
2021 ഏപ്രിൽ 6 ച�ൊവ്വ

• ക്ഷേമപെൻഷൻ  
   2500 രൂെയാക്കും
• 40 ലഷേും പ�ാഴിലവസരും  
സൃഷ്ടിക്കും
• അട്കത്തവർഷും  
ഒന്നര ലഷേും വീട് 
• കിടപ്ാടും ജെ്�ി  
പെയ്്കന്ന�ിപെ�ിപര െിയമും
• എല്ാവർക്കും ക്കടിപവള്ും
• െരമ ദരിദദ ക്കട്കുംബങ്ങൾക്  
മമക്ദകാ പ്ാൻ
• 4.5 ലഷേും ക്കട്കുംബത്തിെ്   
15 ലഷേുംവപര സഹായും
• മ്കഴ്കവൻ ആദിവാസി-–-െട്ിക-
ജാ�ി ക്കട്കുംബത്തിെ്കും വീട്
• കർഷകര്കപട വര്കമാെും  
50 ശ�മാെും ഉയർത്ത്കും
• റബറിപറെ �റവില  
250 രൂെയാക്കും
• മലക്യാര കൃഷികാര്കപട  
െട്യദെശ് െും െരിഹരിക്കും

ക്കാൺദ്രസ്  
എന്ാണ്  പെയ് ��് 
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്ിനനതിനര  മുതിർന്ന ഭ�ോൺഗ്ര-
സ്  ഭനതോക്കൾ തനന്ന പരസ് പര വിരുദ്ധമോയോണ്  ഇഭപേോഴും 
സംസോരിക്കുന്നത ്.  നിയമത്ിനനതിനര  ഒരു പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ-
നത് മുഭന്നോട്ുന�ോണ്ുവരുന്നതിൽ ഭ�ോൺഗ്രസ്   പരോജയ-
നപേട്ു . സിഎഎ സമരം �ത്ി നിന്ന സമയം, 2020 ജനുവരി 
11ന്  ഭ�ോൺഗ്രസിനറെ ഉന്നതോധി�ോര �മ്ിറ്ി, ഡൽഹിയിൽ 
ഭസോണിയ ഗോന്ിയുനെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഭേർന്നു. എന്നോൽ, 
ഈ �മ്ിറ്ിയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്ിനനതിരോയി 
ഒരക്ഷരം ആരും ഉരിയോെിയില്ല.  ഭ�ോൺഗ്രസ്  േരിക്കുന്ന സം-
സ്ോനങ്ങൾക്ക്   നിയമത്ിനനതിരോയി നിയമസേയിൽ ഒരു 
പ്രഭമയം പോസോക്കോനുള്ള വ്യക്തമോയ നിർഭദശം ഭപോലും 
�മ്ിറ്ി നൽ�ിയില്ല. 

• മലഫിൽ 
2,51,684 വീട് 
• ക്ഷേമ  പെൻഷൻ  600  
രൂെയിൽെിന്ന്  1600 ആകി. 
എണ്ും 34 ലഷേത്തിൽെിന്ന്  
59.5 ലഷേമായി
•  -1,76,711 ഭപർക്ക്  പട്യം നൽ�ി. 
• 1,37,285 േൂമിഭ�സ്  തീർപേോക്കി
• 4768 ആദിവോസി �ുെുംബത്ിന്   
3869.73 ഏക്കർ േൂമി നൽ�ി

• ഫാർക്മഴ്  സ്   പവൽപഫയർ  ഫണ്്   ക്ബാർഡ്   
രൂെീകരിച്്ക

• 16 ഇനം പഴം പച്ചക്കറിക്ക്  തോങ്ങുവില
• നനല്ലിനറെ സംേരണ വില 28. നോളിഭ�രത്ിന്   32 രൂപ. - 

50,000 ഏക്കർ തരിശുനിലം �തിരണിഞ്ു.
• കടൽക്ഷോഭ ക്മഖലയിപല  
18,685 മത്സ്യപത്താഴിലാളി ക്കട്കുംബങ്ങൾക്  
വീടിെ്  2450 ക്കാടി രൂെയ്കപട  
െ്കെർക്്രഹും െദ്ധ�ി െടപ്ാകി

• പ ട് ി �  വ ി േ ോ ഗ ങ്ങ ൾ ക്കു ള്ള  എ ല്ല ോ  ആ നൂ �ൂ ല ്യവു ം  
മത്്യനത്ോഴിലോളി �ുട്ി�ൾക്കും

• 10697 ക്കാടിരൂെ പെലവിട്്ക. മാക്വലി സ് ക്്ാറിൽ 
13 ഇെും സാധെങ്ങള്കപട വില കൂട്ിയില്

•  - 1000 ജന�ീയ ഭഹോട്ൽ തുെങ്ങി. 20 രൂപയ് ക്ക്  ഊൺ.  
88 ലക്ഷംഭപർക്ക്  പ്രതിമോസം സൗജന്യ േക്ഷ്യ �ിറ്്. 
• ന പ ോ തു  വ ി ദ ്യോ േ ്യോ സ  സ ം ര ക്ഷ ണ യ ഞ് ം  
ആ ര ം േ ി ച്ചു .  സ്  �ൂ ൾ  വ ി ദ ്യോ േ ്യോ സ ത് ി ന്   
20,800 ഭ�ോെിരൂപ 

• 45000 മഹപടക്  ക്ാസ്  മ്കറി 
• ആറരലക്ഷം �ുട്ി�ൾ പുതുതോയി നപോതുവിദ്യോലയത്ിൽ
•  പുതുതോയി -236 നമഗോവോട് ് വവദ്യുതി �ൂെി 

• 400 ന� വി ഇെമൺ ന�ോച്ചി പവർവലൻ. 
ഫിലനമന്റ്  രഹിത ഭ�രളം

• ആർദദും മിഷൻ ആരുംഭിച്്ക.  
463 സാമൂഹസ്യാക്രാ്രസ്യ ക്കന്ദ്രപത്ത 
ക്കട്കുംബാക്രാ്രസ്യ ക്കന്ദ്രങ്ങളാകി 

• 7263 പുതിയ തസ് തി�. നമഡിക്കൽ ഭ�ോഭളജു-
�ൾ നസറെർ ഓഫ്  എ�് സലൻസ് . ന�ോച്ചിയിൽ  
റീജ്യണൽ �്യോൻസർ നസറെർ

• ഐ െ ി  പ ോ ർ ക്കു � ള ി ൽ  പു തു ത ോ യ ി  - 
102.7 ലക്ഷം േതുരശ്രഅെി ഇെം 

• 7350 ഭ�ോെി രൂപയുനെ ഐെി �യറ്ുമതി. 
• 3900 സ് ് ാർട്െ് രജിസ്റ്റർ 
പെയ് �്ക.  
1300 ക്കാടി രൂെക്യാളും  
സമാഹരിച്്ക. 
30,000ക്ത്താളും  
പ�ാഴിലവസരും

• 17 നപോതുഭമഖലോ  
സ്ോപനം ലോേത്ിൽ.  
102 ഭ�ോെിരൂപ ലോേം 

• �ുെുംബശ്രീഅംഗത്വം 
40ലക്ഷത്ിൽ നിന്ന്   
45 ലക്ഷമോയി. - 
11,804 ഭ�ോെിരൂപ 
വോയ് പ നൽ�ി 

• സ് ദ�ീകൾക്  
ദെക്�സ്യക  
വക്കപ്്  രൂെീ-
കരിച്്ക

വികസനം
ക്ഷേമം

സർക്ൊരരിചറെ 
സുകൃതകരങ്ങൾ ചതൊടൊത്ത 
വീടരില്ല. അത്  ച�ർത്തു്രിടരിക്ൊത്ത 
ദരിവസമരില്ല. അചതപ്പറ്രി ്റയൊത്ത 
മണരിക്കൂറുകളരില്ല. അവചയല്ലൊാം 
നരിലനരിർത്തൊനുാം  കകൂടുതൽ 
ശക്രിചയൊചട തുടരൊനുാം 
ആപ്രഹരിക്ൊത്തവരുമരില്ല
തുടർ ഭരണത്തരിൽ വീണുാം 
എൽഡരിഎഫ്  സർക്ൊർ 
ച�യ്ുന്നചതചതെന്ന 
ഓർമചപ്പടുത്തൽ...

എൽഡരിഎഫ ് 2016 ചല പ്കടന്പതരികയരിൽ 600 വൊ്്ര ദൊനങ്ങ-
ളൊണ ് ജനങ്ങൾക് ് നൽകരിയത ്. അഞ്ുവർഷത്തരിൽ 580 ഉാം 
നടപ്പൊക്രി.  ഒന്നുാം നടക്രില്ല എന്ന ധൊരണ മൊറ്രി ്ലതുാം ചനടൊ-
നൊകുാം എന്ന്  ചതളരിയരിച്ു. അവയരിൽ �രിലത ് ഇതൊ:

വോക്കു പറഞ്ു; നെപേോക്കി
• ഭ�രള ബോങ്്  യോഥോർഥ്യമോക്കി
• മുഭന്നോക്ക വിേോഗങ്ങളിനല പോവനപേട്വർക്ക്   

10 ശതമോനം സംവരണം നെപേോക്കി

• ആലപ്്കഴ, പകാല്ും, �ിര്കവല് മബൊസ്കകൾ  
യാഥാർഥസ്യമായി 

• മോഹി–-തലഭശരി വബപോസ ് അന്ിമ ഘട്ത്ിൽ. മലപേുറം 
റിങ് ഭറോഡ്  യോഥോർഥ്യമോയി 

• മവ്ില, കൂണ്ന്നൂർ,  
രാമൊട്്കകര, പ�ാണ്യാട് , 
െന്നിയങ്കര, ഇടപ്ള്ി  
ക്മൽപ്ാലും  
യാഥാർഥസ്യമാകി 

• കാസർക്കാട് –-�ിര്കവെന്െ്കരും  
ക്ദശീയൊ� ൊല്കവരിയാക്കന്ന�ിെ്   
ഭൂമി ഏപ്ട്കകാൻ 25 ശ�മാെും  
�്കക സുംസ്ാെ വിഹി�ും

എൽഡിഎഫിന്റെ 

ഉറപ്പ് 

അമ്പതരിന ്രരി്ൊടരിയൊണ്  
എൽഡരിഎഫ്  
പ്കടന്പതരികയരിൽ ഇത്തവണ 
്റഞ്രിട്ുള്ളത് . ചമൊത്താം 
900 വൊ്ര് ദൊനാം; 
വൊ്ര് ദൊനമല്ല, നടപ്പൊക്ുചമന്ന ഉറപ്പ് 

• 10,000 ക്കാടിയ്കപട സ്വകാരസ്യ  
വസ്യവസായെിക്ഷേെും
• 3 ലഷേും ഇടത്തരും  
വസ്യവസായ സുംരുംഭും
• സ് ് ാർട്പ്്കകൾ 15000 ആക്കും
• 60,000 ക്കാടിയ്കപട െശ്ാത്തല-
സൗകരസ്യ വികസെും
• മലക്യാര, �ീരക്ദശ  
മഹക്വകൾ െൂർത്തിയാക്കും
• ആക്രാ്രസ്യ, വിദസ്യാഭസ്യാസ  
ക്മഖലകൾ ക്ലാക്കാത്തരമാക്കും
• സൗജെസ്യ െികിത്ക്   
5 ലഷേും രൂെവപര െൽക്കും
• ഉന്ന� വിദസ്യാഭസ്യാസരും്രും  

മികവ്ക്�ാക്കും
• െിയമെങ്ങൾ െിഎസ് സി 
മ്കക്ഖെ ഒഴിവ്കകൾ െൂർണമായ്കും 
റിക്പ്ാർട്് പെയ്്കന്ന്കപമന്ന്  
ഉറപ്ാക്കും
• 2040 വപര മവദസ്യ്ക�ി ഷോമമില്
• കടലിപറെ അവകാശും മത്സ്യ-
പത്താഴിലാളികൾക്  ഉറപ്ാക്കും
• �ീരക്ദശ വികസെത്തിെ്   
5000 ക്കാടിയ്കപട ൊക്കജ് 
• ക്കാർപ്ക്റ്് ക്ദടാളറ്കകൾക്  
ക്കരളത്തിൽ  
ദെവർത്തൊെ്കമ�ിയില്
• ദെവാസി െ്കെരധിവാസത്തിെ്  
മ്കന്ിയ െരി്രണെ

നമ്ൾ പൗരന്ോർ തനന്ന; ഉറപേ് 
എൻആർസി  െടപ്ാകിപല്ന്ന്  
ആദസ്യും ദെഖസ്യാെിച്�്  ക്കരളും 
െിയമസഭാ പ�രപഞെട്കപ്ിെ്  ക്ശഷും െടപ്ാക്കപമന്നാണ്  
ക്കന്ദ്ര ആഭസ്യന്ര മന്ത്ി അമി�്  ഷാ െറഞെ�് .

െിണറായി വിജയൻ: 
അ�്  ബിപജെിയ്കപട ക്മാഹമാണ്. ഇട�്കെഷേും ഉള്ിട-
ക്ത്താളും ആ ക്മാഹും െടകാൻ ക്ൊക്കന്നില്.   ഇവിപട ഒര്ക 
കര്ക�ൽ �ടങ്കൽ ൊളയും ക്ൊല്കും ഉണ്ാവ്കകയ്കമില്. ക്കന്ദ്ര-
ത്തിപറെ ഈ െീകത്തിെ്  യ്കഡിഎഫ്  രഹസസ്യമായി ഒത്താശ 
പെയ്്കകയാണ് . ൌര�്വ െിയമും െടപ്ാക്കന്ന�ിപെ�ിപര 
അവസാെ ശ്വാസും വപര പെറ്കത്ത്കെിൽക്കും.
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