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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1)പുഴുക്കലരണി വണിഹണിതതം അനുവദണിക്കക്കാത്തതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള

ശ്രശ  .    പണി  .    മമണിക്കുടണി:  സര,  കകേരളത്തണികനക്കാടട്  കേടുത്ത  അനശതണിയതം

വണികവചനവതം  തുടരന്നുകകേക്കാണണിരണിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഗവണ്കമനട്  മലയക്കാളണികേളുകട

അന്നതംമുടണിക്കുന്ന വണികവചനപരമക്കായ ഒരു നടപടണി  സസശകേരണിചണിരണിക്കുകേയക്കാണട്.

കറേഷന്  സതംവണിധക്കാനത്തണിലൂകട  ലഭണിച്ചുകകേക്കാണണിരുന്നതുതം  നക്കാതം  ഭക്ഷണിചട്

ശശലണിചതുമക്കായ  പുഴുക്കലരണി  പൂരണ്ണമക്കായതം  ഒഴണിവക്കാക്കണി  പചരണിയക്കാണട്  ഇകപക്കാള

വണിതരണതം  കചയ്തുകകേക്കാണണിരണിക്കുന്നതട്.  രക്കാജജ്യത്തണിനുതകന്ന  മക്കാതൃകേക്കാപരമക്കായ

കറേഷന് സതംവണിധക്കാനതം കുറ്റമറ്റ രശതണിയണില നടന്നുവരുന്ന നമ്മുകട സതംസക്കാനത്തട്

കറേഷന്  വണിതരണത്തണിലൂകട  അസസസതയണക്കാക്കുന്നതണിനുള്ള  വളകര

കബക്കാധപൂരവ്വമക്കായ പരണിശ്രമമക്കാണട് ഇത്തരത്തണില പുഴുക്കലരണിക്കട് പകേരതം പചരണി

നലകേണികക്കക്കാണട്  കകേന്ദ്രതം  സസശകേരണിചണിരണിക്കുന്നതട്.  പലഹക്കാരമുണക്കാക്കുന്നതണിനുതം

പുട്ടുണക്കാക്കുന്നതണിനുതം  പത്തണിരണി  ഉണക്കാക്കുന്നതണിനുതം  മറ്റുമലക്കാകത  പചരണി

ഉപകയക്കാഗണിചട്  ശശലമണിലക്കാത്ത നമള ഉചഭക്ഷണത്തണിനുള്ള ഭക്ഷജ്യധക്കാനജ്യമക്കായണി

ഉപകയക്കാഗണിക്കുന്നതട്  മലയക്കാളണികേളക്കട്  ഏറ്റവതം  ഇഷ്ടകപട  പുഴുക്കലരണിയക്കാണട്.

80%  പുഴുക്കലരണിയതം  20%  പചരണിയമക്കാണട്  കനരകത്ത  തന്നണിരുന്നകതങണില
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കനകരതണിരണിചട്  80%  പചരണിയതം  20%  പുഴുക്കലരണിയമക്കാണട്   ഇകപക്കാള

തന്നുകകേക്കാണണിരണിക്കുന്നതട്.  വജ്യതജ്യസ്ത  കേക്കാരഡുകേളക്കട്  വജ്യതജ്യസ്ത

അളവകേളണിലക്കാണട്  ഭക്ഷജ്യധക്കാനജ്യതം  ലഭണിക്കുന്നകതങണിലതം  ആരക്കുതം ആവശജ്യമക്കായ

അളവണില  പുഴുക്കലരണി  ലഭണിക്കുന്നണില.  ഇഷ്ടമുകണങണില  പചരണി  തണികന്നക്കാള

അതകലങണില  പടണിണണി  കേണിടകന്നക്കാളകവന്ന  നണിലപക്കാടക്കാണട്  കകേന്ദ്രഗവണ്കമനട്

സസശകേരണിക്കുന്നതട്.   ഇഇൗ  കേടുത്ത  അവഗണനയതം  അനശതണിക്കുകമതണിരക്കായള്ള

ശക്തമക്കായ  പ്രതണികഷധതം  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്കാധണിപതജ്യ  മുന്നണണി  ഗവണ്കമനതം

അതുകപക്കാകലതകന്ന  ഭക്ഷജ്യ  വകുപ്പുമനണിയകമക്കാകക്ക  കകേന്ദ്രകത്ത

അറേണിയണിചണിട്ടുകണങണിലതം  ഇതുമക്കായണി  ബന്ധകപട്ടുകകേക്കാണട്  നമള

സസശകേരണിചണിരണിക്കുന്ന  നടപടണികേള,  അതുസതംബന്ധണിച  കകേന്ദ്രഗവണ്കമനണികന

സമശപനതം  എന്നണിവകയക്കുറേണിച്ചുള്ള  ഗവണ്കമനട്  നണിലപക്കാടട്  അറേണിയക്കാന്

തക്കാത്പരജ്യമുണട്.

ഭക്ഷജ്യ-കപക്കാതുവണിതരണ  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    ജണി  .    ആര  .    അനണില):

ബഹുമക്കാനകപട  അതംഗതം  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകട  സഭയകട

ശ്രദ്ധയണിലകകേക്കാണ്ടുവന്ന  വണിഷയതം  അടണിയന്തര  പ്രക്കാധക്കാനജ്യമരഹണിക്കുന്ന

കേക്കാരജ്യമക്കാണട്.   സതംസക്കാനകത്ത  കപക്കാതുവണിതരണ  ശതംഖലവഴണി  വണിതരണതം
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കചയ്യുന്നതണിനട്  ആവശജ്യമക്കായ  ഭക്ഷജ്യധക്കാനജ്യങ്ങള  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര

എഫട്.സണി.കഎ മുകഖനയക്കാണട് ലഭജ്യമക്കാക്കുന്നതട്. കറേഷന് കേടകേളവഴണി വണിതരണതം

കചയ്യുന്നതണിനട്  സക്കാധക്കാരണയക്കായണി  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര  അനുവദണിച്ചുവരുന്നതട്

പചരണിയതം പുഴുക്കലരണിയമക്കാണട്.   കകേരളത്തണികല കേരഷകേര ഉത്പക്കാദണിപണിക്കുന്ന

ചമക്കാവരണിയതം  കകേന്ദ്രപൂളണില  ഉളകപടുത്തണി  കറേഷന്കേടകേളവഴണി  വണിതരണതം

കചയ്തുവരുന്നു.  കറേഷന്  വണിതരണത്തണിനട്  ആവശജ്യമക്കായ  ഭക്ഷജ്യധക്കാനജ്യങ്ങള

അനുവദണിക്കുന്നതട്  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര  ആയതണിനക്കാല  സസക്കാഭക്കാവണികേമക്കായതം  അവര

മുകമക്കാട്ടുവയന്ന  നണിരകദ്ദേശങ്ങള  അവഗണണിക്കുവക്കാന്  പ്രയക്കാസമക്കാണട്.  പചരണി

പ്രഭക്കാതഭക്ഷണത്തണിനക്കായതം  പുഴുക്കലരണിയതം  ചമക്കാവരണിയതം

ഉചഭക്ഷണത്തണിനക്കായമക്കാണട്  മലയക്കാളണികേള  സക്കാധക്കാരണ  ഉപകയക്കാഗണിക്കുന്നതട്.

മുന്കേക്കാലങ്ങളണില  എഫട്.സണി.കഎ.-ലനണിന്നുതം  ലഭജ്യമക്കായണിരുന്ന  പചരണിയകട

അളവട്  വളകര  കുറേവക്കായണിരുന്നു.  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാരുമക്കായതം  എഫട്.സണി.കഎ

അധണികൃതരുമക്കായതം നടത്തണിയ ചരചയണിലൂകട കേഴണിഞ്ഞ കുകറേ മക്കാസങ്ങളക്കായണി  50

ശതമക്കാനതം  പചരണിയതം  50  ശതമക്കാനതം  പുഴുക്കലരണിയതം

അനുവദണിച്ചുവരണികേയക്കായണിരുന്നു.  ഇഇൗ  നടപടണി  സതംസക്കാനകത്ത  ജനങ്ങളക്കട്

വളകര ഗുണപ്രദമക്കായണിരുന്നു.  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര പചരണി കൂടുതലക്കായണി ലഭജ്യമക്കാക്കണിയ
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കേക്കാലയളവണില  കറേഷന്  വക്കാങ്ങുന്ന  കവള്ളകേക്കാരഡുടമകേളുകട  എണ്ണത്തണില

മുന്കേക്കാലങ്ങകള  അകപക്ഷണിചട്  കുറേവണക്കായണി  എന്നതുതം  വസ്തുതതയക്കാണട്.

എന്നക്കാല  കേഴണിഞ്ഞ  മൂന്നട്-നക്കാലട്  മക്കാസക്കക്കാലമക്കായണി  എഫട്.സണി.കഎ.-ലനണിന്നുതം

അനുവദണിക്കുന്ന  പചരണിയകട  അളവട്  70-80  ശതമക്കാനതം  വകരയക്കാകുന്ന

സക്കാഹചരജ്യമുണക്കായണി.   തുടക്കത്തണില ചണില ജണിലകേളണില മക്കാത്രമക്കായണിരുന്നു ഇഇൗ

പ്രശ്നതം ഉണക്കായകതങണില അതട് വജ്യക്കാപകേമക്കായ സക്കാഹചരജ്യത്തണില വണിഷയതം കകേന്ദ്ര

ഭക്ഷജ്യവകുപ്പുമനണികയ  കനരണിട്ടുകേണ്ടുതം  എഫട്.സണി.കഎ.  അധണികേക്കാരണികേളുകട

കയക്കാഗതം  വണിളണിച്ചുതം  ശ്രദ്ധയണിലകപടുത്തുകേയണക്കായണി.  തുടരന്നട്

സതംസക്കാനത്തണിനുള്ള  ആകകേ  അകലക്കാടട് കമനണികന  50  ശതമക്കാനതം  പുഴുക്കലരണി

നലകേക്കാകമന്നട്  കകേന്ദ്രതം  എഫട്.സണി.കഎ.  അധണികേക്കാരണികേളക്കട്  നണിരകദ്ദേശതം

നലകേണിയണിട്ടുണട്.   പ്രസ്തുത വണിവരതം  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര  19-01-2023-കല  കേത്തട്

മുഖക്കാന്തരതം  സതംസക്കാനകത്ത  അറേണിയണിചണിട്ടുമുണട്.  ഇഇൗ  മക്കാസതം  മുതല

ആവശജ്യത്തണിനട്  പുഴുക്കലരണി  കറേഷന്കേടകേളണിലൂകട  വണിതരണതംകചയക്കാന്

കേഴണിയകമന്നക്കാണട് പ്രതശക്ഷണിക്കുന്നതട്.

ശ്രശ  .    പണി  .    മമണിക്കുടണി:  സര,  രക്കാജജ്യത്തട്  സശകേളണിലതം  കുടണികേളണിലതം

വജ്യക്കാപകേമക്കായണി  കേക്കാണകപടുന്ന അനശമണിയ തുടങ്ങണിയ കരക്കാഗങ്ങളക്കട്  കേക്കാരണതം
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കപക്കാഷകേക്കാഹക്കാരങ്ങളുകട  കുറേവക്കാകണന്നുതം  ഇതട്  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനക്കായണി

രക്കാജജ്യകത്ത  കറേഷന്കേടകേളണിലൂകട  സമ്പുഷ്ടശകേരണിച  അരണി  വണിതരണതം

കചയണകമന്നുതം കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര നണിരകദ്ദേശതം നലകേണിയണിട്ടുകണക്കാ; സമ്പുഷ്ടശകേരണിച

അരണി  എഫട്.സണി.കഎ.യണിലനണിന്നട്  വണികടടുക്കുന്നതണികന  സമരദ്ദേതനത്തണികന

ഭക്കാഗമക്കായക്കാകണക്കാ  കൂടുതല  പചരണി  അനുവദണിക്കുന്ന  സമശപനതം

സസശകേരണിചണിട്ടുള്ളതട്?

 ഭക്ഷജ്യ-കപക്കാതുവണിതരണ വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    ജണി  .    ആര  .  അനണില):  സര,

ബഹുമക്കാനകപട  അതംഗതം  സൂചണിപണിചതുകപക്കാകല  സമ്പുഷ്ടശകേരണിച  അരണി  കറേഷന്

കേടകേളണിലൂകട വണിതരണതം നടത്തണകമന്നട് കകേന്ദ്ര സരക്കക്കാര നണിരകദ്ദേശണിചണിട്ടുണട്.

പ്രസ്തുത  പദ്ധതണി  നടപണിലക്കാക്കുന്നതണിനക്കായണി  എലക്കാ  സതംസക്കാനങ്ങളണികലയതം

ഓകരക്കാ  ജണിലകേള  കതരകഞ്ഞടുത്തതണില  കകേരളത്തണികല  വയനക്കാടട്  ജണിലയതം

ഉളകപടണിരുന്നു.  എന്നക്കാല ഇഇൗ വണിഷയത്തണില  ചണില മക്കാധജ്യമങ്ങളുതം സന്നദ്ധ

സതംഘടനകേളുതം ആശങ കരഖകപടുത്തണിയതണികന അടണിസക്കാനത്തണില വയനക്കാടട്

ജണിലയണികല  ജനപ്രതണിനണിധണികേളുമക്കായണി  ചരച  നടത്തണിയണിരുന്നു.  പ്രസ്തുത

ചരചയണില  തലക്കാസശമണിയ,  സണിക്കണിള  കസല  അനശമണിയ  കരക്കാഗബക്കാധണിതരക്കട്

സമ്പൂഷ്ടശകേരണിച  അരണി  വണിതരണതം  കചകയണതണികലന്നട്  തശരുമക്കാനണിക്കുകേയതം
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ഇതുസതംബന്ധണിചട്  പഠനതം  നടത്തക്കാന്  ആകരക്കാഗജ്യ  വകുപണികനക്കാടട്

അഭജ്യരതണിചതണികന അടണിസക്കാനത്തണില   വകുപട്  ഇതണിനക്കായണി  9  അതംഗങ്ങള

ഉളകപടുന്ന  വണിദഗ്ദ്ധ  സമണിതണികയ  നണികയക്കാഗണിക്കുകേയതം  കചയ്തു.  പചരണിയകട

അനുപക്കാതതം  കകേന്ദ്രസരക്കക്കാര  വരദ്ധണിപണിച  സക്കാഹചരജ്യത്തണില എഫട്.സണി.കഎ.

അധണികേക്കാരണികേളുമക്കായണി  നടത്തണിയ  ചരചയണില  സമ്പുഷ്ടശകേരണിച  പുഴുക്കലരണി

എഫട്.സണി.കഎ.-യണിലനണിന്നട്  ആവശജ്യത്തണിനട്  ലഭജ്യമക്കാകണന്നട് അറേണിയണിചണിരുന്നു.

സതംസക്കാനത്തണിനുളള പചരണിയകട അനുപക്കാതതം ക്രമക്കാതശതമക്കായണി വരദ്ധണിപണിചതട്

സമ്പുഷ്ടശകേരണിച പുഴുക്കലരണി എഫട്.സണി.കഎ.-യണിലനണിന്നട് വണികടടുക്കുന്നതണിനുളള

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനണികന സമരദ്ദേ തനമക്കായണി കേക്കാണക്കാവന്നതക്കാണട്.   

(2)   വയനക്കാടട് ചുരത്തണികല ഗതക്കാഗതക്കുരുക്കട് 

ശ്രശ  .    ടണി  .    സണിദ്ദേണിഖട്:  സര,  വയനക്കാടട്  ജണിലയകട  അനന്തവണികേസന

സക്കാധജ്യതയണില  ഏറ്റവതം  കൂടുതല  ബുദ്ധണിമുട്ടുണക്കാക്കുന്നതട്  അതണികന

കേണകണിവണിറ്റണിയക്കാണട്.  സമുദ്രനണിരപണിലനണിന്നട്  രണക്കായണിരത്തണിലധണികേതം  അടണി

ഉയരത്തണിലകേണിടക്കുന്ന  സലമക്കായതുകകേക്കാണട്  sea  connectivity ഇല.

അവണികടയളള  കറേയണില  കേണകണിവണിറ്റണി  വണിദൂരസക്കാധജ്യതയക്കായണി  ഇകപക്കാഴുതം

നണിലക്കുകേയക്കാണട്.  അതുകപക്കാകലതകന്ന എയര കേണകണിവണിറ്റണിയതം.   നക്കാഷണല
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കകഹകവ 766-ലൂകടയളള രക്കാത്രണി യക്കാത്ര നണികരക്കാധനതം വയനക്കാടണികന  തശരത്തുതം

ഒറ്റകപടുത്തണിയണിരണിക്കുകേയക്കാണട്.  വയനക്കാടണികന  കേരുത്തുതം  ദഇൗരബലജ്യവമക്കായണി

വയനക്കാടട്  ചുരതം മക്കാറുകേയക്കാണട്. 12  കേണി.  മശ.  ചുരത്തണില  9  കകേക്കാടുതംവളവകേളുണട്.

അതണിലൂകടയളള ഗതക്കാഗതക്കുരുക്കട് നണിതജ്യസതംഭവമക്കാണട്.  കേഴണിഞ്ഞ പുതുവരഷതം

എലക്കാവരക്കുതം  ആഹക്കാദകേരമക്കായണിരുന്നു.  എന്നക്കാല  വയനക്കാടുകേക്കാരക്കുതം

വണികനക്കാദസഞക്കാരണികേളക്കുതം  നക്കാലട്  ദണിവസതം  കേടുത്ത  അനുഭവങ്ങളക്കാണട്

സമക്കാനണിചതട്.  അഞട് മണണിക്കൂറുകേകളക്കാളതം സശകേളുതം കുടണികേളുതം കരക്കാഗണികേളുമക്കായണി

ആതംബുലന്സുകേളുതം  അവണികട  ഗതക്കാഗതക്കുരുക്കണിലകപട  ഗുരുതരമക്കായ

സക്കാഹചരജ്യമുണക്കായണി.  ഇഇൗ  കുരുക്കട്  വയനക്കാടണികന  വണികേസന  സക്കാധജ്യതയതം

ടൂറേണിസതം  ഉളകപകടയള്ള  സക്കാധജ്യതകേകളയതം   തകേരക്കുകേയക്കാണട്.  ചുരത്തണികല

വളവകേള നണിവരത്തക്കാന് 2018 ഏപ്രണില 10-ാംതശയതണി കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനണികന

മണിനണിസണി  ഓഫട്  എന്വകയക്കാണ്കമനട്&കഫക്കാറേസണികന  (MoEF)  കണിയറേന്സട്

കേണിടണിയണിട്ടുണട്.  ആവശജ്യമക്കായണിട്ടുളള  .968  കഹകര  ഭൂമണി  നമുക്കട്

വണിട്ടുനലകേണിയണിട്ടുണട്.  നക്കാലട് കേക്കാരജ്യങ്ങള അടണിയന്തരമക്കായണി അങ്ങയകട മുന്നണില

വയകേയക്കാണട്.  ഒന്നട്,  വയനക്കാടട്  ചുരത്തണികന  കകേക്കാടുതംവളവകേള

നണിവരത്തുന്നതണിനക്കായണി  വണിട്ടുകേണിടണിയണിട്ടുള്ള വനഭൂമണി  ഉപകയക്കാഗകപടുത്തുന്നതണിനുതം
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അതണികന നണിരമക്കാണ പ്രവൃത്തണി അടണിയന്തരമക്കായണി ആരതംഭണിക്കുന്നതണിനുതം നടപടണി

സസശകേരണിക്കണതം.  രണക്കാമകത്തകേക്കാരജ്യതം,  നണിലവണിലളള  ചുരത്തണികന  വശതണി

കൂട്ടുന്നതണികനക്കാകടക്കാപതം ചണിപണിലണികതക്കാടട്,  മരുതണിലക്കാവട്,  തളണിപ്പുഴ കകബപക്കാസണികന

സക്കാധജ്യത  സതംബന്ധണിചട്  പഠണിക്കണതം.  അതട്  സതംബന്ധണിചട്  ഒരു  മശറ്റണിതംഗട്

ഗവണ്കമനട് തലത്തണില നടന്നതക്കാണട്. മകറ്റക്കാന്നട് പടണിഞ്ഞക്കാറേത്തറേ -പൂഴണികത്തക്കാടട്

കറേക്കാഡട്  കപരക്കാമ്പ്രയതം  വയനക്കാടണിനുതം  വടക്കന്  കകേക്കാഴണികക്കക്കാടണിനുകമക്കാകക്ക

പ്രകയക്കാജനകപടുന്ന,  ശ്രശ.  ടണി.പണി.  രക്കാമകൃഷ്ണകനക്കാകക്ക കസനണികമനലണി

കേണകഡക്കായണിട്ടുളള സലമക്കാണട്,  ടൂറേണിസത്തണികന കകഹകപ്രക്കാണ് ഏരണിയയക്കാണട്.

പടണിഞ്ഞക്കാറേത്തറേ-പൂഴണികത്തക്കാടട്  കറേക്കാഡട്  1994-ല  കകേ.  കേരുണക്കാകേരന്

മുഖജ്യമനണിയക്കായണിരുന്നകപക്കാള തറേക്കലണിടതക്കാണട്. കൂപട് കറേക്കാഡുണട്. 70 ശതമക്കാനതം

പൂരത്തശകേരണിചതക്കാണട്.  അതണികന സക്കാധജ്യതകൂടണി പരണികശക്കാധണിക്കണതം.  മകറ്റക്കാന്നട്,

കമപക്കാടണി  ടണല  കറേക്കാഡണികന  പ്രവരത്തനതം  കൂടുതല  കവഗതയണിലക്കാക്കക്കാനുളള

നടപടണികേളകൂടണി  സസശകേരണിചട്  വയനക്കാടണികന  ഒറ്റകപടലണികന  അന്തരശക്ഷതം

പൂരണ്ണമക്കായണി  വണിടുതല  കചയക്കാനക്കാവശജ്യമക്കായ  പദ്ധതണികേളുതം  പരണിപക്കാടണികേളുതം

ഉണക്കാകേണകമന്നട് വണിനശതമക്കായണി അഭജ്യരതണിക്കുകേയക്കാണട്. 
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കപക്കാതുമരക്കാമത്തട്- വണികനക്കാദസഞക്കാര വകുപ്പുമനണി (  ശ്രശ  .   പണി  .   എ  .   മുഹമദട്

റേണിയക്കാസട്):  സര,  വയനക്കാടണികലയട്  എത്തണികചരക്കാനുളള  പശക്കാത്തല സഇൗകേരജ്യതം

വരദ്ധണിപണിക്കണകമന്ന ആവശജ്യമക്കാണട്  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകട ബഹുമക്കാനകപട

അതംഗതം  ശ്രശ.  ടണി.  സണിദ്ദേശഖട്  മുകന്നക്കാട്ടുവചണിട്ടുളളതട്.  വയനക്കാടണികലയളള

കേണകണിവണിറ്റണി കമചകപടുത്തണകമന്നതട് വയനക്കാട്ടുകേക്കാരുകട മക്കാത്രതം ആവശജ്യമല.

നമ്മുകട സതംസക്കാനത്തണികനയക്കാകകേ ആവശജ്യമക്കാണട്. ആ നണിലയണിലതകന്നയക്കാണട്

സരക്കക്കാരുതം ആ വണിഷയകത്ത കേക്കാണുന്നതട്.  വയനക്കാടണികലയട്  മണികേച ഗതക്കാഗത

സഇൗകേരജ്യകമക്കാരുക്കുന്നതട്  കകേരളത്തണികല  കേക്കാരഷണികേ-ടൂറേണിസതം  കമഖലകേളണില

കൂടുതല മുകന്നറ്റത്തണിനട് വഴണികയക്കാരുക്കുന്നതണിനട് കേക്കാരണമക്കാകുകമന്നുതകന്നയക്കാണട്

സരക്കക്കാരണികനയതം  കേക്കാഴ്ചപക്കാടട്.   2022-ല വയനക്കാടണികല  ടൂറേണിസതം  കമഖലയണില

ആഭജ്യന്തര  സഞക്കാരണികേളുകട  സരവ്വകേക്കാല  കറേകക്കക്കാരഡക്കാണട്.  ഇതണികന

ഭക്കാഗമക്കായക്കാണട്  വയനക്കാടണികലയട്  തുരങപക്കാതകയന്ന  തശരുമക്കാനതം

ഇടതുപക്ഷമുന്നണണി  സരക്കക്കാര  കകകേകക്കക്കാണതട്.  ആനക്കക്കാതംകപക്കായണില-

കേള്ളക്കാടണി-കമപക്കാടണി  കറേക്കാഡട്  യക്കാഥക്കാരതജ്യമക്കാക്കക്കാന്  ഇഇൗ  സരക്കക്കാര

പ്രതണിജക്കാബദ്ധമക്കാണട്.  പദ്ധതണിക്കക്കാവശജ്യമക്കായ  ഭൂമണികയകറ്റടുക്കല  നടപടണി

ആരതംഭണിച്ചുകേഴണിഞ.  കഫക്കാറേസട്  കണിയറേന്സണിനുളള  അകപക്ഷ  വനതംവകുപണികന
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പരണിഗണനയണിലക്കാണട്.  പദ്ധതണിയകട  പക്കാരണിസണിതണികേക്കാഘക്കാത  പഠനവതം

പുകരക്കാഗമണിക്കുകേയക്കാണട്.  കനക്കാരവശജണിയന്  സക്കാകങതണികേ  വണിദജ്യകൂടണി  തുരങപക്കാത

നണിരമക്കാണത്തണിനട്  ഉപകയക്കാഗകപടുത്തക്കാനക്കാണട്  ശ്രമണിക്കുന്നതട്.  ഇതണിനക്കായണി

കനക്കാരവയണിലനണിന്നുളള  വണിദഗ്ദ്ധ  സതംഘതം  അവണികട  പരണികശക്കാധന

നടത്തണിയണിരുന്നു.  തുരങ പക്കാത യക്കാഥക്കാരതജ്യമക്കാക്കുന്നതണില തണിരുവമക്കാടണി  എതം.

എല. എ. ശ്രശ. ലണികനക്കാ കജക്കാസഫട്,  ശ്രശ. ടണി.  സണിദ്ദേണിഖട് ഉളകപകട വളകര നല

നണിലയണിലളള  സഹകേരണമക്കാണട്  സരക്കക്കാരുമക്കായണി  കചരന്നുകകേക്കാണട്

നടത്തുന്നകതന്നട്  ഞക്കാന്  എടുത്തുപറേയക്കാന്  ആഗ്രഹണിക്കുന്നു.  അകതക്കാകടക്കാപതം

നണിലവണികല പ്രധക്കാനകപട പക്കാതയക്കായ തക്കാമരകശ്ശേരണി ചുരതം ഉളകപടുന്ന കറേക്കാഡണികന

വണികേസനതം സക്കാധജ്യമക്കാക്കുന്നതണിനുതം സരക്കക്കാര ശ്രമണിക്കുകേയക്കാണട്.  കദശശയപക്കാത

766-കന  ഭക്കാഗമക്കാണട്   തക്കാമരകശ്ശേരണി  ചുരതം  ഉളകപടുന്ന  കമഖല,  ഇതണില

കകേക്കാഴണികക്കക്കാടട്-മലക്കാപറേമട്  മുതല  മുത്തങ്ങവകരയളള  കറേക്കാഡട്

വണികേസനത്തണിനുളള നണിരകദ്ദേശമക്കാണട് സതംസക്കാനതം കകേന്ദ്ര ഉപരണിതല ഗതക്കാഗത

മനക്കാലയത്തണിനട് സമരപണിക്കുന്നതട്.  പുതുപക്കാടണിമുതല മുത്തങ്ങവകരയളള ചുരതം

ഉളകപടുന്ന കമഖലയകട  ഡണി.പണി.ആര.  തയക്കാറേക്കാക്കണികക്കക്കാണണിരണിക്കുകേയക്കാണട്.

വനഭൂമണി  ലഭജ്യമക്കായക്കാലമക്കാത്രകമ  നമുക്കട്  വണികേസനതം  പൂരത്തണിയക്കാക്കക്കാന്
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കേഴണിയകേയള.  കനരകത്ത  വന  ഭൂമണി  വണിട്ടുകേണിടണിയ  6,7,8  വളവകേള

വണികേസണിപണിക്കുന്നതണിനുളള  പദ്ധതണി  പ്രകതജ്യകേമക്കായണി  നടപണിലക്കാക്കക്കാന്

കേഴണിയകമക്കാകയന്നട്  പരണികശക്കാധണിക്കക്കാന്  MoRTH-മക്കായണി  ആശയവണിനണിമയതം

നടത്തുന്നതണിനട്  കപക്കാതുമരക്കാമത്തട്  കസക്രടറേണികയ  ചുമതലകപടുത്തണിയണിട്ടുണട്.

ഘടതംഘടമക്കായണി  ചുരതം  കറേക്കാഡണികന  വണികേസനതം  സക്കാധജ്യമക്കാക്കക്കാനക്കാകുകമന്നട്

പ്രതശക്ഷണിക്കുന്നു.  അകതക്കാകടക്കാപതം  പരവ്വതട്  മക്കാല  പദ്ധതണിയണില  ഉളകപടുത്തണി

അടണിവക്കാരതം  ലക്കണിടണി  കറേക്കാപട് കവ  നണിരമണിക്കക്കാനുളള  നണിരകദ്ദേശതം  കകേന്ദ്ര

സരക്കക്കാരണിനുമുന്നണില  സമരപണിചണിട്ടുണട്.  ഇതണിനട്  അനുമതണി  ലഭജ്യമക്കാക്കക്കാനുളള

പ്രവരത്തനതം  നടത്തുകേയക്കാണട്.  ഇവണികട  ശ്രശ.  ടണി.  സണിദ്ദേണിഖട്  നണിരകദ്ദേശണിച  മറ്റട്

ബദല കറേക്കാഡുകേളുകട സക്കാധജ്യത കനരകത്ത പരണികശക്കാധണിചണിരുന്നു. എന്നക്കാല ഇതട്

സക്കാധജ്യമക്കാക്കുന്നതണിനട്  വനഭൂമണി  വലണിയ  രശതണിയണില  ആവശജ്യമക്കായണി

വരുകമന്നതണിനക്കാല പലതുതം ഉകപക്ഷണിക്കുകേയക്കാണട് കചയ്തതട്.  അകദ്ദേഹതം ഇവണികട

ചൂണണിക്കക്കാടണിയ  കേടണിയങ്ങക്കാടട്,  കപരുവണ്ണക്കാമുഴണി,  പൂഴണികത്തക്കാടട്,  പടണിഞ്ഞക്കാറേത്തറേ

ബദല  കറേക്കാഡണിനുളള  ശ്രമതം  കനരകത്തതകന്ന  ആരതംഭണിചണിരുന്നു.  കേടണിയങ്ങക്കാടട്

മുതല  പൂഴണികത്തക്കാടുവകര  കനരകത്ത  പ്രവൃത്തണി  നടപണിലക്കാക്കണി.  എന്നക്കാല

തുടരന്നുളള  റേശചണില  കകേന്ദ്ര  വനതം  മനക്കാലയത്തണികന  അനുമതണി
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ലഭണിക്കക്കാത്തതണിനക്കാല  പ്രവൃത്തണികേള  നടപണിലക്കാക്കക്കാനക്കായണില.  കപരക്കാമ്പ്രയണികല

എതം.എല.എ.-യതം  മുന്മനണിയതംകൂടണിയക്കായ  ശ്രശ.  ടണി.  പണി.  രക്കാമകൃഷ്ണന്

തുടക്കത്തണിലത്തകന്ന  ഇക്കക്കാരജ്യതം  ശ്രദ്ധയണിലകപടുത്തുകേയതം  കേഴണിഞ്ഞ

സരക്കക്കാരണികന  കേക്കാലത്തുതം  ഇകപക്കാഴുതം  അതണിനുകവണണിയളള  ശ്രമങ്ങളക്കട്

അകദ്ദേഹതംതകന്ന വലണിയ നണിലയണിലളള ഇടകപടലകേള നടത്തണിവരണികേയമക്കാണട്.

ആ  കേക്കാരജ്യവതം  കകേന്ദ്രവനതംവകുപ്പുമക്കായണി  ചരചകചയകപകടണ  വണിഷയമക്കാണട്.

നണിലവണില  തുരങപക്കാത,  ചുരതംകറേക്കാഡട്,  പരവ്വതട് മക്കാല  പദ്ധതണി  എന്നണിവയക്കാണട്

സരക്കക്കാരണിനുമുന്നണിലളളതട്.  വയനക്കാടട്  ജണിലകയ  പ്രകതജ്യകേതം

പരണിഗണണിച്ചുകകേക്കാണക്കാണട്   മുകന്നക്കാട്ടുകപക്കാകുന്നതട്.  ഞങ്ങള  ഒകന്നമുക്കക്കാല

കകേക്കാലത്തണിനണിടയണില  എത്രകയക്കാതവണ  വയനക്കാടണില  വന്നണിട്ടുകണന്നതട്

അകദ്ദേഹത്തണിനറേണിയക്കാതം.  ആ  നണിലയണിലതകന്ന  വയനക്കാടട്  ജണിലയകട  വണികേസന

പ്രവരത്തനത്തണില ഞങ്ങള ഇടകപടുകമന്നതട് പ്രകതജ്യകേതം അറേണിയണിക്കുകേയക്കാണട്.

ശ്രശ  .    ടണി  .    സണിദ്ദേണിഖട്:സര,  പടണിഞ്ഞക്കാറേത്തറേ,  പൂഴണികത്തക്കാടട്  കറേക്കാഡുമക്കായണി

ബന്ധകപട്ടുകകേക്കാണട്  അങ്ങുതം  ബഹുമക്കാനജ്യനക്കായ  ശ്രശ.  ടണി.  പണി.  രക്കാമകൃഷ്ണനുതം

അതുകപക്കാകല ഞങ്ങകളലക്കാവരുമക്കായണി കചരന്നുകകേക്കാണട് ഒരു പ്രകതജ്യകേ കയക്കാഗതം

വണിളണിചട്  അതണികന  സക്കാധജ്യതകേള  പരണികശക്കാധണിക്കുന്നതണിനുതം  ചുരതം
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കകബപക്കാസണികന സക്കാധജ്യതക്കാ പഠനത്തണിനുമുളള  ക്രമശകേരണവതം കചയ്തുതരുകമക്കാ?

ശ്രശ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദട്  റേണിയക്കാസട്:  സര,  അതട്  പരണിഗണണിക്കക്കാവന്ന

കേക്കാരജ്യമക്കാണട്. ഇതുമക്കായണി ബന്ധകപട കേക്കാരജ്യങ്ങള പരണികശക്കാധണിച്ചുകപക്കാകേക്കാകമന്നുളള

കേക്കാരജ്യതം അറേണിയണിക്കുന്നു.  


