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പകകാഴമിപകകാടണ എയര്പപകാര്ടണ ഇന്നെണ ഭകാഗമികമകായമി അടച്ചമിടമിരമിക്കുകയകാണണ. ആ

എയര്പപകാര്ടണ  മുമണ  പവര്തമിച്ചമിരന്നെതുപപകാടലെ  പവര്തമിപ്പെമികകാനുള്ള

ഒര സശംവമിധകാനശം ഉടനടമി ഉണകാകകാനുള്ള ഇടടപടലകള ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ

ഭകാഗത്തുനമിന്നുണകാകണടമന്നെണ  വമിനറതമകായമി  അഭവ്യര്ത്ഥമിച്ചുടകകാണണ  ഇഇൗ

നനമിപപമയടത  പൂര്ണ്ണമകായുശം  പമിന്തുണച്ചുടകകാണണ  നമിര്ത്തുന്നു.

അഭമിവകാദവ്യങ്ങള.

ശ്രറ  .    എശം  .    ഉമ്മര്:   സര്,  ഞകാന്  ഇഇൗ  നനമിപപമയടത

എതമിര്ക്കുകയകാണണ.  ഒര  ഗവണ്ടമന്റെമിടന  വമിലെയമിരതകാന്  ഒര  മകാസശം

ഒരമികലശം മതമിയകാകുകയമില്ലേ എന്നുള്ളതണ ഒര വസ്തുതയകാണണ. പപക എനമികണ

മുമണ  സശംസകാരമിച്ച   ശ്രറ.  എശം.  നഇൗഷകാദണ  പറഞതുപപകാടലെ  ഒര

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  പപകാകണ  എപങ്ങകാടകാടണന്നെറമിയകാന്,  അരമി  ടവപനകാ

എന്നെറമിയകാന്  അരമി  മുഴുവനുശം  പനകാകണടമന്നെമില്ലേ  ഒര  വറ്റണ  എടുതണ

പനകാകമിയകാല്  മതമിയകാകുശം  എന്നെണ  അപദ്ദേഹശം  ഉദകാഹരമിച്ചതുപപകാടലെ  ഇഇൗ

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ദമിശ  എപങ്ങകാടകാടണന്നെണ  മനസമിലെകാകകാന്  ഒര  മകാസശം
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തടന്നെ  ധകാരകാളശം  മതമി  എന്നെകാണണ  എടന്റെ  അഭമിപകായശം.  സകാധകാരണ

ഭരണകകമി  ബഞ്ചുകള  നയപഖവ്യകാപന  പസശംഗശം  വലെമിയ

ഹര്ഷകാരവപതകാടുകൂടമിയകാണണ  സസറകരമികകാറുള്ളതണ.  രണരണര  മണമിക്കൂര്

ഗവര്ണ്ണര്  പസശംഗമിച്ചമിട്ടുശം  ഒര  കയടമിപപകാലശം  ഭരണപകത്തുനമിന്നെണ

ഉണകായമില്ലേ എന്നു പറഞകാല് നയപഖവ്യകാപന പസശംഗപതകാടണ  അവര്കണ

അത്രമകാത്രശം  തകാല്പ്പെരവ്യമമില്ലേ  എന്നുള്ളതമിടന്റെ  ഏറ്റവശം  വലെമിയ  ടതളമിവകാണണ.

ഇന്നെണ  നടക്കുന്നെ  പസശംഗങ്ങളമിടലെകാടകതടന്നെ  എത്രമകാത്രശം

ഹര്ഷകാരവങ്ങളകാണണ  നടത്തുന്നെതണ?  പപക  ഗവര്ണ്ണറുടട  പസശംഗതമിനണ,

അതണ  ഗവര്ണ്ണപറകാടുള്ള  അമമിതമകായ  ബഹുമകാനശംടകകാണണ  അപദ്ദേഹതമിടന്റെ

മനസമിനണ  തമിരവള്ളപകടുണകാപകണ  എന്നുവമിചകാരമിച്ചണ  കയടമികകാടത

ഇരന്നെതകാപണകാ  എന്നെറമിയമില്ലേ.   എനകായമിരന്നെകാലശം  ഗവര്ണ്ണറുടട

നയപഖവ്യകാപനപസശംഗതമില്  മുമമില്ലേകാത  ചമിലെ  കറഴ്വഴകങ്ങള

ഉണകായമിട്ടുണണ.  സകാധകാരണ  ഗവര്ണ്ണറുടട  നയപഖവ്യകാപന  പസശംഗതമില്

ബഡ്ജറ്റമില്  പഖവ്യകാപമിക്കുന്നെതുപപകാടലെ സശംഖവ്യടയകാന്നുശം പഖവ്യകാപമികകാറമില്ലേ.
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ഇവമിടട  അപദ്ദേഹതമിടന്റെ  പസശംഗതമില്  ഭകവ്യവശം  ടപകാതുവമിതരണവശം

എന്നെതമില് സലപപകകായുടട ബഡ്ജറ്റണ വമിഹമിതശം ഇരടമിയകാകമി വര്ദ്ധമിപ്പെമിച്ചണ

150  പകകാടമിരൂപയകാകമി  എന്നു  പഖവ്യകാപമിച്ചു.    ഇപപ്പെകാള   അങ്ങനടയകാര

ബഡ്ജറ്റണ  അവതരമിപ്പെമിച്ചമിടമില്ലേ.   ബഡ്ജറ്റണ  അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നെതമിനുമുമണ

കൃതവ്യമകായമി  150  പകകാടമിരൂപ എന്നെണ അപദ്ദേഹടതടകകാണണ  പഖവ്യകാപമിപ്പെമിച്ചതണ

ശരമിയകായ നടപടമിയല്ലേ എന്നെതകാണണ എടന്റെ അഭമിപകായശം.   ഞകാന് കഴമിഞ

കകാലെത്തുള്ള നയപഖവ്യകാപനപസശംഗങ്ങള പനകാകമിടയങമിലശം അതമിടലെകാന്നുശം

ഒര ഗവര്ണ്ണറുശം മകാറമിമകാറമിവന്നെ ഗവണ്ടമന്റുകളമില്  ഇത്ര പകകാടമി രൂപ ഇന്നെ

വകുപ്പെമില്  ടചലെവഴമിച്ചു  എന്നുപറയുന്നെതകായമി  എനമികണ  കകാണകാന്

കഴമിഞമില്ലേ.  അടതകാര  ശരമിയകായ  നടപടമിയല്ലേ  എന്നുള്ളതകാണണ  എനമികണ

പറയകാനുള്ളതണ.

ഖണ്ഡമിക  12-ല്  വളടര  മപനകാഹരമകായമി  കൂടമിപച്ചര്തമിട്ടുണണ.

'കകാടലെകാച്ച  പകളകപവ  വകാതമില്  തുറക്കുക'  എന്നെ  ആദര്ശതമിനണ

അനുസൃതമകായമി  ഒര  അനുകൂലെ  സമറപനശം  എടന്റെ  സര്കകാര്
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സസറകരമിക്കുന്നെതകായമിരമിക്കുശം  എന്നെണ  നയപഖവ്യകാപനതമില്   പറഞ.

കകാടലെകാച്ച  പകളക്കുപമകാള  വകാതകായനങ്ങള  മലെര്ടക  തുറകടപ്പെടണ

പരകാതമികകാരടന  പകളക്കുക  എന്നെകാണണ.  സമി.പമി.ടഎ(എശം).-ടന്റെ

ഓഫറസമിപലെകണ  പരകാതമിയുമകായമി  ടചന്നെ  രണണ  ദളമിതണ  യുവതമികളകണ

വകാതകായനങ്ങള തുറകടപ്പെട്ടുടവന്നു മകാത്രമല്ലേ അവടര  പനടര  പപകാലെറസണ

പസ്റ്റേഷനമിപലെകണ  എതമിച്ചു.   എനണ   മപനകാഹരമകായ  സശംഗതമിയകാണമിതണ.

ദളമിതരടട  കുതകടയകാന്നുശം  ഞങ്ങളകമില്ലേകാതതുടകകാണണ  അവടര

സശംബന്ധമിച്ചണ  ഞകാന്  അധമികടമകാന്നുശം  പറയുന്നെമില്ലേ.  എങമിലശം

വര്തമകാനകകാലെഘടതമിടലെ  ഒര  സശംഗതമിയകാണമിതണ.

സകാധകാരണരറതമിയമില്  സമി.പമി.(ടഎ)എശം.-ടന്റെ പകാര്ടമി ഓഫറസണ എടന്നെകാടക

പറഞകാല്   പകാര്ടമിയമിലള്ളവപരകാടണ  പരകാതമി  പറയകാന്  ഉണകാകുശം.

അങ്ങടനടയകാര പരകാതമി പറയകാന് ടചന്നെവര്കണ ഇത്ര കടുത ശമികപയകാ?

ഒര  തവണ  സമി.പമി.(ടഎ)എശം.  ഓഫറസമിപലെകണ  കയറമി  പപകായപപ്പെകാള

ഇത്രവലെമിയ  കടുത  ശമികയകാണണ  നല്കമിയടതങമില്  നമിരനരമകായമി
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അവമിടട  പപകാകുന്നെ  ആളകളകണ  എത്രവലെമിയ  ശമികയകായമിരമിക്കുശം

ടകകാടുക്കുന്നെതണ?   ഗവണ്ടമന്റെണ  അധമികകാരതമിപലെറമി  ഒര  മകാസശം

തമികയുന്നെതമിനുമുമകാണണ  കടത്തിമേഞാക്കൂലത്തില്  പകക്കുഞ്ഞുമേഞായത്തി  രപഞായ  രണണ  ദളമിതണ

യുവതമികളകണ  ഇഇൗ അനുഭവമുണകായതണ.  അതുമകാത്രമല്ലേ,  അവര് പപകാലെറസണ

പസ്റ്റേഷനമിപലെകണ  പപകായമി  എന്നെകാണണ  പറയുന്നെതണ.  അവടര  പപകാലെറസണ

പസ്റ്റേഷനമിപലെകണ  വമിളമിപ്പെമിച്ചു.  പപക  പകരളതമില്   ശ്രറ.  പമിണറകായമി

വമിജയടന്റെ  പപകാലെറസണ  ആയതുടകകാണണ  ആ  സറ  വമിലെപമിച്ചുടകകാണണ

ലകകുഞമകായമി ടചന്നു.  അവമിടട പപകായപപ്പെകാഴുണകായ സമിതമി എനകാണണ?

പപകാലെറസണ  പസ്റ്റേഷനമിപലെകണ  പപകാകുപമകാള  അവര്  ജകാമവ്യകകാടര

ടകകാണപപകായമിട്ടുണകാവമില്ലേ.   അങ്ങടന  അവമിടട  പപകായകാല്  തടന്നെ

എങ്ങടനയകാണണ അവര്കണ ജകാമവ്യശം ടകകാടുകകാന് സകാധമിക്കുശം?  452  പകകാരശം

പനകാണ്  ടബയമിലെബമിള  ഒഫന്സണ  അപല്ലേ;  എങ്ങടനയകാണണ  പപകാലെറസമിനണ

ജകാമവ്യശം  ടകകാടുകകാന്  കഴമിയുന്നെതണ?  ലകക്കുഞമിപനയുശംടകകാണണ  അവടര

മജമിപസറ്റമിനണ  മുമമില്  ഹകാജരകാകമി.   മജമിപസറ്റമിപനകാടണ  എനമികണ  വലെമിയ



Uncurrected/Not for publication
123

ബഹുമകാനമകാണണ.  കകാരണശം  ഞകാന്  മജമിപസറ്റുമകാടരയുശം  പകകാടതമിടയയുശം

ധമികരമിക്കുന്നെ  ആളല്ലേ.  അപദ്ദേഹശം  അതണ  പചമറമില്വച്ചണ  പനകാകമിടല്ലേന്നെണ

പറഞ.  എനണ  മഹകാതകാടയകാര  നറതമി  പബകാധമകാണണ;  പചമറമില്വച്ചണ

പനകാകകാടത ലകകുഞമകായമി പപകായ സറടയ,  അതുശം സറതസതമിടന്റെ ഏക

ഭൂഷണമകായ  ഇളശം  കുഞമിപനയുശംകൂടമി  റമിമകാന്റെണ  ടചയ്തു.     അതുശം  ശ്രറമകാന്

പമിണറകായമി  വമിജയടന്റെ  ഗവണ്ടമന്റെണ  അധമികകാരശം  ഏടറ്റടുതണ

രണകാഴ്ചയ്ക്കുള്ളമിലെകാണണ  ഇഇൗ  സശംഭവമുണകായതണ.  സസകാഭകാവമികമകായുശം

പകാര്ടമിപവര്തകര്കണ  ടതറ്റുകുറ്റങ്ങള  ഉണകായമിടയന്നുവരശം.  പപക

ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖവ്യമനമിയുശം  അതുപപകാടലെ  മറ്റു  മനമിമകാരടമകാടക

നടതമിയമിട്ടുള്ള  പതമികരണങ്ങള  അതമിപനകകാള  പമകാശമകായമിപപ്പെകായമി.

പപകാലെറസമിപനകാടണ  പചകാദമികണ ശം  എടന്നെകാടക  പറയുകയല്ലേ   പവണതണ.

നവ്യകായമകായ  രറതമിയമില്  ടതറ്റണ  പറ്റമിയമിട്ടുണണ,  പകാര്ടമി  സഖകാകളകാടണങമില്

അവരടട പപരമില് നടപടമിടയടുക്കുശം എന്നുപറപയണതമിനുപകരശം,  വളടര

പമകാശമകായ  രറതമിയമില്  പതമികരമിച്ചതണ  പകരളസമൂഹതമില്  ഇഇൗ
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ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ആദവ്യകകാലെത്തുതടന്നെ  ഒര  അവമതമിപ്പെണ

ഉണകാകമിയമിട്ടുണകാകുടമന്നെ കകാരവ്യതമില് യകാടതകാരസശംശയവമമില്ലേ. 

വനപമഖലെയമില്  ആയമിരശം  കവ്യകാമറകള  സകാപമിച്ചണ  വനശം

സശംരകമിക്കുടമന്നെകാണണ  പറയുന്നെതണ.  നല്ലേകകാരവ്യമകാണണ.  വനപമഖലെയമിലശം

ഒളമികവ്യകാമറകള  വയ്ക്കുന്നെതണ  നല്ലേതകാണണ.   പകാര്ടമി  ഒകാഫറസുകളമിടലെകാടക

ഒളമികവ്യകാമറ  വച്ചതകായമി  മുമണ  പകടമിട്ടുണണ.   വനപമഖലെയമില്  ഒളമികവ്യകാമറ

വയ്ക്കുന്നെതണ  എനമിനകാണണ?  ഡമിസ്കവറമി  ചകാനലെമിനണ  പഡകാകച്ച്യുടമന്റെറമി

തയകാറകാകമിടകകാടുതകാല്    ഗവണ്ടമന്റെമിനണ  അധമികവരമകാനതമിനുളള

പസ്കകാപ്പുണകാകുശം.   വനപമഖലെയമിലള്ള  പകാവടപ്പെട  കര്ഷകരകായ

എത്രയകാളകടളയകാണണ  കകാടകാന  ചവമിടമിടകകാന്നെമിട്ടുള്ളതണ.  അങ്ങടനയുള്ള

കര്ഷകടര  സശംരകമിക്കുന്നെതമിനണ  ഒര  ടഫന്സമിശംഗണ  നടത്തുടമന്നെണ

പറയുന്നെതകാടണങമില്  മനസമിലെകാകകാമകായമിരന്നു.  ടഫന്സമിശംഗണ

നടത്തുന്നെതമിടന  സശംബന്ധമിടച്ചകാന്നുശം  പറഞമിടമില്ലേ.  വനപമഖലെയമില്

ആയമിരശം കവ്യകാമറകളകാണണ  സകാപമിക്കുന്നെതണ. നല്ലേ കകാരവ്യമകാണണ. 



Uncurrected/Not for publication
125

ഇറ്റകാലെമിയന്  നകാവമികരടട  കകാരവ്യതമില്  ഇവമിടട  എത്രതവണയകാണണ

സഭ  സ്തശംഭമിപ്പെമിച്ചതുശം  അടമിയനരപപമയങ്ങള  അവതരമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുള്ളതുശം?

"വത്തിരദശ മേതത്യബനന കപ്പെലകള്, ടലറ്റര് ഓഫന് ടപര്മേത്തിഷന ഉള്ള കപ്പെലകള്

എന്നത്തിവ   രകരേളതത്തിടന  ടടെറത്തിരടഞാറത്തിയല്   സമുദ്ര  രമേഖലയത്തില്  അതത്തികമേത്തിചന്

കടെക്കുന്നതന്  നത്തിരരേഞാധത്തിക്കുന്നതത്തിനന്  മുരേഞാരേത്തി  കമ്മത്തിറ്റത്തിയടടെ  ശത്തിപഞാര്ശകള്

അക്ഷരേഞാര്തതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലഞാക്കുന്നതത്തിനന്  രകന്ദ്ര  സര്കഞാരേത്തിനന്  പത്തിന്തുണ

ടകഞാടുക്കുന്നതഞായത്തിരേത്തിക്കുസം"  എനപറഞ്ഞതന്   നല  കഞാരേത്യമേഞാണന്.  രകന്ദ്ര

സര്കഞാരേത്തിനന്  ഏറ്റവസം പത്തിന്തുണ ആവശത്യമുള്ള  സമേയമേഞാണത്തിതന്.  അതന്  നത്തിങ്ങള്

തടന്ന  ടകഞാടുകണസം.  ആറന്മുള  കണ്ണഞാടെത്തിയമേഞായത്തി  രപഞായത്തി   തടന്ന  രവരണഞാ

പത്തിന്തുണ ടകഞാടുക്കുന്നതന്  ?  മുമ്പന് മേനത്തിയഞായത്തിരുന്ന ശശ.  ഷത്തിബു രബബത്തി രജഞാണ്

മുഖത്യമേനത്തിയഞായത്തിരുന്ന  ശശ.  നരരേന്ദ്ര  രമേഞാദത്തിടയ   കഞാണഞാന  രപഞായതത്തിനന്

എതമേഞാതസം രകഞാലഞാഹലമേഞാണന് ഉണഞാകത്തിയതന്. ഇരപ്പെഞാള് പ്രധഞാനമേനത്തിടയ കണന്

മുഖത്യമേനത്തി  സഇൗഹൃദസം   ഉണഞാരകണതുസം  പത്തിന്തുണ   വഞാരങ്ങണതുടമേഞാടക

ആവശത്യമേഞാണന്, അടതഞാടക ആയത്തിരകഞാടട.  ടകഞാലസം നശണകരേയത്തില് പഞാവടപ്പെട

രേണന് മേതത്യടതഞാഴത്തിലഞാളത്തികടള ഇറ്റഞാലത്തിയന കപ്പെലത്തില് വന്ന നഞാവത്തികര്  ടവടെത്തിവചന്
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ടകഞാന.   അന്നന്,  മുഖത്യമേനത്തി  ശശ.  ഉമ്മനചഞാണത്തിയസം  ശശമേതത്തി  രസഞാണത്തിയഞാ

ഗഞാനത്തിയസം  ഒടക  ഇറ്റലത്തികഞാരുടടെ  ആളുകളഞാടണന്നന്  പറഞ്ഞന്  എടനലഞാസം

രകഞാലഞാഹലങ്ങളഞാണന്  ഇവത്തിടടെ  നടെതത്തിയതന്.   ഇരപ്പെഞാള്  ബഹുമേഞാനടപ്പെട

മുഖത്യമേനത്തി  പ്രധഞാനമേനത്തിടയ  കഞാണഞാന   ടചന്ന  ദത്തിവസമേഞാണന്  നഞാവത്തികര്കന്

ഇറ്റലത്തിയത്തിരലകന് മേടെങ്ങത്തിരപ്പെഞാകഞാനുള്ള ഉതരേവണഞായതന്.  എടന സസംസഞാനടത

രേണന് പഞാവടപ്പെട മേതത്യടതഞാഴത്തിലഞാളത്തികടള ടവടെത്തിവച്ചുടകഞാന്ന ആളുകളഞാടണനസം

അതുടകഞാണന്  സസംസഞാനടത  ജനങ്ങളുടടെ  തഞാല്പ്പെരേത്യതത്തിനന്  ഇതന്

എതത്തിരേഞാടണനസം പറയഞാന ബഹുമേഞാനടപ്പെട മുഖത്യമേനത്തികന്  കഴത്തിയണമേഞായത്തിരുന.

അരദ്ദേഹസം  അതന്  പറഞ്ഞത്തില.  സഞായത്തിപ്പെത്തിടന  കഞാണുരമ്പഞാള്  കവഞാതന്

മേറക്കുകടയന്നന് രകടത്തിട്ടുണന്. രമേഞാദത്തിടയ കഞാണുരമ്പഞാള് രകരേളടതയസം മുക്കുവടരേയസം

മേറകഞാന പറ്റുരമേഞാ;  അവത്തിടടെ  മേടറ്റനന്  കഞാരേത്യമേഞാണന്  പറയഞാന രപഞായതന്?  വളടരേ

നത്തിര്ഭഞാഗത്യകരേമേഞായത്തിരപ്പെഞായത്തി. 

      അതുരപഞാടല,  തത്തിരുവനനപുരേത്തുസം  മേരഞശസ്വരേത്തുസം   ഇടുകത്തിയത്തിലസം

ടമേഡത്തികല് രകഞാരളജന്  അനുവദത്തിചതന്  വലത്തിയ അപരേഞാധമേഞായത്തി  ഇവത്തിടടെ  പലരുസം

പ്രസസംഗത്തിച്ചു.    എനരഡഞാസള്ഫഞാന  ഫഞാകറത്തി  ആരേസംഭത്തിചതുരപഞാടലയഞാണന്

പറയന്നതന്.  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളടജന്നന്  പറഞ്ഞഞാല്   ആണവ  നത്തിലയരമേഞാ,



Uncurrected/Not for publication
127

എനരഡഞാസള്ഫഞാന ഫഞാകറത്തിരയഞാ ആരണഞാ?  തത്തിരുവനനപുരേടത ടമേഡത്തികല്

രകഞാരളജത്തിടനപ്പെറ്റത്തി  ചത്തില  ബഹുമേഞാനടപ്പെട  ടമേമ്പര്മേഞാര്  പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെഞാള്

പറയകയണഞായത്തി.  പുതത്തിയ  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജന്  വന്നരപ്പെഞാള്  പഞാവടപ്പെട

മേത്തിടുകരേഞായ  ആയത്തിരേകണകത്തിനന്  കടത്തികള്കന്   പഠത്തികഞാന  അവസരേമുണഞായത്തി.

എടന നത്തിരയഞാജകമേണ്ഡലമേഞായ  മേരഞരേത്തിയത്തില് പുതത്തിയ ടമേഡത്തികല് രകഞാരളജന്

വന്നരപ്പെഞാള്,  മൂതപ്പെപ്പുരേയടടെ  പുറതഞാണന് ലഞാബന് എടന്നഴുതത്തിവചത്തിട്ടുള്ളടതന്നന്  പല

അസംഗങ്ങളുസം  ഇവത്തിടടെ  പ്രസസംഗത്തിചതന്  ഞഞാന  ഓര്ക്കുകയഞാണന്.    റത്തിസള്ടന്

വന്നരപ്പെഞാള്  രകരേളതത്തിടല  25  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജുകടള  പത്തിന്നത്തിലഞാകത്തി

മേരഞരേത്തിയത്തിടല  ടമേഡത്തികല് രകഞാരളജന്  അകഞാദമേത്തികന്  രേസംഗതന്  100  ശതമേഞാനസം

വത്തിജയമുണഞാകത്തിടയന്ന  കഞാരേത്യസം  ഓര്കണസം.  അതരേതത്തിലള്ള  ടമേഡത്തികല്

രകഞാരളജുകടള  തകര്ക്കുന്ന  നടെപടെത്തി  ഉണഞായരപ്പെഞാള്  അതത്തിനന്  പത്തിന്തുണ

ടകഞാടുക്കുന്നതന്  ശരേത്തിയഞാരണഞാ?  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജുകള്  രമേഞാശമേഞാരണഞാ?

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്  സഞാമ്പതത്തികമേഞായ പ്രയഞാസങ്ങള്  ഉണഞായതന്  ഇതരേതത്തിലള്ള

ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജുകള്  ടകഞാണ്ടുവന്നതുടകഞാണരല?  ഇങ്ങടനയള്ള

കഞാരേത്യങ്ങള് പറയന്നതന് സൂക്ഷത്തിച്ചുരവണസം. 33  വര്ഷമേഞായത്തി ഒരു ഗവണ്ടമേനത്തിനുസം

ടചയ്യഞാന  കഴത്തിയഞാത  കഞാരേത്യമേഞാണന്  ഉമ്മനചഞാണത്തി  ഗവണ്ടമേനന്  ടചയതന്.  6
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ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജുകളഞാണന്  രകരേളതത്തില്  തുടെങ്ങത്തിയതന്.  നത്തിങ്ങളുടടെ  ഒറ്റ

മേഞാസടത  ഭരേണസംടകഞാണന്  3  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജുകള്  പൂടത്തികഞാന

കഴത്തിഞ്ഞുടവങത്തില് അതന് ടചറത്തിയ രനടമേല,  നത്തിങ്ങള്കന് മേഞാതരമേ അതന് ടചയ്യഞാന

കഴത്തിയകയള.   ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജുകടള  എനത്തിനഞാണന്  നത്തിങ്ങള്

എതത്തിര്ക്കുന്നതന്.  100  ശതമേഞാനസം ടമേരേത്തിരറ്റഞാടുകൂടെത്തി  വരുന്ന കടത്തികളഞാണന്  അവത്തിടടെ

പഠത്തിക്കുന്നതന്.  മേരഞരേത്തിയത്തില്  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജന്  വന്നരപ്പെഞാള്  സസ്വകഞാരേത്യ

രമേഖലയന്  തശടറഴുതത്തി  ടകഞാടുക്കുകയഞാടണനസം  എന.ആര്.ടഎ.-കന്

ടകഞാടുക്കുകയഞാടണനടമേഞാടകയഞാണന്  പറഞ്ഞതന്.  അതുടകഞാണന്  ഇങ്ങടനയള്ള

കഞാരേത്യങ്ങള്  തശരുമേഞാനത്തിക്കുരമ്പഞാള്  ഗവണ്ടമേനന്  ഒന്നന്  ശദ്ധത്തികണടമേന്നഞാണന്

എനത്തികന് പറയഞാനുള്ളതന്.  ഫത്തിഡല് കഞാരസഞായന് എനന് പദവത്തി ടകഞാടുകണടമേന്നന്

നത്തിങ്ങള്  തശരുമേഞാനത്തിചഞാല്  മേതത്തി.   അതത്യനഞാധുനത്തിക  ഫത്തിഡല്  കഞാരസഞായന്

എന്തുപദവത്തി  ടകഞാടുതഞാലസം  അരദ്ദേഹസം  ഒരു  മുതത്തിര്ന്ന  പഇൗരേടനന്ന  നത്തിലയത്തില്

നഞാണസംടകടുതത്തി  വത്തിടെരുടതന്നന്   മേഞാതമേഞാണന്  എനത്തികന്  പറയഞാനുള്ളതന്.   ഒരു

പരേത്തിധത്തിയത്തിരല,  എടനഞാടക കഞാണണസം.   അരദ്ദേഹസം പ്രസസംഗത്തിചരപ്പെഞാള് ഓരരേഞാ

മേത്തിനത്തിടന് സമേയതത്തിനഞായത്തി ബകറ്റന് പത്തിരേത്തിവന് നടെത്തുന.  ബഹുമേഞാനടപ്പെട വത്തി.എസന്.

അച്ചുതഞാനനന  പ്രസസംഗത്തിക്കുരമ്പഞാള്  അരദ്ദേഹതത്തിനന്  സമേയസം  ടകഞാടുകരണ?
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ഓരരേഞാ  അസംഗതത്തിടനയസം  ഒരു  മേത്തിനത്തിട്ടുസം  അരേ  മേത്തിനത്തിട്ടുസം  രചര്തന്  അഞന്

മേത്തിനത്തിടത്തിനഞായത്തി  ബകറ്റന്  പത്തിരേത്തിവന്  നടെതത്തി  അരദ്ദേഹടത  അപമേഞാനത്തികരണഞാ?

സഭയകത്തുസം പുറത്തുസം  അരദ്ദേഹടത അപമേഞാനത്തിക്കുന്നതന് ശരേത്തിയഞായ നടെപടെത്തിയല.

ഒറ്റകഞാരേത്യസം  കൂടെത്തി  പറഞ്ഞന്  ഞഞാന  അവസഞാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഞാണന്.  ശശ.  എസം.

നഇൗഷഞാദത്തിടന കന്നത്തിപ്രസസംഗസം ആയതുടകഞാണഞാണന്  ഞഞാന ഇടെടപടെഞാതത്തിരുന്നതന്.

മേങടെയത്തില്  ഒരേഞാടള  ടകഞാനടവന്നഞാണന്  അരദ്ദേഹസം  പറഞ്ഞതന്.  പ്രതത്തികള്

ലശഗുകഞാരേഞാടണന്നന്  അരദ്ദേഹസം  തശരുമേഞാനത്തിചന്,  ചഞാര്ജന്  ഷശറ്റന്

ടകഞാടുതത്തിരേത്തിക്കുകയഞാണന്.  ഇകഞാരേത്യസം  നമ്മളഞാരുസം  അറത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.   ഇനത്തിടയഞാരു

രപഞാലശസത്തിനന്  അതത്തിനപ്പുറരതകന് രപഞാകഞാന കഴത്തിയരമേഞാ?  സത്തി.പത്തി.ടഎ.(എസം)-

ടന മുതത്തിര്ന്ന ഒരു രനതഞാവന് പ്രതത്തികടള നത്തിശയത്തിചഞാല് അതന് മേഞാറ്റഞാന കഴത്തിയരമേഞാ;

അങ്ങടന  മേഞാറ്റത്തിയഞാല് അതന്  രവടറ  രകസഞാകത്തിരല?    ശശ.  എസം.  മുരകഷത്തിടന

കഞാണഞാനത്തിടലന്നന് പരേഞാതത്തി ടകഞാടുത്തു, രപഞാലശസന് എഫന്.ടഎ.ആര്. എടുത്തു.

മേത്തി  .   സശകര് : ശശ.എസം. ഉമ്മര്, അങ്ങയടടെ സമേയസം കഴത്തിഞ്ഞു. 

ശശ  .    എസം  .    ഉമ്മര്:  അതുടകഞാണന്  മേങടെയത്തില്  നടെന്ന  ടകഞാലപഞാതകതത്തില്

രകഞാണ്ഗ്രസ്സുകഞാരുസം  മേഞാര്കത്തിസ്റ്റുകഞാരുമുണഞാകസം.  പഞാര്ടത്തിയത്തിലഞാതവരേഞായത്തി

രകരേളതത്തില് ആടരേങത്തിലമുരണഞാ? കടുസംബപരേമേഞായത്തി നടെന്ന കഞാരേത്യടത ലശഗത്തിടന
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തലയത്തിടല്വചന്  ടകരടടണന്നഞാണന്  എനത്തികന്  പറയഞാനുള്ളതന്.  ടതരേഞ്ഞടുപ്പെത്തില്

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യസം  ഞങ്ങളുമേഞാണന്  കഞാസര്രഗഞാഡന്  പ്രധഞാനമേഞായസം  ഏറ്റുമുടത്തിയതന്.

നത്തിങ്ങള് മൂന്നഞാസം സഞാനതഞാടയനസം ടകടത്തിവച തുക കത്തിടത്തിയത്തിടലനമുള്ള  കഞാരേത്യസം

നത്തിങ്ങള് ഓര്കണസം.  നത്തിങ്ങളുടടെ രവഞാടന് എവത്തിടടെരപ്പെഞായത്തി? 

മേത്തി  .    സശകര്:  ടയസന്…..   സമേയസം  തശര്ന.  പശസന്  കണ്ക്ലൂഡന്,  പുതത്തിയ

വത്തിഷയസം രവണ. 

ശശ  .    എസം  .    ഉമ്മര്:  മേരഞശസ്വരേതന്  89  രവഞാടത്തിനഞാണന്  പരേഞാജയടപ്പെടതന്.

ബത്തി.ടജ.പത്തി.-യമേഞായത്തി  സഹകരേത്തിചന്  89  രവഞാടന്  കണകഞാകത്തി  നത്തിര്തഞാടമേനള്ള

അഡ്ജസ്റ്റുടമേനഞാരണഞാ?  അതുരപഞാടല  മേണ്ണഞാര്കഞാടട  വത്തിജയവസം

തത്തിളകമേഞാര്ന്നതഞാണന്.  

മേത്തി  .    സശകര്:  ശശ.  എസം.  ഉമ്മര്,  പശസന് കണ്ക്ലൂഡന്,  തഞാങള് മേഞാതസം സമേയസം

ലസംഘത്തിക്കുന്നതന് ശരേത്തിയല. 

ശശ  .    എസം  .    ഉമ്മര്:  മേതമേഇൗലത്തിക വഞാദത്തികടള കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചന്  നത്തിങ്ങള് നടെതത്തിയ

രപഞാരേഞാടങ്ങളുടടെ ദയനശയമേഞായ പരേഞാജയസം  പല സലങ്ങളത്തിലമുണഞായത്തിട്ടുണന്. 

മേത്തി  .   സശകര്: പശസന്..  … ഇതന് ശരേത്തിയല.

ശശ  .    എസം  .    ഉമ്മര്: സര്, ഞഞാന ഒറ്റ മേത്തിനത്തിടത്തില് അവസഞാനത്തിപ്പെത്തികഞാസം.  ഇനത്യന
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യൂണത്തിയന മുസശസം  ലശഗന്  എന്ന ടചറത്തിയ പഞാര്ടത്തി  നത്തിങ്ങളുരടെതന്  രപഞാടല വലത്തിയ

മേരതതരേ പഞാര്ടത്തിയഞാടണന്നന് പറയന്നത്തില.  ഞങ്ങള് മേതരേത്തിച 24 മേണ്ഡലങ്ങളത്തില്

23  സലത്തുസം  ഒഇൗരദത്യഞാഗത്തിക  ചത്തിഹ്നതത്തിലഞാണന്  മേതരേത്തിചതന്.  ഒഞാരടഞാറത്തിക്ഷയസം

കഞാറുടമേഞാനസം  നമുകന്  ചത്തിഹ്നമേഞായത്തി  ഉണഞായത്തിരുന്നത്തില.  അതത്തില്  18  സലത്തുസം

ജയത്തിചതന് രമേഞാശമേഞാടണന്നന് ഞഞാന കരുതുന്നത്തില. മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന് പഞാര്ടത്തി…. 

മേത്തി  .    സശകര്:  പശസന്,  സത്തിറ്റന് ഡഇൗണ്.  തഞാങള് മേഞാതസം  ഇങ്ങടന  ടചയ്യുന്നതന്

ശരേത്തിയല.

എസം  .    ഉമ്മര്:  ..… ഒരു  തവണ  17  ആയത്തി  ചുരുങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണന്.... (… പമേകന്

ഓഫന്) .…

ശശ  .   ടക  .   ആനസലന: സര്,  ഗവര്ണ്ണറുടടെ നയപ്രഖത്യഞാപനതത്തിനന് സഖഞാവന്

എസന്.  ശര്മ്മ  അവതരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത   ഞഞാന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയഞാണന്.

കഴത്തിഞ്ഞ അഞന് വര്ഷത യ.ഡത്തി.എഫന്. ഭരേണസം സര്വനഞാശസം വത്തിതച രകരേളശയ

സമൂഹടത  നവശകരേത്തിക്കുന്ന,  പ്രതശക്ഷയണര്ത്തുന്ന  പ്രഖത്യഞാപനങ്ങളഞാണന്

നയപ്രഖത്യഞാപനസം വത്യക്തമേഞാക്കുന്നതന്.  രകരേളതത്തിടന സഹകരേണ പ്രസഞാനടത

ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനന്  ഒടനവധത്തി  നത്തിര്രദ്ദേശങ്ങളഞാണന്  ഉള്ടപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.

സര്വശസന്  സഹകരേണ  രമേഖലയത്തില്,  പടത്തികജഞാതത്തി/പടത്തികവര്ഗ്ഗ  വനത്തിതഞാ,


