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

ചകേരളദ്യം ചലചോകേതത്ത് കേണമരമചക്കണ സ്ഥലങ്ങളുടടെ പടമകേയമല

1 (*91) ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മചോകേത്ത് സമ:
   ശസ്പീമതമ ശചോന്തകുമചോരമ ടകേ  .:
   ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   സുചമചോദത്ത്:
  ശസ്പീമതമ കേചോനതമല ജമസ്പീല:  തചോടഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

ടപചോതുമരചോമതത്ത്-വമചനചോദസഞചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചോ: 

(എ) ചലചോകേതത്ത് കേണമരമചക്കണ സ്ഥലങ്ങളുടടെ പടമകേയമല നന്യൂചയചോരക്കത്ത്

ടടെദ്യംസത്ത്  ചകേരളടത  ഉള്ടപ്പെടുതമയതത്ത്  സദ്യംസ്ഥചോനചതയത്ത്  വമചദശ

വമചനചോദസഞചോരമകേടള  ആകേരഷമക്കചോനുള്ള  സചോഹചരദദ്യം  കൂടുതല

അനുകൂലമചോക്കമയമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  സദ്യംതൃപ്തരചോയ  വമചനചോദസഞചോരമകേളചോണത്ത്  ഏറ്റവദ്യം  മമകേച

പ്രചരചണചോപചോധമ  എന്നതമനചോല  സദ്യംസ്ഥചോനടത  വമചനചോദസഞചോര

ചകേന്ദ്രങ്ങള് സുരകമതമചോക്കുന്നതമനുദ്യം മചോലമനദരഹമതമചോക്കുന്നതമനുദ്യം പ്രചതദകേ

ശദ്ധ പതമപ്പെമക്കുന്നുചണചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  പ്രകൃതമ  സസൗന്ദരദചതചോടടെചോപ്പെദ്യം  സദ്യംസ്ഥചോനതമടന്റെ സദ്യംസചോരവദ്യം

രുചമ  ടവവമധദവദ്യം വമചനചോദസഞചോരമകേള്ക്കത്ത്  അനുഭവചവദദമചോക്കമ കൂടുതല

സഞചോരമകേടള ആകേരഷമക്കുന്നതമനത്ത് പദ്ധതമയുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ടപചോതുമരചോമതത്ത്-വമചനചോദസഞചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമ        (ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .

മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്): സര,

(എ)  പ്രശസ്ത  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  മചോധദമമചോയ  നന്യൂചയചോർക്കത്ത്  ടടെദ്യംസത്ത്

തയചോറചോക്കമയ 2023-ല ചലചോകേതത്ത് കേണമരമചക്കണ 52 ടൂറമസദ്യം ചകേന്ദ്രങ്ങളുടടെ

പടമകേയമൽ  ചകേരളദ്യം  ഇടെദ്യം  ചനടെമ.  ഇന്തദയമൽനമന്നത്ത്  ചകേരളദ്യം  മചോത്രമചോണത്ത്

ഇതവണടത  പടമകേയമൽ  ഇടെദ്യം  പമടെമചതത്ത്.  പടമകേയമൽ  പതമമൂന്നചോദ്യം

സ്ഥചോനതചോണത്ത്  ചകേരളടത  അടെയചോളടപ്പെടുതമയതത്ത്.  ചകേരളതമടല

ഉത്സവങ്ങൾ,  അനുഭവചവദദ  ടൂറമസദ്യം,  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  മചോതൃകേയചോയ

ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം എന്നമവ ഈ ചനടദ്യം സസ്വന്തമചോക്കചോൻ സദ്യംസ്ഥചോനടത

സഹചോയമച.  പ്രചദശവചോസമകേളുടടെകൂടെമ പങചോളമതചതചോടടെ നടെക്കുന്ന ടൂറമസദ്യം

പ്രവർതനങ്ങടള  നന്യൂചയചോർക്കത്ത്  ടടെദ്യംസത്ത്  എടുത്തുപറഞ.  ചകേരളതമടന്റെ

സചോദ്യംസചോരമകേ  ടപതൃകേദ്യം  വമളമചറമയമക്കുന്ന  ഉത്സവങ്ങൾ  ആടരയുദ്യം

ആകേർഷമക്കുന്നതചോണത്ത്.  ബസ്പീചകേൾ,  കേചോയലുകേൾ,  രുചമചഭദദ്യം  എന്നമവ ചകേരള

ടൂറമസതമടന്റെ  സവമചശഷതയചോയമ  നന്യൂചയചോർക്കത്ത്  ടടെദ്യംസത്ത്  വമലയമരുത്തുന്നു.

ജനങ്ങളുമചോയമ  ഇടെപഴെകേചോന്  വമചനചോദസഞചോരമകേൾക്കത്ത്  അവസരടമചോരുക്കമ
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ടൂറമസദ്യം അനുഭവചവദദമചോക്കുന്ന ചകേരളതമടന്റെ രസ്പീതമടയ നന്യൂചയചോർക്കത്ത് ടടെദ്യംസത്ത്

പ്രശദ്യംസമക്കുകേയുദ്യം ടചയ്യുന്നു.

ചലചോകേ  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമടല  ഈ  അടെയചോളടപ്പെടുതല  വമചദശ

വമചനചോദസഞചോരമകേളുടടെ  വരവത്ത്  ചവഗതമലചോക്കചോന്  സഹചോയകേരമചോണത്ത്.

കൂടുതൽ  ചമഖലയമൽ  ചകേരളതമടന്റെ  സവമചശഷതകേടളതമക്കചോൻ  ഇതത്ത്

ഗുണദ്യം  ടചയ്യുദ്യം.  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമടല  സദ്യംസ്ഥചോനതമടന്റെ

പ്രവർതനങ്ങൾക്കത്ത്  കൂടുതൽ  ചവഗദ്യം  ടകേവരചോൻ  ഇതത്ത്  സഹചോയകേരമചോകുദ്യം.

ടൂറമസദ്യം കൂടുതൽ ജനകേസ്പീയമചോകേചോനുദ്യം ഈ ചനടദ്യം സഹചോയമക്കുദ്യം.

(ബമ)  ടൂറമസദ്യം  ചകേന്ദ്രങ്ങള്  സുരകമതമചോക്കുന്നതമനത്ത്  പ്രചതദകേ  ശദ്ധ

പതമപ്പെമക്കുന്നുണത്ത്.  സരക്കചോരമടന്റെ  ടപചോതുകേചോഴ് ചപ്പെചോടെമടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമച  184  ടൂറമസദ്യം  ചപചോലസ്പീസുകേചോടര  ചകേരളതമടല  14

ജമല്ലകേളമലചോയമ വമനദസമചമട്ടുണത്ത്.

തമരുവനന്തപുരദ്യം ജമല്ലയമടല ചകേചോവളദ്യം ടൂറമസദ്യം ടഡസമചനഷന്, ചവളമ,

കേനകേക്കുന്നത്ത്  എന്നസ്പീ  പ്രധചോന  വമചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങളമല  നമരസ്പീകണ

കേദചോമറ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏർടപ്പെടുതമയമട്ടുണത്ത്.  വമചദശ  ആഭദന്തര

വമചനചോദസഞചോരമകേൾക്കത്ത്  കുറ്റമറ്റ  സുരക  ഏർപ്പെചോടെചോക്കുന്നതമനചോയമ
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തമരുവനന്തപുരദ്യം  കേനകേക്കുന്നമൽ  കൂടുതൽ  നമരസ്പീകണ  കേദചോമറകേൾ

സ്ഥചോപമക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമകേള് സസ്വസ്പീകേരമചവരുന്നുണത്ത്.

സദ്യംസ്ഥചോനടത എല്ലചോ വമചനചോദസഞചോര ചകേന്ദ്രങ്ങളമലുദ്യം മമകേച ശുചമതസ്വ

നമലവചോരദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ  "ഗസ്പീന്  കേചോരടപറ്റത്ത്"  എന്ന  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമചത്ത്  നടെപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുണത്ത്.  വമചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങളമടല

ശുചമതസ്വദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ  വമചനചോദസഞചോര  വകുപ്പെത്ത്  "കസ്പീൻ

ടഡസമചനഷൻ"  എന്ന  പദ്ധതമവഴെമ  സദ്യംസ്ഥചോനടത  117

ടഡസമചനഷനുകേളമല  കുടുദ്യംബശസ്പീ  മുഖചോന്തരദ്യം  മചോലമനദനമർമചോർജ്ജന

പ്രവർതനദ്യം  നടെതമവരുന്നുണത്ത്.  ടതരടഞ്ഞെടുത  വമചനചോദസഞചോര

ചകേന്ദ്രങ്ങളമല  ടജവ-അടജവ  മചോലമനദങ്ങൾ  തരദ്യംതമരമചത്ത്  അതതത്ത്

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സ്ഥചോപനങ്ങളുടടെ എദ്യം.സമ.എഫത്ത്. (Material Collection

Facility)-ല  എതമചനലകുന്ന  പദ്ധതമപ്രകേചോരദ്യം  36  ചകേന്ദ്രങ്ങളമൽ

ടജവമചോലമനദ  സദ്യംസരണ  യൂണമറ്റുകേളുടടെ  നമരമ്മചോണപ്രവൃതമകേൾ

പൂർതസ്പീകേരമചമട്ടുണത്ത്.

വമചനചോദസഞചോര  ചമഖല  മചോലമനദ  വമമുക്തമചോക്കുന്നതമനുദ്യം

വമചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങടള  ഗസ്പീന്  സരടമഫമചക്കഷനമചലയത്ത്
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ടകേചോണ്ടുവരുന്നതമനുമചോയുള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ ഘടദ്യംഘടമചോയമ ഉതരവചോദമത

ടൂറമസദ്യം  മമഷന്  നടെതമവരുന്നു.  ഇതമടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  അടക്കചോമചഡഷന്

യൂണമറ്റുകേളമടല  19  മുതല  21  വടര  ഇനദ്യം  സമദ്യംഗമൾ  യൂസത്ത്  പചോസമകേത്ത്

ഒഴെമവചോക്കമടക്കചോണ്ടുള്ള  പചോസമകേത്ത്  ഫസ്പീ  ചസചോണ്  ഡമകചറഷന്  കേദചോമ്പയമൻ

നടെതമയമട്ടുണത്ത്.  പചോരമസ്ഥമതമകേ  ഉതരവചോദമതസ്വതമനത്ത്  പ്രചോധചോനദദ്യം

നൽകേമടക്കചോണ്ടുള്ള  ചഹചോടലുകേൾക്കുദ്യം  റമചസചോർട്ടുകേൾക്കുമുള്ള  ഉതരവചോദമത

ടൂറമസദ്യം  കചോസമഫമചക്കഷന്,  ഓചരചോ  തരദ്യം  ചകേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമചോയുള്ള  പ്രചതദകേ

ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  ചപ്രചോചടചോചക്കചോൾ  എന്നമവ  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം

മമഷടന്റെ  കേസ്പീഴെമല  തയചോറചോക്കമ  വരുന്നുണത്ത്.  യു.എന്.ഡമ.പമ  (യുടണറ്റഡത്ത്

നചോഷന് ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത് ചപ്രചോഗചോദ്യം)  ഹരമത ചകേരള മമഷന് എന്നമവരുമചോയമ

ചചരന്നത്ത്  മൂന്നചോർ  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചള്ള  മസൗണൻ  ടൂറമസദ്യം  ചകേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള

ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം ചപ്രചോചടചോചക്കചോള് തയചോറചോക്കമയമട്ടുണത്ത്.  ടൂറമസദ്യം കബത്ത്

രൂപസ്പീകേരമചത്ത്  ടഡസമചനഷനുകേളുടടെ  പരമപചോലനദ്യം  ഉറപ്പെചോക്കചോനുള്ള

പ്രവരതനവദ്യം നടെന്നുവരുന്നു. 
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(സമ)  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  നചോടെമടന്റെ  സദ്യംസചോരവദ്യം  രുചമടവവമധദവദ്യം

വമചനചോദസഞചോരമകേള്ക്കത്ത്  അനുഭചവദദമചോക്കചോന്  വദതദസ്തമചോയ  പദ്ധതമകേള്

ആവമഷ്കരമചമട്ടുണത്ത്.

ഓണദ്യം ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള ചകേരളതമടന്റെ തനതത്ത് ആചഘചോഷങ്ങള് ടൂറമസദ്യം

ചമഖലയമല പ്രചരമപ്പെമചത്ത് സഞചോരമകേടള ആകേരഷമക്കുന്നതമനത്ത് പദ്ധതമയുണത്ത്.

ചകേരളതമടന്റെ  രുചമ  ടപരുമ  വമളമചറമയമക്കുന്ന  ഫുഡത്ത്  സസ്പീറ്റുകേള്

സ്ഥചോപമക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമചമട്ടുണത്ത്.  പഴെയ പചോലങ്ങളുള്ടപ്പെടടെ

ഇതമനചോയമ  ഉപചയചോഗടപ്പെടുതചോനചോണത്ത്  ആചലചോചമക്കുന്നതത്ത്.  ഉതരവചോദമത

ടൂറമസതമടല  "സസ്പീറ്റത്ത്"  പദ്ധതമയുടടെ  ഭചോഗമചോയമ  ഫുഡത്ത്  സസ്പീറ്റുകേളുദ്യം

നമരമ്മമക്കുന്നുണത്ത്.  പ്രചോചദശമകേ  രുചമടവവമധദങ്ങള്  ഇതമലൂടടെ  നമുക്കത്ത്

വമചനചോദസഞചോരമകേള്ക്കത്ത്  ലഭദമചോക്കചോനചോകുദ്യം.  ആരടമസ്റ്റുകേളമലൂടടെ  കേലചോ-

സചോദ്യംസചോരമകേ  പരമപചോടെമകേളുദ്യം  പരമചപചോഷമപ്പെമക്കുകേയചോണത്ത്.  ഉതരവചോദമത

ടൂറമസദ്യം മമഷന് പ്രവർതനങ്ങളുടടെ ഭചോഗമചോയമ  "എകത്ത്പസ്പീരമയൻസത്ത് എത് നമകേത്ത്

കേക്യുസമന്"  എന്നപദ്ധതമ  സദ്യംസ്ഥചോന  സരക്കചോര  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  വളടര

മുമ്പുതടന്ന ആരദ്യംഭമചമട്ടുണത്ത്. 2800-ഓളദ്യം വസ്പീടുകേളമൽ ടൂറമസ്റ്റുകേൾ ചനരമടടതമ

ഭകണദ്യം  തയചോറചോക്കുന്നരസ്പീതമ  കേണ്ടുടകേചോണത്ത്  ഭകണടവവമദ്ധദങ്ങൾ
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ആസസ്വദമക്കുന്ന  പദ്ധതമയചോണത്ത്  "എകത്ത്പസ്പീരമയൻസത്ത്  എത് നമകേത്ത്  കേക്യുസമന്”.

ഈ  പ്രവർതനദ്യം  കൂടുതൽ  വസ്പീടുകേളമചലയത്ത്  വദചോപമപ്പെമക്കുന്നതമനുള്ള

പരമശമങ്ങൾ നടെന്നുടകേചോണമരമക്കുകേയചോണത്ത്.  ഇചതചോടടെചോപ്പെദ്യം ഫുഡത്ത് സസ്പീറ്റുകേള്

സചോദ്ധദമചോകുന്ന  പ്രചദശങ്ങളമടലല്ലചോദ്യം  തചദ്ദേശസ്പീയ  പങചോളമതചതചോടടെ

വമകേസമപ്പെമക്കചോനുള്ള പ്രവർതനങ്ങളുദ്യം നടെതമവരുന്നു. ഇതമനുപുറടമ, ചകേരള

ടൂറമസദ്യം  ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത്  ചകേചോരപ്പെചറഷന്  ടവക്കതത്ത്  നടെപ്പെചോക്കമയ

ടകേ.എസത്ത്.ആര.ടെമ.സമ.  ബസത്ത്  ഉപചയചോഗടപ്പെടുതമടക്കചോണ്ടുള്ള  നൂതന

പദ്ധതമയചോയ ചകേരള ടൂറമസദ്യം ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത്  ചകേചോരപ്പെചറഷന് ഫുഡത്ത്  ഓണ്

വസ്പീലസത്ത്  പദ്ധതമയുദ്യം  നടെപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുണത്ത്.  ഫുഡത്ത്  ഓണ്  വസ്പീലസത്ത്  പദ്ധതമ

മറ്റമടെങ്ങളമലുദ്യം നടെപ്പെമലചോക്കചോനുള്ള നടെപടെമകേള് സസ്വസ്പീകേരമചവരമകേയചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മചോകേത്ത് സമ:  സര,  ചലചോകേസഞചോരമകേളുടടെ പറുദസ്പീസകേളമല

ഒഴെമവചോക്കചോനചോകേതവമധദ്യം  ചകേരളദ്യം  മചോറമയമട്ടുണത്ത്.   നമരബന്ധമചോയമ

കേണമരമചക്കണ  52  ടൂറമസദ്യം  ചകേന്ദ്രങ്ങള്   നന്യൂചയചോരക്കത്ത്  ടടടെദ്യംസത്ത്  2023-ല

തയചോറചോക്കമയചപ്പെചോള്   ചകേരളദ്യം  ചലചോകേതമടന്റെ  ടനറുകേയമല  13 -ാ

സ്ഥചോനതചോണത്ത് എതമയതത്ത്. ഇന്തദയമല നമന്നചോകേടട ചകേരളദ്യം മചോത്രമചോണത്ത് ഇസൗ

പടമകേയമല സ്ഥചോനദ്യം പമടെമചതത്ത്. ചകേരള ടൂറമസടത ഉന്നതമയമചലയത്ത് എതമച
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ബഹുമചോനടപ്പെട   ടപചോതുമരചോമതത്ത്-വമചനചോദസഞചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമടയ ഞചോന്

പ്രചതദകേദ്യം  അഭമന്ദമക്കുന്നു.  എടന്റെ  ചചചോദദദ്യം,  ചദശസ്പീയ  അന്തരചദശസ്പീയ

തലതമല ചകേരള ടൂറമസതമനത്ത് ലഭമക്കുന്ന പുരസചോരങ്ങളുദ്യം അദ്യംഗസ്പീകേചോരങ്ങളുദ്യം

ചകേരളതമചലയ്ക്കുളള  സഞചോരമകേളുടടെ  വരവത്ത്  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോന്

സഹചോയമചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്: സര, തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം സഹചോയമചമട്ടുണത്ത്.

2021  ടമയത്ത്  20-നത്ത് ഇസൗ സരക്കചോര അധമകേചോരതമല വന്നചപ്പെചോള് ചകേചോവമഡത്ത്

രൂകമചോയ  സചോഹചരദതമലചോയമരുന്നു.  സഞചോരദ്യം  സചോദ്ധദമചോകുന്നമടല്ലല്ല്ലെങമല

ടൂറമസമുടണന്നത്ത്  പറയചോന്  സചോധമക്കമല്ല.  യഥചോരത്ഥതമല  ടൂറമസദ്യം

ടവന്റെമചലറ്ററമലചോയമരുന്ന   അവസ്ഥയമലചോണത്ത്    ഇസൗ  സരക്കചോര

അധമകേചോരതമല  വന്നതത്ത്.  എന്നചോല  സരക്കചോര  അന്തചോളമചത്ത്  നമലവമളമചത്ത്

കേരയുകേയചോയമരുന്നമല്ല. സരക്കചോര ടൂറമസദ്യം സചോദ്ധദതകേള്  പരമചശചോധമക്കുകേയുദ്യം

ആ  സചോദ്ധദതകേള്  ചകേചോവമഡമടന്റെ  രൂകതകുറയുന്ന  ടതചോടടുത  ദമവസദ്യം

പ്രചയചോജനടപ്പെടുത്തുന്നതത്ത്  സദ്യംബന്ധമചത്ത്  പദ്ധതമകേള്

ആവമഷ്കരമക്കുകേയുമചോയമരുന്നു.  ഇതരതമല ആവമഷ്കരമക്കുന്ന പദ്ധതമകേളമല

പ്രചോധചോനദദ്യം  നലകേമയതത്ത്  ആഭദന്തര  സഞചോരതമനചോണത്ത്.   ഇന്തദയമടല  മറ്റത്ത്
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സദ്യംസ്ഥചോനങ്ങളമല നമന്നുദ്യം ചകേരളതമചലയത്ത് വരചോനുളള അനന്തസചോദ്ധദതടയ

ഫലപ്രദമചോയമ  ഉപചയചോഗടപ്പെടുതചോന്  വമവമധ  വകുപ്പുകേളുടടെ

ഏചകേചോപനചതചോടുകൂടെമ   ടൂറമസദ്യം വകുപ്പെത്ത് മുചന്നചോടത്ത്ചപചോയമ. അതമടന്റെ ഭചോഗമചോയമ

2022-ാ  വരഷദ്യം  അവസചോനമക്കുചപ്പെചോള്  ചകേരളദ്യം  രൂപദ്യംടകേചോണതമനുചശഷദ്യം

ചരമത്രതമല  ഏറ്റവമധമകേദ്യം ആഭദന്തര സഞചോരമകേളുളള വരഷമചോയമ  2022

മചോറമടയന്നത്ത് സചന്തചോഷപൂരവദ്യം അറമയമക്കചോന് ആഗഹമക്കുകേയചോണത്ത്.   2022-

ല  ചകേരളതമചലയത്ത്  വന്ന  ആഭദന്തര  സഞചോരമകേളുടടെ  എണദ്യം  1 ചകേചോടെമ  88

ലകമചോണത്ത്.  ഇതമനുമുന്പത്ത്  1,83,84,233  ആയമരുന്നു ചകേരളതമടന്റെ ഏറ്റവദ്യം

വലമയ നമ്പര.   2.63  ശതമചോനദ്യം  വളരചയചോണത്ത്  2022-ല ഉണചോയമട്ടുളളതത്ത്.

ഇസൗ  ടറചക്കചോരഡമടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  അധമകേദ്യം  അഹങചോരമക്കചോനുളള  അവസരദ്യം

എന്തചോയചോലുദ്യം  ഞങ്ങള്  നലകേമല്ല.  2022-ടന്റെ  ടറചക്കചോരഡത്ത്  2023

മറമകേടെക്കുടമന്നുളള  കേചോരദദ്യം  സഭടയ  പ്രചതദകേദ്യം  അറമയമക്കചോന്  ഞചോന്

ആഗഹമക്കുകേയചോണത്ത്.  ഇവമടടെ  പരമചശചോധമചത്ത്  കേഴെമഞ്ഞെചോല  ഏറ്റവദ്യം

ചനടമുണചോക്കമയ ജമല്ലകേള് പതനദ്യംതമട,  വയനചോടെത്ത്,  ഇടുക്കമ എന്നമവയചോണത്ത്.

ഇസൗ  ജമല്ലകേടളല്ലചോദ്യം  പ്രചതദകേദ്യം  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗത്ത്  നടെതമമുചന്നചോട്ടുടകേചോണത്ത്

ചപചോകേചോന്  ശദ്ധമചമരുന്നു.  അതുചപചോടലതടന്ന  ആലപ്പുഴെ,  മലപ്പുറദ്യം,
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തമരുവനന്തപുരദ്യം  എന്നസ്പീ  ജമല്ലകേളമല  വലമയ  മുചന്നറ്റമുണചോകുന്ന

സ്ഥമതമയുണചോയമ.  ആഭദന്തര സഞചോരമകേളുടടെ എണതമല ഈ 6  ജമല്ലകേള്

സരവകേചോല ടറചക്കചോരഡമചലയത്ത്  എതമ.  2022-ല ഏറ്റവമധമകേദ്യം ആഭദന്തര

വമചനചോദ  സഞചോരമകേള്  എതമയതത്ത്  എറണചോകുളദ്യം  ജമല്ലയമലചോണത്ത്.  പമന്നസ്പീടെത്ത്

തമരുവന്തപുരദ്യം,  ഇടുക്കമ, തൃശ്ശൂര, വയനചോടെത്ത് ജമല്ലകേളമലചോണത്ത് കൂടുതല ആഭദന്തര

വമചനചോദസഞചോരമകേടളതമയതത്ത്.   ഇതമല  വയനചോടുദ്യം,  ഇടുക്കമയുമചോണത്ത്  വന്

കുതമപ്പുണചോക്കചോന്  കേചോരണമചോയമ  മചോറമയതത്ത്.  ചലചോകേതത്ത്   നമലവമലുളള

ടപചോതുസ്ഥമതമ  പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്  ചകേചോവമഡമടന്റെ   രൂകത

കുറയുന്നുടണങമലുദ്യം വമചദശ സഞചോരമകേളുടടെ വരവത്ത് അത്രചതചോളദ്യം ചലചോകേതത്ത്

വന്നമടമല്ല.  അതത്ത് നമ്മുടടെ ചകേരളതമലുദ്യം കേചോണുന്നുണത്ത്.  എന്നചോലുദ്യം ചകേചോവമഡത്ത്

സചോഹചരദടത അചപകമചത്ത് ചനചോക്കുചമ്പചോള് വമചദശസഞചോരമകേളുടടെ എണദ്യം

വരദ്ധമചമട്ടുണത്ത്.  ഇതത്ത് നമ്മടള സദ്യംബന്ധമചമടെചതചോളദ്യം വലമയ   കേരുതചോണത്ത്.

ഇന്തദചോ  ടുചഡ  ഇന്തദയമടല  പ്രധചോന  മചോഗസമനചോണത്ത്.  ചനരടത  അതത്ത്

മലയചോളതമലുമുണചോയമരുന്നതത്ത് നമ്മുക്കറമയചോദ്യം.    ഓചരചോ സദ്യംസ്ഥചോനങ്ങളമലുദ്യം

ചപചോസത്ത് ചകേചോവമഡമനുചശഷദ്യം നടെന്ന സരക്കചോര ഇടെടപടെലുകേളുദ്യം ടൂറമസതമടന്റെ

കുതമപ്പുദ്യം  ഇന്തദചോ  ടുചഡ  സമയടമടുതത്ത്  പരമചശചോധമച.   അങ്ങടന
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പരമചശചോധമചത്ത്  റചോങമദ്യംഗത്ത്  നമശ്ചയമചചപ്പെചോള്    ചകേരളമചോണത്ത്  അതമടലചോന്നചോദ്യം

റചോടങന്നുളളതത്ത്  വളടര  സചന്തചോഷചതചോടടെ  സഭടയ  അറമയമക്കചോന്

ആഗഹമക്കുന്നു. ടപചോതുടവ കൂടചോയ ശമങ്ങള് ഇനമയുദ്യം തുടെരചോദ്യം എന്ന കേചോരദദ്യം

ഇവമടടെ സഭടയ അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മചോകേത്ത് സമ:  സര,  ടടപതൃകേ ടൂറമസദ്യം,  മുസമരമസത്ത് ടൂറമസദ്യം

തുടെങ്ങമയ  പദ്ധതമകേള്  വദചോപമപ്പെമക്കചോനുദ്യം  സസ്പീ  സസൗഹൃദ  ടൂറമസദ്യം  ശദ്യംഖല,

ടടനറ്റത്ത് ടടലഫത്ത് ആസസ്വചോദന പദ്ധതമ എന്നമവ തുടെക്കമമടെചോനുദ്യം ടൂറമസദ്യം വകുപ്പെത്ത്

എടന്തചോടക്ക നടെപടെമകേളചോണത്ത് സസ്വസ്പീകേരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത് ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്:  സര,  ബഹുമചോനദനചോയ അദ്യംഗദ്യം ശസ്പീ.

ടകേ.  ടജ.  മചോകമ   ഇവമടടെ  ഉന്നയമച  വമഷയദ്യം  ചകേരളതമനത്ത്  വളടര

സചോദ്ധദതയുളള  ചമഖലയചോണത്ത്.  ടഹറമചറ്റജത്ത്  ടൂറമസതമടന്റെ  സചോദ്ധദതടയ

ഫലപ്രദമചോയമ  ഉപചയചോഗടപ്പെടുതചോനചോണത്ത്  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പെത്ത്  ശമമക്കുന്നതത്ത്.

ചകേരള  ടൂറമസദ്യം   സദ്യംസ്ഥചോനതമടന്റെ  ഭചോവമയചോയമടചോണത്ത്  ടപചോതുടവ

കേണക്കചോക്കുന്നതത്ത്.   ചകേരള  ടൂറമസടത   ചകേരളതമടന്റെ  പ്രധചോനടപ്പെട

ചമഖലയചോയമ   ഇസൗ  ബഡ്ജറ്റമല  അടെയചോളടപ്പെടുതമയതമനത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട

ധനകേചോരദ വകുപ്പുമനമടയ ഞചോന് പ്രചതദകേദ്യം അഭമനന്ദമക്കുകേയചോണത്ത്.  ടൂറമസദ്യം
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ഇസൗടെനചോഴെമ  ഉള്ടപ്പെടടെ  ചകേരള  ടൂറമസതമടന്റെ  സരചവചോന്മുഖമചോയ  വമകേസനദ്യം

ലകദമമട്ടുളള  പദ്ധതമകേള്   ഇസൗ  ബഡ്ജറ്റമല  പ്രഖദചോപമചമട്ടുണത്ത്.  അതമടന്റെ

ചുവടുപമടെമചടകേചോണത്ത്  വമപുലമചോയ പദ്ധതമകേള്  നടെപ്പെചോക്കചോനചോണത്ത്  സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  ടടപതൃകേ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  കൂടുതല  ഇടെങ്ങളമചലയത്ത്

വദചോപമപ്പെമക്കചോനുദ്യം  സസ്പീ  സസൗഹൃദ  ടൂറമസദ്യം   ഇസൗ  വരഷചതചോടടെ  പൂരണ

അരത്ഥതമല  പ്രചോചയചോഗമകേമചോക്കചോനുദ്യം  ടടനറ്റത്ത്  ടടലഫത്ത്  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമക്കുന്നതമനുളള  കേചോരദങ്ങള്  നമശ്ചയമചത്ത്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകേചോനുമചോണത്ത്

ആചലചോചമക്കുന്നതത്ത്.  നമലവമലുളള  ടഹറമചറ്റജത്ത്   ചപ്രചോജക്ടുകേടള

ശക്തമടപ്പെടുതചോനുദ്യം അചതചോടടെചോപ്പെദ്യം പുതമയ സചോദ്ധദതകേടള ചകേചോരതമണങ്ങമ

മുചന്നചോടത്ത് ചപചോകേചോനുമചോണത്ത് ടൂറമസദ്യം വകുപ്പുദ്യം സരക്കചോറുദ്യം ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.

ശസ്പീമതമ  ശചോന്തകുമചോരമ  ടകേ:  സര,   ചലചോകേദ്യം  ഇനമ  കേചോചണണതത്ത്

ചകേരളടതയചോടണന്നത്ത് ചലചോകേ ടൂറമസദ്യം ഭൂപടെദ്യം  ചരഖടപ്പെടുതമയതമല നമ്മള്

നടെതമയ  ടറചസചോണ്സമബമള്  ടൂറമസതമടന്റെയുദ്യം  കേചോരവന്  ടൂറമസദ്യം

ടപ്രചോചമചോഷടന്റെയുദ്യം  പങത്ത്  എടുത്തുപറചയണതചോണത്ത്.   അതുചപചോടലതടന്ന

വമവമധ  വമചനചോദസഞചോരമകേടള  ആകേരഷമക്കചോന്  കേഴെമയുന്ന  രസ്പീതമയമല

ചകേരളതമടന്റെ ടപചോതുമരചോമതത്ത് -  വമചനചോദസഞചോര ചമഖലയമല പ്രചതദകേമചത്ത്
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നമരമ്മചോണചമഖലയമല  ടടവവമധദമചോയമട്ടുളള  ആശയങ്ങള്

ടകേചോണ്ടുവരമകേടയന്നുളളതത്ത്  ഇന്നത്ത്  അനമവചോരദമചോയമരമക്കുകേയചോണത്ത്.

ഇന്തദയമടല പ്രധചോന തുറമുഖമചോയ വമശചോഖപടണതത്ത് ഞങ്ങള് കുറചത്ത് വനമതചോ

എദ്യം.എല.എ.-മചോര  സന്ദരശമക്കുകേയുണചോയമ.    സചോദ്യംസചോരമകേ  സദ്യംസ്കൃതമ

ആചലഖനദ്യം ടചയ്ത ചമത്രങ്ങളുദ്യം പ്രകൃതമരമണസ്പീയമചോയ ചമത്രങ്ങളുദ്യം  അവമടെടത

പചോതചയചോരങ്ങള്  കേയടെക്കമയമരമക്കുന്ന  കേചോഴ്ച  മചനചോഹരമചോയമ  ചതചോന്നമ.

അതമടന്റെ  പശ്ചചോതലതമല  എനമക്കത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട  മനമചയചോടെത്ത്

ചചചോദമക്കചോനുള്ളതത്ത്,   ചകേരളതമടല  ടപചോതുമരചോമതത്ത്-വമചനചോദസഞചോര

ചമഖലയമല പ്രചതദകേമചത്ത്  നമരമ്മചോണ ചമഖലയമല ഒരു പുതമയ ഡമടടസന്

ചപചോളമസമ  ആകേരഷണസ്പീയമചോയ  രസ്പീതമയമല  ടകേചോണ്ടുവരുന്നതമനത്ത്

ഗവണ്ടമന്റെത്ത്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ;  ഉടണങമല  അതമടന്റെ  വമശദദ്യംശങ്ങള്

നലകേചോചമചോ ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്:  സര,  ചനരടതതടന്ന സരക്കചോരമടന്റെ

ഒരു പ്രഖദചോപമത ഡമടടസന് നയദ്യം  സദ്യംസ്ഥചോനതചോടകേ ടകേചോണ്ടുവരണടമന്നത്ത്

ബഹുമചോനടപ്പെട  മുഖദമനമ  ടകേചോചമയമല  വചത്ത്  സൂചമപ്പെമചമരുന്നു.  ടൂറമസദ്യം-

ടപചോതുമരചോമതത്ത്  വകുപ്പെമടന  സദ്യംബന്ധമചമടെചതചോളദ്യം  ഡമടടസന്  വളടര
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പ്രചോധചോനദദ്യം  അരഹമക്കുടന്നചോരു  കേചോരദമചോണത്ത്.    ചകേരളതമടന്റെ  നമലവമലുള്ള

കുതമപ്പെമനനുസൃതമചോയമ  പുതമയ  നമരമ്മചോണങ്ങള്ക്കത്ത്  ഒരു  ഡമടടസന്

അനമവചോരദമചോണത്ത്.  ഇതമടന്റെ ഭചോഗമചോയമ ടപചോതുടവ ഞങ്ങള് ചമല കേചോരദങ്ങള്

ആചലചോചമചമരുന്നു.   നമ്മുടടെ രചോജദതത്ത്   ഒരു ഡമടടസന് നയതമടന്റെ കേചോരദദ്യം

അടെമവരയമട്ടുടകേചോണത്ത്   പ്രഖദചോപനദ്യം  വന്നതത്ത്  2007-ലചോണത്ത്.    പമന്നസ്പീടെത്ത്

പലകേചോരണങ്ങളചോല  ദസൗരഭചോഗദവശചോല  അതത്ത്   മുചന്നചോട്ടുചപചോയമല്ല.   പല

വമചദശരചോജദങ്ങളമലുദ്യം കൃതദമചോയ ഡമടടസന് ചപചോളമസമയുണത്ത്.   ഇടതചോടക്ക

കേണക്കചോക്കമടക്കചോണത്ത്  മൂന്നു  ദമവസദ്യം  നസ്പീണ്ടു  നമലക്കുന്ന  ഒരു  ഡമടടസന്

ചപചോളമസമ  വരക്കത്ത്ചഷചോപ്പെത്ത്  തമരുവനന്തപുരതത്ത്   സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കുകേയുണചോയമ.

ടപചോതുമരചോമതത്ത്-ടൂറമസദ്യം ചമഖലയമല    ഒരു ഡമടടസന് നയദ്യം ടകേചോണ്ടുവരചോന്

ചവണമയചോണത്ത്  ഇതരതമടലചോരു  വരക്കത്ത്ചഷചോപ്പെത്ത്  സദ്യംഘടെമപ്പെമചതത്ത്.

ബഹുമചോനദനചോയ  മുഖദമനമയചോണത്ത്  വരക്കത്ത്ചഷചോപ്പെത്ത്  ഉദ്ഘചോടെനദ്യം  ടചയ്തതത്ത്.

ഇന്തദയമടല  പ്രധചോന  ഡമടടസചനഴദ്യം  അന്തരചദശസ്പീയ  തലതമല

ശദ്ധമക്കടപ്പെട ആരക്കമടടെക്ടുകേളുദ്യം ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള നൂറമലധമകേദ്യം ചപരുദ്യം രണ്ടു

വകുപ്പുകേളുടടെ  ഉചദദചോഗസ്ഥരുദ്യം  എടത്ത്  ടസഷനുകേളചോയമരുന്നത്ത്  വമവമധ

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  മുചന്നചോട്ടുവചമട്ടുണത്ത്.   അതത്ത്  നടെപ്പെമലചോചക്കണതചോണത്ത്.
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പ്രചതദകേമചത്ത്  ടൂറമസത്ത്  ടഡസമചനഷനുകേടള  പല  നമലയമലുദ്യം  പല

ചമഖലയമലുള്ളവരക്കുദ്യം  സസൗഹൃദപരമചോക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.

ഭമന്നചശഷമസസൗഹൃദദ്യം,  സസ്പീസസൗഹൃദദ്യം  മറ്റു  വചയചോജനങ്ങള്ക്കത്ത്  പ്രചതദകേ

സദ്യംവമധചോനദ്യം  എന്നമവ  ഒരുക്കചോന്  ഇസൗ  ഡമടടസന്  ചപചോളമസമയമലൂടടെ

സചോധമക്കുദ്യം.   ടപചോതുമരചോമതത്ത്  വകുപ്പെമടന്റെ   പചോലങ്ങളുടടെ

നമരമ്മചോണടമടുതചോല,  അവയുടടെ  അടെമയമല  സ്ഥലദ്യം  ഒഴെമഞ

കേമടെക്കുകേയചോണത്ത്.  അതത്ത്  ഉപചയചോഗപ്രദമചോക്കമ മചോറ്റചോന് സചോധമചചോല വചയചോജന

പചോരക്കത്ത്,  ചമലഡ്രന്സത്ത് പചോരക്കത്ത്,  ചസറ്റമദ്യംഗത്ത് ചപസത്ത് തുടെങ്ങമയവ ചകേരളതമല

വദചോപകേമചോക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   കേദ്യംഫരടത്ത്  ചസഷനുകേളുദ്യം  മറ്റു  പല

സസൗകേരദങ്ങളുദ്യം  ടകേചോണ്ടുവരചോന്  കേഴെമയുദ്യം.   ചകേരളതമടല  സമസ്ത

ചമഖലകേളമലുള്ളവടര  ചയചോജമപ്പെമക്കചോന്  കേഴെമയുദ്യം.   ചകേരളതമടല

നഗരങ്ങളമടല, ജമല്ലചോചകേന്ദ്രങ്ങളമലുള്ള ഓചടചോറമകചോ ടതചോഴെമലചോളമകേടള  ചകേരള

ടൂറമസതമടന്റെ  ബചോന്ഡത്ത്  അദ്യംബചോസഡരമചോരചോക്കമ  മചോറ്റുന്നചതചോടടെചോപ്പെദ്യം

അവരുടടെ  വചോഹനടതയുദ്യം   മുചന്നചോട്ടുടകേചോണ്ടുവരചോന് സചോധമക്കുദ്യം.   വയനചോടെത്ത്

ജമല്ലയമല  ഞങ്ങളതത്ത്  ആരദ്യംഭമച.   വയനചോടെമടല  ഓചടചോറമകചോ

ടതചോഴെമലചോളമകേള്ക്കത്ത്  പ്രചതദകേ  ശമല്പശചോല  സദ്യംഘടെമപ്പെമചത്ത്   ടടട്രെെയമനമദ്യംഗത്ത്
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നലകേമവരുന്നു.   ഇങ്ങടന,  വമചദശരചോജദങ്ങളമലുള്ളതുചപചോടല

ഓചടചോറമകകേടള  ടൂറമസതമടന്റെയുദ്യം  ഇസൗ  ചകേരളതമടന്റെ  സമസ്ത

ചമഖലകേളമടലയുദ്യം  പ്രചചോരകേരചോയമ  മചോറ്റുന്ന  ഒരു  ഡമടടസന്  ചപചോളമസമയുടടെ

കേരടെചോണത്ത്  ഇചപ്പെചോള് ഞങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരമചതത്ത്.   അതത്ത്  ചരച ടചയ്തത്ത്,  അധമകേദ്യം

ടടവകേചോടത   ഇതരതമടലചോരു  ചപചോളമസമ  ചകേരളതമല  വരുചമ്പചോള്

ഇന്തദയുടടെ  ചരമത്രതമലചോദദമചോയമ  ടപചോതുമരചോമതത്ത്-ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പെത്ത്  ഒരു

ഡമടടസന്  ചപചോളമസമ  നയദ്യം  പ്രഖദചോപമക്കുന്നതത്ത്

ചകേരളതമലചോയമരമക്കുടമന്നതുദ്യം അറമയമക്കചോനചോഗഹമക്കുകേയചോണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    സുചമചോദത്ത്:  സര,  കേഴെമഞ്ഞെ  ഒചന്നമുക്കചോല

വരഷതമനമടെയമല  രണചോദ്യം  പമണറചോയമ  സരക്കചോര  വന്നതമനുചശഷദ്യം  നല്ല

ഉണരവദ്യം  കുതമപ്പുദ്യം  ടപചോതുവമല  ടൂറമസദ്യം  രദ്യംഗത്തുണചോയമരുന്നു.  ചകേചോവമഡത്ത്

നമയനണങ്ങള്  ഏടറക്കുടറ  മചോറമയ  സചോഹചരദതമല  അന്തരചദശസ്പീയ

ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകേടള  ചകേരളതമചലയത്ത്  ആകേരഷമക്കുവചോന്  എടന്തങമലുദ്യം

പ്രചതദകേ മചോരക്കറ്റമദ്യംഗത്ത് സചോറ്റജമകേള് ടൂറമസദ്യം വകുപ്പെത്ത് നടെതമയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  ചപചോസത്ത്  ചകേചോവമഡദ്യം അതമനത്ത്

മുമ്പുള്ള  അവസ്ഥയുദ്യം  ചലചോകേ  ടൂറമസടത  സദ്യംബന്ധമചമടെചതചോളദ്യം  വളടര
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വദതദസ്തമചോണത്ത്.  ചകേചോവമഡമനുചശഷമുള്ള  സചോധദതകേള്  പല  നമലയമലചോണത്ത്.

ടവഡമദ്യംഗത്ത് ടഡസമചനഷന്  ഇതമനുചശഷദ്യം വന്നതചോണത്ത്. സഭയമല മുമ്പത്ത്  ഇതത്ത്

ചരച  ടചയ്തതചോണത്ത്.  ദൂരസ്ഥലങ്ങളമല  ചപചോയമ  വമവചോഹദ്യം  കേഴെമക്കുന്ന

രസ്പീതമയചോണത്ത്  ഇചപ്പെചോഴുള്ളതത്ത്.  മുമ്പത്ത്  വസ്പീടമല  സമ്മതമചമടല്ലങമലചോണത്ത്

ദൂരസ്ഥലത്തുചപചോയമ  രജമസര  വമവചോഹദ്യം  ടചയ്യുന്നതത്ത്.  ഇന്നത്ത്  arranged

marriage-കേളമല  വധൂവരനചോര  അവരുടടെ  ബന്ധുമമത്രചോദമകേള്ടക്കചോപ്പെദ്യം

ദൂരസ്ഥലങ്ങളമല   ചപചോയമ  വമവചോഹദ്യം  നടെത്തുകേയചോണത്ത്.  ഇതമടന്റെ  ടട്രെെന്ഡത്ത്

മനസമലചോക്കമ  ചനരടതതടന്ന  ചമല  പദ്ധതമകേളചോവമഷ്കരമചത്ത്  പ്രചതദകേ

മചോരക്കറ്റമദ്യംഗത്ത് തനങ്ങള് നടെപ്പെമലചോക്കമ. ഇചപ്പെചോള്  Travel Leisure മചോഗസമന്

ഏറ്റവദ്യം നല്ല ടവഡമദ്യംഗത്ത് ടഡസമചനഷനുതകുന്ന സദ്യംസ്ഥചോനമചോയമ ചകേരളടത

ടതരടഞ്ഞെടുതമരമക്കുകേയചോണത്ത്.  പല  ടഡസമചനഷനുകേളുദ്യം  പരമചശചോധമചചോല

വമവചോഹദ്യം  നടെതചോന്  വലമയ  റമചസചോരടമടന്റെ  ആവശദമമടല്ലന്നത്ത്  നമുക്കത്ത്

കേചോണചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.  അടെചപൂടമയ  ഒചോട്ടുകേമ്പനമയുദ്യം  മറ്റമടെങ്ങളുടമല്ലചോദ്യം

വമവചോഹതമനുചവണമ  ഉതചരന്തദയമലുള്ളവര  ഉപചയചോഗടപ്പെടുത്തുകേയചോണത്ത്.

പരമചോവധമ അതമനത്ത്  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗത്ത്  നലകേമ മുചന്നചോട്ടുചപചോകേചോനചോണത്ത് ടപചോതുടവ

ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പെത്ത്  എന്നുള്ള  നമലയമല  ഉചദ്ദേശമചമട്ടുള്ളതത്ത്.  ചലചോകേതത്ത്
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കേണ്ടുടകേചോണമരമക്കുന്ന  മറ്റത്ത്  പല  ടട്രെെന്ഡകേളുമുണത്ത്.  ആ  ടട്രെെന്ഡകേടളയുദ്യം

ഫലപ്രദമചോയമ ഉപചയചോഗടപ്പെടുതമചപചോകേചോനചോണത്ത് വകുപ്പെത്ത് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  ആ

സചോധദതകേടള  നല്ല  നമലയമല  ഉപചയചോഗമചത്ത്  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗത്ത്  ടചയ്തത്ത്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുദ്യം.  അതമല  ഏറ്റവദ്യം  സചോധദതയുള്ളതചോണത്ത്  ചകേരളതമടന്റെ

ടവലനസത്ത്  ടൂറമസദ്യം.  യൂചറചോപദന്  രചോജദങ്ങള്  പരമചശചോധമചചോല  അവരക്കത്ത്

ആയൂരചവദ  ചമകേമത്സയമല  വലമയ  തചോലപ്പെരദമുണത്ത്.  എന്നചോല  ടവലനസത്ത്

ടൂറമസതമടന്റെ  പ്രധചോനചകേന്ദ്രമചോയമ  മചോചറണ  ചകേരളദ്യം  അങ്ങടന  മചോറുന്നമല്ല.

ശസ്പീലങ  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  രചോജദങ്ങള്   അങ്ങടന  മചോറുന്നു.  ടവലനസത്ത്

ടൂറമസടത  ചഫചോക്കസത്ത്  ടചയ്തുടകേചോണത്ത്  ചമല  കേചോരദങ്ങള്  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗമല

ആചലചോചമക്കുന്നു.  ഇടതല്ലചോദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ  നടെപ്പെമലചോക്കചോന്  നമുക്കത്ത്

സചോധമക്കുദ്യം. ടൂറമസദ്യം മചോരക്കറ്റമദ്യംഗത്ത് സചോറ്റജമ ശക്തമടപ്പെടുത്തുവചോന് ടപചോതുടവ ഒരു

വരക്കത്ത്ചഷചോപ്പുകൂടെമ  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കചോനചോണത്ത്  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പെത്ത്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  

ശസ്പീമതമ  കേചോനതമല  ജമസ്പീല:  സര,  കേയചോക്കമങത്ത്  ചപചോടലയുള്ള

അഡസ്വഞര  ടൂറമസടത   ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പെത്ത്   ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നുണത്ത്.  ജല

സചോഹസമകേ  ടൂറമസതമടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  എത്രയമടെങ്ങളമലചോണത്ത്  ചഫചോടമദ്യംഗത്ത്
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ബമഡ്ജുകേള്  സ്ഥചോപമക്കുന്നതത്ത്;  ഇതത്ത്  എവമടടെടയല്ലചോമചോടണന്നത്ത്

വമശദസ്പീകേരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്: സര, ചഫചോടമദ്യംഗത്ത് ബമഡ്ജത്ത് പരസ്പീകമചത്ത്

വമജയകേരമചോയ പദ്ധതമയചോണത്ത്.  നമലവമല ചകേചോഴെമചക്കചോടെത്ത്  ജമല്ലയമലുദ്യം കേണ്ണൂര

ജമല്ലയമലുദ്യം   ആരദ്യംഭമച.    കേചോസരചഗചോഡത്ത്,  മലപ്പുറദ്യം,  തൃശ്ശൂര,  എറണചോകുളദ്യം,

ആലപ്പുഴെ, ടകേചോല്ലദ്യം, തമരുവനന്തപുരദ്യം എന്നസ്പീ ജമല്ലകേളമലുദ്യം ചഫചോടമദ്യംഗത്ത് ബമഡ്ജത്ത്

ഒരു  ചകേന്ദ്രതമലചോരദ്യംഭമക്കുദ്യം.  മറ്റത്ത്  ജമല്ലകേളമല  കേടെലമല്ല  എടന്നചോരു

പ്രശ്നമുള്ളതുടകേചോണത്ത്  അവമടടെ  ആരദ്യംഭമക്കചോന്  കേഴെമയമല്ലടയന്നതുദ്യം  സഭടയ

അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്.  ബചോക്കമ  9  ജമല്ലകേളമലുദ്യം  ഒരു  ചകേന്ദ്രടമന്ന  നമലയമല

ചഫചോടമദ്യംഗത്ത്  ബമഡ്ജുകേളചോരദ്യംഭമക്കചോനുദ്യം  അതത്ത്  വദചോപകേമചോക്കണടമങമല

വദചോപകേമചോക്കമ  മുചമ്പചോട്ടുചപചോകേചോനുദ്യം  തയചോറചോടണന്നുള്ള  കേചോരദദ്യം

അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    കേടെകേദ്യംപള്ളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  കേഴെമഞ്ഞെ  അഞത്ത്,  ആറത്ത്

വരഷക്കചോലമചോയമ നമ്മുടടെ സദ്യംസ്ഥചോനത്തുണചോയ പ്രകൃതമ ദുരന്തദ്യം,  ചകേചോവമഡത്ത്

തുടെങ്ങമയ പ്രശ്നങ്ങടളചോടക്ക ഏടറ ബചോധമച ചമഖലയചോണത്ത് ടൂറമസദ്യം.  അതമടന

മറമകേടെക്കുന്നതമനുചവണമ  വമവമധ  പദ്ധതമകേളചോവമഷ്കരമക്കചോനുദ്യം  അതമലൂടടെ
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വളരച  ടകേവരമക്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കുടമന്നുദ്യം  ബഹുമചോനടപ്പെട  മനമ  ഇവമടടെ

സൂചമപ്പെമക്കുകേയുണചോയമ.  അതമല  ഒരു  പ്രധചോന  പദ്ധതമയചോയമരുന്നു

തമരുവമതചോദ്യംകൂര  -  ടപതൃകേ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ.  ആ  പദ്ധതമയുടടെ

പൂരതസ്പീകേരണദ്യം  ടനറ്റത്ത്  ടലഫത്ത്  എന്ന  ആശയദ്യം  തലസ്ഥചോന  നഗരമയമല

പൂരതസ്പീകേരമക്കുന്നതമനത്ത്  സഹചോയമക്കുന്നതചോണത്ത്.   lightning-ഉദ്യം  മറ്റുദ്യം

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്  സമയബന്ധമതമചോയമ  പൂരതസ്പീകേരമക്കചോന്

സചോധമക്കുചമചോ;  അതത്ത്  പൂരതസ്പീകേരമക്കുന്നതമനത്ത്  ശക്തമചോയ

നടെപടെമകേടളടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  ട്രെെചോവന്കൂര  ടഹറമചറ്റജത്ത്

ചപ്രചോജക്ടുദ്യം  മറ്റുദ്യം  റമവന്യൂ  ടചയ്തുടകേചോണത്ത്  നടെപ്പെമലചോക്കമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകേചോനുള്ള

ശമമചോണത്ത്  വകുപ്പെത്ത്  നടെതമടക്കചോണമരമക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  ചകേരളതമടന്റെ  മറ്റത്ത്

നഗരങ്ങളമചലയ്ക്കുകൂടെമ   വദചോപമപ്പെമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നുണത്ത്.  ടനറ്റത്ത്  ടലഫമടന്റെ

സചോധദതടയ  ഫലപ്രദമചോയമ  ഉപചയചോഗമക്കചോനചോണത്ത്  ഇചപ്പെചോള്  ശമമക്കുന്നതത്ത്.

കേനകേക്കുന്നമല  ഇതവണടത  പുതുവത്സരതമല  പ്രചതദകേ

എലന്യൂമമചനഷനചോണത്ത്  നലകേമയതത്ത്.  ആ  എലന്യൂമമചനഷന്  കേചോണചോന്  രചോത്രമ

12.00  മണമ  വടര  ജനങ്ങള്  വരുന്ന  സ്ഥമതമയചോണുണചോയതത്ത്.  ഇതത്ത്
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കേണ്ടുടകേചോണത്ത്  കേനകേക്കുന്നത്ത്  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചത്ത്  അതമടന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്

നടെത്തുന്നതത്ത്  സദ്യംബന്ധമചത്ത്  തമരുവനന്തപുരദ്യം  ജമല്ലയമടല  മനമമചോരുമചോയമ

ആദദദ്യം  സദ്യംസചോരമചമരുന്നു.  അതുമചോയമ  ബന്ധടപ്പെടത്ത്  ജമല്ലയമടല  മനമമചോര,

എദ്യം.എല.എ.-മചോര.,  ചകേചോരപ്പെചറഷന് ചമയര, മറ്റത്ത് ജനപ്രതമനമധമകേടളടയല്ലചോദ്യം

വമളമചചചരത്തുടകേചോണത്ത്  ഒരു  ചയചോഗദ്യംകൂടെമ  സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കചോനചോണത്ത്  ടൂറമസദ്യം

വകുപ്പെത്ത്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  നല്ല  നമലയമല  നടെപ്പെമലചോക്കചോനചോകുദ്യം.

ചകേരളതമല  അതരടമചോരു  അന്തരസ്പീകദ്യം  സൃഷമക്കചോനചോകുദ്യം.  ചഫചോരടത്ത്

ടകേചോചമയമടല  ഇതവണടത  പുതുവത്സരചോചഘചോഷദ്യം  സരവകേചോല

റമക്കചോരഡചോയമരുന്നു.  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  രചോത്രമ  ചജചോലമ  ടചയ്തുകേഴെമഞ്ഞെചോല

നഗരതമചലയത്ത്  ഇറങ്ങചോന്   കേഴെമയുന്ന  അവസ്ഥയമല  ടനറ്റത്ത്  ടലഫത്ത്

മചോസതമല  എങ്ങടന  ചവണടമന്ന  കേചോരദദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  രണചോദ്യം

ശനമയചോഴ്ചയ്ക്കുമുമ്പുള്ള  ടവള്ളമയചോഴ്ചയുദ്യം  രണചോദ്യം  ശനമയുമചോടണങമല  കൂടുതല

സസൗകേരദമചോയമരമക്കുദ്യം.  എങ്ങടന  ചവണടമന്നുള്ളതത്ത്  ചരച  ടചയ്തത്ത്

നടെപ്പെമലചോക്കചോവന്നതചോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചോളമ  ടമചോയ്തസ്പീന്:  ടൂറമസത്ത്  ചകേന്ദ്രങ്ങളുടടെ  വളരചയത്ത്

നചോശകേരമചോകുന്ന  രസ്പീതമയമചലയത്ത്  നമ്മുടടെ  നചോടമടല  മദദതമടന്റെയുദ്യം
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മയക്കുമരുന്നമടന്റെയുദ്യം ഉപചയചോഗദ്യം മചോറമടക്കചോണമരമക്കുന്ന ഒരു സചോഹചരദമചോണത്ത്

ഇചപ്പെചോഴുള്ളതത്ത്.  അടുതകേചോലതത്ത്  വമചദശ  വനമതടയചപ്പെചോലുദ്യം

ആക്രമമക്കടപ്പെടുന്ന  ഒരു  സചോഹചരദമുണചോയമ.  അപമചോനകേരമചോയ  ഇതരദ്യം

സചോഹചരദങ്ങളുണചോകേചോതമരമക്കചോന്  എടന്തങമലുദ്യം  മുന്കേരുതടലടുതമട്ടുചണചോ;

അതമടന്റെ  വദചോപനദ്യം  ടൂറമസത്ത്  ചകേന്ദ്രങ്ങടള  ബചോധമക്കചോതമരമക്കചോന്

നടെപടെമകേടളടുതമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്: സര, ചകേരളദ്യം ടപചോതുടവ ഏറ്റവമധമകേദ്യം

സഞചോരമകേള്  വരുന്ന  സദ്യംസ്ഥചോനമചോടണന്നത്ത്  എല്ലചോവരുദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കുന്ന

കേചോരദമചോണത്ത്.  അതമടന്റെ  കേചോരണടമടന്തന്നത്ത്  പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്  നമ്മള്

പറയുന്നതത്ത്  പ്രകൃതമ  രമണസ്പീയമചോയ  സ്ഥലങ്ങളുദ്യം  ചരമത്രപ്രചോധചോനദമചോയ

ഇടെങ്ങളുമുടണന്നചോണത്ത്.  ഇതത്ത്  മചോത്രമചോചണചോ?  ഇതമടന്റെ പ്രധചോനടപ്പെട കേചോരണദ്യം

മറ്റത്ത് സദ്യംസ്ഥചോനങ്ങള്ക്കമല്ലചോത നമലയമല ചകേരളതമചലയത്ത് വളടര സുരകമത

മചനചോഭചോവചതചോടുകൂടെമ വരചോനുദ്യം  ആതമചഥയമരദചോദചയചോടുകൂടെമ സസ്വസ്പീകേരമക്കചോനുദ്യം

സചോദ്ധദമചോകുന്ന  നമലയമചലയ്ക്കുള്ള  ജനവമഭചോഗദ്യം  ചകേരളതമലുടണന്നുള്ളതചോണത്ത്

അതമടന്റെ പ്രചതദകേത.  അതത്ത് ചകേരളതമടന്റെ പ്രചതദകേതയചോണത്ത്. ഏടതങമലുദ്യം

ഒറ്റടപ്പെട സദ്യംഭവങ്ങളുടണങമല അതത്ത് പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  പചക ഇന്തദയമടല
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മറ്റമടെങ്ങളമല  ചപചോകുന്നതമചനക്കചോള് സുരകമതമചോയമ ചകേരളതമല വരചോനുദ്യം

ഇവമടടെ  ഇരമക്കചോനുദ്യം  ജനങ്ങടള  നല്ലനമലയമല  സസ്വസ്പീകേരമക്കചോനുമുള്ള

മതനമരചപകത   ചകേരളതമടല  ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതുദ്യം  ചകേരളതമടന്റെ

ക്രമസമചോധചോന പരമപചോലനതമല ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുതചോന് സചോധമക്കുന്നതുമചോണത്ത്

ടപചോതുടവ ഈ നമലയമലുള്ളതത്ത്.  ആടരചോടക്ക എടന്തചോടക്ക ശമമചചോലുദ്യം അതത്ത്

തുടെരന്നുചപചോകേചോനചോണത്ത് ചകേരളതമടല ജനങ്ങള് ആഗഹമക്കുന്നതത്ത്.  അതരദ്യം

കുപ്രചരണങ്ങള്  ആരത്ത്  നടെതമയചോലുദ്യം,  ബഹുമചോനടപ്പെട  എദ്യം.എല.എ.  ആ

ടസന്സമലല്ല  പറഞ്ഞെടതന്നത്ത് എനമക്കത്ത് നന്നചോയമടറമയചോദ്യം.  പചക അതരദ്യം

കുപ്രചരണങ്ങള് ആരത്ത്  നടെതമയചോലുദ്യം ചകേരളതമടന്റെ ടൂറമസവദ്യം വമകേചോസവദ്യം

മുചന്നചോട്ടുടകേചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനത്ത്  ജനങ്ങള് വഹമക്കുന്ന പങത്ത്,  മചോതൃകേചോപരമചോയ

നമലപചോടെത്ത് എല്ലചോകേചോലത്തുദ്യം ചകേരളതമടനചോരു കേരുതചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രചോമചന്ദ്രന്:  സര,  പശ്ചമമഘട  മലനമരകേളുടടെ

ഭചോഗമചോയമട്ടുള്ള തൃശ്ശൂര ജമല്ലയമടല പുതുക്കചോടെത്ത്  മണ്ഡലതമലടപ്പെടുന്ന ചമമ്മമനമ

ഡചോദ്യം ചമഖല മചനചോഹരമചോയ ഭൂപ്രചദശമചോണത്ത്.  ചമമ്മമനമ ഡചോമമടന്റെയുദ്യം സമസ്പീപ

ഗചോരഡടന്റെയുദ്യം  അനന്ത  സചോധദതകേടള  നമയനമതമചോയമ

ഉപചയചോഗടപ്പെടുതമയചോല  അതത്ത്  വലമയ  ചനടമചോയമരമക്കുദ്യം.  പറമ്പമക്കുളദ്യം
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ചമചോഡലമല    വനദ്യം  വകുപ്പെമടന്റെ  നമയനണതമലുദ്യം  ചനതൃതസ്വതമലുദ്യം

ഇറമചഗഷന്,  ടൂറമസദ്യം,  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളുടടെ

സഹകേരണചതചോടടെ  എചക്കചോ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  ഈ  ചമഖലയമല

നടെപ്പെമലചോക്കുന്നതമനത്ത്  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകേരമക്കണദ്യം.  ഇതമനചോയമ  വനദ്യം  വകുപ്പെത്ത്,

പസ്പീചമ  ടവലഡത്ത്  ടലഫത്ത്  വചോരഡര  മുചഖന   സമരപ്പെമചമട്ടുള്ള  5  ചകേചോടെമ

രൂപയുടടെ  എചക്കചോ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമക്കചോവശദമചോയ  നടെപടെമകേള്

സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം  വമവമധ

വകുപ്പുകേളുമചോയമ ചരച ടചയ്തത്ത് ഏചകേചോപന രൂപതമല പരമചശചോധമക്കചോടമന്നത്ത്

സഭടയ അറമയമക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    ടകേ  .    മുരളമ:  സര,  ടൂറമസദ്യം  രദ്യംഗതത്ത്  ഒരു  പുതന്

ഉണരവണചോയമട്ടുടണന്നുള്ളതത്ത്  യചോഥചോരത്ഥദമചോണത്ത്.  അങ്ങത്ത്  ആവമഷ്കരമക്കുന്ന

പുതന്  ആശയങ്ങള്  ചകേരളതമടന്റെ  വമകേസന  മുചന്നറ്റടത

സഹചോയമക്കുകേയുദ്യം ടചയ്യുദ്യം.  ഇക്കൂടതമല ടറചസചോണ്സമബമള് ടൂറമസവമചോയമ

ബന്ധടപ്പെടുതമ  കേചോരവന്  ടൂറമസദ്യം  ടകേചോണ്ടുവന്നമട്ടുണത്ത്.  ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമല

അതമമചനചോഹരമചോയ   ഒചടടറ  പ്രചദശങ്ങളുണത്ത്.  ഉദചോഹരണതമനത്ത്  എടന്റെ
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നമചയചോജകേമണ്ഡലതമല  വനപ്രചദശതത്ത്  ധചോരചോളദ്യം  സസദ  ഗചവഷകേര

സന്ദരശമക്കുന്ന,  വളടര  അപൂരവമചോയ  സസദചശഖരമുള്ള,  ഒരുശുദ്ധജല

കേണലക്കചോടുണത്ത്.  പചക  ആ  പ്രചദശദ്യം  ടൂറമസ്റ്റുകേള്ക്കത്ത്  അപ്രചോപദമചോണത്ത്.

കേചോരവന്  ടൂറമസതമടന്റെ  ടഡസമചനഷനുകേളമല  ഇതരതമല  പ്രകൃതമ

മചനചോഹരമചോയ  പ്രചദശങ്ങടളക്കൂടെമ  ഉള്ടപ്പെടുതചോനുദ്യം  ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമടല

ഇതരദ്യം പ്രചദശങ്ങള് കേടണതചോനുമുള്ള  പരമശമങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  തസ്പീരചയചോയുദ്യം.  കേചോരവന്  35

വരഷതമനുചശഷദ്യം ടൂറമസത്ത് ഉത്പ്പെന്നടമന്ന നമലയമല  പുറതമറക്കമയതചോണത്ത്.

പുതമയ  ചുവടുവയ്പ്പെത്ത്  വരുചമ്പചോള്  ഏടതങമലുദ്യം  നമലയമല  ചമല

തടെസങ്ങളുണചോകുദ്യം.  അതത്ത്  നസ്പീക്കമചപചോചകേണതുണത്ത്.  വമവമധ  വകുപ്പുകേള് നല്ല

നമലയമല  സഹകേരമച.   ട്രെെചോന്ചസചോരടത്ത്  വകുപ്പുമനമടയ  ഞചോന്  പ്രചതദകേദ്യം

എടുത്തുപറയചോന് ആഗഹമക്കുന്നു.  അതുചപചോടല വമവമധ വകുപ്പുകേള്  ഇതമല

കേചോരദമചോയ  സഹചോയദ്യം  ടചയ്തമട്ടുണത്ത്.  പചക  നമുക്കമനമയുദ്യം  ആ  ചമഖലയമല

മുചന്നചോട്ടുചപചോകേണദ്യം.  അതമല  പ്രധചോനമചോണത്ത്  കേചോരവന്  പചോരക്കത്ത്.   കേചോരവന്

പചോരക്കമടന്റെ  എണദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമചക്കണതുണത്ത്.  വദചോപകേമചോയമ  കേചോരവന്

പചോരക്കുകേള്  ആരദ്യംഭമക്കചോന്  ടകേ.ടെമ.ഡമ.സമ.  ആചലചോചന  നടെതമ
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മുചന്നചോട്ടുവരുന്ന വമവരദ്യം ഈ സഭടയ അറമയമക്കചോന് ഞചോന്  ആഗഹമക്കുന്നു.

അതുചപചോടല  മറ്റത്ത്  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  വമവമധ  നമലയമലുപചയചോഗടപ്പെടുതമ

ഗചോമഗചോമചോന്തരങ്ങളമല  എതമടപ്പെടുന്ന  നമലയമചലയത്ത്  കേചോരവടന

മചോറ്റമതസ്പീരക്കചോന് ഭചോവമയമല സചോധമക്കുദ്യം.  നമലവമലുള്ള ചമല പ്രയചോസങ്ങടള

മചോറ്റചോനുള്ള  കൂടെമയചോചലചോചനകേളചോണത്ത്  ഇചപ്പെചോള്  സരക്കചോര

നടെതമടക്കചോണമരമക്കുന്നതത്ത്. 

ഭൂപതമവത്ത് ചടങ്ങളുടടെ ചഭദഗതമ

(*92) ചഡചോ  .   എൻ  .   ജയരചോജത്ത്  :
         ശസ്പീ  .   പ്രചമചോദത്ത് നചോരചോയൺ:
         ശസ്പീ  .   ചജചോബത്ത് ടമക്കമള്:
      ശസ്പീ  .   ടസബചോസദൻ കുളത്തുങല: തചോടഴെ കേചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

റവനന്യൂ-ഭവനനമരമ്മചോണ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  ഭൂപതമവത്ത്  ചടങ്ങളമല  ചഭദഗതമ  വരുത്തുന്ന

നടെപടെമകേള് ഇചപ്പെചോള് ഏതത്ത്  ഘടതമലചോണത്ത്;  ചഭദഗതമയമലൂടടെ  എടന്തചോടക്ക

മചോറ്റങ്ങളചോണത്ത് ലകദമമടുന്നടതന്നത്ത് അറമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ) വനചോതമരതമയമലുള്ള പ്രചദശങ്ങളമല റവനന്യൂ, വനദ്യം വകുപ്പുകേളുടടെ

സദ്യംയുക്ത  പരമചശചോധന  പൂരതമയചോയമട്ടുചണചോ;  പൂരതമയചോയ  സ്ഥലങ്ങളമല
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പൂരണമചോയുദ്യം  പടയദ്യം  നലകുന്നതമനത്ത്  സചോധമചമട്ടുചണചോ;  ബചോക്കമയുള്ളവ

എന്നചതയത്ത് നലകേചോനചോകുടമന്നത്ത് അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ)  വനഭൂമമയുടടെ  അവകേചോശദ്യം  സസ്വകേചോരദ  വദക്തമകേള്ക്കത്ത്

ഭചോഗമകേമചോടയങമലുദ്യം  ലഭമക്കുന്നതമടനതമടര  ഹരജമ  സമരപ്പെമചമട്ടുചണചോ;

ഇതമചനല അന്തമമ ഉതരവത്ത്  ലഭമചമട്ടുചണചോ;  ഇടല്ലങമല അന്തമമ ഉതരവത്ത്

ചവഗതമല ലഭദമചോക്കുന്നതമനത്ത് സസ്വസ്പീകേരമചമട്ടുള്ള നടെപടെമകേള് അറമയമക്കചോചമചോ?

റവനന്യൂ-ഭവനനമരമ്മചോണ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്):  സര,

ഭൂപരമഷ്കരണ  നമയമദ്യംചപചോടല  വളടര  പ്രധചോനടപ്പെട  നമയമമചോണത്ത്

ബഹുമചോനടപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ഇവമടടെ സൂചമപ്പെമചതുചപചോടല ഭൂപതമവത്ത് നമയമവമചോയമ

ബന്ധടപ്പെടത്ത്  1960-ല  പചോസചോക്കമയ  ഭൂപരമഷ്കരണ  നമയമദ്യം.  ഭൂപരമഷ്കരണ

നമയമതമടന്റെ  അടെമസ്ഥചോനതമല  ഏതചോണത്ത്  ഇരുപതമലധമകേദ്യം  ചടങ്ങള്

പുറടപ്പെടുവമചമട്ടുണത്ത്.  പഞചോയതത്ത്  പ്രചദശടത  ടടകേവശതമലുള്ളതുദ്യം

അല്ലചോതതുമചോയ  സരക്കചോര  ഭൂമമ  അരഹരചോയ  ഭൂരഹമതരക്കത്ത്

പതമചടകേചോടുക്കചോനുണചോക്കമയ 1964-ടല ഭൂപതമവത്ത് ചടപ്രകേചോരദ്യം പ്രധചോനമചോയുദ്യം

കൃഷമക്കുദ്യം  വസ്പീടെത്ത്  വയ്ക്കുന്നതമനുദ്യം  അനുബന്ധപ്രവരതനങ്ങള്ക്കുമചോണത്ത്  ഭൂമമ

നലകുന്നതത്ത്.  പതമറ്റചോണ്ടുകേള്ക്കുമുമ്പത്ത്  ഭൂമമ  കൃഷമയചോവശദതമനത്ത്
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പതമചനലകുകേയുദ്യം  അതമടന്റെ  പമന്തുടെരചയചോയമ  പചടദചോറമടന്റെ

പമന്തലമുറക്കചോരക്കത്ത്  കുടുദ്യംബ  ഓഹരമയചോയമ  ലഭമക്കുകേയുദ്യം  ടചയ്തമട്ടുള്ള

ഭൂമമയചോണത്ത് ഇതമല പലതുദ്യം. കേചോലചോന്തരതമല അതരതമല ലഭമച ഭൂമമയമല

കൃഷമ അസചോധദമചോകുകേയുദ്യം നമരവധമചപര വസ്പീടുവചത്ത് തചോമസമചവരമകേയുദ്യം ചമലര

ഉപജസ്പീവനചോരത്ഥദ്യം  ടചറുകേമടെ-വചോണമജദ-വദചോപചോര  സ്ഥചോപനങ്ങള്

നടെതമവരമകേയുമചോണത്ത്.  കേചോരഷമകേചമഖല നഷതമലചോകുകേയുദ്യം പുതന്തലമുറ

പുതമയ ജസ്പീവചനചോപചോധമകേള് ചതടെമയതുടമചോടക്ക ഇതമനുദചോഹരണമചോണത്ത്.  ഭൂമമ

പതമചടകേചോടുക്കുന്ന  ആവശദതമനുതടന്ന  വമനമചയചോഗമക്കണടമന്നചോണത്ത്

നമയമതമലുദ്യം  ചടതമലുമുള്ള  വദവസ്ഥ.  ഇപ്രകേചോരദ്യം  ചടലദ്യംഘനടമന്നത്ത്

ഒറ്റചനചോടതമല  ചതചോന്നചോവന്നതചോടണങമലുദ്യം  ചബചോധപൂരവമചോയ

പ്രവൃതമയല്ലചോടത  സചോമൂഹദമചോറ്റതമനത്ത്   അനുസൃതമചോയ  പ്രതമഫലനദ്യം

മചോത്രമചോണത്ത്  പലതമനുദ്യം  ഉണചോകുന്നടതന്നത്ത്  മനസമലചോക്കചോവന്നതചോണത്ത്.

ചകേരളതമല  ഭൂമമയുടടെ  ഉടെമസ്ഥചരമത്രദ്യം  പരമചശചോധമചചോല,  പണചോരദ്യംവകേ

ഭൂമമയുദ്യം  ബഹ്മസദ്യം  ഭൂമമയുദ്യം  കേചോരഷമകേചോവശദതമനത്ത്  പചോടതമനത്ത്  നലകേമയ

പണചോരപ്പെചോട  വമളദ്യംബരതമലൂടടെയുദ്യം  പമന്നസ്പീടുവന്ന  ഭൂപരമഷ്കരണ

നമയമതമലൂടടെയുദ്യം  കൃഷമക്കചോരുടടെ  വദവസ്ഥചോരഹമതമചോയമട്ടുള്ള
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ഉടെമസ്ഥതയമല  എതമചചരുകേയചോണുണചോയതത്ത്.  അതുടകേചോണ്ടുതടന്ന

പൂരവമകേരക്കത്ത്  പതമചനലകേമയ  ഭൂമമ  ഒചര  ആവശദതമനുമചോത്രമചോയമ

വമനമചയചോഗമക്കണടമന്നത്ത്  നമഷ്കരഷമക്കുന്നതത്ത്  ചരമത്രപരമചോയ

നമചഷധമചോയമരമക്കുടമന്നത്ത്  മനസമലചോക്കമടക്കചോണചോണത്ത്  കേഴെമഞ്ഞെ

ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  കേചോലതത്ത്  269/2019  എടന്നചോരു  ഉതരവമലൂടടെ  ചമല

ആവശദങ്ങള്  വരുന്നതത്ത്.  ഇസൗ  സചോഹചരദതമല  മുഖദമനമയുടടെ

സചോന്നമദ്ധദതമല  വസ്പീണ്ടുദ്യംചചരന്ന  ചയചോഗതമല  കേചോരഷമകേചമഖലയ്ക്കുദ്യം

പരമസ്ഥമതമക്കുദ്യം  ബുദ്ധമമുട്ടുണചോക്കചോതവമധതമല  സമൂഹതമലുണചോയ

ടതചോഴെമല ടടവവമദ്ധദങ്ങടള അദ്യംഗസ്പീകേരമചടകേചോണത്ത് പതമചടകേചോടുത ഭൂമമ മറ്റത്ത്

നദചോയമചോയ  ആവശദങ്ങള്ക്കുകൂടെമ  ഉപചയചോഗമക്കുന്നവമധതമല  ഒരു

നമയമചഭദഗതമ  ഉണചോക്കചോടമന്നത്ത്  ആചലചോചമചമട്ടുണത്ത്.  ഉതരദ്യം  ദസ്പീരഘമചോണത്ത്.

ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമടടെ  കേചോണമക്കുന്ന മചോതൃകേ ചകേരള  നമയമസഭയത്ത്

വളടര  പ്രചോധചോനദമുള്ളതചോണത്ത്.  മുന്  സസ്പീക്കര  ശസ്പീ.  ടകേ.  രചോധചോകൃഷ്ണനുമചോയമ

കൂടെമയചോചലചോചമചചപ്പെചോള്  പണത്ത്  ഏഴെത്ത്  ചചചോദദങ്ങള്  വടരയുണചോയമരുന്ന

കേചോലമുടണന്നത്ത്  പറഞ്ഞെമരുന്നു.  പചക  ഇചപ്പെചോള്  അങ്ങയുടടെ  കേചോലതചോണത്ത്
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അങ്ങടനയുള്ള  ചചചോദദങ്ങള്  ചചചോദമക്കുന്നതത്ത്  എന്നുള്ളതുടകേചോണത്ത്  ഞചോന്

ഉതരദ്യം ചമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു. 

(എ)  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  ഭൂപതമവത്ത്  ചടങ്ങളമല  ചഭദഗതമ  വരുത്തുന്നതത്ത്

സദ്യംബന്ധമച വമഷയദ്യം സരക്കചോരമടന്റെ സജസ്പീവ പരമഗണനയമലചോണത്ത്.  ബഹു.

മുഖദമനമയുടടെ  അദ്ധദകതയമല  10.01.2023-നു  ചചരന്ന  ചയചോഗതമല

ഭൂപതമവത്ത് നമയമതമലുദ്യം ചടതമലുദ്യം ചഭദഗതമ വരുതചോന് തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണത്ത്.

10.01.2023-ടല  ചയചോഗ  നടെപടെമക്കുറമപ്പെത്ത്  അനുബന്ധദ്യം  ആയമ  ചചരക്കുന്നു+.

ഭൂപതമവത്ത് നമയമദ്യം നമലവമല വന്ന 1960 -നത്ത് ചശഷദ്യം പതമച ടകേചോടുത ഭൂമമ

പതമച  ടകേചോടുത  ആവശദങ്ങള്ക്കല്ലചോടത  ധചോരചോളമചോയമ

വമനമചയചോഗമക്കടപ്പെടമട്ടുണത്ത്.   ചട  ലദ്യംഘനതമടന്റെ  ചപരമല  ഇതരദ്യം

പടയങ്ങള്  റദ്ദേചോക്കുന്നതത്ത്  നമരവധമയചോയ  സചോമൂഹദ  പ്രശ്നങ്ങള്  സൃഷമക്കുദ്യം

ഇതരദ്യം പ്രശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കുകേ എന്നുള്ളതചോണത്ത് ലകദദ്യം. 

(ബമ)  സദ്യംയുക്ത  പരമചശചോധന  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  പൂരണമചോയുദ്യം

പൂരതസ്പീകേരമചമടമല്ല.  പൂരതസ്പീകേരമച  സ്ഥലങ്ങളമല  ഫയലുകേള്  ചകേന്ദ്ര

സരക്കചോരമടന്റെ  അനുമതമക്കത്ത്  അയചടകേചോണമരമക്കുകേയചോണത്ത്.  വനഭൂമമയമടല

ടകേവശക്കചോരക്കത്ത്  പടയദ്യം  ടകേചോടുക്കചോന്  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെകൂടെമ

+ അനുബന്ധമചോയമ ചചരക്കുന്നു.
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അനുവചോദചതചോടടെ  മചോത്രചമ  സചോധദമചോകു.  നമലവമലുള്ള  അചപകകേളമല

ചജചോയമന്റെത്ത്  ടവരമഫമചക്കഷന്  നടെതചോനുള്ള  നമരവധമ  ചകേസ്സുകേള്

നമലനമലക്കുന്നുണത്ത്.  ഈ സചോഹചരദതമല  മലചയചോര  ചമഖലയമടല  പടയ

വമതരണതമടന്റെ  ചവഗത വരദ്ധമപ്പെമക്കചോന് ഒരു എസത്ത്.ഒ.പമ  തടന്ന  റവനന്യൂ

വകുപ്പെത്ത്  തയചോറചോക്കമയമട്ടുണത്ത്.

1980  -ടല  ചകേന്ദ്ര  വന  നമയമപ്രകേചോരദ്യം  വനഭൂമമ   വചനതര

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കത്ത് വമനമചയചോഗമക്കുന്നതമനത്ത് ചകേന്ദ്ര സരക്കചോരമടന്റെ അനുമതമ

ആവശദമചോണത്ത്.  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  വനഭൂമമ  കുടെമചയറമ  തചോമസമക്കുന്നവരക്കത്ത്

പടയദ്യം  നലകുന്നതത്ത്  1993  -ടല  വന  ഭൂമമ  ക്രമസ്പീകേരമച  ടകേചോടുക്കല  ചട

പ്രകേചോരമചോണത്ത്.  ഇതു  പ്രകേചോരദ്യം  വനദ്യം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുകേളുടടെ  സദ്യംയുക്ത

പരമചശചോധനക്കുചശഷദ്യം  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ  അനുമതമചയചോടടെ  മചോത്രചമ

പടയദ്യം  നലകേചോന്  സചോധമക്കുകേയുള.  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ

അനുമതമ  ലഭമച  ചകേസുകേളമല  വദക്തമഗത  സരചവ  പൂരതസ്പീകേരമചത്ത്  പടയദ്യം

അതമചവഗദ്യം  നലകേമ  വരമകേയചോണത്ത്.  വനഭൂമമയമല  കുടെമചയറമ  വസ്പീടു  ടവചത്ത്

തചോമസമചവരുന്ന ധചോരചോളദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  പടയദ്യം  ലഭമക്കുന്നതമനുചവണമ ഒരു

മലചയചോര  പടയ  മമഷന്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെത്ത്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണത്ത്.  ഇതനുസരമചത്ത്
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വനഭൂമമ  പടയ  വമഷയടത  നചോലത്ത്  വമഭചോഗങ്ങളചോയമ  തമരമച  ടകേചോണ്ടുള്ള

പ്രവരതനമചോണത്ത് നടെത്തുന്നതത്ത്.

1.  ഇതമനകേദ്യം  ചകേന്ദ്ര  അനുമതമ  ലഭമചമട്ടുള്ള  ചകേസുകേളമല  സരടവ

പൂരതസ്പീകേരമചത്ത് പടയദ്യം വമതരണദ്യം പൂരതസ്പീകേരമക്കുകേ.

2.  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ  അനുമതമക്കത്ത്  അയചമട്ടുള്ള  ചകേസുകേളമല

അനുമതമ  ലഭമക്കുന്നതമനത്ത്  ചവണമയമട്ടുള്ള  ഗസൗരവമചോയ  ഇടെടപടെലുകേള്

നടെത്തുകേ

3.  ചജചോയമന്റെത്ത് സരചവ പൂരതസ്പീകേരമച ചശഷദ്യം പരചവഷത്ത് ചപചോരടല വഴെമ

ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ  അനുമതമക്കചോയമ  അയക്കുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമ

പൂരതസ്പീകേരമചത്ത് അനുമതമ ലഭദമചോക്കുകേ.

4.  ഇനമയുദ്യം  ചജചോയമന്റെത്ത്  സരചവ  പൂരതസ്പീകേരമക്കചോനുള്ള  സ്ഥലങ്ങളമല

വനദ്യം  വകുപ്പെമടന്റെ  കൂടെമ  സഹകേരണചതചോടടെ  എത്രയുദ്യം  ടപടടന്നത്ത്  ചജചോയമന്റെത്ത്

സരടവ പൂരതസ്പീകേരമചത്ത് തുടെര നടെപടെമകേള് പൂരതസ്പീകേരമക്കുകേ

5.  ഇനമയുദ്യം  പടയ  അചപകകേള്  സമരപ്പെമചമടമല്ലചോത  സ്ഥലങ്ങളമല

വനദ്യം വകുപ്പെമടന്റെ അനുമതമചയചോടടെ പുതമയ അചപകകേള് സസ്വസ്പീകേരമചത്ത്  തുടെര

നടെപടെമകേള് സസ്വസ്പീകേരമക്കുകേ. 
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(സമ)  റമസരവത്ത്  വനഭൂമമയമല  വചനതര  പ്രവരതമകേള്   ടചയ്യുന്നതത്ത്

നമയമദ്യംമൂലദ്യം  നമചരചോധമചമട്ടുണത്ത്.  1980-ടല  Forest  Conservation  Act,

Section  (2)  അനുസരമചത്ത്  വനഭൂമമ  വചനതര  ആവശദങ്ങള്ക്കത്ത്

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനത്ത്  നമലവമല  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ  അനുമതമ

ആവശദമചോണത്ത്.  കൂടെചോടത വനഭൂമമടയ സദ്യംബന്ധമചത്ത്  ബഹു.  സുപ്രസ്പീദ്യം ചകേചോടെതമ

WP(C)  No.  202/95 നമ്പര ചകേസമല  12.12.1996-ല  പുറടപ്പെടുവമചമട്ടുള്ള

വമധമയുടടെ പശ്ചചോതലതമല,  വനദ്യം ടകേചയറ്റദ്യം റഗുലടറസത്ത് ടചയ്യുന്നതമനത്ത്

ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോര  നമയനണദ്യം  ഏരടപ്പെടുതമയമട്ടുണത്ത്.  റമസരവത്ത്

ചഫചോറസത്ത്/ടവസഡത്ത്  ചഫചോറസത്ത്/ഇ-എഫത്ത്.എല  സ്ഥലങ്ങളമല  വമവമധ

വദക്തമകേളുദ്യം സ്ഥചോപനങ്ങളുദ്യം അവകേചോശദ്യം ഉന്നയമചത്ത് ചകേസുകേള് നടെത്തുന്നുണത്ത്. 

ചസ്പീഫത്ത് വമപ്പെത്ത് (ചഡചോ  .   എന്  .   ജയരചോജത്ത്  ): സര, ഇവമടടെ സൂചമപ്പെമചതുചപചോടല

1993-ടല  ചടപ്രകേചോരദ്യം  1977-നുമുമ്പത്ത്  കുടെമചയറമയവരക്കത്ത്   പടയദ്യം

നലകുന്നതമനത്ത്  നമലവമല  തടെസങ്ങടളടന്തങമലുമുചണചോ;  വനഭൂമമ  പടയദ്യം

എന്നുള്ള  നമലയമല  ഇതത്ത്  ചകേന്ദ്രവമചോയമ  ബന്ധടപ്പെടതചോടണങമലചപ്പെചോലുദ്യം

1977-നുമുമ്പത്ത്  കുടെമചയറമയ മുഴുവന് ആളുകേള്ക്കുദ്യം പടയദ്യം നലകുവചോന് എന്തത്ത്

നടെപടെമകേളചോണത്ത്  ഇതുവടര  സസ്വസ്പീകേരമചമട്ടുള്ളതത്ത്;  ഇക്കചോരദതമല
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സമയബന്ധമതമചോയമ  മുഴുവനചോളുകേള്ക്കുദ്യം  പടയദ്യം  നലകേചോനുള്ള  നടെപടെമകേള്

സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്:  സര,  ഇടതചോരു  സങസ്പീരണമചോയ  ചചചോദദമചോണത്ത്.

1980-ടല  ചകേന്ദ്രവന  നമയമതമല   വനഭൂമമ  വചനതരചോവശദങ്ങള്ക്കത്ത്

പതമചടകേചോടുക്കചോന്  പചോടെമല്ലചോടയന്നത്ത്  നമഷ്കരഷമചമട്ടുണത്ത്.  ആയതമനചോലചോണത്ത്

1993-ല  പ്രചതദകേ  ചടദ്യം  ഉണചോക്കമ  1977-നുമുമ്പത്ത്  കുടെമചയറമപ്പെചോരതവരക്കത്ത്

ഭൂമമടകേചോടുക്കചോടമന്നത്ത്  നമശ്ചയമചതത്ത്.  അക്കചോരദതമലവരുന്ന  പ്രധചോനടപ്പെട

പ്രശ്നദ്യം,  ഇതമടന്റെ പതമവത്ത് അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കചോന് ചകേരള സരക്കചോരമനചോവമല്ല.  ചകേന്ദ്ര

സരക്കചോരമടന്റെ  ഉടെമസ്ഥതയമലുള്ളതചോണത്ത്  വനദ്യം.  ഒരു  കേണ്കേറന്റെത്ത്

ഇഷന്യൂവചോടണന്നുള്ളതുടകേചോണത്ത്  വനദ്യംവകുപ്പുകൂടെമ  ഇടെടപചടെണതുണത്ത്.

ചടപ്രകേചോരദ്യം  ഇങ്ങടന  ആവശദടപ്പെടുടന്നചോരു  ഭൂമമയമല  ചജചോയമന്റെത്ത്  സരചവ

നടെചതണതുണത്ത്.  ചജചോയമന്റെത്ത്  സരചവ  കേഴെമഞ്ഞെചോല,  കേഴെമഞ്ഞെ

തവണകേളമലനമന്നത്ത്  വദതദസ്തമചോയമ  പുതമയ  ചടദ്യം  രൂപസ്പീകേരമക്കടപ്പെടചപ്പെചോള്

അതമനകേതത്ത്  പ്രചതദകേമചോയ  ടജ.വമ.ആര.  നടെത്തുകേയുദ്യം  സരചവ  നടെതമ

ടടലനുദ്യം ടസചദ്യം തസ്പീരുമചോനമക്കുകേയുദ്യം അതനുസരമചത്ത് പരചവഷത്ത് ചപചോരടലമലൂടടെ

ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെമനത്ത്  നലകുകേയുദ്യം  ടചയണദ്യം.  ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെത്ത്  അതമല



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

35

ടസന്ട്രെെല  പതമവകേള്  അദ്യംഗസ്പീകേരമചചോലമചോത്രചമ  നമുക്കവമടടെ  വമതരണദ്യം

ടചയചോന്  കേഴെമയുകേയുള്ളൂടവന്ന  സ്ഥമതമയചോണത്ത്  യഥചോരത്ഥതമല

നമലനമലക്കുന്നതത്ത്.  പചക  1993-ടല  ചടപ്രകേചോരദ്യം  അധമചവഗദ്യം  ഭൂമമ

ടകേചോടുക്കചോന്ചവണമ  പടയ  മമഷനമല  ഒരു  പ്രചതദകേ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഉണചോക്കമയമരമക്കുകേയചോണത്ത്.  അതമടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  മലചയചോരചമഖലയമലുദ്യം

ആദമവചോസമചമഖലയമലുദ്യം  ഭൂമമടകേചോടുക്കചോന്ചവണമ  ഒരു  പടയമമഷന്

തയചോറചോക്കമയമട്ടുണത്ത്. പടയമമഷനമല നചോലത്ത് പ്രധചോനടപ്പെട കേചോരദങ്ങളചോണുള്ളതത്ത്.

ഒന്നത്ത്,  ചനരടത ടസന്ട്രെെല പതമവത്ത് ലമസമല ഭൂമമ അദ്യംഗസ്പീകേരമചത്ത്  തന്നമട്ടുള്ള

സ്ഥലങ്ങള്  അതമചവഗദ്യം  ആളുകേള്ക്കത്ത്  ടകേചോടുക്കുകേ.  രണത്ത്,  ടജ.വമ.ആര.

നടെത്തുകേയുദ്യം എന്നചോല ചകേന്ദ്രതമല പരചവഷത്ത് ചപചോരടലമചലക്കത്ത് അപത്ത് ചലചോഡത്ത്

ടചയ്യുകേയുദ്യം  ടചയചോത  ഭൂമമ  അപത്ത് ചലചോഡത്ത്  ടചയടപ്പെട്ടുടകേചോണത്ത്  അതമനത്ത്

അദ്യംഗസ്പീകേചോരദ്യം  വചോങ്ങമക്കുകേ.  മൂന്നത്ത്,  ഇതുവടര  അചപക  നലകേമയതമല

ടജ.വമ.ആര.   നടെതചോത  സ്ഥലങ്ങളമല  വനദ്യംവകുപ്പെമടന്റെകൂടെമ

അനുവചോദചതചോടുകൂടെമ ടജ.വമ.ആര. നടെത്തുകേ. നചോലചോമടത പ്രശ്നമചോണത്ത് ഏറ്റവദ്യം

പ്രധചോനദ്യം.  1977-നുമുമ്പത്ത്  കുടെമചയറമപചോരതവരുണചോകുദ്യം,  പചക  അവരക്കത്ത്

തലമുറകേളചോയമ  ടടകേമചോറമക്കമടമയ  ഭൂമമയചോയമരമക്കുദ്യം  അടല്ലങമല  പലരക്കുദ്യം
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വമറ്റുചപചോയ  ഭൂമമയചോയമരമക്കുദ്യം.  പചക  അവരമചപ്പെചോള്  ആ  സ്ഥലതത്ത്

തചോമസമക്കുകേയചോണത്ത്.  അവരക്കത്ത്  അചപക  ടകേചോടുക്കചോനുള്ള  സചോധദത

ഇചപ്പെചോഴെമല്ല.  1977-നുമുമ്പത്ത്  കുടെമചയറമപ്പെചോരതവര  അചപക

ടകേചോടുതമട്ടുണചോവടമന്ന  ധചോരണയമലചോണത്ത്   നമ്മള്  നമലക്കുന്നതത്ത്.

ബഹുമചോനടപ്പെട  വനദ്യം  വകുപ്പുമനമയുദ്യംകൂടെമ  കൂടെമയചോചലചോചമചത്ത്  1977-നുമുമ്പത്ത്

കുടെമചയറമപ്പെചോരതവരമല  ഇനമയുദ്യം  പടയദ്യം  കേമടചോതവരുടണങമല

അവരക്കുകൂടെമ   അചപകടകേചോടുതത്ത്  പടയദ്യം  ഡചോഷ്ചബചോരഡമല

അതുള്ടപ്പെടുതമ  അരഹരചോയ  മുഴുവനചോളുകേള്ക്കുദ്യം  ഭൂമമടകേചോടുക്കചോന്

കേഴെമയുന്നവമധതമല  പടയമമഷനത്ത്  ചകേരളതമടല  ഗവണ്ടമന്റെത്ത്  രൂപദ്യം

നലകേമയമട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട  ഗവരണര  നയപ്രഖദചോപന

പ്രസദ്യംഗതമലൂടടെ പ്രഖദചോപമചമട്ടുണത്ത്. അതത്ത് നടെപ്പെമലചോക്കുന്നചതചോടടെ ഇസൗ പ്രശ്നദ്യം

പരമഹരമക്കചോനചോകുദ്യം.

ചഡചോ  .    എന്  .    ജയരചോജത്ത്:  സര, 1930-ടല ചടപ്രകേചോരദ്യം രണ്ടുതരതമലുള്ള

ഭൂമമയചോണുള്ളതത്ത്,   occupied  land  ഉദ്യം  unoccupied  land  ഉദ്യം.  ചടപ്രകേചോരദ്യം

occupied  land  01-08-1977-നുമുമ്പത്ത്  ടടകേവശമുള്ള  ആളുകേള്ക്കത്ത്  മചോത്രചമ

ഇചപ്പെചോള് ലഭമക്കുന്നുള്ളൂ.  തണസ്പീരതടെങ്ങളമല  രചണക്കറുദ്യം മലമ്പ്രചദശങ്ങളമല
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നചോചലക്കറുമുള്ളവരക്കുമചോത്രചമ പടയദ്യം ലഭമക്കൂ. യഥചോരത്ഥതമല unoccupied

land  വമഭചോഗതമലവരുന്ന  ആളുകേള്ക്കത്ത്  ലഭമക്കണടമങമല  ഇചപ്പെചോള്  ഒരു

ലകദ്യംരൂപ  വരുമചോനദ്യം  അടല്ലങമല  അവരക്കത്ത്  ചവടറ  ഭൂമമയുണചോകേചോന്

പചോടെമല്ലചോടയന്നുള്ളതചോണത്ത്  നമലവമലുള്ള  ചടതമല  പറയുന്നതത്ത്.  അരഹരചോയ

unoccupied  land  വമഭചോഗതമലവരുന്ന ആളുകേളുണത്ത്.  ഇസൗ തടെസദ്യം മചോറ്റചോന്

01-08-1977 എന്ന  കേചോലചോവധമ  ചടതമല  ചഭദഗതമവരുതമടക്കചോണത്ത്

കുടറക്കൂടെമ ആളുകേള്ക്കത്ത് പടയദ്യം നലകേചോനുള്ള നടെപടെമകേള് സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്:  സര,  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമചതത്ത്  വളടര

പ്രധചോനടപ്പെടടചോരു  ചചചോദദമചോടണന്നുമചോത്രമല്ല,  വലമയ  സചോമൂഹമകേ

പ്രതദചോഘചോതമുണചോക്കമടക്കചോണമരമക്കുന്ന  പ്രശ്നമചോണത്ത്.  1964-ടല  ചടദ്യം  7-ടല

ഒന്നുദ്യം  രണ്ടുദ്യം  വദവസ്ഥകേള്,  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  അതത്ത്

വചോയമചമട്ടുണചോവടമന്നത്ത്  ഞചോന്  പ്രതസ്പീകമക്കുന്നു.  ആ  നമയമതമല  1971

ഒചോഗസത്ത്  1-നുമുമ്പത്ത് ഭൂമമ ടടകേവശമുള്ളവരക്കത്ത് നമരബന്ധമചോയുദ്യം ഭൂമമ ടകേചോടുചത

മതമയചോകൂ.  അതമടന്റെ  വരുമചോനപരമധമ  ഇചപ്പെചോള്  ഉചപകമചമട്ടുണത്ത്.  1971-

നുമുമ്പത്ത്  ഭൂമമ  ടടകേവശമുള്ളവരചോടണങമല  നമരബന്ധമചോയുദ്യം  പടയദ്യം

ടകേചോടുക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ചടചഭദഗതമയമലൂടടെ  ഇതമനകേദ്യം
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അദ്യംഗസ്പീകേരമചമട്ടുണത്ത്.  രണചോമടത  പ്രശ്നദ്യം,  യഥചോരത്ഥതമല  കുറചത്ത്

ടതറ്റമദ്ധരമപ്പെമക്കുന്നതചോണത്ത്.  റവനന്യൂ വകുപ്പെമടല ജസ്പീവനക്കചോരചപചോലുദ്യം അങ്ങടന

ടതറ്റമദ്ധരമചമട്ടുചണചോടയന്നത്ത്  സദ്യംശയമുണത്ത്.  അണ്ഒക്കക്യുടടപഡത്ത്

ലചോന്ഡമടനക്കുറമചത്ത് അഞത്ത് മുന്ഗണനചോക്രമങ്ങടള പറഞ്ഞെമട്ടുള്ളൂ. 1971-നുമുമ്പത്ത്

ഭൂമമയുള്ളവരക്കത്ത്  നമരബന്ധമചോയുദ്യം  ടകേചോടുക്കണദ്യം.  അല്ലചോതവരക്കത്ത്  അഞത്ത്

മുന്ഗണനചോക്രമതമലൂടടെ  ടകേചോടുക്കണദ്യം  അതമനുചശഷമുള്ളതത്ത്

ടകേചോടുചക്കണതമല്ലചോടയന്നത്ത്  പറഞ്ഞെമടമല്ല.  എന്തചോയചോലുദ്യം

മുപ്പെതുവരഷതമലധമകേദ്യം  ഭൂമമടടകേവശദ്യംവചവടര  അണ്ഒക്കക്യുടടപടഡന്ന

വമഭചോഗതമലടപ്പെടുതണടമന്ന  നമബന്ധനമചോറ്റമ  ഒക്കക്യുടടപടഡന്ന

വമഭചോഗതമലടപ്പെടുതണടമന്നചോണത്ത്  ഇചപ്പെചോള്  സരക്കചോര  ആഗഹമക്കുന്നതത്ത്.

ദസ്പീരഘകേചോലമചോയമ  ടടകേവശദ്യംവചവരക്കത്ത്  അവര  ഉന്നയമക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുകൂടെമ  പരമഹചോരദ്യം  കേചോണചോന്  കേഴെമയുന്നവമധതമലചോയമരമക്കുദ്യം

ചടചഭദഗതമ.  ഒരുകേചോരദദ്യംകൂടെമ  സഭടയ  അറമയമക്കചോനചോഗഹമക്കുകേയചോണത്ത്.

അഞ്ചുടസന്റെമലുദ്യം  പത്തുടസന്റെമലുടമചോടക്ക  വസ്പീടുവചത്ത്  ജസ്പീവമക്കുന്ന

സചോധചോരണക്കചോരചോയവരക്കത്ത്   പ്രചതദകേമചത്ത്  മലചയചോരത്തുദ്യം

ആദമവചോസമചമഖലകേളമലുദ്യം  തചോമസമക്കുന്നവരക്കത്ത്  നമയമപരമചോയ
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പരമജചോനമമല്ലചോതതമടന്റെ  ചപരമല  ഏടതങമലുദ്യംവമധതമല

നഷമുണചോകുകേയുദ്യം  അവരക്കത്ത്  ഭൂമമ  കേമടചോന്  തടെസമചോവകേയുദ്യം  ടചയ്യുന്നതത്ത്

ചടങ്ങളുടടെ  ചപരമലചോടണങമല  സചോധചോരണ  ഒരു  മനുഷദനത്ത്  ഭൂമമകേമടചോന്

ചടങ്ങളമല  ചഭദഗതമ  ചവണടമങമല  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെമനത്ത്  ആ  ചടങ്ങള്

ചഭദഗതമ ടചയചോന് ഒരുമടെമയുമുണചോവമല്ല.  പചക ചകേരളതമടല ഭൂപരമഷ്കരണ

നമയമടത അടമമറമചടകേചോണത്ത് ഏക്കറുകേണക്കമനത്ത് ഭൂമമ ടടകേവശദ്യംവയ്ക്കുന്നവര

എത്ര ഉന്നതരചോയചോലുദ്യം ആ ഭൂമമ തമരമചപമടെമക്കചോനുദ്യം ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെമനത്ത് ഒരു

മടെമയുദ്യം ഉണചോകേമല്ല എന്ന കേചോരദദ്യം ഇസൗ സഭടയ അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദത്ത്  നചോരചോയൺ:  സര,  അരഹതടപ്പെട എല്ലചോവരക്കുദ്യം ഭൂമമയുദ്യം

ഭൂമമക്കുചരഖയുദ്യം  എന്ന  ലകദദ്യം  സഫലമചോക്കചോന്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമടയന്ന

നമലയമല  അങ്ങത്ത്  പ്രകേടെമപ്പെമക്കുന്ന  ഇചചോശക്തമക്കത്ത്  ആദരവകേലരന്ന

അഭമനന്ദനദ്യം.  റചോന്നമ  മണ്ഡലതമടല  ടപരുദ്യംടമ്പടമ  വമചല്ലജമടല

518 കുടുദ്യംബങ്ങള്ളുടടെ പടയതമനചോയുള്ള  64 വരഷടത കേചോതമരമപ്പെത്ത് റവനന്യൂ-

വനദ്യംവകുപ്പുകേളുടടെ  സദ്യംയുക്ത  പരമചശചോധന  പൂരതമയചോക്കചോതതമനചോല

നസ്പീളുകേയചോണത്ത്.  ചകേചോഴെമചക്കചോടെത്ത്  നമന്നുള്ള  മമനമ  സരചവ  ടെസ്പീമമടന്റെ



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

40

സ്ഥലപരമചശചോധന  സമയക്രമദ്യം  നമശ്ചയമചത്ത്  നടെതമ  ടപരുദ്യംടമ്പടമയമടല

ജനകേസ്പീയപ്രചകചോഭതമനത്ത് പരമഹചോരദ്യം കേചോണചോന്  നടെപടെമ സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്:  സര,  പന്തമ്പുഴെ ടപരുദ്യംടമ്പടമ വനഭൂമമയചോടണന്നുള്ള

ടതറ്റമദ്ധചോരണയമല  1977-നുമുമ്പത്ത്  ഭൂമമ  കുടെമചയറമപ്പെചോരതവരക്കത്ത്

ടചയ്യുന്നതുചപചോടല ടജ.വമ.ആര. ചനരടത നടെതമചപ്പെചോയമട്ടുണത്ത്. പചക ചരഖ

പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്  ബമ.റ്റമ.ആര.-ടന്റെ  അഞചോദ്യംചകേചോളതമല

പുറചമ്പചോടക്കന്നചോണത്ത് ചരഖടപ്പെടുതമയമട്ടുള്ളതത്ത്.  ഉടെമയുടടെ ചപരത്ത് കേചോണമചക്കണ

ചകേചോളദ്യം നമ്പര ഒമ്പതമല സരക്കചോര എന്നചോണത്ത് കേചോണമക്കുന്നതത്ത്.  റമമചോരക്കത്ത്സത്ത്

ചകേചോളതമടല  10-ല  ചമലയമടെതത്ത്  ടടകേവശക്കചോരുടടെ  ചപരുദ്യം  ചമലയമടെതത്ത്

റമസരടവന്നുദ്യം  ചരഖടപ്പെടുതമയമട്ടുണത്ത്.  നമ്മള്  കൂടചോയമ  ആചലചോചമചതമടന്റെ

അടെമസ്ഥചോനതമല  1964-ടല  ചടപ്രകേചോരദ്യം  ഭൂമമടകേചോടുക്കചോടമന്ന

ധചോരണയമചലയത്ത്  എത്തുകേയചോണത്ത്.  പചക  ഇചപ്പെചോഴുള്ള  പ്രയചോസദ്യം  ചനരടത

ടജ.വമ.ആര.  നടെതമയതുടകേചോണത്ത്  വനചമഖലകൂടെമ  ഇക്കചോരദതമല

അവകേചോശടപ്പെടുന്നുണത്ത്.  പൂരണമചോയുദ്യം  ഇസൗ ചമഖല ജണയത്ത്  പുറത്തുള്ളതചോണത്ത്.

അതുടകേചോണത്ത്  ഭൂമമ  സചോധചോരണനമലയമല  ടകേചോടുചക്കണതചോടണന്നത്ത്

നമരബന്ധമചോണത്ത്.  സചോധചോരണനമലയമലുള്ളതമടനക്കചോള് വലമയ  എഫരടചോണത്ത്
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അവമടുടത  എദ്യം.എല.എ.  എന്ന  നമലയമല  ശസ്പീ.  പ്രചമചോദത്ത്  നചോരചോയണന്

എടുതതത്ത്.   ഇതുമചോയമ  ബന്ധടപ്പെടത്ത്  മൂന്നത്ത്  ചയചോഗങ്ങള്  കൂടെമ.  ഇചപ്പെചോള്

ബഹുമചോനടപ്പെട വനദ്യം വകുപ്പുമനമയുമചോയുദ്യം ആചലചോചമച.  ചകേചോഴെമചക്കചോടെത്ത് മമനമ

സരചവ  ടെസ്പീമമടന  ലഭമക്കണടമന്നത്ത്  ആവശദടപ്പെട്ടുടകേചോണത്ത്  റവനന്യൂവകുപ്പെത്ത്

ഇതമനകേദ്യം ആവശദദ്യം ഉന്നയമചമട്ടുണത്ത്.  പചക ഇസൗ ചചചോദദദ്യം  ഉന്നയമക്കടപ്പെട

സചോഹചരദതമല ബഹുമചോനടപ്പെട വനദ്യം വകുപ്പുമനമകൂടെമ പടങടുക്കുന്ന വനദ്യം-

റവനന്യൂ ഉചദദചോഗസ്ഥരുടടെ ചയചോഗദ്യം  15-ാാമതത്ത് നമയമസഭയുടടെ  8-ാ സചമ്മളന

കേചോലയളവമല  ചചരന്നത്ത്  അടെമയന്തരമചോയമ  ആ  ടെസ്പീമമടന  അവമടടെ

എതമക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കുടമന്നത്ത്  ഞചോന്  അങ്ങടയ

അറമയമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ചജചോബത്ത്  ടമക്കമള്:  സര,  വരഷങ്ങളചോയമ  വമവമധ

സ്ഥലങ്ങളമല  ടടകേവശചരഖകേളമല്ലചോടത രണത്ത്, അഞത്ത്, പതത്ത് ടസന്റെത്ത് ഭൂമമ

ടടകേവശദ്യം  വചപചയചോഗമക്കുന്ന  ആളുകേളുണത്ത്.  എടന്റെ

നമചയചോജകേമണ്ഡലമചോയ ചങ്ങനചോചശ്ശേരമയമടല വമവമധ പഞചോയത്തുകേളമല

പ്രചതദകേമചത്ത് കുറമചമ പഞചോയതമടല പുലമക്കുഴെമ പ്രചദശടത ആളുകേള്

പടയതമനത്ത്  അചപകമചമടത്ത്  ഏടറ  നചോളുകേളചോയമ.  ഇവരക്കത്ത്  പടയദ്യം
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നലകേചോന്  അടെമയന്തരമചോയമ  നടെപടെമയുണചോകുചമചോ;  ഇതമനചോയമ

ചടചഭദഗതമകേളമല ഇളവത്ത് വരുത്തുചമചോടയന്നതചോണത്ത് എടന്റെ ചചചോദദദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്:  സര,  ഇതത്ത്  ചടവമചോയമ  ബന്ധടപ്പെട

പ്രശ്നമടല്ലങമലുദ്യം   വളടര  ഗസൗരവമുടള്ളചോരു  പ്രശ്നമചോണത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട

അദ്യംഗദ്യം  ഉന്നയമചതത്ത്.   പടയമമഷടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ജലവമഭവ  വകുപ്പെത്ത്,

ടടവദക്യുതമ വകുപ്പെത്ത്,  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പെത്ത്,  ടപചോതുമരചോമതത്ത് വകുപ്പെത്ത്,

വനദ്യം  വകുപ്പെത്ത്  തുടെങ്ങമയ  വകുപ്പുകേളുടടെ  ടടകേയമലമരമക്കുന്ന  ഭൂമമ  റവനന്യൂ

വകുപ്പെമചലയത്ത്  ഡസ്പീടവസത്ത്  ടചയ്തത്ത്  പടയദ്യം  ടകേചോടുക്കചോന്  കേഴെമയുചമചോടയന്ന

കേചോരദദ്യം  ഗസൗരവമചോയമ  പരമചശചോധമചടകേചോണമരമക്കുകേയചോണത്ത്.

പടയമമഷനമല   അതത്ത്  ഉള്ടപ്പെടുതമയമട്ടുമുണത്ത്.  ബഹുമചോനടപ്പെട

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പുമനമയുമചോയമ  ഇക്കചോരദതമല  വമശദമചോയ

ചരച  നടെതമയതമടന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ഒരു  മമഷന്  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണത്ത്.

ജലവമഭവ  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  ടടവദക്യുതമ  വകുപ്പുമനമയുമചോയുദ്യം

ഇതുസദ്യംബന്ധമചത്ത്  ചയചോഗദ്യം  നടെതമയമട്ടുണത്ത്.  ഇടുക്കമയമടല  പതത്ത്

ടചയമനമലുദ്യം മൂന്നത്ത്  ടചയമനമലുദ്യം  ഏഴെത്ത്  ടചയമനമലുദ്യം പടയദ്യം ടകേചോടുക്കചോന്
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കേഴെമയുന്ന വമധതമലുള്ള ടസചോലന്യൂഷനമചലയത്ത് സരക്കചോര കേടെന്നമട്ടുണത്ത്.  മറ്റത്ത്

വകുപ്പുകേളുടടെ  ടടകേവശമുള്ള  ഉപചയചോഗശൂനദമചോയ  ഭൂമമ  അവരുടടെ

അനുവചോദചതചോടടെ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെമചലയത്ത്  ഡസ്പീടവസത്ത്  ടചയ്തത്ത്

ടടകേവശക്കചോരക്കത്ത്  വമതരണദ്യം  ടചയചോചമചോടയന്ന  കേചോരദദ്യം  സരക്കചോര

ഗസൗരവമചോയമ  പരമചശചോധമക്കുന്നുണത്ത്.  അതമനുചവണമയചോണത്ത്  പടയമമഷന്

തയചോറചോക്കമയമട്ടുള്ളതത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ടസബചോസദൻ  കുളത്തുങല:  സര,  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്

ഭൂവമനമചയചോഗവമചോയമ  ബന്ധടപ്പെടത്ത്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെത്ത്  സസ്വസ്പീകേരമക്കുന്ന

കേരഷകേചോഭമമുഖദമുള്ള നടെപടെമകേടള പ്രചതദകേദ്യം അഭമനന്ദമക്കുന്നു.  ഭൂമമയുടടെ

തരദ്യംമചോറ്റവമചോയമ  ബന്ധടപ്പെടത്ത്  ജനങ്ങള്  അഭമമുഖസ്പീകേരമക്കുന്ന

ഗസൗരവതരമചോയ വമഷയമചോണത്ത് ചതചോടദ്യം-പുരയമടെദ്യം വമഷയദ്യം.  Kerala Land

Reforms Act, 1963-യുടടെ ടസകന് 81(1) പ്രകേചോരദ്യം ചതചോടഭൂമമകേളമല 15

ഏക്കറമലധമകേമുള്ളവ പുരയമടെമചോയമ തരദ്യംമചോറ്റചോന് കേഴെമയചോത ഭൂമമയചോണത്ത്.

എന്നചോല,  സചോമൂഹദമചോറ്റതമടന്റെ  കേചോലഘടതമല  കൂട്ടുകുടുദ്യംബങ്ങള്

അണുകുടുദ്യംബങ്ങളചോയമ  മചോറുകേയുദ്യം  കൂടുതല  ആളുകേള്  വസ്പീടുവയചോന്
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തുണ്ടുഭൂമമകേള്  വചോങ്ങുകേയുദ്യം  ടചയ്ത  സന്ദരഭതമല  ചതചോടഭൂമമകേള്

തുണ്ടുഭൂമമകേളചോയമ  മുറമക്കടപ്പെടമട്ടുണത്ത്.  എന്നചോല  എകദ്യംപ്റ്റഡത്ത്  ലചോന്ഡത്ത്

എന്ന  നമലയമല  അവടയചോന്നുദ്യം  ചപരമല  കൂടചോചനചോ  കേരമടെയചോചനചോ

കേഴെമയുന്നമല്ല.   അതുടകേചോണ്ടുതടന്ന  ടെമ  ഭൂമമ  ഉപചയചോഗമക്കചോന്

കേഴെമയുന്നമടല്ലന്നന്നുള്ള വലമയ പ്രതമസന്ധമ നമലനമലക്കുന്നുണത്ത്.  കൂടെചോടത,

നമയമപരമചോയമ തരദ്യംമചോറ്റചോന് കേഴെമയുന്ന പതമനഞത്ത് ഏക്കര ലമമമറ്റത്ത് എന്ന

സസ്പീലമദ്യംഗമനുള്ളമലുള്ള  ഭൂമമയുടടെ  ഇനദ്യം  ചതചോടടമന്നത്ത്

ചരഖടപ്പെടുതടപ്പെടതുമൂലദ്യം  അതത്ത്  ചപരമലകൂടമ  കേമട്ടുന്നതമനത്ത്  തടെസദ്യം

സൃഷമക്കടപ്പെടുന്ന  സചോഹചരദവമുണത്ത്.  ഇതത്ത്  രണ്ടുദ്യം  രണത്ത്

സചോറ്റസമലുള്ളതചോടണങമലുദ്യം  ഇഷക്യു  ഒന്നചോണത്ത്.  ഇക്കചോരദതമല  ഒചടടറ

ആളുകേള്  ദുരമതമനുഭവമക്കുന്നുണത്ത്.  ആയതമനചോല  ഭൂപ്രശ്നദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടെപടെമകേള്  സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ;  ഇതരദ്യം

ചകേസ്സുകേള്  ടറഗുലടടറസത്ത്  ടചയ്തത്ത്  ടടകേവശക്കചോരക്കത്ത്  സദ്യംരകണദ്യം

നലകുചമചോടയന്നതചോണത്ത് എടന്റെ ചചചോദദദ്യം.  
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്:  സര,  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപ്പെമചതുചപചോടല  രണ്ടുദ്യം  രണത്ത്  വമഷയമചോണത്ത്.   ഭൂപരമഷ്ക്കരണ

നമയമതമല  പതമനഞത്ത്  ഏക്കര  എന്ന  സസ്പീലമദ്യംഗചോണുള്ളതത്ത്.   അഞത്ത്

മുതല പതമനഞത്ത് ഏക്കര ഭൂമമ വടര ആളുകേള്ക്കത്ത് ടടകേവശദ്യം സൂകമക്കചോദ്യം.

അതമലധമകേദ്യം  ഭൂമമ  വരുന്നതത്ത്  പചോചന്റെഷടന്റെ  ആവശദതമലചോടണങമല

എകദ്യംപ്ഷന്  ടചയ്തുടകേചോടുക്കചോനചോണത്ത്  81(ഇ)  എന്ന  ടസകനമലൂടടെ

ചനരടത അനുവചോദദ്യം  നലകേമയമട്ടുള്ളതത്ത്.  അങ്ങടന ടടകേവശദ്യംവച ഭൂമമ

തുണ്ടുകേളചോയമ  വമലക്കുന്നതത്ത്  നമലവമടല  നമയമപ്രകേചോരദ്യം

അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കചോവന്നതല്ല.  ഇടതചോരു  സചോമൂഹദപ്രശ്നമചോയമ  വന്നമട്ടുണത്ത്.

നമയമപരമചോയമ  അതത്ത്  പരമചശചോധമചക്കണമവരുദ്യം.   പടക,  പതമനഞത്ത്

ഏക്കര എന്ന സസ്പീലമദ്യംഗമനുതചോടഴെ നമലക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങടള സദ്യംബന്ധമചത്ത്

ബമ.ടെമ.ആര.-ല ചതചോടദ്യം എന്നത്ത് ചരഖടപ്പെടുതമയതുടകേചോണത്ത് ക്രയവമക്രയദ്യം

ടചയചോചനചോ  ഇസൗടുടകേചോടുക്കചോചനചോ  സചോദ്ധദമചോകേചോതവമധതമല

വമചല്ലജുകേളമലനമന്നുദ്യം  റവനന്യൂ  വകുപ്പെമലനമന്നുദ്യം  ചമല

തടെസങ്ങളുണചോകുന്നുടവന്നത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചനരടത  എഴുതമ

നലകേമയമട്ടുണത്ത്.  അക്കചോരദദ്യം  പരമഹരമക്കചോദ്യം.  പതമനഞത്ത്  ഏക്കറമല
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തചോടഴെയുള്ള  ഭൂമമയമല  ചതചോടടമന്നത്ത്  ചരഖടപ്പെടുതമയമട്ടുടണങമല

മറ്റചോവശദങ്ങള്ക്കുചവണമ ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമല ഒരു തരക്കവമുണചോകേമല്ല.

അതമനചോയമ നമയമതമലചോവശദമചോയ ചഭദഗതമ വരുത്തുന്ന കേചോരദദ്യം റവനന്യൂ

ടസക്രചടറമയറ്റമല  ആചലചോചമചത്ത്  നമശ്ചയമക്കചോവന്നതചോണത്ത്.   മറ്റത്ത്  പ്രശ്നദ്യം

നമയമപരമചോയമ പരമചശചോധമചക്കണതചോണത്ത്.  

പ്രതമപകചനതചോവത്ത്  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്):  സര,  ഭൂപതമവത്ത്

ചടങ്ങളുദ്യം  ടടഹചക്കചോടെതമവമധമയുദ്യം  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  എല്ലചോയമടെത്തുദ്യം

ഒരുചപചോടല ബചോധകേമചോണത്ത്.  പടക,  ഇടുക്കമ ജമല്ലയമല മചോത്രമചോണത്ത് ഇതത്ത്

കേരശനമചോയമ  നടെപ്പെചോക്കുന്നതത്ത്.   അതുടകേചോണ്ടുതടന്ന ഇടുക്കമ ജമല്ലയമടല

ജനങ്ങള്  മുഴുവന്  വലമയ  ഭസ്പീതമയമലുദ്യം  ആശങയമലുമചോണത്ത്.  കേചോരണദ്യം,

അവമടടെ  കൂടുതലുദ്യം  പതമവത്ത്  പടയദ്യം  ലഭമച  ഭൂമമയചോണുള്ളതത്ത്.   ഭൂപതമവത്ത്

ചടങ്ങളമല  മചോറ്റദ്യം  വരുത്തുചമ്പചോള്  ഇതുവടര  ടചയ്ത  വയചലഷനുകേള്

ടറകമടടഫ  ടചയ്യുന്ന  കേചോരദമചോണത്ത്  അതമല  സൂചമപ്പെമചമട്ടുള്ളടതന്നചോണത്ത്

മചോധദമ  വചോരതകേളമലനമന്നുദ്യം  മനസമക്കചോന്  സചോധമചതത്ത്.

അതമടനക്കുറമചള്ള  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്  നലകുചമചോ;  ഏതുതരതമലുള്ള
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ചഭദഗതമയചോണത്ത്  ഭൂപതമവത്ത്  ചടതമല  വരുതചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നടതന്നത്ത്

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്: സര, ബഹുമചോനടപ്പെട അദ്യംഗതമനത്ത് എചന്നക്കചോള്

നന്നചോയമ  നമയമമറമയചോവന്നതുടകേചോണത്ത്  അതമടനപ്പെറ്റമ  കൂടുതലചോയമ

വമശദസ്പീകേരമക്കുന്നമല്ല.  ആദദദ്യം  ഭൂപതമവത്ത്  നമയമമചോണത്ത്  സഭ  മുമ്പചോടകേ

സമരപ്പെമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  ഭൂപതമവത്ത്  ചടദ്യം  പമന്നസ്പീടെത്ത്  എകമകേന്യൂടസ്പീവത്ത്

ഓരഡറമലൂടടെ  മചോറ്റചോവന്നതചോണത്ത്.  ഭൂപതമവത്ത്  നമയമതമല  ചഭദഗതമ

വരുതചോനചോണത്ത് ഗവണ്ടമന്റെത്ത് ആചലചോചമക്കുന്നതത്ത്.  ഭൂപതമവത്ത് നമയമതമല

ചഭദഗതമ  വരുത്തുചമ്പചോള്  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചനരടത

സൂചമപ്പെമചതുചപചോടല  മുന്കേചോലത്തുണചോയമട്ടുള്ള  നമരമ്മചോണ

പ്രവരതനങ്ങള്  ക്രമവലക്കരമചക്കണ  പ്രശ്നദ്യം  സരക്കചോരമനത്ത്  മുമ്പമല

വരുടമന്നതത്ത്  വസ്തുതയചോണത്ത്.  ഇചപ്പെചോള്  നമലനമലക്കുന്ന  ഭൂമമയുമചോയമ

ബന്ധടപ്പെടയചോളുകേള്ക്കത്ത്  എന്തത്ത്  ടചയചോന്  കേഴെമയുടമന്ന  ആവശദദ്യം

ഉയരന്നുവരുദ്യം.   ഇതമനത്ത്  നമയമപരമചോയ  പരമചശചോധന  ആവശദമചോണത്ത്.

അങ്ങത്ത്  പറഞ്ഞെതുചപചോടല  പ്രതമപക-ഭരണപക  വദതദചോസമമല്ലചോടത
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വളടര  ഗസൗരവമചോയമ  ചരച  ടചചയണ  കേചോരദമചോണമതത്ത്.   അചങ്ങയത്ത്

അറമയചോവന്നതുചപചോടല  WP(C) No. 1801/2010  എന്ന ടടഹചക്കചോടെതമ

വമധമപ്രകേചോരമചോണത്ത്  ഇടുക്കമ ജമല്ലയമല ഭൂപതമവത്ത് ചടദ്യം നമരബന്ധമചോക്കചോന്

തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതത്ത്.  എടത്ത്  വമചല്ലജുകേളമല  നമരബന്ധമചോയമ

നടെപ്പെമലചോക്കണടമന്ന  ചകേചോടെതമവമധമയുടടെ  അടെമസ്ഥചോനതമലചോണത്ത്

അങ്ങടന ടചയ്തതത്ത്.   റവനന്യൂ വകുപ്പെത്ത് എന്.ഒ.സമ.  ടകേചോടുതചോല മചോത്രടമ

നമരമ്മചോണപ്രവരതനങ്ങള്  നടെതചോനചോവൂടയന്ന  കേചോരദതമല

ചകേചോടെതമവമധമ  നമലനമലക്കുന്നതുടകേചോണചോണത്ത്  ഇടുക്കമയമല

പ്രചതദകേമചോയമ  നടെപ്പെമലചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.   അതമനചോയമ  Special

Leave Petition (SLP)  ചപചോയചപ്പെചോള് സദ്യംസ്ഥചോനതമനത്ത് ടമചോതദ്യം അതത്ത്

ബചോധകേമചോയമ.  നമയമതമല മചോറ്റദ്യം വരുതചോടത മടറ്റചോരുവഴെമയുമമല്ല. ഇസൗ

വമഷയദ്യം  സദ്യംബന്ധമച  ചരച  നടെക്കുന്നതുടകേചോണചോണത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട

ജലവമഭവ  വകുപ്പുമനമ  സഭയമചലയ്ടക്കതമയടതന്നത്ത്  എനമക്കറമയചോദ്യം.

അചദ്ദേഹദ്യം  ടതചോടടുതമരുന്നുടകേചോണത്ത്  നമരന്തരമചോയമ  ആവശദടപ്പെടുന്ന

വമഷയമചോണമതത്ത്.  നമയമചഭദഗതമ വരുത്തുന്ന കേചോരദദ്യം വളടര ഗസൗരവമുള്ള

കേചോരദമചോണത്ത്.  പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങടള  മുഖവമലയ്ടക്കടുതത്ത്  അവരുമചോയമ
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ചരച  ടചയ്തചശഷദ്യം  മചോത്രമചോയമരമക്കുദ്യം  നമയമതമല  ചഭദഗതമ

വരുത്തുന്നതത്ത്.  സഭ  ഒറ്റടക്കടചോയമനമന്നത്ത്  നടെചതടണചോരു

ചഭദഗതമയചോയതുടകേചോണത്ത്  പ്രതമപകചനതചോവമചനചോടുദ്യം

പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങചളചോടുദ്യം  കൂടെമയചോചലചോചമചക്കണതചോവശദമചോണത്ത്.  അങ്ങത്ത്

പറഞ്ഞെ  കേചോരദങ്ങടളല്ലചോദ്യം  ബഹുമചോനടപ്പെട  മുഖദമനമ  10-01-2023-ല

നടെതമയ ചയചോഗതമടല മമനമറ്റത്ത്സമല ചരഖടപ്പെടുതമയമട്ടുണത്ത്.  അതുകൂടെമ

മുഖവമലയ്ടക്കടുത്തുടകേചോണചോയമരമക്കുദ്യം  നമയമചഭദഗതമ  നടെത്തുന്നതത്ത്.

ഇടുക്കമയമടല ജനങ്ങള്ക്കത്ത് മചോത്രമല്ല ചകേരളതമടല മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കുദ്യം

ആശസ്വചോസമുണചോകുന്ന നടെപടെമയചോയമരമക്കുമമതത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വമജയന്:  സര,  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  ഒന്നചോദ്യം

വരഷദ്യംതടന്ന  നചോലചോയമരതമചലടറ  പടയദ്യം  ടകേചോടുത്തുടവന്നതത്ത്

അഭമനന്ദനചോരഹമചോണത്ത്.  ചകേരളതമടല  സരടവയുമചോയമ  ബന്ധടപ്പെടത്ത്

വലമയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയരുന്നുണത്ത്.  ഇക്കചോരദതമല  ഇതമചനചോടെകേദ്യം

ഡസ്പീറ്റയമലഡത്ത്  സരടവ  നടെത്തുകേയുദ്യം  200  വമചല്ലജുകേളമല  അതമടന്റെ
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പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമക്കുകേയുദ്യം ടചയ്തമട്ടുണത്ത്.  ഏതത്ത്  തസ്പീയതമക്കകേദ്യം ഭൂപതമവത്ത്

ചഭദഗതമ നടെപ്പെമലചോക്കചോനചോണത്ത് ഗവണ്ടമന്റെത്ത് ലകദമമടുന്നതത്ത്?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചോജന്:  സര,  ഇതത്ത്  ദസ്പീരഘകേചോലമചോയമ  ചരച

ടചയ്തുടകേചോണമരമക്കുന്ന  വമഷയമചോണത്ത്.   കേഴെമഞ്ഞെ  ദമവസദ്യം  ഞചോനുദ്യം

സരവശസ്പീ.  എ.  രചോജ,  വചോഴൂര ചസചോമന് എന്നസ്പീ എദ്യം.എല.എ.മചോര മൂന്നചോര

സന്ദരശമക്കചോനമടെയചോയമ.   അവമടടെവചത്ത്  നമയമചഭദഗതമ  വരുത്തുടമന്നത്ത്

പറഞ്ഞെത്ത്  പുറതമറങ്ങമയചപ്പെചോള്  കേമലുക്കദ്യം  സമനമമയമല  ശസ്പീ.

ഇന്നടസന്റെമനത്ത്  ചലചോടറമയടെമചചപ്പെചോള് പറഞ്ഞെതുചപചോടല  “2 ചകേടമട്ടുണത്ത്,

4  ചകേടമട്ടുണത്ത്,  3  ചകേടമട്ടുണത്ത്"  അങ്ങടനയചോണത്ത്  ഇസൗ  വമഷയതമലുദ്യം

സരക്കചോരുകേള്  ദസ്പീരഘകേചോലമചോയമ  പറഞടകേചോണമരമക്കുന്നടതടന്നചോരു

ആചകപമുന്നയമക്കുകേയുണചോയമ.  അവമടടെ പറഞ്ഞെ ഒരു കേചോരദതമചനല

സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനടമടുതമട്ടുണത്ത്.  ഇടുക്കമ  ജമല്ലയമടല  എന്.ഒ.സമ.

ടകേചോടുചക്കണ  എടത്ത്  വമചല്ലജുകേളമലനമന്നത്ത്  ആനവമലചോസദ്യം  വമചല്ലജമടന

ഒഴെമവചോക്കമയമട്ടുടണന്നുള്ളതത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട  വചോഴൂര  ചസചോമന്  അന്നത്ത്

ഉന്നയമച  കേചോരദതമനത്ത്  മറുപടെമയചോയമ  ഞചോനമചപ്പെചോള്
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ചരഖടപ്പെടുത്തുകേയചോണത്ത്.  കുചറക്കചോലമചോയമ  പറഞടകേചോണമരമക്കുന്ന

ഇസൗടയചോരു കേചോരദദ്യം എന്നത്ത് നടെപ്പെമലചോക്കുടമന്നചോണത്ത് ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വമജയന്

എദ്യം.എല.എ. സഭയമല ചചചോദമചതത്ത്. പതമനഞചോദ്യം നമയമസഭയുടടെ എടചോദ്യം

സചമ്മളനതമലതടന്ന  സഭ  മുമ്പചോടകേ  പ്രസ്തുത  നമയമചഭദഗതമ

അവതരമപ്പെമക്കുടമന്ന കേചോരദതമല ഉറപ്പെത്ത് നലകുകേയചോണത്ത്. 

വമചനചോദസഞചോര ചമഖലയമടല ചകേന്ദ്രചോവമഷ്കൃത പദ്ധതമകേള്

3(*93) ശസ്പീ  .   ചമചോൻസത്ത് ചജചോസഫത്ത്  :

  ശസ്പീ  .   അനൂപത്ത് ചജക്കബത്ത്   :

  ശസ്പീ  .   മചോണമ  .   സമ  .   കേചോപ്പെൻ  :

  ശസ്പീ  .    പമ  .    ടജ  .    ചജചോസഫത്ത്  :  തചോടഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

ടപചോതുമരചോമതത്ത്-വമചനചോദസഞചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  വമചനചോദസഞചോര  ചമഖലയമല  അനുവദമച

ചകേന്ദ്രചോവമഷ്കൃത പദ്ധതമകേളുടടെ വമശദചോദ്യംശദ്യം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമകേളുടടെ  നമലവമടല  പുചരചോഗതമ

അറമയമക്കചോചമചോ;
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(സമ)  പദ്ധതമ  നടെതമപ്പെമടല  ജചോഗതക്കുറവത്ത്  കേചോരണദ്യം

ചകേന്ദ്രചോവമഷ്കൃത  പദ്ധതമകേള്  ഏടതങമലുദ്യം  നഷടപ്പെടമട്ടുചണചോ;  എങമല

വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോര  അനുവദമച  ഏടതങമലുദ്യം  ടൂറമസദ്യം

പദ്ധതമയുടടെ തുകേ തമരമടകേ നലചകേണതചോയമ വന്നമട്ടുചണചോ;  വമശദചോദ്യംശദ്യം

ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ഇ)  ഏടതങമലുദ്യം  പുതമയ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമക്കത്ത്  ചകേന്ദ്രതമടന്റെ

അനുമതമ ചതടെമയമട്ടുചണചോ; എങമൽ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ടപചോതുമരചോമതത്ത്-വമചനചോദസഞചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .

മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്): സര, 

(എ&ബമ) സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത് വമചനചോദസഞചോര ചമഖലയമല നമലവമല

നടെപ്പെചോക്കമ വരുന്ന ചകേന്ദ്രചോവമഷ്കൃത പദ്ധതമകേള് ഇവയചോണത്ത്:

ശബരമമല   -  എരുചമലമ   -  പമ്പ  -  സന്നമധചോനദ്യം   -  സമരമചസ്വല സരകേന്യൂടത്ത്: 

ചകേന്ദ്ര ടൂറമസദ്യം മനചോലയതമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'  പദ്ധതമയമടല

സമരമചസ്വല  സരകേന്യൂടമലുള്ടപ്പെടുതമ  അനുവദമച  പദ്ധതമയചോണത്ത്

"ശബരമമല-എരുചമലമ-പമ്പ-സന്നമധചോനദ്യം-സമരമചസ്വല  സരകേന്യൂടത്ത്".
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നമരവഹണ  ഏജന്സമയചോയ  ടഹപവര  കേമ്മമറ്റമ  ചഫചോര

ഇദ്യംപമടമചന്റെഷന് ഓഫത്ത്  ശബരമമല  മചോസര  പചോന്-ട്രെെചോവന്കൂര ചദവസസ്വദ്യം

ചബചോരഡത്ത് (TDB) മുചഖനയചോണത്ത് ഈ പദ്ധതമ നടെപ്പെചോക്കുന്നതത്ത്. 

പുതുക്കമയ  ഭരണചോനുമതമ  പ്രകേചോരമുള്ള  75.01%  പ്രവൃതമകേള്

പൂരതമയചോയമട്ടുണത്ത്.

റൂറല സരകേന്യൂടത്ത്   -   മലനചോടെത്ത്   -   മലബചോര  -   ക്രൂയമസത്ത്   -   ടൂറമസദ്യം പദ്ധതമ: 

ചകേന്ദ്ര ടൂറമസദ്യം മനചോലയതമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'  പദ്ധതമയമടല

റൂറല  സരകേന്യൂടമലുള്ടപ്പെടുതമ  അനുവദമച  പദ്ധതമയചോണത്ത്  ‘മലനചോടെത്ത്  -

മലബചോര  -  ക്രൂയമസത്ത്  -  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ'.  ഉള്നചോടെന് ഗതചോഗത വകുപ്പുദ്യം 

ചകേരള  ഇലകമക്കല ആന്ഡത്ത്  അടലഡത്ത്  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗത്ത്  കേമ്പനമയുദ്യം

(KEL) ആണത്ത് പദ്ധതമയുടടെ നമരവഹണ ഏജന്സമകേള്.

പദ്ധതമയുടടെ 38.74% പൂരതമയചോയമ.

ശസ്പീപത്മനചോഭ   -   ആറന്മുള ആസത്ത് എ സമരമചസ്വല സരകേന്യൂടത്ത്:

ചകേന്ദ്ര  ടൂറമസദ്യം  മനചോലയതമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'

പദ്ധതമയമലുള്ടപ്പെടുതമയചോണത്ത്  'ശസ്പീപത്മനചോഭ-ആറന്മുള-സമരമചസ്വല

സരകേന്യൂടത്ത് ’ അനുവദമചതത്ത്. പദ്ധതമ പൂരതമയചോക്കമ.
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ഇചക്കചോ ടൂറമസദ്യം സർകേന്യൂടത്ത്   -   പതനദ്യംതമട   -   ഗവമ   -   വചോഗമൺ   -  ചതക്കടെമ:

ചകേന്ദ്ര ടൂറമസദ്യം മനചോലയതമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'  പദ്ധതമയമടല

ഇചക്കചോ  ടൂറമസദ്യം  സരകേന്യൂടമലുള്ടപ്പെടുതമ  അനുവദമച  പദ്ധതമയചോണത്ത്

'ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്  പതനദ്യംതമട-ഗവമ-വചോഗമണ്-ചതക്കടെമ  ആസത്ത്

ഇചക്കചോ  ടൂറമസദ്യം  സരകേന്യൂടത്ത്  ഇന്  ഇടുക്കമ  &  പതനദ്യംതമട.  പദ്ധതമ

പൂരതസ്പീകേരമച. 

ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത് ഓഫത്ത് ഗുരുവചോയൂര ടടെമ്പമള്:

ചകേന്ദ്ര ടൂറമസദ്യം മനചോലയതമടന്റെ 'പ്രസചോദത്ത്'  പദ്ധതമയമലുള്ടപ്പെടുതമ

അനുവദമച പദ്ധതമയചോണത്ത് ‘ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത് ഓഫത്ത് ഗുരുവചോയൂര ടടെമ്പമള്'.

ഗുരുവചോയൂര ചദവസസ്വദ്യം ചബചോരഡദ്യം ഗുരുവചോയൂര നഗരസഭയുദ്യം മുചഖന ചകേരള

ടൂറമസദ്യം  ഇന്ഫചോസക്ചര  ലമമമറ്റഡത്ത്  (KTIL)-ആയമരുന്നു  പദ്ധതമയുടടെ

നമരവഹണദ്യം. പദ്ധതമ പൂരതമയചോയമട്ടുണത്ത്. 

ടഡവലപ്ടമന്റെ ഓഫത്ത് സമരമചസ്വല സരകേന്യൂടത്ത് ശമവഗമരമ ശസ്പീനചോരചോയണഗുരു
ആശമദ്യം    -    അരുവമപ്പുറദ്യം    -    കുന്നുദ്യംപചോറശസ്പീസുബമണദ    -    ടചമ്പഴെന്തമ
ശസ്പീനചോരചോയണ ഗുരുകുലദ്യം ഇന് ചകേരള :

ചകേന്ദ്ര  ടൂറമസദ്യം  മനചോലയതമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'

പദ്ധതമയമലടപ്പെടുതമ  അനുവദമചതചോണത്ത്  ‘ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്
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സമരമചസ്വല  സരകേന്യൂടത്ത്  ശമവഗമരമ  ശസ്പീനചോരചോയണഗുരു  ആശമദ്യം  -

അരുവമപ്പുറദ്യം  -  കുന്നുദ്യംപചോറ ശസ്പീസുബമണദ  -  ടചമ്പഴെന്തമ ശസ്പീനചോരചോയണ

ഗുരുകുലദ്യം ഇന് ചകേരള’. ഇന്തദ ടൂറമസദ്യം ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത് ചകേചോരപ്പെചറഷന്

(ITDC)-ആണത്ത്  പദ്ധതമയുടടെ  നമരവഹണ  ഏജന്സമ.  ഇതുവടര

പദ്ധതമയുടടെ 42.26% ചജചോലമകേള് പൂരതമയചോയമ. 

(സമ) നഷടപ്പെടമടമല്ല.

(ഡമ) ഇല്ല.

(ഇ)  ചകേന്ദ്ര  വമചനചോദസഞചോര  മനചോലയതമനുകേസ്പീഴെമടല  'പ്രസചോദത്ത്'

പദ്ധതമയമല പരമഗണമക്കചോനചോയമ സമരപ്പെമച പദ്ധതമകേള് ഇവയചോണത്ത്:

1.  ടസന്റെത്ത് ചതചോമസത്ത് ഇന്റെരനചോഷണല ടഷ്രൈന്,  മലയചോറ്റൂര  (പദ്ധതമ

തുകേ 29.91 ചകേചോടെമ രൂപ).

2.  ചചരമചോന്  ജുമചോ  മസ്ജമദത്ത്,  ടകേചോടുങ്ങല്ലൂര,  തൃശ്ശൂര  (പദ്ധതമ  തുകേ

4.29 ചകേചോടെമ രൂപ).

3. ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത് ഓഫത്ത് റമലസ്പീജമയസത്ത് ടസചന്റെഴത്ത് അറ്റത്ത് ടപരുമ്പചോവൂർ

ഇൻ എറണചോകുളദ്യം ഡമസമകത്ത് (പദ്ധതമ തുകേ ഏഴെത്ത് ചകേചോടെമ രൂപ).
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ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്  2.0’

പദ്ധതമയമലുള്ടപ്പെടുത്തുന്നതമനചോയമ ചബപ്പൂര- കുമരകേദ്യം, ചബക്കല- ഇടുക്കമ

ഡചോദ്യം  സറസൗണമങ്സത്ത്,  മലങര  ഡചോദ്യം  സറസൗണമങ്സത്ത്,  കേചോരചോപ്പുഴെ  എന്നസ്പീ

ടഡസമചനഷനുകേളുടടെ ടമചോതതമലുള്ള വമകേസനദ്യം ലകദമമട്ടുള്ള  State

Perspective Plan സമരപ്പെമചമരുന്നു.

04.01.2023-ടല ഓഫസ്പീസത്ത് ടമചമ്മചോറചോണദ്യം ഫയല നമ്പര:  എസത്ത്.

ഡമ-8/15/2020  പ്രകേചോരദ്യം  കുമരകേദ്യം,  ചകേചോഴെമചക്കചോടെത്ത്  (ചബപ്പൂര)  എന്നസ്പീ

വമചനചോദസഞചോരചകേന്ദ്രങ്ങടള  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്  2.0’

പദ്ധതമയമലുള്ടപ്പെടുതമയമട്ടുണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ചമചോൻസത്ത്  ചജചോസഫത്ത്:  സര,  ടൂറമസദ്യം രദ്യംഗതത്ത്  സദ്യംസ്ഥചോനതമനത്ത്

ചകേചോടെമക്കണക്കമനത്ത്  രൂപ  ചനടെമതരുന്ന  വമധതമലുള്ള  ചകേന്ദ്രചോവമഷ്കൃത

പദ്ധതമകേളുടണന്നത്ത് മനസമലചോകുന്നു.  എന്നചോല  സമയബന്ധമതമചോയുദ്യം ചകേന്ദ്രദ്യം

നമരചദ്ദേശമക്കുന്ന മചോനദണ്ഡങ്ങള് പചോലമചടകേചോണ്ടുദ്യം കൃതദമചോയ ടപ്രചോചപ്പെചോസല

സമരപ്പെമക്കചോതമനചോല  സദ്യംസ്ഥചോനതമനത്ത്  അനമവചോരദമചോയ  പദ്ധതമകേള്

ലഭമക്കുന്നമടല്ലന്ന  പരചോതമ  എല്ലചോക്കചോലത്തുദ്യം  ഉയരന്നുവരുന്നുണത്ത്,  ഇതത്ത്

വസ്തുതചോപരമചോചണചോ;  ചലചോചകേചോതര  അടെമസ്ഥചോന  ടൂറമസദ്യം  വമകേസനരദ്യംഗതത്ത്
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ശചദ്ധയമചോയതുദ്യം  രചോജദതചോകേമചോനദ്യം  നടെപ്പെചോക്കുന്നതുമചോയ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'

പദ്ധതമ  ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെത്ത്  വളടരചയടറ  പ്രചോധചോനദചതചോടടെ

നടെപ്പെചോക്കുന്നതചോണത്ത്.  ഇതത്ത് ചകേരളതമനത്ത് ലഭമചമട്ടുചണചോ;  ഇസൗ പദ്ധതമയുമചോയമ

ബന്ധടപ്പെടത്ത്  സദ്യംസ്ഥചോന  ഗവണ്ടമന്റെത്ത്  എടന്തല്ലചോദ്യം  നടെപടെമകേളചോണത്ത്

സസ്വസ്പീകേരമചമട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്:  സര, ബഹുമചോനടപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ഇവമടടെ

സൂചമപ്പെമചതുചപചോടല  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്'  പദ്ധതമ  സദ്യംസ്ഥചോന  സരക്കചോരമടന്റെ

പമടെമപ്പുചകേടുമൂലദ്യം  നഷടപ്പെടമടമല്ല.   ചകേന്ദ്രസരക്കചോര  പറയുന്നതുമചോത്രചമ

വമശസ്വസമക്കുകേയുള്ളൂടവന്ന  സ്ഥമതമയമചലയ്ടക്കതരുതത്ത്.   സദ്യംസ്ഥചോന

സരക്കചോര ടചയ്യുന്ന കേചോരദങ്ങള് കുറടചചോടക്ക മനസമലചോക്കചോനുദ്യം രചോജദതമടന്റെ

ടപചോതുസചോഹചരദടത  തമരമചറമഞ്ഞെ ത്ത്  ഇടെടപടെചോനുദ്യം  സചോധമക്കണടമന്നത്ത്

അഭദരത്ഥമക്കുന്നു.  ടപചോതുചവ  ഭരണ-പ്രതമപക  ചനതൃതസ്വതമടല

തചോടഴെതടമല   കേഠമനചോദ്ധസ്വചോനദ്യം  ടചയ്യുന്ന  പ്രവരതകേരുടടെ  വമകേചോരദ്യം

അതചോയമരമക്കുടമന്നുകൂടെമ  ഞചോന്  ഉറചത്ത്  വമശസ്വസമക്കുകേയചോണത്ത്.  രണചോമതചോയമ,

29  ചകേചോടെമ  91  ലകദ്യം രൂപയുടടെ ടസന്റെത്ത് ചതചോമസത്ത് ഇന്റെരനചോഷണല  ടടഷ്രൈന്

മലയചോറ്റൂര പദ്ധതമ,  4 ചകേചോടെമ 29 ലകദ്യം രൂപയുടടെ ചചരചോമന് ജുമചോ മസ്ജമദത്ത്
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ടകേചോടുങ്ങല്ലൂര  (തൃശ്ശൂര),  7  ചകേചോടെമ  രൂപയുടടെ  എറണചോകുളദ്യം  ജമല്ലയമടല

ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്  റമലസ്പീജമയസത്ത്  ടസചന്റെഴത്ത്,  ടപരുമ്പചോവൂര  എന്നസ്പീ

പദ്ധതമകേളചോണത്ത് 'പ്രസചോദത്ത്'  പദ്ധതമയുടടെ പരമഗണനയചോയമ സമരപ്പെമചമരുന്നതത്ത്.

ചകേന്ദ്രസരക്കചോരമടന്റെ  'സസ്വചദശത്ത്  ദരശന്  2.0'  പരമപചോടെമയമല

ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതമനചോയമ  ചബപ്പൂര,  കുമരകേദ്യം,  ചബക്കല,  ഇടുക്കമ  ഡചോദ്യം

സറസൗണമദ്യംഗ്സത്ത്,  മലങര  ഡചോദ്യം  സറസൗണമദ്യംഗ്സത്ത്,  കേചോരചോപ്പുഴെ  എന്നസ്പീ

ടഡസമചനഷനുകേളുടടെ  ടമചോതതമലുള്ള  വമകേസനദ്യം  ലകദമമട്ടുള്ള  State

Perspective  Plan  സമരപ്പെമചമരുന്നു.   04/01/2023-ടല  ഓഫസ്പീസത്ത്

ടമചമ്മചോറചോണദ്യം  ഫയല  നമ്പര  SD8/15/2020  പ്രകേചോരദ്യം  കുമരകേദ്യം,

ചകേചോഴെമചക്കചോടെത്ത്,  ചബപ്പൂര  എന്നസ്പീ  വമചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങടള  'സസ്വചദശത്ത്

ദരശന് 2.0' പദ്ധതമയമലുള്ടപ്പെടുതമയമട്ടുണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ചമചോൻസത്ത് ചജചോസഫത്ത്:  സര,  ചകേന്ദ്ര സരക്കചോരമലനമന്നുദ്യം പരമചോവധമ

തുകേ ചകേരളതമനത്ത് ലഭമക്കചടടയന്നത്ത് കേരുതമയചോണത്ത്  ഇസൗ ചചചോദദദ്യം ഉന്നയമചതത്ത്.

അചപ്പെചോള് കേയടെമചവരക്കത്ത് അക്കചോരദദ്യം മനസമലചോയമടമല്ല.  

മമ  .   സസ്പീക്കര: ടയസത്ത്, ചചചോദദതമചലയത്ത് വരൂ. 
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ശസ്പീ  .    ചമചോൻസത്ത് ചജചോസഫത്ത്:  സര,  ചകേരളതമനത്ത് എത്ര തുകേ കേമടമടയന്നത്ത്

ഞചോന്  ചചചോദമക്കുന്നമല്ല.  അടതചോടക്ക  പരമചശചോധമചക്കണ  വമഷയമചോണത്ത്.

ചകേരളതമനത്ത് കേചോരദമചോയമടടചോന്നുദ്യം കേമട്ടുന്നമടല്ലന്നുള്ളതുടകേചോണചോണത്ത് പറഞ്ഞെതത്ത്.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസത്ത്,  പസ്പീസത്ത്.   അടതചോടക്ക ധനചോഭദരത്ഥന ചരചയമല

അവതരമപ്പെമക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ചമചോൻസത്ത് ചജചോസഫത്ത്:  സര,  നമ്മുടടെ സദ്യംസ്ഥചോനചതയത്ത് രചോജദചോന്തര

ടൂറമസ്റ്റുകേള് ധചോരചോളമചോയമ  എത്തുന്നതത്ത്  ക്രൂയമസത്ത് ടൂറമസതമലൂടടെയചോണത്ത്.  13

വമചദശ  ക്രൂയമസത്ത് ട്രെെമപ്പുകേള് ഇന്തദയമചലയ്ക്കുദ്യം ചകേരളതമചലയ്ക്കുദ്യം വരുന്നുടവന്നത്ത്

പറയുന്നു.  ചകേരളതസ്പീരങ്ങളമല  ക്രൂയമസത്ത് ടൂറമസദ്യം  വമകേസമപ്പെമചത്ത്  ആഭദന്തര

ടൂറമസവദ്യം  രചോജദചോന്തര  ടൂറമസവദ്യം  വമകേസമപ്പെമക്കചോന്  എടന്തല്ലചോദ്യം  നടെപടെമകേള്

സസ്വസ്പീകേരമചമട്ടുണത്ത്;  കേചോരദമചോയമ ശദ്ധമക്കചോടത ചപചോകുടന്നചോരു ചമഖലയചോണതത്ത്.

ഏറ്റവമധമകേദ്യം  ടൂറമസദ്യം  സചോദ്ധദതകേളുള്ള  കേചോയലുദ്യം  കേടെലുടമചോടക്ക

പ്രചയചോജനടപ്പെടുതമ വമചനചോദസഞചോരദ്യം വദചോപകേമചോക്കചോന് ഉപകേരമക്കുടന്നചോരു

പദ്ധതമയചോയ  ക്രൂയമസത്ത്  ടൂറമസതമലൂടടെ  രചോജദചോന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകേള്

ചകേരളതമചലയത്ത്  വരുന്നുചണചോ;  ആഭദന്തര  ടൂറമസദ്യം  രദ്യംഗതത്ത്  ക്രൂയമസത്ത്

ടൂറമസതമടന്റെ ടഡവലപ്ടമന്റെത്ത്സത്ത് എന്തചോണത്ത്?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  അതത്ത്  വളടര  പ്രസക്തമചോയ

കേചോരദമചോണത്ത്.   ഇക്കചോരദതമല  ചകേന്ദ്രസരക്കചോരമടന്റെ  അവഗണനയുദ്യം

മറ്റുമുണചോകുന്ന സമയതത്ത് ഭരണ-പ്രതമപക വദതദചോസമമല്ലചോടത ഒരുമമചനമന്നത്ത്

പ്രതമചഷധമചക്കണ സ്ഥചോനതത്ത് അതരദ്യം പ്രതമചഷധദ്യം വരചോതതചോണത്ത് ഞചോന്

പ്രചതദകേമചോയമ സൂചമപ്പെമചതത്ത്.  ചകേന്ദ്രസരക്കചോര ചകേരളടത കേഴുതത്ത് ടഞരമചത്ത്

ടകേചോല്ലചോനുള്ള ശമദ്യം നടെത്തുചമ്പചോള് ഇവമടടെയചോരുദ്യം സതദചോഗഹദ്യം നടെതചോടത

ചപചോകുന്നടതന്തുടകേചോടണന്നത്ത്  ഇസൗ  നചോടമടല  ജനങ്ങള്  ടപചോതുവമല

ചചചോദമക്കുകേയചോണത്ത്.   ക്രൂയമസത്ത് ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ടൂറമസദ്യം

സചോദ്ധദതയുള്ള പദ്ധതമയചോണത്ത്.  മറ്റത്ത് വകുപ്പുകേളുമചോയമ ചചരന്നുടകേചോണത്ത് ക്രൂയമസത്ത്

ടൂറമസദ്യം നടെപ്പെമലചോക്കചോന് ടൂറമസദ്യം വകുപ്പെത്ത് ചമല കേചോരദങ്ങള് ആചലചോചമക്കുന്നുണത്ത്.

ശസ്പീ  .    അനൂപത്ത്  ചജക്കബത്ത്:  സര,  നമലവമടല  പചോലങ്ങളമല

ഉപചയചോഗശൂനദമചോയമ  കേമടെക്കുന്ന  സ്ഥലദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കണടമന്നത്ത്  ചനരടത

ബഹുമചോനടപ്പെട  മനമയുടടെ  മറുപടെമയമല  പറയുകേയുണചോയമ.

അതുചപചോടലതടന്ന  ചകേരളതമടലമ്പചോടുദ്യം  ധചോരചോളദ്യം  തൂക്കുപചോലങ്ങളുണത്ത്.

അടതല്ലചോദ്യം മടറ്റചോരു തരതമല ഒരു പ്രചോചദശമകേ ടഡസമചനഷനചോണത്ത്. ചഫചോചടചോ

ഷൂട്ടുള്ടപ്പെടടെയുള്ള  കേചോരദങ്ങള്  അവമടടെ  നടെക്കുന്നുണത്ത്.  പ്രചദശവചോസമകേളുടടെ
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യചോത്രചോസസൗകേരദതമടനചോപ്പെദ്യം  വമചനചോദതമനുദ്യം  ഇതരദ്യം  തൂക്കുപചോലങ്ങള്

ഉപചയചോഗമക്കുന്നുണത്ത്.  എടന്റെ  നമചയചോജകേമണ്ഡലതമല  രണത്ത്

തൂക്കുപചോലങ്ങളുണത്ത്.  ഇവയുടടെ  നവസ്പീകേരണപ്രവരതനങ്ങള്

നടെക്കചോതതുടകേചോണ്ടുതടന്ന  പലതുദ്യം

നചോചശചോന്മുഖമചോയമടക്കചോണമരമക്കുകേയചോണത്ത്.  എടന്റെ നമചയചോജകേമണ്ഡലതമടല

പചോലങ്ങളുള്ടപ്പെടടെയുള്ള  മുഴുവന്  പചോലങ്ങളുദ്യം  DTPC-യുടടെ

സസ്പീമുകേളമലുള്ടപ്പെടുതമ അതമടന്റെ നവസ്പീകേരണതമനത്ത് ചവണമയുളള നടെപടെമകേള്

സസ്വസ്പീകേരമക്കചോന് കേഴെമയുചമചോടയന്നതചോണത്ത് എടന്റെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  പചോലങ്ങള്

സസൗന്ദരദവലക്കരമക്കുന്നതമനുള്ള  പ്രചതദകേ  പദ്ധതമടയക്കുറമചത്ത്  സരക്കചോര

ആചലചോചമക്കുന്നുണത്ത്.  വമചദശരചോജദങ്ങളമലുള്ളതുചപചോടല  പചോലങ്ങടള

ഇലൂമമചനറ്റത്ത്  ടചയ്യുകേയചോണത്ത്.  ടപചോതുചമഖലചോ  സ്ഥചോപനങ്ങള്,

സഹകേരണ/സസ്വകേചോരദ സ്ഥചോപനങ്ങള്, സസ്വകേചോരദ വദക്തമകേള് എന്നമവടരചോടക്ക

ചചരന്നുടകേചോണത്ത്  നടെതചോവന്നതചോണത്ത്.  അതമല  ബഹുമചോനദരചോയ

എദ്യം.എല.എ.-മചോരക്കത്ത്  അവരുടടെ  നമചയചോജകേമണ്ഡലതമല  അതരദ്യം

സചോദ്ധദതകേളുടണങമല  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പെത്ത്  അതമചനചോടെത്ത്  പരമപൂരണമചോയമ
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സഹകേരമചത്ത്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകേചോനചോണത്ത്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.   ചലചോകേതത്ത്

കേണ്ടുടകേചോണമരമക്കുന്ന  പുതമയ  ടട്രെെന്ഡത്ത്  ടഹചക്കഷന്സചോണത്ത്.  ഇതുപ്രകേചോരദ്യം

നഗരഹൃദയങ്ങളമചലചോ  റമചസചോരട്ടുകേളമചലചോ  അല്ല  തചോമസമക്കുന്നതത്ത്;

ഗചോമഗചോമന്തരങ്ങളമചലയത്ത്  ആളുകേള്  തചോമസമക്കചോന്  ചപചോകുകേയചോണത്ത്.

അങ്ങടയയുള്ള  ഒരു  ടഹചക്കഷന്സത്ത്  ടട്രെെന്ഡമല  ഇതരദ്യം  കേചോരദങ്ങള്കൂടെമ

പരമഗണമചചപചോകുചമ്പചോള്,  ഗചോമങ്ങളമല  എതമ  അവമടടെയുള്ള  തൂക്കുപചോലദ്യം

സസൗന്ദരദവത്ക്കരമക്കുകേ,  അതമടന്റെ  സചോദ്ധദതകേള്

ഉപചയചോഗടപ്പെടുത്തുകേടയന്നുള്ളതത്ത്  പുതമടയചോരു  ടട്രെെന്ഡചോയമ  ടകേചോണ്ടുവരചോന്

കേഴെമയുദ്യം.  ബഹുമചോനദനചോയ എദ്യം.എല.എ.  മുചന്നചോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഏതുകേചോരദങ്ങളമലുദ്യം

പരമപൂരണമചോയമ  പമന്തുണനലകേമ  വകുപ്പെത്ത്  കൂടടെയുണചോകുടമന്നത്ത്

അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    മചോണമ  സമ  .    കേചോപ്പെന്:  സര,  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  വമചനചോദസഞചോര

ചമഖലയമല  ചകേന്ദ്രചോവമഷ്കൃത  പദ്ധതമ  വഴെമ  ടൂറമസ്റ്റുകേടള  ആകേരഷമക്കചോന്

പമലഗമദ്യം  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  നമലവമലുചണചോ;  ഇടല്ലങമല  ടെമ   പദ്ധതമ

സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  നടെപ്പെചോക്കചോന്,  പ്രചതദകേമചത്ത്  പചോല,  രചോമപുരദ്യം,  ഭരണങ്ങചോനദ്യം

എന്നസ്പീ  സ്ഥലങ്ങടളകൂടെമ  ഉള്ടപ്പെടുതമ  ചകേന്ദ്രതമല  സമ്മരദ്ദേദ്യം  ടചലുതമ
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ചനടെമടയടുക്കചോന് സരക്കചോര നടെപടെമ സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ;  പചോലചോ മണ്ഡലതമടല

ടൂറമസത്ത് ചകേന്ദ്രങ്ങളചോയ ഇല്ലമക്കലക്കല്ലമടനയുദ്യം ഇലവസ്പീഴെചോപ്പൂഞമറടയയുദ്യം ചകേന്ദ്ര

ടൂറമസദ്യം മചോപ്പെമല ടകേചോണ്ടുവരചോനുള്ള നടെപടെമകൂടെമ സരക്കചോര സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  ഇതരദ്യം  പദ്ധതമകേള് പചോലചോ

നമചയചോജകേമണ്ഡലതമലുള്ളതത്ത്  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന്റെ  അനുമതമ  വചോങ്ങചോന്

നമുക്കത്ത്   ഒരുമമചത്ത്  ശമമക്കചോടമന്നതത്ത്  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗടത

അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്.

ശസ്പീ.  പമ.  ടജ.  ചജചോസഫത്ത്  ചുമതലടപ്പെടുതമയതുപ്രകേചോരദ്യം

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞെളചോദ്യംകുഴെമ  അലമ:  സര,  ഇന്തദന്  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമല  ടടദവദ്യം

കേനമഞ്ഞെനുഗഹമടചചോരു  സദ്യംസ്ഥചോനമചോണത്ത്  ചകേരളദ്യം.  ഇസൗ  സചോദ്ധദത

പ്രചയചോജനടപ്പെടുത്തുന്നതമനുള്ള  പദ്ധതമകേള്ക്കത്ത്  ചകേന്ദ്രദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകേചോരദ്യം

നലകുന്നുചണചോ;  അചതചോ  അക്കചോരദതമലുദ്യം  അരഹമചോയ  പരമഗണന  ചകേന്ദ്ര

സരക്കചോര  നലകുന്നമചല്ല;  എത്ര  ചകേചോടെമ  രൂപയുടടെ  പദ്ധതമക്കചോണത്ത്  ഇസൗ

കേചോലഘടങ്ങളമല  അദ്യംഗസ്പീകേചോരദ്യം  നലകേമയമട്ടുള്ളതത്ത്;  എത്ര  പദ്ധതമകേള്

ചകേന്ദ്രസരക്കചോരമടന്റെ കേയമല ടപന്ഡമദ്യംഗചോയമ കേമടെക്കുന്നുണത്ത്?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത്  റമയചോസത്ത്:  സര,  അതമടന്റെ

വമശദവമവരങ്ങളമചലയത്ത്  ഞചോനമചപ്പെചോള്  കേടെക്കുന്നമല്ല.  ചകേന്ദ്രസരക്കചോരമല

നമന്നുദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  ഫണത്ത്  പരമചോവധമ  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമല

ഉപചയചോഗടപ്പെടുതചോനുള്ള  ശമദ്യം  സദ്യംസ്ഥചോന  സരക്കചോര

നടെതമടക്കചോണമരമക്കുന്നുണത്ത്.  അക്കചോരദതമല  ഇനമയുദ്യം  ബഹുദൂരദ്യം

മുചന്നചോട്ടുചപചോചകേണതുണത്ത്.  ചകേരളതമടല  ബഹുമചോനദരചോയ  എദ്യം.പമ.-മചോര

ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ളവരുടടെടയല്ലചോദ്യം  സഹകേരണചതചോടടെ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകേചോനുള്ള

ശമമചോണത്ത്  ടപചോതുടവ  നടെത്തുന്നതത്ത്.  നന്യൂചയചോരക്കത്ത്  ടടെദ്യംസമടന്റെ  പുതമയ

വമവരതമല  53  ചകേന്ദ്രങ്ങളമടലചോന്നചോയമ  ചകേരളടത  ടതരടഞ്ഞെടുതതമല

ഇന്തദയമലനമന്നുള്ള ഏകേ സദ്യംസ്ഥചോനദ്യം  ചകേരളദ്യം മചോത്രമചോണത്ത്. ടടെദ്യം മചോഗസമന്

ചലചോകേതത്ത്  കേണമരമചക്കണ  50  ടൂറമസത്ത്  ചകേന്ദ്രങ്ങളമടലചോന്നചോയമ

ചകേരളടതയചോണത്ത്  ടതരടഞ്ഞെടുതതത്ത്.  ഇന്തദ  ടുചഡ  നമ്പര  വണ്  റചോങമദ്യംഗത്ത്

നലകേമയതത്ത്  ചകേരളതമനചോണത്ത്.  ചകേരളതമടന്റെ  ടൂറമസദ്യം  വമകേചോസടമന്നത്ത്

പറഞ്ഞെചോല  നമ്മുടടെ  രചോജദതമടന്റെ  വമകേചോസമചോണത്ത്.  ചലചോകേതത്ത്  ടൂറമസദ്യം

മചോരട്ടുകേള് നടെക്കുചമ്പചോള് അവമടടെ മുന്പന്തമയമല നമലക്കുന്നതത്ത് ചകേരളമചോണത്ത്.

അതമനനുസരമചള്ള  കുചറക്കൂടെമ  സചപ്പെചോരടത്ത്  ചകേന്ദ്രസരക്കചോരമലനമന്നത്ത്
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ലഭമക്കണടമന്നത്ത്  പ്രതസ്പീകമക്കുന്നു.  അതമനത്ത്  നമുടക്കചോരുമമചത്ത്  നമലപചോടടെടുതത്ത്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകേചോടമന്നത്ത് സഭടയ അറമയമക്കചോന് ഞചോന് ആഗഹമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    രചമശത്ത്  ടചന്നമതല:  സര,  എല്ലചോ  കേചോലഘടങ്ങളമലുദ്യം

ചകേരളതമനചോണത്ത്  ഈ  അവചോരഡകേടളചോടക്ക  ലഭമക്കചോറുള്ളതത്ത്.  കേചോരണദ്യം,

ചകേരളദ്യം  പ്രകൃതമ  മചനചോഹരമചോയ  പ്രചദശമചോയതുടകേചോണചോണത്ത്.  വമചദശ

ടൂറമസ്റ്റുകേചളക്കചോള്  കൂടുതല  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകേള്  ഇന്നത്ത്  ചകേരളതമചലയത്ത്

വരുന്നുണത്ത്.  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകേളുടടെ  വരവമടന  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കചോനുള്ള

പ്രചതദകേ പദ്ധതമകേള് സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദത്ത് റമയചോസത്ത്:  സര,  ചകേരളതമടനചോരു അദ്യംഗസ്പീകേചോരദ്യം

ലഭമക്കുന്നതത്ത്  ഏടതങമലുടമചോരു  സരക്കചോരമടന്റെ  മചോത്രദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകേചോരമചോയമടല്ല,

ചകേരളതമടല  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  ലഭമക്കുന്ന  അദ്യംഗസ്പീകേചോരമചോയമടചോണത്ത്   ടപചോതുടവ

കേചോണുന്നതത്ത്.  നന്യൂചയചോരക്കത്ത്  ടടെദ്യംസുദ്യം  ടടെദ്യം  മചോഗസമനുദ്യം   ചകേരളടത

ടതരടഞ്ഞെടുതതത്ത്  ഒരു പുതമയ സദ്യംഭവമചോയചോണത്ത്  കേചോണചോന് സചോധമക്കുന്നതത്ത്.

അതമല  നമ്മടളല്ലചോവരുദ്യം  സചന്തചോഷമക്കുകേയചോണത്ത്.  ബഹുമചോനദനചോയ  മുന്

പ്രതമപകചനതചോവദ്യം അതമല സചന്തചോഷമക്കുന്നുടവന്നത്ത് അചദ്ദേഹതമടന്റെ ചരച

ചകേടചപ്പെചോള് എനമക്കത്ത് മനസമലചോയമ. ആഭദന്തരസഞചോരമകേള് ചകേരളതമചലയത്ത്
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വരുന്ന  കേചോരദതമല  ഇചപ്പെചോള്  സരവകേചോല

ടറചക്കചോരഡമടലതമയമരമക്കുകേയചോണത്ത്.   അതമടനക്കുറമചത്ത്  ഞചോന്  ചനരടത

സദ്യംസചോരമചചപ്പെചോള്  അചദ്ദേഹദ്യം  ഇവമടടെയുണചോയമരുചന്നചോടയന്നത്ത്  അറമയമല്ല.

എന്തചോയചോലുദ്യം  2022-ല  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകേളുടടെ  എണദ്യം  ഒരു  ചകേചോടെമ

എണ്പതമടയടത്ത് ലകമചോയമ വരദ്ധമചമട്ടുണത്ത്.   അടുത വരഷദ്യം അതത്ത് ഇനമയുദ്യം

ശക്തമടപ്പെടുതണദ്യം.  

ഐ.ടെമ.ഐ.-കേളുടടെ അടെമസ്ഥചോനസസൗകേരദ വമകേസനദ്യം

4 (*94) ശസ്പീ  .   ടകേ  .   പമ  .   കുഞ്ഞെമ്മദത്ത് കുടമ മചോസര:

    ശസ്പീ  .   കേടെകേദ്യംപള്ളമ സുചരന്ദ്രന്:

    ശസ്പീ  .   ടെമ  .   ഐ  .   മധുസൂദനന്:

 ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ഡമ  .    പ്രചസനൻ:  തചോടഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

ടപചോതുവമദദചോഭദചോസ-ടതചോഴെമൽ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  ഐ.ടെമ.ഐ.-കേളുടടെ  അടെമസ്ഥചോനസസൗകേരദ

വമകേസനതമനുദ്യം  പരമശസ്പീലനചമന  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  നടെതമവരുന്ന

പ്രവരതനങ്ങടളടന്തല്ലചോമചോണത്ത്;

(ബമ)  വമജയകേരമചോയമ  പരമശസ്പീലനദ്യം  പൂരതമയചോക്കുന്നവരക്കചോയമ

ടതചോഴെമലസചോദ്ധദതടയചോരുക്കുന്നതമനത്ത്  ചജചോബത്ത്  ടഫയറുകേള്

സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കുന്നുചണചോ;
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(സമ)  ടതചോഴെമലസചോദ്ധദതകേൾക്കനുസരമചത്ത്  സമയബന്ധമതമചോയമ

ചകേചോഴകേള്  പുന:സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  ഉള്ളടെക്കദ്യം  പരമഷ്കരമക്കുന്നതമനുദ്യം

നടെപടെമടയടുതമട്ടുചണചോടയന്നത്ത് വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ടപചോതുവമദദചോഭദചോസ-ടതചോഴെമൽ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ):

സര,

(എ)  ഐ.ടെമ.ഐ.-കേളുടടെ  അടെമസ്ഥചോനസസൗകേരദ  വമകേസനതമനത്ത്

മതമയചോയ  ടകേടമടെനമർമ്മചോണതമചലയചോയമ  ഡയറകർ  ജനറൽ  ഓഫത്ത്

ടട്രെെയമനമദ്യംഗമടന്റെ  മചോനദണ്ഡപ്രകേചോരദ്യം  ഭൂമമ  ലഭദമചോക്കചോനുതകുന്ന  നടെപടെമകേൾ

സസ്വസ്പീകേരമചവരുന്നുണത്ത്.  കേമഫ്ബമ  ഫണത്ത്  വമനമചയചോഗതമലൂടടെ

വകുപ്പെമനുകേസ്പീഴെമലുള്ള  10  ഐ.ടെമ.ഐ.-കേടളയുദ്യം  സദ്യംസ്ഥചോന  ഫണത്ത്

വമനമചയചോഗമചത്ത്  2  ഐ.ടെമ.ഐ.-കേടളയുദ്യം  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  നമലവചോരതമചലയത്ത്

ഉയർത്തുന്നതമടന്റെ  നടെപടെമകേൾ  സസ്വസ്പീകേരമചവരുകേയചോണത്ത്.  ടകേടമടെ

നമർമ്മചോണതമനചോവശദമചോയ  ഭൂമമ  ലഭദമചോകേചോത  സ്ഥചോപനങ്ങൾ  അതതത്ത്

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സ്ഥചോപനവമചോയമ ബന്ധടപ്പെടത്ത് ആവശദമചോയ നടെപടെമകേൾ

സസ്വസ്പീകേരമചവരുന്നുണത്ത്.  പരമശസ്പീലനചമന  വർദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനചോയമ

സദ്യംസ്ഥചോനടത  ഐ.ടെമ.ഐ.-കേളമൽ  ഏകേസ്പീകേരമക്കടപ്പെടതുദ്യം
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ഗുണചമനയുള്ളതുമചോയ  പരമശസ്പീലന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  നടെപ്പെമലചോക്കുന്നുണത്ത്.

കേചോലചോകേചോലങ്ങളമൽ  ഡയറകർ  ജനറൽ  ഓഫത്ത്  ടട്രെെയമനമദ്യംഗത്ത്

പരമചയടപ്പെടുത്തുന്ന  ചകേചോഴകേൾ  പരമചോവധമ   സ്ഥചോപനങ്ങളമൽ

ആരദ്യംഭമക്കചോനുള്ള  നടെപടെമകേൾ  സസ്വസ്പീകേരമചവരുന്നുണത്ത്.  റസ്പീവചോമ്പമദ്യംഗത്ത്

പ്രക്രമയയമലൂടടെ  കേചോലഹരണടപ്പെട  ചകേചോഴകേൾ  പരമചോവധമ  ഒഴെമവചോക്കമ

കേചോചലചോചമതമചോയ  പുതമയ  ചകേചോഴകേൾ  ആരദ്യംഭമക്കചോൻ  നടെപടെമകേൾ

സസ്വസ്പീകേരമക്കുന്നുണത്ത്. 

(ബമ)  വദചോവസചോയമകേ  പരമശസ്പീലന  വകുപ്പെമടന്റെ  ചനതൃതസ്വതമൽ  14

ജമല്ലകേളമലുദ്യം  ചനചോഡൽ  ഐ.ടെമ.ഐ.-കേളമൽവചത്ത്  എല്ലചോവർഷവദ്യം  ചജചോബത്ത്

ടഫയർ സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കുന്നുണത്ത്. 2023  വർഷടത ചജചോബത്ത് ടഫയർ ജനുവരമ

16  മുതൽ  23  വടരയുളള  തസ്പീയതമകേളമൽ  14  ജമല്ലകേളമലുദ്യം  സദ്യംഘടെമപ്പെമച.

ചപസ് ടമന്റെത്ത് നടെപടെമകേൾ നടെന്നുവരുന്നുണത്ത്.

(സമ)  ആചഗചോളതലതമല  മചോറമമചോറമ  വരുന്ന  ടതചോഴെമല

ചമഖലയനുസൃതമചോയമ  കേചോലചോകേചോലങ്ങളമല  ഡയറകര  ജനറല  ഓഫത്ത്

ടട്രെെയമനമദ്യംഗത്ത്-ഡലഹമ  ചകേചോഴകേളുടടെ  സമലബസത്ത്  പരമഷ്കരമചവരമകേയചോണത്ത്.

നമലവമൽ  നന്യൂ  ജനചറഷൻ  ചകേചോഴകേളുൾടപ്പെടുതമ  ഡയറകർ  ജനറൽ  ഓഫത്ത്
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ടട്രെെയമനമദ്യംഗത്ത്  സമലബസത്ത്  പരമഷ്കരമചത്ത്  വമജചോപനദ്യം  പുറടപ്പെടുവമചമട്ടുണത്ത്.  ടെമ

സമലബസത്ത്  പ്രകേചോരമുള്ള  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുന്നതമനത്ത്  നടെപടെമകേൾ

സസ്വസ്പീകേരമചവരമകേയചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    പമ  .    കുഞ്ഞെമ്മദത്ത്  കുടമ  മചോസര:  സര,   ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളുടടെ

അടെമസ്ഥചോനവമകേസനതമനത്ത്  മുന്തമയ  പരമഗണന  നലകേമയ  ബഹുമചോനടപ്പെട

മനമടയ  പ്രചതദകേമചോയമ  അഭമനന്ദമക്കുകേയചോണത്ത്.  ടഎ.ടെമ.ടഎ.

ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്  ടടനപുണദവമകേസനതമനചോയമ  ഹ്രസസ്വകേചോല  ചകേചോഴകേള്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതത്ത്  സരക്കചോരമടന്റെ  പരമഗണനയമലുചണചോ;  ഉടണങമല

വമശദചോദ്യംശദ്യം വദക്തമചോക്കചോചമചോ?  

ശസ്പീ  .   വമ  .   ശമവന്കുടമ: സര, പരമഗണനയമലുണത്ത്. പഴെയ ചകേചോഴകേടളല്ലചോദ്യം

മചോറമ വരതമചോന കേചോലഘടതമടല ടതചോഴെമലസചോദ്ധദതയനുസരമചള്ള പുതമയ

ചകേചോഴകേള്  ആരദ്യംഭമചക്കണതുള്ളതമനചോല  ടഎ.ടെമ.ടഎ  ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്

ടടനപുണദവമകേസനതമനചോയമ  ഹ്രസസ്വകേചോല  ചകേചോഴകേള്കൂടെമ

ആരദ്യംഭമക്കണടമന്ന കേചോരദദ്യം  സരക്കചോരമടന്റെ പരമഗണനയമലചോണത്ത്.  നമലവമല

ടതരടഞ്ഞെടുത  സരക്കചോര  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  ഇതരദ്യം  ചകേചോഴകേള്

നടെന്നുവരമകേയചോണത്ത്.  സദ്യംസ്ഥചോനടത  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട  സരക്കചോര
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ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  നമലവമല  പരമശസ്പീലനദ്യം  നലകുന്ന  ചട്രെെഡകേളുമചോയമ

ബന്ധടപ്പെടതുദ്യം  ടതചോഴെമല  സചോദ്ധദതയുള്ളതുദ്യം  നചോഷണല  കേസ്വചോളമഫമചക്കഷന്

രജമസറമല  ഉള്ടപ്പെടുതമയമട്ടുള്ളതുമചോയ  വമവമധ  ഹ്രസസ്വകേചോല  ചകേചോഴകേളുദ്യം

ടടനപുണദപരമശസ്പീലനദ്യം  നലകുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമകേളുദ്യം

സസ്വസ്പീകേരമചവരമകേയചോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    പമ  .    കുഞ്ഞെമ്മദത്ത്  കുടമ  മചോസര:  സര,   ടഎ.ടെമ.ടഎ.

ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്  പരമശസ്പീലന  കേചോലത്തുതടന്ന  പരമശസ്പീലനതമലനമന്നുദ്യം

ലഭമക്കുന്ന  ടടവദഗദദ്യം  പ്രചയചോജനടപ്പെടുതമ  വമവമധ  ഉല്പന്നങ്ങള്

നമരമ്മമക്കുന്നതമനുള്ള പ്രവരതനദ്യം നടെത്തുന്നുചണചോ; ഉടണങമല വമശദചോദ്യംശദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ഉണത്ത്.  ടഎ.ടെമ.ടഎ.  ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്

പരമശസ്പീലന കേചോലത്തുതടന്ന  പരമശസ്പീലനതമലനമന്നുദ്യം ലഭമക്കുന്ന ടടവദഗദദ്യം

പ്രചയചോജനടപ്പെടുതമ  വമവമധ  ഉല്പന്നങ്ങള്  നമരമ്മമക്കുന്നതമനചോയമ

ടപ്രചോഡകന്  ടസന്റെറുകേള്  സജ്ജമചോക്കമയമട്ടുണത്ത്.  സദ്യംസ്ഥചോനടത

ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട  14  സരക്കചോര  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  രൂപസ്പീകേരമചമട്ടുള്ള

ടപ്രചോഡകന്  ടസന്റെറുകേളമലൂടടെ  വമവമധ  ഉല്പന്നങ്ങളചോയമട്ടുള്ള  ഫരണമചര,
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ചബക്കറമ  ടഎറ്റങ്ങള്,  ഹചോന്ഡത്ത്  സചോനമടറ്റസര  എന്നമവ  നമരമ്മമക്കുന്ന

ടപ്രചോഫഷണല  ടസന്റെറുകേളുദ്യം  ചകേചോഴെമചക്കചോടെത്ത്  ഗവണ്ടമന്റെത്ത്  വനമതചോ

ടഎ.ടെമ.ടഎ.-യമല  സസൗന്ദരദവരദ്ധകേ  ചസവനങ്ങള്  ലഭദമചോക്കുന്ന  ബന്യൂടമ  &

ടവലനസത്ത് ടസന്റെറുദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുണത്ത്. 

ശസ്പീ  .   കേടെകേദ്യംപള്ളമ സുചരന്ദ്രന്: സര, എടന്തല്ലചോദ്യം എതമരപ്പുകേളുണചോയചോലുദ്യം

തലസ്ഥചോനതത്ത്  വമഴെമഞ്ഞെദ്യം  പദ്ധതമ  യചോഥചോരത്ഥദമചോകേചോന്  ചപചോകുകേയചോണത്ത്.

വമഴെമഞ്ഞെദ്യം  പദ്ധതമ  യചോഥചോരത്ഥദമചോകുചമ്പചോള്  അതത്ത്  സമദ്യംഗപ്പൂര,  ദുബചോയത്ത്,

ടകേചോളദ്യംചബചോ  എന്നമവ  ചപചോടലയുള്ള  വലമയ  നഗരമചോയുദ്യം  ലകക്കണക്കമനത്ത്

ആളുകേള്ക്കത്ത്  ടതചോഴെമല  ലഭമക്കുന്ന  ഒരമടെമചോയുദ്യം  മചോറുകേയചോണത്ത്.  ആ

സന്ദരഭതമലുണചോകുന്ന  ടതചോഴെമല  സചോദ്ധദതകേള്  പരമഗണമചത്ത്  മടടറന്

ചമഖലയുമചോയമ  ബന്ധടപ്പെട  ചട്രെെഡകേള്  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  തുടെങ്ങുന്നതമനത്ത്

നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ;  പല  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമലുദ്യം  പരമ്പരചോഗത

ചട്രെെഡകേളചോണുള്ളതത്ത്.  പുതമയ  ചട്രെെഡകേള്  നടെത്തുന്നതമനുള്ള  ഫചോക്കലറ്റമയുടടെ

പ്രശ്നദ്യം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയമലടപ്പെടമട്ടുചണചോ; ഇതുസദ്യംബന്ധമച വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  വമഴെമഞ്ഞെമടെക്കമുള്ള  തുറമുഖങ്ങളമലുദ്യം

അതുചപചോടലയുള്ള  പുതമയ  സ്ഥചോപനങ്ങളമലുദ്യം  ചജചോലമക്കത്ത്  പ്രചോപ്തരചോക്കുന്ന

തരതമലുള്ള  പുതമയ  ചട്രെെഡകേള്  ടഎ.ടെമ.ടഎ.കേളമല

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതുസദ്യംബന്ധമചത്ത്  ആചലചോചമചമട്ടുണത്ത്.  പ്രധചോനമചോയുദ്യം  Drone

Technician പുതമടയചോരു ചകേചോഴചോണത്ത്.  IoT Technician  (Smart  City),  IoT

Technician (Smart Healthcare), Database System Assistant, Remotely

Piloted  Aircraft/Drone  Pilot,  Software  Testing  Assistant  തുടെങ്ങമയ

പുതമയ  ചകേചോഴകേളുദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നുണത്ത്. വമഴെമഞ്ഞെദ്യം

തുറമുഖതമനനുചയചോജദമചോയമട്ടുള്ള  ചകേചോഴകേളചോരദ്യംഭമക്കുന്നതത്ത്  സദ്യംബന്ധമചള്ള

കേചോരദദ്യം ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ പരമഗണനയമലചോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ടെമ  .    ടഎ  .    മധുസൂദനന്:  സര,  ടഎ.ടെമ.ടഎ.  ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്

പരമശസ്പീലനകേചോലത്തുതടന്ന  വദചോവസചോയമകേസ്ഥചോപനങ്ങളമല  പ്രചോചയചോഗമകേ

പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ഒരുക്കമയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   ശമവന്കുടമ: സര, ടഎ.ടെമ.ടഎ. ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്  പരമശസ്പീലന

കേചോലത്തുതടന്ന  വദചോവസചോയമകേസ്ഥചോപനങ്ങളമല  പ്രചോചയചോഗമകേ  പരമശസ്പീലനദ്യം
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ലഭമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  നടെപടെമകേള്  സസ്വസ്പീകേരമചമട്ടുണത്ത്.  സദ്യംസ്ഥചോനടത

ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  പഠമചടകേചോണമരമക്കുന്ന  എല്ലചോ

പരമശസ്പീലനചോരത്ഥമകേള്ക്കുദ്യം  പ്രതമവരഷദ്യം  150  മണമക്കൂര  ടടദരഘദമുള്ള

പ്രചോചയചോഗമകേ  പരമശസ്പീലനദ്യം  ബന്ധടപ്പെട  വദവസചോയശചോലകേളമല

നലകുന്നതമനുള്ള  MoU  കേരചോര ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളുദ്യം വദവസചോയശചോലകേളുമചോയമ

ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമകേള് നടെന്നുവരമകേയചോണത്ത്.  നമലവമല 19 സരക്കചോര

ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  വദവസചോയശചോലകേളുമചോയമ ചചരന്ന  OJT (On the job

training) കേഴെമഞ്ഞെ അദ്ധദയനവരഷദ്യം മുതല നടെന്നുവരമകേയചോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ഡമ  .    പ്രചസനന്:  സര,  ചദശസ്പീയതലതമല  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-

കേളമല  എത്ര  ചട്രെെഡകേളചോണത്ത്  നമലവമലുള്ളടതന്നുദ്യം  ഇതമല  എത്രടയണദ്യം

ചകേരളതമടല  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  നമലവമലുടണന്നുദ്യം

വദക്തമചോക്കുന്നതമചനചോടടെചോപ്പെദ്യം അഖമചലന്തദചോതലതമല ചകേരളതമലനമന്നുള്ള

ടട്രെെയമനമകേള്ക്കത്ത്  ഉന്നതവമജയദ്യം  ടടകേവരമക്കചോന്  സചോധമചമട്ടുചണചോ;

ടഎ.ടെമ.ടഎ-കേളമല  കുടമകേളുടടെ  എണതമനനുസരമചത്ത്  ചനചോണ്  ടെസ്പീചമദ്യംഗത്ത്

സചോഫത്ത്  ഇചപ്പെചോഴെമല്ല.  അതുടകേചോണത്ത്  80-ല കുറവത്ത്  കുടമകേളുള്ളമടെതത്ത്  നമരവധമ

ചനചോണ്  ടെസ്പീചമദ്യംഗത്ത്  സചോഫുള്ളചപ്പെചോള്  264  കുടമകേളുള്ള  പചോലക്കചോടെത്ത്  കുഴെലമന്ദദ്യം
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ടഎ.ടെമ.ടഎ.-യമല  ആടകേ  രണത്ത്  കചോരക്കത്ത്  മചോത്രചമയുള്ളൂ.  ഇതരതമലുള്ള

അപരദചോപ്തത പുനനഃക്രമസ്പീകേരണദ്യം വഴെമ പരമചശചോധമക്കചോന് തയചോറചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ഇചപ്പെചോള് ചദശസ്പീയതലതമല ആടകേ  150

ചട്രെെഡകേളചോണത്ത്  നമലവമലുള്ളതത്ത്.  ചകേരളതമടല  വമവമധ  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-

കേളമലചോയമ  ഏകേചദശദ്യം  78-ഓളദ്യം ചട്രെെഡകേളമല  പരമശസ്പീലനദ്യം നടെത്തുന്നുണത്ത്.

കേഴെമഞ്ഞെതവണ  അഖമചലന്തദചോതലതമല  ചകേരളതമല  നമന്നുള്ള

ടട്രെെയമനമകേള്  ഉന്നതവമജയദ്യം  കേരസ്ഥമചോക്കമയമട്ടുണത്ത്.  കേഴെക്കൂടദ്യം  സരക്കചോര

ടഎ.ടെമ.ടഎ.-യമടല  ടട്രെെയമനമ  ചദശസ്പീയതലതമല  ഒന്നചോദ്യം  റചോങത്ത്

കേരസ്ഥമചോക്കമയതുകൂടെചോടത  വമവമധ  ചട്രെെഡകേളമലചോയമ  157 ടട്രെെയമനമകേളമല

ചദശസ്പീയതലതമല  ഒന്നത്ത്,  രണത്ത്,  മൂന്നത്ത്  റചോങ്കുകേള്  കേരസ്ഥമചോക്കുകേയുദ്യം

ടചയ്തമട്ടുണത്ത്. 

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എസത്ത്  .   അരുണ്കുമചോര: സര, ടഎ.ടെമ.ടഎ. ടട്രെെയമനമകേള്ക്കുള്ള

സചോചങതമകേ  പരമശസ്പീലനദ്യം  സമൂഹതമനത്ത്  പ്രചയചോജനകേരമചോയമ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനത്ത്  ഏടതങമലുദ്യം  പദ്ധതമകേള്  നടെപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുചണചോ;

ഉടണങമല വമശദചോദ്യംശദ്യം വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ടഎ.ടെമ.ടഎ.  ടട്രെെയമനമകേള്ക്കുള്ള

സചോചങതമകേപരമശസ്പീലനദ്യം  സമൂഹതമനത്ത്  പ്രചയചോജനകേരമചോയമ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമചലയചോയമ  ടതരടഞ്ഞെടുത  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല

ടടനപുണദകേരമ്മചസന  രൂപസ്പീകേരമചമട്ടുണത്ത്.  സദ്യംസ്ഥചോനടത  വമവമധ

ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളമല  പരമശസ്പീലനദ്യം  ചനടുന്ന  ടട്രെെയമനമകേടള  ചക്രചോഡസ്പീകേരമചത്ത്

ടടനപുണദകേരമ്മചസന  രൂപസ്പീകേരമചത്ത്  അവരുടടെ  ടഎ.ടെമ.ടഎ.-കേളുടടെ

സമസ്പീപപ്രചദശങ്ങളമടല  സരക്കചോര  ആശുപത്രമകേള്,  സ്കൂളുകേള്,

അങണവചോടെമകേള്,  മറ്റത്ത്  സരക്കചോര  ചമലചനചോടതമലുള്ള  സ്ഥചോപനങ്ങള്

എന്നമവയമല  ചനരമടടതമ  അവര  ആരജ്ജമച

സചോചങതമകേടടവദഗദമുപചയചോഗമചത്ത്  സസൗജനദമചോയമ  അറ്റകുറ്റപ്പെണമകേള്

നമരവഹമചത്ത് നലകുന്നതമനചോവശദമചോയ നടെപടെമകേള് സസ്വസ്പീകേരമചവരമകേയചോണത്ത്. 

വമദദചോർത്ഥമകേളമടല ലഹരമ ഉപചയചോഗദ്യം തടെയചോന് നടെപടെമ

5(*95) ശസ്പീ  .   സണമ ചജചോസഫത്ത്: 

ശസ്പീ  .   ഷചോഫമ പറമ്പമൽ: 

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ബചോബു   (  തൃപ്പുണമത്തുറ):

ശസ്പീ  .   സനസ്പീഷ് കുമചോര ചജചോസഫത്ത്: തചോടഴെ കേചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കത്ത്

 ടപചോതുവമദദചോഭദചോസ-ടതചോഴെമൽ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചോ;
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(എ)  സദ്യംസ്ഥചോനടത  സ്കൂൾ  വമദദചോർത്ഥമകേളമല  വലമടയചോരു  വമഭചോഗദ്യം

ലഹരമക്കത്ത്  അടെമമകേളചോടണന്ന  റമചപ്പെചോരടത്ത്  ശദ്ധയമലടപ്പെടമട്ടുചണചോ;  എങമല

ഇത്  ഗസൗരവമചോയമ പരമഗണമചമട്ടുചണചോടയന്നത്ത് അറമയമക്കചോചമചോ; 

(ബമ)  എല്ലചോ  സ്കൂള്  വമദദചോർത്ഥമകേടളയുദ്യം  ആറത്ത്

മചോസതമടലചോരമക്കടലങമലുദ്യം  ടമഡമക്കല  പരമചശചോധനയത്ത്  വമചധയരചോക്കമ

അവര  ലഹരമക്കടെമമകേളടല്ലന്നത്ത്  ഉറപ്പുവരുത്തുവചോന്  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോടയന്നത്ത് അറമയമക്കചോചമചോ; 

(സമ)  കുടമകേള്ക്കത്ത്  ഒഴെമവസമയദ്യം  ക്രമയചോത്മകേമചോയമ

ടചലവഴെമക്കുവചോനുതകുന്ന  സദ്യംവമധചോനടമചോരുക്കുന്നതമനുദ്യം  കേരമക്കുലതമല

ചസചോരട്സമനത്ത് കൂടുതല പ്രചോധചോനദദ്യം നലകുന്നതമനുദ്യം നടെപടെമ സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ;

(ഡമ)  ലഹരമ  മചോഫമയടയക്കുറമചള്ള  വമവരങ്ങൾ  നൽകുന്ന

വമദദചോർത്ഥമകേളുടടെ  വമവരങ്ങൾ  പുറത്തുചപചോകേചോതമരമക്കചോനചോവശദമചോയ

ശദ്ധനലകുചമചോ? 

ടപചോതുവമദദചോഭദചോസ-ടതചോഴെമൽ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ):

സര,  (എ)  അങ്ങടനടയചോരു  റമചപ്പെചോരടത്ത്  ശദ്ധയമലടപ്പെടമടമല്ല.

എന്നമചോലചപചോലുദ്യം  സ്കൂള് വമദദചോരത്ഥമകേളമല ലഹരമവസ്തുക്കളുടടെ ഉപചയചോഗദ്യം
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കേടണത്തുന്നതമനുദ്യം  അവ  ഇല്ലചോയ്മ  ടചയ്യുന്നതമനുമുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്

സ്കൂള്തലതമല  ഏടറ്റടുതത്ത്  നടെപ്പെചോക്കമവരമകേയചോണത്ത്.  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ

ലഹരമവമരുദ്ധ  പ്രവരതനദ്യം  വമദദചോലയങ്ങളമല  വദചോപമപ്പെമചടകേചോണത്ത്

വമദദചോരത്ഥമകേള്ക്കമടെയമല  ലഹരമവസ്തുക്കളുടടെ  ഉപചയചോഗദ്യം  തടെയുന്നതമനത്ത്

ശക്തമചോയ  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകേരമചവരമകേയചോണത്ത്.  സദ്യംസ്ഥചോന  സരക്കചോരമടന്റെ

ചനതൃതസ്വതമല  സദ്യംസ്ഥചോനടത  മുഴുവന്  ജനങ്ങടളയുദ്യം  പടങടുപ്പെമചടകേചോണത്ത്

ഭരണ-പ്രതമപക  വദതദചോസമമല്ലചോടത  ടഎകേദചതചോടടെ  ലഹരമവമരുദ്ധ

ചപചോരചോടപ്രവരതനങ്ങള്  സദ്യംഘടെമപ്പെമക്കചോനചോവശദമചോയ  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകേരമചവരമകേയചോണത്ത്. ലഹരമവമരുദ്ധ ചപചോരചോടങ്ങള് നമയമദ്യം ടകേചോണ്ടുമചോത്രദ്യം

അവസചോനമപ്പെമക്കചോന്  കേഴെമയുന്ന  കേചോരദമല്ല;  സമൂഹദ്യം  ഒറ്റടക്കടചോയമ

നമന്നുടകേചോണ്ടുള്ള  പ്രവരതനദ്യം  നടെതമയചോല  മചോത്രചമ  ഇതത്ത്

അവസചോനമപ്പെമക്കചോന്  കേഴെമയുകേയുള്ളൂ.  ഇടെതുപക  ജനചോധമപതദമുന്നണമ

ഗവണ്ടമന്റെത്ത്  ഇടതചോരു  മുഖദ  അജണയചോയമ  എടുതമട്ടുടണന്ന  കേചോരദദ്യംകൂടെമ

അറമയമക്കചോന് ഞചോന്  ആഗഹമക്കുകേയചോണത്ത്. 

ഇതമടന്റെ  തുടെരചയചോയമ  രണചോദ്യംഘട  ലഹരമവമരുദ്ധ

പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമചമട്ടുണത്ത്.  വമദദചോരത്ഥമകേടള  ലഹരമയുപചയചോഗതമനത്ത്
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കുടുക്കുന്നതമനചോയമ  പ്രവരതമക്കുന്ന  റചോക്കറ്റുകേടള  തകേരക്കുന്നതമനചോയമ

ചപചോലസ്പീസുദ്യം  എടകസുദ്യം  ടപചോതുവമദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുദ്യം  ഒത്തുചചരന്നത്ത്

പ്രവരതനദ്യം  നടെത്തുന്നു.  സ്കൂളുകേളമല  ജനജചോഗതചോസമമതമ

രൂപസ്പീകേരമചടകേചോണ്ടുദ്യം പ്രവരതനദ്യം നടെത്തുന്നുണത്ത്.

(ബമ) നമലവമല പരമഗണനയമലമല്ല

(സമ) സ്കൂള്തലതമല പചോഠദപദ്ധതമയുടടെ ഭചോഗമചോയമ നമലവമല കേചോയമകേ

വമദദചോഭദചോസവദ്യം   ചസചോരട്സത്ത്/ടഗയമദ്യംസമനുദ്യം  കൂടുതല  പ്രചോധചോനദദ്യം

നലകേമയമട്ടുണത്ത്.  പചോഠദപദ്ധതമ  പരമഷ്ക്കരണതമല  ഇക്കചോരദതമല  കൂടുതല

ഊന്നല നലകുദ്യം.

(ഡമ) എടകസത്ത്,  ചപചോലസ്പീസത്ത്  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളുടടെ

സഹകേരണചതചോടടെയചോണത്ത്  ഇക്കചോരദതമല  നടെപടെമകേള്  സസ്വസ്പീകേരമക്കുന്നതത്ത്.

വമദദചോരത്ഥമകേളുടടെ  വമവരങ്ങള്  പുറത്തുചപചോകേചോതമരമക്കുന്നതമനത്ത്  ശദ്ധ

നലകുന്നതചോണത്ത്.

(ശസ്പീ. സണമ ചജചോസഫത്ത് സസ്പീറ്റമലമല്ലചോതമരുന്നതമനചോല ചചചോദദമുന്നയമചമല്ല.)

ശസ്പീ.  ഷചോഫമ  പറമ്പമല  ചുമതലടപ്പെടുതമയതുപ്രകേചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .

വമന്ടസന്റെത്ത്):  സര,  വമദദചോരത്ഥമകേള്ക്കമടെയമല  ലഹരമവമരുദ്ധ കേദചോമ്പയമന്
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നടെത്തുന്നചതചോടടെചോപ്പെദ്യം കുടമകേള് വസ്പീടുകേളമല   എത്തുചമ്പചോള്  അവരുടടെ

സസ്വഭചോവതമല  എടന്തങമലുദ്യം  മചോറ്റദ്യം  വരുന്നുചണചോ  എന്നതമടനക്കുറമചത്ത്

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനുചവണമ  മചോതചോപമതചോക്കള്ക്കത്ത്  നല്ല  നമലയമലുള്ള

അവചബചോധവദ്യം  പരമശസ്പീലനവദ്യം  നലകുന്ന  രസ്പീതമയമല  അവടരക്കൂടെമ

കേദചോമ്പയമനമല  അവടരക്കൂടെമ  ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതമനത്ത്  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകേരമക്കുചമചോ

എന്നതചോണത്ത് ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ബഹുമചോനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞെ കേചോരദദ്യം

ശരമയചോണത്ത്.  സമൂഹതമലചോടകേ  ലഹരമവമരുദ്ധ  കേദചോമ്പയമന്

നടെചതണതചോയമട്ടുണത്ത്.  ഓചരചോ  അദ്ധദചോപകേനുദ്യം  ഓചരചോ  വമദദചോരത്ഥമകേടള

സദ്യംബന്ധമചള്ള  കേചോരദങ്ങള്  അറമഞ്ഞെമരമക്കണടമന്നുദ്യം  ഒരു  കുടമ  കചോസമല

വന്നമടല്ലങമല  അതമനുള്ള  കേചോരണടമന്തചോടണന്നുദ്യം  ഒരു  കുടമയുടടെ  ഒരു

ദമവസടത  മചോനസമകേചോവസ്ഥ  ചമചോശമചോടണങമല  എന്തുടകേചോണത്ത്  കുടമക്കത്ത്

അതരടമചോരു  മചോനസമകേചോവസ്ഥയുണചോയമ  എന്നുമുള്ള  കേചോരദങ്ങള്

അചനസ്വഷമക്കുന്നചതചോടടെചോപ്പെദ്യം രകകേരതചോക്കളുമചോയമ ബന്ധടപ്പെടെണടമന്നുമുള്ള

നമരചദ്ദേശദ്യം  സ്കൂള്  അധമകൃതരക്കത്ത്  നലകേമയമട്ടുണത്ത്.  കുടമകേളമടല  ലഹരമ

ഉപചയചോഗദ്യം  തടെയുന്നതമനചോയമ  രകകേരതചോക്കള്ക്കചോവശദമചോയ  ടട്രെെയമനമദ്യംഗത്ത്
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ടകേചോടുക്കുന്നതമനുടള്ളചോരു പദ്ധതമ ആസൂത്രണദ്യം ടചയ്തമട്ടുണത്ത്.  ചപരന്റെത്ത്-ടെസ്പീചചഴത്ത്

അചസചോസമചയഷടന്റെ  ചനതൃതസ്വതമല  ടചറമയ  രൂപതമലുള്ള  പദ്ധതമകേള്

ഇചപ്പെചോള്തടന്ന  നടെപ്പെമലചോക്കമടക്കചോണമരമക്കുകേയചോണത്ത്.  14000 കുടമകേള്

പഠമക്കുന്ന  പടദ്യം  ടസന്റെത്ത്  ചമരസ്പീസത്ത്  സ്കൂളമലുദ്യം  3000  കുടമകേള്  പഠമക്കുന്ന

ചകേചോടണ്ഹമല  സ്കൂളമലുദ്യം  മറ്റത്ത്  സ്കൂളുകേളമലുദ്യം  ഇതരദ്യം  ചബചോധവലക്കരണ

കചോസുകേള്  നടെതചോന്  ചപരന്റെത്ത്-ടെസ്പീചചഴത്ത്  അചസചോസമചയഷടന്റെയുദ്യം

സമൂഹതമടന്റെയചോടകേയുദ്യം  പമന്തുണ  ചനടെമടയടുത്തുടകേചോണത്ത്  ഇക്കചോരദങ്ങള്

ടചയചോന് കേഴെമയുടമന്നചോണത്ത് പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബചോബു    (  തൃപ്പുണമത്തുറ  ):  സര,  സദ്യംസ്ഥചോനതത്ത്  സ്കൂള്

കുടമകേള്ക്കത്ത്  ലഹരമയുടടെ  ദൂഷദവശങ്ങള്

മനസമലചോക്കമടക്കചോടുക്കുന്നതമനുചവണമ പചോഠദപദ്ധതമയമല ലഹരമടക്കതമരചോയ

പചോഠ്ഭചോഗങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുതചോന് ഗവണ്ടമന്റെത്ത് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  പചോഠദപദ്ധതമ  പരമഷ്കരമക്കുന്ന

അവസരതമല തസ്പീരചയചോയുദ്യം ഇസൗ വമഷയദ്യം പരമഗണമക്കചോദ്യം.  ബഹുമചോനടപ്പെട

അദ്യംഗദ്യം  ശദ്ധയമലടപ്പെടുതമയ  വമഷയദ്യം  വളടര  ഗസൗരവമുള്ളതചോയതമനചോല
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അചത  പ്രചോധചോനദചതചോടുകൂടെമ  പരമഗണമക്കുടമന്ന  കേചോരദദ്യം  ഞചോന്  സഭടയ

അറമയമക്കുകേയചോണത്ത്. 

(ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കേഴെമഞ.)
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