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ഇടെതുപക്ഷ ജനമാതെത്തിപതെഖമുന്നണത്തികന് ടചകന് ടചകമായത്തി രവമാട്ടന് രരേഖടപ്പെടുതത്തി വലത്തിയ

ഭൂരേത്തിപക്ഷതത്തിനന്   ഞങ്ങടള  ഇഇൗ  നത്തിയമേസഭയയത്തിരലയന്  അയചടതെന്നുകൂടെത്തി

പറഞ്ഞുടകമാണന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  എലമാ  പ്രവര്തനങ്ങളസം  ജനങ്ങള്കന്

ആരവശസം നലകുന്നതുടകമാണന് ഇഇൗ നനത്തി പ്രരമേയടത ഞമാന പത്തിനതെമാങ്ങുന്നു.

പ്രതെത്തിപക്ഷ രനതെമാവന്  (ശശ  .  രേരമേശന്  ടചന്നത്തിതല) :  സര്,  ശശ.  എസന്.  ശര്മ

അവതെരേത്തിപ്പെത്തിച  നനത്തിപ്രരമേയടത  ഞമാന  എതെത്തിര്ക്കുന്നു.   വമാക്കുസം  പ്രവര്തത്തിയുസം

തെമത്തില  വലത്തിയ  അനരേസം  ഇഇൗ  നയപ്രഖഖമാപനതത്തില  നമുകന്  കമാണമാന  കഴത്തിയുസം.

ഖണത്തിക-28  പമാഴന് ടചലവുകള്  ഒഴത്തിവമാകത്തി  സമാമ്പതത്തിക  രേസംഗസം  ടമേചടപ്പെടുത്തുടമേന്നന്

ഗവര്ണടറടകമാണന്  പറയത്തിച  ഇഇൗ  സര്കമാര്  തുടെകസം  വളടരേ  ഗസംഭശരേമേമാകത്തി.

സതെഖപ്രതെത്തിജമാ മേമാമേമാങ്കേതത്തിനന്  രവണത്തി ടചലവഴത്തിചതെന്  35,50,794/-  രൂപയമാണന്.

ശശ.  ഷമാഫത്തി പറമ്പത്തില  നലകത്തിയ അണ്സ്റ്റേമാര്ഡന് രചമാദഖതത്തിനുള മേറുപടെത്തിയത്തിലമാണന്

ഇങ്ങടന  വഖക്തമേമാകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുന്നതെന്.   അതുമേമാതമേല  83  പ്രത്തിനന്  മേമാധഖമേങ്ങള്കമായത്തി

ഫുള്  രപജന്  കളര്  പരേസഖസം,  ശവണ  ദൃശഖമേമാധഖമേങ്ങള്ക്കുള  പരേസഖങ്ങള്  ....

ഇവയുടടെടയമാന്നുസം  ബത്തില്ലുകള്  വന്നത്തിട്ടത്തില.   ഇതെമാരണമാ  സര്കമാരേത്തിടന  ധൂര്തന്

ഒഴത്തിവമാകല.   ഇടതെലമാസം  കൂടെത്തിയമാകുരമ്പമാള്  എതരകമാടെത്തിയമാകുസം  സര്കമാരേത്തിടന

ഉദ്ഘമാടെന  മേമാമേമാങ്കേതത്തിനുരവണത്തി  ടചലവഴത്തിരകണത്തിവന്നതെന്.     കഴത്തിഞ്ഞ
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ടതെരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില  എല.ഡത്തി.എഫന്.  പറഞ്ഞതെന്  രകരേളതത്തില  നത്തിയമേന  നത്തിരരേമാധനസം

ഉടണന്നമാണന്.   ശശ.  പത്തി.  ടക.  ബഷശര് എസം.എല.എ.  യുടടെ ഒര രചമാദഖതത്തിനുള

മേറുപടെത്തിയത്തില  ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തി  പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു  -  'മുന  സര്കമാരേത്തിടന

കമാലതന്  സസംസമാനതന്  നത്തിയമേന  നത്തിരരേമാധനമുണമായത്തിരരന്നമാ?'  -   'ഇല'.   'മുന

സര്കമാരേത്തിടന  കമാലതന്  സസംസമാനതന്  എത  രപര്കന്  പത്തി.എസന്.സത്തി.  നത്തിയമേനസം

നലകത്തി  -  154238;  ഈ  സര്കമാര്  അധത്തികമാരേരമേറരശഷസം  എത  ഒഴത്തിവുകള്

പത്തി.എസന്.സത്തി.-കന് റത്തിരപ്പെമാര്ട്ടന് ടചയ്തു  - 25/05/2016  മുതെല 21/06/2016 വടരേ 4308

ഒഴത്തിവുകള്.'   ഇവത്തിടടെ  നത്തിയമേന  നത്തിരരേമാധനസം  ഇലമായത്തിരന്നു.   പത്തി.എസന്.സത്തി.  റമാങ്കേന്

ലത്തിസ്റ്റേത്തില ഉള്ടപ്പെട്ട പരേമേമാവധത്തി ഉരദഖമാഗമാര്ത്ഥത്തികള്കന് രജമാലത്തി ടകമാടുത്തു.  2016 ടമേയന്

30-നന് റത്തിട്ടയര് ടചയ ഒഴത്തിവുകളമായത്തിരന്നു 4,308 ഒഴത്തിവുകള്.  കഴത്തിഞ്ഞ സര്കമാരേത്തിടന

കമാലതന് ഒര ഒഴത്തിവുരപമാലസം നത്തികതമാതെത്തിരന്നത്തില എന്നുളതെത്തിടന സൂചനയമാണന് ശശ.

പത്തി. ടക. ബഷശറത്തിനന് ബഹുമേമാനഖനമായ മുഖഖമേനത്തി നലകത്തിയ മേറുപടെത്തി.  നയപ്രഖഖമാപനസം

ഖണത്തിക  101-ല   സര്കമാര്  കശുവണത്തികന്  പമാരനഷന  പദവത്തി  നലകുന്നതെത്തിനുള

സമാധഖതെ പരേത്തിരശമാധത്തിക്കുസം.  2005-ല  ശശ.ടക.എസം.  മേമാണത്തിസമാര് ലമാനന് റത്തിരഫമാസംസന്

(അടമേനന്ടമേന)  ബത്തില  ടകമാണ്ടുവന്നരപ്പെമാള്  നഖശത്തിഖമാനസം  എതെത്തിര്ത  ഇടെതുപക്ഷസം

തെടന്നയമാണന് ഇരപ്പെമാള് ഇതെന് പറയുന്നതെന്.  ശശ. വത്തി.എസന്.അച്ചുതെമാനനന അന്നന് മൂന്നമാസം
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വമായനയത്തില പറഞ്ഞ ഒര കമാരേഖസം ഞമാന ഉദരേത്തികമാസം. ”.... അതുടകമാണന് അതെഖനസം

രദമാഹകരേമേമായത്തിടള ഇഇൗ രഭദഗതെത്തി നത്തിയമേസം ഒര കമാരേണവശമാലസം അസംഗശകരേത്തികമാന

കഴത്തിയത്തില.   രകരേള  രകമാണ്ഗ്രസന്  മേമാണത്തിയുടടെ  പമാര്ട്ടത്തിതെടന്ന.  പമാവടപ്പെട്ടവരേമായ

കൃഷത്തികമാരടണങ്കേത്തില,  ഭൂരേഹത്തിതെരേമായ കൃഷത്തികമാരടണങ്കേത്തില,  ഹരേത്തിജനങ്ങളടണങ്കേത്തില

ഇവടരേടയലമാസം  ചതെത്തികടപ്പെടുന്നതെത്തിനത്തിടെയമാക്കുന്ന  ഒര  നത്തിയമേമേമാണത്തിതെന്.  ഇടതെമാര

കമാരേണവശമാലസം  അസംഗശകരേത്തികമാന  അനുവദത്തികമാന  കഴത്തിയത്തില...”  ശശ.  ടക.  പത്തി.

രേമാരജന്ദ്രനുസം അതുതെടന്നയമാണന്  പറയുന്നതെന്.   നത്തിങ്ങള് നത്തിങ്ങളടടെ  നയസം  മേമാറത്തിരയമാ?

ഗവര്ണടറടകമാണന്  ഇങ്ങടന  നത്തിങ്ങള്  എങ്ങടനയമാണന്  പറയത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നതെന്  ?

യു.ഡത്തി.എഫത്തിടന മേദഖനയസം തുടെരടമേന്നമാണന്  സത്തി.പത്തി.എസം.ടന അഖത്തിരലനഖ ജനറല

ടസക്രട്ടറത്തി  ശശ.  സശതെമാറമാസം  ടയച്ചൂരേത്തി  ഇലക്ഷനന്  മുമ്പന്   പറഞ്ഞതെന്.   മേദഖനയസം

രൂപശകരേത്തികമാന  വത്തിവത്തിധ  വത്തിഭമാഗങ്ങളമേമായത്തി  ചര്ച  നടെത്തുടമേന്നമാണന്

നയപ്രഖഖമാപനതത്തില  പറയുന്നതെന്.   ടതെരേടഞ്ഞടുപ്പെന് സമേയതന് മേദഖരലമാബത്തിയുമേമായത്തി

ഉണമാകത്തിയ അവത്തിശുദ കൂടടകട്ടത്തിടന പരേത്തിണത്തിതെഫലമേമാണന് ഇഇൗ മേമാറസം.  യു.ഡത്തി.എഫന്.

അടെച  വത്തിരദശ  മേദഖരഷമാപകള്  തുറക്കുരമേമാ?   ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട  മുഖഖമേനത്തി

വഖക്തമേമാകണസം.   അരതെമാ  വരേമാനരപമാകുന്ന  പുതെത്തിയ  മേദഖനയതത്തിടന

അടെത്തിസമാനതത്തില  ബമാറുകള്  രകരേളതത്തില  തുറകമാനമാരണമാ  നത്തിങ്ങളടടെ  ലക്ഷഖസം?
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മുഖഖമേനത്തി വഖക്തമേമാക്കുടമേന്നന് ഞമാന കരതുന്നു.  മേമാരവലത്തി  രസ്റ്റേമാറുകളടടെ പ്രവര്തനസം

ശക്തത്തിടപ്പെടുത്തുടമേന്നുസം  അടുത  അഞ്ചുവര്ഷരതയന്  ഉലപ്പെന്നങ്ങളടടെ  വത്തില

ഉയരന്നതെല എന്നുമേമാണന് എല.ഡത്തി.എഫന്.  പ്രകടെന പതത്തികയത്തിടല ഖണത്തിക 372-ല

പറയുന്നതെന്.   നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തിടല ഖണത്തിക  84-ല പറയുന്നതെന് മേമാരവലത്തി

രസ്റ്റേമാറുകള് വഴത്തി വത്തിലകടപ്പെടുന്ന സബ്സത്തിഡത്തിയുള പതെത്തിമൂന്നന് സമാധനങ്ങളടടെ വത്തില

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതെടലന്നമാണന്.  ബമാകത്തിയുള എലമാ നത്തിരതെഖമാപരയമാഗ സമാധനങ്ങളടടെ

വത്തിലയുസം   വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുടമേന്നമാണന്.   ദശര്ഘകമാലമേമായത്തി  മേലബമാറത്തിലള വഖക്തത്തികളടടെ

കകകളത്തിലള  കുറഞ്ഞ  വത്തിസ്തശര്ണതത്തിലള  ഭൂമേത്തി  പതെത്തിച്ചുടകമാടുക്കുവമാന  എടന

സര്കമാര്  ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നുടവന്നമാണന്  ഖണത്തിക  209-ല  പറയുന്നതെന്.   പമാര്ട്ടത്തി

സഖമാകള്കന്  ഭൂമേത്തി  ഇഷസംരപമാടല  പതെത്തിച്ചുടകമാടുകമാനമാരണമാ  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേനന്

ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നതെന്?  നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തിടല  15  ഓളസം  ഖണത്തികകള്

യു.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കമാരേത്തിടന  നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തി  ലളതെമാണന്.  അതെത്തിടന

ഞമാന  സസമാഗതെസം  ടചയ്യുന്നു.   യു.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  ടമേഗമാരപ്രമാജക്ടുകള്  അതുരപമാടല

തുടെരന്നു  എന്ന  ഞങ്ങളടടെ  നയസം  നത്തിങ്ങള്  അസംഗശകരേത്തിചതെത്തില  ഞങ്ങള്കന്

സരനമാഷമുണന്.  ഇവത്തിടടെ ബഹുമേമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണ്ണടറടകമാണന് അവതെരേത്തിപ്പെത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്ന

ഇഇൗ  നയപ്രഖഖമാപനസം  നയമേത്തിലമാത  പ്രഖഖമാപനങ്ങളമാണന്,  ടപമാളയമായ
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കമാരേഖങ്ങളമാണന്.  ദത്തിശമാരബമാധമേത്തിലമാത  ഒര  ഗവണ്ടമേനത്തിടന  നയപ്രഖഖമാപനമേമായത്തി

മേമാതരമേ ഇതെത്തിടന കമാണമാന കഴത്തിയൂ. 

നത്തിങ്ങള്  വത്തിശുദനമാരേമായത്തി  രമേലങ്കേത്തി  അണത്തിയുകയമാണന്.  മേതമായത്തിയുടടെ

സുവത്തിരശഷസം  23-ാം  അദഖമായതത്തിടല  27,  28  വടരേയുള  വമാക്കുകള്  ഞമാന

വമായത്തികമാസം. 'കപടെഭക്തത്തികമാരേമായ ശമാസത്തിമേമാരസം പരേശശനമാരമേമായുരളമാരരേ, നത്തിങ്ങള്ക്കു

ഹമാ  കഷസം;  ടവളരതെച  ശവകലറകരളമാടു  നത്തിങ്ങള്  ഒതത്തിരേത്തിക്കുന്നു;  അവ  പുറടമേ

അഴകമായത്തി  രശമാഭത്തിക്കുടന്നങ്കേത്തിലസം  അകടമേ  ചതവരടടെ  അസത്തികളസം  സകലവത്തിധ

അശുദത്തിയുസം നത്തിറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നു. അങ്ങടനതെരന്ന പുറരമേ നത്തിങ്ങള് നശതെത്തിമേമാനമാര് എന്നു

മേനുഷഖര്ക്കു രതെമാന്നുന്നു;  അകടമേരയമാ കപടെഭക്തത്തിയുസം  അധര്മവുസം നത്തിറഞ്ഞവരേരത'

നത്തിങ്ങള് എന്നന് ഞമാന പറയമാന ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നു. ഇഇൗ ടതെരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തില യു.ഡത്തി.എഫന്.

പരേമാജയടപ്പെട,  എല.ഡത്തി.എഫന്.  വത്തിജയത്തിചത്തിരേത്തിക്കുന്നു.  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  രതെമാലവത്തി

അസംഗശകരേത്തിക്കുന്നു.  ജനവത്തിധത്തി  അസംഗശകരേത്തിച്ചുടകമാണന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  മുരന്നമാടരപമാകുസം.

ജനമാധത്തിപതെഖതത്തില  രതെമാലവത്തിയുസം  വത്തിജയവുസം  ഒര  നമാണയതത്തിടന  രേണന്

വശങ്ങളമാണന്.  കഴത്തിഞ്ഞ  പത്തുവര്ഷകമാലസം  തുടെര്ചയമായ  പരേമാജയങ്ങളമാണന്

എല.ഡത്തി.എഫന്.  രനരേത്തിട്ടതെന്.  അച്ചുതെമാനനന ഗവണ്ടമേനന് ജയത്തിചതെത്തിനുരശഷസം പത്തിന്നശടെന്

ഒര  ടതെരേടഞ്ഞടുപ്പെത്തിലസം  ജയത്തികമാന  കഴത്തിയമാതെത്തിരന്ന  ഇടെതുപക്ഷടത  ജനങ്ങള്
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പത്തുവര്ഷസം അകറത്തി നത്തിര്ത്തുകയമാണന് ടചയതെന്.  അതെന് മേതെത്തിയമായ ശത്തിക്ഷയമാടണന്നന്

കണന്  ജനങ്ങള് നത്തിങ്ങള്ടകമാര അവസരേസം  നലകത്തിയത്തിരേത്തിക്കുകയമാണന്.  അതെത്തിനപറസം

ഇഇൗ വത്തിജയടതപ്പെറത്തി നത്തിങ്ങള് ആരഘമാഷത്തിരകണതെമായ യമാടതെമാര കമാരേഖവുമേത്തില. ഒര

ആറുമേമാസകമാലസം ഹണത്തിമൂണ് പത്തിരേശഡത്തില നത്തിങ്ങള്  അടെങ്ങത്തിയത്തിരേത്തിക്കുടമേന്നന് ഞങ്ങള്

കരതെത്തി.   തുടെകതത്തില തെടന്ന ആശങ്കേയുസം ടപമാരതരകടുകളസം  കല്ലുകടെത്തികളമേമാണന്

ഞങ്ങള്  കണ്ടുടകമാണത്തിരേത്തിക്കുന്നതെന്.   മേനത്തിസഭമാരയമാഗസം  കഴത്തിഞ്ഞുള

പതസരമളനമേത്തില.  ഇതെന്  മേനത്തിസഭമാരയമാഗടമേടുത  തെശരമേമാനമേമാരണമാ;  അരതെമാ

മുഖഖമേനത്തി  സസയടമേടുത  തെശരമേമാനമേമാരണമാ?  മേമാധഖമേങ്ങടള  ജനമാധത്തിപതെഖതത്തില

അങ്ങടന  അകറത്തിനത്തിര്തമാന കഴത്തിയുരമേമാ;  രഫമാര്തന് എരസ്റ്റേറന് ജനമാധത്തിപതെഖതത്തിടന

അനത്തിവമാരേഖമേമായ ഒര ഘടെകമേരല? മുഖഖമേനത്തി നരരേന്ദ്രരമേമാഡത്തിയുടടെ അരതെ പമാതെയമാണന്

പത്തിന്തുടെരന്നതെന്.  നരരേന്ദ്രരമേമാഡത്തിയുസം പത്തിണറമായത്തി വത്തിജയനുസം പതകമാടരേ കമാണുന്നത്തില.

മേമാധഖമേങ്ങടളയുസം  പ്രതെത്തിപക്ഷടതയുസം   അവഗണത്തിച്ചുടകമാണന്  മുരന്നമാടരപമാകമാന

കഴത്തിയുരമേമാ? തുടെകസം കമാണുരമ്പമാള് അപദമാനങ്ങള് അങ്ങടയ വശണ്ടുസം വശണ്ടുസം വലമാടതെ

ബമാധത്തിക്കുന്നുടവന്നമാണന്  എനത്തികന്  രതെമാന്നുന്നതെന്.  അങ്ങന്  കരതനമാടണന്നുസം

ശക്തനമാടണന്നുടമേമാടക  പറയുന്നതെന്  രകട്ടന്  അങ്ങന്  വശണുരപമാകരതെന്.  കമാരേണസം

മുഖഖമേനത്തിയുസം മേനത്തിമേമാരടമേമാടക നത്തിയമേസഭമാരവദത്തിടയ സസംഘര്ഷതത്തിടന ഭൂമേത്തിയമാകത്തി
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മേമാറന്നതെന്  ശരേത്തിയല;  ഞങ്ങള്  അതെന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില.  സമേനസയതത്തിടനയുസം

പരേസരേധമാരേണയുടടെയുസം  രവദത്തികളമാണന്  നത്തിയമേസഭമാരവദത്തികള്,  നത്തിയമേനത്തിര്മമാണ

രവദത്തികള്.  തുടെകതത്തിലതെടന്ന  ഞങ്ങള്കന്  രതെമാന്നുന്നതെന്  സസംഘര്ഷതത്തിടന

പമാതെസസശകരേത്തികമാനമാണന്  ഭരേണകക്ഷത്തി  തെയമാറമാകുന്നതെന്  എന്നമാണന്.  സഭയത്തിടല

ബത്തിസത്തിനസന്  കമാരേഖങ്ങള്  നടെതത്തിടകമാണന്  രപമാരകണ  ഉതരേവമാദത്തിതെസസം

ഭരേണകക്ഷത്തികമാണന്. അതുടകമാണന് തുടെകതത്തിലള ഇതരേടമേമാര പ്രരകമാപനപരേമേമായ

നടെപടെത്തികള്  ഉണമാകരതെന്  എന്നമാണന്  എനത്തികന്  അഭഖര്ത്ഥത്തികമാനുളതെന്.   

യു.ഡത്തി.എഫന്.  ഒര  ശക്തമേമാടയമാര  മുന്നണത്തിയമാണന്.  ഞങ്ങള്  ടതെരേഞ്ഞടുപ്പെത്തില

പരേമാജയടപ്പെട.  ഞങ്ങള്ക്കുണമായ  പമാളത്തിചകള്  ഞങ്ങള്  തെത്തിരത്തുസം.  കൂടുതെല

ജനവത്തിശസമാസമേമാര്ജത്തിച്ചുടകമാണന്  യു.ഡത്തി.എഫന്.  തെത്തിരച്ചുവരസം.  ശക്തമേമായത്തിതടന്ന

തെത്തിരേത്തിച്ചുവരസം.   ആ  കമാരേഖതത്തില  ഞങ്ങള്കന്  യമാടതെമാര  ആശങ്കേയുമേത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ

ടതെരേഞ്ഞടുപ്പെത്തില  എല.ഡത്തി.എഫന്.  ജയത്തിച്ചു.  കഴത്തിഞ്ഞ  തെവണ

പ്രതെത്തിപക്ഷതത്തിരന്നരപ്പെമാള്  കത്തിട്ടത്തിയ  രവമാടകളടടെ  ശതെമേമാനസം  ഇതവണ

ഇടെതുപക്ഷതത്തിനന്  91  സശറന്  കത്തിട്ടത്തിയരപ്പെമാഴുസം ലഭത്തിചത്തില എന്നുള കമാരേഖസം ഓര്കണസം.

അതെമായതെന്  2001-ല  എല.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  ലഭത്തിച  പത്തിന്തുണ  ഇരപ്പെമാള്  ലഭത്തിചത്തില

എന്നുളതെന്  കമാണമാന  കഴത്തിയുസം.  ഇവത്തിടടെ  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  പരേമാജയടപ്പെടുത്തുക
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എന്നുള  രകമാമേണ്  അജണയമാണന്   ബത്തി.ടജ.പത്തി.ക്കുസം  സത്തി.പത്തി.എസം.നുമുളതെന്.

ബത്തി.ടജ.പത്തി. ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതെന് രകമാണ്ഗ്രസന് മുക്തഭമാരേതെസം എന്നമാണന്. എല.ഡത്തി.എഫന്.

ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതെന്  രകമാണ്ഗ്രസത്തിടന  പരേമാജയടപ്പെടുത്തുക  എന്നമാണന്.   ഇഇൗ  രേണന്

പമാര്ട്ടത്തികമാരടടെയുസം  രകമാമേണ് അജണ ഇഇൗ ടതെരേഞ്ഞടുപ്പെത്തില വത്തിജയത്തിച്ചുടവന്നന് ഞമാന

വത്തിശസസത്തിക്കുന്നു.  അതെന്  തെമാലകമാലത്തിമേമാടയമാര  വത്തിജയമേമാണന്.   ആതെഖനത്തികമേമായത്തി

മേരതെതെരേതെസതത്തിനന്   മേമാതരമേ  വത്തിജയമുണമാകൂ.  ഇവത്തിടടെ  വത്തിവത്തിധ  മേതെവത്തിഭമാഗങ്ങളത്തില

ആശങ്കേയുണമാകത്തിടകമാണന്,  മേതെപരേമേമായ  ഭത്തിന്നത്തിപ്പെന്   വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്

ടതെരേഞ്ഞടുപ്പെത്തിടന  വത്തിജയത്തികമാന  ഒര  പരക്ഷ  കഴത്തിരഞ്ഞകമാസം.  അതെന്  ശമാശസതെമേമായ

വത്തിജയമേല.  ആതെഖനത്തികവുസം ശമാശസതെവുമേമായ വത്തിജയസം ജനമാധത്തിപതെഖതത്തിരനതെമാടണന്നന്

പറയമാന ഞമാന ആഗ്രഹത്തിക്കുകയമാണന്.  ഒ.  രേമാജരഗമാപമാലത്തിടന കന്നത്തി രവമാട്ടന് ലഭത്തിചതെന്

ആര്കമാണന്?  ഇന്നന്  ശശ.  ഒ.  രേമാജരഗമാപമാല  പ്രസസംഗത്തിചതെന്  ആര്ക്കുരവണത്തിയമാണന്?

എ.ടക.ജത്തി.  ടസനറത്തിലരപമായത്തി  പത്തിണറമായത്തി  വത്തിജയനന്  ആശശര്വമാദസം  ടകമാടുതതെന്

ആരേമാണന്?  ശശ.  രേമാജരഗമാപമാല തെടന്നയമാണന്.  ഇന്നടത അരദ്ദേഹതത്തിടന പ്രസസംഗസം

രകട്ടമാല  ആര്കമാണന്  സസംശയമുണമാകുന്നതെന്?  നത്തിങ്ങരളമാടടെമാപ്പെമേമാണന്  അരദ്ദേഹസം

എന്നുളതെന് വളടരേ വഖക്തമേമായത്തി പറഞ്ഞു.  അരദ്ദേഹതത്തിടന പ്രസസംഗതത്തിടന മുഴുവന

ഭമാഗങ്ങളസം  എല.ഡത്തി.എഫന്.-ടന  നയപ്രഖഖമാപനരതമാടുള  ഏറവുസം  ശക്തമേമായ
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പത്തിന്തുണയമാണന്  രരേഖടപ്പെടുതത്തിയതെന്.  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  അവത്തിശുദമേമായ

കൂടടകടകള്ടകതെത്തിരേമായത്തിടള  രപമാരേമാട്ടസം  തുടെരസം.  ഇനഖയത്തില

വര്ഗ്ഗശയശക്തത്തികള്ടകതെത്തിടരേ  രപമാരേമാട്ടസം  നടെതമാന  കഴത്തിയുന്ന  ഏകപ്രസമാനസം

ഇനഖന  നമാഷണല  രകമാണ്ഗ്രസന്  തെടന്നയമാണന്.  ഞങ്ങള്  അതെന്

ടതെളത്തിയത്തിചത്തിടളവരേമാണന്.  ഇഇൗ  രേമാജഖടത  മേരതെതെരേതെസവുസം  ജനമാധത്തിപതെഖവുസം

സസംരേക്ഷത്തികമാനരവണത്തി  ഇനത്തിരേമാഗമാനത്തിയുടടെയുസം  രേമാജശവന്  ഗമാനത്തിയുരടെയുസം  ധശരേമേമായ

രേക്ഷസമാക്ഷത്തിതെസസം  ഉണമായ നമാടെമാണത്തിതെന്.  മേതെപരേമേമായ  ഭത്തിന്നത്തിപ്പെന്  വളര്തത്തി,  രേമാജഖതന്

വത്തിരദസഷതത്തിടന രേമാഷശയസം ഉയര്തത്തി പത്തിടെത്തിക്കുന്ന ആര്.എസന്.എസന്.-നുസം ബത്തി.ടജ.പത്തി.-

ക്കുസം  സസംഘപരേത്തിവമാറത്തിനുടമേതെത്തിരേമായത്തി  ശക്തമേമായ  പടെനയത്തികമാന  രകമാണ്ഗ്രസത്തിനുസം

രകരേളതത്തിടല  യു.ഡത്തി.എഫന്.-നുസം  കഴത്തിയുടമേന്നുള  കമാരേഖതത്തില  തെര്കമേത്തില.

അതുടകമാണന്  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതെന്  ഒര  രദശശയ  മേരതെതെരേജനമാധത്തിപതെഖ

ബദലമാണന്.  എലമാ  മേരതെതെരേകക്ഷത്തികടളയുസം  രയമാജത്തിപ്പെത്തിച്ചുടകമാണന്  രസമാണത്തിയമാ

ഗമാനത്തിയുടടെ  രനതൃതെസതത്തില,  രേമാഹുലഗമാനത്തിയുടടെ  രനതൃതെസതത്തില  വലത്തിടയമാര

രപമാരേമാട്ടസം  ഇനഖയത്തില  നടെക്കുന്നു.  ആ  രപമാരേമാട്ടടത  ശക്തത്തിടപ്പെടുതമാനുള

നടെപടെത്തികളമേമായത്തി  ഞങ്ങള്  മുരന്നമാടരപമാകുസം.  രകരേളതത്തിടല  യു.ഡത്തി.എഫന്.  കൂടുതെല

ശക്തമേമായത്തി  ജനങ്ങളടടെ  പത്തിന്തുണയമാര്ജത്തിച്ചുടകമാണന്  വരസംനമാളകളത്തില
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മുരന്നമാടരപമാകുസം.  ഇഇൗ ഗവണ്ടമേനത്തിടന ജനവത്തിരദ നയങ്ങള്ടകതെത്തിരേമായ രപമാരേമാട്ടസം

ശക്തമേമായത്തി തുടെരടമേന്നന് പറഞ്ഞുടകമാണന് ഞമാന ഇഇൗ നനത്തിപ്രരമേയടത എതെത്തിര്ക്കുന്നു.

നത്തിര്ത്തുന്നു നമേസമാരേസം.

 
ശശ  .    കഹബത്തി  ഇഇൗഡന:  സര്,  ഗവര്ണ്ണറുടടെ  പ്രസസംഗതത്തിനന്  നനത്തി

രരേഖടപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രരമേയടതക്കുറത്തിച്ചുള  ചര്ചകള്  അവസമാനത്തിച്ചു.  ബനടപ്പെട്ട

വകുപ്പെത്തിടല  മേനത്തിമേമാര്  മേറുപടെത്തി  പറയമാന  രപമാകുന്ന  അവസരേതത്തില

ഉരദഖമാഗസഗഖമാലറത്തിയത്തില ആരസം തെടന്നയത്തില. 

മേത്തി  .   സശകര്: പരേത്തിരശമാധത്തികമാസം.  

റവനഹ്യൂവുസം  ഭവനനത്തിര്മമാണവുസം  വകുപമേനത്തി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രരശഖരേന):  സര്,

ഗവര്ണ്ണര്  നടെതത്തിയ  നയപ്രഖഖമാപനപ്രസസംഗതത്തില  വളടരേ  വഖക്തമേമായത്തി

ചൂണത്തികമാണത്തിച  കമാരേഖസം....  ഇവത്തിടടെ  നടെതത്തിയ  ചര്ചകളത്തിലനത്തിന്നന്  എടനലമാസം

അഭത്തിപ്രമായങ്ങള്  ഉയര്ന്നുവരരമ്പമാഴുസം  ഒര  കമാരേഖസം  പ്രകടെമേമാണന്.  രകരേളതത്തിടല

ജനമാധത്തിപതെഖമുന്നണത്തികന്  ജനങ്ങള്  പരേത്തിപൂര്ണ്ണമേമായ  പത്തിന്തുണ  നലകത്തിയതെത്തിടന

ഏറവുസംവലത്തിയ ദൃഷമാനമേമാണന് 91  അസംഗങ്ങള്.  ഇഇൗ അസംഗങ്ങടളടയലമാസം വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിചന്

അയചതെത്തിനുരശഷവുസം  അതെത്തിലനത്തിന്നന്  വഖതെഖസ്തമേമായത്തി,  സമാധമാരേണഗതെത്തിയത്തില

പ്രതെശക്ഷത്തികമാതവത്തിധസം  ബഹുമേമാനഖനമായ  രേമാരജട്ടന  എങ്ങടനയമാണന്  രനമേത്തുനത്തിന്നന്


