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ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലല
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിന്തമേലുളള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XII  –  തപകാലലീസസ  

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XIII  -  ജയത്തിലുകള

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XIV  -  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര അച്ചടത്തിയര മേറസ 
 ഭരണപരമേകായ സര്വലീസുകളര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXIIII  -  വകാര്തകാവത്തിതരണവര പ്രചരണവര

മുഖരമേനത്തി (ശലീ  .   പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്): സര്, തപകാലലീസസ എന്ന XII-ാ

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു  ഭരണപരമേകായ

സര്വലീസുകളലമേന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര

വകാര്തകാവത്തിതരണവര  പ്രചരണവലമേന്ന  XXIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടയര  തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

ലത്തിസ്റ്റേത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുതനലര  5-ാ തകകാളതത്തില് യഥകാക്രമേര

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  തുകകള  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവകള

പൂര്തലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന  പ്രതമേയര  ഞകാന്
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 

ബഡ്ജറസ എസ്റ്റേത്തിതമേറസ 2023-2024

സഭയലട തവകാട്ടെത്തിനസ സമേര്പ്പത്തിക്കുന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥന
തുക

ധനകാഭരര്ത്ഥ
ന നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥന
യലട തപരസ

റവനന
(രൂപ)

മൂലധനര
(രൂപ)

ആലക
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5)

XII തപകാലലീസസ 4750,11,81,000 61,58,05,000 4811,69,86,000

XIII ജയത്തിലുകള 190,05,37,000 --- 190,05,37,000

XIV

തസ്റ്റേഷനറത്തിയര
അച്ചടത്തിയര മേറസ
ഭരണപരമേകായ
സര്വലീസുകളര

611,24,89,000 9,26,00,000 620,50,89,000

XXIII
വകാര്തകാവത്തിതര

ണവര
പ്രചരണവര

106,27,93,000 2,60,00,000 108,87,93,000

പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിന്നകാക്ക  വത്തിഭകാഗ  തക്ഷേമേ വര  തദവസസ്വവര

പകാര്ലലമേന്ററത്തികകാരരവര വകുപമേനത്തി  (ശലീ  .    ലക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന്):  സര്,  ഞകാന്

പ്രതമേയലത പത്തിനകാങ്ങുന.

ധനകകാരര  വകുപമേനത്തി  (ശലീ  .    ലക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്):  സര്,

തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  ജയത്തിലുകള  എന്ന

XIII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു
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ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളലമേന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര

വകാര്തകാവത്തിതരണവര  പ്രചരണവലമേന്ന  XXIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  സരബനത്തിക്കുന്ന സബ്ജകസ കമത്തിറത്തിയലട റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല

ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല്  ചട്ടെര  236  (3)  പ്രകകാരമുളള  പ്രസകാവന  ഞകാന്

തമേശപറതസ വയ്ക്കുന.

മേത്തി  .    സലീക്കര്:  തകാലഴ പറയന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാവന്നതുര അതത്തിനുതശഷര നകാലസ ധനകാഭരര്ത്ഥനകളലടയര ചര്ച്ച

ഒരുമേത്തിച്ചസ നടതകാവന്നതുമേകാണസ. 

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XII - തപകാലലീസസ

    നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

ശലീ  .   ലക  .   ബകാബു   (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ): സര്, തപകാലലീസസ എന്ന XII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തപകാലലീസത്തിലന്റ ക്രത്തിമേത്തിനല്വല്ക്കരണവര

രകാഷലീയവല്ക്കരണവര  ക്രമേസമേകാധകാന  പരത്തിപകാലനതത്തില്  തകര്ച്ച

ഉണ്ടകാക്കത്തിയതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശലീ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  തപകാലലീസസ എന്ന  XII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (തപകാലലീസുകകാര് പ്രതത്തികളകാകുന്ന ക്രത്തിമേത്തിനല്

തകസുകള  വര്ദത്തിച്ചുവരുന്നതുര  ഗുണ്ടകാ  സരഘങ്ങളമേകായര  ലഹരത്തി

മേകാഫത്തിയയമേകായര തപകാലലീസുകകാര് ബനര പുലര്ത്തുന്നതുരമൂലര ക്രമേസമേകാധകാന

പ്രതത്തിസനത്തി  ഉണ്ടകായതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (രകാഷലീയ  ലകകാലപകാതകങ്ങള

ആവര്തത്തിക്കുന്നതസ  തടയന്നതത്തില് തപകാലലീസസ  പരകാജയലപ്പട്ടെതകായര  രകാഷലീയ

ലകകാലപകാതക തകസസ പ്രതത്തികളക്കസ തപകാലലീസസ സരരക്ഷേണര നല്കുന്നതകായര

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീമേതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമേ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു
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രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (മേയക്കുമേരുന്നസ  മേകാഫത്തിയകളമേകായര

ഗുണ്ടകളമേകായര  ബനമുള്ള  ആളകള  തസനയത്തില്  തുടരുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

തഡകാ  .    എര  .    ലക  .    മുനലീര്:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സലീപലീഡനര ഉളലപ്പലടയള്ള ക്രത്തിമേത്തിനല്

തകസ്സുകളത്തില് പ്രതത്തികളകായ തപകാലലീസുകകാലര സര്ക്കകാര് സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മേജലീദസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ഗുണ്ടകളര മേറസ മേകാഫത്തിയകളമേകായത്തി ബനര

പുലര്ത്തുന്ന തപകാലലീസസ ഉതദരകാഗസ്ഥര്ലക്കതത്തിലര നടപടത്തി സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതത്തില്

സര്ക്കകാര് വലീഴ്ച വരുത്തുന്നതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശലീ  .     പത്തി  .    അബ്ദുല്  ഹമേലീദസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ഗുണ്ടകളമേകായര  മേറസ  മേകാഫത്തിയകളമേകായര

തപകാലലീസസ  അവത്തിശുദ  ബനര  പുലര്ത്തുന്നതകായര  അതസ  തടയന്നതത്തിനസ

ക്രത്തിയകാത്മകമേകായ നടപടത്തികള സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായര പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    പത്തി  .    ഉലലബദുള്ള:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ക്രത്തിമേത്തിനല്  തകസ്സുകളത്തില്  ഉളലപ്പട്ടെ

തപകാലലീസസ  ഉതദരകാഗസ്ഥ ർലക്കതത്തിലര  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സരസ്ഥകാനതസ ക്രമേസമേകാധകാന പ്രശ്നങ്ങളര

തപകാലലീസസ  അതത്തിക്രമേങ്ങളര  നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര
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ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില് കുമേകാര്:  സര്,  തപകാലലീസസ എന്ന  XII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (മുഖരമേനത്തി  സന്ദര്ശനര  നടത്തുന്ന

സ്ഥലങ്ങളത്തില്  പ്രതത്തിപക്ഷേ  യവജന  പ്രസ്ഥകാനങ്ങളലട  പ്രവര്തകലര

നത്തിയമേവരുദമേകായത്തി കരുതല് തടങ്കലത്തിലകാക്കുന്നതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    അന്വര്  സകാദതസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (മുഖരമേനത്തിയലട  സുരക്ഷേയലട  തപരത്തില്

ജനങ്ങളലട  സഞകാരസസ്വകാതനരവര  പപൗരകാവകകാശങ്ങളര  തപകാലലീസസ

നത്തിതഷധത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമേകായലീന്:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര  സമേരര



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

8

ലചയ്യുന്നവലര  ക്രത്തിമേത്തിനല്  തകസത്തില്ലപ്പടുതത്തി  അറസ്റ്റു  ലചയ്യുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദസ ഹുസസന് തങ്ങള:  സര്,  തപകാലലീസസ എന്ന  XII-ാ

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  4811,69,86,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (മുഖരമേനത്തിയലട  സുരക്ഷേയലട

തപരത്തില്  ലപകാതുജനങ്ങളലട  സഞകാരസസ്വകാതനരര  തടസ്സലപ്പടുത്തുന്നതകായര

പ്രതത്തിപക്ഷേ രകാഷലീയ പകാര്ട്ടെത്തികളലടയര അവരുലട തപകാഷകസരഘടനകളലടയര

പ്രവര്തകലര  അനരകായമേകായത്തി  കരുതല്  തടങ്കലത്തില്  വയ്ക്കുന്നതകായര

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    ടത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ലതറകായ

നയങ്ങളലക്കതത്തിലര  സമേകാധകാനപരമേകായത്തി  പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കുന്ന  യവജനങ്ങള

അടക്കമുള്ള പ്രതത്തിതഷധക്കകാര്ക്കസ തനലര അക്രമേര അഴത്തിച്ചസ  വത്തിടുന്നതകായര സലീ
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പ്രതത്തിതഷധക്കകാലര  പുരുഷ  തപകാലലീസസ  സകകകാരരര  ലചയ്യുന്നതകായര

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തിൽ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ഒരു  രകാഷലീയ  പ്രസ്ഥകാനതത്തിലന്റ

നത്തിർതദ്ദേശപ്രകകാരര  ലകകാലപകാതകര   നടതത്തിലയന്നസ  എടയന്നൂ ർ  ശുസഹബസ

വധതക്കസസ  പ്രതത്തി  ലവളത്തിലപ്പടുതത്തിയതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചർച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീമേതത്തി  ഉമേ  തതകാമേസസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സരസ്ഥകാനതസ തപകാതകകാ തകസുകളര

സലീകൾക്കുര കുട്ടെത്തികൾക്കുര എതത്തിരകായ അതത്തിക്രമേങ്ങളര വർദത്തിച്ചുവരുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി  അലത്തി:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനതസ  ഗുണ്ടകാ  ആക്രമേണവര

സകാമൂഹരവത്തിരുദരുലട   ആക്രമേണവര  വർദത്തിച്ചുവരുന്നതകായര  ഇതസ  തടയകാൻ

തപകാലലീസത്തിനസ  കഴത്തിയകാത  രലീതത്തിയത്തിൽ  ക്രത്തിമേത്തിനലുകളമേകായത്തി  ബനമുള്ള

ഉതദരകാഗസ്ഥ ർ  തപകാലലീസസ  തസനയത്തിൽ  തസവനമേനുഷത്തിക്കുന്നതകായര

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    അനൂപസ  തജക്കബസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനതസ  രജത്തിസ്റ്റേർ  ലചയത്തിട്ടുള്ള

തകസുകൾ പത്തിൻവലത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  നത്തിരകാതക്ഷേപപതര നൽകുകവഴത്തി തകസുകൾ

അട്ടെത്തിമേറത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    യ  .    എ  .    ലതലീഫസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (വകാഹന  പരത്തിതശകാധനകളലട  തപരത്തില്
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ഇരുചക്ര  വകാഹന  യകാതക്കകാലര  തപകാലലീസസ  ബുദത്തിമുട്ടെത്തിക്കുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫസ:  സര്,  തപകാലലീസസ എന്ന XII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (അയല്  സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനര

വരതരസമേകായത്തി ഇരുചക്ര യകാതക്കകാരത്തില്നത്തിനര ലഹല്മേറസ  ധരത്തിക്കകാതതത്തിലന്റ

തപരത്തില്  തപകാലലീസസ  വരകാപകമേകായത്തി  പത്തിഴയലീടകാക്കുന്നതകായര  ആയതത്തിലൂലട

നത്തികുതത്തിതയതര  വരുമേകാനര  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചസ  ലപകാതുജനലത

ലകകാള്ളയടത്തിക്കുന്നതകായര പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    നജലീബസ  കകാനപുരര:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തപകാലലീസസ  വകുപ്പത്തിലല  വകാഹനങ്ങളലട

ദുരുപതയകാഗര  തടയകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുന്നസ:  സര്,  തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 4811,69,86,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ലലസബര്  കുറകൃതരങ്ങള

വര്ദത്തിച്ചുവരുന്നതസ  തടയകാന്  ലലസബര്  ലസലത്തിലന്റ  പ്രവര്തനര

ലമേച്ചലപ്പടുതകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

          മേത്തിതവരയ ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

ശലീമേതത്തി ലക  .   ലക  .   രമേ: സര്, തപകാലലീസസ  എന്ന XII-ാ നമ്പര് ബഡ് ജറസ

ലഹഡത്തിനുകലീലഴ  2062-00-103  എന്ന  ഇനതത്തിനസ  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

6,34,00,000  രൂപ  നലീക്കര  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (നയതന  ചകാനല്  വഴത്തി

സസ്വര്ണര കടതത്തിലയന്ന ആതരകാപണവമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ തകസുകളത്തില് വത്തിധത്തി

പറയകാനത്തിരത്തിലക്ക തലകാകകായക്തയലട അധത്തികകാരങ്ങള കവര്ലന്നടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള

നത്തിയമേനത്തിര്മകാണതത്തിനസ  മുതത്തിരുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര   ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    സനലീഷ് കുമേകാര് തജകാസഫസ: സര്, തപകാലലീസസ  എന്ന XII-ാ നമ്പര്
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ബഡ് ജറസ  ലഹഡത്തിനുകലീലഴ  4055-00-207-87  എന്ന  ഇനതത്തിനസ

വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1,80,00,000  രൂപ  1,70,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ലപകാതുനത്തിരത്തുകളത്തില്  സ്ഥകാപത്തിക്കകാനുള്ള  കരകാമേറകള

വകാങ്ങത്തിയതത്തില്  ക്രമേതക്കടുള്ളതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  4811,69,86,000  രൂപയത്തില്നത്തിന്നസ  നൂറസ  രൂപ  കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  തകാലഴപ്പറയന്ന  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശലീ. തമേകാന്സസ തജകാസഫസ

2. ശലീ. അനൂപസ തജക്കബസ

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XIII – ജയത്തിലുകള
 നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

ശലീമേതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമേ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ലകകാലതക്കസസ  പ്രതത്തികളക്കുളലപ്പലട

ജയത്തിലത്തിനകതസ  മേയക്കുമേരുനര  ലമേകാസബല്  തഫകാണുലമേകാലക്ക  എതത്തിച്ചു

ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനസ  ജയത്തില്  ജലീവനക്കകാര്  കൂട്ടുനത്തിന്നതകായര  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയതത്തില്  അതനസ്വഷണര  നടതത്തി  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതസ

സരബനത്തിച്ചസ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ടത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തടവസ  പുള്ളത്തികളക്കസ  രകാഷലീയ

പരത്തിഗണനവച്ചസ  ലമേകാസബല്  തഫകാണ,  കഞകാവസ,  പുറലമേയള്ള  ഭക്ഷേണര

എന്നത്തിവലയലകാര എതത്തിച്ചുനല്കുന്നതകായര ജയത്തില് നത്തിയമേങ്ങള പരസരമേകായത്തി

ലരഘത്തിക്കലപ്പടുന്നതകായര  ചത്തില  തടവകകാര്ക്കസ  മേകാനദണ്ഡര  പകാലത്തിക്കകാലത

പതരകാള അനുവദത്തിക്കുന്നതകായര പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ജയത്തില് ഉതദരകാഗസ്ഥരുലട തനതൃതസ്വതത്തില്

സരസ്ഥകാനലത  ജയത്തിലുകളത്തിതലക്കസ  ലഹരത്തിപദകാര്ത്ഥങ്ങള  എതത്തിച്ചു

നല്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

തഡകാ  .    എര  .    ലക  .    മുനലീര്:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ജയത്തിലുകളത്തില്  ലഹരത്തിയര

മേയക്കുമേരുനകളര  യതഥഷര  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  സഹകായകരമേകായ

നത്തിലപകാടസ  ജയത്തില് അധത്തികൃതര് സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ലപ്രകാഫ  .   ആബത്തിദസ ഹുസസന് തങ്ങള: സര്, ജയത്തിലുകള എന്ന XIII-ാ

നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ലകകാലപകാതകതക്കസുകളത്തിലല

ചത്തില  പ്രതത്തികളക്കസ  ജയത്തിലധത്തികൃതര്  അനധത്തികൃത  സപൗകരരങ്ങള
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അനുവദത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ജയത്തിലുകളത്തില് മേയക്കുമേരുന്നസ വരകാപകാരര

നടക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല്  ഹമേലീദസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ക്രത്തിമേത്തിനലുകളക്കുര, രകാഷലീയ തകസുകളത്തില്

ശത്തിക്ഷേത്തിക്കലപ്പടുന്നവര്ക്കുര  അനധത്തികൃത  സപൗകരരങ്ങള  ഒരുക്കത്തിലക്കകാടുക്കുന്ന

ജയത്തില് ഉതദരകാഗസ്ഥര്ലക്കതത്തിലര നടപടത്തി സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, ജയത്തിലുകള എന്ന XIII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു
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രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനലത  ജയത്തിലുകള

തകനലീകരത്തിച്ചസ  ക്രത്തിമേത്തിനല്  പ്രവര്തനങ്ങളലട  നത്തിയനണവര  ഏതകകാപനവര

നടത്തുന്നതത്തിനകായത്തി തടവപുള്ളത്തികളക്കസ ലമേകാസബല് തഫകാണ ഉളലപ്പലടയള്ള

സപൗകരരങ്ങള ഏര്ലപ്പടുതത്തി നല്കുന്നതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    നജലീബസ  കകാനപുരര:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ജയത്തിലുകളത്തില്  മേനുഷരകാവകകാശ

ലരഘനങ്ങള  നടക്കുന്നതസ  തടയകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    സണത്തി  തജകാസഫസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനലത  ജയത്തിലുകളത്തിൽ

ക്രത്തിമേത്തിനലുകളര ജയത്തിൽ ഉതദരകാഗസ്ഥരുര തമത്തിൽ അവത്തിശുദ കൂട്ടുലകട്ടുള്ളതകായര

അതത്തിലന  തചകാദരര  ലചയ്യുന്ന  തടവകകാർക്കസ  മേനുഷരകാവകകാശ  ലരഘനങ്ങൾ
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തനരത്തിതടണ്ടത്തിവരുന്നതകായര പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചർച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    അൻവർ  സകാദതസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ലസൻട്രൽ ജയത്തിലുകളത്തിൽ നത്തിനളലപ്പലട

അതനവകാസത്തികൾക്കുള്ള  ഭക്ഷേണ  സകാധനങ്ങൾ  ഉതദരകാഗസ്ഥർ

കടതത്തിലക്കകാണ്ടുതപകായത്തി  കരത്തിഞനയത്തിൽ  വത്തിൽക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തിൽ കുമേകാർ:  സര്, ജയത്തിലുകള എന്ന XIII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ജയത്തിലുകൾ  തകനലീകരത്തിച്ചസ

കുറവകാളത്തികളലട  തനതൃതസ്വതത്തിൽ  ലഹരത്തി  മേകാഫത്തിയ  സരഘര

പ്രവർതത്തിക്കുന്നതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)   എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മേജലീദസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള എന്ന  XIII-ാ നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (രകാഷലീയ  സസ്വകാധലീനര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ

ക്രത്തിമേത്തിനലുകൾ  അനധത്തികൃതമേകായത്തി  പതരകാള  തനടുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ

നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (രകാഷലീയ ലകകാലപകാതക തകസസ

പ്രതത്തികൾക്കസ  അനധത്തികൃത  പതരകാൾ  അനുവദത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    അനൂപസ  തജക്കബസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തടവകകാര്ക്കസ  പതരകാള  നല്കുന്നതത്തില്

വരവസ്ഥകള  ലരഘത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശലീ  .   എ  .   ലക  .   എര  .   അഷ് റഫസ: സര്, ജയത്തിലുകള എന്ന XIII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (തകന ഗവണലമേന്റസ ജയത്തില്പള്ളത്തികതളകാടസ

സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതകായ  വത്തിഭകാഗലീയ  നത്തിലപകാടസ  സരസ്ഥകാനലത  ജയത്തിലുകളത്തിലുര

നടപ്പകാക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    പത്തി  .    ഉസബദുള്ള:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 190,05,37,000 രൂപ  ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ജയത്തിലുകളത്തില് പ്രത്തിസണ ലഡവലപ് ലമേന്റസ

ഫണ്ടസ  വത്തിനത്തിതയകാഗര  കകാരരക്ഷേമേമേകാക്കുന്നതസ  സരബനത്തിച്ച  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി  അലത്തി:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ശത്തിക്ഷേകാനനര  പുനരധത്തിവകാസര  എന്ന

ആശയര ഉളലക്കകാണ്ടസ സരസ്ഥകാനലത ജയത്തില് നത്തിയമേങ്ങളത്തില് ആവശരമേകായ

പരത്തിഷ്കരണര  നടപ്പത്തിലകാതക്കണ്ടതത്തിലന്റ  ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)
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എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമേകായലീന്:  സര്,  ജയത്തിലുകള എന്ന  XIII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 190,05,37,000 രൂപ  ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ജയത്തിലുകളലട ഭപൗതത്തിക സകാഹചരരങ്ങള

വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കകാന് നടപടത്തി സസ്വലീകരത്തിക്കണലമേന്ന ആവശരര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    യ  .    എ  .    ലതലീഫസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തടവകകാരുലട  എണതത്തിനനുസരത്തിച്ചസ

ജയത്തിലുകളത്തില്  ജലീവനക്കകാലര  നത്തിയമേത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുന്നസ:  സര്,  ജയത്തിലുകള എന്ന  XIII-ാ നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപ ഒരു

രൂപയകായത്തി കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തടവകകാര്ക്കസ തുടര്വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനുര

വകായനയ്ക്കുര  വത്തിതനകാദതത്തിനുര  തവണ്ട  സപൗകരരങ്ങള  വര്ദത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  190,05,37,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ  നൂറസ  രൂപ  കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  തകാലഴപ്പറയന്ന  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശലീ. തമേകാന്സസ തജകാസഫസ

2. ശലീ. അനൂപസ തജക്കബസ

3. ശലീ. ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില്

4. ശലീ. ടത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദസ

5. ശലീ. സനലീഷ് കുമേകാര് തജകാസഫസ

6. ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XIV -  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര അച്ചടത്തിയര മേറ്റു       
ഭരണപരമേകായ സര്വലീസുകളര

ശലീ  .    യ  .    എ  .    ലതലീഫസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു
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ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ദുരനനത്തിവകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഫലപ്രദമേകായത്തി

ഇടലപടകാന്  അഗത്തിശമേന  തസനലയ  സ ജ്ജമേകാക്കകാന്  നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്  കുമേകാര്:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ദുരന സകാഹചരരങ്ങളത്തില് അഗത്തിശമേനതസനയലട തസവനര

സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  ഉറപ്പകാക്കുന്ന  രലീതത്തിയത്തില്  സരസ്ഥകാനലത  എലകാ

ജത്തിലകളത്തിലുര  കൂടുതല്  അഗത്തിശമേനതസന  യൂണത്തിറ്റുകള ആരരഭത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ടത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട
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തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ഇടുങ്ങത്തിയ  തറകാഡുകളത്തിലൂലട  കടനതപകാകുന്ന വകാഹനങ്ങള

ഉളലപ്പലടയള്ള  ആധുനത്തിക  യനസകാമേഗത്തികള  അഗത്തിശമേന  തസനയ്ക്കസ

ലഭരമേകാക്കകാന് നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാനമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (അഗത്തിശമേനതസനയ്ക്കസ ഇടുങ്ങത്തിയ തറകാഡുകളത്തിലൂലട അപകടര

സരഭവത്തിച്ച  സ്ഥലങ്ങളത്തില്  തവഗതത്തില്  എതത്തിതച്ചര്ന്നസ  ആശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങള  നടപ്പത്തിലകാക്കകാന്  ആവശരമേകായ  വകാഹനങ്ങളര  സസ

ലത്തിഫ്റ്റുകളര  ലഭരമേകാക്കകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  : സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട
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തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (നൂതന  അഗത്തിശമേന  ഉപകരണങ്ങളര  വകാഹനങ്ങളര

ഉളലപ്പലട  ലഭരമേകാക്കത്തി  അഗത്തിശമേനതസന  വത്തിഭകാഗലത  കകാലകാനുസൃതമേകായത്തി

പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിതക്കണ്ടതസ  സരബനത്തിച്ചസ  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    നജലീബസ  കകാനപുരര:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (അഗത്തിശമേനതസനലയ  വനരജലീവത്തി  ആക്രമേണര  ഉളലപ്പലട

സകകകാരരര  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ  സജ്ജരകാക്കകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമേകായലീന്:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തഹകാര  ഗകാര്ഡുകളലട  എണര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുര
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അവരുലട തസവനര വത്തിപുലലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുര നടപടത്തി സസ്വലീകരത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മേജലീദസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (തസ്റ്റേഷനറത്തി സകാധനങ്ങള ദുരുപതയകാഗര ലചയ്യേലപ്പടുന്നതകായര

ആയതസ  തടയകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായര  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

തഡകാ  .    എര  .    ലക  .    മുനലീർ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സർക്കകാർ ഓഫലീസുകളലട ഉപതയകാഗതത്തിനകായത്തി തസ്റ്റേഷനറത്തി

സകാധനങ്ങൾ  വകാങ്ങുതമ്പകാൾ  ഗുണനത്തിലവകാരര  ഉറപ്പകാതക്കണ്ടതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദസ ഹുസസൻ തങ്ങൾ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര അച്ചടത്തിയര

മേറ്റു ഭരണപരമേകായ സര്വലീസുകളര എന്ന XIV-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സർക്കകാർ  ഓഫലീസുകൾക്കസ  ആവശരമേകായ

ഗുണനത്തിലവകാരമുള്ള  തസ്റ്റേഷനറത്തി  സകാധനങ്ങൾ  യഥകാസമേയര

ലഭരമേകാക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര അച്ചടത്തിയര മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സ ർക്കകാർ പ്രസ്സുകലള ആധുനത്തികവൽക്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര സ്കൂൾ

പകാഠപുസകങ്ങൾ  ഉൾലപ്പലട  സർക്കകാരത്തിലന്റ  മുഴുവൻ  പ്രത്തിന്റത്തിരഗസ  തജകാലത്തികളര

സർക്കകാർ  പ്രസ്സസ  മുതഖന  നത്തിർവഹത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിതക്കണ്ടതസ

സരബനത്തിച്ചസ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    അനൂപസ  തജക്കബസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു
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ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സര്ക്കകാര്  പ്രസ്സുകളലട  ആധുനത്തികവത്കരണര

തസ്വരത്തിതലപ്പടുതതണ്ടതത്തിലന്റ  ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനലത പ്രസ്സുകള ആധുനത്തികവത്കരത്തിക്കണലമേന്ന

ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 ശലീ  .    പത്തി  .    ഉസബദുള്ള:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (അച്ചടത്തി  വകുപ്പത്തിനുകലീഴത്തില്  സര്ക്കകാര്  പ്രസ്സുകളത്തില്

ആധുനത്തികവത്കരണ  നടപടത്തികള  ആരരഭത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര  സകാതങ്കതത്തിക
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വത്തിഭകാഗര  ജലീവനക്കകാരുലടയര  മേത്തിനത്തിസ്റ്റേലീരത്തിയല്  വത്തിഭകാഗര  ജലീവനക്കകാരുലടയര

അനുപകാതര പുന:ക്രമേലീകരത്തിക്കണലമേന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി  അലത്തി:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (അച്ചടത്തി  തജകാലത്തികള  ഓണസലനകായത്തി  മേകാറത്തിയ

സകാഹചരരതത്തില്  ഇതത്തിനകാവശരമേകായ  ഉപകരണങ്ങള  വകുപ്പത്തിനസ

ലഭരമേകാക്കണലമേന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല്  ഹമേലീദസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (അച്ചടത്തി വകുപ്പത്തിലല  സകാതങ്കതത്തിക വത്തിഭകാഗര ജലീവനക്കകാരുലട

കുറവസ പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനസ നടപടത്തികള സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുന്നസ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന  XIV-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട

തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  620,50,89,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (കൂടുതല് പ്രസ്സസ്സുകള ആരരഭത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ ആവശരര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

മേത്തിതവരയര ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല്

ശലീമേതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമേ:  സര്,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു

ഭരണപരമേകായ സര്വലീസുകളര എന്ന XIV-ാ നമ്പര് ബജറസ ലഹഡത്തിനുകലീലഴ

4050-00-800-97  എന്ന ഇനതത്തിനസ വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 110,00,000  രൂപ

60,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (കമ്പനട്ടെര്വല്ക്കരണവര,

കടലകാസ്സുരഹത്തിത  ഓഫലീസുകളര  സകാധകാരണമേകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇപൗ

ഘട്ടെതത്തില്  അച്ചടത്തി  പ്രസ്സുകളലട  പുതത്തിയ  യൂണത്തിറ്റുകളക്കകായത്തി  പണര

ലചലവഴത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു  ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന

XIV-ാ  നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

620,50,89,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ  നൂറസ  രൂപ  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

തകാലഴപ്പറയന്ന ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശലീ. സണത്തി തജകാസഫസ

2. ശലീ. അന്വര് സകാദതസ

3. ശലീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥസ

4. ശലീ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ

5. ശലീ. ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില് 

6. ശലീ. ടത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദസ

7.    ശലീ. സനലീഷസ കുമേകാര് തജകാസഫസ

8. ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ

9. ശലീ. തമേകാന്സസ തജകാസഫസ
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10. ശലീ. അനൂപസ തജക്കബസ

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXIII –വകാർതകാവത്തിതരണവര പ്രചരണവര

ശലീ  .   സണത്തി തജകാസഫസ: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര എന്ന

XXIII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000 രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിടുതമ്പകാഴുര  പരസര  ഇനതത്തിൽ  സർക്കകാർ  വൻതുക

ലചലവഴത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.   

ശലീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:  സര്,  വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനര

സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി തനരത്തിടുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന സകാഹചരരതത്തിൽ

പത്തി.ആർ.ഡത്തി.   ഉതദരകാഗസ്ഥരുലടയര  പ്രസ്സസ  ലസക്രട്ടെറത്തിമേകാരുലടയര  തസവനര

ലഭരമേകായത്തിരുന്നത്തിട്ടുര  മേനത്തിമേകാരുലട  ഓഫലീസത്തിൽ  പത്തി.ആർ.ഒ.-മേകാരുലട  പ്രതതരക

തസത്തിക  സൃഷത്തിക്കകാനുള്ള  തലീരുമേകാനര  ഒഴത്തിവകാതക്കണ്ട  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശലീ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല് ഹമേലീദസ:  സര്,  വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സ ർക്കകാർ

പദതത്തികളലട  പരസരങ്ങൾക്കുതവണ്ടത്തി  ഭലീമേമേകായ  തുക  പകാഴകാക്കുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശലീ  .    മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി  അലത്തി:  സര്,  വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സരസ്ഥകാനര

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാലണന്നസ  പറയതമ്പകാഴുര  വത്തിവത്തിധ

മേകാധരമേങ്ങളത്തിലൂലട  സര്ക്കകാര്  പരസരര  നല്കുന്നതസ  വന്ബകാധരത  വരുതത്തി

വയ്ക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.   

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദസ  ഹുസസന്  തങ്ങള:  സര്,  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര

പ്രചരണവര  എന്ന  XXIII-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ
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ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിക്കത്തിടയത്തിലുര  സര്ക്കകാര്

പരത്തിപകാടത്തികളലട  പരസര  പ്രചരണങ്ങളക്കകായത്തി  വന്തുക  ലചലവഴത്തിക്കുന

എന്നസ  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.   

ശലീ  .    ടത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര  പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (തകരള

മേലീഡത്തിയ  അക്കകാദമേത്തിയലട  പ്രവര്തനര  ലമേച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനസ  നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ  ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മേജലീദസ:  സര്,  വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (ഔട്ടെസതഡകാര്

പബത്തിസത്തിറത്തിക്കകായത്തി  തഹകാര്ഡത്തിങ്ങുകള സ്ഥകാപത്തിച്ചതത്തിലുള്ളതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

ക്രമേതക്കടുകള അതനസ്വഷത്തിക്കണലമേന്ന ആവശരര  ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശലീ  .   യ  .   എ  .   ലതലീഫസ: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര എന്ന

XXIII-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ   ഒരു    രൂപയകായത്തി    കുറവസ    ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(പബത്തികസ  റത്തിതലഷന്സസ  ഓഫലീസുകളത്തില്  സര്ക്കകാര്  പ്രസത്തിദലീകരണങ്ങള

ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര  ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    കുറുതക്കകാളത്തി ലമേകായലീന്:  സര്,  വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000 രൂപ ഒരു  രൂപയകായത്തി   കുറവസ   ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ   (ലചറുകത്തിട

പതങ്ങളക്കസ  പരസരര  നല്കുന്നതത്തില്  സർക്കകാർ  വത്തിതവചനര

കകാണത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    നജലീബസ  കകാനപുരര:  സര്,  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര  പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(പത്തി.ആര്.ഡത്തി.  ജലീവനക്കകാര്ക്കസ  ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  പരത്തിശലീലനര  നല്തകണ്ടതത്തിലന്റ
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ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    പത്തി  .    ഉസബദുള്ള: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര എന്ന

XXIII-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി   കുറവസ   ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(ഇന്ഫര്തമേഷന്  ആന്റസ  പബത്തികസ  റത്തിതലഷന്സസ  വകുപ്പത്തില്  അസത്തിസ്റ്റേന്റസ

ഇന്ഫര്തമേഷന്  ഓഫലീസര്മേകാരുലട  ഒഴത്തിവകള  നത്തികതകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

തഡകാ  .   എര  .   ലക  .   മുനലീര്: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര എന്ന

XXIII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(ഇന്ഫര്തമേഷന്  ആന്റസ  പബത്തികസ  റത്തിതലഷന്സസ  വകുപ്പത്തിലന്റ  ലചലവത്തില്

ലഘുതലഖകള  തയ്യേകാറകാക്കത്തി  പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രവര്തനര  നടത്തുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

37

ശലീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫസ:  സര്,  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര

പ്രചരണവര  എന്ന  XXIII-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  108,87,93,000  രൂപ   ഒരു    രൂപയകായത്തി    കുറവസ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ    (പത്തി.ആര്.ഡത്തി.  മുതഖന  ലഘുതലഖകള  അച്ചടത്തിച്ചസ

കരകാര്/ദത്തിവസതവതന  ജലീവനക്കകാലര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ  പകാര്ട്ടെത്തി  ഓഫലീസുകളത്തില്

വത്തിതരണര  നടത്തുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്നതസ  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതസ  സരബനത്തിച്ചസ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര  പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(സരസ്ഥകാനതസ  മേകാധരമേ  പ്രവര്തകര്ക്കസ  എതത്തിലരയള്ള  തകസ്സുകളര,

നത്തിയനണവര  എന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .   എ  .   പത്തി  .   അനത്തില് കുമേകാര്: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള
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108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി    കുറവസ    ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(പതപ്രവര്തകര്ക്കുള്ള  ലപന്ഷന്  തുക  ഉയര്ത്തുന്നതത്തിനുര

കുടത്തിശത്തികയത്തിലകാലത  വത്തിതരണര  ലചയ്യുന്നതത്തിനുര  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിതക്കണ്ട

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലത്തിക്കുന്നസ: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര

എന്ന  XXIII-ാ നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(സമൂഹമേകാധരമേങ്ങളത്തില്  വരുന്ന  വരകാജവകാര്തകളര  സതന്ദശങ്ങളര

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്ന  വത്തിഭകാഗതത്തിലന്റ  പ്രവര്തനര  തൃപത്തികരമേല  എന്നസ

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശലീ  .   അനൂപസ തജക്കബസ: സര്, വകാര്തകാ വത്തിതരണവര പ്രചരണവര എന്ന

XXIII-ാ  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

108,87,93,000  രൂപ  ഒരു    രൂപയകായത്തി    കുറവസ    ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ

(വരകാജവകാര്തകള സൃഷത്തിക്കുന്ന ആശങ്ക ദൂരലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി വസ്തുതകൾ
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യഥകാസമേയര  ലപകാതുജനലത  തബകാദരലപ്പടുതകാന്  സര്ക്കകാര്  നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നത്തില എന്നസ പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

മേത്തിതവരയര ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല്

ശലീമേതത്തി ലക  .   ലക  .   രമേ: സര്, വകാര്തകാവത്തിതരണവര പ്രചരണവര  എന്ന

XXIII-ാ നമ്പര് ബഡ്ജറസ ലഹഡത്തിനുകലീലഴ പ്രദര്ശനവര പരസരവര എന്ന

2220-60-101-99  ഇനതത്തിനസ  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  13,60,00,000  രൂപ

3,60,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവസ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ  (പരസരങ്ങളക്കകായത്തി

വലത്തിയ തുക ലചലവകാക്കുന്നതകായത്തി പറയപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

വകാര്തകാവത്തിതരണവര  പ്രചരണവര  എന്ന  XXIII-ാനമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട തപരത്തില് വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  108,87,93,000  രൂപയത്തില്

നത്തിന്നസ നൂറസ രൂപ കുറവസ ലചതയ്യേണ്ടതകാണസ (ലപകാതുവകായത്തി ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനസ)

എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  തകാലഴപ്പറയന്ന  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.
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1. ശലീ. ലക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)

2. ശലീ. തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്

3. ശലീ. അന്വര് സകാദതസ

4. ശലീ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ

5. ശലീ. ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില് 

6. ശലീ. ടത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദസ

7. ശലീ. സനലീഷസ കുമേകാര് തജകാസഫസ

8. ശലീ. സജലീവസ തജകാസഫസ

9. ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ

10. ശലീ. അനൂപസ തജക്കബസ

11. ശലീ. തമേകാന്സസ തജകാസഫസ

ചര്ച്ച

ശലീ  .    എ  .    സത്തി  .    ലമേകായലീന്:  സര്,  തപകാലലീസസ,  ജയത്തിലുകള,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര

അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു  ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര,  വകാര്തകാവത്തിതരണവര

പ്രചരണവര  എന്നലീ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.

ഇനരയത്തിലല  മേറസ  സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനര  വരതരസമേകായത്തി

സമേകാധകാനപൂര്ണവര  ഭദ്രമേകായ  ക്രമേസമേകാധകാനനത്തിലയമുള്ള  നകാടകായത്തി  തകരളര

ഉയര്നനത്തില്ക്കുനലവന്നതത്തില്  നമുക്കസ  അഭത്തിമേകാനത്തിക്കകാര.  വര്ഗലീയ
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കലകാപതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  തബകാധപൂര്വമേകായ  ശമേങ്ങളണ്ടകായത്തിട്ടുര

തകരളതത്തിലന്റ  ആഭരനര  വകുപര  തപകാലലീസുര  വളലര  കകാരരക്ഷേമേമേകായ

ഇടലപടലുകളത്തിലൂലട  ആ  സരഘര്ഷകാനരലീക്ഷേലത  ഇലകാതകാക്കത്തി.

സമേകാധകാനപൂര്ണമേകായ  ഒരു  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിതശഷര  നത്തിലനത്തില്ക്കുന്ന

ഏകസരസ്ഥകാനമേകായത്തി  ഇന്നസ  തകരളര  ഉയര്നനത്തില്ക്കുകയകാണസ.  സഖകാവസ

പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലന്റ തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി

ഭരണതത്തില്,  തകരളതത്തിലല തപകാലലീസസ തസനയലട മുഖഛകായ മേകാറത്തിലയടുത

ഏഴസ  വര്ഷങ്ങളകാണസ  കടനതപകായതസ.  ഇനരയത്തിലല  മേത്തികച്ച  തപകാലലീസസ

തസനകളത്തിലലകാന്നകാലണന്ന  നത്തിലയത്തില്  നത്തിരവധത്തി  തദശലീയ,  അനര്തദശലീയ

പുരസകാരങ്ങളകാണസ തകരളതത്തിലല തപകാലലീസസ തസനയ്ക്കസ ലഭരമേകായത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഏഴസ

വര്ഷക്കകാലലത  കണക്കുതനകാക്കത്തിയകാല്  തകരളതത്തിലല  കുറകൃതരങ്ങളലട

നത്തിരക്കസ  കുറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  പുതത്തിയ  കകാലഘട്ടെതത്തിനനുസരത്തിച്ചസ  തപകാലലീസസ

തസനയത്തില്   ആധുനത്തികവല്ക്കരണര  ലഭരമേകാക്കുകയര  തസനയത്തിലല

വനത്തിതകാപങ്കകാളത്തിതര വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുകയര ലചയതസ പത്തിണറകായത്തി ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ

കകാലഘട്ടെതത്തിലകാണസ.  സരസ്ഥകാനതസ  സലീസുരക്ഷേയ്ക്കസ  അതലീവ  പ്രകാധകാനരര

ലകകാടുത്തുലകകാണ്ടസ നത്തിരവധത്തി പദതത്തികള  തകരള തപകാലലീസസ  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.
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കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  കകാലതകാണസ  വനത്തിതകാ  തപകാലലീസസ  ബറകാലത്തിയന്

തമേനരകുളതസ  ആരരഭത്തിച്ചതസ.  വനത്തിതകാ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകള,  വനത്തിതകാ

ലസല്,  വനത്തിതകാ  ബറകാലത്തിയന്,  അപരകാജത്തിത,  പത്തിങ്കസ  തപകാലലീസസ,  നത്തിഴല്,

വനത്തിതകാ  സസ്വയരപ്രതത്തിതരകാധ  സരഘര,  വനത്തിതകാ  ബലീറസ  എന്നത്തിവലയലകാര

തകരളതത്തില്  സലീസുരക്ഷേയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  തകരളകാ  തപകാലലീസത്തിലന്റ

മേകാതൃകകാപരമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങളകായത്തിരുന.  ഇനരയത്തിലല  തപകാലലീസസ

തസനകളത്തില്  തകസുകള  ലതളത്തിയത്തിക്കുന്നതത്തില്  ഏറവര  മേത്തികവസ  പുലര്തത്തിയ

തപകാലലീസസ  തസന  തകരളതത്തിതലതകാണസ.  നമ്മുലട  സമൂഹതത്തില്  ലലസബര്

കുറകൃതരങ്ങള  വരകാപകമേകായതപ്പകാള,  അവ  കലണ്ടതകാനുര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാനുര  മേകാതൃകകാപരമേകായ  നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിക്കകാനുമുള്ള

ആധുനത്തിക  സപൗകരരങ്ങള  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതസ  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ

സരവത്തിധകാനമേകാണസ.   നമ്മുലട  നകാടസ  പ്രളയതതയര തകകാവത്തിഡത്തിതനയര  തനരത്തിട്ടെ

ദുരനകകാലതസ,  ജനകലീയമേകായ ഇടലപടലുകളത്തിലൂലട തപകാലലീസസ തസന നമുക്കസ

മേകാതൃകയകായത്തിട്ടുണ്ടസ.  തകകാവത്തിഡസ കകാലതസ നകാട്ടെത്തിലല ജനങ്ങളക്കസ മേരുനവലര

വലീട്ടെത്തിലലതത്തിച്ചുലകകാടുതസ  സഹകായത്തിക്കകാന്  ജനസപൗഹൃദമേകായ  ഒരു  തപകാലലീസസ

തസനയ്ക്കസ എങ്ങലനയകാണസ കഴത്തിയകലയനള്ളതസ ശലീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലന്റ
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തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനര  തകരളതത്തിനസ

അനുഭവതവദരമേകാക്കത്തി.  തകരളതത്തില്  മേകാതമേല  രകാജരതസ  പലയത്തിടത്തുര

ഗുണ്ടകളര  ലഹരത്തി  മേകാഫത്തിയയമുളലപ്പലട  വര്ദത്തിച്ചുവരുനലവനളളതസ

വസ്തുതയകാണസ.  അതരര  കുറകൃതരങ്ങള  അമേര്ച്ച  ലചയ്യേകാന്  കര്ശനമേകായ

നത്തിലപകാടുകളകാണസ തകരളതത്തിലല തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനര ഒരുക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ.

തപകാലലീസസ തസനയത്തില് നൂറത്തിയമ്പതതകാളര കകായത്തികതകാരങ്ങളക്കകാണസ നത്തിയമേനര

നല്കത്തിയതസ.  മുന്കകാലങ്ങളത്തില്  മുടങ്ങത്തിക്കത്തിടന്നത്തിരുന്ന  ഒഴത്തിവകളത്തില്  പുതത്തിയ

തസത്തികകള  സൃഷത്തിച്ചകാണസ  തകരളതത്തിലല  കകായത്തികതകാരങ്ങളക്കസ  നത്തിയമേനര

നല്കത്തിയതസ.  മേലപറതസ  തകരള  തപകാലലീസസ  ഫുട്തബകാള  അക്കകാദമേത്തി

ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  സഖകാവസ  തകകാടത്തിതയരത്തി  ബകാലകൃഷ്ണന്  ആഭരനര

വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന  കകാലതകാണസ  സ്റ്റുഡന്റസ  തപകാലലീസസ  തകഡറസ

ആരരഭത്തിച്ചതസ. ഇന്നസ ആയത്തിരതതകാളര സ്കൂളകളത്തില് ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ കുട്ടെത്തികള

സ്റ്റുഡന്റസ തപകാലലീസസ തകഡറത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായത്തി മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  പുതത്തിയ തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനുകളത്തില്  ആധുനത്തിക  വകാഹനങ്ങളര  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരയര

പ്രതയകാജനലപ്പടുത്തുകയര  ജയത്തിലുകളത്തില്  ആധുനത്തിക

കകാലഘട്ടെതത്തിനകാവശരമേകായ  സപൗകരരങ്ങളളലപ്പലട  ലകകാണ്ടുവരത്തികയര
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ലചയതത്തിലൂലട ആഭരനര വകുപ്പത്തിലന്റ പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ രകാജരലത ഏറവര

മേത്തികച്ചതകാലണന്ന  നത്തിലയത്തില്  അവകാര്ഡുകള  ലഭരമേകായത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതത്തിലന്റ

കണക്കുകളത്തിതലയ്ലക്കകാനര ഞകാന് തപകാകുന്നത്തില.  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ

തസന  ഇതരര  മേകാതൃകകാപരമേകായ  നത്തിലപകാടുകള  സസ്വലീകരത്തിലച്ചന്നസ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാളതലന്ന  എവത്തിലടനത്തിന്നകാണസ  തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കസ  ഇപൗ

മേകാറമുണ്ടകായലതനകൂടത്തി മേനസ്സത്തിലകാക്കണര. എനത്തിക്കുതശഷര ഇവത്തിലട ചര്ച്ചയത്തില്

പലങ്കടുക്കുന്ന ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ

(2011-2016)  ഭരണകകാലതസ കുറച്ചുകകാലര ആഭരനര വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന

വരക്തത്തിയകാണസ. മൂന്നസ ആഭരനര വകുപമേനത്തിമേകാരകായത്തിരുന ആ ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ

ഭരണകകാലത്തുണ്ടകായത്തിരുന്നതസ. മുന് മുഖരമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന ശലീ. ഉമന് ചകാണ്ടത്തി,

ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്,   ശലീ.  രതമേശസ  ലചന്നത്തിതല എന്നത്തിവരകാണസ

അന്നസ  ആഭരനര  വകുപ്പസ  മേനത്തിമേകാരകായത്തിരുന്നതസ.  തകരളതത്തിലല  അന്നലത

തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനലതക്കുറത്തിച്ചുര  ക്രമേസമേകാധകാനനത്തിലലയക്കുറത്തിച്ചുര  തകരള

ലലഹതക്കകാടതത്തി  എതതവണ  വത്തിമേര്ശത്തിച്ചത്തിരുന.  തകരളതത്തില്

പപൗരകാവകകാശവര  നത്തിയമേവകാഴ്ചയര  ഉറപ്പകാക്കുന്നതത്തില്  പരകാജയര

എനളലപ്പലടയള്ള  ആതക്ഷേപങ്ങളകാണുണ്ടകായതസ.  ഒരു  ഭരണകൂടതത്തിലന്റ
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ഗുണ്ടകാതസനലയന്ന  നത്തിലയത്തില്  തകരളതത്തിലന്റ  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനലത

മേകാറത്തിയതസ  നത്തിങ്ങളലട  കകാലതകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  അടത്തിയനരപ്രതമേയര

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനലത

സരബനത്തിച്ചസ  വളലരതയലറ  ആതക്ഷേപങ്ങളകാണസ  നത്തിങ്ങള  ഉന്നയത്തിച്ചതസ.

കരുതല്  തടങ്കലത്തിലനയര  സമേരങ്ങതളകാടുള്ള  സമേലീപനലത

സരബനത്തിച്ചുലമേകാലക്ക  നത്തിങ്ങള  വലത്തിയതതകാതത്തില്  പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതസ  തകട്ടു.

അതത്തിലന്റ  പശകാതലതത്തിലകാണസ  ഞകാന്  പറയന്നതസ.  രകാഷലീയ

പ്രതത്തിതയകാഗത്തികലള  വളലര  മേകാനരമേകായത്തിട്ടെകാണതലകാ  നത്തിങ്ങള  ലലകകകാരരര

ലചയതസ;   എര.എല്.എ.  ആയത്തിരുന്ന സഖകാവസ  ലജയത്തിരസസ  മേകാതത്യുവത്തിലന ഒരു

കള്ളതക്കസത്തില് കുടുക്കത്തി ലകകാലപകാതകക്കുറര ചുമേതത്തിയകാണസ ജയത്തിലത്തിലടച്ചതസ.

അതസ  എലനങ്കത്തിലുര  ലതളത്തിവണ്ടകായത്തിട്ടെകാതണകാ;  രകാഷലീയ

പരത്തിഗണനകലളകാനമേത്തിലകാലത  പ്രവര്തത്തിച്ചുലവന്നസ  പറയന്ന  ഭരണകകാലതസ

ലതളത്തിവകലളകാനമേത്തിലകാലതയകാണസ  നത്തിയമേസഭയത്തിലല  ഒരരഗലത

ജയത്തിലത്തിലടച്ചതസ.  അതത്തില് ഏതസ  ആഭരനര വകപമേനത്തിമേകാര്ക്കകാണസ പലങ്കന്നസ

വത്തിശദലീകരത്തിക്കകാലനകാനര  ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.  എലന്റ  സലീറത്തിലന്റ

ഇടതുഭകാഗതത്തിരത്തിക്കുന്ന  സഖകാവസ  എര.  എര.  മേണത്തി   ജയത്തിലടയ്ക്കലപ്പട്ടെതുര
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നകാടുകടതലപ്പട്ടെതുര  എനസ  ലചയത്തിട്ടെകായത്തിരുന;  അതുതപകാലല  പ്രസകാവനകള

നടതത്തിയ  വരക്തത്തികള  അപറത്തുണ്ടകായത്തിരുന്നതലകാ;   ജഡ്ജത്തിക്കസ  ലലകക്കൂലത്തി

ലകകാടുത്തുലവന്നസ  പറയന്ന  നത്തിങ്ങളലട  തനതകാവസ,  ഇന്നസ  സരസ്ഥകാനലത

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തനതകാവളലപ്പലട,  അതത്തിലന്റതപരത്തില്  നത്തിങ്ങളലട

ഭരണകകാലത്തുതലന്ന  ആതക്ഷേപങ്ങള  വന്നതതല;  ഞകാന്

തനരത്തിട്ടുകണ്ടുലവനളലപ്പലട  പറഞ്ഞതതല;   ഇവരുലട  തപരത്തില്  സസ്വലീകരത്തിച്ച

നടപടത്തിലയനകായത്തിരുന;  കണ്ണൂര് ജത്തിലകാ ലസക്രട്ടെറത്തി സഖകാവസ പത്തി.  ജയരകാജലന

അറസ്റ്റേസ  ലചയസ  ജയത്തിലത്തിലത്തിട്ടെവരകാണസ  നത്തിങ്ങള.  അതസ  തനരതത  സഭയത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരുന.  തകകാഴത്തിതക്കകാടസ ജത്തിലകാ ലസക്രട്ടെറത്തി പത്തി. തമേകാഹനന് മേകാഷത്തിലന,

വളലര  നത്തിഷ്പക്ഷേമേകായ  തപകാലലീസസ  നത്തിങ്ങളലട  ഭരണകകാലത്തുണ്ടകായതത്തിലന്റ

ഭകാഗമേകായകാണസ അതദ്ദേഹതത്തിനസ  ജയത്തിലത്തില് തപകാതകണ്ടത്തിവന്നതസ.   എലനങ്കത്തിലുര

കുറകൃതരങ്ങള  അതദ്ദേഹര  ലചയ്തുലവന്നസ  ലതളത്തിയത്തിക്കകാന്  ആ

തകലസടുതവര്തക്കകാ  പത്തിന്നലീടസ  വന്നവര്തക്കകാ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുതണ്ടകാ;

ഡത്തിലലവ.എഫസ.ലഎ.  തനതകാവര   നത്തിയമേസഭകാരഗവമേകായത്തിരുന്ന  ശലീ.  ടത്തി.  വത്തി.

രകാതജഷത്തിലന  അറസ്റ്റേസ  ലചയസ  നത്തിങ്ങള  ജയത്തിലത്തിലകാക്കത്തി.  അതരര

നത്തിലപകാടുകളകാണസ  നത്തിങ്ങള  സസ്വലീകരത്തിച്ചതസ.  രകാഷലീയപ്രതത്തിതയകാഗത്തികലളന്ന
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രലീതത്തിയത്തില് തപകാലലീസത്തിലന പ്രതയകാജനലപ്പടുതത്തി തങ്ങളലട തകാല്പ്പരരങ്ങളക്കസ

വത്തിതധയമേകായത്തി  ഉപതയകാഗത്തിച്ചതത്തിലന്റ  ഉദകാഹരണങ്ങളകാണസ  ഞകാന്  പറഞ്ഞതസ.

ക്രത്തിമേത്തിനലുകളര അഴത്തിമേതത്തിക്കകാരുര ലകകാടുകുതത്തി വകാഴുന്ന നകാടകായത്തി അക്കകാലതസ

തകരളര  മേകാറത്തിയത്തിരുനലവന്നസ  ഞകാന്  ഓര്മലപ്പടുതത്തിലയനമേകാതര.  ആ

കകാലഘട്ടെതത്തില്  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  വനത്തിതകാ  പ്രവര്തകര്ക്കസ  തനലര  നടന്ന

സമേരങ്ങളത്തില്  തപകാലലീസസ  കയ്യുര  ലകട്ടെത്തി  തനകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരുതന്നകാ;

വളലര  ഭലീകരമേകായ  ആക്രമേണമേതല  അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടെതസ.  നത്തിയമേവര  ചട്ടെവര

കകാറത്തില്പറതത്തി  നത്തിങ്ങള  ലചയ  പ്രവര്തനങ്ങളണ്ടസ.  മേനസ്സകാക്ഷേത്തിയകാണസ

ഏറവര  വലുലതന്നകാണസ  നത്തിങ്ങള പറഞ്ഞ നരകായലീകരണര.  മേനസ്സകാക്ഷേത്തിയലട

തകകാടതത്തി പറയന്നതത്തിനനുസരത്തിച്ചസ പ്രവര്തത്തിച്ചുലവന്നസ പറയന്ന ഒരു ആഭരനര

വകുപമേനത്തിയര  ഭരണകാധത്തികകാരത്തിയര  തകരളതത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന്നതസ  നത്തിങ്ങളലട

ഭരണകകാലതകായത്തിരുന.  ആര്.എസസ.എസസ.  ക്രത്തിമേത്തിനല്  പശകാതലമുള്ള

നത്തിര്മല്  മേകാധവനസ  ആ  മേനസ്സകാക്ഷേത്തി  തകകാടതത്തിയലട  ഭകാഗമേകായകാണസ

അനധത്തികൃതമേകായത്തി  കകാലത്തിക്കറസ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയലട  എഞത്തിനലീയറത്തിരഗസ

തകകാതളജത്തില്  അഡത്തിഷന്  ലകകാടുക്കകാന്  തലീരുമേകാനത്തിച്ചതസ.  ലതറകായ  ആ

നലീക്കതത്തിലനതത്തിലര  തകരളതത്തിലല  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള  പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചതപ്പകാള
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അതത്തിലന  നത്തിങ്ങള  എങ്ങലനയകാണസ  തനരത്തിട്ടെതസ;  ലവടത്തിവയ്പു  നടതത്തിതയകാ;

അന്നലത  തകകാഴത്തിതക്കകാടസ  അസത്തിസ്റ്റേന്റസ  കമലീഷണറകായത്തിരുന്ന

ശലീ.  രകാധകാകൃഷ്ണലന   വകാതനകാളര  ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടസ  നടന്നതസ  നത്തിങ്ങളലട

കകാലതകാണസ.  അതരലമേകാരു സമേലീപനലമേകാനര ഇപൗ കകാലതസ ഗവണലമേന്റസ

സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഇപൗ  നത്തിയമേവത്തിരുദ  പ്രവര്തനലത  എതത്തിര്ത

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളക്കസ  തനലര  അതത്തിക്രൂരമേകായ ലകാതത്തിച്ചകാര്ജര ആക്രമേവമേകാണസ

അക്കകാലതസ  നടന്നതസ.  എര.  ജത്തി.  തകകാതളജത്തിലല  ആക്രമേണതത്തില്

ആര്.എസസ.എസസ.കകാരകായ 32 തപര്  പ്രതത്തികളകായത്തിരുന്നതസ നമുക്കറത്തിയകാമേതലകാ;

അവതരകാടസ  നത്തിങ്ങളക്കസ  എനകായത്തിരുന  തസ്നേഹര?  തബകാരതബറത്തില്  ഒരു

സത്തി.ലഎ.-യലട  കകാലസ  തകര്ത്തുകളഞ്ഞ ക്രത്തിമേത്തിനല്  തകസത്തിലല  പ്രതത്തികളത്തില്

ഒരു  ആര്.എസസ.എസുകകാരനസ  തപകാലലീസത്തില്  ലസലക്ഷേന്  കത്തിട്ടെത്തിയതത്തിലന്റ

തപരത്തില്  32  പ്രതത്തികലളയര ലവറുലതവത്തിട്ടെസ ആര്.എസസ.എസത്തിതനകാടുള്ള തസ്നേഹര

പ്രകടത്തിപ്പത്തിച്ചവരകാണസ  നത്തിങ്ങള. അലതകാനര  എലന്റ  ഭരണകകാലതലലന്നസ

പറഞ്ഞസ  ചത്തിലലരകാലക്ക  ഒഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.   ഞകാന്  അതത്തിലന്റ

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ തപകാകുന്നത്തില. ഇടുക്കത്തി  രൂപതകാ ബത്തിഷപ്പസ           മേകാര്

മേകാതത്യു  ആനത്തിക്കുഴത്തിക്കകാട്ടെത്തിലത്തിലന തബകാരലബറത്തിഞ്ഞ   തകസത്തിലല  പ്രതത്തികലള
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ആരകായത്തിരുന അന്നസ  സരരക്ഷേത്തിച്ചത്തിരുന്നതസ?   അക്കകാരരര  സഭയത്തില്  അനര

അതത്തിനുതശഷവര   ചര്ച്ച  ലചയതകാണസ.  ആ  തകസത്തിലല  വത്തിശദകാരശങ്ങള

നത്തിങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്നതസ  നന്നകായത്തിരത്തിക്കുര.   ഇതപ്പകാള  നത്തിങ്ങള

പുണരകാളന്മേകാരകായത്തി  ചമേഞ്ഞസ  തകരളതത്തിലല  മുഖരമേനത്തിലയ  ആക്രമേത്തിക്കുകയര

ക്രമേസമേകാധകാനര തകര്ക്കകാനുള്ള ശമേങ്ങള നടത്തുകയര ലചയ്യുതമ്പകാള തകരള

തപകാലലീസസ  മേത്തിതമേകായ  ഇടലപടലുകള  നടത്തുന്നതത്തില്  അരത്തിശരലകകാണ്ടസ

നത്തിയമേസഭയത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണസ.  മുന്  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവസ     ശലീ.

രതമേശസ ലചന്നത്തിതല        തകരളയകാത നടതത്തിയതസ  നമുക്കസ ഓര്മയണ്ടകാകുര.

ആ  തകരള  യകാതയത്തില്   തകരളര  സുരക്ഷേത്തിതമേലലന്നകാണസ  അതദ്ദേഹര  അന്നസ

പറഞ്ഞതസ.  നത്തിങ്ങളലട  ഭരണകകാലതകാണസ  തകരളയകാത  നടതത്തിയതസ.

യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഭരണകകാലതസ  ലലക്രര  ലറതക്കകാര്ഡ്സസ  ബനതറകായലട

കണക്കനുസരത്തിച്ചസ  ഇനരയത്തില്  ഏറവര  കൂടുതല്  കുറകൃതരങ്ങള  നടക്കുന്ന

സരസ്ഥകാനമേകായത്തി  തകരളര  മേകാറത്തി.  അതത്തിലന  മേറത്തികടന്നകാണസ  തകരളര  പുതത്തിയ

കകാലഘട്ടെതത്തിതലയ്ക്കസ  കകാലലടുത്തുവച്ചതസ.   തപകാലലീസസ  തസന

നവലീകരത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുലണ്ടന്നസ  പറയകാനകാണസ  ഞകാന്  ഇതയര  കകാരരങ്ങള

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതസ.  ഗകാനത്തിയന്  സമേര  മേകാര്ഗങ്ങളകാണസ  നത്തിങ്ങള  നടത്തുന്നലതന്നസ
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പറഞ.  ഗകാനത്തിയന് സമേര മേകാര്ഗതത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായകാണസ അന്നലത ഹയര്

ലസക്കണ്ടറത്തി  ഡയറകറകായത്തിരുന്ന  തകശതവന  കുമേകാറത്തിനുതമേല്  നത്തിങ്ങളലട

കുട്ടെത്തികള കരത്തി ഓയത്തില് ഒഴത്തിച്ചതസ. ആ ഉതദരകാഗസ്ഥതനകാടസ ഒനര തചകാദത്തിക്കകാലത,

ആ തകസസ പത്തിന്വലത്തിച്ചതസ നത്തിങ്ങളലട കകാലതതല; കകാലതത്തിലന്റ  കകാരരങ്ങള

പറയതമ്പകാള  നത്തിങ്ങളലട  ഭരണകകാലലതക്കുറത്തിച്ചസ  ഓര്ക്കുന്നതസ

നന്നകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഇവത്തിലട ചത്തില എര.എല്.എ.-മേകാര് ലകകാലവത്തിളത്തി പ്രസരഗങ്ങള

നടതത്തി.  ഇപറതസ   ശലീ.  എര.  എര.  മേണത്തിതയകാടസ  കകാണത്തിച്ച  അതത നലീതത്തി

നത്തിങ്ങളലട  ഭകാഗത്തുവന്നതപ്പകാള  പത്തിന്നലീടുണ്ടകായത്തില,  ഇരട്ടെ

ലകകാലപകാതകങ്ങളളലപ്പലട  ഉണ്ടകായതപ്പകാള  കകാണത്തിച്ചത്തില.  തകരളതത്തില്

കുറകൃതരതമേറത്തിയതുര  നത്തിലവകാരരലകട്ടെതുമേകായ തപകാലലീസസ തസനയകാക്കത്തി മേകാറത്തിയ

അവസ്ഥയത്തില്നത്തിന്നകാണസ  ഇന്നലത  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനര  നകാടത്തിലന്റ

സുഹൃതകായത്തി,  നകാടത്തിലന്റ   തനട്ടെതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ഭദ്രമേകായ  ക്രമേസമേകാധകാനമുള്ള

നകാടകായത്തി   മേകാറത്തിയതസ.  തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കുര  തകരളതത്തിലല  മേറസ

വകുപകളക്കുമുള്ള ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശലീ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:   സര്,  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  പനണ്ടസ

ലകകാലര  മുമ്പസ  അധത്തികകാരതത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന്ന  ഗവണലമേന്റത്തിലന
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കുറലപ്പടുതകാനകാണസ   പരത്തിണത  പ്രജ്ഞനകായ  ശലീ.  എ.  സത്തി.  ലമേകായലീന്

ശമേത്തിച്ചതസ.  അതത്തിനര്ത്ഥര,  ഇതപ്പകാഴലത  ഗവണലമേന്റത്തിലനയര   ആഭരനര

വകുപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചുര  അതദ്ദേഹതത്തിനസ  കകാരരമേകായത്തി  ഒനര  പറയകാനത്തില

എനള്ളതുലകകാണ്ടകാണസ അതദ്ദേഹര പഴയ കകാലര തത്തിരഞ്ഞസ  തപകായലതന്നകാണസ

ഞകാന്  മേനസ്സത്തിലകാക്കുന്നതസ.   എലന്റ  കയ്യേത്തില്  കുറച്ചസ  കണക്കുകളള്ളതസ

ഞകാനുണ്ടകാക്കത്തിയതല, നത്തിയമേസഭയത്തില് ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമേനത്തി ഉതരമേകായത്തി

നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതകാണസ.  തപകാലലീസത്തിലല  ഗുണ്ടകളലക്കതത്തിലര

നടപടത്തിലയടുത്തുലവന്നസ പറഞ്ഞസ അങ്ങസ ഈ സഭയത്തില് നല്കത്തിയ ഉതരമേകാണസ

എലന്റ കയ്യേത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.    എലന്റ മേകാനരതലകകാണ്ടസ മൂനതപരുലട തപരുകള

ഞകാന്  വകായത്തിക്കുന്നത്തില.  ഗുണ്ടകളര  ക്രത്തിമേത്തിനലുകളമേകായതുലകകാണ്ടസ

അവര്ലക്കതത്തിരകായത്തി  നടപടത്തിലയടുക്കകാന് തലീരുമേകാനത്തിച്ചു,  സലസന്റസ  ലചയ്തുലവന്നസ

അങ്ങസ  നത്തിയമേസഭലയ  അറത്തിയത്തിച്ചതകാണസ.  അതത്തിലല  ഒന്പതുര  പത്തുര

പതത്തിലനകാനര  തപരുകള  അങ്ങസ  നത്തിതഷധത്തിച്ചകാല്  ഞകാന്  തപരുകളളലപ്പലട

വകായത്തിക്കകാര.   സര്വലീസത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഉതദരകാഗസ്ഥലര  അപമേകാനത്തിക്കകാന്

പകാടത്തിലലന്നസ  കരുതത്തിയകാണസ  ഞകാന്  തപരുകള  പറയകാതതസ.  പതക്ഷേ,

സരസകാരത്തിക്കുന്ന  തരഖ  എലന്റ  ലലകവശമേത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  എനത്തിനകാണസ
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നത്തിയമേസഭലയ  ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിച്ചതസ;  അങ്ങസ  അവലര  മുഴുവന്  സലസന്റസ

ലചയ്തുലവന്നസ പറഞ്ഞ തരഖയലണ്ടങ്കത്തിലുര അവരുലട തപരുകള ഒന്പതസ, പതസ,

പതത്തിലനകാന്നകായത്തി  തചര്ക്കുകയര ലചയ്തു.  ഇപൗ  നത്തിമേത്തിഷര വലര അവര്ലക്കതത്തിലര

സലസന്ഷനത്തില,  ഇ തപ്പകാഴുര  അവര്  സര്വലീസത്തിലത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  പത്തിലന്ന

എനത്തിനകാണസ  സഭലയ  ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിച്ചതസ;   തപകാലലീസത്തിലന്റ  ഗുണ്ടകായത്തിസവര

അക്രമേണവര  ഒനമേത്തിലകാലതകാരു  കകാലമേകായത്തി  ഇവത്തിലട  മേകാറത്തിലയന്നസ  അങ്ങസ

പറഞ്ഞതലകാ;  ഗവണലമേന്റസ  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  മേറുപടത്തിയത്തില്  ഗുണ്ടകായത്തിസവര

അക്രമേവര വര്ദത്തിച്ചസ ലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനലവന്നകാണസ  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ഞകാന്

ആ കണക്കുകള അങ്ങലയ വകായത്തിച്ചസ തകളപ്പത്തിക്കകാര.  ഗുണ്ടകാ അ ക്രമേണങ്ങള

ഇവത്തിലട  കൂടത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ആലക  അക്രമേണ  തകസുകളത്തില്

ലമേകാതതത്തില്  ശത്തിക്ഷേത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ  15  തകസുകള  മേകാതമേകാണസ.  അതത്തിനര്ത്ഥര,

ബകാക്കത്തിയള്ള  85  ശതമേകാനവര  ശത്തിക്ഷേത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കതക്ക വത്തിധതത്തിലലകാപ്പത്തിച്ചസ

തകകാടതത്തിയത്തില്  ലകകാടുത്തുലവന്നതല;  അങ്ങലനയകാണസ  ഗുണ്ടകലള

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതസ.  ഗുണ്ടകലള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന  എന്നതത്തിനര്ത്ഥര,  തനലര

അവലര  തതകാളത്തിലലടുതസ  ലകകാണ്ടുതപകാകുകതയകാ,  ഉമവച്ചസ  തപകാകുകതയകാ

ലചയ്യുന്നതല.  അവലര  ശത്തിക്ഷേത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  സകാഹചരരമുണ്ടകാക്കത്തി
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തകകാടതത്തിയത്തില്നത്തിന്നസ  ഉപൗരത്തിലയടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപടത്തിലയടുക്കുകയകാണസ.

അതകാണസ ഇവത്തിടലത പ്രധകാനലപ്പട്ടെ പ്രശ്നര.  ഇവത്തിലട  ക്രത്തിമേത്തിനല് തകസുകളലട

എണര കൂടത്തി വരുകയതല;  അതുര അങ്ങയലട കണക്കകാണസ.  അലകാലത എലന്റ

കണലക്കകാനമേല  പറയന്നതസ.  അങ്ങയലട  കണക്കനുസരത്തിച്ചസ  തകസുകളലട

എണര   കൂടത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  പതക്ഷേ,  ശത്തിക്ഷേത്തിക്കുന്നവരുലട  എണര

വളലര കുറഞ്ഞസ തപകാകുകയകാണസ ലചയ്യുന്നതസ. നമ്മുലട സരസ്ഥകാനതസ ഇതപ്പകാള

നടനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ  എനകാണസ;  മേരഗളപതര  എഴുതുന്ന  ആളകളക്കസ

ലപലട്ടെന്നസ  ലപ്രകാതമേകാഷന്  നല്കുന.  അങ്ങലനയള്ള  ആളകളക്കസ

സുപ്രധകാനമേകായ  തപകാസ്റ്റുകള  നല്കത്തി  അവലരതലന്ന  അവത്തിലട  വകാഴത്തിക്കുന.

ഇങ്ങലനലയകാരു ലമേതസജസ  തപകാകുന്നതുലകകാണ്ടസ,  നമ്മുലട സരസ്ഥകാനര നത്തിയമേ

സമേകാധകാനതത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില്  ലലകമേണത്തി  രകാഷലീയമേകായത്തി  മേകാറുന്നതത്തിനകാല്

ക്രമേസമേകാധകാനര  തകര്നലകകാതണ്ടയത്തിരത്തിക്കുര.  അതകാണസ  ഇവത്തിടലത  പ്രധകാന

പ്രശ്നര.   സരസ്ഥകാനതസ  നത്തിലവത്തില്  എത  ഗുണ്ടകാ  സരഘങ്ങള

പ്രവര്തത്തിക്കുനലണ്ടന്നസ  9-2-2023-ല്   ഞകാന്  നത്തിയമേസഭയത്തില്  തചകാദത്തിച്ച

തചകാദരതത്തിനസ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി  നല്കത്തിയ  മേറുപടത്തി  29  ഗുണ്ടകാ

സരഘങ്ങലളന്നകാണസ.  29  ഗുണ്ടകാ  സരഘങ്ങളലട  തലപ്പതത്തിരത്തിക്കുന്ന
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സകാഹചരരതത്തിലകാണസ  ശലീ.  എ.  സത്തി.  ലമേകായലീന്  ഇവത്തിലട

സരസകാരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  29  ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങലളലകാര ഒത്തുകൂടത്തിയകാണസ

നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ  ക്രമേസമേകാധകാനര  തകര്ത്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ഏറവര  കൂടുതല് ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങളള്ളതസ  തത്തിരുവനനപുരതകാണസ.  ഇതുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെസ  തകസുകളലട എണര തത്തിരുവനനപുരതസ 47-ഉര ആലപഴയത്തില്

42-ഉര  ആണസ.  ഇവ  തകകാടതത്തിയത്തിലലതത്തിയകാല്  ചത്തിലതപ്പകാള  ഉപൗരത്തിതപ്പകാകുര.

അവത്തിലടലയകാനര  ഒരു  പ്രശ്നമേത്തില.  ഇതയര  ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങളള്ള

സരസ്ഥകാനതസ   ക്രമേസമേകാധകാനര  തനലരയകാലണന്നസ  പറയകാന്  അതങ്ങയ്ക്കുള്ള

തകാണത്തിലയ ഞകാന് നമേത്തിക്കുകയകാണസ. 

2016  ജൂണ  1  മുതല്  നകാളത്തിതുവലര  ഗുണ്ടകാ  അക്രമേണ  തകസുകള

എതലയണര  രജത്തിസ്റ്റേര്  ലചയത്തിട്ടുലണ്ടന്നസ  ശലീ.  ലഎ.  സത്തി.  ബകാലകൃഷ്ണന്

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിതയകാടസ  തചകാദത്തിച്ച  തചകാദരതത്തിനസ  1-02-2023-ല്

ഉതരര  നല്കത്തി.  161  തകസുകളത്തില്  15  തകസുകളക്കകാണസ  ശത്തിക്ഷേ

ലഭത്തിച്ചലതന്നകാണസ   ഉതരമേകായത്തി  പറഞ്ഞതസ.  ഇതകാണസ  ഇവത്തിടലത  പ്രശ്നര.

നത്തിയമേസഭയത്തില്  തചകാദത്തിച്ചകാല്  ഞങ്ങള  തകലസടുതത്തിട്ടുലണ്ടന്നസ  പറയര.

സതരതത്തില്  എതതപലര  ശത്തിക്ഷേത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ;  കകാരരമേകായത്തി  ശത്തിക്ഷേത്തിച്ചത്തിട്ടുമേത്തില.
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അലതലകാര  ഗുണ്ടകാരകാജകായത്തി  തകരളലത  മേകാറ്റുന്നതത്തിനുള്ള

നടപടത്തിലയടുത്തുലവനള്ളതത്തിലന്റ  ഏറവര  പ്രതരക്ഷേമേകായ  ഉദകാഹരണമേതല;

എര.ഡത്തി.എര.എ.   തകസുകലളലകാര കുറഞ്ഞസ വരുനലവന്നകാണസ അങ്ങസ ഇവത്തിലട

പറഞ്ഞതസ.  ഞകാന് ഒരുദകാഹരണര മേകാതമേകാണസ ഇവത്തിലട പറയന്നതസ. 2020-ല്

എര.ഡത്തി.എര.എ.  തകസുകള  4968  ആയത്തിരുന്നതസ   2022-ല്  11714 ആയത്തി

മേകാറത്തി.  അതത്തിനകാതണകാ  ഇപൗ  അവകാര്ഡസ  കത്തിട്ടെത്തിയലതന്നസ  പറയന്നതസ;  നമുക്കസ

അവകാര്ഡസ കത്തിട്ടെത്തിലയന്നസ പറയന്നതസ എര.ഡത്തി.എര.എ.  തകസുകളക്കകാണസ.  ആ

തകസുകളലട നമ്പര് ഇവത്തിലട  കൂടത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയതല;  ഇപൗ തകലസകാലക്ക

പത്തിടത്തിതക്കണ്ട  തപകാലലീസുകകാരത്തില്   740  സത്തി.ലഎ.-  മേകാരത്തില്  120  തപരുര

ക്രത്തിമേത്തിനല്  കുറങ്ങളമേകായത്തി  ബനമുള്ളവരകാണസ.  892  തപകാലലീസുകകാര്ക്കസ

ക്രത്തിമേത്തിനല് ഗുണ്ടകാ സരഘങ്ങളമേകായത്തി  ബനമുലണ്ടന്നസ  അങ്ങസ  നത്തിയമേസഭയത്തില്

പറഞ.  തപകാലലീസസ  ക്രത്തിമേത്തിനല്  ലനകസസ  നടക്കുനലവനര പറഞ.  120

തപര്  ലലകക്കൂലത്തി,  അഴത്തിമേതത്തി,  ഗുണ്ടകാ  മേകാഫത്തിയ  എന്നത്തിവയത്തില്  ബനമുള്ള

ആളകളകാണസ.  ഇവര്ലക്കതത്തിലര  എനസ  നടപടത്തിയകാണസ  എടുതതസ;  ഒരു

നടപടത്തിയര എടുതത്തിലതലകാ; ആലകയള്ള 320 ഡത്തിലലവ.എസസ.പത്തി.-മേകാരത്തില് 45

തപര് ലലകക്കൂലത്തിയത്തിലുര അഴത്തിമേതത്തിയത്തിലുര ബനമുള്ള ആളകളകാണസ. ഇലതകാലക്ക
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സരസകാരത്തിക്കുന്ന  കണക്കുകളകാണസ.  ഇപൗ  കണക്കുകലള  കണ്ടത്തിലലന്നസ  നടത്തിച്ചസ

കണരപൂട്ടെത്തി മേറുപടത്തി പറഞ്ഞതസ വളലര കഷമേകായത്തിതപ്പകാലയന്നസ മേകാതലമേ എനത്തിക്കസ

ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള.  ഇവത്തിലട  മൂന്നസ  തപകാലലീസുകകാലര  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടു.  അവലര

പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടെതപ്പകാള അങ്ങസ തനരത്തിട്ടെസ  ഉതരവസ  ലകകാടുത്തു,  പബത്തികസ  സര്വലീസസ

കമലീഷനകാണസ  അവലര  തജകാലത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ  റത്തിക്രൂട്ടെസ  ലചയതസ.  റത്തിക്രൂട്ടെസ  ലചയ്യുന്ന

അധത്തികകാരത്തി  അറത്തിയകാലത  നമള  ഒരു  നടപടത്തിലയടുതകാല്  അവലര

പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടകാന്  കഴത്തിയതമേകാ;  അവര്ക്കസ  തകകാടതത്തി  മുഖകാനരര

തത്തിരത്തിച്ചുവരുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ഗലീന്ചകാനല്   ഒരുക്കത്തിലകകാടുതതത്തിനുതശഷമേകാണസ

മൂനതപലര പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടെതസ.  അവര് തകകാടതത്തി വഴത്തി  തത്തിരത്തിച്ചുവരുതമ്പകാള അവലര

സസ്വലീകരത്തിക്കകാനകായത്തി  നമുലക്കലകാവര്ക്കുര  കകാതത്തിരത്തിക്കകാര.  ഇങ്ങലന

നകാമേമേകാതമേകായത്തി  മേകാതര  നടപടത്തിലയടുക്കുനലവന്നതുലകകാണ്ടസ  നമ്മുലട

സരസ്ഥകാനതസ നത്തിയമേസമേകാധകാനര തകരുകയതല ലചയ്യുന്നതസ; ലഹരത്തിക്കടതസ,

സസ്വര്ണക്കടതസ,  ഗുണ്ടകാ  ആക്രമേണങ്ങള,  സലീ  പലീഡനതക്കസുകള

എന്നത്തിവലയകാലക്ക   തടയന്ന  കകാരരതത്തില്  തപകാലലീസസ  തസന

പരകാജയമേകാലണന്നസ  ഞകാന്  പറയന.  തപകാലലീസസ  വകുപ്പത്തില്  എലകാര

തമേകാശമേകാലണന്നസ  ഞകാന് പറയകയത്തില.  കകാരണര,  നല കകാരരങ്ങള ലചയ്യേകാന്
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കഴത്തിയന്ന ആളകള തകരള തപകാലലീസത്തിലുണ്ടസ.  പതക്ഷേ,  അവര്ക്കസ യൂണത്തിതഫകാര

മേകാതലമേയള അധത്തികകാരമേത്തില. അവലര മേറസ പല സ്ഥലങ്ങളത്തിലുര ലകകാണ്ടുതപകായത്തി

വച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അവര്ക്കസ  ഫലീല്ഡത്തിതലയ്ക്കസ  വരകാന് കഴത്തിയകാതതുലകകാണ്ടസ

നടപടത്തികലളകാനര  എടുക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.  തകസുകളലട  എണര

കൂട്ടുന്നലതങ്ങലനയകാണസ?  ഒരു  ജത്തിലയത്തിലല  തകസുകളലട  കണക്കസ  മേകാതര

പറയകാര.  കഴത്തിഞ്ഞ  മൂന്നസ  നകാലസ  മേകാസതത്തിനുളളത്തില്  196000

ലപറത്തിതക്കസുകളകാണസ  ഒരു ജത്തിലയത്തില് മേകാതര ചകാര്ജ്ജസ ലചയത്തിട്ടുളളതസ.  ഞകാന്

ജത്തിലയലട  തപരസ  പറയന്നത്തില.  തകകാട്ടെയര  ജത്തിലയതലലയന്നസ  ഒരു  അരഗര

തചകാദത്തിക്കുന.  അതസ ശരത്തിയകാണസ.  അങ്ങസ നത്തിര്ബനത്തിച്ചതുലകകാണ്ടുമേകാതര ഞകാന്

അതസ  പറഞ്ഞതകാണസ.  അങ്ങലന  ലപറത്തിതക്കസുകള  ചകാര്ജ്ജസ  ലചയസ

തകസുകളലട  എണര  കൂട്ടുര.  അതതസമേയര  ഭലീകരന്മേകാര്  ഇവത്തിലട

വത്തിലസുകയകാണസ.  അതസ  ശരത്തിയകായ  നടപടത്തിയകാതണകാ;  എത  തപകാലലീസസ

ഉതദരകാഗസ്ഥര്ലക്കതത്തിലരയകാണസ  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിച്ചലതന്നസ  വത്തിശദമേകാക്കകാതമേകാ?

637  തപകാലലീസുകകാര്ലക്കതത്തിലര  വകുപതല  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിലച്ചന്നസ

പറയകയണ്ടകായത്തി.  അവര് ക്രത്തിമേത്തിനല് കുറമേകാണസ  ലചയലതങ്കത്തില് ലഎ.പത്തി.സത്തി.

വരവസ്ഥ  അനുസരത്തിച്ചസ  അവര്  ക്രത്തിമേത്തിനല്  ശത്തിക്ഷേകാനടപടത്തിക്കസ
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വത്തിതധയരകാതകതണ്ട;  അതത്തിനുപകരര  വകുപതല  നടപടത്തികളകാണസ

സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  വകുപതലതത്തില്  ആളകലള  സസ്വകാധലീനത്തിച്ചസ

അവത്തിലടനത്തിന്നസ  അവര്  രക്ഷേലപ്പടകാനുളള  സ്ഥത്തിതത്തിതലയ്ക്കകാണസ  വരുന്നതസ.

തപകാലലീസസ-ഗുണ്ട  മേകാഫത്തിയ  കൂട്ടുലകട്ടെസ  തകര്ക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാതത്തിടതതകാളര

തകരളതത്തിലല  ക്രമേസമേകാധകാനര  തനലരയകാകുകയത്തില.  തകരളതത്തിലല

ക്രമേസമേകാധകാനര തനലരയകാക്കുലമേന്നസ അങ്ങസ ഇപൗ സഭയ്ക്കസ ഉറപ്പസ നല്കത്തിയതകാണസ.

പലക്ഷേ,  ദപൗര്ഭകാഗരവശകാല്  ആ  ഉറപ്പസ  ഇവത്തിലട

പകാലത്തിക്കലപ്പടുന്നത്തിലലനളളതകാണസ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ  ദുദുഃഖര.  ഇവത്തിലട

ഗുണ്ടകളലട  അഴത്തിഞ്ഞകാട്ടെര  നടക്കുകയകാണസ.  ഒരു  വരക്തത്തിയലട  കകാലസ  ലവട്ടെത്തി

ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേയത്തില്  നകാടസ  മുഴുവന് ലകകാണ്ടുനടന്ന ഗുണ്ടകള തപകാലുര  ഇവത്തിലട

പ്രമേകാണത്തിമേകാരകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഗുണ്ട  വത്തിളയകാട്ടെര  നടതത്തിയത്തിട്ടെസ   അവരുലട

തമേല്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത  സകാഹചരരമേകാണുളളതസ.  അതസ

തകരളതത്തിലല  ക്രമേസമേകാധകാനര  തകര്ക്കുകയകാണസ.  പത്തിലന്ന

അവകാര്ഡുകലളക്കുറത്തിച്ചസ  പറഞ.    തകരളര  വളലര  ലമേച്ചമേകാലണന്നകാണസ

പറയന്നതസ.  തമേഘകാലയ  അലലങ്കത്തില്  മേറസ  ഏലതങ്കത്തിലുര  സരസ്ഥകാനവമേകായത്തി

തകാരതമേരലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടെസ  അവത്തിലടലയകാലക്ക വളലര  തമേകാശമേകാലണനര  തകരളര
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വളലര  ഉന്നതത്തിയത്തിലകാലണനര  കണക്കസ  പറഞ്ഞസ  ദയവകായത്തി

ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കരുതസ.  കൂട്ടെതത്തില്  ഒനകൂടത്തിയണ്ടസ.  2010-തലകാ  2011-തലകാ

കകാരരമേകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കകാത  ഒരു  വകുപ്പത്തിലല  രണ്ടസ  തരഖകള  ഉയര്തത്തി

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടെസ  ഞങ്ങള  അതത്തിതനക്കകാള  മേഹതരമേതല  എലന്നകാരു  തചകാദരര

തചകാദത്തിക്കുര. പ്രതത്തിപക്ഷേലത ഇങ്ങലന ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കരുതസ. പ്രതത്തിപക്ഷേലത

ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിച്ചകാലുര  ജനങ്ങലള  ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമേകാ?  ഇപൗ

ഗവണലമേന്റത്തിലന  തപകാസത്തിറലീവകായത്തി  ലകകാണ്ടുവരണലമേന്നകാണസ

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ  ആഗഹര.  അതുലകകാണ്ടസ  ഇപൗ  ഗവണലമേന്റസ  ഇതപ്പകാള

ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രവര്തനതത്തില്നത്തിന്നസ  അടത്തിമുടത്തി  മേകാറണലമേന്നകാണസ

പറയന്നതസ. ഗുണ്ട ആകത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ ഒരു കകാരരര പറയകാനുണ്ടസ. ഗുണ്ട ആകത്തില്

ഗുണ്ടകലള  പത്തിടത്തിക്കുര. പത്തിടത്തിക്കുന്നതത്തിതനക്കകാള  തവഗതത്തില്  അവലര  വത്തിടുര.

ഗുണ്ടകലള വത്തിടുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി ഡത്തി.ലഎ.ജത്തി.-ക്കസ അധത്തികകാരര നല്കുന്ന ഗുണ്ട

ആകകാണസ  നത്തിലവത്തിലുളളതസ.  ഇപൗ  ഗുണ്ട  ആകസ  കകാതലകാചത്തിതമേകായത്തി

പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയളള  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിച്ചസ  തകരളതത്തിലല

അറത്തിയലപ്പടുന്ന  ഗുണ്ടകലള  ജയത്തിലത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുളള  നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിക്കണലമേന്നസ  അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  ഞകാന് ഇപൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള
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എതത്തിര്ക്കുന.

ശലീ  .    ഇ  .    ചനതശഖരന്:  സര്,  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  തസനയത്തില്

കഴത്തിഞ്ഞ  ആതറഴസ  വര്ഷക്കകാലമേകായണ്ടകായ  മേകാറങ്ങള  സരബനത്തിച്ചകാണസ

ശലീ. എ. സത്തി. ലമേകായലീന്, അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ പ്രസരഗതത്തില് ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതസ.

എനത്തിക്കസ  മുമ്പസ  സരസകാരത്തിച്ച  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ഉളലപ്പലട  മേറസ

സരസ്ഥകാനങ്ങളമേകായത്തി  തകാരതമേരര  ലചയ്യുതമ്പകാള  തകരളര  തലന്നയകാണസ

മുന്നത്തിലലന്നതസ  അരഗലീകരത്തിക്കുകയകാണസ  ലചയലതന്നകാണസ  എനത്തിക്കസ

തതകാനന്നതസ.  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  ഇനരയത്തിലുളള  മേറസ

സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തില്നത്തിന്നസ  വരതരസമേകായത്തി തകരളതത്തിലല തപകാലലീസസ തസനലയ

കൂടുതല്  ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  രലീതത്തിയത്തില്ലക്കകാണ്ടുതപകാകകാന്  ഗവണലമേന്റത്തിനസ

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടന്നസ  നമുക്കസ  ഇവത്തിലട  പറയകാന്  കഴത്തിയര. രകാജരലത

ലപകാതുസ്ഥത്തിതത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചസ  ദലീര്ഘമേകായത്തി  സരസകാരത്തിക്കകാന്  സമേയമേത്തില.

ഇനരന്  പലീനല്  തകകാഡത്തില്   മേകാറര  വരുത്തുവകാനുര  പലീനല്  തകകാഡസ

പുതുക്കുവകാനുലമേലകാര  നത്തിയമേ  വകുപര  തകന  സര്ക്കകാരുലമേലകാര

തലീരുമേകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടങ്കത്തിലുര  ഇതന്നകാളര  അതസ  ലചയ്യേകാതത്തിരത്തിക്കുകയര

തദശലീയതലതത്തിലലടുതക്കലണ്ടകാരു തലീരുമേകാനര എടുക്കകാതത്തിരത്തിക്കുകയര ലചയ്യുന്ന
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സകാഹചരരതത്തില്,  മേറസ  പല സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തിലുര  നത്തിലവത്തിലുളള  ക്രത്തിമേത്തിനല്

നത്തിയമേങ്ങളത്തില്  കകാതലകാചത്തിതമേകായ  മേകാറര  വരുതതണ്ടതകാലണന്ന  അഭത്തിപ്രകായര

തലന്നയകാണസ  നമുലക്കലകാമുളളതസ.  ബത്തിട്ടെലീഷസ  തകകാളനത്തി  ഭരണതത്തിലന്റ

ഭകാഗമേകായണ്ടകായത്തിരുന്ന  ലഎ.പത്തി.സത്തി.  ഇതപ്പകാഴുര

നത്തിലനത്തില്ക്കുനലവന്നതുലകകാണ്ടസ  അതത്തിലന്റ  പരത്തിമേത്തിതത്തികള  എലകായത്തിടത്തുര

കകാണകാര.  പലക്ഷേ  തകരളതത്തില്  ഇപൗപറയന്ന  കകാലയളവത്തില്  ഗവണലമേന്റസ

സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  നടപടത്തികളര  തപകാലലീസസ  തസനലയ  കൂടുതല്

ലമേച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  എലനലകാര  നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതമേകാ

അലതകാലക്ക  സസ്വലീകരത്തിച്ചതുമേകാണസ  ഇവത്തിലട  ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതസ.

ആധുനലീകവല്ക്കരണതത്തിനുതവണ്ടത്തി  152.9  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  2023-24

സകാമ്പതത്തികവര്ഷലത  ബഡ്ജറത്തില്  നലീക്കത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   സ്റ്റുഡന്സസ

തപകാലലീസസ  തസന,  ട്രകാഫത്തികസ  മേകാതനജസ ലമേന്റസ  സത്തിസ്റ്റേര  ലമേച്ചലപ്പടുതകാന്,

ജനലലമേതത്തി  സുരക്ഷേ   പദതത്തിക്കസ,  തഫകാറന്സത്തികസ  സപൗകരരര

വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനസ,  ജയത്തില്  ഭരണതത്തില്  വരുതതണ്ട  പരത്തിഷ്കകാരങ്ങള

ഉളലപ്പലടയളള കകാരരങ്ങള  നടപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണസ  ഇപൗ  പണര

അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കകത്തുളള  ക്രത്തിമേത്തിനലുകലള
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സരബനത്തിച്ച  അതനസ്വഷണങ്ങളര  അതത്തിതന്മേല്   സസ്വലീകരത്തിച്ച  നടപടത്തികളര

ഇവത്തിലട  ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  നത്തിരനരര  കുറകൃതരങ്ങളത്തില്

ഏര്ലപ്പടുന്ന  21  തപകാലലീസുകകാലര  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അതസ  ഇപൗ

ഗവണലമേന്റസ  കകാലതകാണസ.  മുമ്പസ  എതപ്പകാലഴങ്കത്തിലുര  ഇതയര  കുറകൃതരങ്ങള

നത്തിരനരമേകായത്തി  ലചയ്യുന്ന  ആളകളലക്കതത്തിലര  നടപടത്തി  ലലകലക്കകാണ്ടതസ

ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കത്തില. ഉയര്ന്ന തപകാലലീസസ ഉതദരകാഗസ്ഥരുളലപ്പലട

23  തപര് വത്തിജത്തിലന്സസ അതനസ്വഷണര തനരത്തിടുകയകാണസ.  തകരള തപകാലലീസത്തിലന്റ

ലപകാതുവകായ  നത്തിലപകാടസ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  നത്തിഷ്പക്ഷേതയലടയര

നത്തിര്ഭയതസ്വതത്തിലന്റയര മുഖര തനകാക്കകാലതയളള നടപടത്തിയലടയര കകാരരങ്ങളകാണസ

ഇപൗ കകാലയളവത്തില് സസ്വലീകരത്തിച്ചലതന്നസ  കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുര.  കുറകൃതരങ്ങള

കലണ്ടതത്തി  ലതളത്തിയത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത  തകസുകള  അപൂര്വമേകായത്തി

മേകാറത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  എലകാ  കുറകൃതരങ്ങളത്തിലുമുളലപ്പട്ടെവലര

കലണ്ടതത്തി  നത്തിയമേതത്തിലന്റ  മുമ്പത്തില്  ലകകാണ്ടുവരകാനുളള  നടപടത്തിയകാണസ

സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതസ.  അതുതപകാലല  ആധുനത്തികസപൗകരരങ്ങള  തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലുര  ജത്തില  തപകാലലീസസ  ആസ്ഥകാനങ്ങളത്തിലുര  നടപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുളള

നടപടത്തികളര  ഇപൗ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  തനരലത
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ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതുതപകാലല തപകാലലീസസ തസനയത്തിലല ശുദലീകരണ പ്രക്രത്തിയയര

അക്കൂട്ടെതത്തില് നടക്കുന്നതകായത്തി എടുത്തുകകാണത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര. അതുതപകാലല

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ കകാരരമേകാണസ തപകാലലീസസ തസന തനടത്തിയ തദശലീയ പുരസകാരങ്ങള.

ഇലതകാലക്ക  പറയതമ്പകാള മേറസ  സരസ്ഥകാനങ്ങള  ഇതത്തിതനക്കകാള

തമേകാശമേകായതുലകകാണ്ടതല  നമുക്കസ  പുരസകാരര  തനടകാന്  സകാധത്തിച്ചലതന്നസ

പറയന്നതത്തില്  അര്ത്ഥമേത്തിലതലകാ;  തകരളതത്തില്  ഇതുവലരവന്നത്തിട്ടുളള  ഭരണ

കകാലഘട്ടെങ്ങളത്തില്നത്തിന്നസ  വരതരസമേകായത്തി ഇപൗ കകാലഘട്ടെതത്തില് സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

നടപടത്തികളകാണസ കകാതണണ്ടതസ.  ഇനരന് തപകാലലീസസ ഫപൗതണ്ടഷലന്റ അഴത്തിമേതത്തി

വത്തിമുക്ത  തപകാലലീസസ  തസനയലട  ഒന്നകാര  സ്ഥകാനതകാണസ  തകരളര

എതത്തിനത്തില്ക്കുന്നതസ. ഇനര ടൂതഡ നനസസ മേകാഗസലീലന്റ സര്തവയത്തില് 2021-ലല

ഭകാരതതത്തിലല  'Most  Happy  State'  എന്നസ  തകരളലത

വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  തദശലീയ ഇ-ഗതവണന്സസ അവകാര്ഡസ  2020-

21  തകരള  തപകാലലീസത്തിലന്റ  തസകാഷരല്  മേലീഡത്തിയകാ  ലസലത്തിനുര  ലലസബര്

തഡകാമേത്തിനുമേകാണസ  ലഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  തകന  വത്തിതദശകകാരരമേനകാലയര

പകാതസകാര്ട്ടെസ അതപക്ഷേകളലട പരത്തിതശകാധനയത്തില് കുറമേറ രലീതത്തിയത്തില് കകാരരങ്ങള

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്നതസ  തകരളമേകാലണന്നസ  കലണ്ടതത്തി  അരഗലീകകാരര
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നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ. പത്തിങ്കസ ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന് തപ്രകാജകസ 2021 ജൂലലലയത്തിലകാണസ

ആരരഭത്തിച്ചതസ.  അതസ സലീകളക്കുര  കുട്ടെത്തികളക്കുര  സുരക്ഷേ

നല്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയളള  നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിക്കുന.  സലീധനവമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  പ്രശ്നങ്ങള,  ലലസബര്  തലകാകതസ  സലീകള  തനരത്തിടുന്ന

അതത്തിക്രമേങ്ങള,  ലപകാതു  ഇടങ്ങളത്തിലല  അവതഹളനങ്ങള  ഉളലപ്പലടയളള

കകാരരങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചസ  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാനുളള  സരവത്തിധകാനവര  ഇപൗ

കകാലയളവത്തിലുണ്ടകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  പത്തിങ്കസ  പതട്രകാളത്തിരഗസ,  പത്തിങ്കസ  ജനലലമേതത്തി,  പത്തിങ്കസ

കണതട്രകാള  റര,  പത്തിങ്കസ  ഷകാതഡകാ,  പത്തിങ്കസ  തറകാമേത്തിതയകാ,  കപൗണസത്തിലത്തിരഗസ

സരവത്തിധകാനര, ലമേകാലലബല് ആപകള തുടങ്ങത്തി വനത്തിതകളമേകായത്തി ബനലപ്പടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചസ  ഏതുസമേയത്തുര  ഇടലപടുന്നതത്തിനുളള

സരവത്തിധകാനങ്ങള ഇപൗ കകാലയളവത്തില് ഒരുക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  തപകാലലീസസ തസനയത്തില്

കൂടുതല്  സലീപ്രകാതത്തിനത്തിധരര  ലകകാണ്ടുവന്നതുര  തപകാലലീസസ  തസനയലട  അരഗ

സരഖര  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതുര  വളലര  ലമേച്ചലപ്പട്ടെരലീതത്തിയത്തില് ക്രമേസമേകാധകാന

പകാലനതത്തിനസ  ആവശരമേകായ  സരവത്തിധകാനര  എലകാ  തമേഖലകളത്തിതലയ്ക്കുര

തപകാലലീസത്തിലന  ഇപൗ  കകാലയളവത്തില്  ലകകാണ്ടുവരകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടന്നതത്തിലന്റ

ലതളത്തിവകാണസ.  ഇതുകൂടകാലത  വനത്തിത  ലസല്,  വനത്തിത  ലഹല്പ്പസ  ലലലന്
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സരവത്തിധകാനര,  ലഹല്പ്പസ  ലഡസസ,  ജനലലമേതത്തി  സരവത്തിധകാനര  തുടങ്ങത്തിയ

കകാരരങ്ങലളലകാര ലകകാണ്ടുവരകാന് സകാധത്തിച്ചു.  വനത്തിതകലള സരബനത്തിച്ചസ പുതത്തിയ

നകാലസ  തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷന് ഉളലപ്പലട ഇപൗ കകാലയളവത്തില്ലകകാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുണ്ടസ.

സലീകളക്കുര  കുട്ടെത്തികളക്കുര  സസ്വയര  പ്രതത്തിതരകാധര

വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയളള  പ്രവര്തനങ്ങള  അങ്ങലന  നത്തിരവധത്തി

കകാരരങ്ങള ഇപൗ കകാലയളവത്തില് നടപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ. കൂടുതല് കകാരരങ്ങള ഞകാന്

വത്തിശദലീകരത്തിക്കുന്നത്തില. അതുതപകാലല ജയത്തിലുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെതകാണസ  മേലറകാരു

വത്തിഷയര. ജയത്തില്  പരത്തിഷ്കകാരവമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങള പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്

 ജയത്തിലത്തിനുള്ളത്തിലല  സകാഹചരരങ്ങള  ലമേച്ചലപ്പടുത്തുകയര  ശത്തിക്ഷേകാ

സരവത്തിധകാനലത  ഫലപ്രകാപത്തിയത്തില്  എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള  നടപടത്തികള

സര്ക്കകാര്  സസ്വലീകരത്തിക്കുനലവനമേകാണസ  കകാണകാന്  കഴത്തിയന്നതസ.   നമ്മുലട

ജയത്തിലുകള  പലയത്തിടങ്ങളത്തിലുര  തുറന്ന  ജയത്തിലുകളകാണസ.    കുറകൃതരങ്ങളത്തില്

ശത്തിക്ഷേത്തിക്കലപ്പട്ടെസ   എതലപ്പടുന്നവരുലട  സ്ഥത്തിതത്തി  ലമേച്ചലപ്പടുതകാനുര

മേകാനസ്സകാനരമുണ്ടകാകകാനുമേകാവശരമേകായ  വത്തിധതത്തിലുള്ള  സരവത്തിധകാനര  തുറന്ന

ജയത്തിലുകളത്തിലുണ്ടസ.   ചലീതമേനത്തി  തുറന്ന  ജയത്തിലത്തില്  കകാര്ഷത്തിക  തമേഖല  കൂടുതല്

ശക്തത്തിലപ്പടുകയകാണസ.  ഒരു കകാര്ഷത്തിക ഗകാമേലമേന്നസ  തതകാന്നതക്ക വത്തിധതത്തില്
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ചലീതമേനത്തി തുറന്ന ജയത്തില് ലമേച്ചലപ്പടുതത്തി.  അവത്തിലട മേതനകാഹരമേകായ പുതനകാട്ടെര,

പച്ചക്കറത്തി  തതകാട്ടെര,  മേതര  കൃഷത്തി,  വകാഴ,  കരലനല്കൃഷത്തി,  പഴര,  പച്ചക്കറത്തി

തുടങ്ങത്തിയ  എലകാവത്തിധ  ക കൃഷത്തികളര  അവത്തിലട  നടക്കുന.   ഇതപ്പകാഴലത

ജയത്തിലുകള  പഴയ  കകാലതത്തില്നത്തിനര  വരതരസമേകായത്തി,  ഇരുമ്പഴത്തിക്കുള്ളത്തില്

അകലപ്പട്ടെയകാളകള  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  പറയന്നതസ  കകാരകാഗൃഹതത്തില്

അകലപ്പട്ടുതപകായകാല്  അവത്തിടരലകകാണ്ടസ  ജലീവത്തിതര  അവസകാനത്തിക്കുലമേന്നകാണസ.

ഇങ്ങലന  പറയന്നതത്തിനുപകരര  ഈ  കുറക കൃതരങ്ങളത്തില്നത്തിന്നസ  അവലര

തമേകാചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുര  പുതത്തിലയകാരു  ജലീവത്തിതതത്തിതലയ്ക്കസ  തത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുവരകാനുര

ആവശരമേകായ വത്തിധതത്തില് അവരുലട തബകാധലതതലന്ന മേകാറത്തിലയടുക്കതക്ക

വത്തിധതത്തില്  സമൂഹവമേകായത്തി  ലപകാരുതലപ്പട്ടുതപകാകുന്ന  വത്തിധതത്തിലുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള  നടതത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാനുള്ള  സരവത്തിധകാനമേകാണസ

ജയത്തിലുകളത്തില്  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  അവര്ക്കസ

കകാര്ഷത്തിക  പ്രധകാനമേകായ  പ്രശ്നങ്ങളത്തില്  ഇടലപടകാനുര  കര്ഷകര്  എന്ന

നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കസ  അവരുലട  ജലീവത്തിതര  മേകാറത്തിലയടുക്കകാനുര   കഴത്തിയനണ്ടസ.   ഈ

പറയന്ന  സപൗകരരങ്ങലളലകാര  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  പുതത്തിലയകാരു  ജലീവത്തിതര

അവര്ക്കസ കകാഴ്ചലവയ്ക്കകാന് കഴത്തിയലമേന്ന പ്രതതരകതയണ്ടസ.  
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  ലക-തഫകാണ  ഉളലപ്പലടയള്ള  വകാര്തകാ  വത്തിനത്തിമേയവമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

കകാരരങ്ങലളടുതകാല്….,  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി  ഇവത്തിലട

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല  നമ്മുലട  നകാട്ടെത്തില്  സകാധകാരണക്കകാരകായ,  ബത്തി.പത്തി.എല്.

വത്തിഭകാഗതത്തിനകാവശരമേകായ   സരവത്തിധകാനങ്ങളണ്ടകാക്കകാനുര  അവര്ക്കസ  ആദര

ഘട്ടെതത്തില്തലന്ന  ലക-തഫകാണ  സരവത്തിധകാനര  ഒരുക്കത്തിലകകാടുക്കകാനുര

നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിച്ചു.  അതുതപകാലലതലന്ന   ആവശരമേകായ  എലകാ

തമേഖലയത്തിതലയ്ക്കുര  വകാര്തകാവത്തിനത്തിമേയ  സപൗകരരര  ലമേച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള

നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുമേകാണസ  തകരളതത്തിലന്റ  ഗവണലമേന്റസ

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതസ.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന ഈ കകാലഘട്ടെതത്തില് പ്രതതരകത്തിച്ചസ

ഈ നകാലു കകാരരങ്ങളമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടുള്ള (ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XII, XIII,

XIV,  XXIII   ഉളലപ്പലടയള്ള)  എലകാ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതളയര  ഈ

സന്ദര്ഭതത്തില് പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടസ എലന്റ വകാക്കുകള നത്തിര്ത്തുന.

ശലീ  .    ടത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  തപകാലലീസസ,  ജയത്തില്,  തസ്റ്റേഷനറത്തി  &

അച്ചടത്തി,  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര  പ്രചരണവര  എന്നലീ  വകുപകളത്തിതലയ്ക്കുള്ള

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  കകാരണര  തപകാലലീസത്തിനസ

എനത്തിനകാണസ  പണര  ലകകാടുക്കുന്നതസ?  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീലസന്നസ
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പറയന്നതസ  തലകാകതത്തിലല  എറവര  മേത്തികച്ച  കപ്പകാസത്തിറത്തിയള്ള  ഒരു  തസനകാ

വത്തിഭകാഗമേകാണസ.   പക്ഷേപകാതരഹത്തിതമേകായര  നലീതത്തിയക്തമേകായര  പ്രവര്തത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്ന  തസനയകാണസ  തകരളകാ  തപകാലലീസസ.   ഏകതദശര  55,000

അരഗങ്ങളകാണസ  തകരള  തപകാലലീസത്തിലുള്ളതസ.  അവര്ക്കസ  നത്തിശയത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

 തയകാഗരതയ്ക്കുപരത്തിയകായത്തി  ബത്തിരുദവര  ബത്തിരുദകാനനര  ബത്തിരുദവമുള്ളവരകാണസ

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  വത്തിഭകാഗതത്തിലുള്ളതസ.   തകരളതത്തിലല  പല

പ്രമേകാദമേകായ  തകസ്സുകളര  ടത്തി.പത്തി.  ചനതശഖരന്  ഉളലപ്പലടയള്ള  തകസ്സുകള

അവലര സകയയച്ചസ വത്തിട്ടെകാല് ലതളത്തിയത്തിക്കകാന് കഴത്തിയലമേന്നസ തകരള തപകാലലീസസ

ലതളത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.   പലക്ഷേ എങ്കത്തിലുര എനകാണസ തകരളതത്തിലല തപകാലലീസത്തിനസ

സരഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളലതന്നകാണസ  നമള  ആതലകാചത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ ശലീ. എ. സത്തി. ലമേകായലീന് ചര്ച്ചകളക്കസ തുടക്കര കുറത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ

പറഞ്ഞ കകാരരര  നമുക്കറത്തിയകാര.   ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി  ഈ സഭയത്തില്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതസ  ഇനരയത്തിലല  ഏറവര  മേത്തികച്ച  തപകാലലീസസ  തകരളതത്തിലല

തപകാലലീലസന്നകാണസ.  ഇതസ  തകട്ടെതപ്പകാള  എനത്തിക്കസ  തതകാന്നത്തിയ  സരശയലമേന്നസ

പറയന്നതസ  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  ഈ  തകകാലതത്തിലകാലണങ്കത്തില്

മേറ്റുസരസ്ഥകാനങ്ങളത്തിലല  തപകാലലീസത്തിലന്റ  സ്ഥത്തിതത്തിലയനകായത്തിരത്തിക്കുലമേന്നകാണസ?
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ഇങ്ങലനയകാണസ തകരളതത്തിലല തപകാലലീസസ ഒന്നകാര സ്ഥകാനര തനടത്തിയലതങ്കത്തില്

ഇതത്തിലന്റ പത്തിന്നത്തില് എതനകാ ഒരു പത്തി.ആര്.  വര്ക്കസ നടന്നത്തിട്ടുണ്ടസ.  നകാലുതകകാടത്തി

രൂപ  മേകാസര  ലചലവഴത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  ഒരകാലള  ഡല്ഹത്തിയത്തില്  നത്തിര്തത്തിയതത്തിലന്റ

ഫലമേകായത്തിരത്തിക്കകാര  ഇങ്ങലന  ഒന്നകാര  സ്ഥകാനര  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസത്തിനസ

കത്തിട്ടെത്തിയലതന്നകാണസ  എനത്തിക്കസ  തതകാന്നത്തിയതസ.   ലതരുവകളത്തിലുര  തലസ്ഥകാന

നഗരത്തിയത്തിലുര ഗുണ്ടകളലട വത്തിളയകാട്ടെമേകാണസ;  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന്  അതസ  വത്തിശദമേകായത്തി   സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  തകരളതത്തിലല

ലതരുവകളത്തില്  സലീകളക്കസ  സസ്വതനമേകായത്തി  നടക്കകാന്  കഴത്തിയകാത

അവസ്ഥയകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ മേകാസര മേനസത്തിയതത്തില് പ്രഭകാത സവകാരത്തിയ്ക്കു തപകായ

സതഹകാദരത്തിക്കസ തനരത്തിതടണ്ടത്തിവന്ന പലീഡനതത്തിലല പ്രതത്തി, തകരളതത്തിലല ഭരണ

സരവത്തിധകാനതത്തിലല  ഒരു  മേനത്തിയലട  ലപ്രവറസ  ലസക്രട്ടെറത്തിയലട  ലലഡ്രെെവര്

ആയത്തിരുന  എന്നതകാണസ  ഇതത്തിലന്റ  ഏറവര  വത്തിചത്തിതലമേന്നസ  പറയന്നതസ.

തകരളതത്തില്  2022-ല്  18,952  സലീപലീഡനങ്ങള  നടനലവന്നകാണസ

കണക്കുകള  വരക്തമേകാക്കുന്നതസ.  01.02.2023-ല്  നത്തിയമേസഭയത്തില്  നല്കത്തിയ

തചകാദരതത്തിനസ  ഔതദരകാഗത്തികമേകായത്തി  ലഭത്തിച്ച  ഉതരര,  ജനുവരത്തിയത്തിലല  ആദര

മൂന്നകാഴ്ചയത്തില്തലന്ന  1,193  സലീപലീഡനങ്ങള  നടനലവന്നകാണസ.
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തപകാലലീസത്തിലന  തങ്ങളലട  ഇരഗത്തിതതത്തിനസ  വത്തിതധയമേകാക്കത്തി

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച്ചതുലകകാണ്ടകാണസ  ഇങ്ങലന  സരഭവത്തിക്കുന്നലതന്നസ

എലകാവര്ക്കുമേറത്തിയകാര.   തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  തസനലയ  ഇവത്തിലട

സത്തി.പത്തി.ലഎ(എര)-ലന്റ  നത്തിയനണതത്തിലകാക്കത്തിലകകാണ്ടകാണസ

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതസ.   തപകാലലീസസ  തസനലയ  രകാഷലീയവല്ക്കരത്തിച്ചുലവന്നസ

പറയന്നതസ  ഇന്നസ  വലത്തിയ  അതത്തിശതയകാക്തത്തിയള്ള  കകാരരമേല.

ക്രത്തിമേത്തിനല്വല്ക്കരത്തിച്ചുലവന്നസ  പറയന്നതുര  സതരമേകാണസ.   തകരളതത്തിലല

തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനതത്തില്  വര്ഗലീയവകാദത്തികളലട  വലത്തിയ

സസ്വകാധലീനമേകാണുള്ളതസ.   ആര്.എസസ.എസസ  അടക്കമുള്ളവര്ക്കസ  വലത്തിയ

സസ്വകാധലീനമുലണ്ടന്നസ  ഇന്നസ എറവര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്ന, പ്രതതരകത്തിച്ചസ സത്തി.പത്തി.ലഎ-

യലട തദശലീയ ലസക്രട്ടെറത്തി ശലീമേതത്തി ആനത്തി രകാജയര മേരത്തിച്ചുതപകായ സത്തി.പത്തി.ലഎ

(എര)-ലന്റ ലസക്രട്ടെറത്തി  തകകാടത്തിതയരത്തി  ബകാലകൃഷ്ണനുമേടക്കര സകാക്ഷേരലപ്പടുതത്തിയ

സരഭവങ്ങളകാണസ.  തപകാലലീസത്തില് ആര്.എസസ.എസ്സത്തിനസ വലത്തിയ സസ്വകാധലീനമുണ്ടസ.

ആ  രലീതത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനര  മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

രകാഷലീയവല്ക്കരണതത്തിനസ ഞകാന് കൂടുതല് ഉദകാഹരണങ്ങള പറതയണ്ടതത്തില.

സത്തി.പത്തി.ലഎ(എര)  പ്രവര്തകര്ക്കസ ഒരു നലീതത്തി മേറ്റുള്ളവര്ക്കസ മേലറകാരു നലീതത്തി,
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ഘടക  കക്ഷേത്തികളക്കുതപകാലുര  നലീതത്തി  ലഭത്തിക്കകാത  സകാഹചരരമുണ്ടസ.

മേഹകാരകാജകാസസ  തകകാതളജത്തിലല  കകാരരര  നമുലക്കലകാവര്ക്കുമേറത്തിയകാര,

എസസ.എഫസ.ഐ.ക്കകാര്ക്കസ  ഏതസ  കകാമ്പസത്തില്  ആധത്തിപതരമുതണ്ടകാ  അവത്തിലട

എസസ.എഫസ.ഐ.  അലകാലത ആതരയര പ്രവര്തത്തിക്കകാന് അനുവദത്തിക്കുകയത്തില.

സത്തി.പത്തി.ഐ.യലട  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  സരഘടനയലട  പ്രവര്തനതത്തിനുതവണ്ടത്തി

എ.ഐ.എസസ.എഫസ.ലന്റ  വനത്തിതകാ  പ്രവര്തക  മേഹകാരകാജകാസസ  തകകാതളജത്തില്

തപകായതപ്പകാള  അവര്ക്കസ  തനരത്തിതടണ്ടത്തിവന്ന  പലീഡനങ്ങളലക്കതത്തിലര  അവര്

പരകാതത്തി ലകകാടുതത്തിട്ടെസ  അതത്തില് ഒരു തകസുതപകാലുര തകരളതത്തിലല തപകാലലീസസ

എടുതത്തിട്ടെത്തില.   ആര്.എസസ.എസസ.കകാര്ക്കുര  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-കകാര്ക്കുര

മേകാതമേകാണസ  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസുകകാരത്തില്നത്തിനര  നലീതത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നതസ.

സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-കകാര്  ഏതസ  ലകകാടത്തിയ  കുറര  ലചയകാലുര  അവരുലട

തപരത്തിലലഴുതുന്നതസ നത്തിസകാര വകുപകള മേകാതമേകായത്തിരത്തിക്കുര. അവര് പ്രതത്തികളകായത്തി

വന്നകാല്  വത്തിചകാരണയത്തില്നത്തിനര  രക്ഷേലപ്പടകാനുള്ള  പഴുതുകള

സ കൃഷത്തിച്ചുലകകാണ്ടകാണസ  തകസത്തിലന്റ  ചകാര്ജ്ജസ  ഷലീറസ  തയ്യേകാറകാക്കുന്നതസ.  ഞകാന്

തനരലത  പറഞ്ഞതുതപകാലല  ഇടതുമുന്നണത്തിയത്തിലല

ഘടകകക്ഷേത്തികളക്കുതപകാലുര  രക്ഷേയത്തിലകാത  ഒരു  അവസ്ഥകാവത്തിതശഷര
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തകരളതത്തില് ഉലണ്ടന്നതസ തകരളര സകാക്ഷേരലപ്പടുത്തുകയകാണസ. ഈ രലീതത്തിയത്തില്

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  തപകായതപ്പകാള  സതരതത്തില്  തപകാലലീസത്തിലന്റ

നത്തിലവകാരര തകാഴ്ന്നുലവന്നസ പറയകാര. തപകാലലീസത്തിലന്റ നത്തിലവകാരര തകാഴ്ന്നതത്തിനസ  ഒലരകാറ

ഉദകാഹരണര  പറയകാര.  പണ്ടസ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനത്തില്  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)

വത്തിളത്തിച്ചകാല്  മേതത്തിയകായത്തിരുന,  ഇ.  ലക.  നകായനകാരുര  ശലീ.  വത്തി.  എസസ.

അച്ചുതകാനന്ദനുലമേകാലക്ക   ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്ന  സമേയതസ  ജത്തിലകാ  ലസക്രട്ടെറത്തി  വത്തിളത്തിച്ചകാല്

ഒരുപതക്ഷേ  തപകാലലീസസ  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യുമേകായത്തിരുന.  എന്നകാല്  ഇന്നസ  ബകാഞസ

ലസക്രട്ടെറത്തിമേകാര്  വത്തിളത്തിച്ചകാല്  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യുന്ന  രലീതത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ  തപകാലലീസത്തിലന്റ

നത്തിലവകാരര  തകാഴുന്ന  അവസ്ഥയത്തിതലയ്ക്കസ  ഇതപ്പകാള  തകരളര  മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

ക്രത്തിമേത്തിനല്വല്ക്കരണതത്തിലന്റ  കകാരരര  പറയകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണസ  നലതസ.  തകരള

ലപകാലലീസത്തിലന്റ  ആദർശവകാചകമേകായത്തി  'മൃദുഭകാതവ,  ദൃഢകൃതതര'  എന്നകാണസ

അവരുലട സസറത്തില്  ലകകാടുതത്തിട്ടുള്ളതസ.   'മൃദുഭകാതവ,  ദൃഢകൃതതര'  എന്നതത്തിലന്റ

അര്ത്ഥര  നമുലക്കലകാവര്ക്കുമേറത്തിയകാര.  എന്നകാല് ഇന്നസ  'മൃദുഭകാതവ,  ഗൂഢകൃതതര'

എന്നസ  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ആദര്ശ  വകാചകര  തത്തിരുതലപ്പതടണ്ട  രലീതത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ

മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ജനസമേതത്തി തപകാലലീസസ എന്നകാണസ പറയന്നതസ.  എന്നകാല് ഇന്നസ

ഗുണ്ടകാസമേതത്തി  തപകാലലീസകാണസ  തകരളതത്തിലുള്ളതസ.  ജനസമേതത്തിക്കുപകരര
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ഗുണ്ടകാസമേതത്തിയകാണസ.  ഓപ്പതറഷന്  തണ്ടര്  ഇവത്തിലട  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ

നമുലക്കലകാവര്ക്കുമേറത്തിയകാര.  ഓപ്പതറഷന്  തണ്ടറത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  തപകാലലീസസ

നടപടത്തിലയടുതതപ്പകാള  125  ഗകാര    സകവശര  വച്ചത്തിട്ടുള്ള  കകാസര്തഗകാഡസ

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനത്തിലല എസസ.ഐ.-യകാണസ ആദരമേകായത്തി  പത്തിടത്തിക്കലപ്പട്ടെതസ.  ഈ

രലീതത്തിയത്തില്  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ക്രത്തിമേത്തിനല്വല്ക്കരണവര

വര്ഗലീയവല്ക്കരണവലമേലകാര നടനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന ഘട്ടെതത്തിലകാണസ തപകാലലീസസ

സരവത്തിധകാനതത്തിതലയ്ക്കുള്ള  ധനകാഭരര്ത്ഥനയത്തിതന്മേല്  ചര്ച്ച

ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  അതുലകകാണ്ടകാണസ  ഞങ്ങള ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുന്നതസ.  എനത്തിനകാണസ  ഈ  തപകാലലീസത്തിനസ  കകാശസ  ലകകാടുക്കുന്നതസ?

തപകാലലീസത്തിലന്റ  രകാഷലീയവല്ക്കരണതത്തിലന്റ  ഏറവര  വലത്തിയ  ഉദകാഹരണമേകാണസ

കഴത്തിഞ്ഞ മേകാസര 22-ാ തലീയതത്തി മേലപറത്തുണ്ടകായ സരഭവര. മുസലീര ലലീഗസ ജത്തിലകാ

ലസക്രട്ടെറത്തി  ശലീ.  പത്തി.  അബ്ദുള  ഹമേലീദസ  മേകാഷത്തിലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തില്  അഞസ

എര.എല്.എ.-മേകാര്  എസസ.പത്തി.-ലയ കകാണകാന് തപകായത്തി.  22-ാ തലീയതത്തി  മുസലീര

യൂതസ ലലീഗസ കളകതററത്തിതലയ്ക്കസ സമേരര നടതത്തിയത്തിരുന.  ആ സമേരതത്തിനത്തിടയത്തില്

സരഘര്ഷമുണ്ടകായത്തി.  ആ  സരഘര്ഷതത്തില്  മുസലീര  യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റ

തനതകാക്കന്മേകാരകായത്തിരുന  പത്തിടത്തിക്കലപ്പട്ടെതസ.   അതത്തില്  ജത്തിലകാ   യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റ
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ലസക്രട്ടെറത്തി  ശലീ. മുസഫ അബ്ദുല് ലതലീഫസ, എര.എസസ.എഫസ. ജത്തിലകാ പ്രസത്തിഡ ന്റസ

ശലീ.  കബലീര്  മുതുപറമ്പസ  അടക്കമുള്ള  ആളകളണ്ടകായത്തിരുന.     അവലര

പത്തിടത്തിച്ചുലകകാണ്ടുതപകാകുതമ്പകാള  ലകാതത്തിലകകാണ്ടസ  തലയ്ക്കടത്തിക്കുകയര  അവരുലട

മുഖതസ  ബൂട്ടുലകകാണ്ടസ  ചവത്തിട്ടുകയലമേകാലക്ക  ലചയ്യുന്ന  കത്തിരകാതവര  പ്രകാകൃതവമേകായ

തപകാലലീസത്തിലനയകാണസ  ഞങ്ങള  മേലപറതസ  കണ്ടതസ.

തപകാലലീസസ  വളലര  പക്ഷേപകാതപരമേകായത്തി  ലപരുമേകാറുന.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

പത്തി.  ലക.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുട്ടെത്തി  ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-ലയയര

എ.ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-ലയയമേടക്കര വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  തപകാലലീസത്തിതനകാ ലപകാതുമുതലത്തിതനകാ

യകാലതകാരു  തപകാറലുതമേല്ക്കകാത  കകാരരതത്തില്  Prevention  of  Damage  to

Public  Property  Act  (PDPP)  തരഖലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടസ   അവര്ക്കസ  ജകാമേരര

കത്തിട്ടെകാത  വകുപ്പസ  ചുമേതത്തി,   പത്തി.  ലക.  ഫത്തിതറകാസത്തിലനയര  യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റ

പ്രവര്തകലരയര  യൂതസ  തകകാണഗസത്തിലന്റ  തനതകാക്കക്കലളയലമേകാലക്ക

ജയത്തിലത്തിലടച്ചതുതപകാലല,  മേലപറലത  മുസലീര  യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റയര

എര.എസസ.എഫസ.-ലന്റയര  തനതകാക്കലള  ജയത്തിലത്തിലടയ്ക്കുകയകാണസ  ലചയതസ.

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കകാതരകാ  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)-ലന്റ ആളകതളകാ ആണസ ഈ സമേരര

നടതത്തിയലതങ്കത്തില്  അവര്ക്കസ  ലപലട്ടെന്നസ  ജകാമേരര  ലഭത്തിക്കുന്ന  രലീതത്തിയത്തിലുള്ള
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വകുപകളത്തിടുതമ്പകാള  യൂതസ  തകകാണഗസ്സത്തിനുര  യൂതസ  ലലീഗത്തിനുര

യ.ഡത്തി.എഫസ.-നുര  ലചറത്തിയ  വകുപകളകാലണങ്കത്തില്തപ്പകാലുര  വലത്തിയ   ജകാമേരര

കത്തിട്ടെകാത  വകുപകള  ചുമേത്തുകയകാണസ  ലചയ്യുന്നതസ.   അതുലകകാണ്ടകാണസ

തപകാലലീസസ  പൂര്ണമേകായര  പക്ഷേപകാതപരമേകായ രലീതത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ  തപകാകുനലവന്നസ

ഞങ്ങള പറയന്നതസ.  ആര്.എസസ.എസസ.വല്ക്കരണവര  സരഘപരത്തിവകാറത്തിലന്റ

സസ്വകാധലീനവര  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനതത്തിലുലണ്ടനള്ളതസ

വത്തിശദമേകായത്തി സരസകാരത്തിതക്കണ്ട കകാരരമേത്തില.   ഞകാന് തനരലത പറഞ്ഞ രണ്ടസ

തനതകാക്കള  സകാക്ഷേരലപ്പടുതത്തിയതുലകകാണ്ടസ  അതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങള

പറതയണ്ട കകാരരമേത്തില.  

എലന്റ മേണ്ഡലതത്തിലല അയത്തിക്കരപ്പടത്തിയത്തില്  ഒരു  തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷന്

തവണലമേനള്ള  ആവശരതത്തിനസ  തനരലതതലന്ന  ലപ്രകാതപ്പകാസല്

അയച്ചതകാണസ.  അതനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപടത്തി  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമേനത്തിയലട  ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകണര.  അതതകാലടകാപ്പര  വകാഴക്കകാടസ

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷലനനര  കരത്തിപ്പൂര്  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷലനനര  പറയന്നതസ

കകാലത്തിക്കറസ  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിലന്റ   പരത്തിധത്തിയത്തിലുള്ള  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനകാണസ.

ഈ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനത്തിലല സത്തി.ഐ.-യലട തനതൃതസ്വതത്തിലകാണസ അവത്തിടലത
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സസ്വര്ണതവട്ടെലയകാലക്ക  നടത്തുന്നതസ.  ആ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷലന്റ

പരകാധലീനതകള  പരത്തിഹരത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  നല  ലകട്ടെത്തിടവര  സ്ഥലവലമേകാലക്ക

ലഭരമേകാക്കത്തിലക്കകാടുക്കുന്നതത്തിനസ  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കണലമേന്നസ  പറഞലകകാണ്ടസ

ഞകാന് ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.

ശലീ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  ക്രമേസമേകാധകാനപകാലനതത്തിലുര

കുറകാതനസ്വഷണതത്തിലുര  തകരള  തപകാലലീസസ  രകാജരതസ  ഒന്നകാമേതകാണസ.   ഇതസ

പത്തി.ആര്.  വര്ക്കത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായത്തിട്ടെല എനള്ളതുലകകാണ്ടകാണസ  അതകാവര്തത്തിച്ചസ

പറയന്നതസ.  അതനസ്വഷണതത്തില്  ആധുനത്തിക  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരകള

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതത്തിലുര തകരള തപകാലലീസസ ഇനരയത്തില് മുമ്പത്തിലകാണസ.   ഏറവര

നല  വത്തിദരകാഭരകാസ  തയകാഗരതയള്ള  ഒരുകൂട്ടെര  ലചറുപ്പക്കകാര്  തപകാലലീസസ

തസനയത്തിലുണ്ടസ,  പഴയതുതപകാലലയല.  അവരുലട   ബപൗദത്തികമേകായ  ബുദത്തി

പരമേകാവധത്തി  പ്രതയകാജനലപ്പടുതത്തിയകാണസ  തപകാലലീസസ  തസന  തകരളതത്തില്

അലലങ്കത്തില്  ഇനരയത്തില്  ഒന്നകാമേതകായത്തി  മേകാറത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ.  തപകാലലീസസ

മേര്ദ്ദേകവലീരന്മേകാരകായത്തിരുന, ആ നത്തില മേകാറത്തി. തപകാലലീസസ  രക്ഷേകരകാണസ.  നത്തിരവധത്തി

സന്ദര്ഭങ്ങളത്തില്  തകരള തപകാലലീസസ അതസ ലതളത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഞകാന് അതത്തിലന്റ

മേറസ വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ തപകാകുന്നത്തില.  വര്ഗലീയ ലഹളകളര  കലകാപങ്ങളര
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നടക്കകാത  ഒരു  നകാടകാക്കത്തി  തകരളലത  മേകാറകാന്  തകരള  തപകാലലീസത്തിനസ

കഴത്തിഞലവനള്ളതസ  ഏറവര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ കകാരരമേകായത്തി ഞകാന് പറയകയകാണസ.

ധകാരകാളര ബുദത്തിമുട്ടുകളര പ്രയകാസങ്ങളര സഹത്തിച്ചകാണസ തപകാലലീസസ തസന ഇന്നസ

പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   അതസ   മേകാറ്റുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി   ഗവണലമേന്റസ

പരമേകാവധത്തി സഹകായങ്ങള ലചയ്തുവരത്തികയകാണസ.  ഈ അവസരതത്തില് വലകാത

സമര്ദ്ദേമേകാണസ  തപകാലലീസത്തിനുണ്ടകാകുന്നതസ.  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  പല

തപകാലലീസുതദരകാഗസ്ഥരുര  അകകാലതത്തില്  മേരണമേടയന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടസ.

അവലര  സരരക്ഷേത്തിതക്കണ്ട  ബകാധരത  നകാര  ഏലറടുതക്കണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടസ,  അതസ

ഏലറടുക്കണലമേനള്ളതകാണസ. അങ്ങലന അകകാലതത്തില് ലപകാലത്തിഞതപകാകുന്ന

ആളകലള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്ന  ജലീവകകാരുണര  പ്രവര്തനര  ഇന്നസ  തകരള

തപകാലലീസസ അതസകാസത്തിതയഷനുര ഓഫലീതസഴസ അതസകാസത്തിതയഷനുര ഏലറടുതസ

നടപ്പത്തിലകാക്കുനണ്ടസ.  അവലരലക്കകാണ്ടസ  കഴത്തിയന്ന  കകാരരങ്ങള  പരമേകാവധത്തി

ലചയ്യുനണ്ടസ.  അതത്തിനസ  ഈ  അവസരതത്തില്  അവലര  അതങ്ങയറര

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണസ.  അതരര  കകാരരലത  സരബനത്തിച്ചസ   വകുപര

ആതലകാചത്തിക്കണലമേന്നകാണസ എലന്റ വത്തിനലീതമേകായ അഭരര്ത്ഥന. 
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തപകാലലീസസ  ശകാസലീയമേകായത്തി തകസ്സതനസ്വഷത്തിക്കുന്നത്തിലലന്നസ ബഹുമേകാനരനകായ

തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ഇവത്തിലട  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  കകാതലകായ  ഒരു

കകാരരര  പറയകാന്  അതദ്ദേഹതത്തിനസ  സകാധത്തിച്ചത്തിലലന്നസ  ഞകാന്  അങ്ങയലട

ശദയത്തില്ലപ്പടുത്തുകയകാണസ.  എതതയകാപ്രകാവശരര  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവസ

അടക്കമുള്ള  ആളകള  ഇവത്തിലട  പറഞ്ഞതസ;  'സസ്വകാമേത്തി  സന്ദലീപകാനന്ദഗത്തിരത്തിയലട

ആശമേര കതത്തിച്ച തകസസ നടന്നത്തിട്ടെസ വര്ഷര  എതയകായത്തി;  നത്തിങ്ങള പ്രതത്തിലയ

പത്തിടത്തിതച്ചകാ;  നത്തിങ്ങള  പത്തിടത്തിച്ചത്തില, ആര്.എസസ.എസസ.-ലന സഹകായത്തിക്കുകയതല'

എന്നകാണസ.  ഇതപ്പകാള എനകാണസ സ്ഥത്തിതത്തി?  അലര സമേയലമേടുതകാലണങ്കത്തിലുര

സന്ദലീപകാനന്ദഗത്തിരത്തിയലട ആശമേവര അവത്തിടലത മൂന്നസ വകാഹനങ്ങളര കതത്തിച്ചസ

അവത്തിലട റലീതസ വച്ച ആളകലള തപകാലലീസത്തിനസ പത്തിടത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച്ചു.  അവര്

ഇന്നസ  ജയത്തിലത്തിലകാലണനള്ളതസ  നത്തിങ്ങള  മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.  ഏറവര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ആളകളകാണസ,  ശകാഖകാ  ശത്തിക്ഷേകസ  മേരണലപ്പട്ടു.  അതുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ ആളകലള  കൃതരമേകായത്തി  തപകാലലീസത്തിനസ  ഐഡന്റത്തിസഫ ലചയ്യേകാന്

സകാധത്തിച്ചു.  

 എ.ലക.ജത്തി.  ലസന്ററത്തിലന്റ   ആക്രമേണലതക്കുറത്തിച്ചസ  ഇവത്തിലട  എത

തഘകാരതഘകാരമേകാണസ  പറഞ്ഞതസ.  ആ  സരഭവര  നടക്കുതമ്പകാള
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അതറത്തിഞ്ഞസ  ശലീ.  ഇ.  പത്തി.  ജയരകാജന്  ആദരര  അവത്തിലട  എതത്തിതപ്പകായത്തി.

അതത്തിനസ പ്രതത്തിപക്ഷേര എനകാണത്തിവത്തിലട പറഞ്ഞതസ?  ശലീ. ഇ. പത്തി. ജയരകാജലന്റ

അറത്തിവര സമതതതകാലടയമേകാണസ അതസ ലചയലതന്നകാണസ.  ശലീമേതത്തി പത്തി.  ലക.

ശലീമേതത്തി  ടലീച്ചറുര  അവത്തിലട  എതത്തിയതപ്പകാള  ഇവലരലകാവരുരകൂടത്തി  പകാന്

ലചയകാണസ അതസ ലചയലതന്നസ പറഞ.  എനകായത്തി സ്ഥത്തിതത്തി?  ശകാസലീയമേകായ

ലതളത്തിവകളലട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  തപകാലലീസസ  കലണ്ടതത്തി.  യൂതസ

തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ തനതകാവകായ ജത്തിതത്തിലന പത്തിടത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങളക്കസ എലനങ്കത്തിലുര

പറയകാനുതണ്ടകാ?  അയകാള  കതത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തി  ലകകാണ്ടുവന്ന  സ്കൂട്ടെര്  യൂതസ

തകകാണഗസത്തിലന്റ  തത്തിരുവനനപുരര  ജത്തിലകാ  ലസക്രട്ടെറത്തിയലട

സഡ്രെെവറത്തിതന്റതകായത്തിരുന. അതസ കഠത്തിനരകുളലത ഒരു വലീട്ടെത്തില് ലകകാണ്ടുതപകായത്തി

ഒളത്തിപ്പത്തിച്ചസ അതത്തിലന്റ പുറതസ ചകാക്കുകളര വയ്തക്കകാലുമേത്തിട്ടെസ വച്ചത്തിരുന. തപകാലലീസസ

അയകാലള അറസ്റ്റേസ ലചയ്തു. അതകാണസ തകരള തപകാലലീസസ എനപറയന്നതസ.

മുഖരമേനത്തിലക്കതത്തിലര കരത്തിലങ്കകാടത്തി കകാണത്തിച്ചതുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെസ നത്തിങ്ങള

അടത്തിയനരപ്രതമേയര ലകകാണ്ടുവന. ഇതസ തകരളതത്തിലകാദരമേകാതണകാ;  അലതലകാ?

മുഖരമേനത്തിമേകാര്ലക്കതത്തിലര  മുമര  കരത്തിലങ്കകാടത്തി  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  അനനടന്ന

സപശകാചത്തികമേകായ സരഭവങ്ങള നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കണര.  തനരലതയണ്ടകായത്തിരുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

80

മുഖരമേനത്തിലക്കതത്തിലര  ആനയറ  ലവണപകാലവട്ടെതസ  കരത്തിലങ്കകാടത്തി  കകാണത്തിച്ച

ആളത്തിലന തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനത്തില് പത്തിടത്തിച്ചുലകകാണ്ടുതപകായത്തി അയകാളലട പകാന്റത്തിലന്റ

സത്തിബസ  ഊരത്തി  ലകാതത്തിലകകാണ്ടുകുതത്തി  ജനതനനത്തിയതത്തിനസ  തകടുപകാടസ

സരഭവത്തിപ്പത്തിച്ച  ആളകളകാണസ  നത്തിങ്ങള.  എന്നത്തിട്ടെസ   കരത്തിലങ്കകാടത്തി  കകാണത്തിച്ചുലവന്നസ

പറയകയകാണസ.  ഇവത്തിലട നത്തിങ്ങള ചത്തില അജണ്ട നടപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ചത്തില

ചകാതവറുകലള  ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തി,  കകാറത്തിലന്റ  മുമ്പത്തിതലയ്ക്കസ  ചകാടത്തിച്ചസ  ഒരു

ആത്മഹതര അലലങ്കത്തില് ഒരു രക്തസകാക്ഷേത്തിലയ ഉണ്ടകാക്കകാന് കഴത്തിയതമേകാലയന്നസ

നത്തിങ്ങള പരത്തിശമേത്തിക്കുകയകാണസ, അതുഞങ്ങളക്കറത്തിയകാര. 

എര.എല്.എ.-മേകാര്  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനത്തില്ലച്ചന്നസ  പരകാക്രമേര

കകാണത്തിക്കുകയകാണസ,  ചകാനലുകലള  ലറഡ ത്തിയകാക്കത്തി  നത്തിര്തത്തിയത്തിട്ടെസ

ആതക്രകാശത്തിക്കുകയകാണസ.  നത്തിങ്ങളലട  ഭരണകകാലതസ  എതലയത

അനുഭവങ്ങളലണ്ടന്നസ  ശലീ.  എ.  സത്തി.  ലമേകായലീന്  ഇവത്തിലട  പറഞ്ഞതലകാ.

തത്തിരുവനനപുരതസ നത്തിങ്ങള അടത്തിച്ചുര ഗതനഡ സ  ലപകാട്ടെത്തിച്ചുര ശലീ.  വത്തി.  എസസ.

അച്ചുതകാനന്ദനുര  ശലീ.  സത്തി.  ദത്തിവകാകരനുമേടക്കര  ആശുപതത്തിയത്തില്  ആയത്തിതല?

രണ്ടസ പ്രധകാനലപ്പട്ടെ തനതകാക്കളതല ആശുപതത്തിയത്തിലകായതസ.  ഇവത്തിലടയത്തിരത്തിക്കുന്ന

ശലീ.  കടകരപള്ളത്തി  സുതരനനസ  അന്നസ  മേര്ദ്ദേനതമേറത്തിതല?  എത
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എര.എല്.എ.-മേകാലരയകാണസ  നത്തിങ്ങള  മേര്ദ്ദേത്തിച്ചതസ.  അലതലകാര  നത്തിങ്ങള

മേറക്കുകയകാണസ.  മേണത്തി  ആശകാന്  പറഞ്ഞതത്തിനസ  അതദ്ദേഹലത  നത്തിങ്ങള

നകാടുകടതത്തി ജയത്തിലത്തില് അടച്ചു. നത്തിങ്ങളലട തനതകാവസ ശലീ.  എര.  എര.  ഹസ്സന്

28-05-2012-ല്  ഒരു  സസ്വകകാരര  ലടലത്തിവത്തിഷന്  ചകാനലത്തില്  ഞങ്ങള

കമനണത്തിസ്റ്റുകകാലര  ലകകാന്നത്തിട്ടുലണ്ടന്നസ  പറഞ.  നത്തിങ്ങലളലനങ്കത്തിലുര

ലചയ്തതകാ?  ബഹുമേകാനരനകായ  മുന്  ആഭരനര  വകുപമേനത്തിയലട

സമേയതകാണതലകാ  വളപട്ടെണതസ  നത്തിങ്ങളലട  ഇന്നലത  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.

പ്രസത്തി ഡന്റസ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷന് ആക്രമേത്തിച്ചസ തകകാണഗസത്തിലന്റ പ്രവര്തകലര

ലകകാണ്ടുതപകായതസ,  നത്തിങ്ങലളലനങ്കത്തിലുര  ലചയ്തതകാ?  നത്തിങ്ങള  ഒരു  വകയര

ലചയ്യേത്തില.  അന്നത്തിരുന്ന പ്രതത്തിപക്ഷേലത തകര്ക്കകാന് തവണ്ടത്തിയകാണസ  നത്തിങ്ങള

തപകാലലീസത്തിലന  ഉപതയകാഗത്തിച്ചതസ.  അങ്ങലന  ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ

പകാരമ്പരരമുള്ളവരകാണസ നത്തിങ്ങലളന്നസ ഓര്ക്കണര.  ഞകാന് മേറസ കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ

തപകാകുന്നത്തില.  ഇവത്തിലട  എനകാണസ  പ്രശ്നര?  ഇവത്തിലടലയലകാര  ഒരു  പുകമേറ

സൃഷത്തിക്കകാന് ചത്തില മേകാധരമേങ്ങലള കൂട്ടുപത്തിടത്തിക്കുകയകാണസ. 

തകരളതത്തിലന്റ മുഖരമേനത്തിയലട ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനര ഏറവര

കൂടുതല് തുക ലകകാടുത മുഖരമേനത്തി അലലങ്കത്തില് കകാലഘട്ടെമേകാണസ ഇതസ.  ഒന്നകാര
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പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലതസ 918 തകകാടത്തി രൂപ ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ

നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിന്നസ ലകകാടുത്തു.  ഇതപ്പകാള ലകകാടുതതപ്പകാള ചത്തില സരശയങ്ങള

മുഖരമേനത്തിയലട  ഓഫലീസത്തിലുണ്ടകായത്തി.  അതസ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപ്പകാഴകാണസ  കകാരരര

മേനസ്സത്തിലകാകുന്നതസ.  തത്തിരുവനനപുരര  ജത്തിലയത്തിലല  ഒരു

ഗകാമേപഞകായതത്തില്നത്തിനള്ള  പതത്തിനകാറസ  അതപക്ഷേകളക്കസ  ഒരു  യൂതസ

തകകാണഗസസ  തനതകാവത്തിലന്റ  തഫകാണ  നമ്പരുര  ഒരു  തഡകാകറുലട

സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുമേകാണസ  ഉപതയകാഗത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ശത്തിപകാര്ശക്കതസ

ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതസ  ഒരു  മുന്  മേനത്തിയകാണസ.   ഇതപ്പകാള  തത്തിരുവനനപുരര

ജത്തിലയത്തില്നത്തിനള്ള  ഒരു  പകാര്ലലമേന്റസ  അരഗമേകാണസ  ആ  ശത്തിപകാര്ശ  കതസ

ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതസ,  മേറ്റുപലയത്തിടത്തുര  ലകകാടുതത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതസ  നമള

മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.   തഡകാ.  മേകാതത്യു  കുഴല്നകാടന്,  അതദ്ദേഹര  ഇതപ്പകാള

ഇവത്തിലടയത്തില.  അതദ്ദേഹര  കുതറനകാളകളകായത്തി  ഒരു  തത്തിരക്കഥ  ലമേനയകയകാണസ.

മുഖരമേനത്തിലയ  ടകാര്ജറസ  ലചയ്യുക,  മുഖരമേനത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി  പ്രസരഗത്തിക്കുക,

ഇങ്ങലനലയകാലക്ക  ലചയ്യുതമ്പകാള  മേലീഡത്തിയ  പരമേകാവധത്തി  അതസ

പുറത്തുലകകാണ്ടുവരണര  അലലങ്കത്തില്  മേലീഡത്തിയയത്തില്  ഒരു  ഇതമേജസ  ലഭത്തിക്കണര

എനള്ളതകാണസ.   സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  വക്കലീലന്മേകാര്  ലചയ്യുന്ന  ഒരു
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കകാരരമുണ്ടസ.  ഞകാന്  കുറച്ചുനകാള  പ്രകാകലീസസ  ലചയതകാണസ.  വകാദര

തുടങ്ങുന്നതത്തിനുമുന്പസ  ജൂനത്തിയര്മേകാരകായ  വക്കലീലന്മേകാലരലയലകാര  വത്തിളത്തിച്ചത്തിരുതത്തി

ഇതസ  വകായത്തിക്കുര;  വകായത്തിച്ചത്തിട്ടെസ  ഒരു  കഥയണ്ടകാക്കുര;   ആ  കഥ  തകകാടതത്തി

മുന്പകാലക  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുര;  ആ  കഥയ്ക്കസ  തത്തിരക്കഥയമുണ്ടകാകുര.  ഇങ്ങലന

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചസ  തകകാടതത്തിയലട  ശദപത്തിടത്തിച്ചുപറത്തി  എങ്ങലനലയങ്കത്തിലുര

തകസത്തില്നത്തിനര  തങ്ങളലട  ഭകാഗര  ജയത്തിച്ചുതപകാകകാന്  തവണ്ടത്തി  പരത്തിശമേത്തിക്കുര.

തഡകാ.  മേകാതത്യു കുഴല്നകാടന് അതത്തിലന്റ ഒരു ആശകാനകാലണനള്ള കകാരരതത്തില്

യകാലതകാരു സരശയവമേത്തില. 

തഡകാ.  മേകാതത്യു  കുഴല്നകാടന്  ശദത്തിതക്കണ്ട  ഒരു  കകാരരര,  അതങ്ങയ്ക്കസ

ബത്തിരുദമുണ്ടസ.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമേനത്തിക്കുര  ബത്തിരുദമുണ്ടസ.

അങ്ങസ  ബത്തിരുദലമേടുതതുതപകാലലയല,  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമേനത്തി

ബത്തിരുദലമേടുതതസ  എനള്ളതസ  തകാങ്കള  പ്രതതരകമേകായത്തി  മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.

മുഖരമേനത്തിക്കസ  ജനങ്ങള  ലകകാടുത  ബത്തിരുദമുണ്ടസ.  140

നത്തിയമേസഭകാമേണ്ഡലങ്ങളത്തില്  ലതരലഞ്ഞടുപ്പസ  നടന്നതപ്പകാള  നത്തിങ്ങളലട  എലകാ

വകാദഗതത്തിലയയര പത്തിനള്ളത്തി 99 തപലര ജയത്തിപ്പത്തിച്ചസ അതത്തിലന്റ തലവനകായത്തിട്ടെകാണസ

ശലീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമേനത്തിയകായത്തി  വന്നത്തിട്ടുള്ളതസ.
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അലകാലത നത്തിങ്ങള ഇപൗ തത്തിരക്കഥ ലമേനഞ്ഞകാല് അതസ ജനര അരഗലീകരത്തിക്കത്തില.

ഇന്നസ  28  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പസ

നടന്നതത്തിലന്റ റത്തിസളട്ടെസ വന.  ഇവത്തിലട ലസസ്സസ കൂട്ടെത്തിയതത്തിനസ നത്തിങ്ങള വലത്തിയ

സമേരര  നടതത്തിയതലകാ,  കരത്തിലങ്കകാടത്തി  കകാണത്തിച്ചതലകാ,  വലത്തിയ

പ്രശ്നങ്ങളണ്ടകാക്കത്തിയതലകാ;  റത്തിസളട്ടെസ  എനകാണസ  ?  28  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങളത്തില്  ഇലക്ഷേന്  നടന്നതപ്പകാള  15  സലീറസ  എല്.ഡത്തി.എഫസ-നുര

8  സലീറസ  യ.ഡത്തി.എഫസ-നുര  2  സലീറസ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കുര  3  സലീറസ

മേറ്റുള്ളവര്ക്കുമേകാണസ  ലഭത്തിച്ചലതന്നസ  നത്തിങ്ങള  മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.   നത്തിങ്ങളലട

സകവശമേത്തിരുന്നതടക്കര  തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചുലവനള്ളതുര

മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.  

ഇവത്തിലട  ബഹുമേകാനരനകായ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവസ,  ഞങ്ങളക്കസ  പഴയ

വത്തിജയലനയര പുതത്തിയ വത്തിജയലനയര തപടത്തിയത്തിലകാലയന്നസ  പറഞ.  നത്തിങ്ങള

തപടത്തിക്കണലമേന്നസ  ഞങ്ങള  പറയന്നത്തില.  എന്നകാല്,  തകരളലത

സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര സഖകാവസ  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലന്റ കൂലട ജനങ്ങളണ്ടസ.

അതകാണസ നത്തിങ്ങളലട തപടത്തിലയനള്ളതസ മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.  

ഇവത്തിലട എനസ തകകാണഗസ്സകാണസ? പലീനറത്തി സതമളനതത്തിനസ തപകായത്തിട്ടുള്ള
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ബഹുമേകാനരരകായ  അരഗങ്ങളകാണസ  ഇവത്തിലടയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ബഹുമേകാനരനകായ

വത്തി.  എര.  സുധലീരന്,  മേദരര കുടത്തിക്കുന്നവര്ക്കസ തകകാണഗസ്സത്തിതലയ്ക്കസ പ്രതവശനര,

ഖകാദത്തി  നത്തിര്ബനമേകാക്കത്തില  എനമുള്ള  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  ഒരു  പ്രയകാസര

പതമേകാധരമേങ്ങളത്തില് പങ്കുവച്ചു.  മേദരര  നത്തിങ്ങള ഉതപക്ഷേത്തിക്കുര,  ഖകാദത്തി  നത്തിങ്ങള

ഉതപക്ഷേത്തിക്കുര  യകാലതകാരു  സരശയവമേത്തില.  XXXXXX+ (.......ബഹളര.......)

ഇവത്തിലട  തഡകാ.  മേകാതത്യു  കുഴല്നകാടന്  സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള  പറഞ

സത്തി.പത്തി.ലഎ(എര) ഗൃഹസന്ദര്ശനര...... 

ശലീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:   സര്,  തപകായത്തിന്റസ  ഓഫസ ഓര്ഡര്.....  307

അപകലീര്തത്തികരമേകായ  പരകാമേര്ശര  തരഖയത്തില്  നത്തിന്നസ  നലീക്കര  ലചയ്യേണര.

തകകാണഗസ്സസ  എനപറയന്നതസ  രകാജരസസ്വകാതനരതത്തിനുതവണ്ടത്തി  തപകാരകാടത്തി

തനടത്തിയ  ഒരു  പ്രസ്ഥകാനമേകാണസ.  ആ  പ്രസ്ഥകാനതത്തിലന്റ  പലീനറത്തിയത്തില്

എലനകാലക്കതയകാ  ഒഴത്തിവകാക്കത്തിലയന്നസ  അതദ്ദേഹര  ആദരര  പറഞ.  അതത്തിലന്റ

ഭരണഘടനകാതഭദഗതത്തിയത്തില്  മേദരര  ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയത്തിലട്ടെകാനമേത്തില.  അതത്തില്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ,  "He/She  abstains  from  use  of  psychotropic

substances,  prohibited  drugs  and  intoxicants"  എന്നകാണസ.

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫ.നര.3633/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ.) സഭകാതരഖയത്തില്നത്തിനര നലീക്കര 
ലചയ്തു.
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മേദരമേടക്കമുള്ള ലഹരത്തി വത്തിലക്കുകയകാണസ ലചയതസ. XXXXXX+ തകകാണഗസ്സസ

പകാര്ട്ടെത്തിലയ  അപകലീര്തത്തിലപ്പടുത്തുന്ന രൂപതത്തില് നടതത്തിയ പരകാമേര്ശങ്ങള

തരഖയത്തില്നത്തിനര നലീക്കര ലചയ്യേണര.

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: അതസ പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.+

ശലീ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ലചയര്  പരത്തിതശകാധത്തിതച്ചകാള.

ഇതസ  ശലീ.  വത്തി.  എര.  സുധലീരലന തബകാധരലപ്പടുതണര.  ഞകാന് പറയന്നതസ,

രണ്ടുതപര് പലീഡനതക്കസത്തിലല പ്രതത്തികളകാണസ. നത്തിങ്ങള അതസ മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.

അതുലകകാണ്ടകാണസ ഞകാന് അതസ പറഞ്ഞതസ.  ഞകാന് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണസ.

ഞങ്ങള ഗൃഹസന്ദര്ശനര നടതത്തിലയന്നസ ഒരു എര.എല്.എ. ഇവത്തിലട പറഞ.

ഗൃഹസന്ദര്ശനര  രകാതത്തിയത്തില്  ലമേകാസബല്  തഫകാണുമേകായത്തിട്ടെകാതണകാ  എന്നസ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഞങ്ങള  ലമേകാസബല്  തഫകാണുമേകായത്തി  രകാതത്തിയത്തില്

ഗൃഹസന്ദര്ശനതത്തിനസ  തപകാകകാറത്തില.  ഞങ്ങള  പകല്സമേയതസ  എലകാവരുര

കകാണതക്കരലീതത്തിയത്തില്  ആളകലളക്കൂട്ടെത്തിയകാണസ  വലീടുകളത്തിതലയ്ക്കസ  തപകാകുന്നതസ.

രകാതത്തി  തപകാകുന്നവര്  തവലറയണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുര.  എലന്നലക്കകാണ്ടസ  കഥ

പറയത്തിക്കരുതസ.  തത്തിരുവനനപുരതസ  എര.എല്.എ.  തഹകാസ്റ്റേല്,  മേസസ കറസ

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫ.നര.3633 /ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ.) സഭകാതരഖയത്തില്നത്തിനര നലീക്കര 
ലചയ്തു.

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫ.നര.3633 /ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ.) സഭകാതരഖയത്തില്നത്തിനര നലീക്കര 
ലചയ്തു.
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തഹകാട്ടെല്,  ഗസ്റ്റേസ  ഹപൗസുകള,  മുനത്തിയ  തഹകാട്ടെലുകള  അവത്തിലടലയകാക്ക

എനകായത്തിരുന;  അവത്തിലടലയകാലക്ക രകാതത്തിയര പകലുര വളകത്തിലുക്കമേകായത്തിരുന.

ആ  വളകത്തിലുക്കര  നടതത്തിയ  ആളകളകാണസ  വകാട്ടെസസസ  ആപസ  സതന്ദശതത്തിലന്റ

കകാരരര പറയന്നതസ;  നത്തിങ്ങളക്കസ എനസ മേകാനമേകാണുള്ളതസ? 

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: പലീസസ..... കണക്ലൂഡസ....

ശലീ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  ഞകാന്  ചുരുക്കുകയകാണസ.  എലകാ

തമേകാശതരങ്ങളലടയര എലകാ അഴത്തിമേതത്തിയലടയര കറ നത്തിങ്ങളലട തപരത്തിലകാണസ

അലലങ്കത്തില് നത്തിങ്ങളലട ഭകാഗതകാണസ ഉള്ളലതന്നസ നത്തിങ്ങള മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.

ഞകാന്  എലന്റ  പ്രസരഗര  നത്തിര്ത്തുകയകാണസ,  ഇപൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  ഞകാന്

ഒരത്തിക്കല്കൂടത്തി അനുകൂലത്തിക്കുകയകാണസ.   

ശലീ  .    ലസബകാസ്റ്റേരന് കുളത്തുങ്കല്  : സര്,  ഇപൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.  തകരളതത്തിലല തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ

നടന്ന ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിലന്റ റത്തിസളട്ടെസ ഏതകാനുര സമേയര മുന്പസ പുറത്തുവന.

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  വത്തി.  തജകായത്തി  അക്കകാരരര  ഇവത്തിലട  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.

ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്  പകുതത്തിയത്തിലധത്തികര  സലീറ്റുകളര  എല്.ഡത്തി.എഫസ-നസ

നല്കത്തി  വത്തിജയത്തിപ്പത്തിച്ച  ജനങ്ങലള  ഞകാന്  അഭത്തിവകാദരര  ലചയ്യുകയകാണസ.
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(.......ബഹളര.......) എലന്റ സമേയര അപഹരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഞകാന് പറഞ്ഞതസ

വസ്തുതയകാണസ.

മേത്തി  .    ലചയര്മേകാന്:  പലീസസ.....  പലീസസ.....  തകാങ്കള  ലചയറത്തിലന  അഡ്രെെസ്സസ

ലചയ.

ശലീ  .    ലസബകാസ്റ്റേരന് കുളത്തുങ്കല്  : സര്,  തപകാലലീസത്തിലന സരബനത്തിച്ചുള്ള

ധനകാഭരര്ത്ഥന ചര്ച്ചയത്തില്,  'തപകാലലീസസ'  എനള്ളതത്തിലന്റ  expansion  Polite,

Obedient,  Loyal, Intelligent,  Courageous  and  Efficient  എന്നകാണസ.

(.......ബഹളര.......)  എലന്റ  പ്രസരഗര  തടസ്സലപ്പടുത്തുകയകാണസ.  ഇന്നസ

തകരളതത്തിലുള്ള  തപകാലലീസസ  ആ  നത്തിര്വചനതതകാടസ  ഏറവര  തകാദകാത്മരര

പ്രകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന തപകാലലീസകായത്തി മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുനലവന്നസ അഭത്തിമേകാനതതകാടുകൂടത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ. അതസ ശലീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്

തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമേനത്തി  ആയത്തിരത്തിക്കുന്നതുലകകാണ്ടുകൂടത്തിയകാലണന്നസ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ഇപൗയവസരര  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണസ.

അതുതപകാലലതലന്ന  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ഒരു  motto  ഇവത്തിലട

പരകാമേര്ശത്തിക്കലപ്പടുകയണ്ടകായത്തി.   'മൃദു ഭകാതവ,  ദൃഢ കൃതതര' എന്നതത്തിലനതത്തിലര

ഇവത്തിലട  എനത്തിക്കസ  മുന്പസ  സരസകാരത്തിച്ച  അരഗര  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  കകാടടച്ചസ  ചത്തില
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ഉണ്ടയത്തിലകാത ലവടത്തികള വച്ചുലവന്നതത്തിലുപരത്തി വസ്തുനത്തിഷമേകായ കണക്കുകളലട

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  ഏലതങ്കത്തിലുര  ഒരു  കകാരരര  ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന്

അതദ്ദേഹതത്തിനസ  സകാധത്തിച്ചത്തില.  കണക്കുകള  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള  കകാണകാന്

കഴത്തിയന്ന  ഒരുകകാരരമുണ്ടസ.  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  ചകാര്ജ്ജസ  ലചയ

തകസ്സുകളത്തില്  ഏതകാണ്ടസ  80  ശതമേകാനതത്തിലധത്തികര  തകസ്സുകളത്തിലുര  പ്രതത്തികള

ശത്തിക്ഷേത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതതസമേയര ലസന്ട്രല് ഏജന്സത്തികളര മേറ്റുര ചകാര്ജ്ജസ

ലചയ്യുന്ന തകസ്സുകളത്തിലുള്ള ശത്തിക്ഷേയലട ശതമേകാനക്കണക്കസ ഒരുശതമേകാനതത്തിനസ

തകാതഴയ്ക്കുതപകാലുര  നത്തിപതത്തിക്കുന്ന  തരതത്തില്  എതമേകാതര  പക്ഷേപകാതപരമേകായത്തി

തപകാലലീസ്സടക്കമുള്ള ഒപൗതദരകാഗത്തിക ഏജന്സത്തികള ലപരുമേകാറുനലവനള്ളതത്തിലന്റ

ദൃഷകാനര  കകാണുതമ്പകാഴകാണസ  തകരള  തപകാലലീസത്തിലന്റ  മേത്തികവസ

എടുത്തുകകാണത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നലതന്നസ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.   തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  ജനങ്ങളലട  ജലീവനുര

സസ്വതത്തിനുര സരരക്ഷേണര നല്കുന്ന, ജനങ്ങളക്കസ സരരക്ഷേണവര തസവനവര

ഒരുക്കുന്ന ഏറവര മേത്തികച്ച തസനയകായത്തി മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ജനസമേതത്തി തപകാലലീസസ,

പത്തിങ്കസ  തപകാലലീസസ,  ഇന്നസ  രകാജരര  മുഴുവന്  അനുകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന

സ്റ്റുഡന്റസസസ തപകാലലീസടക്കര എതതയകാ ജനകലീയ മുഖങ്ങളകാണസ തകരളതത്തിലല
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തപകാലലീസത്തിനുള്ളതസ.  അഴത്തിമേതത്തിരകാഹത്തിതരതത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില്  ഇനരയത്തില്

ഏറവര  മേത്തികച്ചതസ  തകരള  തപകാലലീസകാലണന്നസ  ഇനരന്  തപകാലലീസസ

ഫപൗതണ്ടഷന്  അവകാര്ഡസ  നല്കത്തി  ആദരത്തിച്ചു.   അതുതപകാലലതലന്ന  മേലറലകാ

കകാരരങ്ങളത്തിലുര  അതനസ്വഷണ  മേത്തികവത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില്,  സസബര്

ലസകനരത്തിറത്തിയലട കകാരരതത്തില്,  സലീസുരക്ഷേയലട കകാരരതത്തില്,  പകാസസ തപകാര്ട്ടെസ

ലവരത്തിഫത്തിതക്കഷനുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഇതത്തിലനകാലക്ക

ആധത്തികകാരത്തികമേകായ അരഗലീകകാരര  തകരള  തപകാലലീസത്തിനസ  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതസ

തപകാലലീസസ  തസനയലട  മേത്തികവത്തിലന്റ  ഏറവര  വലത്തിയ  ലതളത്തിവകാലണന്നസ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലവമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെസ  ഒനരണ്ടു കകാരരങ്ങള സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

ഞകാന്  ഈ  അവസരര  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണസ.  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല  വളലര  വത്തിസ്തൃതമേകായ  ഏരത്തിയയള്ള  ഒരു

മുനത്തിസത്തിപ്പകാലത്തിറത്തിയര  അഞസ  വലത്തിയ  പഞകായത്തുകളര  കവര്  ലചയ്യുന്ന

സ്ഥലപരത്തിധത്തിയത്തില് ഉളലപ്പടുന്നതകാണസ ഈരകാറ്റുതപട്ടെ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷന്.  ആ

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷന്  വത്തിഭജത്തിച്ചസ  പൂഞ്ഞകാര്  തകനമേകാക്കത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന

ഔട്ടെസതപകാസ്റ്റേത്തിലന്റ  പദവത്തി  ഉയര്തത്തി  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനകാക്കണലമേന്ന
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നത്തിര്തദ്ദേശര  തപകാലലീസസ  തസനയത്തില്നത്തിനര  സമേര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതസ

പരത്തിഗണത്തിക്കണലമേന്ന അഭരര്ത്ഥന ഈയവസരതത്തില് മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണസ.

തകകാട്ടെയര  ജത്തിലയത്തിലല  മുണ്ടക്കയവര  എരുതമേലത്തിയര  ഏറവര  വലത്തിയ

വത്തിസ്തൃതത്തിതയറത്തിയ രണ്ടസ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനുകളകാണസ.   മുണ്ടക്കയര തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനസ 58 സസ്വയര് കത്തിതലകാമേലീറ്റുര എരുതമേലത്തി തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനസ 64 സസ്വയര്

കത്തിതലകാമേലീററുര  വത്തിസ്തൃതത്തിയണ്ടസ.  ഈ  രണ്ടസ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളക്കുര

ശബരത്തിമേല  തലീര്ത്ഥകാടനവമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ  വലത്തിയ  ചുമേതലകളര

ഉതരവകാദത്തിതസ്വങ്ങളമുണ്ടസ.  ആ  രണ്ടസ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലല

പരത്തിധത്തിയത്തിലുള്ള  ഭൂപരത്തിധത്തി  കുറച്ചുലകകാണ്ടസ  തകകാരുതതകാടസ  തകനമേകാക്കത്തി  ഒരു

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷന്കൂടത്തി  സ്ഥകാപത്തിക്കണലമേന്നസ  ഈയവസരതത്തില്  ഞകാന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ. 

ഈരകാറ്റുതപട്ടെയത്തില്  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷന് സ്ഥത്തിതത്തി  ലചയ്യുന്ന  ഗവണലമേന്റസ

ലകാന്ഡത്തില്  (അതസ  ഏലതങ്കത്തിലുര  പ്രതതരക  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമേന്റത്തിതന്റതകായത്തി  റവനന

തരഖകളത്തില് തരഖലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടെത്തില)  സത്തിവത്തില് തസ്റ്റേഷന് സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

സ്ഥലലഭരതയലട  ഒരു നത്തിര്തദ്ദേശമുണ്ടസ.   അക്കകാരരതത്തില് അനുകൂലമേകാലയകാരു
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തലീരുമേകാനര ഉണ്ടകാകണലമേനകൂടത്തി ഈയവസരതത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഞകാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ. 

തപകാലലീസുര  ജയത്തിലുലമേകാലക്ക  തകകാടതത്തിയര  അഭത്തിഭകാഷകരടക്കമുള്ള

സമൂഹവമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെതകായതത്തിനകാല്  അഭത്തിഭകാഷകരുലട  ഒരകാവശരരകൂടത്തി

ഞകാന് ഈയവസരതത്തില് മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണസ.  The  Kerala  Court-Fees

and  Suits  Valuation  Act,  Section  76  പ്രകകാരമുള്ള  അഭത്തിഭകാഷക

തക്ഷേമേനത്തിധത്തിയലട പരത്തിധത്തി നത്തിലവത്തില്  10  ലക്ഷേര രൂപ മേകാതമേകാണസ, 20  ലക്ഷേര

രൂപയകാക്കത്തി  അതസ  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശമുണ്ടസ.  2023-24

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത ബഡ്ജറത്തില് തകരളകാ  ലലീഗല് ലബനത്തിഫത്തിറസ  ഫണ്ടസ

വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ച  സകാഹചരരതത്തില്  ഗവണലമേന്റത്തിനസ  ബകാദരതകളത്തിലകാലത  തലന്ന

അഭത്തിഭകാഷതക്ഷേമേനത്തിധത്തിയലട  പരത്തിധത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.

അതത്തിനുലള്ളകാരു  തലീരുമേകാനരകൂടത്തി  ഉണ്ടകാകണലമേന്നസ  ഈയവസരതത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  സര്വകാത്മനകാ

പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടുര ഞകാന് എലന്റ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:   സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുന.  എനത്തിക്കസ മുന്പസ സരസകാരത്തിച്ച ശലീ. ലസബകാസ്റ്റേരന് കുളത്തുങ്കല്
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ഇപ്രകാവശരലത  ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിലന്റ  ഫലര  വത്തിലയത്തിരുതകാലതയകാണസ

പരകാമേര്ശത്തിച്ചലതന്നസ കരുതുന.  കഴത്തിഞ്ഞ പ്രകാവശരലതക്കകാള യ.ഡത്തി.എഫസ. 6

സലീറ്റുകള  കൂടുതലകായത്തി  പത്തിടത്തിച്ചസ  തത്തിളക്കമേകാര്ന്ന  വത്തിജയര

കരസ്ഥമേകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനലവന്നസ  അങ്ങസ  മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.  അങ്ങയലട

പകാര്ട്ടെത്തിയലട  കലീഴത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന്ന  കടുത്തുരുതത്തി  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല

പഞകായതസ  പ്രസത്തിഡന്റകായത്തിരുന്ന,  നമുലക്കലകാര  പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  തജകായസ  കല്ലുപുര

അങ്ങയലട  പകാര്ട്ടെത്തിയലട  തയകാഗതത്തില്  പലങ്കടുക്കുതമ്പകാള  കുഴഞവലീണസ

മേരണലപ്പട്ടു.  മേകാണത്തി ഗ്രൂപ്പസ സരവത്തിധകാനതത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായത്തി നത്തിലനത്തിന്നത്തിരുന്ന ആ

സലീറസ  ഇന്നസ  ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പസ  നടന്നതപ്പകാള  280  തവകാട്ടെത്തിലന്റ

ഭൂരത്തിപക്ഷേതതകാലട  യ.ഡത്തി.എഫസ. തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  അതസ അങ്ങയലട

പകാര്ട്ടെത്തിക്കസ ഏറ കനത തത്തിരത്തിച്ചടത്തിയകാലണന്നതുകൂടത്തി ഓര്മലപ്പടുതകാന് ഞകാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥന  ചര്ച്ച  നടക്കുതമ്പകാള

എല്.ഡത്തി.എഫസ.-നസ  എതത്തിരകായ  അതത്തിശക്തമേകായ  ജനവത്തികകാരതത്തിലന്റ

റത്തിസളട്ടെകാണസ  ഇന്നസ  തകരളതത്തില്  ഉണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുന്നലതന്നസ  പറയകാന്

ആഗഹത്തിക്കുന. (ബഹളര....)



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

94

ശലീ  .    തജകാബസ സമേക്കത്തിള:    സര്, 28-ല് ആറസ സലീറസ ജയത്തിച്ചതകാതണകാ ...

(സമേക്കസ ഓഫസ...)

 ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  അല,  6  സലീറസ  തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടത്തിച്ചത്തിതല?

ശലീ.  തജകാബസ  സമേക്കത്തിള,  നത്തിങ്ങളക്കസ  ലഭത്തിച്ച  99  സലീറസ  100  സലീറകായത്തി

തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടത്തിക്കകാന്  യ.ഡത്തി.എഫസ-നസ  അധത്തികസമേയലമേകാനര  തവലണ്ടന്നതസ

അങ്ങസ ഓര്തത്തിരത്തിക്കുന്നതസ നലതകാണസ.  ഇതസ അതത്തിലന്റ മുന്നറത്തിയത്തിപ്പകാലണന്നസ

പറയകാന് ഞകാന് ആഗഹത്തിക്കുന.

ശലീ  .    ടത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  ഇന്നസ  നടന്ന  ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്

ശലീ.  ലസബകാസ്റ്റേരന്  കുളത്തുങ്കലത്തിലന്റ  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല  എരുതമേലത്തി

പഞകായതസ എല്.ഡത്തി.എഫസ.-നസ നഷലപ്പട്ടു. (....ബഹളര....)  

മേത്തി  .    ലചയര്മേകാന്:  പലീസസ.....  പലീസസ.....  അതദ്ദേഹലത  സരസകാരത്തിക്കകാന്

അനുവദത്തിക്കൂ...

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  ശലീ.  ടത്തി.  വത്തി.  ഇബകാഹത്തിര

പറഞ്ഞതുതപകാലല  എല്.ഡത്തി.എഫസ-ലന്റ  സസ്വകാധലീനമുണ്ടകായത്തിരുന്ന  എരുതമേലത്തി

പഞകായതത്തിലുര  കടുത്തുരുതത്തി  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലുമേടക്കര  രണ്ടത്തിടതസ

യ.ഡത്തി.എഫസ  ശക്തമേകായത്തി  മുതന്നറര  നടത്തുകയകാണസ.  അതത്തില്  ബഡ്ജറസ
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ഇഫക്ടുകൂടത്തിയലണ്ടന്നസ  അങ്ങുര  അങ്ങയലട  പകാര്ട്ടെത്തിയര  മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.    

തപകാലലീസത്തിലന്റ  തമേകാതഡസണതസഷലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങ്ങളകാണസ

പ്രധകാനമേകായര  ഭരണപക്ഷേത്തുനത്തിനര  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയതസ.  തപകാലലീസത്തിലന്റ

തമേകാതഡസണതസഷലന്റ ഇന്നലത അവസ്ഥ എനകാണസ;  തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനസ

രൂപ ലചലവഴത്തിച്ചത്തിട്ടെസ തപകാലലീസസ തസനയത്തില് എനസ തനട്ടെമുണ്ടകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചു?

യ.ഡത്തി.എഫസ-ലന്റയര  എല്.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റയര  കകാലതസ  നല  നത്തിലയത്തില്

പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരുന്ന  ജനസമേതത്തി  തപകാലലീസസ  ഇന്നസ  കകാരരക്ഷേമേമേകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നത്തിലലന്ന  കകാരരര  യകാഥകാര്ത്ഥരമേകായത്തി  നത്തില്ക്കുകയകാണസ.

ഗവണലമേന്റസ  അലതകാനര  ശദത്തിക്കുന്നത്തില.  സ്റ്റുഡന്റസ തപകാലലീസസ

തകഡറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  പറഞ.   എതതയകാ  നകാളകളക്കസ  മുന്പസ  സ്റ്റുഡന്റസ

തപകാലലീസസ തകഡറസ ഫലപ്രദമേകായത്തി പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരുന. എസസ.പത്തി.സത്തി.

കകാരരമേകായത്തി വത്തിവത്തിധ സ്കൂളകളത്തിതലയ്ക്കസ വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കകാതനകാ അതത്തിലന്റ പ്രവര്തനര

കകാരരക്ഷേമേമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനകാവശരമേകായ  ഫണ്ടസ  നല്കകാതനകാ

സതപ്പകാര്ട്ടെസ നല്കകാതനകാ ഇന്നസ കഴത്തിയന്നത്തിലലന്ന വസ്തുത ഓതരകാ രരഗവലമേടുതസ

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല് വരക്തമേകായത്തി കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുന്നതകാണസ.
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ഇന്നസ സസബര് കുറകൃതരങ്ങള ഏറവര കൂടുതലകായത്തി വര്ദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

അതരതത്തിലുള്ള  തകസ്സുകള  അതനസ്വഷത്തിക്കകാന്  തമേകാതഡസണതസഷലന്റ

ഭകാഗമേകായത്തി  എനസ  ലചയ്യേകാന് സകാധത്തിക്കുര;  ആലക  50  തപകാലലീസുകകാലരയകാണസ

തകരളര  മുഴുവനുള്ള  സസബര്  കുറകൃതരങ്ങള  അതനസ്വഷത്തിക്കകാന്

നത്തിതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഇതയര  കകാരരക്ഷേമേമേകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനലവന്നസ

പറയന്ന  ഗവണലമേന്റത്തിനസ  അതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ  എലനങ്കത്തിലുര  ലചയ്യേകാന്

സകാധത്തിക്കുതമേകാ;  ഒരു  തകസുര  ലതളത്തിയത്തിക്കുന്നത്തിലലനര  ഫലപ്രദമേകായത്തി

അതനസ്വഷത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തിലലനര കള്ളന്മേകാര് മേനസ്സത്തിലകാക്കുന്നതുലകകാണ്ടസ

സസബര് കുറകൃതരങ്ങളര തമേകാഷണതക്കസ്സുകളര വര്ദത്തിക്കുന.  തകരളതത്തില്

തമേകാഷണതക്കസസ  നകാലഞസ  ഇരട്ടെത്തിയകായത്തി   വര്ദത്തിച്ചു.  തമേകാഷണതക്കസസ

അതനസ്വഷത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത  അവസ്ഥ  തലകാക്കല്  തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലുണ്ടസ.  മേലീഡത്തിയയത്തില്  വകാര്തയകായത്തി  വരുന്ന  വലത്തിയ

തമേകാഷണതക്കസ്സുകളലകാലത  മേറ്റുതകസ്സുകള  ഫലപ്രദമേകായത്തി  അതനസ്വഷത്തിക്കകാന്

ഇന്നസ തകരളതത്തില് കഴത്തിയന്നത്തിലലന്നതസ യകാഥകാര്ത്ഥരമേകായത്തി നത്തില്ക്കുകയകാണസ.

തകരളതത്തിലന്റ  തനട്ടെങ്ങലളക്കുറത്തിലച്ചലകാര  പറഞ,  എന്നകാല്  നമ്മുലട

സരസ്ഥകാനലതകാട്ടെകാലക  നടക്കുന്ന  കുറകൃതരങ്ങളലട  അവസ്ഥ  എനകാണസ?
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ഇനരയത്തില്  ഒരു  വര്ഷര  6  ലക്ഷേര  സക്രര  രജത്തിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുന്നതത്തില്  ഒന്നര

ലക്ഷേര  സക്രമുകള  തകരളതത്തിലകാണസ  നടക്കുന്നലതന്നതസ  ഗപൗരവമേകായത്തി

ഗവണലമേന്റസ  കകാതണണ്ടതതല.  ഇതരര  കകാരരങ്ങളത്തിലലലകാര  ഫലപ്രദമേകായത്തി

നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കണലമേങ്കത്തില്  തപകാലലീസസ  തസന  കകാരരക്ഷേമേമേകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കണര. 

തലകാക്കല്  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലല  വകാഹനങ്ങളത്തില്  ഡലീസല്

അടത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  തുക  നല്കകാന്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനസ  കഴത്തിയനതണ്ടകാ;

വസ്തുതകാപരമേകായത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്,  തസ്റ്റേഷന്  ഹപൗസസ  ഓഫലീസര്മേകാരുലട

കയ്യേത്തില്നത്തിനര  പണര  മുടക്കത്തി  വകാഹനങ്ങളത്തില്  ഡലീസല്  അടത്തിച്ചത്തിലലങ്കത്തില്

വണ്ടത്തി  തസ്റ്റേഷനത്തില്തലന്ന  കത്തിടക്കുര.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിയലടയര

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മേനത്തിമേകാരുലടയര  മുന്നത്തിലുര  പുറകത്തിലുര  തപകാകുന്ന  എതസകാര്ട്ടെസ

വകാഹനതത്തിനുര  സപലറസ  വകാഹനതത്തിനുര  ഡലീസലടത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.

അതലകാലത  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലല  തപകാലലീസത്തിനസ

ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി തസവനര നല്കുന്നതത്തിനകായത്തി തപകാകകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.

അവര്  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തില്  വത്തിശമേത്തിക്കുന്ന  അവസ്ഥയത്തിതലയ്ക്കസ

വരത്തികയകാണസ.  ഈ  നത്തിലയത്തിലുള്ള  സകാഹചരരങ്ങളക്കസ  മേകാറമുണ്ടകാകതണ്ട;
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നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  ഇതുതപകാലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കുതമ്പകാള

അതത്തിലന രകാഷലീയമേകായത്തി കകാണണ്ട. 

തമേകാതഡസണതസഷലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിലന്റ  മൂന്നസ

തഗറ്റുകളത്തില്  തബകാരബസ  ഡത്തിറക്ഷേന്  സസ്വകാഡസ  ഫത്തിറസ  ലചയത്തിട്ടെസ  ഇതുവലര

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാലയന്നസ  പരത്തിതശകാധത്തിക്കതണ്ട;   പ്രവര്തത്തിക്കുന്നത്തിലലന്നസ

മേകാതമേല  ഇലതകാലക്ക  തനകാക്കുകുതത്തിയകായത്തി  ഇരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഗവണലമേന്റസ

നല്കത്തിയ സകാധനങ്ങള ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തിലലങ്കത്തില് അതത്തിലനകാരു

ഇടലപടല് നടതകാന് തപകാലലീസത്തിനസ കഴത്തിയനതണ്ടകാ?

ശലീ.  രതമേശസ  ലചന്നത്തിതല  ആഭരനര  വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്നതപ്പകാള

ആരരഭത്തിച്ചതകാണസ  തപകാലലീസസ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി.  തപകാലലീസുകകാര്ക്കസ

ഡത്തിഗത്തിലയടുക്കകാനുര  പഠത്തിക്കകാനുമുലള്ളകാരു  അവസരമേകാണസ  ഇതത്തിലൂലട

ലഭരമേകാകുന്നതസ.  55,000  വരുന്ന  തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കസ  അതസ

പ്രതയകാജനപ്രദമേകായത്തിരുന.  ഈ  ഗവണലമേന്റസ  വന്നതത്തിനുതശഷര  തപകാലലീസസ

യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  തവലണ്ടനവച്ചു.  തപകാലലീസസ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  യ.ഡത്തി.എഫസ.

ഗവണലമേന്റസ  നല  നത്തിലയത്തില്  ലകകാണ്ടുവലന്നകാരു  പ്രസ്ഥകാനമേകാണസ.  അതസ

തകര്ക്കുന്ന  വത്തിധതത്തില്  നത്തിലപകാലടടുതസ  ഇതപ്പകാള  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന
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സകാഹചരരതത്തിതലയ്ക്കസ  തപകാകുന.  ഇതുതപകാലുള്ള  കകാരരങ്ങള  നമ്മുലട

സരസ്ഥകാനതസ  നടക്കുതമ്പകാള  തപകാലലീസസ  നത്തിഷത്തിയമേകായത്തി  നത്തില്ക്കുന്ന

ഗതത്തിതകടത്തിതലയ്ക്കസ തകരളര വരത്തികയകാണസ.

മേത്തി  .    ലചയര്മേകാന്:   പലീസസ...  പലീസസ...  അതങ്ങയ്ക്കസ  അനുവദത്തിച്ച  സമേയര

കഴത്തിഞ.

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:  സര്,  ഞകാന് ലപലട്ടെന്നസ  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.

സലീസുരക്ഷേയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ  തകരളതത്തിലന്റ  ഭരണസത്തിരകാതകനമേകായ

തലസ്ഥകാനതത്തിലന്റ അവസ്ഥ എനകാണസ;   മേനസത്തിയര തസ്റ്റേഷന് പരത്തിധത്തിയത്തില്

ഒരു  ലപണകുട്ടെത്തിക്കുണ്ടകായ  ദുരനുഭവര  ഇവത്തിലട  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.

അതുമേകാതമേകാതണകാ;  ഒരു  വര്ഷതത്തിനകര  തലസ്ഥകാനത്തുമേകാതമേകായത്തി

സലീകളലക്കതത്തിലര  നടന്ന  അതത്തിക്രമേങ്ങളമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ

ആയത്തിരതത്തിലധത്തികര തകസ്സുകള റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെസ  ലചയ്തുലവന്നസ പറയതമ്പകാള ഭരണ

സത്തിരകാതകനതത്തില് തപകാലലീസസ  എനസ ലചയ്യുകയകാണസ;  ഇതരര തകസ്സുകളത്തില്

തപകാലലീസത്തിനസ  നടപടത്തിലയടുക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാതതസ  എന്തുലകകാണ്ടകാണസ;

തത്തിരുവനനപുരലത തപരൂര്ക്കടയത്തിലുര അമ്പലമുക്കത്തിലുര തകശവദകാസപുരത്തുര

തമ്പകാനൂരത്തിലുര  നടന്ന  ലകകാലപകാതകങ്ങള...  ഇതുതപകാലുള്ള  വത്തിഷയങ്ങള
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സരസ്ഥകാനലതകാട്ടെകാലക  നടക്കുകയകാണസ.   സലീ  സുരക്ഷേയത്തില,  മേയക്കുമേരുന്നസ

മേകാഫത്തിയ  അഴത്തിഞ്ഞകാട്ടെര  നടത്തുന,  ഗുണ്ടകാ  മേകാഫത്തിയകള  അഴത്തിഞ്ഞകാട്ടെര

നടത്തുന,  തപകാലലീസസ  തനകാക്കുകുതത്തിയകായത്തി നത്തില്ക്കുന.  നത്തിര്ഭകാഗരകരമേകായ

സ്ഥത്തിതത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ  തകരളലത  ലകകാണ്ടുതപകാകുന്ന  അവസ്ഥയകാണസ

ഇനണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുന്നതസ  എന്നതസ  ഗപൗരവമേകായത്തി  ഗവണലമേന്റസ

പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടസ.   ഈ  വത്തിഷയങ്ങള  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതത്തിനസ

അപമേകാനകരമേകാണസ.   ഗുണ്ടകള  ലകാ  ആന്ഡസ  ഓര്ഡര്  കയ്യേത്തിലലടുക്കുന്ന,

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തില്  കയറത്തി  തപകാലലീസുകകാര്ക്കസ  ഇടത്തി  ലകകാടുക്കുന്ന

കകാലമേകായത്തി തകരളര മേകാറത്തിയതസ എതതയകാ അപമേകാനകരമേകായ കകാരരമേകാണസ.  

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്:    പലീസസ കണക്ലൂഡസ.

ശലീ  .    തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ:   സര്,  കണ്ണൂര്  ലസന്ട്രല്  ജയത്തിലത്തിതലയ്ക്കസ

പച്ചക്കറത്തിയമേകായത്തി  വന്ന  വകാഹനതത്തില്  നത്തിനര  3  കത്തിതലകാ  കഞകാവസ

പത്തിടത്തിലച്ചടുത്തുലവന്നകാണസ ജയത്തിലുകളമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെസ ഒരു വകാര്ത വന്നതസ.....

(സമേക്കസ ഓഫസ)

ശലീ  .    ലക  .    എര  .    സച്ചത്തിന്തദവസ:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.   പരത്തിണത്തിതപ്രജ്ഞരകായ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  യ.ഡത്തി.എഫസ.
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അരഗങ്ങള  സഭയത്തില്  തകരളതത്തിലന്റ  തപകാലലീസസ  തസനലയ  ഇകഴത്തി

കകാണത്തിക്കകാനുള്ള  പരത്തിശമേമേകാണസ  നടതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  അവരുലട

പ്രസരഗങ്ങള  തകട്ടെതപ്പകാള  മുമ്പസ  തകരളതത്തിലന്റ  ചരത്തിതര

എനകായത്തിരുനലവന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  ആതലകാചത്തിക്കുകയകായത്തിരുന.   ഞങ്ങള

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകായത്തിരുന്ന  സമേയതസ  തകരളതത്തിലന്റ  ചരത്തിതതത്തില്

എങ്ങലനയകായത്തിരുന  തപകാലലീസസ  തസനലയ  ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തിയത്തിരുന്നതസ

എലന്നകാരു ഓര്മലപ്പടുതല്  ഈ സന്ദര്ഭതത്തില് അനത്തിവകാരരമേകാണസ.  തകരള

ചരത്തിതതത്തില്  മേകാതമേല  രകാജരതത്തിലന്റ  ചരത്തിതതത്തില്  കറുത  ദത്തിനങ്ങള

സമകാനത്തിച്ച  നകാളകളകാണസ  അടത്തിയനരകാവസ്ഥക്കകാലത്തുണ്ടകായതസ.  ഞകാന്

പ്രതത്തിനത്തിധകാനര ലചയ്യുന്ന ബകാലുതശരത്തി നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലകാണസ കക്കയര.

കക്കയര  കരകാമ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  തകളക്കകാതവരകായത്തി  സഭയത്തില്  ആരുരതലന്ന

ഉണ്ടകാകുലമേന്നസ തതകാനന്നത്തില. അടത്തിയനരകാവസ്ഥക്കകാലതസ കക്കയര കരകാമ്പത്തില്

ഭലീകരമേകാരവത്തിധമുള്ള  തപകാലലീസസ  തവട്ടെ  (ഉരുട്ടെത്തിലകകാല)  നടന്നതസ.

ജനകാധത്തിപതരപരമേകായ  പ്രതത്തിതരകാധങ്ങലളയര  ലചറുത്തുനത്തില്പകലളയര

തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ തപകാലലീസസ ഗുണ്ട, കരകാമ്പത്തിനകത്തുവച്ചുതലന്ന അടത്തിച്ചമേര്ത്തുന്ന

കകാഴ്ചയകാണസ  അക്കകാലതസ  കകാണകാന്  കഴത്തിഞ്ഞതസ.   അന്നസ  തകരളതത്തിലന്റ
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ഭരണര  ആരുലട  കയ്യേത്തിലകായത്തിരുനലവന്നസ  നകാര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിതയണ്ടതുണ്ടസ.  ആ

കരകാമ്പത്തിലന്റ അവശത്തിഷങ്ങള ഇനമുണ്ടസ. ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ കല്പ്പറ അരഗതത്തിനസ

അതറത്തിയകാര.  തകകാഴത്തിതക്കകാടുകകാര്ക്കസ  നന്നകായത്തിട്ടെസ  അറത്തിയന്ന  പ്രതദശമേകാണസ.

യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ  തപകാലലീസസ  നയതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  എത  തപലരയകാണസ

കക്കയര  കരകാമ്പത്തില്  വച്ചസ  തപകാലലീസസ  മൃഗലീയമേകായത്തി  തവട്ടെയകാടത്തിയതസ,

ജനകാധത്തിപതരപരമേകായത്തി  പ്രതത്തികരത്തിക്കുന്നവലര,  പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കുന്നവലര,

ശബ്ദമുയര്ത്തുന്നവലര  ആ  കരകാമ്പത്തില്  വച്ചസ  ജലീവന്തപകാലുര  നഷലപ്പടുത്തുന്ന

വത്തിധതത്തില്  ആക്രമേത്തിച്ചതസ.  കക്കയര  കരകാമ്പത്തില്  വച്ചസ  ഭലീകരമേകായ  തപകാലലീസസ

തവട്ടെയ്ക്കസ  വത്തിതധയനകായ  വരക്തത്തിയകാണസ  ശലീ.  ടത്തി.  പത്തി.  രകാമേകൃഷ്ണന്.   ആ

അനുഭവങ്ങള നമ്മുലട മുന്നത്തിലുണ്ടസ.   മുതങ്ങയത്തിലല ആദത്തിവകാസത്തി  സമേരലത

തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ തപകാലലീസസ തനരത്തിട്ടെതസ  എങ്ങലനയകായത്തിരുനലയന്നതസ ഞകാന്

ഈ  സന്ദര്ഭതത്തില്  പ്രതതരകര  പരകാമേര്ശത്തിതക്കണ്ടതത്തിലതലകാ.  തകരളതത്തിലല

ആദത്തിവകാസത്തികളലക്കതത്തിരകായത്തി നടന്ന ഏറവര മൃഗലീയമേകായ തവട്ടെയകാടലകായത്തിരുന

അക്കകാലതസ  നടന്നതസ.  ഭലീകരകാരവത്തിധര  ലവടത്തിവച്ചസ  മേര്ദ്ദേനര  അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടെസ

തപകാലലീസത്തിലന്റ  കത്തിരകാത  വകാഴ്ച  ആദത്തിവകാസത്തി  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുതനലര

അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടെതസ  നത്തിങ്ങളലട  കകാലതതല.  സരഘപരത്തിവകാര്  രകാഷലീയതതകാടസ
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ഒപ്പരതചര്ന നത്തില്ക്കുന്ന തപകാലലീസസ നയര സസ്വലീകരത്തിച്ചുലയന്നസ ഞങ്ങള ഇവത്തിലട

ഉന്നയത്തിക്കുന.  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ കകാലതസ സരഘപരത്തിവകാര് രകാഷലീയതതകാടസ

തചര്ന്നകാണസ  നത്തിങ്ങളലട  തപകാലലീസസ  നയര  ഉണ്ടകായത്തിരുന്നതസ.

തത്തിരുവനനപുരലത  എര.  ജത്തി.  തകകാതളജത്തില്  നടന്ന  സരഘര്ഷതത്തിലന്റ

ഭകാഗമേകായത്തി  കരകാമ്പസത്തിനകതസ  തപകാലലീസസ  കടനവന്നതപ്പകാള,

ആര്.എസസ.എസസ.  ഗുണ്ടകാസരഘതത്തിലന്റ  ആക്രമേണലത  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്

ശമേത്തിച്ചതപ്പകാള,  കരകാമ്പസത്തില് സമേകാധകാന അനരലീക്ഷേര പുന:സ്ഥകാപത്തിക്കകാനുള്ള

ശമേര ഉണ്ടകായതപ്പകാള,  അവത്തിലട ആ പ്രവര്തനതത്തിനസ  തനതൃതസ്വര നല്കത്തിയ

സത്തി.ഐ.-ലയ  തബകാരലബറത്തിഞ്ഞസ  കകാലുകള  തകര്ത്തു.  ആ  തകസസ

ഒത്തുതലീര്പ്പകാക്കത്തി ആര്.എസസ.എസസ.-നസ കലീന് ചത്തിറസ ലകകാടുതവരകാണസ ഇവത്തിലട

വന്നസ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിയലട  തപകാലലീസത്തിലനതത്തിരകായത്തി

വത്തിമേര്ശനര  ഉന്നയത്തിക്കുന്നതസ.  ഇലതകാലക്ക  നമ്മുലട  അനുഭവങ്ങളത്തിലൂലട

അറത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതതല.  ചരത്തിതതത്തില്  സമേകാനതകളത്തിലകാത  വലത്തിയ

പ്രതക്ഷേകാഭമേകാണസ  1994  നവരബര്  മേകാസര  25-ാ  തലീയതത്തി  നടന്ന

കൂത്തുപറമ്പത്തിലല  സമേരര.  ഇന്നസ  യൂതസ  തകകാണഗസ്സുകകാരുര  ലക.എസസ.യ.-

കകാരുര  നടത്തുന്നതുതപകാലല  ഏലതങ്കത്തിലുലമേകാരു  ലപകാനക്കകാട്ടെത്തില്  ഒളത്തിച്ചത്തിരുന്നസ
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മുഖരമേനത്തിയലട  വകാഹനര  വരുതമ്പകാള  ആ  വകാഹനതത്തിനുതനലര  ചകാടത്തി

വലീണുലകകാണ്ടസ  നടതത്തിയ  സമേരമേല,  ജനകലീയമേകായ  പ്രതക്ഷേകാഭമേകാണസ.

നൂറുകണക്കത്തിനസ  യവജനങ്ങള  സമേരതകനതത്തിതലക്കസ  എതത്തിതച്ചര്ന്നസ  ആ

സമേരതകനതത്തില്  ജനകാധത്തിപതരപരമേകായത്തി  സമേരര  നടതത്തി  അവത്തിലട

പ്രതത്തിതഷധര  ഉയര്ത്തുകലയന്ന  തലീരുമേകാനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി

കൂത്തുപറമ്പത്തിലലതത്തിതച്ചര്ന്ന  യവജന  തപകാരകാളത്തികള.  ആ

യവജനതപകാരകാളത്തികലളയകാണസ  ഭലീകരമേകാകുന്ന  വത്തിധതത്തില്  ലവടത്തിവച്ചു

ലകകാലലപ്പടുതത്തിയതസ.  ആ  കത്തിരകാതവകാഴ്ചയ്ക്കസ  അക്കകാലതസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ

തപകാലലീസകാണസ തനതൃതസ്വര നല്കത്തിയതസ.  രകാജലീവന്,  ഷത്തിബുലകാല്,  മേധു,  ബകാബു,

തറകാഷന്  തുടങ്ങത്തിയ  സഖകാക്കള  ലകകാലലപ്പട്ടു.  കണ്ണൂര്  ജത്തിലയത്തിലല

കൂത്തുപറമ്പത്തില്  തലതശരത്തിക്കടുതസ  ലചകാകത്തിയത്തില്  പുഷ്പന്  ഇനര

രക്തസകാക്ഷേത്തിയകായത്തി  ജലീവത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇതതമേല് മൃഗലീയമേകായ നരനകായകാട്ടെത്തിനസ

തനതൃതസ്വര  നല്കത്തിയതസ  തകരളതത്തില് തകകാണഗസസ  ഭരത്തിക്കുന്ന കകാലതകാണസ.

ആ  തകകാണഗസ്സകാണസ  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ജനകാധത്തിപതരവല്ക്കരണലത

സരബനത്തിച്ചസ തകരള നത്തിയമേസഭയത്തില്വന്നസ വകാചകാലമേകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ഈ  നത്തിലയത്തിലകായത്തിരുന  നത്തിങ്ങളലട  കകാലര.  എനത്തിതനലറ  പറയന  ഈ
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സമേലീപ കകാലയളവത്തിലകായത്തിരുന്നത്തിതല ഗവണലമേന്റസ എഞത്തിനലീയറത്തിരഗസ തകകാതളജസ,

ലവസ്റ്റേസ ഹത്തില്, തകകാഴത്തിതക്കകാടസ നത്തിര്മല് മേകാധവസ എന പറയന്ന വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിലയ

ലമേറത്തിറസ അട്ടെത്തിമേറത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ പ്രതവശത്തിപ്പത്തിച്ചതസ. ആ ലമേറത്തിറസ അട്ടെത്തിമേറത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി

എസസ.എഫസ.ഐ.  സരസ്ഥകാന  വരകാപകമേകായത്തി  സമേരര  നടതത്തി.  ആ

സമേരതത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായ  ഉപതരകാധ സമേരതത്തിനസ  അന്നസ  തനതൃതസ്വര  നല്കത്തിയ

എസസ.എഫസ.ഐ.-യലട  സരസ്ഥകാന  ലസക്രട്ടെറത്തി  സഖകാവസ  പത്തി.

ബത്തിജുവത്തിലനതത്തിരകായത്തി  ഭലീകരമേകായ  മേര്ദ്ദേനമേകാണസ  തപകാലലീസസ  അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടെതസ.

അവത്തിലടയണ്ടകായത്തിരുന്ന  എസസ.എഫസ.ഐ.  പ്രവര്തകര്ലക്കതത്തിലര

നത്തിറലയകാഴത്തിച്ചു.  അന്നലത  തകകാഴത്തിതക്കകാടസ  തനകാര്തസ  അസത്തിസ്റ്റേന്റസ  തപകാലലീസസ

കമലീഷണര്  രകാധകാകൃഷ്ണപത്തിള്ളയലട  തനതൃതസ്വതത്തില്  അന്നസ  അവത്തിലട

നത്തിറലയകാഴത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  നത്തിങ്ങള  തനകാക്കണര  സമേലീപകകാലയളവത്തിലല

തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ  സമേലീപനര  ഇതകായത്തിരുന.  സമേലീപകകാലയളവത്തില്

അധത്തികലമേകാനര  ചരത്തിതര  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണ്ട.  ഏറവര  അടുത

കകാലയളവത്തില്തലന്ന  തകകാണഗസസ  സസ്വലീകരത്തിച്ച  സമേലീപനര  തപകാലലീസുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെസ ഇങ്ങലനയകായത്തിരുനലയന്നസ നമുക്കസ കകാണകാന് കഴത്തിയര.  ഇതപ്പകാള

ഇവത്തിലട  യൂതസ  തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ  സമേരലതകുറത്തിച്ചസ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതലകാ.
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ലപകാനക്കകാട്ടെത്തില്  ഒളത്തിച്ചത്തിരുന്നസ  മുഖരമേനത്തിയലട  വകാഹനവനഹതത്തിനുതനലര

ചകാടത്തിവലീണസ  പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കുകയകാണസ.  അതസ  അടത്തിയനരപ്രതമേയതത്തിലന്റ

ഭകാഗമേകായത്തി  നത്തിങ്ങള ചര്ച്ചയത്തില് ഉയര്തത്തിലകകാണ്ടുവന.  ഞകാന് തചകാദത്തിക്കലട്ടെ

നത്തിങ്ങള  ഈ  സമേരരരഗതതക്കസ  കടനവരുതമ്പകാള  ഏലതങ്കത്തിലുര  ഒരു

തപകാലലീസത്തിലന്റ ലകാതത്തിയടത്തിതയകാ അലലങ്കത്തില് ജലപലീരങ്കത്തിതയകാ ഏല്ക്കുതമ്പകാള

നത്തിങ്ങള  ഇങ്ങലന  വകാവത്തിട്ടുകരഞ്ഞകാല്  എനകാ  സ്ഥത്തിതത്തി?  യൂതസ

തകകാണഗസ്സുകകാതരകാടകാണസ,  നത്തിങ്ങള  ഇങ്ങലന  വകാവത്തിട്ടു  കരഞ്ഞകാല്  വലത്തിയ

ഐതത്തിഹകാസത്തികമേകായ  സമേരങ്ങളലടയര  പ്രതക്ഷേകാഭങ്ങളലടയര  വലത്തിയ

ചരത്തിതലത  സരബനത്തിച്ചസ  പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള,  സമേരര  ലചയ്യുതമ്പകാള

ചത്തിലതപ്പകാള  ഏലതങ്കത്തിലുര  ഘട്ടെതത്തില്  രണ്ടടത്തിലയകാലക്ക  ഏല്തക്കണ്ടത്തി  വരുര,

ഏലതങ്കത്തിലുര  ഒരു  ഘട്ടെതത്തില്  ജലപലീരങ്കത്തിലയ  തനരത്തിതടണ്ടത്തിവരുര.  അത

മേന:ശക്തത്തിയത്തിലകാത,  ഇചകാശക്തത്തിയത്തിലകാത  പ്രവര്തകരകാതണകാ  യൂതസ

തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ പ്രവര്തകര്.  എന്നത്തിട്ടെസ  നകാടുനലീലള നടന്നസ നത്തിലവത്തിളത്തിക്കുന്ന

കകാഴ്ചയതല  കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവര

ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യലട  പ്രസത്തിഡനര  യൂതസ  തകകാണഗസ്സത്തിലന്റയര

ലക.എസസ.യ.-വത്തിലന്റയര  തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കസ  ഒരല്പ്പര  സധരരലമേകാലക്ക



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

107

പകര്നലകകാടുക്കണര.  ബഹുമേകാനരനകായ  അരഗര  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തിലത്തിനുര

അടത്തിതയറ്റു.  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേതസ  ഇരത്തിക്കുന്ന

കകാലതസ  യവജനപ്രസ്ഥകാനതത്തിലന്റ,  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  പ്രസ്ഥകാനതത്തിലന്റ

തനതകാക്കന്മേകാരകായത്തി  ഇരുന്നവലര  ഭലീകരകാരവത്തിധര  തത്തിരുവനനപുരതത്തിലന്റ

നഗരത്തിയത്തിലുര  തകകാഴത്തിതക്കകാടത്തിലന്റയര  അതുതപകാലലതലന്ന  മേറ്റു  ജത്തിലകളലടയര

സമേരതകനങ്ങളത്തില്  എത  തനതകാക്കലളയകാണസ  ഭലീകരമേകായത്തി  തവട്ടെയകാടത്തിയതസ.

എനത്തിതനലറ  ചരത്തിതതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള  സഖകാവസ

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  എര.എല്.എ.-യകായത്തിരുന്ന  കകാലതസ

അടത്തിയനരകാവസ്ഥയലട കകാലതസ അതദ്ദേഹലത തവട്ടെയകാടത്തിയ ചരത്തിതര ഞകാന്

ഈ സന്ദര്ഭതത്തില് വലീണ്ടുര ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില. ഇതസ നത്തിങ്ങളലട രലീതത്തിയകാണസ.

ഈ  രലീതത്തിയത്തിലല  ഇന്നസ  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതസ.

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസത്തിലന്റ  മുഖര  മേകാറത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  2006-2011-ല്

തകരളതത്തില്  സഖകാവസ  തകകാടത്തിതയരത്തി  ബകാലകൃഷ്ണന്

ആഭരനരവകുപമേനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുന്ന  തവളയത്തില്  ജനസമേതത്തി  തപകാലലീസസ

നടപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  കകാലലതക്കുറത്തിച്ചസ  പരകാമേര്ശത്തിക്കകാലത  തകരളതത്തിലല

തപകാലലീസത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  ഈ  സഭയത്തില്  പ്രസരഗത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.
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ജനകലീയമേകായ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനത്തിതലക്കസ കടനവരുന്ന ഏലതകാരകാലളയര നല

നത്തിലയത്തില്  അഭത്തിസരതബകാധന  ലചയ്യേകാന്,  അവര്ക്കുതവണ്ട  സപൗകരരര

ഒരുക്കത്തിലകകാടുക്കകാന്,  അവരുലട  പരകാതത്തികള  തകളക്കകാന്  തുറന്ന

മേനസ്സുമേകായത്തിനത്തിന്ന  തപകാലലീസസ,  അങ്ങലനലയകാരു  തപകാലലീസസ

സരസകാരതത്തിതലക്കസ തകരളലത മേകാറത്തിയതസ സഖകാവസ തകകാടത്തിതയരത്തി ബകാലകൃഷ്ണന്

ആഭരനരവകുപ്പസ  മേനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാലതകാണസ.  സ്റ്റുഡന്റസസസ  തപകാലലീസസ

തകഡറസ അഭത്തിമേകാനകരമേകായ പദതത്തിയതല. ഇന്നസ തകരളതത്തില് 803 സ്കൂളകളത്തില്

സ്റ്റുഡന്റസസസ  തപകാലലീസസ  തകഡറ്റുണ്ടസ.  സഖകാവസ  തകകാടത്തിതയരത്തി

ഉയര്തത്തിലകകാണ്ടുവന്ന  നയര,  തകരളതത്തിലല  ഇടതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  ആഭരനര

നയര.  ഇവത്തിലട  ചത്തില  മേകാതൃകപരമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങളകൂടത്തി

സമേലീപകകാലയളവത്തില്  തകരളതത്തിലല  ആഭരനരവകുപ്പസ  സസ്വലീകരത്തിച്ചു.

കകാക്കത്തിയണത്തിഞ്ഞ  ക്രത്തിമേത്തിനല്  സരഘങ്ങളലക്കലകാര  തകാക്കലീതുനല്കത്തി.

കകാക്കത്തിയണത്തിഞലകകാണ്ടസ ഒരു ക്രത്തിമേത്തിനല് പ്രവര്തനതത്തിലന്റയര ഭകാഗമേകാകകാന്

ഒരു  തപകാലലീസുകകാരനുര  പകാടത്തിലലയന്നസ  കര്ശനമേകായ  തകാക്കലീതകാണസ

സമേലീപകകാലയളവത്തില്  ആഭരനരവകുപ്പത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഉണ്ടകായതസ.

എതതപലര സലസന്ഡസ ലചയ്തു. ഈ നത്തിലയത്തില് തപകാലലീസസ തസനലയ ഏറവര
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ശരത്തിയകായ  നത്തിലയത്തില്  നയത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  തകരളതത്തിലല  ഇടതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണലമേന്റത്തിലനയര  ആഭരനരവകുപ്പത്തിലനയര

തമേകാശമേകായത്തി  ചത്തിതലീകരത്തിക്കകാനുള്ള  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ,  തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ,

വലതുപക്ഷേ  രകാഷലീയതത്തിലന്റ  ശമേര  ഈ  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയലമേന്നസ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടസ എലന്റ വകാക്കുകള ഉപസരഹരത്തിക്കുന.

ശലീ  .    ലക  .    ഡത്തി  .    പ്രതസനന്:  സര്,  തകരളതത്തിലല ആഭരനരവകുപ്പത്തിലന

സഹകായത്തിക്കുന്ന  ബഡ്ജറത്തിലന്റ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങലളലയലകാര

ശകാക്തലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായകാണസ  ധനകാഭരര്ത്ഥന  സഭയത്തില്  വന്നത്തിട്ടുള്ളതസ.

അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.

തകരളതത്തിലന്റ  ആഭരനരവകുപ്പസ  തകരളലീയ  സമൂഹതത്തിലന്റ  ഐശസ്വരരമേകായത്തി

മേകാറത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനലയന്ന  കകാരരതത്തില്  ആര്ക്കുര  തര്ക്കമുണ്ടകാവത്തില.

ജയത്തിലത്തില്  അടയ്തക്കണ്ടവലരലയലകാര  ജയത്തിലത്തില്  അടച്ചു.  ജനങ്ങളക്കസ

ആവശരമേകായ  സുരക്ഷേ  ഉറപവരുതത്തി  ജനനകായകന്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

ആഭരനരവകുപ്പസ സകകകാരരര ലചയ്യുന്നതത്തില് അസഹത്തിഷ്ണുത ഈ പ്രതത്തിപക്ഷേര

പ്രകടത്തിപ്പത്തിക്കുന്നലതനത്തിനകാലണന്നസ  മേനസ്സത്തിലകാവന്നത്തില.  ചുരുങ്ങത്തിയതസ  ഈ
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ധനകാഭരര്ത്ഥനലയങ്കത്തിലുര  പ്രതത്തിപക്ഷേര  രണ്ടുസകയര  നലീട്ടെത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കണര.

കകാരണര ജയത്തിലുകളത്തില് അധത്തികമേകായത്തി ഒരുക്കുന്ന എലകാ സപൗകരരങ്ങളലടയര

സമ്പൂര്ണ  ഗുണതഭകാക്തകാക്കളകായത്തി  തലീരകാന്  തപകാകുന്നതസ  പ്രതത്തിപക്ഷേവര

അവരുലട  സഹയകാതത്തികരുമേകാലണന്നസ  ഓര്തത്തിലട്ടെങ്കത്തിലുര  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  നത്തിങ്ങള  പത്തിന്തുണയ്ക്കണര  എന്നസ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.

വര്ഗലീയ സരഘര്ഷങ്ങള ഇലകാത നകാടകായത്തി തകരളര മേകാറത്തിയതസ  ഇടതുപക്ഷേ

മേതനത്തിരപക്ഷേ  പ്രസ്ഥകാനങ്ങളലട  കരുത്തുലകകാണ്ടകാലണന്നസ

എലകാവര്ക്കുമേറത്തിയകാര.  അതത  ഇടതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  തപകാലലീസസ  വകുപ്പത്തിലന്റ

തണലത്തിലകാണസ  മേതസപൗഹകാര്ദ്ദേതത്തിലന്റ  ഈറത്തിലമേകായത്തി  ഈ  നകാടസ  ഇനര

തുടര്നലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  മേഹകാപ്രളയ  കകാലത്തുര  തകകാവത്തിഡസ  എന്ന

മേഹകാമേകാരത്തി കകാലത്തുര മേകാനവത്തികതയലട തനര്ക്കകാഴ്ചകളമേകായത്തി തകരളകാ തപകാലലീസസ

നമുലക്കകാപ്പമുണ്ടകായത്തിരുനലവന്നതസ  ഇപൗ  തഫകാറത്തില്തലന്ന  എലകാവരുര

സമതത്തിച്ച  കകാരരമേകാണസ.  അലതതന  ഇതപ്പകാള  വത്തിസ്മരത്തിക്കുന്നതസ?

അതുലകകാണ്ടുതലന്നയകാണസ പത്തിണറകായത്തി തപകാലലീസത്തിലനതതടത്തി ഇടതടവത്തിലകാലത

അരഗലീകകാരങ്ങളര  അവകാര്ഡുകളലമേലകാര  എതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

അഴത്തിമേതത്തിമുക്തവര  കകാരരക്ഷേമേവമേകായ  തപകാലലീസസ  തസവനതത്തില്  തകരളര
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ഒന്നകാമേതകാലണന്നസ  ഇനരന്  തപകാലലീസസ  ഫപൗതണ്ടഷന്  നടതത്തിയ

സര്തവയത്തിലകാണസ  കലണ്ടതത്തിയതസ.  ആ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെസ  തയ്യേകാറകാക്കത്തിയതസ  തകരള

സര്ക്കകാരല.  ഏറവര  സതനകാഷവര  സരതൃപത്തിയമുള്ള  ജനങ്ങള

തകാമേസത്തിക്കുന്നതസ തകരളതത്തിലകാലണന്നസ പറഞ്ഞതസ  'ഇനരകാ ടുതഡ'യലട പഠന

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെകാണസ.  തകരളകാ  തപകാലലീസത്തിലന്റ  തസകാഷരല്മേലീഡത്തിയ  ലസലത്തിനുര

ലലസബര്  തഡകാമേത്തിനുര  തദശലീയ  ഇ-ഗതവണന്സസ  അവകാര്ഡസ  ലഭത്തിച്ചതുര  ഇപൗ

ഘട്ടെതത്തിലകാണസ.  പകാതസകാര്ട്ടെസ  അതപക്ഷേകളലട  പരത്തിതശകാധനയത്തില്  മേത്തികച്ച

തപകാലലീസകായത്തി  തകന  വത്തിതദശകകാരരമേനകാലയര  അരഗലീകരത്തിച്ചതസ  തകരളകാ

തപകാലലീസത്തിലനയകാലണന്നതസ  പ്രതത്തിപക്ഷേതമേകാര്ക്കണര.  സലീ  സുരക്ഷേയ്ക്കസ

പ്രകാധകാനരര ലകകാടുത്തുലകകാണ്ടസ തകരളകാ തപകാലലീസസ  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച പദതത്തികള

തദശലീയ ശദ തനടുന്ന പദതത്തികളകായത്തി ഇതത്തിനകര മേകാറത്തിക്കഴത്തിഞ.  വനത്തിതകാ

തപകാലലീതസ്റ്റേഷനുകളലട  പ്രവര്തനര,  വനത്തിതകാ  ലസല്,  വനത്തിതകാ

ബറകാലത്തിയനുകള, 'അപരകാജത്തിത'  എന്ന തപ്രകാജകസ,  പത്തിങ്കസ  തപകാലലീസസ,  നത്തിഴല്,

വനത്തിതകാ സസ്വയര പ്രതത്തിതരകാധ സരഘര,  വനത്തിതകാ ബലീറസ  എന്നത്തിലവയലകാര ഇപൗ

ഗണതത്തില്ലപ്പടുന്നവയകാണസ.  അതുമേകാതമേല,  സരസ്ഥകാനലത  തപകാലലീസസ

തസനയലട കുറകാതനസ്വഷണ മേത്തികവത്തിലന്റ ഏറവര വലത്തിയ ഉദകാഹരണര, ആര്ക്കുര
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പരകാതത്തിയത്തിലകാത ഒരു പ്രതക്ഷേകാഭവര നടക്കകാത ഒരു തകസ്സകായത്തിരുന ഇലന്തൂര്

ആഭത്തിചകാരലക്കകാലയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  തകസസ.  ആ  തകസ്സത്തില്

മൂനമേകാസതത്തിനകരതലന്ന  1600  തപജുള്ള  ആദര  കുറപതര  തകകാടതത്തിയത്തില്

സമേര്പ്പത്തിച്ചതസ  അതുര  എത  മേത്തികതവകാലടയകാണസ  തകരളകാ  തപകാലലീസസ  307

ലതളത്തിവകളര  147  ഉപലതളത്തിവകളലമേലകാര  166  സകാക്ഷേത്തിതകളയര ഉളലപ്പടുതത്തി

കുറപതര  സമേര്പ്പത്തിച്ചതസ  എന്നസ  നമള  ഓര്ക്കണര.  എനത്തിനകാണസ  ഇപൗ

തപകാലലീസത്തിലന ഇങ്ങലന കുറര  പറയന്നതസ?   തപകാലലീസത്തിലന കുറര പറയകാന്

കകാരണമുണ്ടകാകുര,  കകാരണര  തപകാലലീസസ  തതടത്തിതതടത്തി  തപകാകുതമ്പകാള,  പല

കുറകൃതരങ്ങളലടയര  അനത്തിമേ  ഘട്ടെതത്തിതലയ്ക്കസ  എത്തുതമ്പകാള

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവര്തകര് കുടുങ്ങുനണ്ടസ എന്നതകാണസ വസ്തുത.

നത്തിതക്ഷേപ  തട്ടെത്തിപ്പസ  തകസ്സത്തില്,   നത്തിതക്ഷേപകര്ക്കസ  45  ശതമേകാനര  പലത്തിശ

വകാഗകാനര ലചയ്തുലകകാണ്ടകാണസ  Safe and Strong  എന്ന തപരത്തിലുള്ള നത്തിതക്ഷേപ

കമ്പനത്തിയലട  തട്ടെത്തിപ്പസ  അരതങ്ങറത്തിയതസ.  അതസ  കലണ്ടതത്തിലയന്നസ  മേകാതമേല

മുഖരപ്രതത്തിയകായ  പ്രവലീണ  റകാണലയ  അറസ്റ്റേസ  ലചയസ  തകകാടതത്തിയത്തില്

ഹകാജരകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ.  എനകാണസ  ആ  തകസ്സത്തിലന്റ  സ്ഥത്തിതത്തി?   പ്രവലീണ

റകാണയര ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി. പ്രസത്തിഡനര മേറസ തകകാണഗസസ തനതകാക്കളമേകായത്തി ഉറ
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ബനര  ലതളത്തിയത്തിക്കുന്ന  തഫകാതട്ടെകായര  വകാര്തകളലമേലകാര  പതങ്ങളത്തിലൂലട

പുറത്തുവനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അതുലകകാണ്ടകാണസ  ഇപൗ  അസസ്വസ്ഥതയര

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസത്തിലന  നത്തിര്വലീരരമേകാക്കണലമേന്നസ

ആവശരലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതുര.  ഗുണ്ടകലള  അടത്തിച്ചമേര്ത്തുന്നതുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെസ,  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ചര്ച്ചയത്തില്  പലങ്കടുതസ

സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള  ഗുണ്ടകലളലയലകാര അഴത്തിച്ചുവത്തിടുനലവന്നകാണസ പറഞ്ഞതസ,

അതകാതണകാ ഇവത്തിലട നടക്കുന്ന വസ്തുത?  8745  ഗുണ്ടകലള പത്തിടത്തികൂടുന്നതത്തിനസ

ഇപൗ  കകാലതസ  പത്തിണറകായത്തി  തപകാലലീസത്തിനസ  കഴത്തിഞ.  2562  തപലര  ഒറ

രകാതത്തിലകകാണ്ടകാണസ  പത്തിടത്തിച്ചതസ.  പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി  കുറകൃതരര  നടതത്തിയ

യ.ഡത്തി.എഫത്തിലന്റ  കകാലതസ  വലത്തിയ  ക്രത്തിമേത്തിനല്  സരഘങ്ങളക്കസ  രൂപര

ലകകാടുക്കുകയര  അതസ  ലകകാണ്ടുനടക്കുകയര  ലചയവരകാണസ  ഇപൗ  പത്തിടത്തിക്കലപ്പട്ടെ

കുറവകാളത്തികലളന്നസ  ഓര്തക്കണ്ടതുണ്ടസ.  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

തപകാലലീസസ  ജനപക്ഷേത്തുനത്തിനലകകാണ്ടകാണസ  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതസ

എന്നതുലകകാണ്ടുതലന്ന, ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തിയകാണസ തപകാലലീസസ എന്നതുലകകാണ്ടസ

തപകാലലീസത്തില്  ജനവത്തിരുദമേകായ എനസ സമേലീപനര വന്നകാലുര അതത്തിലനതത്തിരകായത്തി

ശക്തമേകായ  നത്തിലപകാലടടുക്കകാനുര  ഇപൗ  ഗവണലമേന്റസ  മുതന്നകാട്ടുവന്നത്തിട്ടുണ്ടസ.
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അഴത്തിമേതത്തിതക്കസ്സുകളത്തില്  56  ഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാലര  പത്തിടത്തികൂടുന്നതത്തിനസ  കഴത്തിഞ.

ലറതക്കകാര്ഡസ  ട്രകാപസ  തകസ്സുകളര  മേത്തിന്നല്  പരത്തിതശകാധനകളര

നടതത്തിവരത്തികയകാണസ.  അതുതപകാലലതലന്ന  വത്തിജത്തിലന്സസ  ആന്റസ  ആന്റലീ

കറപ്ഷന്  ബനതറകാ  രൂപലീകരത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര  ആദരമേകായത്തിട്ടെകാണസ  47  ട്രകാപസ

തകസ്സുകള തകരളതത്തില് ചകാര്ജ്ജസ  ലചയ്യേലപ്പടുന്നതസ.  ഇലതകാരു  ലറതക്കകാര്ഡസ

തനട്ടെമേകാണസ. അതസ ഇപൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലതകാലണന്നസ നത്തിങ്ങള ഓര്ക്കണര.

അതുമേകാതമേല  ഇവത്തിലട  കുറവകാളത്തികളകായവലര  എക്കകാലവര  കുറവകാളത്തികളകായത്തി

തള്ളത്തിക്കളയകാനല  ഇപൗ  ഗവണലമേന്റസ  ശമേത്തിക്കുന്നതസ.  അവരത്തില്  മേകാനസത്തിക

പരത്തിവര്തനര  നടത്തുന്ന  തരതത്തിതലയ്ക്കസ  മേകാനുഷത്തിക  പരത്തിഗണന

നല്കത്തിലക്കകാണ്ടസ  സരസ്ഥകാനതത്തിലല  ജയത്തിലുകലള  നവലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

ശമേങ്ങള  നടതത്തിവരത്തികയകാണസ.  തുറന്ന  ജയത്തിലുകളര  ജയത്തിലത്തിലല

അതനവകാസത്തികലള  ലതകാഴത്തില്  ലലനപുണരമുള്ളവരകായത്തി  മേകാറ്റുന്നതത്തിലന

സരബനത്തിച്ചുലമേലകാര തലകാക ശദ പത്തിടത്തിച്ചുപറത്തിയ തപകാലലീസസ നടപടത്തികളകാണസ

തകരളതത്തിലന്റ  പ്രതതരകതയകാലണന്നസ  നകാര  ഓര്തക്കണ്ടതുണ്ടസ.

ഇതരതത്തിലുള്ള  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  എലകാ  നത്തിലപകാടുകളര  ഇനരന്

രകാഷലീയതത്തില്  ഇടതുപക്ഷേമുയര്ത്തുന്ന  ബദലുകളലട  തനര്ക്കകാഴ്ചയകാലണന്നസ
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കകാതണണ്ടതുണ്ടസ.  അതത്തിലന  ആരകാണസ  ഭയലപ്പടുന്നതസ?  ഇപൗ  തകന

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിരകായത്തി  ഇതരര  ബദലുകളയര്ത്തുന്ന  ഇടതുപക്ഷേ  നയലത

ഭയലപ്പടുന്നവര്  ആരകാണസ;  അതത്തിലന  തളര്തകാന്  തനകാക്കുന്നവര്  ആരകാണസ;

അവര്  സകാമകാജരതസ്വ  സരഘപരത്തിവകാര്  രകാഷലീയതത്തിലന്റ  സഹയകാതത്തികരകാണസ.

അതസ ഇപൗ തകരളതത്തിലല തകകാണഗകാലണനള്ളതകാണസ ദു:ഖകരമേകായ വസ്തുത.

സരഘപരത്തിവകാരതത്തിലന്റ  സകാമൂഹര  വത്തിരുദ  രകാഷലീയര,  രകാജരതസ

സമ്പൂര്ണതയത്തിലലത്തുന്നതത്തിനസ  സഹകായകരമേകായത്തി  നത്തില്ക്കുന്നതസ

ആരകാലണന്നതസ  മേറു  തചകാദരമേകാണസ.  അവത്തിലട  ആരകാണസ; അവര്  ഈ

രകാജരതത്തിലല  ഇടതുപക്ഷേമേകാലണന്നസ  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.  ആ

ഇടതുപക്ഷേതത്തിലന്റ ഇപൗറത്തിലര  ഏതകാണസ?  അതസ  ഇപൗ തകരളതത്തിലന്റ ചുവന്ന

മേണകാണസ.  ആ ചുവന്ന മേണത്തിലന്റ നലട്ടെലസ ല്ല് ആരകാണസ?  അതസ ഇപൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

നകായകനകായ  ശലീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനകാണസ.  അതുലകകാണ്ടകാണസ  തകന

സര്ക്കകാര്  തകരളതതകാടുര  പത്തിണറകായത്തിതയകാടുര   കടുത  പകയലട  രകാഷലീയര

പയറ്റുന്നതസ.  അവര്ക്കുതവണ്ടത്തി,  തകന  സര്ക്കകാരത്തിനുതവണ്ടത്തി,

സരഘപരത്തിവകാരതത്തിനുതവണ്ടത്തി,  തകരളതത്തിലല  വലതുപക്ഷേലത  അവര്

വത്തിലയ്ലക്കടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അവരകാണസ  സരഘപരത്തിവകാരതത്തിലന്റ
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വക്കകാലത്തുമേകായത്തി  ഇന്നസ  പലതപ്പകാഴുര  എണലീറ്റുനത്തിന്നസ  പല  പച്ചക്കള്ളങ്ങളര

ഇവത്തിലട  വത്തിളമ്പത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ഇപൗ  കൂറുമുന്നണത്തിക്കകാര്  മേലയകാളത്തികലള

മുട്ടുകുതത്തിക്കകാന്  എലനലകാര  വഴത്തികള  തനകാക്കത്തിലയന്നസ  ഇപൗ  ഘട്ടെതത്തില്

ഓര്തക്കണ്ടതുണ്ടസ.  തകന  ഏജന്സത്തികലള  ഒന്നത്തിനുപുറലക  ഒന്നകായത്തി

തകരളതത്തിതലയ്ക്കസ എതത്തിച്ചു. അഴത്തിമേതത്തിയലട അതപ്പകാസലന്മേകാരകായ തകകാണഗസ്സുര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.യര  അവര്  ഏല്പ്പത്തിച്ചുലകകാടുത  റട്ടുമേകാപമേകായത്തി  ആ  തകന

ഏജന്സത്തികള  മുഖരമേനത്തിയലടയര  മേനത്തിമേകാരുലടയര  നകാടുര  വലീടുലമേലകാര

അരത്തിച്ചുലപറുക്കത്തിയതസ. കള്ളക്കഥകള എലനലകാര ലമേനഞ. ലതരുവത്തില് അവര്

വത്തിലയ്ലക്കടുത  ചത്തില  മേകാദരമേങ്ങതളയരകൂട്ടെത്തി  കൂക്കത്തിവത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടെസ

എനകാണുണ്ടകായതസ?  'പവനകായത്തി  ശവമേകായത്തി'  എന്നസ  പറഞ്ഞതുതപകാലല

പത്തിണറകായത്തിലയ  പൂട്ടെകാന്വന്നവര്  സസ്വനര  ലപട്ടെത്തിയര  പൂട്ടെത്തി  സ്ഥലരവത്തിട്ടു

എന്നതകാണസ  തകരളതത്തിലന്റ  സമേലീപകകാല  ചരത്തിതര.  അവരുലട  രണ്ടകാര

വരവകാണസ  ഇപൗ  ബജറസ  കകാലതസ  നകാര  കകാണുന്നതസ.  തകന  ഭരണപക്ഷേവര

തകരളകാ പ്രതത്തിപക്ഷേവര തചര്ന്നസ നടത്തുന്ന കുതനതത്തിലന്റ കൂതകാണസ  ഇപൗ

തകരള  വത്തിരുദ  സകാമ്പതത്തിക  ലവട്ടുകലളലകാര.  നമലള  എലകാ  നത്തിലയ്ക്കുര

സകാമ്പതത്തികമേകായത്തി  ലഞരുക്കകാന്  അവര്  പരത്തിശമേത്തിക്കുകയകാണസ.  അങ്ങലന
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ലവട്ടെത്തി  ലവട്ടെത്തി  നമലള  തതകാല്പ്പത്തിക്കകാന്  തനകാക്കുതമ്പകാള,  അങ്ങലന

തതകാല്പ്പത്തിക്കകാന്  തനകാക്കുന്ന  തകനതത്തിലന  തകരളതത്തിതലയ്ക്കസ  സസ്വലീകരത്തിച്ചസ

അവര്ക്കസ  തകാമേരപ്പൂ നല്കുന്ന പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന എനകാണസ  വത്തിളത്തിതക്കണ്ടതസ

എലന്നനത്തിക്കറത്തിയത്തില.  ആ  പദപ്രതയകാഗര  ഇവത്തിലട  നടതകാന്  ഞകാന്

ഇഷലപ്പടുന്നത്തില.  സകാമൂഹത്തിക  സുരക്ഷേത്തിതതസ്വര--  ആധുനത്തിക  കകാലതത്തിലന്റ

ജലീവത്തിത  സപൗഭകാഗരങ്ങലളലകാര  മേലയകാള  നകാട്ടെത്തിലലതത്തിക്കുന്ന  വത്തികസന

നയമേകാണസ  എല്.ഡത്തി.എഫത്തിലന്റ  മുഖമുദ്ര.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണസ  62  ലക്ഷേര

തപര്ക്കസ  ലപന്ഷന്  ഇടതടവത്തിലകാലത  ലകകാടുത്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ആ

ലപന്ഷന് മുടക്കകാനകാണസ ഇവര് രണ്ടസ രൂപയലട ലസസ്സത്തിലന്റ തപരത്തില് ആഭകാസ

സമേരങ്ങലളലകാര  ഇപൗ നകാട്ടെത്തില്  അഴത്തിച്ചുവത്തിടകാനകായത്തി  തയ്യേകാറകാകുന്നതസ.  ആഭകാസ

സമേരര  നടത്തുന്ന  യ.ഡത്തി.എഫസ,  തകകാണഗസസ   ഇന്നലലത  വകാര്ത

കണ്ടത്തിരുതന്നകാ?  ഗകാര്ഹത്തികകാവശരതത്തിനുള്ള പകാചക വകാതക സത്തിലത്തിണ്ടറത്തിനസ  50

രൂപയര  വകാണത്തിജരകാവശരങ്ങളക്കകായള്ള  സത്തിലത്തിണ്ടറത്തിനസ  350 രൂപയര

ഒറയടത്തിക്കസ  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടെസ  ഒരു  പ്രതത്തിതഷധവര  യ.ഡത്തി.എഫത്തിലന്റ  ഇപൗ

കരത്തിലങ്കകാടത്തി  പ്രതത്തിതഷധക്കകാര്  മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്തില  എന്നതസ  നമള

കകാതണണ്ടതുണ്ടസ.  പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില് വന്നതത്തിനുതശഷര
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2018-ല്  ഡലീസലത്തിലന്റയര  ലപതട്രകാളത്തിലന്റയര  നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില്

കുറവവരുതത്തിയതകാണസ  ഇപൗ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  തനട്ടെലമേന്നസ  പറയന്നതസ.

അതരതത്തില് കുറച്ച ലസസ്സകാണസ  പുന:സ്ഥകാപത്തിച്ചലതലന്ന പറയകാന് കഴത്തിയൂ.

അതരതത്തില്  ഒരു  വര്ദനവര  നടതകാത  ഇപൗ  ഗവണലമേന്റത്തിലനതത്തിലര

പുലഭരവര  ലതറകായ  കള്ള  പ്രചരണവര  നടതത്തി  നകാട്ടെത്തില്  അരകാജകതസ്വര

അഴത്തിച്ചുവത്തിടുന്ന ഒരു സമേലീപനമേകാണസ ഇവര് ഇന്നസ തുടര്നലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ഇതരതത്തിലുള്ള സമേലീപനതത്തിലനതത്തിലര നമുക്കസ നത്തിലപകാലടടുക്കണര. ഇവത്തിലട

രണ്ടസ  ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര  വരുന്ന  പുതത്തിയ  നത്തിയമേനങ്ങള  നടതത്തിയ  ഒരു

സര്ക്കകാരകാണസ  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്.  ഒനര  രണ്ടുര  ഘട്ടെങ്ങളത്തില്  രണ്ടസ

ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര പുതത്തിയ നത്തിയമേനങ്ങള നടതത്തി. അതത്തില്തലന്ന തപകാലലീസസ

തസനയ്ക്കകത്തുര  നത്തിരവധത്തി  നത്തിയമേനങ്ങള  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തിതലന്ന

നടപ്പകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ.  അതരതത്തില്  എലകാ  വത്തിഭകാഗങ്ങതളയര

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുന്ന ഇപൗ ഗവണലമേന്റത്തിലനതത്തിരകായ ഇപൗ ആഭകാസ സമേരങ്ങള

അടത്തിയനരമേകായത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണലമേനകൂടത്തി  ഇപൗ

അവസരതത്തില് പറയകയകാണസ. പകാവലപ്പട്ടെവരുലട കത്തിടപ്പകാടലമേന്ന സസ്വപ്നതത്തിനസ

ചത്തിറകസ നല്കത്തിയ എല്.ഡത്തി.എഫസ.  പദതത്തിയകായ ലലലഫസ മേത്തിഷലന്റ  ലലലഫസ
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ഇലകാതകാക്കകാന്  സസ്വര്ണക്കടതത്തിലന്റ  സസ്വപ്നകുമേകാരത്തിലയ  കൂട്ടുപത്തിടത്തിച്ചസ  സരഘ

പരത്തിവകാരതത്തിനുതവണ്ടത്തി  കുഴലലടുതസ  നകാടസ  മുഴുവന്  ആഭകാസതരങ്ങള

വത്തിളത്തിച്ചുപറയന്ന കകാളകൂട കുറുമുന്നണത്തിയകായത്തി തകരളകാ പ്രതത്തിപക്ഷേര മേകാറരുലതന്നസ

അതപക്ഷേത്തിക്കുകയകാണസ.  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ  ലകട്ടെകകാലതസ  എരത്തിയന്ന  വയറത്തിലന്റ

തലീയണയ്ക്കകാന് ഭക്ഷേരക്കത്തിറ്റുമേകാലയതത്തിയ എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര

തസ്റ്റേ  ഉതരവതതടത്തി  ലലഹതക്കകാടതത്തി  വരകാനയത്തില്  കുതത്തിയത്തിരുന്നസ

കുതത്തിതത്തിരത്തിപ്പസ  മുന്നണത്തിയകായത്തി  ഇപൗ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  ഇനത്തിയര  തുടരരുലതന്നസ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  62  ലക്ഷേര  വരുന്ന  ഗുണതഭകാക്തകാക്കളക്കസ  തക്ഷേമേ

ലപന്ഷന് നല്കുന്നതസ മുടക്കകാന് മുടനന് നരകായവമേകായത്തി ആ മൂലയ്ക്കസ ഇരത്തിക്കുന്ന

മുക്കൂട്ടെസ  മുന്നണത്തിയകായത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേമേത്തിനത്തിയര  തുടരരുലതന്നസ

അതപക്ഷേത്തിക്കുകയകാണസ.  അതുലകകാണ്ടസ  അങ്ങലന  തുടര്ന്നകാല്  ഇപൗ  തകരളര

അവലര തത്തിരസരത്തിക്കുര.  അവരുലട വത്തിഷ വകാക്കുകളക്കസ ലചവത്തി ലകകാടുക്കകാലത

നമുക്കസ ഇപൗ തകരളതത്തിലന തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കകാര. നകാളലത കുതത്തിപ്പത്തിനുതവണ്ടത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കകാര.  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  എലകാ  ജനനന്മേ  നത്തിറഞ്ഞ  ഇപൗ

പ്രവര്തനങ്ങലളയര  പത്തിന്തുണച്ചുലകണ്ടസ  ഇപൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടത്തി അരഗലീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ ഞകാന് എലന്റ വകാക്കുകള ചുരുക്കുന.
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ശലീ  .    തതകാമേസസ  ലക  .    തതകാമേസസ:  സര്,  ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.  രകാജരതസ,  വത്തിവത്തിധ  തമേഖലകളത്തില് സമേകാനതകളത്തിലകാത

തനട്ടെങ്ങള ലലകവരത്തിക്കുകയര നത്തിലനത്തിര്ത്തുകയര ലചയ്യുലന്നകാരു സര്ക്കകാരകാണസ

തകരളര  ഭരത്തിക്കുന്നതസ.  വത്തിവത്തിധ  വകുപകലളക്കുറത്തിച്ചുള്ള  തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ഇന്ഡക്സുകളത്തില് തകരളര മേത്തികവസ പുലര്ത്തുകയകാണസ.  ആതരകാഗര,  വത്തിദരകാഭരകാസ

രരഗങ്ങളത്തില് തകരളര രകാജരതത്തിനസ മേകാതൃകയകാണസ. 

തപകാലലീസസ,  ജയത്തിലുകള,  തസ്റ്റേഷനറത്തിയര അച്ചടത്തിയര മേറസ  ഭരണപരമേകായ

സര്വലീസുകളര  വകാര്തകാ  വത്തിതരണവര  പ്രചരണവര  എന്നലീ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളകാണസ  നമളത്തിന്നസ  ചര്ച്ചയ്ലക്കടുക്കുന്നതസ.  ഇവത്തിലടയകാരുര

അങ്ങലന  കകാരരങ്ങലളകാനര  പ്രസരഗത്തിച്ചുതകട്ടെത്തില.  അതങ്ങകാട്ടുമേത്തിതങ്ങകാട്ടുര

വകാഗസ്വകാദങ്ങളര  മേറ്റുര  പറയകയകാണസ.  അതത്തിനത്തിടയ്ക്കസ,  തതദ്ദേശ

ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്  6  സലീറസ  പത്തിടത്തിച്ചുലവനര  അതുലകകാണ്ടസ  നത്തിങ്ങള

സൂക്ഷേത്തിച്ചത്തിരുതന്നകാലയനര പ്രത്തിയങ്കരനകായ തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ  എര.എല്.എ.

പറഞ.  അടുത  പ്രകാവശരര  തങ്ങള  അധത്തികകാരതത്തില്  വരുലമേന്നകാണസ

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ.  അതസ  മേലര്ലപ്പകാടത്തിക്കകാരലന്റ  സസ്വപ്നമേകാണസ.  എലന്റ

പ്രതദശര  കുട്ടെനകാടകാണസ.  കുട്ടെനകാട്ടെത്തിലല  എടതസ്വകാ  പഞകായതത്തില്
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ഉപലതരലഞ്ഞടുപണ്ടകായത്തിരുന.  എടതസ്വകാ  പഞകായതസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ

പഞകായതകായത്തിരുന.  അവത്തിലട  15-ാ വകാര്ഡത്തില് ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പസ  വന.

ഞകാനതത്തിനസ തനതൃതസ്വര ലകകാടുതയകാളകാണസ. ശലീമേതത്തി വത്തിനലീത തജകാസഫസ ആണസ

അവത്തിലട മേതരത്തിച്ചതസ. ചരത്തിതതത്തിലത്തിലകാത ഭൂരത്തിപക്ഷേതതകാലടയകാണസ ശലീമേതത്തി

വത്തിനലീത  തജകാസഫസ  ലമേഴുകുതത്തിരത്തി  അടയകാളതത്തില്  വത്തിജയത്തിച്ചതസ.  പ്രസ്തുത

പഞകായതത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  പ്രകാവശരര  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ആയത്തിരുന

ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്നതസ.  അതത്തിനുമുമ്പസ  ആ  പഞകായതസ  ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്നതസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.

ആയത്തിരുന.  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ല്  നത്തിനര  പത്തിടത്തിലച്ചടുത  വകാര്ഡസ  ഞങ്ങള

നത്തിലനത്തിര്ത്തുകയകായത്തിരുന.  അതകാണസ നത്തിങ്ങളലട വത്തിഷമേര.  നത്തിങ്ങളലട എലകാ

ആളകളമേത്തിറങ്ങത്തി എര.എല്.എ.-ലയ തകാറടത്തിക്കകാന് ഒരുപകാടസ പ്രകടനര നടതത്തി.

ഇലതകാനരലകകാണ്ടസ ആരുര സസ്വപ്നര  കകാതണണ്ട.  പഞകായതസ ലതരലഞ്ഞടുപ്പസ

രകാഷലീയ  ലലവലത്തിലല,  അതതസ  പ്രതദശലത  ആളകളലട  ലലവലത്തിലകാണസ

വരുന്നതസ.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  6  സലീറസ  കത്തിട്ടെത്തിയതത്തിനസ  നത്തിങ്ങള

അഹങ്കരത്തിതക്കണ്ട.  പഞകായതസ ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില് രകാഷലീയമേത്തില.  അവത്തിടലത

ജത്തിലകാ  പഞകായതത്തില്  ഞങ്ങള  ജയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  എലന്റ  ശദ  തത്തിരത്തിക്കണ്ട.

ആവശരമേത്തിലകാത  വത്തിഷയങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ  ഞകാന്  തപകാകകാനകാഗഹത്തിക്കുന്നത്തില.
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ആവശരമേത്തിലകാത കകാരരങ്ങള പറഞ്ഞസ സസ്വപ്നലമേകാനര കകാണണ്ട.  കുറച്ചധത്തികര

കകാലര  നത്തിങ്ങള  അവത്തിലടതലന്ന  ഇരത്തിതക്കണ്ടത്തിവരുലമേന്ന  കകാരരതത്തില്

യകാലതകാരു സരശയവമേത്തില. 15 വര്ഷര ശലീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് ഭരത്തിക്കുലമേന്നസ

തതകാമേസസ  ചകാണ്ടത്തി  മേരത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പസ  പറഞ്ഞത്തിരുന.  ഇതപ്പകാള  10  വര്ഷര

ആകകാന്  തപകാകുന്നതതയള.  അതുകഴത്തിഞ്ഞസ  5  വര്ഷരകൂടത്തിയണ്ടസ.  ബകാക്കത്തി

കകാരരങ്ങള നമുക്കസ അതത്തിനുതശഷര ചത്തിനത്തിക്കകാര.

തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കുള്ള  പ്രതതരകതലയനകാണസ;  എലകാവര്ക്കുര

തപകാലലീസത്തിലന ആവശരമേകാണസ.  'ആക്ഷേന് ഹലീതറകാ ബത്തിജു'  എന്ന ചത്തിതതത്തില്

ശലീ.  നത്തിവത്തിന് തപകാളത്തി ഒരു ഡയതലകാഗസ പറയനണ്ടസ. “സകാധകാരണക്കകാരലന്റ

ആശയവര അവലന്റ ബലവര അവലന്റ ജത്തിലകാ തകകാടതത്തിയര ലലഹതക്കകാടതത്തിയര

സുപ്രലീരതകകാടതത്തിയലമേകാലക്ക ഈ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനകാണസ.  ഇവത്തിലട ഏതുതരര

തകസുലമേടുക്കുര.”  അതത്തിനസ  തപകാലലീസത്തിലന  സജ്ജമേകാതക്കണ്ട  ചുമേതല

നമുക്കുണ്ടസ. അവരുലട ആവശരങ്ങള എലനലകാമേകാണസ; അവര്ക്കസ ലകകാടുതക്കണ്ട

കകാരരങ്ങള  എനകാണസ;  അതത്തിനുള്ള  ധനകാഭരര്ത്ഥനയകാണത്തിവത്തിലട

ലകകാണ്ടുവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  അതത്തിലന  നത്തിങ്ങലളനത്തിനകാണസ  എതത്തിര്ക്കുന്നതസ?

നത്തിങ്ങളക്കസ തപകാലലീസത്തിലന്റ ആവശരമേത്തിതല;  നകാലളലയകാരു പ്രശ്നമുണ്ടകാകുതമ്പകാള
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നത്തിങ്ങള  തപകാലലീസത്തിലന  വത്തിളത്തിക്കത്തിലല;  തപകാലലീസുകകാലര  സജ്ജമേകാതക്കണ്ട

ചുമേതല  ഗവണലമേന്റത്തിനുണ്ടസ.  അവര്ക്കകാവശരമേകായ  കകാരരങ്ങള  നല്കണര.

അതത്തിനുള്ള പണര വകയത്തിരുതത്തിതയ പറ. ഇതരര കകാരരങ്ങള ലചയ്ലതങ്കത്തില്

മേകാതതമേ  മുതന്നകാട്ടെസ  തപകാകകാന്  സകാധത്തിക്കുകയള.  അതത്തിലന  എതത്തിര്തക്കണ്ട

കകാരരമേത്തില.  നത്തിങ്ങള  മേനതസ്സകാലടയല  ലചയ്യുന്നലതന്നസ  ഞങ്ങളക്കറത്തിയകാര.

കകാരണര, നത്തിങ്ങള നത്തിങ്ങളലട കടമേ നത്തിര്വഹത്തിക്കുനലവതന്നയള.

ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഏറവര  വലത്തിയ  പ്രതതരകത,  സര്ക്കകാര്

തപകാലലീസത്തിലന  വളലര  നല  രലീതത്തിയത്തില്  സഹകായത്തിക്കുനണ്ടസ.  തപകാലലീസത്തിലന്റ

പ്രവര്തനങ്ങളര  ആ  രലീതത്തിയത്തിലകാണസ.  അങ്ങലനലയങ്കത്തില്  മേകാതലമേ

തപകാലലീസത്തിനസ നല രലീതത്തിയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുകയള. വളലര നല

രലീതത്തിയത്തില്  ഭരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുലന്നകാരു  സര്ക്കകാരകാണത്തിതസ.  തകനര  ഇതത്തിലന

ലഞക്കകാനകായത്തി  ശമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇനന  വത്തിലയത്തില്  2  രൂപ

വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള നത്തിങ്ങള എലനലകാര ബഹളമേകാണുണ്ടകാക്കത്തിയതസ;  ഇതപ്പകാള

ഗകാര്ഹത്തിക സത്തിലത്തിണ്ടറത്തിനസ  49  രൂപയര വകാണത്തിജര സത്തിലത്തിണ്ടറത്തിനസ  351  രൂപയര

വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടെസ  ആര്ക്കുര  ഒരനക്കവമേത്തില.  നത്തിങ്ങള  മേത്തിണ്ടകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

തകന സര്ക്കകാര് എന്തുലചയകാലുര നത്തിങ്ങള മേത്തിണ്ടത്തില. നത്തിങ്ങളക്കസ തപടത്തിയകാണസ.
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പത്തിലന്നയള്ളതസ,  ഈ  പകാവലപ്പട്ടെ  തകരള  സര്ക്കകാരത്തിലന

ലഞക്കകാലമേനള്ളതകാണസ.  കകാരണര,  ഇവത്തിലടയകാണതലകാ  നത്തിങ്ങളത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

തവലറങ്ങുര നത്തിങ്ങള ശക്തമേകായത്തിട്ടെത്തില.  അതകാണസ പ്രശ്നര.  ഇരത്തിക്കുന്നത്തിടതത്തിരുന്നസ

പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുന്ന  രലീതത്തികലളകാലക്ക  അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചസ  ഒന്നസ

സഹകായത്തിക്കണര.  ഇനനതത്തിനസ  2  രൂപ  കൂട്ടെത്തിയതസ  ഞങ്ങളലട  വലീട്ടെത്തിതലയ്ക്കസ

ലകകാണ്ടുതപകാകകാനല.  ഇവത്തിലട  തക്ഷേമേ ലപന്ഷനുര കത്തിറ്റുലമേകാലക്ക നല്കതണ്ട;

ആളകലള  സഹകായത്തിതക്കതണ്ട;  അതത്തിനുള്ള  കകാശസ  ആരകാണസ  തരത്തിക;  എലകാ

രലീതത്തിയത്തിലുര  തകന  സര്ക്കകാര്  തകരളലത  ലഞക്കുകയകാണസ.  കകാരണര,

ശലീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനകാണസ തകരളര ഭരത്തിക്കുന്നതസ. ആ ഒരു ഒറ ലലവരകാഗരര

മേകാതതമേ  അവര്ക്കുള.  തവലറ  വത്തിഷയലമേകാനമേത്തില.  പലക്ഷേ,  ഞങ്ങളതത്തിലന

സലലധരരര തനരത്തിടുര. ഏതസ രലീതത്തിയത്തില്, എലനകാലക്ക ലചയ്യേതണകാ അലതകാലക്ക

വളലര  കകാരരമേകായത്തി  ലചയ്യുര.  അതത്തിലനലയകാനര  തടയകാന്  നത്തിങ്ങളക്കസ

സകാധത്തിക്കത്തില.  നല  രലീതത്തിയത്തില്  പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഈ

ഗവണലമേന്റത്തിലന  നത്തിങ്ങള  ആവശരമേത്തിലകാത  രലീതത്തിയത്തിലലകാനര  ലചയ്യേകാലത

പത്തിന്തുണ തന്നകാല് നത്തിങ്ങളക്കുര ഞങ്ങളക്കുര ലകകാള്ളകാര. 

കുട്ടെനകാടന്  ജനതയലട  പ്രധകാന  പ്രശ്നങ്ങലള  ഈ  സര്ക്കകാര്  വളലര
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നലരലീതത്തിയത്തില് അഡ്രെെസസ ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഞങ്ങളലട ഏറവര നല വത്തിജയലമേന്നസ

പറയന്നതസ  400  തകകാടത്തി രൂപ കുടത്തിലവള്ള പദതത്തിക്കസ തന എനള്ളതകാണസ.

അതത്തിലന്റ  ലടണ്ടര്  നടക്കകാന്  തപകാകുകയകാണസ.  ഇലതകാനര  നടക്കകാന്

തപകാകുന്നത്തിലലനര  ചുമകാ  പറയകയകാലണനര  പറഞലകകാണ്ടസ  നത്തിങ്ങളലട

എര.പത്തി.  ഉളലപ്പലട  അവത്തിലട  വന്നസ  പ്രശ്നമുണ്ടകാക്കുകയകാണസ.  ഇതരര

പ്രചരണങ്ങലളകാലക്ക  ആദരര  നത്തിര്തണര.  വളലര  നല  രലീതത്തിയത്തിലലകാരു

ജനത...  തതകാമേസസ  ചകാണ്ടത്തി  എന്ന  എലന്റ  സതഹകാദരന്  തലന്റ

തപകാക്കറത്തില്നത്തിനര  പണലമേടുതസ  വകാങ്ങത്തിയ  സ്ഥലതകാണസ  ഇന്നസ  ട്രലീറസലമേന്റസ

പകാന്റസ  വച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ഞങ്ങളതത്തിനസ  വളലര  നല  രലീതത്തിയത്തിലുള്ള

സരവത്തിധകാനങ്ങള  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അതത്തിലന  തുരങ്കര  വയ്ക്കുന്ന

രലീതത്തിയത്തിലുള്ള  സരസകാരങ്ങളര  രലീതത്തികളര  നത്തിങ്ങളലട  തനതകാക്കന്മേകാരുലട

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  വരുനണ്ടസ.  അതുണ്ടകാകകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  ശമേത്തിക്കണര.  ഞങ്ങള

എങ്ങലനലയങ്കത്തിലുര  കുട്ടെനകാട്ടെത്തില്  ജലീവത്തിച്ചുലപകായ്തക്കകാലട്ടെ.  6  ഘട്ടെങ്ങളത്തിലകായത്തി

കുടത്തിലവള്ള പദതത്തി ലടണ്ടര് ലചയ്തു. അതത്തിനകായത്തി 400 തകകാടത്തി രൂപ തന്നത്തിട്ടുണ്ടസ.

കുട്ടെനകാടത്തിലന്റ  ചരത്തിതതത്തില്  ഇനവലരയര  അങ്ങലന  തന്നത്തിട്ടെത്തില.  എത

പകാലങ്ങളകാണസ ഞങ്ങളക്കസ തന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  എ.സത്തി.  തറകാഡത്തിനുതവണ്ടത്തി  750
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തകകാടത്തി രൂപ തന്നത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതത്തിലന്റ പണത്തി പൂര്തത്തിയകാകുതമ്പകാള ഒരു പുതത്തിയ

കുട്ടെനകാടസ  ഉയര്ലതഴുതന്നല്ക്കുര.  അവത്തിലട  ലവള്ളലമേകാനര  കയറത്തില.  വളലര

നല  രലീതത്തിയത്തില്  പുതത്തിലയകാരു  കുട്ടെനകാടത്തിലന്റ  ഉയര്ലതഴുതന്നല്പണ്ടകാകുര.

ഇങ്ങലന  സഹകായത്തിച്ചസ  ഞങ്ങലളകാലക്കലയകാന്നസ  രക്ഷേലപ്പട്ടെസ  വരുതമ്പകാതഴയ്ക്കുര

ഏലതങ്കത്തിലുര  രലീതത്തിയത്തില്  ഞങ്ങളലട  ഗവണലമേന്റത്തിലനയര  മുഖരമേനത്തിലയയര

തകാറടത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള  വത്തിചകാരത്തിച്ചകാല്  അതസ  നടക്കത്തില.  അതസ  കയ്യേത്തില്

വച്ചകാല്മേതത്തി.  ഞങ്ങലള കളത്തിയകാക്കത്തിയതുലകകാലണ്ടകാനര കകാരരങ്ങള നടക്കത്തില.

വളലര നല രലീതത്തിയത്തില് പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവണലമേന്റകാണത്തിതസ.

വളലര  ഫലപ്രദമേകായ  രലീതത്തിയത്തില്  കകാരരങ്ങള  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

അതസ മേറകാര്ക്കുര ലചയ്യേകാന് സകാധത്തിക്കത്തില.  എലന്റ ഓര്മയത്തില്  6  വര്ഷതത്തിനസ

മുമ്പസ  ഒരു  കകാരരവര  കുട്ടെനകാടത്തിനസ  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  നലലകാരു  പകാലതമേകാ

തഹകാസത്തിറതലകാ  ഞങ്ങളക്കത്തിലകായത്തിരുന.  ശലീ.  എച്ചസ.  സലകാര  എര.എല്.എ.

ഇവത്തിലടയണ്ടസ.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  മേണ്ഡലതത്തിലകാണസ  ഞങ്ങളലക്കകാരു

ലമേഡത്തിക്കല് തകകാതളജുള്ളതസ.  അവത്തിലട  സൂപ്പര് ലസഷരകാലത്തിറത്തി  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെസലമേന്റസ

വരുതത്തി.  അതത്തിലന്റ  പ്രതയകാജനര  ഏറവരകൂടുതല്  ലഭത്തിക്കുന്നതസ

കുട്ടെനകാട്ടുകകാരകായ  ഞങ്ങളക്കകാണസ.  എനസ  വത്തിഷയമുലണ്ടങ്കത്തിലുര  ഞങ്ങള
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അതങ്ങകാട്ടെകാണസ  ഓടത്തിലച്ചല്ലുന്നതസ.  ഇതരര  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യുന്നതത്തിനസ  കകാശസ

തവതണ്ട;  കകാശസ  തവണലമേങ്കത്തില്  എനകാണസ  മേകാര്ഗര;  തവലറ  പ്രതതരക

വരുമേകാനമുതണ്ടകാ;  കുലലവറത്തിലകാലണങ്കത്തില് അവര്ക്കസ എണയലട വരുമേകാനമുണ്ടസ.

തകരളതത്തില്  എനസ  എണയകാണുള്ളതസ;  ഒനമേത്തില.  ആലകയള്ള  വരുമേകാനര

നത്തികുതത്തിയകാണസ.  അതത്തിലന  തടസ്സലപ്പടുത്തുന്ന  രലീതത്തി  ശരത്തിയല.  ഇതരര

കകാരരങ്ങലള  മുന്നത്തിര്തത്തി  ഈ  സമേരങ്ങളത്തില്നത്തിനര  പത്തിന്മേകാറത്തി  ഈ

ഗവണലമേന്റത്തിലന  അനുതമേകാദത്തിക്കുകയകാലണങ്കത്തില്  വളലര  നല  രലീതത്തിയത്തില്

നത്തിങ്ങളക്കുര പ്രതയകാജനമുണ്ടകാകുര.

ശലീ  .    പത്തി  .    പത്തി  .    ചത്തിതരഞ്ജന്:  സര്, എ.സത്തി.  തറകാഡത്തിലന്റ നത്തിര്മകാണര

അങ്ങയലട മേണ്ഡലതത്തിലകാണതലകാ നടനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി

എത തകകാടത്തി രൂപയകാണസ ലചലവഴത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ?  പ്രസ്തുത പ്രവൃതത്തി

എന്നതതയ്ക്കസ പൂര്തത്തിയകാകുലമേന്നസ പറയകാതമേകാ?

ശലീ  .    തതകാമേസസ  ലക  .    തതകാമേസസ:  സര്,  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതത്തി  6

മേകാസതത്തിനുള്ളത്തില് പൂര്തത്തിയകാകുര.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  750  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ

തന്നത്തിട്ടുള്ളതസ.  കുടത്തിലവള്ള  പദതത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  400  തകകാടത്തി  രൂപയര

പകാലങ്ങളക്കസ 46 തകകാടത്തി രൂപയര തന. 
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മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ അരഗര സമേയര ശദത്തിക്കണര.

ശലീ  .    തതകാമേസസ  ലക  .    തതകാമേസസ:  സര്,  ഇവത്തിലടലയങ്ങുര  ആരുര

തകളക്കകാന്  തപകാലുമേത്തില.  ഞങ്ങലളകാലക്ക  പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള  ആരുമേത്തിവത്തിലട

തകളക്കകാന്തപകാലുര ഇരത്തിക്കകാറത്തില. 

പകാടതശഖരങ്ങളലട  ബണ്ടസ  ബലലപ്പടുതകാനകായത്തി  100  തകകാടത്തി  രൂപ,

രണ്ടകാര  കുട്ടെനകാടസ  പകാതക്കജത്തിനകായത്തി  135  തകകാടത്തി  രൂപ,  ആറുകളലടയര

തതകാടുകളലടയര ആഴര കൂട്ടുന്നതത്തിനുര മേകാലത്തിനരങ്ങള നലീക്കുന്നതത്തിനുര 56 തകകാടത്തി

രൂപ. പണ്ടസ ഇലതകാലക്ക തകട്ടുതകളവത്തിതയ ഉണ്ടകായത്തിരുലന്നകാള. പലക്ഷേ, ഇന്നസ

സഖകാവസ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണലമേന്റസ  ഞങ്ങളക്കതസ

തനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഈ സതനകാഷതത്തില് നത്തിനലകകാണ്ടസ  ഞങ്ങള

എനകാണസ പറതയണ്ടതസ; കുട്ടെനകാടസ ഒരു വര്ഷതത്തിനകര ഉയര്ലതഴുതന്നല്ക്കുര.

ഞങ്ങളക്കസ വലത്തിയ പ്രതതരകയണ്ടകാകുര. ഞങ്ങളക്കസ വഴത്തിയര  ലവള്ളവര കത്തിട്ടുര.

നല  വലീടുകളര  തഹകാസത്തിറലുകളര  സ്കൂളകളര  കളത്തിസ്ഥലങ്ങളര  ലഭത്തിക്കുര.  ഈ

ബഡ്ജറത്തിലന  ഞകാന്  സര്വകാത്മനകാ  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതതകാലടകാപ്പര  കുട്ടെനകാടത്തിനസ

കൂടുതല്  പ്രതയകാജനര  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ഈ  ഗവണലമേന്റത്തിലന

സഹകായത്തിക്കകാന്  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേരകൂടത്തി  തയ്യേകാറകാകണലമേന്നസ
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പറഞലകകാണ്ടസ നത്തിര്ത്തുകയകാണസ.

ശലീ  .    ടത്തി  .    ലഎ  .    മേധുസൂദനന്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ദുര്ബലമേകാലണന്നസ  ലവളത്തിവകാക്കുന്നതകാണസ

ഇന്നസ  സഭയത്തില്  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ആദരമേകായത്തി  സരസകാരത്തിച്ച

ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ഉന്നയത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  വകാദങ്ങള.  ഒരുകകാരരവര

പ്രതതരകമേകായത്തി....  കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറസ  പ്രസരഗതത്തിലന്റ  തരഖകള

ഇവത്തിലടയണ്ടസ. ഇതവണ കുറച്ചസ കടലകാസുകള ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടത്തിച്ചു എന്നലകാലത

ആഭരനര  വകുപ്പത്തിലനതത്തിരകായത്തി,  വത്തിതശഷത്തിച്ചുര  തപകാലലീസത്തിലനതത്തിരകായത്തി

അടത്തിസ്ഥകാനപരമേകായ  ഏലതങ്കത്തിലുര  വത്തിവരതത്തിലന്റ

അടത്തിതറയത്തില്നത്തിനലകകാണ്ടസ  വസ്തുനത്തിഷമേകായ  എലനങ്കത്തിലുര  കകാരരങ്ങള

അതദ്ദേഹര  ഇവത്തിലട  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു  എനപറയകാന്  സകാധത്തിക്കത്തില.  അതയര

ദുര്ബലമേകായ  വകാദമേകാണസ  അതദ്ദേഹമേത്തിവത്തിലട  ഉന്നയത്തിച്ചതസ.  അതദ്ദേഹതത്തിനസ

ഒരുകകാരരവര തപകാലലീസത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ പറയകാനത്തില. തകരളര എവത്തിലട നത്തില്ക്കുന

എന്നസ ഇനരന് യൂണത്തിയന് മുസലീര ലലീഗത്തിലന്റ പ്രതത്തിനത്തിധത്തി ഇവത്തിലട സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.

മേറത്തിടങ്ങള  എവത്തിലട  നത്തില്ക്കുന  എലന്നകാരു  തകാരതമേരലമേങ്കത്തിലുര  ലലീഗത്തിലന്റ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തി  നടതതണ്ടതകാണസ.  ഈ  സമേലീപകകാലതസ  വടതക്ക
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ഇനരയത്തില്നത്തിന്നസ  വന്ന  വകാര്തകളണ്ടസ.  രണ്ടസ  മുസലീര  യവകാക്കലളയകാണസ

തപകാലലീസസ  ചുലട്ടെരത്തിച്ചസ  ലകകാന്നതസ.  രകാജസ്ഥകാനത്തില്നത്തിന്നകാണസ  തുടങ്ങത്തിയതസ.

ഹരത്തിയകാനയത്തിലകാണസ  പൂര്തലീകരത്തിച്ചതസ.  മുസലീര  ലചറുപ്പക്കകാലര  ലകകാല്ലുന്നതത്തിനസ

പശുവത്തിലന്റ  തപരുമേതത്തി  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  മേറസ  സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തിലല

ക്രമേസമേകാധകാനനത്തില  അതയര  ആപത്കരമേകായത്തി  നത്തില്ക്കുതമ്പകാള

"ലലദവതത്തിലന്റ  സസ്വനസ  നകാടസ"  എന്നസ  ലലീഗത്തിലന്റ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളക്കസ

അഭത്തിമേകാനതതകാടുകൂടത്തി  പറയകാന്  സകാധത്തിക്കുന്ന  തകരളതത്തില്  എത

ആത്മവത്തിശസ്വകാസതതകാടുകൂടത്തിയകാണസ  അവര്  ജലീവത്തിതലത  അഭത്തിമുഖലീകരത്തിച്ചസ

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നലതന്നതസ  വരക്തമേകാതകലണ്ടകാരു  കകാരരമേകാണസ.   തപകാലലീസസ

ഏറവര  ഫലപ്രദമേകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനലണ്ടന്നതത്തിലന്റ  ലതളത്തിവസ  ഇപൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  ഉളളടക്കതത്തിലല  ഒകാതരകാ  കകാരരങ്ങളത്തിലൂലടയര

തപകാകുതമ്പകാള  നമുക്കസ  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  ഇപൗ  തമേഖലലയ

ആധുനത്തികവല്ക്കരത്തിക്കുകലയനളളതകാണസ  ഇതപ്പകാള  ആഭരനരവകുപ്പസ

മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്ന കകാഴ്ചപ്പകാടസ.  എലകാ തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലുര സത്തി.സത്തി.ടത്തി.വത്തി.

സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള   നടപടത്തികള  പൂര്തത്തിയകായത്തി  വരത്തികയകാണസ.

അതതകാലടകാപ്പര  പുതത്തിയ  ബറകാലത്തിയനുകള,  തകകാഴത്തിതക്കകാടകാണസ   ഏറവര
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അവസകാനമേകായത്തി,  ആറകാമേതസ  സകായധ  തപകാലലീസസ  ബറകാലത്തിയന്  വന്നതസ.

കൂടകാലത  എലകാ  സ്കൂളകളത്തിലുര  കുട്ടെത്തികലള  ആതരകാഗരപരമേകായ  രലീതത്തിയത്തില്

ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനസ  എസസ.പത്തി.സത്തി.(Student  Police  Cadet)

സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാകുന.  തകരളതത്തില്  ഏറവര  ആപല്ക്കരമേകായത്തിട്ടുളളതസ,

ആഭരനര വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്നതപ്പകാള ശലീ.  രതമേശസ ലചന്നത്തിതല പറഞ;

'ലകകാച്ചത്തിയകാണസ മേയക്കുമേരുന്നത്തിലന്റ ലഹഡസ കസ്വകാതട്ടെഴസ'.  തകരളര ഏറവര കൂടുതല്

മേയക്കുമേരുന്നത്തിനസ  അടത്തിമേലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കസ  തപകാകുന.

അതത്തില്നത്തിനര  തകരളര  തമേകാചത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെസ  വന്നത്തിട്ടുലണ്ടനളളതസ

യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാണസ.  ജനങ്ങലളയകാലക  അണത്തിനത്തിരതത്തിലക്കകാണ്ടസ  അതരര

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  മേകാതൃകകാപരമേകായ  കകാരരങ്ങളകാണസ  തകരളതത്തിലല

തപകാലലീസസ-ആഭരനരവകുപ്പസ  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നലതനളളതസ  നമള

കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാരരമേകാണസ.  സമേലീപ  ദത്തിവസങ്ങളത്തില്  ഇവത്തിലട

നനനപക്ഷേങ്ങള  അഭത്തിമുഖലീകരത്തിക്കുന്ന  കകാരരങ്ങളത്തില്,  തകരളര

സസ്വര്ഗതുലരമേകാലണന്നസ  ചത്തിലലരകാലക്ക  വത്തിതശഷത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതസ

മേലറകാനലകകാണ്ടുമേല.  നമുലക്കലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാര,  79  സരഘടനകള

തചര്ന്നകാണസ ഡല്ഹത്തിയത്തിലല ജനര് മേന്ദറത്തില് ഒരു സതരകാഗഹര നടതത്തിയതസ.
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'ജലീവത്തിക്കകാന് അനുവദത്തിക്കണര'  എന്നതകാണസ അവര് മുതന്നകാട്ടുവച്ച മുദ്രകാവകാകരര.

അടത്തിച്ചമേര്തകാര,  ഇലകാതകാക്കകാനകാകത്തില എന്നസ പ്രഖരകാപത്തിച്ചുലകകാണ്ടകാണസ സമേരര

നടതതണ്ടത്തിവന്നതസ.  ഇപൗ തകരളതത്തില് അങ്ങലന ഒരു സമേരര ഏലതങ്കത്തിലുര

നനനപക്ഷേ  മേത  വത്തിഭകാഗതത്തില്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുളളവര്ക്കസ  ആതലകാചത്തിതക്കണ്ടത്തി  വരുന്ന

സകാഹചരരമുതണ്ടകാലയനളളതകാണസ  ഇവത്തിലട  ഇപൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ

എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടസ  സരസകാരത്തിക്കുന്നവര്  പ്രതത്തിപകാദത്തിതക്കണ്ട  ഒരു  കകാരരര.

ഇവത്തിലട  സര്ക്കകാര്   സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  കകാരരങ്ങളണ്ടസ;   സരസ്ഥകാനലത

തപകാലലീസത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള,  കഴത്തിഞ്ഞ

കകാലങ്ങളത്തിലല  അവരുലട  സ്ഥത്തിതത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കകാലത  തപകാകകാന്  കഴത്തിയത്തില.

തകരള ലലഹതക്കകാടതത്തി മുമ്പസ തചകാദത്തിച്ച ഒരു തചകാദരമുണ്ടസ. എതതയകാ വര്ഷരമുമ്പസ

നടന്നത്തിട്ടുളള  ഒരുകകാരരര  എനത്തിനകാണസ  ഇതപ്പകാള  പറയന്നലതന്നസ  ശലീ.

തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് ഇവത്തിലട പറഞ്ഞത്തിട്ടുളളതസ   നമളകാരുര മേറക്കുന്നത്തില.

പതക്ഷേ  പഴയലതകാന്നസ  ഓര്മത്തിക്കുന്നതസ  നലതകാണസ.   അന്നസ  എനകാണസ

ലലഹതക്കകാടതത്തി തചകാദത്തിച്ചതസ? ഒരു സകാധകാരണ തപകാലലീസുകകാരനകാതണകാ ഇവത്തിലട

ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-യകായത്തി കകാരരങ്ങള നത്തിര്വഹത്തിക്കുന്നലതന്നസ തകരള ലലഹതക്കകാടതത്തി

തചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  തനതൃതസ്വതത്തിനസ   മേറക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്ന ഒരു
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തചകാദരമേകാണസ.   അവരുലട  ലനഞത്തുകുതത്തിയത്തിട്ടുളള  ഒരു  തചകാദരമേകാണസ.

ആരകാണസ  ആ  തപകാലലീസുകകാരലനന്നസ  ഞകാന്  ഇവത്തിലട  വത്തിശദലീകരത്തിക്കകാന്

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.   ഭൂമേത്തി  തട്ടെത്തിപതകസത്തില്  തഫകാണ  കസ്റ്റേഡത്തിയത്തിലലടുക്കകാന്

ഉതരവത്തിട്ടെതപ്പകാള  അതസ  തസ്റ്റേ  ലചയ്യേകാന്  ലലഹതക്കകാടതത്തിയത്തില്  ഹകാജരകായതസ

അഡസ്വതക്കറസ  ജനറലകാണസ.  ഏതകാണസ  ആ  തപകാലലീസുകകാരന്?  കടകരപള്ളത്തി

ഭൂമേത്തിതട്ടെത്തിപ്പത്തിലന്റയടക്കര  കകാരരങ്ങള  നമ്മുലട  മുമ്പത്തിലുളളതസ  പഴയകകാലലത

അനുഭവങ്ങളകായത്തി  ഇങ്ങലന  ഉയര്നനത്തില്ക്കുനണ്ടസ.   ഇവത്തിലടയത്തിതപ്പകാള

എലനലകാര കകാരരങ്ങളകാണസ നടനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   ലതളത്തിയത്തിക്കലപ്പടകാത

ഏലതകാലക്ക  തകസുകള;  സന്ദലീപകാനന്ദഗത്തിരത്തി,  എ.ലക.ജത്തി.ലസന്റര്  തുടങ്ങത്തിയ

ഒകാതരകാ  കകാരരങ്ങള  ഇവത്തിലട  ശലീ.  വത്തി.  തജകായത്തി  സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള

പ്രതത്തിപകാദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ. 

 മുഖരമേനത്തിയലട  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ  നത്തിധത്തിയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ  നമ്മുലട

ഓര്മയത്തില്  ഏറവര  തക്രകാധമുണ്ടകാക്കുന്ന  ഒരു  ചത്തിതമുണ്ടസ.   സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ നത്തിധത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ  സരഭകാവന ലചയ്യേണലമേന്നസ  പറഞ്ഞതപ്പകാള ആ

ഉതരവസ  കലീറത്തി  കതത്തിച്ചസ  പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കുന്ന  ഒരു  യ.ഡത്തി.എഫസ.  വനത്തിതകാ

സര്ക്കകാര് ജലീവനക്കകാരത്തിയലട  ചത്തിതര നമുക്കസ ഒരത്തിക്കലുര മേറക്കകാന് കഴത്തിയത്തില.
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ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ നത്തിധത്തിയത്തിതലയ്ക്കസ സരഭകാവന ലകകാടുക്കരുലതന്നസ ഇപൗ തലകാകതതകാടസ

വത്തിളത്തിച്ചുപറഞ്ഞവര്  ഇതപ്പകാള  എനകാണസ  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

അതത്തില്നത്തിനര  കകാശസ  അടത്തിച്ചുമേകാറ്റുന്നതത്തിനസ  ഒരു  മേടത്തിയമേത്തിലകാത  നത്തിലയത്തില്

അതത്തിലന  ലറക്കമേന്ഡസ  ലചയ്യുന്നവരകായത്തി  ഇവര്  മേകാറത്തിതലീരുന്ന  കകാഴ്ചകളകാണസ

നമള കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ഇതുകണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചതസ  തകരള തപകാലലീസകാണസ.

ആ  തപകാലലീസത്തിനസ  പ്രകാപത്തിയത്തിലലന്നകാണസ  ഇവത്തിലട  പറയന്നതസ.  ഇതരര

തട്ടെത്തിപകള വലര കണ്ടുപത്തിടത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  പ്രകാപത്തിയളള ഒന്നകായത്തി തകരളതത്തിലല

തപകാലലീസസ മേകാറുനലവനളളതകാണസ നമുക്കസ കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുന്നതസ. 

വര്ഗലീയ  സരഘര്ഷങ്ങളത്തിലകാത  നകാടകായത്തി   തകരളര  മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

മേകാറകാടസ തപകാലലയളള ദകാരുണമേകായ സരഭവങ്ങള ആവര്തത്തിക്കകാത നത്തിലയത്തില്,

വര്ഗലീയ  സരഘര്ഷങ്ങളത്തിലകാലത  ക്രമേസമേകാധകാനതത്തില്  ഇനരയലട  മുമ്പത്തില്

ഏറവര  മേത്തികച്ചുനത്തില്ക്കുന്ന  സരസ്ഥകാനലമേന്ന  ഖരകാതത്തി  ഇന്നസ  തകരളര

തനടത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ,   ഇതസ  ഞങ്ങള പറയന്ന കകാരരമേല.    അഴത്തിമേതത്തി  വത്തിമുക്തവര

കകാരരക്ഷേമേവമേകായ  തപകാലലീസസ  തസവനതത്തില്  തകരളര  ഒന്നകാമേതകാലണന്നസ

പറയന്നതസ  ഇനരന്  തപകാലലീസസ  ഫപൗതണ്ടഷന്  നടതത്തിയ  സര്ലവയകാണസ,

ഞങ്ങള പറയന്ന കണക്കസ  അല.   ജനങ്ങളലട  സരതൃപത്തിയര  സതനകാഷവര
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മേകാനദണ്ഡമേകാലയടുതസ  ഇനരകാ  ടുതഡ   നടതത്തിയ  പഠനതത്തില്  ഇനരയത്തിലല

ഏറവര  മേത്തികച്ച  സരസ്ഥകാനമേകായത്തി  ലതരലഞ്ഞടുതതസ  തകരളലതയകാലണന്നസ

പറയതമ്പകാള   അതത്തില്  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസത്തിലന്റ  പങ്കസ  ഏറവര

പ്രധകാനമേകാലണനള്ളതസ  നമുക്കസ  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  ഇപൗ  നത്തിലയത്തില്

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണസ.   കര്ണകാടകയത്തിലല  ഒരു

സരഭവര  ഇതപ്പകാള  നമ്മുലട  ശദയത്തില്വന.  ലഎ.എ.എസസ.-ലലയര

ലഎ.പത്തി.എസസ.-ലലയര  ഉതദരകാഗസ്ഥര്  തമത്തില്  അടത്തിയകാണസ.  ഇവത്തിലട  ഒരു

ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.  തലന്ന  ഒരു  തപകാലലീസുകകാരലന   വലത്തിച്ചത്തിട്ടെസ  ചവത്തിട്ടെത്തിതതച്ചത്തിട്ടുളള

കകാരരര;  അതദ്ദേഹലത ലകകാണ്ടുനടന്നത്തിട്ടുളള യ.ഡത്തി.എഫസ.,  അതദ്ദേഹര പത്തിന്നലീടസ

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ആയതപ്പകാള  ഇങ്ങലന  നത്തിഷത്തിയമേകായത്തി  തനകാക്കത്തിനത്തില്തക്കണ്ടത്തി

വന്നത്തിട്ടുളള  കകാരരങ്ങലളകാലക്ക നമ്മുലട  മുമ്പത്തിലുണ്ടസ.  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ

ഇന്നസ   എതമേകാതര  മേകാതൃകകാപരമേകായര  ലഎകരതതകാടുര  അച്ചടക്കതതകാടുര

കൂടത്തിയകാണസ  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നലതന്നസ  നമള  കകാണുന.   അതത്തിലുര

പുഴുക്കുത്തുകളണ്ടസ.  ആ  പുഴുക്കുത്തുകലള  കലണ്ടതത്തി  അവലര

ശത്തിക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  സര്വലീസസ  തറകാളത്തില്നത്തിനര  മേകാറ്റുന്നതത്തിനുര  ഏറവര

ശക്തമേകായ  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്ന  ഒരു  മുഖരമേനത്തിയകാണസ
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തകരളതത്തിലല ആഭരനര വകുപ്പസ  ലലകകകാരരര ലചയ്യുന്നലതനള്ളതസ  ഏറവര

അഭത്തിമേകാനകരമേകായ  കകാരരമേകാണസ.  അവലരലയകാനര  സരരക്ഷേത്തിച്ചുതപകാരുന്ന

നത്തിലപകാടല,  മൂന്നസ  ആളകളലട  തപരുണ്ടസ,  നകാലസ  ആളകളലട  തപരുലണ്ടന്നസ

പറഞളള  ലത്തിസ്റ്റേസ  വച്ചുലകകാണ്ടസ  ഇവത്തിലട  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതലകാ.  മേകാതൃകകാപരമേകായ

നടപടത്തിലയടുത്തുലകകാണ്ടകാണസ  ഇപൗ  സര്ക്കകാര്  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതസ.

നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയതമേകാ?  വരക്തമേകായത്തി  ആളകളലട  തപരുവച്ചസ

സര്വലീസത്തില്നത്തിന്നസ  ഒഴത്തിവകാതക്കണ്ടവരുലട  ലത്തിസ്സസ  പ്രസത്തിദലീകരത്തിച്ചസ  ആ

നടപടത്തികളമേകായത്തി സര്ക്കകാര് മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണസ. നത്തിതഷധത്തിക്കകാന് ആര്ക്കസ

സകാധത്തിക്കുര; നത്തിങ്ങളക്കസ  ഇങ്ങലനലയകാരു പുകമേറയണ്ടകാക്കത്തി  ഗുണകരമേലകാത

രലീതത്തിയത്തില്  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യുന്ന  ഒരു  ഗവണലമേന്റകാണത്തിലതന്നസ

സ്ഥകാപത്തിക്കകാനുള്ള ശമേര നടതകാര. 

ജയത്തിലത്തിലന്റ  കകാരരര  കൂടത്തി  ചര്ച്ചലചയ്യുന്ന  സന്ദര്ഭമേതല  ഇതസ.

തകരളതത്തിലന്റ  ലസന്ട്രല്  ജയത്തിലുകളത്തില്  തടവത്തില്  കഴത്തിയന്ന  ആലരങ്കത്തിലുര

ഏലതങ്കത്തിലുര  ഘട്ടെതത്തില്  ലകകാല  ലചയ്യേലപ്പട്ടെത്തിട്ടുലണ്ടങ്കത്തില്  അതസ  ഏതസ

ഘട്ടെതത്തില്,  ആരകാണസ ലകകാല ലചയ്യേലപ്പട്ടെലതന്നസ പറയകാന് യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ

ഭരണകകാലലത  അനുഭവങ്ങളലട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  വരക്തമേകാക്കകാന്
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സകാധത്തിക്കുതമേകാ?  ഞങ്ങളകാരുര  മേറക്കുന്നത്തില,  ലക.  പത്തി.  രവലീനലന  കണ്ണൂര്

ലസന്ട്രല് ജയത്തിലത്തില്വച്ചസ ആര്.എസസ.എസസ. -കകാര് നത്തിഷ്ഠൂരമേകായത്തി ലവട്ടെത്തിനുറുക്കത്തി

കശകാപ്പസ ലചയ്തു.  അതത്തിനുമുമ്പസ തസലര ജയത്തില് ലവടത്തിവയസ പ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ നമള

തകട്ടെത്തിട്ടുണ്ടസ.   അതത്തിനസ  സമേകാനമേകായത്തിട്ടുള്ളതതകാ അതത്തിതനക്കകാള ഭലീകരമേകായത്തിതട്ടെകാ

ഉലള്ളകാരു കകാരരര നമള കണ്ടതസ കണ്ണൂര് ലസന്ട്രല് ജയത്തിലത്തില് യ.ഡത്തി.എഫസ.-

ലന്റ  ഭരണകകാലതകാണസ.   അക്കകാലതകാണസ  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ

പ്രവര്തകനകായ  ലക.  പത്തി.  രവലീനന്  ലകകാലലചയ്യേലപ്പട്ടെതസ.   ആ  ജയത്തിലല

ഇതപ്പകാഴലത  ജയത്തില്,  അതസ  മേകാതൃകകാപരമേകായ   സ്ഥകാപനമേകായത്തി  ഇന്നസ

മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  

ഇതപ്പകാള  പലരലീതത്തിയത്തിലുര  ചത്തില  ആളകള  വത്തിഷമേങ്ങള  പറയനണ്ടസ.

മുഖരമേനത്തിക്കസ  എനത്തിനകാണസ  ഇതലയലകാര  സുരക്ഷേ?   മുഖരമേനത്തിക്കസ

എനത്തിനകാണസ  ഇതലയലകാര  സുരക്ഷേ  എന്ന  തചകാദരതത്തിനസ  ഉതരര  നമ്മുലട

മുന്ആഭരനര വകുപമേനത്തിയകായ പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  ശലീ.  രതമേശസ  ലചന്നത്തിതല മുമ്പസ

നടതത്തിയ ഒരു പ്രസകാവന മേകാധരമേങ്ങളത്തില് വന്നത്തിട്ടുള്ളതസ ഇതപ്പകാഴുര സജലീവമേകായത്തി

നത്തില്ക്കുനണ്ടസ.   ഒരു  രകാഷലീയ  തനതകാവര  ആഭരനര  വകുപമേനത്തിയര

എനകാതണകാ  പറതയണ്ടതസ  അതുമേകാതമേകാണസ  അതദ്ദേഹര  മുമ്പസ  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതസ.
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മുഖരമേനത്തിയലട  സുരക്ഷേലയന്നസ  പറയന്നതസ,  ആരസ  മുഖരമേനത്തി  ആയകാലുര

അതദ്ദേഹതത്തിനസ   മേതത്തിയകായ സുരക്ഷേ ഏര്ലപ്പടുതതണ്ടതസ ഒരു സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

അതകായതസ  ആഭരനര  വകുപ്പത്തിലന്റ   ചുമേതലയകാണസ.   ഞങ്ങള  അതസ

അരഗലീകരത്തിക്കുന.   ശലീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനസ  തവണ്ടത്തിയല,  ശലീ.  ഉമന്

ചകാണ്ടത്തിക്കുതവണ്ടത്തി അന്നസ  800 തപകാലലീസുകകാലര നത്തിതയകാഗത്തിച്ചു.  ആ പ്രതതരക

സുരക്ഷേയ്ക്കുതവണ്ടത്തി  തസകാര്പ്പത്തിതയകാണ  എനപറയന്ന  ഒരു  സരഘലത  ഇവര്

തയ്യേകാറകാക്കത്തി.   അതത്തില്  ഇനരന്  റത്തിസര്വസ  ബറകാലത്തിയലന്റ   (IRB)

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ള  തപകാലലീസുകകാരകാണുണ്ടകായത്തിരുന്നതസ.   18  മേകാസര

പ്രതതരക  പരത്തിശലീലനര,  നകല്,  മേകാതവകായത്തിസ്റ്റേസ  തലീവ്രവകാദത്തികളലട  അടക്കര

തകനങ്ങളത്തില്  അവര്ക്കസ  പ്രതതരക  പരത്തിശലീലനര  നല്കത്തി  കമേകാതന്റകാ

സരഘമേകായത്തി  മുഖരമേനത്തിയലട  ലലപലറകായത്തി  അതദ്ദേഹതത്തിനസ  എതസകാര്ട്ടെസ

തപകാകുന്നതത്തിനകായത്തി  ഇന്സ്റ്റേ  തപകാലുള്ള  ഏറവര  ആധുനത്തികമേകായ  തതകാക്കുകള

നല്കത്തി  അന്നസ  ശലീ.  ഉമന്  ചകാണ്ടത്തിക്കസ  പരത്തിരക്ഷേ  ലകകാടുതതസ  ഇവര്ക്കസ

നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമേകാ;  ഇവര്ക്കസ  അതസ  മേറക്കകാന്  കഴത്തിയതമേകാ?

തകരളതത്തില്  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി  ശലീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

എഴുതത്തിലക്കകാടുത്തുണ്ടകാക്കുന്ന  ഒരു  എതസകാര്ട്ടെസ  സരവത്തിധകാനമേല,  സുരക്ഷേകാ
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സരവത്തിധകാനമേല  എന്നസ  മുഖരമേനത്തി  തലന്ന  സഭയത്തില്  വരക്തമേകായത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഇവത്തിലട  ആര്ലക്കലകാര,  എങ്ങലനലയലകാമുള്ള

സുരക്ഷേലയകാരുക്കണലമേന്നതസ  തകനഗവണലമേന്റസ അടക്കര ഉളലക്കകാള്ളുന്ന ഒരു

സരവത്തിധകാനമേകാണസ  ആതലകാചത്തിച്ചസ  തലീരുമേകാനലമേടുക്കുന്നതസ.      ശലീ.  രകാഹുല്

ഗകാനത്തിക്കസ  ലകകാടുക്കുന്ന  സുരക്ഷേ  മേകാതതമേ  തകരളതത്തിലല  മുഖരമേനത്തിക്കുര

ഉളലവന്നസ   ഈ  സഭയത്തിലകാണസ  മുഖരമേനത്തി  പറഞ്ഞതസ.  നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുതമേകാ;  ശലീ.  രകാഹുല്  ഗകാനത്തിക്കുര  തകരളതത്തിലല  മുഖരമേനത്തിക്കുര

സുരക്ഷേലയകാരുതക്കണ്ടതസ  ഈ  നകാടത്തിലന്റ  ആവശരമേതല;  അങ്ങലന

സുരക്ഷേലയകാരുക്കുന്നതത്തില് നത്തിങ്ങളലക്കനകാണസ തവവലകാതത്തി;  നത്തിങ്ങള ചകാതവര്

സരഘങ്ങലളയണ്ടകാക്കത്തി  മുഖരമേനത്തിയലട  മുന്നത്തിതലയ്ക്കസ  എടുത്തുചകാടത്തി

മുഖരമേനത്തിലയ  അപകായലപ്പടുതകാന്   നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ശമേങ്ങള  ഞങ്ങള

മേറക്കുന്നത്തില.  വത്തിമേകാനതത്തിനുള്ളത്തില്വച്ചസ  മുഖരമേനത്തിലയ  കതയ്യേറര

ലചയ്യുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി,  അതദ്ദേഹലത  ആക്രമേത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  നത്തിങ്ങള

നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ശമേമുണ്ടസ.  അതത്തിനസ  സമേകാനമേകായ  രലീതത്തിയത്തില്  വത്തിമേകാനതത്തില്

പയറത്തിയതുതപകാലല  ഇതപ്പകാള  തറകാഡത്തില്  പയറ്റുനലവനള്ളതകാണസ  നമള

ഇതപ്പകാള  കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ചകാതവര്  സരഘങ്ങലള  ഇറക്കത്തി
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മുഖരമേനത്തിയലട യകാത ഒഴത്തിവകാക്കകാന് പറ്റുതമേകാ;  എനത്തിനകാണസ സമേരര?  ഇവത്തിലട

തചകാദത്തിച്ചത്തിതല; ഗരകാസത്തിനസ 50 രൂപ കൂട്ടെത്തി.  നത്തിങ്ങളലട കയ്യേത്തിലുള്ള കറുത തുണത്തി

എവത്തിലടതപ്പകായത്തി;  ഇവത്തിടലത യ.ഡത്തി.എഫസ.  എര.എല്.എ.-മേകാരുര ലട്രയത്തിനത്തില്

യകാത ലചയ്യുന്നത്തിതല;  ഒരു ചകായയ്ക്കസ എതരൂപയകാണസ;  20  രൂപ.  ഇരട്ടെത്തിയകാണസ

വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതസ;  സമേരമുതണ്ടകാ;  എനകാ  ലകകാടത്തിയത്തിതല?   അവത്തിലട  വത്തിതരണര

ലചയ്യുന്ന  മേറസ  ഭക്ഷേരവസ്തുക്കളക്കസ  ഇരട്ടെത്തിതയകാളര  വത്തിലകൂട്ടെത്തി.  സമേരര

ലചയ്യുനതണ്ടകാ?

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: സമേയര ശദത്തിക്കണര. ചുരുക്കണര....പലീസസ....

ശലീ  .    ടത്തി  .    ലഎ  .    മേധുസൂദനന്: സര്, ഈ തകരളതത്തില് 20 രൂപയ്ക്കസ തചകാറസ

ലഭത്തിക്കുര.  ഇടതുപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  ഭരണതത്തില്

20  രൂപയ്ക്കസ  തചകാറസ  എലകാവര്ക്കുര  കത്തിട്ടുര.  യ.ഡത്തി.എഫസ.-കകാര്ക്കുര  കത്തിട്ടുര.

നത്തിങ്ങള  മൃഷകാന്നര  കഴത്തിക്കണര.  എന്നകാല്  തകനഗവണലമേന്റസ  ലട്രയത്തിനത്തില്

ലകകാടുക്കുന്ന  തചകാറത്തിനസ  95/-  രൂപയകാണസ.   കറുത  ലകകാടത്തിയത്തിതല;   കറുത

ലകകാടത്തി  വലീശകാന്  നത്തിങ്ങളക്കസ  ഇതപ്പകാള  സകാധത്തിക്കുന്നത്തിതല;  ആതരകാഗരര

ലപകായ്തപകാതയകാ?           ശലീ. നതരന തമേകാദത്തിയര ശലീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനുര

ഒരു തപകാലലയകാണസ  എനപറയന്ന തകകാണഗസസ (ലഎ.), ലലീഗുകകാര് പറയത്തില.
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മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: ലമേമ്പര് സമേയര ഒന്നസ ശദത്തിക്കണര.

ശലീ  .    ടത്തി  .    ലഎ  .    മേധുസൂദനന്:  സര്,   തകകാണഗസസ  (ലഎ.)-ക്കകാതരകാടസ

ഞങ്ങള  തത്തികഞ്ഞ  ബഹുമേകാനതതകാടുകൂടത്തി  തചകാദത്തിക്കുന,  ഗരകാസസ

വത്തിലവര്ദനവത്തിലനതത്തിരകായത്തി,  ഭക്ഷേരവസ്തുക്കളലട വത്തില വര്ദനവത്തിലനതത്തിരകായത്തി,

തചകാറത്തിനസ  95/- രൂപ ലകകാടുതസ തത്തിതന്നണ്ടത്തിവരുന്ന ഗതത്തിതകടത്തിലനതത്തിരകായത്തി ഒരു

കറുത  ലകകാടത്തി  ഉയര്തകാന്  നത്തിങ്ങളക്കസ  സകാധത്തിക്കുതമേകാ;  നത്തിങ്ങളക്കസ

അതത്തിനുള്ള  തശഷത്തിയതണ്ടകാ;  അതത്തിനസ  സകാധത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തില്  നത്തിങ്ങളക്കസ

ആതരകാഗരമുതണ്ടകാ?  നത്തിങ്ങള പറയണര.  ക്രമേസമേകാധകാനതത്തില് മേകാതൃകയകായത്തി

ഇനരയത്തില്  ഉയര്നനത്തില്ക്കുന്ന  ഈ  തകരളലത  ഏറവര  സജലീവമേകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനസ  സഹകായകമേകാകുന്ന  നത്തിലയത്തില്

സമേകാധകാനപരമേകായ  അനരലീക്ഷേമുണ്ടകാകണര.  ആ  സമേകാധകാനപരമേകായത്തിട്ടുള്ള

അനരലീക്ഷേതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണസ  ഇവത്തിലട  തപകാലലീസുര   ഈ  ഗവണലമേനര

പരത്തിശമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  പഴയ വത്തിജയതനയര പുതത്തിയ വത്തിജയതനയര

ഞങ്ങളക്കസ   തപടത്തിയത്തില  എനപറയന്നവതരകാടസ  ഒരു  കകാരരര  മേകാതതമേ

പറയനള.  കകാലത്തില്  ഇതപ്പകാഴുര  വലത്തിയ  തടത്തിതപ്പകാടുകൂടത്തി  നത്തിങ്ങളലട  മുന്നത്തില്

നത്തില്ക്കുന്ന പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്...... 
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മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: ലയസസ....അടുതയകാലള വത്തിളത്തിതക്കണ്ടത്തിവരുര....പലീസസ....

ശലീ  .    ടത്തി  .    ലഎ  .    മേധുസൂദനന്:  സര്,  ഈ സഭയത്തില് കലീറത്തിപ്പറത്തിഞ്ഞ തചകാര

പുരണ്ട  ഷര്ട്ടുമേകായത്തിനത്തിന്നസ  പ്രസരഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  അടത്തിയനരകാവസ്ഥയത്തില്

നത്തിങ്ങളലടലയലകാ  കശ്മലതസ്വതത്തിനുമുന്നത്തിലുര  തലയയര്തത്തിപ്പത്തിടത്തിച്ചസ

ലപകാരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള ഒരു രകാഷലീയ തനതകാവസ. ആ രകാഷലീയ തനതകാവസ തലന്നയകാണസ

പഴയ  വത്തിജയന്.  ആ  രകാഷലീയ  തനതകാവകാണസ  ഏലറ  പകസ്വതതയകാടുകൂടത്തി

തകരളതത്തില്  ഈ  ഗവണലമേന്റത്തിലന  നയത്തിക്കുന്നതസ.  നത്തിങ്ങള  എലനങ്കത്തിലുര

ഉമകാക്കത്തി  കകാണത്തിച്ചസ  ഈ  ഗവണലമേന്റത്തിലന,  മുഖരമേനത്തിലയ

കലീഴസ ലപ്പടുതത്തിക്കളയകാലമേന്നസ  ധരത്തിക്കുനലണ്ടങ്കത്തില്  നത്തിങ്ങളക്കസ

വലീരനതമേകാവകാകര എനമേകാതര പറഞലകകാണ്ടസ നത്തിര്ത്തുകയകാണസ. 

ശലീ  .    കടകരപള്ളത്തി  സുതരനന്:  സര്,  ഞകാന് ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  തപകാലലീസസ  തസന

ഇനരയ്ക്കുതലന്ന  മേകാതൃകയകായ  തപകാലലീസസ  തസനയകാലണന്നസ  പറയതമ്പകാള

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനസ  മേനദുഃപ്രയകാസര  ഉള്ളതുതപകാലല  തതകാനകയകാണസ.

പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുനത്തിന്നസ  ആദരര  സരസകാരത്തിച്ച   ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്

ഇതപ്പകാഴലത  ആഭരനര  വകുപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  ഒനര  പറയകാനത്തില  എലന്നകാരു
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പരത്തിതദവനമേകാണസ  നടതത്തിയതസ.  ഇതപ്പകാഴലത  ആഭരനര  വകുപ്പത്തിലന്റ

പ്രവര്തനലതക്കുറത്തിച്ചസ  പറതയണ്ടവര് കൃതരമേകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതകാണസ

നമ്മുലട  രകാജരതസ  വത്തിവത്തിധ  ഏജന്സത്തികള  നടതത്തിയ  പരത്തിതശകാധനയത്തില്

നമ്മുലട സരസ്ഥകാനലത തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കസ  നല്കത്തിയ അരഗലീകകാരര,  ഈ

ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ  ലഭത്തിച്ച  അരഗലീകകാരര  തലന്നയകാണസ.

നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ  ക്രമേസമേകാധകാനര  തകര്ന

ലകകാതണ്ടയത്തിരത്തിക്കുനലവന്നതകാണസ   ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണലന്റ

വത്തിലകാപലമേനപറയന്നതസ.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്   സരസ്ഥകാനലത

ക്രമേസമേകാധകാനമേകാതണകാ  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണലന്റയര  കൂട്ടെരുലടയര

മേനസ്സമേകാധകാനമേകാതണകാ  തകര്നലകകാതണ്ടയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ   എന്ന  കകാരരതത്തില്

നരകായമേകായര  സരശയമുണ്ടസ.   നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  ക്രമേസമേകാധകാനര

തകര്തസ  ഗുരുതരമേകായ  സകാഹചരരങ്ങള  സൃഷത്തിക്കണലമേന്നസ  നത്തിങ്ങള

ആഗഹത്തിക്കുനണ്ടസ.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  നത്തിങ്ങള  മേനദുഃപ്പകായസമുണനണ്ടസ.

വത്തിഴത്തിഞ്ഞര സമേര സന്ദര്ഭതത്തില് നമളതസ കണ്ടതകാണസ. വത്തിഴത്തിഞ്ഞര സമേരലത

എങ്ങലനയകാണസ ഈ സരസ്ഥകാന ഗവണലമേനര ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമേനത്തിയര

തപകാലലീസസ  തസനയര  തനരത്തിട്ടെതസ;  നത്തിങ്ങള  ആഗഹത്തിച്ചതസ  എനകാണസ;  പഴയ
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വത്തിതമേകാചന സമേരതത്തിലന്റ ഒരു പുതത്തിയ പതത്തിപ്പകാണസ  നത്തിങ്ങള ആഗഹത്തിച്ചതസ.

അങ്ങലനലയകാരു  സകാഹചരരര  ഒത്തുകത്തിട്ടെത്തിയകാല്  ഈ  സരസ്ഥകാനത്തുടനലീളര

നടന്ന  തകരളതത്തിലന്റ  ക്രമേസമേകാധകാനതകര്ച്ചയലട  കഥകള  വര്ണത്തിക്കകാര.

അതസ  വളലര  നന്നകായത്തി  ജനങ്ങലള  തബകാധരലപ്പടുതകാന്  കഴത്തിയലമേനള്ള

ധകാരണയത്തിലകാണസ  നത്തിങ്ങള വത്തിഴത്തിഞ്ഞര സമേരലത തനകാക്കത്തിക്കണ്ടതസ.  പതക്ഷേ

നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  തപകാലലീസസ  എതമേകാതര  ജനപത്തിന്തുണയള്ള,

ജനങ്ങതളകാടസ  തസവന  തല്പ്പരതതയകാടുകൂടത്തി  ലപരുമേകാറുന്ന  ഒരു  തപകാലലീസസ

തസനയകാലണന്നസ യഥകാര്ത്ഥതത്തില് ലതളത്തിയത്തിച്ചതകായത്തിരുന വത്തിഴത്തിഞ്ഞര സമേരര.

തങ്ങളക്കസ  ആക്രമേണതമേല്തക്കണ്ടത്തി  വന്നത്തിട്ടുര  വലത്തിയ  കൂട്ടെതതകാലട  വന്നസ

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷന്  ആക്രമേത്തിച്ചത്തിട്ടുതപകാലുര  മേനസ്സമേകാധകാനതതകാടുര

ആത്മസരയമേനതതകാടുരകൂടത്തി  ആ  പ്രശ്നലത  തനത്തിടുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി

സരസ്ഥകാനലത   തപകാലലീസസ  കകാണത്തിച്ച   ആ  ലലധരരര,  ധലീരത

പ്രകലീര്തത്തിക്കലപ്പതടണ്ടതുതലന്നയകാണസ.  65000  തസനകാരഗങ്ങള ഉള്ളതകാണസ

സരസ്ഥകാന  തപകാലലീസസ.   സരസ്ഥകാന  തപകാലലീസത്തിലന്റ   തനരകായ

പ്രവര്തനങ്ങളകാണസ നമ്മുലട സരസ്ഥകാനതസ വര്ഗലീയ ലഹളകള ഇലകാത,

മേനസ്സമേകാധകാനതതകാടുകൂടത്തി  മേനുഷരനസ  ജലീവത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്നതകായത്തിട്ടുള്ള   ഒരു
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സകാമൂഹര  അനരലീക്ഷേലത  സൃഷത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതസ   എനള്ള

യകാഥകാര്ത്ഥരലത  നത്തിങ്ങള  മേറച്ചുപത്തിടത്തിക്കകാന്  ശമേത്തിക്കരുതസ.  സരസ്ഥകാനലത

തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കസ  ഒരു  ബത്തിഗസ  സലനട്ടെകാണസ  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥന

ചര്ച്ചകാതവളയത്തില് സമകാനത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗഹത്തിക്കുന്നതസ. സസ്വകാഭകാവത്തികമേകായര

നത്തിങ്ങളലട  കകാലലത  ഭരണലതക്കുറത്തിച്ചസ  സരസകാരത്തിതക്കണ്ടത്തി  വരുര.

സരസകാരത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  പറത്തിലതലകാ;      ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്

പറഞ്ഞ കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചസ ഞകാന് ഇവത്തിലട ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണസ.  രകാഷലീയ

എതത്തിരകാളത്തികലള  കുടുക്കകാന് ചത്തിലര് തപകാലലീസത്തിലന ഉപതയകാഗത്തിക്കുനലവന്നകാണസ

ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് പറയന്നതസ.  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണലന്റ

നലീണ്ട  പ്രസകാവനയകാണസ.  അതദ്ദേഹര  ഇതപ്പകാള  സലീറത്തിലത്തില.  'മുഖരമേനത്തിക്കസ

കരത്തിലങ്കകാടത്തി, തപകാലലീസസ യവകാവത്തിലന്റ ജനതനനത്തിയര തകര്ത്തു'. തലസ്ഥകാനതസ

മുഖരമേനത്തിക്കസ  കരത്തിലങ്കകാടത്തി  കകാണത്തിച്ചതത്തിനസ  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ക്രൂരതയകാണസ.

കത്തിരകാതര.  ഒരു  പതതത്തിലന്റ  തലലക്കട്ടെകാണസ.  യവകാവത്തിലന്റ    ജനതനനത്തിയര

തകര്ത്തു  എന്നകാണസ.   'തകരളര  സുരക്ഷേത്തിതമേല'  എന്നസ  ശലീ.  രതമേശസ

ലചന്നത്തിതല  പറയകയകാണസ.  തകരളര സുരക്ഷേത്തിതമേലലന്നസ അതദ്ദേഹര തകരള

യകാതയത്തില് മേലപറതസ നടതത്തിയ പ്രസരഗമേകാണസ.  ഇതപ്പകാള അതദ്ദേഹര അതസ



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

146

മേകാറത്തിപ്പറയതമേകാലയന്നസ  എനത്തിക്കസ  അറത്തിയത്തില.  'ഇതസ  എനസ  ജനകാധത്തിപതരലമേന്നസ

ലലഹതക്കകാടതത്തി?'  നത്തിങ്ങളലട  കകാലലതക്കുറത്തിച്ചസ  ലലഹതക്കകാടതത്തിയലട

തചകാദരമേകാണസ.   'സര്ക്കകാര്  എനത്തിനസ  ഇങ്ങലന  തരരതകാഴുന?'  നത്തിങ്ങളലട

കകാലലതക്കുറത്തിച്ചസ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ലലഹതക്കകാടതത്തിയലട  പരകാമേര്ശമേകാണസ.

സര്ക്കകാര് എനത്തിനസ ഇങ്ങലന തരരതകാഴുന?  ഒരു സസ്വര്ണക്കടതസ  'NIA-യ്ക്കസ

വത്തിടകാതതത്തിനുപത്തിന്നത്തില്  തകനമേനത്തി.' നമ്മുലട സരസ്ഥകാനതസ അന്നസ വലന്നകാരു

വകാര്തയകാണസ.  'തകരളര  കുറകൃതരങ്ങളലട  സസ്വനര  നകാടസ.'  പറയന്നതസ

തദശകാഭത്തിമേകാനത്തിയര ജനയഗവമേല.  ചനത്തിക ദത്തിനപ്പതമേകാണസ.  02-09-2013-ലല

ചനത്തിക  ദത്തിനപ്പതതത്തില്  ജത്തിത  കനകകാരബരന്  വളലര  വസ്തുനത്തിഷമേകായ

കണക്കുകള  ഉദരത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  പറയകയകാണസ,  'തകരളര  കുറകൃതരങ്ങളലട

സസ്വനര  നകാലടന്നസ".   ഈ  രൂപതത്തിലലകാലക്കയകാണസ  ആ  കകാലഘട്ടെലത,

നത്തിങ്ങളലട ഭരണലത നത്തിങ്ങള തലന്ന വത്തിലയത്തിരുതത്തിയതസ.  ഞങ്ങള പറഞ്ഞ

കകാരരമേല.  ഞങ്ങള  വളലര  നന്നകായത്തി  അക്കകാലതസ  ഒരുപകാടസ  കകാരരങ്ങള

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.   പതക്ഷേ  നത്തിങ്ങളക്കസ  തലന്ന  നത്തിവൃതത്തിയത്തിലകാലത

വത്തിലയത്തിരുതതണ്ടത്തി  വനലവനള്ള  യകാഥകാര്ത്ഥരര  നത്തിങ്ങള

കകാതണണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതത്തില്നത്തിന്നസ  എതമേകാതര  വരതരകാസലപ്പട്ടെകാണസ
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നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ  കഴത്തിഞ്ഞ  7  വര്ഷമേകായത്തി  സരസ്ഥകാനലത

തപകാലലീസത്തിലന ഈ ഗവണലമേന്റസ  നയത്തിക്കുന്നതസ.  ഇവത്തിലട  'ഗുണ്ടകാ തപകാലലീസസ'

എലന്നകാരു  പദപ്രതയകാഗര  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ   തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്

നടത്തുകയണ്ടകായത്തി.  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ   ഒറദത്തിവസര  ലകകാണ്ടസ  2000-

ല്പ്പരര  വരുന്ന  ഗുണ്ടകലള  തപകാലലീസസ  അകതകാക്കത്തിലയനള്ള  വകാര്ത

നത്തിങ്ങള  ശദത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാലയന്നസ  എനത്തിക്കറത്തിയത്തില.   ഗുണ്ടകലള  അമേര്ച്ച

ലചയ്യുകലയന്നതസ  സരസ്ഥകാന  തപകാലലീസത്തിലന്റ  നയമേകാണസ,  സമേലീപനമേകാണസ.

ഗുണ്ടകലള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്ന  ചത്തില   തപകാലലീസസ  ഉതദരകാഗസ്ഥരുലണ്ടന്നസ

കലണ്ടതത്തി   അവരുലടതമേല്  കര്ശന  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാന്  സരസ്ഥകാന

തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കുര   തപകാലലീസസ  തമേധകാവത്തിക്കുര   സകാധത്തിക്കുനണ്ടസ.

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമേനത്തിക്കുര അതസ സകാധത്തിക്കുനണ്ടസ. നമ്മുലട സമൂഹതത്തിലന്റ

പരത്തിതചദര തലന്നയകാണസ  തപകാലലീസത്തിലുര വരുന്നതസ. 65000 തസനകാരഗങ്ങളള്ള

ഒരു  തസന  സമൂഹതത്തിലന്റ  പരത്തിതചദമേകാണസ.  അതത്തിനകതസ  ഏതകാനുര

ചത്തിലയകാളകളക്കസ  ഗുണ്ടകളമേകായത്തിതട്ടെകാ  മേണല്  മേകാഫത്തിയയമേകായത്തിതട്ടെകാ

മേതറലതങ്കത്തിലുര സമൂഹരവത്തിരുദ ശക്തത്തികളമേകായത്തിതട്ടെകാ ബനമുലണ്ടങ്കത്തില് അവലര

കലണ്ടതത്തി അവലര  കര്ശനമേകായ നടപടത്തികളക്കസ  വത്തിതധയമേകാക്കുകലയനള്ള
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നത്തിലപകാടസ  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  തപകാലലീസസ  തസന  സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നത്തിതല;

അതത്തിലന പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതത്തിനുര അതത്തിനസ  അരഗലീകകാരര നല്കുന്നതത്തിനുരപകരര

അതസ കലണ്ടതകാനുര അതത്തിനസ നടപടത്തികള സസ്വലീകരത്തിക്കകാനുര ശമേത്തിക്കുതമ്പകാള

അതത്തിലന്റ  പഴുതുകലളക്കുറത്തിച്ചസ  നത്തിങ്ങള  എതമേകാതര

തവവലകാതത്തിലപ്പടുനലവനള്ളതകാണസ  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണലന്റ

പ്രസരഗതത്തില് കണ്ടതസ. ഇലന്തൂരത്തിലല ആഭത്തിചകാരലക്കകാലയലട കകാരരര ഇവത്തിലട

പറഞ്ഞതലകാ;  ഞകാന്  തചകാദത്തിക്കലട്ടെ,  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  തപകാലലീസസ

തസനയ്ക്കസ  ഒരു ലപകാന്തൂവല് ലകകാടുതക്കണ്ട ഒരു വത്തിഷയമേതല അതസ;  നമള

നത്തിസ്സകാരമേകായത്തി കകാണുന.  തമേത്തിഴസ നകാട്ടുകകാരത്തിയകായ ഒരു പകാവലപ്പട്ടെ  സലീലയ 10-

15  ദത്തിവസമേകായത്തി  കകാണുന്നത്തിലലന്നസ  പറഞ്ഞസ  ഒരു  പരകാതത്തി  തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനത്തില് ലചല്ലുതമ്പകാള,  നമ്മുലട സരസ്ഥകാനലത തപകാലലീസസ  തസനയലട

ആ  സവത്തിതശഷമേകായ  പ്രതതരകതയകാണസ  എറണകാകുളലത  ഒരു

തസ്റ്റേഷനത്തിലലതത്തിയ  ആ പരകാതത്തി ഗപൗരവതതകാടുകൂടത്തി അതനസ്വഷത്തിച്ചസ  ഇലന്തൂര്

എനപറയന്ന  പ്രതദശലത   ഒരു  സത്തിദലന്റ,  ഒരു  ആളലലദവതത്തിലന്റ

വലീട്ടെത്തിലകാണസ തപകാലലീസസ എതത്തിതച്ചര്ന്നതസ. 

ശലീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:  സര്, ....(ലലമേക്കസ ഓഫസ).....
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ശലീ  .    കടകരപള്ളത്തി സുതരനന്:  സര്,  ഏതസ  തനതകാതവകാ ആയത്തിതക്കകാലട്ടെ.

ഏതസ തനതകാതവകാ ഏതസ വലത്തിയ പ്രമേകാണത്തിതയകാ ആതരകാ ആയത്തിലക്കകാള്ളലട്ടെ. ഈ

ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ സമേലീപനലമേനകാണസ എനള്ളതകാണസ തചകാദരലമേനപറയന്നതസ.

നമ്മുലട  സമൂഹതത്തില്  പലരുര  വരകാര.  അതരലമേകാരു  ആളലലദവതത്തിലന്റ

വലീട്ടെത്തില് ഈ തപകാലലീലസതത്തി.  അസകാധകാരണമേകായത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലലവഭവമേകാണസ

യഥകാര്ത്ഥതത്തില് നടന്നതസ.  എന്നത്തിട്ടെസ കുറവകാളത്തിലയ കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചത്തിതല?  വളലര

ലപട്ടെന്നസ മൂനമേകാസതത്തിനുളളത്തില്  1600  തപജുള്ള ആദരകുറപതര തയ്യേകാറകാക്കത്തി

തകകാടതത്തിയത്തില്  സമേര്പ്പത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിതല?  നമള  അതസ

അരഗലീകരത്തിതക്കണ്ടതതല;   എലകാറത്തിതനയര  അനമേകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുന്നതത്തില്

എനകാണസ കകാരരര; നമള അതസ സമതത്തിതക്കണ്ടതതല?  

നത്തിതക്ഷേപതട്ടെത്തിപ്പസ,  നത്തിതക്ഷേപകര്ക്കസ  45  ശതമേകാനര  പലത്തിശ  വകാഗകാനര

ലചയ്തുലകകാണ്ടുള്ള  തസഫസ  ആന്ഡസ  തസകാരഗസ  കമ്പനത്തിയലട  നത്തിതക്ഷേപതട്ടെത്തിപ്പസ

കലണ്ടതത്തിയതസ  ആരകാണസ;  ഇപൗ  തപകാലലീസതല,  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാന

തപകാലലീസതല?  അതത്തിലന്റ  മുഖരപ്രതത്തി  ആരകാണസ,  പ്രവലീണ  റകാണ.  പ്രവലീണ

റകാണയമേകായത്തി  നമ്മുലട  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  അദരക്ഷേനുര  മേറസ

തകകാണഗസസ  തനതകാക്കളലമേകാലക്ക  ബനലപ്പട്ടെസ  നത്തില്ക്കുന്ന  കകാരരങ്ങള  ...
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നമലളലകാര  ആര്ലക്കലകാര  അവകാര്ഡസ  ലകകാടുക്കുനണ്ടസ;  ധകാരകാളര  തപര്ക്കസ

അവകാര്ഡസ  ലകകാടുക്കുനണ്ടസ.  പലക്ഷേ പ്രവലീണ റകാണലയന്നസ പറയന്ന വലത്തിയ

നത്തിതക്ഷേപ  തട്ടെത്തിപകകാരന്  45  ശതമേകാനര  പലത്തിശ  വകാഗകാനര  ലചയസ

നത്തിതക്ഷേപതട്ടെത്തിപ്പസ   നടത്തുന്നവലന്റ  മേകാനസപുതനകായത്തി  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യലട

അദരക്ഷേന്  മേകാറുകലയന  പറഞ്ഞകാല്  അതത്തിതനക്കകാള

അപമേകാനകരമേകായത്തിട്ടുലള്ളകാരു  കകാരരര  നമ്മുലട  നകാട്ടെത്തില്  സരഭവത്തിക്കകാനുതണ്ടകാ?

എനകാണസ  ഇതസ  ശരത്തിയതല;   ഇതസ  വസ്തുതയതല,  ഞകാന്  വസ്തുതയലകാത

എലനങ്കത്തിലുര കകാരരര പറലഞ്ഞങ്കത്തിലതല അതസ പറതയണ്ടതുളള.  ലലടറകാനത്തിയര

ലതകാഴത്തില് തട്ടെത്തിപ്പസ,  ...

ശലീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:  സര്,  തപകായത്തിന്റസ  ഓഫസ  ഓര്ഡര്.

ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  അപകലീര്തത്തികരമേകാലയകാരു

പരകാമേര്ശമുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടസ.  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി. പ്രസത്തിഡന്റസ ഏതതകാ തട്ടെത്തിപകകാരലന്റ

മേകാനസപുതനകാലണന്നസ  പറഞ.  ആ  പറഞ്ഞ  ആളമേകായത്തി  സരസ്ഥകാന

മേനത്തിമേകാര് അവകാര്ഡസ ലകകാടുക്കുകയര തവദത്തി പങ്കത്തിടുകയര ലചയ ചത്തിതങ്ങളണ്ടസ.

ഒരുപകാടസ  ആളകളമേകായളള  ചത്തിതങ്ങള  വരുര,  മേനത്തിമേകാരുമേകായര  രകാഷലീയ

തനതകാക്കളമേകായളള  ചത്തിതങ്ങള  വരുര.  ഞകാന്  ആ  മേനത്തിമേകാരുലട  തപരുകള
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പറയന്നത്തില.  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റത്തിലനതത്തിലര  പറഞ്ഞ

അപകലീര്തത്തികരമേകായ പരകാമേര്ശര തരഖയത്തില്നത്തിനര നലീക്കര ലചയ്യേണര.

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: അതസ പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.+

ശലീ  .    കടകരപളളത്തി സുതരനന്:  സര്,  എലന്റ സമേയര എനത്തിക്കസ തരതണ.

ഗുണ്ടകലള അടത്തിച്ചമേര്ത്തുന്ന കകാരരതത്തില് നമ്മുലട സരസ്ഥകാനതസ തപകാലലീസസ

തസന സസ്വലീകരത്തിച്ച നടപടത്തി ലചറുതകാതണകാ? 8745 ഗുണ്ടകലള പത്തിടത്തികൂടകാന് ഇപൗ

കകാലഘട്ടെതത്തില് കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഒരു രകാതത്തിലകകാണ്ടസ 2562 തപലര പത്തിടത്തികൂടത്തി.

ഇതത്തില്  പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി  കുറകൃതരങ്ങളത്തില്  ഏര്ലപ്പടുകയര  നത്തിയമേതത്തിലന്റ

കണത്തില്ലപ്പടകാലത വത്തിലസത്തിയത്തിരുന്ന ലകകാടുര കുറവകാളത്തികളര ക്രത്തിമേത്തിനലുകളര ഇപൗ

കൂട്ടെതത്തില് ഉണ്ടകായത്തിരുനലവന്ന കകാരരര മേറക്കരുതസ.  അഴത്തിമേതത്തി തകസുകളത്തില്

56  ഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാലര  പത്തിടത്തികൂടകാന്  സകാധത്തിച്ചു.   1964-ല്   വത്തിജത്തിലന്സസ

ആന്ഡസ ആന്റത്തി കറപ്ഷന് ബനതറകാ രൂപലീകരത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര ആദരമേകായത്തിട്ടെകാണസ

47  ട്രകാപസ  തകസുകള എന്ന  റത്തിക്കകാര്ഡസ  തനട്ടെര  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ

തപകാലലീസസ  തസന  ലലകവരത്തിക്കുന്നതസ.  സര്ക്കകാര്  ഓഫലീസുകളത്തില്  നടതത്തിയ

മേത്തിന്നല്  പരത്തിതശകാധന  1715  ആണസ.   അതത്തില്  13  എണര  സരസ്ഥകാന

വരകാപകമേകായത്തി  ഒതര  സമേയര  നടതകാന്  സകാധത്തിച്ചു.   വത്തിജത്തിലന്സസ

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ തലീരുമേകാനതത്തിലന്റ അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില് (ഫ.നര.3634/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ തലീയതത്തി 
02/03/2023) സഭകാതരഖകളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തകാന് തലീരുമേകാനത്തിച്ചു.
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അതനസ്വഷണങ്ങള,  രഹസരകാതനസ്വഷണങ്ങള  എന്നത്തിവ  വളലര  ഫലപ്രദമേകായത്തി

നടതകാന് നമ്മുലട സരസ്ഥകാനലത തപകാലലീസത്തിനസ സകാധത്തിക്കുനണ്ടസ. 

 ഇവത്തിലട  ലലീഗത്തിലന്റ  തസ്നേഹത്തിതന്  സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള  മേഹകാരകാജകാസസ

തകകാതളജത്തിലനക്കുറത്തിലച്ചകാലക്ക പറയനണ്ടകായത്തിരുന.  അവത്തിലട വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള

എര.എസസ.എഫസ.-ലന  തളളത്തിക്കളഞലവതന്നകാ  മേതറതതകാ  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി

സരഘടനലയ  തളളത്തിക്കളഞലവതന്നകാ...  തകരളതത്തിലല

കലകാലയങ്ങളത്തിലലകാലക്ക  നടക്കുന്ന  എലകാ  ലതരലഞ്ഞടുപകളത്തിലുര

എസസ.എഫസ.ലഎ.  വത്തിജയത്തിക്കുന.  അതത്തില്   അസൂയലപ്പട്ടെത്തിതട്ടെകാ,

സങ്കടലപ്പട്ടെത്തിതട്ടെകാ,  ഇവത്തിലട  വന്നസ  തവവലകാതത്തിലപ്പട്ടെത്തിതട്ടെകാ  കകാരരമേത്തില.

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളലട  പത്തിന്തുണ  എസസ.എഫസ.ലഎ.

പ്രസ്ഥകാനതത്തിനുളളതുലകകാണ്ടകാണസ മേഹകാരകാജകാസസ തകകാതളജത്തിലുര യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി

തകകാതളജത്തിലുര  വത്തിമേണസസ  തകകാതളജത്തിലുര  എലകാ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തികളത്തിലുര

അവത്തിലടലയലകാര  നത്തിങ്ങള  പരകാജയലപ്പടുന്നതസ  നമ്മുലട  പുതത്തിയ  തലമുറ

നത്തിങ്ങലള  അരഗലീകരത്തിക്കുന്നത്തില  എനളളതുലകകാണ്ടകാണസ.  അതസ  മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തി

നത്തിങ്ങളലട  ഭകാഗത്തുളള  ലതറ്റുകള  തത്തിരുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ട  നടപടത്തികള

സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുപകരര  എസസ.എഫസ.ലഎ.  ജയത്തിച്ചതത്തിനസ
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തവവലകാതത്തിലപ്പടുകയര സങ്കടലപ്പടുകയര ലചയത്തിട്ടെസ  ഒരു കകാരരവമേത്തില.  നത്തിങ്ങള

നത്തിങ്ങളലട നത്തിലപകാടസ മേകാറ്റുകലയനള്ളതസ മേകാതതമേയളള. 

  യ.ഡത്തി.എഫസ.  നടത്തുന്ന സമേരലത സരബനത്തിച്ചകാണതലകാ കഴത്തിഞ്ഞ

രണ്ടുദത്തിവസമേകായത്തി  ഇവത്തിലട ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതസ.  110  രൂപ വലര ലപതട്രകാളത്തിനസ

വത്തില വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള നത്തിങ്ങളക്കസ ഒരു വത്തിഷമേവര ഉണ്ടകായത്തിരുന്നത്തില.  112

രൂപയകായതപ്പകാള  നത്തിങ്ങളക്കസ  വലകാത  വത്തിഷമേര.   ആ  രണ്ടുരൂപ

എനത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാലണന്നസ   നത്തിങ്ങളക്കുതലന്ന  അറത്തിയകാര.   നമ്മുലട

സരസ്ഥകാനതസ  62  ലക്ഷേര  കുടുരബങ്ങളക്കസ  സകാമൂഹരതക്ഷേമേ  ലപന്ഷന്

കൃതരമേകായത്തി വത്തിതരണര ലചയ്യുന്നതത്തിലന്റ ഉറപ്പകായത്തി രണ്ടുരൂപ ലസസ്സസ പത്തിരത്തിക്കകാന്

തലീരുമേകാനത്തിച്ചതപ്പകാള നത്തിങ്ങള സമേരര ലചയ്തു. 

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: നഷലപ്പട്ടെ സമേയര അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

ശലീ  .    കടകരപളളത്തി  സുതരനന്:  സര്,  ഞങ്ങള  സമേരര  ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ.

ലസക്രതട്ടെറത്തിയറസ  പടത്തിക്കലുര  സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ  പല  ഭകാഗത്തുര  ജനവത്തിരുദ

നത്തിലപകാടുകള  സസ്വലീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ  അഴത്തിമേതത്തി  ഭരണര  നടതത്തിയ

ഗവണലമേനകളലക്കതത്തിരകായത്തി  മേനത്തിമേകാലര  വഴത്തിയത്തില്   തടഞര  ഞങ്ങള

സമേരര  നടതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.   ആ  സമേരലമേന  പറയന്നതസ  ഏലതങ്കത്തിലുര
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ഒതന്നകാരതണ്ടകാ  വരക്തത്തികള  രഹസരമേകായത്തി  എവത്തിലടലയങ്കത്തിലുര  നത്തിന്നസ

വകാഹനവനഹതത്തിനസ  മുന്നത്തില്  ചകാടത്തിയത്തിട്ടുളള  സമേരമേല.   ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ

പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനസ  ആളകള പലങ്കടുത  ഉജ്ജസ്വലമേകായത്തിട്ടുളള  ബഹുജന

സമേരമേകാണസ  ഞങ്ങള  നടതത്തിയത്തിട്ടുളളതസ.  അതുലകകാണ്ടകാണസ  ചകാതവറുകലള

ഇറക്കത്തിവത്തിട്ടെതത്തിലനപ്പറത്തി  പറഞ്ഞതസ.  എനത്തിനകാണസ  മുഖരമേനത്തിക്കസ  തപകാലലീസസ

സുരക്ഷേ ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതസ?  ഇപൗ ചകാതവറുകലള രക്ഷേത്തിക്കകാന് തവണ്ടത്തിയകാണസ,

അലകാലത  മുഖരമേനത്തിയലട  രക്ഷേയ്ക്കുതവണ്ടത്തിയല.   നത്തിങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുന്നതസ

അതകാണസ.  അങ്ങലനലയലനങ്കത്തിലുര അപകടമുണ്ടകായകാല്,  അപകടതത്തില്ലപട്ടെസ

എലനങ്കത്തിലുര സരഭവത്തിച്ചകാല്, അതുയര്തത്തിപ്പത്തിടത്തിച്ചസ സരസ്ഥകാനതസ ഒരു കലകാപ

അനരലീക്ഷേര  സൃഷത്തിക്കകാലമേന്നകാണസ  നത്തിങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുന്നതസ.

അതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണസ  നത്തിങ്ങള  ഇപൗ  ചകാതവറുകലള,  ഒരകാലള,  രണ്ടകാലള

നത്തിതയകാഗത്തിക്കുന്നതസ,  ഒരു  സമേരതത്തിനസ  അങ്ങലനയകാതണകാ  ലചതയ്യേണ്ടതസ?

നത്തിങ്ങള ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ ആളകലള അണത്തിനത്തിരതത്തി മേനത്തിമേകാലര വഴത്തിയത്തില്

തടഞ്ഞസ സമേരര ലചയ്യുന്നതത്തിനസ ഒരു കുഴപ്പവമേത്തില. പലക്ഷേ  നത്തിങ്ങള ലചയ്യുന്നതസ

ചകാതവറുകലള സൃഷത്തിച്ചസ  ഇവത്തിലട വത്തിഴത്തിഞ്ഞതസ ലചയതുതപകാലല എലനങ്കത്തിലുര

തരതത്തിലുളള  സകാഹചരരങ്ങളണ്ടകാക്കത്തി  ആ  സകാഹചരരങ്ങളത്തിലൂലട
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സരസ്ഥകാനലത  ക്രമേസമേകാധകാനര  തകര്നലവന്നസ  വരുതത്തിതലീര്ക്കകാനുളള

പരത്തിശമേങ്ങളകാണസ  നടത്തുന്നതസ.  ആ  പരത്തിശമേര  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ

വത്തിജയത്തിക്കകാന് തപകാകുന്നത്തിലലന്നകാണസ എനത്തിക്കസ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുളളതസ.  

സത്തി.എര.ഡത്തി.ആര്.എഫസ.-ല്  നടന്ന  ലവട്ടെത്തിപ്പസ  കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചതകാരകാണസ?

ഇപൗ ഗവണലമേന്റകാണസ,  മുഖരമേനത്തിയലട ഓഫലീസത്തിനസ തതകാന്നത്തിയ സരശയമേകാണസ

ഇപൗ ലവട്ടെത്തിപ്പസ കണ്ടുപത്തിടത്തിക്കുന്നതത്തിനസ കകാരണമേകായതസ.  തകകാര്പ്പതറഷനത്തില് ഒരു

സമേരര  നടന,  അതുകൂടത്തി  പറഞ്ഞസ  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.

തകകാര്പ്പതറഷനത്തിലല നത്തികുതത്തി ലവട്ടെത്തിപ്പസ കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചതസ നഗരസഭയലട തമേയറുര

നഗരസഭയമേകാണസ.  നത്തികുതത്തിലവട്ടെത്തിപ്പസ നടക്കുനണ്ടകായത്തിരുന അതുകണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചസ

നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിച്ചു.  അതത്തിലനതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ള  സമേരര  നടത്തുകയകാണസ.

ഇലതലകാര  ഇപൗ  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  ഭരണസരവത്തിധകാനര

അഴത്തിമേതത്തിരഹത്തിതമേകാക്കുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  നടത്തുന്ന  പരത്തിശമേങ്ങളകാലണന്നസ

എലകാവരുര  മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.   സരസ്ഥകാനതസ  ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  രലീതത്തിയത്തില്

ആഭരനര  വകുപ്പത്തിലന  മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കുന്ന  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിക്കുര

സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ തപകാലലീസസ  തസനയ്ക്കുര ഒരു ബത്തിഗസ  സലനട്ടെസ  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടത്തി

നല്കത്തിലക്കകാണ്ടസ  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശലീ  .    പത്തി  .    ഉലലബദുള്ള:  സര്,  ഇപൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  ഇന്നലത ചര്ച്ചയ്ക്കസ തുടക്കര കുറത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ സഖകാവസ എ.

സത്തി.  ലമേകായലീന്  പറഞ്ഞതസ,  സരസ്ഥകാനതത്തിനസ  ഇനരയത്തിലല  ഏറവര  നല

തപകാലലീസത്തിനുളള ഏതതകാ മേകാഗസലീനത്തിലന്റ അവകാര്ഡസ ലഭത്തിലച്ചന്നകാണസ.  എന്നകാല്

ഇനരയലട ചരത്തിതതത്തില് ആദരമേകായത്തി ഒരു ഗവര്ണര് തലന്റ സരസ്ഥകാനതസ

സലീ  പലീഡനങ്ങള  വര്ദത്തിച്ചുവരുന  അതസ  നത്തിയനത്തിക്കകാന്

നടപടത്തിലയടുക്കണലമേന്നസ  പറഞ്ഞസ  സതരകാഗഹമേത്തിരുന്നതസ  തകരളതത്തിലകാണസ.

ഇതത്തിനകാതണകാ  അവകാര്ഡസ  ലഭത്തിച്ചതസ?  തപകാലലീസത്തിലന്റ  പണത്തി  എനകാണസ?

തപകാലലീസത്തിലന്റ  പണത്തി  ജനങ്ങളലട  ജലീവനുര  സസ്വതത്തിനുര  സരരക്ഷേണര

ലകകാടുക്കുകലയന്നതകാണസ.   അവര്ക്കസ  ലലസസ്വരജലീവത്തിതര

ഉറപവരുത്തുകലയന്നതകാണസ.  എന്നകാല്  തപകാലലീസത്തിനസ  ഇതപ്പകാള   എനകാണസ

പണത്തി,  തപകാലലീസത്തിനസ  ഇതപ്പകാള  കകാരരമേകായ  പണത്തിലയന്നസ  പറയന്നതസ

മുഖരമേനത്തിക്കുര  മേനത്തിമേകാര്ക്കുര  എതസകാര്ട്ടെസ  തപകാകുക,  ലലപലറസ  തപകാകുക.

അതലകാലത  തപകാലലീസത്തിനസ  ഇതപ്പകാള  ജനങ്ങളലട  ജലീവനുര  സസ്വതത്തിനുര

സരരക്ഷേണര  ലകകാടുക്കകാന്  സമേയമേത്തില.   കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരനകാണസ  നമ്മുലട

മുഖരമേനത്തി,  ഉപൗരത്തിപ്പത്തിടത്തിച്ച  വടത്തിവകാളത്തിനുമുമ്പത്തിലൂലട  നടനനലീങ്ങത്തി  എന്നസ
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അവകകാശലപ്പടുന്ന  മുഖരമേനത്തിക്കസ  സഞരത്തിക്കകാന്  വകാഹനവനഹങ്ങളകാണസ.

കറുപ്പസ  കണ്ടകാല്  അലര്ജത്തിയകാണസ,  പലക്ഷേ  കറുത  വകാഹനതത്തിലകാണസ

മുഖരമേനത്തി  സഞരത്തിക്കുന്നതസ.  എത  വകാഹനങ്ങളകാണസ,  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ

തപകാലലീസുകകാരകാണസ  ഇവത്തിലട  മുഖരമേനത്തിക്കുര  മേനത്തിമേകാര്ക്കുര  സുരക്ഷേ

ഉറപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   മേകാനരമേകായത്തി  തജകാലത്തി  ലചയ്യുന്ന

ഉതദരകാഗസ്ഥര്ക്കസ  ഒരു  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമേന്റത്തിലുര  തജകാലത്തി  ലചയ്യേകാന്  കഴത്തിയകാത

സ്ഥത്തിതത്തിയകാണസ.  തപകാലലീസത്തിലുമുണ്ടസ മേകാനരമേകായത്തി തജകാലത്തി ലചയ്യുന്നവര്.  പലക്ഷേ

അവര്ക്കസ  മേകാനരമേകായത്തി  തജകാലത്തി  ലചയ്യേകാന്  കഴത്തിയന്നത്തില.  എനകാണസ  കകാരരര,

കടുത  രകാഷലീയ  സമര്ദ്ദേവര   രകാഷലീയ  ഇടലപടലുകളമേകാണസ.  അതുകകാരണര

മേകാനരമേകായത്തി തജകാലത്തി ലചയ്യുന്ന തപകാലലീസുകകാര് മേകാനസത്തിക സരഘര്ഷതത്തിലകാണസ.

സസ്വതനമേകായര നത്തിഷ്പക്ഷേമേകായര പ്രവര്തത്തിക്കകാന് ഒരു ഉതദരകാഗസ്ഥതനയര ഇപൗ

ഭരണകക്ഷേത്തിക്കകാര്  സമതത്തിക്കുന്നത്തിലലന്നതകാണസ  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ

സ്ഥത്തിതത്തി.   മുന്ലപങ്ങുമേത്തിലകാതവത്തിധര തപകാലലീസസ  തസനയത്തില് ക്രത്തിമേത്തിനലുകളലട

എണര  വര്ദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്നതകാണസ  ഇപൗ  സഭയത്തില്തലന്ന  തനരലത

വരക്തമേകാക്കലപ്പട്ടെ  കണക്കുകള  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതസ.  കളങ്കത്തിതരുര

അഴത്തിമേതത്തിക്കകാരുമേകായ  ഉതദരകാഗസ്ഥരുലട  ലത്തിസ്റ്റേസ  തസ്റ്റേറസ  ഇന്റലത്തിജന്സസ
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തശഖരത്തിച്ചുവച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ആ തസ്റ്റേറസ ഇന്റലത്തിജന്സസ നല്കത്തിയ അഴത്തിമേതത്തിക്കകാരകായ

ഉതദരകാഗസ്ഥരുലട  തപരത്തില് യകാലതകാരു നടപടത്തിയര  ഉണ്ടകായത്തിലലന മേകാതമേല,

അവലരലയകാലക്ക  മുഖരസ്ഥകാനങ്ങളത്തില്  അവതരകാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

എലകാ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലുര  പത്തി.ആര്.ഒ.-മേകാരുണ്ടസ.  പത്തി.ആര്.ഒ.

എനപറഞ്ഞകാല്   പബത്തികസ  റത്തിതലഷന്സസ  ഓഫലീസര്  അല,  പകാര്ട്ടെത്തി

റത്തിതലഷന്സസ  ഓഫലീസര്  എന്നകാണസ.   എസസ.എച്ചസ.ഒ.-മേകാരുലട  മുകളത്തിലകാണസ.

തസ്റ്റേഷന്  ഓഫലീസര്മേകാര്  തപകാലുര   ഇപൗ  പത്തി.ആര്.ഒ.-മേകാലര  ഭയക്കുകയകാണസ.

പത്തി.ആര്.ഒ.-മേകാരുലട തജകാലത്തി എനകാണസ? പത്തി.ആര്.ഒ.-യലട തജകാലത്തി തസ്റ്റേഷനത്തില്

വരുന്ന തകസുകലള സരബനത്തിച്ചസ തലകാക്കല് പകാര്ട്ടെത്തി തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കസ വത്തിവരര

ലകകാടുക്കുകയകാണസ.   പകാര്ട്ടെത്തി  തനതകാക്കന്മേകാലര സരരക്ഷേത്തിതക്കണ്ട തകസുകളത്തില്

സരരക്ഷേത്തിക്കുകയര  തലകാക്കല്  മേദര-മേയക്കുമേരുന്നസ  മേകാഫത്തിയകളക്കസ  ചുക്കകാന്

പത്തിടത്തിക്കുന്നവര്ക്കകാവശരമേകായ സരരക്ഷേണര നല്കുകയര ലചയ്യുകലയന്നതകാണസ

ഇപൗ  പത്തി.ആര്.ഒ.-മേകാരുലട  തജകാലത്തി.   ഇതുപറഞ്ഞതപ്പകാള  എനത്തിക്കസ  ഓര്മ

വരുന്നതസ മേഹകാനകായ സത്തി.  എച്ചസ.  മുഹമദസ തകകായ സകാഹത്തിബസ തകരളതത്തിലന്റ

ആഭരനരമേനത്തിയകായ  കകാലഘട്ടെമേകാണസ.   അതദ്ദേഹര  ആഭരനര

മേനത്തിയകായത്തിരുന്നതപ്പകാള  തസ്റ്റേഷനത്തില്  കയറത്തിവരുതമ്പകാള  എസസ.ലഎ.-യലട
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റമേത്തില് രണ്ടുകതസരയണ്ടകായത്തിരുന.

ശലീ  .    ലക  .    വത്തി  .    സുതമേഷസ  : സര്,  തപകായത്തിന്റസ  ഓഫസ  ഓര്ഡര്.  ചട്ടെര  307

ആണസ.   ഒരു  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനത്തില്  എസസ.എച്ചസ.ഒ.-യലട  തപകാസ്റ്റേത്തിതലയ്ക്കസ

പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിലയ  പത്തി.ആര്.ഒ.-ആയത്തി  നത്തിയമേത്തിച്ചുലവന്നസ  പറയന്നതസ

തകരളതത്തിലല ഒരു രകാഷലീയ പകാര്ട്ടെത്തിയര ലചയ്യേകാതതകാണസ.  അങ്ങലനലയകാന്നസ

തകരളതത്തിലന്റ തപകാലലീസസ  ചരത്തിതതത്തിതലകാ  ഭരണ ചരത്തിതതത്തിതലകാ  ഇലകാത

കകാരരമേകാണസ.  അവകാസവമേകായ ഇക്കകാരരര തരഖയത്തിലുണ്ടകാകകാന് പകാടത്തില. 

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്: അതസ പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.+

ശലീ  .    പത്തി  .    ഉലലബദുള്ള:  സര്,  അവകാസവമേകായ കകാരരങ്ങലളകാനര ഞകാന്

പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  പകാര്ട്ടെത്തി എനമേകാതമേകാണസ പറഞ്ഞതസ.  പകാര്ട്ടെത്തി എനപറഞ്ഞകാല്

അങ്ങകാലണന്നസ  അരഗലീകരത്തിലച്ചങ്കത്തില്  നടപടത്തിലയടുക്കകാര.  ഞകാന്

പറഞവന്നതസ,  സത്തി.  എച്ചസ.  മുഹമദസ  തകകായ  സകാഹത്തിബസ  ആഭരനര

വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന  സമേയതസ  ഒരു  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനത്തില്

കയറത്തിലച്ചന്നതപ്പകാള അവത്തിലട രണ്ടസ കതസരകളണ്ടകായത്തിരുന. അതത്തില് ഒലരണര

എസസ.ലഎ.-യ്ക്കസ  ഇരത്തിക്കകാനുര  മേലറകാന്നസ  പകാര്ട്ടെത്തിയലട  തലകാക്കല്  ലസക്രട്ടെറത്തിക്കസ

ഇരത്തിക്കകാനുമേകാണസ ഉപതയകാഗത്തിച്ചത്തിരുന്നതസ.  ഇനത്തിമുതല് തലകാക്കല് ലസക്രട്ടെറത്തിക്കുര

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ തലീരുമേകാനതത്തിലന്റ അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില് (ഫ.നര.3635/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ തലീയതത്തി 
02/03/2023) സഭകാതരഖകളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തകാന് തലീരുമേകാനത്തിച്ചു.
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ബകാഞസ  ലസക്രട്ടെറത്തിക്കുമുള്ള  കതസര  തസ്റ്റേഷനത്തില്  തവണ്ടനര  അലതടുതസ

മേകാറണലമേനര  സത്തി.  എച്ചസ.  മുഹമദസ  തകകായ സകാഹത്തിബസ  പറഞ.  അതകാണസ

നമ്മുലട  പകാരമ്പരരര.  എന്നകാല്  മുഖരമേനത്തി  ഇതപ്പകാള  വകാഹനവനഹങ്ങളലട

അകമ്പടത്തിതയകാടുകൂടത്തിയകാണസ  സഞരത്തിക്കുന്നതസ.  സത്തി.  എച്ചസ.  മുഹമദസ  തകകായ

സകാഹത്തിബസ  ആഭരനര  വകുപ്പസ  മേനത്തിയകായത്തിരുന്നതപ്പകാള  തലതശരത്തിയത്തില്  വച്ചസ

അതദ്ദേഹലത  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)കകാരനകായത്തിരുന്ന  ഗരഗകാധരമേകാരകാര്

തബകാരലബറത്തിഞ.  ആഭരനര  വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന  അതദ്ദേഹതത്തിനുതനലര

തബകാരലബറത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കകാന് അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞത്തില. അതത്തിനുതശഷര

അതദ്ദേഹര  കണ്ണൂര്  ഗസ്റ്റേസ  ഹപൗസത്തിതലയ്ക്കസ  തപകായതസ  ഇതുതപകാലല  തപകാലലീസസ

വകാഹനങ്ങളലട  അകമ്പടത്തിതയകാലടയല,  സമേകാധകാനതത്തിനസ

ആഹസ്വകാനരലചയ്തുലകകാണ്ടകാണസ.  അവത്തിലട  യകാലതകാരു  പ്രതകകാപനവര

സൃഷത്തിക്കരുലതന്നസ  പറഞ്ഞ  ആഭരനര  വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന  മേഹകാനകായ

സത്തി.  എച്ചസ.  മുഹമദസ തകകായ.  അങ്ങലനയളളവര് ഭരത്തിച്ച നകാട്ടെത്തിലകാണസ ഇതപ്പകാള

കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരനകായ  മുഖരമേനത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  തപകാലലീസസ  വനഹതത്തിലന്റ

അകമ്പടത്തി  വരുന്നതസ.  വലത്തിയ  സമേരതപകാരകാട്ടെങ്ങളലട  ചരത്തിതര  പറയന്ന

പകാര്ട്ടെത്തിയതല; സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര) കയരുര കരത്തിലവളരുര ഇലകാതലതകാലക്കയര
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ഊതത്തി  വലീര്പ്പത്തിച്ചസ  പറയന്ന  പകാര്ട്ടെത്തിയതല?  ആ  പകാര്ട്ടെത്തി  ഇതപ്പകാള  ലചറത്തിയ

സമേരങ്ങലളതപ്പകാലുര   ഭയലപ്പടുകയകാണസ.  ഒരകാളര  സമേരര  ലചയ്യേകാന്  പകാടത്തില.

നത്തികുതത്തിലക്കകാള്ളലക്കതത്തിലര  സമേരര  നടതത്തിയ  മുസലീര  യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റ

പ്രവര്തകന്മേകാര്,  യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റ  സരസ്ഥകാന  ജനറല്  ലസക്രട്ടെറത്തി

ശലീ.  പത്തി.  ലക.  ഫത്തിതറകാസസ  ഉളലപ്പലട  28  തപലരയകാണസ  അകകാരണമേകായത്തി

ജയത്തിലത്തിലടച്ചതസ,  ഇവര്ക്കസ  16  ദത്തിവസര  ജയത്തിലത്തില്  കഴത്തിതയണ്ടത്തിവന.  ഏതസ

വകുപ്പസ പ്രകകാരമേകാണസ? PDPP (Prevention of Damage to Public Property)

ആകകാണതത!   തപകാലലീസത്തിലന്റ  ബകാരത്തിതക്കഡസ   പത്തിടത്തിച്ചുകുലുക്കത്തിയകാല്

ലപകാതുമുതല്  നശത്തിക്കുതമേകാ?  കുട്ടെത്തികളലട  ലലക  മുറത്തിഞ്ഞതലകാലത

ബകാരത്തിതക്കഡത്തിലന്റ ഒരു ഭകാഗരതപകാലുര ലപകാട്ടെത്തിയത്തില.  എന്നത്തിട്ടുര ആ കുട്ടെത്തികളലട

തപരത്തില്  കള്ളതക്കസസ  ചുമേത്തുകയകാണസ  ലചയതസ.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

ലപകാതുമുതല്  നശത്തിപ്പത്തിച്ചതസ  സമേരരലചയവരല,  സമേരക്കകാര്ക്കുതനലര

അകകാരണമേകായത്തി  ജലപലീരങ്കത്തി  ഒഴത്തിച്ച  തപകാലലീസുകകാരകാണസ,

അവര്ലക്കതത്തിലരയകാണസ  നടപടത്തിലയടുതക്കണ്ടതസ.  കകാരണര  ജനങ്ങള

കുടത്തിതക്കണ്ട ഏറവര വലത്തിയ സമ്പതകാണസ ജലര, ആ ജലസമ്പതസ നശത്തിപ്പത്തിച്ച

തപകാലലീസുകകാര്ലക്കതത്തിലരയകാണസ  പത്തി.ഡത്തി.പത്തി.പത്തി.  ആകസ  അനുസരത്തിച്ചസ
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തകലസടുതക്കണ്ടതസ.  ലസക്രതട്ടെറത്തിയറസ  മേകാര്ച്ചസ  കഴത്തിഞ്ഞതത്തിനുതശഷര

കളകതററത്തിതലയ്ക്കസ യൂതസ ലലീഗസ പ്രവര്തകര് മേകാര്ച്ചസ നടതത്തി. അവത്തിതടയ്ക്കസ മേകാര്ച്ചസ

നടതത്തിയതപ്പകാഴുര തപകാലലീസസ അവലര ക്രൂരമേകായത്തി തലത്തിച്ചതച്ചു.  മേലപറര ജത്തിലകാ

മുസലീര  യൂതസ  ലലീഗസ  ജനറല്  ലസക്രട്ടെറത്തി  ശലീ.  മുസഫകാ  അബ്ദുള  ലതലീഫസ,

എര.എസസ.എഫസ.  ജത്തിലകാ  പ്രസത്തിഡന്റസ  ശലീ.  കബലീര്,  ജനറല്  ലസക്രട്ടെറത്തി

ശലീ.  വഹകാബസ  തുടങ്ങത്തി  നത്തിരവധത്തി  തനതകാക്കന്മേകാലരയര  പ്രവര്തകലരയര

തപകാലലീസസ  ക്രൂരമേകായത്തി  തലത്തിച്ചതയ്ക്കുകയര  ജകാമേരമേത്തിലകാ  വകുപ്പസ  ചുമേതത്തി

ജയത്തിലത്തിലടയ്ക്കുകയര ലചയ്തു.  കളമേതശരത്തിയത്തില് ഇതുതപകാലല സമേരരലചയ യൂതസ

തകകാണഗസസ  പ്രവര്തകലര  തപകാലലീസസ  വകാഹനതത്തിലത്തിട്ടെസ  ഇടത്തിച്ചു.

തപകാലലീസത്തിലന്റ  മൂന്നകാരമുറ  വലീണ്ടുര  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഭരണതത്തില്

തത്തിരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണസ.  യൂതസ  ലലീഗസ  പ്രവര്തകലരയര  യൂതസ  തകകാണഗസസ

പ്രവര്തകലരയര  വകാഹനതത്തിലത്തിട്ടെസ  ഉതരവകാദലപ്പട്ടെ  ഉതദരകാഗസ്ഥര്

ഇടത്തിക്കുകയര  ചവത്തിട്ടുകയരലചയ  കകാഴ്ചയകാണസ  രണ്ടകാഴ്ചമുമളള

സമേരകകാലഘട്ടെതത്തില് കണ്ടതസ.  ഒരു സമേരലതയര സഹത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകാത

അസഹത്തിഷ്ണുതയലട  രകാഷലീയമേകാണസ  ഇതപ്പകാള  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഇവത്തിലട

നടതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  നത്തികുതത്തിലക്കകാള്ളയ്ക്കുപുറതമേ  പണമുണ്ടകാക്കകാന്
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മേറ്റുമേകാര്ഗങ്ങലളകാനര ഇലകാതതത്തിനകാല് സര്ക്കകാര് ഇതപ്പകാള ലപറത്തി തകസത്തിലന്റ

എണര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണസ.  ലപറത്തി  തകസത്തിലന്റ  കസ്വകാട്ടെ

നത്തിശയത്തിച്ചുലകകാടുക്കുകയകാണസ  തപകാലലീസുകകാരുലട  ഇതപ്പകാഴലത  കകാരരമേകായ

തജകാലത്തി.  തനരലത  ലപറത്തി  തകസത്തിലന്റ  എണര  വത്തിലയത്തിരുതകാന്

ഡത്തിലലവ.എസസ.പത്തി.-യലട  സകാന്നത്തിധരതത്തില്   മേകാസതത്തിലലകാരത്തിക്കല്  തയകാഗര

തചര്ന്നത്തിരുന.  ഇതപ്പകാള  ആ  തയകാഗര  ആഴ്ചയത്തില്  ഒരത്തിക്കലകാക്കത്തി.  അതത്തിലന്റ

തപരസ  ലലക്രര  തകകാണഫറന്സസ  എന്നകാണസ.  ആ തകകാണഫറന്സത്തില്  ഓതരകാ

എസസ.എച്ചസ.ഒ.-മേകാര്ക്കുര  ലപറത്തി  തകസത്തിലന്റ  കസ്വകാട്ടെ  നത്തിശയത്തിക്കുര.  ലപറത്തി

തകസത്തിലന്റ  എണര  തത്തികയ്ക്കകാനകായത്തി  തപകാലലീസുകകാര്  തറകാഡത്തിലത്തിറങ്ങത്തി  എലകാ

വളവകളത്തിലുര  ലചന്നസ  വകാഹനതത്തിനസ  ലലകകകാണത്തിക്കുകയര  ഒരു

കകാരരവമേത്തിലകാലത  അവരുലട  തപരത്തില്  തകസസ  ചുമേതത്തിലക്കകാണ്ടസ  കസ്വകാട്ടെ

തത്തികയ്ക്കുകയമേകാണസ  ലചയ്യുന്നതസ.  കസ്വകാട്ടെ  തത്തികച്ചത്തിലലങ്കത്തില്  ഇപൗ

തപകാലലീസുകകാര്ലക്കതത്തിലര  നടപടത്തിയണ്ടകാകുലമേനളളതുലകകാണ്ടകാണസ  അതസ

തത്തികയ്ക്കകാന്  അവര്  പരത്തിശമേത്തിക്കുന്നതസ.  കസ്വകാട്ടെ  തത്തികച്ചത്തിലലങ്കത്തില്  വലീട്ടെത്തില്

ഇരത്തിതക്കണ്ടത്തിവരുര  എനളളതുലകകാണ്ടസ  നത്തിരപരകാധത്തികളലട  തപരത്തില്  തകസസ

ചുമേത്തുന്ന സമേലീപനര തപകാലലീസസ  സസ്വലീകരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇതപ്പകാള തപകാലലീസസ
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തസ്റ്റേഷന്  മേകാതമേല,  ജയത്തിലുര  പകാര്ട്ടെത്തി  തടവകകാരുലട  നത്തിയനണതത്തിലകാണസ.

ലഹരത്തി മേരുനകളലട കച്ചവടര പുറത്തുമേകാതമേല നടക്കുന്നതസ, കണ്ണൂര് ലസന്ട്രല്

ജയത്തിലത്തില്തപ്പകാലുര  മേകാഫത്തിയകാ  സരഘങ്ങള  പത്തിടത്തിമുറുക്കുകയകാണസ.  കണ്ണൂര്

ലസന്ട്രല്  ജയത്തിലത്തിതലയ്ക്കസ  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  പച്ചക്കറത്തി  ലകകാണ്ടുവന്ന

ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേയത്തില്  മൂന്നസ കത്തിതലകാ കഞകാവകാണസ കടതത്തിയതസ.  ഇവത്തിലട ലഹരത്തി

വസ്തുക്കളലക്കതത്തിരകായത്തി  വലത്തിയ  തബകാധവല്ക്കരണവര  കരകാമ്പയത്തിനുര

നടത്തുന.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിയലട  മൂക്കത്തിനുതകാലഴയകാണസ  കണ്ണൂര്

ലസന്ട്രല്  ജയത്തില്.  കണ്ണൂര്  ലസന്ട്രല്  ജയത്തില്  നത്തിലലകകാള്ളുന്നതസ

ശലീ.  ലക.  വത്തി.  സുതമേഷത്തിലന്റ  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലകാണസ.  ആ  ലസന്ട്രല്

ജയത്തിലത്തിതലയ്ക്കകാണസ കഞകാവസ ലകകാണ്ടുതപകായതസ. കഞകാവസ സകാമ്പകാര്, ശരത്തിയകാണസ,

പകാര്ട്ടെത്തി  ഭരണമേതല,  അങ്ങലനലയകാലക്കയണ്ടകാകുര.  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷന്

ഭരത്തിക്കുന്നതുതപകാലല  ജയത്തിലുര  ഭരത്തിക്കുന്നതസ  പകാര്ട്ടെത്തിയകായതുലകകാണ്ടസ  കഞകാവസ

കടത്തുന്നതുതപകാലുര  നത്തിയനത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയകാത  സ്ഥത്തിതത്തിയകാണസ.

ലമേകാതതത്തില്  അഴത്തിമേതത്തിയലടയര  മേകാഫത്തിയകളലടയര  ഒരു  ഭരണമേകായത്തി

സരസ്ഥകാന  ഭരണര  മേകാറത്തി.  എന്നത്തിട്ടുര  വലത്തിയ  അവകാര്ഡസ  കത്തിട്ടെത്തിലയലന്നകാലക്ക

പറഞ്ഞസ ഇതപ്പകാള വലത്തിയ തമേനത്തിനടത്തിച്ചസ നടക്കുകയകാണസ.  ഒരു കകാരരര,  കുട്ടെത്തിക്കസ
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മേരുനവകാങ്ങകാന് തപകായവലരയതല നത്തിങ്ങള പത്തിടത്തിച്ചുവച്ചതസ?  (ഒരു ദത്തിനപതര

ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിക്കുന)  കുഞ്ഞത്തിനസ  മേരുനവകാങ്ങണലമേന്നകാണസ  അവര്

പറഞ്ഞതസ.  നകാലസ  വയസ്സകായ ഒരു  കുഞ്ഞത്തിനസ  മേരുനവകാങ്ങകാന് ലമേഡത്തിക്കല്

തഷകാപ്പത്തിതലയ്ക്കസ  തപകായ  രക്ഷേത്തിതകാവത്തിലന  തപകാലലീസസ  തടഞനത്തിര്തത്തി.

കകാരരലമേനകാലണതന്നകാ;  അതുവഴത്തി  മുഖരമേനത്തി  തപകാകുനണ്ടസ.  മുഖരമേനത്തി

തപകാകുലന്നങ്കത്തില്  കുഞ്ഞത്തിനസ  മേരുനതപകാലുര  വകാതങ്ങണ്ട.  മേരരകാദതവതണ്ട

മേരുന്നത്തിലനങ്കത്തിലുര.

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്:  സമേയര ശദത്തിക്കണര. പലീസസ....

ശലീ  .    പത്തി  .    ഉലലബദുള്ള:  സര്,  ഇതകാ  വലീണ്ടുര  പതവകാര്ത,  (പതര

ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിക്കുന)  'തപകാലലീസത്തിനസ  മേറ്റുപണത്തി,  ഗുണ്ടകളക്കസ  നലകകാലര'

സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ  അവസ്ഥ  അതകാണസ.  ഗുണ്ടകളക്കസ  എന്തുര  ലചയ്യേകാന്,

വത്തിഹരത്തിക്കകാന് പറത്തിയ ഒരു സുവര്ണ കകാലഘട്ടെമേകായത്തി എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഭരണര

മേകാറത്തിക്കഴത്തിഞ.  തനരര  ഇരുട്ടെത്തിയകാല്  അമലപങ്ങന്മേകാര്ക്കസ  പുറതത്തിറങ്ങത്തി

നടക്കകാനകാകത്തില.  എവത്തിലടയകാണസ?  ഇപൗ  തത്തിരുവനനപുരര  സത്തിറത്തിയത്തില്.

ശലീ.  കടകരപള്ളത്തി സുതരനന് പ്രസരഗത്തിച്ചതപ്പകാള മേഹകാരകാജകാസസ തകകാതളജത്തിലന്റ

കകാരരര പറഞ.  മേഹകാരകാജകാസസ തകകാതളജത്തില് പഠത്തിക്കുന്ന ഒരു വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിക്കസ
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അവത്തിലട പഠത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകാതത്തിരുന്നതുര അവത്തിലട സരഭവത്തിക്കുന്ന കകാരരങ്ങളര

എതന്നകാടസ  വനപറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  എനത്തിക്കസ  തനരത്തിട്ടെറത്തിയകാവന്നതകാണസ,  ഞകാന്

സകാക്ഷേത്തിയകാണസ.  എനകാണസ  പറഞ്ഞലതന്നസ  അറത്തിയകാതമേകാ?  മേഹകാരകാജകാസസ

തകകാതളജത്തില് കുട്ടെത്തികളക്കസ പഠത്തിക്കകാന് കഴത്തിയത്തില, അവത്തിലട കകാസത്തില് ഇരുന്നകാല്

എസസ.എഫസ.ലഎ.-ക്കകാര് നത്തിര്ബനത്തിച്ചസ അവരുലട മേലീറത്തിരഗത്തിനസ ലകകാണ്ടുതപകാകുര,

മേദരര  കഴത്തിപ്പത്തിക്കുര,  ലഹരത്തി  വസ്തുക്കള  ഉപതയകാഗത്തിപ്പത്തിക്കുര.  സര്ക്കകാര്

ഓഫലീസുകളത്തില്  മേകാനരമേകായത്തി  തജകാലത്തി  ലചയ്യേകാന്  കഴത്തിയകാതതുതപകാലലതലന്ന

കുട്ടെത്തികളക്കുര  മേഹകാരകാജകാസസ  തകകാതളജത്തില്  തപകായത്തി  മേകാനരമേകായത്തി  പഠത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയത്തില.

മേത്തി  .   ലചയര്മേകാന്:  പ്രസരഗര ചുരുക്കണര. സമേയര കഴത്തിഞ.

ശലീ  .    പത്തി  .    ഉലലബദുള്ള: സര്,  തനരതത സരസകാരത്തിച്ചവര്ക്കസ മൂന്നസ മേത്തിനത്തിട്ടെസ

അധത്തികര  ലകകാടുതത്തിരുന്നതലകാ.  എനത്തിക്കസ  അതയര  സമേയലമേകാനര തവണ്ട.

ഇവത്തിലട  നമ്മുലട  മൂക്കത്തിനുതകാലഴയള്ള  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി  തകകാതളജത്തില്

എസസ.എഫസ.ലഎ.-യത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കകാതവലര  … (....സമേക്കസ ഓഫസ....)

 ശലീമേതത്തി  സത്തി  .    ലക  .    ആശ:  സര്,  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുളള  ബജറത്തിലല  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പൂര്ണമേകായര
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പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇവത്തിലട  എനത്തിക്കുമുമ്പസ  സരസകാരത്തിച്ച  ശലീ.  പത്തി.  ഉലലബദുള്ള

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ ഗവര്ണലറ പരകാമേര്ശത്തിച്ചുലകകാണ്ടകാണസ പ്രസരഗര ആരരഭത്തിച്ചതസ.

ഗവര്ണറുലട  നടപടത്തികലള  സസ്വകാഗതര  ലചയ്യുന്നതരതത്തിലുള്ള  സരഭകാഷണര

പ്രസരഗതത്തിലന്റ  തുടക്കതത്തിലുര  അവസകാനവമുണ്ടകായത്തി.  തകരള  ഗവര്ണര്

അധത്തികകാരതമേലറടുതതശഷര ഭരണകൂടതതകാടസ സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള സമേലീപനങ്ങളര

നടപടത്തികളര  നമുലക്കലകാര  നന്നകായത്തി  അറത്തിയകാവന്ന  കകാരരമേകാണസ.  ഏറവര

അവസകാനമേകായത്തി  മേഹകാരകാജകാസസ  തകകാതളജത്തിലനപ്പറത്തി  പറയതമ്പകാഴുര  ഗവര്ണര്

എടുതത്തിട്ടുള്ള  അതത  നയസമേലീപനര  തലന്നയകാണസ  ലലീഗത്തിനുമുള്ളലതന്നസ

നമുക്കറത്തിയകാര.  തകരളതത്തിലല ഏറവര പ്രസത്തിദമേകായതുര പകാരമ്പരരമുള്ളതുമേകായ

മേഹകാരകാജകാസസ  തകകാതളജത്തിലന  വളലര  തമേകാശമേകായ  രലീതത്തിയത്തില്

ഇകഴത്തിക്കകാണത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പരത്തിശമേരകൂടത്തി  പ്രസരഗതതകാടനുബനത്തിച്ചസ

അതദ്ദേഹര ലചയത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതത്തിനകാല് വളലര ശക്തമേകായ പ്രതത്തിതഷധര ഞകാന്

തരഖലപ്പടുത്തുകയകാണസ.  വത്തിദരകാഭരകാസമുള്ള  തലമുറ  വളര്നവരുന്നതത്തിതനകാടസ

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  രകാഷലീയര  അനുകൂലമേല.  അവരുലട  പ്രതരയശകാസര  ഇവത്തിലട

നടപ്പത്തിലകാകണലമേങ്കത്തില്  വത്തിദരകാഭരകാസമുള്ള  ഒരു  തലമുറ  വളര്നവന്നകാല്

സകാധത്തിക്കത്തിലലന്ന  കകാരരര  അവര്ക്കസ  അറത്തിയകാവന്നതുതപകാലലയകാതണകാ
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ഇവരുലടയര  രകാഷലീയലമേന്നസ  നമുക്കസ  സരശയമുണ്ടസ,  അതസ  ഞകാന്  ഇവത്തിലട

പ്രകടത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  തപകാലലീസത്തിലനയര  ജയത്തിലത്തിലനയര

സരബനത്തിച്ച ചര്ച്ചയകായതുലകകാണ്ടസ ഞകാന് മേറസ വത്തിഷയങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ കൂടുതലകായത്തി

കടനതപകാകകാന് ആഗഹത്തിക്കുന്നത്തില.  

തതകാളത്തിലുര  ലതകാപ്പത്തിയത്തിലുര  അതശകാകസരഭര  വച്ച  തപകാലലീസസ,  ആ

അതശകാകസരഭതത്തിലന്റ  സകാരസകാരത്തിക  ആഴങ്ങള  പ്രതത്തിഫലത്തിപ്പത്തിക്കണലമേന്ന

നത്തിര്ബനര  ഇടതുപക്ഷേ  ഗവണലമേന്റത്തിനുണ്ടസ.  അതുലകകാണ്ടകാണസ  രകാജകത്തിങ്കര

സസ്വഭകാവമുണ്ടകായത്തിരുന്ന  തപകാലലീസത്തിലന  ജനകലീയ  സസ്വഭകാവമുള്ളതകാക്കത്തി

മേകാറ്റുന്നതത്തിനുള്ള വലത്തിയ പരത്തിശമേങ്ങള സര്ക്കകാര് നടത്തുന്നതസ.  തകരളതത്തില്

രകാജമുദ്രവച്ച  ലതകാപ്പത്തിയള്ള  തപകാലലീസത്തിലന്റ  തതകാക്കത്തിനുമുന്നത്തിലുര  തലകാക്കപ്പത്തിലുര

കഴുമേരതത്തിലുര  രകാജരതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ജലീവരക്തലമേകാഴുക്കത്തിയ  കമനണത്തിസ്റ്റുകളലട

പകാരമ്പരരര  അവകകാശലപ്പടുന്ന  ഇടതുപക്ഷേതത്തിനസ  ഭരണകൂടങ്ങളലട

മേര്ദ്ദേതനകാപകാധത്തിയകായത്തിരുന്ന  തപകാലലീസത്തിലന  എപ്രകകാരമേകാണസ  ജനനന്മേയ്ക്കസ

ഉതകുന്നതരതത്തില്  പരത്തിവര്തനര  ലചതയ്യേണ്ടലതന്നസ  നന്നകായത്തി  അറത്തിയകാര.

ഇവത്തിലട  യൂതസ  തകകാണഗസുകകാരുലട  സമേരലതപ്പറത്തി  വകാചകാലമേകായത്തി

സരസകാരത്തിക്കുന്നതുതകട്ടു.  കഴത്തിഞ്ഞ  നത്തിയമേസഭയത്തില്  അരഗമേകായത്തിരുന്നതപ്പകാഴുള്ള
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ചത്തില  ഓര്മകള  എനത്തിക്കുണ്ടസ,  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷര  യൂതസ  തകകാണഗസുകകാര്

നടതത്തിയ  സമേരതത്തില്  ചുവന്ന  നത്തിറതത്തിലല  മേഷത്തിക്കുപ്പത്തികളക്കസ  വലത്തിയ

ലചലവകായത്തിരുന.  ഇതവണ  അവര്  അക്കകാരരര  മേറനതപകാലയന്ന  കകാരരര

ഞകാന് ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ പ്രകാവശരര  അവര് അങ്ങലനലയകാരു

സകാധനര തചകാരയ്ക്കസ  പകരര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടകായത്തിരുന,  അതരതത്തില് ഒരു

കപടസമേരര  ഇതപ്പകാള  കണ്ടത്തില.  അങ്ങലനയളള  സമേരര  ലചയ്തുവന്നവരല

ഞങ്ങള.  ഇവത്തിലട  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല  തലകാക്കപ്പത്തിലുര  കഴുമേരതത്തിലുര

തതകാക്കത്തിനുമുന്നത്തിലുര  ശക്തമേകായ  സമേരങ്ങളക്കസ  തനതൃതസ്വര  ലകകാടുത

പകാരമ്പരരമുളളവരകാണസ.   എ.ഐ.ലലവ.എഫസ.-ലന്റയര  ഡത്തിലലവ.എഫസ.ഐ.-

യലടയര  തനതകാക്കന്മേകാര്  ഇപൗ  സഭയത്തില്  ഏലറയണ്ടസ.  ലക.  കരുണകാകരന്

ആഭരനരമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന  സമേയതകാണസ  സഖകാവസ  ജയപ്രകകാശസ

രക്തസകാക്ഷേത്തിയകായതസ.  അതരതത്തിലുളള  രക്തസകാക്ഷേത്തികലള

സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ചകാതവറുകലളയകാണസ  നത്തിങ്ങള ഇതവണ ഇറക്കത്തിയതസ.

രതണ്ടകാമൂതന്നകാ  തപര്  മുഖരമേനത്തിയലട  വകാഹനവനഹതത്തിനുമുന്നത്തില്ചകാടത്തിയ

കകാരരര  അബദവശകാല്  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലന്റ  വകായത്തില്നത്തിനര  വരത്തികയര  ലചയ്തു.  മേരത്തിക്കകാനകായത്തി
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ചകാടത്തിവരുന്നവലര  ലകാതത്തിലകകാണ്ടസ  അടത്തിക്കുനലവന്ന  രലീതത്തിയത്തില്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവസ  സതരര  തുറനപറഞലവനളളതകാണസ  വസ്തുത.

അതരതത്തിലുളള  പ്രഹസന  സമേരങ്ങളക്കല  ഞങ്ങള  തനതൃതസ്വര

ലകകാടുതത്തിരുന്നതസ.  ഇതപ്പകാള  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിലക്കതത്തിലരയളള/

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലരയള്ള  സമേരങ്ങലളലകാര  പ്രഹസന  സമേരങ്ങളകായത്തി

മേകാതമേകാണസ  ഞങ്ങള  കകാണുന്നതസ.  കകാരണര  ആറസ  വര്ഷക്കകാലമേകായത്തി

ഗവണലമേന്റസ  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  നടതത്തിയത്തിട്ടുളള   ജതനകാപകകാരപ്രദമേകായ

വത്തിഷയങ്ങളര  തനട്ടെങ്ങളലമേലകാര   വത്തിലയത്തിരുത്തുതമ്പകാള നത്തിങ്ങളക്കസ  ഭയമുണ്ടസ.

വഴത്തിവക്കത്തില് നത്തില്ക്കുന്ന നകായ്ക്കള ആനലയ കകാണുതമ്പകാള കുരയ്ക്കകാറുണ്ടസ.  അതസ

ആനലയ തപടത്തിപ്പത്തിക്കകാനല, ആനലയകണ്ടസ തപടത്തിച്ചത്തിട്ടെകാണസ. അതരതത്തില് ഇപൗ

ഗവണലമേന്റത്തിതനകാടസ  നത്തിങ്ങളക്കസ  ഭയമുണ്ടസ.  ഇനത്തിയര  ഞങ്ങളതലന്ന

ഭരണതത്തില്  തുടര്ന്നകാല്  നത്തിങ്ങളലട  സ്ഥത്തിതത്തി  വളലര  പ്രശ്നതത്തിതലയ്ക്കസ

തപകാകുലമേനളള  ഭയമുളളതുലകകാണ്ടകാണസ  അതരതത്തിലുളള  കുരകള

നടക്കുന്നലതന്നസ  അതത്തിലന  വത്തിലയത്തിരുതകാന്  ഞങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.

എല്.ഡത്തി.എഫസ. സര്ക്കകാര് മേറസ രരഗങ്ങളത്തിലലന്നതപകാലലതലന്ന തപകാലലീസത്തിലന

ജനകലീയമേകാക്കുന്ന  കകാരരതത്തിലുര  ബഹുദൂരര  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തിട്ടുണ്ടസ.
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കുറവകാളത്തികലള  കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചസ  നത്തിയമേതത്തിനുമുന്നത്തില്  ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുര

ഗുണ്ടകലള അമേര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനുര തകരളലത ആശങ്കലപ്പടുതത്തിയ കഞകാവസ

തപകാലലയളള  മേയക്കുമേരുന്നത്തില്നത്തിനര  യവതലമുറലയ

രക്ഷേലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുലമേലകാര  തകരള  തപകാലലീസസ  നടത്തുന്ന  പരത്തിശമേങ്ങള

അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമേകാണസ.  തസ്റ്റേറത്തിലന്റ  ഉത്ഭവരതലന്ന  അക്രമേകകാരത്തികളത്തില്നത്തിന്നസ

പപൗരന്മേകാലര  സരരക്ഷേത്തിക്കുകലയന്ന  ലക്ഷേരതതകാലടയകായത്തിരുന.  ആ  കടമേ

നത്തിറതവറകാന്  പരത്തിമേത്തിതമേകായ  സപൗകരരങ്ങളകാല്  നട്ടെരതത്തിരത്തിയന്ന  തപകാലലീസത്തിനസ

പലതപ്പകാഴുര  കഴത്തിയകാറത്തില.  അതുലകകാണ്ടകാണസ  തപകാലലീസസ  തസനയലട

ആധുനത്തികവത്കരണര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ മുഖമുദ്രയകായത്തി മേകാറുന്നതസ. 2023-2024

ബഡ്ജറത്തില് തപകാലലീസത്തിലന്റ ആധുനത്തികവത്കരണതത്തിനകായത്തി  152.90  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുളളതസ.  ഇതത്തില് സ്റ്റുഡന്റസ തപകാലലീസസ തകഡറത്തിനസ

15 തകകാടത്തി രൂപയര ട്രകാഫത്തികസ മേകാതനജസ ലമേന്റസ സത്തിസ്റ്റേതത്തിനസ 1.80 തകകാടത്തി രൂപയര

ജനലലമേതത്തിസുരക്ഷേകാ  പദതത്തിക്കസ  4.40 തകകാടത്തി  രൂപയര  ലലസബര്സുരക്ഷേകാ

പദതത്തിക്കസ  4  തകകാടത്തി  രൂപയര  തഫകാറന്സത്തികസ  സപൗകരരങ്ങള

ലമേച്ചലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനസ  5  തകകാടത്തി രൂപയര ജയത്തിലുകളലട ഭരണവര നടതത്തിപര

ആധുനത്തികവത്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി   13  തകകാടത്തി  രൂപയര  ജയത്തില്പളളത്തികളലട
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പുനരധത്തിവകാസതത്തിനസ  8  തകകാടത്തി  രൂപയര വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  നലീതത്തിനരകായ

പരത്തിപകാലനമേകാണസ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ പ്രഥമേവര പ്രധകാനവമേകായ ചുമേതലലയന്നസ ഈ

ബഡ്ജറസ  പ്രഖരകാപനങ്ങളത്തിലൂലട  സര്ക്കകാര്  ഉറപവരുത്തുകയകാണസ.  തകരള

തപകാലലീസത്തിലന്റ  പ്രവര്തനര  വത്തിലയത്തിരുത്തുതമ്പകാള  വര്ഗലീയ  ലഹളകലള

അടത്തിച്ചമേര്ത്തുന്നതത്തില്  ഇപൗ  സര്ക്കകാര്  സസ്വലീകരത്തിച്ച  ശമേകരമേകായ

ഇടലപടലുകലളയകാണസ  ഞകാന്  എടുത്തുപറയകാന്  ആഗഹത്തിക്കുന്നതസ.  മേറസ

സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനര  വരതരസമേകായത്തി  തകരളര  ശകാനവര  സുന്ദരവമേകാണസ.

മേനസമേകാധകാനതതകാലട ജലീവത്തിക്കകാവന്ന അനരലീക്ഷേമുളള ഒരു സരസ്ഥകാനമേകായത്തി

തകരളര  മേകാറുന്നതസ  ഇവത്തിടലത  സര്ക്കകാലരടുക്കുന്ന  നയസമേലീപനങ്ങതളകാടസ

തചര്നനത്തിനലകകാണ്ടസ തപകാലലീസസ പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതുലകകാണ്ടകാണസ.  അതത്തിനുള്ള

വലത്തിയ പരത്തിശമേങ്ങള നടതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ശബരത്തിമേല വത്തിഷയര നടന്നകകാലത്തുര

ശലീ.  കടകരപള്ളത്തി സുതരനന് സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല വത്തിഴത്തിഞ്ഞര സമേരതത്തിലന്റ

കകാലത്തുര അങ്ങലന  നത്തിരവധത്തി മുഹൂര്തങ്ങളത്തിലുര തകരളലത ഒരു വര്ഗലീയ

ലഹളയലട  തകനമേകാക്കത്തി  മേകാറ്റുന്നതത്തിനുളള  വലത്തിയ  പരത്തിശമേങ്ങള

നടത്തുന്നതത്തിനുളള  ഇടലപടലുകളണ്ടകാലയങ്കത്തിലുര  അതത്തിലനലയലകാര  ശക്തമേകായ

നത്തിലപകാടുകളത്തില്  ഉറച്ചുനത്തിനലകകാണ്ടുര  നമ്മുലട  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നയലത
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പത്തിന്തുടര്നലകകാണ്ടുമുളള  സമേലീപനര  തപകാലലീസസ  തസന

സസ്വലീകരത്തിച്ചതുലകകാണ്ടകാണസ തകരളര ഇനര ശകാനസുന്ദരമേകായ സരസ്ഥകാനമേകായത്തി,

ജനങ്ങളക്കസ  സമേകാധകാനതതകാലട  ജലീവത്തിക്കകാനുളള  അനരലീക്ഷേമുളള

സരസ്ഥകാനമേകായത്തി  മേകാറുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകായലതന്നസ  ഇപൗ  അവസരതത്തില്

പറയകാന്  ഞകാന് ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  സലീകളക്കസ  സുരക്ഷേ  ഒരുക്കുന്നതത്തിനസ

തപകാലലീസസ  നടത്തുന്ന തസവനങ്ങള  എടുത്തുപറതയണ്ടതകാണസ.  സലീകളക്കുര

കുട്ടെത്തികളക്കുര  സുരക്ഷേ  ഒരുക്കുന്നതത്തിനുര  സലീധനവമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

ഉപദ്രവങ്ങള,  ലലസബര് തലകാകതത്തിലല അതത്തിക്രമേങ്ങള,  ലപകാതുയത്തിടങ്ങളത്തിലല

അവതഹളനങ്ങള  തുടങ്ങത്തി  സലീകള  തനരത്തിടുന്ന  വത്തിവത്തിധ  പ്രശ്നങ്ങള

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  പത്തിങ്കസ  തപകാലലീസസ  പതട്രകാള,  പത്തിങ്കസ  ജനലലമേതത്തി  ബലീറസ,

പത്തിങ്കസ  കണതട്രകാള റര,  പത്തിങ്കസ  തറകാമേത്തിതയകാ,  പത്തിങ്കസ  ഷകാതഡകാ,  കപൗണസത്തിലത്തിരഗസ

സരവത്തിധകാനര,  ഇവലയലകാതത്തിനുര  സഹകായകരമേകായത്തി  ലമേകാലലബല് ആപകള

തുടങ്ങത്തി  പതസ  സരവത്തിധകാനങ്ങള  തചര്ന്ന  പത്തിങ്കസ  ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്  തപ്രകാജകസ

നടപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഇവലയലകാര  ഇന്നസ  തകരള  തപകാലലീസത്തില്

വനത്തിതകളലക്കതത്തിലരയളള  അതത്തിക്രമേങ്ങള  സരബനത്തിച്ച  പരകാതത്തികള

ഫലപ്രദമേകായത്തി  തലീര്പകല്പ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  വളലരതയലറ
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സഹകായകരമേകാകുനലണ്ടന്നസ  എടുത്തുപറയകാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.

ഇതരതത്തില്  ഒതട്ടെലറ  കകാരരങ്ങളണ്ടസ.  വതയകാജനങ്ങളലടയര  കട്ടെത്തികളലടയര

വത്തിഷങ്ങള  നലരലീതത്തിയത്തില്  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തില്  സര്ക്കകാരുര

തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനങ്ങളര  എടുക്കുന്ന  പങ്കസ  ശകാഘനലീയമേകാണസ.  ഇനരന്

പലീനല്  തകകാഡത്തില്  വലത്തിയ  മേകാറരവരുത്തുന്നതത്തിനുര  പുതുക്കുന്നതത്തിനുര  എലകാ

നത്തിയമേവകുപകളര  തകനസര്ക്കകാരുര  തലീരുമേകാനത്തിച്ചുലവങ്കത്തിലുര  നകാളത്തിതുവലര

നടപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  നത്തിലവത്തിലുളള  ക്രത്തിമേത്തിനല്  നത്തിയമേങ്ങളത്തില്  കകാതലചത്തിതമേകായ

മേകാറര  നകാര  ആവശരലപ്പടുതമ്പകാള  തകനര  ഭരത്തിക്കുന്ന  ഭരണകൂടര

ആര്.എസസ.എസസ.  അജണ്ടയലട ഭകാഗമേകായത്തി ഇനരലയ ഒരു ഹത്തിന്ദുരകാഷമേകാക്കത്തി

മേകാറ്റുന്നതത്തിനുളള  പരത്തിശമേങ്ങള  നടതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

ആര്.എസസ.എസസ.-ലന്റ ശതകാബ്ദത്തി  അടുതവര്ഷര നടത്തുതമ്പകാള അവര് ഒരു

പ്രഖരകാപനര നടതകാന് ആഗഹത്തിക്കുനണ്ടസ.  ഇനരലയ ഒരു ഹത്തിന്ദുരകാഷമേകാക്കത്തി

പ്രഖരകാപത്തിക്കകാനുളള  നയവമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത്തിനസ  മുതന്നകാടത്തിയകായത്തി

ഇനരയലട ഭരണഘടനയ്ക്കസ പകരര ഒരു പുതത്തിയ ഹത്തിന്ദുരകാഷ ഭരണഘടനയലട

കരടസ  പ്രസത്തിദലീകരത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ലലടരസസ  ഓഫസ  ഇനര  തപകാലലയളള

മേകാധരമേങ്ങളകാണസ അതസ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെസ  ലചയത്തിട്ടുളളതസ.  തകരളതത്തിലല ഒരു മേകാധരമേ
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സുഹൃത്തുകളര  അതരതത്തില്  ഒരു  വകാര്ത  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെസ  ലചയതകായത്തി  എലന്റ

ശദയത്തില്വന്നത്തിട്ടെത്തില.  അങ്ങലന റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെസ  ലചയതത്തില് ഏറവര പ്രധകാനമേകായത്തി

പറയന്നതസ  ഇനരന്  പലീനല്  തകകാഡത്തില്  മേകാറര  വരുത്തുലമേന്നകാണസ.

അതത്തിനുപകരര  ദസ്വകാപര  യഗതത്തിലലതയകാ  തതതകായഗതത്തിലലതയകാ  ശത്തിക്ഷേകാ

വത്തിധത്തികള  ഇനരയത്തില്  നടപ്പകാക്കകാനുളള  ആര്.എസസ.എസസ.-ലന്റ ശമേങ്ങലള

വളലര  ആശങ്കതയകാടുകൂടത്തി  തനകാക്കത്തിക്കകാതണണ്ടതകാലണന്നസ   പറയകാന്  ഞകാന്

ആഗഹത്തിക്കുന. അതതകാലടകാപ്പര ശലീ. നതരനതമേകാദത്തിയലട 'വണ തനഷന്, വണ

ലകാരതഗസ്വകാജസ'  തപകാലല 'വണ തനഷന്, വണ യൂണത്തിതഫകാര' എന്ന രലീതത്തിയത്തിലുളള

പ്രഖരകാപനങ്ങള  നടത്തുന്നതസ  ഇനരലയതപ്പകാലുളള  ഒരു  ലഫഡറല്

സരവത്തിധകാനതത്തിനസ  ഉതകുന്നതകാതണകാ,  ഉചത്തിതകാമേകാതണകാ  എനളള

പരത്തിതശകാധനയണ്ടകാകണലമേനകൂടത്തി പറഞലകകാണ്ടസ  നത്തിര്ത്തുന.   

ശലീ  .    എര  .    എര  .    മേണത്തി:  സര്,  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പത്തിനകാങ്ങുന.

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  തസനലയ  നവലീകരത്തിക്കുകയര  ക്രത്തിമേത്തിനലുകളകായ

തപകാലലീസസ  ഉതദരകാഗസ്ഥര്ലക്കതത്തിലര  നടപടത്തിലയടുതസ  പുറതകാക്കകാന്

തലീരുമേകാനത്തിക്കുകയരലചയ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  സര്ക്കകാരത്തിലന  അഭത്തിവകാദരര

ലചയ്യേകാന്  ഞകാന്  ഇപൗ  അവസരര  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണസ.  ക്രത്തിമേത്തിനല്
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സസ്വഭകാവമുളള  തപകാലലീസസ  ഉതദരകാഗസ്ഥര്ലക്കതത്തിലര  നടപടത്തിലയടുതസ

പുറതകാതക്കണ്ടതസ  തപകാലലീസസ  തസനയലട  യശസുയര്ത്തുന്നതത്തിനസ

അതരനകാതപക്ഷേത്തിതമേകാലണന്ന  കകാരരര  ഞകാന്  ഇപൗ  അവസരതത്തില്

ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ. ഇനരയത്തിലല മേറസ സരസ്ഥകാനങ്ങലള

അതപക്ഷേത്തിച്ചസ ലമേച്ചലപ്പട്ടെ നത്തിയമേസമേകാധകാന നത്തില സരരക്ഷേത്തിക്കകാന് തകരളതത്തിലല

കഴത്തിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനസ

കഴത്തിഞലവന്നതുലകകാണ്ടകാണസ  വലീണ്ടുര  മേത്തികച്ച  ഭൂരത്തിപക്ഷേര  നല്കത്തി

തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള  ഇപൗ  സര്ക്കകാരത്തിലന  അധത്തികകാരതത്തിതലറത്തിയതസ.

ദുരകാതരകാപണങ്ങള  മേലയകാള  മേതനകാരമേ  അടക്കമുളള  ഒരു  ലസറസ  പതങ്ങള

ബഹുജനങ്ങളക്കത്തിടയത്തിലുര പ്രതത്തിപക്ഷേര നത്തിയമേസഭയ്ക്കകത്തുര നടത്തുകയകാണസ.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  തക്ഷേമേപ്രവര്തനങ്ങലളയര  മുഖരമേനത്തിയലട

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിലയയലമേലകാര  ഇകഴത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുര  തകര്ക്കകാനുര

ശമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഒരുകകാരരര  വളലര  വരക്തമേകാണസ,  അതസ

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിതലന്ന  വരക്തമേകാക്കത്തിയതകാണസ.

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയലട  കകാരരതത്തില്  ലതറസ  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടങ്കത്തില്

നടപടത്തിലയടുക്കുര.  ഇതുവലര  അതനസ്വഷത്തിച്ചതത്തില്  അതസ  തകകാണഗസസ
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തനതകാക്കന്മേകാരകാണസ  ശത്തിപകാര്ശ  ലചയലതന്നസ  വരക്തമേകായത്തി

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  പലക്ഷേ  ഇവത്തിടലത  പതങ്ങളര  പ്രതത്തിപക്ഷേവര

ഓലപകാമ്പസ കകാണത്തിക്കുന്നതുലകകാലണ്ടനര ഇപൗ സര്ക്കകാര് തക്ഷേമേപ്രവര്തനവര

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയലമേകാനര നത്തിര്തലകാക്കുന്ന പ്രശ്നമേത്തില.  വളലര ശക്തമേകായത്തി

ഇപൗ നടപടത്തികളമേകായത്തി സര്ക്കകാര് മുതന്നകാട്ടുതപകാകുലമേന്ന കകാരരതത്തില് ആര്ക്കുര

സരശയരതവണ്ട.  അതുലകകാണ്ടസ  ഓലപകാമ്പസ  കകാണത്തിച്ചുളള  പരത്തിപകാടത്തി

പ്രതത്തിപക്ഷേര  നത്തിര്ത്തുന്നതകാണസ  നലലതന്നകാണസ  എലന്റ  വത്തിനലീതമേകായ

അഭത്തിപ്രകായര.  ജനങ്ങലള  കത്തിട്ടെകാലത  ഗറത്തില  തമേകാഡല്  സമേരമേകാണസ  നത്തിങ്ങള

നടത്തുന്നതസ.  യവജനങ്ങലളയര  ലചറുപ്പക്കകാലരയര  അണത്തിനത്തിരതത്തി

വരവസ്ഥകാപത്തിതമേകായ  സമേരര  നടത്തുന്നതത്തിനുപകരര  പതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയര

മുഖരമേനത്തിലയ ആക്രമേത്തിക്കകാന് ശമേത്തിക്കുകയമേകാണസ ലചയ്യുന്നതസ.  മുഖരമേനത്തിയലട

സുരക്ഷേയ്ക്കസ  ഇന്ന  ഇന്ന  ആളകള  തവണലമേന്നസ  മുഖരമേനത്തി   പറഞ്ഞത്തിട്ടെല,

അതത്തിലനലകാര  പ്രതതരക  സരവത്തിധകാനമുണ്ടസ.  അലതലകാര  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമേനത്തി കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര സഭയത്തില് വരക്തമേകാക്കത്തിയതകാണസ. ഇവത്തിലട രതണ്ടകാ

മൂതന്നകാ  ആളകളകാണസ  സമേരര  നടത്തുന്നതസ.  തകകാണഗസ്സുര  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ഉര

അതയ്ക്കസ അധദുഃപതത്തിച്ചു തപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ബഹുജനങ്ങലള അണത്തിനത്തിരതത്തി
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നത്തിങ്ങളക്കസ  ജനകലീയപ്രശ്നങ്ങളത്തില്  സമേരര  നടതകാര.  പലക്ഷേ  നത്തിങ്ങളക്കസ

ആലള  കത്തിട്ടെകാതതുലകകാണ്ടകാണസ  ഈ  സമേരപ്രഹസനര  നടത്തുന്നലതന്ന

കകാരരതത്തില്  യകാലതകാരു  സരശയവമേത്തില.  അതുലകകാണ്ടസ  ഈ  ഗവണലമേന്റസ

ജനങ്ങളക്കസ  നല്കത്തിയ  വകാഗകാനവര  തക്ഷേമേപ്രവര്തനവര,  മുഖരമേനത്തിയലട

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തി  ഈ  രകാജരലത  പകാവലപ്പട്ടെവര്ക്കസ  നല്തകണ്ട

സകതകാങ്ങുര  വത്തിട്ടുവലീഴ്ചയത്തിലകാലത  നടപ്പത്തിലകാക്കുലമേന്ന  കകാരരര  ഞകാന്  ഈ

അവസരതത്തില്  വരക്തമേകായത്തി  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇവത്തിലട

ചര്ച്ചയത്തില്  പലങ്കടുത്തുലകകാണ്ടസ  ശലീ.  ഉമന്ചകാണ്ടത്തിയലട  ഗവണലമേന്റത്തില്

ആഭരനര  വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്,  എലന്റ

മേകാനരസുഹ കൃതസ  ഇവത്തിലട  പ്രസരഗര  നടതത്തി.  അതദ്ദേഹതത്തിനസ

തപകാലലീസത്തിലനപ്പറത്തി,  ഇപൗ  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  നടപടത്തിലയപ്പറത്തി  വത്തിമേര്ശനര

പറയകാന്  യകാലതകാരു  തയകാഗരതയമേത്തില.  കകാരണര  അതദ്ദേഹര  ആഭരനര

വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്നതപ്പകാള  ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനസ  ആളകലളയകാണസ,

സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ലന്റ  പ്രവര്തകലരയകാണസ  കല്ത്തുറങ്കത്തിലടച്ചസ

പലീഡത്തിപ്പത്തിച്ചതസ.  എനത്തിക്കുണ്ടകായ  അനുഭവര  ശലീ.  കടകരപള്ളത്തി  സുതരനന്

പറഞ്ഞതുലകകാണ്ടസ  ഞകാന്  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  പറയന്നത്തില.  അതുലകകാണ്ടസ
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ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനസ  ആളകലള,   എല്. ഡത്തി.എഫസ.   പ്രവര്തകലര,

സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)  പ്രവര്തകലര  ജയത്തിലത്തിലത്തിട്ടെസ  പലീഡത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിനസ  തനതൃതസ്വര

ലകകാടുതയകാളകാണസ  ശലീ.  തത്തിരൂവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്.  അതദ്ദേഹതത്തിനസ

ശലീകൃഷ്ണലന്റ  നത്തിറമേകാണസ.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  പ്രവര്തനലമേനപറയന്നതസ

ശലീകൃഷ്ണലന്റ  പണത്തിയകാലണന്നസ  ഈ  അവസരതത്തില്  വത്തിമേര്ശത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.

[അദരക്ഷേതവദത്തിയത്തില് മേത്തി. സലീക്കര്]

ശലീ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, തപകായത്തിന്റസ ഒകാഫസ ഒകാര്ഡര്.

മേത്തി  .   സലീക്കര്: റള പറയൂ.

ശലീ  .    എര  .    എര  .    മേണത്തി: സര്, ഞകാന് വഴങ്ങുന്നത്തില. ഈ ഗവണലമേന്റത്തിലന

വത്തിമേര്ശത്തിക്കകാനുള്ള  യകാലതകാരു  ധകാര്മത്തികമേകായ  തയകാഗരതയര

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനത്തില,  ശലീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണലനതപ്പകാലലയള്ള  മുന്

ആഭരനര  വകുപമേനത്തിക്കസ  ഇലലന്നസ  ഈ  അവസരതത്തില്  ഞകാന്

വരക്തമേകാക്കുകയകാണസ. എലനങ്കത്തിലുര പറഞ്ഞസ ആളകലള ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതസ

ശരത്തിയല. ഈ ഗവണലമേന്റസ ഫലപ്രദമേകായകാണസ പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതസ. 

മേത്തി  .   സലീക്കര്: തപകായത്തിന്റസ ഓഫസ ഓര്ഡര് റള 307 അല, 303 ആണസ. 
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ശലീ  .    എര  .    എര  .    മേണത്തി:  സര്,  തപകാലലീസസ  തസന  ഏറവര  ഭരഗത്തിയകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുനണ്ടസ.  തപകാലലീസത്തിലല ക്രത്തിമേത്തിനലുകലള  നത്തിശയമേകായര

സകകകാരരര  ലചയ്യേണലമേന്നസ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിതയകാടസ  ഞകാന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.

മേത്തി  .   സലീക്കര്: ലയസസ…. ലയസസ പലീസസ……… …..

ശലീ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ശലീ.  എര.  എര.  മേണത്തി  ഇതസ

പറയന്നതുലകകാണ്ടസ  എനത്തിക്കസ  കുഴപ്പലമേകാനമേത്തില.  പതക്ഷേ  അതദ്ദേഹര  പറയന്ന

വകാക്കുകള വലകാലത കടനതപകാകുകയകാണസ.  എനത്തിക്കസ കറുത നത്തിറമേകാലണന്നസ

അതദ്ദേഹര  പറഞ.  അതദ്ദേഹതത്തിനസ  ലവളതനത്തിറമേകായതുലകകാണ്ടസ  ഞകാന്

തര്ക്കത്തിക്കുന്നത്തില.  അതദ്ദേഹര  എലന്നക്കുറത്തിച്ചസ  വരക്തത്തിപരമേകായ  പരകാമേര്ശര

നടതത്തിയതത്തിനകാല് എനത്തിക്കസ പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന് കഴത്തിയത്തില.   ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനസ

മേകാര്കത്തിസ്റ്റേസ  പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രവര്തകലര  ഞകാന്  ജയത്തിലത്തിലത്തിട്ടുലവന്നസ  അതദ്ദേഹര

പറയകയണ്ടകായത്തി.  തകരളതത്തിലല  ജയത്തിലത്തിനകതസ  എതതപലര  ഇടകാനുളള

സ്ഥലമുലണ്ടന്നസ  മുഖരമേനത്തിക്കസ  അറത്തിയകാര.  എലകായത്തിടത്തുരകൂടത്തി  ഏഴകായത്തിരര

തപലരമേകാതതമേ  ഇടകാന്  കഴത്തിയകയള.  പത്തിലന്ന  എങ്ങലന  അതസ

ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനകാകുര. അതദ്ദേഹര  വസ്തുതകാവത്തിരുദമേകായ  കകാരരര  പറഞ്ഞസ
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അപമേകാനത്തിക്കകാന് ശമേത്തിക്കുകയകാണസ.  ശലീ.  എര.  എര.  മേണത്തി എതന്നകാടുമേകാതമേല,

ശലീ.  എസസ.  രകാതജനതനകാടുര  ഈ  പണത്തി  തലന്നയകാണസ  ലചയ്യുന്നതസ.

അതുലകകാണ്ടസ  അതസ  സഭകാതരഖയത്തില്നത്തിനര  നലീക്കര  ലചയ്യേണലമേന്നസ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

മേത്തി  .    സലീക്കര്:  അതസ പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര+.  തപകായത്തിന്റസ  ഒകാഫസ ഒകാര്ഡര് റള

303-ഉര  എകസ  പഞത്തിരഗസ  റള  307-ഉര  ആലണന്നസ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര

മേനസ്സത്തിലകാതക്കണ്ടതകാണസ. 

ശലീ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞകാന്  35  വര്ഷമേകായത്തി

നത്തിയമേസഭയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുനണ്ടസ. എനത്തിക്കസ റള അറത്തിയകാര.

മേത്തി  .    സലീക്കര്:  അങ്ങലയതപ്പകാലല  പരത്തിണതപ്രജ്ഞരകായവര്ക്കസ

ലതറ്റുന്നതകാണസ പ്രശ്നര.  

ശലീ  .    എര  .    എര  .    മേണത്തി:  സര്,  എനത്തിക്കസ  അനുവദത്തിച്ച  സമേയമേകാണസ

നഷമേകാകുന്നതസ.  അങ്ങലന  ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനസ  ആളകലളയകാണസ  ജയത്തിലത്തിലത്തിട്ടെസ

പലീഡത്തിപ്പത്തിച്ചതസ.  പകാതത്തിരകാതത്തിയത്തില് ഒരു വണ്ടത്തി  നത്തിറലയ തപകാലലീസസ  വന്നകാണസ

എലന്ന  അറസ്റ്റേസ  ലചയ്തുലകകാണ്ടുതപകായതസ.  ആ തകസസ  എങ്ങലന  സകകകാരരര

ലചയ്തുലവന്നസ ശലീ. തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് പഠത്തിതച്ചകാ? ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ തകരള

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സലീക്കറുലട ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫയല് നര. 3636/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ. തലീയതത്തി 01.03.2023) 

സഭകാതരഖകളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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സഹതക്കകാടതത്തി നത്തിയമേവത്തിരുദമേകായ തകസ്സകാണസ ഈ ലകകാലതക്കലസ്സനപറഞ്ഞസ

റദ്ദേസ ലചയ്യുകയകാണുണ്ടകായതസ. അതസ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ അരഗര പഠത്തിക്കണര. അങ്ങസ

എടുത  തകസ്സകാണസ,  അങ്ങകാണസ  എലന്ന  അറസ്റ്റേസ  ലചയ്യേകാന്  നത്തിര്തദ്ദേശര

നല്കത്തിയതസ.  അതത്തിനുതശഷര  ലതകാടുപുഴയത്തില്  വന്നസ  ഇവത്തിലടലയകാരു

കുഴപ്പക്കകാരനുണ്ടകായത്തിരുലന്നനര  അതദ്ദേഹലത  ഞങ്ങള  സകകകാരരര

ലചയത്തിട്ടുലണ്ടനര  പ്രസരഗത്തിച്ചു.  അങ്ങലന  പ്രസരഗത്തിച്ച  തയകാഗരനകാണസ

ശലീ. തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് എന്ന കകാരരര  ഈ അവസരതത്തില് പ്രതതരകര

ഓര്മലപ്പടുതകാന് ഞകാന് ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  അതുസരബനത്തിച്ച കൂടുതല്

കകാരരങ്ങള  ഞകാന്  പറയന്നത്തില.  വത്തിട്ടുവലീഴ്ചയത്തിലകാലത  തക്ഷേമേപ്രവര്തനങ്ങള,

പകാവലപ്പട്ടെവരുലട  ലപന്ഷന്,  ചത്തികത്തിതകാ  സഹകായര  തുടങ്ങത്തിയവലയലകാര

നല്കുകയര അതത്തില് യ.ഡത്തി.എഫസ.-കകാരുളലപ്പലട ആരസ പ്രശ്നര കകാണത്തിച്ചകാലുര

അതനസ്വഷത്തിച്ചസ  ശക്തമേകായ  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കുകയര  ലചയ്യേണലമേന്നസ  ഞകാന്

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിതയകാടസ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇതപ്പകാള  രകാജരര

സങ്കലീര്ണമേകായ പ്രശ്നതത്തിലകാലണന്നസ നമുക്കസ അറത്തിയകാര.  തകകാണഗസസ പലീനറത്തി

സതമളനര നടന.  അതത്തിലന്റ ആലക തുകലയന്നസ പറയന്നതസ മേല എലത്തിലയ

പ്രസവത്തിച്ചതുതപകാലലയകാണസ.  നത്തിങ്ങളലട  അടത്തിസ്ഥകാനപരമേകായ  പ്രശ്നര,
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ഭരണഘടന ഭലീഷണത്തിയകാണസ,  തയകാജത്തിപ്പസ തവണര.  അലതകാഴത്തിലക ഇനരയത്തിലല

ഇന്നലത രകാഷലീയ സകാഹചരരലതക്കുറത്തിച്ചസ പലീനറത്തി സതമളനതത്തില് നത്തിങ്ങള

ഏലതങ്കത്തിലുര  നത്തിലയത്തില്  ഒരു  വകാക്കസ  സരസകാരത്തിതച്ചകാ?  മേദരപത്തിക്കകാന്

സലസന്സസ നല്കത്തി, ഇനത്തി ബകാക്കത്തിയരകൂടത്തി നല്കത്തിയകാല് മേതത്തി.  നതരനതമേകാദത്തി

ഗവണലമേന്റസ  ഹത്തിന്ദു  രകാഷര  സ്ഥകാപത്തിക്കകാന്  ശമേത്തിക്കുന്നതത്തിലനതത്തിലര,  ഹത്തിന്ദു

വര്ഗലീയതയ്ലക്കതത്തിലര  ഒരക്ഷേരര  നത്തിങ്ങളലട  പലീനറത്തി  സതമളനര  ചര് ച്ച

ലചയ്തതകാ;  അടത്തിസ്ഥകാനപരമേകായ  എലനങ്കത്തിലുര  പ്രസരഗര  നടതത്തിതയകാ?

എലനങ്കത്തിലുര കകാരരര നത്തിങ്ങളലട പ്രതമേയതത്തിലുതണ്ടകാ?  ഞകാന് എലകാ പതവര

നന്നകായത്തി വകായത്തിച്ചതകാണസ, ഒനര കണ്ടത്തില. 

ശലീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥസ: സര്, തപകായത്തിന്റസ ഓഫസ ഓര്ഡര്.

മേത്തി  .   സലീക്കര്: എനകാണസ തപകായത്തിന്റസ ഓഫസ ഓര്ഡര്?

ശലീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥസ:  സര്,  തകകാണഗസത്തിലന്റ രകാഷലീയ പ്രതമേയര

മേദരപത്തിക്കകാന്  അനുവകാദര  നല്കത്തിലയന്നസ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.   ഞങ്ങള  ഭരണഘടന  5(c)  അലമേന്ഡസ

ലചയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ,  ''He/She  abstains  from  use  of  psychotropic

substances, prohibited drugs and intoxicants'' എന്നകാണസ.   psychotropic



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

184

substance-ല്  ഉളലപ്പടുന്നതകാണസ  ആല്ക്കതഹകാളര  മേറസ  ലഹരത്തി

പദകാര്ത്ഥങ്ങളര.  അലതലകാര  വത്തിലക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അതദ്ദേഹര

വസ്തുതകാവത്തിരുദമേകായത്തി പറഞ്ഞ കകാരരര തരഖയത്തില്നത്തിനര നലീക്കരലചയ്യേണര.

മേത്തി  .   സലീക്കര്: അതസ പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര+.

ശലീ  .    എര  .    എര  .    മേണത്തി: സര്, ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ ശലീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥസ

ഇക്കകാരരര  ശലീ.  വത്തി.  എര.  സുധലീരലന  തബകാധരലപ്പടുതത്തിയകാല്  മേതത്തി.

അതദ്ദേഹമേകാണസ  പറഞ്ഞതുര സഹക്കമേകാന്ഡത്തിനസ  കതസ  അയച്ചതുര.  അലകാലത

ഞകാന് ലതലറകാനര പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില. ഇന്നസ രകാജരതസ ഹത്തിന്ദു രകാഷര സ്ഥകാപത്തിക്കകാന്

ശലീ.  നതരനതമേകാദത്തിയര  കൂട്ടെരുര  നടപ്പകാക്കുന്ന  നയങ്ങലളപ്പറത്തി  ഒരക്ഷേരര

നത്തിങ്ങളലട  പലീനറത്തി  അരഗലീകരത്തിച്ച  പ്രതമേയതത്തിലുതണ്ടകാ?  അങ്ങലന

എലനങ്കത്തിലുമുതണ്ടകാലയന്നസ  അറത്തിയകാന്  ഞകാന്  മേലയകാള  മേതനകാരമേ

ഉളലപ്പലടയള്ള  എലകാ  പതങ്ങളര  തനകാക്കത്തി.  നത്തിങ്ങള  ഒരക്ഷേരര

ഉരത്തിയകാടത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  തകകാണഗസസ  വര്ഗലീയതലയ  പ്രലീണത്തിപ്പത്തിച്ചസ  തവകാട്ടുതനടത്തി

എനര അധത്തികകാരതത്തില് വരുന്ന പണത്തിയകാണസ ഫലതത്തില് നത്തിങ്ങളലട പലീനറത്തി

സതമളനതത്തില്  സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രതമേയതത്തിലന്റ  അനദുഃസതലയന്ന

കകാരരര ഈ അവസരതത്തില് വത്തിമേര്ശനപരമേകായത്തി ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് ഞകാന്

+ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ സലീക്കറുലട ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫയല് നര. 3636/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ. തലീയതത്തി 01.03.2023) 

സഭകാതരഖകളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  രകാജരലത  വസ്തുത  ഇന്നസ  തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ

അജണ്ടയത്തിലത്തില. ഈ രകാജരതസ ഹത്തിന്ദു രകാഷര സ്ഥകാപത്തിക്കകാന് ശമേത്തിക്കുന. 356

ക്രത്തിസരന്  പള്ളത്തികള  ലപകാളത്തിച്ചു,  ക്രത്തിസരന്  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങലള  ബലര

പ്രതയകാഗത്തിച്ചസ  മേതര  മേകാറ്റുന,  രകാജരലത  മുസലീര  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളലക്കതത്തിലര

ആക്രമേണര  നടത്തുന,  അലതകാനര  ശലീ.  പത്തി.  ലക.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുട്ടെത്തി

ഉളലപ്പലടയള്ള മുസലീരലലീഗുക്കകാര്ക്കസ  പ്രശ്നമേല.  ഇവത്തിലട പഴയകകാലതത്തിലന്റ

സപതൃകങ്ങള,  മുഗള സകാമകാജരതത്തിലന്റയടക്കര മുഗള ഭരണകാധത്തികകാരത്തികളലട

സപതൃകങ്ങലളലകാര  നലീക്കരലചയ്തുലകകാണ്ടസ  ഈ  രകാജരലത  ഗുരുതരമേകായ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലലതത്തിക്കുന. അതത്തിലനതത്തിലര ഒരക്ഷേരര ഉരത്തിയകാടകാത പലീനറത്തി

സതമളനവര നത്തിങ്ങളലട പ്രതമേയവര മേദരപത്തിക്കകാനുള്ള സസ്വകാതനരര മേകാതമേകാണസ

നല്കത്തിയതസ.  തകകാണഗസസ  ഇതുലകകാലണ്ടകാനര  രക്ഷേലപ്പടുകയത്തില.  എങ്കത്തിലുര

ഭരണഘടന  പ്രതത്തിസനത്തി  അതയമേകായത്തി,  അലഞങ്കത്തില്  അഞസ.  അതത്തിതനകാടസ

ഞങ്ങളര  തയകാജത്തിക്കുന.  പലക്ഷേ  പലീനറത്തി  സതമളനതത്തില്  പറതയണ്ട

കകാരരങ്ങലളകാനര  നത്തിങ്ങള  പറഞ്ഞത്തില,  അതത്തിനുളള  ആര്ജ്ജവമേത്തില.

ഹത്തിന്ദുവര്ഗലീയവകാദര  മേകാതമേല  എലകാ  വര്ഗലീയതലയയര  പ്രലീണത്തിപ്പത്തിച്ചസ

തവകാട്ടുതനടത്തി  അധത്തികകാരതത്തില്  വരുന്ന  സസ്വഭകാവമേകാണസ  തകകാണഗസ്സത്തിനുള്ളതസ.
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പലീനറത്തി സതമളനതത്തിലന്റ തലീരുമേകാനതത്തിലന്റ അനദുഃസതയര അതകാലണന്നസ

ഈ  അവസരതത്തില്  വത്തിമേര്ശനപരമേകായത്തി  ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ.  അതുലകകാണ്ടസ  തപകാലലീസസ  തസനലയപ്പറത്തി  നത്തിങ്ങള

ആശങ്കലപ്പതടണ്ട  കകാരരമേത്തില.  അതുതപകാലല  ജനവത്തിരുദമേകായത്തി  മേര്ദ്ദേനര,

പ്രതത്തിപക്ഷേ  പകാര്ട്ടെത്തിയലട  തനതകാക്കന്മേകാലര,  നത്തിങ്ങളലട  ഏലതങ്കത്തിലുര

തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കസ  അലലങ്കത്തില്  യൂതസ  തകകാണഗസ്സത്തിലന്റ  തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കസ

അങ്ങലന  അനുഭവമുതണ്ടകാ;  എന്നകാല്  നത്തിങ്ങളലട  ഭരണതത്തിന്കലീഴത്തില്

ഞങ്ങളലട  അനുഭവര  അതകായത്തിരുതന്നകാ?  ഞങ്ങളലട ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനസ

സഖകാക്കലള നത്തിങ്ങള ആക്രമേത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  അതുലകകാണ്ടസ വലത്തിയ വകാചകലമേകാനര

പറതയണ്ട.  തപകാലലീസസ  തസനലയ  നവലീകരത്തിക്കകാന്  നത്തിലപകാലടടുത

മുഖരമേനത്തിലയ  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന.  ഇനത്തിയര  കൂടുതല്  നടപടത്തിലയടുക്കണലമേന്നസ

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ ഞകാന് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

 ശലീ  .    രതമേശസ  ലചന്നത്തിതല:  സര്,   ഞകാന് ഇപൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുന.  ഭരണര  നന്നകാകണലമേങ്കത്തില്  തപകാലലീസസ  നന്നകാകണര.

തകരളതത്തില്   നന്നകായത്തി  പ്രവര്തനര  നടത്തുന്ന  തപകാലലീസത്തിലനയല  ഇന്നസ

കകാണുന്നതസ.   അസകാധകാരണമേകായ  ഒരു  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിതശഷര  തകരളതത്തിലുണ്ടസ.
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ക്രത്തിമേത്തിനലുകളത്തില്നത്തിന്നസ  ജനങ്ങലള  സരരക്ഷേത്തിതക്കണ്ട  തപകാലലീസസ

ക്രത്തിമേത്തിനലുകളകായത്തി  മേകാറുന്ന  ഒരു  സകാഹചരരര  തകരള  ജനതലയ

അങ്കലകാപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.   2017  മുതല്  2023  വലര  നമ്മുലട

രകാജരതസ നടന്ന കുറകൃതരങ്ങളമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെസ  Special and Local Laws

വത്തിവരങ്ങള  ഉളലപ്പടുതത്തി  നകാഷണല്  ലലക്രര  റത്തിക്കകാര്ഡ്സസ  ബനതറകാ

പ്രസത്തിദലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളള റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തില് രകാജരലത ഏറവര വലത്തിയ ലലക്രര തററ്റുളള

സരസ്ഥകാനമേകായത്തി  തകരളലത  അടയകാളലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   തപകാലലീസസ

തസനയത്തില് തകകാണസ്റ്റേബത്തിള മുതല് ലഎ.പത്തി.എസസ. വലരയളള തശണത്തികളത്തില്

ക്രത്തിമേത്തിനലുകളലട എണര അനുദത്തിനര വര്ദത്തിച്ചുവരുന.  ക്രത്തിമേത്തിനല് സസ്വഭകാവതമേകാ

ക്രത്തിമേത്തിനല് ബനതമേകായളള  14  തപലര സര്ക്കകാര് സലസന്റസ ലചയ്തു, 3  തപലര

സര്വലീസത്തില്നത്തിനര  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടു,  59  തപരുലട  തപരത്തില്  നടപടത്തിലയടുക്കകാന്

തപകാകുനലവന്നസ പറയന.  നത്തിലവത്തില് തപകാലലീസസ തസനയത്തിലല  828  തപരുലട

തപരത്തിലകാണസ ക്രത്തിമേത്തിനല് തകസ്സുകളളളതസ.  ജലീവപരരനതമേകാ പതസ വര്ഷതത്തില്

കൂടുതല് തടവസ ശത്തിക്ഷേതയകാ ലഭത്തിക്കുന്ന കുറകൃതരങ്ങളകാണസ പല തപകാലലീസുകകാരുര

ലചയത്തിട്ടുളളതസ.  സലീപലീഡനര,  കളളക്കടതസ,  ഭലീഷണത്തിലപ്പടുതല്,  പത്തിടത്തിച്ചുപറത്തി,

തപകാതകകാ  തകസ്സുവലരയളള  നത്തിരവധത്തി  ഗുരുതരമേകായ  കുറങ്ങളകാണസ
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തപകാലലീസുകകാര്ലക്കതത്തിരകായത്തി  ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടുളളതസ.  ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങളമേകായത്തി

തപകാലലീസുകകാര്ക്കുള്ള   ചങ്ങകാതതത്തിലന്റ  വസ്തുതകാപരമേകായ  വത്തിവരങ്ങളകാണസ

പതമേകാധരമേങ്ങളത്തിലൂലട  പുറത്തുവനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങളലട

കസ്വതട്ടെഷന്  നടതത്തിച്ചുലകകാടുക്കുന്ന  പണത്തിയകാണസ  പല  തപകാലലീസുകകാരുര

ലചയ്യുന്നതസ.   ഗുണ്ടകളക്കസ  എലകാവത്തിധ  ഒതകാശയര  ലചയ്തുലകകാടുക്കുന.

ഗുണ്ടകളലട  ഭൂമേത്തി  തട്ടെത്തിപതകസ്സത്തില്  പരകാതത്തിക്കകാലര  ഭലീഷണത്തിലപ്പടുത്തുന്നതസ

തപകാലലീസകാണസ.  തപകാലലീസസ  ഓഫലീസര്മേകാരുലട  മേക്കളലടയര

ലകകാച്ചുമേക്കളലടയലമേകാലക്ക  ബര്തസതഡയ്ക്കസ  തകക്കസ  മുറത്തിച്ചുലകകാടുക്കുന്നതസ

ഗുണ്ടകാതലവന്മേകാരകാണസ.    ഇതരതത്തിലുളള ഭയകാനകമേകായ ഒരവസ്ഥയകാണസ

ഇന്നസ  തകരളതത്തില്  കകാണകാന്  കഴത്തിയന്നതസ.   സകാമേകാനര  ജനങ്ങളക്കസ

നലീതത്തിലകകാടുക്കകാന്  തപകാലലീസുകകാര്ക്കസ  എങ്ങലന  സകാധത്തിക്കുര;  തകരളതത്തിലല

എലകാ തപകാലലീസുകകാരുര ഇങ്ങലനയകാലണന്നസ  ഞകാന് ഒരത്തിക്കലുര പറയകയത്തില.

ഇനരയത്തിലലതലന്ന  ഏറവര  മേത്തികച്ച  തപകാലലീസസ  തസനയകാണസ

തകരളതത്തിലുളളതസ.  എന്നകാല്  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ

ഭരണകകാലതസ  തപകാലലീസസ  തസനലയ  ഇതമേകാതര  രകാഷലീയവത്ക്കരത്തിച്ചസ,

തപകാലലീസസ  തസനയലട  കകാരരക്ഷേമേതലയ  തകര്തത്തിരത്തിക്കുനലവന്നതകാണസ
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ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരര.    തകരളതത്തിലന്റ ചരത്തിതതത്തില് ഇതുതപകാലല

തപകാലലീസസ ക്രത്തിമേത്തിനല്വത്ക്കരത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില,  രകാഷലീയവത്ക്കരത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില,

കകാരരക്ഷേമേതയത്തിലകായ്മയലട  തകനമേകായത്തി  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകള  മേകാറത്തിയ

ചരത്തിതമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില.  ഇവത്തിലട  യ.ഡത്തി.എഫസ.-ലന്റ  ഭരണകകാലലത

സരബനത്തിച്ചസ  പറഞ.  തപകാലലീസസ  തസനയത്തില്  അഴത്തിമേതത്തിയണ്ടകായ

കകാലഘട്ടെതത്തില്  തകകാണസ്റ്റേബത്തിള  മുതല്  ലഎ.പത്തി.എസസ.  വലരയളള

തസത്തികകളത്തിലല  ഉതദരകാഗസ്ഥലര  ഇന്റലത്തിജന്സുര  വത്തിജത്തിലന്സുര  തചര്ന്നസ

നത്തിരനരമേകായത്തി നത്തിരലീക്ഷേത്തിച്ചസ അവരുലട തപരത്തില് നടപടത്തികള സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ,

ഗുണ്ടകലള  അടത്തിച്ചമേര്തത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഞകാന്  ആഭരനര

വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്നതപ്പകാഴകാണസ  'ഓപ്പതറഷന്  സുരക്ഷേ'  എന്ന  പദതത്തി

നടപ്പകാക്കത്തിയതസ.  ഒരു ദത്തിവസരലകകാണ്ടസ 3500-ഓളര ഗുണ്ടകലള അറസ്റ്റേസ ലചയസ

നത്തിയമേതത്തിലന്റ  മുമ്പത്തില്  ലകകാണ്ടുവന്നതസ  ഞകാന്  ഓര്ക്കുകയകാണസ.  ഇന്നസ

ശലീ. കടകരപള്ളത്തി സുതരനന് തപകാലലീസസ തസനലയ സരബനത്തിച്ചസ  പറയന്നതസ

തകട്ടു.  'തനരര  ഇരുട്ടെത്തിയകാല്  അമ  ലപങ്ങന്മേകാര്ക്കസ  ഇറങ്ങത്തി  നടക്കകാന്

ആകത്തിലതലകാ' എന്നസ തകരള കപൗമുദത്തിയത്തില് വന്നതകാണസ. സരസ്ഥകാനതസ ഏറവര

കൂടുതല്  ഗുണ്ടകള  നത്തിലവത്തിലുളളതസ  തലസ്ഥകാന  നഗരത്തിയത്തിലകാണസ.  ഒരു
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മേരരകാദയമേത്തിലകാലത തപകാലലീസുകകാരുര  രകാഷലീയ തനതൃതസ്വവര അവര്ക്കസ ഒതകാശ

ലചയ്തുലകകാടുക്കുന.   അതത്തിലന്റ  ഫലമേകായത്തി  ക്രത്തിമേത്തിനലുകളകായ  തപകാലലീസുകകാര്

എലകാ  സരരക്ഷേണവര  നല്കുന.  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)കകാരകാലണങ്കത്തില്

അവര്ക്കസ ഇലതകാനര ബകാധകമേല. തത്തിരുവനനപുരലത എലകാ ഗുണ്ടകലളയര

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതസ  ആരകാലണനള്ളതസ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി

പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  ആരകാണസ  ഇതത്തിലന്റ  പത്തിന്നത്തില്;  ആരകാണസ  ഇവര്ക്കസ

സരരക്ഷേണര  ഒരുക്കുന്നതസ;  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കസ  നലീതത്തി  ലഭത്തിക്കുതമേകാ;

മേനസത്തിയതത്തില്  തപകാകുന്ന  സലീകളക്കസ  നലീതത്തി  ലഭത്തിക്കുനതണ്ടകാ;  പകലുര

ലലവകുതന്നരങ്ങളത്തിലുര  തത്തിരുവനനപുരര  നഗരതത്തിലൂലട  യകാത  ലചയ്യുന്ന

സലീകളക്കസ മേകാനഭയമേത്തിലകാലത നടക്കകാന് കഴത്തിയകാത അവസ്ഥയണ്ടസ.  രകാഷലീയ

പത്തിന്ബലര  ഉളളതുലകകാണ്ടസ  ഇപൗ  ഗുണ്ടകലള  ആര്ക്കുര  ഒനര  ലചയ്യേകാന്

കഴത്തിയത്തില. മേത്തിടുക്കരകായ തപകാലലീസസ ഉതദരകാഗസ്ഥലര മൂലയ്ക്കത്തിരുതത്തിയ കകാരരര ശലീ.

തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ഇവത്തിലട  പറഞ്ഞതുലകകാണ്ടസ  ഞകാന്

ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.   പകാര്ട്ടെത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  തപകാലലീസുകകാര്  സസ്വനര  നത്തിലയ്ക്കസ

ക്രത്തിമേത്തിനല്  പണത്തി  തുടങ്ങത്തിയതതകാടുകൂടത്തിയകാണസ  തകരളതത്തിലല

ക്രമേസമേകാധകാനനത്തില  അനുദത്തിനര  വഷളകാകുന്നതസ.   ഇതരക്കകാര്  സര്ക്കകാര്
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വകാഹനങ്ങളത്തില്  കറങ്ങത്തി  നടന്നസ   സലീകലള   ഉപദ്രവത്തിക്കുന്നതസ

തത്തിരുവനനപുരതസ  മുഖരമേനത്തിയലട  മൂക്കത്തിനുതകാലഴ,

ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിനുതകാലഴയകാണസ നടന്നലതന്ന കകാരരര അങ്ങസ മേറനതപകാകരുതസ.

ഗുണ്ടകളലക്കതത്തിലര പരകാതത്തിയമേകായത്തി തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനത്തില് എതത്തിയകാല് ആ

പരകാതത്തി  ആദരര  ലഭത്തിക്കുന്നതസ  ഗുണ്ടകളലട  ലലകകളത്തിലകാണസ.  ഇപൗ

സരസ്ഥകാനതസ  നടക്കുന്നതസ  എനകാണസ;  ഗുണ്ടകള  ഇതമേകാതര

ലലസസ്വരവത്തിഹകാരര  നടത്തുന്ന  മേലറകാരു  കകാലഘട്ടെര  തകരളതത്തില്

ഉണ്ടകായത്തിട്ടുതണ്ടകാ? ഏലതങ്കത്തിലുര മേകാധരമേ വകാര്തകള വന്നകാല് നത്തിങ്ങള തപകായത്തി

പത്തുതപലര  അറസ്റ്റേസ  ലചയ്യുകയര  അതുസരബനത്തിച്ചസ  വലത്തിയ  വകാര്തകള

വരത്തികയര  ലചയ്യുന.  അതസ  അന്നതതകാടുകൂടത്തി  അവസകാനത്തിക്കുന.  ഗുണ്ടകള

വലീണ്ടുര  ലലസസ്വരവത്തിഹകാരര  നടത്തുന.  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)

ഗുണ്ടകാബനതത്തിലന്റയര  അവത്തിശുദമേകായ  കൂട്ടുലകട്ടെത്തിലന്റയര  ദുരനഫലമേകാണസ

ഇന്നസ  നകാടസ  അനുഭവത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   തങ്ങളലട  രകാഷലീയ

പ്രതത്തിതയകാഗത്തികലള  വകവരുതകാന് ലചകാല്ലുര  ലചലവര  ലകകാടുതസ  വളര്തത്തിയ

ഗുണ്ടകള  നത്തിലവത്തില്  പകാര്ട്ടെത്തിക്കസ  മുകളത്തില്  വളര്നവരത്തികയര  പകാര്ട്ടെത്തിലയ

പരസരമേകായത്തി  ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുന.   അതുതകട്ടെസ  മുതത്തിര്ന്ന
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തനതകാക്കന്മേകാര്  ഒരക്ഷേരര  തപകാലുര  പറയന്നത്തില.    സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)

വളര്തത്തിയ  ഗുണ്ടകള  ലചലങ്കകാടത്തിയര  തനതകാക്കളലട  പടങ്ങളര  തസകാഷരല്

മേലീഡത്തിയകായത്തില്  പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തിച്ചസ  നകാട്ടുകകാലര  ഭലീക്ഷേണത്തിലപ്പടുത്തുന.

ബഹുമേകാനരനകായ  മുഖരമേനത്തി,  തത്തിലതങ്കരത്തിയലട  തപരുതകട്ടെകാല്

ആതവശമുണ്ടകാകുന്ന ഒരു കകാലഘട്ടെര  ഉണ്ടകായത്തിരുന.   ഇന്നസ  തത്തിലതങ്കരത്തിയലട

തപരുതകട്ടെകാല് ആളകള തലകുനത്തിക്കുന്ന, തപടത്തിക്കുന്ന ഒരു കകാലഘട്ടെതത്തിലകാണസ

തകരളതത്തിലല ജനങ്ങള നത്തില്ക്കുന്നലതന്ന കകാരരര അങ്ങസ മേനസ്സത്തിലകാക്കണര.

സസ്വര്ണര  ഉളലപ്പലടയളള  പകാരത്തിതതകാഷത്തികങ്ങള  അവരത്തില്നത്തിന്നസ

മേകാസപ്പടത്തിയകായത്തി  പറ്റുതമ്പകാള  രകാഷലീയ  ഗുണ്ടകളലക്കതത്തിലര  തപകാലലീസത്തിനസ

എങ്ങലന  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര?  ലഹരത്തി  മേകാഫത്തിയയലട  കകാരരര,

ലഹരത്തിലക്കതത്തിലര  സഭ  ഒറലക്കട്ടെകായത്തി  പ്രതമേയര  പകാസ്സകാക്കത്തി  തലീരുമേകാനങ്ങള

എടുതതകാണസ.   സരസ്ഥകാനതസ  ഇന്നസ  ലഹരത്തി  മേകാഫത്തിയ  അഴത്തിഞ്ഞകാടുന.

ലകാറത്തിന് അതമേരത്തിക്കന് രകാജരങ്ങളത്തിലലതപകാലല തപകാലലീസസ,  ഡ്രെെഗ്സസ മേകാഫത്തിയ +

ലപകാളത്തിറലീഷരന്സസ  അതകാണസ  ഇവത്തിലട  നടക്കുന്നതസ.   എലന്റ  ജത്തിലയകായ

ആലപഴയത്തിലല ലസഷരല് ബകാഞത്തിലന്റ ഒരു റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന്റ ഒരു ഭകാഗര മേകാതര

വകായത്തിക്കകാര.  അലതകാരു  ലപകാതുപ്രവര്തകലന  സരബനത്തിച്ചകാണസ  "ഒരു
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ലപകാതുപ്രവര്തകനസ  ഉണ്ടകാതകണ്ട  ധകാര്മത്തികതതയകാ  മൂലരങ്ങതളകാ

കകാത്തുസൂക്ഷേത്തിക്കകാലത  ക്രത്തിമേത്തിനല്  കസ്വതട്ടെഷന്  സരഘങ്ങളലടയര  ലഹരത്തി

മേകാഫത്തിയയലടയര  അവത്തിശുദ ബനമുളള ഇപൗ വരക്തത്തിയത്തിലൂലട  (ഞകാന് തപരസ

പറയന്നത്തില)  ലഭത്തിക്കുന്ന  പണര  ബത്തിനകാമേത്തി  ഇടപകാടുകളക്കസ

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുന്നതകായത്തി അറത്തിയന. സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ…….” (ബകാക്കത്തി

ആ  വരക്തത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചസ  വകായത്തിക്കുന്നത്തില).  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി,

ഇതകാണസ  ഇന്നസ  തുടര്ഭരണതത്തിലന്റ  തണലത്തില്  നടനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ഞങ്ങള  പറയന്നതസ,  അങ്ങയലട  ലതറസ  തത്തിരുതല്  തരഖ,  ശലീ.  എര.  വത്തി.

തഗകാവത്തിന്ദന്  പറയന്ന  ലതറ്റുതത്തിരുതല്  തരഖ  വകായത്തിക്കുന്ന  ഏലതകാരകാളക്കുര

അങ്ങയലട  ഭരണതത്തിലന്റ  കലീഴത്തില്  നടക്കുന്ന  അവത്തിശുദ  നടപടത്തികളലട

യഥകാര്ത്ഥ  വസ്തുത  മേനസ്സത്തിലകാക്കകാന്  കഴത്തിയര.  എനകാണസ

ലതറ്റുതത്തിരുതല്  തരഖ;  ഇപൗ  ഭരണതത്തിലന്റ  തണലത്തില്  നടക്കുന്ന

അഴത്തിമേതത്തികള,  ലകകാളളകള,  ധനസമ്പകാദനതത്തിലന്റ  കകാരരങ്ങള

എന്നത്തിവലയലകാര  തുറനപറയന.  തുടര്ഭരണതത്തിലന്റ തപരത്തില് ബരഗകാളത്തില്

നടന്നതുര  ഇതുതലന്നയകായത്തിരുനലവന്ന  കകാരരര  നത്തിങ്ങള  ആതലകാചത്തിക്കണര.

ഇന്നസ  ബരഗകാളത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫസ.-നുര  യ.ഡത്തി.എഫസ.-നുര  ഒരു  സലീറ്റുമേത്തില.
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തകരളതത്തില്  നത്തിങ്ങളക്കസ  ഉണ്ടകാകകാന്  തപകാകുന്ന  അവസ്ഥ

അതകായത്തിരത്തിക്കുലമേന്ന  കകാരരതത്തില്  യകാലതകാരു  സരശയവര  തവണ്ട.

അതുലകകാണ്ടസ  ഇപൗ  ലതറ്റുതത്തിരുതല്  തരഖയലട  പശകാതലതത്തിലലങ്കത്തിലുര

ലതറ്റുകള  സമതത്തിച്ചസ  വസ്തുതകാപരമേകായത്തി  കകാരരങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാന്

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി  മുതന്നകാട്ടുവരുതമേകാ  എന്നതകാണസ  എലന്റ  തചകാദരര?

രകാജരലത  ലലക്രര  തററത്തില്  ഒന്നകാര  സ്ഥകാനര  തകരളതത്തിനകാണസ.  തകന

ആഭരനര  വകുപ്പസ  സഹമേനത്തി  ശലീ.   നത്തിതരകാനന്ദസ  റകായസ  രകാജരസഭലയ

അറത്തിയത്തിച്ചതസ   തകരളതത്തിലല  ലലക്രര  തററസ   1477.2  ആലണന്നകാണസ.

ഗുജറകാതകാണസ  രണ്ടകാര  സ്ഥകാനതസ  (1044.2).   ഇക്കകാരരതത്തില്

എന്തുലകകാണ്ടകാണസ  നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിക്കകാതതസ;  എന്തുലകകാണ്ടകാണസ

കുറകൃതരങ്ങള ലതളത്തിയത്തിക്കകാതതസ;  കണവത്തിക്ഷേന് തററസ കുറയനലവന്നതകാണസ

ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരര.  പട്ടെത്തികജകാതത്തി/പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാര്ലക്കതത്തിലര

ഉയരുന്ന  തകസ്സുകളത്തില്  കണവത്തിക്ഷേന്  തററസ  കുറയന്നതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ

ഇന്നലല ഒരു തചകാദരര ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിന്നകാക്ക

വത്തിഭകാഗ തക്ഷേമേ വര തദവസസ്വവര പകാര്ലലമേന്ററത്തികകാരരവര വകുപമേനത്തിയകായ ശലീ.

ലക.  രകാധകാകൃഷ്ണതനകാടസ  തചകാദത്തിച്ചതകാണസ.   സലീകളലക്കതത്തിലരയര  തപകാതകകാ
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തകസ്സുകളത്തിലലയര  പ്രതത്തികള  രക്ഷേലപ്പട്ടെസ  തപകാകുന.  അക്കകാരരങ്ങളത്തില്

ശക്തമേകായ  നടപടത്തി  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിന്നസ  ഉണ്ടകാകണലമേന്നകാണസ

എലന്റ അഭരര്ത്ഥന. 

 ലലലഫസ  മേത്തിഷന് തകസ്സുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങള പറഞ.  ആ

തട്ടെത്തിപ്പസ  തകസസ ലതളത്തിയത്തിക്കകാന് നടപടത്തി സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുപകരര അതത്തിലന

മേറച്ചുവയ്ക്കകാനകാണസ  നത്തിങ്ങള  ശമേത്തിച്ചതസ.  തകന  ഏജന്സത്തിയലട

അതനസ്വഷണതത്തിലനതത്തിലര ജുഡലീഷരല് അതനസ്വഷണര നടതത്തി  83.76 ലക്ഷേര

രൂപ  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി ലചലവകാക്കത്തി.  നത്തിങ്ങളകാണസ പകാവലപ്പട്ടെ ജനങ്ങലള പറത്തി

പറയന്നതസ. 

ഇവത്തിലട  സമേരങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചസ  പറഞ.  ഭരണപക്ഷേത്തുനത്തിന്നസ

സരസകാരത്തിച്ച  ആളകള  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  കകാലലത

സരബനത്തിച്ചകാണസ  പറഞ്ഞതസ.   ഇപൗ  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  ഒരു  ഭരണതനട്ടെലത

സരബനത്തിച്ചുര  ആരുര  സരസകാരത്തിച്ചകായത്തി  കണ്ടത്തില.  കക്കയര  തപകാലലീസസ

കരകാമ്പത്തിലന സരബനത്തിച്ചകാണസ ഒരു യവതസ്നേഹത്തിതന് സരസകാരത്തിച്ചതസ. നകാല്പ്പതസ

വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പസ  നടന്ന  കകാരരലത  സരബനത്തിച്ചകാണസ  പറഞ്ഞതസ.

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണലമേന്റത്തിലന്റ  ഒരു  തനട്ടെവര  ഇവത്തിലട  ആരുര
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പറഞതകട്ടെത്തില.   കകാരണര  അവര്ക്കസ  പറയകാനത്തിലകാതതുലകകാണ്ടകാണസ.

ജനകലീയ പ്രതത്തിതഷധങ്ങതളകാടുളള അസഹത്തിഷ്ണുതയകാണസ ഇന്നസ ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമേനത്തിയര  അങ്ങയലട  ഭരണകൂടവര  കകാണത്തിക്കുന്നതസ.   ഒരു  ചകാനലത്തിലന്റ

നനസസ  അവര്  ചര്ച്ചകാതവളയത്തില്   ശലീ.  വത്തിനു  വത്തി.  തജകാണ  എന്ന

ഏഷരകാലനറത്തിലന്റ  അവതകാരകന്  ഒരു  കകാരരര  പറഞ്ഞതത്തിലനതത്തിലര

പ്രഗത്ഭനകായ  മുന്മേനത്തിയര  എര.പത്തി.യമേകായ  ഒരു  വരക്തത്തി  തപകാലലീസത്തിലന

സമേലീപത്തിച്ചു. പരകാതത്തി സമേര്പ്പത്തിച്ച അനതലന്ന ശലീ. വത്തിനു വത്തി. തജകാണത്തിലനതത്തിലര

തകസസ  രജത്തിസ്റ്റേര്  ലചയസ  അതദ്ദേഹലത  കതന്റകാണലമേന്റസ  തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനത്തിതലയ്ക്കസ  വത്തിളത്തിച്ചുവരുത്തുന.  എനകാണസ  ഇവത്തിലട  നടക്കുന്നതസ?

ഇന്നലലയര ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമേനത്തി പറഞ്ഞതസ... (ബഹളര...)

ശലീ  .   കടകരപള്ളത്തി സുതരനന്: സര്,   (....ലലമേക്കസ ഓഫസ....)

ശലീ  .    രതമേശസ  ലചന്നത്തിതല:  സര്,  ഇതത ആള തലന്ന,  ഇതത വരക്തത്തി

തലന്ന ഞങ്ങലളപ്പറത്തിലയകാലക്ക  നത്തിരവധത്തി കകാരരങ്ങള പറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.    ഇപൗ

ചര്ച്ചകളത്തില്  പലങ്കടുക്കുന്നയകാളകള  ഞങ്ങലളപ്പറത്തിലയകാലക്ക  എലനലകാര

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ?   മേകാധരമേ  സസ്വകാതനരലതപ്പറത്തി  വകാതതകാരകാലത  ഇന്നലലയര

ലസനറസ  ഹകാളത്തില് സരസകാരത്തിച്ച ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമേനത്തി,  അങ്ങസ ഭരത്തിക്കുന്ന
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തപകാലലീസകാണസ        ശലീ. വത്തിനു വത്തി. തജകാണത്തിലന തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനത്തിതലയ്ക്കസ

വത്തിളത്തിച്ചുവരുതത്തിയതസ.   സസ്വതദശകാഭത്തിമേകാനത്തി  രകാമേകൃഷ്ണപത്തിള്ളലയ നകാടസ  കടതത്തിയ

രകാജഭരണലത അനുസ്മരത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന നത്തിലയത്തിലകായത്തിരുന ഇപൗ നടപടത്തി.   ഇതസ

സസ്വതന  പതപ്രവര്തനതത്തിലനതത്തിലരയള്ള  ലവല്ലുവത്തിളത്തിയകാണസ.

ഇതുതലന്നയകാണസ  യൂതസ  ലലീഗസ  പ്രവര്തകതരകാടുര  യൂതസ

തകകാണഗസുകകാതരകാടുര ലക.എസസ.യ.-ക്കകാതരകാടുര ലചയ്യുന്നതസ.   ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമേനത്തിലക്കതത്തിലര  തഫസ്ബുക്കത്തില്  തപകാസ്റ്റേത്തിട്ടെകാല്  തപകാലലീസസ  നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിക്കുര,  ജലീവനക്കകാലര സലസന്റസ  ലചയ്യുര,  അവരുലട തപരത്തില് നടപടത്തി

സസ്വലീകരത്തിക്കുര.  എന്നകാല്  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ  ആളകള  തസകാഷരല്

മേലീഡത്തിയയത്തിലൂലട  ഞങ്ങലള  അപമേകാനത്തിച്ചകാല്  ഞങ്ങള  പരകാതത്തിലകകാടുതകാലുര

അവര്ലക്കതത്തിലര  തകലസടുക്കത്തില.   തഡകാ.  എര.  ലക.  മുനലീറത്തിലനയര

അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  പത്തിതകാവത്തിലനയര  അപമേകാനത്തിച്ചതത്തില്   പരകാതത്തിലകകാടുതത്തിട്ടെസ

നടപടത്തിയത്തില.  ഇതസ ശരത്തിയകാതണകാ?  പക്ഷേപകാതപരമേകായ ലപരുമേകാറമുണ്ടകാകുന.

ഇവത്തിലട  ലക.എസസ.യ.-ക്കകാര്,  യൂതസ  തകകാണഗസുകകാര്  സമേരര

ലചയകാല്.....ആലപഴയത്തിലലകാരു  സരഭവമുണ്ടകായത്തി.  മുതന്നകാട്ടെസ

തപകാകകാതത്തിരത്തിക്കകാനകായത്തി കുട്ടെത്തികലള കയറത്തിട്ടെസ തടഞനത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.
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ആ കയര് ലപകാട്ടെത്തിയതപ്പകാള  ഇപൗ കയര് വകാങ്ങത്തിലക്കകാടുതത്തിലലങ്കത്തില്  PDPP

(Prevention  of  Damage  to  Public  Property)  Act  ചുമേത്തുലമേന്നസ

അവത്തിടലത എസസ.പത്തി.പറഞ.  തകരളതത്തില് ആദരമേകായത്തിട്ടെകാതണകാ  സമേരര

നടക്കുന്നതസ.  ഇവത്തിലട കകാതണലണ്ടകാരു കകാരരര കുട്ടെത്തികളലട തമേല്  ഭലീകരമേകായ

ലകാതത്തിചകാര്ജ്ജസ  ഉണ്ടകാകുന,  അവരുലട  തലയടത്തിച്ചസ  ലപകാട്ടെത്തിക്കുന.  മേകാതമേല,

അവത്തിലട  ബകാരത്തിതക്കഡത്തിനസ  തകടുപറത്തിയതത്തിലന്റ  തപരത്തില്  കകാശസ

വകാങ്ങത്തിക്കുകയകാണസ.   ഇതസ  ഏലതങ്കത്തിലുര  കകാലതസ  തകരളതത്തില്

നടന്നത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  ശലീ.  കടകരപള്ളത്തി  സുതരനന്  പറയലട്ടെ,   തകാങ്കള  ജത്തിലകാ

ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരുന്നതലകാ.  എതതയകാ സമേരങ്ങള നടതത്തി,  ബകാരത്തിതക്കഡത്തിനസ

തകടുപറത്തിലയന്നസ  പറഞ്ഞസ  സമേരര  ലചയവരുലട  കയ്യേത്തില്നത്തിന്നസ  ആലരങ്കത്തിലുര

കകാശസ വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  എനത്തിനുര ഏതത്തിനുര  PDPP Act  ചുമേതത്തി സമേരര

ലചയ്യുന്ന വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികലള അടത്തിച്ചമേര്ത്തുന്ന നടപടത്തിയകാണസ.  ശലീ.  പത്തി.  ലക.

ഫത്തിതറകാസസ,  പള്ളത്തിയത്തില്നത്തിന്നസ  പ്രകാര്ത്ഥത്തിച്ചസ  ഇറങ്ങത്തിവരുതമ്പകാള  അതദ്ദേഹലത

തപകാലലീസസ  അറസ്റ്റേസ  ലചയ്തു.   ഇരുപതത്തിലയതട്ടെകാളര  യൂതസ  ലലീഗത്തിലന്റ

പ്രവര്തകലര  തപകാലലീസസ അറസ്റ്റേസ ലചയ്തു.  ശലീ.  ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തിലടക്കമുള്ള

എര.എല്.എ.-മേകാര്  കളമേതശരത്തി  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനസ  മുന്നത്തില്  സമേരര
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ലചയതപ്പകാള  വളലര  തമേകാശമേകായത്തി  അവര്ക്കുതനലര  അസഭരവര്ഷങ്ങള

ലചകാരത്തിയന,  അവലര  ആക്രമേത്തിക്കുന.    അതത്തിലനതത്തിലര  ഒരു  നടപടത്തിയര

സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നത്തില.   ജനകലീയ  സമേരങ്ങതളകാടസ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

നത്തിതഷധകാത്മകമേകായ സമേലീപനര,  അസഹത്തിഷ്ണുത ഇലതകാനര ഒരു ജനകാധത്തിപതര

സരസ്ഥകാനതസ  ഒരത്തിക്കലുര  അനുവദത്തിച്ചുലകകാടുക്കകാന്  കഴത്തിയന്ന  ഒന്നല.

തപകാലലീസത്തിലന്റ  ഭകാഗതസ  നത്തിന്നസ  നലീതത്തിപൂര്വമേകായ  ലപരുമേകാറമുണ്ടകാകണര.

തകരളതത്തില്  സമേരര  ലചയ്യുന്നതസ  ആദരമേകായല.  നമലളലകാവരുര  സമേരര

ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ.   ആ സമേരര ലചയ്യുന്ന പ്രവര്തകതരകാടസ  കകാണത്തിക്കുന്ന ലതറകായ

നടപടത്തികളര  തപകാലലീസസ  ഭരണതത്തിലന്റ  ഭലീകരതയര   ഭരണകൂട  ഭലീകരതയര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.  ഇപൗ  ഭലീകരത  തകരളതത്തിലന്റ  ജനകാധത്തിപതര

സരവത്തിധകാനതത്തിനസ ഒരത്തിക്കലുര തചര്ന്ന നടപടത്തിയല.  ഇനത്തിയര ഞങ്ങള സമേരര

ലചയ്യുര,  നത്തിങ്ങളലട ലതറ്റുകളലക്കതത്തിലര തപകാരകാടുര,  അതസ ഞങ്ങളലട കടമേയര

ഉതരവകാദത്തിതസ്വവമേകാണസ.  അതത്തിലന  തതകാക്കുര  ലകാതത്തിയമുപതയകാഗത്തിച്ചസ

തനരത്തിടകാനകാണസ  നത്തിങ്ങളലട  ശമേലമേങ്കത്തില്  ജനങ്ങലള  അണത്തിനത്തിരതത്തിലക്കകാണ്ടസ

ഞങ്ങളതത്തിലന തനരത്തിടുലമേനമേകാതര പറഞലകകാണ്ടസ ഞകാന് എലന്റ വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.  
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മുഖരമേനത്തി (  ശലീ  .   പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്  ): സര്, തകരളതത്തിലല രണ്ടസ മുന്

ആഭരനരമേനത്തിമേകാര്  ഇന്നലത  ചര്ച്ചയത്തില്  പലങ്കടുത്തു.   ഒരകാള  ചര്ച്ചയ്ക്കസ

തുടക്കര  കുറത്തിച്ചു,  മേലറകാരകാള  ചര്ച്ച  അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചു.   ഇപൗ  രണ്ടുതപരുര

സരസകാരത്തിച്ചതസ  നകാര  തകട്ടു.   സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്

ആഭരനരവകുപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ചര്ച്ചയകാകുതമ്പകാള  വലത്തിയ  തതകാതത്തിലുള്ള

കതത്തിക്കയറലുണ്ടകാകുര.  അലതകാനര  ഇന്നസ  നമുക്കസ  കകാണകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.

അതത്തിനത്തിടയകാക്കത്തിയതസ  നമ്മുലട  നകാടസ,  സമേകാധകാനപരമേകായത്തി  ജലീവത്തിക്കകാന്

പറ്റുലന്നകാരത്തിടര എന്ന നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കസ മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന എനള്ളതകാണസ.  ഇതത്തില്

ആഭരനര വകുപ്പത്തിലന്റ ഇക്കകാലലത പ്രവര്തനങ്ങളലട മുഖമുദ്രതലന്നയകാണസ

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുന്നതസ.   ബഹുമേകാനരനകായ  മുന്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവസ  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  സരസകാരര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള

പറലഞ്ഞകാരുകകാരരര  പ്രതതരകര  ശദത്തിതക്കണ്ടതകാണസ.  തപകാലലീസത്തിലന്റ

അതത്തിക്രമേലതക്കുറത്തിച്ചകാണതലകാ അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞതസ.  ജനക്കൂട്ടെങ്ങളക്കുതനലര

തപകാലലീസസ  ലവടത്തിവയ്പ്പത്തിലകാത,  തലകാക്കപ്പസ  ലകകാലപകാതകങ്ങളത്തിലകാത,

വര്ഗലീയ  കലകാപങ്ങളത്തിലകാത,  ലലസസ്വരജലീവത്തിതര  കലുഷമേകാക്കകാന്

ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങലള  അനുവദത്തിക്കകാത  ഒരു  നകാടകായത്തി  നമ്മുലട  നകാടസ
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മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   രകാജരതത്തിലന്റ  ലപകാതുസ്ഥത്തിതത്തി  വത്തിലയത്തിരുതത്തിയകാല്

സമേകാധകാനതത്തിലന്റ,  ശകാനത്തിയലട  ഒരു  തുരുതകായത്തിട്ടെകാണസ  തകരളലത

വത്തിലയത്തിരുതകാന് കഴത്തിയക.  ഇതത്തില് തകരളകാതപകാലലീസത്തിലന്റ മേത്തികവത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ

ധകാരകാളര കകാരരങ്ങള എലകാവരുര അരഗലീകരത്തിക്കതക്കനത്തിലയത്തില്തലന്നയണ്ടസ

എന്നതസ പ്രതതരകമേകായത്തി പറതയണ്ടതത്തിലകാലയന്നകാണസ തതകാനന്നതസ.   ഉയര്ന്ന

വത്തിദരകാഭരകാസ  തയകാഗരതയള്ള  ഉപൗര്ജ്ജസസ്വലരകായ  യവതയകാണസ  നമ്മുലട

തപകാലലീസസ തസനയത്തില് നത്തിറഞനത്തില്ക്കുന്നലതന്നതസ ഇതപ്പകാള കകാണുലന്നകാരു

പ്രതതരകതയകാണസ.   തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ   തസന  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന

രകാജരലത  ഏറവര  മേത്തികച്ച  തസനയകായത്തി  മേകാറത്തിയതകായകാണസ  കകാണകാന്

സകാധത്തിക്കുന്നതസ.  സമൂഹതത്തില്  വര്ദത്തിച്ചുവരുന്ന  ഡത്തിജത്തിറല്  തട്ടെത്തിപകള

തടയന്നതത്തിനസ  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരകളത്തില്  നല  കഴത്തിവര  തയകാഗരതയര  തനടത്തിയ

വനത്തിതകളളലപ്പലടയള്ള  തസനകാരഗങ്ങള  നമ്മുലട  തപകാലലീസസ

തസനയത്തിലുലണ്ടന്നതസ  തസനയലട  പ്രകാപത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണസ.

കകാലതത്തിനനുതയകാജരമേകായ  വത്തിധതത്തില്  തപകാലലീസത്തിലന

രകാജരനത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കസ  മേകാതമേല  അനകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കസ

ഉയര്ത്തുന്നതത്തിനകാണസ  നകാര  ശമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   ലടതകകാളജത്തി



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

202

അനുദത്തിനര  മേകാറത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാലതകാണസ  നകാര  ജലീവത്തിക്കുന്നതസ.

തലകാകതത്തിലന്റ ഏതസ  തകകാണത്തിലത്തിരുനര സകാമ്പതത്തിക കുറകൃതരങ്ങളളലപ്പലട

ഓണലലലനകായത്തി  നടത്തുലന്നകാരു  കകാലമേകാണത്തിതസ.  ഡകാര്ക്കസ  ലവബത്തിലൂലട

നടക്കുന്ന  കുറകൃതരങ്ങളകായ  ലലലരഗത്തിക  വരകാപകാരര,  മേയക്കുമേരുന്നസ  കച്ചവടര,

ആയധ  വരകാപകാരര,  സകാമ്പതത്തിക  തട്ടെത്തിപകള  തുടങ്ങത്തിയവലയലകാര

കലണ്ടതകാനുര  അവയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  അതനസ്വഷണങ്ങള  നടതകാനുര

നത്തിതകാനജകാഗതതയകാലടയകാണസ  തകരളകാ  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ലലസബര്  വത്തിഭകാഗര

നത്തിലലകകാള്ളുന്നതസ.  കുട്ടെത്തികളക്കുര  വനത്തിതകളക്കുര  സമ്പൂര്ണ

സുരക്ഷേലയകാരുക്കുന്ന  നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികളകാണസ  നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ

നടപ്പകാക്കത്തിവരുന്നതസ.  സലീസുരക്ഷേയ്ക്കസ  അതലീവപ്രകാധകാനരമേകാണസ  തകരളകാ

തപകാലലീസസ  ലകകാടുക്കുന്നതസ.  അതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെസ  നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികള,

വനത്തിതകാ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷന്,  വനത്തിതകാ  ലസല്,  വനത്തിതകാ  ബറകാലത്തിയന്,

അപരകാജത്തിത,  പത്തിങ്കസ തപകാലലീസസ,  നത്തിഴല്, വനത്തിതകാ സസ്വയരപ്രതത്തിതരകാധ സരഘര,

വനത്തിത  ബലീറസ  ഇവലയലകാര  സലീസുരക്ഷേ  മുന്നത്തിര്തത്തി  നടപ്പകാക്കത്തിയ

പദതത്തികളകാണസ.  സലീകള തനരത്തിടുന്ന  വത്തിവത്തിധ പ്രശ്നങ്ങളകായ സലീധനവമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ ഉപദ്രവങ്ങള,  ലലസബര് തലകാകതത്തിലല അതത്തിക്രമേങ്ങള,  ലപകാതു
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ഇടങ്ങളത്തിലല  അവതഹളനങ്ങള  തുടങ്ങത്തിയവ  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനസ

സരസ്ഥകാനതസ  പത്തിങ്കസ  ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്  തപ്രകാജകത്തിനസ  രൂപര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

ലപകാതുസ്ഥലങ്ങളത്തിലുര  സസ്വകകാരരയത്തിടങ്ങളത്തിലുര  ലലസബര്  തലകാകത്തുര

സലീകളക്കസ  സുരക്ഷേലയകാരുക്കുകയകാണസ  ഇപൗ  പദതത്തിയലട  ലക്ഷേരര.  പത്തിങ്കസ

പതട്രകാള,  പത്തിങ്കസ  ജനലലമേതത്തി ബലീറസ,  പത്തിങ്കസ  കണതട്രകാള റര,  പത്തിങ്കസ  ഷകാതഡകാ,

പത്തിങ്കസ തറകാമേത്തിതയകാ, കപൗണസത്തിലത്തിരഗസ സരവത്തിധകാനര, വനത്തിതകാ സരരക്ഷേണതത്തിനസ

സഹകായകമേകായത്തി  ലമേകാലലബല്  ആപകള  തുടങ്ങത്തി  ഇതരതത്തില്  പതസ

ഘടകങ്ങള തചര്ന്നതകാണസ ഇപൗ പദതത്തി.  നമ്മുലട സരസ്ഥകാനതസ ജനലലമേതത്തി

തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനമേത്തിതപ്പകാള  കൂടുതല്  ശക്തമേകായത്തി

പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  തനരലത  തകനലീകൃത  തപകാലലീസത്തിരഗസ

രലീതത്തിയകാണസ  നമുക്കുണ്ടകായത്തിരുന്നതസ.  പ്രകാതദശത്തിക,  ജനകലീയ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്

വത്തിതകനലീകൃത  തപകാലലീസത്തിരഗസ  സരവത്തിധകാനര  ഇതപ്പകാള  ഫലപ്രദമേകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണസ.  അതകാണസ  ജനലലമേതത്തി  തപകാലലീസത്തിലൂലട  വത്തിഭകാവന

ലചയത്തിട്ടുള്ളതസ.  നമ്മുലടലയലകാര  ജലീവത്തിതകാനുഭവതത്തില്ലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങളകാണസ,

തകകാവത്തിഡ്കകാലതസ  32,244-ഓളര  തപകാലലീസുതദരകാഗസ്ഥര്ക്കകാണസ

തരകാഗബകാധയണ്ടകായതസ.  തരകാഗനത്തിവകാരണ പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് ഏര്ലപ്പട്ടെത്തിരുന്ന
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നത്തിരവധത്തി  തപകാലലീസുതദരകാഗസ്ഥര്ക്കസ  ജലീവഹകാനത്തി  സരഭവത്തിച്ചു.  എന്നത്തിട്ടുര

സമൂഹനന്മേയ്ക്കകായള്ള വത്തിവത്തിധ പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് അതഹകാരകാതര ഏര്ലപ്പടകാന്

ജനലലമേതത്തി  തപകാലലീസത്തിനസ  സകാധത്തിച്ചു.  തകകാവത്തിഡസ  മേഹകാമേകാരത്തിയത്തില്  നകാടകാലക

വത്തിറങ്ങലത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുതമ്പകാള  നകാടത്തിനസ  തകാങ്ങുരതണലുമേകായത്തി  ഇപൗ  പദതത്തിവഴത്തി

തപകാലലീസുതദരകാഗസ്ഥര് നലീങ്ങുകയകാണസ ലചയതസ. 3,24,732  ഭവനസന്ദര്ശനര

നടതത്തി   ജലീവന്രക്ഷേകാമേരുന്നസ,  ഭക്ഷേണര  ഇവലയലകാര  ജനങ്ങളക്കസ

എതത്തിച്ചുനല്കത്തി.  ഇവത്തിലട  'സുരക്ഷേയ്ക്കകായത്തി  ജനങ്ങളലക്കകാപ്പര'  എന്ന

മുദ്രകാവകാകരര  ഉയര്തത്തി  നത്തിസസ്വകാര്ത്ഥ  തസവനമേകാണസ  ജനലലമേതത്തി

തപകാലലീസത്തിലൂലട  നല്കത്തിവരുന്നതസ.   ലറയത്തില്ലവ  ജനലലമേതത്തി  പദതത്തി,

ലലട്രബല് ജനലലമേതത്തി പദതത്തി ഇതത്തിനുപുറതമേ ലഹരത്തി ഉപതയകാഗര,  ഗകാര്ഹത്തിക

ലലവവകാഹത്തിക  പലീഡനങ്ങള,  തറകാഡസ  സുരക്ഷേകാ,  തകകാവത്തിഡസ  അവതബകാധര

ഇതരര  കകാരരങ്ങളത്തിലലലകാര  നലതരതത്തിലുള്ള  അവതബകാധ  പരത്തിപകാടത്തികള

സരഘടത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായത്തി ജനലലമേതത്തി ഡ്രെെകാമേ-ഓര്ക്കസ ടലീമുകളകൂടത്തി

ജനലലമേതത്തി  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  പ്രശകാനത്തി

സലീനത്തിയര്  സത്തിറത്തിസണ  ലഹല്പ്പസ  ലഡസസ,  ലലമേഗന്റസ  തലബര്  ജനലലമേതത്തി

തപ്രകാജകസ,  വനത്തിത  സസ്വയരപ്രതത്തിതരകാധ  പരത്തിശലീലന  പരത്തിപകാടത്തി  എന്നത്തിവയര
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തകരളതത്തില്  നടപ്പകാക്കത്തിവരത്തികയകാണസ.  തകരളകാ  തപകാലലീസത്തിലന്റ

പ്രവര്തനതത്തിലന്റ  ഒരു  പ്രതതരകത   തറകാഡുകളത്തില്  കകാണകാന്   നമുക്കസ

കഴത്തിയര.  വകാഹനയകാതക്കകാര്ക്കുര  കകാല്നടയകാതക്കകാര്ക്കുര  തറകാഡസ

നത്തിയമേങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചസ കൃതരമേകായ അവതബകാധര ജനലലമേതത്തി തപകാലലീസത്തിലൂലടയര

സ്റ്റുഡന്റസ  തപകാലലീസസ  തകഡറസ  പദതത്തിയത്തിലൂലടയലമേകാലക്ക  നല്കകാന്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  തകരള  തപകാലലീസത്തിലന്റ  തസകാഷരല്  മേലീഡത്തിയ  തപജുകളര

ഇതത്തിനകായത്തി  നലതുതപകാലല  ഉപതയകാഗത്തിക്കുനണ്ടസ.  ഇതത്തിനകാണസ  'ഓപ്പതറഷന്

ശുഭയകാത'  എലന്നകാരു  പരത്തിപകാടത്തി  തപകാലലീസസ  ആസൂതണര  ലചയസ

നടപ്പകാക്കത്തിയതസ.  അതത്തിലന്റ  ഫലമേകായത്തി  2012-ല്  വകാഹനകാപകട  നത്തിരക്കസ

ലക്ഷേതത്തിനസ  527  ആയത്തിരുന്നതസ  2022-ല്  ലക്ഷേതത്തിനസ  279  ആയത്തി

കുറയ്ക്കുവകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  വകാഹനങ്ങള  ക്രമേകാതലീതമേകായത്തി  വര്ദത്തിച്ചത്തിട്ടുര

വകാഹനകാപകട  നത്തിരക്കസ  കുറയ്ക്കകാന്  കഴത്തിഞലവന്നതകാണസ  നകാര

മേനസ്സത്തിലകാതക്കണ്ടതസ.  വരതരസങ്ങളകായ  ഒതട്ടെലറ  പദതത്തികള  സരസ്ഥകാന

പകാനത്തില്  ഉളലപ്പടുതത്തി  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ആധുനത്തികവല്ക്കരണതത്തിനകായത്തി

നടപ്പകാക്കത്തിവരുനണ്ടസ.  46 തപകാലലീസസ തസ്റ്റേഷനുകളകാണസ വകാടകലക്കട്ടെത്തിടങ്ങളത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതസ.   അതരര  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളക്കസ  സസ്വനമേകായത്തി
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ലകട്ടെത്തിടര നത്തിര്മത്തിച്ചസ പശകാതലസപൗകരരര ഉറപ്പകാക്കുന്ന നയമേകാണസ സര്ക്കകാര്

സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ.  27  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളക്കസ  പുതത്തിയ  ലകട്ടെത്തിടര

നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ഭരണകാനുമേതത്തി  നല്കുകയര  തുക  അനുവദത്തിക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഇതത്തിലന്റ  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുമുണ്ടസ.

ഇതത്തിനുപുറതമേ,  രണ്ടസ  ലലസബര് തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളക്കുര രണ്ടസ വനത്തിതകാ

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളക്കുര  പ്രതതരകമേകായത്തി  ലകട്ടെത്തിടര  നത്തിര്മത്തിക്കകാനുള്ള

ഭരണകാനുമേതത്തിയര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ആലപഴ,  എറണകാകുളര  ററല്,  മേലപറര,

കണ്ണൂര്  ററല്   ഇപൗ  ജത്തിലകളക്കസ  ജത്തിലകാ  തപകാലലീസസ  ഓഫലീസസ  ലകട്ടെത്തിടര

നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനസ ഭരണകാനുമേതത്തിയര തുകയര നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ. ലകകാലര സത്തിറത്തി,

ഇടുക്കത്തി,  പതനരതത്തിട്ടെ,  തൃശ്ശൂര്  സത്തിറത്തി,  തകകാഴത്തിതക്കകാടസ  സത്തിറത്തി  ഇവത്തിടങ്ങളത്തില്

പുതത്തിയ  ജത്തിലകാ  കണതട്രകാള  റമുകള  തുറക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ഭരണകാനുമേതത്തിയര

തുകയര അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ. തത്തിരുവനനപുരതസ ലലസബര് ലസകനരത്തിറത്തി ലസന്റര്

സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  3 തകകാടത്തി  രൂപയലട  ഭരണകാനുമേതത്തി  നല്കത്തി  ലസന്ററത്തിലന്റ

നത്തിര്മകാണര  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  കൂടകാലത  15  ലലസബര്  ലലക്രര  തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലലയര  തത്തിരുവനനപുരര,  ലകകാച്ചത്തി,  തകകാഴത്തിതക്കകാടസ  ലലസബര്

തഡകാമുകളത്തിലലയര  ലലസബര്  കുറകാതനസ്വഷണ  സരവത്തിധകാനങ്ങള
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വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനസ  നകാലരതക്കകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

തപകാലലീസത്തിലന്റ കുറകാതനസ്വഷണ മേത്തികവസ വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കല് ഇവത്തിലട പ്രധകാനമേകാണസ.

അതത്തിനകായത്തി ഇന്റതറകാതഗറലീവസ ലടകത്തികസ, ലലസബര് ലലക്രര ഇന്ലവസ്റ്റേത്തിതഗഷന്,

അഡസ്വകാന്സസ  ലടതകകാളജത്തി  ഇന്  തഫകാറന്സത്തികസ  സയന്സസ,  ആന്റത്തി  ഹനമേന്

ട്രകാഫത്തിക്കത്തിരഗസ,  ഇന്ലവസ്റ്റേത്തിതഗഷന് ഓഫസ  മേര്ഡര്/തഹകാമേത്തിലലസഡസ  തുടങ്ങത്തിയ

വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  എലകാതലതത്തിലുള്ള  ഉതദരകാഗസ്ഥര്ക്കുര  ഇന്സര്വലീസസ

പരത്തിശലീലനര  നല്കത്തിവരുനണ്ടസ.  ഇതുകൂടകാലത  ഇനരയത്തിലല  പ്രധകാന

യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തികളമേകായത്തി  ഉടമ്പടത്തിപ്രകകാരര  തയകാഗരതയലട  അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില്

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പട്ടെ  ഉതദരകാഗസ്ഥലര  തപകാലലീസത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ

ഉപയക്തമേകായ  നൂതന  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരകളത്തില്  തപകാസ്റ്റേസ  ഗകാജുതവഷന്

ഡത്തിതപകാമേ,  മേകാസ്റ്റേര്  ഡത്തിഗത്തി  എന്നലീ  തപ്രകാഗകാമുകളക്കകായര  അയയ്ക്കുനണ്ടസ.

തപകാലലീസസ  വകുപ്പത്തില്  ആര്ട്ടെത്തിഫത്തിഷരല്  ഇന്റലത്തിജന്സസ  തപ്രകാജകത്തിനസ

തുടക്കമേത്തിട്ടെത്തിട്ടുണ്ടസ.  സരസ്ഥകാനതസ  നത്തിര്മത്തിതബുദത്തി  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദര

രണ്ടുതരതത്തില്  നടപ്പത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  ഒന്നസ,  തപകാലലീസത്തിലന്റ

പ്രവര്തനങ്ങളക്കനുതയകാജരമേകായതുര  ലഭരമേകായതുമേകായ  നത്തിര്മത്തിതബുദത്തി

സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരയലട  ഉപതയകാഗര.  രണ്ടസ,  സരസ്ഥകാന  തപകാലലീസസ
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പ്രവര്തനങ്ങളലട  ആവശരങ്ങളക്കനുസരത്തിച്ചസ

നത്തിര്മത്തിതബുദത്തിയത്തിലധത്തിഷത്തിതമേകായ  സതങ്കതങ്ങള  സസ്വനമേകായത്തി  വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ചസ

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിക്കുക.  ഇതത്തില്  ഡകാറകള,  തഫകാതട്ടെകാഗകാഫുകള,  സത്തി.സത്തി.ടത്തി.വത്തി.

ഫൂതട്ടെജുകള,  കുറകൃതരങ്ങളമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ തരഖകള,  ലതളത്തിവസ ഫയലുകള

തുങ്ങത്തിയവലയലകാര  അതത്തിതവഗര  വത്തിശകലനര  ലചയ്യുവകാന്  ഇപൗ

സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരമൂലര  സകാധത്തിക്കുര.  അതുലകകാണ്ടസ  തകസതനസ്വഷണര

ഫലപ്രദമേകാക്കകാനുര  പഴുതത്തിലകാലത  കുറപതര  തയ്യേകാറകാക്കകാനുര  സകാധത്തിക്കുര.

അതുതപകാലല എലകാജത്തിലകളത്തിലുര  National  Emergency Response System

(NERS)  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഇതപ്പകാള  Emergency  Response  Support

System  (ERSS)  എന്നകാണസ  അറത്തിയലപ്പടുന്നതസ.  ലപകാതുജനങ്ങളക്കസ  '112'

എന്ന  എമേര്ജന്സത്തി  നമ്പര്  മുതഖന  തപകാലലീസത്തിലന്റ  അടത്തിയനരസഹകായര

ആവശരലപ്പടകാനുര  ഇപൗ സരവത്തിധകാനരവഴത്തി  തവഗതത്തില് കൃതരമേകായ തപകാലലീസസ

സഹകായര ഉറപവരുതകാനുര സകാധത്തിക്കുര. തപകാലലീസസ തസനയലട ഫലപ്രദമേകായ

നവലീകരണമേകാണസ  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  സരഭവത്തിക്കുന്നതസ.  തപകാലലീസത്തിലന്റ

ലലദനരദത്തിന പ്രവര്തനങ്ങലള കമ്പനട്ടെര്വല്ക്കരത്തിക്കുന്ന തദശലീയതലതത്തിലുള്ള

ബൃഹതസ  പദതത്തിയകാണസ  Crime  and  Criminal  Tracking  Network  and
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Systems  (CCTNS).   ഇതത്തിതപ്പകാള  എലകാ  തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനുകളത്തിലുര

നടപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ. പദതത്തിയലട തകകാര് ആപത്തിതക്കഷന് തസകാഫസ ലവയര് തകന

ആഭരനര വകുപ്പത്തില്നത്തിനര  സരസ്ഥകാന തപകാലലീസത്തിനസ  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  NCRB

(National  Crime  Records  Bureau)  2009-ല്  വത്തിഭകാവന  ലചയസ

രൂപകല്പ്പന  ലചയ  പദതത്തിലയ  ആധുനത്തികരലീതത്തിയത്തില്

നവലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിക്കകാന്

സത്തി.സത്തി.റത്തി.എന്.എസസ.  തസ്റ്റേറസ  എരപതവര്ഡസ  കമത്തിറത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

അതതസമേയര,  തപകാലലീസസ  വകുപ്പത്തിലല  വത്തിദഗ്ദ്ധ  ഉതദരകാഗസ്ഥരുലട  തസവനര

ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ  ഏറവര  ആധുനത്തികമേകായ  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരകളളലപ്പടുതത്തി

integrated  Core  Policing  System  (iCoPS) എന്ന  തപരത്തില്  ഒരു

തസകാഫ സ ലവയര്  രൂപകല്പ്പന  ലചയ്തു.   ഇതരതത്തിലലകാരു  തസകാഫസ ലവയര്

വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ച  രകാജരലത  ആദരലത  തപകാലലീസസ  തസനയകാണസ  തകരള

തപകാലലീലസന്നകാണസ  നകാര  കകാതണണ്ടതസ.   നത്തിലവത്തില്  കുറവകാളത്തികലളയര

കുറങ്ങലളയരക്കുറത്തിച്ചുള്ള  വത്തിവരങ്ങള  തശഖരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  തപകാലലീസസ

തസ്റ്റേഷനുകളത്തില്  വരതരസങ്ങളകായ  നത്തിരവധത്തി  തസകാഫസ ലവയറുകള

ഉപതയകാഗത്തിക്കുനണ്ടസ.  ഒതര  കുറവകാളത്തിലയയര  കുറങ്ങലളയര  കുറത്തിച്ചുള്ള
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വത്തിവരങ്ങള  പല  തസകാഫസ ലവയറുകളത്തില്  നത്തിരവധത്തി  തവണ

തരഖലപ്പടുതതണ്ടത്തിവരുന്ന  സകാഹചരരര  ഒഴത്തിവകാക്കത്തി  നത്തിലവത്തിലുള്ള

തസകാഫസ ലവയറുകലളലയലകാര  ലപകാതുവകായ  ഒരു  തസകാഫസ ലവയറത്തിലന്റ  കലീഴത്തില്

ലകകാണ്ടുവരകാനകാണസ  iCoPS-ലൂലട  ലക്ഷേരര  വയ്ക്കുന്നതസ.  കുറകൃതരതത്തില്

ഉളലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ളവരുലട  വത്തിവരങ്ങള  അറത്തിയന്നതത്തിനുര  അവലര

നത്തിരലീക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുതകുന്ന രലീതത്തിയത്തില് ഇന്റതഗറഡസ  തകകാര്  തപകാലലീസത്തിരഗസ

സത്തിസ്റ്റേതത്തില് പുതത്തിയതകായത്തി  രൂപകല്പ്പന ലചയ  സര്വലീസകാണസ  'ക്രത്തിമേത്തിനല്

ഗരകാലറത്തി'.   ഒരു  കുറവകാളത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചസ  ഒരു  തപകാലലീസസ  യൂണത്തിറത്തില്

തശഖരത്തിക്കുന്ന  പരമേകാവധത്തി  വത്തിവരങ്ങള  ഇപൗ  ആപത്തിതക്കഷന്  മുതഖന  മേറസ

തപകാലലീസസ  യൂണത്തിറ്റുകളക്കുര  ലഭരമേകാകുര.  ഒരു  കുറവകാളത്തിലയ  സരബനത്തിച്ച

അതതസ ഘട്ടെങ്ങളത്തിലല സ്റ്റേകാറസസ ഇപൗ ആപത്തിതക്കഷനത്തില് അപ്തഡറസ ലചയ്യേകാനുര

സകാധത്തിക്കുന്നതകാണസ.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  ഒരു  കുറവകാളത്തിയലട  തല്സ്ഥത്തിതത്തി,

അതകായതസ,  അവര് ജയത്തിലത്തിലകാതണകാ,  ജകാമേരതത്തിലകാതണകാ,  ശത്തിക്ഷേകാ കകാലകാവധത്തി

കഴത്തിതഞ്ഞകാ,  പതരകാളത്തിലകാതണകാ  തുടങ്ങത്തി  എലകാ  വത്തിവരങ്ങളര  ഇതത്തിലൂലട

തവഗതത്തില് അറത്തിയകാന് സകാധത്തിക്കുര. അതതകാലടകാപ്പര തപകാലലീസസ തജകാലത്തിയമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുകള,  വരക്തത്തി  പരത്തിതശകാധനകള,  കുറകാതനസ്വഷണങ്ങള
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എന്നത്തിവ ലചയ്യേകാനുള്ള ഏകലീകൃത ലമേകാലലബല് ആപത്തിതക്കഷന്  MiCoPS-ഉര

തപകാലലീസസ സരവത്തിധകാനതത്തിലുണ്ടകായത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ. ലലസബര് കുറകൃതരങ്ങള

തടയന്നതത്തിനുര  ലലസബര്  സുരക്ഷേ  ഉറപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുര  ഡകാര്ക്കസ  ലവബസ

വഴത്തിയള്ള  കുറകൃതരങ്ങള  തടയന്നതത്തിനുമേകായത്തി  തത്തിരുവനനപുരതസ

സ്ഥകാപത്തിതമേകായ തകരള തപകാലലീസത്തിലന്റ ആദര സരരരഭമേകാണസ ലലസബര് തഡകാര.

അതസ  നമള  നലരലീതത്തിയത്തില്  വളര്തത്തിലയടുത  ഒന്നകാണസ.   ഇപൗ

സ്ഥകാപനതത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തത്തിലപ്പടുത്തുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി

എറണകാകുളത്തുര  തകകാഴത്തിതക്കകാടുര  ഓതരകാ  ലലസബര്  തഡകാര  വലീതര

സ്ഥകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.   ലലസബര്  തലകാകതസ  ലപകാതുജനങ്ങളക്കകാവശരമേകായ

സുരക്ഷേ ഒരുക്കുന്നതത്തിനുര ലലസബര് കുറകൃതരങ്ങള കലണ്ടതത്തി കുറവകാളത്തികലള

നത്തിയമേതത്തിനുമുന്നത്തില്  ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുര  സകാധത്തിക്കുനണ്ടസ.

മേയക്കുമേരുനകള,  ആയധങ്ങള,  തമേകാഷത്തിച്ച  ഡകാറ,  വരകാജ  ലഎഡന്റത്തിറത്തികള,

ഹകാക്കത്തിരഗസ  ടൂളകള  എന്നത്തിവയളലപ്പലട  നത്തിയമേവത്തിരുദമേകായ  ചരക്കുകളര

തസവനങ്ങളര  വകാങ്ങകാനുര  വത്തില്ക്കകാനുര  കഴത്തിയന്ന  വത്തിവത്തിധ  അതധകാതലകാക

വത്തിപണത്തികളലട  തകനമേകാണസ  ഡകാര്ക്കസ  ലവബസ.  ഡകാര്ക്കസ  ലവബത്തിലൂലട

ലലലരഗത്തിക  വരകാപകാരവര  സകാമ്പതത്തിക തട്ടെത്തിപകളര  നടക്കുനണ്ടസ.   ഡകാര്ക്കസ
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ലവബത്തിലല  നത്തിഗൂഢതകള  നലീക്കുന്നതത്തിനുര  കുറകൃതരങ്ങള  വത്തിശകലനര

ലചയ്യുന്നതത്തിനുമേകായത്തി  Hac'KP summit  എന്ന  ഹകാക്കതതകാണത്തിലൂലട  തകരള

തപകാലലീസസ ലലസബര് തഡകാര 'Grapnel'  എന്ന തസകാഫസ ലവയര് സപൗജനരമേകായത്തി

വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഡകാര്ക്കസ ലവബത്തില് നടക്കുന്ന കുറകൃതരങ്ങള കലണ്ടതകാനുര

അവയമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ അതനസ്വഷണങ്ങള നടതകാനുര ഇപൗ തസകാഫസ ലവയര്

ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ  സകാധത്തിക്കുര.  സര്ക്കകാര്  തസവനങ്ങള  ഓണലലലനകായത്തി

ലപകാതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭരമേകാക്കുന്ന സര്ക്കകാര് നയതത്തിലന്റ ഭകാഗമേകായത്തി തകരള

തപകാലലീസസ രണ്ടസ വരതരസ സകാതങ്കതത്തിക സരവത്തിധകാനങ്ങള തയ്യേകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

ഒന്നസ,  ഓണലലലന്  സത്തിറത്തിസണ  സര്വലീസസ  തപകാര്ട്ടെല്  (തുണ),  മേലറകാന്നസ;

സത്തിറത്തിസണ   സര്വലീസസ  ഉളലപ്പടുതത്തിയ  ലമേകാലലബല്  ആപത്തിതക്കഷന്

'Pol-App'.   ഒരു  ലവബസ  തപകാര്ട്ടെലത്തിലൂലട  പപൗരന്മേകാര്ക്കസ  തസവനങ്ങളര

വത്തിവരങ്ങളലമേതത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  തകരള  തപകാലലീസത്തിലന്റ  സരരരഭമേകാണസ

സത്തിറത്തിസണ തപകാര്ട്ടെലകായ 'തുണ'.  തപകാലലീസസ തസവനങ്ങള ഓണലലലനകായത്തി

ലപകാതുജനങ്ങളക്കസ ലഭരമേകാക്കുന്നതത്തിനകാണസ 'തുണ' വത്തിഭകാവന ലചയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ഇപൗ  തസവനങ്ങലളലകാര  തകരള  തപകാലലീസത്തിലന്റ  ലമേകാലലബല്  ആപ്പസ  ആയ

Pol-App  മുതഖന  ആന്തഡ്രെെകായത്തിഡസ  ലഎ.ഒ.എസസ.  അടത്തിസ്ഥകാനമേകാക്കത്തി
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പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  ലമേകാലലബല്  തഫകാണുകളത്തിലുര  ലഭരമേകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.

അവയത്തിലൂലട  പരകാതത്തി  സമേര്പ്പത്തിക്കകാനുര  എഫസ.ലഎ.ആര്.-ലന്റ

പകര്ലപ്പടുക്കകാനുര  Certificate  of  Non-Involvement  in  Offences (NIO

Certificate)  സസ്വനമേകാക്കകാനുര  അപകട  തകസ്സത്തിലല  ജത്തി.ഡത്തി.

(General Diary)-യലട പകര്ലപ്പടുക്കകാനുര കഴത്തിയര. കൂടകാലത, തപകാലലീസുമേകായത്തി

അഭത്തിപ്രകായങ്ങളര  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളര  പങ്കുവയ്ക്കകാനുര  കഴത്തിയര.  ലപകാതുജനങ്ങളക്കസ

തപകാലലീസസ  തസ്റ്റേഷനത്തില്  കയറത്തിയത്തിറങ്ങകാലതതലന്ന  തസവനങ്ങള

ലഭത്തിക്കുലമേന്നതകാണസ  ഇതത്തിലന്റ  പ്രതതരകത.   തപകാലലീസസ  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെസലമേന്റത്തിലന്റ

എലകാ  തസവനങ്ങളര  ഉപതഭകാക്തൃ  സപൗഹൃദരലീതത്തിയത്തില്  നല്കകാന്  കഴത്തിയന്ന

ഒലരകാറ  സരതയകാജത്തിത  ലമേകാലലബല്  ആപ്പകായകാണസ   Pol-App  രൂപകല്പ്പന

ലചയത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഏറവര കുറഞ്ഞ സമേയതത്തിനുള്ളത്തില് പപൗരന്മേകാര്ക്കസ തപകാലലീസസ

തസവനങ്ങള  നല്കകാനകാണസ  Pol-App  ലക്ഷേരമേത്തിടുന്നതസ.  സങ്കലീര്ണമേകായ

ഒരുപകാടസ  സകാമ്പതത്തിക  കുറകൃതരങ്ങള  നടക്കുലന്നകാരു  കകാലമേകാണത്തിതപ്പകാള.

സങ്കലീര്ണമേകായ സകാമ്പതത്തിക ഇടപകാടുകള ഉളലപ്പടുന്ന തകസ്സുകള ലലകകകാരരര

ലചയ്യുന്നതത്തിനസ  സകാതങ്കതത്തിക  ലലവദഗ്ദ്ധരര  തനടത്തിയ  അതനസ്വഷകര്  ഉളലപ്പടുന്ന

സകാമ്പതത്തിക  കുറകൃതരവത്തിഭകാഗര  ഒഴത്തിച്ചുകൂടകാനകാവകാതതകാണസ.  ലലക്രര
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ബകാഞത്തിലന്റ  നത്തിലവത്തിലല  അരഗബലതത്തില്  ഇതയര  വലത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക

കുറകൃതരങ്ങള ലലകകകാരരര ലചയ്യേകാന് സകാധരമേലകാതതുലകകാണ്ടസ സകാമ്പതത്തിക

കുറകൃതരങ്ങളലട  അതനസ്വഷണതത്തിനകായത്തി  ഒരു  'പ്രതതരക  സകാമ്പതത്തിക

കുറകൃതര  വത്തിഭകാഗര'തലന്ന  ലലക്രരബകാഞത്തിനുകലീഴത്തില്  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

ഇതത്തിനകായത്തി ഒരു ലഎ.ജത്തി.-യര നകാലസ എസസ.പത്തി.-മേകാരുര 11 ഡത്തിലലവ.എസസ.പത്തി.-

മേകാരുമേടങ്ങുന്ന  233  തസത്തികകള  സൃഷത്തിക്കുകയര  ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഒരുപകാടസ

സകാമ്പതത്തിക കുറകൃതരങ്ങള വളര്നവരുന്നതത്തിനകാല് ഇതത്തിലൂലട ഫലപ്രദമേകായത്തി

ഇടലപടകാനകാണസ  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതസ.  രകാജരരതലന്ന  മേകാതൃകയകായത്തി

അരഗലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുലള്ളകാരു  പദതത്തിയകാണസ   നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനലത  Student

Police  Cadet  (എസസ.പത്തി.സത്തി.).  ഇപൗ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്

വന്നതത്തിനുതശഷര  സര്ക്കകാര്/എയ്ഡഡസ  സ്കൂളകളളലപ്പലട  198  സ്കൂളകളത്തില്

എസസ.പത്തി.സത്തി.  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  നത്തിലവത്തില്  1001  സ്കൂളകളത്തില് എസസ.പത്തി.സത്തി.

പദതത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണസ.  നല  രലീതത്തിയത്തിലുള്ള  ഡത്തിമേകാന്ഡുള്ളതത്തിനകാല്

സര്ക്കകാര്  നല  പത്തിന്തുണയകാണസ  നല്കുന്നതസ.   അതുതപകാലലതലന്ന  ലലക്രര

ബകാഞത്തില് ലലീഗല് അലലഡസ്വസര്മേകാരുലട പുതത്തിയ തസത്തികകള സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

ധകാരകാളര തകസ്സുകള ലലകകകാരരര ലചയ്യുന്ന ഫലപ്രദമേകായ ഒരു ഏജന്സത്തിയകാണസ
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ലലക്രര  ബകാഞസ.   തകസ്സത്തിലന്റ  ആരരഭഘട്ടെതത്തിലുര  അതനസ്വഷണഘട്ടെതത്തിലുര

ആവശരമേകായ  നത്തിയതമേകാപതദശര  ലഭത്തിക്കുകലയന്നതസ  വളലര  പ്രധകാനമേകാണസ.

അതത്തിനകായത്തി നകാലസ ലലീഗല് അലലഡസ്വസര്മേകാരുലട തസത്തികകള സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

ലലക്രരബകാഞസ  അതനസ്വഷണതത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന  തകസുകളക്കകാവശരമേകായ

നത്തിയതമേകാപതദശര  തവഗര  ലഭത്തിച്ചകാല്  ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  അതനസ്വഷണര  നടതകാനുര

കുറവകാളത്തികളലക്കതത്തിലര  പഴുതടച്ച  കുറപതര  നല്കകാനുര  കഴത്തിയര.

തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  തസനയലട  കകാരരക്ഷേമേതയര  പ്രവര്തനമേത്തികവര

ഉയര്തകാന്തവണ്ടത്തി  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതത്തിനുതശഷര  312

തസത്തികകള വത്തിവത്തിധ വത്തിഭകാഗങ്ങളത്തിലകായത്തി തപകാലലീസസ വകുപ്പത്തില് സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

ജത്തിലകളത്തില് ലസഷരല് ബകാഞസ  ഡത്തിറകാച്ചസലമേനകള സ്ഥകാപത്തിക്കുന്ന നത്തിലപകാടസ

സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ലകകാലര,  തൃശ്ശൂര്,  കണ്ണൂര് ജത്തിലകലള സത്തിറത്തി,  ററല് തപകാലലീസസ

ജത്തിലകളകായത്തി  വത്തിഭജത്തിച്ചതപ്പകാള  രൂപലീകൃതമേകായ  ററല്  തപകാലലീസസ  ജത്തിലകളലട

ക്രമേസമേകാധകാന  പ്രശ്നങ്ങള,  കുറകൃതരങ്ങള  എന്നത്തിവയലട  വരകാപത്തി

കണക്കത്തിലലടുതസ  ററല്  ജത്തിലകളക്കകായത്തി  ലസഷരല്  ബകാഞത്തിലന്റ  പ്രതതരക

ഡത്തിറകാച്ചസലമേന്റസ  യൂണത്തിറ്റുകള  രൂപലീകരത്തിക്കുകയര   മൂന്നസ   ഡത്തിലലവ.എസസ.പത്തി.

തസത്തികകള സൃഷത്തിക്കുകയര ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ. 
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തകരളതത്തില്  ഗുണ്ടകാസരഘങ്ങള,  വത്തിവത്തിധതരര  മേകാഫത്തിയകള

തുടങ്ങത്തിയവരുലടലയലകാര തനതൃതസ്വതത്തില് നടക്കുന്ന സരഘടത്തിത കുറകൃതരങ്ങള

ഉന്മൂലനര  ലചയ്യുന്നതത്തിനകായത്തി  'ഓപ്പതറഷന്  കകാവല്'   പദതത്തി  എലകാ

ജത്തിലകളത്തിലുര ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഇതത്തിലൂലട ഗുണ്ടകലളയര മേകാഫത്തിയകലളയര നല

രലീതത്തിയത്തില്  അമേര്ച്ച  ലചയ്യേകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  ചത്തില  ഘട്ടെങ്ങളത്തില്

സരസ്ഥകാനതസ  സകാമൂഹത്തിക  മേകാധരമേങ്ങലളലയകാലക്ക  ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ

വര്ഗലീയസരഘര്ഷര  വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ശമേങ്ങളണ്ടകായതപ്പകാള

കൃതരമേകായത്തി  അതത്തിലത്തിടലപടകാനുര  നലരലീതത്തിയത്തില്  അതത്തിലന  തടയകാനുര

സരഘര്ഷസകാധരതയള്ള പ്രതദശങ്ങള നത്തിരലീക്ഷേത്തിച്ചസ ആവശരമേകായ മുന്കരുതല്

നടപടത്തികള  സസ്വലീകരത്തിക്കകാനുര  ഇന്റലത്തിജന്സസ  വത്തിഭകാഗതത്തിനസ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.

അതത്തിലന്റഭകാഗമേകായത്തി  വര്ഗലീയ  സരഘടനകളലട  ശമേങ്ങള  ഇലകാതകാക്കകാനുര

സരസ്ഥകാനലത  ലപകാതുജനങ്ങളക്കസ  ലലസസ്വരരജലീവത്തിതര  ഉറപ്പകാക്കകാനുര

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.

 സരസ്ഥകാനതത്തിനസ  ചത്തില  അരഗലീകകാരവര  പുരസകാരവര  ലഭത്തിക്കുന്നതസ

ഡല്ഹത്തിയത്തില്  തപകായത്തി  ചത്തിലര്  ചത്തില  വര്തമേകാനങ്ങലളകാലക്കപ്പറഞ്ഞസ

ഒപ്പത്തിലച്ചടുക്കുന്നതകാലണന്ന  മേട്ടെത്തില്  ഇവത്തിലട  ഒരു  ലലീഗസ  തനതകാവസ
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സരസകാരത്തിക്കുന്നതകായത്തി  തകട്ടെതസ  അതങ്ങയറര  പരത്തിതകാപകരമേകായ

അവസ്ഥയകായത്തിതപ്പകായത്തി.  എങ്ങലനയകാണസ  അതദ്ദേഹതത്തിനങ്ങലന  പറയകാന്

കഴത്തിഞ്ഞലതന്നസ  മേനസ്സത്തിലകാകുന്നത്തില.  ഇനരന്  തപകാലലീസസ  ഫപൗതണ്ടഷന്

നടതത്തിയ  ഒരു  സര്ലവ  പ്രകകാരമേകാണസ  അഴത്തിമേതത്തിയത്തിലകാത  തപകാലലീസസ

തസനലയന്ന  ബഹുമേതത്തി  തകരളകാ  തപകാലലീസത്തിനസ  ലഭത്തിച്ചതസ.  ശലീ.  ടത്തി.  വത്തി.

ഇബകാഹത്തിര ആണസ അങ്ങലന പറഞ്ഞതകായത്തി ഞകാന് തകട്ടെതസ.  എങ്ങലനയകാണസ

അതദ്ദേഹതത്തിനസ  ഇങ്ങലനലയകാരു  ധകാരണയണ്ടകായലതന്നസ  മേനസ്സത്തിലകാകുന്നത്തില.

തപകാലലീസസ ഫപൗതണ്ടഷനസ എലനങ്കത്തിലുര നക്കകാപ്പത്തിച്ച ലകകാടുതസ അതസ നമള

തനടത്തിയലതന്നകാതണകാ കരുതുന്നതസ.  വകാര്തകാവത്തിനത്തിമേയവര വത്തിവരസകാതങ്കതത്തിക

വത്തിദരയലമേലകാമുപതയകാഗത്തിച്ചസ  സകാമൂഹത്തികമേകാധരമേങ്ങള  നടതത്തിയ  തകകാവത്തിഡസ

പ്രതത്തിതരകാധ പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ തകരളകാ തപകാലലീസത്തിലന്റ തസകാഷരല് മേലീഡത്തിയകാ

ലസലത്തിനുര  ലലസബര്  തഡകാമേത്തിനുര   2020-2021  വര്ഷലത  തദശലീയ

ഇ-ഗതവണന്സസ  അവകാര്ഡസ  ലഭത്തിച്ചു.  ഇലതകാലക്ക  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്

തകരളതത്തിനസ  അഭത്തിമേകാനത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്ന കകാരരമേകാണതലകാ;  പകാസസ തപകാര്ട്ടെസ

അതപക്ഷേകളലട  പരത്തിതശകാധനകളലട  കൃതരതയ്ക്കസ  തകന  വത്തിതദശകകാരര

മേനകാലയര  നല്കുന്ന  അരഗലീകകാരതത്തിനസ  തകരളകാ  തപകാലലീസസ  അര്ഹമേകായത്തി.
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തപകാലലീസത്തിലല  സകാതങ്കതത്തികവത്തിദരകാ  വത്തിദഗ്ദ്ധര്  നത്തിര്മത്തിച്ച  'e-VIP'

സരവത്തിധകാനമേകാണസ   പകാസസ തപകാര്ട്ടെസ  അതപക്ഷേകളലട  പരത്തിതശകാധനയത്തിലല

കകാലതകാമേസര ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനസ തകരളകാ തപകാലലീസത്തിനസ സഹകായകമേകായതസ.  

തപകാതകകാ  തകസുകളത്തില്  അതത്തിതവഗ  വത്തിചകാരണയര  ശത്തിക്ഷേയര

ഉറപവരുതകാനകാണസ  സര്ക്കകാര്  ശമേത്തിച്ചുവരുന്നതസ.  ഇപൗ  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില് വന്നതത്തിനുതശഷര വത്തിചകാരണ പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയ തകസുകളത്തില്

863  പ്രതത്തികളക്കസ  ശത്തിക്ഷേ ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഒതട്ടെലറ  തകസുകളത്തില് ഫലപ്രദമേകായ

ഇടലപടലകാണസ  തപകാലലീസസ  നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ളലതന്നസ

എലകാവര്ക്കുമേറത്തിയകാവന്നതത്തിനകാല്   ഞകാന്  അതത്തിലന്റ  മേറ്റുകകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ

കടക്കുന്നത്തില. രകാജരലത  ഏറവര  അഴത്തിമേതത്തി  കുറഞ്ഞ  സരസ്ഥകാനമേകായത്തി

തകരളര  നത്തില്ക്കുനലവങ്കത്തിലുര  അഴത്തിമേതത്തി  പൂര്ണമേകായര  ഇലകാതകാതക്കണ്ടതത്തിനസ

വത്തിജത്തിലന്സസ  ആന്ഡസ  ആന്റത്തി  കറപ്ഷന്  ബനതറകാ  വളലര  ശക്തമേകായ

നടപടത്തികളകാണസ  സസ്വലീകരത്തിച്ചുവരുന്നതസ.  ലലകക്കൂലത്തി  ആവശരലപ്പട്ടെ

ഉതദരകാഗസ്ഥര്ലക്കതത്തിലര  2021-ല്  30  ട്രകാപ്പസ തകസുകളര  2022-ല്  47  ട്രകാപ്പസ

തകസുകളര 2023 മുതല് ഇതുവലര 10 ട്രകാപ്പസ തകസുകളര രജത്തിസ്റ്റേര് ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ. 

സര്ക്കകാര്  ലപകാതുതമേഖലകാ  സ്ഥകാപനങ്ങളത്തിലല  ക്രമേതക്കടുകള
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സരബനത്തിച്ചസ  തസകാഴസ  തയ്യേകാറകാക്കത്തി,  സരസ്ഥകാന  വരകാപകമേകായത്തി  മേത്തിന്നല്

പരത്തിതശകാധനകള നടതത്തി കര്ശന നടപടത്തി സസ്വലീകരത്തിച്ചുവരുന. 2022-ല്  13

സരസ്ഥകാനതല  മേത്തിന്നല്  പരത്തിതശകാധനകള  നടത്തുകയണ്ടകായത്തി.

ലപകാതുജനങ്ങളക്കസ  തവഗതത്തില്  പരകാതത്തികള  സമേര്പ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

അറത്തിയത്തിക്കുന്നതത്തിനുമേകായത്തി  തടകാളഫലീ  നമ്പരുര  വകാട്ടെസസസആപ്പസ  സരവത്തിധകാനവര

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതുകൂടകാലത ഇ-ലപറലീഷന് സരവത്തിധകാനവര നത്തിലവത്തിലുണ്ടസ. 

വത്തിജത്തിലന്സത്തിലന്റ  തസകാഷരല്  മേലീഡത്തിയ  ലവബ്ലലസറസ

ആധുനത്തികവത്കരത്തിക്കുകയര  വത്തിജത്തിലന്സസ  തകകാടതത്തികളത്തിലല  തപ്രകാസത്തികനഷന്

നടപടത്തികള  കകാരരക്ഷേമേമേകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  നകാലസ  ലലീഗല്  അലലഡസ്വസര്

തസത്തികകള  സൃഷത്തിക്കുകയര  നകാലസ  തപ്രകാസത്തികനട്ടെര്മേകാലര  നത്തിയമേത്തിക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണ്ടസ.  അടത്തിസ്ഥകാന  സപൗകരരവത്തികസനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി

തത്തിരുവനനപുരതസ  മുട്ടെതറയത്തില്  വത്തിജത്തിലന്സസ  തകകാരപകത്തിലന്റ

നത്തിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള  പുതരകാഗമേത്തിച്ചുവരത്തികയകാണസ.  ആഭരനര

വത്തിജത്തിലന്സസ  സരവത്തിധകാനര  ശക്തത്തിലപ്പടുത്തുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി  വത്തിജത്തിലന്സസ

ആന്ഡസ  ആന്റത്തി  കറപ്ഷന്  ബനതറകായലട  ആഭത്തിമുഖരതത്തില്  ആഭരനര

വത്തിജത്തിലന്സസ  ഉതദരകാഗസ്ഥര്ക്കസ  പരത്തിശലീലനര  നല്കത്തിവരുനണ്ടസ.
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നത്തിയമേത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പസ  ഇവര്  അഴത്തിമേതത്തി  മുക്തരകാലണനര  പ്രകാപത്തിയര

കകാരരക്ഷേമേതയമുള്ളവരകാലണനര  ഉറപവരുതകാന്  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.

വത്തിജത്തിലന്സസ  അതനസ്വഷണ  ഉതദരകാഗസ്ഥരുലട  കകാരരക്ഷേമേത

വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  പ്രതതരക  പരത്തിശലീലന  പരത്തിപകാടത്തികള

നടതത്തിവരുനണ്ടസ.  വത്തിജത്തിലന്സത്തില്   ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പടുന്നതത്തിതലയ്ക്കകായത്തി

തപകാലലീസസ  ഉതദരകാഗസ്ഥര്ക്കസ  ലടസ്റ്റേസ  നടതത്തി,  ലത്തിസ്റ്റേസ  തയ്യേകാറകാക്കത്തി

അതത്തില്നത്തിനര  തയകാഗരരകായവലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കകാനുള്ള  നടപടത്തികളകാണസ

സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതസ.  ഇതുകൂടകാലത ഒരു നത്തിശത്തിതകകാലയളവത്തില്  വത്തിജത്തിലന്സത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കണലമേന്ന  വരവസ്ഥ  ലകകാണ്ടുവരകാനുര  ആതലകാചനയണ്ടസ.

വത്തിജത്തിലന്സസ  തകസുകളലട  വത്തിചകാരണകള  തവഗതത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

പുതുതകായത്തി വത്തിജത്തിലന്സസ തകകാടതത്തി സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതുര വത്തിജത്തിലന്സത്തിലല തറഞസ

സരവത്തിധകാനര  പുനദുഃക്രമേലീകരത്തിക്കുന്നതുര  പരത്തിഗണനയത്തിലത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

സരസ്ഥകാനതസ  31-01-2023  വലര  കകാപ്പ  പ്രകകാരര  കരുതല്  തടങ്കലത്തിനസ

996 ശത്തിപകാര്ശകള  ജത്തിലകാ  തപകാലലീസസ  തമേധകാവത്തികള  കളകര്മേകാര്ക്കസ

നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഇതത്തില്  349  ഗുണ്ടകളലക്കതത്തിലര  ഉതരവസ

പുറലപ്പടുവത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  കകാപ്പ നത്തിയമേപ്രകകാരര 749 തപലര നകാടുകടത്തുന്നതത്തിനുള്ള
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ശത്തിപകാര്ശകള തപകാലലീസസ നല്കുകയര  387  തപലര നകാടുകടതത്തിയത്തിട്ടുമുണ്ടസ.   

ലലക്രര തററസ കൂടത്തിയ സരസ്ഥകാനമേകാണസ തകരളലമേലന്നകാരു ലപകാതുപ്രസകാവന

പലരുര നടത്തുനലണ്ടങ്കത്തിലുര ലലക്രര തററസ കൂടുനലവന്നതത്തിലന്റ സകാമേകാനരയക്തത്തി

നമള  മേനസ്സത്തിലകാതക്കണ്ടതകാണസ.  തകരളതത്തിലല  തപകാലലീസസ  സരവത്തിധകാനര

ഏറവര  ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  രലീതത്തിയത്തിലുര  ഫലപ്രദവമേകായകാണസ  നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതസ.

അതുലകകാണ്ടസ  നത്തിയമേസകാക്ഷേരതയര  നത്തിയമേ അവതബകാധവമുള്ള ആളകളക്കസ

പ്രശ്നങ്ങളണ്ടകാകുതമ്പകാള സസ്വകാഭകാവത്തികമേകായര അവര് തകസുകള രജത്തിസ്റ്റേര് ലചയ്യുര.

ആ തകസ്സുകള രജത്തിസ്റ്റേര് ലചയ്യേലപ്പടകാലത തപകാകുന്നത്തില.  മേറ്റു സരസ്ഥകാനങ്ങളലട

സ്ഥത്തിതത്തി  നമളത്തിതപ്പകാള  തകാരതമേരലപ്പടുതതണ്ടതത്തില.  നമ്മുലട  നത്തില  നമള

തനകാക്കത്തിയകാല്  മേതത്തി.  ഇവത്തിലട  പരകാതത്തി  വന്നകാല്  അലതലകാര  രജത്തിസ്റ്റേര്

ലചയ്തുതപകാകുന്ന  സ്ഥത്തിതത്തിയണ്ടസ.  എലകായത്തിടലതയര  സ്ഥത്തിതത്തി

അങ്ങലനയകാതണകാലയന്നസ  നമുക്കത്തിതപ്പകാള  പറയകാന്  കഴത്തിയത്തില.

തപകാലലീസത്തിടലപട്ടെസ  തകസുകള  രജത്തിസ്റ്റേര്  ലചയ്യേകാലത  തപകാകുന്ന  എതതയകാ

സരഭവങ്ങള  മേറ്റു  ചത്തിലയത്തിടങ്ങളത്തില്  നടക്കുന്നതകായത്തി  തകളക്കുന്നത്തിതല;

അലതകാനര  തകരളതത്തില്  നടക്കുന്നത്തില ല്ല്തലകാ;  ഇലതലകാര  നമ്മുലട

സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ  തററസ  കൂട്ടുന്നതത്തിനത്തിടയകാക്കുന്ന  കകാരരമേകാലണന്നതസ  നകാര
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കകാതണണ്ടതകായണ്ടസ.  

സരസ്ഥകാനതസ  പുതുതകായത്തി  56  അതത്തിതവഗ  പ്രതതരക  തപകാതകകാ

തകകാടതത്തികള   അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതത്തില്  53  എണതത്തിലന്റ

പ്രവര്തനമേകാരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  പട്ടെത്തികജകാതത്തി-പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാര്ലക്കതത്തിലരയള്ള

അതത്തിക്രമേങ്ങള  തടയല്   നത്തിയമേപ്രകകാരമുള്ള  തകസുകള  തവഗതത്തില്

തലീര്പ്പകാക്കുന്നതത്തിനസ  തൃശ്ശൂരുര  തത്തിരുവനനപുരത്തുര  ഓതരകാ  തകകാടതത്തികള

അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  പുതത്തിയതകായത്തി  അഞസ  കുടുരബതകകാടതത്തികള  പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ.  സരസ്ഥകാനലത  ഇന്ഫര്തമേഷന്  ആന്ഡസ  പബത്തികസ

റത്തിതലഷന്സസ  വകുപ്പത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  ജനങ്ങളലട

അഭത്തിപ്രകായങ്ങളര  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളര  മേകാധരങ്ങളത്തിലൂലടയര  അലകാലതയര  ഏറവര

ഗപൗരവതതകാലട പരത്തിഗണത്തിക്കകാനുര ആവശരമേകായ നടപടത്തികള സസ്വലീകരത്തിക്കകാനുര

സര്ക്കകാരത്തിനസ  കഴത്തിയനണ്ടസ.    ജനകലീയ പ്രശ്നങ്ങളത്തില് പരത്തിഹകാരര കകാണകാന്

വകുപ്പത്തിലന്റ ഫലീഡ്ബകാക്കസ സരവത്തിധകാനര  എലകാവകുപകളമേകായര ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചസ

കകാരരക്ഷേമേമേകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണസ.  തകരളലതക്കുറത്തിച്ചസ  ലതറകായ

പ്രചരണങ്ങള  സരസ്ഥകാനതത്തിനുപുറതസ  തബകാധപൂര്വര  പരതകാന്

ശമേങ്ങളണ്ടകാകുനണ്ടസ.  അതരര കകാരരങ്ങളണ്ടകാകുതമ്പകാള സരസ്ഥകാനതത്തിലന്റ
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വത്തികസനരരഗലത  മുതന്നറങ്ങളര  മേകാതൃകയകാക്കകാവന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളര

തകരളതത്തിനകത്തുര പുറത്തുര വത്തിപുലമേകായ രലീതത്തിയത്തില് പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കകാന് വകുപ്പസ

ശമേത്തിക്കുനണ്ടസ.  ലതറകായ  പ്രചരണങ്ങളത്തില്  കുടുങ്ങത്തി  ജനകാധത്തിപതര  ഭരണ

സരവത്തിധകാനങ്ങളത്തിലല  വത്തിശസ്വകാസ  തചകാര്ച്ച  സരഭവത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  തക്ഷേമേപ്രവര്തനങ്ങളര  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളര

ജനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ തനരത്തിട്ടെസ അറത്തിയത്തിച്ചുലകകാണ്ടസ പത്തി.ആര്.ഡത്തി.  വകുപ്പത്തിലന്റ കലീഴത്തില്

മേത്തികച്ച  രലീതത്തിയത്തില്  പ്രചരണപ്രവര്തനങ്ങള  നടതത്തിവരത്തികയകാണസ.  മേറസ

സരസ്ഥകാനങ്ങതളക്കകാള കുറഞ്ഞ പണര മേകാതര വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിച്ചസ സകാധരമേകാകുന്ന

മേകാര്ഗങ്ങളത്തിലൂലടയകാണസ  തകരളര  അതത്തിലന്റ  പകാരമ്പരരവര  വത്തികകാസവര

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ  നവരബറത്തില്  നനഡല്ഹത്തിയത്തില്  നടന്ന  ഇനര

ഇന്റര്നകാഷണല് തട്രഡസ  ലഫയറത്തില് തകരളതത്തിനകായത്തിരുന സസ്വര്ണലമേഡല്.

റത്തിപ്പബത്തികസ  ദത്തിനപതരഡത്തില്  തകരളലത  ഒഴത്തിവകാക്കകാനകാകകാത  സ്ഥത്തിതത്തി

ഇതപ്പകാഴുണ്ടകാവകയര  ലചയ്തു.  മേകാധരമേ  പ്രവര്തകര്ക്കകായത്തി  ആതരകാഗര

ഇന്ഷസ്വറന്സസ,  ലപന്ഷന് പദതത്തികള എന്നത്തിവ നടപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരത്തികയകാണസ.

ഇപൗ  രരഗലത  തക്ഷേമേ  പ്രവര്തനങ്ങള  പഠത്തിക്കകാന്  മേറസ  സരസ്ഥകാനങ്ങള

തയ്യേകാറകാകുനലവലന്നകാരു  പ്രതതരകത  നത്തിലനത്തില്ക്കുനണ്ടസ.  മേകാധരമേങ്ങളലട
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പത്തിന്തുണതയകാലട  മേകാധരമേ  തമേഖലയത്തിലല  ജലീവനക്കകാരുലട  ലപന്ഷന്

വത്തിപുലലീകരത്തിക്കകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇതത്തിനകായത്തി  പ്രതതരക  ലപന്ഷന്

ഫണ്ടസ  രൂപലീകരത്തിക്കകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുന.  ലപന്ഷന് ചട്ടെങ്ങള പരത്തിഷ്കരത്തിക്കകാനുള്ള

നടപടത്തികള  ഉടലന  പൂര്തത്തിയകാകുര.  ഇതുവഴത്തി  കൂടുതല്തപലര  പദതത്തിയത്തില്

ഉളലപ്പടുതകാന്  കഴത്തിയര.  ലപന്ഷന്  ഫണ്ടസ  രൂപലീകരത്തിച്ചകാലുടന്  ലപന്ഷന്

വര്ദനയലട  കകാരരതത്തിലുര  ലപന്ഷന്  കുടത്തിശത്തികയലട  കകാരരതത്തിലുര

പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാക്കകാന്  കഴത്തിയര.  മേകാധരമേങ്ങളക്കസ  പരസരയത്തിനതത്തില്

നല്കകാനുള്ള  കുടത്തിശത്തിക  തുക  അടുത  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ബഡ്ജറസ

വത്തിഹത്തിതതത്തിലൂലട  ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനസ  നടപടത്തി  സസ്വലീകരത്തിക്കുന്നതകാണസ.  എലകാ

ജത്തിലകളത്തിലുര  'എലന്റ തകരളര'  എന്ന തപരത്തില് കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷര നടതത്തിയതുര

ഇനത്തി  നടതകാനത്തിരത്തിക്കുന്നതുമേകായ  പ്രദര്ശനങ്ങളത്തിലൂലട  തകരളതത്തിലന്റ  വളര്ച്ച

അടയകാളലപ്പടുത്തുന്നതതകാലടകാപ്പര വത്തിഭവങ്ങളക്കുര ഉല്പ്പന്നങ്ങളക്കുര വത്തിപണത്തി

കലണ്ടതകാനുര  കഴത്തിയന.  കലകാനുസൃത  പരത്തിഷ്കരണങ്ങള  ഇന്ഫര്തമേഷന്

ആന്ഡസ  പബത്തികസ  റത്തിതലഷന്സസ  വകുപ്പത്തില്  വരുതകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുകയകാണസ.

വത്തിവത്തിധ  വകുപകളലട  തബകാധവല്ക്കരണ  പ്രചകാരണ  പരത്തിപകാടത്തികള

തകകാര്തത്തിണക്കകാനുര  കകാരരക്ഷേമേമേകാക്കകാനുര  വകുപ്പത്തിലല ലഎ.ഇ.സത്തി.  വത്തിഭകാഗര
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വഴത്തി  വരുന്ന  സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  മുതല്  പ്രതതരക  പദതത്തി

തയ്യേകാറകാക്കുന്നതകാണസ. 

ആധുനത്തിക  രലീതത്തിയത്തിലുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങളര  സതങ്കതങ്ങളമുപതയകാഗത്തിച്ചസ

പ്രത്തിന്റത്തിരഗസ  ആന്ഡസ തസ്റ്റേഷനറത്തി വകുപകള  മേത്തികവറ തസവനര ലഭരമേകാക്കുന്ന

വത്തിധതത്തിലുള്ള  പദതത്തികളകാണസ  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചസ  നടപ്പകാക്കത്തിവരുന്നതസ.  ഇതത്തിലന്റ

ഭകാഗമേകായത്തി  വകുപ്പത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള  വത്തിലയത്തിരുത്തുകയര  ഉന്നത

വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തിരുന്ന  പ്രത്തിന്റത്തിരഗസ  ആന്ഡസ  തസ്റ്റേഷനറത്തി

വകുപ്പത്തിലന  തസ്റ്റേകാര്  പര്തച്ചസസ  വകുപ്പത്തിലന്റ  കലീഴത്തില്  ലകകാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുണ്ടസ.

ഗവണലമേന്റസ  പ്രസുകളലട  പ്രവര്തനര  ആധുനത്തികവല്ക്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

നടപടത്തികളര സസ്വലീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടസ. 

നമ്മുലട  സരസ്ഥകാനതസ  ഫയര്  ആന്ഡസ  റസന  സരവത്തിധകാനര  നല

രലീതത്തിയത്തിലകാണസ  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതസ.  നല  അഭത്തിവൃദത്തിയര

ഇക്കകാരരതത്തിലുണ്ടകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടസ.  ഫയര്  ആന്ഡസ  തസഫത്തി

സയന്സത്തില്  ബത്തിരുദകാനനര  ബത്തിരുദ  ഗതവഷണ  തകനര

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയ്യേകാറകാക്കുന്നതത്തിനുര  മേറസ  പ്രകാഥമേത്തിക

നത്തിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതത്തിതലയ്ക്കുമേകായത്തി 2023-24 സകാമ്പതത്തിക
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വര്ഷര ഒരു തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ. 

 ജയത്തിലുകള  തത്തിരുതല്  തകനങ്ങളകായത്തിട്ടുകൂടത്തിയകാണസ  ഇതപ്പകാള

മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.   ഫലപ്രദമേകായത്തി രലീതത്തിയത്തിലുള്ള പ്രവര്തനര ആ രരഗതസ

നടക്കുകയകാണസ.  ലതറസ ലചയവരുര കുറര ലചയവരുര കൂടുതല് കുറവകാളത്തികളകായത്തി

മേകാറുന്ന  അവസ്ഥയല,  അവലര  തത്തിരുതത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ  നല

ഇടലപടലകാണസ  ജയത്തിലുകളത്തില്  സരഭവത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.  പച്ചക്കറത്തിയലട

ഭകാഗമേകായത്തി  കടതത്തിയ  ഒരു  തകസത്തിലനക്കുറത്തിച്ചസ  തനരതത  ഇവത്തിലട

പരകാമേര്ശത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ആ  കകാരരങ്ങള  കലണ്ടതത്തിയതത്തിലന്റ  ഭകാഗമേകായത്തി

അവത്തിടലത  സൂപ്രണ്ടത്തിലനതലന്ന  സലസന്ഡസ  ലചയസ  അതനസ്വഷണര

നടതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അതത്തിലലകാനര  ഒരു  വത്തിട്ടുവലീഴ്ചയര

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകാവത്തില.  ഇതകാണസ  ലപകാതുലവ  പറയകാനുള്ളതസ.

മേറസ  കൂടുതല്  കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കസ  ഇതപ്പകാള  കടതക്കണ്ടതത്തില  എന്നകാണസ

തതകാനന്നതസ. 

മേത്തി  .    സലീക്കര്:   സര്വശലീ  ലക.  ബകാബു  (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന്, പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥസ,  ലക. പത്തി. എ. മേജലീദസ, പത്തി. അബ്ദുല് ഹമേലീദസ,

പത്തി.  ഉലലബദുള്ള,  തമേകാന്സസ തജകാസഫസ,  എ.  പത്തി.  അനത്തില് കുമേകാര്,  അന്വര്
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സകാദതസ,  കുറുതക്കകാളത്തി  ലമേകായലീന്,   ടത്തി.  വത്തി.  ഇബകാഹത്തിര,  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തിൽ,

മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി അലത്തി,  അനൂപസ തജക്കബസ,  യ.  എ.  ലതലീഫസ,  എ.  ലക.  എര.

അഷ്റഫസ,  നജലീബസ  കകാനപുരര,  എന്.  എ.  ലനലത്തിക്കുന്നസ,  സനലീഷ് കുമേകാര്

തജകാസഫസ,  തഡകാ.  എര.  ലക.  മുനലീര്,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദസ  ഹുസസന് തങ്ങള,

ശലീമേതത്തി ലക. ലക. രമേ, ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ      എന്നലീ  അരഗങ്ങള XII-ാ

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള  പ്രസ്സസ

ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസസ ലചയ്തു)

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

തപകാലലീസസ  എന്ന  XII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലത്തിസ്റ്റേത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ

തനലര  V-ാ  തകകാളതത്തില്  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലവകള  പൂര്തലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി   അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന

പ്രതമേയലത
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അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…

ശലീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,   ഞകാന്  തപകാള

ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെസ തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മേത്തി  .   സലീക്കര്: പ്രതമേയര  ശബ്ദതവകാതട്ടെകാടുകൂടത്തി സഭ

പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാന്റസ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

 സര്വശലീ ടത്തി.  വത്തി.  ഇബകാഹത്തിര,     പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥസ,   തമേകാന്സസ

തജകാസഫസ,  പത്തി.  അബ്ദുല്  ഹമേലീദസ,  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്,  നജലീബസ

കകാനപുരര,  സണത്തി തജകാസഫസ,  അൻവർ സകാദതസ,  എ.  പത്തി.  അനത്തിൽ കുമേകാർ,

ലക.  പത്തി.  എ.  മേജലീദസ,  ലക.  ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),  അനൂപസ തജക്കബസ,  എ.

ലക.  എര.  അഷ് റഫസ,  പത്തി.  ഉസബദുള്ള,  മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി  അലത്തി,  കുറുതക്കകാളത്തി

ലമേകായലീന്, യ. എ. ലതലീഫസ, എന്. എ. ലനലത്തിക്കുന്നസ, ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില്,  ടത്തി.

ലജ.  വത്തിതനകാദസ,  സനലീഷ് കുമേകാര് തജകാസഫസ,തഡകാ.  എര.  ലക.  മുനലീര്,  ലപ്രകാഫ.

ആബത്തിദസ ഹുസസന് തങ്ങള,  ശലീമേതത്തി ലക.  ലക.  രമേ,  ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ

എന്നലീ   അരഗങ്ങള XIII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച
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ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസസ ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസസ ലചയ്തു)

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ജയത്തിലുകള  എന്ന  XIII-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലത്തിസ്റ്റേത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ

തനലര  V-ാ  തകകാളതത്തില്  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലവകള  പൂര്തലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി   അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന

പ്രതമേയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…

ശലീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,   ഞകാന്  തപകാള

ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെസ തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മേത്തി  .   സലീക്കര്: പ്രതമേയര ശബ്ദതവകാതട്ടെകാടുകൂടത്തി  സഭ



Uncorrected/Not for Publication
1.03.2023

230

പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാന്റസ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

 സര്വശലീ  യ.  എ.  ലതലീഫസ,  എ.  പത്തി.  അനത്തില്കുമേകാര്,  ടത്തി.  വത്തി.

ഇബകാഹത്തിര,  എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫസ,  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്,  നജലീബസ

കകാനപുരര,  കുറുതക്കകാളത്തി  ലമേകായലീന്,  ലക.  പത്തി.  എ.  മേജലീദസ,  ലക.  ബകാബു

(തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),  അനൂപസ  തജക്കബസ,  തമേകാന്സസ  തജകാസഫസ,  പത്തി.  ഉസബദുള്ള,

മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി അലത്തി,    പത്തി. അബ്ദുല് ഹമേലീദസ, എന്. എ. ലനലത്തിക്കുന്നസ,  സണത്തി

തജകാസഫസ,  അന്വര് സകാദതസ,  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥസ,  തറകാജത്തി എര.  തജകാണ,

ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില്,  ടത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദസ,  സനലീഷസ കുമേകാര് തജകാസഫസ,  തഡകാ.  എര.

ലക.  മുനലീർ,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദസ ഹുസസൻ തങ്ങൾ,  ശലീമേതത്തി ലക.  ലക.  രമേ,

ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ  എന്നലീ  അരഗങ്ങള  XIV-ാ നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസസ ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസസ ലചയ്തു.)

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടത്തിയര  മേറ്റു  ഭരണപരമേകായ  സര്വലീസുകളര  എന്ന
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XIV-ാ  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലത്തിസ്റ്റേത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ തനലര V-ാ തകകാളതത്തില്

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവകള

പൂര്തലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന പ്രതമേയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…

ശലീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ): സര്,   ഞകാന്  തപകാള

ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെസ തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മേത്തി  .   സലീക്കര്: പ്രതമേയര ശബ്ദതവകാതട്ടെകാടുകൂടത്തി  സഭ

പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാന്റസ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

  സര്വശലീ  സണത്തി  തജകാസഫസ,  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥസ,  പത്തി.  അബ്ദുല്

ഹമേലീദസ, മേഞ്ഞളകാരകുഴത്തി അലത്തി,   ടത്തി. വത്തി. ഇബകാഹത്തിര, ലക. പത്തി. എ. മേജലീദസ, യ.

എ. ലതലീഫസ,  കുറുതക്കകാളത്തി ലമേകായലീന്, നജലീബസ കകാനപുരര, പത്തി. ഉസബദുള്ള,

എ. ലക. എര. അഷ്റഫസ, തമേകാന്സസ തജകാസഫസ, എ. പത്തി. അനത്തില് കുമേകാര്, എന്.

എ.  ലനലത്തിക്കുന്നസ,  അനൂപസ  തജക്കബസ,    ലക.  ബകാബു  (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),
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തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്,  അന്വര് സകാദതസ,  തറകാജത്തി എര.  തജകാണ,  ഷകാഫത്തി

പറമ്പത്തില്,  ടത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദസ,  സനലീഷസ കുമേകാര്  തജകാസഫസ,   സജലീവസ

തജകാസഫസ,തഡകാ.  എര.  ലക.  മുനലീര്,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദസ  ഹുസസന് തങ്ങള,

ശലീമേതത്തി ലക. ലക. രമേ, ശലീമേതത്തി ഉമേ തതകാമേസസ എന്നലീ  അരഗങ്ങള XXIII-ാ

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ   അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള  പ്രസസ

ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസസ ലചയ്തു.)

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വകാർതകാവത്തിതരണവര  പ്രചരണവര  എന്ന  XXIII-ാ  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലട  തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ലത്തിസ്റ്റേത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കസ തനലര V-ാ തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവകള

പൂര്തലീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന പ്രതമേയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…
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പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…

ശലീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  ഞകാന്  തപകാള

ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെസ തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മേത്തി  .   സലീക്കര്: പ്രതമേയര ശബ്ദതവകാതട്ടെകാടുകൂടത്തി  സഭ

പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗകാന്റസ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇതപ്പകാള  പത്തിരത്തിയന്നതുര  നകാലള

രകാവത്തിലല 9.00 മേണത്തിക്കസ വലീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുന്നതുമേകാണസ.

(2023  മേകാര്ച്ചസ മേകാസര  02-ാ തലീയതത്തി വരകാഴകാഴ്ച രകാവത്തിലല  9.00  മേണത്തിക്കസ

വലീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുന്നതത്തിതലയ്ക്കകായത്തി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുതശഷര 2.58-നസ പത്തിരത്തിഞ.)

* * * * * * * * *


