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ജത്തിഷയുടടെ  ടകമാലപമാതെകസം  സസംബനത്തിച്ചുള  അരനസഷണതത്തില  വളടരേരയടറ

ടതെളത്തിവുകള് നശത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുസം യമാടതെമാര തെരേതത്തിലള നടെപടെത്തിടയടുക്കുകയുസം ടചയത്തില.

5 ദത്തിവസസം കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടമാണന് ആ സലസം സശല ടചയടപ്പെടുന്നതെന്.  മൃതെരദഹസം ടപടട്ടന്നന്

ദഹത്തിപ്പെത്തികടപ്പെട.  യമാടതെമാര കമാരേണവശമാലസം ടതെളത്തിവന് നത്തിലനത്തിലരടതെന്നന് വത്തിചമാരേത്തിചന്

പ്രതെത്തിപക്ഷരനതെമാവത്തിടന  രനതൃതെസതത്തില,  അന്നടത  ആഭഖനരേമേനത്തിയുടടെ

രപമാലശസമാണന്  ഇതെന്  ടചയതെന്.    പുതെത്തിയ  ഗവണ്ടമേനന്  വന്നു  സതെഖസം

പുറത്തുവന്നുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നു.   തെശര്ചയമായുസം  വളടരേരയടറ  പ്രതെശക്ഷകള്

തെടന്നയമാണതെന്.  നത്തിയമേവത്തിദഖമാര്ത്ഥത്തിയമായത്തിരന്ന ദളത്തിതെന് ടപണ്കുട്ടത്തിയമായത്തിരന്നു ജത്തിഷ.  

മേത്തി  .   ടചയര്മേമാന: സമേയസം കഴത്തിഞ്ഞു....പശസന്......

ശശ  .    മുഹമദന്  മുഹമാസത്തിന:  സര്,  ഇതരേതത്തിലള  ഇനഡഖമാ  മേഹമാരേമാജഖതന്

പുതെത്തിയ രേമാഷശയതത്തിനന് ദത്തിശമാരബമാധസം നല്കുന്ന ഇടെതുപക്ഷ സര്കമാര് പ്രതെശക്ഷകളമാണന്

നല്കുന്നതെന് എന്നുളതുടകമാണന് ഇഇൗ നനത്തിപ്രരമേയടത ഞമാന പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ശശ  .   പത്തി  .   ടക  .   കുഞ്ഞമാലത്തിക്കുട്ടത്തി: സര്, ഇവത്തിടടെ അവതെരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയടത

ഞമാന എതെത്തിര്ക്കുകയമാണന്.  ഇവത്തിടടെ ധവളപതസം വന്നത്തിരേത്തിക്കുന്നു.      പുറത്തുവരടമേന്നന്

രകടടകമാണത്തിരന്ന ധവളപതസം.  ധവളപതസം ഇറകമാന വളടരേ എളപ്പെമേമാണന്.  അതെത്തിനന്

പ്രരതെഖകത്തിചന് ടചലടവമാന്നുമേത്തില.  പടക്ഷ, ഇഇൗ ധവളപതസം ഇറകമാന ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട
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ധനകമാരേഖമേനത്തിടയ  സഹമായത്തിച  ഉരദഖമാഗസനമാര്  അവടരേമാടക  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്ടമേനത്തിടന  മുന്നത്തില  ഇരതെ  പ്രശ്നങ്ങളസം  ഇരതെ  ടസമാലഹ്യൂഷനുസം,  ധവളപതസം

എന്നുള നത്തിലയത്തിലല പല നത്തിലയത്തിലസം അവതെരേത്തിപ്പെത്തിചതെമാണന്.  ഞമാനത്തിവത്തിടടെ ഇരന്നന്

ഓടെത്തിച്ചുരനമാകത്തി.   ടപടട്ടന്നന്  കണ്ണന്  രപമായതെന്  ഇവത്തിടടെ  ടസമാലഹ്യൂഷന  എനമാണന്

പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നതെന് എന്നുളതെത്തിരലകമാണന്.  ധവളപതസം എളപ്പെമേമാണന്.  പടക്ഷ, അതെന്

ടറഡന്  ടെമാപ്പെത്തില ടപമാതെത്തിഞ്ഞുവരരമ്പമാള് എലമാസം  ശരേത്തിയമാക്കുന്നതെന്  ധനകമാരേഖമേനത്തികന്

അത  എളപ്പെമേമാവുസം.  കമാരേണസം  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്ന  ടസമാലഹ്യൂഷന  എന്നുപറയുന്നതെന്

ടചലവു ചുരകല,  വരമേമാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തികമാന നത്തികുതെത്തി  കൂട്ടല എന്നത്തിങ്ങടനയമാണന്.

ടചലവന്  ചുരകല,  രനമാണ്-പമാന  എക്സൈന്ടപനഡത്തിചറത്തില  വരന്ന  ടചലവുകള്

ടവട്ടത്തിച്ചുരകത്തി,  ഇവത്തിടടെ  പറഞ്ഞത്തിടണന്.  സമാലറശടസമാന്നുമേല, സമാലറശസന്

ഇനത്തിയത്തിരപ്പെമാള്  ടവട്ടത്തിച്ചുരരകണ,  വലത്തിയ  പരേത്തിഷമാരേങ്ങടളമാന്നുസം

ആവശഖമേത്തിലമാതവയമാണന്.  ഇഷസംരപമാടല  എലമാസം  പരേത്തിഷരേത്തിചന്  ഉരദഖമാഗസര്കന്

അതുരപമാലള എലമാ സമാലറത്തികളസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാടുത്തു രപമായതെമാണന്.  അരപ്പെമാള്

അതെന്  അത  എളപ്പെമേമാവത്തില.    ഞമാനത്തിരപ്പെമാള്   ഒര  കുറചന്   സമേയരമേ  ആയത്തിടള

എന്നുസ്സുളതുടകമാണന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  രൂക്ഷമേമായത്തി,  ടപമാളത്തിറത്തികലമായത്തി

വത്തിമേര്ശത്തിക്കുന്നത്തില.   പടക്ഷ,  ഒര  സ്റ്റേമാര്ട്ടത്തിസംഗന്  രപ്രമാബ്ളസം  എനമാടണന്നുവചമാല
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കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേനത്തിടന കമാരേഖങ്ങടളമാന്നുസം നമള് അസംഗശകരേത്തിരകണ, അടലങ്കേത്തില

അസംഗശകരേത്തികമാനുള   ആ  പത്തിശുകന്  ഉണമാക്കുന്ന  നഷസം  നത്തിങ്ങള്കമായത്തിരേത്തിക്കുസം.

കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനന്  വത്തികസന  കമാരേഖങ്ങളത്തില  രമേമാശമേമാടണന്നന്  ആരസം  പറയത്തില.

ഇവത്തിടടെയുണമായ  ആ  നല  അടെത്തിതറയത്തിലൂടടെയമാണന്   ഇഇൗ  പുതെത്തിയ  ഗവണ്ടമേനന്

തുടെങ്ങത്തിയതെന്.   നമാഷണല  കഹരവയുടടെ  കമാരേഖസം  പറഞ്ഞു.   നമുകന്  ടചയമാന

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  ടചയമാനുള ഒര സമേശപനസം എടുക്കുന്നു.  അതെത്തിനന്  എലമാവരടടെയുസം

സഹകരേണസം രവണസം എന്നുപറഞ്ഞമാല രപമാസത്തിറശവമാണന്.  മുലടപ്പെരേത്തിയമാറത്തിടന കമാരേഖസം

വന്നരപ്പെമാള്  സസംസമാനതത്തിടന  തെമാല്പരേഖസം  രവണസം  അരതെ  അവസരേതത്തില  മേടറമാര

സസംസമാനത്തുള  നമ്മുടടെ  മേലയമാളത്തികളടടെ  പ്രശ്നങ്ങളസം  ബമാകത്തിയുള

കമാരേഖങ്ങടളയുസംപ്പെറത്തി വത്തിശമാലമേമായ ഒര ചര്ച നടെതമാടമേന്നന് പറഞ്ഞു.  അതുരപമാലള

കമാരേഖങ്ങള്  പറയമാസം.   കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  പഴയ  മുഖഖമേനത്തി

ഇവത്തിടടെയത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഇലക്ഷനത്തില  രതെമാറ  എന്നു  വത്തിചമാരേത്തിചന്  ഉള  കമാരേഖങ്ങടളമാന്നുസം

ഇലമാതെമാകുന്നത്തില.  ഈ സസംസമാനതത്തിടന അടെത്തിസമാന സഇൗകരേഖങ്ങള് ഒരകമാലത്തുസം

ഇലമാത  വത്തിധസം  മേമാറത്തിയത്തിരല;   നല  രറമാഡുകള്  സസംസമാനതത്തിടന  മുഖഛമായ

മേമാറത്തിയത്തിരല;  എയര്രപമാര്ടകള്  രമേമാശമേമാരണമാ;  രപമാര്ടകള്,  ടമേരടമാ  ഇടതെമാടക

നമുകന് രവണമാത കമാരേഖങ്ങളമാരണമാ?  ഈ അടെത്തിതറയത്തില നത്തിന്നന്  നത്തിങ്ങള് അടുത



Uncorrected/Not for publication
24

ഘട്ടതത്തിരലയന് രപമാകണസം.  അതെമാണന് രവണതെന്.  അലമാടതെ ഒന്നുസം ഉണമായത്തില അഴത്തിച്ചു

പണത്തിയമാടമേന്നന്   ധരേത്തികരതെന്.   അഴത്തിച്ചു  പണത്തിയമാണന്  എലമാസം  ശരേത്തിയമാകല

എന്നുടണങ്കേത്തില കുഴത്തിയുസം.   ഏതെമാണന് അറത്തിയമാതവന രറഡത്തിരയമാ നന്നമാകത്തിയ കഥ

രപമാടലയമാകുസം.  രറഡത്തിരയമായത്തിടല  എലമാ  വയറുകളസം  അഴത്തിച്ചു  പുറതത്തിട്ടന്  ഇനത്തി

ഇടതെമാടക  ശരേത്തിയമാക്കുന്നതെന്  എങ്ങടനടയന്നന്  ആരലമാചത്തിച  ഒര  കഥയുണന്

എന്നതുരപമാടലയമായത്തി  തെശരസം.  അഴത്തിച്ചു  പണത്തിതെന്  എലമാസം  ശരേത്തിയമാകമാനമാണന്

രപമാകുന്നടതെങ്കേത്തില നത്തിങ്ങളടടെ മുദമാവമാകഖസം പമാളസം.   രനടരേ മേറത്തിചന് ഞങ്ങള് ടചയ നല

അടെത്തിതറയത്തില  അടെത്തിസമാന  സഇൗകരേഖ  വത്തികസനതത്തിലസം  ടഡവലപ്പെന്ടമേനത്തിലസം

സസംസമാനതന്  വന്നത്തിടള   വമ്പത്തിച  മേമാറങ്ങള്,  വളടരേ  സശഡത്തില  ടചയത്തിടള

കമാരേഖങ്ങള് നത്തിങ്ങള് കമാണണസം.   അവത്തിടടെനത്തിന്നുസം ബത്തിലഡന്  ടചയമാന രനമാകണസം.

ടമേഡത്തികല  രകമാരളജുകള്  വലത്തിടയമാര  അസറന്  അരല?   നമ്മുടടെ  സസംസമാനതന്

ടമേഡത്തികല  ടൂറത്തിസസം, ഐ.  ടെത്തി.  എന്നശ  രേസംഗങ്ങളത്തിലമാണന്  ഏറവുസം  കൂടുതെല

ഇനടവസ്റ്റുടമേനന്  വരേമാന  സമാധഖതെയുളതെന്.   ഐ.  ടെത്തി  രേസംഗത്തുണമായത്തിടള

ഇനഫമാസ്ട്രക്ചറുസം  രനട്ടവുസം  ടചറുതെമാരണമാ?   ഈ  രസ്റ്റേറന്  ഡത്തിജത്തിറലമായത്തി.   ഒര

സസംസമാനസം  ഇനഖമാ  രേമാജഖതത്തിനുതെടന്ന  അഭത്തിമേമാനകരേമേമായ  രേശതെത്തിയത്തില  ഡത്തിജത്തിറല

ആയതെന് നമള് കമാണമാതെത്തിരേത്തികരതെന്.  ഒര രസ്റ്റേറന് ഡത്തിജത്തിറലമാകുക എന്നുപറഞ്ഞമാല
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അതെത്തിടന  അര്ത്ഥസം  കമഹ്യൂണത്തിരകഷനത്തില   ടഡവലപ്പെന്ഡന്  സ്റ്റേമാറസത്തിരലയ്ക്കുള  ആദഖ

കമാലവയ്പ്പെമാണതെന്.   വത്തിദഖമാഭഖമാസസം,   ടഹലതന്,  അതുരപമാടല  തെടന്ന  എലമാ

രേസംഗങ്ങളത്തിലസം ഇ-  ടടെണര് ടമാനസമാരേനസത്തി.  എന്തുതെടന്ന പറഞ്ഞമാലസം ശരേത്തി ഒട മേത്തിക

ടചറുതുസം  വലതുമേമായത്തി  ടടെണറുകള്  ഇ-ടടെണറുകളമായത്തി  മേമാറത്തിയ  സമേയമേമാണത്തിതെന്.

ഡത്തിജത്തിറല ആയതെത്തിടന ഒരപമാടെന് ഉദമാഹരേണങ്ങള് നമുകന് പറയമാന സമാധത്തിക്കുസം.  ഒര

രസ്റ്റേറന്  ഡത്തിജത്തിറല  ആകുകടയന്നു  പറഞ്ഞമാല  ടഡവലപ്പെന്ഡന്  സ്റ്റേമാറസത്തിരലയ്ക്കുള

ആദഖടത കമാലവയ്പ്പെമാണത്തിതെന്.  രലമാകതന് വത്തികസത്തിതെ രേമാജഖങ്ങടളമാടക ഡത്തിജത്തിറല

ടസമാകസറത്തിയമായത്തി  മേമാറത്തി  കഴത്തിഞ്ഞു.   ആ  ഒര  സത്തിതെത്തിയത്തിരലയന്  വരേമാന  കഴത്തിഞ്ഞ

ഇനഖയത്തിടല  ആദഖടത  രസ്റ്റേറന്  എന്നന്  രേമാഷപതെത്തി  ഇവത്തിടടെ  വന്നു പ്രഖഖമാപത്തിച്ചു.  ആ

രേസംഗത്തുണമായ രനട്ടങ്ങള് കമാരണണതെമാണന്.    അതെത്തിടന അടുത ഘട്ടങ്ങളത്തിരലയന്

ടകമാണ്ടു രപമാകമാസം.  ഞമാന ടകമാണ്ടുരപമാകുന്നത്തിലമാടയന്നന് വത്തിമേര്ശത്തിക്കുകയല.  പടക്ഷ

സമേശപനസം, കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേനത്തിടന കമാലതന് ഐ. ടെത്തി രേസംഗത്തുണമായ അടെത്തിസമാന

സഇൗകരേഖസം.    അടെത്തിസമാന സഇൗകരേഖസം  എന്നുളതെന്   ടടെരകമാപമാര്ക്കുകള്,  ഇനരഫമാ

പമാര്ക്കുകള്  അതുരപമാടലയുളളവ  ഗവണ്ടമേനന്  ടചലവത്തില  ഇങ്ങടന  ഉണമാകമാന

തുടെങ്ങത്തിയരപ്പെമാള് നമ്മുടടെ ധനകമാരേഖവകുപമേനത്തി പറയുന്നു പണമേത്തില. പണമേത്തില സത്തിതെത്തി

വളടരേ  രമേമാശമേമാണന്.   എത  പമാര്ക്കുകള്  നമള്  ഉണമാക്കുസം?  അരപ്പെമാള്  സസകമാരേഖ
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നത്തിരക്ഷപസം രവണത്തിവരസം.  തെമേത്തിഴമാടുസം കര്ണ്ണമാടെകവുസം സസകമാരേഖ നത്തിരക്ഷപതത്തിനുരവണത്തി

അതെത്തിശശഘസം  രപമായത്തി  അവര്  ഐ.ടെത്തി.  എക്സൈന്രപമാര്ട്ടത്തില  രലമാകതന്  എവത്തിടടെരയമാ

എതത്തി.  അവരടടെ പ്രധമാന വരമേമാനടമേന്നന് പറയുന്നതെന് ഐ.ടെത്തി എക്രപമാര്ടകളമാണന്.

അവത്തിടടെ  വശണ്ടുസം  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ടമേനന്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനന്  ടചയ  ടസ്റ്റേപന്

ടതെറമാടണന്നന് പറഞ്ഞന് അറച്ചു നത്തിന്നമാല വശണ്ടുസം ബസുകള് മേത്തിസമായത്തിടകമാണത്തിരേത്തിക്കുസം.

ഒരപമാടെന്  ബസുകള്  പടണമാടക  മേത്തിസമായത്തിടണന്.   സമാര്ട്ടന്  സത്തിറത്തിയന്  വന്ന  ഗഖമാപ്പെന്

നമുകറത്തിയമാസം.   സമാര്ട്ടന്  സത്തിറത്തി  സസംബനത്തിചന്   രചമാരദഖമാതരേരവളയത്തില ചര്ച വന്നു.

ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട മേനത്തി മേറുപടെത്തി  പറഞ്ഞരപ്പെമാള് അകമാരേഖങ്ങള് പറഞ്ഞു.  ഒര ഘട്ടസം

എതത്തി.   അവത്തിടടെ  വലത്തിയ  വലത്തിയ  കമ്പനത്തികളമാണന്  പണത്തിതുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതെന്.

ടടെരകമാപമാര്കന് കഖമാമ്പസത്തില എത രജമാലത്തികമാരേമാണുളതെന്;  ഇവത്തിടടെ എനത്തിക്കുമുനപന്

സസംസമാരേത്തിച  ശശ.  മുഹമദന്  മുഹമാസത്തിന  പറഞ്ഞു  ടചറുപ്പെകമാര്കന്  രജമാലത്തി.

ഗവണ്ടമേനത്തിനന് ടകമാടുകമാന സമാധത്തിക്കുരമേമാ?  ഗവണ്ടമേനത്തിനന് അങ്ങടന ടകമാടുകമാന

സമാധത്തിക്കുകയത്തില.   ധവളപതതത്തില പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നതെന്  എസന്.ഐ.പത്തി.,  ടചലവന്

ചുരകമാന  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നതെത്തില  ഒന്നന്,  രപമാസ്റ്റേന്  കട്ടന്  ടചയല  ആയത്തിരേത്തിക്കുസം.

ഊഹത്തികമാവുന്നരതെയുള.  നമ്മുടടെ മുനപത്തില പലപ്രമാവശഖസം വന്നതെമാണന്.  ഈ ജമാതെത്തി

unpopular  decisions  ഒടക  ഇരപ്പെമാള്  തുടെകതത്തില   തെടന്ന  എടുക്കുന്നതെന്
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നലമാതെമാടണന്ന രതെമാന്നല ധവളപതതത്തില ഉണന് എന്നന്  ഒറ വമാചകതത്തില വമായത്തിച്ചു

രനമാക്കുരമ്പമാള് കമാണുന്നുണന്.  ഒര  unpopular  decision  ഉണമാകുസം.   ബഡ്ജറത്തിടന

സൂചനയമാടണന്നന്  ഞമാന  പറയുന്നത്തില.   പടക്ഷ  എന്തുതെടന്നയമാടണങ്കേത്തിലസം  ശരേത്തി

അതരേതത്തിലള നടെപടെത്തികളത്തിരലയന് രപമാകുരമ്പമാള് ടചറുപ്പെകമാര്കന് രജമാലത്തി നലകമാന

രവണ അനവധത്തി അടെത്തിസമാന സഇൗകരേഖ വത്തികസനസം സമാധഖതെയുള ഐ. ടെത്തി. രേസംഗതന്

ഒന്നുസം ഉണമാകമാന സര്കമാരേത്തിടന പണസം ഉപരയമാഗത്തിചന് സമാധത്തിച്ചൂടവന്നന് വരേത്തികയത്തില.

കപ്രവറന്  ഐ.ടെത്തി.  പമാര്കന്  ഉണമാക്കുകടയന്നതെന്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന

രപമാളത്തിസത്തിയമായത്തിരന്നു.   അതെത്തിനന്  യമാടതെമാരവത്തിധ  സമാങ്ഷരനമാ  നടെപടെത്തിരയമാ

ഇലമാടയന്നു  പറഞ്ഞമാല  വലത്തിയ  പ്രശ്നമേമാകുസം.  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തി  ഇവത്തിടടെ

ഇരേത്തിപണന്.  ഈ സസംസമാനതന് സമാമൂഹഖനശതെത്തി രേസംഗതന് സമാധമാരേണകമാര്കന് കത്തിട്ടത്തിയ

ഗുണസം  എനത്തിനമാണന്  കുറച്ചു  കമാണുന്നതെന്.   അടതെമാടക  തുടെരസം  എന്നു  പറഞ്ഞമാല

രപമാടരേ?  അതെമാണന് എനത്തികന് പറയമാനുളതെന്.  ഇവത്തിടടെ ടമേമാതതത്തില പറഞ്ഞമാല

രസ്റ്റേറത്തിടന ടഡവലപ്പെന്ടമേനത്തിനന് തുടെകതത്തില തെടന്ന ഈ ഗവണ്ടമേനത്തിടന സമേശപനസം

മേമാറണസം  എന്നമാണന്  എനത്തികന്  കമാരേഖമേമായത്തിട്ടന്  ഇതെത്തിടന  സസംബനത്തിചന്  പറയമാനുളതെന്.

സസംസമാനതന്  ടപമാതുരമേഖലമാ  സമാപനങ്ങള്  സസംബനത്തിചന്  ഇവത്തിടടെ

പരേമാമേര്ശത്തിക്കുകയുണമായത്തി.  നഷതത്തിലള  ടപമാതുരമേഖലമാ  സമാപനങ്ങള്
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ലമാഭതത്തിലമാകമാന  രവണ  മേമാജത്തിടകമാന്നുസം  ആരടടെ  കയത്തിലസം  ഇല.   പണസം

ടകമാടുക്കുകയമാണന്  പതെത്തിവന്.      ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  വഖവസമായവകുപമേനത്തി  ഇന്നടല

സബ്മേത്തിഷനന്  മേറുപടെത്തിയമായത്തി  ടടെക്സൈന്റയത്തിലസന്  രമേഖലയത്തിടല  പ്രതെത്തിസനത്തിടയക്കുറത്തിചന്

പറഞ്ഞു.  അവത്തിടടെ  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചു  ടകമാലസം   ഗവണ്ടമേനന്  വലത്തിയ  തുകയമാണന്

ടകമാടുതതെന്.  പണസം പമ്പന് ടചയ്തു ടകമാടുത്തുടകമാണത്തിരേത്തിരകണത്തിയത്തിരേത്തികണസം.  കമാരേണസം

ടടെക്സൈറയത്തില  രേസംഗതന്  recession ഉണന്.  ഇനഖയത്തില  മുഴുവന  പ്രതെത്തിസനത്തിയമാണന്.

അതുരപമാടല ടപമാതുരമേഖലമാ സമാപനങ്ങടള നത്തിലനത്തിര്തമാന നമുകന്  ധമാരേമാളമേമായത്തി

ഫണ്ടുകള് ടകമാടുരകണത്തി വരസം.  ഇതെത്തിടനമാടക ഫണന് ഉണമാകുകയത്തില.  അതുടകമാണന്

കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേനന് എടുത ഇതരേതത്തിലള രപമാളത്തിസത്തികള് വളടരേ പ്രധമാനമേമാണന്.

എലമാതത്തിടനയുസം  തെളത്തിപ്പെറഞ്ഞുടകമാണ്ടുള  നത്തിങ്ങളടടെ  സമേശപനസം,  എലമാസം  അഴത്തിച്ചു

പണത്തിയമാസം  എന്നത്തിട്ടന്  ശരേത്തിയമാകമാസം  എന്നുള  സമേശപനമേമാടണങ്കേത്തില  പത്തിടന്നയുസം

പ്രശ്നങ്ങള് ഉണമാകുസം.  നമ്മുടടെ പ്രധമാനടപ്പെട്ട രറമാഡുകള്കന് ഒര മേരലഷഖന കമ്പനത്തി

വന്നു,  അടതെമാന്നുസം രവണമാടയന്നു വച്ചു.  രേണരേടകമാലസം കഴത്തിഞ്ഞമാണന് അവസമാനസം

കമ്പനത്തിയുസം   രപമായത്തി  കമ്പനത്തിയുടടെ  ആള്  ആത്മഹതെഖ  ടചയ്യുകയുസം  ടചയ്തു.   ടക.

എസന്.ടെത്തി.പത്തി.  രറമാ ഡന് അതുരപമാടലയുള രപമാളത്തിസത്തികള്, സമേശപനങ്ങള് തുടെകതത്തില

തെടന്ന  എടുക്കുന്നതെന്  നലതെലമാടയന്നമാണന്  എനത്തികന്  പറയമാനുളതെന്.   ഇവത്തിടടെ
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ടതെരേടഞ്ഞടുപ്പെന്  കഴത്തിഞ്ഞന്  വന്നതെമാണന്.   അതുടകമാണന്  ടപമാളത്തിറത്തികലമായ  കമാരേഖസം

പറയുരമ്പമാള്  എല.ഡത്തി.എഫന്-  നന്  അനുകൂലമേമായ  രേമാഷശയ  അവസയത്തിലസം

മേത്സരേത്തിചതെത്തില ബഹുഭൂരേത്തിപക്ഷസം സശറസം ജയത്തിച്ചുവന്ന ഒര പമാര്ട്ടത്തിയമാണന് എടന പമാര്ട്ടത്തി.

എല.ഡത്തി.എഫന്-  നന്  അനുകൂലമേമായത്തി ഉണമായ ടടനഡത്തിനത്തിടെയത്തിലസം ഞങ്ങള് കഴത്തിഞ്ഞ

പ്രമാവശഖസം ജയത്തിചതുരപമാടല  18  സശറത്തിലസം  ഇതവണ ജയത്തിച്ചുവന്നതെത്തില ഞങ്ങള്കന്

അഭത്തിമേമാനമുണന്.  കമാരേണസം  കറകളഞ്ഞ  മേരതെതെരേ  സ്റ്റേമാനഡന്  എടുതതെത്തിനുകത്തിട്ടത്തിയ

അസംഗശകമാരേമേമാണന്.  യമാടതെമാര  കലര്പസം  ഇലമാത  സ്റ്റേമാനഡത്തിനന്  അസംഗശകമാരേതത്തിനന്

കത്തിട്ടത്തിയതെമാണന്.  ഇതവണ അകമാരേഖതത്തില തെശവ്രവമാദ മേതെ യമാഥമാസത്തിതെത്തിക സ്റ്റേമാനഡന്

എടുക്കുന്ന  ആളകടളമാടക  ഞങ്ങടള  എതെത്തിര്ത്തു.   ആ  എതെത്തിര്പ്പെത്തിടന

മേറത്തികടെന്നുടകമാണമാണന്....   ബത്തി.ടജ.പത്തി.  ടയ  എതെത്തിര്ത  കമാരേഖസം  പറയുരമ്പമാള്,

നത്തിങ്ങള്  മേറച്ചു  വയ്ക്കുന്ന  ഒര  കമാരേഖസം  ഉണന്.   ആ  കമാരേഖസം  എനമാടണന്നുവചമാല

ബത്തി.ടജ.പത്തി.  യുമേമായത്തി  രനരേത്തിട്ടന്  ഏറമുട്ടത്തിയതെന്  ഇവത്തിടടെ  യു.ഡത്തി.എഫന്.  ആണന്.

മേരഞശസരേതന്  എല.ഡത്തി.എഫന്-നന്  മൂന്നമാസം  സമാനമേരല  ഉളതെന്?   ഞങ്ങളമാണന്

മേരനമാഹരേമേമായ  80 രവമാടസം  വമാങ്ങത്തി  കടെന്നതെന്,   അവത്തിടടെ  എല.ഡത്തി.എഫന്-നന്  മൂന്നമാസം

സമാനസം.  പമാലകമാടുസം കമാസര്രഗമാഡുസം തെത്തിരവനനപുരേത്തുസം അടതെ. എല.ഡത്തി.എഫന്-

നന് മൂന്നമാസം സമാനമേമാണന്.   ബത്തി.ടജ.പത്തി.യുടടെ സസംസമാന പ്രസത്തിഡനത്തിടന രതെമാലപ്പെത്തിചന്
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അനസമായത്തി തെലയുയര്തത്തി അഭത്തിമേമാനപൂര്വസം ഇരേത്തിക്കുകയരല ശശ.  ടക.  മുരേളശധരേന

ഇവത്തിടടെ.   ശശ. ഒ. രേമാജരഗമാപമാല പത്തിണങ്ങരതെന്.  അടലങ്കേത്തില അവത്തിടടെ ശശ. കുമനസം

രേമാജരശഖരേന ഇരരന്നടന.  രേമാഷശയമേമായ വത്തിരരേമാധസം ആരരേമാടുസം ഇല.  രേമാഷശയമേമായ

വഖതെഖസ്ത സമേശപനസം ഉണമാകമാസം.   പടക്ഷ രനരേത്തിട്ടന്  ഏറമുടകയുസം  ബത്തി.  ടജ.പത്തി.  ടയ

രതെമാലപ്പെത്തിക്കുകയുസം ടചയതെന്  നത്തിരയമാജകമേണലമാടെത്തിസമാനതത്തില വത്തിശകലനസം ടചയ്തു

രനമാക്കുരമ്പമാള്  യു.ഡത്തി.എഫന്- ആണന്.  അലമാടതെ എല.ഡത്തി.എഫന്. അല.  എലമാ മേതെ

തെശവ്രവമാദ  യമാഥമാസത്തിതെത്തിക  സമേശപനടമേടുക്കുന്ന  ആളകടളയുസം  വര്ഗ്ഗശയ  വത്തിഭമാഗശയ

ഫമാസത്തിസ്റ്റേന് സമേശപനങ്ങടളയുസം എതെത്തിര്തന്, നല പുരരേമാഗമേന സമേശപനസം എടുതത്തിട്ടമാണന്

ഉള 18 സശറസം രനടെത്തി  അഭത്തിമേമാനരതമാടുകൂടെത്തി ഇവത്തിടടെ വന്നത്തിരന്നതെന് എന്നുളതെന് ഞമാന

ഇക്കൂട്ടതത്തില പറഞ്ഞതെമാണന്.  അതുരപമാടല തെടന്ന രകമാണ്ഗ്രസമാണന് യു.ഡത്തി.എഫന്.

ആണന് ബത്തി.ടജ.പത്തി.  യുമേമായത്തി രദശശയ തെലതത്തിലസം ഇവത്തിടടെയുസം രേമാഷശയമേമായത്തി കഫറന്

ടചയ്യുന്നതെന്  എന്നു  ചൂണത്തികമാണത്തിച്ചുടവരന്നയുള.  ഇരപ്പെമാള്  ഇതരയ  പറയുന്നുള.

അലമാടതെ  വലമാടതെ  വത്തിമേര്ശത്തിക്കുന്നത്തില.  സമേശപനസം  മേമാറണടമേന്നുള

വത്തിമേര്ശനരതമാടുകൂടെത്തി ഞമാന ഇതെത്തിടന എതെത്തിര്ക്കുന്നു. 

ശശ  .    ബത്തി  .    ഡത്തി  .    രദവസത്തി:  സര്,   ഗവര്ണറുടടെ നയപ്രഖഖമാപന പ്രസസംഗതത്തിനന്

നനത്തി  രരേഖടപ്പെടുതത്തിടകമാണന്  ശശ.  എസന്.  ശര്മ  അവതെരേത്തിപ്പെത്തിച  പ്രരമേയടത


