപനമേമാണന്  ഇവത്തിടടെ  നടെതത്തിയതന്.  അതന്  ഉള്ടകമാള്ളമാന്

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  സമാധത്തികണസം.  അതത്തിടന  അന്തന്തഃസതയത്തിരലയന്

കടെനവരേണസം.   അലമാടത  ഗവര്ണറുസം  ഇവത്തിടെടത  ഭരേണകക്ഷേത്തിയസം

തമ്മത്തില്  അവത്തിഹത്തിതബനമുണമായതത്തിടന  അനന്തരേസന്തതത്തിയമാണന്

നയപ്രഖഖമാപനടമേനന് സമേമാശെെസമാസത്തിചമാല്  അതന്  ജനമാധത്തിപതഖപരേമേല

സുഹൃത്തുകടള  എനമേമാത്രസം  പറഞ്ഞുടകമാണന്  ഞമാന്  ഈ

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിടന  നനത്തിപ്രരമേയടത  പരേത്തിപൂര്ണ്ണമേമായസം

പത്തിന്തുണച്ചുടകമാണന്  എടന വമാക്കുകള് ഉപസസംഹരേത്തിക്കുന.  

ശശ്രീ  .    നജശ്രീബന്  കമാന്തപുരേസം:  സര്,  ഈ  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമാന്

ശെെക്തമേമായത്തി  എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.  ഈ  നയപ്രഖഖമാപനസം  വലത്തിടയമാരു

രകമാമേഡത്തിയമാണന്.   ഗവര്ണര്   നടെതത്തിയ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തിടല
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113-ാംമേടത  ഇനസം  'രേമാജഖതന്  ഏറവസം   മേത്തികചരേശ്രീതത്തില്  നയത്തികടപ്പെടുന

സസംസമാന  രപമാലശ്രീസന്  രസനടയന  ഖഖമാതത്തി  രകരേളമാ  രപമാലശ്രീസത്തിനുണന്'

എനമാണന്.   ഏതന്   രപമാലശ്രീസത്തിടനക്കുറത്തിചമാണന്  നത്തിങ്ങള് സസംസമാരേത്തിക്കുനതന്;

തലസമാനടത വമാടെക ഗുണകളത്തില്നത്തിനന് മേമാസവരേത്തി ശകപ്പെറ്റുന, ആഡസംബരേ

രഹമാട്ടലുകളത്തില്  മേകളുടടെ  ബര്തന്രഡ  ആരഘമാഷത്തിക്കുന  രപമാലശ്രീസന്

രമേധമാവത്തികടളക്കുറത്തിചമാരണമാ; നശ്രീതത്തി രതടെത്തി രസഷനുകളത്തിടലത്തുന വനത്തിതകടള

ശലസംഗത്തിക  ചൂഷണതത്തിനന്  ഇരേയമാക്കുന  ഏമേമാനമാടരേക്കുറത്തിചമാരണമാ;   എന്തന്

കറസം ടചയമാലുസം പമാര്ട്ടത്തിയസം സര്കമാരുസം സസംരേക്ഷേത്തിക്കുടമേന ഉറപ്പെത്തില് നത്തിയമേസം

ലസംഘത്തിക്കുന  രപമാലശ്രീസന്  ഉരദഖമാഗസടരേക്കുറത്തിചമാരണമാ;  സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേ

സമേമാധമാനപരേമേമായത്തി  പ്രതത്തിരഷധത്തിക്കുന  പ്രതത്തിപക്ഷേ-യവജന  സസംഘടെനമാ

പ്രവര്തകര്ടകതത്തിടരേ  കള്ളരകസന്  ചുമേതത്തി  ജയത്തിലത്തില്  അടെയമാന്

മേത്സരേത്തിക്കുന  രപമാലശ്രീസുകമാടരേക്കുറത്തിചമാരണമാ;  ആഭഖന്തരേ  വകപ്പെത്തിനുസം

രപമാലശ്രീസത്തിനുസം അഭത്തിമേമാനത്തികമാന്  രകരേളതത്തില് എന്തമാണുള്ളതന്;  മുസശ്രീസം യൂതന്

ലശ്രീഗത്തിടന  ടസക്രരട്ടറത്തിയറന്  മേമാര്ചത്തില്  പടങടുത  ഒരേമാളമാണന്  ഞമാന്.  ഈ

സമേരേതത്തിടന  ദൃകന് സമാക്ഷേത്തിടയന  നത്തിലയത്തില്  ഉറപ്പെത്തിചന്  പറയടട്ട,

പ്രരകമാപനങ്ങള്  എലമാമുണമാകത്തിയതന്  രപമാലശ്രീസമായത്തിരുന.  രകരേളതത്തിടല
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പമാവടപ്പെട്ടവരുസം  സമാധമാരേണകമാരുമേമായ  ജനങ്ങള്  രനരേത്തിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്

സര്കമാരേത്തിടന   ശദ്ധയത്തില്ടകമാണ്ടുവരേമാന്  രവണത്തിയമാണന്  ഞങ്ങള്  സമേരേസം

നടെതത്തിയതന്.   ഈ  സമേരേടതയമാണന്  നത്തിങ്ങള്  രചമാരേയത്തില്  മുകത്തിയടതനന്

ഒമാര്ക്കുനതന്  നനമായത്തിരേത്തിക്കുസം.  സമേരേതത്തിടന  തശ്രീച്ചൂളയത്തില്  നത്തിനന്

വനവരേമാടണനമാണന് നത്തിങ്ങള് എരപ്പെമാഴുസം അവകമാശെെടപ്പെടെമാറുള്ളതന്.  രപമാലശ്രീസന്

മേര്ദ്ദേനതത്തിടനയസം രവട്ടയമാടെലുകളുരടെയസം കഥകള് പറയമാറുള്ളവരേമാണന് നത്തിങ്ങള്.

ഇനന് രകരേളസം ഭരേത്തിക്കുനതന് ഇടെതുപക്ഷേ സര്കമാരേമാരണമാടയനമാണന് ഞങ്ങള്

രചമാദത്തികമാനമാഗഹത്തിക്കുനതന്.  യൂതന്  ലശ്രീഗത്തിടന  സഹപ്രവര്തകര്ടകതത്തിടരേ

യമാടതമാരു മേനന്തഃസമാക്ഷേത്തിയമേത്തിലമാടതയരല നത്തിങ്ങള് അക്രമേണസം അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടതന്.

എന്തന്  ക്രൂരേമേമായമാണന്  നത്തിങ്ങള്  സമേരേ  രപമാരേമാളത്തികടള  തലത്തിചതചതന്.  സമേരേസം

സമേമാധമാനപരേമേമായത്തി  നത്തിലനത്തിര്തമാന് കഠത്തിനമാധസമാനസം  ടചയ യൂതന് ലശ്രീഗത്തിടന

സസംസമാന  ജനറല്  ടസക്രട്ടറത്തി   പത്തി.  ടക.  ഫത്തിരറമാസന്  ഇരപ്പെമാഴുസം  പൂജപ്പുരേ

ജയത്തിലത്തിലമാണന്.  ടകമാടുസം  കറവമാളത്തികടള  രമേയമാന്  വത്തിടുന  രപമാലശ്രീസമാണന്

പ്രതത്തിരഷധ പ്രകടെനസം നടെതത്തിയതത്തിടന രപരേത്തില് നമാടുനശ്രീടള യൂതന് ലശ്രീഗത്തിടന

പ്രവര്തകര്ടകതത്തിടരേ  രകടസ്സടുക്കുനടവനതന്  മേരേഖമാദയത്തിലമാത

കമാരേഖമേമാടണനന്  രബമാധത്തിപ്പെത്തികമാന്  ഇഇയവസരേതത്തില്  ഞമാന്
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ശമേത്തിക്കുകയമാണന്.  ബഹുമേമാനഖയമായ  ശശ്രീമേതത്തി  ടക.  ടക.  ടടശെെലജ  ടെശ്രീചര്

ഇവത്തിടടെടയമാരുകമാരേഖസം  പറയകയണമായത്തി.  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  ടെശ്രീചര്  മേത്തികടചമാരു

ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തി  മേമാത്രമേല,  മേത്തികടചമാരു  അദ്ധഖമാപത്തിക  കൂടെത്തിയമാടണനന്

രബമാധഖടപ്പെടുത്തുന  തരേതത്തിലമാണന്  ഇവത്തിടടെ  സസംസമാരേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടന  മേമാഹമാതഖടതക്കുറത്തിചമാണന്  ടെശ്രീചര്  പറഞതന്.  ഞമാന്

ബഹുമേമാനഖയമായ ടെശ്രീചരറമാടെന്  പറയടട്ട;  രകരേളതത്തിടല ഇടെതുപക്ഷേസം ഇരപ്പെമാള്

ഇടെതുപക്ഷേസം  അലമാതമായതമാണന്  കഴപ്പെസം.  നത്തിങ്ങള്  കമാപടെഖസം  ടവടെത്തിഞന്

യഥമാര്ത്ഥ  ഇടെതുപക്ഷേമേമാകണടമേനതമാണന്  ഞങ്ങളുടടെ  ആവശെെഖസം.  ഞമാനത്തിതന്

പറയനതന്  ടവറുടതയല.  നന്യൂനപക്ഷേ  വകപ്പെത്തിടനക്കുറത്തിടചമാരു  പരേമാമേര്ശെെസം

രപമാലുമേത്തിലമാടതയമാണന്   ഇനടല രകന്ദ്ര ബഡ്ജറന്  പ്രഖഖമാപത്തിചതന്.  എനമാല്

ഒനസംരേണ്ടുസം പത്തിണറമായത്തി സര്കമാരുകള് അധത്തികമാരേതത്തില് വനതത്തിനുരശെെഷസം,

നന്യൂനപക്ഷേ  വകപ്പെത്തിരനമാടെന്  കമാണത്തിച  നത്തിലപമാടടെന്തമാടണനന്  ടെശ്രീചര്

പരേത്തിരശെെമാധത്തികണസം.  നത്തിങ്ങള്  വമാചമാലമേമായത്തി  സസംസമാരേത്തിക്കുരമ്പമാള്,

ആര്.എസന്.എസന് .-ടനതത്തിടരേ  പറയരമ്പമാള്  ഇഇ

നമാട്ടത്തിടല  നന്യൂനപക്ഷേങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  നത്തിലപമാടടെടുക്കുനവരേമാടണനന്

സസംസമാരേത്തിക്കുരമ്പമാള്, നത്തിങ്ങള് വമാക്കുകള് ടകമാണല ഞങ്ങടള തരലമാരടെണതന്.
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ഇഇ  നമാട്ടത്തിടല  യമാഥമാര്ത്ഥഖങ്ങള്  വചന്  നമുകന്  സസംസമാരേത്തികമാന്  കഴത്തിയണസം.

ഞങ്ങള് വളടരേ കൃതഖമേമായത്തി  പറയമാസം,  2016-17 -ല് ഉമ്മന്ചമാണത്തി സര്കമാര്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തില്  107  രകമാടെത്തി  രൂപയമായത്തിരുന

നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേതത്തിനുരവണത്തി  മേമാറത്തി  വചത്തിരുനതന്.  എനമാല്  2016-17-ല്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  അധത്തികമാരേതത്തില് വനരപ്പെമാള് അതന്  64  രകമാടെത്തി രൂപയമായത്തി,

2017-18-ല്  99  രകമാടെത്തി  രൂപയമായത്തി  ഉയര്ന.  ഞങ്ങള്കന്  ടചറത്തിയ

പ്രതശ്രീക്ഷേയണമായത്തി.  എനമാല്   2018-19-ല്  78  രകമാടെത്തി  രൂപയമായത്തി.

2019-20-ല് 48 രകമാടെത്തി രൂപയമായസം, 2020-2021-ല് 42 രകമാടെത്തി രൂപയമായസം

കറഞ്ഞു. ഇങ്ങടന ടവട്ടത്തിച്ചുരുട്ടത്തി ആന ടമേലത്തിഞരപമാടല ടമേലത്തിഞ്ഞുടമേലത്തിഞന്

അവസമാനമേത്തിരപ്പെമാള്  42  രകമാടെത്തി  രൂപ  മേമാത്രമേമാണന്

നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേതത്തിനുരവണത്തി  നല്കനതന്.  ഇതമാരണമാ  നത്തിങ്ങള്  പറയന

ആര്.എസന്.എസന്.  വത്തിരുദ്ധ  സമേശ്രീപനസം;  ഇതമാരണമാ  നന്യൂനപക്ഷേങ്ങരളമാടെന്

നത്തിങ്ങള്  കമാണത്തിക്കുന  നശ്രീതത്തിടയനന്  പറയനതന്;  ഞങ്ങള്കന്  തരലമാടെലല

ആവശെെഖസം,  നന്യൂനപക്ഷേങ്ങളുടടെ  മേഇലത്തികമേമായ  ആവശെെഖങ്ങരളമാടെന്  സസംസമാന

സര്കമാര്  എന്തുസമേശ്രീപനമേമാണന്  ടടകടകമാള്ളുനടവനതമാണന്  പ്രധമാനസം.

2016-ല്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  അധത്തികമാരേതത്തിലത്തിരേത്തിക്കുരമ്പമാള്
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അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തില് 107  രകമാടെത്തി  രൂപയമായത്തിരുന

നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേതത്തിനുരവണത്തി  മേമാറത്തിവചടതനന്  ഞമാന്  രനരേടത

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.  അതുരപമാടലതടന  വളടരേ  പ്രധമാനമേമാടയമാരു

കമാരേഖസം;  നമുടകലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്

അധത്തികമാരേതത്തിലത്തിരേത്തിക്കുരമ്പമാള് വത്തിധവകളമായത്തിട്ടുള്ള നന്യൂനപക്ഷേ സമൂഹതത്തിടല

സശ്രീകള്കന്  വശ്രീടെന്  വയമാന്.  … ഇനടല  ശശ്രീമേതത്തി  ശെെമാന്തകമേമാരേത്തി  ടക.

സസംസമാരേത്തിചരപ്പെമാള്  പറഞരലമാ;  ഞമാടനമാനന്  പറയടട്ട,  നന്യൂനപക്ഷേ

സമൂഹങ്ങളത്തിടല  വത്തിധവകള്ക്കുരവണത്തി  മേമാറത്തിവടചമാരു  തുകയണമായത്തിരുന.

എവത്തിടടെരപ്പെമായത്തി  ഇടതലമാസം?  നമാടള  ബ ഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമാന്

രപമാകകയമാണന്.   ശശ്രീ.  പത്തി.  ബമാലചന്ദ്രന് പറഞതത്തില് വസ്തുതയടണങത്തില്

നമാളടത  ബ ഡ്ജറത്തില്  നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേ  വകപ്പെത്തിനുരവണത്തി  മേമാറത്തിവച

തുകടയന്തമാടണനന്  നമുകന്  കമാണമാസം.  അതത്തിനുരശെെഷസം  നമുകന്

സസംസമാരേത്തികമാടമേനന്  മേമാത്രമേമാണന്  എനത്തികതത്തില്  പറയമാനുള്ള  കമാരേഖസം.

പമാരലമാളത്തി കമ്മത്തിറത്തി നത്തിര്രദ്ദേശെെസം നമുടകലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം. ആ നത്തിര്രദ്ദേശെെതത്തില്

പൂര്ണ്ണമേമായസം  ടവള്ളസം  രചര്തന്  ആറത്തിടലമാഴുകത്തിയ  സര്കമാരേമാണന്  ഇരപ്പെമാള്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെ  കമാരേഖസം  പറഞന്  നമ്മടള  രപടെത്തിപ്പെത്തികമാന്  രനമാക്കുനതന്.
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എടന  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  സുഹൃത്തുകടള  ഞമാന്  ഒരു  കമാരേഖസംകൂടെത്തി

രബമാദ്ധഖടപ്പെടുത്തുകയമാണന്.  രകരേള  സസംസമാന  നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേ

വകപ്പെത്തിനുകശ്രീഴത്തില് ഉറുദു ഒനമാസം ഭമാഷയമായത്തി പഠത്തിക്കുന കട്ടത്തികളത്തില് ഫുള് എ-

പസന്  രനടെത്തിയ  കട്ടത്തികള്കന്  ഒരു  കഖമാഷന്  അവമാര്ഡണമായത്തിരുന.  അതന്

കമാണമാരനയത്തില.   നന്യൂനപക്ഷേ  വത്തിഭമാഗങ്ങള്ക്കുള്ള    മേദര്  ടതരരേസ

രസമാളര്ഷത്തിപ്പെന്,  ബത്തിരുദ  ബത്തിരുദമാനന്തരേ  വത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തികള്ക്കുള്ള  സത്തി.എചന്.

മുഹമ്മദ്രകമായ  രസമാളര്ഷത്തിപ്പെന്,  ഫശ്രീ  റശ്രീ-ഇസംരബഴന്ടമേനന്  സശ്രീസം,  എ.പത്തി.ടജ.

അബ്ദുള്കലമാസം  രസമാളര്ഷത്തിപ്പെന്  എനത്തിവടയമാനസം  കമാണമാരനയത്തില.

അരപക്ഷേരപമാലുസം  സമേര്പ്പെത്തികടപ്പെട്ടത്തിട്ടത്തില.   ദത്തി  ഇന്സത്തിറന്യൂട്ടന്  ഓഫന്  രകമാസന്

ആന്ഡന്  വര്കന്  അകഇണന്സത്തില്  ചമാര്രട്ടര്ഡന്  അകഇണന്സത്തി,  കമ്പനത്തി

ടസക്രട്ടറത്തിഷത്തിപ്പെന്  എനശ്രീ  രകമാഴ്സുകള്കന്  പഠത്തിക്കുന  നന്യൂനപക്ഷേ

മേതവത്തിഭമാഗങ്ങളത്തിടല   വത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തികള്കന്  രസമാളര്ഷത്തിപ്പുണമായത്തിരുന.  അതന്

ഇഇ  സര്കമാര്  മുകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന.  ഇവത്തിടടെ   പസന്-ടു,  വത്തി.എചന്.എസന്.സത്തി.

തലങ്ങളത്തില്  പഠത്തിചന്  എലമാ  വത്തിഷയങ്ങളത്തിലുസം  എ-പസന്  രനടുന  നന്യൂനപക്ഷേ

വത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തികള്ടകമാരു  രസമാളര്ഷത്തിപ്പുണമായത്തിരുന.  അടതലമാസം  മുകത്തിടയമാരു

സര്കമാര്  ടടവകമാരേത്തികത  മേമാത്രമുണര്തത്തി  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനതത്തിടരേ
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സസംസമാരേത്തിക്കുനതന്  കമാപടെഖമേമാടണനമാണന്  എനത്തികന്  ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ളതന്.

നത്തിങ്ങള്  മേഇലത്തികമേമായ  വത്തിഷയതത്തിരലയന്  വരേണസം.  ഞമാന്

അവസമാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്.  ബഹുമേമാനഖനമായ തരദ്ദേശെെസസയസംഭരേണ വകപ്പുമേനത്തി

ഇവത്തിടടെ  സസംസമാരേത്തിക്കുരമ്പമാള്  അരദ്ദേഹതത്തിടന  സസംസമാരേതത്തിനന്  കൃതഖമേമായത്തി

ഞങ്ങളുടടെ പ്രത്തിയങരേനമായ രനതമാവന്  ശശ്രീ.  പത്തി.  ടക.  കഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി മേറുപടെത്തി

പറഞത്തിട്ടുണന്.  ഞമാന്  അതത്തിരലകന്  കടെക്കുനത്തില.  പരക്ഷേ,  ബഹുമേമാനഖനമായ

മേനത്തി  തത്തിരേത്തിചറത്തിരയടണമാരു  വസ്തുതയണന്;  സതഖസം  കമാണുരമ്പമാഴുള്ള

അമ്പരേപ്പെമാണത്തിതന്.  ഒരു  പ്രരതഖക  പമാര്ട്ടത്തിയത്തിടല  പ്രതത്തികള്  തുടെടരേത്തുടെടരേ

അറസത്തിലമാകരമ്പമാള്  നത്തിങ്ങള്  അനുഭവത്തിക്കുന  ജമാളഖത  തത്തിരേത്തിചറത്തിയമാന്

ഞങ്ങള്കമാകസം.  അതത്തില്  അനമാവശെെഖമേമായത്തി  രകരേളസം  ആദരേത്തിക്കുടനമാരു

വഖക്തത്തിടയ  വലത്തിചത്തിഴചന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  മുഖസം  രേക്ഷേത്തികമാന്  ശമേത്തികരുടതനന്

മേമാത്രമേമാണന് തരദ്ദേശെെസസയസംഭരേണ വകപ്പുമേനത്തിരയമാടെന് പറയമാനുള്ളതന്. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: പശ്രീസന്…. കണ്കഡന്…. 

ശശ്രീ  .    നജശ്രീബന്  കമാന്തപുരേസം:  സര്,  ഞമാന്  അവസമാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്.

മേയക്കുമേരുനത്തിടനതത്തിടരേ നമ്മള് ഒരുമേത്തിച്ചുതടനയമാണന് രപമാരേമാടുനതന്.  അതത്തില്

ജശ്രീവന്  ടകമാടുത്തു  നത്തില്കമാന്  ഞങ്ങള്  നത്തിങ്ങളുടടെ  കൂടടെയണമാകസം,
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സര്കമാരേത്തിടന  കൂടടെയണമാകസം.  പരക്ഷേ,  കഖമാമ്പസുകളത്തില്  ആരേമാണത്തിതത്തിടന

കഖമാരേത്തിയര്മേമാടരേനന്  അരനസഷത്തികമാന്  ഇവത്തിടടെയള്ള  എസന്.എഫന്.ടഎ.-യടടെ

രനതമാകനമാര്കൂടെത്തി ശദ്ധത്തികണടമേനന് പറയമാന് ഞമാന് ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.

അതുടകമാണന്  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപനസം  തശ്രീര്ചയമായസം  ജനവത്തിരുദ്ധമേമാണന്,

ജനപക്ഷേത്തുനത്തിനന്  ഒരു  വമാക്കുരപമാലുസം  ഉരേത്തിയമാടെമാത  ഗവര്ണറുടടെ

നയപ്രഖഖമാപനടത  അനുകൂലത്തിച്ചുടകമാണ്ടുള്ള  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമാന്

എതത്തിര്ക്കുന.   

ശശ്രീ  .    ടസബമാസഖന് കളത്തുങല്:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.

ടമേമായശ്രീന്  അവര്കള്  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.  കമാരേണസം  അതന്  ഇഇ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിനുള്ള നനത്തിപ്രരമേയമേമാണന്.  നയമുടള്ളമാരു ഗവണ്ടമേനത്തിടന,

നത്തിലപമാടുടള്ളമാരു ഗവണ്ടമേനത്തിടന നയങ്ങളുസം നത്തിലപമാടുകളുസം പ്രതത്തിഫലത്തിപ്പെത്തിച

ഒരു നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗസം സസംസമാനതത്തിടന ഗവര്ണ്ണടറടകമാണന് ഇഇ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  നയവസം  രകന്ദ്രവത്തിരുദ്ധ  സമേശ്രീപനങ്ങള്  സസംബനത്തിച്ചുള്ള

പ്രതത്തിരഷധവസം  എതത്തിര്പ്പുടമേലമാസം  ശെെക്തമേമായത്തി  വള്ളത്തിക്കുസം  പുള്ളത്തിക്കുസം

മേമാറമേത്തിലമാടത  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമാന്  കഴത്തിഞ  ഒരു  ഗവണ്ടമേനത്തിടന
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ആര്ജ്ജവതസതത്തിടനകൂടെത്തി  പ്രതത്തിഫലമേമാണന്   നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗടമേനന്

സൂചത്തിപ്പെത്തികമാന് ഞമാന് ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്. എനത്തികന് ടതമാട്ടുമുമ്പന് സസംസമാരേത്തിച

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ശശ്രീ.  നജശ്രീബന്  കമാന്തപുരേസം  നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേടതക്കുറത്തിച്ചുസം

നന്യൂനപക്ഷേ രസ്നേഹടതക്കുറത്തിച്ചുസം  വമാചമാലമേമായത്തി  സസംസമാരേത്തിച്ചു.  പരക്ഷേ,  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനന്  നന്യൂനപക്ഷേങ്ങള്ക്കുള്ള  പ്രശ്രീ-ടമേടത്തികന്  രസമാളര്ഷത്തിപ്പെന്

ടവട്ടത്തിക്കുറചതടെകസം  ഇനലടത  രകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില്

നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേതത്തിനുരവണത്തി  വകയത്തിരുതത്തിയ  തുക  വലമാടത

പരേത്തിമേത്തിതടപ്പെടുതത്തിയതന്  സസംബനത്തിചന്  അരദ്ദേഹതത്തിടന  ഒരു

പരേമാമേര്ശെെവമുണമാകമാതത്തിരുനതന്  അവരുടടെ  സമേശ്രീപനതത്തിടന

പ്രതത്തിഫലനമേമാടണനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമാന്  ഞമാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.

അതുരപമാടല രകമാണ്ഗസത്തിടന രനതൃതസതത്തില് ഇഇ രേമാജഖതന് ഭരേത്തിക്കുടനമാരു

ഗവണ്ടമേനമാണന്  ഛതശ്രീസ്ഗഢന്  ഗവണ്ടമേനന്.  രകമാണ്ഗസ്സന്  ഭരേത്തിക്കുന  ആ

സസംസമാനതന്  ടടക്രസ്തവ  നന്യൂനപക്ഷേങ്ങള്ക്കുരനടരേ  സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിടന

ക്രൂരേമേമായ  ആക്രമേണങ്ങള്  നടെക്കുരമ്പമാള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ടചറുവത്തിരേല്

അനകമാത  രകമാണ്ഗസ്സന്  സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേയള്ള  പ്രതത്തിരഷധവസം

അരദ്ദേഹതത്തിടന  വമാക്കുകളത്തില്  നത്തിഴലത്തിചത്തില.  നന്യൂനപക്ഷേരക്ഷേമേതത്തിടന
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ടപമാള്ളതരേമേമാണന്  അതന്  തുറനന്  കമാണത്തിക്കുനടതനന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികമാന് ഞമാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.  അതുരപമാടല  ഇവത്തിടടെ  നത്തിര്തത്തിയ  രസമാളര്ഷത്തിപ്പുകള്,

നത്തിലവത്തിലുള്ള  രസമാളര്ഷത്തിപ്പുകടളയസം  ഇടലനന്  ചത്തിത്രശ്രീകരേത്തിചന്  സഭടയ

ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ള  ശമേമേമാണന്  നടെനടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  വലമാത

സമാമ്പതത്തിക  പ്രയമാസങ്ങളുസം  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ചത്തിറമ്മ  നയവടമേലമാസം

നത്തിലനത്തില്ക്കുരമ്പമാഴുസം  ഒരട്ടടറ  രക്ഷേമേവത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുമേമായത്തി

സസംസമാന  ഗവണ്ടമേനന്  മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  ഒരു  ലക്ഷേസം  പുതത്തിയ

സസംരേസംഭങ്ങള്, അതന് അതത്തിനപ്പുറരതയന് അധത്തികരേത്തിച്ചു കഴത്തിഞ്ഞു. ടമേഡത്തിടസപന്,

ടക-രഫമാണ് പദ്ധതത്തി, രകരേള രനമാളഡ്ജന് ഇരകമാണമേത്തി മേത്തിഷന്, എലമാവര്ക്കുസം

കടെത്തിടവള്ളസം  നല്കന  ജലജശ്രീവന്  മേത്തിഷന്,  രകരേള  റബ്ബര്  ലത്തിമേത്തിറഡന്,

ടക-രസമാര്, പട്ടയ  മേത്തിഷന്,  രകരേള  അഗത്തി  ബത്തിസത്തിനസ്സന്  കമ്പനത്തി,  വത്തിമുക്തത്തി,

രയമാദ്ധമാവന്  എനത്തിവടയലമാമേടെകസം  എത്രരയമാ  നവശ്രീന  പദ്ധതത്തികള്  ഇഇ

ഗവണ്ടമേനന്  ടകമാണ്ടുവരുന.   അറുപതന്  ലക്ഷേതത്തിലധത്തികസം  ആളുകള്കന്

സമാമൂഹത്തിക സുരേക്ഷേത്തിതതസ ടപന്ഷന് നലത്തി  സസംസമാനസം മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.

ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തിലുസം  എത്രരയമാ  ശരദ്ധയമേമായ  പ്രഖഖമാപനങ്ങള്

മുരനമാട്ടുവചത്തിട്ടുണന്.  സസംസമാനതന്  ശെെബരേത്തി  ടറയത്തില്  ശലനത്തിടന  50%  ടചലവന്
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സസംസമാനസം  വഹത്തിക്കുടമേനതടെകമുള്ള  തശ്രീരുമേമാനങ്ങള്  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്

ഉള്ടപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്.  ഇനന്  നമ്മുടടെ  സസംസമാനതന്  ഏറവസം  അധത്തികസം  ചര്ച

ടചയ്യേടപ്പെടുന വത്തിഷയമേമാണന് ബഫര്രസമാണ്.  പ്രസ്തുത  വത്തിഷയതത്തില് ജനവമാസ

രമേഖലകടള  ഒഴത്തിവമാകണടമേന  നത്തിലപമാടുമേമായത്തി  സസംസമാന  സര്കമാര്

മുരനമാട്ടുരപമാകരമ്പമാള്, അതുമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന്  03-06-2022-ല് സുപ്രശ്രീസംരകമാടെതത്തി

പുറടപ്പെടുവത്തിച  വത്തിധത്തിനഖമായതത്തിടല  ഒരു  കമാരേഖസം  ഞമാനത്തിവത്തിടടെ  ഉദ്ധരേത്തികമാന്

ആഗഹത്തിക്കുന. 42-ാം ഖണ്ഡത്തികയത്തിടല A മുതല് Q  വടരേയള്ള ഉപഖണ്ഡത്തികകള്

പ്രധമാനമേമായ  വത്തിലയത്തിരുതലുകളുസം  നത്തിര്രദ്ദേശെെങ്ങളുസം  നലത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന.  അതത്തിടല

ആദഖ വമാചകസം പ്രരതഖകസം ശദ്ധത്തിരകണതമാണന്. “We accordingly direct that

each protected forest,  that  is  national  park  or  wildlife  sanctuary must

have an ESZ of minimum one kilometer measured from the demarcated

boundary of such protected forest in which the activities proscribed and

prescribed in the Guidelines of 9th February 2011 shall be strictly adhered

to''.  2011  ടഫബ്രുവരേത്തി  9-ാം  തശ്രീയതത്തിയത്തിടല  മേമാര്ഗനത്തിര്രദ്ദേശെെസം  പുറടപ്പെടുവത്തിചതന്

അനടത  യ.പത്തി.എ.  സര്കമാരേത്തിടല  പരേത്തിസത്തിതത്തി  വകപ്പുമേനത്തി  ശശ്രീ.  ജയറമാസം

രേരമേശെെമാണന്.  പ്രസ്തുത  ബഫര്രസമാണ്  നത്തിര്രദ്ദേശെെതത്തിടന  അടെത്തിസമാനതത്തിലമാണന്
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സുപ്രശ്രീസം  രകമാടെതത്തി  ഉതരേവന്  പുറടപ്പെടുവത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  എനത്തിട്ടുസം  നമാട്ടത്തിലമാടക

നുണപ്രചരേണങ്ങള്  നടെത്തുകയമാണന്.  എടന  നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തിടല

എരുരമേലത്തി  പഞമായതത്തിടല  ഏയ്ഞല്  വമാലത്തി,  പമ്പമാവമാലത്തി  എനശ്രീ  രേണന്

പഞമായതന്  വമാര്ഡകടള  ടപരേത്തിയമാര്  ടടടെഗര്  റത്തിസര്വത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി

വനരമേഖലയമായത്തി ചത്തിത്രശ്രീകരേത്തിച്ചു.  19-01-2023-ല് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖഖമേനത്തിയടടെ

അധഖക്ഷേതയത്തില്  രചര്ന  സസംസമാന  ടടവല്ഡന്  ടടലഫന്  രബമാര്ഡന്  പ്രസ്തുത

തശ്രീരുമേമാനസം  തത്തിരുതമാന്  തശ്രീരുമേമാനടമേടുത്തു.  എനമാല്  സസംസമാന  സര്കമാര്

ജനങ്ങടള  കടെത്തിയത്തിറകമാന്  ശമേത്തിക്കുനടവന  ടതറമായ  പ്രചരേണസം  നടെതത്തി

ജനങ്ങളത്തില്  ആശെെങ  സൃഷത്തിക്കുകയമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്

ടചയതന്.  രകമാണ്ഗസ്സന്  വരുതത്തിവച  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  ഒരു  ജനവത്തിരുദ്ധ  നയടത

പത്തിണറമായത്തി സര്കമാരേത്തിടനതത്തിരേമായത്തി വഴത്തി തത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടെമാനുള്ള ശമേസം നടെത്തുകയമാണന്.

വനഖജശ്രീവത്തി ആക്രമേണസം തടെയനതത്തിനന് 1972-ടല ടടവല്ഡന് ടടലഫന് (ടപ്രമാട്ടക്ഷേന്)

ആകത്തില്  ആവശെെഖമേമായ  രഭദഗതത്തികള്  വരുതണടമേനന്  രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിരനമാടെന്

അഭഖര്ത്ഥത്തികണടമേനമാണന് ഞമാന്  ആവശെെഖടപ്പെടുനതന്.  കൂടെമാടത വനഖമൃഗങ്ങളുടടെ

ആക്രമേണതത്തില്നത്തിനന്  രേക്ഷേടപ്പെടുത്തുനതത്തിനുരവണത്തിയള്ള  നയങ്ങളുസം

നത്തിലപമാടുകളുസം  ശെെക്തമേമായത്തി  ഉണമാകണസം.  ആവശെെഖടമേങത്തില്  നത്തിയനത്തിത
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വനഖമൃഗരവട്ട  അനുവദത്തിചന്  ഹന്ഡത്തിസംഗന്  സസംവത്തിധമാനവസം  വനരമേഖലയന്

പുറരതയ്ടകതത്തിയമാല്  ഷൂട്ടന്  അറന്  ടടസറന്  തുടെങ്ങത്തിയ  നത്തിയനണങ്ങളുസം

ഏര്ടപ്പെടുത്തുനതത്തിനമായത്തി രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തില് സമ്മര്ദ്ദേസം ടചലുതണസം.    

വയനമാട്ടത്തില്  അധത്തികമേമായത്തി  വരുന  കടുവകടള  ടപരേത്തിയമാര്  ടടടെഗര്

റത്തിസര്വത്തിലടെകസം  പുനരേധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുടമേനന്  ഇനടല  അടെത്തിയന്തരേപ്രരമേയ

വത്തിഷയതത്തിടന മേറുപടെത്തിയത്തില് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട വനസം  വകപ്പുമേനത്തി ശശ്രീ.  എ.  ടക.

ശെെശെെശ്രീന്ദ്രന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  അവത്തിടടെ  കടുവകളുടടെ  എണ്ണസം  വര്ദ്ധത്തിചന്  വലത്തിയ

ഭശ്രീഷണയത്തിലമാണന്.  ഇനത്തിയസം  ടപരേത്തിയമാര്  റത്തിസര്വത്തിരലയന്  കടുവകടള

എതത്തികരുടതനന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  വനസം  വകപ്പുമേനത്തിരയമാടെന്

അഭഖര്ത്ഥത്തിക്കുകയമാണന്. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: പശ്രീസന്.. അവസമാനത്തിപ്പെത്തികണസം.

ശശ്രീ  .       ടസബമാസഖൻ  കളത്തുങല്:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  കടുത്തുരുതത്തി

എസം.എല്.എ.  ശശ്രീ.  രമേമാന്സന്  രജമാസഫന്,  മേമാണത്തി  സമാറത്തിനുരവണത്തി  ഇനടല

മുതലകണ്ണശ്രീര്  ടപമാഴത്തിക്കുകയണമായത്തി.  അരദ്ദേഹതത്തിനുരവണത്തി

നത്തിലപമാടടെടുതത്തിട്ടുളളതന് ശശ്രീ.  രജമാസന് ടക.  മേമാണത്തിയടടെ രനതൃതസതത്തിലുള്ള രകരേള

രകമാണ്ഗസ്സമാടണനസം  കൂടടെനത്തിനന്  കതത്തികമാല്  ടവട്ടത്തി  ചതത്തിക്കുകയസം  ടചയ
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ആളുകളുടടെ അടുത്തുനത്തിനമാണന് അരദ്ദേഹസം പുറരതയന് വനടതനസം സൂചത്തിപ്പെത്തികമാന്

ആഗഹത്തിക്കുന.  ഈ നനത്തിപ്രരമേയടത ഒരേത്തികല്കൂടെത്തി പത്തിന്തുണച്ചുടകമാണന് ഞമാന്

നത്തിര്ത്തുന.

ശശ്രീ  .     അനൂപന്  രജകബന്:  സര്,  ഞമാന്  ഇഇ  നനത്തിപ്രരമേയടത

എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.  വഖക്തമേമായ  നയങ്ങളുസം  പ്രഖഖമാപനങ്ങളുമേത്തിലമാത

നയപ്രഖഖമാപനമേമാണത്തിതന്.  ജനങ്ങളുടടെ  ആശെെങ  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന  തരേതത്തിലുള്ള

ഒട്ടനവധത്തി  കമാരേഖങ്ങളമാണന്  ഇതത്തിലുള്ളതന്.  സര്കമാരേത്തിടന  ഒട്ടനവധത്തി

നയടടവകലഖങ്ങള്   ഇതത്തില്  ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  കഴത്തിയസം.   ഗവണ്ടമേനന്

ജനങ്ങള്ക്കുരനടരേ  വശ്രീണ്ടുടമേമാരു  യദ്ധകമാഹളസം  മുഴക്കുന  നത്തിലയമാണന്

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിടല  32-ാം രപജത്തില് കമാണമാന് കഴത്തിയനതന്.  സമേശ്രീപകമാലതന്

രകരേളതത്തില് ഏറവമേധത്തികസം  പ്രതത്തിരഷധമുണമായ സമേരേസം  സത്തില്വര്  ടടലനുമേമായത്തി

ബനടപ്പെട്ടതമാണന്.  സത്തില്വര്  ടടലന്  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെത്തിലമാക്കുടമേനന്

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ഉള്ടപ്പെടുതത്തി  ഗവര്ണടറടകമാണന്  നത്തിയമേസഭയത്തില്

വമായത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്  ടചയതന്.   അടതന്തത്തിനുരവണത്തിയമാണന്;  ജനങ്ങടള  വശ്രീണ്ടുസം

ടവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചുടകമാണന് ജനങ്ങളുടടെ വത്തികമാരേടമേന്തമാടണനന് രപമാലുസം മേനസ്സത്തിലമാകമാന്

കഴത്തിയമാതതത്തിടന ഏറവസം വലത്തിയ ഉദമാഹരേണങ്ങളത്തിടലമാനമാണത്തിതന്.  ഇഇ പദ്ധതത്തി
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നടെപ്പെത്തിലമാകമാന്  കഴത്തിയത്തിടലനന്  സര്കമാരേത്തിനന്  വളടരേ  വഖക്തമേമായത്തി  അറത്തിയമാസം.

രകന്ദ്രതത്തിടന അനുമേതത്തിയടടെ അടെത്തിസമാനതത്തില് മുരനമാട്ടുവരുടമേനമാണന് ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇകമാരേഖതത്തിനന്  ഒരു കമാലഘട്ടതത്തിലുസം രകന്ദ്രസം അനുമേതത്തി

ടകമാടുക്കുനതല.  ഇതത്തിനന്  ആനുപമാതത്തികമേമായത്തി  അനവധത്തി  പദ്ധതത്തികളുണന്.

അടതലമാസം അനവധത്തി തവണ ചര്ച ടചയത്തിട്ടുണന്.  പടക്ഷേ അടതമാനസം കമാണമാടത

ഇതന് നടെപ്പെത്തിലമാക്കുടമേന രേശ്രീതത്തിയത്തില് വശ്രീണ്ടുസം പ്രഖഖമാപത്തിക്കുരമ്പമാള് കൂടുതല് ആശെെങ

വര്ദ്ധത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇഇ  പദ്ധതത്തിക്കുരവണത്തി  1229  ടഹകര്  ഭൂപ്രരദശെെസം

ഏടറടുക്കുനതത്തിനന് വത്തിജ്ഞമാപനസം പുറടപ്പെടുവത്തിചത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്. ആ പ്രരദശെെങ്ങളത്തില്

യമാടതമാരു  തരേതത്തിലുള്ള  ക്രയവത്തിക്രയങ്ങളുസം  നടെക്കുനത്തിടലനന്  മേമാത്രമേല  ഇതത്തില്

ഉള്ടപ്പെട്ടവര്കന് ബമാങന് രലമാണ് രപമാലുസം ലഭത്തിക്കുനത്തില.  തമാലമാലത്തികമേമായത്തി പദ്ധതത്തി

മേമാറത്തിവടചനന്  സര്കമാര്  പറയനണമായത്തിരുന.  എനത്തിരുനമാലുസം

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ഇകമാരേഖസം  ആവര്തത്തിചന്  പ്രഖഖമാപത്തിക്കുരമ്പമാള്  ആ

ഭൂപ്രരദശെെത്തുള്ള  ജനവത്തിഭമാഗങ്ങളുടടെ  ജശ്രീവത്തിതസം  കൂടുതല്  ദുസ്സഹമേമാകകയസം

അവര്ക്കുണമാകന  സമാമൂഹത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തികള്  വര്ദ്ധത്തിതമേമായത്തി

നത്തിലടകമാള്ളുകയമേമാണന്  ടചയ്യുനതന്.  ഇതരേസം  വത്തിഷയങ്ങളത്തിരലയന്    വഖക്തമേമായ

ടടമേന്ഡന് ആപത്തിരകഷന് നടെതമാടതയമാണന് പ്രഖഖമാപനങ്ങള്  നടെത്തുനതന്.  
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കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലടയ  സസംരേക്ഷേത്തിക്കുന  തരേതത്തിലുള്ള  എടന്തങത്തിലുസം

സമേശ്രീപനസം  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ഉണമായത്തിട്ടുരണമാടയനന്  ചത്തിന്തത്തികണസം.

വനഖമൃഗങ്ങടള  എങ്ങടന  ടടകകമാരേഖസം  ടചയ്യുടമേനതന്  സസംബനത്തിചന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ശശ്രീ.  ടസബമാസഖൻ  കളത്തുങല്

എസം.എല്.എ.   പ്രസസംഗസം  അവസമാനത്തിപ്പെത്തിചതന്.  ഇവത്തിടടെയള്ള  കടുവകടള

മേറ്റുസലങ്ങളത്തിരലയന്  ടകമാണ്ടുരപമാകന.  അതമാണന്  സര്കമാര്  ഉരദ്ദേശെെത്തിക്കുനതന്.

വനഖമൃഗങ്ങളുടടെ എണ്ണസം വര്ദ്ധത്തിക്കുനതന് അടെകമുള്ള കമാരേഖങ്ങളത്തില് ശെെമാസശ്രീയമേമായ

ഇടെടപടെരലമാ  പഠനരമേമാ  നടെതമാന് സര്കമാരേത്തിനന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടത്തില.  മേമാന്-അനത്തിമേല്

രകമാണ്ഫത്തികന് കഴത്തിഞ കമാലങ്ങരളകമാള് വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന. ഇതുകമാരേണസം ധമാരേമാളസം

വത്തിലടപ്പെട്ട  ജശ്രീവനുകളമാണന്  നഷടപ്പെടുനതന്.  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയത്തില്  പ്രരതഖകത്തിചന്

മേലരയമാരേ  രമേഖലകളത്തില്  കമാര്ഷത്തിരകമാല്പനങ്ങള്ക്കുണമാകന  തകര്ച,

വനഖമൃഗങ്ങളുടടെ  ആക്രമേണതത്തില്  ടകമാലടപ്പെടുനവരുടടെ  എണ്ണസം  എനത്തിവ

വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന.  കമാര്ഷത്തിക  ഉല്പനങ്ങളുടടെ  വത്തിലയത്തിടെത്തിവന്  പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിര്തമാന്

കഴത്തിയന തരേതത്തിലുള്ള ഇടെടപടെല് നടെതമാന് സര്കമാരേത്തിനന്  കഴത്തിയരമേമാ?  ടനലന് ല

സസംഭരേണവമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടമാണന് ഇവത്തിടടെ ഏറവമേധത്തികസം ചര്ച ടചയ്യേടപ്പെടുനതന്.

രകരേളതത്തില്  ഉല്പമാദത്തിപ്പെത്തികടപ്പെടുന  ടനലത്തിടന  90%  സസംഭരേത്തിക്കുനതന്  സത്തിവത്തില്
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സടടപസന്  രകമാര്പ്പെരറഷനമാണന്.  സസംഭരേത്തിക്കുന  ടനലത്തിടന  വത്തില  ഒരേമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളത്തില്

നല്കുടമേനന്  പ്രഖഖമാപത്തിചതന്  ഒനമാസം  പത്തിണറമായത്തി  സര്കമാരേമാണന്.  നത്തിലവത്തിടല

സര്കമാര് അതന് ആവര്തത്തിക്കുകയസം ടചയ്തു.  മേമാസങ്ങള് പത്തിനത്തിട്ടമാലുസം സസംഭരേത്തിച

ടനലത്തിടന  വത്തില  കര്ഷകര്കന്  ലഭത്തികമാടത  രപമാകന  സമാഹചരേഖമേമാണുള്ളതന്.

ഇടെനത്തിലകമാരുടടെ  ചൂഷണതത്തില്നത്തിനന്  അവടരേ  സസംരേക്ഷേത്തികമാന്  രവണത്തിയമാണന്

ഇഇ  പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷരേത്തിചടതങത്തിലുസം  ഇനവര്  ചൂഷണതത്തിനന്

വത്തിരധയരേമായത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഒട്ടനവധത്തി ആരക്ഷേപങ്ങള് ഇകമാരേഖതത്തില്

ഉയര്നവരുന.  ഇകമാരേഖസം  സസംബനത്തിചന്  സര്കമാര്   അരനസഷണസം  നടെതമാന്

തയ്യേമാറമാകണടമേനമാണന് ഇഇ സനര്ഭതത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.

 നയപ്രഖഖമാപനതത്തിടന ഭമാഗമേമായ ഖണ്ഡത്തിക  7-ല് സര്കമാരേത്തിടന പുതത്തിയ

വഖവസമായ  നയതത്തിടന  അടെത്തിസമാനതത്തില്  ആരേസംഭത്തിച  സസംരേസംഭങ്ങടള

സസംബനത്തിച്ചുസം   ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള്  സൃഷത്തികടപ്പെട്ടതന്  സസംബനത്തിച്ചുസം

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.  കൂടുതല്  ടതമാഴത്തില്  സസംരേസംഭങ്ങളുസം  അവസരേങ്ങളുസം

നത്തിരക്ഷേപങ്ങളുസം  എലമാസം  തടന   സസമാഗതമാര്ഹമേമാണന്.  2019-ല്  സര്കമാര്

ടകമാണ്ടുവന  രകരേള  സൂക-ടചറുകത്തിടെ-  ഇടെതരേ  വഖവസമായ  സമാപനങ്ങള്

സുഗമേമേമാകല്  ആകത്തില്  ടറഡന്  കമാറഗറത്തി  ഒഴത്തിച്ചുള്ള  ഏതന്  സമാപനതത്തിനുസം
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സമാക്ഷേഖപത്രതത്തിടന  അടെത്തിസമാനതത്തില്  പ്രവര്തനസം  ആരേസംഭത്തികമാനുള്ള

അനുമേതത്തിയണന്.  ടറഡന്  കമാറഗറത്തി  കഴത്തിഞമാല് ഓറഞന്  കമാറഗറത്തിയമാണന്.  പ്രസ്തുത

കമാറഗറത്തിയത്തിലുള്ള ഏതന് വഖവസമായ സമാപനങ്ങള്ക്കുസം എവത്തിടടെയസം കടെനവരേമാന്

കഴത്തിയസം. അതുടകമാണ്ടുതടന മേനുഷഖജശ്രീവനുസം ആരരേമാഗഖതത്തിനുസം ഹമാനത്തികരേമേമാകന

ഒരുപമാടെന്  വഖവസമായ  സസംരേസംഭങ്ങള്  ഓറഞന്  കമാറഗറത്തിയത്തില്  ഉള്ടപ്പെടുനണന്.

സര്കമാരേത്തിടന  നയടടവകലഖങ്ങളത്തിടല  ശദ്ധക്കുറവത്തിനന്  ഏറവസം  വലത്തിയ

ഉദമാഹരേണമേമായത്തി  2019-ടല  ആകത്തിടന  ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  കഴത്തിയസം.

നത്തിയമേസഭയത്തില് ആകന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ട അവസരേതത്തില് തടന നന്യൂനതകള്

ചൂണത്തികമാണത്തിചതമാണന്.  പടക്ഷേ  ഇനസം  രകരേളതത്തിടന  പല  ഭമാഗങ്ങളത്തിലുസം

മേനുഷഖജശ്രീവനുസം ആരരേമാഗഖതത്തിനുസം ഹമാനത്തികരേമേമാകന ഒട്ടനവധത്തി വഖവസമായങ്ങള്

പുരരേമാഗമേത്തിക്കുന.  ടെമാര്  മേത്തികത്തിസംഗന്  പമാനകള്,  ടടപവഡന്  പമാനകള്

തുടെങ്ങത്തിയവടയലമാസം  ഒമാറഞന്  കമാറഗറത്തിയത്തിലമാണന്  ഉള്ടപ്പെടുനതന്.  എടന

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തില്  ഇതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്   പ്രശ്നമുണമായതുടകമാണമാണന്

എടുത്തുപറയനതന്.  ആകത്തിടന പത്തിന്ബലതത്തില് ഓറഞന് കമാറഗറത്തിയത്തില് ഉള്ടപ്പെട്ട

സമാപനങ്ങള്കന്  പ്രവര്തനമാനുമേതത്തി  നല്കുന  നത്തിലപമാടെമാണന്  സസശ്രീകരേത്തിചതന്.

ഇതുമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് പഠനങ്ങള് നടെക്കുനത്തില. 
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മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: പശ്രീസന് കണ്കഡന്...

ശശ്രീ  .    അനൂപന്  രജകബന്:  സര്,  ഇവത്തിടടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിച കമാരേഖങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ

ഒട്ടനവധത്തി കമാരേഖങ്ങള് പരേത്തിരശെെമാധത്തിക്കുരമ്പമാള് നയപരേമേമായ പമാളത്തിചകളുസം വശ്രീഴ്ചകളുസം

സര്കമാരേത്തിടന വത്തിവത്തിധ സമേശ്രീപനങ്ങളത്തില് കമാണമാന് കഴത്തിയസം.  അതുടകമാണ്ടുതടന

ഇഇ പ്രരമേയടത ഞമാന് എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്. 

ശശ്രീ  .    മുരേളത്തി  ടപരുടനലത്തി:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണന് ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.

ടമേമായശ്രീന്   ഇനടല  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത  ഞമാന്  അനുകൂലത്തിക്കുന.

ആധുനത്തിക  വത്തികസത്തിത  രകരേളതത്തിടന  നത്തിര്മ്മത്തിതത്തികമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖഖമേനത്തി  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്  രനതൃതസസം  നല്കന  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര് പ്രവര്തത്തിച്ചുവരുനതന്.  മുന് സര്കമാരുകളത്തില്നത്തിനന് വഖതഖസ്തമേമായത്തി

രകരേളസം സവത്തിരശെെഷമേമായ സമാമ്പതത്തിക വളര്ചയത്തില് മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.

സുസത്തിരേ  വത്തികസന  ലക്ഷേഖങ്ങള്   രനടുനതത്തില്  സസംസമാനങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്

രകരേളതത്തിനന്  സത്തിരേമേമായത്തി  മുന്നത്തിരേ  റമാങന്  'നശ്രീതത്തി  ആരയമാഗന്'  നല്കത്തി

വരുനതുടകമാണന് ഈ നനത്തിപ്രരമേയടത അനുകൂലത്തിക്കുകയമാണന്.
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ജനങ്ങടള  സസംരേക്ഷേത്തിക്കുകയസം  രസ്നേഹത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുന  പ്രസമാനവസം

സര്കമാരുമുള്ള  രേമാജഖടത  ഏക  സസംസമാനമേമാണന് രകരേളടമേനന്  പറഞതന്

രകരേളതത്തിടന  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട  കവത്തി  ശശ്രീ.  ബമാലചന്ദ്രന്  ചുള്ളത്തികമാടെമാണന്.

ടടവകമാരേത്തികമേമായ  രസ്നേഹസം  മേമാത്രമേല,  എലമാവടരേയസം  ഒനത്തിപ്പെത്തിക്കുന

സസംസമാരേസംകൂടെത്തി  പകരേമാന്  രകരേളതത്തിനന്  കഴത്തിയടമേനള്ളതന്  അരദ്ദേഹതത്തിടന

വമാക്കുകളമാണന്.  ഇന്തഖടയ  മേതരേമാഷമേമാകമാനുള്ള  കഠത്തിന  പരേത്തിശമേസം

നടെക്കുകയമാണന്.  മേതനത്തിരേരപക്ഷേതയടടെ  അടെത്തിതറ  തകര്ക്കുകയമാണന്.

മേതതത്തിടനയസം ജമാതത്തിയടടെയസം രപരേത്തിലുള്ള വത്തിഭമാഗശ്രീയത ജനങ്ങളത്തില് വലത്തിയ

ഉത്കണ്ഠയസം  ആശെെങയസം  സൃഷത്തിക്കുകയമാണന്.  രേമാഷശ്രീയ  അ ധത്തികമാരേസം  വലത്തിയ

പ്രരലമാഭനമേമാണന്.  ജമാതത്തിയടടെയസം  മേതതത്തിടനയസം  രപരേത്തില്   ജനങ്ങടള

ഭത്തിനത്തിപ്പെത്തിചമാല്  അധത്തികമാരേസം  പത്തിടെത്തിടചടുകമാന്  കഴത്തിയടമേന  സത്തിതത്തി

വനത്തിരേത്തിക്കുനതന്  അപകടെകരേമേമാടണനസം  അരദ്ദേഹസം  പറയകയമാണന്.  രകന്ദ്ര

സര്കമാരുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം  അപകടെകരേമേമായ  ഇഇ  വഴത്തിയത്തിലൂടടെ

സഞരേത്തിക്കുരമ്പമാള്,  അതത്തിനുമുമ്പത്തില്  ടനഞന്  വത്തിരേത്തിചന്  നമാടെത്തിനന്  മേമാതൃകയമായത്തി

സഖമാവന്  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്  രനതൃതസസം  നല്കന  രകരേളതത്തിടല

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേമാണന് ഇന്തഖമാ മേഹമാരേമാജഖതന് നത്തില്ക്കുനടതനള്ള
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കമാരേഖസം  പ്രതത്തിപക്ഷേവസം  മുസശ്രീസംലശ്രീഗുസം  മേറനരപമാകകയമാണന്.

വര്ഗശ്രീയതയ്ടകതത്തിടരേ വത്തിട്ടുവശ്രീഴ്ചയത്തിലമാത നത്തിലപമാടെമാണന് എല്.ഡത്തി.എഫന്.-ഉസം

സര്കമാരുസം  എടുക്കുനതന്.  മേതനത്തിരേരപക്ഷേ  രകരേളതത്തിടന

നത്തിയമേസഭയകത്തുനത്തിനന്  രമേമാദത്തിടയകമാള്  രമേമാശെെസം  ഭരേണമേമാണന്  സഖമാവന്

പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയടന  ഭരേണടമേനന്  പറഞന്  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയയസം

ആര്.എസന്.എസന്./ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിടനയസം  പരരേമാക്ഷേമേമായത്തി

നഖമായശ്രീകരേത്തിക്കുനതന്  സമാസംസമാരേത്തിക  രകരേളതത്തിനന്  അപമേമാനകരേമേമായ  ഒരു

പ്രസ്തമാവനയമാണന്.  

''അരേത്തിമേണത്തിടയമാന ടകമാറത്തികമാനത്തില

തരേത്തിവളയത്തിട്ടു കത്തിലുകമാൻ രമേമാഹസം

കണ്ടുകത്തിണറത്തില്  തവളക്കുഞത്തിനന്

കനത്തിനുമേശ്രീടത  പറകമാന് രമേമാഹസം" 

എനന്   പമാടെത്തി  ഇടെതുപക്ഷേ ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തിടയ  കണത്തിലമാകത്തിയ

മുസശ്രീസംലശ്രീഗത്തിരപ്പെമാള്  എവത്തിടടെയമാണന്  നത്തില്ക്കുനതന്?  വര്ഗശ്രീയതയടടെയസം

തശ്രീവ്രവമാദതത്തിടനയസം  മൃദുഹത്തിന്ദുതസ  വമാദത്തികളുടടെ  നമാറുന  ടചളത്തിക്കുണത്തിലമാണന്

നത്തിങ്ങള് നത്തില്ക്കുനതന്.  ഞങ്ങള്   ജനമേനസ്സുകളുടടെ  കനത്തിന്  മുകളത്തിലമാണന്.
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നമാടള  നമ്മള്  കനസം  കടെനന്  മേല  മുകളത്തിടലത്തുരമ്പമാള്   നത്തിങ്ങളുടടെ

അവസടയ ഓര്തന് രകരേളസം ചത്തിരേത്തിച്ചുരപമാകസം. 

 ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്രയത്തില് ശശ്രീ. രേമാഹുല് ഗമാനത്തി ഒരുപമാടെന് കമാരേഖങ്ങള്

പഠത്തിച്ചുടവനമാണന് പത്രവമാര്തകളത്തില്നത്തിനന് മേനസ്സത്തിലമാകമാന് കഴത്തിയനതന്. ആ

രജമാരഡമാ  യമാത്രടയ  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-ഉസം  രനതമാകനമാരുസം

പരേത്തിഹസത്തിച്ചുടകമാണമാണന്  പ്രസസംഗത്തിച്ചുടവനള്ളതന്  ശശ്രീ.  ടെത്തി.  സത്തിദ്ദേത്തിഖന് ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ  യമാത്രയത്തില്  രകരേളസം  കണ

കമാഴ്ചടയന്തമാണന്? രേമാജഖസം വളടരേ ഗഇരേവതരേമേമായ പരേത്തിതസത്തിതത്തി രനരേത്തിടുരമ്പമാള്

അതത്തിടനതത്തിടരേ  മേരതതരേ  വമാദത്തികള്  ഒനത്തിരകണതത്തിടന  ആവശെെഖകത

ശശ്രീ.  ബമാലചന്ദ്രന് ചുള്ളത്തികമാടെന് ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള മേഹമാകവത്തികള് പറയരമ്പമാള്,

ഇവത്തിടടെ രകരേളതത്തില് ഇടെതുപക്ഷേ സര്കമാരേത്തിടനയമാണന് ആ യമാത്രയത്തിലുടെനശ്രീളസം

എതത്തിര്തന്  ശശ്രീ.  രേമാഹുല് ഗമാനത്തി  മുരനമാട്ടുരപമായത്തിരുനതന്.  തമേത്തിഴമാടെന്  കടെനന്

രകരേളസം  വഴത്തി  രപമാകരമ്പമാള്  മുഖഖശെെത്രു  ശശ്രീ.  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയനുസം

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരുമേമായത്തി  മേമാറുന  കമാഴ്ച  നമ്മള്  കമാണുകയമാണന്.

ശശ്രീ. നരരേന്ദ്ര രമേമാദത്തിയടടെ ആര്.എസന്.എസന്. വര്ഗശ്രീയതരയമാടെന് ആ യമാത്രയത്തില്

ഒരു എതത്തിര്പ്പുസം ഞങ്ങള് എവത്തിടടെയസം കമാണുകയണമായത്തിരുനത്തില.  കമാതങ്ങള്



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

55

കടറ തമാണത്തിയരപ്പെമാള് ഇഇ നത്തിലപമാടെത്തില് ടചറത്തിടയമാരു മേമാറസം വനടവനമാണന്

മേനസ്സത്തിലമാക്കുനതന്.  വര്ഗശ്രീയത  നമാടെത്തിനന്  ആപതമാടണനള്ള  കമാരേഖസം  കടറ

പഠത്തിച്ചുടവനന് പറയന ശശ്രീ.  രേമാഹുല് ഗമാനത്തി ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്രയത്തിലൂടടെ

പഠത്തിരചമാടയനമാണന് ഞങ്ങള്കന് അറത്തിരയണതന്.  എങത്തില്   ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-

ക്കുസം  രകരേളതത്തിടല  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനുമേമാണന്  ഇഇ  പമാഠസം  ആദഖസം

പഠത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാടുരകണതന്.  ആര്.എസന്.എസന്.  ശെെമാഖയന്  സസംരേക്ഷേണസം

ടകമാടുത്തുടവനസം രവണത്തിവനമാല് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തില് രപമാകടമേനസം പറഞ

ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  അദ്ധഖക്ഷേടന  ആദഖസം  പഠത്തിപ്പെത്തിചന്  രനടരേയമാകത്തിയമാല്

ഒരുപരക്ഷേ  രകരേളതത്തിടല  രകമാണ്ഗസ്സന്  രേക്ഷേടപ്പെടുടമേനമാണന്

മേനസ്സത്തിലമാക്കുനതന്.  രേമാജഖതമാല്പരേഖസം  മുന്നത്തിര്തത്തി  നത്തിലപമാടുകടളടുകമാന്

രകരേളതത്തിടല  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനമാകത്തിടലനള്ള  കമാരേഖസം  മുന്കമാല  ചരേത്തിത്രസം

കണത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.  ആ കണത്തിലമാണന് മുസശ്രീസംലശ്രീഗന് കത്തിടെക്കുകടയനള്ളതന് നമുകന്

കമാണമാസം. 2021-ടല ടതരേടഞടുപ്പെത്തില് കനത്തിന് മുകളത്തില് പറകമാന് നത്തിങ്ങള്

രമേമാഹത്തിച്ചു.  പരക്ഷേ  രകരേളതത്തിടല  മേതനത്തിരേരപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മേനസ്സന്

നത്തിങ്ങളുടടെ  ചത്തിറകരേത്തിഞന്   കഴത്തിയത്തില്  വശ്രീഴത്തി.  ഇനത്തി  ആ  കഴത്തിയത്തില്നത്തിനന്

ഉയര്ടതഴുരനലമാന്  കഴത്തിയത്തിലമാടയനള്ളതന്  യമാഥമാര്ത്ഥഖസം  മേമാത്രമേമാണന്.
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ഞങ്ങള്  2016-ടല  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  91-ല്നത്തിനസം  2021-ടല

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില് 99-രലയ്ടകതത്തി,   പ്രതത്തിപക്ഷേസം  49-ല്നത്തിനസം  41-

ടലതത്തിയ  ആ  കണത്തിലമാണന്  കത്തിടെക്കുനടതനന്  കമാരണണതുണന്.  ഇന്തഖടയ

200  വര്ഷസം  പത്തിനത്തിലമാകമാന്  ആര്.എസന്.എസന്.  പരേത്തിശമേത്തിക്കുനടവനന്

പറഞതന്  ജവഹര്ലമാല്  ടനഹ്റുവമാണന്.  അരദ്ദേഹസം  ആ  പ്രസ്തമാവന

നടെതത്തിയരപ്പെമാള്,  അങ്ങടനയല,  ഇന്തഖടയ  2000  വര്ഷസം  പത്തിനത്തിലമാകമാന്

ശമേത്തിക്കുനടവനന് പറഞതന് ആര്.എസന്.എസന്. രമേധമാവത്തി രഗമാള്വമാകറമാണന്.

ആ  ശെെക്തത്തികള്കന്  രനതൃതസസം  നല്കന  രമേമാദത്തി  ഭരേണസം  രകരേളതത്തിടല

വത്തികസന  പദ്ധതത്തികള്കന്  അനുമേതത്തി  നല്കമാതത്തിരേത്തിക്കുകരയമാ

ടടവകത്തിപ്പെത്തിക്കുകരയമാ  ടചയ്യുകയമാണന്.  രകന്ദ്ര  അരനസഷണ  ഏജന്സത്തികടള

ദുരുപരയമാഗസം ടചയന്  സസംസമാന  സര്കമാരേത്തിടന  അട്ടത്തിമേറത്തികമാനമാണന്  അവര്

ശമേത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  നത്തിയമേമാനുസൃതസം നല്രകണ  നത്തികതത്തി  വത്തിഹത്തിതസം

കറച്ചുടകമാണ്ടുവരുകയമാണന്. സസംസമാനതത്തിടന അധത്തികമാരേങ്ങള് ഭരേണഘടെനമാ

വത്തിരുദ്ധമേമായത്തി  കവര്ടനടുത്തുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇഇ  സമേയടമേലമാസം

രകമാണ്ഗസ്സന്/മുസശ്രീസംലശ്രീഗത്തിടന  18  എസം.പത്തി.-മേമാര്  പമാര്ലടമേനത്തിനന്

അകത്തുണരലമാ;  അവര്  രകരേളതത്തിനുരവണത്തി  ഒരേക്ഷേരേസം  ശെെബത്തിരചമാ;
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എനത്തിട്ടമാണന് രമേമാദത്തി  വത്തിരുദ്ധ പരേമാമേര്ശെെസം ഇടെതുപക്ഷേസം നല്കനത്തിലമാടയനള്ള

കള്ള  പ്രചമാരേരവല  ഇവര്  സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.  രകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില്

രകരേളടത  തഴയകയമാണന്  ഏറവസം  ഒടുവത്തിലടത  സത്തിതത്തി.  സസംസമാനസം

മുരനമാട്ടുവച  ഒരേമാവശെെഖവസം  പരേത്തിഗണത്തിചത്തിട്ടത്തില.  ടതരേടഞടുപ്പെന്

ബഡ്ജറമായത്തിരുനതത്തിനമാല്  ഒരുപമാടെന്  ആനുകൂലഖങ്ങളുണമാകടമേനമാണന്  പല

രകമാണുകളത്തില്നത്തിനന്  പറടഞങത്തിലുസം  എലമാവര്ക്കുസം  നത്തിരേമാശെെയണമാക്കുന

ബഡ്ജറമാണന്.  കടെടമേടുപ്പെന്   പരേത്തിധത്തിയയര്തല്,  വത്തിഹത്തിതസം  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികല്,

സത്തില്വര്  ടടലന്,  എയത്തിസംസന്,  ശെെബരേത്തിപമാത,  വത്തിവത്തിധ  ടറയത്തില്രവ

ടടെര്മേത്തിനലത്തിടന വത്തികസനസം, രകമാചന് ഫമാകറത്തി, പുതത്തിയ പമാതകള്, ടടയത്തിനുകള്

എനത്തിവയ്ടകമാടക മുഖസം തത്തിരേത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുടനമാരു ബഡ്ജറമാണന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.

ഗവണ്ടമേനന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചതന്.  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തി  രകരേളസം

ഭരേത്തിക്കുരമ്പമാള്,  ഇഇ  ആവശെെഖങ്ങള്കമായത്തി  പമാര്ലടമേനത്തിനകതന്  പ്രതത്തിപക്ഷേ

എസം.പത്തി.-മേമാര്  ശെെബത്തിചത്തിട്ടത്തില.  രകന്ദ്ര  നത്തികതത്തി  വത്തിഹത്തിതസം  നല്കനതത്തില്

നശ്രീതത്തിരേഹത്തിതമേമായ നത്തിലപമാടെന് രകന്ദ്രസം തുടെരുകയമാണന്. 2021-24-ല് 19,662.88

രകമാടെത്തി  രൂപ  ലഭത്തിക്കുസം.  ആടക  നത്തികതത്തിയടടെ  രകവലസം  1.9  ശെെതമേമാനസം

മേമാത്രമേമാണതന്.  10-ാം  ധനകമാരേഖ  കമ്മശ്രീഷന്  കമാലതന്  3.875  ശെെതമേമാനസം
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രകരേളതത്തിനന്  കത്തിട്ടത്തിയത്തിരുന.   എനമാല്,  രകരേളരതകമാള്  ജനസമാന്ദ്രത

കറഞ ഛതശ്രീസ്ഗഢത്തിനന് 3.4 ശെെതമേമാനവസം ജനസസംഖഖ കറഞ ആസമാമേത്തിനന്

രകരേളതത്തിടന  ഇരേട്ടത്തി  വത്തിഹത്തിതമേമായ  3.12 ശെെതമേമാനവസം  രകരേളതത്തിടനമാപ്പെസം

ജനസസംഖഖയള്ള ഝമാർഖണ്ഡത്തിനന് 3.3 ശെെതമേമാനവമേമാണന് വത്തിഹത്തിതസം ലഭത്തിക്കുനതന്.

വത്തിഹത്തിതസം  പങ്കുവയ്ക്കുന  കമാരേഖതത്തില്  രകന്ദ്രസം  രകരേളരതമാടെന്  കടുത

അവഗണനയമാണന് കമാണത്തിക്കുനതന്.  വത്തിവത്തിധ സബ്സത്തിഡത്തികള് 30 ശെെതമേമാനസം

ടവട്ടത്തിക്കുറച്ചു. അതന് സമാധമാരേണകമാര്കന് ഇരുട്ടടെത്തിയമാണന്.  1.59 ലക്ഷേസം രകമാടെത്തി

രൂപയമാണന് ഇതുരപമാടല ടവട്ടത്തിക്കുറചതന്.  സമ്പനര്കന് അമൃതകസംഭസം നല്കത്തി

ആദരേത്തിക്കുന  ബഡ്ജറമാകരമ്പമാള്  പമാവങ്ങള്കന്  കമാളകൂടെവത്തിഷമേമാണന്

നല്കനതന്.  അതുവഴത്തി  ജനങ്ങള്  ആതഹതഖയത്തിരലയന്  രപമാകന  ഒരു

അവസമാവത്തിരശെെഷമേമാണന്.   ഭക്ഷേഖസബ്സത്തിഡത്തി  31  ശെെതമേമാനസം  കറച്ചു.

ടതമാഴത്തിലുറപ്പെന്  പദ്ധതത്തിടയക്കുറത്തിചന് രനരേടത  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതമാണന്.  കട്ടത്തികളുടടെ

ഉചഭക്ഷേണതത്തില്രപമാലുസം  കല്ലുവമാരേത്തിയത്തിടുന  ഗവണ്ടമേനരല  നരരേന്ദ്രരമേമാദത്തി

സര്കമാര്; അവത്തിടടെ 12,000 രകമാടെത്തി രൂപയമാണന് കറവ വരുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

വളസം സബ്സത്തിഡത്തി,  വത്തിള ഇന്ഷുറന്സന്  പദ്ധതത്തി,  മേദസ്സകള്ക്കുള്ള സഹമായസം

93  ശെെതമേമാനസം  കറച്ചു.  ഇ തത്തിടനക്കുറത്തിചന്   മുസശ്രീസംലശ്രീഗത്തിനന്  എടന്തങത്തിലുസം
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പറയമാനുരണമാ;  അങ്ങടന എലമാ രേശ്രീതത്തിയത്തിലുസം രകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേനന് ജനങ്ങടള

ടകമാള്ളയടെത്തിചന്  രകരേളരതമാടെന്  കമാണത്തിക്കുനതന്  അവഗണനയമാണന്.  രദശെെശ്രീയ

ടഎകഖതത്തിടന അടെത്തിസമാന ഘടെകങ്ങളമായ മേതനത്തിരേരപക്ഷേത, ജനമാധത്തിപതഖസം,

ബഹുസസരേ  മൂലഖങ്ങള്,  ടഫഡറലത്തിസസം  എനത്തിവ  വലത്തിയ  ടവല്ലുവത്തിളത്തികള്

രനരേത്തിടുരമ്പമാള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  പരേത്തിപകസമേമാടയമാരു  സമൂഹടത

വമാര്ടതടുക്കുന  ഇന്തഖകന്  മേമാതൃകയമായ  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തി

പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്  നയത്തിക്കുന  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്,

ദുരേന്തമുഖങ്ങളത്തില്  പകച്ചുനത്തില്കമാടത  ജനങ്ങടള  മേമാരറമാടുരചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചന്

മുരനമാട്ടന്  കതത്തിക്കുകയമാണന്.  2021-ല്  ഭരേണതത്തിടലത്തുടമേന  സസപസം

തകര്നരതമാടടെ, സസപസം തകര്നമാല് നത്തിരേമാശെെയണമാകസം. ആ നത്തിരേമാശെെ മൂതമാല്

ഭമാന്തമാകസം  ആ  ഭമാന്തത്തിടന  ലക്ഷേണങ്ങളമാണന്  ഇരപ്പെമാള്  രകരേളതത്തിടല

പ്രതത്തിപക്ഷേസം പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇടെതുപക്ഷേ സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേ

ഭമാന്തന്  അക്രമേസമേരേങ്ങള്  സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  ഇവത്തിടടെ  രചമാരേ  വശ്രീഴത്തി

എങ്ങടനടയങത്തിലുസം  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തിടയ

അധത്തികമാരേതത്തില്നത്തിനന്  ഒഴത്തിവമാകമാടമേനള്ള  ലക്ഷേഖസം  വച്ചുടകമാണമാണന്

പ്രവര്തത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.   ഇനടല ഇവത്തിടടെ രകമാവളസം എസം.എല്.എ.
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ഒരു  കമാരേഖസം  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണമായത്തി.   മേലയമാള  മേരനമാരേമേ  പത്രസം

ഉയര്തത്തിടകമാണമാണന്  അരദ്ദേഹസം  അകമാരേഖസം  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതന്.   ഒരു  കടെമുറത്തി

ഒഴത്തിയമാന്  12  ലക്ഷേസം  രൂപ  മൂനന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  രനതമാകള്കന്  പടെത്തി

നല്കത്തിടയനന് പറഞ്ഞുടകമാണമാണന്  അരദ്ദേഹസം ഇവത്തിടടെ സസംസമാരേത്തിചതന്.  അതന്

ശുദ്ധ  അസസംബനമേമാടയമാരു  പ്രസ്തമാവനയമാണന്.   നത്തിയമേസഭ  ആരേസംഭത്തിക്കുന

ദത്തിവസസം   നട്ടമാല്  കരുകമാത   നുണ  മുന്രപജത്തില്   അചടെത്തിച്ചുവത്തിടുനതന്

വലതുപക്ഷേ രസവയടടെ ഭമാഗമേമാണന്.  അതത്തില് ഒരു തര്കവമേത്തില.  ഇതന് മേമാധഖമേ

ടടനതത്തികതയല.  ഇഇ  വമാര്ത  നല്കത്തിയ  രലഖകനുസം  പത്രതത്തിനുടമേതത്തിടരേ

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) നത്തിയമേനടെപടെത്തി സസശ്രീകരേത്തിക്കുടമേനന് പറഞത്തിട്ടുണന്. ഇഇ ഭമാഗസം

രരേഖയത്തില്നത്തിനന്  ഒഴത്തിവമാകണടമേനമാണന്  പറയമാനുള്ളതന്.  ഇവത്തിടടെ

വത്തിലകയറടതക്കുറത്തിചന്  പറയനണന്.  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തി

വത്തിലകയറസം നത്തിയനത്തികമാന്രവണത്തി എലമാ മേമാര്ഗങ്ങളുസം ഉപരയമാഗത്തിച്ചുടകമാണന്

പതത്തിനമാലത്തിനസം  ഉല്പ്പെനങ്ങള് ഇരപ്പെമാഴുസം  2016-ടല വത്തിലയന്  ടകമാടുക്കുനണന്.

അടതമാനസം  മുസശ്രീസംലശ്രീഗുസം  പ്രതത്തിപക്ഷേവസം  കമാണുനത്തിലരലമാ;

വത്തിലകയറമുണമാക്കുനതന് ടപരടമാളത്തിയസം ഉല്പ്പെനങ്ങളുടടെ വത്തില വര്ദ്ധനവമാണന്.

അതുവഴത്തി  26  ലക്ഷേസം രകമാടെത്തി രൂപ ഖജനമാവത്തിരലയന് ടകമാടണതത്തിച്ചുടകമാടുത
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രനതമാവമാണന്  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്രരമേമാദത്തി.  അതത്തില്നത്തിനന്  ടചറത്തിയ ശെെതമേമാനടമേങത്തിലുസം

ഉപരയമാഗത്തിചന്  വത്തില  കറയമാന്രവണത്തി  ഇടെടപടുനത്തിടലനള്ള  കമാരേഖസം

കമാണുനണന്.  90  ശെെതമേമാനസം  ടനലന് ല  സടടപരകമാ  രകരേളതത്തില്

രശെെഖരേത്തിക്കുനണന്.  രകരേളമേലമാടത  മേടറവത്തിടടെയമാണുള്ളതന്?  രകരേളതത്തില്

മൂനമേമാസസം  ഉണ്ണമാനുള്ള  അരേത്തിയരല  ഉല്പമാദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്,  ബമാകത്തി  പുറരമേ

നത്തിനരല  വമാങ്ങുനതന്;  രകരേളതത്തിനന്  പുറത്തുള്ള  ടനല്ലുല്പമാദന

സസംസമാനങ്ങളത്തിടലമാനമേത്തിലമാതവത്തിധസം  ഇവത്തിടടെ  ടനലന് ല  സസംഭരേത്തിക്കുന.

ഇന്തഖയത്തില് ഏറവസം ഉയര്ന വത്തില ടകമാടുക്കുന സസംസമാനസം, അതന് കൃതഖമേമായത്തി

ടകമാടുക്കുന.  ഇഇ  വര്ഷസം  ചത്തില  പ്രരദശെെങ്ങളത്തില്   കറവകളുണമായത്തിട്ടുള്ളതന്

പരേത്തിഹരേത്തിക്കുനതത്തിനന്  മേമാര്ഗങ്ങള്  ഇനടല  പറഞതമാണന്.  സസംസമാനടത

വത്തികസനതത്തിടന  ടകമാടുമുടെത്തിയത്തിടലതത്തികമാന്  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികള്

നടെപ്പെത്തിലമാക്കുന  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിനുരവണത്തി  ഇവത്തിടടെ  ഗവര്ണ്ണര്

നടെതത്തിയ നയപ്രഖഖമാപനതത്തിനന് നനത്തി രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണന് ശശ്രീ. എ. സത്തി.

ടമേമായശ്രീന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച പ്രരമേയതത്തിനന് പൂര്ണ പത്തിന്തുണ നല്കകയമാണന്.  

ശശ്രീ  .    ടക  .    പത്തി  .    കഞമ്മദന് കട്ടത്തി മേമാസര്:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട അസംഗസം

ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  പൂര്ണ്ണമേമായത്തി
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പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.  ഇനടലയസം  ഇനമേമായത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേ  നത്തിരേയത്തിടല  ചര്ച

നമാസം  രകള്ക്കുകയമാണന്.  അവരുടടെ  ചര്ച  ശദ്ധത്തിചമാല്  അറത്തിയമാസം  കരുടെന്

ആനടയ കണതുരപമാടലയമാടണനന്.  നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗസം ഇസംഗശ്രീഷത്തിലുസം

മേലയമാളതത്തിലുസം  അചടെത്തിചന്  വത്തിതരേണസം  ടചയത്തിട്ടുണന്.  കല്പ്പെറ  ടമേമ്പര്കന്

മേലയമാളതത്തില്  വമായത്തിചമാല്  മേനസ്സത്തിലമാകത്തിടലങത്തില്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  വളടരേ

ഹൃദത്തിസമേമായ ഇസംഗശ്രീഷന്  ഭമാഷയത്തിടലങത്തിലുസം  വമായത്തിച്ചുരനമാകത്തിയത്തിരുനടവങത്തില്

സഭയടടെ  വത്തിലടപ്പെട്ട  സമേയസം  നഷടപ്പെടുമേമായത്തിരുനത്തില.  നയപ്രഖഖമാപന

രരേഖയത്തിടല  ആറമാമേടത  രപജത്തില്  ഖണ്ഡത്തിക  9,  10,  11,  28,  102  എനശ്രീ

ഖണ്ഡത്തികകടളങത്തിലുസം  അരദ്ദേഹസം  വമായത്തിചത്തിരുടനങത്തില്  കമാരേഖങ്ങള്

വഖക്തമേമാകമേമായത്തിരുന.  രകന്ദ്ര  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സര്കമാരേത്തിടന  ഭരേണഘടെന

വത്തിരുദ്ധമേമായ  നടെപടെത്തികടള  മുഴുവനുസം  ശെെക്തമേമായത്തി  രചമാദഖസം  ടചയ്യുകയമാണന്.

ഭരേണഘടെന മൂലഖങ്ങടള സസംരേക്ഷേത്തികമാന് ഇഇ സര്കമാര് ബമാദ്ധഖസമേമാടണനന്

പ്രഖഖമാപത്തിക്കുകയണമായത്തി.  ജമാതത്തിയസം  മേതവസം  ഭമാഷയസം  ഉപരയമാഗത്തിച്ചുടകമാണന്

ജനങ്ങടള  ഭത്തിനത്തിപ്പെത്തികമാനുളള  ശമേതത്തിടനതത്തിടരേ  ശെെക്തമേമായ  മുനറത്തിയത്തിപ്പെന്

നല്കകയമാണന്.  സസംസമാനതത്തിടന  കടെസം  വമാങ്ങമാനുളള  അവകമാശെെങ്ങടള

നത്തിരഷധത്തിച്ചുടകമാണ്ടുസം  രകന്ദ്രതത്തിനന്  ബമാധകമേലമാത  നത്തിയമേങ്ങള്
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രകരേളതത്തിനുരമേല്  അടെത്തിരചല്പ്പെത്തിക്കുനതന്  സസംബനത്തിച്ചുസം

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില് ശെെക്തമേമായത്തി  ഉനയത്തിചത്തിട്ടുണന്.  സസംസമാന  നത്തിയമേസഭ

പമാസ്സമാക്കുന  നത്തിയമേങ്ങള്  മുഴുവനുസം  ഭരേണഘടെനമാനുസൃതമേമായത്തി  എടന

സര്കമാര്  നടെപ്പെത്തിലമാക്കുടമേനന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര് ഇഇ സഭയത്തിലമാണന്

പ്രഖഖമാപത്തിചടതനകൂടെത്തി  ശദ്ധത്തിരകണതമാണന്.  ഉനതവത്തിദഖമാഭഖമാസ  രേസംഗടത

മുഴുവനുസം  അസത്തിരേടപ്പെടുത്തുനതത്തിനുരവണത്തിയളള  രബമാധപൂര്വമേമായ

പരേത്തിശമേങ്ങള് സമേശ്രീപകമാലതന് രകരേളതത്തില് നടെനതന് എലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.

എനമാല്  ആ  സര്വകലമാശെെമാല  പ്രവര്തനങ്ങടള  മുഴുവന്  മുക്തകണ്ഠമേമായത്തി

പ്രശെെസംസത്തിച്ചുടകമാണ്ടുസം ഭമാവത്തിയത്തില് ആ പ്രവര്തനങ്ങള് മുഴുവന് നലനത്തിലയത്തില്

ടകമാണ്ടുരപമാകടമേനസം  എടന  സര്കമാരേത്തിനുരവണത്തി  ഞമാന്

പ്രഖഖമാപത്തിക്കുനടവനന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  പ്രസസംഗത്തിക്കുകയണമായത്തി.

ഇതത്തില്പ്പെരേസം  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  എന്തുരവണസം.  പടക്ഷേ  പ്രതത്തിപക്ഷേസം

അതുടകമാടണമാനസം  തൃപരേല.  ഇവത്തിടടെ  ഗവര്ണറുസം  സസംസമാന  സര്കമാരുസം

തമ്മത്തില്  ഏറ്റുമുട്ടലുണമാകസം,  മേനപ്പെമായസമുണ്ടുടകമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേവസം  ഒരു

വത്തിഭമാഗസം  പത്രങ്ങളുസം  മുരനമാട്ടുരപമായത്തിടയനതമാണന്  വസ്തുത.  യഥമാര്ത്ഥതത്തില്

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിടന  ഉളളടെകതത്തിരലയത്തിറങ്ങത്തിടചലമാരനമാ,  കഴത്തിഞ
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കമാലഘട്ടങ്ങളത്തില്  രകരേളതത്തിടല  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  നടെതത്തിയ  കമാരേഖങ്ങള്  പരേത്തിരശെെമാധത്തികമാരനമാ

വത്തിമേര്ശെെനമാതകമേമായത്തിടട്ടങത്തിലുസം  അതത്തിരനമാടെന്  പ്രതത്തികരേത്തികമാരനമായല

തയ്യേമാറമായത്തിട്ടുളളടതനന്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  അതത്തിനുപകരേസം  മേറന്  പലതുസം

പറഞന് സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടന പഴത്തികമാനുളള സനര്ഭസം രതടെത്തിനടെക്കുകയമാണന്

ടചയടതനന്  പ്രസസംഗങ്ങളത്തിലൂടടെ  ശദ്ധത്തിചമാല്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുനതമാണന്.

കഴത്തിഞ നത്തിയമേസഭ ടതരേടഞടുപ്പെത്തില് കമാസര്രഗമാഡന് ജത്തിലയത്തില് നടെന ഒരു

സസംഭവവമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടുടകമാണന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ഉസം

ആര്.എസന്.എസന്.-ഉസം തമ്മത്തില് ബനമേമാടണനന് സമാപത്തികമാന് രവണത്തിയളള

നത്തികൃഷമേമായ  ശമേമേമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളളടതനന്  കമാണമാന്

സമാധത്തിക്കുസം.  കഴത്തിഞ നത്തിയമേസഭ ടതരേടഞടുപ്പെത്തില് കമാഞങ്ങമാടെന് അസസംബത്തി

നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലതത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സമാനമാര്ത്ഥത്തിയമായത്തി  മേത്സരേത്തിച

ശശ്രീ.  ഇ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേന്  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  വത്തിജയത്തിചരശെെഷസം  രവമാട്ടര്മേമാര്കന്

നനത്തി പറയനതത്തിനുരവണത്തി തുറന വമാഹനതത്തില് സഞരേത്തിക്കുനതത്തിനത്തിടെയത്തില്

ഒരു സസംഘസം ആര്.എസന്.എസന്.,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  പ്രവര്തകര് ജമാഥയന്  രനടരേ

കടലറത്തിയകയസം  അക്രമേത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുകയണമായത്തി.  അവത്തിടടെ  ജയത്തിച
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സമാനമാര്ത്ഥത്തിയമായ  ബഹുമേമാനഖനമായ  ഇ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേന്  ഉള്ടപ്പെടടെയളള

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  പ്രവര്തകര്കന്  പരേത്തിരകല്ക്കുകയസം  ചത്തികത്തിത്സ

രതടുകയമുണമായത്തി.  പ്രസ്തുത  സസംഭവടതത്തുടെര്നന്  കമാസര്രഗമാഡന്

അഡശ്രീഷണല് ടസഷന്സന് രകമാടെതത്തിയത്തില് എസന്.സത്തി.170/2019 ആയത്തി രകസന്

നടെനവരുകയമാണന്.  പ്രസ്തുത  രകസത്തില്  ആര്.എസന്.എസന്.-കമാടരേ

സഹമായത്തിക്കുനതരേതത്തില്  ടമേമാഴത്തി  പറഞ്ഞുടവനന്  പറയനതന്

അടെത്തിസമാനരേഹത്തിതമേമാണന്.  അക്രമേതത്തില്  പരേത്തിക്കുപറത്തിയവരുള്ടപ്പെടടെ

രകസത്തിടല  എലമാ  സമാക്ഷേത്തികളുസം  ഒരരേ  രേശ്രീതത്തിയത്തിലമാണന്  രകമാടെതത്തിയത്തില്  ടമേമാഴത്തി

നല്കത്തിയത്തിട്ടുളളടതനന്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  തുറന  വമാഹനതത്തില്

സഞരേത്തിചത്തിരുന എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സമാനമാര്ത്ഥത്തി ശശ്രീ.  ഇ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേരനയസം

കൂടടെയളളവടരേയസം  ആക്രമേത്തിചതന്  ആര്.എസന്.എസന്.,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കമാരേമായ

ഒരു  സസംഘസം  ആളുകളമാടണനസം  എനമാല്  അവരുടടെ  രപരേന്  പറഞന്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയമാന്   സമാധത്തിചത്തിട്ടത്തിടലനമേമാണന്  എലമാ  സമാക്ഷേത്തികളുസം  ടമേമാഴത്തി

നല്കത്തിയത്തിട്ടുളളതന്.  ഇതത്തിടന  രേമാഷശ്രീയ  ദുരുരദ്ദേശെെരതമാടുകൂടെത്തി  ദുര്വഖമാഖഖമാനസം

ടചയന്  ഇവത്തിടടെ  ചത്തിലര്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്  ടചയത്തിട്ടുളളതന്.

ബത്തി.ടജ.പത്തി./ആര്.എസന്.എസന്.-മേമായത്തി  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)
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ധമാരേണയണമാകത്തിടയനമാണന്  ഇവത്തിടടെ  ചത്തിലര്  പ്രസസംഗത്തിചതന്.  ഇതന്  ശുദ്ധ

അസസംബനമേമാണന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി./ആര്.എസന്.എസന്.  വര്ഗശ്രീയ

നയങ്ങള്ടകതത്തിടരേ  വത്തിട്ടുവശ്രീഴന് ചയത്തിലമാടത  രപമാരേമാടുന  പ്രസമാനമേമാണന്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.).  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  നത്തിരേവധത്തി  ധശ്രീരേനമാരേമായ  പമാര്ട്ടത്തി

പ്രവര്തകനമാരുടടെ  ജശ്രീവന്  ബലത്തി  നല്രകണത്തിവന  പ്രസമാനമേമാണന്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.).  മേത  നന്യൂനപക്ഷേങ്ങള്ടകതത്തിരേമായത്തി   രേമാജഖടതമ്പമാടുസം

സസംഘപരേത്തിവമാറുസം  സസംഘവസം  നടെതത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  നത്തിഷ്ഠൂരേമേമായ

ടകമാലപമാതക  നടെപടെത്തികളുസം  അതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളുസം  വരുരമ്പമാള്

അതത്തിടനതത്തിരേമായത്തി  ടചറുവത്തിരേല്  രപമാലുസം  അനകമാന്  സമാധത്തികമാത

രകമാണ്ഗസന്  രനതമാകളമാണന്  ഇവത്തിടടെ  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനതത്തിടരേ

വത്തിട്ടുവശ്രീഴ്ചയത്തിലമാടത  രപമാരേമാടെത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടനതത്തിടരേ

ദുരേമാരരേമാപണസം  ഉനയത്തിചന്  ടതറത്തിദ്ധമാരേണയണമാകമാന്  ശമേത്തിക്കുനതന്.

കമാസര്രഗമാഡന്  ജത്തിലയടടെ  ചരേത്തിത്രസം  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  അറത്തിയത്തിരല,  സഖമാവന്

ഭമാസരേ  കമ്പള  ഉള്ടപ്പെടടെയളള  15  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  പ്രവര്തകനമാടരേ

അരുസംടകമാല  ടചയ  കമാപമാലത്തിക  സസംഘമേമാണന്  ആര്.എസന്.എസന്..  ആ

ആര്.എസന്.എസന്.-മേമായത്തി  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  സഖഖസം  ടചയ്തുടവനമാരണമാ
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പ്രതത്തിപക്ഷേസം പറയനതന്. ഇന്തഖ രേമാജഖതന് ശശ്രീ. നരരേന്ദ്ര രമേമാദത്തിയസം കൂട്ടമാളത്തികളുസം

നടെതത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന  നന്യൂനപക്ഷേ  വത്തിരുദ്ധ  രവട്ടയ്ക്കുസം  ക്രൂരേമേമായ

നടെപടെത്തികള്ക്കുസം  ഭരേണഘടെന  വത്തിരുദ്ധമേമായ  നത്തിലപമാടുകള്ക്കുസം  എതത്തിരേമായത്തി

നടട്ടലന്ല  നത്തിവര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണന്,  ഇന്തഖമാരേമാജഖതന് രചമാദഖസം  ടചയ്തുടകമാണന്

മുരനമാട്ടുരപമാകന  ഏക  പ്രസമാനസം  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  ആടണനന്

അഭത്തിമേമാനപൂര്വസം  പറയമാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇവത്തിടടെ  ബഹുമേമാനഖനമായ

ടപരേത്തിന്തല്മേണ്ണ  എസം.എല്.എ.  വലത്തിയ  രൂപതത്തില്  കമാരേഖങ്ങള്  രചമാദഖസം

ടചയ്യുകയണമായത്തി.  ഈയടുത  സമേയതന്  രേമാജഖസഭയത്തില്  നമ്മള്

കണതമാണരലമാ,  ഏക  സത്തിവത്തില്  രകമാഡമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  രേമാജഖസഭയത്തില്

അനഇരദഖമാഗത്തിക  ബത്തില്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  സമേയതന് ശശ്രീ.  പത്തി.  വത്തി.  അബ്ദുല്

വഹമാബന്,  എസം.പത്തി., തത്തിരേത്തിഞ്ഞുരനമാകത്തിയരപ്പെമാള്  ഒടരേമാറ  രകമാണ്ഗസന്

എസം.പത്തി.-മേമാരുസം  ഉണമായത്തിരുനത്തില.  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  സഹവമാസസം

ആരരേമാടെമാടണനസം  ആരുടടെകൂടടെയമാടണനസം  നനമായത്തിട്ടമാരലമാചത്തിക്കുനതന്

നലതമാണന്.  ആ  രൂപതത്തിലുളള  അവസയമാണന്  ഇവത്തിടടെയള്ളടതനന്  നമുകന്

കമാണമാന് കഴത്തിയസം. മേത നന്യൂനപക്ഷേങ്ങടള മുഴുവന് കശെെമാപ്പുടചയ്യുന നടെപടെത്തികള്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഭരേത്തിക്കുന  സസംസമാനത്തുമേമാത്രമേല,  രകമാണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

68

സസംസമാനത്തുസം  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  കഴത്തിഞ  ക്രത്തിസ്തുമേസന്  നമാളത്തില്

അര്ദ്ധരേമാത്രത്തി  കറുബമാനരപമാലുസം  നടെതമാന്  സമാധത്തികമാത  രൂപതത്തില്

ടടക്രസ്തവ  ജനവത്തിഭമാഗങ്ങടള  മുഴുവന്  അടെത്തിരചമാടെത്തിക്കുന  രൂപതത്തിലുളള

നത്തിലപമാടുകള്  കണ്ടു.  ഭശ്രീകരേമേമായ  ദൃശെെഖമേമാണന്  അവത്തിടടെയളളതന്.

അതത്തിടനതത്തിരേമായത്തി  ടചറുവത്തിരേല്  രപമാലുസം  അനകമാന്  രകമാണ്ഗസന്

ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തികള് തയ്യേമാറമായത്തിട്ടത്തിടലന വസ്തുത നമാസം കമാരണണതുണന്. 

സസംസമാനടത  വത്തിലകയറസം  തടെഞ്ഞുനത്തിര്തമാന്  യമാടതമാരു

നടെപടെത്തികളുമേത്തിടലനമാണന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട കല്പ്പെറ അസംഗസം പറയനതന്.  ഇന്തഖ

രേമാജഖതന് വത്തിലകയറസം ക്ഷേണത്തിച്ചുവരുത്തുന നടെപടെത്തികളമാണന് അടെത്തികടെത്തി രകന്ദ്ര

ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തികള്  ടചയ്തുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ടപരടമാളത്തിയസം

ഉല്പ്പെനങ്ങളുടടെയസം  ഗഖമാസത്തിടനയസം  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ടപരടമാളത്തിയസം

ഉല്പ്പെനങ്ങളുടടെ  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചുകഴത്തിഞമാല്  സസമാഭമാവത്തികമേമായസം

രകരേളതത്തില്  വത്തിലകയറമുണമാകടമേനന്  ഏതന്  ടകമാച്ചുകട്ടത്തിക്കുസം  അറത്തിയമാവന

കമാരേഖമേമാണന്.  എനമാല് അഖത്തിരലന്തഖമാടെത്തിസമാനതത്തിലുളള പഠന റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടുകള്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്  ഇന്തഖമാ  രേമാജഖതന്  ഏറവസം  കറഞ  വത്തിലനത്തിലവമാരേമുളള

സസംസമാനസം  രകരേളമേമാടണനമാണന്.  എങ്ങടനയമാണന്  അതന്  സമാധത്തിചതന്.
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സത്തിവത്തില് സടടപസന് രകമാര്പ്പെരറഷന്,  മേമാരവലത്തിരസമാറുകള്,  നശ്രീതത്തിരസമാറുകള്,

ലമാഭസം  മേമാര്കറ്റുകള്,  സത്തിവത്തില്  സടടപസന്  ചന്തകള്,  ബക്രശ്രീദന്/ക്രത്തിസ്തുമേസന്

ചന്തകള്   എനശ്രീ  മേമാര്കറ്റുകളത്തില്  ഇടെടപട്ടുടകമാണന്  വത്തിലനത്തിലവമാരേസം

പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിര്തമാന്  ഫലപ്രദമേമായ  നടെപടെത്തികള്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുന,  രകമാണ്ഗസന്

ഭരേത്തിക്കുന  ഏടതങത്തിലുസം  സസംസമാനമുരണമാ? രനരേടത  ഇവത്തിടടെ

സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുരപമാടല 13  ഇനസം അവശെെഖസമാധനങ്ങള് ഒരരേ വത്തിലയന് വത്തിതരേണസം

ടചയ്യുന.  കമാരേഖക്ഷേമേമേമായ  രൂപതത്തില്  ടപമാതുവത്തിതരേണശസംഖല  മുഴുവനുസം

നടെപ്പെത്തിലമാകത്തി മുരനമാട്ടുരപമാകന. ഇതത്തിടന എലമാസം ഫലമേമായത്തി ഇന്തഖരേമാജഖതന്

വത്തിലനത്തിലവമാരേസം  ഏറവസം  കറഞ സസംസമാനമേമായത്തി  രകരേളസം  നത്തിലനത്തില്ക്കുന

കമാഴ്ച  കമാണുകയമാണന്.  ബഹുമേമാനഖനമായ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്  രനരേടത

ഇവത്തിടടെ  പ്രഖഖമാപത്തിചതന്  ഞങ്ങള്  ക്രത്തിയമാതകമേമായ  പ്രതത്തിപക്ഷേമേമായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുടമേനമാണന്.  പടക്ഷേ  എന്തമാണന്  അരദ്ദേഹതത്തിടന

ക്രത്തിയമാതകതടയനന് രനമാരകണതമാണന്.  കഴത്തിഞ ഏഴന് വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില്

എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കമാര് നടെതത്തിയ മുഴുവന് വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങടളയസം

ഇകഴത്തികമാണത്തികമാരനമാ  തുരേങസംവയമാരനമാ  തകര്കമാരനമാ  രവണത്തിയമാണന്

ശമേത്തിചത്തിട്ടുളളടതനന് കമാണമാന് സമാധത്തിക്കുസം.  ടഗയത്തില് ടടപപ്പെന് ടടലന് പദ്ധതത്തി
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രകമാണ്ഗസന്  ഭരേണകമാലതന്  ഉരപക്ഷേത്തിച്ചു.  സഖമാവന്  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയടന

സര്കമാര് ധശ്രീരേമേമായ രൂപതത്തില് അതന് ഏടറടുക്കുകയസം നടെപ്പെമാക്കുകയസം ടചയ്തു.

അതത്തിടന  തകര്കമാന്  എടന്തലമാസം  രൂപതത്തിലുളള  സമേരേപരേത്തിപമാടെത്തികള്

പ്രതത്തിപക്ഷേസം  സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  രകമാഴത്തിരകമാടെന്  ജത്തിലയത്തില്

മേതമേഇലത്തികവമാദത്തികളുമേമായത്തി രചര്നടകമാണന് അട്ടത്തിമേറത്തി സമേരേസം സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിചതന്

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  ഓര്മ്മയത്തിരല.  അതത്തിടനടയലമാസം  അതത്തിജശ്രീവത്തിച്ചുടകമാണന്

എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കമാര് പദ്ധതത്തികള് പൂര്തശ്രീകരേത്തിച്ചു. നമാഷണല് ടടഹരവ-

66  പ്രതത്തിപക്ഷേസം ഉരപക്ഷേത്തിച പദ്ധതത്തിയരല.  ഇഇ സര്കമാര് ഏടറടുതരപ്പെമാള്

അതത്തിടന  അട്ടത്തിമേറത്തികമാന്  രവണത്തി  അട്ടത്തിമേറത്തി  സമേരേസം  നത്തിരേന്തരേമേമായത്തി

സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു.   രതമാട്ടസം  മുതലമാളത്തിമേമാര്ക്കുരവണത്തി  ഇടെമേണ്-ടകമാചത്തി  പവര്

ടടലന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  അനന്  ഉരപക്ഷേത്തിച്ചു.  പടക്ഷേ  ഇഇ  സര്കമാര്

ഇചമാശെെക്തത്തിരയമാടുകൂടെത്തി  അതന്  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തി.  അതത്തിടനയസം

അട്ടത്തിമേറത്തികമാന്രവണത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ശമേത്തിചത്തിരല.  ഏതന്  വത്തികസന

പരേത്തിപമാടെത്തികരളമാടെമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ക്രത്തിയമാതകമേമായത്തി

പ്രതത്തികരേത്തിചത്തിട്ടുടണടനമാനന് വത്തിശെെദശ്രീകരേത്തികമാരമേമാ? എലമാവരുടമേമാനന് അറത്തിയടട്ട.

എലമാ  വത്തികസന  പരേത്തിപമാടെത്തികടളയസം  തുരേങസംവയമാനമാണന്  നത്തിങ്ങള്
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പരേത്തിശമേത്തിചത്തിട്ടുളളതന്.  സസംശെെയസം  രവണ,  ഇരപ്പെമാള്  രകരേളശ്രീയടന  സസപ

പദ്ധതത്തിയമായ സത്തില്വര് ടടലന്, ചുരുങ്ങത്തിയ സമേയതത്തിനുളളത്തില് വടെകന് മുതല്

ടതകന്  വടരേ  യമാത്ര  ടചയ്യേമാന്  സമാധത്തിക്കുന  അര്ദ്ധ  അതത്തിരവഗ

ടറയത്തില്പ്പെമാതയന് തുരേങസം വയമാന്രവണത്തി ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം ആര്.എസന്.എസന്.-

സുമേമായത്തി  ടടകരകമാര്ത്തുടകമാണമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  മുരനമാട്ടുരപമാകനതന്.  18

പടെക്കുതത്തിരേകടള പമാര്ലടമേനത്തിരലയന് അയചത്തിട്ടുണന്. രകന്ദ്രഗവണ്ടമേനന് കഴത്തിഞ

നമാലന്  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില്ടകമാണ്ടുവന  മേതവത്തിരുദ്ധമേമായ  നത്തിലപമാടുകടള

മുഴുവനുസം തുറടനതത്തിര്കമാന് തയ്യേമാറമായത്തില. 

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന്: പശ്രീസന് കണ്കഡന്.

ശശ്രീ  .    ടക  .    പത്തി  .    കഞമ്മദന്  കട്ടത്തി  മേമാസര്:   സര്,  രകരേള ചരേത്തിത്രതത്തില്

ഇരനവടരേ  കമാണമാത  രൂപതത്തില്  ഒരു  സസംസമാനതത്തിടന  വത്തികസന

പരേത്തിപമാടെത്തികടള  അട്ടത്തിമേറത്തിക്കുനതത്തിനുരവണത്തി  രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങളുടടെ

രവട്ടുവമാങ്ങത്തി  പമാര്ലടമേനത്തില്രപമായവര്  പരേത്തിശമേത്തിക്കുന  കമാഴ്ച  നമ്മള്

കമാണുകയമാണന്.  ടതരേടഞടുപ്പുവരേടട്ട,  ജനവത്തിരുദ്ധ,  വത്തികസന  വത്തിരുദ്ധ

നത്തിലപമാടുകള് മേമാത്രസം ടടകമുതലമാകത്തിയ യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടനയസം സസംഘടതയസം

പമാഠസം പഠത്തിപ്പെത്തികമാന് രകരേളശ്രീയര് ഒരുങ്ങത്തികഴത്തിഞത്തിട്ടുടണനതത്തിനന്  യമാടതമാരു
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സസംശെെയവമേത്തില.  അറബത്തികടെടല കരേരയണ യ.ഡത്തി.എഫന്.  വരുനണന്.  ഞമാന്

ഇഇ പ്രരമേയടത പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.    

ശശ്രീമേതത്തി  ടദലശ്രീമേ:  സര്,  ആധുനത്തിക  വത്തികസത്തിത  രകരേളതത്തിടന

പ്രയമാണതത്തില്  നമാഴത്തികകലമാകന  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുടടെ

നയപ്രഖഖമാപനടത ഞമാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

രകന്ദ്രതത്തിടന രകരേളരതമാടുള്ള അവരഹളനപരേമേമായ തഴയലത്തിടന ഒരു

ബഡ്ജറമാണന്  ഇനടല  നടെനതന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  ഭരേണത്തുടെകസംതടന

രകരേളടത തകര്ക്കുനതമായത്തിരുന.  അനന് തകര്നടെത്തിഞതന് രകരേളതത്തിടല

നത്തിര്ദ്ധനരേമായ  മേനുഷഖരേമായത്തിരുന.  ആ  മേനുഷഖടരേയമായത്തിരുന  രകരേളസം

രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചതന്.   പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  പലതുസം  ടചയ്തുടവനന്

രഘമാരേരഘമാരേസം  പ്രസസംഗത്തിചത്തിട്ടുസം  ജനങ്ങള്  എന്തുടകമാണന്  ഇവടരേ

ഭരേണതത്തിടലടുതത്തില  എടനമാരു  സസംശെെയസം  എനത്തിടകനമുണന്.   ജനങ്ങള്

വത്തിഡത്തികളല,   അവര്  എലമാമേറത്തിയന.   അതുടകമാണമാണന്  പത്തിണറമായത്തി

സര്കമാരേത്തില് ജനങ്ങള് ആശയസം രതടുനതന്.  

രകരേളതത്തിടന  അടെത്തിസമാന  പ്രശ്നങ്ങടളടയലമാസം   അഭത്തിസസംരബമാധന

ടചയ  ഈ  നയപ്രഖഖമാപനരരേഖ  ചത്തില  സുപ്രധമാന  രമേഖലകടള  ആഴതത്തില്
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അവരലമാകനസം ടചയ്യുന.  ടതമാഴത്തില്,  ഉനതവത്തിദഖമാഭഖമാസസം,  സമാരങതത്തികരേസംഗസം,

സമാമൂഹഖസുരേക്ഷേ,  കൃഷത്തി,  വഖവസമായസം,  ടൂറത്തിസസം,  സശ്രീശെെമാക്തശ്രീകരേണസം,

സസംസമാനതത്തിടന ധനസത്തിതത്തി തുടെങ്ങത്തിയ രമേഖലകള് അടെത്തിവരേയത്തിടുനതമാണന്

രകരേളതത്തിടന മുരനറതത്തിനന് ദത്തിശെെമാരബമാധസം പകരുന ഈ നയപ്രഖഖമാപനസം.

രകമാവത്തിഡ ത്തിനുരശെെഷമുള്ള ഇന്തഖയടടെ ഇരകമാണമേത്തി എങ്ങുസം രപടെത്തിപ്പെത്തിക്കുന

രേശ്രീതത്തിയത്തില് തകര്നടെത്തിയനതന്  നമാസം  കണതമാണന്.    രകരേളസം ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള

എലമാ   സസംസമാനങ്ങടളയസം  അതന്  സമാമ്പതത്തികമേമായസം  പ്രതത്തികൂലമേമായസം

ബമാധത്തിടചങത്തിലുസം  രകരേളതത്തിടല  വത്തികസനടത  ബമാധത്തികമാത  തരേതത്തില്

അതന്  വത്തിജയകരേമേമായത്തി  മേമാരനജന്  ടചയതന്  രകരേളതത്തിടന  ആരേമാധഖനമായ

മുഖഖമേനത്തി  ശശ്രീ.  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയടന  രനതൃതസതത്തിലുള്ള  ജനകശ്രീയ

സര്കമാരേമാണന്.  ഒരു  രേശ്രീതത്തിയത്തില്  സമാമ്പതത്തിക  മേമാനഖതത്തിരലയന്

രപമാകമാമേമായത്തിരുന  രകരേളടത   അതത്തില്നത്തിനസം  ഈടയമാരു  രേശ്രീതത്തിയത്തിരലയന്

ഉയര്തത്തിടകമാണ്ടുവരേമാന്  സമാധത്തിചതന്  ഈ  മേനത്തിസഭയടടെ  കൂട്ടമായ

പ്രവര്തനതത്തിടന ഫലമേമാണന്.   

ടതമാഴത്തില്ശെെക്തത്തിയമായ  യവതയടടെ  ശനപുണഖവത്തികസനതത്തിനമായത്തി

ഉനതവത്തിദഖമാഭഖമാസ  രമേഖലടയ  ഉടെച്ചുവമാര്കമാനുള്ള  തശ്രീരുമേമാനസം



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

74

വത്തിപവകരേമേമാണന്.  ടപമാതുവത്തിദഖമാഭഖമാസ രേസംഗതന് ഇകമാലമേത്രയസം ടകമാണന് നമാസം

ആര്ജ്ജത്തിച  രനട്ടങ്ങള്കമാനുപമാതത്തികമേമായ  നത്തിലയത്തിരലയന്  ഉനതവത്തിദഖമാഭഖമാസ

രമേഖലടയ  ഉയര്ത്തുനതത്തില്  പ്രതത്തിജ്ഞമാബദ്ധമേമാണന്  ഈ  സര്കമാര്.

രകരേളടത  ഉനതവത്തിദഖമാഭഖമാസതത്തിടന  ഹബ്ബമാകത്തി  മേമാറ്റുക  എനതമാണന്

നമ്മുടടെ ലക്ഷേഖസം.   

വഖവസമായ  നത്തിരക്ഷേപരേസംഗതന്  രകരേളതത്തിടന  കതത്തിപ്പെന്

വഖക്തമേമാക്കുനതമാണന്  ഈ  നയപ്രഖഖമാപനസം.  വഖവസമായ  സസംരേസംഭങ്ങള്കന്

അനുമേതത്തി  നല്കനതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട  നത്തിയമേങ്ങളത്തിലുസം  ചട്ടങ്ങളത്തിലുസം

കമാലമാനുസൃതമേമായ രഭദഗതത്തികള് വരുതത്തിയതുസം നയപരേമേമായ തശ്രീരുമേമാനങ്ങള്

ശകടകമാണന് നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിയതുസം വഖവസമായരേസംഗടത വന്കതത്തിപ്പെത്തിനന് ആകസം

കൂട്ടുകയമായത്തിരുന.  ഉതരേവമാദത്തിതനത്തിരക്ഷേപസം,  ഉതരേവമാദത്തിതവഖവസമായസം

എന  നയസം  രേമാജഖതന്  ആദഖമേമായത്തി  സസശ്രീകരേത്തിചതന്  രകരേളമേമാണന്.   ഗശ്രീന്

ഇന്ടവസ്റ്റുടമേനത്തിനന്  പറത്തിയ  സലമേമായസം  ആരഗമാളമാടെത്തിസമാനതത്തില്

ഉതരേവമാദത്തിതനത്തിരക്ഷേപതത്തിടന രകന്ദ്രമേമായസം രകരേളസം  മേമാറുനതന്  നത്തിരക്ഷേപസം

ആകര്ഷത്തികമാന്  സഹമായകമേമാകസം.  ഒരു  ലക്ഷേസം  സസംരേസംഭസം  എന

നടെപ്പുവര്ഷടത അഭത്തിമേമാന പദ്ധതത്തി മേമാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പുതടന ലക്ഷേഖസം തത്തികച്ചു.
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രകരേളതത്തില് ഇടെതുപക്ഷേസം ഭരേത്തിചമാല് സസംരേസംഭകര് വരേത്തിടലനന് പറഞവര്ക്കുള്ള

ചുട്ട മേറുപടെത്തിയമാണന് വഖവസമായ വകപ്പെന് ശകവരേത്തിച മേത്തിനസം രനട്ടങ്ങള്. 

 സസംരേസംഭങ്ങളുടടെ ഒരു ശെെവപറമ്പമാണന് രകരേളടമേനന്  പ്രതത്തിരലമാമേശെെക്തത്തികള്

ഇന്തഖയടടെ  മേറന്  സസംസമാനങ്ങളത്തി ലുസം  ഇന്തഖയന്  പുറരതയ്ക്കുസം  പറഞന്

സമേര്ത്ഥത്തികമാന്  ശമേത്തിക്കുകയസം  അതത്തിനന്  ചുകമാന്  പത്തിടെത്തികമാന്  രകമാര്പ്പെരററന്

ശെെക്തത്തികടള  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചരപ്പെമാള്,  ഇവത്തിടടെ  അടതമാടക  മേറത്തികടെനടകമാണന്

മുരനറുവമാന്  ഇടെതുസര്കമാരേത്തിനന്  സമാധത്തിച്ചുടവനള്ളതന്  നശ്രീതത്തി  ആരയമാഗത്തിടന

പല ഇന് ഡക്സുകളത്തിടലയസം രകരേളതത്തിടന റമാങ്കുകള് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.   

സശ്രീ  എനനത്തിലയത്തില്, രകരേളതത്തില്  സശ്രീകള്കന്  കത്തിട്ടുന  പരേത്തിഗണന

വളടരേ  വലുതമാണന്.  സശ്രീകളുടടെ  ജശ്രീവത്തിതനത്തിലവമാരേതത്തിടന

അടെത്തിസമാനതത്തിലമാണന്  ഒരു  രേമാജഖതത്തിടന  സമാമൂഹഖപുരരേമാഗതത്തി

വത്തിലയത്തിരുരതണടതനമാണന്  ഇന്തഖന്  ഭരേണഘടെനമാ  ശെെത്തില്പത്തിയമായ

രഡമാ.  ബത്തി.  ആര്.  അസംരബദ്കറുടടെ  അഭത്തിപ്രമായസം.  എനത്തിട്ടുസം   ഇന്തഖയത്തില്

രകരേളടമേമാഴത്തിടക  മേറന്  സസംസമാനങ്ങളത്തില്  ലത്തിസംഗവത്തിരവചനസം  സശ്രീകള്

ഏറ്റുവമാങ്ങത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയരല? 
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വത്തിദഖമാഭഖമാസ  അവകമാശെെ  നത്തിയമേസം   നത്തിലവത്തില്  വനത്തിട്ടന്  13  വര്ഷങ്ങള്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുസം  രകരേളടമേമാഴത്തിച്ചുള്ള  സസംസമാനങ്ങളത്തില്  ടപണ്കട്ടത്തികള്കന്

വത്തിദഖമാഭഖമാസസം  പൂര്ണ്ണ  അര്ത്ഥതത്തില്  ലഭത്തിക്കുനത്തില.  ഇന്തഖയത്തില്  ദരേത്തിദ

കടുസംബങ്ങളത്തിടല ടപണ്കട്ടത്തികള് കമാസന്  മുറത്തികളത്തില് കമാലുകതത്തിയത്തിട്ടത്തിടലനസം

15-18  വയസന്  പ്രമായമുള്ള  40  ശെെതമേമാനസം  ടപണ്കട്ടത്തികള് ഒരു വത്തിദഖമാഭഖമാസ

സമാപനതത്തിലുസം  പഠത്തിക്കുനത്തിടലനസം  രദശെെശ്രീയ  സര്രവകള്

വഖക്തമേമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ഇന്തഖയത്തില്  ശശെെശെെവ  വത്തിവമാഹവസം  ശെെമാരേശ്രീരേത്തിക

പശ്രീഡനങ്ങളുസം  ബമാലരവലയസം  അവരുടടെ  ബമാലഖടത  ദുരേത്തിതപൂര്ണ്ണമേമാക്കുന.

രദശെെശ്രീയതലതത്തില് സശ്രീ സമാക്ഷേരേത 53.87 ശെെതമേമാനസം മേമാത്രമേമാണന് ഇന്തഖയത്തില്.

മൂനത്തിടലമാനന്  ടപണ്കട്ടത്തികളുസം  രപമാഷകമാഹമാരേക്കുറവമൂലമുള്ള  ശെെമാരേശ്രീരേത്തിക

ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകളനുഭവത്തിക്കുന.   വത്തിളര്ച  സശ്രീകളുടടെ  കൂടെപ്പെത്തിറപ്പെമാണന്.  രരേമാഗങ്ങള്

മുന്കൂട്ടത്തി മേനസ്സത്തിലമാകമാനുള്ള അവസരേമേത്തിലമായ്മയസം ദമാരേത്തിദഖവസം ഏറവസം കൂടുതല്

ബമാധത്തിക്കുനതന്  ടപണ്കട്ടത്തികടളയമാണന്.  യൂണത്തിടസഫത്തിടന  കണക്കുകള്

പ്രകമാരേസം  രലമാകതമാടക  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന്  ടചയ  ശശെെശെെവ  വത്തിവമാഹങ്ങളുടടെ

മൂനത്തിടലമാനന്  ഇന്തഖയത്തിലമാണന്.  രേമാജഖടത  27  ശെെതമേമാനതത്തിലധത്തികസം

ടപണ്കട്ടത്തികള്  18  വയസ്സത്തിനുമുമ്പുസം  7  ശെെതമേമാനസം  15  വയസ്സത്തിനുമുമ്പുസം
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വത്തിവമാഹത്തിതരേമാകന.   ഇങ്ങടനയള്ള  സമാമൂഹഖവസം  സമാമ്പതത്തികവമേമായത്തിട്ടുള്ള

ഉചനശ്രീചതസങ്ങള് വലത്തിയരതമാതത്തില് നത്തിലനത്തില്ക്കുനതുടകമാണമാണന് ഇന്തഖയത്തില്

സശ്രീ  പശ്രീഡനങ്ങള്കന്  അറുതത്തിവരുതമാന്  കഴത്തിയമാതതന്.   ഇതുമേമാത്രസംമേതത്തി

രലമാകരേമാജഖങ്ങള്ക്കുമുനത്തില്  നമാണസംടകട്ടന്  നമുകന്  ശെെത്തിരേസന്  നമേത്തിക്കുവമാന്.

പടക്ഷേ  നമ്മുടടെ  സസംസമാനമേമായ  രകരേളസം  ഇതത്തില്നത്തിനന്  രവറത്തിട്ടന്  സശ്രീ

സമാക്ഷേരേതയത്തിലുസം  ടപണ്കട്ടത്തികളുടടെ  വത്തിദഖമാഭഖമാസതത്തിലുസം  മുന്പന്തത്തിയത്തിലുസം

ഉയര്ന ആയര്ശദര്ഘഖവസം കറഞ ശെെത്തിശുമേരേണ നത്തിരേക്കുസം,  ലത്തിസംഗ സമേതസസം,

ആരരേമാഗഖസം,  ശുചത്തിതസസം,  സമാമൂഹഖ സുരേക്ഷേ തുടെങ്ങത്തി ജശ്രീവത്തിത നത്തിലവമാരേതത്തിടന

മേത്തിക സൂചത്തികകളത്തിലുസം രേമാജഖതന് ഉയര്ന സമാനതന് നത്തില്ക്കുന.

സശ്രീ സമാക്ഷേരേതയത്തിലുസം ടപണ്കട്ടത്തികളുടടെ വത്തിദഖമാഭഖമാസതത്തിലുസം വത്തികസത്തിത

രേമാജഖങ്ങള്ടകമാപ്പെസം  രകരേളസം  മുരനറുകയമാണന്.  ഇന്തഖയത്തിടല  മേറന്

സസംസമാനങ്ങടളയരപക്ഷേത്തിചന്  രകരേള  സസംസമാനതത്തിടന  വളര്ചയത്തില്

ഇവത്തിടെടത സശ്രീ സമൂഹസം വഹത്തിച പങന്  അനത്തിരഷധഖമേമാണന്.  ടതമാഴത്തിടലടുക്കുന

സശ്രീകളുടടെ എണ്ണസം സര്കമാര് സര്വശ്രീസത്തില് വളടരേ കൂടുതലുണന്.  സര്കമാരേത്തിത

സമാപനങ്ങളത്തില്,   സസകമാരേഖ  സഹകരേണ  സമാപനങ്ങളത്തില്,  വമാണത്തിജഖ

വഖവസമായ  സമാപനങ്ങളത്തില്,  കമാര്ഷത്തിക  പരേമ്പരേമാഗത  നത്തിര്മ്മമാണ
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രമേഖലകളത്തില് എനരവണ എലമാ രമേഖലയത്തിലുസം മേലയമാളത്തി സശ്രീകള് തങ്ങളുടടെ

കഴത്തിവന്  ടതളത്തിയത്തിക്കുന.  വത്തിമേമാനസം  പറത്തുന  ശപലറന്  മുതല്  ഗമാര്ഹത്തിക

ടതമാഴത്തിലമാളത്തിവടരേ  ഏടതലമാസം  രമേഖലകളത്തിലമാണന്  രേമാജഖതത്തിനകത്തുസം

പുറത്തു മേമായത്തി  നമ്മുടടെ  സരഹമാദരേത്തിമേമാര്  രജമാലത്തി  ടചയ്യുനടതനള്ളതന്

രകരേളതത്തിടന  അഭത്തിമേമാനമേമാണന്.  ഒരു  കമാലതന്   രകരേളതത്തിടന  ഇകണ

പുരരേമാഗതത്തിയത്തിടലലമാസം  ഭമാഗഭമാകമായ  സശ്രീകളുടടെ  രപരേന്  രവണവത്തിധസം

പരേമാമേര്ശെെത്തിചത്തിരുനത്തില.  എനമാല്  രകരേളതത്തിടല  പത്തിണറമായത്തി  സര്കമാര്

സശ്രീകള്ക്കുസം  കട്ടത്തികള്ക്കുമേമായത്തി  ഒരു  വകപ്പുതടന  രൂപശ്രീകരേത്തിച്ചുടകമാണന്

സശ്രീകളുടടെ സര്വരതമാന്മുഖമേമായ വത്തികസനതത്തിനമായത്തി ഒരട്ടടറ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതത്തിവരുന.  സസംസമാനതത്തിനന്  പുറത്തുസം  വത്തിരദശെെങ്ങളത്തിലുസം

ടതമാഴത്തിടലടുക്കുന നമ്മുടടെ സശ്രീകളുടടെ രക്ഷേമേതത്തിനുസം സുരേക്ഷേയ്ക്കുസം  ആവശെെഖമേമായ

പദ്ധതത്തികളത്തില്  കൂടുതല്  ശദ്ധയസം  കരുതലുസം  ഇനത്തിയസം  ആവശെെഖമേമാണന്.

ടതമാഴത്തിലത്തിടെങ്ങളത്തില്  സശ്രീകളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  സര്കമാര്  കൂടുതല്  ഗഇരേവമേമായത്തി

ഇനത്തിയസം  കമാണുടമേനമാണന്  എനത്തികന്  ഈ  അവസരേതത്തില്

ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ളതന്.  സശ്രീകളുടടെ പുരരേമാഗതത്തിയത്തിലൂടടെ മേമാത്രരമേ സമൂഹതത്തിടന

പുരരേമാഗതത്തി  പൂര്ണ്ണമേമായസം  ഉറപ്പുവരുതമാന് സമാധത്തിക്കുകയള.  ഇതത്തിനന്,  ഈ
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സര്കമാര് നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിവരുന പ്രവര്തനങ്ങള് ശമാഘനശ്രീയമേമാണന്.   വനത്തിത

കമ്മശ്രീഷന്വഴത്തി  വനത്തിത  വത്തികസന  വകപ്പുസം  സര്കമാരുസം  നടെത്തുന  ഓരരേമാ

പ്രവൃതത്തിരയയസം  അഭത്തിനനത്തികമാന് ഞമാന് ഈ അവസരേസം ഉപരയമാഗത്തിക്കുന.  

രലമാകടതവത്തിടടെ  ഒരു  യദ്ധമുണമായമാലുസം  കലമാപമുണമായമാലുസം

ദുരേന്തമുണമായമാലുസം  അതത്തിടന  ഇരേകള്  സശ്രീകളുസം  കട്ടത്തികളുമേരല?

അതുടകമാണ്ടുതടന  സസംസമാനതന്  സമേമാധമാനപൂര്ണ്ണമേമായ  അന്തരേശ്രീക്ഷേസം

സൃഷത്തിക്കുനതത്തില്  നത്തിതമാന്ത  ജമാഗത  പുലര്ത്തുന  ആഭഖന്തരേ  വകപ്പെത്തിടനയസം

ഞമാന്  പ്രരതഖകസം  അഭത്തിനനത്തിക്കുന.  ഉതരരേന്തഖന്  സസംസമാനങ്ങടള

അരപക്ഷേത്തിചന്  രകരേളതത്തിടല  സശ്രീകള്  എത്രയസം  സുരേക്ഷേത്തിതരേമാണന്,  എത്ര

സരന്തമാഷവതത്തികളമാണന്;  അതത്തിനന്  ഈ  സര്കമാരേത്തിരനമാടെന്  സശ്രീകള്

കടെടപ്പെട്ടത്തിരേത്തിക്കുന.  

ഈ  ടകമാച്ചുരകരേളതത്തിരലയ്ക്കുവരുന  അനഖസസംസമാന  സശ്രീകള്;

രകരേളതത്തില്  അനഖസസംസമാന  ടതമാഴത്തിലമാളത്തിവര്ഗങ്ങളത്തില്  സശ്രീകള്  എത്ര

സുരേക്ഷേത്തിതരേമായത്തിട്ടമാണന് ടതമാഴത്തിലത്തിടെങ്ങളത്തില് പണത്തിടയടുക്കുനതന്.  അവര്കന് ഈ

നമാടെന് ഗള്ഫമാണന്. അവരുടടെ മേകള് ഇവത്തിടടെ അസംഗനവമാടെത്തികളത്തിലുസം സ്കൂളുകളത്തിലുസം

എത്ര  സരന്തമാഷവമാനമാരേമായത്തിട്ടമാണന്  പഠത്തികമാന്  രപമാകനതന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.
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ഭരേത്തിക്കുന  സസംസമാനങ്ങളത്തില്  ഇത്രരയടറ  സുരേക്ഷേതതസമുണമായത്തിരുടനങത്തില്

ഈ  സശ്രീ  ജനങ്ങള്  പണത്തിടയടുകമാനമായത്തി  എന്തത്തിനന്  ഈ

ടകമാച്ചുരകരേളതത്തിരലയന് വരേണസം.  

രകരേളതത്തിടന  പശമാതല  വത്തികസനസം  പല  കമാരേണങ്ങളമാല്

വഴത്തിമുട്ടത്തിനത്തിന സമാഹചരേഖതത്തില് രകരേള വത്തികസനതത്തിനന്  രവഗത ശകവരേമാന്

സസശ്രീകരേത്തിച  മേമാര്ഗമേമാണന്  രകരേള  ഇന്ഫമാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്ടവസന്ടമേനന്  ഫണന്

രബമാര്ഡന്.  രദശെെശ്രീയപമാതയത്തിലുസം  ജലപമാതയത്തിലുസം  ഇനര്ടനറന്  സഇകരേഖങ്ങളുസം

പള്ളത്തിക്കൂടെങ്ങളുസം  സര്കമാര്  ആശുപത്രത്തികളുസം   ടൂറത്തിസവസം  വത്തിരനമാദസഞമാരേ

രകന്ദ്രങ്ങളുസം  സമാസംസമാരേത്തിക  സമുചയങ്ങളുസം  സത്തിനത്തിമേമാശെെമാലകളുസം  തുടെങ്ങത്തി

കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ കടയ്യേമാപ്പെന് ചമാര്തമാത ഏതന് രമേഖലയമാണന് രകരേളതത്തിലുള്ളതന്.

കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ  മുഖമുദ  പതത്തിയമാത  ഒരു  നത്തിരയമാജകമേണ്ഡലവസം  ഇനന്

രകരേളതത്തിലത്തില.   അത്രരമേല് ജനകശ്രീയമേമായത്തിരുന കത്തിഫ്ബത്തി.  രകരേളതത്തിടന

ഭമാവത്തി വത്തികസനതത്തിടന ദത്തിശെെ നത്തിശയത്തിക്കുകയസം നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുകയസം ടചയ്യുന

നത്തിര്ണ്ണമായക  ഇടെടപടെലമാണന്  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിടകമാണത്തിരുനതന്.

ഇങ്ങടനയള്ള  കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  കടെത്തിഞമാണത്തിടെമാന്

ശമേത്തിക്കുന രകന്ദ്രനയസം രകരേളതത്തിടന  പശമാതല വത്തികസനതത്തിനുസം ഭമാവത്തി
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പുരരേമാഗതത്തിക്കുമേമാണന്  തത്തിരേത്തിചടെത്തിയമായതന്.   ഇടതമാരേത്തികലുസം  അസംഗശ്രീകരേത്തികമാന്

സമാധത്തികത്തില.   രകന്ദ്രമാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികള്  പ്രഖഖമാപത്തിക്കുരമ്പമാള്  രകരേളസം

എനസം  തഴയടപ്പെടുകയരല?  രേമാജഖതത്തിടന  ടപമാതുവരുമേമാനസം

ഉപരയമാഗടപ്പെടുതത്തി  രൂപശ്രീകരേത്തിക്കുന  വന്കത്തിടെ  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികളുടടെ

ഗുണരഭമാക്തൃ പട്ടത്തികയത്തില് രകരേളതത്തിടന അവകമാശെെങ്ങടള നത്തിരഷധത്തിക്കുകയരല

രകന്ദ്രസം  ടചയ്യുനതന്.   ഈ  അവഗണന  ഭരേണഘടെനമാ  മൂലഖങ്ങള്കന്

വത്തിരുദ്ധമേമാണന്. സസംസമാനങ്ങളുസം രകന്ദ്രവസം തമ്മത്തിലുള്ള സഇഹൃദതത്തിലുസം പരേസ്പരേ

സഹമായ  സഹകരേണതത്തിലുസം  അധത്തിഷത്തിതമേമായ   സഹവര്തത്തിതസസം

ഭരേണനത്തിര്വഹണതത്തില്  സുപ്രധമാനമേരല?   സതഖസനമേമായത്തി   ജനങ്ങടള

രസവത്തികമാന്  ഇതന്  വന്തടെസ്സമേമാണന്.   എങത്തിലുസം  ഒരു  ഫശ്രീനത്തികന്

പക്ഷേത്തിടയരപ്പെമാടല  പത്തിണറമായത്തി  സര്കമാരേത്തിടന  കശ്രീഴത്തില്  ഈ  ടകമാച്ചുരകരേളസം

ഉയര്നടപമാന്തുടമേന  ഉറച  വത്തിശെെസമാസരതമാടടെ  ഈ  നയപ്രഖഖമാപനടത

ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി ഞമാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ്രീ  .    ഷമാഫത്തി  പറമ്പത്തില്:  സര്,  ഗവര്ണര്-സര്കമാര്  വഖമാജ

ഏറ്റുമുട്ടലുകളത്തിടല  ഒരു  എപ്പെത്തിരസമാഡത്തിടന  ഒടുവത്തില്  നയപ്രഖഖമാപനടമേന

രപരേത്തില്  നടെതത്തിയ  അടെവനയപ്രഖഖമാപനതത്തിടന  രപരേത്തിലുള്ള  ഈ
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നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമാന്  എതത്തിര്ക്കുകയമാണന്.  എടന്തമാടകയമായത്തിരുന

ഇവത്തിടുടത  രകമാലമാഹലങ്ങളുസം  രപമാര്വത്തിളത്തികളുസം;  ഗവര്ണറുസം  മുഖഖമേനത്തിയസം

തമ്മത്തില്  ശഫറന്  നടെത്തുകയമാടണനന്  ഞങ്ങള്  മേനപ്പെമായസസം   ഉണ്ടുടവനന്

രനരേടത ഒരേസംഗസം പ്രഖഖമാപത്തിച്ചു. അനമേത്തിനസം അതന്  രകവലടമേമാരു രടെമാസം ആനന്

ടജറത്തി  കളത്തി  മേമാത്രമേമാടണനന്  ജനങ്ങരളമാടെന്  നത്തിരേന്തരേമേമായത്തി

പറഞ്ഞുടകമാണത്തിരുനവരേമാണന് ഞങ്ങള്.  ശശ്രീ. ജയതത്തിലകത്തിടന ആ സമാനതന്

നത്തിനസം  മേമാറമാടത  വമായത്തികത്തിടലനന്  പറഞരപ്പെമാള്,  മേമാറത്തിയത്തിട്ടമാടണങത്തില്

വമായത്തിരകണത്തി വരേത്തിടലനമായത്തിരുന ആദഖടത പ്രഖഖമാപനസം. പത്തിടന മേമാറ്റുനതന്

രകരേളസം  കണ്ടു.   ശശ്രീ.  ഹരേത്തി  എസന്.  കര്തയടടെ  നത്തിയമേനസം  നടെതത്തിടലനന്

പ്രഖഖമാപത്തിചതത്തിനുരശെെഷസം പത്തിടന എന്തമാണന് ടചയടതനന് നമ്മള് കണ്ടു. കണ്ണൂര്

സര്വകലമാശെെമാല ശവസന്  ചമാന്സലറുടടെ  പുനര്നത്തിയമേനതത്തില്  ഗവര്ണറുടടെ

നത്തിലപമാടെന് ആദഖസം എന്തമായത്തിരുന, പത്തിടന അരദ്ദേഹസം എന്തന് ടചയ്തുടവന കണ്ടു.

സരങതത്തിക  സര്വകലമാശെെമാല  ശവസന്  ചമാന്സലറുടടെ  നത്തിയമേനതത്തിലുസം

ഇടതലമാസം നമ്മള് കണ്ടു.  അതുരപമാടലതടന ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ശശ്രീ.  സജത്തി

ടചറത്തിയമാടന  മേനത്തിസഭമാ  പുനന്തഃപ്രരവശെെനവമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  എന്തമായത്തിരുന

ഗവര്ണറുടടെ  ആദഖടത  നത്തിലപമാടെന്  പത്തിടന  അരദ്ദേഹസം  എന്തന്  ടചയ്തുടവനന്
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രകരേളസം കണതമാണന്.   കമാശശ്രീരേത്തിടല രതയത്തിലടകമാണന് അലത്തിഞ്ഞുരപമാകമാവന

വത്തിരദസഷസം മേമാത്രമേമാണന് നത്തിങ്ങള് തമ്മത്തിലുള്ളടതനന് രകരേളതത്തിടല ജനങ്ങള്കന്

അറത്തിയമാസം.   ഈ  നമാട്ടത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)-നുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുസം

ഇടെയത്തിലുള്ള  പമാലമേമാണന്  ഗവര്ണര്  ശശ്രീ.  ആരേത്തിഫന്  മുഹമ്മദന്  ഖമാടനന

നത്തിലപമാടെന്  ഞങ്ങള്  വഖക്തമേമാകത്തിയതമാണന്.  വശ്രീണ്ടുടമേമാരേത്തികല്കൂടെത്തി  നത്തിങ്ങള്

ആനയത്തിച്ചുടകമാണ്ടുവനത്തിട്ടന്  ആ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി-ടകതത്തിടരേ

അതത്തിശെെക്തമേമായ  നത്തിലപമാടടെടുകമാന്  ഈ  ഗവണ്ടമേനന്  രബമാധപൂര്വസം

മേറനരപമായ കമാരേഖടത, ഗവര്ണര് സഇകരേഖമേമായസം കണ്ടു.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുസം

രകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേനത്തിനുസം പ്രധമാനമേനത്തിക്കുടമേതത്തിടരേ തമേത്തിഴ് നമാടെന് സര്കമാടരേടുത

അതത്തിശെെക്തമേമാടയമാരു  നത്തിലപമാടെന്  അവത്തിടെടത  ഗവര്ണര്  വമായത്തികമാന്

മേടെത്തിചരപ്പെമാള്,  അതന്  പത്തിനശ്രീടെന്  പ്രരമേയമേമായത്തി  സഭയത്തില്  ടകമാണ്ടുവനന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചന്  അവരുടടെ  നത്തിലപമാടെന്  അരേകത്തിട്ടുറപ്പെത്തിക്കുന

ശശ്രീ.  എസം.  ടക.  സമാലത്തിടന  നമ്മള്  കമാണുരമ്പമാള്,  ഇവത്തിടടെ

ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെയസം  ഗവര്ണറുടടെയസം  പ്രശ്രീതത്തിക്കുരവണത്തി  രകമാണ്ഗസത്തിരനമാടെന്

അനമേമായ  വത്തിരരേമാധസംമേമാത്രസം  വച്ചുപുലര്ത്തുനവരേമായത്തി  രകരേളതത്തിടല

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  മേമാറത്തിടയനള്ളതത്തിടന  ഏറവസം  ഒടുവത്തിലടത
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ഉദമാഹരേണമേമാണന്  ഈ  പ്രരമേയവസം  അതത്തിടന  ചര്ചകളുസം  എനതത്തിടലമാരു

സസംശെെയവസം രവണ. രടെമാസം ആനന് ടജറത്തിയടടെ നത്തിര്മ്മമാണ ടചലവന് 79 ബത്തിലഖണ്

രഡമാളര് എനമാണന് അതത്തിടന നത്തിര്മ്മമാതമാകള് പറയനതന്.  ശശ്രീ.  പത്തിണറമായത്തി

വത്തിജയന്-ശശ്രീ.  ആരേത്തിഫന്  മുഹമ്മദന്  ഖമാന്  ശഫറന്  എനരേശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള  രടെമാസം

ആനന് ടജറത്തി കളത്തിയത്തിടല നത്തിയരമേമാപരദശെെതത്തിനന് രകരേളതത്തിനുണമായ ടചലവന്

35  ലക്ഷേസം  രൂപയമാണന്.  എറവസം  കറഞതന്  സര്കമാര്  ഖജനമാവത്തില്നത്തിനന്

ഇതത്തിടന  രപരേത്തില്  പണസം  ധൂര്തടെത്തിക്കുനടതങത്തിലുസം  നത്തിര്തണടമേനന്

രകരേളതത്തിടല ജനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി പറയകയമാണന്.  

 'ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ'  യമാത്രയള്ടപ്പെടടെയള്ള കമാരേഖങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  ഇവത്തിടടെ

എലമാവരുസം  പ്രസസംഗത്തിച്ചു.  'ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ'  യമാത്രരയമാടെന്  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)

അസസസത പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനടതന്തത്തിനമാടണനന് മേനസ്സത്തിലമാകനത്തില.  നത്തിങ്ങളുടടെ

പമാര്ട്ടത്തി  ടസക്രട്ടറത്തി  ശശ്രീ.  എസം.  വത്തി.  രഗമാവത്തിനന്  മേമാസര്  രദശെെമാഭത്തിമേമാനത്തി

പത്രതത്തില്  എഴുതത്തിയതത്തിടന  തലടകട്ടന്  'നത്തിലപമാടെത്തില  നയമേത്തില  പത്തിടനന്തന്

രജമാരഡമാ യമാത്ര’എനമാണന്. ശശ്രീ. രേമാഹുല് ഗമാനത്തി അണത്തിഞ ടെശ്രീ ഷര്ട്ടത്തിടന

വത്തിമേര്ശെെത്തിച്ചുടകമാണന്  ശശ്രീ.  അമേത്തിതന്  ഷമായമാണന്  ആദഖസം  രേസംഗത്തുവനതന്.

ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തി  കത്തിരലമാമേശ്രീററുകരളമാളസം  മേഴയസം  മേഞ്ഞുസം  ടവയത്തിലുസം
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ടകമാണ്ടുനടെന  അവസമാനസം  വഴത്തിയത്തില്  അന്തത്തിയറങ്ങമാനമായത്തി  കടണയ്നറത്തിടന

ഇടുങ്ങത്തിയ  സഇകരേഖമുപരയമാഗത്തിചതത്തിടന  പരേത്തിഹസത്തിച്ചുടകമാണന്  സത്തി.പത്തി.ഐ.

(എസം)-ടന  രനതമാവന്  ശശ്രീ.  എസം.  സസരേമാജന്  രേസംഗത്തുവന.   ശശ്രീ.  അമേത്തിതന്

ഷമായ ടടെയസം  ശശ്രീ.  എസം.  സസരേമാജത്തിടനയടമേമാടക  ശെെബസം  ഒരുരപമാടല  ഭമാരേതന്

രജമാരഡമാ  യമാത്രയടടെ  കമാരേഖതത്തില്  അസസസതകള്  നത്തിറഞതമാടണങത്തില്

ആ  അസസസത  നമാട്ടത്തിടല  മേരതതരേതസസം  ആഗഹത്തിക്കുനവര്  പുല്കമാന്

ആഗഹത്തിക്കുനതല,  അവര്  പുല്കത്തിയതന്  ഈ  യമാത്രരയയസം  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്

ഗമാനത്തിയടടെ  നത്തിലപമാടുകടളയമേമാടണനന്  രേമാജഖസം  പത്തിനശ്രീടെന്  ടതളത്തിയത്തിച്ചു.

രദശെെമാഭത്തിമേമാനത്തി  പത്രസം  നത്തിര്തത്തിയത്തില,  'അര്ത്ഥസം  നഷടപ്പെട്ടന്  രജമാരഡമാ  യമാത്ര'

എനത്തിങ്ങടന  അവര്  ജനഭൂമേത്തിടയ  രപമാടല  എഴുതത്തിടകമാണത്തിരുന.

രദശെെമാഭത്തിമേമാനത്തി  പത്രതത്തിടല  ആ  ദത്തിവസങ്ങളത്തിടല  തലടകട്ടുകടളലമാസം

പരേത്തിരശെെമാധത്തിചമാല്  'ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ  യമാത്ര'-യത്തില്  അസസസതകള്

പുകയനതന്  കമാണമാസം.   ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തി  എന്തന്  രേമാഷശ്രീയമേമാണന്  ഈ

യമാത്രയത്തില്  പറയമാതത്തിരുനതന്.   ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിയടടെ  യമാത്രയടടെ

സമേമാപനതത്തില്  പടങടുകമാന്  രകരേളതത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  അതത്തിടന

രപമാളത്തിറന് ബന്യൂരറമാടയ രപമാലുസം അനുവദത്തിചത്തില.  'ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്ര'-യടടെ
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സമേമാപന  സരമ്മളനതത്തില്  ഒരു  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  രനതമാവസം

പടങടുതത്തിടലനതന്  രകരേളതത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)-നന്  ലഭത്തിച

അധത്തികമാരേത്തുടെര്ച  രേമാജഖടത  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  എടുക്കുന  മേരതതരേ

നത്തിലപമാടുകടള  ദുര്ബലടപ്പെടുതമാനുള്ള  ആയധമേമായത്തി  ശശ്രീ.  പത്തിണറമായത്തി

വത്തിജയന് മേമാറത്തിയതത്തിടന ടതളത്തിവമാണന്.  രേമാജഖടത മുഴുവന് മേരതതരേശെെക്തത്തികളുസം

ഒരുമേത്തിചന്  ഈ  യമാത്രയടടെ  ഉരദ്ദേശെെഖലക്ഷേഖങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  ഇനത്തിയള്ള

ദത്തിവസങ്ങളത്തില്  ഇന്തഖയത്തില്  രപമാരേമാട്ടസം  നടെതണടമേനന്  ശശ്രീനഗറത്തില്

പറഞതന്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.-യടടെ  രനതമാവന്  ശശ്രീ.  ഡത്തി.  രേമാജയമാണന്,  അരദ്ദേഹസം

ശശ്രീനഗറത്തില്   പ്രസസംഗത്തിക്കുരമ്പമാള്,  അധത്തികമാരേത്തുടെര്ച ലഭത്തിച രകരേളതത്തിടല

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  അതത്തിടന  രകന്ദ്ര  രനതൃതസതത്തിരനമാടെന്  രപമാകമാന്

പമാടെത്തിടലന  തത്തിട്ടൂരേമേമാണന്  നല്കത്തിയതന്.   ഇന്തഖയത്തിടല  മേരതതരേതസതത്തിടന

രപമാരേമാട്ടങ്ങടള ഒറ്റുടകമാടുക്കുന ശെെക്തത്തിയമായത്തി രകരേളതത്തിടല സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)

മേമാറത്തിടയനതത്തിടന  ടതളത്തിവമാണന്  അതത്തില്നത്തിനന്  അകലസം  പമാലത്തികമാന്

നത്തിങ്ങടളടുത തശ്രീരുമേമാനസം.  ശശ്രീ.  രേമാഹുല് ഗമാനത്തി രേമാഷശ്രീയസം പറഞത്തിടലനന്

രപമാലുസം,   അരദ്ദേഹടതരപ്പെമാടല  ആര്ജ്ജവരതമാടടെ  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര

രമേമാദത്തിടയയസം ശശ്രീ. അമേത്തിതന് ഷമാരയയസം രപടരേടുത്തുപറഞ്ഞു വത്തിമേര്ശെെത്തിക്കുന ഒരു
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രേമാഷശ്രീയ രനതമാവന് ഇന്തഖയത്തിലുരണമാ? അരദ്ദേഹസം ശശ്രീനഗറത്തിടല പ്രസസംഗതത്തിലുസം

പറഞതന് ടവറുപ്പുസം വത്തിരദസഷവസം വയലന്സുസം സമാധഖമേമാക്കുന ഇടെടപടെലുകള്

നടെത്തുന ആര്.എസന്.എസന്.-ടന രനതമാകളമായ ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര രമേമാദത്തിടയയസം

ശശ്രീ.  അമേത്തിതന്  ഷമാരയയസം കറത്തിചമാണന്.   ഉറവടരേയസം  ഉടെയവടരേയസം നഷടപ്പെട്ട

രവദന,  ഒരു  രഫമാണ്വത്തിളത്തിയടടെ  രൂപതത്തില്  വശ്രീട്ടത്തിരലയ്ക്കുവരുന  കമാശശ്രീരേത്തിടല

സമാധമാരേണകമാരേടന രവദന ഈ ടവറുപ്പെത്തിടനയമാളുകള്കന് രബമാധഖസം വരേത്തില,

ശശ്രീ.  അമേത്തിതന്  ഷമായ്ക്കുസം  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിക്കുസം  രബമാധഖസം  വരേത്തിലമാടയനന്

ആര്ജ്ജവരതമാടടെ  ശശ്രീനഗറത്തില്  പ്രസസംഗത്തിച  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിടയ

നത്തിങ്ങള് കണ്ടു.  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര രമേമാദത്തിയടടെ രപടരേടുതന് പറഞന് ഇവത്തിടെടത

മുഖഖമേനത്തി വത്തിമേര്ശെെനസം നടെതത്തിയ  പ്രസ്തമാവനയടടെ ഒരുകഷണസം കമാണത്തികമാന്

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)-ടല ആര്ടകങത്തിലുസം കഴത്തിയരമേമാ? അരദ്ദേഹതത്തിനന് ഭയമേമാണന്.

നത്തിങ്ങള്  ആര്.എസന്.എസത്തി.ടന  ഭയടപ്പെടുന,  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തി

ഭയടപ്പെടുനത്തില.  

ഈ  യമാത്രയന്  രേമാഷശ്രീയമേത്തിലമാടയനന്  അരങ്ങയന്  എങ്ങടന  പറയമാന്

സമാധത്തിക്കുസം.   ഞമാന്  ദളത്തിതനമായത്തി  ജനത്തിച്ചുരപമായതമാണന്  എടന  പ്രശ്നടമേനന്

പറഞന്  ആതഹതഖകറത്തിടപ്പെഴുതത്തി  ജശ്രീവന്ടവടെത്തിഞ  രരേമാഹത്തിതന്  ടവമുലയടടെ
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അമ്മ ശശ്രീമേതത്തി രേമാധത്തിക ടവമുല, ഈ യമാത്രയത്തില് ശശ്രീ. രേമാഹുല് ഗമാനത്തിടയ ഒരു

മേകടനരപമാടല  രചര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചു.  അതുരപമാടലയള്ള  ആയത്തിരേകണകത്തിനന്

അമ്മമേമാരുടടെ രവദന പങ്കുവയ്ക്കുന രേമാഷശ്രീയസം ഈ യമാത്രയത്തില് മുരനമാട്ടുവചതന്

ശശ്രീ.  രേമാഹുല് ഗമാനത്തിയമാണന്.   അദമാനത്തിടയയസം അസംബമാനത്തിടയയസം രപമാലുള്ള

കഖമാപ്പെത്തിറലത്തിസ്റ്റുകള്ക്കുരവണത്തിമേമാത്രസം  നത്തിലപമാടടെടുക്കുനതത്തിടന

ആര്ജ്ജവരതമാടടെ  എതത്തിര്ത,  സമാമ്പതത്തിക  നയങ്ങളത്തില്  രകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമേനത്തിടനതത്തിരേമായ വത്തിമേര്ശെെനങ്ങളുടടെ രനര്രൂപമേമായ റത്തിസര്വന് ബമാങത്തിടന

മുന്  ഗവര്ണര്  ശശ്രീ.  രേഘുറമാസം  രേമാജടന  രപമാടലയ യുള്ള  ആളുകള്  ഈ

യമാത്രയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി.  ഫമാസത്തിസ്റ്റുകളുടടെ ടവടെത്തിരയറ്റുമേരേത്തിച ഗഇരേത്തി ലരങഷത്തിടന

അമ്മയസം  സരഹമാദരേത്തിയസം  മേരതതരേതസതത്തിടന  നത്തിലപമാടുകള്ക്കുരവണത്തി

ഇനത്തിയസം  രപമാരേമാടുടമേനന്  പറഞ്ഞുടകമാണന്   ഈ  യമാത്രയത്തില്  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്

ഗമാനത്തിയടടെ ശകകള് പത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണന് ഈ യമാത്രയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി മേമാറത്തിയതന്

ടവറുപ്പെത്തിടനയസം വത്തിരദസഷതത്തിടനയസം ഫമാസത്തിസതത്തിടനയസം ആര്.എസന്.എസന്.-

സസംഘപരേത്തിവമാര്  രേമാഷശ്രീയതത്തിടനതത്തിടരേ  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിടയടുത

നത്തിലപമാടുകള്ക്കുള്ള  പത്തിന്തുണയമായത്തിരുന.   തുഷമാര്  ഗമാനത്തിയസം  പ്രശെെമാന്തന്

ഭൂഷനുമുള്ടപ്പെടടെയള്ള  ആളുകള്  ശശ്രീ.  സമാലത്തിന്,   ശശ്രീ.  മുഫന്തത്തി  മുഹമ്മദന്,
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ശശ്രീ.  ഒമേര് അബ്ദുല തുടെങ്ങത്തിയ കനഖമാകമേമാരേത്തി  മുതല് കമാശശ്രീര്  വടരേയള്ള ഈ

രേമാജഖടത രേമാഷശ്രീയ രനതമാകള് അവടരേലമാവരുസം  ഈ യമാത്രയത്തില് വനതന്

ഈ  രേമാഷശ്രീയസം  അറത്തിഞതുടകമാണ്ടുസം  അതന്  ഉയര്തത്തിപത്തിടെത്തിചതുടകമാണ്ടുസം

ടവറുപ്പെത്തിടനയസം  വത്തിരദസഷടതയസം  എതത്തിര്തതുടകമാണ്ടുമേമാണന്.  രകരേളതത്തിടല

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)-നന്  എന്തമായത്തിരുന  അസസസത.  നമ്മുടടെ  മുഖഖമേനത്തി

ശശ്രീ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേറമാവവത്തിടന  ശക  ഉയര്തത്തിപത്തിടെത്തികമാന്  രപമായത്തി.   ഏതന്

ഫമാസത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധ  രപമാരേമാട്ടതത്തിലമാണന്  ശശ്രീ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേറമാവവത്തിടന

സമാനത്തിദ്ധഖസം ദര്ശെെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  ശഹദരേമാബമാദന് യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തിയത്തില് രരേമാഹത്തിതന്

ടവമുലയടടെ  മേരേണസം  നടെന  സമേയതന്  അവത്തിരടെകന്  കടെനടചലമാടത

ശഹദരേമാബമാദത്തിടല  രഷമാപ്പെത്തിസംഗന്  മേമാളത്തില്  രഷമാപ്പെത്തിസംഗന്  നടെതത്തിയ

മുഖഖമേനത്തിടയക്കുറത്തിച്ചുള്ള  വത്തിമേര്ശെെനങ്ങള്  ഉയര്നത്തിരുന.  അനുരശെെമാചനസം

രരേഖടപ്പെടുതമാരനമാ,  ആ  കടുസംബടത  സനര്ശെെത്തികമാരനമാ,  സഹമായത്തികമാരനമാ

മേടെത്തിച ശശ്രീ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേറമാവവത്തിടന ശക പത്തിടെത്തികമാന് മേടെത്തിയത്തിലമാത നത്തിങ്ങള്

ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിയടടെ  ശക  പത്തിടെത്തിക്കുനത്തിടലങത്തില്  അതത്തിന  അര്ത്ഥസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.യടടെ  ബത്തി  ടെശ്രീസം  അല,  നത്തിങ്ങള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ

ഘടെകകക്ഷേത്തിയമായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനടവനമാണന്.   എതന്  ഫമാസത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധ
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രപമാരേമാട്ടതത്തിലമാണന്  ശശ്രീ.  ചന്ദ്രരശെെഖരേറമാവവത്തിടന കണത്തിട്ടുള്ളതന്.   ഇന്തഖയടടെ

രനമാട്ടുകളത്തില്നത്തിനസം  മേഹമാതഗമാനത്തിയടടെ  രപരേന്  മേമാറണടമേനന്  പറഞ

ആസംആദ്മേത്തി  പര്ട്ടത്തിയടടെ  രനതമാവത്തിടന  ശക  പത്തിടെത്തികമാന്  ശശ്രീ.  പത്തിണറമായത്തി

വത്തിജയനന്  മേടെത്തിയത്തില.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയയസം,  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര  രമേമാദത്തിടയയസം

ശശ്രീ.  അമേത്തിതന് ഷമാടയയസം ആര്.എസന്.എസന്.  ആശെെയങ്ങടളയസം ഞമാന് എടന

മേരേണസംവടരേ എതത്തിര്ത്തുടകമാരണയത്തിരേത്തിക്കുസം എനന് പ്രഖഖമാപത്തിച ശശ്രീ.  രേമാഹുല്

ഗമാനത്തി നയത്തിക്കുന ടവറുപ്പെത്തിനുസം വത്തിരദസഷതത്തിനുസം എതത്തിരേമായത്തിട്ടുള്ള യമാത്രയടടെ

ഭമാഗമേമാകമാന്  രകരേളതത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-നന്  മേടെത്തിയമാണന്.  രകന്ദ്രതത്തില്

ശശ്രീ.  സശ്രീതറമാസം  ടയച്ചൂരേത്തിടയയസം  കമാശശ്രീരേത്തിടല  ശശ്രീ.  മുഹമ്മദന്  യൂസഫന്

തരേത്തിഗമാമേത്തിടയയസം  രപമാലുള്ള രനതമാകടളരപമാലുസം  ഭരേണതുടെര്ചയടടെ  രപരേത്തില്

സസമാധശ്രീനത്തിക്കുനതന് രകരേളസം  കമാരണണത്തിവന. രകമാര്പ്പെരററ്റുകള് മേമാധഖമേരേസംഗസം

പത്തിടെത്തിചടെക്കുരമ്പമാള് മേമാധഖമേരേസംഗടത  ശശ്രീ.  രേവത്തിഷന്  കമേമാറത്തിടന  രപമാടലയള്ള

ആളുകള്  അതത്തിടനതത്തിടരേയള്ള  രപമാരേമാട്ടതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  പദവത്തികള്

വലത്തിടചറത്തിഞന് പുറതത്തിറങ്ങത്തി ഈ യമാത്രയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി.  ആണുസം ടപണസം

പ്രമായമുള്ളവരുസം  കട്ടത്തികളുസം  ഈ  യമാത്രയടടെ  ഭമാഗമേമാകനതന്  കണ്ടു.

പശ്രീഡത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ടവരുസം  ഭരേണകടെതത്തിടന  ഭശ്രീകരേതയന്  ഇരേയമായവരുസം  രേമാജഖസം
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തത്തിരേത്തിച്ചുവരേണടമേനസം  നശ്രീതത്തി  നടെപ്പെത്തിലമാകണടമേനസം  ആഗഹത്തിചന്  ഈ

യമാത്രയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി.  

ഇവത്തിടടെ   നമുകന്  ഇരുപതന്  സശ്രീറത്തിലുസം  പരേസ്പരേസം  മേത്സരേത്തികമാസം.  140

സശ്രീറത്തിലുസം  പരേസ്പരേസം  മേത്സരേത്തികമാസം.  രേമാജഖതന്  വലത്തിടയമാരു  വത്തിപതന്

ഭരേണകൂടെതത്തിടന  രപരേത്തില്  അധത്തികമാരേതത്തിലത്തിരേത്തിക്കുരമ്പമാള്,  അതത്തിടന

തമാടഴയത്തിറകമാന്  രേമാജഖസം  ഇരനവടരേ  കണതത്തില്വചന്  എറവസം  വലത്തിയ

ജനമുരനറസം, സസതനഖ ഇന്തഖ കണ എറവസം വലത്തിയ രേമാഷശ്രീയ രപമാരേമാട്ടതത്തിനന്

ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തി  രനതൃതസസം  നല്കത്തിയരപ്പെമാള്,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയരപ്പെമാടല

അതത്തിടന തുരേങസം വയമാന് രകരേളതത്തിടല സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)  മേത്സരേത്തിചരപ്പെമാള്

ഒരുകമാരേഖസം  ഇന്തഖ  ഉറപ്പെത്തിച്ചു,  രകരേളസം  ഉറപ്പെത്തിച്ചു.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.ടയ  രപമാടല

'ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ' യമാത്രയന് തുരേങസം വയമാന് രകരേളതത്തിടല സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)

ശമേത്തിചരപ്പെമാള്  ഒരുകമാരേഖസം  നത്തിങ്ങള്  ഉറപ്പെത്തിരചമാ;  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിയസം

രകമാണ്ഗസുസം  മേറന്  പ്രസമാനങ്ങളുസം  രേമാജഖടത  ഐകഖടപ്പെടുതമാന്

ശമേത്തിക്കുരമ്പമാള്  രകരേളതത്തില്  സസംഘത്തി-സഖമാവന്  രജമാരഡമായമാണന്

നടെനടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്  എനന്  നത്തിങ്ങളുടടെ  നത്തിലപമാടുകള്ടകമാണന്  ഇവത്തിടടെ

വഖക്തമേമാകനതമാണന്...  (ശമേകന് ഓഫന്.....)    
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ശശ്രീ  .    ടക  .    ടക  .    രേമാമേചന്ദ്രന്:  സര്,  പതത്തിനഞമാസം രകരേളനത്തിയമേസഭയടടെ

എട്ടമാസം സരമ്മളനതത്തില് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണ്ണര് നടെതത്തിയ നയപ്രഖഖമാപന

പ്രസസംഗടത  അനുകൂലത്തിച്ചുടകമാണ്ടുസം  നനത്തിരരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണ്ടുസം

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമാന്

പൂര്ണ്ണമേമായസം പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയമാണന്.  

ഒരട്ടടറ  പരേത്തിമേത്തിതത്തികളുസം  പ്രതത്തികൂലമേമായ  നത്തിരേവധത്തി  സമാഹചരേഖങ്ങളുസം

പ്രതത്തിസനത്തികളുസം  ഉണമായത്തിരുന  ഒരുകമാലതന്  രകരേളടത

ആധുനത്തികവത്തികസത്തിത  രകരേളമേമാകത്തി  ഉയര്തത്തിടകമാണ്ടുവരുനതത്തിനന്

നത്തിരേന്തരേമേമായ  ഇടെടപടെല്  നടെതത്തി  മുരനമാട്ടുരപമാകന  സഖമാവന്  പത്തിണറമായത്തി

വത്തിജയടന രനതൃതസതത്തിലുള്ള ഇഇ ഗവണ്ടമേനന്,  എലമാ അര്ത്ഥതത്തിലുസം ഇഇ

നമാടെത്തിടന വത്തികസത്തിതമേമായ വളര്ചയന് അനുരയമാജഖമേമായ രേശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള നത്തിരേവധത്തി

പ്രവര്തന  പരേത്തിപമാടെത്തികളുമേമായമാണന്  മുരനമാട്ടുരപമാകനതന്.  അടതലമാസം

പ്രകടെമേമാകനതമാണന്  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗസം.  ഇവത്തിടടെ  അതരേസം

കമാരേഖങ്ങള്  പറയമാനുസം  അതത്തിനന്  അടെത്തിസമാനടപ്പെടുതത്തിയള്ള  ചര്ചകള്

നടെതമാനുസം പ്രതത്തിപക്ഷേസം തയ്യേമാറമാകനത്തില എനതമാണന് എനത്തികന് ടതമാട്ടുമുന്പന്

സസംസമാരേത്തിച ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട അസംഗസം ഇവത്തിടടെ പ്രസസംഗത്തിചതന്.  അരദ്ദേഹതത്തിടന
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പ്രസസംഗതത്തിലുടെനശ്രീളസം,  യമാത്രയത്തില്  ഓരരേമാ  രകന്ദ്രങ്ങളത്തില്  പടങടുത

ആളുകടളക്കുറത്തിച്ചുസം  അവരുടടെ  പങമാളത്തിതടതക്കുറത്തിച്ചുമേമാണന് പറഞതന്.

അരദ്ദേഹതത്തിടന  കമാഴ്ചപ്പെമാടെന്,  അവരുടടെ  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  നത്തിലപമാടെന്,  അടതമാടക

പറയമാനുള്ള  സസമാതനഖസം  അവര്ക്കുണന്.  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട്ട

നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗവമേമായസം  ഗവണ്ടമേനത്തിടന നയവമേമായസം ബനടപ്പെട്ടുസം

അതത്തിടല  കമാതലമായ  വശെെങ്ങടള  സസംബനത്തിചന്  ചര്ച  ടചയ്യേമാന്  നത്തിങ്ങള്

എന്തുടകമാണന്  തയ്യേമാറമാകനത്തില?  കഴത്തിഞ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കമാലതന്

പ്രളയവസം രകമാവത്തിഡന് മേഹമാമേമാരേത്തിയടമേമാടക സൃഷത്തിച നത്തിരേവധത്തി പ്രതത്തിസനത്തികള്

ഉണമായത്തിട്ടുണന്.  ഇന്തഖമാരേമാജഖതന്  വലത്തിയ  സമാമ്പതത്തിക  തകര്ചയസം

മേമാനഖവടമേമാടക  രനരേത്തിടുന  കമാലഘട്ടതത്തിലുസം  രകരേളതത്തില്  കത്തിഫ്ബത്തി

ഉപരയമാഗടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  ഫണന്  സസരൂപത്തികമാന്  തശ്രീരുമേമാനത്തിക്കുകയസം,

തശ്രീരുമേമാനത്തിചതത്തിടനകമാള്  കൂടുതല്  ഫണന്  സസരൂപത്തിചന്  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികള്

നടെപ്പെത്തിലമാക്കുനതത്തിനുസംരവണത്തി  ഉപരയമാഗടപ്പെടുതമാനുസം  ഇഇ  മേമാനഖവസം

തകര്ചയടമേമാനസം  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങടള  ബമാധത്തികമാത  നത്തിലയത്തില്

മുരനമാട്ടുടകമാണ്ടുരപമാകമാനുസം  കഴത്തിഞ്ഞു.  അങ്ങടനയള്ള  നത്തിരേവധത്തി

ഇടെടപടെലുകളത്തിലൂടടെയമാണന് രകരേളസം മുരനമാട്ടുരപമായതന്.
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ടപമാതുവത്തിദഖമാലയങ്ങളുസം  ആരരേമാഗഖരകന്ദ്രങ്ങളുസം  ശെെക്തത്തിടപ്പെടുതമാനുസം

ഗതമാഗതസഇകരേഖങ്ങള്  മേത്തികചതമാക്കുനതത്തിനുസംരവണത്തി  നത്തിരേവധത്തി

പ്രവര്തനങ്ങള് ഒനമാസം പത്തിണറമായത്തി സര്കമാര്  രകരേളതത്തില് നടെപ്പെത്തിലമാകത്തി.

ആ  വത്തികസന  പ്രവര്തനതത്തിടന  അസംഗശ്രീകമാരേതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി രേണമാസം

പത്തിണറമായത്തി സര്കമാര് വലത്തിയ ഭൂരേത്തിപക്ഷേരതമാടുകൂടെത്തി വശ്രീണ്ടുസംഅധത്തികമാരേതത്തില്

വരേത്തികയസം ടചയ്തു.  ആ ഭരേണത്തുടെര്ചയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി രകരേളതത്തില് ഇനത്തിയസം

എടന്തലമാസം  കമാരേഖങ്ങള്  ടചയ്യേമാനുണന്?  പ്രമാഥമേത്തികതലസം  മുതല്

ടപമാതുവത്തിദഖമാലയങ്ങള്  വടരേയള്ളവ  ശെെക്തത്തിടപ്പെടുതത്തി,  അടുതതന്,

യവസമൂഹമേമാണന്;  രകരേളതത്തില്നത്തിനന്  നത്തിരേവധത്തി  യവതശ്രീയവമാകള്

വത്തിരദശെെരതയന്  പഠനതത്തിനുസം  രജമാലത്തിക്കുമേമായത്തി  ടപമായ്ടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന.

യശക്രയത്തിന്-റഷഖ  യദ്ധസം  ഉണമായ  കമാലഘട്ടതത്തിലമാണന്  നമ്മുടടെ  നമാട്ടത്തിടല

സരഹമാദരേങ്ങടളമാടക  യശക്രയത്തിനത്തിടലമാടക  പഠത്തിക്കുന  കമാരേഖസം  പലരുസം

അറത്തിഞതന്.  അങ്ങടന  വലത്തിടയമാരു  സമൂഹസം  ഉള്ള  രകരേളതത്തിലുസം

അതരേതത്തിലുള്ള  രകമാഴ്സുകളുസം  രജമാലത്തി  സമാദ്ധഖതകളുമുണമാകണസം.

രകരേളതത്തിടല  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  ഒരു  വത്തിഷയമേമാണത്തിതന്.  രകരേളതത്തില്

ശവജ്ഞമാനത്തിക സമൂഹസം  രൂപടപ്പെടുതമാനുസം  ശെെക്തത്തിടപ്പെടുതമാനുസം രവണത്തിയള്ള
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പദ്ധതത്തികളമാണന് രകരേളതത്തിടല ഇടെതുപക്ഷേ ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തി ഗവണ്ടമേനന്

മുഖഖമേമായസം  പരേത്തിഗണത്തിക്കുനതന്  എനള്ള  കമാരേഖസം  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപന

പ്രസസംഗതത്തിലുണന്.  കഴത്തിഞ  ബഡ്ജറത്തില്തടന  അതത്തിടന  പ്രമാഥമേത്തിക

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുരവണത്തി  3000  രകമാടെത്തി  രൂപ  നശ്രീകത്തിവച്ചു.  ഇഇ  രേസംഗതന്

25,000  രകമാടെത്തിരൂപരയമാളസം ഉപരയമാഗടപ്പെടുതമാന് ആരലമാചത്തിചത്തിട്ടുള്ള കമാരേഖസം

ഗവണ്ടമേനന് പ്രഖഖമാപത്തിചത്തിട്ടുണന്.  അടതമാരു വളടരേ പ്രധമാനടപ്പെട്ട കമാരേഖമേമാണന്.

രകരേളതത്തിടന  മുരനമാട്ടുരപമാകത്തിനുരവണത്തിയള്ള  പ്രവര്തന  പരേത്തിപമാടെത്തികളുടടെ

ഭമാഗമേമായത്തിട്ടുള്ള പ്രധമാനടപ്പെട്ട ഒരേത്തിനസം എനമാണന് നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗതത്തില്

പറഞത്തിട്ടുള്ളതന്.  കഴത്തിഞ  കമാലയളവത്തില്  ഇഇ  ഗവണ്ടമേനന്  നടെപ്പെമാകത്തിയ

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഭമാഗമേമായത്തി ഇന്തഖയത്തിലുസം രലമാകടമേമ്പമാടുമുള്ള സസംഘടെനകളുസം

വത്തിവത്തിധങ്ങളമായ പ്രവര്തനങ്ങടള പ്രകശ്രീര്തത്തിക്കുനതന് നമാസം കണ്ടു. 

വത്തിശെെപ്പുരേഹത്തിത രകരേളസം;  ഇന്തഖയത്തില്  ഏടതങത്തിലുടമേമാരു  സസംസമാനതന്

ഇങ്ങടനടയമാരു  പദ്ധതത്തിയരണമാ?  സസംസമാന  സര്കമാര്  ഇകമാരേഖസം

മുരനമാട്ടുവചന്  അതത്തിനമാവശെെഖമേമായ  പരേത്തിപമാടെത്തികള്  നടെത്തുരമ്പമാള്

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളമായ നമ്മടളലമാവരുസം  സഹകരേത്തിചമാണന് പ്രവര്തനരേസംഗതന്

പ്രമാവര്തത്തികമേമാക്കുനതന്.  അതരേടമേമാരു പരേത്തിപമാടെത്തിയള്ളതുടകമാണ്ടുസം അതത്തിടന
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ഭമാഗമേമായത്തി ഒരു പദ്ധതത്തിയള്ളതുടകമാണ്ടുസം അതത്തിനന് രനതൃതസസം വഹത്തിക്കുനതത്തിടന

ഭമാഗമേമായത്തിട്ടുമേമാണന് ഇതരേതത്തില് രകരേളസം മുരനമാട്ടുവരുനടതനന് ഇങ്ങടനയള്ള

ഓരരേമാരരേമാ കമാരേഖങ്ങടളമാടകടയടുതമാല് നമുകന് മേനസ്സത്തിലമാകമാന് സമാധത്തിക്കുസം.

ഇന്തഖയത്തില്  സമാമ്പതത്തികനയങ്ങളുടടെ  ഭമാഗമേമായത്തി  നത്തിരേവധത്തി

ടപമാതുരമേഖലമാസമാപനങ്ങള്  വത്തില്ക്കുരമ്പമാള്  ഇവത്തിടടെ  നമ്മള്

അതത്തിടനടയമാടക സസംരേക്ഷേത്തിക്കുകയരല ടചയ്യുനതന്?  രകമാട്ടയതന് ടസന്ടല്

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തിട്ടുള്ള  ടവലരേത്തിടല  ഹത്തിന്ദുസമാന്  നന്യൂസന് പ്രത്തിനന്

ലത്തിമേത്തിറഡന്  കമ്പനത്തി  അടെച്ചുപൂട്ടത്തി  സസകമാരേഖ  രകമാര്പ്പെരററ്റുകള്കന്  വത്തില്കമാന്

തശ്രീരുമേമാനത്തിച്ചു.  നമ്മള്  വലത്തിയ  സമ്മര്ദ്ദേരതമാടടെ  ആ  സമാപനസം  ഏടറടുതന്

നവശ്രീകരേത്തിചന്  രകരേള  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ടപമാതുഉടെമേസതയത്തിലമാകത്തി,  രകരേള

രപപ്പെര്  ടപ്രമാഡക്ഷേന്  ലത്തിമേത്തിറഡന്  എന  കമ്പനത്തി  രൂപശ്രീകരേത്തിക്കുകയസം  ടചയ്തു.

അതമാണന് ടപമാതുസസതന് സസംരേക്ഷേത്തിക്കുകടയന ബദല് നയസം.

  അതുരപമാടലതടന  BSNL  എനപറയന  രകന്ദ്ര

ടപമാതുരമേഖലമാസമാപനസം. ആ സമാപനടത ബത്തി.ടജ.പത്തി. ഗവണ്ടമേനന്/രമേമാദത്തി

ഗവണ്ടമേനന്  തകര്ത്തു.  2 ജത്തി  3 ജത്തിയസം കഴത്തിഞന് ഇരപ്പെമാള്  5  ജത്തി-യത്തിരലയന്

എതത്തിയതത്തിലുള്ള  സമാരങതത്തികവത്തിദഖ  നമുകന്  ലഭഖമേമാകരമ്പമാള്  ആദഖസം
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ടകമാടുരകണതന്  BSNL-നന്  അരല;  അരപ്പെമാള്   BSNL-ടന  കണക്ഷേന്

വര്ദ്ധത്തിക്കുസം;  വരുമേമാനസം വര്ദ്ധത്തിക്കുസം.  അങ്ങടനടയങത്തില് ഇരപ്പെമാഴുള്ളതുരപമാടല

നത്തിരേവധത്തി  പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടെലുകളുസം  സസയസം  റത്തിട്ടയര്ടമേനകളുസം  വരേത്തിലമായത്തിരുന.

BSNL-ടന തളര്തത്തി, ജത്തിരയമാ സത്തിമ്മത്തിടന വളര്തത്തി; അതത്തിനന് രകരേളതത്തിടന

ബദല് അരല ടക-രഫമാണ്?  KSEB-യസം സസംസമാന സര്കമാരുസം രചര്നള്ള

സസംയക്തസസംരേസംഭസം; ഇതമാണന് ബദല്. 

ടപമാതുരമേഖലമാസമാപനങ്ങള്  നഷതത്തിലമാകത്തി  അടെച്ചുപൂട്ടത്തി,  അതന്

സസകമാരേഖവഖക്തത്തികടള  ഏല്പ്പെത്തിക്കുക  എന  രകന്ദ്രനയമേമാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാരേത്തിടന  കമാലതന്  രകരേളതത്തിലുസം  സസശ്രീകരേത്തിചതന്.  അതത്തിടന

മേറത്തികടെനമാണന്  രകരേളതത്തില്  അടെച്ചുപൂട്ടത്തിയ  HNL, BHEL  രപമാലുള്ള

സമാപനങ്ങള്  തുറനപ്രവര്തത്തികമാനമാവശെെഖമേമായ  നടെപടെത്തികള്

വഖവസമായവകപ്പെന് സസശ്രീകരേത്തിചതന്,  ഇതമാണന് ബദല്.  നമ്മുടടെ സമാമൂഹഖസുരേക്ഷേമാ

പദ്ധതത്തികള്, ഇത്രയസം വത്തിപുലമേമായ പദ്ധതത്തികള് ഇന്തഖയത്തിടല ഏടതങത്തിലുസം ഒരു

സസംസമാനത്തുരണമാ;  ഇല.   ടെത്തി  പദ്ധതത്തികളുടടെ  എണ്ണസം  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന;

ടകമാടുക്കുന  ആളുകളുടടെ  എണ്ണസം  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന;  അതത്തിടന  തുക

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന;  അതന്  കടെത്തിശത്തികയത്തിലമാടത  വശ്രീടുകളത്തിരലയന്  എതത്തിക്കുന;
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അതമാണന്  ബദല്.  ജനങ്ങള്കന്  ആശെെസമാസസം,  ജനങ്ങളുടടെ  കയ്യേത്തില്  പണസം

വരേണസം.  അതമാണന്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുന ബദല്. 

മേതനത്തിരേരപക്ഷേത ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുന ഏക സസംസമാനസം രകരേളമേരല?

ഇവത്തിടടെ  രനരേടത  ഛതശ്രീസ്ഗഡത്തിടനക്കുറത്തിചന് പറഞ്ഞു.  രകമാണ്ഗസ്സന്

ഭരേത്തിക്കുന അപൂര്വസം ചത്തില സസംസമാനങ്ങളമാണന് രേമാജസമാന്,  ഛതശ്രീസ്ഗഡന്

ഹത്തിമേമാചല്  പ്രരദശെെന്.  ഛതശ്രീസ്ഗഡത്തിടല  ക്രത്തിസ്തുമേസന്  ആരഘമാഷവമേമായത്തി

ബനടപ്പെട്ടന്  അതത്തിനന്  ടതമാട്ടുമുമ്പുസം  അതത്തിനുരശെെഷവസം  ഇഇ  യമാത്രടയമാടക

നടെക്കുരമ്പമാഴമാണന്,  അവത്തിടടെ  പമാവടപ്പെട്ട  ശക്രസ്തവ  മേതവത്തിശെെസമാസത്തികളുടടെ

ആരേമാധനമാലയങ്ങള് തകര്ക്കുകയസം  1500-ഓളസം  വരുന ആളുകരളമാടെന്  'ഘര്

വമാപ്പെസത്തി' നടെതണടമേനന്  പ്രഖഖമാപത്തിക്കുകയസം ചനനക്കുറത്തി  ടതമാട്ടന്  നടെനമാല്

മേമാത്രടമേ  ഇവത്തിടടെ  ജശ്രീവത്തികമാന്  സമാധത്തിക്കുകയളടവനന്  ആരക്രമാശെെത്തിക്കുകയസം

ടചയ്യുന  RSS,  BJP  സസംഘപരേത്തിവമാര്  സസംഘടെനകടള  നത്തിലയന്  നത്തിര്തമാന്

എടന്തങത്തിലുസം  നടെപടെത്തികള്  സസശ്രീകരേത്തികമാന്  രകമാണ്ഗസ്സന്  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്

കഴത്തിരഞമാ;  കഴത്തിയത്തില;  നത്തിങ്ങളുടടെ  സമേശ്രീപനങ്ങള്  തുടെകസംമുതല്

അങ്ങടനയമായത്തിരുന;  എനസം  മേതപ്രശ്രീണനസം നടെതത്തി ഇഇ പരുവതത്തിലമായത്തി.
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ശെെക്തമേമായ  നത്തിലപമാടെന്  സസശ്രീകരേത്തികമാന്  നത്തിങ്ങള്കന്  കഴത്തിഞത്തിടലനന്  ജനസം

തത്തിരേത്തിചറത്തിഞ്ഞു.   അതുടകമാണന്  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങടള  ഒറടപ്പെടുതത്തി;  വശ്രീണ്ടുസം

നത്തിങ്ങടള  അതന്  രബമാദ്ധഖടപ്പെടുത്തുകയമാണന്.  ആ  രബമാദ്ധഖടപ്പെടുതലത്തിടന

ഏറവസം  അവസമാനടത  ഉദമാഹരേണമേമാണന്  ഇഇ  സമേശ്രീപകമാലതന്  നമ്മുടടെ

മുനത്തില്  കമാണുനതന്.  അതുടകമാണന്  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്

തുടെര്ചയണമാകമാന്  പുതത്തിയ  കമാലതത്തിനനുസരേത്തിച്ചുള്ള  പദ്ധതത്തികടളലമാസം

പൂര്തശ്രീകരേത്തികമാന്രവണത്തി  ഞമാന്  ഇഇ  നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തിരരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണ്ടുസം അനുകൂലത്തിച്ചുടകമാണ്ടുസം നത്തിര്ത്തുന.

ശശ്രീ  .    ടക  .    പത്തി  .    രമേമാഹനന്:  സര്,  ആരേമാധഖനമായ ഗവര്ണര് ആരേത്തിഫന്

മുഹമ്മദ്ഖമാന്  നത്തിയമേസഭയത്തില്  നടെതത്തിയ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.   ജനകശ്രീയ

സര്കമാരേമാണന്  ഇനന്  രകരേളസം  ഭരേത്തിക്കുനടതനന്  എലമാവരുസം  സമ്മതത്തിക്കുന

കമാരേഖമേമാണന്. ആരേമാധഖനമായ ഗവര്ണര് സര്കമാരേത്തിടനതത്തിരേമാടണനന് പറഞവര്

ഇകഴത്തിഞ  റത്തിപ്പെബത്തികന്  ദത്തിനതത്തില്  ഗവര്ണര്  നടെതത്തിയ  പ്രസസംഗസം

ശദ്ധത്തിചമാല്  എന്തമാണന്  വസ്തുതടയനന്   മേനസ്സത്തിലമാകസം.  രകരേളതത്തിടല
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പത്തിണറമായത്തി  സര്കമാരേത്തിടന  എലമാ  ഗുണങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുസം  അകമേത്തിട്ടന്

നത്തിരേതത്തിടകമാണമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  പ്രസസംഗത്തിചതന്.

നയപ്രഖഖമാപനസം  രകരേള  സര്കമാര്  എഴുതത്തി  തയ്യേമാറമാകത്തിയതമാടണനന്

വമാദതത്തിനുരവണത്തി സമ്മതത്തിചമാലുസം റത്തിപ്പെബത്തികന് ദത്തിനതത്തില് നടെതത്തിയ പ്രസസംഗസം

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  രനരേത്തിട്ടന്  എഴുതത്തിയമാടണനതുസം  അതന്

അരദ്ദേഹതത്തിടന  മേനസ്സത്തിടനയള്ളത്തില്  നത്തിനസം  വന  വരേത്തികളമാടണനസം  നമാസം

ഓര്രകണതുണന്.  സര്കമാരേത്തിടന  മേഹതസങ്ങടളയസം  ജനകശ്രീയതടയയസം

കണ്ണടെചന്  ഇരുട്ടമാകരുടതനമാണന്  എനത്തികന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

പ്രതത്തിപക്ഷേമാസംഗങ്ങരളമാടെന്  പറയമാനുള്ളതന്.  നമ്മുടടെ  രേമാജഖതത്തിടന സസപതത്തിനന്

കരുതന്  പകരുനതമാണന്  രകരേളതത്തിടല  പ്രവര്തനങ്ങള്  എനമാണന്

ഗവര്ണര്  പറഞതന്.  എലമാവര്ക്കുസം  സസന്തസം  വശ്രീടെന്  എന  ലക്ഷേഖരതമാടടെ

രകരേളസം നടെപ്പെമാക്കുന ശലഫന് പദ്ധതത്തി ഈ ലക്ഷേഖങ്ങളത്തിരലയ്ക്കുള്ള രേമാജഖതത്തിടന

സസപങ്ങള്കന്  കരുതന്  പകരുനതമാടണനന്  ഗവര്ണര്  ആരേത്തിഫന്

മുഹമ്മദ്ഖമാന്.   കൃഷത്തി,  പരേത്തിസത്തിതത്തി,  ഭവന  നത്തിര്മ്മമാണസം,  ആരരേമാഗഖസം,

വത്തിദഖമാഭഖമാസസം എനശ്രീ രമേഖലകള്കന് ഊനല് നല്കത്തി നവരകരേള സൃഷത്തി എന

കമാഴ്ചപ്പെമാരടെമാടുകൂടെത്തിയമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തിയടടെ  രനതൃതസതത്തില്
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സസംസമാന സര്കമാര് പ്രവര്തത്തിക്കുനടതനസം റത്തിപ്പെബത്തികന് ദത്തിന സരനശെെതത്തില്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  പറഞ്ഞു.   ടസന്ടല്  രസഡത്തിയതത്തില്  നടെന

റത്തിപ്പെബത്തിക്ദത്തിന പരരേഡത്തില് ഗവര്ണര് അഭത്തിവമാദഖസം സസശ്രീകരേത്തിച്ചുടകമാണന് ശലഫന്

പദ്ധതത്തിക്കുകശ്രീഴത്തില്  3.2 ലക്ഷേസം  വശ്രീടുകള്  പൂര്തശ്രീകരേത്തികമാന്  രകരേളതത്തിനന്

കഴത്തിഞതമായത്തി  ഗവര്ണര്  ചൂണത്തികമാണത്തിച്ചു.  2022-ടല  രഗമാബല്  സമാര്ട്ടപ്പെന്

ഇരകമാ  സത്തിസസം  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടുപ്രകമാരേസം  രകരേള  സമാര്ട്ടപ്പെന്  മേത്തിഷന്

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഏഷഖയത്തിടല  മുന്നത്തിരേ  പ്രകടെനകമാരേമായത്തി  രകരേളടത

അസംഗശ്രീകരേത്തികടപ്പെട്ടതന്  രലമാകതന്  ഏറവസം  വലത്തിയ  മൂനമാമേടത  സമാര്ട്ടപ്പെന്

ഇരകമാ  സത്തിസമേമായത്തി  വളരേമാനുള്ള  ഇന്തഖയടടെ  മുരനറതത്തിനന്

രപ്രരേകശെെക്തത്തിയമാടണനന്  അരദ്ദേഹസം  പറഞ്ഞു.  ഇന്തഖയന്  മേമാതൃകയമായത്തിട്ടമാണന്

രകരേളസം  മുരനമാട്ടുരപമാകനതന്.  നശ്രീതത്തി  ആരയമാഗത്തിടന  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടുപ്രകമാരേസം

രേമാജഖതന്  ദമാരേത്തിദഖസം  ഏറവസം  കറഞ സസംസമാനസം  രകരേളമേമാണന്.  2022-ടല

ഇന്തഖമാ  സത്തില്സന്  റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടുപ്രകമാരേസം  യവമാകളുടടെ  ടതമാഴത്തില്  ലഭഖതയത്തില് 

രകരേളസം  മൂനമാസം  സമാനതമാണന്.  ആര്ദസം  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  തമാടഴതട്ടുമുതല്

ടമേഡത്തികല്രകമാരളജുവടരേ  ആരരേമാഗഖ  സഇകരേഖങ്ങള്  പുനന്തഃക്രമേശ്രീകരേത്തിക്കുകയസം

ഗുണനത്തിലവമാരേമുള്ള  രസവനങ്ങള്  ലഭഖമേമാക്കുകയസം  ടചയ്യുനണന്.  ഇതന്
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ആരരേമാഗഖരമേഖലയത്തിടല  രദശെെശ്രീയ  ലക്ഷേഖങ്ങള്കനുസൃതമേമായ

പ്രവര്തനമേമാടണനകൂടെത്തി അരദ്ദേഹസം പറ ഞ്ഞു.  

ഈ സര്കമാരേത്തിടന സമാമൂഹഖരക്ഷേമേ പദ്ധതത്തികള് എടന്തമാടകയമാടണനന്

എണ്ണത്തി പറരയണ ആവശെെഖമുടണനന് രതമാനനത്തില.  നമ്മുടടെ ആശുപത്രത്തികളുസം

മേറന്  സസംവത്തിധമാനങ്ങളുടമേലമാസം  നമാസം  പരേത്തിരശെെമാധത്തിരകണതുണന്.  പത്തി.എചന്.സത്തി.-

കളുസം സത്തി.എചന്.സത്തി.-കളുസം തമാലൂകമാശുപത്രത്തികളുസം എത്രകണന് ടമേചടപ്പെട്ടുടവനന്

നമുകന്   രനരേത്തിട്ടന്  കമാണമാവന  വസ്തുതകളമാണന്.  സര്കമാര്  ഓഫശ്രീസുകളത്തിടല

പ്രവര്തനങ്ങടളലമാസം  ഒനത്തിടനമാനന്  ടമേചടപ്പെട്ട  രേശ്രീതത്തിയത്തിലമാകത്തി

മേമാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  എലമാ  ഓഫശ്രീസുകളുസം  വശ്രീണ്ടുസംവശ്രീണ്ടുസം

ടമേചടപ്പെട്ടതമാകമാന്  സര്കമാര്  നടെപടെത്തികള്  സസശ്രീകരേത്തിച്ചുവരുന.  ചത്തില

കമാരേഖങ്ങളത്തില്  അപമാകതകളുണമാകരമ്പമാള്  അതുമേമാത്രസം  ചൂണത്തികമാണത്തിചന്

എലമാസം  തകര്നടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാടണനന്  പറയന  രൂപതത്തിരലയന്

പ്രതത്തിപക്ഷേസം  മുരനമാട്ടുരപമാകരുതന്.  എലമാസം  കണ്ടുമേനസ്സത്തിലമാകമാനുള്ള  ബുദ്ധത്തി

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുടണനന് ഞമാന് മേനസ്സത്തിലമാക്കുകയമാണന്.

സമേഗ  പട്ടയ  വത്തിതരേണതത്തിലൂടടെ  മേറ്റുസം  രകരേളതത്തില്  ഭൂപരേത്തിഷരേണ

രേസംഗതന്  വലത്തിടയമാരു  കതത്തിച്ചുചമാട്ടമേമാണന്  ഈ  സര്കമാര്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.
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എത്രടയത്രയമാളുകള്കമാണന്  ഈ  സര്കമാര്  പട്ടയസം  നല്കത്തിയതന്;  രക്ഷേമേ

പദ്ധതത്തികള്  നത്തിര്തത്തിവയണടമേന  നത്തിലപമാടെന്  രകന്ദ്ര  സര്കമാര്

ശകടകമാള്ളുരമ്പമാള്  രകരേള  സര്കമാര്  കടെടമേടുതത്തിട്ടമാടണങത്തിലുസം

പമാവടപ്പെട്ടവരുടടെ  രക്ഷേമേതത്തിനമാവശെെഖമേമായ  പണസം  കടണത്തുകയമാടണന

വസ്തുത നമാസം കമാരണണതുണന്.

 വത്തിരനമാദസഞമാരേ  രമേഖലയത്തില്  എണ്ണമേറ  പരേത്തിഷമാരേങ്ങള്  നടെതത്തി  ഈ

സര്കമാര്  മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  ടൂറത്തിസസം  വഖവസമായമേമായത്തി  പരേത്തിഗണത്തിചന്

വഖവസമായതത്തിനന്  എലമാ  സഹമായങ്ങളുസം  നല്കനതുസം  ഈ  രമേഖലയത്തില്

നത്തിരക്ഷേപങ്ങള് ആകര്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന് ശെെക്തമേമായ ഇടെടപടെലുകള് നടെത്തുനതുസം

നമുകന്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  രലമാക  സഞമാരേഭൂപടെതത്തില്  നമ്മുടടെ  ടകമാച്ചു

രകരേളസം ഇടെസം രനടെത്തിയ കമാഴ്ചയസം നമുകന് കമാണമാസം.  

വത്തിദഖമാഭഖമാസ  വകപ്പെന്  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തിയ  നൂതന  പദ്ധതത്തികള്  ടകമാണന്

സസംസമാനടത  ടപമാതുവത്തിദഖമാഭഖമാസ  രമേഖല  ശെെക്തത്തിടപ്പെട്ടുടവനതന്

തര്കമേത്തിലമാത വസ്തുതയമാണന്.  ലക്ഷേകണകത്തിനന് കട്ടത്തികള് അണ്-എയ്ഡഡന്

സമാപനങ്ങളത്തില്  നത്തിനസം  സര്കമാര്  എയ്ഡഡന്  രമേഖലയത്തിരലകന്

തത്തിരേത്തിടചതത്തിയ  കമാഴ്ച  നമാസം  കമാരണണതമാണന്.  വത്തിദഖമാലയങ്ങളത്തില്
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സഇകരേഖങ്ങടളമാരുകമാനുള്ള  സസംവത്തിധമാനസം  നമുടകമാടക  ലഭത്തിച്ചു.

വത്തിദഖമാലയങ്ങളത്തില്  രപമായത്തി  രനമാക്കുരമ്പമാള്  അത്ഭുതടപ്പെടുത്തുന  കമാഴ്ചയമാണന്

കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുനതന്.  അദ്ധഖമാപകരുസം  വത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തികളുസം  പത്തി.ടെത്തി.എ.-യസം

രചര്നന്  ഒരു  വത്തിദഖമാലയടത  ആകര്ഷകമേമാക്കുക  മേമാത്രമേല  ഏറവസം  നല

ടകട്ടത്തിടെങ്ങളുസം  ഇന്ഫമാസ്ട്രക്ചറുമേമായത്തി   മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  ആ

വത്തിദഖമാഭഖമാസ  സമാപനങ്ങളത്തില്  പഠത്തിക്കുന  വത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തികള്കന്  ടമേചടപ്പെട്ട

വത്തിദഖമാഭഖമാസവസം  ലഭത്തിക്കുകയമാണന്.  അങ്ങടന  വത്തിദഖമാഭഖമാസരേസംഗസം  നല

രേശ്രീതത്തിയത്തില് മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  രകരേള രലമാട്ടറത്തി വകപ്പെന് എലമാ ദത്തിവസവസം

രലമാട്ടറത്തി  നറുടകടുപ്പെത്തിലൂടടെ  നത്തിരേവധത്തിയമാളുകള്കന്  സമ്മമാനങ്ങളുസം  ഒരു

ലക്ഷേതത്തിലധത്തികസം  ഏജനമേമാര്കന്  ജശ്രീവരനമാപമാധത്തിയസം

ഉണമാകത്തിടകമാടുക്കുനണന്.  സമാമൂഹഖ  സുരേക്ഷേമാ  ടപന്ഷന്  മുടെങ്ങമാടത

ആളുകളുടടെ  ശകകളത്തിടലതത്തികമാന്  സമാധത്തിക്കുനതുതടന  പുണഖമേമാണന്.

വൃദ്ധരുസം നത്തിരേമാലസംബരുമേമായ ലക്ഷേകണകത്തിനമാളുകളുടടെ മുഖടത പുഞത്തിരേത്തിയസം

ആശെെസമാസവസം മേമാത്രമേമാണന് ഈ സര്കമാരേത്തിടന മുരനമാട്ടുള്ള കതത്തിപ്പെത്തിനന് ആരവശെെസം

പകരുനതന്.  അവരുടടെ  പ്രമാര്ത്ഥനയടടെ  ഫലമേമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം

ടതമാടുത്തുവത്തിടുന  കപടെമാസങ്ങളുടടെ  മുനടയമാടെത്തിയനതുസം  അതന്  തത്തിരേത്തിചന്
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അവരുടടെ പമാളയതത്തില്തടന പതത്തിക്കുനതത്തിനന് കമാരേണമേമാകന. 

'എടന  സര്കമാര്  പട്ടത്തികവര്ഗ  കടുസംബങ്ങള്കമായത്തി  ശടബല്  പസന്

പദ്ധതത്തിയത്തിന്കശ്രീഴത്തില്  100  അധത്തിക  ടതമാഴത്തില്ദത്തിന  പദ്ധതത്തികള്  ലഭഖമേമാകത്തി

സസംസമാന ഫണത്തില്നത്തിനസം രവതനസം നല്കന.  സസംസമാന പത്തിന്തുണയള്ള

പ്രരതഖക പദ്ധതത്തിവഴത്തി  MNREGS-ടല പട്ടത്തികവര്ഗ കടുസംബങ്ങള്കന് അധത്തിക

ടതമാഴത്തില്  സൃഷത്തിക്കുന  ഒരരേടയമാരു  സസംസമാനസം  രകരേളമേമാടണനന്

അറത്തിയനതത്തില്  സരന്തമാഷമുണന്.'  -  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണറുടടെ

നയപ്രഖഖമാപനതത്തിലുളളതമാണന്. മേറന് സസംസമാനങ്ങളത്തില്നത്തിനസം വഖതഖസ്തമേമായത്തി

രകരേളസം  ഏറവസം  നല  സസംസമാനമേമായതന്  പമാവടപ്പെട്ടവര്ക്കുസം

അതുരപമാലുള്ളയമാളുകള്ക്കുടമേമാടക  വളടരേ  നല  രേശ്രീതത്തിയത്തില്  ജശ്രീവത്തികമാനുസം

അരതമാടടെമാപ്പെസം  കടുസംബജശ്രീവത്തിതസം  മുരനമാട്ടുടകമാണ്ടുരപമാകമാനുസം

സമാധത്തിക്കുകയമാണന്.  ചടെങ്ങുകടളമാടക  നടെക്കുരമ്പമാള്

ആദത്തിവമാസത്തികളുള്ടപ്പെടടെയളള  പമാവടപ്പെട്ടവര്കന്  ഗുണകരേമേമായ  രേശ്രീതത്തിയത്തില്

സഹമായങ്ങള്  ടചയ്യുനണന്.  ഈ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

ഗവര്ണര്  പറഞത്തിരേത്തിക്കുനടതലമാസം  സതഖമേമാടണനസം  അവ  ഇനന്

സസംസമാനതന് പ്രമാവര്തത്തികമേമാക്കുനതുസം പ്രമാവര്തത്തികമേമാരകണതുമേമാടണനന്
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പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  രബമാധഖമുള്ളതുസം  എനമാല്  തങ്ങളുടടെ  കടെമേ  എതത്തിര്ക്കുക

മേമാത്രമേമാടണനന് ധരേത്തിചന് അവര് ജനങ്ങടള വത്തിഡത്തികളമാക്കുന. യഥമാര്ത്ഥ വസ്തുത

എടന്തമാടണനന് മേനസ്സത്തിലമാകത്തിടകമാണന് ജനങ്ങരളമാടെന് സസംസമാരേത്തികമാനമാകണസം.

അടലങത്തില് ഇവത്തിടെടത ജനങ്ങള് നത്തിങ്ങടള തത്തിരേത്തിചറത്തിയടമേന കമാരേഖതത്തില്

യമാടതമാരു  സസംശെെയവമേത്തില.  അവര്  ജനങ്ങടള  വത്തിഡത്തികളമാക്കുന

സസര്ഗതത്തിരലകന് നയത്തിക്കുകയമാടണനസം അതന് രകരേള ജനത അര്ഹത്തിക്കുന

അവ ജ്ഞരയമാടടെ കമാണുകയമേമാടണനന് മേനസ്സത്തിലമാകണസം.  

ഇനന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട സഹകരേണ വകപ്പുമേനത്തി നത്തിരേവധത്തി രചമാദഖങ്ങള്കന്

മേറുപടെത്തി  പറയകയണമായത്തി.   കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലടയ  സസംരേക്ഷേത്തികമാന്  കൃഷത്തി

വകപ്പെന്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുന  നടെപടെത്തികരളമാടടെമാപ്പെസം  സഹകരേണവകപ്പെത്തിടന  എലമാ

സഹമായങ്ങളുസം  ടചയ്തുടകമാടുതന്  മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  അങ്ങടന  എലമാ

വകപ്പുകളുസം  സസംരയമാജത്തിച്ചുടകമാണന്  രകരേളടത ഒനമാന്തരേസം സസംസമാനമേമാകത്തി

മേമാറ്റുരമ്പമാള്  ഇവത്തിടെടത  പമാവടപ്പെട്ടവര്ക്കുസം  അശെെരേണര്ക്കുസം  സഹമായങ്ങള്

ടചയ്തുടകമാണന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തി  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയടന

രനതൃതസതത്തിലുള്ള  സര്കമാര്  മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  ഞമാന്  കൂടുതല്

കമാരേഖങ്ങളത്തിരലകന്  കടെക്കുനത്തില.  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി  നയപ്രഖഖമാപനടത
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അനുകൂലത്തിച്ചുടകമാണന് നത്തിര്ത്തുന.

ശശ്രീ  .    പത്തി  .    മേമ്മത്തിക്കുട്ടത്തി:  സര്,  ബഹുമേമാനഖനമായ  രകരേള  ഗവര്ണടറ

ഉപരയമാഗടപ്പെടുതത്തി രേമാഷശ്രീയ അട്ടത്തിമേറത്തിക്കുരവണത്തി കമാതത്തിരുന യ.ഡത്തി.എഫന്.-

കമാര്കന്  തത്തികച്ചുസം  നത്തിരേമാശെെമാജനകമേമായ  അനുഭവമേമാണന്  പത്തിനശ്രീടുണമായതന്.

ബഹുമേമാനഖനമായ  ഗവര്ണര്  ഭരേണഘടെനമാ  സമാപനതത്തിടന  ശപതൃകവസം

മേഹതസവസം  കമാത്തുസൂക്ഷേത്തിച്ചുടകമാണ്ടുള്ള  നത്തിലപമാടെമാണന്  സസശ്രീകരേത്തിചതന്.   ഒരു

ഭരേണഘടെനമാ സമാപനസം എന നത്തിലയന് സസംസമാനടത ടതരേടഞടുകടപ്പെട്ട

ഗവണ്ടമേനന്  എന  നത്തിലയത്തില്  ആ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  അസംഗശ്രീകരേത്തിച്ചു

ടകമാണ്ടുരപമാകന  നത്തിലപമാടെന്  സസശ്രീകരേത്തിച്ചു.  അതത്തിടനയടെത്തിസമാനതത്തിലമാണന്

ഗവര്ണര്  ഇവത്തിടടെ  വനന്  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗസം  നടെതത്തിയതന്.   ആ

നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തിനന്  രപജന്  കറവമാടണനമാണന്  പറഞതന്.

രനരേടത  200  രപജുണമായത്തിരുന.  അടുതതന്   120  ആയത്തി.  ഇരപ്പെമാള്  55

രപജമായത്തി.  ഇതന്  ഏടതങത്തിലുസം  പബത്തിരകഷന്സന്  പ്രസത്തിദ്ധശ്രീകരേത്തിക്കുന

പുസ്തകമേലരലമാ;  രപജത്തിടന  എണ്ണമേനുസരേത്തിചന്  വത്തില  നത്തിശയത്തികമാവന  ഒരു

കമാരേഖമേലരലമാ ഇതന്.  ഇകമാരേഖങ്ങള് പറഞന് അപ്പുറരതയമാണന് രപമാകനതന്.

ഇരപ്പെമാള് ബഹുമേമാനഖനമായ ഷമാഫത്തി പറമ്പത്തില്, രഡമാ. മേമാതക്യു കഴല്നമാടെന്, ശശ്രീ.
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ടെത്തി.  സത്തിദ്ദേത്തിഖന്,  ശശ്രീ.  നജശ്രീബന്  കമാന്തപുരേസം  തുടെങ്ങത്തിയവര്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന

രേമാഷശ്രീയ  നത്തിലപമാടെന്  നഖമായശ്രീകരേത്തികമാനമാണന്  ശമേത്തിക്കുനതന്,  അങ്ങടന  തടന

ശമേത്തികണസം.  പടക്ഷേ  ഇവടരേമാടക  പറയനതന്  രകള്ക്കുരമ്പമാള്  ഏതന്

രകമാണ്ഗസ്സത്തിടനപ്പെറത്തിയമാണന്  പറയനടതനന്  മേനസ്സത്തിലമാകനത്തില.  ഞമാന്

അത്ഭുതടപ്പെട്ടുരപമായത്തി, ആ രകമാണ്ഗടസ്സമാനസം നമ്മുടടെ രേമാജഖതന് ഇനത്തിലരലമാ?

അവരശെെഷത്തിക്കുന  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടനയമാളുകളമാണന്  നത്തിങ്ങടളനന്  പറയനതത്തില്

കഴപ്പെമേത്തില.  പടക്ഷേ  ഇവത്തിടെടത  രകമാണ്ഗസ്സുകമാര്  ആരലമാചത്തിരകണതന്

ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.  ഈയടുത  സമേയതന്  പ്രസത്തിദ്ധശ്രീകരേത്തിച  രഡമാകക്യുടമേനറത്തിയത്തില്

രേമാജഖസഭമാ  ടമേമ്പറമായ  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  എസം.പത്തി.  ടനഞതടെത്തിചന്

നത്തിലവത്തിളത്തിക്കുനണന്.  നത്തിങ്ങളമാടരേങത്തിലുസം  അതന്  ശദ്ധത്തിരചമാ;

രകമാണ്ഗസ്സുകമാരേമായ  രകമാണ്ഗസ്സുകമാടരേ  മുഴുവന്  വത്തിളത്തിചത്തിരല;   അവസമാനസം

ബഹുമേമാനഖനമായ  എ.ടക.  ആനണത്തിടയയസം  വത്തിളത്തിച്ചു.   അരപ്പെമാള്

ശഹകമേമാന്ഡത്തിടന വത്തിളത്തികമാന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള്ടകമാനസം ടചയ്യേമാന് പറത്തില.

ചത്തില രകമാണ്ഗസ്സുകമാര് നത്തിങ്ങള് നന്യൂനപക്ഷേമേമായത്തി രപമായത്തിരലടയനന് പറഞ്ഞു.

ഈടയമാരു നത്തിലപമാടെന് സസശ്രീകരേത്തിക്കുന രകമാണ്ഗസ്സത്തിടനയമാളുകളമാണന് ഇരപ്പെമാള്

രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  മേഹതസസം  പ്രചരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.  ബമാബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്
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തകര്കടപ്പെട്ട സമാനതന് രേമാമേരക്ഷേത്ര നത്തിര്മ്മമാണതത്തിനുരവണത്തി ഒരുകങ്ങള്

നടെതത്തിയതത്തിടന  ഉദ്ഘമാടെന  പരേത്തിപമാടെത്തിയത്തില്  ഞങ്ങടള  ക്ഷേണത്തിചത്തിടലനന്

പരേമാതത്തി  പറയകയസം  ക്ഷേണത്തിചത്തിടലങത്തിലുസം  ടവള്ളത്തി  ഇഷത്തിക  ടകമാടുതയചന്

ആദരേവന്  പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം ടചയവരേമാണന്  രകമാണ്ഗസുകമാടരേനമാണന്  ഞമാന്

പറഞതത്തിനര്ത്ഥസം.  നത്തിങ്ങള് ഏതന് രകമാണ്ഗസ്സത്തിടനക്കുറത്തിചമാണന് പറയനതന്;

ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്രരയമാടെന് ഞങ്ങള്കന്  വത്തിരരേമാധടമേമാനമേത്തില. രകമാണ്ഗസന്

രനര്വഴത്തികന് വരേത്തികയമാടണങത്തില് കഴപ്പെടമേമാനമേത്തില.  പരക്ഷേ രകമാണ്ഗസത്തിടന

ആളുകള്  സസംശെെയമാലുകളമായമാണന്  കമാണുനതന്.  ബമാബറത്തി  മേസ്ജത്തിദന്

തകര്കടപ്പെടുന  സനര്ഭതത്തില്  പത്തി.  വത്തി.  നരേസത്തിസംഹറമാവ  ആയത്തിരുന

പ്രധമാനമേനത്തി.  രേമാഷശ്രീയപമാര്ട്ടത്തികളുടടെ  രദശെെശ്രീരയമാദ്ഗഥന  സമേത്തിതത്തികൂടെത്തി  ബമാങന്

ടചകന് ടകമാടുത്തു.  വത്തിരലജന് ഓഫശ്രീസത്തില് ഒരു പരേമാതത്തിടകമാടുതമാല് നത്തിയമേവസം

സമേമാധമാനവസം  സസംരേക്ഷേത്തികമാന്  വത്തിരലജന്  ഓഫശ്രീസര്  അതത്തില്  നടെപടെത്തി

സസശ്രീകരേത്തിക്കുമേരലമാ;  ബമാബറത്തി  മേസ്ജത്തിദുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്  ഒരട്ടടറ  പ്രശ്നങ്ങള്

നടെന.  അനവത്തിടടെ രകമാണ്ഗസത്തിടല  മേറന് രനതമാകനമാരുണമായത്തിരുന,  ശശ്രീ.

രേമാഹുല്ഗമാനത്തി  ടചറത്തിയ  കട്ടത്തിയമായത്തിരുന.   ഇടതമാടക  രകമാണ്ഗസത്തിടന

ശെെരേശ്രീരേതത്തില്  കറപുരേണ  പരേത്തിപമാടെത്തികളമാടണനര്ത്ഥസം.  അതരേതത്തിലുള്ള
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ഓരരേമാ  പരേത്തിപമാടെത്തികള്   കഴത്തിയരന്തമാറുസം  രകമാണ്ഗസത്തിടന  മേമാറന്  കൂടുകയല,

കറഞ്ഞുവരേത്തികയമാണന്.  ഓരരേമാ സനര്ഭതത്തിലുസം നത്തിലപമാടെന് സസശ്രീകരേത്തിക്കുരമ്പമാള്,

വര്ഗശ്രീയതരയമാടെന്  വത്തിട്ടുവശ്രീഴ്ച  ടചയ്യുന  നത്തിലപമാടെമാണന്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുനടതനന്

കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  ശശ്രീ.  എ.  ടക.  ആനണത്തി  മുഖഖമേനത്തിയമായത്തിരുന

സമേയതന് നടെന മേമാറമാടെന്  കലമാപതത്തില് 14 മേനുഷഖജശ്രീവന് ടകമാലടചയ്യേടപ്പെട്ടു.

അവത്തിടടെ  മേരേണടപ്പെട്ട  എലമാവരുടടെയസം  രേക്തസം  ചുവപ്പുതടനയമായത്തിരുന.

അരപ്പെമാള്  അനടത  ബഹുമേമാനഖനമായ  മുഖഖമേനത്തിയസം  ശശ്രീ.  പത്തി.  ടക.

കഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി  സമാഹത്തിബുസം  മേറമാളുകളുസംകൂടെത്തി  മേമാറമാടെന്  സനര്ശെെത്തികമാന്

രപമായരപ്പെമാള് നത്തിങ്ങള്ക്കുണമായ അനുഭവടമേന്തമാണന്?  നത്തിങ്ങള് രവണടമേങത്തില്

ടപമായ്രകമാളൂ,  എനമാല്  മേറ്റുള്ളവര്  രപമാകമാന്  പമാടെത്തിടലനപറഞന്

തത്തിരേത്തിചയച്ചു.  തത്തിരേത്തിചന്  റസന്  ഹഇസത്തില്  ടചനത്തിരുന.  ആ  സനര്ഭതത്തില്

പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  സസംസമാന  ടസക്രട്ടറത്തിയമായത്തിരുന  ശശ്രീ.  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്

ശശ്രീ.  എളമേരേസം  കരേശ്രീമേത്തിടനയസം  ശശ്രീ.  വത്തി.ടക.സത്തി.   മേമ്മദ്രകമായടയയസംകൂട്ടത്തി

മേമാറമാടെന്  സനര്ശെെത്തികമാന് രപമായത്തി.  നത്തിങ്ങരളമാടെന്  പറഞതുരപമാടല അവരരേമാടുസം

പറഞ്ഞു,  ഇവത്തിടടെകത്തിടെനന്  മേരേത്തിചലമാടത  തത്തിരേത്തിച്ചുരപമാകത്തില,  ഞങ്ങള്

ലക്ഷേഖസമാനടതത്തുടമേനന്  പറഞന്  അവടരേ  തട്ടത്തിമേമാറത്തി  മുരനമാട്ടുരപമായ
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കമ്മന്യൂണത്തിസന് പമാര്ട്ടത്തിയടടെ രനതമാവന് സഖമാവന് പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയന് ഇരപ്പെമാള്

മുഖഖമേനത്തിയമാണന്.  ആ  ആളുകള്  ഇരപ്പെമാള്  ഞങ്ങരളമാടെന്  പറയകയമാണന്

നത്തിങ്ങളുടടെ  നത്തിലപമാടെത്തില്  സസംശെെയമുടണനന്. ഇഇ സസംശെെയകരേമേമായ നത്തിലപമാടെന്

സസശ്രീകരേത്തിചവര്  ഇരപ്പെമാള്  നമ്മുടടെ  രേമാജഖടത  രേക്ഷേത്തികമാന്  രപമാകകയമാണന്.

അതന്  വളടരേ  നല  കമാരേഖസം.  സസമാതനഖമാനന്തരേ  ഭമാരേതസം  എത്രവര്ഷസം

രകമാണ്ഗസന് ഭരേത്തിച്ചു.  പ്രധമാനമേനത്തിയമായത്തി പണ്ഡത്തിറന് ജവഹര്ലമാല് ടനഹ്റു  16

വര്ഷവസം ഇനത്തിരേമാഗമാനത്തി  17  വര്ഷവസം ഭരേത്തിച്ചു.  അതത്തിനുരശെെഷസം ഒരട്ടടറ രപര്

ഭരേത്തിച്ചു. രകമാണ്ഗസന് പുതത്തിടയമാരു രേമാഷശ്രീയ പമാര്ട്ടത്തി രൂപശ്രീകരേത്തിച രേശ്രീതത്തിയത്തിലമാണന്

നത്തിങ്ങളുടടെ   സസംസമാരേസം.  ഇഇ  രേമാജഖടത  ഉപ്പുടതമാട്ട  കലസംരപമാടലയമാകത്തി

മേമാറ്റുനതത്തിനുരവണ  നത്തിലപമാടെന്  സസശ്രീകരേത്തിചവരേമാണന്  രകമാണ്ഗസന്.  ആ

രകമാണ്ഗസത്തിനന്  ഇരപ്പെമാള് പശമാതമാപസം  രതമാനനണമാകസം.  ഞമാന് ഭമാരേതന്

രജമാരഡമാ യമാത്രടയക്കുറത്തിചന് ഒരു കമാരേഖസം പറയമാസം, ഇന്തഖയത്തില് ഏറവസം കൂടുതല്

സശ്രീറ്റുകളുള്ള  സസംസമാനമേമാണന്  യ.പത്തി.,  അവത്തിടടെ  80  സശ്രീറ്റുകളുണന്.

രകരേളതത്തില്  20  സശ്രീറ്റുകളമാണുള്ളതന്.  20  സശ്രീറ്റുകളുള്ള  രകരേളതത്തില്   16

ദത്തിവസമേമായത്തിരുന  രകമാണ്ഗസത്തിടന  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ  യമാത്ര,  എനമാല്  80

സശ്രീറ്റുകളുള്ള  യ.പത്തി.-യത്തില്  രേണന്  ദത്തിവസരമേയണമായത്തിരുനള.  ഇടതമാടക
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രകമാണ്ഗസത്തിടന  ഉരദ്ദേശെെശുദ്ധത്തിടയ  രചമാദഖസം  ടചയ്യുന  കമാരേഖങ്ങളമാണന്.  ആ

ഉരദ്ദേശെെശുദ്ധത്തിടയ  രചമാദഖസം  ടചയ്യുരമ്പമാള്  അവരുടടെ  ടമേകത്തിട്ടന്  കയറുകയല

രവണതന്,  അങ്ങടന  ടചയമാല്  കമാരേഖസം  നടെകത്തില.  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമായമാത്ര

പഞമാബന്  പരേഖമാടെനസം  പൂര്തത്തിയമാകത്തിയതത്തിടന  പത്തിരറദത്തിവസസം  പഞമാബന്

മുന്ധനകമാരേഖമേനത്തിയസം  രകമാണ്ഗസന്  രനതമാവമേമായ ശശ്രീ.  മേന്പ്രശ്രീതന്   സത്തിസംഗന്

ബമാദല്  രകമാണ്ഗസന്  വത്തിട്ടന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തില്  രചര്ന.  പഞമാബത്തിടല

രജമാരഡമാ  യമാത്രയടടെ  സസംഘമാടെകനമായ  വഖക്തത്തി  ഒനന്  ഉണ്ടുറങ്ങത്തി

എഴുരനറരപ്പെമാള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തിരലയന്  രപമായത്തി.  രേണമാമേതന്,  ജമ്മു

കമാശശ്രീരേത്തിലമാണന്  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമായമാത്ര  അവസമാനത്തിചതന്.  സസംസമാനടത

രകമാണ്ഗസന്  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  മുഖഖവക്തമാവമായ  അഡസരകറന്  ദശ്രീപത്തിക  സത്തിസംഗന്

രേജമാവതന്  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസസം  രകമാണ്ഗസന്  പമാര്ട്ടത്തിയത്തില്നത്തിനസം  രേമാജത്തിവചതന്

പമാര്ട്ടത്തിടകതത്തിടരേ  ശെെക്തമേമായ  ഭമാഷയത്തില്  ആഞടെത്തിച്ചുടകമാണമാണന്.  ആരേമാണന്

ദശ്രീപത്തിക?  കഴത്തിഞ  ടതരേടഞടുപ്പെന്  കമാലതന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നുരവണത്തി

പ്രചമാരേരവല  നടെതമാന്  രകരേളതത്തില്  വന  ബഹുമേമാനഖയമായ  ഒരു

രകമാണ്ഗസന്  രനതമാവമായത്തിരുന.  അവര് രേമാജത്തിവയമാന് എന്തമാണന്  കമാരേണസം?

മുന്  സസംസമാനമേനത്തിയസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രനതമാവമേമായ  ശശ്രീ.  ചഇധരേത്തി  ലമാല്
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സത്തിസംഗത്തിടന  രജമാരഡമാ  യമാത്ര  സമേമാപനരവദത്തിയത്തില്  രകമാണ്ഗസത്തിരലയന്

സസശ്രീകരേത്തികമാനുള്ള തശ്രീരുമേമാനതത്തില് പ്രതത്തിരഷധത്തിചമാണന് അഡസ. ദശ്രീപത്തിക സത്തിസംഗന്

രേജമാവതന്  രേമാജത്തിവചതന്.  ആരേമാണന്  ശശ്രീ.  ചഇധരേത്തി  ലമാല്  സത്തിസംഗന്?  2018-ടല

കതന് വ  രകസത്തില്  രറപ്പെത്തിസ്റ്റുകടള  പരേസഖമേമായത്തി  നഖമായശ്രീകരേത്തികമാനുസം

അവര്ക്കുരവണത്തി റമാലത്തി നടെതമാനുസം ഏറവസം ഒടുവത്തില് രകസന് അട്ടത്തിമേറത്തികമാനുസം

മുനത്തില്നത്തിന  വഖക്തത്തിയമാണന്  ശശ്രീ.  ചഇധരേത്തി  ലമാല്  സത്തിസംഗന്.  തടന  രേമാജത്തി

പ്രഖഖമാപത്തിച്ചുടകമാണന് അഡസ.  ദശ്രീപത്തിക ടെസത്തിററത്തില് കറത്തിചത്തിട്ടുണന്.  രജമാരഡമാ യമാത്ര

മേഹതരേമേമാണന്,  രകമേമേമാണന്,  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  അതത്തിടന  പത്തിനമാടല

രപമാകണടമേനപറഞമാല്,  രകമാണ്ഗസത്തിടന  നത്തിലപമാടെന്  ജനങ്ങള്കന്

രബമാധഖടപ്പെടെണസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ  നത്തിലപമാടെത്തില്  ജനങ്ങള്കന്  സസംശെെയമുണന്.

രകമാണ്ഗസന്  മൃദുഹത്തിന്ദുതസസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുന,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  തശ്രീവ്രഹത്തിന്ദുതസസം

സസശ്രീകരേത്തിക്കുന. ഇതരേതത്തില് സസശ്രീകരേത്തിച്ചുടകമാണന് കഴത്തിഞ ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്

രകരേളതത്തില്വനന്  അഭയസംരതരടെണ  സത്തിതത്തി  വനരലമാ?  രകരേളതത്തിടല

രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  കരുത്തുടകമാണമാരണമാ  മേത്സരേത്തികമാന്  വനതന്;  അല,

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  പ്രസമാനടത  തകര്കമാന്രവണത്തിയമാണന്.  ആ

പതന്  സശ്രീറന്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തികന്  കത്തിട്ടത്തിയത്തിരുടനങത്തില്
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നനമായത്തിരുനടവനന് ഇരപ്പെമാള് ജനങ്ങള് ചത്തിന്തത്തിക്കുകയമാണന്.  രകമാണ്ഗസത്തിനന്

രവമാട്ടുരരേഖടപ്പെടുതത്തിയവര്  ഇനന്  പശമാതപത്തിക്കുകയമാടണനര്ത്ഥസം.  പതന്

ഇടെതുപക്ഷേകമാരുടണങത്തില്  അവത്തിടടെ  ശെെബരകമാലമാഹലടമേങത്തിലുസം  ഉണമാക്കുസം.

രകമാണ്ഗസുകമാര്  അതത്തിനുരപമാലുസം  പമാര്ലടമേനത്തിരലയന്  രപമാകനത്തില.

നത്തിര്ണ്ണമായകമേമായ കമാരേഖങ്ങള് വരുരമ്പമാള് ചര്ച ടചയ്യുനത്തില.  ആ സമേയതന്

മൂത്രടമേമാഴത്തികമാരനമാ  കലഖമാണതത്തിരനമാ  രപമാകകയമാണന്  അവര്.  ഇതരേസം

നത്തിലപമാടുകള്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുനതത്തില്  ജനങ്ങള്  ആശെെങമാകലരേമാണന്.  കഴത്തിഞ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില് പതന് കമ്മന്യൂണത്തിസ്റ്റുകമാര് ജയത്തിചത്തിരുടനങത്തില് മുസശ്രീസംവത്തിരുദ്ധ

നത്തിലപമാടുകള്,  ജമ്മു  കമാശശ്രീരേത്തിടന  പ്രശ്നസം,  ലക്ഷേദസശ്രീപുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്,  മുസശ്രീസം  ടചറുപ്പെകമാര്  വത്തിവമാഹരമേമാചനസം  നടെതത്തിയമാല്  ക്രത്തിമേത്തിനല്

രകസമാക്കുന  നടെപടെത്തി  അങ്ങടന  ഒരട്ടടറ  വത്തിഷയങ്ങള്ടകതത്തിടരേ

പ്രതത്തികരേത്തിക്കുമേമായത്തിരുടനനന്  ജനങ്ങള്കന് രബമാധഖമേമായത്തിട്ടുണന്.

ഭൂരേത്തിപക്ഷേമുളളവര് പമാസ്സമാകടട്ട,  എനമാലുസം   എതത്തിര്പ്പുകള് പറരയണതരല;

പത്തുരപരുടണങത്തില്  അടതമാരു  കരുതമായത്തിരുന.  അതുടകമാണ്ടുതടന

വരേമാന്രപമാകന  രലമാകന് സഭമാ  ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  ഇനത്തി  അബദ്ധസം

പറത്തിടലനമാണന് ആളുകള് പറയനതന്.
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രപമാലശ്രീസത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  ശശ്രീ.  നജശ്രീബന്   കമാന്തപുരേസം  ഇവത്തിടടെ

പറഞ്ഞു.  അരദ്ദേഹസം  ഏതന്  രേമാജഖതമാണന്  ജശ്രീവത്തിക്കുനതന്;  ഇന്തഖയത്തില്  എത്ര

സസംസമാനങ്ങളുണന്;  എന്തമാണന്  അവത്തിടെടത  അവസ;  അവത്തിടെടത

രപമാലശ്രീടസടുക്കുന  നടെപടെത്തികടളന്തമാണന്;  അരങ്ങമാട്ടുമേത്തിരങ്ങമാട്ടുസം  ഉന്തത്തിടയനസം

അടെത്തിടചനമുള്ള ടപറത്തി രകസുകളുണമാകസം.  കഴത്തിഞ ഏഴന് വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്

രകരേളതത്തില്  പ്രമേമാദമേമായ  ഏടതങത്തിലുടമേമാരു  രകസന്

ടതളത്തിയത്തികടപ്പെടെമാടതയരണമാ?  കമാരേഖങ്ങള്  പറയരമ്പമാള്  രപമാലശ്രീസത്തിനന്

കത്തിടെകടട്ട  രേടണണ്ണസം,  എലമാവര്ക്കുസം  കത്തിടെകടട്ട  രേടണണ്ണസം   എന

രേശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള  നത്തിലപമാടെന്  സസശ്രീകരേത്തിചന്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തി

ഗവണ്ടമേനത്തിടന രശെെമാഭടകടുതമാന് രകരേള  ജനത അനുവദത്തികത്തില.  വര്ഗശ്രീയ

കലമാപമുണമാകമാത  സസംസമാനമേമാണന്  രകരേളസം.  ആ  അവസ  നമ്മളത്തിവത്തിടടെ

വരേച്ചുകമാണത്തിചന്  രകരേളടത  ശെെക്തത്തിടപ്പെടുതത്തി  മുരനമാട്ടുടകമാണ്ടുരപമാകമാനുള്ള

കൂട്ടമായ പരേത്തിശമേതത്തിനുരവണത്തി ആഹസമാനസം ടചയ്യുരമ്പമാള് അതത്തില് രവറത്തിടട്ടമാരു

നത്തിലപമാടെന്   നത്തിങ്ങള്   സസശ്രീകരേത്തിചമാല്  അത്രരതമാളസം  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങടള

ഒറടപ്പെടുത്തുടമേന  കമാരേഖതത്തില്  യമാടതമാരു  തര്കവമേത്തില.  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന

ധവളപത്രസം  ഞമാന്  കണ്ടു.  അതത്തില്  പറയനതന്  കട്ടപ്പുറതമായ
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സസംസമാനടമേനമാണന്.  2011  മുതല്  2016  വടരേ  ബഹുമേമാനഖനമായ  ഉമ്മന്

ചമാണത്തിയടടെ  ഭരേണകമാലതന്  കട്ടപ്പുറതന്  കയറത്തിയ  വണത്തിയമാണന്  2016-ടല

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  ഞങ്ങള്കന്  കത്തിട്ടത്തിയതന്.  ആ  വണത്തിടയ  ഞങ്ങള്  റത്തിപ്പെയര്

ടചയന്, രപമാളശ്രീഷന് ടചയന്, ടപയത്തിനടെത്തിചന്, യനങ്ങള് മേമാറത്തി, ആ വണത്തി ഇരപ്പെമാള്

നനമായത്തി  ഓടുകയമാണന്.  അഞ്ചുവര്ഷസം  സുഖമേമായത്തി  ഓടെത്തികഴത്തിഞരശെെഷസം

ജനങ്ങരളമാടെന്  പറഞ്ഞു,  അരപ്പെമാള്  ജനങ്ങള്  വശ്രീണ്ടുസം  ആ  വണത്തിടയതടന

അധത്തികമാരേസം ഏല്പ്പെത്തിച്ചു.  അങ്ങടന ബഹുമേമാനഖനമായ പത്തിണറമായത്തി സഖമാവത്തിടന

രനതൃതസതത്തിലുള്ള  ഇഇ  വണത്തി  അതത്തിടന  ലക്ഷേഖസമാനരതയന്

കതത്തിക്കുകയമാണന്.  അതന്  ലക്ഷേഖസമാനതന് എത്തുകതടന ടചയ്യുസം.  അതത്തില്

ഒരേമാശെെങയസംരവടണനമേമാത്രസം പറഞ്ഞുടകമാണന് ഇഇ നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമാന്

അനുകൂലത്തിക്കുന.

ശശ്രീ  .    പത്തി  .    ടക  .    കഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി:  സര്,   എനത്തിക്കുമുമ്പന്  സസംസമാരേത്തിച

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗസം,  രകമാണ്ഗസന്  രപമാരേ,  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)  ആണന്

നലടതനന്  പറഞ്ഞു,    പരക്ഷേ  ഒരു  കഴപ്പെമുണന്,   നത്തിങ്ങള്  എത്ര

ഒചടയടുതമാലുസം  സഹഖപര്വതതത്തിനപ്പുറസം രകള്കത്തിടലനതമാണന് ബുദ്ധത്തിമുട്ടന്.

കനഖമാകമേമാരേത്തിയത്തില്നത്തിനമേത്തിറങ്ങത്തി  രനമാര്തന്  ഇന്തഖവഴത്തി
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രപമാകണടമേനടണങത്തില്  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിടയരപ്പെമാലുള്ള  ആടരേങത്തിലുസം

രവണത്തിവരുസം.   അതുടകമാണ്ടുതടന  ഇന്തഖന്  രേമാഷശ്രീയസം  രവടറതടനയമാണന്.

എലമാവരുസംകൂടെത്തി ശമേത്തിചമാല് ഇന്തഖന് രേമാഷശ്രീയതത്തില്നത്തിനസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ

ഭരേണതത്തില്നത്തിനസം ഇറകമാന് സമാധത്തിക്കുരമേമാടയനതമാണന്  ഇരപ്പെമാള് നമ്മുടടെ

മുനത്തിലുള്ള  പ്രശ്നസം.  കണ്ഫന്യൂഷന്  എലമാ  പമാര്ട്ടത്തികള്ക്കുമുണന്.  ഇരപ്പെമാള്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)നുമുണന്.  കമാരേണസം  ത്രത്തിപുരേയത്തില്  സഖഖമേമാണന്.  അരത

അവസരേതത്തില്  രജമാരഡമാ  യമാത്രയന്  രപമാകനമേത്തില.  എനത്തികന്  ഇതുവടരേ

അതത്തിടന അര്ത്ഥസം മേനസത്തിലമായത്തിട്ടത്തില.  രജമാരഡമാ യമാത്രയന്  രപമായതുടകമാണന്

എന്തമാണന്  അപകടെസം.  എലമാവരുസം  ഒനത്തിച്ചുടണന  സരനശെെമേരല  അതന്

ടകമാടുക്കുനതന്. രകരേളതത്തില്   സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം) എന്തുപറഞമാലുസം  ഇന്തഖന്

രേമാഷശ്രീയതത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്    പകരേമേമാകണടമേങത്തില്,  ആ  ഗഖമാപന്

പൂരേത്തിപ്പെത്തികമാന്  ഇന്തഖന്  നമാഷണല്  രകമാണ്ഗസന്  കൂടെത്തിയടണങത്തില്  മേമാത്രടമേ

സമാധത്തിക്കുകയളടവനതന് വസ്തുതയമാണന്. ഇവത്തിടടെ ഗവര്ണര് ഒരു കളത്തി തുടെങ്ങത്തി.

ഗവര്ണര്  ഭരേത്തികമാന്  നത്തില്ക്കുകയമാടണനന്  കണരപ്പെമാള്  ഞങ്ങടളലമാസം

അതത്തിടന എതത്തിര്ത്തു.  അതന്  ജനമാധത്തിപതഖടത രേക്ഷേത്തികമാനമായത്തിരുന.  ഇതന്

ഒറടപ്പെട്ട  സസംഭവമേല.  ഗവര്ണര്മേമാര്  ഇന്തഖടയമാട്ടമാടക    ഇതരേതത്തില്
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കളത്തിക്കുസം.  ഇരപ്പെമാള്  നത്തിങ്ങള്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  നനത്തി  പറയകയമാണന്.

ഒരുകണകത്തിനന്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  നത്തിങ്ങള്  നനത്തിപറയണസം.  അധത്തികസം

പരേത്തിക്കുകള്കൂടെമാടത  രേക്ഷേടപ്പെടുതത്തിയതത്തിനമാണന്  അരദ്ദേഹതത്തിരനമാടെന്  നത്തിങ്ങള്

നനത്തി  പറരയണതന്.  ഏതമായമാലുസം  ആ  പ്രശ്നസം  അവസമാനത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  അതലമാടത

ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തില്  പുതത്തിയതമായത്തി  പറയതകതമായത്തി  ഒനമേത്തില.

നത്തിലവത്തിടല രേണമാസം  ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  സസംബനത്തിചത്തിടെരതമാളസം

സത്തിതത്തിഗതത്തികള്  ഒട്ടുസം  അഭത്തികമാമേഖമേല,  ആശെെമാവഹമേല.  ഏടതങത്തിലുസം  ഒരു

നത്തിലയന്  ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  ഒരു  ഊര്ജ്ജസസലതയസം  ഉഷമാറുസം  രവണതരല,

ഒനകത്തില്  പറയന  കമാരേഖങ്ങള്  നടെപ്പെമാകമാനുളള  കമാശെെന്  കയ്യേത്തിലുണമാകണസം,

എന്തന്  പറഞമാലുസം  നടെപ്പെത്തിലമാകത്തില.  കഴത്തിഞ  പ്രമാവശെെഖവസം  ഇപ്രമാവശെെഖവസം

ഗവര്ണര്  പ്രസസംഗസം  നടെതത്തി,  കഴത്തിഞതവണടത  പ്രസസംഗമേമായമാലുസം

കഴത്തിഞ  ബഡ്ജറത്തിലുളള  കമാരേഖങ്ങള്  ആയമാലുസം  വലത്തിയ  ഒരേളരവമാളസം

നടെപ്പെത്തിലമാകമാടത  കത്തിടെക്കുനതമാണന്.  അതുടകമാണ്ടുതടന  എന്തന്  കമാരേഖങ്ങള്

പറഞമാലുസം  നടെപ്പെത്തിലമാകമാന്  രപമാകനത്തില,  കമാരേണസം  വളടരേ  സത്തിസംപത്തിളമാണന്,

കയ്യേത്തില് കമാശെെത്തില. കയ്യേത്തില് കമാശെെത്തിലമാടത എന്തുടചയ്യുസം? അടലങത്തില്പ്പെത്തിടന ഒരു

ഇന്ടവസന്ടമേനന് അന്തരേശ്രീക്ഷേസം രവണസം, ഇന്ടവസന്ടമേനന് അന്തരേശ്രീക്ഷേസം ഉരണമാ?



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

119

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  വഖവസമായ  വകപ്പുമേനത്തി  ടചറത്തിയ  ടചറത്തിയ  സസംരേസംഭങ്ങളുടടെ

കണകന് പറയനണന്.  ഇരപ്പെമാള് ഗള്ഫത്തില്നത്തിനന് മേടെങ്ങത്തിവരുനവര് യമാടതമാരു

ഗതഖന്തരേവമേത്തിലമാടത,  മേനുഷഖനമായമാല്  എടന്തങത്തിലുടമേമാടക  ടചയ്യേരണ

എനകരുതത്തി ചമായപ്പെശ്രീടെത്തികരയമാ തട്ടുകടെരയമാ തുടെങ്ങുസം.  അങ്ങടനയളളടതലമാസം

കൂടെത്തി  രചര്തന്  ടചറുകത്തിടെ  സസംരേസംഭങ്ങടളനപറഞ്ഞുടകമാണന്  എണ്ണസംകൂട്ടത്തി

പറഞത്തിട്ടന്  കമാരേഖമേത്തില.  സതഖതത്തില്  ഇവത്തിടടെടയമാരു  ഇന്ടവസന്ടമേനന്

അന്തരേശ്രീക്ഷേസം  ഇനത്തി  ഒരുരകണതമായത്തിട്ടുണന്.  പണന്  രനമാക്കുകൂലത്തി,

മേമാനുഫമാക്ചറത്തിസംഗന്, ഫമാകറത്തി, ഇന്ടവസന്ടമേനന് അന്തരേശ്രീക്ഷേസം അതുരപമാടലയളള

കമാരേഖങ്ങടളമാടക  ഉടണങത്തിലുസം  ഇരപ്പെമാള്  അതന്  കൂടെത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

കടെകളത്തില്രപമാലുസം  ഇതരേതത്തിലുളള   ഇന്ടവസന്ടമേനന്  അന്തരേശ്രീക്ഷേതത്തിനന്

ഹമാനത്തി  തട്ടത്തിയതുരപമാടലയമാണന്.  നമ്മുടടെ  കയ്യേത്തില്  കമാശെെത്തിടലങത്തില്  നമുകന്

ടചലവമാകമാന്  കഴത്തിയത്തില,   ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള്  ഉണമാകമാന്  കഴത്തിയത്തില.

എനമാല്  നടലമാരു  അന്തരേശ്രീക്ഷേമുടണങത്തില്   മേറ്റുളളവര്  വനന്  ടൂറത്തിസസം,

വഖവസമായങ്ങള്,  ടഎ.ടെത്തി.  ബമാകത്തിയളളതത്തിടലമാടക  ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള്

ഉണമാക്കുടമേനന് കരുതത്തിയമാല്തടന അതന് നത്തിങ്ങള് ഇനത്തി ഒരുകത്തിയത്തിട്ടുരവണസം.

ഇരപ്പെമാഴുസം  അതത്തില,  ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള്  വര്ദ്ധത്തിക്കുനത്തില,  ഇന്ടവസന്ടമേനന്
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ശെെരേത്തിയമായ രേശ്രീതത്തിയത്തില് വരുനത്തില. ബ ഡ്ജറത്തില് ഞങ്ങളുടടെ ഒരു അവത്തിശെെസമാസസം..,

ഞങ്ങള് ആദഖസം മുതല് ഇഇ കത്തിഫ്ബത്തി എന ഏര്പ്പെമാടെത്തിടന വത്തിമേര്ശെെത്തിചതമാണന്.

കത്തിഫ്ബത്തി  ആര്രകമാ  രതമാനത്തിയ  ഒരു  ആശെെയമേമാണന്.  അതന്  അവസമാനസം

ബഡ്ജറത്തിനകതന്  തടന  വരുസം,  ബഡ്ജറത്തിലുളള  കമാശെെന്  ടകമാണന്  കടെസം

വശ്രീരട്ടണതമായസം  വരുസം.  ഒരു  രകമാര്പ്പെരറഷന്  രപമാടല  രൂപശ്രീകരേത്തിചന്  രലമാണ്

വമാങ്ങുനതുസം  ടടഫനമാന്സന്  രേജത്തിസര്  ടചയ്യുനതുസം  മേനസ്സത്തിലമാകമാസം,  അതന്

ടറമേന്യൂണരററശ്രീവന്  ആകണസം.  അതത്തിനന്  തനതമായത്തി  അതത്തില്നത്തിനതടന

വരുമേമാനസം ഉണമാകണസം.  തശ്രീടരേ വരുമേമാനമേത്തിലമാത,  രനമാര്മേല് ടഡവലപ്ടമേനന്

വര്കത്തിടനമാടക  കടെസം  കത്തിട്ടമാന്രവണത്തി  ഒരു  രഷമാര്ട്ടന്  കട്ടന്,  ഒരു  വളഞ

വഴത്തിടയടുതമാല്  അതന്  അവസമാനസം  ടചനടപടുടമേനന്  ഞങ്ങള്

തുടെകതത്തില്തടന  നത്തിശെെത്തിതമേമായത്തി   വത്തിമേര്ശെെത്തിചതമാണന്.  അവസമാനസം

എന്തുണമായത്തി;  അവസമാനസം  കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ  കടെസം  ബജറത്തില്നത്തിനന്

ടകമാടുത്തുവശ്രീരട്ടണ  സത്തിതത്തിയമായത്തി.  എനത്തികന്  രതമാനനതന്  ബഡ്ജറത്തിടന

ബശ്രീഡന്  ടചയ്യുന  ഒരു  ഏര്പ്പെമാടെമായത്തി  ആര്രകമാ  രതമാനത്തിയ  കത്തിഫ്ബത്തിടയന

ആശെെയസം  മുഴച്ചുനത്തില്ക്കുന,  ഒരു കമാരേഖവമേത്തിലമാടതയമായത്തി.  കമാരേണസം  ടമേമാതസം

കടെതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  അതന്  വന.  അതുടകമാണന്  തടന  ഫത്തിനമാന്സന്
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മേമാരനജന് ടമേനത്തില്  വലത്തിയ  തകരേമാറന്  സസംഭവത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനടവനമാണന്  ഇതത്തില്

നത്തിനസംകമാണമാന് കഴത്തിയനതന്.  

ടമേമാതതത്തില്  രനമാക്കുരമ്പമാള്  വളടരേ  രമേമാശെെമേമായ  ഒരു

അന്തരേശ്രീക്ഷേമേമാണുളളതന്.  നമ്മള് ഇനന് രേമാവത്തിടല ചര്ച ടചയ്തു,  ലഹരേത്തി മേമാഫത്തിയ

വര്ദ്ധത്തിച്ചു,  ലമാ  ആന്ഡന്  ഓര്ഡറത്തില്  ധമാരേമാളസം  പ്രശ്നങ്ങളുണന്.  അതുരപമാടല

ഗവര്ണര്  ബഹളമുണമാകത്തിയരപ്പെമാള്  നടെന  ചര്ചയടടെ  അവസമാനസം

ഉനതവത്തിദഖമാഭഖമാസ  രമേഖല  ടമേചടപ്പെടുന  സത്തിതത്തിടയങത്തിലുസം  വരുടമേനന്

വത്തിചമാരേത്തിച്ചു.  അതത്തിടനപ്പെറത്തി  ഇരപ്പെമാള്  യമാടതമാരു  സസംസമാരേവമേത്തില.  അരദ്ദേഹസം

എരന്തമാ  ബഹളമുണമാകത്തി,  പ്രശ്നങ്ങളുണമാകത്തി,  പത്തിടനടയമാരു  ദത്തിവസസം

ഇതത്തിടനപ്പെറത്തി ഒരു മേത്തിണമാട്ടവമേത്തില.  എനമാല് യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തിയത്തില് ഒരു കസമാളത്തിറത്തി

ടചയ്ഞന്  വരേമാടത  നമുകന്  മുരനമാട്ടുരപമാകമാന്  പറ്റുരമേമാ?  സസംസമാനതത്തിടന

വരുമേമാനസം  വരുനതന്   മേദഖതത്തില്നത്തിനസം  രലമാട്ടറത്തിയത്തില്നത്തിനമേമാണന്.  പത്തിടന

ഏറവസം  കൂടുതല്  നമ്മള്  ഡത്തിപ്പെന്ഡന്  ടചയത്തിരുനതന്   എന്.ആര്.ടഎ.

ടറമേത്തിറന്സന് ആണന്.  ഇരപ്പെമാള് അതത്തിടന സത്തിതത്തിടയന്തമാണന്? എന്.ആര്.ടഎ.

ടറമേത്തിറന്സത്തിടന  കമാരേഖതത്തില്  ഇരപ്പെമാള്  നമ്മള്  വലമാടത  തമാടഴരപ്പെമായത്തി.

വത്തിരദശെെത്തുനത്തിനളള  വരേവന്  കമാരേഖമേമായത്തി  കറഞ്ഞുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

122

മേഹമാരേമാഷ,  ഡല്ഹത്തി  തുടെങ്ങത്തിയ  മേറന്  സസംസമാനങ്ങളത്തില്  വര്ദ്ധത്തിക്കുന.

അടെത്തിസമാനപരേമേമായത്തി  ഇതത്തിടന  കമാരേണസം  പരേത്തിരശെെമാധത്തിക്കുകയമാടണങത്തില്

നമ്മുടടെ വത്തിദഖമാഭഖമാസതത്തിടന കഴപ്പെമേമാടണനന് നമുകന് കമാണമാന് കഴത്തിയസം. ഒരു

കമാലതന്  നമ്മള്  മേലയമാളത്തികള്കന്  സമാമേമാനഖ  വത്തിദഖമാഭഖമാസമുണമായത്തിരുന.

ഗള്ഫന്  രേമാജഖങ്ങളത്തിടല  രജമാലത്തികളത്തില്  അവസരേസം  കത്തിട്ടമാന്  അനളള

വത്തിദഖമാഭഖമാസസം  മേതത്തിയമായത്തിരുന.  അതുരപമാടലതടന  രനമാര്രതണ്

അരമേരേത്തിക,  യൂരറമാപ്പെന്  തുടെങ്ങത്തിയ  രേമാജഖങ്ങളത്തിടലമാടക  രജമാലത്തി  കത്തിട്ടമാനുസം

അവസരേസം കത്തിട്ടമാനുസം ആ വത്തിദഖമാഭഖമാസസം  മേതത്തിയമായത്തിരുന. ഇനന് അതന് രപമാരേമാ.

ഇനന്  ലഭത്തിക്കുന  സര്ട്ടത്തിഫത്തികറ്റുസം  ഒരു  സത്തില്ലുസം  ഇലമാത  ഇതരേസം

ഡത്തിഗത്തികളുടമേമാടകയമായത്തി  രപമായമാല്  എവത്തിടടെയമാണന്  രജമാലത്തി  കത്തിട്ടുനതന്?

രലമാകസം ഒരുപമാടെന് മുരനമാട്ടുരപമായത്തി.  ഏറവസം കസമാളത്തിടടഫഡന് ആയ ആളുകടള,

നമ്മുടടെ  കട്ടത്തികള്ക്കുസം  എസം.ബത്തി.എ.  തുടെങ്ങത്തിയ  കസമാളത്തിഫത്തിരകഷനുകളുണന്,

അടലങത്തില്  മേറന്  കസമാളത്തിഫത്തിരകഷനുകളുണന്,  അതുമേമായത്തി  ടചനമാല്

കമാരേഖമുരണമാ?  ഏറവസം  ടബസന്  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികളത്തില്  ഇന്തഖയത്തിലുളള  200

എണ്ണതത്തിടന ഉളളത്തില്രപമാലുസം അടലങത്തില് 500-ടന ഉളളത്തില്രപ്പെമാലുസം രകരേളസം

വരുനത്തില,  ഇന്തഖയസം  വരുനത്തില.  രലമാകത്തുളളതത്തില്  വചന്  ഇന്തഖതടന
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വരുനത്തില, അരപ്പെമാള് രകരേളതത്തിടന കമാരേഖസം പറയകയസം രവണ. രകരേളതത്തില്

പഠത്തിചന്,  വത്തിരദശെെത്തുരപമായത്തി  രജമാലത്തി  രനടുകടയനളളതന്

അസമാധഖമേമായത്തിവരുന.  അതന്  മേനസ്സത്തിലമാകത്തിയത്തിട്ടമാണന്  നമ്മുടടെ  കട്ടത്തികള്

വത്തിരദശെെരതയന്  രപമാകനതന്.  അതത്തിടന  ഫലമേമാണന്  ഗള്ഫന്  രേമാജഖങ്ങളത്തിലുസം

യൂരറമാപ്പെത്തിലുസം  അരമേരേത്തികയത്തിലുടമേമാടക  നമുകന്  അവസരേങ്ങള്

കറഞ്ഞുവരുനതന്.  കസമാളത്തിടടഫഡമായ  ആളുകള്കമാണന്  ഇരപ്പെമാള്

അവസരേങ്ങള് കത്തിട്ടുനതന്. അതമാണന് മേഹമാരേമാഷ രപമാലുളള കറച്ചുകൂടെത്തി ടമേചടപ്പെട്ട

വത്തിദഖമാഭഖമാസസത്തിതത്തിയളള, വത്തിദഖമാഭഖമാസസത്തിതത്തിയത്തില് നമ്മള് മുനത്തിലമായത്തിരുന,

പരക്ഷേ  ഇരപ്പെമാള്  ഹയര്  എഡന്യൂരകഷന്  രേസംഗടതമാടക  വന  നമ്മുടടെ

ജശ്രീര്ണ്ണത  സശ്രീരേത്തിയസമായത്തി  വരേത്തികയമാണന്.  ഇവത്തിടടെ  ഹയര്  എഡന്യൂരകഷന്

രേസംഗത്തുളള പരേത്തിഷമാരേസം, ഞങ്ങടളമാടക എത്രരയമാ ശമേത്തിച്ചു, ഞങ്ങള് GIM-ലുസം

എമേര്ജത്തിസംഗന്  രകരേളയത്തിലുടമേമാടക  ശമേത്തിചതമാണന്.  വത്തിരദശെെത്തുളള  വലത്തിയ

രകമാമ്പറത്തിറശ്രീവമായത്തിട്ടുളള  കമ്പനത്തികടള  ടകമാണ്ടുവനന്  ഇവത്തിടെടത

യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികളുമേമായത്തി ഞങ്ങള് ടടസന് ടചയ്തു.  പരക്ഷേ അതത്തികര്ശെെനമേമായത്തി

അതത്തിടനടയമാക  അനന്  എതത്തിര്ത്തു.  ഇരപ്പെമാള് നത്തിങ്ങള് തടന  രസറ്റുടമേനന്

ഇറക്കുനതന്,  ഇടതമാടക  ആവശെെഖമേമാടണനസം  എനസം  ഒരരേ
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രപമാടലയടലനമേമാണന്.  ടടവകത്തിരപ്പെമായത്തി,  എത്ര ബസന് മേത്തിസന് ടചയ്തു.  ഞമാന്

പറഞ്ഞുവരുനതന്  ഇത്രരയയളളൂ,  രകരേളസം  ഒരു  വലത്തിയ

ഭൂഷത്തിതവലയതത്തിലമാണന്.  ഞങ്ങള്  കടെസം  കൂടുന,  രലമാണ്  ടപരുകന

എടനമാടകപ്പെറയരമ്പമാള്,  ഞങ്ങളുടടെ  ധവളപത്രസം ഇടതമാടക

ഇലമാതതമാടണനന്  കരുതരുതന്.  ചത്തില  സസംഗതത്തികള്  വളടരേ

ഗഇരേവമുളളതമാണന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  നയതത്തില്  കമാരേഖമേമായ  പ്രശ്നങ്ങള്

ഉടണനമാണന്  എടന  പക്ഷേസം.  ആര്.ബത്തി.ടഎ.  നടെതത്തിയ  ഒരു  പഠനതത്തില്

2006 മുതല് 2011 വടരേയളള ഇടെതുപക്ഷേ ഗവണ്ടമേനത്തിടന സമേയടത ഗമാഫന്

പരേത്തിരശെെമാധത്തിചമാല്  അതന്  കൂടെത്തികൂടെത്തി  രപമാകനതമായത്തി  കമാണമാസം.  അതുരപമാടല

2011  മുതല്  2016  വടരേയളള  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  സമേയതന്  കടെതത്തിടന

ശെെതമേമാനസം  കറഞ്ഞുകറഞ്ഞു വരുന. ഇരപ്പെമാള് വശ്രീണ്ടുസം കൂടെത്തികൂടെത്തി അതന് വലത്തിയ

ശെെതമേമാനസം  ആയത്തിമേമാറുന. അതുടകമാണ്ടുതടന ടപ്രമാഡകശ്രീവലമാത നത്തിലയത്തില്

ഒരുപമാടെന്   പണസം  ടചലവമായത്തിരപ്പെമാകനണന്.  ടതമാഴത്തിലവസരേങ്ങള്

ഉണമാകനത്തില.   ഇന്ടവസന്ടമേനന് അന്തരേശ്രീക്ഷേസം സമാഗ്നനന് ആയത്തി നത്തില്ക്കുന,

രലമാ ആന്ഡന് ഓര്ഡര് സത്തിറ്റുരവഷന് മേറന്  കമാരേഖങ്ങടളലമാസം കൂടെത്തിയമാകരമ്പമാള്

അത്ര  ശുഭമേമായ  ഒരു  ഘട്ടമേല  നമ്മുടടെ  മുനത്തിലുളളതന്.  അതുടകമാണ്ടുതടന
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ഗവര്ണറുടടെ  നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തിനന്  യമാടതമാരു

അര്ത്ഥവമേത്തിലമാതമാകനണന്,  പറഞതന്  ടവറുസംവമാകമായത്തിരപ്പെമാകസം,

ടചലവഴത്തികമാന് കമാശെെത്തിലമാത ഒരു ഗവണ്ടമേനത്തിടന  hollow words  ആയത്തി

ഇടതമാടക  മേമാറുടമേനന്  ചൂണത്തികമാണത്തിച്ചുടകമാണന്  ഞമാന്  നനത്തിപ്രരമേയടത

അരങ്ങയറസം എതത്തിര്ക്കുന.    

ശശ്രീമേതത്തി  സത്തി  .    ടക  .    ആശെെ:  സര്,  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നയപ്രഖഖമാപനതത്തിനന് നനത്തി അറത്തിയത്തിച്ചുടകമാണന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

അസംഗസം  ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത പൂര്ണ്ണമേമായസം

ഞമാന്  പത്തിന്തുണക്കുന.  സമേഗവസം  സുസത്തിരേവമേമായ  വത്തികസനസം

ഉറപ്പെമാക്കുനതത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന  പ്രതത്തിബദ്ധത  ഗവര്ണ്ണര്

നടെതത്തിയ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തില്നത്തിനസം  വഖക്തമേമാണന്.  കഴത്തിഞ

ആറരേ  വര്ഷമേമായത്തി  രകരേളതത്തിടല  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  നടെതത്തിയ

ഭരേണ  രനട്ടങ്ങള്  എണ്ണത്തിപ്പെറഞ്ഞുസം  നവരകരേള  വത്തികസനസം

യമാഥമാര്ത്ഥഖമേമാക്കുനതത്തിനുള്ള  ദത്തിശെെമാരബമാധസം  നല്കത്തിയസം  രകരേളസം  നയസം

പ്രഖഖമാപത്തിച്ചു.  ഭരേണഘടെനയ്ക്കുസം  ടഫഡറല്  സസംവത്തിധമാനതത്തിനുമുള്ള

ഭശ്രീഷണത്തികടളയസം  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  എടുത്തുപറഞ്ഞുടവനള്ളതന്  ഈ
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കമാലഘട്ടതത്തില്  പ്രസക്തമേമാണന്.  നവരകരേള  നത്തിര്മ്മത്തിതത്തിയത്തിരലയന്  കതത്തിക്കുന

സര്കമാരേത്തിടന  ഡത്തിജത്തിറല്  പുരരേമാഗതത്തി,  ശെെമാസരബമാധസം,  ഉല്പ്പെമാദനതത്തിടന

പുതത്തിയതലസം,  മേമാനഖമേമായ  ടതമാഴത്തില്  സൃഷത്തികല്,  സമാമൂഹഖ  സുരേക്ഷേ,

സമാമ്പതത്തിക  വളര്ച  തുടെങ്ങത്തിയവടയലമാസം  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്

പരേമാമേര്ശെെത്തികടപ്പെട്ടു.  ഇവത്തിടടെ  എനത്തിക്കുമുമ്പന്  സസംസമാരേത്തിച  അസംഗങ്ങള്

പറഞതുരപമാടല  ഗവര്ണ്ണര്  രകരേളതത്തിടല  ഭരേണ  സസംവത്തിധമാനരതമാടെന്

വലത്തിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  സൃഷത്തിക്കുടമേനള്ള  പ്രതശ്രീക്ഷേയത്തിലമായത്തിരുന  പ്രതത്തിപക്ഷേസം.

പരക്ഷേ  അതത്തിടനടയലമാസം  മേറത്തികടെനടകമാണന്  സമേഗവസം  സുസത്തിരേവമേമായ

വത്തികസനസം  ശകവരേത്തിക്കുനതത്തിനമായത്തി,  ഗവര്ണ്ണര് നയപ്രഖഖമാപനസം

നടെതത്തിയതത്തിലൂടടെ  അരദ്ദേഹതത്തിടന  ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായ  ചുമേതല

നത്തിര്വഹത്തിക്കുകയമാണന്  യഥമാര്ത്ഥതത്തില്  ടചയതന്.  രകരേളസം  രനടെത്തിയത്തിട്ടുള്ള

രനട്ടങ്ങള്ടകലമാസം  അന്തമാരേമാഷ സമാപനങ്ങള് അസംഗശ്രീകമാരേസം  നല്കരമ്പമാഴുസം

രകരേളതത്തിടല  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുമേമാത്രസം  അതന്  അസംഗശ്രീകരേത്തികമാന്  ഇരപ്പെമാഴുസം

പ്രയമാസമേമാണന്.  എനത്തിക്കുമുമ്പന്  സസംസമാരേത്തിച  പ്രതത്തിപക്ഷേ  അസംഗങ്ങടളലമാസം

ഇവത്തിടടെ അതരേതത്തിലുള്ള പരേമാമേര്ശെെങ്ങളമാണന് നടെതത്തിയതന്. എനമാല് ഇവത്തിടടെ

നടെതടപ്പെട്ട  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങടള  അസംഗശ്രീകരേത്തിക്കുനതത്തിനുപകരേസം
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ഒരട്ടടറ വത്തിഷയങ്ങള്, മേറ്റുതലങ്ങളത്തില് നത്തിനടകമാണന് പറയകയണമായത്തി. ഭമാരേതന്

രജമാരഡമാ യമാത്രയടടെ കമാരേഖങ്ങളമാണന് ബഹുഭൂരേത്തിപക്ഷേസം അസംഗങ്ങളുസം അവരുടടെ

പ്രസസംഗതത്തില് പരേമാമേര്ശെെത്തിചതന്.  അതരേസം വത്തിഷയങ്ങളത്തിരലയന് നയപ്രഖഖമാപന

ചര്ച വഴത്തിതത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുന ഒരു സമേശ്രീപനസംകൂടെത്തി  ഈ നനത്തിപ്രരമേയ ചര്ചയത്തില്

കമാണമാന്  സമാധത്തിച്ചു.  രകരേളതത്തിടന  ബഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്  രേമാഷസം

റത്തിപ്പെബത്തികത്തിടന  എഴുപതത്തിനമാലമാസം  വമാര്ഷത്തികവസം  രേമാഷപത്തിതമാവത്തിടന

എഴുപതത്തിയഞമാസം  രേക്തസമാക്ഷേത്തിതസവസം  ആചരേത്തിക്കുന

അവസരേതത്തിലമാടണനള്ളതന്  വളടരേ  പ്രസക്തമേമാണന്.  രകന്ദ്രവസം  സസംസമാന

സര്കമാരുസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുന  നയസമേശ്രീപനങ്ങള്  ഈ  സമാഹചരേഖതത്തില്

എടുത്തുപറയമാന് ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്. രേമാഷസം എഴുപതത്തിനമാലമാസം റത്തിപ്പെബത്തിക്കുസം

ഗമാനത്തിജത്തിയടടെ  എഴുപതത്തിഅഞമാസം  രേക്തസമാക്ഷേത്തിതസവസം  ആചരേത്തിക്കുന

സമേയതമാണന്  രകന്ദ്ര-സസംസമാന  സര്കമാരുകളുടടെ  ബഡ്ജറ്റുകള്

അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെടുനതന്.  മേടറമാരുകമാരേഖസം,  രേമാഷപത്തിതമാവത്തിടന  വധത്തിച  അരത

പ്രതഖയശെെമാസതത്തിടന  പ്രരയമാക്തമാകളമാണന്  ഇനന്  രേമാജഖസം

ഭരേത്തിക്കുനടതനള്ളതന്  വളടരേരയടറ  പ്രസക്തമേമായ  ഒരു  വത്തിഷയമേമാണന്.

രേമാജഖതത്തിടന  ചരേത്തിത്രവസം  ഭമാവത്തിയസം  എവത്തിടടെ  എതത്തിനത്തില്ക്കുനടവനന്  നമാസം
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ഈ  അവസരേതത്തില്  പരേത്തിരശെെമാധത്തിരകണതമാണന്.  രേമാജഖതത്തിടന  ചരേത്തിത്രസം

തമേസരേത്തിക്കുനതത്തിരനമാ  വളടചമാടെത്തിക്കുനതത്തിരനമാ  ളളള  വലത്തിയ  ശമേങ്ങള്

ഭരേണടത  മുന്നത്തിര്തത്തി  ആര്.എസന്.എസന്.-ഉസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം

ശമേത്തിക്കുരമ്പമാള്  അതത്തിലൂടടെ  ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഇടെസംരനടെമാനുള്ള  അവരുടടെ  ഒരു

ടവപ്രമാളമേമായത്തി  മേമാത്രസം  നമുകന്  അതത്തിടന  രനമാകത്തികമാണമാന്  കഴത്തിയത്തില.

അതത്തിനുപത്തിനത്തില്  ഒരു  വലത്തിയ  രേമാഷശ്രീയ  അജണയടണനള്ളതമാണന്

യമാഥമാര്ത്ഥഖസം.  കമാരേണസം  1925-ല് രൂപശ്രീകൃതമേമായ ആര്.എസന്.എസന്.  2025

ആകരമ്പമാള്  അതത്തിടന  നൂറമാസം  വമാര്ഷത്തികസം  ആരഘമാഷത്തിക്കുസം.  നൂറമാസം

വമാര്ഷത്തികസം  ആരഘമാഷത്തിക്കുന  സമേയസം  രേമാജഖരതമാടെന്  നടെത്തുന  ഒരു

പ്രഖഖമാപനസം,  അതത്തിനുള്ള  ഓരരേമാ  നടെപടെത്തികളമാണന്  കഴത്തിഞ

എട്ടുവര്ഷകമാലടത നരരേന്ദ്രരമേമാദത്തി ഗവണ്ടമേനത്തിടന ഭരേണതത്തിലൂടടെ  നമ്മുടടെ

രേമാജഖതന്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.  ആ  പ്രഖഖമാപനസം  മേടറമാനമേല,  ഇന്തഖടയന

രലമാകതത്തിടലതടന ഏറവസം വലത്തിയ ജനമാധത്തിപതഖ മേരതതരേ റത്തിപ്പെബത്തികത്തിടന

ഹത്തിന്ദുരേമാഷമേമായത്തി പ്രഖഖമാപത്തിക്കുകടയനള്ളതമാണന് അവരുടടെ നൂറമാസം ജനദത്തിനസം

ആരഘമാഷത്തിക്കുന അവസരേതത്തില് രേമാജഖരതമാടുള്ള പ്രഖഖമാപനമേമായത്തി  അവര്

നടെതമാന്  തശ്രീരുമേമാനടമേടുതത്തിട്ടുള്ളതന്.  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  ചരേത്തിത്രടത
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വളടചമാടെത്തിരകണ  ആവശെെഖകതയണന്.  ചരേത്തിത്ര  ഗരവഷണ  കഇണ്സത്തിലത്തിടന

മുന്നത്തിര്തത്തി  അവരുടടെ  ഇഷകമാരുടടെ  തമാല്പ്പെരേഖങ്ങള്  സസംരേക്ഷേത്തിക്കുനവടരേ

അതത്തിരലയന്  റത്തിക്രൂട്ടന്  ടചയ്തുടകമാണന്  ചരേത്തിത്രടത  വളടചമാടെത്തിക്കുന  വലത്തിയ

സമേശ്രീപനങ്ങള്,  രേമാഷതത്തിടന  ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഒരു  സലത്തുരപമാലുസം

ഇടെസംരനടെമാനമാകമാതതത്തിടന  ശവഷമേഖങ്ങള്  പുറത്തുവരുനരതമാടടെമാപ്പെസംതടന

അതത്തിടന  മേമാറത്തിതശ്രീര്ക്കുനതത്തിനുള്ള  കമാരേഖങ്ങളുസം  പുറത്തുവരുന.

രേമാഷപത്തിതമാവത്തിടന  രേക്തസമാക്ഷേത്തിതസ  ദത്തിവസസം  പ്രമുഖമേമായ  പത്രതത്തിടലഴുതത്തിയ

ഒരു  വമാചകസം  ആര്.എസന്.എസന്.-ടന  രപമാലുള്ള  ഒരട്ടടറ  പ്രസമാനങ്ങളുടടെ

പരേത്തിശമേമേമാണന് ഇന്തഖന് സസമാതനഖടമേന ഒരു ടടബടടലന് ടകമാടുത്തുടകമാണന്

ഒരു നന്യൂസന് ടകമാടുക്കുനതത്തിനുരപമാലുസം, എവത്തിടടെയമാണന് സസമാതനഖ സമേരേതത്തില്

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന പടങനന്  ചരേത്തിത്രകതുകത്തികളമായ ആര്ക്കുസം വത്തിശെെകലനസം

ടചയ്യുകരയമാ  പരേത്തിരശെെമാധത്തിക്കുകരയമാ  ടചയ്യേമാസം.  ഒരേത്തിടെത്തുരപമാലുസം  ആ  പങന്

കമാണമാത  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയമാണന്  ഇതരേതത്തില്  ടവള്ള

പൂശുനതത്തിനുള്ള വലത്തിയ ശമേങ്ങള് മേമാധഖമേങ്ങളുടടെയസം  രകമാര്പ്പെരററ്റുകളുടടെയസം

രനതൃതസതത്തില്  നടെക്കുനടതനള്ളതമാണന്  ഏറവസം  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  കമാരേഖസം.

അരതമാടടെമാപ്പെസം രേമാഷപത്തിതമാവത്തിടന രേക്തസമാക്ഷേത്തിതസവമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് വരുന
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വമാര്തകള്,  സ്കൂളത്തിടല  പമാഠപുസ്തകങ്ങളത്തില്രപമാലുസം  എങ്ങടനയമാണന്

രേമാഷപത്തിതമാവന്  രേക്തസമാക്ഷേത്തിതസസം  വരേത്തിചടതനള്ളതത്തിടന  സസംശെെയങ്ങള്

കട്ടത്തികളത്തില്രപ്പെമാലുസം  ജനത്തിപ്പെത്തിക്കുന  തരേതത്തില്  രചമാദഖങ്ങള്  പമാഠഭമാഗങ്ങളത്തില്

ഉള്ടപ്പെടുത്തുന.  ഗമാനത്തിജത്തി  ആതഹതഖ  ടചയതന്  എങ്ങടനടയനള്ള

തരേതത്തിലുള്ള  രചമാദഖങ്ങള്  പമാഠഭമാഗങ്ങളത്തിലുസം  രചമാദഖരപപ്പെറത്തിലുസം

ഉള്ടപ്പെടുത്തുരമ്പമാള് ഇവരുടടെ രേമാഷശ്രീയ ലക്ഷേഖസം മേടറമാനമേടലനതടന നമുകന്

പറയമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  ഇതരേസം  അ ജണകള്  ചരേത്തിത്രതത്തില്  നടെത്തുരമ്പമാള്

അതന് വര്തമേമാന കമാലതത്തിലമായമാലുസം ഭമാവത്തി കമാലതത്തിലമായമാലുസം ഇന്തഖയടടെ

മൂലധനസം  രകമാര്പ്പെരററ്റുകളുടടെ  ശകകളത്തിരലയന്  ടകമാടുക്കുന  ഒരു

നയസമേശ്രീപനടതയമാണന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്.  അതരേതത്തിലുള്ള  ഏതമാനുസം

ചത്തിലരുടടെ  ശകകളത്തിരലയന്  രേമാജഖതത്തിടന  സമ്പതന്  ഏകശ്രീകരേത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള

പരേത്തിശമേങ്ങളത്തില്  അടലങത്തില്  അതത്തിനുള്ള  സമാഹചരേഖങ്ങള്

സൃഷത്തിക്കുനതത്തിരലയന്  രകന്ദ്രതത്തിടന  സമാമ്പതത്തിക  നയസം  മേമാറുനടവനള്ളതന്

രേമാജഖടത  വളടരേരയടറ  ആശെെങടപ്പെടുത്തുന  കമാരേഖമേമാണന്.  ഏതമാനുസം

ദത്തിവസങ്ങളമായത്തി  നമാസം  പത്ര-മേമാധഖമേങ്ങളത്തിലൂടടെ  കമാണുന  വമാര്തകള്

ഒരേര്ത്ഥതത്തില് ഇന്തഖയത്തിടല എലമാ ജനങ്ങടളയസം ആശെെങടപ്പെടുത്തുനതമാണന്.



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

131

രലമാകതത്തിടല  ഏറവസം  വലത്തിയ  ധനമാഢഖനമായ ശശ്രീ.  അദമാനത്തി  രേണമാസം

സമാനത്തുനത്തിനസം  തമാരഴയന്  കൂപ്പുകത്തുന  സമാഹചരേഖസം,  അതന്  ഇന്തഖയത്തിടല

എലമാവടരേയസം  ആശെെങടപ്പെടുത്തുനണന്.  കമാരേണസം  രേമാജഖതത്തിടന  മൂലധനസം

ടകമാള്ളയടെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  സമാഹചരേഖങ്ങള്  രകന്ദ്രസം  ഭരേത്തിക്കുന  സര്കമാര്

ടചയ്തുടകമാടുത്തുടകമാണന്  അരദ്ദേഹസം  സൃഷത്തിച  സമാമമാജഖതത്തിടന  കശ്രീഴത്തിലമാണന്

ഇനന്  ഇന്തഖയടടെ  നത്തിലനത്തില്പ്പെന്  എനള്ള  വസ്തുത

നത്തിലനത്തില്ക്കുനതുടകമാണമാണന്  രേമാജഖടത  ജനങ്ങള്  അരദ്ദേഹതത്തിടന

വശ്രീഴ്ചയത്തില്  ആശെെങടപ്പെടുനതന്.  കമാരേണസം  രേമാജഖതത്തിടന  സമാമ്പതത്തിക

വത്തിഷയങ്ങള്  അത്രരമേല്  ഗുരുതരേമേമായ  സമാഹചരേഖതത്തിരലയമാണന്

നശ്രീങ്ങത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനടതനന്  നമുകന്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  കഴത്തിഞ

ദത്തിവസസം  രസമാഷഖല്  മേശ്രീഡത്തിയയത്തില്  വന  ഒരു  ചത്തിത്രമുണന്.  ശശ്രീ.  മുരകഷന്

അസംബമാനത്തി മേകടന വത്തിവമാഹവമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന് ഗുരുവമായൂര് രക്ഷേത്രനടെയത്തില്

ടതമാഴുതുനത്തില്ക്കുന  ഒരു  ചത്തിത്രസം.  പണന്  കരചലന്  ശശ്രീകൃഷ്ണടന  കമാണമാന്

രപമാകന രേസംഗസം  നമ്മടളലമാസം  വമായത്തിചത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.   അവത്തില്ടപ്പെമാതത്തിയമേമായത്തി

കരചലന്  തടന  സതശ്രീര്ത്ഥഖടന  കമാണമാന്  രപമാകന  രേസംഗവസം  അവത്തിടടെ

ടചല്ലുരമ്പമാള് രചമാദത്തികമാന് കരറ കമാരേഖങ്ങള് മേനസ്സത്തിലുണമായത്തിരുനത്തിട്ടുസം ഒനസം
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രചമാദത്തികമാന്  കഴത്തിയമാതത്തിരുനതുസം  എനമാല്  ശശ്രീകൃഷ്ണന്  മേനസ്സറത്തിഞന്

അരദ്ദേഹതത്തിനന്  എലമാസം  ടകമാടുക്കുനതുമേമായ  കമാവഖഭമാഗസം  നമ്മള്

പഠത്തിചത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.  എനമാല്  ശശ്രീ.  മുരകഷന്  അസംബമാനത്തി  ഗുരുവമായൂരേപ്പെടന

ടതമാഴുതു  നത്തില്ക്കുന  ചത്തിത്രസം  കണരപ്പെമാള്  എടന  മേനസ്സത്തില്  ടപടട്ടനന്

രതമാനത്തിയതന്   'എടന്തങത്തിലുസം  രവണടമേങത്തില്  പറയണസം  രകരട്ടമാ  അതത്തിനന്

മേടെത്തികണ'  എനന്  അരദ്ദേഹസം  ശശ്രീകൃഷ്ണരനമാടെന്  രചമാദത്തിക്കുനതമായമാണന്.

അതരേതത്തില്    ഗുരുവമായൂരേപ്പെരനമാടെന്  രചമാദത്തിക്കുന  മുഖഭമാവരതമാടുകൂടെത്തി

ശശ്രീ.  മുരകഷന്  അസംബമാനത്തി  നത്തില്ക്കുന  സമാഹചരേഖസം  ഇനന്   ഇന്തഖയത്തില്

സൃഷത്തിചത്തിട്ടുടണങത്തില് അതത്തിനന്  പത്തിനത്തില് രകന്ദ്രസം ഭരേത്തിക്കുന ഭരേണകൂടെതത്തിടന

സമാമ്പതത്തിക  തമാല്പ്പെരേഖങ്ങള്  അടലങത്തില്  അവരുടടെ  രകമാര്പ്പെരററന്

തമാല്പ്പെരേഖങ്ങളമാടണനള്ളതത്തില് യമാടതമാരു സസംശെെയവമേത്തില. 

രകരേളതത്തിടന  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തിലുടെനശ്രീളസം

സസംസമാനതത്തിടന  സമാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി  ടമേചടപ്പെടുത്തുനതത്തിനുസം

അരതമാടടെമാപ്പെസം  ആരരേമാഗഖ-വത്തിദഖമാഭഖമാസ  രമേഖലയത്തിലുസം  ഭവനനത്തിര്മ്മമാണ

കമാരേഖങ്ങളത്തിലുസം  കമാര്ഷത്തിക,  വഖവസമായ  രമേഖലകളത്തിലുടമേലമാസം  രനട്ടസം  ടകമായന്

ജനങ്ങരളമാടടെമാപ്പെസം  നത്തില്ക്കുന  ഗവണ്ടമേനമാടണനന്  ഏറവസം  ശെെക്തമേമായത്തി
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പറയരമ്പമാഴുസം  അതത്തിരനമാടടെമാപ്പെസം  നമാസം  രചര്ത്തു  വമായത്തിരകണതന്  രകന്ദ്രസം

ഇനടല അവതരേത്തിപ്പെത്തിച ബഡ്ജറമാണന്. ടതമാഴത്തിലുറപ്പെന് പദ്ധതത്തി - ഈ രേമാജഖടത

ഏറവസം  ദരേത്തിദരേമായ  കടുസംബമാസംഗങ്ങള്ക്കുരപമാലുസം  നത്തിശത്തിതമേമായ  നൂറന്

ദത്തിവസടത  ടതമാഴത്തില്,  അതത്തിലൂടടെ  കൃതഖമേമായ  രവതനസം  ഉറപ്പുനല്കന

ടതമാഴത്തിലുറപ്പെന്  പദ്ധതത്തിയടടെ  തുക  ഗണഖമേമായത്തി  ടവട്ടത്തിക്കുറച്ചു.  കമാര്ഷത്തിക

രമേഖലടയ  സസംബനത്തിചന്  കമാരേഖമേമായത്തി  യമാടതമാനസം  ആ  ബഡ്ജറത്തില്

പരേമാമേര്ശെെത്തിചത്തിട്ടത്തില.  ഇതരേതത്തിലുള്ള  സമേശ്രീപനസം  ആരരേമാടെമാണന്  ഈ

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  തമാല്പ്പെരേഖടമേനതന്  എടുത്തു  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതമാണന്.  അതന്

നമുകന്  അക്ഷേരേമാര്ത്ഥതത്തില്  മേനസ്സത്തിലമാകന  കമാരേഖമേമാടണനന്

ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  ഞമാന് നത്തിര്ത്തുന.    

ശശ്രീ  .    എസം  .    എസം  .    മേണത്തി:  സര്,  ഗവര്ണ്ണര്  നടെതത്തിയ  നയപ്രഖഖമാപന

പ്രസസംഗരതയസം  അതത്തിനന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.

ടമേമായശ്രീന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയരതയസം ഞമാന് പത്തിന്തമാങ്ങുന. ഗവര്ണ്ണര്

നടെതത്തിയ നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗതത്തില്,  ഇടെതുപക്ഷേ ജനമാധത്തിപതഖമുനണത്തി

ഗവണ്ടമേനന്  കഴത്തിഞ  നമാളുകളത്തില്  ടചയതുസം  ഭമാവത്തിയത്തില്  ടചയ്യേമാന്

രപമാകനതുമേമായ കമാരേഖങ്ങളുടടെ വഖക്തമേമായ ചത്തിത്രമുടണനന് അതന് വത്തിശെെദമേമായത്തി
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പരേത്തിരശെെമാധത്തിചമാല്  കമാണമാന്  സമാധത്തിക്കുസം.  ഇരപ്പെമാള്  രകരേളതത്തില്  തുടെര്

ഗവണ്ടമേനമാണന് ഭരേണസം നടെത്തുനതന്. രകരേളതത്തില് ഇടെതുപക്ഷേ ജനമാധത്തിപതഖ

മുനണത്തികന്  മുമ്പന്  ഒരേത്തികലുസം  തുടെര്ഭരേണസം  ലഭത്തിചത്തിട്ടത്തില.  എനമാല്  2016-ല്

അധത്തികമാരേതത്തില്വന  ഒനമാസം  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്ടമേനന്  ടചയ

ജനരക്ഷേമേ  പരേത്തിപമാടെത്തികളുടടെ  അസംഗശ്രീകമാരേടമേന  നത്തിലയത്തിലമാണന്  ഒരു  തുടെര്

ഗവണ്ടമേനത്തിനന് മേത്തികച ഭൂരേത്തിപക്ഷേമേമായ 99 സശ്രീറ്റുസം ബഹുഭൂരേത്തിപക്ഷേ രവമാട്ടുസം രനടെത്തി

അധത്തികമാരേതത്തില്  വനടതന  കമാരേഖസം  നമുടകലമാസം  അറത്തിയമാവനതമാണന്.

അതുടകമാണന്  ആ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പ്രവര്തന  മേത്തികവന്

എടുത്തുകമാണത്തിക്കുനതമാണന്  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗസം.  

ഗവര്ണ്ണറുസം  ഗവണ്ടമേനസം  തമ്മത്തില്  ചത്തില  തര്കങ്ങളുണമായരപ്പെമാള്

അതത്തില്  എതത്തിര്രകണ  വത്തിഷയങ്ങടള  ഞങ്ങള്  എതത്തിര്തത്തിട്ടുണന്.

അരതസമേയസം  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  തശ്രീരുമേമാനതത്തിടന  അടെത്തിസമാനതത്തില്

ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായ  ബമാധഖത  ഗവര്ണ്ണര്  നത്തിറരവറ്റുനടവനന്  കണരപ്പെമാള്

ബഹുമേമാനഖരേമായ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  ഒരേല്പ്പെസം  ആശെെങയസം  വത്തിഷമേവസം

മേനന്തഃരകശെെവമുണമാടയനന്  ഞമാന്  ഇഇ  അവസരേതത്തില്

ചൂണത്തികമാണത്തിക്കുകയമാണന്.  ഗവര്ണ്ണര്  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗസം



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

135

അരദ്ദേഹതത്തിനന്  രതമാനനതുരപമാടല  വമായത്തിക്കുടമേനസം  അരദ്ദേഹസം  രഫമാറത്തില്

വരേത്തിടലനസം നത്തിങ്ങള് സസപസം കണ്ടു.  പടക്ഷേ അരദ്ദേഹസം വന.  മേനത്തിസഭയടടെ

തശ്രീരുമേമാനമേമാണന്  നയപ്രഖഖമാപനസം.  അതന്  പൂര്ണ്ണമേമായസം  അരദ്ദേഹസം

അവതരേത്തിപ്പെത്തിക്കുടമേനളളതന് നത്തിങ്ങള് ഒരേത്തികലുസം പ്രതശ്രീക്ഷേത്തികമാത കമാരേഖമേമാണന്.

അതത്തിടന  ഒരു  നത്തിരേമാശെെമാരബമാധസം  പ്രതത്തിപക്ഷേ  ടമേമ്പര്മേമാരുടടെ

പ്രതത്തികരേണതത്തിലുണന്.  അതുടകമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ക്രത്തിയമാതകവസം

ശെെരേത്തിയമായതുമേമായ  നത്തിലപമാടെന്  സസശ്രീകരേത്തികണടമേനന്  ഇഇ  അവസരേതത്തില്

വത്തിനയപൂര്വസം അഭഖര്ത്ഥത്തിക്കുകയമാണന്.  

ഇവത്തിടടെ  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിയടടെ  രജമാരഡമാ  യമാത്രടയപ്പെറത്തി

പ്രതത്തിപമാദത്തിക്കുകയണമായത്തി.  ആ  യമാത്രയത്തില്  ഞങ്ങള്  രചര്നത്തിടലനമാണന്

പ്രതത്തിപക്ഷേസം  പറയനതന്.  അരദ്ദേഹസം  നയത്തിക്കുന  രകമാണ്ഗസത്തിടന

യമാത്രരയമാടടെമാപ്പെസം  രചര്നമാല്  ഞങ്ങളുടടെ  കമാരേഖവസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഗതത്തിയമാകസം,

അകമാരേഖതത്തില് ഒരു സസംശെെയവമേത്തില.  അതുടകമാണന് നത്തിങ്ങളുടടെകൂടടെ ഞങ്ങള്

രചരുകയത്തില.  നത്തിര്ണ്ണമായകമേമായ  ഘട്ടതത്തില്  ഞങ്ങള്  എന്തന്  നത്തിലപമാടെമാണന്

സസശ്രീകരേത്തിക്കുനടതനന്  നത്തിങ്ങള്കന്  അറത്തിയമാവന  കമാരേഖമേമാണന്.   മേന്രമേമാഹന്

സത്തിസംഗന് ഗവണ്ടമേനന് അധത്തികമാരേതത്തില് വനഘട്ടതത്തില് ഞങ്ങളുടടെ പമാര്ട്ടത്തിയസം
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ഇടെതുപക്ഷേ മുനണത്തിയസം സസശ്രീകരേത്തിച നത്തിലപമാടെന് വളടരേ വഖക്തമേരല? മേമാത്രവമേല,

ടവയത്തില്ടകമാണന്  നടെരകണ  ബമാധഖത  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിക്കുണരലമാ;  ഇരല?

കമാരേണസം  60  വര്ഷകമാലസം  ഭരേണസം  നയത്തിചവര്  അവസമാനസം  ഗമാനത്തിജത്തിടയ

ടകമാനവരുടടെ  കയ്യേത്തില്  ഇന്തഖയടടെ  ഭരേണസം  ഏല്പ്പെത്തിച്ചുടകമാടുത  ദുരേന്തസം

നത്തിറരവറത്തിയതന് രകമാണ്ഗസ്സരല?  ആര് ടകങത്തിലുസം അകമാരേഖസം നത്തിരഷധത്തികമാന്

കഴത്തിയരമേമാ? അതുടകമാണന് ശശ്രീ. രേമാഹുല് ഗമാനത്തിയസം അരദ്ദേഹതത്തിടന മേമാതമാവസം

സരഹമാദരേത്തിയടമേലമാസം കറച്ചുനടെരകണതുണന്.  ശശ്രീ.  ടക.  സത്തി.  രവണുരഗമാപമാല്

നടെക്കുനതത്തിലുസം  ഞങ്ങള്കന്  വത്തിഷമേടമേമാനമേത്തില.  കമാരേണസം  അവര്കന്

നടെകമാനുള്ള  ബമാധഖതയണന്.  മൃഗശ്രീയ  ഭൂരേത്തിപക്ഷേരതമാടടെ  ജവഹര്ലമാല്

ടനഹ്റുവത്തിടന  ഭരേണസം  ഏല്പ്പെത്തിചതമാണന്.  ജവഹര്ലമാല്  ടനഹ്റു,  ലമാല്

ബഹദൂര്  ശെെമാസത്തി,  ഇനത്തിരേമാ  ഗമാനത്തി  എനത്തിവടരേലമാസം  ഭരേണസം

നടെതത്തിയതത്തിനുരശെെഷസം രേമാജശ്രീവന് ഗമാനത്തിയസം ഭരേണസം നടെതത്തി, അവരുടടെടയലമാസം

ഭരേണസം  നമ്മള്  കണതമാണന്.  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഞങ്ങള്

സര്വമാതനമാ പത്തിന്തമാങ്ങത്തിയത്തിരല?  ഞങ്ങള്കന്  വഖക്തമേമായ നത്തിലപമാടുണന്.  ആ

ഗവണ്ടമേനത്തില്  സമാനസം  തരേമാടമേനന്  പറഞത്തിട്ടുസം  ഞങ്ങള്  അവരരേമാടടെമാപ്പെസം

കൂടെമാടത  പത്തിന്തമാങ്ങുകയമാണന്  ടചയതന്.  നത്തിങ്ങരളമാടടെമാപ്പെസംകൂടെത്തി  ഒരു
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മുനണത്തിയണമാകമാന്  ഞങ്ങളുടടെ  പമാര്ട്ടത്തികന്  കഴത്തിയത്തില.  കമാരേണസം  നത്തിങ്ങളുടടെ

ടടകയ്യേത്തിലത്തിരേത്തിപ്പുസം  നയവസം  അതമാണന്.  അതന്  ഇന്തഖയത്തില്  നത്തിങ്ങള്

ടതളത്തിയത്തിച്ചുകഴത്തിഞതുമേമാണന്.  അതുടകമാണന്  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തികന്  ജമാഥ

നടെതത്തി  വത്തിയര്രകണ ബമാധഖതയണന്, അകമാരേഖതത്തില് ഒരു സസംശെെയവമേത്തില.

ആ ജമാഥയടടെ ഫലസം നത്തിങ്ങള്കന് ലഭത്തികടട്ട,  പ്രരതഖകത്തിചന് ഉതരരേന്തഖയത്തില്,

ശശ്രീ. രേമാഹുല് ഗമാനത്തിയടടെ നമാട്ടത്തിലുണമായമാല് ഏറവസം സരന്തമാഷസം. ഒരു കമാരേഖസം,

നമാടള  ശശ്രീ.  നരരേന്ദ്ര രമേമാദത്തികന്  അധത്തികമാരേസം  നഷടപ്പെടുന ഒരു നത്തിര്ണ്ണമായക

ഘട്ടസം  വരേത്തികയസം  പുതത്തിടയമാരു  സര്കമാര്  രൂപശ്രീകരേത്തിരകണത്തിവരേത്തികയസം

ഇടെതുപക്ഷേസം ഒരു നത്തിലപമാടെന്  സസശ്രീകരേത്തിരകണത്തിവരേത്തികയസം ടചയ്യുന ഘട്ടതത്തില്

ഞങ്ങള്  എന്തന്  ടചയ്യുടമേനറത്തിയമാന്  പമാഴൂര്  പടെത്തിപ്പുരേവടരേ  രപമാരകണ

കമാരേഖമേത്തില.  ആ  ഘട്ടതത്തില്  ഞങ്ങളുടടെ  നത്തിലപമാടെന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്

എതത്തിരേമായത്തിരേത്തിക്കുടമേന കമാരേഖതത്തില് അര്ത്ഥശെെങകത്തിടെയത്തില, ആ കമാരേഖസം മുമ്പുസം

ഞങ്ങള് ടതളത്തിയത്തിചത്തിട്ടുണന്. ഞങ്ങള്കന് സമാനസം നല്കമാടമേനന് പറഞരപ്പെമാഴുസം

'അടെത്തിയനുരവരണ  നത്തിങ്ങള്മേമാത്രസം  കഴത്തിചമാല്  മേതത്തി'  എന  നത്തിലപമാടെമാണന്

ഞങ്ങള് സസശ്രീകരേത്തിചതന്.  അതുടകമാണന്  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തികന്  നടെരകണ

ബമാധഖതയണന്, അരദ്ദേഹസം  അതത്തിനന് ചുമേതലടപ്പെട്ട ആളമാണന്. 60 വര്ഷകമാലസം
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ഭരേണസം  നടെതത്തി  അവസമാനസം  ഗമാനത്തിജത്തിടയ  ടകമാനവരുടടെ  കയ്യേത്തില്

ഭരേണരമേല്പ്പെത്തിച്ചുടകമാടുത  മേഹമാദുരേന്തതത്തിടന  ഉതരേവമാദത്തികള്

രകമാണ്ഗസ്സയുകമാരേമാടണന  കമാരേഖതത്തില്  യമാടതമാരു  തര്കവമേത്തില.

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരേത്തിക്കുന  രഡമാ.  മേമാതക്യു  കഴല്നമാടെന്  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള

സുഹൃത്തുകടളലമാസം  രകമാണ്ഗസ്സന്  പമാര്ട്ടത്തിയത്തില്തടന  എനസം

ഉണമാകടട്ടടയനന്  ഞമാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.  കമാരേണസം  ഇനടത

രകമാണ്ഗസ്സന്  നമാളടത  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യമാണന്.  ഇവത്തിടടെ  ഞങ്ങള്

ശെെക്തമേമായള്ളതുടകമാണമാണന്  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  ഇങ്ങടന  നത്തില്ക്കുനടതന

കമാരേഖസം  വഖക്തമേമാണന്.  അതുടകമാണന്  മുമ്പന്  പ്രസസംഗത്തിച  രഡമാ.  മേമാതക്യു

കഴല്നമാടെനടെകസം  എനസം  രകമാണ്ഗസത്തില്  തുടെരേടട്ടടയനന്  പറയകയമാണന്.

നമാടള  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തില് രചര്നന്  തമാമേരേയസം  ടകമാണ്ടുനടെക്കുനതന്  കമാണമാന്

ഇടെവരേമാതത്തിരേത്തികരട്ടടയനന്  ഞമാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.  കമാരേണസം

അനുഭവങ്ങള്  അങ്ങടനയമാണന്.  രകമാണ്ഗസത്തിടന  200-ല്  അധത്തികസം

എസം.പത്തി.-മേമാരുസം  എസം.എല്.എ.-മേമാരുസം  രകമാഴ  വമാങ്ങത്തി  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യത്തില്

രചര്നത്തിരല?  ഇനന്  ഇന്തഖയത്തിടല  ഏഴന്  സസംസമാന  മുഖഖമേനത്തിമേമാര്  മുമ്പന്

രകമാണ്ഗസത്തിടന  എസം.എല്.എ.-മേമാരേമായത്തിരുനത്തിരല;  അഞ്ചുരകമാടെത്തി,
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പത്തുരകമാടെത്തി  രകമാഴടയനന്  രകള്ക്കുരമ്പമാള്  മേത്സഖസം  കമാണുന  നമായയടടെ

വമായത്തില് ടവള്ളമൂറുനതുരപമാടലയരല രകമാണ്ഗസ്സത്തിടല ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള്കന്

പണരതമാടുള്ള  ടകമാതത്തി.  ഇടതലമാസം  രകരേളവസം  ഇന്തഖയസം  കണതമാണന്.

അങ്ങടനയള്ള  നത്തിങ്ങരളമാടടെമാപ്പെസം  ഞങ്ങള്  കൂടെണടമേനന്  പറഞമാല്  അതന്

രവലത്തിയത്തിലത്തിരേത്തിക്കുന പമാമ്പത്തിടനടയടുതന് ആവശെെഖമേത്തിലമാതത്തിടെതന് വയണടമേനന്

പറയനതുരപമാടലയമാണന്.  അതന് ഞങ്ങളുടടെ ചുമേതലയല.  ഒരു കമാരേഖസം ടചയ,

നത്തിങ്ങള് മുരനറമുണമാക്കൂ,  നത്തിര്ണ്ണമായകഘട്ടസം വരുരമ്പമാള് ഞങ്ങളുടടെ പമാര്ട്ടത്തി

സസശ്രീകരേത്തിക്കുന  നത്തിലപമാടെന്  എന്തമാടണനന്  നത്തിങ്ങള്കന്  രബമാധഖമേമാകസം.

ഞങ്ങള്കന്  ഇഇ  കമാരേഖതത്തില്  വഖക്തമേമായ  നത്തിലപമാടുണന്.  അതമാണന്

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടനയസം  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തിയടടെയസം

നത്തിലപമാടെന്.  രജമാരഡമാ  യമാത്രയത്തില് സത്തി.പത്തി.ടഎ.  എന പമാര്ട്ടത്തി  കൂടെത്തിടയങത്തില്

അതന്  അവരുടടെ  നത്തിലപമാടെത്തിടന  ഭമാഗമേമായമാണന്.  അതുതടന  ഞങ്ങളുസം

ഉള്ടകമാള്ളണടമേനത്തില.  അങ്ങടന  പടങടുകണടമേനന്  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തിയടടെ  തശ്രീരുമേമാനടമേമാനമേത്തില.  ഉടണങത്തില്  മേമാത്രരമേ

ഒനത്തിചന്  പടങടുകമാന്  കഴത്തിയകയളളൂ.  അവര്കന്  അവരുടടെ  നത്തിലപമാടുസം

ഞങ്ങള്കന്  ഞങ്ങളുടടെ  നത്തിലപമാടുമേമാണുള്ളതന്.  പടക്ഷേ  ഇവത്തിടടെ  ഇടെതുപക്ഷേ
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ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തിടയന  നത്തിലയത്തില്  ഒനത്തിചന്  ഭരേണതത്തിനന്  രനതൃതസസം

ടകമാടുത്തുരപമാകന കമാരേഖതത്തില് ഒരു സസംശെെയരമേമാ തര്കരമേമാ ഇടലന കമാരേഖസം

പ്രരതഖകത്തിചന്  ഇഇ  സനര്ഭതത്തില്  ഓര്മ്മടപ്പെടുതമാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.

രഡമാ.  മേമാതക്യു  കഴല്നമാടെനുസം  യൂതന്  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  പ്രത്തിയടപ്പെട്ട

രനതമാകനമാരുസം  എടന  സുഹൃത്തുകളുസം  ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തി  നടെനന്

കഷടപ്പെട്ടു,  നമാലമായത്തിരേതത്തിലധത്തികസം  കത്തിരലമാമേശ്രീറര്  നടെന  എടനലമാസം

പറയകയമാണന്.  അരദ്ദേഹസം  നടെകണമേരലമാ,  1947-ല്  സസമാതനഖസം  ലഭത്തിചത്തിട്ടന്

അതത്തിടന രനട്ടടമേലമാസം രകമാണ്ഗസ്സന് പമാര്ട്ടത്തിയമാണന് ടടകകമാരേഖസം ടചയതന്.  ആ

ഭരേണതത്തില്  ഞങ്ങളുടടെ  പമാര്ട്ടത്തി  രചര്നത്തില,  ആ  നത്തിര്ണ്ണമായക  ഘട്ടതത്തില്

ഞങ്ങള്  നത്തിങ്ങടള  തമാങ്ങത്തി  നത്തിര്ത്തുകയമാണന്  ടചയതന്.  അതുടകമാണന്

ഇടതമാടക  പറഞന്  ഇവത്തിടടെ  അലമ്പുണമാകത്തിയത്തിട്ടന്  ഒരു  കമാരേഖവമേത്തില,

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമാധത്തിപതഖ  മുനണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്  മുരനമാട്ടുരപമാകസം.  ഇഇ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന പത്തിന്തമാങ്ങണടമേനമാണന് നത്തിങ്ങരളമാടെന് അഭഖര്ത്ഥത്തികമാനുള്ളതന്.

മുസശ്രീസം  ലശ്രീഗത്തിടന  കഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി  സമാഹത്തിബന്  ഇവത്തിടടെ

വത്തിശെെദശ്രീകരേത്തിക്കുകയണമായത്തി,  സസംഗതത്തിടയലമാസം ടകമാള്ളമാസം നത്തിങ്ങള്കന് ഇരപ്പെമാള്

രവടറ വഴത്തിയത്തില. കമാരേണസം നത്തിങ്ങടള ഞങ്ങള് കൂട്ടത്തില. പത്തിടന എന്തന് ടചയ്യുസം;
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എവത്തിടടെടയങത്തിലുസം  നത്തിനപത്തിഴയരണ?  അങ്ങടന  ആയത്തിരകമാടട്ട,  അതത്തില്

ഞങ്ങള്കന്  പരേമാതത്തിടയമാനമേത്തില.  നത്തിങ്ങള് ഇരങ്ങമാട്ടന്  വരേമാതതത്തില് ഞങ്ങള്

പരേമാതത്തിടയമാനസം  പറയനമേത്തില,  പ്രരമേയസം  പമാസ്സമാകത്തിയത്തിട്ടുമേത്തില.  കമാരേണസം

നത്തിങ്ങളുടടെ  കമാരേഖതത്തില്  ഞങ്ങള്  പണ്ടുതടന  തശ്രീരുമേമാനടമേടുത്തു

കഴത്തിഞതമാണന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  കഴത്തിഞ്ഞുകൂടെമാന്  ഒരു  ഇടെസം  രവണടമേനളള

കമാരേഖതത്തില്  തര്കടമേമാനമേത്തില.  രകന്ദ്രതത്തില്  ഒരു  നത്തിര്ണ്ണമായക  ഘട്ടസം

വരുരമ്പമാള്  നമുകന്  ഒരുമേത്തിചന്  രപമാകമാസം,  അതുസം  ഞങ്ങള്കന്  രയമാജത്തികമാന്

കഴത്തിയന ഒരു നത്തിലപമാടുസം  സമാധഖതയസം വനമാല് മേമാത്രസം.  ഞങ്ങളുടടെ പമാര്ട്ടത്തി

ഏതമാടണനന്  നത്തിങ്ങള്കന്  അറത്തിയമാമേരലമാ;  ടവറുടത  എടന്തങത്തിലുസം

പറയകയത്തില,  അകമാരേഖതത്തില്  വഖക്തമേമായ  നത്തിലപമാടുകള്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുടമേന

കമാരേഖതത്തില്  ഒരു  സസംശെെയവസംരവണ.  അതുടകമാണന്  ഗവര്ണ്ണറുസം  ഞങ്ങളുസം

തമ്മത്തില് ഒത്തുകളത്തിച്ചു, ഗവര്ണ്ണര്മേമാടരേ ഉപരയമാഗത്തിചന് രകമാണ്ഗസത്തിരനതലമാത

സര്കമാരുകടള  ഇഇ  രകരേളതത്തില്രപ്പെമാലുസം  അട്ടത്തിമേറത്തിചന്,  അതത്തിടന  ഉചത്തിഷസം

പറത്തിയ  ആളുകളുടടെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളമാണന്  അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുന  യൂതന്

രകമാണ്ഗസുകമാരുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  മുന്ഗമാമേത്തികളുടമേന  കമാരേഖസം  ഇഇ

അവസരേതത്തില്  പ്രരതഖകത്തിചന്  ഓര്മ്മടപ്പെടുതമാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയമാണന്.
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ഗവര്ണ്ണറുസം  ഞങ്ങളുസം  തമ്മത്തില്  ഒരു  ഒത്തുകളത്തിയമേത്തില.  അരദ്ദേഹസം  ടതറമായ

നത്തിലപമാടടെടുതരപ്പെമാള് അതന് ശെെരേത്തിയടലനന് പറഞ്ഞു. അതഖമാവശെെഖസം പ്രരക്ഷേമാഭസം

നടെതണടമേനന്  രതമാനത്തിയരപ്പെമാള്  പ്രരക്ഷേമാഭസം  നടെതത്തി.  മേനത്തിസഭ

അസംഗശ്രീകരേത്തിച  പ്രസസംഗസം  ശെെരേത്തിയമായ  രേശ്രീതത്തിയത്തില്  ഇവത്തിടടെ  വമായത്തികണടമേനന്

അരദ്ദേഹതത്തിനന്  രതമാനത്തി.  അരദ്ദേഹസം ഒനസം വത്തിട്ടുകളയമാടത,  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

നയടമേന നത്തിലയത്തില് വമായത്തിച്ചു.  അതുടകമാണന് നനത്തിരരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണ്ടുള്ള

പ്രരമേയസം ഞങ്ങള് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച്ചു,  ആ നനത്തിപ്രരമേയതത്തിരനലുള്ള ചര്ചയമാണന്

ഇവത്തിടടെ  നടെക്കുനതന്.  അതുടകമാണന്  ലശ്രീഗത്തിടന  സുഹൃത്തുകള്  എടന്തങത്തിലുസം

വമാചകമേടെത്തിക്കുനതുരപമാടല,  ഏരതമാ  ഒരു  കമാന്തപുരേടമേന  സുഹൃതന്

പറഞതുരപമാടലടയമാനസം  ഞങ്ങരളമാടെന്  പറരയണ.  ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തില്

കലമാപമുണമാകത്തിയവര്  ജയത്തിലത്തില്  കത്തിടെക്കുകയമാണന്.  അവത്തിടടെ

കലമാപമുണമാകത്തിയരപ്പെമാള് രപമാലശ്രീസന് രകടസടുത്തു.  സസമാഭമാവത്തികമേമായസം നത്തിയമേ

വഖവസ നത്തിലനത്തില്ക്കുരമ്പമാള് അങ്ങടന ഉണമാകത്തിരല? അതത്തിനമാണന് അരദ്ദേഹസം

ജയത്തിലത്തില് കത്തിടെക്കുനതന്.  ജമാമേഖസം  ലഭത്തിക്കുരമേമാടയനന്  നത്തിങ്ങള് ശമേത്തിച്ചുരനമാക്കൂ,

അതുമേമാത്രരമേ  ഇനത്തി  മേമാര്ഗമുള.  അലമാടത  ഇവത്തിടടെവനന്  ബഹളസം

വചതുടകമാണന്  എടന്തങത്തിലുസം  കമാരേഖമുരണമാ?  ഇടതലമാസം  ടചയ്യുനതത്തിനുമുമ്പന്



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

143

ഓര്കണമേമായത്തിരുന.  അവത്തിടടെ  കലമാപസം  നടെതമാന്  അനുയമായത്തികടള

വത്തിട്ടരപ്പെമാള്  ലമാതത്തിചമാര്ജ്ജന്  നടെത്തുകയസം  അതത്തിടനത്തുടെര്നന്

സസംഘര്ഷമുണമാവകയമേമാണന്  ടചയതന്.  ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തില്

കഴപ്പെമുണമാകത്തിയതുടകമാണമാണന് രകടസടുരകണത്തി വനതന്.  അതമാണന് സതഖസം,

അങ്ങടന  ടചയമാല്  രകടസടുരകണത്തിവരുസം.  അതത്തിനുള്ള  നത്തിയമേപരേമേമായ

മേമാര്ഗസം  ജമാമേഖടമേടുക്കുകടയനളളതമാണന്.  അതത്തിനന്  ഇവത്തിടടെവനന്  ഒനസം

അറത്തിയമാതതുരപമാടല  യൂതന്  രകമാണ്ഗസ്സുകമാടരേ  പത്തിടെത്തിചന്  ജയത്തിലത്തിലത്തിട്ടു

എടനമാടക  പറഞമാല്  അതന്  വസ്തുതയടലനമാണന്  എടന  വത്തിനശ്രീതമേമായ

അഭത്തിപ്രമായസം.  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  പറയനടതമാനസം  ആതമാര്ത്ഥതരയമാടുകൂടെത്തിയല.

ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിക്കുസം  രകമാണ്ഗസത്തിനുസം  രനട്ടമുണമാകടട്ട.  നത്തിര്ണ്ണമായക

ഘട്ടസം  വരുരമ്പമാള്  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-ടനയസം  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിടനയസം

നത്തിലപമാടെന്  എന്തമാടണനന്  ആ  ഘട്ടതത്തില്  കമാതത്തിരുനന്  കമാണണസം.

'അറുക്കുനതത്തിനുമുമ്പന്  പത്തിടെയ്രകണ'  വല  കമാരേഖവമുരണമാ?  ഇത്രയസം

പറഞ്ഞുടകമാണന്  ഒരേത്തികല്ക്കൂടെത്തി  ഇഇ  പ്രരമേയടത  ശെെക്തമേമായത്തി

പത്തിന്തമാങ്ങത്തിടകമാണന് ഞമാന് നത്തിര്ത്തുന.
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പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന് (ശശ്രീ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശ്രീശെെന്  ): സര്, ബഹുമേമാനഖനമായ

ഗവര്ണ്ണര്  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗസം

സമാധമാരേണഗതത്തിയത്തില്  ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായത്തി  ഒരു  സര്കമാരേത്തിടന

നയസമേശ്രീപനങ്ങളുടടെ  പ്രതത്തിഫലനമേമാണന്.  യമാഥമാര്ത്ഥഖങ്ങളുമേമായത്തി

ടപമാരുതടപ്പെട്ടുരപമാകമാതതുസം  വസ്തുതമാവത്തിരുദ്ധമേമായ  കമാരേഖങ്ങളുമേമാണന്  ഈ

നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തിടന  വത്തിശെെദമാസംശെെങ്ങളത്തിരലയന്  കടെക്കുരമ്പമാള്

കമാണമാന്  കഴത്തിയനതന്.  സസംസമാനതന്  നത്തിലനത്തില്ക്കുനതുസം  ഭമാവത്തിയത്തില്

ടചയ്യേമാന്  ആഗഹത്തിക്കുനതുമേമായ  കമാരേഖങ്ങളമായത്തിരുന  രവണത്തിയത്തിരുനതന്.

രകരേളസം  രനരേത്തിടുന  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  എന്തമാടണനന്  ഈ  സര്കമാര്

അറത്തിയമാടത രപമാകന. രകരേളതത്തിടന മുന്ഗണനകള് എന്തമാടണനസം  5-10

വര്ഷസം  കഴത്തിയരമ്പമാള്  രകരേളസം  എന്തമായത്തിരേത്തികണടമേനസം  സസംബനത്തിച്ചുള്ള

ധമാരേണ ഗവണ്ടമേനത്തിടന നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗതത്തില് പ്രതത്തിഫലത്തികണസം.

ദഇര്ഭമാഗഖകരേടമേനന്  പറയടട്ട,  സസംസമാനസം  രനരേത്തിടുന  ഏതന്  പ്രധമാനടപ്പെട്ട

പ്രശ്നമേമാണന്  ഈ  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗസം  അഡ്രസന്  ടചയ്യുനതന്?  ഞമാന്

കരുതുനതന്, ഇനന് സസംസമാനസം രനരേത്തിടുന ഏറവസം ഗുരുതരേമേമായ പ്രശ്നസം രകരേളസം

ഇനവടരേ  കമാണമാത  വലത്തിയ  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയമാണന്.  1999-2000
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കമാലഘട്ടതത്തിലമാണന്  നമ്മള്  ഒരു  ധനപ്രതത്തിസനത്തി  കണതന്.

അതത്തിനുരശെെഷസം  രകരേളസംകണ  ഏറവസം  രൂക്ഷേമേമായതുസം

തത്തിരേത്തിച്ചുപത്തിടെത്തികമാന്  കഴത്തിയരമേമാടയനരപമാലുസം  ഉത്കണ്ഠയളവമാക്കുനതുമേമായ

ധനപ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂടടെ  കടെനരപമാകകയമാണന്.  നമാടള  ബഡ്ജറന്

അവതരേത്തിപ്പെത്തികമാനത്തിരേത്തിക്കുനതുടകമാണന് ഞമാന് അതത്തിടന വത്തിശെെദമാസംശെെങ്ങളത്തിരലയന്

കടെക്കുനത്തില.  പടക്ഷേ,  ബഡ്ജറന്  പ്രഖഖമാപത്തിക്കുനതത്തിനന്  മുമ്പുതടന

ബഡ്ജറത്തിടല  പ്രഖഖമാപനങ്ങള്കന്  എന്തന്  പരേത്തിശുദ്ധത്തിയസം  പവത്തിത്രതയസം

സമാസംഗതഖവമേമാണന്  ഉണമാകനടതനന്  ധനസസംബനമേമായ  സൂചനകള്

പരേത്തിരശെെമാധത്തിചമാല്  ഏതന്  ടകമാച്ചുകഞത്തിനുസം  മേനസ്സത്തിലമാകസം.  അത്രയസം

പരേത്തിതമാപകരേമേമായ  അവസയത്തിലൂടടെയമാണന്  സസംസമാനസം  രപമാകനതന്.

അതത്തില്നത്തിനന്  രകരേളടത  തത്തിരേത്തിച്ചുപത്തിടെത്തികമാനുസം  ശെെരേത്തിയമായ  ടമാകത്തിലൂടടെ

ടകമാണ്ടുവരേമാനുസം ഇരപ്പെമാള് എതത്തിരചര്നത്തിരേത്തിക്കുന ഈ പ്രയമാസങ്ങളത്തില്നത്തിനന്

കരേകയറമാനുസം എന്തന് നയസംമേമാറമേമാണന് ധനകമാരേഖ സസംബനത്തിയമായത്തി നത്തിങ്ങളുടടെ

ഈ നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗതത്തില് പറയനതന്?  നത്തിങ്ങള്കന്  എടന്തങത്തിലുസം

മേമാറമുരണമാ; നത്തികതത്തി ഭരേണടതക്കുറത്തിരചമാ നത്തികതത്തി സസംവത്തിധമാനടതക്കുറത്തിരചമാ

കസമാളത്തിറത്തി  എകന്ടപനശ്രീചറത്തിടനക്കുറത്തിരചമാ  കടെടമേടുപ്പെത്തിടനക്കുറത്തിരചമാ,  ഇതന്
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എരങ്ങമാട്ടുരപമാകന എനതത്തിടനക്കുറത്തിരചമാ ഉള്ള എടന്തങത്തിലുസം ധമാരേണകരളമാ

സൂചനകരളമാ ഇതത്തിലുരണമാ?

വത്തിദഖമാഭഖമാസ-ടതമാഴത്തില്  രേസംഗങ്ങളത്തിലുണമായത്തിരേത്തിക്കുന  അസസസതയസം

അവസരേങ്ങളത്തിലമായ്മയസം  ഏതന്  അപകടെതത്തിരലയമാണന്  രകരേളടത

ടകമാണ്ടുരപമാകനതന്?  പത്തി.  ടക.  കഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി  സമാഹത്തിബന്  ഇവത്തിടടെ

സസംസമാരേത്തിചരപ്പെമാള്  ടറമേത്തിറന്സന്  കറഞ്ഞുവരുന  എനപറഞ്ഞു.  മേത്തിഡത്തില്

ഈസത്തില് നത്തിനമാണന് ടറമേത്തിറന്സന് വനടകമാണത്തിരുനതന്. അവത്തിരടെയന് ആളുകള്

രപമാകരമ്പമാള് നമ്മള് രപ്രമാത്സമാഹത്തിപ്പെത്തിചത്തിരുനതന് അവത്തിടടെനത്തിനന്  ടറമേത്തിറന്സന്

വരുടമേനളളതുടകമാണമാണന്.  ഇരപ്പെമാള്  കമാനഡ,  ഓരസ്ട്രലത്തിയ,  ജര്മ്മനത്തി,

യ.ടക.  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിരലയമാണന്  ആളുകള്  രപമാകനതന്;  എന്തമാണന്

പ്രധമാനടപ്പെട്ട പ്രശ്നസം;  രകരേളതത്തിടന ക്രശ്രീസം രപമാകകയമാണന്.  ഒരു ടടന്ഡമാണന്.

രപമായമാല്  അവത്തിടടെനത്തിനന്  തത്തിരേത്തിചന്  ടറമേത്തിറന്സത്തില.  അവത്തിടടെടചനന്  ഒരു

വശ്രീടടെടുതമാല് life long debt ആണന്. അവത്തിടടെ രസമാഷഖല് ടസകന്യൂരേത്തിറത്തിയണന്.

ഒരു  രൂപരപമാലുസം  അവത്തിടടെനത്തിനന്  അയയമാന്  കഴത്തിയത്തില.  ഇവത്തിടടെയള്ള  വശ്രീടെന്

ബമാങത്തില്  പണയടപ്പെടുത്തുകരയമാ  വത്തില്ക്കുകരയമാ  ടചയ  പണസംടകമാണമാണന്

അരങ്ങമാട്ടന് രപമാകനതന്.  ഇവത്തിടടെയള്ള പണസം ടടസഫണത്തിസംഗമാണന്. 'ടബ്രെയത്തിന്
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ടഡ്രയത്തിന്'  എനന് നമ്മള് പറയസം.  അതുമേമാത്രമേല ഇവത്തിടടെനത്തിനന് പണതത്തിടന

അരങ്ങമാട്ടുള്ള  ഒഴുകമാണന്.  നമ്മുടടെ  നമാട്ടത്തില്  ക്രയവത്തിക്രയസം  നടെതടപ്പെരടെണ

പണമേമാണന്  നഷടപ്പെടുനതന്.  അതന്  തത്തിരേത്തിച്ചുവരേത്തില.  ഗള്ഫത്തില്  രപമായമാല്

കറടചങത്തിലുസം  തത്തിരേത്തിച്ചുവരുസം.  ഇരപ്പെമാള്  ഗള്ഫത്തിടല  ടറമേത്തിറന്സുസം

കറഞ്ഞുവരുന. വലമാടതമാരു കമാലതമാണന് ടതമാഴത്തില് രമേഖലയള്ളതന്. 

വത്തിദഖമാഭഖമാസ  രമേഖലയസം  വലമാത  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലമാണന്.  നമ്മുടടെ

കഞ്ഞുങ്ങള്കന്  നല  വത്തിദഖമാഭഖമാസസം  ടകമാടുക്കുടമേനസം  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ

നത്തില്കണടമേനസം ചങ്കുറരപ്പെമാടുകൂടെത്തി  ഒരു ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  പറയമാന് കഴത്തിയന

സമാഹചരേഖസം  ഉനത  വത്തിദഖമാഭഖമാസ  രേസംഗത്തുരണമാ;  ഇതുസസംബനത്തിചന്  ഒരു

ആതപരേത്തിരശെെമാധന നടെരതണതരല?  ഗവര്ണ്ണറുസം നത്തിങ്ങളുസം തമ്മത്തില് സനത്തി

ടചയമാലുസം  വഴകത്തിട്ടമാലുസം  പത്തിണങ്ങത്തിയമാലുടമേമാനസം  ഞങ്ങള്കന്  കഴപ്പെമേത്തില.

പടക്ഷേ, അങ്ങടന ഏറ്റുമുട്ടത്തിയരപ്പെമാഴുണമായ ഒഇട്ടന്കസം വത്തിദഖമാഭഖമാസ രമേഖലയത്തിടല

അനത്തിശത്തിതതസമേമാണന്.  എരപ്പെമാഴമാണന്  സമാനസം  ടതറത്തിക്കുനടതനറത്തിയമാടത

ടടവസന്  ചമാന്സലര്മേമാര്  തൂങ്ങത്തിയമാടുകയമാണന്.  എത്ര  രപരുടടെ  സമാനസം

ടതറത്തിച്ചു;  പകരേസം  സസംവത്തിധമാനമുണമാരയമാ;  ഒരു  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തിയടടെ

ടക്രഡത്തിബത്തിലത്തിറത്തി  നമ്മുടടെ  കണ്മുനത്തിലൂടടെ  ഒഴുകത്തിരപ്പെമാകകയമാണന്.  നമ്മുടടെ
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കഞ്ഞുങ്ങള്കന്  മേത്തികച  ഉനത  വത്തിദഖമാഭഖമാസസം  ഉറപ്പുനല്കമാന്  കഴത്തിയമാത

സമാഹചരേഖമുണമായത്തി. ഒരു വര്ഷസംടകമാണന് ഉനത വത്തിദഖമാഭഖമാസ രമേഖല മുഴുവന്

തകര്നന്  തരേത്തിപ്പെണമേമായത്തി.  ഇതത്തിടനടയമാടക  റത്തിസള്ട്ടന്  നമ്മള്

അറത്തിരയണതരല?

കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലടയ  സസംബനത്തിചന്  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്

എടന്തങത്തിലുസം  പറയനരണമാ?  രകരേളതത്തിടല  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖല  അതത്തിടന

ഏറവസം  വലത്തിയ  തകര്ചടയ  കമാണുന  നമാളുകളമാണന്.  ഞമാന്

വത്തിശെെദമാസംശെെങ്ങടളമാനസം പറയനത്തില.  ടനലന്ല  സസംഭരേത്തിചതത്തിടന പണസം നല്കമാന്

സമാധത്തിരചമാ;  ഇല.  അവത്തിടടെ  നത്തില്ക്കുകയമാണന്.  അതത്തില്  കറചന്

തുലമാവര്ഷകമാലതന്  ഒലത്തിച്ചുരപമായത്തി,  കറചന്  ഈര്പ്പെസം  കയറത്തി.  അടുത

കൃഷത്തിയത്തിറകമാന്  പണമേത്തില.  നമാളത്തിരകരേതത്തിനന്  വത്തിലയരണമാ;  രകരേളതത്തില്

എവത്തിടടെയമാണന്  നമാളത്തിരകരേ  സസംഭരേണസം  നടെക്കുനതന്.  റബ്ബറത്തിനന്  250/-  രൂപ

നല്കത്തിരയമാ; ഇനത്തിയസം 170/- രൂപ നത്തിങ്ങള് നല്കമാനുണന്. ഏലതത്തിടന പണസം

രപമായത്തി.  കരുമുളകസം  ടനല്ലുസം  നമാളത്തിരകരേവടമേമാനമേത്തില.  രഹമാര്ട്ടത്തിരകമാര്പ്പെന്

സസംഭരേത്തിച  പചകറത്തിയടടെ  പണസംരപമാലുസം  നല്കനത്തില.  ഇത്രയസം  വലത്തിയ

ടടക്രസത്തിസന്  നമ്മുടടെ  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖല  എടനങത്തിലുസം  കണത്തിട്ടുരണമാ?  ഈ
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ധനപ്രതത്തിസനത്തിയത്തില് ഏറവസം പ്രധമാനടപ്പെട്ടതന്  കമാര്ഷത്തിക രമേഖലയത്തിലുണമായ

തകര്ചയമാണന്.  വലത്തിയ തകര്ചയമാണന്.  അതത്തിടന ഇസംപമാകന് ഇരപ്പെമാള് നമ്മുടടെ

സമാമ്പതത്തിക  രമേഖലയത്തിലുസം  സമ്പദന്  വഖവസയത്തിലുടമേലമാമുണന്.  അടതലമാസം

ചര്ച  ടചയ്യേണസം.  രകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഭമാഗത്തുനത്തിനള്ള  ടതറ്റുകളുണന്.

ഞങ്ങള്  ഇറകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന  ടടവറന്  രപപ്പെറത്തില്  വത്തിമേര്ശെെത്തിരകണ  സലതന്

രകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേനത്തിടന വളടരേ വത്തിശെെദമേമായത്തി  വത്തിമേര്ശെെത്തിക്കുനണരലമാ?  എലമാസം

അവരുടടെരമേല്  ടകട്ടത്തിവചന്,  അവര്ക്കുമേമാത്രമേമാണന്  ഉതരേവമാദത്തിതടമേനന്

പറഞന്  ടടകകഴുകമാന്  സമാധത്തിക്കുരമേമാ;  നമുകന്  നമ്മുരടെതമായ  വഴത്തികള്

രതടെരണ;  അകമാരേഖസം  ആരലമാചത്തിക്കുകയസം  ചര്ച  ടചയ്യുകയസം  രവരണ;

കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലടയ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്നത്തിനസം  രേക്ഷേടപ്പെടുതമാനുളള  എന്തന്

ചര്ചയമാണന്  രകരേളതത്തില്  നടെക്കുനതന്;  ആളുകള്കന്  ജശ്രീവത്തികമാന്

കഴത്തിയനരണമാ;  അവരുടടെ  ഏക  ഉപജശ്രീവന  മേമാര്ഗമേരല;  അവര്

കടെടകണത്തിയത്തിലരല;  രകരേളതത്തില്  ഒരുകമാലത്തുമേത്തിലമാതതുരപമാടല  ജപത്തി

രനമാട്ടശ്രീസുകള്  ഇരപ്പെമാള്  പ്രവഹത്തിക്കുകയമാണന്.  എലമാ  ബമാങ്കുകളത്തില്നത്തിനസം

സഹകരേണ ബമാങ്കുകളത്തില്നത്തിനമുളള ഒരു ജപത്തി രനമാട്ടശ്രീസന് രപമാകറത്തിലത്തിലമാത

ഏടതങത്തിലുസം  സമാധമാരേണകമാരേടന  രകരേളതത്തില്  നത്തിങ്ങള്കന്
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ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  സമാധത്തിക്കുരമേമാ;  മേഹമാമേമാരേത്തിയസം  മേഹമാദുരേന്തങ്ങളുസം

മേഹമാപ്രളയവടമേലമാസം  കഴത്തിഞന്  ഈ  പ്രശ്നങ്ങടളലമാസം  രചര്നവനരപ്പെമാള്

ജശ്രീവത്തികമാന്  കഴത്തിയമാത  സമാഹചരേഖസം  എലമാ  വത്തിഭമാഗസം  ആളുകള്ക്കുമുണന്.

നമ്മള്  മുകളത്തില്  കമാണുന  കരറ  തത്തിളകസം  കണത്തിട്ടല  രകരേളടത

വത്തിലയത്തിരുരതണതന്;  ഓരരേമാ ജത്തിലകളത്തിലുസം ടചനന് അവത്തിടെടത ആളുകളുമേമായത്തി

സസംസമാരേത്തിക്കുകയസം  അവര്  പറയന  കമാരേഖങ്ങള്  നമ്മള്  രകള്ക്കുകയസം

ടചയ്യേണസം.  എലമാ  രമേഖലകളത്തിലുസം  സങടെങ്ങളമാണന്.  മേത്സഖടതമാഴത്തിലമാളത്തി

രമേഖലയത്തില്നത്തിനസം  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖലയത്തില്നത്തിനസം  ആദത്തിവമാസത്തി

ഊരുകളത്തില്നത്തിനസം നത്തിലവത്തിളത്തികളമാണന് ഉയരുനതന്. നമ്മള് അതത്തിടനടയമാനസം

അഡ്രസന്  ടചയ്യുനത്തില,  അതത്തിടനക്കുറത്തിടചമാനസം  സസംസമാരേത്തിക്കുനത്തില.  ഇവത്തിടടെ

ലഹരേത്തിടയക്കുറത്തിച്ചുസം  ഗുണകടളക്കുറത്തിച്ചുസം  ധമാരേമാളസം  സസംസമാരേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്തിനമാല്

അതുസം ഞമാന്  ആവര്തത്തിക്കുനത്തില. രകരേളസം ഗുണകളുടടെ പറുദശ്രീസയമാണന്. ഇഇ

തത്തിരുവനന്തപുരേസം ഗുണകളുടടെയസം  സമാമൂഹഖവത്തിരുദ്ധരുടടെയസം കയ്യേത്തിലരല? കമാലന്

ടവട്ടത്തിടയടുതന്  ടടബകത്തില്  പ്രകടെനസം  നടെത്തുക,  തല  ടവട്ടത്തിടയടുക്കുക

ഇടതമാടകയമാണന് ഇരപ്പെമാഴടത രേശ്രീതത്തി.  മുഖഖമേനത്തിയടടെ ടസ്പഷഖല് ടടപ്രവറന്

ടസക്രട്ടറത്തിയടടെ  അനുജന്  പണത്തിയന  വശ്രീടെന്  നനയമാന്  രപമായരപ്പെമാള്
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അരദ്ദേഹടത  ഗുണകള്  തലകശ്രീഴമായത്തി  എടുതന്  കത്തിണറത്തിലത്തിട്ടു.   എടന്തമാരു

ഗുണമായത്തിസമേമാണന്?   ഇഇ നമാട്ടത്തിടല ജനങ്ങള്കന് എന്തന് സുരേക്ഷേയമാണുളളതന്?

രകരേളതത്തില്  ഒരു  വശെെതന്  ലഹരേത്തി  മേമാഫത്തിയ  വളരുകയസം  ഗുണമായത്തിസസം

ടപരുകകയസം ടചയ്യുന.  ഇതത്തിടന നത്തിയനത്തികമാന്രവണത്തി എന്തമാണന്  നമ്മള്

ടചയ്യുനതന്?   കടറ  കമാരേഖങ്ങള്  ഈ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  പറയനണന്.

അതത്തില്  ചത്തിലതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  ഞമാന്  പറയമാസം.   എസംരപമായ്ടമേനന്

എകന്രചഞ്ചുകടള   ഇ-എസംരപമായ്ടമേനന്  എകന്രചഞ്ചുകളമാകത്തി

പരേത്തിവര്തനടപ്പെടുത്തുടമേനന്  പറഞ്ഞു.  ഇതത്തിനന്  യമാഥമാര്ത്ഥഖവമേമായത്തി

എടന്തങത്തിലുസം  ബനമുരണമാ?  എസംരപമായ്ടമേനന്  എകന്രചഞ്ചുകടള

രനമാക്കുകതത്തിയമാകത്തി  നത്തിര്തത്തിടകമാണന്  മുഴുവന്  പത്തിന്വമാതത്തില്

നത്തിയമേനങ്ങളമാണന്  ഇഇ  സസംസമാനടത  എലമാ  സര്കമാര്  വകപ്പുകളത്തിലുസം

ടപമാതുരമേഖലമാ സമാപനങ്ങളത്തിലുസം  നടെക്കുനതന്.    ഇത്രമേമാത്രസം പത്തിന്വമാതത്തില്

നത്തിയമേനങ്ങള്  നടെടനമാരു  കമാലസം  രകരേളതത്തിലുണമായത്തിട്ടുരണമാ?    ഒരു

കമാലത്തുമുണമായത്തിട്ടത്തില.    അതുരപമാടല  തടെവകമാരുടടെ  സസംശുദ്ധശ്രീകരേണവസം

സമാന്മേമാര്ഗശ്രീകരേണവസം പുനരേധത്തിവമാസവസം ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനന് രകരേളതത്തിടല

ജയത്തിലുകള്  അഭൂതപൂര്വമേമായ  പുരരേമാഗതത്തി  ടടകവരേത്തിച്ചുടവനന്  പറയന.
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നത്തിങ്ങളുടടെ ഭരേണകമാലതന് ക്രത്തിമേത്തിനലുകള് ജയത്തിലുകളത്തില് അഴത്തിഞമാടുകയമാണന്.

കസരട്ടഷന് സസംഘങ്ങളുമേമായത്തി കരേമാര് ഉറപ്പെത്തിക്കുനതുതടന ജയത്തിലത്തില് വചമാണന്,

അതത്തിനന്  പരരേമാളത്തില്  രപമാരകണ  ആവശെെഖമേത്തില.   ജയത്തിലത്തിനകതന്  കഞമാവസം

എസം.ഡത്തി.എസം.എ.-യസം  ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  എലമാ  സഇകരേഖങ്ങളുമുണന്,  എ.സത്തി.

മുറത്തിയടലന  ഒറ  കറരവയള്ളു.  എലമാ  കസരട്ടഷനുസം  അവത്തിടടെ  വചമാണന്

നടെക്കുനതന്.   സസര്ണ്ണസം  ടകമാണ്ടുവരേമാനുളള  കസരട്ടഷന്,  കളളകടെതമായത്തി

ടകമാണ്ടുവരുന  സസര്ണ്ണസം  അടെത്തിച്ചുമേമാറമാനുളള  'ടപമാട്ടത്തികല്'  സസംഘതത്തിടന

കസരട്ടഷന്  എലമാസം  ജയത്തിലത്തില്  നടെക്കുകയമാണന്.  അവത്തിടടെയമാരണമാ

സമാന്മേമാര്ഗശ്രീകരേണസം  നടെക്കുനതന്;  ജയത്തിലുകടള  രകന്ദ്രശ്രീകരേത്തിചന്  ഇത്രമേമാത്രസം

ക്രത്തിമേത്തിനല്  ആകത്തിവത്തിറത്തി  നടെന  കമാലമുണമായത്തിട്ടുരണമാ?  എവത്തിടടെരപ്പെമായത്തി  റശ്രീ-

ബത്തില്ഡന് രകരേള?  2018-19 വര്ഷതത്തില് രലമാക ബമാങന് അനുവദത്തിച്ചുനല്കത്തിയ

1750  രകമാടെത്തി  രൂപ   വകമേമാറത്തി  ടചലവഴത്തിച്ചു.  2022-23-ല്  ആയത്തിരേതത്തി

അറുന്നൂറത്തി  ചത്തിലസമാനസം  രകമാടെത്തിരൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  അതത്തിടന  മൂനന്

ശെെതമേമാനമേമായ 48 രകമാടെത്തി രൂപ മേമാത്രമേമാണന്  ടചലവഴത്തിചതന്. എനത്തിട്ടന് ഇതത്തിടന

96-ാം ഖണ്ഡത്തികയത്തില് റശ്രീ-ബത്തില്ഡന് രകരേളടയക്കുറത്തിചന് പറഞത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.

അതത്തിനന് നല ടതമാലത്തികട്ടത്തി രവണസം.   ടവറുടത പ്രസക്തത്തിയത്തിലമാത കമാരേഖങ്ങള്
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പറഞത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്. ടവറുസം 3 ശെെതമേമാനമേമാണന് ടചലവഴത്തിചതന്.  അതുരപമാടല

ഭരേണഘടെനമാ മൂലഖങ്ങളുടടെ സസംരേക്ഷേണസം ഉറപ്പുവരുത്തുസം, അതന് രകന്ദ്രതത്തിനുളള

തമാകശ്രീതമാടണനന്  ഇവത്തിടടെ  ഒരു  അസംഗസം  പറഞ്ഞു.  എടന്തമാരു  ഭമാഷയമാണന്;

നത്തിങ്ങള്  രകമാണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന  കമാലടത  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗങ്ങള്

വമായത്തിച്ചു  രനമാകണസം.   അവടയമാടക  രകന്ദ്രതത്തിടനതത്തിടരേ  ആഞടെത്തിച

തശ്രീതുപ്പെത്തിയ പ്രസസംഗങ്ങളമായത്തിരുന.  രകമാണ്ഗസന് രകന്ദ്രസം ഭരേത്തിക്കുന കമാലത്തുസം

രകമാണ്ഗസ്സുകമാരേമായ  ഗവര്ണര്മേമാടരേടകമാണന്  ഇവത്തിടടെ  വമായത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുണന്,

അവരേമാരുസം  വമായത്തികമാടത  രപമായത്തിട്ടത്തില.   ഇരപ്പെമാള്  എന്തുപറത്തി;  നത്തിങ്ങള്

തുടെകതത്തിടലമാടക  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഭരേണതത്തിടനതത്തിരേമായത്തി

ശെെബമുയര്തത്തിയത്തിട്ടുണന്.  പടക്ഷേ  ഇരപ്പെമാള്  അവരരേമാടെന്  നത്തിങ്ങള്കന്  മൃദുവമായ

സമേശ്രീപനമേമാണന്,  തരലമാടെലമാണന്,  രസ്നേഹമേമാണന്.  കമാരേണസം അങ്ങടനയടലങത്തില്

ചത്തിലരപ്പെമാള്  അരദ്ദേഹസം  നയപ്രഖഖമാപനസം  വമായത്തിചത്തിടലങത്തിരലമാ  എന

ആശെെങയണമാകമാസം.  ബഹുമേമാനഖരേമായ  മുഖഖമേനത്തിയസം  ഗവര്ണറുസം  തമ്മത്തില്

സനത്തി ടചയരപ്പെമാഴമാണന്  പ്രസസംഗതത്തിടന ഭമാഷയസം കണനസം പ്രരയമാരേത്തിറത്തിയസം

മേമാറത്തിയതന്.  അതത്തില്  ഞങ്ങള്ടകമാരു  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുമേത്തില.   നത്തിങ്ങള്  എനസം

കൂട്ടമാടണനന് ഞങ്ങള്  മുന്കൂട്ടത്തി പറഞത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.  ഞങ്ങളുടടെ ഭമാഗഖതത്തിനന്
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ഞങ്ങള്  ഒരു  വശെെത്തുസം  കൂട്ടുരചര്നത്തില.  നത്തിങ്ങള്  രേണ്ടുരപരുടടെയസം  കൂടടെ

ഞങ്ങളത്തില.  ഭരേണഘടെനമാമൂലഖങ്ങളുടടെ സസംരേക്ഷേണസം  -  ഭരേണഘടെന കന്തവസം

കടെചക്രവമേമാടണനന്  പറഞ  വഖക്തത്തിടയ  രേമാജത്തിവയത്തിചത്തിട്ടന്  ഒരു

കമാരേണവമേത്തിലമാടത  തത്തിരേത്തിടക  മേനത്തിസഭയത്തില്  ടകമാണ്ടുവന  ഇരത

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തിതടന  ഗവര്ണടറടകമാണന്  ഭരേണഘടെനമാ

മൂലഖങ്ങളുടടെ  സസംരേക്ഷേണടതക്കുറത്തിചന്  പറയത്തിപ്പെത്തികണസം.  വത്തിരദശെെത്തുനത്തിനസം

ടകമാണ്ടുവന  ഭരേണഘടെനയമാണന്  ഇന്തഖയത്തിലുളളടതനന്  പ്രസസംഗത്തിച

ബഹുമേമാനഖന്  ഈ  മേനത്തിസഭയത്തിലത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ആരരേമാഗഖരമേഖല

ടടകവരേത്തിച  രനട്ടടതക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞു.  ആ  രമേഖലയത്തില്  എലമായത്തിടെത്തുസം

പരേമാതത്തിയമാണന്.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ആരരേമാഗഖമേനത്തി എലമാ ദത്തിവസവസം റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന്

രതടെത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്,  അതത്തിനന്  അവര്ടകമാരു  അവമാര്ഡന്

ടകമാടുകണസം.   ഇനന്  രേമാവത്തിടലയസം ഒരു റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന്  രതടെത്തിയത്തിട്ടുണന്.  സര്കമാര്

റരസമാറനകളത്തില് ടഹല്തന് കമാര്ഡന് പ്രഖഖമാപത്തിച്ചു.  ഇനന് അതുസസംബനത്തിച

വമാര്ത വനത്തിട്ടുണന്.  300 രൂപ ടകമാടുത്തു കഴത്തിഞമാല് ആര്ക്കുസം ടഹല്തന്

കമാര്ഡന്  കത്തിട്ടുസം.  പകര്ചവഖമാധത്തിയളളവനുസം  മേമാറമാരരേമാഗമുളളവനുസം

ടറരസമാറനകളത്തില്  ഭക്ഷേണസം  പമാകസം  ടചയ്യേമാസം  വത്തിളമ്പമാസം.
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കത്തിഫ്ബത്തിടയക്കുറത്തിചന്  ഞമാന്  ഇരപ്പെമാള്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില,  ബഡ്ജറന്

വരേത്തികയമാണന്. അതുരപമാടല കൃഷത്തിടയ രപ്രമാത്സമാഹത്തിപ്പെത്തികമാനുളള നടെപടെത്തികള് -

കമാര്ഷത്തിക  കടെമാശെെസമാസ  കമ്മശ്രീഷനന്  സര്കമാര്  എത്രരൂപ  ടകമാടുകമാനുണന്?

പമാവടപ്പെട്ടവര്കരല  കമാര്ഷത്തിക  കടെമുണമായതന്?   കമാര്ഷത്തിക  കടെമാശെെസമാസ

കമ്മശ്രീഷന്  ഫത്തികന്  ടചയത്തിരേത്തിക്കുനതന്  400  രകമാടെത്തി  രൂപയമാണന്,  ടടപസ

ടകമാടുതത്തിട്ടത്തില.  കര്ഷകര്കന്  കര്ഷക രക്ഷേമേനത്തിധത്തി മുരഖന വമാഗമാനസം ടചയ

5000  രൂപ  ടപന്ഷന്  എവത്തിടടെരപ്പെമായത്തി?  ഞമാന്  രനരേടത

നമാളത്തിരകരേതത്തിടനയസം  ടനലത്തിടനയടമേലമാസം  കമാരേഖങ്ങള്  പറഞ്ഞു.

മേത്സഖടതമാഴത്തിലമാളത്തികളുടടെ  പ്രതത്തിസനത്തിടയയസം  മേമാധഖമേ  സസമാതനഖടതയസം

കറത്തിചന് പറഞ്ഞു. ടസക്രരട്ടറത്തിയറത്തിനകതന് കയറമാന് അക്രഡത്തിരറഷനുളളവര്കന്

അനുമേതത്തി നത്തിരഷധത്തിച ഗവണ്ടമേനമാണത്തിതന്.  അതുരപമാടല മേമാധഖമേ സസമാതനഖസം

ഉറപ്പുവരുത്തുടമേനന്  പറയന.  പുതത്തിയ  സസമാതനഖടമേമാനസം  നല്രകണ,

രനരേടതയണമായത്തിരുന സസമാതനഖസം തത്തിരേത്തിടക ടകമാടുതമാല് മേതത്തി.    പത്തിനശ്രീടെന്

പറഞതന്  സസംരേസംഭകവര്ഷടത  കറത്തിചമാണന്.   എറണമാകളതന്  സസംരേസംഭക

വര്ഷസം പദ്ധതത്തി നടെതത്തിയരപ്പെമാള് ഞങ്ങള് പടങടുതത്തിടലനന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

മുഖഖമേനത്തി  പറഞ്ഞു.  അതത്തിനന്  കമാരേണമുണന്.  സസംരേസംഭങ്ങടള  സസംബനത്തിചന്
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ഉഇതത്തിവശ്രീര്പ്പെത്തിച  കണകമാണന്  നല്കത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  123968

എസം.എസന്.എസം.ഇ.-കള്  സസംസമാനതന്  തുടെങ്ങത്തി,   267196  ടതമാഴത്തിലുകള്

രകരേളതത്തില്  സൃഷത്തികടപ്പെട്ടുടവനന്  ഇവത്തിടടെ  പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെമാള്  പല

അസംഗങ്ങളുസം  പറഞ്ഞു.  സസംരേസംഭകവര്ഷസം  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടടെ  നടെപ്പെത്തിലമാകടപ്പെട്ട

യഥമാര്ത്ഥ സസംരേസംഭങ്ങള് എത്രയമാടണനന് നത്തിങ്ങള്കന് പറയമാന് കഴത്തിയരമേമാ?  

നത്തിയമേസം,  വഖവസമായസം,  കയര് വകപ്പുമേനത്തി  (ശശ്രീ  .    പത്തി  .    രേമാജശ്രീവന്):  അങ്ങന്

അനുവദത്തിക്കുടമേങത്തില് നമുകന് രേണ്ടുരപര്ക്കുസംകൂടെത്തി ഒരു യമാത്ര നടെതമാസം.  പുതത്തിയ

സസംരേസംഭങ്ങള്  ഓരരേമാനസം  കമാണമാസം.  അതന്  സസംരേസംഭകര്കന്  വലത്തിയ

ആതവത്തിശെെസമാസസം നല്കസം.

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്:  ഞങ്ങള് ഇഇ നമാട്ടത്തില്കൂടെത്തി  യമാത്രടയമാടക

ടചയ്യുന ആള്കമാരേമാണന്.  എലമാ രലമാകല് രബമാഡത്തികളത്തിലുസം ഇരനണുകടള

നത്തിയമേത്തിചത്തിട്ടുണന്.  എലമാ  ബമാങ്കുകളത്തിലുസം  ടചനന്  സസംരേസംഭതത്തിനന്

രലമാടണടുതത്തിരേത്തിക്കുന ആളുകളുടടെ കണടകടുക്കുനതമാണന് അവരുടടെ പ്രധമാന

രജമാലത്തി.  ടപട്ടത്തികടെ,  രബകറത്തി,  വര്കന്രഷമാപ്പെന്,  ടടസകത്തിള്  രഷമാപ്പെന്,

എഞത്തിനശ്രീയറത്തിസംഗന്  വര്കന്  രഷമാപ്പെന്  എനത്തിവടയമാടക  തുടെങ്ങമാന്  ആളുകള്

രലമാടണടുക്കുമേരലമാ;  എലമാ  കമാലത്തുസം  ഒരു  ഗവണ്ടമേനത്തിരനയസം



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

157

സഹമായമേത്തിലമാടത  ഇഇ  നമാട്ടത്തില്  ഒരുപമാടെന്  രപര്  ബമാങത്തില്  രപമായത്തി  രലമാണ്

എടുകമാറുണന്. രനരേടത ശശ്രീ. പത്തി. ടക. കഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുരപമാടല

ഗള്ഫത്തില് നത്തിനസം രജമാലത്തി മേതത്തിയമാകത്തി തത്തിരേത്തിടക വരുന പ്രവമാസത്തികള് എലമാ

സസംരേസംഭങ്ങളുസം തുടെങ്ങുടമേങത്തിലുസം മേത്തികവമാറുസം രപര് രബകറത്തിയമാണന് തുടെങ്ങുനതന്.

സര്കമാരേത്തിടന  ഇനത്തിരഷഖറശ്രീവത്തില്  ഇഇ  പറയന  കണകത്തില്  എടന്തങത്തിലുസം

അടെത്തിതറയരണമാ?   ഒരു  അടെത്തിസമാനവമേത്തില.  നത്തിങ്ങള്കന്  ആ  പമാവങ്ങടള

കബളത്തിപ്പെത്തികമാസം.  പടക്ഷേ  ഞങ്ങരളയസം  രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങരളയസം

കബളത്തിപ്പെത്തികമാന് സമാധത്തികത്തില.  ഒമാരരേമാ പഞമായതത്തിലുസം സര്കമാര് തുടെങ്ങത്തിയ

സസംരേസംഭങ്ങള് ഇത്രയടണനന് പറഞമാല് ആളുകള് കൂട്ടസംകൂടെത്തിനത്തിനന് ചത്തിരേത്തിക്കുസം.

ആ കബളത്തിപ്പെത്തികടലമാനസം രകരേളതത്തില് നടെക്കുകയത്തില.  ടടലഫന് മേത്തിഷടനനന്

പറഞന് നത്തിങ്ങള് ഭയങരേ ആഖഖമാനമുണമാകത്തി എനത്തിട്ടന്  മൂനലക്ഷേസം വശ്രീടുകള്

പണത്തിടതനന്  പറഞ്ഞു.   നത്തിങ്ങള്  രേണരേലക്ഷേസം  വശ്രീടെമാണന്  പണത്തിതതന്.  2011

മുതല്  2016  വടരേയണമായത്തിരുന  5  പദ്ധതത്തികള്  ഒരുമേത്തിചന്  രചര്തമാണന്

നത്തിങ്ങള് ടടലഫന് മേത്തിഷന് ഉണമാകത്തിയതന്.  2011 മുതല് 2016 വടരേ ആ ടടലഫന്

മേത്തിഷനത്തില്  ശശ്രീ.  ഉമ്മന്ചമാണത്തിയടടെ  കമാലതന്  പണത്തിത  വശ്രീടുകളുടടെ  എണ്ണസം

455000 ആണന്. രവടറ എവത്തിടടെനത്തിനസം കത്തിട്ടത്തിയ കണകല, ഞങ്ങള് രചമാദത്തിച
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രചമാദഖതത്തിലൂടടെ  കഴത്തിഞ  സര്കമാര്തടന  നല്കത്തിയ  കണകമാണന്.

അതത്തിടന  പകതത്തി  വശ്രീടുരപമാലുസം  നത്തിങ്ങള്  2016  മുതല്  2021  വടരേയള്ള

കമാലഘട്ടതത്തില്  പണത്തിതത്തിട്ടത്തില.  കഴത്തിഞ  ഒനരേ-രേണന്  വര്ഷസംടകമാണന്

എന്തമാണന് ടടലഫന് മേത്തിഷനത്തില് നടെക്കുനതന്?  പടക്ഷേ ഭയങരേ സസംഭവടമേനമാണന്

പറയനതന്.   ഞമാന് ഞങ്ങളുടടെ പമാര്ട്ടത്തിയത്തില് കളത്തിയമാകത്തി,   ആരരേമാടടെങത്തിലുസം

പറഞമാല്  രവമാട്ടുകത്തിട്ടത്തി  ജയത്തിചമാരലമാ  എനന്  കരുതത്തി  ഞങ്ങള്  ഇതമാരരേമാടുസം

പറഞത്തില.  അതന്  ഞങ്ങളുടടെ  കഴപ്പെമേമാണന്. പടക്ഷേ നത്തിങ്ങള് അങ്ങടനയല,

ടകമാട്ടത്തിരഘമാഷത്തിചന് നടെക്കുസം.  ആ ടടലഫന് മേത്തിഷടന പമാതയത്തിലമാണന് വഖവസമായ

വകപ്പുമേനത്തിയസം.  അരദ്ദേഹസം  മേത്തിടുകനുസം  നല  വഖക്തത്തിബനവസം

ടപമാതുജനബനവമുളള ആളമാണന്.  ഒരു സമാധനസം കയ്യേത്തില് കത്തിട്ടത്തികഴത്തിഞമാല്

അതന്  എങ്ങടന  ടടകകമാരേഖസം  ടചയ്യേണടമേനന്  നനമായത്തിട്ടറത്തിയന  ആളമാണന്.

അതത്തിനന്  ഞമാന്  അഭത്തിനനത്തിക്കുന.  പടക്ഷേ  അങ്ങയടടെ  കണക്കുസം

യമാഥമാര്ത്ഥഖവസം  തമ്മത്തില്  ടപമാരുതടപ്പെടുകയത്തിടലന  കമാരേഖസംമേമാത്രസം  ഞമാന്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്.  രലമാകല് രബമാഡത്തികളുടടെ സത്തിതത്തി  -  എവത്തിടടെരപ്പെമായത്തി

വത്തിരകന്ദ്രശ്രീകരേണസം?  രലമാകല്  രബമാഡത്തികള്  ഇരപ്പെമാള്  ടവളളസം

കടെത്തിക്കുകയമാണന്.  രകരേളതത്തിടല  ഓരരേമാവകപ്പുകടളയസം  എടുതന്



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

159

പരേത്തിരശെെമാധത്തിക്കുരമ്പമാള്  സമാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയള്ടപ്പെടടെയള്ള

അവസമൂലസം  ഒരു  വകപ്പെത്തിനുസം  മുരനമാട്ടുരപമാകമാന്  സമാധത്തികമാത

സത്തിതത്തിയമാണുള്ളതന്. ഒരു ദശ്രീര്ഘവശ്രീക്ഷേണവമേത്തിലമാത, ഒരു കമാഴ്ചപ്പെമാടുമേത്തിലമാത,

ഒരു നയപ്രഖഖമാപനമേമാണന് ഇവത്തിടടെ നടെതത്തിയതന്. ഇഇ നയപ്രഖഖമാപനസംടകമാണന്

ഗവണ്ടമേനന്  എന്തന്  ടചയ്യേമാന്  രപമാകന.  രകരേളസം  എന്തന്  ടചയ്യേമാന്

രപമാകനടവനതത്തിടന എടന്തങത്തിലുസം സൂചന ഇഇ നയപ്രഖഖമാപനസം വമായത്തിച

മൂനമാമേടതമാരേമാള്കന്  അറത്തിയമാന്  കഴത്തിയരമേമാ?   അവര്  അത്ഭുതടപ്പെടുസം,

വത്തിസ്മയത്തിക്കുസം.  ഞമാന് വലത്തിയ രേമാഷശ്രീയടമേമാനസം പറയനത്തില, എലമാവരുസം അതന്

പറഞ്ഞു  കഴത്തിഞ്ഞു.   ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിയടടെ  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ  യമാത്ര

ഇന്തഖയത്തിടല ജനമാധത്തിപതഖ വത്തിശെെസമാസത്തികള്ടകലമാസം ഒരു ആരവശെെമേമായത്തിരുന.

വര്ഗശ്രീയതയ്ക്കുസം,  ഫമാസത്തിസതത്തിനുടമേതത്തിരേമായളള രപമാരേമാട്ടതത്തില് ഒരു മേനുഷഖന്

കനഖമാകമേമാരേത്തിയത്തില്നത്തിനന്  കമാശശ്രീരേത്തിരലയന്  നടെതത്തിയ  യമാത്ര.  ജനങ്ങളുടടെ

ഇടെയത്തിലൂടടെ അവരുമേമായത്തി സസംവദത്തിച്ചുടകമാണന്, അവടരേ രചര്തന് പത്തിടെത്തിച്ചുടകമാണന്

മേഞ്ഞുസം  ടവയത്തിലുസം  രപമേമാരേത്തിയസം  ഒനസം  വകവയമാടത  നടെനരപമായരപ്പെമാള്

രകമാണ്ഗസ്സുകമാരേലമാതവര്ക്കുരപമാലുസം  അരദ്ദേഹരതമാടെന്  രസ്നേഹവസം  ആദരേവസം

പ്രതശ്രീക്ഷേയമുണമായത്തി.  കഴത്തിഞ ആറന് വര്ഷസം ടപയ്യേമാത മേഞമാണന് ജനുവരേത്തി
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30-ാം  തശ്രീയതത്തി  കമാശശ്രീരേത്തിടന  തലസമാനമേമായ  ശശ്രീനഗറത്തില്  ഉണമായതന്.

ഞങ്ങടളലമാസം തണുത്തുവത്തിറചമാണന് രസജത്തില് നത്തിനതന്.    ആ മേഞത്തിലുസം എടന

തണുപ്പെന്  ഞമാന്  അറത്തിഞത്തില,  കമാരേണസം  സത്തി.പത്തി.ടഎ.-യടടെ  അഖത്തിരലന്തഖമാ

ജനറല് ടസക്രട്ടറത്തി, എരനകമാള് എത്രരയമാ പ്രമായമുള്ള വനഖവരയമാധത്തികനമായ

ശശ്രീ. ഡത്തി. രേമാജ, ആ രവദത്തിയത്തില് ശശ്രീമേമാന് രേമാഹുല് ഗമാനത്തികന് പത്തിന്തുണയമേമായത്തി

ഉണമായത്തിരുന.  ആ  തണുപ്പെന്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  അതത്തിജശ്രീവത്തികമാന്

കഴത്തിയരമേമാടയന സസംശെെയതത്തില് ഞങ്ങളത്തില് പലരുസം  അരദ്ദേഹതത്തിനടുകല്

രപമായത്തി  രനമാകത്തിയത്തിരുന.  എനമാല്  ഞങ്ങരളകമാള്  ഉത്സമാഹരതമാടടെയസം

ആരവശെെരതമാടടെയമേത്തിരുന  ബഹുമേമാനഖനമായ  ആ  മേനുഷഖന്  രയമാഗസം

കഴത്തിഞതത്തിനുരശെെഷമേമാണന്  ആ രവദത്തിയത്തില്നത്തിനസം  ഇറങ്ങത്തിയതന്.   ഇന്തഖയടടെ

വത്തിവത്തിധ ഭമാഗങ്ങളത്തില്നത്തിനസം എത്രരയമാരപര് ആ ജമാഥയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി മേമാറത്തി.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഞങ്ങടള ധമാരേമാളസം പരേത്തിഹസത്തിച്ചു,  രേമാഹുല് ഗമാനത്തി ഇട്ടത്തിരേത്തിക്കുന

ടെശ്രീഷര്ട്ടന് നമാല്പ്പെതത്തിനമായത്തിരേസം രൂപ വത്തിലയള്ളതമാടണനന് പറഞ്ഞു. തത്തിരുപ്പൂരേത്തിടല

രകമാണ്ഗസത്തിടന  ഡത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനന്  അവത്തിടടെയള്ള  സമാധമാരേണ

സലത്തുനത്തിനസം ടകമാണ്ടുവന ടെശ്രീഷര്ട്ടമാടണനന് മേനസത്തിലമായരപ്പെമാള് വത്തിഷയസം

മേമാറത്തി.  അരദ്ദേഹസം  ധരേത്തിചത്തിരുന  ഷൂവത്തിടനക്കുറത്തിചമായത്തി  അടുത  ചര്ച.
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ബത്തി.ടജ.പത്തി.-രയമാടുസം  സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിരനമാടുടമേമാപ്പെസം  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തിടയയസം

രകമാണ്ഗസത്തിടനയസം  പരേത്തിഹസത്തികമാന്   ഇന്തഖയത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ടഎ.  (എസം)

എനന്  ഞമാന്  പറയനത്തില,  അങ്ങടന  പറയനതന്  ശെെരേത്തിയല,  രകരേളതത്തിടല

സത്തി.പത്തി.ടഎ(എസം)  തുടെകസംമുതലുണമായത്തിരുനടവനതന്  ഞങ്ങടള

സങടെടപ്പെടുത്തുകയസം വത്തിഷമേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം ടചയ്തു. സത്തി.പത്തി.ടഎ (എസം) ഞങ്ങളുടടെ

കൂടടെവരേണടമേടനമാനസം  ഞങ്ങള്  പറഞത്തിട്ടത്തില.   ശശ്രീ.  രേമാഹുല്  ഗമാനത്തി

രകരേളതത്തില്  19  ദത്തിവസസം  നടെനരലമാ,  എവത്തിടടെടയങത്തിലുസംവചന്  നത്തിങ്ങളുടടെ

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  എതത്തിരേമായത്തി  ഒരേക്ഷേരേസം  പറരഞമാ?   ഇഇ ജമാഥ  സസംസമാന

സര്കമാരേത്തിനന്  എതത്തിരേമായള്ള ജമാഥയടലനസം ഫമാസത്തിസതത്തിനുസം വര്ഗശ്രീയതയ്ക്കുസം

എതത്തിരേമായള്ള  ജമാഥയമാടണനസം  അതുസസംബനത്തിചന്  ഞങ്ങള്ക്കുസം

നത്തിര്രദ്ദേശെെമുണമായത്തിരുന. രേമാഹുല് ഗമാനത്തി നയത്തിച ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്രയടടെ

രവദത്തി നത്തിങ്ങള്ടകതത്തിടരേ ഒരേക്ഷേരേടമേങത്തിലുസം പറയമാനമായത്തി ഞങ്ങള് ആടരേങത്തിലുസം

ദുരുപരയമാഗത്തിരചമാ?  അങ്ങടന  ഞങ്ങള്  ടചയ്യേമാതത്തിരുനതന്  ആ  ജമാഥയടടെ

പവത്തിത്രത  കളയമാതത്തിരേത്തികമാനമാണന്.  ഒരു  മേനുഷഖന്  ഇന്തഖ  മുഴുവന്

നടെക്കുകയരല?  പ്രമാര്ത്ഥനടകമാണ്ടുസം  പത്തിന്തുണടകമാണ്ടുസം  ആ  മേനുഷഖടന

മുരമ്പമാട്ടു  നയത്തികണടമേനന്  ഞങ്ങടളലമാവരുസം  ആഗഹത്തിച്ചു.   നത്തിങ്ങളുടടെ
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രദശെെശ്രീയരനതൃതസതത്തിനന്  അതരേതത്തില്  ആഗഹമുണമായത്തിരുനത്തിട്ടുരപമാലുസം,

ഞമാന് കരുതുനതന് അങ്ങടനയമാണന്, നത്തിങ്ങള് സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിടന കൂടടെനത്തിനന്

പരേത്തിഹസത്തിച്ചു.  അകമാരേഖതത്തില്  മുഖഖമേനത്തിടയ  ഞമാന്  പ്രരതഖകസം

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയമാണന്,  രദശെെശ്രീയ രനതൃതസടതകമാള് കൂടുതല് പവര്ഫുള്ളമായത്തി

സത്തി.പത്തി.ടഎ (എസം) -ടന സസംസമാന രനതൃതസസം എതത്തിടപ്പെട്ടു, കമാരേണസം ഇവത്തിടടെ

മേമാത്രമേമാണരലമാ ഭരേണമുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങളത്തില് ഒരേമാള്രപമാലുസം ആ യമാത്രടയക്കുറത്തിചന്

നലവമാകന്  പറയമാന്  ഉണമായത്തിരുനത്തിടലനതന്  വളടരേ  വത്തിഷമേകരേമേമായ

കമാരേഖമേമാണന്.

മേത്തി  .    സ്പശ്രീകര്:  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാരവ,  അരങ്ങയന്

അനുവദത്തിച  സമേയടതകമാള് മൂനന് മേടെങ്ങന് സമേയമേമായത്തി.

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്:  ഞമാന്  രേണന്  മേത്തിനുട്ടുടകമാണന്  നത്തിര്തമാസം..

നത്തിങ്ങളുസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം  തമ്മത്തില്  ഒരു  രകമാമേണ്  ഫമാകറുണന്,  അതന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ രകമാണ്ഗസന്  വത്തിരുദ്ധതയമാണന്.  രകമാണ്ഗസന്  മുക്തഭമാരേതസം

എനതമാണന്  അവരുടടെ  ലക്ഷേഖസം.  രകരേളതത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ടഎ.  (എസം)-നുസം

അരത  രകമാണ്ഗസന്  വത്തിരുദ്ധതയമാണുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള്  രേണ്ടുരപരുസം

ഒരുമേത്തിച്ചുരചരുനതന് അവത്തിടടെയമാണന്. ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖഖമേനത്തി ടെത്തി.ആര്.എസന്.
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(Telangana  Rashtra  Samithi)  രനതമാവന്  ചന്ദ്രരശെെഖരേ  റമാവവത്തിടന

പരേത്തിപമാടെത്തിയത്തില്  പടങടുകമാനമായത്തി  ടതലുങമാനയത്തില്  രപമായത്തി.   ചന്ദ്രരശെെഖരേ

റമാവവസം  ഒരു  രകമാണ്ഗസന്  വത്തിരുദ്ധനമാണന്,  കമാരേണസം  അരദ്ദേഹസം

ഇന്തഖയത്തിടലതടന  ഏറവസം  വലത്തിയ  അഴത്തിമേതത്തിയമാരരേമാപണസം  രനരേത്തിടുന

മുഖഖമേനത്തിയമാണന്. അരദ്ദേഹതത്തിനന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം രകന്ദ്രസര്കമാരേത്തിടനയസം

രപടെത്തിയമാണന്.  ഇ.ഡത്തി.,  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.  തുടെങ്ങത്തിയ  അരനസഷണ

ഏജന്സത്തികടളലമാസം  എരപ്പെമാള്  രവണടമേങത്തിലുസം  വരേമാടമേനന്  പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിക്കുന

ഒരേമാളമാണന്.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന് രേമാജഖസഭയത്തിലുസം രലമാകസഭയത്തിലുസം എരപ്പെമാടഴലമാസം

പ്രതത്തിസനത്തിഘട്ടമുണമായത്തിട്ടുരണമാ അരപ്പെമാടഴലമാസം ചന്ദ്രരശെെഖരേ റമാവവസം ടെത്തി.ആര്.

എസന്.-ഉസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.- യടടെ കൂടടെയണമായത്തിട്ടുണന്.   I will show the records

from the floor of Rajya sabha and Lok sabha.   രേമാജഖസഭയത്തില് അവര്കന്

ഭൂരേത്തിപക്ഷേസം  കത്തിട്ടുനതുവടരേ  ചന്ദ്രരശെെഖരേ  റമാവ  അവരുടടെ  കൂടടെയമായത്തിരുന.

ബത്തി.ടജ.പത്തി. ഇരപ്പെമാള് രപമാരേമാടുനതന് രനരേത്തിട്ടല, മേറന് പലരേത്തിലൂടടെയമേമാണന്.  ഇഇ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിനുമുമ്പന്  ഒരു  മൂനമാസം  മുനണത്തി  ഉണമാകണടമേനമാണന്  ഇരപ്പെമാള്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  ആഗഹസം.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  മുനണത്തിയസം  രകമാണ്ഗസന്

രനതൃതസസംടകമാടുക്കുന  ഒരു  പമാറന്രഫമാസം-ഉസം  തമ്മത്തിലുണമാകന  ഒരു
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രപമാരേമാട്ടതത്തില്  അവര്  അപകടെസം  മേണക്കുനണന്.   മൂനന്  മേമാസസം  കൂടുരമ്പമാള്

പശ്രീരേത്തിരയമാഡത്തികല്  സര്രവ  നടെത്തുന  ഒരു  പമാര്ട്ടത്തിയമാണന്   ബത്തി.ടജ.പത്തി.,

നത്തിങ്ങള് ഇഇ യമാത്രടയ പുചത്തിചന് നടെനമാലുസം ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്ര ഉള്ടപ്പെടടെ

അവര്ടകതത്തിരേമായത്തി  ഉണമായത്തിരേത്തിക്കുന  വത്തികമാരേടതക്കുറത്തിചന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-

കമാര്കന്  അറത്തിയമാസം.   അതുടകമാണ്ടുതടന  അവര്  അരനസഷത്തിക്കുനതന്

ഇതുരേണ്ടുമേലമാത ഒരു മൂനമാസം മുനണത്തിടയയമാണന്.  ആ മൂനമാസം മുനണത്തികമായത്തി

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-സസംഘപരേത്തിവമാര്  രനതൃതസതത്തില്നത്തിനന്  വകമാലതന്

എടുതത്തിരേത്തിക്കുന  ആളമാണന്  ടതലുങമാനയത്തിടല  ചന്ദ്രരശെെഖരേ  റമാവ.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തി  ഇകമാരേഖങ്ങടളമാനസം  അറത്തിയമാടതയമാണന്

രപമായടതങത്തില്  കഴപ്പെമേത്തില,  അതല,  അറത്തിഞ്ഞുടകമാണമാണന്  രപമായടതങത്തില്

ഞമാന് സൂചത്തിപ്പെത്തിച രകമാണ്ഗസന് വത്തിരുദ്ധതയടടെ പമാറന്രഫമാമേത്തിനമായത്തി അങ്ങുകൂടെത്തി

സസംഭമാവന ടചയ്യുകയമാടണനതന്  വളടരേ  ദഇര്ഭമാഗഖകരേമേമായ കമാരേഖമേമാടണനന്

ഞമാന് പറയകയമാണന്.  ഞമാന് അവസമാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്, അങ്ങന് സമേരേങ്ങടള

ഭയടപ്പെടെരുടതനമാണന്  എനത്തികന്  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തിരയമാടെന്

പറയമാനുള്ളതന്.  രദശെെശ്രീയതലതത്തിലുസം  സസംസമാനതലതത്തിലുസം   എന്തുമേമാത്രസം

സമേരേങ്ങള്  ടചയ  പമാര്ട്ടത്തികളമാണന്  കമ്മന്യൂണത്തിസന്  പമാര്ട്ടത്തികള്.  എന്തത്തിനമാണന്
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സമേരേസം ടചയ്യുന എലമാവടരേയസം ജയത്തിലത്തില് അടെയ്ക്കുനതന്;  ആടരേങത്തിലുസം സമേരേസം

ടചയ്യുരമ്പമാള് അവര് നമ്മുടടെ ഭരേണതത്തിനുസം അധത്തികമാരേതത്തിനുസം എതത്തിരേമായമാണന്

സമേരേസം  ടചയ്യുനടതനന്  ഒരു  ഭരേണമാധത്തികമാരേത്തികന്  രതമാനമാരമേമാ;  എന്തത്തിനമാണന്

സമേരേസംടചയ  യൂതന്  ലശ്രീഗത്തിടന  28  രപടരേ  ജയത്തിലത്തിലടെചതന്;  എന്തത്തിനമാണന്

പത്തി.  ടക.  ഫത്തിരറസത്തിടന  അറസന് ടചയന്  ടകമാണ്ടുരപമായതന്?  രകരേളതത്തിടന

ചരേത്തിത്രതത്തില്  ഒരു  കമാലത്തുസം  ഒരു  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  രനരേത്തിടെമാത  പ്രതത്തിസനത്തി

ഇരപ്പെമാള് ഞങ്ങള്ക്കുണന്.  പതത്തിനമായത്തിരേകണകത്തിനന് രകസുകളമാണന് ഞങ്ങളുടടെ

പ്രവര്തകരുടടെരമേല്  ചുമേത്തുനതന്.  തത്തിരുവനന്തപുരേസം  ജത്തിലമാ  യൂതന്

രകമാണ്ഗസന്  പ്രസത്തിഡനത്തിടന രപരേത്തില്  248  രകസുകളുണന്.  എലമാ  മേമാസവസം

രകമാടെതത്തിയത്തില്രപമാകണസം,  ശെെത്തിക്ഷേയമായത്തി  ടടഫന്  വത്തിധത്തിക്കുനതന്  വലത്തിയ

തുകയമാണന്.   ഇതമാരണമാ ജനമാധത്തിപതഖസം?   സമേരേസം ടചയ്യേമാനുള്ള അവകമാശെെസം

ഇലമാതമാക്കുകയമാണന്.  ശശ്രീ.  പത്തി.  ടക.  ഫത്തിരറമാസത്തിടന  അറസന്  ടചയതത്തില്

പ്രതത്തിരഷധത്തിചന് നടെന പ്രകടെനതത്തില് ഒരു കല്ലുരപമാലുസം വലത്തിടചറത്തിയടപ്പെട്ടത്തിട്ടത്തില.

എനത്തിട്ടുസം  രകരേളസം  മുഴുവന് ആയത്തിരേകണകത്തിനമാളുകളുടടെ  രപരേത്തില്  രകസുകള്

ചുമേത്തുകയമാണന്.  നത്തിങ്ങള്  ഞങ്ങടള  രകടസടുതന്  രതമാല്പ്പെത്തികമാന്

രപമാകകയമാരണമാ?  എനമാല് അടതമാനന് കമാണരട്ട..,  നത്തിങ്ങള് രകടസടുതന്
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രതമാല്പ്പെത്തിക്കൂ,  ഞങ്ങള്  ഇനത്തിമുതല്  രകമാടെതത്തിയത്തില്  രപമാരകടണനന്

തശ്രീരുമേമാനത്തിക്കുസം.  രകമാടെതത്തിയത്തില്  രപമാകമാടതയസം  ടടഫന്  അടെയമാടതയസം

ജയത്തില്നത്തിറയമാന് ഞങ്ങളുസം തയ്യേമാറമാണന്. ഞങ്ങളുസം രേമാഷശ്രീയ പ്രസമാനങ്ങളമാണന്,

ഇതന്  ജനമാധത്തിപതഖ  ഭമാരേതവസം  ജനമാധത്തിപതഖ  രകരേളവമേമാണന്.  ഇതരേതത്തില്

രകടസടുതന് രതമാല്പ്പെത്തികമാടമേനന് ഒരു ഗവണ്ടമേനസം കരുതരുതന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ

പ്രവൃതത്തികള്  ജനമാധത്തിപതഖ  രബമാധതത്തിനുസം  ജനമാധത്തിപതഖ  നശ്രീതത്തിക്കുസം

നത്തിരേക്കുനതടലനന് ഞമാന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മുഖഖമേനത്തിടയ വത്തിനയപൂര്വസം ഞമാന്

ഓര്മ്മടപ്പെടുത്തുന. ഗവര്ണ്ണറുടടെ നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗരതമാടെന് ഞങ്ങള്കന്

പൂര്ണ്ണമേമായസം  വത്തിരയമാജത്തിപ്പെമാണുള്ളതന്,  അതുടകമാണ്ടുതടന  ഇവത്തിടടെ

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയടതയസം ശെെക്തത്തിയമായത്തി എതത്തിര്ക്കുന. 

മുഖഖമേനത്തി  (ശശ്രീ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്):   സര്,  ബഹുമേമാനഖനമായ

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവടെകസം  പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുള്ള  ബഹുമേമാനഖരേമായ  അസംഗങ്ങള്

നനപ്രരമേയ  ചര്ചയത്തില്  സസംസമാരേത്തിച  രേശ്രീതത്തിരയമാടെന്  ഞങ്ങള്കന്  വളടരേ

നനത്തിയണന്.  കമാരേണസം  സസംസമാന  സര്കമാരേത്തിനന്  എതത്തിരേമായത്തി  ഒനസം

പറയമാനത്തിടലനതമാണന്  അവരുടടെ  പ്രസസംഗങ്ങളത്തില്നത്തിനസം  വഖക്തമേമാകനതന്.

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  പറഞവസമാനത്തിപ്പെത്തിച  കമാരേഖതത്തില്നത്തിനസം  തുടെങ്ങമാനല
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ഞമാന്  ഉരദ്ദേശെെത്തിക്കുനതന്.  ആവശെെഖടമേങത്തില്  അതന്  പത്തിനശ്രീടടെമാരു  ഘട്ടതത്തില്

ആകമാടമേനന് രതമാനന.  നമ്മുടടെ രേമാജഖതത്തിടന ടപമാതുവമായ അവസ നമാസം

ഗഇരേവമേമായത്തി  കമാരണണതുണന്.  മേതനത്തിരേരപക്ഷേ  മൂലഖങ്ങള്,  ടഫഡറല്

സസംവത്തിധമാനസം തുടെങ്ങത്തിയ ഭരേണഘടെനയടടെ അടെത്തിസമാനഘടെകങ്ങള്, അതമായതന്

Basic  Structure,  അസമാധമാരേണമേമായ  ടവല്ലുവത്തിളത്തി  രനരേത്തിടുന  ഘട്ടമേമാണന്.

ഇതത്തിനന്  രനതൃതസസം  ടകമാടുക്കുനവര്  രേമാജഖതത്തിടന  ഭരേണഘടെന  ദതമേമായ

ഉതരേവമാദടപ്പെട്ട സമാനങ്ങള് വഹത്തിക്കുനവരേമാടണനതന് ഇഇ രേമാജഖടത ഒരു

പ്രരതഖകതയമായത്തി  വനത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്,  അതുടകമാണ്ടുതടന  ഇതത്തിടന

ഗഇരേവരമേറുകയമാണന്.  രദശെെശ്രീയ  പ്രസമാനതത്തിടന  സത  ഉള്ടകമാള്ളുന

എലമാവരുസം  അതശ്രീവജമാഗതരയമാടടെ  ഇതരേസം  ശമേങ്ങടള  ടചറുരകണ

സനര്ഭമേമാണന്.  ഇകമാരേഖസം  നയപ്രഖഖമാപന  പ്രസസംഗതത്തില്

ഉഇനത്തിപറഞത്തിട്ടുണന്.  ഭമാഷമാപരേവസം മേതപരേവമേമായ രമേധമാവത്തിതസ പ്രവണതകള്

നമാനമാതസതത്തില്  ഏകതസസം  എന  തതസതത്തില്  അധത്തിഷത്തിതമേമായ  നമ്മുടടെ

രേമാഷശ്രീയ  ഘടെനയന്  വലത്തിയ  ഭശ്രീഷണത്തിയമാണന്  ഉയര്ത്തുനതന്.  അതരേടമേമാരു

ഘട്ടതത്തില്  രയമാജത്തികമാവന  എലമാവരുമേമായസം  രയമാജത്തിച്ചുടകമാണന്  ഇതരേസം

പ്രവണതകള്ടകതത്തിടരേ  ശെെക്തമേമായ  എതത്തിര്പ്പുസം  പ്രതത്തിരഷധവസം
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ഉയര്തമാനമാണന്  രകരേളതത്തിടല  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്

സനദ്ധമേമായത്തിട്ടുള്ളതന്.  ടഫഡറല്  സസംവത്തിധമാനതത്തിടന  ആണത്തികലമാണന്

രകന്ദ്ര-സസംസമാനങ്ങള് തമ്മത്തിലുള്ള അധത്തികമാരേതത്തിടന ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായ

വത്തിഭജനസം.  അതത്തിടന  മേറത്തികടെനടകമാണന്  സസംസമാന  സമേമാവൃതത്തി

വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  രകന്ദ്രസം  നടെത്തുന  നത്തിയമേനത്തിര്മ്മമാണങ്ങള്

ജനമാധത്തിപതഖവത്തിരുദ്ധമേമായ പ്രവണതയടടെ ദൃഷമാന്തമേമായത്തി നമാസം കമാണുന.  ഇഇ

കമാരേഖങ്ങളത്തിടലലമാസം  ഓരരേമാഘട്ടതത്തിലുസം,  അതമായതന്  സമേയമാസമേയങ്ങളത്തില്

രകന്ദ്ര  സര്കമാരേത്തിടന  പ്രതത്തിരഷധസം  അറത്തിയത്തിക്കുന  നത്തിലപമാടെന്  നമാസം

സസശ്രീകരേത്തിചത്തിട്ടുണന്.  അരതമാടടെമാപ്പെസം  നത്തിയമേപരേമേമായത്തി  സമാധഖമേമായ  എലമാ

നടെപടെത്തികളുസം  സസംസമാന  സര്കമാര്  സസശ്രീകരേത്തിക്കുനമുണന്.   പഇരേതസനത്തിയമേ

രഭദഗതത്തിടകതത്തിടരേ  ഭരേണഘടെനയടടെ  അനുരചദസം  131  പ്രകമാരേസം  രകരേളസം

സുപ്രശ്രീസംരകമാടെതത്തിടയ  സമേശ്രീപത്തിചത്തിട്ടുണന്.  സഹകരേണ  നത്തിയമേ  രഭദഗതത്തി,  ഡമാസം

രസഫത്തി  നത്തിയമേ  രഭദഗതത്തി,  ടടവദക്യുതത്തി  റഗുരലററത്തി  രഭദഗതത്തി  എനത്തിങ്ങടന

നത്തിരേവധത്തി നത്തിയമേനത്തിര്മ്മമാണങ്ങള് ടഫഡറല് തതസങ്ങടള ടതല്ലുസം മേമാനത്തികമാടത

രകന്ദ്ര  സര്കമാര്  നടെതത്തിവരേത്തികയമാണന്.  ഇഇ  പ്രവണതകള്ടകതത്തിടരേ

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില്  വഖക്തമേമായ  പരേമാമേര്ശെെമേമാണുളളതന്.  ഇനന്  ഇന്തഖന്
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ജനമാധത്തിപതഖവസം  മേതനത്തിരേരപക്ഷേമൂലഖങ്ങളുസം  ടഫഡറലത്തിസവസം  രനരേത്തിടുന

ഭശ്രീഷണത്തികള്  രദശെെശ്രീയ  ടഎകഖടത   ദുര്ബലടപ്പെടുതമാന്  മേമാത്രരമേ

ഉതകകയള.  ഇഇ  അഭത്തിപ്രമായസം  അര്ത്ഥശെെങയത്തിടെയത്തിലമാതവത്തിധസം  സര്കമാര്

വഖക്തമേമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ഇവത്തിടെടത  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  ഇതത്തിടന

പത്തിന്തുണയമാതത്തിരേത്തികമാന്  എന്തന്  നഖമായമേമാണന്  പറയമാന്  കഴത്തിയനതന്;

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  രനതൃതസസം  നല്കനതന്  ഇടെതുപക്ഷേ

പ്രസമാനങ്ങളമായതുടകമാണന് ഇകമാരേഖങ്ങള് ഞങ്ങള് പറയരമ്പമാള് അതത്തിടന

എതത്തിര്ക്കുടമേന  സമേശ്രീപനമേമാരണമാ  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  സസശ്രീകരേത്തിരകണതന്?

രകമാവത്തിഡന് മേഹമാമേമാരേത്തി ഉയര്തത്തിയ അതത്തികഠത്തിനമേമായ ടവല്ലുവത്തിളത്തി രനരേത്തിടുതത്തിനന്

സസംസമാന  സര്കമാരേത്തിനന്  വത്തിപുലമേമായ  ഇടെടപടെലുകള്  നടെരതണതമായത്തി

വനത്തിട്ടുണന്.  ആ  ഘട്ടതത്തില്  ഇവത്തിടടെ  മേമാത്രമേല  രലമാകതമാടകയളള

സര്കമാരുകളുടടെ റവനന്യൂ വരുമേമാനസം കറയന നത്തിലയണമായത്തി. ടചലവബമാധഖത

ഗണഖമേമായത്തി  വര്ദ്ധത്തിക്കുകയസം  ടചയ്തു.  ഇഇ  ഘട്ടതത്തില്  ആരഗമാളതലതത്തില്

സര്കമാരേത്തിടന  കടെബമാധഖത  വര്ദ്ധത്തിക്കുന  നത്തിലയണമായത്തി.  അതന്

രലമാകതമാടകയണമായ ഒരു പ്രതത്തിഭമാസമേമാണന്. ഇതുസസംബനത്തിച കണക്കുകള്

ജനുവരേത്തി  31-നന്  പുറതത്തിറങ്ങത്തിയ  ഇന്തഖമാഗവണ്ടമേനത്തിടന  ഇകരണമാമേത്തികന്
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സര്രവയത്തില്നത്തിനസം നമുകന് കമാണമാന് കഴത്തിയസം. പല സസംസമാനങ്ങളുസം 2020-

ല്  രകന്ദ്ര  സര്കമാരേത്തിരനമാടെന്  അതത്തിശെെക്തമേമായത്തി  ആവശെെഖടപ്പെട്ട  ഒരുകമാരേഖസം

വമാര്ഷത്തിക വമായമാപരേത്തിധത്തി ആഭഖന്തരേ വരുമേമാനതത്തിടന 3 ശെെതമേമാനതത്തില്നത്തിനന്

5  ശെെതമേമാനമേമായത്തി ഉയര്തണടമേനതമാണന്.  രകരേളതത്തിനുരവണത്തി നമ്മള് ഇഇ

ആവശെെഖസം  ഉനയത്തിചരപ്പെമാള്  ഇരത  ആവശെെഖസം  ഉനയത്തിചതത്തില്  ഇവത്തിടെടത

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരേത്തിക്കുന  രകമാണ്ഗസത്തിടന  പ്രമുഖ  രനതമാവമായ  രേമാജസമാന്

മുഖഖമേനത്തി ശശ്രീ. അരശെെമാകന് ടഗഹന് രലമാട്ടുമുണന് എനതന് നമാസം ഓര്രകണതമാണന്.

സസംസമാനങ്ങളുടടെ  സമ്മര്ദ്ദേസം,  രേമാജഖതന്  നത്തിലനത്തില്ക്കുന  അസമാധമാരേണ

സമാഹചരേഖസം  ഇടതലമാസം  പരേത്തിഗണത്തിചന്  മേറന്  മേമാര്ഗങ്ങടളമാനമേത്തിലമാടത  ആ

ഘട്ടതത്തില് രകന്ദ്ര സര്കമാരേത്തിനന് വമായമാപരേത്തിധത്തി ഉയര്തത്തിടകമാണന് തശ്രീരുമേമാനസം

എടുരകണതമായത്തി  വന.  നമാസം  കരണണതന്,  ആ  തശ്രീരുമേമാനസം  പൂര്ണ്ണ

മേനരസ്സമാടടെയല  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സര്കമാര്  എടുതതന്.  0.5 ശെെതമേമാനസം  വമായമാ

നത്തിബനനകളത്തിലമാടതയസം  1.5  ശെെതമേമാനസം  നത്തിബനനകരളമാടുകൂടെത്തിയമേമാണന്

അനുവദത്തിചതന്.  ഇഇ  നത്തിബനനകളത്തില്  രറഷന്  സസംവത്തിധമാനങ്ങളുടടെ

പരേത്തിഷരേണങ്ങള്, ടടവദക്യുതത്തി വത്തിതരേണ രമേഖലയത്തിടല നഷസം കറയല്, ഇഇസന്

ഒമാഫന്  ഡൂയത്തിസംഗന്  ബത്തിസത്തിനസന്  അന്തരേശ്രീക്ഷേസം  സൃഷത്തികല്,
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നഗരേപ്രരദശെെങ്ങളത്തിടലയസം  തരദ്ദേശെെസസയസംഭരേണ  സമാപനങ്ങളത്തിടലയസം

ടകട്ടത്തിടെനത്തികതത്തി  പരേത്തിഷരേണസം  ഇവടയലമാസം  ഉള്ടപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്.  രകരേളസം  അധത്തിക

വമായക്കുളള  അര്ഹത  രനടെത്തിയത്തിട്ടമാണന്  രകന്ദ്രമാനുമേതത്തിരയമാടുകൂടെത്തി  രകമാവത്തിഡന്

കമാലടത അസമാധമാരേണ സമാഹചരേഖസം തരേണസം ടചയ്യേമാന് ജനങ്ങളുടടെ ജശ്രീവനുസം

ജശ്രീവരനമാപമാധത്തികളുസം സസംരേക്ഷേത്തികമാനമായത്തി അധത്തിക വമായ എടുതതന്.  ഇങ്ങടന

അധത്തിക  വമായ  എടുതതന്  ഒരു  വലത്തിയ  കറമേമായത്തി,  അടതമാരു  ധൂര്തമായത്തി

ചത്തിത്രശ്രീകരേത്തിക്കുന   കപ്രചരേണങ്ങളത്തിലമാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഏര്ടപ്പെട്ടടതനന്

നമുകന് കമാണമാന് കഴത്തിയസം.  2006-2011-ടല എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന

കമാലഘട്ടതത്തില്  ധനദൃഢശ്രീകരേണതത്തിനുളള  ശെെക്തമേമായ  നടെപടെത്തികളമാണന്

സസശ്രീകരേത്തിചതന്.   2010-2011  സമാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തില്  തനതന്  നത്തികതത്തി

വരുമേമാനതത്തില്   23  ശെെതമേമാനസം  വര്ദ്ധനയമാണുണമായതന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര്  രേണ്ടുവര്ഷസം  പത്തിനത്തിട്ടരപ്പെമാള്,  അതമായതന്  2013-14  ആയരപ്പെമാള്

തനതന് നത്തികതത്തി വരുമേമാനതത്തിടന വളര്ച  10 ശെെതമേമാനമേമായത്തി കൂപ്പുകതത്തി. ഇഇ

പ്രവണത 2015-16 വടരേ തുടെര്ന. അതത്തിനുരശെെഷസം എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കമാര്

വശ്രീണ്ടുസം അധത്തികമാരേതത്തില് വനരപ്പെമാള് ഒമാരരേമാ സമാമ്പതത്തിക  വര്ഷവസം നമുകന്

ഇവത്തിടടെ  രനരേത്തിരടെണത്തിവനതന്  അസമാധമാരേണമേമായ  സമാഹചരേഖങ്ങളമായത്തിരുന.
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ഒരു ഭമാഗതന് രനമാട്ടന് നത്തിരരേമാധനതത്തിലൂടടെയണമായ പ്രശ്നങ്ങള്, മേടറമാരു ഭമാഗതന്

പ്രകൃതത്തി  ദുരേന്തങ്ങള്  അതത്തിടന  തുടെര്ചയമായത്തി  രകമാവത്തിഡന്  മേഹമാമേമാരേത്തി.

ഇതരേതത്തിലുളള സമേമാനതകളത്തിലമാത ടവല്ലുവത്തിളത്തികളമാണന് ഇഇ കമാലയളവത്തില്

സസംസമാനതന്  രനരേത്തിരടെണത്തിവനതന്.  അതുടകമാണന്  തനതന്  നത്തികതത്തി

വരുമേമാനതത്തില്  വലത്തിയ  വര്ദ്ധന  ആ  കമാലയളവത്തിലുണമാകമാന്  കഴത്തിഞത്തില.

പടക്ഷേ,  2021-22 ആയരപ്പെമാള്  തനതന്  നത്തികതത്തി  വരുമേമാനതത്തില്  22

ശെെതമേമാനതത്തിടന  വളര്ചയണമായത്തിട്ടുണന്.   രകരേളസം  കടെടകണത്തിയത്തിലമാണന്

എനതരേതത്തിലുള്ള  വഖമാപകമേമായ  കപ്രചരേണസം  രബമാധപൂര്വസം  ഇവത്തിടടെ

നടെത്തുകയമാണന്.  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസസം  രകന്ദ്ര  ബഡ്ജറന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിചരപ്പെമാള്

സമാമ്പതത്തിക  വളര്ചയന്  ആകസം  കൂട്ടുനതത്തിനമായത്തി  മൂലധനടചലവന്

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികണടമേനന് രകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തില് എടുത്തുപറയനണന്.  സമാമ്പതത്തിക

സര്രവയത്തിലുസം  ഇഇ  അഭത്തിപ്രമായതത്തിനന്  ഉഇനല്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്.

ഞങ്ങളതത്തിരനമാടെന്  വത്തിരയമാജത്തിക്കുനത്തില.  2016-17 മുതല് രകരേളതത്തില്  മൂലധന

ടചലവന്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികമാന്  സുദൃഢമേമായ  കമാല്വയമാണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാര് നടെതത്തിയത്തിട്ടുളളതന്.  രദശെെശ്രീയ പമാതമാ വത്തികസനസം,  ടഗയത്തില് ടടപപ്പെന് 

ടടലന്,   ഇടെമേണ്-ടകമാചത്തി  ഉള്ടപ്പെടടെയളള  ടടവദക്യുതത്തി  പ്രസരേണ രേസംഗടത
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വത്തികസന  പദ്ധതത്തികള്  ഇവടയലമാസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന  കമാലതന്

കട്ടപ്പുറതമായത്തിരുന  പദ്ധതത്തികളമാണന്.  ആ  പദ്ധതത്തികടള

ചലനമാതകമേമാകത്തിയതുസം  പ്രമാവര്തത്തികമേമാകത്തിയതുസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാരേമാണന്.  മൂലധന  ടചലവകള്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികമാന്  ഞങ്ങള്  സസശ്രീകരേത്തിച

നടെപടെത്തികളുടടെ ഭമാഗമേമാണന്  കത്തിഫ്ബത്തിവഴത്തി നടെപ്പെമാക്കുന പശമാതല സഇകരേഖ

വത്തികസന പരേത്തിപമാടെത്തികള്. ഇരപ്പെമാള് ഇഇ വത്തികസന പരേത്തിപമാടെത്തികടള ഏടതലമാസം

വത്തിധതത്തില്  തുരേങസം  വയമാടമേനമാണന്  രകന്ദ്ര  സര്കമാര്  ആരലമാചത്തിക്കുനതന്.

ഇതത്തിടന  സര്വമാതനമാ  പത്തിന്തുണ  നല്കന  സമേശ്രീപനമേമാണന്  രകരേളതത്തില്

രകമാണ്ഗസന്  ഉള്ടപ്പെടടെയളള  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുനതന്.  രകരേളതത്തില്

എടന്തങത്തിലുസം  വത്തികസനപദ്ധതത്തികള്  വരേമാനമായത്തി  സസംസമാന  സര്കമാര്

പരേത്തിശമേത്തിക്കുരമ്പമാള്  അതത്തിടന  അട്ടത്തിമേറത്തികമാന്  ഇവത്തിടെടത   രകമാണ്ഗസ്സുസം

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  രനതമാകളുസം ഐകഖരതമാടുസം സമാരഹമാദരേഖരതമാടുസംകൂടെത്തി ഒരുമേത്തിചന്

അതന്  നല്കരുടതനന്  രകന്ദ്രരതമാടെന്  ആവശെെഖടപ്പെടുകയമാണന്.  ഇവത്തിടടെ

ധനധൂര്ത്തുണന്;  കടെടകണത്തിയണന്  ഇതരേതത്തിലുള്ള  അനമാവശെെഖ  പ്രചരേണസം

വഖമാപകമേമായത്തി നടെതമാനമാണന് ശമേത്തിക്കുനതന്. സത്തി. ആന്ഡന് എ. ജത്തി. 2022-ടല

ഏപ്രത്തില്-ഡത്തിസസംബര്  കമാലയളവത്തില്   ധനകമ്മത്തി,  റവനന്യൂ  കമ്മത്തി
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എനത്തിവടയക്കുറത്തിച്ചുള്ള  കണക്കുകള്  പ്രസത്തിദ്ധശ്രീകരേത്തിചത്തിരുന.  2020-21-ടല

ഇരത  കമാലയളവത്തിടല  കണക്കുകരളകമാള്  ഗണഖമേമായ  കറവന്  ഈ

സൂചത്തികകളത്തിടലലമാസം  വനത്തിട്ടുണന്.  റവനന്യൂ  കമ്മത്തിയത്തില്  20,852  രകമാടെത്തി

രൂപയടടെയസം  ധനകമ്മത്തിയത്തില്  21,079  രകമാടെത്തി  രൂപയടടെയസം

കറവമാണുണമായത്തിട്ടുള്ളതന്.  ബഡ്ജറന്  വരേമാനത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  സസമാഭമാവത്തികമേമായസം

കൂടുതല് കണക്കുകള് അതത്തിലുണമാകസം.  സസംസമാനസം ധനദൃഢശ്രീകരേണതത്തിടന

പമാതയത്തിലമാടണനമാണന്  ഇതന്  വഖക്തമേമാക്കുനതന്.  ഇവത്തിടടെ  നടെത്തുന മേടറമാരു

കപ്രചരേണസം  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മേനത്തിമേമാര്ക്കുസം  മേറ്റുസംരവണത്തി  അധത്തികടചലവന്

സസംസമാനത്തുടണനമാണന്. 2019-20-ല് ഈ ശെെശ്രീര്ഷകതത്തില് 13 രകമാടെത്തി 84

ലക്ഷേസം രൂപയമാണന് ബഡ്ജറന് എസത്തിരമേറ്റുണമായത്തിരുനതന്. യഥമാര്ത്ഥ ടചലവന് 11

രകമാടെത്തി 40 ലക്ഷേസം രൂപയമാണന്. 2020-21-ല് ബഡ്ജറന് എസത്തിരമേറന് 12 രകമാടെത്തി

84  ലക്ഷേസം രൂപയസം യഥമാര്ത്ഥ ടചലവന്  10  രകമാടെത്തി  95  ലക്ഷേസം രൂപയമേമാണന്.

2021-22-ല് ബഡ്ജറന് എസത്തിരമേറന്  13  രകമാടെത്തി  56  ലക്ഷേസം രൂപയസം യഥമാര്ത്ഥ

ടചലവന്  12  രകമാടെത്തി  28  ലക്ഷേസം രൂപയമേമാണന്.   ഇടതമാടക സസംസമാരേത്തിക്കുന

കണക്കുകളമാണന്. ഇതത്തില്നത്തിനസം കമാണമാന് കഴത്തിയനടതന്തമാണന്? ഇതത്തിടലമാരു

ധൂര്ത്തുസം  നടെക്കുനത്തില  എനതടനയമാണന്.   ഈ  ടചലവകളത്തില്  സര്കമാര്
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സമാമ്പതത്തിക  അചടെകസം  പമാലത്തിചത്തിട്ടുടണനതടനയമാണന്  കമാണമാന്

കഴത്തിയനതന്.  കണക്കുകള്  മേറച്ചുവച്ചുസം  യമാഥമാര്ത്ഥഖങ്ങടള  മൂടെത്തിവച്ചുടകമാണ്ടുസം

പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ജനങ്ങടള  ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ള  ശമേതത്തിലമാണന്

ഏര്ടപ്പെട്ടത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അസമാധമാരേണമേമായ  ടവല്ലുവത്തിളത്തികടള  രനരേത്തിരടെണത്തിവന

നമ്മുടടെ  സസംസമാനസം  സര്കമാരേത്തിടന  കൃതഖമേമായ  ഇടെടപടെലത്തിടന  ഫലമേമായത്തി

2021-22  സമാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തില്  സത്തിരേവത്തിലയത്തില്  12  ശെെതമേമാനവസം

നടെപ്പുവത്തിലയത്തില് 17 ശെെതമേമാനവസം സമാമ്പതത്തിക വളര്ച ശകവരേത്തിചത്തിട്ടുണന്.  ഇതന്

അഖത്തിരലന്തഖമാ  സമാമ്പതത്തിക  വളര്ചമാ  നത്തിരേകത്തിടന  1.4  മേടെങ്ങന്  വരുടമേന

കമാരേഖസം  ഇവത്തിടടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്  മേറച്ചുവയമാന്  കഴത്തിയസം.  പശമാതല

സഇകരേഖ വത്തികസന രമേഖലയത്തിലുസം സമാമൂഹഖ രമേഖലയത്തിലുസം സര്കമാര് നടെതത്തിയ

ഇടെടപടെലുകള്  ഈ  അഭത്തിമേമാനകരേമേമായ  സമാമ്പതത്തികവളര്ചയന്

മുഖഖതസരേകമേമായത്തിരുനടവന  കമാരേഖസം  കമാണമാടത  സമാമ്പതത്തികരേസംഗതന്

ടകടുകമാരേഖസതയമാടണന  വഖമാജപ്രചരേണസം  രബമാധപൂര്വസം

അഴത്തിച്ചുവത്തിടുകയമാണന്.  ഈ  വസ്തുത  നമ്മുടടെ  സസംസമാനടത  ജനങ്ങള്

തത്തിരേത്തിചറത്തിയനടണന  കമാരേഖതത്തില്  ഞങ്ങള്കന്  അരശെെഷസം   സസംശെെയമേത്തില.

ഗവര്ണ്ണറുടടെ നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗസം ഇതന് വത്തിവത്തിധങ്ങളമായ വത്തിഷയങ്ങളമാടക
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സ്പര്ശെെത്തിക്കുനതമാണന്.  രകരേളതത്തിടന  പ്രശ്നങ്ങടള  അപഗഥത്തിക്കുക,  ഭമാവത്തിടയ

വത്തിഭമാവനസം  ടചയ്യുക  അത്രരമേല്  വത്തിപുലവസം  വത്തിശെെമാലവമേമാണന്  അതത്തിടന

പരേത്തിഗണനമാ  വത്തിഷയങ്ങള്  എനതുടകമാണ്ടുതടന  അതത്തിരനലുള്ള  ചര്ച

എകമാലവസം  വത്തിഷയപരേത്തിധത്തിയത്തിലമാതതമാകമാറുണന്.  ഏതന്  വത്തിഷയവസം  ആ

ചര്ചയത്തില്   ഉയര്നവരേമാസം. പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന ഭമാഗത്തുനത്തിനസം ആകരമ്പമാള്

അതന് സസമാഭമാവത്തികമേമായസം വത്തിമേര്ശെെനപരേമേമായമാണന് വരുനതന്.  അതന് പലരപ്പെമാഴുസം

അതത്തിനത്തിശെെത്തിതവസം  രൂക്ഷേവമേമാകമാസം.  അങ്ങടനയമായതത്തിടന  ദൃഷമാന്തങ്ങള്  ഈ

സഭയത്തില്തടന  ഇതത്തിനുമുമ്പന്  എത്രരയമാ  ഘട്ടങ്ങളത്തിലുണമായത്തിട്ടുണന്.

ചമാട്ടവമാറടെത്തിരപമാലുള്ള  വത്തിമേര്ശെെനങ്ങള്,  അവരയറ്റുള്ള  ഭരേണപക്ഷേതത്തിടന

പുളയല് ഇടതമാടക ഈ സഭ പല ഘട്ടങ്ങളത്തില് കണത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.  ഞമാന്

തുടെകതത്തില്  പറഞതുരപമാടല  ഈ  നനത്തിപ്രരമേയ  ചര്ചടയ

ശരദ്ധയമേമാക്കുനതന്  വസ്തുനത്തിഷവസം  രൂക്ഷേതരേവടമേനന്  വത്തിരശെെഷത്തിപ്പെത്തിരകണ

വത്തിധതത്തിലുള്ള  കമാരേഖമേമായ  ഒരു  വത്തിമേര്ശെെനവസം  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന

ഭമാഗത്തുനത്തിനമുണമാകനത്തില  എനതുതടനയമാണന്.  ഇതന്  എന്തുടകമാണമാണന്

ഉണമാകമാതതന്;  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  കഴത്തിവത്തിലമായ്മ  ടകമാണമാരണമാ?  അതല

പ്രഗത്ഭരേമായ  സമാമേമാജത്തികരുടടെ  നത്തിരേതടനയമാണരലമാ  അപ്പുറത്തുള്ളതന്.
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അവര്കന്  വത്തിഷയങ്ങള്  നലതുരപമാടല  അപഗഥത്തിചന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തികമാനുള്ള

കഴത്തിവണന്.  എനത്തിട്ടുസം  ഭരേണപക്ഷേടത  വത്തിഷമേതത്തിരലമാ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിരലമാ

ആക്കുന കമാരേഖമേമായ ഒരു വത്തിമേര്ശെെനവമുണമായത്തില.  ഇതന്  ഭരേണപക്ഷേരതമാടെന്,

ഈ  സര്കമാരേത്തിരനമാടെന്  ഏടതങത്തിലുസം  തരേതത്തിലുള്ള  ആനുകൂലഖരമേമാ

സഇജനഖഭമാവരമേമാ പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുള്ളതുടകമാണമാരണമാ? അലമാടയനന് നമുകന്

ഇരുകൂട്ടര്ക്കുസം  അറത്തിയമാസം.  എനത്തിട്ടുസം  എന്തുടകമാണന്  ഇങ്ങടന?  ഈ

രചമാദഖതത്തിനുള്ള  മേറുപടെത്തി  ഒനന്  മേമാത്രമേമാണന്.  വത്തിമേര്ശെെത്തികടപ്പെടെമാന്രവണ  ഒരു

ദുഷ്ടചയത്തിയസം  ഈ  സര്കമാരേത്തിടന  ഭമാഗത്തുനത്തിനണമായത്തിട്ടത്തില.

അടെത്തിസമാനമേത്തിലമാത  കമാരേഖങ്ങള്  മുന്നത്തിര്തത്തി  അതത്തിരൂക്ഷേമേമായ

വത്തിമേര്ശെെനങ്ങള് ടകട്ടത്തിടപമാകമാന് ശമേത്തിചമാല് എലമാമേറത്തിയന, എലമാസം കമാണുന

ജനങ്ങള്കന്  മുനത്തില് അപഹമാസഖരേമായത്തി  രപമാകസം.  അതുടകമാണ്ടുതടനയമാണന്

രൂക്ഷേമേമായ  കടെനമാക്രമേണങ്ങള്  സഭയ്ക്കുസം   ജനങ്ങള്ക്കുസം  രബമാദ്ധഖമേമാകന

വസ്തുതകള്  മുന്നത്തിര്തത്തിയള്ള  വത്തിമേര്ശെെനങ്ങള്  സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേ

ഉണമാകമാതത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇതന്  സര്കമാരേത്തിനുള്ള  സഇജനഖമേല,  ഇകമാരേഖസം

ഞങ്ങള്കന്  രബമാദ്ധഖമുണന്.  അരതമാടടെമാപ്പെസം  കൂടുതല്  മേനസ്സത്തിലമാരകണതന്

ജനങ്ങള്ക്കുസം  രബമാദ്ധഖമുടണനമാണന്.  പ്രതത്തിസനത്തികളുണമാകത്തിയ
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ശവഷമേഖങ്ങള് പതത്തിറമാണ്ടുകള് നത്തിലനത്തില്രകണതമാണന്.  അതരേടമേമാരു തുടെര്

മേരേവത്തിപ്പുണമാരകണ  ഘട്ടമേമാണന്  സതഖതത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന

രേണമാമൂഴസം.  ഇവത്തിടടെടയവത്തിടടെടയങത്തിലുസം  മേരേവത്തിപ്പുണമാരയമാ;  ഇല.

ഭമാവനമാപൂര്ണ്ണമേമായ  ആസൂത്രത്തിത  വത്തിഭവ  മേമാരനജന് ടമേനടകമാണമാണന്  ഇതന്

സമാധഖമേമാകത്തിയതന്.  ഇതരേസസംസമാനങ്ങളത്തില്  കമാണമാന്  സമാധത്തികമാത

ഒനമാണത്തിതന്.  ജനങ്ങളുടടെ  ആരരേമാഗഖസം  ഉറപ്പെമാക്കുക,  കട്ടത്തികളുടടെ  ഭമാവത്തി

ഭദമേമാക്കുക  എനത്തിവടയലമാസം  ജനതയടടെയസം  നമാടെത്തിടനയസം  ഭമാവത്തി

സുരേക്ഷേത്തിതമേമാക്കുന.  സുരേക്ഷേത്തിതമേമായ ആ ഭമാവത്തി നമാടെത്തിടന സര്വരതമാന്മുഖമേമായ

അഭത്തിവൃദ്ധത്തിയത്തിരലയന്  നയത്തിക്കുസം.  ടബയ്ഡന്  കമ്പനത്തിടയന  സങല്പ്പെതത്തില്

മേനസ്സന്  കടുങ്ങത്തികത്തിടെക്കുനവര്കന്  നമാടെത്തിടനയസം  ജനങ്ങളുടടെയസം  ഭമാവത്തി

ഉറപ്പെമാക്കുന നത്തിരക്ഷേപസം  ഏതമാടണനന്  മേനസ്സത്തിലമാകത്തില.  ടഎകഖരേമാഷസഭയസം

നശ്രീതത്തി  ആരയമാഗുസം  രചര്നന്  തയ്യേമാറമാകത്തിയ  സുസത്തിരേവത്തികസന  സൂചത്തികയത്തില്

രകരേളസം ഒനമാമേടതതത്തി. Public Affairs Index-ല് രകരേളസം മൂനവര്ഷങ്ങളത്തില്

തുടെര്ചയമായത്തി ഒനമാസം സമാനതമാണന്. ഇന്തഖയത്തില് ഏറവസം അഴത്തിമേതത്തി കറഞ

സസംസമാനസം,  വര്ഗശ്രീയ  സസംഘര്ഷടമേമാനസം  ഇലമാത  സസംസമാനസം,  മേത്തികച

ക്രമേസമേമാധമാനമുളള  സസംസമാനസം,  ശെെത്തിശു-മേമാതൃ  മേരേണങ്ങള്  ഏറവസം  കറഞ
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സസംസമാനസം,  മേത്തികച  സ്കൂള്  വത്തിദഖമാഭഖമാസമുളള  സസംസമാനസം,  ഭത്തിനരശെെഷത്തി

സഇഹൃദ സസംസമാനസം, മേത്തികച സമാര്ട്ടപ്പെന് ആവമാസ വഖവസയളള സസംസമാനസം,

മേത്തികച  ടൂറത്തിസസം  ടഡസത്തിരനഷന്,  വഖവസമായ  രേസംഗതന്  ടബസന്  പ്രമാകശ്രീസന്

ഏര്ടപ്പെടുതത്തിയ സസംസമാനസം എനത്തിങ്ങടന അന്തമാരേമാഷ രദശെെശ്രീയതലങ്ങളത്തില്

രകരേളസം നത്തിരേവധത്തി രനട്ടങ്ങളുസം ബഹുമേതത്തികളുസം ടടകവരേത്തിക്കുകയണമായത്തി. 2022-

ടല സമാമ്പതത്തിക സര്രവയത്തില് വഖക്തമേമാകത്തിയ കമാരേഖങ്ങള് നമാസം ഓര്ക്കുനതന്

നലതമാണന്.  2015  ഡത്തിസസംബര്  31-ടല  കണകനുസരേത്തിചന്  രകരേളതത്തിടല

ടതമാഴത്തിലരനസഷകര് 3490000 രപരേമായത്തിരുന. എനമാല് 2022 ജൂടടലയത്തിടല

കണകനുസരേത്തിചന്  അതന്  2840000  ആയത്തി  കറഞത്തിരേത്തിക്കുന.   ഇതന്

രകരേളതത്തില്  സസംഭവത്തിചത്തിട്ടുളള  കമാരേഖമേമാണന്.   2021-22  സമാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത്തില്  വഖവസമായ  വകപ്പെത്തിനന്  കശ്രീഴത്തിടല  ടപമാതുരമേഖലമാ  കമ്പനത്തികള്

3892  രകമാടെത്തി  14  ലക്ഷേസം  രൂപയടടെ  രടെണ്ഓവറുസം  386  രകമാടെത്തി  3 ലക്ഷേസം

രൂപയടടെ പ്രവര്തന ലമാഭവമേമാണന് ഉണമാകത്തിയതന്.  രടെണ്ഓവറത്തില് കഴത്തിഞ

വര്ഷരതകമാള്   17.8%  വര്ദ്ധനവണമായത്തി.  2022-23   സസംരേസംഭക

വര്ഷമേമായത്തി  ആരഘമാഷത്തികമാന്  സര്കമാര്  തശ്രീരുമേമാനത്തിചരപ്പെമാള്  എട്ടന്

മേമാസസംടകമാണന് ഒരു ലക്ഷേസം സസംരേസംഭങ്ങള് പൂര്തത്തിയമാകമാന് കഴത്തിഞ്ഞു.  ശെെത്തിശു
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മേരേണനത്തിരേകന്,  മേമാതൃ  മേരേണനത്തിരേകന്  എനത്തിവയത്തില്  രകരേളതത്തിടന  പ്രകടെനസം

വളടരേ  മേത്തികചതമാണന്.  രേമാജഖതത്തിടല  വലത്തിയ  സസംസമാനങ്ങളത്തില്  സത്തിസംഗത്തിള്

ഡത്തിജത്തിറന്  ടഎ.എസം.ആര്.(ഇന്ടഫനന്  രമേമാര്ട്ടമാലത്തിറത്തി  രററന്)-ഉളള

ഏകസസംസമാനമേമാണന്  രകരേളസം.   രകരേളതത്തിടല  ശെെത്തിശുമേരേണനത്തിരേകന്  6-ഉസം

രദശെെശ്രീയതലതത്തില്  28-ഉസം ആണന്.  രദശെെശ്രീയതലതത്തിടല  മേമാതൃമേരേണനത്തിരേകന്

97-ഉസം രകരേളതത്തില്  19-ഉസം മേമാത്രമേമാണന്. രേമാജഖതത്തിടല സസംസമാനങ്ങളുമേമായത്തി

തമാരേതമേഖസം  ടചയ്യുകയമാടണങത്തില്   മേമാതൃമേരേണനത്തിരേകന്  ഏറവസം  കറവന്

രകരേളതത്തിലമാണന്.  ഇനത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേരതമാടുളള  രചമാദഖങ്ങളത്തിരലയന്  വരേമാസം.

പ്രളയടകടുതത്തിയത്തില്  മുങ്ങത്തിയ  നമാളുകളത്തില്  രകന്ദ്രസം  രകരേളതത്തിനന്

നഷപരേത്തിഹമാരേസം  നത്തിരഷധത്തിച്ചു.   പുറത്തുനത്തിനളള  (വത്തിരദശെെരേമാജഖങ്ങളത്തില്

നത്തിനളള)  സഹമായസം  സസശ്രീകരേത്തിക്കുനതന്  വത്തിലക്കുകയസം  ടചയ്തു.  പ്രവമാസത്തി

മേലയമാളത്തികള്  സഹമായസം  വമാഗമാനസം  ടചയരപ്പെമാള്   അവത്തിടടെ  ടചനന്  അതന്

വമാങ്ങുനതത്തിടന  വത്തിലക്കുകയണമായത്തി.  ടടവകത്തിയനുവദത്തിച  നഷപരേത്തിഹമാരേ

തുകടകമാണന്  നഷതത്തിടന  ടചറത്തിടയമാരു  ഭമാഗസം  നത്തികതമാന്രപമാലുസം

പരേഖമാപമേലമാത  വത്തിധതത്തിലമായത്തിരുന.  വളടരേയധത്തികമേമായത്തി  ടചലവന്

വര്ദ്ധത്തിക്കുന   ആ  ഘട്ടതത്തില്  പതത്തിവമായത്തി  ലഭത്തിക്കുനതത്തില്നത്തിനസം  കറഞ
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രതമാതത്തില്  മേമാത്രസം  രകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനന്  തുക  ലഭത്തിച്ചു.  രകന്ദ്രതത്തിടന  ഇഇ

നത്തിലപമാടുകള്ടകതത്തിടരേ  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  കമേമാ   എടനമാരേക്ഷേരേസം  ശെെബത്തിരചമാ;

ഇതുരപമാടല  രകമാവത്തിഡന്  കമാലതന്  രക്ഷേമേരസവന  കമാരേഖങ്ങളത്തില്  കൂടുതല്

ശദ്ധയൂരനണത്തി  വന  ഘട്ടതത്തില്  സസമാഭമാവത്തികമേമായസം  സര്കമാര്  ടചലവന്

വര്ദ്ധത്തിച്ചു.  അതത്തിനന് കമാരേഖമേമായ എടന്തങത്തിലുസം സഹമായസം  രകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനസം

ലഭത്തിരചമാ;   അതത്തിടനതത്തിടരേ  ഒരുവമാക്കുടകമാടണങത്തിലുസം  പ്രതത്തിപക്ഷേസം

പ്രതത്തികരേത്തിരചമാ?  ഇരപ്പെമാള് പ്രതത്തിപക്ഷേസം ഒരു ധവളപത്രസം ഇറകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന.

അതത്തില്  അര്ഹതടപ്പെട്ടടതമാടക  നത്തിരഷധത്തികടപ്പെട്ട  രകരേളടത

കറടപ്പെടുതമാന്  മേമാത്രമേരല  നത്തിങ്ങള്  തയ്യേമാറമായതന്.  അര്ഹതടപ്പെട്ടടതമാടക

നത്തിരഷധത്തിച രകന്ദ്രതത്തിടനതത്തിടരേ ഒരുവമാകന്  എങത്തിലുസം പറയമാന് തയ്യേമാറമാരയമാ?

സതഖതത്തില്  ഇതമാണന്  രകരേളതത്തിടല  രകമാണ്ഗസന്  പ്രതത്തിപക്ഷേവസം

രകന്ദ്രതത്തിടല  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  സസംവത്തിധമാനവസം  തമ്മത്തിലുളള  അവത്തിശുദ്ധബനസം.

അതന് ശെെക്തത്തിടപ്പെടുതത്തിടകമാണന് ഞങ്ങടള കറടപ്പെടുതമാന് വരേണ.

പ്രതത്തിപക്ഷേ  രനതമാവന്  (ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്):  സര്,  അങ്ങന്

ഞങ്ങളുടടെ ധവളപത്രടത  പരേമാമേര്ശെെത്തിചതത്തിടന സസമാഗതസം ടചയ്യുന.  അങ്ങന്

പറഞതന്  രകന്ദ്രതത്തിടനതത്തിടരേ  ഒരു   വമാചകസംരപമാലുസം  ധവളപത്രതത്തില്
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ഇടലനമാണന്.   ഇഇ  പ്രസസംഗസം  തയ്യേമാറമാകത്തി  നല്കത്തിയ  അങ്ങയടടെ

ഓഫശ്രീസത്തിരനമാടെന്  ഇകമാരേഖസം  രചമാദത്തികണസം.  രകരേളരതമാടുളള  രകന്ദ്ര

സര്കമാരേത്തിടന  നത്തിലപമാടുകള്ടകതത്തിരേമായത്തിട്ടുളള  പ്രരതഖക  അദ്ധഖമായസംതടന

ധവളപത്രതത്തിലുണന്.  അതന്  വമായത്തികമാതവരേമാണന്  അങ്ങരയമാടെന്  ഇങ്ങടന

പറഞതന്.  സഭയത്തില്  ബഹു.മുഖഖമേനത്തിടയരപമാടലയളള  ഒരേമാള്   അങ്ങടന

പറയരുതന്.  കമാരേണസം ഞങ്ങള്കന് അതത്തിരനമാടുളള നത്തിലപമാടുകള്,  മുമ്പന് രഡമാ.

ടെത്തി.  എസം.  രതമാമേസന്  ടഎസകന്  ധനകമാരേഖ  വകപ്പുമേനത്തിയമായത്തിരുനരപ്പെമാള്

ഇന്തഖയത്തിടല  രകമാണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന   എലമാ  സസംസമാനങ്ങളത്തിടലയസം

ധനകമാരേഖ  വകപ്പുമേനത്തിമേമാടരേ  രകമാഡത്തിരനറന്  ടചയതന്  അനടത  പ്രതത്തിപക്ഷേ

രനതമാവമായത്തിരുന  ശശ്രീ.  രേരമേശെെന്  ടചനത്തിതലയമായത്തിരുന.  ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.-

ടലമാടക  ഞങ്ങളുടടെ നത്തിലപമാടെന്  അതമാണന്.  ഞങ്ങളുടടെ സസംസമാനങ്ങള് ആ

നത്തിലപമാടെമാണന്  സസശ്രീകരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  രകന്ദ്ര  സര്കമാരേത്തിടന

നത്തിലപമാടുകള്ടകതത്തിരേമായത്തി  പ്രരതഖക  അദ്ധഖമായസംതടന  ധവളപത്രതത്തില്

നല്കത്തിയത്തിട്ടുടണനന് അങ്ങടയ ഞമാന് വത്തിനയപൂര്വസം അറത്തിയത്തിക്കുന. 

ശശ്രീ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  അതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട

കമാരേഖങ്ങളത്തിരലയന്  ഞമാന്  വരേമാസം.  നമ്മുടടെ  സസംസമാനതന്  പഴയകമാലതന്
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നമാട്ടത്തില് നത്തിലനത്തില്ക്കുന ഒരു കഥയണന്.   മേരുമേകതമായസം നത്തിലനത്തിനത്തിരുന

കമാലഘട്ടതത്തിടല അമ്മമാവന്മേമാരുടടെ രേശ്രീതത്തി വര്ണ്ണത്തിക്കുന കഥ.  മേരുമേകളമാണന്

അദ്ധസമാനത്തിക്കുനതന്.  എനമാലവര്  പട്ടത്തിണത്തികത്തിടെരകണത്തി  വരുന  അവസടയ

സസംബനത്തിചന് ചത്തിത്രശ്രീകരേത്തിക്കുന നത്തിരേവധത്തി കഥകള് ആ ഘട്ടതത്തിലുണമായത്തിരുന.

ഇതത്തില്  ഹൃദയശെെന്യൂനഖരേമായ  അതരേസം  അമ്മമാവന്മേമാടരേ  ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തിക്കുസം

വത്തിധമേമാണന്  രകന്ദ്രതത്തിടന  ടപരുമേമാറസം.  രകന്ദ്രതത്തിടന  വരുമേമാനടമേനന്

പറയനതന്  സസംസമാനങ്ങളത്തില്നത്തിനന്  ലഭത്തിക്കുനതമാണന്.    സസംസമാനങ്ങള്

ഉല്പ്പെമാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന  വരുമേമാനതത്തിടന  ഓഹരേത്തി  സസംസമാനതത്തിനന്  ലഭത്തികമാന്

രകന്ദ്രസം  കനത്തിരയണ  അവസയമാണന്.  ഇതമാണന്  സത്തിതത്തി.  മേരേങ്ങടളലമാസം

ടവട്ടത്തികളഞന്  കമാടെന്  നത്തിലനത്തിര്തണസം  എനപറയനതുരപമാടലയമാണന്

സസംസമാനങ്ങളുടടെ  വരുമേമാനടമേലമാസം  ഇലമാതമാകത്തി  രകന്ദ്രതത്തിനന്

ശെെക്തമേമാകമാടമേനമാണന് കരുതുനതന്. നമാസം കമാരണണതന് രേമാജഖതന് സസംതൃപമേമായ

സസംസമാനങ്ങളുസം സുശെെക്തമേമായ രകന്ദ്രവമേമാണന്  ആവശെെഖസം.  സസംസമാനങ്ങളുടടെ

സസംയക്തമേമാണന്  ഇന്തഖ.  സസംസമാനങ്ങടള  ശെെക്തത്തിടപ്പെടുതത്തിടകമാണ്ടുമേമാത്രരമേ

രകന്ദ്രതത്തിനന്  സുശെെക്തമേമായ  ഭരേണസം  നടെതമാന്   കഴത്തിയകയളളൂ.

സസംസമാനങ്ങള്  അവയടടെ  മുന്ഗണനമാക്രമേങ്ങള്  സസയസം  നത്തിശയത്തിചന്
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ആവശെെഖമേമായ  രപ്രമാജക്ടുകള്  നടെപ്പെമാക്കുകടയന  രേശ്രീതത്തിയമാണന്

അഭത്തികമാമേഖമേമായത്തിട്ടുള്ളതന്.  ടപമാതുവത്തില്  രകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതസം   കത്തിട്ടുകയമായത്തിരുന.

എനമാല്  ഇനന്  രപ്രമാജക്ടുകള്കമാണന്  രകന്ദ്ര  അസംഗശ്രീകമാരേസം  ലഭത്തിക്കുനതന്.

സസംസമാനതത്തിനന്  മുന്ഗണനമാക്രമേങ്ങള്  നത്തിശയത്തികമാനമാവത്തില.

സസംസമാനതത്തിനമാവശെെഖമേത്തിലമാതതുസം  എതത്തിരേമായതുമേമായ  രപ്രമാജക്ടുകള്രപമാലുസം

നടെപ്പെമാരകണത്തിവരേത്തികയമാണന്.   ആരഗമാളവല്കരേണ,  സസകമാരേഖവല്കരേണ,

ഉദമാരേവല്കരേണ നയങ്ങളുമേമായത്തി ബനടപ്പെടുതത്തിയള്ളതമാണന് ടപമാതുടവ പല

രപ്രമാജക്ടുകളുസം.  ആ  നയങ്ങള്  നടെപ്പെമാക്കുനതത്തിടല  പുരരേമാഗതത്തി

വത്തിലയത്തിരുതത്തിയമാണന് അടുത ഗഡ സഹമായസം തരുനതന്. ഇതമാണന് സസംസമാന

ജനത  നത്തിരേമാകരേത്തിച  നയങ്ങള്,  സസംസമാനതന്  നടെപ്പെമാക്കുന  രേശ്രീതത്തി.  ഇതന്

ജനമാധത്തിപതഖ  വത്തിരുദ്ധമേമാണന്.  ഇതരേസം   കമാരേഖങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-

നുള്ള  അഭത്തിപ്രമായടമേന്തമാണന്?  ആസൂത്രണ  കമ്മശ്രീഷന്  ടപമാളത്തിചതുതടന

ഇതരേതത്തില്  ടചയ്യുനതന്  ടഫഡറല്  ഘടെന  ടപമാളത്തിക്കുസംവത്തിധസം

സസംസമാനതത്തിനന്  ഇടെടപടെമാനുള്ള  പഴുതുണമാക്കുനതത്തിനന്  രവണത്തിയമാണന്.

രകന്ദ്രസഹമായസം  ഇഇ  രേശ്രീതത്തിയത്തില്  ചുരുക്കുകയമാണന്.   നത്തികതത്തി  ഓഹരേത്തി

ടവട്ടത്തിക്കുറയ്ക്കുകയസം  മേതത്തിയമായ ആശെെസമാസധനസം നല്കമാതത്തിരേത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുന
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സമാഹചരേഖങ്ങളത്തിലമാണന്  കടെടമേടുകമാന്  നത്തിര്ബനത്തിതരേമാകനതന്.   അരപ്പെമാള്

കടെതത്തിടന പരേത്തിധത്തിയത്തിലുസം കര്ശെെനമേമായ വത്തിലകന് ഏര്ടപ്പെടുത്തുന.  അതമായതന്

ആ  വഴത്തികന്  എടന്തങത്തിലുസം  ആശെെസമാസസം  ലഭത്തികമാനുള്ള  പഴുതന്  രകന്ദ്രസം

അടെയ്ക്കുകയമാണന്.  കടെടമേടുക്കുടനങത്തില്  അതന്  തത്തികഞ

ഉതരേവമാദത്തിതസരതമാടടെയമാണന്.  ആ  ഉതരേവമാദത്തിതസമേമാണന്  കത്തിഫ്ബത്തി

നത്തിരക്ഷേപങ്ങള്കന്  പ്രഖഖമാപത്തിച  സര്കമാര്  ഗഖമാരേനത്തിയത്തിലടെകസം ടതളത്തിഞന്

കമാണുനതന്.   അതത്തില് നഷസം വരേത്തില.  വരേത്തികയമാടണങത്തില് അതന്  സര്കമാര്

നത്തികത്തുസം.  ഇഇ  വത്തിധതത്തിലുള്ള  കത്തിഫ്ബത്തിയടടെ  കടെവസം  സര്കമാര്  കടെമേമായത്തി

കണകമാകത്തി  കത്തിഫ്ബത്തിടയയസം  പൂട്ടത്തികമാനമാണന്  ശമേസം.   ഇതരേസം

രകന്ദ്രനടെപടെത്തികളുടടെ ഓരരേമാ ഘട്ടതത്തിലുസം രകരേളതത്തിനുരവണത്തി ഇടെടപടുകയല;

രകന്ദ്രനടെപടെത്തിയത്തില്  ആഹമാദത്തിക്കുകയമാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ടചയതന്.

യ.ഡത്തി.എഫന്.  രനതമാകള്  പലവട്ടസം  ഡല്ഹത്തിയത്തില്  രപമായരലമാ;

ഏടതങത്തിലുടമേമാരു  ഘട്ടതത്തിടലങത്തിലുസം  രകരേളതത്തിടന  ആവശെെഖങ്ങള്

രകന്ദ്രതത്തിടന ശദ്ധയത്തില്ടകമാണ്ടുവരേമാന് നത്തിങ്ങള് തയ്യേമാറമാരയമാ?  കടെതത്തിടന

പരേത്തിധത്തി കറയ്ക്കുന,  സഹമായസമാധഖതകള് വത്തിലക്കുന,  ആനുകൂലഖങ്ങള് മുതല്

നത്തികതത്തി ഓഹരേത്തിവടരേ ടവട്ടത്തിക്കുറയ്ക്കുന, കത്തിഫ്ബത്തിടയ തകര്കമാന് ശമേത്തിക്കുന.
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ഇങ്ങടന  നമ്മുടടെ  കരേചരേണങ്ങള്  ടവട്ടത്തിമേമാറമാനുള്ള  ശമേമേമാണന്  നടെക്കുനതന്.

ഇതന്  രകരേളതത്തിടന  ടപമാതുവമായ  പ്രശ്നമേമാണന്.  രകന്ദ്രസം  ഇഇ  രേശ്രീതത്തിയത്തില്

രകരേളടത  ശെെസമാസസംമുട്ടത്തികമാന്  ശമേത്തിക്കുരമ്പമാള്  അരുതന്  എനന്  നമാടെത്തിടന

തമാല്പരേഖസം  മുന്നത്തിര്തത്തി  സര്കമാരേത്തിടനമാപ്പെസംനത്തിനന്  പറയമാന്  ഒരു  പ്രതത്തിപക്ഷേസം

ഇവത്തിടടെയത്തിടലനതമാണന്  രകരേളതത്തിടന ദഇര്ഭമാഗഖസം.  രകരേളസം  ഒരു വത്തികസന

പദ്ധതത്തി  മുരനമാട്ടുവചമാല്  ഇവത്തിടടെ  നത്തിനള്ള  ഭൂരേത്തിപക്ഷേസം  എസം.പത്തി.-മേമാരുസം

പമാര്ലടമേനത്തില്  അതന്  മുടെകമാന്രവണത്തി    ശെെബമുയര്ത്തുനടവനതമാണന്

രകരേളതത്തിടന  മേടറമാരു  ദഇര്ഭമാഗഖസം.   രകന്ദ്രസര്കമാര്  നമ്മുടടെ  ശെെസമാസസം

മുട്ടത്തിക്കുരമ്പമാള്  ടപന്ഷന്  മുടെങ്ങുസം,  രറഷന്  മുടെങ്ങുസം,  വത്തികസനമേമാടക

സ്തസംഭത്തിക്കുസം,  ജനസം  വലയസം,  നമാടെന്  ദുരേത്തിതതത്തിലമാവസം,  ജനരരേമാക്ഷേസം  ഉയരുസം.

അങ്ങടന  വരുരമ്പമാള്  അതത്തില്  നത്തിനന്  രേമാഷശ്രീയ  മുതടലടുപ്പെന്  നടെതമാടമേനന്

കരുതുന  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ഇഇ  നമാടെത്തിടന  ദഇര്ഭമാഗഖമേമാണന്.  വമാമേനന്

മേഹമാബലത്തിടയ  ചവത്തിട്ടത്തി  തമാഴത്തിയതുരപമാടല  രകന്ദ്രസര്കമാര്  രകരേളരതമാടുള്ള

രേമാഷശ്രീയ  ശെെത്രുത  മുന്നത്തിര്തത്തി  ചവത്തിട്ടത്തി  തമാഴ്ത്തുരമ്പമാള്  തട്ടത്തിടതറത്തിപ്പെത്തിരകണ

ടടകകള്തടന  ആ  കമാല്  തടെവത്തിടകമാടുക്കുനടവനതമാണന്  രകരേളതത്തിടന

ദഇര്ഭമാഗഖസം.  രകരേളതത്തിടന  വഴത്തി  ഒടനമാനമായത്തി  രകന്ദ്രസം  മുടെകത്തിയരപ്പെമാള്
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ഇവത്തിടടെ  നത്തിനന്  രലമാകന് സഭയത്തിരലയന്  രപമായ യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടല  18  എസം.പത്തി.-

മേമാരുസം  എന്തമാണന്  ടചയതന്?   ആ  രചമാദഖസം  മുന്നത്തിര്തത്തി  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന

രകരേള ജനത കറവത്തിചമാരേണ ടചയ്യേമാന് രപമാകന ഘട്ടമേമാകമാന് രപമാവകയമാണന്.

അതമായത്തിരേത്തിക്കുസം  വരേമാന്  രപമാകന  പമാര്ലടമേനന്  ടതരേടഞടുപ്പെന്.  കഴത്തിഞ

തവണ തങ്ങടള ചത്തിലതന് പറഞന് ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിചന് ജയത്തിചന് രപമായവര് ടചയ

കമാരേഖങ്ങള്  ഓരരേമാനസം  മുന്നത്തിര്തത്തി  ജനങ്ങള്  രചമാദഖങ്ങള്  ഉയര്ത്തുകയസം

ഓടരേമാനത്തിനുസം  ഉതരേസം  പറയത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുസം.   ആ  ജനരരേമാക്ഷേ

ടകമാടുങമാറത്തില് കരേത്തിയത്തിലരപമാടല യ.ഡത്തി.എഫന്.  പറനന്  രപമാകകയസം ടചയ്യുസം.

ചങ്ങമാതമുതലമാളത്തിതതത്തിടന  ഇകമാലതന്  സയമാമേശ്രീസന്

ഇരേട്ടകടളരപ്പെമാടലയമാണന് രകന്ദ്രവസം ഒരു വഖവസമായ ഗ്രൂപ്പുസം.  ഇഇ വഖവസമായ

ഗ്രൂപ്പെമാണന്  രകന്ദ്രതത്തിടന  മേണത്തിപവര്,  അതന്  തകരുകയമാണന്.   ഇന്തഖയത്തിടല

മേമാധഖമേങ്ങളത്തില്  മേത്തികതത്തിരനയസം  വത്തിലയ്ടകടുത്തു  കഴത്തിഞ്ഞു.   രശെെഷത്തിചവടയ

ഭശ്രീഷണത്തിടപ്പെടുതത്തി നത്തിശെെബമേമാകത്തി.  അരപ്പെമാഴമാണന് ഒരു അരമേരേത്തികന് ഗരവഷണ

സമാപനതത്തിടന ടവളത്തിടപ്പെടുതല് വനതന്.   ഓഹരേത്തി  കരമ്പമാളതത്തിടല ആ

ഗ്രൂപ്പെത്തിടന  വശ്രീഴ്ച  രകന്ദ്രതത്തിടല  അധത്തികമാരേത്തികളുടടെ  രേമാഷശ്രീയവശ്രീഴ്ചയടടെ

തുടെകമേമാടണനന്.   എസം.എല്.എ.-മേമാടരേയടെകസം  വത്തിലയ്ക്കുവമാങ്ങമാനുസം
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സസംസമാനഭരേണങ്ങള്  മേമാറമാനുസം  ടപമാതുടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ

ജയത്തിപ്പെത്തിടചടുകമാനുസം  പണടമേമാടുകത്തിയ  സസംവത്തിധമാനമേമാണന്  തകരുനതന്.  ഇതന്

ഭരേണടത  ബമാധത്തിക്കുസം.    പല  കൂട്ടുകചവടെങ്ങളുസം  പുറത്തുവരുസം.   രമേമാര്ബത്തി

പമാലസം  ടപമാളത്തിഞന്  വശ്രീണതത്തിനുരശെെഷവസം  അമ്പതത്തിനമായത്തിരേസം  രവമാട്ടന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  അധത്തികമേമായത്തി  കത്തിട്ടത്തിടയന  അവകമാശെെവമാദസം  നമാസം  രകട്ടു.

പമാലസം  ടപമാളത്തിഞന്  വശ്രീണതുടകമാണന്  രവമാട്ടന്  കൂടുകയല  ടചയതന്;  പമാലസം

ടപമാളത്തിഞത്തിട്ടുസം  അതത്തിനന്  പത്തിനത്തിടല  യമാഥമാര്ത്ഥഖസം  ജനസം  മേനസ്സത്തിലമാകമാത

വത്തിധസം  വര്ഗശ്രീയ  പ്രചരേണസം  വത്തിഷലത്തിപമേമാസംവത്തിധസം  ഗസംഭശ്രീരേമേമായത്തി  നടെതമാനുള്ള

പണവസം  ദു:സമാമേര്ത്ഥഖവസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ക്കുണമായത്തി  എനമാണന്

മേനസ്സത്തിലമാരകണതന്.  ആ  ദു:സമാമേര്ത്ഥഖതത്തിനന്  പത്തിനത്തിടല  പണചമാകമാണന്

രചമാരുനതന്.  ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.  (ബ്രെത്തിട്ടശ്രീഷന്  രബ്രെമാഡ്കമാസത്തിസംഗന്  രകമാർപ്പെരറഷൻ)

രഡമാകക്യുടമേനറത്തി  ഒരു  പ്രധമാന  രേമാഷശ്രീയ  സൂചന  മുരനമാട്ടുവയ്ക്കുനണന്.  വലത്തിയ

മേമാറതത്തിടന ടചറത്തിയ സൂചന അതത്തിലുണന്.  ആ ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.  രഡമാകക്യുടമേനറത്തി

നത്തിരരേമാധത്തിച്ചു.  അതത്തിടനതത്തിടരേ  ഒരേക്ഷേരേസം  രപമാലുസം  പറയമാത  രകമാണ്ഗസന്

രനതമാകടള  രകമാണ്ഗസത്തിനറത്തിയമാമേരലമാ?  അടുതകമാലതന്

എസന്.എഫന്.ടഎ.-ടയ  നത്തിരരേമാധത്തികണടമേനന്  പറഞയമാള്കടെകസം
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ഇതത്തിടനക്കുറത്തിടചമാരു പ്രതത്തികരേണവസം ഇല.  എന്തുടകമാണമാണന് ഇതരേടമേമാരു

മേഇനസം?   സമേമാധമാനതത്തിടന പമാതയത്തിലൂടടെയമാണന് രകരേളസം നശ്രീങ്ങുനതന്.  ഒരു

അസസസതയമേത്തിലമാത  ഇന്തഖയത്തിടല  ഒരു  പചത്തുരുതമായത്തി  രകരേളസം

നത്തില്ക്കുകയമാണന്.  വര്ഗശ്രീയകലമാപങ്ങളത്തില,  ജനക്കൂട്ടതത്തിനുരനര്ക്കുള്ള

ടവടെത്തിവയ്പ്പുകളത്തില,  രലമാകപ്പെന്  ടകമാലപമാതകങ്ങളത്തില.  ഏതന്  അസസസതയസം

മുളയത്തിടല നുള്ളുന,  ഗുണകടള അമേര്ച ടചയ്യുന,  രപമാലശ്രീസത്തിടല ക്രത്തിമേത്തിനല്

സസഭമാവമുള്ളവടരേ  പത്തിരേത്തിച്ചുവത്തിടുന.  സമേമാധമാനതത്തിരനതമായ  ഇഇ  അവസ

പ്രതത്തിപക്ഷേടത  വലമാടത  വത്തിഷമേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്.  ക്രമേസമേമാധമാന

തകര്ചടയന  പതത്തിവ്പലവത്തി  പമാടെത്തിയമാല്  ഏറ്റുപത്തിടെത്തികമാന്

ആരുമേത്തിലടയനതമാണന്  സത്തിതത്തി.  എനത്തിട്ടുസം  മേറത്തിടചമാരു പ്രതശ്രീതത്തി  സൃഷത്തികമാന്

പ്രതത്തിപക്ഷേസം  വത്തിഫലമേമായത്തി  ശമേത്തിക്കുകയമാണന്.  രകരേളതത്തില്  ക്രമേസമേമാധമാന

തകര്ചയത്തില.  ഇവത്തിടടെയള്ളതന്  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  മേന:സമേമാധമാന

തകര്ചയമാണന്.  അതത്തിനമാകടട്ട  ഞങ്ങളുടടെ  കയ്യേത്തില്  പ്രതത്തിവത്തിധത്തിടയമാനമേത്തില.

ടതളത്തിയത്തികടപ്പെടെമാടതകത്തിടെന  രകസ്സുകള്വടരേ  ടതളത്തിയത്തിചന്

മുരനമാട്ടുരപമാകകയമാണന്.  ടടസബര്  കറകൃതഖങ്ങളത്തിടല  പ്രതത്തികടളയടെകസം

പുറസംനമാടുകളത്തില്രപ്പെമായത്തി  പത്തിടെത്തികൂടുകയമാണന്.  എലമാ  ടതളത്തിവകളുസം
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നശെെത്തിപ്പെത്തിച്ചുടവനന് പ്രതത്തികള് വത്തിശെെസസത്തിച രകസ്സുകളത്തിടല പ്രതത്തികടള കൃതഖമേമായത്തി

ടതളത്തിവകള്  കടണതത്തി  ശെെത്തിക്ഷേത്തിപ്പെത്തിക്കുകയമാണന്.  രപമാലശ്രീസത്തിടന  അടെത്തിമുടെത്തി

ശുദ്ധശ്രീകരേത്തിചന്  മേര്ദ്ദേരനമാപകരേണടമേന  നത്തിലയത്തില്നത്തിനന്

ജനരസവരനമാപകരേണടമേന  നത്തിലയത്തിരലയന്  മേമാറ്റുകയമാണന്.

ജനപ്രതത്തിരഷധങ്ങടള  എങ്ങടന  രനരേത്തിടെണടമേനതത്തിനന്  പുതുമേമാതൃകകള്

രകരേളതത്തില്  സൃഷത്തിക്കുകയമാണന്.  പഴടയമാരു  മേമാതൃക  ഉണമായത്തിരുനരലമാ;

കത്തിടെപ്പെമാടെസം  രചമാദത്തിച  ആദത്തിവമാസത്തികടള  അവരുടടെ  വനരദശെെത്തുതടന

ടവടെത്തിവച്ചുടകമാന സസംസമാരേസം. ആ രനരേത്തിടെല് സസംസമാരേമേമായത്തിരുന യ.ഡത്തി.എഫന്.

കമാലതന്.  ഇരനമാ?  ആളത്തികതത്തിചന്  രേമാഷശ്രീയ  മുതടലടുപ്പെന്  നടെതമാടമേനന്

ടകമാതത്തിചന്  ഉയര്തത്തിയ  വത്തിഴത്തിഞസം  പ്രശ്നതത്തില്  രേമാഷശ്രീയമേമായത്തി

രേമേഖപരേത്തിഹമാരേമുണമാകമാനമായത്തി.  ഇതമാണന്  സമേശ്രീപനതത്തിടല വഖതഖസ്തത.  രേണന്

നയങ്ങള്  തമ്മത്തിലുള്ള  വഖതഖസ്തത.  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടനതത്തിടരേ

ജനങ്ങള്  വത്തിശെെസസത്തിക്കുന  ഒരേമാരക്ഷേപവസം  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന്

ഉയര്തമാനത്തിലമാടയനതത്തിടന സത്തിരേശ്രീകരേണമേമായത്തി ഇഇ നയപ്രഖഖമാപന ചര്ച.

ഗവര്ണറുസം  സസംസമാന  സര്കമാരുസം  തമ്മത്തില്  എരന്തമാ  അവത്തിശുദ്ധബനസം

ഉണമാകത്തിടയനമാണന്  ഇവര്  പറയമാന്  ശമേത്തിക്കുനതന്.  ടതരേടഞടുകടപ്പെട്ട
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സര്കമാരേത്തിവത്തിടടെയള്ളരപ്പെമാള്  അതത്തിടനതത്തിടരേ  നത്തിരവദനവമേമായത്തി

രേമാജ്ഭവനത്തിരലയന്  രപമായവരേമാണന്  ഇവടരേനതന്  നമാസം  ഓര്കണസം.  ഗവര്ണര്-

സര്കമാര്  ഏറ്റുമുട്ടലുണമായത്തി  ഭരേണഘടെനമാ  പ്രതത്തിസനത്തിയണമാകടമേനസം

അതത്തില്നത്തിനന് മുതടലടുകമാടമേനസം കണക്കുകൂട്ടത്തിടകമാണന്  നടെനവരേമാണത്തിവര്.

ആ  രമേമാഹസം  ഫലത്തികത്തിടലനവരേത്തികയസം  അങ്ങടന  രമേമാഹത്തിചന്

ഗവര്ണറുടടെപക്ഷേസം  രചരുനപക്ഷേസം  തങ്ങള്  ഒപ്പെസം  ഉണമാവത്തിടലനന്

യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടല  പ്രധമാന  ഘടെകകക്ഷേത്തിക്കുരപമാലുസം  പറരയണത്തിവരേത്തികയസം

ടചയ്ടതമാരു  സമാഹചരേഖവസം  രകരേളസം  കണതമാണന്.  ആ  വഴത്തിക്കുള്ള

തനങ്ങളത്തില്നത്തിനസം  രകമാണ്ഗസന്  പത്തിന്തത്തിരേത്തിഞതന്  അതരേടമേമാരു

ഘട്ടതത്തിലമായത്തിരുനടവനതന്  നമാസം  ഓര്രകണതമാണന്.  ഞങ്ങടള

സസംബനത്തിചത്തിടെരതമാളസം  നത്തിലപമാടെന്  വഖക്തമേമാണന്.  ഭരേണഘടെനമാപരേമേമായ

ഉതരേവമാദത്തിതസങ്ങള്  ഗവര്ണര്  നത്തിര്വഹത്തിക്കുരമ്പമാള്  എലമാ  പത്തിന്തുണയസം

നല്കസം.  അതന്  ടചയത്തിട്ടുണന്.  ഇരപ്പെമാഴുസം  ടചയ്യുനമുണന്.  അതന്  തുടെരുകതടന

ടചയ്യുസം.  വത്തിരയമാജനമാഭത്തിപ്രമായങ്ങളുണമായമാല്  അതന്  ആ  സമാനരതമാടുള്ള

ആദരേവന്  നത്തിലനത്തിര്തത്തിടകമാണ്ടുതടന  അറത്തിയത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുസം.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം  ഞങ്ങളുസം  തമ്മത്തില്  ധമാരേണ  എടനമാരു  വത്തിമേര്ശെെനസം
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ഉയര്തമാനമാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷേസം  ശമേത്തിക്കുനതന്.  പഇരേതസ

നത്തിയമേരഭദഗതത്തിയടെകമുള്ള  കമാരേഖങ്ങളത്തില്  സര്കമാരേമാഭത്തിമുഖഖതത്തില്തടന

പ്രതത്തിരഷധസം  ഉയര്തത്തിടകമാണ്ടുവരേമാന്  രകരേളതത്തില്  നടെന  ശമേസം

മേറകമാനത്തിടെയത്തില.  നമ്മുടടെ  രേമാജഖതന്  കര്ഷകസമേരേമേടെകമുള്ള  കമാരേഖങ്ങളത്തില്

പ്രമാതത്തിനത്തിധഖമുണമായത്തിരുനവരേമായത്തിരുന  ഞങ്ങടളനതന്  മേറകരുതന്.  രേമാജഖതന്

ഒരുപമാടെന്  സമേരേങ്ങള്  ഉയര്നവനരപ്പെമാള്,  നത്തിര്ണ്ണമായകമേമായ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.

വത്തിരുദ്ധ  സമേരേങ്ങളത്തില്  എവത്തിടടെടയങത്തിലുസം  ഇക്കൂട്ടടരേ  കണത്തിട്ടുരണമാ?

ഏടതങത്തിലുസം ഒരു രേമാഷശ്രീയ രനതമാവത്തിരനമാ പമാര്ട്ടത്തിരകമാ പ്രതഖയശെെമാസതത്തിരനമാ

എതത്തിടരേയല  തങ്ങളുടടെ  യമാത്രടയന  തരേതത്തിലുള്ള  അഭത്തിപ്രമായപ്രകടെനസം

ഇകഴത്തിഞ  ദത്തിവസമേമാണന്  ഒരു  രകമാണ്ഗസന്  രനതമാവന്  നടെതത്തിയതന്.  അതന്

സമേര്ത്ഥത്തികമാന്  അരദ്ദേഹസം  പറഞതന്,  അവര്  മുന്  പ്രധമാനമേനത്തി  അടെല്

ബത്തിഹമാരേത്തി  വമാജ്രപയത്തിയടടെ  സ്മൃതത്തിമേണ്ഡപതത്തില്  സനര്ശെെനസം

നടെതത്തിടകമാണമാണന്  യമാത്ര  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളടതനമാണന്.  ആരുസം  ആരുസം

തമ്മത്തിലമാണന്  ഒത്തുകളത്തിയള്ളതന്?  ഇനന്  രേമാജഖതമാടക  ചര്ചടചയ്യേടപ്പെടുന

വത്തിഷയസം രകന്ദ്രസര്കമാരുസം ജുഡശ്രീഷഖറത്തിയസം തമ്മത്തിലുള്ള ടകമാമ്പുരകമാര്കലമാണന്.

ഏറവസം  ഉനതമേമായ  ഭരേണഘടെനമാ  സമാനതത്തിരേത്തിക്കുനവര്വടരേ
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ജുഡശ്രീഷഖറത്തിടയ  കടെനമാക്രമേത്തിക്കുന.  ജുഡശ്രീഷഖറത്തിടയ  നത്തിലയന്

നത്തിര്തണടമേനമാവശെെഖടപ്പെട്ടുടകമാണന്  ജുഡശ്രീഷഖറത്തിയടടെ

സസമാതനഖതത്തിടനതത്തിടരേവടരേ  നശ്രീകങ്ങളുണമാകന.  ജുഡശ്രീഷഖറത്തി

അതത്തിരുകടെക്കുനടവനന്  തമാകശ്രീതത്തിടന  സസരേതത്തില്  ചത്തിലര്  പറയന.

രകരേളതത്തിടല  രകമാണ്ഗസ്സത്തിനുസം  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നുടമേമാടക  ഇകമാരേഖതത്തില്

വല  നത്തിലപമാടുമുരണമാ;  ഇതത്തില്നത്തിടനമാടക  വഖക്തമേരല,  ഒത്തുകളത്തിയസം

ധമാരേണയടമേമാടകയള്ളതന് ആടരേമാടക തമ്മത്തിലമാടണനതന്; ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യടടെ

പുതത്തിയ ടവളത്തിടപ്പെടുതല്  ഉള്ടപ്പെട്ട  രഡമാകക്യുടമേനറത്തി  നമ്മുടടെ  സസംസമാനതന്

പ്രദര്ശെെത്തിപ്പെത്തിക്കുന  നത്തിലയണമായത്തി.  രകമാണ്ഗസന്  അധത്തികമാരേതത്തിലുള്ള

ഏടതങത്തിലുടമേമാരു സസംസമാനതന് ഇതന് പ്രദര്ശെെത്തിപ്പെത്തിചതമായത്തി ആരുസം റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന്

ടചയതമായത്തി കണത്തില. 

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  (ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്):  സര്,  അങ്ങന്  പണ്ടുസം

ഇതുരപമാടലമാരു  രസറന്ടമേനന്  നടെതത്തി.  ഗുജറമാതത്തിടല  എസം.പത്തി.  ആയത്തിരുന

ഇഹ്സമാന് ജമാഫത്തി മേരേത്തിചരപ്പെമാള്  ശശ്രീമേതത്തി രസമാണത്തിയമാഗമാനത്തി രപമായത്തിടലനന്.

പത്തിനശ്രീടെന് അരങ്ങയന് തത്തിരുരതണത്തിവന. അവര് മൂനമാമേടത ദത്തിവസസം അവത്തിടടെ

എതത്തി.  ഇന്തഖയത്തിടല  രകമാണ്ഗസന്  ഭരേത്തിക്കുന മൂനന്  സസംസമാനങ്ങളത്തിലുസം
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രഡമാകക്യുടമേനറത്തി  പ്രദര്ശെെത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  അതത്തിശെെക്തമേമായ  പ്രതത്തിരഷധസം

അവത്തിടെടത  മുഖഖമേനത്തിമേമാരുടടെ  രനതൃതസതത്തില്  നടെതത്തി.  അങ്ങന്  രനരേടത

അദമാനത്തിടയക്കുറത്തിചന് രചമാദത്തിചരപ്പെമാള്.....(ബഹളസം)....

മേത്തി  .   സ്പശ്രീകര്:  പശ്രീസന്...പശ്രീസന്... അരദ്ദേഹസം പറയടട്ട.

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്:  സര്,  അങ്ങന് രനരേടത അദമാനത്തിടയക്കുറത്തിചന്

സസംസമാരേത്തിചരപ്പെമാഴുസം  പറഞ്ഞു,  രകരേളതത്തിടല  ഏടതങത്തിലുസം  യ.ഡത്തി.എഫന്

രനതമാകള് പ്രതത്തികരേത്തിരചമാടയനന്.  അദമാനത്തിയടടെ സസംഭവവമേമായത്തി ബനടപ്പെട്ടന്

ഏറവസം  അവസമാനസം  പ്രതത്തികരേത്തിച  രേമാഷശ്രീയരനതമാവന്  രകരേളതത്തിടല

മുഖഖമേനത്തിയമാണന്.  ഞങ്ങടളമാടക  വളടരേ  രനരേടത  പ്രതത്തികരേത്തിച്ചു.  ഏറവസം

അവസമാനസം  പ്രതത്തികരേത്തിച  രനതമാവമാണന്  അങ്ങന്.  ഞങ്ങളമാണന്  ആദഖസം

പ്രതത്തികരേത്തിചതന്.

ശശ്രീ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടന  മുഖഖമേനത്തിമേമാര്

സസംസമാരേത്തിരചമാ  സസംസമാരേത്തിചത്തിരലടയനള്ളതല  ഞമാന്  പറഞതന്.  ഞമാന്

പറഞതന്  രഡമാകക്യുടമേനറത്തി  പ്രദര്ശെെത്തിപ്പെത്തിച  കമാരേഖമേമാണന്.  അതന്  എവത്തിടടെയസം

പ്രദര്ശെെത്തിപ്പെത്തിചതമായത്തി വമാര്ത കണത്തിടലനമാണന്  ഞമാന് പറഞതന്.  അരദ്ദേഹസം

പറഞതന്  ശെെരേത്തിയമാടണങത്തില്  നലതന്.  ഇവത്തിടടെ  നമാസം  മേനസ്സത്തിലമാരകടണമാരു
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വസ്തുത,  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെയസം  രകമാണ്ഗസ്സത്തിടനയസം  സമാമ്പതത്തികനയസം

ഒനമാണന്.  രകമാണ്ഗസന് തുടെങ്ങത്തിവച നയസം കൂടുതല് വശ്രീരറമാടടെ ശെെക്തത്തിരയമാടടെ

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  നടെപ്പെമാക്കുകയമാണന്.  അവത്തിടടെയമാണന്  ഒരു  സമേരേസടപ്പെടെല്

വരുനതന്.  ഇരതവടരേ  ആ  സമാമ്പതത്തികനയസം  ടതറമായത്തിരപ്പെമായത്തിടയനന്  ഒരു

ഘട്ടതത്തിലുസം  രകമാണ്ഗസന്  വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടത്തില.  അരപ്പെമാള്  നത്തിങ്ങള്

തമ്മത്തിലരല ശെെരേത്തിക്കുള്ള ധമാരേണയള്ളതന്.  ഞങ്ങളമാടണങത്തില് ബദല് നയങ്ങള്

നടെപ്പെമാകമാനമാണന് ശമേത്തിക്കുനതന്.  ഇവത്തിടടെ ടപമാതുരമേഖലമാ സമാപനസം രകന്ദ്രസം

വത്തിറഴത്തികമാന്  തയ്യേമാറമാകരമ്പമാള്  അതന്  ഏടറടുകമാനുസം

ടപമാതുരമേഖലയമായത്തിതടന  നത്തിലനത്തിര്തമാനുമേമാണന്  ഞങ്ങള്  പമാടുടപടുനതന്.

അതമാണന് ബദല് നയസം. ഇതന് ഓരരേമാ കമാരേഖതത്തിലുസം പ്രകടെമേമാണന്. ഇഇ അടുത

കമാലതമാണന് രകന്ദ്ര സര്കമാര് വത്തില്പ്പെനയന് വച 'ടഭല് ഇ.എസം.എല്.'  രകരേള

സര്കമാര്  ഏടറടുതതന്.   അതുരപമാടലതടന   ടവളരേത്തിടല  ഹത്തിന്ദുസമാന്

നന്യൂസന്  പ്രത്തിനത്തിടന  രകന്ദ്ര  സര്കമാര്  വത്തില്പ്പെനയമായത്തി    വചരപ്പെമാള്  അതന്

ടപമാതുമേമാര്കറത്തില്രപമായത്തി  മേത്സരേത്തിചന്  ഏടറടുരകണത്തി  വന.   രകരേള

സര്കമാരേത്തിനന്  അത്രരതമാളസം  പമാടുടപരടെണത്തിവന.  ആ  സമാപനസം  ഇരപ്പെമാള്

രകരേള രപപ്പെര് രപ്രമാഡകന്സന് ലത്തിമേത്തിറഡമായത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുന.  ഇതരേതത്തില്



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

196

മേത്തികച  പ്രവര്തനസം  ഇഇ  രേസംഗതന്  ബദലമായത്തി  ഉയര്തത്തിടകമാണ്ടുവരേമാന്

രകരേളതത്തിനന്  കഴത്തിയകയമാണന്.   ടപമാതുരമേഖലയത്തില് രകരേള റബ്ബര് ലത്തിമേത്തിറഡന്

എന  കമ്പനത്തി  ആരേസംഭത്തിക്കുന  കമാരേഖവസം  രനരേടത  പ്രസ്തമാവത്തിചത്തിട്ടുള്ളതമാണന്.

ടപമാതുരമേഖലടയ  സസംരേക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനമായത്തി  പ്രരതഖക  ടപമാതുരമേഖലമാനയസം

സസംസമാന സര്കമാര് നടെപ്പെമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  അതത്തിടന ഫലമേമായമാണന് കഴത്തിഞ

സമാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില്നത്തിനന് നമ്മുടടെ  25  ടപമാതുരമേഖലമാ സമാപനങ്ങള്

ലമാഭതത്തിലമാകന  സത്തിതത്തിയണമായതന്.   രനരേടത  ഞമാന്  അതത്തിടന

കണക്കുകള്  വഖക്തമേമാകത്തിയതമാണന്.  ബദല്  നയസം  രകരേളടത  ഏടതലമാസം

രേശ്രീതത്തിയത്തില്  മുരനമാട്ടുനയത്തിക്കുനടവനതമാണന്  ഇതത്തിലൂടടെ  വഖക്തമേമാകനതന്.

രകരേളതത്തിടന ടപമാതുതമാല്പ്പെരേഖസം  മുന്നത്തിര്തത്തി  മുരനമാട്ടുവച പദ്ധതത്തികരളമാടെന്

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിടന  സമേശ്രീപനടമേന്തമായത്തിരുനടവനതന്  പരേത്തിരശെെമാധത്തിക്കുനതന്

നലതമാണന്.  ഏടതങത്തിലുസം ഘട്ടതത്തില് ക്രത്തിയമാതക സമേശ്രീപനമുണമായത്തിരുരനമാ;

അടലങത്തില് അതന്  നത്തിരഷധമാതക സമേശ്രീപനമേമായത്തിരുരനമാ?   ഇതന്  ജനങ്ങള്

തശ്രീരുമേമാനത്തിരകണ  വത്തിഷയമേമാണന്.  രകരേളതത്തിടന  ജശ്രീവനമാഡത്തിയമായത്തി

നശ്രീണ്ടുകത്തിടെക്കുന  രദശെെശ്രീയ  പമാത  66-ടന  വത്തികസനസം  സ്തസംഭത്തിചതന്

യഥമാര്ത്ഥതത്തില്  2011-2016  കമാലതരല;  ഭൂമേത്തി  ഏടറടുകമാന്  തുടെങ്ങത്തിയ
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റവനന്യൂ  ഓഫശ്രീസുകള്  അടെച്ചുപൂട്ടുന  അവസയരല  ആ  കമാലത്തുണമായതന്?

2016-ല് എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര് അധത്തികമാരേതത്തില് വനന് രദശെെശ്രീയ പമാത

വത്തികസനതത്തിനന്  നടെപടെത്തികള്  സസശ്രീകരേത്തിചരപ്പെമാള്  അതത്തിടന  അട്ടത്തിമേറത്തിക്കുന

നശ്രീകങ്ങള്കന് നത്തിങ്ങള് പത്തിന്തുണ നല്കത്തിടയനതന് എലമാവര്ക്കുസം അറത്തിയമാവന

കമാരേഖമേരല;  പദ്ധതത്തി  യമാഥമാര്ത്ഥഖമേമാകമാന്  രകന്ദ്രതത്തിനുമുനത്തില്

രപമാസംവഴത്തികളുമേമായത്തി  രപമായതന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേരല;   അതത്തിടന

ഭമാഗമേമായരല  ഭൂമേത്തി  ഏടറടുകലത്തിടന  ഒരു  വത്തിഹത്തിതസം  സസംസമാന  സര്കമാര്

വഹത്തിക്കുകയസം  5311  രകമാടെത്തി  രൂപ അതത്തിനമായത്തി  ടചലവഴത്തിക്കുകയസം  ടചയതന്.

യഥമാര്ത്ഥതത്തില് കൃതഖസമേയതന് നമാസം ആ പ്രവര്തനസം ഏടറടുകമാതതത്തിടന

ഭമാഗമേമായത്തി  നല്രകണത്തിവന  പത്തിഴയമായത്തിരുനത്തിരല  5311  രകമാടെത്തി  രൂപ.

അതുരപമാടല  ടഗയത്തില്  വമാതക  ടടപപ്പെന് ടടലനത്തിടന  പണത്തി  2012-ല്

ആരേസംഭത്തിടചങത്തിലുസം  2013-ല്  ഏടറക്കുരറ  അതന്  ഉരപക്ഷേത്തിച്ചു.  പത്തിനശ്രീടെന്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  വനരപ്പെമാഴരല  അതത്തിനന്  ജശ്രീവന്വയ്ക്കുന

നത്തിലയണമായതന്.   പടക്ഷേ  അതത്തിടനതത്തിടരേയസം  വലത്തിയ  രതമാതത്തില്

ആക്രമേണങ്ങള് ഉയര്നവന.  പ്രരക്ഷേമാഭങ്ങളുടടെ രൂപതത്തില് ചത്തില പ്രരതഖക

നശ്രീകങ്ങളുണമായത്തി.   ഇഇ  പദ്ധതത്തി  നമാട്ടത്തില്  രവടണന  പ്രചമാരേണസം  ചത്തിലര്
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ഏടറടുത്തു.  എനമാല്  ഇരപ്പെമാള്  എറണമാകളസം,  തത്തിരുവനന്തപുരേസം,  ആലപ്പുഴ

പ്രരദശെെങ്ങളത്തില്  പ്രകൃതത്തി  വമാതകസം  വശ്രീടുകളത്തില്  ലഭഖമേമാകന  സത്തിറത്തി  ഗഖമാസന്

ഡത്തിസ്ട്രത്തിബന്യൂഷന് യമാഥമാര്ത്ഥഖമേമായത്തിരേത്തിക്കുന. മേറന് പ്രരദശെെങ്ങളത്തിലുസം രവഗസംതടന

അതന്  എതത്തികമാനമാകണടമേനമാണന്  നമാസം  ചത്തിന്തത്തിക്കുനതന്.   അതത്തിനുള്ള

പ്രമാരയമാഗത്തിക നടെപടെത്തികളമാണന് സസശ്രീകരേത്തിച്ചുരപമാകനതന്.  അതുരപമാടല ഇടെമേണ്-

ടകമാചത്തി  പവര്  ടടഹരവ,  ടകമാചത്തിയത്തിടല  400 ടക.വത്തി.  സബ്രസഷനുസം

തത്തിരുടനല്രവലത്തി  മുതല്  ഇടെമേണ്  വടരേയസം  ടകമാചത്തി  മുതല്  മേമാടെകതറ

വടരേയമുള്ള  ടടലനത്തിടന  നത്തിര്മ്മമാണവസം  പൂര്തത്തിയമായത്തി.  രനരേടത  പറഞ

രേണന്  പദ്ധതത്തികടളരപ്പെമാടലതടന  ഇതത്തിടനതത്തിടരേയസം  വലത്തിയ  നശ്രീകങ്ങള്

ഉയര്നവനതമായത്തിരുനടവനന്  നമാസം  കമാരണണതമാണന്.  രകരേളതത്തിടന

മുഖചമായ  വലത്തിയരതമാതത്തില്  മേമാറത്തിവരേത്തികയമാണന്.   ഇരപ്പെമാള്

തലപ്പെമാടെത്തിയത്തില്നത്തിനസം  ഇരങ്ങമാട്ടന്  സഞരേത്തിക്കുന  ഏടതമാരേമാള്ക്കുസം...,

അടെത്തിപ്പെമാതയടടെ പ്രശ്നമുടണനന് കമാസര്രഗമാഡന്  ടമേമ്പര് രനരേടത പറഞതന്

ഞമാന് ഓര്ക്കുനണന്.  പടക്ഷേ,  ആ മേനസംകളത്തിര്ക്കുന കമാഴ്ച അരദ്ദേഹതത്തിടന

മേനസ്സത്തില്  ഏശെെത്തിയത്തിട്ടത്തിടലനമാണന് എനത്തികന് രതമാനനതന്.   ആ  പമാത

അതത്തിരവഗസം  പൂര്തത്തിയമാകമാന്  രപമാകകയമാണന്.   ഇരതമാടടെമാപ്പെസം  നമ്മുടടെ
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മേലരയമാരേ ടടഹരവയടടെ സമാധഖതമാ പഠനസം  2009-ലമായത്തിരുന നടെതത്തിയതന്.

പടക്ഷേ  തുടെര്നവന  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  ആ  പദ്ധതത്തി  ഏടറടുതത്തില.

2016-ല്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാര്  അധത്തികമാരേതത്തില്  വനരപ്പെമാഴമാണന്

മേലരയമാരേ  ടടഹരവയമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  വശ്രീണ്ടുസം

പുനര്ജശ്രീവന്  ലഭത്തിചതന്.  ഇതത്തിനുരവണ  പണസം  കത്തിഫ്ബത്തി  മുരഖന

കടണതമാനുള്ള  ശമേതത്തിടന  അട്ടത്തിമേമാറത്തികമാനമായത്തിരുനത്തിരല  നത്തിങ്ങളുടടെ

നശ്രീകസം. എനമാല് കത്തിഫ്ബത്തിടയ എതത്തിര്കമാന് തയ്യേമാറമായ നത്തിങ്ങളത്തിലമാടരേങത്തിലുസം

കത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തിയടടെ ഭമാഗമേമായത്തി നത്തിങ്ങളുടടെ മേണ്ഡലങ്ങളത്തില് വരുന പദ്ധതത്തി

രവണമാടയനന്  പറയമാന്  തയ്യേമാറമാരയമാ?  കമാരേണസം  ഇതന്  നമാടെത്തിടന

വത്തികസനതത്തിനന്  ഉപകരേത്തിക്കുന  പദ്ധതത്തിയമാണന്.  നമാടെത്തിടന  വത്തികസനതത്തിനന്

ഞങ്ങടളതത്തിരേമാടണനന്  പറഞ്ഞുടകമാണന്  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിയമായത്തി  അവത്തിടടെ

നത്തില്കമാന് കഴത്തിയരമേമാ?  സസന്തസം മേണ്ഡലങ്ങളത്തിടല വത്തികസന പ്രതശ്രീകങ്ങളമായത്തി

അവടയ  ചൂണത്തികമാണത്തികമാന്  എടന്തമാരു  ധൃതത്തിയമാണന്  നത്തിങ്ങടളലമാസം

കമാണത്തിചത്തിരുനടതനതന്  ഓര്കണസം.  നമ്മുടടെ  സസംസമാനതന്  സഹകരേണ

രമേഖലയത്തിടല  ഏറവസം  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  സമാപനമേമായത്തി,  രകരേളതത്തിനന്

സസന്തമേമാടയമാരു  ധനകമാരേഖ  സമാപനടമേന  സസപ
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സമാക്ഷേമാത്കമാരേസംരപമാടലയമാണന്  രകരേള  ബമാങത്തിടന  രൂപശ്രീകരേണസം  നടെനതന്.

അതന്  രകരേളതത്തിടല  സഹകമാരേത്തികള്  ടപമാതുവത്തില്  ആഗഹത്തിച  കമാരേഖമേമാണന്.

പടക്ഷേ പ്രതത്തിപക്ഷേസം സസശ്രീകരേത്തിച നത്തിലപമാടടെന്തമാണന്; കഴത്തിഞ എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കമാരേത്തിടന കമാലതന് പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവസം  ടക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനസം

മുന്മുഖഖമേനത്തിയടമേമാടക  അതത്തിടന  എതത്തിര്ക്കുന  നത്തിലയരല  സസശ്രീകരേത്തിചതന്?

മേലപ്പുറസം  ജത്തിലമാ  സഹകരേണ  ബമാങത്തിടന  രകരേളമാ  ബമാങത്തില്

ലയത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിടനപ്പെറത്തി  ഞമാന്  പറയമാന്  തുടെങ്ങുരമ്പമാരഴയ്ക്കുസം  നത്തിങ്ങള്

പറഞതന്  നനമായത്തി.  ലയനതത്തിടനതത്തിടരേ ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

സുപ്രശ്രീസംരകമാടെതത്തിയത്തില്  നത്തിങ്ങള്  രസയന്  രപമായതന്  തള്ളുന  നത്തില  വനരലമാ.

അതന്  നമ്മള്  കമാണമാതത്തിരേത്തിരകണ.   അതരേതത്തില്  സുപ്രശ്രീസംരകമാടെതത്തിയടടെ

ഇടെടപടെലുണമായതന്  നല  കമാരേഖസംതടനയമാണന്.  നത്തിങ്ങള്കന്  മേറന്

കമാരേഖങ്ങളത്തിടലടന്തങത്തിലുസം  പരേമാതത്തിയടണങത്തില്  ആ  വഴത്തി

രനമാകത്തിടകമാളടവനന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട സുപ്രശ്രീസംരകമാടെതത്തി പറഞത്തിട്ടുണന്.  അതന്

മേനസ്സത്തിലമാകത്തിയത്തിടലങത്തില്  അതുസം  ഞമാന്  പറയമാസം.   സസംസമാനതന്

രകമാവത്തിഡത്തിടന  ഘട്ടതത്തില്  വലത്തിയരതമാതത്തിലുള്ള  പ്രയമാസങ്ങളുണമായത്തി.  ആ

സമേയതന്  ഭക്ഷേഖകത്തിറ്റുകള്  വത്തിതരേണസം  ടചയ്യുന  നത്തിലപമാടെന്  സര്കമാര്
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സസശ്രീകരേത്തിച്ചു.  അതത്തിടന  എതത്തിര്കമാന്  ഇവര്  തയ്യേമാറമായത്തിരല;   ആടരേങത്തിലുസം

ടചയ്യുന  കമാരേഖമേമാരണമായതന്;  പമാവടപ്പെട്ടവര്കന്  ജശ്രീവത്തികമാനുസം  ജശ്രീവത്തിതസം

മുരനമാട്ടുടകമാണ്ടുരപമാകമാനുമുള്ള ഒരു അതമാണത്തിയമായരല അതന്  വനതന്;  ആ

ഘട്ടതത്തില്  അതത്തിടന  തടെയമാന്  ശമേത്തിചവരേരല  നത്തിങ്ങള്?  നമാടെത്തിടന

വത്തികസനതത്തിനുസം  രക്ഷേമേതത്തിനുമുതകന  എലമാ  മുന്ടടകകടളയസം

അട്ടത്തിമേറത്തികമാനമാണന്  നത്തിങ്ങള് ശമേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.   കത്തിഫ്ബത്തിടകതത്തിടരേ  നത്തിങ്ങള്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-രയമാടടെമാപ്പെസം രചര്നടകമാണന് കരുകള് നശ്രീക്കുകയമാണന്.  രകരേളമാ

ബമാങന്  വരേമാതത്തിരേത്തികമാന് ഒത്തുകളത്തിച്ചു.   രദശെെശ്രീയപമാതമാ വത്തികസനകമാരേഖതത്തില്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ  അഭത്തിപ്രമായസം  പങത്തിട്ടു.  സത്തില്വര്  ടടലനത്തിടന  പ്രശ്നതത്തില്

പലകമാരേഖങ്ങളത്തിലുസം                  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-രയമാടടെമാപ്പെസം  നത്തിങ്ങള്

ടതരുവത്തിലത്തിറങ്ങുന കമാഴ്ചയമാണന് കണതന്.  പമാര്ലടമേനത്തില് രകരേള പദ്ധതത്തികടള

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകമാപ്പെസംനത്തിനന്  എതത്തിര്ക്കുന  നത്തിലയസം  സസശ്രീകരേത്തിച്ചു.  രകന്ദ്രസം

അരേത്തിവത്തിഹത്തിതസം   നത്തിരഷധത്തിച  ഘട്ടതത്തില് മേഇനസം  പമാലത്തിച്ചു.  രക്ഷേമേടപന്ഷന്

ടകമാടുക്കുനതത്തിടന  വമായടയടുതമാണത്തിതന്  ടചയ്യുനടതനന്  പറഞന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകമാപ്പെസംനത്തിനന്  ആരക്ഷേപത്തികമാനമാണന്  നത്തിങ്ങള്  തയ്യേമാറമായതന്.

പമാവടപ്പെട്ടവര്കന്  വശ്രീടുനല്കന  ടടലഫന്  പദ്ധതത്തിടകതത്തിടരേ  ബത്തി.ടജ.പത്തി.
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ടതരുവത്തിലത്തിറങ്ങത്തിയരപ്പെമാള്  ഒരു  പടെത്തികൂടെത്തി  കടെനന്  നത്തിങ്ങള്  സത്തി.ബത്തി.ടഎ.

അരനസഷണതത്തിനുരവണത്തി  പരേമാതത്തി  ടകമാടുക്കുന  നത്തില  സസശ്രീകരേത്തിച്ചു.

കത്തിഫ്ബത്തിടകതത്തിടരേ  രകന്ദ്രസം  നശ്രീങ്ങുരമ്പമാള്  അതത്തിടന  വത്തിശെെസമാസഖത

തകര്കമാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമേമായമാണന്  നത്തിങ്ങള്  മുരനമാട്ടുനശ്രീങ്ങത്തിയതന്.

മേത്സഖടതമാഴത്തിലമാളത്തികള്ക്കുള്ള മേടണ്ണണ്ണ വത്തില രകന്ദ്രസം ഉയര്തത്തിയരപ്പെമാള് ആ

ഘട്ടതത്തിലുസം  അതത്തിടന  നഖമായശ്രീകരേത്തിക്കുനവത്തിധസം  മേഇനസം  പമാലത്തിക്കുന  നത്തില

നത്തിങ്ങളുടടെ  ഭമാഗത്തുനത്തിനമുണമായത്തി.  ഇരപ്പെമാള്  ഒടുവത്തില്  വന  ബഡ്ജറത്തില്

രകരേളടത  അതത്തിക്രൂരേമേമായമാണന്  രകന്ദ്രസം  അവഗണത്തിചത്തിരേത്തിക്കുനതന്.

എന്തുടകമാണമാണത്തിതന്? രകരേളതത്തിനുരവണത്തി വമാദത്തികമാന് നത്തിങ്ങളുടടെ പതത്തിടനട്ടന്

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള്  തയ്യേമാറല.   എടന്തങത്തിലുസം  രകരേളതത്തിനന്  കത്തിട്ടുടമേങത്തില്  അതന്

മുടെക്കുനതത്തിനുമേമാത്രരമേ  നത്തിങ്ങള്കന്  തമാല്പരേഖമുള.  മുടെക്കുനത്തിരവദനങ്ങളുമേമായത്തി

എത്തുന  രകമാണ്ഗസുസം  മുടെക്കുനത്തിരവദനങ്ങള്  സസശ്രീകരേത്തിചന്  അസംഗശ്രീകരേത്തിക്കുന

രകന്ദ്ര  ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ഭരേണവസം  തമ്മത്തിലമാണന്  സതഖതത്തില്

അവത്തിശുദ്ധബനമുള്ളതന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം  അതത്തിടന  നയങ്ങടളയസം

ഇഞത്തിനത്തിഞന്  എതത്തിര്ക്കുന  ഞങ്ങള്കത്തിടെയത്തില്  ടപമാതുവമായത്തി  രയമാജത്തിപ്പെത്തിടന

ഒരു  രമേഖലയമേത്തില.  നത്തിങ്ങള്കമാടണങത്തില്  പഴയകമാലടത  'രകമാലശ്രീബത്തി'
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സഖഖതത്തിടന  പഴയ  ചരേത്തിത്രസം  സസന്തമേമായണന്.  അതന്  മേറകമാന്  നത്തിങ്ങളുടടെ

ടചയത്തികടള  ഞങ്ങളുടടെ  തലയത്തില്  വച്ചുടകട്ടമാടമേനന്  കരുരതണ.   നത്തിങ്ങള്

 രകരേള  വത്തിരുദ്ധമേമായത്തി  ടചയ്യുനതത്തിടനമാടക  വരുന  രലമാകന് സഭമാ

ടതരേടഞടുപ്പെത്തില്  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങടളടകമാണന്  എണ്ണത്തിടയണ്ണത്തി  മേറുപടെത്തി

പറയത്തിപ്പെത്തിക്കുസം.  ധവളപത്രമേത്തിറകത്തിയ  നത്തിങ്ങളുസം  നത്തിങ്ങളുടടെ  എസം.പത്തി.-മേമാരുസം

രകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനന്  രകരേളതത്തിനുരവണത്തി  ഒരു  കടതങത്തിലുമേയരചമാ?

ധവളപത്രതത്തില് എന്തമാണന്  ആ വത്തിഷയതത്തിലടെകസം നത്തിശെെബത പമാലത്തിചതന്?

ജത്തി.എസന്.ടെത്തി.  ഓഹരേത്തിയത്തിനതത്തില്  രകരേളതത്തിനന്  കത്തിരട്ടണ  തുകയത്തിരല;

എയത്തിസംസന്  രപമാടലയള്ള  ഇനങ്ങള്  കത്തിരട്ടണതരല?  ഇതരേസം  നൂറുനൂറന്

രചമാദഖങ്ങള്കന്  നത്തിങ്ങടളടകമാണന്  വരേമാന്രപമാകന  പമാര്ലടമേനന്

ടതരേടഞടുപ്പെന്  ഉതരേസം  പറയത്തിപ്പെത്തിക്കുകതടന  ടചയ്യുസം.  നത്തിങ്ങടള

ടതരേടഞടുതയച്ചുടവന  കറതത്തിനന്  എന്തത്തിനത്തിങ്ങടന  രകരേളടത

ശെെത്തിക്ഷേത്തിച്ചുടവന  രചമാദഖസം  മുന്നത്തിര്തത്തി  രകരേള  ജനത  നത്തിങ്ങടള  വത്തിചമാരേണ

ടചയ്യുകതടന ടചയ്യുസം. രകരേളടത ചവത്തിട്ടത്തിതമാഴമാന് ശമേത്തിക്കുനതന് കയ്യുസംടകട്ടത്തി

കണ്ടുനത്തില്ക്കുക  മേമാത്രമേല,  ടടകടകമാട്ടത്തി  രേസത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുകകൂടെത്തിയമാണന്

കഴത്തിഞവര്ഷങ്ങളത്തില്  നത്തിങ്ങള്  ടചയതന്.  ഇടതലമാസം  കണ്ടുനത്തിന  ജനങ്ങള്
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സസന്തസം  അനുഭവങ്ങളുടടെ  പശമാതലതത്തില്  പുനരേമാരലമാചത്തിക്കുസം;

പുനരേണത്തിരചരേലുമുണമാകസം.  കമ്മന്യൂണത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധവത്തികമാരേസം  പടെര്തത്തിയമാല്

ഏതുവത്തിരധനയസം  ജയത്തിച്ചുകയറമാടമേന  പഴയസത്തിതത്തി  രേക്ഷേയ്ക്കുവരുടമേനന്

കരുതരുതന്;  ആ  കമാലസം  മേമാറത്തി.  1950-കളത്തിടലരപ്പെമാടല  കമ്മന്യൂണത്തിസന്

വത്തിരുദ്ധമുനണത്തി  ടകട്ടത്തിടപ്പെമാകമാടമേനമാണന്  നത്തിങ്ങള്  കരുതുനടതങത്തില്  ഏഴന്

പതത്തിറമാണ്ടുടകമാണ്ടുണമായ രകരേളതത്തിടല രേമാഷശ്രീയമേമാറസം എടന്തനന് നത്തിങ്ങള്കന്

മേനസ്സത്തിലമായത്തിട്ടത്തിലമാടയരന  പറയമാനുള.  കമാലതത്തിടന  രേമാഷശ്രീയസസശ്രീകരേണസം

മേമാറത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന.  കമ്മന്യൂണത്തിസന്  വത്തിരുദ്ധതയടടെ  കടെകശ്രീഴത്തില്

ടകട്ടത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം  രകമാണ്ഗസത്തിടനയസം  ഇതന്

വരേമാന് രപമാകന രലമാകന് സഭമാ ടതരേടഞടുപ്പെന് ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തിക്കുകതടന ടചയ്യുസം.

ഇവത്തിടടെ  ബഹുമേമാനഖരേമായ  അസംഗങ്ങള്  സസംസമാരേത്തിക്കുരമ്പമാള്  അതത്തില്

ഇന്തഖന് യൂണത്തിയന് മുസശ്രീസം ലശ്രീഗത്തിടല പ്രധമാനത്തികളമായ ശശ്രീ.  എന്. ഷസംസുദ്ദേശ്രീന്,

ശശ്രീ.  എന്.  എ.  ടനലത്തിക്കുനന്,  ശശ്രീ.  കറുരകമാളത്തി  ടമേമായശ്രീന് എനത്തിവര് കരറ

കമാരേഖങ്ങള് പറയകയണമായത്തി. ഗവര്ണര് ഇവത്തിടടെവനന് സസംസമാരേത്തിചതന് എരന്തമാ

ഒരു സനത്തിയടടെ ഭമാഗമേമാടണനസം  രകരേള ഭരേണസം നത്തിലനത്തിര്തമാന് ഞങ്ങള്

കശ്രീഴടെങ്ങത്തിയതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തിട്ടമാടണനസം  അതുടകമാണമാണന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

205

പ്രയമാസസം  വരുരമ്പമാടഴമാടക  സഹമായതത്തിനന്  ഓടെത്തിടചല്ലുനടതനസം

ശശ്രീ.  എന്.  ഷസംസുദ്ദേശ്രീന്  പറയകയണമായത്തി.  അരദ്ദേഹസം  കമാരേഖങ്ങള്

രവര്തത്തിരേത്തിചറത്തിയമാന്  കഴത്തിവള്ളയമാളമാടണനമാണരലമാ  നമ്മള്  ധരേത്തിചത്തിരുനതന്.

ഇതരേതത്തിടലമാരു  നത്തിഗമേനതത്തില്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  എങ്ങടനയമാണന്

എതത്തിരചരേമാന്  കഴത്തിഞടതനന്  എത്രയമാരലമാചത്തിചത്തിട്ടുസം  മേനസ്സത്തിലമാകനത്തില.

ഞങ്ങള്  ആര്.എസന്.എസന്.-ടനയസം  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയയസം

സഹമായത്തിക്കുനവരേമാടണനന്  പറഞമാല്   ലശ്രീഗന്  അണത്തികളമാടക  അരതപടെത്തി

അതന് സസശ്രീകരേത്തിക്കുടമേടനമാരു ടതറത്തിദ്ധമാരേണയമാണന് ഇതുടകമാണ്ടുരദ്ദേശെെത്തിക്കുനതന്.

ആ  ടതറത്തിദ്ധമാരേണടയമാടക  മേമാരറണ  കമാലസംകഴത്തിഞ്ഞു.  എലമാവരുസം

വത്തിരവചനബുദ്ധത്തിരയമാടടെ  കമാരേഖങ്ങള്  പരേത്തിരശെെമാധത്തിക്കുകയസം  നലരേശ്രീതത്തിയത്തില്

കമാരേഖങ്ങള്  വഖവരഛദത്തിചന്  മേനസ്സത്തിലമാക്കുകയസം  ടചയ്യുന  കമാലമേമാണത്തിതന്.

അതുടകമാണന്  ടതറമായ  പ്രചരേണങ്ങടളമാനസം  വലത്തിയരതമാതത്തില്  ഏശെെത്തിടലനന്

കമാണണസം.  രകരേളതത്തിടല  ഗവണ്ടമേനത്തിനുസം  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നുസം

രകരേളതത്തിടല  ജനങ്ങളുടടെ  മേനസ്സത്തില്  ഇടെസംകത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്  എടന്തങത്തിലുസം

ടതറത്തിദ്ധമാരേണ  പരേതത്തിടകമാണല,  അവരുടടെ  അനുഭവതത്തിടന

അടെത്തിസമാനതത്തിലമാണന്.  ആ  അനുഭവടത  നത്തിരഷധത്തിച്ചുകളയമാടമേനന്
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വത്തിചമാരേത്തികരുതന്.  ഇവത്തിടടെ ചുവപ്പെന് ടകമാടെത്തിയടടെ നത്തിറസം കമാവത്തിയമാകകയമാടണനന്

നത്തിങ്ങളത്തിടലമാരേമാള്  പറഞ്ഞു.  ആ  ചുവപ്പെന്  എങ്ങടനയമാണന്  കൂടുതല്കൂടുതല്

ചുവനവരുനടതനതന്  നത്തിങ്ങള്  രേമാഷശ്രീയലമാഭതത്തിനുരവണത്തി

കമാണുനത്തിലമായത്തിരേത്തിക്കുസം.  പടക്ഷേ നത്തിങ്ങളുടടെയടെകസം അണത്തികള് കമാണുനണന്.

കമാരേണസം  രകരേളതത്തില്  ഏടതമാടക  ഘട്ടതത്തില്  വര്ഗശ്രീയനശ്രീകങ്ങളുമേമായത്തി

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന നശ്രീകങ്ങളുസം ആക്രമേണങ്ങളുമുണമായത്തിട്ടുരണമാ അതത്തിടന

മുനത്തില്  ടനഞ്ചുവത്തിരേത്തിച്ചുനത്തില്കമാന്  ഞങ്ങളമാണുണമായത്തിരുനതന്.  അതത്തിടന

ഭമാഗമേമായമാണന്  ആ  ടകമാടെത്തിയടടെ  നത്തിറസം  കൂടുതല്  ചുവപ്പെമായത്തി  മേമാറത്തിയടതനന്

നത്തിങ്ങരളമാര്കണസം.   അവടരേ  അത്രയസം  രവഗസം  തള്ളത്തികളയടമേനന്  നത്തിങ്ങള്

വത്തിചമാരേത്തികരുതന്;  നത്തിങ്ങള്  രേമാഷശ്രീയ  കമാരേണങ്ങളമാല്  ഇകമാരേഖങ്ങള്

പറയരമ്പമാള്  നത്തിങ്ങളുടടെ  അണത്തികളുടടെ  മുനത്തില്  നത്തിങ്ങള്  രമേമാശെെകമാരേമായത്തി

മേമാറുകയമാടണനതന്  മേനസ്സത്തിലമാകണസം.  ടതലങമാനയത്തില് ഞമാന് രപമായതത്തിനന്

നത്തിങ്ങള്കത്തിത്ര  ടപമാളളലുണമാകത്തിയതന്  എന്തത്തിനമാടണനന്  എനത്തികന്

മേനസ്സത്തിലമാകനത്തില.  ഇനന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യടടെ   ആക്രമേണസം  ഏറവസം  കൂടുതല്

രനരേത്തിടുന  സസംസമാനമേമാണന്   ടതലങമാന.  അതത്തിടനക്കുറത്തിചന്  എലമാവര്ക്കുസം

അറത്തിയമാവനതമാണന്. ബഹുമേമാനഖനമായ പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന് സസംസമാരേത്തിചരപ്പെമാള്
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പഴയ ചത്തില കമാരേഖങ്ങടളക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞു.  നമാസം ഒരു  പുതത്തിയ കമാലതമാണന്

നത്തില്ക്കുനടതനന് കമാണണസം.  ആ പുതത്തിയ കമാലടമേന്തമാണന്?  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ

അധത്തികമാരേതത്തില്നത്തിനന്  മേമാറത്തിനത്തിര്തണടമേനതമാണന്.  നത്തിങ്ങള്  ഏടതങത്തിലുസം

ഘട്ടതത്തില്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-രയമാടടെമാപ്പെസം  ഏടതങത്തിലുസം  തരേതത്തില്

നശ്രീങ്ങത്തിയത്തിരുരനമാടയന  ജമാതക  പരേത്തിരശെെമാധനയ്ക്കുരപമായത്തി  അവടരേ

മേമാറത്തിനത്തിര്ത്തുന  നത്തിലവനമാല്,  പല  സസംസമാനങ്ങളത്തിലുസം  പലടരേയസം  നമ്മള്

മേമാറത്തിനത്തിര്രതണതമായത്തിവരുസം.  ഈ  രേമാജഖതത്തിടന  ടപമാതുസമാഹചരേഖസം

അതമാണന്. അങ്ങടന    ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ ഒഴത്തിവമാകത്തി നത്തിര്തമാനമാകരമേമാ; ഇനന്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടകതത്തിരേമായത്തി  അണത്തിനത്തിരേകമാന്  ആടരേമാടക

തയ്യേമാറമാകനടയനതന്  സസംസമാനമാടെത്തിസമാനതത്തിലമാണന്  സമാധത്തിക്കുക.  ഓരരേമാ

സസംസമാനതത്തിടനയസം   പ്രരതഖകതകളുണന്.  ആ  സസംസമാനതത്തിടന

സമാഹചരേഖസം  വച്ചുടകമാണന്  അതത്തിനന്  കഴത്തിയന  ശെെക്തത്തികള്കൂടെത്തിയളള

രയമാജത്തിപ്പുണമാകണസം.  രദശെെശ്രീയ  തലതത്തിടലമാനസം  ഒരു  രയമാജത്തിപ്പുമുണമാകമാന്

രപമാകനത്തില.  ടവറുടത  രവണമാത  വര്തമേമാനസം  പറഞത്തിരേത്തിരകണ.

അടതമാടക  ടവറുസം  വഖമാരമേമാഹസം  മേമാത്രമേമാണന്.  അവത്തിടടെടയമാനസം  ഇരപ്പെമാള്

രകമാണ്ഗസ്സത്തില.  നത്തിങ്ങള്  വത്തിചമാരേത്തിക്കുസംരപമാടല  രകമാണ്ഗസന്  ഒരു
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മേഹമാശെെക്തത്തിയമാടയടനമാനസം  കരുതണ.  അടതന്തമാടണനളള  യഥമാര്ത്ഥഖസം

അസംഗശ്രീകരേത്തിച്ചുരപമാകണസം.  ഓരരേമാ  സസംസമാനവസം  പരേത്തിരശെെമാധത്തിചമാല്  ചത്തില

സസംസമാനങ്ങളത്തില്  രകമാണ്ഗസുടണനള്ളതന്  വമാസ്തവമേമാണന്.  അവര്

അവത്തിടെടത  കമാരേഖങ്ങള്  നയത്തിക്കുസം.  മേറന്  സസംസമാനങ്ങളത്തില്  മേറന്

പമാര്ട്ടത്തികളമായത്തിരേത്തിക്കുസം  നയത്തിക്കുനതന്.   തമേത്തിഴമാട്ടത്തില്  ഡത്തി.എസം.ടക.-യടടെ

രനതൃതസമേമായത്തിരേത്തിക്കുസം.  ടതലങമാനയത്തില്  അവരുടടെ  പമാര്ട്ടത്തിയമായത്തിരേത്തിക്കുസം.

മേടറമാരേത്തിടെത്തുരപമായമാല്  മേറന്  ചത്തില  പമാര്ട്ടത്തികളമായത്തിരേത്തിക്കുസം. എലമാ

പമാര്ട്ടത്തികളുടടെയസം  രപരേന്  ഞമാനത്തിരപ്പെമാള്  പറയനത്തില.  അങ്ങടനയളള

പമാര്ട്ടത്തികളമാണന്  പ്രമാരദശെെത്തികമേമായത്തിട്ടുളളതന്.  പ്രമാരദശെെത്തിക  പമാര്ട്ടത്തികളുടടെ

രനതൃതസതത്തില് അവത്തിടടെ  രകമാണ്ഗസത്തിനുസം  ഒരു രറമാളുണമാക്കുസം.  ആ നത്തിലയന്

നത്തിങ്ങളതത്തിടന  കമാണണസം.  ഞങ്ങള്   പണടത   നത്തിലയത്തില്തടന

നത്തില്ക്കുകയമാടണനന് ചത്തിന്തത്തിച്ചുടകമാണന് നശ്രീങ്ങത്തിയമാല് അതന് വലത്തിയ പ്രയമാസസം

സൃഷത്തിക്കുസം.   ടതലങമാനയത്തില്  ടപമാതുവമാടയമാരു  രയമാഗസം   വരുന.

അവത്തിടെടത  ഇനടത  അവസ,  ഇടെതുപക്ഷേ  പമാര്ട്ടത്തികളുസം  ടതലുങ്കുരദശെെസം

പമാര്ട്ടത്തിയടമേലമാസം  രയമാജത്തിചമാണന്  പ്രവര്തത്തിച്ചുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  അടുത

ടതരേടഞടുപ്പെത്തിലുസം  അവര്  രയമാജത്തിചമാണന്  നത്തില്കമാന്  രപമാകനതന്.
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ടതലങമാനയത്തിടല പമാര്ട്ടത്തിയടടെ രപരേന്  TRS (Telangana Rashtra Samithi)

എനല  ഇരപ്പെമാള്  BRS  (Bharat  Rashtra  Samithi)  എനമാണന്.  അവര്

പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  രയമാഗമേല  അവത്തിടടെ   സസംഘടെത്തിപ്പെത്തിചതന്,   ടപമാതുവമായത്തിട്ടുള്ള

രയമാഗമേമാണന്.  ചത്തില  ഗവണ്ടമേനന്  പരേത്തിപമാടെത്തികളുമുണമായത്തിരുന.

അതത്തിനുരവണത്തിയമാണന്  അവര്  ടപമാതുവത്തില്  രയമാഗസം  വത്തിളത്തിക്കുനതന്.

പ്രധമാനമേമായസം അവത്തിടടെയളള ഇടെതുപക്ഷേ പമാര്ട്ടത്തിയസംകൂടെത്തി  ഇതത്തിടന ഭമാഗമേമായത്തി

നത്തില്ക്കുകയമാണന്.  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായമാണന്  നത്തിങ്ങള്  രനരേടത  ശശ്രീ.  ഡത്തി.

രേമാജടയ ഒരു  സലത്തുവചന്  കണരപ്പെമാള്  രേമാജയടടെ  പ്രമായവസം  മേറ്റുടമേമാടക

പറഞന്  ഒരുപമാടെന്  പുകഴത്തിയത്തിരല.  അരത  രേമാജ  ഇവത്തിടടെ  വനതുസം  ഈ

നയതത്തിടന ഭമാഗമേമായത്തിട്ടമാണന്. അവത്തിടടെയളള ഇടെതുപക്ഷേ പമാര്ട്ടത്തികടളലമാസം ഇഇ

പമാര്ട്ടത്തിയടടെകൂടടെ  നത്തില്ക്കുകയമാണന്.  ഇതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  ഒരു  രയമാഗതത്തിനന്

വത്തിളത്തിചരപ്പെമാള്  സസഭമാവത്തികമേമായസം അവത്തിടടെയളള എടന പമാര്ട്ടത്തികമാരുസം എടന

പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  അഖത്തിരലന്തഖമാ  രനതൃതസവടമേമാടക  സസഭമാവത്തികമേമായസം

എരനമാടുപറയസം നത്തിങ്ങടളമാനന് രപമായമാല് തരേരകടെത്തിടലനന്.  അങ്ങടനയമാണന്

ഞമാന് രപമാകമാനത്തിടെയമായതന്.  അതന് മേരറടതങത്തിലുസം തരേതത്തില് ദുര്വഖമാഖഖമാനത്തിചന്

അതത്തില്നത്തിടനടന്തങത്തിലുസം  മേനസമേമാധമാനസം  കത്തിട്ടുടമേനന്,  ഉടണങത്തില്
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നടെതത്തിടകമാള,  പരക്ഷേ,  രവടറ  സുഖടമേമാനസം  അതുടകമാണന്  കത്തിട്ടമാനത്തില.

ഇതത്തിടന  ഗുണരഭമാക്തമാവമായത്തി  വരുനതന്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യമാടണനന്  ഇന്തഖന്

യൂണത്തിയന്  മുസശ്രീസം  ലശ്രീസംഗത്തിനന്  എങ്ങടനയമാണന്  പറയമാന്   കഴത്തിഞടതനന്

മേനസ്സത്തിലമാകമാന്  പറ്റുനത്തില.  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-കന്  ഗുണസം  ലഭത്തിക്കുനതുസം

ആര്.എസന്.എസന്.-ടന  പരേത്തിരപമാഷത്തിപ്പെത്തിക്കുനതുമേമായ  ഏടതങത്തിലുടമേമാരു

നത്തിലപമാടെന്  കഴത്തിഞ  കമാലത്തുള്ള  ആടക  പ്രവര്തനങ്ങടളടുതന്

പരേത്തിരശെെമാധത്തിചമാല്  ഞങ്ങളുടടെ  ഭമാഗത്തുനത്തിനണമാടയനന്   ഒരു  ലശ്രീഗന്

രനതമാവത്തിനുസം പറയമാന് കഴത്തിയത്തില. (...ബഹളസം...)

മേത്തി  .   സ്പശ്രീകര്: ശശ്രീ. എന്. ഷസംസുദ്ദേശ്രീന്, അവത്തിടടെയത്തിരേത്തിക്കൂ.

ശശ്രീ  .     പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  റത്തിപ്പെബത്തികന്  വത്തിരുനത്തിനന്  ഭയങരേ

രുചത്തിയണമായത്തി,  അതത്തിനന്  രപമാകമാനത്തിടെയമായ  കമാരേണടമേന്തമാടണനമാണന്

ശശ്രീ.  എന്.  എ.  ടനലത്തിക്കുനന്  രചമാദത്തിചതന്.   ടകമാടെത്തിയത്തിടല  ചുവപ്പെന്  മേങ്ങത്തി

കമാവത്തിയമാകനടവനന് അരദ്ദേഹമേമാണന് പറഞതന്.  അവത്തിടടെയളള സസംഭവങ്ങള്

ഓര്തമാല്  മേതത്തി,  അവത്തിടടെ  എന്തമായത്തിരുനടവനള്ളതന്.  ഞമാനതത്തിരലയന്

കടെക്കുനത്തില.  ആ  ചുവപ്പെന്  കൂടുതല്  ചുവപ്പെമായത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുനതന്

എങ്ങടനയമാടണനന് നത്തിങ്ങള്തടന ഓര്ത്തുരനമാകത്തിയമാല് മേതത്തി.  റത്തിപ്പെബത്തികന്
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വത്തിരുനത്തിനന് രപമാടയനപറയനതന്, സമാധമാരേണനത്തിലയന് റത്തിപ്പെബത്തികന് ദത്തിനതത്തിടന

ഭമാഗമേമായളള  പരേത്തിപമാടെത്തിയമാണന്.  രേമാവത്തിടല  ഗവര്ണ്ണര്  പമാതകയര്ത്തുന.

ഞമാനവത്തിടടെ  രപമായത്തിട്ടുണന്.  സമാധമാരേണ  എലമാവര്ഷവസം  ഞമാനവത്തിടടെ

രപമാകനതമാണന്. ആ പരേത്തിപമാടെത്തി കഴത്തിയരമ്പമാള് സസഭമാവത്തികമേമായസം 'അറന് രഹമാസം'

പരേത്തിപമാടെത്തി   ഗവര്ണ്ണര്  നടെത്തുസം.  രകമാവത്തിഡന്  പശമാതലമേമായതുടകമാണന്

കഴത്തിഞ വര്ഷങ്ങളത്തില് ആ പരേത്തിപമാടെത്തി നടെതത്തിയത്തിരുനത്തില.  ഇപ്രമാവശെെഖസം അതന്

നടെതത്തി.  സസഭമാവത്തികമേമായസം  ഞമാന്  രപമായത്തി.  നത്തിങ്ങളത്തില്  ചത്തിലര്

രപമാകകയത്തിടലനന് കരുതത്തിയത്തിട്ടുണമാകസം.  എനത്തികന്  രപമാകനതത്തിനന്  എന്തമാണന്

പ്രശ്നസം?  ഞമാനവത്തിടടെ  രപമായത്തി.  നല രേശ്രീതത്തിയത്തില്തടന അതത്തില് പടങടുത്തു.

എനത്തികന്  മേടറമാരു  പരേത്തിപമാടെത്തിയണമായത്തിരുനതുടകമാണന്  അവസമാനസംവടരേ

പടങടുകമാന്  കഴത്തിഞത്തില.   ഞമാന്  അവത്തിടടെനത്തിനസം  ഇരങ്ങമാട്ടന്  രപമാരുകയസം

ടചയ്തു.  അതന്  ടതറത്തിധമാരേണയല,  രബമാധപൂര്വമുളള  ടതറമായ

പ്രചരേണതത്തിനുളള  ഒരു  ആയധമേമായത്തി  ഉപരയമാഗത്തിക്കുകയമാണന്.  അതമാണന്

മേനസ്സത്തിലമാരകണതന്.  ടതറമായ  പ്രചരേണടമേലമാസം......   പലരുസം

പറഞത്തിട്ടുളളതമാണന്.  അടതമാനസം ഇരങ്ങമാട്ടന്  ഏശൂകയത്തില.  നത്തിങ്ങള്ടകമാടക

പലതരേതത്തിലുളള  ഉള്ളത്തില്കളത്തികളുമുടണങത്തില്  ആ  ഉള്ളത്തില്കളത്തി
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ഇലമാതവരേമാണന്  ഞങ്ങള്.  രനടരേ  പചയമായത്തി  കമാരേഖങ്ങള്  നടെത്തുക

മേമാത്രരമേയള.   ശശ്രീ.  എന്.  ഷസംസുദ്ദേശ്രീന്  അതമാദഖസം  മേനസ്സത്തിലമാകണസം.

അവത്തിടടെയത്തിരുനന്  കമേനടെത്തിചമാല്  രപമാരേ.  പണന് അണ്ണമാന്  ആനരയമാടെന്

രവദനത്തിക്കുനരണമാടയനന്   രചമാദത്തിച  ഒരു  കഥയണന്.  ഏകരദശെെസം

അതുരപമാടലയമാണന്  ശശ്രീ.  കറുരകമാളത്തി  ടമേമായശ്രീൻ ഞങ്ങരളമാടെന്  പറയമാറുള്ളതന്.

നത്തിങ്ങള് ഇരങ്ങമാട്ടന് വരൂ, ഞങ്ങള് സത്തി.പത്തി.ഐ.(എസം)-ടന ക്ഷേണത്തിക്കുകയമാണന്.

1977 -ടല അവസരയകമാള് രമേമാശെെമേമായത്തി നത്തിങ്ങള് രപമാകമാന് രപമാവകയമാണന്.

സസമാഭമാവത്തികമേമായസം  നത്തിങ്ങള്  ഞങ്ങളുടടെ  മുനണത്തിയത്തിരലയന്  വരുന

സമാഹചരേഖമുണമാകസം.  എന്തമാ  ഞമാന്  പറരയണതന്?  എതത്തിര്കണടമേനന്

രതമാനത്തിയരപ്പെമാള്  അങ്ങന്  എന്തുസം  വത്തിളത്തിച്ചുപറയമാടമേന  അവസയത്തിരലയന്

മേമാറുകയമാണന്.   അടതമാനസം  സമാധമാരേണനത്തിലയന്  സസശ്രീകരേത്തിരകണ

സമേശ്രീപനമേടലനമേമാത്രരമേ  ഞമാന്  പറയനള.  മുസശ്രീസം  ലശ്രീഗത്തിടന  അവസ

ഇവത്തിടടെ  എലമാവര്ക്കുമേറത്തിയമാസം.     അതറത്തിയമാതവരേലരലമാ  ഞങ്ങള്.

നത്തിങ്ങളത്തിരപ്പെമാള്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ലമാണന്.  അതത്തിടല  പ്രധമാനഭമാഗസം  ഏതമാണന്?

രകമാണ്ഗസുസം  ലശ്രീഗുമേമാണന്.  ഇതത്തിരലടതങത്തിലുടമേമാനന്  ഇലമാതമായമാല്

യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഇലമാതമായത്തിരല?  നത്തിങ്ങളരല അതത്തിടന പ്രധമാനഭമാഗസം.  നത്തിങ്ങള്
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പ്രധമാന  ഭമാഗമേമായത്തിട്ടത്തിരേത്തിക്കുന   ഒനത്തില്നത്തിനന്  ടപടട്ടനന്  മേമാറത്തിരപ്പെമാകടമേനന്

രകരേളതത്തില്  ആടരേങത്തിലുസം  പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിക്കുനരണമാ?  നത്തിങ്ങടളക്കുറത്തിചന്

മേറമാര്ടകങത്തിലുസം സസംശെെയസം രതമാനനടണങത്തില് അതത്തിനന് ഇടെയത്തിടെയന് നത്തിങ്ങള്

ഞങ്ങടള  കറടപ്പെടുരതണ  കമാരേഖടമേന്തമാണന്?  നത്തിങ്ങള്  ആ  സസംശെെയസം

തശ്രീര്കമാന്  രനമാകണടമേനലമാടത  ഞങ്ങടള  കറസം  പറഞന്  നല

പുളളത്തിയമാകമാടമേന നത്തിലപമാടെന് സസശ്രീകരേത്തിചതുടകമാണന് കമാരേഖമുരണമാ? നത്തിങ്ങള്കന്

നത്തിങ്ങളുരടെതമായ  ചത്തില  പ്രശ്നങ്ങളുണമാകസം.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചത്തിലരപ്പെമാള്

നത്തിങ്ങള്കന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിരകണത്തിവരുസം.  അതന്  നത്തിങ്ങളുടടെ മുനണത്തിയത്തില് ചത്തില

പ്രശ്നങ്ങളുണമാക്കുനണമാകസം. അടതമാടക സസമാഭമാവത്തികമേമാണന്. അടതമാടക ഒരു

മുനണത്തികകത്തുണമാകസം.   അടതമാടക  നത്തിങ്ങള്  തമ്മത്തില്  തശ്രീര്രകണ

കമാരേഖമേരല?  നത്തിങ്ങള്  ടപടട്ടനന്  അവത്തിടെനത്തിരങ്ങമാട്ടന്  വരേമാന്  രപമാകനടവനന്

ഞങ്ങളമാടരേങത്തിലുസം   കരുതുനരണമാ?  അങ്ങടനടയമാരു  ചത്തിന്ത

നത്തിങ്ങളത്തിലുണമാരകണതത്തിടലനമാണന്  എനത്തികന്  അതുമേമായത്തി  ബനടപ്പെട്ടന്

പറയമാനുളളതന്.  ഉനത  വത്തിദഖമാഭഖമാസ  രമേഖലയത്തില്  വലത്തിയരതമാതത്തില്

ദത്തിശെെമാരബമാധസം  നഷടപ്പെട്ടത്തിരേത്തിക്കുനടവനസം  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികളുടടെ

ക്രഡത്തിബത്തിലത്തിറത്തിതടന  രചമാര്നരപമായത്തിരേത്തിക്കുകയമാടണനടമേമാടക
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ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  പറയകയണമായത്തി.  എലമാ

വത്തിഷമേസത്തിതത്തിയസം നത്തിലനത്തില്ക്കുരമ്പമാള് തടനയമാണന് രകരേള യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തി എ

പസന് പസന്  രനടുനതുസം യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികളത്തില് ചത്തിലതന്  എ പസന് രനടുനതുസം.

രേമാജഖടത  പ്രധമാന  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികളത്തില്  നമ്മുടടെ  യൂണത്തിരവഴത്തിറത്തികളുസം

റമാങത്തിസംഗത്തില്  നല  സമാനതന്  എത്തുകയമാണന്.  ഇതരേതത്തിലുള്ള  രനട്ടങ്ങള്

നമുക്കുണമാകമാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  അതത്തിനത്തിയസം  മുരനമാട്ടുരപമാരകണതുണന്.

മുരനമാട്ടുടകമാണ്ടുരപമാകമാന്  തടനയമാണന്  സര്കമാര്  ശമേത്തിക്കുനതന്.  ആ

രേസംഗതന്  വലത്തിയ  രതമാതത്തിലുള്ള  ഇടെടപടെലുണമാകണടമേനമാണന്  സര്കമാര്

ആഗഹത്തിക്കുനതന്.  ഇതുസസംബനത്തിചന്  രനരേരത  വഖക്തമേമാകത്തിയത്തിട്ടുണന്.

അകമാരേഖങ്ങള്  തുടെര്നടകമാണ്ടുരപമാകകയമാണന്.  പ്രഖഖമാപത്തിച  കമാരേഖങ്ങള്

അരതരേശ്രീതത്തിയത്തില്  നടെതമാനമാണന്  സര്കമാര്  നത്തിലടകമാള്ളുനതന്.  ധമാരേമാളസം

കമാരേഖങ്ങള് ഇരപ്പെമാള് ടചയ്തുകഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  ബമാകത്തികമാരേഖങ്ങളുസം ടചയ്യേമാനമാണന്

ഉരദ്ദേശെെത്തിക്കുനതന്. ഏതമായമാലുസം ഉനത വത്തിദഖമാഭഖമാസരമേഖലയടടെ ഒരു ഹബ്ബമാകത്തി

രകരേളടത മേമാറ്റുക എനതമാണന് സര്കമാര് കമാണുനതന്. 

കമാര്ഷത്തിക രമേഖല വലമാടത തകര്നത്തിരേത്തിക്കുകയമാടണനന് ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട

പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്  പറയകയണമായത്തി.  രകരേളതത്തിടല  കമാര്ഷത്തിക  രമേഖല
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2021-22-ല്  4.6  ശെെതമേമാനസം  വളര്ചമാ  നത്തിരേകമാണന്

രരേഖടപ്പെടുതത്തിയത്തിരേത്തിക്കുനതന്.  ഇതന്  തകര്ചയരടെതല,  വളര്ചയടടെ

ലക്ഷേണമേമാണന്.  എലമാ കണക്കുകളുസം വരുരമ്പമാള് ടടക ഇങ്ങടന കമാണത്തിചത്തിട്ടന്

കമാരേഖമേത്തില.  കണകന്  കണകരല;  യമാഥമാര്ത്ഥഖസം  യമാഥമാര്ത്ഥഖമേരല;  വസ്തുത

വസ്തുതയരല;  അതന്  നമ്മള് അസംഗശ്രീകരേത്തിചന്  രപമാകരണ?  ഇതത്തിടന ഭമാഗമേമായത്തി

ധമാരേമാളസം  നടെപടെത്തികള്  സസശ്രീകരേത്തികമാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  സസംസമാനതന്

കര്ഷകരേത്തില്നത്തിനസം  പചകറത്തി  സസംഭരേത്തിചരപ്പെമാള്  രഹമാര്ട്ടത്തിരകമാര്പ്പെന്

ടകമാടുകമാനുള്ള മുഴുവന് തുകയസം ടകമാടുത്തുതശ്രീര്തത്തിട്ടുണന്.  2022  ഡത്തിസസംബര്

31  വടരേയള്ള മുഴുവന് കടെത്തിശത്തികയസം നല്കത്തികഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്.  അതരേതത്തിലുള്ള

നടെപടെത്തികള്  സസശ്രീകരേത്തിച്ചുകഴത്തിഞത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  ഇതന്  നമ്മള്  കമാരണണ

കമാരേഖമേമാണന്.  നമാട്ടത്തില്  കറചന്  ഗുണകളുടണനതന്  ശെെരേത്തിയമാണന്.  പടക്ഷേ,

ഗുണകളുടടെ  അഴത്തിഞമാട്ടസം  നലതുരപമാടല  അവസമാനത്തിപ്പെത്തിച്ചുവരേത്തികയമാണന്.

നലതരേതത്തിലുള്ള ഇടെടപടെലമാണന് അതത്തിനകത്തുണമായത്തിട്ടുള്ളതന്.

ഇവത്തിടടെ  ഭമാരേതന്  രജമാരഡമാ  യമാത്രടയക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞു.  രകരേളതത്തിടല

സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടന  അഖത്തിരലന്തഖമാ  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)-ടന

വഖതഖസ്തമേമാടയമാരു ഭമാഗമേമായത്തി ചത്തിത്രശ്രീകരേത്തികമാന് നത്തിങ്ങള് ശമേത്തിച്ചു.  ഞങ്ങളുടടെ
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പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  ഘടെനടയ  മേനസ്സത്തിലമാകമാതവരേലരലമാ   നത്തിങ്ങള്.  ടപമാതുവത്തില്

ചര്ച ടചയന് കമാരേഖങ്ങളത്തില് നത്തിലപമാടടെടുക്കുന പമാര്ട്ടത്തിയമാണന് ഞങ്ങളുരടെതന്. ആ

നത്തിലപമാടടെടുക്കുരമ്പമാള് ആദഖരമേ കണതന് എന്തമാണന്? നത്തിങ്ങളുടടെ ഒരു രേമാഷശ്രീയ

പരേത്തിപമാടെത്തിയമാണതന്.  രകമാണ്ഗസന് പമാര്ട്ടത്തി അടുതകമാലതന് നടെതത്തിയ പമാര്ട്ടത്തി

പരേത്തിപമാടെത്തിയമാണതന്.  ആ  പരേത്തിപമാടെത്തി  ആ  നത്തിലയന്  നടെകടട്ട.  ഇരത  ഞങ്ങള്

എടുതത്തിട്ടുള.  ആ  പരേത്തിപമാടെത്തിയത്തില്  ഞങ്ങള്  രപമാരകണ  കമാരേഖമേത്തില.

സസമാഭമാവത്തികമേമാണന്.  ഞങ്ങളുടടെ  ഏറവസം  ഉനതതലതത്തില്  ആരലമാചത്തിചന്

തശ്രീരുമേമാനത്തിച കമാരേഖമേമാണന്. അതന് രകരേളതത്തിടല പമാര്ട്ടത്തിയടടെ നത്തിലപമാടെമാടണനന്

ടതറത്തിദ്ധരേത്തിപ്പെത്തിരകണ.  അങ്ങടനയല.  ഞങ്ങളുടടെ  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ  രപമാളത്തിറന്

ബന്യൂരറമാ  ചര്ച  ടചയ്ടതടുത  നത്തിലപമാടെമാണന്.  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായമാണന്

അങ്ങടനടയമാരു  നത്തിലപമാടടെടുതതന്.  ആ  പരേത്തിപമാടെത്തി  നടെക്കുനതുടകമാണ്ടുള്ള

വത്തിരയമാജത്തിപ്പെല. അതന് നത്തിങ്ങളുടടെ പരേത്തിപമാടെത്തിയമാണന്. 

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്:  സര്,  ഭമാരേതന് രജമാരഡമാ യമാത്രയത്തില് നത്തിങ്ങള്

വരേമാത  വത്തിഷമേടമേമാനമേല  ഞങ്ങള്  പങ്കുവചതന്.  നത്തിങ്ങള്  വരേണടമേനസം

ഞങ്ങള്കന് നത്തിര്ബനമേത്തില.   ഞങ്ങള് പറഞ പ്രശ്നസം,   രകരേളതത്തില് ഇഇ

ജമാഥ  തുടെങ്ങത്തിയരപ്പെമാള്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-രയമാടടെപ്പെസം  നത്തിനന്  ആ  ജമാഥടയ
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പരേത്തിഹസത്തിക്കുകയമായത്തിരുന  രകരേളതത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.).  പടക്ഷേ

നത്തിങ്ങളുടടെ  രപമാളത്തിറന്  ബന്യൂരറമായത്തിടല  പല  ടമേമ്പര്മേമാരുസം,  രപടരേടുതന്

പറയനത്തില,  പരേസഖമേമായത്തി  ഇഇ  ജമാഥടയ  അനുരമേമാദത്തിക്കുകയമായത്തിരുന.

രകരേളതത്തിടല  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം.)  രനതമാകളമാണന്  ഏറവസം  കൂടുതല്

പരേത്തിഹസത്തിചതന്.  ഇനസം  സസംസമാരേത്തിചരപ്പെമാള്  പരേത്തിഹസത്തിക്കുകയമായത്തിരുന.

അതമാണന്  വഖതഖസ്തമേമായ  നത്തിലപമാടടെനന്  ഞമാന്  പറഞതന്.  ജമാഥയന്

അനുകൂലമേമായത്തി  എസം.  എ.  രബബത്തിയടടെ  രസറന്ടമേനന്  ഇനടലയസം  വനരലമാ.

രകരേളതത്തിടല കറച്ചു രനതമാകള് മേമാത്രസം ആ ജമാഥയടടെ മുഴുവന് സമേയത്തുസം

പരേത്തിഹസത്തിക്കുകയമായത്തിരുന. അതുടകമാണമാണന് ഞങ്ങള് പറഞതന്. 

ശശ്രീ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  ഒരു  ജമാഥടയ  പരേത്തിഹസത്തിരകണ

ആവശെെഖസം  ഞങ്ങള്ടകന്തമാണന്?  സമാധമാരേണനത്തിലയത്തില്  ഒരു  പമാര്ട്ടത്തിയടടെ

പരേത്തിപമാടെത്തി  നടെക്കുന.  ആ  പരേത്തിപമാടെത്തി  ആ  നത്തിലയന്  രപമാകന.  രേമാഷശ്രീയ

പരേത്തിപമാടെത്തിയമായതുടകമാണന്  അവര്  അവരുരടെതമായ  പ്രചരേണങ്ങള്  നടെത്തുന.

ആ  പ്രചരേണതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  ഇവത്തിടടെ  രനരേരത  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവന്

പറഞത്തിരല  ഞങ്ങള്  ഗവണ്ടമേനത്തിടനതത്തിടരേരയമാ

നത്തിങ്ങള്കമാര്ക്കുടമേതത്തിടരേരയമാ ഒരു വര്തമേമാനവസം പറഞത്തിലമാടയനന്.  ഒനസം
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പറഞത്തിരല. ജയറമാസം രേരമേഷന് നത്തിങ്ങളുടടെ ആരേമാ?

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശെെന്:  സര്,  നത്തിങ്ങള്  പറഞതത്തിനന്  മേറുപടെത്തി

പറഞതമാണന്. ജമാഥടയ പരേത്തിഹസത്തിചതത്തിനന് മേറുപടെത്തി പറഞതമാണന്. 

ശശ്രീ  .    പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയന്:  സര്,  ഇതമാണന്  വസ്തുത.  ആ

പറഞടതമാനസം  ഞങ്ങള്  വലുതമായത്തി  കമാണുനത്തില.  നത്തിങ്ങള്  ഒനസം

പറഞത്തിലമാ,  പറഞത്തിലമാ,  പറഞത്തിലമാ  എനന്  ആവര്തത്തിചന്  പറയരമ്പമാള്

ജയറമാസം  രേരമേഷന്  എന്തമാണന്  പറഞടതനന്  നത്തിങ്ങടള  ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തിചരതയള.

അതമാണന്  അതത്തിടന ഭമാഗസം.  രേമാഷശ്രീയ പരേത്തിപമാടെത്തിടയന നത്തിലയത്തില് നത്തിങ്ങളതന്

ഉനയത്തിക്കുന. അതത്തിനകടതന്തമാ ഞങ്ങള്കന് പ്രശ്നസം. ആ പരേത്തിപമാടെത്തി നത്തിങ്ങള്

നടെത്തുന.  നത്തിങ്ങള്  നല  രേശ്രീതത്തിയത്തില്  അതന്  സമേമാപത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന.

ജശ്രീവത്തിതതത്തിടല  ഏറവസം  നല  അനുഭവസം  നത്തിങ്ങള്

അവത്തിടടെയമായതുടകമാണ്ടുണമായത്തി. കമാരേണസം നല മേഞ്ഞുവശ്രീഴുന അനുഭവമുണമായത്തി

എന പറഞത്തിരല.  അതന് നത്തിങ്ങള്കന് നല അനുഭവമേരല?  അടതമാടക നല

കമാരേഖസംതടന.  ആ നത്തിലയന് നത്തിങ്ങള് ആസസദത്തിച്ചുകമാണുസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ രേമാഷശ്രീയ

പ്രവര്തനതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  നത്തിങ്ങള്ക്കുണമായ  അനുഭവടമേനന്  കണമാല്

മേതത്തി.  ഞങ്ങള്  അതത്തിടന  ഭമാഗമേമായത്തി  വരേണടമേനന്  നത്തിര്ബനത്തികണമാ
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എനമേമാത്രസം.  അതന്  രേമാഷശ്രീയ  പമാര്ട്ടത്തി  പരേത്തിപമാടെത്തിയമാണന്.  അതങ്ങടന

വരേമാതത്തിരുനമാല്  ബത്തി.ടജ.പത്തി.-ടയ  സഹമായത്തികലമാകടമേനന്  കമാരണണതത്തില.

അതമാണന് അതത്തില് കമാരണണ കമാരേഖസം. 

എലമാകമാലത്തുസം  സമേരേങ്ങളുടടെ  കമാരേഖസം  ഇങ്ങടനയമാണന്.  സമേരേതത്തിടന

ഭമാഗമേമായത്തി  രകസത്തില്ടപ്പെടുരമ്പമാള്  നത്തിങ്ങള്കന്  മേനസ്സത്തിലമാകസം.  രനരേടതയസം

ഇങ്ങടനതടനയമാണന്  കമാരേഖങ്ങള്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  കമാലത്തുസം

ഇതരേതത്തിലുള്ള  ധമാരേമാളസം  അറസ്റ്റുകളുസം  കമാരേഖങ്ങളുമുണമായത്തിട്ടുണന്.  അതന്

ഉണമായത്തിരപ്പെമാകകയമാണന്.  എനമാല്  ജനകശ്രീയ  സമേരേങ്ങളമാകരമ്പമാള്  ആ

സമേരേങ്ങളുടടെ കമാരേഖതത്തില് എരപ്പെമാഴുസം ഗവണ്ടമേനത്തിനന് ഒരു അനുകമ്പമാര്ഹമേമായ

നത്തിലപമാടെന്  പത്തിനശ്രീടെന്  ഉണമാകമാറുണന്.  അതന്  പത്തിനശ്രീടെന്  പരേത്തിരശെെമാധത്തിചന്

തശ്രീരുമേമാനത്തിരകണ കമാരേഖമേമാണന്. അതമാണന് അതന് സസംബനത്തിചന് കമാരണണതന്. 

മേറന്  കൂടുതല്  കമാരേഖങ്ങളത്തിരലയന്  കടെക്കുനത്തില.  പറഞ  കമാരേഖങ്ങള്

ഒനകൂടെത്തി  ആവര്തത്തിക്കുകയമാണന്.  രകരേളതത്തിടന  ടപമാതുവമായ  പ്രശ്നങ്ങളത്തില്

തമാല്പരേഖപൂര്വസം നത്തില്കമാന് പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനന് കഴത്തിയനത്തില.  ആ ടപമാതുവമായ

പ്രശ്നങ്ങടളമാടടെമാപ്പെസം  നത്തില്കമാന്  മേനസ്സന്  കമാണത്തികണടമേനതമാണന്

പ്രതത്തിപക്ഷേരതമാടെന് ടപമാതുവത്തില് അഭഖര്ത്ഥത്തികമാനുള്ളതന്. 
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മേത്തി  .    സ്പശ്രീകര്: ശശ്രീ. എ. സത്തി. ടമേമായശ്രീന് 2023 ടഫബ്രുവരേത്തി 1-ാം തശ്രീയതത്തി

അവതരേത്തിപ്പെത്തിച “2023  ജനുവരേത്തി  23-ാം തശ്രീയതത്തി ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണ്ണര്

രകരേള  നത്തിയമേസഭമാസംഗങ്ങരളമാടെന്  ടചയ  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നത്തിയമേസഭമാസംഗങ്ങള്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്കന്  നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുത്തുന”എന  പ്രരമേയതത്തില്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗങ്ങള്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  രഭദഗതത്തികള്  പ്രസ്സന്

ടചയ്യുനരണമാ?

അനുകൂലത്തിക്കുനവര് ............

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്............

     രഭദഗതത്തികള് സഭ നത്തിരേമാകരേത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന.

ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയസം

അസംഗശ്രീകരേത്തികണടമേന പ്രശ്നടത, 

അനുകൂലത്തിക്കുനവര് ............

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്............

ശശ്രീ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശ്രീശെെന്:  സര്, ഞമാന്  രപമാള് ആവശെെഖടപ്പെടുന. 

മേത്തി  .    സ്പശ്രീകര്:  രവമാട്ടത്തിസംഗമാണന്.  രവമാട്ടത്തിസംഗന്  ആരേസംഭത്തിക്കുനതത്തിനുമുന്പന്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  അസംഗങ്ങള്  ഇ-നത്തിയമേസഭ  ആപത്തിരകഷനത്തില്  രലമാഗത്തിന്
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ടചയത്തിട്ടുടണനന്  ഉറപ്പുവരുതണസം.  ആവശെെഖടമേങത്തില്  സഹമായത്തികമാന്

നത്തിയമേസഭയടടെ സസംവത്തിധമാനങ്ങളുണന്. 

യഥമാര്ത്ഥതത്തില് രപമാള് രപ്രമാസസ്സത്തിരലയന് രപമാകണടമേനമാഗഹത്തികമാന്

കമാരേണസം  അസംഗങ്ങളത്തില് ചത്തിലര് ചത്തില സമേയങ്ങളത്തില് രഫമാറത്തില് കമാണുനത്തില.

അതത്തിനമാല്  കൃതഖമേമായത്തി  രവമാട്ടത്തിസംഗന്  പമാരറണ്  നടെരതണതമാണന്.  ഇരപ്പെമാള്

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപക്ഷേരനതമാവസം  ഉപരനതമാവസം  ശെെബരവമാട്ടന്

മേതത്തിടയനമാണന് പറയനതന്. അതത്തിനമാല് ശെെബരവമാട്ടത്തിസംഗന് നടെതമാസം.   

ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന്  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയസം

അസംഗശ്രീകരേത്തികണടമേന പ്രശ്നടത, 

അനുകൂലത്തിക്കുനവര് ............

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്............

ശശ്രീ.  എ.  സത്തി.  ടമേമായശ്രീന് അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയസം ശെെബരവമാരട്ടമാടടെ

സഭ അസംഗശ്രീകരേത്തിച്ചു.

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇരപ്പെമാള്  പത്തിരേത്തിയനതുസം  നമാടള

രേമാവത്തിടല 9.00 മേണത്തികന് വശ്രീണ്ടുസം സരമ്മളത്തിക്കുനതുമേമാണന്. 

(2023 ടഫബ്രുവരേത്തി മേമാസസം 3-ാം തശ്രീയതത്തി ടവള്ളത്തിയമാഴ്ച്ച രേമാവത്തിടല 9.00
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മേണത്തികന്  വശ്രീണ്ടുസം  സരമ്മളത്തിക്കുനതത്തിരലയമായത്തി  സഭ  ശവകരനരേസം  04.48-നന്

പത്തിരേത്തിഞ്ഞു.) 

*********


