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ശശ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    അനവര്:  സര്,  അദവ്യമകായമി ഞകാന് ഇഇൗ നനമിപപമയടത

പരമിപൂര്ണ്ണമകായമി  പമിന്തുണയ്ക്കുകയകാണണ.  വളടര അഭമിമകാനപതകാടുകൂടമിയകാണണ

ഇഇൗ നമിയമസഭയമില്   മലെപ്പുറശം ജമില്ലേയമില് നമിന്നുശം ഞങ്ങള വന്നെമിട്ടുള്ളതണ.

കകാരണശം   ഇഇൗ  ടതരടഞടുപ്പെമില്  പകരളശം  ചരമിത്രതമില്  ഇന്നുവടര

കണമിടമില്ലേകാത  വമിധശം  ടഎകവ്യജനകാതമിപതവ്യമുന്നെണമി  വര്ഗ്ഗറയ  രകാഷറയശം

മുതടലെടുതണ   ഒര  തമിരമിച്ചണ  വരവമിനുള്ള  ശ്രമമകാണണ  നടതമിയടതന്നെണ

നമുകറമിയകാശം.   ത്രമിതലെ  പഞകായതണ  ഇലെകനണ  മുപന്നെകാടമിയകായമി

പകരളതമിടലെ  മുകമിലശം  മൂലെയമിലമുള്ള  ആര്.എസണ.എസണ/ബമി.ടജ.പമി.-

കകാരമകായമി യു.ഡമി.എഫണ.  ഉണകാകമിയ രഹസവ്യ ധകാരണകള ഇന്നെണ നമ്മുടട

നകാടമില് അങ്ങകാടമിപ്പെകാടകാണണ.   ആ രഹസവ്യധകാരണയമിലൂടട ബമി.ടജ.പമി.-യുടട

പവകാട്ടുകൂടമി വകാങ്ങമി അധമികകാരതമില് തമിരമിച്ചണ വരകാന് യു.ഡമി.എഫണ. നടതമിയ

എല്ലേകാ  ശ്രമങ്ങളക്കുശം   തടയമിട്ടുടകകാണണ  പകരളതമിടലെ  മപതതര  ജനത

ഇടതുപക  ജനകാതമിപതവ്യമുന്നെണമികണ  നല്കമിയ  ഏറ്റവശം  വലെമിയ

പമിന്തുണയുടട ഫലെമകായമിടകാണണ 91 സറപറ്റകാടുകൂടമി ഇടതുപകതമിനണ ഇവമിടട
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അധമികകാരതമില്  വരകാന്  സകാധമിച്ചതണ.  എല്ലേകാ  അര്ത്ഥതമിലശം  വളടര

അഭമിമകാനപതകാടുകൂടമി  മലെയകാളമിടയന്നെണ  പലെകാകതമിടന്റെ  ഏതണ  മുകമിലശം

മൂലെയമിലശം  പറയകാന്  കമിടമിയ  അവസരങ്ങടളല്ലേകാശം  ഉപപയകാഗടപ്പെടുതമിയ

നമ്മള,  കഴമിഞ  മൂന്നുനകാല  വര്ഷമകായമി  തകാന്  മലെയകാളമിയകാടണന്നെണ

പുറശംപലെകാകതണ  പറയകാന്  മടമിക്കുന്നെ  അവസയമിപലെയണ  പകരളതമിടലെ

രകാഷറയശം അധ:പതമിച്ചുപപകായ ഒര ദുരനകകാലെഘടമകാണണ യഥകാര്ത്ഥതമില്

കഴമിഞപപകായതണ.    സരമിത  അടകമുള്ള  അഭമിസകാരമികമകാരകാണണ  ഇഇൗ

രകാജവ്യടത  ഭരണ  പകന്ദ്രങ്ങള  നമിയനമിക്കുന്നെതണ   എന്നെതണ  ചരമിത്രതമില്

ഇന്നുവടര പകടമിടമില്ലേകാത  രകാഷറയ സമിതമിവമിപശഷമകാണണ.    വറടമിലെമിരന്നെണ

ടടലെമിവമിഷനമിലൂടട   നന്യൂസണ  കകാണണടമങമില്  വറടമിടലെ  കുടുശംബശം

ഉറങ്ങമിയതമിനുപശഷശം  ടടലെമിവമിഷന്  തുറകകാവന്നെ  സകാഹചരവ്യതമിപലെയണ

പകരളതമിടലെ  സകാമൂഹമിക  പരമിതസമിതമിടയ  എതമിച്ചവരകായമിരന്നു  ഇഇൗ

സശംസകാനശം  ഭരമിച്ചമിരന്നെതണ.   വറണശം  അവര്  ഇഇൗ  രകാജവ്യതണ

അധമികകാരതമിടലെതകാന്    പരമിശ്രമമിച്ച  എല്ലേകാ  ഭകാഗങ്ങളശം  ഇഇൗ  നകാടമിടലെ
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ജനങ്ങള  ഒറ്റടകടകായമി  എതമിര്ക്കുകയകാണുണകായതണ.   ഇഇൗ

ടതരടഞടുപ്പെമില്   പകരളതമിടലെ  മഹകാഭൂരമിപകശം  വരന്നെ  സറ

പവകാടര്മകാരകാണണ  ഇടതുപക  ജനകാതമിപതവ്യമുന്നെണമികണ  എന്പബകാകകായമി

പവകാടണ പരഖടപ്പെടുതമിയടതന്നെണ ഞകാന് വമിശസസമിക്കുന്നു.  ടതരടഞടുപ്പെമിടന്റെ

പചരണവമകായമി  ബന്ധടപ്പെട  പവര്തനങ്ങളമകായമി   ടചല്ലുന്നെ

പപദശങ്ങളമില്  മുഴുവന്  സറപവകാടര്മകാരമില്  നമിന്നുശം  ഇടതുപക

ജനകാതമിപതവ്യമുന്നെണമികണ  കമിടമിയ  പമിന്തുണ  ഒര  സകാനകാര്ത്ഥമിടയന്നെ

നമിലെയണ  പനരമിടണ  അനുഭവമിച്ചവരകാണണ  ഞങ്ങള.  കഴമിഞ  കകാലെങ്ങളമില്

ഇടതുപക  ജനകാധമിപതവ്യമുന്നെണമി  ഇഇൗ  രകാജവ്യതണ  ടകകാണവന്നെ

പുപരകാഗമനപവര്തനങ്ങള,  പകമടപന്ഷനുകള  എന്നെമിവ   ഇഇൗ

ടതരടഞടുപ്പെമില്  ഏറ്റവശം  വലെമിയ  ചര്ച്ചയകായമി.  ഇടതുപകശം  പകരളശം

ഭരമിച്ചപപ്പെകാള  പകമടപന്ഷന്  തുകയകായ  500/-  രൂപ   വറടുകളമില്

ഉതരവകാദമിതസടപ്പെടവരടട  ലകകളമില്  എതമിച്ചമിരടന്നെകാര

കകാലെഘടമുണകായമിരന്നു.   പപക  യു.ഡമി.എഫണ.  അധമികകാരതമില്
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വന്നെതമിനുപശഷശം  ഇഇൗ  പണശം  ബകാങ്കുകളമിപലെകണ  മകാറ്റുകയകായമിരന്നു.

പകമടപന്ഷനണ  അര്ഹരകായമിട്ടുള്ള  ഈ  നകാടമിടലെ  പകാവടപ്പെടവര്,

വപയകാവൃദ്ധര്,  കയ്യുശം  കകാലമമില്ലേകാതവര്,  നടകകാന്  കഴമിയകാതവര്  എല്ലേകാശം

ഓപടകാറമിക  പമിടമിച്ചണ   ഇഇൗ  തുകയ്ക്കുപവണമി   ലപവറ്റണ  ബകാങ്കുകളമിപലെകണ

ദമിവപസന  പപകാപകണ  ഗതമിപകടകാണണ  ഉണകായമിരന്നെതണ.  പലെ   ബകാങ്കുകളശം

അപണടറ്റയറുകളമിലെകാണണ  പവര്തമിക്കുന്നെതണ.  ഓപടകാറമികയമില്

ടകകാണപപകാകുന്നെ പകാവടപ്പെടവടന  ഓപടകാറമികകാ ടതകാഴമിലെകാളമിയുശം അവമിടട

പനകാകമി നമില്ക്കുന്നെ ആളകളശം തകാങ്ങമിപമിടമിച്ചണ ബകാങമില് ടകകാണപപകാകുകയുശം

അന്നെണ  ടപന്ഷന്  കമിടമിയമിടല്ലേങമില്  വറണശം  പപകാപകണ  അവസയുമകാണണ

ഉണകായമിരന്നെതണ.  അവസകാനശം  പണശം  കയമില്  കമിടമി  തമിരമിച്ചുവരപമകാള

കമിട്ടുന്നെ  500/-  രൂപ  ഓപടകാറമികയ്ക്കുടകകാടുകകാന്  തമികയകാത

അവസടയപ്പെറ്റമി ഇഇൗ നകാടമിടലെ പകാവടപ്പെട അമ്മമകാരശം സപഹകാദരന്മേകാരശം

ജനപതമിനമിധമികപളകാടണ  പറഞതകാണണ.  അതമിടന്റെ  ഫലെമകായമി  500/-  രൂപ

എന്നെതണ 1000/- രൂപയകാകമി ഉയര്തമി.   ഇഇൗ നകാടമിടലെ 30 -32 ലെകപതകാളശം
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വരന്നെ  സകാധകാരണകകാര്കണ  പകമടപന്ഷന്  വറടുകളമില്

എതമിച്ചുടകകാടുകകാനുള്ള  ഇടതുപക  ജനകാധമിപതവ്യ  മുന്നെണമിയുടട

തറരമകാനശം  നടപ്പെമിലെകാകകാന്  ഇഇൗ  മനമിസഭ  തറരമകാനമിച്ചമിരമിക്കുകയകാണണ.

അങ്ങടന  ഇഇൗ  നകാടമിടലെ  വമികസനപവര്തനങ്ങളശം   അടമിസകാന

വമികസനവശം  ജനങ്ങടള  സഹകായമിക്കുവകാനുമുള്ള  ഉതരവകാദമിതസവശം

ഏടറ്റടുത്തുടകകാണണ  ഇടതുപക  ജനകാധമിപതവ്യ  മുന്നെണമി

മുപന്നെകാട്ടുപപകാകുകയകാണണ.  അതുടകകാണണ   ഇഇൗ  ടതരടഞടുപ്പെമില്  ഏറ്റവശം

കൂടുതല്  പരകാജയശം  സശംഭവമിച്ചതണ  പകകാണ്ഗ്രസമിനകാണണ.    ഇഇൗ

നമിയമസഭയമിടലെ  സററ്റുകളമിപലെകണ  പനകാകമിയകാല്  നമുകതണ  മനസമിലെകാകുശം.

പകകാണ്ഗ്രസണ  പകാര്ടമിടയ  പകരളതമിടലെ  ജനങ്ങള  തമിരസ്കരമിച്ചുടവന്നെണ

മകാത്രമല്ലേ ഇഇൗ നകാടമില് നടന്നെ എല്ലേകാ അഴമിമതമിക്കുശം പമിന്തുണ നല്കമി ഭരണശം

നമിലെനമിര്തകാന്  പവണമി  ഏടതകാടക  രറതമിയമിലള്ള  പവര്തനങ്ങള

നടതകാന്  പറ്റുപമകാ  അടതല്ലേകാശം  നടതമിയ  ബഹുമകാനടപ്പെട  അന്നെടത

മുഖവ്യമനമി  ശ്രറ.  ഉമ്മന്ചകാണമി  സസകാഭകാവമികമകായുശം  നമ്മള
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പതറകമിച്ചമിരന്നെതുപപകാടലെ  പതമിപക  പനതകാവകായമി  ഇഇൗ  ബഞ്ചുകളമില്

കകാണുമകായമിരന്നു.    പപക  ജനശം  തമിരസ്കരമിച്ച  ശ്രറ.  ഉമ്മന്  ചകാണമിടയ

പകകാണ്ഗ്രസണ  പസകാനവശം  തമിരസ്കരമിച്ചുടവന്നെകാണണ  നമ്മള

മനസമിലെകാക്കുന്നെതണ.   കകാരണശം  ശ്രറ. ഉമ്മന് ചകാണമികണ  അര്ഹമകായ സകാനശം

ടകകാടുകകാടത,  അപദ്ദേഹപതകാടടകാപ്പെശം  കുതമികകാല്ടവടമിനുശം  ചതമിക്കുശം

കരമിഞനയ്ക്കുശം അഴമിമതമിക്കുശം കൂട്ടുനമിന്നെ അനുയകായമികളമില് പലെരശം ഇന്നെണ ഇഇൗ

സററ്റുകളമില്  കകാണുന്നെമില്ലേ.  ജനശം  ടതരഞപമിടമിച്ചണ  അവടരടയകാടക  ഇഇൗ

ടതരടഞടുപ്പെമില്  പരകാജയടപ്പെടുതമിയമിരമിക്കുകയകാണണ.  അതുടകകാണണ

എനമികണ എടന്റെ പമിയടപ്പെട മുഖവ്യമനമിപയകാടണ പറയകാനുള്ളതണ,  പകരളതമിടലെ

ജനങ്ങള വലെമിയ പതറകയമിലെകാണണ ഇഇൗ ഭരണടത കകാണുന്നെടതന്നെകാണണ. 

പവകാസമിപലെകാകടത  സശംബന്ധമിച്ചണ,  നമിരവധമി  പശ്നങ്ങള  അവര്

പനരമിടുന്നുണണ. യകാത്രകാപശ്നശം ഉളടപ്പെടട അവര്  അനുഭവമിച്ചുടകകാണമിരമിക്കുന്നെ

പധകാന  പശ്നങ്ങളകണ  വളടര  അനുഭകാവപൂര്വ്വെമകായ  പരമിഗണന  ഇഇൗ

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭകാഗത്തുനമിന്നുണകാകണടമന്നെണ  പതറകമിക്കുന്നു.



Uncurrected/Not for publication
118

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


