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ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബഞാഹത്തിസം  :  ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട  നനത്തിപ്രരമേയടത

ഞഞാന എതത്തിര്ക്കുകയഞാണന്.  നയമേത്തിലഞാത ഇഇൗ സര്കഞാരേത്തിനുരവണത്തി ബഹുമേഞാനടപ്പെട

ഗവര്ണടറടകഞാണന്  നടെതത്തിചത്തിട്ടുള്ള  പ്രഖത്യഞാപനങ്ങളതയസം  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കഞാരേത്തിടന  നയങ്ങളഞാണന്.   കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കഞാരേത്തിടന  രനടങ്ങള്

ചൂണത്തികഞാണത്തിച്ചുടകഞാണ്ടുള്ള നയപ്രഖത്യഞാപനപ്രസസംഗമേഞാണന്  ഇവത്തിടടെ നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.

രേണ്ടു കഞാരേത്യങ്ങള്  ഞഞാന ചൂണത്തികഞാണത്തികഞാസം.  5 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പന് അധത്തികഞാരേതത്തില്

നത്തിനസം  ഇറങ്ങത്തിരപ്പെഞായ  ഇടെതുപക്ഷജനഞാധത്തിപതത്യ  മുന്നണത്തി  5  വര്ഷതത്തിനുരശഷസം

വശണ്ടുസം  അധത്തികഞാരേതത്തില്  വന്നരപ്പെഞാള്  ടസകരടറത്തിരയറ്റുസം  ഫയലകളുസം  എലഞാസം

മേഞാറത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുനടവനള്ള ബഹുമേഞാനടപ്പെട ധനകഞാരേത്യ വകപ്പുമേനത്തിയടടെ തടന്ന

ഒരു  പ്രസ്തഞാവന  കഞാണഞാനത്തിടെയഞായത്തി.   ആ  രേശതത്തിയത്തിരലയന്  ഇ-ഫയല്  സത്തിസ്റ്റേവസം  ഇ-

ഗരവണനസുസം മേഞാറ്റുന്ന രേശതത്തിയത്തില് യ.ഡത്തി.എഫന്.  മുരന്നഞാട്ടുരപഞായത്തിട്ടുണന്.  അതുരപഞാടല

ഡത്തിസന്എബത്തിലത്തിറ്റത്തി  ടസനസസന്  നടെതത്തിയ  ഇനത്യയത്തിടല  ഏക  സസംസഞാനമേഞാണന്

രകരേളസം എനളളതന്  ഗവര്ണറുടടെ നയപ്രഖത്യഞാപനതത്തില് അഭത്തിമേഞാനപൂര്വസം പറയഞാന

സഞാധത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന് യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന രനടങ്ങളഞായത്തിരുന.  കഴത്തിഞ്ഞ 5 വര്ഷകഞാലടത

യ.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  രനടങ്ങളതയസം  നഞാഴത്തികയന്  നഞാല്പ്പെതുവടസം  രമേഞാശമേഞാകത്തി
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ചത്തിതശകരേത്തികഞാനഞാണന്  ഇവത്തിടടെയള്ള  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഞാധത്തിപതത്യ  മുന്നണത്തിയടടെ

ടമേമ്പര്മേഞാര് ശമേത്തിച്ചുരപഞാന്നത്തിട്ടുള്ളതന്.  എന്നഞാല് ഇഇൗ രനടങ്ങടള ഇഇൗ നയപ്രഖത്യഞാപന

പ്രസസംഗതത്തില്  വലത്തിയ  രനടങ്ങളഞായത്തി  ചൂണത്തികഞാണത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുന.   ഇഇൗ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  നയപ്രഖത്യഞാപന  പ്രസസംഗതത്തിലസം  ശശ.  എസന്.  ശര്മ്മ

അവതരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ള  നനത്തിപ്രരമേയതത്തിലസം  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസരേസംഗടത

വഞാണത്തിജത്യവല്കരേണതത്തില്  നത്തിനസം  രേക്ഷടപ്പെടുത്തുടമേനള്ള  ഒരു  പ്രരയഞാഗസം

കഞാണുകയണഞായത്തി.   ഇരപ്പെഞാള് ശശമേതത്തി ഇ.  എസന്.  ബത്തിജത്തിരമേഞാള് സസംസഞാരേത്തിചരപ്പെഞാഴുസം

അതന് ചൂണത്തികഞാണത്തിക്കുകയണഞായത്തി.  എന്നഞാല് കഴത്തിഞ്ഞ യ.ഡത്തി.എഫന്. സര്കഞാരേത്തിടന

കഞാലഘടതത്തില്  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസരേസംഗത്തുണഞായ  രനടങ്ങള്  പ്രരതത്യകത്തിചന്

ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനന്  രവണത്തിയണഞാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള രനടങ്ങള്

ആര്കഞാണന്  വത്തിസ്മരേത്തിച്ചുടകഞാണ്ടു  മുരന്നഞാട്ടുരപഞാകഞാന  കഴത്തിയക.   എലഞാകഞാലത്തുസം

യ.ഡത്തി.എഫന്.  ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുന.  ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത

ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുടമേന്നന്  നത്തിരേനരേസം  പ്രഖത്യഞാപത്തിക്കുന്ന  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  അധത്തികഞാരേതത്തില്

വരുരമ്പഞാഴഞാണന്  സതത്യതത്തില്  ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത  ദുര്ബലടപ്പെടുത്തുന്ന

സമേശപനങ്ങളുണഞാകന്നതന്.  1996-2001  കഞാലഘടതത്തില്  രകരേളതത്തില്

ഹയര്ടസകനറത്തികള്  വത്യഞാപകമേഞായരപ്പെഞാള്  അനുവദത്തികടപ്പെട  ഹയര്ടസകനറത്തി
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കളത്തില്  മേഹഞാഭൂരേത്തിപക്ഷവസം  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകളത്തിരലയന്  ടകഞാടുതത്തിട്ടുള്ളതന്  അന്നടത

ഇടെതുപക്ഷ ജനഞാധത്തിപതത്യ മുന്നണത്തിയഞായത്തിരുന.  എന്നഞാല് പത്തിന്നശടെന്  വന്ന ആനണത്തി

സര്കഞാരേഞാണന്  രകരേളതത്തിടല  എലഞാ  ഗവണ്ടമേനന്  സ്കൂളുകളത്തിലസം  ഹയര്  ടസകനറത്തി

അനുവദത്തിചതന്.  272  സ്കൂളുകളത്തില് ഹയര് ടസകനറത്തി അനുവദത്തിച്ചുടകഞാണന് അന്നടത

ആനണത്തി  സര്കഞാര്  ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത  ശക്തത്തിടപ്പെടുതഞാന

മുരന്നഞാട്ടുവരേത്തികയണഞായത്തി.   കഴത്തിഞ്ഞ  54  വര്ഷകഞാലസം രകരേളതത്തിടന ചരേത്തിതതത്തില്

ആടകയണഞായത്തിട്ടുള്ളതന്  35  സര്കഞാര് രകഞാരളജുകളഞാണന്.  എന്നഞാല് ശശ.  പത്തി.  ടക.

അബ്ദുറബ്ബത്തിടന കഞാലഘടതത്തില് മേഞാതസം 24 സര്കഞാര് രകഞാരളജുകളഞാണന് യ.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കഞാര് അനുവദത്തിക്കുകയണഞായതന്.   ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുന്നതന്

യ.ഡത്തി.എഫന്.  ആണന് എന്നന് സൂചത്തിപ്പെത്തികഞാന രവണത്തിയഞാണന് ഞഞാന ഇതന് പറയന്നതന്.

മേറത്തിചന്  കണക്കുകളുടടെ അടെത്തിസഞാനതത്തില് നനത്തിപ്രരമേയതത്തിലടെകസം പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്ന

അവകഞാശവഞാദങ്ങള്  ഇവത്തിടടെ  ഇലഞാതതഞാടണന്നന്  സൂചത്തിപ്പെത്തികഞാന  രവണത്തിയഞാണന്

ഞഞാന ഇതന് പറയന്നതന്.   24 ഗവണ്ടമേനന് രകഞാരളജുകള് അനുവദത്തിചരപ്പെഞാള് ടവറുസം 4

എയ്ഡഡന് രകഞാരളജുകള് മേഞാതമേഞാണന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കഞാരേത്തിടന കഞാലഘടതത്തില്

ഉണഞായത്തിട്ടുള്ളതന്.  കഴത്തിഞ്ഞ സര്കഞാര്  220  രകഞാഴ്സുകള് പുതുതഞായത്തി അനുവദത്തിചരപ്പെഞാള്

162  രകഞാഴ്സുകളുസം  ഗവണ്ടമേനന്  രകഞാരളജുകളത്തിലഞാണന്  ശശ.  പത്തി.  ടക.  അബ്ദുറബ്ബന്
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അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.   ആ  രേശതത്തിയത്തില്  ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത  ശക്തത്തിടപ്പെടുതത്തി

യ.ഡത്തി.എഫന്.  മുരന്നഞാട്ടുരപഞാകരമ്പഞാള് അതത്തിടന കറ്റസം പറഞ്ഞുരപഞാകന്ന ആളുകള്കന്

ഒരു  കഞാരേത്യസം  കൂടെത്തി  പറരയണതുണന്.   രകരേളതത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  5

വര്ഷകഞാലതത്തിനത്തിടെയത്തില്   അതത്തിശക്തമേഞായ  ഒരു  മുരന്നറ്റസം

വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസരേസംഗത്തുണഞായത്തിട്ടുണന്; വത്തിപവകരേമേഞായ മേഞാറ്റസം എനരവണടമേങത്തില് പറയഞാസം.

രകരേളതത്തില് കരേത്തിക്കുലസം പരേത്തിഷ്കരേണവസം സത്തിലബസന് പരേത്തിഷ്കരേണവസം എലഞാ കഞാലത്തുസം

വത്തിവഞാദങ്ങള്  മേഞാതമേഞാണുണഞാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.   എന്നഞാല്  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഭരേണകഞാലതന്  ഒന്നഞാസം  കഞാസന്  മുതല്  പസ്ടു  വടരേയള്ള  എലഞാ  പഞാഠപുസ്തകങ്ങളുസം

പരേത്തിഷ്കരേത്തിക്കുകയസം ടടെകന്റ്റന്  ബുക്കുകള് ഇലഞാത ചത്തില സബ്ജക്ടുകള്ക്കുരപഞാലസം ടടെകന്റ്റന്

ബുക്കുകള് സമ്മഞാനത്തിക്കുകയസം ടചയ.   സതത്യതത്തില് dispute free curriculum എന

പറയഞാന  കഴത്തിയന്ന  രേശതത്തിയത്തിരലയ്ക്കുള്ള  അഞ്ചുവര്ഷടത  രനടടമേന  പറയന്നതന്

ടപഞാതുവത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത  ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുരവണത്തിയള്ള  ഒരു  രനടസം

തടന്നയഞായത്തിരുന.   നമുകറത്തിയഞാസം,  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരേത്തിക്കുരമ്പഞാള്  ശശ.  എസം.എ.

രബബത്തിയടടെ  കഞാലഘടതത്തില്  രകരേളതത്തില്  സത്തിലബസന്  പരേത്തിഷ്കരേണസം

നടെക്കുകയണഞായത്തി.  ആ കരേത്തിക്കുലസം പരേത്തിഷ്കരേണസം നടെന്നരപ്പെഞാള് മേതമേത്തിലഞാത ജശവനുസം

മേഞാര്കത്തിസ്റ്റുവല്കരേണവസം  രകരേളതത്തിരലടറ  വത്തിവഞാദമേഞായത്തിട്ടുണന്.    രകന്ദ്രതത്തില്
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വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസതത്തിടന  കഞാവത്തിവല്കരേണടതക്കുറത്തിചന്  പറയന്നയഞാളുകള്  ഇഇൗ

കഞാലഘടതത്തിടലഞാടക  രകരേളതത്തില്  രേഞാഷശയവല്കരേണസം  നടെതഞാന

ശമേത്തിച്ചുരപഞാന്നത്തിട്ടുണന്.   എന്നഞാല്  രദശശയ  ജനഞാധത്തിപതത്യ  മേരതതരേ  നത്തിലപഞാടെത്തില്

ഉറച്ചുനത്തിനള്ള  പഞാഠപുസ്തുക  പരേത്തിഷ്കരേണമേഞാണന്  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്ടമേനന്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.   എന്നഞാല് എല്.ഡത്തി.എഫന്.ടന വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസനയസം എനഞാടണന്നന്

ഇവത്തിടടെ  വത്യക്തമേഞാരകണതുണന്.   അവര്  ആരഗഞാളവല്കരേണതത്തിടനയസം

വഞാണത്തിജത്യവല്കരേണതത്തിടനയസം  പത്തിടെത്തിയത്തില്  നത്തിന്നന്  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസടത

സസംരേക്ഷത്തിക്കുടമേന്നന്  പറയന.   അപ്പുറതത്തിരേത്തിക്കുന്ന  എടന  സുഹൃത്തുകളുണന്.

അവടരേഞാടക  വത്തിദത്യഞാര്തത്തി  പ്രസഞാനതത്തിലൂടടെ  കടെനവന്ന  ആളുകളഞാണന്.

അവടരേഞാടക  വത്തിദത്യഞാര്തത്തി  പ്രസഞാനസം  നടെതത്തിടകഞാണത്തിരേത്തിക്കുന്ന  കഞാലഘടതത്തില്

എയ്ഡഡന്  രകഞാരളജുകളത്തിരലയന്  രപഞാളത്തിടടെകത്തിക്കുകള്  അനുവദത്തിച്ചു

എനപറഞ്ഞുടകഞാണന്  രകരേളതത്തില്  കലഞാപങ്ങളുണഞാക്കുകയസം  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസരമേഖല

സ്തസംഭത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം  ടചയയഞാളുകളഞാണന്.   എന്നഞാല്  ഇന്നന്   മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്  പഞാര്ടത്തിയസം

എല്.ഡത്തി.എഫന്.ഉസം  എവത്തിടടെയഞാണന്  എതത്തിനത്തില്ക്കുന്നടതന്നന്  പറരയണതുണന്.

സസ്വകഞാരേത്യരമേഖലയത്തില്  അനുവദത്തിക്കുകയത്തില  എന  പറഞ്ഞവര്  ടസല്ഫന്

ഫത്തിനഞാനസത്തിസംഗന്  രകഞാരളജുകള്  അനുവദത്തിക്കുക  മേഞാതമേല  ടചയത്തിട്ടുള്ളതന്.
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വഞാണത്തിജത്യഞാടെത്തിസഞാനതത്തില്  ടസല്ഫന്  ഫത്തിനഞാനസത്തിസംഗന്  രകഞാരളജുകള്  നടെത്തുന്ന

ആളുകളഞായത്തി അകഞാലടത എസന്.എഫന്.ടഎ.  രനതഞാകനഞാരുസം ഇന്നടത മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്

രനതഞാകനഞാരുസം  മേഞാറത്തിയത്തിട്ടുണന്  എനള്ള  കഞാരേത്യസം  ആര്കഞാണന്  നത്തിരഷധത്തികഞാന

കഴത്തിയക.   കൂത്തുപറമ്പന് രേക്തസഞാക്ഷത്തികളുടടെ കഥ നമുകറത്തിയഞാസം. 5 രേക്തസഞാക്ഷത്തികളുടടെ

ജശവന ടകഞാടുതന് ടസല്ഫന് ഫത്തിനഞാനസത്തിസംഗന് രകഞാരളജുകള്ടകതത്തിടരേ സമേരേസം ടചയ

മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്  പഞാര്ടത്തി,  ഇന്നന്  ആ  രേക്തസഞാക്ഷത്തികളുടടെ  തപത്തിക്കുന്ന  ഓര്മ്മകള്

മേറക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പന്  ആ  കത്തുപറമ്പന്  രേക്തസഞാക്ഷത്തികളുടടെ  കത്തിരലഞാമേശറ്ററത്തിനകതന്

ടസല്ഫന് ഫത്തിനഞാനസത്തിസംഗന്  രകഞാരളജുകള്  -  എനജത്തിനശയറത്തിസംഗന്  രകഞാരളജുസം ആര്ട്സന്

രകഞാരളജുസം  എനത്തിനധത്തികസം  ടമേഡത്തികല്  രകഞാരളജന്  വടരേ  നടെത്തുന്ന  അതത്തിടന

മുതലഞാളത്തിനഞാരേഞായത്തി  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസകചവടെസം  നടെത്തുന്ന ആളുകളഞായത്തി  മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്  പഞാര്ടത്തി

മേഞാറത്തിയത്തിടത്തിരല എന്ന ആത്മപരേത്തിരശഞാധന നടെതഞാന നത്തിങ്ങള് തയ്യഞാറഞാകണസം.    ആ

കൂത്തുപറമ്പന്  രേക്തസഞാക്ഷത്തികളുടടെ  പത്തിനഗഞാമേത്തികരളഞാടെന്  നത്തിങ്ങള്  എനന്  മേറുപടെത്തി

പറയടമേന്നന്  പറയഞാന  മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്  പഞാര്ടത്തികന്  സഞാധത്തികണസം.   ആ  രേശതത്തിയത്തിരലയ്ക്കുള്ള

വലത്തിയ  തതസ്വഞാധത്തിഷത്തിതമേഞായ  പ്രസസംഗസം  നടെത്തുകയസം  പ്രരയഞാഗതത്തില്  അതന്

ഇലഞാതത്തിരേത്തിക്കുകയസം  ടചയ്യുന്ന  രേശതത്തിയത്തിലള്ള  നടെപടെത്തികളുമേഞായഞാണന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനന്

മുരന്നഞാട്ടുരപഞാകന്നതന്.   അതത്തിടന നയപ്രഖത്യഞാപനസം നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.   അതുരപഞാടല
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തടന്ന  ആരഗഞാളശകരേണടത  പ്രതത്തിരരേഞാധത്തിക്കുടമേന്നന്  പറയടമേന.   വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസ

രേസംഗതന്  ഡത്തി.പത്തി.ഇ.പത്തി.  എനപറയന്ന  രലഞാകബഞാങന്  പദ്ധതത്തി  രകരേളതത്തിരലയന്

ടകഞാണ്ടുവന്നതന്  മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്  പഞാര്ടത്തിയഞായത്തിരുന.   എ.ഡത്തി.ബത്തി.-യടടെയസം

രലഞാകബഞാങത്തിടനയസം  സഹഞായസം  രകരേളതത്തില്  എതത്തിചതന്  തശര്ചയഞായസം

ആരഗഞാളശകരേണതത്തിടന ഭഞാഗമേഞാണന് എനള്ള കഞാരേത്യതത്തില് തര്കമേത്തില.   എസം.എന.

വത്തിജയന മേഞാഷന് അടെകസം പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള കഞാരേത്യങ്ങള് നമുടകലഞാവര്ക്കുമേറത്തിയഞാസം.  മൂന്നഞാസം

രലഞാകരേഞാഷങ്ങളുടടെ  രമേലത്തില്  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസ  രേസംഗതന്  ടടകകടെത്തുവഞാനുസം  അവരുടടെ

നത്തിലവഞാരേതകര്ച  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനുരവണത്തിയഞാണന്  ഡത്തി.പത്തി.ഇ.പത്തി.

ടകഞാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുള്ളതന്  എന്നന്  ആ  കഞാലഘടതത്തില്  തടന്ന  വത്തിമേര്ശനമുണഞായത്തിരുന.

അങ്ങടന  ഡത്തി.പത്തി.ഇ.പത്തി.  അടെകമുള്ള പദ്ധതത്തികള്,  എ.ഡത്തി.ബത്തി.  വഞായ്പ  അടെകമുള്ള

പദ്ധതത്തികടളഞാടക  സസ്വശകരേത്തിച്ചുടകഞാണന്  മുരന്നഞാട്ടുരപഞാകന്ന  ആളുകള്കന്  നയവമേത്തില,

പരേത്തിപഞാടെത്തിയമേത്തില.   ഉടണങത്തില്  തടന്ന  പ്രസ്തഞാവനകളത്തില്  മേഞാതമേഞായത്തി  ഒതുങ്ങത്തി

നത്തില്ക്കുന്ന  ഒരു  രേശതത്തിയത്തിലള്ള  നനത്തിപ്രരമേയമേഞാണന്  ഇവത്തിടടെ  നടെന്നത്തിട്ടുള്ളതന്.

അതുടകഞാണ്ടുതടന്ന  ഇഇൗ  നനത്തിപ്രരമേയടത  തശര്ചയഞായസം  എതത്തിര്രകണ  ബഞാധത്യത

ഞഞാന നത്തിര്വഹത്തിക്കുകയഞാണന്.  അധത്തികഞാരേവത്തിരകന്ദ്രശകരേണടതക്കുറത്തിചന് ഇഇൗ സര്കഞാര്

പറയന.   ജനകശയഞാസൂതണസം  തത്തിരേത്തിച്ചുടകഞാണ്ടുവരുടമേനള്ളതഞാണന്
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വഞാചകങ്ങള്കത്തിടെയത്തില് പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്ന ഒരു സസംഗതത്തി.  ജനകശയഞാസൂതണതത്തിടന

പത്തിന്നത്തിലള്ള  തഞാല്പരേത്യടമേനഞാണന്  എന്നന്  ഞങ്ങള്കറത്തിയഞാന  കഴത്തിയസം.

ജനകശയഞാസൂതണസം  1995-2000  കഞാലഘടതത്തില്  രകരേളതത്തില്  പരേശക്ഷത്തിചതഞാണന്.

ആ  ജനകശയഞാസൂതണസം  എന്നതന്  അധത്തികഞാരേ  വത്തിരകന്ദ്രശകരേണമേല,

അധത്തികഞാരേവത്തിരകന്ദ്രശകരേണസം രകരേളതത്തില് ശക്തമേഞായത്തി നടെപ്പെത്തിലഞാക്കുകയസം പഞഞായതന്

രേഞാജന്  ആകന്  നടെപ്പെത്തിലഞാക്കുകയസം  ടചയതന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ആണന്.   പരക്ഷ

ജനകശയഞാസൂതണതത്തിടന  രപരേത്തില്  മേഞാര്കത്തിസ്റ്റേന്  ഉരദത്യഞാഗസനഞാര്കന് ജനഞാധത്തിപതത്യ

ഭരേണകൂടെങ്ങളുടടെ  രമേലത്തില്  ടടകവയ്ക്കുവഞാനുസം  നത്തിയനത്തിക്കുവഞാനുമുള്ള  ഒരു  ഗൂഡശമേസം

അതത്തിനന്  പത്തിന്നത്തിലടണന്നന്  ഞഞാന  മേനസത്തിലഞാക്കുകയഞാണന്.   അതുരപഞാടല  തടന്ന

നനത്തിപ്രരമേയഞാവതരേഞാകന  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  കഞാരേത്യസം,   രകരേളതത്തിടല  മുസശങ്ങളുസം

നന്യൂനപക്ഷങ്ങളുസം  ഇടെതുപക്ഷടത  പത്തിനഞാങ്ങത്തി  എന്നഞാണന്.    അങ്ങടന

പത്തിനഞാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുരണഞാ എനള്ളതന് മേടറ്റഞാരു കഞാരേത്യമേഞാടണങത്തില് രപഞാലസം എലഞാകഞാലത്തുസം

നന്യൂനപക്ഷങ്ങടളയസം  പത്തിരന്നഞാകവത്തിഭഞാഗങ്ങടളയസം  അവരുടടെ  സഞാമുദഞായത്തിക

വത്തികഞാരേതത്തിടന രപരേത്തില് മേഞാതസം രവഞാട്ടുബഞാങഞാകത്തി നത്തിര്തഞാന രവണത്തി ശമേത്തിക്കുകയസം

അവരുടടെ  സഞാമൂഹത്തിക  മുരന്നറ്റതത്തിനുരവണത്തിയത്തിരടഞാ   സഞാമ്പതത്തിക

മുരന്നറ്റതത്തിനുരവണത്തിയത്തിരടഞാ   സഞാസംസ്കഞാരേത്തിക  മുരന്നറ്റതത്തിനുരവണത്തിയത്തിരടഞാ
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കത്തിയഞാത്മകമേഞായ ഒരു പദ്ധതത്തിയസം നടെപ്പെത്തിലഞാകഞാത ഇടെതുപക്ഷ ജനഞാധത്തിപതത്യ മുന്നണത്തി

ഇവത്തിടടെ നന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടടെ പത്തിന്തുണ രതടെഞാന രവണത്തി ബശഫന് വത്തിവഞാദസം എടുതത്തിട്ടുണന്;

ബശഫന്  ടഫസ്റ്റേന്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്;  സദ്ദേഞാമേത്തിടന  രപരേന്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്;  യഞാസര്

അരേഞാഫതത്തിടന  രപരേന്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുടണന്നലഞാടത  ഇഇൗ  രേഞാജത്യടത  മുസശങ്ങള്ക്കുസം

പത്തിരന്നഞാകവത്തിഭഞാഗങ്ങള്ക്കുസം  വത്തിദത്യഞാഭത്യഞാസപരേമേഞായത്തി  സഇൗകരേത്യങ്ങള്  നല്കന്ന

കഞാരേത്യതത്തിലസം  ഒനസം  ടചയത്തിടത്തിടലന്നന്  നമുടകലഞാവര്ക്കുമേറത്തിയഞാസം.   അതുടകഞാണഞാണന്

സചഞാര്  കമ്മത്തിഷന  റത്തിരപ്പെഞാര്ടന്  പുറത്തുവന്നരപ്പെഞാള്  പശത്തിമേബസംഗഞാളത്തിലസം

ബശഹഞാറത്തിലമേഞാണന്  മുസശങ്ങള്  ഇനത്യയത്തില്  ഏറ്റവസം   ജശവത്തിതനത്തിലവഞാരേമുള്ളതന്  എന

പറയന്ന രേശതത്തിയത്തിരലയന്  തരേസം  തഞാണത്തിട്ടുടണങത്തില് അതന് പ്രഖത്യഞാപനവസം പ്രരയഞാഗവസം

തമ്മത്തില്  യഞാടതഞാരു  വത്യതത്യഞാസമേത്തില  എന്നതഞാണന് ടതളത്തിയത്തിക്കുന്നതന്.   അതുടകഞാണന്

ഇവത്തിടടെ  അവതരേത്തികടപ്പെട  നനത്തിപ്രരമേയടത  എതത്തിര്ത്തുടകഞാണന്  ഞഞാന

അവസഞാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

ശ്രറ  .    സമി  .    ടക  .    ശശറന്ദ്രന്:  സര്,  പകരള  ഗവര്ണ്ണര്  നടതമിയ

നയപഖവ്യകാപനതമിപന്മേല്  സഖകാവണ  എസണ.  ശര്മ്മ  അവതരമിപ്പെമിച്ച

നനമിപപമയടത  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണമകായുശം  പമിനകാങ്ങുകയകാണണ.  ഒര  പുതമിയ

പകരള സൃഷമികകായമി സഖകാവണ പമിണറകായമി വമിജയന് പനതൃതസശം ടകകാടുക്കുന്നെ


