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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപെി ന്ത്പസാംഗാം  

 

ഒറ്റ മനസ്സനടെന്ുാം സക  മ യനളികള ാം ല നകത്തിന്ടറ ഏതു 
ഭനഗത്തനയന ുാം ഏലകനദര സല നദരങ്ങളനടെന്ുാം ടതളിയിച്ച 

ഒരുമയുടെ സലേശവുമനയനണ് ല നക ലകരള സഭയുടെ മൂന്നാം 

സലേളനാം സമനപിക്കുന്ത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലനരടത്ത പടെെുക്കനൻ 

കഴിഞ്ഞിട െെി ുാം ഇലപനടഴെി ുാം പടെെുക്കനൻ കഴിഞ്ഞതി ുള്ള 

സലരനഷാം ആദയലമ തടന് ലരഖ്ടപെുത്തടട്ട.ടെറിടയനരു ശനരീരിക 

അസവസ്ഥത ഉണ്ടനയതുടകനണ്ടനണ് ലനരടത്ത പടെെുക്കനൻ 

പറ്റനതിരുന്ത്.ഇലപനഴുാം പൂർണ്ണമനയതു 
വിട്ടിട്ടി െനയിരുന്തുടകനണ്ടനണ് ലനരിട്ട് ഈ സലേളനത്തിൽ 

പടെെുക്കനൻ കഴിയനതിരുന്ത്.ലകരളത്തിന്ടറ സർലവനന്മുഖ്മനയ 

ഉയർച്ചയ്കക്കുാം അഭിവൃദ്ധിക്കുാം ലവണ്ടി ല നകത്തനടകയുള്ള 

മ യനളികൾ അവരുടെ ന്ത്പതിനിധികളി ൂടെ സവയാം പുനരുറപിക്കുന് 

മ തവമനർന് സേർഭങ്ങൾക്കനണ് ഈ സലേളനാം സനക്ഷ്യാം 

വ ിച്ചത്.നേുടെ സമൂ ടത്ത വിജ്ഞനന സമൂ മനയുാം നേുടെ 

സമ്പദ്ഘെനടയ വിജ്ഞനനസമ്പദ്ഘെനയനയുാം ലകരളടത്ത സമസ്ത 

രാംഗങ്ങളി ുാം വികസിതമനയ നനെനയുാം പരിവർത്തിപിക്കുന്തിനുള്ള 

സർക്കനരിന്ടറ ന്ത്ശമങ്ങളിൽ ഈ സഭ അർപിച്ച വിശവനസത്തിനുാം അത് 

മുൻനിർത്തി നൽകിയ പിരുെയ്കക്കുാം  ൃദയത്തിന്ടറ ഭനഷയിൽ 

ലകരളത്തിനുലവണ്ടി ലകരളാം ജനതയ്കക്ക് ലവണ്ടി ആദയമനയുാം നേി 
പറയടട്ട.നനാം ഒരുമിച്ച് നിന്നൽ അസനധയമനയി ഒന്ുമുണ്ടനകി െ. ഏതു 
ന്ത്പതികൂ  സന െരയടത്തയുാം അതിജീവിച്ച്ടകനണ്ട് 
അസനധയമനയതിടനടയ െനാം സനധയമനക്കനനുാം അതിനുള്ള 

അസനധനരെമനയ വിഭവലശഷിയനണ്  നേുടെ കൂട്ടനയ്കമക്കുള്ളത്.ഈ 

കൂട്ടനയ്കമ ഊട്ടിയുറപിച്ച ടകനണ്ടു ലകരളടത്ത പുതിയ 

സ ന്ത്സനബ്ദത്തി ൂടെ പുതിയ നൂറ്റനണ്ടി ൂടെ കന ത്തിനു ലെരുാംവിധാം 

ആധുനികവത്കരിക്കുാം വികസിപിക്കുാം അങ്ങടന ഒരു ലക്ഷ്മ 

സമൂ വുാം വികസിത നനെുാം യനഥനർഥയമനക്കുാം.ഈ മ ത്തനയ 

സലേശമനണ് മൂന്നാം സലേളനാം ല നകത്തിനു മുന്ിൽ ടവയ്കക്കുന്ത് 

ഇത് ന്ത്പനവർത്തികമനക്കനനുള്ള ഭനവനന പൂർണ്ണമനയ ആസൂന്ത്തെ 

ലശഷിയുാം നിർവ െ ശക്തിയുാം നമുക്കുണ്ട്. ഈ വിശവനസ ധനഢ്യാം 

തടന്യനണ് ലകരളത്തിന്ടറ ഭനവി ഭനഗലധയടത്ത സുഭന്ത്ദവുാം 

സുരക്ഷ്ിതവുമനയ വഴികളി ൂടെ 
 ക്ഷ്യസ്ഥനനത്തിട ത്തിക്കുന്തിനുള്ള നേുടെ അെിസ്ഥനന ല നധാം 

തടന്. മ യനളികൾ ഇ െനത്ത നനെി െ ഭൂമിയുടെ രണ്ടു അർദ്ധ 

ലഗനളങ്ങളി ുാം ഒരുലപനട  സനന്ിധയമുറപിച്ചിട്ട ള്ള മടറ്റനരു സമൂ ാം 

ല നകത്തിന്ടറ മടറ്റനരിെത്തുമുണ്ടനവി െ.  മ യനളികൾ ല നകത്തിന്ടറ 



ഏടതെി ുാം ഭനഗത്തു ഏതുസമയവുാം ഉെർന്ിരിരിക്കുാം എന്് 
പറഞ്ഞനൽ കർേനിരതരനയി ഇരിക്കുന്ു എന്നണ്.ല നകത്തിന്ടറയുാം 

മനുഷയരനശിയുടെ ആടകയുാം നന്മയ്കക്കുാം ഉൽകൃഷ്െയ്കക്കുാം 

ലവണ്ടിയനണ്. അവർ ഉെർന്ു ന്ത്പവർത്തിക്കുന്ത്.അതിട നരു 
കരുത ുണ്ട് ആ കരുതൽ അവർ ഏതു നനട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ുലവന ആ 

നനട്ടിട  ജനങ്ങടളകുറിച്ച ള്ളതു മനന്ത്തമ െ ഈ ലകരളടത്തയുാം 

ലകരളത്തിൽ ജീവിക്കനൻ വിഷമിക്കുന്വടരക്കുറിച്ച ള്ളതുകൂെിയനണ് 

ആ കരുതൽ പൂർെമനയ ലതനതിൽ ന്ത്പലയനജനടപെുത്തുന്തിനു 
ലകരളത്തിന് സനധിച്ച  എന്് പറഞ്ഞുകൂെന ആ  തിരിച്ചറിവിന്ടറ കൂെി 
പശ്ചനത്ത ത്തി നയിരുന്ു ല നക ലകരള സഭയ്കക്ക്  നനാം രൂപാം 

നൽകിയത്. അത് വ ിയ മനറ്റമനണ് ഉണ്ടനക്കിയത് ലകരളത്തിന്ടറ 

വികസന നയരൂപീകരെങ്ങളിൽ ന്ത്പവനസി മ യനളികൾക്കു 
നിർെനയകമനയ പെുണ്ട് എന്ുമനണ് അവരുടെ പെത്തിനു മനന്ത്തമ െ 
ന്ത്പതിഭയ്കക്കുാം നനപുെയത്തിനുാം ഇവിടെ ന്ത്പസക്തി ഉണ്ട് എന്ുമനണ്. 

ലകരളാം ന്ത്പവനസി സമൂ ടത്തയുാം ന്ത്പവനസി സമൂ ാം ലകരളടത്തയുാം 

ടനലചനട് ലെർത്ത് പിെിക്കുന് അവസ്ഥയുണ്ടനയി അർ മനയ നി യിൽ 

പരിഗെിക്കടപെനടത ഇരുന്ിരുന് ല നക മ യനളി സമൂ ത്തിനനയി 

ല നകത്തനദയമനയി ഒരു വിശവ ജനനധിപതയ ന്ത്പധിനിധി സഭന ലവദി 
ഉണ്ടനയി. ഇത് ന്ത്പവനസി സമൂ ത്തി ുാം അവടര ഓലരന ഘട്ടത്തി ുാം 

ന്ത്പതയനശലയനടെ ഉറ്റ  ലനനക്കുന് ലകരളീയ സമൂ ത്തി ുാം പുതിയ ഒരു 
നെതനയാം പെർന്ു. ആ നെതനയാം ഇനി വരുാം നനള കളിൽ 

വികസനമനയി, വിജ്ഞനന ന്ത്പസരെമനയി,ലക്ഷ്മ നെപെികളനയി 

ലകരളത്തിന്ടറ എ െന ത ങ്ങളി ുാം ന്ത്പതിഫ ിക്കനൻ ലപനകുകയനണ്. 

അതിനുള്ള ന്ത്കിയനത്മകമനയ നിർലേശങ്ങളനണ് ഈ ടപനതുജനനധിപതയ 

ലവദിയിൽ ഇന്ട യുാം ഇന്ുമനയി ഉയർന്ു വന്ത്. അതിന്ടറ 

ന്ത്പനലയനഗികതയ്കക്കുള്ള മൂർദ്ധമനയ തീരുമനനങ്ങളനണ് 

ഇവിടെയുണ്ടനയത്.സഭയുടെ ടസടന്ത്കട്ടറിലയറ്റ ാം  സർക്കനരുാം 

ഇവിടെയുണ്ടനയ തീരുമനനങ്ങടള സാംയുക്തമനയി ന്ത്പനലയനഗികമനക്കുാം. 

ന്ത്പവനസികൾ ജീവിക്കുന് നനെുകളില തുലപനട യുള്ള അെിസ്ഥനന 

സനലെതികവിദയ, ഉന്ത വിദയനഭയനസ വയവസനയ സൗകരയങ്ങൾ ഇവിടെ 

ഉറപ വരുത്തുന്ു. അങ്ങടനയനണ് 25 വർഷങ്ങൾടകനണ്ട്  ലകരളടത്ത 

മധയ വരുമനന വികസിത രനജയങ്ങൾക്കു  തു യമനയ നി യില ക്ക്  
ഉയർത്തുക ഇവിടെയുാം ന്ത്പവനസി സമൂ ത്തിന്ടറ കരുതൽ നേുടെ 

  വത്തനയ അെിത്തറയനണ്. ന്ത്പവനസി സമൂ ടത്തക്കുറിച്ച  നമുക്ക് 
വ ിയ ലതനതി ുള്ള കരുത ുണ്ട് അവരുടെ തിരിടക വരവ് , തുെർന്ുള്ള 

ജീവിതത്തിന്ടറ സുരക്ഷ്ിതതവാം ഇവയിട  െനാം ന്ത്ശദ്ധയുണ്ട്.ഇവ 

സാം ന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉയർന്ു വന് നിർലേശങ്ങൾ പഠിച്ച് ലകന്ത്േവുമനയി 

ആല നെിച്ച് ടെലേണ്ടവ അങ്ങടനയുാം സാംസ്ഥനനത്തിനു സവരമനയി 

ടെേനവുന്വ  ആ വിധത്തി ുാം മുലന്നട്ട  ടകനണ്ടുലപനകുന്ു.ഒറ്റ 

വനെകത്തിൽ പറയടട്ട ന്ത്പവനസി സമൂ ത്തിനുാം ലകരള 



സമൂ ത്തിനുമിെയിൽ ഇനിടയനരിക്ക ുാം കെ ുകള ടെ 

വിെവുണ്ടനവുകയി െ ഒറ്റ മനസ്സനയി നനാം മുലന്നട്ട ലപനകുാം.ഇവിടെ 7   
ഭൂമിശനസ്ന്ത്തലമഖ് നെിസ്ഥനനമനക്കിയുള്ള  ന്ത്ഗൂപ് െർച്ചയുാം   8 

വിഷയമെിസ്ഥനനമനക്കിയുള്ള  ന്ത്ഗൂപ് െർച്ചയുമനണ് ഈ സഭയുടെ 

ഭനഗമനയി നെന്ിട്ട ള്ളത്.ഓലരന ന്ത്ഗൂപ് െർച്ചയി ുാം അാംഗങ്ങൾ 

സമയെിത്തത പന ിച്ച് സജീവമനയി പടെെുത്തു എന്ത് 

ആശനവ മനയ കനരയമനണ്.നിരവധി നിർലേശങ്ങളനണ് െർച്ചയുടെ 

ഭനഗമനയി ലരഖ്ടപെുത്തിയിട്ട ള്ളതു.നിങ്ങള ടെ എ െന നിർലേശങ്ങള ാം 

ഗൗരവമനയി തടന് പരിഗെിക്കുന്തനണ്.അവടയ െനാം ല നക ലകരള സഭ 
ടസടന്ത്കട്ടറിലയറ്റ ാം അനു ന്ധ സാംവിധനനങ്ങള ാം വിശദമനയി 

പരിലശനധിച്ച് ആവശയമനയ തീരുമനനങ്ങൾ നകടക്കനള്ള ാം.ല നക ലകരള 

സഭയുടെ ലമഖ് ന ത  സലേളനങ്ങടളക്കുറിച്ച  നിങ്ങൾ െർച്ച 

ടെേ കയുണ്ടനയി കഴിഞ്ഞ കന ത്ത്  അത്തരടമനരു 
ആല നെനയുണ്ടനയിരുന്ുടവെി ുാം കൂെുതൽ സലേളനങ്ങൾ ലെരനൻ 

നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിന്ി െ.എന്നൽ െി  ന്ത്ശമങ്ങൾ നെന്ത് നിങ്ങൾ 

ഓർക്കുന്ുണ്ടനകുാം ല നക ലകരള സഭ ടസന്ത്കലട്ടറിയറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന് 

കനരയ പരിപനെികൾക്കുാം സമയന്ത്കമത്തിനുാം വിലധയമനയി 

തലേശികമനയി സാംഘെിപിക്കടപെുന് ല നക ലകരള സഭ അതതു 
ന്ത്പലദശങ്ങള ടെ സവിലശഷതകൾക്കു ഇെങ്ങുാം വിധാം നവവിധയമനർന് 

പരിപനെികൾ സാംഘെിപിക്കനാം.ഈ പരിപനെികള ടെ സാംഘനെനത്തിനുാം 

ലന്ത്കനഡീകരെത്തിനുമുള്ള ലവദിയനയി ഇത്തരാം ലയനഗങ്ങൾ 

സാംഘെിപിക്കനവുന്തനണ്.നിങ്ങൾ ഗൗരവമനയി തടന് െി  

നിർലേശങ്ങൾ ഉന്യിക്കുകയുണ്ടനയി ലകരളടത്ത വിജ്ഞനന  

സമൂ മനയി പരിവർത്തിപിക്കുക  ക്ഷ്യമിട്ട  ഉന്ത വിദയനഭയനസ 

രാംഗത്ത് കനരയമനയ മനറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കനനുള്ള ന്ത്ശമത്തി നണ് സർക്കനർ 

എന്ത് നിങ്ങൾ മനസി നക്കിയിട്ട ണ്ടനകുാം.ഇവിടെ ഉന്ത വിദയനഭയനസ 

ലമഖ് യിൽ ഉണ്ടനലകണ്ട വികസനടത്തകുറിച്ച്  ഒലട്ടടറ അഭിന്ത്പനയങ്ങൾ 

ഉയർന്ു വന്ിട്ട ണ്ട്. അതുമനയി  ന്ധടപട്ട  സർക്കനർ ഇടപന 

ടെയ്കതിട്ട ള്ള കനരയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസി നക്കിയിട്ട ണ്ടനകുാം എെി ുാം 

ന്ത്പവനസികളനയതുടകനണ്ടു െി  കനരയങ്ങൾ വിട്ട  ലപനയിട്ട ടണ്ടകിൽ 

അടതനരിക്കൽ കൂെി ഓർേിപിക്കനൻ ഞനൻ ഈ അവസരാം 

ഉപലയനഗിക്കുകയനണ്. 2016ൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കനർ അധികനരത്തിൽ 

വരുലമ്പനൾ ഊന്ൽടകനെുത്തതു അന്് തകർന്ു ടകനണ്ടിരിക്കുന് 

ടപനതുവിദയനഭയനസലമഖ് ടയ  സാംരക്ഷ്ിക്കുന്തിനനയിരുന്ു.അന്് 
ടപനതുവിദയനഭയനസ ലമഖ് യുടെ കനരയത്തിൽ തല്പരരനയിട്ട ള്ളവരുടെ 
ടയ െനാം മനസ്സിൽ വ െനടത്തനരു നീറ്റ നണ് ഉണ്ടനയത്  ആ ന്ത്ശമാം ആ  ദൗതയാം  
ടപനതുവിദയനഭയനസ യജ്ഞത്തി ൂടെ നനാം ഏടറ്റെുത്തലപനൾ നിങ്ങളിൽ 

പ രുാം ഓലരന ന്ത്പലദശത്തുാം അതിന്ടറ ഭനഗമനയി 

മനറിയിട്ട ണ്ടനകനാം.അത് നമുക്ക് ന െ  വിജയത്തില ക്ക് എത്തിക്കുവനൻ 
കഴിഞ്ഞു. ആ ഘട്ടത്തിട  സ്കൂള കൾ അെഞ്ഞു ലപനകുന് 



നി യി നയിരുന്ു. 5  ക്ഷ്ാം വിദയനർത്ഥികള ടെ കുറവ് സാംഭവിച്ച 

കന മനയിരുന്ു ടപനതുവിദയനഭയനസ ലമഖ് യിൽ എന്നൽ ഇന്്  
ടപനതുവിദയനഭയനസ സ്ഥനപനടത്ത പറ്റി അത്തരടമനരു നീറ്റൽ 

ആരുലെയുാം മനസ്സിൽ ഇ െ നമുക്ക് തിരിച്ച  പിെിക്കനൻ കഴിഞ്ഞുടവന്ു 
മനന്ത്തമ െ രനജയത്തു അഭിമനനനർ മനയ  ലനട്ടാം ലകരളത്തിട  

ടപനതുവിദയനഭയനസ ലമഖ് ക്ക് ലനെനൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ു.നീതി 
ആലയനഗുാം മറ്റ് ഉത്തരവനദിത്തടപട്ട ഏജൻസികള ാം എ െനാം ഇരയയിട  

നമ്പർ വൺ സ്ഥനനത്തു ലകരളത്തിട  ടപനതുവിദയനഭയനസ ലമഖ് ടയ 

ന്ത്പതിഷ്ഠിക്കുന്ു. 5  ക്ഷ്ാം വിദയനർത്ഥികൾ ടകനഴിഞ്ഞുലപനയിരുന്  

സ്ഥനനത്തു ഇലപനൾ 6 വർഷാം കഴിഞ്ഞു ലനനക്കുലമ്പനൾ പത്തു  ക്ഷ്ാം 

വിദയനർഥികൾ വർധിച്ച അവസ്ഥയനണ് ഉണ്ടനയിരിക്കുന്ത് ഇത് 

കഴിഞ്ഞ  കന ാം എന്നൽ ഈ 2021 ൽ എൽഡിഎഫ് ലകരളത്തിട  

ജനങ്ങള ടെ മുന്ിൽ വച്ച ഏറ്റവുാം ന്ത്പധനനടപട്ട കനരയാം  ഉന്ത 

വിദയനഭയനസലമഖ്  വ ിയ ലതനതിൽ ശനക്തീകരിക്കുാം എന്നണ് 

അതിന്ടറ ഭനഗമനയുള്ള ഒലട്ടടറ കനരയങ്ങൾ ഇടപന നെപനക്കനൻ 

തുെങ്ങിയിരിക്കുന്ു.ഞനൻ മറ്റ  കൂെുതൽ കനരയങ്ങളില ക്ക് 
ലപനകുന്ി െ.ഈ വർഷാം അതനയത്  2021 ൽ   അധികനരത്തിൽ 
അധികനരത്തിൽ വന് എൽ ഡി എഫ് സർക്കനർ അവതരിപിച്ച 
 ഡ്ജറ്റില് ഈ വർഷടത്ത  ഡ്ടജറ്റില്  ഉന്ത വിദയനഭയനസ 
ലമഖ് യിൽ എടര െനാം കനരയങ്ങൾ ടെേനൻ ലവണ്ടി തേനടറെുത്തു  
എന് കനരയാം മനന്ത്തലമ ഞനൻ ഇടപന ഓര്മിപിക്കുന്ുവുള്ള . അത് 
നിങ്ങൾ പ രുാം മനസി നക്കിയിട്ട ണ്ടനകുാം എന്നൽ  നിങ്ങള ടെ 
ആന്ത്ഗ ത്തിനനുസരിച് സർക്കനർ നീങ്ങുന്ുടവന്ു 
വയക്തമനക്കുന്തിനുലവണ്ടിയനണ്.ഇവിടെ ഉന്ത വിദയനഭയനസ 
ലമഖ് യുടെ ഭനഗമനയി നേുടെ ഉന്തവിദയനഭയനസ സ്ഥനപനങ്ങൾ 
വ ിയലതനതിൽ ശനക്തീകരിക്കനനുള്ള  നെപെികൾ 
സവീകരിച്ചിരിക്കുകയനണ്. അതിന്ടറ ഭനഗമനയി ക്ലനസ് ടെസ്റ്റ് 
 ന ുകൾ വരനൻ ലപനകുന്ു. അലതനടെനപാം തടന് ഇൻകയൂല ഷൻ 
ലകന്ത്േങ്ങൾ  സാംരാംഭകതവാം ലന്ത്പനത്സന ിപിക്കനനുതകുന്  
ഇൻകയൂല ഷൻ ലകന്ത്േങ്ങൾ ഉയർന്ു വരനൻ ലപനകുന്ു. ഈ 
സർവക നശന  കയനമ്പസുകളിൽ ന്ത്െനൻസ്സിസ്റ്ററി റിടസർച് 
ടസന്ററുകൾ വികസിപിക്കനനനണ് ഉലേശിക്കുന്ത്. ഇതിലനനട് 
ലെർന്് സ്റ്റനർട്ടപ കൾ ഉണ്ടനകുാം.ഇൻകയൂല ഷൻ ടസന്ററുകൾ 
ഇതിടന െനാം കൂെി ഇത്തവെടത്ത  ഡ്ടജറ്റിൽ തടന് 200 ലകനെി 
രൂപ ടമനത്തമനയി നീക്കിവയ്കച്ചിരിക്കുകയനണ്. ഓലരന 
സർവക നശന യ്കക്കുാം 20 ലകനെി രൂപ വീതാം നീക്കി  
വയ്കച്ചിരിക്കുന്ു. സർവക നശന   കനമ്പുസുകളില് ഇലതലപനട  
ലപനയിക്കൂെന എന്തനണ് സർക്കനർ കനെുന്ത്  അതിനു അെിമുെി 
മനറ്റാം ലവൊം.  അതിന്ടറ ഭനഗമനയിട്ട ള്ള വ ിയലതനതി ുള്ള മനറ്റാം 
സർവക നശന  കനമ്പസുകളില് വരനൻ 



ലപനവുകയനണ്.ഉള്ളെക്കത്തില്  അക്കനദമിക് ത ത്തി ുാം  
ലകനഴ്സുകള ടെ ത ത്തി ുാം   എ െനാം  മനറ്റങ്ങൾ വരനൻ 
ലപനകുന്ു.അതിന്ടറ ഭനഗമനയി പുതിയ ലകനഴ്സുകൾ അലതനടെനപാം 
തടന് പുതിയ ന്ത് സവകന  ലകനഴ്സുകൾ പിജി ലകനഴ്സുകൾ 
എ െനാം ഇതിന്ടറ ഭനഗമനയി വരനൻലപനകുന്ു. ന്ത്പലതയക ടന്ത്പനടജക്ട് 
ല നർഡിൽ ആരാംഭിക്കുന് പദ്ധതി ഇതിന്ടറ ഭനഗമനയി വരനൻ 
ലപനവുകയനണ്.ഓലരന യൂെിലവഴ്സിറ്റിയി ുാം 3 ലന്ത്പനടജക്റ്റ കള് 
ഈ വര്ഷാം ആരാംഭിക്കുടമന്നണ് കണ്ടിട്ട ള്ളത്. ഇതിനുലവണ്ടി 
ഇത്തവെടത്ത  ഡ്ടജറ്റിൽ തടന് 20 ലകനെി രൂപ മനറ്റി 
വയ്കച്ചിട്ട ണ്ട് .നവ ലകരളാം ലപനസ്റ്റ് ലഡനക്െർ ടഫല െനഷിപ്  500 
ലപർക്ക് നൽകുടമന്നണ് ന്ത്പഖ്യനപിച്ചത്.ഈ വര്ഷാം 150 ലപർക്ക് 
നൽകെടമന്നണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ത്. പടക്ഷ് അതിലപന ടകനെുത്തു 
വന്ലപനൾ 70 ലപർക്ക് ടകനെുക്കനൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് നവലകരള 
സൃഷ്ടിക്ക് സ നയകരമനയതനണ്.ഇവിടെ നിർത്ത  െ  ഈ 150  ുാം 
നിൽക്കയ െ. 500 ല ക്ക് തടന് അത് എത്തിക്കുക എന്തനണ് 
ഉലേശിക്കുന്ത്. അകനദമിക് ഗലവഷൊം വ ിയ ലതനതിൽ ടമച്ചടപെു 
ത്തനനുാം അഭിവൃദ്ധിടപെുത്തനനുമനണ് ഉലേശിക്കുന്ത്.ആ ഗലവഷൊം 
എന്് പറയുന്ത് നനെിന്ടറ ന്ത്പശ്നങ്ങൾകൂെി മനസി നക്കുന്തിനുാം 
പരി രിക്കുന്തിനുാം അതിനനവശയമനയ സ നയാം  ഭിക്കുന്തിനുാം 
കൂെിയനയിരുന്ു.അത്തരത്തി ുള്ള ഗലവഷകടര ലന്ത്പനത്സന ിപിക്കുക 
എന്ത് തടന്യനണ് സർക്കനർ ഉലേശിക്കുന്ത്. ഇതിന്ടറടയ െനാം 
ഭനഗമനയി നേുടെ ലകരളത്തില് യൂെിലവഴ്സിറ്റികളിട  ല നസ്റ്റൽ 
സൗകരയങ്ങൾ വ ിയലതനതിൽ ടമച്ചടപെുത്തുകയനണ്.1500  ല നസ്റ്റൽ 
മുറികൾ വരുാം അതില് 250 എണ്ണാം ന െ സൗകരയമുള്ള അരനരനന്ത്ഷ്ട 
നി വനരമുള്ള ല നസ്റ്റൽ മുറിക നയിട്ട  വരുകയനണ് .ഇതിനനയി 
100 ലകനെി രൂപ ഇത്തവെടത്ത  ഡ്ടജറ്റിൽ 
നീക്കിവയ്കച്ചിരിക്കുന്ു.ഇത് നേുടെ ലകരളത്തില ക്ക് 
സാംസ്ഥനനത്തിന് പുറത്തു മനന്ത്തമ െ രനജയത്തിന് പുറത്തുനിന്് തടന് 
വിദയനർഥികടള ആകര്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നേുടെ വിദയനഭയനസ 
സ്ഥനപനങ്ങള ടെ അക്കനദമിക് നി വനരാം ഉയരുടമന് വിശവനസാം 
തടന്യനണ് ഈ നെപെികൾ സവീകരിക്കുന്ത്.അലതനടെനപാം പുതിയ 
ത ത്തി ുള്ള െി  സൗകരയങ്ങൾ കൂെി ഒരുക്കുകയനണ്.അതനയത് 
ടെറിയ വയവസനയി യൂെിറ്റ് ആധുനിക സനലെതിക സൗകരയമുള്ള 
വയവസനയി യൂെിറ്റ് സ്റ്റനർട്ടപ കൾ സജ്ജമനക്കനൻ ഉലേശിക്കുന്ു. 

എചിനീയറിാംഗ് ലകനലളജുകലളനെുാം ലപനളിടെക്നിക്കുകലളനെുാം 
ഐെിഐകലളനെുാം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ലകനലളജുകലളനെുാം 

അനു ന്ധമനയിടക്കനണ്ട് ഇത്തരത്തി ുള്ള സാംരാംഭങ്ങൾ 
സാംഘെിപിക്കനനനണ് ഉലേശിക്കുന്ത്. ഇതിന്ടറ ഭനഗമനയി 
വിദയനർത്ഥികൾക്ക് പഠനലത്തനടെനപാം സനമ്പത്തിലകനത്പനദന 
ന്ത്പന്ത്കിയയിൽ പെനളികളനകനൻ കഴിയുാം.പരിശീ നാം ലനെനാം 



വരുമനനാം ഉണ്ടനക്കനാം ന െ രീതിയിൽ പതിനന ു ജി െകളി ുാം 
 ന റ്റ് പദ്ധതി ആരാംഭിക്കുകയനണ്.ഇതിനുലവണ്ടി 25 ലകനെി രൂപ 
ഇത്തവെടത്ത  ഡ്ജറ്റിൽ വകയിരിത്തിയിരിക്കുന്തു.സാംസ്ഥനനത്ത് 
ശതമനയ സ്കിൽ ഇൻന്ത്ഫനസ്ന്ത്െെർ സാംഘെിപിക്കനനനണ് 
ഉലേശിക്കുന്ത്.അത് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള നെപെികൾ 
സവീകരിച്ച വരികയനണ്.ഇതിന്ടറ ഭനഗമനയി എ െന ജി െകളി ുാം 
സ്കിൽ പനർക്കുകള ണ്ടനകുാം.നിങ്ങൾ നനപുെയ വികസനടത്ത 
പറ്റി വ െനടത ഉത്കണ്ഠടപെുകയുണ്ടനയി.ഇത്തവെടത്ത  ഡ്ജറ്റിൽ 
തടന് ആക്കനരയാം കൃതയമനയി പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട്.350 ലകനെി രൂപയനണ് 

അതിനു ലവണ്ടി കണ്ടിരിക്കുന്ത്.ഓലരന പനർക്കിനുാം 10,25 ഏക്കർ 
ഭൂമി ഏടറ്റെുക്കനനുാം ഉലേശിക്കുന്ു.ന്ത്പമുഖ് സ്ഥനപങ്ങൾക്കനണ് ഈ 
സ്ഥ ാം നൽകുക.അതിൽ ഫീ സബ്സിഡി അതുലപന ുള്ള  
കനരയങ്ങൾ എസ് െി ,എസ് സി മൽസയടതനഴി നളി,ഭിന്ലശഷി, 

ന്ത്െനൻസ്ടജന്റർ വിഭനഗങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്സിഡി അനുവദിക്കനൻ 
ഉലേശിക്കുന്ു.മടറ്റ െന വിദയനർത്ഥികൾക്കുാം ടമറിറ്റെിസ്ഥനനത്തിൽ 
സ്ലകനളർഷിപ് സ്കീാം,പ വിധത്തി ുള്ള സബ്സിഡികൾ 
ഇതിന്ടറടയ െനാം ഭനഗമനയി ഉണ്ടനകുാം.കനരൊം നേുടെ യുവത 
നനപുെയാം  വികസിപിടച്ചെുക്കൊം എന്നണ് സർക്കനർ 
ആന്ത്ഗ ിക്കുന്ത്.ഇലതനടെനപാം തടന് നിലയനജകമണ്ഡ ത്തിൽ ഒരു 
സ്ഥനപനാം സ്കിൽ ലകനഴ്സ് നെത്തുന് സ്ഥനപനമനക്കി 
മനറ്റനനുലേശിക്കുന്ു.അതിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ലകനലളജ് 
ഉണ്ടനകുാം,ടന്ത്പനടഫഷെൽ ലകനലളജ് ഉണ്ടനകുാം, ലപനളിടെക്നിക്കുാം 
ഉണ്ടനകുാം ഐ െി ഐ ഉണ്ടനകുാം.ഇതിടന െനാം കൂെി സാംസ്ഥനനത്ത് 
140 ലകനെി രൂപ അതിനുാം വകയിരുത്തിയിട്ട ണ്ട്. ഇവിടെ 
തിരുവരപുരത്ത് ഒരു ടമഡിക്കൽടെക് ഇലന്നലവഷൻ പനർക്ക് 
അതിനു 100 ലകനെി രൂപയനണ് മനറ്റിവയ്കച്ചിരിക്കുന്തു. ന്ത്പധനന 
ന്ത്പവർത്തനാം ഇൻകയൂല ഷൻ തടന്യനണ്.ഇതിൽ നേൾ കനലെണ്ട 
ഒരു കനരയാം ടക ഡിസ്ക് ഒരു ലകരള ജിലനനാം ഡനറ്റ ടസന്റര് 
സ്ഥനപിക്കനനുള്ള ന്ത്ശമാം നെന്ു.ജിലനനമിക് ഡനറ്റ സാംഭരിക്കനനുാം 
സാംസ്കരിക്കനനുാം കഴിവുള്ള ഉയർന് ലശഷിയുള്ള ഡനറ്റ ടസന്റര് 
സ്ഥനപിക്കനനനെു ഉലേശിക്കുന്ത്.ലകരള  സർവക നശന യുമനയി 
സ കരിച്ച ടകനണ്ടനണ്  ആ നെപെികൾ നീങ്ങുന്ത്.പദ്ധതിക്ക് 5 

വർഷാം ടകനണ്ടു 500 ലകനെി രൂപ ടെ വ് വരുാം.ഇത്തവെ 50 

ലകനെി രൂപ അതിനു വകയിരിത്തിയിരിക്കുകയനണ്. ഇവിടെ  
വിവിധ ലമഖ് കളിൽ നനാം കെന്ുലപനവുകയനണ് നിങ്ങൾ ന്ത്പവനസി 
സല നദരങ്ങൾ മനസി നലക്കണ്ട ഒരു കനരയമനയതുടകനണ്ടു 
അതുകൂെി ഞനൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വയക്തമനക്കുകയനണ്.ഇടപന 
നമലന്ത്കന  ലയന മനുഷയ ശരീരാം, െർമാം, മണ്ണ് എന്ിവയുടെ 
സൂഷ്മനെുക്കക്കടളക്കുറിച്ച ള്ള  പഠനമനണ്.ആ നമലന്ത്കന ലയനമിൻ  
ലകരളത്തിൽ ഒരു സ്ന്ത്െനറ്റജിക് ലന്ത്പനന്ത്ഗനേുാം ടസന്റര് ഓഫ് 



എക്സ ൻസുാം രൂപീകരിക്കനൻ ടക ഡിസ്ക്കിനു കീഴിൽ നെപെി 
ആരാംഭിച്ചിട്ട ണ്ട്.അതിന്ടറ ന്ത്പനരാംഭ ടെ വിനനയി 5 ലകനെി രൂപ 
അനുവദിച്ചിട്ട ണ്ട്. മടറ്റനരു ന്ത്പധനനടപട്ട ഭനഗമനണ് 
നയൂന്ത്െനസയുട്ടിക്കൽസ്  മികവിന്ടറ ലകന്ത്ോം നയൂന്ത്െനസയുട്ടിക്കൽ എന്് 
പറയുലമ്പനൾ     ലരനഗന്ത്പതിലരനധത്തിനുാം ലരനഗ െികിത്സയ്കക്കുാം   
ന്ത്പലയനജനകരമനകുന് ഭക്ഷ്െലമന ഭക്ഷ്െത്തിന്ടറ ഭനഗമനയ 
ഏടതെി ുാം പദനർത്ഥലമന നയൂന്ത്െനസയുട്ടിക്കൽസിൽ ഒരു മികവിന്ടറ 
ലകന്ത്ോം സ്ഥനപിക്കനൻ ടന്ത്പനജക്റ്റ് റിലപനർട്ട് തേനറനക്കനൻ 25  ക്ഷ്ാം 
രൂപ വകയിരിത്തിയിരിക്കുകയനണ്.മടറ്റനരു ഭനവി കനരയാം 
കണ്ടുടകനണ്ടുള്ള  നെപെിയനണ് ന്ത്ഗനഫിനുമനയി  ന്ധടപട്ട  ന്ത്ഗനഫിൻ 
വന്ത്ജലത്തക്കനൾ 40 ഇരട്ടി ഉരുക്കിലനക്കൾ 200 ഇരട്ടി ശക്തിലയറിയ 
അതീവ ലനർത്തതനയ പദനർത്ഥാം നിങ്ങളിൽ പ ർക്കുാം 
അതിടനക്കുറിച്ച് അറിയനമനയിരിക്കുാം.ഇരയ ഇലന്നലവഷൻ 
ടസന്റര് ലഫനർ ന്ത്ഗനഫിൻ ലകരള സർക്കനരുാം ഇ ക്ലന്ത്െനെിക്സ് 
ആൻഡ് ഇൻഫർലമഷൻ ടെക്ലനനളജി മന്ത്രന യവുാം സാംയുക്തമനയി 
സി-മനറ്റിടനയുാം ഡിജിറ്റൽ സർവക നശന യുാം നിർവ െ 
ഏജൻസികള ാം െനറ്റന സ്റ്റീൽ  ിമിറ്റഡിടന വയനവസനയിക 
പെനളികള മനക്കി നെപി നക്കുന് പദ്ധതിയനണ്. ന്ത്ഗനഫിൻ   
സാം ന്ധിച്ച  ഗലവഷെ പരീക്ഷ്െങ്ങൾ നെത്തുന് അറിവിന്ടറ 
ലകന്ത്േമനയി ഈ സ്ഥനപനടത്ത വളർത്തുന്ു ലകന്ത്േസർക്കനർ 
ഭരെനനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞു. 15 ലകനെി രൂപ സാംസ്ഥനനാം 
ആദയഘട്ടത്തിൽ വകയിരുത്തുകയുാം ടെയ്കതു.ഇന്ടത്ത ല നകാം 5 ജി 
ടനറ്റ്റവർക്കിന്ടറ കന മനണ്. 5 ജി ടനറ്റ് വർക്ക് വയനപിപിക്കനൻ 
ലന്ത്പനത്സന നാം ലകന്ത്േ ഡ്ജറ്റിൽ തടന് പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട്. നേളിവിടെ 5 
ജി ലസവനരാംഗത്തു മുന്ിട ത്തനനുള്ള  നെപെികൾ  
സവീകരിക്കുടമന്് ഈ  ഡ്ടജറ്റിൽ തടന് കണ്ടിട്ട ണ്ട്.ഇതിനനയി 
ഒരു പനലക്കജ് തേനറനക്കുടമന്ുാം കണ്ടിരിക്കുകയനണ്.ഇവിടെ 4 
വിപു ീകൃത ഐെി ഇെനനഴികൾ അവിടെയനണ് 5 ജി  ീഡര്ഷിപ് 
പനലക്കജ്  ആദയാം അവതരിപിക്കുക.ഇതിനനയി ഒരു  ഉന്തത  
കേിറ്റി രൂപീകരിക്കനൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട്.അതിന്ടറ ഭനഗമനയി 4 ഐെി 
ഇെനനഴികൾ നേുടെ ടെക്ലനനപനർക്കിന്ടറ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 
നിന്് ടകന െലത്തക്ക് എറെനകുളത്ത് നിന്് ഒരട്ടിയില ക്ക് 
എറെനകുളത്ത് നിന്് ലെർത്ത യില ക്ക് ലകനഴിലക്കനട്ട് നിന്് 
കണ്ണൂരില ക്ക്.അലതനടെനപാം കണ്ണൂരിൽ പുതിയ ഐ െി പനർക്ക് 
ടകന െത്ത് 5  ക്ഷ്ാം െതുരന്ത്ശ അെി വിസ്തീർെമുള്ള ഐ െി 
സൗകരയാം ഇടത ൊം പുതുതനയി നിർമിക്കനനനണ് ഉലേശിക്കുന്ത്. 

ഇലതനടെനപാം തടന് എൻഎച്ച് 66ൽ നിന്് സുഗമമനയി 
എത്തിലച്ചരനവുന് ഐെി പനർക്കുകൾ ഇതിന്ടറ ഭനഗമനയി 
ഉലേശിക്കുന്ു.15,20  ഏക്കർ ഭൂമി ടപനന്ുാംവി ക്ക് 
വനങ്ങുാം.അവിടെ സനറ്റന റ്റ് ഐ െി പനർക്ക് സ്ഥനപിക്കുാം.50000 



മുതൽ 2  ക്ഷ്ാം െതുരന്ത്ശ അെി വിസ്തീർെമുള്ള 20 ടെറിയ 
പനർക്കുകൾ സ്ഥനപിക്കനനനെു ഉലേശിക്കുന്ു.നി വി ുള്ള ഐ െി 
പനർക്കുകളിൽ 2  ക്ഷ്ാം പുതിയ ടതനഴി വസരാം 
ഒരുക്കുകയനണ്.അടപന ഐ െി രാംഗത്ത് വ ിയ ലതനതി ുള്ള മനറ്റാം 
ഈ പുതിയ ഐ െി പനർക്കുകൾ സ്ഥനപിക്കുവനൻ 
സ്ഥനപിക്കുവനൻ ആയിരാം ലകനെി രൂപ അതിനു ലവണ്ടി  ഡ്ജറ്റിൽ  
വകയിരുത്തിയിട്ട ണ്ട്.  അതിന്ടറ കൂടെ തടന് നേുടെ 
യുവജനങ്ങടള കെക്കനക്കിടകനണ്ടു 5000 പഠിച്ച വന് കുട്ടികൾക്ക് 
ഇൻലറ്റൺഷിപ് നൽകനൻ 5000 ലപർക്ക് ഈ വർഷാം ഇൻലറ്റൺഷിപ് 
നൽകനനുള്ള പരിപനെി.അഭയസ്തവിദയരനയവർക്ക് 6 മനസടത്ത 
പരിശീ ന പദ്ധതി ഐ െി സ്ഥനപനങ്ങളി ുാം മറ്റ  വയവസനയ 
സ്ഥനപനങ്ങളി ുാം 5000 രൂപയനണ് സർക്കനർ നൽകുക.ഏറ്റവുാം 
െുരുങ്ങിയത് അന്ത്തയുാം തുക സ്ഥനപന ഉെമയുാം നൽകൊം 
െുരുങ്ങിയത്.ഇടതനടക്ക ഇത്തവെ തടന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ട ള്ള  
കനരയങ്ങളനയിരുന്ു. ലനരടത്ത തടന് ന്ത്പഖ്യനപിലച്ചനരു കനരയാം  
നേുടെ ലകനവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ സന െരയാം 
നിങ്ങൾടക്ക െനവർക്കുാം അറിയനാം അതിടനക്കുറിച്ച .പടക്ഷ് ഒരു 
പുതിയ സനധയതയുാം അലതനടെനപാം ലകനവിഡിന്ടറ ഭനഗമനയി 
ഉണ്ടനയി.ആ സനധയതയനണ് നനാം പരിലശനധിക്കനൻ 
പുറടപെുന്ത്.ലകനവിഡിന്ടറ ഭനഗമനയി ആയിരകെക്കിന് 
ആള കൾ ലജന ി ടെയ്കതിരുന് സ്ഥ ത്തു അവിടെ ആരുമി െനത്ത 
അവസ്ഥയനണ്. എ െനവരുാം വീട്ടിൽ ലപനയി 
ലജന ിടെേ ന്വടരയുള്ള .അടപന അങ്ങടനയനടെെിൽ വർക്ക് 
ന്ത്ഫാം ല നാം എന്ത് വികസിപിച്ച  കൂടെ.അതിന്ടറകൂടെ വർക്ക് 
നിയർ ല നാം ആയുാം ആ ഒരു ആല നെനയുടെ ഭനഗമനയിട്ടനണ് 
ഇവിടെ ലകരളത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപനെി 

ആവിഷ്കരിക്കനൻ നെപെികൾ സവീകരിച്ചത്.ടക ഡിസ്ക് അതിനു 
ലനതൃതവാം ടകനെുക്കുകയനണ് ഏതനയന ുാം 20  ക്ഷ്ാം ലപർടക്കെി ുാം 
അതി ൂടെ ടതനഴിൽ നൽകനൻ കഴിയുടമന്നണ് ന്ത്പതീക്ഷ്ിക്കുന്ത്. 50 
ലകനെി രൂപ അതിനു ലവണ്ടി മനറ്റി വയ്കച്ചിട്ട ണ്ട് .ഇവിടെ 
ഇൻഡസ്ന്ത്െിയൽ ടഫസി ിലറ്റഷൻ പനർക്കുകൾ,ടപനതുലമഖ്  
സ്ഥനപനങ്ങള ടെ നിയന്ത്രെത്തിൽ ആരാംഭിക്കനനുാം 
കണ്ടിട്ട ണ്ട്.നേുടെ സവകനരയസാംരാംഭകർക്ക് സനലെതിക സ നയവുാം 
സ്ഥ  സൗകരയവുാം അനുവദിക്കുന്തിന് ലവണ്ടിയനണ്. ഇവിടെ 
ഏറ്റവുാം ന്ത്പധനനടപട്ട ഒരു കനരയമനണ് ആയിരാം ലകനെി രൂപ 
മുതൽ മുെക്കിൽ നനല് സയൻസ് പനർക്കുകൾ. ഒന്് 
തിരുവരപുരത്തുാം മടറ്റനന്ു ടകനച്ചിയിൽ മൂന്നമലത്തത് കണ്ണൂർ 

എയർലപനർട്ട കള ടെ സമീപമനണ്.അലതനടെനപാം ഡിജിറ്റൽ 
യൂെിലവഴ്സിറ്റി  നമുക്കുണ്ട്.ഡിജിറ്റൽ യൂെിലവഴ്സിറ്റിയുടെ 
ഭനഗമനയി ഒരു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പനർക്ക് ഓലരന  സയൻസ് 



പനർക്കിനുാം 2 ലലനക്കനയിരിക്കുാം.200 ലകനെി രൂപ മുതൽ മുെക്കിൽ 
10  ക്ഷ്ാം െതുരന്ത്ശ അെി വിസ്തീർൊം   ഓലരന 
പനർക്കിനുാം.പനർക്കിൽ ശനസ്ന്ത്ത ഗലവഷെ ലമഖ് കൾക്കനയിരിക്കുാം 
വ ിയ ലതനതി ുള്ള സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ത്.ഈ തരത്തിൽ 
നേുടെ നനട് മനറുന്തിനുള്ള നെപെികള മനയിട്ടനണ് നീങ്ങുന്ത് 
എന്് നിങ്ങൾ മനസി നക്കൊം എന്ുള്ളതുടകനണ്ടനെു ഞനൻ 
ഇന്ത്തയുാം കനരയങ്ങൾ െൂണ്ടിക്കനെിച്ചത്.ഇനിയുാം കുടറ കനരയങ്ങൾ 
പറയനനുടണ്ടെി ുാം അതില ടക്കനന്ുാം ഞനൻ ലപനകുന്ി െ.എന്നൽ 
ത സ്ഥനന നഗരിയിൽ തിരുവരപുരാം ഔട്ടർ റിങ് ലറനഡ് അത് 
യനഥനർഥയമനകനൻ ലപനവുകയനണ്. യനഥനർഥയമനകുന്ലതനടെ 
ത സ്ഥനന നഗരിയുടെ വികസനാം വ ിയ ലതനതി നണ് 
സാംഭവിക്കനൻ ലപനകുന്ത്.അതിനുലവണ്ടി സ്ഥ ാം ഏടറ്റെുക്കുന്തിന് 
ആയിരാം ലകനെി രൂപ കിഫ് ി മുലഖ്ന   നൽകുടമന്് ഈ 
കഴിഞ്ഞ  ഡ്ജറ്റിൽ വയക്തമനക്കി  കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട്. ഇടപന  ലകന്ത്േ 
ഗവൺടമന്റുാം തീരുമനനടമെുത്തുക്കഴിഞ്ഞു.അതിന്ടറ ഭനഗമനയുള്ള 
നെപെികളില ക്ക് സർക്കനർ അതിലവഗത്തനയി 
നീങ്ങിടക്കനണ്ടിരിക്കുകയനണ്.ടെറിടയനരു കനരയാം എന്നൽ 
മ നകനരയമനെു.നേുടെ സാംസ്ഥനനത്ത് ടപനതുസ്ഥ ങ്ങൾ വളടര 
കുറഞ്ഞു വരികയനണ്.അടപന ഓലരന വില െജിനുാം ന െരീതിയിൽ 
കളിസ്ഥ ങ്ങൾ ടപനതുസ്ഥ ാം ഉണ്ടനകൊം.അത് െി തു സർക്കനർ 
െി വിട്ട് എെുക്കുാം െി തു പചനയത്തു തലേശസവയാം 
ഭരെസ്ഥനപനങ്ങള ടെയുാം, എാംഎൽഎ ഫണ്ട്,എാംപി ഫണ്ട് 
അടത െനാം അതിനുലവണ്ടി ഉപലയനഗിക്കനാം.അങ്ങടന കഴിയനവുന് 
രീതിയിൽ ടപനതുസ്ഥ ങ്ങൾ ഉണ്ടനക്കൊം എന്നണ്  
ഉലേശിക്കുന്ത്.ഒരുപനട് വികസനപദ്ധതികൾ ഉണ്ട് അതില ടക്കനന്ുാം 
ഇടപന ഞനൻ വിശദമനയിട്ട  ലപനവുന്ി െ.എന്നൽ മടറ്റനരു കനരയാം 
നേുടെ സാംസ്ഥനനത്ത് നേുടെ കൂട്ടത്തിൽ  തടന് പരമദരിന്ത്ദരനയ 
ഏതനനുാം കുെുാം ങ്ങൾ അവടരന്ത്തയുണ്ട് എന്ുള്ളതിന്ടറ 
കെടക്കെുത്തിട്ട ണ്ട്.ആ ആള കടള കടണ്ടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവടര 
അതിദനരിന്ത്ദനവസ്തയിൽ നിന്് മനലറ്റണ്ടതനയിട്ട ണ്ട്.ഇത്തവെ 100 

ലകനെി രൂപ സാംസ്ഥനന സർക്കനർ ഇക്കനരയത്തിനുലവണ്ടി 
മനറ്റിടവച്ചിട്ട ണ്ട് എന്നൽ അത് ലപനരന എന്് നമുക്കറിയനാം തുെർന്് 
നെപെികൾ സവീകരിക്കുാം.സർക്കനർ മനന്ത്തമ െ തലേശഭരെ 
സ്ഥനപനങ്ങള ണ്ടനകുാം.അലതനടെനപാം തടന് അവിടെയുള്ള   
സവകനരയ സ്ഥനപങ്ങൾ സവകനരയ വയക്തികൾ പ തരത്തി നണ് ഈ 
അതിദനരിന്ത്ദയ നിർമനർജനാം സനധിക്കുക.അടപന എങ്ങടനയനണ് ഒരു 
കുെുാം ത്തിൽ നിന്് അവടര പരമദരിന്ത്ദനവസ്ഥയിൽനിന്ു 
ലമനെിപിക്കനൻ കഴിയുക.െി ലപന ഒരനൾക്ക് വീെുടകനെുത്തനൽ ആ 
പരമ ദരിന്ത്ദനവസ്ഥനയിൽനിന്ു ലമനെിപിക്കനനനവുാം.െി ലപന 
ടതനഴിട െുക്കനൻ പറ്റനത്തയനളനടെെിൽ മറ്റ ള്ള 



നെപെികടളെുക്കുാം.അങ്ങടനയുള്ള കനരയങ്ങൾ ടെേനടമന്നണ് 
കണ്ടിരിക്കുന്തു.ഇവിടെ വിദയനഭയനസ ലമഖ്ന യിൽ നിങ്ങൾ 
ഉന്യിച്ച കനരയങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവമനയിട്ട  തടന്യനണ് 
കനെുന്ത്.നിങ്ങൾ ഏറ്റവുാം ഉയർന് വിദയനഭയനസ സ്ഥനപനങ്ങൾ 
ഇവിടെ ലവൊം എന് തരത്തിൽ 
അഭിന്ത്പനയടപെുകയുണ്ടനയി.അക്കനരയത്തിൽ നിങ്ങള ടെ ന്ത്പവനസി 
കൂട്ടനയ്കമക്ക് ന െ ഒരു വിദയനഭയനസ സ്ഥനപനാം 
ഉന്തനി വനരത്തി ുള്ള വിദയനഭയനസ   സ്ഥനപിക്കുവനൻ 
കഴിയുാം.അതിനു എടര െനാം തരത്തി ുള്ള പിരുെ സർക്കനർ 
നൽലകണ്ടതുലണ്ടന ആ പിരുെടയ െനാം സർക്കനരിന്ടറ ഭനഗത്തു 
നിന്് ഉണ്ടനകുാം.ഏറ്റവുാം മികവുറ്റ ഒരു ലകന്ത്േമനയിരിക്കൊം എന്് 
മനന്ത്താം.ഇവിടെ മറ്റ   െി  കനരയങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
െൂണ്ടികനെിക്കുകയുണ്ടനയി.നേുടെ വയവ നരങ്ങടളനടക്ക 
ലവഗത്തി നക്കനൻ സർക്കനരിന്ടറ ഭനഗത്തുനിന്ു നെപെികൾ 
ലവൊം.ആ നെപെികൾ ഇടപന ന െ നി ക്ക് സവീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്.നേുടെ 
ലകരളത്തിട  ന ലക്കനെതി പൂർെമനയുാം ഡിജിറ്റ നയി മനറി 
കഴിഞ്ഞു.സാംസ്ഥനനടത്ത കീഴ്ലകനെതികളി ുാം ഡിജിറ്റന ലസഷന്ടറ 
പനതയി നണ് ലപനവുന്ത്.അടപന സമീപ  ഭനവിയിൽ തടന് 
നേുടെ ലകനെതികടള െനാം ലപപർ ര ിത ലകനെതികളനയി മനറനൻ 
ലപനവുകയനണ്.ഇടപന നിങ്ങൾ ന്ത്പധനനമനയുാം ഉലേശിച്ച ഒരു 
കനരയാം  നേുടെ നിയമ സ നയസാംവിധനനടത്തപറ്റിയനണ്.അതിൽ 
അതനതു നനെുകളിട  അതനതു രനജയങ്ങളിട  നിയമജ്ഞടര കൂെി 
ഇതിന്ടറ പനന ിന്ടറ ഭനഗമനയി ഉൾടപെുത്തൊം എന്് നിങ്ങൾ 
അഭിന്ത്പനയടപെുകയുണ്ടനയി.അതിന്ടറ സനധയത എരനടെന്് 
ഗൗരവമനയി പരിലശനധിക്കുാം.ആവശയമനയ നെപെികൾ 
സവീകരിക്കുന്ു.ഇവിടെ സർക്കനർ കഴിഞ്ഞ തവെ 2021 ൽ ഞങ്ങൾ 
അവതരിപിച്ച ന്ത്പകെന പന്ത്തികയിൽ 5 വർഷടത്ത 
ന്ത്പവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു പരിപനെിയനണ് 
തേനറനക്കിയത്.സനധനരെ നേുടെ ലകരളത്തിൽ അേചു 
വർഷമനെല െന ഓലരന മുന്െിക്കുാം ജനങ്ങൾ 
സേനനിക്കനറുള്ളത്.ഇത്തവെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തടന് 
അെുത്ത 5 വർഷാം കൂെി കനരയങ്ങൾ നെത്തൊം എന്് എൽ ഡി 
എഫിലനനട് പറഞ്ഞു.അടപന ലനരടത്ത നെത്തിയ  ന്ത്പവർത്തനങ്ങള ാം  
തുെർന്ുള്ള ന്ത്പവർത്തനങ്ങള ാം എ െനാം വച്ച് പരിലശനധിച്ചലപനൾ 
നമുക്ക്  നേുടെ നനെിടന  നമുക്ക്  നേുടെ നനെിടന ശരിയനയ 
ത ത്തില ക്ക് ഉയർത്തെടമെിൽ ആ ശരിയനയ ത ാം  വന്് 
ഞങ്ങൾ കനെുന്ത് ല നകത്തിട  നിങ്ങൾക്കറിയനാം നിങ്ങടള െനാം 
ജീവിക്കുന് ലദശങ്ങളിട  ന െ വികസിത രനന്ത്ഷ്ടങ്ങള ണ്ട്. മധയ 
വരുമനന  രനന്ത്ഷ്ടങ്ങള ണ്ട് ആ മധയവരുമനന രനന്ത്ഷ്ടങ്ങള ലെതിന് 
തു യമനയ ജീവിത നി വനരത്തില ക്ക് നേുടെ നനെിടന 



ഉയർത്തൊം.എ െന ലമഖ് യില ക്കുാം ഉയർത്തൊം അതിനനവശയമനയ 
വിവിധ ലമഖ് കൾ വികസിച്ച് വരൊം.അതിനുള്ള ഒരു പരിപനെി 
25 വര്ഷലത്തക്കുള്ള ഒരു പരിപനെി നനാം തേനറനക്കിയിട്ട ണ്ട്.അത് 
ടപനതു ജനസമക്ഷ്ാം അവതരിപിക്കുകയനണ് 
െർച്ചയ്കക്കുലവണ്ടി.അതിന്ടറ നിർലേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുാം 
സമർപിക്കനനുണ്ടനകുാം.നിങ്ങൾക്കനണ് ഏറ്റവുാം കൂെുതൽ 
അഭിന്ത്പനയങ്ങൾ പറയനൻ കഴിയുക. അതുലപന ുള്ള സ്ഥ ങ്ങളിൽ 
ജീവിക്കുന്വരനണ് നിങ്ങൾ നേുടെ നനെിന്ടറ അനുഭവാം ടവച്ച് 
എടരനടക്ക ടെേെടമന്് നിങ്ങൾക്ക് അഭിന്ത്പനയാം 
പറയനനുണ്ടനകുാം.ആ അഭിന്ത്പനയങ്ങൾ ലപന ുാം നിങ്ങൾ 
ലരഖ്ടപെുത്തൊം എന്തുകൂെി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉന്യിക്കനൻ ഞനൻ 
ആന്ത്ഗ ിക്കുന്ു.അലതനടെനപാം സനാംസ്കനരിക വിനിമയത്തിന്ടറ 
കനരയാം നിങ്ങൾ െൂണ്ടികനെിക്കുകയുണ്ടനയി.ന്ത്പവനസികളനയ 
ക നകനരന്മനർ,ക നകനരികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ 
ന്ത്പകെിപിക്കുന്തിനുാം,അാംഗീകരിക്കുന്തിനുാം ഇവിടെ ലവദി 
ഉണ്ടനകുക എന്ുാം അത് ഏതു തരത്തി നണ്  സനധിക്കുക 
എന്ുള്ളത്.സർക്കനർ ഗൗരവമനയി പരിഗെിക്കുന്ു.അലതനടെനപാം 
ന്ത്പവനസി കല നത്സവ സനധയത വിവിധ സനാംസ്കനരിക 
സ്ഥനപനങ്ങള ടെ ലനതൃതവത്തിൽ വിലദശ രനജയങ്ങളിൽ ന്ത്പലതയക 
പരിപനെികൾ സാംഘെിപിക്കൽ മ യനളാം മിഷന്ടറ ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ 
വിപു ീകരിക്കൽ സന ിതയ അഭിരുെികള ള്ള ന്ത്പവനസികള ടെ 
രെനകൾ ന്ത്പസിദ്ധീകരിക്കൽ, അതിനു ലവദി ഒരുക്കൽ ഇത്തരാം 
കനരയങ്ങൾ കൂെി നമുക്ക്  പരിഗെിക്കനവുന്തനണ്.ട ൽത്ത് 
ഇൻഷുറൻസിന്ടറ കനരയാം നിങ്ങൾ ശരിയനയ രീതിയിൽ തടന് 
െൂണ്ടി  കനെിച്ചിട്ട ണ്ട്.നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കനരയത്തില് 
ന്ത്പവനസികള ടെ െികിത്സ,അപകൊം, കുെുാം ത്തിന്ടറ 
െികിത്സ,കുട്ടികള ടെ വിദയനഭയനസാം മുത നയവ സ്കീമിന്ടറ 
ഭനഗമനക്കി.കൂെുതൽ ടമച്ചടപട്ട സ്കീാം ആരാംഭിക്കനനനകുാം എന്ുാം 
അതന രാംഗടത്ത വിദഗ്ധരുമനയി നമുക്ക് ആല നെിക്കനാം എരനണ് 
ടെേനൻ കഴിയുക എന്ുാം ന്ത്പനലയനഗികമനയി ടെേനൻ കഴിയുക 
എന്ുാം പരിലശനധിക്കനാം.പിടന് ന്ത്പധനനമനയ കനരയാം  നിങ്ങൾ 
ഉന്യിച്ചത് ന്ത്പവനസികള ടെ ഡനറ്റ ലശഖ്രെവുമനയി  ന്ധടപട്ട  
അതിനു ന്ത്പവനസികള ടെ വിശദനാംശങ്ങൾ ഉൾടക്കനള്ള ന് സമന്ത്ഗമനയ 
ഡനറ്റ ഇടപന  ഭയമ െ ഇത് ന്ത്പവനസി ലക്ഷ്മന്ത്പവർത്തനങ്ങടള 
വ ിയ ലതനതിൽ തെസ്സടപെുത്തുന്ു.ലകന്ത്േ സർക്കനരിന്ടറ പക്കൽ 
കൃതയമനയ ഡനറ്റയി െ 2018 വടര ലകരളാം നമലന്ത്ഗഷൻ സഭയുടെ 
ഭനഗമനയി ഏതനണ്ട് സമ്പൂർെമനയി വിവരലശഖ്രൊം ഉണ്ടനയിരുന്് 
ഇടപന നനാം ഉലേശിക്കുന്ത് 2022-23  വർഷാം ലകരള നമലന്ത്ഗഷൻ 
സർലേ നെത്തി ഡനറ്റ   നെ് വിപു ീകരിക്കനനുാം സമന്ത്ഗമനക്കനനുാം 
ആണ് അതിനുള്ള നെപെികൾ നകടക്കനള്ള ാം. ഡനറ്റ  നെ് കൂെുതൽ 



നജവമനക്കുന്തിനു മ യനളി ന്ത്പവനസി ഡനറ്റ ലപനർട്ടൽ 
വികസിപിക്കുാം .ന്ത്പവനസികള ടെ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീാം അനു ന്ധ 
സ നയ സ്കീമുകള ടെ എ െനാം ഇതുമനയി  ന്ധിപിക്കനൻ നമുക്ക് 
കഴിയുാം.നി വി ുള്ള ന്ത്പവനസികടള  ഡനറ്റ  നെിന്ടറ 
ഭനഗമനക്കുന്തിനുാം വിപു മനയ ലലന ൽ രജിസ്ലന്ത്െഷൻ കയനമ്പയ്കൻ 
സാംഘെിപിക്കനൻ കഴിയുാം.നേുടെ ലകരളത്തിൽ ന െ 
സനധയതകളിട നന്നണ് െൂറിസാം.അത് നിങ്ങള ടെ ന്ത്പലതയകിച്ച് 
പറലയണ്ടതി െ.ലഗനഡ്സ് ഓൺ കൺന്ത്െി എന് വിളിലപര് 
സാംസ്ഥനനത്തിന് കിട്ടിയത് ന്ത്പകൃതി നൽകിയ വരദനനത്തിന്ടറ 
ഭനഗമനയനണ്. ഇതിനു മികച്ച പരിഗെന തടന്യനണ് സർക്കനർ 
നൽകുന്ത്.പരമനവധി െൂറിസ്റ്റ കടള സാംസ്ഥനനലത്തക്ക് 
ആകര്ഷിക്കുന്തിനുാം വിപു മനയ പരിപനെികൾ ആസൂന്ത്തൊം 
ടെയ്കതിട്ട ണ്ട്.ഇലപനൾ കനരവനന് െൂറിസടത്ത പറ്റി  നിങ്ങൾ തടന് 
പരനമർശിച്ചിട്ട ണ്ട്.അത് വിപു ീകരിക്കനനുാം ല നാംലസ്റ്റ സാംവിധനനാം 
ഇടപന തടന് നി വി ുണ്ട്.തലേശ സവയാംഭരെ സ്ഥനപങ്ങൾ 
സ കരെ സ്ഥനപനങ്ങൾ ഇവയുമനയി  ന്ധടപട്ട  ന െരീതിയിൽ 
ഈ െൂറിസാം ലമഖ് ടയ വികസിപിക്കനൻ 
സനധിക്കുന്തനണ്.അലതനടെനപാം വിലനനദസചനരികടള  
ആകർഷിക്കുന്തിനുള്ള ന്ത്പെരെ ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ,അനു ന്ധ 
സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കൽ ഇടത ൊം സ കരെ സ്ഥനപനങ്ങള ടെ 
സ നയലത്തനടെ നെപി നക്കനൻ കഴിയുന്തനണ്.ഈ തരത്തി ുള്ള 
നെപെികളില ക്ക് കെക്കൊം എന്് തടന്യനണ് സർക്കനർ 
ഉലേശിക്കുന്ത്.ഇവിടെ ല നക ന്ത്പവനസി സമൂ  െരിന്ത്തത്തിൽ 
ആദയമനയനണ് ഇങ്ങടനനരു ജനന്ത്പതിനിധി സഭ ഉണ്ടനകുന്ത്.നേുടെ 
രനജയത്തു ഏതനയന ുാം മടറ്റനരു സാംസ്ഥനനത്തുാം  ഇത്തരടമനന്ി െ. 
ഇതനവടട്ട സ്റ്റനറ്റൂട്ടറി പദവിയുള്ള സഭയനയുാം ടമട െ മനറുക തടന് 
ടെേ ാം അതിനു ഒരു സാംശയവുാം ലവണ്ട.ഇത്തരടമനരു ജനനധിപതയ 
ലവദിയുണ്ടനകുലമ്പനൾ അതിലനനട് പുറാം തിറിഞ്ഞു നിൽക്കുക 
എന്ത് ആരുലെയുാം ഭനഗത്തുനിന്് 
ഉണ്ടനകനതിരിലക്കണ്ടതനണ്.ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞ തവെ 
നിർഭനഗയകരമനയ ഒരു സാംഭവാം ഉണ്ടനയി.അത് 
സ കരിക്കനതിരുന്ു ഒരു കൂട്ടർ ഇത്തവെ ഇതിടനക്കുറിച്ച  
ആല നെിക്കുന് ഘട്ടത്തിൽ തടന് ആ ആല നെന തുെങ്ങുന്തിനു 
മുൻപ് തടന് ഞനൻ ഇതുമനയി  ന്ധടപട്ട വളടര 
ന്ത്പധനനടപട്ടവരുമനയി െി  െർച്ചകൾ നെത്തിയിരുന്ു. ഈ 
പടെെുക്കനതിരുന്തിനു ലനതൃതവാം ടകനെുത്ത വിഭനഗത്തിന് 
ഇന്ടത്ത ന്ത്പധനന സ്ഥനനത്തു ഇരിക്കുന് ആള മനയി ഞനൻ െർച്ച 
ടെയ്കതു.അടപന പടെെുക്കനൻ വന് തരത്തി ുള്ള 
അഭിന്ത്പനയമനയിരുന്ു എലന്നട് പറഞ്ഞിരുന്ത് ഞങ്ങൾ െർച്ച 
ടെേ ന്ുണ്ട്.പിന്ീെുാം ലെനദിച്ചലപനൾ പടെെുക്കുാം എന്് 



തടന്യനണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ സൂെന.പടക്ഷ് ഇടപന അതിലനനട് 
പുറാം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയനണ് ലവണ്ടത് എന്നണ് അവർ 
കരുതിയിരുന്തു.അവടര നയിക്കുന്ത് ഏതുതരാം ജനനധിപതയ 
ല നധാം ആണ് എന്് എനിക്ക് ഒരു തരത്തി ുാം 
മനസി നകുന്ി െ.നിങ്ങൾ ന്ത്പവനസി സമൂ ത്തിന്ടറ വക്തനക്കൾ 
തടന് അതിട  അനൗെിതയാം അവർക്ക് െൂണ്ടികനെിച്ച  
ടകനെുക്കൊം.അടപന െി ർ വ െനത്ത അസ ിഷ്െുത 
ന്ത്പകെിപിക്കുന്ുണ്ട് െി ർ  ടതറിവിളിക്കനനുാം 
തേനറനകുന്ുണ്ട്.നേൾ എ െനവരുാം കണ്ടല െന അതിന്ടറ ഭനഗമനയി 
അത് ശരിയനയി െ എന്് നിങ്ങള ടെ സാംഘെന തടന് പറയുന് 
അവസ്ഥ തടന് ഉണ്ടനയി.ഇതുമനയി  ന്ധടപട്ട  എനിക്ക് 
പറയനനുള്ളത് ഇതിട നരു യുഡിഎഫ് ലനതനവ് പറഞ്ഞു ലകട്ടത് 
യുഡിഫിനു വിശന  മനസ്സനണ് വളടര നേി ആ പറഞ്ഞതിന് ആ 
വിശന  മനസ്സിന്ടറ ഭനഗനമനയിട്ടനണ് നിങ്ങൾക്കു പടെെുക്കനൻ 
സൗകരയാം കിട്ടിയത് എന്നണ് അലേ ാം പറഞ്ഞത് നേി.മടറ്റനരു 
ലനതനവ് പറഞ്ഞു അന്ത്ത ന െ മനസ്സ െ എന്് അതിനുാം നേി പറയനാം. 
കനരൊം വിശന  മനസ്സട െെി ുാം നിങ്ങടള പടെെുക്കനൻ 
അനുവദിച്ചല െന.അത് ന െ കനരയമനയി ഒരു കൂട്ടാം ആള കൾ 
പടെെുത്തിട െെി ുാം ലനതനക്കന്മനർ പടെെുത്തിട െെി ുാം നിങ്ങടള 
വി ക്കിയി െല െന.അത് ന െ കനരയമനയി അതിനു നേി പറയനാം. 
ഏതനയന ുാം നിങ്ങടള െനവരുാം എത്തി അതിനുാം ഞനൻ ഈ 
ഘട്ടത്തിൽ നേി പറയുകയനണ്.നിങ്ങൾ കനരയങ്ങൾ തുറന്ു 
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട് നിങ്ങൾ െി ർ സാംശയിച്ചത് രനന്ത്ഷ്ടീയ കനരെമനെു 
  ിഷ്കരെത്തിന്,എനിക്ക് അത് 
മനസി നകുന്ി െ.അതനയത്,ഞനനിലപനൾ ഈ സലേളനാം തുെങ്ങുന് 
ആ ദിവസവുാം അതിന്ടറ തല  ദിവസവുമനണ് എനിക്ക് 
ടെറിടയനരു അസുഖ്ാം  നധിക്കുന്ത്.അതിന്ടറ ടതനട്ട മുൻപ് 
തടന് ഞനൻ പരിപനെികളിൽ ഉണ്ട് 
ടപനതുപരിപനെികളി ുണ്ട്.ഞനനിലപനൾ ഓർക്കുന്ു ഒരു പരിപനെി 
എറെനകുളത്ത്  ടെ െനനത്തനയിരുന്ു. ടെ െനനടത്ത  കെൽഭിത്തി 
നിർമനെവുമനയി  ന്ധടപട്ട  നേുടെ രണ്ടു മന്ത്രിമനരുാം  
അതിനകത്തു പടെെുത്തിരുന്ു. വകുപിൻടറ മന്ത്രിയുാം 
എറെനകുളത്തുള്ള മന്ത്രിയുാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ യുഡിഎഫിന്ടറ 
ലനതനവ് ന  ി ഈഡനുാം ഉണ്ടനയിരുന്ു.ആ ദിവസാം 
  ിഷ്കരൊം ഒന്ുാം കണ്ടി െ.അവിടെയുണ്ടനയിരുന്ു.അതിന്ടറ 
അെുത്ത ദിവസമനണ് ആ ദിവസാം ഏതനണ് എന്് ഞനൻ 
ഓർക്കുന്ി െ. ഒരു  സബ്ടജക്ട് കേിറ്റി 
ലയനഗവുമുണ്ടനയിരുന്ു.ന്ത്പതിപക്ഷ്ലനതനവുാം 
അവിടെയുണ്ടനയിരുന്ു.ഇനിയിലപനൾ കുറച്ച നനൾ കഴിഞ്ഞു  ഈ 
മനസാം നിയമസഭനലയനഗാം നെക്കനൻ ലപനകുന്ു.അത് കുറച്ച  



കഴിഞ്ഞു അെുത്ത മനസാം ആദയാം എാംപി മനരുടെ ലകനൺഫറൻസ് 
നെത്തനൻ ലപനകുന്ു.ഇതിടനനടക്ക ഉണ്ടനകുമല െന ആള കൾ.ഈ 
നിയമസഭയി നകനാം എാംപിമനരുടെ ലകനൺടഫടറൻസി നകനാം. മറ്റ  
ടപനതുപരിപനെികളി നവനാം.നിങ്ങൾ ഈ പരിപനെിയിൽ മനന്ത്താം 
അട െകിൽ നേുടെ ഈ പരിപനെിയിൽ മനന്ത്താം 
ആയിക്കൂെന.അടതരനണ് ഈ ലവദി എന്ുപറയുന്ത് ആരന 
എാംഎൽ എ മനരുാം  എാംപിമനരുാം പിടന് ന്ത്പവനസി 
സല നദരങ്ങളനയ നിങ്ങള ാം.അടപന എാംഎൽഎമനരുടെ 
നിയമസഭയുമനയി  ന്ധടപലട്ടന അട െെിൽ അതുമനയി   
 ന്ധടപലട്ടന മറ്റ  പരിപനെികലളന എ െനമനകനാം.എാംപിയുടെ 
പരിപനെിക്ക് ലപനകനാം, എാംപിമനരുടെ ലകനൺഫറൻസിനു ലപനകനാം 

നിങ്ങളനണ്   ിഷ്കരിച്ചതു നിങ്ങൾ വരുന് പരിപനെിയനണ് 
  ിഷ്കരിച്ചതു.എരന കനരയാം അതിൽ നനാം കനലെണ്ടത് തീർത്തുാം 
അപ നസയകരമനയ നി പനെനണ്.ഇവിടെ സവനഭനവികമനയുാം 
ന്ത്പവനസി സല നദരങ്ങൾ എലപനഴുാം നനെിന്ടറ വികസനടത്ത 
കുറിച്ചനണ് പറയുന്ത്.വികസനമനണ് നേൾ 
ആന്ത്ഗ ിക്കുന്ത്.അതില ക്ക് വ ിയലതനതിൽ നനെുാം ജനങ്ങള ാം 
ല നക മ യനളികള ാം മനസ്സർപിച്ച  മുലന്റുകയനടെന്ു.അതിട നരു 
തെസ്സമുണ്ടനകരുത്.അതിലപനൾ നെക്കനൻ പനെി െ ഇതനണ് ഈ 
  ിഷ്കരെത്തിനു പിന്ി ുള്ളതു അത് നനട് 
അാംഗീകരിക്കുന്ത െ.നേുടെ നനെിന്ടറ വികസനാം ടപനതുടവ 
എ െനവരുാം ആന്ത്ഗ ിക്കുന് കനരയാം കനരയമനണ്.1930 കളി നണ് 
മല ഷയയില ക്കുാം സിാംഗപൂരില ക്കുാം ഒടക്ക ഉള്ള കൂട്ടനയ 
കുെിലയറ്റാം ആരാംഭിക്കുന്ത്.അവിടെയനണ് ന്ത്പവനസി സമൂ  
െരിന്ത്താം ആരാംഭിക്കുന്ത്. അടതനരു നൂറ്റനണ്ടിലനനട് അെുടത്തത്തി 
നിൽക്കുകയനണ്.മ യനളികൾ ഇ െനടത്തയിെലത്തക്കനയിരുന്ു 
ആദയടത്ത കുെിലയറ്റാം .എന്നൽ എന്് അത് അസനധയമനണ്.കനരൊം 
മ യനളികൾ ഇ െനടത്ത ഒരിെവുാം ഇ െ.ഏതു നനട്ടിൽ ടെന്ന ുാം 
അവിടെ മ യനളി ഉണ്ട്.ഇതനണ് മ യനളിയുടെ ഇന്ടത്ത ലലന ൽ 
ഫൂട്ന്ത്പിന്്.ഇത് നനെിന്ടറ അഭിവൃദ്ധിക്കനയി ഉപലയനഗിക്കനൻ 
ന്ത്ശമിക്കുലമ്പനൾ അതിലനനട് സ കരിക്കുകയനണ്  നന്മയുള്ള 
എ െനവരുാം ടെലേണ്ടത്.കുെുാം ത്തിൽ നിന്ുാം നനട്ടിൽ നിന്ുാം 
എര് കിട്ട ാം എന്് െിരിക്കനടത കുെുാം ത്തിനുാം നനെിനുാം എര് 
നൽകനനനകുാം എന്് െിരിച്ച  ഉരുകി തീരുന് ടമഴുകു തിരികളനണ് 
ന്ത്പവനസികൾ.തയനഗപൂർെമനയ ആ നിസവനർത്ഥയ്കക്കു മുന്ിൽ 
ഒരുമിച്ച് നമിച്ച  നിൽക്കുകയനണ് ലവണ്ടത്.അവടര 
  ിഷ്കരിക്കുന്തു കണ്ണിൽ ലെനരയി െനത്ത 
ന്ത്കൂതയനണ്.  ിഷ്കരിക്കനൻ ലവടറ എടര െനാം വിഷയങ്ങൾ 
നെക്കുന്ു.അവയിൽ എങ്ങനനുാം ഒതുക്കി നിർത്തിയനൽ ലപനടര 
  ിഷ്കരൊം.  ിഷ്കനരികളനയിട്ട ളളവർ ഇത് െിരിക്കുന്ത് 



ന െതനണ്.62 രനന്ത്ഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ുാം 22 സാംസ്ഥനനങ്ങളിൽനിന്ുമനയി 
എത്തിയ ന്ത്പധിനിധികൾ ന്ത്പകെിപിച്ച ഐകയവുാം മനടപനരുത്തവുാം 
മനസ്സി നക്കടപെനടത ലപനകരുത്. അത് മനസ്സി നക്കനൻ നിങ്ങടള 
സ്ലന ിക്കുന്,ആദരിക്കുന് നിങ്ങള ടെ ന്ത്പവർത്തനങ്ങടള 
വി മതിക്കുന് ഒരു സർക്കനർ ഉണ്ട്.ആ സതയത്തിന്ടറ 
സൂരയടവളിച്ചതിനു മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കനവുന്ലത ഉള്ള  
ഒറ്റടപട്ട   ിഷ്കരെത്തിന്ടറ സവരാം.ആദരെിയനനയ യൂസുഫ് 
അ ി െി  കനരയങ്ങൾ ഇവിടെ വയക്തമനക്കിയിട്ട ണ്ട്. അലേ ടത്ത 
അതിന്ടറ ഭനഗമനയി െി ർ വ െനടത അധിലക്ഷ്പിച്ചതുാം എന്ടറ 
ന്ത്ശദ്ധയി ുണ്ട് .ഏതനയന ുാം ആ കനരയത്തിട നടക്ക ഇതനണ് 
എനിക്ക് പറയനനുള്ളത് സർക്കനരിന് നിങ്ങള ടെ ഐകയവുാം ലകരള 
സമൂ ത്തിനുാം നിങ്ങൾക്കുാം ഇെയിട  ഐകയവുാം നൽകുന് 
ആത്മവിശവനസവുാം ടെറുത െ  ഇത് മുലന്നട്ട ള്ള കനരയക്ഷ്മനമനയ  
യനന്ത്തയ്കക്കു ഈെുറ്റ  വഴിടയനരുക്കുന്ു എന്നെു എനിക്ക് 
െൂണ്ടിക്കനെിക്കനനുള്ളത്.നേുടെ സനധനരെക്കനരൻ  മുതൽ 
സനധനരെകനരനനയ  ന്ത്പവനസി മുതൽ ന്ത്പമുഖ് വയവസനയികളനയ 
ഞനൻ ലപരുകൾ ന്ത്പലതയകാം എെുത്തു പറലയണ്ട കനരയമി െ നേുടെ 
കൂട്ടത്തിൽ   ുമനനയനനയ യൂസഫ് അ ിയുണ്ട്,രവി 
പിള്ളയുണ്ട്,ആസനദ് മൂപനുണ്ട് അങ്ങടന ഒലട്ടടറ ലപരുണ്ട്.അത്തരാം 
ആള കൾ എ െനവരുാം ഉൾടകനള്ള ന് ഒരു സമൂ മനണ് അവർ 
എ െനവരുാം ഏതു ത ത്തി ുണ്ടനയന ുാം ലകരളടത്ത സ്ലന ിക്കുക 
ലകരളാം അഭിവൃദ്ധിടപെെടമന്ു ആന്ത്ഗ ിക്കുക.അതിനുതകുന് 
സമീപനമനണ് സവീകരിച്ചിട്ട ള്ളത്.നേലളന വസുനധവ കുെുാം കാം 
എന്് പറഞ്ഞ ഒരു നനെനണ്.ല നകമനടക ഒരു കുെുാം ാം ആ 
സെൽപാം യനഥനർഥയമനകുകയനണ്. ഇവിടെ ഒരുവിധ ലഭദ 
െിരകൾക്കുാം ഇെമി െനത്ത വിധാം ല നകത്തനടകയുള്ള മ യനളികൾ 
ഒരുമനസ്സനയി ഒരുമിക്കുന് ഒരു ലവദി നനാം ഇവിടെ 
യനഥനർതയമനക്കിയിരിക്കുന്ു.കുെുാം ത്തിന്ടറ ഒരുമിപിനുാം 
ഐശവരയത്തിനുാം കുെുാം നാംഗങ്ങൾ ആടക പരിന്ത്ശമിക്കുടമന്ുള്ള 

ഒരുമലയനടെ ഉള്ള യത്നത്തിന്ടറ ദൗതയാം നനാം ഏടറ്റെുക്കുകയനണ് 
മൂന്നാം സലേളനത്തിന്ടറ പരിസമനപ്തിലയനടെ 
നേൾ.വിജയത്തില ക്ക് തടന്യനണ്  നേള ടെ യനന്ത്ത  അതിന്ടറ 
സ്ഥിതീകരെമനകുാം നന നാം സലേളനത്തിൽ കനെുക എന് ന്ത്പതയനശ  
പെുടവച്ച  ടകനണ്ട് ഉപസാം രിക്കടട്ട.നിങ്ങൾക്ക് സ്ലന നഭിവനദയാം   


