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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര:

തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  ബനില്ലുകളുഴടെ  അവതരണവര  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന  പ്രമമയവര:

(i)   2021-ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി (മഭേദഗതനി)

             ബനില

(ii)  2021-ഴലെ മകരള സൂക-ഴചെറുകനിടെ ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ

              സമ്മാപനങ്ങള് സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി) ബനില

(iii)  2021-ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള് (അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല ) 
         ബനില

 നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര് വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്  ) :  സര്,

2021-ഴലെ   കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില,  2021-ഴലെ

മകരള സൂക-ഴചെറുകനിടെ ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള് സുഗമമമ്മാകല

(മഭേദഗതനി)  ബനില,  2021-ഴലെ  മകരള  ധമ്മാതുകള്  (അവകമ്മാശങ്ങള്

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല) ബനില എന്നനിവ   അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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ഓര്ഡനിനന്സ്സുകള്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്   സതത്വരനനിയമനനിര്മമ്മാണര

നടെത്തുവമ്മാനുണമ്മായ   സമ്മാഹചെരരര  വനിശദശകരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ചെടര  75(i)

പ്രകമ്മാരമുള്ള മസ്റ്റേറ്റുഴമന്റുകളുര ഞമ്മാന് മമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മനി  .   സശകര്: ബനില്ലുകള് അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.

ക്രമപ്രശര

2021-  ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള്   (  അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല  )
ബനിലനിഴലെ നന്യൂനതകള് പരനിഹരനികല

ശശ  .    അനൂപക്ട്  മജകബക്ട്:  സര്,  എഴന്റെ തടെസ്സവമ്മാദര  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  എഴുതനി

നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെക്കുന്നനില.  ഴപമ്മാതുവമ്മായനി

ചെനിലെ  വനിഷയങ്ങള്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  2021-ഴലെ  മകരള

ധമ്മാതുകള്  (അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനില ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇവനിഴടെ

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന്റെ  ലെക്ഷേരര,  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയനിഴലെ  ധമ്മാതുമണല

നനിമക്ഷേപത്തനിഴന്റെ  ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശര  സര്കമ്മാരനില  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാക്കുക

എന്നതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്.  അതനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാകുമമമ്മാള് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്  ഒരു  ഏകശകൃത  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരനിക  എന്നതമ്മാണക്ട്.

അതമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ബനിലനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  പ്രതനിപമ്മാദനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.
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പഴക്ഷേ  ഇകമ്മാരരത്തനില  ഒരു  ഏകശകൃത  സത്വഭേമ്മാവര  വരുന്നനില  എന്നതമ്മാണക്ട്

ആദരമമ  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുളളതക്ട്.  ഒരു  ഏകശകൃത  സത്വഭേമ്മാവര  വരണഴമന്നക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുനഴവങനില ഇഇൗ ബനിലനില പരമ്മാമര്ശനിച, 1881-ഴലെ

തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  വനിളരബരവര  1905-ഴലെ  ഴകമ്മാചനി  വനിളരബരവര,  രണക്ട്

വനിളരബരങ്ങളനിഴലെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട വരവസകള്മമ്മാതര എടുത്തക്ട് ഇഇൗ ബനിലനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തനി  ഴകമ്മാണ്ടുവമരണനിയനിരുന.  ഇതക്ട്  നമ്മാഴള  ഒരു  നനിയമമമ്മായനി

കഴെനിയുമമമ്മാള് ഇഇൗ നനിയമര അതനിഴന്റെ പൂര്ണ്ണതയനിഴലെത്തണര എനഴണങനില

ആ  രണക്ട്  വനിളരബരങ്ങള്കൂടെനി  ഇതനിമനമ്മാടെക്ട്  മചെര്ത്തക്ട്  വമ്മായനിമകണ

സമ്മാഹചെരരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  എത്തനിമചരുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  വനിളരബരങ്ങള് അമങ്ങയ്ക്കക്ട്

അറനിവളളതുമപമ്മാഴലെ  പ്രശ-മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറന്യൂഷണല  വനിളരബരങ്ങള്  ആണക്ട്.

ഇതനിനകത്തക്ട്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഇത്തരത്തനിലുളള  കമ്മാരരങ്ങള്  വരുമമമ്മാള്

പലെമപ്പമ്മാഴുര  ചെര്ച  ഴചെയ്യുന്ന  അനവധനി  കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്.  ഴടെറനിമടമ്മാറനിയല

ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷേന്  സരബനനിച്ചുളള  വനിഷയങ്ങള്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

ഉയര്നവരുന്ന  ഒന്നമ്മാണക്ട്.  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  വനിളരബരത്തനില

ഭൂവരവസനിതനികഴളക്കുറനിചക്ട്  സൂചെനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്.  ആ  ഭൂവരവസനിതനികള്

അനുസരനിച്ചുളള  ഭൂമനിയനില  നനിനളള  ധമ്മാതുഖനനത്തനിഴന്റെ  അവകമ്മാശമമ്മാണക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

4

സര്കമ്മാരനിമലെയ്ക്കക്ട് വരുന്നഴതന്നക്ട് അതനില പ്രതനിപമ്മാദനിചനിട്ടുണക്ട്. ഇമപ്പമ്മാള് ഴകമ്മാചനി

വനിളരബരവമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട്  പറയുമമമ്മാള് അതനില കുറച്ചുകൂടെനി  വനിശദമമ്മായനി

ഏഴതമ്മാഴക  ധമ്മാതുകള്  ആണക്ട്,  അതക്ട്  ഏഴതമ്മാഴക  നനിലെയനില  ഖനനര

ഴചെയമ്മാര,  അതനിഴന്റെ  വനിതരണര  അഴലങനില  അതനിഴന്റെ  ഉപമയമ്മാഗര  ഏതക്ട്

നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാഴമഴന്നമ്മാഴക  പ്രതനിപമ്മാദനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് ഇഇൗ

നനിയമത്തനിലൂഴടെ  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയനിമലെയ്ക്കുളള  അവകമ്മാശവര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  വരതരസ്തമമ്മായ  മൂന്നക്ട്  വരവസകള്

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ വനിവനിധ ഭേമ്മാഗങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാന് മപമ്മാകുന എനളളതമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന്  ചൂണനികമ്മാടമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്.  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയുര  ഇഇൗ  ബനില

പ്രകമ്മാരര  വരമ്മാന്  മപമ്മാകുന.  ഴകമ്മാചനി  വനിളരബരവര  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്

വനിളരബരവര  ഇതനില  ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്

ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതക്ട്,  രണക്ട്  വനിളരബരങ്ങളനിലുമുളള

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  വരവസകഴള,  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഇന്റെറസ്റ്റേക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്ന

ഇത്തരത്തനിലുളള  വരവസകഴള  ഉള്ഴപ്പടുത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  അതനിലനനിന്നക്ട്

എടുകമ്മാമമ്മായനിരുന.  അതക്ട്  ഇഇൗ  ബനിലനില ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാമമ്മായനിരുന എന്നമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന്  സൂചെനിപ്പനിചതക്ട്.  ആദരമമ  പറഞ്ഞ  മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര  ഴടെറനിമടമ്മാറനിയല



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

5

ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷേന്  സരബനനിച്ചുളള  പ്രശങ്ങള്  ഉണമ്മാകുര.  ഴടെറനിമടമ്മാറനിയല

ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷേന്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനര  രൂപശകൃതമമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ഇതക്ട്  പലെ  പ്രമ്മാവശരര  ചെര്ച  ഴചെയ്ത  ഒരു  വനിഷയമമ്മാണക്ട്.

ഇത്തരത്തനിലുളള ആശങകള് ഉയര്നവരുന്ന സമ്മാഹചെരരങ്ങള് ഉണക്ട്. Kerala

Adaptation  of  Laws-ല ഇഇൗ രണക്ട്  വനിളരബരങ്ങളുര ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയതമ്മായനി

കമ്മാണുന്നനില.  അങ്ങഴന  വരുമമമ്മാള്  നമ്മാഴള  ഏഴതങനിലുര  തരത്തനിലുളള

വരവഹമ്മാരര  ഇകമ്മാരരത്തനില ഇനനിവനകഴെനിഞ്ഞമ്മാല....,  ഒരു നനിയമര  നമള്

നനിര്മനിക്കുമമമ്മാള്  അതനില  ഏറവര  പ്രധമ്മാനമമ്മായനിട്ടുളളതക്ട്  ഒരു

വരവഹമ്മാരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന് പമ്മാടെനില,  ഇനനി ഒരു വരവഹമ്മാരര ഉണമ്മായമ്മാല

അതനില  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  തമ്മാലപ്പരരരകൂടെനി  മുന്നനിര്ത്തനി  മുമമമ്മാട്ടുവരണര.

അതനിഴനമ്മാരു  വശഴ്ച  ഉണമ്മാകമ്മാന്  പമ്മാടെനില.  അതമ്മാണക്ട്  എലമ്മാ  ഴലെജനിമസ്ലേഷനുര

മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുമമമ്മാള്  അതനില  ലെക്ഷേരര  വയ്ക്കുന്ന  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഘടെകങ്ങളനില

ഒന്നക്ട്.  ഇഇൗ വനിളരബരങ്ങള് Kerala Adaptation of Law-യനില ഉള്ഴപ്പടെമ്മാഴത

ഇരനിക്കുമമമ്മാള്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  അതനില  ഏഴതങനിലുര  തരത്തനിലുളള

നനിയമപ്രശര  ഭേമ്മാവനിയനില  ഉണമ്മാകുര.  മതസരമ്മാമ  മജകബക്ട്  മവഴ്സസക്ട്

ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റേക്ട്  എന്ന  മകസ്സുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്
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സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയനിലനനിന്നക്ട്  ഉണമ്മായ   അഡക്ട് മവഴ്സക്ട്  നനിയമമമ്മാണക്ട്  അഴലങനില

ഓര്ഡര് ആണക്ട് ഇത്തരത്തനില ഒരു നനിയമ നനിര്മമ്മാണത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

എത്തനിമചരമ്മാന്  കമ്മാരണമമ്മായതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഭേമ്മാവനിയനിഴലെങനിലുര

അത്തരത്തനിലുളള നന്യൂനതകള് ഉണമ്മാകമ്മാതനിരനികമ്മാനുളള ശമര വരണഴമന്നമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുളളതക്ട്.  ഞമ്മാന്  ഉന്നയനിച  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങഴള

സരബനനിചക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെനിമന്റെതമ്മായ മവര്ഷന്സക്ട്  ഉണമ്മാകുര.

പഴക്ഷേ  ഞമ്മാന്  ആവശരഴപ്പടുന്നതക്ട്  ഇതനിഴന  സരബനനിചക്ട്  ഒരു  സമഗ്രമമ്മായ

ഏക നനിയമര എന്ന നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് കഴെനിയണര എനളളതമ്മാണക്ട്.

അത്തരത്തനില  വന്നനിരനിക്കുന്ന  എലമ്മാ  നന്യൂനതകളുര  പരനിഹരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

മപമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  നനിലെയനിലുളള  റൂളനിരഗക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴചെയറനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗത്തുനനിന്നക്ട് ഉണമ്മാകണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

2021-  ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള്   (  അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല  )
ബനിലനിഴലെ നന്യൂനതകള് പരനിഹരനികല

നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര്  വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

ബനില്ലുകള്  അവതരനിപ്പനിക്കുമമമ്മാള്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  ഴലെജനിമസ്ലേറശവക്ട്

മകമ്മാരപശറന്സനി ആണക്ട് മനമ്മാമകണതക്ട്.  ഭേരണഘടെനയുഴടെ  7-ാംഴഷഡന്യൂളനിഴലെ

18-ാം നമര് എന്ടനി പ്രകമ്മാരര ഭൂമനിഴയ സരബനനിച്ചുര 23-ാം എന്ടനി പ്രകമ്മാരര
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മനിനറലസനിഴന  സരബനനിച്ചുര  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  അധനികമ്മാരമുണക്ട്.  50-ാം

നമര്  എന്ടനി  പ്രകമ്മാരര  ധമ്മാതുകളുഴടെ  മമലുളള  നനികുതനി  ഇഇൗടെമ്മാകമ്മാനുളള

അധനികമ്മാരവര സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് ഉളളതമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട് പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

ഴലെജനിമസ്ലേറശവക്ട്  മകമ്മാരപശറന്സനി  നനിയമസഭേയ്ക്കുണക്ട്.  അമദ്ദേഹര

ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്  മഴറമ്മാരു  പ്രശമമ്മാണക്ട്,  1881-ഴലെ  തനിരുവതമ്മാരകൂര്

വനിളരബരവര  1905-ഴലെ  ഴകമ്മാചനി  വനിളരബരവര  നനിലെനനിലക്കുനണക്ട്.  അതക്ട്

Kerala  Adaptation  of  Laws-ല  ഉള്ഴപ്പടനിടനിലമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിനക്ട്

നനിയമ സമ്മാധുത ഉണമ്മാകുമമമ്മാ എനളളതമ്മാണക്ട്. എന്നമ്മാല ഗവണ്ഴമന്റെനിനുമവണനി

രമ്മാജമ്മാവനില നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മായനിട്ടുളള  ഏഴതലമ്മാര  കമ്മാരരങ്ങള് ഉമണമ്മാ സത്വമ്മാതനരര

മനടുന്ന  സന്ദര്ഭേത്തനില  ഇഇൗ  ഭേരണഘടെന  അരഗശകരനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭേത്തനില

അഴതലമ്മാരതഴന്ന  ഇനര  ഗവണ്ഴമന്റെനിലുര  അതമ്മാതക്ട്  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റുകളനിലുര  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മായനിരനിക്കുര  എനളളതക്ട്  ഭേരണഘടെനയുഴടെ

ആര്ടനികനിള്  294-ല  വളഴര  കൃതരമമ്മായനിത്തഴന്ന  നനിര്വ്വചെനിചനിട്ടുണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന ഇഇൗ വനിളരബരങ്ങഴളലമ്മാര നമ്മുഴടെ ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  പരമ്മാമര്ശനിച  മതസരമ്മാമ  മജകബക്ട്  മവഴ്സസക്ട്

ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റേക്ട്  എന്ന  മകസനില  തനിരുവതമ്മാരകൂര്  ഴകമ്മാചനി  മമഖലെയനിഴലെലമ്മാര
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നനിയമമുണക്ട്,  അതുഴകമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെയുളള  ധമ്മാതുകഴളലമ്മാര  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റെനില  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  മലെബമ്മാറനില  നനിയമമനില,

അതുഴകമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ഉടെമസനമ്മാണക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  സുപ്രശര  മകമ്മാടെതനി

ആധനികമ്മാരനികമമ്മായനി  തഴന്ന  വരക്തമമ്മാകനിയതക്ട്.  പ്രമതരക  നനിയമര  ഇലങനില

അതക്ട്  ഭൂമനിയുഴടെ  ഉടെമസനുതഴന്ന  അവകമ്മാശഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

പരനിഹരനികമ്മാന്  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  ആവശരമമ്മായനിവന.  അതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്

അന്നക്ട് നനിയമമമ്മാപമദശര കനിടനി, പഴക്ഷേ നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മായനില.

2019-ല  വശണ്ടുര  ഴഴഹമകമ്മാടെതനി  ഇതുസരബനനിച്ചുളള  ഒരു  വനിധനിയനില

അടെനിയനരമമ്മായനി  തഴന്ന  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  പ്രകമ്മാരര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

നടെത്തണഴമന്ന  ഉപമദശരകൂടെനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  ലെഭേനിക്കുകയുണമ്മായനി.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇതനിനക്ട്  ഴലെജനിമസ്ലേറശവക്ട്  മകമ്മാരപശറന്സനിയുണക്ട്.  ഭേരണഘടെനമ്മാ

വനിരുദ്ധമല,  ഴസന്ടല  ആകനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമല,  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  നമുകക്ട്

അധനികമ്മാരമുളള പ്രക്രനിയയമ്മാണക്ട്.
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റൂളനിരഗക്ട്

മനി  .    സശകര്:  ഇന്നക്ട്  സഭേയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കുവരുന്ന  2021-ഴലെ  മകരള

ധമ്മാതുകള്  (അവകമ്മാശങ്ങള്  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനിലനിഴലെ  വരവസകളനില

ഉണമ്മായനിട്ടുളളതമ്മായനി  പറയുന്ന  ദുരൂഹതകള്  പരനിഹരനിമകണതനിഴന്റെ

ആവശരകത  സരബനനിചമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ശശ.  അനൂപക്ട്

മജകബക്ട്  ചെടര  71  പ്രകമ്മാരര  മനമ്മാടശസക്ട്  നലകനി  ഇവനിഴടെ  തടെസ്സവമ്മാദര

ഉന്നയനിചതക്ട്.  ശശ.  അനൂപക്ട് മജകബക്ട് ഉന്നയനിച പ്രശങ്ങളനില ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര്  വകുപ്പുമനനി  വനിശദമമ്മായ  മറുപടെനി  ഇവനിഴടെ

നലകുകയുണമ്മായനി.  ഇഇൗ  കമ്മാരരത്തനില  കൂടുതലെമ്മായനി  ഒരു  വനിശദശകരണര

ആവശരമുളളതമ്മായനി ഴചെയര് കമ്മാണുന്നനില.  എന്നനിരുന്നമ്മാലുര ഇനനിയുര വരക്തത

വരുമത്തണ  ഏഴതങനിലുര  കമ്മാരരങ്ങള്  അവമശഷനിക്കുനഴണങനില  അവ

സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയനില നടെക്കുന്ന വനിശദമമ്മായനിട്ടുളള പരനിമശമ്മാധനമ്മാമവളയനിമലെമ്മാ

സഭേമ്മാതലെത്തനിലുളള  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുളള  പരനിഗണനമ്മാ  മവളയനിമലെമ്മാ

പരനിഹരനികഴപ്പടെമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതമ്മാണക്ട്.  ബനിലനിഴന്റെ  അവതരണത്തനിനക്ട്

എതനിരമ്മായുളള തടെസ്സവമ്മാദര നനിലെനനിലക്കുന്നതഴലന്നക്ട് ഴചെയര് റൂള് ഴചെയ്യുന.
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നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര്  വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

2021-ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-

ഴലെ  മകരള  സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്

സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള  ധമ്മാതുകള്

(അവകമ്മാശങ്ങള്  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനില്ലുര  വരവസമ്മായവര  ധമ്മാതുകളുര

സരബനനിച  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  IV-ഴന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

പ്രമമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

പടനികജമ്മാതനി-പടനികവര്ഗ,  പനിന്നമ്മാകവനിഭേമ്മാഗ  മക്ഷേമ  -  മദവസത്വര

വകുപ്പുമനനി   (ശശ  .    ഴക  .    രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന്):   സര്,  ഞമ്മാന്  പ്രമമയഴത്ത

പനിനമ്മാങ്ങുന.

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  മകരള  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി

(മഭേദഗതനി) ബനിലനില ഴചെറനിയ ഒരു മഭേദഗതനി മമ്മാതമമ്മാണുളളതക്ട്. 1987-ല ആണക്ട്

കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് മക്ഷേമനനിധനി മവണര എനളള നനിയമര ആദരമമ്മായനി

നനിയമസഭേ പമ്മാസ്സമ്മാക്കുന്നതക്ട്. ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ തമദ്ദേശ സത്വയരഭേരണവകുപ്പുമനനി

കഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസര  പരമ്മാമര്ശനിചതുമപമ്മാഴലെ  ഏറവര  കൂടുതല  ഴവലഴഫെയര്

ഴലെജനിമസ്ലേഷന്  നടെത്തനിയനിട്ടുളള  സരസമ്മാനര  മകരളമമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാ
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വനിഭേമ്മാഗങ്ങള്ക്കുര മക്ഷേമ ആനുകൂലെരങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ട്  ആവശരമമ്മായ

നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെത്തുന്നതനിനക്ട്  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്

കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുഴണനളളതക്ട്  ഏഴറ  അഭേനിമമ്മാനകരമമ്മാണക്ട്.  കയര്  മമഖലെയനില

നടെപ്പമ്മാകനിയ  ഇഇൗ  മക്ഷേമനനിധനിയനില  1987-ല  ഴതമ്മാഴെനിലെനിലനനിന്നക്ട്  വനിരമനിച

മുന്കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുളള  ഴപന്ഷന്,  മക്ഷേമനനിധനിയനിലനനിന്നക്ട്

വനിരമനിക്കുന്ന  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുളള  ഴപന്ഷന്,  മരണഴപ്പടുന്ന

അരഗങ്ങളുഴടെ  ഴപന്ഷനറുഴടെ  ജശവനിത  പങമ്മാളനികക്ട്  കുടുരബ  ഴപന്ഷനുര

റനിടയര്ഴമന്റെക്ട്  ഗ്രമ്മാറ്റുവനിറനിയുര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  അവരുഴടെ

ആശനിതര്ക്കുമമ്മായനി  അവരുഴടെ  മക്ഷേമനനിധനിയനിലനനിന്നക്ട്  വരവസകള്കക്ട്

വനിമധയമമ്മായനി  വനിവനിധങ്ങളമ്മായ  മക്ഷേമ  ആനുകൂലെരങ്ങളുര  മബമ്മാര്ഡക്ട്

നലകുനണക്ട്.  അന്നക്ട് ഒരു രൂപയമ്മായനിരുന പ്രതനിമമ്മാസര ഇഇൗടെമ്മാകനിയനിരുന്നതക്ട്.

ഴതമ്മാഴെനിലുടെമകള്  തങ്ങള്കക്ട്  കശഴെനിലുളള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  എണ്ണത്തനിനക്ട്

അനുസരനിചക്ട്  രണക്ട്  രൂപ  നനിരകനിലുര  കയറ്റുമതനികമ്മാരുര  വരമ്മാപമ്മാരനികളുര

തങ്ങളുഴടെ  വമ്മാര്ഷനിക  വനിറ്റുവരവനിഴന്റെ  ഒരു  ശതമമ്മാനര  നനിരകനിലുമമ്മാണക്ട്

അരശദമ്മായര നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതക്ട്.  പനിന്നശടെക്ട്  1998-ല ആണക്ട് മഭേഭേഗതനി വന്നതക്ട്.

അന്നക്ട്   ഒരു  രൂപ  എനളളതക്ട്  അഞക്ട്  രൂപയമ്മാകനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  അതനിഴന്റെ
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ഭേമ്മാഗമമ്മായനി തഴന്ന ഴപന്ഷന്  1989-ല  75  രൂപയമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള് അതക്ട്

വര്ദ്ധനിചക്ട്  1,600  രൂപയമ്മായനി  ഉയര്ത്തനികഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  വനിവനിധ

ഘടങ്ങളനിലെമ്മായനി  കുടുരബ  ഴപന്ഷന്  1,000/-  രൂപയമ്മായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.

മനരഴത്ത  75/-  രൂപയമ്മായനിരുന.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുളള  വനിവമ്മാഹ

ധനസഹമ്മായര  2,000/-  രൂപയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  പ്രസവമ്മാനുകൂലെരര  300/-

രൂപയനില  നനിന്നക്ട്  15,000/-  രൂപയമ്മായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  അങ്ങഴന  എലമ്മാ

ആനുകൂലെരങ്ങള്ക്കുര  നല  രൂപത്തനിലുളള  വര്ദ്ധനവക്ട്  1989-ഴലെ  ഇഇൗ

മഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ  വന്നനിട്ടുണക്ട്.  ഇഇൗ കമ്മാലെഘടത്തനിലുര  മക്ഷേമനനിധനികക്ട്  കനിട്ടുന്ന

വരുമമ്മാനര  ഴകമ്മാണക്ട്  ആ  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  ഇഇൗ  ആനുകൂലെരങ്ങള്  നലകമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന  സമ്മാഹചെരരമനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

തുടെര്ചയമ്മായനി  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  നലകനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഓമരമ്മാ  ഘടങ്ങളനിലുര  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  സരരക്ഷേനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  പ്രതനിസനനി

ഘടത്തനില  ആശത്വസ  ധനസഹമ്മായമമ്മായനി  21.7  മകമ്മാടെനി  രൂപ  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  പ്രമതരകര  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്,  മബമ്മാര്ഡക്ട്  വഴെനി  നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.

പ്രതനിവര്ഷര  150  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കമ്മായനി  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്  മമഖന  ഴചെലെവഴെനിക്കുന്നതക്ട്.
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77000 കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി ഴപന്ഷന്കമ്മാര്കക്ട് 1,600/- രൂപ പ്രകമ്മാരര 147.84

മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴപന്ഷന്  ഇനത്തനിലുര  മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  ഇനത്തനിലുമമ്മായനി

മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  സര്കമ്മാര് നലകനി ഴകമ്മാണനിരനിക്കുനണക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞ

അഞക്ട്  വര്ഷകമ്മാലെര  ഴപന്ഷന്  ഗ്രമ്മാന്റെമ്മായനി  മമ്മാതര  520.91  മകമ്മാടെനി  രൂപ

നലകനി. മമ്മാചനിരഗക്ട് ഗ്രമ്മാന്റെമ്മായനി 13.48 മകമ്മാടെനി രൂപ നലകനിയനിട്ടുണക്ട്. വനിരമനികല

ആനുകൂലെരമമ്മായനി  34.35  മകമ്മാടെനി  രൂപ  നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.  അങ്ങഴന  581.74

മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഇതനിനകര  നലകനി  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  നനിലെവനിലുളള

നനിരകനിലനനിനളള  വര്ദ്ധനവമ്മാണക്ട്  ആനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  മഭേഭേഗതനിയനില

വരുത്തനിയനിട്ടുളളതക്ട്.  അങ്ങഴന വരുത്തുമമമ്മാള് സര്കമ്മാരനിഴന്റെ വനിഹനിതത്തനിഴന്റെ

തുകയനില മമ്മാറര ഉണമ്മാകമ്മാത്ത രൂപത്തനിലുളള മഭേദഗതനി തഴന്നയമ്മാണക്ട് ഇതനില

വരുത്തനിയനിട്ടുളളതക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട്  ആ  ബനിലനിഴന  സരബനനിചക്ട്

സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുളളതക്ട്. 

രണമ്മാമമത്തതക്ട്, 2021-ഴലെ മകരള സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്  സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ആണക്ട്.  സൂക-ഴചെറുകനിടെ-

ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായങ്ങളുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില  ഒരു  ബനില  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് 2019-ല പമ്മാസമ്മാകനിയനിരുന. അതനിനുമശക്ഷേര  മകന്ദ്ര സര്കമ്മാര്
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മകന്ദ്ര ആകനിനകത്തക്ട് മഭേദഗതനി വരുത്തനി.  അമതമ്മാടുകൂടെനി  50  മകമ്മാടെനി രൂപവഴര

മുതലമുടെക്കുള്ള  വരവസമ്മായ  സരരരഭേങ്ങള്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ

പരനിധനികകത്തുവന.  അതനിനമ്മാനുപമ്മാതനികമമ്മായ  മമ്മാറര  നമ്മുഴടെ

നനിയമത്തനിനകത്തുര  വരുമത്തണതുണക്ട്.  50  മകമ്മാടെനി  രൂപയ്ക്കക്ട്  മുകളനില

നനിമക്ഷേപമുളള  വരവസമ്മായ  സരരരഭേങ്ങളുഴടെ  അനുമതനിക്കുമവണനി  ഏഴറ

കമ്മാലെതമ്മാമസര  വരുന്നൂഴവനള്ള  വനിമര്ശനര  ഴപമ്മാതുഴവ  ഉയര്നവന.

വരവസമ്മായ മമഖലെയ്ക്കകത്തു സരരരഭേകര് ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രധമ്മാനഴപ്പട വനിമര്ശനര

പലെയനിടെങ്ങളനിമലെയ്ക്കമ്മായനി ലലെസന്സനിനമ്മായനി മപമ്മാമകണനിവരുന്നൂഴവന്നതമ്മാണക്ട്;

പഞമ്മായത്തക്ട്,  ഴപമ്മാലെന്യൂഷന്  കണ്മടമ്മാള്  മബമ്മാര്ഡക്ട്,  ഫെയര്  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെക്ട്,

ലെശഗല  ഴമമടമ്മാളജനി  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെ,  ഫെമ്മാകറശസക്ട്  ആന്ഡക്ട്  മബമ്മായനിമലെഴ്സക്ട്

ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെക്ട്, മലെബര്  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെക്ട്,  ഴഹലത്തക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെക്ട്,

അങ്ങഴന  ഈ  ലലെസന്സനിനുമവണനി  തുടെര്ചയമ്മായനി  അലെമയണനിവരുന.

ഓമരമ്മാ  സലെങ്ങളനില  ഴചെല്ലുമമമ്മാഴുര  പുതനിയ  പ്രശങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന.

അതുഴകമ്മാണക്ട് ഏഴറ കമ്മാലെതമ്മാമസര ഉണമ്മാകുന്നൂഴവന്ന വനിമര്ശനര ഴപമ്മാതുഴവ

ഉയര്നവരനികയുണമ്മായനി.  അതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട് ഒരു ഒമക്ട് നനിബസക്ട്

ഴലെജനിമസ്ലേഷന്  കഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  ആ  പരനിധനികക്ട്
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മുകളനിലവരുന്ന  വരവസമ്മായങ്ങള്കക്ട്  ഇത്തരര  സഇൗകരരങ്ങള്

ലെഭേനിമകണതമ്മാണക്ട്  എന്ന  അഭേനിപ്രമ്മായര  ഉയര്നവന്നതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  മനരഴത്ത ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി  പുറഴപ്പടുവനിചതക്ട്.

അതനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ  മകന്ദ്ര

നനിര്വ്വചെനത്തനിഴന്റെ പരനിധനികക്ട് മുകളനിലവരുന്ന വരവസമ്മായങ്ങഴള സരബനനിചക്ട്

ഒരു  മകമ്മാമണ്  ആപനിമകഷന്  മഫെമ്മാര  സമര്പ്പനികമ്മാനുര  അവ  സരബനനിചക്ട്

തശരുമമ്മാനര  ഉണമ്മാകമ്മാനുമുള്ള  ഒരു  സരവനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്  ഈ  നനിയമരവഴെനി

പ്രമ്മാബലെരത്തനില  വരുന്നതക്ട്.  ആ  സരവനിധമ്മാനത്തനില  വരവസമ്മായ  വകുപ്പനിഴന്റെ

ഉള്ഴപ്പഴടെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട വകുപ്പുകളുഴടെ ഴസക്രടറനിമമ്മാര് ഉണമ്മായനിരനിക്കുര. അവനിഴടെ

ഒരു  അമപക്ഷേ  കനിടനികഴെനിഞ്ഞമ്മാല  അമപക്ഷേ  പൂര്ണ്ണമമ്മാഴണങനില  7

ദനിവസത്തനിനകര  ലലെസന്സക്ട്  ഴകമ്മാടുകണഴമന്നമ്മാണക്ട്.  ആ  ലലെസന്സക്ട്

മകമ്മാരമപമ്മാസനിറക്ട് ലലെസന്സക്ട്  ആയനിരനിക്കുര.  എലമ്മാ  വകുപ്പുകളനിലനനിനര

ലെഭേനിമകണ ലലെസന്സുകഴളലമ്മാര ഉള്മചരുന്ന ഒഴരമ്മാറ ലലെസന്സക്ട് നലകുക

എന്നതമ്മാണക്ട്  അതുവഴെനി  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  അതനിനക്ട്  സരവനിധമ്മാനര

ഒരുകനിയനിട്ടുണക്ട്. ഓണ്ലലെനനിലെമ്മായനിരനിക്കുര ഈ സരവനിധമ്മാനര വരുന്നതക്ട് എന്നക്ട്

ബനിലനിലത്തഴന്ന നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണക്ട്.  ഴസഷരല ഓഫെശസര് ഉണമ്മായനിരനിക്കുര.
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എന്നമ്മാല  അതക്ട്  നനിലെവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള്കക്ട്  അനുസൃതമമ്മായനിടമ്മായനിരനിക്കുര.

സതരവമ്മാങ്മൂലെര  ഒരുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില  തഴന്ന  ഒമ്മാമരമ്മാന്നക്ട്  സരബനനിചക്ട്

നലമകണതുണക്ട്.  അതനിനകത്തക്ട് എഴനങനിലുര വശഴ്ച വരുത്തനിയമ്മാല അതക്ട് റദ്ദേക്ട്

ഴചെയമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശര ഈ സരവനിധമ്മാനത്തനിനുണക്ട്.  ഇതുകൂടെമ്മാഴത  5  ലെക്ഷേര

രൂപവഴര ലഫെന് ഈടെമ്മാകമ്മാനുള്ള സരവനിധമ്മാനവര  ഈ നനിയമത്തനിനകത്തക്ട്

ഉള്ഴകമ്മാള്ളനിചനിട്ടുണക്ട്.   നനിയമപരമമ്മായനി  വരവസമ്മായര  നടെത്തമ്മാനുള്ള  എലമ്മാ

ശമങ്ങഴളയുര  കമ്മാലെതമ്മാമസര  ഇലമ്മാഴത,  ചുവപ്പുനമ്മാടെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകമ്മാഴത,

ഏഴതങനിലുര  ഉമദരമ്മാഗസഴന്റെ  അലെരഭേമ്മാവത്തനിനക്ട്  വനിമധയമമ്മാകമ്മാഴത,

സമയബനനിതമമ്മായനി  പൂര്ത്തശകരനിചക്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുകഴയനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഈ

നനിയമര ഴകമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാര് ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്. 

മൂന്നമ്മാമഴത്ത  നനിയമര  വളഴര  ഴചെറനിയ  നനിയമമമ്മാണക്ട്.   മനരഴത്ത  ശശ.

അനൂപക്ട്  മജകബക്ട്  അതനിഴന്റെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒരു  ഭേമ്മാഗര  ഇവനിഴടെ

സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി. ഴകമ്മാചനി, തനിരുവനിതമ്മാകൂര് രമ്മാജരങ്ങളനില മനരഴത്ത ഒരു

വനിളരബരര ഉണമ്മായനിരുന. അതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില അതമ്മാതനിടെങ്ങളനിലുള്ള

ഏതക്ട് സത്വഭേമ്മാവത്തനിഴലെ ഭൂമനിയമ്മായമ്മാലുര, അതക്ട് ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശമമ്മായമ്മാലുര ഴടെനന്റെക്ട്

ആയമ്മാലുര,  ആ  ഭൂമനിയനിലുള്ള  ധമ്മാതുകളുഴടെ  അവകമ്മാശര  സര്കമ്മാരനില
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നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല  മലെബമ്മാറനില  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു

നനിയമമുണമ്മായനിരുന്നനില.  അതനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  മനരഴത്ത

പരമ്മാമര്ശനിച  മതസരമ്മാമ  മജകബക്ട്  Vs  ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റേക്ട്  എനള്ള  മകസക്ട്

വരുന്നതക്ട്.  ആ  മകസനില  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  പറഞ.  നനിയമപ്രകമ്മാരര

ഇത്തരത്തനില  വരവസ  ഴചെയ്യുന്നനിഴലങനില  അവനിഴടെയുള്ളഴതലമ്മാര  തഴന്ന

ഉടെമസനക്ട് അവകമ്മാശഴപ്പടതമ്മായനിരനിക്കുര. 2013-ലെമ്മാണക്ട് ഈ വനിധനി വരുന്നതക്ട്.

അന്നഴത്ത ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ അഡത്വമകറക്ട് ജനറല അതുസരബനനിചക്ട് വളഴര

വനിശദമമ്മായ  ഒരു  കുറനിപ്പക്ട്  നലകുകയുണമ്മായനി.  അടെനിയനരമമ്മായനി

നനിയമനനിര്മമ്മാണര നടെത്തണഴമന്നതമ്മായനിരുന അന്നഴത്ത നനിയമമമ്മാപമദശര.

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിനുര  നനിയമസഭേയ്ക്കുര  ഴലെജനിമസ്ലേറശവക്ട്

മകമ്മാരപശറന്സനിയുണക്ട്.  അതനിനമ്മാല  അടെനിയനരമമ്മായനി  ഴചെയണഴമന്നക്ട്

ആവശരഴപ്പടനിരുന.  പമക്ഷേ  പലെ  കമ്മാരണങ്ങളമ്മാല  ആ  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

അന്നക്ട് നടെത്തമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞനില. 2019-ല വശണ്ടുര ലഹമകമ്മാടെതനിയുഴടെ മുമനില

ഇതുസരബനനിചക്ട്  മകസക്ട്  വന.  അതനിമന്മേല  വനിധനി  പറയമ്മാഴത  ഒരു

മമ്മാസമത്തയ്ക്കക്ട്  മകസക്ട്  ലഹമകമ്മാടെതനി  മമ്മാറനിവച്ചു.  ഒരു  മമ്മാസത്തനിനുള്ളനില

ഴലെജനിമസ്ലേഷന്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നനിലമ്മാഴയങനില  ഇതനിഴന്റെ  ഴമറനിറക്ട്  അനുസരനിചക്ട്
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തശര്പ്പക്ട് കലപ്പനികമ്മാന് മകമ്മാടെതനി നനിര്ബനനിതമമ്മാകുര എന്ന ഒരു നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്

അഡ്മജണ് ഴചെയ്തുഴകമ്മാണക്ട് അന്നക്ട് ലഹമകമ്മാടെതനി എടുത്തതക്ട്. സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി

വനിധനിയുഴടെയുര  ഈ  വനിധനിയുഴടെയുര  അടെനിസമ്മാനത്തനില  ഒരു  മമ്മാസഴത്ത

സമയത്തനിനുള്ളനില  തഴന്ന  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരണഴമനള്ള

നനിയമമമ്മാപമദശര  അന്നഴത്ത  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  ലെഭേനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട് അടെനിയനരമമ്മായനി ഈ ഓര്ഡനിനന്സക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

ഈ  ഓര്ഡനിനന്സനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില  മകരളത്തനില  എലമ്മായനിടെത്തുര

ഒരുമപമ്മാഴലെ ഭൂമനിയുഴടെ മുകളനിമലെമ്മാ അടെനിയനിമലെമ്മാ അടെനിമണ്ണനിമലെമ്മാ എവനിഴടെയുമുള്ള

ഏതു  ധമ്മാതുകളുഴടെയുര  അവകമ്മാശര  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  സര്കമ്മാരനില

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാക്കുന്ന ഒരു നനിയമമമ്മാണക്ട് ഇവനിഴടെ ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഈ മൂന

നനിയമങ്ങളുര  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  വനിട്ടുഴകമ്മാടുകണര.

മനരഴത്ത  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്  സൂചെനിപ്പനിചതുമപ്പമ്മാഴലെ  ഏതു

സന്ദര്ഭേത്തനിലുമുള്ള  കൂടനിമചര്കലുകമളമ്മാ  മമ്മാറങ്ങമളമ്മാ  മവണഴമങനില

ചെര്ചയനിമലെമ്മാ  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയനിമലെമ്മാ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങള്കക്ട്

നനിര്മദ്ദേശനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  ബനില്ലുകള്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

വനിടെണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് ഈ സഭേമയമ്മാടെക്ട് അഭേരര്ഥനിക്കുന.
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ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ): സര്,  മകരള  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മക്ഷേമനനിധനി  നനിയമത്തനില  മമ്മാറര  വരുത്തുന്നഴതലമ്മാര  സത്വമ്മാഗതമ്മാര്ഹമമ്മാണക്ട്.

പമക്ഷേ, .....

മനി  .   സശകര്: ഇവനിഴടെ ചെര്ചയുണമലമ്മാ.

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ): സര്, ഒരു മചെമ്മാദരര മചെമ്മാദനികമ്മാനമ്മാണക്ട്.

അവസമ്മാനര  വഴെങ്ങമ്മാഴമന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  സമതനിചനിരുന.

മകരളത്തനിഴലെ  മഹമ്മാഭൂരനിപക്ഷേര  കയര്  സരഘങ്ങളുര  ഇമപ്പമ്മാള്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  ആ  സരഘങ്ങഴളലമ്മാര  പൂടനികനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇത്തരത്തനില  പൂടനികനിടെക്കുന്ന  സരഘങ്ങള്  തുറന്നക്ട്  പ്രവര്ത്തനിപ്പനികമ്മാന്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എഴനങനിലുര  നടെപടെനി  സത്വശകരനിക്കുമമമ്മാ?  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന

കയര് വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ അസരസ്കൃതവസ്തു എന പറയുന്നതക്ട്  ഴതമ്മാണമ്മാണക്ട്.

ഴതമ്മാണക്ട് ലെഭേരമല.  അതുഴകമ്മാണക്ട് സരഘങ്ങള്കക്ട് ഴതമ്മാണക്ട് ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്

എനക്ട് നടെപടെനി സത്വശകരനിക്കുഴമന്നക്ട് പറയമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  ചെര്ചയനില  ഇത്തരര  പ്രശങ്ങള്

സത്വഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഉയര്നവരുര.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ഏഴറ

പരനിണതപ്രജ്ഞനമ്മായതുഴകമ്മാണ്ടുര ഈ മമഖലെ അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനില
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ഉള്ഴപ്പടുന്നതുഴകമ്മാണ്ടുര  ഒനരണ്ടു  കമ്മാരരങ്ങള്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാര.  അമദ്ദേഹര

പറഞ്ഞതക്ട് വസ്തുതയനിലനനിന്നക്ട് മവറനിടക്ട് എടുക്കുന്നതമ്മാണക്ട്. കഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

കയര് മമഖലെയനില രണമ്മാര പുനനഃസരഘടെന   നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയുണമ്മായനി.  അന്നക്ട്

മകരളത്തനിനക്ട്  ആവശരമമ്മായ  ചെകനിരനിയുഴടെ  രണര  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ

ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിചനിരുന്നതക്ട്.  ആ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  കമ്മാലെമ്മാവധനി  പൂര്ത്തശകരനിക്കുമമമ്മാള്

മകരളത്തനിനക്ട്  ആവശരമമ്മായ  ചെകനിരനിയുഴടെ  35  ശതമമ്മാനവര  ഇവനിഴടെത്തഴന്ന

ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനികമ്മാന്  കഴെനിഞ.  ഈ  വര്ഷര  പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമമ്മാള്,  ഈ

ആഗസ്റ്റേനില  42.50  ശതമമ്മാനര  ചെകനിരനി  നമള്  ഇവനിഴടെതഴന്ന

ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുനണക്ട്.  മനരഴത്ത  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടെനിഴന  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  നമുകക്ട്

ആശയനിമകണനിവന്നനിരുന.  അതനില  മമ്മാറമുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ

ഴസമ്മാലസറനികള്  നല  രശതനിയനില  വരുനണക്ട്.  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായ  ചെനിലെ

പ്രശങ്ങള്  മനരനിടുന്നതനിഴലെലമ്മാര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇടെഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുനണക്ട്.

ഓണത്തനിനുമുമര  ഒരുതരത്തനിലുമുള്ള  പരമ്മാതനികള്  ഇലമ്മാത്ത  രൂപത്തനില

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നന്നമ്മായനിത്തഴന്ന  ഇടെഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്.  ഇനനിയുര  ശദ്ധനിമകണ

മമഖലെകള്  ഉഴണങനില  ആ  മമഖലെയനിലുര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ശദ്ധനിക്കുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര.  
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മനി  .    സശകര്:  മ ൂൂന  ബനില്ലുകളുര  സരബനനിച  ചെര്ച  ഒരുമനിച്ചു

നടെത്തമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  ഇന്നഴലെയുര മനിനനിഞ്ഞമ്മാനര ചെര്ച വളഴര നശണ്ടുമപമ്മായനി.

സഭേ  തശരമ്മാന്  വളഴര  സമയര,   രമ്മാതനി  8  മണനിമയമ്മാളര  കഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസര

എടുത്തു.  ബനിലനിഴന്റെ  ചെര്ചയനില  സമ്മാധമ്മാരണ  സമയകനിപ്തതയനില  എന്നതക്ട്

ശരനിയമ്മാണക്ട്,  എങനിലുര  ഇന്നക്ട്  20  മപരമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാരനികമ്മാന്  ഉള്ളതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഒരു സത്വയര  നനിയനണര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  എലമ്മാ  അരഗങ്ങളുര

പമ്മാലെനികണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്ഥനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  12  മനിനനിടക്ട്  എന്നക്ട്  നനിശ്ചയനികമ്മാര

ഓമരമ്മാരുത്തര്ക്കുര.  അഴലങനില  വലമ്മാഴത  ലവകുന്ന  സനിതനിവനിമശഷര

ഉണമ്മാകുര.  അതുമപമ്മാഴലെ  ചെര്ചയ്ക്കനിടെയനില  വളഴര  ഉദമ്മാരമമ്മായനി  വഴെങ്ങുന്ന

സനിതനിയുര  കമ്മാണുനണക്ട്.  അതക്ട്  സമയര  നഷ്ടഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ഇടെയമ്മാക്കുര.

മമ്മാതമല  വളഴര  നന്നമ്മായനി  പ്രസരഗനിക്കുന്നവരുഴടെ  മഫമ്മാ-ഴയ  അതക്ട്

ബമ്മാധനിക്കുകയുര ഴചെയ്യുര.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ചെര്ച നന്നമ്മാവമ്മാന് വഴെങ്ങുന്നതക്ട് ഒന്നക്ട്

കുറയ്ക്കുന്നതക്ട്  നന്നമ്മായനിരനിക്കുര  എന  മതമ്മാനന.  വഴെങ്ങനിയമ്മാലുര

വഴെങ്ങനിയനിഴലങനിലുര  12  മനിനനിടനില  ഒതുകമ്മാന്  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  അരഗങ്ങള്

ശമനികണഴമന്നക്ട് ഴചെയര് അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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2021-  ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

ശശ.  മഞ്ഞളമ്മാരകുഴെനി  അലെനി  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര

(Shri  N.  Samsudheen):  Sir,  I  move  that  ''This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  Coir  Workers  Welfare  Fund  (Amendment)

Ordinance, 2021 (Ordinance No. 135 of 2021).'' 

മകരളത്തനിഴലെ  കയര്  വരവസമ്മായ  രരഗഴത്തക്കുറനിചക്ട്  പറയുമമമ്മാള്,

തശരമദശ  മമഖലെകളനിഴലെ  250  വനിമലജുകളനിഴലെ  ജനങ്ങളുഴടെ

ഉപജശവനമമ്മാര്ഗമമ്മായനിരുന  കയര്  വരവസമ്മായര.  ഇന്നക്ട്  അതനിഴന്റെ  മശമ്മാഭേ

മങ്ങനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. പ്രതരക്ഷേമമ്മായുര പമരമ്മാക്ഷേമമ്മായുര അഞര ലെക്ഷേമത്തമ്മാളര

ആളുകള്കക്ട്  ഉപജശവനമമ്മാര്ഗമമ്മായനിരുന  കയര്  വരവസമ്മായര.

ഇവര്കനിടെയനിമലെയ്ക്കുവന്ന  കയര്  വരവസമ്മായ  സഹകരണ  സരഘങ്ങളുര  ഈ

മമഖലെഴയ  പുഷ്ടനിഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  കയറനിഴന്റെ  വനിപണനി  കഴണത്തമ്മാനുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  കൂടമ്മായ വനിലെമപശലെനിനുര  ശക്തനി കൂടെനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര

കയര്  വരവസമ്മായ  സഹകരണ  സരഘങ്ങളുഴടെ  സരഭേമ്മാവനയമ്മായനിരുന.

എന്നമ്മാല 1980-നുമശഷര കയര് വരവസമ്മായ മമഖലെയനില വലെനിയ തകര്ചയുഴടെ

കഥയമ്മാണക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  സമ്മാധനിചതക്ട്.  അതനില  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  സരഭേവനിചതക്ട്
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കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനിലമ്മാത്ത  യനവലകരണവര  ലവവനിദ്ധരവലകരണവര  കയര്

മമഖലെയുഴടെ  ശക്തനി  മചെമ്മാര്ത്തനികളഞ.  ലവവനിദ്ധരവലകരണത്തനില

യനവലകരണര  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കനിടെയനില

ആവശരമമ്മായ  മുഴന്നമ്മാരുകങ്ങള്  ഇലമ്മാഴതയമ്മായനിമപ്പമ്മായനി.   അഞര  ലെക്ഷേര

ആളുകള്  ഴതമ്മാഴെനില  ഴചെയ്തനിരുന്ന  ഈ  മമഖലെയനില  ഇന്നക്ട്  ഒരു

ലെക്ഷേത്തനിലത്തമ്മാഴഴെ  ആളുകള്  മമ്മാതമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  1980-നുമശഷര  കയര്

വരവസമ്മായത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടെനിഴന്റെ  കടെനവരവണമ്മായമതമ്മാഴടെ  ഇവനിഴടെ

തകര്ച മനരനിട്ടു.  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനില യനവലകരണവര നമ്മാളനിമകര  രരഗത്തുള്ള

ഉലമ്മാദനവഴമമ്മാഴക വര്ദ്ധനിചമപ്പമ്മാള്, എണ്ണത്തനില മുന്നനില മകരളമമ്മാഴണങനിലുര,

മനികവനില  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടെക്ട്  ആകുന്ന  സനിതനിയുണമ്മായനി.  അതുമപമ്മാഴലെ  കയര്

വരവസമ്മായ രരഗമത്തയ്ക്കക്ട് പുതുതലെമുറഴയ  ആകര്ഷനികമ്മാന് നമുകക്ട് സമ്മാധനിചനില.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  മക്ഷേമനനിധനി  ബനിലനി ല  വര്ദ്ധനഴവമ്മാഴക

വരുത്തുന്നമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര പുതുതലെമുറഴയ ആകര്ഷനികമ്മാനുര സമ്മാധനികണര. ഇന്നക്ട്

ഈ മമഖലെയനിഴലെ ആളുകള് പടനിണനിയനിലെമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര,  ഈ മമഖലെയനില

ആളുകള് ഒന്നനിച്ചുകൂടെനിയനിരുന്നക്ട്  ഴചെമയണ മജമ്മാലെനിയമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്-

19 സമ്മാഹചെരരത്തനില   കയര് ഫെമ്മാകറനികള് പ്രവര്ത്തനക്ഷേമമല. അതുഴകമ്മാണക്ട്
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അതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  സഹമ്മായങ്ങളുര  ഴചെമയണതുണക്ട്.  ഈ  ബനിലനിമലെയ്ക്കക്ട്

വരുമമമ്മാള്,  ഇഴതമ്മാരു  മക്ഷേമപ്രവര്ത്തനമമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  ഇതനിഴന

പൂര്ണ്ണമമ്മായുര   എതനിര്ക്കുന്നനില.  ഇമപ്പമ്മാള്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഈ  വര്ദ്ധനവക്ട്

മനരഴത്ത ഴചെമയണതമ്മായനിരുന.  ബനിലനില പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന സരഖരമപമ്മാലുര

നമ്മാമമമ്മാതമമ്മാണക്ട്.  ഴചെറനിയ  സരഖരയമ്മാഴണങനിലുര  ഒരു  ഴവലഫെയര്

ഴലെജനിമസ്ലേഷന്  എന്നനനിലെയ്ക്കക്ട്   ഞങ്ങള്  ഇതനിഴന  സത്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുമമമ്മാള്,

നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  മറക്ട്  സലെങ്ങളനിഴലെമ്മാഴക  വളഴര  ദയനശയമമ്മായ

സമ്മാഹചെരരമമ്മാണുളളതക്ട്.    

(അദ്ധരക്ഷേമവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫെക്ട് ഴചെയര്മമ്മാന്)             

 ശശ. നമരന്ദ്രമമമ്മാദനിയുഴടെ രണമ്മാര വരമവമ്മാഴടെ ഇനരയനില ജനമ്മാധനിപതരവര

മമതതരതത്വവര  തകര്ക്കുന്ന,  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  ബഹുസത്വരത  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുന്ന

ശമങ്ങള്കക്ട്  ആകര കൂടെനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അഴതമ്മാനര  ഞമ്മാന് വനിശദമമ്മായനി

സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നനില.  ഭേരണഘടെനതഴന്ന  തകര്കമ്മാനുള്ള  ശമങ്ങള് ,  പഇൗരതത്വ

നനിയമര,  പഇൗരതത്വത്തനിഴന്റെ മതര മമ്മാനദണ്ഡമമ്മാകനി ഈ നമ്മാടെനിഴന്റെ  ലപതൃകവര

നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  വനിശമ്മാലെമമ്മായ  മമതതര  ഭേരണഘടെനയുഴമമ്മാഴക

ഒനമലമ്മാതമ്മാക്കുന്ന  വനിധത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റെ
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തുടെകഴമന്ന  നനിലെയനില   മുത്തലെമ്മാഖക്ട്  നനിയമവര  കമ്മാശശരനിഴന  വനിഭേജനിചതുര

അതനിഴന്റെ  സരസമ്മാന  പദവനി  എടുത്തുകളഞ്ഞതുഴമമ്മാഴക  ഒരു

ജനവനിഭേമ്മാഗത്തനിഴനതനിരമ്മായ നശകമമ്മായനിരുന. ഴവറുപ്പുര വനിമദത്വഷവര  ജനനിപ്പനിചക്ട്

ജനങ്ങഴള  രണമ്മാകനി  അതുവഴെനി  അധനികമ്മാരര  നനിലെനനിര്ത്തുക  എന്ന

ഫെമ്മാസനിസത്തനിഴന്റെ  ഹശനമമ്മായ  തനമമ്മായനിരുന  അതക്ട്.  അതക്ട്  അതനിഴന്റെ  ഒരു

വശര, അതനിഴന്റെ വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് ഞമ്മാന് മപമ്മാകുന്നനില. മറുവശത്തക്ട്,  ഈ

വര്ഗശയത   ആളനികത്തനിച്ചുണമ്മാക്കുന്ന  അധനികമ്മാരര  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  ശശ.

നമരന്ദ്രമമമ്മാദനിയുഴടെ സുഹൃത്തുകള്കക്ട് രമ്മാജരര അടെനിയറവക്ട്   വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.   15

സുഹൃത്തുകളമ്മായ വരവസമ്മായനികള്ക്കുമവണനി എലമ്മാര തുറനഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.

എതമയമ്മാ  എയര്മപമ്മാര്ട്ടുകള്  ഇന്നക്ട്  അനരമ്മാധശനഴപ്പട്ടുമപമ്മായനി.

തനിരുവനനപുരര  എയര്മപമ്മാര്ടക്ട്   സത്വകമ്മാരരമമഖലെയനിലെമ്മായനി.  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്

എയര്മപമ്മാര്ടക്ട് നമ്മാട്ടുകമ്മാരുണമ്മാകനിയ എയര്മപമ്മാര്ടമ്മാണക്ട്, MADAC (Malabar

Airport Development Action Committee) ഉണമ്മാകനിയ എയര്മപമ്മാര്ടമ്മാണക്ട്,

ജനങ്ങളനിലനനിനര പണര പനിരനിച്ചുണമ്മാകനിയ  എയര്മപമ്മാര്ടമ്മാണക്ട്. അതനിമപ്പമ്മാള്

ഴപമ്മാതുമമഖലെയനിലുള്ള  എയര്മപമ്മാര്ടമ്മാണക്ട്.  അതുര  ഇന്നക്ട്  വനിലനയ്ക്കക്ട്

വചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഴറയനിലമവ മസ്റ്റേഷനുകള് വനിലനയ്ക്കക്ട് വച്ചു.  തശവണനികള്
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വനിലകമ്മാന് തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  ഇന്നക്ട് നമ്മുഴടെ രമ്മാജരത്തക്ട് നടെക്കുന്നഴതനമ്മാണക്ട്? മൂന്നക്ട്

കര്ഷകര്ഴകതനിരമ്മായ കരനിനനിയമങ്ങള്ഴകതനിഴര അതനിശക്തമമ്മായ പ്രമക്ഷേമ്മാഭേര

രമ്മാജരത്തക്ട്   ഉയര്നവന.  ഡലഹനിയനിലുര  ഹരനിയമ്മാനയനിലുര  പഞമ്മാബനിലുര

ഉത്തര്പ്രമദശനിലുഴമമ്മാഴകയമ്മാണനിതക്ട്.  കര്ഷക  വനിരുദ്ധ  നനിയമങ്ങഴളമപ്പമ്മാഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുമവണനിയുള്ള   നനിയമമമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളനിവനിഴടെ  പറയുന്നതക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  ഴവലഴഫെയര് ഴലെജനിമസ്ലേഷന് -

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുള്ള  ഴവലഴഫെയര്.   അതക്ട്  8  മണനിക്കൂര്  മജമ്മാലെനി,  8

മണനിക്കൂര്  വനിശമര,  8  മണനിക്കൂര്  വനിമനമ്മാദര  എന്നനിങ്ങഴന  തരരതനിരനിചതക്ട്

ഒരുപമ്മാടെക്ട്  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങളനിലൂഴടെ  കനിടനിയ  അവകമ്മാശമമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  ഇന്നഴത്ത

ശശ. നമരന്ദ്രമമമ്മാദനിയുഴടെ  ഇനരയനില അതുമപമ്മാലുര ഇലമ്മാതമ്മാകനി.  8 മണനിക്കൂര്

ഴതമ്മാഴെനില  എനള്ളഴതമ്മാഴക  മമ്മാറനി.  9  ഴതമ്മാഴെനില  നനിയമങ്ങഴള

ഏമകമ്മാപനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്   വര്ഷങ്ങളമ്മായനി   ഈ  നമ്മാടനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

മനടെനിഴയടുത്ത  അവകമ്മാശങ്ങള്, രണമ്മാര  മമമ്മാദനി സര്കമ്മാര് ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ഈ

ഴതമ്മാഴെനില  നനിയമത്തനിഴന്റെ  മക്രമ്മാഡശകരണത്തനിലൂഴടെ  ഇന്നക്ട്

നഷ്ടമമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കര്ഷകര്ഴകതനിരമ്മായനി  നടെന്ന  കനിരമ്മാതമമ്മായ

അക്രമത്തനില  യു.പനി.-യനിഴലെ  9 മപഴര മനനിയുര പുതനുരകൂടെനി  വണനി കയറനി
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ഴകമ്മാല്ലുകയമ്മാണക്ട്.  എന്നനിമടമ്മാ?  അവനിഴടെമപ്പമ്മായനി  മനമ്മാകമ്മാന്മപമ്മാലുര  ആരുര

സമതനിക്കുന്നനില.  ഇന്നക്ട്  ഉത്തര്പ്രമദശനില  നടെക്കുന്നഴതനമ്മാണക്ട്?  ഇഴതമ്മാരു

ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാഷ്ട്രത്തനിലെമ്മാമണമ്മാ   നടെക്കുന്നഴതന്നക്ട്   സരശയനിച്ചുമപമ്മാകുര.

നമ്മുഴടെ പ്രനിയങരനിയമ്മായ മനതമ്മാവക്ട്  ശശമതനി പ്രനിയങമ്മാഗമ്മാനനി അവനിഴടെമപ്പമ്മായനി

ഈ ഴകമ്മാലഴപ്പടവരുഴടെ കുടുരബമ്മാരഗങ്ങഴള ആശത്വസനിപ്പനികമ്മാന് ശമനിചമപ്പമ്മാള്

അവഴരമപ്പമ്മാലുര  തടെഞവചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അവരനിമപ്പമ്മാള്  അറസ്റ്റേനിലെമ്മാണക്ട്,

തടെങലെനിലെമ്മാണക്ട്.  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര  നനിലക്കുന്നതക്ട്?  എലമ്മാ

ഭേമ്മാഗത്തുള്ളവരുര  ആ  പ്രമക്ഷേമ്മാഭേത്തനിലുണക്ട്.  കൃഷ്ണപ്രസമ്മാദനിനക്ട്  എതനിരമ്മായ

മപമ്മാലെശസക്ട്  നടെപടെനിമയയുര   ഞമ്മാന്  ഈ  സന്ദര്ഭേത്തനില  കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെ  യു.പനി.-യനിഴലെ  ഹതമ്മാസനില   ഒരു  പമ്മാവഴപ്പട  പടനികവര്ഗ

ബമ്മാലെനികഴയ  ക്രൂരമമ്മായനി  പശഡനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  നമ്മാവമപമ്മാലുര  ആ

കശലെന്മേമ്മാര് അറുത്തുകളഞ. അതക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് ഴചെയമ്മാന് മപമ്മായ മലെയമ്മാളനിയമ്മായ

പതപ്രവര്ത്തകന്  സനിദ്ദേനിഖക്ട്  കമ്മാപ്പനക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബമ്മാധനിചനിട്ടുമപമ്മാലുര

ചെങ്ങലെയനില  ബനനസനമ്മാകനിയമ്മാണക്ട്   അമദ്ദേഹഴത്ത  മഹമ്മാസനിറലെനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായതക്ട്.  അതക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചെയമ്മാന്  മപമ്മായനിഴയനള്ളതമ്മാണക്ട്

അമദ്ദേഹര ഴചെയ്ത ഴതറക്ട്.  എലമ്മാവനിധ തശവ്രവമ്മാദവര അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  മപരനില
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ചുമത്തനി   അമദ്ദേഹഴത്ത   കമ്മാരമ്മാഗൃഹത്തനില  അടെചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   യു.പനി.

ഇഴന്നമ്മാരു  ഭേശകര  സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  ഇതുമപമ്മാഴലെ  എതമയമ്മാ  സരഭേവങ്ങള്.

എതമയമ്മാ  പമ്മാവഴപ്പട  പതപ്രവര്ത്തകരുര  സമ്മാഹനിതരകമ്മാരന്മേമ്മാരുഴമമ്മാഴക

മമമ്മാദനിയുഴടെ  7  വര്ഷഴത്ത ഭേരണത്തനിനുളളനില  ഴകമ്മാലഴപ്പടതക്ട്  നമള് കണ്ടു.

ഗമ്മാനനിയുഴടെ  ഇനര,  ഫെമ്മാസനിസ്റ്റേക്ട്  കരങ്ങളനില  അമരുമമമ്മാള്  അവനിഴടെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര  കര്ഷകരുഴടെയുര  അവകമ്മാശങ്ങഴളലമ്മാര

നശനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴനതനിരമ്മായനി   മമതതര  ശക്തനികളുഴടെ

മയമ്മാജനിപ്പുണമ്മാകണര.  പമക്ഷേ  അവനിഴടെഴയമ്മാഴക  ചെനിലെ  അഡ്ജസ്റ്റേക്ട്ഴമന്റുകള്

കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്.  ഇന്നഴലെഴയമ്മാഴക  ഇവനിഴടെ  ചെര്ച  ഴചെയ്തതക്ട്  പുരമ്മാവസ്തു

തടനിപ്പുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  മമമ്മാണ്സണ്  മമ്മാവങലെനിഴന്റെ

രമ്മാസലെശലെകഴളമ്മാനര ഞമ്മാന് വനിശദശകരനിക്കുന്നനില.  ആ കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട് എലമ്മാ

ഒത്തമ്മാശയുര  ഴചെയ്തതക്ട്  നമ്മുഴടെ മപമ്മാലെശസക്ട്  മമധമ്മാവനി  മലെമ്മാകക്ട് നമ്മാഥക്ട്

ഴബഹ്റയമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  ബനി.ഴജ.പനി.-കക്ട്  വളഴര  പ്രനിയഴപ്പടവനമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല  അമദ്ദേഹര  നനിങ്ങള്ക്കുര  പ്രനിയഴപ്പടവനമ്മാണക്ട്.  നമള്

ഒന്നനിച്ചുനനിലമകണ  പലെ  ഘടങ്ങളുഴണന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  പറയുമമമ്മാള്

ഞങ്ങള്ക്കുര  അതക്ട്  മബമ്മാദ്ധരമമ്മാകുനണക്ട്.  പമക്ഷേ,  ചെനിലെ  സമയങ്ങളനില
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നനിങ്ങളനില വനിശത്വമ്മാസരത നഷ്ടഴപ്പടുത്തുന്ന ചെനിലെ സമശപനങ്ങളുണക്ട്. മലെമ്മാകക്ട് നമ്മാഥക്ട്

ഴബഹ്റ  നനിങ്ങള്കക്ട്  പ്രനിയഴപ്പടവനമ്മാകുന്നതക്ട്  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്?  ഇവനിടെഴത്ത

മജമ്മാലെനി  കഴെനിഞ്ഞമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്   അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  ഴമമടമ്മാ  ഴറയനിലെനിഴന്റെ

ഉമദരമ്മാഗര  ഴകമ്മാടുത്തു.  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില

ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ,  ഈ  സരഭേവങ്ങള്  നടെക്കുന്ന  സമയത്തമ്മാണക്ട്

ശമളവര  അലെവന്സുമമ്മായനി  ഒരു  മമ്മാസര  3  ലെക്ഷേത്തനിലപ്പരര  രൂപയുഴടെ

ആനുകൂലെരങ്ങള്  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ബനില  സഖമ്മാവക്ട്

പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  ഒപ്പനിടുന്നതക്ട്.  ഇങ്ങഴന  ചെനിലെ  അനര്ധമ്മാരകള്

കമ്മാണുമമമ്മാള്  ഈ  മപമ്മാരമ്മാടത്തനിഴലെ  നനിങ്ങളുഴടെ  ആതമ്മാര്തതഴയ  നമുകക്ട്

സരശയനിമകണനിവരുര.  

പഇൗരതത്വ സമരവമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര

മകസുകഴളടുത്തു.  എനമ്മായനിരുന  ആ  സമരര?  പള്ളനി  കമനിറനികമ്മാരുര

നമ്മാടനിലുള്ള  ആളുകളുരകൂടെനി  നടെത്തനിയ  സമമ്മാധമ്മാനപരമമ്മായ  റമ്മാലെനികള്

മമ്മാതമമ്മായനിരുന.  അതനിഴന്റെ  മപരനില  മകരളത്തനിഴലെ  ഒന്നമ്മാര  പനിണറമ്മായനി

സര്കമ്മാര് ധമ്മാരമ്മാളര   മകസുകഴളടുത്തു.  അകമ്മാരരര  ഞങ്ങള് നനിയമസഭേയനില

ഉന്നയനിചതമ്മാണക്ട്.  അതനില അക്രമമമമ്മാ സരഘര്ഷമമമ്മാ ഉണമ്മായനിടനില.  പഇൗരതത്വ
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പ്രശത്തനില  നമുഴകമ്മാഴക  ഒരു  സമശപനമമ്മായനിരുന്നമലമ്മാ.  അതനിഴനതനിഴര

ഉയരുന്ന പ്രതനിമഷധങ്ങള്കക്ട് മകഴസ്സടുക്കുമമമ്മാള്  അഴതനക്ട് നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്?

മകരളത്തനിഴലെ  പനിണറമ്മായനി  സര്കമ്മാര്  മകഴസ്സടുത്തു.  ഞങ്ങളുഴടെ  ശക്തമമ്മായ

സമര്ദ്ദേമുണമ്മായമപ്പമ്മാള്,  ഴതരഞ്ഞടുപ്പനിനുമുമക്ട്  എലമ്മാ  മകസുകളുര

പനിന്വലെനിക്കുഴമന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  പറഞ.  ആഴക  രണക്ട്  മകസക്ട്  മമ്മാതമമ

പനിന്വലെനിചനിട്ടുള.  ബമ്മാകനി  മകസുകഴളമ്മാഴക  നനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.

കുറര മ്മാടെനിയനിഴലെമ്മാഴക  ചെമ്മാര്ജക്ട്   ഴചെയ്ത  മകസുമപമ്മാലുര  അത്ഭുതകരമമല?

പഇൗരതത്വനനിയമഴത്ത  നരമ്മായശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെ  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ

സമമളനര  നടെത്തനിയമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  ഞങ്ങള്കക്ട്  മകള്കഴണനപറഞ്ഞക്ട്

കുറരമ്മാടെനിയനിഴലെ  ആളുകള്  കടെകളടെചക്ട്  മപമ്മായമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്

വനിമദത്വഷമുണമ്മാകമ്മാനമ്മാഴണനപറഞ്ഞക്ട്  വരമ്മാപമ്മാരനികള്ഴകതനിഴര  പനിണറമ്മായനി

സര്കമ്മാര് മകഴസ്സടുത്തു.  അതുര ഞങ്ങളനിവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിചതമ്മാണക്ട്.   ആ

മകസുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള കമ്മാരരങ്ങള് നനിലെനനിലക്കുമമമ്മാള് ഇവനിഴടെ പഇൗരതത്വ മകസക്ട്

പനിന്വലെനിക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞനിടക്ട്  നടെന്നനില.  ബനി.ഴജ.പനി.  മനതമ്മാവക്ട്  ശശ.  ഴക.

സുമരന്ദ്രന്  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പക്ട്  അടനിമറനികക്ട്,  ഒരമ്മാള്  പനിന്വമ്മാങ്ങുന്നതനിനുമവണനി

മകമ്മാഴെ ഴകമ്മാടുത്തു. അയമ്മാള് അതക്ട് പുറത്തുപറഞ,  മകസ്സമ്മായനി.  അവനിഴടെ ശശ.
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ഴക.  സുമരന്ദ്രഴന  പരമ്മാജയഴപ്പടുത്തനി  വനിജയനിച്ചുവന്ന  യൂത്തക്ട്  ലെശഗനിഴന്റെ

ചുണക്കുടനി ശശ.  എ. ഴക. എര. അഷ്റഫെക്ട് ഇവനിഴടെ ഇരനിക്കുനണക്ട്.  ശശ. ഴക.

സുമരന്ദ്രഴന മപമ്മാലെശസക്ട് മചെമ്മാദരര ഴചെയ്തതക്ട്  എവനിഴടെവചമ്മാണക്ട്?  ഗസ്റ്റേക്ട് ഹഇൗസനില,

സുമരന്ദ്രനുള്ള  സലെമത്തയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാലെശസക്ട്  സരവനിധമ്മാനര  ഒന്നനിചക്ട്

അമങ്ങമ്മാട്ടുമപമ്മായനി.  ഇതക്ട്  പറയുമമമ്മാള്  നനിങ്ങള്  ബഹളര  വയ്ക്കുര.  മുമക്ട്

സത്വകമ്മാരര ജൂവലെറനിയുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട് എര.എല.എ.-ഴകതനിഴര ഒരു പ്രശര

വന.   ഴതളനിവക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാനുര  മചെമ്മാദരര  ഴചെയലെനിനുമമ്മായനി  എര.എല.എ.

എസക്ട്.പനി.  ഓഫെശസനിമലെയ്ക്കുമപമ്മായനി.  എര.എല.എ. മപമ്മായനിടക്ട് ഒരു പഞമ്മായത്തക്ട്

ഴമമര്  മപമ്മാലുമലമ്മാത്ത  ശശ.  ഴക.സുമരന്ദ്രഴന  ഗസ്റ്റേക്ട്  ഹഇൗസനില  ഴചെന്നമ്മാണക്ട്

പനിണറമ്മായനിയുഴടെ  മപമ്മാലെശസക്ട്  മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്തതക്ട്.  അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റെ

വരതരമ്മാസര.  മചെമ്മാദരര ഴചെയലെനിനക്ട് വനിമധയമമ്മാകമ്മാന് എര.എല.എ.,  എസക്ട്.പനി.

ഓഫെശസനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാമകണനിവന.  സുമരന്ദ്രഴന മചെമ്മാദരര ഴചെയമ്മാന് എസക്ട്.പനി.

സരവനിധമ്മാനര  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  അടുമത്തയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  മകസുര

വളഴര ദുര്ബ്ബലെമമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര് സമയര

നനിശ്ചയനിചതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങഴനയുള്ള  ചെനിലെ  അനര്ധമ്മാരകളുഴടെ

വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  ഞമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില.  പമ്മാലെത്തമ്മായനിയനിഴലെ
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ബനി.ഴജ.പനി.  മനതമ്മാവനിഴന  മപമ്മാമകമ്മാ  മകസനിലനനിന്നക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകനിഴകമ്മാടുത്തു.

ഇങ്ങഴനയുള്ള പലെ കമ്മാരരങ്ങളനിലുര നനിങ്ങളുഴടെ ബനി.ഴജ.പനി. വനിരുദ്ധത മകവലെര

നന്യൂനപക്ഷേ  മമതതര  മവമ്മാടക്ട്  തടമ്മാനുള്ള  കമ്മാപടെരര  മമ്മാതമമ്മാഴണന്നക്ട്

പറമയണനിവരനികയമ്മാണക്ട്.  ഇതുമപമ്മാഴലെ  പലെ  സരഭേവങ്ങളുമുണക്ട്.

അതനിഴന്റെഴയമ്മാനര  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുന്നനില.  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ചെരനിതര  കളങഴപ്പടുത്തുന;  വളഴചമ്മാടെനിക്കുന;  അതക്ട്   ഇന്ഡരയനിലുടെനശളര

നമള് കണ്ടു.  ഇഇൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിനുര  അതനില  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമുണക്ട്.  ഞമ്മാന്

അതനിഴന്റെ  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുന്നനില.   മലെബമ്മാര്  സമരത്തനില

ബനിടശഷുകമ്മാര്ഴകതനിഴര മപമ്മാരമ്മാടെനിയ 387 മകരളശയരനില ആലെനി മുസലെനിയമ്മാരുര

വമ്മാരനിയരകുന്നത്തക്ട്  കുഞ്ഞഹമദക്ട്  ഹമ്മാജനിയുമടെകമുളള

ധശരമദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനികളുണമ്മായനിരുന.  ബനിടശഷക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴനതനിഴര

മപമ്മാരമ്മാടെനിയതനിഴന്റെ മപരനില തൂകനിമലെറഴപ്പട വരക്തനിയമ്മാണക്ട് ആലെനി മുസലെനിയമ്മാര്.

ബനിടശഷുകമ്മാര്ഴകതനിഴര  സമരര  ഴചെയ്തതനിഴന്റെ  മപരനില  ബനിടശഷക്ട്  പടമ്മാളര

വമ്മാരനിയരകുന്നത്തക്ട് കുഞ്ഞഹമദക്ട്  ഹമ്മാജനിഴയ ഴവടെനിവച്ചുഴകമ്മാന.  ഴവടെനിവയ്ക്കുന്ന

സമയത്തക്ട്  എഴന്റെ  കണ്ണുകള്  ഴകടരുതക്ട്,  എഴന്റെ  ലകകള്  പനിറകനിമലെയ്ക്കക്ട്

വലെനിച്ചുഴകടരുതക്ട്,  എഴന്റെ  ഴനഞനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴവടെനിവയ്ക്കണഴമഴന്നമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്
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അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞനിരുന്നതക്ട്.    ബനിടശഷക്ട്  പടമ്മാളര  അന്നക്ട്  വമ്മാരനിയരകുന്നത്തക്ട്

കുഞ്ഞഹമദക്ട്  ഹമ്മാജനിമയമ്മാടെക്ട്  ആവശരഴപ്പടതക്ട്,  നനിങ്ങള്  മമ്മാപ്പുപറഞ്ഞമ്മാല

നനിങ്ങഴള ഴമകയനിമലെയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കമ്മാഴമന്നമ്മാണക്ട്.   അമദ്ദേഹര പറഞ,  എനനികക്ട്

ഴമക  പ്രനിയഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  ഇന്ഡരയനിഴലെ  എലമ്മാ  മുസ്ലേനിരങ്ങളുര  ദനിവസവര

അഞ്ചുമനരര നമസ്കരനിക്കുന്നതക്ട് ഴമക മനമ്മാകനിയനിടമ്മാണക്ട്.  ഴമകയനില മപമ്മാകമ്മാന്

ആഗ്രഹനികമ്മാത്തവരമ്മാരുമനില.  ബനിടശഷുകമ്മാരുഴടെ  അനരമ്മായങ്ങള്ഴകതനിഴര

മമ്മാപ്പുപറഞ്ഞനിടക്ട്....  ഇന്നക്ട്  അവഴര  രമ്മാജരമദമ്മാഹനികഴളന്നക്ട്  വനിളനിക്കുന്നവരുഴടെ

പൂര്വ്വനികഴരമ്മാഴക എതമയമ്മാ മമ്മാപ്പക്ട്  എഴുതനിഴകമ്മാടുത്തവരമ്മാണക്ട്.   ഏഴെക്ട്  തവണ

മമ്മാപ്പക്ട് എഴുതനിഴകമ്മാടുത്തവരുണക്ട്.  അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  'മമ്മാപ്പക്ട് എനപറയുന്ന പ്രശര

ഉത്ഭവനിക്കുന്നനില, ഇഇൗ രമ്മാജരത്തനിനുമവണനി മപമ്മാരമ്മാടെനിയതനിഴന്റെ മപരനില നനിങ്ങള്

എനനികക്ട്  വധശനിക്ഷേയമ്മാണക്ട്  വനിധനിക്കുന്നഴതങനില  എഴന്റെ  വനിരനിമമ്മാറനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഴവടെനിവയ'  എന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  ആ  ഴവടെനിയുണകള്  ഏറ്റുവമ്മാങ്ങനിയ

വമ്മാരനിയരകുന്നത്തക്ട്  കുഞ്ഞഹമദക്ട്  ഹമ്മാജനിയടെകമുള്ളവഴര  ഇന്നക്ട്  സത്വമ്മാതനര

സമരമസനമ്മാനനികളുഴടെ പടനികയനിലനനിന്നക്ട് ഴവടനിമമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ഴനലനിക്കുന്നക്ട്  : സര്,  അങ്ങക്ട്  മകന്ദ്രസര്കമ്മാര്  ഇഇൗ

ചെരനിതഴത്ത വനികലെമമ്മാക്കുനഴവന്ന കമ്മാരരര ഇവനിഴടെ സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  മകരളത്തനില
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കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനില  ചെരനിതഴത്ത  വനികലെമമ്മാകനിഴകമ്മാണ്ടുള്ള

പുസ്തകങ്ങള്  കുടനികഴള  പഠനിപ്പനികമ്മാനുള്ള  ശമമുണമ്മായനിഴയന്നതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശന്:  സര്,  അതക്ട്  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴന്റെ  വലെനിയ

മനതമ്മാകന്മേമ്മാരുഴടെ  ജശവചെരനിതര  പഠനികമ്മാനമ്മാണക്ട്.   വനിമര്ശനമ്മാതകമമ്മായനിടക്ട്

പഠനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്  ഇങ്ങഴനയല.  അവരുഴടെ  കൃതനികള്  പഠനിപ്പനികമ്മാനമ്മാണക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേമകരളത്തനില  ശമമുണമ്മായതക്ട്.   അതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞതക്ട്

നനിങ്ങള് തമനില ചെനിലെ അനര്ധമ്മാരകഴളമ്മാഴകയുഴണന്നക്ട്.  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  ഴനന്മേമ്മാറ  ):  സര്,  ചെരനിത ഗമവഷണ കഇൗണ്സനില

മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ പരനിധനിയനില വരുന്നതമ്മാണക്ട്.  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ ചെരനിതര

പഠനിപ്പനികമ്മാനുര  പഠനികമ്മാനുര  പഠനിചതക്ട്  ശരനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്

അറനിയനികമ്മാനുമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  നമ്മാളനിതുവഴര,  75-ാം  സത്വമ്മാതനരസമരര

ആമഘമ്മാഷനിക്കുന്നതുവഴര  ആ  ചെരനിത  ഗമവഷണസരഘര  ഒരു  മപമ്മാസ്റ്റേര്

ഇറകനിയനിട്ടുണമ്മായനിരുന്നനില.  എന്നമ്മാല ഇമപ്പമ്മാള് ഇറകനിയനിട്ടുള്ള മപമ്മാസ്റ്റേറനില

നനിനര  മഹമ്മാതജനി  കഴെനിഞ്ഞമ്മാല  ഴതമ്മാടടുത്തുനനിലക്കുന്ന  ഴനഹ്റുവനിഴന്റെ

മഫെമ്മാമടമ്മാ  ഒഴെനിവമ്മാകനി  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴന്റെ  അനനിമഷധരനമ്മായ  പഴെയകമ്മാലെ
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മനതമ്മാവനിഴന്റെ  മഫെമ്മാമടമ്മായമ്മാണക്ട്  വന്നഴതനള്ളകമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    എസക്ട്  .    സുപമ്മാല:  സര്,  ഇഴതലമ്മാര  മകള്ക്കുമമമ്മാള്

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതക്ട്  ഇന്ഡരയനിഴലെ  ബനി.ഴജ.പനി.  വനിരുദ്ധ

മപമ്മാരമ്മാടങ്ങള്കക്ട് മനതൃതത്വര നലകുന്നതക്ട് മുസ്ലേശര ലെശഗമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്. അങ്ങയുഴടെ

മനതമ്മാവക്ട്  ശശ.  പനി.  ഴക.  കുഞ്ഞമ്മാലെനിക്കുടനി  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയയുര

ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴനയുര  മനരനിടെമ്മാന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മായനിരുന.

എന്നനിടക്ട്  അതുമപമ്മാഴലെ  ഇങ്ങക്ട്  തനിരനിച്ചുവന.  അവനിഴടെ  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങള്കക്ട്

മനതൃതത്വര നലകനി വനിജയനിചതനിനുമശഷമമ്മാമണമ്മാ അമദ്ദേഹര തനിരനിച്ചുവന്നതക്ട്?

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശന്:  സര്,  ഇവനിഴടെ ശശ.  ഴക.   ബമ്മാബു  (ഴനന്മേമ്മാറ)

പറഞ്ഞതക്ട്,  ഴനഹ്റുവനിഴനമപ്പമ്മാലുര  വനിസ്മരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ ചെരനിതര

കളങഴപ്പടുത്തുന  എന്നമ്മാണക്ട്.  ഇന്ഡരയുഴടെ  ചെരനിതത്തനില  ഴനഹ്റുവനിഴന

മമ്മാറനിനനിര്ത്തനിയനിടക്ട് എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് ചെരനിതവര സത്വമ്മാതനരവഴമമ്മാഴക പറയമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്?   അതുമപമ്മാലുര ഇന്ഡരയനിലുടെനശളര നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.

മകരളത്തനില  നടെന്ന  ഇഇൗ  സരഭേവങ്ങഴള  പ്രതനിമരമ്മാധനികമ്മാനുര

പ്രതനിമഷധനികമ്മാനുര ഇഇൗ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മുമന്നമ്മാട്ടുവരണര.  ഞമ്മാന് ഒരു പ്രമമയര
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അവതരനിപ്പനിചനിരുന.  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില  എനമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മാമകണതക്ട്?  ചെരനിത  ഗമവഷണ  കഇൗണ്സനിലെനിഴന്റെ  ഇഇൗ

നടെപടെനിഴകതനിഴര ഞമ്മാന് ഴകമ്മാടുത്ത പ്രമമയര, 118  പ്രകമ്മാരര അങ്ങഴനഴയമ്മാരു

പ്രമമയര  അവതരനിപ്പനികമ്മാന്  അവകമ്മാശമുണക്ട്.  ആ  പ്രമമയര  ഇവനിഴടെ

എലമ്മാവരുരകൂടെനി  പമ്മാസ്സമ്മാക്കുകയമ്മായനിരുന  മവണനിയനിരുന്നതക്ട്.   എന്നമ്മാല

അതുണമ്മായനില.  അങ്ങഴനയുള്ള പലെ സരഗതനികളുമുണക്ട്.  

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്  : 12 മനിനനിഴറന്നമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞതക്ട്, ഇമപ്പമ്മാള് 15 മനിനനിറമ്മായനി.

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശന്: സര്,  എനനികക്ട് രണ്ടുമനിനനിറക്ട് അധനികര തരണര.

സമയകനിപ്തത വരവസയനിലെനിലമ്മാത്ത  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഴപമ്മാതുവനിലുള്ള

കമ്മാരരമമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് അതക്ട് അരഗശകരനിക്കുന. ഇവനിഴടെ ഇഇൗ ബനിലനിഴന്റെ

കമ്മാരരര  പറയുമമമ്മാള്,  അങ്ങഴനയുള്ള  കമ്മാലെഘടത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ബനില

പമ്മാസ്സമ്മാക്കുന്നതക്ട്  എനള്ള  അര്തത്തനില  ആശത്വമ്മാസകരമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല

നമ്മാമമമ്മാതമമ്മായ  ആനുകൂലെരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇവര്കക്ട്  നലകുന്നതക്ട്.  ഞമ്മാന്

അകമ്മാഡമനികമ്മായനി  ഒരു  കമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്  'അഞക്ട്  രൂപ'  എനള്ളതനിഴന

'ഇരുപതക്ട്  രൂപ'  എന്നമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്  ബനിലനില  മഭേദഗതനി  വരുത്തുന്നതക്ട്.
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അതനിനമ്മായനി  നനിങ്ങള്  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  അതക്ട്  പലെതവണ

മമ്മാറനി  ഇമപ്പമ്മാള് ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര ഴചെയ്തു.  അഞക്ട് രൂപഴയ ഇരുപതക്ട്

രൂപയമ്മാക്കുമമമ്മാള് കുറച്ചുകമ്മാലെര കഴെനിഞ്ഞമ്മാല ഈ ഇരുപതക്ട് രൂപഴയ നമ്മാലതക്ട്

രൂപയമ്മായുര  നമ്മാലതക്ട്  രൂപഴയ  അറുപതക്ട്  രൂപയമ്മായുര  മമ്മാമറണനിവരുര.

അമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക ബനില അഴമന്റെക്ട് ഴചെയമ്മാന് നനിലമകണ കമ്മാരരമനില.  ബനിലനിനക്ട്

അനുസൃതമമ്മായനി  ചെടങ്ങളുണമ്മാകണര.   ഇമപ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന  ഇതനിഴലെമ്മാരു  വമ്മാകക്ട്

പറഞ്ഞമ്മാല  മതനി.   അതമ്മായതക്ട്,  ഇരുപതക്ട്  രൂപ  ഇമപ്പമ്മാള്  ആക്കുന്നതുര

ആവശരര വരുമമമ്മാള് ചെടങ്ങളനിറകനി അവ കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായനി വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാന്

അധനികമ്മാരമുള്ളതുമമ്മാകുന എന്ന ഒരു പ്രമയമ്മാഗര അതനിലുണമ്മായമ്മാല നമ്മാഴള ഇതക്ട്

വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാന് ഇഇൗ ബനില അഴമന്റെക്ട് ഴചെമയണ ഒരു കമ്മാരരവമനില.  ഇതുമൂലെര

ഒരുപമ്മാടെക്ട് സമയര ഴവറുഴത കളയുകയമ്മാണക്ട്.  ആഴക മവണതക്ട്  അഞക്ട് രൂപ

അടെയ്മകണവര് ഇരുപതക്ട് രൂപ അടെയ്ക്കണര,  സര്കമ്മാര് അതനിനനുസൃതമമ്മായ

വനിഹനിതര വയ്ക്കണര.  ഇതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട് ഇഇൗ ബനില അഴമന്റെക്ട് ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു മകമ്മാസക്ട് വചമ്മാല ഇനനി ഏതക്ട്

കമ്മാലെത്തക്ട് വരുന്ന ഗവണ്ഴമന്റെനിനുര എമപ്പമ്മാള് മവണഴമങനിലുര ഒരു ചെടത്തനിലൂഴടെ

ഇഇൗ  സരഖര  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാന്  കഴെനിയുര.   അതനിനക്ട്  ബനില  എലമ്മാരകൂടെനി
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ഴകമ്മാണ്ടുവമരണതനില.   ഇഴതമ്മാഴക പറയുമമമ്മാള് മവഴറ കുമറ സരഗതനികള്

പറയമ്മാനുണക്ട്.  ഇവനിഴടെ ഓര്ഡനിനന്സനിഴനക്കുറനിചക്ട് പറഞ. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്  :   പശസക്ട്..... കണ്ക്ലൂഡക്ട്........

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശന്:  സര്,  ഇതയധനികര ബനില ഉള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ പ്രശര.  ബനിലനിഴന്റെ വശങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്  വനിശദമമ്മായനി ചെര്ച ഴചെയമ്മാനമ്മാണക്ട്

പഴെയകമ്മാലെത്തുതഴന്ന  ബനിലനില  നനിബനനയനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  വചതക്ട്.   പഴക്ഷേ,

ഴപമ്മാതുഴസന്സനില  എലമ്മാവര്ക്കുര  ലവകുമന്നരര  മനരഴത്ത  പനിരനിയണര,

രമ്മാതനി  വലമ്മാഴത  നശണ്ടുമപമ്മാകരുതക്ട്  എനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ചുരുകമ്മാര.

എന്നമ്മാല ഒനരണക്ട് കമ്മാരരങ്ങള്കൂടെനി പറയണര. ഇടെതുപക്ഷേവര വലെതുപക്ഷേവര

തമനിലുള്ള വരതരമ്മാസര ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്  കഴെനിഞ്ഞദനിവസര

സഭേഴയ  പഠനിപ്പനിച്ചു.  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതക്ട്,  ഇടെതുപക്ഷേര

അടെനിസമ്മാനവര്ഗത്തനിഴന്റെ  കൂഴടെനനിലക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്.   35  ഴകമ്മാലര ബരഗമ്മാള്

ഭേരനിച  നനിങ്ങള്കക്ട്  ഭേരണര  നഷ്ടഴപ്പടതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്? നനിങ്ങള്

അടെനിസമ്മാനവര്ഗത്തനിഴന്റെ കൂഴടെനനിന്നനില.  സനിങ്കൂരനിലുര നന്ദനിഗ്രമ്മാമനിലുര ടെമ്മാറയുഴടെ

കൂഴടെനനിന.   ടെമ്മാറയുഴടെ  പുതനിയ  കമ്മാര്  ഫെമ്മാകറനിയുണമ്മാകമ്മാന്  പമ്മാവഴപ്പടവഴര

ആടനിമയമ്മാടെനിച്ചു.  ഞങ്ങള്  അന്നക്ട്  സനിങ്കൂരുര  നന്ദനിഗ്രമ്മാമുര  സന്ദര്ശനിചനിരുന.
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മകരളത്തനില  ഴക-ഴറയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള്

അടെനിസമ്മാനവര്ഗത്തനിഴന്റെ  കൂഴടെയമല  നനിലക്കുന്നതക്ട്?   ശശ.  എന്.  എ.

ഴനലനിക്കുന്നനിനക്ട് 4 മണനിക്കൂര്ഴകമ്മാണക്ട് കമ്മാസര്മഗമ്മാഡുനനിന്നക്ട് തനിരുവനനപുരത്തക്ട്

എത്തണഴമന്നക്ട്  ആഗ്രഹമുണക്ട്.  ഞങ്ങള്ക്കുര  അമങ്ങമ്മാട്ടുമനിമങ്ങമ്മാട്ടുര  യമ്മാത

ഴചെയ്യുകയുര  മവണര.  എന്നമ്മാല  അതക്ട്  പമ്മാവഴപ്പട  ജനങ്ങളുഴടെ

ഴനഞത്തുകൂടെനിയമ്മാകരുതക്ട്.  ഴക-ഴറയനില  പദ്ധതനി  നനിങ്ങള്  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  എകക്ട്പ്രസക്ട്  ലഹമവ  വന്നമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങഴളലമ്മാവരുര

എതനിര്ത്തു.  അമപ്പമ്മാള്  അടെനിസമ്മാനവര്ഗത്തനിഴന്റെയുര  പമ്മാവഴപ്പടവഴന്റെയുര

വനികമ്മാരത്തനിഴന്റെ  ഒപ്പര  നനിലക്കുന്നതമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേഴമങനില

അങ്ങഴനയലമലമ്മാ  ഴചെമയണതക്ട്?   അതുഴകമ്മാണമ്മാണമലമ്മാ  ഉപ്പുവച  കലെര

മപമ്മാഴലെയമ്മായതക്ട്.   ഇവനിഴടെ  ശശ.  പനി.  എസക്ട്.  സുപമ്മാല  എമന്നമ്മാടെക്ട്  മുസ്ലേശര

ലെശഗമ്മാമണമ്മാ മപമ്മാരമ്മാടങ്ങള്കക്ട് മനതൃതത്വര നലകുന്നഴതന്നക്ട് മചെമ്മാദനിച്ചു. ഇന്ഡരന്

പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിലുള്ള  അരഗസരഖര  മനമ്മാകനിയമ്മാല  നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ

മൂന്നനിരടനി  വലെനിപ്പര  മുസ്ലേശര  ലെശഗനിനുണക്ട്.   സനി.പനി.ഐ.(എര)-ഉര  ഞങ്ങളുര

ഒരുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്.  എ.  ഴക.  മഗമ്മാപമ്മാലെനമ്മായനിരുന ഒരുകമ്മാലെത്തക്ട്  ഇന്ഡരന്

പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിഴലെ പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്. അന്നക്ട് അതക്ട് മലെയമ്മാളനികള് ആദരനിക്കുന്ന
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ബഹുമമ്മാനമുള്ള മനതൃതത്വമമ്മായനിരുന.  ഇന്നക്ട് ആ സമ്മാനര നനിങ്ങള്കക്ട് സത്വപര

കമ്മാണമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?  നനിങ്ങള്ക്കുര മൂനമപര് മമ്മാതമമയുള,  ഞങ്ങള്ക്കുര

മൂനമപര്  മമ്മാതമമയുള.   അമപ്പമ്മാള്  നമള്  തുലെര  ദുനഃഖനിതരമ്മാണക്ട്.

ഞങ്ങമളകമ്മാള്  വലെനിയ  വലെനിപ്പഴമമ്മാനര  നനിങ്ങള്കനിലമ്മാഴയനകൂടെനി  ഞമ്മാന്

ഇവനിഴടെ സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ഇഇൗ ബനിലനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില ഇങ്ങഴന ചെനിലെ അവധമ്മാനതകളുണമ്മാകണര;

അവര്കക്ട്  നലകുന്ന  തുക  കുറച്ചുകൂടെനി  വര്ദ്ധനിപ്പനികണര.  ഇന്നക്ട്

കയര്മമഖലെയനിഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് പടനിണനിയനിലെമ്മാണക്ട്.  അവര്കക്ട് പ്രമതരക

സ്കശര  ഴകമ്മാണ്ടുവരണര.   കയര്  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  കയര്  ഭൂവസര  എന്ന

പുതനിയ  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന.   പഞമ്മായത്തുകഴളമ്മാഴക  അതനില  ഒപ്പുവച്ചു.

കുളങ്ങളുര  മതമ്മാടുകളുര  കയറനിഴന്റെ  മമ്മാറക്ട്  വചക്ട്  ഴപ്രമ്മാടകക്ട്  ഴചെയ്യുന്ന  നഴലമ്മാരു

സരവനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  ഞങ്ങളുഴടെഴയമ്മാഴക  മണ്ഡലെത്തനിലുമുണക്ട്.   അഴതമ്മാഴക

ഇമപ്പമ്മാള് മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  മഹമ്മാമമ്മാരനിമൂലെര അവതമ്മാളത്തനിലെമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  പരമമ്മാവധനി

കയര്  വരവസമ്മായഴത്ത  മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനികമ്മാന്  നനിങ്ങള്കക്ട്

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമുണക്ട്.  ഇഇൗ നമ്മാടനിഴലെ കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് നനിങ്ങളുഴടെ കൂഴടെ

നനിന്നവരമ്മാണക്ട്.  
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മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്:  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കൂ... പശസക്ട്... പശസക്ട്...

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശന്:  സര്,  ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനിഴലെ  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള സനി.പനി.ഐ.(എര)-ഴന്റെ ചെരനിതവളര്ചയ്ക്കക്ട് നനിങ്ങള് എതമയമ്മാ

ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതുസരബനനിചക്ട്  പമ്മാട്ടുകള്  മപമ്മാലുമുണക്ട്.  ഇഇൗ

അടെനിസമ്മാനവര്ഗത്തനിനക്ട്  ആവശരമമ്മായ  സഹമ്മായങ്ങള്  ഴചെയമ്മാന്  സര്കമ്മാര്

മുമന്നമ്മാട്ടുവരണഴമനപറഞഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  എഴന്റെ  നനിരമ്മാകരണ  പ്രമമയര

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ശശ  .   സനി  .   ആര്  .   മമഹഷക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന് പ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.  

'കയറുപനിരനിക്കുര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിഴകമ്മാരു കഥയുണ്ടുജത്വലെ സമരകഥ 

അതുപറയുമമമ്മാഴഴെനഴടെ നമ്മാടെനിന്നഭേനിമമ്മാനനികമ്മാന് വകയുണക്ട്'  

ഇതക്ട്  വയലെമ്മാറനിഴന്റെ  പ്രശസ്തമമ്മായ  വരനികളമ്മാണക്ട്.  ഈ  വരനികളനില

'അഭേനിമമ്മാനനികമ്മാന്,  വകയുണക്ട്'  എന്നശ വമ്മാക്കുകള് പറയുനണക്ട്.  ഇന്നക്ട് നമ്മുഴടെ

നമ്മാടനില  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  എഴനങനിലുര  കമ്മാരരത്തനില

അഭേനിമമ്മാനനികമ്മാന് വകയുമണമ്മാഴയന്നക്ട് പരനിമശമ്മാധനിമകണനിയനിരനിക്കുന.  എഴന്റെ

പ്രമദശത്തക്ട് പ്രമതരകനിചക്ട് ഓണമ്മാട്ടുകരയനില ചുണ്ടുകളനിലനനിന്നക്ട് കമ്മാതുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്

ആരുര എഴുതനി പഠനിപ്പനിചതല, പമ്മാടെത്തുര പറമനിലുര ഴതമ്മാഴെനിലെനിടെങ്ങളനിലുഴമമ്മാഴക
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മകടക്ട്  മകള്വനിയുള്ള  നമ്മാടെന്പമ്മാടമ്മാണക്ട്.   'ചെവറ  പന്മേന  മതവലെകര  ചെകനിരനി

ഴകമ്മാണക്ട്  പനിഴെയ്ക്കണര'.   പനിഴെയ്ക്കണര  എന്ന  വമ്മാകക്ട്,  ഓണമ്മാട്ടുകര  പ്രമദശത്തക്ട്

ജശവനികണഴമങനില കയര് ഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാതമമ സമ്മാധനിക്കുമമ്മായനിരുനള.  പഴക്ഷേ

ഇന്നക്ട്  കയര് വരവസമ്മായരതഴന്ന പനിഴെച്ചുമപമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഇന്നക്ട്  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  കയര്  എടുമകണ്ടുന്ന  അവസയമ്മാണക്ട്,  അതക്ട്  കയര്

പനിരനിക്കുന്നതനിനല ആതഹതര ഴചെയമ്മാനമ്മാണക്ട്.  അതമയഴറ ഈ വരവസമ്മായര

തകര്നമപമ്മായനിരനിക്കുന.  ഒരുകമ്മാലെത്തക്ട്  തനതമ്മായ  പരമരമ്മാഗത

വരവസമ്മായമമ്മായനിരുന കയര്.  ഇന്നതക്ട് വളഴര നമ്മാമമമ്മാതമമ്മായനി അവമശഷനിച്ചു.

സരസമ്മാനഴത്ത കയര് വരവസമ്മായ സഹകരണ സരഘങ്ങളനില മമ്മാതര ഒതുങ്ങനി

നനിലക്കുന്ന  ഒരു  വരവസമ്മായമമ്മായനി  ഇതക്ട്  മമ്മാറനി.   എന്നമ്മാല  ഇന്നക്ട്  ഭൂരനിഭേമ്മാഗര

സഹകരണസരഘങ്ങളുഴടെയുര  പ്രവര്ത്തനര  നനിലെച  നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്.

മകരളത്തനിഴന്റെ,  പ്രമതരകനിചക്ട്  തശരപ്രമദശങ്ങളനില  പഴെയകമ്മാലെത്തക്ട്  അന്നര

നലകനിയനിരുന്നതക്ട്  കയര്  വരവസമ്മായത്തനിലൂഴടെയുള്ള  വരുമമ്മാനമമ്മായനിരുന.

പചഴത്തമ്മാണക്ട് അഴുകനി വശടമമമ്മാര് പുലെര്ഴച കടെവനിലമപ്പമ്മായനി ഴതമ്മാണക്ട് വമ്മാങ്ങനി

തലനി ചെകനിരനിയമ്മാകനി വശടനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് ലക ഴകമ്മാണക്ട് ഇഴെ ഊരനി കയര്

മതചക്ട്  ലവകനിടക്ട്  ചെനയനില  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി  വനിറ്റുകനിട്ടുന്ന  പണരഴകമ്മാണക്ട്
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ഭേക്ഷേരധമ്മാനരങ്ങള്  വമ്മാങ്ങനിയമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  മനിക  വശടുകളുര  കഴെനിഞ്ഞനിരുന്നതക്ട്.

മകരളത്തനിഴന്റെ  പരമരമ്മാഗത  കയര്  വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  ഒരു  വലെനിയ

പ്രതമ്മാപകമ്മാലെവര  പമ്മാരമരരവമുണമ്മായനിരുന.  'സത്വര്ണ്ണ  നമ്മാരുകള്'

എന്നറനിയഴപ്പടുന്ന  ചെകനിരനി  നമ്മാരുകള്  ദമ്മാരനിദരവര  അരക്ഷേനിതമ്മാവസയുര

നനിറഞനനിന്നനിരുന്ന കമ്മാലെത്തക്ട് ഒരുപമ്മാടെക്ട് കുടുരബങ്ങളുഴടെ ജശവനിതത്തനിനക്ട് നനിറര

നലകനിയനിരുന.   ഴതമ്മാണക്ട്  തലനി  പടനിണനി  മമ്മാറനിഴയമ്മാരു  കമ്മാലെമുണമ്മായനിരുന.

പചഴത്തമ്മാണക്ട് കമ്മായലെനിലെനിടക്ട് മമ്മാസങ്ങമളമ്മാളര അഴുകനിയമശഷര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

ഴതമ്മാണക്ട്  തലനി  ചെകനിരനിയമ്മാക്കുന്നതക്ട്  തശരപ്രമദശ  നമ്മാടുകളനിഴലെ

നനിതരകമ്മാഴ്ചയമ്മായനിരുന.  

ഒന്നരലെക്ഷേമത്തമ്മാളര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളമ്മാണക്ട്  നനിലെവനില  മക്ഷേമനനിധനി

മബമ്മാര്ഡനില  അരഗങ്ങളമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  കൂടെമ്മാഴത  എഴുപതനിനമ്മായനിരമത്തമ്മാളര

ഴപന്ഷന്കമ്മാരുമുണക്ട്.   കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനില

അരഗമമ്മാകുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  ഒമടഴറ  ആനുകൂലെരങ്ങള്  വരവസ

ഴചെയ്തനിട്ടുഴണങനിലുര  ഇതര  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡുകളുമമ്മായനി  തടനിച്ചു

മനമ്മാക്കുമമമ്മാള്  ഈ  ആനുകൂലെരങ്ങള്  വളഴര  അപരരമ്മാപ്തമമമ്മാ  പരനിമനിതമമമ്മാ

ആഴണന്നക്ട്  കമ്മാണമ്മാര.   07-02-2021  മുതലെമ്മാണക്ട്  പ്രതനിമമ്മാസ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി
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വനിഹനിതര  5  രൂപയനിലനനിനര  20  രൂപയമ്മായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിചതക്ട്.   അതമ്മായതക്ട്

പ്രതനിവര്ഷര 60 രൂപഴയന്നതക്ട് 240 രൂപയമ്മായനി വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  ഇതക്ട് തനികച്ചുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിവനിരുദ്ധ  നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

വലെനിയ  പ്രതനിസനനിയമ്മാണക്ട്  മനരനിടുന്നതക്ട്.   മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  സമ്മാമത്തനിക

ബമ്മാധരത  മറനികടെകമ്മാനമ്മാഴണങനില  സര്കമ്മാര്  അതനിനുപകരര  ക്രമശകരണര

കഴണത്തണര.   അലമ്മാഴത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളനിലനനിനര  കൂടുതല  വനിഹനിതര

ഈടെമ്മാക്കുകയല  മവണതക്ട്.  മുന്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വനിഹനിതത്തനിഴന്റെ

ഇരടനിയമ്മായനിരുന  സര്കമ്മാര്  വനിഹനിതര.   5  രൂപയ്ക്കക്ട്  10  രൂപമ്മാ  നനിരകനില

സര്കമ്മാര്  ഗ്രമ്മാഴന്റെങനില  ഇമപ്പമ്മാള്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വനിഹനിതര  20  രൂപയമ്മായനി

വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിട്ടുര  സര്കമ്മാര്  ഗ്രമ്മാന്റെനില  ഒരു  രൂപമപമ്മാലുര  വര്ദ്ധനവക്ട്

വരുത്തനിയനിടനില.   മമ്മാതമല  സര്കമ്മാര്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വനിഹനിതത്തനിഴന്റെ

പകുതനിയമ്മായനി കുറയ്ക്കുകയുര ഴചെയ്തു.  ഇതുര പ്രതനിമഷധമ്മാര്ഹമമ്മാണക്ട്.  ഇമതമ്മാടുകൂടെനി

സര്കമ്മാരനില  നനിനള്ള  ഗ്രമ്മാന്റെനിഴന്റെ  ഴമചര  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്

ലെഭേനികമ്മാഴതയമ്മായനി.  കയറ്റുമതനികമ്മാരനില നനിനള്ള അരശദമ്മായവര പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

നനിലെച  നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്.   ഈ  സമ്മാനത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുള്ള

മക്ഷേമമ്മാനുകൂലെരങ്ങള്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്
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വര്ദ്ധനവകൂടെനി  വരമ്മാതമ്മായതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ

വരുമമ്മാനര  ജശവനകമ്മാര്കക്ട്  ശമളര  നലകുന്നതനിനുമപമ്മാലുര  തനികയമ്മാത്ത

അവസയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറനി.   ഉലപ്പമ്മാദകരനിലനനിനര  ഉടെമകളനില  നനിനമുള്ള

വരുമമ്മാനത്തനിലുര  കമ്മാലെമ്മാനുസൃതമമ്മായ  വര്ദ്ധനവക്ട്  വരുത്തനിയനിടനില.   2003-ല

200  ലെക്ഷേര രൂപവഴര കയറ്റുമതനിയനിലനനിനര ലെഭേനിചനിരുന്ന സമ്മാനത്തക്ട് നമ്മാലെക്ട്

ലെക്ഷേര  രൂപയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ആ  വരുമമ്മാനര  നനിലെച്ചു.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര

ഴപന്ഷന്കമ്മാരുഴടെയുര  കമ്മാരരത്തനില  മസ്റ്റേറനിരഗക്ട്  നടെത്തമ്മാന്

സമ്മാധനികമ്മാത്തവരുഴടെയുര  രണക്ട്,  മൂന്നക്ട്,  നമ്മാലെക്ട്  ഘടങ്ങളനിലെമ്മായനി  മസ്റ്റേറനിരഗക്ട്

നടെത്തനിയവരുഴടെയുര  ഴപന്ഷന്  തുക  കുടെനിശനികയമ്മായനി  കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.

പുതനിയതമ്മായനി  ഴപന്ഷന്  അനുവദനികഴപ്പടവരുഴടെയുര  ഴപന്ഷന്

കുടെനിശനികയമ്മാണക്ട്.  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനില  ഴസഷരല  റൂള്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിടനില.   അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങള്ക്കുമവണനിയമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാത്തതക്ട്.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ മക്ഷേമനനിധനി  വനിഹനിതര 5 രൂപയനില

നനിനര  20  രൂപയമ്മാകനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിഴചങനിലുര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ഴപന്ഷന്

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ആനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  ഇതുവഴരയുര

വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിടനില.  വനിവമ്മാഹമ്മാനുകൂലെര  സഹമ്മായര  വനിവമ്മാഹര  കഴെനിഞ്ഞക്ട്
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കുടനികളമ്മായമ്മാലമപ്പമ്മാലുര  ലെഭേനികമ്മാത്ത  സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ

തഴന്നയമ്മാണക്ട് വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ ധനസഹമ്മായ പദ്ധതനിയുര.

ശശ  .   എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒരു

ബനിലനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  കരുനമ്മാഗപ്പള്ളനി  അരഗര  ശശ.  സനി.  ആര്.  മമഹഷക്ട്

ഇവനിഴടെ സരസമ്മാരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇന്നക്ട് മകരളത്തനിഴലെ പഇൗരമ്മാണനിക

വരവസമ്മായ  മമഖലെ  അഭേനിമുഖശകരനിക്കുന്ന  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഗുരുതരമമ്മായ

പ്രശങ്ങള്  അമദ്ദേഹര  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയുണമ്മായനി.  മകരവൃക്ഷേങ്ങളുഴടെ

നമ്മാടെമ്മാണക്ട് മകരളര.  പഴക്ഷേ മകര കൃഷനിമയമ്മാടുള്ള ആളുകളുഴടെ തമ്മാലപ്പരരക്കുറവക്ട്

ഴപമ്മാതുഴവ  പ്രകടെമമ്മാകുനണക്ട്.   കമ്മാരണര  വനിളഴവടുകമ്മാനുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകള്

നൂതന  സമ്മാമങതനിക  വനിദരയുള്ള/ഴപമ്മാകര  കുറഞ്ഞ  ഴതങ്ങുകഴളമ്മാഴക

ലെഭേരമമ്മാഴണങനിലുര  നല  നമ്മാളനിമകരര  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാത്ത  സമ്മാഹചെരരമുണക്ട്.

ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മ  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന,  കമ്മാരണര കൂലെനി കൃതരമമ്മായനി ലെഭേരമമ്മാകുന്നനില.

ഉലപ്പന്നങ്ങള്  കൂടുതലെമ്മായനി  വനിറഴെനികഴപ്പടെമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില.   മനിനനിമര  കൂലെനി

600  രൂപഴയന്നക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിചനിട്ടുഴണങനിലുര  അതക്ട്  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാത്ത

സമ്മാഹചെരരമുണക്ട്.   അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന  ചെകനിരനിയുഴടെ  ദഇൗര്ലെഭേരര  ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  വനിഷയമമ്മാണക്ട്.   നമുകമ്മാവശരമുള്ള  നമ്മാളനിമകരര  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര
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മകരളത്തനിലനനിനര  ലെഭേരമമ്മാകുന്നനില.   ഈ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനികമ്മാന്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മകരളത്തനിലനനിനര  മമ്മാതമല  മറ്റു

സരസമ്മാനങ്ങളനില/രമ്മാജരങ്ങളനിലനനിനര  ഴതമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവമരണ

നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിമകണതക്ട്  ആവശരമമ്മാണക്ട്.   കമമമ്മാഡനിയയനില  ഞമ്മാന്

മപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അവനിഴടെ  ധമ്മാരമ്മാളര  ഴതങ്ങുകളുണക്ട്.  അതക്ട്

നശനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അവര്  അതക്ട്  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തുന്നനില.

മകരളത്തനിലെമ്മാണക്ട് ഈ വരവസമ്മായര ഏറവര കൂടുതലുള്ളതക്ട്.  ഈ വരവസമ്മായര

ശക്തനിഴപ്പടുത്തമ്മാനുള്ള അസരസ്കൃത വസ്തുവമ്മായ ഴതമ്മാണക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് കൂടുതല

ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനികഴപ്പടുന്ന  സമ്മാഹചെരരമുണമ്മാകമ്മാന്  ഈ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  തയമ്മാറമ്മാമണമ്മാ;  അകമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട് എഴന്റെ മചെമ്മാദരര.

ശശ  .    സനി  .    ആര്  .    മമഹഷക്ട്:   സര്,  വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്

ഴപരുമമ്മാവൂര്  എര.എല.എ.  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില

സൂചെനിപ്പനിചതക്ട്.   ചെനികനിതമ്മാ  സഹമ്മായര  1000/-  രൂപ,  വനിദരമ്മാധനസഹമ്മായര

ഡനിഗ്രനി മകമ്മാഴ്സുകള്കക്ട് 700/- രൂപ, ഴപ്രമ്മാഫെഷണല മകമ്മാഴ്സുകള്കക്ട് 300/- രൂപ,

വനിവമ്മാഹ ധനസഹമ്മായര  2000/-  രൂപ,  പ്രസവ ധനസഹമ്മായര  1000/-  രൂപ
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എന്ന  നനിലെയനിലത്തഴന്ന  തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.   മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബമ്മാധനിച  മുഴുവന്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  സര്കമ്മാര്  1000/-  രൂപയുര  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്

4000/- രൂപയുര ഴകമ്മാടുക്കുഴമന്നക്ട് പറഞ്ഞക്ട് അമപക്ഷേ വമ്മാങ്ങനിയനിടക്ട് അര്ഹരമ്മായ

പകുതനി  ആളുകള്ക്കുമപമ്മാലുര  ഇതുവഴര  സഹമ്മായര  ലെഭേനിചനിടനില.   മമ്മാതമല

ഇതനിമപ്പമ്മാള്  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകയുമമ്മാണക്ട്.   മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനില

ആവശരമമ്മായ സ്റ്റേമ്മാഫെക്ട് പമ്മാമറണ് അനുസരനിച്ചുള്ള ജശവനകമ്മാഴര നനിയമമ്മാനുസൃതര

നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിചനിടനില.   ഴപന്ഷനമ്മായവരുഴടെ

തസ്തനികകള് ഒഴെനി   ഞ കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.    ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളനില

നടെനവരുന്നതുമപമ്മാലുള്ള  പനിന്വമ്മാതനില  നനിയമനങ്ങള്  ഇതനിനകരതഴന്ന

ഇവനിഴടെയുര  നടെനകഴെനിഞ.   കൂടെമ്മാഴത  കയറ്റുമതനികമ്മാരനിലനനിനര  സത്വകമ്മാരര

ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ സമ്മാപനങ്ങളനിലനനിനര മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡനിനക്ട് ലെഭേനിമകണ

ആനുകൂലെരങ്ങള്  മനടെനിഴയടുക്കുന്നതനിനക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു  നടെപടെനികളുര

സത്വശകരനിചതമ്മായനി  കമ്മാണുനമനില.   അരശദമ്മായത്തനില ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വനിഹനിതര

വര്ദ്ധനിപ്പനിചതനുസരനിചക്ട്  സര്കമ്മാര്  നലമകണ  മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി

മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  നലകനി  മക്ഷേമമ്മാനുകൂലെരങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിഴലങനില  ഈ

മമഖലെയനിലനനിനര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഇനനിയുര  കൂടുതലെമ്മായനി
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വനിട്ടുമപമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുര.  

മകരളത്തനിഴലെ  കയര്  വരവസമ്മായ  സഹകരണ  സരഘങ്ങള്

സ്തരഭേനമ്മാവസയനിലെമ്മാണക്ട്.   പതനിനമ്മായനിരകണകനിനക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളമ്മാണക്ട്

കയര്  മമഖലെഴയ  ആശയനിച്ചുകഴെനിയുന്നതക്ട്.  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായ

മമഖലെയനില  ഏറവര  കൂടുതല  സശഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  പണനിഴയടുക്കുന്നതക്ട്

കയര്പനിരനിക്കുന്ന  മമഖലെയനിലെമ്മാണക്ട്.  ഇവരുഴടെ  കൂലെനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള

യമ്മാഴതമ്മാരു നടെപടെനിയുര സര്കമ്മാര് ഇതുവഴരയുര സത്വശകരനിചനിടനില. 50 രൂപയുഴടെ

നമ്മാമമമ്മാതമമ്മായ  വര്ദ്ധനവക്ട്  വരുത്തനിയനിരുഴന്നങനിലുര  ഇഇൗ  തുക  മപമ്മാലുര

സരഘങ്ങളുഴടെ  ഫെണനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  നലകുന്നതക്ട്.  ഇതനിനനിഴടെയമ്മാണക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിലെടെയ്മകണ  വനിഹനിതര

മൂന്നനിരടനിയമ്മാകനി   വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പുതനിയ  നനിയമമഭേദഗതനിയുമമ്മായനി

സര്കമ്മാര്  മുമന്നമ്മാട്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.   എന്നമ്മാല  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

മകമ്മാണ്ടനിബന്യൂഷനനില   കുറവവരുത്തുകയുര  ഴചെയ്തു.  മനരഴത്ത

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളടെയ്ക്കുന്ന വനിഹനിതത്തനിഴന്റെ രണനിരടനി എനള്ളതനിഴന്റെ സമ്മാനത്തക്ട്

50  ശതമമ്മാനമമ്മായനി  കുറയ്ക്കുകയുര  ഴചെയ്തു.  ഇതക്ട്  തനികച്ചുര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

വനിരുദ്ധമമ്മാണക്ട്.  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാടെക്ട്  കുറഴചങനിലുര
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ആതമ്മാര്തതയുഴണങനില  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  വനിഹനിതര  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകയുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  വനിഹനിതര  കുറയ്ക്കുകയുര  ഴചെയണര.  അടെനികടെനിയുണമ്മായ

പ്രളയവര  രൂക്ഷേമമ്മായ കടെലെമ്മാക്രമണവര കമ്മാരണര കയര്-മതരമമഖലെയനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഇമപ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന  പ്രതനിസനനി  മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.

സരഘങ്ങളുഴടെ  പ്രവര്ത്തനമശഷനി  മമ്മാനദണ്ഡമമ്മായനി  സത്വശകരനിചക്ട്  മൂലെധനര,

ആസ്തനി  ബമ്മാധരതമ്മാ  ഫെണക്ട്  എന്നനിവ  നലകമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മായനിടനില.  ഴചെറുകനിടെ

ഉലമ്മാദകരുര  സരഘങ്ങളുര  അവരുഴടെ  ഉലന്നങ്ങള്കക്ട്  ഓര്ഡറുകള്

ലെഭേനികമ്മാഴതയുര നരമ്മായവനിലെ ലെഭേനികമ്മാഴതയുര നടരതനിരനിയുകയമ്മാണക്ട്.  മതനിയമ്മായ

പ്രവര്ത്തന  മൂലെധനര  സര്കമ്മാര്  അനുവദനികമ്മാത്തതനിനമ്മാല  ഉലമ്മാദനമമ്മാന്ദരവര

ഇവര്  മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.  പചഴത്തമ്മാണനിഴന്റെയുര  ഉണകഴത്തമ്മാണനിഴന്റെയുര

ചെകനിരനിയുഴടെയുര  സരഭേരണവര  വനിതരണവര  കയര്  ഴഫെഡനിനുമമ്മാതര

നലകനിഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവക്ട്  നല  രശതനിയനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  മുഴുവന്

സരഘങ്ങളുഴടെയുര പ്രവര്ത്തനഴത്ത പ്രതനികൂലെമമ്മായനി ബമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്. 

ശശ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ഴഴടെസണ്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഇഇൗ  മമഖലെഴയ

പുനരുജശവനിപ്പനികമ്മാനുള്ള പദ്ധതനികള് ഏറവര  കൂടുതല   ആവനിഷ്കരനിചതക്ട്

കഴെനിഞ്ഞ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്.  ഒരുപഴക്ഷേ  പ്രവര്ത്തനര
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നനിനമപമ്മാകുമമ്മായനിരുന്ന  ഒരു  മമഖലെഴയ  ഏറവര  നല  രശതനിയനില  കഴെനിഞ്ഞ

പ്രമ്മാവശരര  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുവന.  അതനിഴന്റെ  ഴകടനിടെര  നന്നമ്മാകല,  പുതനിയ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  ഴകമ്മാണ്ടുവരല,  അവര്കമ്മാവശരമമ്മായ  ആധുനനിക

യനവത്കരണര  നടെത്തല  മുതലെമ്മായ  കമ്മാരരങ്ങള്.  ഇമപ്പമ്മാള്   എലമ്മാ

അര്തത്തനിലുര  ഇഇൗ  മമഖലെ  ശക്തനിഴപ്പട്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്.

ഇഴതമ്മാനമറനിയമ്മാഴതയുള്ള  രശതനിയനിലെമ്മാമണമ്മാ  അങ്ങക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്? 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:   അങ്ങക്ട്  സരസമ്മാരനിച്ചുതുടെങ്ങനിയനിടക്ട്  പനണക്ട്  മനിനനിറക്ട്

കഴെനിഞ. 

ശശ  .    സനി  .    ആര്  .    മമഹഷക്ട്:  സര്,  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാടുള്ള

ആതമ്മാര്തതയനിലെമ്മാണക്ട് ശശ. ഇ. ടെനി. ഴഴടെസണ് മമ്മാസ്റ്റേര് ഇതക്ട് പറഞ്ഞഴതങനില

നല കമ്മാരരര.   കയര്ഴഫെഡക്ട് നനിലെവനില സരഘങ്ങള്കക്ട് വനിതരണര ഴചെയ്യുന്ന

'എ'  മഗ്രഡക്ട്  ചെകനിരനികക്ട്  23  രൂപയുര  സര്വ്വശസക്ട്  ചെമ്മാര്ജര  ഇഇൗടെമ്മാക്കുമമമ്മാള്

അമത  മഗ്രഡക്ട്  ചെകനിരനി  സത്വകമ്മാരരമമഖലെയനിലനനിന്നക്ട്  18-19  രൂപയ്ക്കക്ട്

സരഭേരനികമ്മാന്  കയര്സരഘങ്ങള്കക്ട് കഴെനിഞ്ഞനിരുന. പുതനിയ നനിയനണങ്ങള്

കയര്  സരഘങ്ങഴള  കൂടുതല  പ്രതനിസനനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  തള്ളനിവനിടുര.
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ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി  മനനിസമ്മാനര  ഏഴറടുത്തമശഷര

എലമ്മാ ജനിലകളനിലുര പരരടെനര നടെത്തനിയതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഴകമ്മാലര ജനിലയനില

വന്നമപ്പമ്മാള്  അന്നവനിഴടെ  വനിളനിച്ചുമചെര്ത്ത  മശറനിരഗനില  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ

ആവശരങ്ങളുന്നയനിചനിരുന.  നടെപടെനി  സത്വശകരനികമ്മാഴമന്നക്ട്  അന്നമദ്ദേഹര

ഉറപ്പുനലകനിയതമ്മാണക്ട്.   ചെകനിരനിയുഴടെ  സരഭേരണ  കമ്മാരരത്തനില  കയര്

സരഘങ്ങള്കക്ട്  കൂടുതല  പ്രവര്ത്തന  സത്വമ്മാതനരര  നലകണര.   കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ മക്ഷേമനനിധനി ആനുകൂലെരങ്ങള് വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട് നടെപടെനി

സത്വശകരനികണര.  ഇവര്കക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി  ഴപന്ഷന്  അനുവദനികണര.

അരശദമ്മായര  അടെചക്ട്  മക്ഷേമനനിധനിയനില  അരഗതത്വഴമടുത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  ഴചെയ്തക്ട്

ഴപന്ഷന്പറനിയ  കയര്ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  സമ്മാമൂഹര  മക്ഷേമ  ഴപന്ഷന്

ലെഭേനിക്കുനഴവന്ന  കമ്മാരണത്തമ്മാല  അര്ഹതഴപ്പട  ഴപന്ഷന്  നനിമഷധനിക്കുന്ന

സര്കമ്മാര്  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  പനിന്വലെനികണര.   സരഘങ്ങള്  ഉലമ്മാദനിപ്പനിച  കയറുര

ഉലന്നങ്ങളുര സരഭേരനികമ്മാന് കഴെനിയമ്മാത്ത സമ്മാഹചെരരത്തനില അവയുഴടെ മസ്റ്റേമ്മാകക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  വനിലെ  അഡത്വമ്മാന്സമ്മായനി  നലകുന്നതക്ട്  പരനിഗണനികണര.

ഓണകമ്മാലെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  മബമ്മാണസക്ട്,  മവതനര  നലകുന്നതനിനക്ട്

സര്കമ്മാരനിലനനിനര  പനി.എര.ഐ.  (ഴപ്രമ്മാഡക്ഷേന്  ആന്ഡക്ട്  മമ്മാര്കറനിരഗക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

53

ഇന്ഴസന്റെശവക്ട്)  ലെഭേനികമ്മാത്ത  സരഘങ്ങള്  അനവധനിയമ്മാണക്ട്.  സരഘങ്ങള്കക്ട്

അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  അടെനിസമ്മാന  വനികസന  ഫെണക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാന്

തടെസ്സങ്ങള്  മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.  ബനഴപ്പട  ഉമദരമ്മാഗസര്  മവണരശതനിയനില

പ്രവര്ത്തനികമ്മാത്തതുകമ്മാരണര  ഇഇൗ  ഫെണ്ടുമപമ്മാലുര  നഷ്ടഴപ്പടുന്ന

സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്.  2019  ജനുവരനി  മുതല  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു

നലകനിയ കൂലെനി സരഘര പ്രവര്ത്തന ഫെണനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  നലകനിവരുന്നതക്ട്.

എന്നമ്മാല   യു.ഡനി.എഫെക്ട്.  മുന്കമ്മാലെങ്ങളനില  കൂലെനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചുനലകനിയതക്ട്

ഇന്കര  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  പരനിധനിയനില  സര്കമ്മാരുള്ഴപ്പടുത്തനിയതനിനമ്മാല

സരഘങ്ങള്കക്ട്  അന്നക്ട്  ബമ്മാധരതയനിലമ്മായനിരുന.   2019  ജനുവരനി   മുതല

വര്ദ്ധനിപ്പനിച  കൂലെനി  നമ്മാളനിതുവഴര  ഇന്കര  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  സ്കശമനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിടനില.  അതനിനക്ട്  അടെനിയനര നടെപടെനിയുണമ്മാകണര.  പ്രവര്ത്തന

ഫെണനിലമ്മാത്ത  കയര്  സഹകരണ  സരഘങ്ങള്  ഏഴറയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ

സരഘങ്ങളുഴടെ  പ്രവര്ത്തനഫെണ്ടുര  മമ്മാമനജശരനിയനില  ഗ്രമ്മാന്റുര

വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചുനലകുന്നതനിനക്ട്  നടെപടെനി  സത്വശകരനികണര.  മകരളത്തനില

സഹകരണമമഖലെയനില  ഏറവര  കൂടുതല  കയര്  ഉലമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്

കമ്മായരകുളര  കയര്  മപ്രമ്മാജകനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മമഖലെയനിലുള്ള  കയര്
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സരഘങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്. ചെകനിരനികക്ട് ക്ഷേമ്മാമരമനരനിടുന്ന സമ്മാഹചെരരത്തനില  ഒരു ഡശ-

ഴഴഫെബറനിരഗക്ട്  യൂണനിറക്ട്  സമ്മാപനിമകണതക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   സരഘങ്ങള്

നലകുന്ന  കയറനിഴന്റെ  റമണ്ണജനില  കുറവവരുത്തനി  സരഘങ്ങഴള

സമ്മാമത്തനികമമ്മായനി  തകര്ക്കുന്ന  നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്  സത്വശകരനിക്കുന്നതക്ട്.

കയര്ഴഫെഡക്ട്  കയര്  വനിലെ  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞനിരുഴന്നങനിലുര

അകമ്മാരരത്തനില ചെനിലെ ചെര്ചകളലമ്മാഴത മഴറമ്മാരു നടെപടെനിയുര സത്വശകരനിചനിടനില.

അസരസ്കൃത വസ്തുകളുഴടെ വനിലെയുര ഉലമ്മാദനഴചലെവര വര്ദ്ധനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.

ഉലമ്മാദനഴചലെവനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില  കയറനിഴന്റെ  വമ്മാങ്ങലവനിലെ

വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചുനലകണര.  നനിലെവനില ഒരു കത്വനിന്റെല കയര് ഉലമ്മാദനിപ്പനിക്കുമമമ്മാള്

അടെനിസമ്മാന  സഇൗകരരമുള്ള  സരഘങ്ങള്കക്ട്  600  രൂപയ്ക്കുമുകളനിലുര

അടെനിസമ്മാനസഇൗകരരമനിലമ്മാത്ത  സരഘങ്ങള്കക്ട്  1000 രൂപയ്ക്കുമുകളനിലുര  നഷ്ടര

മനരനിടുനണക്ട്.  ഇഇൗ സനിതനി തുടെര്ന്നമ്മാല  സരഘങ്ങള് അടെച്ചുപൂമടണനിവരുര.

ഉലമ്മാദന ഴചെലെവനിനനുസരനിഴചങനിലുര കയറനിഴന്റെ വനിലെ വര്ദ്ധനിപ്പനിമകണതമ്മാണക്ട്.

അഴലങനില  ഴപ്രമ്മാഡക്ഷേന്  സബ്സനിഡനിമയമ്മാ  ഇന്ഴസന്റെശമവമ്മാ  നലകണര.

അഞ്ചുവര്ഷര മുമക്ട് നനിശ്ചയനിച വനിലെയമ്മാണക്ട്  നനിലെവനില കയറനിനക്ട് കയര്ഴഫെഡക്ട്

നലകുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല  കയറനിലനനിനര  കയര്ഴഫെഡക്ട്  ഉലമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന
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മൂലെരവര്ദ്ധനിത ഉലന്നങ്ങള്കക്ട് കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില വനിലെ വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാറുമുണക്ട്.

ഒരു   കത്വനിന്റെല  കയര്  ഉലമ്മാദനിപ്പനിക്കുമമമ്മാള്  800  രൂപവഴര  സരഘത്തനിഴന്റെ

പ്രവര്ത്തനഫെണനില  കുറവവരുന.  ഇവനിഴടെ  ഇഇൗ  ചെര്ചകഴളമ്മാഴക

നടെക്കുമമമ്മാള്  പുറഴത്തമ്മാരു  വലെനിയ  ചെര്ച  നടെക്കുനണക്ട്.  അതക്ട്

കയര്ഴഫെഡനിഴലെ  ധൂര്ത്തുര  അഴെനിമതനിയുര  പനിന്വമ്മാതനില  നനിയമനവര

സരബനനിചമ്മാണക്ട്.   1992-ല  ശശ.  എ.  ഴക.  ആന്റെണനി  മകരളത്തനിഴന്റെ

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്  കയര്ഴഫെഡനിഴന്റെ  നനിയമനങ്ങള്

പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിടതക്ട്.  2017-ല  കയര്ഴഫെഡക്ട്  നനിയമനങ്ങള്ക്കുള്ള

ഴസഷരല  റൂള്  ആകക്ട്  തയമ്മാറമ്മായനി.  എന്നമ്മാല  അഞ്ചുവര്ഷര  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുര

ഇതുവഴര  ഒരു  നനിയമനരമപമ്മാലുര  പനി.എസക്ട്.സനി.  മുമഖന  നടെത്തമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഇതനിനക്ട്  ഇഇൗ  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു  തമ്മാലപ്പരരവര

കമ്മാണുന്നനില.  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  മനതമ്മാകളുഴടെ ബന്ധുനനിയമന മകന്ദ്രമമ്മായുര

വനിരമനിച  യൂണനിയന്  മനതമ്മാകളുഴടെ  പുനരധനിവമ്മാസ  മകന്ദ്രമമ്മായുര  കയര്

ഴഫെഡനിഴന ഇടെതുസര്കമ്മാര്  മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്.

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: പതനിനഞക്ട് മനിനനിറമ്മായനി.
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ശശ  .    സനി  .    ആര്  .    മമഹഷക്ട്:  സര്,  രണക്ട്  രശതനിയനിലുള്ള  നനിയമന

ക്രമമകടുകളമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  പുറത്തുവനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇഇൗ സമ്മാപനത്തനിലനനിനര  ഴപന്ഷന്പറനിയ പതനിമൂനമപഴര  അവര് മുമക്ട്

മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്തനിരുന്ന  അമത  തസ്തനികകളനില,  ഴപന്ഷനമ്മാകുന്നതനിനുമുമക്ട്

അവര്കക്ട്  ലെഭേനിചനിരുന്ന  അമത  ശമളത്തനിലത്തഴന്ന  നനിയമനിചതുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  ക്രമമകടെമ്മാണക്ട്  ഇതനില  ഒന്നമ്മാമമത്തതക്ട്.  ഇങ്ങഴന

നനിയമനികഴപ്പടവരനില  ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനിഴലെ  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഴന്റെ  ജനിലമ്മാ

ഴസക്രടറനിയുഴടെ  ഭേമ്മാരരയുര  കയര്ഴഫെഡനിഴലെ  സനി.ഴഎ.ടെനി.യു.  മനതമ്മാവര

ഉള്ഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്.   ഇതുസരബനനിചക്ട്  വലെനിയ  വമ്മാര്ത്തകളമ്മാണക്ട്  വരുന്നതക്ട്.

ചെര്ചയമ്മായമപ്പമ്മാള്  അവസമ്മാനര  രമ്മാജനിവയ്പ്പനിമകണ്ടുന്ന  അവസയമ്മാണക്ട്.

ഴപന്ഷനമ്മാകുന്നവഴര  പുനര്നനിയമനികമ്മാന്  പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട്  സഹകരണ

നനിയമത്തനില  വരവസയുണക്ട്.  ഇതക്ട്  മറനികടെന്നമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമനര

നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ആഴരങനിലുര  ഇകമ്മാരരര  ചൂണനികമ്മാടനിയമ്മാല

ദനിവസമവതനത്തനിലെമ്മാണക്ട് നനിയമനഴമന്നക്ട് പറയുര,  എന്നമ്മാല ഇവരുഴടെ ശമളര

സനിരര  ജശവനകമ്മാരനക്ട്  തുലെരമമ്മാണക്ട്.  ഇഴതനക്ട്  ഏര്പ്പമ്മാടെമ്മാണക്ട്?  നനിയമനങ്ങള്

പനി.എസക്ട്.സനി.-ക്കുവനിട  ഒരു  സമ്മാപനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
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ക്രമമകടുകള്  നടെക്കുന്നതക്ട്.  ഇപ്രകമ്മാരര  പുനര്നനിയമനര  ലെഭേനിച  എലമ്മാ

ജശവനകമ്മാരുര  ദനിവസമവതന  വരവസയനില  മുമക്ട്  ഇഇൗ  സമ്മാപനത്തനില

പനിന്വമ്മാതനിലൂഴടെ  കയറനിക്കൂടെനിയവരമ്മാണക്ട്.  മവണത  മയമ്മാഗരതമപമ്മാലുര

ഉമണമ്മാഴയന്നക്ട് സരശയമമ്മാണക്ട്. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അങ്ങക്ട് അവസമ്മാനനിപ്പനികണര. 

ശശ  .    സനി  .    ആര്  .    മമഹഷക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന് ഇഇൗ ബനില്ലുമമ്മായനി ബനഴപ്പട

കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്   സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇങ്ങഴന കയറനിക്കൂടെനിയവര് മപഴ്സണല

മമ്മാമനജര്  തസ്തനികയനിലവഴരഴയത്തനി.  രണമ്മാമഴത്ത  ക്രമമകടെക്ട്  കരമ്മാര്

ജശവനകമ്മാരുഴടെ  കമ്മാരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  പതനിഴനടക്ട്  കരമ്മാര്

ജശവനകമ്മാഴര  നമ്മാലുവര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമക്ട്  നനിയമനിക്കുകയുണമ്മായനി.  നനിയമന

കമ്മാലെമ്മാവധനി  പതനിഴനമ്മാന്നക്ട്  മമ്മാസമമ്മാണക്ട്.  ഓമരമ്മാ  പതനിഴനമ്മാന്നക്ട്   മമ്മാസര

കഴെനിയുമമമ്മാഴുര  ഇവരുഴടെ  നനിയമനര  അടുത്ത  പതനിഴനമ്മാന്നക്ട്  മമ്മാസരകൂടെനി

ദശര്ഘനിപ്പനിച്ചുനലകുര.  എനക്ട്  സുഖമുള്ള  ഏര്പ്പമ്മാടെമ്മാണക്ട്?  ശമള

വര്ദ്ധനവള്ഴപ്പഴടെ  നലകനിയമ്മാണക്ട്  ഇവരുഴടെ  മകമ്മാണ്ടമ്മാകക്ട്  കമ്മാലെമ്മാവധനി

ദശര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  കയര്  ഴഫെഡനിഴലെ  സനിരര  ജശവനകമ്മാരുഴടെ

ശമളപരനിഷ്കരണ നടെപടെനികള് അനനമമ്മായനി ഴഴവകുന്ന അവസരത്തനിലെമ്മാണക്ട്
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ഇത്തരത്തനില  പനിന്വമ്മാതനിലെനിലൂഴടെ  കയറനിക്കൂടെനിയ  കരമ്മാര്  ജശവനകമ്മാര്കക്ട്

അനര്ഹമമ്മായ  മവതനവര്ദ്ധനവര കമ്മാലെമ്മാവധനി  നശടനിനലകലുര നടെത്തുന്നതക്ട്.

ജശവനകമ്മാഴര  സനിരഴപ്പടുത്തുന്നതനിലുര  വന്ക്രമമകടെമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.

ഇതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  അമനത്വഷനികണര.  പതനിനമ്മാറക്ട്  വര്ഷരവഴര  സര്വ്വശസുള്ള

മുപ്പത്തനിയഞ്ചുമപരുഴടെ  നനിയമനര  സനിരഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ലെനിസ്റ്റേക്ട്

തയമ്മാറമ്മാകനിഴയങനിലുര  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പരനിഗണന  കണകനിഴലെടുത്തക്ട്  പമ്മാര്ടനികക്ട്

തമ്മാലപ്പരരമുള്ള പഴത്തമ്മാന്പതക്ട് മപര്കക്ട് നനിയമന ഉത്തരവക്ട് നലകുന്നതനിനമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാര്  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തതക്ട്.  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനിക  നശതനികക്ട്  നനിരകമ്മാത്ത

നടെപടെനിയമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാര് ഇകമ്മാരരത്തനില ഴഴകഴകമ്മാണതക്ട്. പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്

വനിട സമ്മാപനത്തനിഴലെ ജശവനകമ്മാഴര  ഇപ്രകമ്മാരര സനിരഴപ്പടുത്തനിയതക്ട് ഏതക്ട്

മമ്മാനദണ്ഡത്തനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്. 2017-18-ഴലെ ഓഡനിറക്ട് വനിവരങ്ങള്

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് 30-09-2020-ല ഴകമ്മാടുത്ത ഓഡനിറക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് 2021

ജനുവരനി  മമ്മാസത്തനിഴലെ  ഴപമ്മാതുമയമ്മാഗത്തനില  അവതരനിപ്പനിചനില.  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

പുറത്തുവന്നനിടനിഴലനര റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് തയമ്മാറമ്മായനിവരുന്നഴതയുളഴവനര പറഞ്ഞക്ട്

ഴപമ്മാതുമയമ്മാഗഴത്ത  ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്  കയര്ഴഫെഡക്ട്

ഉമദരമ്മാഗസരുര  ഭേരണസമനിതനിയുര  നടെത്തനിയതക്ട്.  കയര്ഴഫെഡക്ട്
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ഭേരണസമനിതനിഴയതഴന്ന  പരനിച്ചുവനിടെമ്മാന്തക  ഗുരുതരമമ്മായ  കഴണത്തലുകള്

ഉണമ്മായനിരുന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഓഡനിറക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  പൂഴനിവചതക്ട്.   എന്നമ്മാല ഇഇൗ

ഓഡനിറക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടനിഴന്റെ മകമ്മാപ്പനി ഇമപ്പമ്മാള്  പുറത്തമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  കയര് ഴഫെഡനില

നടെന്ന  നനിരവധനി  അഴെനിമതനികളുര  ക്രമമകടുകളുര  ഒമടഴറ  നന്യൂനതകളുര

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഓഡനിറക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടമ്മാണക്ട്  പൂഴനിവയ്ക്കമ്മാന്  ശമര

നടെത്തനിയതക്ട്.  ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്  രൂപ  കയര്ഴഫെഡനിഴലെ  ഉമദരമ്മാഗസര്കക്ട്

ബമ്മാധരതയുള്ളതമ്മായനി ഓഡനിറക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടനില പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്. മമ്മാതമല, മസ്റ്റേമ്മാകക്ട്

ഴവരനിഫെനിമകഷനനിലുര  വലെനിയ  അപമ്മാകതകള്  നടെന്നനിട്ടുള്ളതമ്മായനി

ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുണക്ട്.

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അങ്ങക്ട് ദയവമ്മായനി അവസമ്മാനനിപ്പനികണര. 

ശശ  .    സനി  .    ആര്  .    മമഹഷക്ട്:  കയര്ഴഫെഡനിഴലെ  ഓഡനിറക്ട്

മവഗത്തനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനുര മഷമ്മാറൂര കണക്കുകള്കക്ട് ഏകശകൃത അകഇൗണനിരഗക്ട്

സനിസ്റ്റേവര  അതനിനുള്ള  മസമ്മാഫക്ട് ഴവയറുര  ഴമചഴപ്പടുത്തുന്നതനിനക്ട്  2014-15

കമ്മാലെഘടത്തനില അന്നഴത്ത യു.ഡനി.എഫെക്ട്.  സര്കമ്മാര് അനുവദനിചനിരുന്ന  35

ലെക്ഷേര  രൂപ  ആ  ആവശരത്തനിനക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാഴത  വകമമ്മാറനി

ഴചെലെവഴെനിചതമ്മായുര  ഓഡനിറക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടനിലുണക്ട്.  പ്രസ്തുത  തുക
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ഉപമയമ്മാഗനിചനിരുനഴവങനില  കയര്ഴഫെഡനിഴലെ  സമ്മാമത്തനിക

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുര അകഇൗണനിരഗക്ട് രശതനിയനിലുര സുതമ്മാരരതയുര സമ്മാമത്തനിക

അചടെകവര  ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുമമ്മായനിരുന.  ഴഹഡക്ട്  ഓഫെശസനിഴലെ

വനിവനിധ ഴസക്ഷേനുകളനിലുര മഷമ്മാറൂമുകളനിലുര മസ്റ്റേമ്മാക്കുകളനിലുര വന്ക്രമമകടുകളുര

അഴെനിമതനിയുര  നടെന്നതമ്മായനി ഓഡനിറക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടനിലനനിനര വരക്തമമ്മാണക്ട്. ഉന്നത

ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ ഴകടുകമ്മാരരസതഴകമ്മാണ്ടുര വശഴ്ചഴകമ്മാണ്ടുര മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്

രൂപയുഴടെ  നഷ്ടര  കയര്ഴഫെഡനിനക്ട്  സരഭേവനിചതമ്മായനി  ഓഡനിറക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടനില

പറയുനഴണന്നക്ട് മനസ്സനിലെമ്മാക്കുന. കയര്ഴഫെഡനിഴന്റെ  മഷമ്മാറുര  നടെത്തനിപ്പനിഴലെ

ഴകടുകമ്മാരരസതമൂലെമുള്ള നഷ്ടങ്ങളുര ബമ്മാധരതകളുര  ഓഡനിറക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടനിലൂഴടെ

പുറത്തുവന്നനിട്ടുണക്ട്.  ഇതനിനുപുറഴമയമ്മാണക്ട്  കയര്  സഹകരണ  സരഘങ്ങള്കക്ട്

കയര്ഴഫെഡക്ട് മുമഖന ചെകനിരനി വമ്മാങ്ങുന്നതനിഴലെ അഴെനിമതനി.  മുമക്ട് സരഘങ്ങള്കക്ട്

പുറരമമ്മാര്കറനിലനനിനര  ഗുണമമന്മേയുള്ള  ചെകനിരനി  മനരനിടക്ട്  സരഭേരനികമ്മാന്

കഴെനിയുമമ്മായനിരുന.  അതനിനക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്

തടെസ്സമമര്ഴപ്പടുത്തനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇത്തരര  ഓപ്പണ്  മമ്മാര്കറനിമനകമ്മാള്

കൂടുതല  വനിലെ   നലകനി  കയര്ഴഫെഡക്ട്  നലകുന്ന   ചെകനിരനി  വമ്മാമങ്ങണ

ഗതനിമകടുകൂടെനി  സരഘങ്ങള്  മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.  കയര്ഴഫെഡക്ട്  നലകുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

61

ഗുണനനിലെവമ്മാരര  കുറഞ്ഞ  ചെകനിരനിയനിലനനിനര  നല  കയര്  ഉലന്നങ്ങള്

ലെഭേനികനില.  ഗുണനനിലെവമ്മാരമുള്ള കയര് പനിരനികമ്മാനുര കഴെനിയനില.  ഇഇൗ കയറനിനക്ട്

തുച്ഛമമ്മായ വനിലെയമ്മാണക്ട് മമ്മാര്കറനില ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.

കയര്ഴഫെഡനിഴലെ  അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങഴളയുര  ക്രമമകടുകഴളയുര

കുറനിചക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് നടെക്കുന്ന വകുപ്പുതലെ അമനത്വഷണര  ഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാതര സതരര

പുറത്തുവരനില.  സത്വതനവര  നനിഷ്പക്ഷേവമമ്മായ  അമനത്വഷണര  ഇകമ്മാരരത്തനില

ആവശരമമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ സമ്മാഹചെരരത്തനില കയര്ഴഫെഡനിഴലെ ക്രമമകടുകഴളപ്പറനി

ഒരു  സത്വതന  ഏജന്സനിഴയഴകമ്മാണക്ട്  അമനത്വഷണര  നടെത്തനി

കുറകമ്മാര്ഴകതനിഴര  ശക്തമമ്മായ  നനിയമനടെപടെനി  സത്വശകരനികമ്മാന്  സര്കമ്മാര്

സന്നദ്ധമമ്മാകണര.  എഴന്റെ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിലഴപ്പട  ഒരു  കമ്മാരരരകൂടെനി

പറഞഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര.  28.01.2021-ല  രമ്മാതനി  11

മണനികക്ട് കരുനമ്മാഗപ്പള്ളനി നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില ഓചനിറയനിലുള്ള ഒരു കയര്

വരവസമ്മായനി  (ടെനി.  ഴക.  രമ്മാജന്)-യുഴടെ  'ഓചനിറ  വമ്മാസന്'  എന്ന കയര് വര്കക്ട്

സമ്മാപനര ദുരൂഹ സമ്മാഹചെരരത്തനില തശപനിടെനിച്ചു നശനിച്ചു.  ഏതമ്മാണക്ട്  37  ടെണ്

കയറുര  കയര് കയറനിവചനിരുന്ന മലെമ്മാറനിയുമുള്ഴപ്പഴടെ  കത്തനി ചെമ്മാമലെമ്മായനി.  70

ലെക്ഷേര രൂപയുഴടെ  നമ്മാശനഷ്ടമമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  പലെരനിലനനിനര  വമ്മായ്പഴയടുത്തുര
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കടെര  മമടെനിച്ചുര  പലെനിശയ്ഴകടുത്തുമമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹര  ഇഇൗ  വരവസമ്മായര

നടെത്തനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.  നനിരവധനി  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  പണനിഴയടുക്കുന്ന

ഒരു ഴതമ്മാഴെനില  സമ്മാപനമമ്മാണനിതക്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുളള അപകടെമുണമ്മാകുമമമ്മാള്

എഴനങനിലുര  ധനസഹമ്മായര അവര്കക്ട് നലകമ്മാന് സര്കമ്മാര് തയമ്മാറമ്മാകണര.

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വനിരുദ്ധമമ്മായ  ഇഇൗ  ബനില  അവതരണത്തനിലനനിനര  സര്കമ്മാര്

പനിന്മേമ്മാറണഴമന്നക്ട് അഭേരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് നനിര്ത്തുന.

 ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രമശഖരനുമവണനി (ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്  ):  സര്, ഞമ്മാന്

2021-ഴലെ  മകരള  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  20-10-2021-വഴര  സര്ക്കുമലെറക്ട്

ഴചെയണഴമന്ന '1 എ' നമര് മഭേദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

 1987-ല  പമ്മാസ്സമ്മാകനിയ  ഇഇൗ  ബനിലനിഴന്റെ  മഭേദഗതനിഴയക്കുറനിചക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര് വകുപ്പുമനനി ശശ.  പനി.  രമ്മാജശവക്ട്,

സരസമ്മാരനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഇനരയനിഴലെ ഏറവര പഴെകര ഴചെന്ന വരവസമ്മായങ്ങളനില

ഒന്നമ്മാണക്ട് കയര് വരവസമ്മായര. രമ്മാജരത്തക്ട് ഏകമദശര ഏഴെക്ട് ലെക്ഷേര ആളുകള്കക്ട്

പ്രതരക്ഷേമമ്മായുര പമരമ്മാക്ഷേമമ്മായുര ഴതമ്മാഴെനില ലെഭേരമമ്മാക്കുന്ന വരവസമ്മായമമ്മാണനിതക്ട്.

കയറ്റുമതനിയുഴടെ കമ്മാരരത്തനിലുര ഇഇൗ വരവസമ്മായത്തനിനക്ട് വലെനിയ പ്രമ്മാധമ്മാനരമുണക്ട്.
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2019-2020-ല  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര  9.9  ലെക്ഷേര  ഴമടനികക്ട്  ടെണ്  കയര്

ഉലപ്പന്നങ്ങള്  കയറ്റുമതനി  ഴചെയ്തതമ്മായനി  കണക്കുകള്  പറയുന.   കയറ്റുമതനി

വരുമമ്മാനര  2,758  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനിരുന.  ആഭേരനര  വരുമമ്മാനര

കയറ്റുമതനിയുഴടെ  ഇരടനിയമ്മാണക്ട്.  ആമഗമ്മാള  കയര്  ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ

ഉലപ്പമ്മാദനത്തനിഴന്റെ  മൂന്നനില  രണക്ട്  ഭേമ്മാഗവര  ഇനരയനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്,  രണമ്മാര

സമ്മാനര  ശശലെങയ്ക്കുമമ്മാണക്ട്.  കയര്  വരവസമ്മായര  ഒരു  കമ്മാര്ഷനികമ്മാധനിഷനിത

വരവസമ്മായമമ്മാഴണന്നതമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റെഴയമ്മാരു  പ്രമതരകത.  ഗ്രമ്മാമശണ

മമഖലെയനില  ഇതനിനക്ട്  ഗണരമമ്മായ  സത്വമ്മാധശനമുണക്ട്.  ഇഇൗ  മമഖലെയനില

ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്നവരനില  80  ശതമമ്മാനവര  വനനിതകളമ്മാണക്ട്.  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

മക്ഷേമനനിധനി  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന ഇഇൗ

രരഗത്തുര  വനനിതകളമ്മാഴണന്നതക്ട്  ശമദ്ധയമമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴന്റെ  സമ്മാമൂഹര

പ്രമ്മാധമ്മാനരര  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  വര്ദ്ധനിക്കുന.  കയര്  മമഖലെയനിലുള്ള  ഏതക്ട്

പ്രവര്ത്തനവര ഒരു സശ  ശമ്മാക്തശകരണ പ്രവര്ത്തനര കൂടെനിയമ്മാണക്ട്.  നനിലെവനില

ഇനരയനിലനനിനര  14  ഇനര  കയര് ഉലപ്പന്നങ്ങള് കയറ്റുമതനി  ഴചെയ്യുനണക്ട്.

ഇനരയനില ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന ഴതമ്മാണനിഴന്റെ നമ്മാലപ്പതക്ട് ശതമമ്മാനര മമ്മാതമമ്മാണക്ട്

കയര്  വരവസമ്മായത്തനിനമ്മായനി  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തുന്നതക്ട്.  കയര്  മമഖലെയനിഴലെ
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ഉലപ്പമ്മാദനര  ഇനനിയുര  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നതനിഴന്റെ  സൂചെനയമ്മാണനിതക്ട്.

ഇനരന്  കയര്  വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ  ആസമ്മാനര  മകരളമമ്മാണക്ട്.  മതങ്ങ

ഉലപ്പമ്മാദനത്തനിഴന്റെ  61  ശതമമ്മാനവര കയര് ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ  85  ശതമമ്മാനവര

മകരളത്തനിലെമ്മാണക്ട് നടെക്കുന്നതക്ട്.  ഒന്നര ലെക്ഷേമത്തമ്മാളര കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

മകരളത്തനിഴലെ  കയര്  മമഖലെയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുനഴണന്നമ്മാണക്ട്  കണകക്ട്.

മകരളത്തനിഴലെ  കയര്  വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  വലെനിയ  പ്രമ്മാധമ്മാനരമുണക്ട്.  പുരമ്മാതന

ഗ്രശസക്ട്,  ഇഇൗജനിപ്റക്ട്,  മറമ്മാര  തുടെങ്ങനിയ  രമ്മാഷ്ട്രങ്ങളനിഴലെ  ജനത  മകരളത്തനില

നനിര്മനിച കയര് ഉപമയമ്മാഗനിചതമ്മായനി ചെരനിതര പറയുന. മപമ്മാര്ച്ചുഗശസുകമ്മാരുഴടെ

വരമവമ്മാഴടെ  മകരളത്തനിഴലെ  കയര്  വരവസമ്മായര  വനിവനിധ  യൂമറമ്മാപരന്

രമ്മാജരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാപനിക്കുകയുണമ്മായനി. 1851-ല ബനിടശഷുകമ്മാര് മകരളത്തനിഴലെ

കയര്  ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ  പ്രദര്ശനര  ലെണനനില  സരഘടെനിപ്പനിചനിരുന.

പരമരമ്മാഗത വരവസമ്മായ മമഖലെയനില ഏറവര കൂടുതല ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്

നലകുന്ന ഒന്നമ്മാണക്ട് കയര് മമഖലെ. കയര് വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ പ്രതമ്മാപകമ്മാലെത്തക്ട്

മനരനിട്ടുര  അലമ്മാഴതയുര  അഞ്ചുലെക്ഷേര  ആളുകള്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നലകനിയ

മമഖലെയമ്മാണനിതക്ട്.  ഇനരയനിലെമ്മാദരമമ്മായനി  ഒരു  കയര്  ഫെമ്മാകറനി  ആരരഭേനിചതക്ട്

1854-ല  ആലെപ്പുഴെയനിലുര  കുളചലെനിലുമമ്മായനിരുന.  അന്നക്ട്  ആ  കമനനിയുഴടെ
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രജനിമസ്ട്രേര്ഡക്ട്  ആഫെശസക്ട്  ലെണനനിലുര  നന്യൂമയമ്മാര്കനിലുമമ്മായനിരുന.

മകരളത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  നനിരവധനി സരരരഭേകഴര കയര് മമഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  എത്തനിചതക്ട്

ഇഇൗ  കമനനിയമ്മാണക്ട്.  അതമയഴറ  പഴെകര  ഴചെന്ന  വരവസമ്മായമമ്മാണക്ട്  കയര്

വരവസമ്മായര. കയര് മമഖലെയനില സരസമ്മാന സര്കമ്മാരനിഴന്റെ ഇടെഴപടെലുകളനില

ഭൂരനിഭേമ്മാഗവര  കയര്  വനികസന  വകുപ്പനിഴന്റെയുര  കയര്  വനികസന

ഡയറകമററനിഴന്റെയുര മനതൃതത്വത്തനിലെമ്മാണക്ട്. 2016  മുതല  749.39  മകമ്മാടെനി രൂപ

സരസമ്മാന  പദ്ധതനികള്കമ്മായനി  മകരള  സര്കമ്മാര്  ഴചെലെവഴെനിചനിട്ടുണക്ട്.

പരമരമ്മാഗത  മമഖലെയനിഴലെ  കുറഞ്ഞ  മവതനവര  അസരസ്കൃത  വസ്തുകളുഴടെ

ലെഭേരതയുമമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  മമഖലെ  മനരനിടുന്ന  ഴവല്ലുവനിളനികള്.  മണ്ഡരനി  മരമ്മാഗര

ബമ്മാധനിചമതമ്മാഴടെ  മകരളത്തനിഴലെ  ഴതങ്ങക്ട്  കൃഷനികക്ട്  വലെനിയ  പ്രയമ്മാസങ്ങള്

സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണക്ട്.  സമ്മാമങതനികവനിദരയുഴടെ  നവശകരണവര  വനിപണനിയനിഴലെ

വരതനിയമ്മാനങ്ങള്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുര  സര്കമ്മാര്  ഇടെഴപടെല

അതരമ്മാവശരമമ്മാണക്ട്.  പുതനിയ  ഉലപ്പന്നങ്ങള്  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട്

മതരമശഷനി വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര  ഴഴവവനിധരവലകരണര തത്വരനിതഴപ്പടുത്തമ്മാനുര

പുതനിയ വനിപണനികള് കഴണത്തുന്നതനിനുര  ഊന്നല നലകണര. രണമ്മാര കയര്

പുന:സരഘടെന,  കഴെനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  പ്രഖരമ്മാപനിത
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ലെക്ഷേരമമ്മായനിരുന.  കയര്  ഉലപ്പമ്മാദനത്തനിനുര  സരരരഭേത്തനിനുര  റനികമ്മാര്ഡക്ട്

വര്ദ്ധനവമ്മാണുണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  2015-2016-ല  കയര്ഴഫെഡക്ട്  വഴെനി  7852

ടെണ്ണമ്മാണക്ട്  സരഭേരനിചതക്ട്.   അതക്ട്  2019-2020-ല  20,000  ടെണ്ണമ്മായനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.

കയര് ഭൂവസ നനിര്മമ്മാണത്തനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില പുത്തന് ഉണര്വണമ്മായനി. കയര്

പുന:സരഘടെനയുഴടെ  സുപ്രധമ്മാന  ഘടെകര  യനവലകരണവര

ആധുനനികവലകരണവമമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്  നമള്  കൂടുതല  ഊന്നല

നലമകണനിയനിരനിക്കുന. ചെകനിരനിമചമ്മാറനിഴന്റെ വരമ്മാവസമ്മായനികമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനിലുള്ള

വനിപണനര  കമ്മാരരക്ഷേമമമ്മാകമ്മാന്  നടെത്തനിയ  ഇടെഴപടെലുകളുര  ഫെലെര  കണ്ടു.

ഇനനിയുര അതക്ട് ശമ്മാസശയമമ്മാമകണതുണക്ട്.  ഴഴജവവളമുള്ഴപ്പഴടെ സൃഷ്ടനികമ്മാനുര

അതക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന  രശതനിയനിമലെയ്ക്കുക്ട്  മമ്മാമറണതുമുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  പുളനിപ്പക്ട്

മമ്മാറനിഴയടുക്കുന്ന ഒരു സരവനിധമ്മാനരകൂടെനി ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഉയര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്

വമരണതുണക്ട്.  ഴതമ്മാണക്ട്  തലനി  ചെകനിരനി  നമ്മാരക്ട്  തങമമ്മാക്കുന്ന ഴഴകകള്ഴകമ്മാണക്ട്

തലനി  പടനിണനി  മമ്മാറ്റുന്ന  തരത്തനില  എത്തനിയതക്ട്  ജനകശയ  മുമന്നറത്തനിഴന്റെ

ഫെലെമമ്മാഴണന്നതക്ട്  നമ്മാര  ശദ്ധനികണര.  ഇനരന്  സത്വമ്മാതനര

സമരത്തനിലുള്ഴപ്പഴടെ  മകരളര  കണ  സമമ്മാനതകളനിലമ്മാത്ത  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങളുഴടെ

മുന്നണനിയനില  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  അണനിനനിരന്നനിരുന.  കയര്
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ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ജശവനിതര  ഇരുടക്ട്  നനിറഞ്ഞതമ്മായനിരുനഴവന്നതക്ട്

ചെരനിതമമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്  പുന്നപ്ര  വയലെമ്മാറനിഴന്റെ  മണ്ണനിലനനിന്നക്ട്

മകരളത്തനിഴന്റെ പ്രനിയങരനമ്മായ കവനി വയലെമ്മാര് രമ്മാമവര്മയ്ക്കക്ട്  'സരസ്കമ്മാരത്തനിഴന്റെ

നമ്മാളങ്ങള്' എന്ന അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ കൃതനിയനില ഇങ്ങഴന കുറനിമകണനിവന്നതക്ട്: 

''കയറുപനിരനിക്കുര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിഴകമ്മാരു

കഥയുണ്ടുജത്വലെ സമര കഥ

അതുപറയുമമമ്മാഴളനഴടെ നമ്മാടെനിന്-

നഭേനിമമ്മാനനികമ്മാന് വകയനിമല?

അറനിയമ്മാര നനിങ്ങള്ഴകമ്മാരു കഥ-

യലതക്ട് ഴപമ്മാരുതുര വര്ഗ ചെരനിതത്തനില 

ഉഴടെനശളര ചുടു മചെമ്മാരഴയഴുതനിയ 

തുടു തുഴടെ നനിലക്കുര പരമമ്മാര്തര''

യഥമ്മാര്തത്തനില  ഇതമ്മായനിരുന  അവസ.  പഴക്ഷേ  കരുനമ്മാഗപ്പള്ളനി

മണ്ഡലെത്തനിഴലെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗത്തനിനക്ട്  അതക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാവനില,

എനമ്മായനിരുന  ഇഇൗ  ദുരവസഴയനള്ളതക്ട്.  അന്നക്ട്  അമമരനികന്  മമമ്മാഡല

അറബനികടെലെനിഴലെന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  സമരര  നടെത്തനി,  ആ  പ്രമദശഴത്ത  കയര്
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ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  രക്തര  ഴകമ്മാണക്ട്  കഥഴയഴുതനിയ  മണ്ണമ്മാണക്ട്.  അന്നക്ട്  ആ

സമരഴത്ത  ഒറ്റുഴകമ്മാടുത്തവരമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  എന്നതക്ട്  ചെരനിതത്തനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  ദുരവസയ്ക്കക്ട്  പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകമ്മാന്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെക്ട്  എണ്ണര

പറഞ്ഞ  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങള്കക്ട്  സമ്മാക്ഷേരര  വഹനിച്ചു.  സത്വമ്മാതനരത്തനിഴന്റെ

മപമ്മാരമ്മാടമമ്മായനി അതുമമ്മാറനി.  ചെരനിതര അതനിഴന സുവര്ണ്ണ ലെനിപനികളമ്മാല പുന്നപ്ര-

വയലെമ്മാര്  സമരര  എന്നക്ട്  മരഖഴപ്പടുത്തനി.  ഴഎതനിഹമ്മാസനികമമ്മായ  പുന്നപ്ര

വയലെമ്മാര്  സമരത്തനിഴന്റെ  75- ൂാമതക്ട്  വമ്മാര്ഷനികമ്മാമഘമ്മാഷ  മവളയനിലെമ്മാണക്ട്   ഇഇൗ

സമമളനര മചെരുന്നതക്ട്. 1998-ല സഖമ്മാവക്ട് ഇന്ദ്രജനിതക്ട് ഗുപ്ത,  മകന്ദ്ര ആഭേരനര

മനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള് പുന്നപ്ര-വയലെമ്മാര് സമരഴത്ത സത്വമ്മാതനരസമരത്തനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പ്രഖരമ്മാപനിചക്ട്,  അവര്കക്ട്  ഴപന്ഷന്  നലകുന്ന  തശരുമമ്മാനര

ഴഴകഴകമ്മാണ്ടു.  ഇഇൗ  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങഴള  അതുവഴര  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  'അമമരനികന്  മമമ്മാഡല  അറബനികടെലെനിഴലെന്നക്ട്'  പറഞ്ഞക്ട്

നടെത്തനിയ  ആ  സമരഴത്തപ്പറനി  ഇന്നക്ട്  നമ്മാര  സരസമ്മാരനിക്കുമമമ്മാള്  സത്വതന

ഇനരയനില  അമമരനികന്  മമമ്മാഡലെനിമലെയ്ക്കക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരഴത്ത  പുത്തന്

സമ്മാമത്തനിക നയത്തനിലൂഴടെ ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായ മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്,  ആ സമരഴത്ത ആ

രശതനിയനില  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയനില,  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട
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അരഗത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര ആ സമരഴത്ത അങ്ങഴന കമ്മാണമ്മാനനിടെയമ്മായതുര

വയലെമ്മാറനിഴന്റെ  വരനികളനിലൂഴടെ  അതനിഴന  പരനിഹസനിക്കുന്ന  തരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

വന്നഴതന്നക്ട് ഞമ്മാന് പറയുകയമ്മാണക്ട്. 

13-ാം  നൂറമ്മാണനില  കപ്പലെനില  മലെമ്മാകര  ചുറനിയ  ഴവനശസനിഴലെ

വരമ്മാപമ്മാരനിയമ്മായനിരുന്ന  മമ്മാര്മകമ്മാമപമ്മാമളമ്മാ  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  യമ്മാതമ്മാ

വനിവരണത്തനില  'അറബനികപ്പലുകളനിഴലെ  കയര്  വടെങ്ങള്  മകരളത്തനില

നനിനളളവയമ്മായനിരുന'  എന്നക്ട്  പറയുനണക്ട്.  മകരള  സരസമ്മാന

രൂപശകരണമവളയനില കൃഷനി കഴെനിഞ്ഞമ്മാല ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട മമഖലെ

കയര്  വരവസമ്മായമമ്മാണക്ട്.  കയര്വടെര,  കയര്  ഴനയക്ട്,  കയര്പനിരനി

എന്നനിവഴയലമ്മാര  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്,  ആലെപ്പുഴെ  തുടെങ്ങനിയ  മകരളത്തനിഴന്റെ

തശരമമഖലെകളനില  ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിചനിരുന. 

കയര് വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ നമ്മാഡശമകന്ദ്രമമ്മാണക്ട് ആലെപ്പുഴെ. ഭേഇൗമസൂചെനിക മുദ

ലെഭേനിച  ഴഴപതൃക  സമത്തമ്മാണക്ട്  ആലെപ്പുഴെ  കയര്.  അതനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന

മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടുര.  മമ്മാര്കറ്റുകള് മനമ്മാകനിയമ്മാല ഴകമ്മായനിലെമ്മാണനിച്ചൂടെനി,  മബപ്പൂര്ച്ചൂടെനി,

കടെലുണനി,  ഒളവണ്ണ  എന്നനിങ്ങഴന  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെനിഴന്റെ  ആകമമ്മാനര  എടുത്തക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  കയറനിഴന്റെ  വലെനിഴയമ്മാരു  മുമന്നറര  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്
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കഴെനിയുമമ്മായനിരുന.  വലെനിയ  മതമ്മാതനിലുള്ള  കക്ഷേനിരമ്മാഷ്ട്രശയ  ഇടെഴപടെലുകളുഴടെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില  പലെ  ആളുകളുഴടെ  മപരുകള്  നലകനി

ഴസമ്മാഴഴസറനികഴളമ്മാഴകയുണമ്മാകനി.  യനവലകരണത്തനിഴന്റെ  മപരുപറഞ്ഞക്ട്

അതക്ട്  നനിലെച്ചുമപമ്മായതക്ട്  ഓര്മകണതുണക്ട് എന്നക്ട് ഞമ്മാന് സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അന്നഴത്ത മനനി ഇമപ്പമ്മാള് എര.പനി.യമ്മാണക്ട്. ഇതക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ സമ്മാഹചെരരര

സരബനനിച മറക്ട് വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് ഞമ്മാന് മപമ്മാകുന്നനില.

"കയറുപനിരനിക്കുര കരങ്ങളനിലനനിനയരുന്നൂ ഉയരുന്നൂ

ചെകനിരനിക്കുഴെനികളനിലനനിനര ശബ്ദമനിതുയരുന്നൂ ഉയരുന്നൂ

പണനിഴചെയക്ട് മവമ്മാരുഴടെ പടെയണനിയനിലനനിനയരുന്നൂ ഉയരുന്നൂ

മണനിനമ്മാദര മണനിനമ്മാദര നൂതന മണനിനമ്മാദര"

മസമ്മാടെനര  എന്ന  സനിനനിമയ്ക്കുമവണനി  ഒ.എന്.വനി.  എഴുതനിയ

വരനികളമ്മാണനിതക്ട്. ഈ നൂതന മണനിനമ്മാദര നനിലെയ്ക്കമ്മാതനിരനികമ്മാന് എല.ഡനി.എഫെക്ട്.

പ്രതനിജ്ഞമ്മാബദ്ധമമ്മാണക്ട് എന്നതനിഴന്റെ ഴതളനിവമ്മാണക്ട് ഈ ബനില.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

എനനികക്ട് മചെര്ത്തക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്, ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ മനിനനിമര കൂലെനിയനില ഒരു

വര്ദ്ധനവക്ട്  വരുത്തനിഴകമ്മാടുമകണതക്ട് ആവശരമമ്മാഴണന്നക്ട് ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

ഞമ്മാന്  സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  മനരഴത്ത  ഴതമ്മാണക്ട്
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സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നമ്മുഴടെ  പുഴെമയമ്മാരങ്ങള്കൂടെനി  ഈ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  സരരക്ഷേനിചനിരുന.  ഇന്നക്ട്  ഴതമ്മാണക്ട്  പൂഴെക്ട് ത്തുന്ന  സലെങ്ങള്

ഇലമ്മാതമ്മായമപ്പമ്മാള്  അവനിഴടെഴയലമ്മാര  ആളുകള്  കമയറനി  ഴതങ്ങുര  മറ്റുഴമമ്മാഴക

വചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മനരഴത്ത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  അതക്ട്  കമയറമ്മാന്

സമതനിചനിരുന്നനില.  ഴതമ്മാണക്ട്  പൂഴെക്ട് ത്തുന്ന  മകന്ദ്രഴമനള്ള  നനിലെയ്ക്കക്ട്  അവനിഴടെ

അവരുഴടെഴയമ്മാരു ഭേമ്മാഗമമ്മാകനി പുഴെമയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര നനിര്ത്തനിയനിരുന.  ഏതമ്മായമ്മാലുര

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  100  ദനിനര  പൂര്ത്തശകരനിച  ഈ  മവളയനില  വശണ്ടുര

ഇതനിഴനമ്മാരു  സജശവത  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനമ്മായനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പുതനിയ

വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  മഭേദഗതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്

അഭേനിനന്ദനമ്മാഹര്മമ്മാണക്ട്.  കയര്ഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  സരരക്ഷേനികമ്മാന്,  നമ്മുഴടെ

നമ്മാടെനിഴന്റെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മമഖലെയനില ഉജത്വലെമമ്മായ മപമ്മാരമ്മാടങ്ങള്കക്ട് മനതൃതത്വര

ഴകമ്മാടുത്ത,  ഇനരന്  സത്വമ്മാതനരത്തനിനുമവണനി  മപമ്മാരമ്മാടെനിയ  ഈ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  സരരക്ഷേനികമ്മാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ട്  മനതൃതത്വര

ഴകമ്മാടുക്കുനഴവന്നതനില ഏഴറ അഭേനിമമ്മാനമുണക്ട്, സമനമ്മാഷമുണക്ട്. 

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ:  സര്,  അങ്ങയുഴടെ  പമ്മാര്ടനി  ആലെപ്പുഴെയനിഴലെ

കയര്ഴഫെഡനില  നടെക്കുന്ന  ഗുരുതര  അഴെനിമതനികള്ഴകതനിരമ്മായനി  സമരര
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ഴചെയ്യുകയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങയുഴടെ  പ്രസരഗര  ഞമ്മാന്  ശദ്ധനിക്കുകയമ്മായനിരുന.

സശനനിയര്  അരഗമമ്മായതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ഇടെഴപടതക്ട്.  അവനിഴടെ

കയര്ഴഫെഡനില  സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)  ജനിലമ്മാ  ഴസക്രടറനിയുഴടെ  ഭേമ്മാരര

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവരുഴടെ നനിയമനങ്ങള്ഴകതനിരമ്മായനി ഏറവര ശക്തമമ്മായനി സമര

രരഗത്തക്ട്  സനി.പനി.ഴഎ.  ആണക്ട്.  അങ്ങക്ട്  പറയുന്നതക്ട്,  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഭേരഗനിയമ്മായനി  കയര്  മമഖലെ  ഴകമ്മാണ്ടുനടെക്കുകയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്.

കയര്  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  ഒഴെനിച്ചുള്ള  എലമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളനിലുര  പനിന്വമ്മാതനില

നനിയമനങ്ങളുര  അഴെനിമതനിയുര  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  സനി.പനി.ഴഎ.  ആണക്ട്  അവനിഴടെ

സമരത്തനിലുള്ളതക്ട്. അതക്ട് അമങ്ങയ്ക്കറനിയമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്:  അവനിടെഴത്ത  പ്രശങ്ങള്  എനമ്മാഴണന്നക്ട്

എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ചെര്ച  ഴചെയ്തക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകനി  അതനിഴന്റെ  മപമ്മാരമ്മായ്മകള്

പരനിഹരനികമ്മാനുള്ള ശമങ്ങള് നടെത്തുര.

ശശ  .    എചക്ട്  .    സലെമ്മാര:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്  പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്

ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞ  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്.  അമദ്ദേഹരകൂടെനി  അരഗമമ്മായനിരുന്ന,

ശശ.  അടൂര്  പ്രകമ്മാശക്ട്  മനനിയമ്മായനിരുന്ന  മനനിസഭേയുഴടെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  അടൂരനില

പുതനിഴയമ്മാരു  ഫെമ്മാകറനി  ആരരഭേനിക്കുകയുര  യമ്മാഴതമ്മാരു  മമ്മാനദണ്ഡവമനിലമ്മാഴത
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നൂറുകണകനിനക്ട്  ആളുകഴള  അവനിഴടെ  നനിയമനിക്കുകയുര  ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമമ്മായനി  നനിലക്കുകയുര  ഴചെയ്യുന്ന  കമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അമലെപ്പുഴെ  അരഗര

പറഞ്ഞ  ഒരു  ആമരമ്മാപണവര  അകമ്മാലെത്തക്ട്  ആരുര  ഉയര്ത്തനിയനിരുന്നനില.

ആരുര സമരര ഴചെയ്തനിട്ടുമനില. പനിന്നശടുവന്ന മഡമ്മാ. ടെനി.  എര. മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട്

എന്ന മനനി അതനില നടെപടെനിഴയടുത്തനിട്ടുമനില. ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് ആഡനിറക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  പമ്മാര്ടനി  ജനിലമ്മാ  ഴസക്രടറനി  ശശ.  നമ്മാസറനിഴന്റെ

ഭേമ്മാരരയ്ഴകതനിരമ്മായുള്ള ആമരമ്മാപണര ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് വന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്. അമദ്ദേഹര

വരമ്മാതനിരുന.  അവനിഴടെ  നടെക്കുന്ന  നനിയമനങ്ങഴള  സരബനനിചക്ട്   ഞങ്ങളല

സമരര  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  സനി.പനി.ഴഎ.യുഴടെ  എ.ഴഎ.റനി.യു.സനി.  ആണക്ട്  അവനിഴടെ

സമരര  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  അതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ  ശദ്ധയനില

ഴപടുത്തുമമമ്മാ?

ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്:  സര്,  അഴെനിമതനിയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

വനിഷയത്തനില  മകരളത്തനിഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിത  നയമുണക്ട്.  ഒരു
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അഴെനിമതനിഴയയുര  മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനികനില.  അഴെനിമതനി  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാനമ്മാണക്ട്

വന്നതക്ട്. അത്തരര പ്രശങ്ങഴളലമ്മാര അവനിഴടെത്തഴന്ന പരനിഹരനികഴപ്പടുര. 

മകരളത്തനിഴലെ  അടെനിസമ്മാന  വനിഭേമ്മാഗര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  പ്രശങ്ങള്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി

ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന,  അവരുഴടെ പ്രശങ്ങളനില ഇടെഴപടക്ട് അവ

പരനിഹരനികമ്മാന് മുമന്നമ്മാട്ടുവന  എന്നതനിഴന പ്രമതരകര  അഭേനിനന്ദനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന് എഴന്റെ മഭേദഗതനി മൂവക്ട് ഴചെയ്യുന.

ശശ  .   പനി  .   പനി  .   ചെനിത്തരഞ്ജന്: സര്, 2021-ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന 2 (ബനി) നമര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ജശവനിതവര  സമരവര  ചെരനിതവഴമലമ്മാര

എനനികക്ട്  മുമക്ട്  ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിച  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര

പ്രതനിപമ്മാദനിക്കുകയുണമ്മായനി.  മകരള  സരസമ്മാനത്തക്ട്  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മക്ഷേമനനിധനിയനില  ഏതമ്മാണക്ട്  1,40,000  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുണക്ട്.

12,000-മത്തമ്മാളര  വരുന്ന  കയറ്റുമതനികമ്മാര്,  അതുമപമ്മാഴലെത്തഴന്ന

ഴചെറുകനിടെകമ്മാര്  അടെകമുള്ള  ഉടെമകളുമമ്മാണക്ട്.  ഇതയുര  അരഗങ്ങളുള്ള  ഈ
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മക്ഷേമനനിധനിഴയ,  ഈ  വരവസമ്മായഴത്ത  ഏറവര  ഫെലെപ്രദമമ്മായ  നനിലെയനില

കഴെനിഞ്ഞ ഒന്നമ്മാര പനിണറമ്മായനി വനിജയന് സര്കമ്മാരുര ഇന്നക്ട് രണമ്മാര പനിണറമ്മായനി

വനിജയന് ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ വരവസമ്മായ,  കയര് വകുപ്പക്ട് ഴഴകകമ്മാരരര ഴചെയ്യുന്ന

ശശ.  പനി.  രമ്മാജശവര  വളഴര  കൃതരതമയമ്മാടുകൂടെനി  ഇടെഴപടുനഴവന്നതക്ട്  ഏഴറ

ആശത്വമ്മാസകരവര  സമനമ്മാഷകരവമമ്മായ  അനുഭേവമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  കയറനിഴന്റെ

നമ്മാടെമ്മായ  ആലെപ്പുഴെയനിലനനിന്നക്ട്  ഈ  സഭേയനിഴലെത്തനിയ  എനനികക്ട്  ആമുഖമമ്മായനി

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  കണ്ണശരനിഴന്റെയുര  കഷ്ടപ്പമ്മാടെനിഴന്റെയുര  നമ്മാളുകഴളയമ്മാഴക

വനിസ്മൃതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  തള്ളനി  കയര്  വരവസമ്മായര  പുമരമ്മാഗതനിയുഴടെ  പടെവകള്

തമ്മാണമ്മാന് തുടെങ്ങനിയതക്ട്  എന്നമ്മാഴണന്നക്ട് കരുനമ്മാഗപ്പള്ളനിയനിഴലെ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

അരഗഴമമ്മാന്നക്ട്  പഠനികണര.  എഴനങനിലുര  ആഴരങനിലുര  എഴുതനിഴകമ്മാടുത്തമ്മാല

അതക്ട് വമ്മായനിക്കുക മമ്മാതമമ്മാണക്ട് ചുമതലെഴയന്നക്ട് ധരനികരുതക്ട്.

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ): സര്, മപമ്മായനിന്റെക്ട് ഓഫെക്ട് ഓര്ഡര്.

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ശരനി. പറയൂ.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ആലെപ്പുഴെ

അരഗര,  കരുനമ്മാഗപ്പള്ളനി  എര.എല.എ.  പ്രസരഗനിചമപ്പമ്മാള്  ആഴരങനിലുര

എഴുതനിഴകമ്മാടുത്തക്ട് വമ്മായനിക്കുന്നതനിഴന കുറനിചക്ട് പറഞ. അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

76

എലമ്മാവരുര  എഴുതനി  വമ്മായനിക്കുക  മമ്മാതമമ്മാണക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  പമ്മാര്ടനി

ഓഫെശസനിലനനിനര ഴകമ്മാടുക്കുന്ന മനമ്മാടക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് വമ്മായനിക്കുന്ന മജമ്മാലെനി

മമ്മാതമമ്മാണക്ട് അപ്പുറത്തുള്ളവര് ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  എന്നനിട്ടുര ഇങ്ങഴന പറയുന്നതക്ട്

ഓര്ഡറനിലെമ്മാമണമ്മാ?

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.

ശശ  .    പനി  .    പനി  .    ചെനിത്തരഞ്ജന്:  സര്,  സഭേയനിഴലെ  മുതനിര്ന്ന  അരഗമമ്മായ

അമദ്ദേഹര  ഏതക്ട്  മപമ്മായനിന്റെമ്മാണക്ട്  ഉന്നയനിചതക്ട്;  എനനികക്ട്  അഴതമ്മാന്നക്ട്

പറഞതന്നമ്മാല നന്നമ്മായനിരുന. 

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.-ഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  ജശവഴനമ്മാടുകനിയ  ആറക്ട്  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  മഫെമ്മാമടമ്മായമ്മാണക്ട്  'മലെയമ്മാള  മമനമ്മാരമ'  പതര

പ്രസനിദ്ധശകരനിചതക്ട്. അതക്ട് ഞമ്മാന് ഈ സഭേയനില ഉയര്ത്തനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

('മലെയമ്മാള മമനമ്മാരമ'  പതത്തനിഴലെ പ്രസ്തുത ചെനിതര ഉയര്ത്തനികമ്മാണനിച്ചു).  ഇതക്ട്

എഴന്റെ  ജനിലയനിലെമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങളുഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെഘടത്തനില

ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മാഴത  പടനിണനിമൂലെര  മരണഴപ്പട  ആറക്ട്  ഹതഭേമ്മാഗരവമ്മാന്മമ്മാരുഴടെ

ചെനിതമമ്മാണനിതക്ട്.  ആ  ചെരനിതഴമലമ്മാര  മനസ്സനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമവണര  കയര്
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മമഖലെയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പഴടമ്മാരു  വനിഷയത്തനില  ഇടെഴപമടെണതക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന് സൂചെനിപ്പനികമ്മാന് ആഗ്രഹനിചതക്ട്.

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.-ഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  അഞക്ട്  വര്ഷകമ്മാലെര  ഈ

മക്ഷേമനനിധനിക്കുമവണനി ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ട്  ആഴക ഴകമ്മാടുത്ത തുക എതയമ്മാണക്ട്;

മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെനിനത്തനില  6.58  മകമ്മാടെനി  രൂപ,  ഴപന്ഷന്  ഗ്രമ്മാന്റെനിനത്തനില

163.22  മകമ്മാടെനി  രൂപ,  അതമ്മായതക്ട്  ആഴക  169.80  മകമ്മാടെനി  രൂപ.  കഴെനിഞ്ഞ

എല.ഡനി.എഫെക്ട്. സര്കമ്മാരനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തക്ട് ഴപന്ഷന് ഗ്രമ്മാന്റെമ്മായനി മമ്മാതര 520.91

മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്.  മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  ഇനത്തനില മമ്മാതര  13.48

മകമ്മാടെനി  രൂപ.  എനമമ്മാതമല,  ആദരമമ്മായനി  കയര്  മക്ഷേമനനിധനിയനില

അരഗങ്ങളമ്മായ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  വനിരമനികല ആനുകൂലെരര   നടെപ്പനിലെമ്മാകനി.

34.35 മകമ്മാടെനി രൂപ അതനിനുമവണനി ഴകമ്മാടുത്തു. എനമമ്മാതമല, മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ

ദുരനിത  കമ്മാലെഘടത്തനില  ആ  വനിഭേമ്മാഗത്തനിനുമവണനി  13  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ

സഹമ്മായരകൂടെനി  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  581.74  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴകമ്മാടുത്ത

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാമണമ്മാ  അമതമ്മാ  169 മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴകമ്മാടുത്ത  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാമണമ്മാ

കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുഴടെ  തമ്മാലപ്പരരര  സരരക്ഷേനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  ഈ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  വനിമര്ശനിക്കുന്നവര്  സത്വയഴമമ്മാന്നക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകനിയമ്മാല  മതനി.



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

78

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  ശശ.  പനി.  രമ്മാജശവക്ട്  ചുമതലെമയറതനിനുമശഷര  ഈ

ഴസപ്റരബര് മമ്മാസര വഴര രണമ്മാരഘട മകമ്മാവനിഡക്ട് ആശത്വമ്മാസമമ്മായനി മമ്മാതര 8.7

മകമ്മാടെനി  രൂപയുര ഴപന്ഷന് നലകുന്നതനിനമ്മായനി  73.14  മകമ്മാടെനി  രൂപയുമടെകര

81.84  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഈ  മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുമവണനി

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തുകഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുന  എന്നതക്ട്  ഞമ്മാന്  വളഴര

അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാഴടെയുര  സമനമ്മാഷമത്തമ്മാഴടെയുര  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായമമ്മായ  കയറനിഴന

പുനരുജശവനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട്  മവണനിയുളള,  പരമരമ്മാഗത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

ഉന്നമനത്തനിനുമവണനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന  കയര്  പുന:സരഘടെന  എന്നതക്ട്

ഇലമ്മായനിരുനഴവങനില എനമ്മായനിരുന ഇഇൗ വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ അവസ; ഇഇൗ

പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായര  ഇന്നക്ട്  കമ്മാണുമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ?   ഇടെതുപക്ഷേ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വന്നതുഴകമ്മാണമല  അതക്ട്  നടെന്നതക്ട്.   ഇവനിഴടെ  കയര്

പുന:സരഘടെനയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാണക്ട്  സരഭേരണഴത്ത

ശക്തനിഴപ്പടുത്തമ്മാനുളള  നടെപടെനി,  പൂര്ണ്ണമമ്മായ  യനവലകരണര

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിഴകമ്മാണ്ടുര  പരമമ്മാവധനി  ചെകനിരനി  ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര  കയര്

മമഖലെഴയ  ശക്തനിഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുമവണനി  ആ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നടെത്തനിയ
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ഇടെഴപടെലെനിഴന്റെ  ഫെലെമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  സത്വയരപരരമ്മാപ്തത   എന്ന  ലെക്ഷേരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുളളതക്ട്.   പരമരമ്മാഗത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ഴതമ്മാഴെനില,

അവരുഴടെ  കൂലെനി,  അതമ്മാഴക  സരരക്ഷേനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ

യനവലകരണര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനി  Coir  Geo-textiles-ഴന്റെ

ഉപമയമ്മാഗര  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര  അതുമപമ്മാഴലെ  തഴന്ന  ഉലപ്പമ്മാദന  രരഗത്തക്ട്

ഴഴവവനിദ്ധരമമ്മാര്ന്ന  നനിലെയനിലുളള  നൂതന  മമ്മാര്ഗങ്ങളുര  സരവനിധമ്മാനങ്ങളുര

ഏര്ഴപ്പടുത്തമ്മാന്  നടെത്തനിയനിട്ടുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങഴളലമ്മാര  ഇഇൗ

വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ നനിലെനനിലപ്പനിനക്ട്   പ്രധമ്മാനഴപ്പട പങക്ട്  വഹനിചനിട്ടുളളതമ്മാണക്ട്.

ഇവനിഴടെ എനമ്മാണക്ട് പ്രശര?  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര,  ഇഇൗ

മക്ഷേമനനിധനിയനില  അരഗങ്ങളമ്മായനിട്ടുളള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ഴപന്ഷന്

പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.   ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴപന്ഷന്

ഴകമ്മാടുക്കുമമമ്മാള് തഴന്ന ഒരു വസ്തുത ഇഇൗ മക്ഷേമനനിധനിയനില വന്നനിരുന അതക്ട്

മനസ്സനിലെമ്മാകണര.   കയറ്റുമതനികമ്മാര്  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരുന്ന  ഴസസ്സക്ട്,  ആ

ഴസസ്സക്ട്  ഏതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെഘടത്തനിലെമ്മാണക്ട്  കയറ്റുമതനികമ്മാര്

മകമ്മാടെതനിയനില മപമ്മായനി  മസ്റ്റേ വമ്മാങ്ങനിയഴതന്നക്ട്  നനിങ്ങള് പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല മതനി.

ആ ഴസസ്സക്ട്  ഇലമ്മാഴത വന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ
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വരുമമ്മാനര നനിലെച്ചു.  കയറ്റുമതനികമ്മാര് അടെയ്മകണ വനിഹനിതര മകമ്മാടെതനി മസ്റ്റേ

ഴചെയ്തുകഴെനിഞ്ഞമപ്പമ്മാള്   വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഗണരമമ്മായ  ഭേമ്മാഗര  നഷ്ടഴപ്പട്ടു.

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  അടെയ്ക്കുന്ന നമ്മാമമമ്മാതമമ്മായ തുക ഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാതര  ഒനര  ഴചെയമ്മാന്

കഴെനിയനില.   മറക്ട്   മക്ഷേമനനിധനികള്കക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിമനകമ്മാള്  കൂടുതല

ധനസഹമ്മായര നലകനി കയര്ഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനിഴയ സഹമ്മായനികമ്മാനുര

അതനിനുമവണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തമ്മാനുര  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

തയമ്മാറമ്മായനിട്ടുഴണന്നക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയനിമല?   ഇമപ്പമ്മാള്  ഇഇൗ  മക്ഷേമനനിധനി

മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ശരമ്മാശരനി  വമ്മാര്ഷനിക  വരുമമ്മാനര,  മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെ

നനിലെവനില  ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്  മൂന്നരമകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്.   ഇഇൗ  നനിയമ

മഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  അരശദമ്മായര  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കക്ട്

വരുമമ്മാനര  അഞക്ട്  മകമ്മാടെനി  രൂപയനിമലെയ്ക്കക്ട്  എത്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്,  ഇഇൗ

മക്ഷേമനനിധനിഴയ  നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  മവണനിയുളള

ഏറവര  സൃഷ്ടനിപരമമ്മായ  നനിര്മദ്ദേശമമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ബനിലനിലൂഴടെ  വന്നനിട്ടുളളഴതന്ന

കമ്മാരരത്തനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.   ഇ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ വനിഹനിതത്തനില

ഒനമനില എന്നക്ട് ഇവനിഴടെ പറയുകയുണമ്മായനി.   വനിരമനികല ആനുകൂലെരര മവഴറ

എവനിഴടെയുണക്ട്?  ഴപന്ഷന്  ഇതയുര  അധനികര  ആള്കമ്മാര്കക്ട്
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ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്,  എനമമ്മാതമല  സര്കമ്മാര്  വനിഹനിതമമ്മായ  മമ്മാചനിരഗക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്

പ്രതനിവര്ഷര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  വനിഹനിതത്തനില  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്ന

തുകയുഴടെ  50  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്,  അതക്ട്  മഭേദഗതനി  ഴചെയ്തനിട്ടുഴണങനിലുര,  മുന്

വര്ഷങ്ങളനിഴലെലമ്മാര ഇഇൗ മമ്മാചനിരഗക്ട് ഗ്രമ്മാന്റെക്ട് ഇനത്തനില മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്

ലെഭേനിചനിട്ടുളള  തുകയനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  കുറവര  വരുന്നതഴലന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്

മനമ്മാകനിയമ്മാല   മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതമ്മാണക്ട്.   ആ  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  വനിഹനിതര  പ്രതനിവര്ഷര  240  രൂപയമ്മായനി

വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുമമമ്മാള്  ആയതനിഴന്റെ  50  ശതമമ്മാനഴമന്നതക്ട്  നനിലെവനില

മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  ലെഭേനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  120  രൂപ മമ്മാതമമ്മാണക്ട്.   അവനിഴടെ  ഒരു

മദമ്മാഹവര  പ്രയമ്മാസവര  ഉണമ്മാകമ്മാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  തയമ്മാറമ്മായനിടനിഴലന്നക്ട്

മമ്മാതമല,   ഇഇൗ  മക്ഷേമനനിധനിഴയ  നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാനുര

കയര്ഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  തമ്മാലപ്പരരങ്ങഴള  സരരക്ഷേനികമ്മാനുര  മവണനിയുളള

ഫെലെപ്രദമമ്മായ  ഇടെഴപടെലെമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിയനിട്ടുളളഴതന്നക്ട്  ഇഇൗ  കണക്കുകള്

ഓമരമ്മാനര  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  ആര്ക്കുര  മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതമ്മാണക്ട്.

ഇഇൗ  ചെര്ചയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  മറ്റു  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഉയര്നവന,  അതക്ട്

പരമ്മാമര്ശനികമ്മാഴത  മപമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയനിലമലമ്മാ?  ഴചെയറനിഴന  ഞമ്മാന്
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ബഹുമമ്മാനനിക്കുന,  അലപ്പസമയരകൂടെനി  എനനികക്ട്  നലകണര.   അങ്ങക്ട്  10-ഉര

20-ഉര  മനിനനിറക്ട്  പലെര്ക്കുര  അധനികമമ്മായനി  ഴകമ്മാടുത്തു.  ഞമ്മാന്  അതഴയമ്മാനര

മചെമ്മാദനിക്കുന്നനില. 

 കയര്ഴഫെഡനിഴന സരബനനിച്ചുര കയര് മകമ്മാര്പ്പമറഷഴന സരബനനിച്ചുര

പറഞ,  കയര്  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  ഴചെറുകനിടെകമ്മാരഴന്റെ  ഉലപ്പന്നങ്ങള്  വമ്മാങ്ങനി

സരഭേരനിചക്ട്  അതുവഴെനിയമ്മാണക്ട്  ഴചെറുകനിടെകമ്മാര്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.

കയര്ഴഫെഡക്ട്  കയര് വമ്മാങ്ങനി സരഭേരനിക്കുന,  സരഘങ്ങള് ഉണമ്മാക്കുന്ന കയര്

വമ്മാങ്ങുന.  കയര്ഴഫെഡനില  ഴഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.-യുഴടെ  യൂണനിയന്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.   അവനിഴടെ  എലമ്മാ  യൂണനിയനുകളുര  മചെര്ന്നക്ട്  കരമ്മാറുകള്

ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.   ആ  കരമ്മാറുകള്കക്ട്  വരതരസ്തമമ്മായനി  ഒനര  ഴചെയമ്മാന്

കഴെനിയുകയനില,  മകമ്മാടെതനി  വനിധനിയുണക്ട്.  അവനിഴടെ  എനമ്മാണക്ട്  നടെന്നതക്ട്?

സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)-ഴന്റെ  ജനിലമ്മാ  ഴസക്രടറനിഴയക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ

പരമ്മാമര്ശനിക്കുകയുണമ്മായനി,   ഇഇൗ സഭേയനില ഇലമ്മാത്ത അരഗമമ്മാണക്ട്.   നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനത്തക്ട് നടെന്ന നനിയമനങ്ങളനില മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ കമ്മാലെഘടത്തനില ചെനിലെ

പ്രയമ്മാസങ്ങള് വന്നതനിനമ്മാല ഒഴെനിച്ചുകൂടെമ്മാന് വയമ്മാത്ത സമ്മാഹചെരരങ്ങളനില മൂന്നക്ട്

മമ്മാസമമമ്മാ  ആറക്ട്  മമ്മാസമമമ്മാ  ചെനിലെ  തസ്തനികകളനിഴലെ  കമ്മാലെമ്മാവധനി
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ദശര്ഘനിപ്പനിച്ചുനലകനിയനിരുന.   അങ്ങഴന  മൂന്നക്ട്  മമ്മാസര  നശടനിഴകമ്മാടുത്ത

ഘടത്തനില ഒരമ്മാള് സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)   പ്രവര്ത്തകഴന്റെ ഭേമ്മാരരയമ്മായനിമപ്പമ്മായനി

എന്നതുഴകമ്മാണക്ട് ഇഇൗ നനിയമസഭേ മപമ്മാഴലെയുളള ഒരു മവദനിയനില  ആ നനിലെയനില

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്  ശരനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  ഉന്നതരമ്മായ  മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്

ആമലെമ്മാചെനിമകണതമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങഴളമ്മാരനികലുര  വനിഴുപ്പലെകമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.   

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ:  സര്,  ഇകമ്മാരരര  ഴചെറുതമ്മായനി  കമ്മാണരുതക്ട്,

ആലെപ്പുഴെയനിഴലെ  ഏറവര  വലെനിഴയമ്മാരു  പ്രശമമ്മായനി  വളര്നവരനികയമ്മാണക്ട്.

സനി.പനി.ഴഎ.,  എ.ഴഎ.ടെനി.യു.സനി.,  ഴഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.  അടെകര

സരഘടെനകളുര സമരരരഗത്തമ്മാണക്ട്.  നമ്മാസറനിഴന്റെ ഭേമ്മാരരയ്ക്കക്ട് മജമ്മാലെനി കനിട്ടുന്നതല

വനിഷയര,  അതലമലമ്മാ  ഇവനിഴടെ  വനിഷയര.   വനിരമനിച  ആളുകഴള  വശണ്ടുര

നനിയമനിക്കുന്നതക്ട്, ഏതക്ട് ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ സമ്മാപനത്തനില നടെക്കുന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്;

യൂണനിയനുകള്  മചെര്ന്നക്ട്  എഗ്രനിഴമന്റെക്ട്  ഉണമ്മാകനിയമ്മാല  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്

നടെക്കുന്നതക്ട്;   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനികക്ട്  അതനിഴന  നരമ്മായശകരനികമ്മാന്

കഴെനിയുമമമ്മാ;   അങ്ങക്ട്  മതരഴഫെഡനില  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിരുന,  ഇതക്ട്  അങ്ങക്ട്

മതരഴഫെഡനില ഴചെയ്തനിരുമന്നമ്മാ?  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി പരനിമശമ്മാധനികണര,
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അമദ്ദേഹര പുതനിയ മനനിയമ്മാണക്ട്, കയര് മകമ്മാര്പ്പമറഷന് ഒഴെനിഴക, കയര്ഴഫെഡക്ട്,

ഴമഷശന്  ഫെമ്മാകറനി  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  എലമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളനിലുര  അനധനികൃത

നനിയമനര  നടെക്കുനണക്ട്.  ആ  നനിയമനങ്ങഴള  അങ്ങക്ട്  നരമ്മായശകരനികരുതക്ട്,

ശശ. പനി.  പനി.  ചെനിത്തരഞ്ജഴന്റെ കമ്മാലെത്തക്ട് മതരഴഫെഡനില അങ്ങക്ട് ഴചെയ്തനിലമലമ്മാ

ഇതക്ട്. അനധനികൃതമമ്മായനി നടെക്കുന്ന ഇഇൗ നനിയമനങ്ങള്ഴകതനിഴര സനി.പനി.ഴഎ.-

യുര  ഴഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.-യുര  സമരരരഗത്തമ്മാണക്ട്,  അങ്ങഴയമപ്പമ്മാഴലെയുളള

ആള് ഇതനിഴന നരമ്മായശകരനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയല,  അതനിഴന എതനിര്ക്കുകയമ്മാണക്ട്

മവണതക്ട്. 

ശശ  .    പനി  .    പനി  .    ചെനിത്തരഞ്ജന്  : ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുന് പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്,

അമദ്ദേഹര  ധരനിചതുമപമ്മാഴലെയുളള  ഒരു കമ്മാരരവര  നടെന്നനിടനിലമ്മാഴയനളളതമ്മാണക്ട്

വസ്തുത.   കമ്മാരണര  അവനിഴടെഴയമ്മാനര  വരമ്മാപകമമ്മായ  ഒരു  പനിന്വമ്മാതനില

നനിയമനവര  നടെന്നനിടനില.  അവനിഴടെ  മൂന്നക്ട്  മമ്മാസകമ്മാലെമത്തയ്ക്കക്ട്  ചെനിലെ

ജശവനകമ്മാര്കക്ട്  അടെനിയനര  സത്വഭേമ്മാവത്തനിലുളള  കമ്മാരരങ്ങള്

ഴചെയ്യുന്നതനിനുമവണനി  കമ്മാലെമ്മാവധനി  ദശര്ഘനിപ്പനിച്ചുനലകനിയനിരുന,   വനിമര്ശനര

വന്നമപ്പമ്മാള്  തഴന്ന  അതക്ട്  റദ്ദേക്ട്  ഴചെയ്യുകയുര  ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.   ഒരു  മമ്മാസകമ്മാലെര

മമ്മാതമമ്മാണക്ട്  അവര്  അവനിഴടെ  മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്തതക്ട്,  ആ  വനിമര്ശനഴത്ത
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അരഗശകരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന ഒഴെനിവമ്മാകനി ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുണക്ട്.    മണ്മറഞമപമ്മായ

ഒരു മനതമ്മാവനിഴനയുര ഞമ്മാന് പരമ്മാമര്ശനിക്കുന്നനില.  കയര്ഴഫെഡനില ആളുകഴള

എടുത്തനിട്ടുള്ളതുര  അവനിടുഴത്ത  പലെ  മപമ്മാസ്റ്റേനിലെനിരനിക്കുന്നതുര,  ഏതക്ട്

ഇന്റെര്വന്യൂവനിഴന്റെയുര  ഏതക്ട്  മമ്മാനദണ്ഡത്തനിഴന്റെയുര

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാഴണനളളതക്ട്  നനിങ്ങഴളമ്മാന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  മതനി.

ഞങ്ങള്  ഇതനിഴന  നരമ്മായശകരനിക്കുന്നനില,  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണക്ട്

അത്തരഴമമ്മാരു മമ്മാര്ഗര  മവണമ്മാഴയന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി നനിര്മദ്ദേശനിചതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് അതക്ട് റദ്ദുഴചെയമ്മാന് തയമ്മാറമ്മായതക്ട്.  കയര്ഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

ബമ്മാധനിക്കുന്ന  വനിഷയവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ഗഇൗരവകരമമ്മായ  ചെര്ചയനില  ഇതക്ട്

ഉയര്നവരുമമമ്മാള് കയര്ഴഫെഡനിഴന്റെ പഴെയ അവസഴയനമ്മായനിരുനഴവനര

ആ കയര്ഴഫെഡനിഴന ഇന്നക്ട് കമ്മാണുന്ന നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട് ഉയര്ത്തനിഴയടുത്തക്ട് ഇഇൗ

നമ്മാടനിഴലെ ലെക്ഷേകണകനിനക്ട് വരുന്ന കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ തമ്മാലപ്പരരങ്ങഴള

സരരക്ഷേനികമ്മാന്,  കയര്  പനിരനിക്കുന്നവരുഴടെയടെകര  തമ്മാലപ്പരരങ്ങഴള

സരരക്ഷേനികമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറനിയതനില  വലെനിയ  പങമ്മാണക്ട്

കഴെനിഞ്ഞ  അഞക്ട്  വര്ഷകമ്മാലെര  കയര്ഴഫെഡനിഴന്റെ  ഭേരണസമനിതനി

നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുളളഴതനര  വനിസ്മരനികരുതക്ട്.   അതനിഴന  ഇത്തരത്തനില
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വരമ്മാഖരമ്മാനനികരുഴതന്നക്ട് മമ്മാതമമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുളളതക്ട്.   രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായനി

ചെര്ച  തുടെങ്ങനി  വച  മുസ്ലേശര  ലെശഗനിഴന്റെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനതമ്മാവക്ട്,  ഞങ്ങഴള

മമതതരതത്വഴമമ്മാനര  പഠനിപ്പനികമ്മാന്  മനമ്മാകണ.  ഞങ്ങഴള   സമ്മാമൂഹനിക

മമ്മാറഴത്തക്കുറനിഴചമ്മാനര പഠനിപ്പനികമ്മാന് മനമ്മാകണ. നമള് കമ്മാണുകയമ്മാണമലമ്മാ,

എവനിഴടെയമ്മാണക്ട് അവര് എത്തനിനനിലക്കുന്നതക്ട്?  ഇഇൗ പുതനിയ നൂറമ്മാണനിലെമ്മാമണമ്മാ,

ഇഇൗ  സഭേയനില  ഒരു  പ്രമമയര  വന്നമപ്പമ്മാള്  എഴനമ്മാരു  ബഹളമമ്മായനിരുന?

സതരത്തനില  മുസ്ലേശരലെശഗനിഴന്റെ  അരഗങ്ങള്  ബഹളര  വചമ്മാല

മനസ്സനിലെമ്മാകുമമ്മായനിരുന.   അവമരകമ്മാള്  വമ്മാശനിയനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ

അരഗങ്ങള്  ആ  പ്രശര  ഏഴറടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  വന്നമപ്പമ്മാള്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാമവ,  ഞങ്ങള്കക്ട് മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴനക്കുറനിച്ചുളള ഒരു വലെനിയ

ചെനിനയുണമ്മായനിരുന,  ധമ്മാരണയുണമ്മായനിരുന.  ലെശഗക്ട്  വനനിതമ്മാ  വനിദരമ്മാര്തനിനനി

കൂടമ്മായ്മയമ്മായ ഹരനിതയുഴടെ മനതമ്മാകള്  വനനിതമ്മാ കമശഷനനില മപമ്മായനി പരമ്മാതനി

ഴകമ്മാടുഴത്തങനിലുര  അവഴര  മമ്മാനസനികമമ്മായനി  പശഡനിപ്പനിചവഴര,

അശശലെച്ചുവമയമ്മാഴടെ സരസമ്മാരനിചവര്കക്ട് പ്രമമമ്മാഷനുര ഴകമ്മാടുകമ്മാന് നടെന്ന ഒരു

പ്രസമ്മാനത്തനിനുമവണനി ഇവനിഴടെ എനനിനമ്മാണക്ട് ബഹളമുണമ്മാകനിയഴതന്നക്ട് എത

ആമലെമ്മാചെനിചനിട്ടുര ഞങ്ങള്കക്ട് മനസ്സനിലെമ്മാകുന്നനില.  ഇതമ്മാമണമ്മാ നനിങ്ങളുഴടെ സശ-
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പുരുഷ സമതത്വര എന്നതനിഴന സരബനനിചക്ട് അറനിഞ്ഞമ്മാല നന്നമ്മായനിരുന.

ശശ  .    യു  .    എ  .    ലെത്തശഫെക്ട്:  സര്,  പ്രതനികള്കക്ട്  ഴപ്രമ്മാമമമ്മാഷന്

ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്  ഴതറമ്മാണക്ട്,  അരമ്മാണക്ട്  പ്രമമമ്മാഷന്  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്;

സഭേഴയ ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കുയമ്മാമണമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    പനി  .    ചെനിത്തരഞ്ജന്:  സര്,  നനിങ്ങള് ഇരകളുഴടെ കൂഴടെ നനിന്നനില.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ശശ.  യു.  എ.  ലെത്തശഫെക്ട്,  ഇകമ്മാരരങ്ങള്  പുറത്തക്ട്

പറയമ്മാതനിരനിക്കൂ, മമമ്മാണ്സണ് മമ്മാവങലെനിഴന്റെ തടനിപ്പനിഴനക്കുറനിചക്ട് പറഞ്ഞമലമ്മാ.

ശശ  .    മുഹമദക്ട്  മുഹസനിന്:  സര്,  നമ്മുഴടെ  സമൂഹത്തനിഴലെ

പകുതനിയനിലെധനികര വരുന്ന സശകള് ഇഇൗ കമ്മാലെഘടത്തനില വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസവര മറ്റുര

ലെഭേരമമ്മായമപ്പമ്മാള്    അവരുഴടെ  അവകമ്മാശങ്ങള്ക്കുര  അവസരസമതത്വത്തനിനുര

ലെനിരഗനശതനിക്കുരമവണനി  മുമമമ്മാട്ടുവരനികയുര  എലമ്മാ  മമഖലെയനിലുര

തനിളങ്ങനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയുമമ്മാണക്ട്. പമക്ഷേ, സമൂഹഴത്ത പനിറമകമ്മാടക്ട് നയനിക്കുന്ന

രശതനിയനില  ഴഴലെരഗനികമ്മാതനിക്രമര  മപമ്മാലുള്ള  ആമരമ്മാപണങ്ങള്

പറഞ്ഞവര്ഴകതനിരമ്മായനി പ്രസ്തസ്തുത സഘടെനയുഴടെ ഉയര്ന്ന സമ്മാനത്തനിരനിക്കുന്ന

ഴപണ്കുടനികള് പരമ്മാതനി ഴകമ്മാടുത്തമപ്പമ്മാള് ആ പരമ്മാതനി അവരുള്ഴപ്പട പമ്മാര്ടനി

സത്വശകരനിചനിഴലനമമ്മാതമല,  പരമ്മാതനി  ഴകമ്മാടുത്തവഴര  വശണ്ടുര  പശഡനിപ്പനിക്കുന്ന
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സമശപനര  സത്വശകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഴചെയ്തതക്ട്.   അതുമമ്മാതമല,  അവര്  ഉള്ഴപ്പട

സരഘടെനയുഴടെ  സരസമ്മാന-ജനിലമ്മാതലെ  കമനിറനികള്കൂടെനി  പനിരനിച്ചുവനിട്ടുഴകമ്മാണക്ട്

പ്രമ്മാകൃത-മഗമ്മാതശയ സമൂഹത്തനിമലെയ്ക്കുള്ള തനിരനിച്ചുമപമ്മാകക്ട്  നടെത്തമ്മാനമ്മാണക്ട്   ആ

പമ്മാര്ടനി  ശമനിചതക്ട്,  അതനിഴന  അനുകൂലെനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവടെകര  ഉള്ഴപ്പട  പ്രതനിപക്ഷേനനിര  കഴെനിഞ്ഞദനിവസര

ഴചെയ്തഴതന്ന കമ്മാരരര അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര പറഞ്ഞക്ട് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കൂ.

ശശ  .    പനി  .    പനി  .    ചെനിത്തരഞ്ജന്:  സര്,  ഒരു കമ്മാരരര  ആ സരഭേവത്തനിലൂഴടെ

മബമ്മാദ്ധരഴപ്പടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നവശകരനികഴപ്പട  കമ്മാലെത്തക്ട്  പ്രവര്ത്തനികമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാത്ത ഒരു സരഘടെനയമ്മാണക്ട് അങ്ങയുഴടെ പമ്മാര്ടനിഴയന്നതക്ട് ഇഇൗ കമ്മാലെഘടര

ഴതളനിയനിചനിരനിക്കുനഴവന്നതക്ട് വളഴര വരക്തമമ്മാഴണന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര

പറഞ്ഞതനിമനമ്മാടെക്ട്  ഞമ്മാന്  മയമ്മാജനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മമമ്മാണ്സണ് മമ്മാവങലെനിഴന്റെ

തടനിപ്പുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി  പഴെയ  ഡനി.ജനി.പനി.ഴയ

സരരക്ഷേനിക്കുവമ്മാന്  ശമനിക്കുനഴവന്ന  കഥഴയമ്മാഴക  എനനിനമ്മാണക്ട്

കയര്മമഖലെഴയ സരബനനിച ചെര്ചയ്ക്കനിടെയ്ക്കക്ട് കയറനിയഴതന്നക്ട് എനനികറനിയനില.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി  ഒരു  കമ്മാരരര  പറഞ്ഞനിട്ടുണമലമ്മാ,  അമനത്വഷണര
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നടെകഴട,  ഉപ്പുതനിന്നവന്  ആരമ്മായമ്മാലുര  ഴവള്ളര  കുടെനിക്കുര.  ഇവനിഴടെ

മമമ്മാണ്സഴന്റെയടുത്തക്ട്  കണ്ണമ്മാമണമ്മാ  തത്വകമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  അറനിയമ്മാഴത

മപമ്മായവഴരക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ചെര്ച  ഴചെമയണതക്ട്.  കണ്ണുര  തത്വക്കുര

തനിരനിചറനിയമ്മാത്തവഴരക്കുറനിചക്ട് ചെര്ച ഴചെയ്യുന്നതനിനുപകരര സഭേയനിലവന്നക്ട് കയര്

മമഖലെയുഴടെ ചെര്ചയ്ക്കനിഴടെ ആവശരമനിലമ്മാത്ത വമ്മാക്കുതന്നക്ട് എനനിനമ്മാണക്ട് ഴവറുഴത

നഴലമ്മാരു  നനിയമഴത്ത,  അതുസരബനനിച  ബനിലനിഴനക്കുറനിച്ചുള്ള  ചെര്ചഴയ

ചെശത്തയമ്മാക്കുന്നഴതന്നക്ട്  എനനികക്ട്  എത  ആമലെമ്മാചെനിചനിട്ടുര  മനസനിലെമ്മാകുന്നനില.

ഒരുകമ്മാരരരകൂടെനി  വരക്തമമ്മായനി  പറയമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മകരളത്തനിഴലെ

കയര്ഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളടെകമുള്ള  ഏതമ്മാണക്ട്  50  ലെക്ഷേമത്തമ്മാളര  വരുന്ന

പരമരമ്മാഗത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  ജശവനിക്കുവമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  അവസ

സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണക്ട്.  മലെമ്മാകമമ്മാഴക  പ്രതനിസനനി  മനരനിടുന്ന  ഇഇൗ  കമ്മാലെഘടത്തനില

വരവസമ്മായങ്ങഴള  മുഴുവന്  സരരക്ഷേനിച്ചുനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  മകരളഴത്ത  ഒരു

നവമകരളര എന്ന ലെക്ഷേരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് നയനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന നനിലെയനിമലെയ്ക്കുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏഴറടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

മുമമമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.   അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  കയര്  വരവസമ്മായഴത്ത



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

90

സരരക്ഷേനിക്കുവമ്മാനുര  അതനില  പണനിഴയടുക്കുന്ന  ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  തമ്മാത്പരരങ്ങള്  സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുര  ഫെലെപ്രദമമ്മായ

ഇടെഴപടെലെമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന ഇഇൗ ബനില

ഴസലെകക്ട് കമനിറനികക്ട് വനിടെണഴമനള്ള അഭേനിപ്രമ്മായമത്തമ്മാടെക്ട് ഞമ്മാന് മയമ്മാജനിക്കുന.

ഇതനിഴന ഞമ്മാന് പനിനമ്മാങ്ങുകയമ്മാണക്ട്.  

2021-  ഴലെ മകരള സൂക  -  ഴചെറുകനിടെ  -  ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള്
സുഗമമമ്മാകല   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

ശശ.  എന്.  എ.  ഴനലനിക്കുന്നക്ട് ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതു പ്രകമ്മാരര  ശശ  .    എ  .

ഴക  .   എര  .   അഷ്റഫെക്ട്: സര്, I move that-

 “This House resolves to disapprove The Kerala Micro Small

and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance, 2021

(Ordinance No. 136 of 2021). ” 

 2019-ഴലെ മകരള സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള്

സുഗമമമ്മാകല  ആകനില  മഭേദഗതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനമ്മാണമലമ്മാ  ഇഇൗ  ബനില

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ മഭേദഗതനിയനില പറയുന്നതക്ട്  'പ്രസ്തുത വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങഴള  ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനുര'  എന്ന  വമ്മാക്കുകള്ക്കുമശഷര  'ഇതര

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  സമയബനനിതമമ്മായനി  അരഗശകമ്മാരര
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നലകുന്നതനിനുര'  എന്നമ്മാണക്ട്. 2019-ല ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ഈ ആകനിഴലെ വരവസ

പ്രകമ്മാരമമ്മാണക്ട്  സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  സരരരഭേങ്ങള്കക്ട്  അനുമതനി

മനടുന്നതനിനക്ട് മൂന്നക്ട് വര്ഷകമ്മാലെമത്തയ്ക്കുള്ള ഇളവക്ട് അനുവദനിചതക്ട്. പ്രസ്തുത ഇളവക്ട്

മമ്മാറ്റുന്നനിഴലനമമ്മാതമല,  അതനിഴന  അരഗശകമ്മാരമമ്മായനി  മമ്മാറ്റുനമനില

എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴലെ  ഒരു  പ്രശര.  എന്നമ്മാല  വന്കനിടെകമ്മാര്കക്ട്  ഇവനിഴടെ

അരഗശകമ്മാരര  നലകുനണക്ട്,  അതനിനുമമ്മാതമമ്മായനി  മഭേദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുമുണക്ട്.

മഭേദഗതനി  വരുമത്തണതക്ട്  സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്  ആരരഭേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇളവകളനിലെല.  മറനിചക്ട്  അവര്കക്ട്

അരഗശകമ്മാരര  ഴകമ്മാടുത്തമശഷമമ്മായനിരനികണര  ഇതര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് അരഗശകമ്മാരര ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള നടെപടെനി സത്വശകരനിമകണതക്ട്.

സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  ആരരഭേനിക്കുന്നതനിനക്ട്

മൂന്നക്ട്  വര്ഷമത്തയ്ക്കുള്ള  ഇളവനിനുപകരര  അവര്കക്ട്  ഇതുസരബനനിച

ഴഴലെസന്സുതഴന്ന  ഴകമ്മാടുകണര.   ഇഇൗ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

സരസമ്മാരനിക്കുമമമ്മാള്  മകരളത്തനിഴന്റെ  വടെമകയറത്തുള്ള  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്

ജനിലയനിഴലെ വരവസമ്മായ മമഖലെയനിഴലെ ദമ്മാരനിദരഴത്തക്കുറനിചക്ട് പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന്

കഴെനിയനില.  കമ്മാസര്മഗമ്മാഴഡന്നക്ട്  മകള്ക്കുമമമ്മാള്ത്തഴന്ന  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്
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നമുകറനിയമ്മാര,  ഇഇൗ നനിയമസഭേ സമമളനര തുടെങ്ങുന്നതനിനുമുമക്ട് പമ്മാലെകമ്മാടുള്ള

ഒരു സ്കൂളനിഴലെ അധരമ്മാപകഴന ഴമമ്മാഗ്രമ്മാൽപുത്തൂർ സ്കൂളനിമലെയ്ക്കക്ട് ടമ്മാന്സര് ഴചെയ്തതക്ട്

പണനി ഷ ക്ട്ഴമന്റെക്ട്  ടമ്മാന്സര്  എന്നനനിലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്.   സമ്മാധമ്മാരണ  സനിനനിമകളനിഴലെ

സരഭേമ്മാഷണങ്ങള് മപമ്മാഴലെ എലമ്മാ മമഖലെകളനിലുര പനിമന്നമ്മാകമ്മാവസ ഇമപ്പമ്മാഴുര

തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.  വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  ഏറവര  സമ്മാധരതയുള്ള  മരഗലെമ്മാപുരത്തനിനക്ട്

ഴതമ്മാടടുത്തുള്ള ഒരു ജനിലയനിഴലെ ജനിലമ്മാ വരവസമ്മായ മകന്ദ്രര ജനറല മമ്മാമനജര്

തസ്തനികയനിമലെയ്ക്കക്ട്  കഴെനിഞ്ഞ  പത്തുവര്ഷത്തനിനനിഴടെ  മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വന്നതക്ട്  മുപ്പതക്ട്

മപരമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴുര  ആ  ജനിലയ്ക്കുള്ളതക്ട്  ജനറല  മമ്മാമനജര്  (ഇന്-ചെമ്മാര്ജക്ട്)

ആണക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷര  ഞമ്മാന്  അതനിര്ത്തനിയനിഴലെ  മമഞശത്വരര

മബമ്മാകക്ട്  പഞമ്മായത്തനിഴന്റെ  പ്രസനിഡന്റെമ്മായനിരുന.  മബമ്മാകക്ട്  പഞമ്മായത്തക്ട്

ഓഫെശസുകളനില ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല എകക്ട്റന്ഷന് ഓഫെശസര് എനപറയുന്ന ഒരു

തസ്തനികയുണക്ട്. ഗ്രമ്മാമശണ മമഖലെയനില വരവസമ്മായര സത്വപര കമ്മാണുന്നയമ്മാളുകഴള

സഹമ്മായനിമകണ  തസ്തനികയമ്മാണക്ട്.  ആഴ്ചയനില  തനിങളമ്മാഴ്ചയുര  ബുധനമ്മാഴ്ചയുര

രണ്ടുദനിവസര മമ്മാതര ഉചവഴര ആ ഓഫെശസര്  കമസരയനില കമ്മാണുര.  ഞമ്മാന്

മബമ്മാകക്ട്  പ്രസനിഡന്റെമ്മായനിരുന്ന  സമയത്തക്ട്  പലെവടര  തനിരുവനനപുരമത്തയ്ക്കക്ട്

വന്നതക്ട്  പ്രസ്തുത  തസ്തനികയനില  സനിരമമ്മായനി  ഒരമ്മാഴള  തരണഴമന്ന
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ആവശരവമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിലെധനികമമ്മായനി  മമഞശത്വരര

മബമ്മാകക്ട് പഞമ്മായത്തനിഴലെ ആ കമസര ഒഴെനിഞ കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ജനിലയുഴടെ

അവസ മനമ്മാക്കുകയമ്മാഴണങനില അതനിമനകമ്മാള് ഭേശകരമമ്മാണക്ട്.  ഏഴെക്ട് മബമ്മാകക്ട്

പഞമ്മായത്തുകളനിലെമ്മായനി 6 മപഴരയമ്മാണക്ട് കഴെനിഞ്ഞയമ്മാഴ്ച ടമ്മാന്സര് ഴചെയ്തനിട്ടുള്ളതക്ട്.

എനവചമ്മാല  ഇഇൗ  നനിയമഴത്തക്കുറനിചക്ട്  നമ്മാര  ചെര്ചഴചെയ്യുമമമ്മാഴുര  എഴന്റെ

ജനിലയനിഴലെ 6 മബമ്മാക്കുകളനില ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല എകക്ട്റന്ഷന് ഓഫെശസര്മമ്മാരുഴടെ

കമസരകള്  ഒഴെനിഞ  കനിടെക്കുനണക്ട്.  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ആളുകള്

ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെഴത്ത  പ്രതനിസനനികളനില  അവരുഴടെ  കഷ്ടവര  നഷ്ടവര

പറയമ്മാനുര  അവരുഴടെ  സരശയങ്ങള്  ദൂരശകരനികമ്മാനുമമ്മായനി  സമശപനികമ്മാന്

ആളുകളനിലമ്മാത്ത  ഭേശകരമമ്മായ  അവസ  ഇമപ്പമ്മാഴുര  തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.

വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  ഏറവര  സമ്മാധരതകളുള്ള  ജനില  എനമമ്മാതമല,  എഴന്റെ

മണ്ഡലെത്തനിഴലെ അനനപുരര വരവസമ്മായ പമ്മാര്കക്ട്  1997-98  കമ്മാലെഘടത്തനില

ശശ.  പനി.  ഴക.  കുഞ്ഞമ്മാലെനിക്കുടനി  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്

കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  ജനിലയ്ക്കക്ട്  സമര്പ്പനിച  പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്  ശക്തനിപകരമ്മാന്

വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്ന  സഖമ്മാവക്ട്  സുശശലെമ്മാമഗമ്മാപമ്മാലെഴന്റെ

ഇടെഴപടെലുര  സ്മരനിക്കുനണക്ട്.  അവനിഴടെ  ഇമപ്പമ്മാഴുര  വലെനിയ  പ്രയമ്മാസങ്ങളുര



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

94

ദുരനിതങ്ങളുമുണക്ട്.  ഈ  ആക്ടുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണക്ട്

സരസമ്മാരനിക്കുകയമ്മാഴണങനില  മരഗലെമ്മാപുരര  വനിമമ്മാനത്തമ്മാവളര  ഴതമ്മാടടുത്തമ്മാണക്ട്.

ഒരുപമക്ഷേ  ദക്ഷേനിമണനരയനിഴലെ  ഏറവര  വലെനിയ  തുറമുഖമമ്മായ  മരഗലെമ്മാപുരര

തുറമുഖവര  ഴതമ്മാടടുത്തമ്മാണക്ട്.  കയറ്റുമതനിക്കുര  ഇറക്കുമതനിക്കുര  ഏറവര  വലെനിയ

സമ്മാധരതയുള്ള  സലെങ്ങള്കക്ട്  20  കനി.മശ.  ഇപ്പുറത്തമ്മാണക്ട്  അനനപുരര

വരവസമ്മായ  പമ്മാര്കക്ട്  സനിതനിഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  മമഖലെയുമമ്മായനി  അടുപ്പവര

ബനവമുള്ള വരക്തനിഴയന്ന നനിലെയ്ക്കുര പഠനികമ്മാന് ശമനിക്കുന്ന ആഴളന്ന നനിലെയ്ക്കുര

ഴചെഴഴന്നയനിമലെയ്ക്കുര  എര.എല.എ.  ആയതനിനുമശഷര  മുരഴഴബയനിഴലെ

നമ്മാസനികനിമലെയ്ക്കുര വരവസമ്മായ എമസ്റ്റേറക്ട് കമ്മാണമ്മാന് മപമ്മായനിരുന. ആ സമയത്തക്ട്

തമനിഴമ്മാടനിലുര  കര്ണ്ണമ്മാടെകയനിലുര  മഹമ്മാരമ്മാഷ്ട്രയനിലുര  കമ്മാണുന്ന  ഒരു

വരതരമ്മാസഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  അവനിഴടെയുള്ള  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  എമസ്റ്റേറ്റുകള്

വളഴര  മമനമ്മാഹരമമ്മായ  കവമ്മാടെമത്തമ്മാഴടെ  സമ്മാധമ്മാരണ  പമ്മാര്ക്കുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മാകുന്ന പ്രതശതനിമയമ്മാടുകൂടെനി വളഴര സഇൗന്ദരരവത്കരണമത്തമ്മാഴടെയമ്മായനിരുന.

എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ  അനനപുരര  വരവസമ്മായ  പമ്മാര്കനില  ധമ്മാരമ്മാളര

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.  അവനിഴടെ  നല  മറമ്മാഡനില

എനമമ്മാതമല,  എങ്ങഴന മറമ്മാഡക്ട് നനിര്മനികണഴമന്ന കമ്മാരരത്തനിലുര ഞങ്ങള്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

95

ഇരുടനിലത്തപ്പുകയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  കമ്മാണുമമമ്മാള്ത്തഴന്ന  ഒരു  മഫെമ്മാറസ്റ്റേക്ട്

ഓഫെശസനിഴന്റെ  പ്രതശതനിയമ്മാണുള്ളതക്ട്;  ആഴക  കമ്മാടുമൂടെനി  കനിടെക്കുന്ന

അവസയനിലെമ്മാണക്ട്.  മറ്റുള്ള  സലെങ്ങളനില  എങ്ങഴനയമ്മാഴണന്നക്ട്

കമ്മാണമ്മാത്തതുകമ്മാണക്ട് അഭേനിപ്രമ്മായര പറയമ്മാന് കഴെനിയനില.  ഇകമ്മാരരങ്ങളനിഴലെലമ്മാര

വലെനിയ രശതനിയനില മമ്മാറര വരുമത്തണതുണക്ട്.  

ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തുണമ്മായ  പ്രതനിസനനി  മറനികടെകമ്മാന്  മവണനി,

പ്രമതരകനിച്ചുര  പ്രവമ്മാസനികള്  ഏറവര  കൂടുതല  തനിങ്ങനിപമ്മാര്ക്കുന്ന  ഒരു

സരസമ്മാനഴമന്ന നനിലെയ്ക്കക്ട്,  പ്രവമ്മാസമലെമ്മാകത്തുനനിന്നക്ട്  കണ്ണശരനിഴന്റെയുര മജമ്മാലെനി

നഷ്ടത്തനിഴന്റെയുര  കഥകള് വഴന്നമ്മാരു സമയത്തക്ട്  അവഴര  സരരക്ഷേനികമ്മാനുളള

പദ്ധതനികള്  മകരളത്തനിഴന്റെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി

ആമലെമ്മാചെനിക്കുന്ന ഘടത്തനില, അവര്കക്ട് കൃതരമമ്മാഴയമ്മാരു ഇടെര നല്കുന്ന, അവഴര

പരനിഗണനിക്കുഴന്നമ്മാരു  വനിഷയര  ഈ  ആകനില  ഇലമ്മാഴയന്നതക്ട്  വലെനിയ

രശതനിയനില  ചെര്ച  ഴചെമയഴണമ്മാരു  വനിഷയമമ്മാണക്ട്.  ഴകമ്മാലര,  എറണമ്മാകുളര

മപമ്മാഴലെ  വരവസമ്മായ  രരഗത്തക്ട്  മനികച  മുമന്നറര  നടെത്തനിയ  ജനിലകള്  നമുകക്ട്

കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുര. കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട് ജനിലയനില ധമ്മാരമ്മാളര ആളുകള്  വരവസമ്മായ

രരഗത്തക്ട് ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട് ഴചെയമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാണക്ട്.   കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട് പ്രവമ്മാസനികളുഴടെ
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ജനിലയമ്മാഴണന്നക്ട് ഇഇൗ സഭേയനിലുളള പലെര്ക്കുമറനിയമ്മാര. ആ ജനിലയനില ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട്

ഴചെയമ്മാന്  വരുന്ന  ആളുകമളമ്മാടെക്ട്...  എനനികക്ട്  ഓര്മയുണക്ട്,  മകരളത്തനിഴന്റെ

അതനിര്ത്തനിയനിലുളള  മമഞശത്വരര  മണ്ഡലെത്തനില  ഞമ്മാന്  ജനനിചതുമുതല

കമ്മാണുന്ന ഏറവര വലെനിയ അനരസരസമ്മാന ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് എനപറയുന്നതക്ട്

ഒറശസകമ്മാരമ്മാണക്ട്.  എങ്ങഴന  ഒറശസകമ്മാര് വനഴവന്നക്ട്  മചെമ്മാദനിചമ്മാല,  1990-

2000  വഴര  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനില  ഴപരുമമ്മാവൂരനിനക്ട്  തത്തുലെരമമ്മായനി

ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്  Mohammed  Arabi  Kumbla   (MAK)  brand

എനപറയുന്ന  ഴഴപവഡനിഴന്റെ  25  ഫെമ്മാകറനികളമ്മാണക്ട്.  ടെഇൗണനില

രണമ്മായനിരമത്തമ്മാളര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുണമ്മായനിരുന.  ഇന്നക്ട് എഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനില

വന്നമ്മാല  ആ  ഫെമ്മാകറനികളനില  95  ശതമമ്മാനവര  അടെഞ്ഞക്ട്  കനിടെക്കുനണക്ട്.

അഴതമ്മാരു സ്മമ്മാരകമമ്മായനി  നനിലെനനില്ക്കുനണക്ട്.  മുഹമദക്ട്  അറബനികക്ട്  കുരബ  എന്ന

വരവസമ്മായനി  വരവസമ്മായ  രരഗത്തക്ട്  ഉത്തുരഗതയനിലെമ്മാണക്ട്. എന്നമ്മാല  അമദ്ദേഹര

ഈ 24 ഫെമ്മാകറനികളുര 5 കനി.മശ. അപ്പുറത്തുള്ള മരഗലെമ്മാപുരമത്തയ്ക്കക്ട് മമ്മാറനി. ഞമ്മാന്

സമ്മാന്ദര്ഭേനികമമ്മായനി  ഒരു  സത്വകമ്മാരര  സരഭേമ്മാഷണത്തനിനനിഴടെ  അമദ്ദേഹമത്തമ്മാടെക്ട്

ഇതുസരബനനിചക്ട്  മചെമ്മാദനിചനിരുന.  മകരളത്തനില  അനനപുരര  എമസ്റ്റേറനിലുര

കനിന്ഫ്രയനിലുര  നല  സലെങ്ങളുണക്ട്,  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നനിങ്ങളുമമ്മായനി
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സഹകരനിക്കുനണക്ട്,  2019-നുമശഷര  പുതനിയ  ആകക്ട്  നനിലെവനില  വന്നനിട്ടുണക്ട്,

ഴഴലെസന്സനിനുര  ഴപമ്മാലെന്യൂഷനുര  മവണനിയുളള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകളനില  എഴന്നലമ്മാര

പറഞ്ഞമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതക്ട്,  മകരളത്തനില  സമ്മാധമ്മാരണയമ്മായനി

ഉപമയമ്മാഗനിക്കുഴന്നമ്മാരു  വമ്മാകമ്മാണക്ട്,  നനിങ്ങള്  ഴകമ്മാടെനിപനിടെനിചക്ട്  ഫെമ്മാകറനികഴള

പൂടനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്.  അതുമമ്മാതമല,  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുഴടെ മമനമ്മാഭേമ്മാവര മമ്മാറണര.

ഒരു  സര്ടനിഫെനികറനിമനമ്മാ  അതരമ്മാവശര  ലലെസന്സനിമനമ്മാ  അവര്

സമശപനിക്കുമമമ്മാള്  കൃതരസമയത്തക്ട്  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാന്  ഇടെഴപടെല

നടെത്തണഴമന്നതമ്മാണക്ട് വസ്തുത.  എഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനിഴലെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട മഴറമ്മാരു

വരവസമ്മായനിയമ്മാണക്ട്  അബ്ദുല  ലെത്തശഫെക്ട്  ഉപ്പള  മഗറക്ട്.  ചെനിതദുര്ഗയനിലുര

ആസ്സമ്മാമനിലുര  ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതനിനുപകരര  മകരളത്തനില  ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട്

ഴചെയമ്മാന്  ഞമ്മാന്  അമദ്ദേഹഴത്ത  ക്ഷേണനിചമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക  അവരുര  ഇമത

വമ്മാചെകമമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ  യു.  ഴക.  യൂസഫെക്ട്

എനപറയുന്ന  ഒരു  വരവസമ്മായനി  അടുത്തകമ്മാലെത്തക്ട്  നമ്മുഴടെ  തശരമദശ

മമഖലെയനിഴലെ നൂതന മപ്രമ്മാജക്ടുമമ്മായനി ഫെനിഷറശസക്ട് മനിനനിസ്റ്റേഴറ സമശപനിചനിരുന.

ഞമ്മാനുര  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഇടെഴപടനിട്ടുണക്ട്.  ഇവഴരലമ്മാര  മകരളത്തനില

ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതനിലനനിനര  പനിന്മേമ്മാറമ്മാനുളള  ഒരു  കമ്മാരണമമ്മായനി
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സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്  മകവലെര  ഴകമ്മാടെനിപനിടെനിക്കുന  എനഴള്ളമ്മാരു  ആമരമ്മാപണര

മമ്മാതമല, നമ്മുഴടെ ഉമദരമ്മാഗസര്, ഓഫെശസുകള് എന്നനിവരനിലനനിനര മനരനിടുന്ന

പലെ  രശതനിയനിലുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകളമ്മാണക്ട്  അവര്  ഉന്നയനിക്കുന്നതക്ട്.  ഈ

പ്രശങ്ങഴളലമ്മാര പരനിഹരനികമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞമ്മാല,  ഴതമ്മാടപ്പുറത്തക്ട് സനിതനിഴചെയ്യുന്ന

ആയനിരകണകനിനക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് വര്കക്ട് ഴചെയ്യുന്ന  MRPL (Mangalore

Refinery and Petrochemicals Limited) മപമ്മാലുളള ഫെമ്മാകറനികളുഴടെഴയമ്മാഴക

ഉപമകന്ദ്രങ്ങള്  മമഞശത്വരര  മണ്ഡലെത്തനിഴന്റെയുര  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡനിഴന്റെയുര

അതനിര്ത്തനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  ഇഇൗ  പ്രതനിസനനി  ഘടത്തനില  ഒരുപമ്മാടെക്ട്

ആളുകള്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നലകനി  ഉപകരനികമ്മാന്  കഴെനിയുര.  KDP  (Kasargod

Development  Package) എനപറയുന്നതക്ട് ഞങ്ങളുഴടെ ജനിലയുഴടെ വനികസന

മുമന്നറത്തനിനക്ട് തുടെകര കുറനിഴചമ്മാരു പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്   പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  ശശ.  എ.  ഴക.  എര.

അഷ്റഫെക്ട്    ഴചെറുകനിടെ,  ഇടെത്തര വരവസമ്മായ സരരരഭേങ്ങളുമമ്മായനി ബനഴപ്പട

കമ്മാരരങ്ങള്  പ്രമതരകനിചക്ട്  MSME  (Micro,  Small  and  Medium

Enterprises)-കഴളക്കുറനിചക്ട്  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി

ഇകമ്മാരരത്തനില  പ്രമതരകര  തമ്മാലരരഴമടുക്കുന്ന  ഒരമ്മാളമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ
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നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെമമ്മായ  ഴപരുമമ്മാവൂരനില  മകന്ദ്ര-സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റുകളുഴടെ  സഹമ്മായമത്തമ്മാടുകൂടെനി  ആരരഭേനിച  സ്റ്റേശല  ഫെര്ണശചറുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  ഒരു  MSME  യൂണനിറക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി   കഴെനിഞ്ഞയമ്മാഴ്ച

ഉദ്ഘമ്മാടെനര ഴചെയ്തു.  ഏകമദശര  70  ശതമമ്മാനര തുക മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റുര  20

ശതമമ്മാനര  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുര  10  ശതമമ്മാനര   അവനിഴടെയുളള

വരവസമ്മായനികളുര  വഹനിക്കുന്ന  പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്.  പലെമപ്പമ്മാഴുര  പദ്ധതനികള്

ആരരഭേനിക്കുമമമ്മാള്  ഉമദരമ്മാഗസരുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുവരുന്ന  പ്രശര  മമ്മാതമല

ഉണമ്മാകുന്നതക്ട്.  അങ്ങഴനയുള്ള  പ്രശങ്ങള്  ഒടനവധനിയുണക്ട്.  പമക്ഷേ,

പ്രമ്മാമദശനികവമ്മാസനികളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുവരുന്ന  പ്രശങ്ങളമ്മാണക്ട്

കൂടുതലുമുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഴപരുമമ്മാവൂരനില  1500-ലെധനികര  ലപവഡക്ട്

കമനനികളുണക്ട്.  അതുമമ്മായനി ബനഴപ്പട  MSME  മപ്രമ്മാജക്ടുകളുര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

അനുവദനിചനിട്ടുണക്ട്. അതക്ട് കൃതരമമ്മായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുകയുര ഴചെയ്യുനണക്ട്. ഇത്തരര

സരരരഭേങ്ങള് വരുന്നതുമൂലെര,  പ്രമതരകനിചക്ട് മകന്ദ്ര-സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റുകള്

സഹമ്മായങ്ങള്  നലകുന്നതുമൂലെര  പലെര്ക്കുര  അധനികര  പണരമുടെകമ്മാഴത

വരവസമ്മായത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരമ്മാന്  കഴെനിയുനഴവനളളതമ്മാണക്ട്.  സ്റ്റേശല  ഫെര്ണശചര്

മമഖലെയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  വലെനിഴയമ്മാരു  മപ്രമ്മാജകക്ട്  വരുമമമ്മാള്  പലെര്ക്കുര
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വലെനിയ തുക മുടെകമ്മാഴത ഒരു മപ്രമ്മാഡകക്ട് ഉലമ്മാദനിപ്പനികമ്മാനുളള സമ്മാഹചെരരമുണക്ട്.

സര്വ്വശസക്ട്  ഴസകറനില  വരുന്ന  കണ്സ്ട്രേക്ഷേന്  മമഖലെകഴളക്കൂടെനി  ഇതനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമനളള  രശതനിയനില  ആവശരങ്ങള്  ഏഴറ  ഉന്നയനിക്കുനണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഴചെറുകനിടെ  ഇടെത്തര വരവസമ്മായ സരരരഭേങ്ങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

ആനുകൂലെരങ്ങള്  സര്വ്വശസക്ട്  ഴസകറനില  വരുന്ന  കണ്സ്ട്രേക്ഷേന്

മമഖലെകളനിലകൂടെനി  ലെഭേരമമ്മാക്കുന്ന  രശതനിയനിമലെയ്ക്കുളള  ഒരു  പദ്ധതനികൂടെനി

വരണഴമനളളതക്ട്  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ?

ശശ  .    എ  .    ഴക  .    എര  .    അഷ്റഫെക്ട്:  സര്,  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്   പനി.

കുന്നപ്പനിള്ളനില  ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിചകമ്മാരരര  വളഴര  ഗഇൗരവതരമമ്മായനി  ചെര്ച

ഴചെമയണ  വനിഷയര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  പ്രമതരകനിചക്ട്  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്

എര.എല.എ.-മമ്മാരുഴടെ  മുമനിഴലെത്തുന്ന  വലെനിഴയമ്മാരു  പ്രശമമ്മാണനിതക്ട്.

കമ്മാസര്മഗമ്മാഡനിഴന്റെ  വനികസന  മുമന്നറത്തനിനക്ട്  നനിര്ണ്ണമ്മായക  പങമ്മാളനിത്തര

വഹനിച  മകരളത്തനിഴന്റെ മുന് പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ

കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  കമ്മാലനടെയമ്മായനി  സഞരനിചക്ട്  മശഖരനിചക്ട്  വനികസനത്തനിനക്ട്

സമര്പ്പനിഴചമ്മാരു  പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  വനികസന  പമ്മാമകജക്ട്.
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ഗവണ്ഴമന്റുകള്  മമ്മാറനിവന്നമപ്പമ്മാഴുര  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡനിഴന  പ്രമതരകര

പരനിഗണനിച്ചുഴയന്നതുര വളഴര അഭേനിനന്ദനശയമമ്മായ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. മമഞശത്വരഴത്ത

ഫുഡക്ട് മപ്രമ്മാസ്സസനിരഗക്ട് യൂണനിറനിഴന്റെ ഴപ്രമ്മാമപ്പമ്മാസല  KDP-ല സമര്പ്പനിചനിട്ടുണക്ട്.

ഇകമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ  ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മായമ്മാല  ഇറക്കുമതനി-കയറ്റുമതനി  മമഖലെയനില  മകരളത്തനിനക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര

വരുമമ്മാനമുണമ്മാകുന്ന രശതനിയനില  ഉപകമ്മാരപ്രദമമ്മായനി മമ്മാറുര. അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര ഈ

ആകനില ഴകമ്മാണ്ടുവമരണ മഴറമ്മാരു വനിഷയര…. മദശശയമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനില മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തുമപമ്മാലുര  കബളനിപ്പനിച,  വരവസമ്മായ

മമഖലെയനില  ഉമത്തജനര  പകര്ന്ന  പമ്മാമകജുകളുഴടെ  കഥ  നമുകറനിയമ്മാര.

മമഞശത്വരത്തക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-മനമ്മാടെക്ട്  മനരനിടക്ട്  ഏറ്റുമുടനി

വനിജയനിച്ചുവഴന്നമ്മാരു ആളമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന്.  ഴതകന് ജനിലയനിലനനിന്നക്ട് വഴന്നമ്മാരമ്മാള്

മമഞശത്വരഴത്ത അനനപുരര വരവസമ്മായ പമ്മാര്കനില ബശഫെക്ട് മശലസക്ട്  &  മശറക്ട്

മശലസക്ട്  എഴന്നമ്മാരു  ഫെമ്മാകറനികക്ട്  തുടെകര  കുറനിച്ചു.  ബശഫുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണക്ട് എനക്ട് ഫെമ്മാകറനി നനിര്മനിചമ്മാലുര  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-കമ്മാരന്

ആദരര  ഭേശക്ഷേണനിഴപ്പടുത്തുര,  അവസമ്മാനര  ഫെമ്മാകറനിയനില  കയറനി

മുതലെമ്മാളനിഴയയുര  ആളുകഴളയുര  തല്ലുഴന്നമ്മാരു  പ്രതനിഭേമ്മാസര  ഇമപ്പമ്മാഴുര
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തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  സഭേമ്മാ  സമമളര  ആരരഭേനിക്കുന്നതനിനുമുമക്ട്  ഒമകമ്മാബര്

ഒന്നമ്മാര  തശയതനി  മകരളത്തനിഴന്റെ  അതനിര്ത്തനിയമ്മായ  എന്മകഴജ

പഞമ്മായത്തനിഴലെ അഡനിയനടുകയനില സ്കൂളനില പഠനിക്കുന്ന 15 വയസ്സുകമ്മാരനമ്മായ

മുസ്തഫെ  എനപറയുന്ന  ഒരു  ബമ്മാലെഴനയുര  അവഴന്റെ  ഉമ  മനിസനിയ  എന്ന

സശഴയയുര ഒരു പശുവനിഴന്റെ മപരനില അവനിടെഴത്ത ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്. ഗുണകള്

വശടനിലകയറനി ആക്രമനിചക്ട് ഴകമ്മാലെഴപ്പടുത്തമ്മാന് ശമനിച്ചു. ബദനിയടുക മപമ്മാലെശസക്ട്

മസ്റ്റേഷനനില പരമ്മാതനി നലകനിയതനിഴനതുടെര്ന്നക്ട് മകഴസടുത്തു. ആ വനിഷയത്തനില

എഴന്റെ  നമ്മാടെനിഴന്റെ  ഭേശകരമമ്മാഴയമ്മാരു  അവസയമ്മാണക്ട്  പുറത്തുവരുന്നതക്ട്.

മരഗലെമ്മാപുരഴത്ത  8  എര.എല.എ.-മമ്മാരനില  7  മപരുര  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-

കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  വനിടെക്ട് ലെ  മപമ്മാലെശസക്ട്  മസ്റ്റേഷനനില  മപമ്മായനി  മുസ്തഫെഴയ  തലനി,

മുസ്തഫെയുഴടെ ഉമ മനിസനിയഴയ ആക്രമനിച്ചു. നമ്മാടനിലമപമ്മായനി മുസ്തഫെയുഴടെ എളമ്മാപ്പ

മുഹമദനിഴന്റെയുര   മുഹമദക്ട്  അലെനിയുഴടെയുര  മപരനില  307  വകുപ്പക്ട്  ചെമ്മാര്ത്തനി

കള്ളമകസ്സക്ട്  എടുഴത്തമ്മാരു  അവസ  ഇമപ്പമ്മാഴുര  നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഫെമ്മാസനിസര ഉറഞ്ഞക്ട് തുള്ളുകയമ്മാണക്ട്.    ബശഫെക്ട് മശലസക്ട്, മശറക്ട് മശലസക്ട് മപമ്മാലുള്ള

ഫെമ്മാകറനി  നനിര്മനിക്കുമമമ്മാള്,  വരവസമ്മായങ്ങഴള  ആക്രമനിക്കുന്ന

ആളുകള്ഴകതനിഴരയുളള  നടെപടെനിയുഴടെയുര  ശനിക്ഷേയുഴടെയുര  കമ്മാരരത്തനില  ഈ
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ആക്ടുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഒരു  ഇടെഴപടെല  ഉണമ്മാകണഴമന്ന  കമ്മാരരരകൂടെനി

സമ്മാന്ദര്ഭേനികമമ്മായനി  ഇവനിഴടെ  ഉണര്ത്തുകയമ്മാണക്ട്.  അനനപുരര  വരവസമ്മായ

പമ്മാര്കക്ട്,  കനിന്ഫ്ര,  സനിഡ്മകമ്മാ,  ചെടരചെമ്മാലെനിഴലെ   ഫെമ്മാകറനി,  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുഴടെ  കശഴെനിലുളള  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  പമ്മാര്കടെകമുളള   ഒരു

ജനിലയമ്മാണക്ട്  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി

രമ്മാജരസഭേയനിഴലെമ്മാഴക  തനിളകമുള്ള  ഇടെഴപടെല  നടെത്തനിയനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു

വരക്തനിതത്വമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  ഒരു  ഇന്ഴവമസ്റ്റേഴ്സക്ട്  മശറക്ട്

സരഘടെനിപ്പനികണര.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  പനി.  ഴക.  കുഞ്ഞമ്മാലെനിക്കുടനി

സമ്മാഹനിബനിഴന്റെ  കമ്മാലെയളവനില   മഗമ്മാബല  ഇന്ഴവമസ്റ്റേഴ്സക്ട്  മശറക്ട്  (GIM)

പദ്ധതനികഴളമ്മാഴക മകരളത്തനിഴന്റെ വരവസമ്മായ മമഖലെയനില ഉണര്വക്ട് നലകനിയ

ഒമ്മാര്മകള് നമ്മുഴടെ  മുമനിലുണക്ട്.   കമ്മാസര്മഗമ്മാഡുകമ്മാരനമ്മായ ശശ.  എന്.  എ.

മുഹമദനിഴനമപമ്മാഴലെയുള്ള  വരവസമ്മായനികള്  ബമ്മാരഗ്ലൂരനില  നമ്മാലെമ്മായനിരമത്തമ്മാളര

ആളുകള്കക്ട് ഴതമ്മാഴെനില നലകുന്ന സമ്മാപനര തുടെങ്ങുമമമ്മാള്, കര്ണമ്മാടെകയനിഴലെ

മലെയമ്മാളനിയമ്മായ,  ആഭേരനര  മനനിയമ്മായനിരുന്ന  ശശ.  ഴക.  ഴജ.  മജമ്മാര്ജനിഴന

മപമ്മാഴലെയുള്ള  ആളുകള്  അയമ്മായനിരര  ആളുകള്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നലകുന്ന

സരരരഭേങ്ങള് ബമ്മാരഗ്ലൂരനില തുടെങ്ങുമമമ്മാള് മകരളത്തനില പനിറന്നക്ട് മകരളത്തനിനക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

104

പുറത്തക്ട്  ഇനരയ്ക്കകത്തുള്ള  മറക്ട്  സനിറനികളനില  വരവസമ്മായ  ഉയര്ചയുഴടെ

ഴകമ്മാടുമുടെനിയനില  നനിലക്കുന്ന  ആളുകഴള  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മനനി

മകരളത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ക്ഷേണനിച്ചുവരുത്തനി  അവരുഴടെ  ബമ്മാഞ്ചുകള്  മകരളത്തനില

തുടെങ്ങണര.  എലമ്മാ എര.എല.എ.മമ്മാര്ക്കുര അറനിയമ്മാവന്നതുമപമ്മാഴലെ,  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്

കമ്മാലെത്തക്ട് നമ്മുഴടെ മുമനില നനിമവദനങ്ങളുമമ്മായനി വരുന്നവരനില 25 ശതമമ്മാനവര

മലെമ്മാഴണടുത്തക്ട് പ്രയമ്മാസഴപ്പടുന്ന ആളുകളമ്മാണക്ട്.  ഒരു ഫെമ്മാകറനി തുടെങ്ങമ്മാന്മവണനി

മലെമ്മാഴണടുത്ത അവര്കക്ട് ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെമമ്മായതനിനമ്മാല അതക്ട്  തനിരനിചടെയ്ക്കമ്മാന്

കഴെനിയുന്നനില.  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വമ്മായ്പഴയടുത്തക്ട്  പ്രയമ്മാസഴപ്പടുന്നവരുര  വശടെക്ട്

നനിര്മനികമ്മാനുര  മകളുഴടെ  വനിവമ്മാഹത്തനിനുമമ്മായനി  മലെമ്മാഴണടുത്തവരുമുണക്ട്.

ഴകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാലെത്തക്ട് എലമ്മാ എര.എല.എ.മമ്മാരുഴടെയുര മുമനിമലെയ്ഴകത്തുന്നതക്ട്

പ്രധമ്മാനമമ്മായുര സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരഴന്റെ കണ്ണശരനിഴന്റെ മണമുള്ള അമപക്ഷേകളമ്മാണക്ട്.

വരവസമ്മായമമഖലെയനില  ഇളവകള്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴവന്നക്ട്  പറയുനഴവങനിലുര

അതക്ട്  മപമ്മാരമ്മാ;  അവരുഴടെ  കടെങ്ങള്  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  രശതനിയനിമലെമ്മാ,

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വമ്മായ്പയുര  മകളുഴടെ  വനിവമ്മാഹത്തനിനുര  വശടെക്ട്  നനിര്മനികമ്മാനുര

കമ്മാര്ഷനികമ്മാവശരത്തനിനുഴമടുത്ത  വമ്മായ്പകളുര  അടെകമുള്ള  കമ്മാരരങ്ങളനില

അദമ്മാലെത്തക്ട് നടെത്തനി അവരുഴടെ കണ്ണശരുണക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികൂടെനി നടെത്തുന്നതനിനക്ട്
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ഗവണ്ഴമന്റുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിയുര ഇടെഴപടെണഴമന്ന അമപക്ഷേ സഭേയുഴടെ

മുമനില  വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാ  എര.എല.എ.മമ്മാര്ക്കുര  ലെഭേനിച

അമപക്ഷേകളനിമന്മേല  ഈ  സഭേ  നടെക്കുമമമ്മാള്ത്തഴന്ന  എഴനങനിലുഴമമ്മാരു

തശരുമമ്മാനമുണമ്മാകണര.  നമ്മാടനിലനനിന്നക്ട്  തനിരുവനനപുരമത്തയ്ക്കക്ട്  വരുന്ന

സന്ദര്ഭേത്തനില മുഖരമനനിക്കുര വകുപ്പുമനനിക്കുര നലകമ്മാനുള്ള അമപക്ഷേയുമമ്മായനി

കമ്മാത്തുനനിലക്കുന്നവരുണക്ട്.  സഭേമ്മാ  സമമളനര  അവസമ്മാനനിക്കുന്നതനിനനിടെയനില

അവര്കക്ട്  അനുകൂലെമമ്മായ  തശരുമമ്മാനര  കൂടെനിയുണമ്മാകണഴമനള്ള  അമപക്ഷേ

മുമനില സമര്പ്പനിക്കുന. കമ്മാസര്മഗമ്മാഡനിഴന്റെ വരവസമ്മായ മമഖലെയനില ധമ്മാരമ്മാളര

സമ്മാദ്ധരതകളമ്മാണക്ട്  തുറന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഞമ്മാന്  മനരഴത്ത  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ

വരവസമ്മായ  മമഖലെയനില   ഒരുപമ്മാടെക്ട്  ഫെമ്മാകറനികള്   വരുന്ന  ഘടങ്ങളനില

ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ  മമനമ്മാഭേമ്മാവര  മമ്മാറണര,  വരവസമ്മായനികള്  ആവശരഴപ്പടുന്ന

ലലെസന്സക്ട് കൃതരസമയത്തക്ട് ലെഭേനികമ്മാനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങളുണമ്മാകണര. അതക്ട്

നലകനിയനിഴലങനില ബനഴപ്പട ഉമദരമ്മാഗസഴനതനിഴര നടെപടെനിഴയടുക്കുന്നതനിനക്ട്

ഇടെഴപടെലുണമ്മാകണഴമനര അഭേരര്തനിക്കുന. 

ശശ.  എര.  വനിന്ഴസന്റെക്ട്  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതു  പ്രകമ്മാരര  ശശ  .    ഷമ്മാഫെനി

പറമനില:  സര്,  ഞമ്മാന്  നനിരമ്മാകരണപ്രമമയഴത്ത  പനിനമ്മാങ്ങുന.  11  മകമ്മാടെനി
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ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  ജനി.ഡനി.പനി.യുഴടെ  29  ശതമമ്മാനര

അകഇൗണക്ട്  ഴചെയ്യുന്ന  മമഖലെയമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  ചെര്ച  ഴചെയ്യുന്ന  The  Kerala

Micro Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Bill,

2021-ഴന  സരബനനിച്ചുള്ളതക്ട്.  ഈ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  ഇമകമ്മാണമനിയുഴടെ  29

ശതമമ്മാനവര സരഭേമ്മാവന ഴചെയ്യുന്നതക്ട് ഈ മമഖലെയമ്മാണക്ട്. ഈ രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ 11

മകമ്മാടെനി  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്  സരഭേമ്മാവന  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്  ഈ  മമഖലെയമ്മാണക്ട്.

സമമ്മാനതകളനിലമ്മാത്ത  പ്രതനിസനനികളനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്  ആ  മമഖലെ

കടെനമപമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  എനള്ളതക്ട്  ആര്ക്കുര  നനിമഷധനികമ്മാന്

കഴെനിയുഴമന്നക്ട്  മതമ്മാനന്നനില.  ഈ പ്രതനിസനനി  സൃഷ്ടനികഴപ്പടതക്ട്  ഴകമ്മാവനി ഡുര

അതനിഴന്റെ  പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനിലുര  മമ്മാതമല,  പ്രതനിസനനിയുഴടെ  തുടെകര

സതരസനമമ്മായനി  വനിലെയനിരുത്തുമമമ്മാള്  ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരത്തക്ട്  വനിപവമമ്മായനി

പ്രഖരമ്മാപനികഴപ്പട  മനമ്മാട്ടുനനിമരമ്മാധനമമ്മാണക്ട്  ഈ  മമഖലെയനിഴലെ

പ്രതനിസനനികളുഴടെ തുടെകര എനള്ളതക്ട് ഏഴതമ്മാരമ്മാള്ക്കുര പറയമ്മാന് കഴെനിയുര.

പ്രസനിദ്ധനമ്മായ ഇകമണമ്മാമനിസ്റ്റുകള് സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ വളഴര മവഗത്തനില

ഒമ്മാടുന്ന  ഴറയ്സനിരഗക്ട്  കമ്മാറനിഴന്റെ  ഫ്രണക്ട്  ടെയറനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഉതനിര്ത്ത

ഴവടെനിയുണയമ്മായനിരുന  മനമ്മാട്ടുനനിമരമ്മാധനര  എനള്ളതക്ട്  എലമ്മാവരുര  ചെര്ച
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ഴചെയഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  അന്നക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനികഴപ്പട  ഒരു  ഗുണവര  രമ്മാജരത്തനിമനമ്മാ

രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  ഇമകമ്മാണമനിമകമ്മാ  കള്ളപ്പണഴത്ത  സരബനനിമചമ്മാ

തശവ്രവമ്മാദഴത്ത  സരബനനിമചമ്മാ  കള്ളമനമ്മാടനിഴന  സരബനനിമചമ്മാ

ഒനമുണമ്മായനിഴലന്നക്ട് മമ്മാതമല, വളഴര വലെനിയ മഗ്രമ്മാത്തക്ട് മഫെസനിലെമ്മായനിരുന്ന ഈ

രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  ഇന്ഡസ്ട്രേനിഴയ  പ്രമതരകനിച്ചുര  ഴചെറുകനിടെ  സൂക

വരവസമ്മായങ്ങഴളയമ്മാഴക  തകര്ത്തതനിഴന്റെ  തുടെകര  ആ  ഒരു  മരമണന്

തശരുമമ്മാനമമ്മായനിരുനഴവന്നതക്ട്  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയമ്മാര.  രണമ്മാമഴത്ത

അടെനി  കനിടനിയതക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  ഇരപനിഴമമന്റെഷനമ്മാണക്ട്.  ഒരു  ലപലെറക്ട്

മപ്രമ്മാജകമ്മായനി  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഇരപനിഴമന്റെക്ട്  ഴചെയ്തു.  അതനിഴന്റെ

ഇഫെക്ടുകഴളനമ്മാഴണന്നക്ട്  പഠനിചക്ട്  ഴചെയണഴമന്ന  ഈ  രമ്മാജരത്തക്ട്  പ്രതനിപക്ഷേ

പ്രസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  ആവശരങ്ങഴള  അവഗണനിചക്ട്,  ഇനരകക്ട്  സത്വമ്മാതനരര

കനിടനിയതനിനക്ട്  തുലെരര  ചെമ്മാര്ത്തമ്മാവന്ന  തരത്തനില  അര്ദ്ധരമ്മാതനി  ഞമ്മാഴനമ്മാരു

പ്രഖരമ്മാപനര നടെത്തുനഴവന്നക്ട് പ്രധമ്മാനമനനി പറഞ്ഞ പ്രഖരമ്മാപനത്തനിനുമശഷര

എത  ഴചെറുകനിടെ  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  രമ്മാജരത്തക്ട്  നനിവര്ന്നക്ട്

നനിന്നനിട്ടുഴണന്നക്ട്  പഠനിമകണതമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  ഴതമ്മാട്ടുപനിറഴകയമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാവനിഴഡന്ന  മഹമ്മാമമ്മാരനി   ഈ  സമ്മാപനങ്ങഴളയമ്മാഴക  ബമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്.
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ചുരുകനിപ്പറഞ്ഞമ്മാല  ഈ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  ജനി.ഡനി.പനി.യുഴടെ  29 ശതമമ്മാനര

മകമ്മാണ്ടനിബന്യൂടക്ട്  ഴചെയ്യുഴന്നമ്മാരു  മമഖലെ  back  to  back  assault

എനപറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ,  ഒന്നനിനക്ട്  പനിറഴക  ഒന്നമ്മായനി  ഏറ  അടെനികളുഴടെ

പനിറകനില വലെനിയ നഷ്ടങ്ങളുര ഒരുപമ്മാടെക്ട് സമ്മാപനങ്ങള് അടെച്ചുപൂടനിമപമ്മാകുന്നതുര

ധമ്മാരമ്മാളര  സരരരഭേങ്ങള്  നനിര്ത്തനിമപമ്മാമകണനിവന്നതുര  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  ആളുകള്

കടെഴകണനിയനിലെമ്മായതുര  കടെഴകണനിയനിലനനിന്നക്ട്  കരകയറമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത,

എകക്ട്പമ്മാന്ഷന്  നടെത്തമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത,  എകക്ട്പമ്മാന്ഷനുമവണനി  ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട്

ഴചെയ്ത  പണര  തനിരനിച്ചുകനിടമ്മാഴത,  അതനിനുമവണനിഴയടുത്ത  മലെമ്മാണുകള്,

അതനിഴന്റെ  തനിരനിചടെവകള്  ഇഴതലമ്മാര  ബമ്മാധനിചക്ട്  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

പ്രതനിസനനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് നമ്മാടുര നമ്മാടനിഴലെ സരരരഭേങ്ങളുര മപമ്മായനി എനള്ളഴതമ്മാരു

അവസയമ്മാണക്ട്.  ഒരു  മമ്മാറര  നമള്  ഇമപ്പമ്മാഴഴെങനിലുര  പ്രതശക്ഷേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മകരളഴത്ത  സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  വലെനിയ  വരവസമ്മായങ്ങള്ക്കുള്ള

സലെത്തനിഴന്റെ  ലെഭേരതക്കുറവള്ള  നമ്മാടെമ്മാണക്ട്  മകരളര.  ഇമപ്പമ്മാള്  പുതനിയ

മകമ്മാറനിമഡമ്മാര്  പ്രഖരമ്മാപനിചനിട്ടുണക്ട്;  അവനിഴടെ  സലെങ്ങള്

ഏഴറടുക്കുനഴണനള്ളഴതലമ്മാര  ശരനിതഴന്നയമ്മാഴണങനിലുര  ഴചെറുകനിടെ

വരവസമ്മായങ്ങഴള  ഴപ്രമ്മാമമമ്മാട്ടുഴചെയമ്മാഴത,  അവനിഴടെയുണമ്മാകുന്ന
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ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാഴത  നമ്മാടനിഴലെ   മജമ്മാബക്ട്  ഡനിമമ്മാന്റെനിനക്ട്

കൃതരമമ്മായനിട്ടുള്ള  സലപ  ഏരനിയകള്  കഴണത്തമ്മാന്  നമുകക്ട്  കഴെനിയമ്മാഴത

മപമ്മാകുര  എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനില  അഭേരസ്തവനിദരരമ്മായ  ഴചെറുപ്പകമ്മാരുഴടെ

എണ്ണര മതങ്ങഴയകമ്മാള് കൂടുതലെമ്മാഴണന്ന പഴെയ സനിനനിമയനിഴലെ ഡയമലെമ്മാഗക്ട്

നമളമ്മാരുര  മറനമപമ്മായനിട്ടുണമ്മാകനില.  ഴചെറുപ്പകമ്മാര്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില

ഴകമ്മാടുകണഴമങനില ഇവനിഴടെ  ഴചെറുകനിടെ  വരവസമ്മായങ്ങളുണമ്മാമകണതുര അതക്ട്

വളമരണതുര  ആവശരമമ്മാണക്ട്.  പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടനികമ്മാന്  ഇതുമപമ്മാഴലെ  കഴെനിയമ്മാവന്ന  സമ്മാപനങ്ങളനില.  വലെനിയ

ഇന്ഡസ്ട്രേശസനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുമമമ്മാള്  അവനിഴടെ  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടനികഴപ്പടുനഴണങനിലുര  അതനില  ഭൂരനിഭേമ്മാഗവര  ഫെനില  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്

എവനിഴടെനനിനളള  ആളുകളമ്മാണക്ട്  എനള്ളതുകൂടെനി  നമള്  പഠനിമകണതമ്മാണക്ട്.

മസ്റ്റേറക്ട്  ഡനിലവഡനിനക്ട്  ഞമ്മാന് ഈ അവസരര വനിനനിമയമ്മാഗനിക്കുന്നനില.  പമക്ഷേ

മലെമ്മാകലെമ്മായനിട്ടുള്ള  ആളുകള്കക്ട്  കൂടുതല  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്

ഉണമ്മാകണഴമങനില  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  അതനിനക്ട്  ഴചെറുകനിടെ  വരവസമ്മായങ്ങള്

വളരുക, അവര് നനിലെനനിലക്കുക എനള്ളതക്ട് ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്. ഈ

കമ്മാലെഘടത്തനില,  they  have  to  search  for  new  ways  of  expansion.
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പുതനിയ  കമ്മാലെഘടത്തനില,  മപമ്മാസ്റ്റേക്ട്ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  സമ്മാഹചെരരത്തനില

ബനിസനിനസ്സനിലുര  അതനിഴന്റെ  നടെത്തനിപ്പനിലുര  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ള  മമ്മാറങ്ങഴള

സരബനനിച്ചുള്ള ഗഇൗരവതരമമ്മായ പഠനങ്ങള് നടെത്തനി അവഴര എകക്ട്പമ്മാന്ഷനക്ട്

സഹമ്മായനിക്കുക  എനള്ളതക്ട്  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമമ്മായനി

മമ്മാമറണതമ്മാണക്ട്.  Market  penetration-ഉര Customer  outreach-ഴമമ്മാഴക

മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഫെനിസനികലെമ്മായനിട്ടുള്ള  മമ്മാര്കറനിരഗക്ട്  സമ്മാദ്ധരതകള്  പമ്മാമടെ

അടെഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മുഴുവന് ആളുകളുഴടെയുര  buying  culture-ഉര

buying  behavior-ഉര  മമ്മാറനി  പകരര  ഹമ്മാബനിറക്ട്  മുഴുവന്  ഒമ്മാണ്ലലെനമ്മായനി

മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചെരരത്തനില  അതനിഴന  തനിരനിചക്ട്  എതമത്തമ്മാളര

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുഴമനള്ളതക്ട് ആമലെമ്മാചെനിമകണതമ്മാണക്ട്.  സനിനനിമകളുഴടെ

റനിലെശസക്ട്  മപമ്മാലുര ഒ.ടെനി.ടെനി. പമ്മാറക്ട്മഫെമ്മാമുകളനിമലെകക്ട്  ഒതുങ്ങുന.  പുസ്തകര

വമ്മായനയുര  e—books,  audio  books  എന്നനിവയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.

ആളുകളുഴടെ  ഴപരുമമ്മാറര  മമ്മാറുനണക്ട്.  പണക്ട്  കടെയനില  പമ്മാര്സല  വമ്മാങ്ങമ്മാന്

നമള്  അവനിഴടെമപമ്മായനി  നനിലകണമമ്മായനിരുന.  ആ  കടെയനിലനനിനള്ള

സമ്മാധനര  നമള്  തഴന്ന  വമ്മാങ്ങനി  വശടനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകണര.  പനിഴന്ന

മഹമ്മാര  ഴഡലെനിവറനി  തുടെങ്ങനി.  ഒരു  മഹമ്മാടലെനില  വനിളനിച്ചുപറഞ്ഞമ്മാല  ആ
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മഹമ്മാടലെനിഴലെ  ഐറര  മഹമ്മാര  ഴഡലെനിവറനിയമ്മായനി  വശടുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ആളുകള്

എത്തനികമ്മാന്  തുടെങ്ങനി.  ഇമപ്പമ്മാള്  പമ്മാലെകമ്മാടെനിലെമ്മാഴണങനില  ബനിരനിയമ്മാണനി

NMR-ല  നനിന്നക്ട്  ഒമ്മാര്ഡര്  ഴചെയ്യുര.  അമത  ഒമ്മാര്ഡറനിഴന്റെ  കൂഴടെത്തഴന്ന

നൂര്ജഹമ്മാനനിലനനിന്നക്ട്  Arabian  platter  ഒമ്മാര്ഡര്  ഴചെയ്യുര.

അമശമ്മാകയനിലനനിമന്നമ്മാ  കപനിലെവസ്തുവനിലനനിമന്നമ്മാ  ഇന്ദ്രപ്രസത്തനിലനനിമന്നമ്മാ

ഏഴതങനിലുര  ഒരു  മഹമ്മാടലെനിലനനിന്നക്ട്  മദമ്മാശ  ഒമ്മാര്ഡര്  ഴചെയ്യുര

Topnotch നനിമന്നമ്മാ  Magic  Oven-ലനനിമന്നമ്മാ  ഴഡമസര്മടമ്മാ  സത്വശറക്ട്മസമ്മാ

ഒമ്മാര്ഡര്  ഴചെയ്യുര.  Hasis  Kitchen-ലനനിനര  ബശഫെക്ട്  ഒമ്മാര്ഡര്  ഴചെയ്യുര.

സത്വനിഗനിയനിമലെമ്മാ ഴസമ്മാമമ്മാമറമ്മായനിമലെമ്മാ ഴകമ്മാടുക്കുന്ന ഒറ ഒമ്മാര്ഡറനില പമ്മാലെകമ്മാഴട

വനിവനിധ  ഴറമസ്റ്റേമ്മാറന്റുകളുഴടെ  ഴസഷരലലെസ്ഡമ്മായനിട്ടുള്ള  എലമ്മാ  ഫുഡക്ട്

ഐറരസുര  വശടനിഴലെത്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആളുകളുഴടെ  behaviour  മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്,

ഒമ്മാര്ഡര് ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട് മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.  ഴചെറുകനിടെ  വരവസമ്മായങ്ങള്,  ഴചെറുകനിടെ

സമ്മാപനങ്ങള്  ഇവഴരമ്മാഴക  പനിടെനിച്ചുനനിലകണഴമങനില  ഈ  ഴടെമകമ്മാളജനി

എമനബനിള്ഴമന്റെക്ട്,  അവരുഴടെ  സരരരഭേര  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാനുള്ള  ഴടെമകമ്മാളജനി

അപ്മഗ്രഡക്ട്  ഴചെയമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അവര്കക്ട്  അറനിഞ്ഞക്ട്  പനിന്തുണ

ഴകമ്മാടുത്തനിടനിഴലങനില  ഇനനിയുള്ള  കമ്മാലെഴത്ത  മതരങ്ങളനില  അവര്
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പനിനള്ളഴപ്പട്ടുമപമ്മാകമ്മാനുര  പനിടെനിച്ചുനനിലകമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത  വരുന്ന

സമ്മാഹചെരരമുണമ്മാകുര.  പരസരങ്ങളനില  കമ്മാണുന്ന  സത്വനിഗനിയുര  ഴസമ്മാമമ്മാമറമ്മാ

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള കമനനികള്കക്ട് ഒമ്മാമരമ്മാ ഒമ്മാര്ഡറനിലുര കനിട്ടുന്ന കമശഷഴന്റെ മററക്ട്

എതയമ്മാഴണന്നക്ട്  പഠനികണര.   ഒരു  ഒമ്മാര്ഡറനിലനനിനര  മുപ്പതുര  നമ്മാലതുര

ശതമമ്മാനര  വഴര  അവര്കക്ട്  ഴകമ്മാടുമകണനിവരുഴമന്നമ്മാണക്ട്  കണക്കുകള്

പറയുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  പനിടെനിച്ചുനനിലകമ്മാന്  നമ്മുഴടെ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്,

പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായ  സരരരഭേങ്ങള്കക്ട്  കഴെനിമയണതമല?  ഈ  പ്രമദശനിക

സരരരഭേങ്ങളുഴടെ ഴടെമകമ്മാളജനി എമനബനിള്ഴമന്റെനിനക്ട്, അവരുഴടെ supply chain-നക്ട്

നമ്മുഴടെ ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് എന്തുസഹമ്മായര  ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിയുര? Where can

we  assist  them  in  that  regard?  അവഴര പനിടെനിച്ചുനനിര്ത്തമ്മാനുര  വളരമ്മാനുര

ഏതുസമ്മാഹചെരരങ്ങളനില  നമുകക്ട്  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  കഴെനിയുര?  ഒരു

വരവസമ്മായ വകുപ്പുര ഒരു സര്കമ്മാരുര ഈ കമ്മാലെഘടത്തനില ആമലെമ്മാചെനിമകണ

ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അവഴര സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര എടുത്ത

മലെമ്മാണുകളുഴടെ  തനിരനിചടെവക്ട്  വലെനിയ  പ്രയമ്മാസമമ്മായനി  മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  അവര്  തനിരനിചടെയ്ക്കുന്നതക്ട്?  ആമരമ്മാഗരപരമമ്മായ  സുരക്ഷേഴയ

കരുതനി ഴകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില സമ്മാപനങ്ങള് അടെചനിടെമ്മാന് മവണനി
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നമള് തശരുമമ്മാനനിക്കുന.  അവരുഴടെ തനിരനിചടെവകള്കക്ട് തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായനി

പ്രഖരമ്മാപനിക്കുന്ന  ഴമമ്മാറമടമ്മാറനിയങ്ങള്മപമ്മാലുര  കനിടമ്മാത്ത  ആളുകള്  പലെനിശ

ഇളവകളുഴടെയുര  സബ്സനിഡനിയുഴടെയുര  കണകക്ട്  മകന്ദ്രസര്കമ്മാര്  ഉള്ഴപ്പഴടെ

നടെത്തുന്ന പ്രഖരമ്മാപനങ്ങള് പ്രമ്മാവര്ത്തനികമമ്മായനി ഫെശലഡനില വരുമമമ്മാള് അതക്ട്

എതമത്തമ്മാളര  മപര്കക്ട്  കനിട്ടുനഴണന്ന  സരശയങ്ങള്  നമ്മുഴടെ

മുമനിലുണമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.   അവര്കക്ട്  തനിരനിചടെയ്ക്കമ്മാന് കഴെനിയുന്നനില.  മലെമ്മാണുകള്

മപമ്മാലുള്ള  സരവനിധമ്മാനര  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി  ആരരഭേനിച  ഴചെറനിയ  ബമ്മാര്ബര്

മഷമ്മാപ്പുകള്,  ഴചെറുകനിടെ  റമസ്റ്റേമ്മാറന്റുകള്,  ഴചെയറനി  ടമ്മാവലസക്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേനി

തുടെങ്ങനിയ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് ഉണമ്മായ തനിരനിചടെനി എത വലുതമ്മാണക്ട്. ആളുകളുഴടെ

യമ്മാതകളുര  ടൂറനിസര ആകനിവനിറനികളുര  പമ്മാഴടെ  നനിലെച്ചു.  ഇവരുഴടെ  സ്റ്റേമ്മാഫുകളുഴടെ

ശമളവര  മലെമ്മാണനിഴന്റെ  തനിരനിചടെവഴമലമ്മാര  പ്രതനിസനനിയനിലെമ്മാകുമമമ്മാള്,

കമ്മാരരങ്ങളനില  മമ്മാറര  വരുമമമ്മാള്  അതനിനനുസരനിചക്ട്  ഓടെനിഴയത്തണഴമങനില

അവര്കക്ട്  പനിഴന്നയുര  ഴക്രഡനിറനിഴന്റെ  ആവശരര  വരുര.  നനിലെവനില  എടുത്ത

ഴക്രഡനിറക്ട്  തഴന്ന  വലെനിഴയമ്മാരു  പ്രതനിസനനിയമ്മായനി  അവരുഴടെ  മുമനില

നനിലക്കുമമമ്മാള്  പുതനിയ  ഴക്രഡനിറക്ട്  ഴഫെസനിലെനിറനി  അവര്  എങ്ങഴന

പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തുര?  അതക്ട്  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തണഴമങനില  മലെമ്മാ  മകമ്മാസ്റ്റേക്ട്
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ഴക്രഡനിറക്ട്  ഴഫെസനിലെനിറനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തണര.  ഇഇൗ

സരരരഭേങ്ങളനിലമ്മാഴത  പനിടെനിച്ചുനനിലകമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ? ഇഇൗ സരസമ്മാനത്തക്ട് ഒരു

വര്ഷര പരമമ്മാവധനി  ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിയുന്ന സര്കമ്മാര് ഴതമ്മാഴെനിലെനിഴന്റെ എണ്ണര

25000-30,000  ആണക്ട്.  അഞക്ട്  ഴകമ്മാലരഴകമ്മാണക്ട്  പരമമ്മാവധനി  ഒന്നര ലെക്ഷേര

മപര്കക്ട് ഴതമ്മാഴെനില ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിയുര.  എരമപമ്മായ്ഴമന്റെക്ട് എകക്ട്മചെഞ്ചുകളനില

മപരക്ട് രജനിസ്റ്റേര് ഴചെയ്ത ധമ്മാരമ്മാളര ആളുകള് എര.എല.എ.-മമ്മാഴര ദനിവസവര വന്നക്ട്

കമ്മാണുനണക്ട്.  'ഞമ്മാന്  രജനിസ്റ്റേര്  ഴചെയ്തനിടക്ട്  മുപ്പതക്ട്  ഴകമ്മാലമമ്മായനി,  ഇരുപതക്ട്

ഴകമ്മാലമമ്മായനി,  പതനിനഞക്ട് ഴകമ്മാലമമ്മായനി,  ഇതുവഴര എഴന്ന ഒരുതവണ മപമ്മാലുര

വനിളനിചനിടനില'  എനപറഞ്ഞക്ട്  ആളുകള്  വന്നക്ട്  കമ്മാണമ്മാത്ത  ഏഴതങനിലുര  ഒരു

എര.എല.എ.  ഇഇൗ  സഭേയനിലുണമ്മായനിരനിക്കുമമമ്മാ?  അതുവഴെനിയുള്ള

ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്  വരണഴമങനില  ഇനനി  നൂറമ്മാണ്ടുകള്  കമ്മാത്തനിരനിമകണ

അവസയമ്മാണക്ട്.  ഴഴപ്രവറക്ട്  ഴസകറനിഴലെ  മജമ്മാലെനിയമ്മാണക്ട്  ഴചെറുപ്പകമ്മാരുഴടെ

മുന്നനിമലെയ്ക്കക്ട്  വച്ചുനശടമ്മാനുള്ളതക്ട്.  അതക്ട്  ഴകമ്മാടുകണഴമങനില  ഇന്ഡസ്ട്രേനി

നനിലെനനിലകമണ. അവര്കക്ട് ഇഇൗ പ്രതനിസനനിഴയ മറനികടെകമ്മാന് കഴെനിയമണ.

അതുഴകമ്മാണക്ട് അവര്കക്ട് മലെമ്മാ മകമ്മാസ്റ്റേക്ട് ഴക്രഡനിറക്ട് ഴഫെസനിലെനിറനി ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  തയമ്മാറമ്മാകണര.  അതക്ട്  മകവലെര  പ്രഖരമ്മാപനര
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മമ്മാതമമ്മായനിമപ്പമ്മാകരുതക്ട്.  അതക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാഴത  അവര്കക്ട്  പനിടെനിച്ചുനനിലകമ്മാന്

കഴെനിയനില.  ആളുകള് ഏതക്ട്  കമ്മാരരവര  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഓര്ഡര് ഴചെയ്യുന്നതക്ട്?

ഫനിപ്കമ്മാര്ടനിലുര  ആമമസമ്മാണനിലുഴമമ്മാഴക  മള്ടനി  നമ്മാഷണലസക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

ഓഫെറുകള്  ചെനിലെമപ്പമ്മാഴഴെലമ്മാര  ഒരു  സമ്മാധമ്മാരണ  കസ്റ്റേമഴറ

സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര അവരുഴടെ കണ്ണുതള്ളുന്ന തരത്തനിലുള്ളവയമ്മായനിരനിക്കുര.

ഏതക്ട്  സമ്മാധനര  വമ്മാങ്ങണഴമങനിലുര  ഇ-മകമ്മാമമഴ്സക്ട്  സനിസ്റ്റേത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്,

ഓണ്ഴഴലെന് മഷമ്മാപ്പനിരഗനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്. എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് ഒരു മലെമ്മാകല

ഴമമ്മാഴഴബല മഷമ്മാപ്പക്ട് ഉടെമ തഴന്റെ കടെയുമമ്മായനി പനിടെനിച്ചുനനിലകമ്മാന് ശമനിക്കുന്നതക്ട്;

ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  വനിലെമയകമ്മാള്  കുറഞ്ഞ  മററനിനമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെ

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്.  ഇ-മകമ്മാമമഴ്സക്ട്  സനിസ്റ്റേര  ഇഇൗ  പറയുന്ന  ആളുകഴള  മുഴുവന്

മകമ്മാര്ത്തനിണക്കുകയമ്മാഴണങനിലുര  അവര്കക്ട്  തമ്മാങ്ങമ്മാവന്ന  ഒരു  പമ്മാറക്ട്മഫെമ്മാര

ഒരുകമ്മാന്  നമള്തഴന്ന  മുന്കഴയടുത്തനിടനിഴലങനില  വലെനിയ  പ്രശര  വരുര.

ഓണ്ഴഴലെന് ആയുര ഓഫെക്ട് ഴഴലെന് (അഥവമ്മാ സമ്മാധമ്മാരണ നനിലെയ്ക്കക്ട് ഫെനിസനികലെനി)

ആയുര പര്മചസക്ട് ഴചെയ്യുന്ന ആളുകള് തമനില ഇനനിയുള്ള കമ്മാലെഘടത്തനില 51

ശതമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  റവനന്യൂ  ഡനിഫെറന്സമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മാകമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്

എനള്ളതമ്മാണക്ട്  പുതനിയ  പഠനങ്ങള്  പറയുന്നതക്ട്.  ഇ-മകമ്മാമമഴ്സക്ട്
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പമ്മാറക്ട്മഫെമ്മാമുകളനില  കചവടെര  ഴചെയ്യുന്ന  ആളുകള്  മറ്റുള്ളവമരകമ്മാള്  51

ശതമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഴഴഹ  റവനന്യൂ  ഴഴസഡനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറമ്മാന്

മപമ്മാകുകയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്.  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് നമ്മാടനിഴലെ ഒരു ഴചെറുകനിടെ സമ്മാപനര

ഇതനിഴന  അതനിജശവനിക്കുന്നതക്ട്?  അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഇടെഴപടെലുകള് മവണതക്ട്.  ഇവഴരക്കൂടെനി ഉള്ഴകമ്മാള്ളനിചക്ട്  ഇ-മകമ്മാമമഴ്സക്ട് ഇമകമ്മാ

സനിസ്റ്റേഴത്ത  ശക്തനിഴപ്പടുത്തമ്മാനുള്ള  നടെപടെനികളുണമ്മാകണര.  5 ജനി  ഡനിജനിറല

ഇന്ഫ്രമ്മാസ്ട്രേക്ചെര്   വരമ്മാന്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  നമള്  3 ജനി-യനിലനനിന്നക്ട്  4 ജനി

ആയനി.  നമ്മുഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴപ്രമ്മാഴഴവഡക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  എലമ്മായനിടെത്തുര  4 ജനി

ആയനി  മമ്മാറനിയനിടനില.  അതനിഴന  തകര്കമ്മാന്  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാര്തഴന്ന  എലമ്മാ

ഒത്തമ്മാശയുര  ഴചെയ്തക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുനണക്ട്.  ആളുകളുഴടെ  buying  behaviour

ഓണ്ഴഴലെന്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  സരവനിധമ്മാനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറുമമമ്മാള്  ആ

മവഗതയനില ഓടെനിഴയത്തമ്മാന്  നമ്മാടനിഴലെ ആളുകള്കക്ട് മലെമ്മാ മകമ്മാസ്റ്റേക്ട് ഇന്റെര്ഴനറക്ട്

ഴഫെസനിലെനിറനി അതമ്മാതക്ട് ഗ്രമ്മാമങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് എത്തനിക്കുകയുര അതക്ട് എലമ്മായനിടെത്തുര

ഒമര സമയര ഒരുമപമ്മാഴലെ വരനികയുര ഴചെയനില എന്ന അവസ വന്നമ്മാല വശണ്ടുര

അത അവഴര ബമ്മാധനിക്കുന്ന സനിതനിയുണമ്മാകുര.  ഇവരുഴടെ  spend reduction

60-80  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  ഴടെമകമ്മാളജനി  അപ്മഗ്രഡക്ട്  ഴചെയ്തക്ട്  നനിലെനനിലക്കുന്ന,
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അതനിഴന ഡനിപ്പന്റെക്ട് ഴചെയ്തക്ട് നനിലക്കുന്ന ആളുകഴള സരബനനിചക്ട്, ഇത്തരത്തനില

വരമ്മാപമ്മാരര  ഴചെയ്യുന്ന  ആളുകഴളയുര  അവരുഴടെ  മസ്റ്റേമ്മാകനിഴനയുര  ഒരുമകണ

ഴവയര്ഹഇൗസനിഴനയുര  ഇന്ഫ്രമ്മാസ്ട്രേക്ചെറനിഴനയുര  സ്റ്റേമ്മാഫെനിഴനയുര  അവനിടെഴത്ത

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ എണ്ണഴത്തയുര സരബനനിഴചമ്മാഴക 60-80 ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്

spend reduction  വരുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ പ്രതനിസനനിയനിലനനിന്നക്ട് കരകയറമ്മാനമ്മായനി

ഴചെറുകനിടെ  സമ്മാപനങ്ങഴള  എതമത്തമ്മാളര  ഒരുകമ്മാന്  നമുകക്ട്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.

വശണ്ടുര തുറനഴകമ്മാള്ളമ്മാന് പറയുനണക്ട്, നനിയനണങ്ങള് പനിന്വലെനിക്കുനണക്ട്.

ആ  നനിയനണ  കമ്മാലെയളവനില  അവര്  എത  ദൂരര  പുറകനിലെമ്മായനി  എനര

അതനിഴന  എങ്ങഴന  തരണര  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുഴമനള്ളതക്ട്

മനസ്സനിലെമ്മാകണഴമങനില ഴസകര് ഴഴവസക്ട് പഠനികമ്മാഴത കഴെനിയുമമമ്മാ?  കഴെനിഞ്ഞ

ദനിവസര  മകമ്മാണ്ടമ്മാകക്ട്  കരമ്മാമരജക്ട്  ഓപ്പമറമറഴ്സക്ട്  അമസമ്മാസനിമയഷനനിഴലെ

ഴകമ്മാലത്തുര  കുണറയനിലുര  നനിഴന്നമ്മാഴകയുള്ള  ആളുകള്  വന്നനിരുന.  എലമ്മാ

എര.എല.എ.-മമ്മാഴരയുര  അവര്  കണ്ടു.  വളഴര  സനിരപനിളമ്മായനിരുന അവരുഴടെ

മചെമ്മാദരര.  എസക്ട്.ടെനി.എ. മബമ്മാര്ഡക്ട്  മശറനിരഗക്ട്  അനുസരനിചക്ട്  ഒരു  വണനികക്ട്

കളര്മകമ്മാഡക്ട്  മമ്മാറണര  എന്നക്ട്  അവമരമ്മാടെക്ട്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഇന്ന

ബസനിനക്ട് ഇന്ന കളറമ്മായനിരനികണര എന്നക്ട് ഒരു കളര്മകമ്മാഡക്ട് തശരുമമ്മാനനിച്ചു. ജനി-
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മഫെമ്മാമനില  നനിലക്കുന്ന  ഒരു  വണനി  ഇനനി  പുറത്തനിറങ്ങണഴമങനില  ബമ്മാററനി

മമ്മാറ്റുന്നതനിനമ്മായനി  ഇരുപത്തനിനമ്മാലെമ്മായനിരര  രൂപ,  ഇന്ഷുറന്സക്ട്  അടെയ്ക്കുന്നതനിനക്ട്

എഴുപത്തനിഅയമ്മായനിരര  രൂപ,  ഴമകമ്മാനനികല  വര്കക്ട്സനിനുര  മറ്റുമമ്മായനി

മുപ്പതനിനമ്മായനിരമത്തമ്മാളര രൂപ,  ടെയര് മമ്മാറണഴമങനില മുപ്പത്തനിമൂവമ്മായനിരമത്തമ്മാളര

രൂപ,  CF ഫെശസമ്മായനി  അയമ്മായനിരര  രൂപ,  ജനി.പനി.എസക്ട്.  ഏര്പ്പമ്മാടെക്ട്

ഴചെയ്യുന്നതനിനമ്മായനി  എണ്ണമ്മായനിരത്തനി  അഞറക്ട്  രൂപ  എന്നനിങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്

ഴചെലെവക്ട് വരുന്നതക്ട്.  ഇതനിഴനലമ്മാര പുറഴമ കളര്മകമ്മാഡക്ട് ഴചെയ്ഞനിഴന്റെ മപരനില

എണ്പതനിനമ്മായനിരര രൂപകൂടെനി അവര് അടെയ്മകണനിവരുര.  അവര്കക്ട് തനിരനിചക്ട്

സര്വ്വശസനിമലെയ്ക്കക്ട് വരണഴമങനില ഏറവര ചുരുങ്ങനിയതക്ട് രണര-മൂന്നക്ട് ലെക്ഷേര രൂപ

ഇമപ്പമ്മാള്  ഴചെലെവമ്മാകണര.  അവര്കക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണനിതക്ട്  ഴചെലെവമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയുക?  കഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷര അവര്കക്ട് ടനിപ്പുകള് ഉണമ്മായനിരുന്നനില.  ടെമ്മാകക്ട്

എകരപ്ഷന്  മപമ്മാലുര  ഴചെറനിയ  ഒരു  പനിരശഡനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തു

എനള്ളതലമ്മാഴത  അവര്കക്ട്  എനമ്മാണക്ട്  വരുമമ്മാനമുള്ളതക്ട്?  ഇത്തരര

തശരുമമ്മാനങ്ങഴളടുക്കുമമമ്മാള്  ഓമരമ്മാ  ഴസകറനിഴനയുര  അതക്ട്  എങ്ങഴന

ബമ്മാധനിക്കുഴമന്നക്ട് പഠനിചക്ട് അവരുമമ്മായനി ഡനിസ്കസക്ട് ഴചെയ്തക്ട് ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമമ്മായനി

മചെര്ഴന്നടുമകണ  തശരുമമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  പകരര  മടെമ്മാടലെനി  എലമ്മാര  റശഓപ്പണ്
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ഴചെയ്തു.  അങ്ങഴന റശഓപ്പണ് ഴചെയ്തക്ട്  ഓടെമ്മാന് തുടെങ്ങുമമമ്മാള് വമ്മാഹനങ്ങള്കക്ട്

ഇന്ന  കളര്  മവണര  എന്ന  തശരുമമ്മാനര  ഇവനിഴടെനനിന്നക്ട്  അടെനിമചലപ്പനിചമ്മാല

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ശരനിയമ്മാവന്നതക്ട്.  ഇകമ്മാരരത്തനില  ഴസകര്ഴഴവസക്ട്  പഠനര

നടെത്തമ്മാന് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  തയമ്മാറമ്മാകണര.  ഇഇൗ പനിരശഡനില ഓമരമ്മാ വരവസമ്മായ

മമഖലെയുര  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഹനിറക്ട് ഴചെയഴപ്പടനിട്ടുള്ളതക്ട്,  ആര്ഴകമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്

വലെനിയ  അപകടെങ്ങള്  സരഭേവനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്,  ആര്ഴകമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്

അതനിജശവനികമ്മാന്  കഴെനിയുക,  അതനിനക്ട്  എഴനമ്മാഴക  സഹമ്മായര  ഴചെയമ്മാന്

കഴെനിയുര  തുടെങ്ങനിയ  കമ്മാരരങ്ങളുള്ഴപ്പഴടെ  ഴസകര്ഴഴവസക്ട്  പഠനികമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മായനിടനിഴലങനില കമ്മാരരങ്ങള് വലെനിയ അപകടെത്തനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട് മപമ്മാകുന്നതക്ട്.

ഇ-മലെമ്മാജനിസ്റ്റേനികക്ട്  മമ്മാര്കറക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  സരവനിധമ്മാനങ്ങളനിഴലെ  സനിരഗനിള്

വനിന്മഡമ്മാ അവസരങ്ങള് സമ്മാധമ്മാരണ ഴചെറുകനിടെ സരരരഭേങ്ങള്കക്ട് ഉള്ഴപ്പഴടെ

ഒരുകനിഴകമ്മാടുകമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുന്നനില  നനിലകഴട.  അങ്ങഴനയമല

മകരളത്തനിഴന്റെ ഒരു മമമ്മാഡല. ആ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മുന്നനില നനിലക്കുമമമ്മാള് അവര്

അതനിഴന  ഡനിഴപ്പന്റെക്ട്  ഴചെയഴട.  ആ  ഡനിഴപ്പന്ഡന്സനിയനില  അവര്  വളര്ന്നക്ട്

വലുതമ്മായനി  വരുമമമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  ഗുണര  മസ്റ്റേറനിനമ്മാകുര  എന്ന  കമ്മാരരത്തനില

സരശയര മവണ. വലെനിയ സരരരഭേങ്ങളനിഴലെമ്മാഴക ബനിഗക്ട് ഡമ്മാറ ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള
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സരവനിധമ്മാനങ്ങള് ഉപമയമ്മാഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. അവരുഴടെ ഴക്രഡനിറക്ട് അനമ്മാലെനിസനിസക്ട്

മപമ്മാലുര  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഴപ്രമ്മാഫെഷണല  ഏജന്സനികളമ്മാണക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.

മമ്മാര്കറനിമലെയ്ക്കക്ട്  പണമനിട്ടുകഴെനിഞ്ഞമ്മാല  ഒരു  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-ഴയ

സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര നമ്മാലപ്പത്തനിയഞക്ട് ദനിവസത്തനിനപ്പുറമത്തയ്ക്കക്ട് മഹമ്മാള്ഡക്ട്

ഴചെയമ്മാന് ഒരു കമ്മാരണവശമ്മാലുര അവര്കക്ട് കഴെനിയനില.  അതനിഴന അനഴഴലെസക്ട്

ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില.  സഴഴപ  ഴചെയനിനുര  ഇഇൗ  സരവനിധമ്മാനങ്ങളുഴമമ്മാഴക

ഉള്ഴപ്പടുന്ന ഇത്തരര റനിസ്കുകഴളമ്മാഴക പഠനിചനിടമ്മാണക്ട് അവഴരമ്മാഴക ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട്

ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  അതുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  കമ്മാരരങ്ങളനില  ആള്ടര്മനറശവക്ട്  ആയനിട്ടുള്ള

റനിസ്കക്ട്  അസഴസ്മന്റെക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെ ഇവര്കക്ട്  നടെത്തനിഴകമ്മാടുകമ്മാഴനമ്മാനര നമ്മുഴടെ

സരവനിധമ്മാനര  ഇമപ്പമ്മാള്  പരരമ്മാപ്തമല.  പഴെയ  കമ്മാലെഴത്തമപ്പമ്മാഴലെ  ഒരു  ജനിലമ്മാ

വരവസമ്മായ ഓഫെശസുര അവനിഴടെ ഒരു ഓഫെശസറുമമ്മാണക്ട് നമുക്കുള്ളതക്ട്.  അവനിഴടെ

ഒരു സരവനിധമ്മാനര തുടെങ്ങമ്മാന് വരുമമമ്മാള് അനുമതനി ഴകമ്മാടുകമണമ്മാ മവണമയമ്മാ

എനള്ള  ഴറഗുമലെററനി  തശരുമമ്മാനര  എന്നതനിനപ്പുറമത്തയ്ക്കക്ട്  ഭേമ്മാവനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

വളരമ്മാന്  ഇവഴര  മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന  തരത്തനില  ഇടെഴപടെല

നടെത്തണഴമങനില  തശര്ചയമ്മായുര  ഇനനിയുര  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  മവണര.

ഞമ്മാന് ഒരു കമ്മാരരരകൂടെനി പറഞ്ഞക്ട് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇന്കക്യുമബഷന്
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ഴസന്റെറുകള് മവണര. നമ്മുഴടെ കുടനികഴള ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള് മതടുന്ന മജമ്മാബക്ട്

സശമകഴ്സക്ട്  മമ്മാതമമ്മാകമ്മാഴത  മജമ്മാബക്ട്  മഹമ്മാള്മഡഴ്സക്ട്  ആകമ്മാന്  പഠനിപ്പനികണര.

ഴതമ്മാഴെനിലെനിനക്ട് ആര്കമ്മാണക്ട് തമ്മാലപരരഴമന്നക്ട് മചെമ്മാദനിക്കുമമമ്മാള് ഴഴക ഉയര്ത്തുന്ന

കുടനികളമ്മാണക്ട്  അധനികവര.  സരരരഭേകനമ്മാകമ്മാന്  തമ്മാലപരരര  ആരമ്മാഴണന്നക്ട്

മചെമ്മാദനിക്കുമമമ്മാള്  അതനിനക്ട്  ഴഴക  ഉയര്ത്തമ്മാന്  ആളുണമ്മായമ്മാമലെ  ഭേമ്മാവനിയനില

ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള് ഉണമ്മാകുകയുള. അങ്ങഴന മജമ്മാബക്ട് മഹമ്മാള്മഡഴ്സക്ട് ആയനി

അവന്  മമ്മാറണഴമങനില  ഇന്കക്യുമബഷന്  ഴസന്റെറുകള്  ജനിലയനില

സമ്മാപനികണര.  ആ  ഴസന്റെറുകളനില  മനരമത്ത  പറഞ്ഞ  ഴഫെസനിലെനിറശസക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തക്ട്  അവഴര  ഴപ്രമ്മാമമമ്മാടക്ട്  ഴചെയ്യുകയുര  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചെയ്യുകയുര  മവണര.

അവനിഴടെ  സ്റ്റേമ്മാന്മഡര്ഡക്ട്  ഡനിഴഴസന് ഫെമ്മാകറശസക്ട്; ഴകടനിടെങ്ങളുര  ഴഷഡ്ഡുകളുര

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  പമ്മാര്ക്കുകളുര  നനിര്മനിച്ചുനലകനി  മലെമ്മാ  മകമ്മാസ്റ്റേനില  തഴന്റെ

സരരരഭേത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് ആദരമമ്മായനി ചുവടുവയ്ക്കമ്മാന് കഴെനിയണര.  എങനിമലെ അവര്കക്ട്

വരമ്മാനുര  വളരമ്മാനുര  നനിലെനനിലകമ്മാനുര  കഴെനിയുകയുള.  വലെനിയ  തലെതനിരനിഞ്ഞ

തശരുമമ്മാനങ്ങളുഴടെയുര  മനമ്മാടക്ട്  നനിമരമ്മാധനത്തനിഴന്റെയുര  ആമലെമ്മാചെനികമ്മാഴത

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെയുര  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെയുര

ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകത്തനിഴന്റെയുഴമലമ്മാര  പ്രതനിസനനിയനില  കഴെനിയുന്ന  ആ
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മമഖലെയനിഴലെ  വരമ്മാപമ്മാരനികള്ക്കുര  വരവസമ്മായനികള്ക്കുര  ഴചെറുകനിടെ

സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുര നനിലെനനിലകമ്മാനുര  വളരമ്മാനുമുള്ള സമ്മാഹചെരരഴമമ്മാരുമകണ

ഉത്തരവമ്മാദനിത്തര  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ആ

ഉത്തരവമ്മാദനിത്തങ്ങള് നനിറമവറ്റുന്ന പദ്ധതനികഴള സരബനനിച ഗഇൗരവതരമമ്മായ

നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ഇലമ്മാത്തതനിഴന്റെ  മപരനില  ഇഇൗ  ഓര്ഡനിനന്സനിഴനതനിഴരയുള്ള

നനിരമ്മാകരണ പ്രമമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ശശ.  മഞ്ഞളമ്മാരകുഴെനി  അലെനി  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര

ശശ  .    നജശബക്ട് കമ്മാനപുരര: സര്, 2021-ഴലെ മകരള സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി)  ബനില

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  10/04/2022  വഴര  സര്ക്കുമലെറക്ട്

ഴചെയണഴമന്ന 1(എ)മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര,  മകമ്മാവനിഡക്ട്  സൃഷ്ടനിച  അതനിഭേശകരമമ്മായ

തകര്ചകഴള  മറനികടെകമ്മാന്മവണനി   വലെനിയ  ഗൃഹപമ്മാഠര  ഴചെമയണ  ഒരു

സമയമമ്മാണനിതക്ട്.  വലെനിയ സമ്മാമത്തനിക പ്രതനിസനനി,  കടുത്ത ഴതമ്മാഴെനിലനഷ്ടര

എന്നനിവ യുവമ്മാകഴള വന് പ്രതനിസനനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് എത്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇതനിഴന

മറനികടെകമ്മാന് സര്കമ്മാര് ഉണര്ന്നനിരനിമകണ ഇഇൗ ഘടത്തനില മകരള സൂക-
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ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി)

ബനില  ഇവനിഴടെ  ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമമ്മാള്  അതനില  എനക്ട്  സമന്ദശമമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

സര്കമ്മാര് നലകമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട് എന്നറനിയമ്മാന് തമ്മാലപരരമുണക്ട്. മകരളര

പുകക്കുഴെല വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ ഒരു നമ്മാടെല,  അതനിനക്ട് മയമ്മാജനിച സലെവമല,

നമുകക്ട് കൂറന് വരവസമ്മായ ശമ്മാലെകള് ഒരനികലുര മയമ്മാജനിക്കുകയനില എഴന്നമ്മാഴക

നമള്  എലമ്മാസമയത്തുര  പറയമ്മാറുള്ള   കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.   അഴതമ്മാഴക

ശരനിയമ്മാണക്ട്.  തശര്ചയമ്മായുര  അഴതമ്മാനമല  ഇതനിഴന്റെ  പ്രതനിസനനികക്ട്

പരനിഹമ്മാരവര.  അതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കഴളക്കുറനിചക്ട്  ഗഇൗരവമമ്മായനി

ചെനിനനികണര  എന്നക്ട്  നമള്  തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നതക്ട്.  പഴക്ഷേ  ഇന്നക്ട്   സഭേയനില

വന്ന  ഇഇൗ  ബനില  വളഴര  നനിരമ്മാശമ്മാജനകമമ്മാഴണന്നക്ട്  അതനിഴന്റെ  മഭേദഗതനി

അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന്  വയ.  ഇഇൗഴയമ്മാരു  സമകമ്മാലെനിക

സന്ദര്ഭേത്തനില  ഉയര്നവരുന്ന  ചെനിലെ  വനിവമ്മാദങ്ങളുണക്ട്,  ആ  വനിവമ്മാദങ്ങളനില

മകരളര വരവസമ്മായ അനുകൂലെ സരസമ്മാനമല എന്നക്ട് വരുത്തനിത്തശര്കമ്മാനുള്ള

ശമമമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.   നമള്  അതനിമനമ്മാടെക്ട്  മയമ്മാജനിക്കുനമനില,  അതക്ട്

ഏഴറടുകമ്മാന്  ശമനിചനിട്ടുമനില.  മകരളത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതുവമ്മായ  വനികസനവര

മുമന്നമ്മാട്ടുള്ള  പ്രയമ്മാണവമമ്മാണക്ട്  അപ്പുറത്തുര  ഇപ്പുറത്തുര  ഇരനിക്കുന്ന
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എലമ്മാവരുഴടെയുര  തമ്മാലപരരര.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  അത്തരത്തനിലുള്ള  ഒറഴപ്പട

ശബ്ദങ്ങഴള  ആരുര  മുഖവനിലെയ്ഴകടുത്തനിട്ടുമനില.   പഴക്ഷേ  ഞമ്മാന്  വളഴര

നരമ്മായമമ്മായനി  സരശയനിക്കുന്ന  ഒരു  കമ്മാരരര  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുമമ്മായനി

അനുബനമുളളള,  അതനിഴന്റെ  മഭേദഗതനിയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ഇഇൗ  ബനില

യഥമ്മാര്തത്തനില  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കക്ട്  ചെരമഗശതര  ആലെപനിക്കുന്ന

സനിതനിവനിമശഷമമ്മാണക്ട് ഉണമ്മാക്കുന്നഴതന്നക്ട് പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന് വയ.  രമ്മാവനിഴലെ

നമ്മുഴടെ  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  മഭേദഗതനി  ബനില  ഇവനിഴടെ  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന്റെ

പശ്ചമ്മാത്തലെഴത്തക്കുറനിചക്ട്  പറയുകയുണമ്മായനി.  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതക്ട്  മകന്ദ്ര

നനിയമത്തനിഴലെ ഒരു മഭേദഗതനികക്ട് അനുകൂലെമമ്മായനിടമ്മാണക്ട് നമളുര ഇഇൗ മഭേദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്,  ഇഇൗ പുതനിയ നനിയമര ഉണമ്മാക്കുന്നതക്ട് എന്നമ്മാണക്ട്.  പഴക്ഷേ

ഇമപ്പമ്മാള്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ  നനിലെനനിലപ്പക്ട്  തഴന്ന  തകര്ക്കുന്ന

തരത്തനിലെമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റെ  മഭേദഗതനിമപമ്മാലുര  നനിര്മദ്ദേശനികഴപ്പടനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കളുഴടെ  പരനിധനിയനില  വമരണ  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്ഴകമ്മാപ്പര  പുതനിയ  വന്കനിടെ  വരവസമ്മായങ്ങഴളക്കൂടെനി  ഇതനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മാക്കുന്ന  തരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാഴണങനില
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സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  തകര്നമപമ്മാകുന്നതക്ട്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്ക്കുമവണനി

നമള്  ആഗ്രഹനിച  ഒരു  പുതനിയ  വനികസന  സത്വപമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര

മകരളത്തനിഴലെ  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  യുവമ്മാകള്  സ്റ്റേമ്മാര്ടപ്പുകള്  തുടെങ്ങുനണക്ട്,  പുതനിയ

വനികസന  സമ്മാധരതകളുള്ള  വരവസമ്മായ  പദ്ധതനികഴളക്കുറനിചക്ട്

ആമലെമ്മാചെനിക്കുനണക്ട്,  പ്രമതരകനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ  ശശ.  എ.  ഴക.  എര.  അഷ്റഫെക്ട്

സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  പ്രവമ്മാസനികള്  തനിരനിച്ചുവരുന്നതക്ട്  വരവസമ്മായ

സരരരഭേങ്ങഴളക്കുറനിച്ചുള്ള  സത്വപവമമ്മായമ്മാണക്ട്.  ആ  സത്വപങ്ങഴളലമ്മാര

മചെര്ത്തുവയ്ക്കുന്നതക്ട്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കളനിലെമ്മാണക്ട്.  വന്കനിടെ

നനിമക്ഷേപങ്ങളുമമ്മായനി  വരുന്ന  സമ്മാപനങ്ങഴളയല  നമള് പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.

പഴക്ഷേ  ഇവനിഴടെ  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന  വന്കനിടെ

വരവസമ്മായങ്ങഴളക്കൂടെനി മചെര്ത്തക്ട് പുതനിയ നനിയമത്തനിഴന്റെ മപരക്ട് മപമ്മാലുര; നമള്

വളഴര  ശദ്ധനിമകണ  ഒരു  കമ്മാരരര,  ഇഇൗ  ബനിലനിഴന്റെ  പ്രമതരകത

എനപറയുന്നതക്ട്  വകുപ്പനിഴന്റെ  മഭേദഗതനിയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  പറയുന്ന

സലെത്തുതഴന്ന  മചെര്ക്കുന്നതക്ട്  'സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങളുര ഇതര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങളുര'  എന്നമ്മാണക്ട്.  അമതമ്മാടുകൂടെനി

എനനിനുമവണനിയമ്മാമണമ്മാ ഇഇൗ നനിയമമുണമ്മാക്കുന്നതക്ട് അതനിഴന്റെ യഥമ്മാര്തമമ്മായ
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സനിരനിറ്റുതഴന്ന  മചെമ്മാര്നമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.   എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്ക്കുമവണനി

ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  ആ  നനിയമത്തനിലതഴന്ന  ഇതര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്  എന്നക്ട്  മചെര്ക്കുകയുര  ആ  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ

മൂലെധനവമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട് എത രൂപയുഴടെ നനിമക്ഷേപഴമനമപമ്മാലുര പരനിധനി

നനിശ്ചയനികമ്മാതനിരനിക്കുകയുര  ഴചെയ്യുമമമ്മാള്  യഥമ്മാര്തത്തനില  ഇതക്ട്  ആര്ക്കുള്ള

ചെരമഗശതമമ്മാണക്ട്  എന്നറനിയമ്മാന്  തമ്മാലപരരമുണക്ട്.  മമ്മാതമല,  ഇതനിഴന്റെ  വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒരു  വശഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുഴടെ  ഒരു  കൂടമ്മായ്മ

ഇതനിഴന്റെ  ഒരു  ബന്യൂമറമ്മാ  ആയനി  ഉണമ്മാകുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമത്തനില

പറയുന്നതക്ട്.  ഇതനിഴന്റെ  എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  നനിയനനിക്കുന്നതക്ട്  ബന്യൂമറമ്മാ

ആയനിരനിക്കുര.  ആ  ബന്യൂമറമ്മായ്ക്കകത്തക്ട്  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുഴടെ  മപരക്ട്

പറയുനണക്ട്.  ഇത്തരത്തനില  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുഴടെ  ഒരു

കണ്മസമ്മാര്ഷരമുണമ്മാക്കുന്നതക്ട് യഥമ്മാര്തത്തനില ഇതക്ട് മഴറമ്മാരു അഴെനിമതനിക്കുള്ള

വമ്മാതനില തുറകമ്മാനമ്മാമണമ്മാ എന്നക്ട്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  സരശയനികമ്മാവന്ന ചെനിലെ

സമ്മാഹചെരരങ്ങളുണക്ട്.  തശര്ചയമ്മായുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്

പരമ്മാമര്ശനിക്കുഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് പ്രതശക്ഷേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര ഇവനിഴടെ 2019-ല

നമുകറനിയമ്മാര  അന്നഴത്ത  വരവസമ്മായ  മനനി  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജയരമ്മാജന്
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എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  ഴസകറനിഴലെ  ഇഇൗ  വരവസമ്മായങ്ങള്ക്കുമവണനി,  അവഴര

മമ്മാതര അഡ്രസ്സക്ട് ഴചെയ്യുന്നതനിനുമവണനി ഒരു ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന.  ആ ബനില

തഴന്നയമ്മാമണമ്മാ  ഇതക്ട്?  യഥമ്മാര്തത്തനില  ആ  ബനിലനില  എനമ്മായനിരുമന്നമ്മാ

മുന്മനനി  ഉമദ്ദേശനിചതക്ട്  അതനിഴന്റെ  തലെകശഴെമ്മായനിട്ടുള്ള  വമ്മായനയമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  വഴെനി   മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്.   2021-ഴലെ  മകരള

സൂക-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള് എന്നതനിഴനമ്മാപ്പര ഇതര

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങളുര  എനകൂടെനി  മചെരുന്നമതമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ

പ്രതനിസനനിയുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  അമതമ്മാടുകൂടെനി എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്ക്കുള്ള ഒരു

exclusivity  നഷ്ടമമ്മായ   സമ്മാഹചെരരമമ്മാണുള്ളതക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മനനി ഇഇൗ വനിഷയര സബ്ജകക്ട് കമനിറനികക്ട് വനിടുമമമ്മാള് വളഴര

സൂകമമ്മായ ഒരു വനിചെനിനനര ഇകമ്മാരരത്തനിലുണമ്മാകണര എനപറയമ്മാന് ഞമ്മാന്

ഇഇൗഴയമ്മാരു സമയത്തക്ട് ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   മഴറമ്മാരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര

ഇഇൗ  കമനിറനിയുഴടെ  ചെശഫെക്ട്  എകനികന്യൂടശവക്ട്  ഓഫെശസറുര  കണ്വശനറുര

ഴക.എസക്ട്.ഴഎ.ഡനി.സനി.-യുഴടെ(മകരള മസ്റ്റേറക്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല ഴഡവലെപ്ഴമന്റെക്ട്

മകമ്മാര്പ്പമറഷന്) എര.ഡനി.-യമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട് വരവസ ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.   വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  മലെമ്മാണ്  നലകുന്ന  ഒരു  സമ്മാപനമമ്മാണക്ട്
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ഴക.എസക്ട്.ഴഎ.ഡനി.സനി.  എന്നക്ട്  നമഴളലമ്മാവരുര  ഓര്കണര.   അമപ്പമ്മാള്

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര സരഭേവനിക്കുന്നഴതനമ്മാണക്ട്?  ഇഴതമ്മാരു വനിമര്ശനമമ്മായനിമമ്മാതര

പറയുന്നതമ്മാഴണന്നക്ട്  ഴതറനിദ്ധരനികരുതക്ട്.   എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്ക്കുമവണനി

മമ്മാതമമ്മായനി  ലെനിമനിറക്ട്  ഴചെയ്തനിട്ടുള്ള  സരവനിധമ്മാനത്തനില  ഇതര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  മപരനില  വന്കനിടെകമ്മാര്കക്ട്  വന്നക്ട്  മലെമ്മാഴണടുകമ്മാനുള്ള

സരവനിധമ്മാനര കൂടെനി വഴെനിവനിടക്ട് സമ്മാധരമമ്മാകുന്ന ഒരു അപകടെര ഇതനിനക്ട് പുറകനിലുണക്ട്

എന്നക്ട് ഴതറനിദ്ധരനിചമ്മാല കുറരപറയമ്മാനമ്മാകനില. വളഴര പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു കമ്മാരരര

നമള്  മനസ്സനിലെമ്മാമകണതക്ട്,  ഇതനിനകത്തക്ട്  ഴക.എസക്ട്.ഴഎ.ഡനി.സനി.(മകരള

മസ്റ്റേറക്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  ഴഡവലെപക്ട് ഴമന്റെക്ട്  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്)യുഴടെ  എര.ഡനി.,

കനിന്ഫ്ര(മകരള  മസ്റ്റേറക്ട്  ഇന്ഫ്രമ്മാസ്ട്രേക്ചെര്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെക്ട്

മകമ്മാര്പ്പമറഷന്)യുഴടെ  എര.ഡനി.,  ഴക-ബനിപ്പക്ട്(മകരള  ബന്യൂമറമ്മാ  ഓഫെക്ട്

ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  ഴപ്രമ്മാമമമ്മാഷന്)-ഴലെ  സനി.ഇ.ഒ.  എന്നനിവരുണക്ട്.  ഒരു  ഭേമ്മാഗരര

എനപറയുന്നതക്ട് വരവസമ്മായ വമ്മാണനിജര ഡയറകഴറക്കൂടെനി ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്

എന്നതമ്മാണക്ട്.  പഴക്ഷേ  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്കക്ട്  മമ്മാതമുള്ള  ഒരു

ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനര  സനിഡ്മകമ്മായമ്മാണമലമ്മാ,  ആ  സനിഡ്മകമ്മായുഴടെ

പ്രതനിനനിധനി  ഇതനിനകത്തനില  എനള്ളതക്ട്  വലെനിഴയമ്മാരു  പ്രശമമ്മായനി  എനനികക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

129

മതമ്മാനകയമ്മാണക്ട്.   ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മനനി  ഇതയധനികര  പഴുതുകളുള്ള  ഒരു

മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട് ഇഇൗ ബനില വഴെനി സഭേയനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട് എന്നതക്ട്

യഥമ്മാര്തത്തനില  ഴഞടനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  എനകൂടെനി

പറയമ്മാതനിരനികമ്മാനമ്മാവനില.   ഇതക്ട്  വരമ്മാപകമമ്മായനി  ദുരുപമയമ്മാഗര  ഴചെയമ്മാന്

സമ്മാധരതയുള്ള  ഒരു  ബനിലമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുന്നതനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്ക്കുള്ള  മഫെമ്മാകസക്ട്  കൂടെനി  നഷ്ടഴപ്പട്ടുമപമ്മാകുന

എനള്ളതക്ട്  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  ഉന്നയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  1997-ഴലെ  മകരളത്തനിഴലെ

സനിരഗനിള്  വനിന്മഡമ്മാ  കനിയറന്സക്ട്  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരണഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ഇഇൗ

ബനിലനില പരമ്മാമര്ശര വന്നതുഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാതര ഞമ്മാഴനമ്മാരു കമ്മാരരര പറയുകയമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാനഴത്ത  മുഴുവന്  വരവസമ്മായ  എമസ്റ്റേറ്റുകളുര  ഇഇൗ  22

വര്ഷത്തനിനനിടെയനില  സനിരഗനില  വനിന്മഡമ്മാ  കനിയറന്സക്ട്  മനമ്മാടനിഴഴഫെഡക്ട്

ഴചെയ്തനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയമ്മായനിടനില.  അതക്ട്  നമള്  ശദ്ധനിമകണ  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

അതനിനുള്ള അമപക്ഷേകള് ഴസക്രമടറനിയറനിഴലെ വരവസമ്മായ വകുപ്പനില ഇമപ്പമ്മാഴുര

വനിശമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതനില  തശര്പ്പുണമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്ത  ഒരു

ഉമദരമ്മാഗസസരവനിധമ്മാനഴത്ത ബന്യൂമറമ്മാ എന്നക്ട് മപരക്ട് നലകനി ഇതനിഴന്റെ മുകളനില

വയ്ക്കുമമമ്മാള്  എനമ്മാണക്ട്  യഥമ്മാര്തത്തനില  സരഭേവനിക്കുക  എനകൂടെനി



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

130

ആമലെമ്മാചെനിമകണതമ്മാണക്ട്.   ഇവനിഴടെ കമ്മാരരമമ്മായ ചെനിലെ ശദ്ധ ഇകമ്മാരരത്തനില

മവണര.  കഴെനിഞ്ഞ നനിയമസഭേമ്മാ  പ്രസരഗത്തനിലതഴന്ന  ഞമ്മാന് ഇഇൗ വനിഷയര

സരബനനിച  ഒരു  കമ്മാരരര  പരമ്മാമര്ശനിചനിരുന.  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-

കള്ക്കുമവണനി മമ്മാതമമ്മായനി ഒരു ഡയറകമററക്ട് രൂപശകരനിക്കുക എന്നതക്ട് വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  ബനില  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  വരുമമമ്മാള്

തശര്ചയമ്മായുര  അത്തരത്തനിഴലെമ്മാരു  നനിര്മദ്ദേശരകൂടെനി  ഇതനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗയനിഴടെ

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണ വകുപ്പമ്മാഴണനമതമ്മാനന,  വരവസമ്മായങ്ങള്കക്ട് കമ്മാറഗറനി

തനിരനിച  ഒരു സമ്മാഹചെരരമുണമ്മായനിരുന.   പലെ ഴചെറനിയ സരരരഭേങ്ങളുര  ഴറഡക്ട്

കമ്മാറഗറനിയനിലെമ്മാണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.   ഴറഡക്ട്  കമ്മാറഗറനി  സരരരഭേങ്ങള്

പ്രമതരകമമ്മായനി  വനിജ്ഞമ്മാപനര  ഴചെയ്തനിഴലങനില  പ്രശങ്ങള്  വശണ്ടുര

ഗുരുതരമമ്മാകുന്ന ഒരു സമ്മാഹചെരരര ഉണമ്മാകുര എന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിഴയ

ഓര്മഴപ്പടുത്തമ്മാന്കൂടെനി  ഇഇൗ സമയര  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതുമപമ്മാഴലെ

സത്വകമ്മാരര  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  സത്വകമ്മാരരമമ്മായനിതഴന്ന  ചുമട്ടുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

നനിയമനികമ്മാഴമന്നക്ട്  ഴഴഹമകമ്മാടെതനി  വനിധനി  വന്നനിരുന.   നമള്  ഒരുപമ്മാടെക്ട്

പ്രതനിസനനികള് ഇമപ്പമ്മാഴുര മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.   ഇതനിഴന്റെഴയലമ്മാര അനനഃസത്ത
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സര്കമ്മാര്  ഉള്ഴകമ്മാള്ളണര.  ഇഇൗ  നനിയമര  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-ക്കുമവണനി

മമ്മാതമുള്ളതമ്മാകണര എന്നതമ്മാണക്ട്  പ്രധമ്മാനര.   അതനില ഴവള്ളര മചെര്കരുതക്ട്.

അടുത്തനിഴടെ ഉണമ്മായനിട്ടുള്ള ഇഇൗ വനിവമ്മാദങ്ങളനിലനനിനര തടെനിയൂരമ്മാന്മവണനിയുള്ള

ഒറമൂലെനിയമ്മായനി ഇഇൗ ബനിലനിഴന കമ്മാണരുഴതന്നക്ട് സദയര ആവശരഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.

അവധമ്മാനതമയമ്മാടുകൂടെനി ഇഇൗ വനിഷയഴത്ത സമശപനികമ്മാന് കഴെനിയണര.  ഇതനില

ദുരഭേനിമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഒരു  കമ്മാരരവര  ഉണമ്മാമകണതനില.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

അകമ്മാരരത്തനില  വനിശമ്മാലെമമ്മായ  മനമസ്സമ്മാടുകൂടെനി  ഇനനിയുര  സഭേയനിമലെയ്ക്കക്ട്

തനിരനിച്ചുവമരണ  ഒരു  ബനില  എന്ന  നനിലെയനില  ഇതനിഴന

കൂടെനിയമ്മാമലെമ്മാചെനകള്ക്കുര  കൂടുതല  ചെര്ചകള്ക്കുര  വനിമധയമമ്മാമകണതുണക്ട്

എന്നക്ട് ഞമ്മാന് സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

[അദ്ധരക്ഷേമവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫെക്ട് ഴചെയര്മമ്മാന് ശശ. മജമ്മാബക്ട് ലമകനിള്]

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മനനി  വന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  വശണ്ടുര  ഞമ്മാന്  ആവര്ത്തനിചക്ട്

പറയുകയമ്മാണക്ട്.   അകമ്മാരരര  ഞമ്മാന്  പ്രമതരകര  ഉഇൗന്നനി  സരസമ്മാരനിചനിരുന.

Micro,  Small  and Medium Enterprises (MSME)-നക്ട്  ഒരു ഡയറകമററക്ട്

മവണഴമന്നതക്ട്  ബനിലനിനകത്തക്ട്  ഒരു  ആകമ്മായനി  വരുമമമ്മാഴുണമ്മാകണഴമന്നക്ട്

പ്രതശക്ഷേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.    നമ്മുഴടെ സമശപ സരസമ്മാനത്തക്ട് വലെനിയ മതമ്മാതനില
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ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  ഫ്രണക്ട് ലെനി  സമശപനങ്ങള്  നടെക്കുനണക്ട്.  അതനിഴന  കൂടുതല

സത്വമ്മാരശശകരനികമ്മാനുര  മപമ്മാസനിറശവമ്മായനി  എടുകമ്മാനുര  കഴെനിയണര.   ഞമ്മാന്

മനരഴത്ത ആമുഖമമ്മായനി തഴന്ന പറഞ.  ഏഴതങനിലുര ഒരു കമനനി മകരളര

വനിട്ടുമപമ്മാകുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  ആകമ്മാശമനിടെനിഞമപമ്മാകുന്ന  ഒരു  കമ്മാരരവര

ഇവനിഴടെയനില.   അത്തരര  കമനനികള്കക്ട്  മുമനില  സര്കമ്മാര്  മുട്ടുമടെകരുതക്ട്

എന്ന  ശക്തമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ആവര്ത്തനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ഞമ്മാന്  പറയമട,

സരസമ്മാനത്തനിനകത്തക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  ഒരു  വലെനിയ  red

tapism  ഉണക്ട്.   നമള്  എത  വലെനിയ  single  window-കഴളക്കുറനിചക്ട്

പറയുമമമ്മാഴുര  ഴപമ്മാതുജനങ്ങള്കക്ട്  മുമനില  ആ  വമ്മാതനിലുര  ജനലുഴമമ്മാഴക

ഇമപ്പമ്മാഴുര  അടെഞകനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്  എന്ന  യമ്മാഥമ്മാര്തരര  തനിരനിചറനിയമ്മാന്

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മനനി തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്നക്ട് അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളര

ഒരു സരരരഭേകതത്വ സഇൗഹൃദ സരസമ്മാനമമ്മായനി ബമ്മാന്റെക്ട് ഴചെമയണതക്ട് അപ്പുറത്തുര

ഇപ്പുറത്തുഴമമ്മാഴകയുള്ളവരുഴടെ ആവശരമമ്മാണക്ട്.   ഇതക്ട് നമ്മുഴടെ നമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ

നമ്മാടെനിഴന്റെ വനികസനര നമ്മുഴടെ ഴപമ്മാതു ആവശരമമ്മാണക്ട്.  ആ തലെത്തനിലതഴന്ന

നമുകതനിഴന  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനികണര.   തശര്ചയമ്മായുര

അത്തരത്തനിലുള്ള  വളര്ച  എലമ്മാ  മമഖലെയനിലുമുണമ്മാകണര.   ഒരു  വലെനിയ
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നവജമ്മാഗരണത്തനിഴന്റെ  സമയമമ്മാണക്ട്.   മകമ്മാവനിഡമ്മാനനരര  വലെനിയ

ഉയര്ഴത്തഴുമന്നലപ്പുര  ഉണര്വ്വുമുണമ്മാകുന്ന  ഒരു  ഘടമമ്മാണക്ട്.   ഇഇൗ  ഘടഴത്ത

ഏറവര മപമ്മാസനിറശവമ്മായനി ഉള്ഴകമ്മാണക്ട് സരസമ്മാനത്തനിനക്ട് അനുഗുണമമ്മായ ഒരു

മമ്മാറമുണമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയണര.  അതനിനുള്ള ചെര്ച നടെക്കുന്നതനിനനിടെയനില ചെനിലെ

നനിക്ഷേനിപ്ത  തമ്മാലപരരങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭേയനില  വലെനിയ  മതമ്മാതനില  ചെര്ച

ഴചെയഴപ്പടെമ്മാന്മവണനി  ഒളനിച്ചുകടെത്തമ്മാനുള്ള  ചെനിലെ  പ്രവണതകള്

നടെക്കുനഴവനള്ളതക്ട്  സങടെകരമമ്മായ  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   മനരഴത്ത

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  അരഗര  പനി.  പനി.  ചെനിത്തരഞ്ജന്  ഇവനിഴടെ

സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി,   മുസ്ലേശരലെശഗക്ട്  പമ്മാര്ടനിയനിഴലെ  ഒരു  മപമ്മാഷക

സരഘടെനഴയക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവമ്മാദര സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ ഒരു ബനില ചെര്ച ഴചെയ്യുന്ന

ഘടത്തനില ഒളനിച്ചുകടെത്തമ്മാന് ശമനിക്കുകഴയന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് എത വനിലെ കുറഞ്ഞ

കമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട് ഞമ്മാന് മചെമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന ആളുകമളമ്മാടെക്ട്

എനനികക്ട്  ഉണര്ത്തമ്മാനുള്ളതക്ട്,  ഴപര്മഫെമ്മാമനിരഗമ്മായനിട്ടുള്ള  വനനിതകളുഴടെ

കമ്മാരരത്തനില  നനിങ്ങളുഴടെ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  എനമ്മാഴണന്നക്ട്  അറനിയമ്മാന്  എനനികക്ട്

തമ്മാലപരരമുണക്ട്.  ആ നനിലെപമ്മാടെനിഴന്റെ ഇരയമ്മാണക്ട് അവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന ശശമതനി

ഴക.  ഴക.  ലശലെജ ടെശചര്,  എനമമ്മാതഴമ ഞമ്മാന് ഇഇൗ ചെര്ചയനില പറയമ്മാന്
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ആഗ്രഹനിക്കുനള.   കമ്മാരണര,  ഴപര്മഫെമ്മാര  ഴചെയ്യുന്ന  സശകഴള  നനിങ്ങള്

എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഇരുത്തുകഴയന്നക്ട്  ഇഇൗ  മനനിസഭേ  വന്നമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്

ഴതളനിയനിചനിട്ടുണക്ട്.   മമ്മാതമല  Kerala Tourism Development Corporation

(KTDC)  എന്ന സമ്മാപനത്തനിഴന്റെ മമധമ്മാവനി  ആരമ്മാഴണന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

അരഗത്തനിനറനിയമ്മാമമലമ്മാ.   എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹര  ഇമപ്പമ്മാഴുര  വളഴര

ഗരഭേശരമമ്മായനി  കുടെനിയനിരുത്തഴപ്പടതക്ട്  എഴന്നമ്മാഴക  നമുകക്ട്  അറനിയമ്മാമമലമ്മാ.

ഞങ്ങളുഴടെ  സരഘടെനയ്ക്കകത്തക്ട്  ആരുര  അത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  ആമരമ്മാപണര

ഉന്നയനിചനിടനില  ഉയര്ന്നനിട്ടുമനില.   അങ്ങഴനയുള്ള  ഒരു  സമ്മാഹചെരരത്തനില

ഞങ്ങളുഴടെ സരഘടെനയ്ക്കകത്തുള്ള സരസമ്മാരത്തനിനനിടെയനില  അടെര്ത്തനിഴയടുത്തക്ട്

ഒരു  വമ്മാകക്ട്  പര്വ്വതശകരനിചക്ട്  നനിങ്ങള്  ഇവനിഴടെ  പറയുമമമ്മാള്  അവനവഴന്റെ

വശടനിഴലെ  കമ്മാരരരകൂടെനി  നനിങ്ങള്  ഓര്കണഴമനമമ്മാതഴമ  എനനികക്ട്

സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുള്ളു.  നമുകക്ട് വനിഷയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് കടെകമ്മാര.  

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന് : അങ്ങക്ട് അവസമ്മാനനിപ്പനികണര.  

ശശ  .    നജശബക്ട്  കമ്മാനപുരര:  സര്,  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒരു  കമ്മാരരഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്,  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  സരരരഭേകതത്വ

നനിലെപമ്മാടെക്ട് എന്നതുര എലമ്മാവര്ക്കുര തുടെങ്ങമ്മാന് കഴെനിയുന്ന ഒരു സമ്മാപനഴമന്നതുര
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എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.    ഇമപ്പമ്മാള്  വലെനിയ  സമ്മാമത്തനിക

ഴഴക്രസനിസ്സമ്മാണക്ട്. ആരുഴടെ കയനിലുര വലെനിയ മൂലെധനമനില;  വമ്മായ്പകള്കക്ട് വലെനിയ

ബുദ്ധനിമുടമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  സമയത്തക്ട്  നമുകക്ട്  തുടെങ്ങമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  മകരളത്തനിനക്ട്

അനുഗുണമമ്മായ  ഏറവര  നല  സരരരഭേങ്ങള്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കളമ്മാണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മനനി  ഈ  സഭേയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇതക്ട്  വശണ്ടുര

നനിയമമമ്മായനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമമ്മാള്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്ക്കുമവണനിയമ്മാകണര

ഇഇൗ  നനിയമര,  അലമ്മാഴത  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കളുഴടെ  മറവനില  മകമ്മാടെനികളുഴടെ

അഴെനിമതനി  നടെത്തമ്മാനമ്മായനിമപ്പമ്മാകരുതക്ട്  എന്നതമ്മാണക്ട്  ആമലെമ്മാചെനിമകണ കമ്മാരരര.

അതനിനുള്ള  ജമ്മാഗ്രത  ഏഴതങനിലുര  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര്  അവരുഴടെ

തമ്മാലപരരത്തനിനനുസരനിചക്ട്  എഴുതനി  മചെര്കമ്മാന്  ശമനിക്കുന്നതക്ട്  ഇഇൗ

നനിയമത്തനിഴന്റെ  അജണയമ്മാകനി  തശര്കരുതക്ട്  എന്നക്ട്  മമ്മാതര

ഓര്മനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ ഇഇൗ മഭേദഗതനി നനിര്മദ്ദേശര സമര്പ്പനിക്കുന.  

ശശ.  വമ്മാഴൂര്  മസമ്മാമന്  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര  ശശ  .    വനി  .    ശശനി:

സര്, 2021-ഴലെ  മകരള  സൂക്ഷേമ-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള് സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി)  ബനില ഒരു ഴസലെകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ

പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന  2  (ബനി)  നമര്  മഭേദഗതനി  ഞമ്മാന്
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.  

മകരള  സൂക്ഷേമ-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ

പ്രവര്ത്തനര സുഗമമമ്മാകനി വരവസമ്മായ സഇൗഹൃദമമ്മാകനി മമ്മാറമ്മാന് മവണനിയമ്മാണക്ട്

2019-ഴലെ  ബനിലനിഴലെ  വരവസകള്ഴകമ്മാണക്ട്  ലെക്ഷേരമമ്മാകനിയതക്ട്.    സൂക്ഷേമ-

ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായങ്ങള്  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  ചെനിലെ

അരഗശകമ്മാരങ്ങളനിലനനിനര  പരനിമശമ്മാധനകളനിലനനിനര  ഇവഴയ

ഒഴെനിവമ്മാകനിയമ്മായനിരുന 2019-ഴലെ നനിയമര സമ്മാധരമമ്മായതക്ട്.   സൂക്ഷേമ-ഴചെറുകനിടെ-

ഇടെത്തരര യൂണനിറ്റുകള്ക്കുപുറഴമ മറക്ട് വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുര അമപക്ഷേ

സമര്പ്പനിക്കുന്ന  ഏഴെക്ട്  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  ഴഴലെസന്സുര  വനിവനിധ

അരഗശകമ്മാരങ്ങളുര  നലകമ്മാനുള്ള  മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട്  2020  ഒമകമ്മാബര്  4-നക്ട്

പുറഴപ്പടുവനിച  ഒമ്മാര്ഡനിനന്സനിഴന്റെ  ഉള്ളടെകര.  ആ  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

നനിയമമമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഇന്നക്ട്  ഇഇൗ  ബനില  സഭേയനില  പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇഇൗ

മഭേദഗതനി ബനിലനില 6(എ) വകുപ്പനിഴലെ 1-ാം ഉപവകുപ്പക്ട്-  സരസമ്മാനത്തക്ട് ഇതര

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനക്ട്  സരസമ്മാന  നനിയമങ്ങള്കക്ട്

കശഴെനില  ആവശരമമ്മായ  വനിവനിധ  തരര  അരഗശകമ്മാരങ്ങള്

ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  അമപക്ഷേകള്  സതത്വരമമ്മായനി  തശര്പ്പക്ട്
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കലപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട്  നനിമക്ഷേപര  സുഗമമമ്മാകമ്മാന് ബന്യൂമറമ്മാ  എന്ന മപരനില ഒരു

ബന്യൂമറമ്മാ  വനിജ്ഞമ്മാപനര  വഴെനി  രൂപശകരനികമ്മാന്  സര്കമ്മാരനിഴന

അധനികമ്മാരഴപ്പടുത്തുന.  6 (ബനി) വകുപ്പനില- സരസമ്മാനത്തക്ട് ഇതര വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള്  സമ്മാപനികമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര  ബന്യൂമറമ്മായനിഴലെ

ചെശഫെക്ട്  എകനികന്യൂടശവക്ട്  ഓഫെശസര്കക്ട്  ഓണ്ഴഴലെന്  മപമ്മാര്ടല  മുമഖന

സമര്പ്പനിമകണ അമപക്ഷേയുഴടെ മഫെമ്മാറവര നലമകണ ഫെശസുര,  പ്രഖരമ്മാപനര

നനിര്ണ്ണയനികമ്മാനുര  അരഗശകമ്മാരര  ലെഭേനിചക്ട്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകര  ഓമരമ്മാ  ഇതര

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങളുര  ബനഴപ്പട  വരവസകള്  പമ്മാലെനിചനിട്ടുഴണന്നക്ട്

സമ്മാക്ഷേരഴപ്പടുത്തനി  ചെശഫെക്ട്  എകനികന്യൂടശവക്ട്  ഓഫെശസര്കക്ട്  സമര്പ്പനിമകണ

സമ്മാക്ഷേരപതത്തനിഴന്റെ മഫെമ്മാറര നനിര്ണ്ണയനികമ്മാനുര അരഗശകമ്മാരര നലകുന്നതനിനക്ട്

ബന്യൂമറമ്മാ  പമ്മാലെനിമകണതമ്മായ  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര  അതനിനക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന

അധനികമ്മാരഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുള്ള  വരവസകഴളമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  പുതനിയ

മഭേദഗതനിഴകമ്മാണക്ട്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-മയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഇതര

വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങഴളയുര മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിചക്ട്  കൂടുതല ഇന്ഴവസ്റ്റേക്ട് ഴമന്റുര

ഉലപ്പമ്മാദനവര ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര സൃഷ്ടനിക്കുകഴയന്നതമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാര് ഇഇൗ

മഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ ലെക്ഷേരമമ്മാക്കുന്നതക്ട്. ബനിലനിഴന്റെ വനിശദമ്മാരശങ്ങഴള സരബനനിചക്ട്
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വശണ്ടുര ചെര്ച ഴചെയഴപ്പടുഴമനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട് അതനിമലെയ്ക്കക്ട് ഞമ്മാന് കടെക്കുന്നനില.

നമ്മുഴടെ  മദശശയ  സമദക്ട് വരവസയുഴടെ  നഴടലെക്ട് ല്ല്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-

കളമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയമ്മാര.  ഉലപ്പമ്മാദനവര  ബനിസനിനസ്സുര  ധമ്മാരമ്മാളര

ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  രമ്മാജരത്തക്ട്  സൃഷ്ടനിക്കുന,

പ്രമതരകനിച്ചുര  ഗ്രമ്മാമശണ  മമഖലെകളനില.  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.

മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകഴളമപ്പമ്മാഴലെയല.  അതനിഴന്റെ രൂപശകരണര വളഴര ലെളനിതമമ്മാണക്ട്.

സത്വയരഴതമ്മാഴെനില  സമ്മാധരതകള്  വളഴര  കൂടുതലെമ്മാണക്ട്.    എര.എസക്ട്.എര.ഇ.

രമ്മാജരഴത്ത Gross Domestic Product (GDP)-യുഴടെ 29 ശതമമ്മാനര സരഭേമ്മാവന

ഴചെയ്യുനഴവന്നമ്മാണക്ട് കണകമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  എകക്ട്മപമ്മാര്ടക്ട് രരഗത്തക്ട് അന്പതക്ട്

ശതമമ്മാനമത്തമ്മാളര  സരഭേമ്മാവന  ഴചെയ്യുന്നതുര  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കളമ്മാണക്ട്.

മമ്മാനുഫെമ്മാക്ചറനിരഗക്ട്  ഴസകറനില  ഒഇൗടക്ട്പുടനിഴന്റെ  മൂന്നനില  ഒനര

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ  വകയമ്മാണക്ട്.   ഇതനിലനനിനര   എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-

യുഴടെ വലെനിപ്പവര പ്രമ്മാധമ്മാനരവര വരക്തമമ്മാണക്ട്.    എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  സുസനിര

വനികസനത്തനിഴന്റെ ഴനടുന്തൂണമ്മാഴണന്നക്ട് ചുരുകര. ഇഇൗ രരഗത്തനിഴന്റെ പ്രമ്മാധമ്മാനരര

മുന്നനില  കണ്ടുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  നയമമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്

സത്വശകരനിച്ചുവരുന്നതക്ട്.   ഇഇൗ നനിയമനനിര്മമ്മാണര തഴന്ന അതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.
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ഇഇൗ രരഗത്തക്ട് പത്തക്ട് വര്ഷരഴകമ്മാണക്ട്  3  ലെക്ഷേര ഴചെറുകനിടെ വരവസമ്മായങ്ങളുര  6

ലെക്ഷേര  പുതനിയ  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര  സൃഷ്ടനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  ലെക്ഷേരമനിടുന്നഴതന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി  സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.

ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്,  ഹമ്മാര്ഡക്ട് ഴവയര് മമഖലെ, ഡനിജനിറല ഴടെമകമ്മാളജനി രരഗര, കൃഷനി

അധനിഷനിത  മൂലെരവര്ദ്ധനിത  ഉലപ്പന്നങ്ങള്,  ഭേക്ഷേരസരസ്കരണ  മമഖലെ,

സമുമദമ്മാലപ്പന്ന സരസ്കരണ മമഖലെ,  ഒരു ജനിലയനില ഒരു ഉലപ്പമ്മാദന പദ്ധതനി

തുടെങ്ങനി നനിരവധനി പദ്ധതനികള് എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി സര്കമ്മാര്

നടെപ്പമ്മാകനി  വരനികയമ്മാണക്ട്.   എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-ഴയ  മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനികമ്മാന്

വനിവനിധ  ഏജന്സനികള്   സരസമ്മാനത്തക്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.   വരവസമ്മായ

വമ്മാണനിജര വകുപ്പനിഴന്റെ കശഴെനില  District Industries Centre (DIC)-ഉര കയര്

വനികസന  വകുപ്പുര  ഴഴകത്തറനി  വനികസന  വകുപ്പുര  അതുമപമ്മാഴലെ  ഖമ്മാദനി

മബമ്മാര്ഡുര  ഖമ്മാദനി  കമശഷണമററ്റുര  കുടുരബശശ  പ്രസമ്മാനവര  തനിതലെ

പഞമ്മായത്തുകളുമുണക്ട്.  നനിരവധനി ഏജന്സനികളുര സമ്മാപനങ്ങളുര ഇഇൗ രരഗത്തക്ട്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണക്ട്.   വമ്മാസ്തവത്തനില  വരവസമ്മായ  വമ്മാണനിജര  വകുപ്പക്ട്

പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  അവരുഴടെ  പ്രവര്ത്തനര  മകന്ദ്രശകരനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യനിലെമ്മാണക്ട്.   വന്കനിടെ  വരവസമ്മായങ്ങഴളയുര  മശഡനിയര
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വരവസമ്മായങ്ങഴളയുര  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്

ഴക.എസക്ട്.ഴഎ.ഡനി.സനി.-മപമ്മാഴലെയുളള  സമ്മാപനങ്ങളമ്മാണക്ട്.

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കക്ട്  പ്രമതരകര  ഡയറകമററക്ട്  മവണഴമന്നക്ട്  എനനിക്കുമുമക്ട്

സരസമ്മാരനിച അരഗര ചൂണനികമ്മാടനി. ആ മജമ്മാലെനി തഴന്നയമ്മാണക്ട് ഇന്നക്ട് വരവസമ്മായ

വമ്മാണനിജര  വകുപ്പക്ട്  നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന്നഴതന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  മനസ്സനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

ഇതനില ഡനി.ഴഎ.സനി.-കക്ട് പ്രമതരക പങ്കുണക്ട്.  എലമ്മാ വകുപ്പുകളുര ഴഴകകമ്മാരരര

ഴചെയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങഴള  ഏമകമ്മാപനിപ്പനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനമമ്മാണക്ട്

ഡനി.ഴഎ.സനി.  ഏഴറടുത്തക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിവരുന്നതക്ട്.  ഴഴകത്തറനി,  ഖമ്മാദനി

മമഖലെകളനിലുര  മനതൃതത്വപരമമ്മായ  പങക്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതക്ട്  വരവസമ്മായ

വമ്മാണനിജര  വകുപ്പമ്മാണക്ട്.  ഇതുകൂടെമ്മാഴത  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര

ധമ്മാരമ്മാളര  സമ്മാപനങ്ങളുര  പദ്ധതനികളുര  ഇഇൗ  മമഖലെഴയ

സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  മകരളര  ഉള്ഴപ്പഴടെ  രമ്മാജരത്തനിഴലെ  എലമ്മാ

സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിവരുന.  ഇഴതലമ്മാര  മകമ്മാഓഡനിമനറക്ട്

ഴചെയ്യുന്നതക്ട്  ഡനി.ഴഎ.സനി.  ആണക്ട്.  ആ  രശതനിയനില  ഡനി.ഴഎ.സനി.,

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ  വനികസനവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  പദ്ധതനികളുഴടെ

വനിഹനിതര  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തക്ട്  എത്തനിക്കുന്നതനില  വലെനിയ  പങക്ട്
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നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന.  മകരളത്തനില  അടുത്തകമ്മാലെത്തക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ശമദ്ധയമമ്മാഴയമ്മാരു  പദ്ധതനി    പ്രഖരമ്മാപനിക്കുകയുണമ്മായനി.  'ഒരു  ജനിലയ്ക്കക്ട്  ഒരു

ഉലന്നര' എന്ന പദ്ധതനി ഇഇൗ രരഗത്തക്ട് പുതനിയ കമ്മാഴെക്ട് ചെപ്പമ്മാടെക്ട് സൃഷ്ടനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഒരു  ജനിലയനിഴലെ  സമ്മാധരതകളുര  അടെനിസമ്മാന  സഇൗകരരങ്ങളുമമ്മായനിരനികനില

സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില  മഴറമ്മാരു  ജനിലയനില  ഉണമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഒരു  ജനിലയനിഴലെ

അടെനിസമ്മാന  സഇൗകരരങ്ങളുര  സമ്മാധരതകളുര  കണകനിഴലെടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  ആ

ജനിലയ്ക്കക്ട്  പ്രമയമ്മാജനകരമമ്മായ  രശതനിയനില  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  മമ്മാസ്റ്റേര്  പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന  കമ്മാരരര   ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  ആമലെമ്മാചെനികമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന

ഒന്നമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്   പരനിമശമ്മാധനികണര.   ഒരു  ജനിലയ്ക്കക്ട്  ഒരു  ഉലന്നഴമന്നക്ട്

പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ  ഒരു  ജനിലയ്ക്കക്ട്  ഒരു  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  പമ്മാന്  എനളള

സമ്മാധരത പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് അഭേരര്തനികമ്മാനുളളതക്ട്.   ഇഇൗ

ആശയര ഉള്ഴകമ്മാണ്ടുഴകമ്മാണക്ട് ചെനിറയനിന്കശഴെക്ട്  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില ഒരു

പരനിപമ്മാടെനി  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്  സര്കമ്മാര്  ശമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ

സമ്മാധരതകള്  കണകനിഴലെടുക്കുമമമ്മാള്  ടൂറനിസത്തനിനക്ട്  വളഴരയധനികര

സമ്മാധരതയുളള  പ്രമദശമമ്മാണക്ട്.  കയര്  വരവസമ്മായവര  മതര  സമത്തക്ട്

ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള പ്രകൃതനി വനിഭേവങ്ങളുര അവനിഴടെ ലെഭേരമമ്മാണക്ട്.   ഴടെമകമ്മാപമ്മാര്കക്ട്,
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ഴടെമകമ്മാസനിറനി,  സയന്സക്ട്  പമ്മാര്കക്ട്  തുടെങ്ങനിയവയുഴടെ  സമ്മാമനിപരര  ആ

പ്രമദശത്തുണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര  ചെനിറയനിന്കശഴെക്ട്  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില  മമ്മാതര

ഒതുങ്ങനി നനിലക്കുന്ന സമ്മാധരതകളമ്മായതനിനമ്മാല   അവനിമടെയ്ക്കക്ട് എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-

മപമ്മാലുളള  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുളള  സമ്മാധരതകഴള  അതനിമന്റെതമ്മായ  രശതനിയനില

വനിലെയനിരുത്തനി  ഒരു  പദ്ധതനി  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ഫെലെപ്രദമമ്മായനിരനിക്കുഴമന്ന

കമ്മാഴ്ചക്ട്പ്പമ്മാടെമ്മാണക്ട്  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ആശയത്തനിനക്ട്  രൂപര  നലകമ്മാന്  ഞങ്ങഴള

മപ്രരനിപ്പനിചതക്ട്.  ഒരു മമ്മാസ്റ്റേര് പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകനി അതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില

സരസമ്മാന  സര്കമ്മാരനിഴന്റെയുര  തനിതലെ  പഞമ്മായത്തുകളുഴടെയുര  മകന്ദ്ര

സര്കമ്മാരനിഴന്റെയുര  മറക്ട്  ധനകമ്മാരര  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെയുര  സരസമ്മാനഴത്ത

മറ്റുവനികസന  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുഴമമ്മാഴക  നടെപ്പമ്മാക്കുന്ന  പദ്ധതനികള്

ഏതുരശതനിയനില  നമ്മുഴടെ പ്രമദശത്തക്ട് സരമയമ്മാജനിപ്പനിചക്ട്  അവനിഴടെ  വരവസമ്മായ

സരരരഭേങ്ങള്  ആരരഭേനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുഴമന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്

വനിലെയനിരുത്തുന്നതക്ട്.  എഴന്റെ സുഹൃത്തുര കമ്മാടമ്മാകടെ നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ

എര.എല.എ.-യുരകൂടെനിയമ്മായ  ശശ.  ഐ.  ബനി.  സതശഷക്ട്   ഇമത

ആശയമത്തമ്മാടുകൂടെനി  അവനിഴടെ  ഒരു  പദ്ധതനി  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്  ശമനിക്കുന്നതമ്മായനി

അറനിയമ്മാന് സമ്മാധനിച്ചു. സരസമ്മാന അടെനിസമ്മാനത്തനില   ജനില തനിരനിച്ചുളള മമ്മാസ്റ്റേര്
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പമ്മാന്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-ക്കുമവണനി  രൂപകല്പ്പന  നലകനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാഴയന്നക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

സന്ദര്ഭേത്തനില സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുളളതക്ട്. 

വരവസമ്മായ  സഹകരണ  സരഘങ്ങഴളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുളള  മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര.  കയര്,  ഴഴകത്തറനി,  ഖമ്മാദനി  വരവസമ്മായ

മമഖലെയനിലുര  മറക്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  മകമ്മാ-ഓപ്പമററശവക്ട്  ഴസമ്മാഴഴസറനികളനിലുര

ധമ്മാരമ്മാളര  ഭൂമനിയുര  ഴകടനിടെങ്ങളുര  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമമ്മായനി/അനരമ്മാധശനമമ്മായനി

കനിടെക്കുന്ന സനിതനിവനിമശഷമുഴണന്നക്ട് കഴെനിഞ്ഞ ദനിവസര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി

സഭേയനില  സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  നൂറുകണകനിനക്ട്  പ്രവര്ത്തനികമ്മാത്ത

ഴഴകത്തറനി  സഹകരണ സരഘങ്ങഴളയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന് ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  രണ്ടുര

മൂനര  ഏകര്  ഭൂമനിയനില   മമനമ്മാഹരമമ്മായ  ഴകടനിടെങ്ങളുര  മറക്ട്  അടെനിസമ്മാന

സഇൗകരരങ്ങളുഴമമ്മാഴക  അവനിഴടെ  ലെഭേരമമ്മാണക്ട്.  ഴഴവദക്യുതനി  കണക്ഷേനുര  വമ്മാടര്

കണക്ഷേനുര  സമ്മാമമ്മാനരര  ഴതറനിലമ്മാത്ത  ഴകടനിടെങ്ങളുമുണക്ട്.  എന്നമ്മാല  പലെ

കമ്മാരണങ്ങളമ്മാല അവ വര്ഷങ്ങളമ്മായനി  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമമ്മായനി   കനിടെക്കുന.

കടെബമ്മാധരതകളുര    ഉലന്നങ്ങള്കക്ട്  ആവശരമമ്മായ  മമ്മാര്കറക്ട്

ഇലമ്മാത്തതുഴകമ്മാണ്ടുര   പ്രവര്ത്തന  രഹനിതമമ്മായനികനിടെക്കുന്ന  ധമ്മാരമ്മാളര
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വരവസമ്മായ  യൂണനിറ്റുകള്  സഹകരണ  മമഖലെയനിലുണക്ട്.  അവഴയ

പുനരുജശവനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  പലെ സന്ദര്ഭേങ്ങളനില പലെ പദ്ധതനികളുര

ആവനിഷ്കരനിചക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിഴയങനിലുര  അവഴയമ്മാനര  ഫെലെപ്രദമമ്മായനില.

അതനിനമ്മാല  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-മവണനി അത്തരര അടെനിസമ്മാന സഇൗകരരങ്ങള്

എങ്ങഴന  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുഴമന്നക്ട്  പഠനര  നടെത്തുന്നതക്ട്

നന്നമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നക്ട് എനനികക്ട് മതമ്മാനന. മനികവമ്മാറുര എലമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളുര

സഹകരണ  സരഘങ്ങളമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  നനിയമപരമമ്മായുര  സമ്മാമങതനികമമ്മായുര

ധമ്മാരമ്മാളര  പ്രശങ്ങളുണമ്മാകുര.  അഴതലമ്മാര  തരണര  ഴചെയ്തക്ട്  സഹകരണ

സരഘങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനക്ഷേമമമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നവഴയ

പ്രവര്ത്തനക്ഷേമമമ്മാകനി  നനിലെനനിര്ത്തുകയുര  അലമ്മാത്തവഴയ  ഇഇൗ  രശതനിയനില

മമ്മാറനി എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-ക്കുമവണനി അടെനിസമ്മാന സഇൗകരരങ്ങള് സജമമ്മാകനി

വരവസമ്മായ  സരരരഭേങ്ങള്  ആരരഭേനിചക്ട്  അമത  സരഘത്തനിഴന്റെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുതഴന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്  നലകനി  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന ഒരു പദ്ധതനികക്ട് രൂപര നലകുന്ന കമ്മാരരര എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടുത്തനി ആമലെമ്മാചെനിക്കുന്നതക്ട് നലതമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നക്ട് ഇഇൗ സന്ദര്ഭേത്തനില

ഞമ്മാന് ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ അരഗത്തനിഴന്റെ സമയര അവസമ്മാനനിച്ചു. 

ശശ  .   വനി  .   ശശനി: സര്,  ജനിലമ്മാതലെത്തനില ലവവനിദ്ധരമമ്മാര്ന്ന പരമരമ്മാഗത

ഉലന്നങ്ങള് നനിര്മനിക്കുന്ന യൂണനിറ്റുണമ്മാകനി ഇഇൗ സരഘങ്ങഴള മമ്മാറമ്മാനമ്മാകണര.

അതനിനക്ട്  കഴെനിഞ്ഞനിഴലങനില   അവനിടെഴത്ത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

ഉള്ഴകമ്മാളളനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  യൂണനിറ്റുകളമ്മാകനി  മമ്മാറമ്മാന്

സമ്മാധനികണര.  ഇഴതലമ്മാര ജനിലമ്മാ തലെത്തനിമലെമ്മാ മബമ്മാകക്ട് തലെത്തനിമലെമ്മാ രൂപര

നലകുന്ന മമ്മാസ്റ്റേര് പമ്മാനനില ഉള്ഴപ്പടുത്തനി നടെപ്പമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ സന്ദര്ഭേത്തനില  പറയമ്മാനുളളതക്ട്. 

ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  ഏറവര  കൂടുതല

ബമ്മാധനിചതക്ട് എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  ഴസകറനിഴനയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനില മകമ്മാവനിഡക്ട്-

19-നക്ട്  മുമണമ്മായ  പ്രളയങ്ങള്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ  പ്രവര്ത്തനഴത്ത

പ്രതനികൂലെമമ്മായനി ബമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഇഇൗ സമ്മാഹചെരരര കണകനിഴലെടുത്തമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

മമഖലെയ്ക്കമ്മായനി  ഴസഷരല  പമ്മാമകജക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്.

മകന്ദ്ര സര്കമ്മാര് ചെനിലെ പമ്മാമകജുകള് ഇഇൗ മമഖലെയ്ക്കമ്മായനി പ്രഖരമ്മാപനിചനിരുന.

ഇഴതലമ്മാര  ഇഇൗ  മമഖലെഴയ  എതമമ്മാതര  പുനരുജശവനിപ്പനികമ്മാന്

കഴെനിഞഴവന്നക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  കമ്മാരരമമ്മായ  വനിലെയനിരുത്തല
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നടെമത്തണതുഴണന്നക്ട്  സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അത്തരത്തനിഴലെമ്മാരു

വനിലെയനിരുത്തല  നടെത്തനി  ഇഇൗ  മമഖലെയ്ക്കക്ട്  ഇനനി  എഴനലമ്മാമമ്മാണക്ട്

ഴചെമയണഴതന്നക്ട്   കഴണത്തനി   അവ  നടെപ്പമ്മാകമ്മാനുളള  നടെപടെനികള്

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര  ഉണമ്മാകണഴമന്നക്ട്  സൂചെനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

മഭേദഗതനി  മൂവക്ട് ഴചെയ്യുനഴവന്നക്ട് അറനിയനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് നനിര്ത്തുന.  

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ശശ. ഴക. ബമ്മാബു (തൃപ്പൂണനിത്തുറ) ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്

പ്രകമ്മാരര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥനിനക്ട്  2020-21-ഴലെ മകരള

ധമ്മാതുകള്  (അവകമ്മാശങ്ങള്  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര അവതരനിപ്പനിചക്ട് സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.

ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു  (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര  (ശശ  .

പനി  .   സനി  .   വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്  ): Sir, I Move that-

“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Minerals

(Vesting of Rights) Ordinance, 2021 (Ordinance No.124 of 2021)”

 2013  ജൂഴഴലെ മമ്മാസര 8-ാം തശയതനി ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സുപ്രശര മകമ്മാടെതനി

ജസ്റ്റേനിസക്ട്  ശശ.  ഴജ.  ഴചെലെമമശത്വര്,  Thressiamma  Jacob  &  Ors.  v.

Geologist,  Dptt.Of Mining  &  Geology & Ors.  എന്ന മകസ്സനില പഴെയ
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മലെബമ്മാറനിലുള്ഴപ്പട  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  മധമ്മാണനി  എന്ന  സലെത്തക്ട്  Thressiamma

Jacob-നുണമ്മായനിരുന്ന കത്വമ്മാറനിയുഴടെ അവകമ്മാശത്തനിമന്മേലുണമ്മാഴയമ്മാരു  മകസനില

അവര്കനുകൂലെമമ്മായനി  വനിധനിപറയുകയുണമ്മായനി.   “we are  of  the  opinion

that there is nothing in the law which declares that all mineral wealth/

subsoil rights vest in the State,  on the other hand, the ownership of

subsoil/mineral wealth should normally follow the ownership of the

land, unless the owner of the land is deprived of the same by some

valid process. In the instant appeals, no such deprivation is brought to

our notice... ”    എനപറയുനണക്ട്.  1881 ജൂണ് 14-ഴലെ തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിഴലെ

വനിളരബരവര  1905-ഴലെ  ഴകമ്മാചനിയനിഴലെ  വനിളരബരവര  വരുമമമ്മാള്

മതസനിയമ്മാമ മജകബ്ബനിഴന്റെ ഭൂമനി ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്ന പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട് മധമ്മാണനി പ്രമദശര

മലെബമ്മാറനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  സബ്മസമ്മായനിലെനിഴന്റെ  അധനികമ്മാരര

മതസനിയമ്മാമ  മജകബ്ബനിനക്ട്  ഉഴണന്നക്ട്  കണ്ടുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

സുപ്രശര  മകമ്മാടെതനി  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  വനിധനി  പുറഴപ്പടുവനിചതക്ട്.  അങ്ങഴന  രണക്ട്

ഴപ്രമ്മാകമമഷന്സുണക്ട്.  അതുമമ്മാതമല  ഭേരണണഘടെന  നനിലെവനില  വന്നമപ്പമ്മാള്

294 (a)  അനുമച്ഛദത്തനില, 'all  property  and assets which immediately
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before  such  commencement  were  vested  in  His  Majesty  for  the

purposes  of  the  Government  of  the  Dominion  of  India  and  all

property and assets which immediately before such commencement

were vested in His Majesty for the purposes of the Government of

each Governors Province shall vest respectively in the Union and the

corresponding  State'  എന്നക്ട് പറയുനണക്ട്.  1881-ഴലെയുര  1905-ഴലെയുര ഇഇൗ

ഴപ്രമ്മാകമമഷന്സനിനക്ട് നനിയമപരമമ്മായനി സധുത ഉണമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട് ഇവനിഴടെയുള്ള

അധനികമ്മാരര പനിന്നശടെക്ട് വന്ന മസ്റ്റേറക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് ലെഭേനിച്ചുഴവങനിലുര മലെബമ്മാറനില

അത്തരഴമമ്മാരു  ഴപ്രമ്മാകമമഷന്  ഇലമ്മാതനിരുന്നതക്ട്  കമ്മാരണര  Thressiamma

Jacob-നക്ട്  അനുകൂലെമമ്മായനി  വനിധനി  വന.  ഞമ്മാന് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിമയമ്മാടെക്ട്

മചെമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്,  ഇഇൗ  ഘടത്തനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  ഒരു

നനിയമനര്മമ്മാണഴത്ത സരബനനിചക്ട് പരമ്മാമര്ശനിചനിരുന. അങ്ങക്ട് ആദരര വളഴര

ചുരുകത്തനില  സൂചെനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  പ്രമ്മാധമ്മാനരഴത്തക്കുറനിച്ചുര

പറഞ്ഞനിരുന.   നമള്  എനമ്മായമ്മാലുര  അത്തരഴമമ്മാരു  അവസരത്തനില  ഒരു

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള് മുതനിരുകയമ്മാണക്ട്.   അമപ്പമ്മാള് എനനിനമ്മാണക്ട്

വശണ്ടുര  1881-ഴലെയുര  1905-ഴലെയുര  വനിളരബരഴമലമ്മാര  നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്
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മലെബമ്മാര്  ഭേമ്മാഗമത്തകക്ട്  മമ്മാതമമ്മായനി  ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്

ഴഴമനനിരഗനിഴന  സരബനനിക്കുന്ന  മകരളഴത്തയമ്മാഴക  ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്ന

സമഗ്രമമ്മായ നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട്  ലെഭേനിച സുവര്ണ്ണമ്മാവസരമമല.  അതനിഴന

ആ  രൂപത്തനിഴലെടുകമ്മാഴത  പഴെയ  രണക്ട്  വനിളരബരങ്ങഴളയുര

നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  മലെബമ്മാറനിഴനക്കൂടെനിമചര്ത്തക്ട്  മലെബമ്മാറനിനുമവണനി

മമ്മാതമമ്മായനി  ഇഇൗ  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാഴത,  സത്വതനത്തനിഴന്റെ  75-ാം

വമ്മാര്ഷനികര ആമഘമ്മാഷനിക്കുന്ന സമയത്തക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര പുതനിയ കമ്മാരരങ്ങള് കൂടെനി

ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാനുണക്ട്.  ഴഴമനനിരഗക്ട്  മമഖലെയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  1881-ഴലെ

വനിളരബരത്തനിമന്റെമയമ്മാ,  1905-ഴലെ വനിളരബരത്തനിമന്റെമയമ്മാ  കമ്മാലെത്തനിനുമശഷര

നമുകക്ട് പരനിഗണനിമകണ ധമ്മാരമ്മാളര പമ്മാരനിസനിതനിക പ്രശങ്ങഴള ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്ന

നനിരവധനിയമ്മായ  കമ്മാരരങ്ങഴള  സമഗ്രമമ്മായനി  പരനിമശമ്മാധനിക്കുഴന്നമ്മാരു

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട്  സമ്മാദ്ധരതയുണമ്മായനിട്ടുര  എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  നമളതക്ട്

ഉപമയമ്മാഗനിചനിഴലനള്ളതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്  വനിനശതമമ്മായനി

അഭേരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  ആ  നനിലെയ്ക്കക്ട്  നമളതനിഴന

കമ്മാമണണനിയനിരുന എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാനതക്ട്  എടുത്തക്ട്  പറയമ്മാന് കമ്മാരണര,

ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനിഴലെ  മതമ്മാടപ്പള്ളനിയനില  കരനിമണല  ഖനനത്തനിഴനതനിഴര
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വലെനിയ  സമരര  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കരനിമണല  എനപറയുന്നതക്ട്  ഒരു

മനമ്മാടനിഴഴഫെഡക്ട്  മമജര്  മനിനറലെമ്മാണക്ട്.  അവനിഴടെ  ഴഴമനനിരഗക്ട്  നടെകണഴമങനില

രണക്ട്  മനമ്മാടനിഫെനിമകഷനുണമ്മാകണര.  ഒന്നക്ട്  മനിനറല മനമ്മാടനിഴഴഫെ ഴചെയണര,

രണക്ട്  ഏരര  മനമ്മാടനിഴഴഫെ  ഴചെയണര.  അവനിഴടെ  എഴനങനിലുമുണമ്മായനിട്ടുമണമ്മാ?

മനിനറലുര  മനമ്മാടനിഴഴഫെ  ഴചെയ്തനിടനില,   ഏരരയുര   മനമ്മാടനിഴഴഫെ  ഴചെയ്തനിടനില.

MMDR Act (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act

പ്രകമ്മാരര  മമജര്  മനിനറലസക്ട്  എലമ്മാര  Section  4  പ്രകമ്മാരര  മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ അധനികമ്മാരത്തനില വരുന്നതമ്മാണക്ട്.  അലമ്മാഴത ഴഴമന് ഴചെയ്യുന്ന

മനിനറലസനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലെമ്മാഴണങനിലമപ്പമ്മാലുര  Environmental  Clearance

നനിര്ബനമമ്മാണക്ട്.  മതമ്മാടപ്പള്ളനിയനിഴലെ  ഖനനര  നടെക്കുമമമ്മാള്   അവനിഴടെ

Environmental Impact Assessment  നടെന്നനിട്ടുമണമ്മാ?  കരുനമ്മാഗപ്പള്ളനിയനിഴലെ

ഖനനര നടെക്കുന്ന സലെമമ്മാഴണങനിലുര ആലെപ്പുഴെ ജനിലയനിഴലെ  ഖനനര നടെക്കുന്ന

സലെമമ്മാഴണങനിലുര  വളഴര  ecologically  fragile  ആയ  ecologically

sensitive  ആയ  പ്രമദശങ്ങളമ്മാണക്ട്.   ecologically  sensitive  ആയ

സലെങ്ങളനില   Environmental  Impact  Assessment-ഉര  Study-ഉര

ഇലമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്  ഴഴമനനിരഗനിനക്ട്  അവകമ്മാശര  നലകനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇത്തരര
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കമ്മാരരങ്ങഴള  മറനികടെക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ഡശസനിലറനിരഗക്ട്  ആഴണന്നക്ട്

പറഞഴകമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റെ  മറവനില  അവനിഴടെ  ഴഴമനനിരഗക്ട്   നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഞമ്മാന് ഒരു ഉദമ്മാഹരണര മമ്മാതമമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞതക്ട്.  Intergovernment Panel on

Climate Change കമ്മാലെമ്മാവസ വരതനിയമ്മാനഴത്തക്കുറനിച്ചുര പമ്മാരനിസനിതനികമമ്മായ

പ്രശങ്ങഴളക്കുറനിച്ചുഴമലമ്മാര  സമഗ്രമമ്മായ ഏറവര പുതനിയ റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  സമര്പ്പനിച

ഒരു  ഘടത്തനിലെമ്മാണക്ട്  നമള്  ഇഇൗ  നനിയമര  ഇവനിഴടെ  ചെര്ച  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.

അമപ്പമ്മാള്മപമ്മാലുര  നമ്മുഴടെ  പരനിസനിതനിഴയ  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴന്നമ്മാരു

സുവര്ണ്ണമ്മാവസരഴമന്ന  നനിലെയനില  ഇഇൗ  ബനിലനിഴന  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാഴത

തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിഴന്റെയുര  ഴകമ്മാചനിയനിഴലെയുര  വനിളരബരര  നനിര്ത്തനി  മലെബമ്മാര്

ഇലമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  ഒരു  സുപ്രശര  മകമ്മാടെതനി  വനിധനിയുണമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്

അതുകൂടെനിമചര്ത്തക്ട്  ഒരു  നനിയമമുണമ്മാമകണതനിഴന്റെ  ആവശരമുണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ

എന്നമ്മാണക്ട്  എഴന്റെ  മചെമ്മാദരര.  നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനുമവണനി  തുടെങ്ങനിഴയമ്മാരു

ഴസഷനമ്മാഴണങനിലുര ആദര ദനിവസര തഴന്ന ശശ. എര. വനി. മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്

ഇഇൗ  സഭേയനില  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്  പറയുകയുണമ്മായനി.

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിഴന്റെ  സമയത്തക്ട്  അമദ്ദേഹമനിവനിഴടെ  അര  മണനിക്കൂമറമ്മാളര

കമ്മാഴസ്സടുത്തു. കമ്മാസ്സക്ട് ഞങ്ങഴളലമ്മാര മകള്ക്കുകയുര ഴചെയ്തു. ആ കമ്മാസനില ഞമ്മാന്
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വനിനശതമമ്മായനി  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞനിരുനഴവങനിലുര  അതനില

ഉറച്ചുനനിനഴകമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഒരു  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി  ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര് പറയുകയുണമ്മായനി.

അങ്ങുര  കണ്ണൂരനിലുള്ള  മഴറമ്മാരു  മകന്ദ്ര  കമനിറനി  അരഗവര  ഇഇൗ  സഭേയനില

ബനി.ഴജ.പനി.-യുര മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര ഒരുമപമ്മാഴലെയമ്മാഴണന്നക്ട് പറഞ. മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്

വലെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട്    ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്  കൃതരമമ്മായനി

പറഞ. 2018-ഴലെ ഴഴഹദമ്മാബമ്മാദക്ട്  പമ്മാര്ടനി   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ ഴറസലെന്യൂഷന്

എഴന്റെ കയനിലുണക്ട്.  അതനിഴലെവനിഴടെഴയങനിലുര  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഒരു  വലെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട് പമ്മാര്ടനികഴളക്കുറനിചക്ട്  പറയുന്നനിടെമത്തമ്മാ സനി.പനി.ഴഎ  (എര)-

ഴന്റെ  ഴപമ്മാളനിറനികല  ഴഴലെനനിഴനക്കുറനിചക്ട്  പറയുന്നനിടെമത്തമ്മാ  പറയുനമണമ്മാ?

പറയുനണക്ട്,  'The political representatives of the big bourgeoisie at

present  in  our  country  are   BJP  and  Congress.'   അതമ്മായതക്ട്  ബനിഗക്ട്

ബൂര്ഷത്വമ്മാസനിയുഴടെ  ഴപമ്മാളനിറനികല  ഴറപ്രഴസമന്റെറശവക്ട്   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര

ബനി.ഴജ.പനി.-യുമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുനണക്ട്.  എന്നനിടക്ട്  മപ്രമ്മാഗ്രമ്മാമമ്മാറനികമ്മായനിട്ടുള്ള

അണര്സ്റ്റേമ്മാന്റെനിരഗനില   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിനക്ട്  അങ്ങഴന  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയനിഴലന്നക്ട്

പറഞ്ഞനിടക്ട് അടുത്ത വരനി എനമ്മാണക്ട്? '2.89 -  But it is the BJP which is in
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power today and given its basic link to the RSS, it is the main threat.

So, there cannot be a line of treating both the BJP and the Congress

as  equal  dangers.' ഇതക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  അരഗശകരനിച

രമ്മാഷ്ട്രശയ  പ്രമമയത്തനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനിടമല   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഒരു  വലെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട് അങ്ങനിവനിഴടെ പറയുന്നതക്ട്.  ഒരു മകന്ദ്ര കമനിറനി അരഗത്തനിനക്ട്

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  ഴപമ്മാളനിറനികല  ഴഴലെനനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി

പറയമ്മാന് കഴെനിയുക. അഴലങനില എവനിഴടെഴയങനിലുര നനിങ്ങളുഴടെ ഴപമ്മാളനിറനികല

ഴറസലൂഷനനിമലെമ്മാ,  പരനിപമ്മാടെനിയനിമലെമ്മാ,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഒരു  വലെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?   നനിങ്ങളുഴടെ  മുന്നണനിയനിഴലെ

എന്.സനി.പനി.  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാമണമ്മാ?  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനില  നനിന്നക്ട്

മപമ്മായനിട്ടുള്ള  പമ്മാര്ടനിയമല.  ഇവനിഴടെ  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  (എസക്ട്)  ശശ.  രമ്മാമചെന്ദ്രന്

കടെന്നപ്പള്ളനിയുണമലമ്മാ, പഴെയ ഴക.എസക്ട്.യു.-ഴന്റെ മുന് സരസമ്മാന പ്രസനിഡന്റെക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  (എസക്ട്)  വലുതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാമണമ്മാ?അങ്ങഴനയമ്മാഴണങനില

എന്.സനി.പനി.,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  (എസക്ട്)  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനികഴള  വചക്ട്

നനിങ്ങള്കക്ട്  മുന്നണനി  രൂപശകരനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?  സനി.പനി.ഴഎ.-യുഴടെ

മദശശയ ഴഴലെന് അവരുഴടെ പമ്മാര്ടനി മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട് നനിങ്ങളുഴടെ സമയത്തക്ട് തഴന്ന
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നടെക്കുന്ന സമയത്തക്ട് അവര് പുറത്തനിറകനിയ മരഖ എഴന്റെ കയനിലുണക്ട്. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴമമര് ബനിലനിമലെകക്ട് വരൂ.

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  സനി.പനി.ഴഎ.  മദശശയ

അടെനിസമ്മാനത്തനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഒരു  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്

പറയുമമമ്മാ. 6 ഇടെതുപക്ഷേ എര.പനി.- മമ്മാര്  മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനിലുണക്ട്. അതനില അഞക്ട്

ആളുകളുര  ഒനകനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ  മുന്നണനിയനിമലെമ്മാ   അഴലങനില

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  മനതൃതത്വര  നലകുന്ന  മുന്നണനിയനിമലെമ്മാ  ജയനിച്ചുവന്നവരമ്മാണക്ട്.

തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനില ഒരു വലെതുപക്ഷേ പമ്മാര്ടനിയമ്മായനിടമ്മാമണമ്മാ നനിങ്ങള് മുന്നണനിയനില

മപമ്മായതക്ട്?

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശര്:  സര്,  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനില  നനിങ്ങള്  ഒരു  മമജര്

മഫെമ്മാഴ്സല. 

ശശ  .   പനി  .   സനി  .   വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്: സര്, ഇഇൗ മചെമ്മാദരര ഞമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുകയുര

പ്രതശക്ഷേനിക്കുകയുര  ഴചെയ്തതമ്മാണക്ട്.  ആസമ്മാമനില  ഞങ്ങള്  മമജര്  മഫെമ്മാഴ്സമ്മാണക്ട്.

ആസമ്മാമനില   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  മുന്നണനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട്

മതരനിചതക്ട്. ഒമര മസ്റ്റേജനിലെമ്മാണക്ട് നമള് പ്രചെരണര നടെത്തനിയതക്ട്. ശശ. രമ്മാഹുല

ഗമ്മാനനിയുര സനി.പനി.ഴഎ. (എര) മനതമ്മാകന്മേമ്മാരുമമ്മാണക്ട് അവനിഴടെ പ്രചെരണത്തനിനക്ട്
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ഒരുമനിചക്ട്  പഴങടുത്തതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്   ആസമ്മാമനിലുര  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനിലുര

മുന്നണനിയനില  മതരനിച  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഒരു  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്

നനിങ്ങള്കക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാന്  കഴെനിയുക   എന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേമറമ്മാടെക്ട്  മചെമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങളുഴടെ

ഴഴഹദബമ്മാദക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനില  ഡനിമബറ്റുര   മകന്ദ്ര  കമനിറനി  അരഗശകരനിച

പ്രമമയത്തനിഴനതനിരമ്മായനി   ചെര്ചയുണമ്മായനി.   ശശ.  പ്രകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിഴന്റെ

ഴഴലെനനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിയുഴടെ  ഴഴലെനുണമ്മായമലമ്മാ,

അമദ്ദേഹഴത്ത  അനുകൂലെനിക്കുന്ന  ആളുകളുണമ്മായമലമ്മാ,  പ്രമമയര  അഴമന്റെക്ട്ഴമന്റെക്ട്

ഴചെയ്തുഴവന്നക്ട് നനിങ്ങള് പരസരമമ്മായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണമല ല്ല്മ്മാ.  അഴമന്റെക്ട്ഴമന്റെക്ട് ഴചെയ്ത

ഴഴലെനനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  ശശ.  പ്രകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിഴന്റെ  ഴഴലെനമ്മാണക്ട്  വശണ്ടുര

ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്  ഇവനിഴടെപ്പറയുന്നതക്ട്.  കണ്ണൂരനില  പമ്മാര്ടനി

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട് വരമ്മാന് മപമ്മാകുമമമ്മാള് ശശ. സശതമ്മാറമ്മാര ഴയച്ചൂരനിഴയ തനിരുത്തമ്മാന്

മപമ്മാകുകയമ്മാമണമ്മാ?  ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര ഴയച്ചൂരനി  പക്ഷേത്തനിഴന്റെ അഭേനിപ്രമ്മായഴത്ത

നനിങ്ങള്  ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാന്  ഴപമ്മാകുകയമ്മാമണമ്മാ?  കര്ഷകഴനയുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളയുര ഴചെറുകനിടെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളയുര മത നന്യൂനപക്ഷേങ്ങഴളയുര

ദളനിതഴനയുഴമലമ്മാര   ആക്രമനിക്കുന്ന  ഒരു  മദശശയ  ഫെമ്മാസനിസ്റ്റേക്ട്
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ഗവണ്ഴമന്റെനിഴനതനിരമ്മായനിടക്ട്  രമ്മാജരവരമ്മാപകമമ്മായനി  വശണ്ടുര  മമതതര

മുമന്നറമുണമ്മാകുമമമ്മാള് മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര ബനി.ഴജ.പനി.യുര ഒരുമപമ്മാഴലെയമ്മാഴണന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്  ആ മമതതര മുമന്നറഴത്ത ദുര്ബലെഴപ്പടുത്തമ്മാനമല;  ശശ.  നമരന്ദ്ര

മമമ്മാഡനിഴയ  സഹമ്മായനികമ്മാനമല?   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര

ഒരുമനിചമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുമമമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  ഴബനഫെനിഷറനി  ശശ.  നമരന്ദ്ര

മമമ്മാഡനിയമ്മാണക്ട്.  ശശമതനി പ്രനിയങമ്മാ ഗമ്മാനനിഴയ 24  മണനിക്കൂര്  വമ്മാറണനിലമ്മാഴത

അറസ്റ്റേക്ട്  ഴചെയ്തക്ട്,  ഒടുവനില  എഫെക്ട്.ഴഎ.ആര്.  എടുത്തക്ട്  ജയനിലെനില

ഇടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങളുഴടെ  മനതമ്മാവക്ട്  പ്രശയഴപ്പട  ശശ.  പനി.

കൃഷണപ്രസമ്മാദനിഴന  മപമ്മാലെശസക്ട്  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചെയ്യുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങളുഴടെ

ഴപമ്മാളനിറനികല ഴറസലെന്യൂഷനനിലുര പമ്മാര്ടനി അരഗശകരനിച മരഖയനിലുര  ഇഇൗ രണക്ട്

പമ്മാര്ടനികഴളയുര ഒരുമപമ്മാഴലെ കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയനിഴലന്നക്ട് പറയുമമമ്മാള് ഒരു മകന്ദ്ര

കമനിറനി  അരഗത്തനിനക്ട്  ഇങ്ങഴന  പറയമ്മാന്  കഴെനിയുമമമ്മാ?  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മുഖരമനനി  ഇതുവഴര  പ്രതനികരനിമചമ്മാ?  വഴെങ്ങുന്നയമ്മാളമ്മാണക്ട്,  പമക്ഷേ  ഇന്നക്ട്

സമയര ചുരുകണഴമന്നക്ട് പറഞ. ഴചെയര് അനുവദനിക്കുഴമങനില വഴെങ്ങമ്മാര.

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴമമര് സമയര തശരമ്മാറമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എര  .    വനിജനിന്:  സര്,  രമ്മാഹുലഗമ്മാനനി  വയനമ്മാടനില  വന്നതക്ട്
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അതുഴകമ്മാണമ്മാമണമ്മാ?  

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  ശശ.  രമ്മാഹുല ഗമ്മാനനി  വയനമ്മാടനില

വരുന്നതനില എനമ്മാണക്ട് കുഴെപ്പര; ഇനരയുഴടെ ഭേരണഘടെനയനില  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്

വയനമ്മാടനില മതരനികമ്മാന് പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട് പറയുനമണമ്മാ?   സനി.  എര.  സ്റ്റേശഫെന്

ഡലഹനില മതരനിചക്ട് എര.പനി.യുര കര്ണ്ണമ്മാടെകയനില മതരനിചക്ട് മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനില

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവര  ആയനിട്ടുണക്ട്.  ആര്കക്ട്  എവനിഴടെ  മവണഴമങനിലുര

മതരനികമ്മാര.  മകരളത്തനില  നനിങ്ങള്  ശശ.  പ്രകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിഴന

മതരനിപ്പനിചമ്മാല എനമ്മാണക്ട്  കുഴെപ്പര?  മതരനിച്ചുകൂഴടെ;   ശശ.  രമ്മാഹുല ഗമ്മാനനി

വയനമ്മാടനില വന്നതനിഴന്റെ മപമ്മായനിഴന്റെനമ്മാണക്ട്?

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അങ്ങക്ട് ബനിലനിഴന്റെ കമ്മാരരര പറയൂ. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന്  വളഴര  ഴസസഫെനികമ്മായ

മചെമ്മാദരമമ്മാണക്ട്  മചെമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്.  ഞമ്മാന്  രണക്ട്  മചെമ്മാദരര  ഇവനിഴടെ

മചെമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  നമ്മാഴള

നനിങ്ങള്കക്ട് ശശ. സശതമ്മാറമ്മാര ഴയച്ചൂരനിഴയഴകമ്മാണക്ട് പറയനിപ്പനികമ്മാന് സമ്മാധനിചമ്മാല

ഞമ്മാന് എലമ്മാര  പനിന്വലെനികമ്മാര.  മകന്ദ്ര കമനിറനി  അരഗമമ്മായ ശശ.  എര.  വനി.

മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേറുഴടെ  അഭേനിപ്രമ്മായര  പമ്മാര്ടനി  ജനറല  ഴസക്രടറനിയമ്മായ
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ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിഴയഴകമ്മാണക്ട്  നമ്മാഴള  പറയനിപ്പനികമ്മാമമമ്മാ;  ഞമ്മാന്

ഭേയഴപ്പടുന്നതക്ട് എനമ്മാണക്ട്?   ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ സഹമ്മായനികമ്മാന് മവണനി  2009-

ല  ബനി.ഴജ.പനി.-മയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മചെര്ന്നക്ട്  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗനിഴന

അവനിശത്വമ്മാസപ്രമമയത്തനിലകൂടെനി  അടനിമറനികമ്മാന്  ശമനിച  കമ്മാരമ്മാടക്ട്  ഴഴലെന്

കണ്ണൂരനില പമ്മാര്ടനി സമമളനര നടെത്തനി രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ മമതതര മുമന്നറങ്ങഴള

ആഴക  പ്രതനിമരമ്മാധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുളള  ഒരു  സമശപനര

നനിങ്ങഴളടുക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇതക്ട് അപകടെമമ്മാണക്ട്.  മജരമ്മാതനി  ബസു  പണക്ട്

ഹനിമമ്മാലെയന്  ബണറമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ,  2009-ല  ബനി.ഴജ.പനി.-

മയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മചെര്ന്നക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  അടനിമറനികമ്മാന്

മപമ്മായതുമപമ്മാഴലെ,  അപകടെര  പനിടെനിച  തശകളനിയമ്മാണക്ട്   ഴഴലെന്  തനിരുത്തമ്മാന്

ശമനിക്കുന്നതുമൂലെര  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്

മമ്മാസ്റ്റേമറമ്മാടെക്ട്  ബഹുമമ്മാനമത്തമ്മാടുകൂടെനി  പറയുകയമ്മാണക്ട്,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  വലെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര  ബനി.ഴജ.പനി.യുര

ഒരുമപമ്മാഴലെയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-യ്ക്കക്ട്  അരഗശകമ്മാരര  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

സമശപനത്തനിലനനിനര അങ്ങക്ട് മമ്മാറണര.

 ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, കുണറ എര.എല.എ. ആയ ശശ. പനി. സനി.
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വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ  കമ്മാപടെരങ്ങഴള

നലനനിലെയനില തുറനകമ്മാണനിചതനിനക്ട് ഞമ്മാന് പ്രമതരകര  അഭേനിനന്ദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

സനി.പനി.ഴഎ.(എ ര)-ഴന്റെ  മദശശയ  മനതൃതത്വഴത്ത  സരസമ്മാന  മനതൃതത്വര

ഴഴബപ്പമ്മാസക്ട്  ഴചെയമ്മാനുള്ള  സമ്മാധരതയമ്മാണക്ട്  അങ്ങക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനിചതനിഴന്റെ

മുഖമുദ.  ഇവരുഴടെ കൂഴടെനനിലക്കുന്ന സനി.പനി.ഴഎ.-യുഴടെ മനതമ്മാവക്ട് ശശ.  കമ്മാനര

രമ്മാമജന്ദ്രന് പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായനി ശശ. ഡനി. രമ്മാജഴയ തള്ളനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അടുത്ത  പടെനിയമ്മായനി  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിഴയ

തള്ളനിപ്പറയുന്ന ഒരു സമ്മാഹചെരരത്തനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട് ഇവരുഴടെ നനിലെപമ്മാടുര കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടുര

വളരുന്നഴതന്നക്ട്  ചെനിനനിമകണനിയനിരനിക്കുന.  ഉ ദമ്മാഹരണത്തനിനക്ട്,

ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിഴയമപ്പമ്മാഴലെ  പ്രഗത്ഭനമ്മായ  ഒരു  വരക്തനി

പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിലുണമ്മാകണഴമന്നക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ആഗ്രഹനിച്ചു.  ശശമതനി

മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാനനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ  പനിന്തുണമയമ്മാഴടെ  ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര

ഴയച്ചൂരനിഴയ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാഴമന്നക്ട് വമ്മാഗ്ദ്ധനര നലകനി. ഇതക്ട്  ശശ.

പനി.  രമ്മാജശവനിനുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര്ക്കുര അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ,

മകരളത്തനിഴലെ  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഴന്റെ  ഴതറമ്മായ  നയരമൂലെര  ഇതുമപമ്മാഴലെമ്മാരു

സരഭേവമുണമ്മായതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ  ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ;  ശശ.  കമ്മാനര
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രമ്മാമജന്ദ്രഴന്റെ   മകന്ദ്ര  മനതൃതത്വഴത്ത  ഴവല്ലുവനിളനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശര്:  സര്,  നമ്മുഴടെ  രശതനി  വളഴര  കനിയറമ്മാണക്ട്.

ഞങ്ങള്  തുടെര്ചയമ്മായനി  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  സമ്മാനങ്ങളനില  ആളുകഴള

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാറനില.  ഴഴവദരശമ്മാസര പരമ്മാജയഴപ്പടമ്മാല മമ്മാതര ആളുകഴള മമ്മാറ്റുന്ന

രശതനിയല  സനി.പനി.ഴഎ.-നുര  ഇടെതുപക്ഷേത്തനിനുര.  അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്

ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനി  ഉള്ഴപ്പഴടെ  മമ്മാറനിയതക്ട്.  ഴഴവദരശമ്മാസര

പരമ്മാജയഴപ്പടമ്മാല  മമ്മാതമമ  മമ്മാറനിനനിലക്കുകയുളഴവന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  നനിങ്ങളനില

പലെരുര  ഇമപ്പമ്മാഴുര  ഡലഹനിയനിലുണമലമ്മാ;  ആ  ഒരു  രശതനി  ഞങ്ങള്കനില.

അതുമപമ്മാഴലെ,   രമ്മാജരഴത്ത മതനനിരമപക്ഷേത സരരക്ഷേനികമ്മാന് മവണനി 2004-

ല നനിങ്ങളുമമ്മായനി ഏറ്റുമുടനിയനിട്ടുര അഭേനിപ്രമ്മായ വരതരമ്മാസര മമ്മാറനിനനിര്ത്തനി നനിങ്ങഴള

പനിന്തുണചവരമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്.  ആ  രമ്മാഷ്ട്രശയര  നനിങ്ങള്  മനസ്സനിലെമ്മാകണര.

ഞങ്ങള്  ഇടുങ്ങനിയ  ചെനിനയുള്ളവരല,  വനിശമ്മാലെ  മനസ്സുള്ളവരമ്മാണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  രണ്ടുതവണ  ഭേരനിചതക്ട്.  ഇന്നക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ

സനിതനിഴയനമ്മാണക്ട്?  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  പ്രതനിപക്ഷേര  മപമ്മാലുമനില.  അതമമ്മാതര

ദുര്ബലെഴപ്പടനിരനിക്കുന.  നനിമയമ്മാ ലെനിബറല മപമ്മാളനിസനി ഴതറമ്മാമണമ്മാ എനള്ളതക്ട്
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നനിങ്ങള് പറയണര;  അതക്ട്  ഴതറമ്മാഴണന്നക്ട് പറഞ്ഞമ്മാല നനിങ്ങഴള ഞങ്ങള്കക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട്   പറയമ്മാര.  നനിങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  നവലെനിബറല

നയങ്ങള്,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  വലെതുപക്ഷേവര  ബനി.ഴജ.പനി.  തശവ്ര

വലെതുപക്ഷേവമമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,   ഞമ്മാന്  കൃതരമമ്മായുര  പമ്മാര്ടനി

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ   മരഖയമ്മാണക്ട്  വമ്മായനിചതക്ട്.  അതനില   പറയമ്മാത്ത

അഭേനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്ട്  ഇവര്  പറയുന്നതക്ട്.  അതക്ട്  എങ്ങഴന  പറയമ്മാന്

കഴെനിയുഴമനള്ളതക്ട്  അവര്  വരക്തമമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള്  വനിശമ്മാലെ

മനസ്കരമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ.  മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനില  ഏറവര  വലെനിയ

ഒറകക്ഷേനിയമ്മായനിട്ടുമപമ്മാലുര ഞങ്ങള്....

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമവനികസനര,  എലകസക്ട്  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .

എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്):  സര്,  ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്   കഴെനിഞ്ഞ

പമ്മാര്ടനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ  മരഖയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഴന്റെ

രമ്മാഷ്ട്രശയ നനിലെപമ്മാഴടെനമ്മാഴണന്നക്ട് വനിശദശകരനിചഴതന്നമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്. നനിങ്ങള്

മനസ്സനിലെമ്മാമകണ  ഒരു  കമ്മാരരര,  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-നക്ട്  പ്രധമ്മാനഴപ്പട   രണക്ട്

മരഖയമ്മാണക്ട് അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്. ഒന്നക്ട് പമ്മാര്ടനി പരനിപമ്മാടെനിയമ്മാണക്ട്. അതക്ട്
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ശശ. പനി. സനി. വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട് വമ്മായനിചനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട് എനനികറനിയനില. ഇഴലങനില

അതക്ട്  വമ്മായനികണര.  ആ  പരനിപമ്മാടെനിയനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര

എനമ്മാഴണനര  ആരമ്മാണക്ട്  ഇനരയുഴടെ  ഭേരണകൂടെ  സരവനിധമ്മാനര  ഴഴകകമ്മാരരര

ഴചെയ്യുന്ന രമ്മാഷ്ട്രശയ മനതൃതത്വഴമന്നക്ട് വരക്തമമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്. 1964  മുതല  പമ്മാര്ടനി

പരനിപമ്മാടെനി ആരരഭേനിചക്ട് 2000-ല അതക്ട് അപ്മഡറക്ട് ഴചെയ്തു.  ഇനരയുഴടെ കുത്തക

മുതലെമ്മാളനിത്തത്തനിഴന്റെയുര  ഭൂപ്രഭുതത്വത്തനിഴന്റെയുര  സമ്മാമമ്മാജരതത്വത്തനിഴന്റെയുര

വര്ഗതമ്മാലപരരസരരക്ഷേണത്തനിഴന്റെയുര  ഉപകരണമമ്മായ  ഇനരന്

ഭേരണകൂടെത്തനിഴന്റെ  വര്ഗഘടെനയനില  അതനിഴന്റെ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  മനതൃതത്വമമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രഴസ്സന്നക്ട് അതനില   കൃതരമമ്മായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്. ആ രമ്മാഷ്ട്രശയ മനതൃതത്വര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര.  അതനില  ഞങ്ങള്കക്ട്   മുന്പുര  ഇമപ്പമ്മാഴുര

യമ്മാഴതമ്മാരു  തര്കവമനില.  ഇഇൗ  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായ

കമ്മാരരങ്ങള്വച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  ഇനരന്  രമ്മാഷ്ട്രശയഴത്ത  വനിശകലെനര

ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.   രമ്മാഷ്ട്രശയ  ലെക്ഷേരത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി,  ഇതമ്മാണക്ട്  ഭേരണവര്ഗ

നനിലെപമ്മാഴടെന്നക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകനി  അതനിഴനതനിരമ്മായുള്ള  മപമ്മാരമ്മാടര

ശക്തനിഴപ്പടുത്തുകഴയനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  ഓമരമ്മാ  ഘടത്തനിലുര  എടുക്കുന്ന

നനിലെപമ്മാടെക്ട്.   പമ്മാര്ടനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനില
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നനിനഴകമ്മാണക്ട്  ഭേരണ  സരവനിധമ്മാനഴത്ത  മമ്മാറനി  ഒരു  പുതനിയ

ഭേരണസരവനിധമ്മാനമുണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്.

അതനിനുമവണനി  ഓമരമ്മാ  മൂന്നക്ട്  ഴകമ്മാലര  കൂടുമമമ്മാഴുര  പമ്മാര്ടനി  പരനിപമ്മാടെനികക്ട്

അനുമയമ്മാജരമമ്മായ  രശതനിയനില  അഴലങനില  പമ്മാര്ടനി  പരനിപമ്മാടെനിഴയ  മുന്നനില

കണ്ടുഴകമ്മാണക്ട്  അതതക്ട്  സന്ദര്ഭേത്തനിലുള്ള  വസ്തുനനിഷ  യമ്മാഥമ്മാര്തരര

മനസ്സനിലെമ്മാകനി  അതനിഴന  ഫെ ലെപ്രദമമ്മായനി  പ്രതനിമരമ്മാധനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാനുള്ള  രമ്മാഷ്ട്രശയ  അടെവനയമമ്മാണക്ട്  രമ്മാഷ്ട്രശയപ്രമമയര.  ഇവനിഴടെ

വമ്മായനിചതക്ട് രമ്മാഷ്ട്രശയപ്രമമയത്തനിഴന്റെ ഒരു ഭേമ്മാഗര മമ്മാതമമ്മാണക്ട്. അതനില ഒരു ഭേമ്മാഗര

മമ്മാതഴമ  ഇവനിഴടെ  വമ്മായനിചനിട്ടുളള.  അതക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  വമ്മായനിചമ്മാല   അതനില

ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര ഴയച്ചൂരനിയുഴടെയുര ശശ.  പ്രകമ്മാശക്ട് കമ്മാരമ്മാടനിഴന്റെയുര പ്രസമ്മാവന

ഇഴലന്നക്ട് മനസ്സനിലെമ്മാകുര.  കൃതരമമ്മായ കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാമടെമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട് കഴെനിഞ്ഞ പമ്മാര്ടനി

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിമനമ്മാടുളള  നനിലെപമ്മാഴടെനമ്മാഴണന്നക്ട്

വരക്തമമ്മാകനിയതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനികള്

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ശശ.  എ.  എന്.  ഷരസശര്

ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ  കൂടുതല  അപകടെകമ്മാരനിയമ്മായ  തശവ്ര  വലെതുപക്ഷേര

ബനി.ഴജ.പനി.  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അവരുഴടെ  വര്ഗശയ  നനിലെപമ്മാടുകള്ഴകതനിരമ്മായനി
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മയമ്മാജനിച  മപമ്മാരമ്മാടത്തനിനക്ട്  ഇനരന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിനകത്തുര   പുറത്തുര

വര്ഗഴപമ്മാതുജന  പ്രസമ്മാനങ്ങളുര  ഇടെതുപക്ഷേ  പ്രസമ്മാനങ്ങളുര  ജനമ്മാധനിപതര

പ്രസമ്മാനങ്ങളുഴമലമ്മാര മചെര്ന്നക്ട് മുമന്നമ്മാടക്ട്  വരുമമമ്മാള് അവഴരയലമ്മാര മചെര്ത്തക്ട്

മുമമമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതനില   യമ്മാഴതമ്മാരു  തര്കവര  ഞങ്ങള്  ഉന്നയനിചനിടനില.

ഇമപ്പമ്മാഴുര  ഉന്നയനിക്കുന്നനില.  ഴഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.-യുര  സനി.ഴഎ.ടെനി.യു.-വര

ഉ ള്ഴപ്പഴടെ  എലമ്മാവരുര  മചെര്നഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴനതനിഴര

ശക്തനിമത്തമ്മായ  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങള്ക്കുര  സമരത്തനിമലെയ്ക്കുര  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  അതനില

ആര്കമ്മാണക്ട്  തര്കമുള്ളതക്ട്?  പമക്ഷേ  ഭേരണപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായുള്ള

വര്ഗനനിലെപമ്മാടെനിഴന  സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  അനര  ഇനര  ഒരു

വരതരമ്മാസമനിലമ്മാത്ത  ഒമര  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായനി  നനിങ്ങമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

കൂടനിഴലനര  ആ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പ്രമമയത്തനില   നനിങ്ങള്  വമ്മായനിചതനിഴന്റെ  കുറചക്ട്

തമ്മാഴഴെ  വമ്മായനിചമ്മാല  മനസ്സനിലെമ്മാകുര.  അതക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  തഴന്ന  വമ്മായനികണര.

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുമമ്മായനി  രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായനി  കൂട്ടുഴകടനില   എനളളതക്ട്  എലമ്മാകമ്മാലെത്തുര

ശരനിയമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഭേരണവര്ഗത്തനിഴനതനിഴര,  തശവ്ര

വലെതുപക്ഷേത്തനിഴനതനിഴര,  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ   വര്ഗശയ

നനിലെപമ്മാടുകള്ഴകതനിഴര  ശക്തനിമത്തമ്മായ  സമരങ്ങളനിമലെയ്ക്കുര
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പ്രമക്ഷേമ്മാഭേത്തനിമലെയ്ക്കുര  മയമ്മാജനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകുന്നതനിനുര,

പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിനകത്തുര   പുറത്തുമുളള  എലമ്മാ  ജനവനിഭേമ്മാഗങ്ങളുമമ്മായുര  മചെര്ന്നക്ട്

മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന്  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-നക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു  തര്കവമനിഴലന്നക്ട്

രമ്മാഷ്ട്രശയ പ്രമമയത്തനില വരക്തമമ്മാകനിയതക്ട് എലമ്മാകമ്മാലെവര ശരനിയമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പുകളനിഴലെ  മതരര

രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മാമണമ്മാ അരമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മാമണമ്മാ എനള്ളതമ്മാണക്ട് സരശയര.  തമനിഴമ്മാടനിലുര

ആസമ്മാമനിലുര മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ മുന്നണനിയനില  മതരനിക്കുന്നതക്ട്,   ബരഗമ്മാളനില

മുന്നണനിയമ്മായനി ഒരുമനിചക്ട് മതരനിക്കുന്നതക്ട് രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായനി കൂട്ടുകൂടെനിഴലന്നക്ട് പറഞ്ഞ

ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേറുഴടെ  മറുപടെനിഴയ  ദുര്ബലെമമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

രണക്ട്,  അനുമയമ്മാജരമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്  വരുത്തുഴമന്നക്ട്  അങ്ങക്ട്  പറഞ്ഞതമ്മാണക്ട്

എഴന്റെയുര  മപടെനി.  കമ്മാരണര,  ഴഴഹദമ്മാബമ്മാദനില  ശമനിക്കുകയുര

പരമ്മാജയഴപ്പടുകയുര ഴചെയ്ത ആ ഴഴലെന് കണ്ണൂരനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് ശശ.  പനി.  ടെനി

മതമ്മാമസക്ട്  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  ശശ.  സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിഴയ  ഒതുകനി

നടെപ്പനിലെമ്മാകനി  ബനി.ഴജ.പനി.-കക്ട്  പ്രമയമ്മാജനകരമമ്മാകുന്ന  രമ്മാഷ്ട്രശയ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

പമ്മാര്ടനി മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനില  സത്വശകരനിക്കുമമമ്മാ എനളള ആശങയമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞതക്ട്.
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 ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,   നനിങ്ങള്കക്ട്  ഒരമ്മാശങയുര

മവണ.  ഞങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനിമകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഇഇൗ  വരുന്ന  ഏപ്രനില  മമ്മാസര

കണ്ണൂരനിലവച്ചു നടെനകഴെനിഞ്ഞമ്മാല ഇനരയനിഴലെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഇടെതുപക്ഷേഴമന്ന

രശതനിയനില  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  ഏകണ്ഠമമ്മായ  രശതനിയനിലത്തഴന്ന  ഇഇൗ

ഭേരണവര്ഗ  നനിലെപമ്മാടുകള്ഴകതനിരമ്മായനി,  പ്രമതരകനിചക്ട്  മകന്ദ്ര  മനതൃതത്വമമ്മായനി

ഇന്നക്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  തശവ്രവലെതുപക്ഷേമമ്മായ  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴകതനിരമ്മായനി

വമനിച  രശതനിയനിലുള്ള  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങളുര  സമരങ്ങളുര

സരഘടെനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള രമ്മാഷ്ട്രശയമനതൃതത്വമമ്മായനി ഞങ്ങളുഴടെ പമ്മാര്ടനി

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  വരക്തമമ്മായ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാമടെമ്മാടുകൂടെനി  കണ്ണൂരനില  അവസമ്മാനനിക്കുഴമന്ന

കമ്മാരരത്തനില നനിങ്ങള്കക്ട് യമ്മാഴതമ്മാരു സരശയവര മവണ.  അവനിഴടെ ആഴരയുര

ഒറഴപ്പടുത്തമ്മാന് നനിങ്ങള് മനമ്മാകണ.

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന് മമ്മാഷക്ട്  പറഞ്ഞതനിനക്ട്  മമ്മാതമമ

പറയുനള.  പനിഴന്ന  ശശ.  എ.  എന്.  ഷരസശര്  പറഞ്ഞതനിനുര.  മമ്മാഷക്ട്

പറഞ്ഞതക്ട് നലതക്ട്....

നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര്  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

ധമ്മാതുകഴളക്കുറനിചക്ട് ഒനര പറയമ്മാനനിമല? 



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

167

ശശ  .    ടെനി  .    സനിദ്ദേനിഖക്ട്: സര്,  പമ്മാര്ടനി  പരനിപമ്മാടെനികഴളക്കുറനിച്ചുര കക്ഷേനികളുഴടെ

നയങ്ങഴള  സരബനനിച്ചുര  മമ്മാഷക്ട്  ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  ഏതു  നയത്തനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  1977-ല  ബനി.ഴജ.പനി.-യുമമ്മായനി  കൂട്ടുകൂടെനിയതക്ട്?  1984-

ഴലെ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില  രണ്ടു  സശറമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-കക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.

1989-ല രമ്മാജശവക്ട് ഗമ്മാനനിഴയ തമ്മാഴഴെയനിറകമ്മാന്മവണനി നനിങ്ങള് അഖനിമലെനരമ്മാ

തലെത്തനില  ഒരു  മുന്നണനിയുണമ്മാകനി  മതരനിച്ചു.  സഖമ്മാവക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.  -ഉര

ഹര്കനിഷന്  സനിരഗക്ട്  സുര്ജനിത്തുര  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവര്  ഡലഹനി

മകന്ദ്രശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായനി, രമ്മാഷ്ട്രശയ മനതൃതത്വര മുഴുവന് അന്നവനിഴടെ

മവമ്മാട്ടുഴചെയ്തതക്ട്  ചുറനിക  അരനിവമ്മാള്  നക്ഷേതമടെയമ്മാളത്തനിലെല;  തമ്മാമര

അടെയമ്മാളത്തനിലെമ്മാണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ഓമരമ്മാ  സമയത്തുര  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ

കൂട്ടുപനിടെനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് മദശശയതലെത്തനില നനിങ്ങളുണമ്മാകനിയ നയതശരുമമ്മാനങ്ങള്,

ഇമപ്പമ്മാള്  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴകതനിഴര  പറയുന്ന  നയതശരുമമ്മാനങ്ങള്,  ഇതുരണ്ടുര

അവസരവമ്മാദപരമമ്മായനിട്ടുള്ള  സമശപനത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമല?

തശവ്രവലെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട്  പറയുന്ന  ബനി.ഴജ.പനി. -യുമമ്മായനി,  ഇന്നമ്മാമണമ്മാ

ബനി.ഴജ.പനി.  തശവ്രവലെതുപക്ഷേമമ്മായതക്ട്?  ബനി.ഴജ.പനി.  മനരഴത്ത

തശവ്രവലെതുപക്ഷേമമ്മാണമലമ്മാ;  ഗമ്മാനനിവധത്തനിനുമശഷര  1977-ലെമ്മാണമലമ്മാ
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നനിങ്ങള് ബനി.ഴജ.പനി.-മയമ്മാടെക്ട്  സഖരര മചെര്ന്നതക്ട്, 1989-ല സഖരര മചെര്ന്നതക്ട്.

ആ  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ  1977-ലുര  1989-ലുര  സത്വമ്മാരശശകരനിച  നനിങ്ങള്കക്ട്

എങ്ങഴന അതനിഴന തമ്മാതത്വനികമമ്മായനി അരഗശകരനികമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര. 

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശര്: സര്, എല. ഴക. അദത്വമ്മാനനിയുഴടെ രഥയമ്മാതഴയ

അറസ്റ്റേക്ട് ഴചെയ്തതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട് ആ സര്കമ്മാരനിനക്ട് പനിന്തുണ പനിന്വലെനിചമപ്പമ്മാള്

അന്നക്ട് നനിങ്ങള് മചെര്ന്നമല വനി. പനി. സനിരഗനിഴന അടനിമറനിചതക്ട്? 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  എല.  ഴക.  അദത്വമ്മാനനിയുഴടെ  കമ്മാരരര

ഓര്മഴപ്പടുത്തരുതക്ട്.  എല.  ഴക.  അദത്വമ്മാനനിയുര  അടെല  ബനിഹമ്മാരനി

വമ്മാജ്മപയനിയുര  മദശശയഴസക്രടറനിയമ്മായനിരുന്ന  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഉര  എന്.  ടെനി.

രമ്മാമറമ്മാവവരകൂടെനി  ഒരുമനിചക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  പരമ്മാജയഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ഏതു

ഴചെകുത്തമ്മാനുമമ്മായുര  കൂട്ടുകൂടുഴമന  പറഞ്ഞക്ട്  ഴകമ്മാലകത്തയനില  റമ്മാലെനി

നടെത്തനിയതുര  ഒരു  മസ്റ്റേജക്ട്  പങനിടതുര  ഓര്മയനിമല;  ഴവറുഴത  അഴതമ്മാനര

ഓര്മഴപ്പടുത്തരുതക്ട്.  പനിഴന്ന  വനിശമ്മാലെമനസ്കരമ്മായനി  ഞങ്ങളുര  ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.

ഏറവര  വലെനിയ  ഒറകക്ഷേനിയമ്മായനിട്ടുമപമ്മാലുര  മദവഗഇൗഡഴയയുര

ചെന്ദ്രമശഖരഴനയുഴമമ്മാഴക  ഞങ്ങളുര  പനിന്തുണചനിട്ടുണക്ട്.  നനിങ്ങള്  വനി.  പനി.

സനിരഗനിഴന്റെ  ഗവണ്ഴമന്റുണമ്മാകമ്മാന്  ബനി.ഴജ.പനി.-മയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  കൂടെനിയവരമ്മാണക്ട്.
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ഇവനിഴടെ  ശശ.  ടെനി.  സനിദ്ദേനിഖക്ട്  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  ജനസരഘുമമ്മായനി

മചെര്ന്നവരമ്മാണക്ട്. 2008-ല ഒരുമനിചക്ട് മവമ്മാടക്ട് ഴചെയ്തക്ട് ഞങ്ങഴള തമ്മാഴഴെയനിറകമ്മാന്

ശമനിചവരമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാകമ്മാലെത്തുര  നനിങ്ങള്  ബനി.ഴജ.പനി.-മയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

കൂടെനിയനിട്ടുണക്ട്. 

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്: സര്,  അതമ്മായതക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് ഇവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ടെനി.  സനിദ്ദേനിഖക്ട്  പറഞ്ഞതനിനക്ട്,  ഞങ്ങളന്നക്ട്  കൃതരമമ്മായനി

പറഞഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണമലമ്മാ  മചെര്ന്നതക്ട്.  ഴവറുഴത  യമ്മാദൃശ്ചനികമമ്മായനി

മചെര്ന്നഴതമ്മാനമല.  അന്നക്ട്  'അടെനിയനരമ്മാവസ  അറബനികടെലെനില'  എന്ന

മുദമ്മാവമ്മാകരര  വനിളനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  തനിരുവനനപുരത്തമ്മാണക്ട്  ആദരമമ്മായനി

അടെനിയനരമ്മാവസ  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.   അടെനിയനരമ്മാവസ

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മപമ്മാകുന്ന  ഘടത്തനില  ആദരര

പുത്തരനികണര  ഴഴമതമ്മാനത്തനില  സഖമ്മാവക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന്റെ  പ്രസരഗര

നടെന.  ആ  അടെനിയനരമ്മാവസ  അറബനികടെലെനിമലെയ്ക്കക്ട്

എത്തനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  ജനമ്മാധനിപതര  ധത്വരസനര  നടെത്തനിയ,

അധനികമ്മാരര  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  മകന്ദ്രത്തനില  മകന്ദ്രശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  എലമ്മാ

ജനമ്മാധനിപതര  അവകമ്മാശങ്ങളുര  ഇലമ്മായ്മഴചെയ്ത,  അര്ദ്ധ
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ഫെമ്മാസനിസത്തനിമലെയ്ക്കുമപമ്മായ  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  നനിലെപമ്മാടെനിഴനതനിരമ്മായനി

അതനിശക്തമമ്മായ ഒരു ഴഎകരപ്രസമ്മാനര രൂപഴപ്പടുത്തമ്മാന് മവണനിതഴന്നയമ്മാണക്ട്

ശമനിചതക്ട്.  'അടെനിയനരമ്മാവസ  അറബനികടെലെനില'  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുവചതക്ട്.  അതനില  ഇവഴരലമ്മാര  മചെര്ന്നനിട്ടുണക്ട്.  പമക്ഷേ

ഇവനിഴടെ  മകരളത്തനില  അന്നക്ട്  ....(ബഹളര).....  മകള്ക്കൂ....അരഗശകരനിച്ചു.

അതനിഴനനമ്മാ  സരശയമുള്ളതക്ട്  നനിങ്ങള്കക്ട്.....(ബഹളര).....  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞനിമല.  അടെനിയനരമ്മാവസയമ്മായനിരുന

അന്നഴത്ത  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  വലെതുപക്ഷേര.  അതനിഴന

തമ്മാഴഴെയനിറകമ്മാന്മവണനി  ആഴരലമ്മാര  അടെനിയനരമ്മാവസഴയ

എതനിര്ക്കുന്നതനിനുമവണനി  മുമന്നമ്മാമടയ്ക്കുവരുനമവമ്മാ  അവഴരലമ്മാമമ്മായനി  മചെര്ന.

അന്നക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയമ്മാനമനില.  ഴവറുഴത  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്

അതനിഴന്റെ  ചെര്ചയനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  മപമ്മാകമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അന്നക്ട്

ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയമ്മാനമനില  ശശ.  ടെനി.  സനിദ്ദേനിമഖ.  അന്നക്ട്  ജനതമ്മാപമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്,

നനിങ്ങള്  ഴവറുഴത  ആവശരമനിലമ്മാഴത  പറയണ.  അന്നക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.  ഇല.

ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയലമ്മാര  പനിന്നശടെക്ട്  വന്നതമ്മാണക്ട്.   ..........(ബഹളര)....

ഇലമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞതക്ട്.  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞതക്ട്  ഒനകൂടെനി
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വരക്തമമ്മാകമ്മാര. അടെനിയനരമ്മാവസമപമ്മാഴലെ എലമ്മാ ജനമ്മാധനിപതര പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി

സരവനിധമ്മാനവര  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്  ശമനിച  വനിഭേമ്മാഗത്തനിഴനതനിരമ്മായനി  നല

രശതനിയനിലുള്ള  മപമ്മാരമ്മാടര  ഇനരയനിലുയര്നവരുമമമ്മാള്  അതനിനമ്മാവശരമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേപ്രസമ്മാനര  ഴപമ്മാതുഴവ

മുമന്നമ്മാമടയ്ക്കു  മപമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഞമ്മാന്  ഒനരകൂടെനി  പറയമ്മാര.  അന്നക്ട്  ആ

നനിലെപമ്മാടെനിഴന്റെ  ഒപ്പമുണമ്മായനിരുന്ന  ചെനിലെഴരങനിലുര  ഇമപ്പമ്മാഴുര  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ

അഖനിമലെനരമ്മാ  മനതൃതത്വത്തനിലുണക്ട്,  ശശ.  എ.  ഴക.  ആന്റെണനിഴയമപ്പമ്മാഴലെ.

നനിങ്ങള്  ഴവറുഴത  ഇങ്ങഴന  വനിശദശകരനിചമ്മാല  മപമ്മാരമലമ്മാ?  ശശ.  എ.  ഴക.

ആന്റെണനി  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളയമ്മാളുകള്  അടെനിയനരമ്മാവസയുഴടെ  ഒരു  ഘടര

കഴെനിഞ്ഞമപ്പമ്മാള്  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനിഴകതനിരമ്മായനി,  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ

നനിലെപമ്മാടെനിഴനതനിരമ്മായനി,   അടെനിയനരമ്മാവസമ്മാ  സമശപനത്തനിഴനതനിരമ്മായനി

പുറത്തുവന്നനിട്ടുണക്ട്.  1980-ല  നടെന്ന  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിമയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മകമ്മാണ്ഗ്രസുണമ്മായനിരുനഴവനര  അതനില

ശശ. എ. ഴക. ആന്റെണനിയുര ശശ. ആരരമ്മാടെന് മുഹമദുര ഉണമ്മായനിരുനഴവനള്ള

കമ്മാരരവര നനിങ്ങള് മറകണ.  അമപ്പമ്മാള് ഏറവര കടുത്ത ശത്രുവനിഴനതനിരമ്മായനി

മയമ്മാജനികമ്മാവന്ന  ജനമ്മാധനിപതര  ശക്തനികളുള്ഴപ്പഴടെ  മചെര്നഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്
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അടെനിയനരമ്മാവസയ്ഴകതനിരമ്മായനി മുമന്നമ്മാട്ടുവന്നതക്ട്. അന്നക്ട് ബനി.ഴജ.പനി. ഇല. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്,  അങ്ങക്ട്

ബനിലനിമലെയ്ക്കക്ട് തനിരനിച്ചുവരണര. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  മമ്മാമഷ,  1980-ല  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

അഖനിമലെനരമ്മാ അടെനിസമ്മാനത്തനില പനിളര്ന്നതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്-യു

ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.-ല  വന്നനിടമ്മാണക്ട്  മതരനിചതക്ട്.

നനിങ്ങള്  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര  ജനസരഘുമമ്മായനി  മചെര്ന്നമപ്പമ്മാള്  ശശ.  എ.  ഴക.

ആന്റെണനിയുര  വയലെമ്മാര്  രവനിയുര  ഉണമ്മായനിരുന്നനില;  നനിങ്ങള്  മമ്മാതമമ

ഉണമ്മായനിരുനള.  അതക്ട്  ശരനിയമ്മായനിരുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  മമ്മാഷക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്

പറയുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഴചെയ്ത  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  ഴതറ്റുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ജനസരഘുമമ്മായനി

മചെര്ന്നതക്ട്  ഒരു  ഴതറക്ട്,  പനിഴന്നമയമ്മാ  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  പരമ്മാജയഴപ്പടുത്തമ്മാന്

ഏതു ഴചെകുത്തമ്മാഴനയുര കൂട്ടുപനിടെനിക്കുഴമന പറഞ്ഞനിടക്ട് നനിങ്ങള് 1989-ല കൂടെനി.

ആ  ഴചെകുത്തമ്മാന്  ഇന്നക്ട്  കര്ഷകഴര  വണനി  കയറനിഴകമ്മാല്ലുകയുര  ഴചെറുകനിടെ

മമഖലെഴയ  തകര്ക്കുകയുര  ദളനിതഴന  ഴകമ്മാല്ലുകയുര  mob  lynching  വഴെനി

നന്യൂനപക്ഷേഴത്ത തകര്ക്കുകയുമമ്മാണക്ട്. ആ ഴചെകുത്തമ്മാഴന വശണ്ടുര വലുതമ്മാകമ്മാന്

ഴഴഹദമ്മാബമ്മാദക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴലെടുത്ത  തശരുമമ്മാനഴത്ത  തനിരുത്തരുഴതന്നമ്മാണക്ട്
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ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞതക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  തുടെങ്ങനിയനിടെത്തുതഴന്ന  വശണ്ടുര

വരനികയമ്മാണക്ട്.  മമ്മാഷക്ട്  ഇവനിഴടെ  വശണ്ടുര  പറഞ  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

വലെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട്.  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  -ഴന്റെ  ഒരു  മരഖയനിലുര  അതനില.

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് വലെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട് എവനിഴടെയുര പറഞ്ഞനിടനില. പറയമ്മാഴത്തമ്മാരു

കമ്മാരരര മമ്മാഷക്ട് പറയുകയമ്മാണക്ട്. 

 സനി.പനി.ഴഎ.  ഞങ്ങളുഴടെ  കൂഴടെ  നനിന്ന  സമയത്തക്ട്  നനിങ്ങഴള  വലെതു

കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനിഴയനപറഞ്ഞക്ട്  ആമക്ഷേപനിചവരമല;  വലെതുകമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്

പമ്മാര്ടനിഴയന്നമല സനി.പനി.ഴഎ.-ഴയ വനിളനിചനിരുന്നതക്ട്. അമപ്പമ്മാള് ആ രൂപത്തനില

നനിങ്ങള് ആമക്ഷേപത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി പറയുന്നതമ്മാമണമ്മാഴയഴന്നനനികറനിയനില.

ഞമ്മാന്  വശണ്ടുര  ആവര്ത്തനിക്കുന.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഴചെയ്ത  ഴതറ്റുകളുഴടെ

പടനികയനിമലെയ്ക്കക്ട്  പുതനിയ  ഴതറക്ട്  കൂടനിമചര്കരുഴതനമമ്മാതര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനിമയമ്മാടെക്ട്  വനിനശതമമ്മായനി  അഭേരര്തനിക്കുന.  വശണ്ടുര  ഒരു  പുനരമ്മാമലെമ്മാചെന

നടെത്തുക,  ഴഴമനനിരഗനിഴന  സരബനനിച  1881-ഴലെ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്

വനിളരബരവര  1905-ഴലെ  ഴകമ്മാചനി  വനിളരബരവര  അതനിഴന്റെ  കൂഴടെ  മലെബമ്മാറുര

മചെര്ക്കുന്ന ഒരു നനിയമത്തനിനുപകരര മകരളത്തനിഴന്റെ പരനിസനിതനിഴയ ആഴക

സരരക്ഷേനിക്കുന്ന  ഒരു  കൃതരമമ്മായ,  സമഗ്രമമ്മായ  ഒരു  നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട്
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അങ്ങക്ട് അവസരഴമമ്മാരുകണഴമന്നക്ട് പറഞഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് എഴന്റെ വമ്മാക്കുകള്

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 

ശശ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഈ  നനിരമ്മാകരണ  പ്രമമയഴത്ത

പനിനമ്മാങ്ങുന.  വനിഷയത്തനിലത്തഴന്ന  ഒതുങ്ങനിനനിലകണഴമന്നക്ട്  നനിങ്ങള്

ആദരര പറമയണ കമ്മാരരമനില.  വനിഷയത്തനിലനനിനര വരതനിചെലെനികണഴമങനില

വരതനിചെലെനികമ്മാര.  തലകമ്മാലെര  വനിഷയത്തനിമലെയ്ക്കു  മപമ്മാകമ്മാര.  നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനത്തക്ട്  ധമ്മാതുകളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട   ആദരഴത്ത  നനിയമമമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാര്  ഇവനിഴടെ  തയമ്മാറമ്മാകമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഇതനിനമ്മാധമ്മാരമമ്മായനി  വന്നതക്ട്

2013-ഴലെ  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  വനിധനിയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  മനരഴത്ത

പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയനിഴലെ  മകസുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

മതസരമ്മാമ മജകബക്ട്  Vs  ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റേക്ട്,  ഴഴമനനിരഗക്ട്  ആന്ഡക്ട്  ജനിമയമ്മാളജനി

വകുപ്പക്ട്,  2013  എന്ന  വനിധനിയനില  ധമ്മാതുസമത്തനിഴന്റെ  ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശര

ഉടെമസര്കക്ട് തഴന്നയമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട് പ്രസ്തമ്മാവനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  എന്നമ്മാല ഇഇൗ

വനിധനി വന്നക്ട്  8  വര്ഷര പനിന്നനിടമശഷമമ്മാണക്ട് നമളനിമപ്പമ്മാള് നനിയമനനിര്മമ്മാണര

നടെത്തുന്നതക്ട്.  അതനിനുകമ്മാരണര  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയനില  മകരള  സരസമ്മാന

രൂപശകരണമശഷവര  മദമ്മാസക്ട്  പ്രവനിശരയുഴടെ  കശഴെനിലുള്ള
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നനിയമവരവസകളമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  നനിലെനനിലക്കുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  ഇഇൗ  കക്ഷേനികനുകൂലെമമ്മായ  വനിധനി

പ്രസ്തമ്മാവനിചതക്ട്.  ബനിലനിഴന്റെ ഉമദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളനില പറയുന്നതക്ട് സരസമ്മാനത്തക്ട്

ഒരു  ഏകശകൃത  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്

ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നഴതന്നമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  നനിയമര  ഡ്രമ്മാഫക്ട്  ഴചെയ്തമപ്പമ്മാള്   തനികച്ചുര

അവധമ്മാനയനിലമ്മാഴതയമ്മാണക്ട് തയമ്മാറമ്മാകനിയനിട്ടുളളഴതന്നക്ട് മനസ്സനിലെമ്മാകുര. അതമ്മാണക്ട്

ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥര  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴുര  മകരളത്തനില

ഏകശകൃത  നനിയമര  ഉണമ്മാകമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില.  1881-ഴലെ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്

വനിളരബരത്തനിഴലെയുര  1905-ഴലെ ഴകമ്മാചനി  വനിളരബരത്തനിഴലെയുര വരവസകള്

ബനിലനില ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിടനില.  അതനിനര്തര തനിരുഴകമ്മാചനിയനില നനിലെവനിലുള്ള

വരവസകള്  തുടെരുഴമനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  വനിളരബരഴത്ത  മമ്മാറനി

നനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമഴത്ത  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  സമ്മാധനികനില.

നനിയമഴത്ത  വരമ്മാഖരമ്മാനനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാള്കക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമര  മലെബമ്മാര്

മമഖലെയനിലമമ്മാതര  ഒതുങ്ങനിയനിരനിക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതക്ട്.  കൂടെമ്മാഴത  സത്വകമ്മാരരവരക്തനികളുഴടെ  ഭൂമനി  ഏഴറടുകമ്മാന്  മമ്മാതമമ

ബനിലനില  വരവസയുള.  ഏഴറടുക്കുന്ന  ധമ്മാതുകള്  ഏഴതമ്മാഴകഴയമന്നമ്മാ
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അതനിനവര്കക്ട്  നലമകണ്ടുന്ന  നഷ്ടപരനിഹമ്മാരത്തുകമയമ്മാ  സരബനനിചക്ട്  ഇഇൗ

ബനിലനില വനിശദശകരനിക്കുന്നനില.  സമ്മാധമ്മാരണ നമ്മാര കമ്മാണുന്ന ധമ്മാതുകഴള ഇഇൗ

ലെനിസ്റ്റേനില  ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയമ്മാല  ഒട്ടുമനിക  ഭൂപ്രമദശങ്ങളുര  സര്കമ്മാര്

ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശത്തനിലെമ്മാകുര.  ചുരുകത്തനില  ബനില  പൂര്ണ്ണമഴലന്നമ്മാണക്ട്

പറമയണനിവരുന്നതക്ട്. ഏകശകൃത നനിയമഴമന്ന തതത്വഴത്ത അടനിമറനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ  പുതനിയ  ബനില.  ഭേരണഘടെനയുഴടെ  294(3)  വകുപ്പുപ്രകമ്മാരര  ഭൂമനിയുഴടെ

ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശവര  അധനികമ്മാരവര  സര്കമ്മാരനിലത്തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ഇനനി

നനിയമപരമമ്മായനി ഏഴറടുക്കുകയമ്മാഴണങനില കൂടുതല ഉദമ്മാരമമ്മായുര ജനകശയമമ്മായുര

നനിയമങ്ങള്  സൃഷ്ടനിചമ്മായനിരനികണര  ഴചെമയണഴതന്നക്ട്  294(3)  വകുപ്പനില

പറയുനണക്ട്. മലെമ്മാകത്തമ്മാകമമ്മാനര പ്രകൃതനിയുഴടെ സമത്തക്ട് ഴഴകകലെമ്മാകമ്മാനുള്ള

വലെനിയ മതരര നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആഫ്രനികന് രമ്മാജരങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ  ധമ്മാതുസമത്തുകള്  ഏഴറയുള്ളതക്ട്.  ആ  ധമ്മാതുസമത്തുകള്

ഴഴകകലെമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനി  അമമരനിക,  ഴഴചെന  മപമ്മാഴലെയുള്ള

മലെമ്മാകരമ്മാഷ്ട്രങ്ങള്  വലെനിയ  മതരര  നടെത്തുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  മതരത്തനിനനിടെയ്ക്കക്ട്

ഇനരയ്ക്കതനില  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  ഇടെഴപടെമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനിഴലനള്ളതമ്മാണക്ട്

യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  ഇമപ്പമ്മാള്  ഇനരയ്ക്കനിടെഴപടെമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്തതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന
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നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിനുര  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  ഇഇൗ  ധമ്മാതുസമത്തക്ട്  നമ്മുഴടെ

നമ്മാടെനിഴന്റെ   പുമരമ്മാഗതനിക്കുമവണനി  വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില  എന്ന

യമ്മാഥമ്മാര്തരര  കൂടെനി  നമള്  തനിരനിചറനിയണര.  ഛത്തശസക്ട് ഗഡക്ട് ,   മഹമ്മാരമ്മാഷ്ട്ര,

തമനിഴെക്ട് നമ്മാടെക്ട് മപമ്മാലുള്ള  സരസമ്മാനങ്ങളനില ധമ്മാതുസമത്തക്ട് കഴണത്തുന്നതനിനുര

അതനിലനനിനര കൂടുതല  മൂലെരവര്ദ്ധനിത ഉലപ്പന്നങ്ങള് ഉണമ്മാകനി  വരുമമ്മാനര

വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടെപടെനി   നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്, ധമ്മാതു  ഖനനത്തനിനുമവണനി

നമ്മുഴടെ  പ്രതനിനനിധനിയമ്മായനി  ഭേരണപക്ഷേത്തുനനിനര  ഒരു  എര.എല.എ

ആഫ്രനികയനില മപമ്മായനിരനിക്കുന്ന വനിവരര  അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ? 

 ശശ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള:  സര്,  നനിങ്ങള്  മകടതുമപമ്മാഴലെ

പതവമ്മാര്ത്തയനിലൂഴടെ  ഞമ്മാനുര അകമ്മാരരര  മകടനിരുന.  അമദ്ദേഹഴത്തക്കുറനിചക്ട്

അമനത്വഷനിമകണതുര  സഭേയനില          ഴകമ്മാണ്ടുവമരണതുര  ഭേരണകക്ഷേനിയുഴടെ

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമമ്മാണക്ട്.  അതവര്  ഴചെയ്യുഴമന്നക്ട്  പ്രതശക്ഷേനികമ്മാര.

ആഫ്രനികയനിലെമ്മാണക്ട്  ധമ്മാതുസമത്തുകള്  ഏറവര  കൂടുതലുള്ളഴതന്നക്ട്

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  ഒരു  എര.എല.എ.-യക്ട് ഴകങനിലുര  കഴെനിഞ.  ആ

എര.എല.എ.-മയമ്മാടെക്ട് മചെമ്മാദനിചറനിഞ്ഞക്ട് അതക്ട് മകരളത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് എത്തനികമ്മാനുള്ള
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നടെപടെനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മാകുന്നതക്ട്

നലതമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഛത്തശസക്ട് ഗഡനിലുര

തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനിലുര  മഹമ്മാരമ്മാഷ്ട്രയനിലുര  ഇതുനുമവണനി  ഒരു  മനമ്മാലെയരതഴന്ന

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.  യഥമ്മാര്തത്തനില  ധമ്മാതുസമത്തനിഴന്റെ  അനനമമ്മായ

സമ്മാധരതകഴളക്കുറനിചക്ട്  ഇതുവഴര  പഠനികമ്മാനുര  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാനുര

മുമന്നമ്മാട്ടുവരമ്മാത്ത  സരസമ്മാനര  നമ്മുമടെതുമമ്മാതമമ്മാണക്ട്.  ഒരു  വശടെക്ട്

ഉണമ്മാക്കുകയമ്മാഴണങനില  രമ്മാജസമ്മാന്  മമ്മാര്ബനിളനിഴന്റെയുര  ഇറമ്മാലെനിയന്

മമ്മാര്ബനിളനിഴന്റെയുര പരസരര കണക്ട് അതക്ട് അമനത്വഷനിചക്ട് നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ

നമ്മാടനില തഴന്ന  ഈ മമ്മാര്ബനിളുകഴളമ്മാഴക  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല കഴണത്തമ്മാന്

കഴെനിയുര.  അത്തരഴമമ്മാരു  പരനിമശമ്മാധന  സരസമ്മാനത്തുണമ്മായനില.

തനിരുവനനപുരര  ജനിലയനിഴലെ  വര്കലെ,  ചെനിറയനിന്കശഴെക്ട്  ഭേമ്മാഗങ്ങളനില  നല

കമളര്ഡക്ട്  മമ്മാര്ബനിള്  മനരഴത്ത  കഴണത്തനിയനിരുന.  പനിന്നശടെക്ട്  ഇതക്ട്

വനികസനിപ്പനിഴചടുകമ്മാനുള്ള  യമ്മാഴതമ്മാരു  പദ്ധതനിയുര  നമ്മുഴടെ

ഭേമ്മാഗത്തുനനിനണമ്മായനിടനില.  കഴെനിഞ്ഞ  നൂറമ്മാണനില  വയനമ്മാടെക്ട്,  മലെപ്പുറര

ജനിലകളനിഴലെ  28  സലെങ്ങളനില   സത്വര്ണ്ണര  ഖനനര  നടെത്തനിയനിരുന്നതമ്മായനി

മരഖകളുണക്ട്.    വയനമ്മാടെക്ട്  ജനിലയനിഴലെ  ചൂമണല,  മമപ്പമ്മാടെനി,  ലവത്തനിരനി,
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തരനിമയമ്മാടെക്ട്,  മമ്മാനനവമ്മാടെനി  പ്രമദശങ്ങളനിലുര  മലെപ്പുറര  ജനിലയനിഴലെ

ഴപരുനലമണ്ണ,  കമ്മാപ്പനില   നനിലെമ്പൂര്  ഭേമ്മാഗങ്ങളനിലുര  രണക്ട്  തരത്തനിലുള്ള

സത്വര്ണ്ണനനിമക്ഷേപര  അകമ്മാലെത്തക്ട്  കഴണത്തനിയനിരുന.  സത്വര്ണ്ണമ്മാരശര

അടെങ്ങനിയ  പമ്മാറകള്,  ചെമ്മാലെനിയമ്മാര്,  പുന്നപ്പുഴെ  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിഴലെ  മണലെനില

കലെര്നകനിടെക്കുന്ന മപസര് സത്വര്ണ്ണ നനിമക്ഷേപവര ഇങ്ങഴന രണ്ടുതരത്തനിലുള്ള

നനിമക്ഷേപങ്ങള്  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  വയനമ്മാടനില  അയണ്

അയനിരനിഴന്റെ സമ്മാധരതയുമുഴണന്നക്ട്   പറയഴപ്പടുന.  ജനിമയമ്മാളജനികല സര്മവ്വ

ഒമ്മാഫെക്ട്  ഇനരയുഴടെ   ഗമവഷണത്തനില   ഇതുമപമ്മാഴലെയുള്ള  വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ള

ധമ്മാതുകള്  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  പലെഭേമ്മാഗങ്ങളനിലുമുഴണന്നക്ട് കഴണത്തനിയനിട്ടുര

ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്   വനിശദമമ്മാഴയമ്മാരു  പഠനര  നടെത്തമ്മാന്   ഇതുവഴരയുര

നമ്മുകക്ട് കഴെനിഞ്ഞനില. പുരമ്മാതനകമ്മാലെര മുതലതഴന്ന ഏറവര കൂടുതല ജനങ്ങഴള

ആകര്ഷനിചനിരുന്ന   ഒന്നമ്മാണക്ട്   രത്നകല്ലുകള്.  എലമ്മാവരുര  അതനിഴന്റെ

മമനമ്മാഹമ്മാരനിതകണക്ട്  അതനില  ആകൃഷ്ടരമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ലക്രമസമ്മാഴബറനില,

അലെകക്ട് സമ്മാന്ലഡ്രറക്ട്,  സഫെയര്,  റൂബനി,  സനിര്മകമ്മാണ്,  സശന്,  സനിനല,

ഗമ്മാര്ഴനറക്ട് എന്നശ  വനിഭേമ്മാഗങ്ങളനിലഴപ്പടുന്ന   രത്നകല്ലുകള്  വഴര   നമ്മുഴടെ

നമ്മാടനിലുണക്ട്.    ഈ രത്നകല്ലുകള്കക്ട് പുറഴമ  വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ള  മറക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര
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കല്ലുകളുര   നമ്മുഴടെ  ചുറ്റുപമ്മാടുമുണക്ട്.  എന്നമ്മാല  തനിരുവനനപുരര  ജനിലയനിഴലെ

അണ്ടൂര്മകമ്മാണര,  അരുവനികര,   ബമ്മാലെരമ്മാമപുരര,   മബമ്മാണകമ്മാടെക്ട്  എമസ്റ്റേറക്ട്,

ചെമ്മാങ്ങ,  മടെത്തറ,  ഴനടുമങ്ങമ്മാടെക്ട്,  ഴനടണനി, പനിരപ്പന്മകമ്മാടെക്ട്,  ഴവങ്ങമ്മാനൂര്,

ഴവമമ്മായര തുടെങ്ങനിയ സലെങ്ങളനിലുര ഴകമ്മാലര ജനിലയനിഴലെ  കുളത്തുപ്പുഴെ, മമചനിറ,

അടുകളമൂലെ  എന്നശസലെങ്ങളനിലുര   രത്നകല്ലുകള്  കമ്മാണഴപ്പടുന.  കൂടെമ്മാഴത

കലമ്മാര്,  വമ്മാമനപുരര  ആറക്ട്, കരമനയമ്മാര്,  കനിള്ളനിയമ്മാര്,  ഴനയമ്മാര്,

കുളത്തുപ്പുഴെയമ്മാര്,  കലടെയമ്മാര്  എന്നശനദനികളനിഴലെ  പലെ  ഭേമ്മാഗങ്ങളനിലനനിനര

രത്നകല്ലുകളുഴടെ ലെഭേരത ഴതളനിയനികഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്. ഇങ്ങഴനയുള്ള വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ള

കല്ലുകളുഴടെ   ഉറവനിടെര   ധമ്മാരമ്മാളര  നമുകക്ട്  ചുറ്റുമുണക്ട്.  തനിരുവനനപുരഴത്തയുര

ഴകമ്മാലഴത്തയുര   പരനിസര  പ്രമദശങ്ങളനിലുമടെകര   വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ള  കല്ലുകള്

ഒളനിഞകനിടെപ്പുണക്ട്.  ആ  കല്ലുകളുഴടെ  ഉറവനിടെര  കഴണത്തനി  അതക്ട്

പുറത്തുഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ട്  മവണനിയുള്ള  എഴനങനിലുര  ഫെലെപ്രദമമ്മായ

നടെപടെനികള്  നടെത്തമ്മാന് ഇതുവഴരയുര  നമുകക്ട് സമ്മാധനിചനിടനില.  മമമ്മാന്സണനിഴന്റെ

കലമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  അവനിഴടെ  മപമ്മായനി  അമനത്വഷനികണര. ആഴരമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്

മപമ്മായഴതന്നക്ട്  എമന്നമ്മാടെക്ട്  പറഞ്ഞനില.  ശമളര  കൂടനിഴകമ്മാടുത്തയമ്മാളമല;

ഏതമ്മായമ്മാലുര ഞങ്ങളമ്മാരുര അവനിഴടെ മപമ്മായനിടനില.   ഇവനിഴടെ സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

181

ധമ്മാതുസമത്തനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്,  അലമ്മാഴത  വരമ്മാജ  മഡമ്മാകര്മമ്മാഴരക്കുറനിചല.

അതനിഴന്റെ  ബനില  വരുമമമ്മാള്  മമമ്മാന്സണനിഴന്റെ  കമ്മാരരര സരസമ്മാരനികമ്മാര.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിഴലെമ്മാനര  അനമ്മാവശരമമ്മായനി  ഇടെഴപമടെണ  കമ്മാരരമനില.

നനിങ്ങള് പമണ വലെതുപക്ഷേത്തക്ട് നനിലക്കുന്ന ആളുകളമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങഴള വലെതു

കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനിഴയന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് ഞങ്ങളല.  

മചെലെമ്മാടചെക്യുതമമമനമ്മാഴന

മചെലെനിലമ്മാത്തതക്ട് ഴചെയമല

മചെലെനിലമ്മാത്തതക്ട് ഴചെയ്തമ്മാലെക്ട് 

മചെലെമ്മാമടയ്ക്കക്ട് മടെങ്ങനില. 

ഈ  മുദമ്മാവമ്മാകരര  വനിളനിചതക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  കൂഴടെ  ഇമപ്പമ്മാള്  നനിലക്കുന്ന

നനിങ്ങള്  ഇടെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട് പറയുന്ന,  നനിങ്ങഴള വലെതുപക്ഷേത്തക്ട് വനിളനിചനിരുന്ന

ആള്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  നമള്  മപമ്മാമകണ.  നനിങ്ങള്കക്ട്

മമ്മാനരതയുണമ്മാകനിത്തന്നതക്ട്  ഐകരജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിയമ്മാഴണന്നതനില

സരശയമനില. സരസമ്മാനഴത്ത ഭേവനനനിര്മണ പദ്ധതനികഴളക്കുറനിചക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴുര

പറയുമമമ്മാള്, അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാടുകൂടെനി നമള്  പറയുന്ന എര.എന്. ലെക്ഷേര വശടെക്ട്

പദ്ധതനി   ആരരഭേനിചതക്ട്  ആരുഴടെ  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്;  സനി.  അചെക്യുതമമമനമ്മാന്
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ഐകരജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിയുഴടെ  മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്.

നമഴളമ്മാഴക ഒരുമനിചക്ട് നനിലക്കുമമമ്മാഴെമ്മാണക്ട് ലെക്ഷേരവശടെക്ട് പദ്ധതനി  ആരരഭേനിചതക്ട്.

അടെനിയനരമ്മാവസഴയക്കുറനിഴചമ്മാഴക  പറഞ്ഞമലമ്മാ?  അടെനിയനരമ്മാവസ

കമ്മാലെഘടത്തനില  നമഴളമ്മാഴക  ഒരുമനിചമ്മായനിരുന.

അടെനിയനരമ്മാവസയ്ഴകതനിരമ്മായ  എലമ്മാ  നലകമ്മാരരങ്ങഴളയുര  നമള്

ഒരുമനിചമ്മാണക്ട്  പനിന്തുണചതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  അടെനിയനരമ്മാവസഴയ

തള്ളനിപ്പറയുന്നവരുഴടെ  ചെവനിട്ടുര  കുത്തുമമറക്ട്  നനിങ്ങള്  അവരുഴടെ  ഒപ്പര

നനിലക്കുന്നഴതന്നക്ട് നനിങ്ങള് അറനിയണര.  അത്തരത്തനിലുള്ള രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെനമപമ്മാകമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിചതല.  ഏതമ്മായമ്മാലുര  പറയനിപ്പനിചതുഴകമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞതമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    മുഹമദക്ട്  മുഹസനിന്:  സര്, മുസ്ലേശര  ലെശഗക്ട്  ഒരു  ചെത്ത

കുതനിരയമ്മാഴണനര വര്ഗശയപമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണനര  പറഞ്ഞ മനതമ്മാകളുള്ള  ആ

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ കൂഴടെയമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള് നനിങ്ങള് നനിലക്കുന്നഴതനള്ള കമ്മാരരര

നനിങ്ങള് മറമന്നമ്മാ? 

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)

അടെനിയനരമ്മാവസഴയ  തള്ളനിപ്പറഞ്ഞ  സന്ദര്ഭേത്തനിലുര



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

183

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴനമ്മാപ്പരനനിന്ന  ആളുകളമ്മാണക്ട്  ഇവഴരനള്ളകമ്മാരരര

നനിങ്ങള്കറനിയമ്മാമമമ്മാ? 

ശശ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള:  സനി.പനി.ഐ.-യുര,  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഉര ഒഴക

എനര  അവസരവമ്മാദപരമമ്മായ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിചനിരുന്നതക്ട്.

അഴതമ്മാഴക  സന്ദര്ഭേത്തനിനനുസരനിചക്ട്  നനിലെപമ്മാടുകളനില  ഴവള്ളര

മചെര്ക്കുകയമ്മാണക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ രശതനിഴയന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട്.  1984

-ല  രമ്മാജശവ്  ഗമ്മാനനി പ്രധമ്മാനമനനി ആകുമമമ്മാള്  ഇനരന് പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില

രണക്ട്  അരഗമമ്മായനിരുന ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  അതക്ട് 1989-ല എത്തനിയമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

അരഗങ്ങള്  വര്ദ്ധനിചതക്ട്. 1984 -ല  ലെമ്മാലകൃഷ്ണ അദത്വമ്മാനനി,  അടെല ബനിഹമ്മാരനി

വമ്മാജ്മപയനിയുര മമ്മാതമമ്മാണക്ട് ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.   1989 -ഴലെ ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില

എ.ഴക.ജനി. ഇരുന്ന  പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവനിഴന്റെ കമസരയനില  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ

മനതമ്മാവനിഴന  കൂടെനി  ഇരുത്തനിയതക്ട്  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഴന്റെ

സഹമ്മായമത്തമ്മാടുകൂടെനിയമല;  ഇതനില  സനി.പനി.ഐ.(എര)-നുള്ള  പങക്ട്

നനിമക്ഷേധനികമ്മാന്  കഴെനിയുമമമ്മാ;  യഥമ്മാര്തത്തനില  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ

ഇനകമ്മാണുന്ന  രശതനിയനില  ഇനരയുഴടെ  അധനികമ്മാരത്തനില  എത്തനിക്കുന്നതനില

വലെനിയ പങ്കുവഹനിച പമ്മാര്ടനി  അനമമ്മായ മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് വനിമരമ്മാധര പ്രചെരനിപ്പനിചക്ട്
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മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട്  എതനിരമ്മായനി  ഏതക്ട്  ഴചെകുത്തമ്മാനുമമ്മായനി കൂട്ടുകൂടുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്

ബനി.ഴജ.പനി./ഫെമ്മാസനിസ്റ്റുകഴള  അധനികമ്മാരത്തനില  എത്തനിക്കുന്നതനില  പ്രധമ്മാന

പങ്കുവഹനിചതക്ട്  മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്ട് കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള് അവസമ്മാനര

സനി.പനി.ഐ.-യുര അതനില ഴചെന്നക്ട് മചെര്ന.   

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  സനി.പനി.ഴഎ.

(എര)-ഴന്റെ  ഴതറമ്മായ  രമ്മാഷ്ട്രശയഴത്ത  പചയമ്മായനി  തുറനകമ്മാണനിചക്ട്

ഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണമലമ്മാ?   ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  നമ്മുഴടെ  മുഖരമനനിയമ്മായ,

അമദ്ദേഹര ഇമപ്പമ്മാഴെനിവനിഴടെയനില, ശശ. പനിണറമ്മായനി വനിജയന് അടെനിയനരമ്മാവസ

കഴെനിഞള്ള  ആ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില  ജനസരഘര  ഉള്ഴപ്പടുന്ന  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ

സമ്മാനമ്മാര്തനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട് കൂത്തുപറമനില മതരനിചഴതന്ന കമ്മാരരര അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    ടെനി  .    സനിദ്ദേനിഖക്ട്:  സര്,  1977-ല  ഴമമ്മാറമ്മാര്ജനി  മദശമ്മായനിയുഴടെ

മനനിസഭേയനില രണക്ട് മനനിമമ്മാരുണമ്മായനിരുന.  ഒന്നക്ട്,  വനിമദശകമ്മാരരമനനിയമ്മായ

അടെലബനിഹമ്മാരനി വമ്മാജ്മപയക്ട്, രണക്ട്, വമ്മാര്ത്തമ്മാവനിതരണ വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിട്ടുള്ള

ലെമ്മാലകൃഷ്ണ അദത്വമ്മാനനി.  അദത്വമ്മാനനി ബമ്മാബ്റനി മസ്ജനിദനിഴന്റെ തകര്ചയ്ക്കക്ട് മനതൃതത്വര

ഴകമ്മാടുത്ത,  അതുകണക്ട്  ആനന്ദനൃത്തമമ്മാടെനിയതമ്മായ  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ
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സരഘപരനിവമ്മാറനിഴന്റെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  രണ്ടുമപരുമടെയുര

നമ്മാവനിന്തുമനിമലെയ്ക്കക്ട്  അധനികമ്മാരത്തനിഴന്റെ  ആദരഴത്ത  അപ്പകഷണര  ഇടെമ്മാന്

മനതൃതത്വര  ഴകമ്മാടുത്ത  ഴമമ്മാറമ്മാര്ജനിയുഴടെ  മനനിസഭേയ്ക്കക്ട്  പുറകനിലനനിനര

തമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാടുത്ത  രമ്മാഷ്ട്രശയപ്രസമ്മാനര  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണനള്ളതക്ട്

തമ്മാങളുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുള്ള: സര്, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ശശ. പനി. ടെനി. മതമ്മാമസുര .....

ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്: സര്,  ബനി.ഴജ.പനി.  അധനികമ്മാരത്തനില വരുന്നതക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂഴടെയമ്മാഴണന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര

ശശ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ള  പറയുകയുണമ്മായനി.  വസ്തുതഴയനമ്മാണക്ട്?  രണക്ട്

കമ്മാരണങ്ങള്  ബനി.ഴജ.പനി.-കക്ട്  അതനിനക്ട്  സഹമ്മായകരമമ്മായനി.  ഒന്നക്ട്,

ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-നക്ട്  അവരുഴടെ  മസനിലപവറനിലൂഴടെയുര  അവരുഴടെ

സരഘമ്മാടെനത്തനിലൂഴടെയുര  ഇന്ഡരയനിഴലെന്തുര  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നക്ട്

ഴതളനിയനിചതക്ട്  ബമ്മാബ്റനി  മസ്ജനിദനിഴന്റെ  തകര്ചമയമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്.

നരസനിരഹറമ്മാവവമ്മാണക്ട് അന്നക്ട് ഇന്ഡരയുഴടെ പ്രധമ്മാനമനനിയുര മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ

പ്രസനിഡന്റുര. ഇഴതമ്മാരു മദശശയ പ്രശമമ്മാഴണനര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പ്രധമ്മാനമനനി

ഇതനില  ഇടെഴപടെണഴമനര  ഇന്ഡരയനിഴലെ  മുഴുവന്  ഇടെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനികളുര
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മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിതര  മറക്ട്  ജനമ്മാധനിപതര  പമ്മാര്ടനികളുര  ആവശരഴപ്പട്ടു,

എ.ഴഎ.ഴഴവ.എഫെക്ട്.  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  ഴചെറുപ്പകമ്മാരുഴടെ  സരഘടെനകളുര,  മറക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേ പ്രസമ്മാനങ്ങളുര അതനിഴനതനിഴരയുള്ള പ്രമക്ഷേമ്മാഭേണങ്ങള് നടെത്തനി

അമങ്ങമ്മാമടയ്ക്കക്ട് മമ്മാര്ചക്ട് ഴചെയ്തു.  എത അകഴലെനനിന്നക്ട് അവഴര തടെയമ്മാനുര അവഴര

തനിഹമ്മാര് ജയനിലെനിമലെയ്ക്കുര മറക്ട് ജയനിലുകളനിമലെയ്ക്കുര അയയ്ക്കമ്മാനുര തയമ്മാറമ്മായമപ്പമ്മാള്

പനികമ്മാസുര ഇഷ്ടനികകളുര മറക്ട് ആയുധങ്ങളുമമ്മായനി മപമ്മായ ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴന്റെ

മവമ്മാളണനിയര്മമ്മാഴര  ഇന്ഡരയനിഴലെ  എലമ്മാ  മമഖലെകളനിലനനിനര  അവനിഴടെ

എത്തനിക്കുന്നതനിഴന്റെ  സുരക്ഷേനിതതത്വര  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതക്ട്  നരസനിരഹറമ്മാവ

ആയനിരുന  എന്നതക്ട്  ഒരു  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമല?  ഒമടഴറ  ഭേമ്മാഷകള്

സരസമ്മാരനിക്കുന്ന പ്രധമ്മാനമനനി  എന്നക്ട്  അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാഴടെ  പറഞ്ഞ ആളമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന്.  പമക്ഷേ ഇന്ഡരന് ആഭേരനരവകുപ്പനിമനമ്മാടെക്ട്  ഇഴതമ്മാന്നക്ട് തടെയണഴമന്നക്ട്

പറയമ്മാന്  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു  ഭേമ്മാഷ  അമദ്ദേഹത്തനിനുപമയമ്മാഗനികമ്മാമമ്മായനിരുന.

ഇതക്ട്  അരുതക്ട്  എനപറയമ്മാന് അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  കഴെനിയുമമ്മായനിരുന്നനിട്ടുര  അമദ്ദേഹര

അതക്ട്  ഴചെയ്തനില.  അതക്ട്  പറനിമപ്പമ്മായ  ഴതറമ്മാഴണന്നക്ട്  വര്ഷങ്ങള്

കഴെനിഞ്ഞതനിനുമശഷര മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുര നരസനിരഹറമ്മാവര പറഞ. അമപ്പമ്മാമഴെക്കുര

ഇന്ഡരയനില  എതമനുഷരരമ്മാണക്ട്  മരനിച്ചുവശണഴതന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  ഓര്കണര.
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ഇന്ഡരന് ജനമ്മാധനിപതരത്തനിമന്റെയുര ഇന്ഡരന് മമതതരതത്വത്തനിമന്റെയുര എലമ്മാ

മൂലെരങ്ങളുര തകര്ക്കുന്ന നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  എടുത്തനിരുന്നതക്ട്.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ആമഗമ്മാളസമശപനത്തനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില

ആമഗമ്മാളവത്കരണത്തനിഴന്റെയുര  ഉദമ്മാരവത്കരണത്തനിഴന്റെയുര

സത്വകമ്മാരരവത്കരണത്തനിഴന്റെയുര ഭേമ്മാഗമമ്മായനി നമ്മുഴടെ രമ്മാജരത്തക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ

സമ്മാമത്തനിക നയത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി വലെനിയ സമരങ്ങള് ഇവനിഴടെ അരമങ്ങറനി.

അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിക്കൂടെനിയമ്മാണക്ട്  യഥമ്മാര്തത്തനില  ബനി.ഴജ.പനി.

അധനികമ്മാരത്തനില വന്നഴതന്നക്ട് നനിങ്ങള് മറകരുതക്ട്. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഉഴഴബദുള്ള അങ്ങയുഴടെ സമയമമ്മാണക്ട്

മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  അങ്ങക്ട് ബനിലനിഴന്റെ കമ്മാരരങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട് പറയൂ.  

ശശ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,   XXXXX+വന്നതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്  അന്നക്ട്

പറഞ്ഞതക്ട് ഇസ്ലേമ്മാമനികക്ട് ശരശഅത്തക്ട് ........

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അങ്ങക്ട് മപമ്മായനിന്റെനിമലെയ്ക്കക്ട് വരൂ.  

ശശ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുള്ള: സര്, ..... അതക്ട് പ്രളയര വഴര നനിലെനനിലക്കുഴമന്നക്ട്

ആരുര  വനിചെമ്മാരനിമകണതനില  എനപറഞ്ഞതുര  സഖമ്മാവക്ട്  ശങരന്

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ആ  നന്യൂനപക്ഷേ  മപ്രമത്തനിഴന്റെ

+ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സഭേമ്മാദ്ധരക്ഷേഴന്റെ പരനിഗണനയനിലെമ്മാണക്ട്
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കമ്മാപഠരഴമമ്മാഴക .............

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  (......ബഹളര......)  ബനിലനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരൂ.  ബനില്ലുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട കമ്മാരരര പറയൂ.  

നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര്  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

വസ്തുതപരമലമ്മാഴത്തമ്മാരു പരമ്മാമര്ശര നടെത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട് മരഖകളനിലനനിനര

നശകര ഴചെമയണതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട് പ്രസനിദ്ധശകരനിച പതര പനിമറദനിവസര തഴന്ന

അതക്ട് ഴതറമ്മാഴണന്നക്ട് പറഞ്ഞക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് ഴചെയ്തനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്:പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് തശരുമമ്മാനഴമടുകമ്മാര.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴമമറനിമനമ്മാടെമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  തനിരൂരനില ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ഇ.എര.എസക്ട്. നടെത്തനിയ പ്രസ്തമ്മാവന

മമ്മാതൃഭൂമനി പതര അന്നക്ട് വളഴര പ്രമ്മാധമ്മാനരര ഴകമ്മാടുത്തക്ട് പ്രസനിദ്ധശകരനിചനിരുന.

മരനിക്കുന്നതുവഴരയുള്ള ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന്റെ പ്രസ്തമ്മാവനകളുര എഴുത്തുകളുഴമമ്മാഴക

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല അമദ്ദേഹര നനിമഷധനിചമ്മാല..... ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പനി. നന്ദകുമമ്മാര്

അതനില അദ്ധരക്ഷേനമ്മായനിരുന. (......ബഹളര......)  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട നന്ദകുമമ്മാര്

ആ മയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ  അദ്ധരക്ഷേനുമമ്മായനിരുന.  മമ്മാതൃഭൂമനി റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചെയ്ത ഇഇൗ

കമ്മാരരര  അവര്  ഇനവഴര  തനിരുത്തനിയനിടനില.  ഇ.എര.എസക്ട്.  അന്നതക്ട്
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തനിരുത്തനിയനിരുഴന്നങനില  മകരളത്തനിഴലെ  മുഴുവന്  പതങ്ങളുര  അതക്ട്

തനിരുത്തുമമ്മായനിരുന.  അതനിനുപകരര  എനക്ട്  ഴചെയ്ഴതന്നറനിയമ്മാമമമ്മാ?

എറണമ്മാകുളത്തുള്ള  മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയനില   മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയുഴടെ  ഒരു  തനിരുത്തക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തു.  പമക്ഷേ, മമ്മാതൃഭൂമനി പതത്തനില തനിരുത്തക്ട് വന്നനിടനില.  ഇ.എര.എസക്ട്-

ഴനമപ്പമ്മാഴലെ  പ്രഗത്ഭനമ്മാഴയമ്മാരു  മനതമ്മാവക്ട്  എഴന്റെ  പ്രസ്തമ്മാവന  ഴതറമ്മാണന്നക്ട്

പറഞ്ഞനിരുഴന്നങനില  മമ്മാതൃഭൂമനി  പതവര  അതക്ട്  തനിരുത്തുമമ്മായനിരുന.  ഞമ്മാന്

മമ്മാതൃഭൂമനിയുഴടെ  ഴഴലെബറനിയനില  മപമ്മായനി  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിച്ചു.  XXXX+

അമദ്ദേഹര  മരനിക്കുന്നതുവഴര  അതക്ട്  തനിരുത്തനിയനിടനില.  ഇതക്ട്  തങ്ങള്കക്ട്

ബുദ്ധനിമുട്ടുണമ്മാകുനഴവന്നക്ട്  പറയുമമമ്മാള്  മരനിച്ചുമപമ്മായ  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന

തനിരുത്തമ്മാന്  നനിങ്ങള്  ശമനിക്കുന്നതക്ട്  ശരനിയല.  അതക്ട്  ഴമമറുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?  (.....ബഹളര.....)

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ഉഴഴബദുള്ള അങ്ങയുഴടെ സമയര....

ശശ  .    പനി  .    നന്ദകുമമ്മാര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഉഴഴബദുള്ള  അങ്ങക്ട്

രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനില  എതയമ്മായനി എനളളതക്ട് എനനികറനിയമ്മാര.  ആ മയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ

അദ്ധരക്ഷേന്  ഞമ്മാനമ്മാണക്ട്.   സഖമ്മാവക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.  അതക്ട്  തനിരുമത്തണ

ആവശരമനില.  മവണമ്മാത്തതക്ട്  പറഞ്ഞമ്മാലെമല  തനിരുമത്തണ  ആവശരമുള.

+ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സഭേമ്മാദ്ധരക്ഷേഴന്റെ പരനിഗണനയനിലെമ്മാണക്ട്.
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മമ്മാതൃഭൂമനി  തനിരുത്തനി.  മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനികകത്തക്ട്  ഒരു  തനിരുത്തുര  വന്നനിടനില.

മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനികകത്തക്ട്  ഒരു  തനിരുത്തുര  വന്നനിടനില.  (.....ബഹളര.....)

ആയനിമകമ്മാഴട  കമ്മാണനിക്കൂ.  മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനികകത്തക്ട്  ഒരു  തനിരുത്തുര.....

(.....ബഹളര.....) ഞമ്മാഴനമ്മാന്നക്ട് പറയഴട.

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ശശ. പനി. ടെനി. മതമ്മാമസക്ട് ഇരനിക്കൂ.  

ശശ  .   പനി  .   നന്ദകുമമ്മാര്: സര്, ഞമ്മാഴനമ്മാന പറയഴട. മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനികകത്തക്ട്

ഒരു തനിരുത്തുര വന്നനിടനില.  മമ്മാതൃഭൂമനികകത്തക്ട്  ഴതറമ്മായ രൂപത്തനില വമ്മാര്ത്ത

വന്നമപ്പമ്മാള്  അവര്തഴന്ന  അതക്ട്  തനിരുത്തനി.  ആ  പ്രമദശനിക  മലെഖകന്,

മരനിച്ചുമപമ്മായ മഗമ്മാവനിന്ദന് എനപറയുന്നയമ്മാള് അതനില തനിരുത്തക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തു.

പനിമറദനിവസര  പതത്തനില  വന.  അതമ്മാണക്ട്  സരഭേവര.   ഒരു  കമ്മാരരര  കൂടെനി

സൂചെനിപ്പനികമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അടെനിയനരമ്മാവസഴയ  സരബനനിചക്ട്

ശശ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ള  സൂചെനിപ്പനിച്ചു,  ഇവനിഴടെ  ഞങ്ങഴളമ്മാഴക  അതനിഴന്റെ

ജശവനിക്കുന്ന  രക്തസമ്മാക്ഷേനികളമ്മാണക്ട്.  18  മമ്മാസകമ്മാലെര  ജയനിലെനിലകനിടെന്ന

ആള്കമ്മാരമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്.  ഏതക്ട്  കനിരമ്മാതരൂപത്തനിലെമ്മാണക്ട്  മനരനിടഴതന്നക്ട്

ഞങ്ങള്കറനിയമ്മാര.   (....ബഹളര.....).   അന്നക്ട്  പതമനില,   ശബ്ദമനില,

ഴവളനിചമനില.   ജയനിലെനിനകമത്തയ്ക്കക്ട്  കയറനി  വരുമമമ്മാള്  ഉണമ്മായ  അനുഭേവര
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ഞങ്ങള്കറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  അന്നക്ട്  ഴചെകുത്തമ്മാഴനകമ്മാളുര  വലെനിയ

ഴചെകുത്തമ്മാനുമമ്മായനി  കൂട്ടുകൂടെനിഴകമ്മാണക്ട്  ജനമ്മാധനിപതരര  സരരക്ഷേനികമ്മാന്,

ഭേരണഘടെന  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേര

പറഞ്ഞതക്ട്. അനുഭേവത്തനിലൂഴടെ പറയുകയമ്മാണക്ട്. ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിചമലമ്മാ ശശ.

പനി   ഉലബദുള്ള,  അന്നക്ട്  നനിങ്ങമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പമുണമ്മായനിരുന്ന  4  ആള്കമ്മാഴര

ജയനിലെനിമലെയ്ക്കക്ട്  അയചമലമ്മാ  നനിങ്ങള്.  മമനിമകയനി  അതുമപമ്മാഴലെ,  ഴമഹമ്മൂദക്ട്

ഹമ്മാജനിഴയ, ഇബമ്മാഹനിര ഹമ്മാജനിഴയ, സമുന്നതനമ്മായ ബമ്മാഫെമ്മാകനി തങ്ങഴള, ഒപ്പര

കനിടെന്നവരമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്.  അന്നക്ട്  ജയനിലെനിമലെയ്ക്കയചക്ട്  ഒറനിഴകമ്മാടുത്തവരമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങള്.   ജനമ്മാധനിപതരഴത്തപ്പറനി  പ്രസരഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്...  (....ബഹളര....)

ജനമ്മാധനിപതരര  നനിങ്ങള്കനില.   നനിങ്ങളുഴടെ  കൂട്ടുകമ്മാര്കനില.  (....ബഹളര....)

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനനില. (....ബഹളര....) ഒറകമ്മാരരര സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്

ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്

അവസമ്മാനമുണമ്മായ സരഭേവര പറയമ്മാര.  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിനകത്തക്ട്.....

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ഴമമര് അങ്ങക്ട് 24 മനിനനിഴടടുത്തു. ..... 

 അങ്ങക്ട് വഴെങ്ങനി ഴകമ്മാടുത്തതമ്മാണക്ട്. അങ്ങക്ട് അവസമ്മാനനിപ്പനികണര. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്: ദയവമ്മായനി  അങ്ങക്ട്  അവസമ്മാനനിപ്പനികണര.  അങ്ങക്ട്

ഇരുപത്തനിനമ്മാലെക്ട് മനിനനിടക്ട് എടുത്തു.
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ശശ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുളള: സര്, അടെനിയനരമ്മാവസയുഴടെ ഭേശകരതഴയക്കുറനിചക്ട്

ശശ.  പനി.  നന്ദകുമമ്മാര്  ഇവനിഴടെ  പറഞ.  ഒരു  കമ്മാരരര  ഓര്കണര,

അടെനിയനരമ്മാവസയ്ക്കുമശഷര  1977-ല  നടെന്ന  നനിയമസഭേമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.-നക്ട്  ലെഭേനിചതക്ട്  111  സശറമ്മാണക്ട്.  1977-ഴലെ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില

മകരളത്തനിഴലെ  ഇരുപതക്ട്  മലെമ്മാകക്ട് സഭേമ്മാ  മണ്ഡലെങ്ങളനിലുര  ജയനിചതക്ട്

ഴഎകരജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനിയമ്മാണക്ട്. മകരളത്തനില അടെനിയനരമ്മാവസയുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു  തരത്തനിലുമുളള  ജനവനിരുദ്ധ

നനിലെപമ്മാടുകളുമുണമ്മായനിടനിലമ്മാഴയന്ന  സമ്മാക്ഷേരഴപ്പടുത്തലെമ്മാണക്ട്  ആ

ജനവനിധനിയനിലൂഴടെ നമുകക്ട് കമ്മാണമ്മാന് സമ്മാധനിചതക്ട്. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അങ്ങക്ട് വനിഷയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് വരണര.

ശശ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുളള:  സര്,  വനിഷയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരമ്മാര.  ധമ്മാതുസമത്തക്ട്

കഴണത്തനി  കൂടുതല  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനികമ്മാനുര  വരുമമ്മാന

മമ്മാര്ഗമുണമ്മാകമ്മാനുര  പദ്ധതനികള്  ആവനിഷ്കരനികണര.  മറക്ട്  പലെ

സരസമ്മാനങ്ങളനിമലെതുമപമ്മാഴലെ  ആധുനനിക  ഴടെമകമ്മാളജനി  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി

ഖനനര നടെത്തമ്മാനുര സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ വരുമമ്മാനര വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര നമുകക്ട്

സമ്മാധനികണര.  നമ്മാര  ഇമപ്പമ്മാള്  വലെനിയ  സമ്മാമത്തനിക  പ്രതനിസനനി
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മനരനിട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇഇൗ  കമ്മാലെഘടത്തനില അതനിഴന മറനികടെകമ്മാന്

ധമ്മാതുസമത്തനിഴന  എങ്ങഴന  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാന്

കഴെനിയുഴമന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  വരവസമ്മായ  വകുപ്പക്ട്  ചെനിനനികണര.  വരവസമ്മായ

വകുപ്പക്ട്  ഇതനിനമ്മായനി  പ്രമതരക  ടെമ്മാസ്കക്ട്  മഫെമ്മാഴ്സക്ട്  രൂപശകരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്

പറയമ്മാനുളളതക്ട്.  സത്വകമ്മാരര  കമനനികള്  ഇഷ്ടരമപമ്മാഴലെ  ഖനനര

നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അവനിഴടെ ശശ.  നമരന്ദ്ര മമമ്മാദനി ഴപമ്മാതുമമഖലെ

സമ്മാപനങ്ങഴളഴയമ്മാഴക  വനിറഴെനിക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെ  ഇവനിഴടെ  ഴപമ്മാതുമുതല

സത്വകമ്മാരരകുത്തകകള്കക്ട്  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

തശഴറഴുതനിഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകള് ധമ്മാതുസമത്തക്ട്

അപഹരനികമ്മാനുളള  ശമര  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്

ജനിലയനിഴലെ കരനിനളര പഞമ്മായത്തനില ഏറവര വനിലെപനിടെനിപ്പുളള മബമ്മാകക്ട് ലസറക്ട്

മശഖരനിക്കുന്നതനിനക്ട്  മബമ്മാരഴബ  ആസമ്മാനമമ്മായ  ഒരു  വന്കനിടെ  മകമ്മാര്പ്പമററക്ട്

കമനനികമ്മാണക്ട്  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  സര്കമ്മാര്  അനുമതനി  നലകനിയതക്ട്.

അതനിഴനതനിരമ്മായനി  മുന്  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്ട്  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ

ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  ജനമനതമ്മാകന്മേമ്മാരുഴടെ  മനതൃതത്വത്തനില  വലെനിയ  ജനകശയ

പ്രമക്ഷേമ്മാഭേര  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  നടെക്കുകയുണമ്മായനി.  ഴടെമകമ്മാസനിറനികക്ട്  ഏഴറടുത്ത
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സലെത്തക്ട് മമമ്മാമണമ്മാഴഴസറക്ട് ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള ധമ്മാതുകള് ഖനനര ഴചെയമ്മാനുള്ള

പ്രമ്മാരരഭേ  നടെപടെനികളമ്മാരരഭേനിച്ചു.  അതുര  ഇതുമപമ്മാഴലെ  സത്വകമ്മാരര

കമനനികള്കമ്മാണക്ട്  നലകനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  സര്കമ്മാര്

ഇങ്ങഴന  സത്വകമ്മാരര  കുത്തകകള്കക്ട്  അവസരര

ഒരുകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴന  തടെയമ്മാന്  സമ്മാധനിചതക്ട്  ജനകശയ

പ്രമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  വളഴര  നല  രശതനിയനില

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഴക.എര.എര.എല.,  ഴഎ.ആര്.ഇ.എല.  തുടെങ്ങനിയ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  ഉറവനിടെര  യഥമ്മാര്തത്തനില  എവനിഴടെനനിന്നമ്മാഴണന്നക്ട്  നമള്

അമനത്വഷനികണര.  നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിലനനിന്നക്ട് കയറനി അയച കയറനിഴലെ തനിളകര

കണക്ട്  സമ്മായനിപ്പക്ട്  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  അമനത്വഷനികമ്മാന്  വന്നമപ്പമ്മാള്

മനസ്സനിലെമ്മായതക്ട്  കയറനില  കുടുങ്ങനിയ  മണലെമ്മാണക്ട്  വലെനിയ  തനിളകര

പ്രദര്ശനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  തശരപ്രമദശമത്തയ്ക്കക്ട്

സമ്മായനിപ്പക്ട്  വന്നതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  മണ്ണനിഴന്റെ  പരനിമശമ്മാധനഴയമ്മാഴക

നടെത്തനി  ധമ്മാതുസമത്തക്ട്  കഴണത്തനിയതുര  നമള്  അഭേനിമമ്മാനനിക്കുന്ന

ഴക.എര.എര.എല.,  ഴഎ.ആര്.ഇ.എല.  തുടെങ്ങനിയ  സമ്മാപനങ്ങള്

ഉണമ്മായതുര.   ഇത്തരത്തനില  വലെനിയ  സമ്മാധരതകളുളള  നമ്മുഴടെ  ഇഇൗ
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ധമ്മാതുസമത്തനിഴന  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തണര.  ഇമപ്പമ്മാള്  വനിമമ്മാനത്തനിഴന്റെ

പമ്മാര്ട്സുകള്മപമ്മാലുര  കരനിമണലെനില  നനിനണമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നമ്മാണക്ട്

ഴതളനിയനികഴപ്പടനിട്ടുളളതക്ട്.  അങ്ങഴനയുളള  നമ്മുഴടെ  സമത്തക്ട്  സത്വകമ്മാരര

വരക്തനികള്  മശഖരനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  അവസരര  ഒരുകനിഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  അതനിനുപകരര  ഴപമ്മാതുമമഖലെയനിലത്തഴന്ന

ഖനനര  നടെത്തനി  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മാത്തവര്ക്കുമവണനി

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാനുര  വരുമമ്മാനര  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര  സമ്മാധനികണര.  ഇമപ്പമ്മാള്

എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  എനമ്മാണക്ട്?  ആഴെകടെല

മതരബനനരമപമ്മാലുര വനിമദശ കമനനികള്കക്ട് വനിറ സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട് നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനര  ഇമപ്പമ്മാള്  ഭേരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  എലമ്മാര

വനിറഴെനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നമരന്ദ്ര  മമമ്മാ ദനികക്ട്  പഠനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി ശശ.  പനിണറമ്മായനി വനിജയന്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

ജനവനിരുദ്ധ  നനിലെപമ്മാടുകള്  അവസമ്മാനനിപ്പനിചക്ട്  ഴപമ്മാതുമമഖലെഴയ

സരരക്ഷേനികമ്മാനുര  അതനിലൂഴടെ  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാന  ഖജനമ്മാവനിമലെയ്ക്കക്ട്  കൂടുതല

വരുമമ്മാനമുണമ്മാകമ്മാനുര  ഉപയുക്തമമ്മായ  രശതനിയനില  ധമ്മാതുസമത്തനിഴന്റെ

സരരക്ഷേണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ഇഇൗ   നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെപ്പമ്മാകണര.
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അതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികളുണമ്മാകണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

നനിരമ്മാകരണ പ്രമമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രമശഖരന്:  സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  ധമ്മാതുകള്

(അവകമ്മാശങ്ങള്  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര

ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  20-10-2021  വഴര  സര്ക്കുമലെറക്ട്  ഴചെയണഴമന്ന  1(എ)

നമര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  വനിളരബരഴത്ത  സരബനനിച  കമ്മാരരങ്ങള്  ഇഇൗ  ബനില

അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനി

സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഭൂമനിയനിഴലെ എലമ്മാ ധമ്മാതുകളുഴടെയുര ഖനനിജങ്ങളുഴടെയുര

അവകമ്മാശര  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  രമ്മാജരത്തനിനമ്മായനിരനിക്കുഴമന്ന  വനിളരബരര  1881

ജൂണ്  മമ്മാസര  14-ാംതശയതനിയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  ആ  വനിളരബരഴത്തത്തുടെര്ന്നക്ട്

പനിന്നശടെമങ്ങമ്മാട്ടുണമ്മായ  കമ്മാരരങ്ങളുര  അമദ്ദേഹര  രമ്മാവനിഴലെ  ബനില

അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  അനവഴര  മദവസത്വര,  ബമ്മാഹനിന്,  ജന്മേനി

എന്നനിവരുഴടെ  ഴഴകവശമുണമ്മായനിരുന്ന  ഭൂമനിയനില  നടെന്ന  ഖനനങ്ങളുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  പ്രശങ്ങള്  ഉയര്നവന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  രമ്മാജമ്മാവക്ട്

ഇത്തരഴമമ്മാരു  വനിളരബരത്തനിനക്ട്  തുടെകര  കുറനിചഴതന്നമ്മാണക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്
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കഴെനിഞ്ഞതക്ട്.  ഇത്തരഴമമ്മാരു വനിളരബരമുണമ്മായതനിനുമശഷവര ഴഴമക മപമ്മാലുളള

ഖനനിജങ്ങള്  സത്വകമ്മാരര  വരക്തനികഴളടുക്കുന  എന്നതനിഴന  സരബനനിച

ആമക്ഷേപര  ഉയര്നവന്നതനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില  1898  ജൂഴഴലെ  30-ാം

തശയതനി  സര്കമ്മാര്  ഴഴലെസന്സനിലമ്മാത്ത  ഇത്തരര  ഖനനങ്ങള്

നനിമരമ്മാധനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുളള ഉത്തരവക്ട് തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനില പുറഴപ്പടുവനിച്ചു.  അതനിഴന്റെ

തുടെര്ചഴയന്ന  നനിലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  1905-ല  ഴകമ്മാചനി  രമ്മാജരഴത്ത  ഖനനവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  നനിയമരകൂടെനി  വന്നതക്ട്.  ധമ്മാതുകള്  സര്കമ്മാരനില

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകനിഴകമ്മാണ്ടുളള  ഉത്തരവനില  ഖനനര  നടെത്തമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ

ഴഴലെസന്മസമ്മാ  ഴപര്മനിമറമ്മാ  ഇലമ്മാഴത  നടെത്തമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്ത

സമ്മാഹചെരരമുണമ്മാകനി.  1993-ല  ഷനിബു  Vs  തഹസശലദമ്മാര്  മകസ്സനില

തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്,  ഴകമ്മാചനി പ്രമദശഴത്ത ഖനനിജങ്ങള് സരസമ്മാന സര്കമ്മാരനില

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാഴണന്ന മുന് വനിളരബരങ്ങളുഴടെ (തനിരുവനിതമ്മാരകൂര് ഉള്ഴപ്പഴടെ) എലമ്മാ

വകുപ്പുകളുര  നനിലെനനിലക്കുന്നതമ്മാഴണന്നക്ട് മകരള  ഴഴഹമകമ്മാടെതനി  ഉത്തരവര

പുറഴപ്പടുവനിച്ചു.  ഇത്തരഴമമ്മാരു  സമ്മാഹചെരരത്തനില  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  മലെബമ്മാര്

മമഖലെയനില മമ്മാതര  ഇതനിലമ്മാഴതമപമ്മായഴതന്നതക്ട്  സരബനനിച വനിഷയമമ്മാണക്ട്

നമ്മുഴടെ മുമനിലുളളതക്ട്.  തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിലുര ഴകമ്മാചനിയനിലുര രമ്മാജഭേരണര വളഴര
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ശക്തമമ്മായനി  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  കമ്മാലെമമ്മായനിരുന.  മലെബമ്മാര്  ബനിടശഷക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  മദമ്മാസക്ട്  പ്രസനിഡന്സനിയുഴടെ  കശഴെനിലെമ്മായനിരുന  എന്നതമ്മാണക്ട്

അവനിടെഴത്ത  പ്രമതരകത.  അവനിഴടെയുര  മപരനിനക്ട്  കുറചക്ട്  രമ്മാജമ്മാകന്മമ്മാരുര

സമ്മാമൂതനിരനിയുര  മമഞരനി  മകമ്മാവനിലെകവര  ചെനിറയ്ക്കല  മകമ്മാവനിലെകവര

നശമലെശത്വരത്തുര പമ്മായനിപ്പമ്മാടെനിയനിലുര ഉളള തമരമ്മാകന്മമ്മാരുഴടെ ആസമ്മാനങ്ങളുര

എലമ്മാമുണമ്മായനിരുഴന്നങനിലുര  പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായനി  ബനിടശഷക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

നനിയനണത്തനിലെമ്മായതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇത്തരഴമമ്മാരു  തശരുമമ്മാനമുണമ്മാകമ്മാഴത

മപമ്മായതനിഴന്റെ  കമ്മാരണഴമന്നമ്മാണക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞതക്ട്.  1820-ല

മദമ്മാസക്ട്  റസനിഡന്റെക്ട്  മതമ്മാമസക്ട്  മണ്മറമ്മാ  Ryotwari സമ്പ്രദമ്മായര

നടെപ്പമ്മാക്കുകയുണമ്മായനി.  അവനിടെഴത്ത  ജന്മേനിമമ്മാരനിലനനിന്നക്ട്  മനരനിടക്ട്  പനിരനിവക്ട്

നടെത്തുന്നതനിമനകമ്മാള്  കൃഷനി  ഴചെയ്യുന്ന  കര്ഷകരനിലനനിന്നക്ട്  പനിരനിവക്ട്

നടെത്തുന്നതനിനുമവണനിയുളള  നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്  ആ  സമ്പ്രദമ്മായത്തനിലൂഴടെ

നടെപ്പമ്മാകമ്മാന് തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  കര്ഷകരനിലനനിന്നക്ട്  മനരനിടക്ട്  പണര പനിരനിക്കുക

എന്നതമ്മാണക്ട്  അവരുഴടെ  ഉമദ്ദേശരര.  രമ്മാജമ്മാകന്മമ്മാരുര  പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായ

തമരമ്മാകന്മമ്മാരുഴമമ്മാഴക  കൃഷനികമ്മാരനിലനനിന്നക്ട്  മനരനിടക്ട്  പണര  പനിരനിചക്ട്  ഒരു

ഭേമ്മാഗര  അവഴരടുത്തനിടക്ട്  ബനിടശഷക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  നമ്മാമമമ്മാതമമ്മായനി
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നലകനിഴകമ്മാണനിരുന്ന  അവസയനിലനനിന്നക്ട്  ഒരു  മമ്മാറര  വരുത്തമ്മാനമ്മാണക്ട്

Ryotwari സമ്പ്രദമ്മായര നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട്.  കര്ഷകരനിലനനിന്നക്ട്  കൂടുതല

പനിരനിഴവടുത്തക്ട്  സമത്തക്ട്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുളള  സമശപനമമ്മാണക്ട്

ബനിടശഷക്ട്  ഭേരണകൂടെര  ഇതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  അവനിഴടെ  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരുന്നതക്ട്.

അവഴര സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  അങ്ങഴന വരുമമ്മാനമുണമ്മാക്കുന്നതനിനപ്പുറത്തക്ട്

ഇകമ്മാരരങ്ങഴള  സരബനനിചക്ട്  തശരുമമ്മാനനിക്കുകമയമ്മാ  മറക്ട്  രമ്മാജഭേരണ

പ്രമദശങ്ങളനിലുണമ്മായതുമപമ്മാഴലെയുളള  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിക്കുകമയമ്മാ

ഴചെയമ്മാത്തതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയനില  ഇത്തരര  ഒരവസ

തുടെര്നമപമ്മാകമ്മാന്  കമ്മാരണമമ്മായഴതന്നമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  2013  ഡനിസരബര്  12-ാം

തശയതനിയമ്മാണക്ട് സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയനില മതസരമ്മാമ മജകബക്ട് Vs ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റേക്ട്

മകസക്ട്  വരുന്നതക്ട്.  ആ  മകസ്സനിലെമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സുപ്രശര  മകമ്മാടെതനി

ഖനനിജങ്ങളുഴടെ  അവകമ്മാശര  ഭൂമനിയുഴടെ  ഉടെമസര്കക്ട്  തഴന്നയമ്മാഴണന്നക്ട്

അസന്നനിഗ്ദ്ധമമ്മായനി  പ്രഖരമ്മാപനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചെരരമുണമ്മായതക്ട്.  തുടെര്ന്നക്ട്

ഇതനിനമ്മാവശരമമ്മായ നനിയമനനിര്മമ്മാണര നടെത്തനിയനിഴലങനില...,  അങ്ങഴന ഒരു

ഉത്തരവനിലമ്മാത്തനിടെമത്തമ്മാളരകമ്മാലെര  അഴലങനില  തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിലുര
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ഴകമ്മാചനിയനിലുര  ഉണമ്മായതുമപമ്മാഴലെ ഒരു വനിളരബരത്തനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില

ഇതനിഴന്റെ  അവകമ്മാശര സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനില

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകനിയനിടനിലമ്മാത്തനിടെമത്തമ്മാളര,  ഒരു  പ്രമതരകമമ്മായ  നനിയമനടെപടെനി

സത്വശകരനികമ്മാത്തനിടെമത്തമ്മാളരകമ്മാലെര  ഇതനിഴന്റെ  അവകമ്മാശര  ആ  ഭൂമനിയുഴടെ

ഉടെമസര്കമ്മായനിരനിക്കുഴമന്ന  നനിലെ  തുടെര്നമപമ്മാന്നനിരുന.  അതനിനുമവണനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  നനിയമമമ്മാകമ്മാനുള്ള  നടെപടെനികള്

സത്വശകരനിക്കുമമമ്മാള്   നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  ഴപമ്മാതുവനില  ഒമരകശകൃത

സത്വഭേമ്മാവമുണമ്മാകമ്മാന്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  1993-ല  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മകരള

ലഹമകമ്മാടെതനി  ഴകമ്മാചനിയനിഴലെയുര  തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിഴലെയുര  പ്രമദശഴത്ത

സരബനനിചക്ട്  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തനിരുന.  ഭേമ്മാഷമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനിലുള്ള  സരസമ്മാന

പുനനഃസരഘടെനമ്മാ  നടെപടെനി  1956-ല  സത്വശകരനിചനിരുന.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന

ഐകരമകരളത്തനിഴന്റെ പനിറവനിക്കുമശഷര എമന്നമ്മാ സത്വശകരനികമ്മാമമ്മായനിരുന്നതുര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയുഴടെ വനിധനിഴയത്തുടെര്ന്നക്ട് ഒരു നനിയമപരമമ്മായ

നടെപടെനി  അനനിവമ്മാരരമമ്മായനിരനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചെരരത്തനിലുമമ്മാണക്ട്  ഇത്തരര  ഒരു

തശരുമമ്മാനവമമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  തശര്ചയമ്മായുര  ഈ

നനിയമര  നമ്മുഴടെ  ഇന്നഴത്ത  കമ്മാലെഘടത്തനില  ഏറവര
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അനനിവമ്മാരരമമ്മാഴണന്നതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  ഇതക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  നനിയനണത്തനില  വരുന്നതുവഴെനി  പമ്മാരനിസനിതനിക  പ്രശങ്ങള്

പരനിഹരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  അനനിയനനിതമമ്മായ  ഖനനിജങ്ങളുഴടെ  ചൂഷണര

അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാനുര  ആ  സന്ദര്ഭേത്തനില  അതനിനമ്മാവശരമമ്മായ

എലമ്മാതരത്തനിലുമുള്ള  ഇടെഴപടെല  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  നടെത്തമ്മാനുര  സമ്മാധനിക്കുര.

സരസമ്മാനത്തക്ട്  ധമ്മാതുസമത്തനിഴന  സരബനനിചക്ട്

തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്-ഴകമ്മാചനി  പ്രമദശത്തക്ട്  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

അവകമ്മാശര  മലെബമ്മാര്  പ്രമദശത്തുകൂടെനി  ബമ്മാധകമമ്മാകുനഴയന്നതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്

ഇതനിഴന്റെ  ഉമദശരലെക്ഷേരങ്ങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ബനിലനില

ചൂണനികമ്മാണനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  സത്വകമ്മാരരവരക്തനികളനില  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകുന്നതക്ട്

ധമ്മാതുകളുഴടെ  അനനിയനനിതമമ്മായ  ഉപമയമ്മാഗത്തനിനക്ട്  ഇടെവരുത്തുഴമന്നക്ട്

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  ഇത്തരര  പ്രമദശങ്ങളനില  വലെനിയ

മതമ്മാതനില  നടെത്തുന്ന  ഖനനങ്ങളുര  തുടെര്നണമ്മാകുന്ന  പമ്മാരനിസനിതനിക

പ്രശങ്ങളുര  അതക്ട്  ജനവമ്മാസമകന്ദ്രങ്ങളനിലുണമ്മാക്കുന്ന  പ്രയമ്മാസങ്ങളുഴമലമ്മാര

നനിയമസഭേയുഴടെ  പരനിസനിതനി  കമനിറനി  ഉള്ഴപ്പഴടെ  വനിവനിധ  സന്ദര്ഭേങ്ങളനില

ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുള്ള  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഈ  തശരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇതക്ട്
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പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായനി  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  നനിയനണത്തനില  വരുന്നമതമ്മാഴടെ

അതനിഴന്റെ  ഴമചര  നമ്മുഴടെ  ഖജനമ്മാവനില  വനമചെരുഴമനള്ളതനിനക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു

സരശയവമനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനഴത്ത ഴമമ്മാത്തര പ്രമദശങ്ങളനിമലെയ്ക്കുര

ഖനനിജങ്ങളുഴടെ അവകമ്മാശര സര്കമ്മാരനില നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായനി നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ട്  സര്കമ്മാര്  തശരുമമ്മാനനിച  ഈ  സമ്മാഹചെരരത്തനില  അതക്ട്

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  സമ്മാഹചെരരര

കൂടെനിയുണമ്മാകുന്നതക്ട്  നന്നമ്മായനിരനിക്കുര  എന്നതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  2019-ഴലെ  മകരള  ധമ്മാതുകള്  (അവകമ്മാശങ്ങള്

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  2019  ഡനിസരബര്  29-നമ്മാണക്ട്  മകരള

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വനിളരബരഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്.  പുനര്വനിളരബരര പലെ സന്ദര്ഭേങ്ങളനില

നടെമത്തണനിവന്നനിട്ടുഴണങനിലുര  അതക്ട്  നനിയമമമ്മാകമ്മാന്  ലവകനിയ

സമ്മാഹചെരരമുണമ്മായനി. 1957-ഴലെ മകന്ദ്ര നനിയമത്തനിഴലെ  3 (എ), 3 (ഇ)  എന്നശ

വകുപ്പുകളനില  ധമ്മാതുകളുര  ഴചെറുകനിടെ  ധമ്മാതുകളുര  ഖനനിജങ്ങളമ്മായനി

നനിര്വ്വചെനിചനിട്ടുണക്ട്.  പ്രമതരകനിചക്ട്  വകുപ്പക്ട്  3(എ)-യനില  മനിനറല  ഓയനില

ഒഴെനിഴകയുള്ള എലമ്മാ ധമ്മാതുകളുര ഇതനിലഴപ്പടുന്നതമ്മാണക്ട് എന്നമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.

വകുപ്പക്ട്  3(ഇ)-യനില  ബനിലഡനിരഗക്ട്  മസ്റ്റേമ്മാണ്സക്ട്,  ഗ്രമ്മാവല,  ഓര്ഡനിനറനി  മക
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(സമ്മാധമ്മാരണ  കളനിമണ്ണക്ട്)  മറമ്മാഡക്ട്  നനിര്മമ്മാണത്തനിനുരമറ്റുര  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന

കളനിമണ്ണക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളതനിഴന്റെ  ഖനനര  നടെത്തുന്നതക്ട്  സരബനനിചക്ട്

പറയുനണക്ട്.  ഇതനിലുള്ഴപ്പടുന്ന  ഖനനിജങ്ങഴളന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  അലുമനിനനിയര,

ലെമ്മാറലററക്ട്,  മബമ്മാകക്ട് ലസറക്ട്,  ലചെനമ്മാമക,  സനിലെനികമണല,  ചുണ്ണമ്മാമക്ട്  കക,

ഇരുലമരക്ട്,  ലലെരഴഷല,  ഗ്രമ്മാലഫെറക്ട്,  മമമ്മാമണമ്മാലസറക്ട്,  ഇലമലനറക്ട്,

ഗ്രമ്മാലനറക്ട്,  ലെനിലഗ്നൈറക്ട്,  സത്വര്ണ്ണര  എന്നനിവയമ്മാണക്ട്.  നനിലെമ്പൂരനില  ഒരു  ടെണ്

കുഴെനിഴചടുത്തമ്മാല  അതനില  4 ഗ്രമ്മാര  സത്വര്ണ്ണര  ലെഭേനിക്കുഴമന്ന  കണകമ്മാണക്ട്

ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ബനിലനിഴലെ  3-ാം വകുപ്പുപ്രകമ്മാരര

സരസമ്മാനഴത്ത  ഭൂമനിയനിഴലെ  എലമ്മാ  ഖനനിജങ്ങളുഴടെയുര  അവകമ്മാശര

സര്കമ്മാരനില  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകുന്ന  ഈ  ബനില  ഇന്നഴത്ത  സമ്മാഹചെരരത്തനില

സരസമ്മാനഴത്ത സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

തശര്ചയമ്മായുര  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനില  ഴപമ്മാതുഴവ,  പ്രമതരകനിചക്ട്

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഖജനമ്മാവനില  കൂടുതല  സഹമ്മായകരമമ്മായ  രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

കമ്മാരരങ്ങള് ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുഴമന്നക്ട് കരുതുകയമ്മാണക്ട്.  

ഈ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ചെര്ചയനില,  ഏതമ്മാണക്ട്  ഇനരന്

രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിഴലെ  പനിന്നനിട  ദശമ്മാബ്ദങ്ങളനിഴലെ,  അതമ്മായതക്ട്  നൂറുവര്ഷങ്ങള്കക്ട്
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മുമള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  പ്രതനിപമ്മാദനിക്കുകയുണമ്മായനി.  1855-ല  രൂപശകരനിച

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെയുര  1925-ല  രൂപശകരനിച  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്

പമ്മാര്ടനിയുഴടെയുര  അതനിഴന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലെമ്മായനി  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ള  പുതനിയ

പമ്മാര്ടനികളുഴടെയുര  രൂപശകരണങ്ങളുര  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  വനിഷയങ്ങളുര

തുടെങ്ങനി  എലമ്മാ  ധമ്മാതുകളുഴടെയുര  ഖനനങ്ങള്  ഇവനിഴടെ  നടെക്കുകയമ്മായനിരുന.

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഈ  വനിഷയവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

വനിഷയങ്ങള്കപ്പുറത്തുകടെനള്ള  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പ്രശങ്ങള്  നനിയമസഭേമ്മാമവദനിയനില

ചെര്ച  ഴചെയഴപ്പടെണഴമന്നതനില  സരശയമനില.  എന്നമ്മാല  ബനിലനിഴന്റെ  ചെര്ചമ്മാ

മവളയനിഴലെങനിലുര അത്തരര വനിഷയങ്ങള്കക്ട് അമനിതപ്രമ്മാധമ്മാനരര നലകമ്മാമനമ്മാ

അത്തരര  കമ്മാരരങ്ങളനില  ശദ്ധമകന്ദ്രശകരനികമ്മാമനമ്മാ  യഥമ്മാര്ത  ബനിലനിഴന്റെ

ഉമദ്ദേശരലെക്ഷേരങ്ങളനിലനനിന്നക്ട് വരതനിചെലെനികമ്മാമനമ്മാ ഉള്ള അവസ എന്തുഴകമ്മാണ്ടുര

ഗുണരഴചെയ്യുന്ന കമ്മാരരമഴലന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  മതമ്മാന്നനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഏതമ്മായമ്മാലുര

ഴതറ്റുകളുഴടെയുര  കുറങ്ങളുഴടെയുര  പടനിക  നനിരത്തനിയമ്മാല ആരക്ട്  ജയനിക്കുര  ആരക്ട്

മതമ്മാലക്കുര  എനമമ്മാതര  മനമ്മാകനിയമ്മാല  മതനിയമ്മാകുര  നമളനില  പലെരുര.

1855-നക്ട്  രൂപശകരനിച  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  മദശശയ  പ്രസമ്മാനത്തനിഴലെ

പ്രമുഖമമ്മായ മനതൃതത്വര വഹനിച പമ്മാര്ടനി എന്ന നനിലെയനില ആ കമ്മാലെഘടത്തനിലുര
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അതനിനുമശഷവര  സത്വമ്മാതനരമ്മാനനര  ഭേമ്മാരതത്തനിലുര  സത്വശകരനിചനിട്ടുള്ള

നയങ്ങളുര  നടെപടെനികളുര  സത്വമ്മാതനരപൂര്വ്വ  കമ്മാലെഘടത്തനില  സത്വശകരനിച

നടെപടെനികളുര  അതനിനകത്തുണമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒമടഴറ  മചെരനിതനിരനിവകളുര

സരഘര്ഷങ്ങളുര  ആരക്ട്  എ.ഐ.സനി.സനി.-യുഴടെ  പ്രസനിഡന്റെമ്മാകണര

ഭേമ്മാരവമ്മാഹനിയമ്മാകണര  എന്നതക്ട്  സരബനനിചക്ട്  വനിവനിധ  കമ്മാലെഘടങ്ങളനില

നടെന്നനിട്ടുള്ള  ചെര്ചകളുഴമലമ്മാര  ഇനരന്  ചെരനിതത്തനില  വമ്മായനിഴചടുകമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  അത്തരര  കമ്മാരരങ്ങളനിഴലെമ്മാഴക  അഭേനിപ്രമ്മായ

വരതരമ്മാസങ്ങള്  പമ്മാര്ടനികകത്തുതഴന്ന  ഉണമ്മാകമ്മാറുണക്ട്.  പമ്മാര്ടനികകത്തക്ട്

അഭേനിപ്രമ്മായ  വരതരമ്മാസങ്ങള്  ഉണമ്മാകുകയുര  പമ്മാര്ടനികള്  അതനിഴന്റെ  മപരനില

ഭേനിന്നനിക്കുകയുര  വരതരസ്തമമ്മായ  പമ്മാര്ടനികളുണമ്മാക്കുകയുര  ആ  പമ്മാര്ടനികളനില

സത്വതനമമ്മായ  നയങ്ങളുര  പരനിപമ്മാടെനികളുര  ആവനിഷ്കരനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയുര

ഴചെയ്തതനിഴന്റെ  അനുഭേവങ്ങളുര  ചെരനിതവമുള്ള  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  അതനിഴന

ചെനികഞ്ഞക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  ഴതറ്റുകള്  തനിരുത്തുന്നതനിനക്ട്

സഹമ്മായകരമമ്മാകുഴമങനില  തശര്ചയമ്മായുര  അത്തരര  കമ്മാരരങ്ങള്  വളഴര

നലതമ്മാണക്ട്.  ഴചെയ്തുമപമ്മായ  ഴതറ്റുകഴള  മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാനുര  തനിരുത്തമ്മാനുര

സഹമ്മായകരമമ്മാകുന്ന വനിധത്തനില നടെക്കുന്ന ചെര്ചകള് ഗുണര മമ്മാതമമ ഴചെയ.
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അതല  പരസരര  ഴചെളനിവമ്മാരനിഴയറനിയമ്മാന്  മവണനിമമ്മാതമമ്മാണക്ട്  ഇത്തരര

ചെര്ചകള് നടെത്തുന്നഴതങനില അതനില കമ്മാരരമുഴണന്നക്ട് മതമ്മാനന്നനില. ഇവനിഴടെ

മചെമ്മാദനിക്കുന്ന  മചെമ്മാദരങ്ങള്കക്ട്  മറുപടെനി  പറയമ്മാന്  ആര്ക്കുകഴെനിയുഴമന്നക്ട്

മചെമ്മാദനിചമ്മാല ഇനരന് രമ്മാഷ്ട്രശയഴത്തക്കുറനിചക്ട്  പ്രമ്മാഥമനികമമ്മായ പരനിജ്ഞമ്മാനമുള്ള

ഏഴതമ്മാരു  രമ്മാഷ്ട്രശയ  വനിദരമ്മാര്തനിക്കുര  ഒരുപമ്മാടുകമ്മാരരങ്ങള്  ഇതനിനകത്തക്ട്

പറയമ്മാന്  കഴെനിയുര.  അവരവരുമടെതമ്മായ  നനിലെപമ്മാടുകളുണക്ട്.  ഒരു

മുന്നണനിയുണമ്മാകുമമമ്മാള്  എനനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ആ

മുന്നണനിയുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഒരു  ഴപമ്മാതു  മനിനനിമര  പരനിപമ്മാടെനിഴയന്നക്ട്

പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ  ചെനിലെ  മയമ്മാജനികമ്മാവന്ന  കമ്മാരരങ്ങളനില  മയമ്മാജനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടു

മുന്നണനിയുണമ്മാക്കുര.  അപ്പുറത്തുള്ള  യു.ഡനി.എഫെക്ട്.  ആയമ്മാലുര  ഇപ്പുറത്തുള്ള

എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ആയമ്മാലുര  സത്വതനമമ്മായ  ഒമടഴറ  പമ്മാര്ടനികള്  അതനില

പ്രമതരകര ഉള്ഴപ്പടുനഴവന്നക്ട് നമുകറനിയമ്മാര. ആ പമ്മാര്ടനികള്കക്ട് സത്വതനമമ്മായ

നയവര  പരനിപമ്മാടെനികളുമുണക്ട്.  അവര്  അവരുഴടെ  നനിലെപമ്മാടുകളുമമ്മായനി

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുര.  അത്തരര  കമ്മാരരങ്ങള്  സത്വശകരനിക്കുമമമ്മാള്  തശര്ചയമ്മായുര

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാവന്നതുമപമ്മാഴലെ മുന്നണനിയനിഴലെ എലമ്മാ കക്ഷേനികള്ക്കുര

അതനിഴലെലമ്മാര  ഒമര  അഭേനിപ്രമ്മായര  ആയനിഴകമ്മാള്ളണഴമന്നനില.  രമ്മാഷ്ട്രശയ
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പ്രശങ്ങളനില  വരതരസ്ത  സമശപനങ്ങളുര  നയങ്ങളുമമ്മാകമ്മാര.  ഏതക്ട്

മുന്നണനിയനിലുള്ളവരമ്മായമ്മാലുര  അവര്  ഈ  സമശപനമുള്ളവരമ്മാഴണന്നതക്ട്  നമുകക്ട്

അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  അത്തരഴമമ്മാരു  സമ്മാഹചെരരത്തനില,  ഏഴതങനിലുര

പ്രശങ്ങഴള  സരബനനിമചമ്മാ  ഏഴതങനിലുര  ഘടങ്ങളനിലുള്ള  നടെപടെനികഴള

സരബനനിമചമ്മാ  ചെനിലെ  കമ്മാലെഘടത്തനില  സത്വശകരനിച  നയങ്ങഴളയുര

നടെപടെനികഴളയുര  സരബനനിമചമ്മാ   ഒറഴപ്പടുത്തനിഴയടുത്തക്ട്  മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്തമ്മാല

അതക്ട്  പലെ  പമ്മാര്ടനിയനിലുള്ളവര്ക്കുര  ഇനള്ളതനിലനനിന്നക്ട്  വരതരസ്തമമ്മായ

രശതനിയനിലുള്ള  അഭേനിപ്രമ്മായമുണമ്മാകമ്മാര.  ഏഴതലമ്മാര  കമ്മാലെഘടത്തനിലെമ്മാണക്ട്

മുന്നണനികളുണമ്മായതക്ട്,  ഏഴതലമ്മാര സത്വഭേമ്മാവത്തനിലുള്ള മുന്നണനികളുണമ്മായനിരുന

തുടെങ്ങനിയ  കമ്മാരരങ്ങള്  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  വരതരസ്ത  മുന്നണനികളുര  വരതരസ്ത

കമ്മാലെഘടത്തനിഴന്റെ പ്രമതരകതകളുര   അതനില കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുര.    ഓമരമ്മാ

പമ്മാര്ടനിക്കുര  അവരവരുഴടെ  കമ്മാലെഘടത്തനില  സത്വശകരനിച  നയങ്ങഴളയുര

പരനിപമ്മാടെനികഴളയുര   നരമ്മായശകരനികമ്മാന്   ധമ്മാരമ്മാളര  വമ്മാദങ്ങള്  കമ്മാണുര.

എന്നമ്മാല, സരഭേവനിചനിട്ടുള്ള ഴതറക്ട് പരസരമമ്മായനി പറയമ്മാനുര  അതക്ട് തനിരുത്തമ്മാനുര

മുമന്നമ്മാട്ടുവന്ന  രമ്മാഷ്ട്രശയപമ്മാര്ടനികള്കക്ട്  ആ  നനിലെപമ്മാടെനില  ഉറചക്ട്  നനിലകമ്മാന്

മടെനിയുണമ്മാകനില.  ഒരനികലുര  ഴതറ്റുപറനിയനിടനിലമ്മാത്ത  രമ്മാഷ്ട്രശയപമ്മാര്ടനികമ്മാര്
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മകരളത്തനിമലെമ്മാ ഇനരയനിമലെമ്മാ ഉഴണന്നക്ട് ഞമ്മാന് കരുതുന്നനില.   ആര്ഴകങനിലുര

അങ്ങഴന  അവകമ്മാശഴപ്പടെമ്മാനുര  കഴെനിയനില.   വരതരസ്തങ്ങളമ്മായ  കമ്മാലെത്തക്ട്

സത്വശകരനിചനിട്ടുള്ള  നയങ്ങളുഴടെയുര  നടെപടെനികളുഴടെയുര  ഫെലെമമ്മായുണമ്മായനിട്ടുള്ള

കുറവകളുര   മപമ്മാരമ്മായ്മകളുര   അവരവര്  പരനിമശമ്മാധനിക്കുകയുര  സത്വയര

വനിമര്ശനപരമമ്മായ  പരനിമശമ്മാധനകളനിലൂഴടെ  ഴതറ്റുകള്  തനിരുത്തനി  കൂടുതല

ശരനികളനിമലെയ്ക്കക്ട് യമ്മാത ഴചെയ്യുക എന്നതമ്മാണക്ട് ഏഴതമ്മാരു രമ്മാഷ്ട്രശയ പമ്മാര്ടനിയുഴടെയുര

ഉത്തരവമ്മാദനിത്തര  എന്ന  തനിരനിചറനിവക്ട്  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമുണമ്മാകണര.   ഇതക്ട്

എലമ്മാ  പമ്മാര്ടനികള്ക്കുര  ഴപമ്മാതുവമ്മായനി  സത്വശകരനികമ്മാവന്ന

നനിലെപമ്മാടെമ്മായനിരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് പറയുന്നതക്ട്.  ശശ.  കമ്മാനര രമ്മാമജന്ദ്രന്

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ജനറല  ഴസക്രടറനിഴയ  മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്തഴതന്നക്ട്

ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്  മനരഴത്ത  എമന്നമ്മാടെക്ട്  മചെമ്മാദനിച്ചു.  ഞമ്മാന്  ജനറല

ഴസക്രടറനിഴയ  വനിമര്ശനിചനിടനിഴലന്നക്ട്  ശശ.  കമ്മാനര  രമ്മാമജന്ദ്രന്  പരസരമമ്മായനി

പറഞ്ഞതക്ട്  മമ്മാധരമങ്ങളനില  വന്നനിട്ടുള്ളതമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  അമദ്ദേഹമത്തമ്മാടെക്ട്

പറഞ.  ഏഴതങനിലുര  പ്രമതരക  വനിഷയത്തനിലുള്ള  നനിലെപമ്മാടെനിഴനക്കുറനിമചമ്മാ

ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു  സരഭേവഴത്തക്കുറനിമചമ്മാ  പറയുമമമ്മാള്  അതനിലനനിന്നക്ട്

ഏഴതങനിലുര തരത്തനിലുള്ള വരമ്മാഖരമ്മാനമമമ്മാ വനിശദശകരണങ്ങമളമ്മാ പ്രമതരകനിചക്ട്,
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സത്വയമമ  നനിമഷധനിചനിട്ടുള്ള  വമ്മാര്ത്തകളടെകര  വന്ന  സമ്മാഹചെരരത്തനില,

നനിയമസഭേമ്മാ  മവദനിയനിലെടെകര   മചെമ്മാദനിക്കുന്നതനില  വലെനിയ  കമ്മാരരമുഴണന്നക്ട്

മതമ്മാനന്നനില.  അത്തരഴമമ്മാരു സമ്മാഹചെരരവമുണമ്മായനിടനിഴലന്നക്ട് അമദ്ദേഹരതഴന്ന

വരക്തമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുള്ളതമ്മാഴണന്നക്ട് സൂചെനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് എഴന്റെ

വമ്മാക്കുകള് ഉപസരഹരനിക്കുന.

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഇ.  ചെന്ദ്രമശഖരന്  ബനിലനില

ഒതുങ്ങനിനനിന്നക്ട്  സരസമ്മാരനിച്ചു.  ഞമ്മാന്  അമദ്ദേഹഴത്ത  പ്രമതരകമമ്മായനി

അനുമമമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  2021-ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള്

(അവകമ്മാശങ്ങള്  നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ

പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന  '2 ബനി'  നമര്  മഭേദഗതനി  ഞമ്മാന്

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ഈ  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  ഴസലെകക്ട്

കമനിറനികക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എഴന്റെ  അഭേനിപ്രമ്മായര.   വളഴര  ലെളനിതമമ്മായനി

ലകകമ്മാരരര  ഴചെയമ്മാമമ്മായനിരുന്ന   നനിയമനനിര്മമ്മാണഴത്ത   സര്കമ്മാര്  വളഴര

സങശര്ണ്ണമമ്മാകനി  അവതരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  സമത്തക്ട്
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ഴകമ്മാള്ളയടെനിക്കുന്ന  ലമനനിരഗക്ട്  മമ്മാഫെനിയകഴള നനിയനനികമ്മാനുര മറ്റുമമ്മായനി ഈ

നനിയമനനിര്മമ്മാണഴത്ത  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  സര്കമ്മാരനിനക്ട്

വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാമമ്മായനിരുന.  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ   ധമ്മാതുവനിഭേവങ്ങള്ക്കുമമല

സമ്പൂര്ണ്ണമമ്മായ അധനികമ്മാരര  ഉറപ്പനിചക്ട്  നനിയമത്തനിഴന്റെ പരനിധനിയനിലുള്ഴപ്പടുത്തനി

സമഗ്രമമ്മാഴയമ്മാരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്  മവണനിയനിരുന്നതക്ട്.

സത്വമ്മാതനരത്തനിനുമുമക്ട്  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  നനിയമങ്ങള്ക്കുപകരര

സരസമ്മാനഴത്ത  മുഴുവന്  ഭൂപ്രമദശഴത്തയുര  2021-ഴലെ  മകരള  ധമ്മാതുകള്

(അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനിലനിഴന്റെ പരനിധനിയനില  എന്തുഴകമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിഴലനള്ളതക്ട്  എഴന്ന ആശ്ചരരഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്.    1881  ജൂണ്

14-ാം  തശയതനിയനിഴലെ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  വനിളരബരവര  1905-ഴലെ  ഴകമ്മാചനി

വനിളരബരവര  റദ്ദേമ്മാകനിഴകമ്മാണക്ട്  സമഗ്രമമ്മാഴയമ്മാരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനുള്ള

അവസരമമ്മായനിരുന  ഇതക്ട്.   അങ്ങഴന  സമഗ്രമമ്മായ  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുവന്നനിഴലനള്ളതക്ട്  ആശ്ചരരമുണമ്മാക്കുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

മകരള നനിയമസഭേ ഒരു നനിയമര പമ്മാസ്സമ്മാക്കുന്ന മവളയനില  അതക്ട് തശര്ചയമ്മായുര

സമഗ്രമമ്മായനിരനികണര.  രമ്മാജഭേരണ  കമ്മാലെത്തനിഴന്റെ  ചെരനിതരകൂടെനി  ഈ

നനിയമത്തനില  അനുബനമമ്മായനി  മചെര്കമ്മാവന്നതമ്മായനിരുന.  മലെബമ്മാര്
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പ്രമദശത്തനിനുമമ്മാതര ബമ്മാധകമമ്മാകനി നനിര്മനിക്കുന്ന ഈ നനിയമര തശര്ചയമ്മായുര

ഭേമ്മാവനിയനില നനിയമ പ്രശങ്ങള്കക്ട് ഇടെയമ്മാക്കുഴമനള്ള കമ്മാരരത്തനില യമ്മാഴതമ്മാരു

സരശയവമനില.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  ഘടത്തനിലമപ്പമ്മാലുര

സരസമ്മാനഴത്ത  കത്വമ്മാറനി  ഖനന  മമ്മാഫെനിയകള്കക്ട്  ഒരുതരത്തനിലുള്ള

നനിയനണങ്ങളുര  ഏര്ഴപ്പടുത്തമ്മാന്  സര്കമ്മാര്  തയമ്മാറമ്മാകുന്നനില.

സത്വമ്മാതനരത്തനിനുമുമക്ട്  രമ്മാജരത്തുണമ്മായനിരുന്ന  ആസ്തനി,  വസ്തുവകകള്,

അവകമ്മാശങ്ങള്,  ബമ്മാധരതകള്  എന്നനിവഴയ  സരബനനിച  നനിയമപരമമ്മായ

വരക്തത  ഭേരണഘടെനയുഴടെ  294-ാം  അനുമച്ഛദര  വരക്തമമ്മാക്കുനണക്ട്.

അതനുസരനിചക്ട് ഭേരണഘടെന ഉറപ്പുനലകുന്ന മഇൗലെനികമ്മാവകമ്മാശങ്ങളുഴടെ ലെരഘനര

ആകമ്മാത്തനിടെമത്തമ്മാളര  ഈ  പൂര്വ്വകമ്മാലെ  നനിയമങ്ങള്കക്ട്  രമ്മാജരത്തക്ട്

പ്രമ്മാബലെരമുണമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നക്ട് വരക്തമമ്മാക്കുന.  അവനിഴടെ ഒരു നനിയമത്തനിഴന്റെ

അഭേമ്മാവമുള്ളതമ്മായനി സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി ചൂണനികമ്മാടനി.   അതുസരബനനിചക്ട് ഞമ്മാന്

കൂടുതലെമ്മായനി  വനിശദശകരനിക്കുന്നനില.  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയുഴടെ  വനിധനി

പ്രഖരമ്മാപനഴമമ്മാഴക  ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിചതമ്മാണക്ട്.   കത്വമ്മാറനി  മമ്മാഫെനിയകള്

ഉള്ഴപ്പഴടെ പരനിസനിതനികക്ട് മദമ്മാഷര വരുത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനികളനിമലെര്ഴപ്പടുന്നവഴര

നനിലെയ്ക്കുനനിര്ത്തമ്മാന്  സമഗ്രമമ്മാഴയമ്മാരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനുള്ള



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

212

അവസരമമ്മായനിരുന.  ആ  അവസരര  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിയനിഴലനള്ളതമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

2019-ഴലെ  പതവമ്മാര്ത്തകള്  പ്രകമ്മാരര  300  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  കത്വമ്മാറനി

അഴെനിമതനി   സരസമ്മാനത്തക്ട്  നടെന്നനിട്ടുണക്ട്.  സരസമ്മാനഴത്ത  ഏറവര  വലെനിയ

കത്വമ്മാറനി  അഴെനിമതനി  മകസക്ട്  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പക്ട്  ഘടത്തനില  സര്കമ്മാര്

ഒത്തുതശര്പ്പമ്മാകനി.   ഇതുസരബനനിചക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര  വമ്മാര്ത്തകള്  വന്നതമ്മാണക്ട്.

അനധനികൃതമമ്മായ ഖനനര, മകരളത്തനിഴലെ പ്രകൃതനികക്ട്  വരുത്തനിവച നമ്മാശനഷ്ടര

നമ്മാര കമ്മാമണണതമ്മാണക്ട്.  നമഴളഴയലമ്മാര ദുനഃഖനിപ്പനിച സരഭേവമമ്മാണക്ട് കവളപ്പമ്മാറ

ഉരുള്ഴപമ്മാടല.  അതുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  ഇനനി  മകരളത്തനില

ആവര്ത്തനികമ്മാതനിരനികമ്മാനുള്ള  നടെപടെനികള് ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന്  സമ്മാധനികണര.

പശ്ചനിമഘട  മലെനനിരകളനില  പരനിസനിതനി  സരരക്ഷേണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഴടെ

അഭേമ്മാവര  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  ആഘമ്മാതര  കണനിഴലന്നക്ട്  നടെനികമ്മാനമ്മാകനില.

കവളപ്പമ്മാറയനില  55  കത്വമ്മാറനികളമ്മാണക്ട്  20  കനിമലെമ്മാമശറര്  ചുറളവനില

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇതക്ട്  തമ്മാങ്ങമ്മാന് കഴെനിയമ്മാത്ത  വനിധത്തനില   പ്രകൃതനിഴയ

ചൂഷണര  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  അനമമ്മായ  ഒരു  പ്രകൃതനി

വമ്മാദനിമയമ്മാ   പരനിസനിതനിവമ്മാദനിമയമ്മാ  അല.   20  കനിമലെമ്മാമശറര്  ചുറളവനില  55
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കത്വമ്മാറനികള് പ്രവര്ത്തനിക്കുനഴവന്നക്ട് പറഞ്ഞമ്മാല അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനികഴപ്പമടെണ

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കണകനുസരനിചക്ട്  മകരളത്തനില  750

കത്വമ്മാറനികളമ്മാണക്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്. എന്നമ്മാല നനിയമവനിരുദ്ധമമ്മായനി മകരളത്തനില

5924  കത്വമ്മാറനികള് പ്രവര്ത്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഈ കത്വമ്മാറനികഴള നനിയനനികമ്മാന്

സര്കമ്മാരനിനക്ട് സമ്മാധനിക്കുന്നനില.  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പക്ട് കമ്മാലെഘടത്തനില  ചെനിലെ പ്രമുഖ

പതങ്ങളനില   വമ്മാര്ത്തവന.   "കത്വമ്മാറനി  ഉടെമകളുര  സര്കമ്മാരുമമ്മായനി  വഴെനിവനിട

ഹനിയറനിരഗക്ട്,  പമ്മാര്ടനി  ഫെണനിമലെയ്ക്കക്ട്  മകമ്മാടെനികളുഴടെ  പനിരനിവക്ട്,  പനിഴെയനിനത്തനില

ലെക്ഷേങ്ങളുഴടെ ഇളവക്ട്.”  ഇതക്ട് ഒരുപമ്മാടെക്ട് ചെര്ച ഴചെയ്ത കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഒരുപമക്ഷേ

ശശ.  പനി.  രമ്മാജശവക്ട്  ഇതമ്മാവര്ത്തനികനിഴലന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  വനിശത്വസനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇവനിടെഴത്ത പ്രമുഖ പമ്മാര്ടനിയുഴടെ മനതമ്മാകന്മേമ്മാരുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട ആളുകള്

പലെ  കത്വമ്മാറനികളനിലുര  ലസലെന്റെക്ട്  പമ്മാര്ടക്ട്ണര്മമ്മാരമ്മാണക്ട്.  പ്രവര്ത്തനിപ്പനികമ്മാന്

സമ്മാധനികമ്മാത്ത  ഏതക്ട്  കത്വമ്മാറനികളുര  അവഴര  ഏലനിചമ്മാല  ആ  കത്വമ്മാറനികക്ട്

ലലെസന്സക്ട് കനിട്ടുര,  അവനിഴടെ ലമനനിരഗക്ട് നടെക്കുര.  അതുസരബനനിചക്ട് പമ്മാര്ടനി

മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്കക്ട്  അഴലങനില  മനനിമമ്മാര്കക്ട്  എതമത്തമ്മാളര  അറനിയമ്മാന്

കഴെനിയുഴമന്നക്ട് അറനിയനില.  പമക്ഷേ, നമ്മാടനിഴലെമ്മാഴക  പമ്മാടമ്മായ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ചെനിലെ

പ്രമതരക വരക്തനികഴള കണമ്മാല ലലെസന്സക്ട് ലെഭേനികമ്മാത്ത ഏതക്ട് കത്വമ്മാറനിക്കുര
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ലലെസന്സക്ട് ലെഭേനിക്കുര.  ഏതക്ട് തടെസ്സങ്ങളുര മമ്മാറനികനിട്ടുര.  അവരതനില ലസലെന്റെക്ട്

പമ്മാര്ടക്ട്ണര് ആകുര.  മകരളഴമമ്മാടമ്മാഴക ഈ സരഭേവര നടെക്കുനണക്ട്.  നമ്മുഴടെ

നനിയമസഭേയനിഴലെ പരനിസനിതനി കമനിറനി  ഒരു ശനിപമ്മാര്ശ ഴചെയ്തനിരുന.  

ശശ  .    വനി  .    മജമ്മായനി:  സര്,  അങ്ങക്ട്  മനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  ഴചെയ്ത

കമ്മാരരങ്ങള്  ഓര്ത്തമ്മാമണമ്മാ  പറയുന്നതക്ട്;  ആ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെഴത്ത

കമ്മാരരമമ്മാമണമ്മാ പറയുന്നതക്ട്?

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  ഞമ്മാന് മനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്

ഴചെയ്ത  കമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട്  ശശ.  വനി.  മജമ്മായനികക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മായമലമ്മാ.   അങ്ങക്ട്

മകമ്മാണ്ടമ്മാകര്  അമല?  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  നലതുമപമ്മാഴലെ  അറനിയമ്മാന്  കഴെനിയുര.

ശശ.  വനി.  മജമ്മായനി,  എര.എല.എ.  എന്നതനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഒരു

മകമ്മാണ്ടമ്മാകറുരകൂടെനിയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  മനസ്സനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.    എനനികക്ട്

വലെനിയ പരനിചെയമനില.  

ശശ  .    വനി  .    മജമ്മായനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഒരു  മചെമ്മാദരര  മചെമ്മാദനിച്ചു.   അതനിനക്ട്

ഇങ്ങഴന അടെചക്ട് ആമക്ഷേപനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയല.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  ശശ.  വനി.  മജമ്മായനികക്ട്

തമ്മാലരരമുള്ള  മറുപടെനി  ഞമ്മാന്  പറയണഴമന്നക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്  ഴതറമ്മാണക്ട്.
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ഞമ്മാന് മനസ്സനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ശശ.  വനി.  മജമ്മായനി ഒരു മകമ്മാണ്ടമ്മാകര് കൂടെനിയമ്മാണക്ട്

എന്നമ്മാണക്ട്.  ഴതറമ്മാഴണങനില തനിരുത്തമ്മാര.  കത്വമ്മാറനി കമ്മാരരങ്ങഴള സരബനനിചക്ട്

അമങ്ങയ്ക്കക്ട് നന്നമ്മായനി മനസ്സനിലെമ്മാകുഴമന്നക്ട് എനനിക്കുമതമ്മാന്നനി.  അങ്ങക്ട് എനനിനമ്മാണക്ട്

ഴവറുഴത ബഹളര വയ്ക്കുന്നതക്ട്?  

മകരളത്തനിഴലെ  ലമനനിരഗക്ട്  ആന്ഡക്ട്  ജനിമയമ്മാളജനി  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെനിഴന്റെ

സരവനിധമ്മാനത്തനില  ജനിലയനില  ഒരു  ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റുര  രണക്ട്  അസനിസ്റ്റേന്റെക്ട്

ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റുര മമ്മാതമമയുള.   ജനിലയനില നടെക്കുന്ന  ലമനനിരഗക്ട് സരബനനിച

പ്രശങ്ങളള്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാനുര  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ലലെസന്സക്ട്

ശമ്മാസശയമമ്മായനിടമ്മാമണമ്മാ ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നഴതനര ഴകമ്മാടുക്കുന്ന അളവനിലെമ്മാമണമ്മാ

കത്വമ്മാറനിരഗക്ട് നടെത്തുന്നഴതനര ഴകമ്മാടുത്ത ഴപര്മനിറനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാമണമ്മാ

മഴണ്ണടുക്കുന്നഴതനര  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാന്  അവര്കക്ട്  സരവനിധമ്മാനമനില.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ജനിമയമ്മാളജനി    ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെക്ട്  കുറച്ചുകൂടെനി  ഫെലെപ്രദമമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാധരമമ്മാമണമ്മാ  എനള്ളതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നക്ട്

ഈ  സന്ദര്ഭേത്തനില  സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പഴെയ  ഴകടനിടെങ്ങള്

ഴപമ്മാളനിക്കുമമമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  അടെനിത്തറയനിലുള്ള  മണ്ണക്ട്  മമ്മാറനി  പുതനിയ

ഴകടനിടെത്തനിനനിടെമ്മാര.  അതനിഴന്റെ  ഴപര്മനിറനിനുമപമ്മാലുര  വലെനിയ  പ്രയമ്മാസര
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മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ  ഒരനുഭേവര  പറയമ്മാര,  അതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനിക്കുമറനിയമ്മാര.  തുറവൂര്  പഞമ്മായത്തനിഴലെ ആനപ്പമ്മാറയനിഴലെ ഒരു ക്രനിസ്റ്റേരന്

പള്ളനി  ഴപമ്മാളനിച്ചു.  ആ  പള്ളനിയുഴടെ  തറയനിഴലെ  മണ്ണക്ട്  പുതനിയ  പള്ളനിയുഴടെ

തറയനിമലെയ്ക്കക്ട് എടുത്തനിടെമ്മാന് പ്രയമ്മാസര വന.  അവസമ്മാനര  ജനിലമ്മാ കളകറുഴടെ

അനുവമ്മാദര വമ്മാങ്ങനിയമ്മാണക്ട് ഴചെയ്തതക്ട്. ഇത്തരര സരഭേവങ്ങള് വലെനിയ ഗഇൗരവമമ്മായനി

കമ്മാമണണതമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇത്തരര  കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട്  കുറച്ചുകൂടെനി

യമ്മാഥമ്മാര്തരമബമ്മാധമത്തമ്മാടുകൂടെനിയുള്ള  നനിലെപമ്മാഴടെടുകമ്മാന്

സമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എനപറഞ്ഞമ്മാല  പരനിസനിതനി

സരരക്ഷേകരമ്മാഴണന്നക്ട്  എമപ്പമ്മാഴുര പറയുന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള് എനനിനമ്മാണക്ട്

ഗ്രശന് ലടബന്യൂണലെനിഴന്റെ വനിധനിഴകതനിരമ്മായനി അപ്പശലെനിനക്ട് മപമ്മായതക്ട്?  നനിങ്ങളുര

കത്വമ്മാറനി  ഉടെമസരുര  ഒമര  പ്രശമമ്മാണക്ട്  വമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്.  ജനവമ്മാസമുള്ള

സലെത്തുനനിന്നക്ട്  200  മശറര്  ദൂരപരനിധനി  മവണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഗ്രശന്

ലടബന്യൂണലെനിഴന്റെ  വനിധനി.   നനിങ്ങള്  മനരഴത്ത  ഉണമ്മായനിരുന്ന  200  മശറര്

ഴവടനിക്കുറചക്ട്  50  മശററമ്മാകനി നനിശ്ചയനിച്ചു.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി അഴലങനില

നനിങ്ങളുഴടെ  കൂടത്തനില  ആഴരങനിലുര  ഒരു  കത്വമ്മാറനിയുഴടെ  50  മശററനിനകത്തക്ട്
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കുടുരബവര  കുടനികളുമമ്മായനി  തമ്മാമസനികമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകുമമമ്മാ?  അതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

മനരഴത്ത  പറഞ്ഞ  മമ്മാഫെനിയ  ബനര.  കത്വമ്മാറനി  നടെത്തമ്മാന്

ജനവമ്മാസമമഖലെയനിലനനിനര  50  മശറര്  ദൂരര  മതനിഴയനപറഞ്ഞ  നനിങ്ങള്

പരനിസനിതനി  സരരക്ഷേകരമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  അവകമ്മാശഴപ്പടുന്നതക്ട്.  പമ്മാവഴപ്പട

മനുഷരര്കക്ട്  ജശവനികമ്മാന് കഴെനിയമ്മാത്ത വനിധത്തനിലുള്ള നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

എടുത്തു.   അതനിഴന്റെ  പനിന്നനിഴലെലമ്മാര  വലെനിയ  സരഗതനികളുണമ്മായനി  എന്നമ്മാണക്ട്

പറയഴപ്പടുന്നതക്ട്.  ഏതമ്മായമ്മാലുര അതക്ട് 200 മശററമ്മാകനി ഗ്രശന് ലടബന്യൂണലെനിഴന്റെ

ഒരു  വനിധനി  വന.  നനിങ്ങള്കക്ട്  അതക്ട്  100  മശറഴറങനിലുര  ആകനി  ചുരുകമ്മാന്

അപ്പശല ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല മപമ്മാഴര?  കത്വമ്മാറനി  ഉടെമകള് പറഞ്ഞ അമത നനിലെപമ്മാടെക്ട്

നനിങ്ങള്   സത്വശകരനിച്ചു.   കത്വമ്മാറനികളുഴടെ  അടുത്തക്ട്  തമ്മാമസനിക്കുന്ന  പമ്മാവഴപ്പട

ആളുകള്  ഭേയപ്പമ്മാമടെമ്മാഴടെ  ജശവനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കുടനികള്കക്ട്  പുറത്തനിറങ്ങമ്മാന്

കഴെനിയുന്നനില.  ഓടെനിട  വശടെനിനുമുകളനില  എമപ്പമ്മാഴുര  കലെക്ട് ല്ല്  ചെനിതറനി

വശണുഴകമ്മാണനിരനിക്കുര.  ഇഇൗ  ഉത്തരവക്ട് ദയവമ്മായനി  പുനനഃപരനിമശമ്മാധനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

ജനങ്ങമളമ്മാടുള്ള  പ്രതനിബദ്ധത  വരക്തമമ്മാകണര  എന്നക്ട്  ഇഇൗ  സന്ദര്ഭേത്തനില

ഞമ്മാന് സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

  മണല  മമ്മാഫെനിയ  നദനികളനിഴലെലമ്മാര  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  മണല  വമ്മാരനി  വലെനിയ
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കുഴെപ്പങ്ങളുണമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഞമ്മാന്  അതനിഴന  നരമ്മായശകരനിക്കുന്നനില.

2018-ഴലെയുര  2019-ഴലെയുര  പ്രളയത്തനിനുമശഷര  അമങ്ങയ്ക്കറനിയമ്മാവന്ന

ഴപരനിയമ്മാര്  നദനിയനിലുള്ഴപ്പഴടെ  മണലുര  ഴചെളനിയുര  വന്നടെനിഞ്ഞക്ട്  പുഴെകഴളലമ്മാര

നനികനമപമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനനിഴയമ്മാരു പ്രളയമുണമ്മായമ്മാല ഇഇൗ ഴചെളനിയുര

മണ്ണുര  അടെനിഞ്ഞതുഴകമ്മാണക്ട്  കൂടുതല  ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകര  ഉണമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാദ്ധരതയുണക്ട്.  ദയവമ്മായനി  ഇഇൗ  ഴചെളനിയുര  മണ്ണുര  മമ്മാറ്റുന്ന  കമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനികണര.  അഴലങനില  ഇനനിഴയമ്മാരു  ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകമുണമ്മായമ്മാല

കൂടുതല പ്രമദശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് ഴവള്ളര കയറുര. നദനികളുഴടെ മസ്റ്റേമ്മാമറജക്ട് കപ്പമ്മാസനിറനി

കുറയുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  മണല  മമ്മാഫെനിയയ്ക്കുമവണനി  പറയുകയല,  എനനികക്ട്

അതനില തമ്മാലപ്പരരവമനില.  ഇതുസരബനനിചക്ട് ഴഎ.എല.ഡനി.എര.  നടെത്തനിയ

സ്റ്റേഡനി   റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  എറണമ്മാകുളഴത്ത  കളകമററനിലുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില  ഇകമ്മാരരര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നക്ട്......

(പ്രസരഗര ചുരുക്കുന്നതനിനമ്മായനി മനി. ഴചെയര്മമ്മാന് ഴബല മുഴെകനി)  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ):  ദയവമ്മായനി  ഇത്തരത്തനിലുളള

വൃത്തനിഴകട ശബ്ദമുയര്ത്തനി മപടെനിപ്പനികരുതക്ട്.

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്  :  തമ്മാങ്ങളുഴടെ  പ്രസരഗര  ആരരഭേനിചനിടക്ട്  12  മനിനനിടമ്മായനി.
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അതക്ട്  ഓര്മഴപ്പടുമത്തണതക്ട്  ഴചെയറനിഴന്റെ  ഉത്തരവമ്മാദനിത്തമമ്മാണക്ട്.

(.....ബഹളര........)  പ്രസരഗര  ചുരുക്കുന്നതനിനക്ട്  മവണനിയനിടമ്മാണക്ട്  ഴബല

അടെനിചതക്ട്.   ഇതനിഴന  വൃത്തനിഴകട  ശബ്ദര  എന്നക്ട്  പരമ്മാമര്ശനികമ്മാന്  പമ്മാടെനില.

അങ്ങയുഴടെ പരമ്മാമര്ശര പനിന്വലെനികണര.  അങ്ങക്ട് പറഞ്ഞതക്ട് ശരനിയല.  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  ഴകമ്മാചനി  തുറമുഖത്തക്ട്  കപ്പലുകള്

വരുമമമ്മാള് പുറഴപ്പടുവനിക്കുന്ന ശബ്ദര മപമ്മാഴലെയുണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര്

പറഞ്ഞതക്ട്  അരഗങ്ങള്  തങ്ങളുഴടെ  പ്രസരഗങ്ങള്  സത്വയര

നനിയനനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്  : ഞമ്മാന്  അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്  പ്രസരഗര  നനിര്ത്തമ്മാന്

ആവശരഴപ്പടനിടനില.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  ഴഎ.എല.ഡനി.എര.  സ്റ്റേഡനി

നടെത്തനി.  ദയവമ്മായനി  മണ്ണുര  ഴചെളനിയുര  നശകര  ഴചെയ്യുന്ന  കമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനികണര.   

ചെശഫെക്ട്  വനിപ്പക്ട്  (  മഡമ്മാ  .    എന്  .    ജയരമ്മാജക്ട്  ):  സര്,  പ്രളയകമ്മാലെത്തക്ട്  മണല

വന്നടെനിഞ്ഞതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് മകരളത്തനില പ്രളയമുണമ്മായതക്ട് എനപറയുമമമ്മാള്

ഒരു കമ്മാരരര ഇവനിഴടെ വനിസ്മരനികമ്മാതനിരനികമ്മാന് കഴെനിയനില.  നമ്മുഴടെ പുഴെകളുഴടെ
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മനരഴത്തയുണമ്മായനിരുന്ന  വനിസ്തൃതനി  കുറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.   ഞമ്മാന്  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്

ദശര്ഘകമ്മാലെര  അദ്ധരമ്മാപകനമ്മായനി  പ്രവര്ത്തനിച  ആളമ്മാണക്ട്.   ഭേമ്മാരതപ്പുഴെയുഴടെ

അന്നഴത്ത  വശതനി  കുറഞവരനികയമ്മാണക്ട്.   പുഴെകളനിഴലെ  കമയറങ്ങള് വലെനിയ

പ്രശമമ്മാണക്ട്.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന  പുഴെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇറകനിയുള്ള  കൃഷനി

സമ്പ്രദമ്മായങ്ങളുമുണക്ട്.   ഴവള്ളത്തനിനക്ട്  ഒഴുകമ്മാനുള്ള  ഒരു  വഴെനിയമ്മായനിരുന  പുഴെ.

അഴതലമ്മാര  അടെച്ചുഴകടനിവചക്ട്  പ്രളയത്തനിഴന്റെ  പൂര്ണ്ണമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര

മുഴുവന്  അവനിഴടെ  വന്നടെനിഞ്ഞ  മണലെനിനുമമ്മാതമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്

ശരനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട് എഴന്റെ മചെമ്മാദരര.  

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ): സര്, അങ്ങക്ട് ഒരു മഡമ്മാകറമല, ഞമ്മാന്

പറയമ്മാത്ത കമ്മാരരര അങ്ങക്ട് പറമയണ കമ്മാരരര എനമ്മാണക്ട്?  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞതക്ട്

പുഴെകള്  നനികനമപമ്മാകുന  എന്നതനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്;  മണല

വമ്മാരനിയതനിഴനക്കുറനിചല.  അങ്ങക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മാമകണ  ഒരുകമ്മാരരര,  പ്രളയര

വന്നതനിനുമശഷര  നമ്മുഴടെ  കമ്മായലുകളനിലുര  പുഴെകളനിലുഴമലമ്മാര  ഴചെളനിയുര

എകലുര  അടെനിഞ്ഞക്ട്  നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്.

മതരഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  മതരബനനര  നടെത്തമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്നനില.

അതുമപമ്മാഴലെ പുഴെകള് നനികനകനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  
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 പരനിസനിതനി  സരബനനിച  സമനിതനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  സമര്പ്പനിച

റനിമപ്പമ്മാര്ടനില ചൂണനികമ്മാണനിച ഒരു കമ്മാരരര,  കൂടുതല വരുമമ്മാനര കനിട്ടുന്നതനിനക്ട്

സര്കമ്മാര്  കത്വമ്മാറനികള് എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  നടെത്തനിക്കൂടെമ്മാ  എന്നമ്മാണക്ട്.

സര്കമ്മാര്  കള്ളുഷമ്മാപ്പുകള്  മലെലെര  ഴചെയ്തക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുനണമലമ്മാ;  കത്വമ്മാറനികള്

മലെലെര ഴചെയ്തക്ട് ഴകമ്മാടുത്തുകൂമടെ? 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്  : അങ്ങയുഴടെ  സമയര  കഴെനിഞ.  അങ്ങക്ട്  സമയര

പമ്മാലെനിചമ്മാല ഴചെയര്  പ്രമതരകര അനുമമമ്മാദനിക്കുര.

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ): സര്, എനനികക്ട് മുന്പക്ട് സരസമ്മാരനിചവര്

എടുത്തതനിഴന്റെ പകുതനി സമയമമ ഞമ്മാന് എടുത്തനിട്ടുള. സര്കമ്മാര് കത്വമ്മാറനികളനില

കൂടുതല  വരുമമ്മാനര  എങ്ങഴന  കനിടമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര  എനള്ള  കമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് സൂചെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

 ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്  ഇന്നഴലെ  ഞങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  ഒരു

ഴകമ്മാടുരചെതനി  ഴചെയ്തു.  നനിങ്ങള്  കുമറകമ്മാലെര  ചെന്ദ്രമശഖരഴന്റെ  പമ്മാര്ടനിഴയ

വലെതുപക്ഷേ കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് എന്നക്ട് പറഞനടെന.   ഇന്നഴലെ  ഉത്തര്പ്രമദശനിഴലെ

ലെകനിരപൂര് മഖരനി  സരഭേവത്തനിഴനതനിരമ്മായനി  ഇനരയനിഴലെ  എലമ്മാ  പമ്മാര്ടനികളുര

പ്രതനിമഷധനിച  ദനിവസമമ്മാണക്ട്.  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ  അക്രമത്തനിഴനതനിരമ്മായനി
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കര്ഷകമദമ്മാഹത്തനിഴനതനിരമ്മായനി  ആ  ദനിവസരതഴന്ന  സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)-ഴലെ

സമ്മാമമ്മാനരര  മഭേദഴപ്പട  തമ്മാതത്വനികമ്മാചെമ്മാരരനമ്മായ  അങ്ങക്ട്  ഞങ്ങഴള  വലെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിയമ്മായനി  പറയമ്മാന്  ഴതരഴഞ്ഞടുത്ത  ദനിവസര  ഇന്നഴലെ  ആയനിമപ്പമ്മായനി

എന്നതക്ട് വലെനിയ ദുനഃഖകരമമ്മാണക്ട്. അങ്ങക്ട് വനിചെമ്മാരനിക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെ ഞങ്ങള് അത

വലെതുപക്ഷേമല.  ഒരുകമ്മാരരര  കൂടെനി  പറയമ്മാര,  വനിമദശമൂലെധനര

സത്വശകരനിക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  പുതുകനിയ

പരനിപമ്മാടെനിയനുസരനിചമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.   ലെണന്

മസ്റ്റേമ്മാകക്ട്  എകക്ട്മചെഞനില  മപമ്മായനി  മണനിയടെനിചക്ട്  വനിമദശമൂലെധനര

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാമണമ്മാ;  എന്നനിടമ്മാമണമ്മാ  നനിങ്ങള്

ഞങ്ങഴള  വലെതുപക്ഷേര  എനപറയുന്നതക്ട്.  ഇഴതമ്മാരു  ശരനിയമ്മായ

വനിലെയനിരുത്തലെല  എന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   ഇഇൗ  ബനില

ഴസലെകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിമശമ്മാധനയ്ക്കക്ട് വനിടെണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് അഭേരര്തനിക്കുന.

ശശ.  പനി.  അബ്ദുല  ഹമശദക്ട്  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര

(ശശ  .    കുറുമകമ്മാളനി  ഴമമ്മായ്തശന്):  സര്,   ഞമ്മാന്  മഭേദഗതനിഴയ  പനിനമ്മാങ്ങുന.

മകരളര  ധമ്മാതുകളുഴടെ  കലെവറയമ്മാണക്ട്.  അനവധനി  വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ള  ധമ്മാതുകള്

നമ്മുഴടെ ഭൂമനികടെനിയനില മകരളത്തനിലെമ്മാകമമ്മാനമുണക്ട്. ജനസമ്മാന്ദ്രതയുള്ള   നമ്മുഴടെ
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സരസമ്മാനത്തമ്മാണക്ട്  ഏറവര  കൂടുതല  കത്വമ്മാറനി  നനിമക്ഷേപമുള്ളഴതന്നക്ട്

അമനത്വഷണത്തനില വരക്തമമ്മായനിട്ടുണക്ട്.   ഏക ധമ്മാതു ഇനനമമ്മായ ലെനിലഗ്നൈറക്ട്

മകരളത്തനില  കഴണത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.   മബമ്മാലകറക്ട്  ഇനനവര  നനിമക്ഷേപവര

മകരളത്തനില  ഏഴറ  മമഖലെകളനിലുണക്ട്.  വയനമ്മാടുര  മലെപ്പുറവര  സത്വര്ണ്ണ

നനിമക്ഷേപമുള്ള രണക്ട് ജനിലകളമ്മാണക്ട്.   മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടുര മലെപ്പുറത്തുര ഇരുമനിഴന്റെ

വലെനിയ  നനിമക്ഷേപമുഴണന്നക്ട്  കഴണത്തമ്മാന്  സമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്.

തനിരുവനനപുരത്തുര  ഴകമ്മാലത്തുര  രത്നങ്ങളുഴടെ  നനിമക്ഷേപങ്ങള്

കഴണത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  സനിലെനികയുഴടെ നനിമക്ഷേപര ആലെപ്പുഴെയനിലുര ചുണ്ണമ്മാമകലെക്ട് ല്ല്

പമ്മാലെകമ്മാടുര  കളനിമണ്ണക്ട്  ഴകമ്മാലത്തുര  ഉഴണന്ന  വനിവരര  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുര

അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  വലെനിയ  ധമ്മാതുനനിമക്ഷേപമുള്ള  മകരളത്തനില  ഇവയുഴടെ

സരരക്ഷേണത്തനിനക്ട്  നനിയമര  നനിര്മനിമകണതക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   ഒരു

മകസനില  മതമ്മാലവനി  സരഭേവനിചമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു

നനിയമനനിര്മമ്മാണഴത്തക്കുറനിചക്ട്  നമുകക്ട്  ചെനിനയുണമ്മാകുന്നതക്ട്.   അതുര  ഏഴറ

ലവകനിയനിടമ്മാണക്ട്.   മദമ്മാശ  ചുഴടടുക്കുന്ന  ലെമ്മാഘവമത്തമ്മാഴടെ  നനിയമങ്ങള്

നനിര്മനിചക്ട്  എടുക്കുന്ന  രശതനി  അവസമ്മാനനിപ്പനികണര.  വളഴരമയഴറ  ശദ്ധയുര

വലെനിയ  മുന്കരുതലുകളുര  ചെര്ചകളുര  മവണ  തലെമമ്മാണക്ട്  നനിയമനനിര്മമ്മാണ
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രരഗര.   എന്നമ്മാല  ഇവനിഴടെ  കൂടമത്തമ്മാഴടെ  ഒരു  ചെനിനയ്ക്കുര  വനിശകലെനത്തനിനുര

കൂടുതല  അവസരര  നലകമ്മാഴത  കൂടപമ്മാസ്സമ്മാകല  നടെത്തുകയമ്മാണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മുന് പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട് ശശ. രമമശക്ട് ഴചെന്നനിത്തലെ ഇന്നഴലെ

അതനിഴനക്കുറനിചക്ട് സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി. 

 മുസ്ലേശര ലെശഗനിഴന സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു ബനിലനിഴന

ഞങ്ങള്  സത്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുകയമ്മാണക്ട്.   ഖനനികളുര  മറ്റു  ധമ്മാതുസമത്തുകളുര

സരരക്ഷേനികണഴമനര  അവ  ഴപമ്മാതു  ഉടെമസതയനിലെമ്മായനിരനികണഴമനര

രൂപശകരണ നമ്മാളനില,  1948-ഴലെ  നയമരഖയനില പ്രസ്തമ്മാവനിച പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്

ഇനരന്  യൂണനിയന്  മുസ്ലേശര  ലെശഗക്ട്.   1948-ല  മുസ്ലേശരലെശഗക്ട്  പുറത്തനിറകനിയ

നയമരഖയുഴടെ  11-ാം  അദ്ധരമ്മായത്തനില  ഭൂമുഖത്തുര  ഭൂഗര്ഭേത്തനിലുര  കമ്മാണുന്ന

എലമ്മാ  സത്വത്തുകളുര  ഖനനികളുര  മറ്റു  സമ്മാധനങ്ങളുര

രമ്മാഷ്ട്രത്തനിമന്റെതമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്  എന്നക്ട്   പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.   ഭൂമനിയുഴടെ

മുകള്പരപ്പനില  കഴണത്തുന്ന  ഖനനികളുര  ഖനവസ്തുകളുര  നനിലെത്തനിഴന്റെ

ഉടെമസനക്ട്  പ്രസ്തസ്തുത  സമ്മാധനങ്ങളനില  ഒരു  ഓഹരനിക്കുര  അര്ഹതയനിഴലനര

ഭൂമനിയുഴടെ  മുകളനില  കമ്മാണുന്ന  അത്തരത്തനിലുള്ള  എലമ്മാ  വസ്തുകളുഴടെയുര

ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശര  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  മമ്മാതമമ്മായനിരനികണഴമനര നനിര്മദ്ദേശനിച ഒരു
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പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  പ്രതനിനനിധനിയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്.  ദഇൗര്ഭേമ്മാഗരവശമ്മാല  ഇന്നക്ട്

ഴപമ്മാതുമമഖലെയനിഴലെ  ഖനനികളുര  വരവസമ്മായങ്ങള്മപമ്മാലുര  സത്വകമ്മാരരമമഖലെയ്ക്കക്ട്

തശഴറഴുതനി  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഒരു  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്  നമ്മാര  ഉള്ളതക്ട്.   അവനിഭേക്ത

കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  സരസമ്മാന  സമമളനര  1956-ല  തൃശ്ശൂരനിലെമ്മാണക്ട്

സരഘടെനിപ്പനിചതക്ട്.   പുതനിയ മകരളര  പടുത്തുയര്ത്തനിഴനപ്പറനി  പ്രസ്തമ്മാവനിഴചമ്മാരു

മരഖയുണക്ട്.  മചെമ്മാരഴയങനില  മചെമ്മാര  ഴകമ്മാടുത്തുര  മകരളര  പടുത്തുയര്ത്തണര

എന്നക്ട്  മുദമ്മാവമ്മാകരര  വനിളനിചക്ട്  നടെന്ന  കമ്മാലെത്തക്ട്,  ജൂണ്  22,  23,  24

തശയതനികളനില തൃശ്ശൂരനില മചെര്ന്ന പമ്മാര്ടനിമയമ്മാഗര പുറത്തനിറകനിയ മരഖയനില

ഇങ്ങഴന  പരമ്മാമര്ശനിക്കുന-  'വനിജയകരമമ്മായ  പമ്മാനനിരഗനിനക്ട്  തടെസ്സമമ്മായനി

നനിലക്കുന്ന ഒരു ഘടെകമമ്മാണക്ട് നമ്മുഴടെ ഭേഇൗതനിക വനിഭേവങ്ങളുഴടെ മമല വനിമദശ

മുതലെമ്മാളനിമമ്മാര്ക്കുള്ള  മമധമ്മാവനിതത്വര.  ഇതക്ട്  തനികച്ചുര  അവസമ്മാനനിപ്പനിചക്ട്  വനിമദശ

ഉടെമസതയനിലുള്ള  നമ്മുഴടെ  മതമ്മാടങ്ങള്,  ഖനനികള്,  മുഖര  വരവസമ്മായങ്ങള്

മുതലെമ്മായവയുര ഴപമ്മാതുമമഖലെയനില ഴകമ്മാണ്ടുവരണഴമന്നക്ട് മരഖയനില പറയുന.

സത്വകമ്മാരരവലകരണര  മകന്ദ്രര  ഒരു  നയമമ്മായനി  സത്വശകരനിചക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുമമമ്മാള് അതനിഴനതനിരമ്മായനി പ്രതനികരനികമ്മാന് മുമന്നമ്മാടക്ട് വന്നനിട്ടുള്ള

പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്  മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനി  എന്നതനില  സമനമ്മാഷമുണക്ട്.   എന്നമ്മാല
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സത്വകമ്മാരര ഉടെമകള്കക്ട് കരനിമണല ഖനനര മപമ്മാഴലെയുള്ളതനിനക്ട് അവകമ്മാശങ്ങള്

നലകുന്ന  വലെനിയ  വരവസമ്മായങ്ങളുര  ഴറയനിലമവയുര  വനിലകമ്മാന്  നമുകക്ട്

സമ്മാധനികമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  പരനിമനിതനികള്ക്കുള്ളനില  നനിനഴകമ്മാണ്ടുര  സത്വകമ്മാരര

മുതലെമ്മാളനിമമ്മാഴര  സഹമ്മായനികമ്മാന്  നമള്  ശമങ്ങള്

നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്'.   മകരളര  രൂപരഴകമ്മാണക്ട്  65  വര്ഷമമ്മായനിട്ടുര

ഈ  പ്രമമയര  അരഗശകരനിച  പമ്മാര്ടനി  പലെ  തവണ  ഭേരനിചനിട്ടുര  ഹമ്മാരനിസണ്

എമസ്റ്റേറക്ട്  ഇനര അവരുഴടെ ലകകളനില തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  15  വര്ഷര ഴകമ്മാണക്ട്

ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടെനികമ്മാന്  നടെത്തനിയ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനള്ള  ശമര

അവസമ്മാനഘടത്തനില  അടനിമറനികഴപ്പടുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.   2018  ഏപ്രനില

11-ഴലെ  മകമ്മാടെതനി  വനിധനി  സര്കമ്മാര്  മചെമ്മാദനിചക്ട്  വമ്മാങ്ങനിയതമ്മായനിരുന.

കമനനികള്ഴകതനിരമ്മായനി നടെപടെനികള് സമ്മാധൂകരനിക്കുന്നതനിനക്ട്  5  റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടുകള്

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കയനിലുണമ്മായനിരുന.  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  അതക്ട്  എത്തനികമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാഴതമപമ്മായനി.    മലെ തുരനര കത്വമ്മാറനികള് പുതനിയതക്ട്  നനിര്മനിച്ചുര മണ്ണുര

പമ്മാറയുര യമഥഷ്ടര എടുത്തക്ട് ഴവള്ളഴകട്ടുര ചെതുപ്പു നനിലെങ്ങളുര തശര്ത്തുര പ്രകൃതനി

നമ്മാശത്തനിഴന്റെയുര  പരനിസനിതനി  നനിയമങ്ങളുഴടെ  ലെരഘനത്തനിഴന്റെയുര

മഘമ്മാഷയമ്മാതയമ്മാണക്ട് നടെനവരുന്നതക്ട്.   2021-ഴലെ ധമ്മാതുകള് അവകമ്മാശങ്ങള്
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സരരക്ഷേനികല  (മഭേദഗതനി)  ബനില  1881-ജൂണ്  14-ഴലെ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്

വനിളരമരവര  1905-ഴലെ  ഴകമ്മാചനി  വനിളരമരവര  സത്വകമ്മാരര  വരക്തനികളുഴടെ

അധശനതയനിലെമ്മായനിരുന്ന മലെബമ്മാര് പ്രമദശവര കൂടനിമചര്ക്കുന്നതമ്മാവണര പുതനിയ

ബനില.  ഈ ബനിലനില അതനിനമ്മാവശരമമ്മായ മഭേദഗതനികള് ഇനനിയുര മവണതുണക്ട്,

ബനിലനിഴലെ 3-ാം വകുപ്പക്ട് പ്രകമ്മാരര മലെബമ്മാര് പ്രമദശര ഈ ബനിലനിഴന്റെ കശഴെനിമലെയ്ക്കക്ട്

വരുന.  എന്നമ്മാല 4-ാം വകുപ്പനുസരനിചക്ട് തനിരുവനിതമ്മാരകൂര് പ്രമദശര 1881-ഴലെ

തനിരുവനിതമ്മാരകൂര് വനിളരബരത്തനിനക്ട് കശഴെനിലുര ഴകമ്മാചനി 1905-ഴലെ വനിളരബരത്തനിനക്ട്

കശഴെനിലുമമ്മായനി  തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.   അങ്ങഴന  വന്നമ്മാല  മൂന്നക്ട്  നനിയമങ്ങള്

സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  മൂന്നക്ട്  മമഖലെകളനിലെമ്മായനി  നനിലെനനിലക്കുഴന്നമ്മാരു സമ്മാഹചെരരര

ഉണമ്മാകമ്മാന്  മപമ്മാകുന.   അവഴയലമ്മാര  ഒറ  നനിയമത്തനിനക്ട്  കശഴെനില

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനുള്ള  പരനിഷ്കമ്മാരര  ആവശരമമ്മാണക്ട്.   തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്-ഴകമ്മാചനി

വനിളരബരങ്ങളനിഴലെ  വരവസകള്  ആകനില  പ്രതനിപമ്മാദനിചനിടനില.  അവ  കൂടെനി

ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമന്നക്ട് നനിര്മദ്ദേശനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഈ ബനിലനില 1881 ജൂണ് 14-ാം

തശയതനിയനിഴലെ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്  വനിളരബരത്തനിഴന്റെയുര  1905-ഴന്റെ  ഴകമ്മാചനി

വനിളരബരത്തനിഴന്റെയുര  പരനിധനികക്ട്  കശഴെനില  വരുന്ന  ഭൂമനി  ഒഴെനിഴക  എഴന്നമ്മാരു

പരമ്മാമര്ശമുണക്ട്.  ഴകമ്മാചനിയനിലുര  തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിലുര  ഈ  വനിളരബരത്തനിനക്ട്
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പുറമമ  ഭൂമനി  മവഴറ  സത്വകമ്മാരര  വരക്തനികളുഴടെ  ലകകളനിലുണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ

എന്നതുകൂടെനി  വരക്തമമ്മാകഴപ്പമടെണതുഴണന്നക്ട്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  140  വര്ഷര  പഴെകമുള്ള  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്

വനിളരബരകമ്മാലെഴത്തയുര  115  വര്ഷര  പഴെകമുള്ള  ഴകമ്മാചനി

വനിളരബരകമ്മാലെഴത്തയുര അവസയല  ഇമപ്പമ്മാള് നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനത്തുള്ളതക്ട്.

150-ഉര  115-ഉര  വര്ഷങ്ങളുഴടെ  പഴെകമുള്ള  നനിയമങ്ങള്  പരനിഷ്കരനിക്കുമമമ്മാള്

പുതനിയ സമ്മാഹചെരരങ്ങഴള മുന്നനില കമ്മാണുകയുര പ്രമ്മാധമ്മാനരര ഉള്ഴകമ്മാള്ളുകയുര

ഴചെമയണതുണക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ ഴഴകകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ മുഴുവന്

പ്രമദശങ്ങളനിഴലെയുര  ധമ്മാതുനനിമക്ഷേപങ്ങഴള  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികഴയന്നതക്ട്

മമ്മാതമമ്മാവരുതക്ട്  ബനിലനിഴന്റെ  ഉമദ്ദേശരര.  ഭൂമനിയുഴടെ  ഉടെമകള്കക്ട്  അര്ഹമമ്മായ

നഷ്ടപരനിഹമ്മാരര  നലകുന്ന  കമ്മാരരര  കൂടെനി  ബനിലനില  വരക്തമമ്മാമകണതുണക്ട്.

രമ്മാജമ്മാവനിഴന്റെ  വനിളരബരങ്ങഴളകമ്മാള്  ദുര്ബലെമമ്മാണക്ട്  പുതനിയ  ബനില

എനപറയമ്മാന് ഞമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഴപമ്മാതുജന തമ്മാലപ്പരരങ്ങള് ഒട്ടുര

പരനിഗണനികഴപ്പടനിടനില.  ധമ്മാതുകള്  ഏഴതമ്മാഴകഴയന്നക്ട്  ബനിലനില

വരക്തമമ്മാമകണതുണക്ട്.  പരമരമ്മാഗത  ഴതമ്മാഴെനിലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുവരുന്ന

പമ്മാതനനിര്മമ്മാണത്തനിനുള്ള  കളനിമണ്ണക്ട്,  ആറന്മുള  കണ്ണമ്മാടെനി
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നനിര്മമ്മാണത്തനിനുപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന മണല എന്നനിവ ഇതനില ഉള്ഴപ്പടുന്നതക്ട് ആ

മമഖലെയനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  പ്രയമ്മാസകരമമ്മായനി  മമ്മാറുര.  വലെനിയ

പമ്മാരനിസനിതനികമ്മാഘമ്മാതര വരമ്മാഴത മമ്മാതമമ അപൂര്വ്വവര വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ളതുമമ്മായ

ധമ്മാതുകള് ഖനനര  ഴചെയമ്മാന് അനുവദനികമ്മാന്  പമ്മാടുള.  മകരളഴമമ്മാട്ടുക്കുര ഒറ

നനിയമത്തനില ഴകമ്മാണ്ടുവരത്തക രശതനിയനില പമ്മാരനിസനിതനിക വനിഷയങ്ങള്കക്ട്

ആഘമ്മാതമമലകമ്മാഴത  ഖനനത്തനിനക്ട്  സഇൗകരരര  നലകുന്ന

രശതനിയനിലെമ്മായനിരനികണര  അതുര  ഴപമ്മാതു  ഉടെമയനിലതഴന്ന  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള

സരവനിധമ്മാനര ഉറപ്പുവരുന്നതമ്മായനിരനികണര ഇഇൗ ബനില എന്നക്ട്  സൂചെനിപ്പനികമ്മാന്

ഇഇൗ  സന്ദര്ഭേത്തനില  ആഗ്രഹനിക്കുന.   മുതലെമ്മാളനിത്തഴത്തക്കുറനിച്ചുര

വലെതുപക്ഷേഴത്തക്കുറനിച്ചുഴമമ്മാഴക  സരസമ്മാരമമധര  ഇവനിഴടെ  പലെരുര

സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  എഴന്റെ  നമ്മാടനിലവച്ചുനടെന്ന  ഇ.എര.എസക്ട്.

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെനിഴന്റെ  പ്രസരഗഴത്തക്കുറനിച്ചുര ഇവനിഴടെ പരമ്മാമര്ശനിച്ചു.  ഞമ്മാന് ആ

പ്രസരഗര മനരനിടക്ട്  മകടയമ്മാളമ്മാണക്ട്.  അതനില അദ്ധരക്ഷേനമ്മായനിരുന്ന നന്ദകുമമ്മാര്

ഇമപ്പമ്മാള്  പുറത്തുമപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  സതരത്തനില   ഇ.എര.എസക്ട്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെക്ട്

പറഞ്ഞ വമ്മാക്കുകള് മമ്മാതമമ്മാണക്ട്   പതത്തനിലവന്നതക്ട്.   പതത്തനില വരമ്മാത്ത

ഒരുവരനികൂടെനി  അതനിനുമുമക്ട്   കൂടനിമചര്കമ്മാനുണക്ട്.  'ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞമ്മാല  എഴന്റെ
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ഉപമദശര  മസട്ടുവര  അദത്വമ്മാനനിയുര  മകള്ക്കുമമമ്മാഴയന്നക്ട്  എനനികറനിയനില.

എങനിലുര ഞമ്മാഴനമ്മാരു നനിര്മദ്ദേശര വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്' എനകൂടെനി പറഞഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

'ആ  തര്കഴകടനിടെര  ഴപമ്മാളനിച്ചുമമ്മാറണര  അഴലങനില  ഒരു  തട്ടുരകൂടെനി

നനിര്മനികണര  മമഴലെ  പള്ളനിയുര  തമ്മാഴഴെ  അമലെവര  അഴലങനില  തമ്മാഴഴെ

പള്ളനിയുര  മമഴലെ  അമലെവര'  എന്ന   പരമ്മാമര്ശര  നടെത്തനിയതക്ട്.   ഇതക്ട്

മനര്ക്കുമനര്  മകള്കമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞ  ഒരമ്മാളമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാഴനനകൂടെനി

ഇതുസരബനനിചക്ട്  തര്കങ്ങള്  ഇവനിഴടെ  നടെന്നതുഴകമ്മാണക്ട്   സൂചെനിപ്പനികമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  ബനിലനിഴലെ  മഭേദഗതനികള്  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .    സശകര്:  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില   പ്രസരഗര  അവസമ്മാനനിപ്പനിചതനിനക്ട്

നന്ദനി. ശശ.  കുറുമകമ്മാളനി  ഴമമ്മായ്തശഴന്റെ  മമ്മാതൃക  അങ്ങുര  പനിന്തുടെരണഴമന്നക്ട്

അഭേരര്തനിക്കുന.

ശശ. പനി. എസക്ട്. സുപമ്മാല  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര (ശശ  .   ഴക  .   പനി  .

കുഞ്ഞമദക്ട് കുടനി മമ്മാസ്റ്റേര്  ): സര്, 2021-ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള് (അവകമ്മാശങ്ങള്

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനില   ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത  ഞമ്മാന് പനിനമ്മാങ്ങുന.
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1851-ഴലെ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര് വനിളരബരത്തനിഴന്റെയുര 1905-ഴലെ  തനിരുഴകമ്മാചനി

വനിളരബരത്തനിഴന്റെയുര  പരനിധനിയനിലവരുന്ന  ഭൂമനികടെനിയനിലുള്ള  ധമ്മാതുകളുഴടെ

മുഴുവന് ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശര സര്കമ്മാരനില നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല മലെബമ്മാര്

പ്രമദശഴത്ത  ഭൂമനിയനിലുള്ള  മണ്ണനിഴലെ  ധമ്മാതുകളനിമന്മേലുള്ള  ഉടെമമ്മാവകമ്മാശര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയുഴടെ  വനിധനിയുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില

ഭൂവടെമയുഴടെ  ഉടെമസത്തനിനക്ട്  അവകമ്മാശഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.   മമലസമ്മാഹചെരരത്തനില

ഭൂമനിയനിലുള്ള  മണ്ണനിഴലെ  ധമ്മാതുകളുഴടെ  ഉടെമമ്മാവകമ്മാശര  സരബനനിചക്ട്

സരസമ്മാനത്തക്ട്  ഏകശകൃതമമ്മായ  നനിയമര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ  നനിയമനനിര്മമ്മാണര.  ഇതനിഴന  ഞമ്മാന്  സത്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്

കുമറക്കൂടെനി  മനരഴത്ത  വമരണതമ്മായനിരുന്നനിമല?  ആധുനനിക  കമ്മാലെത്തക്ട്

മനുഷരപുമരമ്മാഗതനി  പ്രകൃതനി  വനിഭേവങ്ങള്  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി

ഴകമ്മാണ്ടുള്ളതമ്മാഴണന്നക്ട് അറനിയമ്മാമമലമ്മാ?  എന്നമ്മാല അനനിയനനിതമമ്മായ പ്രകൃതനി

ചൂഷണര മമ്മാനവരമ്മാശനിക്കുര  ജശവജമ്മാലെങ്ങള്ക്കുര ഭേശഷണനിയമ്മായനി മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.

ലെമ്മാഭേര മമ്മാതര ലെക്ഷേരമമ്മാകനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മുതലെമ്മാളനിത്ത സമദ്ഘടെനയനില

പ്രകൃതനി  ചൂഷണര  യമ്മാഴതമ്മാരു  നനിയനണവമനിലമ്മാഴത  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഭമ്മാനമമ്മായ  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുവലകരണര  നടെക്കുന്ന  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരത്തുര  പ്രകൃതനി
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വനിഭേവങ്ങളുഴടെ  ചൂഷണര  അനനിയനനിതമമ്മാണക്ട്.  ജമ്മാര്ഖണ്ഡക്ട്,  ചെത്തശസ്ഗഡക്ട്,

ഒഡശഷ തുടെങ്ങനിയ സരസമ്മാനങ്ങളനില  ആദനിവമ്മാസനികഴള  അടെനിചമര്ത്തനിയുര

തടെവനിലെനിട്ടുര  പ്രകൃതനിഴകമ്മാള്ള  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കര്ണ്ണമ്മാടെകത്തനിലുര

തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനിലുര  ഇതുമപമ്മാലുള്ള  സരഭേവങ്ങള്  കമ്മാണമ്മാര.  ഇനരയനില  ഏറവര

കൂടുതല മഴെ ലെഭേനിക്കുന്ന സരസമ്മാനര ആസമ്മാര ആണക്ട്.  ആസമ്മാര കഴെനിഞ്ഞമ്മാല

രണമ്മാമഴത്ത  സമ്മാനര  മകരളത്തനിനമ്മാണക്ട്.  മഴെ  ഴപയ്തമ്മാല  ഉരുള്ഴപമ്മാടല,

ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകര എന്നനിവയമ്മാണക്ട്.  മഴെ മപമ്മായമ്മാല കഠനിനമമ്മായ  ചൂടുര കുടെനിഴവള്ള

ക്ഷേമ്മാമവര മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്. ഇതുകമ്മാണുമമമ്മാള് മകരളശയര്കക്ട് എന്തുപറനിഴയന്നക്ട്

നഴമ  അറനിയുന്നവര്  മുഴുവന്  മചെമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പമ്മാരനിസനിതനിക

സന്തുലെനിതമ്മാവസ  പമ്മാലെനികമ്മാഴതയുള്ള  വനികസന  പ്രവര്ത്തനത്തനിഴന്റെ

പരനിണനിതഫെലെമമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  നമ്മാര  അനുഭേവനിക്കുന്നതക്ട്.  കമ്മാലെമ്മാവസമ്മാ

വരതനിയമ്മാനവര മഴറമ്മാരു കമ്മാരണമമ്മാണക്ട്.   തണ്ണശര്ത്തടെങ്ങളുര ഴനലവയലുകളുര

മണ്ണനിടക്ട് നനികത്തുകയുര ഴചെങ്കുത്തമ്മായ സലെങ്ങളനിലമപമ്മാലുര കമ്മാടുഴവടനിഴത്തളനിചക്ട്

കൃഷനിയനിറക്കുകയുര  ഴചെയ്തു.  ഇഇൗ  ഗഇൗരവമമ്മായ  സനിതനിവനിമശഷര

കണകനിഴലെടുത്തമ്മാണക്ട്  മുന്  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  സര്കമ്മാര്  തണ്ണശര്ത്തടെങ്ങളുര

ഴനലവയലുകളുര  സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.
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പമ്മാരനിസനിതനിക  സന്തുലെനിതമ്മാവസ  പമ്മാലെനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാതമമ   വനികസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെത്തമ്മാന് പമ്മാടുളഴവന്നതക്ട് ഇഇൗ സര്കമ്മാരനിഴന്റെ പ്രഖരമ്മാപനിത

ലെക്ഷേരമമ്മാണക്ട്.   എന്നമ്മാല  മകവലെ  പരനിസനിതനിവമ്മാദര  നമുകനിടെയനില

ഉയര്നവരനികയമ്മാണക്ട്. പലെമപ്പമ്മാഴുര ഇതക്ട് വനികസന വനിരുദ്ധമമ്മായനി മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.

നമുകക്ട്   പമ്മാലെര,  മറമ്മാഡക്ട്,  ഴകടനിടെങ്ങള്  എന്നനിവ  നനിര്മനികണര.  കരനിങല,

ഴചെങല,  ഇരുമക്ട്,  സനിമന്റെക്ട്,  മണല  എന്നനിവ  അതരമ്മാവശരമമ്മാണക്ട്.   മകവലെ

പരനിസനിതനിവമ്മാദര  നമ്മുഴടെ  മുമന്നറഴത്ത  തകര്ക്കുര.  ശരനിയമ്മായ

ശമ്മാസശയപഠനത്തനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില പമ്മാരനിസനിതനിക സന്തുലെനിതമ്മാവസ

പമ്മാലെനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  പ്രകൃതനിവനിഭേവങ്ങള്  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തമ്മാന്  കഴെനിയണര.

ഴപമടമ്മാളനിയര  കഴണത്തനിയമതമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്  ഗള്ഫെക്ട്  നമ്മാടുകള്

സമദ്സമൃദ്ധമമ്മായതക്ട്,  ഴപമടമ്മാളനിയരമപമ്മാഴലെതഴന്ന  വനിലെപനിടെനിപ്പുള്ളതമല

നമ്മുഴടെ ധമ്മാതുസമത്തക്ട്;  എന്തുഴകമ്മാണക്ട് മകരളത്തനിഴന്റെ വനികസനത്തനില ഇഇൗ

ധമ്മാതുസമത്തക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില;  നമ്മുഴടെ  ധമ്മാതുസമത്തക്ട്

മൂലെരവര്ദ്ധനിതമമ്മാകനി  മമ്മാറനിയമ്മാല  വന്സമ്മാമത്തനിക  മുമന്നറമുണമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയനിമല;   ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മയ്ക്കക്ട്   ഒരു  പരനിധനിവഴര  പരനിഹമ്മാരമമ്മാകനിമല?

ഇകമ്മാരരര  ഗഇൗരവമമ്മായനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനിയുര
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വരവസമ്മായ  വകുപ്പുര  പരനിഗണനിക്കുഴമന്നക്ട്  പ്രതരമ്മാശനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പുതനിയ

സര്കമ്മാര്  അധനികമ്മാരത്തനിലവന്നനിടക്ട്  ഏതമ്മാനുര  മമ്മാസങ്ങമള  ആയനിട്ടുള.

വരവസമ്മായ  രരഗത്തക്ട്  വന്പ്രതശക്ഷേയമ്മാണക്ട്  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ

പ്രവര്ത്തനര  നലകുന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ  പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില

സര്കമ്മാര്   നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  വരവസമ്മായ  ഭേദതമ്മാ  പദ്ധതനി  സൂക  ഴചെറുകനിടെ

ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ മമഖലെയ്ക്കക്ട്  ഉണര്മവ്വകനി.  മശറക്ട്  ദനി  മനിനനിസ്റ്റേര് പരനിപമ്മാടെനി

പത്തക്ട്  ജനിലകളനില  സരഘടെനിപ്പനിച്ചു.  1301  പരമ്മാതനികളനില  634  എണ്ണത്തനിനക്ട്

പരനിഹമ്മാരര കണ്ടു. മശറക്ട് ദനി ഇന്ഴവമസ്റ്റേഴ്സക്ട്  പരനിപമ്മാടെനിയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഒടനവധനി

നനിമക്ഷേപ പദ്ധതനികള്കക്ട് ധമ്മാരണയമ്മായനി. Synthite Group,  Meat Gelatin,

Dhathri  Ayurveda  Group,  ASCO Group  തുടെങ്ങനിയ കമനനികള്  1410

മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ നനിമക്ഷേപര നടെത്തമ്മാന് ധമ്മാരണയമ്മായനി.  മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല

എമസ്റ്റേറക്ട്-  മുണകല,  ബഹുനനിലെ  ഫെമ്മാകറനി  ഴകടനിടെ  സമുചയര-കമ്മാകമഞരനി,

കനിന്ഫ്രമ്മാ  പമ്മാര്ക്കുകളനില  ഉദ്ഘമ്മാടെനര  ഴചെയ്തനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഴപമടമ്മാഴകമനികല  പമ്മാര്കക്ട്  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  കനിന്ഫ്രയുര

ബനി.പനി.സനി.എല.-ഉര ധമ്മാരണമ്മാപതര ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുണമ്മായനി.  28 സരരരഭേകര്കക്ട്

61.2  ഏകര് സലെര അനുവദനിച്ചു.  ഏറവര ഴമചഴപ്പട നനിലെയനില ഏകജമ്മാലെക
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സരവനിധമ്മാനര  ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയതുര   നമ്മുഴടെ   മകരളത്തനിലെമ്മാണക്ട്.   Ease  of

Doing  Business റമ്മാങക്ട്  ഉയര്ത്തമ്മാന് ഫെലെപ്രദമമ്മായ നടെപടെനികള് സത്വശകരനിച്ചു.

കമ്മാലെഹരണഴപ്പട  നനിയമങ്ങളുര   ചെടങ്ങളുര  പരനിഷ്കരനികമ്മാന്  തശരുമമ്മാനമമ്മായനി.

മകമ്മാവനിഡക്ട്  പ്രതനിസനനി പരനിഹരനികമ്മാന് എര.എസക്ട്.എര.ഇ. മമഖലെയ്ക്കക്ട്  1416

മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ പ്രമതരക പമ്മാമകജക്ട് പ്രഖരമ്മാപനിക്കുകയുണമ്മായനി. 1645 മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ നനിമക്ഷേപ പദ്ധതനികക്ട് ധമ്മാരണയമ്മായനി, വനി-ഗമ്മാര്ഡക്ട് 120 മകമ്മാടെനി രൂപ

നനിമക്ഷേപനിചക്ട്  ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  ലെമ്മാബക്ട്  സമ്മാപനികമ്മാന്  ധമ്മാരണയമ്മായനി.   ലുലൂ

ഗ്രൂപ്പുമമ്മായനി    ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  ഴവയര്ഹഇൗസക്ട്  പദ്ധതനികക്ട്  ധമ്മാരണയമ്മായനി.

ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  ആധുനനികവലകരണത്തനിനക്ട്  മമ്മാസ്റ്റേര്പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന.  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങള്  വനിറ്റുതുലെയ്ക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  സത്വശകരനിചനിരുന്നഴതന്ന  കമ്മാരരര  നമള്  ഓര്മനിമകണതുണക്ട്.

ഴപമ്മാതുമമഖലെ വനിലപ്പനയ്ക്കക്ട് പ്രമതരക മനമ്മാലെയര,  ഴപമ്മാതുമമഖലെ വനിലകമ്മാന്

ഒരു മനനി ഇഇൗ  ആധുനനിക ഇനരമ്മാ ചെരനിതത്തനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ  ഏറവര

വലെനിയ സരഭേമ്മാവനയമ്മാണനിഴതന്നക്ട് കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുര.  ആ  വഴെനിയനില ഇമപ്പമ്മാള്

ബനി.ഴജ.പനി.  സര്കമ്മാര്   എലമ്മാര  തകര്ത്തക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്ന  കമ്മാഴ്ച  നമ്മാര

കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്.  സത്വകമ്മാരരവലകരണ  നടെപടെനികഴള  യു.ഡനി.എഫെക്ട്.-നക്ട്
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തമന്റെടെമത്തമ്മാടുകൂടെനി  എതനിര്ത്തക്ട്   മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില.  കമ്മാരണര

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന നയമമല;  ഇഇൗ നയര തനിരുത്തമ്മാന് മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

തയമ്മാറുമണമ്മാ;  ഇകമ്മാരരര വരക്തമമ്മാമകണതുണക്ട്.  ഇതുമപമ്മാഴലെ ഒരു ജനിലയനില

ഒരു  ഉലന്നര,  കമ്മാര്ഷനിമകമ്മാലന്നങ്ങളുഴടെ  മൂലെരവര്ദ്ധനിത  ഉലന്നങ്ങള്

ഉണമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  108  യൂണനിറക്ട്  ആരരഭേനികമ്മാന്  തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  ഉയര്ന്ന

ഉലമ്മാദനമശഷനിയുള്ള  10 ലെക്ഷേര  കശുമമ്മാവനിന്  ഴഴതകള് വനിതരണര  ഴചെയ്യുന്ന

പരനിപമ്മാടെനികളുര  നടെനവരനികയമ്മാണക്ട്.  മചെര്ത്തലെ  ഓമടമ്മാകമ്മാസ്റ്റേക്ട്  നനിര്മനിച

ഴറയനിലമവ മബമ്മാഗനി  ഴഴകമമ്മാറനി.  100  ദനിന  കര്മപരനിപമ്മാടെനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

ഒടനവധനി  മനടങ്ങള്  വരവസമ്മായ  വകുപ്പക്ട്  ഴഴകവരനിക്കുകയുണമ്മായനി.

മകരളത്തനില  2006-ല  ശശ.  ഉമന്  ചെമ്മാണനിയുഴടെ  ഭേരണകമ്മാലെത്തക്ട്

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മുസ്ലേശരലെശഗക്ട്  പ്രതനിനനിധനി  ഇവനിഴടെ  പ്രസരഗനിചമപ്പമ്മാള്

കരനിമണല  സത്വകമ്മാരരവലകണഴത്ത  സരബനനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞ.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  കുറുമകമ്മാളനി  ഴമമ്മായ്തശഴന്റെ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  മനതമ്മാവക്ട്  വരവസമ്മായ

വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്ന  ഘടത്തനിലെമല  കരനിമണല  സത്വകമ്മാരരവലകരനിചതക്ട്?

2006-ഴലെ  ആ  സത്വകമ്മാരരവലകരണത്തനിഴനതനിരമ്മായനി  മകരളത്തനില

ഉയര്നവന്ന  പ്രമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങള്  നമ്മുഴടെ  മുന്നനിലുണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര
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കണകനിഴലെടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുമവണര  നമുകക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്.  മകരളത്തനിഴലെ

ധമ്മാതുസമത്തക്ട് മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകള്കക്ട് ഴകമ്മാള്ളയടെനികമ്മാന് അവസരര നലകമ്മാഴത

മണലകള്ളകടെത്തക്ട്  തടെയമ്മാന്   ഫെലെപ്രദമമ്മായ  നടെപടെനികള്  തശര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  പൂര്ണ്ണ  നനിയനണത്തനിലെമ്മായനിരനികണര  പദ്ധതനികള്

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  രൂപത്തനില  മകരളത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാവനി  വനികസനത്തനില

വലെനിയ പങ്കുവഹനികമ്മാന് കഴെനിയുന്ന  കമ്മാലവയ്പമ്മാണക്ട് ഇതുവഴെനി ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.

ഇഇൗ  ബനില  ജനങ്ങള്കക്ട്  വളഴര  പ്രമയമ്മാജനര  ഴചെയ്യുഴമനകൂടെനി

സൂചെനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 

മനി  .    സശകര്:  അരഗങ്ങഴളലമ്മാര  ചുരുകനി  സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്  നല

മമ്മാതൃകയമ്മാണക്ട്. 

നനിയമര,  വരവസമ്മായര,  കയര്  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

എലമ്മാ  ബനില്ലുകഴളക്കുറനിച്ചുര  വളഴര  ഗഇൗരവമമ്മായ  ചെര്ച  സഭേയനില

നടെക്കുകയുണമ്മായനി.  ഒപ്പരതഴന്ന  സമ്മാധമ്മാരണ  ഇഇൗ  സഭേയുഴടെ

പതനിവരശതനിയനുസരനിചക്ട്  ബനിലനിലനനിന്നക്ട്  മവറനിടക്ട്  നനിനഴകമ്മാണ്ടുള്ള  രമ്മാഷ്ട്രശയ

പ്രശങ്ങളുര  ഉന്നയനികഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  കുഴറഴയലമ്മാര  അതമ്മാതക്ട്  സമയര

പ്രതനികരണങ്ങളനിലൂഴടെ വനിശദശകരനിചനിട്ടുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് അധനിക സമയര
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അതനിമലെയ്ക്കക്ട് കടെക്കുന്നനില. പഴക്ഷേ ചെരനിതഴത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ധമ്മാരണ ഏഴതങനിലുര

പ്രമതരക  ഘടത്തനിലനനിനര  ആരരഭേനികരുതക്ട്.  ബനി.ഴജ.പനി.,  വര്ഗശയത

എഴന്നലമ്മാര പറയുമമമ്മാള്  1980-ഴലെ രണക്ട് സശറനിഴന്റെ ചെരനിതഴത്തക്കുറനിചമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  ഇനര  സത്വതനമമ്മായമപ്പമ്മാള്  ഇനരയ്ഴകമ്മാരു  ഭേരണഘടെനമ്മാ

അസരബനിയുണമ്മായനിരുന.  ആ  ഭേരണഘടെനമ്മാ  അസരബനിയനില  ഹനിന്ദുതത്വ

ശക്തനികളമ്മാരുര  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനിലൂഴടെ  ജയനിചനിരുന്നനില.  എന്നമ്മാല  ആ

ഭേരണഘടെനമ്മാ അസരബനിയനില ശരമ്മാമപ്രസമ്മാദക്ട് മുഖര്ജനിയുര പുരുമഷമ്മാത്തര ദമ്മാസുര

ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-കമ്മാരമ്മായ  പലെരുമുണമ്മായനിരുന.  അവഴരഴയലമ്മാവമരയുര

മനമ്മാമനിമനറക്ട്  ഴചെയ്ത  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  മപരക്ട്,  അന്നഴത്ത  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

എനതഴന്നയമ്മായനിരുന.  ഇഇൗ  രമ്മാജരത്തക്ട്  ആദരഴത്ത  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

അധനികമ്മാരത്തനിലവന്നമപ്പമ്മാള്  ആ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴലെ  ആദരഴത്ത  ധനമനനി

ലെനിയമ്മാഖത്തക്ട്  അലെനി  ഖമ്മാനമ്മായനിരുന.  ഇനര  വനിഭേജനിചക്ട്  പമ്മാകനിസ്തമ്മാന്

രൂപശകരനികഴപ്പടമപ്പമ്മാള്  ലെനിയമ്മാഖത്തക്ട്  അലെനി  ഖമ്മാന്  പമ്മാകനിസ്തമ്മാഴന്റെ

പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായനി.  ആ  ഒഴെനിവനിമലെയ്ക്കക്ട്  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റു  ഒരു  പുതനിയ

മനനിഴയ  റനിക്രൂടക്ട്  ഴചെയ്തു.  ആ  മനനികക്ട്  ഇന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  ഴഴകമ്മാരരര  ഴചെയ്യുന്ന,

അവനിടെഴത്ത വരവസമ്മായ വകുപ്പക്ട് ഏലപ്പനിച്ചു. ആ മനനിയുഴടെ മപരക്ട് ശരമ്മാമപ്രസമ്മാദക്ട്
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മുഖര്ജനിഴയന്നമ്മായനിരുന.  ജനസരഘത്തനിനക്ട് രൂപര നലകനിയതക്ട് ശരമ്മാമപ്രസമ്മാദക്ട്

മുഖര്ജനിയമ്മായനിരുന.  ഇനരന്  ഭേരണഘടെനമ്മാ  അസരബനിയനില  ഇഇൗ

രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  മപരക്ട്  ഹനിന്ദുസമ്മാനമ്മാകണമമമ്മാ  ഇനരയമ്മാകണമമമ്മാഴയഴന്നമ്മാരു

മവമ്മാഴടടുപ്പക്ട്   നടെന.  ഇഇൗ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  'ആമുഖര'  എങ്ങഴന

ആരരഭേനികണഴമന്നതുസരബനനിചക്ട്  മവമ്മാഴടടുപ്പക്ട്  നടെന;  ഴഴദവത്തനിഴന്റെ

മപരനില  മവമണമ്മാ,  'We  the  people  of  India...',  എന്ന  മപരനില

മവണമമമ്മാഴയന്നക്ട്.  അതനില  ഹനിന്ദുതത്വ  ശക്തനികള്ക്കുമവണനി  മവമ്മാടക്ട്  ഴചെയ്ത

ആളുകള് മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരമ്മായനിരുന.  അതനില ആമഗമ്മാ  ഇനരന് മനമ്മാമനിനനി,

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ മനമ്മാമനിനനി പറഞ.....

ശശ  .    രമമശക്ട് ഴചെന്നനിത്തലെ: സര്,  അങ്ങക്ട് എനമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഇനര

ഉണമ്മായതനിനുമശഷമുള്ള  രമ്മാഷ്ട്രശയ  സമ്മാഹചെരരഴമനമ്മായനിരുന?  അതമ്മാണക്ട്

ഴനഹ്റുവര മകമ്മാണ്ഗ്രസുര ഉയര്ത്തനിപ്പനിടെനിച ഉന്നതമമ്മായ,  ഉദമ്മാത്തമമ്മായ മൂലെരര.

ആജരഗര്  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ

സമ്മാനമ്മാര്തനിക്കുമവണനി  ഴനഹ്റു  പ്രസരഗനികമ്മാന്  മപമ്മായനിരുന.   അമദ്ദേഹര

അവനിടെഴത്ത  പ്രതനിപക്ഷേ  സമ്മാനമ്മാര്തനിയമ്മായ  രമ്മാര  മമനമ്മാഹര്  മലെമ്മാഹരഴയ

വനിജയനിപ്പനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞതക്ട്. മസ്റ്റേജനില പ്രസരഗനിചതക്ട് രമ്മാര മമനമ്മാഹര്
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മലെമ്മാഹര  ജയനികണര,  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  സമ്മാനമ്മാര്തനിയല

ജയനിമകണഴതന്നക്ട്  പറഞ.  കമ്മാരണര  എനനികക്ട്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  രമ്മാര

മമനമ്മാഹര്  മലെമ്മാഹരയുഴടെ  സമ്മാന്നനിദ്ധരര  മവണഴമന്നക്ട്  പറഞ.  അതമ്മാണക്ട്

ഉന്നതമമ്മായ  ജനമ്മാധനിപതര  മബമ്മാധര.  അതമ്മാണക്ട്  നമള്  ഉയര്ത്തനിപ്പനിടെനിച

ജനമ്മാധനിപതര  മബമ്മാധര.  ഇനരന്  മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറന്യൂന്റെക്ട്  അസരബനിയനില

എലമ്മാവമരയുര  ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിരുന.   കമ്മാരണര  ഒരു  പുതനിയ  ഇനര

പനിറവനിഴയടുകമ്മാന്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്,  ഒരു  രമ്മാജരര  ഉണമ്മാവകയമ്മാണക്ട്.

അവനിഴടെഴയമ്മാരു  ഭേരണഘടെനയുണമ്മാവകയമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാവരുമടെയുര

അഭേനിപ്രമ്മായമുണമ്മാകണര.  അതക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ   മഹത്തമ്മാഴയമ്മാരു

കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെമ്മായനിരുന. ആ നനിലെപമ്മാടെനിമനമ്മാടെക്ട് ആര്ക്കുര എതനിര്പ്പനിലമ്മായനിരുന.

ശശ  .   പനി  .   രമ്മാജശവക്ട്: സര്, അങ്ങക്ട് പറഞ്ഞതക്ട് ചെരനിതമബമ്മാധരതഴന്നയമ്മാണക്ട്.

മനരഴത്ത  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞതക്ട്  അങ്ങഴനയല.  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ  അപകടെര

എന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  തനിരനിചറനിഞ്ഞതക്ട്?  അതനിനുമുമക്ട്  എനമുതല

ഉണമ്മായനിഴയന്നക്ട്  പറഞ.  രമ്മാര  മമനമ്മാഹര്  മലെമ്മാഹരമയയുര  ശരമ്മാമപ്രസമ്മാദക്ട്

മുഖര്ജനിമയയുര ഒമരമപമ്മാഴലെ കമ്മാണുന്ന അങ്ങയുഴടെ ചെരനിതമബമ്മാധഴത്ത ഞമ്മാന്

നമനിക്കുന.  ഇവനിഴടെ കമ്മാമണണതക്ട്, 1952-ല നടെന്ന ആദര ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില,
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ജനസരഘത്തനിനക്ട് മൂന്നക്ട് സശറ്റുണമ്മായനിരുന. ഹനിന്ദുതത്വ ശക്തനികള്കമ്മാഴക പത്തക്ട്

സശറ്റുണമ്മായനിരുന.  1967-ഴലെ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില  ജനസരഘത്തനിനക്ട്  35

സശറ്റുണമ്മായനിരുന.  അലമ്മാഴത  1980-ല  ഞങ്ങള്  പുറത്തുനനിന്നക്ട്  പനിന്തുണച്ചു,

അമതമ്മാഴടെയല  അവര്കക്ട്  സശറ്റുണമ്മായതക്ട്.  1965-ല  നനിങ്ങളുഴടെഴയലമ്മാര

നനിലെപമ്മാടുകളുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ജനസരഘത്തനിനക്ട്  35  സശറ്റുകളുണമ്മായനിരുന.

അടെനിയനരമ്മാവസയ്ക്കക്ട്  മുമക്ട്  നടെന്ന  മലെമ്മാകസഭേമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില

ജനസരഘത്തനിനക്ട്  22  സശറ്റുകളുണമ്മായനിരുന.  ആ  അവസയനിമലെയ്ക്കക്ട്

ജനസരഘത്തനിഴന  വളര്ത്തനിയഴതങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്?  ഇനനി  അവരുഴടെ  അടുത്ത

ചെരനിതഴമടുകമ്മാര.  ബമ്മാബറനി  മസ്ജനിദക്ട്  തര്കത്തനിനുമശഷര  ആരമ്മാണക്ട്

ശനിലെമ്മാനരമ്മാസത്തനിനക്ട്  അനുമതനി  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്?   ഇഇൗ  തമ്മാമകമ്മാല  സരയൂ

നദനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് വലെനിഴചറനിഞ്ഞക്ട് കളയണഴമന്നക്ട് ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റു പറഞ്ഞ

ആ തര്കപ്രമദശത്തക്ട് ശനിലെമ്മാനരമ്മാസത്തനിനക്ട് ആരമ്മാണക്ട് അനുമതനി ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്?

രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനിയമ്മായനിരുന.  ആ  മലെമ്മാകസഭേമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  പ്രചെമ്മാരമവലെ  ആരരഭേനികമ്മാന്  തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്

നമ്മാഗ്പൂരനിലനനിനമമ്മായനിരുന.  പനിന്നശടെക്ട് അതക്ട് മമ്മാറനി അമയമ്മാദ്ധരയനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറനി.

അവനിഴടെ  വചക്ട്  രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി  പുതനിയ  മുദമ്മാവമ്മാകരമുയര്ത്തനി  'രമ്മാമ  രമ്മാജരര';
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കമലെമ്മാപതനി തനിപമ്മാതനി അന്നക്ട് രമ്മാജശവക്ട് ഗമ്മാനനിമയമ്മാടെക്ട് പറഞ്ഞതക്ട്,  നനിങ്ങള് ഈ

ഴചെയ്യുന്നതക്ട്  അപകടെകരവര   വര്ഗശയ  ശക്തനികള്കക്ട്  അനുകൂലെവര  ഇഇൗ

രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  അഖണ്ഠതയ്ഴകതനിരുമമ്മാഴണന്നക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  വനി.എചക്ട്.പനി.-

ഴകതനിഴര  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴനതനിഴര  ജനങ്ങഴള  അണനി

നനിരത്തനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിമകണഴതന്നക്ട്  രമ്മാജശവക്ട്

ഗമ്മാനനിമയമ്മാടെക്ട്  തനിപമ്മാതനി പറഞ്ഞനിടക്ട് മകടനില.  പനിഴന്നയുര ചെരനിതമുണക്ട്,  അതക്ട്

മനരഴത്ത  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  എ.  എന്.  ഷരസശര്  ഇവനിഴടെ  ഉദമ്മാഹരനിചമലമ്മാ;

ഞമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞ  സഭേയനിലുര  പറഞ്ഞതമ്മാണക്ട്.  രഥയമ്മാത  തടെഞ്ഞതനിനുമശഷര

ഇനരന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിലുണമ്മായ  അനുഭേവഴമനള്ളതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ഇഇൗ

ചെരനിതഴത്ത  അങ്ങക്ട്  മമ്മാറനി  വയ്ക്കരുതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്

ഞങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  മരഖ  ഉദ്ധരനിച്ചു.  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒരു

വമ്മാചെകര അമദ്ദേഹര വനിട്ടുകളഞ.  അതക്ട് പ്രധമ്മാനഴപ്പടതക്ട് തഴന്നയമ്മാണക്ട്.   The

congress proposes to be secular, but it has; who to be in capable of

consistently  fighting  the  communal  forces.  അടുത്ത  വമ്മാചെകമമ്മാണനിതക്ട്.

അമദ്ദേഹര  മബമ്മാധപൂര്വര  വനിട്ടുകളഞ്ഞതമ്മാണക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട്  പ്രശര.  നനിങ്ങള്

ഇമപ്പമ്മാള്  സത്വശകരനിക്കുന്നതുര  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.   ഞങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ
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രമ്മാഷ്ട്രശയ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്,  വലെതുപക്ഷേര  ഇത്തരര  കമ്മാരരങ്ങഴളപ്പറനി  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.

ഞങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനി  ജനമ്മാധനിപതര  പ്രക്രനിയനിലൂഴടെ  നനിയതമമ്മായ ഒരു നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സത്വശകരനിക്കുര.    മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ശക്തനിഴപ്പടെണഴമനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്.  പഴക്ഷേ  നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനികക്ട്  ഇഇൗ  രമ്മാജരത്തക്ട്  ഒരു

മനതൃതത്വമുമണമ്മാ?  ഞമ്മാനല പറയുന്നതക്ട്  ജനി  23,  ശശ.  ഗുലെമ്മാരനബനി ആസമ്മാദുര

ശശ.  കപനില  സനിബലുര  ശശ.  മനശഷക്ട്  തനിവമ്മാരനിയുര  പറഞ,  ശശ.  രമ്മാഹുല

ഗമ്മാനനി  എങ്ങഴന  മനതമ്മാവമ്മാഴയന്നക്ട്  ഇവഴരലമ്മാമമ്മാണക്ട്  മചെമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്,

ഞങ്ങളല.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനിഴകതനിഴര  ശശ.  ഗുലെമ്മാരനബനി

ആസമ്മാദനിഴനമപ്പമ്മാഴലെയുള്ള  ആളുകള്,  ഗ്രൂപ്പക്ട്  23  സത്വശകരനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

നനിങ്ങള്  കമ്മാണുന്നനിമല?  അതുഴകമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ദുര്ബലെഴപ്പടെരുഴതന്നക്ട്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നവര്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്.  ഇനരയനില  ഇന്നഴത്ത

സമ്മാഹചെരരത്തനില  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴകതനിഴര  വനിശമ്മാലെമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടുകള്

സത്വശകരനിക്കുന്ന കമ്മാഴ്ചക്ട്പ്പമ്മാമടെമ്മാടുകൂടെനിയുള്ള മപമ്മാരമ്മാടമുണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട് ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്.  കര്ഷക  സമരത്തനില  അതക്ട്  പ്രതനിഫെലെനിക്കുനണക്ട്.

മനരഴത്ത  മമ്മാഷക്ട്  പ്രതനിപമ്മാദനിച  മടഡക്ട്  യൂണനിയനുകള്,  വനിശമ്മാലെമമ്മായ

ഴഎകരമത്തമ്മാടുകൂടെനി  വരുനണക്ട്.  അതനിഴന  ദുര്ബലെഴപ്പടുത്തുന്ന  രൂപത്തനില
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നനിലെപമ്മാടുകള്  സത്വശകരനിചതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  ശശ.

രമ്മാഹുല  ഗമ്മാനനിയുഴടെ  സമ്മാനമ്മാര്തനിതത്വഴത്തക്കുറനിചക്ട്  പരമ്മാമര്ശനിചതക്ട്.  അതക്ട്

കഴെനിഞ്ഞ ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില എനക്ട് സമന്ദശര നലകനിഴയന്നതക്ട് ഇഇൗ രമ്മാജരഴത്ത

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്തഴന്ന  പനിന്നശടെക്ട്  വനിലെയനിരുത്തനിയനിമല.

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  മുതനിര്ന്ന  മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്  പറഞ,  ഴതറമ്മായ  സമന്ദശര

നലകനി. ബനി.ഴജ.പനി.-കക്ട് എതനിഴരയല മപമ്മാരടര. ഇമപ്പമ്മാള് പലെ കണക്കുകളുര

വരുനണക്ട്.  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര മകമ്മാണ്ഗ്രസുര മനരനിടക്ട് ഏറ്റുമുടനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന

മണ്ഡലെങ്ങളനില  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മമ്മാറര  സരഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്.

നനിങ്ങള് ഈ കമ്മാലെഘടത്തനിഴന്റെ ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര  ഏഴറടുകമ്മാന് കഴെനിയമ്മാവന്ന

രൂപത്തനില  ഉയരണഴമന്നമ്മാണക്ട്   വനിനയപുരസ്സരര  അഭേരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

പഞമ്മാബനിമലെയുര  മദ്ധരപ്രമദശനിമലെയുര  അനുഭേവത്തനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില

സമ്മാഹചെരരങ്ങള്  മനസ്സനിലെമ്മാകനി,  ഇഇൗ  കമ്മാലെത്തനിഴന്റെ

ഉത്തരവമ്മാദനിത്തമമഴറടുകമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  രൂപത്തനില  നനിങ്ങള്  മമ്മാറണര.

അങ്ങഴന മമ്മാറമ്മാന് നനിങ്ങള്കക്ട് കഴെനിയുന്നനില. ഏഴറ ദുര്ബലെയമ്മായനിട്ടുര പനിമന്നയുര

ഇഇൗ  രൂപത്തനില  മപമ്മാകുന്ന  അവസയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഇന്നക്ട്

അഭേനിമുഖശകരനിച്ചു  ഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മറക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഞമ്മാന്
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മപമ്മാകുന്നനില.  ആഴക  എഴന്ന  അത്ഭുതഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്,  മുസ്ലേശരലെശഗനിഴന്റെ

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഒരരഗര  പറഞ,  അടെനിയനരമ്മാവസഴയമപ്പമ്മാഴലെ  നല

കമ്മാരരങ്ങഴള  ഞങ്ങള്  അരഗശകരനിചനിമലഴയന്നക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുമപമ്മാലുര

അടെനിയനരമ്മാവസഴയക്കുറനിചക്ട്  അങ്ങഴന  പറഞ്ഞക്ട്  കമ്മാണനില.  പനിന്നശടെക്ട്  ചെനിലെ

ഴതറമ്മായ  നനിലെപമ്മാടുകളുണമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്  അവരുര  സമതനിച്ചു.  അറനിയമ്മാഴത

സരഭേവനിച്ചുമപമ്മായതമ്മാഴണങനില,  slip  of  tongue  ആഴണങനില  കുഴെപ്പമനില,

പഴക്ഷേ പരമ്മാമര്ശര അങ്ങഴനയമ്മായനിരുന.  പനിഴന്ന ഒരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര,

ഇന്നഴലെയുര  മനിനഞ്ഞമ്മാനമമ്മായനി  വലെതുപക്ഷേര   ഴതറമ്മാണക്ട്,  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്

ശരനി,  ഞങ്ങളുര  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട്  സമ്മാപനികമ്മാന്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ

മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്  നടെത്തുന്ന  ശമഴത്ത  ഞമ്മാന്  സത്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുന.

ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട് ശരനിഴയന്നക്ട് നനിങ്ങളുര പറമയണനിവന്ന സമ്മാഹചെരരമുണമ്മായതക്ട്

എന്തുഴകമ്മാണ്ടുര നലതുതഴന്ന. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  ഞങ്ങള് പറയുന്നതനിഴന അങ്ങക്ട്

ഴതറമ്മായനി  വരമ്മാഖരമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഞങ്ങള്  വലെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട്

സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)  മപമ്മാഴലെമ്മാരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  മകന്ദ്ര

കമനിറനിയരഗര  പറയുമമമ്മാള്  ഞങ്ങള്  വലെതുപക്ഷേമഴലന്നക്ട്
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സമ്മാപനികമ്മാനുള്ള  രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര  ഞങ്ങള്ക്കുണക്ട്.  അതക്ട്

ഞങ്ങള്  ഴചെയ്തു.  ഇടെതുപക്ഷേര  എനപറയുന്നതക്ട്  സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)

മമ്മാതമലമലമ്മാ.  ഇടെതുപക്ഷേ  ആശയങ്ങഴള  ആഴക  ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്നതമ്മാണക്ട്.

അതക്ട്  ഞങ്ങള്  ആദരര  മുതമലെ  പറയുനണമലമ്മാ.  ബമ്മാങക്ട്

മദശസമ്മാലകരണര.  അതനിഴന  അനുകൂലെനികമ്മാതനിരുന്ന  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിഴയ മമ്മാറനിയനിടമ്മാണക്ട് ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി ബമ്മാങക്ട് മദശസമ്മാലകരണര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അതക്ട്  അമങ്ങയ്ക്കുര  അറനിയമ്മാമമലമ്മാ;  അതുമപമ്മാലുള്ള

ഇടെതുപക്ഷേ  ആശയങ്ങള്  ഞങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  പനിഴന്ന,

നനിങ്ങളനിമപ്പമ്മാള്  ഴതറമ്മായനിമപ്പമ്മായനി  എഴന്നമ്മാനമല.  ഈ  സരസമ്മാനര

രൂപശകരനിചതനിനുമശഷര  ആദരമുണമ്മായ  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന്റെ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  മപമ്മാലെശസക്ട്  ആദരമമ്മായനി  ഴവടെനിയുണ  പമ്മായനിചതക്ട്

ചെന്ദനമത്തമ്മാപ്പനിഴലെ രമ്മാമന്, സുഴഴലെമമ്മാന് എനപറയുന്ന രണക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മനതമ്മാകന്മമ്മാരുഴടെ  ഴനഞമത്തയ്ക്കമ്മാണക്ട്.  മൂന്നമ്മാറനിഴലെ  പമ്മാപ്പമമ്മാള്  എന്ന

എ.ഴഎ.റനി.യു.സനി.-കമ്മാരനിയമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുഴടെ  ഴനഞമത്തയ്ക്കമ്മാണക്ട്.

അമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്  മുമര  ഴതറക്ട്  ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്,  നനിങ്ങള്

വലമ്മാഴത  ശരനിയമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളങ്ങക്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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അതനിമലെയ്ക്കക്ട്  എത്തമ്മാന്മവണനി  ഴകമ്മാതനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  എഴന്നമ്മാഴകയുള്ള

വരമ്മാഖരമ്മാനര  ഴകമ്മാടുക്കുകമയ  മവണ.  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ഴതറനിദ്ധമ്മാരണമയ

ഞങ്ങള്കനില.

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  ചെരനിതര പരമ്മാമര്ശനിചതക്ട് നന്നമ്മായനി.  ബമ്മാങക്ട്

മദശസമ്മാലകരണര  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  ഇടെതുപക്ഷേ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  ആ

ചെരനിതരകൂടെനി  മനമ്മാകണര.  അന്നക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനി  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി

ഉള്ഴപ്പഴടെ  പനിന്തുണയ്ക്കുന്ന  ചെരനിത  ഘടമമ്മാണക്ട്.  എമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ഇനരയനില  ഇടെതുപക്ഷേ  സത്വഭേമ്മാവമുള്ള  നയങ്ങള്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ  അഴന്നമ്മാഴക  ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  പനിന്തുണ

അനനിവമ്മാരരമമ്മായ ഘടങ്ങളമ്മായനിരുന. അതമ്മാണക്ട് ചെരനിതത്തനിഴന്റെ പമ്മാഠര.

ഇനനി ഒരു കമ്മാരരര പരമ്മാമര്ശനികമ്മാഴത മപമ്മാകുന്നതക്ട് ഴതറമ്മായനിമപ്പമ്മാകുര.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ അരഗര  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസനിഴന്റെ വമ്മാദമുഖങ്ങള് വലമ്മാഴത

അമരപ്പനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഒരു  മയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ  അദ്ധരക്ഷേനമ്മായ  ആളനിവനിഴടെ

ഇരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അദ്ധരക്ഷേന്തഴന്ന  മനഴര  പരമ്മാമര്ശനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇ.എര.എസക്ട്.  എന്തുപറഞ.  ഇ.എര.എസക്ട്.  മനഴര  വന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ

പറഞ്ഞമ്മാലമപമ്മാലുര ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട് പറയുര,  ഇതക്ട് ഇ.എര.എസക്ട്.
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അഴലന്നക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  അങ്ങയുഴടെ  വമ്മാദമുഖത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതുസത്വഭേമ്മാവര

എന്നതക്ട് മകരളത്തനിനറനിയമ്മാര. മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയനില പനിമറ ദനിവസര തനിരുത്തക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തനിടനില എന്നക്ട് അമദ്ദേഹര പറഞ. തനിരുത്തല. 

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  അങ്ങക്ട്  മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയുഴടെ

എഡനിററമ്മായനി  പ്രവര്ത്തനിച  ആളമ്മാണമലമ്മാ.  മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയനില  പനിന്നശടെക്ട്

വന്ന  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന്റെ  തനിരൂര്  പ്രസരഗത്തനിമന്റെതമ്മായ  വമ്മാര്ത്ത

ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  ഴപ്രമ്മാഡന്യൂസക്ട്  ഴചെയ്തമ്മാല  അങ്ങക്ട്  ഈ  സഭേയനില  മമ്മാപ്പക്ട്

പറയുമമമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  ഴപ്രമ്മാഡന്യൂസക്ട്

ഴചെയമ്മാമമലമ്മാ.  മലെയമ്മാളത്തനിഴലെ  ഓമരമ്മാ  വമ്മാകനിനുര  കൃതരമമ്മായ

അര്തമുണമലമ്മാ.  എനമ്മാണക്ട്  തനിരുത്തക്ട്.  ഞമ്മാന്  പതമ്മാധനിപരമ്മായനിരുന്ന

ആളമ്മാണമലമ്മാ. ഒരു പതത്തനില ഴതറമ്മാഴയമ്മാരു വമ്മാര്ത്ത ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല പനിമറ

ദനിവസര  തനിരുത്തക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുര.  അതമ്മാണക്ട്  തനിരുത്തക്ട്.  ഒരു  പതര

നുണപ്രചെമ്മാരമവലെ നടെത്തനിയമ്മാല അതനിനക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുന്ന തലെഴകഴടനള്ളതക്ട്

"ബമ്മാബറനി മസ്ജനിദുര രമ്മാമമക്ഷേതവര,  മമ്മാതൃഭൂമനിയുഴടെ നുണപ്രചെമ്മാരമവലെ”.
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ഇതല  തനിരുത്തക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  അങ്ങക്ട്  ഴപമ്മാതുപ്രവര്ത്തനര  നനിര്ത്തുകയുര

മമ്മാപ്പക്ട് പറയുകയുഴമമ്മാനര മവണ. 

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, (ഴഴമകക്ട് ഓഫെക്ട്)

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര പറഞ്ഞതക്ട് സഭേമ്മാ

മരഖയനിലുണമലമ്മാ.  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിച്ചുമനമ്മാകനിയമ്മാല  മതനി.  അങ്ങക്ട്

പറഞ്ഞതക്ട്  തനിരുത്തക്ട്  എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  Slip  of  the  tongue

ആഴണങനില  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാര.  പറഞ്ഞ  വമ്മാചെകര  തനിരുത്തക്ട്

എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  'തനിരുത്തക്ട്'  എനപറഞ്ഞക്ട്   ശശ.  എന്.  എസക്ട്.

മമ്മാധവഴന്റെ ഒരു കഥയുണക്ട്.  അതക്ട്  എഡനിററുഴടെ  തനിരുത്തമ്മാണക്ട്.  എനമ്മാണക്ട്

ഇ.എര.എസക്ട്.  പറഞ്ഞതക്ട്;  ഞമ്മാനതക്ട്  വമ്മായനികമ്മാര.  “ഇന്നഴലെ തനിരൂരനില

ഞമ്മാന്  ഴചെയ്ത  പ്രസരഗര  'റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്'  ഴചെയ്തുഴവന്നമ്മാണക്ട്  മലെഖകന്

അവകമ്മാശഴപ്പടുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല  യഥമ്മാര്തത്തനില  അത്തരഴമമ്മാരു

പ്രസ്തമ്മാവനയുര തമ്മാന് ഴചെയ്തനിടനില. മനഴര മറനിചക്ട് രമ്മാമജന്മേഭൂമനി എന്നമപരനില

ഴഴഹന്ദവ  ബഹുജനങ്ങഴളയുര  ബമ്മാബറനി  മസ്ജനിദക്ട്  എന്നമപരനില  മുസ്ലേശര

ബഹുജനങ്ങഴളയുര  തമനിലെടെനിപ്പനികരുഴതന്നക്ട്  ഇരുവനിഭേമ്മാഗങ്ങളനിലഴപ്പട

പ്രമമ്മാണനിമമ്മാമരമ്മാടെക്ട്  അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  തമ്മാന്  ഴചെയ്തതക്ട്.  മമ്മാതമല
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മലെപ്പുറര  ജനിലയനില  ഏലെരകുളര,  ഴപമ്മാന്നമ്മാനനി  എന്നശ  രണക്ട്

സലെങ്ങളനിലകൂടെനി ഇമത അഭേരര്തന ഇന്നഴലെ ഞമ്മാന് നടെത്തനിയനിരുന.

മൂന്നനിടെങ്ങളനിമലെയുര പ്രസരഗങ്ങള് മകടവര്കക്ട് അതറനിയമ്മാര. ദൂഴരകനിടെക്കുന്ന

അമയമ്മാധരയനില  മമ്മാതമല,  മലെപ്പുറര  ജനിലയനിലത്തഴന്ന  അടുത്തുള്ള

സലെങ്ങളനിലുര ഒരു വനിഭേമ്മാഗകമ്മാര് മക്ഷേതത്തനിഴന്റെയുര മഴറമ്മാരു വനിഭേമ്മാഗകമ്മാര്

പള്ളനിയുമടെയുര  മപരനില  ജനങ്ങഴള  ഇളകനി  വനിടുനണക്ട്"  എന്നക്ട്

ഇ.എര.എസക്ട്.   തുടെര്നപറഞ.  “ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പക്ട്  അടുത്തഘടത്തനില

മവമ്മാടക്ട്  പനിടെനിത്തത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇത്തരര  സരഭേവങ്ങള്  കരുതനിക്കൂടനി

ഉണമ്മാകമ്മാന് പലെരുര ശമനിക്കുന.  അതനിഴനതനിഴര ജമ്മാഗ്രത പുലെര്ത്തണര.

ഈ  പ്രചെമ്മാരമവലെയ്ഴകതനിഴര  മതനനിരമപക്ഷേതയനില  തമ്മാലപരരമുള്ള

എലമ്മാ ജനമ്മാധനിപതരവമ്മാദനികളുര മുമന്നമ്മാടക്ട്  വമരണതമ്മാണക്ട്.”  ഇതമ്മാണക്ട് ആ

വമ്മാര്ത്ത.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  അതനിഴന്റെ  ബമ്മാകനി  ഭേമ്മാഗരകൂടെനി

വമ്മായനിക്കൂ.

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  വമ്മായനികമ്മാര.  “അതനിനുള്ള അഭേരര്തന

നടെത്തുന്നതനില  ശദ്ധ  മകന്ദ്രശകരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഞമ്മാന്
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ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു  മക്ഷേതമമമ്മാ  പള്ളനിമയമ്മാ  ഴപമ്മാളനിച്ചുമമ്മാറണഴമന്നക്ട്

പറഞ്ഞതമ്മായനി 'റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്' ഴചെയ്തവരുഴടെ ഉമദ്ദേശരര വരക്തമമ്മാണക്ട്.”ഇമപ്പമ്മാള്

ഈ പ്രചെമ്മാരമവലെ നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന എലമ്മാവരുമടെയുര ഉമദ്ദേശരമമ്മാണക്ട്

അമദ്ദേഹര  വരക്തമമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  “പള്ളനികള്  ഴപമ്മാളനിചക്ട്  മമ്മാറ്റുകഴയന്ന

തങ്ങളുഴടെ  വര്ഗശയ  ആവശരത്തനിനക്ട്  തഴന്റെകൂടെനി  പനിന്തുണയുഴണന്നക്ട്

വരുത്തുക.  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  (മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്ട്)  പമ്മാര്ടനിഴയ  ഴഴഹന്ദവ

വര്ഗശയവമ്മാദനിയമ്മായനി  ചെനിതശകരനിക്കുക.  തമ്മാന്  ഴചെയ്ത  പ്രസരഗര

സതരസനമമ്മായനി  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചെയ്തമ്മാല  അതക്ട്  നടെക്കുകയനില.  അതനിനക്ട്

പചകള്ളര മമ്മാതഴമ സഹമ്മായനിക്കുകയുള.”ഇതമ്മാണക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന്റെ

സത്വനര  വമ്മാചെകങ്ങള്.  ഇതനിനക്ട്  തമ്മാഴഴെ  ഇനനിഴയമ്മാനമനില.  അവനിഴടെവചക്ട്

അവസമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനനി  എഴനങനിലുര  കൂടനിമചര്ത്തമ്മാല

മമ്മാതമമയുള. ശശ. പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്,  ഴവറുഴത ഇരുമനില കടെനിചനിടക്ട് പലെക്ട് ല്ല്

കളമയണ.  ഇതക്ട്  അതല.  സരഗതനി  മവഴറയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  ചെരനിത

മരഖയമ്മാണക്ട്. ചെരനിതഴത്ത വളഴചമ്മാടെനികരുതക്ട്. 

ശശ  .   കുറുമകമ്മാളനി ഴമമ്മായ്തശന്: സര്, (ഴഴമകക്ട് ഒമ്മാഫെക്ട്)
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ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  അങ്ങക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവമന്നമ്മാള.  അങ്ങക്ട്

മമശപ്പുറത്തക്ട് വമചമ്മാള. ഇങ്ങഴനയുള്ള നുണപ്രചെമ്മാര മവലെകള് തുടെര്ചയമ്മായനി

നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  ഈ  നമ്മാടെനിനക്ട്  നലതല  എന്നക്ട്

അറനിമയണതുണക്ട്.  മുസ്ലേശരലെശഗക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണ  ഇങ്ങഴന  നടെത്തമ്മാറനില.

അവനിഴടെ  മവഴറമ്മാരു  സരഘടെനയമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാള്  മുസ്ലേശര  ലെശഗനിഴന്റെ  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  അരഗങ്ങളുര  ഈ

നുണപ്രചെമ്മാരമവലെയുഴടെ  ചുമതലെ  ഏഴറടുക്കുന്നതക്ട്  മഖദകരമമ്മാഴണമന്ന

എനനികക്ട്  സൂചെനിപ്പനിക്കുവമ്മാനുള.  മറക്ട്  രമ്മാഷ്ട്രശയ  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര

ഞമ്മാന് അധനികര മപമ്മാകുന്നനില.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):  സര്,  അങ്ങക്ട് ഇ.എര.എസക്ട്.-ഴന്റെ

പ്രസരഗര ഇവനിഴടെ വമ്മായനിചമലമ്മാ.  1991-ല ഒറപ്പമ്മാലെത്തക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

ഇ.എര.എസക്ട്.  ഒരു  പ്രസരഗര  നടെത്തനി.  ആ  പ്രസരഗത്തനില  അമദ്ദേഹര

പറഞ,  മഅക്ട്ദനനിയുര  ഗമ്മാനനിജനിയുര  ഒരുമപമ്മാഴലെയമ്മാഴണന്നക്ട്.

അതറനിയമ്മാമമമ്മാ;  അതുസരബനനിചക്ട്  ഞങ്ങള്  ഈ  നനിയമസഭേയനില

പ്രതനിമഷധനിചനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  അകമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? ഇതക്ട് സഭേമ്മാമരഖയനിലുള്ള കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.
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ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  ഇനനിയുര  മവഴറ  ഉഴണങനിഴലെടുമത്തമ്മാ.

അതുസരബനനിഴചമ്മാഴക വളഴര കൃതരമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)

എന്ന  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പമ്മാര്ടനി  സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  അങ്ങഴന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സത്വശകരനിചമപ്പമ്മാള്  ഇ.എര.എസക്ട്.  പനിമറ  ദനിവസര  മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയനില

എഴുതനി.  “പമ്മാര്ടനി  പറഞ്ഞ  ഈ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  ഏറവര  ശരനിയമ്മായ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്”  എന്നക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്

പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  പ്രമതരകത.  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെയല  പറഞ്ഞതക്ട്.

അതനിഴന്റെ  ചെരനിതത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഞമ്മാനനിമപ്പമ്മാള്  മപമ്മാകുന്നനില.  മവണഴമങനില

മരഖകഴളടുകമ്മാര.  കുറചക്ട്  സമയര  മവണഴമമന്നയുള.  മമറതക്ട്

നുണയമ്മാഴണന്നക്ട്  സമതനിചമലമ്മാ.  ബമ്മാകനിയവനിഴടെ  നനിലകഴട.

നമുകനിനനിയുര ചെര്ച ഴചെയമ്മാന് സമയമുണമലമ്മാ. ഇനനി ബനിലനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാര.

ബനിലനിഴന  സരബനനിച  ചെര്ചകളനില  വന്ന  നനിര്മദ്ദേശങ്ങഴളലമ്മാര

സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  കൂടുമമമ്മാള്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.  കയര്  മമഖലെയനില

വന്നനിട്ടുള്ള  യനവലകരണര;  അതക്ട്  തകര്ത്തുഴവന്നക്ട്  ഞങ്ങള്

കമ്മാണുന്നനില.  ഇവനിഴടെ  പലെ  അരഗങ്ങളുര  ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ

കഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എടുത്ത  സമശപനമമ്മാണക്ട്  കയര്  മമഖലെയ്ക്കക്ട്
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വലെനിഴയമ്മാരു  മമ്മാറമുണമ്മാകനിയതക്ട്.  അഴലങനില  ഇന്നക്ട്  നമളനിതക്ട്  ചെര്ച

ഴചെമയണനി  വരുമമ്മായനിരുന്ന  സമ്മാഹചെരരര  ഉണമ്മാകനിലമ്മായനിരുന.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് അന്നക്ട് കയര് വകുപ്പക്ട്

ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചെയ്തു.  കഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  രണമ്മാര  തലെമുറ  പമ്മാമകജക്ട്

പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  1250  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  പമ്മാമകജക്ട്  വലെനിയ  മമ്മാറര  കയര്

മമഖലെയ്ക്കക്ട്  നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  കണക്കുകളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര

ഞമ്മാനനിമപ്പമ്മാള്  മപമ്മാകുന്നനില.  കഴെനിഞ്ഞ  മറുപടെനിയനില  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്

സൂചെനിപ്പനിചനിരുന.  അതനില ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ എന്.  ഷരസുദ്ദേശന്  പറഞ്ഞ

ഒരുകമ്മാരരര  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടെക്ട്  അകമ്മാരരത്തനില  കുമറ  മുമന്നമ്മാടക്ട്

മപമ്മായനിട്ടുണക്ട്,  മനരഴത്ത  ചെകനിരനിക്കുമവണനി  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടെനിഴന

ആശയനിമകണനി  വന്നനിരുന.  ആ  ഘടത്തനില  നമള്  കയര്  ഴഫെഡക്ട്

ശക്തനിഴപ്പടുത്തനി.  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്,  കണ്ണൂര്,  മലെപ്പുറര,  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട് എന്നശ

ജനിലകളനിഴലെലമ്മാര ചെകനിരനി ഴതമ്മാണനിലനനിനഴമടുകമ്മാന് നല സമ്മാധരതയുണക്ട്.

ഴതകന്  മകരളത്തനിലെമ്മാണക്ട്  മനരഴത്ത  ഉണമ്മായനിരുന്നഴതങനിലുര  ഇവനിഴടെ

ഴതമ്മാണനിലനനിന്നക്ട് അധനികര ചെകനിരനി കനിട്ടുന്നതനിനക്ട് കുറചക്ട് പരനിമനിതനികളുണക്ട്.

ചെകനിരനിയുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  സനിതനി  സരബനനിചക്ട്  ഞമ്മാന്
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മനരഴത്ത സൂചെനിപ്പനിച്ചു,  ആദരര  5  ശതമമ്മാനമമ  ഉണമ്മായനിരുനളഴവങനില

ഇമപ്പമ്മാള്  48  ശതമമ്മാനമത്തമ്മാളര ഇവനിഴടെത്തഴന്ന  ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുനണക്ട്.

എന്നമ്മാല   ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  ചെനിലെ  അരഗങ്ങള്  ചൂണനികമ്മാണനിചമപമ്മാഴലെ

അതനില  ചെനിലെ  പരനിമനിതനികളുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  കത്വമ്മാളനിറനി  സരബനനിചക്ട്

കുമറക്കൂടെനി ശദ്ധനിമകണതുണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് അളവനില വലെനിയ മമ്മാറമുണമ്മായനി.

ഇനനി  കത്വമ്മാളനിറനിയനിലകൂടെനി  ശദ്ധനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

നനിലെപമ്മാടുകള്  സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

വമ്മാര്ഷനിക വരുമമ്മാനഴമടുത്തമ്മാല കഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അധനികമ്മാരത്തനില

വരുമമമ്മാള്  13,500  രൂപയമ്മായനിരുന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുഴടെ  വമ്മാര്ഷനിക

വരുമമ്മാനര.  ഒന്നമ്മാര  പനിണറമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അധനികമ്മാരത്തനിലനനിനര

ഒഴെനിയുമമമ്മാള്  49,000  രൂപയമ്മായനി വമ്മാര്ഷനിക വരുമമ്മാനര വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.   അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  എ.എസക്ട്.എര.  സരവനിധമ്മാനര

ഉപമയമ്മാഗനിക്കുമമമ്മാള്  300  രൂപയനിലനനിന്നക്ട്  500  രൂപയമ്മായനി ഉയര്ത്തനി.

മനിനനിമര  കൂലെനി  സരഘങ്ങള്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനില  പരനിമനിതനിയുളളതനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഒരു സമപ്പമ്മാര്ടക്ട് സ്കശര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകനി. അതക്ട് വലെനിയ

മമ്മാറമുണമ്മാകനി.  വനിഹനിതത്തനിലുളള വര്ദ്ധനവനിഴനക്കുറനിചക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ
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അരഗര സനി. ആര്. മമഹഷക്ട് ഇവനിഴടെ സൂചെനിപ്പനിചമലമ്മാ, മക്ഷേമനനിധനിയനിമലെകക്ട്

വര്ദ്ധനവക്ട്  വരുന്നനിലമലമ്മാഴയന്നക്ട്,  പഴക്ഷേ മനിനനിമര  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  സ്കശര  വഴെനി

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് മനിനനിമര കൂലെനി ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന് വലെനിയ ഇടെഴപടെലെമ്മാണക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  കയര്  സരഘങ്ങള്

എടുക്കുകയമ്മാഴണങനില  2015-ല  24500  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമള

ഉണമ്മായനിരുനളള.   ഇമപ്പമ്മാള്  38500  ആയനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.  ഓമരമ്മാ

കണക്കുകളുര  ഞമ്മാന്  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നനില.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴചെലെവഴെനിചതനിഴന്റെ

തമ്മാരതമരവര ശശ. പനി. പനി. ചെനിത്തരഞ്ജന് സൂചെനിപ്പനിചനിരുന, യു.ഡനി.എഫെക്ട്.

കമ്മാലെഘടത്തനില  എങ്ങഴനയമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള്  എങ്ങഴനയമ്മാഴണന്നക്ട്.

ഞമ്മാന്  ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില  നമുഴകലമ്മാര  അറനിയമ്മാവന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

മക്ഷേമനനിധനി  ആനുകൂലെരങ്ങഴളക്കുറനിച്ചുളള  കമ്മാരരങ്ങള്  മനരഴത്ത

പ്രതനിപമ്മാദനിചതമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശന്  : സര്,  ചെര്ചയുഴടെ ഘടത്തനില സൂചെനിപ്പനിചനിരുന,

ഇഇൗ  ബനില  ഇവനിഴടെ  ഇതയുര  ചെര്ച  ഴചെയ്തക്ട്,  ഇതനിനുമുന്പക്ട്  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന,  ഇതനിലെമ്മാഴക വരുത്തുന്ന മമ്മാറര ഇതുമമ്മാതമമ്മാണക്ട്. for the words

“five rupees”, the words “twenty rupees” shall be substituted;
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അഞക്ട്  രൂപയ്ക്കുപകരര  ഇരുപതക്ട്  രൂപഴയന്നക്ട്  മമ്മാറനി  മഭേദഗതനി

വരുത്തണഴമന്നമ്മാണക്ട്.   അതുമപമ്മാഴലെ മഴറമ്മാരു ഫെനിഗര് തമ്മാഴെഴത്ത മകമ്മാസ്സനിലുര

മമ്മാറ്റുനണക്ട്,  ഇതനിനുമവണനി  മമ്മാതമമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  എകര്ഴഴസഴസലമ്മാര  ഴചെയ്തതക്ട്.

ഇഇൗ മഭേദഗതനി വരുത്തുമമമ്മാള് തഴന്ന കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില ഉചെനിതമമ്മായ മമ്മാറര

ചെടങ്ങളനിലൂഴടെ ....(ലമകക്ട് ഓഫെക്ട്)....

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,  അങ്ങക്ട് മനരഴത്ത പറഞ്ഞ മപമ്മായനിന്റെക്ട് ഞമ്മാന്

മനമ്മാടക്ട് ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്,  അതക്ട് നമുകക്ട്  ചെര്ചയനില എടുകമ്മാര.  സബ്ജകക്ട് കമനിറനി

ചെര്ച  ഴചെയ്യുമമമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  സമ്മാധരതകള്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.   ചെകനിരനി

ലെഭേരതയുഴടെ കമ്മാരരര,  സമയക്കുറവളളതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മാകുന്നനില.   കയര്ഴഫെഡമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  കുഴറ വനിവമ്മാദമമ്മായതക്ട്.  ഒരു കമ്മാരരര

പറയമ്മാര, ഇഇൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് വളഴര കൃതരമമ്മായ നനിലെപമ്മാടുണക്ട്.  ഒരു ഴതറമ്മായ

നടെപടെനികമളയുര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് പനിന്തുണയ്ക്കനില.   യു.ഡനി.എഫെക്ട്. ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

സന്ദര്ഭേത്തനിലെമ്മാണക്ട്  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിടെമ്മാനുളള  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സത്വശകരനിചഴതന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറയുകയുണമ്മായനി.  അതക്ട്  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  1995-ല

തശരുമമ്മാനനിചതമ്മാണക്ട്,   അതനിഴന്റെ  റൂള്സക്ട്  ഉണമ്മാക്കുന്നതനിനുര  നടെപടെനികള്

എടുക്കുന്നതനിനുരമവണനി  ഒരു നനിലെപമ്മാടുര  നനിങ്ങള് സത്വശകരനിചനില.   മമ്മാതമല,
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രണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റുകഴള  സരബനനിചക്ട്  മനമ്മാക്കുമമമ്മാള്  ചെനിലെ  പരനിമനിതനികള്

റൂള്സക്ട്  ഴഫ്രയനിര  ഴചെയ്യുമമമ്മാള്  ഉണമ്മായനിരനികമ്മാര.  മുഖരമനനി  കഴെനിഞ്ഞ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന നയനിക്കുമമമ്മാള് വളഴര ശക്തമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സത്വശകരനിച്ചു. ആ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിടനിട്ടുളള  എലമ്മാ  ഒഴെനിവകളുര  പനി.എസക്ട്.സനി.

വഴെനിതഴന്ന നനിയമനര നടെത്തമ്മാന് ആവശരമമ്മായ റൂളുകള് ഉണമ്മാകനിയനിരനികണര.

അതനിനക്ട് കര്ശനമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സത്വശകരനിചക്ട് സരവനിധമ്മാനമുണമ്മാകനി.  അതനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  2017-ലെമ്മാണക്ട്   ഇതനിഴന സരബനനിച റൂള് ഉണമ്മാകനിയതക്ട്.  1995

കഴെനിഞ്ഞക്ട്  2017  വഴര  ഒരു നനിലെപമ്മാടുര  സത്വശകരനിചനില.  ഇമപ്പമ്മാള്  20  മപഴര

അഴഴഡത്വസക്ട്  ഴചെയ്തു.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  സനി.  ആര്.  മമഹഷക്ട്   പറഞ

പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട് വനിട്ടുഴകമ്മാടുത്തനിടക്ട് നനിയമനിചനിലമ്മാഴയന്നക്ട്.  പനി.എസക്ട്.സനി.  വഴെനി

തഴന്ന നനിയമനിച്ചു.  20 മപഴര അഴഴഡത്വസക്ട് ഴചെയ്തനിടക്ട് 8 മപര് മജമ്മായനിന് ഴചെയ്തു,

ബമ്മാകനി  ആളുകള്  മജമ്മായനിന്  ഴചെയ്തനില,  ബമ്മാകനി  ആ  ലെനിസ്റ്റേനില  നനിനര

വരനികയമ്മാണക്ട്.  8  മപര്ക്കുളള  ഴടയനിനനിരഗക്ട്  ആരരഭേനിച്ചു  കഴെനിഞ.

പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിട  മവകന്സനിയനില  ഒഴരണ്ണത്തനിലമപമ്മാലുര  ഒരു

തമ്മാലകമ്മാലെനിക  ജശവനകമ്മാമരയുര  സനിരഴപ്പടുത്തനിയനിടനില.  1995-ല

പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിടെമ്മാന്  ഏഴതമ്മാഴക  തസ്തനികകള്  തശരുമമ്മാനനിചനിട്ടുമണമ്മാ
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അതനില  ഒരമ്മാഴളമപ്പമ്മാലുര  സനിരഴപ്പടുത്തനിയനിടനില.  എന്നമ്മാല  കഴെനിഞ്ഞ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ സമയത്തക്ട്  ഴപമ്മാതുഴവഴയടുത്ത സമശപനത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

തമ്മാലകമ്മാലെനികകമ്മാഴര  സനിരഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  നനിലെവനിലുളള

ഒഴെനിവകളനിമലെകക്ട്  മമ്മാതമമ്മാണക്ട്.   എലമ്മാ  തമ്മാലകമ്മാലെനികകമ്മാമരയുമല.  അതക്ട്

സനിരഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്  കഴെനിഞ്ഞ  ഴഫെബ്രുവരനിയനിലെമ്മാണക്ട്.  അതനിനുമശഷര

നനിയമസഭേമ്മാ ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പക്ട്  കഴെനിഞ.  ഒരു പുതനിയ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വന.  ഒരു

പരമ്മാതനിയുര  ഞങ്ങളുഴടെ  ആരുമടെയുര  മുന്പനില  വന്നനിടനില.   ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

ഴപഴടന്നക്ട്  ഇഇൗ  പരമ്മാതനി  വന്നനിട്ടുളളതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  വന്ന  പരമ്മാതനിയനിലുര

എഴനങനിലുര കമ്മാമമണമ്മാ, അതക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.  

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ:  സര്,  മകരളത്തനിഴലെ  ഭേരണപരനിചെയമുളള

എലമ്മാമപര്ക്കുര  അറനിയമ്മാര,  നനിയമങ്ങള്  പമ്മാസ്സമ്മാകനിയമ്മാല  ഴസഷരല  റൂള്സക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് ഉണമ്മാകുന്ന  കമ്മാലെതമ്മാമസര.  അതനിഴന്റെ  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെകക്ട്

ഞമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില,  ഗവണ്ഴമന്റുകള്  ഴചെമയണതമ്മാണക്ട്.   ശശ.  എ.  ഴക.

ആന്റെണനിയമ്മാണക്ട്  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിടതക്ട്,  അതനിനുമശഷര

എത  ഗവണ്ഴമന്റുകള്  ഇവനിഴടെ  വന?  ഴസഷരല  റൂള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനില,

ഞങ്ങളുഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റുതഴന്ന  എതമയമ്മാ  നനിയമങ്ങളുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില
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ഴസഷരല റൂള് ഴകമ്മാണ്ടുവന,  ഇവനിഴടെ കയര്ഴഫെഡുമമ്മായനി ബനഴപ്പട കമ്മാരരര

പനി.എസക്ട്.സനി.-യനിഴലെ നനിയമനര മമ്മാതമല, ഇവനിഴടെ വളഴര പ്രമുഖരമ്മായ പമ്മാര്ടനി

മനതമ്മാകന്മേമ്മാമരയുര  അവരുഴടെ  ബന്ധുകമളയുര  റനിടയര്

ഴചെയ്തുമപമ്മായതനിനുമശഷര  അവഴര  അവനിഴടെ  നനിയമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ

മചെമ്മാദരര  അങ്ങക്ട്  അതനിഴനപ്പറനി   ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെല  എന്കത്വയറനി  അലമ്മാഴത,

സമഗ്രമമ്മായ ഒരു അമനത്വഷണത്തനിനക്ട് തയമ്മാറമ്മാകുമമമ്മാ?  കയര് മകമ്മാര്പ്പമറഷന്

ഒഴെനിചക്ട്,   ഞമ്മാന്  വരക്തമമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്  ബമ്മാകനിഴയലമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളനിലുര,

ആലെപ്പുഴെയനിലുളള  കയറുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  എലമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളനിലുര

ഗുരുതരമമ്മായ  അഴെനിമതനിയമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.   അങ്ങക്ട്  അതനിഴനപ്പറനി

അമനത്വഷനിക്കുമമമ്മാ എന്നമ്മാണക്ട് അറനിമയണതക്ട്.  

ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്:  സര്,   അങ്ങക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ

അരഗങ്ങള്   ഇടെഴപടക്ട്  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  വന്ന  പ്രശങ്ങള്  ഓമരമ്മാന്നമ്മായനി

ഞമ്മാന്  എടുക്കുകയമ്മായനിരുന.  ആ  ഭേമ്മാഗങ്ങളനിമലെകക്ട്  ഞമ്മാന്  വരുനണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ സനി.  ആര്.  മമഹഷക്ട്   പറഞ്ഞതക്ട്,  പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്  വനിട

സമ്മാനങ്ങളനില തമ്മാലകമ്മാലെനികകമ്മാഴര വച്ചുഴവനര ഇമതവഴര പനി.എസക്ട്.സനി.-

യനിലനനിനര നനിയമനര നടെത്തനിയനിടനില എനമമ്മാണക്ട്.  അതക്ട് ഴതറമ്മാണക്ട്.  അങ്ങക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

261

പറഞ്ഞ കമ്മാരരര ഞമ്മാന് ഇവനിഴടെ സൂചെനിപ്പനിച്ചു. രണക്ട് ഗവണ്ഴമന്റുകള്ക്കുര റൂളുകള്

ഉണമ്മാക്കുന്നതനില കമ്മാലെതമ്മാമസര ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഇതനില മമ്മാതമല പലെതനിലുര.

കുറച്ചു കമ്മാലെമമ്മായനി ഉയര്ന വരുന്ന പ്രശങ്ങളുഴടെ അടെനിസമ്മാനത്തനില കഴെനിഞ്ഞ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിച്ചു.   മുഖരമനനിതഴന്ന  കര്കശമമ്മായ

സമശപനര സത്വശകരനിച്ചു.   ഴസക്രടറനിതലെ സരവനിധമ്മാനങ്ങള് ഉണമ്മാകനി.  ഞമ്മാന്

നനിയമവകുപ്പനിഴന്റെ ചുമതലെ ഏഴറടുത്തതനിനുമശഷര ഞങ്ങള് പ്രമതരകര മയമ്മാഗര

മചെര്ന്നനിട്ടുണക്ട്.  പ്രമതരകര അറനിയനിപ്പക്ട് ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുമുണക്ട്.  ഏഴതലമ്മാര ഴസഷരല

റൂള്സക്ട്  ഴഫ്രയനിര  ഴചെയമ്മാനുമണമ്മാ,  അഴതലമ്മാര  സമയബനനിതമമ്മായനി  ഴഫ്രയനിര

ഴചെയ്തനിരനികണര.  അതനിനക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  റനിവന്യൂ  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുനണക്ട്.

മനരഴത്ത  നമുകക്ട്  എലമ്മാമപര്ക്കുര  കുറവകള്  ഉണമ്മായനിരുന്നനിരനികമ്മാര,.  അതക്ട്

പരനിഹരനികമ്മാന്  ശമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   കയര്ഴഫെഡനില  2017-ല  കഴെനിഞ്ഞ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വന്നക്ട്  ഒരു  വര്ഷര  കഴെനിഞ്ഞമപ്പമ്മാള്  റൂള്സക്ട്  ആയനി.  അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില  പനി.എസക്ട്.സനി.  മനമ്മാടനിഴഴഫെ  ഴചെയ്തു.  മനമ്മാടനിഴഴഫെ  ഴചെയ്തക്ട്

ഴടെസ്റ്റേക്ട് നടെത്തനി മപ്രമ്മാസസ്സക്ട് പൂര്ത്തശകരനിചക്ട് അഴഴഡത്വസക്ട് ഴചെയ്തു.   20 മപര്കക്ട്

അഴഴഡത്വസക്ട്  ഴചെയ്തനിടക്ട്  8  മപര്മമ്മാതമമ  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചെയ്തുളള,  അവര്കക്ട്

ഴടയനിനനിരഗക്ട്  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.  ബമ്മാകനി  ഒഴെനിവകള്  നനികത്തമ്മാന്
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പനി.എസക്ട്.സനി.-യുഴടെ  മപ്രമ്മാസസ്സക്ട്  നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.  അതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

സൂചെനിപ്പനിചതക്ട്,   ആ  ഭേമ്മാഗര  ഴതറമ്മാഴണനളളതമ്മാണക്ട്.   തമ്മാലകമ്മാലെനികകമ്മാഴര

സനിരഴപ്പടുത്തുന്നതനില  പമ്മാര്ടനികമ്മാഴരയമ്മാണക്ട്  വചനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  അങ്ങുര

മനരഴത്ത സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞതക്ട് കഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഴഫെബ്രുവരനിയനിലെമ്മാണക്ട് ഇതക്ട് ഴചെയ്തതക്ട്. ഒരു വര്ഷര കഴെനിഞ.  അഴന്നമ്മാനര ഇഇൗ

പരമ്മാതനി  വന്നനിടനില,  ഇമപ്പമ്മാള്  ഴപഴടന്നക്ട്  പരമ്മാതനി  വന്നനിട്ടുണക്ട്.

ഴഴവകനിവന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  പരമ്മാതനികക്ട്  കമ്മാമഴണങനില

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാതനിരനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഞങ്ങള്കനില.   അതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

മചെമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്,  സനിരഴപ്പടുത്തനിയതനില  അങ്ങഴന  ഏഴതങനിലുര  മമ്മാനദണ്ഡര

ലെരഘനിചനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴനയുഴണങനില  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര

ഒരു  മടെനിയുമനില.  റനിടയര്  ഴചെയ്ത  ആളുകള്  കുറച്ചു  കമ്മാലെമത്തകക്ട്  അവനിഴടെ

തുടെര്നഴയന്നക്ട് ഇവനിഴടെ പറഞ. അതനിനക്ട് ഴപമ്മാതുസമശപനര സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.

അത്തരര കമ്മാരരങ്ങള് പമ്മാടെനിഴലന്ന നനിലെപമ്മാടെക്ട് തഴന്ന സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  അവര്

ഒരു  എമര്ജന്സനിയനിലെമ്മാണക്ട്  മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്യുന്നഴതന്നമ്മാണക്ട്  അവരുഴടെ

വമ്മാദഴമങനിലുര  പരമ്മാതനി  വന്നമപ്പമ്മാള്   അവര്  തഴന്ന  സത്വയര  മജമ്മാലെനികക്ട്

വരുന്നനിഴലന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിച്ചു.    കയര്ഴഫെഡനില  നടെന്നനിട്ടുളളതമ്മായനി
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ഇമപ്പമ്മാള്  അങ്ങക്ട്  സൂചെനിപ്പനിച  കമ്മാരരങ്ങളുര,  ഇവനിഴടെ  പലെരുര

ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തനിയ   കമ്മാരരങ്ങഴള  സരബനനിച്ചുര  ഞങ്ങള്  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

മതടെനിയനിട്ടുണക്ട്.  ആ  റനിമപ്പമ്മാര്ടനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  പനിന്നശടെക്ട്

അമനത്വഷണര  മവണമമമ്മാ  മവണമയമ്മാ  എന്ന  കമ്മാരരര  തശരുമമ്മാനനികമ്മാന്

കഴെനിയുകയുളള.   അലമ്മാഴത  വരുന്ന  വമ്മാര്ത്തകള്കക്ട്  ഉടെന്  സമഗ്രമമ്മായ

അമനത്വഷണര നടെത്തമ്മാന് നമുകക്ട് പറയമ്മാന് കഴെനിയുകയനില.  അമങ്ങകക്ട് അതക്ട്

അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. അങ്ങക്ട് നല ഭേരണപരനിചെയമുളള ആളമ്മാണമലമ്മാ; അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില  ബനഴപ്പട  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെനിലനനിനര  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  മതടുര.

റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  കനിടനിയമശഷര  ആവശരമമ്മായ  നടെപടെനി  സത്വശകരനിക്കുര.  ഒരു

ഴതറനിമനയുര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  സരരക്ഷേനിക്കുകയനില.  എലമ്മാ  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ

സമ്മാപനങ്ങളനിലുര  റനിക്രൂടക്ട്ഴമന്റെക്ട്  മബമ്മാര്ഡനിമലെകക്ട്  ഒഴെനിവകള് വനിട  സമശപനര

ഇഇൗ  സര്കമ്മാര്  സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഴടെസ്റ്റേക്ട്  നടെത്തനി  ഇന്റെര്വന്യൂവനിമലെകക്ട്

എത്തനിനനിലക്കുന്നഴതമ്മാഴെനിഴകയുള്ള  ഒരു  മപമ്മാസ്റ്റുര  പുതനിയതമ്മായനി  മനമ്മാടനിഴഴഫെ

ഴചെമയണമ്മാഴയന്നക്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭേയനില  ബനില

ഴകമ്മാണ്ടുവരണഴമന്നമ്മാണക്ട് കരുതനിയതക്ട്.  പഴക്ഷേ എലമ്മാ ഓര്ഡനിനന്സുകളുമടെയുര

ഇഇൗ  വലെനിയ  പ്രക്രനിയയുളളതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിമലെകക്ട്  കടെകമ്മാന്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

264

കഴെനിഞ്ഞനിടനിലമ്മാഴയമന്നയുള.  അതമ്മാണക്ട്  അതുസരബനനിചക്ട്

സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  അരഗങ്ങള്  പറഞ്ഞ  കമ്മാരരങ്ങള്  നമുകക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാവന്നമതയുളള.  

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-യുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില,  ഇവനിഴടെ  ഴപമ്മാതുഴവ  സത്വമ്മാഗതര

ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.   അപൂര്വ്വര  ചെനിലെ  അരഗങ്ങളമ്മാണക്ട്  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്കക്ട്

എതനിരമ്മാഴണന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിചനിട്ടുള.  അതക്ട്  ഴതറമ്മാണക്ട്.

എര.എസക്ട്.എര.ഇ.  എനളളതക്ട്  10  മകമ്മാടെനി  രൂപവഴര  നമള്  മനരഴത്ത

കണനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള്  മകന്ദ്രര  മമ്മാറനി  50  മകമ്മാടെനി  രൂപ  വഴരയമ്മായനി.   അതക്ട്

നമുകക്ട്  ഒരു  കമനിറനിയനിമലെകക്ട്  വനിടക്ട്  ഴഴലെസന്സക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  7  ദനിവസര

ഴകമ്മാണക്ട്  കഴെനിയുകയനില.  അതയധനികര  അമപക്ഷേകള്  വരുനണക്ട്.  മൂന്നക്ട്

മമ്മാസത്തനിനുളളനില  നമ്മാലെമ്മായനിരത്തനിലെധനികര  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കള്  രജനിസ്റ്റേര്

ഴചെയ്തു. അതനില നഴലമ്മാരു പങ്കുര ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ നജശബക്ട് കമ്മാനപുരമമ്മാണമലമ്മാ

പറഞ്ഞതക്ട്.   മലെപ്പുറര ജനിലയനില നനിന്നമ്മാണക്ട് രണമ്മാര സമ്മാനര നനിലക്കുന്നതക്ട്.

എലമ്മാര  മപ്രമ്മാസസ്സക്ട്  ഴചെയ്തക്ട്  7  ദനിവസരഴകമ്മാണക്ട്  അനുമതനി  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്

കഴെനിയുകയനില.  അതനിനക്ട്  മവഴറമ്മാരു നനിലെപമ്മാടെക്ട്  മനരഴത്ത എടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  മൂന്നക്ട്

വര്ഷര വഴര അവര്ഴകമ്മാരു  acknowledgement  വചക്ട് പ്രവര്ത്തനികമ്മാര.  മൂന്നക്ട്
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വര്ഷര  കഴെനിഞ്ഞക്ട്  6  മമ്മാസത്തനിനുളളനില  ബനഴപ്പട  ഴഴലെസന്സുകള്

മനടെനിയമ്മാല  മതനി.  അതമ്മാണക്ട്  വരവസ.  ഇവനിഴടെ  നമള്  കുമറകൂടെനി  ഉയര്ന്ന

ഇന്ഴവസ്റ്റുഴമന്റെമ്മാണക്ട്.  അതനിഴനമ്മാരു  കഇൗണ്സനില  ഉണമ്മാകുന.  ആ

കഇൗണ്സനിലെനിഴന്റെ  മുന്പനിമലെകക്ട്  വരുന.  കഇൗണ്സനില  ചെര്ച  ഴചെയ്തക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  7  ദനിവസര  ഴകമ്മാണക്ട്,  ഒരു  മകമ്മാരമമമ്മാസനിറമ്മായ  ഴഴലെസന്സക്ട്,

എലമ്മാ  വകുപ്പുകള്ക്കുര  ഴകമ്മാടുകമ്മാവന്ന  ഒറ  ഴഴലെസന്സക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അവര് പറയുന്ന സതരവമ്മാങ്മൂലെത്തനില എഴനങനിലുര വരതരമ്മാസമുണമ്മായമ്മാല  5

ലെക്ഷേര  രൂപവഴര  പനിഴെ  ചുമത്തമ്മാര.  ഴറഡക്ട്  കമ്മാറഗറനി  ഇതനില  ഉള്ഴപ്പടെനില.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഇങ്ങഴനയുളളവ സമ്മാപനികമ്മാന് പമ്മാടെനിലമ്മാഴയനള്ള നനിയമമുളള

തണ്ണശര്ത്തടെരമപമ്മാഴലെയുള്ള സലെങ്ങളനിലെമ്മാഴണങനിലുര അതനിനക്ട് ഇഇൗ അനുമതനി

ലെഭേനികനില അതക്ട് കൃതരമമ്മായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  ബനിലനില ഒതുങ്ങനിനനിനഴകമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ഷമ്മാഫെനി പറമനില ചെര്ചയനില പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതക്ട്  വളഴര നല

നനിര്മദ്ദേശങ്ങളമ്മാണക്ട്.  ആ  നനിര്മദ്ദേശങ്ങഴളലമ്മാര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ചെര്ച

ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കമ്മാരുഴടെ

ഴടെമകമ്മാളജനി അപ്മഗ്രഡക്ട് ഴചെയണഴമന്നക്ട് അമദ്ദേഹരപറഞ. ഴഴപലെറമ്മായനി രണക്ട്

ജനിലയനില  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴടെമകമ്മാളജനി  കനിനനിക്കുകള്  ആരരഭേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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കൂടെമ്മാഴത  അങമമ്മാലെനിയനില  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെകൂടെനി  പങമ്മാളനിത്തമത്തമ്മാഴടെ

ഴടെമകമ്മാളജനികമ്മായനി ഒരു വലെനിയ സരവനിധമ്മാനര അടുത്ത രണ്ടുമമ്മാസത്തനിനുള്ളനില

ഉദ്ഘമ്മാടെനര  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.

എലമ്മാവനിധത്തനിലുമുള്ള സരവനിധമ്മാനര അവനിഴടെ ഒരുക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ

അമദ്ദേഹര പറഞ്ഞ  SDF(Standard Design Factories),  CFC (Common

Facility  Centre)  തുടെങ്ങനിയവ  എലമ്മായനിടെത്തുര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്.   ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില

സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  കസ്റ്റേര്  സരവനിധമ്മാനര  ആരരഭേനിച്ചു  കഴെനിഞ,  അതമ്മാണക്ട്

സ്റ്റേശല  ഫെര്ണ്ണശചറനിഴന്റെ  സലെത്തക്ട്  ആരരഭേനിചതക്ട്.  മകരളത്തനില  പനണക്ട്

കസ്റ്റേറുകള്  ആരരഭേനിച്ചുകഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  നമ്മാലെക്ട്  കസ്റ്റേറുകള്  ആരരഭേനികമ്മാന്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതനിനകത്തക്ട്  ഴപമ്മാതുസഇൗകരരങ്ങള്

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്കഴെനിയുര,  എര.എസക്ട്.എര.ഇ.-കളുഴടെ  ഴചെലെവക്ട്  കുറയുന്നതനിനക്ട്

ഇതക്ട്  സഹമ്മായകരമമ്മാകുര.   ബമ്മാങക്ട്  മലെമ്മാണ്  ലെഭേരമമ്മാകുമമമ്മാ,  മമ്മാര്കറനിരഗക്ട്

എങ്ങഴനയമ്മായനിരനിക്കുര,  ഇതുസരബനനിച  സരശയങ്ങള്  ആമരമ്മാടു

മചെമ്മാദനികണര തുടെങ്ങനിയ കമ്മാരരങ്ങള് അമദ്ദേഹര ഇവനിഴടെ  ഉന്നയനിചതക്ട്  വളഴര

ശരനിയമ്മായ  മചെമ്മാദരമമ്മാണക്ട്.  തമ്മാലൂകനിഴലെ  ഉമദരമ്മാഗസര്കക്ട്  ഇതുസരബനനിച
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ഴടയനിനനിരഗക്ട്  ഞങ്ങള്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഒരു

ഴഫെസനിലെനിമററര്  എന്ന  നനിലെയനില  ഒരു  ഒരു  ഴഴകസഹമ്മായര ഴകമ്മാടുകമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുന്ന  രൂപത്തനില  അവഴര  മമ്മാറനിഴയടുകമ്മാനമ്മാണക്ട്

ശമനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  നമ്മുഴടെ  എന്റെര്പ്രമണഴെ ക്ട്സനിഴന

മപമ്മാഷനിപ്പനികമ്മാന് സഹമ്മായനിക്കുന്ന സരവനിധമ്മാനമമ്മായ KIED (Kerala Institute

For  Entrepreneurship  Development)-ല  നമള്  ഴചെയമ്മാനുമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്

പമ്മാമസമ്മാര്ടക്ട്  മസവമ്മാ  മകന്ദ്രത്തനില ഴചെല്ലുന്നതുമപമ്മാഴലെ  എലമ്മാ  സഇൗകരരങ്ങളുര

ഒരുകമ്മാനമ്മാണക്ട്.  മമ്മാര്കറനിരഗക്ട്,  ഴടെമകമ്മാളജനി,  മമ്മാമനജ ക്ട് ഴമന്റെക്ട്  തുടെങ്ങനിയവ

സരബനനിചയമ്മാളുകള് അവനിഴടെയുണമ്മാകുര,  ആവശരമമ്മായ മമ്മാര്ഗനനിര്മദ്ദേശങ്ങള്

അവര് നലകുര.  ഇനനിയതല കുമറക്കൂടെനി ഉയര്ന്ന തലെത്തനിലുള്ള ഉപമദശങ്ങള്

ആവശരമമ്മായവയമ്മാഴണങനില  അതനിനുള്ള   സഇൗകരരര  നലകുക,  ഇവര്

നലകുന്ന  മപ്രമ്മാജകക്ട്   bankable  ആമണമ്മാഴയന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്

ആവശരഴമങനില പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകരരങ്ങള് നലകുക തുടെങ്ങനിയ

കമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  ഇമപ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന  ഴചെയ്യുനണക്ട്.  ചെര്ചയനില

സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമമ്മാതമല,  എലമ്മാ  വകുപ്പുകളുരമചെര്ന്നക്ട്

ഇതുസരബനനിച  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിചക്ട്  അതനിഴന്റെ  ടയല
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ആരരഭേനിച്ചുകഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  ഇതനിനമ്മായനി  ആമമസമ്മാണ്,  ഫനിപ്കമ്മാര്ടക്ട്

തുടെങ്ങനിയവമപമ്മാഴലെ  ഒരു  പുതനിയ  ഓണ്ഴഴലെന്  പമ്മാറക്ട്മഫെമ്മാര

ആരരഭേനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഉദമ്മാഹരണത്തനിനക്ട്  പമ്മാലെകമ്മാടുള്ള  ഒരു  വശടമ

അഴലങനില  ഒരു കുടുരബശശ അചമ്മാറുണമ്മാക്കുനണക്ട്,  അതവര്കക്ട് വനിലകമ്മാന്

വയ്ക്കണര,  അതനിനക്ട് സഹമ്മായകരമമ്മാകുന്ന ഒരു ഓണ്ഴഴലെന് പമ്മാറക്ട്മഫെമ്മാര എന്ന

രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട്  ആമലെമ്മാചെനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതനിഴന്റെ  മലെമ്മാജനിസ്റ്റേനികക്ട് സക്ട്  എങ്ങഴന

കഴെനിയുര, കുടുരബശശഴയഴകമ്മാണക്ട് കഴെനിയുമമമ്മാ, ഴക.എസക്ട്.ഴഎ.ഡനി.സനി.(Kerala

State Industrial Development Corporation Ltd. ) ഴയഴകമ്മാണക്ട് കഴെനിയുമമമ്മാ

എഴന്നലമ്മാര  മനമ്മാകനിഴകമ്മാണക്ട്  പരമമ്മാവധനി  ഴപ്രമ്മാഫെഷണലെമ്മാകമ്മാന്  എങ്ങഴന

കഴെനിയുഴമന്ന  കമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  ഞങ്ങള്  ചെര്ച  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇതുസരബനനിച ആദരഴത്ത പ്രസമന്റെഷന് കഴെനിഞ.  ഏതമ്മായമ്മാലുര അധനികര

ഴഴവകമ്മാഴത  ആരരഭേനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.  അങ്ങക്ട്

പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ  ഇനരയ്ക്കുതഴന്ന  മമ്മാതൃകയമ്മായനി  ഒരു  സരസമ്മാനര

മുന്ഴഴകഴയടുക്കുന്ന  ഒരു  ഒമ്മാണ്ഴഴലെന്  പമ്മാറക്ട്മഫെമ്മാമമ്മാകനി  ഇതനിഴന  മമ്മാറമ്മാന്

കഴെനിയുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.  ശശനി

എര.എല.എ. സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ ഇഇൗ സരവനിധമ്മാനത്തനിനമ്മായനി ഒരു പ്രമതരക
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ഡയറകമററനിഴന്റെ  ആവശരമനില.  വരവസമ്മായ  വമ്മാണനിജര  ഡറകമററക്ട്

നനിര്വ്വഹനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  ഇഇൗ   ചുമതലെതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ജനിലയ്ക്കക്ട്  ഒരു

മമ്മാസ്റ്റേര്പമ്മാന്  മവണഴമന്ന  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  നനിര്മദ്ദേശര  എതമമ്മാതര

സമ്മാധരമമ്മാകുഴമന്ന  കമ്മാരരര  വകുപ്പു  ചെര്ച  ഴചെയ്യുനണക്ട്.  സരരരഭേകര്കമ്മായനി

എങ്ങഴനഴയമ്മാരു  പ്രചെമ്മാരമവലെ  നടെത്തമ്മാന്  കഴെനിയുര?  ഒരുകമ്മാരരര  ശരനിയമ്മാണക്ട്

സരരരഭേകതത്വത്തനിമനമ്മാടുള്ള  ഒരു  ഴപമ്മാതുസമശപനത്തനില  കുമറയധനികര  മമ്മാറര

വന്നനിട്ടുണങനിലുര  ഇനനിയുമമമറ  മമ്മാറങ്ങളുണമ്മാമകണതുണക്ട്.  മടഡക്ട്

യൂണനിയനുകള്ഴകതനിഴര പലെമപ്പമ്മാഴുര നനിലെപമ്മാടെക്ട് സത്വശകരനിചനിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധമ്മാന

വരവസമ്മായനി  ശമദ്ധയമമ്മായ ഒരു നനിരശക്ഷേണര നടെത്തുകയുണമ്മായനി.  അതനില

അമദ്ദേഹര പറഞ്ഞതക്ട്  'ഇന്നക്ട് മകരളത്തനില വളഴര അപൂര്വ്വമമ്മാമയ മനമ്മാക്കുകൂലെനി

മചെമ്മാദനിക്കുനള.   പഴണമ്മാഴക ഓണകമ്മാലെത്തക്ട്  കൂലെനി  വര്ദ്ധനവക്ട്  മചെമ്മാദനിച്ചുര

മബമ്മാണസക്ട്  മചെമ്മാദനിച്ചുമുള്ള  സമരങ്ങള്  വരവസമ്മായശമ്മാലെകളനില  വളഴര

സമ്മാധമ്മാരണമമ്മായനിരുഴന്നങനില  ഇന്നക്ട്  വളഴര  അപൂര്വ്വ  സരഭേവങ്ങളമ്മാണക്ട്.

സമമ്മാധമ്മാനപരമമ്മായനി എലമ്മാര ചെര്ച ഴചെയ്തക്ട് തശരുനണക്ട്.  പമക്ഷേ അപൂര്വ്വമമ്മായനി

നടെക്കുന്ന  സമരങ്ങള്കക്ട്  വലെനിയ  വമ്മാര്ത്തമ്മാ  പ്രമ്മാധമ്മാനരര  ഴകമ്മാടുത്തക്ട്  മകരളര

നനിമക്ഷേപ  സഇൗഹൃദമഴലന്നക്ട്  മമ്മാധരമങ്ങള്  പ്രചെരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്'.   ഇത്തരര



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

270

കമ്മാരരങ്ങളനിഴലെലമ്മാര വളഴര ശക്തമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരുന്ന ഒരു

പ്രമുഖനമ്മായ  വരവസമ്മായനിയമ്മാണക്ട്  ഇന്നഴലെ  ഴകമ്മാചനിയനില  ഇങ്ങഴന

അഭേനിപ്രമ്മായഴപ്പടതക്ട്.  ഇതക്ട്  വളഴര ശരനിയമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാ മമ്മാധരമങ്ങളുമുഴണന്നല,

നമളനില  പലെരുരതഴന്ന  അകമ്മാരരര  പര്വ്വതശകരനിക്കുനണക്ട്.   'നനിങ്ങളുഴടെ

സരരരഭേര നമ്മാടെനിഴന്റെ അഭേനിമമ്മാനര' എന്ന വലെനിഴയമ്മാരു കരമ്മാമയനിന് സരരരഭേകതത്വര

മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന  രശതനിയനില  ഏഴറടുകമ്മാനമ്മായനി  സര്കമ്മാര്

ഉമദ്ദേശനിക്കുനണക്ട്.  മണ്ഡലെമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനില  ഴഴപലെഴറന്ന  നനിലെയനില

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴഎ.  ബനി.  സതശഷക്ട്   എര.എല.എ.   ഒരു  ഴപ്രമ്മാമപ്പമ്മാസല

മുമമമ്മാട്ടുവചനിട്ടുണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വനി.  ശശനി  എര.എല.എ.യുര  കമ്മാരരങ്ങള്

സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വനി.  ആര്.  സുനനിലകുമമ്മാറനിഴന്റെ

മണ്ഡലെത്തനില ഒരു വരവസമ്മായ ഗ്രമ്മാമര പദ്ധതനിയുണക്ട്. പ്രസ്തുത പഞമ്മായത്തക്ട്  48

വകുപ്പുകഴള പഴങടുപ്പനിച്ചുകമ്മാണക്ട്  ഒരു മയമ്മാഗര വനിളനിച്ചുമചെര്ത്തനിരുന, അതനില

ഞമ്മാനുര  പഴങടുത്തനിരുന.  ഓമരമ്മാ  വകുപ്പനിനുര  ഏഴതലമ്മാര  തരത്തനില

ഴതമ്മാഴെനിലുകളുണമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുര  എന്ന  രൂപത്തനില  വളഴര  വനിശദമമ്മായ

മപ്രമ്മാജകക്ട് തയമ്മാറമ്മാകനിയനിരുന.  ആ ഒരു ദനിവസഴത്ത പരനിപമ്മാടെനിയനില സലെര

എര.എല.എ.-യുര  പഴങടുത്തനിരുന.  അതുമപമ്മാലുള്ള  നല  മുന്ഴഴകകള്
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ജനപ്രതനിനനിധനികളുഴടെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര  വന്നനിട്ടുണക്ട്.  ഇത്തരര  സരരരഭേങ്ങഴള

സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനക്ട്  ഇഇൗ  ബനില  സഹമ്മായകരമമ്മായനിരനിക്കുര.  അതുമപമ്മാഴലെ

സലെര  എങ്ങഴന  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നതുര  വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  Public  Sector  Undertaking (PSU)-  കളുഴടെ

ദശര്ഘകമ്മാലെമമ്മായനി  ഴവറുഴത കനിടെക്കുന്ന സലെങ്ങള് ഴക.എസക്ട്.ഴഎ.ഡനി.സനി.,

KINFRA  എന്നനിവരുമമ്മായനി  ഒരു  എസക്ട്.പനി.വനി  (special  purpose  vehicle)

ഉണമ്മാകനിഴകമ്മാണക്ട്,  ആവശരഴമങനില  വരവസമ്മായ  എമസ്റ്റേറമ്മാകനി

മമ്മാറനിഴകമ്മാമണമ്മാ,  ഇവരുഴടെതഴന്ന  ഒരു  Downward  extension  -ആമയമ്മാ

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന ഖമ്മാദനി, കയര്, മറക്ട് വരവസമ്മായ

സഹകരണസരഘങ്ങളുഴടെ  കമ്മാടുപനിടെനിച്ചുകനിടെക്കുന്ന  സലെങ്ങളുമുണക്ട്.

അവയുഴടെഴയലമ്മാര ഒരു റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് ഞങ്ങള് തയമ്മാറമ്മാക്കുനണക്ട്.  ഴപമ്മാതുമവ ഒരു

സമവമ്മായമത്തമ്മാടുകൂടെനി  എങ്ങഴന  നമ്മുഴടെ നമ്മാടനില കൂടുതല വരവസമ്മായങ്ങള്

ആരരഭേനികമ്മാന് കഴെനിയുഴമന്നതനിനമ്മായനി ഒരു പദ്ധതനി തയമ്മാറമ്മാകമ്മാന് ശമനികമ്മാര.  

ധമ്മാതുകളുഴടെ ബനിലനില നമുഴകമ്മാരു പരനിമനിതനിയുണക്ട്, 2013 -ലെമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

വനിധനി വന്നതക്ട്.  അന്നഴത്ത അഡത്വകറക്ട് ജനറല ശശ.  ഴക.പനി.  ദണ്ഡപമ്മാണനി

വളഴര  വനിശദമമ്മായ  ഒരു  കുറനിപ്പമ്മാണക്ട്  നലകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ആ  കുറനിപ്പനില
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ഇതുസരബനനിചക്ട്  അടെനിയനരമമ്മായനി  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെത്തണഴമനര

ആയതനിനക്ട്  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  സമ്മാധരതയുഴണനര  ആധനികമ്മാരനികമമ്മായനി

വരക്തമമ്മാകനിയനിരുഴന്നങനിലുര  ഒനര  നടെന്നനില.  അതക്ട്

അങ്ങഴനതഴന്നയനിരനിക്കുകയമ്മായനിരുന.  അമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ഴഴഹമകമ്മാടെതനിയനില

അടുത്ത മകസക്ട് വന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അനൂപക്ട് മജകബക്ട് എര.എല.എ.-

യുഴടെ  ക്രമപ്രശത്തനിനുള്ള  മറുപടെനിയനില  ഞമ്മാനനിഴതലമ്മാര  പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴഴഹമകമ്മാടെതനി  പറഞ്ഞതക്ട്  അടുത്ത  മമ്മാസര  ഇഇൗ

മകഴസടുക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്,  തശയതനിയുര  പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  അതനിനുള്ളനില

തശരുമമ്മാനമമ്മാക്കുന്നനിഴലങനില  ഴമരനിറക്ട്  അനുസരനിചക്ട്  വനിധനിവരുഴമനര

പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്. സമയപരനിധനികകത്തുനനിനഴകമ്മാണക്ട് അന്നഴത്ത അഡശഷണല

അഡത്വകറക്ട് ജനറലെനിഴന്റെ ഉപമദശരകൂടെനി സത്വശകരനിചക്ട് വളഴര ഴപഴടന്നമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

ഓര്ഡനിനന്സനിമലെയ്ഴകത്തനിയതക്ട്.  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമമ്മാള്

ഴകമ്മാചനി-തനിരുവനിതമ്മാരകൂര് എന്നതനില പ്രശമനില,  അതക്ട്  ഭേരണപരമമ്മായനിത്തഴന്ന

ഇതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനികഴെനിഞ,  ഇകമ്മാരരര  മനരമത്ത  വനിശദശകരനിചതമ്മാണക്ട്.

അതമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ബനിലനിഴന്റെ  രൂപത്തനില  എത്തനിയതക്ട്.  മനരഴത്ത  സൂചെനിപ്പനിച

പ്രശങ്ങഴളഴയലമ്മാര അഭേനിസരമബമ്മാധന ഴചെയമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്. 
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നഷ്ടപരനിഹമ്മാരഴത്തക്കുറനിചക്ട്   പറഞ്ഞനിടനില.  നഷ്ടപരനിഹമ്മാരര  നമള്

ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില,  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാത്തതക്ട്.   ധമ്മാതുസമത്തക്ട്

ഉപമയമ്മാഗനികണഴമന്ന  വളഴര  ശരനിയമ്മായ  ഒരു  നനിര്മദ്ദേശര  വന്നനിട്ടുണക്ട്.

അതനിലത്തഴന്ന രണക്ട് അഭേനിപ്രമ്മായര ഇവനിഴടെ വന.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പനി.  സനി.

വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്  മതമ്മാടപ്പള്ളനിയനില  നനിനര  മണഴലെടുക്കുന്നതനിഴന  സരബനനിചക്ട്

ചെനിലെ  നനിരശക്ഷേണര  നടെത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  ധമ്മാതുസമത്തക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

വനിനനിമയമ്മാഗനികണഴമന്ന  അഭേനിപ്രമ്മായര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പനി.  ഉഴഴബദുള്ള

നടെത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.   നമുകക്ട്  വലെനിയ  മതമ്മാതനിലുള്ള  ധമ്മാതുസമത്തുണക്ട്.  അവനിഴടെ

മമമ്മാമണമ്മാഴഴസറക്ട്  മണ്ണനിനടെനിയനിലെനിടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതക്ട് ഒനര ഴചെയമ്മാനുള്ള

അധനികമ്മാരര നമുകനില.  നനിയമപ്രകമ്മാരര Indian Rare Earth Limited (IREL)

-നക്ട്  അധനികമ്മാരമുണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഇമപ്പമ്മാള്  മമമ്മാമണമ്മാഴഴസറക്ട്

ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ലെനിഥനിയര  ബമ്മാററനി  ഉണമ്മാകമ്മാര.  ഇതമ്മാണക്ട്  ഇലെകനികക്ട്

വമ്മാഹനങ്ങളനില  ഏറവര  പ്രധമ്മാനമമ്മായനി  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതക്ട്.  മകന്ദ്ര

സമ്മാപനമമ്മാഴണങനിലുര  IREL  -ഉര  ആയനി  ഒരു  സരയുക്ത  സരരരഭേത്തനിനക്ട്

കഴെനിയുമമമ്മാഴയന്ന  കമ്മാരരത്തനില  ശമര  നടെക്കുനണക്ട്.  കരനിമണലെനിഴന്റെ

കമ്മാരരത്തനില  ഖനനര  ഴപമ്മാതുമമഖലെയനിമലെ  പമ്മാടുളഴവന്ന  നയമുണക്ട്,  അതക്ട്
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ഞങ്ങളുഴടെ ഇലെക്ഷേന് മമ്മാനനിഴഫെമസ്റ്റേമ്മായനിലത്തഴന്ന പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടുമുണക്ട്. ഖനനര

ആരുവനിചെമ്മാരനിചമ്മാലുര  ഇന്നക്ട്  നടെകനില,  മകന്ദ്രനനിലെപമ്മാടുര  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന.

കരനിമണല  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ധമ്മാതുകഴളലമ്മാര  ഴപമ്മാതുമമഖലെയനില  മമ്മാതമമ

ഖനനര  പമ്മാടുളഴവന്ന  നനിബനന  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണക്ട്.  പമക്ഷേ  നമുകക്ട്

അതനിഴന്റെ മൂലെരവര്ദ്ധനവനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാമകണതുണക്ട്. ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാസ്റ്റേര്

പമ്മാന്  ഴക.എര.എര.എല.  (Kerala  Minerals  and  Metals  Ltd)

തയമ്മാറമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഞങ്ങളുഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാകമ്മാര,  യു.ഡനി.എഫെക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാകമ്മാര,  പലെതവണയുര ആ ശമര നടെത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഴഴടെറമ്മാനനിയര

നനിര്മനികമ്മാനുള്ള  ശമങ്ങളുര  നടെത്തനിയനിരുന.  എന്നനിട്ടുര

അതനിമലെയ്ഴകത്തമ്മാനമ്മായനിടനില.  ഇമപ്പമ്മാള്  ഞങ്ങള്  അതുസരബനനിച

മമ്മാസ്റ്റേര്പമ്മാനനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന്നനിട്ടുണക്ട്. അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന മനരമത്ത ശശ. ഴക. പനി.

കുഞ്ഞമദക്ട്  കുടനി  മമ്മാസ്റ്റേര്  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ  ഴപമ്മാതുമമഖലെഴയ

സരരക്ഷേനിമകണതമ്മാണക്ട്.  ഴപമ്മാതുമമഖലെഴയ സരരക്ഷേനിക്കുകഴയന്നതക്ട് നഷ്ടഴത്ത

സൂക്ഷേനികലെല  മറനിചക്ട്  അതനിഴന  ലെമ്മാഭേകരമമ്മായനി  മമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്.

ഴക.എര.എര.എല.-ഴന്റെ കമ്മാരരഴമടുത്തമ്മാല ഇമപ്പമ്മാള്  25  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്

ഒരു  വര്ഷര  ഓവര്ഴഴടെമമ്മായനി  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്.  ഇത്തരത്തനില  ഒരു
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സമ്മാപനത്തനിനക്ട് എങ്ങഴന മുമമമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുര?   ദക്ഷേനിണ ഴകമ്മാറനിയ

ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  രരഗമത്തയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുന്നതനിനുമുമക്ട്  ആ  രരഗമത്തയ്ക്കക്ട്

കടെന്നതമ്മാണക്ട്   ഴകലമടമ്മാണ്.  അവനിഴടെ  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഓവര്ഴഴടെര,  മറക്ട്

സരവനിധമ്മാനങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ വളഴര ഗഇൗരവമുള്ള പ്രശങ്ങളമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്

ഴകലമടമ്മാണനില  ഒമടഴറ  മമ്മാറങ്ങള്  വന്നനിട്ടുണക്ട്.

പ്രതനിമരമ്മാധമമഖലെയനിമലെയ്ക്കമ്മാവശരമമ്മായ  പുതനിയ  സരവനിധമ്മാങ്ങളുണമ്മാക്കുന,

വനിക്രമ്മാനനിമലെയ്ക്കുര  (INS  Vikrant)  അനര്വമ്മാഹനിനനികളനിമലെയ്ക്കുള്ളഴതലമ്മാര

ഴകലമടമ്മാണനില നനിന്നമ്മാണക്ട് മപമ്മാകുന്നതക്ട്. ഴഎ.എസക്ട്.ആര്.ഒ. ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന

ഉപകരണങ്ങളനിഴലെ  ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  ഭേമ്മാഗങ്ങള്  ഴകലമടമ്മാണമ്മാണക്ട്

ഉണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.    ഴകലമടമ്മാണനില  നല  മമ്മാറങ്ങളുണക്ട്.  എന്നനിരുന്നമ്മാലുര  ഇഇൗ

സമശപനമമ്മാഴക  മമ്മാമറണതുഴണന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞതക്ട്  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  നമുകക്ട്

കുമറക്കൂടെനി സൃഷ്ടനിപരമമ്മായ സമശപനര ആവശരമമ്മാണക്ട്. 

ഞമ്മാന് പ്രധമ്മാനഴപ്പട മടഡക്ട് യൂണനിയന് ലെശമഡഴ്സുമമ്മാരുമമ്മായനി സരസമ്മാരനിച്ചു.

വളഴര  മപമ്മാസശറശവമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  അവര്  സത്വശകരനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  നമുകക്ട്

എലമ്മാവര്ക്കുരകൂടെനി  ഴപമ്മാതുധമ്മാരണമയമ്മാടുകൂടെനി  ഈ  ധമ്മാതുസമത്തക്ട്  എങ്ങഴന

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന് കഴെനിയുര എന്നതക്ട് ആമലെമ്മാചെനികണര.  പലെരുര പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്
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എണ്ണസമത്തനിമനകമ്മാളുര മൂലെരമുളളതമ്മാണക്ട് ഈ ധമ്മാതുസമത്തക്ട് എന്നക്ട്. അതനിനക്ട്

മൂലെരവര്ദ്ധനവക്ട്  നടെത്തനി  നമുകക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞമ്മാല  മകരളഴത്ത

നല  സമത്തക്ട്  ശക്തനിയമ്മാകനി  നമുകക്ട്  മമ്മാറമ്മാന്  കഴെനിയുര.  അതനില

പമ്മാരനിസനിതനികമമ്മായ  സന്തുലെനിനമ്മാവസകഴളലമ്മാര  സരരക്ഷേനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുമതനി.

ഴടെമകമ്മാളജനി എലമ്മാര മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഴഴമനനിരഗക്ട് നടെത്തനിയമ്മാല കുഴെനിമവണ. ഇതക്ട്

അരനിഴചടുക്കുമമമ്മാള്  തഴന്ന  മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  IREL  റനിസര്ചക്ട്

ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്,   അവനിഴടെ  ഴകടനിടെവര  ടെഇൗണ്  മകമ്മാരപകര  വന്നനിട്ടുണക്ട്.   അതക്ട്

ഖനനര  എനപറമയണ.  മവര്തനിരനിഴചടുകല  പ്രക്രനിയ  മമ്മാതമമ്മാണക്ട്.

പമ്മാരനിസനിതനികമമ്മായ  എലമ്മാ  സന്തുലെനിനമ്മാവസഴയ  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  ആ

സലെത്തുതഴന്ന  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  എമസ്റ്റേറക്ട്  തുടെങ്ങമ്മാര.  അവനിഴടെയുളള

ആളുകള്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലഴകമ്മാടുകമ്മാര.  അങ്ങഴന  പുതനിയ  സമ്മാധരതകളുണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്ട്  അവനിടെഴത്ത യൂണനിയന് മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്   കണ്സ്ട്രേകശവമ്മായനി  ഇത്തരര  പ്രശങ്ങഴള  സമശപനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

ഞങ്ങള് ഒന്നനിചക്ട് പലെയനിടെങ്ങളനിലുര മടഡക്ട് യൂണനിയന് പ്രവര്ത്തനത്തനില ഒരു

കമ്മാലെത്തക്ട്  ഏര്ഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്.  അഴന്നലമ്മാര  വരവസമ്മായര  നനിലെനനിര്ത്തനി

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  കൂടുതല  ആനുകൂലെരങ്ങള് നല്കുക  എന്ന  സമശപനമമ്മാണക്ട്
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കൂടമ്മായനി  സത്വശകരനിചനിട്ടുളളതക്ട്.  അത്തരര  രശതനികള്  ഇനനിയുര

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുര.  കത്വമ്മാറനി  ഖനന  മമ്മാഫെനിയഴയപ്പറനി

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു   ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.

അഴതലമ്മാര  ചെരനിതത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  കനിടെക്കുന്നതമ്മാണമലമ്മാ  ഇത്തരര

കമ്മാരരങ്ങള്.  അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  ഞമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില.  ഒരു  കമ്മാരരര

ശരനിയമ്മാണക്ട്.  ഴഴമനനിരഗക്ട്    &  ജനിമയമ്മാളജനിയനില  ഇതുവഴര  ഇ-ഗമവണന്സക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിടനില.   അഴതമ്മാരു  പ്രശമമ്മാണക്ട്.  അതനിനനിമപ്പമ്മാള്  ഞങ്ങള്

കര്ശനമമ്മാഴയമ്മാരു  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.  ഒരമ്മാളുര  ഓഫെശസനിമലെയ്ക്കക്ട്  വമരണ

സമ്മാഹചെരരര  ഉണമ്മാകമ്മാന്  പമ്മാടെനില.  അവര്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  ഓണ്ഴഴലെനനിമലെയ്ക്കക്ട്

മമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്.   3-4  മമ്മാസത്തനിനുള്ളനില  ഴഴമനനിരഗക്ട്  സരബനനിച്ചുളള  എലമ്മാ

കമ്മാരരങ്ങളുര  ഓണ്ഴഴലെനനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറ്റുഴമനളള  ഉറപ്പക്ട്  ഞമ്മാന്  ഇഇൗ  സഭേയ്ക്കക്ട്

നലകുകയമ്മാണക്ട്.  സമയങ്ങളനില  മമ്മാറര  വഴന്നന്നനിരനികമ്മാര.  ഡയറകമററക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  ആ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തുടെങ്ങനി.  നമള്  മപമ്മായനി

മനമ്മാമകണതനില.  ഴടെമകമ്മാളജനി  മമ്മാറനി  ഡനിജനിറലെമ്മായനിഴട  ഴഴമനനിരഗക്ട്  നടെത്തമ്മാന്

കഴെനിയൂ. ഒരു സലെത്തക്ട് അനുമതനി ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല എത അളവക്ട് എടുത്തുഴയന്നതക്ട്

ഓഫെശസനില  നനിന്നമ്മാല  അറനിയമ്മാന്  കഴെനിയുര.  അതമമ്മാതര  ഴടെമകമ്മാളജനി



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

278

വനികസനിചനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  വന്നമ്മാല അഴെനിമതനി  നമുകക്ട്  ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുര.

സമ്മാഹചെരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  പലെഴരയുര  ഇഇൗ  രൂപത്തനിഴലെത്തനിക്കുന്നതക്ട്.   ആ

സമ്മാഹചെരരര  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാനുളള  എലമ്മാ  നടെപടെനികളുര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

എടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  200  മശറര്, 50  മശറര് എന്നനിങ്ങഴന കത്വമ്മാറനികള്കക്ട് ദൂരപരനിധനി

നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിഴന്റെ ചെരനിതര ഞമ്മാന് എടുത്തനിട്ടുണക്ട്.   സമയപരനിധനിഴകമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന് ആ ചെരനിതത്തനിമലെയ്ഴകമ്മാനര മപമ്മാകുന്നനില. മനരഴത്ത എടുത്ത അഴത

സമശപനരതഴന്നയമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിചനിട്ടുളളതക്ട്.  കത്വമ്മാറനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

നടെത്തനിക്കൂടെമ്മാഴയന്ന  വനിഷയര  ഞങ്ങള്  ചെര്ച  ഴചെയ്യുനണക്ട്.   നമുകക്ട്  ഒരു

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുണക്ട്.  ആ മകമ്മാര്പ്പമറഷനനിലവചക്ട്  കഴെനിയുമമമ്മാ  എനളളകമ്മാരരര

മമ്മാസ്റ്റേര്  പമ്മാനനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ചെര്ചഴചെയ്യുനണക്ട്.   അവര്കക്ട്  ആധുനനിക

ഉപകരണങ്ങള് ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് ഉടെമസതയനിലുളള സലെങ്ങളനില

കത്വമ്മാറനി  ഖനനര അവഴരഴകമ്മാണക്ട്  ഴചെയമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ  തുടെങ്ങനിയ കമ്മാരരങ്ങള്

ഞങ്ങള് ചെര്ച ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  എതമമ്മാതര പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മാകുഴമന്ന കമ്മാരരരകൂടെനി

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  ജനിമയമ്മാളജനി  സരവനിധമ്മാനര,  ആളനിഴന്റെ  ഒരു

പരനിമനിധനി   ചൂണനികമ്മാടനിയതക്ട്  ശരനിയമ്മായകമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   മഴണ്ണടുക്കുമമമ്മാള്

തടെസ്സങ്ങള്  ഉണമ്മാകുന്നതനിഴന  സരബനനിചക്ട്  അങ്ങക്ട്  സൂചെനിപ്പനിചതക്ട്
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നരമ്മായമമ്മാഴയമ്മാരു  പ്രശമമ്മാണക്ട്.  എല.എസക്ട്.ജനി.ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട് ഴമന്റെക്ട്

അതുസരബനനിചക്ട്  ശരനിയമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിചക്ട്  സര്ക്കുലെര്

ഇറകനിയനിട്ടുണക്ട്.  മനരഴത്ത ഴഡവലെപക്ട് ഴമന്റെക്ട്  പമ്മാനുര ബനിലഡനിരഗക്ട്  പമ്മാനുരകൂടെനി

മവണമമ്മായനിരുന.   ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  ഒനമതനിഴയനളള  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.

അവഴരടുത്ത  തശരുമമ്മാനത്തനില   പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികഴപ്പടുഴമന്നമ്മാണക്ട്

കരുതനിയതക്ട്.  പഴക്ഷേ, ജനിമയമ്മാളജനിസ്റ്റുകളുഴടെ അടുത്തക്ട് വന്നമപ്പമ്മാള് അവര് ചെടര

മനമ്മാകനി.  ചെടത്തനില  ഇതക്ട്  രണ്ടുര  പറയുനണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  അവര്

അതനിനനുസരനിച്ചുളള  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിക്കുന്നനിഴലനളള  പ്രശരവന.

അതുഴകമ്മാണക്ട്   LSGD  എടുത്ത  ഒറപമ്മാന്  മതനിഴയനളള  നയര  മനരഴത്ത

ഞങ്ങളുരകൂടെനി  ആവശരഴപ്പടതമ്മാണക്ട്,  ഴപമ്മാതുഴവ  സമൂഹര

ആവശരഴപ്പടനിട്ടുളളതമ്മാണക്ട്.  ചെടര  മഭേദഗതനി  ഴചെയ്യുഴമനളളകമ്മാരരരകൂടെനി  ഞമ്മാന്

ഇഇൗ  സഭേയുഴടെ  മുന്നനില  വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴന്റെഴയലമ്മാര  അടെനിസമ്മാനത്തനില

സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയനില വനിശദമമ്മായനി പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര. മൂന്നക്ട് ബനില്ലുകളുര സബ്ജകക്ട്

കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് വനിടെണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് അഭേരര്തനിക്കുന.  
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2021-  ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  എന്.  ഷരസുദ്ദേശന്  2021-ഴലെ  മകരള  കയര്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന

പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   എന്  .   ഷരസുദ്ദേശന് : സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്:  പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ഇ.  ഴക.  വനിജയന്,  അങ്ങയുഴടെ  '1 എ'  നമര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

 ശശ  .    ഇ  .   ഴക  .   വനിജയന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശശ. പനി. പനി. ചെനിത്തരഞ്ജന്, അങ്ങയുഴടെ  '2 ബനി' നമര് മഭേദഗതനി പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   പനി  .   പനി  .   ചെനിത്തരഞ്ജന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശകര്:  മഭേദഗതനി  സഭേയുഴടെ  അനുമതനിമയമ്മാഴടെ

പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

2021-ഴലെ  മകരള  കയര്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)ബനില
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വരവസമ്മായവര  ധമ്മാതുകളുര  സരബനനിച  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  IV-ഴന്റെ

പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.  

2021-  ഴലെ മകരള സൂക്ഷേമ  -  ഴചെറുകനിടെ  -  ഇടെത്തരര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള്
സുഗമമമ്മാകല    (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

മനി  .   സശകര്: ശശ. എ. ഴക. എര. അഷ്റഫെക്ട്,  2021-ഴലെ മകരള സൂക്ഷേമ-

ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  സുഗമമമ്മാകല   (മഭേദഗതനി)

ഓര്ഡനിനന്സക്ട് നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   എ  .   ഴക  .   എര  .   അഷ്റഫെക്ട്:സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്:പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  നജശബക്ട്  കമ്മാനപുരര, അങ്ങയുഴടെ  '1 എ'  നമര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

 ശശ  .   നജശബക്ട് കമ്മാനപുരര : സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.
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മനി  .   സശകര്: പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  വനി.  ശശനി,  അങ്ങയുഴടെ   '2  ബനി'  നമര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   വനി  .   ശശനി  ,: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശകര്:  മഭേദഗതനി   സഭേയുഴടെ  അനുമതനിമയമ്മാഴടെ

പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

2021-ഴലെ  മകരള  സൂക്ഷേമ-ഴചെറുകനിടെ-ഇടെത്തരര  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങള് സുഗമമമ്മാകല  (മഭേദഗതനി)  ബനില വരവസമ്മായവര ധമ്മാതുകളുര

സരബനനിച    സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  IV-ഴന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

പ്രമമയഴത്ത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.  

2021-  ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള്   (  അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല  )     ബനില 

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്,  2021-ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള്
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(അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)   ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന

പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   പനി  .   സനി  .   വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്:പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ഇ.  ചെന്ദ്രമശഖരന്,  അങ്ങയുഴടെ  '1 എ'  നമര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

 ശശ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രമശഖരന് : സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

 ശശ. ഴക. ബമ്മാബു (തൃപ്പൂണനിത്തുറ), അങ്ങയുഴടെ  '2 ബനി' നമര് മഭേദഗതനി

പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ): സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

2021-ഴലെ മകരള ധമ്മാതുകള് (അവകമ്മാശങ്ങള് നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല) ബനില

വരവസമ്മായര ധമ്മാതുകളുര സരബനനിച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി IV-ഴന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.  

2021-  ഴലെ മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ വനികസന മബമ്മാര്ഡക്ട് ബനില

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമവനികസനര,  എലകസക്ട്  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്); സര്, 2021-ഴലെ മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ

വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ബനില  ഞമ്മാന്  അവതരനിപ്പനിക്കുന.  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സതത്വരനനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെത്തുവമ്മാനുണമ്മായ

സമ്മാഹചെരരര  വനിശദശകരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുളള ചെടര  75  (1)  പ്രകമ്മാരമുള്ള മസ്റ്റേറക്ട്ഴമന്റെക്ട്

ഞമ്മാന് മമശപ്പുറത്തക്ട് വയ്ക്കുന.  

ക്രമപ്രശര

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിഴലെ അപമ്മാകത

ശശ  .    രമമശക്ട് ഴചെന്നനിത്തലെ  : സര്,  മകരള നനിയമസഭേയുഴടെ റൂള്സക്ട് ഓഫെക്ട്

ഴപ്രമ്മാസശഡന്യൂര്  അനുസരനിചക്ട്  റൂള്  73  പ്രകമ്മാരര  സഭേയനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്ന

ബനില്ലുകളുഴടെ  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില  പ്രസ്തുത ബനില നനിയമമമ്മാകുന്ന
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സമ്മാഹചെരരത്തനിലുണമ്മാകുന്ന  ആവര്ത്തനവര  ആവര്ത്തമനതരവമമ്മായ

ഴചെലെവകളുഴടെ  പ്രതശക്ഷേനിത  കണക്കുകള്കൂടെനി   ഉള്ഴപ്പടുമത്തണതമ്മാണക്ട്.  റൂള്

73-ഴലെ  വരവസ ഇതമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  2021-ഴലെ  മകരള  കളളക്ട്  വരവസമ്മായ

വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ബനിലനിഴലെ  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില  സരസമ്മാന

സഞനിത  നനിധനിയനിലനനിന്നക്ട്  വഹനിമകണനിവരുന്ന  ഴചെലെവകള്

എതയമ്മാഴണനളളതനിഴന  സരബനനിചക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിത  കണക്കുകമളമ്മാ

ആവര്ത്തമനതരമമ്മായ  ഴചെലെവകമളമ്മാ  സരബനനിച്ചുളള  ഒരു  വനിവരവര

നല്കുന്നനിഴലന്നമ്മാണക്ട് ഏറവര അത്ഭുതകരമമ്മായ ഒരു കമ്മാരരര. മമ്മാതവമല  സഞനിത

നനിധനിയനിലനനിന്നക്ട്  വഹനിമകണതമ്മായ  ഴചെലെവക്ട്  ഇഇൗ  ഘടത്തനില  കൃതരമമ്മായനി

കണകമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനികനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  വരക്തമമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.   ഇതക്ട്  വനിവനിധ

സന്ദര്ഭേങ്ങളനിലുര  വരതരസ്ത  കമ്മാലെഘടങ്ങളനിലുര  ഴചെയറനില  ഇരുന്നനിട്ടുളള  മുന്

സശകര്മമ്മാര്  ശക്തമമ്മായ  റൂളനിരഗക്ട്  നലനിയനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  പ്രസ്തുത

ബനിലനിഴന്റെ  ഴസക്ഷേന്  13  പ്രകമ്മാരര  മബമ്മാര്ഡനില  നനിയമനികഴപ്പടുന്ന  ചെശഫെക്ട്

എകനികന്യൂടശവക്ട്  ഓഫെശസര്മമ്മാരുഴടെയുര  മറക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെയുര  ശമളവര

അലെവന്സുകളുര അടെകമുളള ഴചെലെവകള് വരുനണക്ട്. കൂടെമ്മാഴത മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ

ചുമതലെയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുളള  റൂള്  16-ല  നനിര്ണ്ണയനിച്ചുളള  പ്രവര്ത്തനികളുര
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ധനപരമമ്മായ  ബമ്മാധരതകളുര  ഴചെലെവകളുര  അനര്ലെശനമമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഇതടെകര

പ്രസ്തസ്തുത ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുള്ള ഴറകറനിരഗുര മനമ്മാണ്-ഴറകറനിരഗുമമ്മായനിട്ടുളള

ഴചെലെവകള്  കൃതരമമ്മായനി  പറയമ്മാത്തതക്ട്  തനികച്ചുര  നനിരുത്തരവമ്മാദപരമമ്മാഴയമ്മാരു

നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്.  മമ്മാതവമല  ഇഇൗ  വനിവരങ്ങള്  സഭേയനില  നനിന്നക്ട്

മറച്ചുപനിടെനിക്കുന്നതക്ട് നനിയമസഭേമ്മാ പ്രവര്ത്തനങ്ങമളമ്മാടുളള ഒരു അവമഹളനമമ്മാണക്ട്

എനമവണര പറയമ്മാന്.

1998-ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി  (മഭേദഗതനി)  ബനിലനില

സമമ്മാനമമ്മായ  നനിലെയനില  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില  പ്രതശക്ഷേനിത

കണക്കുകള്  ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാത്ത  വനിഷയര  ഈ  സഭേയനില

ഉയര്നവരനികയുണമ്മായനി. ആ അവസരത്തനില അങ്ങയുഴടെ മുന്ഗമ്മാമനിയമ്മായ ശശ.

എര.  വനിജയകുമമ്മാര്  സശകറമ്മായനിരുന്ന  സന്ദര്ഭേത്തനില  01.04.1998-ല  ഇതക്ട്

ആവര്ത്തനികമ്മാന്  പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട്  ശക്തമമ്മായ  റൂളനിരഗക്ട്  നലകുകയുണമ്മായനി.

അതുമപമ്മാഴലെ  2014-ഴലെ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  നനിയമങ്ങള്  മഭേദഗതനി

ബനിലനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  നലകനിയനിരുന്ന  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണര

ക്രമപ്രകമ്മാരമലമ്മാത്തതനിനമ്മാല  പുതനിയ  ധനകമ്മാരരഴമമമമ്മാറമ്മാണര  സഭേയനില

വയ്ക്കണഴമന്ന  ക്രമപ്രശര  ഉയര്നവന്ന  അവസരത്തനിലുര  നനിയമസഭേമ്മാ  ചെടര
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അനുശമ്മാസനിക്കുന്ന  പ്രകമ്മാരര  ഴചെലെവക്ട്  അനര്ഭേവനിക്കുന്ന  ബനിലനിമനമ്മാടുകൂടെനിയ

മതനിപ്പുഴചെലെവക്ട്  സഭേഴയ  അറനിയനികണഴമനര  പുതുകനിയ

ധനകമ്മാരരഴമമമമ്മാറമ്മാണര  ബനില  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനക്ട്  മുമക്ട്  അരഗങ്ങളുഴടെ

അറനിവനിമലെയ്ക്കക്ട്  സര്ക്കുമലെറക്ട്  ഴചെയണഴമനര  10.06.2014-ല  അന്നഴത്ത

സശകറമ്മായനിരുന്ന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ജനി.  കമ്മാര്ത്തനിമകയന്  അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ

നനിലെയനിലത്തഴന്ന റൂളനിരഗക്ട് നലകനി.  പനിന്നശടെക്ട് ഈ സഭേ പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനക്ട്

മുമതഴന്ന ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണര സര്ക്കുമലെറക്ട് ഴചെയ്തുഴവനള്ളതമ്മാണക്ട് ഈ

സഭേയുഴടെ  കശഴ്വഴെകര.  ഒരുപമക്ഷേ  ശരമവഗത്തനില  ബനില്ലുകള്  ഡ്രമ്മാഫ്റ്റുഴചെയ്തക്ട്

പമ്മാസ്സമ്മാക്കുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  സരഭേവനിക്കുന്ന  ഭേവനിഷരത്തുകളമ്മായനിരനികമ്മാര  ഇതക്ട്.

വരക്തമമ്മായ അവതമ്മാനതയനിലമ്മാഴതയമ്മാണക്ട് ബനില്ലുകള് ഡ്രമ്മാഫക്ട് ഴചെയ്തനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഒരു ബനില നനിയമര ആയമ്മാല സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ സഞനിതനനിധനിയനില നനിമന്നമ്മാ

ബനഴപ്പട സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ തനതക്ട് ഫെണനിലനനിമന്നമ്മാ എത രൂപ ഴചെലെവമ്മായനി

എനള്ളതക്ട്  സരബനനിചക്ട്  ഒരു  രൂപവമനിലമ്മാഴത  ഇങ്ങഴന  ധനകമ്മാരര

ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാതനിരനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മായ നടെപടെനിയല. 2021

ഴഫെബ്രുവരനി  25-ലെമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  നനിലെവനില

വന്നതക്ട്.  അതനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ഴചെലെവകളുര
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സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായനി  വന്നനിട്ടുണക്ട്.  ആ  കണക്കുമപമ്മാലുര  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്ന

ഴചെലെവകളുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായ ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിടനില

എനള്ളതക്ട് ശരനിയമ്മായ  കമ്മാരരമല,  ഇതക്ട് സഭേമയമ്മാടുള്ള  അനമ്മാദരവമ്മാണക്ട്.  ഈ

സമ്മാഹചെരരത്തനില  പ്രസ്തുത  ബനിലനിഴന്റെ  അവതരണത്തനിനക്ട്  അനുമതനി

നനിമഷധനികണഴമനര  അഥവമ്മാ   അങ്ങക്ട്  അനുമതനി  നലകുകയമ്മാഴണങനില

ബനില  പമ്മാസ്സമ്മാക്കുന്നതനിനുമുമക്ട്  ഴചെലെവകളുഴടെ  വരക്തമമ്മായ  പ്രതശക്ഷേനിത

കണക്കുകള്  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഉള്ഴപ്പടുത്തനി

സഭേയനില  സര്ക്കുമലെറക്ട്  ഴചെയണഴമനര  ഞമ്മാന്   അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്

അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിഴലെ അപമ്മാകത

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമവനികസനര,  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്):  സര്,   2021-ഴലെ  മകരള  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ വനികസന മബമ്മാര്ഡക്ട് ബനിലനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില

സരസമ്മാന  നനിശ്ചനിത  ലെനിസ്റ്റേനില  നനിനര  വഹനിമകണ  ഴചെലെവകള്

എതമത്തമ്മാളഴമന്നതക്ട്  സരബനനിചക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിത  കണക്കുകള്

ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിടനിലമ്മാത്തതനിനമ്മാല  ഈ  ചെടര   73-ഴലെ  വരവസകള്കക്ട്
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വനിരുദ്ധമമ്മാണക്ട് എന്നതമ്മാണക്ട് ക്രമപ്രശത്തനിഴലെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര. 2021-ഴലെ

മകരള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ബനിലനില   മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്

നലമകണ ഗ്രമ്മാന്റുകളുഴടെ തുക സര്കമ്മാര് നനിശ്ചയനിമകണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഗ്രമ്മാമന്റെമ്മാ

ധനസഹമ്മായമമമ്മാ  ആയനി  എത  തുക  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  നലമകണതുഴണന്നക്ട്

നനിശ്ചയനിമകണതനിനമ്മാല  മതനിപ്പക്ട്  ഴചെലെവക്ട്  ഇവനിഴടെ  മുന്കൂടനി  കണകമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാധനികമ്മാത്ത  സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്  നനിലെവനിലുള്ളതക്ട്.  അതനിനമ്മാല  പ്രതശക്ഷേനിത

കണക്കുകള് ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിടനില. 2019-ഴലെ മകരള വരവസമ്മായ ഏകജമ്മാലെക

കനിയറന്സക്ട് മബമ്മാര്ഡുകളുര വരവസമ്മായ നഗരപ്രമദശ വനികസനവര (മഭേദഗതനി)

ബനിലനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണര  സരബനനിചക്ട്  07-11-2019-ല

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുര  പ്രകമ്മാരര  റൂളനിരഗക്ട്  നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.

കശഴ്വഴെകര അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുത്തനി പരനിമശമ്മാധനികണര. മതനിപ്പക്ട് ഴചെലെവക്ട്  മുന്കൂടനി

കണകമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നപക്ഷേര  അകമ്മാരരര  വനിശദമമ്മായനി  ധനകമ്മാരര

ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില  ഉള്ഴപ്പടുത്തുകതഴന്നയമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  സഭേയുഴടെ

കശഴ്വഴെകവര  ചെടവര.  എന്നമ്മാല  അപൂര്വ്വര  ചെനിലെ  സന്ദര്ഭേങ്ങളനില   ഇവനിഴടെ

സൂചെനിപ്പനിച  പ്രകമ്മാരര  മതനിപ്പക്ട്  ഴചെലെവക്ട്  മുന്കൂടനി  വരക്തമമ്മായനി  കണകമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാധനികമ്മാത്ത  സമ്മാഹചെരരത്തനില  അപ്രകമ്മാരമുള്ള  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണര
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ഉള്ഴകമ്മാള്ളനിക്കുന്ന കശഴ്വഴെകര സഭേയനില സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  2019-ഴലെ മകരള

സഹകരണ  ആശുപതനി  മകമ്മാരപകര  ഴമഡനികല  സയന്സക്ട്  അകമ്മാദമനിയുര

അനുബന  സമ്മാപനങ്ങളുര   ഏഴറടുകലുര  നടെത്തനിപ്പുര  ബനിലനിലുര

ഇപ്രകമ്മാരഴമമ്മാരു  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണമമ്മാണക്ട്  ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിരുന്നതക്ട്.

അതനിനമ്മാല തടെസ്സവമ്മാദര നനിലെനനിലക്കുന്നതഴലന്നക്ട് ഴചെയര് റൂള് ഴചെയ്യുന്നതമ്മാണക്ട്.

ഇവനിഴടെത്തഴന്ന ഉണമ്മായനിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മാരരര 2019-ഴലെ  അനുഭേവമമ്മാണക്ട്. കൂടെമ്മാഴത

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.-ഴന്റെ തഴന്ന  ഭേരണകമ്മാലെത്തക്ട് 2012-ല മകമ്മാമണ്ഴവലത്തക്ട് ടസ്റ്റേക്ട്

മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്  സരരരഭേര  വനിലെയ്ഴകടുകലുര  ലകമമ്മാറര  ഴചെയലുര  ബനിലനിഴലെ

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിലുര അമതമപമ്മാഴലെ 2015-ഴലെ മകരള മസമ്മാര്ട്സക്ട്

മഭേദഗതനി  ബനിലനിഴലെ  മകരള  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിലുര

സര്കമ്മാരനിലനനിന്നക്ട്  എത  തുക  ഗ്രമ്മാന്റെമ്മായനി  അനുവദനിക്കുഴമന്നതക്ട്  അമപ്പമ്മാള്

പറയമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്നതല  എന്നതനിനമ്മാല  ഇതനിമലെയ്ക്കമ്മായനി  സരസമ്മാന

സഞനിതനനിധനിയനിലനനിനര  എത  രൂപ  ഴചെലെവക്ട്  വരുഴമന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്

കണകമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്നതല  എന്നക്ട്  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണര

നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.  സര്കമ്മാരനിലനനിനര  എത  തുക  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്/  ധനസഹമ്മായമമ്മായനി

അനുവദനിക്കുഴമന്നക്ട്  മുന്കൂടനി  പറയമ്മാന്  സമ്മാധനികമ്മാത്ത  സമ്മാഹചെരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്
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07.11.2019-ഴലെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകറുഴടെ  റൂളനിരഗനില  പരമ്മാമര്ശനിച

പ്രകമ്മാരമുള്ള  2019-ഴലെ  മകരള  വരവസമ്മായ  ഏകജമ്മാലെക  കനിയറന്സക്ട്

മബമ്മാര്ഡുകളുര വരവസമ്മായ നഗരപ്രമദശ വനികസന മഭേദഗതനി ബനില,  2019-

ഴലെ  മകരള  സഹകരണ  ആശുപതനി  മകമ്മാരപകര  ഴമഡനികല  സയന്സക്ട്

അകമ്മാദമനിയുര  അനുബന സമ്മാപനങ്ങളുര  ഏഴറടുകല  നടെത്തനിപ്പുര ബനില,

2012-ഴലെ  മകമ്മാമണ്ഴവലത്തക്ട്  ടസ്റ്റേക്ട്  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്  സരരരഭേര

വനിലെയ്ഴകടുകലുര ലകമമ്മാറര ഴചെയലുര ബനില,   2015-ഴലെ മകരള മസമ്മാര്ട്സക്ട്

മഭേദഗതനി  ബനില  എന്നശ  ബനില്ലുകളനിഴലെ  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിനക്ട്

സമമ്മാനമമ്മായ  രശതനിയനില  ഈ  ബനിലനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണവര

ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.

റൂളനിരഗക്ട്

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിഴലെ അപമ്മാകത

മനി  .    സശകര്:  ഇന്നക്ട്  സഭേ  പരനിഗണനിക്കുന്ന  2021-  ഴലെ  മകരള  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ബനിലനില  മചെര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  ധനകമ്മാരര

ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിഴലെ  അപമ്മാകത  സരബനനിചമ്മാണക്ട്   ചെടര  303  പ്രകമ്മാരര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ  ഇവനിഴടെ  ക്രമപ്രശര
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ഉന്നയനിചതക്ട്.  ഈ  ബനിലനില  ഇപ്രകമ്മാരഴമമ്മാരു  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണര

ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാനുണമ്മായ  സമ്മാഹചെരരവര  സഭേയനിഴലെ  മുന്  അനുഭേവങ്ങളുര

ബനിലനിഴന്റെ  ചുമതലെയുള്ള  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  ഇവനിഴടെ

വനിശദശകരനിക്കുകയുണമ്മായനി.

ഈ  നനിയമര  നനിലെവനില  വരുന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  അതനിഴലെ  വരവസകള്

നടെപ്പമ്മാക്കുന്നതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  സര്കമ്മാര്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  പ്രകമ്മാരമുള്ള

നനിബനനകള്കക്ട്  വനിമധയമമ്മായനി  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന

മബമ്മാര്ഡനിമലെകക്ട്  ധനസഹമ്മായങ്ങളുര  ഗ്രമ്മാന്റുകളുര  നലമകണനി  വരുന്നതമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല  അപ്രകമ്മാരര  നലമകണനി  വരുന്ന  തുക  എതയമ്മാഴണന്നതു

സരബനനിചക്ട്  സര്കമ്മാര്  തശരുമമ്മാനനിചനിടനിലമ്മാത്ത  സമ്മാഹചെരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്

ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില  ആവര്ത്തകവര  അനമ്മാവര്ത്തകവമമ്മായനി

വരമ്മാവന്ന ഴചെലെവക്ട് സരബനനിച തുക കണകമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുന്നനില എന്നക്ട്

ബനിലനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില  പരമ്മാമര്ശനികഴപ്പടഴതന്നമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി ഇവനിഴടെ വനിശദശകരനിചതക്ട്.

നമ്മുഴടെ  സഭേയനിഴലെ  കശഴ്വഴെകര  പരനിമശമ്മാധനിചതനില  ഇപ്രകമ്മാരമുള്ള

സന്ദര്ഭേങ്ങളനില  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണര  ഇമത  രൂപത്തനില  തഴന്നയമ്മാണക്ട്
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മുന്കമ്മാലെങ്ങളനില മചെര്ത്തു വന്നനിരുന്നതക്ട്.  അകമ്മാരണത്തമ്മാലതഴന്ന അഴതമ്മാരു

അപമ്മാകമമ്മാഴണന്നക്ട് കമ്മാണമ്മാനമ്മാകനില.

എന്നനിരുന്നമ്മാലുര  മമ്മാറനിയ  സമ്മാമൂഹനിക  സമ്മാമത്തനിക  സമ്മാഹചെരരത്തനില

ഇത്തരത്തനിലുള്ള പുതനിയ നനിയമ നനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട് ഭേമ്മാവനിയനില തയമ്മാഴറടുക്കുന്ന

മവളയനില,  അതുമൂലെര  ഖജനമ്മാവനിനക്ട്  ഉണമ്മാകമ്മാവന്ന  അധനിക  ബമ്മാധരത

സരബനനിച  ഒരു  മതനിപ്പക്ട്  ഴചെലെവക്ട്  കൂടെനി  കഴണത്തനി  അതക്ട്  ധനകമ്മാരര

ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാക്കുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര  ഉചെനിതഴമന്നമ്മാണക്ട്

കമ്മാണുന്നതക്ട്.   അപ്രകമ്മാരഴമമ്മാരു  നനിരശക്ഷേണമത്തമ്മാഴടെ  ശശ.  രമമശക്ട്

ഴചെന്നനിത്തലെയുഴടെ ക്രമപ്രശര തശര്പ്പമ്മാകനിയനിരനിക്കുന.

ബനില അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.

2021-  ഴലെ മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ വനികസന മബമ്മാര്ഡക്ട്   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമവനികസനര,  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്): സര്, 2021-ഴലെ മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ

വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  (മഭേദഗതനി)  ബനില  സമ്മാമത്തനിക  കമ്മാരരങ്ങള്

സരബനനിച VIII-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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ലവദക്യുതനി  വകുപ്പുമനനി    (  ശശ  .    ഴക  .    കൃഷ്ണന്കുടനി   ):  സര്,  ഞമ്മാന്

പ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമവനികസനര,  എലകസക്ട്  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്  ):  സര്,  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട ഴതമ്മാഴെനിലെനില ഏര്ഴപ്പടനിട്ടുള്ള ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ ഴതമ്മാഴെനിലുര ജശവനിത

സുക്ഷേനിതതത്വവര  സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുര  ഗുണകരമമ്മായ  കള്ളക്ട്

ഴചെത്തനിഴയടുക്കുന്നതനിഴലെ  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനിക  ബുദ്ധനിമുടക്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുര

ലെക്ഷേരരവച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മകരള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്

രൂപശകരനിക്കുന്ന  കമ്മാരരര  ഒന്നമ്മാര  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

കമ്മാലെത്തുതഴന്ന  തശരുമമ്മാനനിചനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.  അന്നഴത്ത  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

2017-18-ഴലെ അബ്കമ്മാരനി  നയത്തനില കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനിക്കുഴമന്നക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിചനിരുന.  ഇതനിനമ്മായനി

ഓര്ഡനിനന്സുര  പുറഴപ്പടുവനിചനിരുന.  അതക്ട്  പ്രമ്മാവര്ത്തനികമമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മാണക്ട്

രണമ്മാര  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  സര്കമ്മാര്  ഇഇൗ  ബനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.

കള്ളനിഴന്റെ  ഉലപമ്മാദനവര  വനിപണനവര  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  പരമരമ്മാഗത

വരവസമ്മായ  മമഖലെയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമത്തനിക
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വരവസയുഴടെ  പ്രധമ്മാന  ഘടെകമമ്മായമതമ്മാഴടെ  നമ്മുഴടെ  സമ്മാമൂഹര

ജശവനിതത്തനിഴന്റെയുര  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  പരമരമ്മാഗതമമ്മായ  കുലെഴത്തമ്മാഴെനില

മപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിച്ചുമപമ്മാന്നനിരുന്നതക്ട്.  മകരളത്തനിഴന്റെ  വടെകന്

മമഖലെയനില,  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  മലെബമ്മാര്  മമഖലെയനില  മുത്തപ്പന്

മക്ഷേതമുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള പ്രധമ്മാനഴപ്പട ചെനിലെ മക്ഷേതങ്ങളുണക്ട്.  അതനില ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒരു മക്ഷേതര എഴന്റെ നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ പറശനിനനികടെവക്ട്

ശശമുത്തപ്പന്  മക്ഷേതമമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  മക്ഷേതത്തനിഴലെയുര  വടെമക  മലെബമ്മാറനില

ഇനര  ഴകടനിയമ്മാടുന്ന  മുത്തപ്പന്  ഴതയത്തനിഴന്റെയുര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  നനിമവദരര

കള്ളുര  ഉണക  മതരവമമ്മാണക്ട്.  ജമ്മാതനി-ജന്മേനി-നമ്മാടുവമ്മാഴെനി  വരവസ

നനിലെനനിന്നനിരുന്ന കമ്മാലെത്തക്ട്  കള്ളുഴചെത്തക്ട്  ഒരു കുലെഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മായനി  സത്വശകരനിചക്ട്

വന്നതമ്മാണക്ട്.  അത്തരത്തനില  കമ്മാലെക്രമത്തനില  വന്ന  പലെ  തരത്തനിലുള്ള

മമ്മാറങ്ങഴള  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുത്തനി  നമ്മാടെനിഴന്റെ  സമ്മാമൂഹര  ജശവനിതത്തനില

സത്വമ്മാധശനര  ഴചെലുത്തനിമപ്പമ്മാന്ന  ഒന്നമ്മാണക്ട്  കള്ളുഴചെത്തുര  വനിപണനവര.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായഴത്ത  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായമമ്മായനി

പരനിഗണനിച്ചുവരനികയമ്മാണക്ട്.  നനിലെവനില  25315  രജനിമസ്റ്റേര്ഡക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുര

അതമത്തമ്മാളര തമ്മാലകമ്മാലെനിക ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുര  ഴചെത്തുകമ്മാരമ്മായുണക്ട്.  ഇതനിനക്ട്
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പുറഴമ,  വനിതരണ-വനിപണന രരഗത്തുര ആയനിരകണകനിനക്ട്  ആളുകള് കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായത്തനില  ഏര്ഴപ്പടനിരനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില  കര്ഷകര്ക്കുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  ഴതമ്മാഴെനിലുര  വരുമമ്മാനവര  നലകുന്ന  പരമരമ്മാഗത

വരവസമ്മായഴമന്ന  നനിലെയനില  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായഴത്ത

നനിലെനനിര്മത്തണതക്ട്  അതരനമ്മാമപക്ഷേനിതമമ്മാണക്ട്.  ഇഴതമ്മാഴക പരനിഗണനിചമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ  വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ  പുമരമ്മാഗതനിക്കുമവണനി  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന

മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനികമ്മാന്  തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  കള്ളക്ട്  യഥമ്മാര്തത്തനില  ഒരു

പ്രകൃതനിദത്ത  ഴഴജവ  പമ്മാനശയമമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  ഉപമഭേമ്മാക്തമ്മാകളമ്മായ

ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്  ആളുകളുണക്ട്.  സരസമ്മാനത്തക്ട്  910  ഗ്രൂപ്പുകളനിലെമ്മായനി  5170

കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പുകളമ്മാണുള്ളതക്ട്. അതനില 4840 ഷമ്മാപ്പുകള് നനിലെവനില ഴഴലെസന്സക്ട്

ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  1995-96  വര്ഷത്തനില  22.51  മകമ്മാടെനി  രൂപയ്ക്കക്ട്  മലെലെര

ഴചെയ്തനിരുന്നതമ്മാണക്ട് ഇഇൗ ഷമ്മാപ്പുകള്.  പനിന്നശടെതക്ട്  അലപര വര്ദ്ധനിചക്ട്  2002-03

ആയമപ്പമ്മാള്  ഏതമ്മാണക്ട്  146.44  മകമ്മാടെനി  രൂപയ്ക്കമ്മാണക്ട്  വനിലപന

നടെത്തനിയനിരുന്നതക്ട്.  സമ്മാമത്തനികമമ്മായുള്ള  എഴനങനിലുഴമമ്മാരു  മനടര

വച്ചുഴകമ്മാണല  ഇഇൗ  മമഖലെയനില  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ബനില  അവതരനിപ്പനികമ്മാന്

തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നതക്ട്.  പത്തക്ട്  വര്ഷമമ്മായനി  വനിലപനത്തുകയനില
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വരതരമ്മാസഴമമ്മാനര  വരുത്തനിയനിടനില.  ഇത്തരത്തനില  ലെക്ഷേകണകനിനമ്മാളുകള്

ആശയനിക്കുന്ന  ഒരു  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായഴമന്ന  നനിലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ  മമഖലെഴയ  സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുര  വനികസനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുര

മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുര  ഇഇൗ  രരഗഴത്ത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

ഴതമ്മാഴെനിലെവസരര  സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുര  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  സര്കമ്മാര്

നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ചുമതലെകള്  നനിര്വഹനിക്കുക  എന്ന  ഉമദ്ദേശരമത്തമ്മാഴടെ  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനികമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.

പരമരമ്മാഗത വരവസമ്മായഴമന്ന നനിലെയനില കള്ളക്ട് വരവസമ്മായഴത്ത സരരക്ഷേനിചക്ട്

കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മാമകണതുര  പ്രകൃതനിദത്ത  പമ്മാനശയമമ്മായ  കള്ളനിനക്ട്  കൂടുതല

പ്രചെമ്മാരണര  നലകനി  ശുദ്ധമമ്മായ  കള്ളക്ട്  ഉപമഭേമ്മാക്തമ്മാകള്കക്ട്  നലകുന്നതനില

വനിശത്വമ്മാസരത  മനടെനിഴയടുക്കുന്നതനിനുര  കഴെനിമയണതുണക്ട്.  ഇതനിഴന്റെ  ആദര

പടെനിയമ്മായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  കശഴെനില  ഴതങ്ങുകളനിലനനിന്നക്ട്

മനരനിടക്ട്  കള്ളക്ട്  സരഭേരനിചക്ട്  സരസ്കരണര  നടെത്തനി  മടെമ്മാഡനി  മഷമ്മാപ്പുകള്കക്ട്

വനിതരണര  ഴചെയ്യുന്ന  രശതനി  അവലെരബനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  കമ്മാണുന്നതക്ട്.

അതനിനമ്മായനി  നനിലെവനിലുള്ള  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  മമഖലെയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളയുര  പുതുതമ്മായനി  ഇഇൗ  രരഗമത്തയ്ക്കക്ട്  കടെനവരുന്നവഴരയുര
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പരനിഗണനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  നനിലെവനില  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകള്  പ്രവര്ത്തനികമ്മാത്ത

മമഖലെകളനില  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  കശഴെനില  ആധുനനിക

സഇൗകരരങ്ങമളമ്മാടുകൂടെനിയ  ഷമ്മാപ്പുകള്  തുടെങ്ങമ്മാവന്നതുര  പുതനിയ

ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനികമ്മാവന്നതുമമ്മാണക്ട്. ഇഇൗ രശതനിയനില ശുദ്ധമമ്മായ കളളക്ട്

വനിതരണര  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നക്ട്  ഉറപ്പമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിചമ്മാല

ആമരമ്മാഗരകരമമ്മായ  രശതനിയനില  കള്ളക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതനിനുര  അതുവഴെനി

കള്ളനിഴന്റെ  ഉപമഭേമ്മാഗര  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുര  സമ്മാധനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  മൂലെരര

കുറഞ്ഞ  മദരമമ്മാണക്ട്  എനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ആളുകളുഴടെ  ആമരമ്മാഗരത്തനിനക്ട്  കള്ളക്ട്

ഒരു  പ്രശമമ്മായനി  വരുന്നനില.  മമ്മാതമല,  മകരകര്ഷകരുഴടെ  വരുമമ്മാനര

വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട് സമ്മാധനിക്കുകയുര ഴചെയ്യുര.  ഒട്ടുമനിക ജനിലകളനിലുര ഇമപ്പമ്മാള്

കള്ളനിഴന്റെ ലെഭേരത കുറവമ്മാണക്ട്.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട് ജനിലയനില നനിന്നമ്മാണക്ട് അനര്ജനിലമ്മാ

ഴപര്മനിറക്ട്  മുഖമ്മാനരര  കള്ളക്ട്  എത്തനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇപ്രകമ്മാരര  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന

കള്ളനില  മമ്മായര  മചെര്ക്കുന്നതമ്മായ  സരഭേവങ്ങള്  ഇമപ്പമ്മാള്  നലതുമപമ്മാഴലെ

കഴണത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  കള്ളനിഴന്റെ  വനിതരണര  മമ്മാറനിയമ്മാല  ശുദ്ധമമ്മായ  കള്ളനിഴന്റെ

ലെഭേരത ഉറപ്പമ്മാകമ്മാനമ്മാവഴമനള്ളതമ്മാണക്ട് സതരര. നനിലെവനില കള്ളനിഴന്റെ ഉലമ്മാദനര

അധനികമുള്ള  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  ജനിലയനില അധനികമുള്ള  കള്ളക്ട്  നശനിപ്പനിചക്ട്  കളയുക
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എനള്ളതമ്മാണക്ട് പതനിവക്ട്.  ചെനിറ്റൂര് മമഖലെയനില ഇഇൗ സമ്മാമത്തനിക വര്ഷത്തനില

മമ്മാതര  219599  ഴതങ്ങുകള്  ഴചെത്തനിവരുനണക്ട്.  1500  ഴചെത്തക്ട്  മതമ്മാപ്പുകള്

ഇവനിഴടെ  നനിലെവനിലുണക്ട്.  അധനികര  വരുന്ന  കള്ളക്ട്  നശനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്

ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  അതനിനുപകരര കള്ളനിലനനിന്നക്ട് വനിനമ്മാഗനിരനി,  വശരരര കുറഞ്ഞ മദരര

എന്നനിവ ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള മൂലെരവര്ദ്ധനിത ഉലപ്പന്നങ്ങള് ഉണമ്മാകമ്മാര.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട

മബമ്മാര്ഡക്ട്  അതനിനുള്ള  പദ്ധതനികള്  ആസൂതണര  ഴചെയ്യുര.  കൂടുതല

കള്ളുലപ്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന  സശസണനില  കള്ളക്ട്  സരഭേരനിക്കുന്നതനിനുര  കള്ളനിഴന്റെ

ഴഷലഫെക്ട്  ഴഴലെഫെക്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുര  ആവശരമമ്മായ  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്

ഏര്ഴപ്പടുത്തമ്മാനുള്ള  പദ്ധതനികളുര  ഇഇൗ  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ആവനിഷ്കരനിചക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്. ഒട്ടുമനിക കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പുകളുര തമ്മാരതമമരന സഇൗകരരങ്ങള്

കുറഞ്ഞ  ഴകടനിടെങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  ഗുണമഭേമ്മാക്തമ്മാകഴള

കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില  നനിന്നക്ട്  പനിനനിരനിപ്പനിക്കുനണക്ട്.  ഴകടനിടെങ്ങളുഴടെ  ഉയര്ന്ന

വമ്മാടെക  ഴഴലെസന്സനികള്കക്ട്  ഭേമ്മാരമമ്മാവന്ന  സനിതനിയുര  വരുനണക്ട്.  ഇഇൗ

പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില മബമ്മാര്ഡക്ട് മുന്കഴയടുത്തക്ട് സഇൗകരരങ്ങമളമ്മാടുകൂടെനിയ ഴകടനിടെര

നനിര്മനിചക്ട്  നലകനിയമ്മാല  ഇത്തരര  പ്രശങ്ങള്കക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണമ്മാനുര

മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  ഴകടനിടെങ്ങളുഴടെ  വമ്മാടെകയനിനത്തനില  വരുമമ്മാനമുണമ്മാകമ്മാനുര
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സഹമ്മായകരമമ്മാകുര.  സരസമ്മാനത്തക്ട്  ആഴകയുള്ള  5170  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില

പതനിനഞക്ട്  ശതമമ്മാനര  മുതല  ഇരുപതക്ട്  ശതമമ്മാനര  വഴര  വനിവനിധ

കമ്മാരണങ്ങളമ്മാല  എലമ്മായ്മപ്പമ്മാഴുര  അടെഞകനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിലെവനില  772

ഷമ്മാപ്പുകള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  അതക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കനിടെയനില  ഴതമ്മാഴെനില

പ്രശത്തനിനക്ട് കമ്മാരണമമ്മാകുന.  മടെമ്മാഡനി മബമ്മാര്ഡക്ട് കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പുകള് ഏഴറടുത്തക്ട്

നടെത്തുന്ന  പക്ഷേര  ഇത്തരര  പ്രശങ്ങളുര  നമുകക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.

തമദ്ദേശശയമമ്മായ വശരരര കുറഞ്ഞ മദരര എന്ന നനിലെയനില ടൂറനിസര മമഖലെയനില

ആകര്ഷകമമ്മായ ഒരു സമ്മാനര കള്ളക്ട് വരവസമ്മായത്തനിനക്ട് ഉണമ്മാകമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.

വനിമനമ്മാദസഞമ്മാരനികഴള  ആകര്ഷനികത്തക  രശതനിയനില  പദ്ധതനികള്

ആസൂതണര  ഴചെയ്തക്ട്  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  നടെപ്പമ്മാകമ്മാനമ്മാവര.  നനിലെവനില  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ  മമഖലെയനില  പരനിശശലെനര  ലെനിഭേനിചനിടനിലമ്മാത്തവരമ്മാണക്ട്  മജമ്മാലെനി

മനമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്  മുന്കഴയടുത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

പരനിശശലെനര  നലകുന്നതനിലൂഴടെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ക്ഷേമത വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര

വരവസമ്മായഴത്ത  പരനിമപമ്മാഷനിപ്പനികമ്മാനുര  സമ്മാധനിക്കുര.  മകരവൃക്ഷേങ്ങളുഴടെ

പരനിപമ്മാലെനര  സരബനനിചക്ട്  കര്ഷകര്ക്കുര  ഴതമ്മാഴെനിലെനിഴലെ  കമ്മാരരക്ഷേമത

വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  സമ്മാമങതനിക  പരനിജ്ഞമ്മാനര
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പകര്ന്നക്ട് നലകുന്നതുര ഇഇൗ മമഖലെഴയ കൂടുതല ആധുനനികവലകരനിക്കുന്നതനിനക്ട്

സഹമ്മായകമമ്മാവര.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനിക്കുന്നതനിലൂഴടെ  മകര

കര്ഷകര്ക്കുര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പക്ട് നടെത്തനിപ്പുകമ്മാര്ക്കുര കൂടുതല

ഗുണകരമമ്മായ  രശതനിയനില  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.  സമ്മാമത്തനിക

ആനുകൂലെരങ്ങളനില മമ്മാതര ഒതുങ്ങുന്ന പ്രശമല ഇതക്ട്.  ഇഇൗ രരഗത്തക്ട്  കൂടുതല

മപര്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നലകുന്നതനിനുര  കൂടുതല  കര്ഷകര്കക്ട്  പ്രമയമ്മാജനര

ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുര  ഉപമഭേമ്മാക്തമ്മാകള്കക്ട്  മമ്മായര  കലെരമ്മാത്ത  കള്ളക്ട്

ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതനിനുര നടെപടെനിഴയടുകമ്മാന് ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി സമ്മാധനിക്കുര.  ആ

നനിലെയനില  വനിപുലെമമ്മായ  ലെക്ഷേരങ്ങമളമ്മാഴടെയുള്ള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന

മബമ്മാര്ഡക്ട് രൂപശകരനികമ്മാന് ഇതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട് ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.

അതമ്മാണക്ട് ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി അവതരനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

മഡമ്മാ.  എര.  ഴക.  മുനശര്  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര

ശശ  .   രമമശക്ട് ഴചെന്നനിത്തലെ: I move that-

“This House resolves to disapprove The Kerala Toddy Industry

Development Board Ordinance, 2021 (Ordinance No.103 of 2021).”

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര് ഇഇൗ ബനില



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

302

അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാരനിചതക്ട്  വളഴര  ആകര്ഷകമമ്മായനി  എനനികക്ട്

മതമ്മാന്നനി.  പമക്ഷേ  ഇമപ്പമ്മാള്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  കള്ളുമനില,  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുമനില.  നനിലെവനിലുള്ള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  മക്ഷേമര

ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന്മവണനി  മകരള  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി

മബമ്മാര്ഡക്ട്  നനിലെവനിലുണക്ട്.  അവനിഴടെ  ഏതമ്മാണക്ട്  ആയനിരമത്തമ്മാളര  ജശവനകമ്മാര്

20000-മത്തമ്മാളര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കമ്മായനി  മക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടെത്തുനണക്ട്.  പനിഴന്ന  ഇങ്ങഴന  ഒരു  മബമ്മാര്ഡക്ട്  മവമണമ്മാ?

പ്രകടെനപതനികയനില  പറഞമപമ്മായനി  എനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഴതമ്മാരു

ആചെമ്മാരമമ്മായനി മമ്മാറനി എനള്ള നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി പറഞ്ഞതക്ട്.

കഴെനിഞ്ഞ ഇടെതുപക്ഷേ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ പ്രകടെനപതനികയനില ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു

മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനിക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  രൂപശകരനിക്കുന

എന്നമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്.  വമ്മാസ്തവത്തനില  ഇന്നക്ട്  ഇഇൗ  മമഖലെയനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  എണ്ണര  കുറഞവരനികയമ്മാണക്ട്.  1990-വഴര  മകരളത്തനില

വളഴര ശക്തമമ്മായനി നനിലെനനിന്നനിരുന്ന ഒരു പരമരമ്മാഗത വരവസമ്മായമമ്മായനിരുന

കള്ളക്ട് വരവസമ്മായര. കമ്മാലെമ്മാനുസൃതമമ്മായ മമ്മാറര ഇഇൗ മമഖലെയനില ഇലമ്മാത്തതുമൂലെര

ക്രമമണ  ഇതക്ട്  അനരരനനിനമപമ്മാകുന്ന  കമ്മാഴ്ചയമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്
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കഴെനിയുന്നതക്ട്. നനിലെവനില ഫെലെപ്രദമമ്മായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുര എലമ്മാ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

സരഘടെനകള്ക്കുര അരഗതത്വമുള്ളതുര വളഴര നല സമ്മാമത്തനിക വരുമമ്മാനവമുള്ള

ഒരു മബമ്മാര്ഡമ്മാണക്ട് മകരള കള്ളക്ട് ഴചെത്തക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡക്ട്.

20000-മത്തമ്മാളര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  രജനിസ്റ്റേര്  ഴചെയ്തനിട്ടുള്ള  ഇഇൗ  മബമ്മാര്ഡക്ട്

വര്ഷര മതമ്മാറുര മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട് രൂപ ഴചെലെവഴെനിക്കുനണക്ട്.  ഴചെത്തക്ട് എന്ന

ഴതമ്മാഴെനിലെനിമനമ്മാടെക്ട്  ഴപമ്മാതുഴവ  പുതനിയ  തലെമുറ  ആഭേനിമുഖരര  കമ്മാണനിക്കുന്നനില

എനള്ളതമ്മാണക്ട് നമുകക്ട് പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായനി കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുന്നതക്ട്.  INTUC-

യുഴടെയുര  CITU-ഴന്റെയുര  മനതൃതത്വത്തനില  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനില  ഴചെത്തക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  യൂണനിയന്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  നനിലെനനിലക്കുനണക്ട്.  കുറചക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് അതനിലുണക്ട്,  ഇഴലന്നക്ട് ഞമ്മാന് പറയുന്നനില.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ഴഴവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനിയുഴടെ മണ്ഡലെമമ്മായ പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട് ചെനിറ്റൂര്, തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഴലെ

അനനികമ്മാടെക്ട്,  ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനിഴലെ  മചെര്ത്തലെ,  ഹരനിപ്പമ്മാടെക്ട്,  എറണമ്മാകുളര

ജനിലയനിഴലെ  അങമമ്മാലെനി,  പറവൂര്,  കണ്ണൂര്  ജനിലയനിഴലെ  ചെനിലെ  ഭേമ്മാഗങ്ങള്

എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്  കൂടുതലെമ്മായനി  ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനികഴപ്പടുന്നതക്ട്.

ഞങ്ങളുഴടെ  മണ്ഡലെങ്ങളനില  നൂറുകണകനിനക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

പണ്ടുണമ്മായനിരുഴന്നങനില  ഇമപ്പമ്മാള്  വളഴര  പരനിമനിതമമ്മായ  ആള്കമ്മാര്
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മമ്മാതമമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ഴതമ്മാഴെനിലെനില  ഏര്ഴപ്പടക്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്.  പുതനിയ

തലെമുറയനിലഴപ്പട ആളുകളമ്മാരുര ഇഇൗ ഴതമ്മാഴെനിലെനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരുന്നനില എനള്ളതുര

ശമദ്ധയമമ്മായ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. സരസമ്മാനത്തമ്മാഴകയുള്ള 5184 കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പുകളനില

2000-നക്ട്  തമ്മാഴഴെ  മമ്മാതമമ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനള.  ഇഇൗ  ഷമ്മാപ്പുകളുഴടെ

പ്രവര്ത്തനത്തനിനമ്മാവശരമമ്മായ  കള്ളക്ട്  സരസമ്മാനഴത്ത  പലെ  ഭേമ്മാഗത്തുര

ലെഭേനിക്കുന്നനില.  വരമ്മാജ  കള്ളമ്മാണക്ട്  പലെയനിടെങ്ങളനിലുര  സുലെഭേമമ്മായനി

ലെഭേനിക്കുന്നഴതനള്ള പരമ്മാതനി നനിലെനനിലക്കുനമുണക്ട്.  ചെനിറ്റൂരനിലുള്ള കള്ളക്ട് അനര്

ജനിലമ്മാ ഴപര്മനിമറമ്മാടുകൂടെനി വരുനഴവന്നക്ട് പറഞ്ഞമ്മാലമപ്പമ്മാലുര അതക്ട് പലെയനിടെത്തുര

വരുന്നനില.  വരമ്മാജ  കള്ളക്ട്  വരമ്മാപകമമ്മാകുന  എനള്ള  പരമ്മാതനികള്

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാനുള്ള  നടെപടെനി  അടെനിയനരമമ്മായനി  ഉണമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി മുത്തപ്പന് മക്ഷേതഴത്തക്കുറനിചക്ട് പറഞ്ഞതക്ട് സതരമമ്മാണക്ട്.

അപൂര്വ്വങ്ങളമ്മായ  ചെനിലെ  മക്ഷേതങ്ങളനില,  പ്രമതരകനിചക്ട്  വടെമക  മലെബമ്മാറനില

ഴതയര ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള സന്ദര്ഭേങ്ങളനില ഴഴദവത്തനിനുള്ള വഴെനിപമ്മാടെമ്മായനി കളളക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  കമ്മാരരര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  മകരള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന

മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ ചുമതലെകള് എന്നനനിലെയനില ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി വനിഭേമ്മാവനര

ഴചെയ്തനിരനിക്കുന്ന  പലെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുര  സതരത്തനില  മറക്ട്  പലെ  വകുപ്പുകളുര
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ഇമപ്പമ്മാള്  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന,  വനിവനിധ  സര്കമ്മാര്  ഏജന്സനികളുഴടെ

പ്രവര്ത്തനത്തനില  വരുന്ന  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  ഉദമ്മാഹരണത്തനിനക്ട്,

ഉപമഭേമ്മാക്തമ്മാകള്കക്ട് ശുദ്ധമമ്മായ കള്ളക്ട് ലെഭേനിക്കുന എന്നക്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന

മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ചുമതലെ  അങ്ങയുഴടെ  കശഴെനിലുള്ള  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പക്ട്

നനിയമപരമമ്മായനി  ഴചെമയണ  പ്രമ്മാഥമനിക  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്

പ്രമതരകനിചക്ട് ഒരു മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ ആവശരമനില.  കള്ളനില നനിനര മൂലെരവര്ദ്ധനിത

ഉലപ്പന്നങ്ങള് നനിര്മനിച്ചുള്ള സരരരഭേങ്ങള് ആരരഭേനിക്കുന്ന കമ്മാരരങ്ങള് പറഞ,

അതക്യുലപ്പമ്മാദനമശഷനിയുള്ള  വൃക്ഷേങ്ങള്  വചക്ട്  പനിടെനിപ്പനിക്കുക,  കര്ഷകര്ക്കുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  ഉപകരനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  വനിജ്ഞമ്മാന  മകന്ദ്രങ്ങള്

ആരരഭേനിക്കുക  തുടെങ്ങനിയ  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ചുമതലെയമ്മായനി  കമ്മാണനിചനിട്ടുള്ള  പലെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുര  ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  കൃഷനി  വകുപ്പക്ട്,  നമ്മാളനിമകര  വനികസന

മബമ്മാര്ഡക്ട്  തുടെങ്ങനിയ  ഏജന്സനികള്  നനിര്ബമ്മാധര  നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന

കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞ  ഉമന്  ചെമ്മാണനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്

നമ്മാളനിമകരത്തനില  നനിനര  'നശര'  എന്ന  ഉലപ്പന്നര  ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനികമ്മാന്

കഴെനിയുമമമ്മാഴയന്നക്ട്  പരശക്ഷേനിക്കുകയുര  അതനിനക്ട്  വലെനിയ  പ്രചെമ്മാരവര

ഴകമ്മാടുത്തതമ്മാണക്ട്. ശശ. ഴക. ബമ്മാബു (തൃപ്പുണനിത്തുറ) വലെനിയ പ്രതശക്ഷേമയമ്മാടുകൂടെനി
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കണ പദ്ധതനിയമ്മായനിരുന അതക്ട്.  പമക്ഷേ പനിന്നശടെതക്ട്  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാടക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത  പരമ്മാജയഴപ്പട്ടു  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതക്ട്.  ഇത്തരര  പരശക്ഷേണങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇറങ്ങണമമമ്മാഴയന്നക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഒനകൂടെനി  ആമലെമ്മാചെനിമകണ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ

കര്ഷകരുഴടെ  പരനിശശലെനവര  ഴടയനിനനിരഗുര  എരമപമ്മായ്ഴമന്റെക്ട്  വകുപ്പക്ട്

മുമഖനമയമ്മാ  ASAP  (Additional  Skill  Acquisition  Programme)

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ഏജന്സനികള്  മുമഖനമയമ്മാ  നടെത്തമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്

പ്രമതരകനിചക്ട്  ഒരു  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ആവശരമനില.  സരസമ്മാനഴത്ത  പലെ

മബമ്മാര്ഡുകളുര  തനികച്ചുര  ഴവള്ളമ്മാനകളമ്മാണക്ട്.  പലെതനിഴന്റെയുര  പ്രവര്ത്തനര

മപമ്മാലുമനില.  ഴചെയര്മമ്മാനക്ട്  കമ്മാര്,  മറക്ട്  സഇൗകരരങ്ങള്,  ഴമമര്മമ്മാര്ക്കുള്ള

യമ്മാതപ്പടെനി  എന്നനിങ്ങഴന  മഴറമ്മാരു  സരസമ്മാനത്തുമനിലമ്മാത്ത  വനിധത്തനില

മകരളത്തനില  മബമ്മാര്ഡുകളുഴടെ  എണ്ണര  കൂടുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

കമ്മാലെത്തക്ട്  മമ്മാതമല  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളമ്മായനി  അധനികമ്മാരത്തനില  വന്ന

ഗവണ്ഴമന്റുകള്  'കമ്മാടനിഴലെ  തടെനി  മതവരുഴടെ  ആന'  എനപറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമനിലമ്മാത്ത  ഒമ്മാമരമ്മാ  മബമ്മാര്ഡുകളുണമ്മാകനി  അതനിഴന്റെ

ഉമദ്ദേശരലെക്ഷേരങ്ങള്മപമ്മാലുര  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാകമ്മാത്ത  നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്
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മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഒരു  മബമ്മാര്ഡക്ട്  കൂടെനി  അധനികര  വരുന  എന്നലമ്മാഴത

കര്ഷകര്മകമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്മകമ്മാ  എഴനങനിലുര  പ്രമതരക

പ്രമയമ്മാജനമുണമ്മാകുഴമന്നക്ട് എനനികക്ട് മതമ്മാനന്നനില. കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പുകള്കക്ട് പുതനിയ

ഴകടനിടെര  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ട്  സര്കമ്മാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള  നനിലെവനിലുള്ള

അക്രഡനിറഡക്ട്  ഏജന്സനികഴള  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തമ്മാര.  പുതനിയ  ഴകടനിടെങ്ങള്

നനിര്മനികമ്മാന്  എനനിനമ്മാണക്ട്  മബമ്മാര്ഡക്ട്?  പ്രമതരക  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ആവശരര

ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണത്തനിനനില.  പമ്മാര്ടനികമ്മാര്ക്കുര  ബന്ധുകള്ക്കുര  ഴതമ്മാഴെനില

നലകമ്മാനമ്മാഴണങനില  അതനിനുമവണനി  മമ്മാതര  ഒരു  മബമ്മാര്ഡുണമ്മാമകണ

ആവശരമുമണമ്മാ?  ആ തുക കൂടെനി പമ്മാവഴപ്പട കള്ളക്ട് ഴചെത്തക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

ആനുകൂലെര  വനിതരണത്തനിനമ്മായനി  മമ്മാറനിവയ്ക്കുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര  ഗുണകരര

എന്നതമ്മാണക്ട് എഴന്റെ അഭേനിപ്രമ്മായര.  ഇലമ്മാത്ത കള്ളനിനുര അനരരനനിനമപമ്മാകുന്ന

ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെനിനുര  മവണനി  മബമ്മാര്ഡുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്  എതമമ്മാതര

യമ്മാഥമ്മാര്തരമബമ്മാധമുള്ളതമ്മാഴണന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി ആമലെമ്മാചെനിക്കുഴമന്നക്ട്

ഞമ്മാന് കരുതുകയമ്മാണക്ട്.  

ടൂറനിസര  എന്നമ്മാല  ലെഹരനി  എഴന്നമ്മാരു  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്  നമഴളലമ്മാവരുര

ഉമപക്ഷേനികണര.  മദരപനികമ്മാനമ്മാമണമ്മാ  ഇവനിഴടെ  വനിമദശത്തുനനിനര  ആളുകള്
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വരുന്നതക്ട്?  ഇവനിഴടെ  വരുന്ന  ടൂറനിസ്റ്റുകഴളമ്മാനര  അത്തരത്തനില  അമനിതമമ്മായനി

മദരപനിക്കുന്നവരമ്മാഴണന്ന  വനിശത്വമ്മാസര  എനനികനില.  അവരുഴടെ  രമ്മാജരങ്ങളനില

ഇതനിമനകമ്മാള്  വലെനിയ  സഇൗകരരങ്ങളുണക്ട്.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  പ്രകൃതനിഭേരഗനി

ആസത്വദനികമ്മാന്  വരുന്നവരമ്മാണവര്.  അവഴരലമ്മാര  ലെഹരനിക്കുമവണനിയമ്മാണക്ട്

ഇവനിഴടെ  വരുന്നഴതനള്ള  ചെനിനമ്മാഗതനി  ഒരനികലുര  അഭേനികമ്മാമരമല  എന്നമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   സത്വകമ്മാരര വരക്തനികള് നടെത്തുന്ന കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പനിനക്ട്

പണക്ട് മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട് ഴകടനിടെര നനിര്മനികമ്മാന് പുറഴപ്പട

ഒരു  കഥയുണക്ട്.  ഒരു  ഴകടനിടെവമുണമ്മായനില,  ഒനര  നടെന്നനില  എന്നതക്ട്  മവഴറ

കമ്മാരരര.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുജനങ്ങളുഴടെ  തലെയനില  പുതനിയ  ഴചെലെവകൂടെനി

എനനിനമ്മാണക്ട്  നമള്  വരുത്തനിവയ്ക്കുന്നതക്ട്.  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണത്തനില

ഇതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  ഴചെലെവകള്  ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാതനിരുന്നതക്ട്

മബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  സരശയനിമകണനിയനിരനിക്കുന.  ഇഇൗ  ബനില

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പക്ട്  കണനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട്  എനനികറനിയനില.  സമമ്മാനമമ്മായ മക്ഷേമ

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുര  മബമ്മാര്ഡുകളുര  സമനത്വയനിപ്പനിചക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

ധനസനിതനി  ഴമചഴപ്പടുത്തുഴമന്നക്ട്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റുതഴന്ന  മനരഴത്ത

പ്രഖരമ്മാപനിചതമ്മാണക്ട്.  മകരള  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെയുര
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മകരള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെയുര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

തമനില ഒരു  വരതരമ്മാസവമനില. ഴടയനിനനിരഗക്ട് നലകമ്മാനമ്മാഴണങനില അതനിനുള്ള

സരവനിധമ്മാനങ്ങള്  ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  നനിലെവനിലുണക്ട്.  നമ്മാളനിമകര  കൃഷനി

വരമ്മാപകമമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്   കൃഷനി വകുപ്പുര നമ്മാളനിമകര വനികസന മബമ്മാര്ഡുമുണക്ട്.

അവര്കക്ട്  ഴചെയമ്മാവന്നമതയുള.  പുതനിയ  ഒരു  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ഇതനിനുമവണനി

രൂപശകരനിമകണ  ഒരമ്മാവശരവമനില  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതക്ട്.  കള്ളക്ട് വരവസമ്മായര പുനരുദ്ധരനിചക്ട് ശമ്മാസശയമമ്മായനി ഴമചഴപ്പടുത്തനി

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  കൂടുതല  വരുമമ്മാനവര  മജമ്മാലെനിയുര  നലകുകയമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  ലെക്ഷേരഴമങനില  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പനിഴനമയമ്മാ  പ്രമ്മാമദശനിക

ഭേരണകൂടെങ്ങഴളമയമ്മാ  സരമയമ്മാജനിപ്പനിചക്ട്  ഒരു  സമഗ്രപദ്ധതനി

തയമ്മാറമ്മാകമ്മാവന്നമതയുള.  ഇഴതലമ്മാര  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പനിഴന്റെ മജമ്മാലെനിയമ്മാണക്ട്.

അവര്കക്ട് ഇതക്ട് ഴചെയമ്മാന് തമ്മാഴഴെത്തലെര വഴര എഴനമ്മാഴക സരവനിധമ്മാനങ്ങള്

നനിലെവനിലുണക്ട്.  അവരുഴടെ  മനതൃതത്വത്തനില  ഇതനിനക്ട്  പരനിശശലെനര  ഴകമ്മാടുകമ്മാര.

ഇമപ്പമ്മാള്  'വനിമുക്തനി'  പദ്ധതനി  നടെപ്പമ്മാക്കുന്നനിമല?  അതുമപമ്മാഴലെ  ആ

വകുപ്പനിനുതഴന്ന  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇഴതലമ്മാര.

മവണനിവന്നമ്മാല പ്രമ്മാമദശനിക ഭേരണകൂടെങ്ങളുഴടെ സഹമ്മായവര ആവശരഴപ്പടെമ്മാര. 
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ഉയരര  കുറഞ്ഞ  അതക്യുലപ്പമ്മാദനമശഷനിയുള്ള  ഴതങ്ങുകള്  വനിവനിധ

കമ്മാര്ഷനിക ഗമവഷണ മകന്ദ്രങ്ങളുഴടെ  സഹമ്മായമത്തമ്മാഴടെ  വനികസനിപ്പനിചക്ട്  കൃഷനി

ഭേവനുകള്  വഴെനി  കര്ഷകര്കക്ട്  വനിതരണര  ഴചെയ്തമ്മാല  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്

വരവസമ്മായത്തനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  മനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള്കക്ട്  പരനിഹമ്മാരര

കമ്മാണമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.  അതനിനക്ട്  പ്രമതരക  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ആവശരമനില.

കൂടെമ്മാഴത  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  ശമ്മാസശയമമ്മായ  രശതനിയനില  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പരനിശശലെന പരനിപമ്മാടെനികളുര ഇഇൗ രരഗഴത്ത വനിദഗ്ദ്ധരമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര

പരനിശശലെന ഏജന്സനികളുഴടെയുര സഹമ്മായമത്തമ്മാഴടെ ആവനിഷ്കരനിചക്ട് എഴഴകസക്ട്

വകുപ്പനിനുതഴന്ന  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതമ്മാണക്ട്.  സര്കമ്മാര്

നനിയനണത്തനിലുള്ള ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു പരനിശശലെന ഏജന്സനിഴയ മനമ്മാഡല

ഏജന്സനിയമ്മായനി ഇതനിനുമവണനി നനിശ്ചയനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട് പ്രമതരക

മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  എനമ്മാവശരമമ്മാണുള്ളതക്ട്?  വരമ്മാജ  കള്ളനിഴന്റെ

നനിയനണത്തനിനമ്മാണക്ട് പുതനിയ മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനിക്കുന്നഴതങനില എനനികക്ട്

കൂടുതഴലെമ്മാനര പറയമ്മാനനില.  ലെഹരനി  കടെത്തക്ട്  പനിടെനികമ്മാമനലപ്പനിച മപമ്മാലെശസക്ട്

ഇന്നക്ട് കഞമ്മാവക്ട്  കചവടെര നടെത്തുനഴവന്ന വമ്മാര്ത്തയമ്മാണക്ട് ഓമരമ്മാ ദനിവസവര

പുറത്തുവനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അനധനികൃതമമ്മായ  കള്ളക്ട്
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വനിലക്കുനഴണങനില  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാനുള്ള  സരവനിധമ്മാനര   നനിലെവനില

എഴഴകസക്ട് വകുപ്പനിനുണക്ട്. അങ്ങഴന വരമ്മാജ കള്ളക്ട് നനിയനനികമ്മാര.  അതനിനുളള

വളഴര വരക്തമമ്മായ നനിയമങ്ങളുര സരവനിധമ്മാനങ്ങളുര ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന എഴഴകസക്ട്

വകുപ്പനിനുഴണന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനികറനിയമ്മാര. എത സലെങ്ങളനില വരമ്മാജ

കള്ളക്ട്  പനിടെനിക്കുനണക്ട്.  ഇഇൗ  സമ്മാഹചെരരത്തനില  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ

രൂപശകരണത്തനില  നനിനര  സര്കമ്മാര്  പനിനനിരനിയണഴമനര  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെയുര

പുനരുദ്ധമ്മാരണത്തനിനുര  വനികസനത്തനിനുമമ്മായനി  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികവര  സമ്മാമത്തനിക

ക്ഷേമതയുള്ളതുമമ്മായ  മമല  സൂചെനിപ്പനിച  ബദല  ക്രമശകരണങ്ങള്

ഏര്ഴപ്പടുത്തണഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  അഭേരര്തനിക്കുന.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ

ഉമദ്ദേശരശുദ്ധനിഴയ  ഞമ്മാന്  മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്യുന്നനില.  അങ്ങക്ട്  നല

ഉമദ്ദേശരമത്തമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  പമക്ഷേ  മബമ്മാര്ഡക്ട്

ഇലമ്മാഴതതഴന്ന നമുകനിതക്ട് രൂപശകരനികമ്മാന് കഴെനിയുര. അമങ്ങയ്ക്കക്ട് മവണഴമങനില

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  ശശ.  ഴക.  കൃഷ്ണന്കുടനിമയമ്മാടെക്ട്  അതനിഴന്റെ

വനിദമഗ്ദ്ധമ്മാപമദശര മതടെമ്മാവന്നമതയുള.  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ മമഖലെയനിലെമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

വരവസമ്മായര  ഏറവര  കൂടുതല  തഴെചക്ട്  വളര്ന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഞങ്ങളുഴടെ
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മമഖലെയനിലുണമ്മായനിരുന്ന  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായര  ഏതമ്മാണക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

ഇലമ്മാതമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കമ്മാലെഘടമമ്മാണനിതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്

നനിലെനനിലക്കുന്നതക്ട്  അവനിഴടെയമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞതമ്മാണക്ട്,  ശശ.  ഴക.

കൃഷ്ണന്കുടനി എനക്ട് പറഞ്ഞമ്മാലുര പചഴവള്ളമമ്മാഴണന്നക്ട് അമങ്ങയ്ക്കക്ട് മതമ്മാനഴമന്നക്ട്

എലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. അതുഴകമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

ഇതക്ട്  പുനര്വനിചെനിനനര  നടെത്തണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ഇഇൗ

പ്രമമയര അവതരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ.  ഐ.  സനി.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന് ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര  ശശ  .    ഴക  .

ബമ്മാബു    (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ): സര്,  ഞമ്മാന് നനിരമ്മാകരണപ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.

മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട് രൂപശകരനികമ്മാന് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  പുറഴപ്പടുവനിചതക്ട്  2021  ഴഫെബ്രുവരനി  25-നമ്മാണക്ട്.  മബമ്മാര്ഡക്ട്

മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറന്യൂടക്ട്  ഴചെയ്മതമ്മാ?  ഇല.  യഥമ്മാര്തത്തനില  ഓര്ഡനിനന്സനിഴന്റെ

ആവശരമനിലമ്മായനിരുന.  കമ്മാരണര,  ഴഫെബ്രുവരനി  25-നുമശഷമമ്മാണക്ട്  ഴപരുമമ്മാറ

ചെടര നനിലെവനില വരുന്നതക്ട്.  അതനിനുമുമക്ട് പമ്മാവഴപ്പട ഴചെത്തക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

കബളനിപ്പനികമ്മാന്  മവണനി  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സനിറകനി.  യഥമ്മാര്തത്തനില

ഴഫെബ്രുവരനി  25-നക്ട് ഇതക്ട് ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി  972-ാം നമര് അസമ്മാധമ്മാരണ
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ഗസറമ്മായനി  വന.  രണമ്മാര  പനിണറമ്മായനി  സര്കമ്മാര്  വന്നനിടക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഏഴെക്ട്

മമ്മാസമമ്മായനി.  ഇതുവഴര  മബമ്മാര്ഡക്ട്  മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറന്യൂടക്ട്  ഴചെയമ്മാനുളള  യമ്മാഴതമ്മാരു

നടെപടെനിയുര  എടുത്തനിടനില.  അതനിഴന്റെ  അര്തര  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഇറമകണ

യമ്മാഴതമ്മാരമ്മാവശരവമനിലമ്മായനിരുന  എന്നമ്മാണക്ട്.  അതരമ്മാവശരമമ്മായനി  എഴനങനിലുര

കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചെയമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിചനിട്ടുഴണങനില  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഇറക്കുന്നതക്ട്

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാര. ഏഴെക്ട് മമ്മാസമമ്മായനി ഒനര ഴചെയ്തനിടനില. ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പക്ട് സമയത്തക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  കളനിപ്പനികമ്മാന്മവണനി  ഴചെയ്ത  പരനിപമ്മാടെനിയമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

ഓര്ഡനിനന്സക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരണര

മദരനയത്തനിലുണമ്മാകുഴമന്നക്ട്  2020-ല സര്കമ്മാരനിഴന്റെ മപ്രമ്മാഗ്രസ്സക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടനില

പറഴഞ്ഞങനിലുര  അമപ്പമ്മാഴുമുണമ്മായനില.  യഥമ്മാര്തത്തനില  ഇകമ്മാരരത്തനില

എതമത്തമ്മാളര ആതമ്മാര്തതയുഴണന്നക്ട് സരശയനിമകണനിയനിരനിക്കുന.  ഞമ്മാന്

അതമയ പറയുനള. ഒരു മബമ്മാര്ഡക്ട് നടെപ്പമ്മാകനി ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് കൂടുതല

ഴമചമുണമ്മായമ്മാല ഞമ്മാന് അതനിഴന തശര്ചയമ്മായുര സത്വമ്മാഗതര ഴചെയ്യുര.  ഇവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ  പറഞ്ഞ  ഒരു  കമ്മാരരമുണക്ട്.  ഴതങ്ങനില

നനിന്നമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്  ഉണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  ഴചെത്തമ്മാന്

ഴതങ്ങനിഴലനളളതമ്മാണക്ട്  സതരര.  ഴമഷശന്  ഴകമ്മാണല  ഴതങ്ങക്ട്  ഴചെത്തുന്നതക്ട്.
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അതനിനക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് മവണര.  മകരളത്തനില 18000 ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള് മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനില രജനിസ്റ്റേര് ഴചെയ്തനിട്ടുള്ളതക്ട്.  മനരനിടക്ട്  മജമ്മാലെനി

ഴചെയ്യുന്ന  16000  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളയുള.  ഇതയുര  പരനിമനിതനികള്  ഇഇൗ

കമ്മാരരത്തനിലുണക്ട്.  ഉലപ്പമ്മാദന  മമഖലെയനില  ആളനില.  പുതനിയ  തലെമുറ  ഈ

മമഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെനവരുനമനില,  ഇനനി  വരനികയുമനില.  കമ്മാരണര,  ഒരു

പരമരമ്മാഗത  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുര  തങ്ങളുഴടെ  മകള്

അമത ഴതമ്മാഴെനില ഴചെയ്തക്ട് ജശവനികണഴമന്നക്ട് ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരല. അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഇതക്ട് പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായനി നടെപ്പമ്മാകമ്മാന് വളഴരയധനികര പ്രയമ്മാസമുണക്ട്.  ഴചെത്തക്ട്

വരവസമ്മായര  സതരത്തനില  വളഴര  പ്രതനിസനനിയനിലെമ്മാണക്ട്.  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്

മലെമ്മാകക്ട്ഡഇൗണ്  കമ്മാലെത്തക്ട്  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായ  മമഖലെയനിലുണമ്മായ

പ്രതനിസനനി  ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  ഭേമ്മാഗത്തുളള  ഒരു

ഴമമര്തഴന്ന അങ്ങമയമ്മാടെക്ട് ഒരു മചെമ്മാദരര മചെമ്മാദനിച്ചു.  അതനിനക്ട് അങ്ങക്ട് ഴകമ്മാടുത്ത

ഉത്തരര  'ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്'  എന്നമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്  നനിങ്ങള്  എനക്ട്

നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിചതക്ട്?  ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്

കമ്മാലെഘടത്തനില  5000/-  രൂപ  സഹമ്മായമമ്മായനി  ആവശരഴപ്പടനിടക്ട്  നനിങ്ങളതക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തനില.  എന്നമ്മാല  മമ്മാറനി  മമ്മാറനി  വരുന്ന  ഗവണ്ഴമന്റുകള്...  ഞങ്ങളുഴടെ
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ഗവണ്ഴമന്റുര ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്. മക്ഷേമനനിധനി ഒരു അക്ഷേയപമ്മാതമമ്മായനി കണകമ്മാകനി

അതനിഴന്റെ  ഫെണക്ട്  ഇമങ്ങമ്മാടക്ട്  എടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.  500  മകമ്മാടെനി  രൂപ  മപമ്മാലുളള

വലെനിയ  തുകകള്  എടുക്കുന്ന  അക്ഷേയനനിധനിയമ്മാണക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ ഫെണക്ട്.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര

അവരുഴടെ  കൂലെനി  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുള്ള  നടെപടെനികഴളമ്മാനര  സത്വശകരനിചനില.

ഴകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാലെത്തക്ട് ബമ്മാറുകളനിഴലെലമ്മാര മദരര ഴപമ്മാതനിഞഴകമ്മാടുത്തക്ട് വനിലപ്പന

അനുവദനിച  കൂടത്തനില  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില  അതക്ട്  നനിങ്ങള്  അനുവദനിചനില.

ഞമ്മാന്  അതനിഴന  എതനിര്ക്കുന്നതല.  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായമത്തമ്മാടെക്ട്  ഇത

വലെനിയ  തമ്മാലപരരമുഴണങനില  കള്ളക്ട്  ഴപമ്മാതനിഞ  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  നനിങ്ങള്

അനുവദനികമണ.  പമ്മാവങ്ങള്  മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്യുന്ന  ഇഇൗ  മമഖലെയനില

അനുവദനിചനില.  നനിങ്ങള്കക്ട്  ഇഇൗ  വരവസമ്മായമത്തമ്മാടെക്ട്  യഥമ്മാര്തത്തനില  ഒരു

ആതമ്മാര്തതയുമനില.  ബഡ്ജറനില  ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

അവഗണനിച്ചുഴവന്നമ്മാണക്ട്  AITUC  പറഞ്ഞതക്ട്.  ആലെപ്പുഴെയനില  നനിനളള

AITUC-യുഴടെ  ഒരു  പ്രസ്തമ്മാവന  ഞമ്മാന്  വമ്മായനിചതമ്മാണക്ട്.  'ബഡ്ജറനില  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായഴത്ത അവഗണനിച്ചു-ഴചെത്തക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി ഴഫെഡമറഷന്'.  നനിങ്ങള്

തമനില  പരമരമ്മാഗതമമ്മായനി  തര്കമുള്ള  ഒരു  മമഖലെയമ്മാണനിതക്ട്.  ഞങ്ങള്
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മമ്മാതമല  AITUC-യുര  ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  ബഡ്ജറനില

അവഗണനിച്ചുഴവന്നക്ട്  പറയുന.  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  ഇതയുര

നമ്മാശമുണമ്മാകമ്മാന്  കമ്മാരണര  ഴതങ്ങനിലമ്മാതമ്മായതമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ

സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  ഇതക്ട്  രക്ഷേഴപ്പടെണഴമങനില  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  ഉയരര

കുറഞ്ഞ ഴതങ്ങക്ട് വളര്ത്തമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകണര. മകരഗ്രമ്മാമര പദ്ധതനി ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഉയരര  കുറഞ്ഞ  ഴതങ്ങമ്മായമ്മാല  ഴചെത്തമ്മാനുര  നമ്മാളനിമകരര

പറനികമ്മാനുര എളുപ്പമമ്മാണക്ട്.  ചെനിലനിഴത്തങ്ങനില കയറനി കള്ളക്ട് ഴചെത്തുകഴയന്നതക്ട്

വളഴര പ്രയമ്മാസമുള്ള കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇതനിമലെയ്ക്കക്ട്  പുതനിയ തലെമുറ

വരനില.  ഇമപ്പമ്മാള് ഇവനിഴടെ സതരത്തനില കള്ളുമണമ്മാ,  ഇവനിഴടെ കള്ളക്ട് കനിട്ടുന്ന

സലെങ്ങളുഴടെ മപരക്ട്  പറഞ.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്,  അനനികമ്മാടെക്ട്,  പറവൂര്,  അങമമ്മാലെനി,

വയനമ്മാടെക്ട്,  കണ്ണൂര്  എന്നശ  മമഖലെകളനില  വളഴര  കുറചക്ട്  കള്ളുണക്ട്.

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവനിഴന്റെ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില  ആയനിരകണകനിനക്ട്

ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുണമ്മായനിരുഴന്നങനിലുര  ഇമപ്പമ്മാള്  വളഴര  കുറവമ്മാണക്ട്.

ഴതങ്ങുകള്ഴകലമ്മാര മകടെക്ട്  വന്നതുകമ്മാരണര ആളുകള് ഇതനിമലെയ്ക്കക്ട് വരുന്നനില.*

ഞമ്മാന് കുറര പറയുകയല.  കൃതനിമ കള്ളമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് മനികവമ്മാറുര വനിതരണര

ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  

* ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര പനിന്വലെനിച്ചു
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ചെശഫെക്ട് വനിപക്ട്  (മഡമ്മാ  .    എന്  .    ജയരമ്മാജക്ട്  ):  സര്,  മകരളത്തനിഴന്റെ സമ്മാമൂഹനിക-

സമ്മാരസ്കമ്മാരനിക ജശവനിതത്തനില കള്ളനിനക്ട് വലെനിയ പ്രമ്മാധമ്മാനരമുണമ്മായനിരുന. അങ്ങക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള് കള്ളനിനക്ട് നനിറര മമ്മാതമമയുള്ളുഴവന്നക്ട് പറഞ.  

"ഴവള്ളര മചെര്കമ്മാഴതടുമത്തമ്മാരമൃതനിനു സമമമ്മാര നലനിളര കള്ളു, 

ചെനിലനിന് ഴവള്ളഗമ്മാസ്സനില പകര്ന്നങ്ങഴന രുചെനികരമമ്മാര.....”

എന്നക്ട്  ചെങ്ങമഴെ  കൃഷ്ണപനിള്ളയുഴടെ  മമനമ്മാഹരമമ്മായ  ഒരു  കവനിതയുണക്ട്.  ഒരു

കമ്മാലെഘടത്തനില  നമ്മുഴടെ  സമ്മാമൂഹനിക  ജശവനിതത്തനില  നന്നമ്മായനിട്ടുണമ്മായനിരുന്ന

ഒരു വസ്തുവമ്മായനിരുന കള്ളക്ട്.  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ):  സര്,  ഞമ്മാന്  മവമറഴയമ്മാരു  പമ്മാടക്ട്

പറയമ്മാര. 

"കമള്ളമ്മാളര നല പമ്മാനശയര ഭൂമലെമ്മാകത്തനില മമ്മാമളമ്മാമര

എമള്ളമ്മാളര പള്ളയനിൽ ഴചെന്നമ്മാല ഭൂമലെമ്മാകര ധനിമനിതനിനനിലത്തയക്ട്"

ഇതക്ട്  'മമ്മാഴറമ്മാലെനി'  എന്ന  സനിനനിമയനില  ശശ.  ബനിച്ചു  തനിരുമലെ  എഴുതനിയ

ഗമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    ഴക  .     ബമ്മാബു    (  ഴനന്മേമ്മാറ  ):  സര്,  കള്ളക്ട്  നനിറത്തനില മമ്മാതമമയുള

എന്നതനിഴന്റെ  അര്തര  അതക്ട്  മഴറമനമ്മാ  കലെകനിയനിടക്ട്
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ഴകമ്മാണ്ടുവരുകയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  സഭേയനില  പറയമ്മാന്

പമ്മാടെനിലമ്മായനിരുന.  ഒന്നമ്മാമതക്ട്  അമദ്ദേഹര  എലകസക്ട്  മനനിയമ്മായനിരുന.

പമ്മാലെകമ്മാടെനിഴന്റെ  കനിഴെകന് മമഖലെയനിലുള്ള  കമ്മാര്ഷനിക  മമഖലെഴയയുര  ഴതങ്ങക്ട്

കര്ഷകഴരയുര ഴചെത്തക്ട്  എന്ന ഴതമ്മാഴെനില ഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാതമമ്മാണക്ട്  സരരക്ഷേനിക്കുന്ന

സനിതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരുന്നതക്ട്.  പണക്ട്  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  പനയമ്മായനിരുന

ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  അത്തരത്തനില കള്ളക്ട് വരവസമ്മായമത്തയുര കള്ളക്ട് ഴചെത്തുന്ന

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളയുര  അതുമമ്മായനി  ഉപജശവനര  നടെത്തുന്നവഴരയുര

അപമമ്മാനനിതരമ്മാക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ഇഇൗ  പരമ്മാമര്ശര

പനിന്വലെനികണഴമനള്ള അഭേരര്തനയമ്മാണുള്ളതക്ട്.  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,  അങ്ങയുഴടെ ആഗ്രഹപ്രകമ്മാരര

പരമ്മാമര്ശര  പനിന്വലെനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  ഞമ്മാനതക്ട്  ആലെങമ്മാരനികമമ്മായനി

പറഞ്ഞതമ്മാണക്ട്.  ഒരു  സരഭേവര  പറയമ്മാര,  കളളക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്

ജനിലയനിഴലെ ചെനിറ്റൂര് മമഖലെയനില എഴഴകസക്ട് ഴറയനിഡക്ട് നടെത്തുകയുര വരമ്മാജ കളളക്ട്

പനിടെനിക്കുകയുര ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  ഇവനിഴടെ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി പറഞ്ഞതക്ട്  5170

ഷമ്മാപ്പുകളനില  4840  ഷമ്മാപ്പുകളുര  പ്രവര്ത്തനിക്കുനഴണന്നമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല

അതയുര ഷമ്മാപ്പുകള്കമ്മാവശരമമ്മായ  കളളക്ട് ഉണമ്മാക്കുനമണമ്മാ; പതനിനമ്മാറമ്മായനിരര
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ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  കളളക്ട്  ഴചെത്തനിയമ്മാല  ഇതയുര  കളളക്ട്  ലെഭേനിക്കുമമമ്മാ;

അതനിനമ്മാഴലെമ്മാരു ഴതറനിദ്ധമ്മാരണയുര മവണ.  കള്ളുണമ്മാക്കുന്നതനിഴന്റെ ഴടെമകമ്മാളജനി

ഞമ്മാന്  പറഞതരമ്മാര,  ആയനിരര  ലെനിറര്  കളളക്ട്,  ആയനിരര  ലെനിറര്  സനിരനിറക്ട്,

പതച്ചുവരമ്മാന്  സനിമലെമ്മാണ്  മപസ്റ്റേക്ട്,   ഒന്പതനിനമ്മായനിരര  ലെനിറര്  ഴവളളര,  ഇവ

കലെകനിയമ്മാണക്ട്  പതനിനമ്മായനിരര  ലെനിറര്  കളളുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  കള്ളക്ട്

ലെഭേനികമ്മാത്തതനിനമ്മാല  ഭൂരനിഭേമ്മാഗര  ഷമ്മാപ്പുകളനിലുര  നനിലെവനില  ഇങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്

കളളുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  പഞസമ്മാര,  യശസ്റ്റേക്ട്  എന്നനിവകൂടെനി  മചെര്ത്തമ്മാണക്ട്

കളളുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  നനിലെവനില ഭൂരനിഭേമ്മാഗര  സലെങ്ങളനിഴലെ ഷമ്മാപ്പുകളനിലനനിനര

ഇത്തരര കളളമ്മാണക്ട് ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.  അതനിനമ്മാല പരനിമശമ്മാധന എന്മഫെമ്മാഴ്സക്ട്ഴമന്റെക്ട്

ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  നടെക്കുന്നനില.  ഇങ്ങഴന  പറയമ്മാന്  കമ്മാരണര,  Toddy  board

ഉണമ്മാകനിയമ്മാലുര അതക്ട്  നനിലെനനിലകണഴമങനില യഥമ്മാര്ത കളളക്ട് ലെഭേനികമണ;

അകമ്മാരരമമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് സൂചെനിപ്പനിചതക്ട്. 

ശശ  .    മമമ്മാൻസക്ട്  മജമ്മാസഫെക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്  എഴഴകസക്ട്

വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്ന  ഴക.  ബമ്മാബു  (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

വനിഷയമമ്മാണക്ട് ചൂണനികമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട് ചെനിറ്റൂരനിലനനിനര  ശുദ്ധമമ്മായ

കളളമ്മാണക്ട്  വമ്മാഹനങ്ങളനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാലെനിതക്ട്  മകമ്മാടയര,
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എറണമ്മാകുളര,  ആലെപ്പുഴെ  തുടെങ്ങനിയ  വനിവനിധ  സലെങ്ങളനില  എത്തുന്നതുവഴര

കുഴെപ്പമനില.  എത്തനിയതനിനുമശഷര  സരഭേവനിക്കുന്ന  മമ്മാറങ്ങളമ്മാണക്ട്  അങ്ങക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇത്തരത്തനില  വരുന്ന  മമ്മാറങ്ങഴള  ആര്ഴകങനിലുര

നനിമഷധനികമ്മാന്  കഴെനിയുമമമ്മാ;  കളളക്ട്  ആവശരത്തനിനക്ട്  ലെഭേനികമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്

കളളനിനുമവണനി ആളുകള് ഷമ്മാപ്പുകളുഴടെ മുന്നനില കന്യൂ നനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്. അവനിഴടെ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  വനിതരണര  ഴചെയമ്മാനുളള  കളളക്ട്  ആവശരത്തനിനക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്നനില.

കള്ളക്ട് വനിതരണര ഴചെയമ്മാന് ലെഭേനികമ്മാഴത വരുമമമ്മാള്  ഇത്തരത്തനില  കൃതനിമര

കമ്മാണനിചക്ട്  (കളളനില മമ്മായര  മചെര്ത്തക്ട്)  ആളുകള്കക്ട്  വലെനിയ ദുരനമുണമ്മാകുന്ന

വനിധത്തനില  കളളക്ട്  വരമ്മാപമ്മാരര  നടെത്തുന്ന  സമ്മാഹചെരരര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഗഇൗരവമമ്മായനി പരനിമശമ്മാധനിമകണതമല? 

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ): സര്, ശുദ്ധമമ്മായ കളളക്ട് ലെഭേനിക്കുന്നതനിനക്ട്

പരനിമനിതനികളുണക്ട്.  അതനിനമ്മാല  എന്മഫെമ്മാഴ്സക്ട്ഴമന്റെക്ട്  ശക്തമമ്മാമകണതുണക്ട്.

XXXXXX+ എന്നമ്മാലെനിമപ്പമ്മാള്,  മനികവമ്മാറുര  എലമ്മാകരമ്മാറുകമ്മാരുര  ഞമ്മാന്

മനരഴത്ത  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ  കളളുണമ്മാകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അതനിനമ്മാല ....... 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്:  പശസക്ട്....... പശസക്ട്......

+ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സഭേമ്മാദ്ധരക്ഷേഴന്റെ പരനിഗണനയനിലെമ്മാണക്ട്.
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ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  കളളക്ട്  വരവസമ്മായഴത്ത

സരരക്ഷേനികണഴമനളളതനിമനകമ്മാള്  തമ്മാലരരര  മറക്ട്  വനിമദശ  മദരങ്ങമളമ്മാടെക്ട്

പ്രകടെനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  രമ്മാവനിഴലെ  ഴചെയറുര  അരഗങ്ങളുര  തമനില  ഒരു

ധമ്മാരണയുണമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,   ആയനിരകണകനിനക്ട്/

ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് മജമ്മാലെനി ഴചെയ്തനിരുന്ന ഇഇൗ മമഖലെ ഴതങ്ങക്ട്

ഇലമ്മാത്തതനിനമ്മാലുര  പുതനിയ  തലെമുറ  ഇത്തരര  മജമ്മാലെനിയനില

കടെനവരമ്മാത്തതനിനമ്മാലുര  അനരരനനിനമപമ്മാകുന്ന  സനിതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

എത്തുകയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  വളഴര  വരസനകരമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  നശര

ഉലമ്മാദനത്തനിഴന്റെ  പരനിമനിതനികഴളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നതക്ട്.  112

വര്ഷത്തനിനുമശഷര  എഴഴകസക്ട്  നനിയമത്തനില  മമ്മാറര  വരുത്തനിയമ്മാണക്ട്

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.  സര്കമ്മാര്  നശര  ഴചെത്തമ്മാന്  ഴഴലെസന്സക്ട്  നലകമ്മാന്

തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  അതനിനക്ട്  വലെനിയ  അരഗശകമ്മാരര  ലെഭേനിച്ചു.  എന്നമ്മാല  നശര

വരവസമ്മായര  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നനില.  അതനിനക്ട്  പ്രധമ്മാന  കമ്മാരണര  മധുരകളളക്ട്
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ഴചെത്തനിഴയടുകമ്മാന് ഴതങ്ങുര ഴചെത്തുകമ്മാരുമനില. അതുഴകമ്മാണക്ട് നശര വരവസമ്മായര

ആരരഭേനിച സമ്മാപനങ്ങള് ഏഴറക്കുഴറ പൂടനിയ അവസയനിലെമ്മാണക്ട്. അതനിനമ്മാല

എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര വനിമദശ മദരഴത്ത

മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന  കമ്മാരരത്തനില  കമ്മാണനിച  ആതമ്മാര്തത  ഴചെത്തക്ട്

വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  കമ്മാണനിചനിടനില.  യു.ഡനി.എഫെക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  വനിദരമ്മാലെയങ്ങളുഴടെയുര  ആശുപതനികളുഴടെയുര

ഭേമ്മാഗത്തുനനിന്നക്ട്  ബമ്മാര്മഹമ്മാടലുകള്ക്കുളള  ദൂരപരനിധനി  അമതക്ട്  മശററനിലനനിന്നക്ട്

ഇരുനൂറക്ട്  മശററമ്മാകനി.  എന്നമ്മാലെതക്ട്  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വന്നമപ്പമ്മാള്

അമതക്ട് മശററമ്മായനി കുറച്ചു. വളഴര വനിപവകരമമ്മായ തശരുമമ്മാനമമ്മാണതക്ട്. കമ്മാരണര

ദൂരപരനിധനി  അമതക്ട്  മശററമ്മായനി  കുറചമപ്പമ്മാള്  സ്കൂളനിലനനിമന്നമ്മാ

മകമ്മാമളജനിലനനിമന്നമ്മാ  മനഴര  ബമ്മാര്മഹമ്മാടലുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  കയറനിയമ്മാല  മതനി.

എന്നമ്മാല  കളളക്ട്  ഷമ്മാപ്പനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  നമ്മാന്നൂറക്ട്  മശററമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അങ്ങഴന  ദൂരപരനിധനി  കുറചനിടനില.  ഞങ്ങള്കക്ട്

അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഇലമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല  എല.ഡനി.എഫെക്ട്.

സര്കമ്മാര്  സ്കൂളനിഴന്റെയുര മകമ്മാമളജനിന്റെയുര സമശപത്തുനനിന്നക്ട് ബമ്മാര്മഹമ്മാടലുകളുഴടെ

ദൂരപരനിധനി  അമതക്ട്  മശററമ്മായനി  കുറചമപ്പമ്മാള്  കളളക്ട്  ഷമ്മാപ്പനിഴന്റെ  ദൂരപരനിധനി
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നമ്മാന്നൂറക്ട് മശററമ്മാണക്ട്. നനിങ്ങളതക്ട് മുന്നൂറനിയന്പതമ്മായനി കുറചനില. എല.ഡനി.എഫെക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  വനിമദശ  മദരമത്തമ്മാടെക്ട്  കമ്മാണനിക്കുന്ന

തമ്മാലരരവര  ആതമ്മാര്തയുര  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായമത്തമ്മാടെക്ട്  അലരമപമ്മാലുര

കമ്മാണനിക്കുന്നനില. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര പശസക്ട് കണ്ക്ലൂഡക്ട്........

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,  കണ്ക്ലൂഡക്ട് ഴചെയമ്മാര.  സത്വയര

നനിയനനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്  പറഞ്ഞനിട്ടുളളതക്ട്.  ഞമ്മാന്

അതനിനുമവണനി  ശമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്

രൂപശകരനിക്കുന്നതനിനുളള  തശരുമമ്മാനര  നടെപ്പമ്മാക്കുഴമങനില അതക്ട്

സത്വമ്മാഗതമ്മാര്ഹമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  കളളക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിനക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര

പരനിമനിതനികളുണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  ഇതനിഴലെ  പലെ  കമ്മാരരങ്ങളുര

മറക്ട്  പലെ  വകുപ്പുകള്കക്ട്  ഴചെയമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.   കളളക്ട്  വരവസമ്മായ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  മവതനര  നരമ്മായമമ്മായനി  പരനിഷ്കരനികണര.  മവതനര

പരനിഷ്കരനിചക്ട്  നനിലെവനിലുളള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  നനിലെനനിര്ത്തമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

നടെപടെനി  സത്വശകരനികണര.  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

വരക്തമമ്മാകണഴമന്നക്ട്  സൂചെനിപ്പനിക്കുന.  അതുമപമ്മാഴലെ  കളളനിഴന്റെ
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ഗുണനനിലെവമ്മാരഴത്ത  സരബനനിചക്ട്  ഞമ്മാന്  മനരഴത്ത  പറഞ.

എന്മഫെമ്മാഴ്സക്ട്ഴമന്റെക്ട്  കര്കശമമ്മാകണര.  ചെനിറ്റൂരനിലനനിനര  കളളുമമ്മായനി  വമ്മാഹനര

പുറഴപ്പടുമമമ്മാള് മമ്മാതര പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല മപമ്മാര.  അമതസമയത്തക്ട് മപമ്മാകുന്ന

വഴെനികക്ട്  ടമ്മാന്മസമ്മാര്ടനിരഗക്ട്  മവളയനിലുര  പരനിമശമ്മാധനികണര.  ചെനിറ്റൂരനില

പരനിമശമ്മാധന കര്കശമമ്മാകണര. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: പശസക്ട്...... പശസക്ട്......... 

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,  ഞമ്മാന്  മഭേദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ശശ  .    മമ്മാതക്യു  ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫെക്ട്  ഓര്ഡര്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര പ്രസരഗനിക്കുന്നതനിനനിടെയനില ഴഴബബനിളനിഴലെ ഒരു കഥ

സവനിസ്തരര വമ്മായനിച്ചു. XXXXXX+ അതനിനമ്മാല അതക്ട് മരഖയനിലനനിന്നക്ട് നശകര

ഴചെയ്യുകമയമ്മാ പനിന്വലെനിക്കുകമയമ്മാ ഴചെയണര. 

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,  ഞമ്മാന് അങ്ങഴന ഒരു കമ്മാരരര

പറഞ്ഞനിടനില. ഴഴബബനിളനിഴലെ കഥഴയ ദുര്വരമ്മാഖരമ്മാനര ഴചെയ്തക്ട് മുതലെമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്

വനിചെമ്മാരനികണ. ഞമ്മാന് അങ്ങഴന ഉമദ്ദേശനിചക്ട് പറഞ്ഞതല. ..........(ബഹളര)......

+ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സഭേമ്മാദ്ധരക്ഷേഴന്റെ പരനിഗണനയനിലെമ്മാണക്ട്
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മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്:  തര്കര മവണ. മരഖകള് പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് പറയമ്മാര.

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മുന്മനനിയമ്മായനിരുന്ന ശശ.

മമ്മാതക്യു ടെനി.  മതമ്മാമസനിഴനമപമ്മാഴലെയുളള ഉന്നതനമ്മായ ഒരു വരക്തനി ഇത്തരഴമമ്മാരു

കമ്മാരരഴത്ത  ഴചെറുതമ്മായനി  ചെനിതശകരനികമ്മാന്  പമ്മാടെനില.  അങ്ങയുഴടെ

മമ്മാഹമ്മാതരത്തനിനക്ട്  മയമ്മാജനിചതല.  അമദ്ദേഹര  ആ  പ്രസ്തമ്മാവന  പനിന്വലെനിചമ്മാല

സഭേയ്ക്കുതഴന്ന നലതമ്മാഴണന്നക്ട് ഞമ്മാന് ചൂണനികമ്മാണനിക്കുന. 

ശശ  .    പനി  .    പനി  .    ചെനിത്തരഞ്ജന്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട   ഴക.  ബമ്മാബു

(തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  ഒരുകമ്മാരണവശമ്മാലുര അത്തരത്തനില പദപ്രമയമ്മാഗര നടെത്തമ്മാന്

പമ്മാടെനിലമ്മായനിരുന.  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതക്ട്  സമൂഹഴത്ത  മുഴുവന്

ആമക്ഷേപനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: പശസക്ട്............. പശസക്ട്..........

ശശ  .    ഴസബമ്മാസ്റ്റേരന്  കുളത്തുങല:   സര്,  ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു

(തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  പറഞ്ഞ  പദപ്രമയമ്മാഗര  സഭേമ്മാമരഖകളനിലനനിനര  നശകര

ഴചെയണഴമന്ന ആവശരര തനികച്ചുര നരമ്മായമമ്മാണക്ട്. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  അതുസരബനനിചക്ട് വനിവമ്മാദത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാമകണതനില.

മരഖകള് പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് പറയമ്മാര. 
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ശശ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ള  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര  (മഡമ്മാ  .    മമ്മാതക്യു

കുഴെലനമ്മാടെൻ  ):  സര്, 2021-ഴലെ മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ വനികസന മബമ്മാര്ഡക്ട്

ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  13.03.2022  വഴര

സര്ക്കുമലെറക്ട് ഴചെയണഴമന്ന 1 (എ) നമര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

എനനികക്ട് ആദരമമ്മായനി പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്,  നമുകക്ട് കള്ളനിമനമ്മാടുള്ള സമശപനര

സരബനനിചക്ട്  ഇഇൗ  ചെര്ചയനിലനനിനതഴന്ന  വരക്തമമ്മാകുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഏറവര

നനിര്ഭേമ്മാഗരകരമമ്മായ  കമ്മാരരര,  ഒരുപമക്ഷേ  മകരളത്തനിനക്ട്  അനനമമ്മായ

സമ്മാധരതയുണമ്മായനിരുന്നതമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  വനിഷയര.  ഇമപ്പമ്മാള്  സമ്മാധമ്മാരണയമ്മായനി

ഏഴതങനിലുര  രമ്മാജരത്തക്ട്  മപമ്മായമ്മാല  അവനിടെഴത്ത  തമദ്ദേശശയമമ്മായ

പമ്മാനശയങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  ഒരു  പ്രമതരക  പ്രനിയമുണക്ട്.  പമക്ഷേ,  മകരളത്തനില  വന്നക്ട്

ഷമ്മാപ്പനില  കയറനി  കള്ളക്ട്  കുടെനികണഴമന്നമ്മാഗ്രഹനിചക്ട്  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു

വനിമദശനിവന്നമ്മാല,  ഇന്നക്ട്  അതനിനുള്ള  സമ്മാഹചെരരര  ഇവനിഴടെയുമണമ്മാ  എന്നക്ട്

സത്വയര  ആമലെമ്മാചെനിചമ്മാല  മതനി.  ഒരു  ഷമ്മാപ്പനിഴലെങനിലുര  ഒരമ്മാള്കക്ട്  കയറമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?  ഏറവര  മമമ്മാശമമ്മായ  അവസയനില,  അവഗണനികഴപ്പടക്ട്,

ഏറവര മമശഴപ്പട കമ്മാരരഴമന്ന നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട് നമള് ഇതനിഴന ഴഴകകമ്മാരരര

ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റെ  ഏറവര  വലെനിയ  ശമ്മാപര.  ഇഇൗ  ബനില
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ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന  ഞമ്മാന്  സത്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുന.  തശര്ചയമ്മായുര  ഇതക്ട്

മപമ്മാസനിറശവക്ട്  ആഴസകനിഴലെടുത്തക്ട്  അതനിഴന്റെ

ഴഴവവനിധരവലകരണഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ചെനിനനികണര.  അതമ്മായതക്ട്,  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

സ്റ്റേമ്മാമക്ട്  ഴചെയ്തക്ട്  അഴലങനില  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അപ്രൂവക്ട്  ഴചെയ്തക്ട്,  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

സശലുര  സ്റ്റേമ്മാമമുള്ള  ഴടെടമ്മാപമ്മാകനില  മകരളത്തനിഴന്റെ  പമ്മാനശയമമ്മായനി  ബമ്മാന്ഡക്ട്

ഴചെയ്തക്ട്  കളളക്ട്  വനിലകമ്മാന്  കഴെനിയുഴമനഴണങനില  അഴതമ്മാരു  വലെനിയ

മനടമമ്മായനിരനിക്കുര.  അതലമ്മാഴത  വശണ്ടുര  കുറചമ്മാളുകഴള  കുടെനിയനിരുത്തമ്മാനുര,

കുറചമ്മാളുകഴള  വശണ്ടുര  ഇഇൗ  മമഖലെയനില  പടെനിച്ചുനനിര്ത്തമ്മാനുര

അവര്ഴകഴനങനിലുര  ഏര്പ്പമ്മാടുകള്  ഴചെയ്തുഴകമ്മാടുകമ്മാനുരമവണനി  മമ്മാതര

വശണ്ടുഴമമ്മാരു  നനിയമനനിര്മമ്മാണരഴകമ്മാണക്ട്  പ്രസക്തനിയുണമ്മാകുഴമന്നക്ട്  എനനികക്ട്

മതമ്മാനന്നനില.  ഒരു  robust  change  ഇഇൗ  മമഖലെയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്

കഴെനിയുഴമനഴണങനില  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര  സമ്മാധരതകളുര

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് കഴെനിയുര.  കമ്മാരണര ടൂറനിസര മമഖലെയുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട് നമുകക്ട്

അനനമമ്മായ സമ്മാധരതകളുണക്ട്. ഇഇൗ ബനിലനിഴലെ ഖണ്ഡര 16. Functions of the

Board-ല അങ്ങഴനയുള്ള കമ്മാരരഴത്തക്കുറനിച്ചുള്ള പരമ്മാമര്ശര കമ്മാണുന്നനില. ''(c)

to start initiatives for the production of value added products from
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toddy;''  എന്നക്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.  ഞമ്മാനതക്ട് നനിമഷധനിക്കുന്നനില. പമക്ഷേ, ഇതനിഴന

ഏറവര അവഗണനികഴപ്പട, ഒരു സമ്മാധരതയനിലമ്മാത്ത അഴലങനില എലമ്മാവരമ്മാലുര

ഉമപക്ഷേനികഴപ്പഴടമ്മാരു  സമ്മാധനഴമന്ന  സമശപനര  മമ്മാറുക  എനള്ളതമ്മാണക്ട്

ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര.  അതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

പരനിഗണനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് വനിചെമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്. 

ഇതുമമ്മാതമല,  എനനികക്ട്  മനരനിടറനിയമ്മാവഴന്നമ്മാരു  കമ്മാരരര,  ചെമ്മാരമ്മായ

നനിമരമ്മാധനവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നഷ്ടഴപ്പട്ടുമപമ്മായ  ധമ്മാരമ്മാളര

ആളുകളുണക്ട്.അതനില എനനികക്ട് വളഴര വനിഷമര മതമ്മാന്നനി.  വളഴര ദുര്ഘടെമമ്മായ

സമ്മാഹചെരരത്തനിലനനിനര,  സമ്മാമത്തനികമനിലമ്മാഴത  അവര്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  വഴര  മകസക്ട്  നടെത്തനി.  സുപ്രശര  മകമ്മാടെതനിവഴര  മകസക്ട്

നടെത്തനികഴെനിഞ്ഞക്ട് അവര് അവസമ്മാനര എഴന്ന സമശപനിചതക്ട് വശണ്ടുര ഒരു റനിവന്യൂ

ഫെയല ഴചെയമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ എന്നറനിയമ്മാന് മവണനിയമ്മായനിരുന.  അവര് തശഴര

നനിവൃത്തനിയനിലമ്മാത്ത  ആള്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  അവരുഴടെ  ഴഡസമറഷന്  ഇഇൗ  സഭേ

അറനിയമ്മാന്മവണനി പറഞ്ഞതമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനികക്ട് പരനിഗണനികമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതമ്മാഴണങനില  ചെമ്മാരമ്മായനനിമരമ്മാധനവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില

നഷ്ടഴപ്പട ആളുകള്കക്ട്, അതക്ട് ധമ്മാരമ്മാളര മപരനില, അവര്കക്ട് എഴനങനിലുഴമമ്മാരു
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ആശത്വമ്മാസര  നലകമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  നടെപടെനി  അങ്ങയുഴടെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര

ഉണമ്മാകണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് പറയുന. 

കഴെനിഞ്ഞ  രണ്ടുമൂന്നക്ട്  ദനിവസഴത്ത  ചെര്ചകളനില,  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഴന്റെ

മുതനിര്ന്ന രണക്ട് കമനിറനി അരഗങ്ങള് തഴന്ന മുന്കഴയടുത്തക്ട് ഇവനിഴടെ ഉന്നയനിച

ഒനരണക്ട് മചെമ്മാദരങ്ങള്കക്ട് മറുപടെനി നലകണഴമന്നമ്മാഗ്രഹനിചമ്മാണക്ട് ഞമ്മാനനിവനിഴടെ

നനിലക്കുന്നതക്ട്.  എനനിമകറവര  പ്രയമ്മാസര  മതമ്മാന്നനിഴയമ്മാരു  കമ്മാരരര,  ഇന്നഴലെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്മനനി  ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  ഴഴശലെജ  ടെശചര്

സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  സമ്മാമത്തനിക

നയങ്ങള്ഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  രമ്മാജരത്തക്ട്  ദമ്മാരനിദരര  വര്ദ്ധനിച്ചുഴവനര  അഴലങനില

ദമ്മാരനിദരത്തനിഴന്റെ  അനരര  കൂടെനിഴയനര,  ദമ്മാരനിദരര  കൂടുതലെമ്മാകുഴന്നമ്മാരു

സനിതനിയമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മായഴതനഴമമ്മാഴക  വനിമര്ശനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  പറഞ.  വളഴര

സതരസനമമ്മായനി രണക്ട് മപരുമടെയുര നനിലെപമ്മാടുകള് പരനിമശമ്മാധനികമ്മാനുള്ള ഒരു

ആര്ജവര ഉമണമ്മാ ഇലമയമ്മാ എന്നതമ്മാണക്ട് മചെമ്മാദരര. സനി.പനി.ഴഎ.(എര) എന്ന

പമ്മാര്ടനി  അഴലങനില  ഇടെതുപക്ഷേര  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  സത്വശകരനിച്ചുവന്ന

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  എനപറയുന്നതക്ട്  എമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക  ഇഇൗ  രമ്മാജരത്തക്ട്

പുമരമ്മാഗമനപരമമ്മായമതമ്മാ, ഗുണകരമമ്മായമതമ്മാ ആയ നനിലെപമ്മാടെക്ട് അഴലങനില ഒരു
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നയര  അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുമണമ്മാ  അമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനി

അതനിഴനതനിരമ്മായനി  നനിന്നനിട്ടുണക്ട്.  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  ജന്മേര  തഴന്ന

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  എതനിര്ക്കുക  എനള്ള  നനിലെയ്ക്കമ്മായനിരുന.

അകമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  ഞമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില.  പമക്ഷേ,  ഇനരമ്മാ

രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ ഏറവര വലെനിയ ദമ്മാരനിദരര അകറനിയ സരഭേവഴമന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് ....

ശശ  .    എര  .    എര  .    മണനി:  സര്,  പുമരമ്മാഗമനപരമമ്മായ  നടെപടെനി

സത്വശകരനിക്കുമമമ്മാഴഴെലമ്മാര  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  എന്ന  പമ്മാര്ടനി  അതനിഴന

എതനിര്ത്തു എന്നക്ട് പറഞ. അതനിഴനമ്മാരു ഉദമ്മാഹരണര പറയമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശര്: സര്, കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനിയുഴടെ പനിറവനിതഴന്ന

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനിഴയ  എതനിര്ത്തുഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  എതനിര്ത്തുഴകമ്മാണല,  ബശടശഷുകമ്മാര്ഴകതനിഴരയമ്മാണക്ട്

ഴഴഫെറക്ട് ഴചെയ്തനിട്ടുള്ളതക്ട്. എഴനങനിലുര സഭേമ്മാ മരഖകളനില പറയരുതക്ട്. 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെൻ:  സര്,  അതനിനക്ട്  ചെരനിതഴമമ്മാന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല മതനി. മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് എന്ന അമ...

ശശമതനി  ഴക  .    ഴക  .    ലശലെജ  ടെശചര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഇന്നഴലെ

സരസമ്മാരനിക്കുമമമ്മാള്  സൂചെനിപ്പനിചതക്ട്  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞ  കണകല.
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മലെമ്മാകരമ്മാജരങ്ങളുഴടെ  മപമ്മാവര്ടനി  ഇന്ഡകക്ട്  ലെനിസ്റ്റേനില  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര  വളഴര

പനിന്നനിലെമ്മാണക്ട്  നനിലക്കുന്നതക്ട്.  അതനില  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  കമ്മാലെത്തുണമ്മായ  ചെനിലെ

പ്രമതരകതകളുണക്ട്,  അതനിഴന്റെകൂടെനി  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.  അതലമ്മാഴതതഴന്ന  മലെമ്മാക

രമ്മാജരങ്ങളുഴടെ  Human  Developmet  Index  കണകമ്മാക്കുമമമ്മാള്

മകരളഴമമ്മാഴെനിഴകയുള്ള  മറക്ട്  പലെ  സരസമ്മാനങ്ങളുര  വളഴര  പനിറകനിലെമ്മാണക്ട്.

മമ്മാതമല,  പടനിണനി  അടെനിസമ്മാനത്തനില  പടനികഴപ്പടുത്തുന്ന  സമയത്തക്ട്

ഇനരയുഴടെ  സമ്മാനര  ദരനിദരമ്മാജരങ്ങളുഴടെ  കൂടത്തനിമലെകക്ട്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് ഭേരനിചനിടക്ട് ഒരു മമ്മാറവര ഉണമ്മായനിടനിഴലന്നക്ട് പറയുന്നനില,  മപമ്മാവര്ടനി

അലെശവനിമയഷനുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള കുറചക്ട് കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  പമക്ഷേ

സത്വമ്മാതനരര  മനടെനികഴെനിഞ്ഞക്ട്  75  വര്ഷര  പനിന്നനിടനിട്ടുര  മനടെനിഴയടുമകണ

മനടങ്ങഴളമ്മാനര  മനടെമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാതനിരുന്നതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ സമ്മാമത്തനിക

നയത്തനിഴന്റെ തരമകടെക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണക്ട്. 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെൻ:  സര്,  75  വര്ഷര  ഭേരനിചനിട്ടുര

മനടങ്ങളുണമ്മായനിടനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ശശ.  എര.  എര.

മണനിയുഴടെ മചെമ്മാദരത്തനിനക്ട് ആദരര ഉത്തരര നലകമ്മാര. മപ്രമ്മാഗ്രസ്സശവമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സത്വശകരനികമ്മാന് ശമനിചമപ്പമ്മാള് എമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് എതനിര്ത്തഴതന്നക്ട് മചെമ്മാദനിച്ചു.  ഇഇൗ
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രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ ഭേക്ഷേരസുരക്ഷേ,  ദമ്മാരനിദരര മമ്മാറമ്മാന് ഏറവര വലെനിയ നനിര്ണ്ണമ്മായക

ചുവടുവയ്പ്പക്ട്  നടെത്തനിയതക്ട്  ബഹുമമ്മാനരയമ്മായ  ഇനനിരമ്മാ  ഗമ്മാനനിയമ്മാണക്ട്.

ഇനനിരമ്മാഗമ്മാനനി  ഹരനിത  വനിപവത്തനിനക്ട്  മനതൃതത്വര  നലകമ്മാന്  ആമലെമ്മാചെനിച്ചു.

അന്നക്ട്  ഴമകനികയനില  നനിനണമ്മായനിരുന്ന  ഏറവര  ആധുനനികമമ്മായ  മഗമ്മാതമക്ട്

വനിത്തക്ട്  ഇനരയനിമലെകക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴനക്കുറനിച്ചുള്ള  തര്കമമ്മാണക്ട്.

യഥമ്മാര്തത്തനില  കൃഷനി  വകുപ്പുര  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുര  ഉള്ഴപ്പഴടെ  എലമ്മാവരുര

അതനിഴന  എതനിര്ത്തുഴവങനിലുര  ഇനനിരമ്മാഗമ്മാനനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്

ശമനിചമപ്പമ്മാള്  ഇവനിടെഴത്ത  ഇടെതക്ട്  പമ്മാര്ടനികള്  അതനിഴന  എതനിര്ത്തു.  കൃഷനി

വകുപ്പക്ട്  എതനിര്കമ്മാന്  കമ്മാരണര  ഇവനിടെഴത്ത  തമദ്ദേശശയമമ്മായ  വനിത്തുകള്കക്ട്

ഇലമ്മായ്മ  വരുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞമ്മാണക്ട്.  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പക്ട്  എതനിര്കമ്മാന് കമ്മാരണര

Foreign Exchange-ല കുറവക്ട് വരുഴമന്നക്ട് പറഞ്ഞമ്മാണക്ട്. ''Left opposed the

idea beccause Mexican wheat was actually developed by American

agronomist  Norman Ernest  Borlaug working  under the grand from

Rockfeller  Foundation  and  it  was  perceived  as  adoption  of  U.  S

technology''  അതമ്മായതക്ട് ആ വനിത്തക്ട് ഴഡവലെപക്ട് ഴചെയ്ത അന്നഴത്ത ആമഗ്രമ്മാ

എമകമ്മാമനിസ്റ്റേനിനക്ട്  Rockefeller Scholarship ഗ്രമ്മാന്റെക്ട് ലെഭേനിചനിരുന, അതുഴകമ്മാണക്ട്
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ഇതക്ട്  അമമരനികയുഴടെ  ഴടെമകമ്മാളജനി  പ്രചെരനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേര  ആ  ഹരനിത  വനിപവഴത്ത  എതനിര്ത്തനിരുന.  ഞമ്മാന്  പറയഴട.

ഞമ്മാന് വഴെങ്ങമ്മാര.

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  നമുകക്ട് സമയ പരനിമനിതനിയുണക്ട്.  പശസക്ട്...  ബനിലനിമലെകക്ട്

വരുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര നലതക്ട്. 

 മഡമ്മാ  .    മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെൻ:  സര്,  അതുകഴെനിഞ്ഞക്ട്  മമ്മാരുതനി  ഉമദരമ്മാഗക്ട്

ലെനിമനിറഡക്ട്  എന്ന പ്രസമ്മാനത്തനിനുമവണനി  ശമനിച്ചു.  ഇവനിഴടെ  അതനിഭേശകരമമ്മായ

എതനിര്പ്പക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മായനി.  കമ്മാരണര  സുസൂകനി

എന്ന  ജപ്പമ്മാന്  കമനനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  ഇവനിഴടെ  വമ്മാഹനര

നനിര്മനിക്കുന്നതക്ട്  ഇവനിടെഴത്ത ധമ്മാരമ്മാളനിത്തത്തനിനക്ട്  മവണനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ.

ആദരഴത്ത  വമ്മാഹനമനിറകമ്മാന്മവണനി,  യഥമ്മാര്തത്തനില  കമ്മാര്

ഇറക്കുന്നതനിഴനതനിഴര,  കമ്മാര്  അല  ഇവനിഴടെ  ആവശരര  പമ്മാവഴപ്പടവരുഴടെ

ഉന്നമനമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ.  അതുകഴെനിഞ്ഞക്ട്  എനനിമകറവര  അത്ഭുതര

മതമ്മാന്നനിയ കമ്മാരരര 1975-ല ഇനരകക്ട് മലെമ്മാകത്തനിനുമുമനില അഭേനിമമ്മാനമുണമ്മായ

......
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ഴഴവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഴക  .   കൃഷ്ണന്കുടനി): സര്, വനിമദശത്തുനനിനര

കമ്മാര്ഷനിക മമഖലെയനിഴലെ ഉത്പന്നങ്ങള് ഇറക്കുമതനി ഴചെയമ്മാന് മവണനിയമ്മാമണമ്മാ

ആസനിയമ്മാന്  കരമ്മാറനിനക്ട്  തുടെകര  കുറനിചതക്ട്;  അതനിനക്ട്  തുടെകര  കുറനിചതക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സമല?

മഡമ്മാ  .  മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെന്  : സര്, അതനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാര.

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷര  സശര്:  സര്,  നവ  ലെനിബറല  നയങ്ങള്

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുമമമ്മാള്  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്,

കമ്മാര്ഷനിമകമ്മാത്പമ്മാദന  രമ്മാജരമമ്മായ  ഇനരഴയ  വരമ്മാവസമ്മായനിക  ഉത്പമ്മാദന

രമ്മാജരമമ്മാക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞനിടക്ട്  മൂന്നക്ട്  ദശമ്മാബക്ട് ദ്ധര  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുര  അതക്ട്

എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട്?  ഇനരന്  നനിര്മനിത  കമ്മാറുകള്മപമ്മാലുര

ഇലമ്മാതമ്മായനി എന്നതമ്മാണക്ട് വസ്തുത.  

മഡമ്മാ  .     മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി  ആരരഭേടയ്ക്കുമവണനി

ശമനിചമപ്പമ്മാള് ഇവനിഴടെയുള്ള മമ്മാര്കനിസ്റ്റുകമ്മാര് വനിളനിച ഒരു മുദമ്മാവമ്മാകരര  ഞമ്മാന്

ഓര്ത്തുവചനിട്ടുണക്ട്.  "ആയനിരര  ആയനിരര  യുവമ്മാകള്  ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മാഴത

മകഴുമമമ്മാള്  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനികക്ട്  ആരരഭേട  പറപ്പനികമ്മാന്  അതനിമമമ്മാഹഴമന്നക്ട്"
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മുദമ്മാവമ്മാകരര വനിളനിചവരമ്മാണക്ട് ഇടെതുപക്ഷേര.  ഇഴലന്നക്ട് പറയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?

ആരരഭേട പറപ്പനികമ്മാന് ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനികക്ട് അ തനിമമമ്മാഹഴമന്നക്ട് പറഞ്ഞക്ട് അവഴര

ആമക്ഷേപനിചക്ട്  മുദമ്മാവമ്മാകരര  വനിളനിച്ചു.  അതുകഴെനിഞ്ഞക്ട്  രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി  വന.

ഇനരമ്മാ രമ്മാജരത്തക്ട്  നമ്മുഴടെ മുറനിയുഴടെ പകുതനിമയമ്മാള ര വലെനിപ്പമുള്ള കമന്യൂടറമ്മാണക്ട്

ആദരമമ്മായനി  ഴഡമമമ്മാണ്മസ്ട്രേഷനമ്മായനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അതനിനുമുന്പക്ട്

കമന്യൂടറനിനുര  ഴടെലെനിവനിഷനുര  എതനിഴരയുള്ള  നനിങ്ങളുഴടെ  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ഞമ്മാന്

ഓര്മനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  'ഭേഇൗതശക  ഴഴവജ്ഞമ്മാനനിക  മമഖലെകളനില  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ

ശക്തനികള് നടെത്തുന്ന അധനിനനിമവശമമ്മാണക്ട് കമന്യൂടര്' എന്നമ്മാണക്ട് ശശ. എര. എ.

മബബനിയുഴടെ  പ്രസ്തമ്മാവന.  'ഴടെലെനിവനിഷന്  ഴടെലെനിവനിഷമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്'  ശമ്മാസ

സമ്മാഹനിതര  പരനിഷത്തക്ട്  അന്നക്ട്  നടെത്തനിയ  പ്രസ്തമ്മാവന.  'ഴടെലെനിവനിഷന്

വനിഡനിഴപ്പടനിയമ്മാഴണന്നക്ട്'  അന്നഴത്ത  മകന്ദ്ര  കമനിറനി  അരഗമമ്മാമണമ്മാ  എന്നക്ട്

അറനിയനില,  പനി.  മഗമ്മാവനിന്ദപ്പനിള്ള  എന്ന  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞതക്ട്.  ഴടെലെനിവനിഷന് ചെമ്മാനലുകളനില പരനിപമ്മാടെനികള് വനതുടെങ്ങനിയമപ്പമ്മാള്

സത്വകമ്മാരര  ചെമ്മാനലുകള്കക്ട്  അനുവമ്മാദര  നലകനി.  അതമ്മായതക്ട്,

ലെനിബറഴഴലെമസഷന്,  ഴഴപ്രവലറമസഷന്  -  സത്വകമ്മാരര  ചെമ്മാനലുകളുഴടെ

സമ്മാരസ്കമ്മാരനിക  അധനിനനിമവശത്തനിഴനതനിഴര  ഡനി.ഴഴവ.എഫെക്ട്.ഴഎ.-യുഴടെ
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സമരമുണമ്മായനിരുന.  ഇന്നക്ട് ഴഴകരളനി ചെമ്മാനല ഓണ് ഴചെയ്യുന്നതക്ട് സനി.പനി.ഴഎ.

(എര)  എന്ന പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്.  സത്വകമ്മാരരചെമ്മാനലെനിഴനതനിഴര സമ്മാമമ്മാജരതത്വത്തനിഴന്റെ

അധനിനനിമവശമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ.  ആയനിരമത്തമ്മാള ര  യുവമ്മാകള്

ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മാഴത മകഴുമമമ്മാള് ഉണമ്മായനിരുന്ന മജമ്മാലെനി ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാന് കമന്യൂടര്

വരുനഴവന്നക്ട് പറഞ്ഞക്ട്  കമന്യൂടറനിഴനതനിഴര സമരര നടെത്തുന. ഇന്നക്ട്  എലമ്മാ

സരവനിധമ്മാനവര  ഓണ്ഴഴലെനനിലെമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

പറയുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴനമ്മാഴക  ഉദമ്മാഹരണമമ്മായനി  പറയമ്മാവന്ന  രമ്മാജരര

ഴഴചെനയമ്മാണക്ട്. ഴഴചെന എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇങ്ങഴന ആയഴതന്നക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ?

ഴഴചെനയുഴടെ  മപമ്മാളനിസനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്  Deng  Xiaoping  എന്ന

മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹ ര  മമ്മാമവമ്മായനിസ്റ്റേനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  മുതലെമ്മാളനിത്തത്തനിഴന്റെ

ചെമ്മാരഴനന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  മമ്മാമവമ്മായനിസ്റ്റേക്ട്  പുറത്തമ്മാകനിയനിരുന.  പനിന്നശടെക്ട്  പമ്മാര്ടനി

തനിരനിഴചടുത്തു. 1978-ല അമദ്ദേഹര കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനിയുഴടെ ഏറവര വലെനിയ

മനതമ്മാവമ്മായനി.  ശരനിയമ്മായ  രശതനിയനില  കമ്മാപ്പനിറഴഴലെസ്ഡക്ട്  നടെപടെനികളമ്മാണക്ട്

അമദ്ദേഹര നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്. അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് ഴഴചെന വളര്നവന്നതക്ട്.

ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  ഴഴശലെജ  ടെശചര്  പറഞ്ഞതനിഴന്റെ  ഉത്തരര  ഞമ്മാന്

പറയമ്മാര.  1991-ഴലെ  പുതനിയ  സമ്മാമത്തനിക  നയങ്ങള്
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നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതനിനുമശഷര  ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരത്തക്ട്  ഇനവഴര  ചെരനിതത്തനില

ഇതമയഴറ സമ്മാമത്തനിക വളര്ചയുണമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒരുവര്ഷര പറയമ്മാമമമ്മാ? 9.9

ആണക്ട്.  അതമ്മായതക്ട്,  2004-മുതല  2008  വഴരയുര,  2004  മുതല  2012

വഴരയുര   രമ്മാജരര  മനടെനിയ  വളര്ചമ്മാനനിരകക്ട്  ഒരു  തവണ  ആവര്ത്തനികമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുമണമ്മാ;  അതക്ട് ഇഇൗ സമ്മാമത്തനിക നയത്തനിഴന്റെ ഗുണമമ്മായനിരുന്നനിമല?

1990-വഴര  രമ്മാജരത്തുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്  മകവലെ ര  നമ്മാലെക്ട്  ശതമമ്മാനത്തനില

തമ്മാഴഴെയുള്ള വളര്ചമ്മാനനിരകമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  മമ്മാതമമ്മാമണമ്മാ;  പുതനിയ സമ്മാമത്തനിക

നയര  വന്നതനിനുമശഷര  മസമ്മാഷരലെനിസത്തനിലൂഴടെ  പമ്മാവഴപ്പടവഴര

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  കരുതനിയഴതന്നക്ട്  അറനിയനിമല;  അതക്ട്  ഞമ്മാന്  പറയമ്മാര.

സര്വ്വ ശനിക്ഷേമ്മാ അഭേനിയമ്മാന് പരനിപമ്മാടെനി,  കുടനികള്കക്ട് ഉചഭേക്ഷേണര ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

പദ്ധതനി  (Mid  day  Meal  Sheme),   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി,  രമ്മാജശവക്ട്

ഗമ്മാനനിയുഴടെ  ഗ്രമ്മാമശണ  ശുദ്ധജലെ  വനിതരണ  പദ്ധതനി,  ശശ.  നമരന്ദ്ര  മമമ്മാദനി

പറയുന്ന ശുചെനിതത്വ മനിഷഴന്റെ പഴെയ മപരക്ട്  മടെമ്മാടല സമ്മാനനിമറഷന് ഇന് റൂറല

ഏരനിയമ്മാസക്ട് എന്നമ്മായനിരുന. മകമ്മാവനിഡനിഴനതനിഴര ശശമതനി ഴക. ഴക. ഴഴശലെജ

ടെശചര്  അടെകമുള്ളവര്  പനിടെനിച്ചുനനിന്നതക്ട്  എന്.ആര്.എചക്ട്.എര.  തുടെങ്ങനിയ

സരവനിധമ്മാനത്തനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്.  അരഗന്വമ്മാടെനി ടെശചര്മമ്മാര് മജമ്മാലെനി ഴചെയ്യുന്ന ICDS
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(Integrated  Child  Developement  Scheme),   ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റു

അര്ബന്  മനിഷന്  അഴതമ്മാനര  മപമ്മാരമ്മാത്തതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട്  പനിന്നശടെക്ട്  യു.പനി.എ.

സര്കമ്മാര് right based approach,  ആദരമമ്മായനി വനിവരമ്മാവകമ്മാശനനിയമര, ഭേക്ഷേര

സുരക്ഷേമ്മാ  നനിയമര,  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  അവകമ്മാശനനിയമര,  ആദനിവമ്മാസനികള്കക്ട്

വനമ്മാവകമ്മാശ നനിയമര എന്നനിവ നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്. അതമ്മായതക്ട്, 129 ദശലെക്ഷേര

മപഴര  ദമ്മാരനിദര  മരഖയനിലനനിനര പുറഴത്തടുത്ത ഒരു സര്കമ്മാരനിഴനക്കുറനിച്ചുര

സമ്മാമത്തനിക നയഴത്തക്കുറനിച്ചുമമ്മാണക്ട് ശശമതനി ഴക. ഴക. ഴഴശലെജ ടെശചര് അതക്ട്

ഇവനിഴടെ  പമ്മാവഴപ്പടവര്കക്ട്  ഗുണഴപ്പടനിടനിഴലന്നക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്.  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  നയര  ഇമപ്പമ്മാള്

എവനിഴടെഴയമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്;  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  രമ്മാജരര

കന്യൂബയമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴുള്ള  അവസഴയനമ്മാണക്ട്?  രണക്ട്  രമ്മാജരങ്ങള്  നമ്മുഴടെ

മുമനിലുണക്ട്. ഒന്നക്ട് മനമ്മാര്ത്തക്ട് ഴകമ്മാറനിയയുര മഴറമ്മാന്നക്ട് സഇൗത്തക്ട് ഴകമ്മാറനിയയുമമ്മാണക്ട്.

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന് :  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗ ര  ഴപമ്മാളനിറനികല  സശചനില

നനിനര ബനിലനിമലെയ്ക്കക്ട് ഒതുങ്ങനി പ്രസരഗര അവസമ്മാനനികണര.

 മഡമ്മാ.    മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  സഇൗത്തക്ട്  ഴകമ്മാറനിയ  പുതനിയ

സമ്മാമത്തനിക  നയങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി,  മനമ്മാര്ത്തക്ട്  ഴകമ്മാറനിയ  നനിങ്ങള്
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പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ  എലമ്മാ  ഴപമ്മാതുമമഖലെമയയുര  പനിടെനിച്ചുവചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മനമ്മാര്ത്തക്ട്  ഴകമ്മാറനിയയുഴടെ  എലമ്മാ  കണ്മടമ്മാളുര  അവരുഴടെ  ഴഴകകളനിലെമ്മാണക്ട്.

മനമ്മാര്ത്തക്ട്  ഴകമ്മാറനിയയനിഴലെ  കുടനികളുഴടെ  മുഖമത്തയ്ക്കക്ട്  മനമ്മാകനിയമ്മാല  ടെശചര്കക്ട്

സഹനികനില. കമ്മാരണര, മപമ്മാഷകമ്മാഹമ്മാരക്കുറവമ്മാണക്ട്. 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  അങ്ങക്ട്  സരസമ്മാരനികമ്മാന്  തുടെങ്ങനിയനിടക്ട്  പതനിമനഴെക്ട്

മനിനനിടമ്മായനി. നമുകക്ട് ഇതനിഴനമ്മാരു ക്രമശകരണര ആവശരമമ്മാണക്ട്.

 മഡമ്മാ.   മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  വരവസയനില

വളഴരയധനികര പ്രയമ്മാസഴപ്പട രമ്മാജരമമ്മാണക്ട് വനിയറക്ട്നമ്മാര.  അവനിഴടെ എന്നമ്മാമണമ്മാ

അവര്  ലെനിബറലെമ്മായനി  ചെനിനനികമ്മാന്  തുടെങ്ങനിയതക്ട്  അന്നമ്മാണക്ട്  വനിയറക്ട്നമ്മാമനിനക്ട്

ഴവളനിചര  വന്നതക്ട്.  അതഴലങനില  ഇതനിനക്ട്  മറുപടെനി  പറമയണതക്ട്

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്? 

മനി  .    ഴചെയര്മമ്മാന്:  ഴചെയറുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങളുര  തമനില

സമയക്രമശകരണര സരബനനിചക്ട് ധമ്മാരണയുണമ്മായനിരുന. 

  മഡമ്മാ.   മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  വരവസയനില

അഴലങനില  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  വരവസയനില ഒരു രമ്മാജരഴത്ത  കമ്മാണനിച്ചുതരണര.

ഇഇൗ  സമ്മാമത്തനിക  നയത്തനില  ഉഇൗന്നനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായനി  ഇഇൗ  രമ്മാജരഴത്ത
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ജനങ്ങഴള രക്ഷേനിചമ്മാല മലെമ്മാകത്തനിഴലെ ജനങ്ങള്കക്ട്  ഉയര്ചയുണമ്മായതക്ട്.  ഒരു

കമ്മാലെത്തക്ട്  മസമ്മാവനിയറക്ട്  യൂണനിയനുണമ്മായനിരുന.  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്

പറമയണതനിലമലമ്മാ;  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  സമ്മാമത്തനിക

നയങ്ങളനിലമ്മായനിരുഴന്നങനില   ഇഇൗ  രമ്മാജരര  മുച്ചൂടുര  മുടെനിമഞ്ഞഴന;  കമ്മാരണര,

1990-ല ഇനരമ്മാ രമ്മാജരര കണ ഏറവര വലെനിയ ഴവല്ലുവനിളനി, അന്നക്ട് മകവലെര 1.2

മനിലരണ്  മഫെമ്മാറനിന് റനിസര്വക്ട്  മമ്മാതമമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  ഇന്നക്ട്  146  ലെക്ഷേര

മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ വനിമദശനമ്മാണര മശഖരമുള്ള മലെമ്മാകത്തനിഴലെ ഏറവര വലെനിയ

അഞമ്മാമഴത്ത  രമ്മാജരഴത്തക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  ഴഴശലെജ  ടെശചര്

പറയുന്നതക്ട്. 2031-ല മലെമ്മാകഴത്ത ഏറവര വലെനിയ മൂന്നമ്മാമഴത്ത സമ്മാമത്തനിക

ശക്തനിയമ്മാകുഴമന്നക്ട്  പ്രവചെനിച  രമ്മാജരഴത്തക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ടെശചര്  പറയുന്നതക്ട്

ഴമചമമ്മായനിഴലന്നക്ട്. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: പശസക്ട്.... പശസക്ട്.... കണ്ക്ലൂഡക്ട്

 മഡമ്മാ.മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെന്: സര്, 129 ദശലെക്ഷേര ആളുകള് ഹരഗറനിയനില

നനിന്നക്ട്  പുറത്തുവന്നനിടക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  സമ്മാമത്തനിക  നയങ്ങളമ്മാല   ഇഇൗ

രമ്മാജരഴത്ത  പമ്മാവങ്ങള്കക്ട്  മനടമുണമ്മായനിഴലന്നക്ട്   രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിനുമവണനി

പറയമ്മാര, പമക്ഷേ, വസ്തുതകള് നനിരത്തനി പറയമ്മാന് കഴെനിയനില. ഞമ്മാന് കണ്ക്ലൂഡക്ട്
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ഴചെയ്യുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്  ഴഹലത്തനി  ഡനിമബറമ്മാണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ മനനിമയമ്മാടുര ടെശചമറമ്മാടുര പറയമ്മാനമ്മാണക്ട്. നനിയമസഭേ ചെര്ചകള്

ഴചെയമ്മാനുള്ളതമല;   ഞങ്ങള്കക്ട് ഞങ്ങളുഴടെ പമ്മാര്ടനിയുഴടെ പ്രശര കമ്മാരനിഴഴഫെ

ഴചെയമണ;  നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനി  പ്രശങ്ങള്  പറയഴട;   ഇഴതമ്മാഴക

പറയമ്മാനുള്ളതമല നനിയമസഭേ?

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: അതക്ട് ചെര്ചമ്മാ സമയര പറയമ്മാര. 

മഡമ്മാ.മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ

സമ്മാമത്തനിക  നയങ്ങള്ഴകമ്മാണക്ട്  ഇനരമ്മാരമ്മാജരത്തക്ട്  ഒരു  മപമ്മാറലമപമ്മാലുര

ഏറനിടനില.   അതനിനമ്മാല,  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞ  നയങ്ങളനില  ഏതമ്മാണക്ട്

തനിരുത്തമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശര്: സര്, മപമ്മായനിന്റെക്ട് ഓഫെക്ട് ഓര്ഡര്

മനി  .  ഴചെയര്മമ്മാന്: ശശ. എ. എന്. ഷരസശറനിഴന്റെ മപമ്മായനിന്റെക്ട് ഓഫെക്ട് ഓര്ഡര്

എനമ്മാണക്ട്?

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശര്:  സര്,  കള്ളുഷമ്മാപ്പുമമ്മായുള്ള ബനിലമ്മാണക്ട് ചെര്ച

നടെത്തുന്നതക്ട്.  പമക്ഷേ, അതക്ട് ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട് മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട് രമ്മാഷ്ട്രങ്ങഴള ആഴക

ആമക്ഷേപനിക്കുന്ന  സമശപനമമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗത്തനിഴന്റെ
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ഭേമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മായതക്ട്  അതക്ട്  307  പ്രകമ്മാരര  സഭേമ്മാമരഖകളനിലുണമ്മാകമ്മാന്

പമ്മാടെനില.

മഡമ്മാ.   മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരര  ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാജരമമ്മാകനി  നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്,

കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാര്  ഴഴചെനഴയക്കുറനിചക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  slaves  of  factory

എന്നമ്മാണക്ട്.  ഫെമ്മാകറനിയനിഴലെ മസ്ലേവ്സനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട് ഴഴചെന പണമുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് ശമളര കുറവമ്മായതനിനമ്മാല അവരുഴടെ  കയനില പണമനില.

They are dependent on government ration.   ഴഴചെനയനിഴലെ ഴപ്രമ്മാഡക്ഷേന്

മകമ്മാസ്റ്റേക്ട്  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  കുറയുന്നതക്ട്.  അലമ്മാഴത മമ്മാനനിക വനിദരഴകമ്മാണല.

അലമ്മാഴത ഏതക്ട്  രമ്മാജരമമ്മാണുള്ളതക്ട്?  അമമരനിക  ഇരുന്നൂറക്ട്  വര്ഷര പനിന്നനിട

ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാജരമമ്മാണക്ട്.  ഇനര  75  വര്ഷര  പനിന്നനിടനിമടയുളള.

അതുമപമ്മാലുള്ള  മനടര  സമ്മാധരമമ്മായനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതക്ട്.  ഇന്നക്ട്

എഴുപത്തനിയഞക്ട്  വര്ഷഴത്ത  മനടര  തമ്മാരതമരര  ഴചെയ്യുമമമ്മാള്  രമ്മാജരഴത്ത

ജനമ്മാധനിപതരത്തനിനക്ട് മപമ്മാറല ഏലകമ്മാഴത ഇനരന് നമ്മാഷണല മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്

ഇതക്ട്  ഴചെയ്തനിട്ടുഴണങനില അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാടുകൂടെനി ഞങ്ങള് പറയുര,  ഇഇൗ രമ്മാജരര

തലെഴയടുപ്പുള്ള രമ്മാഷ്ട്രമമ്മായനി മമ്മാറനിഴയന്നക്ട്.  ഇഇൗ രമ്മാജരത്തനിനക്ട് മലെമ്മാകമവദനികളനില
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എന്നമ്മാണക്ട് അരഗശകമ്മാരര ലെഭേനിചതക്ട്?

ഴഴവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    ഴക  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  ):  സര്, അടുത്തകമ്മാലെത്തക്ട്

ഇനരയനിഴലെ  കൃഷനികമ്മാരുഴടെ  വരുമമ്മാനഴത്ത  സരബനനിചക്ട്   സര്മവ്വ

നടെത്തനിയമപ്പമ്മാള്  3000  രൂപയമ്മാണക്ട്  മമ്മാസര  ലെഭേനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  അറനിയമ്മാന്

സമ്മാധനിച്ചു.  60   ശതമമ്മാനര  ആളുകള്കമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ലെഭേനിചതക്ട്.  അകമ്മാരരര

ശദ്ധനിചനിട്ടുമണമ്മാ?

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  അതക്ട്  പറയുമമമ്മാള്,   1947-ല

ഇവനിടെഴത്ത 72% ജനങ്ങളുര ദമ്മാരനിദരമരഖയ്ക്കക്ട് തമ്മാഴഴെയമ്മായനിരുന. 

മനി  .   ഴചെയര്മമ്മാന്: ഇഇൗ മപമ്മായനിന്റുകൂടെനി പറഞ്ഞക്ട് കരപശറക്ട് ഴചെയണര...

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  ഒരു  കമ്മാരരര  മചെമ്മാദനികഴട,  ഇഇൗ

രമ്മാജരത്തക്ട്  കമ്മാര്ഷനികമമഖലെയനില  ഏറവര  കൂടുതല  വളര്ചയുണമ്മായ  വര്ഷര

ഏതമ്മാണക്ട്;  ഇഇൗ രമ്മാജരത്തക്ട്  കമ്മാര്ഷനിക മമഖലെയനില  4.3%  വളര്ചയുണമ്മായതക്ട്

യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തമ്മാഴണനള്ളതക്ട്  നനിമഷധനികമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  രമ്മാജരര  കണ

ഏറവര  വലെനിയ  കമ്മാര്ഷനികവളര്ചയുണമ്മായതക്ട്.  ഇഇൗ  രമ്മാജരഴത്ത  കര്ഷകനക്ട്

പ്രയമ്മാസമുണമ്മായമപ്പമ്മാള് ഇഇൗ രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ ഖജനമ്മാവനിലുണമ്മായനിരുന്ന  72000
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മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട് നലകനിയതക്ട്. ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട് രമ്മാജരര, ഒരു

കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  രമ്മാജരര  കര്ഷകനക്ട്  പണര  നലകനിയതക്ട്  പറയമ്മാമമമ്മാ;  72000

മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.  ഭേമ്മാരതക്ട് നനിര്മമ്മാണ് എന്ന മപരനില പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്  4.50

ലെക്ഷേര  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  പദ്ധതനികളമ്മാണക്ട്.  ഒരു  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  രമ്മാജരര  ഒരു

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  രമ്മാജരര  പറയമ്മാമമമ്മാ?  ഇന്നക്ട്  ഈ രമ്മാജരര  മലെമ്മാകത്തനിനുമുമനില

അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാഴടെ  തലെയുയര്ത്തനിപ്പനിടെനിചക്ട്  നനിലക്കുനഴണങനില  അതക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  സമ്മാമത്തനികനയങ്ങള്ഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നക്ട്

അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാടുകൂടെനി പറയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര. 

ശശമതനി  ഒ.  എസക്ട്.  അരബനിക  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയപ്രകമ്മാരര

ശശ  .   ടെനി  .   പനി  .   രമ്മാമകൃഷ്ണന്: സര്, 2021-ഴലെ മകരള കള്ളക്ട് വരവസമ്മായ വനികസന

മബമ്മാര്ഡക്ട്  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന 2 (ബനി) നമര് മഭേദഗതനി  ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ഇഇൗ  ബനില  ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

നടെത്തനിയ ആമുഖ പ്രസരഗത്തനില ഇത്തരര നനിയമത്തനിഴന്റെ ആവശരകതയുഴടെ

എലമ്മാ  പശ്ചമ്മാത്തലെവര  ചുരുകര  വമ്മാചെകങ്ങളനില  വനിശദശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഒരു

മമഖലെയനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  അപകടെകരമമ്മായ  അവസ  മനസ്സനിലെമ്മാകനി
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അവഴര  പുനരുജശവനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുര  രക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുമമ്മാവശരമമ്മായ

പ്രമ്മാമയമ്മാഗനിക  നനിര്മദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങുന്നതമ്മാണക്ട്  ആ  വനിശദശകരണര.

അതനിഴന്റെയടെനിസമ്മാനത്തനില  ഇവനിഴടെ  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ബനില

അവതരനിപ്പനികമ്മാമന  പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട്  പറഞ്ഞക്ട്  നനിരമ്മാകരണ  പ്രമമയര

അവതരനിപ്പനിചവര് ഇഇൗ മമഖലെയനിഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെമയമ്മാ മകരളത്തനിഴലെ

നമ്മാളനിമകര  കൃഷനികമ്മാരുഴടെമയമ്മാ  ഒരു  ഴതമ്മാഴെനില  എന്ന  നനിലെയനില  ഇഇൗ

മമഖലെയനില  ഇടെഴപട്ടുനനിലക്കുന്നവരുഴടെമയമ്മാ  ജശവനിതഴത്ത  ഒരുതരത്തനിലുര

പരനിഗണനിചനിഴലനമമ്മാതമല  അവഴര  എതമത്തമ്മാളര  അപമമ്മാനനികമ്മാന്

കഴെനിയുമമമ്മാ അങ്ങഴന അപമമ്മാനനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള നനിന്ദരമമ്മായ ഒരു സമശപനമമ്മാണക്ട്

സത്വശകരനിചതക്ട്.  മകരളത്തനിഴലെ സരഘടെനിതമമഖലെയനിഴലെ ഒരു വലെനിയ വനിഭേമ്മാഗര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  അപമമ്മാനനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഒരു  സമശപനമമ്മാണക്ട്  അവര്

സത്വശകരനിചതക്ട്  എനള്ളതനിനമ്മാല  തശര്ചയമ്മായുര  ആ  മമഖലെയനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുര  അവരുഴടെ  കുടുരബങ്ങളുര  ഇതക്ട്  പരനിഗണനിക്കുകതഴന്ന

ഴചെയ്യുഴമന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്. 

മകരളത്തനിഴലെ  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ചെരനിതര

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  ശമനികണര.  അവര്  സമ്മാമൂഹരനശതനിക്കുമവണനി  മപമ്മാരമ്മാടര
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നടെത്തനിയവരമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനില  രൂപഴപ്പട്ടുവന്ന  നമവമ്മാതമ്മാനമൂലെരങ്ങളുഴടെ

വളര്ചയ്ക്കുമവണനി  പ്രവര്ത്തനിചവരമ്മാണവര്.  നനിരവധനി  വനിഭേമ്മാഗര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  അവകമ്മാശങ്ങള്,  ജശവനിതമ്മാവശരങ്ങള്  എന്നനിവ

പരനിരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  ജശവന്ഴകമ്മാടുത്തക്ട്  മപമ്മാരമ്മാടെനിയവരമ്മാണവര്.  ആ

യമ്മാഥമ്മാര്തരര  മനസ്സനിലെമ്മാകണര.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെനിഴന്റെ സമ്മാമത്തനികമ്മാവശരങ്ങള്

നനിറമവറ്റുന്നതനില ഇഇൗ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  അദ്ധത്വമ്മാനവര  കള്ളനിഴന്റെ മണമുള്ള

സമത്തുര  ഇഇൗ  രമ്മാജരഴത്ത  നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള്കക്ട്  പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകമ്മാന്

ഉപമയമ്മാഗനിചനിട്ടുണക്ട്  എനള്ള  വസ്തുതകളുര  നമ്മാര  പരനിഗണനിമകണതുണക്ട്.

അത്തരര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  സരരക്ഷേനികമ്മാനുള്ള  ബമ്മാധരത  നമുകനിമല?

അത്തരര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  അപകടെത്തനിലഴപ്പടുമമമ്മാള്  അവഴര

സരരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികള് സത്വശകരനിമകമണ?  എനമ്മാണക്ട്

മകരളത്തനിഴന്റെ  അനുഭേവങ്ങള്,  ഇഇൗ  അനുഭേവങ്ങളുഴടെഴയലമ്മാര

പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില  മവണര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്

ഇവനിഴടെ അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുള്ള ഇഇൗ നനിയമഴത്ത പരനിഗണനിമകണതക്ട്. 

ഒരു  കമ്മാലെഘടത്തനില  ഒരു  ലെക്ഷേമത്തമ്മാളര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

മകരളത്തനിഴലെ  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിലുണമ്മായനിരുന.  ആ
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ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളനിന്നനില  എന്നതക്ട്  ഒരു  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് മജമ്മാലെനി ഴചെയ്യുമമമ്മാള് 39,880 ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് മക്ഷേമനനിധനി

മബമ്മാര്ഡനില അരഗങ്ങളമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട് മരഖകള് മനമ്മാകനി പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുര.  ഇവനിഴടെ പലെ കണക്കുകള് പലെരുര പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.

ആ  കണക്കുകഴളമ്മാനര  വസ്തുതയുമമ്മായനി  ബനമനിലമ്മാത്തതമ്മാണക്ട്.  ഇന്നക്ട്

മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡനില അരഗതത്വമുള്ള ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  24,941  മപരമ്മാണക്ട്.

മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിഴലെ  ഇഇൗ  കണക്കുകളനില  ആരക്ട്  പറയുന്നതമ്മാണക്ട്

ശരനിഴയനള്ളതക്ട്  ഇഇൗ  ഓഫെശസുകളനില  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  ആര്ക്കുര

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  വസ്തുത  പരനിഗണനികമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാകണര.  മകരളത്തനില  5170  ഷമ്മാപ്പുകള്  എഴഴകസനിഴന്റെ

മരഖപ്രകമ്മാരമുഴണങനിലുര  4840  ഷമ്മാപ്പുകമള  നടെത്തുനളഴവന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  തഴന്ന  പറഞ.  അതനിനുള്ള  കമ്മാരണവര  അമദ്ദേഹര

വരക്തമമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട്  അനുഭേവങ്ങള്.  ഇഇൗ  അനുഭേവത്തനില

നനിനഴകമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കമ്മാവശരമമ്മായനിട്ടുള്ള  നടെപടെനികള്

സത്വശകരനിമകമണ?  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇഇൗ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുമവണനി എന്തുഴചെയ്തുഴവന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  ചെനിലെ  പരമ്മാമര്ശങ്ങള്
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മകട്ടു. മകമ്മാവനിഡക്ട് മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ കമ്മാലെത്തുര മകരളത്തനിഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിഴലെ  ഫെണ്ടുപമയമ്മാഗനിചക്ട്  അവഴര

സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്. യു.ഡനി.എഫെക്ട്. ഭേരണഴമമ്മാഴെനിയുമമമ്മാള് കള്ളുവരവസമ്മായത്തനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുള്ള ഴപന്ഷന് എതയമ്മാണക്ട്?  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള മസ്നേഹനിചക്ട്

മസ്നേഹനിചക്ട്  600 രൂപയമ്മാണക്ട് ഴപന്ഷന് നലകനിയതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് മകരളത്തനിഴലെ

കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുള്ള  ചുരുങ്ങനിയ  ഴപന്ഷന്  3000

രൂപയമ്മാണക്ട്.  3000  രൂപ മുതല  5000  രൂപ വഴര  ഴപന്ഷന് വമ്മാങ്ങമ്മാവന്ന

നനിലെയനില  ഇതനില  മമ്മാറര  വരുത്തനിയനിമല?   മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡുവഴെനി

നലകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  എലമ്മാ  ആനുകൂലെരങ്ങളുര  വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്.

യു.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  2016-നുമുമക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഭേരനിചനിരുന്നമലമ്മാ;  ആ

കമ്മാലെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാടെക്ട്  ആഭേനിമുഖരമുള്ള  എഴനങനിലുര  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സത്വശകരനിചനിരുമന്നമ്മാ?  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  തമ്മാലരരങ്ങള്  പരനിരക്ഷേനികത്തക

നനിലെയനിലുള്ള  സമശപനമമ്മായനിരുന്നനില  അവര്  സത്വശകരനിചഴതനള്ളതക്ട്  ആ

കമ്മാലെഴത്ത  ഭേരണത്തനിഴന്റെ  അനുഭേവങ്ങള്  വചക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  നമുകക്ട്

മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുര. 
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മകരളത്തനില എന്മഫെമ്മാഴ്സക്ട്ഴമന്റെക്ട്  വളഴര ശക്തമമ്മാണക്ട്.  എഴഴകസക്ട് വകുപ്പക്ട്

നല  നനിലെയനില  മനതൃതത്വര  നലകനി  വലെനിയ  മതമ്മാതനില  മയക്കുമരുന്നക്ട്

പനിടെനിക്കുനണക്ട്,  ഇഇൗ  അനധനികൃത  ലെഹരനിപദമ്മാര്തങ്ങളുഴടെ  ഉപമയമ്മാഗഴത്ത

തടെയമ്മാന് ശമനിക്കുനണക്ട്.  മകരളത്തനില എന്മഫെമ്മാഴ്സക്ട്ഴമന്റെനിഴന്റെ ചെരനിതഴമടുത്തക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല ഇതയധനികര  മകസ്സുകള് രജനിസ്റ്റേര് ഴചെയ്തനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു കമ്മാലെര

മുമണമ്മായനിടനില. 2016-നുമുമള്ള കമ്മാലെഘടങ്ങള് പരനിമശമ്മാധനിച്ചുമനമ്മാകനിയമ്മാലുര

2016-നുമശഷര  ഇനവഴരയുള്ള  അനുഭേവങ്ങഴളടുത്തുമനമ്മാകനിയമ്മാലുര

ഇതയധനികര  മകസ്സുകള്  രജനിസ്റ്റേര്  ഴചെയ്തനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു  സന്ദര്ഭേമുണമ്മായനിടനില.

മയക്കുമരുന്നനിനുര  അനധനികൃത  മദരവനിപണനത്തനിനുര  എതനിരമ്മായുള്ള

നടെപടെനികളമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിചഴതനള്ളതക്ട്  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.  ഇഇൗ

യമ്മാഥമ്മാര്തരങ്ങഴളലമ്മാര  വച്ചുമനമ്മാക്കുന്ന  സന്ദര്ഭേത്തനില,  മകരളത്തനിഴലെ

ഷമ്മാപ്പുകള്  അനധനികൃത  മദരവനിപണനര  നടെത്തുന്ന  സമ്മാപനങ്ങളമ്മാമണമ്മാ?

എഴഴകസക്ട് എന്മഫെമ്മാഴ്സക്ട്ഴമന്റെനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി അങ്ങഴനഴയമ്മാരു അനുഭേവര ആ

മമഖലെയനിലെനില.   ഏഴതങനിലുര  ഷമ്മാപ്പനില  ഒറഴപ്പട  നനിലെയനില  കൃതനിമകള്ളക്ട്

അനധനികൃതമമ്മായനി  കചവടെര  നടെത്തുനഴണങനില  അതനിഴനതനിഴര

നടെപടെനിഴയടുകമ്മാനുള്ള  എലമ്മാ  സരവനിധമ്മാനങ്ങളുമുണക്ട്.  കൃതനിമര
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നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  സമ്മാഹചെരരഴമമ്മാഴെനിവമ്മാകണര.  അതനിനമ്മാവശരമമ്മായനിട്ടുള്ള

നനിലെപമ്മാടുകളമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ട്

എനള്ളതുകൂടെനി നമ്മാര മനസ്സനിലെമ്മാമകണതുണക്ട്. 

ഇവനിഴടെ  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായത്തനില  17,417 ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഴപന്ഷന്

വമ്മാങ്ങുന്നവരമ്മാണക്ട്.  ആ  വരവസമ്മായത്തനിഴലെ  പ്രതനിസനനികമ്മാരണര

പതനിനമ്മായനിരകണകനിനക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുര  കുടുരബമ്മാരഗങ്ങളുര  കടുത്ത

ജശവനിതപ്രയമ്മാസര  മനരനിടുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഴതമ്മാരു  ദനിവസര

ഴപമ്മാടുന്നഴനയുണമ്മാഴയമ്മാരു  ചെനിനയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിവന്ന  നനിയമമല.  കഴെനിഞ്ഞ

എല.ഡനി.എഫെക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തുതഴന്ന കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  യൂണനിയനുകളുമമ്മായുര  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായര  നടെത്തുന്ന

ഴചെറുകനിടെ  ഉടെമകളുമമ്മായുര  ചെര്ച  നടെത്തനി  അവരുഴടെ  എലമ്മാവരുഴടെയുര

അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങള്  മകട്ടു.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങള്  ഇവനിഴടെ

സരസമ്മാരനിച അഭേനിപ്രമ്മായമമ്മാമണമ്മാ ഴഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.  സരഘടെനയ്ക്കുള്ളതക്ട്?  ആ

സരഘടെന ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള എലമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  സരഘടെനകളുര  സഹകരനിചക്ട്

ഇഇൗ  വരവസമ്മായത്തനിഴലെ  എലമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുമമ്മായുര  ആശയവനിനനിമയര

നടെത്തനി  അഭേനിപ്രമ്മായ  സമനത്വയമുണമ്മാകനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  മടെമ്മാഡനി
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മബമ്മാര്ഡക്ട്  എനള്ള  ഒരമ്മാശയര  രൂപഴപ്പടുത്തനിയതുര  അതക്ട്

പ്രമ്മാവര്ത്തനികമമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിചതുര.

നനിരനരമമ്മായ  ചെര്ചയുര  ആശയവനിനനിമയവര  നടെന്നനിട്ടുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ

ഉലന്നമമ്മായ  ഓര്ഡനിനന്സനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നനിയമമുണമ്മാകമ്മാനുള്ള  പ്രക്രനിയ

എനപറയുന്നതക്ട്  പതനിനമ്മായനിരകണകനിനക്ട്  വരുന്ന  ഇഇൗ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

തമ്മാലരരങ്ങള്  പരനിരക്ഷേനിക്കുന്നതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്  എനള്ളതക്ട്  നമ്മാര

പരനിഗണനിമകണതുണക്ട്.  ഇഴതമ്മാഴക  മറച്ചുപനിടെനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര  ഇഇൗ

യമ്മാഥമ്മാര്തരങ്ങഴള അവഗണനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു നനിലെപമ്മാടെക്ട് ഇവനിഴടെ

സത്വശകരനിക്കുകഴയന്നതക്ട് വളഴര കഷ്ടമമ്മാണക്ട്;  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാടുര സമ്മാധമ്മാരണ

കൃഷനികമ്മാമരമ്മാടുര  അവര്  സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  കടുത്ത

മദമ്മാഹത്തനിഴന്റെകൂടെനി  പ്രതനിഫെലെനമമ്മാണക്ട്  ഇതുമപമ്മാലുള്ള

അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങഴളനമമ്മാതമമ ഇതുസരബനനിചക്ട് കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുകയുള.  ഈ

വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ  ആദരനമ്മാളുകളനില  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  കൂലെനി  വളഴര

ആകര്ഷകമമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല  ഇന്നക്ട്  സനിതനിയങ്ങഴനയല.  അതനിഴന്റെ

വരതരമ്മാസങ്ങളുര  പ്രശങ്ങളുര  ഈ  മമഖലെയനിലുണക്ട്.  ഇകമ്മാരരങ്ങളനിഴലെലമ്മാര

പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകത്തക  നനിലെയനിലുള്ള  ഒരു  സമശപനമമ്മാണക്ട്
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മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്നഴതന്നതക്ട്  നമ്മാര  മനസ്സനിലെമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്.

അതനിനനുസരനിച്ചുതഴന്ന   നമള്  സമശപനികണര.  ഈ  വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ

ഇന്നഴത്ത  നനിലെ  പരനിഗണനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്

രൂപശകരനികണഴമന്ന  ആശയര  ഉയര്നവന്നതക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  സരഘടെനകളുഴടെയുര  ഴചെറുകനിടെ  ഉടെമകളുഴടെയുര  അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങള്

പരനിഗണനിചക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ   സരരക്ഷേണഴത്ത  മുന്നനിര്ത്തനി  സര്കമ്മാര്

തശര്ചയമ്മായുര പുതനിയ നടെപടെനികളനിമലെയ്ക്കക്ട് കടെക്കുന്നതനിഴന്റെ  തുടെകമമ്മാണക്ട്  ഈ

നനിയമഴമന്നക്ട്  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുര.  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായര

മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുര  വനികസനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുര  മവണനിയമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ വനികസന മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  രൂപശകരണമത്തമ്മാഴടെ ലെക്ഷേരമനിടുന്നതക്ട്.

ഈ മബമ്മാര്ഡക്ട് കള്ളക്ട് വരവസമ്മായത്തനിഴന്റെ സമഗ്രമമ്മായ  പരനിഷ്കരണഴത്തക്കൂടെനി

ലെക്ഷേരമമ്മാകണര.   അതക്ട് ഈ ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകനി മമ്മാറ്റുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള

നടെപടെനികള്  സത്വശകരനികണര.   മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ഘടെന  ബനിലനില  ശരനിയമ്മായ

നനിലെയനില   വരവസ ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  അരഗശകൃത ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി യൂണനിയനുകളുഴടെ

അഞക്ട് പ്രതനിനനിധനികഴളന്നതക്ട് ഇതനില വരക്തമമ്മായനി പരമ്മാമര്ശനികണര.  മടഡക്ട്

യൂണനിയഴന്റെ പ്രതനിനനിധനികഴളയമ്മാണക്ട് ഇതനില ഉള്ഴപ്പടുത്തുന്നതക്ട്.  ചെനിലെ സമയര
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മറക്ട്  മടഡക്ട്  യൂണനിയനുകഴളയുര  ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാനനിടെയുണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര

പരനിഗണനിക്കുമമമ്മാള്  അഞക്ട്  പ്രതനിനനിധനികഴളനള്ളതക്ട്  സരശയരഹനിതമമ്മായനി

വരക്തമമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനികണര.  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായമമഖലെഴയ  സരഘടെനിപ്പനിക്കുകയുര  വനികസനിപ്പനിക്കുകയുര

പരനിഷ്കരനിക്കുകയുര മപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുകയുര ഴചെയ്യുകഴയന്നതക്ട്   മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ

ചുമതലെയമ്മായനി   ഇതനില  മരഖഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനില  സരരക്ഷേണര,

ശുദ്ധമമ്മായ  കള്ളക്ട്  ലെഭേരമമ്മാകല,  സരഭേരണവര  വനിതരണവര,   മൂലെരവര്ദ്ധനിത

ഉലപ്പന്നങ്ങള്, കള്ളക്ട് മകടുകൂടെമ്മാഴത സൂക്ഷേനികല,  അതക്യുത്പമ്മാദനമശഷനിയുള്ള

വ വൃക്ഷേങ്ങള് വചക്ട് പനിടെനിപ്പനികല,  ഷമ്മാപ്പുകള് നടെത്തമ്മാന് സനിരര ഴകടനിടെങ്ങള്,

ആവശരമ്മാനുസരണര കള്ളുഷമ്മാപ്പുകള്  ഏഴറടുത്തക്ട് നടെത്തല,  വനിമനമ്മാദസഞമ്മാര

മമഖലെകളനില  ആധുനനിക  രശതനിയനിലുള്ള  ഷമ്മാപ്പുകള്  നനിര്മനികല,

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  ആവശരമമ്മായ  പരനിശശലെനര  നലകല,  കര്ഷകര്ക്കുര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര   അവരുഴടെ  കുടുരബമ്മാരഗങ്ങളുഴടെ   ഭേമ്മാവനിഴയക്കൂടെനി

ലെക്ഷേരരവച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള വനിജ്ഞമ്മാന മകന്ദ്രങ്ങള് ആരരഭേനികല,  കള്ളക്ട് ഴചെത്തക്ട്

വരവസമ്മായര സരബനനിചക്ട് സനിതനിവനിവര കണക്കുകള് സൂക്ഷേനികല തുടെങ്ങനിയ

കമ്മാരരങ്ങള്  ഇതനില  മരഖഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്
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സമ്മാമത്തനിക  സഹമ്മായവര  വമ്മായ്പയുര  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാന്  മതനിയമ്മായ  നനിയമ

സരരക്ഷേണര  മവണതുണക്ട്.   അതക്ട്  ഈ  നനിയമത്തനിഴലെ  ചെനിലെ  ഭേമ്മാഗങ്ങളനില

പരമ്മാമര്ശനിചനിട്ടുമുണക്ട്.  ഇതനിഴലെ  22-ാം  വകുപ്പക്ട്  പ്രകമ്മാരര  മബമ്മാര് ഡനിനക്ട്

സര്കമ്മാരനിലനനിനര  ധനസഹമ്മായവര  ഗ്രമ്മാന്റുര നലകമ്മാഴമന്നക്ട്  വരവസ

ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.    എന്നമ്മാല  മറക്ട്  തരത്തനിലുള്ള   യമ്മാഴതമ്മാരു  തനതക്ട്  വരുമമ്മാന

മമ്മാര്ഗവര  ഇതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നനിര്മദ്ദേശനികഴപ്പടനിടനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്  സത്വനമമ്മായനി  വരുമമ്മാനര  ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള

മമ്മാര്ഗങ്ങള്കൂടെനി ഈ നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകനി മമ്മാറ്റുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള

നടെപടെനികള്  സത്വശകരനികണര.  ഈ  വരവസമ്മായത്തനില  ചെനിലെ  പ്രശങ്ങള്

അഭേനിമുഖശകരനിക്കുനണക്ട്.  പമരമ്മാക്ഷേമമ്മായനിടമ്മാഴണങനിലുര കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളുഴടെ

ദൂരപരനിധനിയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  പ്രതനിപക്ഷേത്തുനനിഴന്നമ്മാരു  അഭേനിപ്രമ്മായര

പറഞ.  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളുഴടെ  ദൂരപരനിധനിയനില  കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ

മമ്മാറമുണമ്മാകണഴമന്നക്ട്   ആ  മമഖലെയനിഴലെ  എലമ്മാ  മടഡക്ട്  യൂണനിയനുകളുര

ആവശരഴപ്പടുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇതക്ട്  ഗഇൗരവമമ്മായനി

പരനിമശമ്മാധനികണര.  മകരളത്തനിഴന്റെ  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികതകൂടെനി  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്

ആവശരമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്  ഇകമ്മാരരത്തനില  വരുത്തുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള
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നടെപടെനികള് സത്വശകരനികണര.  

ഇന്നഴത്ത  സമ്മാഹചെരരത്തനില  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില  നനിരവധനി  സശ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  മജമ്മാലെനിഴചെയ്യുനണക്ട്.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ആശനിതര്

എന്നനനിലെയനില  മജമ്മാലെനി  ലെഭേനിചവരുണക്ട്.  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില  ഭേക്ഷേര

സമ്മാധനങ്ങള്  വനിലപ്പന  നടെത്തുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  അവകമ്മാശരകൂടെനി  കള്ളക്ട്

ഷമ്മാ പ്പനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി മമ്മാറനികഴെനിഞ. ഇതുസരബനനിച ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഉത്തരവക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള്  പുറഴപ്പടുവനിചനിട്ടുണക്ട്.  അങ്ങഴന  വരുമമമ്മാള്  സശ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

ഉള്ഴപ്പഴടെ മജമ്മാലെനിഴകത്തുകയമ്മാണക്ട്. മദരഷമ്മാപ്പുകളനില സശ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

മജമ്മാലെനി  ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുണമ്മായ  പ്രശങ്ങള്  മകരളത്തനിഴന്റെ

അനുഭേവമമ്മായനി  നമ്മുഴടെ  മുന്നനിലുണക്ട്.  ആദരഘടങ്ങളനില  ബനിവമറജസക്ട്

മകമ്മാര്പ്പമറഷനനിഴലെ  മദരഷമ്മാപ്പുകളനില  മജമ്മാലെനിഴചെയ്യുന്നതനിനക്ട്  സശ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  നനിശ്ചയ നിചനിരുന്നനില.  അവര്  മകമ്മാടെതനിയനില  മപമ്മായനി

ഉത്തരവക്ട്  വമ്മാങ്ങനി.  അവര്ക്കുര  മജമ്മാലെനി  ഴചെയമ്മാനുള്ള  അവകമ്മാശമുണക്ട്,

സത്വമ്മാതനരമുണക്ട്. ഇമപ്പമ്മാള് നൂറുകണകനിനക്ട് സശ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് ബനിവമറജസക്ട്

മകമ്മാര്പ്പമറഷനനിഴലെ  ഒഇൗടക്ട് ഴലെറ്റുകളനില  മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്തുവരുനണക്ട്.  ഇത്തരര

അനുഭേവങ്ങളുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില  കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില  മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്യുന്ന
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സശകള്കക്ട്  നനിലെവനിലുള്ള  അബ്കമ്മാരനി  ആകനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മജമ്മാലെനിയുഴടെ

അവകമ്മാശര ലെഭേനികനില. അതുഴകമ്മാണക്ട് അബ്കമ്മാരനി ആകനില മഭേദഗതനി വരുത്തനി

സശകള്ക്കുകൂടെനി   മജമ്മാലെനി  ഴചെയമ്മാന്  കഴെനിയുന്നവനിധത്തനിലുള്ള  നനിലെപമ്മാടുകള് 

സത്വശകരനികണര.  ഈ  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്  മദരഷമ്മാപ്പുകളനില  പമ്മാഴ്സല

വനിതരണര  നടെത്തമ്മാന്  അനുവദനിചമപ്പമ്മാള്,   കള്ളുഷമ്മാപ്പുകളനില  അതനിനക്ട്

അനുവദനിചനിലമ്മാഴയന്നക്ട് മനരഴത്ത ഇവനിഴടെ പറയുന്ന മകട്ടു.  കള്ളുഷമ്മാപ്പുകളനിലുര

പമ്മാഴ്സല അടെനിസമ്മാനത്തനില നലകുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികള് സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.

വസ്തുത മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാഴത  ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനികത്തക നനിലെയനിലുള്ള മസ്റ്റേറക്ട്ഴമന്റെക്ട്

നനിയമസഭേയനില ഉന്നയനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയല.  ഇവനിഴടെ ഉന്നയനികഴപ്പട രമ്മാഷ്ട്രശയ

പ്രശങ്ങള്ഴകലമ്മാര  വരക്തമമ്മായ  ഉത്തരര  നലകുനണക്ട്.  ആ  ഉത്തരര

മകള്ക്കുന്നതനിനമ്മായനി അരഗങ്ങള് അതനിനനുസരനിചക്ട് ഇവനിഴടെ ഇരനികമ്മാനുര  കൂടെനി

സന്നദ്ധമമ്മാകണഴമന്നക്ട്  ആവശരഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണക്ട് ഈ ബനിലനിഴന്റെ നല വശങ്ങള്

രൂപഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുമവണനി  കൂടുതല  അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങള്

രൂപശകരനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനികണഴമന്നക്ട്

അഭേരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  എഴന്റെ വമ്മാക്കുകള് ഉപസരഹരനിക്കുന. 
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ശശ.  മസവരര്  ചെനിറനിലെപ്പനിള്ളനി  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയപ്രകമ്മാരര

ശശ  .    എ  .    പ്രഭേമ്മാകരന്:  സര്, ഞമ്മാന്  ഈ  മഭേദഗതനിഴയ  പനിന്തുണയ്ക്കുന.

മകരളത്തനില  തകര്നഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായഴത്ത

സരരക്ഷേനികമ്മാനുര  അതക്ട്  വനിപുലെഴപ്പടുത്തമ്മാനുരമവണനിയുള്ള  ഒരു  നനിയമര

നനിയമസഭേയനില പമ്മാസ്സമ്മാക്കുമമമ്മാള്  ഇതമമ്മാതര എതനിര്പ്പുണമ്മാകുഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്

പ്രതശക്ഷേനിചനില.  തുടെകര  മുതല  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായഴത്ത

തകര്ക്കുന്നതനിനുമവണനി  ഒരു  വനിമദശമദരമലെമ്മാബനി  രമ്മാജരത്തക്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  വക്തമ്മാകളമ്മായനി  ഇവരമ്മാഴരങനിലുര

പറഞഴവന്നക്ട് ഞമ്മാന് പറയുന്നനില. എങനിലുര അഴതമ്മാരു യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാഴണന്നക്ട്

കമ്മാണമ്മാതനിരുനരകൂടെ.  മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡനിഴലെ കണകനുസരനിചക്ട്  26,000-

മത്തമ്മാളര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് അതനില രജനിസ്റ്റേര് ഴചെയ്തനിട്ടുണക്ട്. എന്നമ്മാല കുമറമപര്

ഉള്ഴപ്പടനിടനില.    അതനിനുകമ്മാരണര  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായ  മമഖലെയനില

പുതനിയതമ്മായനി  ഴചെറുപ്പകമ്മാമരമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാ  വരുന്നനിലമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല  മദര  വനിലപ്പന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  കൂടെനിവരുനമുണക്ട്.   മബമ്മാര്ഡക്ട്

ഇതനില  5:2   എന്ന  നനിലെയനില  നനിയനണര  വച്ചു.  അഞക്ട്  കള്ളക്ട്

ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  ഉഴണങനില ആ  ഷമ്മാപ്പനില രണക്ട് വനിലപ്പനകമ്മാഴര വയ്ക്കമ്മാര.
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കള്ളക്ട് ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി ഇഴലങനില  വനിലപ്പനകമ്മാരുഴടെ എണ്ണര വയക്ട് കമ്മാന്

സമ്മാധനികനില. കള്ളക്ട് ഷമ്മാപ്പനില വനിലപ്പന കൂടുമമമ്മാള് ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

എണ്ണര കൂടുഴമഴന്നമ്മാരു അവസവരുര.    മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ നനിബനനപ്രകമ്മാരര

കുമറ  ആളുകള്  മജമ്മാലെനിഴചെയ്യുനഴണങനിലുര  അവഴര  മബമ്മാര്ഡനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാന് സമ്മാധനികമ്മാഴത്തമ്മാരു സനിതനി നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  രജനിസ്റ്റേര്

ഴചെയ്ത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളകമ്മാള്  കൂടുതലെമ്മാളുകള്  ഈ  മമഖലെയനില  ഇമപ്പമ്മാള്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.  മഴറമ്മാന്നക്ട്,  കള്ളക്ട്  ഴചെത്തമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ  ഴതങ്ങുകള്

ലെഭേരമമ്മാകമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  മതമ്മാടങ്ങഴള  മകന്ദ്രശകരനിക്കുഴന്നമ്മാരു  അവസയമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാഴുള്ളതക്ട്.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  ജനിലയനിഴലെ  കനിഴെകന്  പ്രമദശത്തുര  ചെനിറ്റൂര്

പ്രമദശത്തുര  രണമ്മായനിരമത്തമ്മാളര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  കള്ളക്ട്

ഴചെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുനണക്ട്.  മകരളത്തനിഴലെ  പനണക്ട്  ജനിലകളനിമലെയ്ക്കുര

പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  ജനിലയനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്  എത്തുന്നതക്ട്.   ഇതനില  പറയുന്ന

രശതനിയനില  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മായമ്മാല  ഈ

വരവസമ്മായഴത്ത  സരരക്ഷേനികമ്മാനുര മകരളത്തനിഴന്റെ  നഴലമ്മാരു  ശതമമ്മാനര

ആളുകള്കക്ട്  അവരുഴടെ വരുമമ്മാനമമ്മാര്ഗര  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര കഴെനിയുര.   ഇവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഒരു അരഗര പറഞ,   ഇതനില  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ ആവശരര
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എനമ്മാണക്ട്,  ഇതക്ട്  എലകസക്ട്  വകുപ്പനിനുതഴന്ന  നനിര്വ്വഹനിച്ചുകൂമടെഴയന്നക്ട്.

ആകമ്മാശര  മുട്ടുന്ന  പനയുര  ഴതങ്ങുര  കയറനിയമ്മാണക്ട്  കള്ളുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

എലകസക്ട്  വകുപ്പനിലുള്ളവര്  പനയുര  ഴതങ്ങുര  കയറമ്മാന്  മപമ്മായനി  കള്ളക്ട്

ഉത്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന  അവസയുണമ്മാകുമമമ്മാ;  ഞമ്മാന്  ആഴരയുര

അധനിമക്ഷേപനിക്കുകയമ്മാഴണന്നക്ട് ധരനികരുതക്ട്.  പരമമമ്മാന്നത മകമ്മാടെതനിയനില  ഒരു

മകസ്സുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട്,  ആ മകസ്സനിമനമ്മാടെക്ട് ഒരു ബനവമനിലമ്മാത്ത കമ്മാരരങ്ങള്

വരമ്മാഖരമ്മാനനിചമ്മാല  മകസക്ട്  ജയനിക്കുഴമഴന്നമ്മാരു  അനുഭേവര   ഇവനിഴടെ  ചെനിലെ

ആള്കമ്മാരുഴടെ   വരമ്മാഖരമ്മാനത്തനിലനനിനര  എനനികക്ട്  മനസ്സനിലെമ്മായനി.   മടെമ്മാഡനി

മബമ്മാര്ഡുര  കമന്യൂടറുര  തമനില  എനമ്മാണക്ട്  ബനര;  കന്യൂബയനിഴലെയുര

ഴകമ്മാറനിയയനിമലെയുര ജനജശവനിതവര  കള്ളുഴചെത്തുര തമനില എനമ്മാണക്ട് ബനര;

ഗരഭേശരമമ്മായ വമ്മാദര നടെക്കുകയമ്മാണനിവനിഴടെ. വലെനിയ വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസവര വനിവരവമുള്ള

ആളുകളുഴടെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിന്നക്ട്   ഇത്തരര  കമ്മാരരങ്ങള്  വരുമമമ്മാള്   വലമ്മാത്ത

വനിഷമര മതമ്മാനകയമ്മാണക്ട്.  

മഴറമ്മാന്നക്ട്,  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ഉമദ്ദേശരഴമനപറയുന്നതക്ട്  ഇഇൗ

മമഖലെയനില പണനിഴയടുക്കുന്നവര്കക്ട് മമ്മാനരമമ്മായ വരുമമ്മാനവര കുടെനിക്കുന്നവര്കക്ട്

നല  കള്ളുര  നലകുക  എന്നതമ്മാണമലമ്മാ?   അതുഴകമ്മാണക്ട്  മടെമ്മാഡനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്
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നനിര്മദ്ദേശനിച  കമ്മാരരങ്ങള്  അടെനിയനരമമ്മായനി  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്  ഇഇൗ  മബമ്മാര്ഡക്ട്

മവണഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

ഇതനിഴലെ ചെനിലെ കമ്മാരരങ്ങളനില എനനികക്ട് ചെനിലെ നനിര്മദ്ദേശങ്ങളുണക്ട്.  ഒന്നക്ട്,

മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  രൂപശകരണര  സരബനനിച  അദ്ധരമ്മായര  II-(4)(ഴജ)-ല

കര്ഷകരുഴടെ  പ്രതനിനനിധനികള്  എഴന്നമ്മാരുഭേമ്മാഗര  വരുനണക്ട്,  ആ

അധരമ്മായത്തനില  തഴന്ന (4)(എചക്ട്)-ല  'പത്തുഴകമ്മാലര  എകക്ട്പശരനിയന്സുള്ള

കരനിമന  ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര  ഴതങ്ങക്ട്  ഴചെത്തക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെയുര  പ്രതനിനനിധനികള്'  എനകൂടെനി  വരണര.  അതമ്മായതക്ട്,

കര്ഷകപ്രതനിനനിധനികളുര യൂണനിയഴന്റെ പ്രതനിനനിധനികളുര മമ്മാതര വന്നമ്മാല മപമ്മാരമ്മാ.

നല  എകക്ട്പശരനിയന്സുള്ള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളക്കൂടെനി  ആ  മബമ്മാര്ഡനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുളളതക്ട്.  

മഴറമ്മാന്നക്ട്,  അദ്ധരമ്മായര  III-ഴലെ  16-ാം  ഖണ്ഡനികയനില  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ

ചുമതലെകള്  (എ)  മുതല  (എല)  വഴര  വനിവരനിക്കുനണക്ട്.  അതനിഴലെ

(ഇ)-ല  'കൂടുതല  കള്ളക്ട്  ഉലമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  അതക്യുലമ്മാദനമശഷനിയുള്ള

വൃക്ഷേങ്ങള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പനിക്കുക'  എന്നതനിനുപകരര  'ഉയരര  കുറഞ്ഞവൃക്ഷേങ്ങള്

വച്ചുപനിടെനിപ്പനിക്കുക' എന്നക്ട് വരുത്തണര. അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര ഒരു വനിശദശകരണഴമന്ന
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നനിലെയനില,  ഇമപ്പമ്മാള് പനയുര ഴതങ്ങുര വച്ചുപനിടെനിപ്പനികമ്മാന് സലെര എവനിഴടെ

ലെഭേരമമ്മാകുര;  ആരക്ട്  തരുര?  അതുഴകമ്മാണക്ട്  അവ  വച്ചുപനിടെനിപ്പനികമ്മാനമ്മായനി

പുഴെമയമ്മാരങ്ങള്,  കനമ്മാലെനിഴന്റെ ഭേനിത്തനികള്,  പുറമമമ്മാകക്ട് തുടെങ്ങനിയ സലെങ്ങള്

കഴണത്തമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ  കമ്മാരരരകൂടെനി  ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമന്നമ്മാണക്ട്

നനിര്മദ്ദേശനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

മഴറമ്മാന്നക്ട്,  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായത്തനിനുണമ്മായ  തകര്ച  യഥമ്മാര്തത്തനില

കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡനിമനയുര  ബമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്.

അതനിനുകമ്മാരണര ഇവരുഴടെ അരശദമ്മായത്തനിഴന്റെ ഒരു ഴഴപസമപമ്മാലുര മബമ്മാര്ഡക്ട്

എടുക്കുന്നനില.      ശശ.  ടെനി.  പനി.  രമ്മാമകൃഷ്ണന് ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ

അതനിഴന്റെ  പലെനിശമമ്മാതര  വച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  3000  മുതല  5000  രൂപ  വഴര

മബമ്മാര്ഡക്ട്  ഴപന്ഷനുര ഗ്രമ്മാറ്റുവനിറനിയുര  മഴറലമ്മാ  ആനുകൂലെരങ്ങളുര  നലകുന്നതക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാള്  മബമ്മാര്ഡുര  തകര്ച  മനരനിട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനില

ആദരമുണമ്മായ  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡമ്മാണക്ട്  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  മക്ഷേമനനിധനി

മബമ്മാര്ഡക്ട്.   1969-ലെമ്മാണക്ട് രൂപശകൃതമമ്മായതക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട് മറക്ട്  പലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

സരഘടെനകള്ക്കുര മമ്മാതൃകയമ്മായനി മമ്മാറനിയതക്ട്.   ഇതനിനക്ട്  തകര്ച വരമ്മാനുണമ്മായ

കമ്മാരണര  ഇതനില  പുതനിയ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  വരുന്നനില.  മമ്മാതമല,  ഇമപ്പമ്മാള്
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ബമ്മാങക്ട് പലെനിശനനിരകനില ഭേശമമമ്മായ ഇടെനിവണമ്മായനിട്ടുണക്ട്. ആ പലെനിശഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

മബമ്മാര്ഡക്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  ഴപന്ഷനുര

മറക്ട് ആനുകൂലെരങ്ങളുര വര്ദ്ധനിപ്പനിചതുര അതനിഴന്റെ തകര്ചയ്ക്കക്ട് കമ്മാരണമമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

ഇഴതമ്മാനര മനസ്സനിലെമ്മാകമ്മാഴത  ഇനനിഴയമ്മാരു പുതനിയ മബമ്മാര്ഡക്ട്  മവണ,  ആ

മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡക്ട് മതനിഴയന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മുന്പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്ട്

ഇവനിഴടെ പറഞ്ഞതക്ട്  എനക്ട് ഉമദ്ദേശരത്തനിലെമ്മാഴണന്നക്ട് എനനികക്ട് മനസ്സനിലെമ്മായനിടനില.

മഴറമ്മാന്നക്ട്,  അദ്ധരമ്മായര III-ല മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ അധനികമ്മാരവര ചുമതലെകളുര

എന്ന  ഭേമ്മാഗത്തക്ട്  'ആകര്ഷകമമ്മായ  ഷമ്മാപ്പുകളുണമ്മാകണര'  എനകൂടെനി

മചെര്കണര.  കമ്മാരണര  പലെ  കള്ളുഷമ്മാപ്പുകളുര  വൃത്തനിയനിലമ്മാത്ത

പ്രമദശങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട് സമ്മാപനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതനിഴന്റെ സമ്മാമങതനിക കമ്മാരണര

ഒരു  മകമ്മാണ്ടമ്മാകര്  മമ്മാറനി  മഴറമ്മാരമ്മാള്  വരുമമമ്മാള്  ഇഇൗ  ഷമ്മാപ്പക്ട്  അയമ്മാള്

വനിട്ടുഴകമ്മാടുകനില.  അമപ്പമ്മാള് ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു കുടുസക്ട് ഴകടനി അവനിഴടെ കള്ളക്ട്

വനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്.   എ.സനി.,  നല ഭേക്ഷേണര  എന്നനിവ നലകുന്ന

രശതനിയനിലുര  കുടെനിക്കുന്നവര്കക്ട്  ഷമ്മാപ്പക്ട്  കണമ്മാല  തഴന്ന  കയറനി  രണ്ടുഗമ്മാസക്ട്

കള്ളുകുടെനിചനിടക്ട്  മപമ്മാകണഴമന്നക്ട്  മതമ്മാനന്ന  രശതനിയനിലുമുള്ള  മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മായ

ഴകടനിടെങ്ങള് നനിര്മനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ
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'പുതുതമ്മായനി  ആ  മമഖലെയനില  വരുന്നവര്ക്കുര   ആവശരമമ്മായ  പരനിശശലെനര

നലകുക'  എനരപറയുനണക്ട്.  ഴതങ്ങുര  പനയുര  കയറമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ

രശതനിയനില  അതനിനുള്ള  യമനമ്മാപകരണങ്ങള്  നനിര്മനികണര.  അതനിഴന്റെ

പരനിശശലെനര  സശകള്ക്കുകൂടെനി  നലകണര.   മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്  ഒരു  സശ  കള്ളക്ട്

ഴചെത്തമ്മാന്  കയറുന്നതമ്മായനി  പതങ്ങളനില  വമ്മാര്ത്തവന.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഴതങ്ങുകളനിലുര  പനകളനിലുര  കയറമ്മാനുള്ള  യനത്തനിഴന്റെ  പരനിശശലെനര

സശകള്കക്ട്  നലകുകയമ്മാഴണങനില  അവര്ക്കുര  ഇഇൗ  മമഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെനവരമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര. അതനിനുമവണ  നടെപടെനികള്കൂടെനി

സത്വശകരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട് അഭേനിപ്രമ്മായഴപ്പടെമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

കള്ളുഷമ്മാപ്പക്ട്  സമ്മാപനികമ്മാതനിരനികമ്മാനുര  അതനിഴന  തകര്കമ്മാനുര

വനിമദശമദര  മലെമ്മാബനി  ശമനിക്കുനണക്ട്  എന്നതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

കമ്മാണണര.   അതക്ട്  തനിരുത്തമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ  പ്രവര്ത്തനര  നടെത്തണര.

മകരളത്തനിഴലെ  ഒരു  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായര  സരരക്ഷേനികമ്മാന്മവണനിയുള്ള

പ്രവര്ത്തനത്തനിമന്മേലുള്ള ഒരു ചെര്ച നടെക്കുമമമ്മാള് ഇവനിഴടെ  എനക്ട്  ഉമദ്ദേശരര

വച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്....,  ഇന്ഡരമ്മാ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  കനിടെപ്പക്ട്  ഒരു  മമ്മാപ്പക്ട്

തൂകനിയനിടതുമപമ്മാഴലെയമല?  കമ്മാര്ഷനിക രമ്മാജരമമ്മാണക്ട് ഇന്ഡര എന്നമല നമള്
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പഠനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.   മവനലകമ്മാലെത്തുമപമ്മാലുര  ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകമുണമ്മാകുന്ന  നമ്മാടെക്ട്

ഏഴതന്നക്ട് മചെമ്മാദനിചമ്മാല അതക്ട് ഇന്ഡരമ്മാ രമ്മാജരമമല;  ഹനിമമ്മാലെയസമ്മാനുകളനില.

മലെമ്മാകത്തക്ട്  വചക്ട്  ഏറവര  കൂടുതല  കൃഷനികക്ട്  ഉപയുക്തമമ്മായ  മണ്ണുള്ള  നമ്മാടെക്ട്

ഇന്ഡരമ്മാ രമ്മാജരമമല;   അഞ്ചു പതനിറമ്മാണ്ടുകമ്മാലെര ഇന്ഡരമ്മാ രമ്മാജരര ഭേരനിചവരമല

ഇവര്;  എന്നനിടക്ട് പടനിണനിയുഴടെ കമ്മാരരത്തനില,  എവനിഴടെനനിന്നക്ട് ലെഭേനിച കണകക്ട്

വചനിടമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  വലെനിയ  ഗരഭേശരമമ്മായനി

വമ്മാദനിചഴതന്നക്ട് എനനികക്ട് മനസ്സനിലെമ്മാകുന്നനില. എലമ്മാവമരയുര ഴപമ്മാടന്മമ്മാരമ്മാക്കുന്ന

വര്ത്തമമ്മാനര  പറഞ്ഞക്ട്  ഇത്തരത്തനില  ഒരു  ബനവമനിലമ്മാഴത,  കമ്മാരരങ്ങഴള

വളഴചമ്മാടെനിചക്ട്  നനിയമസഭേയുഴടെ  സമയര  വൃഥമ്മാവനിലെമ്മാകനിയതക്ട്  ശരനിയലമ്മാഴയന്ന

അഭേനിപ്രമ്മായരകൂടെനി പറഞഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.  

ശശ.  സനി.  സനി.  മുകുന്ദന് ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയപ്രകമ്മാരര  (  ശശ  .    വനി  .    ആര്  .

സുനനില  കുമമ്മാര്):  സര്,  ഞമ്മാന്  ഈ  മഭേദഗതനിഴയ  പനിന്തുണയ്ക്കുന.   ഇഇൗ

ചെര്ചയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  ചെനിലെ

പരമ്മാമര്ശങ്ങള് നടെത്തുകയുണമ്മായനി. ചെരനിതമറനിയമ്മാഴതയമ്മാമണമ്മാ പറയുന്നഴതന്നക്ട്

അറനിയനില.  എലമ്മാ  കമ്മാലെഘടത്തനിലുര  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ  ശക്തനികള്ഴകതനിരമ്മായനി

മപമ്മാരമ്മാടര നടെത്തനിയ  ഫെനിഡല കമ്മാമസ്ട്രേമ്മായുമടെയുര ഴചെഗുമവരയുഴടെയുര നമ്മാടെമ്മാണക്ട്
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കന്യൂബ.  എലമ്മാകമ്മാലെത്തുര  സനി.ഴഎ.എ.-ഴയ  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഫെനിഡല

കമ്മാമസ്ട്രേമ്മാഴയ  ഉള്ഴപ്പഴടെ  ഴകമ്മാലെഴചെയമ്മാന്  ശമനിച  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്

രമ്മാജരങ്ങഴളഴയലമ്മാര  ഇലമ്മായ്മഴചെയമ്മാന്  ശമനിചനിട്ടുള്ള  അമമരനികന്

സമ്മാമമ്മാജരതത്വത്തനിനക്ട്  അനുകൂലെമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാമണമ്മാ  അമതമ്മാ

വരക്തനിപരമമ്മായനിട്ടുള്ള ശശ. മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെഴന്റെ നനിലെപമ്മാടെമ്മാമണമ്മാ മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

എടുക്കുന്നതക്ട്  എന്നറനിഞ്ഞമ്മാല  ഴകമ്മാള്ളമ്മാര.  മസമ്മാവനിയറക്ട്  യൂണനിയന്

എലമ്മാകമ്മാലെത്തുര  ഇന്ഡരഴയ  സരരക്ഷേനിചനിട്ടുള്ള  നമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  റൂര്മകലെയുര

ഭേനിലെമ്മായുര  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങള്  ഇന്ഡരയനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനില നനിര്ണ്ണമ്മായക പങ്കുവഹനിചനിട്ടുള്ളതുമമ്മാണക്ട്.  അമമരനികയുഴടെ

ഏഴെമ്മാര  കപ്പലപ്പടെ  വന്നമപ്പമ്മാഴുര  മസമ്മാവനിയറക്ട്  യൂണനിയന്തഴന്നയമ്മാണക്ട്

ഇന്ഡരഴയ  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  ഉണമ്മായനിരുന്നഴതനകൂടെനി

തനിരനിചറനിമയണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരന് തനിരനിചറനിമയണതമ്മായനിട്ടുള്ള

മറക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്,  അതക്ട്  ഴതറക്ട്  തനിരുമത്തണ  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  പണ്ഡനിറക്ട്

ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റുവനിഴന്റെ സമ്മാമത്തനിക നയമമ്മാമണമ്മാ നരസനിരഹറമ്മാവവനിഴന്റെ

സമ്മാമത്തനിക  നയമമ്മാമണമ്മാ  ഏതമ്മാണക്ട്  ശരനിഴയനര  ഏതക്ട്

നനിലെപമ്മാടെനിഴനമ്മാപ്പമമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രഴസ്സനരകൂടെനി  ഇഇൗ  കമ്മാലെഘടത്തനില
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പറമയണതക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട്  മതമ്മാനന.  ഴപമ്മാതുമമഖലെഴയയുര

സത്വകമ്മാരരമമഖലെഴയയുര  ഒരുമപമ്മാഴലെ  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി  ഇന്ഡരഴയ  ഒരു

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  സമൂഹമമ്മായനി  ഴകടനിപ്പടുകണഴമന്നമ്മാഗ്രഹനിച  പണ്ഡനിറക്ട്

ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റുവനിഴന്റെ  നയരതഴന്നയമ്മാമണമ്മാ  നരസനിരഹറമ്മാവവനിമലെയ്ക്കക്ട്

എത്തനിമചരുമമമ്മാഴുണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇന്ഡരന് സമ്മാമത്തനിക വരവസഴയ ഒരു

മുതലെമ്മാളനിത്ത-തശവ്രമുതലെമ്മാളനിത്തത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  അതമ്മായതക്ട്  ഇന്നഴത്ത

സമ്മാഹചെരരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുഴണങനില  തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര  അതക്ട്

നരസനിരഹറമ്മാവ ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്,  അതക്ട് മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.

ഇന്നക്ട്  ഇന്ഡരമ്മാരമ്മാജരമത്തയ്ക്കക്ട്  വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  വമ്മാള്മമ്മാര്ട്ടുകമ്മാര്

മുപ്പതുമകമ്മാടെനി  ജനങ്ങഴളയമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാളളയടെനിക്കുന്നതക്ട്.  30  മകമ്മാടെനി

ജനങ്ങഴളയമ്മാണക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മാത്തവരമ്മാകനിയനിട്ടുളളതക്ട്.  മുപ്പതനിനമ്മായനിരര മകമ്മാടെനി

രൂപമയമ്മാളമമ്മാണക്ട് ഇന്നക്ട് നമളനിലനനിനര ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

നമ്മുഴടെ  ചെനിനകഴളഴയലമ്മാരതഴന്ന  ഇലമ്മായ്മ  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന

മര്മഡമ്മാക്കുകമ്മാരന് ഞമ്മാഴനനക്ട്  ചെനിനനികണഴമന്നക്ട്,  ഞമ്മാഴനനക്ട്

ഭേക്ഷേനികണഴമന്നക്ട്,  ഞമ്മാഴനനക്ട്  മകള്കണഴമന്നക്ട്,  ഞമ്മാമനതക്ട്  ഡ്രസക്ട്

ധരനികണഴമന്നക്ട്,  ഞമ്മാഴനഴനലമ്മാര  ഴചെയണഴമന്നക്ട്  ഇന്നക്ട്  നമഴള
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പഠനിപ്പനിക്കുയുര  നമ്മുഴടെ  ചെനിനകഴളതഴന്ന

ഇലമ്മാതമ്മാകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയുമമ്മാണക്ട്.  പരസര  വനിപണനികളനിലൂഴടെ  നമ്മുഴടെ

സമൂഹഴത്ത ഒരു മുതലെമ്മാളനിത്ത രമ്മാജരമമ്മാകനി  മമ്മാറനിഴയടുക്കുന്നതനില നല പങക്ട്

വഹനിചതക്ട്  ആരക്ട്  എന്നക്ട്  മചെമ്മാദനിചമ്മാല  അതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സക്ട്  ആണക്ട്.

കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരമ്മായ  ഞങ്ങള്  ആരുരതഴന്ന  ഇനര   ഭേരനിചനിടനില.  നമ്മുഴടെ

വമ്മായുവര ഴവളളവര ഴഴവദക്യുതനിയുര സൂരരപ്രകമ്മാശവര അടെകര വനിറഴെനികമ്മാനുളള

സമ്മാഹചെരരര  ഒരുകനിഴകമ്മാടുത്തതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരമ്മാണക്ട്  -  അലമ്മാഴത

കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാര് അല.  വനിജയക്ട്  മലെര  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളളവര്ക്കുമവണനി ഴവളളര

വനിലക്കുവമ്മാനുളള  അവസരര  ഉണമ്മാകനിഴകമ്മാടുത്തതക്ട്  ആരമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങളമ്മാരുര

അല.  ഇന്നക്ട്  പമ്മാവഴപ്പട  കര്ഷകര്   ഴതരുമവമ്മാരങ്ങളനില  രക്തസമ്മാക്ഷേനികള്

ആകുനഴണങനില  അതനിനക്ട്  അവസരര  ഉണമ്മാകനിഴകമ്മാടുത്തതക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ആസനിയമ്മാന് കരമ്മാറനിലൂഴടെ ഇനരയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഉപ്പക്ട്  ഴതമ്മാടക്ട്

കര്പ്പൂരര  വഴര  ഇഇൗ  മണ്ണനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുഴണങനില  അതക്ട്  ആരമ്മാണക്ട്.

കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാര്  ഇനര   ഭേരനിചനിടനില.  ഇനരയുഴടെ  ഓമരമ്മാ  മണ്തരനികളുര

വനിറഴെനിചക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  (മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴലെ  ഴഎ.എന്.റനി.യു.സനി.

ഉള്ഴപ്പഴടെയുളളവര്)  ഇന്നക്ട്  സമരര  നടെത്തുനഴണങനില  അതക്ട്  ആര്കക്ട്
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എതനിരമ്മായമ്മാണക്ട്,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിനക്ട്  എതനിരമ്മായനിടമ്മായനിരുന.  ഇന്നക്ട്

ഴഎ.എന്.റനി.യു.സനി.  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളളവര്  സമരപമ്മാതയനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മായനിട്ടുഴണങനിലുര  ഴതമ്മാഴെനില  മഭേദഗതനി  നനിയമങ്ങള്  വരുത്തനിഴകമ്മാണക്ട്

പമ്മാവഴപ്പട  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  ഏതവസരത്തനില  പനിരനിച്ചുവനിടെമ്മാനുര  അവരുഴടെ

നനിയമങ്ങള്  അനുസരനിചക്ട്  അവഴര  ഇലമ്മായ്മ  ഴചെയമ്മാനുര  ശമനിചതക്ട്

കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരല,  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ഗൂഗനിളുകമ്മാരനുര

ഴപപനിമകമ്മാകമ്മാരനുര  ഒഇൗഷധനികമ്മാരനുര  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളളവര്  ഇന്നക്ട്  ഇനരന്

മണ്ണനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെനവന്നനിട്ടുഴണങനില,  ഇന്നക്ട്  ഇനരന്  ജനതയുഴടെ  ഴതമ്മാണ്ണൂറക്ട്

ശതമമ്മാനവര  കയടെകനി  വചനിട്ടുഴണങനില,  ഇഇൗ  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെഘടങ്ങളനില

മപമ്മാലുര  ശതമകമ്മാടെനിശത്വരന്മമ്മാര്  എണ്പതനില  നനിന്നക്ട്  ഴതമ്മാണ്ണൂറമ്മായനി

മമ്മാറനിയനിട്ടുഴണങനില,  ഞങ്ങളല  മകമ്മാടെനിശത്വരന്മേമ്മാഴര  സൃഷ്ടനിചതക്ട്.  ഇന്നക്ട്

ഇനരയനിഴലെ  ഏറവര  കൂടുതല  ജനങ്ങളുര  ദരനിദനമ്മാരമ്മായണന്മേമ്മാരമ്മായനി

മമ്മാറനിയനിട്ടുഴണങനില, പടനിണനി കനിടെന്നക്ട് മരനിക്കുനഴണങനില, ഴതരുമവമ്മാരങ്ങളനില

കനിടെന്നക്ട്  മരനിക്കുനഴണങനില  വശടെനിലമ്മാഴത  കനിടെക്കുനഴണങനില

അക്ഷേരമ്മാഭേരമ്മാസമനിലമ്മാഴത നടെക്കുനഴണങനില  അതക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാര്

ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുളള  നയത്തനിഴന്റെ  ഫെലെമമ്മായനിടല.  ഇന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര
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അനുഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാര്  ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുളള

സമ്മാമത്തനിക  നയത്തനിഴന്റെ  ദൂഷരഫെലെങ്ങളമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  തനിരനിചറനിയണര.

സമ്മാമത്തനിക  നയങ്ങള്  മൂലെമുണമ്മായനിട്ടുളള  ഒന്നമ്മാണക്ട്  ഇന്നക്ട്  ഇനര  രമ്മാജരത്തക്ട്

ജനങ്ങള്  അനുഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്.  ഞമ്മാന്  അധനികര

ദശര്ഘനിപ്പനിചക്ട് പറയമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  ഇന്നഴത്ത അവസയനിമലെയ്ക്കക്ട് ഇഇൗ

രമ്മാജരഴത്ത  എത്തനിചതക്ട്  ആഴരന്നക്ട്  മചെമ്മാദനിചമ്മാല  അതക്ട്  തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര

നനിങ്ങളുഴടെ  സമ്മാമത്തനിക  നയങ്ങള്മൂലെര  ഉണമ്മായനിട്ടുളള  വനിഷയങ്ങളമ്മാണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  അമമരനിക  മപമ്മാലുളള  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ  ശക്തനികഴള

കൂട്ടുപനിടെനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മുതലെമ്മാളനിത്തമമ്മാണക്ട്  ശരനിഴയന്നക്ട്  ഏഴതങനിലുര

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാര്  ഒഇൗമദരമ്മാഗനികമമ്മായനി  പറയമ്മാന്  തയമ്മാറുമണമ്മാ?  മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു

കുഴെലനമ്മാടെന്  പറയുന്നതല,  അമമരനികന്  സമ്മാമമ്മാജരതത്വമമ്മാമണമ്മാ

മസമ്മാഷരലെനിസമമ്മാമണമ്മാ  ശരനിഴയന്നക്ട്/ഇവനിഴടെ  വരുമത്തണഴതന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ

ഇരനിക്കുന്ന  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനിഴന്റെ  മനതമ്മാകള്  പറയണര.  ഴതമ്മാണ്ണൂറക്ട്  ശതമമ്മാനര

വരുന്ന  ജനങ്ങഴള  പടനിണനികനിടുന്ന  സമ്മാമത്തനിക  നയമമ്മാമണമ്മാ   അമതമ്മാ

മസമ്മാഷരലെനിസമമ്മാമണമ്മാ  ശരനിഴയന്നക്ട്  പറയണര.   ഇനരന്  ഭേരണഘടെനയ്ക്കക്ട്

അനുസൃതമമ്മായനി  ഇഇൗ  രമ്മാജരഴത്ത  നയനികണഴമന്നക്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരമ്മാണക്ട്,
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ബനി.  ആര്.  അരമബദ്കര്  എഴുതനിവച  ഭേരണഘടെനയ്ക്കക്ട്  അനുസൃതമമ്മായനി

സമതത്വപൂര്ണ്ണമമ്മായനിട്ടുളള  സമ്മാഹചെരരത്തനിമലെയ്ക്കമ്മാമണമ്മാ  ഇനര  രമ്മാജരഴത്ത

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാമകണഴതന്നക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരന്  സഭേയനില

പറമയണതമ്മായനിരുന.  ആരമ്മാണക്ട്  ശരനി,  ഏതക്ട്  നയമമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്

പനിന്തുടെരുന്നതക്ട്.  അമമരനികന്  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ  നയങ്ങഴളയമ്മാമണമ്മാ

പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതക്ട്,  അവരുഴടെ  മുതലെമ്മാളനിത്ത  നയങ്ങഴളയമ്മാമണമ്മാ

പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതക്ട്?  എങനില  കര്ഷകനുമവണനി  നനിങ്ങള്  സമരര

നയനിമകണതമ്മായനിടനില.  അവഴര  ഇഇൗ  രശതനിയനിലെമ്മാകനിയതുര  നനിങ്ങള്

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ആ  നയപരനിപമ്മാടെനികളുമമ്മായനി  തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര  നനിങ്ങള്

മപമ്മാകുകയമ്മാഴണങനില, ഒനമനിലമ്മായ്മയനിമലെയ്ക്കക്ട് നനിങ്ങള് വന്നനിട്ടുഴണങനില, അതക്ട്

ഇഇൗ സമ്മാമത്തനിക നയരമൂലെമമ്മാണക്ട്.  നമ്മാഴളകളനില ഒനമലമ്മാതമ്മാകുന്ന അവസമ്മാ

വനിമശഷത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ജനങ്ങള്  നനിങ്ങഴള  പനിനളളുര  എന്ന   കമ്മാരരത്തനില

യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  ഞമ്മാന്  അധനികര  ദശര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില

വനിഷയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാതര കടെകമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുന. 

മനി  .    സശകര്:  അങ്ങക്ട്  സബ്ജകനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന്നമപ്പമ്മാമഴെയ്ക്കുര  ഒന്പതക്ട്  മനിനനിടക്ട്

കഴെനിഞ.
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ശശ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമമ്മാര്:  സര്,  ഴപഴടനതഴന്ന

പറഞ്ഞവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര.  മകരളത്തനിഴലെ  പരമരമ്മാഗത  വരവസമ്മായങ്ങളനില

വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒന്നമ്മായനിരുന  കളളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായര.  എരമമ്മാവക്ട്,

ഴപരനിമങ്ങമ്മാട്ടുകര  ഫെര്ക,  മണലൂര്,  നമ്മാടനിക,  കയ്പമരഗലെര,  മമ്മാള,  തൃശൂര്

ജനിലയനിഴലെ  ഴകമ്മാടുങ്ങല്ലൂര്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  പ്രമദശങ്ങളനിലുര  ഉമദ്ദേശര

പതനിനമ്മാലെമ്മായനിരമത്തമ്മാളര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഉണമ്മായനിരുന.  ഇന്നക്ട്  അതക്ട്

ഴഴവകര,  മകമ്മാടയര ജനിലയുഴടെ ചെനിലെ പ്രമദശങ്ങള്,  എറണമ്മാകുളര,  ആലെപ്പുഴെ,

പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്,  കണ്ണൂര്  ജനിലകളനില  മമ്മാതമമ്മായനി  പരനിമനിതഴപ്പടുന്ന  അവസ

വനിമശഷങ്ങളനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  മപമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മുന്നൂമറമ്മാളര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളമ്മാണക്ട്   ഴപരനിമങ്ങമ്മാട്ടുകര  ഫെര്കയനില  ഇന്നക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുത്തക്ട്

ഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മനരഴത്ത  ഇവനിഴടെ  സൂചെനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്

ജനിലയനില  നനിന്നമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  പ്രമദശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  എലമ്മാര  കളളക്ട്

വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ

ശക്തനികള്ഴകതനിരമ്മായനി മപമ്മാരമ്മാടര നയനിച ചെരനിതര കൂടെനി നമ്മുഴടെ മുമനില ഉണക്ട്.

ബനിടശഷക്ട്  വനിരുദ്ധ  സമരത്തനിഴന്റെ  മുന്നണനി  മപമ്മാരമ്മാളനികളമ്മായനിരുന

ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്.  44  ദനിവസര  കര്ഫെന്യൂ  പ്രഖരമ്മാപനിചക്ട്  എരമമ്മാവക്ട്-
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ഴപരനിമങ്ങമ്മാട്ടുകര  ഫെര്കയനില  മമ്മാതമമ്മായനി  ദനിവമ്മാന്  ഭേരണത്തനിഴനതനിഴര

പതനിനമ്മാറക്ട് രക്തസമ്മാക്ഷേനികള് ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്. ഴകമ്മാലെമുറനി സമരര നയനിച സഖമ്മാവക്ട്

മജമ്മാര്ജക്ട് ചെടെയന്മുറനിയുഴടെയുര സഖമ്മാവക്ട് ടെനി.  എര. നമ്പൂതനിരനിയുമടെയുര ഴക. പനി.

പ്രഭേമ്മാകരഴന്റെയുര  മപരക്ട്  ഇഇൗ  ഘടത്തനില  ഓര്മഴപ്പടുമത്തണതമ്മാഴണന്നക്ട്

എനനികക്ട്  മതമ്മാനനണക്ട്.  സനിമത്തമ്മാളനി  സമരത്തനിഴന്റെ  മുന്പനനിയനില  നനിന്നക്ട്

പ്രവര്ത്തനിച  സഖമ്മാകളമ്മാണക്ട്  ഇവഴരലമ്മാര  തഴന്ന.  കള്ളുഴചെത്തക്ട്  വരവസമ്മായ

മമഖലെ  സതരത്തനില  മുരടെനിപ്പനിഴന  മനരനിടെമ്മാനുളള  പ്രധമ്മാനകമ്മാരണര  ഴതമ്മാഴെനില

ഴഴവവനിദ്ധരവലകരണത്തനിഴന്റെ  അഭേമ്മാവമമ്മാണക്ട്.  കളളക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

വമ്മാലെക്യു ആഡഡക്ട് മപ്രമ്മാഡക്ടുകള് നനിര്മനികമ്മാഴമന്നക്ട് എഴഴകസക്ട് ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെക്ട്

കഴണത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  നശര ലെഹരനിയനിലമ്മാത്ത ആമരമ്മാഗരപരമമ്മായ ഒരു പമ്മാനശയര

എന്നനനിലെയനില  പരനിഗണനികഴപ്പടെമ്മാനുര  നല  സമ്മാധരതയുണക്ട്.  ഇങ്ങഴന

പരമരമ്മാഗത  ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനക്ട്  ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ

ഴഴവവനിദ്ധരവലകരണത്തനിലൂഴടെയുര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ

ജശവനിത  ആമയമ്മാധനത്തനിനുമവണ  നനിശ്ചനിത  വരുമമ്മാനര  കഴണത്തമ്മാന്

കഴെനിയുകയുര  ഴചെയ്തമ്മാല  ഇനനിയുര  മകരളത്തനില  നല  നനിലെയനില  മുമന്നമ്മാടക്ട്

മപമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധരതയുളള  മമഖലെയമ്മാണക്ട്  ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മമഖലെ.
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നനിര്ഭേമ്മാഗരവശമ്മാല  നമ്മുഴടെ  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്  വനിമദശമദരത്തനിനക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

പ്രമ്മാധമ്മാനരവര പരനിഗണനയുര പലെ കമ്മാരണങ്ങളമ്മാല ഴചെത്തുഴതമ്മാഴെനില മമഖലെയ്ക്കക്ട്

നലകമ്മാഴത മപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  മണ്പമ്മാതര,  തഴെപ്പമ്മായ,  കയര്,  കശുവണനി,  ഴനയക്ട്

മമഖലെകളമ്മാണക്ട് അവമശഷനിക്കുന്ന പ്രബലെ പരമരമ്മാഗത ഴതമ്മാഴെനില മമഖലെകള്.

ഇഇൗ മമഖലെകളുഴടെ എലമ്മാര പ്രധമ്മാന പ്രമതരകത, ആര്ജനിതമമ്മായ അറനിവകള്

ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് വലെനിയ മുതല മുടെകനിലമ്മാഴത ഉപജശവനത്തനിനക്ട്

വഴെനി  കഴണത്തുനഴവനളളതമ്മാണക്ട്.  സമൂഹത്തനില  വന്നനിട്ടുളള  ഉലപ്പമ്മാദന

രരഗഴത്ത  ഴഴവവനിദ്ധരവലകരണവര  ശമ്മാസ  സമ്മാമങതനിക  മമഖലെയുഴടെ

സഹമ്മായവര യനവത്കൃത നൂതന ഉലപ്പമ്മാദന രശതനികളുര പുതനിയ സമ്മാമൂഹനിക

വരവസയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാഴണനളളതുഴകമ്മാണക്ട്  പരമരമ്മാഗത  ഴതമ്മാഴെനില

മമഖലെകമളയുര  മമലപ്പറഞ്ഞ  ഘടെകങ്ങളുമമ്മായനി  കൂടനിയനിണകമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിഴലങനില ഇഇൗ മമഖലെകള് ഇനനിയുര പനിമന്നമ്മാടക്ട് മപമ്മാകുര. അതുഴകമ്മാണക്ട്

ലെക്ഷേകണകനിനക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ പുനരധനിവമ്മാസത്തനിഴന്റെ പ്രശമമ്മായനി കളളക്ട്

ഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മമഖലെഴയ  പരനിഗണനികണഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  സവനിനയര

ആവശരഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്. 

ചെനിലെ നനിര്മദ്ദേശങ്ങള് കൂടെനി മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കളളുഷമ്മാപ്പുകള് മുഴുവന്
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മടെമ്മാഡനി മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ കശഴെനില ഴകമ്മാണ്ടുവരണര.  സത്വകമ്മാരര ഴഴലെസന്സ്സനികഴള

ഒഴെനിവമ്മാകണര.  യൂണനിയന്  പ്രതനിനനിധനികളുഴടെ  എണ്ണര  രണമ്മായനി

വര്ദ്ധനിപ്പനികണര.   ജനിലകളനില  ഴഴസ്റ്റേഴപമന്റെമ്മാടുകൂടെനി  ഴചെത്തക്ട്  പരനിശശലെനര

നടെത്തണര. അടെഞകനിടെക്കുന്ന ഷമ്മാപ്പുകള് തുറകമ്മാവന്ന തരത്തനില ദൂരപരനിധനി

ഏകശകരനികണര.  കളളനിനക്ട്  പ്രമതരക പരനിഗണന നലകുന്ന തരത്തനില മദര

നയത്തനില  മമ്മാറര  വരുത്തണര.  ടൂറനിസ്റ്റേക്ട്  മകന്ദ്രങ്ങളനില  ആകര്ഷകമമ്മായ

ആധുനനിക  രശതനിയനിലുളള  ഴകടനിടെങ്ങള്  നനിര്മനികണര.  ഗമവഷണ

പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂഴടെ  ഉമപമ്മാലപ്പന്നങ്ങള്  നനിര്മനിചക്ട്  വനിമദശ  മമ്മാര്കറനിഴന

ലെക്ഷേരമമ്മാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനര  ഉണമ്മാകണര.  ഇഇൗ  നനിയമര  കളളക്ട്  ഴചെത്തക്ട്

വരവസമ്മായഴത്തയുര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളയുര സഹമ്മായനിക്കുന്ന നനിയമമമ്മായനി മമ്മാറുര.

ഇതനിഴന പനിന്തുണയ്ക്കുന.

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമവനികസനര,  എലകസുര  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്):  സര്,  ഇവനിഴടെ നല രശതനിയനിലുള്ള ഒരു

ചെര്ച  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  മകരള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്

രൂപശകരണവമമ്മായനി  നടെന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  പ്രതനിപക്ഷേത്തുള്ളവര്  പറയുന്നതക്ട്

അവര്കതനില  മയമ്മാജനിപ്പനില  എന്നമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്
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പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്  ബനിലനിഴന്റെ  കമ്മാരരമനില  എന്നമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞതനിഴന്റെ

രത്നച്ചുരുകര.  ഈ  ബനിലനിഴന  സത്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുന  എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  മുന്

മനനി  പറഞ്ഞതക്ട്.  മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  പറഞ്ഞതുര  മയമ്മാജനിപ്പുണക്ട്

എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  പനിഴന്ന  പറഞ്ഞ  കമ്മാരരങ്ങള്  സരബനനിചക്ട്

പറമയണതനില.   എലമ്മാവരുഴടെയുര  ഒരു  ഴപമ്മാതുഭേനിപ്രമ്മായര  ഈ  ബനില

നനിയമമമ്മായനി  വരണര  എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ഈ  ബനിലനിനക്ട്  തുടെകര  കുറനിചക്ട്

ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു നനിയമനനിര്മമ്മാണര മവണര എനപറഞ്ഞതക്ട്  യു.ഡനി.എഫെക്ട്.-

കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുന് മനനി ഴക.  ബമ്മാബു ഈ വകുപ്പക്ട് ലകകമ്മാരരര

ഴചെയ്ത സന്ദര്ഭേത്തനില മബമ്മാര്ഡക്ട് രൂപശകരനിക്കുന്നതനിനക്ട് മവണനിയുള്ള തശരുമമ്മാനര

മുഖരമനനി  ഉള്ഴപ്പഴടെ  പഴങടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിയനിരുന.  യൂണനിയന്

മനതമ്മാകളുഴടെ  മയമ്മാഗര  വനിളനിച്ചുകൂടനിയനിരുന.   നനിയമര  പമ്മാസ്സമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള

തശരുമമ്മാനഴമടുക്കുകയുര  ഴചെയ്തനിരുന.  പമക്ഷേ  തുടെര്നടെപടെനികള്  ഉണമ്മായനില.

ശശ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  മനതൃതത്വര  നലകനിയ  കഴെനിഞ്ഞ  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  2019-ല  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

പുറഴപ്പടുവനിചനിരുന.  നനിങ്ങള്കക്ട്  അറനിയമ്മാവന്ന  കമ്മാരണങ്ങള്ഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന

നമുകതക്ട്  പ്രമ്മാവര്ത്തനികമമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  സമ്മാധനിചനില.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്
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ഇപ്രമ്മാവശരര  വളഴര  മവഗര  തഴന്ന  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെത്തനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്

രൂപശകരനികണര  എന്നക്ട്  തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്  എലമ്മാ  വകുപ്പുകളുമുണക്ട്,  എലമ്മാ  വകുപ്പുകഴളയുര

ഏമകമ്മാപനിപ്പനിചമ്മാല  മവഴറ  പ്രശര  ഇല,  ഇനനി  പ്രമതരകര  മബമ്മാര്ഡക്ട്  മവണ

എനപറഞ്ഞക്ട്  വന്നമപ്പമ്മാള്,   ഈ  മമഖലെ  അനരരനനിന്നക്ട്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്

അതനിഴന  പുമരമ്മാഗതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരണഴമനള്ള  കമ്മാരരര  തശര്ത്തുര

പറയുനണക്ട്.  ഈ  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരനിമകണതക്ട്  ഇന്നഴത്ത

പരനിതസനിതനിയനില  ഈ  മമഖലെയനിലുള്ള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളയുര  മകര

കൃഷനികമ്മാഴരയുര  വളഴരമയഴറ  ബമ്മാധനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രശര  എന്ന  രശതനിയനില

അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഈ  ബനിലനില  ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്

ഓമരമ്മാമന്നമ്മാമരമ്മാന്നമ്മായനി  വനിശദശകരനിക്കുന്നനില.  ഇമപ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന  ഒരുപമ്മാടെക്ട്

സമയമമ്മായനി.  ഇമപ്പമ്മാള്  25,000-ത്തനിലെധനികര  രജനിമസ്ട്രേര്ഡക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുണക്ട്.    ഏതമ്മാണക്ട് അതയുര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് പകരകമ്മാരമ്മായനി

ഉണമ്മാകുര.  പരമമ്മാവധനി  വന്നമ്മാല  50,000  ആണക്ട്.  ഈ  ബനിലനില

ചൂണനികമ്മാണനിച  ഓമരമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  ലകകമ്മാരരര  ഴചെയമ്മാന്

സമ്മാധനിചമ്മാല   ഇതനിഴന്റെ ഇരടനിഴയങനിലുര ആളുകഴള   ഈ മമഖലെയനില വളഴര
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ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  വനിനരസനിപ്പനികമ്മാന്  ആകുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  കരുതുന്നതക്ട്.

കമ്മാരണര അനന സമ്മാധരതകളമ്മാണക്ട് ഈ മമഖലെയനിലുള്ളതക്ട്.   മകരളത്തനിഴന്റെ

സമ്മാധരതഴയന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങള്

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.  മുന്  മനനി  ടെനി.  പനി.  രമ്മാമകൃഷ്ണന്,  ശശ.  എ.  പ്രഭേമ്മാകരന്,

ശശ.  വനി.  ആര്.  സുനനിലകുമമ്മാര്  എന്നനിവര്  കമ്മാരരങ്ങള്  വനിശദശകരനിച്ചു.

എലമ്മാവരുര  പറഞ്ഞതക്ട്  -  "നമുകക്ട്  സമ്മാധരതയുണക്ട്"  എന്നമ്മാണക്ട്.  പനിഴന്ന

സരശയനിച  ഒരു  കമ്മാരരര  മമ്മാതമമയുള.  ബമ്മാറുകള്ക്കുര  വനിമദശ

മദരത്തനിനുഴമലമ്മാര  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  പ്രമ്മാധമ്മാനരര  ഇതനിനക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്.  ഇതനിനുര  ഴകമ്മാടുകണര.  ദൂരപരനിധനിഴയ

സരബനനിഴചലമ്മാര  പറഞ,  അകമ്മാരരര  നമുകക്ട്  ആമലെമ്മാചെനികമ്മാര.  ദൂരപരനിധനി

400  മശറര്  എഴന്നമ്മാഴകയുള്ളതക്ട്  നമുകക്ട്  ആമലെമ്മാചെനിചക്ട്  ആവശരമമ്മായ

തശരുമമ്മാനഴമടുകമ്മാര.  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയനില   ഉചെനിതമമ്മായ  രശതനിയനില

ചെര്ചഴചെയ്തക്ട് തശരുമമ്മാനനികമ്മാര. കള്ളുഷമ്മാപ്പുകളനിമലെയ്ക്കക്ട് ഴചെനകയറമ്മാന്  പ്രയമ്മാസര

ആഴണന്നക്ട് ഇവനിഴടെ പറഞ. കള്ളുക്ഷേമ്മാപ്പനിഴന്റെ  ആകൃതനിയുര പ്രകൃതനിയുഴമലമ്മാര

നമുകക്ട്  മമ്മാറമ്മാര.  വളഴര  ഫെലെപ്രദമമ്മായ  രശതനിയനില  വളഴര  ആകര്ഷകമമ്മായ

രശതനിയനില  കള്ളുക്ഷേമ്മാപ്പുകള്  രൂപഴപ്പടുത്തണര.  കമ്മാണുമമമ്മാള്  തഴന്ന
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അമങ്ങമ്മാടക്ട് കയമറണതനില എന്ന മമ്മാനസനികമ്മാവസ ഉണമ്മാകമ്മാന് പമ്മാടെനില.   ഈ

മബമ്മാര്ഡക്ട് നനിലെവനില വന്നമ്മാല ആ കമ്മാരരര നനിര്വ്വഹനികമ്മാന് കഴെനിയുര എന്നമ്മാണക്ട്

പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.  വളഴര  ഫെലെപ്രദമമ്മായ  രശതനിയനില,  ശമ്മാസശയമമ്മായനി

അധനികമമ്മായനി  ഉലപ്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന   കള്ളനിഴന മൂലെരവര്ദ്ധനിത ഉലപ്പന്നങ്ങളമ്മാകനി

മമ്മാറനി  സൂക്ഷേനിച്ചുവചക്ട് വരുരകമ്മാലെങ്ങളനില നലകമ്മാന് കഴെനിയുന്ന കമ്മാരരര  നമുകക്ട്

ആമലെമ്മാചെനികമ്മാര.  ഇങ്ങഴന  നനിരവധനി  സമ്മാധരതകള്  പൂര്ണ്ണമമ്മായനി

ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി ഴതമ്മാഴെനില മമഖലെയനില വരുന്ന പുതനിയ ആളുകഴള, പുതനിയ

ഴചെറുപ്പകമ്മാഴര  ഉള്ഴപ്പഴടെ  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി  നമുകക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയുര.  ഇവനിഴടെ  എലമ്മാവരുര  പറഞ്ഞ  ഒരു  കമ്മാരരമുണക്ട്.  ഈ  രരഗമത്തയ്ക്കക്ട്

കൂടുതല  ആളുകള്  കടെനവരുന്നനില.  കള്ളുഴചെത്തക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മമഖലെ

സുരക്ഷേനിതമമ്മാണക്ട്  എന്ന ഒരു മബമ്മാധര  മവമണ?  എന്നമ്മാല മമ്മാതമമ  കൂടുതല

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  വരനികയുള.   നൂറമ്മാണ്ടുകളമ്മായനി  ഈ  ഴതമ്മാഴെനില  എന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്  കുലെഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മായനി  കണ്ടുവന്ന  ഒരു  പമ്മാരമരരമമ്മാണക്ട്.    ആ

ജനവനിഭേമ്മാഗര,  സത്വമ്മാതനര  പ്രസമ്മാനര  മുതല  ഇമങ്ങമ്മാടക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേ

പ്രസമ്മാനത്തനിഴന്റെയുഴമലമ്മാര  കരുത്തുറ  ശക്തനിതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അതനിഴലെമ്മാനര

യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  പുമരമ്മാഗമന  പ്രസമ്മാനങ്ങള്ഴകമ്മാപ്പര
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നനിലക്കുന്നവരമ്മാണക്ട്  ഇതനില മഹമ്മാഭൂരനിപക്ഷേര വരുന്ന ആളുകളുര.   അതനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഊര്ജത്വസത്വലെമമ്മായ  ഒരു  വനിഭേമ്മാഗര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഈ  വനിഭേമ്മാഗര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്.  മദശശയ പ്രസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുര

ഇടെതുപക്ഷേപ്രസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുര  മദശശയ  സത്വമ്മാതനരത്തനിനക്ട്

മവണനിയുളള  മപമ്മാരമ്മാടത്തനിലുര  ഒഴക  പഴങടുത്തനിട്ടുള്ള  നല  ഉശനിരന്മമ്മാരമ്മായ

ആളുകള്,  ഇതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്.    പുതനിയ  തലെമുറ

തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര,    ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ ജമ്മാതനി-ജന്മേനിനമ്മാടെക്ട്  വമ്മാഴെനി

വരവസയുഴടെ കമ്മാലെത്തുള്ള കുലെഴത്തമ്മാഴെനിലെനിഴന്റെ ചെരനിതത്തനിമലെയ്ക്കല മപമ്മാകുക.

ആധുനനിക ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി വര്ഗത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഇഇൗ പരമരമ്മാഗത മമഖലെഴയ

മമ്മാറമ്മാനമ്മാകുര.  അതനിനക്ട് സമ്മാധനികത്തക രശതനിയനില നമുകക്ട് ഈ മബമ്മാര്ഡനിഴന

ശക്തനിഴപ്പടുത്തനിഴകമ്മാണക്ട് തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര ആഗ്രഹനിക്കുന്ന തരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് നമുകക്ട്

ഉയരമ്മാന്  കഴെനിയുഴമനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.  പരമരമ്മാഗതമമ്മായനി

എതമയമ്മാ  വര്ഷകമ്മാലെമമ്മായനി  തുടെരുന്ന  ഒരു  രശതനികക്ട്  മമ്മാറര  വരുത്തണര.

നമ്മാസ്തനികമമ്മായ  ശമ്മാസസമ്മാമങതനികവനിദര  നമുകക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാനമ്മാകണര.

കള്ളക്ട്  കുടെനികമ്മാന് മവണനിയനിടമ്മാണക്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകള് വരുന്നതക്ട്  എന്നക്ട്  ഞങ്ങളമ്മാരുര

പറയുന്നനില.  പമക്ഷേ  ടൂറനിസ്റ്റുകളുഴടെ  ജശവനിതത്തനിഴനമ്മാപ്പര  ഈ  കള്ളക്ട്/മദരര
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തുടെങ്ങനിയവയുണക്ട്.   അതുമമ്മാതമമ   കമ്മാമണണതുള.   തമദ്ദേശശയരശതനിയനില

വളര്ത്തനിഴയടുത്തനിട്ടുള്ള/നനിലെനനിലക്കുന്ന   പമ്മാനശയങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  വനിമദശനികള്കക്ട്

വലെനിയ ഇഷ്ടമമ്മാണക്ട്. അതക്ട്  നല രശതനിയനില ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞമ്മാല അവരതക്ട്

സത്വശകരനിക്കുകയുര  ഴചെയ്യുര.  നമുകതക്ട്  അനുഭേവമുള്ളതമ്മാണക്ട്.  തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര

നമുകക്ട്  ഇകമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  നനിര്വ്വഹനികമ്മാനമ്മാകുര

എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഈ  മബമ്മാര്ഡക്ട്  രൂപശകരണമത്തമ്മാടുകൂടെനി  സമ്മാധനിക്കുന്ന

പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  മഇൗലെനികമമ്മായ അഭേനിപ്രമ്മായ

വരതരമ്മാസങ്ങഴളമ്മാനര  ആരുര കമ്മാരരമമ്മായനി  പറഞ്ഞനിടനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ആ

ഭേമ്മാഗഴത്ത  സരബനനിചനിടെമത്തമ്മാളര  ഞമ്മാന്  കൂടുതല  വനിശദശകരനികമ്മാന്

ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞ  ചെനിലെ  നനിര്മദശങ്ങളുണക്ട്.   മബമ്മാര്ഡനിഴലെ

അരഗങ്ങളമ്മായനി    അഞക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി പ്രതനിനനിധനികള് മവണര.  അഞ്ചുമപഴര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  വനിവനിധ  മടഡക്ട്  യൂണനിയന്

പ്രസമ്മാനങ്ങളനിലനനിന്നക്ട്  അഞ്ചുമപര്  ഇതനിഴന്റെ  പ്രതനിനനിധനികളമ്മായനി  വരുര.

പനിഴന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  പ്രതനിനനിധശകരനിചക്ട്  മവഴറ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

മവണഴമനള്ള  കമ്മാരരര  നമുകക്ട്  ചെര്ച  ഴചെയമ്മാര.  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

പ്രതനിനനിധനികള്  ഉള്ഴപ്പടമ്മാല  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  തഴന്ന  ഓമരമ്മാരുത്തരുര
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മവണഴമന്നക്ട് പറയുന്ന   ശശ. എ. പ്രഭേമ്മാകരന് പറഞ്ഞ കമ്മാരരര നമുകക്ട് സബ്ജകക്ട്

കമനിറനിയനില  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.  ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ,

ആളുകള്കക്ട്  കയറനി  അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാഴടെ  ഇരുന്നക്ട്  കഴെനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്ന

രശതനിയനില  ഴകടനിടെങ്ങഴളലമ്മാര  വളഴര  മമനമ്മാഹരമമ്മാകനി,  കള്ളക്ട്  മറക്ട്  മദരര

മപമ്മാഴലെയുള്ളതല.  8.1  ശതമമ്മാനര മമ്മാതമമയുള അതനിഴന്റെ വശരരര.  കള്ളനിനക്ട്

വശരരര  വളഴര കുറവമ്മാണക്ട്.   ഇവനിഴടെ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മാരരഴത്ത സരബനനിചക്ട്

ചെര്ച വന.  കള്ളനിഴന്റെ നനിറര ഴവള്ള മമ്മാതമമയുള.  ബമ്മാകനി അതനിനകത്തക്ട്

മഴറഴനമ്മാഴകമയമ്മാ  ആഴണനള്ള  കമ്മാരരവര  അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

മയശുവനിഴനക്കൂടെനി തമ്മാരതമരര   ഴചെയ്തമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് സഭേ പ്രക്ഷുബ്ധമമ്മായതക്ട്.  ശശ.

ഴക.  ബമ്മാബു  (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  അങ്ങഴന  തമ്മാരതമരര

ഴചെമയണനിയനിരുന്നനിഴലനള്ളതക്ട് സതരമമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പുണനിത്തുറ):  സര്,  ഞമ്മാന്  കമ്മാനമ്മായനിഴലെ

കലരമ്മാണത്തനിനക്ട്  മയശു  ഴവള്ളര വശഞ്ഞമ്മാകനി എനപറഞ.  അതുമപമ്മാഴലെ

ഇമപ്പമ്മാള്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ   കള്ളക്ട്  ഷമ്മാപ്പുകളനില  ഴവള്ളര

കള്ളമ്മാക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്.  അലമ്മാഴത  മയശുവനിഴന

അപമമ്മാനനികമ്മാനല. (....ബഹളര....)



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

382

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്: സര്, (....ബഹളര....) ഞമ്മാന് മറുപടെനി

പറയമ്മാര.  (....ബഹളര....)  ആ  മപമ്മായനിന്റെക്ട്  കനിയറമ്മാകഴട.  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞക്ട്

തശര്ക്കുന്നതനിനുമുമക്ട്  അതുസരബനനിച  അഭേനിപ്രമ്മായര  പറഞ്ഞനിടക്ട്  എനമ്മാണക്ട്

കമ്മാരരര.  

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമമ്മാര്: സര്, ഇതമ്മാണക്ട് ഇടെതുപക്ഷേര.

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഇടെതുപക്ഷേര

എനമ്മാഴണനള്ളതക്ട് ഞമ്മാന് പനിന്നശടെക്ട് വനിശദശകരനിചക്ട് പറയുനണക്ട്. 

മനി  .   സശകര്: അതക്ട് കഴെനിഞ്ഞ ദനിവസര വനിശദശകരനിചതമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഇടെതുപക്ഷേര  എന്നക്ട്

പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമല?   ഞമ്മാന്  പറഞവന്നതക്ട്  ഇതമയയുള.

കള്ളനിഴന്റെ  കമ്മാരരര  ചെര്ച  ഴചെയ്യുമമമ്മാള്   കള്ളനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മയശു

വശഞണമ്മാകനിയ  കമ്മാരരര  പരമ്മാമര്ശനിമകണതുണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ  എന്നക്ട്

ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു  (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  ആണക്ട്  പറമയണതക്ട്.   അമദ്ദേഹര  അതക്ട്

പറയുന്നനില.  അതക്ട്  മവണമ്മായനിരുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിചവഴരലമ്മാര

ചൂണനികമ്മാണനിചതക്ട്.   

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമ്മാര്:  സര്,  അതക്ട്  പനിനനിരനിപ്പന്
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സമശപനമമ്മാഴണന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനികക്ട് മതമ്മാനനമണമ്മാ?

മനി  .    സശകര്:  അതുസരബനനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

വനിശദശകരനിചമലമ്മാ.  

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  പനിനനിരനിപ്പന്  സമശപനര

എന്നല  അതനിഴന്റെ  പചമലെയമ്മാളര.   അതനിഴന്റെ  പദര  അങ്ങഴനയല.  ആ

തമ്മാരതമരര ശരനിയമ്മായനിരുന്നനിഴലന്നമ്മാണക്ട് എഴന്റെ അഭേനിപ്രമ്മായര.  (....ബഹളര....)

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ):  സര്,  (...ലമകക്ട്  ഓഫെക്ട്...)

********* 

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  അഭേനിപ്രമ്മായര

പറഞ.  ഇനനിയതക്ട് ഉമപക്ഷേനിക്കുക. (....ബഹളര....)  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര

ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു അതുസരബനനിചക്ട്  വനിശദശകരനിച്ചു.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി

അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  അഭേനിപ്രമ്മായവര  പറഞ.   വശണ്ടുര  വശണ്ടുര  അതക്ട്  ചെര്ച

ഴചെമയണ  കമ്മാരരമനില.   (....ബഹളര....)   വശണ്ടുമതക്ട്  എടുത്തനിമടെണ

കമ്മാരരമുണമ്മായനിരുന്നനിലമലമ്മാ.   (....ബഹളര....)   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര

ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു,  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ വനിശദശകരണര നലകനി.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനി  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  അഭേനിപ്രമ്മായവര  പറഞ.   ഇനനി  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്
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കൂടുതല ചെര്ച ഴചെമയണ ആവശരമനില. 

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശര്: സര്, മപമ്മായനിന്റെക്ട് ഓഫെക്ട് ഓര്ഡര്.

മനി  .    സശകര്:  എനമ്മാണക്ട്  അങ്ങയുഴടെ  മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫെക്ട്  ഓര്ഡര്

എനമ്മാണക്ട്?

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശര്:  സര്,  (...ലമകക്ട്  ഓഫെക്ട്...)  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനികക്ട്... *****

മനി  .   സശകര്: അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് ഉചെനിതമമ്മായ നടെപടെനി സത്വശകരനിക്കുര.*

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട് (ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്  ): സര്, ഇങ്ങഴനയമ്മാമണമ്മാ

മപമ്മായനിന്റെക്ട് ഓഫെക്ട് ഓര്ഡര് അനുവദനിക്കുന്നതക്ട്.

മനി  .    സശകര്:  മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫെക്ട്  ഓര്ഡര്  എലമ്മാവര്ക്കുര

ഴകമ്മാടുകമ്മാറുണമലമ്മാ.

 ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനിനനിസ്റ്റേര്

സരസമ്മാരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അമദ്ദേഹര  ഇരുന്നതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്

മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫെക്ട്  ഓര്ഡര്  അനുവദനിമകണതക്ട്.   ഇതനിഴനമ്മാഴക  ഒരു

സനിസ്റ്റേമുള്ളതമ്മാണക്ട്. ഇവനിഴടെ അതനിനുമുമക്ട് ലമകക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.

* ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സഭേമ്മാദ്ധരക്ഷേഴന്റെ പരനിഗണനയനിലെമ്മാണക്ട്. 
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മനി  .   സശകര്:  അതക്ട് ശദ്ധനികമ്മാര.

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞമ്മാനനിമപ്പമ്മാള്  ശശ.  എ.  എന്.

ഷരസശറനിഴന്റെ കമ്മാരരര മമ്മാതമല പറഞ്ഞതക്ട്.  ഇതനിഴനമ്മാഴക ഒരു സനിസ്റ്റേമുണക്ട്.

പ്രതനിപക്ഷേത്തുനനിന്നക്ട്  ആഴരങനിലുര  മചെമ്മാദനിക്കുകയമ്മാഴണങനില  എതമയമ്മാ

പ്രമ്മാവശരര  മചെമ്മാദനിചമ്മാലെമ്മാണക്ട്   അനുവദനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

സശകര് അനുവദനിചനില, അതനിനുമുമക്ട്   ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

മനി  .    സശകര്:   ഇവനിഴടെ  ആരുര  പമ്മാലെനികമ്മാത്ത  ഒരു  നടെപടെനിക്രമമുണക്ട്.

മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫെക്ട്  ഓര്ഡര്  ഏതക്ട്  ചെടപ്രകമ്മാരമമ്മാഴണന്നക്ട്  ആദരര  പറയണര.

ഏതക്ട്  ചെടത്തനിഴന്റെ  ലെരഘനമമ്മാഴണന്നക്ട്   പറയണര.  അതമ്മാരുര  പറയമ്മാറനില.

അതക്ട് നമുകക്ട് ആമലെമ്മാചെനികമ്മാര.

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്: സര്, ശരനിയമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞക്ട്

അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര. എഴന്റെ മനസ്സക്ട് ഒരു വര്ഗശയതയനിലുര ഉള്ഴപ്പടുന്നതഴലന്നക്ട്

ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു  (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)-വനിമനമ്മാടെക്ട്  ഞമ്മാന്  പരസരമമ്മായനി

പറയുകയമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  പരമ്മാമര്ശര  വന.   ഇവനിഴടെ

ശക്തമമ്മായ  രശതനിയനില  അതനിഴന  എതനിര്ത്തു.   എതനിര്ത്തമപ്പമ്മാഴുര  നനിങ്ങള്
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പറഞ്ഞതനിലത്തഴന്ന കൃതരമമ്മായനി ഉറച്ചുനനിലക്കുന്ന നനിലെപമ്മാടെക്ട് സത്വശകരനിചതനിഴന്റെ

ജമ്മാളരത മറയ്ക്കമ്മാന്.....

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമ്മാര്:  സര്,  അതനിഴന അഭേനിനന്ദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്

മവണതക്ട്.

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,   എനക്ട്  കമ്മാരരത്തനിനമ്മാണക്ട്

അഭേനിനന്ദനിമകണതക്ട്;   ജമ്മാളരത  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  എനടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്

അതനിഴന അഭേനിനന്ദനിമകണതക്ട്? മറുപടെനി പറയൂ. ഞമ്മാന് വഴെങ്ങമ്മാര. 

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമ്മാര്: സര്,  ശശ. ഴക. ബമ്മാബു (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)

പറഞ്ഞ  കമ്മാരരത്തനില  ഴതറമ്മായ  ഒരു  പരമ്മാമര്ശവമനില.   ഴതറമ്മായ

പരമ്മാമര്ശമനിലമ്മാത്ത  കമ്മാരരത്തനില  അടെനിയുറചക്ട്  നനിന്നതനിനക്ട്

അഭേനിനന്ദനിക്കുകതഴന്നമവണര.  

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  അതമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് പറഞ്ഞതക്ട്.

ഞമ്മാനതക്ട്  ഒനകൂടെനി  വനിശദശകരനികമ്മാര.  അതമ്മായതക്ട്  കള്ളനില  കൃതനിമര

കമ്മാണനിക്കുന്നതുമമ്മായനി ബനഴപ്പട ചെര്ച നടെത്തുന്നതനിനനിടെയനില  മയശുവനിഴന്റെ

മപരക്ട്  വലെനിചനിഴെചതക്ട്  ശരനിയമ്മായനിരുന്നനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ വന്ന പ്രശര.  ആ

കമ്മാരരര വന്നമപ്പമ്മാള് അതനിലുറചക്ട് നനിലകമ്മാനുള്ള  മശഷനിയുഴണന്നമ്മാണക്ട് ഇവനിഴടെ
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വനിശദശകരനിക്കുന്നതക്ട്.  അങ്ങഴന വനിശദശകരനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മായ സമശപനമല. 

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ):   സര്,  (....ലമകക്ട്  ഓഫെക്ട്...)

ഴസക്കുലെര്.......

  ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റേര്: സര്, ഴസക്കുലെര് എനപറഞ്ഞമ്മാല

എനമ്മാണക്ട്?  ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു,  ഴസക്കുലെര് എനപറഞ്ഞമ്മാല എനമ്മാഴണന്നക്ട്

നമള്  പരസരര  ചെര്ച  ഴചെമയണ  കമ്മാരരമനില.   മതനനിരമപക്ഷേ

ഉള്ളടെകമത്തമ്മാടുകൂടെനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന (.....ബഹളര...)

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി,  എലമ്മാ  കമന്റുകള്ക്കുര

പ്രതനികരനിമകണ കമ്മാരരമനില.  

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞക്ട്

അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര.  മതനനിരമപക്ഷേതഴയ  സരബനനിച്ചുള്ള  ചെര്ച

മവണതമ്മാണക്ട്.   കമ്മാരണര,  ഇവനിഴടെ  അതുന്നയനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   മനരഴത്ത

ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  മപരുപറഞ്ഞമ്മാണക്ട്  ചെര്ച  നടെത്തനിയതക്ട്.   മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.  മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെന്  നനിരനരര

പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന മപമ്മായനിന്റെക്ട്  അതമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന് ഒരു കമ്മാരരര  മമ്മാതര

പറയമ്മാര.   നനിലെവനിലുള്ള ഭേരണകൂടെ വരവസയനിലത്തഴന്ന മഇൗലെനികമമ്മായ മമ്മാറര
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മവണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേത്തനിഴന്റെ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

സവനിമശഷത.  നനിങ്ങളനിവനിഴടെ കമ്മാമണണ ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര,  ഒരു

സമ്മാമൂഹനിക  വരവസഴയ  മനമ്മാകനി   ഞമ്മാന്  പറയമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്

മസമ്മാഷരലെനിസമമ്മാഴണമന്നമ്മാ കമന്യൂണനിസമമ്മാഴണമന്നമ്മാ മുതലെമ്മാളനിത്തമമ്മാഴണമന്നമ്മാ

പറയുന്നതല  അടെനിസമ്മാനര.   ആ  സമ്മാമൂഹര  വനികമ്മാസഘടത്തനിഴലെ  ഉലമ്മാദന

വനിതരണഘടെന എനമ്മാഴണനള്ളതമ്മാണക്ട് മഇൗലെനികമമ്മായ കമ്മാരരര.  മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു

കുഴെലനമ്മാടെമനമ്മാടുതഴന്ന ഞമ്മാന് പറയമ്മാര.  എന്തുലമ്മാദന വനിതരണ ഘടെനയമ്മാണക്ട്?

ഉലമ്മാദമനമ്മാപമ്മാധനികള് സത്വകമ്മാരര മമഖലെയനില നനിലെനനിലക്കുകയുര  ആ ഉലമ്മാദന

മമഖയനിലുണമ്മാകുന്ന സമത്തക്ട് കുമനിഞകൂടെനി,  നനിരനരമമ്മായനി വര്ദ്ധനിചക്ട്,  അതക്ട്

മകന്ദ്രശകരനിക്കുന്ന  വരക്തനികളനിമലെയ്ക്കക്ട്  സമത്തക്ട്  എത്തുകയുര  ഴചെയ്യുന്ന

വരവസഴയയമ്മാണക്ട്  മുതലെമ്മാളനിത്തര എനപറയുന്നതക്ട്.   ഇതമ്മാണക്ട്  ഇനര,  ആ

വനികസനപമ്മാത  അരഗശകരനിച  രമ്മാജരമമ്മാണക്ട്  ഇനര.  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്ലേനിഴന്റെയുര

ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെയുര  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  കുത്തക

മുതലെമ്മാളനിത്തഴത്ത വളര്ത്തനി മലെമ്മാകത്തനിഴലെ ഏറവര വലെനിയ മുതലെമ്മാളനിയമ്മാകമ്മാന്

മവണനിയനിട്ടുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്.  മലെമ്മാകത്തനിഴലെ  ഏറവര  വലെനിയ  മുതലെമ്മാളനിയമ്മായനി

അരബമ്മാനനിഴയ  രൂപഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്  നനിങ്ങളമല?  അങ്ങഴന
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രൂപഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുള്ള നനിങ്ങള് ഇവനിഴടെ വന്നക്ട് ഞങ്ങള് ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്നക്ട്

പറഞ്ഞനിടക്ട് വല കമ്മാരരവമുമണമ്മാ? പണക്ട് ഴക. ടെനി. മുഹമദനിഴന്റെ ഒരു നമ്മാടെകമുണക്ട്.

മസമ്മാഷരലെനിസര,  മസമ്മാഷരലെനിസര വന,  വന എനപറ ഞ്ഞക്ട്.  പമക്ഷേ,  അതക്ട്

വന്നനിടനിഴലനള്ളതക്ട്  ഴതളനിയനിപ്പനിക്കുന്ന ഒരു നമ്മാടെകര.  അതുമപമ്മാഴലെ ഇവനിഴടെ

ഒരു മസമ്മാഷരലെനിസവര നനിങ്ങള് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിടനില.  നനിങ്ങള് ഒരു ഇടെതുപക്ഷേ

നനിലെപമ്മാടുര  സത്വശകരനിചനിടനില.  നനിങ്ങള്  സത്വശകരനിച  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഇനരയനിഴലെ

കുത്തക മുതലെമ്മാളനിത്തഴത്ത   മലെമ്മാകത്തനിഴലെ ഏറവര വലെനിയ മുതലെമ്മാളനിയമ്മാകമ്മാന്

മവണനിയനിട്ടുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  നടെത്തനിയതക്ട്.   കമ്മാരണര,

ഉലമ്മാദമനമ്മാപമ്മാധനികളുഴടെ  ഉലമ്മാദകപനര  മുതലെമ്മാളനിത്തത്തനിഴന്റെ

വളര്ചയ്ക്കുമവണനിയുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട് മുതലെമ്മാളനിത്തത്തനിഴന്റെ പ്രതനിസനനിയുര.

ഞമ്മാന് അതനിഴന്റെ വനിശദശകരണത്തനിമലെയ്ഴകമ്മാനര കടെകമ്മാനുമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

ഈ  മഇൗലെനികമമ്മായ  കമ്മാരരത്തനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്

നനിലക്കുന്നഴതന്നക്ട്  തശരുമമ്മാനനിമകണതക്ട്.   ഇനരകക്ട്  സത്വമ്മാതനരര  ലെഭേനിചക്ട്  75

വര്ഷര  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുര  ഇനരന്  സമദ് വരവസയനില  ദരനിദര്  കൂടുതല

ദനിരദരമ്മാവക,  സമന്നര്  കൂടുതല  സമന്നര്  ആവകയുമമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.

മനരഴത്ത മഡമ്മാ. മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെന് പറഞവചതനിലനനിന്നക്ട് ഒരു കമ്മാരരരകൂടെനി
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പറയമ്മാര.  അമദ്ദേഹര ഒരുപമ്മാടെക്ട് നനിയമഴത്തക്കുറനിചക്ട് പറഞ. അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന്  മനിനനിഞ്ഞമ്മാന്നക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്.  ജനങ്ങളുഴടെ  സമര്ദ്ദേഴത്ത

അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുത്തനി  പലെ  നനിയമങ്ങളുര  നനിര്മനിക്കുര.   പമക്ഷേ,  നനിയമര

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയനില.   ഈ  നനിയമങ്ങഴളലമ്മാര  ശരനിയമ്മായ  രശതനിയനില

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിരുഴന്നങനിമലെമ്മാ?   മലെമ്മാകത്തനില  ഏറവര  കൂടുതല  ദരനിദരുള്ള

രമ്മാജരര ഏതമ്മാണക്ട്?  ഇനര.  ഒനകൂടെനി ഞമ്മാന് ആവര്ത്തനികമ്മാര.  മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു

കുഴെലനമ്മാടെന്  മകമടമ്മാ.   മലെമ്മാകത്തക്ട്  ഏറവര  കൂടുതല   ദരനിദരുള്ള  നമ്മാടെക്ട്

ഇനരയമ്മാണക്ട്.   രമ്മാജരത്തക്ട് ഏറവര കൂടുതല നനിരക്ഷേരരുള്ള നമ്മാടെക്ട് ഇനരയമ്മാണക്ട്.

മപമ്മാഷകമ്മാഹമ്മാര  കുറവഴകമ്മാണക്ട്  ജനന  സമയത്തുതഴന്ന  കുടനികള്

മരണഴപ്പട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്   ഏറവര  കൂടുതലുള്ള  നമ്മാടുകളനിഴലെമ്മാന്നക്ട്  ഇനരയമ്മാണക്ട്.

മകരളഴത്തമമ്മാതര ഒഴെനിവമ്മാകനിയമ്മാല മതനി.  മകരളഴത്ത ഒഴെനിവമ്മാകണര. മകരളര

അതനില വരുന്നനില.  മകരളഴത്ത ഇതനിഴന്റെ ശരമ്മാശരനിയനിലനനിന്നക്ട് ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാര.

സ്കൂളനില  മപമ്മാമകണ  പ്രമ്മായത്തനില  കുടനികള്  സ്കൂളനില  മപമ്മാകമ്മാത്തതക്ട്,

മലെമ്മാകത്തനില  ഏറവമധനികമുള്ളതക്ട്  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്?   അതുര  ഇനരയമ്മാണക്ട്.

മകരളഴത്ത ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാര.  ഇങ്ങഴന നൂറക്ട് കമ്മാരരങ്ങള് ഞമ്മാന് പറയമ്മാര.  ഇവനിഴടെ

നനിങ്ങള്  ചെനിലെ  നനിയമഴത്തക്കുറനിചമല  പറഞ്ഞതക്ട്.  ആ  നനിയമങ്ങഴളലമ്മാര
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നനിങ്ങളുണമ്മാകനിയതക്ട്  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ,  അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാത്തതനിഴന്റെ

ഫെലെമമ്മായനി  ഇങ്ങഴനയുള്ള  നൂറക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്   പറയമ്മാന്  കഴെനിയുര.  ഏറവര

പനിന്നണനിയനില  കനിടെക്കുന്ന  ഒരു  നമ്മാടെനിഴന്റെ   ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇനര  മമ്മാമറണ ഒരു

കമ്മാരരവമനില.  ഞമ്മാന്  മനിനനിഞ്ഞമ്മാന്നക്ട്  പറഞ്ഞമപ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്,

വലെനിയ സമത്തുള്ള രമ്മാജരമമ്മാണക്ട് ഇനര. അതനില ആര്കമ്മാണക്ട് സരശയമുള്ളതക്ട്.

അതക്ട് നനിങ്ങളനിങ്ങഴന മകമ്മാലെരഴകട രശതനിയനിലെമ്മാകനിയതമ്മാണക്ട്.   മകമ്മാണ് ഗ്രസുര

അതുമപമ്മാഴലെ  നനിങ്ങളുരകൂടെനി  മചെര്ന്നനിടമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങഴനയമ്മാകനിയതക്ട്.

മുതലെമ്മാളനിത്ത സമദ് വരവസയനില നനിനഴകമ്മാണക്ട്  75 വര്ഷകമ്മാലെര നനിങ്ങളുര

ഭേരണവര്ഗത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നനിലക്കുന്നവഴരലമ്മാരകൂടെനി  ബനി.ഴജ.പനി.

ഉള്ഴപ്പഴടെ,  ഇമപ്പമ്മാള് ശമനിച്ചു.  മുതലെമ്മാളനിഴയ മലെമ്മാകത്തനിഴലെ ഏറവര വലെനിയ

മുതലെമ്മാളനിയമ്മാകനി.  എന്നനിടക്ട്  വനികസനഴത്തക്കുറനിചക്ട്  പറയുകയമ്മാണക്ട്.  വലെനിയ

വനികസനമമ്മാണക്ട്  ഈ  രമ്മാജരത്തുണമ്മായഴതന്നമ്മാണക്ട്.   വനികസനത്തനിഴന്റെ

കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടുകള്തഴന്ന  തനിരുത്തനിഴയന്നക്ട്  ഏറവര   പ്രധമ്മാനഴപ്പട  സമ്മാമത്തനിക

ശമ്മാസജ്ഞര്  ഇവനിഴടെ ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ കൃതരമമ്മായ വരതഴന്ന

മമ്മാറനി.   എന്നനിടമ്മാണക്ട്  50  ശതമമ്മാനഴമന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതക്ട്.  അതക്ട്

സതരസനമമ്മായനി ഇല......... 
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ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  അങ്ങക്ട്  മലെമ്മാകത്തനിഴലെ  ഏറവര

ദരനിദന്മേമ്മാരുള്ള രമ്മാജരര ഇന്ഡരയമ്മാഴണന്നക്ട് പറഞ. മലെമ്മാകത്തക്ട് ഏറവര വലെനിയ

മകമ്മാടെശശത്വരന്മേമ്മാരുള്ള  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ  മപരക്ട്  പറയമ്മാമമമ്മാ?  അതക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്

ലചെനയമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്:  സര്,  ലചെനയല,  മലെമ്മാകത്തനില

ഏറവര  കൂടുതല  സമന്നരുള്ള  നമ്മാടെക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  അമമരനിക  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.

മലെമ്മാകത്തക്ട്  ഏറവര  ദ്രുതഗതനിയനില  സമ്മാമത്തനിക  വളര്ച

മനടെനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന അമമരനികഴയത്തഴന്ന കശഴെക്ട് ഴപ്പടുത്തനി മുമന്നമ്മാട്ടുവരമ്മാന്

മപമ്മാകുന്ന  മലെമ്മാകരമ്മാജരങ്ങളനില  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  രമ്മാജരമമ്മാണക്ട്  ജനകശയ

ലചെന എന്ന മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  രമ്മാഷ്ട്രര.  1990-ഴന്റെ  ആദരര,  പ്രതനിവനിപവങ്ങള്

മലെമ്മാകത്തനിഴന്റെ  പലെഭേമ്മാഗത്തുര  നടെന്നമപ്പമ്മാള്,  മസമ്മാവനിയറക്ട്  റഷര  ഉള്ഴപ്പഴടെ

തകര്ന്നമപ്പമ്മാള്  അവനിഴടെയുര  കുഴെപ്പമുണമ്മാകമ്മാന്  പ്രതനിവനിപവ  ശക്തനികള്

ശമനിചനിട്ടുണക്ട്.  ആ  പ്രതനിവനിപവ  ശക്തനികമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഒഴുകനിമപ്പമ്മായതമ്മാണക്ട്

അവനിടെഴത്ത  പമ്മാര്ടനി  ജനറല  ഴസക്രടറനിയുര  ഭേരണമനതൃതത്വവര.  ആ

ഭേരണമനതൃതത്വര  അങ്ങഴന  ഒഴുകനിമപ്പമ്മായമപ്പമ്മാള്....  ആ  ഭേരണത്തനിഴന്റെ

അയലപകത്തുമപമ്മാലുര  ഉണമ്മായനിരുന്നനില  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ  പനിങക്ട്
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എനപറയുന്ന മനുഷരന്.  അവനിഴടെ  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനിയുഴടെ ഴസക്രടറനിയുര

ഭേരണകൂടെത്തനിഴന്റെ  മനതമ്മാവഴമലമ്മാമമ്മായനിരുന  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ  പനിങക്ട്

എനപറയുന്ന  മനുഷരന്.  എന്നമ്മാല   പ്രമ്മായമമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്   ഇനനി   ഞമ്മാന്

മവണമ്മാഴയന്നക്ട്  തശരുമമ്മാനനിചക്ട്  അമദ്ദേഹര  സത്വയര  മമ്മാറനി.  ഞമ്മാന്  ഇതനിഴന്റെ

മനതൃതത്വത്തനിലെനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  പറഞഴകമ്മാണക്ട്  മമ്മാറനിനനിന്ന

മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ പനിങക്ട്.  അവനിഴടെ  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ പനിങക്ട്

ഭേരണമനതൃതത്വത്തനിലുണമ്മായനിരുനഴവന്ന  ഴതറനിദ്ധമ്മാരണ  മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു

കുഴെലനമ്മാടെനക്ട് മവണ. അമദ്ദേഹര വനിശമജശവനിതത്തനില കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് മമ്മാതമമ്മായനി

നനിലക്കുകയമ്മായനിരുന.  മനതമ്മാവക്ട്  എനപറഞ്ഞമ്മാല  ആരമ്മാണക്ട്;  ബമ്മായ്ക്കറനില

എഴുതനിവയ്ക്കുന്ന സമ്മാനമപ്പരല മനതമ്മാവക്ട്. ശശ. ഴക. സുധമ്മാകരനുര ശശ. വനി. ഡനി.

സതശശനുഴമലമ്മാരകൂടെനി ഇമപ്പമ്മാള് കുമറഴശ തനിരുത്തമ്മാന് ശമനിക്കുനണക്ട്;  അതക്ട്

ഏതമ്മായമ്മാലുര നലതക്ട്.  മനതമ്മാവക്ട് എനപറയുമമമ്മാള് ഞമ്മാന് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്  ഇങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്,  ബമ്മായ്ക്കറനില  എഴുതനിവച

സമ്മാനമപ്പരുഴകമ്മാണക്ട്  ഒരമ്മാള്  മനതമ്മാവമ്മാകനില.  ആകനിലമ്മാഴയനള്ളതനിഴന്റെ

ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഴതളനിവമ്മാണക്ട് ലചെനശസക്ട് കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനിയുഴടെ ഭേരണ

സരവനിധമ്മാനത്തനിലുണമ്മായതക്ട്.  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ  പനിങക്ട് ആരുമല.  അവനിഴടെ
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പ്രതനിവനിപവ  ശക്തനികള്ഴകമ്മാപ്പര  കമ്മാലെനിടെറനിമപ്പമ്മായ  ലചെനശസക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്

പമ്മാര്ടനി  ഴസക്രടറനിയുര  അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നനിലക്കുന്നവഴരലമ്മാരകൂടെനി

മചെര്ന്നമപ്പമ്മാള്,  ആരുര  വനിളനികമ്മാഴത  മനതൃതത്വത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെനവരനികയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  മനരനിടക്ട്  വന്നക്ട്  ഫെലെപ്രദമമ്മായനി  ആ പ്രതനിവനിപവ

ശക്തനികഴള ശരനിയമ്മായ രശതനിയനില ലകകമ്മാരരര ഴചെയ്തു.  എന്നനിടക്ട് മലെമ്മാകമത്തമ്മാടെക്ട്

ലചെനയ്ക്കുമവണനി കമ്മാരരങ്ങള് അവതരനിപ്പനിച്ചു.  പനിന്നശടെമ്മാണക്ട് ഴസക്രടറനിയുഴടെയുര

ഭേരണമനതൃതത്വത്തനിഴന്റെയുര  മപരനില  സരഘടെനമ്മാപരമമ്മായ  നനിലെപമ്മാഴടെമ്മാഴക

സത്വശകരനിചതക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ പനിങക്ട്  എനപറയുന്ന മനതമ്മാവക്ട്.

മമ്മാമവമ്മാ  മസതൂങക്ട്-ഴന്റെ  ചെനിന,  കമ്മാറല  മമ്മാര്കനിഴന്റെ  ഴലെനനിനനിസര,  ഴഡങക്ട്

സനിയമ്മാമവമ്മാ പനിങക്ട് -ഴന്റെ വനികസന സമശപനര, ഇമപ്പമ്മാഴുള്ള ഷശ ജനിൻപനിങക്ട്-ഴന്റെ

പ്രവര്ത്തനതത്വരതയുര  ഇഴതലമ്മാരവച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഒരു  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്

പമ്മാതയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  ഴകടനിഴപ്പമ്മാക്കുന്നഴതന്നക്ട്  കഴെനിഞ്ഞ  പമ്മാര്ടനി

മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സനില കൃതരമമ്മായനി  ലചെനശസക്ട്  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  പമ്മാര്ടനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ട്.

മമ്മാതമല,  ജനകശയ  ലചെന  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  രമ്മാജരമമ്മായനി  വനകഴെനിഞ്ഞമ്മാല

അമതമ്മാടുകൂടെനി  അവനിഴടെ  ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മയനില,  പടനിണനിയനില,  ദമ്മാരനിദരമനില,

നനിമതരമ്മാപമയമ്മാഗ  സമ്മാധനങ്ങള്കക്ട്  വനിലെകയറമനില,  പമ്മാര്പ്പനിടെ  പ്രശമനില
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എന്നമ്മായനിരുന  ഞങ്ങളുഴടെഴയലമ്മാര  വനിചെമ്മാരര.  മുതലെമ്മാളനിത്ത  സമൂഹത്തനിനുള്ള

ഒരു മഇൗലെനിക പ്രശവമനിലമ്മാഴയന്നമ്മായനിരുന 1990 വഴര നമ്മുഴടെ ധമ്മാരണ. ഴഡങക്ട്

സനിയമ്മാമവമ്മാ  പനിങക്ട് രരഗത്തുവന്നനിടക്ട്  പറഞ്ഞതക്ട്,  ഞങ്ങള്കക്ട്  ഒരു  വനികസനിത

നമ്മാടെനിഴന്റെ ഒപ്പഴമത്തമ്മാന് സമ്മാധനികണഴമങനില  2020  ആകുഴമന്നമ്മാണക്ട്.  2020

ആകുമമമ്മാമഴെയ്ക്കുര ദമ്മാരനിദരര  അവസമ്മാനനിപ്പനിച മലെമ്മാകത്തനിഴലെ ഏറവര കൂടുതല

ജനസരഖരയുള്ള  രമ്മാജരമമ്മാണക്ട്  ലചെനഴയന്നക്ട്  അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാഴടെ  പറയമ്മാര.

നനിങ്ങള്  മനരഴത്ത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ട്  കൂലെനിയനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  പറഞ്ഞമലമ്മാ?

മലെമ്മാകത്തക്ട്  എലമ്മാ  മനുഷരര്ക്കുര  പൂര്ണ്ണമമ്മായ  രശതനിയനില  ജശവനിതസഇൗകരരര

നലകനിയ  പടനിണനിയുര  ദമ്മാരനിദരവര  അവസമ്മാനനിപ്പനിച  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

മലെമ്മാക  രമ്മാജരങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മാണക്ട്  ജനകശയ  ലചെന.  ആ  ലചെനയ്ക്കക്ട്  ആ

രശതനിയനില  വളരമ്മാന്  സമ്മാധനിചതക്ട്  ഇഇൗ  പറയുന്ന  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ  പനിങക്ട്

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള....മനരഴത്ത  പറഞ്ഞഴതലമ്മാമുണക്ട്,  മമ്മാമവമ്മാ  ചെനിനയുര  കമ്മാറല

മമ്മാര്കനിഴന്റെ ഴലെനനിനനിസവര  ഴഡങക്ട്  സനിയമ്മാമവമ്മാ പനിങക്ട്-ഴന്റെ പുതനിയ ചെനിനകളുര

ഷശ ജനിൻപനിങക്ട്-ഴന്റെ പൂര്ണ്ണമമ്മായ രശതനിയനിലുള്ള മനതൃതത്വപരമമ്മായ പമങമ്മാടുകൂടെനിയ

യമ്മാതയുമുണക്ട്.  2020-മലെ  ഞങ്ങള്കക്ട്  ഇഇൗ  രശതനിയനില  എത്തമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുകയുളഴവന്നക്ട്  പറഞ്ഞതുമപമ്മാഴലെ,  ലചെന  ആ  ലെക്ഷേരര
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മനടെനിയനിരനിക്കുനഴവനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ലചെന,  ആ  ലചെനഴയ  കണക്ട്

പഠനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ബൂര്ഷത്വമ്മാ  അര്ദ്ധശമ്മാസഞ്ജന്മമ്മാര്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവര്

നനിരനരര പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട് നമ്മുഴടെ മുന്നനിലുള്ള ചെനിതര.   

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  വടെകന്  ഴകമ്മാറനിയഴയ  സരബനനിചക്ട്  പറഞ.

വടെകന്ഴകമ്മാറനിയ  ശരനിയമ്മായ  രശതനിയനിലുള്ള  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിചക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയമല;  നനിഴന്റെ  മനിലസലുകഴളമ്മാഴക  ഞങ്ങളുഴടെ  മമല

തനിരനിച്ചുവനിടമ്മാല ആ മനിലസലുകള്ക്കുമപ്പുറര അതനിമവഗര ദൂരത്തനില  ഓടെമ്മാനുള്ള

കഴെനിവക്ട്  ഞങ്ങള്ക്കുണക്ട്  എനപറഞ്ഞമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  വടെകന്  ഴകമ്മാറനിയഴയ

ഴഡമ്മാണമ്മാള്ഡക്ട്  ടരപക്ട് ചെര്ചയ്ക്കക്ട്  വനിളനിചതക്ട്.   അവര് ഇമപ്പമ്മാഴുര  വമ്മാഹനത്തനില

നനിനമപമ്മാലുര  മനിലസല  അയയ്ക്കമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  പുതനിയ  സരവനിധമ്മാനര

കഴണത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ

നനിലെപമ്മാടുകള്ഴകതനിരമ്മായനി  ഉറച  സമശപനര  സത്വശകരനിച  മലെമ്മാകഴത്ത

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റുകമ്മാരനില  ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട രമ്മാഷ്ട്രര എന്നരശതനിയനില ഇമപ്പമ്മാള്

വടെകന് ഴകമ്മാറനിയയുമുണക്ട്. 

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ): സര്,.....

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു  (തൃപ്പുണനിത്തുറ),  പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്
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മഡമ്മാ. മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെമനമ്മാടെക്ട് പറഞ്ഞതക്ട് അമങ്ങയ്ക്കുര ബമ്മാധകമമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റേര്: സര്,  ഇവനിഴടെ  കന്യൂബഴയക്കുറനിചക്ട്

പറഞ.  കന്യൂബ വലെനിയ  കുഴെപ്പത്തനിലെമ്മാഴണന്നക്ട്.  കന്യൂബയ്ക്കക്ട് ഒരു കുഴെപ്പവമനില.

അമമരനികന് സമ്മാമമ്മാജരതത്വത്തനിഴന്റെ മൂകനിനക്ട് തമ്മാഴഴെനനിന്നക്ട് ഫെനിഡല കമ്മാമസ്ട്രേമ്മായുര

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  അവനിഴടെയുണമ്മായനിരുന്ന  ഭേരണമനതൃതത്വമമ്മാഴക

ശക്തനിമത്തമ്മായ രശതനിയനില പ്രവര്ത്തനിചമപ്പമ്മാള് എലമ്മാ അര്തത്തനിലുര അവനിഴടെ

അമമരനികയുഴടെ  പ്രതനിമരമ്മാധമമ്മായനിരുന.  അഴതമ്മാഴക  മനരനിട്ടുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

കന്യൂബ മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.  പുതനിയ നനിലെപമ്മാടുകള് സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് കന്യൂബ

മുമന്നമ്മാമടയ്ക്കുതഴന്ന മപമ്മാകുര.  

വനിയറക്ട്നമ്മാമനിഴനപ്പറനി  പറഞ.  വനിയറക്ട്നമ്മാഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  25

വര്ഷകമ്മാലെര  സമ്മാമമ്മാജരതത്വമത്തമ്മാടെക്ട്  മനരനിടക്ട്  ഴപമ്മാരുതനി  വനിജയനിച  നമ്മാടെമ്മാണക്ട്.

ആ  വനിയറക്ട്നമ്മാര  ഇനര  അമത  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനനിയുര  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുര;  ഒരു  സരശയവര

നനിങ്ങള്കക്ട് മവണ.  മഡമ്മാ. മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെന് പറഞ്ഞ ഇഇൗ രമ്മാജരങ്ങഴളമ്മാഴക

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റേക്ട്  സരവനിധമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പുതനിയ  നനിലെപമ്മാടുകള്

സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുനഴവന്ന  കമ്മാരരത്തനില  യമ്മാഴതമ്മാരു
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സരശയവര  മവണ.  ഇനനി  ഞങ്ങഴളപ്പറനി  പറഞ്ഞ  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്.

നനിങ്ങള്  അഴന്നടുത്ത  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ശരനിയമ്മാമയമ്മാ  ഇഴന്നടുത്ത  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

ശരനിയമ്മാമയമ്മാ അതനിഴനലമ്മാര കൂടെനി ഒറ ഉത്തരമമയുള. ഞങ്ങഴളടുത്ത നനിലെപമ്മാടെക്ട്

ഓമരമ്മാ ഘടത്തനിലുര ശരനിയമ്മാണക്ട്.  ഇനനി ഴതറമ്മായ എഴനങനിലുര പ്രവണതമയമ്മാ

സമശപനമമമ്മാ  ഞങ്ങളനില  ആരനിലനനിഴന്നങനിലുര  ഉണമ്മായനിട്ടുഴണങനില

അഴതമ്മാഴക  തനിരുത്തനിയനിട്ടുമുണക്ട്.  മമ്മാറര  മമ്മാതമമ  മമ്മാറമനിലമ്മാഴതയുള.  എലമ്മാര

മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മമ്മാറമ്മാത്ത ഒമരഴയമ്മാരു കമ്മാരരര,  അനുസന്യൂതമമ്മായ

മമ്മാറര ഒഴെനിചക്ട് ബമ്മാകനിഴയലമ്മാര മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

പ്രപഞത്തനിഴലെ,  സമൂഹത്തനിഴലെ  നമളനില  ഓമരമ്മാരുത്തരനിലുമുള്ള  എലമ്മാ

ദൂഷരങ്ങഴളയുര  മമ്മാറനി  ശരനിയമ്മായ  ദനിശയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരക്തനിഴയയുര  പമ്മാര്ടനിഴയയുര

രമ്മാജരഴത്തയുര  നയനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  മബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായ

പ്രവര്ത്തനത്തനിലെമ്മാണക്ട് ഞങ്ങളുള്ളതക്ട്.  എമപ്പമ്മാഴഴെങനിലുര പറനിയ ഒരു ഴസലനിരഗക്ട്

മനിമസ്റ്റേകക്ട് മനമ്മാകനിയനിടക്ട് ഇതമ്മാണക്ട് കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട് പമ്മാര്ടനി അഴലങനില ഇടെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിഴയനള്ള  ഴതറനിദ്ധമ്മാരണയുണമ്മാമകണ.  കൃതരമമ്മായനി  തനിരുത്തനി

മപമ്മാമകണ  കമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  ഉള്ഴകമ്മാണക്ട്  തനിരുത്തനി  ഞങ്ങള്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്  ഴചെയ്യുന്നതക്ട്  എന്ന  കമ്മാരരര  കൂടെനി
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ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  ബനില  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന  കമ്മാരരരകൂടെനി  പറഞഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  എഴന്റെ  മറുപടെനി

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.  യഥമ്മാര്തത്തനില  ഇതക്ട്  ഒരു  എതനിര്പ്പുമനിലമ്മാഴത

പമ്മാസ്സമ്മാമകണ്ടുന്ന  ജമനമ്മാപകമ്മാരപ്രദമമ്മായ  ബനിലമ്മാണക്ട്.  ആ  ബനിലനില

നനിങ്ങളുഴടെഴയലമ്മാര  സഹമ്മായര  മവണര.  നനിങ്ങഴളലമ്മാര  ചെര്ചയനില

നലരശതനിയനില  സഹകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഡനിമബറക്ട്  നടെകമടഴയനതഴന്നയമ്മാണക്ട്

മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെഴന്റെയുര  സമശപനര.  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  എഴന്റെയുര

സമശപനര.  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചെന്നനിത്തലെ,  2021-ഴലെ  മകരള  കള്ളക്ട്

വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന

പ്രമമയര പ്രസ്സക്ട് ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

(നനിരമ്മാകണരപ്രമമയര അവതരനിപ്പനിച അരഗര സശറനില ഇലമ്മായനിരുന.)

പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

മഡമ്മാ.  മമ്മാതക്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്, അങ്ങയുഴടെ  '1  എ'  നമര് മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

മഡമ്മാ  .   മമ്മാതക്യു കുഴെലനമ്മാടെന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.
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മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ടെനി.  പനി.  രമ്മാമകൃഷ്ണന്,  അങ്ങയുഴടെ  '2 ബനി'  നമര് മഭേദഗതനി പ്രസക്ട്

ഴചെയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   ടെനി  .   പനി  .   രമ്മാമകൃഷ്ണന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശകര്:  സഭേയുഴടെ  അനുമതനിമയമ്മാടുകൂടെനി  മഭേദഗതനി

പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.  

2021-ഴലെ  മകരള  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന  മബമ്മാര്ഡക്ട്  ബനില

സമ്മാമത്തനികകമ്മാരരങ്ങള് സരബനനിച  VIII-ാം നമര് സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ

പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ...........

പ്രമമയര  സഭേ  അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന;  ബനില  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ

പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്......  സഭേ ഇമപ്പമ്മാള് പനിരനിയുന്നതുര നമ്മാഴള രമ്മാവനിഴലെ

9.00 മണനികക്ട് വശണ്ടുര സമമളനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്ട്.

(2021  ഒമകമ്മാബര്  മമ്മാസര  07-ാം  തശയതനി  വരമ്മാഴെമ്മാഴ്ച  രമ്മാവനിഴലെ
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9.00 മണനികക്ട്  വശണ്ടുര  സമമളനിക്കുന്നതനിമലെയ്ക്കമ്മായനി  സഭേ  രമ്മാതനി  7.40-നക്ട്

പനിരനിഞ.)

*********


