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മമ  .   സസ്പീക്കര:   ഓരഡര..... ഓരഡര.... ചചചാേദദദ്യം നദ്യം. (*241)

സദ്യംസചാേന മചാേരമടടടദ്യം ചബചാേരഡമടന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള
  (*241)

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകേഷഷ  :   
ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   ചമത്തരഞ്ജന  :
ശസ്പീ  .   ടകേ  .  വമ  .  സുചമഷഷ  :
ശസ്പീ കേടകേദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന  :  തചാേടഴെ കേചാേണുന്ന ചചചാേദദങ്ങൾക്കഷ തുറമുഖദ്യം,

 മമ്യൂസമയദ്യം, പുരചാേവസ, പുരചാേചരഖ വകുപ്പുമനമ   സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ)  കേടല് വഴെമയുളള ചരക്കഷ നസ്പീക്കത്തമടന്റെ പ്രചാേധചാേനദദ്യം കേണക്കമടലെടുത്തഷ,

വമചശേഷമചഷ  വമഴെമഞദ്യം അനചാേരചാേഷ്ട്ര തുറമുഖദ്യം  പ്രവരത്തന സജ്ജമചാേകുന്നചതചാേടട

സദ്യംസചാേനടത്ത ചനചാേണ് ചമജര ചപചാേരട്ടുകേള വമകേസമപമക്കുന്നതമനചാേയമ മചാേരമടടടദ്യം

ചബചാേരഡഷ പ്രവരത്തനദ്യം നടത്തുന്നുചണചാേ; വമശേദചാേദ്യംശേദ്യം ലെഭദമചാേക്കചാേചമചാേ; 

(ബമ)  സദ്യംസചാേനടത്ത  വമവമധ  തുറമുഖങ്ങളമചലെയഷ  നമചക്ഷേപദ്യം

ആകേരഷമക്കുന്നതമനദ്യം നമചക്ഷേപ സചാേധദത പരമചയടപടുത്തുന്നതമനദ്യം മചാേരമടടടദ്യം

ചബചാേരഡഷ നടത്തമയ പ്രവരത്തനങ്ങള ഫലെദ്യം കേണമട്ടുചണചാേ; വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ; 

(സമ)  തസ്പീരക്കടല് വഴെമയുളള ചരക്കുഗതചാേഗതദ്യം ചപ്രചാേതചാേഹമപമക്കുന്നതമനളള

പദ്ധതമകേചളചാേടടചാേപദ്യംതടന്ന  വമചനചാേദസഞചാേര  സചാേധദതകൂടമ  കേണക്കമടലെടുത്തഷ
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കേപല്  യചാേതചാേ  സരവസ്പീസഷ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനളള  സചാേധദതയുദ്യം

പരമഗണമക്കുന്നുചണചാേ എന്നഷ വദക്തമചാേക്കുചമചാേ? 

തുറമുഖദ്യം,  മമ്യൂസമയദ്യം,  പുരചാേവസ,  പുരചാേചരഖ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ

ചദവരചകേചാേവമല്)  (എ)  സര,   ഉണഷ.  വമഴെമഞദ്യം  അനചാേരചാേഷ്ട്ര  തുറമുഖദ്യം

യചാേഥചാേർതദമചാേകുന്നചതചാേടട സദ്യംസചാേനടത്ത ടചറുകേമട തുറമുഖങ്ങള ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചഷ

തസ്പീരചദശേ  ചരക്കഷ  കേപൽ  ഗതചാേഗതവദ്യം  തുറമുഖചാേധമഷമത  വദവസചാേയങ്ങളദ്യം

വമകേസമപമക്കുന്നതമനഷ മചാേരമടടദ്യം ചബചാേരഡഷ നടപടമകേള സസസ്പീകേരമച്ചു വരുന്നുണഷ.

സദ്യംസചാേന സരക്കചാേരമടന്റെ അധസ്പീനതയമലുള ടകേചാേലദ്യം,  ചബപ്പൂർ,  അഴെസ്പീക്കൽ,

വമഴെമഞദ്യം തുറമുഖങ്ങളമല് ചരക്കഷ ഗതചാേഗതത്തമനഷ ചവണ ടബരത്തഷ, ടക്രെയമനകേള

തുടങ്ങമയ  അടമസചാേന  സസൗകേരദങ്ങള  ഏരടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.   ചബപ്പൂരമൽ  11.8

ചകേചാേടമ രൂപ ടചലെവമല് ആഴെദ്യം വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനഷ അനമതമ നല്കേമ.  ഹചാേരബര

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗഷ  വകുപഷ  തുടര  നടപടമകേള സസസ്പീകേരമച്ചു വരുന്നു.  തുറമുഖത്തമടന്റെ

ആഴെദ്യം  5.5  മസ്പീറ്ററചാേക്കചാേനചാേണഷ  ഇചപചാേഴെടത്ത നടപടമ.  തുടരന്നഷ  ആഴെദ്യം  8  മസ്പീറ്ററചാേയമ

വരദ്ധമപമക്കുവചാേനദ്യം  പദ്ധതമയുണഷ.  ടകേചാേലദ്യം  തുറമുഖത്തഷ  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേരമടന്റെ

സചാേഗരമചാേലെ പദ്ധതമയമലുളടപടുത്തമ  101  മസ്പീറ്റര നസ്പീളത്തമല് ഒരു ബരത്തഷ പണമ

കേഴെമപമചമട്ടുണഷ.  ടകേചാേലത്തമനഷ  ഇന്റെചഗ്രേറ്റഡഷ  ടചക്കഷ  ചപചാേസഷ  (ICP)  സചാേറ്റസഷ
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ലെഭമക്കുന്നതമനഷ  ചവണമ  അഡമനമചസ്ട്രേറ്റസ്പീവഷ  ചബചാേക്കമടന്റെയുദ്യം,  ചഗറ്റഷ

ചകേചാേദ്യംപ്ലകമടന്റെയുദ്യം  നമരമ്മചാേണദ്യം  പൂരത്തമയചാേക്കമ  വരുന്നു.  ബന്ധടപട്ട  ചകേന്ദ്ര

ഏജനസമകേള  ഇവമടട  സന്ദരശേനദ്യം  നടത്തമ  അടമസചാേന  സസൗകേരദ  വമകേസന

പരമപചാേടമകേള വമലെയമരുത്തമയമട്ടുണഷ.  ചകേന്ദ്ര സരക്കചാേരമടന്റെ അനമതമ  ലെഭമചചാേല്

ഇവമടട  ICP  നടപടമകേള  പൂരത്തസ്പീകേരമക്കുദ്യം.  ടകേചാേലത്തഷ  നമലെവമലുള

ടക്രെയമനകേളക്കഷ പുറടമ  Stand  by  ടക്രെയമനകേളദ്യം വചാേങ്ങചാേൻ തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുണഷ.

വമഴെമഞത്തഷ നമലെവമലുള തുറമുഖത്തമടന്റെ ചബ്രേക്കഷ വചാേട്ടറമടന്റെ അറ്റകുറ്റ പണമകേള

നടത്തമ  വരുന്നു.  ടപചാേന്നചാേനമയമൽ  ഒരു  മളട്ടമ  പരപസഷ  ബരത്തഷ

പണമയുന്നതമനള പ്രചാേഥമമകേ പഠനദ്യം നടത്തുവചാേന ടസന്റെര ചഫചാേര മചാേചനടജ്മെന്റെഷ

സഡസ്പീസമടന  ചുമതലെടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.  ഇവരുടട  റമചപചാേരട്ടമടന്റെ

അടമസചാേനത്തമല്  ഡമ.പമ.ആർ  തയചാേറചാേക്കചാേനദ്യം  നമർചദ്ദേശേദ്യം  നൽകേമയമട്ടുണഷ.

സദ്യംസചാേനടത്ത ടചറുകേമട തുറമുഖങ്ങളമല് ISPS ചകേചാേഡഷ പ്രകേചാേരമുള അദ്യംഗസ്പീകേചാേരദ്യം

ലെഭമക്കുന്നതമനചാേയുള  സുരക്ഷേചാേ  ക്രെമസ്പീകേരണങ്ങളദ്യം  അനബന്ധ  സസൗകേരദങ്ങളദ്യം

നടത്തമ  വരമകേയചാേണഷ.  അഴെസ്പീക്കൽ  ചപചാേർട്ടമൽ  കേപൽ  ചചാേനൽ  ആഴെദ്യം

കൂട്ടുന്നതമനചവണമയുള  നടപടമകേൾ  സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന്നു.  ടകേചാേലദ്യം,  അഴെസ്പീക്കല്,

ചബപ്പൂര  തുറമുഖങ്ങടള  ബന്ധമപമചഷ  ഒരു  തസ്പീരചദശേ  കേപല്  സരവസ്പീസഷ

ആരദ്യംഭമടചങമലുദ്യം  ആദചാേയകേരമലചാേത്തതമനചാേല്  ആ  കേമ്പനമ  സരവസ്പീസഷ  നമരത്തമ
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ചപചാേകേചാേന  ഇടയചാേയമട്ടുണഷ.  തസ്പീരചദശേ  കേപല്  സരവസ്പീസഷ  ആദചാേയകേരമചാേക്കുന്നതഷ

സദ്യംബന്ധമച്ചുള പഠനദ്യം നടത്തമ റമചപചാേരട്ടഷ സമരപമക്കുന്നതമനഷ ഒരു ഏജനസമടയ

ചുമതലെടപടുത്തുവചാേനദ്യം നമരചദ്ദേശേദ്യം നല്കേമയമട്ടുണഷ. 

(ബമ)  ഉണഷ.  തുറമുഖങ്ങള  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചഷ  അടമസചാേന  സസൗകേരദങ്ങളദ്യം

വദചാേവസചാേയമകേ  ചകേന്ദ്രങ്ങളദ്യം  സചാേപമചചാേല്  മചാേതടമ  വചാേണമജദപരമചാേയമ  നമ്മുടട

ടചറുകേമട  തുറമുഖങ്ങളക്കഷ  നമലെനമല്ക്കുവചാേന  സചാേധമക്കുകേയുള.  അതുടകേചാേണഷ

സദ്യംസചാേനടത്ത  ടചറുകേമട  തുറമുഖങ്ങളമടലെ  നമചക്ഷേപ  സചാേധദത  സദ്യംബന്ധമചഷ

പ്രമസദ്യം  (Preliminary Rally of Investors in Shipping and Maritime)  എന്ന

ചപരമല്  07/04/2022  നഷ  ഓണ്ടലെനചാേയമ  ഒരു  നമചക്ഷേപ  സദ്യംഗമദ്യം

സദ്യംഘടമപമക്കുകേയുണചാേയമ.  വദവസചാേയ  വചാേണമജദ  രദ്യംഗങ്ങളമലുളവരക്കഷ  പുറടമ

ഈ  രദ്യംഗടത്ത  വമദഗ്ദ്ധരുദ്യം  ഈ  ചയചാേഗത്തമല്  സദ്യംബന്ധമക്കുകേയുണചാേയമ.  100 -

ലെധമകേദ്യം  നമചക്ഷേപകേരുദ്യം  വമദഗ്ദ്ധരുദ്യം  ഈ  ചയചാേഗത്തമല്  പടങടുത്തു.  അവര

സമരപമച ടപ്രചാേചപചാേസലുകേള ചകേരള  മചാേരമടടദ്യം  ചബചാേരഡഷ  പരമചശേചാേധമക്കുകേയുദ്യം

ബന്ധടപട്ട  വമഷയങ്ങളമല്  DPR-ഉദ്യം  Expression  of  Interest-ഉദ്യം

തയചാേറചാേക്കുന്നതമനമചാേയമ  കേണ്സല്ട്ടമദ്യംഗഷ  ഏജനസമകേടള

ചുമതലെടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.  ഇതമനഷ  തുടരചയചാേയമ  യു.എ.ഇ-യമല്  നടത്തമയ

നമചക്ഷേപ  സദ്യംഗമത്തമലുദ്യം  മചാേരമടടദ്യം  ചബചാേരഡഷ  പടങടുത്തു.  തുറമുഖചാേധമഷമത
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വദവസചാേയങ്ങളക്കുദ്യം,  ടൂറമസദ്യം  വമകേസന  പദ്ധതമകേളക്കുദ്യം

തുറമുഖങ്ങചളചാേടനബന്ധമച്ചുള  ഭൂമമ  ആവശേദമചാേണഷ.  അതുടകേചാേണഷ  ഓചരചാേ

തുറമുഖങ്ങളമലുമുള  ഭൂമമ  അളന്നഷ  തമട്ടടപടുത്തമ  അനചയചാേജദമചാേയ  ടപ്രചാേജക്ടുകേള

തയചാേറചാേക്കുന്നതമനള നടപടമകേളദ്യം സസസ്പീകേരമച്ചു വരുന്നുണഷ.

(സമ)  ഉണഷ.  ചബപ്പൂര,  ടപചാേന്നചാേനമ  തുറമുഖങ്ങള  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചഷ  ക്രൂയമസഷ

ഷമപമദ്യംഗഷ  നടത്തുന്നതമനള  സചാേധദത  പരമചശേചാേധമച്ചു  വരുന്നു.  ചകേചാേവളദ്യം-

കേനദചാേകുമചാേരമ  പചാേസഞര  സരവസ്പീസഷ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമടന്റെ  സചാേധദത

പരമചശേചാേധമക്കുവചാേനദ്യം  തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുണഷ.  എന്നചാേല്  കേനദചാേകുമചാേരമയമല്

കേപലെടുപമക്കുന്നതമനള  സസൗകേരദങ്ങളമലചാേത്തതഷ  തടസ്സമചാേയമട്ടുണഷ.

ടപചാേന്നചാേനമയമല്നമന്നഷ  ലെക്ഷേദസസ്പീപുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ട  ടൂറമസദ്യം  വമകേസന

സചാേധദതയുദ്യം പരമചശേചാേധമക്കുന്നുണഷ.

ശസ്പീ.  എദ്യം.  മുചകേഷഷ  ചുമതലെടപടുത്തമയതുപ്രകേചാേരദ്യം  (  ശസ്പീമതമ  കേചാേനത്തമല്

ജമസ്പീലെ  ):   സര,   ചബപ്പൂര തുറമുഖത്തുനമന്നുദ്യം ലെക്ഷേദസസ്പീപമചലെക്കഷ  ചരക്കുഗതചാേഗതദ്യം

സുഗമമചാേക്കചാേന എടനചാേടക്ക നടപടമകേളചാേണഷ സസസ്പീകേരമക്കുന്നതഷ? 

  ശസ്പീ  .   അഹമ്മദഷ ചദവരചകേചാേവമല്: സര, പ്രധചാേനമചാേയുദ്യം ചബപ്പൂരമല് നമന്നഷ

ലെക്ഷേദസസ്പീപമചലെക്കചാേയമരുന്നു  ചരക്കുഗതചാേഗതദ്യം  ചനരടത്ത  നടത്തമയമരുന്നതഷ,

ഇടക്കചാേലെത്തഷ  ലെക്ഷേദസസ്പീപമലുണചാേയ  രചാേഷ്ട്രസ്പീയ  സചാേഹചരദത്തമടന്റെ
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അടമസചാേനത്തമല് ചരക്കു നസ്പീക്കത്തമല് അലദ്യം കുറവകേള വരമകേയുദ്യം അവര

മദ്യംഗലെചാേപുരടത്ത  ആശയമക്കുന്ന  സമതമ  ഉണചാേകുകേയുദ്യം  ടചയ.   എങമലുദ്യം

ലെക്ഷേദസസ്പീപഷ  അഡമനമചസ്ട്രേഷനമചാേയമ  ബന്ധടപടുകേയുദ്യം  അവരക്കചാേവശേദമചാേയ

കൂടുതല്  സസൗകേരദങ്ങള  ചബപ്പൂരമല്  ഏരടപടുത്തചാേടമന്നഷ

വചാേക്കുടകേചാേടുത്തതമടന്റെയുദ്യം  അടമസചാേനത്തമല്  തസ്പീരുമചാേനദ്യം

പുന:പരമചശേചാേധമക്കചാേനളള സചാേധദത നമലെവമലുണഷ. 

ശസ്പീമതമ  കേചാേനത്തമല്  ജമസ്പീലെ  : സര,  ചബപ്പൂര  തുറമുഖത്തമനഷ  ആധുനമകേ

രസ്പീതമയമലുളള  സസൗകേരദങ്ങള  ഉണചാേക്കചാേന  ചവണമ,  വമകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങളക്കുളള നടപടമകേള ഉചണചാേ? 

ശസ്പീ  .   അഹമ്മദഷ ചദവരചകേചാേവമല്: സര, തസ്പീരചയചാേയുദ്യം, കേപല് ഗതചാേഗതദ്യം

നടക്കുടന്നചാേരു ചപചാേരട്ടഷ  എന്ന നമലെയഷ അവമടട അഭമമുഖസ്പീകേരമചമരുന്ന പ്രശദ്യം

ആഴെമമലചാേയ്മയചാേയമരുന്നു.   അതഷ  പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ  5.5  മസ്പീറ്റര

ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗഷ  നടത്തുന്നതമനചാേവശേദമചാേയ  ഫണഷ  അനവദമച്ചുകേഴെമഞ.   അതഷ

പമന്നസ്പീടഷ  8  മസ്പീറ്ററചാേക്കമ  വരദ്ധമപമക്കചാേനദ്യം  ഉചദ്ദേശേമുടണന്നഷ  ഞചാേന  ചനരടത്ത

സൂചമപമചമരുന്നു. 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമത്തരഞ്ജന  : സര,   രചാേജദത്തമനതടന്ന

അഭമമചാേനകേരമചാേയ  വമഴെമഞദ്യം  തുറമുഖമടക്കമുളള  പ്രവരത്തനങ്ങള

ഫലെപ്രദമചാേയമ  മുചന്നചാേട്ടഷ  ടകേചാേണ്ടുചപചാേകുന്നതമനചവണമ  ഇസൗ  വകുപ്പുദ്യം

അതുചപചാേടലെ  മചാേരമടടടദ്യം  ചബചാേരഡദ്യം  നടത്തമടക്കചാേണമരമക്കുന്ന

പ്രവരത്തനങ്ങള  ഏടറ  ശചാേഘനസ്പീയമചാേണഷ.   എടന്റെ  ചചചാേദദദ്യം,  സചാേഗരമചാേലെ

പദ്ധതമയുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ  ആലെപ്പുഴെ  മറസ്പീന  ചപചാേരട്ടമടന്റെ  നമരമ്മചാേണ

പ്രവരത്തനങ്ങളദ്യം, അതമടന്റെ ഇതുവടരയുളള അവസയുദ്യം  വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ  ചദവരചകേചാേവമല്:സര,  ആലെപ്പുഴെ  മറസ്പീന  ചപചാേരട്ടുമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടഷ മതദടത്തചാേഴെമലെചാേളമകേളമചാേയുദ്യം,  ഫമഷറസ്പീസഷ വകുപ്പുദ്യം,  ടചാേനചസചാേരട്ടഷ

വകുപ്പുമചാേയമ  ചചരന്നഷ  പ്രചതദകേ  ചയചാേഗദ്യം  ചചരുകേയുദ്യം  ടതചാേഴെമലെചാേളമകേളമചാേയമ

ബന്ധടപട്ട  പ്രശങ്ങള  പരമഹരമക്കുകേയുദ്യം  ടചയമട്ടുണഷ.   മടടറന  ചപചാേരട്ടഷ

നമരമ്മചാേണത്തമനചാേവശേദമചാേയ  സചാേചങതമകേ  പഠനത്തമനഷ  ഒരു  ഏജനസമടയ

നമയമമചമട്ടുണഷ. 

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   വമ  .   സുചമഷഷ  : സര, തസ്പീരചദശേ ടടമനര ചപചാേരട്ടുകേളടട പ്രധചാേന

പ്രശദ്യം  ചരക്കഷ  സരവസ്പീസുകേള  കൃതദമചാേയമ  നടക്കുന്നമല  എന്നതചാേണഷ.

ഗവണ്ടമന്റെഷ  നല  പരമശമമചാേണഷ  നടത്തമയതഷ,  രണ്ടു  തവണ  പ്രചതദകേ
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സദ്യംവമധചാേനങ്ങള  ഏരടപടുത്തമയമരുന്നു.   പടക്ഷേ  അവര  അമമത  ലെചാേഭദ്യം

പ്രതസ്പീക്ഷേമചഷ ഇടയമല് അതഷ ഇട്ടുചപചാേകുന്ന സമതമയചാേണുളളതഷ.   മചാേരമടടടദ്യം

ചബചാേരഡഷ  സസനമചാേയമ   ചരക്കു  കേപല്  നമരമ്മമക്കുകേചയചാേ,  വചാേടകേയഷ

എടുക്കുകേചയചാേ ടചയചാേല് അതഷ ടടമനര ചപചാേരട്ടുകേളടട ചരക്കു ഗതചാേഗതത്തമനഷ

സഹചാേയകേരമചാേയമ  മചാേറുദ്യം.   അഴെസ്പീക്കല്  ഗ്രേസ്പീനഫസ്പീല്ഡഷ  ഇന്റെരനചാേഷണല്

തുറമുഖത്തമടന്റെ നമരമ്മചാേണദ്യം ഇസൗ വരഷദ്യം ആരദ്യംഭമക്കചാേന കേഴെമയുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ  ചദവരചകേചാേവമല്:  സര,  ബഹുമചാേനടപട്ട

എദ്യം.എല്.എ.യുടട ചചചാേദദദ്യം  പ്രസക്തമചാേണഷ.  എദ്യം.എല്.എ.യുദ്യം അതുചപചാേടലെ

നമ്മടളചാേടക്കത്തടന്ന  ഹചാേരഡഷ  വരക്കഷ  ടചയതുടകേചാേണചാേയമരുന്നു

ചനരടത്തയുളള  കേപല്  സരവസ്പീസഷ  ആരദ്യംഭമചതഷ,  കേപല്  സരവസ്പീസഷ

തുടക്കത്തമല് ഭദ്യംഗമയചാേയമ നടത്തചാേന സചാേധമച്ചുടവങമലുദ്യം റമചട്ടണ് ചലെചാേഡകേള

ലെഭദമലചാേത്ത സചാേഹചരദത്തമല് അവടര  പമടമച്ചു  നമരത്തുന്നതമനഷ  സരക്കചാേര

പ്രചതദകേ  ഇനടസന്റെസ്പീവഷ  അവരക്കഷ  അനവദമക്കുകേയചാേയമരുന്നു.

എന്നമട്ടുചപചാേലുദ്യം  അവരക്കഷ  ലെചാേഭമമല  എന്ന  രസ്പീതമയമലെചാേണഷ  അവര  അതഷ

ഉചപക്ഷേമച്ചു  ചപചാേകേചാേനളള  പ്രചതദകേ  സചാേഹചരദദ്യം  അവമടടയുണചാേയതഷ.

അവമടട  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗഷ  ആവശേദമചാേയുണഷ,  നമലെവമല്  സരവസ്പീസഷ  നടത്തചാേത്ത
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സചാേഹചരദത്തമല്  ഇചപചാേള  സരവസ്പീസഷ  നടത്തുന്ന  ചപചാേരട്ടുകേളമല്  വളടര

ടപട്ടന്നഷ  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗഷ  നടത്തുകേയുദ്യം  അതമനചശേഷദ്യം  അഴെസ്പീക്കല്  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗഷ

നടത്തചാേടമന്നചാേണഷ തസ്പീരുമചാേനമചമരമക്കുന്നതഷ.  അചതചാേടടചാേപദ്യം അവമടട വരുന്ന

പുതമയ  ചപചാേരട്ടുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങളക്കഷ  ഡമ.പമ.ആര.

തയചാേറചാേക്കമകേഴെമഞമട്ടുണഷ.    ടസക്രെട്ടറമതലെ  ചരചകേളക്കുചശേഷദ്യം അതമടന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങളമചാേയമ മുചന്നചാേട്ടഷ ചപചാേകുന്നതചാേണഷ.

ശസ്പീ  .   കേടകേദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന: സര, വമഴെമഞദ്യം ചപചാേരട്ടഷ വളടര ടപട്ടന്നു

തടന്ന  യചാേഥചാേരതദമചാേകുടമന്നുദ്യം  അവമടട  കേപലുകേള  അടുക്കുന്ന

അവസചാേവമചശേഷമുണചാേകുടമന്നഷ  നമുക്കഷ  കേരുതചാേദ്യം.   ചപചാേരട്ടഷ

യചാേഥചാേരതദമചാേകുന്നതമന  മുനപുതടന്ന  അവമടട  ക്രൂ  ടചയ്ഞഷ

നടക്കുന്നുണചാേയമരുന്നു.   15-07-2020  മുതല്  29-7-2022  വടര  735

ഷമപ്പുകേളചാേണഷ  ക്രൂ  ടചയ്ഞമനചവണമ  വമഴെമഞടത്തത്തമയതഷ.   ഇതമലൂടട

സദ്യംസചാേനത്തമനഷ  10  ചകേചാേടമ രൂപയുടട വരുമചാേനമുണചാേയമ.  അനബന്ധമചാേയമ

വദവസചാേയ  രദ്യംഗത്തഷ  ഏതചാേണഷ  10-30  ചകേചാേടമ  രൂപ  ക്രൂ  ടചയ്ഞമലൂടട

ലെഭദമചാേയമട്ടുണഷ.   ചലെചാേകേദ്യം  മുഴുവന  മചാേരക്കറ്റഷ  ടചയ്യുന്ന  തരത്തമല്  ഇസൗ  ക്രൂ

ടചയ്ഞഷ  മചാേറമയമട്ടുണചാേയമരുന്നു.   പടക്ഷേ  ദസൗരഭചാേഗദവശേചാേല്  ചകേന്ദ്ര
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ഗവണ്ടമന്റെഷ  ക്രൂ  ടചയ്ഞഷ  നമരത്തമയമരമക്കുകേയചാേണഷ.   29-07-2022

-നചശേഷദ്യം  കേപലുകേള  അവമടടവന്നഷ  ക്രൂ  ടചയ്ഞഷ  ടചയചാേന  പചാേടമടലന്ന

നമലെപചാേടഷ  സസസ്പീകേരമചമരമക്കുകേയചാേണഷ.  സദ്യംസചാേന  മുഖദമനമ  ചകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെമനഷ  കേടത്തഴുതമ,  സദ്യംസചാേന  ഗവണ്ടമനദ്യം  ഇക്കചാേരദത്തമല്

ശേക്തമചാേയമ  ഇടടപട്ടുടവങമലുദ്യം  യചാേതചാേരു  തസ്പീരുമചാേനടമടുക്കചാേനദ്യം

ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെഷ  തയചാേറചാേയമല.   ഇക്കചാേരദത്തമല്  അടമയനമര

തസ്പീരുമചാേനടമടുചക്കണതഷ അനമവചാേരദമചാേണഷ.   അതമനചാേവശേദമചാേയ നടപടമകേള,

ചകേന്ദ്രത്തമല് സമ്മരദ്ദേദ്യം ടചലുത്തചാേന ഗവണ്ടമന്റെഷ തയചാേറചാേകുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ  ചദവരചകേചാേവമല്:  സര,  വളടര  പ്രസക്തമചാേടയചാേരു

ചചചാേദദമചാേണഷ ബഹുമചാേനദനചാേയ അദ്യംഗദ്യം ഇവമടട ഉന്നയമചതഷ.  ക്രൂ ടചയ്ഞമദ്യംഗഷ

വളടര  ഭദ്യംഗമയചാേയമ  നടത്തമയ  അനഭവദ്യം  നമുക്കുണഷ.   ചകേചാേവമഡമചാേയമ

ബന്ധടപട്ട പ്രചതദകേ കേചാേലെഘട്ടത്തമലെചാേണഷ ചകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെഷ തചാേല്ക്കചാേലെമകേ

ടപരമമഷന  എന്ന  നമലെയഷ  അന്നഷ  ടപരമമഷന  നല്കേമയതഷ.   ആ  ക്രൂ

ടചയ്ഞമദ്യംഗഷ  വളടര  വമജയകേരമചാേയമരുന്നു,  ചകേചാേടമക്കണക്കമനഷ  രൂപ

വരുമചാേനമുണചാേക്കചാേനദ്യം  സചാേധമചമരുന്നു.   അതഷ  തുടരന്നു

ചപചാേകേണടമന്നചാേയമരുന്നു  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  നമലെപചാേടഷ.   അതഷ  സദ്യംബന്ധമചഷ
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ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമനമചാേയുദ്യം  ഷമപമദ്യംഗഷ  മനചാേലെയവമചാേയുദ്യം  നമരനരദ്യം

ബന്ധടപട്ടുടകേചാേണമരുന്നു.   ബഹുമചാേനടപട്ട  മുഖദമനമ  ചനരമട്ടഷ

പ്രധചാേനമനമക്കഷ  കേടത്തഴുതുകേയുദ്യം  ഞചാേന  ചനരമട്ടഷ  വകുപ്പുമനമയുമചാേയമ

ബന്ധടപടുകേയുദ്യം  ടചയമരുന്നു.   പലെപ്രചാേവശേദദ്യം  ആവശേദടപട്ടമട്ടുദ്യം  അതഷ

പുന:സചാേപമക്കചാേനളള  ഒരു  സദ്യംവമധചാേനത്തമനഷ  ഇതുവടരയുദ്യം  ചകേന്ദ്രത്തമടന്റെ

പചടക്കചാേടമ  ലെഭമചമട്ടമല.   ശമങ്ങള  തുടരന്നു  വരമകേയചാേണഷ,  മചാേരമടടടദ്യം

ചബചാേരഡഷ  ഇതുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ  ചകേന്ദ്രവമചാേയമ  നമരനരമചാേയ

എഴുത്തുകുത്തുകേള  നടത്തമവരുന്നുണഷ,  തുടരന്നുളള  ദമവസങ്ങളമലുദ്യം  ആ

ശമങ്ങള തുടരുടമന്നചാേണഷ അറമയമക്കചാേനളളതഷ. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബചാേബു    (  തൃപ്പൂണമത്തുറ  ):  സര,  സദ്യംസചാേനത്തഷ ജലെമചാേരഗ്ഗമുളള

ചരക്കുനസ്പീക്കത്തമനഷ സബ്സമഡമ നല്കുന്നുചണചാേ; ഉടണങമല് ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെഷ

അധമകേചാേരത്തമല് വന്നതമനചശേഷദ്യം എത രൂപ സബ്സമഡമയചാേയമ നല്കേമടയന്നഷ

വദക്തമചാേക്കുചമചാേ;  എത  ശേതമചാേനദ്യം  ചറചാേഡഷ  മചാേരഗ്ഗമുളള  ചരക്കഷ  ജലെമചാേരഗ്ഗമചാേക്കമ

മചാേറ്റചാേനചാേണഷ ഗവണ്ടമന്റെഷ ലെക്ഷേദമമടുന്നതഷ, അതമനചവണമ എടനലചാേദ്യം നടപടമകേള

സസസ്പീകേരമച്ചുടവന്നഷ വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ  ചദവരചകേചാേവമല്:   സര,  വമശേദമചാേയ  കേണക്കുകേള

പരമചശേചാേധമച ചശേഷദ്യം അറമയമക്കചാേദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എചഷ  .    സലെചാേദ്യം:  സര,  വമഴെമഞദ്യം  പദ്ധതമ

യചാേഥചാേരതദമചാേകുന്നചതചാേടുകൂടമ വമഴെമഞദ്യം - ടകേചാേലദ്യം - ആലെപ്പുഴെ – ടകേചാേചമ -

ചബപ്പൂര തുറമുഖങ്ങള തമ്മമല് നടലചാേരു കേണകമവമറ്റമ സൃഷമക്കചാേന കേഴെമയുന്ന

സചാേദ്ധദതയചാേണുളതഷ.  ആലെപ്പുഴെ  തുറമുഖത്തഷ  മുസമരമസഷ  പദ്ധതയമല്

ഉളടപടുത്തമ  ഒരു  പുതമയ  കേടല്പചാേലെദ്യം  നമരമ്മമക്കുന്നതമനള    ടടണര

നടപടമകേള  ആരദ്യംഭമച്ചുകേഴെമഞ.   എന്നചാേല്  പ്രസത  ഡമ.പമ.ആര.  -ല്

ടബരത്തഷ  ഉളടപട്ടമട്ടമല.  അതുടകേചാേണഷ  അവമടട  ടബരത്തഷ  ഉളടപടടയുള

കേചാേരദങ്ങള  നമരമ്മമക്കചാേനചാേവശേദമചാേയ  നടപടമ  മചാേരമടടടദ്യം  ചബചാേരഡഷ

സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   അഹമ്മദഷ ചദവരചകേചാേവമല്: സര, എലചാേ ടടമനര ചപചാേരട്ടുകേളടടയുദ്യം

വമകേസനദ്യം  ലെക്ഷേദമചാേക്കമടക്കചാേണ്ടുതടന്നയചാേണഷ  ഗവണ്ടമന്റെഷ

മുചമ്പചാേട്ടുചപചാേയ്ടക്കചാേണമരമക്കുന്നതഷ.   ചനരചത്ത ഞചാേന പറയചാേന വമട്ടുചപചാേയ

കേചാേരദദ്യം Alappuzha beach-cum-marina project -നഷ  ബഡ്ജറ്റമല് 5 ചകേചാേടമ

രൂപ  വകേയമരുത്തമയമട്ടുടണന്ന  സചനചാേഷവചാേരത്ത  സഭടയ
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അറമയമക്കുകേയചാേണഷ.  പ്രസത  പദ്ധതമക്കനസൃതമചാേയമ  അവമടട

കേപല്സരവസ്പീസഷ  നടത്തുന്നതമനഷ  സചാേധമക്കുചമചാേടയന്ന  കേചാേരദടത്തക്കുറമചഷ

പരമചശേചാേധമചക്കണതചാേയമട്ടുണഷ.  സസനമചാേയമ  ഒരു  കേപല്

വചാേങ്ങുന്നതമടനക്കുറമചഷ  മചാേരമടടടദ്യം  ചബചാേരഡഷ  ആചലെചാേചമചമരുന്നു.

അതുസദ്യംബന്ധമചാേയ  തസ്പീരുമചാേനദ്യം  ഗവണ്ടമന്റെഷ തലെത്തമല്

ഉണചാേചകേണതചാേയമട്ടുണഷ.  കൂടുതല്  ചരചകേള  നടത്തമ  പ്രസത  കേചാേരദദ്യം

മുചമ്പചാേട്ടുടകേചാേണ്ടുചപചാേകേചാേന കേഴെമയുചമചാേടയന്നഷ പരമചശേചാേധമക്കചാേവന്നതചാേണഷ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമനടസന്റെഷ:  സര,  വമഴെമഞദ്യം തുറമുഖടത്ത crew changing

-ടന  സദ്യംബന്ധമച്ചുള  ചചചാേദദത്തമനള  മറുപടമയചാേയമ  അങ്ങഷ  പറഞതഷ

ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെഷ   അതഷ  നമരത്തലെചാേക്കമ  എന്നചാേണഷ.  യഥചാേരതത്തമല്

സദ്യംസചാേനടത്ത തചാേടഴെ ചശണമയമലുള ഒരു ഉചദദചാേഗസന ഇറക്കമയ ഒരു

സരക്കുലെറമലെചാേണഷ  ഇങ്ങടന  പരചാേമരശേമചതഷ.  പ്രസ  ഉചദദചാേഗസടന

വമളമച്ചുവരുത്തമ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  അതഷ  പ്രചാേവത്തമകേമചാേക്കചാേനള  നടപടമയചാേണഷ

സസസ്പീകേരമചക്കണതഷ.  വമഴെമഞടത്ത  crew  changing  മുടങ്ങമയമരമക്കുന്നു,
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നമ്മുടട കേപല് സരവസ്പീസഷ മുടങ്ങമയമരമക്കുന്നു, കൂടചാേടത പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളമടലെ

ഡ്രഡ്ജമങ്ങുദ്യം  മുടങ്ങമയമരമക്കുകേയചാേണഷ.  പുതമയ  മചാേരമടടടദ്യം  ചബചാേരഡഷ

നമലെവമല്വന്നതമനചശേഷദ്യം  നഗരത്തമല്  വചാേടകേയഷ  ഒരു  ഓഫസ്പീസഷ

എടുത്തുടവന്നലചാേടത  ആവശേദമചാേയ  കേചാേരദങ്ങടളചാേന്നുദ്യം  ടചയമട്ടമല.  കേപല്

സരവസ്പീസമനഷ ഇനടസന്റെസ്പീവഷ ടകേചാേടുക്കചാേത്തതുടകേചാേണചാേണഷ പ്രസത സദ്യംവമധചാേനദ്യം

നമന്നുചപചാേയതഷ.  അതുടകേചാേണഷ ഇത്തരദ്യം വമഷയങ്ങള പരമഹരമക്കുന്നതമനള

നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ ചദവരചകേചാേവമല്:  സര,  ബഹുമചാേടപട്ട അദ്യംഗദ്യം ഇവമടട

ഉന്നയമച ചചചാേദദദ്യം പ്രസക്തമചാേണഷ. പചക്ഷേ കേപല് സരവസ്പീസമനഷ ഇനടസന്റെസ്പീവഷ

ടകേചാേടുത്തമട്ടുണചാേയമരുന്നു,  അങ്ങടന  ടചയചാേത്തതുടകേചാേണചാേണഷ  സരവസ്പീസഷ

നമന്നുചപചാേയടതന്ന  വമവരദ്യം  നമുക്കഷ  ലെഭദമചാേയമട്ടമല.  റമചട്ടണ്  കേചാേരചഗചാേ

ലെഭമക്കചാേത്ത  സചാേഹചരദത്തമല്  ഏടതചാേരു  കേപല്  സരവസ്പീസുദ്യം

നഷത്തമലെചാേയമരമക്കുടമന്ന  കേചാേരദദ്യം  എലചാേവരക്കുദ്യം  അറമയചാേവന്നതചാേണഷ.

സസനമചാേയമ ഒരു കേപല് വചാേങ്ങമയചാേല് ഒരുപചക്ഷേ സരവസ്പീസുകേള കൃതദമചാേയമ

നടത്തചാേന  സചാേധമചചക്കുദ്യം.  പചക്ഷേ  അക്കചാേരദദ്യം  ധനപരമചാേയമ  എതമചാേതദ്യം
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അനചയചാേജദമചാേയമരമക്കുദ്യം  എന്നതമടനക്കുറമചഷ  പഠനങ്ങള

നടത്തമവരമകേയചാേണഷ.  അക്കചാേരദങ്ങള  ടടകേകേചാേരദദ്യം  ടചയ്യുന്നതഷ  മചാേരമടടടദ്യം

ചബചാേരഡഷ  തടന്നയചാേണഷ.  ചനരടത്ത  മചാേരമടടടദ്യം  ചബചാേരഡമടന്റെ  ഓഫസ്പീസഷ

ടകേചാേചമയമല്  മചാേതചമ   പ്രവരത്തമചമരുന്നുള.  ടമചടപട്ട   രസ്പീതമയമല്

കേചാേരദങ്ങള  നസ്പീക്കുന്നതമനചാേയചാേണഷ  വളടര  സസൗകേരദപ്രദമചാേയ  ഒരു  ഓഫസ്പീസഷ

ഇചപചാേള  തമരുവനനപുരദ്യം  നഗരത്തമല്  പ്രവരത്തമച്ചുവരുന്നതഷ.

പഴെയതമല്നമന്നുദ്യം  വദതദസ്തമചാേയമ  എലചാേ  രദ്യംഗത്തുദ്യം  നലരസ്പീതമയമലുള

മുചന്നറ്റമുണചാേക്കചാേന  മചാേരമടടടദ്യം  ചബചാേരഡമനഷ  സചാേധമചമട്ടുണഷ.

ചകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  നയത്തമനനസൃതമചാേയമ  മചാേതചമ  ഇസൗ  രദ്യംഗടത്ത

ചപചാേളമസമകേള രൂപടപടുത്തചാേന സചാേധമക്കുകേയുള.  കേടലുദ്യം ആകേചാേശേവടമലചാേദ്യം

ചകേന്ദ്രലെമസമല്ക്കൂടമ  ഉളടപട്ട  വമഷയങ്ങളചാേയതുടകേചാേണഷ  സസചാേഭചാേവമകേമചാേയുദ്യം

ചകേന്ദ്രദ്യംകൂടമ  പരമചശേചാേധമച്ചുടകേചാേണഷ  മചാേതചമ  അത്തരദ്യം  കേചാേരദങ്ങളമല്

നമരണചാേയകേ  തസ്പീരുമചാേനടമടുക്കചാേന  സചാേധമക്കുകേയുള.  ഏടതങമലുദ്യം  ഒരു

ഉചദദചാേഗസടന്റെ ടതറ്റചാേയ നടപടമമൂലെദ്യം സദ്യംഭവമച കേചാേരദമല എന്നചാേണഷ ഞചാേന

മനസമലെചാേക്കുന്നതഷ.
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ചഡചാേ  .    സുജമതഷ വമജയനപമള:  സര,  ഏകേചദശേദ്യം പത്തഷ വരഷമചാേയമ

തരക്കദ്യം,  വദവഹചാേരദ്യം  തുടങ്ങമയ  പലെ  കേചാേരണങ്ങളചാേല്  നസ്പീണകേരയമടലെ

മചാേരമടടടദ്യം  അക്കചാേദമമയുടട  പ്രവൃത്തമ  മുടങ്ങമക്കമടക്കുകേയചാേണഷ.  അക്കചാേദമമകേഷ

ചബചാേക്കമടന്റെയുദ്യം ചഹചാേസലെമടന്റെയുടമലചാേദ്യം നമരമ്മചാേണദ്യം ഏകേചദശേദ്യം  എണ്പതഷ

ശേതമചാേനചത്തചാേളദ്യം  പൂരത്തമയചാേയതചാേണഷ.  അഡഷ മമനമചസ്ട്രേറ്റസ്പീവഷ  ചബചാേക്കമടന്റെ

നമരമ്മചാേണവദ്യം  പൂരത്തമയചാേയതചാേണഷ.  വളടരക്കുറചഷ  കേചാേരദങ്ങചള  ഇനമ

ടചയചാേനള.  അതഷ  പൂരത്തസ്പീകേരമക്കുന്നതമനഷ  ശേക്തമചാേയ  ഇടടപടല്

നടചത്തണമയമരമക്കുന്നു.  പ്രസത  സചാേപനത്തമടന്റെ  ആസ്തമ  മചാേരമടടടദ്യം

ചബചാേരഡമനഷ  ടടകേമചാേറമടക്കചാേണഷ  എതയുദ്യം  ടപടട്ടന്നഷ  ചജചാേലെമകേള

പൂരത്തമയചാേക്കമ  മചാേരമടടടദ്യം  അക്കചാേദമമ  തുടങ്ങുന്നതമനള  നമരചദ്ദേശേദ്യം

നല്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ  ചദവരചകേചാേവമല്:  സര,  നസ്പീണകേരയമല്  മചാേരമടടടദ്യം

അക്കചാേദമമയുടട  ഏകേചദശേ  പ്രവൃത്തമകേളദ്യം  പൂരത്തമകേരമച്ചുകേഴെമഞ,  വളടര

ടചറമയ ശേതമചാേനദ്യം പ്രവൃത്തമകേചള ബചാേക്കമയുള. അവമടട ചകേചാേണ്ടചാേകറുമചാേയമ

ചമലെ സചാേചങതമകേ പ്രശങ്ങളണചാേയമരുന്നു.  അക്കചാേരദങ്ങടളലചാേദ്യം ഇടക്കചാേലെത്തഷ

പരമഹരമച്ചുകേഴെമഞ.  അവശേദമചാേയ  രസ്പീതമയമലുള  നടലചാേരു  ചകേചാേഴഷ
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ലെഭദമചാേക്കുന്നതമനഷ  ഇനദചാേ  രചാേജദത്തഷ  മചാേരമടടടദ്യം  രദ്യംഗത്തഷ  പ്രവരത്തമക്കുന്ന

പ്രമുഖ ഏജനസമകേളമചാേയമ എഴുത്തുകുത്തുകേള നടത്തമക്കഴെമഞ.  ഏറ്റവദ്യം നല

ചകേചാേഴഷ  ലെഭദമചാേയമക്കഴെമഞചാേല്  നമുക്കഷ  പമ.പമ.പമ.(Public  Private

Participation)  വദവസയമല്  അവമടട  ഒരു  ചകേചാേഴഷ  ആരദ്യംഭമക്കചാേന

സചാേധമക്കുടമന്നചാേണഷ  കേരുതുന്നതഷ.  സചാേമ്പത്തമകേ  സമതമയനസരമചഷ

ബചാേക്കമയുള പ്രവൃത്തമകേള പൂരത്തമകേരമക്കചാേന ശമമക്കുന്നതചാേണഷ.

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫഷ:   സര,  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  കേപല്

ജസ്പീവനക്കചാേരുള സലെമചാേണഷ മചഞശേസരദ്യം.  നചാേനചാേവമധത്തമലുള കേപലുകേളടട

കേദചാേപ്റ്റന, എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗഷ വമഭചാേഗദ്യം എന്നമവയമടലെലചാേദ്യം പരമ്പരചാേഗതമചാേയമ

ചജചാേലെമടചയ്യുന്ന  ധചാേരചാേളദ്യം  മചഞശേസരത്തുകേചാേര  ചലെചാേകേത്തമടന്റെ

ടനറുകേയമല്ത്തടന്നയുണഷ.  മചഞശേസരത്തഷ  ഒരു  മചാേരമടടടദ്യം  അക്കചാേദമമ

സചാേപമക്കുന്നതമനള  ഒരു  ടപ്രചാേചപചാേസല്  വളടര  ചനരചത്തതടന്ന

ഉണചാേയമരുന്നതചാേണഷ.  അവമടടയുള  പുതമയ  തലെമുറയഷ  സമ.ഡമ.സമ

(Continuous  Discharge  Certificate  is  a  seafarer's  identity

document)എടുക്കുന്നതമനഷ മചാേസങ്ങചളചാേളദ്യം മുദ്യംടടബയമല് ചപചാേയമ പഠമചക്കണ
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അവസയചാേണഷ  ഇന്നുളതഷ.  മചഞശേസരദ്യം  ചകേന്ദ്രസ്പീകൃതമചാേയമ  ഒരു  മചാേരമടടടദ്യം

അക്കചാേദമമ അനവദമക്കുന്ന കേചാേരദദ്യം അങ്ങയുടട പരമഗണനയമലുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ ചദവരചകേചാേവമല്:   സര,  ബഹുമചാേനടപട്ട അദ്യംഗദ്യം എ.

ടകേ.  എദ്യം.  അഷ്റഫഷ  ഇവമടട  സൂചമപമചമട്ടുള  കേചാേരദദ്യം  കേചാേസരചഗചാേഡമടന

സദ്യംബന്ധമചഷ വളടര പ്രചാേധചാേനദമരഹമക്കുന്നതുതടന്നയചാേണഷ. പചക്ഷേ നമലെവമല്

കേചാേസരചഗചാേഡഷ  ജമലയമടലെ  കേചാേഞങ്ങചാേടഷ  ഒരു  മചാേരമടടടദ്യം  ചകേചാേഴഷ

തചാേത്കേചാേലെമകേമചാേയമ  ആരദ്യംഭമച്ചുകേഴെമഞ.  അതമടലെ  വമജയപരചാേജയങ്ങളകൂടമ

പരമചശേചാേധമച്ചുടകേചാേണഷ  സചാേമ്പത്തമകേ  നഷമമലചാേത്തതരത്തമല്  ഒരു

സചാേപനദ്യംകൂടമ  മചഞശേസരത്തഷ  ആരദ്യംഭമക്കചാേന  കേഴെമയുചമചാേടയന്നഷ

പരമചശേചാേധമക്കചാേവന്നതചാേണഷ. ബഹുമചാേനടപട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമചചപചാേടലെതടന്ന

പ്രസ്തസ്തുത  പ്രചദശേത്തഷ  മചാേരമടടടദ്യം  രദ്യംഗത്തഷ  പ്രവരത്തമക്കുന്ന  പരമചമതരചാേയ

ധചാേരചാേളമചാേളകേളണഷ.  ചബചാേദ്യംടബയമലുദ്യം  മദമരചാേശേമയമലുടമചാേടക്കയചാേയമ

കേപലുമചാേയമ ബന്ധടപട്ട വമവമധ ചജചാേലെമകേള ടചയമരുന്ന നമരവധമ ആളകേള

ചനരത്തതടന്ന  ആ  പ്രചദശേത്തുണഷ.  അതുടകേചാേണ്ടുതടന്ന  ഇക്കചാേരദദ്യം

അനഭചാേവപൂരവദ്യം പരമഗണമക്കചാേവന്നതചാേണഷ.
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചാേയമ:   സര,  വമഴെമഞദ്യം  തുറമുഖത്തമടന്റെ  പ്രധചാേന

പ്രവൃത്തമകേടളലചാേദ്യം  പൂരത്തമയചാേയമവരുന്ന  സചാേഹചരദമചാേണഷ  ഇചപചാേഴുളതഷ.

പചക്ഷേ, നമരമ്മചാേണ കേമ്പനമയുമചാേയമ ഒപ്പുവച കേരചാേര പ്രകേചാേരദ്യം തുകേ കേമ്പനമക്കഷ

ഇനമയുദ്യം അചങ്ങചാേട്ടഷ നല്കേചാേനടണന്ന വദചാേപകേമചാേയ ഒരു പ്രചരണദ്യം അവമടട

നടക്കുന്നുണഷ, അങ്ങടനടയങമല് ഏതഷ കേചാേലെത്തചാേണഷ അങ്ങടനടയചാേരു കേരചാേര

ഉണചാേക്കമയടതന്നഷ വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    അഹമ്മദഷ  ചദവരചകേചാേവമല്:   സര,   നമുക്കറമയചാേവന്നതുചപചാേടലെ

അദചാേനമ  കേമ്പനമയുമചാേയുള  കേരചാേറുകേളമടലെലചാേദ്യം  ഒപ്പുവചമട്ടുളതഷ

ബഹുമചാേനദനചാേയ   മുനമുഖദമനമ  ഉമ്മനചചാേണമയുടട  ചനതൃതസത്തമലുള

സരക്കചാേരചാേണഷ.  കേരചാേരപ്രകേചാേരദ്യം  ടബ്രേയഷ വചാേട്ടറമടന്റെ  ചജചാേലെമകേള  30%

പൂരത്തമയചാേകുന്നമുറയഷ  കേമ്പനമക്കഷ  25%  ചപയ്ടമന്റെഷ  നല്ചകേണതുണഷ.

നമലെവമല് മുപതഷ  ശേതമചാേനത്തമലെധമകേദ്യം ചജചാേലെമകേള പൂത്തമയചാേക്കമക്കഴെമഞ.

സസചാേഭചാേവമകേമചാേയുദ്യം  കേരചാേര  പ്രകേചാേരമുള  ഫണഷ  കേമ്പനമക്കഷ  നല്കേചാേനള

ബചാേധദത  ഗവണ്ടമന്റെമനണഷ.  ഇക്കചാേരദങ്ങടളലചാേദ്യം  ചനരചത്തയുള

എഗ്രേമടമന്റെമല് വദക്തമചാേക്കമയതചാേണഷ.
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ഭൂചരഖകേള ഡമജമടടറ്റസഷ ടചയഷ കേമ്പമ്യൂട്ടര ശദ്യംഖലെയമല് ലെഭദമചാേക്കചാേന
നടപടമ

(*242) ശസ്പീമതമ ശേചാേനകുമചാേരമ ടകേ: 
    ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രഭചാേകേരൻ: 

    ചഡചാേ  .   സുജമതഷ വമജയൻപമള:

 ശസ്പീ  .    ജമ  .    സസ്പീഫന:  തചാേടഴെക്കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങൾക്കഷ  റവനമ്യൂ-

ഭവനനമരമ്മചാേണ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ)  സദ്യംസചാേനത്തഷ  ഭൂചരഖകേളടട  കൃതദത  ഉറപചാേക്കുന്നതമനചാേയുളള

റസ്പീസരടവ  നടന്ന  പ്രചദശേങ്ങളമൽ  നമരവധമ  വരഷങ്ങളചാേയമ  ടടകേവശേദ്യം

വച്ചുടകേചാേണമരമക്കുന്ന ഭൂമമ ചരഖയമല് ഉളതമലുദ്യം അധമകേദ്യം കേചാേണുന്നപക്ഷേദ്യം

അതഷ  സരക്കചാേരഭൂമമ  ടടകേചയറമയതടലന്നഷ  വദക്തതയുണചാേകുചമ്പചാേഴുദ്യം

ടടകേവശേക്കചാേരനഷ  അവകേചാേശേദ്യം  നല്കുന്നമടലന്ന  വമഷയദ്യം

ശദ്ധയമല്ടപട്ടമട്ടുചണചാേ;  എങമല്  ഇത്  പരമഹരമക്കചാേന  നടപടമ

സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ;

(ബമ)  പുതുതചാേയമ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുളള  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീസരചവയമൽ

ഭൂവടമസരുടട  സചാേന്നമദ്ധദത്തമല്  സരചവ  മചാേപഷ  തയചാേറചാേക്കമ  പരചാേതമ
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പരമഹരമക്കചാേന സദ്യംവമധചാേനദ്യം ഏരടപടുത്തമയമട്ടുചണചാേ;  എങമൽ ഇതമനചാേയമ

നമയമത്തമല് ചഭദഗതമ വരുത്തുവചാേൻ ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നുചണചാേ;

(സമ)  പരമ്പരചാേഗതമചാേയമ  റസ്പീസരചവ  പൂരത്തമയചാേക്കമയ  116

വമചലജുകേളമടലെ ഉളടപടടയുളള ഭൂചരഖകേള ഡമജമടടറ്റസഷ ടചയഷ കേമ്പമ്യൂട്ടര

ശദ്യംഖലെയമല് ലെഭദമചാേക്കചാേന നടപടമടയടുത്തമട്ടുചണചാേ; വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ?

വനമ്യൂ-ഭവനനമരമ്മചാേണ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന):  സര,  (എ)

ശദ്ധയമല്ടപട്ടമട്ടുണഷ.റസ്പീസരടവയമല്  വമസ്തസ്പീരണ  വരദ്ധനവഷ  കേചാേണുന്ന

ചകേസുകേളമല്  റസ്പീസരടവയഷ  മുമ്പഷ  ആധചാേര  പ്രകേചാേരദ്യം  ചപചാേക്കഷ  വരവഷ  ടചയഷ

കേരടമചാേടുക്കമവന്നതമടന്റെ  അടമസചാേനത്തമലുദ്യം,  വമസ്തസ്പീരണദ്യം  കുറവള

ചകേസുകേളമല്  ടകേവശേത്തമലുള  ഭൂമമക്കുദ്യം,  കേരദ്യം  ഒടുക്കമ  നല്കുന്നതമനഷ

സമ്മതമചാേടണന്നഷ  അറമയമച്ചുടകേചാേണഷ,  ബന്ധടപട്ട  കേക്ഷേമ  ഡമക്ലചറഷന

നല്കുന്ന  സദ്യംഗതമയമല്,  അവയഷ  കേരദ്യം  തസ്പീരത്തഷ  നല്കുന്നതമനഷ  21-04-

2022  ടലെ  സ.ഉ(ടകേ)  നദ്യം.  110/2022/റവ  നമ്പര  ഉത്തരവഷ  പ്രകേചാേരദ്യം

അനമതമ നല്കേമയമട്ടുണഷ.

കൂടചാേടത  സദ്യംസചാേനത്തഷ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുള  ഡമജമറ്റല്  സരടവ

പദ്ധതമയുടട  ഭചാേഗമചാേയമ  സസകേചാേരദ  വദക്തമകേളടട  ഭൂമമയുടട  വമസ്തസ്പീരണദ്യം
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ടകേവശേ  ചരഖയമല്  ഉളതമചനക്കചാേള  കൂടുതലെചാേടണന്നഷ  കേടണത്തമയചാേല്

സർക്കചാേരമടന്റെ  ഉടമസതയമലെമലചാേത്തതുദ്യം  തർക്കമമലചാേത്തതുമചാേയ  അധമകേ

ഭൂമമക്കഷ  ഉടമസത  നല്കുന്ന  വമഷയത്തമല്  ഒരു  ടസറ്റമല്ടമന്റെഷ

സദ്യംവമധചാേനത്തമലൂടട  ആയതഷ  ക്രെമസ്പീകേരമക്കുന്നതമനള  സചാേധദതകേള

പരമചശേചാേധമച്ചുവരുന്നതുദ്യം  ആയതമനഷ  നമയമ  പ്രചാേബലെദദ്യം  നൽകുന്നതമനചാേയമ

ടസറ്റമല്ടമന്റെഷ  ആകമടന്റെ  കേരടഷ  സർക്കചാേർ  പരമഗണനയമലുമചാേണഷ.  ടമ

ആക്ടുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ  ആശേയങ്ങൾ  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതമനഷ  വമവമധ

സദ്യംസചാേനങ്ങളമടലെ  വമഷയ  വമദഗ്ധടര  ഉൾടപടുത്തമ  ഒരു  ഏകേദമന

ശേമലശേചാേലെ 20/02/2023 -ൽ സദ്യംഘടമപമചമട്ടുളതുമചാേണഷ.

(ബമ)  പൂരണമചാേയുദ്യം  ടപചാേതുജന  പങചാേളമത്തചത്തചാേടടയചാേണഷ  ഡമജമറ്റല്

സരടവ  നടത്തുന്നതഷ.  അതദചാേധുനമകേ  സരടവ  ഉപകേരണങ്ങളചാേയ

Continuously  Operating  Reference  Station  (CORS),  Real  Time

Kinematic  Rover,  Robotic  Total  Station,  Tablet  PC,  എന്നമവ

ഉപചയചാേഗമചഷ പുർണമചാേയുദ്യം ചസചാേഫഷ ടവയർ അധമഷമതമചാേയമ സരടവ നടത്തമ

കൃതദതയചാേർന്ന  ടറക്കചാേർഡകേൾ  തയചാേറചാേക്കുന്നതമനള  നടപടമകേളചാേണഷ

ഡമജമറ്റല്  സരടവ  പദ്ധതമയുടട  ഭചാേഗമചാേയമ  സസസ്പീകേരമചമട്ടുളതഷ.  ഗ്രേചാേമ
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സഭകേളടട മചാേതൃകേയമല് വചാേരഡ തലെങ്ങളമല് സരടവ സഭകേള കൂടമ ഡമജമറ്റല്

സരടവ  പദ്ധതമയമല്  ഭൂവടമസരക്കഷ  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  പദ്ധതമടയ

സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം,  ഭൂവടമസരുടട  പങചാേളമത്തടത്തക്കുറമച്ചുദ്യം  വമശേദസ്പീകേരമചഷ

നല്കേമയമട്ടുണഷ.  കൂടചാേടത SMS സദ്യംവമധചാേനദ്യം ഉപചയചാേഗമചഷ സരടവ ടചയ്യുന്ന

ദമവസടത്ത  സദ്യംബന്ധമച  വമവരങ്ങള  ഭൂവടമസടര  അറമയമക്കുന്നതമനള

സദ്യംവമധചാേനവദ്യം  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  പദ്ധതമയുടട  ഭചാേഗമചാേയമ

ഏരടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.  പദ്ധതമടയ സദ്യംബന്ധമച എലചാേ വമവരങ്ങളദ്യം  'എടന്റെ

ഭൂമമ'  ചപചാേരട്ടലെമല്  നല്കേമയമട്ടുളതുദ്യം  ടപചാേതുജനങ്ങളക്കഷ  ഇതഷ

പരമചശേചാേധമക്കചാേവന്നതുമചാേണഷ.  ഇപ്രകേചാേരദ്യം  സചാേധദമചാേയ  എലചാേ  നടപടമകേളദ്യം

സസസ്പീകേരമചഷ  സരടവ  സമയത്തഷ  ഭൂവടമസരുടട  സചാേന്നമദ്ധദദ്യം

ഉറപചാേക്കുന്നതമനള നടപടമകേള ഡമജമറ്റല് സരടവ പദ്ധതമയുടട ഭചാേഗമചാേയമ

സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന്നു.                             

നമലെവമല്  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുള  200  വമചലജുകേളടട

റവനമ്യൂ  കേണക്കമന  പ്രകേചാേരമുള  ഭൂവടമസരുടട  വമവരദ്യം  എടന്റെ  ഭൂമമ

ചപചാേരട്ടലെമല്  നല്കേമയമട്ടുണഷ.  ഇതഷ  ബന്ധടപട്ട  ഭൂവടമക്കഷ

പരമചശേചാേധമക്കുന്നതമനദ്യം  അപചാേകേതയുള  പക്ഷേദ്യം  ചപചാേരട്ടല്  മുചഖനതടന്ന
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ബന്ധടപട്ട  അധമകേചാേരമകേളടട  ശദ്ധയമല്ടപടുത്തുന്നതമനദ്യം

സചാേധമക്കുന്നതുമചാേണഷ.  റസ്പീസരടവ  സമയത്തുദ്യം,  സരടവ

പൂരത്തമയചാേയതമനചശേഷവദ്യം റമക്കചാേരഡകേളമല് അപചാേകേതയുടണങമല് ആയതഷ

റമചപചാേരട്ടഷ  ടചയ്യുന്നതമനമുള  സദ്യംവമധചാേനവദ്യം  'എടന്റെ  ഭൂമമ'  ചപചാേരട്ടലെമല്

നല്കേമയമട്ടുണഷ.  കൂടചാേടത  നമലെവമടലെ  സരടവ  റവനമ്യൂ  നമയമ

സദ്യംവമധചാേനത്തമലൂടട  മചാേതദ്യം  പരമഹരമക്കചാേന  സചാേധമക്കചാേത്ത  അപചാേകേതകേള

പരമഹരമക്കുന്നതമനഷ ഒരു ടസറ്റമല്ടമന്റെഷ സദ്യംവമധചാേനദ്യം ടകേചാേണ്ടുവരുന്നതമനള

സചാേധദതകേള കൂടമ പരമചശേചാേധമച്ചുവരുന്നു.

(സമ)  സദ്യംസചാേനത്തഷ  ആടകേയുള  1666  വമചലജുകേളമല്  1550

വമചലജുകേളമലെചാേണഷ  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  നടത്തചാേൻ  തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുളതഷ.

ബചാേക്കമയുള  116  വമചലജുകേളമൽ  ആധുനമകേ  രസ്പീതമയമൽ  ഇലെചകചാേണമകേഷ

ചടചാേട്ടല് ചസഷന ടമഷസ്പീന ഉപചയചാേഗമചഷ  ഇതമചനചാേടകേദ്യം ഡമജമറ്റൽ സരടവ

പൂരത്തമയചാേയമട്ടുളതുദ്യം/പുചരചാേഗതമയമലുമചാേയതമനചാേലെചാേണഷ  പുതമയ  ഡമജമറ്റല്

സരടവ  പദ്ധതമയമൽ  നമന്നുദ്യം  ഒഴെമവചാേക്കമയമട്ടുളതഷ.  ഇപ്രകേചാേരമുള  116

വമചലജുകേളദ്യം  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  പദ്ധതമയുടട  ഭചാേഗമചാേക്കുന്നതഷ
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പരമചശേചാേധമക്കുന്നതുദ്യം  ടമ  വമചലജുകേളടട  ചരഖകേളദ്യം  ഡമജമടടറ്റസഷ

ടചയുന്നതമനള നടപടമകേളദ്യം സസസ്പീകേരമക്കുന്നതചാേയമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീമതമ  ശേചാേനകുമചാേരമ  ടകേ.  ചുമതലെടപടുത്തമയതുപ്രകേചാേരദ്യം  (ശസ്പീ  .    ടകേ  .

പമ  .    കുഞമ്മദഷ  കുട്ടമ  മചാേസര):  സര,  ഡമജമറ്റല്  സരടവയമലൂടട

ചശേഖരമക്കടപടുന്ന  ചടചാേചപചാേഗ്രേചാേഫമകേഷ  വമവരങ്ങളടട  ഒരു  ഡചാേറ്റചാേചബസഷ

തയചാേറചാേക്കുകേയുദ്യം ആയതഷ മറ്റു വകുപ്പുകേളക്കുകൂടമ ലെഭദമചാേക്കത്തക്കവമധത്തമല്

സദ്യംവമധചാേനദ്യം ഏരടപടുത്തുകേയുദ്യം ടചയ്യുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,   ചചചാേദദകേരത്തചാേവഷ  ചചചാേദമചതഷ  വളടര

പ്രസക്തമചാേയ  ഒരു  ചചചാേദദമചാേണഷ.   858  ചകേചാേടമ  രൂപ  റസ്പീബമല്ഡഷ  ചകേരള

ഇനസ്പീചഷദറ്റസ്പീവമല്നമന്നുദ്യം  മുടക്കമയചാേണഷ  ചകേരളത്തമടന്റെ  ചരമതത്തമടന്റെ

ഭചാേഗമചാേകുന്നതുദ്യം ചകേരള ചമചാേഡല് എന്നഷ അടയചാേളടപടുത്തചാേന കേഴെമയുന്നതുമചാേയ

ഒരു  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീസരടവയഷ  നചാേമമവമടട  തുടക്കദ്യം  കുറമക്കചാേന  ചപചാേകുന്നതഷ.

നചാേലെഷ  വരഷക്കചാേലെദ്യംടകേചാേണഷ  ചകേരളടത്ത  സമ്പൂരണമചാേയമ  അളന്നഷ

ചകേരളത്തമടലെ  ഒചാേചരചാേ  തുണ്ടു  ഭൂമമക്കുദ്യം  ഒരു  ഡമജമറ്റല്  വചാേലെമ്യൂ  ഉണചാേകുന്ന

വമധത്തമലുള  വമശേദചാേദ്യംശേങ്ങളചാേണഷ  അതമനകേത്തഷ  ഉളടപടുത്തമയമട്ടുളതഷ.
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അങ്ങഷ  ഇവമടട  സൂചമപമചതുചപചാേടലെ,  ഇതഷ  ചകേവലെദ്യം  റവനമ്യൂ  സരടവ

റമക്കചാേരഡകേള  മചാേതമലചാേടത,  ചകേരളത്തമടന്റെ  ടപചാേതു  ഡചാേറ്റചാേചബസഷ  ആയമ

ഉപചയചാേഗടപടുത്തുന്നതമനദ്യം  ഏടതചാേടക്ക  വകുപ്പുകേളക്കഷ  ആവശേദമചാേയ

വമവരങ്ങള  നല്ചകേണമവരുചമചാേ,  അടതലചാേദ്യം  നല്കേചാേന  കേഴെമയുന്ന

വമധത്തമലുമുള  ഒരു  വമവരചശേഖരണമചാേണഷ  ഇതുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ

നടത്തമയമട്ടുളതഷ.  അതുടകേചാേണ്ടുതടന്ന  മറ്റഷ  വകുപ്പുകേളമചാേയമ  ഇക്കചാേരദത്തമല്

ആവശേദമചാേയ കൂടമയചാേചലെചാേചന ഇതമനകേദ്യം നടത്തമയമട്ടുമുണഷ.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    പമ  .    കുഞമ്മദഷ  കുട്ടമ  മചാേസര:   സര,   ഡമജമറ്റല് സരടവ

നടക്കുന്ന വമചലജുകേളമല്  അവ പൂരത്തമയചാേകുന്ന മുറയഷ ഭൂചരഖകേള ഇന്റെഗ്രേല്

ചപചാേരട്ടലെമചലെയഷ  മചാേറുചമചാേ;  അങ്ങടന  മചാേറമക്കഴെമഞചാേല്,  അതചാേയതഷ

ഇന്റെചഗ്രേഷന  നടത്തമക്കഴെമഞചാേല്  ഉണചാേകേചാേവന്ന  ഗുണഫലെങ്ങള

എടനചാേടക്കയചാേണഷ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  ഇടതചാേരു പുതമയ ആശേയമചാേണഷ.  നമലെവമലുളള ഒരു

പ്രധചാേനടപട്ട  വമഷയദ്യം,  അങ്ങഷ  ഇസൗ  കേചാേരദത്തമല്  പ്രചതദകേ

തചാേല്പരദടമടുക്കുന്നതുടകേചാേണചാേണഷ  ഞചാേന  സൂചമപമചതഷ.  നമലെവമലെമചപചാേള  മൂന്നഷ

വകുപ്പുകേളചാേണഷ  ഇതഷ  ടടകേകേചാേരദദ്യം  ടചയവരുന്നതഷ.  ഒന്നചാേമചത്തതഷ  ഭൂമമയുടട
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രജമചസ്ട്രേഷനമചാേയമ  ബന്ധടപട്ട  രജമചസ്ട്രേഷനവകുപഷ,   ഈ  വകുപഷ  ഏറ്റവദ്യം

ശദ്ധചയചാേടുകൂടമ  ഒരു  ചപചാേരട്ടല്  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നു.   ചപള  എന്നചാേണഷ  ആ

ചപചാേരട്ടലെമടന്റെ  ചപരഷ.  ചപചാേക്കുവരവഷ  നടത്തമടകേചാേടുക്കചാേന  റവനമ്യൂവകുപഷ

ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതഷ  ടറലെമസഷ  എന്ന   ചപചാേരട്ടലെചാേണഷ.  സചാേധചാേരണ  ഗതമയമല്

അതമടന്റെ  ടസ്കെച്ചുദ്യം  മചാേപ്പുദ്യം  കേടണത്തചാേന   സരടവ  ഡമപചാേരട്ടഷടമന്റെഷ

ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതഷ  ഇ-മചാേപഷ സചാേണഷ.  പലെചപചാേഴുമുണചാേകുടന്നചാേരു  പ്രശദ്യം,    ചപള

ചപചാേരട്ടലെമല് ഭൂമമ രജമസ്ട്രേര ടചയഷ അതഷ ചപചാേക്കുവരവമനചാേയമ ചപചാേകുന്ന സമയത്തഷ

ചപചാേക്കുവരവമനഷ  അനചയചാേജദമചാേയ  ഭൂമമയലചാേടയന്നഷ  കേചാേചണണമ  വരുന്നു.

ചപചാേക്കുവരവഷ  നടത്തമയ  സലെദ്യം  ടസ്കെച്ചുദ്യം  ടലെചാേചക്കഷനദ്യം  എടുക്കുചമ്പചാേള  നചാേദ്യം

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കചാേത്ത  മടറ്റചാേരമടചത്തയചാേടണന്ന   സമതമയുണചാേകുന്നു.  ഇസൗ

സചാേഹചരദത്തമലെചാേണഷ ഡമജമറ്റല് റസ്പീ-സരചവയുടട ഏറ്റവദ്യം പ്രധചാേനടപട്ട ഗുണടമന്ന

നമലെയമല്  'എടന്റെ ഭൂമമ'  എടന്നചാേരു ചപചാേരട്ടല് രൂപസ്പീകേരമച്ചുടകേചാേണഷ  രജമചസ്ട്രേഷന

വകുപമടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയുളള   ചപള  ചപചാേരട്ടലുദ്യം   റവനമ്യൂവകുപമടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയുളള

ടറലെമസുദ്യം സരടവ വകുപമടന്റെ ഭചാേഗമചാേയുളള ഇ-മചാേപഷ സുദ്യം ഇന്റെചഗ്രേറ്റഷ ടചയടകേചാേണഷ

ചകേരളത്തമടലെചാേരു ഡമജമറ്റല് ചപചാേരട്ടല് വരുകേ എടന്നചാേരു പുതമയ ആശേയത്തമനഷ

ഇസൗ  സരക്കചാേര  തുടക്കദ്യം  കുറമക്കുന്നതഷ.  ബന്ധടപട്ട  വകുപ്പുകേളമചാേയമ

ഇതുസദ്യംബന്ധമചഷ  കൂടമയചാേചലെചാേചന  നടത്തമയമട്ടുണഷ.  അചതചാേടുകൂടമ  ഭൂമമയുടട
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ക്രെയവമക്രെയങ്ങളമല് തരക്കമുണചാേകുകേയുദ്യം  പറ്റമക്കടപടുകേയുദ്യം  ടചയ്യുന്ന സമതമക്കഷ

എന്നചത്തയ്ക്കുമചാേയമ  മചാേറ്റമുണചാേകുന്ന  അവസയുണചാേകുദ്യം.  ഞചാേന  ചനരചത്തതടന്ന

ഇസൗ  സഭയുടട  ശദ്ധയമല്ടപടുത്തമയതചാേണഷ,  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  പൂരത്തസ്പീകേരമചഷ

ഇന്റെചഗ്രേറ്റഡഷ ചപചാേരട്ടല് വരുന്നചതചാേടുകൂടമ ഏടതങമലുദ്യം പചാേവടപട്ടവടന്റെ ഭൂമമയമല്

സചാേപമച കേലമളക്കമമചാേറ്റമ  കേയ്യൂക്കമടന്റെ ബലെദ്യംടകേചാേണഷ കേനചാേലെമല് വലെമടചറമഞഷ

അവടന  പറ്റമക്കചാേടമന്ന  കേചാേയമകേപരമപചാേടമ  എന്നചത്തയ്ക്കുമചാേയമ  ചകേരളത്തമല്

ഇലചാേതചാേകുന്ന  വമധത്തമല്  ഒരു  ഡമജമറ്റല്  ചവലെമ  ചകേരളത്തമലുണചാേകേചാേന

ചപചാേകുകേയചാേണഷ.  ആദദ  ആചലെചാേചനയമല്  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ  സരടവ

കേഴെമഞതമനചശേഷദ്യം ഇന്റെചഗ്രേഷനചാേണഷ ആചലെചാേചമചതഷ. ഇചപചാേള കൂടമആചലെചാേചമചഷ

ഇതഷ  തസ്പീരുന്ന  മുറയഷ  അതചാേതഷ  വമചലജുകേളമല്  ഇന്റെചഗ്രേറ്റഡഷ  ചപചാേരട്ടലെമചലെയഷ

കേടക്കചാേദ്യം.  അടുത്തവരഷദ്യംതടന്ന  രജമചസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  ബന്ധടപട്ട

വകുപ്പുമചാേയമ കൂടമആചലെചാേചമചഷ ആദദദ്യം 15 വമചലജുകേളമല് പ്രചാേഥമമകേമചാേയമ ഇതമടന്റെ

ടടപലെറ്റഷ   ചപ്രചാേജകഷ  എന്ന  നമലെയമല്  ഇന്റെചഗ്രേറ്റഡഷ  ചപചാേരട്ടലുണചാേക്കചാേന  ഇസൗ

വരഷദ്യംതടന്ന സരക്കചാേര ആഗ്രേഹമക്കുകേയചാേണഷ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭചാേകേരൻ:  സര,  ഡമജമറ്റല്  സരടവ  അതമചവഗദ്യം

പൂരത്തമയചാേക്കുന്നതമനള  പ്രവരത്തനദ്യം  നടത്തുന്നതമല്  ബഹുമചാേനടപട്ട

റവനമ്യൂവകുപ്പുമനമ  എടുക്കുന്ന  നമലെപചാേടഷ  അഭമനന്ദനചാേരഹമചാേണഷ.  ഇതഷ
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പൂരത്തമയചാേയമക്കഴെമഞചാേല് വലെമടയചാേരു പ്രശദ്യം ചകേരളത്തമല് ഇലചാേതചാേകുകേയചാേണഷ.

അങ്ങടന വരുചമ്പചാേള ചപ്ലചാേട്ടുകേള പ്രചതദകേദ്യം തമരമക്കുന്നതമനചവണമ  സരചവകേലെഷ ല

അവമടട  ഇചടണതചാേയമവരുദ്യം.  അതഷ  സരക്കചാേര  ടചലെവമല്  നടത്തുചമചാേ;

അതലചാേടയങമല് ബന്ധടപട്ട കേക്ഷേമ ടചലെവഷ വഹമചക്കണമവരുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  സരക്കചാേരമടന്റെ ഭൂമമയമല് സരക്കചാേരതടന്ന കേലമടുദ്യം

അതമടന്റെ  ടചലെവകേള  പൂരണമചാേയുദ്യം  സരക്കചാേര  വഹമക്കുദ്യം.  ടടപ്രവറ്റഷ  ഭൂമമകേള

സരചവയ്സഷ  ആന്റെഷ  ബസൗണറസ്പീസഷ  ആകഷ  പ്രകേചാേരദ്യം  അളന്നഷ

ചൂണമക്കചാേണമച്ചുടകേചാേടുക്കുകേ എന്ന  ഉത്തരവചാേദമത്തമചാേണഷ  സരടവ  വകുപമനളളതഷ.

അതഷ  കൃതദതചയചാേടുകൂടമ  നടപമലെചാേക്കുദ്യം.  പടക്ഷേ,  ബഹുമചാേനടപട്ട അദ്യംഗദ്യം ഇവമടട

ചചചാേദമചതുചപചാേടലെ വളടര പ്രസക്തമചാേയ ഒരു പ്രശദ്യം ഇതമടന്റെ പമന്നമലുണഷ. ഇവമടട

അതമരത്തമ  കേലമടചാേടതതടന്ന  സരടവ  നടപടമകേള  പൂരത്തമയചാേകുന്നചതചാേടുകൂടമ

ചകേരളത്തമടന്റെ  ഡചാേറ്റചാേചബസമല്  എലചാേ  ടബനകേചളയുദ്യം  ചകേചാേരഡമചനറ്റഷ

ടചയചാേവടന്നചാേരു ഡമജമറ്റല് വചാേലെമ്യൂ വരുന്നചതചാേടട ആരക്കുദ്യം എചപചാേഴുദ്യം അതമടന്റെ

ചരഖകേള    ലെഭദമചാേകുന്ന  സമതമവമചശേഷമുണചാേകുദ്യം.  അചതചാേടടചാേപദ്യംതടന്ന

സബഷ ഡമവമഷന ടചയചാേല് അതചാേതഷ  സമയത്തുതടന്ന അതഷ മചാേറ്റമടകേചാേടുക്കചാേനളള

സദ്യംവമധചാേനവമുണചാേകുദ്യം.  



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

30

ചഡചാേ  .    സുജമതഷ  വമജയൻപമള:  സര,  40    -50 വരഷക്കചാേലെമചാേയമ  കേചാേയല്/

ചതചാേടഷ  പുറചമ്പചാേക്കമല്  തചാേമസമക്കുന്ന  നമരവധമ  പചാേവടപട്ടവരുണഷ.  അഞഷ

ടസചന്റെചാേളദ്യം  വരുന്ന  ഭൂമമയമല്  വസ്പീടുവചഷ  തചാേമസമക്കുന്നവരുമുണഷ.   വമശേചാേലെമചാേയ

കേചാേയലെമടന്റെ  ഒഴുക്കമടനചയചാേ  ചതചാേടമടന്റെ  ഒഴുക്കമടനചയചാേ  തടസ്സടപടുത്തചാേത്ത

രസ്പീതമയമല് വസ്പീടഷ വചഷ തചാേമസമക്കുന്നവരക്കഷ ഭൂമമ പതമച്ചുനല്കേചാേനളള തടസ്സങ്ങള,

പലെതവണയചാേയമ  സരക്കചാേരമടന്റെ  ഭചാേഗത്തുനമന്നുളള  തസ്പീരുമചാേനങ്ങള

വരണടമന്നചാേണഷ  പറയുന്നതഷ.   ഡമജമറ്റല്  സരടവയമല്  ഉളടപടുത്തമടക്കചാേണഷ

ഇവരക്കഷ  ഭൂമമ  പതമച്ചുനല്കുന്നതമനളള  സചാേധദതകേള  പരമചശേചാേധമക്കചാേന

സചാേധമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,   ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരടവടകേചാേണഷ  ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നതഷ

നമലെവമലുളള  ഭൂമമ  അളന്നഷ  തമട്ടടപടുത്തുകേ എന്നതചാേണഷ.  ബഹുമചാേനടപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമചതുചപചാേടലെ   ഇതഷ  ചരച  ടചയടപചടടണചാേരു  സചാേമൂഹദ  വമഷയമചാേണഷ.

പുറദ്യംചപചാേക്കുകേള  നല്കുന്നതമടന  സദ്യംബന്ധമചഷ  ചകേരളത്തമടലെ  ഭൂപതമവഷ

നമയമത്തമടന്റെ   ഭചാേഗമചാേയമ  രൂപസ്പീകേരമക്കടപട്ട  ചട്ടങ്ങളമല്  ചമലെ  പ്രശങ്ങളണഷ.

ജലെചാേദ്യംശേയങ്ങളക്കുദ്യം  ജലെപചാേതകേളക്കുദ്യം  ടപചാേതുവചാേയമ  ഉപചയചാേഗമക്കുന്ന

സലെങ്ങളക്കുദ്യം  എത  വദതദചാേസമുണചാേകേചാേദ്യം  എന്നതഷ  സദ്യംബന്ധമചഷ

സുപ്രസ്പീദ്യംചകേചാേടതമയുടട    ഒരു  വമധമ  വന്നചതചാേടുകൂടമ  അത്തരദ്യം  സലെങ്ങളക്കഷ
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നമയമപരമചാേയ  ചമലെ  പ്രശങ്ങളണഷ.  എന്നചാേല്  പഞചാേയത്തഷ  രചാേജഷ  ആകമടന്റെ

ഭചാേഗമചാേയമ  പഞചാേയത്തമനഷ  പതമച്ചു  ടകേചാേടുക്കടപട്ട  സലെങ്ങളചാേടണങമല്  അതഷ

ഡമടവസഷ  ടചയചാേന  കേഴെമയുചമചാേടയന്ന  കേചാേരദദ്യം  പരമചശേചാേധമക്കചാേദ്യം.  എനചാേയചാേലുദ്യം

ചകേരളത്തമല്  പട്ടയ  മമഷടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ഇത്തരദ്യം  പ്രശങ്ങള  ചസചാേളവഷ

ടചയടകേചാേണഷ  നമയമപരമചാേയമ   ഏടതലചാേദ്യം വമധത്തമലുളള ധചാേരണകേളണചാേക്കചാേന

കേഴെമയുടമന്നതമടന സദ്യംബന്ധമച്ചുളള ആചലെചാേചന നടത്തമവരുന്നുണഷ.

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സസ്പീഫന: സര, ചകേരളത്തമടന്റെ ഭചാേവമ നമരമ്മമതമയമല് നമരണചാേയകേ

പങ്കുവഹമക്കചാേന  ചപചാേകുന്ന   ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-സരടവ  ബഹുമചാേനടപട്ട  മനമ

പ്രഖദചാേപമചതുചപചാേടലെ  നചാേലെഷ  വരഷത്തമനളമല്  പൂരത്തസ്പീകേരമക്കചാേന  കേഴെമയുന്ന

തരത്തമലെചാേണഷ  നസ്പീങ്ങമടക്കചാേണമരമക്കുന്നതഷ.  ഞചാേന  പ്രതമനമധചാേനദ്യം  ടചയ്യുന്ന

അരുവമക്കര നമചയചാേജകേമണ്ഡലെദ്യം ഉളടപടടയുളള വന ചമഖലെകേളമടലെ  ആദമവചാേസമ

കുടുദ്യംബങ്ങളക്കഷ   അവര അനഭവമച്ചുടകേചാേണമരമക്കുന്ന   ഭൂമമക്കഷ ടടകേവശേ ചരഖകേള

ഇനമയുദ്യം  ലെഭമക്കചാേനണഷ.  ഇവടര  സദ്യംബന്ധമചമടചത്തചാേളദ്യം  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-

സരടവയമല്  പരചാേതമകേളദ്യം  ആശേങകേളദ്യം  ഉടണങമല്  അവ  പരമഹരമക്കുന്നതമനഷ

സരക്കചാേര  എടനങമലുദ്യം  സദ്യംവമധചാേനങ്ങള  ടസറ്റമല്ടമനകേള  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചഷ

ഏരടപടുത്തമയമട്ടുചണചാേ;  പ്രചാേചദശേമകേ  ചബചാേധവല്ക്കരണദ്യം  നടത്തുന്നതമനഷ

ആചലെചാേചമചമട്ടുചണചാേടയന്നതഷ വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?  
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  വളടര  വമശേചാേലെമചാേടയചാേരു  ചചചാേദദമചാേണഷ

ബഹുമചാേനടപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമടട  ഉന്നയമചതഷ.  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-  സരടവയുടട

ഭചാേഗമചാേയമ,   ഇസൗ  സഭയുടട  ശദ്ധയ്ക്കുചവണമ  വളടര  പ്രധചാേനടപടട്ടചാേരു

പ്രശമചാേയതുടകേചാേണഷ   ഞചാേന  സൂചമപമക്കുകേയചാേണഷ.  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീ-  സരടവ

ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  ഘട്ടത്തമല്   അതമടന  ചവടറചാേരു  അരതത്തമല്

പരചാേജയടപടുത്തചാേനള   ചമലെ  ശമങ്ങള  നടന്നു.  ആ  ശമങ്ങള  നടത്തമയതഷ

ഭരണപക്ഷേചമചാേ  പ്രതമപക്ഷേചമചാേ  അല.  പ്രതമപക്ഷേത്തമടന്റെകൂടമ  പൂരണ

സഹകേരണചത്തചാേടട,  ഓചരചാേ ഘട്ടത്തമലുദ്യം ഭരണ/പ്രതമപക്ഷേ വദതദചാേസമമലചാേടത

എലചാേചപരുടടയുദ്യം പൂരണ സമ്മതദ്യം ഇക്കചാേരദത്തമനണചാേയമട്ടുണഷ. ഒരു ഡമജമറ്റല് റസ്പീ-

സരടവ  നടത്തുചമ്പചാേള  അതമല്  ചപടമക്കുന്ന  ആളകേള  പലെവമധത്തമലുളള

ആശേങകേളണചാേക്കമയമട്ടുണഷ.   അതമല്  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധചാേനടപട്ട  പ്രശദ്യം,  മൂന്നചാേര

ചമഖലെയമല്  തമമഴെഷ  വമഭചാേഗത്തമല്ടപടുന്ന  ആളകേടള  സമരദ്യം  നടത്തചാേന

ടകേചാേണ്ടുവരുന്ന  സമതമവമചശേഷമുണചാേയമ.  ചരചയമല്  അതഷ

പരമഹരമക്കടപട്ടുചപചാേയതചാേണഷ.  യഥചാേരതത്തമല് ഭൂമമ അളക്കലുമചാേയമ ബന്ധടപട്ടഷ

ചകേരളത്തമടലെചാേരു  ടസറ്റമല്ടമന്റെഷ  ഉണചാേചകേണതുണഷ  എന്നതഷ  ഒരു

യചാേഥചാേരതദമചാേണഷ.  ഇചപചാേള നമലെവമലുളള പ്രധചാേനടപടട്ടചാേരു പ്രശദ്യം,  നമുക്കഷ ഭൂമമ

അധമകേമചാേയമ  കേടണത്തുന്ന  സമതമവമചശേഷമുണചാേയമ.  ഇത്തരത്തമല്  ഭൂമമ
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അധമകേമചാേയമ   കേടണത്തുന്ന സചാേഹചരദത്തമല്  സരചവയ്സഷ ആന്റെഷ ബസൗണറസ്പീസഷ

ആകമടലെ ടസക്ഷേന  (9)  പ്രകേചാേരദ്യം തരക്കമമലചാേത്ത ഭൂമമയചാേടണങമല് ഡമടക്ലയര

ടചയചാേന  സചാേധമക്കുദ്യം.       ടസക്ഷേന  (10)   പ്രകേചാേരദ്യം  ഡമസമ്യൂട്ടുളള  ഭൂമമയമല്

സചാേധചാേരണ  നമലെയമല്   ഉചദദചാേഗസനഷ  അതഷ  അളന്നുടകേചാേടുത്തഷ  ഒരു

ധചാേരണയമടലെത്തചാേന കേഴെമയുദ്യം.  എന്നചാേല് അതമനപരമ  ടസക്ഷേന  (11)   പ്രകേചാേരദ്യം

അപസ്പീല്ടകേചാേടുക്കചാേനദ്യം  സചാേധദമചാേകുദ്യം.  ഇനമ   സരചവയ്സഷ  ആന്റെഷ  ബസൗണറസ്പീസഷ

ആകമടലെ ചട്ടപ്രകേചാേരദ്യം 53 മുതല് 64 വടര എടുത്തചാേല് സരടവ അളവകേളടട ടതറ്റഷ

തമരുത്തല്മചാേതദ്യം  സചാേധദമചാേകുദ്യം.  ഇടതചാേന്നുദ്യം  ഇസൗ കേചാേലെഘട്ടത്തമല്  പരദചാേപ്തമല.

യഥചാേരതത്തമല്  വമവമധ  ചമഖലെകേളമലുള  ഭൂമമയുടട  ചരമതമചാേണഷ

ചകേരളത്തമനളളതഷ.  തമരുവമതചാേദ്യംകൂറമല്  1886  മുതല്  1911  വടരയുദ്യം  മലെബചാേറമല്

1926  മുതല്  1934  വടരയുദ്യം  ടകേചാേചമയമല്  1905 മുതല്  1909  വടരയുമചാേണഷ

ടസറ്റമല്ടമനകേള  നടന്നമട്ടുളളതഷ.  ടഎകേദചകേരളദ്യം  രൂപസ്പീകേരമക്കടപട്ടതമനചശേഷദ്യം

ഒരു  ടസറ്റമടമനമുണചാേയമട്ടമല.  ഇചപചാേഴുളളതഷ  110/2022/RD   എടന്നചാേരു

ഓരഡറചാേണഷ.  ആ  ഓരഡര  അനസരമചഷ  ടടകേവശേചത്തക്കചാേള  കൂടുതല്

ഭൂമമയുടണങമല് നമലെവമല് അവസചാേനമചാേയമ  ആധചാേരപ്രകേചാേരദ്യം  ചപചാേക്കുവരവടചയ

ഭൂമമക്കഷ  കേരമടയചാേദ്യം.   അതഷ  കുറയുകേയചാേടണങമല്  ആ  കുറവമതമടയന്നഷ

ഡമക്ലചറഷന  ടകേചാേടുക്കുന്ന  മുറയഷ  കേരമടയചാേന  അധമകേചാേരദ്യം  ടകേചാേടുക്കുന്നതചാേണഷ.
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അതുടകേചാേണ്ടുതടന്ന  സരക്കചാേരമടന്റെ  ഭൂമമ  അലചാേത്തതുദ്യം  തരക്കമമലചാേടത

ടടകേവശേത്തമരമക്കുന്നതുമചാേയ  ഭൂമമയുടട  അധമകേ  വമസ്തസ്പീരണദ്യം  നമജടപടുത്തചാേന

കേഴെമയുചമചാേടയന്നതമടനക്കുറമചഷ ചകേരളദ്യം ആചലെചാേചമക്കുകേയചാേണഷ.  പടക്ഷേ, അങ്ങടന

ആചലെചാേചമക്കുചമ്പചാേള  ഒരു  കേചാേരണവശേചാേലുദ്യം  കേബളമപമക്കടപടചാേത്ത  വമധത്തമല്,

ഒരചാേളടട   യഥചാേരത  ഭൂമമയലചാേടത  മടറ്റചാേന്നുദ്യംക്കൂട്ടമടക്കചാേടുക്കചാേന  സചാേധമക്കചാേത്ത

വമധത്തമല്,   സചാേധചാേരണ  നമലെയമലുളള  ഭൂപരമഷ്കരണ  നമയമത്തമടന്റെ  അതമരഷ

ലെദ്യംഘമക്കചാേത്ത വമധത്തമല് എലചാേദ്യം പരമചശേചാേധമച്ചുടകേചാേണ്ടുചവണദ്യം അങ്ങടനടയചാേരു

ആകമടനക്കുറമച്ചുദ്യം ടസറ്റമടമന്റെമടനക്കുറമച്ചുദ്യം  ആചലെചാേചമക്കചാേന. ഇതഷ സരക്കചാേരമടന്റെ

പരമഗണനയമലുണഷ.  20-2-2023-ല് വമപുലെമചാേടയചാേരു ചരച ആരദ്യംഭമച്ചു. ഇതുമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടഷ  ജനപ്രതമനമധമകേളമചാേയുദ്യം  സരടവ  രദ്യംഗത്തഷ  ചജചാേലെമ

ടചയമരുന്നവരുമചാേയുദ്യം ആശേയവമനമമയദ്യം നടത്തമ.  സഭ അനവദമചചാേല്  ടസലെകഷ

കേമ്മമറ്റമ  ഉളടപടടയുളള  ആശേയങ്ങളമചലെയഷ  ചപചാേയതമനചശേഷചമ  അത്തരടമചാേരു

കേചാേരദത്തമചലെയഷ  വരുന്നുള.  അതമടനക്കുറമടചചാേരു  ധചാേരണയുണഷ.  വനവമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടുദ്യം  അലചാേടതയുമുള  ഭൂമമ  പങമടുന്ന  സലെങ്ങളമല്,  അതഷ

പ്രധചാേനടപടട്ടചാേരു പ്രശമചാേണഷ.   ജണയഷ പുറത്തുകേമടക്കുന്ന റവനമ്യൂഭൂമമ സചാേധചാേരണ

നമലെയമല്  നമുക്കഷ  അടയചാേളടപടുത്തമടകേചാേടുക്കചാേന  സചാേധമക്കുദ്യം.  അലചാേടതയുളള

ഭൂമമയചാേടണങമല്  ചട്ടദ്യം  (93)  അനസരമചഷ  'പരമചവഷഷ  '  ചപചാേരട്ടലെമല്  എനടമ
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ടചയചാേലെചാേണഷ  അതഷ  ടകേചാേടുക്കചാേന  കേഴെമയുന്നതഷ.  ആദമവചാേസമ  ഭൂമമപ്രശങ്ങളമല്

ബഹുമചാേനടപട്ട  പട്ടമകേജചാേതമ/പട്ടമവരഗ്ഗ  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  വനദ്യംവകുപ്പുമനമയുദ്യം

ഞചാേനദ്യം  ചചരന്നഷ  ദസ്പീരഘമചാേടയചാേരു  ആചലെചാേചന  നടത്തമ.  അതമല്  പ്രചതദകേ

ടസടപടുത്തഷ മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുന്നുണഷ. ആദമവചാേസമകേളക്കഷ അവകേചാേശേടപട്ട ഭൂമമ ഏതഷ

വമചധനയുദ്യം  ടകേചാേടുക്കചാേനചാേവശേദമചാേയ  സചാേഹചരദങ്ങള  ഒരുക്കണടമന്നചാേണഷ   ഇസൗ

സരക്കചാേരമടന്റെ  അഭമപ്രചാേയദ്യം.  ആ  നമലെപചാേടുമചാേയമ  മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുദ്യം.        

ശസ്പീമതമ ഉമ ചതചാേമസഷ:  സര,  വരഷങ്ങളക്കുമുമ്പഷ ആളകേയറചാേമലെയചാേയമരുന്ന

എറണചാേകുളടത്തയുദ്യം ഇന്നടത്ത തൃക്കചാേക്കര മണ്ഡലെത്തമടലെയുദ്യം കുചറ പ്രചദശേങ്ങള

ജമ.സമ.ഡമ.എ-യുദ്യം ഹസൗസമദ്യംഗഷ  ചബചാേരഡടമചാേടക്ക ടഡവലെപഷ  ടചയഷ  പനമ്പമളമ

നഗര, കുമചാേരനചാേശേചാേനനഗര, ഗമരമനഗര എന്നമങ്ങടന പലെ സലെങ്ങളചാേയമ തമരമചഷ

എല്.ടഎ.ജമ., എചഷ.ടഎ.ജമ., എദ്യം.ടഎ.ജമ.  എന്നുതുടങ്ങമ  വസ്പീടുകേളണചാേക്കമ

ടകേചാേടുത്തമട്ടുണചാേയമരുന്നു.  അടതലചാേദ്യം  ഇന്നഷ  നമലെമചാേയചാേണഷ  കേമടക്കുന്നതഷ.

അതുടകേചാേണഷ അവരക്കഷ എടനങമലുദ്യം ക്രെയവമക്രെയദ്യം ടചയ്യുവചാേചനചാേ അതടലങമല്

റസ്പീ-കേണ്സ്ട്രേക്ഷേന നടത്തചാേചനചാേ സചാേധമക്കചാേത്ത ബുദ്ധമമുട്ടുണഷ.  ഇതമനഷ എടനങമലുദ്യം

പരമഹചാേരദ്യം  കേചാേണചാേന  സചാേധമക്കുചമചാേ?       

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രചാേജന: സര, ഇസൗ പ്രശങ്ങള ചമലെയമടങ്ങളമല് ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണഷ.

അതഷ  ബമ.റ്റമ.ആര.  തയചാേറചാേക്കലുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ട  ചമലെ  പ്രശങ്ങളടട
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ഭചാേഗമചാേയചാേണഷ.  ബഹുമചാേനടപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച  കേചാേരദദ്യം  പ്രചതദകേമചാേയമ

പരമഗണമക്കചാേവന്നതചാേണഷ.   തരദ്യംമചാേറ്റവമചാേയമ  ബന്ധടപട്ട  പ്രശങ്ങള

ചവഗതയമലെചാേക്കുന്നതമനചവണമ  നടപടമ  ക്രെമങ്ങള  നടത്തമയചപചാേള  ഈ

ചമഖലെയമല്,  ചഫചാേരട്ടഷ  ടകേചാേചമയുടട  ഭചാേഗമചാേയമ  മചാേറ്റമുണചാേയതചാേയമ  റമവമ്യൂ

നടത്തുചമ്പചാേള  നമുക്കഷ  മനസ്സമലെചാേയമ.  എനചാേയചാേലുദ്യം  ഇസൗ  പ്രശദ്യം  സരക്കചാേരമടന്റെ

മുന്നമലുണഷ.  പരമചശേചാേധമചഷ  നമയമപരമചാേയമ   സസസ്പീകേരമക്കചാേവന്ന  നടപടമകേള

എടുക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ലെമചന്റെചാേ  ചജചാേസഫഷ:  സര,  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  ഭൂമമ  പ്രശങ്ങള

നമലെനമല്ക്കുടന്നചാേരു മണ്ഡലെമചാേണഷ തമരുവമ്പചാേടമ. തമരുവമ്പചാേടമ മണ്ഡലെത്തമല്

അണ്  സരചവ  വമചലജുകേളചാേയമ  ചരഖടപടുത്തമയമട്ടുള  കൂടരഞമ,

തമരുവമ്പചാേടമ,  ടനലമടപചാേയമല്  എന്നസ്പീ  വമചലജുകേളക്കഷ  അടുത്ത  ഡമജമറ്റല്

സരചവയമല്  പ്രചാേധചാേനദദ്യം  നല്കുചമചാേ;  വനചാേതമരത്തമകേള  പങമടുന്ന

സലെങ്ങളമല്  ഡമജമറ്റല്  സരചവ  പൂരത്തസ്പീകേരമചചശേഷദ്യം  ചജചാേയമന്റെഷ

ടവരമഫമചക്കഷന നടചത്തണ ആവശേദമുചണചാേ; അത്തരദ്യം കേചാേരദങ്ങളമല് എനഷ

നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കചാേനചാേണുചദ്ദേശേമക്കുന്നടതന്നഷ വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ?
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 ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  ഡമജമറ്റല്  റസ്പീസരചവയമലൂടട  ആരുടട

ഭൂമമയചാേടണന്നഷ അളന്നഷ തമട്ടടപടുത്തുകേയചാേണഷ ടചയ്യുന്നതഷ.  അതഷ വനവമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടതചാേടണങമല്  സസചാേഭചാേവമകേമചാേയമ  ചജചാേയമന്റെഷ  ടവരമഫമചക്കഷന

നടത്തചാേടത  ചട്ടദ്യം  93  അനസരമചഷ  പട്ടയദ്യം  ടകേചാേടുക്കചാേനചാേകേമല.

സചാേധചാേരണനമലെയമല്  ഭൂപതമവഷ  ചട്ടങ്ങളടടയുദ്യം  നമയമങ്ങളടടയുദ്യം  ഭചാേഗമചാേയമ

1993-ടലെ ചട്ടവദ്യം  1971-ടലെ നമയമവദ്യം അറബമള ലെചാേനഡദ്യം  (Arable  land)

സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേര  മചാേതദ്യം  തസ്പീരുമചാേനമചക്കണ  വമഷയമല.  ചനരടത്ത

ബഹുമചാേനടപട്ട  മനമ  പറഞതുചപചാേടലെ  കേടലുദ്യം  ആകേചാേശേവടമചാേടക്ക

ചകേന്ദ്രത്തമചന്റെതചാേടണന്ന  കൂട്ടത്തമല്  വനപ്രചദശേവദ്യം  ചകേന്ദ്രവമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടചാേണഷ.  അതുടകേചാേണ്ടുതടന്ന  സസചാേഭചാേവമകേമചാേയുദ്യം  ഒചാേചരചാേ  ദമവസദ്യം

കേഴെമയുചനചാേറുദ്യം അതഷ മചാേറമടക്കചാേണമരമക്കുകേയചാേണഷ.  ടജ.വമ.ആര.  തയചാേറചാേക്കമ

ചടചാേചപചാേഗ്രേചാേഫമകേഷ  ഷസ്പീറ്റമചലെയഷ  പകേരത്തമ  പരമചവഷഷ  ചപചാേർട്ടലെമല്  അപഷ

ചലെചാേഡഷ  ടചയതമനചശേഷദ്യം  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേര  അനവദമച  സലെദ്യം  മചാേതചമ

വനടമന്നഷ  ഇചപചാേള  ചരഖടപടുത്തമയതമല്  മചാേറ്റദ്യം  വരുത്തചാേന

സചാേധമക്കുകേയുള.  ബചാേക്കമയുള  കേചാേരദങ്ങള  അതചാേയതഷ,
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ആരുടടടയചാേടക്കയചാേണഷ  ഭൂമമടയന്നഷ  തമരമചറമയുന്നതമനള  നടപടമകേളക്കഷ

ചവഗത കൂട്ടുന്ന നടപടമകേളമചാേയമ മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകേചാേനദ്യം സചാേധമക്കുദ്യം.

ടപ്രചാേഫ  .   ആബമദഷ ഹുടസന തങ്ങള: സര,  ഡമജമറ്റല് സരചവ നടത്തമ

ടകേവശേക്കചാേരക്കഷ  ഭൂമമ  ടകേചാേടുക്കചാേന  ബഹുമചാേനടപട്ട  മനമ  എടുക്കുന്ന

ടസ്ടെയമന  കേചാേണചാേടത  ചപചാേകുന്നമല.  ഡമജമറ്റല്  സരചവയുടട  ഒന്നചാേദ്യംഘട്ടദ്യം

ആരദ്യംഭമടചങമലുദ്യം  അതമടന്റെ  പൂരണമചാേയ  രൂപത്തമചലെയ്ടക്കത്തചാേന

സചാേധമചമട്ടമല.  മലെപ്പുറദ്യം  ജമലയമല്  18  വമചലജുകേളമല്  ഡമജമറ്റല്  സരചവ

ആരദ്യംഭമക്കചാേന  തസ്പീരുമചാേനമടചങമലുദ്യം  6  ജമലകേളമല്  മചാേതടമ  ഇതഷ

ആരദ്യംഭമചമട്ടുള.  അതുതടന്ന  പൂരത്തസ്പീകേരമക്കചാേന  കേഴെമഞമട്ടമല.  ചഡ്രചാേണ്

ഉപചയചാേഗമചചാേണഷ ആദദഘട്ടത്തമല് സരചവ നടപടമകേള ആരദ്യംഭമചടതങമലുദ്യം

തുടരന്നഷ ഇ.റ്റമ.എസഷ. (Electronic Total Station Machine)ചലെയ്ക്കുദ്യം ഇചപചാേള

ആര.ടമ.എസഷ.  (Robotic  Total  Station)-ചലെയ്ക്കുദ്യം  മചാേറമയമരമക്കുകേയചാേണഷ.

അതമല്ത്തടന്ന  സരക്കചാേര  പുറചമ്പചാേക്കുഭൂമമ  റസ്പീഫമകഷ  ടചയചാേനചാേവശേദമചാേയ

നമലെപചാേടഷ  ഡമജമറ്റല് സരചവയുടട ഭചാേഗമചാേയമ സസസ്പീകേരമചതചാേയമ കേചാേണുന്നമല.

ഇതമനചാേയമ  സരചവയരമചാേടര  നമയമമചമട്ടുടണങമലുദ്യം  അവരക്കചാേവശേദമചാേയ

സസൗകേരദദ്യം ടചയടകേചാേടുക്കുന്നതമനഷ ടഹല്പരമചാേടര നമയമമചമട്ടമല. സചാേധചാേരണ
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ടഹല്പരമചാേരുടട സഹചാേയചത്തചാേടടയചാേണഷ ടമ ചജചാേലെമ പൂരത്തസ്പീകേരമചക്കണതഷ.

ഡ്രചാേഫഷസചാേമചാേനമചാേടര  ഒചാേഫസ്പീസമല്നമന്നുദ്യം  പുറചത്തയ്ക്കുവമട്ടചാേല്  ടതറ്റുകേള

പരമചശേചാേധമചഷ  ശേരമയചാേയ  നമലെപചാേടഷ  സസസ്പീകേരമക്കചാേന  കേഴെമയുകേയമല,  അതഷ

പരമഹരമക്കണദ്യം.  ചഫചാേദ്യം  50  തയചാേറചാേക്കണടമങമല്  ധചാേരചാേളദ്യം  പ്രചാേചയചാേഗമകേ

ബുദ്ധമമുട്ടുകേളണഷ.  അടതലചാേദ്യം  പരമഹരമക്കണടമങമല്  ആവശേദമചാേയ

ജസ്പീവനക്കചാേരുണചാേചകേണതുണഷ.    അതുകൂടമ  പരമഹരമചഷ   സരചവ

പൂരത്തസ്പീകേരമക്കചാേനള നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രചാേജന: സര, ബഹുമചാേനടപട്ട അദ്യംഗദ്യം ഇക്കചാേരദങ്ങളമടലെചാേടക്ക

നലതുചപചാേടലെ  ശദ്ധമക്കുന്ന  ആളചാേണഷ.  പടക്ഷേ,  ഇക്കചാേരദത്തമല്  ചമലെ

ടതറ്റമദ്ധചാേരണയുളതുടകേചാേണഷ  അതഷ  ക്ലമയര  ടചയ്യുകേയചാേണഷ.   ചനരടത്ത

 ഇവമടട  പറഞതുചപചാേടലെ  രചാേജദത്തമനതടന്ന  ഏറ്റവദ്യം  സുതചാേരദവദ്യം

ചവഗതചയറമയതുമചാേയ  Continuously  Operating  Reference  Stations

സദ്യംവമധമചാേണഷ  സരചവ  നടപടമകേളക്കചാേയമ  ഇചപചാേള  ഉപചയചാേഗമചമട്ടുളതഷ.

അതമടന്റെ  28  ചസഷനകേള  ഇചപചാേളത്തടന്ന  സചാേപമച്ചുകേഴെമഞ.

ബഹുമചാേനടപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  വമചചാേരമക്കുന്നതുചപചാേടലെ  ഒന്നുതുടങ്ങമ

മടറ്റചാേന്നമചലെയല,  മൂന്നഷ  തരത്തമലുള  അളവമചാേപമനമകേളചാേണഷ  പ്രധചാേനമചാേയുദ്യം
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സരചവ വകുപഷ ഇതമനചാേയമ ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതഷ. അതമടലെചാേന്നചാേയ RTK (Real

Time  Kinematic)  Rover  machines  ഉപചയചാേഗമച്ചുടകേചാേണചാേയമരമക്കുദ്യം

എഴുപതഷ  ശേതമചാേനദ്യം  സലെവദ്യം  അളന്നഷ  തമട്ടടപടുത്തുന്നതഷ.  ഇചപചാേള

അളന്നുടകേചാേണമരമക്കുന്ന  ഇ.ടമ.എസഷ.-ടന്റെ  ഏറ്റവദ്യം  പുതമയ  ടവരഷനചാേയ

ചറചാേചബചാേട്ടമകേഷ  ചടചാേട്ടല് ചസഷനമലൂടടയചാേയമരമക്കുദ്യം  ഇരുപതഷ  ശേതമചാേനദ്യം  ഭൂമമ

അളക്കുന്നതഷ. റഡചാേര കേദചാേമറകേള ഫമറ്റഷ ടചയടകേചാേണഷ ചഡ്രചാേണ് ഉപചയചാേഗമചഷ

ചകേവലെദ്യം  പത്തഷ  ശേതമചാേനദ്യം  സലെങ്ങളമലെചാേണഷ  അളക്കുന്നതഷ.

ഇരുന്നൂറമടങ്ങളമല്  ഒചരസമയദ്യം  ഈ  നടപടമക്രെമങ്ങള  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.

ആളകേള ടതറ്റമദ്ധരമക്കുന്നതമല് അവടര കുറ്റദ്യംപറയുകേയല. എടന്റെയുദ്യം ധചാേരണ

അങ്ങടനടയചാേടക്കയചാേയമരുന്നു.  മനമയചാേയതമനചശേഷമചാേണഷ  അതമടന്റെ

വമശേദചാേദ്യംശേങ്ങളമചലെയഷ  കേടക്കുന്നതഷ.  ഇരുന്നൂറമടങ്ങളമല് സരചവ നടപടമകേള

ആരദ്യംഭമക്കുകേടയന്നുപറഞചാേല് ചനടര ആര.ടമ.എസഷ ടമഷസ്പീന ടകേചാേണ്ടുവന്നഷ

ഒറ്റക്കണ്ണുടകേചാേണഷ ചനചാേക്കമ അടയചാേളടപടുത്തുകേടയന്നുളതല. അതമനഷ ReLIS

(Revenue  Land  Information  System)-ടന്റെ  ഡചാേറ്റയുദ്യം  ഫസ്പീല്ഡഷ  രജമസര

ഡചാേറ്റ  അതചാേയതഷ,  ചഫചാേദ്യം  50-യുദ്യം  തയചാേറചാേക്കണദ്യം.  അങ്ങടനയുള  ചമലെ

മുടന്നചാേരുക്കങ്ങള  ഇരുന്നൂറമടങ്ങളമലുദ്യം  നടക്കുന്നുണഷ.  ബഹുമചാേനടപട്ട
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മുഖദമനമ  നവദ്യംബര  1-നഷ  ഈ  പദ്ധതമ  ഉദ്ഘചാേടനദ്യം  ടചയ്ടതങമലുദ്യം

ഡമസദ്യംബര  2-നഷ  പരമചശേചാേധമക്കുചമ്പചാേള ആയമരദ്യം ടഹകര ഭൂമമ  മചാേതമചാേണഷ

ആടകേ അളക്കചാേന സചാേധമചതഷ.  അചപചാേള ഞങ്ങടളചാേന്നഷ ചപടമച്ചു.  കേചാേരണദ്യം

ഇങ്ങടനയുള  പ്രശങ്ങളണചാേകുചമചാേ;  ഔട്ടഷ  ചടണമടനക്കുറമചഷ

സദ്യംശേയമുണചാേകുചമചാേ,  ജസ്പീവനക്കചാേരക്കഷ  പുതമയ  രസ്പീതമയമചലെയഷ  ഇതഷ  മചാേറ്റുചമചാേ,

ചങ്ങലെ ലെമങ്സഷ വലെമചഷ  അടയചാേളടപടുത്തുന്നതമല്നമന്നഷ  അതദചാേധുനമകേമചാേയ

രൂപത്തമചലെയഷ  മചാേറ്റുചമ്പചാേഴുള പ്രശമുണചാേയമരുന്നു.  എലചാേ  ആഴ്ചയമലുദ്യം  റവനമ്യൂ

ടസക്രെചട്ടറമയറ്റഷ  എടന്റെ  അദ്ധദക്ഷേതയമല്  ചചരുന്ന  ചയചാേഗദ്യം  ഇക്കചാേരദങ്ങള

വമശേദമചാേയമ  പരമചശേചാേധനചാേവമചധയമചാേക്കമയമരുന്നു.  ഒരു  മചാേസദ്യംകൂടമ

കേഴെമഞചപചാേള  12,137  ടഹകര  ഭൂമമ  അളക്കചാേന  കേഴെമഞമട്ടുണഷ.

ഇരുന്നൂറമടങ്ങളമലുദ്യം  ഒരുമമചഷ  അളക്കചാേനചാേണഷ  ആചലെചാേചമചമട്ടുളതഷ.

ബഹുമചാേനടപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  വളടര  പ്രധചാേനടപടട്ടചാേരു  പ്രശമചാേണഷ  ഇവമടട

ഉന്നയമചതഷ.  ഇചപചാേളത്തടന്ന സരചവ നടത്തചാേന  ആളമല പമടന്ന എങ്ങടന

നചാേലെഷ  വരഷദ്യംടകേചാേണഷ  ടമ  പ്രവൃത്തമ  പൂരത്തസ്പീകേരമക്കുടമന്നചാേണഷ  ആളകേള

ചചചാേദമക്കുന്നതഷ.  ഈ  മചാേസചത്തചാേടട  ചകേരളത്തമടലെ  സരചവ  വകുപമചലെയഷ

എദ്യംചപ്ലചാേയ്ടമന്റെഷ എകഷചചയ്ഞ്ചുകേള തന്ന ലെമസമല്നമന്നുദ്യം ടടസദ്യം ഇന്റെരവമ്യൂവദ്യം
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നടത്തമ  1500  സരചവയരമചാേടര  മചാേതമല  3200  ടഹല്പരമചാേടരയുദ്യം

തചാേല്ക്കചാേലെമകേ  ജസ്പീവനക്കചാേരചാേയമ  നമയമമക്കുകേയചാേണഷ.  സരചവ  നടപടമകേള

പൂരത്തമയചാേകുദ്യംവടര അവര തചാേല്ക്കചാേലെമകേ ജസ്പീവനക്കചാേരചാേയമ തുടരുന്നതചാേണഷ.

ശസ്പീ  .    ഷചാേഫമ  പറമ്പമല്:  സര,  എലചാേ  പഞചാേയത്തുകേളമലുദ്യം

വമചലജുകേളമലുദ്യം  കേളമസലെങ്ങളണചാേകേണടമന്നതഷ  എലചാേവരുടടയുദ്യം  ഏറ്റവദ്യം

പ്രധചാേനടപട്ട  പ്രഖദചാേപനങ്ങളമലുദ്യം  ആവശേദങ്ങളമലുടമചാേന്നചാേണഷ.

തചദ്ദേശേസസയദ്യംഭരണസചാേപനങ്ങളക്കഷ  കേളമസലെങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കചാേനള

റവനമ്യൂ ഭൂമമയമല. സസകേചാേരദ ഭൂമമ ഏടറ്റടുത്തമട്ടചാേണഷ ഇതമനചവണമയുള സലെദ്യം

കേടണത്തുന്നതഷ.  ഇന്നടലെ  ഇവമടട  സദ്യംസചാേരമച  ആചരചാേഗദ  പ്രശങ്ങള

ഉളടപടടയുളവ  പരമഹരമക്കുചമ്പചാേള  ടപചാേതുകേളമസലെദ്യംചപചാേലുമമലചാേത്ത

നമരവധമ  പഞചാേയത്തുകേള  നമ്മുടട  നചാേട്ടമലുണഷ.  ഇസൗ  സചാേഹചരദത്തമല്

തചാേങ്ങചാേവന്നവമലെ  നല്കേമ  കേളമസലെത്തമനചാേയമ  ഭൂമമ  കേടണത്തണടമങമല്

അതമനഷ  പലെചപചാേഴുദ്യം  നമലെമചാേണഷ  അനചയചാേജദമചാേയമ  വരുന്നതഷ.  ഇടതചാേരു

ടപചാേതു ആവശേദടമന്ന നമലെയഷ,  ടപചാേതു കേളമസലെടമന്ന നമലെയഷ  ഇതമനചാേയമ

നമലെടത്ത ഉപചയചാേഗടപടുത്തുന്നതമല് ഗവണ്ടമന്റെമനഷ ചമലെ നസ്പീക്കുചപചാേക്കുകേള

നടത്തചാേനദ്യം  തസ്പീരുമചാേനങ്ങടളടുക്കചാേനദ്യം  കേഴെമഞമട്ടമടലങമല്  പലെ
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സലെങ്ങളമലുദ്യം ടചറുപക്കചാേരക്കഷ ഇചപചാേഴുദ്യം കേളമസലെദ്യം ഒരു സസപദ്യം മചാേതമചാേയമ

അവചശേഷമക്കുദ്യം.  പ്രചാേചയചാേഗമകേമചാേയമ  കേളമസലെടമന്ന  ആശേയദ്യം

നടപമലെചാേക്കചാേനദ്യം  ഈ  പ്രശത്തമടന്റെ  കുരുക്കഷ  അഴെമക്കചാേനദ്യം  എങ്ങടന

സചാേധമക്കുടമന്നഷ പരമചശേചാേധമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രചാേജന: സര, 2008-ടലെ ചകേരള നമയമസഭയമടലെ അന്നടത്ത

അദ്യംഗങ്ങടളലചാേവരുദ്യം  ചചരന്നചാേണഷ  ടനല്വയല്  -  തണസ്പീരത്തട  സദ്യംരക്ഷേണ

നമയമദ്യം  പചാേസ്സചാേക്കമയതഷ.  ഞചാേനദ്യം  അങ്ങുടമചാേടക്ക  അതമടന്റെ  ചരചയമല്

പടങടുത്തതചാേണഷ.  2018-ടലെ  ടനല്വയല്  -  തണസ്പീരത്തട  സദ്യംരക്ഷേണ

(ചഭദഗതമ)  നമയമത്തമല്  പുതമയതചാേയമ  ഉണചാേക്കമയമട്ടുള

കൂട്ടമചചരക്കലുകേള…..  അന്നഷ  നമ്മടളലചാേദ്യം  പറഞതമല്

അഭമപ്രചാേയപ്രകേടനങ്ങളണചലചാേ,  ആ  നമയമമചാേണഷ  ഇചപചാേഴുദ്യം  തുടരുന്നതഷ.

അതമനകേത്തഷ  മചാേറ്റദ്യം  ചവണടമങമല്  നമയമപരമചാേയമ  പരമചശേചാേധമചഷ

തസ്പീരുമചാേനടമടുചക്കണമവരുദ്യം. 2018-ടലെ ടനല്വയല്-തണസ്പീരത്തട സദ്യംരക്ഷേണ

നമയമത്തമടന്റെ  ചഭദഗതമ  ടകേചാേണ്ടുവരുചമ്പചാേള  അന്നഷ  ഇസൗ  രസ്പീതമയമലുള

ചരചയല  നടന്നമരുന്നതഷ.  പുതമയ  സചാേഹചരദത്തമനനസരമചഷ  ആകമല്

ചഭദഗതമ  വരുത്തണടമങമല്  നമയമസഭയമല്  ചരച  ടചയഷ
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തസ്പീരുമചാേനടമടുചക്കണമവരുദ്യം.  അക്കചാേരദദ്യം  നമുക്കഷ  നമയമപരമചാേയമ  മചാേതചമ

പരമചശേചാേധമക്കചാേന സചാേധമക്കുകേയുള.  

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   എ  .   റഹമദ്യം.: സര,  ഇവമടട കേളമസലെത്തമടന്റെ കേചാേരദമചാേണഷ

പറഞതഷ.  ടനല്വയല്  നമകേത്തുന്നതമനഷ  ചമലെ  പ്രശങ്ങളണഷ.  പടക്ഷേ,

പഞചാേയത്തമടന്റെ അധസ്പീനതയമല് ധചാേരചാേളദ്യം പുഴെപുറചമ്പചാേക്കുണഷ.  അതഷ റവനമ്യൂ

ഭൂമമയചാേണഷ.  ഒഴുക്കമനഷ  തടസ്സമമലചാേത്ത  രസ്പീതമയമല്  ടമ  ഭൂമമ  കേളമസലെമചാേക്കമ

ചഭദഗതമ ടചയചാേന  അനമതമ നല്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  ടനല്വയല്  നമകേത്തുന്നതുമചാേയമ

ബന്ധടപടട്ടചാേരു  ചകേസഷ  സുപ്രസ്പീദ്യംചകേചാേടതമയമല്  നമലെനമല്ക്കുകേയചാേടണന്നു

മചാേതമല,  ചട്ടദ്യം  11  (2)-ല്  ടനല്വയല്  ഏടതചാേടക്ക  ആവശേദങ്ങളക്കഷ

നമകേത്തുന്നതമനഷ  അനമതമ  ടകേചാേടുക്കചാേന  പചാേടമടലന്നഷ  പ്രചതദകേദ്യം

ചരഖടപടുത്തമയമട്ടുമുണഷ.  1964-ടലെ  ചകേരള  ടനല്വയല്  തണസ്പീരത്തട

സദ്യംരക്ഷേണ നമയമത്തമടലെ  11(2)-ല്  14  ആവശേദങ്ങളക്കചാേയമ  ടനല്വയല്

നമകേത്തചാേന  പചാേടമടലന്നഷ  എടുത്തഷ  പറഞമട്ടുണഷ.  അതമടലെചാേരളവഷ

തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുണഷ.  ബഹുമചാേനടപട്ട തചദ്ദേശേസസയദ്യംഭരണദ്യം വകുപ്പുമനമയുമചാേയമ

കൂടമയചാേചലെചാേചമചഷ  എല്.എസഷ.ജമ.ഡമ.  ഡമപചാേരട്ടുടമന്റെമല്  എന.ഒ.സമ.
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ടകേചാേടുക്കചാേന കേഴെമയുന്ന ആവശേദങ്ങളക്കഷ ആ രസ്പീതമയമല് അനമതമ നല്കേചാേനദ്യം

അവരക്കഷ ടവസഷ ടചയടപട്ട ഭൂമമയചാേടണങമല് അതഷ ഡസ്പീ-ടവസഷ ടചയചാേനമുള

നടപടമടയടുത്തമട്ടുണഷ.  ചകേചാേടതമവമധമ  നമലെനമല്ക്കുന്ന  സചാേഹചരദത്തമല്

മറ്റുകേചാേരദങ്ങള  നമയമപരമചാേയമ  പരമചശേചാേധമചതമനചശേഷദ്യം  മചാേതടമ  തുടര

നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കചാേന സചാേധമക്കുകേയുള.

എലചാേവരക്കുദ്യം ഭൂമമ എലചാേ ഭൂമമക്കുദ്യം ചരഖ

 (*243) ശസ്പീ  .   ടകേ  .   യു  .   ജനസ്പീഷഷ കുമചാേർ:
    ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ബചാേബു   (  ടനനചാേറ):
    ശസ്പീ  .   ചസവദര ചമറ്റമലെപമളമ:
   ശസ്പീ  .   ആന്റെണമ ചജചാേൺ:  തചാേടഴെ  കേചാേണുന്ന ചചചാേദദങ്ങളക്കഷ  റവനമ്യൂ-

ഭവനനമരമ്മചാേണ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ)  എലചാേവരക്കുദ്യം  ഭൂമമ  എലചാേ  ഭൂമമക്കുദ്യം  ചരഖ  എന്ന  ലെക്ഷേദദ്യം

സമയബന്ധമതമചാേയമ  നമറചവറ്റുന്നതമനഷ  പട്ടയ  മമഷന  പ്രഖദചാേപമചമട്ടുചണചാേ;

അഞഷ മചാേസത്തമനളമല് നചാേലതമനചാേയമരദ്യം പട്ടയങ്ങള വമതരണദ്യം ടചയ്യുടമന്ന

പ്രഖദചാേപനദ്യം  നമറചവറ്റുന്നതമനഷ  നടത്തുന്ന  പ്രവരത്തനങ്ങള

എടനലചാേമചാേടണന്നഷ വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ;
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(ബമ)  ചഗചാേതവരഗ്ഗക്കചാേര  അധമവസമക്കുന്ന  ഊരുകേളമടലെയുദ്യം

വനചമഖലെകേളമടലെയുദ്യം  പട്ടയ  പ്രശദ്യം  പരമഹരമക്കചാേന  വനദ്യം  വകുപ്പുമചാേയമ

ചചരന്നഷ  നടപടമക്രെമങ്ങള  തസരമതടപടുത്തചാേന  റവനമ്യൂ  വകുപഷ

മുനകേടയടുത്തമട്ടുചണചാേ;

(സമ)  ഒരു  വരഷത്തമനളമല്  ലെചാേനഡഷ  ടമബമ്യൂണലുകേളമല്

ടകേട്ടമക്കമടക്കുന്ന  ചകേസുകേടളലചാേദ്യം  തസ്പീരപചാേക്കുന്നതമനദ്യം  ടമബമ്യൂണലുകേളടട

പ്രവരത്തനക്ഷേമത  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനദ്യം  നടപടമ  സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ;

വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

റവനമ്യൂ-ഭവനനമരമ്മചാേണ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രചാേജന): സര, 

(എ)  അരഹരുദ്യം ഭൂരഹമതരുമചാേയ എലചാേവരക്കുദ്യം ഭൂമമ ലെഭദമചാേക്കുകേടയന്ന

ലെക്ഷേദദ്യം  ചവഗതയമല്  പ്രചാേവരത്തമകേമചാേക്കചാേന  ഒരു  പട്ടയമമഷനഷ  സരക്കചാേര

രൂപദ്യം  നല്കുകേയചാേണഷ.  മലെചയചാേര-ആദമവചാേസമ  ഭൂമമകേളടട  വമതരണദ്യം

ചവഗതയമലെചാേക്കചാേന  ഒരു  സചാേനചഡരഡഷ  ഓപചറഷന  ടപ്രചാേസസ്പീജസര

തയചാേറചാേക്കമയമട്ടുണഷ.  പട്ടയ അചപക്ഷേകേളദ്യം പട്ടയദ്യം നല്കേചാേനളള തടസ്സങ്ങളദ്യം

ചരഖടപടുത്തചാേന  ഒരു  പട്ടയ  ഡചാേഷഷ  ചബചാേരഡഷ  ഇതമനകേദ്യം  നമലെവമല്

വന്നമട്ടുണഷ.  ഇതഷ  വമപുലെസ്പീകേരമക്കചാേന  നമചയചാേജകേ  മണ്ഡലെചാേടമസചാേനത്തമല്
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എദ്യം.എല്.എ.-മചാേരുടട  സചാേന്നമധദത്തമല്  ജനപ്രതമനമധമകേളടട  ചയചാേഗദ്യം

ചചരുന്നതചാേണഷ.  എലചാേ  മണ്ഡലെത്തമലുദ്യം  ഇതമനചാേയമ  തഹസമല്ദചാേരമല്നമന്നഷ

മുകേളമലുള  ഒരു റവനമ്യൂ  ഉചദദചാേഗസനഷ  പ്രചതദകേ  ചുമതലെ  നല്കുന്നതചാേണഷ.

ഇതമല് വരുന്ന പട്ടയ പ്രശങ്ങളടട തടസ്സങ്ങള പരമഹരമക്കചാേന പ്രചതദകേമചാേയ

നടപടമകേള  ലെചാേനഡഷ  റവനമ്യൂ  കേമ്മസ്പീഷണചററ്റമല്  ഒരുക്കമയമട്ടുണഷ.  ലെചാേനഡഷ

ടമബമ്യൂണലെമല് നമലെനമല്ക്കുന്ന ചകേസ്സുകേളടട ചവഗതയമല് വമചചാേരണ നടത്തമ

ഫയല് തസ്പീരപചാേക്കചാേന ടചാേരജറ്റഷ നല്കേമ പ്രവരത്തമച്ചുവരമകേയുദ്യം ടചയ്യുകേയചാേണഷ.

ഇതമനചാേയമ  ലെചാേനഡ ഷ  ചബചാേരഡമടന്റെ  ചനതൃതസത്തമല്  ഉചദദചാേഗസരക്കഷ

പ്രചതദകേ പരമശേസ്പീലെനദ്യം  നല്കേമവരുന്നുണഷ.  തചാേലൂക്കഷ  ലെചാേനഡ ഷ  ചബചാേരഡമടലെ

ചകേസ്സുകേള തസ്പീരപചാേക്കചാേന നചാേലെഷ ചമഖലെകേളചാേക്കമ തമരമചഷ പ്രചതദകേ ടഡപമ്യൂട്ടമ

കേളകരമചാേരക്കഷ  ചുമതലെ  നല്കേചാേനളള  തയചാേടറടുപമലെചാേണഷ.  പട്ടയ

വമതരണത്തമടലെ പ്രശങ്ങള പരമഹരമക്കചാേന വനദ്യം,  ടവദദ്യുതമ,  ജലെവമഭവദ്യം,

തചദ്ദേശേദ്യം,  ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ  വകുപ്പുമചാേയമ  പ്രചതദകേമചാേയ  ചരചകേള

നടത്തമവരമകേയചാേണഷ.  ആദമവചാേസമ  പട്ടയങ്ങളടട  പ്രശങ്ങള ചരച ടചയചാേന

പട്ടമകേജചാേതമ/വരഗ്ഗ  വകുപ്പുമചാേയുദ്യം  ചരചകേള  നടന്നുവരുന്നു.  ഇത്തരത്തമല്

വമവമധങ്ങളചാേയ  പരമപചാേടമകേള  ഉളടപടുത്തമയചാേണഷ  പട്ടയമമഷന
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നടപമലെചാേക്കചാേന  ചപചാേകുന്നതഷ.  ഇതമനചാേയമ  സദ്യംസചാേനതലെത്തമല്   ലെചാേനഡ ഷ

റവനമ്യൂ  കേമ്മസ്പീഷണചററ്റമലുദ്യം  ജമലചാേതലെത്തമല്  കേളചകറ്റമലുദ്യം  തചാേലൂക്കഷ

തലെത്തമലുദ്യം  പ്രചതദകേ  ടസല്ലുകേള  ടകേചാേണ്ടുവരുവചാേനചദ്ദേശേമക്കുന്നു.  ഈ

പദ്ധതമക്കചാേയമ 2023-ടലെ ബഡ്ജറ്റമല് 2 ചകേചാേടമ രൂപ പ്രഖദചാേപമചമട്ടുണഷ. ഈ

സരക്കചാേര അധമകേചാേരചമടറ്റടുത്തഷ ആദദ ഒരുവരഷ കേചാേലെയളവമനളമല് 54,535

പട്ടയങ്ങള  വമതരണദ്യം  ടചയമട്ടുണഷ.  സരക്കചാേരമടന്റെ  രണചാേദ്യം

വചാേരഷമകേചത്തചാേടനബന്ധമച്ചുളള  നൂറു  ദമന  കേരമ്മ  പദ്ധതമയുടട  ഭചാേഗമചാേയമ

40,000  പട്ടയങ്ങടളങമലുദ്യം  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുന്നതമനളള  നടപടമകേള

സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന്നു. 

(ബമ)  ചഗചാേതവരഗ്ഗക്കചാേര  അധമവസമക്കുന്ന  ഊരുകേളമടലെയുദ്യം

വനചമഖലെകേളമടലെയുദ്യം  പട്ടയ  പ്രശദ്യം  പരമഹരമക്കചാേന  വനദ്യം  വകുപ്പുമചാേയമ

ചചരന്നഷ  നടപടമക്രെമങ്ങള  തസരമതടപടുത്തചാേന  റവനമ്യൂ  വകുപഷ 

മുനകേടയടുത്തമട്ടുണഷ .  ജമലചാേതലെത്തമല്  ടസഷദല്  ടചാേസ്കെഷ  മസ്പീറ്റമദ്യംഗുകേള  ജമലചാേ

കേളകറുടട  അധദക്ഷേതയമല്  TDO,  DFO,  RDO,  തഹസമല്ദചാേരമചാേര

എന്നമവടരയുളടപടുത്തമ  ചചരന്നുവരുന്നതചാേണഷ .  ആദമവചാേസമ

ജനവമഭചാേഗങ്ങളടട  പ്രശങ്ങള  പരമഹരമക്കുന്നതമനഷ  വനദ്യം  വകുപഷ 
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ഉചദദചാേഗസടരയുളടപടുത്തമ  DLC  മസ്പീറ്റമദ്യംഗുകേള കൂടമ  വരുന്നു.  വനചാേവകേചാേശേ

പ്രകേചാേരമുള ടകേവശേചരഖയഷ  വനചാേവകേചാേശേ കേമ്മമറ്റമകേളമല്നമന്നുദ്യം ലെഭമക്കുന്ന

അചപക്ഷേകേള  അടമയനര  പ്രചാേധചാേനദചത്തചാേടട  സബ്ഡമവമഷണല്

കേമ്മമറ്റമയുദ്യം  ജമലചാേതലെ  കേമ്മമറ്റമയുദ്യം  പരമചശേചാേധമചഷ  അരഹതടപട്ടവരക്കഷ 

ടകേവശേചരഖ വമതരണദ്യം ടചയ വരുന്നുണഷ . 

1993-ടലെ  ചകേരള  ഭൂമമ  പതമച്ചു  നല്കേല്  (01.01.1977-ന  മുമ്പഷ 

വനഭൂമമയമല്  നടത്തമയമട്ടുള  കുടമചയറ്റങ്ങള  ക്രെമടപടുത്തല്)  പ്രചതദകേ

ചട്ടങ്ങള  പ്രകേചാേരദ്യം  സദ്യംയുക്ത  പരമചശേചാേധനയുദ്യം  സരചവ  നടപടമകേളദ്യം

പൂരത്തസ്പീകേരമച്ചു  ടസ്കെചഷ  തയചാേറചാേക്കമ  പട്ടയദ്യം  അനവദമക്കുന്നതമനഷ 

അരഹരചാേയവരുടട  വമവരങ്ങള  പരമചവഷഷ  ചപചാേരട്ടലെമല്  അപഷ ചലെചാേഡഷ

ടചയ്യുകേയുദ്യം  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേരമടന്റെ  അനമതമ  ലെഭദമചാേകുന്നമുറയഷ  പട്ടയദ്യം

അനവദമക്കുന്നതമനള  നടപടമ  സസസ്പീകേരമക്കുകേയുദ്യം  ടചയ്യുന്നു.  കൂടചാേടത

ഇത്തരത്തമല്  വനദ്യം  വകുപമല്നമന്നുദ്യം  ടകേമചാേറുന്ന  ഭൂമമ  റവനമ്യൂ

വമചലജുകേളചാേയമ  പരമവരത്തനദ്യം  ടചയ്യുന്നതമനള  നടപടമകേള

സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന്നുണഷ .



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

50

(സമ)  1963-ടലെ  ചകേരള  ഭൂപരമഷ്കരണ  നമയമപ്രകേചാേരദ്യം  കുടമയചാേയ്മ,

കുടമകേമടപഷ  എന്നമവ  ലെഭമക്കുന്നതമനചാേയമ  ലെചാേനഡഷ  ടടബമ്യൂണലുകേളമല്

ചശേഷമക്കുന്ന  അചപക്ഷേകേള  തസ്പീരപചാേക്കചാേന  നമരവധമ  മമഷന  ചമചാേഡഷ

പദ്ധതമകേള  ഈ  സരക്കചാേര  നടപമലെചാേക്കമയമട്ടുണഷ.  ഒന്നചാേദ്യം  100  ദമന

പരമപചാേടമയുടട ഭചാേഗമചാേയമ 13514 പട്ടയങ്ങള നല്കേമയമട്ടുണഷ. രണചാേദ്യം 100 ദമന

പരമപചാേടമയുടട  40000 എല്.റ്റമ.  ചകേസുകേള  തസ്പീരപചാേക്കമ,  33839  പട്ടയദ്യം

നല്കേമയമട്ടുണഷ.  ഇചപചാേള 2022  ഏപ്രമല് മുതല് പ്രഖദചാേപമചമരമക്കുന്ന പട്ടയ

മമഷന പദ്ധതമയുടട ഭചാേഗമചാേയമ 60000 ചകേസുകേള തസ്പീരപചാേക്കചാേനളള പദ്ധതമ

പുചരചാേഗമമച്ചുവരുന്നു. 

സദ്യംസചാേനത്തഷ  17  മദര  ടടബമ്യൂണലുകേള,  16  ചദവസസദ്യം  ലെചാേനഡഷ

ടടബമ്യൂണലുകേള,  ടസഷദല് തഹസസ്പീല്ദചാേരക്കഷ അധമകേ ചുമതലെ നല്കേമയ

15  ലെചാേനഡഷ ടടബമ്യൂണലുകേള, 34  തചാേലൂക്കഷ തഹസസ്പീല്ദചാേരക്കഷ ചുമതലെയുളള

ലെചാേനഡഷ  ടടബമ്യൂണലുകേള  എന്നമങ്ങടന  82  ലെചാേനഡഷ  ടടബമ്യൂണലുകേള

പ്രവരത്തമക്കുന്നു.  ഇവമടങ്ങളമല്  തസ്പീരപചാേക്കചാേനളള  ചകേസ്സുകേള

സമയബന്ധമതമചാേയമ  തസ്പീരപചാേക്കചാേനളള  പദ്ധതമ  സരക്കചാേരമടന്റെ  ആദദ  100

ദമന  കേരമ്മ  പരമപചാേടമ,  രണചാേദ്യം  100  ദമന  കേരമ്മ  പരമപചാേടമ,  പട്ടയമമഷന
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എന്നമവയമല്  ഉളടപടുത്തമയമരുന്നു.  ചകേസുകേള  തസ്പീരപചാേക്കചാേനചാേയമ

ജസ്പീവനക്കചാേരക്കഷ പ്രചതദകേ പരമശേസ്പീലെനദ്യം അവചലെചാേകേന ചയചാേഗങ്ങള, Standard

Operating Procedure എന്നമവ നടപമലെചാേക്കമ. 

ലെചാേനഡഷ  ടടബമ്യൂണലുകേള,  ചകേസഷ  തസ്പീരപചാേക്കലുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ

ഓചരചാേ  പ്രചദശേത്തമടന്റെയുദ്യം  പ്രചതദകേതകേളദ്യം  പ്രശങ്ങളദ്യം  ഉളടക്കചാേണഷ

സമയബന്ധമതമചാേയമ  ക്രെയ  സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ  അനവദമക്കചാേന  നടപടമ

സസസ്പീകേരമചമട്ടുണഷ.  അചപക്ഷേകേള  കൂടുതലുളള  സലെങ്ങളമല്  അദചാേലെത്തുകേള

സദ്യംഘടമപമച്ചു.  അവമടങ്ങളമടലെ   ലെചാേനഡ ഷ ടടബമ്യൂണലുകേളക്കഷ  കൂടുതല്

ടചാേരജറ്റഷ  നല്കേമ.  പ്രചതദകേ  ഇനടസക്ഷേനകേള  ചസറ്റഷ  ലെചാേനഡ ഷ

ചബചാേരഡമല്നമന്നഷ  നടത്തമ.  പ്രശങ്ങള  പരമഹരമക്കുന്നതമനചാേവശേദമചാേയ

നമയമപരമചാേയ സഷസ്പീകേരണങ്ങള നല്കുകേയുണചാേയമ. 

പട്ടയ  മമഷനകേളമലൂടട ലെചാേനഡ ഷ ടടബമ്യൂണലുകേളമടലെ  ടപനഡമദ്യംഗഷ

ചകേസുകേള  ഏടറക്കുടറ  പൂരണമചാേയുദ്യം  തസ്പീരപചാേക്കമയമട്ടുണഷ.  സദ്യംസചാേനടത്ത

മമക്കവചാേറുദ്യം  എലചാേ ലെചാേനഡ ഷ ടടബമ്യൂണലുകേളമലുദ്യം  പട്ടയത്തമനചാേയമ

അചപക്ഷേമചചാേല്  (ചരഖകേള  ഹചാേജരചാേക്കുന്നമുറയ്ക്കുദ്യം  അരഹതയുളള  പക്ഷേവദ്യം)

ഉടനതടന്ന  പട്ടയദ്യം  നല്കേചാേന  ഇചപചാേള  പട്ടയമമഷനമലൂടട  കേഴെമയുന്നുണഷ.
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എലചാേ  ടടബമ്യൂണലെമലുദ്യം  2022,  2023-ടലെ  അചപക്ഷേകേള  പരമഗണമചഷ

ഇചപചാേള പട്ടയദ്യം നല്കേമ വരുന്നുണഷ. 

ലെചാേനഡ ഷ  ടടബമ്യൂണലുകേളമല്  വരഷങ്ങളക്കുമുമ്പഷ  ആളകേള  നല്കേമയ

അചപക്ഷേകേളണഷ.  നമരവധമ  ചനചാേട്ടസ്പീസുകേള  അയചമട്ടുദ്യം  ഈ  കേക്ഷേമകേള

ഹചാേജരചാേകുന്നമടലന്നഷ മമക്കവചാേറുദ്യം ലെചാേനഡഷ ടടബമ്യൂണലുകേള അറമയമചമട്ടുണഷ.

അചപക്ഷേകേള നല്കേമയ ആളകേള വമചചാേരണയഷ ഹചാേജരചാേകേചാേത്തതുദ്യം ചരഖകേള

ഹചാേജരചാേക്കചാേത്തതുമചാേണഷ  അചപക്ഷേകേള  ടകേട്ടമക്കമടക്കചാേന  കേചാേരണദ്യം.  ഈ

അചപക്ഷേകേര  എടന്നങമലുദ്യം  വരുചമ്പചാേള  പരമഗണമക്കചാേടമന്നഷ  കേരുതമയചാേണഷ

ചഡ്രചാേപഷ  ടചയചാേതമരുന്നതഷ.  അതമനചാേലെചാേണഷ  ധചാേരചാേളദ്യം  അചപക്ഷേകേള

ടപനഡമദ്യംഗഷ  ലെമസമല്  കേചാേണുന്നതഷ.  യഥചാേരതത്തമല്  ലെചാേനഡ ഷ

ടടബമ്യൂണലുകേളമല് ഹചാേജരചാേകുന്ന മുഴുവന ആളകേളക്കുദ്യം അചപചാേളത്തതടന്ന

പട്ടയദ്യം  നല്കേചാേന  ഇചപചാേള  കേഴെമയുന്നുണഷ.  ആയതമനചാേല്  ആവശേദക്കചാേരക്കഷ

ഇചപചാേള  യചാേടതചാേരു  കേചാേലെതചാേമസവമുണചാേകേചാേത്ത  തരത്തമല്  ലെചാേനഡ ഷ

ടടബമ്യൂണല്  പ്രവരത്തനങ്ങള  സുശേക്തമചാേക്കമയമട്ടുണഷ.  അചപക്ഷേകേര

ഹചാേജരചാേകുന്നമടലന്ന  പ്രശമുളളതഷ  പ്രധചാേനമചാേയുദ്യം  ഇരമങ്ങചാേലെക്കുട,  കുന്ദദ്യംകുളദ്യം,

തമരൂര,  മചഞരമ,  തമരൂരങ്ങചാേടമ,  വടകേര,  പയന്നൂര,  ഇരമട്ടമ,  പട്ടചാേമ്പമ എന്നസ്പീ
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ലെചാേന്റെഷ  ടടബമ്യൂണലുകേളമലുദ്യം  ടപചാേതുചവ  പചാേലെക്കചാേടഷ,  കേണ്ണൂര,  തൃശ്ശൂര

ജമലകേളമടലെ ടടബമ്യൂണലുകേളമലുമചാേണഷ.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   യു  .   ജനസ്പീഷഷ കുമചാേര: സര, ദസ്പീരഘകേചാേലെമചാേയമ അരഹരചാേയമട്ടുള

നമരവധമ  ആളകേളക്കഷ  പട്ടയദ്യം  ലെഭമചക്കണതുണഷ.  വമവമധ  പ്രശങ്ങള

കേചാേരണമചാേണഷ  ഇതഷ  ലെഭമക്കചാേതമരമക്കുന്നതഷ.  ആ  പ്രശങ്ങള

പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ  ഇത്തരദ്യം  ചകേസ്സുകേള  പ്രചതദകേദ്യംപ്രചതദകേമചാേയമ

പരമഗണമചഷ  ബഹുമചാേനടപട്ട  മനമയുദ്യം  വകുപ്പുചദദചാേഗസരുദ്യം  നടത്തമയമട്ടുള

മചാേതൃകേചാേപരമചാേയ  ഇടടപടലുകേടള  അഭമനന്ദമക്കുകേയചാേണഷ.  ഇചപചാേള

സദ്യംസചാേനടത്തചാേരു  പട്ടയ  മമഷന  തടന്ന  പ്രഖദചാേപമക്കചാേനടളചാേരു

സചാേഹചരദദ്യം  എനചാേടണന്നുദ്യം  എതമചാേതദ്യം  പട്ടയദ്യം  ഇതമടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

വമതരണദ്യം  ടചയചാേനചാേണഷ  വകുപഷ  ലെക്ഷേദമമട്ടമരമക്കുന്നടതന്നഷ

വമശേദസ്പീകേരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രചാേജന: സര, 'എലചാേവരക്കുദ്യം ഭൂമമ, എലചാേ ഭൂമമക്കുദ്യം ചരഖ, എലചാേ

ചസവനങ്ങളദ്യം  സചാേരട്ടഷ'  എന്നതഷ  റവനമ്യൂ  വകുപഷ/ഗവണ്ടമന്റെഷ  പ്രധചാേനടപട്ട

മുദചാേവചാേകേദമചാേയമ  കേണക്കചാേക്കുന്നു.  അതമടന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങളമചാേയമ

മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുചമ്പചാേഴെചാേണഷ  'പട്ടയമമഷന'  ആരദ്യംഭമചഷ  ഇത്തരദ്യം
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പ്രവരത്തനങ്ങളക്കഷ  ചനതൃതസദ്യം  നല്കേണടമന്നഷ  തസ്പീരുമചാേനമചതഷ.  അക്കചാേരദദ്യം

ബഹുമചാേനടപട്ട  ധനകേചാേരദ  വകുപ്പുമനമയുമചാേയമ  കൂടമയചാേചലെചാേചമചചപചാേള,

ചകേരളത്തമല് ആരദ്യംഭമച പട്ടയമമഷനഷ  2  ചകേചാേടമ രൂപ പ്രഖദചാേപമച്ചുടകേചാേണ്ടുളള

അചദ്ദേഹത്തമടന്റെ മറുപടമ  ആ പ്രവരത്തനങ്ങളക്കഷ  ചനതൃതസദ്യം  നല്കുന്നതമനഷ

കൂടുതല്  ഉസൗരജ്ജദ്യം  പകേരന്നമട്ടുണഷ.  വദതദസ്തങ്ങളചാേയ  വമഷയങ്ങളചാേണഷ

ഇതുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ട  പ്രധചാേനടപട്ട  പ്രശദ്യം.  ചകേരളത്തമടലെ  82  ലെചാേനഡഷ

ടടടബമ്യൂണലുകേളമലെചാേയമ  (എല്.റ്റമ.)  70303  ചകേസ്സുകേടളചാേഴെമടകേ

ബചാേക്കമടയലചാേദ്യം  ഇസൗ  കേചാേലെയളവമനളളമല്  പരമഹരമക്കചാേന  സചാേധമചമട്ടുണഷ.

ഏതചാേണഷ  ഒരു  ലെക്ഷേത്തമലെധമകേദ്യം  ചകേസ്സുകേള  ഒന്നരവരഷ

കേചാേലെയളവമനളളമല്/രണചാേദ്യം  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  കേചാേലെയളവമനളളമല്

പരമഗണമച്ചു.  മുമ്പഷ  അതമടനക്കചാേള  ചവഗത്തമല്  ആ  പ്രവരത്തനങ്ങള

മുചന്നചാേട്ടുടകേചാേണ്ടുചപചാേകേചാേന സചാേധമച്ചു.

മമചഭൂമമ  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുന്നതുമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ  തചാേലൂക്കഷ  ലെചാേനഡഷ

ചബചാേരഡകേളമല് ചവണത ചവഗതയമടലന്നഷ  കേണചപചാേള ചകേരളത്തമടലെ  77

തചാേലൂക്കഷ  ലെചാേനഡഷ  ചബചാേരഡകേടള  നചാേലുവമഭചാേഗങ്ങളചാേയമ  തമരമചഷ  ഓചരചാേ

വമഭചാേഗത്തമനദ്യം പ്രചതദകേദ്യം ടഡപമ്യൂട്ടമ  കേളകരമചാേടര ചുമതലെടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.
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ഉത്തരത്തമല്  വചാേയമചതുചപചാേടലെ,  നമചയചാേജകേമണ്ഡലെത്തമല്  ഒരു

ചുമതലെക്കചാേരടന  തസ്പീരുമചാേനമചഷ   അവമടടത്ത  പട്ടയ  പ്രശങ്ങള  പ്രചതദകേദ്യം

പരമഗണമക്കചാേന സചാേധമക്കുന്ന സമതമവമചശേഷമുണചാേയമ.  

മലെചയചാേര പട്ടയമചാേണഷ എലചാേവരുദ്യം ചരച ടചയ്യുന്ന പ്രധചാേനടപട്ട പ്രശദ്യം.

മലെചയചാേര  പട്ടയവമചാേയമ  ബന്ധടപട്ടഷ  ഒരു  ആക്ഷേന  പ്ലചാേനണചാേക്കചാേന

പട്ടയമമഷന  ലെക്ഷേദദ്യം  വയ്ക്കുകേയചാേണഷ.  ഒന്നഷ  -  ഇതുവടര  അനവദമചഷ  ചകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെമല്നമന്നുദ്യം  ലെഭമച  ഭൂമമ  അളന്നഷ  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുകേ,

രണഷ  -  JVR നടത്തമയ  ഭൂമമ  പുതമയ  ചടചാേചപചാേ  ഷസ്പീറ്റമലെചാേക്കമ  പരമചവഷഷ

ചപചാേരട്ടലെമലെചാേക്കമ ചകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെമല് നമരബന്ധദ്യം ടചലുത്തമടക്കചാേണഷ അതഷ

ലെഭദമചാേക്കചാേന ശമമക്കുകേ, മൂന്നഷ - വനദ്യം വകുപമടന്റെ അനവചാേദചത്തചാേടട പുതമയ

ടജ.വമ.ആര.  നടത്തചാേനളള  ലെക്ഷേദദ്യം  പൂരത്തസ്പീകേരമക്കുകേ,  എതചയചാേ

തലെമുറകേളചാേയമ ടടകേമചാേറമ ചപചാേകുന്ന ഭൂമമക്കഷ ഇചപചാേഴുദ്യം അചപക്ഷേ നല്കേചാേത്ത

ആളകേളണഷ.  വനദ്യം വകുപമടന്റെ അനവചാേദചത്തചാേടുകൂടമ ആ ഭൂമമക്കഷ അനവചാേദദ്യം

നല്കേചാേന  സചാേധമക്കുചമചാേടയന്നുദ്യം  നമശ്ചയമക്കണദ്യം.   ഇചപചാേള  സുനചാേമമ

ഫചാേറ്റുകേള ചപചാേടലെയുളള ഫചാേറ്റുകേളണഷ.  ഫചാേറ്റുകേളക്കഷ ഭൂമമയുണഷ എന്നചാേല് ആ

ഭൂമമയുടട  അവകേചാേശേദ്യം  ഫചാേറ്റമലുളടപട്ട  ആളകേളക്കമല.   പലെവമധത്തമലുളള
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ഫചാേറ്റുകേളണഷ.  അണ്ഡമടടവഡഡഷ  ടഷയര  കേടണത്തമ  ഭൂമമയുടട

അവകേചാേശേമകേളചാേക്കചാേന  സചാേധമക്കുചമചാേടയന്നതഷ  പരമചശേചാേധമക്കുകേ,  ചകേചാേളനമ

പട്ടയദ്യം  നമശ്ചയമക്കുകേ  എന്നമങ്ങടന  ഓചരചാേ  വദതദസ്ത  ചമഖലെകേളമലുമുളള

വമഷയങ്ങടള  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമച്ചുടകേചാേണഷ  ലെചാേനഡഷ  ടടടബമ്യൂണല്  ഒചാേഫസ്പീസമടലെ

എ.സമ.-യുടട  ചനതൃതസത്തമലുളള  ഒരു  ടസല്ലുദ്യം  എലചാേജമലകേളമലുദ്യം

തചാേലൂക്കുകേളമലുദ്യം  പ്രചതദകേദ്യം  ടസല്ലുകേള  രൂപസ്പീകേരമച്ചുടകേചാേണഷ  ചകേരളത്തമടലെ

ഭൂമമക്കഷ  അരഹരചാേയ  മുഴുവന  ആളകേളക്കുദ്യം  ഭൂമമ  നല്കുകേടയന്ന

ലെക്ഷേദത്തമചലെയചാേണഷ  സരക്കചാേര  മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുന്നതഷ.  അതമടന്റെ

ഭചാേഗമചാേയമട്ടചാേണഷ ചകേരളദ്യം ശദ്ധമക്കചാേന ചപചാേകുന്ന പട്ടയമമഷന ആരദ്യംഭമക്കചാേന

നമശ്ചയമചമരമക്കുന്നതഷ.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    യു  .    ജനസ്പീഷഷ കുമചാേര:  സര,  ചരഖകേളമല് ചതചാേടഷ,  ചറചാേഡഷ,  കുളദ്യം

എന്നമങ്ങടന ചരഖടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.   എന്നചാേല് പതമറ്റചാേണ്ടുകേളചാേയമ  ഇവമടട

ചറചാേഡഷ,  ചതചാേടഷ,  കുളദ്യം  എന്നമവടയചാേന്നുദ്യം  നമലെവമലെമല.   അവമടടടയലചാേദ്യം

ആളകേള ദസ്പീരഘകേചാേലെമചാേയമ വസ്പീടുകേള നമരമ്മമചഷ തചാേമസമക്കുന്നുണഷ.  ഇത്തരദ്യം

പചാേവടപട്ട  ആളകേളക്കഷ  ആ  ഭൂമമ  പതമചഷ  നല്കുന്നതമനചാേവശേദമചാേയ

എടനങമലുദ്യം നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കചാേന സചാേധമക്കുചമചാേടയന്നഷ വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ? 
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:   സര,  അതഷ  പ്രധചാേനടപട്ട  ഒരു പ്രശമചാേണഷ.  കുളദ്യം

പുറചമ്പചാേക്കഷ,  ചതചാേടഷ  പുറചമ്പചാേക്കഷ,  പുഴെ  പുറചമ്പചാേക്കഷ,  ശ്മശേചാേനദ്യം,  ചമചമല്പ്പുറദ്യം

തുടങ്ങമയ  കേചാേരദങ്ങളമല്  മുമ്പഷ  രജമസര  ടചയടപട്ട  ഭൂമമയമല്  അതുമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടഷ  നമലെനമല്ക്കുന്ന ചമലെ നമയമങ്ങളണഷ.   ബഹുമചാേനടപട്ട അദ്യംഗദ്യം

ചചചാേദമചതുചപചാേടലെ,  കുളചമചാേ  ചതചാേചടചാേ  ദസ്പീരഘകേചാേലെമചാേയമ  ഇലചാേത്ത

സലെങ്ങളണഷ.  അതഷ ടതറ്റചാേയമ ചരഖടപടുത്തമയതചാേണഷ.  അങ്ങടന ടതറ്റചാേയമ

ചരഖടപടുത്തമയതചാേടണങമല് സരചവ നടത്തമ  ഇനദ്യംമചാേറ്റമയചശേഷദ്യം മചാേതടമ

ഭൂമമ  നല്കേചാേന  സചാേധമക്കുകേയുള.  ഞചാേന  ചനരടത്ത  പറഞതുചപചാേടലെ,

നമലെവമല്  ചട്ടത്തമടന്റെ  11  (2)  പ്രകേചാേരദ്യം ജലെപചാേതയുടട ഒരു ഭചാേഗത്തഷ  3.17

മസ്പീറ്റര  വദതദചാേസത്തമല്  ഒരുസലെവദ്യം  പതമചഷ  നല്കേചാേന  സചാേധമക്കമല.

തടങ്ങളമലചാേത്ത  പ്രധചാേനടപട്ട  ഇത്തരദ്യം  ജലെപചാേതകേളമല്  20  മസ്പീറ്റര

വദതദചാേസത്തമല് അനവദമക്കചാേന കേഴെമയമല.  അപ്രധചാേനമചാേയമ  ജലെചസചന

മചാേരഗ്ഗങ്ങളമല്  4.03  മസ്പീറ്റര  നല്കേചാേന  സചാേധമക്കമല.   എന്നചാേല്  ശ്മശേചാേനദ്യം,

ചമചമല്പ്പുറദ്യം  എന്നമങ്ങടന  എഴുതമയ  സലെങ്ങള  പഞചാേയത്തമടന്റെ

അധസ്പീനതയമലുളള  സലെങ്ങളചാേണഷ.  അതമനഷ  പഞചാേയത്തഷ  എന.ഒ.സമ.

നല്കേമയചാേല്  അനവദമക്കചാേദ്യം.  അഥവചാേ  പഞചാേയത്തമല്  ടവസഷ
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ടചയടപട്ടതചാേടണങമല് റവനമ്യൂ വകുപമചലെയഷ ഡമ-ടവസഷ ടചയചാേല് നല്കേചാേദ്യം.

ആ  പ്രവരത്തനങ്ങള  ചവഗതയമലെചാേക്കചാേന  തചദ്ദേശേസസയദ്യംഭരണദ്യം-എടകസഷ

വകുപ്പുമനമയുമചാേയമ  കൂടമയചാേചലെചാേചമചഷ   എലചാേ  ജമലകേളമലുദ്യം  കേളകടറയുദ്യം

പഞചാേയത്തഷ  വകുപമടന്റെ  ചജചാേയമന്റെഷ  ഡയറകടറയുദ്യംകൂടമ  ഇക്കചാേരദദ്യം

പരമചശേചാേധമക്കചാേന പ്രചതദകേദ്യം ചുമതലെടപടുത്തമയമട്ടുണഷ. 

ശസ്പീ.  ടകേ.   ബചാേബു  (ടനനചാേറ)  ചുമതലെടപടുത്തമയതുപ്രകേചാേരദ്യം

(ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രചാേമചന്ദ്രൻ  ):  സര,   വമവമധ  ആവശേദങ്ങളക്കുളള

അചപക്ഷേകേള  സമരപമക്കുചമ്പചാേളത്തടന്ന  വമചലജഷ  ഓഫസ്പീസുകേളമല്നമന്നുദ്യം

വമവമധ  സരട്ടമഫമക്കറ്റുകേള  ഹചാേജരചാേക്കചാേന  ആവശേദടപടുന്നതഷ  ഒഴെമവചാേക്കമ

ടതരടഞടുക്കടപടുന്ന  അരഹരചാേയമ  കേടണത്തുന്നവരമല്നമന്നുദ്യം  മചാേതദ്യം

സരട്ടമഫമക്കറ്റുകേള  ആവശേദടപടുന്ന  രസ്പീതമ  ഏരടപടുത്തമയചാേല്

അചപക്ഷേകേരക്കുദ്യം  റവനമ്യൂ  ഉചദദചാേഗസരക്കുദ്യം  ഏടറ  സഹചാേയകേരമചാേകുദ്യം.

ആയതമനചാേവശേദമചാേയ നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  ഇതഷ പ്രധചാേനടപട്ട കേചാേരദമചാേണഷ.  കേദചാേബമനറ്റഷ

അക്കചാേരദങ്ങള ആചലെചാേചമചമട്ടുണഷ. ഏചഴെചാേളദ്യം  ആവശേദങ്ങളക്കഷ സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ

ചവടണന്നഷ പറഞമട്ടുണഷ. ബഹുമചാേനടപട്ട ഉന്നതവമദദചാേഭദചാേസ-സചാേമൂഹദനസ്പീതമ
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വകുപ്പുമനമയുമചാേയമ  ആചലെചാേചമചഷ  പരസ്പീക്ഷേ  എഴുതുന്നതമനചവണമ  അചപക്ഷേ

നല്കുചമ്പചാേടഴെ  സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ  ചവചണചാേ  അചതചാേ  അരഹരചാേകുചമ്പചാേള  മചാേതദ്യം

സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ സമരപമചചാേല് മതമചയചാേടയന്ന കേചാേരദങ്ങള ആചലെചാേചമചമട്ടുണഷ.

പരമചാേവധമ  ചവഗത്തമലെചാേക്കചാേദ്യം.  ഒരു  കേചാേരദദ്യം,  സരട്ടമഫമക്കറ്റുകേള  ഡമജമറ്റല്

ആക്കുന്നചതചാേടുകൂടമ, ഇനമടയലചാേദ്യം ഡമജമറ്റല് ഡമടടവസമചലെയഷ  എത്തമക്കചാേന

സചാേധമക്കുന്ന  വമധത്തമല്  അതമചവഗതയമലുളള  പ്രവരത്തനങ്ങളചാേണഷ

നടത്തുന്നതഷ.  അക്കചാേരദങ്ങള  നടപചാേക്കുന്നചതചാേടുകൂടമ  കുടറചയടറ

പരമഹരമക്കചാേന സചാേധമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .   ചസവദര ചമറ്റമലെപമളമ: സര, വടക്കചാേചഞരമ മുനമസമപചാേലെമറ്റമയമല്

കുമരടനല്ലൂര  വമചലജമല് ടതലുങര ചകേചാേളനമ  നമവചാേസമകേളചാേയ  41

കുടുദ്യംബങ്ങളക്കഷ  പട്ടയദ്യം  അനവദമക്കചാേനദ്യം  മുണത്തമചക്കചാേടഷ  കുദ്യംഭചാേര

ചകേചാേളനമയമടലെ  40  കുടദ്യംബങ്ങളക്കുദ്യം  അവണൂര  അദ്യംചബദ്ക്കര

ചകേചാേളനമയമടലെ  146  കുടദ്യംബങ്ങളക്കുദ്യം  വടക്കചാേചഞരമ  മണ്ഡലെത്തമടലെ

തചദ്ദേശേസസയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങളമല്  (ചനരടത്ത  ബഹുമചാേനടപട്ട  മനമ

ഇവമടട  സൂചമപമചതചാേണഷ)  നമക്ഷേമപ്ത  ഭൂമമയമല്  ടകേവശേക്കചാേരുദ്യം  ഇചപചാേള

പട്ടയത്തമനചവണമ അചപക്ഷേ നല്കേമ ഹമയറമദ്യംഗഷ കേഴെമഞ അരഹരചാേയ 202
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കുടദ്യംബങ്ങളക്കുദ്യം  തചദ്ദേശേസസയദ്യംഭരണ  സചാേപനത്തമല്നമന്നഷ

നമരചാേചക്ഷേപപതദ്യം  വചാേങ്ങമ  ഭൂമമ  സരക്കചാേരമല്  നമക്ഷേമപ്തമചാേക്കമ  പട്ടയദ്യം

അനവദമക്കചാേന പട്ടയമമഷന വഴെമ നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  തൃശ്ശൂര ജമലയമടലെ തലെപമളമ തചാേലൂക്കമടലെ

കുമരടനല്ലൂര വമചലജമലുളടപട്ട ടതലുങര ചകേചാേളനമ നമവചാേസമകേളക്കഷ പട്ടയദ്യം

നല്കുന്നതമനള  നടപടമ  ഈ  സരക്കചാേര  അധമകേചാേരത്തമല്  വന്ന  സമയദ്യം

മുതല് സസസ്പീകേരമക്കുകേയചാേണഷ. പത്തുനചാേല്പതഷ വരഷക്കചാേലെമചാേയമ പ്രസത പ്രശദ്യം

നമലെനമല്ക്കുന്നു.  ചനരടത്തയുള  ജനപ്രതമനമധമകേളദ്യം  ആ  പ്രശത്തമല്

ഇടടപട്ടമരുന്നു.  ഈ  പ്രചദശേത്തഷ  രണഷ  പ്രശങ്ങളണചാേയമരുന്നു.   ഒന്നഷ,  ഒരു

ഭചാേഗദ്യം  പചാേറ  പുറചമ്പചാേക്കചാേയമ  മചാേറമ  കേമടന്നമരുന്നതുടകേചാേണഷ  അതഷ

പതമച്ചുനല്കേചാേന  സചാേധമക്കമടലന്ന  പ്രശദ്യം  ഉന്നയമച്ചുടകേചാേണഷ  ഉചദദചാേഗസര

അതഷ  മചാേറ്റമവചമരുന്നു.   എന്നചാേലെമചപചാേള  പചാേറയുളള  ഭചാേഗദ്യം  സരടവ  ടചയഷ

പ്രചതദകേദ്യം  മചാേറ്റമ,  പചാേറയമലചാേത്ത  ഭചാേഗദ്യം  വടര  ഇനദ്യം  മചാേറ്റമ  റവനമ്യൂ

വകുപമചന്റെതചാേക്കമ  മചാേറ്റമയമട്ടുണഷ.  രണഷ,  ചട്ടദ്യം  7  (1)  പ്രകേചാേരദ്യം  1971-നമുമ്പഷ

ടകേവശേടപടുത്തമയചാേല് മചാേതചമ ടകേവശേക്കചാേരചാേയമ കേണഷ  പട്ടയദ്യം നല്കേചാേന

സചാേധമക്കുകേയുള.  എന്നചാേല്  ചട്ടദ്യം  7(2)  ഉപചയചാേഗടപടുത്തമ  ഇവരക്കഷ
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മുനഗണനചാേപ്രകേചാേരദ്യം  പട്ടയത്തമനഷ  അരഹമചാേടണന്നഷ  കേടണത്തണടമന്നഷ

ആചലെചാേചമച മട്ടുണഷ. ഈ നൂറഷ ദമനത്തമല് തടന്ന ടതലുങര  ചകേചാേളനമയമല് 40

ടകേചാേലമചാേയമ  ഭൂമമ  ലെഭമക്കചാേതമരുന്ന  മുഴുവനചപരക്കുദ്യം  പട്ടയദ്യം  നല്കേചാേനള

നടപടമക്കഷ  ചനതൃതസപരമചാേയ  പങ്കുവഹമക്കുടമന്നഷ  ഞചാേന  സഭയഷ

ഉറപ്പുനല്കുന്നു.  ചനരടത്ത  പറഞതുചപചാേടലെ  എന.ഒ.സമ.  ലെഭമക്കചാേത്ത

ചകേസ്സുകേളമല്  എന.ഒ.സമ.  നല്കേമയചാേല്  മതമടയങമല്  അങ്ങടന  നല്കേചാേദ്യം.

ചനടര മറമചഷ  പഞചാേയത്തമചലെയഷ ടവസഷ ടചയ ചകേസ്സുകേളചാേടണങമല് റവനമ്യൂ

വകുപമചലെയഷ ഡമ-ടവസഷ ടചയചാേല് മചാേറുദ്യം. ഇതുമചാേയമ ബന്ധടപട്ടഷ  കേമ്മമറ്റമകൂടമ

ഇതമനകേദ്യം ഒരു ആചലെചാേചന നടത്തമയമട്ടുടണന്നഷ ബഹുമചാേനടപട്ട പട്ടമകേജചാേതമ,

പട്ടമകേവരഗ്ഗ,  പമന്നചാേക്ക വമഭചാേഗ ചക്ഷേമ വദ്യം ചദവസസവദ്യം പചാേരലെടമന്റെറമകേചാേരദവദ്യം

വകുപ്പുമനമ ടകേ. രചാേധചാേകൃഷ്ണന  പറഞമട്ടുണഷ.  

ശസ്പീ  .    ആന്റെണമ  ചജചാേണ്:  സര,  ചദശേസ്പീയപചാേത  വമകേസനത്തമനദ്യം

മറ്റുവമകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളക്കുമചാേയമ  ഭൂമമ  ഏടറ്റടുക്കുന്നവരുടട  പട്ടയ

അചപക്ഷേകേളമചനല്  അടമയനരമചാേയമ  പട്ടയദ്യം  നല്കുന്നതമനഷ  നടപടമ

സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രചാേജന:  സര,  ഗ്രേസ്പീനഫസ്പീല്ഡഷ  ടഹചവയഷ  ഭൂമമ

ഏടറ്റടുക്കലുമചാേയമ ബന്ധടപട്ട പ്രശദ്യം ആ പ്രചദശേടത്ത ബഹുമചാേനടപട്ട മുഴുവന

എദ്യം.എല്.എ.-മചാേരുമചാേയമ  കൂടമയചാേചലെചാേചമചതചാേണഷ.  അങ്ങടനയുള

പ്രശങ്ങളമല്,  ഭൂമമക്കഷ  പട്ടയദ്യം  നല്ചകേണ  ചകേസ്സുകേളചാേടണങമല്  പ്രചതദകേദ്യം

മുനഗണന നല്കേമ ആ ചകേസ്സുകേള പരമചശേചാേധമക്കുദ്യം.  കേചാേണദ്യം ജനമചാേക്കചാേനള

ചകേസ്സുകേളചാേടണങമല് ഒന്നര മചാേസത്തമനളമല് തസ്പീരപഷ കേല്പമക്കചാേന പ്രചതദകേ

പരമഗണന  നല്കുദ്യം.  ചദശേസ്പീയപചാേതയ്ക്കുചവണമ  ഭൂമമ  ഏടറ്റടുക്കുന്നതുമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടഷ,  3D പ്രഖദചാേപനത്തമനമുമ്പഷ  ഏതുവമധത്തമലെചാേചണചാേ

അരഹരചാേയവരക്കഷ  ചരഖയുണചാേക്കചാേന  കേഴെമയുകേടയന്നഷ  ആചലെചാേചമചഷ

അതമടനചാേരു  മുനഗണ  നമശ്ചയമച്ചുടക്കചാേണഷ  ആവശേദമചാേയ  നടപടമകേള

സസസ്പീകേരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .   നജസ്പീബഷ കേചാേനപുരദ്യം:  സര, Form-6 ഉളടപടടയുള അചപക്ഷേകേള

45  ദമവസത്തമനകേദ്യം  ഓണ്ടലെനചാേയമ  നല്കേണടമന്നഷ  പുതമയ  വദവസ

ടകേചാേണ്ടുവന്നമട്ടുണഷ.  ബഹുമചാേനദനചാേയ  റവനമ്യൂ  വകുപ്പുമനമ

ഇക്കചാേരദത്തമടലെടുക്കുന്ന  സതദരഹമചാേയ  ടസപ്പുകേടള  അഭമനന്ദമക്കുകേയചാേണഷ.

അചതസമയദ്യം  45  ദമവസത്തമനകേദ്യം  നല്കേണടമന്നഷ  പറയുന്ന  ചരഖകേള
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മൂന്നുദ്യംനചാേലുദ്യം  മചാേസമചാേയമ  ടകേട്ടമക്കമടക്കുന്ന  അവസയുണഷ.  ഓണ് ടലെന 

അചപക്ഷേകേള വന്നചതചാേടുകൂടമ ഓഫഷ ടലെന അചപക്ഷേകേള പൂരണമചാേയുദ്യം മചാേറ്റമ

വച സമതമയചാേണഷ.   എടന്റെ നമചയചാേജകേമണ്ഡലെത്തമല്  പലെ ആളകേളക്കുദ്യം

പലെവമധത്തമലുളള  സചാേമ്പത്തമകേ  ബുദ്ധമമുട്ടുകേള  കേചാേരണവദ്യം  പ്രചതദകേമച്ചുദ്യം

കുട്ടമകേടള  പഠമപമക്കുന്നതമനചവണമയുദ്യം  അവരുടട  ഭൂമമ  വമല്ക്കചാേന

കേഴെമയചാേത്ത സചാേഹചരദമുണഷ.  ഓണ്ടലെനചാേയമ  അചപക്ഷേകേള നല്കേമയതമനഷ

45 ദമവസങ്ങളക്കകേദ്യം എന്നുപറഞതമനഷ   രണഷ  മചാേസങ്ങളടക്കചാേടണങമലുദ്യം

ടകേചാേടുക്കണടമന്ന നമഷ്കരഷ ടകേചാേണ്ടുവരചാേന സചാേധമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രചാേജന: സര, തസ്പീരചയചാേയമട്ടുദ്യം  അക്കചാേരദത്തമല് പ്രചതദകേമചാേയ

ശദ്ധടയടുചക്കണതചാേണഷ.  ഏറ്റവദ്യം  നന്നചാേയമ  ഓഫഷ ടലെന  അചപക്ഷേകേള

എങ്ങടന  തസ്പീരപചാേക്കചാേടമന്നഷ  ടതളമയമചതഷ  ടപരമനല്മണയമലെചാേണഷ.

ചനരടത്ത  ഉന്നയമച  242  ചകേസ്സുകേളദ്യം  കുറഞകേചാേലെദ്യം  ടകേചാേണഷ

പ്രചതദകേമചാേയമടയടുത്തഷ  തസ്പീരപചാേക്കമടയന്നതഷ  അങ്ങഷ  ശദ്ധമചമട്ടുണചാേകുടമന്നഷ

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുന്നു.  ചകേരളത്തമടലെ  എലചാേ  വമചലജുകേടളയുദ്യം  സചാേരട്ടഷ

വമചലജുകേളചാേക്കചാേന ചപചാേകുകേയചാേണഷ.   ബഹുമചാേനടപട്ട  ധനകേചാേരദവകുപ്പുമനമ

62/2022  എന്ന  ഉത്തരവഷ  പുറടപടുവമച്ചുടകേചാേണഷ  എദ്യം.എല്.എ.-മചാേരുടട
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പ്രചതദകേ വമകേസന ഫണ്ടുകൂടമ ഇക്കചാേരദത്തമല് ടചലെവഴെമക്കചാേനള അനവചാേദദ്യം

നല്കേമയമട്ടുണഷ.  അങ്ങഷ  ഉളടപടടയുള  ബഹുമചാേനടപട്ട  എദ്യം.എല്.എ.-മചാേര

ഇക്കചാേരദത്തമല് ഗുണകേരമചാേയ ഇടടപടല് നടത്തമയമട്ടുണഷ.  അതഷ എലചാേവരുദ്യം

നടത്തണടമന്നഷ അഭദരതമക്കുന്നു.

ഒടഡടപകേഷ-ടന്റെ പ്രവരത്തനദ്യം

(*244) ശസ്പീമതമ ടദലെസ്പീമ  :
ശസ്പീ എ  .   സമ  .   ടമചാേയഷ തസ്പീൻ  :
ശസ്പീ  .   ടമ  .   ഐ  .   മധുസൂദനന  :
ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എൻ  .    ഉണമക്കൃഷ്ണൻ:  തചാേടഴെ  കേചാേണുന്ന

ചചചാേദദങ്ങളക്കഷ  ടപചാേതുവമദദചാേഭദചാേസ-ടതചാേഴെമൽ  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നല്കുചമചാേ:

(എ)   വമചദശേത്തഷ  ടതചാേഴെമല്  ചതടുന്നവടര  തട്ടമപമനമരയചാേക്കുന്ന

സദ്യംഭവങ്ങള  ശദ്ധയമല്ടപട്ടമട്ടുചണചാേ;  എങമല്  ഈ  പശ്ചചാേത്തലെത്തമല്

ഓവരസസ്പീസഷ  ടഡവലെപ്ടമന്റെഷ  &  എദ്യംചപ്ലചാേയ്ടമന്റെഷ  ടപ്രചാേചമചാേഷന

കേണ്സളട്ടന്റെഷസഷ  ലെമമമറ്റ ഡമടന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള ശേചാേക്തസ്പീകേരമക്കചാേന നടപടമ

സസസ്പീകേരമചമട്ടുചണചാേ;
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(ബമ)  ജരമ്മനമയമചലെയഷ  സസൗജനദമചാേയമ  നഴ്സുമചാേടര  റമക്രൂട്ടഷ

ടചയ്യുന്നചതചാേടടചാേപദ്യം  തചാേലരദമുളവരക്കഷ  ടസപചന്റെചാേടട  ജരമ്മന

ഭചാേഷചാേപഠനത്തമനഷ കൂടമയുള സസൗകേരദദ്യം ഏര ടപടുത്തമയമട്ടുചണചാേ;

(സമ)   വമചദശേപഠനവദ്യം  ചജചാേലെമയുദ്യം  കേചാേദ്യംക്ഷേമക്കുന്ന വമദദചാേരതമകേളടട

എണദ്യം  വരദ്ധമചമട്ടുള  സചാേഹചരദത്തമല്  ഒടഡടപകേഷ  അവരക്കചാേയമ

പദ്ധതമകേൾ ആവമഷ്കരമചമട്ടുചണചാേടയന്നഷ അറമയമക്കുചമചാേ?

ടപചാേതുവമദദചാേഭദചാേസ-ടതചാേഴെമൽ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേമവനകുട്ടമ):

സര, 

(എ)  വമചദശേത്തഷ  ടതചാേഴെമൽ  ചതടുന്നവടര  തട്ടമപമനമരയചാേക്കുന്ന

സദ്യംഭവങ്ങൾ  ഒടഡടപകേഷ  വഴെമ  ആർക്കുദ്യം  ഉണചാേയമട്ടമല.  വമചദശേ

ടതചാേഴെമലുടമടയക്കുറമച്ചുള  പൂരണവമവരങ്ങള  അചനസഷമചതമനചശേഷദ്യം

മചാേതടമ ടതചാേഴെമല്ദചാേതചാേക്കളമചാേയമ ഒടഡടപകേഷ റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ നടത്തചാേറുള.

ടതചാേഴെമല്ദചാേതചാേക്കളടട  ആവശേദചാേനസരണദ്യം  ഉചദദചാേഗചാേരതമകേടള

ഇന്റെരവമ്യൂവമനഷ  പടങടുപമക്കുകേയുദ്യം  ടതടരടഞടുക്കുന്നവരുടട  സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ

അറ്റചസഷന  മുതല്  ടമക്കറ്റഷ  കേമട്ടമ  ടതചാേഴെമല്  ദചാേതചാേവമടന്റെ  സമസ്പീപദ്യം

എത്തുന്നതുവടരയുള  സസൗകേരദങ്ങള  ഒടഡടപകേഷ  നല്കുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

66

ടതചാേഴെമല്ദചാേതചാേവമടന്റെ നമയമപരമചാേയ ചരഖകേളദ്യം വമസയുദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുദ്യം

വമസയമലുദ്യം ടതചാേഴെമല് കേരചാേറമലുദ്യം ചരഖടപടുത്തമയമരമക്കുന്നതഷ ഒചര ടതചാേഴെമല്

തടന്നടയന്നഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുദ്യം  ടചയ്യുന്നു.  കേചാേലെചാേവധമ  കേഴെമഞ

ചരഖകേളമചാേയമ  യചാേത  ടചയചാേതമരമക്കചാേനദ്യം  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  ഏജനസമകേളടടയുദ്യം

ടതചാേഴെമല് കേരചാേറുകേളടടയുദ്യം വമശേസചാേസദത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചാേയുദ്യം ഒടഡടപകേഷ

ശദ്ധമക്കചാേറുണഷ.  ഇമമചഗ്രേഷന ക്ലമയറനസഷ ആവശേദമുളള  17  രചാേജദങ്ങളമചലെയഷ

ചപചാേകുന്നവരക്കുദ്യം  ഇമമചഗ്രേഷന  ക്ലമയറനസമനചാേവശേദമുളള  പചാേചസചാേരട്ടഷ........

(ദസ്പീരഘമചാേയ മറുപടമയചാേയതമനചാേല് ബചാേക്കമ ഭചാേഗദ്യം ചമശേപ്പുറത്തഷ വയ്ക്കുന്നു.)

ECR  രചാേജദങ്ങളമചലെക്കഷ  ചപചാേകുന്ന  ECR  പചാേചസചാേരട്ടഷ

ടകേവശേമുളവരക്കുദ്യം നഴ്സുമചാേരക്കുദ്യം ഇമമചഗ്രേഷന ക്ലമയറനസഷ  ആവശേദമചാേണഷ.

യചാേതയ്ക്കുമുനപഷ  ഇമമചഗ്രേഷന ക്ലമയറനസഷ  ഒടഡടപകേഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമൂലെദ്യം

ഓചരചാേ വദക്തമയുടടയുദ്യം വമവരങ്ങള ഓണ്ടലെനചാേയമ രജമസര ടചയടപടുന്നു.

കൂടചാേടത  ടതചാേഴെമലുടമയുടടയുദ്യം  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  ഏജനസമകേളടടയുദ്യം  വമവരങ്ങള

പരമചശേചാേധമച്ചുറപമക്കചാേനദ്യം  കേഴെമയുന്നു.   ഇതുകൂടചാേടത  ഇനഷുറനസഷ

പരമരക്ഷേയുദ്യം,  ചവതനപ്രശങ്ങള,  ആചരചാേഗദ  പ്രശങ്ങള,  തൃപ്തമകേരമചാേയ
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ജസ്പീവമതസചാേഹചരദങ്ങള  എന്നമവയഷ  ഒടഡടപകേഷ-ടന്റെയുദ്യം  സരക്കചാേരമടന്റെയുദ്യം

പമന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തചാേനദ്യം സചാേധമക്കുദ്യം 

(ബമ)   ഉണഷ.   ജർമ്മൻ  ഗവൺടമന്റെഷ  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  ഏജൻസമയചാേയ

DeFa-യുമചാേയമ  ചചർന്നഷ  ചകേരളത്തമല്നമന്നഷ  നഴ്സുമചാേടര  റമക്രൂട്ടഷ

ടചയ്യുന്നതമചലെയചാേയമ 'വർക്കഷ ഇൻ ടഹൽത്തഷ' എന്ന പദ്ധതമ ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.

ഈ പദ്ധതമപ്രകേചാേരദ്യം നമലെവമൽ 60-ൽപരദ്യം നഴ്സുമചാേർക്കഷ പ്രതമമചാേസദ്യം 10,000/

-  രൂപ  ടസപചന്റെചാേടുകൂടമ  ഒടഡടപകേമടന്റെ  ചകേരളത്തമടലെ  വമവമധ

ടടയമനമദ്യംഗഷ  ടസന്റെറുകേളമൽ  ജർമൻ  ഭചാേഷചാേപരമശേസ്പീലെന  സസൗകേരദദ്യം

ഏർടപടുത്തമയമട്ടുണഷ.   ജർമ്മനമയമടലെ  മടറ്റചാേരു  സചാേപനമചാേയ  GCA

(ജർമ്മൻ  ടകേയർ  അക്കചാേഡമമ)  -യുമചാേയമ  ചചർന്നഷ  18  നഴ്സുമചാേർക്കഷ

ടസപചന്റെചാേടുകൂടമ ടടയമനമദ്യംഗഷ നടത്തമവരുന്നു.  ഇതമനപുറടമ 20 നഴ്സുമചാേർക്കഷ

ഓൺടലെൻ ജർമ്മൻ ഭചാേഷചാേപരമശേസ്പീലെനവദ്യം നടത്തമവരുന്നു. 

(സമ)   ടപചാേതുചമഖലെ  സചാേപനമചാേയ  ഒടഡടപകേഷ  വമചദശേപഠനവദ്യം

ചജചാേലെമയുദ്യം കേചാേദ്യംക്ഷേമക്കുന്ന വമദദചാേർതമകേൾക്കചാേയമ സഡമ എചബ്രേചാേഡഷ  എന്ന

ഒരു  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമചമട്ടുണഷ.  ഇതമചനചാേടനബന്ധമചഷ  തമരുവനനപുരദ്യം,

ടകേചാേചമ,  ചകേചാേഴെമചക്കചാേടഷ  എന്നസ്പീ  നഗരങ്ങളമൽ നടത്തമയ  സഡമ  എചബ്രേചാേഡഷ
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എകഷചപചാേയമല്  8  രചാേജദങ്ങളമൽനമന്നുദ്യം  40-ഓളദ്യം  യുണമചവഴമറ്റമകേളടട

പ്രതമനമധമകേൾ  പടങടുത്തു.  2000-ൽപരദ്യം  വമദദചാേർതമകേൾ  വമചദശേത്തഷ

ഉപരമപഠനത്തമനചാേയമ ഒടഡടപകേമൽ അചപക്ഷേ നൽകുകേയുദ്യം ഇതമൽ 4 ചപർ

വമചദശേ  ഉപരമപഠനദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുകേയുദ്യം  ടചയമട്ടുണഷ.  100-ഓളദ്യം

വമദദചാേർതമകേളടട അചപക്ഷേകേളടട തുടർനടപടമകേൾ നടന്നുടകേചാേണമരമക്കുന്നു.

പട്ടമകേജചാേതമ  പട്ടമകേവർഗ്ഗ,  ഒ.ബമ.സമ  തുടങ്ങമയ  വമഭചാേഗങ്ങളമൽടപട്ട

വമദദചാേർതമകേൾക്കുള വമചദശേപഠന പദ്ധതമ അതതഷ വകുപ്പുകേളമചാേയമ ചചർന്നഷ

നടത്തുന്നതമനള പ്രചാേരദ്യംഭ  ചർചകേൾ പൂർത്തമയചാേയമട്ടുണഷ.  ഒടഡടപകേഷ  വഴെമ

ചപചാേകുന്ന വമദദചാേർതമകേൾക്കഷ അവരുടട ചയചാേഗദതയനസരമചഷ ചസ്കെചാേളർഷമപ്പുദ്യം

നൽകേമവരുന്നു. ഇതുകൂടചാേടത വമദദചാേർതമകേൾക്കഷ അതതഷ രചാേജദങ്ങളമൽ ചവണ

ഇദ്യംഗസ്പീഷഷ  ഭചാേഷചാേ  പരമശേസ്പീലെനവദ്യം  ഒടഡടപകേമൽ  മമതമചാേയ  നമരക്കമൽ

നൽകേമവരുന്നു.     

ശസ്പീമതമ  ടദലെസ്പീമ:   സര,  ടതചാേഴെമല്  രദ്യംഗത്തുളള  ടചറുപക്കചാേരക്കഷ

നചാേട്ടമല്തടന്ന  ടതചാേഴെമല്  ലെഭമക്കുന്നതമനഷ  നമരവധമ  അവസരങ്ങള

ഗവണ്ടമന്റെഷ  നടപമലെചാേക്കമ  വരുന്നതമല്  വളടരയധമകേദ്യം  സചനചാേഷമുണഷ.

അതമനഷ  മുനകേടയടുക്കുന്ന  സരക്കചാേരമടനയുദ്യം  ബഹുമചാേനടപട്ട  മനമടയയുദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

69

പ്രചതദകേദ്യം  അഭമനന്ദമക്കുകേയചാേണഷ.  ഒടഡടപകേഷ  മുചഖന  നചാേളമതുവടര

ഏടതലചാേദ്യം  വമചദശേ  രചാേജദങ്ങളമചലെയഷ  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  നടത്തമയമട്ടുളടതന്നഷ

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?   

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേമവനകുട്ടമ:  സര,  1978 മുതല്  നചാേളമതുവടര  ഒടഡടപകേഷ

മുചഖന 20 വമചദശേരചാേജദങ്ങളമലെചാേയമ ആടകേ 10019 ചപടര റമക്രൂട്ടഷ ടചയമട്ടുണഷ.

വമശേദചാേദ്യംശേങ്ങള ചുവടട ചചരക്കുന്നു. 

സസൗദമ  അചറബദ-5056,  മചാേലെമദസസ്പീപഷ-570,  ടബഹ്റമന  -65,

കുടവറ്റഷ-441,  ഒമചാേന  -296,  മചലെഷദ-71,  ഖത്തര-385,  സമദ്യംഗപൂര-380,

യു.എ.ഇ.  -1554,  ടയമന-7,  ശസ്പീലെങ-53,  ബടടണ-21,  ഇറചാേക്കഷ-58,

ടസപ്രസഷ  -1, ലെമബമയ-357, ടബല്ജമയ ദ്യം -59.

ശസ്പീമതമ ടദലെസ്പീമ: സര, ഒടഡടപകേഷ മുചഖന നടക്കുന്ന റമക്രൂട്ടഷ ടമനകേളമല്

ടതരടഞടുക്കടപടുന്നവരക്കഷ  ഏടതങമലുദ്യം  പ്രചതദകേ  സഹചാേയങ്ങള

നല്കേമവരുന്നുചണചാേ; ഉടണങമല് വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേമവനകുട്ടമ:  സര,  ഒടഡടപകേഷ  വഴെമ

ടതരടഞടുക്കടപടുന്നവരക്കഷ  ഭചാേഷചാേ  പരമശേസ്പീലെനത്തമനപുറടമ

ഉചദദചാേഗചാേരതമകേളക്കുചവണ  വമസ  സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ,  ചപചാേലെസ്പീസഷ  ക്ലമയറനസഷ



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

70

സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ,  ടമഡമക്കല്  ഫമറ്റഷനസഷ  സരട്ടമഫമക്കറ്റഷ  തുടങ്ങമയ  എലചാേ

സഹചാേയങ്ങളദ്യം   ഒടഡടപകേഷ  ചനരമട്ടഷ  ടചയഷ  ടകേചാേടുക്കുന്ന  രസ്പീതമയചാേണഷ

നമലെവമലുളതഷ.  മചാേതമല,  ഇസൗ  രദ്യംഗത്തഷ  വമശേസസമക്കചാേന  കേഴെമയുന്ന  ഏകേ

ഏജനസമ  ഒടഡടപകേഷ  മചാേതമചാേണഷ.  ഇനദയമല്  ആദദമചാേയമ  ആരദ്യംഭമച

റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  ഏജനസമയചാേണമതഷ.  അതതഷ  രചാേജദങ്ങളടട ആവശേദചാേനസരണദ്യം

ആവശേദമചാേയ  ചഡചാേകേദ്യുടമനകേള  അചറഞഷ  ടചയ്യുന്നതമനദ്യം  ഒടഡടപകേഷ

സഹചാേയദ്യം നല്കുന്നുണഷ.  ടമ ഏജനസമ മുചഖന വമചദശേ യൂണമചവഴമറ്റമകേളമല്

ടതരടഞടുക്കടപടുന്ന  വമദദചാേരതമകേളക്കഷ  ചസ്കെചാേളരഷമപഷ,  മറ്റഷ  സരക്കചാേര

ഏജനസമകേളമചാേയമ സഹകേരമചഷ വമവമധ വചാേയ്പകേള ലെഭദമചാേക്കല്,  സഡനസഷ

കേസൗണ്സമലെമദ്യംഗഷ   തുടങ്ങമയ  എലചാേ  കേചാേരദങ്ങളദ്യം   ഒടഡടപകേഷ

ടചയടകേചാേടുക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    ടമചാേയസ്പീന:  സര,  വമചദശേ  രചാേജദങ്ങളമല്  ചജചാേലെമക്കഷ

ചപചാേകുന്നവരക്കുദ്യം,  വമചദശേപഠനങ്ങളക്കഷ  ചപചാേകുന്നവരക്കുദ്യം

ആശേയവമനമമയത്തമനഷ  ഭചാേഷചാേടടനപുണദദ്യം  പ്രധചാേനടപടട്ടചാേരു  വമഷയമചാേണഷ.

ഒടഡടപകേഷ  ഇസൗ  ചസവനങ്ങള  ചജചാേലെമക്കചാേരക്കഷ  നല്കുന്നതമചനചാേടടചാേപദ്യം

ആശേയവമനമമയത്തമനള  ഭചാേഷചാേടടനപുണദത്തമനഷ  ഏടതങമലുദ്യം  ചകേചാേഴ്സുകേള
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അവരക്കചാേയമ  പ്രചതദകേമചഷ  നടത്തുന്നുചണചാേ;  അതഷ  ഏടതചാേടക്ക

പ്രചദശേങ്ങളമലെചാേണഷ; എലചാേ ജമലകേളമലുദ്യം നടത്തചാേന ആചലെചാേചമക്കുന്നുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേമവനകുട്ടമ:  സര,  ഇദ്യംഗസ്പീഷഷ  ഭചാേഷയ്ക്കുപുറചമ  ഡചഷ,  ജരമ്മന

തുടങ്ങമയ  വമചദശേഭചാേഷകേളചാേണഷ  ഒടഡടപകേഷ-ടന്റെ  ഭചാേഷചാേ  പരമശേസ്പീലെന

ചകേന്ദ്രങ്ങളമല്  പ്രധചാേനമചാേയുദ്യം  പരമശേസ്പീലെനദ്യം  നല്കുന്നതഷ.   ഡച്ചുഭചാേഷ

ടകേചാേചമയമലുദ്യം  ജരമ്മന  ഭചാേഷ  ടകേചാേചമ,  തമരുവനനപുരദ്യം  എന്നസ്പീ

ചകേന്ദ്രങ്ങളമലുമചാേണഷ നല്കുന്നതഷ.  തമരുവനനപുരദ്യം, എറണചാേകുളദ്യം, അങമചാേലെമ,

ചകേചാേഴെമചക്കചാേടഷ, ഡല്ഹമ എന്നസ്പീ അഞഷ ചകേന്ദ്രങ്ങളമലെചാേണഷ ഇദ്യംഗസ്പീഷഷ ഭചാേഷയുടട

പരമശേസ്പീലെനദ്യം  നല്കുന്നതഷ.   എലചാേ  ജമലകേളമലുദ്യം  ഭചാേഷചാേ  പരമശേസ്പീലെന ചകേന്ദ്രദ്യം

തുടങ്ങുന്നതഷ സദ്യംബന്ധമചഷ ആചലെചാേചനയുണഷ.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന:  സര,  വമചദശേ  റമക്രൂട്ടഷടമനകേളക്കുപുറടമ

എടനലചാേദ്യം  പ്രവരത്തമകേളചാേണഷ  ഒടഡടപകേഷ  മുചഖന  നടത്തമവരുന്നടതന്നഷ

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   ശേമവനകുട്ടമ: സര, സരക്കചാേര സചാേപനമചാേയ ടകേയ്സഷ (Kerala

Academy  for  Skills  Exellence)-മചാേയമ  സഹകേരമചഷ  വമചദശേ  ഭചാേഷചാേ

പരമശേസ്പീലെനദ്യം, OET (Occupational English Test) ടസന്റെര, എദ്യംചപ്ലചാേയഷ ടമന്റെഷ
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ടമചാേബമടടലെചസഷന  എന്നമവ  നടത്തമവരമകേയചാേണഷ.   SC/ST  വകുപ്പുമചാേയമ

സഹകേരമചഷ  വമചദശേഭചാേഷചാേ പരമശേസ്പീലെനവദ്യം വമചദശേ ഉപരമപഠനത്തമനചവണ

സഹചാേയവദ്യം  നല്കേമ  അതതഷ  വമഭചാേഗത്തമല്ടപട്ട  വമദദചാേരതമകേടള

സഹചാേയമക്കുന്നതമനചാേയുള പ്രവരത്തനങ്ങളടട പ്രചാേരദ്യംഭ ചരച ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.

വനമത വമകേസന ചകേചാേരപചറഷനദ്യം മറ്റുദ്യം  ചചരന്നുടകേചാേണഷ നഴ്സുമചാേരക്കുചവണമ

Advanced  Skill  Enhancement  Programme (ASEP) ഉദ്യം

നടത്തമവരമകേയചാേണഷ.  

 ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എൻ  .    ഉണമക്കൃഷ്ണൻ:  സര,   ഒടഡടപകേഷ  മചറ്റടതലചാേദ്യം

സരക്കചാേര സചാേപനങ്ങളമചാേയമ സഹകേരമചഷ എടനലചാേദ്യം പ്രവരത്തനങ്ങളചാേണഷ

നടത്തമവരുന്നതഷ; അതമടന്റെ വമശേദചാേദ്യംശേങ്ങള നല്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേമവനകുട്ടമ:  സര,  ഞചാേന  അതമവമടട  സൂചമപമചമരുന്നു.

വമചദശേ  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  കൂടചാേടത  ഉചദദചാേഗചാേരതമകേളക്കുദ്യം  വമചദശേ

ഉപരമപഠനത്തമനഷ  ചപചാേകുന്ന വമദദചാേരതമകേളക്കുദ്യം സഹചാേയകേരമചാേയ വമചദശേ

ഭചാേഷചാേ പരമശേസ്പീലെന ചകേന്ദ്രദ്യം,  അയചാേട്ട  (IATA: International Air Transport

Association)  അദ്യംഗസ്പീകേചാേരചത്തചാേടുകൂടമയ ചുരുങ്ങമയ സരവസ്പീസഷ ചചാേരജഷ മചാേതദ്യം

ഇസൗടചാേക്കമടക്കചാേണ്ടുള  ചദശേസ്പീയവദ്യം  അനരചദശേസ്പീയവമചാേയ  വമമചാേന  യചാേതചാേ
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ടമക്കറ്റഷ  ചസവന വമഭചാേഗവദ്യം,  ഇനദയമലുദ്യം  വമചദശേത്തുമുള മറ്റഷ  ചകേചാേഴ്സുകേളമല്

നമയമചാേനസരണദ്യം ചചരുന്നതമനള പ്രവരത്തനങ്ങളദ്യം ടചയവരമകേയചാേണഷ.  

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവഷ  ചജചാേസഫഷ:  സര,  ചകേരളത്തമല്നമന്നഷ സചാേഫഷ നഴ്സുമചാേരക്കഷ

ഏറ്റവമധമകേവദ്യം  ആകേരഷകേവമചാേയമ  ടതചാേഴെമലെവസരദ്യം  ലെഭമചമരുന്ന  രചാേജദദ്യം

കുടടവറ്റചാേയമരുന്നു.  ഇചപചാേള  അചങ്ങചാേട്ടുള  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ  പൂരണമചാേയമ

നമലെചമരമക്കുന്നുടവന്നചാേണഷ  മനസ്സമലെചാേക്കുന്നതഷ.   ഇനദയമല്നമന്നഷ  റമക്രൂട്ടഷ

ടചയടപട്ടമരുന്ന  95  ശേതമചാേനദ്യം  ചപരുദ്യം  മലെയചാേളമകേളചാേണഷ.  ഇചപചാേള

പചാേകേമസചാേന,  ഫമലെമപസ്പീനസഷ  തുടങ്ങമയ  രചാേജദങ്ങളമല്നമന്നുള

ആളകേടളയചാേണഷ റമക്രൂട്ടഷ  ടചയ്യുന്നതഷ.   ഇക്കചാേരദത്തമല് ചകേന്ദ്രസരക്കചാേരുമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടഷ  ഇടടപടല്  നടത്തമ  ചകേരളത്തമല്നമന്നുള  റമക്രൂട്ടഷടമന്റെഷ

പുനരചാേരചാേദ്യംഭമക്കചാേനള നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേമവനകുട്ടമ:  സര,  ചനരടത്ത സൂചമപമചതചാേണഷ.  ഒടഡടപകേഷ

-ടന്റെ ചനതൃതസത്തമല് പരമചാേവധമ ആളകേടള വമചദശേചത്തയഷ അയയ്ക്കുന്നതമനള

പ്രവരത്തനദ്യം  നടത്തമവരമകേയചാേണഷ.  അവരക്കഷ  ഭചാേഷചാേ  പരമശേസ്പീലെനദ്യം

ടകേചാേടുക്കുന്നുണഷ, എലചാേ രചാേജദങ്ങളമചാേയമ ബന്ധടപടുന്നുണഷ, അനവചാേദദ്യം കേമട്ടുന്ന

രചാേജദങ്ങളമചലെയഷ  ആളകേടള  വമടുന്നതമനചവണമ  അവമടടത്ത  നമയമങ്ങളദ്യം
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ഭചാേഷകേളദ്യം  മറ്റഷ  പരമശേസ്പീലെനങ്ങളടമചാേടക്ക  പഠമപമക്കുന്നുണഷ.   ബഹുമചാേനടപട്ട

അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമച കേചാേരദടമനചാേടണന്നഷ പരമചശേചാേധമക്കചാേദ്യം.

ഫുൾ ടഡപ്ത ഷ റമക്ലചമഷൻ സചാേചങതമകേവമദദയമൽ ചറചാേഡഷ നമരമ്മചാേണദ്യം

(*245) ശസ്പീ  .   വമ  .   ശേശേമ
   ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടമ  .   ടടസൺ മചാേസർ
   ശസ്പീ  .   മുഹമ്മദഷ മുഹസമൻ
   ശസ്പീ  .   പമ  .   ബചാേലെചന്ദ്രൻ: തചാേടഴെ   കേചാേണുന്ന   ചചചാേദദങ്ങൾക്കഷ

ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ-വമചനചാേദസഞചാേര  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ?

(എ)  പരമ്പരചാേഗതമചാേയമ  അനവർത്തമച്ചുവരുന്ന  ചറചാേഡഷ

നമർമ്മചാേണരസ്പീതമകേൾ  സദ്യംസചാേനത്തമടന്റെ  സവമചശേഷ  സചാേഹചരദങ്ങൾക്കഷ

അനചയചാേജദമചാേകുന്ന  തരത്തമല്  പരമസമതമ  സസൗഹൃദപരമചാേയമ

പരമഷ്കരമചക്കണതമടന്റെ  ആവശേദകേത  ശദ്ധയമൽടപട്ടമട്ടുചണചാേ;  വമശേദചാേദ്യംശേദ്യം

നല്കുചമചാേ;

(ബമ) പരമസമതമ സസൗഹൃദ ചറചാേഡഷ നമർമ്മചാേണരസ്പീതമയചാേയ ഫുൾ ടഡപ്തഷ

റമക്ലചമഷൻ  സമ്പ്രദചാേയദ്യം  സദ്യംസചാേനത്തഷ

നടപമലെചാേക്കചാേനചദ്ദേശേമക്കുന്നുചണചാേടയന്നുദ്യം ഇപ്രകേചാേരദ്യം നമർമ്മമക്കുന്ന ചറചാേഡകേൾ
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കൂടുതൽ  കേചാേലെദ്യം  ഈടുനമൽക്കുന്നതമനള  സചാേധദതകേൾ

പരമചശേചാേധമചമട്ടുചണചാേടയന്നുദ്യം വമശേദമചാേക്കുചമചാേ;

(സമ)  ചറചാേഡകേൾ  പുനർ  നമർമ്മമക്കുചമ്പചാേൾ  മുമ്പഷ  നമരമ്മചാേണത്തമനഷ

ഉപചയചാേഗമച വസക്കൾ പുനരുപചയചാേഗമചഷ നമർമ്മചാേണടചലെവഷ ചുരുക്കുന്നതമനഷ

എഫഷ.ഡമ.ആർ. സചാേചങതമകേവമദദ സഹചാേയമക്കുചമചാേടയന്നഷ വമശേദമചാേക്കുചമചാേ?

ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ- വമചനചാേദസഞചാേര വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദഷ

റമയചാേസഷ):  സര,  (എ)  പരമ്പരചാേഗതമചാേയമ  അനവരത്തമച്ചുവരുന്ന  ചറചാേഡഷ

നമരമ്മചാേണരസ്പീതമകേള  സദ്യംസചാേനത്തമടന്റെ  സവമചശേഷ  സചാേഹചരദങ്ങളക്കഷ

അനചയചാേജദമചാേകുന്ന  തരത്തമല്  പരമസമതമ  സസൗഹൃദപരമചാേയമ

പരമഷ്കരമക്കുന്നതമനഷ സമഗ്രേമചാേയ പദ്ധതമ നടപചാേക്കമവരമകേയചാേണഷ. സസചാേഭചാേവമകേ

റബ്ബര, കേയര ജമചയചാേടടകഷറ്റയമല്സഷ, പ്ലചാേസമക്കഷ എന്നമവ ഉപചയചാേഗമചഷ ചറചാേഡഷ

നമരമ്മമക്കുന്നതമനഷ പ്രചാേമുഖദദ്യം നല്കേമവരുന്നു.  ഉപചയചാേഗശൂനദമചാേയ പ്ലചാേസമകേഷ

ചറചാേഡഷ  നമരമ്മചാേണത്തമല്  വദചാേപകേമചാേയമ  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതമനള

നടപടമകേള  സസസ്പീകേരമചമട്ടുണഷ.  പുതമയതചാേയമ  ബമ.സമ.  ഉപരമതലെദ്യം

നമരമ്മമക്കുന്ന  എലചാേപ്രവൃത്തമകേളമലുദ്യം  50%  നസ്പീളടമങമലുദ്യം  പ്ലചാേസമകേഷ

ഉപചയചാേഗമചഷ  ടചാേര  ടചയ്യുന്നതമനഷ  നമരചദ്ദേശേദ്യം  നല്കേമയമട്ടുണഷ.  ചറചാേഡഷ
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പ്രവൃത്തമക്കഷ  ഉപചയചാേഗമക്കുന്ന  ബമറ്റുമമടന്റെ  6-8%  വടരയുള  അളവമലെചാേണഷ

പ്ലചാേസമകേഷ  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതഷ.   ദൃഢത,  ഉറപഷ,  ടവളദ്യം  മൂലെമുണചാേകുന്ന

ചകേടുപചാേടുകേടള  അതമജസ്പീവമക്കുന്ന  ഉയരന്ന  പ്രതമചരചാേധചശേഷമ  എന്നമവ

പചാേസമകേഷ  ചറചാേഡകേളടട  ഗുണങ്ങളചാേണഷ.   കൂടചാേടത  പചാേസമകേഷ  മചാേലെമനദങ്ങള

നമരമ്മചാേരജ്ജനദ്യം  ടചയ്യുന്നതുമൂലെദ്യം  ഇവ  പരമസമതമ  സസൗഹൃദമചാേകുന്നു.  ഫുള

ടഡപ്തഷ  റമക്ലചമഷന, ചകേചാേളഡഷ മമകഷ,  വചാേദ്യം മമകഷ അസചാേല്റ്റഷ ടടകമക്കഷ,  ടവറ്റഷ

ചടചാേപമദ്യംഗഷ,  കേയര  ഭൂവസദ്യം  എന്നമവയുളടപടുയുള  നൂതന  നമരമ്മചാേണ

സചാേചങതമകേവമദദകേളമല്  ശദ്ധ  ചകേന്ദ്രസ്പീകേരമചഷ  പദ്ധതമകേള  തയചാേറചാേക്കമ

വരുന്നു.  കേമഫ്ബമ പദ്ധതമകേളമലുളടപട്ട ചമലെ ചറചാേഡകേളമല് എഫഷ.ഡമ.ആര.

സചാേചങതമകേവമദദയമല് ചറചാേഡനമരമ്മചാേണ പ്രവരത്തനദ്യം പുചരചാേഗമമക്കുകേയചാേണഷ.

തമരുവനനപുരദ്യം,  ടകേചാേലദ്യം  ജമലകേളമടലെ  ടതരടഞടുക്കടപട്ട

ചറചാേഡകേളമലെചാേണഷ FDR സചാേചങതമകേവമദദയമല് ചറചാേഡനമരമ്മചാേണമചാേരദ്യംഭമചതഷ.

      അതദചാേധുനമകേ സചാേചങതമകേവമദദയചാേയ മമലമദ്യംഗഷ ആനഡഷ റസ്പീടസക്ലമദ്യംഗഷ

ഉപചയചാേഗമചഷ  ചദശേസ്പീയപചാേതയുടട  ഉപരമതലെദ്യം  പുതുക്കമ  നമരമ്മമചമട്ടുണഷ.  ഈ

സചാേചങതമകേവമദദയമല്  നമലെവമടലെ  ചറചാേഡമടന്റെ  ഉപരമതലെദ്യം  ടമഷസ്പീന

ഉപചയചാേഗമചഷ  ഇളക്കമടയടുക്കുകേയുദ്യം  അചപചാേളതടന്ന  അചത  ടമറ്റസ്പീരമയല്
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പചാേകേടപടുത്തമയതമനചശേഷദ്യം  ചവണ്ടുന്ന  അളവമല്  ബമറ്റുമമന,  സമടമന്റെഷ,

വമവമധ  തരത്തമലുള  ടമറ്റലുകേള  എന്നമവ  ചചരത്തഷ  ഉപരമതലെദ്യം

പുനരനമരമ്മമക്കുകേയുമചാേണഷ ടചയ്യുന്നതഷ. 

(ബമ)  ഫുൾ ടഡപ്തഷ  റമക്ലചമഷൻ എന്ന സചാേചങതമകേവമദദയുപചയചാേഗമചഷ

പത്തനദ്യംതമട്ട ജമലയമടലെ ആനയടമ-പഴെകുളദ്യം ചറചാേഡമടന്റെ 5 കേമ.മസ്പീ. ദൂരത്തമടന്റെ

നമരമ്മചാേണദ്യം  ടപലെറ്റഷ  പദ്ധതമയചാേയമ  നടപചാേക്കമയമരുന്നു.  കേമഫ്ബമ

പദ്ധതമയമലുളടപട്ട  ചമലെ  ചറചാേഡകേളമല്  ഫുൾ  ടഡപ്തഷ  റമക്ലചമഷൻ

സചാേചങതമകേവമദദ  ഉപചയചാേഗമച്ചുള  ചറചാേഡനമരമ്മചാേണദ്യം  നടപമലെചാേക്കമവരുന്നു.

തമരുവനനപുരദ്യം, ടകേചാേലദ്യം ജമലകേളമടലെ 9 ചറചാേഡകേളമലെചാേണഷ ആദദഘട്ടത്തമല്

FDR  സചാേചങതമകേവമദദ  ഉചപയചാേഗമച്ചുള  ചറചാേഡഷ  നമരമ്മചാേണദ്യം  നടക്കുന്നതഷ.

സദ്യംസചാേന  വദചാേപകേമചാേയമ  FDR  പദ്ധതമ  നടപചാേക്കചാേന  പദ്ധതമകേള

തയചാേറചാേക്കമവരമകേയചാേണഷ.

(സമ)  ഫുൾ ടഡപ്തഷ  റമക്ലചമഷൻ സചാേചങതമകേവമദദയുപചയചാേഗമചഷ ചറചാേഡഷ

നമരമ്മമക്കുചമ്പചാേള  നമലെവമടലെ  ചറചാേഡമടന്റെ  നമരമ്മചാേണ  വസക്കള

പുനരുപചയചാേഗമച്ചുതടന്ന  ചറചാേഡമടന്റെ  അടമസചാേനദ്യം  നമരമ്മമക്കുന്നു.
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അതമനചാേല്  നമരമ്മചാേണടചലെവഷ  കുറക്കുന്നതമനഷ  സചാേചങതമകേവമദദ

സഹചാേയകേമചാേണഷ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേശേമ:  സര,  BM&BC  (Bituminous  Macadam  and

Bituminous  Concrete)  ചറചാേഡകേളടട  ഉപരമതലെനമരമ്മചാേണത്തമനചാേയമ

Natural  Rubber  Modified  Bitumen  (NRMB)  ചവണത

ലെഭദമചാേകുന്നമടലന്ന  കേചാേരദദ്യം  ബഹുമചാേനടപട്ട  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ

ശദ്ധയമല്ടപട്ടമട്ടുണചാേവടമന്നഷ  കേരുതുകേയചാേണഷ.   സദ്യംസചാേനടത്ത  റബ്ബര

കേരഷകേര  പ്രചാേചദശേസ്പീയമചാേയമ  ഉലചാേദമപമക്കുന്ന  റബ്ബര  കേരചാേര  വദവസയമല്

ടപചാേതുചമഖലെ  ഓയമല്  കേമ്പനമകേളക്കഷ  ലെഭദമചാേക്കമ  റബ്ബര  ബമറ്റുമമടന്റെ

ദസൗരലെഭദദ്യം പരമഹരമക്കചാേന നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദഷ റമയചാേസഷ: സര, ഇതുമചാേയമ ബന്ധടപടട്ടചാേരു ചരച

നടത്തമയമട്ടുണഷ.  മറ്റഷ കേചാേരദങ്ങള പരമചശേചാേധമക്കുന്നതചാേണഷ. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശേശേമ:  സര,  Central  Road Infrastructure  Fund (CRIF)

ഇനത്തമല്  ചകേരളത്തമനരഹമചാേയ  ഫണഷ  ചകേന്ദ്രസരക്കചാേരമല്നമന്നുദ്യം

ലെഭദമചാേകുന്നുചണചാേ;  അതഷ  എടനചാേടക്ക  ആവശേദത്തമനചവണമയചാേണഷ  ഇന്നഷ

സദ്യംസചാേനത്തഷ വമനമചയചാേഗമക്കുന്നതഷ?
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ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദഷ റമയചാേസഷ: സര, CRIF  നമ്മുടട അവകേചാേശേമചാേണഷ;

ഒസൗദചാേരദമല.   സദ്യംസചാേനത്തമനഷ  ലെഭമചക്കണ  അവകേചാേശേടമന്ന  നമലെയമല്

പരമചാേവധമ  അതഷ  ലെഭദമചാേക്കചാേനള  ശമമചാേണഷ  നടത്തുന്നതഷ.   ചസറ്റഷ

ഗവണ്ടമന്റെഷ  നല്കുന്ന  ലെമസഷ  അനസരമചചാേണഷ  ടപചാേതുചവ  അതഷ

സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന്നതഷ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    ടടസണ്  മചാേസര:  സര,  ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ  വകുപഷ

നൂതനമചാേയ  പലെ  പരമഷ്കചാേരങ്ങളക്കുദ്യം  തുടക്കദ്യം  കുറമചമട്ടുണഷ.  ഡമടടസന

ചപചാേളമസമ  ഇതമനള  നല  ഉദചാേഹരണമചാേണഷ.   നമരമ്മചാേണചമഖലെയമല്

പ്രഗത്ഭരുടട  ആശേയങ്ങളദ്യം  നമരമ്മചാേണരസ്പീതമകേളദ്യം  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതമനള

എടനലചാേദ്യം  നടപടമ  സസസ്പീകേരമച്ചുടവന്നഷ  വമശേദമചാേക്കചാേചമചാേ;  ചറചാേഡഷ

നമരമ്മചാേണത്തമനചാേയമ ടപചാേളമച ടകേട്ടമടങ്ങളടട ചകേചാേണ്ക്രെസ്പീറ്റഷ അവശേമഷങ്ങള

ഉപചയചാേഗടപടുത്തുന്നതമനള  പുതമയ  സചാേധദതകേള

പരമചശേചാേധമചമട്ടുചണചാേടയന്നുകൂടമ വദക്തമചാേക്കണദ്യം?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദഷ റമയചാേസഷ: സര, രണചാേമചത്തതമടന്റെ സചാേധദതകേള

പരമചശേചാേധമചമട്ടുണഷ.   ഒന്നചാേമചത്തതഷ  ഡമടടസന  ചപചാേളമസമ  2007 -ലെചാേണഷ

നമ്മുടട  രചാേജദത്തഷ  ഒരു  ഡമടടസന  നയദ്യം  ആവശേദമചാേടണന്ന  അഭമപ്രചാേയദ്യം
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വന്നതഷ.   ഇടതുപക്ഷേ  ജനചാേധമപതദ  മുന്നണമ  പ്രകേടനപതമകേയമല്

ചൂണമക്കചാേണമചമട്ടുണഷ,  ബഹുമചാേനദനചാേയ  മുഖദമനമ  തടന്നയമതഷ

പ്രഖദചാേപമചമട്ടുണഷ.   ഇതമടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ-വമചനചാേദസഞചാേരദ്യം

വകുപമടന്റെ  ഡമടടസന  ചപചാേളമസമ  ശേമലശേചാേലെ  മൂന്നഷ  ദമവസദ്യം

തമരുവനനപുരത്തഷ  ചചരന്നു.  അനചാേരചാേഷ്ട്ര/രചാേജദടത്തയുദ്യം  പ്രഗത്ഭരുദ്യം

ആരക്കമടടക്റ്റുകേളദ്യം ഇതമല് പടങടുത്തു.  മൂന്നഷ ദമവസദ്യം ചചരന്ന ശേമലശേചാേലെയമല്

കേരടഷ  നയദ്യം/ഡ്രചാേഫഷ  തയചാേറചാേക്കമയമട്ടുണഷ;  അതഷ  നടപമലെചാേക്കചാേനചാേകുദ്യം.

ഇനദയമലെചാേദദമചാേയമട്ടചാേണഷ  ഒരു  സദ്യംസചാേനത്തഷ  ഡമടടസന  ചപചാേളമസമ

നയത്തമടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ഒരു  ശേമലശേചാേലെ  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നടതന്നഷ

അറമയമക്കുകേയചാേണഷ. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദഷ  മുഹസമന:  സര,  കേമഫ്ബമയമല്  പ്രഖദചാേപമച  പലെ

ചറചാേഡകേളടടയുദ്യം  പണമ  വളടര  ചവഗത്തമല്  നടക്കുന്നുണഷ.   എന്നചാേല്

സചാേചങതമകേ  കേചാേരണങ്ങളചാേല്  ചമലെ  ചറചാേഡകേള  അഞഷ  വരഷമചാേയമ  പണമ

പൂരത്തമയചാേകേചാേടത  കേമടക്കുകേയചാേണഷ.  പട്ടചാേമ്പമ  ആമയൂര  ചറചാേഡഷ  അതചാേയതഷ

പട്ടചാേമ്പമ മുതല് തൃത്തചാേലെടക്കചാേപദ്യംവടരയുളള ചറചാേഡടക്കമുള ചമലെ ചറചാേഡകേള

സചാേചങതമകേമചാേയമ  നസ്പീണ്ടുചപചാേകുന്നുണഷ.  അത്തരദ്യം  ചറചാേഡകേള  പ്രചതദകേദ്യം
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പരമഗണമച്ചുടകേചാേണഷ  ഒരു  ടസഷദല്  ടടഡ്രവചാേയമടക്കചാേണഷ  ആ

സചാേചങതമകേതസദ്യം നസ്പീക്കചാേനള നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദഷ  റമയചാേസഷ:  സര,  കേമഫ്ബമ  ചറചാേഡകേളമചാേയമ

ബന്ധടപട്ടഷ  കേമഫ്ബമ  മുചന്നചാേട്ടുവയ്ക്കുന്ന  ചമലെ  നമബന്ധനകേള

പരമചശേചാേധമക്കചാേനദ്യം  സമയബന്ധമതമചാേയമ  പ്രവൃത്തമകേള

പൂരത്തസ്പീകേരമക്കുന്നതമനമചാേയമ  കേമഫ്ബമയുമചാേയമ  ചചരന്നഷ  ചയചാേഗങ്ങള

നടത്തുന്നുണഷ.  അതഷ വളടര ഫലെപ്രദമചാേണഷ.  കേമഫ്ബമയുടട പുതമയ പദ്ധതമ

നല  നമലെയമല്  സസൗകേരദടമചാേരുക്കുന്നതചാേണഷ.  36  പദ്ധതമകേളക്കചാേയമ

ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ  വകുപമനഷ  3414  ചകേചാേടമ  16  ലെക്ഷേദ്യം  രൂപയചാേണഷ  കേമഫ്ബമ

കേഴെമഞ ദമവസദ്യം അനവദമചമട്ടുളടതന്നുദ്യം അറമയമക്കുകേയചാേണഷ.  

 ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചാേലെചന്ദ്രൻ:  സര,  ചകേരളത്തമല്  ചദശേസ്പീയ  പചാേതകേളടട

നമരമ്മചാേണദ്യം അതമദ്രുതദ്യം നടന്നുവരമകേയചാേണഷ.   എന്നചാേല് അതമനചാേവശേദമചാേയ

അസദ്യംസ്കൃത  വസക്കള  കേമചട്ടണ  ചകേരളത്തമടലെ  എലചാേ  കേസചാേറമകേളദ്യം

അടചമട്ടമരമക്കുകേയചാേണഷ.  ഡചാേമുകേളമലുദ്യം  നദമകേളമലുദ്യം  ഡസ്പീസമല്റ്റമദ്യംഗഷ

ചവണചപചാേടലെ  നടത്തുന്നമല.  അസദ്യംസ്കൃത  വസവമനചാേയമ

അനദസദ്യംസചാേനങ്ങടള  ആശയമചക്കണ  നമലെയചാേണഷ  ഇചപചാേഴുളതഷ.
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ആയമരക്കണക്കമനഷ  ചകേചാേടമ  രൂപ  അനദസദ്യംസചാേനങ്ങളമചലെയഷ

ടകേചാേണ്ടുചപചാേകുന്ന ഇസൗ അവസ ഒഴെമവചാേക്കമ കേസചാേറമകേളദ്യം നദമകേളദ്യം ഡചാേമുകേളദ്യം

ഡസ്പീസമല്റ്റഷ  ടചയഷ  ചറചാേഡഷ  നമരമ്മചാേണത്തമനചാേവശേദമചാേയ  raw  materials

ചകേരളത്തമല്തടന്ന  ലെഭമക്കുന്നതമനചാേവശേദമചാേയ  മുനടടകേ  ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ

വകുപമടന്റെ ചനതൃതസത്തമല് റവനമ്യൂ വകുപ്പുമചാേയമ ബന്ധടപട്ടഷ എടുക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദഷ  റമയചാേസഷ:  സര,  ബഹുമചാേനടപട്ട  റവനമ്യൂ

വകുപ്പുമനമയുമചാേയമ ചചരന്നഷ ചരച ടചയഷ മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകേചാേദ്യം.  അചതചാേടടചാേപദ്യം

'ദ ഹമന'  ദമനപതത്തമല് വടന്നചാേരു വചാേരത്ത ഞചാേന ശദ്ധയമല്ടപടുത്തചാേന

ആഗ്രേഹമക്കുകേയചാേണഷ.   കേരണചാേടകേയമലുദ്യം  ചകേരളത്തമലുദ്യം  ഒരുചപചാേടലെ

ചദശേസ്പീയപചാേതയുടട  പ്രവരത്തനദ്യം  നടക്കുചമ്പചാേള  കേരണചാേടകേയമല്  വളടര

ടമടലയുദ്യം  ചകേരളത്തമല്  വളടര  ചവഗത്തമലുമചാേണഷ  പണമ  നടക്കുന്നടതന്നുദ്യം

അങ്ങടന ചവഗത്തമലെചാേകേചാേന കേചാേരണദ്യം ചകേരളത്തമടലെ സദ്യംസചാേന സരക്കചാേര

എടുക്കുന്ന സമസ്പീപനമചാേടണന്നുദ്യം പ്രചതദകേമചാേയമ പറയുന്നുണഷ.  ചകേരളത്തമടലെ

മുഖദമനമതടന്ന  ഇടടപട്ടഷ  വമവമധ  വകുപ്പുകേടള  ഏചകേചാേപമപമചഷ  പ്രശങ്ങള

പരമഹരമക്കചാേന  ചയചാേഗദ്യം  നടത്തുന്നു,   ടപചാേതുമരചാേമത്തഷ  വകുപഷ

രണചാേഴ്ചയമടലെചാേരമക്കല് ചദശേസ്പീയ പചാേതയുമചാേയമ ബന്ധടപട്ടഷ ചയചാേഗദ്യം നടത്തുന്നു,
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2025-ഓടുകൂടമ ചകേരളത്തമടന്റെ ചമരകേചാേലെ സസപമചാേയ ചദശേസ്പീയപചാേത വമകേസനദ്യം

കേചാേസരചഗചാേഡഷ  മുതല്  തമരുവനനപുരദ്യം  വടര  45  മസ്പീറ്റര  വസ്പീതമ

കൂട്ടചാേനചാേകുടമന്നതഷ ഇസൗ സഭടയ അറമയമക്കചാേന ആഗ്രേഹമക്കുകേയചാേണഷ.  

ശസ്പീ  .    അനൂപഷ  ചജക്കബഷ:  സര,  ടടപപ്പുടടലെനകേള  സചാേപമക്കചാേന

ടസപ്റ്റദ്യംബര  മുതചലെ  ഇനമ  അനമതമയുളടവന്ന  ഒരു  റമചപചാേരട്ടഷ

വചാേയമക്കചാേനമടയചാേയമ.   ജല്ജസ്പീവന മമഷടന്റെ വരക്കുകേള പലെ സലെങ്ങളമലുദ്യം

നടപമലെചാേകുകേയചാേണഷ. ടസപ്റ്റദ്യംബര മുതല് നചാേലെഷ മചാേസചത്തയഷ മചാേതമചാേയമ ഇതഷ

പരമമമതടപടുത്തമയചാേല്  പ്രധചാേനടപട്ട  പലെ  വരക്കുകേളദ്യം  ഡമചലെയചാേകുദ്യം.

അങ്ങടനടയചാേരു  ഉത്തരവഷ  ഗവണ്ടമന്റെഷ  ഇറക്കമയമട്ടുചണചാേ;  അതമടന

സദ്യംബന്ധമചഷ ബഹുമചാേനടപട്ട മനമ വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദഷ  റമയചാേസഷ:  സര,  ഇസൗ വമഷയദ്യം ചകേരളത്തമടന്റെ

ദസ്പീരഘകേചാേലെടത്ത  പ്രശമചാേണഷ.  ഇതഷ  പരമഹരമക്കചാേന  ബഹുമചാേനദനചാേയ

ജലെവമഭവ  വകുപ്പുമനമ  ശസ്പീ.  ചറചാേഷമ  അഗസമന  തടന്ന  മുനകേടയടുത്തഷ

ഞങ്ങള  ചയചാേഗങ്ങള  നടത്തുന്നുണഷ.  വളടര  ചപചാേസമറ്റസ്പീവചാേയമ  കേചാേരദങ്ങള

ചപചാേകുകേയചാേണഷ.   മചാേറ്റങ്ങള  വരുത്തമടക്കചാേണഷ  ഇതഷ  പരമഹരമക്കചാേനചാേണഷ

ശമമക്കുന്നതഷ.  പരമചാേവധമ ചറചാേഡകേള കുത്തമടപചാേളമക്കചാേതമരമക്കചാേനള ശമദ്യം
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നടത്തചാേനദ്യം  കൃതദമചാേയമ  വരക്കമദ്യംഗഷ  കേലെണറമടന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ഇത്തരദ്യം

പ്രവരത്തനങ്ങള  നടത്തചാേനമുള  ശമമചാേണഷ  ഇചപചാേള

നടത്തമടക്കചാേണമരമക്കുന്നതഷ. 

(ചചചാേചദദചാേത്തരസമയദ്യം കേഴെമഞ.)    
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