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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല 

(1) കയര്മമേഖലയണിലല പ്രതണിസനണി

ശ്രശ  .    പണി  .    പണി  .    ചണിത്തരഞ്ജന:  സര്,  കയര്  വവ്യവസസായത്തണിലന

സസംരക്ഷണത്തണിനസം  ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കക്ക്  മജസാലണിയസം  കൂലണിയസം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതണിനസം  ഏലറ  ശ്രമേണിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ലമേനസാണക്ക്  പണിണറസായണി

വണിജയന ഗവണ്ലമേനക്ക്.  ഒന്നസാസം എല.ഡണി.എഫക്ക്. ഗവണ്ലമേനക്ക് നടപണിലസാക്കണിയ

കയര് വവ്യവസസായത്തണിലന സസംരക്ഷണത്തണിനമവണണിയള്ള എലസാ പദ്ധതണികളസം

രണസാസം  എല.ഡണി.എഫക്ക്.  ഗവണ്ലമേനസം  മേണികച്ച  നണിലയണില

മുമന്നസാട്ടുലകസാണ്ടുമപസാകുന്നുലണങണിലസം ഗുരുതരമേസായ ഒരു അവസ്ഥയസാണക്ക് ഇന്നക്ക്

കയര്  വവ്യവസസായസം  മനരണിടുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  വവ്യവസസായത്തണില  പണണിലയടുക്കുന്ന

ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കുസം  ലചറുകണിട  ഉലസാദകര്ക്കുസം  അവരുലട  ലതസാഴണില  വളലര

കുറഞ്ഞുമപസായതുകസാരണസം  അതണിലന  അടണിസ്ഥസാനത്തണിലള്ള  വരുമേസാനവസം

കുറഞ്ഞുലകസാണണിരണിക്കുകയസാണക്ക്.  

നമ്മുലട  സസംസ്ഥസാനത്തക്ക്  600-ഓളസം  കയര്പണിരണി

സഹകരണസസംഘങ്ങളണക്ക്.   മചര്ത്തല,  അമ്പലപ്പുഴ,  കസാര്ത്തണികപള്ളണി

തസാലൂക്കുകളണില  മേസാതസം  335-ഓളസം  സസംഘങ്ങളണക്ക്.   ഇവര്  ഉലസാദണിപണിക്കുന്ന
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കയറുകലളലസാസം  ലകടണിക്കണിടക്കുകയസാണക്ക്.  മേറക്ക്  സസംസ്ഥസാനങ്ങളണിലനണിന്നുസം

കുറഞ്ഞവണിലയണില  കയര്  ലഭണിക്കുന്നതുലകസാണക്ക്  വനകണിട  ഫസാക്ടറണികലളസാന്നുസം

സസംസ്ഥസാനത്തുനണിന്നുസം  കയര്  വസാങ്ങുന്നണില.   വലണിയ  കമ്പനണികളണിലനണിന്നക്ക്

ലഭണിക്കുന്ന  ഓര്ഡറുകള്  കയര്  മകസാര്പമറഷന  വഴണി  സസംസ്ഥസാനത്തക്ക്

40-തണിമലലറ  ഉലസാദകസസംഘങ്ങള്ക്കക്ക് നലകണലമേന്നസാണക്ക് വവ്യവസ്ഥലയങണിലസം

ഇതക്ക്  ഫലപ്രദമേസായണി  നടപണിലസാകുന്നണിലസാലയന്നുള്ളതസാണക്ക്  വസ്തുത.  പല

സ്ഥസാപനങ്ങളണിലസം ഇടനണിലക്കസാര് വഴണിയസാണക്ക് ഉലന്നങ്ങള് വസാങ്ങുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക്

ഏതസാണക്ക്  8000-മത്തസാളസം  വരുന്ന  ലചറുകണിട  ഉലസാദകലരയസം  അവരുലട

കുടുസംബസാസംഗങ്ങലളയസം  40,000-മത്തസാളസം  വരുന്ന  ലതസാഴണിലസാളണികളലടയസം

ജശവണിതലത്ത  സസാരമേസായണി  ബസാധണിക്കുകയസാണക്ക്.  അതുലകസാണക്ക്  ഇഇൗ

പ്രതണിസനണിലയ  മേറണികടക്കുവസാന  മുനകസാലങ്ങളണില   കയര്  മകസാര്പമറഷന

ജണിമയസാ  ലടകക്ക്ററലസണിനക്ക്  ഓര്ഡര്  നലകണി  പ്രതണിസനണി  തരണസം

ലചയ്യുമേസായണിരുന്നു.  പഞസായത്തുകളമേസായണി  ധസാരണസാപതസം  ഒപണിടക്ക്

എസം.എന.ആര്.ഇ.ജണി.-യണില   മതസാടണിലന  ബണക്ക്  സസംരക്ഷണത്തണിനമവണണി

ഓര്ഡര് നലകണിയണിരുന്നു.  മകസാര്പമറഷനണില ലകടണിക്കണിടക്കുന്ന ഉലന്നങ്ങള്

സസംഭരണിക്കുകയസം  കൂടുതലസായണിവരുന്ന  ഉലന്നങ്ങള്  മസസാക്കക്ക്  ഓര്ഡറസായണി
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നലകുകയസം  ലചയണിരുന്നു.   കയര്  മകസാര്പമറഷന  കയറ്റുമേതണിക്കുമേസാതസം

ഓര്ഡറണിലന ആശ്രയണിക്കസാലത വണിദഗ്ദ്ധ  കറമസസാണര്മേസാലര നണിയമേണിച്ചക്ക് വണിമദശ

ഓര്ഡറുകള്  സസംഭരണിക്കുന്നതണിനസം  വണിതരണസം  ലചയ്യുന്നതണിനസം  നടപടണികള്

സസശകരണിമക്കണതുണക്ക്. 

മകരളത്തണില  ഉലസാദണിപണിക്കുന്ന  ജണിമയസാ  ലടകററലസസം  തടുക്കുകളസം

വലണിയ  വണില  കുറച്ചസാണക്ക്  തമേണിഴസാടക്ക്  മനരണിടക്ക്  കയറ്റുമേതണിക്കസാര്ക്കക്ക്

എത്തണിച്ചുലകസാടുക്കുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക്  നമ്മുലട  ഓര്ഡറണിലന  ക്ഷസാമേത്തണിനക്ക്

ഇടയസാക്കുകയസാണക്ക്.   യന്ത്രവലക്കരണത്തണിലൂലട ഉലസാദനലച്ചലവക്ക്  കുറച്ചക്ക്  ഇഇൗ

പ്രതണിസനണിലയ തരണസം ലചയ്യുന്നതണിനള്ള നടപടണികള് സസശകരണിക്കണലമേന്നക്ക്

ഗവണ്ലമേനണിമനസാടക്ക്  അഭവ്യര്തണിക്കുകയസാണക്ക്.  മേലറസാരു  പ്രധസാനലപട  കസാരവ്യസം

തലന്നയസാണക്ക്  കയര്  പണിരണിക്കുന്ന  ലതസാഴണിലസാളണികളമടതുസം.

പതണിനസായണിരക്കണക്കണിനക്ക് വരുന്ന പസാവലപട ലതസാഴണിലസാളണികളസാണക്ക് കയര്പണിരണി

മമേഖലയണിലള്ളതക്ക്.  ഇഇൗ  കയര്പണിരണി  സഹകരണസസംഘങ്ങളലട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളസം  കടുത്ത  പ്രതണിസനണിയണിലസാണക്ക്.   ഇമപസാള്  60  വയസക്ക്

കഴണിഞ്ഞവര്ക്കക്ക് ഇ.എസക്ക്.ഐ. പദ്ധതണിയണില ആനകൂലവ്യസം നലകുന്നണിലസാലയന്ന

തശരുമേസാനസം പുന:പരണിമശസാധണിക്കസാന കഴണിയണസം.  ഗുണമമേന്മയള്ള, മേസാര്ക്കറണില
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ഡണിമേസാനള്ള  കയര്  ഉലസാദണിപണിക്കുന്നതണിനക്ക്  കയര്  സഹകരണസസംഘങ്ങലള

പ്രസാപ്തമേസാക്കുന്നതണിനള്ള നടപടണി സസശകരണിക്കസാന കഴണിയണസം.  

ഒരു  കസാരവ്യസംകൂടണി  ഞസാന  സൂചണിപണിക്കസാന  ആഗ്രഹണിക്കുകയസാണക്ക്,  കയര്

മമേഖലയണിലല  അലപകക്ക്  സ്ഥസാപനമേസായണിട്ടുള്ള  കയര്  ലഫഡണിനക്ക്

സസാമ്പത്തണികമേസായസം  സസാമങതണികമേസായസം സഹസായണിക്കുവസാനള്ള നടപടണികള്കൂടണി

സസശകരണിക്കുവസാന  തയസാറസാകണസം.  പതണിനസായണിരക്കണക്കണിനക്ക്

സസാധസാരണക്കസാരുലട  ജശവണിതമേസാര്ഗ്ഗമേസായ  ഇഇൗ  വവ്യവസസായലത്ത

സസംരക്ഷണിക്കസാനമവണണി  ഗവണ്ലമേനക്ക്  സസശകരണിക്കുന്ന  നടപടണികലള

അസംഗശകരണിച്ചുലകസാണ്ടുതലന്ന  ഒരു  ശക്തമേസായ  ഇടലപടല  ഇഇൗ

രസംഗത്തുണസാകണലമേന്നക്ക് ഞസാന വണിനശതമേസായണി അഭവ്യര്തണിക്കുകയസാണക്ക്.  

നണിയമേസം,  വവ്യവസസായസം,  കയര് വകുപ്പുമേന്ത്രണി ചുമേതലലപടുത്തണിയതുപ്രകസാരസം

പടണികജസാതണി, പടണികവര്ഗ്ഗ,  പണിന്നസാക്ക  വണിഭസാഗ  മക്ഷമേ വസം  മദവസസവസം

പസാര്ലലമേനറണികസാരവ്യവസം  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    ലക  .    രസാധസാകൃഷ്ണന):  സര്,

ബഹുമേസാനലപട അസംഗസം ശ്രശ.  പണി.  പണി.  ചണിത്തരഞ്ജന ഇവണിലട അവതരണിപണിച്ച

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനക്ക്  മേറുപടണി  പറമയണതക്ക്  വവ്യവസസായ  വകുപ്പുമേന്ത്രണിയസാണക്ക്.

അമദ്ദേഹത്തണിനക്ക്  11.00  മേണണിക്കക്ക്  മകന്ദ്രഗവണ്ലമേനണിലന  വവ്യവസസായ
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മകസാറണിമഡസാറണിലന  സസംബനണിച്ചുള്ള  ഓണ്റലന  മേശറണിസംഗണില

പലങടുമക്കണതുലകസാണസാണക്ക്  ഇഇൗ  അവസസാനനണിമേണിഷത്തണില

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലന  മേറുപടണി  എലന്ന  ഏലപണിച്ചതക്ക്.   അതക്ക്   ഞസാന

ഡശലറയണിലഡസായണി വസായണിക്കുകയസാണക്ക്.  

മകരളത്തണിലല കയര് ഉലന്നമമേഖലയണില പരമ്പരസാഗത ലതസാഴണിലസാളണികള്

ഉലസാദണിപണിക്കുന്ന  റഫബര് മേസാറക്ക്,  ബണി.സണി.-1  ബണി.സണി.-20  തുടങ്ങണിയ കശല

മേസാറ്റുകളസാണക്ക്  ഏറവമേധണികസം  ഉലസാദണിപണിക്കലപടുന്നതക്ക്.   ആലപ്പുഴ  ജണിലയണില

ഏകമദശസം  75-ഓളസം  സഹകരണസസംഘങ്ങള്  പ്രവര്ത്തണിക്കുന്നതണില

ഭൂരണിപക്ഷവസം  ഇത്തരത്തണില  പരമ്പരസാഗത  ഉലന്നങ്ങള്

ഉലസാദണിപണിക്കുന്നവയസാണക്ക്.  13-ാം പഞവത്സരപദ്ധതണിക്കസാലത്തക്ക് നടപസാക്കണിയ

രണസാസം  പുന:സസംഘടനസാപദ്ധതണിയലട  ഫലമേസായണി  കയറണിലനയസം  കയര്

ഉലന്നങ്ങളലടയസം  ഉലസാദനസം  വര്ദ്ധണിക്കുകയണസായണി.  മകരളത്തണിലല

ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കക്ക്  മേണിനണിമേസം  200  ദണിവസലമേങണിലസം  ലതസാഴണില

ലഭവ്യമേസാക്കണലമേന്ന  സര്ക്കസാര്  നയത്തണിലന  ഭസാഗമേസായണി  മകരള  മസറക്ക്  കയര്

മകസാര്പമറഷന  കയറണിലന  ആഭവ്യന്തരവണിപണണി  ലമേച്ചലപടുത്തുന്നതണിനസം

പരമ്പരസാഗത  ഉലന്നങ്ങളലട  വണിപണനസം  വര്ദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിനമേസായണി
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വലണിയമതസാതണിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളസാണക്ക് നടത്തണിവരുന്നതക്ക്.   ഓണസം,  വണിഷ,

കണിസ്തുമേസക്ക്  തുടങ്ങണിയ  ഉത്സവകസാലങ്ങളണില  ഉയര്ന്നമതസാതണില  ഓര്ഡര്

ലഭണിക്കുലമേന്നക്ക് പ്രതശക്ഷണിച്ചസാണക്ക് ഇഇൗ ഉലന്നങ്ങള് സസംഭരണിക്കുന്നതക്ക്.  2010-2015

വലരയള്ള  കസാലയളവണില  പരണിമശസാധണിച്ചതണില  400  മകസാടണി  രൂപയലട

കയറുലന്നങ്ങള് കയര് മകസാര്പമറഷന സസംഭരണിക്കുകയസം വണിലന നടത്തുകയസം

ലചയണിട്ടുണക്ക്.   2016-2021  കസാലഘടത്തണില  സസംഭരണസം  800  മകസാടണി

രൂപയസായണി  ഉയരുകയസം  ഇവയലട  മൂന്നക്ക്  ശതമേസാനസം  കഴണിച്ചക്ക്  ബസാക്കണിയള്ളവ

പൂര്ണ്ണമേസായസം  വണിറഴണിക്കലപടുകയസം  ലചയണിട്ടുള്ളതസാണക്ക്.   ഇതണില  മശഷണിക്കുന്ന

മൂന്നുശതമേസാനസം  ഉലന്നങ്ങള്  40  മകസാടണി  രൂപയലട  പരമ്പരസാഗത

ഉലന്നങ്ങളസാണക്ക്.   ഇഇൗ  ഉലന്നങ്ങള്ക്കക്ക്  വണിപണണി  കുറഞ്ഞതക്ക്  പ്രധസാനമേസായസം

പണി.വണി.സണി.  ഉലന്നങ്ങളലട കടന്നുകയറവസം പസാസണികക്ക്,  മേറക്ക്  കൃതണിമേ  നസാരുകള്

ലകസാണ്ടുണസാക്കണിയ ഉലന്നങ്ങള്,  മപസാളണി ലപ്രസാറപലണിന സണിന്തറണികക്ക്  മേസാറ്റുകള്

എന്നണിവയലട വരവമേസാണക്ക്.  പരമ്പരസാഗത ഉലന്നങ്ങലള അമപക്ഷണിച്ചക്ക് കൂടുതല

ഭസാരക്കുറവസം  വണിലയണിലള്ള  അന്തരവസം  കൂടുതല  ഫണിനണിഷണിസംഗുസം

വണിമദശരസാജവ്യങ്ങലളമപസാലസം ഇവയണിമലയക്ക് ആകര്ഷണിക്കുന്നതണിനക്ക് കസാരണമേസായണി.

വണിലന  വര്ദ്ധണിപണിക്കുകലയന്ന  ലക്ഷവ്യമത്തസാലട  മകരളത്തണിലല  സറപമകസാ,
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കണ്സസ്യൂമേര്  ലഫഡക്ക്  വണിലനശസാലകളണിലസം  അതുമപസാലലതലന്ന  റണിലയനസക്ക്,

വണിശസാല  ലമേഗസാ  മേസാര്ടക്ക്,  ഡണി-മേസാര്ടക്ക്  തുടങ്ങണിയ  സസകസാരവ്യ

വണിലനമശ്രണണികളലടയസം  വണിലന  വര്ദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിനസാവശവ്യമേസായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തണിവരുന്നുണക്ക്.   എങണിലമപസാലസം  പ്രസ്തുത

വണിലനശസാലകളലട  വണിപണണി  മേസാറ്റുകളസം  സമേസാന  ഉലന്നങ്ങളമേസാണക്ക്  കൂടുതല

വണിറഴണിക്കലപടുന്നതക്ക്.  നണിലവണില മകരളത്തണിലല കയര് വവ്യവസസായസം മനരണിടുന്ന

പ്രതണിസനണിക്കക്ക് മേലറസാരു കസാരണസം,  നമ്മുലട കയര് വണിപണണിയണില ചകണിരണിയസം

കയറുസം ചണിലതരസം കയറുലന്നങ്ങളസം വനവണിലക്കുറവണില തമേണിഴസാടണില നണിന്നസാണക്ക്

മകരളത്തണിലല  വണിപണണിയണില  എത്തണിമച്ചരുന്നതക്ക്.  മകസാവണിഡസാനന്തരസം

ആഭവ്യന്തര-വണിമദശ  കമമ്പസാളത്തണിലണസായ  സസാമ്പത്തണിക  പ്രതണിസനണിയണില

അടുത്തകസാലത്തുണസായ കടുത്ത കലണയ്നര് ക്ഷസാമേവസം കടത്തുകൂലണി വര്ദ്ധനവസം

ഇഇൗ  പ്രതണിസനണിക്കക്ക്  ആക്കസംകൂട്ടുന്നതസാണക്ക്.   മകരള  മസറക്ക്  കയര്

മകസാര്പമറഷനണില വണിറഴണിക്കസാലത മസസാക്കക്ക് ഇരണിക്കുന്ന  40  മകസാടണി രൂപയലട

ഉലന്നങ്ങള് കയവണില സ്ഥണിരതസാ പദ്ധതണിപ്രകസാരസം പരമേസാവധണി ഡണിസഇൗണണില

വണിറഴണിക്കുന്നതണിനള്ള  നടപടണികള്  എടുത്തുവരുന്നു.  ഇമതസാലടസാപസം  ഓണസം

മപസാലള്ള  ഉത്സവകസാലങ്ങള്  ലക്ഷവ്യമേണിട്ടുലകസാണക്ക്  വനമതസാതണില  വണിലന
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നടത്തുന്നതണിനസായണി തമദ്ദേശസസയസംഭരണ സ്ഥസാപനങ്ങള്,  കുടുസംബശ്രശ എന്നണിവ

വഴണി  മകരളമേസാലക കയറുലന്നങ്ങള് വണിതരണസം ലചയ്യുക എന്ന ബൃഹത്തസായ

പദ്ധതണിയസം  ആസൂതണസം  ലചയണിട്ടുണക്ക്.   ഇമതസാലടസാപസം  ഉലസാദന

വര്ദ്ധനവണിനനസരണിച്ചക്ക് ഉലന്നങ്ങളലട വണിപണണി വണിപുലശകരണിക്കുന്നതണിനമവണണി

ഒടനവധണി  പദ്ധതണികള്  കയര്  മകസാര്പമറഷന  ആസൂതണസം  ലചയക്ക്

നടപണിലസാക്കണിവരുന്നുണക്ക്.   ഉലന്നങ്ങളണില  വണിപണന  സസാദ്ധവ്യത  ഏറവസം

കൂടുതലള്ള  കയര്  ഭൂവസ്ത്രത്തണിലന  വണിപണണി  വര്ദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിനസായണി

തമദ്ദേശസസയസംഭരണ  സ്ഥസാപനങ്ങളലട  സഹകരണമത്തസാലട  ഭൂവസ്ത്ര  പദ്ധതണി

നടപണിലസാക്കണിവരുന്നു.  നസാളണിതുവലര  161.61  മകസാടണി  രൂപയലട കയര് ഭൂവസ്ത്ര

വണിപണനസം നടത്തണിയണിട്ടുണക്ക്.  ഇതണില  2021-22  സസാമ്പത്തണികവര്ഷസം മേസാതസം

50 മകസാടണി രൂപയലട വണിപണനവസം നടത്തണിയണിട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ സസാമ്പത്തണികവര്ഷസം

ഇതണിലസം  കൂടുതല  വണിപണനസം  നടത്തുന്നതണിനള്ള  നടപടണികള്

സസശകരണിച്ചുവരുന്നുണക്ക്.  വടക്കുകണിഴക്കന  സസംസ്ഥസാനങ്ങളണില  കയര്  ഭൂവസ്ത്രസം

പരണിചയലപടുത്തുന്നതണിനസം  ഉപമയസാഗസം  വവ്യസാപണിപണിക്കുന്നതണിനസം  ആവശവ്യമേസായ

ഇടലപടലകള്  സര്ക്കസാര്തലത്തണില  തലന്ന  നടത്തണിവരുന്നുണക്ക്.

അമതസാലടസാപസംതലന്ന  ലതസാഴണിലസാളണികളലട  തസാലരവ്യസം
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സസംരക്ഷണിക്കസാനമവണണിയള്ള വണിവണിധങ്ങളസായ നടപടണികളസം സസശകരണിച്ചുവരുന്നു.

ശ്രശ  .   പണി  .   പണി  .   ചണിത്തരഞ്ജന: സര്, കയറുലന്ന നണിര്മസാണ മമേഖലയമേസായണി

ബനലപടക്ക് ലസസാറസറണികളണിലസം ലചറുകണിട ഉലസാദകരണിലസം രൂക്ഷമേസായ ഓര്ഡര്

ക്ഷസാമേസം നണിലനണില്ക്കുന്നുണക്ക്.  അതക്ക് വലണിയ പ്രതണിസനണിയണില നണിലക്കുകയസാണക്ക്.

അതുമപസാലലതലന്ന  പ്രസാഥമേണിക  കയര്  സസംഘങ്ങള്ക്കക്ക്  കയര്ലഫഡക്ക്

കുലറയധണികസം  തുക  ലകസാടുത്തുതശര്ക്കസാനണക്ക്.  കയറണിലന  വണിലയണിനത്തണിലള്ള

കുടണിശണികയസം  പണി.എസം.എ.റവ.  മേസാമനജശരണിയല  സബ്സണിഡണിയസം

ലകസാടുത്തുതശര്ക്കുന്നതണിനമവണണിയള്ള  അടണിയന്തര  നടപടണികൂടണി

സസശകരണിക്കണലമേന്ന ഒരു അഭവ്യര്തനകൂടണിയണക്ക്.

ശ്രശ  .    ലക  .    രസാധസാകൃഷ്ണന:  സര്,  ലതസാഴണിലസാളണികളലട  തസാലരവ്യസം

സസംരക്ഷണിക്കസാന  മവണണിയള്ള  നടപടണികള്  സസശകരണിച്ചുവരുന്നുണക്ക്.   കയര്

സസംഘങ്ങലള  കൂടുതല  സഹസായണിക്കസാനസം  ഗവണ്ലമേനക്ക്  ശ്രദ്ധണിക്കുന്നുണക്ക്.

ഇക്കസാരവ്യങ്ങലളലസാസം വണിശദമേസായ ചര്ച്ചയക്ക് വണിമധയമേസാക്കുന്നതസാണക്ക്.

(2) മദശശയ പസാതസാവണികസനസം

ശ്രശ  .    എ  .    ലക  .    എസം  .    അഷ്റഫക്ക്  : സര്,  സസംസ്ഥസാനത്തക്ക്  മദശശയ

പസാതസാവണികസനസം  മൂന്നുവര്ഷത്തണിനകസം  പൂര്ത്തശകരണിക്കസാനള്ള
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടന്നുവരണികയസാണമലസാ.   ഇതണിലന  ഭസാഗമേസായണി  തലപസാടണി

മുതല  ലചങള  വലര  മദശശയപസാത  66-ലന  ആറുവരണിപസാത  നണിര്മസാണസം

ദ്രുതഗതണിയണില  പുമരസാഗമേണിക്കുകയസാണക്ക്.   ഊരസാളങല  മലബര്  മകസാണ്ടസാക്ടക്ക്

മകസാ-ഓപമററശവക്ക്  ലസസാറസറണിയലട  മനതൃതസത്തണിലസാണക്ക്  പ്രസ്തുത

മദശശയപസാതസാ  വണികസനസം  നടക്കുന്നതക്ക്.  നണിര്മസാണപ്രവര്ത്തനത്തണിലന

മവഗത വര്ദ്ധണിക്കുന്നതനസരണിച്ചക്ക് ജനങ്ങളലട ആശങകളസം വര്ദ്ധണിക്കുകയസാണക്ക്.

കസാസര്മഗസാഡക്ക് മുതല തണിരുവനന്തപുരസം വലര മപസാകുന്ന ചരക്കുവസാഹനങ്ങള്

ഉള്ലപലടയളള വസാഹനങ്ങള്ക്കക്ക് അതണിമവഗതയണില സഞരണിക്കസാന ആറുവരണി

പസാത  നണിര്മസാണസം  നടക്കുമമ്പസാള്തലന്ന  സസാധസാരണക്കസാരസായ  ജനങ്ങള്

കസാലസാകസാലങ്ങളസായണി  തുടര്ന്നുവന്നുലകസാണണിരുന്ന  സഞസാര  അവകസാശങ്ങള്

നണിമഷധണിക്കുന്ന  രശതണിയണിലസാണക്ക്  നണിര്മസാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പുമരസാഗമേണിക്കുന്നതക്ക്.  മറസാഡണിലന  ലസസണിഫണിമക്കഷനസം  നണിയമേങ്ങളസം  പറഞ്ഞക്ക്

നസാഷണല  ലലഹമവ  അമതസാറണിറണി  ഓഫക്ക്  ഇന്തവ്യയലട   മനതൃതസത്തണില

ഇരുകരകളണിലമേസായണി  റണിമടണണിസംഗക്ക്  വസാളകള്  നണിര്മണിച്ചുലകസാണസാണക്ക്

മദശശയപസാതസാ  വണികസനസം  നടക്കുന്നതക്ക്.  മദശശയപസാതസാ  വണികസനത്തണിലന

ഭസാഗമേസായണി  ആലകയളള  45  മേശററണില  ഇരുവശങ്ങളണിലമേസായണി  6.5  മേശറര്
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വശതണിയളള  സര്വശസക്ക്  മറസാഡുകള്  മേസാതമേസാണക്ക്  നണിര്മണിക്കുന്നതക്ക്.  മറസാഡണിലന

ഒരു  വശത്തുനണിന്നക്ക്  മേറുവശമത്തയക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കക്ക്  കടന്നുമപസാകസാന  ഏലറ

പ്രയസാസസം  അനഭവണിക്കുന്ന  രശതണിയണിലസാണക്ക്  പുതണിയ  മറസാഡണിലന  നണിര്മസാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പുമരസാഗമേണിക്കുന്നതക്ക്.  നണിലവണില  മദശശയപസാത

അമതസാറണിറണിയലട  മനതൃതസത്തണില  39  കണിമലസാമേശററണില  പത്തക്ക്  സ്ഥലങ്ങളണില

മേസാതമേസാണക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കക്ക്  കടന്നുമപസാകസാന  അലലങണില  ഒരു  കരയണിലനണിന്നക്ക്

മേറുകരയണിമലയക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കക്ക്  പ്രമവശണിക്കസാനളള  സസാദ്ധവ്യതകള്

ഒരുക്കണിയണിരണിക്കുന്നതക്ക്.  മേമഞശസരസം നണിമയസാജകമേണ്ഡലത്തണില 23 കണിമലസാമേശറര്

റദര്ഘവ്യത്തണിലസാണക്ക്  മദശശയപസാത  കടന്നുമപസാകുന്നതക്ക്.  പ്രധസാന  പസാലങ്ങളസം

പ്രധസാന  നഗരങ്ങളമേസായ  ഒസങടണി,  ഉപള,  കുമ്പള  തുടങ്ങണി  മൂന്നക്ക്  പ്രധസാന

നഗരങ്ങലള  തസാണണിലക്കസാണസാണക്ക്  മദശശയപസാത  മേമഞശസരസം

നണിമയസാജകമേണ്ഡലത്തണിലൂലട  കടന്നുമപസാകുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  ടഇൗണുകളണിലസം

കസാസര്മഗസാഡക്ക്  ടഇൗണണിലസം  പ്രസാന്തപ്രമദശങ്ങളണിലസം  ലലഫ്ലെെ  ഓവര്

അനവദണിക്കണലമേന്നക്ക്  മദശശയപസാതസാ  അമതസാറണിറണിമയസാടുസം  ഉമദവ്യസാഗസ്ഥമരസാടുസം

ജനപ്രതണിനണിധണികമളസാടുസം നണിരന്തരമേസായണി ആവശവ്യലപടണിട്ടുമപസാലസം കൃതവ്യമേസായ ഒരു

മേറുപടണിയസം  ലഭണിക്കുന്നണില.  മദശശയപസാത  കടന്നുമപസാകുന്ന  തശരമദശത്തക്ക്
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വസണിക്കുന്ന  പതണിനസായണിരക്കണക്കണിനക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കക്ക്  മകരളത്തണിലന  മേറക്ക്

കരകളമേസായണി  ബനലപടസാനളള  ഏകമേസാഗ്ഗസം  മപസാലസം

തടസലപടുത്തണിലക്കസാണസാണക്ക് മദശശയപസാത കടന്നുമപസാകുന്നതക്ക്.  മദശശയപസാത

വണികസണിപണിമക്കണതക്ക്  വളലര  അതവ്യന്തസാമപക്ഷണിതസാമേസാണക്ക്.  എന്നസാല

കസാലസാകസാലങ്ങളണിലസായള്ള   ജനങ്ങളലട  റസസരവ്യവണിഹസാരലത്ത

തടസലപടുത്തണിലക്കസാണസാണക്ക്  മദശശയപസാതസാ  വണികസനസം  നടത്തുന്നതക്ക്.

മേസംഗലസാപുരത്തുനണിന്നക്ക്  ഒരസാള്ക്കക്ക്  കണ്ണൂരണിമലയ്മക്കസാ  മകസാഴണിമക്കസാലടയ്മക്കസാ

ലപലടലന്നത്തസാന  മവണണി,  ഒരു  മേണിനണിടക്ക്  ലകസാണക്ക്  കടന്നുമപസാകുന്ന  വഴണി

തടഞ്ഞുലകസാണ്ടുളള  ഇഇൗലയസാരു  അവസ്ഥ  അവസസാനണിപണിക്കണലമേന്നസാണക്ക്

പ്രമതവ്യകമേസായണി  ആവശവ്യലപടുന്നതക്ക്.  അമതസാലടസാപസം  ലതസാടടുത്തുളള

അങണവസാടണിയണിമലയ്മക്കസാ  സ്കൂളണിമലയ്മക്കസാ  ആരസാധനസാലയങ്ങളണിമലയ്മക്കസാ

ആളകള്ക്കക്ക് മപസാകസാന വലണിയ പ്രയസാസസം അനഭവലപടുന്ന ഇഇൗ ഘടത്തണില

പ്രധസാന  ജസംഗ്ഷനകളണില  ഒരു  സസാധസാരണ  അണര്പസാസസം  പ്രധസാന

ടഇൗണുകളണില ലലഫ്ലെെ ഓവറുസം ഏര്ലപടുമത്തണതസായണിട്ടുണക്ക്.  ബസക്ക് കസാത്തണിരണിപക്ക്

മകന്ദ്രങ്ങള്ക്കുസം  ബസക്ക്-മബകള്ക്കുസം  സസംവണിധസാനലമേസാരുമക്കണതസായണിട്ടുണക്ക്.

ജനങ്ങളലട സസസാഭസാവണികമേസായ യസാതസാസഇൗകരവ്യലത്ത തടസലപടുത്തസാത്തവണിധസം
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സസംസ്ഥസാനത്തക്ക് ആവശവ്യമേസായ പ്രധസാന പടണങ്ങളണിലലലസാസംതലന്ന ജനങ്ങള്ക്കക്ക്

മറസാഡക്ക്  മുറണിച്ചുകടക്കസാനള്ള സസാഹചരവ്യങ്ങള് സൃഷണിച്ചക്ക്    പ്രയസാസരഹണിതമേസായ

മറസാഡക്ക്  നണിര്മസാണസം  നടത്തണലമേന്നക്ക്  ഞസാന  ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂലട

ആവശവ്യലപടുകയസാണക്ക്.

ലപസാതുമേരസാമേത്തക്ക്-വണിമനസാദസഞസാര  വകുപ്പുമേന്ത്രണി (ശ്രശ  .   പണി  .   എ  .   മുഹമദക്ക്

റണിയസാസക്ക്):  സര്,  ബഹുമേസാനലപട  അസംഗസം  ശ്രശ.  എ.  ലക.  എസം.  അഷ്റഫക്ക്

ഉന്നയണിച്ച  വണിഷയസം  മേലയസാളണിയലട  ചണിരകസാല  സസപ്നമേസായ  മദശശയപസാതസാ

വണികസനവമേസായണി  ബനലപടസാണക്ക്.  അമദ്ദേഹത്തണിലന  മേണ്ഡലത്തണിലല  പ്രശസം

മേസാതമേല, ലപസാതുവസായണി മദശശയപസാതസാ വണികസന പ്രവൃത്തണിയമേസായണി ബനലപട

ചണില  കസാരവ്യങ്ങളസാണക്ക്  ഇവണിലട  സൂചണിപണിച്ചണിട്ടുളളതക്ക്.  സസംസ്ഥസാനലത്ത

മദശശയപസാതസാ  വണികസനസം  സസാദ്ധവ്യമേസാക്കുകലയന്നതക്ക്  എല.ഡണി.എഫക്ക്.

സര്ക്കസാരണിലന  പ്രഖവ്യസാപണിത  നയമേസാണക്ക്.  2021-ലല  കണക്കനസരണിച്ചക്ക്

മകരളത്തണില  1000-ല  445  ആളകള്ക്കക്ക്  വസാഹനമുലണന്നതസാണക്ക്

കണക്കുകള് സൂചണിപണിക്കുന്നതക്ക്.   മദശശയതലലത്തക്കസാള് എതമയസാ ഉയര്ന്ന

വസാഹന  സസാന്ദ്രതസാനണിരക്കസാണക്ക്  മകരളത്തണിലളളതക്ക്.  മറസാഡുകളലട  മശഷണി

വര്ദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിലന  പരണിമേണിതണി  മകരളത്തണില  ലചറുതല.  ജനസസാന്ദ്രതയലട
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കസാരവ്യത്തണിലസം  മദശശയ ശരസാശരണിമയക്കസാള് എതമയസാ ഉയരത്തണിലസാണക്ക് നമ്മുലട

സസംസ്ഥസാനത്തണിലന ശരസാശരണി. ഒരു സസയര് കണിമലസാമേശററണില 860 മേനഷവ്യരസാണക്ക്

മകരളത്തണില ഇന്നക്ക് ജശവണിക്കുന്നലതന്നുളളതസാണക്ക് ലപസാതുകണക്കക്ക്.    മദശശയ

ശരസാശരണി  382  ആലണങണില മകരളത്തണില അതക്ക്  860  ആലണന്നുളളതസാണക്ക്

കണക്കക്ക്.  വസാഹനലപരുപലമേന്നുളള  പ്രശസം  പരണിഹരണിക്കസാന  പരണിമേണിതണിയസായണി

നണിലക്കുന്നതക്ക്  ജനസസാന്ദ്രതയസാണക്ക്.  ഇതക്ക്  പരണിഹരണിക്കസാന  ഇഇൗ

പരണിമേണിതണിക്കകത്തുനണിന്നുലകസാണക്ക്  പുതണിയ  മറസാഡുകലളന്നുളളതണിനക്ക്  ചണില

തടസങ്ങളലണന്നക്ക് നമുക്കറണിയസാസം.    ഏറവസം പ്രധസാന ലക്ഷവ്യമേസായണി സര്ക്കസാര്

കസാണുന്നതക്ക്  മദശശയപസാതയലട  വണികസനസം  പൂര്ത്തശകരണിക്കലസാണക്ക്.  ഒരു

കസാലത്തക്ക്  നടക്കണിലലന്നക്ക്  കരുതണി  ഉമപക്ഷണിച്ചുമപസായ പദ്ധതണിയസാണക്ക്  കഴണിഞ്ഞ

എല.ഡണി.എഫക്ക്.  സര്ക്കസാരണിലന  ഇചസാശക്തണിയണില  ജശവനവച്ചലതന്നക്ക്

പറയവസാന  ആഗ്രഹണിക്കുകയസാണക്ക്.  ഇഇൗ  സര്ക്കസാരണിലന  കസാലത്തക്ക്  പദ്ധതണി

പൂര്ണ്ണമേസായസം  ടസാക്കണിലസാക്കസാനസാലയന്നക്ക്  അഭണിമേസാനമത്തസാലട  സര്ക്കസാരണിനക്ക്

പറയസാന സസാധണിക്കുസം. കസാസര്മഗസാഡക്ക് ജണിലസാ അതണിര്ത്തണിയസായ തലപസാടണി മുതല

തണിരുവനന്തപുരസം  ജണിലസാ  അതണിര്ത്തണി  വലര  നശളന്ന  മദശശയപസാത  66-ല

എലസായണിടത്തുസം  പ്രവൃത്തണി  ആരസംഭണിക്കുന്ന  ഘടത്തണിമലയ്ലക്കത്തണിക്കുവസാന
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സസാധണിച്ചണിട്ടുണക്ക്. രസാജവ്യത്തക്ക് മേലറവണിലടയമേണിലസാത്തവണിധസം സ്ഥലസം ഏലറടുക്കലണിലന

25 ശതമേസാനസം സസംസ്ഥസാന സര്ക്കസാര് വഹണിക്കുന്നുലവന്നുളളതക്ക് എടുത്തുപറയസാന

ഞസാന  ആഗ്രഹണിക്കുകയസാണക്ക്.   രസാജവ്യലത്ത  മേലറസാരു  സസംസ്ഥസാനത്തുമേണിലസാത്ത

കസാരവ്യമേസാണണിതക്ക്.  ഇതണിലന  ഭസാഗമേസായണി  5,580  മകസാടണി  രൂപയസാണക്ക്  മകരളസം

ഇതണിമനസാടകസം  നലകണിക്കഴണിഞ്ഞണിട്ടുളളതക്ക്.  മദശശയപസാത  66-ലന

വണികസനത്തണിനസായണി  ഏലറടുമക്കണ  1079.06  ലഹക്ടര്  ഭൂമേണിയണില  1062.96

ലഹക്ടര്  ഭൂമേണി  ഏലറടുത്തുലവന്നുളളതക്ക്  അഭണിമേസാനമത്തസാടുകൂടണി  ഞങ്ങള്ക്കക്ക്

പറയസാന  സസാധണിക്കുസം.  98.51  ശതമേസാനസം  ഭൂമേണിയസം  നമുക്കക്ക്  ഏലറടുക്കസാന

സസാധണിച്ചു. എലസാവരുലടയസം സഹകരണമത്തസാലടയസാണക്ക് ഇതക്ക് പൂര്ത്തണിയസാക്കസാന

കഴണിഞ്ഞതക്ക്.  മദശശയപസാത 66-ല മകരളത്തണില എവണിലട സഞരണിക്കുമമ്പസാഴസം

വണികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നതക്ക് നമുക്കക്ക് കസാണസാനസാകുസം. 15 റശച്ചുകളണില

പ്രവൃത്തണി  പൂര്ണ്ണ  അര്തത്തണില  പുമരസാഗമേണിക്കുകയസാണക്ക്.  ആറക്ക്  റശച്ചുകളണില

പ്രവൃത്തണി  അവസാര്ഡക്ക്  ലചയക്ക് പ്രസാഥമേണികമേസായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടന്നുവരണികയസാണക്ക്.  അരൂര്,  തുറവൂര്  റശച്ചണില  എലണിമവറഡക്ക്  ലലഹമവയ്ക്കുളള

ഡണി.പണി.ആര്.  തയസാറസാക്കണി  വരണികയസാണക്ക്.  മദശശയപസാതസാ  വണികസനസം

മകരളത്തണിലന വണികസന ചരണിതത്തണില പുതണിയ അദ്ധവ്യസായസം എഴതണിമചര്ത്തു.
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മകസാവണിഡക്ക്  മപസാലളള  മേഹസാമേസാരണികമളസാ  മേറക്ക്  തടസങ്ങമളസാ  ഇലലങണില

2025-ഓടുകൂടണി  മകരളത്തണിലന  ചണിരകസാല  സസപ്നമേസായ  മദശശയപസാതയലട

നവശകരണവസം  വണികസനവസം  പൂര്ത്തശകരണിക്കുവസാനസാകുസം.  ഇതണിനക്ക്

കഠണിനസാദ്ധസസാനമേസാണക്ക് സര്ക്കസാര് നടത്തണിയണിട്ടുളളതക്ക്.  അതണിനസായണി മദശശയപസാതസാ

അമതസാറണിറണിയമേസായണി  മചര്ന്നുനണിന്നുലകസാണക്ക്  സസംസ്ഥസാന  സര്ക്കസാര്

പ്രവര്ത്തണിക്കുകയസാണക്ക്.  ബഹുമേസാനലപട  റവനസ്യൂ  വകുപ്പുമേന്ത്രണിയസം

ലപസാതുമേരസാമേത്തക്ക്  വകുപ്പുമേന്ത്രണിലയന്നുളള  നണിലയണില  ഞസാനസം  നണിരവധണി  റണിവസ്യൂ

മയസാഗങ്ങള്  ഇതുമേസായണി  ബനലപടക്ക്  നടത്തുകയണസായണി.  ബഹുമേസാനലപട

മുഖവ്യമേന്ത്രണി മനരണിടക്ക് റണിവസ്യൂ മയസാഗങ്ങള് നടത്തുന്നുണക്ക്.  ലപസാതുമേരസാമേത്തക്ക് വകുപക്ക്

ലസകടറണിയസം ഉമദവ്യസാഗസ്ഥരുസം കൃതവ്യമേസായണി   റണിവസ്യൂ മയസാഗങ്ങള് നടത്തുന്നുണക്ക്.

എലസാ മേസാസവസം ലപസാതുമേരസാമേത്തക്ക് വകുപ്പുമേന്ത്രണിയസം ടശമുസം ഇതുമേസായണി ബനലപട

മയസാഗസം  നടത്തണി  മുമന്നസാട്ടുമപസാകുകയസാണക്ക്.   ഇതുമേസായണി  ബനലപടക്ക്

ബഹുമേസാനലപട അസംഗസം സൂചണിപണിച്ച തലപസാടണി മുതല ലചങള വലര ആലക 39

കണിമലസാമേശറര്  ആറക്ക്  വരണിപസാതയസാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തണി  ഊരസാളങല  മലബര്

മകസാണ്ടസാക്ടക്ക്  മകസാ-ഓപമറസാറശവക്ക് ലസസാലലസറണിക്കക്ക് കരസാര് നലകണിയണിട്ടുളളതുസം

18-11-2021-നക്ക്  ആരസംഭണിച്ചണിട്ടുളളതുമേസാണക്ക്.  ജനങ്ങളലട  സസസാഭസാവണികമേസായ
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യസാതസാസഇൗകരവ്യലത്ത  തടസലപടുത്തസാത്തവണിധസം  ആവശവ്യമുളള  സ്ഥലത്തക്ക്

ലലഹമവയലട ഇരുവശത്തുമേസായണി  6.5  മേശറര് മുതല  7  മേശറര് വലര വശതണിയണില

സര്വശസക്ക്  മറസാഡുകളസം  ആവശവ്യമുളള  സ്ഥലത്തക്ക്  അടണിപസാതകളസം  ലലഫ്ലെെ

ഓവറുകളസം  ഉള്ലപടുത്തണിലക്കസാണ്ടുളള  മദശശയപസാതസാ  വണികസനമേസാണക്ക്

എന.എച്ചക്ക്.എ.ഐ.  നടത്തണിവരുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  പസാതയണില  കണ്സ്ട്രക്ഷന

എഗ്രണിലമേനക്ക്  പ്രകസാരസം  ഒരു  ലലഫ്ലെെ  ഓവറുസം  ഒനപതക്ക്  ലവഹണിക്കുലസാര്

അണര്പസാസകളസം  ഒരു  ലലലറക്ക്  ലവഹണിക്കുലസാര്  അണര്പസാസസം

ഉള്ലപടുത്തണിയണിട്ടുണക്ക്.  കൂടസാലത  മൂന്നക്ക്  സ്ഥലത്തക്ക്  ഫുടക്ക്  ഓവര്ബണിഡ്ജുകള്

നണിര്മണിക്കുവസാനമേസാണക്ക്  മദശശയപസാതസാ  അമതസാറണിറണി  പദ്ധതണി

തയസാറസാക്കണിയണിരണിക്കുന്നതക്ക്.  ഉപളയണില  രസാമേകൃഷ്ണ  വണിദവ്യസാലയത്തണിനടുത്തക്ക്

ഇത്തരസം ഒരു ഫുടക്ക് ഓവര്ബണിഡ്ജക്ക് സ്ഥസാപണിക്കുന്നതണിനക്ക് പദ്ധതണിയലണന്നസാണക്ക്

മദശശയപസാതസാ അമതസാറണിറണി അറണിയണിച്ചണിരണിക്കുന്നതക്ക്.   ഇമപസാള് ബഹുമേസാനലപട

എസം.എല.എ.  ഉന്നയണിച്ചതുമപസാലളള  ആവശവ്യങ്ങള്  വണിവണിധ

ജനപ്രതണിനണിധണികളസം  രസാഷശയപസാര്ടണി  മനതസാക്കളസം  സസംഘടനകളസം

ലപസാതുജനങ്ങളസം  ഉന്നയണിക്കുന്നുണക്ക്.  ഇത്തരസം  ആവശവ്യങ്ങള്  സസംസ്ഥസാന

സര്ക്കസാരുസം മദശശയപസാതസാ അമതസാറണിറണിയലട ശ്രദ്ധയണിലലപടുത്തസാറുണക്ക്.  ഇതക്ക്
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പരണിഗണണിച്ചക്ക് അഡശഷണല സ്ട്രച്ചുകള് നണിര്മണിക്കുകമയസാ നണിലവണിലളള പുതണിയ

സ്ട്രച്ചുകളസാക്കണി മേസാറസം  വരുത്തുകമയസാ ലചയ്യുന്നതണിനമവണണിയളള  മചഞക്ക് ഓഫക്ക്

മഹസാപക്ക്  ലപ്രസാമപസാസല പരണിഗണനയണിലസാലണന്നക്ക് മദശശയപസാതസാ അമതസാറണിറണി

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണക്ക്. 

ശ്രശ  .    എ  .    ലക  .    എസം  .    അഷ്റഫക്ക്:  സര്,  ഞങ്ങളസാരുസം  ഇഇൗ  പദ്ധതണിക്കക്ക്

എതണിരല.  പദ്ധതണി  നണിലവണില  വരണലമേന്നക്ക്  ആഗ്രഹണിക്കുന്ന  ആളകളമേസാണക്ക്.

പലക്ഷ,  ജനങ്ങളലട  ഏറവസം  വലണിയ  ആശങ  അവര്ക്കക്ക്  കസാലങ്ങളസായണി

കടന്നുമപസായണിലക്കസാണണിരുന്ന  സ്കൂളണിമലയ്ക്കുസം  അങണവസാടണിയണിമലയ്ക്കുസം

ആശുപതണിയണിമലയ്ക്കുസം  മപസാകസാന  സസാധണിക്കസാത്ത  അവസ്ഥലയക്കുറണിച്ചസാണക്ക്.

ഇതുമേസായണി  ബനലപടക്ക്  ഞസാനസം  ബഹുമേസാനവ്യനസായ  എന.  എ.  ലനലണിക്കുന്നക്ക്

എസം.എല.എ.-യസം  ജണിലയണിലല  മേറക്ക്  എസം.എല.എ.-മേസാരുസം  പത്തണിലധണികസം

മയസാഗങ്ങള് മചര്ന്നതസാണക്ക്.  അതണില ഏറവസം പ്രധസാനലപടതക്ക്  അണര്പസാസക്ക്

സസംബനണിച്ചസാണക്ക്.  പല  ആക്ഷന  കമണിറണികളസം  നണിലവണില  വന്നണിട്ടുണക്ക്.

ബഹുമേസാനലപട വകുപ്പുമേന്ത്രണിയലട മനതൃതസത്തണില കസാസര്മഗസാഡക്ക് ജണിലയണിലല

ഒരു  പ്രമതവ്യക  വണിഷയമേസായണി  പരണിഗണണിച്ചക്ക്  പ്രമതവ്യക  മയസാഗസം  മചര്ന്നക്ക്

ജനങ്ങള്ക്കക്ക് ആശസസാസസം പകരുന്ന ഒരു തശരുമേസാനലമേടുക്കസാന സസാധണിക്കണിമല?
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ശ്രശ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദക്ക് റണിയസാസക്ക്:  സര്,  ശ്രശ.  എ.  ലക.  എസം.  അഷ്റഫക്ക്

ഉള്ലപലടയളള  കസാസര്മഗസാഡക്ക്  ജണിലയണിലല  എസം.എല.എ.-മേസാര്  ഇതണിലന

പ്രവര്ത്തനവമേസായണി  ബനലപടക്ക്  കസാണണിക്കുന്ന  തസാലപരവ്യലത്ത  പ്രമതവ്യകസം

അഭണിനനണിക്കുകയസാണക്ക്. ഇഇൗ വണിഷയവമേസായണി ബനലപടക്ക് അവണിലട ഒരു മയസാഗസം

പ്രമതവ്യകസം  വണിളണിച്ചുമചര്ത്തക്ക് ഇക്കസാരവ്യങ്ങള് പരണിമശസാധണിക്കസാവന്നതസാണക്ക്.


