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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*91)

റസ്പീസർചവ്വേയമല് കണണ്ടെത്തുന്ന അധമക ഭൂമമ

(*91.) ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസസ  .   ജയലചോൽ  :
ശസ്പീ  .   പമ  .   എസ്   .   സുപചോല്  :

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ണക  .   വമജയൻ  :

ശസ്പീ  .    വചോഴൂര ചസചോമൻ  :  തചോണഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കസ റവനന-

ഭവനനമരമചോണ വകുപസ മനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതസ  നടക്കുന്ന ഡമജമറ്റൽ റസ്പീ-സർചവ്വേയമല് സസ്വകചോരദ

വദകമകളുണട  ഭൂമമയുണട  വമസസ്പീർണദ്യം കകവശചരഖയമൽ ഉള്ളതമചനക്കചോൾ

കൂടുതലചോണണന്നസ  കണണ്ടെതമയചോല്  അധമകഭൂമമ  കകവശക്കചോരനസ  പതമചസ

നൽകുന്നതമനസ തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുചണ്ടെചോ; എങമൽ വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)ഇതരതമൽ  പതമചസ  നൽകുന്ന  ഭൂമമയസ  പരമധമ

നമശ്ചയമചമട്ടുചണ്ടെചോ;  എങമൽ എണന്തെലചോദ്യം  നമബന്ധനകൾക്കസ  വമചധയമചോയമ

പതമചസ നൽകുന്നതമനചോണസ തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളണതന്നസ വദകമചോക്കുചമചോ;

(സമ) റസ്പീ-സർചവ്വേ നടപടമകളുണട ഭചോഗമചോയമ ഓചരചോ ജമലയമലദ്യം സസ്വകചോരദ

വദകമകൾ  അധമകമചോയമ  കകവശദ്യം  വചമട്ടുള്ള  ഭൂമമയുദ്യം  അവകചോശമകൾ

ഇലചോത  ഭൂമമയുദ്യം  സർക്കചോർ  ഭൂമമയുദ്യം  കണണ്ടെതമ  ലചോൻഡസ  ബചോങമൽ
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ഉൾണപടുതമ  ഭൂരഹമതരുദ്യം  ഭവനരഹമതരുമചോയവർക്കസ  വമതരണദ്യം

ണചയ്യുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

റവനന-ഭവനനമരമചോണ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന  ):  സര,

(എ & ബമ) റസ്പീ-സർചവ്വേയ്ക്കുചശഷദ്യം വമസസ്പീർണ വർദ്ധനവസ വരുന്ന ചകസുകളമൽ

റസ്പീ-സർചവ്വേയസ  മുൻപസ  ആധചോര  പ്രകചോരദ്യം  ചപചോക്കുവരവസ  ണചയസ  കരണമചോടുക്കമ

വന്നതമണന്റെ  അടമസചോനതമലദ്യം  വമസസ്പീർണദ്യം  കുറവുള്ള  ചകസുകളമൽ

കകവശതമലള്ള  ഭൂമമയ്ക്കുദ്യം,  കരദ്യം  ഒടുക്കമ  നൽകുന്നതമനസ  സമതമചോണണന്നസ

അറമയമച്ചുണകചോണ്ടെസ, ബന്ധണപട്ട കകമ ഡമക്ലചറഷൻ നൽകന്ന സദ്യംഗതമയമൽ,

അവയസ  കരദ്യം  തസ്പീർതസ  നൽകുന്നതമനസ  21-04-2022  സ.ഉ  (കക)

നദ്യം.110/2022/റവ.  നമ്പർ  ഉതരവസ  പ്രകചോരദ്യം  അനുമതമ  നൽകമയമട്ടുണ്ടെസ.

റസ്പീസർചവ്വേയസ ചശഷദ്യം സസ്വകചോരദ വദകമകളുണട ഭൂമമയുണട വമസസ്പീർണദ്യം കകവശ

ചരഖയമൽ  ഉള്ളതമചനക്കചോൾ  കൂടുതലചോണണന്നസ  കണണ്ടെതമയചോൽ  അധമക

ഭൂമമയസ  ഉടമസത  നൽകുന്ന  വമഷയതമൽ  നമയമനമർമചോണദ്യം

ഉൾണപണടയുള്ള  സചോധദതകൾ  സർക്കചോർ  പരമചശചോധമച്ചുവരമകയചോണസ.

റസ്പീസർചവ്വേ  പ്രവർതനസമയതമലദ്യം  ഭൂപരമപചോലന  ചജചോലമയമലദ്യം  റവനന

സർചവ്വേ  നമയമസമനസ്വയമമലചോതതമനചോൽ  തസ്പീരുമചോനങ്ങണളടുക്കചോൻ
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കഴെമയചോതമരമക്കുകയുദ്യം  റമക്കചോർഡുകളമണല  അവദകതയുദ്യം  കചോരണദ്യം

സമയബന്ധമതമചോയമ  ചജചോലമകൾ  പൂർതമയചോക്കുന്നതമനസ  സചോധമക്കചോണത

വരുന. തന്മൂലദ്യം സർചവ്വേ പൂർതമയചോക്കമ റവനന ഭരണതമനസ കകമചോറമയചോലദ്യം

ഇതരദ്യം  ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ  നമലനമൽക്കുന്നതമനചോൽ  നമരവധമ  ഭൂപരചോതമകൾക്കസ

ഇടയചോക്കുന.  സർചവ്വേ  ചജചോലമയമൽ  ചനരമടുന്ന  ഇതരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങൾ സർചവ്വേ

ഉചദദചോഗസർക്കസ  മചോത്രമചോയമ  പരമഹരമക്കചോൻ  സചോധമക്കുന്നതല.  സർചവ്വേ

റവനന  വകുപ്പുകളുണട  കൂട്ടചോയ  പ്രവർതനങ്ങളമലൂണട  മചോത്രചമ  ഇതമനസ

പരമഹചോരദ്യം  കചോണുന്നതമനസ  സചോധമക്കുകയുള.  ഇതരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങൾ

പരമഹരമക്കുന്നതമനസ  ഡമജമറ്റൽ  സർചവ്വേ  പദ്ധതമയുണട  ഭചോഗമചോയമ  റവനന

വകുപമണന്റെ  സഹകരണചതചോണട  ഒരു  ണസറ്റമൽണമന്റെസ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

തയചോറചോക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകൾ ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടെസ.

(സമ) 1964-ണല  ചകരള  സർചവ്വേ  അതമരടയചോള  ചട്ടങ്ങളമണല  ചട്ടദ്യം  83

പ്രകചോരദ്യം,  സസ്വകചോരദ  വദകമകളുണട  ഭൂമമചയചോടുചചർന്നസ  കമടക്കുന്ന  സർക്കചോർ

ഭൂമമയുണട  വമസസ്പീർണദ്യം  കുറവചോകുകയുദ്യം,  സസ്വകചോരദ  ഭൂമമക്കസ  വമസസ്പീർണദ്യം

കൂടുതലമചോയചോൽ,  പുറചമ്പചോക്കസ  കചയറ്റണമന്നസ  കണക്കചോക്കമ,  കൂടുതലചോയ

സസ്വകചോരദ  ഭൂമമ  പുറചമ്പചോക്കമചലക്കസ  കൂട്ടമചചർചക്കണ്ടെതചോണണന്നസ  വദവസ
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ണചയമട്ടുണ്ടെസ.  അവകചോശമകൾ ഇലചോത സസ്വകചോരദ ഭൂമമകൾ  1964-ണല ചകരള

അനദദ്യം  നമന്ന  വസ്തുക്കൾ  കണണ്ടെടുക്കൽ  നമയമപ്രകചോരദ്യം  ഏണറ്റടുതസ

ഭൂരഹമതർക്കസ  പതമചസ  ണകചോടുക്കുനണ്ടെസ.  ഡമജമറ്റൽ  സർചവ്വേ

പൂർതമയചോകുന്നചതചോണട  ഇതരതമലള്ള  മുഴുവൻ  ഭൂമമയുദ്യം  കണണ്ടെതമ

സദ്യംരകമക്കുന്നതമനുദ്യം  തുടർന്നസ  അർഹരചോയ  ഭൂരഹമതർക്കസ  പതമചസ

ണകചോടുക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസസ  .    ജയലചോല്:  സര,  ജചനചോപകചോരപ്രദമചോയ  നമരവധമ

പ്രവരതനങ്ങളമലൂണട  വമഷന  &  മമഷന  പദ്ധതമ റവനന വകുപസ ഏണറ്റടുതസ

വമപ്ലകരമചോയ  മചോറ്റമചോണസ  നടതമണക്കചോണ്ടെമരമക്കുന്നതസ.   അതമനസ  അങ്ങണയ

ഞചോന അഭമനനമക്കുകയചോണസ.  അതമല് ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനദ്യം, 1966-ല് ആരദ്യംഭമച

റസ്പീ-സരണവ്വേ  പ്രകമയ  1666  വമചലജുകളമല്  911 എണദ്യം മചോത്രദ്യം  ഇതുവണര

പൂരതമയചോക്കമയചപചോള്  വരുന്ന  നചോലവരഷദ്യംണകചോണ്ടെസ  ഡമജമറ്റല്  സരചവ്വേ

പൂരതമയചോക്കചോനുള്ള റവനന വകുപമണന്റെ പ്രവരതനദ്യം അഭമനനനചോരഹമചോണസ.

അതമല് ഡമജമറ്റല് സരചവ്വേ ണകചോണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് എണന്തെചോക്കയചോണസ;  റവനന

ചരഖകളുണട പൂരണമചോയ ഡമജമകറ്റചസഷന ഇതുമചോയമ ബന്ധണപട്ടസ നടതചോന

കഴെമയുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:   സര,  ഇഇൗ  ഡമജമറ്റല് റസ്പീ-സരണവ്വേ ചകരളതമണല

ഇടതുപകജനചോധമപതദമുന്നണമ  ഗവണ്ണമന്റെമണന  സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം

ചകരളതമനചോണക ഉപകചോരപ്രദമചോയ പദ്ധതമണയന്ന നമലയമല് വലമയ മചോസ്റ്റര

പ്ലചോനചോയമ   മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകുകയചോണസ.   807  ചകചോടമ  98  ലകദ്യം രൂപ

ണചലവഴെമച്ചുണകചോണ്ടെസ ഡമജമറ്റല് റസ്പീ-സരചവ്വേ നടപടമകള് നടത്തുചമ്പചോള് ചകരളദ്യം

ആ കചോരദതമല് വലമയ ചനട്ടമചോണസ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതസ.   അതസ  858  ചകചോടമ

രൂപയമചലയസ  ഇചപചോള്  കദചോബമനറ്റസ  പ്രചതദകമചോയമ  ആചലചോചമചസ

ഉയരത്തുകയുദ്യം  ണചയ.  ചകരളതമണല  എലചോ  ഭൂമമയ്ക്കുദ്യം  ചരഖയുണ്ടെചോക്കമ

ണകചോടുക്കുക,   ആരുണടണയചോണക്ക  കയമലചോണസ  ഭൂമമയമരമക്കുന്നണതന്നസ

സമഗ്രമചോയമ  പഠമക്കചോന  കഴെമയുക  തുടങ്ങമ  ചകരളതമല്  നമലനമല്ക്കുന്ന

ഭൂമമയുണട കയവമകയവുമചോയമ ബന്ധണപട്ട സകല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുദ്യം പരമഹചോരദ്യം

കചോണചോന  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരചവ്വേയമലൂണട  സചോധമക്കുണമനതണന്നയചോണസ

ഗവണ്ണമന്റെസ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതസ.   ഇചതചോണടചോപദ്യംതണന്ന  ചടചോചപചോഗ്രചോഫമക്കല്

സരണവ്വേ കൂടമ ഡമജമറ്റല് സരചവ്വേയുണട ഭചോഗമചോയമ ചകരളതമല് നടക്കുദ്യം.  ഇതസ

നചോലവരഷക്കചോലദ്യംണകചോണ്ടെസ  പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോണസ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതസ.

നചോലവരഷക്കചോലദ്യംണകചോണ്ടെസ  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരചവ്വേ  പൂരതമയചോക്കുന്നമുറയസ
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എല്.ആര.എദ്യം. ചകസുകളമല്  വരദ്ധനവുണ്ടെചോക്കചോത  വമധതമല്  അതമണന

നമുക്കസ  ണകചോണ്ടുചപചോകചോന  കഴെമയുദ്യം.  'എണന്റെ  ഭൂമമ'  എന്ന  ചപരമല്

ഇന്റെചഗ്രറ്റഡചോയ  ഒരു  ഏകജചോലക  സദ്യംവമധചോനദ്യംകൂടമ  ഇതമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

ഉന്നയമക്കുകയചോണസ.   രജമചസ്ട്രേഷന  വകുപമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമട്ടുള്ള  PEARL-ഉദ്യം

റവനന  വകുപമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമട്ടുള്ള  ReLIS-ഉദ്യം  സരചവ്വേ  വകുപമണന്റെ

ഭചോഗമചോയമട്ടുള്ള  E-maps-ഉദ്യം   ചകചോ-ഓരഡമചനറ്റസ  ണചയണകചോണ്ടെസ  'എണന്റെ ഭൂമമ'

എന്ന  ചപരമല്  ഒരു  ഇന്റെചഗ്രറ്റഡസ  ചപചോരട്ടലണ്ടെചോകുന്നചതചോണട  ഭൂമമയുണട

കയവമകയവുമചോയമ ബന്ധണപട്ട സകല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുദ്യം പരമഹചോരദ്യം കചോണചോന

കഴെമയുന്നവമധതമല്  അതമണന  മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകചോന  കഴെമയുദ്യം

എനള്ളതചോണസ ഇതമണന്റെ ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനണപട്ട പ്രചതദകത.  

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസസ  .    ജയലചോല്:  സര,  ഡമജമകറ്റചസഷണന സദ്യംബന്ധമചസ

ഒരു  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമചമരുന.   അതുചപചോണല  ഏറ്റവുദ്യം  പ്രധചോനണപട്ട  ഒരു

കചോരദമചോണസ  ജനസഇൗഹൃദ  സരക്കചോര  ഓഫസ്പീസുകള്.   അതമല്  റവനന

വകുപമണന്റെ  ഓഫസ്പീസുകള്  ഭഇൗതമകസചോഹചരദങ്ങള്

ജനസഇൗഹൃദമചോക്കുന്നതുകൂടചോണത  ചസവനതമലദ്യം  ജനസഇൗഹൃദമചോക്കുന്ന

തരതമലള്ള  പ്രവരതനങ്ങളചോണസ  നടക്കുന്നതസ.  വമചലജചോഫസ്പീസുമുതല്
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ണസകചട്ടറമയറ്റസ  വണരയുള്ള ഓഫസ്പീസുകണള ചകചോ-ഓഡമചനറ്റസ  ണചയണകചോണ്ടുള്ള

പ്രവരതനങ്ങളുണട പുചരചോഗതമ അറമയമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  സദ്യംസചോനതസ  റവനന  വകുപമണന്റെ

പ്രവരതനങ്ങണള  സമ്പൂരണമചോയമ  ഡമജമകറ്റസസ ണചയചോനുള്ള

പ്രവരതനങ്ങള്  കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്ണമന്റെമണന്റെ  കചോലദ്യം  മുതല്

ആരദ്യംഭമച്ചുതുടങ്ങമയതചോണസ.   അതമണന്റെ ഭചോഗമചോയമ ഇന്നസ ചകരളതമല്  1666

വമചലജുകളമല് 565 വമചലജുകള്  ഏറ്റവുദ്യം ചമചോചഡണചോക്കമ മചോറ്റചോന കഴെമയുന്ന

സചോരട്ടസ  വമചലജുകളചോക്കമ  മചോറ്റചോനുള്ള  നടപടമകള്  അതമചവഗദ്യം

മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകുകയചോണസ.  ഇതമണന്റെ ഭചോഗമചോയമ വമചലചജചോഫസ്പീസുമുതല്

ണസകചട്ടറമയറ്റസ  വണര  റവനന  വകുപമണന്റെ  എലചോ  ഓഫസ്പീസുകണളയുദ്യം  ഇ-

സദ്യംവമധചോനതമചലയസ  ണകചോണ്ടുവരണണമന്നസ  ആചലചോചമച്ചു.   ഇചപചോള്

ചകരളതമണല നചോലസ ജമലകള്, വയനചോടസ, ചകചോഴെമചക്കചോടസ, കണ്ണൂര, മലപ്പുറദ്യം ഇഇൗ

നചോലസ ജമലകളുദ്യം ഇഇൗണയചോരു വരഷക്കചോലതമനുള്ളമല് ഇ-ജമലകളചോക്കമ മചോറ്റചോന

നമുക്കസ  കഴെമഞ.   ഗവണ്ണമന്റെസ   പ്ലചോന  ഫണ്ടുപചയചോഗമച്ചുണകചോണ്ടെസ

വമചലജുകളമണല  ഡമജമകറ്റചസഷണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  കമ്പനട്ടര,  പ്രമന്റെര,  മറ്റസ

അനുബന്ധ സദ്യംവമധചോനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതമചനചോണടചോപദ്യംതണന്ന ധനകചോരദവകുപസ
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ഇഇൗയടുത ദമവസങ്ങളമല് പുറതമറക്കമയ ഗവണ്ണമന്റെസ ഉതരവസ  66/2022

പ്രകചോരദ്യം  ഇനമ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരക്കുകൂടമ  അവരുണട  ആസമവമകസന

ഫണ്ടുപചയചോഗമച്ചുണകചോണ്ടെസ  അവരവരുണട  മണ്ഡലതമണല  വമചലജസ-തചോലൂക്കസ

ഓഫസ്പീസുകളമല്  ഇതരദ്യം  ണമറ്റസ്പീരമയലകള്  വചോങ്ങചോനുദ്യം  ണകചോടുക്കചോനുദ്യം

അതമചവഗദ്യം ഇ-ജമലകളചോക്കമ മചോറ്റചോനുമുള്ള ശമതമല് പങ്കുചചരചോന കഴെമയുദ്യം.

എലചോ  എദ്യം.എല്.എ-മചോരുണടയുദ്യം  സഹകരണമുണണ്ടെങമല്  പ്ലചോന  ഫണ്ടുകൂടമ

ഉപചയചോഗമച്ചുണകചോണ്ടെസ   ഒരുവരഷക്കചോലദ്യംണകചോണ്ടെസ  ചകരളതമണല  14

ജമലകണളയുദ്യം ഇ-ജമലകളചോക്കമ മചോറ്റചോന കഴെമയുണമന്നസ ഞചോന ഇഇൗ സഭയസ ഉറപസ

നല്കുകയചോണസ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസസ  .    സുപചോല്:  സര,  ബമനചോമമ  ചപരുകളമല്

അനുവദനസ്പീയമചോയ  അളവമല്  കൂടുതല്  ഭൂമമ  പലരുദ്യം  കകവശദ്യം

വചമരമക്കുകയചോണസ.  അതരദ്യം ഭൂമമ കണണ്ടെതമ പമടമണചടുതസ ചകരളതമണല

ഭൂരഹമതരചോയമട്ടുള്ള  മുഴുവന  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കുദ്യം   വമതരണദ്യം

ണചയ്യുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമകള് റവനന വകുപസ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  ഇനഡദചോരചോജദതസ  ആദദമചോയമ    Unique

'Thandaper'  System  നടപമലചോക്കുന്ന  സദ്യംസചോനമചോയമ  ചകരളദ്യം  മചോറചോന
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ചപചോകുകയചോണസ.    Unique  'Thandaper'  System  നടപമലചോക്കുന്നതമണന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  ആധചോറുദ്യം  തണ്ടെചപരുദ്യം  തമമല്  ചകചോ-ഓരഡമചനറ്റസ  ണചയചോനുള്ള

ആചലചോചനകള് നടതമയമരുന.  കഴെമഞ്ഞ ഗവണ്ണമന്റെമണന്റെ കചോലത്തുതണന്ന

ഇക്കചോരദദ്യം  നമള്  ആവശദണപട്ടു.   ഇഇൗ  ഗവണ്ണമന്റെമണന്റെ  സമയത്തുതണന്ന

ചകന്ദ്രഗവണ്ണമന്റെമണന്റെ വമവരസചോചങതമക മനചോലയദ്യം ആധചോറുദ്യം തണ്ടെചപരുദ്യം

ചകചോ-ഓഡമചനറ്റസ  ണചയണകചോണ്ടെസ   Unique  'Thandaper'  System

ഉണ്ടെചോക്കചോനുള്ള  അനുവചോദദ്യം  നല്കമ.  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമണട

സൂചമപമചതുചപചോണല, 1970-ല് നമലവമല് വന്ന ഭൂപരമഷ്കരണ നമയമതമണന്റെ

ലമമമചറ്റഷന  ആകമണന  മറമകടനണകചോണ്ടെസ  പലയമടങ്ങളമലചോയമ  പല

തണ്ടെചപരുകളമല് അധമകമചോയമ ഭൂമമ കകവശദ്യം വയ്ക്കുന്നതസ കണണ്ടെതചോനുള്ള

ചപചോദ്യംവഴെമകള്  നമ്മുണട  മുന്നമലണ്ടെചോയമരുന്നമല.   ഇചപചോള്   Unique

'Thandaper' System വരുന്നചതചോണട ചകരളതമല് എവമണട ഭൂമമയുണണ്ടെങമലദ്യം

ഒറ്റ  തണ്ടെചപരമല്  അതസ  ചരഖണപടുതചോന  കഴെമയുന്ന  വമധതമല്  ഇഇൗ

പ്രവരതനദ്യം മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകചോന സചോധമക്കുദ്യം.   Unique 'Thandaper'

System-ണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ബഹുമചോനണപട്ട  മുഖദമനമയുണട  കയമല്നമന്നസ

തണ്ടെചപര സമ്പചോദമചതസ ബഹുമചോനണപട്ട ഗതചോഗതവകുപ്പുമനമ ശസ്പീ. ആന്റെണമ
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രചോജു ആണണന്നകചോരദദ്യം കൂടമ ഞചോന ഇഇൗ സഭണയ അറമയമക്കുന.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ണക  .    വമജയന  ചുമതലണപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .

കടസണ് മചോസ്റ്റര:  സര,  സദ്യംസചോനതസ  നടക്കുന്ന റസ്പീ-സരചവ്വേ  നടപടമകള്

അതമചവഗദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കചോതതുമൂലദ്യം  നമരവധമ  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം

പ്രതമസന്ധമകളുദ്യം നചോട്ടുകചോരുദ്യം ഉചദദചോഗസരുദ്യം ചനരമടുനണ്ടെസ.   അതദചോധുനമക

സദ്യംവമധചോനമചോയ  ചറചോചബചോട്ടമകസ  ചടചോട്ടല്  ചസ്റ്റഷന ഉപചയചോഗമചസ  സരചവ്വേ

നടത്തുന്നതമനുദ്യം  അതമനചോവശദമചോയമട്ടുള്ള  പരമശസ്പീലനദ്യം  ണകചോടുക്കുന്നതമനുദ്യം

ഉപകരണങ്ങള് ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം എണന്തെലചോദ്യം നടപടമകളചോണസ ഗവണ്ണമന്റെസ

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതസ? 

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  Unique 'Thandaper'  System-ണന്റെ കചോരദദ്യം

പറഞ്ഞതുചപചോണലതണന്ന  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരചവ്വേയുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ  പലരുദ്യം

ചചചോദമചമരുന്ന  ഒരു  പ്രധചോനണപട്ട  പ്രശ്നദ്യം,  1966-ല്  ആരദ്യംഭമച  റസ്പീ-സരചവ്വേ

നടപടമകള്  55  വരഷക്കചോലദ്യം  കഴെമഞ്ഞചപചോള്  ചകരളതമല്  ആണകയുള്ള

1666  വമചലജുകളമല്  918  ഇടങ്ങളമല്  മചോത്രമചോണസ  നമുക്കസ  നടപമലചോക്കചോന

കഴെമഞ്ഞതസ.  അതമല്തണന്ന  95  ഇടങ്ങളമലചോണസ  ETS (Electronic  Total

Station ഉപചയചോഗമച്ചുണകചോണ്ടുള്ള സരചവ്വേ നടതമയതസ.  21 ഇടങ്ങളമല് അതസ
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മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകുനമുണ്ടെസ.   ഇഇൗ  ഗവണ്ണമന്റെസ  അതുണകചോണ്ടുതണന്ന

നചോലവരഷക്കചോലദ്യംണകചോണ്ടെസ  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരചവ്വേ  പൂരതമയചോക്കചോന  മറ്റസ

സചങതങ്ങണളക്കൂടമ  ആശയമക്കണണമന്നസ  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.   Conventional

Method-ല് നമനമചോറമ Continuously Operating Reference Station എന്ന

CORS, അതുചപചോണലതണന്ന  ETS-ണന്റെ ഏറ്റവുദ്യം  പുതമയ  ചവരഷനചോയമട്ടുള്ള

ചറചോചബചോട്ടമകസ  ചടചോട്ടല്  ചസ്റ്റഷന,  LiDAR  Camera-കള്

ഉപചയചോഗമച്ചുണകചോണ്ടുള്ള  ചഡചോണ്  സരചവ്വേ  എന്നസ്പീ  മൂന്നമനങ്ങളമലചോയചോണസ

നമള് മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകുന്നതസ.  അതമണന്റെ ഭചോഗമചോയമ 1000 ആര.ടമ.ണക.

ചറചോവര ണമഷസ്പീനുകളുദ്യം 700 ആര.ടമ.എസസ. ണമഷസ്പീനുകളുദ്യം 1700 Rugged Tab-

കളുദ്യം വചോങ്ങചോനുള്ള  ണടണ്ടെര നടപടമകള് പൂരതമയചോക്കമ,  അതമനചോവശദമചോയ

പണദ്യം  ഇചപചോള്  കദചോബമനറ്റസ  അനുവദമച്ചു.   ഇഇൗ  മചോസദ്യംതണന്ന  നമുക്കസ  ആ

സചോധനങ്ങണളലചോദ്യം  ണപ്രചോകക്യുര ണചയചോന  സചോധമക്കുദ്യം.   ഇതമനസ  സമഗ്നല്

നല്കുന്നതസ 28 ചകചോര ചസ്റ്റഷനുകളചോണസ.  അതമല് 18 ചസ്റ്റഷനുകളമല് നടപടമ

പൂരതസ്പീകരമച്ചു.   ബചോക്കമയുള്ള  10  ചസ്റ്റഷനുകളമല്  9  ചസ്റ്റഷനുകളമല്

നടപടമകള്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയചോണസ.   ണകചോച്ചുപമ്പയമലള്ള  ഒരു  ചസ്റ്റഷന

മചോത്രദ്യം  ജസ്റ്റമസസ  സമരമജഗന  ണചയരമചോനചോയമട്ടുള്ള  ഒരു  കമമറ്റമയചോണസ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

12

അനുവചോദദ്യം  നല്ചകണ്ടെതസ  എനള്ളതുണകചോണ്ടെസ  ആ  കമമറ്റമയുണട  മുമ്പമല്

സമരപമചമരമക്കുകയചോണസ.  ആഗസ്റ്റസ മചോസതമല് തണന്ന  200  സലങ്ങളമല്

ഒചരസമയദ്യം  സരണവ്വേ  നടപടമകള്  മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകചോന

കഴെമയുണമന്നതചോണസ  അതമണന്റെ  ഏറ്റവുദ്യം  പ്രചതദകത.   എലചോ  സദ്യംവമധചോനവുദ്യം

നമ്മുണട കയമലചോയമക്കഴെമഞ.  

ശസ്പീ.  വചോഴൂര ചസചോമണന പ്രതമനമധസ്പീകരമചസ  (ശസ്പീമതമ സമ  .    ണക  .    ആശ):

സര,   ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരണവ  നടത്തുന്നതമനചോവശദമചോയ  ജസ്പീവനക്കചോര

സദ്യംസചോനതസ   ആവശദതമനുചണ്ടെചോ;  ഇണലങമല്  തചോലചോലമകമചോയമ

നമയമമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  എത്ര

ജസ്പീവനക്കചോണരയചോണസ നമയമമക്കചോന തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളതസ? 

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമണട

സൂചമപമചതുചപചോണല,  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരണവ   നചോലസ  വരഷദ്യംണകചോണ്ടെസ

പൂരതസ്പീകരമക്കണദ്യം.   ഒരു  വരഷദ്യം  400  എണദ്യം  വചസ  3 വരഷവുദ്യം

ബചോക്കമവരുന്ന  350  എണദ്യം  നചോലചോമണത  വരഷവുദ്യം  നടപമലചോക്കമ

പൂരതസ്പീകരമചക്കണ്ടെമ  വന്നചോല്  സരണവയരമചോരുണട  എണദ്യം  കൂചട്ടണ്ടെമവരുദ്യം.

സരണവ  ജസ്പീവനക്കചോരുണട  സദ്യംഘടനകളുമചോയമ  സദ്യംസചോരമചസ  തചോലചോലമകമചോയമ
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ആളുകണള  എടുക്കണണമന്നസ  നമശ്ചയമചമട്ടുണ്ടെസ.  പുതമയതചോയമ  1500

സരണവയരമചോണരയുദ്യം 3200 ണഹല്പരമചോണരയുദ്യം സരണവ കുടുദ്യംബതമചലയസ ഇഇൗ

ചജചോലമകള്ക്കസ  മചോത്രമചോയമ  നമയമമക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുകയചോണസ.

അവരുണട ചപരുകള് നമരചദ്ദേശമചക്കണ്ടെതസ  എദ്യംചപ്ലചോയ്ണമന്റെസ  എകസചചഞചോണസ.

എദ്യംചപ്ലചോയ്ണമന്റെസ  എകസചചഞമല്നമനദ്യം  ചപരസ  നമരചദ്ദേശമക്കുന്ന  വദകമകണള

പ്രചതദകമചോയ  ണടസ്റ്റസ  നടതമ  അതമല്  വമജയമക്കുന്നയചോളുകള്ക്കസ  ജമലചോ

കളകര  ണചയരമചോനചോയമട്ടുള്ള  ജമലചോതല  ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗസ  കമമറ്റമ  ഇന്റെരവന

നടതമ ആഗസ്റ്റസ മചോസചതചോണട  4700  ജസ്പീവനക്കചോണര നമയമമക്കചോന കഴെമയുദ്യം.

ആ നടപടമകളുമചോയമ ഗവണ്ണമന്റെസ മുചന്നചോട്ടസ ചപചോയമട്ടുണ്ടെസ. 

ശസ്പീ  .    നജസ്പീബസ  കചോന്തെപുരദ്യം:  സര,  അതദധുനമക

ഉപകരണങ്ങളുപചയചോഗമചസ  സരണവ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ണമചണപടുത്തുന്നതമനസ

സരക്കചോര  ആചലചോചമക്കുന്നതമല്  സചന്തെചോഷമുണ്ടെസ.  എത്രചയചോ  കചോലങ്ങളചോയമ

സസ്വന്തെദ്യം  സലങ്ങളമല്  തചോമസമക്കുന്ന  ആളുകള്ക്കസ  അവരുണട  വസ്പീചടചോ

അണലങമല് ണകട്ടമടങ്ങചളചോ പുനരനമരമമക്കചോന കഴെമയചോത വമധദ്യം തരദ്യം മചോറ്റല്

വലമയ  ഭസ്പീഷണമയചോയമ  നമല്ക്കുകയചോണസ.  നമരവധമ  പചോവണപട്ടയചോളുകള്

ദമനദ്യംപ്രതമ  ഓചരചോ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുണടയുദ്യം  ഓഫസ്പീസുകളമല്
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കയറമയമറങ്ങുന.  വരഷങ്ങളചോയമ  ണകട്ടമക്കമടക്കുന്ന  അചപകകള്ചപചോലദ്യം

തസ്പീരപചോക്കചോന  കഴെമയചോണത  വലമയ  ബുദ്ധമമുട്ടമലചോണസ.   ജസ്പീവനക്കചോണര

അടമയന്തെരമചോയമ  വമനദസമച്ചുണകചോണ്ടെസ  ഇക്കചോരദതമല്  അദചോലതസ  നടതമ

ഇതമണനചോരു പരമഹചോരമുണ്ടെചോക്കചോന സരക്കചോര ആചലചോചമക്കുനചണ്ടെചോ?

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  ബഹുമചോനണപട്ട അദ്യംഗദ്യം വരഷങ്ങളചോയമ എന്ന

വചോക്കസ ചകള്ക്കുചമ്പചോള് ചകരളമചോരദ്യംഭമച വരഷദ്യം മുതണലന്നസ ണതറ്റമദ്ധരമക്കരുതസ.

2008-ലചോണസ  ണനല്വയല്  തണസ്പീരതട  നമയമദ്യം  ണകചോണ്ടുവന്നതസ.  2018-ല്

നമണളലചോവരുദ്യം  ചചരന്നചോണസ  അതമണന്റെ  ചഭദഗതമ  ണകചോണ്ടുവന്നതസ.

സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  2021  ണഫബ്രുവരമ  മചോസദ്യം  ചകചോടതമവമധമയുണട

അടമസചോനതമല്  25  ണസന്റെസ  സലദ്യം  വണരയുള്ളതമനസ

പണമടയ്ചക്കണ്ടെതമണലന്നസ  വന്നചപചോള്  ഒരു  ലകചതചോളദ്യം  അചപകകള്

പുതമയതചോയമ  വരുന്ന  സചോഹചരദമുണ്ടെചോയമ.  അതമനുചശഷദ്യം  ഭൂമമയുണട  ടചോകസ

ഓണ്ണണലനചോയമ  അടയചോന  സദ്യംവമധചോനമുണ്ടെചോയചതചോണട,  നമ്മുണട  നചോട്ടമല്

നമലവുദ്യം  പുരയമടവുദ്യം  തമമലള്ള  വദതദചോസദ്യം  സദ്യംബന്ധമചസ  കുചറക്കചോലമചോയമ

ടചോകടക്കചോന  കഴെമയചോതതമനചോല്  ഇതു  സദ്യംബന്ധമചസ  അറമയചോതയചോളുകളുദ്യം

കടനവന്നചതചോണട  ഇവരുണട  എണദ്യം  വലചോണത  വരദ്ധമക്കചോനമടയുണ്ടെചോയമ.
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2018-നുചശഷദ്യം  ഇഇൗ  നചോലസ  വരഷങ്ങള്ക്കമടയമല്  ചകരളതമല്  ഓണ്

ണണലനചോയുദ്യം ഓഫസ ണണലനചോയുദ്യം അചപകകള് ലഭമക്കുകയുണ്ടെചോയമ.  അതമല്

ഓഫസ ണണലനചോയമ  ലഭമച അചപകകള് 204409 എണവുദ്യം ഓണ് ണണലനചോയമ

ലഭമച  അചപകകള്   97504  എണവുമചോണസ.  ഇഇൗ  ഘട്ടതമലചോണസ

ചകരളതമണല ഗവണ്ണമന്റെസ നമ്മുണട നചോട്ടമല് ഒരു പ്രധചോനണപട്ട പ്രശ്നമചോയമ ഇതസ

മചോറമണയനകണ്ടെചപചോള്  കഴെമഞ്ഞ  മചോരചസ  മചോസതമല്  ഒരു  ഉതരവസ

പുറതമറക്കചോന  ഇടവന്നതസ.  ആ  ഉതരവസ  പുറതമറക്കമയചപചോള്  അങ്ങസ

ഇവമണട  സൂചമപമചതുചപചോണല,  ഇഇൗ  സഭയമല്തണന്ന  ഞചോന  ചനരണത

പറഞ്ഞതുചപചോണല  ഭൂമമ  തരദ്യംമചോറ്റവുമചോയമ  ബന്ധണപട്ട  പ്രശ്നങ്ങളമല്

അടമയന്തെരമചോയമ  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന  ഒരു  സ്റ്റചോനചഡരഡസ  ഓപചറഷന

ണപ്രചോസസ്പീഡക്യുവര  തയചോറചോക്കമണക്കചോണ്ടെസ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകണണമന്നസ  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.

ആ സ്റ്റചോനചഡരഡസ ഓപചറഷന  ണപ്രചോസസ്പീഡക്യുവറമണന്റെ ഭചോഗമചോയമ ചകരളതമല്

നൂറമചലണറ  അചപകകള്  വന്ന  എലചോ  വമചലജമലദ്യം,  ചകരള

ചരമത്രതമലചോദദമചോയമ രണ്ടെസ വമചലജമനസ ഒരു വചോഹനദ്യം എന്ന നമലയമല് 341

വചോഹനങ്ങള്  അനുവദമച്ചു.  56/2022  എന്ന  ഉതരവമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  999

ജസ്പീവനക്കചോണര  അധമകമചോയമ  ആറസ  മചോസക്കചോലചതയസ  വമനമചയചോഗമക്കുകയുദ്യം
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ലചോന്റെസ  റവനന  കമസ്പീഷണചററ്റമല്  ഒരു  പ്രചതദക  ണസല്ലുണ്ടെചോക്കമ  മൂന്നസ

മചോസക്കചോലതമനുള്ളമല് 119  അദചോലത്തുകള് ചകരളതമല് നടതചോനമടവന.

ജനുവരമ  31  വണരയചോണസ  ഓഫസ  ണണലനചോയമ  അചപകകള്  സസ്വസ്പീകരമചതസ,

അങ്ങണന  ലഭമച  204409  അചപകകളമല്  139922  അചപകകളുദ്യം

ഇതമനകദ്യം  തസ്പീരക്കചോന  കഴെമഞ്ഞതസ  ഒരു  പ്രധചോനണപട്ട  കചോരദമചോണണന

മചോത്രമല;  അങ്ങണനയുള്ള  തരദ്യം  മചോറ്റവുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ  ഓഫസ  ണണലനചോയമ

ലഭമച  അചപകകള്  പൂരണമചോയുദ്യം  ഇഇൗ  വരുന്ന  നവദ്യംബര  മചോസതമനകദ്യം

തസ്പീരപസ  കലമക്കചോന  കഴെമയുദ്യം.  മുഖദമനമയുദ്യം  റവനന  വകുപസ  മനമ  എന്ന

നമലയമല്  ഞചോനുദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ  ഇക്കചോരദതമല്  പരമചശചോധന  നടതമ

നടപടമകളുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുനണ്ടെസ.  അചതചോണടചോപദ്യം  ഓഫസ  ണണലനചോയുള്ള

അചപകകള്  പൂരതസ്പീകരമചചശഷദ്യം  ണഫബ്രുവരമ  ഒന  മുതല്

ഓണ്ണണലനചോയമ  മചോത്രചമ  അചപകകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുനള.

97000 അചപകകള്  ഇഇൗ  ണചറമയ  കചോലതമനുള്ളമല്  ഓണ്  ണണലനചോയമ

നമുക്കസ  ലഭദമചോയമട്ടുണ്ടെസ.  അതസ  അതമചവഗദ്യം  തസ്പീരപചോക്കുദ്യം.  SOP  (Standard

Operating Procedure)-യുണട ഭചോഗമചോയമ ഭൂമമ പരമചശചോധമക്കുന്ന കചോരദതമലദ്യം

കൃഷമ  ഓഫസ്പീസറുദ്യം  വമചലജസ  ഓഫസ്പീസറുദ്യം  ഒരുമമച്ചു  ചപചോകണണമന്നസ
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നമരചദ്ദേശമചതമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  68  ശതമചോനതമചലണറ   തരദ്യം  മചോറ്റവുമചോയമ

ബന്ധണപട്ട  അചപകകള്  തസ്പീരപചോക്കചോന  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണ്ടെസ.  നവദ്യംബര

മചോസചതചോണട   ഓഫസ ണണലനചോയമ  വരുന്ന  അചപകകണളലചോദ്യം

പൂരതസ്പീകരമക്കചോന  കഴെമയുദ്യം.  കൂടുതല്  അദചോലത്തുകളുദ്യം  ഇക്കചോരദതമല്

സദ്യംഘടമപമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  ണപരുണനലമ:  സര,  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരണവ

പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നചതചോടുകൂടമ  ഭൂമമ  സദ്യംബന്ധമചോയ  പ്രശ്നങ്ങള്ണക്കചോണക്ക

പരമഹചോരദ്യം  കചോണുണമനള്ള  പ്രഖദചോപനദ്യം  വളണര  സസ്വചോഗതചോരഹമചോണസ.

ഡമജമറ്റല്  സരണവയുള്ണപണട  റവനന  വകുപമണന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്

സദ്യംബന്ധമചസ  ജനങ്ങളമല്  ചബചോധവത്കരണദ്യം  നടതചോനചോവശദമചോയ

എണന്തെലചോദ്യം  നടപടമകളചോണസ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതസ;   വമചലജസ  തലതമല്

രൂപസ്പീകരമക്കണപട്ട  ജനകസ്പീയ  സമമതമകണള  ഇതമനചോയമ

പ്രചയചോജനണപടുതചോനുദ്യം,  അവയുണട  പ്രവരതനദ്യം  എണന്തെചോണക്കയചോണണനദ്യം

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  അങ്ങസ  പറഞ്ഞ  രണ്ടെസ  വമഷയങ്ങളുദ്യം

പ്രധചോനണപട്ട  കചോരദങ്ങളചോണസ.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ഇവമണട  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരണവ
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നടപടമകളചോരദ്യംഭമക്കുന്നതുതണന്ന  വമശചോലമചോയ  ചബചോധവത്കരണ

നടപടമകളുണട അടമസചോനതമലചോണസ. ബഹുമചോനണപട്ട മുഖദമനമ ഉദ്ഘചോടനദ്യം

ണചയ്യുകയുദ്യം  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരചോയ  നമള്  വളണര  വമശചോലമചോയ  തലതമല്

അക്കചോരദണതക്കുറമചസ  ചരച  നടത്തുകയുദ്യം  ണചയ.  ബഹുമചോനണപട്ട

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പുമനമ  ശസ്പീ.  എദ്യം.  വമ.  ചഗചോവമനന  മചോസ്റ്റര

ഉദ്ഘചോടനദ്യം ണചയസ  ഞചോന കൂടമ  പണങടുതസ ചകരളതമണല  14  ജമലകളമണല

മുഴുവന  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളമണലയുദ്യം  അദ്യംഗങ്ങളുമചോയമ

കൂടമയചോചലചോചമച്ചു.   ഗ്രചോമസഭകളുണട  ചമചോഡലമല്  ബഹുമചോനണപട്ട

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമനമയുമചോയമ കൂടമയചോചലചോചമചസ ഇഇൗ കദചോണമ്പയമന

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുമുമ്പസ  എലചോയമടത്തുദ്യം  സരണവസഭകള്  എന്ന  ആശയദ്യം

നടപമലചോക്കചോന തസ്പീരുമചോനമച്ചു. ജനങ്ങളുണട പൂരണമചോയ പങചോളമതചതചോണടയുദ്യം

ജനങ്ങണള  ചബചോധവത്കരമച്ചുദ്യംണകചോണ്ടെചോണസ  ഇഇൗ  നടപടമകള്

മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതസ.  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമചതുചപചോണല ചകരള ചരമത്രതമണല പുതമണയചോരദ്ധദചോയമചോണസ വമചലജസ

തല  ജനകസ്പീയസമമതമകള്.  റവനനവകുപമണന്റെ  പ്രവരതനദ്യം  ചകവലദ്യം

ഉചദദചോഗസതലതമല്  മചോത്രദ്യം  നമലനമല്ക്കുനണവന്ന  പരചോതമകള്
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ഒഴെമവചോക്കചോനുദ്യം  കുചറക്കൂടമ  ജനചോധമപതദദ്യം  ഉള്ണപടുതചോനുദ്യം  വമചലജസ  തല

ജനകസ്പീയസമമതമകളമല്  എദ്യം.എല്.എ.-ചയചോ  എദ്യം.എല്.എ.  -യുണട

പ്രതമനമധമചയചോ  സലണത  പഞചോയതസ  പ്രസമഡചന്റെചോ  വമചലജസ

നമലനമല്ക്കുന്ന  വചോരഡമണല  ജനപ്രതമനമധമകചളചോ   നമയമസഭയമല്

പ്രചോതമനമധദമുള്ള  എലചോ  രചോഷസ്പീയ  പചോരട്ടമയുണടയുദ്യം  പ്രതമനമധമകചളചോ  ഉണ്ടെസ;

സരക്കചോര  നമരചദ്ദേശമക്കുന്ന  ഒരു  സസ്പീയുദ്യം  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗതമല്ണപട്ട

ഒരദ്യംഗവുമുള്ണപടുന്ന വമചലജസ തല ജനകസ്പീയ സമമതമ എലചോ മചോസതമണലയുദ്യം

മൂന്നചോമണത  ണവള്ളമയചോഴ്ച  മൂന്നസ  മണമക്കസ  ഡമ.ഡമ.സമ. കൂടുന്നതുചപചോണലചയചോ

തചോലൂക്കസ  സഭ  കൂടുന്നതുചപചോണലചയചോ  അതതസ  വമചലജുകളമല്  കൂടണണമന്ന

ആശയദ്യം മുചന്നചോട്ടസ  വചമട്ടുണ്ടെസ.   സരണവയുള്ണപണട റവനന വകുപസ  നടത്തുന്ന

എലചോ  പ്രവരതനങ്ങണളയുദ്യം  ജനചോധമപതദവത്കരമക്കചോനുദ്യം

ജനകസ്പീയവത്കരമക്കചോനുദ്യം  വമചലജസ  തല  ജനകസ്പീയ  സമമതമകളമലൂണട

തസ്പീരചയചോയുദ്യം സചോധദമചോകുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    മചോണമ  സമ  .    കചോപന:  സര,  പചോലചോ  നമചയചോജകമണ്ഡലതമണല

മൂന്നമലവസ,  തലനചോടസ, ചമലകചോവസ  പഞചോയതമല്  പലരക്കുദ്യം  പട്ടയദ്യം

ലഭമചമട്ടുണണ്ടെങമലദ്യം  ആ  പട്ടയദ്യം  ലഭമച  സലദ്യം  മചോരക്കസ
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ണചയണകചോടുക്കചോതതമനചോല്  അവരക്കസ  ണണകവശദ്യം  കമട്ടമയമട്ടമല.    പലരുദ്യം

കരമടച്ചുണകചോണ്ടെമരമക്കുന്നതമനചോല് അതമനസ നടപടമണയടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  അങ്ങമവമണട സൂചമപമചതുചപചോണല ചനരണത

വമതരണദ്യം  ണചയ  പട്ടയങ്ങളമല്  പലയമടത്തുദ്യം  ണലചോചക്കഷനുദ്യം

ണസ്കെച്ചുമുണ്ടെചോയമണലന്നസ പരചോതമകളുണ്ടെചോകുനണ്ടെസ.  ഭൂമമയുണട കയവമകയവുമചോയമ

ബന്ധണപട്ട  പ്രശ്നങ്ങളമലദ്യം  ഇതുണ്ടെസ.  സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  ഭൂമമ  രജമചസ്ട്രേഷന

വകുപമണന്റെ  PEARL-ലൂണട   രജമസ്റ്റര  ണചയ്യുചമ്പചോള്  അതസ  ചപചോക്കുവരവസ

നടതചോന  പറ്റുന്ന  ഭൂമമയചോചണചോ  എനള്ളതമണന്റെ  ധചോരണ  നമ്മുണട

കയമലണ്ടെചോകമല;  ആയതസ  റവനന  വകുപമണന്റെ  ണറലമസസ  (ReLIS)

-ലൂണടയചോയമരമക്കുദ്യം  നടചതണ്ടെതസ.  സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  PEARL-ല്  രജമസ്റ്റര

ണചയ  ആധചോരവുമചോയമ  റവനന  വകുപമണന  കചോണുചമ്പചോഴെചോയമരമക്കുദ്യം  ഇതസ

ReLIS-ല് ചപചോക്കുവരവസ നടതചോന പറ്റചോത സലമചോണണന്നസ ചതചോനന്നതസ.

ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗമുന്നയമചതുചപചോണല,  ചപചോക്കുവരവസ  കഴെമഞ്ഞസ

ണലചോചക്കഷനുദ്യം ണസ്കെച്ചുണമടുക്കചോന ചപചോകുചമ്പചോഴെചോയമരമക്കുദ്യം സരണവ വകുപമണന്റെ

ഇ-മചോപമദ്യംഗസ  പ്രകചോരദ്യം  ഇഇൗ  കമടക്കുന്ന  സലദ്യം  നചോദ്യം  വമചചോരമച

പ്രചദശതണലനദ്യം  അതമനസ  ചരഖകളമണലനദ്യം  ചബചോധദണപടുക.
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അതുണകചോണ്ടെചോണസ  ഡമജമറ്റല്  സരണവ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നമുറയസ  ചകരളതമല്

"എണന്റെ  ഭൂമമ"  എന്ന  ചപരമല്  ഒരു  ഇന്റെരചഗ്രറ്റഡസ  ചപചോരട്ടലമലൂണട

ചപചോകുചമ്പചോള്,  ഭൂമമ  രജമസ്റ്റര  ണചയ്യുന്ന  സമയത്തുതണന്ന  അതസ  രജമസ്റ്റര

ണചയചോന  കഴെമയുചമചോ;  ചപചോക്കുവരവസ  നടതചോന  പറ്റുചമചോ;  അതമണന്റെ

ണലചോചക്കഷനുദ്യം  ണസ്കെച്ചുദ്യം  എവമണടയചോണസ  എണന്നചോണക്ക  മനസമലചോക്കചോദ്യം.

ഇതരതമല്  മൂനദ്യംകൂടമ  ഒറ്റ  ചപചോരട്ടലമലൂണട  കടനചപചോകുന്ന,  ഒരുപചക

ചകരള  ചരമത്രതമല്  ഭൂമമക്കസ  ഉടമസചോവകചോശദ്യം  പറയചോന  കഴെമയുന്ന,  ഒരു

കണ്ക്ലൂസസ്പീവസ  ണണടറ്റമലമചലയസ  ചകരളണത  ണകചോണ്ടുചപചോകചോന  കഴെമയുന്ന

അസചോമചോനദമചോയ   നടപടമയചോയമരമക്കുദ്യം  ഡമജമറ്റല്  സരണവയുണട  ഭചോഗമചോയമ

വരമക.  അങ്ങുന്നയമച  പ്രശ്നദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ  പരമചശചോധമചസ  സരക്കചോര

അതമനചോവശദമചോയ നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണസ. 

ശസ്പീ  .   ടമ  .   ണഎ  .   മധുസൂദനന: സര, ഒരു വലമയ പ്രകമയയചോണസ ഡമജമറ്റല്

റസ്പീ-സരണവ.  ഇതമനചോയമ  ജസ്പീവനക്കചോരുണട  ദഇൗരലഭദമുണണ്ടെന്നസ  മനമതണന്ന

മറുപടമയമല് പറയുനണ്ടെസ. ഇതസ പരമഹരമചസ സരണവയുണട ഭചോഗമചോയമ ഭൂമമയുണട

പ്രകൃതമജനദവുദ്യം  മനുഷദനമരമമതവുമചോയ  സവമചശഷതകള്,  Topographic

വമവരങ്ങള് ചശഖരമക്കുവചോന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുനചണ്ടെചോ?
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ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  ബഹുമചോനണപട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമചതസ  വളണര

പ്രധചോനണപട്ട  കചോരദമചോണസ.  ഇതമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമട്ടുള്ള  നടപടമകമങ്ങളമല്

ഏറ്റവുദ്യം  പ്രധചോനണപട്ടതചോണസ  Topographical  Survey.  സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം

ചറചോഡസ,  ചതചോടസ-കനചോലകള്  തുടങ്ങമയ  പ്രകൃതമ  വമഭവങ്ങള്,  മറ്റസ  സമതമ-

സചോപക ചമഹ്നങ്ങചളചോടുകൂടമയ എലചോ വമവരങ്ങളുദ്യം നമുക്കസ  Topographical

സരണവയമലൂണട  ലഭദമചോക്കചോന  കഴെമയുണമന്നസ  മചോത്രമല,  ചകരളതമല്  ഇഇൗ

മചോപമണന അടമസചോനണപടുതമ അതമണന ഒരടമസചോന ണലയറചോയമ കണ്ടെചോല്

മണറ്റലചോ  വകുപ്പുകള്ക്കുദ്യം  ഇചത  വമവരങ്ങളമല്  അവരുണട  സദ്യംവമധചോനദ്യം

കൂട്ടമചചരതസ  സദ്യംസചോനതസ  ഒരു  സമഗ്രമചോയ  GIS  ഡചോറ്റചോ  ബചോങസ

തയചോറചോക്കചോന കഴെമയുദ്യം.  വദചോവസചോയമക ചമഖലയമലള്ള വലമയ മചോറ്റങ്ങളുണട

ഒരു കചോറ്റസ ചകരളതമല് വസ്പീശുന്നതസ നചോദ്യം കചോണുകയചോണസ.  സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം

അതമനചോവശദമചോയ ഭൂമമ എവമണടനമനദ്യം കമട്ടുണമന്നതമണന സദ്യംബന്ധമചസ പല

തരതമലള്ള അചനസ്വഷണങ്ങളമചലയസ നചോദ്യം ചപചോവുകയചോണസ.   ഡമജമറ്റല് റസ്പീ-

സരണവ  പൂരതമയചോകുന്നചതചോണട  ചകരളതമണലത്ര  ഭൂമമയുണ്ടെചോകുദ്യം,  ആ

ഭൂമമയമല് പ്രകൃതമ  വമഭവങ്ങള്ക്കുചവണ്ടെമ മചോറ്റമവയ്ക്കുന്നണതണന്തെലചോമചോണസ,  വസ്പീടസ

വയ്ക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമയുദ്യം വദവസചോയചോവശദങ്ങള്ക്കുചവണ്ടെമയുദ്യം മചോറ്റചോന കഴെമയുന്ന
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സലചമണതലചോമചോണണന്നസ മനസമലചോക്കചോന കഴെമയുദ്യം.  തരദ്യംമചോറ്റമുള്ണപണടയുള്ള

പ്രശ്നങ്ങളമചലയ്ചക്കചോ  വദവസചോയങ്ങള്ക്കുദ്യം  മറ്റചോവശദങ്ങള്ക്കുദ്യംചവണ്ടെമചയചോ

നചോദ്യം പ്രയചോസണപടുചമ്പചോള്, "എണന്റെ ഭൂമമ" എന്ന ചപചോരട്ടലമലൂണട ചനചോക്കമയചോല്

ഇണതലചോദ്യം   മനസമലചോക്കചോന  കഴെമയുന്ന  ഒരു  സമഗ്രമചോയ  GIS ഡചോറ്റചോ

ചബസചോയമരമക്കുദ്യം  ഇതമണന്റെ  ഏറ്റവുദ്യം  പ്രധചോനണപട്ട  പ്രചതദകത.  ആ  ഡചോറ്റചോ

ചബസസ  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമചതുചപചോണല   Topographical

Survey-യുണട ഭചോഗമചോയമ വരചോനചപചോകുന്ന സദ്യംവമധചോനമചോണസ. 

ശസ്പീ  .    മചോതക്യു  ടമ  .    ചതചോമസസ:   സര,   ചകരളതമല്  എത്ര  ശതമചോനദ്യം

വമചലജുകളമല്  റസ്പീസരണവ്വേ  അന്തെമമമചോയമട്ടുണണ്ടെന്നസ  വദകമചോക്കചോചമചോ;

റസ്പീസരണവ്വേ  കഴെമഞ്ഞ  സലങ്ങളമല്ചപചോലദ്യം  പഴെയ  സരണവ്വേ  പ്രകചോരദ്യം

അണലങമല്  അവരവരുണട  കകവശമമരമക്കുന്ന  ആധചോരപ്രകചോരദ്യം  അളവുകള്

നടതണണമന്നസ  വസ്തു ഉടമസര ആവശദണപടചോറുണ്ടെസ.   ചറചോഡസ  പുറചമ്പചോക്കസ

കചയറ്റങ്ങള്  ഒഴെമപമക്കുന്നതമനചോയമ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമ്പചോഴെചോണസ

ഈയചോവശദദ്യം സചോധചോരണഗതമയമല് ഉന്നയമക്കുന്നതസ.  റസ്പീസരണവ്വേ അന്തെമമമചോയ

സലങ്ങളമല്  പഴെയ  സരണവ്വേ  പ്രകചോരദ്യം  അളവുകള്  നടത്തുന്നതസ

നമയമനചോസൃതമചോചണചോ;   നമയമചോനുസൃതമണലന്നസ  വരുതതക്കരസ്പീതമയമല്
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സരക്കചോര  ഉതരവുകചളചോ  നമയമങ്ങചളചോ  നമലവമലചണ്ടെചോ;   ഇതരദ്യം

ചകസ്സുകളമല്  ചമല  ഘട്ടങ്ങളമല്  ചകചോടതമ  ഇടണപടചോറുണ്ടെസ.  റസ്പീസരണവ്വേ

പ്രകചോരദ്യംതണന്ന അളവുകള് നടതണദ്യം, അതമനചോവശദമചോയ നമയമനമരമചോണദ്യം

നടതണദ്യം.  ഇതരദ്യം  ചകസ്സുകള്  വരുചമ്പചോള്  ചകചോടതമയമല്  ഇടണപടചോന

സരക്കചോര അഭമഭചോഷകരക്കസ ചവണ്ടെ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ണക  .    രചോജന:  സര,  അങ്ങസ ഉന്നയമചതസ വളണര വമശചോലമചോണയചോരു

ണപചോതുപ്രശ്നമചോണസ.  നമള്  എലചോവരുദ്യം  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരചോണസ,

രചോഷസ്പീയതമനസ  അതസ്പീതമചോയമ  ഉന്നയമക്കുണന്നചോരു  പ്രശ്നവുമചോണമതസ.

ചകരളതമല്  918  വമചലജുകളമലചോണസ  ഇതുവണര  റസ്പീസരണവ്വേ  നടന്നമട്ടുള്ളതസ.

അതമല് 95 വമചലജുകളമല് മചോത്രമചോണസ ഡമജമറ്റല് സരണവ്വേ നടതമയമട്ടുള്ളതസ.

മറ്റുള്ളവണയലചോദ്യം  കണ്ണവനഷണല്  രസ്പീതമയമല്  ചങ്ങല  വലമചസ

അടയചോളണപടുതമയമട്ടുള്ള  സരണവ്വേകളചോണസ,  21  സലങ്ങളമല്  ഓണ്

ചഗചോയമദ്യംഗുമചോണസ.  ഇതുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ  ഒരു  ലകതമ

നചോല്പതമനചോയമരചതചോളദ്യം  എല്.ആര.എദ്യം.  ചകസ്സുകള്  നമലനമല്ക്കുനണ്ടെസ.

ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ  പരമഹചോരദ്യം  കചോണണദ്യം.  റസ്പീസരണവ്വേ  നടതമ  ഡചോഫസ

തയചോറചോക്കമ  Surveys  and  Boundaries  Act  9  (2)  പ്രകചോരദ്യം  പബമഷസ
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ണചയ്യുചമ്പചോള്  ആരചോചണചോ  ഭൂമമയുണട  ഉടമസന  അയചോള്  അതസ

കചോണുന്നമണലണന്നചോരു  പ്രശ്നമുണ്ടെസ.   അചപചോള്  അയചോള്ക്കസ  പ്രതമകരമക്കചോന

കഴെമയചോണത വരുദ്യം.  പമന്നസ്പീടസ ണസകന  13  അനുസരമചസ ഗസ്റ്റസ വമജചോപനദ്യം

നടത്തുചമ്പചോള്  അതസ  അന്തെമമമചോകുകയുദ്യം  ണചയ്യുണമന്നസ  അചങ്ങയറമയചോദ്യം.

ഇതവണ ഡമജമറ്റല് റസ്പീസരണവ്വേയമല്  കണ്ണവനഷണല് രസ്പീതമയമല് ചങ്ങല

വലമചസ  അടയചോളണപടുതമയ  വമചലജുകണളക്കൂടമ  ഉള്ണപടുത്തുകയചോണസ.

അതചോയതസ  116  വമചലജുകളുള്ണപണട  95  ഇടങ്ങളമല്  ഇതമനകദ്യം  സരണവ്വേ

പൂരതസ്പീകരമചതുദ്യം  21  ഇടങ്ങളമല്  ഇ.ടമ.എസസ  ണമഷസ്പീന  ഉപചയചോഗമചസ

പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതുമചോയ  116  വമചലജുകള് ഒഴെമണക  കണ്ണവനഷണലചോയമ

ചനരണത അളന്ന സലങ്ങളുള്ണപണട ആധുനമക കചോലതമനസ പരദചോപ്തമചോകുദ്യം

വമധതമല്  1550  വമചലജുകളമലദ്യം റസ്പീസരചവ്വേ നടത്തുനണ്ടെസ.  ഈ റസ്പീസരചവ്വേ

നടത്തുചമ്പചോള്  9 (2)  പബമചക്കഷന നടത്തുന്നതമനുമുമ്പചോയമ,  ഇതചോണസ ഈ

ഭൂമമയുണട സമതമ എന്നസ ചരഖണപടുത്തുന്നതമനസ മുമ്പചോയമ ആരചോചണചോ ഭൂമമയുണട

ഉടമസന  അചദ്ദേഹതമണന്റെ  ഡമജമറ്റല്  ഡമകവസമല്  അതസ  ലഭദമചോക്കചോന

കഴെമയുദ്യം.   അചപചോള്  തണന്ന  അചദ്ദേഹതമനസ  അതസ  ചനചോക്കമയചോല്  അതമല്

തണന്ന ഓണ്കലനചോയമ രജമസ്റ്റര ണചയചോന കഴെമയുദ്യം.  13-ാം ചട്ടപ്രകചോരമുള്ള
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ഗസറ്റസ  വമജചോപനദ്യം  നടത്തുന്നതമനുമുമ്പസ  ആ  പ്രശ്നദ്യം  പരമഹരമക്കചോനുദ്യം

കഴെമയുദ്യം.   അങ്ങണന  അന്തെമമമചോയമ  പ്രശ്നദ്യം  പരമഹരമക്കചോന  കഴെമയുന്ന

വമധതമല്  ഇതസ  മുചന്നചോട്ടുണകചോണ്ടുചപചോകുദ്യം.  ചറചോഡസ  പുറചമ്പചോക്കസ

ഉള്ണപണടയുള്ള സലങ്ങളമല് ജനങ്ങള്  അനുഭവമക്കുന്ന പ്രശ്നമചോണസ മണറ്റചോരു

വമഷയമചോയമ അങ്ങസ ഉന്നയമചതസ.  ഈ വമഷയദ്യം അന്തെമമമചോയമ തസ്പീര തചോചലചോ

ഇതമണനലചോദ്യം  മറുപടമ  കചോണചോന  കഴെമയ.   ബഹുമചോനണപട്ട  മുഖദമനമയുണട

ചനതൃതസ്വതമല്  വമശദമചോയ ആചലചോചന നടതമ നമുണക്കചോരു ണസറ്റമല്ണമന്റെസ

ആകമണനക്കുറമചസ,  അതമണന്റെ  പ്രവരതനങ്ങണളക്കുറമചസ  ഗഇൗരവമചോണയചോരു

നമയമനമരമചോണതമചലക്കസ  കടചക്കണ്ടെതുണ്ടെസ.   അതമചപചോള്  അന്തെമമമചോയമ

ണവളമണപടുതചോവുന്നതല.   വമശദമചോയ  പരമചശചോധനയസ  വമചധയമചോക്കണദ്യം.

1905-ലചോണസ ഏറ്റവുദ്യം അവസചോനണത ണസറ്റമല്ണമന്റെസ ആകസ.  അങ്ങസ പറഞ്ഞ

നമയമനമരമചോണദ്യം  സരക്കചോരമണന്റെ  പരമഗണനയമലചോണസ.   ചനരണത  തണന്ന

ഞചോനതസ ഉന്നയമക്കുകയുദ്യം ണചയമട്ടുണ്ടെസ.

കൂളമമചോടസ പചോലദ്യം തകർന്നതമചന്മേലള്ള നടപടമ

(*92)  ശസ്പീ  .   അൻവർ സചോദതസ:
ശസ്പീ  .   ചറചോജമ എദ്യം  .   ചജചോൺ:
ശസ്പീ  .   ഷചോഫമ പറമ്പമൽ:
ശസ്പീ  .    സണമ  ചജചോസഫസ:  തചോണഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ
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ണപചോതുമരചോമതസ-വമചനചോദസഞചോര  വകുപ്പുമനമ   സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കൂളമമചോടസ  പചോലദ്യം  തകർന്ന  സദ്യംഭവദ്യം  ഗഇൗരവചതചോണട

കചോണുനചണ്ടെചോണയന്നസ അറമയമക്കുചമചോ;

(ബമ) പചോലദ്യം തകർന്നതുമചോയമ ബന്ധണപട്ടസ ണപചോതുമരചോമതസ വമജമലനസസ

വമഭചോഗദ്യം  റമചപചോരട്ടസ  നൽകമയമരുചന്നചോണയന്നസ  വദകമചോക്കചോചമചോ;  എങമല്

റമചപചോർട്ടമണല  പ്രധചോന  കണണ്ടെതലകൾ  എണന്തെചോണക്കയചോണണന്നസ

വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  പ്രസ്തുത  റമചപചോർട്ടമണന്റെ  അടമസചോനതമൽ

ഉചദദചോഗസർണക്കതമണര  നടപടമണയടുക്കചോൻ  നമർചദ്ദേശദ്യം  നൽകമയമട്ടുചണ്ടെചോ;

ഉചദദചോഗസരുണട  ഭചോഗതസ  നമനണ്ടെചോയ  വസ്പീഴ്ചകൾ  എണന്തെചോണക്കയചോണണന്നസ

വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  പമ.ഡബന.ഡമ.  വമജമലൻസസ  വമഭചോഗദ്യം  തയചോറചോക്കമയ റമചപചോർട്ടസ

മടക്കമയയചമരുചന്നചോണയന്നസ വദകമചോക്കചോചമചോ; എങമല് ആയതമണന്റെ കചോരണദ്യം

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ണപചോതുമരചോമതസ-വമചനചോദസഞചോര  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    മുഹമദസ

റമയചോസസ):  സര,  
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(എ)  കൂളമമചോടസ  പചോലദ്യം  നമരമചോണസമയതസ  ബസ്പീദ്യം

സചോപമക്കുന്നതമനമടയമല് മറമഞവസ്പീണ സദ്യംഭവണത ഗഇൗരവ്വേചതചോണടയചോണസ

സരക്കചോര കണ്ടെതസ.  സദ്യംഭവദ്യം നടന്ന ഉടന പ്രവൃതമ നമരവ്വേഹണ ചുമതലയുളള

ണക.ആര.എഫസ.ബമ.  ചപ്രചോജകസ  മചോചനജസ ണമന്റെസ  യണമറ്റസ  വകുപമനസ  വമവരദ്യം

നല്കമയമരുന.  ഭചോവമയമല്  ഇതരദ്യം  സദ്യംഭവങ്ങള്

ഉണ്ടെചോകചോതമരമക്കചോനചവണ്ടെമ  ശചോസസ്പീയവുദ്യം  വമശദവുമചോയ  അചനസ്വഷണതമനസ

ണപചോതുമരചോമതസ  വമജമലനസസ  വമഭചോഗണത ചുമതലണപടുതമ.   വമജമലനസസ

നല്കമയ റമചപചോരട്ടസ  പരമചശചോധമചസ ആവശദമചോയ നടപടമകള്ക്കസ നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമട്ടുണ്ടെസ.

(ബമ)  കൂളമമചോടസ  പചോലദ്യം  നമരമചോണതമനമണട  ബസ്പീദ്യം

സചോപമക്കുന്നതമനമണട  മറമഞവസ്പീണ  സദ്യംഭവതമല്  ശചോസസ്പീയവുദ്യം

വമശദവുമചോയ  അചനസ്വഷണതമനുചശഷദ്യം  ണപചോതുമരചോമതസ  വമജമലനസസ

വമഭചോഗദ്യം  റമചപചോരട്ടസ  നല്കമയമരുന.  പമ.ഡബക്യു.ഡമ.  വമജമലനസസ

വമഭചോഗതമണന്റെ ആവശദചോരതദ്യം ചകചോഴെമചക്കചോടസ  എന.ഐ.ടമ.യമല് നടതമയ

ശചോസസ്പീയ  പരമചശചോധനയമല്  കഹചഡചോളമകസ  ജചോക്കമല്  കണണ്ടെതമയ

തകരചോറുദ്യം  ദൃകചോകമകളുണട  ണമചോഴെമയുദ്യം  ബസ്പീദ്യം  മറമഞവസ്പീണ  രസ്പീതമയുദ്യം
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വമശകലനദ്യം  ണചയതമല്നമനദ്യം  ജചോക്കമണന്റെ  പ്രവരതനതമലണ്ടെചോയ

അപചോകതയചോണസ  അപകടതമനസ  കചോരണണമന്നസ  അചനസ്വഷണതമല്

കണണ്ടെതമയമട്ടുണ്ടെസ.  പ്രവൃതമക്കചോയമ  കരചോര  കമ്പനമ  നമചയചോഗമചമട്ടുളള

ജസ്പീവനക്കചോരക്കസ  പ്രസ്തുത  ചമഖലയമല്  പ്രവൃതമ  പരമചയവുദ്യം  കനപുണദവുദ്യം

ഉണ്ടെചോയമരുന്നതചോയമ  റമചപചോരട്ടമല്  പറയുന.  ശചോസസ്പീയമചോയ  ഗുണനമലവചോര

പരമചശചോധനചോ  റമചപചോരട്ടസ  അനുസരമചസ  ഒന്നചോദ്യംതല  ഗുണനമലവചോര

പരമചശചോധനചോഫലവുദ്യം  രണ്ടെചോദ്യംതല  ഗുണനമലവചോര  പരമചശചോധനചോഫലവുദ്യം

പ്രവൃതമയുണട ഗുണചമന്മേ തൃപ്തമകരമചോണണന്നസ കചോണമക്കുന്നതചോയമ റമചപചോരട്ടമല്

പറയുന.  അപകടതമനുചശഷദ്യം  ചശഖരമച  സചോമ്പമളുകളുണട  ശചോസസ്പീയമചോയ

ഗുണപരമചശചോധനചോഫലവുദ്യം  പ്രവൃതമയുണട  ഗുണചമന്മേ  തൃപ്തമകരമചോണണന്നസ

കചോണമക്കുനണവന്നചോണസ അചനസ്വഷണതമണല കണണ്ടെതല്.  അപകടതമല്

മൂന്നസ ബസ്പീമുകള്ക്കസ ചകടുപചോടുകള് സദ്യംഭവമചമട്ടുണണ്ടെനദ്യം റമചപചോരട്ടമല് പറയുന.

(സമ)  പ്രവൃതമകള്  പുചരചോഗമമച്ചുണകചോണ്ടെമരമക്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതമയുണട

ചുമതലയുളള  ഉചദദചോഗസനസ  അവധമ  അനുവദമക്കുചമ്പചോള്  പകരദ്യം

ചമല്ചനചോട്ടതമനസ  കമസ്പീകരണദ്യം  ഏരണപടുതചോതതമനസ  എകമകനട്ടമവസ 

എഞമനസ്പീയചറചോടുദ്യം  പ്രവൃതമയുണട  പൂരണമചോയ ചമല്ചനചോട്ടദ്യം  വഹമക്കുന്നതമല്
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വസ്പീഴ്ച  വരുതമയതമനസ  കചോരണക്കചോരചോയ  അസമസ്റ്റന്റെസ  എഞമനസ്പീയചറചോടുദ്യം

വമശദസ്പീകരണദ്യം ചതടചോന നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുണ്ടെസ.

(ഡമ)  ണപചോതുമരചോമതസ  വകുപസ  വമജമലനസസ  വമഭചോഗദ്യം  തയചോറചോക്കമയ

റമചപചോരട്ടമലളള  ചമല  കചോരദങ്ങളമല്  കൂടുതല്  വദകത  വരുത്തുന്നതമനചോയമ

ആവശദണപടുകയചോണസ ണചയതസ.

ശസ്പീ  .    അൻവർ  സചോദതസ:   സര,   കരചോറുകചോരചോയ  ഏജനസമയുണട

ജസ്പീവനക്കചോര മചോത്രമചോണസ ബസ്പീമുകള് സചോപമക്കുന്നതുള്ണപണടയുളള സുപ്രധചോന

ചജചോലമകള്  നടക്കുചമ്പചോള്  സലത്തുണ്ടെചോയമരുനളളൂണവന്നതസ  സരക്കചോരമണന്റെ

വസ്പീഴ്ചയചല;  പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലദ്യം  ണപചോളമഞ്ഞചപചോള്  അതസ  മനമയുണട

വസ്പീഴ്ചയചോയമരുചന്നചോ;   അതമണനതമണര  ഗവണ്ണമന്റെസ  ചകണസടുക്കുന്ന  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുണ്ടെചോയമ. ഇക്കചോരദതമല്  മനമക്കസ  വസ്പീഴ്ച  സദ്യംഭവമചമട്ടമണലന്നസ

പറയുന്നതസ ഇരട്ടതചോപസ  നയമചല;  ഇതുസദ്യംബന്ധമചസ  സരക്കചോരമനസ  എന്തെചോണസ

പറയചോനുളളതസ ?

ണപചോതുമരചോമതസ-വമചനചോദസഞചോര വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ

റമയചോസസ):  സര, വസ്പീഴ്ച വരുതമയ ഉചദദചോഗസണര മചോലയമട്ടസ സസ്വസ്പീകരമക്കുകയല

യഥചോസമയദ്യം  വമശദസ്പീകരണദ്യം  ചചചോദമക്കുകയചോണസ  ഈ  സരക്കചോര  ണചയതസ.
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അങ്ങണന  ഒചട്ടണറ  നടപടമകള്   ഇഇൗണയചോരു  വരഷതമനുളളമല്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടെസ.   പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലണത  സദ്യംബന്ധമചസ  സഭയമല്

പറയമപമക്കണണമന്ന  നമരബന്ധദ്യം  അദ്യംഗതമനുളളതുചപചോണലയചോണസ  ഞചോന

ഇഇൗ  ചചചോദദണത   കചോണുന്നതസ.   ഇഇൗ  വകുപമണന്റെ

ചുമതലചയണറ്റടുതതമനുചശഷദ്യം ഞചോന ഇതുവണരയുദ്യം അതമണന സദ്യംബന്ധമചസ

ഒനദ്യം പറഞ്ഞമട്ടമല. ഇതസ രണ്ടുദ്യം ഒന്നചോചണചോ; പചോലചോരമവട്ടദ്യം പചോലവുദ്യം കൂളമമചോടസ

പചോലവുദ്യം  ഒന്നചോചണചോ;   അതസ  പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതചല;   പചോലചോരമവട്ടദ്യം

പചോലവുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ,  അന്നണത  ബഹുമചോനണപട്ട  പമ.ഡബക്യു.ഡമ.

വകുപ്പുമനമ  ആ  വകുപ്പുമനമയുണട  മണ്ഡലതമല്തണന്ന  ഇതുചപചോണലചോരു

പചോലദ്യം  നമരമചോണതമനമടയമല്  വസ്പീണമരുന.   അന്നസ  അവമടണത

എദ്യം.എല്.എ.  കൂടമയചോയമരുന്ന  കളമചശ്ശേരമ  മണ്ഡലതമണല  വദകമയചോണസ

അചദ്ദേഹദ്യം.  അതുദ്യം  ഇതുദ്യം  ഒരുചപചോണലയചോചണചോ;  പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലവുമചോയമ

ബന്ധണപട്ടസ വളണര വദകമചോയമ ണമചോബമണണലചസഷന അഡസ്വചോനസസ ഇരുപതസ

ശതമചോനദ്യം  തുകവണര  മുനകൂര  അനുവദമചസ  നല്കണണമന്ന  ചനരണതയുളള

എഗ്രമണമന്റെമനസ  വമരുദ്ധമചോയ  നമലപചോടസ  സസ്വസ്പീകരമച  മനമയുണട  സമസ്പീപനദ്യം

ണതറ്റചലണയന്നസ ണപചോതുചവ ചചചോദമക്കുന്ന സമതമയചോണുള്ളതസ.  സമമന്റെമണന്റെയുദ്യം
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കമ്പമയുണടയുദ്യം  അളവസ  കുറവുദ്യം.  അക്കചോരദതമചലയസ  ഞചോന  ചപചോകുന്നമല.

ഇതരതമലളള  നമരവധമ  കചോരദങ്ങളുളള  പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലവുമചോയമ

ബന്ധണപട്ട വമഷയവുദ്യം കൂളമമചോടസ  പചോലവുമചോയമ ബന്ധണപട്ട വമഷയവുദ്യം രണ്ടുദ്യം

രണ്ടെചോണണനളളതസ വളണര വദകമചോണസ.  ഇവമണട ബഹുമചോനണപട്ട മനമചയചോ

സരക്കചോചരചോ ണമചോബമണണലചസഷന അഡസ്വചോനസസ അനുവദമക്കുന്ന നമലപചോചടചോ

മണറ്റണന്തെങമലദ്യം  സമസ്പീപനചമചോ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടമല.   വളണര  കൃതദമചോയമ

സമസ്പീപനങ്ങള്  സസ്വസ്പീകരമചസ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്ന  സമതമയചോണുണ്ടെചോയതസ.

പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലണത  സദ്യംബന്ധമചസ  ഇവമണട  പറഞ്ഞതുണകചോണ്ടെസ

പറയുകയചോണസ,  അതുസദ്യംബന്ധമചസ  പറയണണമന്നസ  അചദ്ദേഹതമനസ

ചതചോന്നമയതസ  നലകചോരദദ്യം.  പചോലചോരമവട്ടദ്യം  ണണഫ്ലെെ  ഓവര  നമരമചോണതമണല

കമചക്കടുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ  കരചോര  കമ്പനമയചോയ  ആര.ഡമ.എസസ.-ണന

പമ.ഡബക്യു.ഡമ.  മചോനുവലമണല  നമലവമലളള  നടപടമകമങ്ങളുദ്യം  നമയമങ്ങളുദ്യം

പചോലമച്ചുണകചോണ്ടുദ്യം കമ്പനമ ഫയല് ണചയ സമവമല് ചകസമനുചമല് അഡസ്വചക്കറ്റസ

ജനറലമചോയമ  കൂടമയചോചലചോചമചചശഷവുദ്യം  കരമമ്പട്ടമയമല്ണപടുത്തുവചോന

നചോഷണല്  ണണഹചവ  വമഭചോഗദ്യം  സൂപ്രണ്ടെമദ്യംഗസ  എഞമനസ്പീയരക്കസ  നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയ  വമവരദ്യംകൂടമ  അറമയമക്കുകയചോണസ.   അതസ  ചകസമണന്റെ
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ഭചോഗമചോയമട്ടചോണസ.  ഇതസ  രണ്ടുദ്യം  രണ്ടെചോണസ.  രണ്ടുദ്യം  രണ്ടെചോണണന്നസ  അറമഞ്ഞമട്ടുദ്യം

ഇതരദ്യം ചചചോദദങ്ങള് ചചചോദമക്കുന്നതസ ണപചോതുചവ വകുപമണന്റെ വമശസ്വചോസദതണയ

തകരക്കചോനചോണണന്നസ വകുപസ കചോണുകയചോണസ. 

ശസ്പീ  .    അൻവർ സചോദതസ: സര,  പചോലചോരമവട്ടദ്യം പചോലദ്യം തകരനവസ്പീണമല,

കൂളമമചോടസ പചോലദ്യം തകരനവസ്പീണുണവന്നതചോണസ ഇഇൗ രണ്ടെസ പചോലങ്ങളുദ്യം തമമലള്ള

വദതദചോസദ്യം.  കൂളമമചോടസ  പചോലതമണന്റെ ബസ്പീമുകള് തകരന്നതമണന്റെ ധചോരമമകവുദ്യം

സചോമ്പതമകവുമചോയ  ഉതരവചോദമതദ്യം ആരക്കചോണണന്നസ കണണ്ടെതമയമട്ടുചണ്ടെചോ;

ഇതമണല  ധചോരമമകവുദ്യം  സചോമ്പതമകവുമചോയ  ഉതരവചോദമതതമല്നമനദ്യം

സരക്കചോരമനസ  ഒഴെമഞമചോറചോന  സചോധമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ റമയചോസസ:  സര,  പചോലചോരമവട്ടദ്യം പചോലണതക്കുറമചസ

സദ്യംസചോരമക്കചോന  ദയവചോയമ  എണന്ന  വസ്പീണ്ടുദ്യം  നമരബന്ധമക്കരുതസ,  ഞചോന

അതമചലയസ  കടക്കുന്നമല.   നമരമചോണ  വസ്പീഴ്ചയുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ

സസ്വസ്പീകരമചക്കണ്ടെ  നമലപചോടുകള്  ഇക്കചോരദതമലദ്യം  വകുപസ  കൃതദമചോയമ

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടെസ.   ചറഷനരമ  ചചചോറചോക്കമ  കഴെമക്കുചമ്പചോള്  ആരുണടണയങമലദ്യം

ണതചോണ്ടെയമല്  കുടുങ്ങമ  മരമച്ചുചപചോയചോല്  ബഹുമചോനദനചോയ  ഭകദവകുപ്പുമനമ

രചോജമവയണണമന്നസ   പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്  പറയുചമചോ;  ഇതമല്  കചോരദങ്ങള്



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

34

വളണര  വദകമചോണസ.  പ്രതമപകതമരമക്കുന്ന  പ്രധചോനണപട്ട  അദ്യംഗങ്ങളുണട

മണ്ഡലങ്ങളമല് ഇതുചപചോണല നമരമചോണതമനമടയമല് പചോലങ്ങള്ക്കസ തകരചോര

സദ്യംഭവമചമട്ടുണ്ടെസ.  അണന്നടുത  സമസ്പീപനണമന്തെചോണണന്നസ  പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്

പരമചശചോധമക്കുന്നതസ  നന്നചോയമരമക്കുദ്യം.  അതുണകചോണ്ടെസ  ഇക്കചോരദതമല്  രണ്ടുദ്യം

രണ്ടെചോണസ.   പചോലദ്യം  നമരമചോണതമലണ്ടെചോയ  അപചോകതകള്ണക്കതമണര

സസ്വസ്പീകരമചക്കണ്ടെ  നമലപചോടുകള്  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടെസ.  ഇതുമചോയമ

ബന്ധണപട്ട  ണടക്കമനമക്കല്  ഇഷനവുദ്യം  മചോനസ്വല്  ഇഷനവുദ്യം  പരമചശചോധമച്ചു.

ആദദദ്യംതണന്ന ണക.ആര.എഫസ.ബമ.  ഇതുസദ്യംബന്ധമച റമചപചോരട്ടസ സരക്കചോരമനസ

സമരപമചമട്ടുണ്ടെസ.  അതസ   അദ്യംഗസ്പീകരമചസ  എലചോദ്യം  ശരമണയന്നസ   വകുപമനസ

പറയചോമചോയമരുന.  എന്നചോല് വകുപസ അതസ പറഞ്ഞമല.  അവമണട ഇചന്റെരണല്

വമജമലനസസ  സദ്യംവമധചോനണതണക്കചോണ്ടെസ  അചനസ്വഷമപമക്കണണമന്ന

നമലപചോടചോണസ  വകുപസ  സസ്വസ്പീകരമചതസ.  വമജമലനസസ  വമഭചോഗതമണന്റെ

ആവശദചോരതദ്യം  ഇതുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ  എന.ണഎ.ടമ.  ചകചോഴെമചക്കചോടസ

ശചോസസ്പീയമചോയ  പരമചശചോധന  നടതമ  ജചോക്കമണന്റെ  പ്രവരതനതമലള്ള

അപചോകതയചോണണന്നസ  കണണ്ടെതമ.  എന.ണഎ.ടമ.ണയ ചമചോശമചോയമ  കചോണചോന

സചോധമക്കുചമചോ;  അതസ  പറ്റമല.   ഇവമണടണത  പ്രതമപക  ചനതചോക്കന്മേചോരുണട
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മണ്ഡലതമല് ഇതുചപചോണലയുള്ള ചകസ്സുകളുണ്ടെസ.  ഞചോന ചനരണത സൂചമപമച

ചകസ്സുകളല,  ചവണറയുമുണ്ടെസ,  ആവശദമചോണണങമല് ഞചോന  അതുസദ്യംബന്ധമചസ

വമശദസ്പീകരമക്കചോദ്യം.  നമരമചോണതമനമടയമല് പചോലതമനസ  തകരചോര  സദ്യംഭവമച

ഘട്ടതമല് ഇചത എന.ണഎ.ടമ.  അചനസ്വഷണദ്യം നടതമ നല്കമയ റമചപചോരട്ടസ

രണ്ടുകയ്യുദ്യം നസ്പീട്ടമ സസ്വസ്പീകരമചവരചോണമവണരന്നസ ഞചോന ഓരമണപടുത്തുകയചോണസ.

ണടകമക്കല് ണണസഡമല്  എന.ണഎ.ടമ.  കദതദമചോയമ  പരമചശചോധന നടതമ.

ഇതമണന്റെ   കചോലമബചറഷണന്റെ   കചോലചോവധമ  6-3-2023  വണരയചോണസ.

ആപ്ലമചക്കഷനമണല  പ്രശ്നമചോണസ  ഇവമണട  ചൂണ്ടെമക്കചോണമചതസ.

ആപ്ലമചക്കഷനമണല  പ്രശ്നദ്യം  ചൂണ്ടെമക്കചോട്ടമ  ണടകമക്കല്  ണണസഡസ  പറയുചമ്പചോഴുദ്യം

ഇഇൗ  പ്രചതദക  കമ്പനമയുള്ണപണട  ചകരളതമണല  എലചോ  കരചോറുകമ്പനമകളുദ്യം

ഇതരദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളമല്  പചോലമചക്കണ്ടെ  സുരകമതതസ്വദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുചവണ്ടെ  കരശന  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കചോനചോണസ  സരക്കചോര

തയചോറചോയമട്ടുള്ളണതന്ന  കചോരദദ്യം  മറനചപചോകരുതസ.  അതുചപചോണല  മചോനസ്വല്

ണണസഡുദ്യം  വളണര  ഗഇൗരവമുള്ള  വമഷയമചോണസ.  അവമണട  ഉചദദചോഗസര

ചവണണമന്നസ  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞതസ  വളണര  ശരമയചോണസ.  ഒരു

അസമസ്റ്റന്റെസ എകമകനട്ടസ്പീവസ എഞമനസ്പീയര  ലസ്പീണവടുതസ ചപചോയതചോയമരുന. ആ
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സചോഹചരദതമല്  പകരദ്യം സദ്യംവമധചോനദ്യം ഒരുക്കചോനുള്ള ചുമതല പമ.ഡബന.ഡമ.

മചോനസ്വല്  പ്രകചോരദ്യം  എകമകനട്ടസ്പീവസ  എഞമനസ്പീയരക്കചോണസ.  അചദ്ദേഹദ്യം  അതസ

നമരവ്വേഹമചമട്ടമല.  അക്കചോരദദ്യം  റമചപചോരട്ടമല്  കൃതദമചോയമ   പ്രതമപചോദമചമട്ടുണ്ടെസ.

ആയതമനസ  അചദ്ദേഹചതചോടസ  വമശദസ്പീകരണദ്യം  ചചചോദമചമട്ടുണ്ടെസ.  അതുചപചോണല

ണണസറ്റമല്  ഉചദദചോഗസര  ചവണണമന്നതസ  ശരമയചോയ  നമലപചോടചോണസ.

ഓവരസമയറുദ്യം  അസമസ്റ്റന്റെസ എഞമനസ്പീയറുദ്യം ണണസറ്റമല് ചവണണമനദ്യം ഓചരചോ

ഉചദദചോഗസരുദ്യം  എന്തെസ  ചജചോലമ  എങ്ങണന  നമരവ്വേഹമക്കണണമന്നസ

പമ.ഡബന.ഡമ. മചോനസ്വലമല് കൃതദമചോയമ പറയുനണ്ടെസ. അസമസ്റ്റന്റെസ എഞമനസ്പീയര

വനചപചോയതുണകചോണ്ടെസ  കചോരദമമല,  അചദ്ദേഹദ്യം  ണണസറ്റമല്  ഉണ്ടെചോകണണമന്നതസ

നമരബന്ധമുള്ള  കചോരദമചോണസ.  അതമനസ  അചദ്ദേഹചതചോടസ  വമശദസ്പീകരണദ്യം

ചചചോദമചമട്ടുണ്ടെസ.  ണപചോതുണവ  ണണസറ്റമല്  ഉചദദചോഗസന്മേചോരുണ്ടെചോകചോനചവണ്ടെമ

ണടചകചോളജമ  ഉപചയചോഗണപടുതമ  ചമല  കചോരദങ്ങള്  ണചയചോന  വകുപസ

ആചലചോചമക്കുന്ന  കചോരദദ്യം  പ്രചതദകദ്യം  അറമയമക്കചോന  ഞചോന

ആഗ്രഹമക്കുകയചോണസ. 

ശസ്പീ  .    ചറചോജമ  എദ്യം  .    ചജചോൺ:  സര,   നമങ്ങളമടുചമ്പചോള്  വള്ളമക്കളസദ്യം

ഞങ്ങളമടുചമ്പചോള് ബരമുഡ എണന്നചോരു പഴെണഞചോലസ ല്ല്  എവമണടചയചോ ചകട്ടതചോയമ
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ഇചപചോള്  ഓരമവരമകയചോണസ.  ബസ്പീമുകള്  തകരനവസ്പീണചപചോള്തണന്ന

ഇതമണന്റെ ജചോക്കമ തകരചോറമലചോണസ,  പ്രതമ ജചോക്കമയചോണണന്നതസ കരചോര കമ്പനമ

മുചന്നചോട്ടുവച  വചോദമചോണസ.   അതസ  സരക്കചോരമണന്റെ  ഭചോഗമചോയ  പല  ആളുകളുദ്യം

അചപചോള്  തണന്ന  ഏറ്റുപമടമചതസ  നമള്  കചോണുകയുണ്ടെചോയമ.   അചനസ്വഷണ

റമചപചോരട്ടമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ   ഇചപചോള്  അതുതണന്നയചോണസ  വന്നമരമക്കുന്നതസ.

കചോരണദ്യം സരക്കചോരമണന്റെ ഭചോഗമചോയ ആളുകള്ചപചോലദ്യം ആ വചോദദ്യം  ഏറ്റുപമടമചചോല്

അതമണന്റെ   ഭചോഗമചോയമ  പമചന്നചോട്ടുചപചോകചോന  അചനസ്വഷണ  ഏജനസമകള്ക്കസ

സചോധമക്കമല.  തൃപ്പൂണമത്തുറയമല് നമരമചോണതമലമരമക്കുന്ന ഒരു പചോലതമനസ

അപകടദ്യം  സദ്യംഭവമചചപചോള്  കരചോര  കമ്പനമണക്കതമണര  ചകണസടുക്കചോന

സരക്കചോര  തയചോറചോയമ.  ഇവമണട  എന.ണഎ.ടമ.  ജചോക്കമണയ

സദ്യംബന്ധമച്ചുമചോത്രമചോണസ  പരമചശചോധന  നടതമയമരമക്കുന്നതസ.  ഇഇൗ

വമഷയണത സദ്യംബന്ധമചസ സസ്വതനമചോയ അചനസ്വഷണദ്യം നടതമ സമഗ്രമചോയ

റമചപചോരട്ടസ  ണപചോതുജനങ്ങള്ക്കുമുമ്പമല്  സമരപമക്കചോന   സരക്കചോര

തയചോറചോകുചമചോ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ റമയചോസസ:  സര,  വസ്പീണ്ടുദ്യം വമഷയതമല്നമനദ്യം

വഴെമണതറ്റമചപചോകുകയചോണസ.  ഇഇൗ  വമഷയതമല്  ണപചോതുചവ  സസ്വസ്പീകരമചക്കണ്ടെ
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നമലപചോടസ,  ഇതരദ്യം   അപകടങ്ങളുണ്ടെചോകചോതമരമക്കചോന   ഭരണ-

പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്  ഒറ്റണക്കട്ടചോയമ  എന്തുണചയണണമനള്ളതചോണസ,  അതരദ്യം

നമലപചോടചോണസ  ഗവണ്ണമന്റെമനുള്ളതസ.  ഏണതങമലദ്യം  പ്രചതദക കമ്പനമചയചോചടചോ

വദകമചയചോചടചോ  പ്രചതദക  മമതചയചോ   തചോല്പരദചമചോ  വമചദസ്വഷചമചോ

സരക്കചോരമനമല.  ഇവമണടപറഞ്ഞ  പ്രചതദക  കമ്പനമണയക്കുറമചസ

പറഞണകചോണ്ടെചോണസ  ചസചോഷദല്  മസ്പീഡമയയമലദ്യം  ചമല  പ്രതമപക

എദ്യം.എല്.എ.മചോരുദ്യം അഭമപ്രചോയദ്യം പറഞ്ഞതസ. തസ്പീരചയചോയുദ്യം അതസ പറയചോനുള്ള

അവകചോശദ്യം അവരക്കുണ്ടെസ.  ഇഇൗ കമ്പനമക്കസ അണകഡമറ്റഡസ ഏജനസമ എന്ന

തസ്പീരുമചോനദ്യം  7-8-2015-ല്  അന്നസ  ചകരളദ്യം  ഭരമചമരുന്ന  യു.ഡമ.എഫസ.

സരക്കചോരചോണസ  ണണകണക്കചോണ്ടെണതന്നസ  ഓരമണപടുതചോന  ഞചോന  പ്രചതദകദ്യം

ആഗ്രഹമക്കുകയചോണസ.  ഇവമണട  പ്രതമപക  ബഞമലമരമക്കുന്ന  മുനനമര

ചനതചോക്കന്മേചോരുള്ണപണട പലരുദ്യം അവരുണട മണ്ഡലങ്ങളമല് ഇഇൗ കമ്പനമയുണട

പ്രവരതനദ്യം  ചവണണമന്നചോവശദണപട്ട  നമരവധമ  കത്തുകളുണ്ടെസ,  ഞചോനതസ

ഇവമണട  ഹചോജരചോക്കചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല.  ണടണ്ടെറമലചോണത  ഇഇൗ

കമ്പനമക്കുതണന്ന പ്രവൃതമകള് നല്കണണമന്നസ ആവശദണപട്ട കത്തുകളുമുണ്ടെസ.

നല നമലയമല് പ്രവരതമക്കുന്ന ആ കമ്പനമണയ അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചണ്ടെ;  അതസ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

39

കമ്പനമചയചോടുള്ള വമശസ്വചോസദതയചല.  നമരവധമ ചപ്രചോജക്ടുകള് നല രസ്പീതമയമല്

പൂരതമയചോക്കമയ  ഒരു  കമ്പനമണയന്ന  നമലയമലള്ള  വമശസ്വചോസദതയുണട

ഭചോഗമചോയചോണസ   ഇതസ  ണചയ്യുന്നതസ.  അതമനസ  ആണരയുദ്യം  കുറ്റണപടുതചോന

സചോധമക്കമല. നമരവധമ പ്രവൃതമകള് നന്നചോയമ  ണചയ കമ്പനമയചോയതുണകചോണ്ടെസ

എന്തുമചോകചോണമന്നസ  രസ്പീതമ  അനുവദമച്ചുണകചോടുക്കുന്ന  സരക്കചോരല  ഇന്നസ  ചകരളദ്യം

ഭരണക്കുന്നണതന്നസ  ചമല  നമലപചോടുകളമല്നമനദ്യം  ണതളമയമചമട്ടുണ്ടെസ.

ബരമുടയമട്ടചോല്  ബരമുടയമണട്ടനതണന്ന  പറയുദ്യം  അതമല്  എന്തുപറഞ്ഞമട്ടുദ്യം

കചോരദമമല. ബരമുട മചോറ്റമ പചോചന്റെചോ മചറ്റചോ ധരമക്കചോന ചനചോക്കുന്നതചോണസ നലതസ. 

ശസ്പീ  .    ഷചോഫമ  പറമ്പമല്  ചുമതലണപടുതമയപ്രകചോരദ്യം  ശസ്പീ  .    എദ്യം  .

വമനണസന്റെസ: സര, 2018-ല് തകരന്ന തമരുവനന്തെപുരദ്യം-എയരചപചോരട്ടസ ചറചോഡസ.

മൂന്നര  വരഷണമടുതചോണസ   ടമ  ചറചോഡമണന്റെ  അര  കമചലചോമസ്പീറ്റര  പ്രവൃതമ

പൂരതസ്പീകരമക്കചോന  സരക്കചോരമനസ  കഴെമഞ്ഞതസ.  അങ്ങസ  മനമയചോയമ

ചുമതലചയറ്റയുടന ''Accelerate  PWD'' പദ്ധതമയമല് ഉള്ണപടുതമയചോണസ ടമ

പ്രവൃതമ നടതമയതസ.  അതസ സദ്യംബന്ധമചസ അങ്ങസ ചഫസസ ബുക്കമല് ചപചോസ്റ്റസ

ണചയതസ, 'നമരമചോണ പ്രവൃതമയുമചോയമ ബന്ധണപട്ട കചോരദങ്ങള് ചരച ണചയചോന

ബഹുമചോനണപട്ട  മനമയുണട  ചനതൃതസ്വതമല്  ചയചോഗദ്യം  ചചരന,  മനമ  അതസ
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നമരന്തെരമചോയമ  പരമചശചോധന  നടതമ,  2021  ഡമസദ്യംബര  7-നുദ്യം  24-നുദ്യം

തുടരചയചോയമ   ഇവമണട  സനരശമച്ചു,  2022  മചോരചസ  15-നുള്ളമല്  പ്രവൃതമ

പൂരതസ്പീകരമക്കണണമന്നസ  ഡമസദ്യംബര 24-ണല സനരശനതമല് തസ്പീരുമചോനമച്ചു,

തുടരന്നസ  ഒരു  വരക്കമദ്യംഗസ  കലണ്ടെര  തയചോറചോക്കമ  ഓചരചോ  ദമവസണതയുദ്യം

പ്രവൃതമയുണട പുചരചോഗതമ വമലയമരുതമ, എലചോദമവസവുദ്യം രചോത്രമയമല് ചയചോഗദ്യം

ചചരന്നസ  വമലയമരുതമ അങ്ങണന മചോരചസ  മചോസദ്യം  15-നസ  ഉദ്ഘചോടനദ്യം ണചയ',

എണന്നചോണക്കയചോണസ.  

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങസ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമനണസന്റെസ:  സര,  ആ  ചറചോഡമല്  ഒരു  മചോസതമനുള്ളമല്

ഗരതതമനസ  സമചോനമചോയ  കുഴെമകള്  രൂപണപടുകയുദ്യം   ഇടമഞ  തചോഴുകയുദ്യം

ണചയതചോയമ  പത്രങ്ങളമല്  വചോരതകള്  വന്നതസ  അങ്ങയുണട

ശദ്ധയമല്ണപട്ടമരമക്കുദ്യം.  അങ്ങസ  നമരമചോണ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ  ചനരമട്ടസ

ചമല്ചനചോട്ടദ്യം  വഹമച  ഈ  പദ്ധതമയമലണ്ടെചോയ  തകരചയുണട

ഉതരവചോദമതസ്വദ്യം.....(ണണമക്കസ ഓഫസ)....... 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  ഈ  വമഷയദ്യം  സദ്യംബന്ധമചസ

വളണര  വദകമചോയമ  ചനരണതതണന്ന  മറുപടമ  പറഞ്ഞതചോണസ.  ശദ്യംഖുമുഖദ്യം
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ചറചോഡുദ്യം  അതുമചോയമ  ബന്ധണപട്ട  വമഷയങ്ങളമല്  എങ്ങണനയചോണസ

ഇടണപട്ടണതന്നസ  ഏറ്റവുദ്യം  നന്നചോയമ  അറമയുന്ന വദകമയചോണസ   ഇചപചോള് ഈ

ചചചോദദദ്യം ഉന്നയമചതസ. ഇതസ വളണര ചനരണതയുള്ള പ്രശ്നമചോണസ. അതമല് വളണര

ചപചോസമറ്റസ്പീവചോയമട്ടുള്ള നമലപചോടചോണസ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതസ.  ണടകമക്കല് കസഡസ

പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്  ചമല  പ്രവൃതമ  നടത്തുചമ്പചോള്  അതമണന്റെ  മറ്റസ  ചമല

വശങ്ങള്കൂടമ  ചനചോക്കണദ്യം.  അവമണട  കടല്കയറമയതുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടുള്ള

പ്രശ്നമുണ്ടെസ.  മറ്റസ പല കചോരദങ്ങള് പൂരതസ്പീകരമക്കചോണത ടചോറമദ്യംഗസ  ണചയചോല്   ആ

ടചോറമദ്യംഗസ  നമല്ക്കമല  എന്ന  പ്രശ്നമുണ്ടെസ.  ഇണതചോണക്ക  വച്ചുണക്കചോണ്ടെസ  എലചോദ്യം

സമയബന്ധമതമചോയമ  ണചയചോനുള്ള  കരശന  നമലപചോടചോണസ  സസ്വസ്പീകരമചതസ.

അന്നസ  കരശന  നമലപചോടസ  സസ്വസ്പീകരമചചപചോള്  ആ  പ്രവൃതമ  നടത്തുന്ന

കമ്പനമണക്കതമണര  വളണര  ശകമചോയ  നമലപചോടസ  സസ്വസ്പീകരമച്ചു

എനള്ളതചോയമരുന  വചോദദ്യം.  ഇചപചോള്  ചവണറചോരു  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ഇതമനുണതചോട്ടുമുമ്പസ  പറഞ്ഞതസ,  ആ  കമ്പനമക്കസ  അനുകൂലമചോയ  നമലപചോടസ

സസ്വസ്പീകരമച്ചു  എന്നചോണസ.  ഇതമല്  ഏണതങമലദ്യം  ഒന്നമല്  ഉറച്ചുനമല്ക്കചോന

പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്  തയചോറചോകണദ്യം.   ഞങ്ങണള  സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം

ണമരമറ്റുദ്യം  ഡസ്പീ  ണമരമറ്റുദ്യം  മചോത്രമചോണസ  പ്രശ്നദ്യം.  നന്നചോയമ  പ്രവൃതമ നടതമയചോല്
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അതസ  ഞങ്ങള്  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുദ്യം.  ണതറ്റചോയ  രസ്പീതമയമല്  ചപചോയചോല്  ണതറ്റചോയ

സമസ്പീപനദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.  നചോലസ വരഷമചോയമട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നദ്യം പരമഹരമക്കചോന

യഥചോസമയദ്യം ഇടണപടുന്ന രസ്പീതമയചോണസ ണപചോതുണവ വകുപസ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതസ. 

ശസ്പീ  .    സണമ  ചജചോസഫസ:  സര,  പചോലദ്യം  നമരമചോണചവളയമല്

പമ.ഡബന.ഡമ.  മചോനസ്വല്  വയചലഷനുണണ്ടെന്നസ  ഉതരതമല്തണന്ന

സമതമക്കുനണ്ടെസ.  അതമണന്റെ  മുഴുവന  ഉതരവചോദമതസ്വവുദ്യം  ജചോക്കമയമല്മചോത്രദ്യം

ണകട്ടമവചസ  മറ്റുള്ളവണര രകമക്കചോന ശമമക്കുന്നതസ ശരമയല.  ജചോക്കമ എന്നതസ

ണചറമയക്കചോരദമല.  ഒരു കചോറമണന്റെ ടയര ചപചോകുചമ്പചോള് ആ കചോര ഉയരതചോന

ഉപചയചോഗമക്കുന്ന ജചോക്കമയല,  ഇതസ  പചോലദ്യം  നമരമചോണതമനുപചയചോഗമക്കുന്ന

ജചോക്കമയചോണസ.  അങ്ങണന  ഓപചററ്റബളലചോത  ജചോക്കമ  ഉപചയചോഗമചസ

നമരമചോണദ്യം  നടതചോന  ശമമചവരണക്കതമണര  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടെചോ;

അതുചപചോണല വമശദസ്പീകരണദ്യം ചചചോദമച്ചുണവന്നസ ബഹുമചോനണപട്ട മനമ ഇവമണട

ആവരതമചസ പറഞ, ഈ സദ്യംഭവദ്യം നടന്നമട്ടസ എത്ര മചോസദ്യം കഴെമഞ; എന്തെസ

വമശദസ്പീകരണമചോണസ  ലഭമചതസ;  ലഭമച  വമശദസ്പീകരണദ്യം  തൃപ്തമകരമചോചണചോ;

തൃപ്തമകരമണലങമല്  അതമണനതമണര  എന്തെസ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുണവന്നസ

വമശദസ്പീകരമക്കുചമചോ?    
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ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  ണടകമക്കല്  ണണസഡമണല

ണതറ്റമണന  ണടകമക്കല്  ണണസഡമലള്ള  ണതറ്റചോയുദ്യം  മചോനസ്വവല്  ണണസഡമണല

ണതറ്റമണന മചോനസ്വവല് ണണസഡമലള്ള ണതറ്റചോയുദ്യം ചൂണ്ടെമക്കചോണമക്കുദ്യം.  ജചോക്കമണസ

ണതറ്റുകചോണരണനന്ന രസ്പീതമയമല് ചസചോഷദല് മസ്പീഡമയചോകളമലൂണട ഒരു പ്രചരണദ്യം

നടതമയതുണകചോണ്ടെചോയമരമക്കചോദ്യം ഇചപചോഴുദ്യം ജചോക്കമ മചോത്രമചോണസ ഇതമണന്റെയചോണക

കുഴെപണമന്നസ  ചതചോനന്ന  നമലയമല്  സഭയ്ക്കുള്ളമലദ്യം  പറയുനണ്ടെസ.  ഇവമണട

എകമകനട്ടസ്പീവസ എഞമനസ്പീയറുദ്യം അസമസ്റ്റന്റെസ എഞമനസ്പീയറുദ്യം ജചോക്കമചണചോ? അവര

ണചചയണ്ടെ  കചോരദങ്ങള്  അവര  ണചയമട്ടമല.  അതുണകചോണ്ടെചോണസ  അവചരചോടസ

വമശദസ്പീകരണദ്യം  ചചചോദമചതസ.  പമണന്ന  വമശദസ്പീകരണദ്യം  ചചചോദമക്കണണമങമല്

അചനസ്വഷണ  റമചപചോരട്ടസ  കയമല്  കമട്ടചണ്ടെ.  റമചപചോരട്ടസ  ണണകയമല്കമട്ടമ,

അക്കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമചസ  ഒരു  നമമമഷദ്യം  ണണവകചോണതയചോണസ  വമശദസ്പീകരണദ്യം

ചചചോദമചമട്ടുള്ളണതന്ന  കചോരദദ്യം  മനസമലചോക്കണദ്യം.  അതമനുള്ള  മറുപടമ

കമട്ടുന്നമുറയസ  തുടരനടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുണമന്ന  കചോരദതമല്  സദ്യംശയമമല.

ണപചോതുണവയുള്ള  കചോരദങ്ങള്  പരമചശചോധമചചോല്,  ചകരളതമണല  നമരമചോണ

ചമഖലയമല്  ണചചയണ്ടെ  കചോരദങ്ങണളക്കുറമചചോണസ  കൃതദമചോയമ  ചരച

നടത്തുന്നതസ.  ഇവമണട  ബസ്പീദ്യം  തചോങ്ങമനമരതചോന  കൂടുതല്  ചശഷമയുള്ള
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സുരകചോസദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉറപ്പുവരുതണദ്യം.  ഇവമണടയുള്ള  ണചയമന

ചബചോക്കുകള്ക്കസ  അതസ  തചോങ്ങചോനപറ്റചോത  സമതമയചോണുള്ളതസ.  ഇക്കചോരദദ്യം

ഏണതങമലദ്യം  ഒരു  നമരമചോണതമല്  മചോത്രമല,  എലചോ  നമരമചോണതമലദ്യം

പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതചോണസ.  പചോലദ്യം  നമരമചോണതമല്  വളണര  ഗഇൗരവതമല്

പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതസ,  ഇതരദ്യം  സചോഹചരദതമല്  നല  ചശഷമയുള്ള

സുരകചോസദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉറപ്പുവരുതണണമന്ന  കരശന  നമരചദ്ദേശദ്യം

ബന്ധണപട്ടവരക്കസ  നല്കചോനുള്ള  തസ്പീരുമചോനണമടുതമരമക്കുകയചോണസ.

ചകചോണ്ടചോകസ എഗ്രമണമന്റെസ  54 (2)(ഇ) പ്രകചോരമചോണസ അങ്ങണനണയചോരു കരശന

നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കചോന തസ്പീരുമചോനമചതസ.  അങ്ങണനയചല സരക്കചോരമനസ  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചോന സചോധമക്കുകയുള. ആ നമലയമല് സസ്വസ്പീകരമചക്കണ്ടെ നടപടമകള്

ണചയമട്ടുള്ളതസ.  ഞങ്ങണള  സദ്യംബന്ധമചസ  ചനരണത  പറഞ്ഞതുചപചോണല

ണമറമറ്റുപ്രകചോരമചോണസ  കചോരദങ്ങള്  ണചയചപചോകുന്നതസ.  ഇവമണട

ണതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ പ്രവൃതമ പരമചയവുദ്യം ണണനപുണദവുമമലചോയമരുനണവങമല്

നമങ്ങള് പറയുന്നതസ  ശരമയചോണസ.  ണതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ  പ്രവൃതമ പരമചയവുദ്യം

ണണനപുണദവുമുണണ്ടെന്നചോണസ  റമചപചോരട്ടമല്  പറയുന്നതസ.  പമണന്ന  എണന്തെങമലദ്യം

പറഞണകചോണ്ടെസ  കചോരദങ്ങള്  ണണകകചോരദദ്യംണചയചോന  കഴെമയമല.  അതമണല
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ണമറമറ്റുദ്യം  ഡസ്പീണമറമറ്റുദ്യം  പരമചശചോധമചതമണന്റെ  അടമസചോനതമലള്ള  നമലപചോടസ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുണകചോണ്ടെചോണസ  സരക്കചോര  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതസ.  എന.ണഎ.റ്റമ.

പചോലതമണന്റെ കൃതദമചോയ  പരമചശചോധന നടതമയമട്ടുണ്ടെസ. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   എ  .   റഹസ്പീദ്യം: സര, കൂളമമചോടസ എന്ന സലദ്യം എണന്റെ നമചയചോജ

മണ്ഡലതമലള്ണപടുന്ന സലമചോണസ. ബഹുമചോനണപട്ട മനമ പറഞ്ഞതുചപചോണല

അചനസ്വഷണ  റമചപചോരട്ടമല്  പചോലദ്യം  നമരമചോണതമല്  യചോണതചോരു

അപചോകതയുമമണലന്നചോണസ നചോട്ടുകചോര മുഴുവന കണണ്ടെതമയമട്ടുള്ളതുദ്യം അതചോണസ

വസ്തുതയുദ്യം.  ചമല്  സചോഹചരദതമല്  ഇഇൗ  പചോലതമണന്റെ  നമരമചോണദ്യം

ധ്രുതഗതമയമല്  പൂരതമയചോക്കചോന  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;

അതുചപചോണലതണന്ന  കൂടചോണത  പ്രവൃതമകള്  ഏല്പമക്കണണമന്നസ

എദ്യം.എല്.എ.-മചോര  ഒന്നടങദ്യം  ആവശദണപടുന്ന  ഉഇൗരചോളുങള്  ചലബര

ചകചോണ്ടചോകസ  ണസചോണണസറ്റമണയ  അപകസ്പീരതമണപടുത്തുന്ന  തരതമലള്ള

പ്രചചോരണങ്ങള് ബഹുമചോനണപട്ട മനമയുണട ശദ്ധയമല്ണപട്ടമട്ടുചണ്ടെചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  കൂളമമചോടസ  പചോലതമണന്റെ

നമരമചോണദ്യം ഇഇൗ പറഞ്ഞ നമരചദ്ദേശങ്ങള് പചോലമച്ചുണകചോണ്ടെസ നടതണണമനള്ള

കചോരദദ്യം  കൃതദമചോയമ  അറമയമചമട്ടുണ്ടെസ.  നല  നമലയമല്  പ്രവൃതമ
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ണചയ്യുകയചോണണങമല് ഏതസ പ്രചചോരണദ്യം ഏതസ നമലയമല് നടതമയചോലദ്യം അതസ

ഏശചോന  ചപചോകുന്നമണലന്ന  കചോരദദ്യം  നമുണക്കലചോദ്യം  അറമയചോവുന്നതചോണസ.  ആ

നമലയമല് നല നമലയമല് പ്രവൃതമ നടത്തുന്നവണര ചപ്രചോതചോഹമപമക്കചോനുദ്യം

അലചോതവരണക്കതമണര കരശന നമലപചോടസ സസ്വസ്പീകരമചസ മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോനുമുള്ള

സമസ്പീപനമചോണസ വകുപ്പു സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതസ. 

പ്രതമപക ചനതചോവസ    (  ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന  ):  സര,  പചോലചോരമവട്ടദ്യം

പചോലവുമചോയമ  ബന്ധണപട്ട  ചചചോദദതമനുള്ള  മറുപടമയമല്  പമ.ഡബന.ഡമ.

മചോനസ്വവലമനസ  വമരുദ്ധമചോയമ  ണമചോബമണണലചസഷന  അഡസ്വചോനസസ

ണകചോടുത്തുണവനള്ളതചോണസ  ബഹുമചോനണപട്ട മനമ പറഞ്ഞതസ.  പമ.ഡബന.ഡമ.

മചോനസ്വവലമനസ  വമരുദ്ധമചോയമ  ണമചോബമണണലചസഷന  അഡസ്വചോനസസ

ണകചോടുത്തുണവങമല്  അതസ  ണതറ്റചോയ  നടപടമയചോണസ.  ണമചോബമണണലചസഷന

അഡസ്വചോനസസ ണകചോടുതതമണന്റെ ചപരമല് പചോലദ്യം തകരുചമചോ?  അചപചോള് പമണന്ന

പചോലദ്യം തകരന്നതമനസ  മനമ എങ്ങണനയചോണസ  ഉതരവചോദമയചോയതസ?  കൂളമമചോടസ

പചോലദ്യം  തകരന്നതമനസ  ഉതരവചോദമകളചോയവണര  കൃതദമചോയമ  കണണ്ടെത്തുന്ന

കചോരദതമല് കചോലതചോമസമുണ്ടെചോണയന്നസ മചോത്രമല,  അക്കചോരദതമല് യചോണതചോരു

തസ്പീരുമചോനവുമുണ്ടെചോയമണലന്നതചോണസ  വസ്തുത.  പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലവുമചോയമ
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ബന്ധണപട്ടസ,  ചനരണത ബഹുമചോനണപട്ട മനമ പറഞ്ഞതുചപചോണല  അതമണന്റെ

കരചോറുകചോണര  ബചോക്കസ  ലമസ്റ്റസ  ണചയ.   കൂളമമചോടസ  പചോലദ്യം  നമരമചോണതമല്

ണതറ്റുകചോരചോയ  കരചോറുകചോരക്കസ  സദ്യംസചോനണത  ഏറ്റവുദ്യം  നല  സഹകരണ

സചോപനതമനുള്ള  അവചോരഡസ  ണകചോടുത്തു.  ഇണതന്തെസ  നസ്പീതമപൂരവ്വേമചോയ

തസ്പീരുമചോനമചോണസ.  ആരസ  ണതറ്റുണചയചോലദ്യം  അവരുണട  ഭചോഗതസ  ണതറ്റുണണ്ടെങമല്

തമരുതചോന  തയചോറചോകണദ്യം.  അണലങമല്  അവണര  കുറ്റക്കചോരചോയമ

പ്രഖദചോപമക്കുകയുദ്യം  ഉതരവചോദമതദ്യം  ഏണറ്റടുക്കുകയുദ്യം  ചവചണ്ടെ?  എത്രചയചോ

ചകചോടമ  രൂപ  മുടക്കമ  നടതമയ  നമരമചോണപ്രവരതനങ്ങളചോണസ  ഇങ്ങണന

തകരനവസ്പീഴുന്നതസ.  ഇചപചോള്  ശദ്യംഖുദ്യംമുഖത്തുദ്യം  ഇങ്ങണന  സദ്യംഭവമച്ചു,

അതുചപചോണല  പുതുക്കചോടസ  ഒരു  ണകട്ടമടദ്യം  തകരനവസ്പീണു,  ഇങ്ങണന  നമരവധമ

സദ്യംഭവങ്ങള്  സദ്യംസചോനത്തുണ്ടെചോകുന.  അവമണട  എവമണടണയങമലദ്യം

കരചോറുകചോരണക്കതമണര നടപടമ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടെചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  കരചോറുകചോരണക്കതമണര

കരശനമചോയ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചസ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോണമന്നതസ

പ്രതമപകമുള്ണപണട  അദ്യംഗസ്പീകരമച  കചോരദമചോണസ.  ചകരളതമല്  പരമപചോലന

കചോലചോവധമ  പരസദണപടുത്തുന്ന  ചബചോരഡസ  നമയമസഭചോ  മണ്ഡലങ്ങളമല്
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സചോപമച  ഘട്ടതമല്,  പറവൂര  നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്  മചോതൃകചോപരമചോയ

നമലപചോടചോണസ  സസ്വസ്പീകരമചതസ.  അതമണന്റെ  ഉല്ഘചോടനദ്യം  നമരവ്വേഹമച

വദകമകൂടമയചോണസ  അണങ്ങന്ന  കചോരദദ്യം  ഓരമണപടുത്തുകയചോണസ.  അക്കചോരദദ്യം

ണപചോതുണവ എലചോവരുദ്യം ചചരന്നസ  ചരച ണചയസ  നടപചോക്കമയ തസ്പീരുമചോനമചോണസ.

ഒരു നമരമചോണതമല് കൃതദമചോയമ ഇടണപട്ടസ, നമരമചോണദ്യം നടതമ പരമപചോലന

കചോലചോവധമയമലള്ണപണടയുള്ള  ചപചോരചോയ്മകള്  വരചോതമരമക്കചോന  ശദ്ധമക്കചോനുദ്യം

ഇനമ  ചപചോരചോയ്മകള്  സദ്യംഭവമചചോല്  അതമനുള്ള  ഉതരവചോദമതദ്യം

പമ.ഡബന.ഡമ.  മചോനസ്വവല് പ്രകചോരദ്യം കരചോറുകചോരക്കചോണണനള്ളതസ  നമണളലചോദ്യം

ചചരണന്നടുത  തസ്പീരുമചോനമചോണസ.  അതമണലചോനദ്യം  സരക്കചോരമനസ  ചവണറണയചോരു

നമലയമലള്ള തചോല്പരദവമമമണലന്നന്നുള്ള കചോരദദ്യം അചങ്ങയ്ക്കുള്ണപണട അറമയുന്ന

കചോരദമചോണസ. രണ്ടെചോമണത പ്രശ്നദ്യം, പചോലചോരമവട്ടദ്യം പചോലതമണന്റെ കചോരദദ്യം പറഞ,

അതമചന്മേല്  അചനസ്വഷണദ്യം  നടനവരമകയചോണസ.  ണമചോബമണണലചസഷന

അഡസ്വചോനസസ  ണകചോടുതതസ  ശരമയചോണണനള്ള  അഭമപ്രചോയദ്യം  ബഹുമചോനണപട്ട

പ്രതമപക  ചനതചോവമനുചണ്ടെചോ;   ഒരു  കരചോറമണലടുത  തസ്പീരുമചോനതമനസ

വമരുദ്ധമചോയമ  എന്തെമനസ  മനമ  ഇടണപട്ടു?  ഇണതലചോദ്യം  എണന്നണക്കചോണ്ടെസ

നമരബന്ധമചസ  പറയമക്കുന്നണതന്തെമനചോണണന്നസ  ഇവമണട  ചകള്ക്കുന്ന
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എലചോവരക്കുമറമയചോവുന്നതചോണസ.  അചപചോള്  ഒരു  മനമ  എന്തെമനചോണസ

ഇടണപട്ടതസ.  രണ്ടെചോമതചോയമ,  സമമന്റെമണന്റെണന്റെയുദ്യം  കമ്പമയുചടയുദ്യം  പ്രശ്നദ്യം.

അതമണനപറ്റമ  ഞചോന  ചനരണത  പറഞ്ഞമരുന,  ഇനമ  വമശദമചോയമ

പറയണണമങമല്  പറയചോദ്യം.  ണപചോതുമരചോമത്തു  വകുപ്പുണസകട്ടറമയചോണസ

ഇക്കചോരദതമല് കൃതദമചോയ നമലപചോടസ  സസ്വസ്പീകരമചതസ.  അചപചോള് പചോലചോരമവട്ടദ്യം

പചോലതമണന്റെ  കചോരദദ്യം  എന്തെചോണണന്നസ  എലചോവരക്കുമറമയചോവുന്നതചോണസ.  ഇനമ

ണപചോതുണവയുള്ള കചോരദദ്യം പരമചശചോധമച്ചുചനചോക്കചോദ്യം.  ബഹുമചോനണപട്ട പ്രതമപക

ചനതചോവുതണന്ന  സൂചമപമച ഒരു വമഷയമുണ്ടെസ. അചദ്ദേഹദ്യം ഒരു പ്രചതദക  കരചോറു

കമ്പനമണയക്കുറമചസ  പറഞ്ഞണതന്തെമനചോണണന്നസ  എനമക്കറമയമല.

അചദ്ദേഹതമണന്റെ  സഹപ്രവരതകരചോയ  മുതമരന്ന  ചനതചോക്കന്മേചോര  ഇതുമചോയമ

ബന്ധണപട്ടസ  നല്കമയ കതസ സരക്കചോരമണന്റെ മുമ്പമലണ്ടെസ. ഇചത കമ്പനമതണന്ന

എണന്റെ  മണ്ഡലതമണല  പ്രവൃതമക്കുദ്യം  ചവണണമന്നസ  ആ  കതമല്

വദകമചോക്കമയമട്ടുണ്ടെസ.  ഞചോന  ഒരചോളുചടയുദ്യം  ചപരസ  ഇവമണട  പറയചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല,  ണവറുണത ചപരസ പറഞ്ഞസ വമവചോദതമചലയസ ചപചോകണ്ടെ. അതസ

എണന്നണക്കചോണ്ടെസ പറയമപമക്കചോനചവണ്ടെമയചോണണങമല്...എന്തെചോയചോലദ്യം ഇചപചോള്

അണതചോനദ്യം പറയചോന ഞചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല. അതമല് അവണര ഞചോന ണതറ്റു



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

50

പറയുന്നമല,  കചോരണദ്യം  അതസ  ആ  കമ്പനമയുണട  ണകഡമബമലമറ്റമയുമചോയമ

ബന്ധണപട്ട  പ്രശ്നമചോണസ.  രണ്ടെചോമണത  വമഷയദ്യം,   പ്രതമപക  ചനതചോവമണന്റെ

മണ്ഡലതമല്  2016  ചമയസ  മചോസതമല്,  മണ്ഡലതമണല  ചസ്റ്റഷനകടവസ

വലമയപഴെമ്പമള്ളമ  തുരുത്തുപചോലദ്യം  നമരമചോണതമനമണട  ഗരഡര

തകരനവസ്പീണസ ഒരചോള് മരമക്കചോനമടയചോയ കചോരദദ്യം അചദ്ദേഹദ്യം ഓരക്കുനണ്ടെചോകുദ്യം.

അന്നസ  യു.ഡമ.എഫസ.  സസ്വസ്പീകരമച  സമസ്പീപനണമന്തെചോണണന്നസ  ഞചോന പ്രചതദകദ്യം

പറചയണ്ടെതുചണ്ടെചോ;  ഇനമയുമുണ്ടെസ  സദ്യംഭവങ്ങള്,  അതമനസ  ണതചോട്ടടുത്തുള്ള

മണ്ഡലതമല്,  ഒരു  എദ്യം.എല്.എ-യുണട  മണ്ഡലതമല്,  ഒരു  പചോലദ്യം

നമരമചോണതമനമണട  തകരനവസ്പീണു.  ആ  എദ്യം.എല്.എ.

വമചചോരമചമരുനണവങമല്  ആ  മനമക്കസ  രചോജമ  വയചോമചോയമരുന.  ആ

എദ്യം.എല്.എ.യുണട ചപരസ ശസ്പീ. ഇബചോഹമദ്യം കുണഞ്ഞനദ്യം ആ മനമയുണട ചപരുദ്യം

ശസ്പീ.  ഇബചോഹമദ്യം  കുണഞ്ഞന്നചോണസ.  ആ  മണ്ഡലതമണന്റെ  ചപരസ

കളമചശ്ശേരമണയനമചോണസ.  അചപചോള് പചോലചോരമവട്ടദ്യം  പചോലതമണന്റെ കചോരദതമല്

ഒരു  നമലപചോടുദ്യം  കൂളമമചോടസ  പചോലതമണന്റെ  കചോരദതമല്  ചവണറചോരു  നമലപചോടുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന  സമസ്പീപനദ്യം  ശരമയല,  ഇതുരണ്ടുദ്യം  രണ്ടെചോണസ.  നമങ്ങള്

പതമനചോയമരദ്യം തവണ പചോലചോരമവട്ടദ്യം പചോലദ്യം കമചക്കടുദ്യം കൂളമമചോടസ പചോലതമണന്റെ
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വമഷയവുദ്യം  ഒന്നചോണണന്നസ  പറഞ്ഞചോലദ്യം  ചകരളതമണല  ലകക്കണക്കമനസ

ജനങ്ങള്  ഒരുചപചോണല  പറയുന്നതസ  ഇതുരണ്ടുദ്യം  രണ്ടെചോണണന്നചോണസ.

അണതത്രയചോയചോലദ്യം  ഒന്നചോക്കചോന  ശമമക്കരുതസ,  പചോലചോരമവട്ടതമണന്റെ

ഹചോദ്യംചഗചോവര  മചോറചോതവചരചോ  അണലങമല്  പചോലചോരമവട്ടദ്യം  സദ്യംഭവദ്യം   വളണര

ചബചോധപൂരവ്വേദ്യം ഓരമണപടുതമ ചമലണര കുതചോന ശമമക്കുന്നവരചോണസ ഇതരദ്യം

നമലപചോടസ സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതസ. 

വമചനചോദസഞചോര ചകന്ദ്രങ്ങളമണല സസ്പീ സുരക 

(*93) ശസ്പീ  .   ണക  .   ബചോബു   (  തൃപ്പൂണമത്തുറ): 
         ശസ്പീമതമ  .   ഉമ ചതചോമസസ: 

 ശസ്പീ  .   എൽചദചോസസ പമ  .   കുന്നപമള്ളമൽ: തചോണഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കസ

ണപചോതുമരചോമതസ-വമചനചോദസഞചോര വകുപസ മനമ സദയദ്യം മറുപടമ പറയചോചമചോ? 

(എ)  സദ്യംസചോനണത  ചമല  വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങളമൽ  സസ്പീകൾ

കൂട്ടബലചോൽസദ്യംഗമുൾണപണടയുള്ള  അതമകമങ്ങൾക്കമരയചോകുനണവന്ന

ആചകപദ്യം  ശദ്ധയമൽണപട്ടമട്ടുചണ്ടെചോ;  എങമൽ  ഇതസ  ഗഇൗരവചതചോണട

കചോണുനചണ്ടെചോ എന്നസ വദകമചോക്കുചമചോ; 

(ബമ)  വമചനചോദസഞചോരമകളുണട സുരക ഉറപചോക്കുന്നതമനുദ്യം സസ്പീകൾക്കുദ്യം

കുട്ടമകൾക്കുണമതമണരയുള്ള അതമകമങ്ങൾ തടയുന്നതമനുദ്യം അടമയന്തെര നടപടമ
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സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ; വമശദചോദ്യംശദ്യം നൽകുചമചോ; 

(സമ)  എലചോ  വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങളമലദ്യം  ഇരുപതമനചോലസ

മണമക്കൂറുദ്യം  വനമത  ചപചോലസ്പീസമണന്റെ  സചോന്നമധദമുള്ള  എയ്ഡസ  ചപചോസ്റ്റുകളുദ്യം

സമ.സമ.ടമ.വമ.  കദചോമറകളുദ്യം  സചോപമക്കുന്നതമനസ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;

വമശദചോദ്യംശദ്യം നൽകചോചമചോ? 

ണപചോതുമരചോമതസ- വമചനചോദസഞചോരവകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദസ

റമയചോസസ): സര, 

(എ)  വമചനചോദസഞചോരചമഖലയമൽ  വമചനചോദസഞചോരമകളചോയ

സസ്പീകൾണക്കതമണര  കൂട്ടബലചോതദ്യംഗദ്യംചപചോലള്ള  അതമകമങ്ങൾ  ഈ

സർക്കചോരമണന്റെ കചോലതസ  റമചപചോർട്ടസ  ണചയണപട്ടമട്ടമല.  ചകരളതമല് ഇതരദ്യം

സദ്യംഭവങ്ങള്  തചോരതചമദന  കുറവചോണസ.  എങമൽതണന്നയുദ്യം

വമചനചോദസഞചോരമകള്ക്കുചനണര  അതരദ്യം  അതമകമങ്ങൾ

ഉണ്ടെചോവചോതമരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമ  ഈ  സരക്കചോര  പ്രതമജചോബദ്ധമചോണസ.

ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമണല  സുരകമതതസ്വദ്യം  ഉറപചോക്കുന്നതമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങളുണട  പരമധമയമല്വരുന്ന  ചപചോലസ്പീസസ

ചസ്റ്റഷനുകള്ക്കസ  പ്രചതദക  നമരസ്പീകണതമനസ  ബന്ധണപട്ട  വകുപ്പുമുചഖന
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നമരചദ്ദേശവുദ്യം നല്കമയമട്ടുണ്ടെസ.  ഇതമനു പുറണമ,  പ്രചതദകദ്യം പരമശസ്പീലനദ്യം ലഭമച

ടൂറമസദ്യം  ചപചോലസ്പീസമണന  പ്രധചോന  ടൂറമസദ്യം  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  വമനദസമചമട്ടുണ്ടെസ.

ചകരളതമണല  14  ജമലകളമലചോയമ  184  ടൂറമസദ്യം  ചപചോലസ്പീസമണന

നമചയചോഗമചമട്ടുണ്ടെസ.  കൂടചോണത,  ടൂറമസദ്യം  ചപചോലസ്പീസമണന്റെ  എണദ്യം

വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  സസ്പീ  സഇൗഹൃദ  വമചനചോദസഞചോരദ്യം  ചപ്രചോതചോഹമപമ

ക്കുന്നതമനുദ്യംചവണ്ടെമയമട്ടുള്ള  ഒരു  ണബയമൻ  ചസ്റ്റചോമമദ്യംങസ  വർക്കസചഷചോപസ

ഒചകചോബർ  മചോസതമനുമുൻപചോയമ  സദ്യംസചോനതസ  നടത്തുന്നതമനസ

ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം മമഷൻ നടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയുദ്യം ണചയ്യുന.

ഒറ്റയ്ക്കുദ്യം  കൂട്ടചോയുദ്യം  സസ്പീ  സഞചോരമകള്  എത്തുന്ന  ണടനഡസ  വരദ്ധമച്ചുവരുന്ന

സചോഹചരദതമല്,  സുരകയുണട  കചോരദതമല്  കൂടുതല്  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന കചോരദദ്യം പരമഗണമക്കുനണ്ടെസ.  ടൂറമസദ്യം ചകന്ദ്രങ്ങളമണല സുരക,

പരമപചോലനദ്യം  എന്നമവയചോയമ  യുവജനങ്ങണള  നമചയചോഗമക്കുന്നതമനസ  യുവജന

ചകമചബചോരഡമണന്റെ  സഹചോയചതചോണട  ഒരു  പദ്ധതമ  ആചലചോചനയമലചോണസ.

ടൂറമസദ്യം ക്ലബ്ബുകചളയുദ്യം ഇതരദ്യം പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ നമചയചോഗമക്കുന്ന കചോരദദ്യം

ആചലചോചമക്കുനണ്ടെസ. 

(ബമ) വമചനചോദ സഞചോര ചമഖലയമണല കുട്ടമകളുണട സുരക ഒരു പ്രധചോന
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അജണ്ടെയചോയമ ഏണറ്റടുതമട്ടുള്ള സദ്യംസചോനമചോണസ ചകരളദ്യം.  കുട്ടമകൾക്കചോയുള്ള

സുരകമതതസ്വതമനുചവണ്ടെമ  'സസ്പീചറചോ  ചടചോളറൻസസ  ചസചോൺ'  കദചോമ്പയമൻ

ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷന  മുചഖന  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടെസ.  കൂടചോണത

കടചലചോരങ്ങള്,  കചോയലകള്,  നദമകള്,  തടചോകങ്ങള്  തുടങ്ങമയ  ടൂറമസദ്യം

ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  അപകടങ്ങചളചോ,  ജസ്പീവഹചോനമചയചോ  സദ്യംഭവമക്കചോന  സചോധദതയു

ള്ളതമനചോല് പ്രചതദകദ്യം പരമശസ്പീലനദ്യം ചനടമയ കലഫസ ഗചോരഡുകളുണട ചസവനദ്യം

ബസ്പീച്ചുകളമലദ്യം,  മറ്റു  ചമല  ചമഖലകളമലദ്യം  ഉറപചോക്കമയമട്ടുണ്ടെസ.

സദ്യംസചോനണതചോട്ടചോണക  ഇതരതമല്  139  കലഫസ  ഗചോരഡുകള്

ചസവനമനുഷമക്കുന.    ഇവരക്കസ  കൂടുതല്  പരമശസ്പീലനവുദ്യം  ആവശദമചോയ

ജസ്പീവന രകചോ ഉപകരണങ്ങളുദ്യം വകുപസ നല്കമയമട്ടുണ്ടെസ. 

(സമ)  ടൂറമസദ്യം  ചകന്ദ്രങ്ങണള  സുരകമതമചോക്കുന്നതമനചോയമ  നമരസ്പീകണ

കദചോമറചോ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  നടപമലചോക്കുന്ന  പദ്ധതമ  വകുപസ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണസ.  ഇചപചോൾ  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  ജമലയമണല  ചകചോവളദ്യം

ടൂറമസദ്യം  ണഡസ്റ്റമചനഷൻ,  ചവളമ,  കനകക്കുന്നസ  എന്നസ്പീ  പ്രധചോന

വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങളമൽ  നമരസ്പീകണ  കദചോമറചോ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏരണപടുതമയമട്ടുണ്ടെസ.  കൂടുതല് വമചനചോദ സഞചോര ചകന്ദ്രങ്ങളമൽ നമരസ്പീകണ
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കദചോമറകൾ സചോപമക്കുന്നതമനസ  ടൂറമസദ്യം വകുപസ  ചപചോലസ്പീസസ  അധമകചോരമകൾ,

ഇതര വകുപ്പുകളുമചോയമ ചചർന്നസ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചു വരുന. 

ശസ്പീ  .    ണക  .    ബചോബു    (  തൃപ്പൂണമത്തുറ  ):  സര,  ഈ സരക്കചോരമണന്റെ കചോലതസ

സസ്പീകള്ക്കുചനണര  അതമകമങ്ങള്  നടന്നമട്ടമണലന്നസ  ബഹുമചോനണപട്ട  മനമ

പറഞ്ഞതസ  ശരമയചോയമരമക്കുദ്യം.  എന്നചോല്,  കഴെമഞ്ഞ  സരക്കചോരമണന്റെ  കചോലതസ

2018  ണമയസ  14-ാം തസ്പീയതമ ചകചോവളതസ ലചോതസ്വമയന വമചനചോദസഞചോരമയചോയ

ഒരു  യുവതമ  ക്രൂരമചോയ  ബലചോതദ്യംഗതമനമരയചോയമ  ണകചോലണപട്ട  സദ്യംഭവദ്യം

ചകരളതമനുണ്ടെചോക്കമയ  അവമതമപസ  ണചറുതല.  എണന്റെ  ചചചോദദദ്യം,

വമചനചോദസഞചോര ചകന്ദ്രങ്ങളമല് സസ്പീകള്ക്കുദ്യം കുട്ടമകള്ക്കുദ്യം ചനണരയുണ്ടെചോകുന്ന

അകമങ്ങള് തടയുന്നതമനുദ്യം  അവരുണട  സുരകമതതസ്വദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനസ

Tourism Regulatory Authority of Kerala  രൂപസ്പീകരമക്കുണമന്നസ ചനരണത

ചരച  ണചയമരുന.  പ്രസ്തുത  അചതചോറമറ്റമ  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടെചോ;  ഉണണ്ടെങമല്

അതമണന്റെ  പ്രവരതനണമന്തെചോണസ;  ഇണലങമല്  അങ്ങണനണയചോരു  അചതചോറമറ്റമ

രൂപസ്പീകരമക്കചോന ആചലചോചമക്കുനചണ്ടെചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ഞചോനമവമണട  പറയചോത  കചോരദമചോണസ  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതസ.  അതമകമങ്ങണളചോനദ്യം
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നടന്നമട്ടമണലന്നസ  ഞചോണനവമണടയുദ്യം  പറഞ്ഞമട്ടമല.  അദ്ദേചഹമുയരതമയ

ചചചോദദണതക്കുറമചചോണസ  ഞചോന  ഇവമണട  പറഞ്ഞതസ.  സദ്യംസചോനണത  ചമല

വമചനചോദസഞചോരചകന്ദ്രങ്ങളമല്  സസ്പീകള്  കൂട്ടബലചോതദ്യംഗദ്യം  ഉള്ണപണടയുള്ള

അതമകമങ്ങള്ക്കസ ഇരയചോകുനണവനള്ള ആചകപദ്യം ശദ്ധയമല്ണപട്ടമട്ടുചണ്ടെചോ

എന്നചോണസ ബഹുമചോനണപട്ട അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമചമരുന്നതസ.  ചകരളതമണല ടൂറമസദ്യം

ചകന്ദ്രങ്ങളമല് എലചോ ദമവസവുദ്യം കൂട്ടബലചോതദ്യംഗങ്ങള് നടക്കുകയചോണണന്നചല

ആ ചചചോദദദ്യം  ചകട്ടചോല് ചതചോനകയുള.  ഇതസ  വചോരതയചോയചോല് ചകരളതമനസ

പുറത്തുള്ള  ഏണതങമലണമചോരു  സഞചോരമ  ചകരളതമചലയസ  വരുചമചോ?  ടൂറമസദ്യം

ചകന്ദ്രങ്ങള്  മചോത്രമല,  ഇന്തെദയമണല  ണപചോതുണവയുള്ള  കണക്കുകള്

പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള് ചകരളതമല് ഇതരദ്യം അതമകമങ്ങള് കുറവചോണണന്നതസ

വസ്തുതയചോണസ.  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  എന്തുണകചോണ്ടെചോണസ  അങ്ങണന

പറഞ്ഞണതന്നസ  എനമക്കറമയമല.  അതമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമട്ടചോണസ  ചകരളതമലതസ

കുറവചോണണന്നസ  ഞചോനമവമണട  മറുപടമയമല്  സൂചമപമചതസ.  അലചോണത

തസ്പീണരയമണലന്നസ  ഞചോന പറഞ്ഞമട്ടമല.  അങ്ങണന അചദ്ദേഹമമവമണട  പറഞ്ഞതസ

ശരമയല.  പ്രസ്തുത വമഷയദ്യം സദ്യംബന്ധമചസ സസ്വസ്പീകരമച നമലപചോടുകണള കുറമചസ

ഇവമണട  പറഞ്ഞമട്ടുണ്ടെസ.  ണപചോതുണവ  ആ  നമലപചോടസ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുനണ്ടെസ.
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ചകരളതമല് ഇതരദ്യം അതമകമങ്ങള് ണപചോതുണവ കുറവചോണസ. ഇക്കചോരദതമല്

ആവശദമചോയ  സുരകയുദ്യം  മറ്റസ  കചോരദങ്ങളുദ്യം  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുണമചോരുക്കചോന

ചവണ്ടെമയുള്ള  എലചോ  നമലയമലമുള്ള  ഇടണപടലകളുദ്യം  ഇചപചോള്  സരക്കചോര

നടതമവരുനണ്ടെസ. 

ശസ്പീ  .    ണക  .    ബചോബു    (  തൃപ്പൂണമത്തുറ):  സര,  സസ്പീകള്  ഒറ്റയ്ചക്കചോ

സുഹൃത്തുക്കള്ണക്കചോപചമചോ  യചോത്ര  ണചയ്യുന്ന  'The  Girlfriend  Getaway'

എന്നതചോണസ പചോശ്ചചോതദ രചോജദങ്ങളമണല പ്രധചോനണപട്ട പുതമയ ടൂറമസദ്യം ണടനഡസ.

ഈ  ചമഖഖലയമല്  ആചഗചോള  തലതമല്  ഏതചോണ്ടെസ  200  മമലദണ്

ചഡചോളറമണന്റെ  വമനമമയദ്യം  നടക്കുന്നതചോയമട്ടചോണസ  വമവരദ്യം.  ഈ ചമഖലയുമചോയമ

ബന്ധണപട്ടസ  ചകരള  ടൂറമസദ്യം  എണന്തെലചോദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളചോണസ

നടതമയമട്ടുള്ളതസ;  ഈ  ചമഖലണയ  ആകരഷമക്കചോന  എണന്തെലചോദ്യം

പ്രവരതനങ്ങള് നടതമയമട്ടുണ്ടെസ എന്നതസ വദകമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  വളണര  പ്രസകമചോണയചോരു

കചോരദമചോണസ  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമണട  ഉന്നയമചമട്ടുള്ളതസ.  ഇണതചോരു

ചവള്ഡസ ണടനഡചോണസ. സസ്പീകള് ഒറ്റയ്ക്കുദ്യം കൂട്ടമചോയുദ്യം യചോത്ര ണചയ്യുക എനണള്ളചോരു

ണടനഡസ  വരുന.  ഞചോന  കഴെമഞ്ഞ  സഭചോ  സചമളനതമല്  പറഞ,  ഒരു
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റമവഞസ  ടൂറമസതമണന്റെ  കചോലമചോണസ.  ആളുകള്  വസ്പീട്ടമല്  ഇരുന്നമരുന്നസ

അവസചോനദ്യം  യചോത്ര  ണചയചോനുള്ള  വലചോത  തചോല്പരദദ്യംണകചോണ്ടെസ,  പ്രതമകചോര

മചനചോഭചോവചതചോടുകൂടമ ഇത്രയുദ്യംകചോലദ്യം തടഞവച്ചു,  ഇനമ ഞചോന സഞരമക്കുദ്യം

എനള്ള മചനചോഭചോവദ്യം വരമകയചോണസ.  ഇതസ എലചോ ചമഖലയമലദ്യം കചോണചോനുണ്ടെസ,

സസ്പീകള്ക്കമടയമല് പ്രചതദകമചസ.  കൂട്ടമചോയമ  ചപചോകുകയചോണസ.  ഇതമണന വളണര

ഫലപ്രദമചോയമ  ഉപചയചോഗണപടുതചോനുള്ള  നമലപചോടസ  ചകരള  ടൂറമസദ്യം  വകുപസ

സസ്വസ്പീകരമച്ചു.  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങണള ചപ്രചോതചോഹമപമക്കചോന പ്രചതദക പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമച്ചു.  ചമല  നമയമസഭചോ  മണ്ഡലങ്ങളമല്  ഇതുമചോയമ  ബന്ധണപട്ടസ

പ്രചതദക ണണബക്കസ യചോത്രകളുദ്യം ഇതമണന്റെ പ്രചരണചോരതദ്യം പല നമലപചോടുകളുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചു. ഇതരദ്യം കചോരദങ്ങളമല് വളണര ശദ്ധമച്ചുള്ള ഇടണപടലചോണസ ടൂറമസദ്യം

വകുപ്പുദ്യം സരക്കചോരുദ്യം നടത്തുന്നതസ. 2022  കസ്വചോരട്ടറമല്,  ഇതുമചോയമ ബന്ധണപട്ടസ

ഏറ്റവുദ്യംകൂടുതല് സചോധദത ആഭദന്തെര സഞചോരമകളുചടതചോണണന്നസ കണ്ടെതമണന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  ചകരളതമണന്റെ  ചരമത്രതമല്  5  ജമലകളമല്,  ആ  ജമല  രൂപദ്യം

ണകചോണ്ടെതമനുചശഷദ്യം ഇനവണരയമലചോത ആഭദന്തെര സഞചോരമകളുണട എണദ്യം

സരവ്വേകചോല  റമക്കചോരചഡചോടുകൂടമ  വനണവന്നതസ  ഈ  സഭണയ  പ്രചതദകദ്യം

അറമയമക്കചോന ഞചോന ആഗ്രഹമക്കുകയചോണസ.  അങ്ങമവമണട  ചചചോദമച ചചചോദദദ്യം
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സദ്യംബന്ധമചസ,  ണഎ.റ്റമ.  ചമഖലയമലള്ളവരചോണസ ഈ നമലപചോടസ  ഏറ്റവുമധമകദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതസ.  ഇന്തെദയമണല  പ്രധചോനണപണട്ടചോരു  ണഎ.റ്റമ.  ഹബചോണസ

ബചോദ്യംഗ്ലൂര.  അവമണട വയനചോടസ ടൂറമസതമണന്റെ പ്രചതദക മചോരക്കറ്റമദ്യംഗസ നടതമ.

ബചോദ്യംഗ്ലൂരമണല എഫസ.എദ്യം.  ചറഡമചയചോ,  നനസസ ചപപര,  സമനമമചോ തമചയറ്ററുകള്

എന്നമവമടങ്ങളമണലലചോദ്യം  ഇതുസദ്യംബന്ധമച  പരസദങ്ങള്  നല്കമ.  ബചോദ്യംഗ്ലൂരുദ്യം

വയനചോടുദ്യം  തമമലള്ള  ഡമണസ്റ്റനസമണന്റെ  പ്രശ്നദ്യം  നമുക്കറമയചോദ്യം.  വയനചോടമനസ

ചകരളതമണന്റെ  തലസചോനമചോയ  തമരുവനന്തെപുരതസ  എത്തുന്നതമചനക്കചോള്

അടുതചോണസ ബചോദ്യംഗ്ലൂര.  ഈ പ്രചചോരണദ്യം ബചോദ്യംഗ്ലൂരമലള്ള ഒരുപചോടസ യുവതമകള്,

ണഎ.റ്റമ.  ചമഖലയമല്  പ്രവരതമക്കുന്നവര  കൂട്ടമചോയമ  വയനചോട്ടമചലയസ

വരുന്നതമനസ കചോരണമചോയമ.  വയനചോടസ ജമല രൂപദ്യം ണകചോണ്ടെതമനുചശഷദ്യം 2022

ജനുവരമ,  ണഫബ്രുവരമ,  മചോരചസ  മചോസങ്ങളമല് ഫസ്റ്റസ കസ്വചോരട്ടറമണല കണക്കമല്

വയനചോടമണന്റെ ചരമത്രതമല്തണന്ന ആഭദന്തെര സഞചോരമകളുണട എണതമല്

വരദ്ധനവുണ്ടെചോയമ.  മൂന്നസ  എദ്യം.എല്.എ.മചോര  ഇവമണടയുണ്ടെസ.  അതമനസ  ഇതരദ്യം

കചോമ്പയമനുകള്  സഹചോയമച്ചു.  സസ്പീകള്  ഉള്ണപണടയുള്ള  ടൂറമസ്റ്റുകള്  വരുന്ന

സമതമയുണ്ടെസ. 

ശസ്പീമതമ  ഉമചോ  ചതചോമസസ:  സര,  സദ്യംസചോനണത  വമചനചോദസഞചോര
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ചകന്ദ്രങ്ങളമണല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ ഒരു പ്രധചോന കചോരണദ്യം ഇവമടങ്ങളമണല ലഹരമ

മരുനകളുണട  ഉപചയചോഗമചോണസ.  അദ്യംഗസ്പീകചോരമമലചോത  ചഹചോദ്യം  ചസ്റ്റകളുദ്യം

പഞകരമ  ണസന്റെറുകളുദ്യം  ണണഗഡുകളുണട  രൂപതമല്  പ്രതദകണപടുന്ന

സചോമൂഹദ വമരുദ്ധരുമചോണസ ഇതമനസ പ്രധചോന കചോരണദ്യം. ആയതമനചോല് അതരദ്യം

ചമഖലകളമണല  ലഹരമമരുന്നസ  വമതരണവുദ്യം  ഉപചയചോഗവുദ്യം  തടയുന്നതമനുദ്യം

സസ്പീകള്ക്കസ  കൂടുതല്  സുരക  ഉറപചോക്കുന്നതമനുമചോയമ  വമചനചോദസഞചോര

ചമഖലകളമല് ചപചോലസ്പീസമചനചോണടചോപദ്യം എണണകസസ ഉചദദചോഗസണരയുദ്യം കൂടുതല്

വനമതചോ  സുരകചോ  ജസ്പീവനക്കചോണരയുദ്യം  നമയമമക്കുന്നതമനസ  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  ബഹുമചോനണപട്ട മനമ പറഞ്ഞതുചപചോണല,  ധചോരചോളദ്യം കൂട്ടമചോയ

അകമണദ്യം  നടന്നമട്ടമല  എന്നതസ  ശരമയചോണണങമലദ്യം  ഒറ്റണപട്ടസ  നടക്കുന്നതുദ്യം

അപലപനസ്പീയമചോണണന്നതസ  പ്രചതദകദ്യം  പറയചോന  ആഗ്രഹമക്കുന.  ഒരു

ണമചോണണബല്  ആപ്ലമചക്കഷന  വഴെമ  ഇതമണനലചോണമചോരു  നടപടമയുണ്ടെചോകണദ്യം.

അതമനുള്ള നടപടമയുണ്ടെചോകുചമചോ എന്നചോണസ അറമചയണ്ടെതസ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ റമയചോസസ:  സര, ബഹുമചോനണപട്ട അദ്യംഗദ്യം ഇവമണട

പറഞ്ഞതസ  വളണര  ശരമയചോണസ.  ഒരു  സദ്യംഭവവുദ്യം  ഉണ്ടെചോകചോന  പചോടമല.

അതമനചോയമ  നമണളലചോവരുദ്യം  ണണകചകചോരചക്കണ്ടെതചോണസ.  മയക്കുമരുന്നസ,  മറ്റസ
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അരചോചകതസ്വ  പ്രവണതകള്  എന്നമവ  ചകരളതമല്  ണപചോതുണവ  കുറവചോണസ.

ഇന്തെദയമണല  മറ്റസ  സദ്യംസചോനങ്ങണളടുതസ  പരമചശചോധമചചോല്  ടൂറമസ്റ്റസ

ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  ചകരളതമലതസ  ണപചോതുണവ  കുറവചോണസ.  എന്നചോല്

തസ്പീണരയമലചോതചോക്കചോനുള്ള  ശമമചോണസ  ടൂറമസദ്യം  വകുപസ  മറ്റസ  വകുപ്പുകളുണട

സഹചോയചതചോടുകൂടമ  നടത്തുന്നതസ.  ടൂറമസ്റ്റസ  ചകന്ദ്രങ്ങളുണട  പരമപചോലനദ്യം,

സുരക,  മറ്റസ  കചോരദങ്ങള്,  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗസ  എന്നമവയചോയമ  യുവജനങ്ങണള

ണകചോണ്ടുവരചോനുള്ള  ശമമചോണസ  ഇചപചോള്  നടത്തുന്നതസ.  ബഹുമചോനണപട്ട

മുഖദമനമ,  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുമനമ  എന്നമവരുമചോയമ  ഇതുമചോയമ

ബന്ധണപട്ട ചരചകള് നടതമ.  ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ വകുപ്പുമനമയുദ്യം ടൂറമസദ്യം

വകുപമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ഞങ്ങളുദ്യം  കൂടമയമരുനണകചോണ്ടെസ  ചമല

തസ്പീരുമചോനങ്ങണളടുത്തു.  ചകരളതമണല  കലചോലയങ്ങളമല്  ടൂറമസദ്യം  ക്ലബ്ബുകണള

സജസ്പീവമചോക്കമ  മചോറ്റുകണയന്ന  ഉതരവചോദമതമചോണസ  ഇതമണന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

എടുക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമചതസ.  ഓചരചോ  കചോമ്പസുകള്ക്കുദ്യം  ഒരു  പ്രചതദക

ണഡസ്റ്റമചനഷണന്റെ ചുമതല ണകചോടുത്തുണകചോണ്ടെസ അതസ കൃതദമചോയമ മചോരക്കസ ണചയസ

ഇടണപടുണന്നചോരു രസ്പീതമ.  ബഹുമചോനണപട്ട യുവജനചകമ ചബചോരഡസ വകുപ്പുമനമ

ഇവമണടയുണ്ടെസ.  അചദ്ദേഹവുമചോയമ  ചരച ണചയണകചോണ്ടെസ  അതുമചോയമ  ബന്ധണപട്ട
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നമലപചോടുകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചു.  ഇചതചോണടചോപദ്യം  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമചതുചപചോണല  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങളമല്  നമുക്കസ  കൂട്ടചോയമ,  ഒരു  ടസ്പീമചോയമ

നമനണകചോണ്ടെസ  അതരദ്യം  ണതറ്റചോയ  പ്രവണതകള്  ഇലചോതചോക്കചോന  ഒരുമമചസ

നമലണകചോള്ളചോവുന്നതചോണസ. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസസ  പമ  .    കുന്നപമള്ളമല്:  സര,  വമചനചോദസഞചോര

ചമഖലകളമണല നമയമവമരുദ്ധ പ്രവരതനങ്ങള് തടയുന്നതമനുദ്യം ചസവനങ്ങളുദ്യം

ഗുണചമന്മേയുദ്യം  സഞചോരമകളുണട  സുരകയുദ്യം  ഉറപചോക്കുന്നതമനുദ്യം  ഈ

ചമഖലയമല് പ്രവരതമക്കുന്ന വമവമധ സരക്കചോര/സസ്വകചോരദ  ഏജനസമകളുണട

ഫലപ്രദമചോയ  ഏചകചോപനതമനുദ്യം  പദ്ധതമ  തയചോറചോക്കുചമചോ;

അചതചോണടചോപദ്യംതണന്ന വമചനചോദസഞചോര ചമഖലകളമലണ്ടെചോകുന്ന അപകടങ്ങള്,

മരണങ്ങള്  എന്നമവ  വരദ്ധമച്ചുവരുന്നതചോയമ  സരക്കചോരമണന്റെ

ശദ്ധയമല്ണപട്ടമട്ടുചണ്ടെചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  ജനങ്ങണള  ടൂറമസവുമചോയമ

കൂടുതല്ക്കൂടുതല്  അടുപമക്കുക  എന്നതചോണസ  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗതമണന്റെ

ചചചോദദതമനുള്ള  ഉതരമചോയമ  കചോണുന്നതസ.  ജനങ്ങള്  ടൂറമസതമല്നമനദ്യം

അകനചപചോചകണ്ടെവരല.  നമ്മുണട  നചോട്ടമണല  ടൂറമസദ്യം  വമകസമക്കുചമ്പചോള്
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സചോധചോരണക്കചോരുള്ണപണടയുള്ള  ജനങ്ങളുണട  ണണദനദ്യംദമന  ജസ്പീവമതതമലദ്യം

മചോറ്റമുണ്ടെചോകുന.  അതമനചോണസ ഈ സരക്കചോര ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം വളണര

ഫലപ്രദമചോയമ  നടപമലചോക്കുന്നതസ.  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  വളണര  നണലചോരു

മചോതൃകയചോണസ.  അതസ  ചലചോകതമനുതണന്ന  മചോതൃകയചോയതുണകചോണ്ടെചോണസ

ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷനസ  ചലചോകത്തുതണന്ന  യു.ണക.-യമല്ചപചോയമ

അവചോരഡസ  ലഭമക്കചോന  ഈയമണട  കചോരണമചോയമ  മചോറമയമട്ടുള്ളണതന്നതസ

ഞചോനമവമണട പ്രചതദകദ്യം അറമയമക്കചോന ആഗ്രഹമക്കുകയചോണസ.  ബഹുമചോനണപട്ട

അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞ  മറ്റസ  കചോരദങ്ങണളലചോദ്യംതണന്ന  പരമചശചോധമചസ  എലചോവചരയുദ്യം

ചയചോജമപമച്ചുണകചോണ്ടുള്ള  നമലപചോടസ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണസ.  ഇതമല്

പരമപ്രധചോനദ്യം,  ഓചരചോ  പഇൗരനുദ്യം  തണന്റെ  പ്രചദശതസ  ടൂറമസദ്യം  വമകസമചചോല്

തണന്റെ ജസ്പീവമതതമലള്ണപണട മചോറ്റങ്ങള്ക്കസ കചോരണമചോകുണമനള്ള തമരമചറമവുദ്യം

അതമണന്റെ ഭചോഗമചോയമ ശുചമതസ്വദ്യം, ഇപറഞ്ഞ ണതറ്റചോയ പ്രവണതകള്, അതസ ആ

പ്രചദശതസ ഇലചോതമരമക്കചോനചവണ്ടെമ ഓചരചോ പഇൗരനുദ്യം സസ്വയദ്യം ഇടണപടുണന്നചോരു

രസ്പീതമ  നമുക്കസ  ആവമഷ്കരമക്കചോനചോകണദ്യം.  തണന്റെ  പ്രചദശണത  ടൂറമസണത

വമകസമപമക്കുവചോനുള്ള  ബചോനഡസ  അദ്യംബചോസമഡറചോയമ  ഓചരചോ  പഇൗരണനയുദ്യം

മചോറ്റമതസ്പീരക്കുവചോനുള്ള,  ടൂറമസവുദ്യം  ജനങ്ങളുദ്യം  തമമലടുക്കുന്ന  ജനകസ്പീയ
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ടൂറമസമചോണസ സരക്കചോരമണന്റെ പ്രധചോനണപട്ട ലകദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    ണക  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:  സര,  വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങള്

സചോധചോരണ  നമലയമചലയസ  മചോറമണക്കചോണ്ടെമരമക്കുകയചോണസ.  തമരുവനന്തെപുരദ്യം

ജമലയമണല  ഏറ്റവുദ്യം  പ്രധചോനണപണട്ടചോരു  ടൂറമസ്റ്റസ  ചകന്ദ്രമചോണസ  ണനയചോല്  ഡചോദ്യം.

അവമണട ഒരു ടൂറമസ്റ്റസ ചപചോലസ്പീസസ ചസ്റ്റഷന ഉദ്ഘചോടനദ്യം ണചയമരുനണവങമലദ്യം

ആവശദമചോയ  ഉചദദചോഗസണര  വമനദസമപമചമട്ടമല.  ആഭദന്തെര  വകുപ്പുമചോയമ

ചചരന്നസ  പ്രസ്തുത  ചപചോലസ്പീസസ  ചസ്റ്റഷണന്റെ  പ്രവരതനദ്യം

തസ്വരമതണപടുതചോനചോകുചമചോ എന്നതചോണസ എണന്റെ ചചചോദദദ്യം? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദസ  റമയചോസസ:  സര,  അതസ  എന്തെചോണണന്നതസ

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  മറ്റസ  വകുപ്പുമചോയമ  ബന്ധണപട്ട  വമഷയമചോയതുണകചോണ്ടെസ

പരമചശചോധമചസ മറുപടമ പറയചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന സര,  ചകരളതമണല ജലചോശയങ്ങളമല്,

പ്രചതദകമചസ  കചോയലകളമല്  രണ്ടെചോയമരതമലധമകദ്യം  ഹഇൗസസ

ചബചോട്ടുകളചോണുള്ളതസ.  കചോയലമണല  ജലദ്യം  മുഴുവന  മലമനമചോണസ.  അതമണല

ണവള്ളണമടുതസ  പരമചശചോധമചചോല്  അക്കചോരദദ്യം  കൃതദമചോയമ  മനസമലചോകുദ്യം.

മചോലമനദങ്ങള് ഉണ്ടെചോക്കുന്നതമണല ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനണപണട്ടചോരു ഘടകദ്യം ഹഇൗസസ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

65

ചബചോട്ടുകളചോണസ.  ഇതസ  നമയനമക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമ  എന്തെസ  നടപടമയചോണസ

സസ്വസ്പീകരമക്കുക? 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോചദദചോതര  സമയദ്യം  അവസചോനമചമരമക്കുന.  പ്രസ്തുത

ചചചോദദതമനുള്ള  ഉതരദ്യം  ബഹുമചോനണപട്ട  അദ്യംഗതമനസ  ചരഖചോമൂലദ്യം

ലഭദമചോചക്കണ്ടെതചോണസ. 

(ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴെമഞ.)


