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റററോഡഡ് മമെയയിന്റനന്സഡ് മെറോറനജുമമെന്റഡ് സയിസസ

 (*241)    ശശ  .   മക  .   ബറോ  ബു   (  മനനറോറ  ):
ശശ  .   എ  .   സയി  .   മമെറോയഡ് തശൻ:
ശശ  .   മക  .   മജ  .   മെറോകഡ് സയി:
ശശ  .    എ  .    പ്രഭറോകരൻ:  സര,  തറോമഴെ  കറോണുന്ന  റചറോദദ്യങ്ങൾകഡ്

മപറോതുമെരറോമെതഡ്-വയിറനറോദസഞറോരസ,  യുവജനകറോരദ്യ  വകുപ്പുമെനയി  വകുപ്പുമെനയി

സദയസ മെറുപടയി നല്കുറമെറോ:

(എ)  സസസറോനതഡ്  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  നയിരമറോണ  പ്രവരതനങ്ങള

സമെയബനയിതമെറോയയി  പുറരറോഗമെയിക്കുന്നുമവന്നുറപറോകറോനസ  ഇതുമെറോയയി

ബനമപടഡ്  ഉയരന്നുവരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സതത്വരമെറോയയി  പരയിഹരയിക്കുന്നതയിനസ

നയിറയറോജക  മെണ്ഡലറോടയിസറോനതയില്  നയിരശക്ഷണ  സമെയിതയി

രൂപശകരയിചയിട്ടുറണറോ;  എങയിൽ  സമെയിതയിയുമട  ഘടനയുസ  പ്രവരതനങ്ങളസ

അറയിയയികറോറമെറോ;

(ബയി)  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  റററോ ഡുകളമട  മുഴുവന്  വയിവരവസ  ഡയിജയിററ്റൈസഡ്

മചയ്യുന്ന  റററോഡഡ്  മമെയയിന്റനന്സഡ്  മെറോറനജഡ് മമെന്റഡ്  സയിസസ  നടപറോയയിട്ടുറണറോ;

എങയിൽ  ഇതുവഴെയി  റകടുപറോടഡ്  പരയിഹരയിറകണതറോയയി  പരറോതയി  ലഭയിക്കുന്ന

സലങ്ങള  തയിരയിചറയിഞഡ്  ഉടനടയി  നടപടയിമയടുകറോന് സറോധയിക്കുറമെറോ  എന്നഡ്

അറയിയയികറോറമെറോ;
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(സയി)  മെയിഷന്  പയി.ഡഡഡ.ഡയി.  പ്രകറോരസ  പ്രവൃതയികളമട  ഉന്നതതല

അവറലറോകനസ നടതയി ലക്ഷദ്യറബറോധവസ കറോരദ്യക്ഷമെതയുസ ഉറപറോക്കുന്നതയിനഡ്

സറോധയിക്കുന്നുറണറോമയന്നഡ് അറയിയയികറോറമെറോ?

മപറോതുമെരറോമെതഡ്-വയിറനറോദസഞറോരസ,  യുവജനകറോരദ്യ വകുപ്പുമെനയി

(ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്):  സര,

(എ) സസസറോനതഡ്  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  നയിരമറോണ  പ്രവരതനങ്ങള

സമെയബനയിതമെറോയയി  പുറരറോഗമെയിക്കുന്നുമവന്നുറപറോകറോനസ  ഇതുമെറോയയി

ബനമപടഡ്  ഉയരന്നുവരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സതത്വരമെറോയയി  പരയിഹരയിക്കുന്നതയിനസ

നയിറയറോജകമെണ്ഡലറോടയിസറോനതയില് നയിരശക്ഷണ സമെയിതയി  രൂപശകരയിചയിട്ടുണഡ്.

CMT (Constituency Monitoring Team)  അതയിനഡ് സസസറോന തലതയില്

ചശഫഡ് റനറോഡല് ഓഫശസറുസ റമെഖലറോതലതയില് രണഡ് റശജയിയണല് മലവല്

റനറോഡല്  ഓഫശസരമെറോരുസ  ഓറരറോ  നയിറയറോജകമെണ്ഡലതയിലസ  എകയികഡടശവഡ്

എഞയിനശയര  ററോങയില്  കുറയറോത  ഒരു  റനറോഡല്  ഓഫശസറുസ

നയിയമെയികമപടയിട്ടുണഡ്.  ഓറരറോ  നയിറയറോജകമെണ്ഡലതയിലസ  മപറോതുമെരറോമെതഡ്

വകുപയിമല എലറോ വയിഭറോഗതയിമലയുസ നയിരവ്വഹണ ഉറദദ്യറോഗസന്മെറോര പ്രസ്തുത

സമെയിതയിയയില്  അസഗങ്ങളറോണഡ്.  നയിറയറോജകമെണ്ഡലതയിമല  എലറോ
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മപറോതുമെരറോമെതഡ് വകുപഡ് പ്രവരതനങ്ങളസ വയിലയയിരുത്തുന്നതുസ,  റയിവഡമെശറ്റൈയിസഗഡ്

കൂടുന്നതുസ,  സറോറ്റൈസഡ് റയിറപറോരടഡ് തയറോററോകയി റസറ്റൈഡ് മലവല് ഓഫശസരമെറോരകഡ്

സമെരപയിക്കുന്നതുസ,  എമന്തെങയിലസ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉമണങയില്  ആയതഡ്

പരയിഹരയിക്കുന്നതുസ  പ്രസസ്തുത  സമെയിതയിയുമട  പ്രവരതനങ്ങളയില്മപടുന്നു.

01.01.2022 മല  ജയി.ഒ(ആര.റ്റൈയി)നസ.8/2022/  പയി.ഡബഡ.ഡയി  പ്രകറോരസ  140

നയിറയറോജക  മെണ്ഡലങ്ങളയിലസ  റനറോഡല്  ഓഫശസരമെറോരകഡ്  ചുമെതല

നല്കയിയയിട്ടുണഡ്.  നയിറയറോജകമെണ്ഡല  റമെറോണയിറ്റൈറയിസഗഡ്  ടശമെയിമന്റ  ചുമെതലകളസ

ഉതരവറോദയിതങ്ങളസ ചുവമട റചരക്കുന്നു:

1.  മെണ്ഡലറോടയിസറോനതയിലള്ള മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപഡ്  പ്രവൃതയികളമട

നയിരശക്ഷണസ.

2.  മെണ്ഡലറോടയിസറോനതയിലള്ള നയിരശക്ഷണ സമെയിതയിയുമട റയറോഗങ്ങളയില്

പമങടുക്കുക.

3.  സസസറോനതല  ഉറദദ്യറോഗസരകഡ്  റയിറപറോരടഡ്  സമെരപയിക്കുകയുസ

പരയിഹറോരമെറോരഗ്ഗങ്ങള മുറന്നറോട്ടുമവയ്ക്കുകയുസ മചയ്യുക.

4.  സസസറോനതല  ഉറദദ്യറോഗസരുമെറോയയി  സഹകരയിക്കുകയുസ  പ്രശ്ന

പരയിഹറോര നടപടയികള റകമകറോണ്ടുമവന്നഡ് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുസ മചയ്യുക.
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 പ്രസസ്തുത  ടശമെയിമല  എഞയിനശയരമെറോരുമട  പ്രവരതനങ്ങള

ഏറകറോപയിപയിക്കുന്നതയിനഡ്  ഏഴെഡ്  ജയിലകളമടവശതസ  ചുമെതലയയില്,  രണഡ്  ചശഫഡ്

എഞയിനശയരമെറോമര  റശജയിയണല്  റനറോഡല്  ഓഫശസരമെറോരറോയയി

ചുമെതലമപടുതയിയയിട്ടുണഡ്.  ഇതഡ്  റസറ്റൈഡ്  മലവല്  റനറോഡല്  ഓഫശസറുമട

റനതൃതത്വതയില്  സസസറോനതലതയില്  വയിശകലനസ  മചയറോറുണഡ്.  കൂടറോമത

രണറോഴ്ചയയിമലറോരയികല്  റചരുന്ന  മെയിഷന്  ടശസ  മെശറ്റൈയിസഗയില്  CMT-യുമട

പ്രവരതനങ്ങള  വയിലയയിരുത്തുകയുസ  CMT  നല്കയിയയിട്ടുള്ള  പ്രധറോനമപട

റയിറപറോരട്ടുകളയില് സത്വശകരയിചയിട്ടുള്ള നടപടയികള വയിലയയിരുത്തുകയുസ മചയ്യുന്നു.

(ബയി)  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപയിമല  റററോഡുകളമട  അടയിസറോന

വയിവരങ്ങള  ഡയിജയിമമറ്റൈസഡ്  മചയ്യുന്നതയിനറോയയി  റററോഡഡ്  മമെയയിന്റനന്സഡ്

മെറോറനജഡ് മമെന്റഡ്  സയിസസ  (RMMS)  നടപയിലറോകയിവരുന്നു.  ഇതയിമന്റ  ആദദ്യ

ഘടമമെന്ന നയിലയയില്  7000  കയി.മെശ.  റററോഡുകള ഡയിജയിമമറ്റൈസഡ്  മചയയിട്ടുണഡ്.

iROADS,  HDM4  റസറോഫ്റ്റുമവയറുകളറോണഡ്  ഇതയിനറോയയി

പ്രറയറോജനമപടുത്തുന്നതഡ്.  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  റററോഡുകളമെറോയയി  ബനമപടഡ്

മപറോതുജനങ്ങളക്കുള്ള  പരറോതയികള  വകുപയിമന  അറയിയയിക്കുന്നതയിനറോയയി

PWD4U  എന്ന മമെറോറബല് ആപയിറകഷന് നയിലവയിലണഡ്.  പരറോതയികറോരനഡ്
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മമെറോറബലയില്  ഇന്സറോള  മചയഡ്  ഈ  ആപയിറകഷന്  ഉപറയറോഗയിചഡ്

പരറോതയികഡ്  അടയിസറോനമെറോയ  വസ്തുത  റഫറോറടറോമയടുതഡ്  അപഡ് റലറോഡഡ്

മചയ്യുന്നതയിനസ ആയതഡ്  വയിവയിധ തലങ്ങളയിമല ഉറദദ്യറോഗസരകഡ്,  iROADS

എന്ന  റസറോഫഡ്  മവയര  വഴെയി,  സലസ  ഉളമപമട  കറോണറോനസ  സറോധയിക്കുന്നു.

അപ്രകറോരസ വകുപയിനഡ് ലഭയിക്കുന്ന പരറോതയികള, ലഭയിച വയിവരസ പരറോതയികറോരമന

റസറോഫഡ് മവയര  മുഖറോന്തെരസ  അറയിയയിക്കുകയുസ  പരയിഹരയിക്കുന്നതയിനള്ള

നടപടയികള  സത്വശകരയിക്കുകയുസ,  പരറോതയി  പരയിഹരയിചറശഷസ  വയിവരസ

പരറോതയികറോരമന അറയിയയിക്കുകയുസ മചയ്യുന്നു.

(സയി)  സറോധയിക്കുന്നുണഡ്.  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  പ്രവൃതയികള

സമെയബനയിതമെറോയയി  പൂരതശകരയിക്കുന്നതയിനസ  സുതറോരദ്യത  ഉറപഡ്

വരുത്തുന്നതയിനസ Transformation Mission - PWD എന്ന റപരയില് പദ്ധതയി

ആവയിഷ്ക്കരയിക്കുകയുസ  ആയതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  PWD  Mission  Team-ഉസ

District  Infrastructure  Co-Ordination  Committee  (DICC)-യുസ

രൂപശകരയിക്കുകയുസ മചയയിട്ടുണഡ്. മപറോതുമെരറോമെതഡ് വകുപഡ് മസക്രടറയി, റജറോയയിന്റഡ്

മസക്രടറയി,  ജയിലകളമട  ചുമെതലയുള്ള  റനറോഡല്  ഓഫശസരമെറോരറോയ

ഐ.എ.എസഡ്.  ഉറദദ്യറോഗസര,  അഡശഷണല്  മസക്രടറയി,  ചശഫഡ്
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എഞയിനശയരമെറോര  എന്നയിവരറോണഡ്  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  മെനയിയുമട

റനതൃതത്വതയിലള്ള  മെയിഷന്  ടശമെയിമല  അസഗങ്ങള.  മെയിഷന്  പയി.ഡബഡ.ഡയി

മെശറ്റൈയിസഗുകളയില് മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപയില് നടപയിലറോകയിമകറോണയിരയിക്കുന്നതുസ

ഭറോവയിയയില്  നടപയിലറോറകണതുമെറോയ  പ്രവൃതയികളസ  മെറ്റൈഡ്  ആശയങ്ങളസ

ചരചയ്മകടുക്കുകയുസ  അതനസരയിചഡ്  തശരുമെറോനങ്ങളയിമലത്തുകയുസ

മചയ്യുന്നുണഡ്.   ഇഇൗ  കഴെയിഞ  പതയിമനറോന്നഡ്  മെറോസസ  എലറോ   രണറോഴ്ചയയിലസ

റയറോഗങ്ങള  റചരന്നയിട്ടുണഡ്.  വകുപയിമന  ലക്ഷദ്യറബറോധറതറോമട

മുറന്നറോട്ടുനയയികറോന് മെയിഷന് മെശറ്റൈയിസഗുകള ഉതകുന്നുണഡ്. വകുപയിമന്റ കറോരദ്യക്ഷമെത

വരദ്ധയിപയിക്കുന്നതയിനറവണയി  പുതയിയ  ആശയങ്ങള  നടപയിലറോകറോന്  മെയിഷന്

മെശറ്റൈയിസഗുകള റവദയിയറോകുന്നുണഡ്.

ശശ  .     മക  .    ബറോബു    (  മനനറോറ  ):   സര,  തടസ്സമെയിലറോത മെയികച റററോഡഡ്

ശസഖലയയിലൂമട  വയികസന  കുതയിപയിനഡ്  റവഗസ  പകരറോന്  റദശശയപറോത

വയികസനസ,  തശരറദശ  മമഹറവ,  മെലറയറോര  മമഹറവ,  മമബപറോസുകള

എന്നയിവയഡ്  തുടകസ  കുറയികറോനസ  ചയിലതഡ്  യറോഥറോരതദ്യമെറോകറോനസ  കഴെയിഞ

അഞ്ചുവരഷകറോലമത  തുടരഭരണതയിനസ  ആ   ഭരണതയിനഡ്  റനതൃതത്വസ

നല്കുന്ന  ഗവണ്മമെന്റയിനസ  കഴെയിഞതയില്  ഏമറ  അഭയിമെറോനയിക്കുന്നു.
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പ്രറതദ്യകയിചഡ്,  ബഹുമെറോനമപട  വകുപ്പുമെനയിമയ  അഭയിനന്ദനസ  അറയിയയിക്കുന്നു.

റദശശയപറോത  അറതറോറയിറ്റൈയിയുമട  ചുമെതലയയിലളള  നയിലവയിമല  റററോഡുകളയില്

വലയിയറതറോതയിലളള കുഴെയികളറോണഡ് രൂപസമകറോണയിട്ടുളളതഡ്.   അതരസ കുഴെയികള

അടയ്ക്കുന്നതയിനറവണയി  റകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെന്റയില്നയിറന്നറോ  സസസറോന

ഗവണ്മമെന്റയില്നയിറന്നറോ  ഏമതലറോസതരതയിലളള  നടപടയികളറോണഡ്  ഇറപറോള

സത്വശകരയിചയിട്ടുളളമതന്നഡ് വദ്യക്തമെറോക്കുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  ഇമതറോരു  പ്രധറോനമപട

പ്രശ്നമെറോണഡ്.   സസസറോനതറോമക  1781.5  കയിറലറോമെശറ്റൈര നശളമുള്ള  11  റദശശയ

പറോതകളണഡ്.    ഇതയില്  1233.5   കയിറലറോമെശറ്റൈര  റററോഡുസ പരയിപറോലയിക്കുന്നതഡ്

റദശശയപറോത  അറതറോറയിറ്റൈയിയറോണഡ്.   അതറോയതഡ്,  പത്തുനറോന്നൂറഡ്  കയിറലറോമെശറ്റൈര

റററോഡുകള  മെറോത്രമെറോണഡ്  പയി.ഡബബ.ഡയി.-യുമട  കശഴെയിലള്ള  നറോഷണല്

റഹറവയുമട അധശനതയയിലള്ളമതന്നഡ് പറയറോന് സറോധയിക്കുസ.  റദശശയ പറോത

അറതറോറയിറ്റൈയിയുമട  കശഴെയിലള്ള  റററോഡുകളമട  പരയിപറോലനച്ചുമെതല

അവരക്കുതമന്നയറോണഡ്.    ഈ  വയിഷയസ  നയിരവധയി  തവണ  സഭ  ചരച

മചയ്യുകയുസ   റദശശയ  പറോത  അറതറോറയിറ്റൈയിമയ  അറയിയയിക്കുകയുസ  മചയയിട്ടുണഡ്.

അതയിമന്റ  അടയിസറോനതയില്  അവര  ഇടമപടുകയുസ  മചയ്യുന്നുണഡ്.   ഇഇൗ
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റററോഡുകള   റകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെന്റയിമന്റ  കശഴെയിലള്ളവയറോണഡ്,   അതുമകറോണഡ്

ഇതയില് കുറച്ചുകൂടയി ജറോഗ്രത റകന്ദ്ര സരകറോര സത്വശകരയിറകണതുണഡ്.   റകന്ദ്ര

മെനയിമെറോമര കണറപറോഴുസ  ഇകറോരദ്യസ ശദ്ധയയില്മപടുതയിയയിട്ടുണഡ്.    നമ്മുമട

സസസറോനത്തുള്ള  റററോഡുകളയിമല  കുഴെയികള  പരയിറശറോധയിചറോല്,  മപറോതുമവ

റദശശയപറോത അറതറോറയിറ്റൈയിയുമട കശഴെയിലള്ള റററോഡുകളയില് നയിരവധയി കുഴെയികള

രൂപമപടയിട്ടുള്ളതറോയയി  കറോണറോസ.    നമ്മുമട  സസസറോനതഡ്  ജനയിച്ചുവളരന്നഡ്

മെമറ്റൈറോരു സസസറോനത്തുനയിന്നുസ രറോജദ്യസഭറോസഗമെറോയയി, ഇറപറോള റകന്ദ്രമെനയിയറോയ

ഒരു  വദ്യക്തയിയുണഡ്,  അമതറോരു  നലകറോരദ്യമെറോണഡ്.    അറദ്ദേഹസ  ഒട്ടുമെയിക

ദയിവസങ്ങളയിലസ  പത്രസറമളനങ്ങള  നടതറോറുണഡ്.   പത്രസറമളനസ

നടത്തുന്നതുസ  നലകറോരദ്യസതമന്നയറോണഡ്.   എന്നറോല്  അറദ്ദേഹസ  നടത്തുന്ന

പത്രസറമളനറതകറോള  കുഴെയികള    റകരളതയിമല  റദശശയ

പറോതകളയിലമണന്നുള്ളതഡ്  ഒരു വസ്തുതയറോണഡ്.  ഈ  വയിഷയസ അറദ്ദേഹതയിമന്റ

ശദ്ധയയില്മപടുതയിയയിട്ടുസ   ഇന്നുവമര  അതഡ്  പരയിഹരയിക്കുന്നതയിനറവണയി

ഇടമപടയിടയില.    ഇറപറോള   ഒരുപറോടഡ്  റകന്ദ്രമെനയിമെറോര  നമ്മുമട

സസസറോനറതയഡ്  വരുന്നുണഡ്,  നലകറോരദ്യമെറോണഡ്.  ആ  റകന്ദ്രമെനയിമെറോര

ഉദ്ഘറോടനസ ഉറപറോയ പദ്ധതയികളക്കുമുന്നയില്വന്നഡ്  റഫറോറടറോയഡ് റപറോസഡ് മചയഡ്
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റപറോകുന്നുമുണഡ്.   അതരസ  റകന്ദ്രമെനയിമെറോര റദശശയപറോത അറതറോറയിറ്റൈയിയുമട

കശഴെയിലള്ള  റററോഡുകളയിമല  കുഴെയിമയണ്ണുന്നതയിനസ   കുഴെയിയടയന്നതയിനസ

അതുറപറോമല   ഒറരറോരുതരുസ   പ്രറതദ്യക  ചുമെതലമയടുത്തുമകറോണഡ്   ഒന്നഡ്

ശദ്ധയിചറോല്   നന്നറോയയിരയിക്കുമമെന്ന  അഭയിപ്രറോയവസ  ഞങ്ങളക്കുണഡ്.  

ശശ  .    മക  .    ബറോബു    (  മനനറോറ  ):  സര,  മപറോതുമെറോരറോമെതഡ് പ്രവൃതയികളയിമല

അപറോകതകള  ശദ്ധയയില്മപടുതറോന്  'PWD4U'  ആപ്പുസ  മെനയിറയറോടഡ്

പരറോതയികള  റനരയിടറയിയയികറോന്  'റയിസഗഡ്  റററോഡഡ്'  പരയിപറോടയിയുസ  റസറോഷദ്യല്

മെശഡയിയ  വഴെയിയുള്ള  നയിരറദ്ദേശങ്ങളയില്  നടപടയിമയടുകറോന്  പ്രറതദ്യക

സസവയിധറോനവസ  ഏരമപടുതയി,  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപ്പുസ

ജനങ്ങളമകറോപമുമണന്നഡ്  സറോക്ഷദ്യമപടുത്തുന്ന  ബഹുമെറോനമപട  മെനയിമയ

അഭയിനന്ദയിക്കുന്നു.   ഡയിഫകഡ്  ലയബയിലയിറ്റൈയി  പയിരശഡയില്  ഉളമപടറോത

റററോഡുകളമട  അറ്റൈകുറ്റൈപണയികള  സമെയബനയിതമെറോയയി  നടപറോകറോന്

എമന്തെലറോസ നടപടയികളറോണഡ് സത്വശകരയിചയിട്ടുള്ളതഡ്?

ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്: സര, മപറോതുമവ ഡയിഫകഡ് ലയബയിലയിറ്റൈയി

പശരയിറയഡയിമനപറ്റൈയി  മുമഡ്  ചരച  മചയയിട്ടുള്ളതറോണഡ്.  ഒരു  റററോഡറോമണങയിലസ

ഒരു  മകടയിടമെറോമണങയിലസ  പറോലമെറോമണങയിലസ  അതയിമനറോരു  ഡയിഫകഡ്
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ലയബയിലയിറ്റൈയി  പശരയിയഡുണഡ്.  റററോഡയിമന്റ  കറോരദ്യസ  പരയിറശറോധയിചറോല്,

ബയി.എസ.&ബയി.സയി.  റററോഡയിമന്റ  പരയിപറോലന   കറോലറോവധയി  മൂന്നഡ്  വരഷവസ

സറോധറോരണ  റററോഡുകളറോമണങയില്  അവയുമട  പരയിപറോലന  കറോലറോവധയി  രണഡ്

വരഷവമെറോണഡ്.  ഇഇൗ  കറോലറോവധയിക്കുള്ളയില്  റററോഡുകളമകമന്തെങയിലസ

കുഴെപമുണറോയറോല്  ആ  കുഴെപസ  പരയിഹരയികറോന്  ബനമപട  കരറോറുകറോരകഡ്

ഉതരവറോദയിതമുമണന്നറോണഡ്  മെറോനത്വലയില്  വദ്യക്തമെറോകയിയയിട്ടുള്ളതഡ്.

മഎ.ആര.സയി.-യയിലസ  പറയുന്നതഡ്  അങ്ങമനയറോണഡ്.  ദഇൗരഭറോഗദ്യവശറോല്,

പലറപറോഴുസ അതഡ് പറോലയികമപടുന്നയിമലന്നുള്ളതഡ് ഒരു വസ്തുതയറോണഡ്. അതയിമന്റ

ഭറോഗമെറോയറോണഡ്  ഇറപറോള  റററോഡുകളയില്  ആയയിരകണകയിനഡ്  ഡയി.എല്.പയി.

റബറോരഡുകള  രണത്തുസ  സറോപയിചയിട്ടുള്ളതഡ്.   ഓറരറോ  റററോഡുകളമടയുസ

ഡയി.എല്.പയി.  എതുവമരയറോമണന്നഡ്  ജനങ്ങളകഡ്   പരസദ്യമെറോയയി

മെനസ്സയിലറോകന്  സറോധയിക്കുസ.  എന്നറോല്  ഡയി.എല്.പയി.  കഴെയിഞ  റററോഡുകള

എന്തെഡ്  മചയറോന്  കഴെയിയുമമെന്നുള്ളതഡ്  ഒരു  പ്രധറോനമപട  പ്രശ്നമെറോണഡ്.  ഒരു

സറോധറോരണ റററോഡഡ് നയിരമറോണസ കഴെയിഞഡ്, രണഡ് വരഷതയിനറശഷസ കുഴെയികള

രൂപമപടുറമറോഴെറോണഡ്  അതയിമനപറ്റൈയി  ചരച  മചയമപടുന്നതഡ്.  ചരചകമളലറോസ

കഴെയിഞഡ്,  അതയിമനന്തെഡ്  പരയിഹറോരമമെന്നഡ്  പരയിറശറോധയിച്ചുവരുറമറോള ആ കുഴെയി
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വലതറോയയി,  വലയിയ  പ്രയറോസങ്ങളയിമലതയിറചരുസ.  ഇതഡ്

മെനസ്സയിലറോകയിമകറോണറോണഡ്  റനരമതതമന്ന  ഡയി.എല്.പയി.  കഴെയിഞ

റററോഡുകമള  എങ്ങമന  പരയിപറോലയികറോമമെന്നതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  നമ്മുമട

സസസറോനതഡ് ആദദ്യമെറോയയി ഒരു പുതയിയ സസവയിധറോനസ മകറോണ്ടുവരുന്നതഡ്.  ആ

സസവയിധറോനമെറോണഡ്  റണയിസഗഡ്  റകറോണ്ടറോകഡ്  സസവയിധറോനസ.  റണയിസഗഡ്

റകറോണ്ടറോകഡ്-I-ഉസ  റണയിസഗഡ്  റകറോണ്ടറോകഡ്-II-മെറോയയി  അടയിയന്തെര  ഇടമപടല്

നടറതണതുസ  അലറോതതുമെറോയ  റററോഡുകമള  രണറോയയി  തയിരയിചയിട്ടുണഡ്.

അങ്ങമന മചയ്യുറമറോള റനരമതതമന്ന ഡയി.എല്.പയി.  കഴെയിഞ റററോഡുകള

ഇന്നതറോമണന്നുസ ആ റററോഡുകളമട പരയിപറോലനസ   ബനമപട കരറോറുകറോരകഡ്

നല്കുകയുസ അതഡ് പരയിറശറോധയിക്കുകയുസ മചയ്യുന്ന ഒരു സസവയിധറോനമെറോയയി ഇതഡ്

മെറോറുന്നു.  ഇഇൗ സയിസസ ഇറപറോഴെറോണഡ് ആരസഭയിചതഡ്.  ഇതയിമന്റ ഫലസ ഒന്നുരണഡ്

വരഷതയിനള്ളയില് റകരളതയില് ഗുണകരമെറോയയി മെറോറുസ. ഇതഡ് വലയിയ നയിലയയില്

നമ്മുമട  റററോഡുകളമട  പരയിപറോലനതയിനഡ്  സഇൗകരദ്യമെറോയയി  മെറോറുസ,  അങ്ങമന

മെറോറ്റൈറോന് കഴെയിയുന്ന സസവയിധറോനമെറോണഡ് റണയിസഗഡ് റകറോണ്ടറോകഡ് സസവയിധറോനസ. 

ശശ  .    എ  .    സയി  .    മമെറോയശന്:  സര,  റദശശയ  പറോതറോവയികസനതയിമന്റ

കറോരദ്യതയില്  വളമര  നയിരണറോയകമെറോയ  ഇടമപടലകളറോണഡ്  റകരളതയിമല
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ഗവണ്മമെന്റഡ്  നടപറോകയിയയിട്ടുള്ളതഡ്.  ഇറപറോള  നറോഷണല്  മമഹമവ-66-മന്റ

വശതയി  കൂട്ടുന്നതുമെറോയയി  ബനമപടഡ്  ഭൂമെയി  ഏമറ്റൈടുക്കുന്നതയില്  സസസറോന

ഗവണ്മമെന്റഡ്  വയിഹയിതമെറോയയി  എത്രറകറോടയി  രൂപയറോണഡ്  നല്കയിയയിട്ടുള്ളമതന്നുസ

ഇഇൗ  മെറോതൃക  എന്.എചഡ്.എ.മഎ.  മെറ്റൈഡ്  സസസറോനങ്ങറളറോടഡ്

കറോണയിചയിട്ടുറണമയന്നുള്ള കറോരദ്യവസ വദ്യക്തമെറോകറോറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്:  സര, മപറോതുമവ നമ്മുമട സസസറോനസ

കുമറക്കൂടയി  ചരച മചറയണ ഒരു വയിഷയമെറോണയിതഡ്.   റകരളതയില്  2016-ല്

ഇടതുപക്ഷ  ജനറോധയിപതദ്യമുന്നണയി  ഗവണ്മമെന്റഡ്  അധയികറോരതയില്വന്ന

സമെയതഡ്  നമ്മുമട  റദശശയപറോത  വയികസനവമെറോയയി  ബനമപട  അവസ

എന്തെറോയയിരുന്നുമവന്നഡ്  നമുമകലറോമെറയിയറോസ,  അതഡ്  വളമര  വദ്യക്തമെറോണഡ്.  ആ

പദ്ധതയിതമന്ന  ഉറപക്ഷയിച്ചുറപറോകറോന്  റദശശയപറോത  അറതറോറയിറ്റൈയി  തയറോററോയ

ഘടമെറോയയിരുന്നു.  അന്നമത ഭരണകക്ഷയികഡ് അതയിനറവണയി ഒന്നുസ മചയറോന്

റനരമെയിലറോയയിരുന്നു.   എന്നറോല്  2016-ല്  എല്.ഡയി.എഫഡ്.  സരകറോര

അധയികറോരതയില്വന്നറപറോള,  ബഹുമെറോനമപട  മുഖദ്യമെനയിതമന്ന  റനരയിടഡ്

പ്രധറോനമെനയിയുമെറോയയി  ചരച  നടതയി,  ബനമപട  വകുപ്പുമെനയിയുമെറോയയി  ഇഇൗ

വയിഷയസ ചരച മചയ്യുകയുസ ആ ചരചകളമട ഭറോഗമെറോയയി ഇന്തെദ്യയയില് റദശശയ
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പറോത  വയികസനതയിനറോയയി  ഒരു  സസസറോനവസ  മചയറോത  കറോരദ്യസ

നടപയിലറോകറോന് സസസറോന ഗവണ്മമെന്റഡ് തയറോററോയയി.  അതഡ് സസസറോനമത

റദശശയപറോത വയികസനതയിനള്ള ഭൂമെയിറയമറ്റൈടുകലയിമന്റ  25  ശതമെറോനസ  തുക

സസസറോന  ഗവണ്മമെന്റഡ്  മചലവറോകന്  തശരുമെറോനയിച്ചുമവന്നുള്ളതറോണഡ്.  അതഡ്

അനയിവറോരദ്യമെറോണഡ്.   റകരളതയില്  ഒരു  സത്വയര  കയിറലറോമെശറ്റൈറയില്  860

ആളകറോരറോണഡ്  ജശവയിക്കുന്നതഡ്.  ഇന്തെദ്യയയില്  ഇത്രയധയികസ  ജനസറോന്ദ്രതയുള്ള

ഒരു  സസസറോനസ  മെമറ്റൈറോന്നയില.  വറോഹനമപരുപതയിമന്റ  കറോരദ്യസ

പരയിറശറോധയിചറോല്, ആയയിരസ റപരയില് 445 റപരകഡ് റകരളതയില് സത്വന്തെമെറോയയി

വറോഹനമുണഡ്.  ഇന്തെദ്യയയില്  മെമറ്റൈറോരു  സസസറോനതയിലസ  ഇതുറപറോമലയയില.

അറപറോള  നയിലവയില്  ഇഇൗ  പരയിമെയിതയി  മുറയിച്ചുകടകറോന്  പുതയിയ

റററോഡുകമളന്നുള്ളതയിനഡ്  ഏറ്റൈവസ  സറോദ്ധദ്യത  തശരചയറോയുസ  റദശശയപറോതയുമട

വയികസനമെറോണുഡ്.  ആ  റദശശയപറോത  വയികസനതയിനഡ്  ഭൂമെയി

ഏമറ്റൈടുക്കുന്നതയിനറോയയി  5,580  റകറോടയി  രൂപ  അനവദയികറോന്  സസസറോന

സരകറോര  തശരുമെറോനയിച്ചു.  അതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  ഭൂമെയി  ഏമറ്റൈടുകലയിമന്റ  98

ശതമെറോനസ  പൂരതയിയറോകറോന് സസസറോന ഗവണ്മമെന്റയിനഡ് കഴെയിഞ.  2016-

മല  എല്.ഡയി.എഫഡ്.  സരകറോര  തുടങ്ങയിവച  പദ്ധതയി,  2021-മല
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എല്.ഡയി.എഫഡ്.  സരകറോര തുടരുന്നു.  ഇഇൗ സരകറോരയിമന്റ ഇചറോശക്തയിയറോണഡ്

ഇതയിലൂമട കറോണറോന് സറോധയിക്കുന്നതഡ്. 

ശശ  .    മക  .    മജ  .    മെറോകയി:  സര,  റദശശയ പറോത വയികസനസ  പയിണററോയയി

സരകറോരയിമന്റ വയികസന പ്രവരതനങ്ങളകഡ്  മപറോന്ത്തൂവലറോണഡ്.  ഇമതന്നഡ്

പൂരതശകരയികറോന് കഴെയിയുമമെന്നഡ് അറയിയയികറോറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്:   സര,  ഇറപറോള  ഭൂമെയി ഏമറ്റൈടുകല്

പൂരതശകരയിചഡ്  ഓറരറോ  മസ്ട്രെചയിമലയുസ പ്രവരതനങ്ങള  പരയിറശറോധയിചഡ്

മുറന്നറോട്ടുറപറോകുകയറോണഡ്.  2021-ല്  സരകറോര  അധയികറോരതയില്വന്ന

ഘടതയില്തമന്ന  മുഖദ്യമെനയി  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപയിറനറോടഡ്  പറഞതഡ്

ഏറ്റൈവസ  റഫറോകസഡ്  മചയമപറടണ  ഒരു  പ്രധറോനമപട  പ്രവൃതയിയറോണഡ്

റദശശയപറോതയുമട  വയികസനമമെന്നറോണഡ്.  ഇതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  തുടരചയറോയയി

നമള  റയിവബ  നടത്തുന്നു.  എലറോ  രണറോഴ്ചയയിലസ  മെനയിയുസ  ടശമുസ  ചശഫഡ്

എഞയിനശയരമെറോര  ഉളമപമടയുള്ളവര  പമങടുത്തുമകറോണഡ്  റചരുന്ന

പയി.ഡബബ.ഡയി. മെയിഷന് മെശറ്റൈയിസഗഡ് ഇതയിമനക്കുറയിചഡ് പ്രറതദ്യകസ ചരച നടത്തുന്നു.

ഇതയിനപുറമമെ  എലറോയയിടങ്ങളയിലസ  പ്രറതദ്യക  മസ്ട്രെച്ചുകളമട  പ്രശ്നസ

മപറോതുമെരറോമെതഡ് വകുപഡ്  റദശശയ പറോത അറതറോറയിറ്റൈയിയുമെറോയയി റചരന്നുമകറോണഡ്
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റയറോഗങ്ങള  നടത്തുകയറോണഡ്.  അവറലറോകന  റയറോഗങ്ങള  നയിരവധയിയറോയയി

നടക്കുന്നു.  അങ്ങമന  സമെയബനയിതമെറോയയി  പ്രവൃതയി  പൂരതശകരയികറോനള്ള

ഇടമപടല്  നടക്കുറമറോള  മെലയറോളയിയുമട  ചയിരകറോല  സത്വപ്നമെറോയ

റദശശയപറോതയുമട  വയികസനസ  റകറോവയിഡഡ്  എന്ന  മെഹറോമെറോരയിറയറോ  മെററ്റൈറോ

തടസ്സമെയിമലങയില്  2025-ഓടുകൂടയി  പൂരതശകരയികറോന്  നമുകഡ്

സറോധയിക്കുമമെന്നുള്ളതഡ് ഇവയിമട അറയിയയിക്കുവറോന് ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്. 

ശശ  .    എ  .    പ്രഭറോകരന്:  സര,  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  രസഗതഡ് ബഹുമെറോനമപട

മെനയി പ്രകടയിപയിക്കുന്ന കരമകുശലതമയ ഞറോന് അഭയിനന്ദയിക്കുകയറോണഡ്.  ഒരു

മചറയിയ  വയിഷയസ  അറദ്ദേഹതയിമന്റ  ശദ്ധയയില്മപടുതയിയറോല്റപറോലസ

ഉടന്തമന്ന  ഇടമപട്ടുമകറോണഡ്  അതയിനഡ്  പരയിഹറോരസ  കമണത്തുന്ന  നടപടയി

പ്രശസസനശയമെറോണഡ്.  എമന്റ റചറോദദ്യസ റദശശയപറോത  66-മനറോപസ മെററ്റൈമതലറോസ

റദശശയപറോത പദ്ധതയികളയിലറോണഡ്  സലറമെമറ്റൈടുക്കുന്നതയിനഡ്  സസസറോനസ  തുക

മചലവഴെയിക്കുന്നമതന്നഡ് വദ്യക്തമെറോകറോറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്:  സര, റദശശയപറോത 66-മനറോപസ  മെറ്റൈഡ്

റദശശയപറോത  പദ്ധതയികളയിലസ  സസസറോനസ  പണസ  മചലവഴെയിക്കുന്നുണഡ്.

ഇറപറോള തയിരുവനന്തെപുരസ റയിസഗഡ്  റററോഡയിമന്റ സലസ ഏമറ്റൈടുക്കുന്നതയില്  50
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ശതമെറോനസ  റകരള  സസസറോന  സരകറോര  വഹയികറോന്  തശരുമെറോനയിച്ചു.  ഇതഡ്

തയിരുവനന്തെപുരസ  നഗരമത  സസബനയിചയിടറതറോളസ  ഏറ്റൈവസ  വലയിയ

പദ്ധതയിയറോണഡ്.  റബറോരഡഡ്  പലരുസ  വറചറോമട.  ജനങ്ങളകഡ്  അതഡ്  വളമര

കൃതദ്യമെറോയുസ അറയിയറോസ. റബറോരഡഡ് പുറതഡ് എത്രറതറോളസ വയ്ക്കുന്നുമയന്നുള്ളതല.

ജനങ്ങളമട  മെനസ്സയില്  ആരുമട  റബറോരഡറോണഡ്,  ആരുമട  ചയിത്രമെറോണുള്ളതഡ്

എന്നതറോണഡ്  പ്രശ്നസ.  അതുമകറോണഡ്  ആരുസ  അതയില്  റബജറോററോവണ.

പറോലകറോടഡ്-റകറോഴെയിറകറോടഡ്,  റതനയി-മൂന്നറോര-മകറോചയി,   തയിരുവനന്തെപുരസ-

മകറോടറോരകര-അങമെറോലയി  എന്നശ  റദശശയപറോതകളക്കുറവണയി

സലറമെമറ്റൈടുകലയിമന്റ 25 ശതമെറോനസ തുക കൂടയി റകരള സസസറോന സരകറോര

വഹയിക്കുന്നുമണന്ന  വയിവരസകൂടയി  സഭമയ  അറയിയയിക്കുവറോന്

ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്.

പ്രതയിപക്ഷറനതറോവഡ്  (ശശ  .    വയി  .    ഡയി  .    സതശശന്):  1990-കളമട

തുടകതയിലറോണഡ്  റദശശയപറോത  വയികസനമതക്കുറയിച്ചുള്ള  ചരചകള

റകരളതയില് തുടങ്ങുന്നതഡ്.  മെറോറയി മെറോറയി വന്ന സരകറോരുകളകഡ് അതഡ് മചയറോന്

കഴെയിഞയില.  ഇറപറോള അതഡ് നടക്കുന്നുമയന്നുള്ളതഡ് യറോഥറോരതദ്യമെറോണഡ്.  മെറോറയി

മെറോറയി  വന്ന  എലറോ  ഗവണ്മമെന്റുകളക്കുസ  ഇതഡ്  മചയറോന്  സറോധയികറോമത
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റപറോയതയിമന്റ കറോരദ്യസ അന്നഡ് ഭൂമെയി ഏമറ്റൈടുകല് വലയിയ മവല്ലുവയിളയിയറോയയിരുന്നു.

2006-ല് എമന്റ നയിറയറോജകമെണ്ഡലതയില് ഏമറ്റൈടുത ഒരു മസന്റഡ്  ഭൂമെയികഡ്

കയിടയിയതഡ്  23,000  രൂപയറോണഡ്.  പതഡ്  മസന്റഡ്  സലസ  റപറോകുന്ന  ഒരു

വദ്യക്തയികഡ് കയിട്ടുന്നതഡ്  2,30,000  രൂപയറോണഡ്.  ഈ തുകമകറോണഡ് ഒരു മസന്റഡ്

ഭൂമെയിറപറോലസ  വറോങ്ങറോന്  കഴെയിയയില.   2013-ല്  യു.പയി.എ.  ഗവണ്മമെന്റഡ്

മകറോണ്ടുവന്ന  Right  to  Fair  Compensation  Act  നയിലവയില്  വന്നതയിമന

തുടരന്നറോണഡ്  ഈ  രറോജദ്യതഡ്  നദ്യറോയമെറോയ  നഷ്ടപരയിഹറോരസ  മകറോടുകറോനള്ള

സയിതയിവന്നതഡ്.   2015-ലറോണഡ്  അതയിമന്റ റൂളസഡ്  നയിലവയില് വന്നതഡ്.  എമന്റ

നയിറയറോജകമെണ്ഡലതയില്  2006-ല്  ഒരു  മസന്റഡ്  ഭൂമെയികഡ്  23,000  രൂപ

കയിടയിയറപറോള  ഇപ്രറോവശദ്യസ ലഭയിചതഡ് എട്ടു ലക്ഷതയിനസ പത്തു ലക്ഷതയിനസ

ഇടയയിലറോണഡ്.  സയി.പയി.ഐ. (എസ)  പ്രവരതകരുസ റനതറോകളസ റകറോണ്ഗ്രസഡ്

റനതറോകളസ  അടകമുള്ളവര  റഹറവയഡ്  എതയിരറോയയി  ഒരുമെയിച്ചുനയിന്നഡ്  സമെരസ

മചയയിട്ടുണഡ്.    ഇതുമെറോയയി  സഹകരയിക്കുന്നതുമകറോണഡ്  ഇറപറോഴുസ  പറവൂരയില്

പന്തെലമകടയി  എനയിമകതയിരറോയയി  സമെരസ നടക്കുകയറോണഡ്.   ഞങ്ങമളലറോവരുസ

പൂരണമെറോയുസ  സഹകരയിക്കുന്നുണഡ്.  അങ്ങഡ്  മവല്ലുവയിളയിക്കുന്ന  രൂപതയില്,

പ്രറകറോപയിക്കുന്ന  രൂപതയില്  ഈ  പറഞതഡ്  ശരയിയറോയയില.  പൂരണമെറോയുസ
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ഞങ്ങള  സഹകരയിക്കുസ.   എത്രറയറോ  ജശവനകളറോണഡ്  റഹറവയയില്

നഷ്ടമെറോകുന്നതഡ്.  ഇതഡ്  സമെയബനയിതമെറോയയി  പൂരതയിയറോകറോനള്ള   നടപടയി

സത്വശകരയികണസ.

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:   സര,  ഞറോന് ഒരു  പ്രറകറോപനവസ

സൃഷ്ടയിചയിടയില.  പ്രറകറോപനസ ഉണറോറകണയിയയിരുന്നതഡ് യഥറോരതതയില് റകന്ദ്രസ

ഭരയിക്കുന്ന രറോഷശയ പറോരടയിയയിമല പ്രതയിനയിധയികള ഈ സഭയയില് ഉമണങയില്

അവരകറോയയിരുന്നു.  പറക്ഷ  അവരയിവയിമടയയില.  മെറ്റുചയിലരകഡ്  എങ്ങമന

പ്രറകറോപനസ  വന്നുമയന്നുള്ളതഡ്  എനയികറയിയയില.  ഞറോന്  ചൂണയികറോടയിയതഡ്

റകന്ദ്രസരകറോരുമെറോയയി ബനമപട പ്രശ്നമെറോണഡ്.  അറപറോള റകന്ദ്രസരകറോരയിമന

നയയിക്കുന്ന രറോഷശയ പറോരടയികഡ് എതയിമരമയന്നു റതറോന്നുന്ന രശതയിയയിറലക്കുള്ള

നയിലപറോടഡ്  സത്വശകരയിക്കുറമറോള  മെറ്റൈറോരമകങയിലസ  പ്രറകറോപനസ  ഉണറോയറോല്

അതയില്  എനയിമകറോന്നുസ  പറയറോനയില.  രണറോമെമത  പ്രശ്നസ,   ഇവയിമട

ഒരറോമളയുസ  ഒഴെയിവറോകയിമകറോണല  ഈ  പദ്ധതയി  നടപയിലറോകറോന്

ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.  എലറോവരുസ  ടശമെറോയയി  നയിന്നുതമന്ന  റപറോകണസ.  അതറോണഡ്

നയിലപറോടഡ്. പറക്ഷ ഞറോന് പറഞതയിമന അടയിസറോനമപടുതയിമകറോണഡ് രണഡ്

പ്രധറോനമപട പത്രങ്ങളയിമല അന്നമത വറോരതയുമട തലമകടഡ് മെറോത്രസ ഞറോന്
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വറോയയികറോസ.   ബഹുമെറോനമപട  പ്രതയിപക്ഷറനതറോവഡ്  പറഞതയിമന  കഇൗണര

മചയ്തുമകറോണഡ്   റപറോകറോന്  ഞറോന്  ആഗ്രഹയിക്കുന്നയില.   അതയിമലറോന്നഡ്  New

Indian  Express-മല  പ്രധറോനമപട  ഒരു  വറോരതയറോണഡ്.   NHAI  may

'Abandon Kerala', CM is cool എന്നറോണഡ്.  അന്നമത NHAI മചയരമെറോന്

R.  P.  Singh  മെറോരചഡ്  20,  2013-ല്  ഒരു കത്തുസ അന്നഡ്  അയചയിട്ടുണഡ്.  ആ

കതയില്  പറയുന്നതഡ്,  റകരളതയിമല  റദശശയ  പറോത  പ്രവരതനസ  ഇനയി

മുറന്നറോട്ടുമകറോണഡ്  റപറോകറോന്  പറ്റൈയില,  കറോരണസ  സസസറോന  സരകറോരയിനഡ്

അതയിമനറോട്ടുസ  തറോല്പരദ്യമെയിലമയന്നുള്ളതറോണഡ്.  2013-ല്  റകരളസ  ഭരയിചതഡ്

എല്.ഡയി.എഫഡ്.  അല,  യു.ഡയി.എഫഡ്.  ആമണന്നുള്ളതഡ്  നമുകഡ്  അറയിയറോസ.

ഇനയി മെമറ്റൈറോരു പത്രതയിമന്റ തലമകട്ടുകൂടയി ഞറോന് വറോയയികറോസ. അതഡ് Business

Standard  ആണഡ്.   '.....  acquisition  delays  force  NHAI  to  scrap  six

projects',  അതയിലസ  വളമര  വദ്യക്തമെറോകയിയയിട്ടുണഡ്.  ഞറോന്  ആമരയുസ

പ്രറകറോപയിപയിക്കുവറോന്റവണയി  പറഞതല.  ഞറോന്  പറഞതഡ്  ഒരു

വസ്തുതയറോണഡ്. ആ വസ്തുത പറയുറമറോഴുസ  വയികസന കുതയിപയിമന്റ ever rolling

trophy-ക്കു  റവണയിയല  സരകറോര  മുറന്നറോട്ടു  റപറോകുന്നതഡ്.  എലറോവമരയുസ

റയറോജയിപയിചഡ്,  ഈ സഭയയിമല എലറോ എസ.എല്.എ.-മെറോമരയുസ റകരളതയിമല
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എസ.പയി.-മെറോമരയുസ  റയറോജയിപയിച്ചുമകറോണഡ്  ഒരു  ടശമെറോയയി  നയിന്നുമകറോണഡ്

മെലയറോളയികളമട  ചയിരകറോല  സത്വപ്നമെറോയ  റദശശയപറോത വയികസനതയിനറവണയി

നമുകഡ് റകറകറോരകറോസ എന്നറോണഡ് ഞറോന് ഉറദ്ദേശയിചതഡ്.

ശശ  .    പയി  .    രറോജശവഡ്:  റദശശയ  പറോത നയിയമെസ  അന്നഡ്  പറോസ്സറോകയിയതയില്

റഹറവമയ ഒഴെയിവറോകയിയയിരുന്നു. (റമെകഡ് ഓഫഡ് ... ബഹളസ)

ശശ  .    സജയി  മചറയിയറോന്:  സര,  റലറോകതയിനഡ്  മെറോതൃകയറോകുന്ന

തലതയിലറോണഡ്  നമ്മുമട റററോഡുകളമട  പുറരറോഗതയി  നടന്നുമകറോണയിരയിക്കുന്നതഡ്.

അതയിമന്റ  മെഹതത്വസ  ആരഡ്  എടുക്കുന്നുമയന്നതയിലല,  സസസറോന  ഗവണ്മമെന്റഡ്

ഇരുപതയിയഞഡ്  ശതമെറോനസ  തുക  ഭൂമെയി  ഏമറ്റൈടുകറോന്  നല്കുകയുണറോയയി.

നയിശ്ചയദറോരഢദ്യറതറോടുകൂടയിയുള്ള  ഗവണ്മമെന്റയിമന്റ  പ്രവരതനമെറോണഡ്  ഈ

പുറരറോഗതയികഡ്  കറോരണസ.  ബഹുമെറോനമപട  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപ്പുമെനയിയുമട

റനതൃതത്വതയില്  നല  പ്രവരതനമെറോണഡ്  നടന്നുവരുന്നതഡ്.  ഇകറോരദ്യതയില്

അറദ്ദേഹമത  ഞറോന്  അഭയിനന്ദയിക്കുകയറോണഡ്.  എമന്റ  റചറോദദ്യസ,  പല

മെണ്ഡലങ്ങളയിലസ പയി.ഡബബ.ഡയി.  റററോഡുകളമട എണതയില് വലയിയ അന്തെരസ

വന്നയിട്ടുണഡ്.  ഞറോമനടുമതറോരു കണക്കുപ്രകറോരസ  800  കയി.  മെശ.  വമര റററോഡുള്ള

മെണ്ഡലങ്ങളസ  100  കയി.  മെശ.  വമര  റററോഡുള്ള  മെണ്ഡലങ്ങളണഡ്.   ഈ  രണഡ്
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മെണ്ഡലങ്ങളയിമലയുസ റററോഡുകള നന്നറോക്കുന്നതയിനഡ് വലയിയ വദ്യതദ്യറോസതയിലള്ള

തുകയറോണഡ് മചലവറോക്കുന്നതഡ്.  നമുകഡ് റററോഡുകളമട എണതയിമന്റ അളവയിമന്റ

അടയിസറോനതയില്  ഇന്നുള്ള  അന്തെരതയിനഡ്  പരയിഹറോരസ  കണഡ്  എത്ര  മെശറ്റൈര

വശതയിയുള്ള  റററോഡഡ്  എടുകറോന്  കഴെയിയുസ,  ഈ  റററോഡുകള  ഉളമപമടയുള്ള

കറോരദ്യങ്ങളക്കുള്ള  ഭൂമെയി  ഏമറ്റൈടുകല്  വലയിയ  തടസ്സസ  റനരയിടുന്നു.

ബഹുമെറോനമപട  മെനയിയുമട  റനതൃതത്വതയില്  റവനബ  വകുപ്പുസകൂടയി  റചരന്നഡ്

പ്രശ്നതയിനഡ് പരയിഹറോരസ കറോണുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  ഈ  വയിഷയസ  റവനബ

വകുപ്പുമെനയിയുമെറോയയി  ചരച  മചയയിട്ടുണഡ്.  ഞങ്ങള  വളമര  റപറോസയിറ്റൈശവറോയ

നയിലപറോടഡ്  സത്വശകരയിച്ചുറപറോകറോനറോണഡ്  ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.  അതഡ്  നല  നയിലയയില്

റപറോകുമമെന്നുതമന്നയറോണഡ് പ്രതശക്ഷയിക്കുന്നതഡ്. 

ശശ  .    പയി  .    ഉമമബദുള്ള:  സര,  വറോടര  അറതറോറയിറ്റൈയി  മമപപ്പുകള

സറോപയിക്കുന്നതയിനറോയയി  നയിരമയിക്കുന്ന  ടഞ്ചുകള  പലറപറോഴുസ  യഥറോസമെയസ

അടയറോതതുമകറോണഡ്  വറോഹനറോപകടങ്ങള  സയിരമെറോയയി

ഉണറോയയിമകറോണയിരയിക്കുകയറോണഡ്.  റററോഡയിലൂമട  നടന്നുറപറോകുന്ന

ആളകളടകസ  ടഞയില്  വശണഡ്  മെരയിച  അനഭവമുണറോയയി.  എമന്റ
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മെണ്ഡലതയിമല മചളൂര ചറോപനങ്ങറോടയി റററോഡയില് വലയിയറോടഡ് എന്ന സലതഡ്

മഗയയില് മമപപഡ്  മമലന് സറോപയിക്കുന്നതയിനറോയയി  കശറയിയ ടഞയില് വശണഡ്

ഒരറോള  ദറോരുണമെറോയയി  മെരണമപട്ടു.  മഗയയില്  മമപപഡ്  മമലനകള

സറോപയികറോനറോമണങയിലസ  വറോടര  അറതറോറയിറ്റൈയി  മമപപഡ്  മമലനകള

സറോപയികറോനറോമണങയിലസ  അവയിമട  കശറയി  മുറയിക്കുന്ന  റററോഡുകള

കൃതദ്യസമെയതഡ് നയികതറോന് ഇതുവമരയുസ സറോധദ്യമെറോകുന്നയില.  ഈ കുഴെയിയയില്

വശണഡ്  പലരുസ  മെരണമപടുന്നു.  റററോഡുകളയില്  സയിരമെറോയയി

വറോഹനറോപകടങ്ങള  ഉണറോയയിമകറോണയിരയിക്കുന്നു.  ഇതയിനഡ്  സയിരസ

സസവയിധറോനമുണറോകറോന് ഗവണ്മമെന്റഡ് നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  വളമര  പ്രധറോനമപമടറോരു

പ്രശ്നമെറോണഡ്  ബഹുമെറോനമപട  അസഗസ  ഇവയിമട  ഉന്നയയിചതഡ്.  നമ്മുമട

സസസറോനമത റററോഡുകള പരയിറശറോധയിചറോല് പല  റററോഡുകളസ  ഇന്നഡ്  നല

നയിലയയില്  റപറോകുന്നുണഡ്.  പറക്ഷ,  ചയില  റററോഡുകളയില്  ഇപറയുന്ന

പ്രശ്നങ്ങളണഡ്.  അതഡ്  പരയിറശറോധയിക്കുറമറോള,  ജനങ്ങളമട കുടയിമവള്ളമമെന്നുള്ള

വളമര അടയിസറോനപരമെറോയ ആവശദ്യതയിനറവണയി ജനപ്രതയിനയിധയികളതമന്ന

പറഞഡ്  ഇടമപടുന്നതയിമന്റകൂടയി  ഭറോഗമെറോയയി  വറോടര  അറതറോറയിറ്റൈയി
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സത്വറോഭറോവയികമെറോയുസ  അവയിമട  റററോഡുകള  കശറയിമുറയിക്കുമന്നറോരു

സയിതയിയറോണുള്ളതഡ്.  ഇതുസസബനയിചഡ്  ബഹുമെറോനമപട  ജലറസചന

വകുപ്പുമെനയിയുമെറോയയി  ഞങ്ങള  ചരച  മചയയിരുന്നു.  അതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി

ഇതുമെറോയയി  ബനമപടഡ്  ഒരു  കമയിറ്റൈയി  ഉണറോകയിയയിട്ടുണഡ്.  മപറോതുമെരറോമെതഡ്

വകുപയിമന്റ  മസക്രടറയി  തലവനറോയുള്ള  കമയിറ്റൈയി  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള

പരയിഹരയിക്കുന്നതയിനറോയയി  ഇറപറോള  കുറററയമറ  ശമെങ്ങള  നടതയിയയിട്ടുണഡ്.

എന്നറോലസ  ഇവയിമട  പറഞയിട്ടുള്ള  വയിഷയസ  വളമര  ഗഇൗരവതയിലള്ളതറോണഡ്.

അതഡ്  പരയിഹരയികമപറടണതറോണഡ്.  ഒരു  റററോഡഡ്  നന്നറോയയി  ടറോര  മചയഡ്,

അതയിമന്റ വരക്കുകമളലറോസ കഴെയിഞതയിനറശഷസ പയിന്നശടഡ് കശറയി മുറയിക്കുമന്നറോരു

സയിതയിയയിറലയഡ്  നമ്മുമട  നറോടഡ്  മെറോററോന്  പറോടയില.  ഈ  കറോഴ്ചപറോടയിമന്റ

ഭറോഗമെറോയയിടറോണഡ് ഒരു റപറോരടല് സസവയിധറോനമത മുറന്നറോടഡ് വചയിട്ടുള്ളതഡ്. എലറോ

വകുപ്പുകളസ അവരുമട നയിരമറോണങ്ങള ഈ റപറോരടലയില് രജയിസര മചയണസ.

പയി.ഡബ.ഡയി., മക.എസഡ്.ഇ.ബയി.എല്., വറോടര അറതറോറയിറ്റൈയി, റഫറോറസഡ് തുടങ്ങയി

എലറോ വകുപ്പുകളസ അവര ഒരു പ്രറതദ്യക സലതഡ് നടതറോന് ഉറദ്ദേശയിക്കുന്ന

പ്രവൃതയി  സസബനയിചഡ്  റനരമതതമന്ന  റപറോരടലയില്  രജയിസര  മചയറോല്

അതയിമന  ക്രമെശകരയിച്ചുമകറോണഡ്  നമുകഡ്  ഈ  പ്രവരതനസ  നടതറോന്
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സറോധയിക്കുസ.  ഇതഡ്  ചയില  വയിറദശ  രറോജദ്യങ്ങളയിലള്ള  രശതയികളറോണഡ്.  ഇതഡ്

നടപയിലറോകറോനള്ള  ഇടമപടലകള  ഇറപറോള  സരകറോര

നടതയിമകറോണയിരയിക്കുന്നുണഡ്.  ജലറസചന  വകുപ്പുമെനയി  വളമര

റപറോസയിറ്റൈശവറോയയി  ഈ  സമെശപനമത  എടുത്തു  എന്നുള്ളതഡ്  പയി.ഡബഡ.ഡയി.-

ക്കുറവണയി പറയറോന്കൂടയി ഞറോനയിവയിമട പറയറോന് ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്.

ശശ  .    മസബറോസദ്യൻ  കുളത്തുങല്:  സര,  റററോഡഡ്  ടറോറയിസഗയില്  ലറോറ്റൈകഡ്

മെയിശയിതസ  റചരതഡ്  റററോഡഡ്  റബ്ബമമറസഡ്  മചയറോല്  കൂടുതല്  ഗുണറമെന

വരദ്ധയിക്കുമമെന്നുള്ളതഡ്  മതളയികമപടയിട്ടുള്ള  കറോരദ്യമെറോണഡ്.   റബ്ബര

കരഷകരക്കുകൂടയി പ്രറയറോജനമപടുന്ന ഈ രശതയി കൂടുതല് വദ്യറോപയിപയിക്കുകയുസ

അമതറോരു നയമെറോയയി സത്വശകരയിചഡ്  ആ രശതയിയയില് റററോഡഡ്  ടറോറയിസഗയിനഡ്  റററോഡഡ്

റബ്ബമമററസഷന് വദ്യറോപകമെറോക്കുറമെറോ എന്നുള്ളതറോണഡ് എമന്റ റചറോദദ്യസ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്:  സര,  തശരചയറോയുസ.  ഇതഡ് സരകറോര

പരയിറശറോധയിചഡ് ഇടമപറടണ വയിഷയമെറോണഡ് എന്നുതമന്നയറോണഡ് കറോണുന്നതഡ്.

ശശ  .    സജശവഡ്  റജറോസഫഡ്:  സര,  മസന്ടല്  റററോഡഡ്  ഫണഡ്

സശമെയില്മപടുതയി റകരളതയിമല നയിരവധയി റററോഡുകള നമുകഡ് നയിരമയികറോന്

കഴെയിഞയിട്ടുണഡ്.  പറക്ഷ,  ഇകഴെയിഞ  രണഡ്  വരഷമെറോയയി  നമുകഡ്  മസന്ടല്
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റററോഡഡ്  ഫണയില്നയിന്നുസ  ആവശദ്യമെറോയ  ഫണഡ്  അനവദയിചഡ്  കറോണുന്നയില.

സസസറോന സരകറോര ഇകറോരദ്യതയില് എമന്തെങയിലസ നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  തശരചയറോയുസ.  ഈ വയിഷയസ

പരയിറശറോധയിച്ചുതമന്ന  മുറന്നറോടഡ്  റപറോയയിട്ടുണഡ്.  ഇതുമെറോയയി  ബനമപടഡ്  റകന്ദ്ര

സരകറോരുമെറോയയി  റനരയിടഡ്  ചരച  നടത്തുകയുസ  മചയയിട്ടുണഡ്.  ഇതഡ്

പരയിഹരയിച്ചുറപറോറകമണറോരു വയിഷയമെറോണഡ്  എന്നുള്ള നയിലയയില്തമന്നയറോണഡ്

സരകറോര റപറോകുന്നതഡ്.

ശശ  .    ഇ  .    മക  .    വയിജയന്:  സര,  ബഹുമെറോനമപട  മെനയി  വകുപഡ്

ഏമറ്റൈടുതതയിനറശഷസ  റററോഡഡ്,  പറോലസ,  മകടയിടങ്ങള  എന്നയിവയഡ്  വലയിയ

പുറരറോഗതയിയറോണഡ്  മമകവരുതറോന്  കഴെയിഞയിട്ടുള്ളതഡ്.  പയി.ഡബഡ.ഡയി.  റസഡ്

ഹഇൗസുകള  ജനങ്ങളകഡ്  നയിയനണവയിറധയമെറോയയി  മെറോറയി.  അവരകതഡ്

സഇൗകരദ്യമപടുതറോനസ  കഴെയിഞയിട്ടുണഡ്.  എമന്റ  റചറോദദ്യസ,  ഫണഡ്

അനവദയിക്കുറമറോള മെണ്ഡലങ്ങള, അതയിമന്റ വദ്യറോപയി, റററോഡയിമന്റ കയിറലറോമെശറ്റൈര

എന്നയിവ പരയിഗണയിക്കുമന്നറോരു നയില വറരണതുണഡ്.  എങയില്മെറോത്രറമെ പുതയിയ

റററോഡുകള വരറോനസ അറതറോമടറോപസ മമെയയിന്റനന്സുസ നടതറോന് കഴെയിയുകയുള.

അതയിനഡ് എസ.എല്.എ.-യഡ് അല മകറോടുക്കുന്നതഡ്,  മെണ്ഡലതയിനറോണഡ് എന്നുള്ള
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നയിലയഡ്  ഒരു  പുനരചയിന്തെനസ  ബഹുമെറോനമപട  മെനയിയുമട  ഭറോഗത്തുനയിന്നുസ

ഉണറോകുറമെറോ എന്നതറോണഡ് എമന്റ റചറോദദ്യസ?

ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്: സര, നമ്മുമട സസസറോനതഡ് മമെറോതസ

മൂന്നഡ്  ലക്ഷറതറോളസ  കയിറലറോമെശറ്റൈര  റററോഡുണഡ്.  അതയില്  മപറോതുമെരറോമെതഡ്

വകുപയിമന്റ  റററോഡുകള  പതയിമലറോന്നഡ്  മെറോത്രമെറോണഡ്.  മുപതയിനറോയയിരറതറോളസ

കയിറലറോമെശറ്റൈര  റററോഡുകളറോണഡ്  പയി.ഡബഡ.ഡയി.  റററോഡുകളറോയയിട്ടുള്ളതഡ്.  ഈ

30,000  കയിറലറോമെശറ്റൈറയില്  വയിവയിധ  റററോഡുകള  ഉളമപടുന്നുണഡ്.

റദശശയപറോതയുമെറോയയി  ബനമപട  റററോഡുകള,  കയിഫ്ബയി  പദ്ധതയികളമെറോയയി

ബനമപട  KRFB  റററോഡുകള,  KRFB  PMU  റററോഡുകള,  KSTP-യുമട

റററോഡുകള, മപറോതുമെരറോമെതഡ് റററോഡ്സഡ് വയിഭറോഗതയിമന്റ കശഴെയിലള്ള റററോഡുകള

എന്നയിങ്ങമന  വയിവയിധ  ഭറോഗങ്ങളറോയുള്ള  റററോഡുകളറോണുള്ളതഡ്.  മെണ്ഡലസ

തയിരയിമചറോരു  കണകഡ്  ഞങ്ങള  പരയിറശറോധയിച്ചു.  സയി.എസ.ടയി.

വന്നതയിനറശഷമുണറോയ  ഏറ്റൈവസ  നല  റപറോസയിറ്റൈശവറോയയിട്ടുമള്ളറോരു  കറോരദ്യസ

മെണ്ഡലറോടയിസറോനതയില് ഓറരറോ മെണ്ഡലതയിമലയുസ പയി.ഡബ.ഡയി. റററോഡുകള

എത്ര കയിറലറോമെശറ്റൈററോണഡ് എന്നുള്ളതഡ് പരയിറശറോധന നടതയി. വലയിയ വദ്യതദ്യറോസസ

അതയില് കറോണറോന് സറോധയിച്ചു. 18  കയിറലറോമെശറ്റൈര മെറോത്രസ റററോഡുള്ള നയിയമെസഭറോ
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മെണ്ഡലങ്ങളണഡ്.  700  കയിറലറോമെശറ്റൈര  റററോഡുകളള്ള നയിയമെസഭറോ  മെണ്ഡലങ്ങളസ

നമ്മുമട  സസസറോനത്തുണഡ്.  അതഡ്  പല  കറോരണങ്ങളറോലറോണഡ്.

ഭൂമെയിശറോസ്ത്രപരമെറോയ  പ്രറതദ്യകതകള,  മെറ്റൈഡ്  സറോഹചരദ്യങ്ങള,  മെറ്റൈഡ്  പല

കറോരണങ്ങളമെറോണഡ് അതയിലള്ളതഡ്. പുതയിയ റററോഡുകള ഏമറ്റൈടുക്കുക എന്നള്ളതഡ്

അത്രറതറോളസ  എളപതയിലള്ള  കറോരദ്യമെല.  എന്നറോല്  നയിലവയിലള്ള

റററോഡുകളമട  ഗുണറമെന ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതറോണഡ്  അതയില് പ്രധറോനസ.

അതയിനഡ്  ബയി.എസ. &  ബയി.സയി.  നയിലവറോരമെറോണഡ് ഇന്നഡ് നമുകഡ് സറോധദ്യമെറോകുന്ന

ഏറ്റൈവസ  നല  നയിരമറോണ  രശതയി.  അതഡ്  പരമെറോവധയി  നടതറോനസ  ഈ

പറഞതുറപറോമല  ഓറരറോ  മെണ്ഡലതയിമന്റയുസ  സറോധദ്യതകൂടയി

കണകയിലറോകയിമകറോണഡ് ഇടമപടറോനസതമന്നയറോണഡ് വകുപഡ് ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.

ശശ  .    കുറുറകറോളയി  മമെറോയശന്:  സര,  മവടസ  പഞറോയതയില്  പണയി

പൂരതയിയറോകയി  5  വരഷങ്ങള കഴെയിഞ.  ഗതറോഗത റയറോഗദ്യമെറോണഡ്.  സഞറോരസ

തുടങ്ങയിയയിട്ടുണഡ്.  കൂണൂലയികടവഡ്  പറോലതയിമന്റ  അറപ്രറോചഡ്  റററോഡയിനറവണയി

സലസ ഏമറ്റൈടുത്തു.  പതയിരുപറതറോളസ കുടുസബങ്ങളകഡ് ഇന്നുവമര അതയിമന്റ

പണസ കയിടറോതതുമകറോണഡ് പ്രയറോസതയിലറോണഡ്. പല ആളകളസ മെരയിച്ചുറപറോയയി.
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ആളകളകഡ്  പണസ  കയിടറോമത  പ്രയറോസമപടുമന്നറോരു  സറോഹചരദ്യമുണഡ്.  അതഡ്

എറപറോള ലഭദ്യമെറോകറോന് സറോധയിക്കുമമെന്നഡ് അറയിയയികറോറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്:  സര, ഈ വയിഷയസ പ്രറതദ്യകസതമന്ന

പരയിറശറോധയികറോസ.  എന്നയിടഡ്  അടയിയന്തെരമെറോയയി  ഇടമപടഡ്  ബഹുമെറോനമപട

അസഗമത അറയിയയിക്കുന്നതറോണഡ്.

ശശ  .    പ്രറമെറോദഡ്  നറോരറോയണ്:  സര,  മുമങ്ങുമെയിലറോതവണസ

മെയികവയിറലയറോണഡ്  മപറോതുമെരറോമെതഡ്  വകുപഡ്  സഞരയിക്കുന്നമതന്നതഡ്

സസശയറോതശതമെറോണഡ്.  മെലറയറോര  റമെഖലയറോയ  ററോന്നയി  ഉളമപമടയുള്ള

പ്രറദശങ്ങളയില്  തുടരചയറോയ  മെഴെയുസ  മെഴെയുമട  അളവയിലള്ള  വരദ്ധനവസ

കറോരണസ മെണയിടയിചയില്, ഉരുളമപറോടല് എന്നയിവ നയിതദ്യ സസഭവമെറോണഡ്. ഇതയിമന്റ

അടയിസറോനതയില് ആ  റമെഖലയയിമല  റററോഡഡ്  നയിരമറോണതയില്  ആധുനയിക

സറോറങതയികവയിദദ്യ ഉപറയറോഗമപടുത്തുവറോനള്ള ശമെങ്ങള ഉണറോകുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  തശരചയറോയുസ.  ഈ വയിഷയസ

നമള  ഗഇൗരവതയിമലടുറകണതഡ്  തമന്നയറോണഡ്.  ആ  നയിലയയില്തമന്ന

പരയിറശറോധയികറോസ.  ഇതഡ്  ഒരു  പ്രറതദ്യക  മെണ്ഡലതയിമന്റ  മെറോത്രമെല,
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റകരളതയിമന്റ  മപറോതു  വയിഷയമെറോയയിതമന്ന  പരയിറശറോധയിചഡ്

ഇടമപറടണതുണഡ്.

വയിറനറോദസഞറോര വയികസനസ

(*242) ശശ  .   മക  .   ആൻസലൻ:
ശശമെതയി മദലശമെ:
ശശ  .   എ  .   രറോജ:
ശശമെതയി  ഒ  .    എസഡ്  .    അസബയിക:  തറോമഴെ  കറോണുന്ന റചറോദദ്യങ്ങൾകഡ്

മപറോതുമെരറോമെതഡ്-വയിറനറോദസഞറോരസ,  യുവജനകറോരദ്യ വകുപ്പുമെനയി സദയസ

മെറുപടയി നല്കുറമെറോ:

(എ)  വലയിയ റതറോതയില് മതറോഴെയില് സറോധദ്യതയുള്ളതുസ അറത സമെയസ

പരയിസയിതയി  ആഘറോതസ  വളമര  കുറഞതുസ  തറോരതറമെദ്യന  ഹ്രസത്വമെറോയ

റതറോതയിലള്ള മുതല് മുടക്കുസ മെറോത്രസ മെതയിയറോകുന്നതയിനറോല് ടൂറയിസസ സറോധദ്യത

വന്റതറോതയില് വയിപുലമപടുതറോന് പരയിപറോടയിയുറണറോ;

(ബയി) ഗ്രറോമെകറോഴ്ചകള വയിറനറോദ സഞറോരയികളയിറലയഡ് എതയിക്കുന്നതയിനസ

വയിറനറോദസഞറോരതയിമന്റ  റനടസ  ഗ്രറോമെങ്ങളയിറലയ്മകതയിക്കുന്നതയിനസ

സസസറോനമത  എലറോ  തറദ്ദേശസത്വയസഭരണ  സറോപന  പരയിധയിയയിലസ  ഒരു

വയിറനറോദസഞറോര  റകന്ദ്രമമെങയിലസ  വയികസയിപയിക്കുന്നതയിനഡ്  പദ്ധതയി

തയറോററോകയിയയിട്ടുറണറോ;
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(സയി)  ഇതരസ  വയിറനറോദസഞറോര  റകന്ദ്രങ്ങമള  റകറോരതയിണകയി

പ്രറോറദശയിക  ടൂറയിസസ  സരകഡട്ടുകള  വയികസയിപയിചഡ്  ആഭദ്യന്തെര,

സസസറോനറോന്തെര,  റദശറോന്തെര  വയിറനറോദസഞറോരയികമള  ആകരഷയികറോന്

പദ്ധതയി ആവയിഷ്കരയിചയിട്ടുറണറോ?

മപറോതുമെരറോമെതഡ്-വയിറനറോദസഞറോരസ,  യുവജനകറോരദ്യ വകുപ്പുമെനയി

(ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്): സര, 

(എ)  ഉണഡ്.  ടൂറയിസസ  സറോധദ്യതയുള്ള  വയിവയിധ  സലങ്ങമള  ടൂറയിസസ

  മഡസയിറനഷനകളറോകയി മെറോറ്റുന്നതയിനറോയയി ടൂറയിസസ വകുപഡ് ആവയിഷ്കരയിച പുതയിയ

പദ്ധതയിയറോണഡ്  “മഡസയിറനഷന്  ചലഞഡ്”.  തറദ്ദേശ  സത്വയസഭരണ

സറോപനങ്ങളമട പങറോളയിതറതറോമടയുസ റനതൃതത്വറതറോമടയുസ തറദ്ദേശശയമെറോയ

ടൂറയിസസ  സറോധദ്യതകളള്ള  മഡസയിറനഷനകള  വയികസയിപയിചഡ്  ടൂറയിസസ

വയികസനസ  വയിപുലമെറോകറോനറോണഡ്  ഈ  പദ്ധതയിമകറോണഡ്  ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.

റകറോവയിഡറോനന്തെര  ടൂറയിസസ  പ്രവരതനങ്ങളമട  തുടകമമെന്ന  നയിലയയില്

തറദ്ദേശശയമെറോയ  ടൂറയിസതയിമന്റ  പ്രധറോനദ്യസ  തയിരയിചറയിയറോനസ  തറദ്ദേശ

സറോപനങ്ങളമട  വയിവയിധ  സശമുകമള  ടൂറയിസസ  പ്രവരതനങ്ങളമെറോയയി

സസറയറോജയിപയികറോനസ അതയിലൂമട സസസറോനതയിമന്റതമന്ന വയികസനവമെറോണഡ്
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ഈ  പദ്ധതയിയയിലൂമട  വയിഭറോവനസ  മചയയിരയിക്കുന്നതഡ്.  തറദ്ദേശ  സത്വയസഭരണ

വകുപ്പുമെനയിയുസ  തറദ്ദേശ  സത്വയസഭരണ  വകുപ്പുസ  വളമര  നല  നയിലയയിലള്ള

ഇടമപടലറോണഡ്  ഇതയിനകതഡ്  നടതയിയയിട്ടുള്ളതഡ്.  മതരമഞടുകമപടുന്ന

പദ്ധതയികളകഡ് പദ്ധതയി തുകയുമട  60% (പരമെറോവധയി  50  ലക്ഷസ രൂപ വമര)

ടൂറയിസസ  വകുപഡ്  നല്കുന്നതറോണഡ്.   ഇതയിനപുറമമെ,  ഉതരവറോദയിത  ടൂറയിസസ

എന്ന ആശയമത അടയിസറോനമെറോകയി സ്ട്രെശറ്റൈഡ് പദ്ധതയി, വയിറലജഡ് ടൂറയിസസ, റൂറല്

ടൂറയിസസ,  കളചറല്  ടൂറയിസസ,  മഫസയിവല്  ടൂറയിസസ,  എകഡ്പശരയിയന്ഷദ്യല്

ടൂറയിസസ,  ഫറോസ  /അഗ്രയി  ടൂറയിസസ,  റപതൃക  ടൂറയിസസ,  ഫുഡഡ്  ടൂറയിസസ,

ആകഡ്സസയിബയിള ടൂറയിസസ,  ടൂറയിസതയിലൂമട സ്ത്രശ  ശറോക്തശകരണസ,  പ്രറോറദശയിക

കലറോകറോരനറോരക്കുസ  വയിവയിധ  രസഗകലകള,  ആറയറോധന  കലകള

എന്നയിവയഡ് ക്കുള്ള  റപ്രറോതറോഹനസ,  സുവനശര/പ്രറോറദശയിക  കരകഇൗശല

വസ്തുകളമട  നയിരമറോണതയിനള്ള  റപ്രറോതറോഹനസ,  റസറോറയി  മടലയിസഗഡ്

പറോറകജുകള  എന്നയിങ്ങമന  റകരളതയില്  സുസയിര  ടൂറയിസസ

വയികസനതയിനള്ള  പ്രവരതനങ്ങളസ  അതയിനറോവശദ്യമെറോയ  എലറോവയിധ

പരയിശശലനങ്ങളസ  ഉതരവറോദയിത  ടൂറയിസസ  മെയിഷന്  മുറഖന  നടപയിലറോകയി

വരുന്നു. 
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         ടൂറയിസസ വകുപഡ്  പുതുതറോയയി പരയിചയമപടുതയിയ കറോരവൻ ടൂറയിസവസ

മതറോഴെയിൽ  സറോദ്ധദ്യതകൾ  കൂടയി  വർദ്ധയിപയിക്കുന്നതറോണഡ്. KTDC-യുമട

റനതൃതത്വതയിൽ  KSRTC  ബസുകമള  ഉപറയറോഗമപടുതയി  ഫുഡയി  വശൽസഡ്

പദ്ധതയിയുസ  നടപയിലറോക്കുന്നുണഡ്.  KSRTC-യുസ  ഗതറോഗത  വകുപ്പുസ  അതയില്

വളമര റപറോസയിറ്റൈശവറോയ നയിലപറോടറോണഡ് സത്വശകരയിചയിട്ടുള്ളതഡ്.

(ബയി)  ഉണഡ്.  ഗ്രറോമെകറോഴ്ചകള  വയിറനറോദ  സഞറോരയികളയിറലയഡ്

എതയിക്കുന്നതയിനസ  വയിറനറോദസഞറോരതയിമന്റ  റനടസ

ഗ്രറോമെങ്ങളയിറലയ്മകതയിക്കുന്നതയിനസ  സസസറോനമത  എലറോ  തറദ്ദേശ

സത്വയസഭരണ സറോപന പരയിധയിയയിലസ  ഒരു വയിറനറോദസഞറോര റകന്ദ്രമമെങയിലസ

വയികസയിപയിക്കുന്നതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  ടൂറയിസസ  വകുപഡ്  ആവയിഷ്കരയിച

മഡസയിറനഷന്  ചലഞഡ്  പദ്ധതയിയുമട  സസസറോനതല  ഉദ്ഘറോടനസ

08.06.2022-നഡ് നടന്നു. തുടരന്നഡ് തറദ്ദേശ സത്വയസഭരണ സറോപനങ്ങള പദ്ധതയി

റയിറപറോരടഡ്  മഡസയിറനഷന്  ചലഞഡ്  പദ്ധതയിയുമട  റപറോരടലയില്  നയിരദ്ദേയിഷ്ട

മെറോതൃകയയില്  അപഡ് റലറോഡഡ്  മചയ്യുകയുസ,  ടൂറയിസസ  വകുപഡ്  ആവശദ്യമെറോയ

പരയിറശറോധനകള  നടതയി  തുടര  നടപടയികള  സത്വശകരയിക്കുകയുസ

മചയ്യുന്നതറോണഡ്.
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(സയി)  മഡസയിറനഷന്  ചലഞഡ്  പദ്ധതയിയയിലൂമട  നയിരവധയി

വയിറനറോദസഞറോര  റകന്ദ്രങ്ങള  കമണതയി  അടയിസറോന  സഇൗകരദ്യങ്ങള

വയികസയിപയിചഡ്  സത്വറദശ  -  വയിറദശ  സഞറോരയികമള  ആകരഷയികറോനറോണഡ്

ലക്ഷദ്യമെയിടുന്നതഡ്.  ഈ  പദ്ധതയി  നയിലവയില്  പ്രറോരസഭ  ഘടതയിലറോണുള്ളതഡ്.

ഇവമയ  പ്രറോറദശയിക  ടൂറയിസസ  സർകഡട്ടുകളറോകയി  വയികസയിപയികറോനസ

ലക്ഷദ്യമെയിടുന്നു. 

ശശ  .    മക  .    ആൻസലൻ:  സര,  ടൂറയിസസ  റപ്രറോജക്ടുകള

റപ്രറോതറോഹയിപയിക്കുന്നതയില്  ഒന്നറോസ  പയിണററോയയി  സരകറോരയിമന്റ

കറോലത്തുണറോയയിട്ടുളള  റനടസ  നമുകഡ്  വലയിയറതറോതയില്  വയിജയയിപയികറോന്

കഴെയിഞയിട്ടുണഡ്.  എമന്റ  റചറോദദ്യസ,  കഴെയിഞ  രണഡ്  പ്രളയങ്ങളസ  റകറോവയിഡുസ

സൃഷ്ടയിചയിട്ടുള്ള  പ്രയറോസറമെറയിയ  ഘടതയില്  ടൂറയിസസ  റകന്ദ്രങ്ങള  വലയിയ

റതറോതയിലള്ള  പ്രതയിസനയിയയിലറോയയിരുന്നു.  ഇറപറോള  അതയിമന്റ

അവസമയന്തെറോണഡ്;  നമ്മുമട  ആഭദ്യന്തെര  വരുമെറോനസ  വരദ്ധയിപയികറോന്

കഴെയിഞയിട്ടുറണറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  2021  മമെയഡ്  20-നഡ്  ടൂറയിസസ

വകുപയിമന്റ  ചുമെതല  ഏമറ്റൈടുത  ഘടതയില്  ടൂറയിസസ  റമെഖല  വലയിമയറോരു
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പ്രതയിസനയി  റനരയിടയിരുന്ന  സമെയമെറോയയിരുന്നു.  റകരളതയിലസ  ഇന്തെദ്യയയിലസ

മെറോത്രമെല,  റലറോകതറോമക  ടൂറയിസസ  റമെഖല  അതയിമന്റ  ഏറ്റൈവസ  വലയിയ

പ്രതയിസനയി  റനരയിട  കറോലമെറോണതഡ്.  റകറോവയിഡഡ്  റപ്രറോറടറോറകറോള

പറോലയിക്കുന്നതയിമന്റ ഭറോഗമെറോയയി സഞറോരസ സറോധദ്യമെലറോത സയിതയിയറോയയിരുന്നു.

സഞറോരമെയിലറോമത  പയിമന്ന  ടൂറയിസമെയില.  സഞറോരയികളയിലറോത  ടൂറയിസസ

സത്വറോഭറോവയികമെറോയുസ  കടലറോസയില്  മെറോത്രറമെ  ഉണറോകുകയുള.  അങ്ങമന

റനറോക്കുറമറോള പ്രതയിസനയി എന്നുപറഞഡ് നയിലവയിളയിചഡ് കരയറോനല, അതയിനഡ്

പരയിഹറോരസ  കറോണുവറോനള്ള  ഇടമപടലകളറോണഡ്  മപറോതുമവ  ടൂറയിസസ  വകുപഡ്

നടതയിയയിട്ടുള്ളതഡ്.  ഇന്നമലയുസ  ഇന്നുമെറോയയി  പ്രധറോനമപട  മെറോധദ്യമെങ്ങളയില്

വമന്നറോരു  വറോരതയുണഡ്.  ഞറോന്  അമതറോന്നഡ്  ഇവയിമട  പറയറോസ.  അതഡ്

വറോയയിചറോല്തമന്ന  എങ്ങമനയറോണഡ്  റകരളതയിമല  ടൂറയിസസ  വകുപഡ്  ഈ

പ്രതയിസനയികമള മുറയിച്ചുകടന്നഡ് മുറന്നറോടഡ് റപറോയയിട്ടുള്ളമതന്നഡ് അറയിയറോസ.  മമടസ

മെറോഗസയിന്തമന്ന,  മെറനറോഹര  ഇടങ്ങളമട  മമടസ  മെറോഗസയിമന്റ  പടയികയയില്

റകരളവസ കടന്നുവന്നു എന്നുള്ള  വയിവരസ ഈ സഭമയ അറയിയയികറോന് ഞറോന്

ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്.  നഡറയറോരകഡ്,  അതുമെറോയയി  ബനമപടഡ്  കണയിരയിറകണ

മെറനറോഹര സലങ്ങളമട മമടസ മെറോഗസയിന് പടയികയയില് റകരളവസ,  2022-ല്
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യറോത്ര മചയറോവന്ന  50  മെയികച സലങ്ങളമട പടയികയയില് വന്നു എന്നുള്ളതഡ്

ഞറോനയിവയിമട  എടുത്തുപറയറോന്  ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്.  പുതുതറോയയി  ആരസഭയിച

കറോരവന്  ടൂറയിസസ,  വറോഗമെണയിമല  കറോരവന്  പറോരകഡ്,  ഹഇൗസഡ്  റബറോട്ടുകള,

കറോയലകള,  റക്ഷത്രങ്ങള  എന്നയിവമയക്കുറയിമചലറോസ  ഈ  കുറയിപയില്

പരറോമെരശമുണഡ്. ഇതഡ് നമുമകലറോവരക്കുസ അഭയിമെറോനയികറോവമന്നറോരു കറോരദ്യമെറോണഡ്.

തശരചയറോയുസ  ആ  നയിലയയില്തമന്ന  നമുകഡ്  റകരള  ടൂറയിസമത  മുറന്നറോടഡ്

മകറോണ്ടുറപറോകറോന്  സറോധയിക്കുസ.  പ്രതയിസനയി  അനഭവയിക്കുന്ന  വയിഭറോഗങ്ങമള,

അതഡ്  റയിറവറോളവയിസഗഡ്  ഫണറോയറോലസ  മെറ്റുമെറോയയി..  റനരമത  സഭയയില്

പറഞതുമകറോണഡ്  ഞറോന്  ആവരതയിക്കുന്നയില.  ആ  നയിലയയില്തമന്ന

സഹറോയയികറോന്,  എലറോവരക്കുസ ഒരു മമകതറോങ്ങറോയയി മെറോററോന് ടൂറയിസസ വകുപഡ്

ശദ്ധയിചയിട്ടുണഡ്.

ശശ  .    മക  .    ആൻസലൻ:  സര,  പ്രകൃതയി രമെണശയമെറോയ കറോലറോവസയുസ

പ്രകൃതയിയുസ  നമുകഡ്  കനയിഞനഗ്രഹയിചയിട്ടുള്ള  ഒടനവധയി  ടൂറയിസസ

മഡസയിറനഷനകളണഡ്.  എമന്റ  മെണ്ഡലതയിമല  മനയറോറ്റൈയിന്കര

ഈരറോറ്റൈയിന്പുറസ,  മനയറോര  രണറോയയി  പയിരയിഞറപറോകുന്ന  ഏറ്റൈവസ

പ്രധറോനമപമടറോരു ടൂറയിസസ റപ്രറോജകഡ് നമുകഡ് വയികസയിപയികറോന് കഴെയിഞയിട്ടുണഡ്.
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എമന്റ റചറോദദ്യസ, 2021-ല് അതയിമന്റ ഒന്നറോസഘടസ ഉദ്ഘറോടനസ മചയ്തു. പറക്ഷ,

ഇറയിറഗഷന്,  ടൂറയിസസ,  എല്.എസഡ്.ജയി.ഡയി.  അടകമുള്ള  ബനമപട

വകുപ്പുകളമട  വദ്യതദ്യസമെറോയ  നയിലപറോടുകള  കറോരണസ  ഈ  പദ്ധതയി

സമെയബനയിതമെറോയയി പൂരതശകരയികറോന് കഴെയിയുന്നയില. അതയിമന സസബനയിചഡ്

ബഹുമെറോനമപട  മെനയിയുമടയുസ  വകുപയിമന്റയുസ  ഭറോഗത്തുനയിന്നുസ  ശക്തമെറോയ

നയിലപറോടഡ്  സത്വശകരയിചഡ്  സമെയബനയിതമെറോയയി  പദ്ധതയികള പൂരതശകരയികറോന്

ആവശദ്യമെറോയ നയിലപറോടുകള സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .     പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,   ബനമപട  മെറ്റു  രണഡ്

വകുപ്പുമെനയിമെറോരുമെറോയയി  റയറോഗസ  വയിളയിച്ചുറചരതഡ്  ഇഇൗ  വയിഷയസ

പരയിറശറോധയികറോസ. 

ശശമെതയി മദലശമെ:  സര,  ഉതരവറോദയിതത്വ ടൂറയിസസ മെയിഷമന്റ സ്ട്രെശറ്റൈഡ് പദ്ധതയി

എത്രറതറോളസ വയിജയകരമെറോണഡ്; പദ്ധതയി വദ്യറോപയിപയികറോന് ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നുറണറോ?

ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്: സര,  തശരചയറോയുസ, എടുത്തുപററയണ

പ്രധറോനമപമടറോരു  പദ്ധതയിയറോണഡ്  സ്ട്രെശറ്റൈഡ്  പദ്ധതയി.  ടയി  പദ്ധതയി  സരകറോര

ഉറദ്ദേശയിച  നയിലയയില്തമന്ന  മുറന്നറോട്ടുറപറോകുന്നുണഡ്.  ടൂറയിസതയിമന്റ

മമവവയിദ്ധദ്യങ്ങള അനഭവയിചറയിയറോന് പറ്റുന്ന പദ്ധതയിമയന്ന നയിലയയില് വലയിയ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

37

സത്വശകറോരദ്യതയറോണഡ് സ്ട്രെശറ്റൈഡ് പദ്ധതയികഡ് ലഭയിച്ചുമകറോണയിരയിക്കുന്നതഡ്. റകറോഴെയിറകറോടഡ്

ജയിലയയിമല കടലണയി,  പറോലകറോടഡ്  ജയിലയയിമല തൃതറോല,  പടയിതറ,  കണ്ണൂര

ജയിലയയിമല  പയിണററോയയി,  അഞരകണയി,  റകറോടയസ  ജയിലയയിമല

മെറവന്തുരുതഡ്,  മെറോഞയിറ,  കറോസരറഗറോഡഡ്  ജയിലയയിമല വലയിയപറമ,  ഇടുകയി

ജയിലയയിമല  കറോന്തെല്ലൂര,  വയനറോടഡ്  ജയിലയയിമല  റചകറോടയി  എന്നശ  പതഡ്

സലങ്ങളയില്  ആദദ്യഘടമെറോയയി  ടയി  പദ്ധതയി  നടപയിലറോകറോനറോണഡ്

തശരുമെറോനയിചയിട്ടുള്ളതഡ്.  ഒറരറോ  പ്രറദശതയിമന്റയുസ  സറോധദ്യതയനസരയിചഡ്

പരമരറോഗത  ജശവയിത  രശതയികളക്കുസ  ഗ്രറോമെശണ  ടൂറയിസതയിനസ  പ്രറോധറോനദ്യസ

നല്കുന്നതയിനറോയയി  സ്ട്രെശറ്റുകള  ഉറപറോകറോവന്നതറോണഡ്.  നയിയമെസഭറോ

സറോമെറോജയികരുമെറോയയി  ചരച  നടതയി  സ്ട്രെശറ്റൈഡ്   ടൂറയിസതയിമന്റ  സറോധദ്യതകമള

തയിരയിചറയിഞഡ്  റകരളതയിമല  പല  മെണ്ഡലങ്ങളയിലസ  ടയി  പദ്ധതയി

വദ്യറോപയിപയികറോനറോകണസ. 

ശശ  .    എ  .    രറോജ:  സര,  ടൂറയിസസ  റമെഖലയുമട  വയികസനതയിനഡ്  പുതയിയ

ആശയങ്ങള ലഭയിക്കുന്നതയിനറോവയിഷ്കരയിച കലറോലയങ്ങളയിമല ടൂറയിസസ ക്ലബ്ബുകള

പദ്ധതയി  ടൂറയിസസ  റമെഖലയയില്  യുവ  ആശയങ്ങള  ലഭയിക്കുന്നതയിനഡ്

സഹറോയകമെറോയയി.  ടൂറയിസസ  ക്ലബ്ബുകള  സറോപയികറോനള്ള  തശരുമെറോനസ
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എവയിമടമയറോമക നടപറോകറോനറോണുറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്?

ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്: സര,  വളമര മുമ്പുതമന്ന ക്ലബ്ബഡ് ടൂറയിസസ

എന്ന  ആശയമുണറോയയിരുന്നുമവങയിലസ  പല  കറോരണങ്ങളറോല്  അതുമെറോയയി

മുറന്നറോട്ടുറപറോകറോന് സറോധയിചയില.  ഇറപറോള പല വയിറദശരറോജദ്യങ്ങളയിലസ പഠനസ

നടതയിയതയിമന്റ  അടയിസറോനതയില്  വയിദദ്യറോരതയികളസ  യുവജനങ്ങളമെറോണഡ്

ടൂറയിസതയിമന്റ  പ്രചറോരകരറോയയി  മെറോറുന്നമതന്നഡ്  മെനസ്സയിലറോകറോന്   സറോധയിച്ചു.

പ്രറതദ്യകയിചഡ് കലറോലയങ്ങള; കലറോലയങ്ങളകഡ് ഒരു പ്രധറോന മഡസയിറനഷന്

റകന്ദ്രതയിമന്റ ചുമെതല നല്കയിമകറോണഡ്  ആ മഡസയിറനഷന് റകന്ദ്രതയിമന്റ

പരയിപറോലനസ,  മെറോരകറ്റൈയിസഗഡ്,  ആ  മഡസയിറനഷന്  റകന്ദ്രവമെറോയയി  ബനമപട

ചരയിത്രപരമെറോയ പ്രറതദ്യകതകള  ഇമതറോമക പ്രചരയിപയിക്കുന്ന നയിലയയിറലയഡ്

മെറോറ്റൈയി  റകരളതയിമല  വയിദദ്യറോരതയികമള  ടൂറയിസതയിമന്റ  ബറോന്ഡഡ്

അസബറോസയിഡരമെറോരറോകയി  മെറോറ്റുന്ന  വയിശറോലമെറോമയറോരു  കറോഴ്ചപറോടറോണഡ്  ടൂറയിസസ

ക്ലബ്ബഡ്  എന്നതുമകറോണ്ടുറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.  തുടകതയില്  25  കലറോലയങ്ങളയില് ടയി

പദ്ധതയി  നടപയിലറോകറോനറോണഡ്  ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.  ഇഇൗ  25  കലറോലയങ്ങറളറോടഡ്

റചരന്നുനയില്ക്കുന്ന  മഡസയിറനഷനകമള  മതരമഞടുതഡ്  ആ

മഡസയിറനഷനകളയില്  ഇതഡ്  നടപയിലറോകറോനറോണുറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.  ഉന്നത
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വയിദദ്യറോഭദ്യറോസ  വകുപ്പുമെനയിയുമെറോയയി  ഇതുമെറോയയി  ബനമപടഡ്  നടതയിയ  ചരച

വയിജയകരമെറോയയി;  ഞങ്ങള  രണ്ടുറപരുസ  കൂടയി  ഇതഡ്  പ്രഖദ്യറോപയിച്ചു.  അതയിമന്റ

തുടരനടപടയികളമെറോയയി  മുറന്നറോട്ടുറപറോകുന്നു.  2022-ല്  ടൂറയിസസ  ക്ലബ്ബഡ്

റകരളതയിമന്റ  കലറോലയങ്ങളയിലറോരസഭയികറോനറോകുമമെന്ന  സറന്തെറോഷവയിവരസകൂടയി

സഭമയ അറയിയയികറോന് ഞറോന് ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്. 

ശശമെതയി  ഒ  .    എസഡ്  .    അസബയിക:  സര,  റകരളതയിമല  പ്രധറോന  ടൂറയിസസ

റകന്ദ്രമെറോയ റകറോവളമത ടൂറയിസഡ് റകന്ദ്രമെറോയയി ഉയരതറോന് പ്രറതദ്യക പദ്ധതയി

തയറോററോക്കുന്നുറണറോ;  ഇതവണമത  ഓണറോറഘറോഷപരയിപറോടയി

സസഘടയിപയിക്കുന്നതയിമനക്കുറയിചഡ് ആറലറോചയിക്കുന്നുറണറോ? 

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  രണഡ്  റചറോദദ്യമെറോണഡ്  ഇവയിമട

റചറോദയിചയിരയിക്കുന്നതഡ്. ഒന്നറോമെതറോയയി, റകറോവളസ റകരളതയിലസ ഇന്തെദ്യയയിലമെറോമക

അറയിയമപടുമന്നറോരു മഡസയിറനഷന് മെറോത്രമെല; റലറോകതറോമക അറയിയമപടുന്ന

ഒരു മഡസയിറനഷന് കൂടയിയറോണഡ്.  പല വയിറദശ സഞറോരയികളസ റകറോവളസ ഏതഡ്

സസസറോനതറോണഡ്;  റകരളതയിലറോറണറോ  എന്നുറപറോലസ  അറയിയറോതവരുണഡ്.

അങ്ങമനയുള്ള  റകറോവളമത  തശരചയറോയുസ  സസരക്ഷയിചഡ്

മുറന്നറോട്ടുമകറോണ്ടുറപറോറകണതുണഡ്.  റകറോവളതഡ്  ജനങ്ങള  വരുറമറോള
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അവരക്കുറവണ എലറോ  സഇൗകരദ്യങ്ങള ഒരുക്കുന്ന വയിധതയില്  റകറോവളമത

വയികസയിപയിക്കുന്നതയിനള്ള  നടപടയികള  സത്വശകരയിറകണതുണഡ്.  സരകറോര

അകറോരദ്യങ്ങളകറോയയി നല പരയിശമെസ നടത്തുന്നുണഡ്.  ഇതുമെറോയയി  ബനമപടഡ്

അവയിടമത  എസ.എല്.എ.-റയറോടഡ്  ചരച  നടത്തുകയുസ  ഒരു  ടശമെറോയയി

നയിന്നുമകറോണഡ്  ഇകറോരദ്യങ്ങള  പ്രറോവരതയികമെറോകറോനറോണഡ്  ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.

ഇതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  കയിഫ്ബയി  പദ്ധതയിയയിലളമപടുതയി  റകറോവളമത  ഒരു

ബൃഹതഡ്  പദ്ധതയിയറോകയി  മുറന്നറോട്ടുമകറോണ്ടുറപറോകറോന്  സസസറോന  സരകറോര

തശരുമെറോനയിച  വയിവരസ  ഇവയിമട  അറയിയയികറോന്  ഞറോന്  ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്.

റകറോവളതയിമന്റ മുഖഛറോയ തമന്ന മെറോറ്റുന്ന നയിലയയിലമള്ളറോരു പദ്ധതയിയറോണയിതഡ്.

ആ  തയിരയിചറയിവയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  റലറോകതറോമകയുള്ള  സഞറോരയികള

റകറോവളറതയഡ്  കടന്നുവരുന്നു;   ഇമതറോരു തുടകമെറോണഡ്.  ഇതയിനറശഷസ  മെറ്റൈഡ്

പ്രധറോനമപട  സലങ്ങളയിറലയ്ക്കുകൂടയി  ടയി  പദ്ധതയി  നടപയിലറോകറോമമെന്നറോണഡ്

സരകറോര ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്. 

ശശ  .    രറമെശഡ്  മചന്നയിതല:  സര,  റലറോകമത  പല  വയിറനറോദ

സഞറോരറകന്ദ്രങ്ങളയിലസ റപറോകുറമറോള ഒരു കറോരദ്യസ മെനസ്സയിലറോകുന്നതഡ്  'Every

inch of Kerala is a tourist spot', മെറ്റൈഡ് രറോജദ്യങ്ങളമെറോയയി തടയിച്ചുറനറോക്കുറമറോള
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റകരളതയിമന്റ  ഓറരറോ  ഭറോഗങ്ങളസ  ഏറ്റൈവസ  മെറനറോഹരമെറോയ  വയിറനറോദസഞറോര

റകന്ദ്രങ്ങളറോകയി  വയികസയിപയികറോന്  കഴെയിയുന്നവയറോണഡ്.  അതഡ്

കണകയിമലടുത്തുമകറോണഡ്  തറദ്ദേശസത്വയസഭരണ  സറോപനങ്ങളമെറോയയി

ബനമപടഡ്   ടൂറയിസസ  വയികസയിപയികറോനള്ള  നടപടയികളകഡ്  ഒരു  പറോന്

തയറോററോകറോന്  ഗവണ്മമെന്റഡ്  തയറോററോകുറമെറോ;  അറതറോമടറോപസ  ബഹുമെറോനമപട

മുഖദ്യമെനയിയുമട  സറോന്നയിദ്ധദ്യതയിലറോണഡ്  വലയിയഴെശകല്  പറോലസ  ഉദ്ഘറോടനസ

മചയതഡ്. റകരളതയിമല ഏറ്റൈവസ മെറനറോഹരമെറോയ ഒരു പറോലമെറോണതഡ്. ആ പറോലസ

കടലയിലൂമടയറോയതയിനറോല്  ആയയിരകണകയിനറോളകള  അതഡ്  കറോണറോന്

വരുന്നുണഡ്.  മകറോലസ-ആലപ്പുഴെ ജയിലകമള ബനയിപയിക്കുന്നതറോണഡ് ഇഇൗ പറോലസ.

ശശ.  സയി.  ആര.  മെറഹഷഡ്  എസ.എല്.എ.-യുമടയുസ  എമന്റയുസ  മെണ്ഡലങ്ങള

ഒരുമെയിക്കുന്നതറോയ  ഇവയിമട  ഒരു  ടൂറയിസഡ്  റപ്രറോജകയിമനക്കുറയിചഡ്  അങ്ങയുമട

ശദ്ധയയില്മപടുതയിയയിരുന്നു; അകറോരദ്യസകൂടയി ഒന്നഡ് വയിശദശകരയികറോറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്:  സര,  വളമര പ്രധറോനമപടതുസ ടൂറയിസസ

വകുപഡ്  ശദ്ധയിറകണതുമെറോയ  ഒരു  വയിഷയസ  തമന്നയറോണഡ്  ബഹുമെറോനമപട

അസഗസ  സഭയുമട  ശദ്ധയയില്മപടുതയിയയിട്ടുള്ളതഡ്.  Kerala  as  a  whole

destination;  ഇതുസസബനയിചഡ്  റനരമത  ഉന്നയയിച  റചറോദദ്യങ്ങളകഡ്
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വദ്യക്തമെറോയയി  മെറുപടയി  പറഞതറോണഡ്.  റകരളതയിമന്റ  ഒരയിഞഡ്  റപറോലസ

ഒഴെയിവറോകറോമത  ടൂറയിസഡ്  റകന്ദ്രമെറോകയി  മെറോറ്റൈറോനള്ള  സറോധദ്യതകളണഡ്.

റകരളതയിമന്റ  9  ജയിലകളയിലൂമട കടന്നുറപറോകുന്ന തശരറദശമത ഇതയിനറോയയി

മെറോറ്റൈയി  മെറയികറോനറോകുസ.  തശരറദശതഡ്  പുതയിയ  പുതയിയ  ആശയങ്ങള

മകറോണ്ടുവറരണതുണഡ്.  മെറോലയിദത്വശപയില്  ഉള്ളതുറപറോമലയുള്ള  പദ്ധതയികളസ  മെറ്റുസ

റകരളതയിമല  തശരറദശങ്ങളയില്  ഭറോവയിയയില്  മകറോണ്ടുവരണസ.

മെലറയറോരറമെഖല,  ഇടനറോടഡ്,  റകരളതയിമന്റ നദയികള തുടങ്ങയിയ റകരളതയിമന്റ

പ്രറതദ്യകതകമള  ഉളമകറോണഡ് റകരളമത മുഴുവന് ഒരു മഡസയിറനഷനറോകയി

മെറോറ്റൈറോനള്ള ശമെമെറോണഡ് സരകറോര നടത്തുന്നതഡ്.  രണറോമെതഡ്,  അറദ്ദേഹസ ഇവയിമട

പറഞയിട്ടുള്ള  വലയിയഴെശകല്  പറോലസ;  അറദ്ദേഹതയിമന്റയുസ  കരുനറോഗപള്ളയി

മെണ്ഡലതയില്  ശശ.  സയി.  ആര.  മെറഹഷഡ്  എസ.എല്.എ.-യുമടയുസ

മെണ്ഡലങ്ങളയിലൂമട  റപറോകുന്നതുസ  ULCC  (Uralungal  Labour  Contract

Cooperative Society)  നയിരമയിചതുമെറോയ ഒരു പറോലമെറോണതഡ്.  ആ നയിലയയില്

രണഡ്  എസ.എല്.എ.-മെറോരുസ  അതയിമന്റ  നയിരമറോണതയിനഡ്  മുന്കമയടുക്കുകയുസ

റകറോവയിഡയിമന്റ  തശവ്രത  കുറഞഘടതയില്  ബഹുമെറോനമപട  മുഖദ്യമെനയി

റനരയിട്ടുവന്നഡ് അതയിമന്റ ഉദ്ഘറോടനസ  നടത്തുകയുസ മചയ്തു.  ഇറപറോള  ധറോരറോളസ
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സഞറോരയികള അവയിറടയഡ് കടന്നുവരുന്നുണഡ്.  നയിരമയികമപട പറോലങ്ങളയിറലയഡ്

വയിറനറോദസഞറോരയികള  എത്തുന്നുമവന്നതറോണഡ്  റലറോകതറോമക  ഇറപറോള

കണ്ടുവരുന്ന  മടന്ഡഡ്.   അതയിനറോല്  പറോലങ്ങള  ടൂറയിസഡ്  റകന്ദ്രങ്ങളറോയയി

മെറോറുകയറോമണന്ന  വസ്തുത  മെനസ്സയിലറോകയിമകറോണഡ്  പറോലങ്ങള  വരുന്ന

സലങ്ങമള  എങ്ങമന  ടൂറയിസഡ്  മഡസയിറനഷനകളറോകയി

വയികസയിപയിമചടുകറോമമെന്ന  കറോരദ്യസ  തശരചയറോയുസ  ആറലറോചയിചഡ്

മുറന്നറോട്ടുറപറോകറോവന്നതറോണഡ്. 

ശശ  .   റകറോവൂര കുഞറമെറോന്: സര, റകരളതയില് ഗ്രറോമെകറോഴ്ചകള നറോളകള

കഴെയിയുറന്തെറോറുസ  വരദ്ധയിച്ചുവരയികയറോണഡ്.  മകറോലമത  സറോമറോണയിറകറോടയി,

മെണ്റററോതുരുതഡ്,  ശറോസറോസറകറോട തടറോകതയിമന്റ വൃഷ്ടയി പ്രറദശസ  (catchment

area)  എന്നശ  റമെഖലകളയില്  അനദയിനസ  വയിറദശയികളറോയറോലസ

സത്വറദശയികളറോയറോലസ  ധറോരറോളസ  ടൂറയിസ്റ്റുകള  വരയികയറോണഡ്.

സറോമറോണയിറകറോടയിയയില് ആളകളമട തയിരക്കുകറോരണസ മൂന്നഡ് ദയിവസസ മുമഡ് ഒരു

അമ  മെരയിച്ചുറപറോയയി.  ദയിനസപ്രതയി  ആളകള  വരദ്ധയിച്ചുവരുന്ന

സറോമറോണയിറകറോടയി,  മെണ്റററോതുരുതഡ്,  ശറോസറോസറകറോട  എന്നശ റമെഖലകളയില്

ഒരു  കണകയിവയിറ്റൈയിയറോയയി  ടൂറയിസസ  പറോറകജഡ്  നടപയിലറോക്കുന്നതയിനഡ്  അങ്ങഡ്
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തയറോററോകുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്:  സര,  തശരചയറോയുസ  അമതറോരു

പ്രധറോനമപട  മഡസയിറനഷന്  തമന്നയറോണഡ്.  ആ  നയിലയയില്  ഒരു  സരകഡടഡ്

അവയിമട  സറോധദ്യമെറോകുസ.  ഇതുസസബനയിചഡ്  റനരമതതമന്ന   ആറലറോചയിചഡ്

ആവശദ്യമെറോയ  ചരചകള  നടതയിയതറോണഡ്.  അതഡ്  നടപയിലറോകയി  മുറന്നറോടഡ്

റപറോകറോവന്ന  കറോരദ്യസ  തമന്നയറോണഡ്.  ടൂറയിസസ  വകുപയിമന

സസബനയിചയിടറതറോളസ  ഓറരറോ  സറോധദ്യതകമളയുസ  ഫലപ്രദമെറോയയി

ഉപറയറോഗമപടുതയി  മുറന്നറോട്ടുറപറോകുകമയന്നുള്ള  കറോഴ്ചപറോടറോണുള്ളതഡ്.

റകറോവയിഡയിമന്റ രൂക്ഷത കുറഞതയിമന്റ ഭറോഗമെറോയയി കുററ വരഷങ്ങളറോയയി നറോസ

നടപയിലറോകറോത ഓണറോറഘറോഷസ വളമര വയിപുലമെറോയയി നമ്മുമട സസസറോനതഡ്

നടപയിലറോകറോന്  റപറോകുന്ന  വയിവരസ  സഭമയ  അറയിയയികറോന്  ഞറോന്

ആഗ്രഹയിക്കുകയറോണഡ്. 

 ശശമെതയി  മക  .    മക  .    രമെ:  സര,  എമന്റ  മെണ്ഡലസ  വടകര  മുനയിസയിപറോലയിറ്റൈയി

40-ാംവറോരഡഡ്,  കടല്തശരറതറോടുസ  മപറോഴെയിറയറോടുസ  റചരന്നഡ്

അതയിമെറനറോഹരമെറോമയറോരു  സലമുണഡ്,  മെയിനയിറഗറോവ  എന്നറയിയമപടുന്ന  പ്രറദശസ.

സഞറോരയികളകഡ് സഇൗകരദ്യപ്രദവസ സറന്തെറോഷപ്രദവമെറോയ ഒരു സലസ കൂടയിയറോണതഡ്.
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ഇകറോരദ്യസ  അങ്ങയുമട  ശദ്ധയയില്മപടയിട്ടുണറോകുമമെന്നറോണഡ്  ഞറോന്

പ്രതശക്ഷയിക്കുന്നതഡ്.  മെയിനയിറഗറോവ  എന്നറയിയമപടുന്ന  സലസ  കണല്കറോടുകളറോല്

സമൃദ്ധവമെറോണഡ്.  അവയിടമത  അടയിസറോന  സഇൗകരദ്യങ്ങള  വരദ്ധയിപയിചഡ്,  സറോന്റഡ്

ബറോങഡ്സയില്  നയിന്നുസ  റബറോടഡ്  സരവ്വശസഡ്  കൂടയി  ആരസഭയിചറോല്  ഇവയിറടയഡ്

സഞറോരയികളകഡ്  സഇൗകരദ്യപ്രദമെറോയയി  എത്തുവറോന് കഴെയിയുസ.    ധറോരറോളസ  ആളകള

ഇറപറോളതമന്ന  അവയിറടയഡ്  വരുന്നുണഡ്,  സുരക്ഷയിതതത്വസ  കുറവറോയതുമകറോണഡ്

അപകടങ്ങള  ഇവയിമട  പതയിവറോണഡ്.  കഴെയിഞ  മെറോസസ  ഒരു  കുടയി  അവയിമട

മെരണമപടയിരുന്നു. ഇവയിടമത അടയിസറോന സഇൗകരദ്യങ്ങള വയികസയിപയിചഡ് മെതയിയറോയ

സുരക്ഷ ഒരുകയി പ്രധറോനമപമടറോരു വയിറനറോദസഞറോര റകന്ദ്രമെറോകയി മെറോറ്റുന്നതയിനളള

നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോമയന്നതറോണഡ് എമന്റ റചറോദദ്യസ. 

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്  : സര,  തശരചയറോയയിട്ടുസ  റനരമത ചരച

മചയമപമടറോരു വയിഷയമെറോണയിതഡ്.  ആ നയിലയയില്തമന്ന ഇകറോരദ്യസ പരയിറശറോധയിചഡ്

മുറന്നറോടഡ്  റപറോകറോവന്ന  കറോരദ്യമെറോണഡ്.   അവയിമടയുണറോയയിട്ടുളള  അപകടവമെറോയയി

ബനമപട കറോരദ്യവസ പരയിറശറോധയിചഡ് റപറോകറോവന്നതറോണഡ്.

ശശ  .    പയി  .    എസഡ്  .    സുപറോല്:  സര,  ഇഇൗ  ഗവണ്മമെന്റഡ്  വന്നതയിനറശഷസ

പ്രഖദ്യറോപയിച  രണഡ്  പ്രധറോനമപട  പദ്ധതയികളറോണഡ്  മമജവ  മമവവയിദ്ധദ്യ  സരകഡട്ടുസ

തശരതറോടന സരകഡട്ടുസ.  ടൂറയിസതയിനഡ് വളമരയധയികസ പ്രറോധറോനദ്യസ നല്കുന്ന രണഡ്
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പദ്ധതയികളറോണയിവ.  ഇവയുമട  പ്രവരതനസ  റവഗതയിലറോകയി  പദ്ധതയി

യറോഥറോരതദ്യമെറോകറോനറോവശദ്യമെറോയ നടപടയി അങ്ങഡ് സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്  : സര,  തശരചയറോയുസ,  ഇതഡ്  ഒരു പ്രധറോന

വയിഷയമെറോണഡ്.  രറോജദ്യതറോദദ്യമെറോയയിടറോണഡ്  സസസറോന  സരകറോര  ബഡ്ജറ്റൈയില്  ഒരു

ലയിറ്റൈറയി സരകഡട്ടുസ,  ഒരു ബറയറോമമഡറവഴയിറ്റൈയി സരകഡട്ടുസ പ്രഖദ്യറോപയിക്കുന്നതഡ്.  ലയിറ്റൈറയി

സരകഡടഡ്  മപറോതുമവ  പരയിറശറോധയിചറോല്  ടൂറയിസസ  സറോധദ്യതകമള

വയിപുലശകരയിക്കുന്നതയിനറോയയി  രൂപസ  നല്കയിയ  പദ്ധതയിയറോണഡ്.  അതയിമന്റ

കറോരദ്യങ്ങളമെറോയയി മുറന്നറോട്ടുറപറോവകയറോണഡ്. ടയി പദ്ധതയിയുമട പ്രറോരസഭ പ്രവരതനങ്ങള

ആരസഭയിചയിട്ടുണഡ്.   ബറയറോമമഡറവഴയിറ്റൈയി  സരകഡടഡ്,  അതഡ്  മപറോതുമവ

പരയിറശറോധയിചറോല്  ഇന്തെദ്യയയില്  ആദദ്യമെറോയയി  ബഡ്ജറ്റൈയില്  പ്രഖദ്യറോപയിചതറോണഡ്.

മകറോലസ  ജയിലയയിമല  അഷ്ടമുടയികറോയല്,  മെണ്റററോതുരുതഡ്,  മകറോടറോരകര,

മെശന്വയിരയിപറോറ,  മുടറമെരുതയിമെല,  ജഡറോയുപറോറ,  മതനല,  അചന്റകറോവയില്  എന്നശ

പ്രറദശങ്ങമള  ബനയിപയിച്ചുമകറോണറോണഡ്  ബറയറോമമഡറവഴയിറ്റൈയി  സരകഡടഡ്

ആരസഭയിക്കുന്നതഡ്.  ഇതഡ് റവഗതയിലറോകറോനളള എലറോ ശമെങ്ങളസ ടൂറയിസസ വകുപയിമന്റ

ഭറോഗത്തുനയിന്നുസ ഉണറോകുസ.  

ശശ  .   സനശഷഡ് കുമെറോര റജറോസഫഡ്: സര, അതയിരപയിള്ളയി, വറോഴെയിചറോല്, മെലകപറോറ

ഉളമപടുന്ന  ലക്ഷകണകയിനഡ്  വയിറനറോദസഞറോരയികള  വരുന്ന  ഇഇൗ  റമെഖലയയില്
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അടയിസറോനസഇൗകരദ്യങ്ങളമട  അഭറോവസ  മൂലസ  വലയിയ  ബുദ്ധയിമുട്ടുകളറോണഡ്

സഞറോരയികള  അനഭവയിക്കുന്നതഡ്.  പലതവണ  ഇഇൗ  വയിഷയസ  മെനയിയുമട

ശദ്ധയയില്മപടുതയിയതറോണഡ്.  ഇവയിമട  അടയിസറോന  സഇൗകരദ്യങ്ങള

വയികസയിപയികറോനറോവശദ്യമെറോയ നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ? 

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്  : സര,  മെമറ്റൈറോരു  വകുപ്പുകൂടയി  ബനമപടഡ്

ആറലറോചയിറകണ ചയില കറോരദ്യങ്ങള അതയിനകത്തുണഡ്.   എന്തെറോയറോലസ ഇകറോരദ്യസ

വളമര  റപറോസയിറ്റൈശവറോയയിതമന്ന  എടുതഡ്  സലസ  റനരയിടഡ്  കണഡ്  കറോരദ്യങ്ങള

പരയിറശറോധയികറോവന്നതറോണഡ്. 

ശശ  .   വയി  .   റജറോയയി : സര, റവളഡഡ് ടൂറയിസഡ് മെറോപയില് വരകല പ്രധറോനമപമടറോരു

മഡസയിറനഷനറോണഡ്.  അതയിമന്റ  വയികസനതയിനറവണയിയുളള  വയിവയിധ

പദ്ധതയികളകറോയയി  അങ്ങഡ്  സഹറോയയിചയിട്ടുമണന്നതഡ്  ശരയിയറോണഡ്.  പ്രധറോനമപട

വയിറനറോദസഞറോരറകന്ദ്രങ്ങള കൂടുതല് ആകരഷകവസ ഒരു മമെചമപട സഇൗകരദ്യവസ

നമുകഡ്  ലഭദ്യമെറോറകണതറോയയിട്ടുണഡ്.   പ്രറതദ്യകയിചഡ്,  ഏറ്റൈവസ  പ്രധറോനമപട

മഡസയിറനഷനകള  എടുത്തുമകറോണഡ്  അതയിനറവണയിമയറോരു  രൂപറരഖ

തയറോററോക്കുറമെറോമയന്നുളളതറോണഡ് എമന്റ റചറോദദ്യസ.

ശശ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദഡ് റയിയറോസഡ്  : സര, തശരചയറോയുസ, അണ് എകഡ്റപറോയയിഡഡ്

മഡസയിറനഷനകമള  എകഡ്റപറോര  മചയറോനളള  ശമെമെറോണഡ്  സസസറോന  സരകറോര
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മപറോതുമവ  ടൂറയിസസ  വകുപഡ്  തുടകതയില്  ശമെയിചയിട്ടുള്ളതഡ്.  ധറോരറോളസ  അണ്

എകഡ്റപറോയയിഡഡ്  മഡസയിറനഷനകള  ഉണഡ്,  എന്നറോല്  അറപറോഴുസ  എകഡ്റപറോര

മചയമപട  മഡസയിറനഷനകള,  ആ  മഡസയിറനഷനകളമട  പരയിപറോലനസ

പ്രധറോനമപമടറോരു  പ്രശ്നമെറോണഡ്.   മമെയയിന്റനന്സുസ  അതയിമന്റ  മഡവമലപഡ് മമെന്റഡ്സുസ

പ്രധറോനമപട  പ്രശ്നമെറോണഡ്.  എകഡ്റപറോര  മചയമപമടറോരു  മഡസയിറനഷമന്റ

പരയിപറോലനവസ അതയിമന്റ വയികറോസവസ എങ്ങമന നടപയിലറോകണമമെന്നുളളതഡ് വളമര

ശദ്ധയിചഡ്  മുറന്നറോടഡ്  റപറോകറോന്  തമന്നയറോണഡ്  വകുപഡ്  ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നതഡ്.

റകറോവളമെറോയറോലസ,  വരകലയറോയറോലസ അറങ്ങയറ്റൈതഡ് റബകല് വമര,  അതറോയതഡ്

റകരളതയിമന്റ  മതകഡ്  നയിന്നഡ്  വടകഡ്  വമരയുള്ള  സലങ്ങള  എടുതഡ്

പരയിറശറോധയിചറോല്   അറയിയമപടുന്ന  ടൂറയിസഡ്  റകന്ദ്രങ്ങമള,  എകഡ്റപറോര  മചയമപട

ടൂറയിസഡ്  റകന്ദ്രങ്ങമള  വയികസയിപയിക്കുകയുസ  പരയിപറോലയിക്കുകയുസ  റവണമമെന്നുളള

കറോഴ്ചപറോറടറോടുകൂടയി  ചയില കറോരദ്യങ്ങള ടൂറയിസസ വകുപഡ് ആറലറോചയിചഡ്  വരുന്ന വയിവരസ

കൂടയി സഭമയ അറയിയയികറോന് ആഗ്രഹയിക്കുന്നു.

ശശ  .    ടയി  .    വയി  .    ഇബറോഹയിസ:  സര,  പറോലങ്ങള  ടൂറയിസഡ് റകന്ദ്രങ്ങളറോകുന്നുമവന്നഡ്

ബഹുമെറോനമപട മെനയി ഇവയിമട സൂചയിപയിക്കുകയുണറോയയി.   എളമെരസ  കടവഡ്  പറോലസ,

ബഹുമെറോനമപട  മെനയി  കഴെയിഞ  മെറോസസ  ഉദ്ഘറോടനസ  മചയതറോണഡ്.

ആയയിരകണകയിനഡ്  ആളകളറോണഡ്  അവയിമട  വരുന്നതഡ്.   അതയിമന്റ  മതറോടടുതഡ്
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കുളയിമെറോടഡ്  പറോലതയിമന്റ  പണയി  പൂരതയിയറോയയിമകറോണയിരയിക്കുന്നു.   അതയിമന്റ

മതറോടപ്പുറതഡ് ഉഇൗരകടവഡ് പറോലവമുണഡ്.  ബഹുമെറോനമപട മെനയിയുമട മെണ്ഡലതയില്

നയിന്നഡ്  ആരസഭയിചഡ്  മൂന്നഡ്  പറോലങ്ങറളയുസ  ബനയിപയിച്ചുമകറോണഡ്  ടൂറയിസഡ്  റകന്ദ്രമെറോകയി

വയികസയിപയികറോന് കഴെയിയുറമെറോമയന്നുളളതറോണഡ് എമന്റ റചറോദദ്യസ.

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്  : സര,  ഇഇൗ  പറഞ  പറോലങ്ങമളറോമക

പ്രധറോനമെറോയുസ  റപറോകുന്നതഡ്  ചറോലയിയറോറയിമന്റ  മുകളയിലൂമടയറോണഡ്.   ചറോലയിയറോര

റകരളതയിമല   ഏറ്റൈവസ  പ്രധറോനമപടതുസ  വലതുമെറോയ  നറോലറോമെമത  നദയിയറോണഡ്.

ദഇൗരഭറോഗദ്യവശറോല് ചറോലയിയറോറയിമന അത്രറതറോളസ  ശദ്ധയികറോന് ടൂറയിസസ വകുപയിനഡ്

സറോധയിചയിരുന്നയിലറോമയന്നുളളതഡ്   വസ്തുതയറോണഡ്.   എന്നറോല്  എലറോവരക്കുസ

അറയിയറോവന്നതുറപറോമല  ചറോമദ്യന്സഡ്  റബറോടഡ്  ലശഗഡ്  സസസറോനതഡ്  വശണ്ടുസ

നടകറോന് റപറോവകയറോണഡ്.  അതഡ് പ്രഖദ്യറോപയിച്ചു കഴെയിഞ.  ആ ചറോമദ്യന്സഡ് റബറോടഡ്

ലശഗയില്  ചറോലയിയറോര  കൂടയി  ഉളമപടുതയിയ  വയിവരസ  ഇഇൗ  സഭമയ  പ്രറതദ്യകസ

അറയിയയികറോന്  ആഗ്രഹയിക്കുന്നു.  മെലപ്പുറസ,  റകറോഴെയിറകറോടഡ്  ജയിലകളയില്   നയിലമ്പൂര,

വണ്ടൂര,  ഏറനറോടഡ്,  മകറോറണറോടയി,  കുന്നമെസഗലസ,  റബപ്പൂര  ഇഇൗ  മെണ്ഡലങ്ങളയിലൂമട

ഒഴുകുന്ന ചറോലയിയറോറയിമനകൂടയി  റകരളതയിമന്റ  ടൂറയിസഡ്  ഭൂപടതയില് ഉളമപടുതറോന്

തശരുമെറോനയിച  വയിവരസകൂടയി  ബഹുമെറോനമപട  അസഗമത  അറയിയയികറോന്  ഞറോന്

ആഗ്രഹയിക്കുന്നു.
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ശശ  .    പയി  .    പയി  .    ചയിതരഞ്ജന്:സര,  റലറോക  റകരള  സഭ  പ്രതയിപക്ഷസ

ബഹയിഷ്കരയിച നയിരഭറോഗദ്യകരമെറോയ സറോഹചരദ്യമുണറോയയി.   ടൂറയിസസ വയികസനവമെറോയയി

ബനമപടഡ്  പ്രവറോസയി  വദ്യവസറോയയികളമട  പങറോളയിതസ  ഉറപ്പുവരുതറോന്  ഇഇൗ

സഭയയിലൂമട  കഴെയിഞയിട്ടുമണന്നതഡ്  വസ്തുതയറോണഡ്.  അവരുമട  മുതല്  മുടകഡ്

ഏകറദശസ  എത്രയുണറോകുമമെന്നതയിമന  സസബനയിചഡ്  ഒരു  മപറോതുധറോരണ

ഉണറോകയിയയിട്ടുറണറോ, വയിശദശകരയികറോറമെറോ?

ശശ  .    പയി  .    എ  .    മുഹമദഡ്  റയിയറോസഡ്  : സര,  വളമര  പ്രധറോനമപമടറോരു

വയിഷയമെറോണതഡ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്മമെന്റഡ്  വന്നയുടന്  ഓണറോറഘറോഷസ  മവരചബവലറോയയി

നടത്തുന്നതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയിഎലറോ  പ്രവറോസയികറളയുസ  ഓണ്മമലനയില്

വയിളയിച്ചുവരുതയിയയിരുന്നു.  2021-മല  ഓണറോറഘറോഷ  പരയിപറോടയികള  റകറോവയിഡഡ്

കറോരണസ  നടതറോന്  സറോധയിചയില.  അന്നമത  ഓണ്മമലന്  മെശറ്റൈയിസഗയില്  പറഞ

കറോരദ്യസ  ഇറപറോള  നടപയിലറോകറോന്  ശമെയിക്കുകയറോണഡ്.  ഓറരറോ  രറോജദ്യത്തുമുള്ള

മെലയറോളയികമള  റകരളതയിമന്റ  ടൂറയിസസ  ബറോന്റഡ്  അസബറോസയിഡരമെറോരറോയയി

മെറോറ്റൈയിതശരക്കുന്ന  നയിലയയിറലയ്ക്കുളള  ഇടമപടലറോണഡ്  ഇറപറോള  ആറലറോചയിക്കുന്നതഡ്.

അതയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി  ചയില  ചരചകള  മെറ്റു  വകുപ്പുകളമെറോയയി  റചരന്നഡ്

നടന്നുമകറോണയിരയിക്കുകയറോണഡ്.  ഒരു പ്രവറോസയി അറദ്ദേഹസ ജനയിച്ചു വളരന്ന നറോടയില്,

അറദ്ദേഹതയിമനറോരു  ടൂറയിസഡ്  മഡസയിറനഷമന  വയികസയിപയികണമമെന്നഡ്
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ആഗ്രഹമുമണങയില്  റകരളതയിമല  സരകറോരയിറനറോമടറോപസ  ആ  പദ്ധതയിയയില്

പങറോളയികളറോകുന്ന നയിലയയിറലയ്ക്കുളള കറോരദ്യങ്ങള ആറലറോചയിചഡ് മുറന്നറോട്ടുറപറോകറോനറോണഡ്

തശരചയറോയുസ ആറലറോചയിക്കുന്നതഡ്.  അതഡ് സസസറോനമത ടൂറയിസഡ് മഡസയിറനഷമന്റ

വയികറോസതയില്  വലയിയ  മെറോറ്റൈങ്ങളകഡ്  കറോരണമെറോയയി  മെറോറുമമെന്ന  കറോരദ്യതയില്

സസശയമെയില

ഭയിന്നറശഷയിയുള്ള കുടയികളകറോയയി റയിറസറോഴ ഡ് മസന്ററുകള

(*243) ശശ  .   മെറോണയി  .   സയി  .   കറോപൻ:
ശശ  .   റമെറോൻസഡ് റജറോസഫഡ്:
ശശ  .   അനൂപഡ് റജകബഡ് :
ശശ  .   പയി  .   മജ  .   റജറോസഫഡ്:   തറോമഴെ   കറോണുന്ന   റചറോദദ്യങ്ങളകഡ് 

മപറോതുവയിദദ്യറോഭദ്യറോസ-മതറോഴെയിൽ വകുപ്പുമെനയി സദയസ മെറുപടയി നല്കുറമെറോ:

(എ)  സസസറോനതഡ്  ഭയിന്നറശഷയിയുള്ള  കുടയികൾകറോയയി  സ്കൂളകള

റകന്ദ്രമെറോകയി പ്രവരതയിക്കുന്ന റയിറസറോഴഡ് മസന്ററുകളമട പ്രവരതന പുറരറോഗതയി

വയിലയയിരുതയിയയിട്ടുറണറോ; വയിശദമെറോകറോറമെറോ;

(ബയി)  പ്രസ്തുത  സറോപനങ്ങളകഡ്  ഉറദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള  റകവരയികറോന്

കഴെയിഞയിട്ടുമണന്നഡ്  കരുതുന്നുറണറോ;  എങയില്  എമന്തെലറോസ  ലക്ഷദ്യങ്ങളറോണഡ്

റകവരയിചമതന്നഡ് വയിശദമെറോകറോറമെറോ;

(സയി)  പ്രസ്തുത വയിഭറോഗതയില്മപട കുടയികളമട വയിദദ്യറോഭദ്യറോസ പുറരറോഗതയി,

ശറോരശരയികവസ  മെറോനസയികവമെറോയ  ആറരറോഗദ്യസ  എന്നയിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയിനഡ്
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ഇതയില്  എമന്തെലറോസ  കറോരദ്യങ്ങളറോണഡ്  ഉളമപടുതറോന്  ഉറദ്ദേശയിക്കുന്നമതന്നഡ്

വയിശദമെറോകറോറമെറോ?

മപറോതുവയിദദ്യറോഭദ്യറോസ-മതറോഴെയിൽ വകുപ്പുമെനയി (ശശ  .   വയി  .   ശയിവന്കുടയി): സര,

(എ)  ഉണഡ്.  അകറോദമെയിക  റമെറോണയിടറയിസഗയിമന്റ  ഭറോഗമെറോയയി

മപറോതുവയിദദ്യറോഭദ്യറോസ  വകുപയിമന്റ  വയിലയയിരുതല്  പ്രക്രയിയ  റയിറസറോഴഡ്

മസന്ററുകളയില്  നടക്കുന്നു.  കൂടറോമത  ബയി.ആര.സയി.കളമട  റനതൃതത്വതയില്

റയിറസറോഴഡ്സഡ്  മസന്ററുകളകഡ്  മസ്പെഷദ്യല്  എഡഡറകറ്റൈരമെറോരുമട  റസവനസ

ഉറപറോക്കുകയുസ നയിരന്തെരസ വയിലയയിരുതല് നടത്തുകയുസ മചയ്യുന്നു.

(ബയി)  ഉണഡ്.  ഭയിന്നറശഷയി കുടയികളമട അകറോദമെയികവസ ആറരറോഗദ്യപരവസ,

സറോമൂഹദ്യപരവമെറോയുളള മെയികവയിനറോയയി തുടരചയറോയ പയിന്തുണറോ സസവയിധറോനങ്ങള

ഒരുക്കുകയറോണഡ് റയിറസറോഴഡ് മസന്ററുകളമട പ്രധറോന ലക്ഷദ്യസ. ഇതയിമന്റ ഭറോഗമെറോയയി

സമെഗ്ര ശയിക്ഷ റകരളയയില് നയിയമെയികമപട മസ്പെഷദ്യല് എഡഡറകറ്റൈരമെറോരുമട

റസവനസ  റയിറസറോഴഡ്  മസന്ററുകളയിൽ  നൽകയി  വരുന്നു.  മസ്പെഷദ്യൽ

എഡഡറകറ്റൈർമെറോരുമട റസവനസ വഴെയി ഭയിന്നറശഷയി കുടയികൾകഡ് അകറോദമെയികവസ

മെറോനസയികവമെറോയ പയിന്തുണ ലഭയിച്ചുവരുന്നു.
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(സയി)  ഭയിന്നറശഷയി  കുടയികളമട  അകറോദമെയികവസ  ആറരറോഗദ്യപരവസ,

സറോമൂഹദ്യപരവമെറോയുളള മെയികവയിനറോയയി തുടരചയറോയ പയിന്തുണറോ സസവയിധറോനങ്ങള

ഒരുക്കുകയറോണഡ് റയിറസറോഴഡ് മസന്ററുകളമട പ്രധറോന ലക്ഷദ്യസ. ഇതയിമന്റ ഭറോഗമെറോയയി

സമെഗ്ര ശയിക്ഷ റകരളയയില് നയിയമെയികമപട മസ്പെഷദ്യല് എഡഡറകറ്റൈരമെറോരുമട

റസവനസ റയിറസറോഴഡ് മസന്ററുകളയിൽ നല്കയി വരുന്നു. കൂടറോമത രക്ഷയിതറോകളകഡ്

പ്രറതദ്യക റബറോധവല്കരണ പരയിപറോടയികളസ,

മെയി  .  സ്പെശകര:  ഓരഡര....ഓരഡര.....  ഭയിന്നറശഷയി  കുടയികമള  സസബനയിച

പ്രധറോനമപട റചറോദദ്യതയിനറോണഡ് ബഹുമെറോനമപട മെനയി മെറുപടയി പറയുന്നതഡ്.

 ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:  സര,  പഠനറബറോധന  ഉപകരണങ്ങളമട

സഹറോയറതറോമട അകറോദമെയിക പയിന്തുണയുസ നല്കയി വരുന്നു. അവശദ്യസ റവണ

മസന്ററുകളയില്  മതററോപയി  റസവനസ  ഉളമപമട  ഭയിന്നറശഷയിയുമട  സത്വഭറോവസ

അനസരയിചഡ് വയിവയിധതരസ റസവനങ്ങള ലഭദ്യമെറോകയിവരയികയറോണഡ്.

ശശ  .    മെറോണയി  സയി  .    കറോപന്:  സര,  സസസറോനതഡ്  18  വയസ്സു  കഴെയിഞ

ബഇൗദ്ധയിക  മവല്ലുവയിളയി  റനരയിടുന്നവരകഡ്  പ്രറതദ്യക  മതറോഴെയില്  പരയിശശലന

സസവയിധറോനങ്ങള ഒന്നുസ തമന്ന നയിലവയിലയിലറോത സയിതയികഡ് ഇവരകഡ് മെതയിയറോയ

മതറോഴെയില് പരയിശശലനസ നല്കറോന് സരകറോര നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:  സര,  ഇമതറോരു പ്രധറോനമപട  കറോരദ്യമെറോണഡ്,  നമ്മുമട
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2016-മല  ആര.പയി.ഡബബ.ഡയി.  ആകഡ്  പ്രകറോരസ   പ്രറതദ്യക  പരയിഗണന

അരഹയിക്കുന്ന  21  വയിഭറോഗസ  ആളകളണഡ്.  നയിലവയില്  18  വയസ്സയിനമുകളയില്

മെറോനസയിക മവല്ലുവയിളയി റനരയിടുന്ന കുടയികള പഠയിക്കുന്ന മവറോറകഷണല് മടയയിനയിസഗഡ്

മസന്ററുകളയിലൂമടയുസ  നയിലവയിലളള  മസ്പെഷദ്യല് സ്കൂളകളയിലൂമടയുസ  മതറോഴെയിലധയിഷയിത

പരയിശശലനസ  നല്കയിവരുന്നുണഡ്. എന്നറോല്  അതയിനനസൃതമെറോയുള്ള  റപമസ്മെന്റഡ്

മസല്ലുകള  ഇതരസ  സറോപനങ്ങളയില്  പൂരണമെറോയറതറോതയില്

പ്രവരതയിക്കുന്നയിമലന്ന  കറോരദ്യസ  നയിലനയില്ക്കുകയറോണഡ്.   സരകറോര  എയയിഡഡഡ്

റമെഖലയയില്  വയിവയിധ  കറോറ്റൈഗറയി  തസയികയയില്  പ്രറതദ്യക  പരയിഗണന

അരഹയിക്കുന്നവരകഡ്  4  ശതമെറോനസ സസവരണസ ഏരമപടുതയി സരകറോര ഉതരവഡ്

പുറമപടുവയിചയിട്ടുണഡ്.  

ശശ  .   മെറോണയി  .   സയി  .   കറോപന്:  സര,  സസസറോനമത ഭയിന്നറശഷയികറോരറോയ

കുടയികളകഡ്  നയിലവയില്  മകറോടുത്തുമകറോണയിരുന്ന,  ഒരു  കയിറലറോ  തൂകതയിനഡ്

5 രൂപ 65 മമപസ നയിരകയില് ലഭദ്യമെറോകുന്ന 10 കയിറലറോ ററഷന് അരയിയുസ,  4

രൂപ  15  മമപസ  നയിരകയില്  ലഭദ്യമെറോകുന്ന  5  കയിറലറോ  റഗറോതമ്പുസ

നയിരതലറോകയിയതഡ് സരകറോരയിമന്റ ശദ്ധയയില്മപടയിട്ടുറണറോ? ഉമണങയില് അതഡ്

പുനനഃസറോപയികറോന് അടയിയന്തെര നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:   സര,   പ്രസ്തുത  വയിഭറോഗങ്ങളകഡ്  വയിതരണസ
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മചയ്യുന്ന  ററഷന്  വയിഹയിതമത  സസബനയിച  കറോരദ്യസ  ഇന്നമല   ഭക്ഷദ്യ-

മപറോതുവയിതരണ  വകുപ്പുമെനയി  സഭയയില്  വദ്യക്തമെറോകയിയയിരുന്നു.   റകന്ദ്ര

സരകറോരയിമന്റ  മവല്മഫയര  സശസ  പ്രകറോരസ  ലഭദ്യമെറോയയിമകറോണയിരുന്ന

ഭക്ഷദ്യധറോനദ്യങ്ങള  ഇറപറോള  അനവദയികറോതതുകറോരണസ  സസസറോനമത

വൃദ്ധസദനങ്ങള, അഗതയി മെന്ദയിരങ്ങള, അനറോഥറോലയങ്ങള, കനദ്യറോസ്ത്രശ മെഠങ്ങള

തുടങ്ങയി  അസഗശകറോരമുള്ള  റക്ഷമെസറോപനങ്ങളയില്  വയിതരണസ

മചയ്തുമകറോണയിരുന്നതുസ ഇറപറോള മുടങ്ങയിറപറോയതുമെറോയ ഭക്ഷദ്യധറോനദ്യ വയിതരണസ

പുനരറോരസഭയിക്കുന്നതുസസബനയിചഡ്  ബഹുമെറോനമപട  ഭക്ഷദ്യ-മപറോതുവയിതരണ

വകുപ്പുമെനയി  ഇന്നമല  സൂചയിപയിചയിരുന്നു.   ഭയിന്നറശഷയി  വയിഭറോഗതയില്മപട

വയിദദ്യറോരതയികളകഡ്  ഭക്ഷദ്യധറോനദ്യങ്ങള  നല്കുന്ന  പദ്ധതയി  നടതയിപയിനഡ്

റകന്ദ്രഗവണ്മമെന്റഡ്  സഹറോയസ  നല്കയിയയിമലങയിലസ  സസസറോന

ഗവണ്മമെന്റയിമന്റ സഹറോയറതറോമട ഭക്ഷദ്യധറോനദ്യ വയിതരണസ നടത്തുമമെന്നുള്ള

കറോരദ്യസ സഭമയ അറയിയയിക്കുകയറോണഡ്.

ശശ.  റമെറോന്സഡ്  റജറോസഫഡ്  ചുമെതലമപടുതയിയതുപ്രകറോരസ  (ശശ  .    എന്  .

ഷസസുദ്ദേശന്):  സര,  ഭയിന്നറശഷയികറോരറോയ ഓറരറോ കുടയിക്കുസ ഗുണനയിലവറോരമുള്ള

വയിദദ്യറോഭദ്യറോസസ ഉറപ്പുവരുറതണതഡ് സരകറോരയിമന്റ ഉതരവറോദയിതത്വമെറോണഡ്.  സ്കൂള
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മകടയിടസ,  ഗതറോഗതസഇൗകരദ്യങ്ങള,  കളയിസലങ്ങള,  റടറോയഡ് മലറ്റുകള

തുടങ്ങയിയവമയലറോസ   ഭയിന്നറശഷയി  സഇൗഹൃദമെറോയയിരയികണമമെന്നഡ്  2016-മല

ഭയിന്നറശഷയികറോരക്കുള്ള  അവകറോശ  നയിയമെസ  (Rights  of  Person  With

Disabilities  Act,  2016)  അനശറോസയിക്കുന്നുണഡ്.  പ്രസ്തുത  നയിയമെസ

അനശറോസയിക്കുന്ന  തരതയില്  സസസറോനമത  സ്കൂളകള  ഭയിന്നറശഷശ

സഇൗഹൃദമെറോമണന്നഡ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയിനള്ള  റമെറോണയിറ്റൈറയിസഗഡ്  സസവയിധറോനസ

ഇറപറോള നയിലവയിലറണറോ;  ഇതയിനറോയയി വയിദദ്യറോഭദ്യറോസ വകുപഡ് പ്രറതദ്യക ഫണഡ്

വകയയിരുതറോറുറണറോ? 

ശശ  .   വയി  .   ശയിവന്കുടയി:  സര,  അങ്ങഡ് ഇവയിമട സൂചയിപയിചതുറപറോമലതമന്ന

2016-മല ആര.പയി.ഡബഡ.ഡയി ആകഡ് ((Rights of Person With Disabilities

Act,  2016))  പ്രകറോരസ  പ്രറതദ്യക  പരയിഗണന  അരഹയിക്കുന്ന  21  വയിഭറോഗസ

ആളകളണഡ്.  ഇവരകഡ്  പ്രറതദ്യക  പരയിഗണന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയിനറോയയി

എസഡ്.സയി.ഇ.ആര.ടയി.  -യുമട  റനതൃതത്വതയില്  രണഡ്  പഠനങ്ങള

നടതയിയയിട്ടുണഡ്,  അതയില് ഒന്നഡ്,  “റകരളതയിമല മപറോതുവയിദദ്യറോലയങ്ങളയിമല

ഭയിന്നറശഷയി  കുടയികളമട  ഉളറചരചറോ  വയിദദ്യറോഭദ്യറോസസ  മമെചമപടുത്തുന്നതയിനള്ള

വഴെയികറോണയികല് പഠനസ ”എന്നതുസ മെമറ്റൈറോന്നഡ്, “റകരളതയിമല സവയിറശഷ
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വയിദദ്യറോലയങ്ങളയിമല ഡയിജയിറ്റൈല് പഠന സറോദ്ധദ്യത ”എന്നതുമെറോണഡ്.     ഇന്നഡ്

സസസറോനതഡ്  നയിലവയിലള്ള  15435  -ഓളസ  സ്കൂളകളയിലറോയയി  പഠയിക്കുന്ന

കുടയികളയില്  ഏകറദശസ  127000  -ഓളസ  കുടയികള  ഭയിന്നറശഷയി

വയിഭറോഗതയില്മപടുന്നുണഡ്.  ഇവമര  പഠയിപയിക്കുന്നതയിനറോയയി

അദ്ധദ്യറോപകരക്കുറവണയി  ഇപ്രറോവശദ്യസ  പ്രറതദ്യക  കദ്യറോമഡ്  സസഘടയിപയികറോന്

തയറോററോയയിട്ടുണഡ്. 10 വരഷതയിനറശഷസ ആദദ്യമെറോയറോണഡ് ഇതരമമെറോരു കദ്യറോമഡ്

നടത്തുന്നതഡ്. ഇവരുമട റക്ഷമെതയിനറോയയി ഗവണ്മമെന്റഡ് ധറോരറോളസ ഇടമപടലകള

നടത്തുന്നുണഡ്.  പ്രസ്തുത വയിഭറോഗതയിനഡ്  എസഡ്.എസഡ്.എല്.സയി.  പരശക്ഷയ്ക്കു  25

ശതമെറോനസ  റഗ്രസഡ്  മെറോരകഡ്  നല്കറോന്  തശരുമെറോനയിചയിട്ടുണഡ്.  അടുത  വരഷസ

മുതല്  ഹയര  മസകണയിറയി  വയിദദ്യറോരതയികളക്കുകൂടയി  25  ശതമെറോനസ  റഗ്രസഡ്

മെറോരകഡ് നല്കുമമെന്ന കറോരദ്യസ സഭമയ അറയിയയിക്കുകയറോണഡ്.  

ശശ  .    അനൂപഡ് റജകബഡ്:  സര,  ബയി.ആര.സയികളമട റനതൃതത്വതയിലള്ള

റയിറസറോഴഡ്സഡ്  മസന്ററുകളയില്  ഭയിന്നറശഷയികറോരകറോയയി  വയിവയിധതരതയിലള്ള

മതററോപയികള  നല്കുന്നതയിമനക്കുറയിചഡ്  അങ്ങയിവയിമട  സൂചയിപയിച്ചു,  അങ്ങമന

നല്കുന്നതയില്  കൂടുതലസ  ഫയിസയിറയറോ  മതററോപയി,  സ്പെശചഡ്  മതററോപയി

എന്നയിവയറോണഡ്.  അറതറോമടറോപസ  ഇതരസ  മസന്ററുകളയിലൂമട  ഒക്കുറപഷന്
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മതററോപയികൂടയി  ലഭദ്യമെറോക്കുന്നതയിനള്ള  നടപടയി  സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?    ഇതരസ

കുടയികള പഠനതയില് റനരയിടുന്ന മവല്ലുവയിളയികള മെറയികടകറോന് സഹറോയയിക്കുക,

റസ്പെറോരട്സയില്  തറോത്പരദ്യമുള്ളവമര  അതയിറനറോടഡ്  തറോദറോതദ്യമപടുത്തുക

എന്നയിവയയിലൂമട  അവരുമട  ജശവയിത  ഗുണനയിലവറോരസ  ഉയരത്തുന്നതയിനഡ്

ഒക്കുറപഷന്  മതററോപയി  സഹറോയകമെറോകുസ.  അതുമകറോണ്ടുതമന്ന  എലറോ

സ്കൂളകളയിലസ  ഒക്കുറപഷന്  മതററോപയിസ്റ്റുകളമട  റസവനസ  ലഭദ്യമെറോകറോനള്ള

നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .   വയി  .   ശയിവന്കുടയി:  സര, എലറോ വയിദദ്യറോലയങ്ങളയിലസ ഇറപറോളതമന്ന

ഒക്കുറപഷന് മതററോപയി റസവനസ ലഭദ്യമെറോക്കുന്നുണഡ്, പ്രസ്തുത കറോരദ്യസ കുറച്ചുകൂടയി

വയിപുലമെറോക്കുന്നതയിമനക്കുറയിചഡ്  ആറലറോചയികറോസ.  എസഡ്.എസഡ്.മക  (സമെഗ്ര

ശയിക്ഷറോ റകരള) -യുമട ആഭയിമുഖദ്യതയില് വളമര വയിപുലവസ ആധുനയികവമെറോയ

രശതയിയയിലള്ള റയിറസറോഴഡ്സഡ് മസന്ററുകള പ്രവരതയിക്കുന്നുമണന്ന കറോരദ്യസ ഞറോന്

അങ്ങയുമട  ശദ്ധയയില്മപടുത്തുകയറോണഡ്.  ഇറപറോളതമന്ന  ഇതരസ

കുടയികളമട  വശടുകളയിമലതയി  സഹറോയയിക്കുന്ന  സസവയിധറോനസ

ഏരമപടുതയിയയിട്ടുണഡ്.  റയിറസറോഴഡ്സഡ്  മസന്ററുകളയില്  എതയിറചരറോന്

സറോധയികറോത  കുടയികളകഡ്  സഹറോയ  ഉപകരണങ്ങള  എതയിച്ചുനല്കുകയുസ
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വശടയില്തമന്ന  ചയികയിത  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുസ  പഠനസഹറോയതയിനറോയുള്ള

സസവയിധറോനങ്ങള ഏരമപടുത്തുകയുസ മചയ്യുന്നുണഡ്.  റകരളതയില് നയിലവയിലള്ള

168  ബയി.ആര.സയി.കള  (റബറോകഡ്  റയിറസറോഴഡ്  മസന്ററുകള)

റകന്ദ്രശകരയിച്ചുമകറോണഡ് നലരശതയിയയിലള്ള പ്രവരതനസ നടത്തുന്നുണഡ്. ശരറോശരയി

30-50  വയിദദ്യറോരതയികള  ബയി.ആര.സയി.കളയില്  പഠയിക്കുന്നുണഡ്.  സസസറോന

ഗവണ്മമെന്റഡ്  ഇഇൗ  വരഷമത  ബഡ്ജറ്റൈയില്തമന്ന  റമെറോഡല്  ഇന്ക്ലൂസശവഡ്

റപ്രറോജകഡ് നടപയിലറോക്കുന്നതയിനറോയയി  5  റകറോടയി  രൂപ  ഉളമപടുതയിയയിട്ടുണഡ്.

കൂടറോമത പറോങ്ങപറോറയയില് സയിതയിമചയ്യുന്ന സസസറോന ഗവണ്മമെന്റയിമന്റതമന്ന

റകന്ദ്രമെറോയ  സയി.  എചഡ്.  മുഹമദ്റകറോയ  മമെറമറോറയിയല്  റസറ്റൈഡ്  ഇന്സയിറ്റൈഡടഡ്

റഫറോര മമെന്റലയി ചറോലഞഡഡ്-ല് 70 മസ്പെഷദ്യല് സ്കൂള കുടയികളസ മവറോറകഷണല്

മടയയിനയിസഗയിനറോയയി 60 കുടയികളസ പഠയിക്കുന്നുണഡ്. ഇഇൗ സ്കൂളയിനറോയയി 7.5 റകറോടയി

രൂപ  ബഡ്ജറ്റൈയില്  വകയയിരുതയിയയിട്ടുണഡ്.  പ്രസ്തുത  സറോപനസ

റദശശയ നയിലവറോരതയില് അറയിയമപടുന്ന ഒരു റകന്ദ്രമെറോകയി  ഉയരത്തുന്നതയിമന

സസബനയിചഡ് ഗവണ്മമെന്റഡ് ആറലറോചയിച്ചുമകറോണയിരയിക്കുകയറോണഡ്.

ശശ.  പയി.  മജ.  റജറോസഫഡ്  ചുമെതലമപടുതയിയതുപ്രകറോരസ  (ശശ  .    മക  .

ബറോബു  ,  (  തൃപ്പൂണയിത്തുറ  )):   സര,  ഭയിന്നറശഷയികറോരറോയ കുടയികമള സറോധറോരണ
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സ്കൂളകളയിറലയഡ്  തനപൂരവ്വസ  പയിടയിച്ചുമകറോണ്ടുറപറോയയി  എണസ  തയികയ്ക്കുന്ന

സയിതയിവയിറശഷമുമണന്നതയിനറോല്  അങ്ങമനയുള്ള  കുടയികളകഡ്  കൃതദ്യമെറോയ

പരയിശശലനസ  ലഭയിക്കുന്നയില.  ഭയിന്നറശഷയികറോരറോയ  കുടയികളകഡ്  സറോധറോരണ

സ്കൂളകളയില്  ശരയിയറോയ  രശതയിയയിലള്ള  പരയിശശലനസ  ലഭദ്യമെറോകുന്നുമണന്നഡ്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയിനള്ള നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:  സര,  ഓറരറോ ഭയിന്നറശഷയി വയിദദ്യറോരതയിയുമടയുസ

ഭയിന്നറശഷയിയുമട  ശതമെറോനതയിമന്റ  അടയിസറോനതയില്  മെറോത്രറമെ  കറോരദ്യങ്ങള

തശരുമെറോനയികറോന്  കഴെയിയുകയുള.  ഭയിന്നറശഷയിയുള്ള  കുടയികമള  സറോധറോരണ

സ്കൂളയില്റചരതഡ്  മെറ്റൈഡ്  കുടയികറളറോമടറോപസ  ഇരുതയി  പഠയിപയിചഡ്  അവമര

ഉയരതയിമകറോണ്ടുവരയികമയന്നതറോണഡ്  ഗവണ്മമെന്റഡ്  നയിലപറോടഡ്.

അതയിനകഴെയിയറോത കുടയികമളയറോണഡ് പ്രറതദ്യക പരയിഗണന മകറോടുത്തുമകറോണഡ്

പ്രറതദ്യക റകന്ദ്രങ്ങളയില് പഠയിപയിക്കുന്നതഡ്. ബലസപ്രറയറോഗയിചഡ് നയിരബനപൂരവ്വസ

കുടയികമള സറോധറോരണ സ്കൂളയിറലയഡ് മകറോണ്ടുറപറോകുന്ന കറോരദ്യസ ഗവണ്മമെന്റയിമന്റ

ശദ്ധയയില്മപടയിടയില.

ശശ  .    എസ  .    വയിജയിന്:  സര, ഭയിന്നറശഷയി വയിദദ്യറോരതയികളമട വയിദദ്യറോഭദ്യറോസ

പുറരറോഗതയിക്കുസ  ശറോരശരയിക-മെറോനസയിക  ആറരറോഗദ്യസ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയിനസ
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മെയികവറോരന്ന  ഇടമപടലകള  നടത്തുന്ന  സരകറോരയിമന  ഞറോന്

അഭയിനന്ദയിക്കുകയറോണഡ്.  റയിറസറോഴഡ്  മസന്ററുകമളക്കുറയിചഡ്  ബഹുമെറോനമപട

വകുപ്പുമെനയി ഇവയിമട  സൂചയിപയിച്ചു,  ഇതരസ മസന്ററുകളയില്നയിന്നഡ്  ഭയിന്നറശഷയി

വയിഭറോഗതയില്മപട വയിദദ്യറോരതയികളകഡ്  ലഭദ്യമെറോകുന്ന പ്രറതദ്യക റസവനങ്ങള

എമന്തെറോമകയറോണഡ്?

ശശ  .   വയി  .   ശയിവന്കുടയി:  സര, ഞറോന് റനരമത പറഞതുറപറോമലതമന്ന,

റയിറസറോഴഡ്  മസന്ററുകളയില് പ്രറതദ്യക പരയിഗണന ആവശദ്യമുള്ള കുടയികളകറോയയി

അധയിക  പയിന്തുണറോ  സസവയിധറോനസ  ഒരുക്കുന്നതയിനറോയയി  മസ്പെഷദ്യല്

എഡഡറകറ്റൈരമെറോരുമട  റസവനസ  ലഭദ്യമെറോക്കുന്നുണഡ്.  മസന്ററുകളയില്  എത്തുന്ന

ഓറരറോ കുടയിക്കുസ വദ്യക്തയിഗത പയിന്തുണ നല്കയിവരുന്നതയിറനറോമടറോപസ  പഠനസ

കൂടുതല്  മമെചമപടുത്തുന്നതയിനറോയയി  അനറയറോജദ്യമെറോയ  ടശചയിസഗഡ്/  റലണയിസഗഡ്

മെറോനത്വല്  പ്രസ്തുത  റകന്ദ്രങ്ങളയില്  ലഭദ്യമെറോകയിയയിട്ടുണഡ്.  അകറോദമെയിക

പയിന്തുണയ്ക്കുപുററമെ  ആവശദ്യകറോരറോയ  കുടയികളകഡ്  മതററോപയി  റസവനങ്ങള,

കഇൗണ്സയിലയിസഗഡ്,  രക്ഷയിതറോകളക്കുള്ള  റബറോധവത്കരണ  പരയിപറോടയികള

തുടങ്ങയിയവ നടതയിവരുന്നു.

ശശ  .   നജശബഡ് കറോന്തെപുരസ:  സര, ഇറപറോള പസഡ്  വണ്-മന്റ അഡഡ് മെയിഷന്
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നടക്കുന്ന  സമെയമെറോണറലറോ,  ബഹുമെറോനമപട  വകുപ്പുമെനയി  ഇവയിമട

സൂചയിപയിചതുറപറോമല  ഇരുപതയിമയറോന്നഡ്  വയിഭറോഗങ്ങളയിലറോയയി  ധറോരറോളസ

ഭയിന്നറശഷയി  വയിദദ്യറോരതയികള  സസസറോനത്തുണഡ്.  മമടപഡ്  വണ്  പ്രറമെഹ

ബറോധയിതരറോയ  കുടയികള  ഉളമപമടയുള്ള  ഇതരസ  വയിദദ്യറോരതയികളകഡ്

അവരുമട  വശടയിനസമെശപത്തുള്ള  സ്കൂളകളയില്തമന്ന  പസഡ് വണ്  അഡഡ് മെയിഷന്

ഉറപ്പുവരുതറോന് പ്രറതദ്യക ശദ്ധമചലത്തുറമെറോ?

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:   സര,  പസഡ് വണ്  അഡഡ്  മെയിഷനള്ള

മെറോനദണ്ഡതയില് മമെറയിറ്റൈഡ്  കത്വറോടയുസ റസ്പെറോരട്സഡ് കത്വറോടയുമെറോണഡ് നയിലവയിലള്ളതഡ്.

മെമറ്റൈറോരു  സസവരണമത  സസബനയിച്ചുളള  കറോരദ്യങ്ങള  ഇറപറോള

ഗവണ്മമെന്റയിമന്റ പരയിഗണനയയിലയില.

ശശ  .    വയി  .    ആര  .    സുനയില് കുമെറോര:  സര,  ബയി.ആര.സയി.കളയില് എത്തുന്ന

വയിദദ്യറോരതയികളകഡ്  ആവശദ്യമെറോയ  കഇൗണ്സയിലയിസഗുസ  ചയികയിതയുസ

നല്കുന്നതയിനറോയയി  ബയി.ആര.സയി.  തലതയില്  ക്ലയിനയികല്

മമസറകറോളജയിസ്റ്റുകമള ചുമെതലമപടുതയിയയിട്ടുറണറോ?

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:  സര,  ബയി.  ആര.  സയി.  കളമട കറോരദ്യസ ഞറോന്

റനരമത  സൂചയിപയിച്ചുകഴെയിഞ,  അവയിമട  എലറോ  സസവയിധറോനങ്ങളസ
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ഉറപറോകയിയയിട്ടുണഡ്.

ശശ  .   റജറോബഡ് മമമെകയിള:  സര, സസസറോനമത വയിവയിധ ജയിലകളയിലറോയയി

പ്രവരതയിക്കുന്ന  ഭയിന്നറശഷയി  വയിദദ്യറോരതയികള  പഠയിക്കുന്ന  മസ്പെഷദ്യല്

സ്കൂളകളകഡ്  നല്കുന്ന ഗ്രറോന്റയിനതയില് കുടയിശയികയുറണറോ;  ഉമണങയില് അതഡ്

നല്കുന്നതയിനള്ള നടപടയി സത്വശകരയിക്കുറമെറോ?

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:  സര, നമ്മുമട സസസറോനതഡ് അണ് എയ്ഡഡഡ്

റമെഖലയയില്  പ്രവരതയിക്കുന്നതുസ  എന്.ജയി.ഒ.കള  നടത്തുന്നതുമെറോയ

നറോനൂറയില്പരസ  മസ്പെഷദ്യല് സ്കൂളൂകളണഡ്.  അവയറോയയി  കഴെയിഞ പ്രറോവശദ്യസ  15

റകറോടയി  രൂപ  നല്കയിയയിട്ടുണഡ്.  ഇഇൗ  പ്രറോവശദ്യസ  40  റകറോടയി  രൂപയുമട

ഭരണറോനമെതയി ഇഇൗ പദ്ധതയികഡ് ലഭദ്യമെറോയയിട്ടുണഡ്.  പണസ നല്കുന്ന കറോരദ്യതയില്

അലസ  കറോലതറോമെസസ  സസഭവയിചയിട്ടുണഡ്.  പ്രധറോന  ബയി.ആര.സയി.കളകഡ്

കശഴെയില്വരുന്നതുസ  എയ്ഡഡഡ്/അണ്എയ്ഡഡഡ്  റമെഖലയയില്  വരുന്നതുമെറോയ

ഇതരസ  സറോപനങ്ങളകഡ്  എസ.എല്.എ.മെറോരുമട  ആസയിവയികസന

ഫണയില്നയിന്നുസ മെറ്റൈഡ് ഫണ്ടുകളയില്നയിന്നുസ തുക നല്കുന്നതയിനഡ് തയറോററോകണസ.

എസ.എല്.എ.മെറോരകഡ്  ലഭദ്യമെറോകുന്ന പണസ മുഴുവനസ പറോലതയിനസ റററോഡയിനസ

മെറോത്രമെറോയയി  ഉപറയറോഗയിക്കുന്ന  രശതയിമെറോറ്റൈയി  ഇതരസ  കറോരദ്യങ്ങളകൂടയി
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പരയിഗണയിക്കുന്ന  ഒരു  സമെശപനസ  ബഹുമെറോനമപട  അസഗങ്ങള

സത്വശകരയികണമമെന്നുകൂടയി അഭദ്യരതയിക്കുകയറോണഡ്.  

ശശ  .    സയി  .    എചഡ്  .    കുഞമ്പു:   സര,  ഭയിന്നറശഷയി  വയിഭറോഗതയില്

ഉളമപടുന്ന  കുടയികളമട  അകറോദമെയിക  നയിലവവറോരസകൂടയി  ഉയറരണതുണഡ്.

അകറോരദ്യതയില്  ഗവണ്മമെന്റഡ്  പ്രറതദ്യകമെറോയയി  സത്വശകരയിച  നടപടയികള

എമന്തെറോമകയറോണഡ്.

ശശ  .    വയി  .    ശയിവന്കുടയി:   സര,   ഭയിന്നറശഷയി  വയിദദ്യറോരതയികളമട

അകറോദമെയിക  നയിലവറോരസ  ഉയരത്തുന്നതയിനറോയയി  സ്കൂളകളയില്  മസ്പെഷദ്യല്

എഡഡറകററ്റൈഴഡ്  പറോഠഭറോഗങ്ങള,  റബറോധനപ്രക്രയിയ,  പഠറനറോപകരണങ്ങള,

മൂലദ്യനയിരണയസ  എന്നശ  കറോരദ്യങ്ങളയില്  പ്രറതദ്യക  പരയിഗണന  അരഹയിക്കുന്ന

കുടയികളകഡ്  അനറയറോജദ്യമെറോക്കുന്നതയിനറോയയി  അദ്ധദ്യറോപകമര  സഹറോയയിക്കുന്നു.

ഒന്നുമുതല്  പത്തുവമര  ക്ലറോസുകളയിമല  മുഴുവന്  പറോഠഭറോഗങ്ങളസ  വയിവയിധ

കറോറ്റൈഗറയികളകഡ്  അനറയറോജദ്യമെറോയ  വയിധതയില്  വശഡയിറയറോ  പറോഠങ്ങളറോകയി

വയിനയിമെയസ  മചയ്തുവരുന്നു.   മെറുപടയിയുമട  ബറോകയിഭറോഗസ  റമെശപ്പുറതഡ്

വയ്ക്കുകയറോണഡ്.+

(റചറോറദദ്യറോതരറവള അവസറോനയിച്ചു.)

+ ഉതരതയിമന്റ ബറോകയിഭറോഗസ അനബനമെറോയയിറചരക്കുന്നു.


