
രസാഷസ്പീയതത്തില്നത്തിനന  പൂര്ണമസായസം  അപ്രതര്യക്ഷമസായത്തി.  ഞങ്ങള്കന  അഭത്തിമസാനസം

തതസാനന.  ചത്തിലെ നനറത്തിനകട  രസാഷസ്പീയ നത്തിലെപസാടുകള് ആ പസാര്ടത്തി  സസസ്പീകരത്തിച്ചതത്തിനന

ഫലെമസായത്തിടസാണന ഇനവര് ഇവത്തിനടെ ഇലസാതതന. ഞങ്ങള് ശരത്തിയസായ ദത്തിശയത്തിലൂനടെയസാണന

സഞ്ചരത്തിക്കുനതന.  നല  നത്തിലെയത്തില്  ചത്തിനത്തിക്കുകയസം  നല  രൂപനപ്പെടുതലുകള്

തകരളതത്തിനുതവണത്തി സസംഭസാവന നചയ്തതുനകസാണ്ടുമസാണന ഞങ്ങള് ഇവത്തിനടെ വനത്തിട്ടുള്ളതന.

നകസാലസം  ജത്തിലയത്തില് കശുവണത്തി  ഫസാകറത്തികള്  മുഴവന്  തുറനപ്രവര്തത്തിച്ചുന  അവരുനടെ

പടത്തിണത്തി  മസാറസാന് ഈ ഗവണ്നമനന  തയസാറസാകണസം എനകൂടെത്തി  ഈ അവസരതത്തില്

അറത്തിയത്തിച്ചുനകസാണന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന പൂര്ണമസായസം പത്തിന്തുണച്ചുനകസാണന നത്തിറുത്തുന.

ശസ്പീ  .    തജസാണ്  നഫര്ണസാണസന:  സര്,  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിനന  സര്വസാത്മനസാ  സസസാഗതസം  നചയ്യുന.  ഈ

ബഡ്ജറന  തകരളതത്തിനന  സര്വതതസാന്മുഖമസായ  പുതരസാഗതത്തി  ലെക്ഷര്യസം  വച്ചുനകസാണ്ടുള്ള

ബഡ്ജറസാണന.  തകരളസം  എങ്ങനന  ചത്തിനത്തിക്കുന  എനതന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ

നതളത്തിയസാന് തപസാവകയസാണന.  ഈ ബഡ്ജറത്തില് എറണസാകുളസം ജത്തിലയന  പ്രതതര്യകമസായ

പരത്തിഗണനയസം  കത്തിടത്തിയത്തിട്ടുണന.  കസാരണസം  എറണസാകുളസം  ജത്തില  തകരളതത്തിനനതനന

വളര്ച്ചയനടെ  ദത്തിശസാസൂചത്തികയസാണന.  ആ  നത്തിലെയന  ജത്തിലയന  നല  പരഗണന  നല്കത്തിയ

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിനയ  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയസാണന.  ഇതത്തിനുമുനമ്പസാനമത്തിലസാതവണസം

ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരു  പ്രതതര്യകതനയനപറയനതന  തകരളതത്തിനന  സസാസംസസാരത്തിക

തമഖലെനയ ഈ ബഡ്ജറന  നലതുതപസാനലെ അഭത്തിസസംതബസാധന നചയ്യുന എനതസാണന.



കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുനകസാലകസാലെനത  യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന  ഭരണസം  സസാസംസസാരത്തിക

തമഖലെയത്തിലുസം  വലെത്തിയ  തകര്ച്ചയസാണുണസാകത്തിയതന.  ആ  തകര്ച്ചയനടെ  ഒരു  ഭസാഗസം

കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസനത ഒരു പത്രതത്തില് വസായത്തികസാന് കഴത്തിഞ്ഞു.  യനതസസാ സപതൃക

കലെയസായത്തി അസംഗസ്പീകരത്തിച്ച ഒനസാണന കൂടെത്തിയസാടസം.  അതന തകരളതത്തിനന സപതൃകമസാണന.

നൂറസാണ്ടുകളുനടെതനന  പഴകമുള്ള  കൂടെത്തിയസാടനമന  കലെനയ  അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുന  ഒരു

രസാഷസ്പീയ  കക്ഷത്തി  വളനര  തമസാശനപ്പെട  രസ്പീതത്തിയത്തില്,  അപഹസത്തിക്കുന  തരതത്തില്  ഒരു

പ്രസസാവന  ഇറക്കുകയണസായത്തി.  തകരള  തകസാണ്ഗ്രസത്തിനന  'പ്രതത്തിചസായ'  എന

മസാസത്തികയത്തില് ഒരു തലെഖനമുണസായത്തിരുന. ആ തലെഖനതത്തിനന തലെനകടന "ഒറ്റുകസാരുനടെ

കൂടെത്തിയസാടസം" എനസാണന. അതത്തില് പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതന " നസാലുമനത്തിമസാനര നവളളസം കുടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു,

ഒരു മനത്തിനയ രസാജത്തി വയത്തിച്ചു, മനറസാരു മനത്തിനയ തതസാല്പത്തിച്ചന വസ്പീടത്തിലെത്തിരുതത്തി, മറ്റുള്ളവനര

പ്രതത്തിപക്ഷത്തുസം ഇരുതത്തി, എനത്തിട്ടുസം അയസാതളസാടെന എനനസാരു തസ്നേഹമസാണന ചത്തിലെര്കന "

എനസാണന. കൂടെത്തിയസാടസം തപസാനലെസാരു മഹതസായ കലെനയ ഇങ്ങനന അവതഹളത്തിക്കുന ഒരു

മുനണത്തിയനടെ  തനതൃതസമസാണന  അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുനതന.  അവര്കത്തിനതസാനസം

മനസത്തിലെസാകത്തില.  അവര്കന കലെയസം സസംസസാരവനമസാനക അനര്യമസാണന.  തകരളതത്തിനന

സസാസംസസാരത്തിക  സപതൃകനതയസം  നതവസാതസാന  മൂലെര്യങ്ങനളയസം  സസംരക്ഷത്തികസാന്

ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  നകസാണ്ടുവനത്തിട്ടുള്ള

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള തസ്പീര്ച്ചയസായസം സസാസംസസാരത്തിക പ്രവര്തകന്കൂടെത്തിയസായ തഡെസാ. എസം. നക.

മുനസ്പീര്  നലനത്തിലെയത്തില്  പ്രശസംസത്തിക്കുനമനസാണന  കരുതത്തിയതന.  പനക്ഷ  അതദ്ദേഹവസം



'ക്ഷസ്പീരമുനള്ളസാരകത്തിടെത്തിന്  ചുവടത്തില്  നകസാതുകത്തിനന  തചസാരതനനയസാണതലസാ  കഇൗതുകസം'

എനപറയനതുതപസാനലെ അതദ്ദേഹസം അതരസം കസാരര്യങ്ങനളസാനസം പരസാമര്ശത്തിച്ചത്തില.  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനകതന  തകരളതത്തിനന  സസാസംസസാരത്തിക  തമഖലെയ്ക്കുതവണത്തി  വലെത്തിയ

സസംഭസാവനകള് നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിട്ടുണന.  തകരളതത്തിനന സസാസംസസാരത്തിക നതവസാതസാന രസംഗതന

വലെത്തിയ സസംഭസാവനകള് നല്കത്തിയ പതത്തിനസാലെന മഹസാരഥന്മസാരുനടെ തപരത്തില് സസാസംസസാരത്തിക

നതവസാതസാന  സമുച്ചയങ്ങള്  സസാപത്തികസാനസായത്തി  അങ്ങന  തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.

ഇങ്ങനനയണസാക്കുന സസാസംസസാരത്തിക നതവസാതസാന തകന്ദ്രങ്ങള് എനത്തിനുതവണത്തിയസാണന

എനകൂടെത്തി  അങ്ങന  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന.  നസാടെകസം,  സത്തിനത്തിമസാ  തത്തിതയറര്,  സസംഗസ്പീതശസാലെ,

ഗര്യസാലെറത്തി,  പുസകകടെകള്,  ചര്ച്ചകള്ക്കുസം  മററുമുള്ള  ഇടെങ്ങള്  തുടെങ്ങത്തിയവയസാണന.

സസാസംസസാരത്തിക മസാള് എനതവണനമങത്തില് നമുകതത്തിനന ഭസാവത്തിയത്തില് പറയസാന് കഴത്തിയസം.

അങ്ങനന രൂപകല്പ്പെന നചയ്യുതമ്പസാള് അതത്തിനന നത്തിര്മ്മസാണ ചുമതലെ തസ്പീര്ച്ചയസായസം ആ

തമഖലെയത്തില്  സവദഗ്ദ്ധര്യമുള്ള  സസംഘടെനകനളതയസാ  ശസ്പീ.  ശങറത്തിനനതപ്പെസാനലെയള്ള

പ്രഗത്ഭമതത്തികളസായ  വര്യക്തത്തികനളതയസാ  കൂടെത്തി  പനങടുപ്പെത്തിച്ചുനകസാണസായത്തിരത്തികണസം

എനസാണന അങ്ങതയസാടെന പറയസാനുള്ളതന. സസാസംസസാരത്തിക സസാപനങ്ങള്ക്കുള്ള ഗ്രസാനന 50

ശതമസാനസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഞസാന് കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുനകസാലനത ബഡ്ജറന പരത്തിതശസാധത്തിച്ചു.

അതത്തിനലെസാനസം  സസാസംസസാരത്തിക  സസാപനങ്ങള്കന  സസംഖര്യ  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതസായത്തിതടസാ

അതത്തിനന  പ്രവര്തനങ്ങള്  വത്തിപുലെനപ്പെടുതസാനസായത്തിതടസാ  യസാനതസാരു  നസ്പീകവസം  ആ

ഗവണ്നമനന  നടെതത്തിയതസായത്തി  കണത്തില.  2014-15-നലെ  സസാസംസസാരത്തികസം  സസംബനത്തിച്ച



സബ്ജകന കമ്മത്തിറത്തിയനടെ റത്തിതപ്പെസാര്ടസാണന എനന കയത്തിലെത്തിരത്തിക്കുനതന.  ഞസാന് അനതസാനസം

വസായത്തിക്കുനത്തില.  അതത്തിനന  പ്രവര്തനങ്ങനളടുതസാല്  കുതറ  നത്തിര്മ്മസാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതത്തി അവസസാനത്തിപ്പെത്തിച്ചനതസാഴത്തിച്ചസാല് തകരളതത്തിനന സസാസംസസാരത്തിക

തമഖലെയ്ക്കുതവണത്തി  ആ  ഗവണ്നമനത്തിനന  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളസായത്തിരുനവര്  ഒരു  കസാരര്യവസം

നചയ്തത്തില.  അങ്ങന  50  ശതമസാനസം  തുക  വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാന്  തയസാറസായതന  ഏനറ

അഭത്തിനനനസാര്ഹമസാണന.  അങ്ങന  തകരളതത്തിനലെ  കലെസാകസാരനസാരുനടെയസാനക  പ്രശസംസയന

ഇടെയസായത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  കലെസാകസാരന്മസാരുനടെ  നപന്ഷന്  തുക  1,500  രൂപയസായത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഒരു  തനരനത  ചസായ  കുടെത്തികസാന്തപസാലുസം  കഴത്തിവത്തിലസാത   അതനകസം

കലെസാകസാരന്മസാര്  തകരളതത്തിലുണന.  ആ  കലെസാകസാരന്മസാരുനടെ  പ്രസാര്തനയസായത്തിരുന

അവരുനടെ നപന്ഷന് വര്ദത്തിപ്പെത്തികണനമനതന. അതസാണന അങ്ങന സദവദൂതനനതപ്പെസാനലെ

തകടന അവരുനടെ നപന്ഷന് വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാനസായത്തി തസ്പീരുമസാനനമടുതതന.  ഇതതസാനടെസാപ്പെസം

ഒരു  കസാരര്യസംകൂടെത്തി  അങ്ങയനടെ  ശദയത്തില്നകസാണ്ടുവരത്തികയസാണന.  നമ്മുനടെ  മലെയസാള

സത്തിനത്തിമയന  വലെത്തിയ  സസംഭസാവന  നല്കത്തിയ  നടെനുസം  എഴത്തുകസാരനുമസായത്തിരുന  ഭരതന

പത്തി.നജ.ആനണത്തിയനടെ  ഭസാരര്യയന  ഒരു  പ്രതതര്യക  ഉതരവത്തിലുനടെ  കഴത്തിഞ്ഞ  18

നകസാലകസാലെമസായത്തി  3,000  രൂപ  നപന്ഷന്  നകസാടുത്തുവരുനണന.  ആ  തുക

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാടുകസാനുള്ള  തസ്പീരുമസാനനമടുകണനമനന  വത്തിനയതതസാടുകൂടെത്തി

അഭര്യര്തത്തിക്കുകയസാണന.  കലെസാകസാരന്മസാതരസാടെന  മസാത്രമല  ഈ  നസാടെത്തിനന

സസസാതനര്യതത്തിനുതവണത്തി പടെനപസാരുതത്തി ഇനസം ജസ്പീവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന ധസ്പീരരസായ സസസാതനര്യ



സമര  തസനസാനത്തികതളസാടെന  കഴത്തിഞ്ഞ  ഉമ്മന്  ചസാണത്തി  ഗവണ്നമനന  നസ്പീതത്തിതകടെന

കസാണത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.  അവര്കന  തകന്ദ്രഗവണ്നമനന  2011  മുതല്  ഡെത്തി.എ.

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാടുതത്തിരുന.  അങ്ങനന വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന ഡെത്തി.എ.  കസാലെസാകസാലെങ്ങളത്തില്

തകരളതത്തിലുസം നകസാടുക്കുമസായത്തിരുന.  എനസാല്  2011  മുതല് തകരളതത്തില് സസസാതനര്യ

സമരതസനസാനത്തികള്കന  ഒരു  രൂപതപസാലുസം  ഡെത്തി.എ.  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന  നകസാടുകസാന്

തയസാറസാകസാനത  സസസാതനര്യ  സമരതസനസാനത്തികതളസാടുതപസാലുസം  ക്രൂരമസായ  പ്രതത്തികസാരസം

നത്തിര്വഹത്തിച്ച  ഒരു  ഗവണ്നമനസായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുനകസാലകസാലെനത

ഗവണ്നമനന.  അങ്ങന  അവരുനടെ  പ്രസാര്തന  തകള്ക്കുകയസം  അവരുനടെ  ആവശര്യസം

അസംഗസ്പീകരത്തിക്കുകയസം  നചയ.  തകന്ദ്രസര്കസാര്  നകസാടുക്കുനതനുസരത്തിച്ചന  ഡെത്തി.  എ.

തകരളതത്തിലുസം  നകസാടുകസാനുസം  ഇതുവനരയള്ള  കുടെത്തിശത്തിക  നകസാടുത്തുതസ്പീര്കസാനുമുള്ള

തസ്പീരുമസാനനമടുതതന  വളനര അഭത്തിനനനസാര്ഹമസാണന.   ഇതുവനരയത്തിലസാത രസ്പീതത്തിയത്തില്

തകരളതത്തിനലെ  നനലെബറത്തി  പ്രസസാനതത്തിനന  50%  ഗ്രസാനന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാടുകസാന്

തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചു.  എന  മസാത്രമല,  കുടെത്തിശത്തികയണസായത്തിരുന 4  തകസാടെത്തി  രൂപ

നകസാടുകസാനസായത്തി  അതങ്ങയന  കഴത്തിഞ്ഞു.   തസ്പീര്ച്ചയസായസം  തകരളതത്തിനലെ  നതവസാതസാന

മുതനറതത്തിനുസം  തകരളനത  ഇനനത  തകരളമസായത്തി  രൂപനപ്പെടുതത്തിയതത്തിലുസം

ഗ്രന്ഥശസാലെസാ പ്രസസാനസം വലെത്തിയ പങന വഹത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.  പത്തി. എന്. പണത്തികരുസം പത്തിനസ്പീടെന

കടെമ്മനത്തിട  രസാമകൃഷ്ണനുസം  നഎ.വത്തി.  ദസാസുമടെകമുള്ള  മഹസാരഥനസാരസായ  അതത്തിനന  മുന്

ഭരണസസാരഥത്തികളുനടെ  സസപ്നസം  പൂവണത്തിയന.  50%  ഗ്രസാനന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുക  മസാത്രമല



അങ്ങന നചയ്തത്തിട്ടുള്ളതന എല്.സത്തി.ഡെത്തി.  നപ്രസാജകറടെകസം അവത്തിനടെ സസാപത്തിച്ചന  A  തഗ്രഡെന

ഗ്രന്ഥശസാലെകനള  ആധുനത്തികവത്കരത്തികസാന്  10  തകസാടെത്തി  രൂപ  പ്രതതര്യകമസായത്തി

നസ്പീകത്തിവച്ചതന  വളനര  നല  കസാരര്യമസാണന.  ഇതതസാനടെസാപ്പെസം  ഒരു  അതപക്ഷ  കൂടെത്തിയണന.

1996-ല്  അനനത  മുഖര്യമനത്തിയസായത്തിരുന  ഇ.  നക.  നസായനസാര്  തറകലത്തിട  ഒരു

സസാപനമസാണന  ഗ്രന്ഥശസാലെ  പ്രസസാനതത്തിനന  ആസസാനമനത്തിരസം.  ആ  ഗ്രന്ഥശസാലെ

പ്രസസാനതത്തിനന  ആസസാനമനത്തിരസം  പണത്തിയസാന്  പസാളയതന  അനുവദത്തിച്ചുകത്തിടത്തിയ

സലെസം മുന് ഗവണ്നമനന  തത്തിരത്തിനച്ചടുതത്തിരുന.  ആ സലെസം തത്തിരത്തിച്ചുനല്കത്തിനകസാണന

അവത്തിനടെ  ആസസാനമനത്തിരസം  പണത്തി  പൂര്തസ്പീകരത്തികസാനസാവശര്യമസായ തസ്പീരുമസാനസം  അങ്ങന

എടുകണനമനസാണന പറയസാനുള്ളതന.  മനറസാരു കസാരര്യസം പറയസാനുള്ളതന,  തകരളതത്തിനന

സസാസംസസാരത്തിക  രസംഗതന   വലെത്തിയ  സസംഭസാവന  നല്കത്തിയ  വര്യക്തത്തിയസാണന  സസാസംസസാരത്തിക

മനത്തിയസായത്തിരുന  ടെത്തി.  നക.  രസാമകൃഷ്ണന്,  അതദ്ദേഹതത്തിനന  സരണസാര്തസം

എറണസാകുളതന  ടെത്തി.  നക.  രസാമകൃഷ്ണന്  കള്ച്ചറല്  നസനറുണന.   ആ  കള്ച്ചറല്

നസനറത്തിനുതവണത്തി ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് തുക അനുവദത്തിച്ചു തരണസം.  ഞസാന് ഒരു പ്രതതര്യക

സമുദസായതത്തിനന  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയസാണന.  തകരളതത്തിനന  ആസംതഗസാ  ഇനര്യന്

സമുദസായതത്തില്നപ്പെട  വത്തിദര്യസാര്തത്തികള്  3000-ല്  തസാനഴ  മസാത്രമസായത്തിരത്തിക്കുസം.

വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ തപ്രസാത്സസാഹനസാര്തസം അവര്കന  നചറത്തിയ തതസാതത്തിലുള്ള  ലെസംപസം ഗ്രസാനന

നകസാടുകസാന് അങ്ങന തയസാറസാകണസം. അങ്ങന മുമ്പന അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ആസംതഗസാ ഇന്ഡെര്യന്

സമുദസായതത്തിനസായള്ള  കള്ച്ചറല്  നസനര്  സസാപത്തികസാനസാവശര്യമസായ  തുകയസം



അനുവദത്തികണനമനന  വത്തിനയതതസാടുകൂടെത്തി  അഭര്യര്തത്തിച്ചുനകസാണന  ഇവത്തിനടെ  അങ്ങന

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറത്തിനന എലസാ അര്തതത്തിലുസം സസസാഗതസം നചയനകസാണന ഞസാന്

അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  നനത്തി.

 ശസ്പീ  .    ഷസാഫത്തി പറമ്പത്തില്:  സര്,  കസാല്പനത്തികമസായ ഇഇൗ കത്തിഫ്ബത്തി ബഡ്ജറത്തിനലെ

യസാഥസാര്തര്യമസാകസാന്  സസാധര്യതയത്തിലസാത  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങതളസാടുള്ള  എതത്തിര്പ്പെന  ഞസാന്

ആദര്യതമ തരഖനപ്പെടുതസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  അങ്ങന തകരളതത്തിനന ധനമനത്തിയസായത്തി

ഒരത്തികല്ക്കൂടെത്തി  അധത്തികസാരതത്തില്  വരുതമ്പസാള്  തകരളതത്തിനലെ  ജനങ്ങളുസം  അങ്ങയനടെ

കൂനടെയത്തിരത്തിക്കുന  ആളുകളുസം  അങ്ങയത്തില്നത്തിനന  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചതന  ഇതസായത്തിരുനത്തില

എനള്ളതന വളനര വര്യക്തമസാണന. ഇവത്തിനടെ പ്രസസംഗത്തിച്ച ആളുകള് മുഴവന് ബഡ്ജറത്തിനന

ഏറവസം  വലെത്തിയ  തമനയസായത്തി  എടുതന  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന  തപ്രസാജക്ടുകളത്തില്  പലെതുസം

ഇനത്തിയസം  എവത്തിനടെനത്തിനസം  കത്തിട്ടുനമനറത്തിയസാത  ധനസാഗമ  മസാര്ഗ്ഗനത

ചുറത്തിപ്പെറത്തിയള്ളതസാനണനള്ളതന വളനര വര്യക്തമസായത്തി നമുകന മനസത്തിലെസാകസാന് കഴത്തിയസം.

ഇഇൗ  കത്തിഫ്ബത്തി  ബഡ്ജറന  ഏനതലസാസം  ഡെത്തിപ്പെസാര്ടനനമന്റുകളുനടെ  അവകസാശങ്ങനള

കവര്നനടുക്കുനനവതനസാ ഏനതലസാസം വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള് സസസാഭസാവത്തികമസായസം

നടെതകണനതന സസപ്നതലെസാകതതയന  നകസാണ്ടുനചനനതത്തിച്ചത്തിടന  അവസസാനസം

ഉറകതത്തില്നത്തിനന  വത്തിളത്തിച്ചുണര്തത്തിയത്തിടന  തചസാറത്തില  എനന  പറയനതുതപസാലുള്ള

സസാഹചരര്യങ്ങളത്തിതലെയന നകസാണ്ടുതപസാകുനമനനസാനകയസാണന ഭയസം.

  ഇവത്തിനടെ ബഹു. തകസാവൂര് കുഞ്ഞുതമസാന് അതദ്ദേഹതത്തിനന പസാര്ടത്തിയസായ ആര്.എസന.പത്തി.


