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അടടിയന്തര പ്രമമേയയ

സര്കക്കാര് ജജീവനകക്കാരുടട സ്ഥലയമേക്കാറയ

മേടി  .    സജീകര് :  പുതടിയ  ഗവണ്ടമേനന്റ്  അധടികക്കാരമമേറമശേഷയ  യക്കാടതക്കാരു

മേക്കാനദണ്ഡവയ  പക്കാലടികക്കാടതയയ  ജജീവനകക്കാരുടട  ഭരണകകടി  സയഘടനകളുടട

നടിര്മദ്ദേശേങ്ങള്  അനുസരടിചയ,  രക്കാഷജീയ  തക്കാല്പ്പരര്യങ്ങള്  മുന്നടിര്തടിയയ,

നടതടിടകക്കാണടിരടിക്കുന്ന  വര്യക്കാപകമേക്കായ  സ്ഥലയമേക്കാറയമൂലയ  സടിവടില്  സര്വജീസടില്

ഉണക്കായടിട്ടുളള  അസയതൃപടിയയ  ജജീവനകക്കാര്കന്റ്  ഉണക്കായടിട്ടുളള  ബുദടിമുട്ടുകളുയമൂലയ

ഉളവക്കായടിട്ടുളളതക്കായടി  പറയടപ്പടുന്ന  ഗുരുതരമേക്കായ  സ്ഥടിതടിവടിമശേഷയ  സയബനടിചന്റ്

ഇന്നടത  സഭക്കാനടപടടികള്  നടിര്തടിവചന്റ്  ചര്ച  ടചയ്യണടമേന്നന്റ്  ആവശേര്യടപ്പടന്റ്

സര്വശജീ പടി. ടടി.  മതക്കാമേസന്റ്, വടി. ടക. ഇബക്കാഹടിയ കുഞന്റ്, മഡക്കാ. എന്. ജയരക്കാജന്റ്

എന്നജീ ബഹുമേക്കാനടപ്പട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകക്കാരയ മനക്കാടജീസന്റ് നല്കടിയടിട്ടുണന്റ്.

സര്കക്കാര് ജജീവനകക്കാരുടട സ്ഥലയമേക്കാറയ

മുഖര്യമേനടി  (ശജീ  .    പടിണറക്കായടി  വടിജയന്):  സര്,  ജജീവനകക്കാടരക്കൂടടി

വടിശേശക്കാസതടിടലടുത്തുടകക്കാണ്ടുളള  സമേജീപനയ  മേക്കാത്രമമേ  ഇകക്കാരര്യതടില്  സര്കക്കാര്

സശജീകരടിക്കുകയളള.  ഇലകന്  ചടയ  നടിലവടില്  വന്നതുടകക്കാണക്കാണന്റ്  ടക്കാന്സ്ഫര്

നടകക്കാതടിരുന്നതന്റ്.  ജജീവനകക്കാരടില്  നടിന്നന്റ്  വക്കാങ്ങുന്ന  ഓപ്ഷടന  കൂടടി

അടടിസ്ഥക്കാനതടിലക്കാണന്റ്  സ്ഥലയമേക്കാറയ  നടത്തുന്നതന്റ്.  പടക,  എലക്കായ  അങ്ങടന
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പക്കാലടിചടവന്നന്റ്  പറയന്നടില.  ടപ്രക്കാമമേക്കാഷന്  നടതടിയതടിടനത്തുടര്ന്നുളള  ചടില

ടക്കാന്സ്ഫറുകളുയ  മവണടിവന്നു.   ഇവടിടട  അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനക്കാടജീസടില് പറഞ

വടിഷയയ  സര്കക്കാര്  തുറന്ന  മേനമസക്കാടട  പരടിമശേക്കാധടിക്കുന്നതക്കാണന്റ്.  സ്ഥലയ

മേക്കാറതടില്  എടന്തങടിലയ  പടിശേകുകള്  വന്നടിട്ടുടണങടില്  അതന്റ്

പുന:പരടിമശേക്കാധടിക്കുന്നതക്കാണന്റ്.  സ്ഥലയമേക്കാറതടിടനതടിടര  സമേര്പ്പടികടപ്പട

ഹര്ജടികളടിമന്മേലളള മകക്കാടതടിവടിധടി  കക്കാതടിരടിക്കുകയക്കാണന്റ്.   ഇഇൗ വടിഷയയ സഭക്കാ

നടപടടികള്  നടിര്തടിവചന്റ്  ചര്ച  ടചമയ്യണ  ആവശേര്യമേടില.  ഇതന്റ്  എടന

വക്കാചകങ്ങളല.  കഴടിഞ സഭയടില് അന്നടത മുഖര്യമേനടിയക്കായടിരുന്ന ശജീ.  ഉമ്മന്

ചക്കാണടി  2011  ജൂടടല  13-നന്റ്  ഇഇൗ  സഭയടില്  പറഞ  മേറുപടടിയക്കാണന്റ്.  എന്നക്കാല്

ഇതടിടന  സതമയക്കാടന്റ്  എനടികന്റ്  മയക്കാജടിപ്പക്കാണന്റ്.  ഇവടിടട  സക്കാധക്കാരണ  നടിലയന്റ്

സര്കക്കാര്  സര്വജീസടില്  റടിടയര്ടമേനന്റ്  സയഭവടിക്കുയ.  ടസക്രമടറടിയറടിടന  സ്ഥടിതടി

എടുതക്കാല്,  ടഫെബ്രുവരടി  മുതല്  മമേയന്റ്  വടര  52  റടിടയര്ടമേന്റുകളുണക്കായടിരുന്നു.

അതടിനുപുറമമേ അണര് ടസക്രടറടിയയ അതടിനുമുന്നടിലമുളള മപക്കാസ്റ്റുകളടില് 30 മപര്

മപഴ്സണല്  സക്കാഫെടിമലയന്റ്  മേക്കാറടിയടിട്ടുണന്റ്.  മുന്മേനടിമേക്കാരുടട  മപഴ്സണല്

സക്കാഫെടിലണക്കായടിരുന്നവര്  തടിരടിചവന്നടിട്ടുണന്റ്.  ഒരു  ടസഷര്യല്  ടസക്രടറടിയടട

ടപ്രക്കാമമേക്കാഷനുമേക്കായടി ബനടപ്പടന്റ് ഏഴന്റ് തടടിലളളവര് മേക്കാറുയ. അങ്ങടന വരുമമക്കാള് 14

മപര്കന്റ് സ്ഥക്കാനചലനമുണക്കാകുയ.  ഒരക്കാളക്കാണന്റ് മേക്കാറുന്നടതങടിലയ അതടിടന ഭക്കാഗമേക്കായടി

14  മപര്കന്റ്  സ്ഥക്കാനചലനയ  സയഭവടിക്കുയ.  ഇമപ്പക്കാഴടത  സ്ഥലയമേക്കാറതടില്,
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ടസക്രമടറടിയറടിടല  4000-ല്പ്പരയ  ജജീവനകക്കാരടില്  50 -ല് തക്കാടഴ  മപര് മേക്കാത്രമമേ

ടപ്രക്കാമമേക്കാഷനുയ  മേറ്റുമേക്കായടി  മേക്കാറടിയടിട്ടുളളു.  ഇഇൗ  വസ്തുത  നക്കായ  കക്കാമണണതക്കായടിട്ടുണന്റ്.

നമ്മുടട സയസ്ഥക്കാനതന്റ് അഞ്ചരലകയ ജജീവനകക്കാരക്കാണന്റ് ആടകയളളതന്റ്. അമപ്പക്കാള്

സശക്കാഭക്കാവടികമേക്കായളള സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങളക്കാണന്റ് നടക്കുന്നതന്റ്.  അതടിനകതന്റ് ഏടതങടിലയ

തരതടില്  ഗവണ്ടമേനന്റ്  ഇടടപടന്റ്  തടിരുമതണതക്കായ  കക്കാരര്യങ്ങളുടണങടില്

തടിരുത്തുന്നതടില് തുറന്ന മേനസന്റ് മേക്കാത്രമമേ ഗവണ്ടമേനടിനുളള. ഒരു കക്കാരര്യയ മനരടത

തടന്ന  വര്യക്തമേക്കാകടിയടിട്ടുണന്റ്.  രക്കാഷജീയ  പരടിഗണനമയക്കാടുകൂടടിയ  ആനുകൂലര്യമമേക്കാ

പ്രതടികക്കാര  നടപടടിമയക്കാ  ഇഇൗ  സര്കക്കാരടിടന  നയമേലക്കാടയന്നുതടന്ന

വര്യക്തമേക്കാകടിയടിട്ടുണന്റ്.  ടസക്രമടറടിയറടിടല  ഒരു  സയഘടനയടട  പ്രവര്തകര്

സ്ഥലയമേക്കാറയ  സയബനടിചളള പരക്കാതടി എടന ശദയടില്ടപ്പടുതടിയടിരുന്നു.  ആ

പ്രശയ  പരടിമശേക്കാധടികക്കാടമേന്നന്റ്  അവമരക്കാടന്റ്  ഞക്കാന്തടന്ന  പറഞടിരുന്നു.

പരടിമശേക്കാധടിമകണ  പ്രശങ്ങള്  പരടിമശേക്കാധടിക്കുകയയ  ആവശേര്യമേക്കായ  തടിരുതല്

മവണതുടണങടില് വരുത്തുകയയ ടചയയ. ഇകക്കാരര്യതടില് സഭ നടിര്തടിവചന്റ് ചര്ച

ടചമയ്യണ തരതടിലളള ഒരു അടടിയന്തര പ്രക്കാധക്കാനര്യവയ നടിലനടില്ക്കുന്നടില.

ശജീ  .    പടി  .    ടടി  .    മതക്കാമേസന്റ്:  സര്,  ബഹുമേക്കാനടപ്പട  മുഖര്യമേനടിയടട

തുടകതടിലള്ള  പ്രസക്കാവന  എടന്ന  അത്ഭുതടപ്പടുതടിയടില.  കക്കാരണയ

അതടിടന  മകക്കാപ്പടി  എടന  കയ്യടിലണക്കായടിരുന്നു.  എന്നക്കാലയ  എടന

സഹപ്രവര്തകര്  അത്ഭുതടപ്പടുകയണക്കായടി.   കക്കാരണയ  അങ്ങന്റ്  ഇതരയ
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വക്കാക്കുകള്  പറയമമേക്കാടയന്നന്റ്.   അങ്ങയടട  ഗവണ്ടമേനടിടന  നയപ്രഖര്യക്കാപന

പ്രസയഗതടില് മേക്കാനദണ്ഡവടിരുദമേക്കായ നടപടടിയണക്കാവടിടലന്നന്റ് പറഞടിരുന്നു.

എന്നക്കാല്  നടന്നടിട്ടുള്ളതന്റ്  മുഴുവന്  മേക്കാനദണ്ഡവടിരുദമേക്കായടിടക്കാണന്റ്.

ഭരണമേക്കാറടതത്തുടര്ന്നന്റ്  യക്കാടതക്കാരു  മേക്കാനദണ്ഡവമേടിലക്കാടത  രക്കാഷജീയ

വവരക്കാഗര്യയമൂലയ  സയസ്ഥക്കാനടതക്കാടക്കാടക  സര്കക്കാര്  ജജീവനകക്കാടര  സ്ഥലയ

മേക്കാറടിടകക്കാണടിരടിക്കുകയക്കാണന്റ്.  ഏകമദശേയ മൂവക്കായടിരതടില്പ്പരയ ജജീവനകക്കാടര

സ്ഥലയമേക്കാറടിയതടിടന  ലടിസ്റ്റുണന്റ്.   വൃകമരക്കാഗമുള്ള  ജജീവനകക്കാര്,  കടുത

ഹൃമദക്കാഗതടിനന്റ്  വടിമധയമേക്കായവര്,  കര്യക്കാന്സര്  മരക്കാഗടികള്,  പ്രമമേഹ

ചടികടിത്സയള്ളവര്  തുടങ്ങടി  വടിവടിധ  മരക്കാഗയ  ബക്കാധടിചവടര  ടതരഞ്ഞുപടിടടിചന്റ്

മേക്കാറടിയടിരടിക്കുകയക്കാണന്റ്.  

ടസക്രമടറടിയറന്റ്  അമസക്കാസടിമയഷനടിടല അണര് ടസക്രടറടി  ബടി.  സടി.

മജക്കാസടിടന  മബക്കായടബയടിമലയക്കാണന്റ്  മേക്കാറടിയടിരടിക്കുന്നതന്റ്.   അതുമപക്കാടല

ടക.എസന്റ്.എഫെന്റ്.ഇ.  ഉള്ടപ്പടടയള്ള  ടപക്കാതുമമേഖലക്കാ  സ്ഥക്കാപനങ്ങളടിടല

സ്ഥലയമേക്കാറ  മേക്കാനദണ്ഡയ  മകക്കാടതടി  അയഗജീകരടിചതക്കാണന്റ്.   അങ്ങന്റ്  ഇന്നടല

മകക്കാടതടിയടട  മേക്കാഹക്കാതര്യടതക്കുറടിചന്റ്  പറഞതടില്  ഞങ്ങള്കന്റ്  വലടിയ

സമന്തക്കാഷമുണന്റ്.   പമക  മകരളക്കാ  അഡടിനടിമസ്ട്രേറജീവന്റ്  ടടിബബ്യൂണലടിടന

നടിര്മദ്ദേശേങ്ങള്മപക്കാലയ  ഇതുവടര  പക്കാലടികടപ്പടടിട്ടുമണക്കാ?   സ്ഥലയമേക്കാറ
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മേക്കാനദണ്ഡയ  മകക്കാടതടി  അയഗജീകരടിചതക്കായടിട്ടുയ  55  വയസന്റ്  കഴടിഞവടരയയ

റടിടയര്ടമേനടിനന്റ് ഒരു വര്ഷയ മേക്കാത്രമുള്ളവടരയയ സ്ഥലയ മേക്കാറക്കാന് പക്കാടടിടലന്നുയ

നടിയമേമുണന്റ്.  അടതക്കാന്നുയ  പക്കാലടികടപ്പടടിടടിടലന്നുമേക്കാത്രമേല  ടസക്രമടറടിയറന്റ്

അമസക്കാസടിമയഷടന  പ്രസടിഡനടിമനയയ  ടസക്രടറടി  രക്കാധക്കാകൃഷ്ണമനയയ

സമന്തക്കാഷന്റ്  കുമേക്കാറടിമനയടമേക്കാടക  ചടവടിരുദമേക്കായടി  സ്ഥലയമേക്കാറടിയടിരടിക്കുന്നു.

വൃക  മരക്കാഗടികള്  ആഴ്ചയടിടലക്കാരടികല്  ഡയക്കാലടിസടിസന്റ്  ടചമയ്യണവരമല;

കര്യക്കാന്സര്  മരക്കാഗടികളുടട  സ്ഥടിതടി  പറമയണതുമണക്കാ?    ഐ.സടി.യ.വടില്

കടിടക്കുന്ന മരക്കാഗടിയടട ഓകടിജന് എടുത്തുമേക്കാറ്റുന്നതടിനന്റ് തുലര്യമേക്കായ നടപടടിയമല

ടചയടിരടിക്കുന്നതന്റ്;  എന്തന്റ്  നര്യക്കായമേക്കാണന്റ്  ഇതടിനന്റ്  പറയക്കാനുള്ളതന്റ്?   ഇതന്റ്

അങ്ങയടട  മുന്ഗക്കാമേടികള്  ഇറകടിയടിട്ടുള്ള  ഓര്ഡറക്കാണന്റ്.  ലക്കാസന്റ്  മഗ്രേഡന്റ്

ജജീവനകക്കാടര  ആടരങടിലയ  സ്ഥലയ  മേക്കാറ്റുമമേക്കാ?  ശജീ.  ഉമ്മന്  ചക്കാണടിയടട

സക്കാഫെടില്  ഉള്ടപ്പട്ടു  എന്ന  ഒറ  കക്കാരണതക്കാല്  ഒരു  ലക്കാസന്റ്  മഗ്രേഡന്റ്

ജജീവനകക്കാരടന  മകക്കാഴടിമകക്കാമടയന്റ്  സ്ഥലയ  മേക്കാറടിയടിരടിക്കുന്നു.

പതനയതടിടയടിടല  സുധര്മ്മ  എന്ന  ഒരു  പക്കാവടപ്പട  സജീടയ  സ്ഥലയ

മേക്കാറടിയമപ്പക്കാള് ഭര്തക്കാവന്റ് ഹൃമദക്കാഗടതത്തുടര്ന്നന്റ് മേരണടപ്പട്ടു.  നടിങ്ങള് ജജീവന്

തടിരടിചന്റ്  ടകക്കാടുക്കുമമേക്കാ?  ഈ  നടപടടി  ഏറവയ  മഖദകരമേക്കാണന്റ്.

ടതക്കാണ്ണൂറക്കായടിരതടില്പ്പരയ  അയഗസയഖര്യയള്ള  എന്.ജടി.ഒ.
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അമസക്കാസടിമയഷനുയ  ടസക്രമടറടിയറന്റ്  അമസക്കാസടിമയഷനുമേടകമുള്ള

ജജീവനകക്കാടര  ഭയടപ്പടുതക്കാടമേന്നന്റ്  അങ്ങന്റ്  ധരടിചക്കാല്  അമങ്ങയന്റ്

ടതറടിമപ്പക്കാകുടമേന്നന്റ് പറയക്കാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രേഹടിക്കുന്നു. ഇതുമേക്കായടി ബനടപ്പടന്റ്

മകരളതടിടല  ജടിലക്കാ  ആസ്ഥക്കാനങ്ങളടില്  സമേരയ  നടന്നു.  ഇന്നന്റ്

ടസക്രമടറടിയറടില്  സമേരയ  നടക്കുകയക്കാണന്റ്.  ഇന്തര്യയടട  പ്രധക്കാനമേനടി

അന്നടത മുഖര്യമേനടികന്റ് അയച ഒരു കതടിടന മകക്കാപ്പടി ഞക്കാന് വക്കായടിക്കുന്നു.

We must remember that what not Government are doing today will

set standard for future.  Every power that may be exercised, prayers

with  adequate  reasons  today  may  be  exercised  later  for  totally

objectionable reasons.  It is always unsafe and dangerous to weaken

the  principles.  ജവഹര്ലക്കാല്  ടനഹ്റു  മുഖര്യമേനടിമേക്കാര്കന്റ്  അയച

കതക്കാണടിതന്റ്.  അങ്ങന്റ്  അടതക്കാന്നന്റ്  വക്കായടിക്കുന്നതന്റ്  നലതക്കാണന്റ്.  ഏറവയ

ചടവടിരുദമേക്കായ നടപടടിടയന്നുമേക്കാത്രമേല ചരടിത്രതടിടലക്കാരടികലയ ഉണക്കാകക്കാത

നടപടടിയക്കാണടിതന്റ്.  കഴടിഞ  ഗവണ്ടമേനടില്  ബഹുമേക്കാനടപ്പട  ഉമ്മന്  ചക്കാണടി

ശജീ.  എ.  ടക.  ബക്കാലനന്റ്  ടകക്കാടുത  മേറുപടടിയക്കാണന്റ്  അങ്ങന്റ്  വക്കായടിചതന്റ്.   ആ

മേറുപടടിമയക്കാടന്റ് നടിങ്ങള് തക്കാദക്കാതര്യയ പക്കാലടിക്കുടമേങടില് നക്കാടള ഇതന്റ് റദ്ദേക്കാകണയ.

അങ്ങയടട  ഭരണ  സക്കാമേര്തര്യയ  കക്കാണടിമകണതന്റ്  പക്കാവടപ്പട  ജജീവനകക്കാടര
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സ്ഥലയമേക്കാറടിടകക്കാണല.   അങ്ങന്റ്  കര്കശേകക്കാരനക്കാകുന്നതടില്  ഞങ്ങള്കന്റ്

സമന്തക്കാഷമുണന്റ്.   ഞങ്ങളുടട  മുഖര്യമേനടി  കരുതനക്കാടണന്നന്റ്  പറയക്കാന്

ഞങ്ങളുണക്കാകുയ.  പമക  പക്കാവടപ്പട,  എട്ടുയടപക്കാട്ടുയ  തടിരടിയക്കാത

പടടികജക്കാതടികക്കാരക്കായ,  വടികലക്കായഗരക്കായ,  മരക്കാഗടികളക്കായ,  ജജീവടിതതടില്

മേറക്കാശയമേടിലക്കാത  പക്കാവടപ്പടവടര  .......  (ബഹളയ)........  സ്കൂള്

തുറന്നതടിനുമശേഷയ സ്ഥലയ മേക്കാറടിയടിരടിക്കുകയക്കാണന്റ്.   നടിങ്ങള് ബഹളടമേക്കാന്നുയ

വയണ.  അതുടകക്കാണന്റ് ബഹുമേക്കാനടപ്പട മുഖര്യമേനടി പടിണറക്കായടി വടിജയമനക്കാടന്റ്

ഞങ്ങള് പറയന്നു,  മേനുഷര്യതശതടിടന കണടികയടണങടില് ഈ സ്ഥലയമേക്കാറയ

നടിങ്ങള് പടിന്വലടികണയ.   ടപ്രക്കാടമേതബ്യൂസടിടന പ്രസടിദമേക്കായ ഒരു വക്കാചകയ

ഞക്കാന്  ആവര്തടിക്കുന്നു.   തടന  കരള്  ടകക്കാതടിപ്പറടിക്കുന്ന  ഘടതടില്

കനടിമവക്കാടട ടപരുമേക്കാറടിടകക്കാണന്റ് കടലടിമനക്കാടുയ നദടികമളക്കാടുയ കഴുകന്മേക്കാമരക്കാടുയ

ടപ്രക്കാടമേതബ്യൂസന്റ് മദവന് പറയന്നു, 'ഞക്കാന് ഭൂമേടിയടിടല മേനുഷര്യര്കക്കായടി അറടിവയ

അഗടിയയ  നല്കടി,  അതടിനക്കായടി  മദവന്മേക്കാര്  എനടികക്കായടി  കലടിചനല്കടിയ

അന്തര്യപജീഡനയ  ഞക്കാന്  ഏറ്റുവക്കാങ്ങടിടകക്കാണടിരടിക്കുന്നു.  അതന്റ്  എടന്ന

തളര്ത്തുന്നമതയടില.  എന്നക്കാല്  വദവങ്ങളുടട  സ്ഥടിതടി  ഓര്തന്റ്  ഞക്കാന്

വര്യക്കാകുലടപ്പടുന്നു.  എടന്തന്നക്കാല്  അവരുടട  ഹൃദയതടില്  നടിന്നുയ  കനടിവന്റ്

വറടിമപ്പക്കായടിരടിക്കുന്നു'.   പക്കാവടപ്പട  ജജീവനകക്കാടര  സ്ഥലയമേക്കാറടിടകക്കാണന്റ്
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ഹൃദയതടിടന  കനടിവന്റ്  അമങ്ങയന്റ്  നഷ്ടടപ്പടടിട്ടുമണക്കാ;  അമങ്ങയയ  ഭക്കാരര്യയയ

കുടടികളുമേടിമല?   അവടര  സ്ഥലയമേക്കാറടിയക്കാല്  നടിങ്ങള്കന്റ്  എന്തന്റ്  മതക്കാന്നുയ.

അതുടകക്കാണന്റ് ഇതടിടലക്കാരു അപകടയ കൂടടിയണന്റ്.  എന്തക്കാടണന്നന്റ് അറടിയക്കാമമേക്കാ?

ഈ  ജജീവനകക്കാര്കന്റ്  ഇനടി  ടപക്കാതുസ്ഥലയമേക്കാറതടിനന്റ്  അമപകടികക്കാന്

കഴടിയടില.  കക്കാരണയ  ടപക്കാതു  സ്ഥലയമേക്കാറയ  ഇന്നുവടര  നടന്നടിടടില.   ടപക്കാതു

സ്ഥലയമേക്കാറയ വരുമമക്കാള് ഇമപ്പക്കാഴടത സ്ഥലയമേക്കാറയ കക്കാരണയ ഇവര്കക്കാര്ക്കുയ

അമപകടികക്കാന് കഴടിയകയടില.  ചുരുകതടില്  അഞ്ചന്റ്  വര്ഷകക്കാലവയ  ഈ

മേക്കാറടപ്പടവര് ഏടതങടിലയ......  അമമേരടികയടിമലയ്മകക്കാ  ബക്കായഗ്ലൂരടിമലയ്മകക്കാ

സ്ഥലയമേക്കാറക്കാന് നടിങ്ങള്കന്റ് കഴടിയമമേക്കാ?  കക്കാസര്മഗക്കാഡയ മേറയൂരുയ ഉള്ടപ്പടട

മകരളതടിടന  വടിവടിധ  ഭക്കാഗങ്ങളടില്  മേക്കാറടി  ടസല് ഭരണതടിടന  പഴയ

ഓര്മ്മയക്കാണന്റ്  നടിങ്ങള്  കുറടിക്കുന്നടതങടില് ഇതന്റ്  തജീകളടിയക്കാടണന്നന്റ്

മുന്നറടിയടിപ്പന്റ്  നല്കക്കാന് ഞക്കാന് ആഗ്രേഹടിക്കുന്നു.  ഞങ്ങള് എയ.എല്.എ.മേക്കാര്

എണ്ണതടില്  ഒരുപമക  കുറവക്കായടിരടികക്കായ.   പമക  മകരളതടില്  ഐകര്യ

ജനക്കാധടിപതര്യ മുന്നണടി ഒരു ശേക്തടിതടന്നയക്കാണന്റ്.   നടിങ്ങള്കന്റ് ടതറടിദക്കാരണ

മവണ, under estimate മവണ.  അതുടകക്കാണന്റ്  അങ്ങന്റ് അവസക്കാനയ പറഞ

വക്കാകടിടന  മുഖവടിലയ്ടകടുക്കുന്നു.  അങ്ങന്റ്  ഓമരക്കാന്നുയ  പരടിമശേക്കാധടിചന്റ്,

തടിരുതടി,  സതര്യസനമേക്കായടി,  നര്യക്കായമേക്കായടി,  നജീതടിയടട ഭക്കാഗതന്റ് നടില്ക്കുന്ന



Uncorrected/Not for publication
9

ഒരു  മുഖര്യമേനടിയക്കാടണന്നന്റ്  ചരടിത്രതടില്  മരഖടപ്പടുതതകവണ്ണയ

ടതളടിയടികക്കാനുള്ള  അവസരയ  നടിങ്ങള്  പക്കാഴക്കാകടിടലന്നന്റ്  ഞങ്ങള്

വടിചക്കാരടിക്കുന്നു. ഞക്കാന് അവസക്കാനടിപ്പടിക്കുന്നു.

മുഖര്യമേനടി (ശജീ  .   പടിണറക്കായടി വടിജയന്  ): സര്, ബഹുമേക്കാനര്യനക്കായ അയഗയ

പടി.  ടടി.  മതക്കാമേസടിനന്റ്  എമന്തക്കാ  ഒരു  സ്ഥലജലവടിഭ്രമേയ  ബക്കാധടിടചന്നക്കാണന്റ്

മതക്കാന്നുന്നതന്റ്.  ......(ബഹളയ) ...... 

മേടി  .    സജീകര്:  പജീസന്റ്.....ഇരടിക്കൂ.    ശജീ.  പടി.  ടടി.  മതക്കാമേസന്റ്

സയസക്കാരടിചമപ്പക്കാള്  മുഖര്യമേനടി  നടിശ്ശബ്ദനക്കായടി  അതന്റ്  മകടടിരടിക്കുകയക്കാണന്റ്

ടചയതന്റ്.   മുഖര്യമേനടി  സയസക്കാരടികടട.   ശജീ.  പടി.  ടടി.  മതക്കാമേസന്റ്

സയസക്കാരടിചമപ്പക്കാള് ആരുയ അമദ്ദേഹതടിടന തടസടപ്പടുതടിയടിടടില.  നടിങ്ങള്

ഇരടിക്കൂ.  ശജീ. വടി. റടി. ബല്റക്കായ, ഇരടിക്കൂ.  ..... പജീസന്റ്.....

ശജീ  .    പടിണറക്കായടി  വടിജയന്:  സര്,  സ്ഥലജലവടിഭ്രമേയ  എന്ന വക്കാകടിടന

അര്തടമേന്തക്കാടണന്നന്റ് ആദര്യയ പഠടിക്കൂ.  എന്നടിടന്റ്  വര.   ടവറുടത ബഹളയ

വയക്കാന്  മേക്കാത്രയ  പഠടിചക്കാല്  മപക്കാരക്കാ.   ഇവടിടട  പറഞടിമല  ഭയടപ്പടുതക്കാന്

മനക്കാകണക്കാടയന്നന്റ്.  

ശജീ  .   വടി  .   റടി  .    ബല്റക്കായ: മേരര്യക്കാദയന്റ് സയസക്കാരടികണയ.

ശജീ  .    പടിണറക്കായടി വടിജയന്:  സര്,  അടത.  ആ മേരര്യക്കാദ അവടിടടനടിന്നുയ
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മവണയ.  ആദര്യയ മേരര്യക്കാദയന്റ് സയസക്കാരടികക്കാന് ശേജീലടികണയ. എടന്തക്കാടകയക്കാണന്റ്

പറഞതന്റ്.  എന്തടിനുമവണടിയക്കാണന്റ് ഇത്ര ഒച വചതന്റ്. ഞക്കാന് പറഞ വക്കാചകയ

വജീണ്ടുയ ആവര്തടിക്കുകയക്കാണന്റ്.  ബഹുമേക്കാനടപ്പട അയഗയ പടി. ടടി. മതക്കാമേസടിനന്റ്

സ്ഥലജലവടിഭ്രമേയ ബക്കാധടിടചന്നക്കാണന്റ് മതക്കാന്നുന്നതന്റ്. ..(ബഹളയ).....

മേടി  .    സജീകര്:  പജീസന്റ്.........ഇരടിക്കൂ......  ഇരടിക്കൂ......മുഖര്യമേനടി

സയസക്കാരടികടട.

ശജീ  .    പടിണറക്കായടി  വടിജയന്:  സര്,  മുഖര്യമേനടി  ആയടിടകക്കാണ്ടു

തടന്നയക്കാണന്റ്  സയസക്കാരടിക്കുന്നതന്റ്.  അതടില്  സയശേയയ  മവണ.

എന്തുടകക്കാണക്കാണന്റ്  അങ്ങടന  പറയക്കാനടിടയക്കായടതന്നക്കാണമലക്കാ  പ്രശയ.

ഇമപ്പക്കാള്  അമദ്ദേഹതടിനന്റ്  വൃകമരക്കാഗടികടളക്കുറടിചയ  കര്യക്കാന്സര്

മരക്കാഗടികടളക്കുറടിടചലക്കായ  നല  മേനനഃസക്കാപയ  വന്നടിട്ടുണന്റ്.   അതന്റ്  അമങ്ങയറയ

നലകക്കാരര്യമേക്കാണന്റ്.   ഇവടിടട  ശജീ.  എ.  ടക.  ബക്കാലന്  ഈ  സഭയടില്

അവതരടിപ്പടിച  ഒരു  അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടിടന  കക്കാരര്യയ  അങ്ങന്റ്

പരക്കാമേര്ശേടിചമലക്കാ.  ആ അടടിയന്തര പ്രമമേയതടില് അമദ്ദേഹയ സൂചടിപ്പടിച ഒരു

കക്കാരര്യമുണക്കായടിരുന്നു.  കര്യക്കാന്സര് ബക്കാധടിചന്റ് കക്കാല് മുറടിചന്റ് ക്രടിത്രടിമേ കക്കാലമേക്കായടി

നടക്കുന്ന  സുമരഷന്റ്  കൃഷ്ണടന  ടകക്കാലത്തുനടിന്നുയ  തൃകക്കാകരയടിമലയന്റ്  മേക്കാറടിയ

കക്കാരര്യയ.   അതന്റ്  അമദ്ദേഹയ  മേനസടിലക്കാകടിടകക്കാണ്ടുതടന്നയക്കായടിരടിക്കുയ   ഇതന്റ്
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പറഞടിട്ടുണക്കാവക.  ശജീ.  എ.  ടക.  ബക്കാലന് ഉന്നയടിച കക്കാരര്യവയ അന്നടത

മുഖര്യമേനടി ശജീ.  ഉമ്മന് ചക്കാണടി മേറുപടടി  പറഞ കക്കാരര്യവയ  അമദ്ദേഹതടിടന

കയ്യടിലടണന്നക്കാണമലക്കാ  അമദ്ദേഹയ  പറഞതന്റ്.  എലക്കാവരുയ  അതന്റ്  മകടമലക്കാ.

ബഹളയവച നടിങ്ങളുയ മകടതക്കാണമലക്കാ. രണന്റ് കക്കാലകള്ക്കുയ സശക്കാധജീനമേടിലക്കാത

കക്കായയകുളയ  സശമദശേടി  വടിജയടന  തടിരുവനന്തപുരമതയന്റ്  മേക്കാറടിയതന്റ്.  അതുയ

അമദ്ദേഹതടിടന  കയ്യടിലണന്റ്.  അങ്ങടനയള്ള  മേനുഷര്യതശരഹടിതമേക്കായ

നടപടടിടയക്കാന്നുയ സശജീകരടിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ടമേനന്റ്  അല ഇതന്റ്.  ആടരങടിലയ

അതരതടിലള്ള  മേനുഷര്യതശരഹടിതമേക്കായ  നടപടടി  സശജീകരടിചടവങടില്

ഗവണ്ടമേനടിടന  ശദയടില്ടപ്പടക്കാല്  അതന്റ്  തടിരുത്തുകയയ  ടചയയ.

അകക്കാരര്യതടിടലക്കാന്നുയ ഒരുതരതടിലമുള്ള ആശേങയയ ഉണക്കാമകണതക്കായടിടടില.

കക്കാരണയ  ജജീവനകക്കാടരന്നന്റ്  പറയന്നതന്റ്  അവര്കന്റ്  സയഘടനയയ

കക്കാരര്യങ്ങളുടമേക്കാടക  ഉടണങടിലയ  സര്കക്കാരടിടന  ജജീവനകക്കാരക്കാണന്റ്.

സര്കക്കാരടിടന ഭക്കാഗമേക്കായടി പ്രവര്തടികക്കാന് ബക്കാദര്യതടപ്പടവരക്കാണന്റ്.   അവടര

ഒമര  കമണ്ണക്കാടട  മനക്കാകടികക്കാണുന്ന  നടിലപക്കാടന്റ്  മേക്കാത്രമമേ  ഈ  ഗവണ്ടമേനന്റ്

സശജീകരടിക്കൂ.   അങ്ങന്റ്  ടനഹ്റുവടിടന  ഓര്മ്മടിചതന്റ്  നലതുതടന്നയക്കാണന്റ്.

ഇങ്ങടന  ചടില  ഘടങ്ങളടിടലങടിലയ  അമദ്ദേഹടത  ഓര്മ്മടിക്കുവക്കാന്

നടിങ്ങടളമപ്പക്കാലള്ളവര്കന്റ്  കഴടിയന്നു  എന്നുള്ളതന്റ്  വളടര  സമന്തക്കാഷകരമേക്കായ
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കക്കാരര്യമേക്കാണന്റ്.  മകക്കാടതടിവടിധടിയടട  കക്കാരര്യയ  ഇവടിടട  പരക്കാമേര്ശേടിചമലക്കാ.

അകക്കാലതന്റ് ഒരു മകക്കാടതടിവടിധടി വന്നുകഴടിഞടിരുന്നു.  2011 ജൂവല 8-നന്റ് വന്ന

മകക്കാടതടിവടിധടി,  ജസടിസന്റ്  സടി.  റടി.  രവടികുമേക്കാര്  മകരളക്കാ  ഗവണ്ടമേനന്റ്  നടതടിയ

നഗമേക്കായ ചടലയഘനയ  സൂചടിപ്പടിചടകക്കാണ്ടു നടതടിയ വടിധടി.   അടതക്കാന്നുയ  ഇഇൗ

സര്കക്കാരടിടന  തലയടില്  വചടകടരുതന്റ്.   അടതക്കാടക  അവടിടട  മചരുന്നതക്കാണന്റ്.

അവടിടട  മചരുന്നടതക്കാന്നുയ  ഞങ്ങളുടട  തലയടില്  ചക്കാര്തടിതരക്കാന്

ശമേടികക്കാതടിരടികണയ.   ഇവടിടട  ഒരുപക്കാടന്റ്  കക്കാരര്യങ്ങള്  അമദ്ദേഹയ  എടുടതടുതന്റ്

പറയകയണക്കായടി.   സ്ഥലയമേക്കാറതടിടന  കക്കാരര്യയ  പറയമമക്കാള്  നമ്മള്

ഓര്മ്മടിമകണ  കക്കാരര്യയ,  മേരണടതക്കുറടിചന്റ്  ഒരു  കക്കാരര്യയ  പറഞമലക്കാ,

നടിയമേവകുപ്പടിടല  പ്രടിന്സടി മകക്കാശേടിടയ  വയനക്കാടന്റ്  ഗവണ്ടമേനന്റ്  പജീഡറുടട

ഓഫെജീസടില്  നടിയമേടിച.   ഹൃമദക്കാഗടിയക്കാടണന്നു  പറഞന്റ്  അയക്കാള്  അമപക

ടകക്കാടുത്തു. അയക്കാള്  വയനക്കാടടില് നടിന്നന്റ് മേടങ്ങടിവരുന്ന വഴടി മേരണടപ്പടുകയയ ടചയ.

ഇതന്റ്  പഴയ  സയഭവമേക്കാണന്റ്.   ജജീവനകക്കാരുടട  കക്കാരര്യതടില്  എമപ്പക്കാഴുയ

ഇതരതടിലള്ള  ചടില  പരടിഗണനകള്  ആവശേര്യമേക്കായടിട്ടുള്ളതന്റ്  തടന്നയക്കാണന്റ്.

അതടിലക്കാടത മപക്കാകക്കാന് നമുകന്റ് കഴടിയന്നതല.  എമപ്പക്കാഴുയ അതരയ കക്കാരര്യങ്ങളടില്

ഇഇൗ സര്കക്കാര് പ്രധക്കാനമേക്കായയ ശദടിക്കുക തടന്ന ടചയയ.  എലക്കാ ഓഫെജീസുകളടിലയ

സയഘടനകളുണക്കാകുയ.  സയഘടനകള്  അവരുടട  ആവശേര്യങ്ങള്  നര്യക്കായമേക്കായടി

ഉന്നയടിക്കുയ. ചടില പ്രമകക്കാഭങ്ങള് അവര് നടത്തുയ.  അതടിടനടയക്കാന്നുയ ഭക്കാഗമേക്കായടിടന്റ്
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ഒരു പ്രതടികക്കാര സമേജീപനവയ ഇഇൗ ഗവണ്ടമേനന്റ് സശജീകരടികടില.  സയഘടനകളുടട

നര്യക്കായമേക്കായ  ആവശേര്യങ്ങള്  സശക്കാഭക്കാവടികമേക്കായടി  അവരുമേക്കായടി  ചര്ച  ടചയകതടന്ന

ടചയയ.  ഞക്കാന് മനരടത തടന്ന പറഞ്ഞു, ഇതരയ ഒരു പ്രശയ മുഖര്യമേനടിടയന്ന

നടിലയന്റ്  എടന  ശദയടില്ടപ്പടുതടിയടിരുന്നു.  അതടിനകതന്റ്  ടതറക്കായ

കക്കാരര്യങ്ങളുടണങടില്  ഇടടപടുടമേന്നുതടന്ന  അവര്കന്റ്  ഉറപ്പന്റ്  നലടിയടിരുന്നു.

അതുതടന്നയക്കാണന്റ്  ഇമപ്പക്കാഴുയ  പറയക്കാനുള്ളതന്റ്.    ഒരു  തരതടിലള്ള  ആശേങയയ

മവണ.  സര്കക്കാര്  ജജീവനകക്കാരുടട  കക്കാരര്യതടില്  പകപക്കാതരഹടിതമേക്കായ

നടിലപക്കാടക്കാണന്റ്  സശജീകരടിക്കുക.  ആടരയയ  പ്രമതര്യകമേക്കായടി  സയരകടിക്കുകമയക്കാ

ആരുടടടയങടിലയ  മനടര  ഏടതങടിലയ  തരതടിലള്ള  പ്രതടികക്കാരനടപടടി

സശജീകരടിക്കുകമയക്കാ  ഇഇൗ  സര്കക്കാരടിടന  ഭക്കാഗത്തുനടിന്നന്റ്  ഉണക്കാകടില.   ഇതക്കാണന്റ്

ഇതുസയബനടിചന്റ്  വര്യക്തമേക്കാകക്കാനുള്ളതന്റ്.   സക്കാധക്കാരണഗതടിയടില്  ഇതരടമേക്കാരു

പ്രശയ  സഭ  നടിര്തടിവചന്റ്  ചര്ച  ടചമയ്യണ  യക്കാടതക്കാരു  ആവശേര്യവമേടില

എന്നുള്ളതുതടന്നയക്കാണന്റ് എനടികന്റ് മബക്കാധടിപ്പടികക്കാനുള്ളതന്റ്.  

മേടി  .    സജീകര്:  മുഖര്യമേനടിയടട  വടിശേദജീകരണതടിടന  അടടിസ്ഥക്കാനതടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനന്റ് അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയക്കാവതരണതടിനന്റ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച).

പ്രതടിപകമനതക്കാവന്റ്  (ശജീ  .    രമമേശേന്റ്  ടചന്നടിതല  ):  സര്,  മുഖര്യമേനടിയടടയയ

ശജീ.  പടി.  ടടി.  മതക്കാമേസടിടനയയ  പ്രസയഗയ  മകടമപ്പക്കാള്  ആര്കക്കാണന്റ്  സ്ഥലജല
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വടിഭ്രക്കാന്തടി എന്നന്റ് ഇഇൗ സഭയന്റ് മബക്കാധര്യടപ്പട്ടു.  മുഖര്യമേനടിയടില് നടിന്നന്റ് ഞങ്ങള് ഇതന്റ്

പ്രതജീകടിചടില.   ടമേമര്മേക്കാര്കന്റ്  പലതുയ പറയക്കായ;  ടമേമര്മേക്കാര് അതന്റ്  പറയകയയ

ടചയയ.  പടക, മുഖര്യമേനടി മുഖര്യമേനടിയടട നടിലയടില് തടന്ന ടപരുമേക്കാറുടമേന്നക്കാണന്റ്

ഞക്കാന് കരുതടിയതന്റ്. ഉമ്മന് ചക്കാണടി ഗവണ്ടമേനന്റ് അധടികക്കാരതടില് വന്ന ആദര്യടത

ദടിവസയ,  Wednesday  13th July,  2011  അമദ്ദേഹയ  ഒതടിരടി  കക്കാരര്യങ്ങള്

പറഞടിട്ടുണന്റ്.   അതടില് ഒരു വക്കാചകയ ഞക്കാന് ഉദരടികക്കായ.   "അപ്പുറതക്കായക്കാലയ

ഇപ്പുറതക്കായക്കാലയ  ജജീവനകക്കാടര  നടിങ്ങള്കന്റ്  വടിശേശക്കാസതടിടലടുകക്കാന്

കഴടിയന്നടിടലങടില്  ഒന്നുയ  നടകക്കാന്  മപക്കാകുന്നടില.”   ശജീ.  എ.  ടക.  ബക്കാലന്

മുഖര്യമേനടിമയക്കാടന്റ് ഇടതക്കാന്നുപറഞ്ഞുടകക്കാടുകണയ എന്നക്കാടണനടികന്റ് അമദ്ദേഹമതക്കാടന്റ്

പറയക്കാനുള്ളതന്റ്.  ശജീ.  സടി.  ദടിവക്കാകരന് പടിറടക ഇരടിക്കുന്നതുടകക്കാണന്റ് ഞക്കാന് അതന്റ്

ആവര്തടിക്കുന്നടില.  സയസ്ഥക്കാനടതക്കാടക്കാടക  ആയടിരകണകടിനന്റ്  സ്ഥലയ

മേക്കാറങ്ങളക്കാണന്റ് നടന്നതന്റ്.  ടസക്രമടറടിയറന്റ്-450,  പഞ്ചക്കായതന്റ്-247,  ടപക്കാതുമേരക്കാമേതന്റ്

വകുപ്പന്റ്-120,  ഗ്രേക്കാമേവടികസനയ-06,  സക്കാമൂഹര്യനജീതടി-115,  ആമരക്കാഗര്യയ-324,

രജടിമസ്ട്രേഷന്-104,  വര്യവസക്കായവക്കാണടിജര്യയ-  128,  ഇകമണക്കാമേടികന്റ്  ആനന്റ്

സക്കാറടിസടികന്റ്-127,  സഹകരണയ-406  ടക.എസന്റ്.എഫെന്റ്.ഇ.-500  എന്നടിങ്ങടന

വര്യക്കാപകമേക്കായ സ്ഥലയമേക്കാറമേക്കാണന്റ്  സയസ്ഥക്കാനതന്റ് നടന്നടിട്ടുള്ളതന്റ്.   ബഹുമേക്കാനര്യനക്കായ

മുഖര്യമേനടി ഒന്നുരണ്ടു കക്കാരര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു.  എനടിക്കുയ ധക്കാരക്കാളയ ഉദക്കാഹരണങ്ങള്

പറയക്കാനുണന്റ്. കടുത പ്രമമേഹ മരക്കാഗടിയയ നടിയമേവകുപ്പടിടല ലജീഗല് അസടിസന്റുമേക്കായ
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ശജീ.  മുരുമകശേടന  തടിരുവനന്തപുരത്തുനടിന്നന്റ്  നബ്യൂഡല്ഹടിയടിടല  മകരള

ഹഇൗസടിമലയന്റ്  മേക്കാറടിയടിരടിക്കുന്നു.   അതുമപക്കാടല  നടിരവധടി  ഉദക്കാഹരണങ്ങളുണന്റ്.

സക്കാമങതടിക വകുപ്പന്റ്  ഡയറക്ടമററടിടല സജീനടിയര് സൂപ്രണന്റ് ശജീ.  എ.  ഷക്കാജഹക്കാടന

വയനക്കാടന്റ്  സര്കക്കാര്  എഞ്ചടിനജീയറടിയഗന്റ്  മകക്കാമളജടിമലയന്റ്  സ്ഥലയമേക്കാറടി.   അമദ്ദേഹയ

കടുത ഹൃമദക്കാഗതടിനന്റ് ചടികടിത്സയടിലക്കായടിരുന്നു. തടിരുവനന്തപുരയ ജടിലയടില് രണന്റ്

ഒഴടിവകള്  നടിലനടില്ടകയക്കാണന്റ്  ഇഇൗ  സ്ഥലയമേക്കാറയ.   അങ്ങടന  നടിരവധടിയക്കായ

സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങള്.  ഒരു  സര്കക്കാര്  അധടികക്കാരതടില്  വന്നുടവന്നന്റ്  കരുതടി

വര്യക്കാപകമേക്കായടി സ്ഥലയമേക്കാറയ നടമതണ എന്തു സക്കാഹചരര്യമേക്കാണന്റ് ഇവടിടടയള്ളതന്റ്?

ടപക്കാതുസ്ഥലയമേക്കാറങ്ങള്കന്റ് മനക്കായസന്റ് ഉണന്റ്.  ബഹുമേക്കാനര്യനക്കായ മുഖര്യമേനടി കഴടിഞ

ദടിവസയ ടസക്രമടറടിയറന്റ് ജജീവനകക്കാടര അഭടിസയമബക്കാധന ടചയടകക്കാണന്റ് പറഞ്ഞു

എലക്കാവരുമേക്കായടി  ആമലക്കാചടിചന്റ്  മനക്കായസന്റ്  ഉണക്കാക്കുന്നതന്റ്  നല  കക്കാരര്യമേക്കാടണന്നന്റ്.

അതലക്കാടത ഭരണമേക്കാറടത തുടര്ന്നന്റ്  സയസ്ഥക്കാനതന്റ് അനക്കാവശേര്യമേക്കായടി  നടത്തുന്ന

ഇഇൗ  സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങള്  ജജീവനകക്കാര്കന്റ്  വളടരമയടറ  പ്രതടിസനടി  സടിവടില്

സര്വജീസടില്  സൃഷ്ടടിചടിട്ടുണന്റ്.  അങ്ങന്റ്  പറഞതന്റ്  ഞങ്ങള്  മേക്കാനടിക്കുന്നു,

അയഗജീകരടിക്കുന്നു.   അതുടകക്കാണന്റ്  ഇഇൗ  സ്ഥലയമേക്കാറടതപ്പറടിയള്ള  പരക്കാതടികള്

വന്നമപ്പക്കാള്  ഞക്കാന്  തടന്നയക്കാണന്റ്  സര്കക്കാര്  ജജീവനകക്കാരുടട  ടസക്രമടറടിയറന്റ്

അമസക്കാസടിമയഷന് ഉള്ടപ്പടടയള്ളവമരക്കാടന്റ് നടിങ്ങള് മുഖര്യമേനടിടയ കക്കാണണടമേന്നന്റ്

പറഞതന്റ്.  കക്കാരണയ മുഖര്യമേനടിയടട പ്രസയഗയ ഉണന്റ്.  രക്കാഷജീയ തക്കാലരര്യങ്ങള്കന്റ്
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അനുസരടിചന്റ്  ടക്കാന്സ്ഫര്  ടചയ്യടിലക്കാടയന്നന്റ്  അമദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞു.  അമദ്ദേഹയ

പറഞടതന്തക്കാണന്റ്,  ജജീവനകക്കാമരക്കാടന്റ്  യക്കാടതക്കാരു പ്രതടികക്കാരനടപടടിയയ സര്കക്കാര്

സശജീകരടികടില.  ജജീവനകക്കാമരക്കാടുള്ള  സമേജീപനതടില്  രക്കാഷജീയയ  ഉണക്കാകടില.

സയഘടനക്കാ  പ്രവര്തന  സശക്കാതനര്യയ  നലയ.   ഇഇൗ  വക്കാക്കുകള്  മകടമപ്പക്കാഴക്കാണന്റ്

ഞക്കാന്  അവമരക്കാടന്റ്  നടിങ്ങള്  മപക്കായടി  കക്കാണണടമേന്നന്റ്  പറഞതന്റ്.  നൂറടിലധടികയ

ജജീവനകക്കാടര   ടസക്രമടറടിയറടില്  നടിന്നന്റ്  മേക്കാറടിയടിട്ടുണന്റ്.   അതന്റ്  ഗവണ്ടമേനന്റ്

പരടിമശേക്കാധടികണയ.   ഞക്കാന്  ഇവടിടട  ഉന്നയടിചടിട്ടുള്ള  നടിരവധടി  വകുപ്പുകളടില്

ഉണക്കായടിട്ടുള്ള   സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങടള  സയബനടിചന്റ്  ഗവണ്ടമേനന്റ്  പരടിമശേക്കാധടികക്കാന്

തയ്യക്കാറക്കാകണയ.  നജീതടിപൂര്വമേലക്കാത സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങളുടണങടില് അതന്റ് റദ്ദേന്റ് ടചയ്യക്കാന്

തയ്യക്കാറക്കാകണയ.   ശജീ.  ഉമ്മന് ചക്കാണടി മുഖര്യമേനടിയക്കായടിരുന്ന സമേയതന്റ് ഇതരയ

പരക്കാതടികള് വന്നമപ്പക്കാള് അതടിനന്റ് പരടിഹക്കാരമുണക്കാകടിയടിട്ടുണന്റ്. ഇഇൗ സഭക്കാതലതടില്

ശജീ.  എ.  ടക.  ബക്കാലനുയ  ശജീ.  സടി.  ദടിവക്കാകരനുമേടകമുള്ള  ആളുകള്  ഉന്നയടിച

സന്ദര്ഭങ്ങളടില് മുഖര്യമേനടിയടട ശദയടില്ടപ്പടുതടിയ കക്കാരര്യങ്ങളടില് തടിരുതല്

വരുതടിയടിട്ടുണന്റ്. അതുടകക്കാണന്റ് അതടിനന്റ് ഗവണ്ടമേനന്റ് തയ്യക്കാറക്കാവകയക്കാണന്റ് മവണതന്റ്.

അനക്കാവശേര്യമേക്കായ  സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങള്,  രക്കാഷജീയമപ്രരടിതമേക്കായ  സ്ഥലയമേക്കാറങ്ങള്

അവസക്കാനടിപ്പടിക്കുയ  എന്നന്റ്  മുഖര്യമേനടി  പറഞതടിടന  ടവളടിചതടില്  വക്കാകഇൗടന്റ്

നടത്തുന്നടില.  ഞങ്ങളുടട ശേക്തമേക്കായ പ്രതടിമഷധയ ഞക്കാന് മരഖടപ്പടുത്തുന്നു.
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