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(സഭഭാനടപടടികള് ആരരംഭടിച്ചയുടന് പ്രതടിപകഭാരംഗങ്ങള് ശശ്രീമതടി കക. കക.

രമകയെക്കുറടിച്ചച്ച്  ശശ്രീ.  എരം.  എരം.  മണടി  14 -07 -2022-നച്ച്   സഭയെടില്  നടതടിയെ

പരഭാമര്ശരം  പടിന്വലടിച്ചച്ച്  മഭാപച്ച്  പറയെണകമനഭാവശശ്യകപട്ടുകകഭാണച്ച്   ബഭാനറരം

പ്ലകഭാര്ഡുകളരം  ഉയെര്തടിപടിടടിച്ചച്ച്  പ്രതടിഷഷേധടിക്കുകയുരം  സശ്രീകറകട

ഡയെസടിനുമുനടില്  വനച്ച്  മുദഭാവഭാകശ്യരം  വടിളടിച്ചച്ച്  ഷചഭാഷദശ്യഭാതരഷവള

തടസ്സകപടുതടികകഭാണടിരടിക്കുകയുരം കചയ.)

പ്രതടിപകഷനതഭാവച്ച് (ശശ്രീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശ്രീശന്  ): സര്, കകഭാനടിട്ടുരം തശ്രീരഭാത

പകയുമഭായെടി ടടി. പടി. ചന്ദ്രഷശഖരകന്റെ വടിധവയെഭായെ ശശ്രീമതടി കക. കക. രമകയെ ഇഇ

നടിയെമസഭയെടില്വച്ചച്ച്  അവഷഹേളടിച്ച  ശശ്രീ.  എരം.  എരം.  മണടി  മഭാപച്ച്  പറഞച്ച്

അഷദ്ദേഹേതടികന്റെ  ഇഇ  പ്രസഭാവന  പടിന്വലടികണരം,  എനടിട്ടുഷവണരം

സഭഭാനടപടടികളടിഷലയച്ച് കടകഭാകനനച്ച് ഞഭാന് ശക്തമഭായെടി ആവശശ്യകപടുകയെഭാണച്ച്.

ആ  തശ്രീരുമഭാനകമടുതച്ച്  മഭാപച്ച്  പറഷഞ  മതടിയെഭാക.  ഇതച്ച്  വളകര  ക്രൂരമഭായെ,

നടിനശ്യമഭാകയെഭാരു  പരഭാമര്മഭാണച്ച്,  ഇഇ  സഭയച്ച്  മുഴുവന്  അപമഭാനകരമഭാകയെഭാരു

കഭാരശ്യമഭാണച്ച്.  ശശ്രീമതടി  കക.  കക.  രമ  നടിയെമസഭയെടികല  ഒരരംഗമഭാണച്ച്.

വടിധവയെഭാകയെഭാരു സശ്രീകയെക്കുറടിച്ചച്ച് സശ്രീവടിരുദ്ധമഭായെ ഒരു പരഭാമര്ശമഭാണടിതച്ച്.  ഇവര്
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വടിധടിയെടില്  വടിശശഭാസടിക്കുന  ആളകളഭാഷണഭാ;  ഇതച്ച്  വടിധടിയെല,  ഇതച്ച്  പഭാര്ടടി

ഷകഭാടതടിയുകട വടിധടിയെഭാണച്ച്.  പഭാര്ടടി ഷകഭാടതടി വടിധടിയുകട ഭഭാഗമഭായെഭാണച്ച് ടടി.  പടി.

ചന്ദ്രഷശഖരന്  കകഭാലകചയ്യകപടതച്ച്.  ആ  ചന്ദ്രഷശഖരകന്റെ  വടിധവകയെ  വശ്രീണരം

സഭയെടില്വച്ചച്ച് അവഷഹേളടിച്ച നടപടടി പടിന്വലടിച്ചച്ച് മഭാപ്പുപറഷഞ മതടിയെഭാക.... 

മടി  .   സശ്രീകര്  : ബഹുമഭാനകപട അരംഗങ്ങള് സശ്രീറടിലടിരടിക...

നടിയെമരം,  വശ്യവസഭായെരം,  കയെര്  വകപ്പുമനടി  (ശശ്രീ  .    പടി  .    രഭാജശ്രീവച്ച്):  സര്,...

(ബഹേളരം)...  കതറഭായെടിട്ടുളള  ഏകതങടിലരം  വഭാകച്ച്  ഇതുവകര  ബഹുമഭാനകപട

പ്രതടിപക  ഷനതഭാവച്ച്  പറഞടിടടില. ഒരു  കചറപകഭാരന്  ഷകഭാഷളജച്ച്

വടിദശ്യഭാര്തടികയെ കകഭാലകപടുതടിയെഷപഭാള് ഇരന്നുവഭാങ്ങടിയെ രക്തസഭാകടിതശകമനച്ച്

പറഞച്ച്  നശ്യഭായെശ്രീകരടിച്ച  ആളകളഭാണച്ച്  അവടികടയെടിരുനച്ച്  ഇതരരം  കഭാരശ്യങ്ങള്

പറയുനതച്ച്. (ബഹേളരം)

ശശ്രീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശ്രീശന്  : സര്, ഇവടികട സഭയെടില് നടനകഭാരശ്യകതക്കുറടിച്ചച്ച്

ചര്ച്ച  കചയ്യുഷമഭാള്  ബഹുമഭാനകപട  നടിയെമവകപ്പുമനടി  സഭയച്ച്  പുറത്തുനടന

കഭാരശ്യകതക്കുറടിച്ചലഷലഭാ  തശ്രീരുമഭാനകമടുഷകണതച്ച്.  ഇവടികട  കചയെറടികന്റെ

ശദ്ധയെടികപടുത്തുനതച്ച്  ഇഇ  സഭയെടില്  നടന  കഭാരശ്യമഭാണച്ച്,
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സഭഭാനടപടടികകളക്കുറടിച്ചഭാണച്ച്  ഇവടികട  സരംസഭാരടിച്ചതച്ച്.  ഞഭാനടിനകല സഭയെടില്

സരംസഭാരടിച്ചഷപഭാഴുരം,  ശശ്രീ.  എരം.  എരം.  മണടി കതറഭായെടി പറഞ വഭാചകരം,  അവര്

വടിധവയെഭായെതച്ച്  അവരുകട  വടിധടിയെഭാകണനഭാണച്ച്.  അകതഭാരു  സശ്രീ  വടിരുദ്ധ

പരഭാമര്ശമഭാണച്ച്.  ആ  വടിധടികയെനച്ച്  പറയുനതച്ച്  നടിങ്ങളകട  പഭാര്ടടിഷകഭാടതടി

വടിധടിച്ചതഭാണച്ച്.  ആ  ഷകഭാടതടിയുകട  ജഡ്ജച്ച്  ആരഭാകണനച്ച്  എകനകകഭാണച്ച്

പറയെടിപടികരുതച്ച്,  ടടി.  പടി.  ചന്ദ്രഷശഖരകന  കകഭാലഭാന്  വടിധടി  പ്രഖശ്യഭാപടിച്ച

നടിങ്ങളകട പഭാര്ടടി ഷകഭാടതടിയെടികല ജഡ്ജച്ച് ആരഭായെടിരുന്നുകയെനച്ച് എകനകകഭാണച്ച്

പറയെടിപടികരുതച്ച്.....  ആ  ജഡ്ജടികന്റെ  ഷപരച്ച്  ഇഇ  സഭയെടില്  പറയെടിപടികരുതച്ച്.

ഇതച്ച് പടിന്വലടിച്ചച്ച് മഭാപ്പുപറഷഞ മതടിയെഭാക, അതടില് ഒരു വശ്രീട്ടുവശ്രീഴ്ചയുമടില. 

മടി  .   സശ്രീകര്  : ബഹുമഭാനകപട അരംഗങ്ങള്  സശ്രീറടിലടിരടികണരം ....

ശശ്രീ  .    പടി  .    രഭാജശ്രീവച്ച്:  സര്,  അതച്ച്  കതളടിയെടികകപട  കഭാരശ്യമഭാണച്ച്,

സടി.പടി.ഐ(എരം)  എന രഭാഷശ്രീയെ പഭാര്ടടിക്കുരം ഇടതുപകതടിനുരം അതടിനകതച്ച്

ഉതരവഭാദടിതമടില  എനഭാണച്ച്  അഷദ്ദേഹേരം  പറഞതച്ച്.  അതടില്  എനഭാണച്ച്

കതറ്റുളളതച്ച്;  സഭയച്ച്  പുറത്തുനടന  കഭാരശ്യകതക്കുറടിച്ചച്ച്,  അഷദ്ദേഹേരം  പറയെഭാന്

ഇടയെഭായെതുരം  ഇഷപഭാള്  അഷദ്ദേഹേരം  പറഞ  കഷറ  കഭാരശ്യങ്ങളടിഷല;  എലഭാരം
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സഭയകതച്ച്  നടനതടികനക്കുറടിച്ചഭാണച്ച്  പറഞതച്ച്.  ഇങ്ങകനയുളള  ചടില

കഭാരശ്യങ്ങള്കടടിയുകണനഭാണച്ച്  ഞഭാന്  പറഞഷപഭാള്  പരഭാമര്ശടിച്ചതച്ച്,  അതച്ച്

നടിങ്ങള് ഓര്മടികണകമനഭാണച്ച് പറഞതച്ച്. 

മടി  .    സശ്രീകര്  : ഇകഭാരശ്യതടില് ഇനകല ചടില പരഭാമര്ശങ്ങളണഭായെടി.  ഒരു

കഭാരശ്യരം  ഇവടികട  വശ്യക്തമഭാകണകമനച്ച്  കചയെര്  ഉഷദ്ദേശടിക്കുന്നു.  സഭാധഭാരണ

ഗതടിയെടില്  നടിയെമസഭയെടില്   unparliamentary-യെഭായെടിട്ടുളള  പദപ്രഷയെഭാഗങ്ങള്

നടതടിയെഭാല്  പ്രതശ്യകതടില്തകന  അതച്ച്   പരടിഷശഭാധടിച്ചച്ച്  ഷരഖയെടില്നടിനച്ച്

നശ്രീകരം  കചയ്യുകകയെനതഭാണച്ച്  നടപടടിക്രമരം.  അതഭാണച്ച്  കചയെറടിനച്ച്  കചയ്യഭാന്

കഴടിയുനതച്ച്.  പ്രതശ്യകതടില്  unparliamentary  അലഭാതകഭാരശ്യങ്ങള്

പറയുനതടിഷനഭാടുരം  വടിഷയെഭാജടിപ്പുരം  എതടിര്പ്പുരം  അരംഗങ്ങള്ക്കുണഭാകഭാറണച്ച്.

അതരരം  കഭാരശ്യങ്ങളടില്  കചയെറടിനച്ച്  അതച്ച്  നശ്രീകരം  കചയ്യഭാന്  ആ  ഘടതടില്

നടിര്വ്വഹേമടില.  പടിനശ്രീടച്ച്  പരടിഷശഭാധടിച്ചച്ച്  എകനങടിലമുകണങടില്  നശ്രീകരം

കചയ്യുകകയെനതഭാണച്ച് നടിലപഭാടച്ച്. ഇതടിനുമുമച്ച്, സഭയെടിലണഭായെ രണച്ച് സരംഭവങ്ങള്

ഓര്മടിപടികഭാന്  ആഗ്രഹേടിക്കുകയെഭാണച്ച്.  അതടികലഭാനച്ച്  ബഹുമഭാനകപട

മുഖശ്യമനടിയുരം മകറഭാനച്ച്  ബഹുമഭാനകപട പ്രതടിപക ഷനതഭാവുമഭായെടി ബന്ധകപട
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സരംഭവമഭാണച്ച്. അതുമഭാത്രമല മറച്ച് ധഭാരഭാളരം ഉദഭാഹേരണങ്ങളണച്ച്.   ബഹുമഭാനകപട

മുഖശ്യമനടികകതടികര   പ്രതടിപകത്തുനടിന്നുളള   ഒരു  ബഹുമഭാനശ്യനഭായെ  അരംഗരം

ഗുരുതരമഭായെ  ആഷരഭാപണരം  ഉനയെടിച.  പ്രതശ്യകതടില്  unparliamentary-

യെഭായെടിട്ടുളള  പദപ്രഷയെഭാഗങ്ങകളഭാന്നുരം  ഉണഭായെടിരുനടില,   പകക  ഗുരുതരമഭായെ

ആഷരഭാപണരം ഉനയെടിച.  ആ സമയെതച്ച് സഭയെടില് മുഖശ്യമനടി ഉണഭായെടിരുനടില.

പടിനശ്രീടച്ച്  അഷദ്ദേഹേരം  സഭയെടികലത്തുകയുരം  ഇഇ  ആഷരഭാപണരം  ഉനയെടിച്ച

പ്രതടിപകഭാരംഗതടികന്റെ  സഭാനടിദ്ധശ്യതടില്  ആ  ആഷരഭാപണരം

വസ്തുതഭാവടിരുദ്ധമഭാകണനച്ച്  വസ്തുതകള്  നടിരതടി   വടിശദശ്രീകരടിക്കുകയുരം  കചയ.

ആഷരഭാപണരം  പടിന്വലടിച്ചച്ച്  മഭാപച്ച്  പറയെണകമനച്ച്  ആവശശ്യകപട്ടുകകഭാണച്ച്  അനച്ച്

ഭരണപകത്തുനടിനച്ച്  വലടിയെ  പ്രതടിഷഷേധരം   ഉയെര്ന്നുവനടിരുന്നു.   കചയെര്

അതടിലടിടകപടടില. ബഹുമഭാനകപട ആ അരംഗരം മഭാപച്ച് പറഞതുമടില, അതങ്ങകന

അവസഭാനടിച.  ബഹുമഭാനകപട  പ്രതടിപക  ഷനതഭാവടികനതടിരഭായുരം

സഭഭാതലതടില്  ഒരു  ആഷരഭാപണരം  ഉനയെടികകപടുകയുണഭായെടി.

ചടപ്രകഭാരമലഭാത  ആഷരഭാപണവുരം  അധടിഷകപകരമഭായെടിട്ടുളള  പരഭാമര്ശങ്ങളരം

ഷരഖയെടില്നടിനച്ച്  നടികരം  കചയ്യുകയെഭാണച്ച്  കചയടിട്ടുളളതച്ച്.  അതഭാണച്ച്  നമ്മുകട
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സഭയെടികല നടപടടിക്രമരം.  മറച്ച് കഭാരശ്യങ്ങള് അരംഗങ്ങളകട കഭാരശ്യമഭാണച്ച്.  കചയെറടിനച്ച്

ഇകഭാരശ്യതടില് ഇടകപടഭാവുന കഭാരശ്യമതഭാണച്ച്. (ബഹേളരം)...

ശശ്രീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശ്രീശന്  : സര്,  അങ്ങയുകട  നടിലപഭാടടികനയുരം

റൂളടിരംഗടികനകയെഭാന്നുരം  വടിമര്ശടിക്കുനടില.  ഇനകലകയെഭാരു  സരംഭവമുണഭായെഷപഭാള്

ഞങ്ങള്  കരുതടിയെതച്ച്  ആ  അരംഗരം  മഭാപച്ച്  പറയുകമനഭാണച്ച്.   ഇഇ  ക്രൂരമഭായെ

പരഭാമര്ശകത  നശ്യഭായെശ്രീകരടിചകകഭാണള്ള  മുഖശ്യമനടിയുകട  പ്രസരംഗമഭാണച്ച്

ഞങ്ങകള വടിസ്മയെടിപടിച്ചതച്ച്.  ഒരു കഭാരണവശഭാലരം ഇതച്ച്  അനുവദടികഭാന് പറടില,

മഭാപച്ച് പറഷഞ മതടിയെഭാക...മഭാപച്ച് പറഞച്ച് പടിന്വലടിഷച്ച മതടിയെഭാക...

മടി  .    സശ്രീകര്  : ഷചഭാഷദശ്യഭാതര  ഷവളയുമഭായെടി  സഹേകരടികണരം...അരംഗങ്ങള്

സശ്രീറടിഷലകച്ച് ഷപഭാകണരം. (ബഹേളരം).... ഷചഭാദശ്യരം നമര് (*301)

ഏകശ്രീകൃത തഷദ്ദേശസശയെരംഭരണ വകപച്ച് രൂപശ്രീകരണരം

1(*301) ശശ്രീമതടി കദലശ്രീമ  :
ശശ്രീ  .   കക  .   ഡടി  .   പ്രഷസനന്  :
ശശ്രീ  .   കക  .   കജ  .   മഭാകടി: 
ശശ്രീ  .   ടടി  .   ഐ  .   മധുസൂദനന്: തഭാകഴ കഭാണുന ഷചഭാദശ്യങ്ങള്കച്ച് 

തഷദ്ദേശസശയെരംഭരണരം, ഗ്രഭാമവടികസനരം, എകകസച്ച്  വകപ്പുമനടി സദയെരം മറപടടി

നല്കഷമഭാ:
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(എ) സരംസഭാനതച്ച് തഷദ്ദേശ സശയെരംഭരണ സഭാപനങ്ങളകട പ്രവര്തന 

കഭാരശ്യകമത വര്ദ്ധടിപടിക്കുനതടിനച്ച് ഏകശ്രീകൃത തഷദ്ദേശ സശയെരംഭരണ വകപടികന്റെ 

രൂപശ്രീകരണരം എപ്രകഭാരരം പ്രഷയെഭാജനകപടുകമനഭാണച്ച് വടിലയെടിരുതടിയെടിട്ടുള്ളതച്ച്; 

(ബടി)  ഓഷരഭാ  തഷദ്ദേശസശയെരംഭരണ  സഭാപനതടികന്റെയുരം  ജടില

ഒനഭാകകയുമുള്ള പദ്ധതടി ആസൂത്രണരം കടുതല് കഭാരശ്യകമവുരം ഫലപ്രദവുമഭാകഭാന്

ഏകശ്രീകൃത  തഷദ്ദേശ  സശയെരംഭരണ  വകപച്ച്  രൂപശ്രീകരണതടിലൂകട  സഭാധശ്യമഭാകഷമഭാ

എനച്ച് അറടിയെടികഭാഷമഭാ;   

(സടി)  സരംസഭാന  സര്കഭാരടികന്റെയുരം  ഷകന്ദ്ര  സര്കഭാരടികന്റെയുരം  വടിവടിധ

പ്രഭാഷദശടിക വടികസന പദ്ധതടികളകട  നടിര്വ്വഹേണരം കഭാലവടിളരംബരം  ഒഴടിവഭാകടി

കഭാരശ്യകമവുരം  ഫലപ്രദവുമഭാക്കുനതടിനച്ച്  പുതടിയെ  സരംവടിധഭാനതടിലൂകട

സഭാധശ്യമഭാകഷമഭാ; വടിശദമഭാക്കുഷമഭാ? 

തഷദ്ദേശസശയെരംഭരണരം,  ഗ്രഭാമവടികസനരം,  എകകസച്ച്  വകപ്പുമനടി

(  ശശ്രീ  .   എരം  .            വടി  .   ഷഗഭാവടിനന് മഭാസ്റ്റര്):  സര്, (എ) അഞച്ച്  വകപ്പുകകള

സരംഷയെഭാജടിപടിചകകഭാണച്ച്  പ്രടിന്സടിപല്  ഡയെറക്ടറകട  ഷനതൃതശതടില്

പ്രവര്തടിക്കുന  പ്രടിന്സടിപല്  ഡയെറക്ടഷററടിനച്ച്  ഷകരളതടികല  എലഭാ
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തലങ്ങളടിലമുള്ള തഷദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളകട വടികസന -  ഷകമ പ്രവര്തനങ്ങകള

ഏഷകഭാപടിപടികഭാനുരം  ഷമഭാണടിറര്  കചയ്യഭാനുരം  സഭാധടിക്കുനതഭാണച്ച്.  നഗര-ഗ്രഭാമ

വശ്യതശ്യഭാസമടിലഭാകത  ജശ്രീവനകഭാകര  വടിനശ്യസടികഭാന്  കഴടിയുരം  എനതടിനഭാല്

തഷദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള്  അനുഭവടിക്കുന  മഭാനവഷശഷേടി  കറവച്ച്  പരടിഹേഭാരരം

സഭാധശ്യമഭാകനതഭാണച്ച്.  എലഭാ  വകപ്പുകകളയുരം  സരംഷയെഭാജടിപടിചകകഭാണള്ള  ഇ-

ഗഷവണന്സച്ച് സരംവടിധഭാനരം ഏര്കപടുത്തുനഷതഭാകട ഷസവനങ്ങള് ഷവഗതയെടിലരം

കഭാരശ്യകമമഭായുരം ലഭശ്യമഭാകഭാന് കഴടിയുകമനതഭാണച്ച് പ്രഷതശ്യകത. 

ഏകശ്രീകൃത  വകപടികന്റെ  ജടിലഭാ  ഷജഭായെടിന്റെച്ച്  ഡയെറക്ടറകട  ഷനതൃതശതടിലള്ള

പുതടിയെ  ഏഷകഭാപടിത  ജടിലഭാ  സരംവടിധഭാനരം  വടിവടിധ  തട്ടുകളടില്  നടക്കുന

പ്രഭാഷദശടിക  ആസൂത്രണ  പ്രവര്തനങ്ങളകട  ഏഷകഭാപനതടിനച്ച്

സഹേഭായെകമഭാകനതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകഭാരരം  തഷദ്ദേശ  സശയെരംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകട

പദ്ധതടി ആസൂത്രണവുരം ഏഷകഭാപനവുരം കടുതല് കഭാരശ്യകമമഭാകനതഭാണച്ച്. അഞച്ച്

വശ്യതശ്യസ  വകപ്പുകളകട  നടിലവടിലള്ള  ജടിലഭാ  ഘടകങ്ങള്  ഏഷകഭാപടിപടിച്ചച്ച്  ഒരു

കടകശ്രീഴടില്  പ്രവര്തനകമമഭാകഷമഭാള്  പ്രവര്തന  ധര്മങ്ങളകട

അടടിസഭാനതടില്  ചുമതലകളരം  ഉതരവഭാദടിതങ്ങളരം  പു നര്ക്രമശ്രീകരടിക്കുനതച്ച്
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വഴടി  ധഭാരഭാളരം  ആവര്തനപ്രവര്തനങ്ങളരം  പഭാഴ്ശമങ്ങളരം

വടികസനപ്രവര്തന വടിടവുകളരം  ഒഴടിവഭാകന്നു.  ഈ ഷനടരം  ജടിലഭാ  ആസൂത്രണ

സമടിതടിയുകട  സമഗ്രമഭായെ  പടിന്തുണഭാപ്രവര്തനതടിനച്ച്  കഭാരശ്യകമമഭായെടി

വടിനടിഷയെഭാഗടികഭാവുനതഭാണച്ച്.  കടഭാകത  ആസൂത്രണ  പ്രവര്തനങ്ങളടില്

പ്ലഭാനടിരംഗച്ച്,  എഞടിനശ്രീയെറടിരംഗച്ച്  വടിഭഭാഗങ്ങളകട  സരംയുക്തമഭായെ  പടിന്തുണ

ഉറപ്പുവരുതഭാന്  കഴടിയുന്നു.  ആയെതച്ച്  പ്രഭാഷദശടിക  പദ്ധതടികളകട

സഭാഷങതടികഷമന്മയുരം  സമയെക്രമവുമുള്ള  കഭാരശ്യങ്ങളടില്  കടുതല്  വശ്യക്തത

വരുത്തുനതടിനച്ച് തഷദ്ദേശ സശയെരംഭരണ സഭാപനങ്ങള്കച്ച് സഹേഭായെമഭാകകയെഭാണച്ച്.

(ബടി) ഏകശ്രീകൃത  വകപടികന്റെ  ജടിലഭാ  ഷജഭായെടിന്റെച്ച്  ഡയെറക്ടറകട

ഷനതൃതശതടിലള്ള പുതടിയെ ഏഷകഭാപടിത ജടിലഭാ സരംവടിധഭാനരം വടിവടിധ തട്ടുകളടില്

നടക്കുന  പ്രഭാഷദശടിക  ആസൂത്രണ  പ്രവര്തനങ്ങളകട  ഏഷകഭാപനതടിനച്ച്

സഹേഭായെകമഭാകനതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകഭാരരം  തഷദ്ദേശ  സശയെരംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകട

പദ്ധതടി ആസൂത്രണവുരം ഏഷകഭാപനവുരം കടുതല് കഭാരശ്യകമമഭാകനതഭാണച്ച്. അഞച്ച്

വശ്യതശ്യസ  വകപ്പുകളകട  നടിലവടിലള്ള  ജടിലഭാ  ഘടകങ്ങള്  ഏഷകഭാപടിപടിച്ചച്ച്  ഒരു

കടകശ്രീഴടില്  പ്രവര്തനകമമഭാകഷമഭാള്  പ്രവര്തന  ധര്മങ്ങളകട
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അടടിസഭാനതടില് ചുമതലകളരം ഉതരവഭാദടിതങ്ങളരം പു നക്രമശ്രീകരടിക്കുനതുവഴടി

ധഭാരഭാളരം  ആവര്തനപ്രവര്തനങ്ങളരം  പഭാഴ്ശമങ്ങളരം  വടികസനപ്രവര്തന

വടിടവുകളരം ഒഴടിവഭാകന്നു. ഈ ഷനടരം ജടിലഭാ ആസൂത്രണ സമടിതടിയുകട സമഗ്രമഭായെ

പടിന്തുണഭാപ്രവര്തനതടിനച്ച്  കഭാരശ്യകമമഭായെടി  വടിനടിഷയെഭാഗടികഭാവുനതഭാണച്ച്.

ദശ്രീര്ഘമഭായെ മറപടടിയെഭായെതടിനഭാല് ബഭാകടിഭഭാഗരം ഷമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.+

മടി  .    സശ്രീകര്  :  സഭഭാനടപടടികള്  സുഗമമഭായെടി  നടതടികകഭാണഷപഭാകഭാന്

നടിര്ഭഭാഗശ്യകരമഭായെ  സഭാഹേചരശ്യതടില്   ഷചഭാഷദശ്യഭാതരഷവള  റദ്ദേഭാക്കുന്നു.

(...ബഹേളരം....)

+ ഉതരതടികന്റെ ബഭാകടിഭഭാഗരം അനുബന്ധമഭായെടി ഷചര്ക്കുന്നു.


