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ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലല
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിന്തമേലുളള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XV  –  ലപകാതുമേരകാമേതത  

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XL  -  തുറമുഖങ്ങള് 

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XLII  -  വത്തിതനകാദസഞകാരര

ലപകാതുമേരകാമേതത-വത്തിതനകാദസഞകാരര വകുപമേനത്തി (ശശ  .   പത്തി  .   എ  .   മുഹമ്മദത

റത്തിയകാസത): സര്, ലപകാതുമേരകാമേതത എന്ന XV-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര

വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകള്ക്കുതനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  തുകകള്

2023-2024  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള്

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന  പ്രതമേയര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

തുറമുഖര,  മേമ്യൂസത്തിയര,  പുരകാവസ്തു,  പുരകാതരഖ വകുപമേനത്തി (ശശ  .    അഹമ്മദത

തദവര്തകകാവത്തില):   സര്,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള
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ലത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  5-ാം തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

തുക  2023-2024  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള്

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന  പ്രതമേയര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 

ബഡ്ജറത എസത്തിതമേറത 2023-2024

സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനത സമേര്പ്പത്തിക്കുന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥന
തുക

ധനകാഭരര്ത്ഥ
ന നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ
ലടെ തപരത

റവനമ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനര
(രൂപ)

ആലക
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5)

XV ലപകാതുമേരകാമേതത
1819,19,78,00

0
2525,06,23,00

0
4344,26,01,0

00

XLII വത്തിതനകാദസഞകാ
രര

234,14,00,00
0

194,69,00,000 428,83,00,00
0

XL തുറമുഖങ്ങള് 71,57,04,000 71,23,00,000
142,80,04,00

0

നത്തിയമേര,  വരവസകായര,  കയര് വകുപമേനത്തി  (ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവത  ):  സര്,

ഞകാന് പ്രതമേയലത പത്തിനകാങ്ങുന.

ധനകകാരര  വകുപമേനത്തി  (ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല):  സര്,

ലപകാതുമേരകാമേതത  എന്ന  XV-ാംനമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  തുറമുഖങ്ങള്
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എന്ന XL-ാംനമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര വത്തിതനകാദസഞകാരര എന്ന XLII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  സരബനത്തിക്കുന്ന  സബ്ജകത  കമ്മത്തിറത്തികളുലടെ

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല  ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല  ചട്ടെര  236  (3)  പ്രകകാരമുളള  പ്രസകാവന

ഞകാന്  തമേശപറതത വയ്ക്കുന.

മേത്തി  .    സശക്കര്:  മൂന്നത  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളയര  സരബനത്തിക്കുന്ന  ചര്ച്ച

ഒന്നത്തിച്ചത നടെതകാവുന്നതകാണത. ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള്ക്കത തനകാട്ടെശസത നല കത്തിയ

അരഗങ്ങള് സശറത്തിലത്തിലകാതതത്തിനകാല  ചര്ച്ച ആരരഭത്തിക്കുന.

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത,  തഫകാര് ഓര്ഡറകാക്കണര.  പശസത…

അതദ്ദേഹര സരസകാരത്തിക്കലട്ടെ, ലയസത.

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത  (ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്):  സര്, നത്തിയമേസഭയലടെ

ചരത്തിത്രതത്തിലത്തിലകാത കകാരരങ്ങളകാണത ഇവത്തിലടെ സരഭവത്തിക്കുന്നതത.  തുടെര്ച്ചയകായത്തി

രണ്ടുദത്തിവസര  ഞങ്ങളുലടെ  അവകകാശങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമേകായര  ഹനത്തിക്കുകയകാണത.

മുഖരമേനത്തിക്കുര മേനത്തിമേകാര്ക്കുര ഇവത്തിലടെ ഗഗൗരവതരമേകായ ചര്ച്ചകള് ഉയരുന്നതുര

തചകാദരങ്ങള്  തചകാദത്തിക്കുന്നതുര  ഇഷ്ടമേല.  ഞങ്ങളുലടെ  അവകകാശങ്ങള്

സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്  ഉതരവകാദലപ്പട്ടെ  ആള്  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ലചയറകാണത.

ദഗൗര്ഭകാഗരവശകാല അങ്ങത മുഖരമേനത്തിയലടെയര മേനത്തിമേകാരുലടെയര ധകാര്ഷ്ടരതത്തിനുര
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ധത്തിക്കകാരതത്തിനുര  ഞങ്ങളുലടെ  അവകകാശങ്ങള്  ഹനത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

കൂട്ടുനത്തിലക്കുകയകാണത.  ഒരുകകാരണവശകാലുര  ഞങ്ങള്ക്കത  ഇതരര

നടെപടെത്തികളുമേകായത്തി  തയകാജത്തിച്ചത  തപകാകകാന്  കഴത്തിയത്തില.   തനരലത  ഞകാന്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല ഇതത പകാര്ട്ടെത്തിതയകാഗങ്ങതളകാ പകാര്ട്ടെത്തി സതമ്മളനതമേകാ അല.

പവത്തിത്രമേകായ  നത്തിയമേസഭയകാണത.  ഗഗൗരവതരമേകായ  debate-ഉര  discourse-ഉര

നടെതക്കണ്ട  സ്ഥലതത  അതത്തിനുളള  അവകകാശര  ഞങ്ങള്ക്കത

നത്തിതഷധത്തിക്കുന്നതുലകകാണ്ടത ഞങ്ങള് ഇന്നലത സഭകാനടെപടെത്തികള് പൂര്ണ്ണമേകായര

ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കുന.  ഇനത്തിയത്തിതത  ആവര്തത്തിക്കലപ്പട്ടെകാല  ഇതത്തിലനക്കകാള്

ശക്തമേകായ സമേരപരത്തിപകാടെത്തികളുമേകായത്തി ഞങ്ങള് മുതന്നകാട്ടുവരുര.  ഞങ്ങള് സഭലയ

സരഭത്തിപ്പത്തിക്കകാലത  ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത  ഞങ്ങളുലടെ  ദഗൗര്ബലരമേകായത്തി  ആരുര

കരുതരുതത.   നത്തിങ്ങലളതപ്പകാലല  സശക്കറുലടെ  ഡയസത്തില  ഇരച്ചുകയറത്തി

കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടകാക്കകാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില.  അലലങത്തില ഇഗൗ സഭലയ

ഏതുരശതത്തിയത്തിലുര സരഭത്തിപ്പത്തിക്കകാനുളള കഴത്തിവത ഞങ്ങള്ക്കുണ്ടത. നത്തിങ്ങളുലടെ മേകാര്ഗര

തതടെകാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില.  ഇതപ്പകാള് ഞങ്ങള് സഭകാ നടെപടെത്തികലള

പൂര്ണ്ണമേകായര  ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയകാണത.   തകരളതത്തിലല  നത്തിയമേസഭകാ

ചരത്തിത്രതത്തില  ജനകാധത്തിപതരതത്തിനത  ഏറവുര  കറുത  ദത്തിവസമേകായത്തി  ഇതത
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മേകാറുലമേന്ന കകാരരതത്തില യകാലതകാരു സരശയവുമേത്തില. 

(അടെത്തിയനരപ്രതമേയതത്തിനത  അവതരണകാനുമേതത്തി  നത്തിതഷധത്തിച്ചതത്തില

പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചത  പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങള്  ഒന്നടെങര  സഭ  ബഹത്തിഷ്കരത്തിച്ചത

പുറത്തുതപകായത്തി.)

(പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങള് സശറത്തിലത്തിലകാതതത്തിനകാല ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തില.)

ചര്ച്ച

ശശ  .   ഐ  .   ബത്തി  .   സതശഷത: സര്,  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുളള ഇഗൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഏറവുര ശക്തത്തിയകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

തകരള  ചരത്തിത്രതത്തിലല  ഏറവുര  നത്തിതഷധകാത്മകമേകായ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന

പ്രകടെനമേകാണത  ഇന്നത  തകരളര  കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.   പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനത

ജനകാധത്തിപതര  പ്രകത്തിയയത്തില  കത്തിയകാത്മകമേകായ  ഒരുപങ്കുണ്ടത.  എലകാ

കകാലങ്ങളത്തിലുര  ഏറത്തിയര  കുറഞര  ആ  ദഗൗതരര  നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ

ചരത്തിത്രമേകാണത  തകരള  നത്തിയമേസഭയ്ക്കുളളതത.   എന്നകാല  എലകാ  മേരരകാദകളുലടെ

സശമേകളുര  ലരഘത്തിച്ചത  സഭകാനകാഥലനതപകാലുര  ഭശഷണത്തിലപ്പടുതത്തി  വരുതത്തിയത്തില

വരുതത്തി  നത്തിയമേസഭയലടെ  എലകാ  ജനകാധത്തിപതര  നന്മേകലളയര  ഇലകാതകാക്കകാന്
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ശമേത്തിക്കുന്ന  പ്രതത്തിപക്ഷേര  ചരത്തിത്രതത്തില  വത്തിചകാരണ  ലചയ്യലപ്പടുലമേന്ന

കകാരരതത്തില  യകാലതകാരു  സരശയവുമേത്തില.  തകരളര  നവതകരളമേകായത്തി

കുതത്തിക്കുകയകാണത.  തകരളര സമേസ തമേഖലകളത്തിലുര കഴത്തിഞ ആറത വര്ഷമേകായത്തി

ലലകവരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  തനട്ടെങ്ങളുലടെ  കണ്ണകാടെത്തിയകായത്തി  തവണലമേങത്തില

നമുക്കത ലപകാതുമേരകാമേതത,  ടൂറത്തിസര,  തുറമുഖ വകുപകലള കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുര.

നവതകരളതത്തിതലയത  എങ്ങലനയകാണത  എത്തുന്നലതന്നറത്തിയകാന്  ഒരു  തകരള

യകാത്ര മേകാത്രര മേതത്തിയകാകുര.   മേലതയകാര ലലഹതവ,  മേദരതത്തില തദശശയപകാത,

തശരതദശ ലലഹതവ എന്നത്തിങ്ങലന തകരളതത്തില വന്ന ഒരകാള്ക്കത,  ആദരമേകായത്തി

എതത്തിയ  ഒരകാള്ക്കത  വശണ്ടുര  വരണലമേന്നത  തതകാനന്ന  ഒരത്തിടെമേകായത്തി

മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  പ്രകൃതത്തിയലടെ  കഴത്തിവുര  പച്ചപര  മേകാത്രമേല  പശകാതല

സഗൗകരരങ്ങളുര  തകരളലത  തലകാകലത  ഏതത  വത്തികസത്തിത

രകാജരങ്ങള്ക്കുലമേകാപ്പര  എതത്തിക്കകാനുളള  ശമേങ്ങള്ക്കത  ആക്കര  കൂടുനണ്ടത.

ഏറവുര  ഒടുവത്തില,  2984.48  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണത  പുതത്തിയ  തറകാഡത

നത്തിര്മ്മകാണതത്തിനത  സകാമ്പതത്തികകാനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതത.

നഗരതകനശകൃതമേകായ  തറകാഡുകളുലടെ  വത്തികസനതത്തില  പരമ്പരകാഗതമേകായ  ഒരു

രശതത്തിയണ്ടത.  തമേജര്  ഡത്തിസത്തികത  തറകാഡ്സത  വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണത.
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ബത്തി.എര.&ബത്തി.സത്തി.  നത്തിലവകാരതത്തില  ശകാസശയമേകായത്തി

ലമേച്ചലപ്പടുത്തുകലയന്നതകാണത  കകാഴ്ചപ്പകാലടെങത്തില  പഞകായത്തുതല

തറകാഡുകള്തപകാലുര  ബത്തി.എര.&ബത്തി.സത്തി.  നത്തിലവകാരതത്തില  വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

നമുക്കത  സകാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  എലന  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തില  ഇനത്തി  25

തറകാഡുകള്  മേകാത്രമേകാണത  ബത്തി.എര.&ബത്തി.സത്തി.  നത്തിലവകാരതത്തില  മേകാറകാനുളളതത.

ആ  തറകാഡുകള്കൂടെത്തി  എത്രയര  തവഗര  ആ  നത്തിലവകാരതത്തില  മേകാറുലമേന്നകാണത

ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതത.  അങ്ങലന  സരഭവത്തിക്കുലമേന്നത  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന.

തകരളതത്തിലന  വത്തികസനതത്തിതലയ്ക്കുള്ള,  മേനുഷരശരശരതത്തിലല

രക്തധമേനത്തികള്തപകാലലയകാണത  നമ്മുലടെ  തറകാഡുകള്.  തത്തിരുവനനപുരര

ജത്തിലയത്തില  Outer  Ring  Road  വരകാന്  തപകാകുകയകാണത.  ഒരു  പതക്ഷേ

തകരളതത്തിലല  ഏറവുര  വശതത്തികൂടെത്തിയ  തറകാഡത.  ആ  തറകാഡത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള

സ്ഥലതമേലറടുക്കല നത്തിര്ണ്ണകായഘട്ടെര പത്തിന്നത്തിടുകയകാണത.  തകരളതത്തിലല തറകാഡത

വത്തികസനതത്തിനത  തടെസ്സമേകായത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേര/വലതുപക്ഷേ  രകാഷശയര  ചത്തില

മേകാധരമേങ്ങളുലടെ സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി തത്തികച്ചുര നത്തിതഷധകാത്മകമേകായ സമേശപനര

സസശകരത്തിക്കുനണ്ടത.  എന്നകാല  ഈ  നകാട്ടെത്തിലല  ജനത വത്തികസനതത്തിനുതവണ്ടത്തി

ഞങ്ങളുണ്ടത,  ഞങ്ങള്  സര്ക്കകാരത്തിതനകാലടെകാപ്പമുലണ്ടന്നത  ലതളത്തിയത്തിക്കുകയകാണത.
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Outer Ring Road-നുതവണ്ടത്തി സ്ഥലലമേടുക്കുന്നതത്തിനത എലകാ അര്ത്ഥതത്തിലുമുള്ള

നത്തിര്തലകാഭമേകായ  പത്തിന്തുണയകാണത  തലസ്ഥകാന  ജത്തിലയത്തിലല  ജനങ്ങള്

നലകുന്നതത.  എലന  മേണ്ഡലമേകായ  വത്തിളപ്പത്തിലശകാലയത്തില  സകാതങതത്തിക

സര്വ്വകലകാശകാലയ്ക്കുതവണ്ടത്തി നൂതറക്കര് ഭൂമേത്തി ഏലറടുക്കകാനുള്ള സമേശപനമുണ്ടകായത്തി.

ആ  പ്രവര്തനതത്തിനത  തുടെക്കരക്കുറത്തിക്കുതമ്പകാള്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനയര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെയര  പ്രകാതദശത്തിക  തനതകാക്കള്  കുതത്തിതത്തിരത്തിപണ്ടകാക്കകാന്

അവത്തിലടെയര  എതത്തി.  ഞങ്ങള്  ജനങ്ങതളകാടെത  പറഞ,  ഇവത്തിലടെ  വരകാന്

തപകാകുന്നതത  വത്തികസനമേകാണത.  ഈ  വത്തികസനതത്തില  നത്തിങ്ങളുര

പങകാളത്തികളകാകണര.  ഒടുവത്തില  സരഭവത്തിച്ചതത  ജനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമേകായര

പൂര്ണ്ണമേനതസ്സകാടുകൂടെത്തി  സ്ഥലര  വത്തിട്ടുനലകകാന്  തയ്യകാറകായത്തി.  ആദരര  അമ്പതത

ഏക്കറകായത്തിരുന  സകാതങതത്തിക  സര്വ്വകലകാശകാലയ്ക്കുതവണ്ടത്തി  ഏലറടുതതത.

ഞങ്ങളുലടെ  അമ്പതത  ഏക്കര്  കൂടെത്തി  ഏലറടുക്കണലമേന്നത  പറഞലകകാണ്ടത

അവത്തിടുലത  ജനങ്ങള്  മുതന്നകാട്ടുവരത്തികയര  അങ്ങലന  നൂറത  ഏക്കര്

കലണ്ടത്തുകയര  ലചയ.  ഇതകാണത  വത്തികസനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന

ജനങ്ങള് ഈ സര്ക്കകാരത്തിലനകാപ്പമേകാണത എനള്ളതത്തിലന ലതളത്തിവത. 

ടൂറത്തിസര  തമേഖലയത്തില  ലകകാവത്തിഡത  സൃഷ്ടത്തിച്ച  മേരവത്തിപ്പത
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തലകാകലതമ്പകാടുമുലണ്ടന്നത  നമുക്കറത്തിയകാര.  ആ  മേരവത്തിപ്പത്തിലനത്തിന്നത  തലകാകര

എങ്ങലന  മേകാറണര,  എങ്ങലന  കുതറത്തിമേകാറണലമേന്നതത്തിലന  സസയര

സരസകാരത്തിക്കുന്ന  മേകാതൃകയകാണത  തകരളതത്തിലല  വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപ്പത

നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനര.  കഴത്തിഞ  രണ്ടുവര്ഷലത  ഇടെതവളയ്ക്കുതശഷമേകാണത

ഓണതതകാടെനുബനത്തിച്ചത  ഇതവണലത  വത്തിതനകാദസഞകാര  വകാരകാതഘകാഷര

(ഓണകാതഘകാഷര)  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരുന്നതത.  സരസ്ഥകാനലത  എലകാ

തകനങ്ങളത്തിലുര  ജനങ്ങള്  ലകകാവത്തിഡത  സൃഷ്ടത്തിച്ച  മേന:ശകാസപരമേകായ

മേരവത്തിപ്പത്തിലനയര  മുരടെത്തിപ്പത്തിലനയര  അനരശക്ഷേലത  കുടെലഞറത്തിഞലകകാണ്ടത

പതത്തിന്മേടെങ്ങത  ഉതകാഹതതകാലടെ  മുതന്നകാട്ടുവന്നതപ്പകാള്  അതത്തിനത

പ്രതത്തിഭകാസര്ശമുള്ള  തനതൃതസമേകായത്തി  മേകാറകാന്  വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപ്പത്തിനുര

അതത്തിനത  തനതൃതസര  നലകുന്ന  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മേനത്തിക്കുര  കഴത്തിഞ.

ഓണകാതഘകാഷര  കഴത്തിഞ,  വര്ഷതത്തിലന  അനരലമേതത്തി.  ഡത്തിസരബര്-

ജനുവരത്തി  മേകാസര  കത്തിസ ത തുമേസത  കകാലര.  കത്തിസത തുമേസത  നക്ഷേത്രങ്ങള്

പ്രകകാശത്തിക്കുന്ന മേഞണത്തിഞ വവകുതന്നരങ്ങളത്തില തലസ്ഥകാന നഗരത്തിയത്തില

സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെ  പരത്തിപകാടെത്തികള്.  അങ്ങലന  വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപ്പത

ആനന്ദതത്തിലന  സൂചത്തിക  'Index  of  pleasure'  ഇന്നലതക്കകാലതത
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വത്തികസനതത്തിലന ഒരു പ്രധകാന സൂചകമേകായത്തി മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  തകരളര തപകാലുള്ള

സരസ്ഥകാനര  മേകാനസത്തിക  സരഘര്ഷങ്ങളത്തിലനത്തിനര  രക്ഷേതനടെകാനുര

തമേകാചത്തിക്കലപ്പടെകാനുര  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന  ഒരു  സമൂഹതത്തിലന  നകാടെകാലണന്ന

യകാഥകാര്ത്ഥരര തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞലകകാണ്ടത വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികലള ആകര്ഷത്തിക്കുക,

വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികലള  മേകാത്രമേല  ആഭരനര  സഞകാരത്തികള്ക്കുര  അവസരര

ഒരുക്കുകയകാണത.  'ഫകാര  ടൂറത്തിസര'  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  നവശനമേകായ  ആശയങ്ങള്,

'കകാരവന്  ടൂറത്തിസര'  എത്രതവഗമേകാണത  തലകാകതത്തിലന  ശദ  ആകര്ഷത്തിച്ചതത.

ഇങ്ങലന  ഭകാവനകാപൂര്ണ്ണമേകായ  കകാഴ്ചപ്പകാടുകളത്തിലൂലടെയര  ആവത്തിഷ്കകാരതത്തിലൂലടെയര

ടൂറത്തിസര തമേഖല മുതന്നകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള് ഞകാന് തനരലത സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച വത്തിതനകാദ

സഞകാരതമേഖലലയന്നതത്തിനപറര  നമ്മുലടെ  നകാടെത  ഭകാവത്തിയത്തില  അതത്തിജശവത്തിക്കകാന്

തപകാകുന്ന  വത്തിതദശസമ്പതത്തിലന  വരവത്തിലനതലന്ന  ഒരു  കുതത്തിച്ചുചകാട്ടെതത്തിതലയത

എതത്തിക്കുന്ന  തരതത്തില  വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപ്പത്തിലന  പ്രവര്തനങ്ങള്

മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതത  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പകാകലട്ടെ,

വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപ്പകാകലട്ടെ,  തകരളതത്തിലല  മേതറലതകാരു  വകുപമേകാകലട്ടെ

തകരളലത  അടുത  കകാല  നൂറകാണ്ടുകകാലതതയത  ഇതപ്പകാള്തലന്ന

എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  ഭകാവനകാപൂര്ണ്ണമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായത്തി
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മുതന്നകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള്  ലക്ഷേരര  നഷ്ടലപ്പട്ടെ  കപ്പത്തിതകാന്  നയത്തിക്കുന്ന  കടെലത്തില

അലയന്ന  ലക്ഷേരമേത്തിലകാത  നഗൗക  തപകാലല  തകരളതത്തിലല  പ്രതത്തിപക്ഷേര

മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. 

റൂള് 50-ലയ ഗവണ്ലമേനത്തിനത ഭയമേകാലണന്നത ഇന്നലല പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത

പറയകയണ്ടകായത്തി.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  ഓതരകാ  റൂള്  50-യര

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പടുന്നതതകാടുകൂടെത്തി  സസയര  പരകാജയലപ്പടുകയകാണത

തകരളതത്തിലല  പ്രതത്തിപക്ഷേലമേന്നത  മേനസ്സത്തിലകാക്കകാനുള്ള  സകാമേകാനര  രകാഷശയ

വത്തിതവകര  അവര്ക്കത  നഷ്ടലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുന.  ഓതരകാ  റൂള്  50-യത്തിലൂലടെയര  ഇവര്

സസയര  നഗ്നരകാകലപ്പടുകയകാണത.  റൂള്  50-യലടെ  കകാരരതത്തില  ഗവണ്ലമേനത

ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതത  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന  മുഖര  തുറനകകാണത്തിക്കകാനുള്ള

അവസരമേകായത്തിട്ടെകാണത.  പതക്ഷേ  നത്തിയമേസഭകാ  നടെപടെത്തികമേങ്ങലള  തുടെര്ച്ചയകായത്തി

ലരഘത്തിക്കകാനുര  തചകാദരര  ലചയ്യകാനുര  അപഹസത്തിക്കകാനുമേകായത്തി  റൂള്  50-ലയ

ഉപതയകാഗത്തിക്കുതമ്പകാള്  അതത  തശര്ച്ചയകായര  തടെയലപ്പതടെണ്ടതകാലണന്ന

അഭത്തിപ്രകായര മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണത.  

ഇന്നലലയകാണത പകാചകവകാതക ഗരകാസത്തിലന കകാരരതത്തില വത്തില വര്ദന

ഉണ്ടകായതത.  ഇവത്തിലടെ  ലപതടകാളത്തിനുര  ഡശസലത്തിനുര  ലസസത
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ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതപ്പകാള്,  ലതരുവത്തില  പ്രതക്ഷേകാഭതത്തിലന  അഗ്നത്തി

കതത്തിക്കകാളുലമേന്നത  പറഞത അകമേസമേരതത്തിനത  തുടെക്കര കുറത്തിച്ചവര്,  ചകാതവര്

ആകമേണതത്തിനത  തുടെക്കര  കുറത്തിച്ചവര്,  ഇവത്തിലടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത  തലന്ന

അബദതത്തില  പറഞതപകായതലകാ,  ചകാടെത്തിച്ചകാകകാന്  വരുന്നവലന  എനത്തിനകാ

നത്തിങ്ങള്  ലകാതത്തിലകകാണ്ടത  അടെത്തിക്കുന്നലതന്നത.  പ്രതക്ഷേകാഭങ്ങള്ക്കത  ഒരു

രകാഷശയമുണ്ടത.  ഒരു മുദകാവകാകരതത്തിലന അലലങത്തില ആവശരതത്തിലന തപരത്തില

ആയത്തിരങ്ങലള ആതവശഭരത്തിതമേകായത്തി അണത്തിനത്തിരതത്തി നടെത്തുന്ന പ്രതക്ഷേകാഭങ്ങള്

അതത  ഒരുപതക്ഷേ പ്രതത്തിതലകാമേപരമേകായ ആശയമേകാകകാര.  മേനുഷരജശവത്തിതതത്തിനത

സഹകായകരമേകായ  ആവശരമേകാകകാര.  പതക്ഷേ  ആതവശഭരത്തിതരകായ ജനങ്ങലള

അണത്തിനത്തിരത്തുകലയന്നതത  ഒരു  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന  ദഗൗതരമേകാണത;  അതത

നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയനതണ്ടകാ?  പകാത്തുര  പതുങ്ങത്തിയര  വന്നത  കരത്തിലങകാടെത്തി

കകാണത്തിച്ചത  കരകാമേറയത  മുന്നത്തില  പ്രകടെനര  നടെതത്തി  തത്തിരത്തിച്ചുതപകാകുന.

ആത്മവഞനയലടെയര  കകാപടെരതത്തിലനയര  ഖദര്  ധരത്തിച്ച  മുഖങ്ങളകായത്തി

തകകാണ്ഗ്രസത  മേകാറത്തിയത്തിതല?  ഇന്നലല  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡനത്തിലന  ഒരു

പ്രസരഗമുണ്ടകായത്തിരുന.  ബഹുമേകാനരനകായ  ശശ.  സത്തി.  ലക.  ഹരശനന്

എര.എല.എ.-യലടെ  മേണ്ഡലതത്തിലകാണത  ലനയ്യകാര്ഡകാര  സ്ഥത്തിതത്തി  ലചയ്യുന്നതത.
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ലനയ്യകാര്ഡകാമേത്തിലകാണത  രകാജശവത  ഗകാനത്തിയലടെ  നകാമേതധയതത്തിലുള്ള  പഠന

ഗതവഷണ  തകനര  തകകാണ്ഗ്രസത  തനതൃതസതത്തില  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതത.

അതത്തിലന  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  ആള്  ഇനര

തകകാണ്ഗ്രസത  കമ്മത്തിറത്തിയലടെ  പ്രസത്തിഡനകായത്തിരുന്ന  ശശമേതത്തി  തസകാണത്തിയ

ഗകാനത്തിക്കത എതത്തിരകായത്തി വക്കശല തനകാട്ടെശസത അയയ്ക്കുക മേകാത്രമേല തകസത ഫയല

ലചയ്യുകയര  അതത  അനകാരകാഷ  മേകാധരമേങ്ങളത്തില  വകാര്തയകാവുകയര  ലചയ.

കഠത്തിനപ്രയതര  മേകാത്രര വകമുതലകാക്കത്തിയ  ഞങ്ങളുലടെ  നകാട്ടുകകാരനകായ

കരകാറുകകാരലന  നത്തിരനരമേകായത്തി  പറഞത  വഞത്തിക്കുകയര  ചതത്തിക്കുകയര

ലചയ്തതപ്പകാള് നത്തിവൃതത്തിയത്തിലകാലതയകാണത തകസത  ഫയല ലചയ്തതത.  ആ തകസത

പണര  ലകകാടുത്തുതശര്ക്കകാലമേന്നത  പറഞത  ഒത്തുതശര്പ്പകാക്കത്തി.

മൂന്നരതക്കകാടെത്തിരൂപയലടെ ബകാദരതയകാണത. 

ഈ  അടുത  കകാലതകാണത  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യലടെ  ടഷറര്  വത്തി.

പ്രതകാപചനന്  മേനരലനകാനത  ഹൃദയരലപകാട്ടെത്തി  മേരത്തിച്ചതത.   ഞങ്ങളുലടെ

തനതൃതസലത  ഞങ്ങള്ക്കത  വത്തിശസകാസമേത്തില,  ഞങ്ങള്ക്കത  വത്തിശസകാസമുള്ളതത

തകരളതത്തിലന  മുഖരമേനത്തിലയയകാണത  അതുലകകാണ്ടത  മുഖരമേനത്തി  ഈ

വത്തിഷയതത്തില  ഇടെലപടെണലമേന്നത   വത്തി.  പ്രതകാപചനലന  മേകന്
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പറയകയണ്ടകായത്തി. തുടെര്ന്നത  അതദ്ദേഹര ഈ തകസത്തില ഇടെലപട്ടു. 

 കഠത്തിനകാധസകാനരമേകാത്രര  വകമുതലകായള്ള  ഒതട്ടെലറ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത

തനതൃതസര  നലകുന്ന  ലചറുപ്പക്കകാരനകായ  കരകാറുകകാരന്  ആത്മഹതരയലടെ

വക്കത്തിലലതത്തി  നത്തിലക്കുകയകാലണന്നകാണത  ഞകാന്  മേനസ്സത്തിലകാക്കുന്നതത.

അതപ്പകാഴകാണത  ഒരുനുണ/ഒരസതരര  വശണ്ടുര  ജനങ്ങതളകാടെത  പറയന്നതത  ആ

ബകാദരത  ഞങ്ങള്  ലകകാടുതത  തശര്ത്തുലവന്നത.  ഇതത  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന

ആഭരനരപ്രശര  മേകാത്രമേല.  ഈ  വത്തിഷയതത്തില  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന

ഇടെലപടെലുണ്ടകാകകാന്  കഴത്തിയലമേങത്തില  അതുണ്ടകാകണലമേനകൂടെത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടത ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ശക്തത്തിയക്തര പത്തിനകാങ്ങത്തി ഞകാന്

നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    ഇ  .    ടെത്തി  .    ലലടെസണ് മേകാസര്:  സര്,  15-ാം തകരള നത്തിയമേസഭയലടെ

8 -ാം  സതമ്മളനതത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ലപകാതുമേരകാമേതത,  തുറമുഖങ്ങള്,

വത്തിതനകാദസഞകാരര തുടെങ്ങത്തിയ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പത്തിനകാങ്ങുകയകാണത. 

കഴത്തിഞ  കുറച്ചുദത്തിവസങ്ങളകായത്തി  മുലമ്പങ്ങുമേത്തിലകാതരശതത്തിയത്തില

പ്രതത്തിപക്ഷേര  സരസ്ഥകാനതകാലക  പുകമേറകള്  സൃഷ്ടത്തിച്ചുലകകാണ്ടത

വരകാജപ്രചരണങ്ങളുര  വത്തിവകാദങ്ങളുര  ലകട്ടെഴത്തിച്ചുവത്തിടുകയകാണത.  നമ്മുലടെ
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സരസ്ഥകാനതത ദ്രുതഗതത്തിയത്തില അരതങ്ങറുന്ന വത്തികസനവുര വത്തിജകാന സമ്പദത

വരവസ്ഥ തപകാലുള്ള പുതന് ആശയങ്ങളുര ചര്ച്ച ലചയ്യകാനുള്ള സന്മേനതസകാ

സഗൗകരരതമേകാ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കുന്നത്തില.  ഭരണപക്ഷേര  ലകകാണ്ടുവരുന്ന

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലലയര  നവശനപദതത്തികളത്തിലലയര  തപകാരകായ്മകള്

ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയര  കൃതരമേകായ  വത്തിമേര്ശനങ്ങള്  ഉന്നയത്തിതക്കണ്ടതുമേകായ

പ്രതത്തിപക്ഷേധര്മ്മര ഇവര് മേറന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. വത്തിവകാദങ്ങളത്തില അഭത്തിരമേത്തിക്കുന്ന

ഒരുകൂട്ടെര  കണ്ഠതഹകാരത്തികളകായത്തി  ഇവര്  മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഇതരതത്തില

പലവത്തിധ  വരകാതമേകാഹങ്ങള്  നത്തിറച്ചത  ഇവര്  പകര്ന്നകാടുകയകാണത.  പതക്ഷേ

പ്രബുദരകായ  ജനങ്ങള്  ഇലതലകാര  കകാണുനണ്ടത,  മേനസ്സത്തിലകാക്കുനണ്ടത.

തദശശയപകാത,  മേലതയകാര  ലലഹതവ,  തശരതദശപകാത,  കുതത്തിക്കുന്ന  വരവസകായ

സരരരഭങ്ങള്,  സകാര്ട്ടെകായ  വത്തിദരകാലയങ്ങള്  അതുമേകാത്രമേല,  തറഷന്  കടെകള്

വലര  സകാര്ട്ടെകായത്തി, ലലവജകാനത്തിക സമ്പദത വരവസ്ഥ ലക്ഷേരമേത്തിട്ടെത ദ്രുതഗതത്തിയത്തില

വത്തികസത്തിക്കുന്ന  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  തകനങ്ങള്,  ലപകാതുജനകാതരകാഗരര

ലക്ഷേരമേകാക്കത്തി  മുതന്നറുന്ന  സര്ക്കകാര്  ആശുപത്രത്തികള്,  പത്തിന്നകാക്ക

വത്തിഭകാഗങ്ങള്ക്കുര  ടകാന്സ്ലജന്ഡര്ക്കുര  സശകള്ക്കുര  പ്രതതരക

പരത്തിഗണനകള്, സകാമൂഹരതക്ഷേമേ ലപന്ഷന്, കഴത്തിഞ വര്ഷര മേകാത്രര സമ്പദത
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വരവസ്ഥയത്തില  12.1  ശതമേകാനര  തനടെത്തിയ  വളര്ച്ച,  ഇതപ്പകാള്  അതത്തിതനക്കകാള്

ഉയര്നവരുന,  ഉണരുന്ന  കകാര്ഷത്തികരരഗര,  ഉയരുന്ന  ലലലഫത  വശടുകള്

അങ്ങലനയള്ള  നത്തിരവധത്തിയകായ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങലളകാലക്ക  കണ്ടകാല

സഹത്തിക്കകാന്  ഈ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനകാകുതമേകാ  എനള്ളതകാണത  ലപകാതുവകായ

സ്ഥത്തിതത്തി.  മേകാത്രമേല,  ഇനത്തിയള്ള കകാലങ്ങളത്തിലുര പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരത്തിക്കുന്ന കകാരരര

ആതലകാചത്തിക്കകാതന  കഴത്തിയത്തിലലന്ന ചത്തിനയകാണത ഇവര്ക്കുള്ളതത.  ഈ നകാട്ടെത്തിലല

സകാധകാരണക്കകാര്  ഇലതലകാര  മേനസ്സത്തിലകാക്കുനണ്ടത.  ആലങകാരത്തികമേകായ

വകാക്കുകള്ലകകാതണ്ടകാ അമേത്തിതമേകായത്തിട്ടുള്ള ലലവകകാരത്തിക പ്രകടെനങ്ങള്ലകകാതണ്ടകാ

ഇലതകാനര  മേറയ്ക്കുവകാതനകാ  മേറത്തികടെക്കുവകാതനകാ  സകാധരമേല.  കകാരണര  ഈ

സര്ക്കകാര്  ജശവത്തിക്കുന്നതത  മേനത്തിമേന്ദത്തിരങ്ങളത്തിതലകാ  ലസകതട്ടെറത്തിയറത്തിതലകാ

നത്തിയമേസഭയത്തിതലകാ  അല,  ജനങ്ങള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര  ജനഹൃദയങ്ങളത്തിലുര

ജനപക്ഷേത്തുമേകാണത അടെത്തിപതറകാലത അചഞലമേകായത്തി നത്തിലലകകാള്ളുന്നതത എന്നത

മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയകാല  നന്നത.  സരസ്ഥകാന  ബഡ്ജറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചത  വളലര

ഗഗൗരവതമേറത്തിയ  ചര്ച്ചകള്  ഈ  നത്തിയമേസഭയത്തില  നടെനകഴത്തിഞ.

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന  വത്തിമേര്ശനങ്ങള്  തകട്ടുകഴത്തിഞകാല  സരസ്ഥകാന

സര്ക്കകാരത്തിലന  ബഡ്ജറത  മേകാത്രമേകാണത  കഴത്തിഞദത്തിവസങ്ങളത്തില
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെലതന്ന  തതകാന്നലകാണുണ്ടകാകുന്നതത.  തകനസര്ക്കകാര്

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചത  ഒരു  കൃതരമേകായ  വത്തിമേര്ശനര

പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുള്ള  ആരുലടെലയങത്തിലുര  ഭകാഗത്തുനത്തിന്നത   ഈ  സഭ  കതണ്ടകാ?

ഇതപ്പകാള് ഇതകാ പകാചകവകാതകതത്തിലന വത്തില കുതലന ഉയര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

ഇവര്ലക്കലനങത്തിലുര  പറയകാനുതണ്ടകാ;  തകകാര്പ്പതററത  മുതലകാളത്തിതതത്തിലന

ആസ്ഥകാനമേകായ  അതമേരത്തിക്കയത്തിലല  ഒരു  ആശത്തിതതകനമേകായത്തി  നമ്മുലടെ

രകാജരലത മേകാറ്റുന്ന സമേശപനമേകാണത  തമേകാദത്തി  സര്ക്കകാര്  ഇതപ്പകാള് തുടെരുന്നതത.

തകനസര്ക്കകാര്  സൃഷ്ടത്തിക്കുന്ന  ചട്ടെക്കൂടെത്തിനത  പുറതത  കകാരരമേകായ  സകാമ്പതത്തിക

നയരൂപശകരണ  സസകാതനരര  ഒരു  സരസ്ഥകാനതത്തിനുര  സസശകരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിഞത്തില.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  എലകാ  സരസ്ഥകാനങ്ങള്ക്കുര  ഒരു

ഭരണഘടെനകാ  ബകാധരതയകായത്തി  മേകാത്രര  ഇതത  മേകാറുകയകാണത.  തകരളര  ഒരു

രകാജരമേല,  ഇനരയത്തിലല  ഒരു  ലകകാച്ചുസരസ്ഥകാനര  മേകാത്രമേകാണത.  നമ്മതളകാടുള്ള

തകനസര്ക്കകാരത്തിലന  കടുത  അവഗണനയ്ക്കുമുമ്പത്തിലുള്ള  നത്തിങ്ങളുലടെ  മേഗൗനര

ഇനത്തിലയങത്തിലുര അവസകാനത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടത.  സസത്തിറതസര്ലണ്ടത്തിലല ദകാതവകാസത്തില

കഴത്തിഞവര്ഷര നടെന്ന തലകാക സകാമ്പതത്തിക തഫകാറതത്തില സസതന സന്നദ

സരഘടെനയകായ  ഓകതഫകാര  ഒരു  പ്രതതരക  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരുന.



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

18

കഴത്തിഞവര്ഷര  പ്രസത്തിദശകരത്തിച്ച  പ്രസ്തുത  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തില  നമ്മുലടെ  രകാജരലത

സരബനത്തിക്കുന്ന ലഞട്ടെത്തിക്കുന്ന വത്തിവരങ്ങളകാണത അവര് പുറത്തുവത്തിട്ടെതത. 1991-ല

ഇനരയത്തിലല  അതത്തിസമ്പന്നരകായ  ഒരു  ശതമേകാനര  തപരുലടെ  ആലക  സസതത

ആലക  സമ്പതത്തിലന  16.1  ശതമേകാനര  മേകാത്രര.  2022-ല  ഇതത  40

ശതമേകാനതത്തില  കൂടുതലകായത്തിരത്തിക്കുന.  അതത്തിസമ്പന്നതയര  അതത്തിദകാരത്തിദരവുര

അതത്തിതവഗര  വളര്നലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന ഗുരുതരമേകായ സകാഹചരരമേകാണത  തമേകാദത്തി

സര്ക്കകാര്  സൃഷ്ടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  ഇതത്തിലനത്തിനര  വരതരസമേകായത്തി  ഒരു

ലകകാച്ചുസരസ്ഥകാനര  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനലണ്ടങത്തില  ഇവത്തിലടെ  ഭരത്തിച്ച  ഇടെതുപക്ഷേ

സര്ക്കകാരുകളുലടെ  കൃതരമേകായ  നയപരത്തിപകാടെത്തികള്  കകാരണമേകാലണന്നത  നമുക്കത

കകാണകാന് കഴത്തിയര.  മേലറകാന്നത,  പ്രശസ തലകാക സകാമ്പതത്തിക ശകാസജനകായ

തജകാസഫത യൂജത്തിന് സത്തിഗത്തിസത്തിലന ഒരു നത്തിരശക്ഷേണമുണ്ടത. Budget figures and

printed documents do not match the quality of life in all  over the

world.  തലകാകതത  ഒരത്തിടെത്തുര  ബഡ്ജറത്തിലല  കണക്കുകളുര  അച്ചടെത്തിച്ച

തരഖയത്തിലല അക്കങ്ങളുര മേനുഷരലന ശരത്തിയകായ ജശവത്തിത ഗുണതയര തമ്മത്തില

ലപകാരുതലപ്പടെകാറത്തില  എന്നതകാണത.  തഡകാ.  അമേര്തരലസനര  ഇതത

നത്തിരശക്ഷേണര മുതന്നകാട്ടുവച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇതത ഏതത ബഡ്ജറത്തിനുര ബകാധകമേകായ ഒരു
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ലപകാതുവകായ  ദഗൗര്ബലരമേകാണത.  പതക്ഷേ  ഇതത  ബഡ്ജറത്തിലന  പ്രകാധകാനരര

കുറയ്ക്കുനമേത്തില.  കഴത്തിയന്നത്ര  കടെമേത്തിലകാലത  വരവുര  ലചലവുര  കൂട്ടെത്തിമുട്ടെത്തിക്കുന്ന

തകവലര  സകാമ്പതത്തിക  പ്രവര്തനവുമേല  ഇതത.  ഒരു  സരസ്ഥകാനതത്തിലന

ബഡ്ജറത  എലകാ പരത്തിമേത്തിതത്തികള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര നകാളലത തകരളര മുന്നത്തിലക്കണ്ടത

പ്രശങ്ങളുര  സകാധരതകളുര  വസ്തുതകാപരമേകായത്തി  വത്തിലയത്തിരുതത്തി  നടെത്തുന്ന  ഒരു

സകാമ്പതത്തികകാസൂത്രണമേകാണത.  ആ  അര്ത്ഥതത്തിലകാണത  സരസ്ഥകാന

സര്ക്കകാരത്തിലന  ബഡ്ജറ്റുര  ഇതപ്പകാള്  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെ

ധനകാഭരകാര്ത്ഥനകളുലമേലകാര  ശതദയമേകാകുന്നതത.  തകരളതതകാടുള്ള

തകനസര്ക്കകാരത്തിലന  അവഗണനയര  സരസ്ഥകാനങ്ങള്ക്കത  സകാമ്പതത്തിക

അധത്തികകാരങ്ങളത്തിലകാതകാക്കുന്ന  നയങ്ങളുര  ഇടെതുപക്ഷേ  ബദലത്തിലൂലടെ

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുക  എന്ന  ശമേകരമേകായ  ദഗൗതരമേകാണത  ഇവത്തിലടെ  നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ചതത.

ലഫഡറല തതസങ്ങലള അടെത്തിച്ചമേര്തത്തിലക്കകാണ്ടത  'ഒരു രകാജരര,  ഒരു സര്ക്കകാര്'

എന്ന  ജനകാധത്തിപതരവത്തിരുദമേകായ  ആശയര  അവര്  നടെപ്പകാക്കുകയകാണത.

തകരളലത  ലഞക്കത്തിലക്കകാല്ലുന്ന  ഉദരമേങ്ങള്  ഒന്നത്തിനുപുറലക  ഒന്നകായത്തി  അവര്

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന. ഇലതലകാര കണ്ടത്തിട്ടുര കണ്ടത്തില,  തകട്ടെത്തില എന്നമേട്ടെത്തില

ഒരു നത്തിഷ്പക്ഷേതകാ നകാടെരവുമേകായത്തി പ്രതത്തിപക്ഷേര മുതന്നറുകയകാണത. പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ കവത്തി
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സച്ചത്തിദകാനന്ദലന  'നത്തിഷ്പക്ഷേത'  എലന്നകാരു  കവത്തിതയണ്ടത.  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനത

നന്നകായത്തി അതത തചരുര.  

          ''നത്തിഷ്പക്ഷേത 

കയ്യകാലപറലത തതങ്ങയലടെ 

തകാടെത്തിക്കത കയ്യുര ലകകാടുത്തുള്ള ഇരത്തിപ്പകാലണങത്തില 

ഞകാനതു ലപകാതത്തിച്ചു തനകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില''  -  ഇതകാണത പ്രതത്തിപക്ഷേലത

സരബനത്തിച്ചത ഏറവുര അര്ത്ഥവതകായ വകാകരലമേന്നത ഞകാന് കരുതുകയകാണത.

പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  ജനങ്ങള്  കകാഴ്ചക്കകാരല,  കകാവലക്കകാരകാണത  എന്ന

ആപ്തവകാകരവുമേകായത്തി  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത  അതത്തിതവഗര

ജനകശയവത്കരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഇതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  രണ്ടത

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  സഭയ്ക്കുമുമ്പകാലക  ഞകാന്  വയ്ക്കുകയകാണത.  ഒന്നകാമേതകായത്തി

പറയകാനുള്ളതത,  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത  Project  Information  and  Cost

Estimation  (PRICE)  തസകാഫത ലവയറത്തില  തയ്യകാറകാക്കുന്ന  വത്തിവത്തിധതരര

എസത്തിതമേറ്റുകള്  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കത  മേനസ്സത്തിലകാകുന്ന  രശതത്തിയത്തിലല

രൂപലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത.  ലളത്തിതമേകായ  നകാടെന്  മേലയകാളതത്തിതലയത  തര്ജ്ജമേ

ലചയലകകാണ്ടത  ഇതത  പ്രസത്തിദശകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുലമേന്നകാണത
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മേനസ്സത്തിലകാക്കുന്നതത.  അതകായതത,  സകാധകാരണ  ജനങ്ങളുപതയകാഗത്തിക്കുന്ന

സകാതങതത്തികപദങ്ങള്  ഇരഗശഷത്തിലകാലണങത്തില  ഇരഗശഷത്തിലുള്ള  വകാക്കത

മേലയകാളതത്തിലലഴുതത്തിതയകാ  കഴത്തിയകാവുന്നത്ര  വകാചകങ്ങള്  ലളത്തിത

മേലയകാളതത്തിതലയത  മേകാറത്തിതയകാ  പ്രസത്തിദശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനത  ആവശരമേകായ  ഒരു

തസകാഫത ലവയര്  തയ്യകാറകാക്കുകയകാലണങത്തില  ഉതദരകാഗസ്ഥരുലടെയര

കരകാറുകകാരുലടെയര  നത്തിക്ഷേത്തിപ്തതകാല്പരരങ്ങളുര  ഗൂഢമേകായ  നശക്കങ്ങളുലമേകാലക്ക

മേറത്തിക്കടെക്കകാന്  കഴത്തിയര.  രണ്ടകാമേതത,  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലല

അപകാകതകള്ക്കത  കകാരണമേകായത്തിതശരുന്നതത  പലതപ്പകാഴുര  ഉതദരകാഗസ്ഥരുര

കരകാറുകകാരുര  തമ്മത്തിലുള്ള  അവത്തിശുദകൂട്ടുലകട്ടെകാണത.  ഈ  അഴത്തിമേതത്തികള്

പത്തിടെത്തിക്കലപ്പടുതമ്പകാള് കരകാറുകകാര് മേകാത്രമേല ഉതദരകാഗസ്ഥരുര അതുസരബനത്തിച്ചത

കൃതരമേകായ  ഉതരര  പറയകാന്  കഴത്തിയന്ന  രശതത്തിയത്തില  കര്ശനമേകായ  നടെപടെത്തി

സസശകരത്തിക്കണലമേനകൂടെത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  മേലറകാരു  കകാരരര,

നമുക്കറത്തിയകാര  തകരളതത്തിലല  തദശശയപകാതയലടെ  വത്തികസനര  വളലര

മേകാതൃകകാപരമേകായത്തി  ഏറവുര  തവഗതത്തില  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.  എന്നകാല

അതത്തിലുള്ള  പ്രശര,  തകരളതത്തിലന  വര്ദത്തിച്ചുവരുന്ന  ഈ

ആവശരങ്ങതളകാലടെകാപ്പരതലന്ന തദശശയപകാത നത്തിര്മ്മത്തിക്കലപ്പടുന്ന സ്ഥലതത്തിലന
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അരത്തികത്തില  പുതുതകായത്തി  വശടുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനത  പ്രതതരക  അനുമേതത്തി

വകാങ്ങണലമേന്നത  ഇതപ്പകാള് എന്.എച്ചത.എ.ലഎ.  ശഠത്തിക്കുകയകാണത.  ഈ പ്രശര

പരത്തിഹരത്തിക്കകാനുള്ള പ്രതതരക ശദയമുണ്ടകാകണലമേന്നത അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.

അതുതപകാലല  എലന  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  തനരലത

സബ്മേത്തിഷനത്തിലൂലടെ  ഉന്നയത്തിക്കലപ്പട്ടെ  കകാരരമേകാണത.  കടെലകാകമേണവുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  ലടെടകാതപകാഡുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കകാനുള്ള  പ്രവര്തനര

തസരത്തിതലപ്പടുതണര.  അതുതപകാലല  കയ്പമേരഗലലത  മേത്തിനത്തി  ഹകാര്ബറുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  ആദരലത  പരത്തിപകാടെത്തികള്  2013-ല  ആരരഭത്തിച്ചതകാണത.

അതത്തിതപ്പകാഴുര  എങ്ങുലമേതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ആയതത്തിനകാല  തുറമുഖ

വകുപമേനത്തിയത്തിലനത്തിനര  അതത്തിനകാവശരമേകായ  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകണലമേന്നത

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  നമ്മുലടെ  രകാജരര  തനരത്തിടുന്ന  മുഴുവന്  പ്രതത്തിസനത്തികലളയര

ഉള്ലക്കകാണ്ടുലകകാണ്ടത  വര്ഗശയ  ശക്തത്തികള്ക്കുമുമ്പത്തില  തലകുനത്തിക്കകാലത,

ലനഞത്തിടെറകാലത  ഭകാവനകാസമ്പന്നമേകായ  നത്തിരവധത്തി  പരത്തിപകാടെത്തികളുമേകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനത,  അചഞലമേകായത്തി  നലമ്മ  നയത്തിക്കുന്ന

ഇടെതുപക്ഷേ സര്ക്കകാരത്തിനത ജനങ്ങളുലടെ പത്തിന്തുണയണ്ടത.  ഇന്നത ഇലക്ഷേന് ഫലര

വന്നത്തിട്ടുള്ള ത്രത്തിപുര സരസ്ഥകാനതത്തിലുള്ലപ്പലടെ എത്ര നലരശതത്തിയത്തിലകാണത നമ്മുലടെ
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പ്രസ്ഥകാനര  തത്തിരത്തിച്ചുവരുനലവന്ന  കകാഴ്ച  നമ്മലളലയലകാവലരയര

സതനകാഷത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതുര  അഭത്തിമേകാനര  നലകുന്നതുമേകാണത.  അതകാണത  നമ്മുലടെ

ശക്തത്തിയര  ഊര്ജ്ജവുര. അതുതലന്നയകാകണര  സകാധകാരണക്കകാരുലടെ

കണ്ണശലരകാപ്പകാനുള്ള  ഭരണപക്ഷേതത്തിലന  ഊര്ജ്ജവുര നത്തിലയകാത

ആത്മവത്തിശസകാസതത്തിലന  ഉറവത്തിടെവുലമേന്നത  കൂട്ടെത്തിതചര്ത്തുലകകാണ്ടത  ഒരത്തിക്കലകൂടെത്തി

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളലയലകാര പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടത നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .   എര  .   എസത  .   അരുണ് കുമേകാര്: സര്, ഞകാന് ഇഗൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇന്നത  ഇഗൗ ചര്ച്ച  നടെക്കുതമ്പകാള് അപറതത  പ്രതത്തിപക്ഷേമേത്തില.

എന്തുലകകാണ്ടകാണത  പ്രതത്തിപക്ഷേര  ഇഗൗ  ചര്ച്ചയത  ഇരത്തിക്കകാതലതന്നത  ഞകാന്

ചത്തിനത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ഇന്നലത ചര്ച്ച ലപകാതുമേരകാമേതത,  വത്തിതനകാദസഞകാരര,

തുറമുഖര എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകളുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെകാണത. 2016 മുതല 2023

വലരയള്ള കകാലഘട്ടെതത്തില തകരളതത്തിലല എലകാ തമേഖലകലളയരതപകാലല ഇഗൗ

മൂന്നത  തമേഖലകളത്തിലുര  വലത്തിയ  വളര്ച്ചയര  മുതന്നറവുലമേകാലക്ക  നടെത്തുകയകാണത.

ഇഗൗ  വത്തിഷയങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചത  ഒരു  തരതത്തിലുര  വത്തിമേര്ശനര  ഉന്നയത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയകാത  നത്തിലയത്തിലുള്ള  വളര്ച്ച  കകാണത്തിക്കുന്നതുലകകാണ്ടത  ചര്ച്ച  ലചയ്യകാലത

സഭയത്തിലനത്തിനര  ഒളത്തിതച്ചകാടുന്ന  സമേശപനമേകാണത  പ്രതത്തിപക്ഷേര
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സസശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നലതന്നകാണത  എനത്തിക്കത  മേനസ്സത്തിലകാക്കകാന്  കഴത്തിയന്നതത.

യ.ഡത്തി.എഫത.  ഗവണ്ലമേനത്തിലന  കകാലത്തുനത്തിനര  വരതരസമേകായത്തി  വലത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തികള് ഇഗൗ കകാലഘട്ടെതത്തില സൃഷ്ടത്തിക്കലപ്പട്ടെതപ്പകാള് അതത്തിലനലയലകാര

തരണര  ലചയലകകാണ്ടത  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാന്  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമേനത്തിനത

കഴത്തിഞത്തിട്ടുലണ്ടന്ന കകാരരര ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണത. തകകാവത്തിഡുര നത്തിപയര

പ്രളയവുലമേകാലക്ക നമ്മുലടെ മുന്നത്തില വലത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തികള് സൃഷ്ടത്തിച്ചതത  നകാര

കണ്ടതകാണത.  തശര്ച്ചയകായര  ആ  പ്രതത്തിസനത്തികലളലയലകാര

അതത്തിജശവത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഗവണ്ലമേനത  എലകാ  തമേഖലയത്തിലുര  വളര്ച്ച

ലലകവരത്തിക്കുതമ്പകാള്  അതത്തിലനതത്തിലര  ഒനര  പറയകാനത്തിലകാലത  എലനങത്തിലുര

ദുരകാതരകാപണങ്ങള്  ഉന്നയത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഇറങ്ങത്തിതപ്പകാകുക  എന്നതുമേകാത്രമേകാണത

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന  തജകാലത്തി.  തകാമേസത്തിയകാലത  പ്രതത്തിപക്ഷേമേത്തിലകാതകാകുന്ന

നത്തിലയത്തിതലയത  തകരളതത്തില  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന  മേകാത്രര  ഭരണമേകാകുലമേന്ന

കകാരരതത്തില യകാലതകാരു സരശയവുമേത്തില. 

നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനലത  സര്വ്വതലസര്ശത്തിയകായ  വത്തികസനതത്തിനത

അടെത്തിസ്ഥകാന സഗൗകരരതമേഖലയത നത്തിര്ണ്ണകായകമേകായ പങ്കുണ്ടത. അഭത്തിമേകാനകരമേകായ

നത്തിരവധത്തി പദതത്തികളുലടെ പൂര്തശകരണര ഇതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി നടെക്കുകയകാണത.
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കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമേനത്തിലന കകാലത്തുനത്തിനര ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനത്തിലന കകാലതതയത

എത്തുതമ്പകാള്  ഇരട്ടെത്തി  ശക്തത്തിയത്തിലകാണത  വത്തികസനര  നടെക്കുന്നതത.  നമ്മുലടെ

തദശശയ-തശരതദശ-മേലതയകാരപകാത  വത്തികസനര,  ഒഗൗട്ടെര്  റത്തിരഗത  തറകാഡുകള്

എന്നത്തിവലയക്കുറത്തിലച്ചലകാര  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  തകരളതത്തില  ഗ്രകാമേ/നഗര

വരതരകാസമേത്തിലകാലത  എലകായത്തിടെത്തുര  വത്തികസനര  അതത്തിതവഗര  നടെപ്പകാക്കുന്ന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകാണത  തനതൃതസര  ലകകാടുക്കുന്നതത.  സരസ്ഥകാനലത

തറകാഡുകലളലകാരതലന്ന  അനകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കുയരുന്ന  കകാഴ്ച  നകാര

കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  തകരളതത്തിലന  വത്തികസനതത്തിനത

നകാഴത്തികക്കലകാകുന്ന  വത്തിവത്തിധ  പദതത്തികലളക്കുറത്തിച്ചത  നമുക്കത  നന്നകായത്തി

മേനസ്സത്തിലകാക്കകാന്  കഴത്തിയനണ്ടത.  ജനങ്ങള്  ഇഗൗ  വത്തികസനങ്ങലളലകാര

ഏലറടുക്കുകയര ചര്ച്ച ലചയ്യുകയര ലചയ്യുന. അതുലകകാണ്ടകാണത വശണ്ടുര വശണ്ടുര

ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ലമേനത്തിനത  ശക്തമേകായ  പത്തിന്തുണ  ഇഗൗ  ബഡ്ജറത്തിനുള്ലപ്പലടെ

ജനങ്ങള് നലകുന്ന സകാഹചരരമുണ്ടകാകുന്നതത.  തശര്ച്ചയകായര ലപകാതുമേരകാമേതത

വകുപ്പത  അഭത്തിമേകാനകരമേകായ  നത്തിരവധത്തിയകായ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത  തനതൃതസര

ലകകാടുക്കുനണ്ടത.  അവ  കൃതരമേകായ  അവതലകാകനതത്തിലൂലടെയര

വത്തിശകലനതത്തിലൂലടെയര  ശകാസശയ  രശതത്തികള്  അവലരബത്തിക്കുന്നതത്തിലൂലടെയര
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നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുര  ശരത്തിയകായ  രശതത്തിയത്തില  പരത്തിപകാലത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

പൂര്ണ്ണമേകായര  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത  വത്തിജയത്തിക്കുനലവന്നതത

അഭത്തിമേകാനകരമേകായ  തനട്ടെരതലന്നയകാണത.  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനതത്തിലന

ലപകാതുഗതകാഗതതത്തിലന  80  ശതമേകാനവുര  തറകാഡുകളത്തിലൂലടെയകാണത

നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുന്നതത.  അങ്ങലന  വരുതമ്പകാള്  ആ  ഗതകാഗത  ശരഖലയലടെ

വത്തികസനമേത്തിലകാലത നമുക്കത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് കഴത്തിയന്ന ഒരു സകാഹചരരമേല.

സരസ്ഥകാനതത്തിലന  ഇതരര  പ്രവര്തനങ്ങലള  എലനകാലക്ക

പ്രതത്തിബനങ്ങളുണ്ടകായകാലുര  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകതലന്ന  ലചയ്യുലമേനള്ള

നത്തിശയദകാര്ഢരര ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനത്തിനുണ്ടത. 2025 ആകുതമ്പകാള് ആറു വരത്തിയത്തില

തശര്ത  തലപ്പകാടെത്തിമുതല  കളത്തിയത്തിക്കകാവത്തിളവലരയള്ള  തദശശയ  പകാത

അനകാരകാഷ നത്തിലവകാരതത്തില പൂര്തത്തിയകാകുതമ്പകാള് തലകാകതത്തിനത  മുമ്പത്തിതലയത

മേലറകാരു  വത്തികസന  മേകാതൃകയ്ക്കുകൂടെത്തി  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനര  സകാക്ഷേരര

വഹത്തിക്കുകയകാണത.  ഗ്രകാമേപകാതകലളലകാര  വലത്തിയ  നത്തിലയത്തില  മേകാറുന്ന

സകാഹചരരമുണ്ടകാകുന.  നത്തിര്മ്മകാണ  സകാതങതത്തിക  വത്തിദരകളത്തില  പുതത്തിയ

പരശക്ഷേണങ്ങള്  നടെത്തുതമ്പകാള്  തകരളതത്തിലന  തറകാഡുകള്  ആ

വത്തികസനതത്തിലന  രക്തനകാഡത്തികളകായത്തി  മേകാറുന്ന  സകാഹചരരവുര
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സൃഷ്ടത്തിക്കലപ്പടുകയകാണത.  ഇവത്തിലടെ  തദശശയപകാതയര  മേലതയകാര  പകാതയര

തശരതദശ പകാതയലമേകാലക്ക വത്തികസനതത്തിലന പുതത്തിയ പുലനകാമ്പുകള് നമ്മുലടെ

നകാടെത്തിനുണ്ടകാക്കുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുര.  സരസ്ഥകാന

സര്ക്കകാരത്തിലന  നത്തിര്തലകാഭമേകായ  പങ്കുലകകാണ്ടകാണത  തദശശയപകാതയലടെ

സ്ഥലതമേലറടുക്കലുള്ലപ്പലടെയള്ള  കകാരരങ്ങള്  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനത

ആവശരമേകായ  കമേശകരണങ്ങള്  ലചയനലകത്തിയലതന്നത  തകന  മേനത്തിതലന്ന

പറയകയണ്ടകായത്തി.  ഇവത്തിലടെ  തനരലത  എത്രതയകാ  തവണ  ചര്ച്ച

ലചയ്തത്തിട്ടുള്ളതകാണത.  യ.ഡത്തി.എഫത.  ഗവണ്ലമേനത  അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്

തദശശയപകാത  വത്തികസനവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങലളലകാര

ഉതപക്ഷേത്തിച്ചുതപകാകുന്ന സകാഹചരരമുണ്ടകായത്തി.  ഒരു തരതത്തിലുര മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന്

കഴത്തിയകാത സകാഹചരരമുണ്ടകായതപ്പകാള് ഓഫശസടെക്കര പൂട്ടെത്തി അവര് ഈ തകരളര

വത്തിടുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകായത്തി.  ഇന്നത  നമ്മലളലകാര  യൂടെമ്യൂലബകാലക്ക  ലസര്ച്ചത

ലചയ്യുതമ്പകാള്  എലകാ  ദത്തിവസവുര  തദശശയപകാതയലടെ  വത്തികസനവുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  ചര്ച്ചകള്  യൂടെമ്യൂബര്മേകാര്  ആതഘകാഷത്തിക്കുകയകാണത.  ഇങ്ങലന

മേകാറകാനുള്ള  കകാരണര  തശര്ച്ചയകായര  അതത  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി

ഗവണ്ലമേനത്തിലന  ഇചകാശക്തത്തിയലടെ  ഭകാഗമേകായകാണത.  590  കത്തിതലകാമേശറര്
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വദര്ഘരമുള്ള  കടെലതശരമേകാണത  നമുക്കുള്ളതത.  തശരപ്രതദശതകായത്തി

200-ലധത്തികര  ഗ്രകാമേപഞകായത്തുകളുര  11  മുനത്തിസത്തിപ്പകാലത്തിറത്തികളുര  നകാലത

തകകാര്പ്പതറഷനുകളുമുണ്ടത.  ജനസരഖരയലടെ  30  ശതമേകാനര  ജശവത്തിക്കുന്നതത

തശരതദശ  ജത്തിലകളുലടെ  ഭകാഗമേകായത്തി  വരുന്ന  സ്ഥലങ്ങളത്തിലകാണത.  തശരതദശ

ജനതയലടെ ലതകാഴത്തിലുര  ഉപജശവനവുര മേതരബനനവുര മേതരസരസ്കരണവുര

രകാസവരവസകായവുര ഖനനവുര ടൂറത്തിസവുര തുടെങ്ങത്തിയ തമേഖലകളത്തില, അവത്തിടെലത

കകായലുകലളയര  ബശച്ചുകലളയലമേകാലക്ക  വത്തിതനകാദ  സഞകാരത്തികളുലടെ  പ്രധകാന

ആകര്ഷണമേകാക്കത്തി  മേകാറ്റുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുന.

ഇതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  രൂപലപ്പടുന്ന  629  കത്തിതലകാമേശറര്  നശളമുള്ള  തശരതദശ

ലലഹതവ  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനതത്തിലന  സമ്പദത  വരവസ്ഥയത  പുതത്തിയ

വളര്ച്ചയണ്ടകാക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ  സകാഹചരരര  സൃഷ്ടത്തിക്കുന.  ഇതരര

സമ്പദത  വരവസ്ഥയണ്ടകാകണലമേങത്തില  നല  കണകത്തിവത്തിറത്തിയണ്ടകാകണര.  ആ

കണകത്തിവത്തിറത്തിക്കത  തശരതദശ  ലലഹതവ  സകാമൂഹത്തികവുര  സകാമ്പതത്തികവുമേകായ

വത്തികസനവുര  വളര്ച്ചയര  ലലകവരത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ

സകാഹചരരമുണ്ടകാകുലമേന്ന  കകാരരതത്തില  യകാലതകാരു  സരശയവുമേത്തില.  മേലറകാന്നത,

നത്തിര്മ്മകാണ കരകാര്  കകാലകാവധത്തി  കഴത്തിഞ സരസ്ഥകാന തറകാഡുകളുലടെ  തകരകാര്
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പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  മുന്കൂര്  കരകാര്  ഉറപ്പകാക്കത്തി  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകാകണര.  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത്തില

ഉള്ലപ്പടുതത്തി  തറകാഡുകളുലടെ  പരത്തിപകാലനര  കൃതരമേകായത്തി  ഉറപവരുത്തുന്ന

സകാഹചരരമുണ്ടത. ഇലതകാലക്ക ജനങ്ങലള വത്തിശസകാസതത്തിലലടുത്തുര അവലരക്കൂടെത്തി

പങകാളത്തികളകാക്കത്തിയമേകാണത  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത.  ഇലതകാരു  ശതദയമേകായ

തനട്ടെരതലന്നയകാണത.  ജനങ്ങള്  കകാഴ്ചക്കകാരല  കകാവലക്കകാരകാലണന്നത  ഉറലക്ക

വത്തിളത്തിച്ചുപറയകയകാണത.  ആ  മുദകാവകാകരമേകാണത  മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതത.  ഇഗൗ

പ്രവര്തനങ്ങള്  അവരുലടെ  തമേലതനകാട്ടെതത്തില  നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുന്നതുലകകാണ്ടത

വലത്തിയ പത്തിന്തുണ ഇതത്തിലന ഭകാഗമേകായണ്ടകാകുകയകാണത.  റത്തിരഗത  തറകാഡത  പദതത്തി,

PWD 4U ആപ്പത തപകാലുള്ള പുതത്തിയ പദതത്തികള് തുടെങ്ങത്തിയവലയലകാര ജനകശയ

അരഗശകകാരര തനടുനലവനള്ളതുര ഏലറ പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത.  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.

ലറസത  ഹഗൗസുകളുലടെ  ഇതപ്പകാഴലത  പ്രവര്തനര  എങ്ങനലയകാണത?  ഒരു

കകാലതത ലപകാതുജനങ്ങള്ക്കത അപ്രകാപരമേകായത്തിരുന്ന ലറസത  ഹഗൗസുകള് ഇന്നത

ജനങ്ങളുലടെ  ലറസത  ഹഗൗസകായത്തി  മേകാറുന.  ലപകാതുജനങ്ങള്ക്കകായത്തി  തുറന്നത

ലകകാടുക്കുന.  ഒരു  ജനകാധത്തിപതര  വരവസ്ഥയത്തില  ജനങ്ങളകാണത

ഭരണകാധത്തികകാരത്തിലയനള്ള  കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാടുകൂടെത്തി  തകരളതത്തിലല  ലപകാതുമേരകാമേതത
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വകുപ്പത  ഇഗൗ  ജനകാധത്തിപതര  വരവസ്ഥ  നടെപ്പകാക്കത്തിലയന്നത  അഭത്തിമേകാനതതകാലടെ

പറയകാന്  കഴത്തിയര.  ഇതുവഴത്തി  സരസ്ഥകാന  വരുമേകാനതത്തില  ഗണരമേകായ  പങത

വഹത്തിക്കകാന്കൂടെത്തി  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  ലറസത  ഹഗൗസുകള്ക്കുര  ടൂറത്തിസര  വകുപ്പത്തിനുര

സകാധത്തിച്ചതത  മേകാതൃകകാപരമേകായ  പ്രവര്തനമേകാണത.  ഏകതദശര  500-ലധത്തികര

പകാലങ്ങള്  ഇഗൗ  അവസരതത്തില  സൃഷ്ടത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ.  സരസ്ഥകാനലത

പകാലങ്ങളുലടെ  നവശകരണവുര  സഗൗന്ദരരവലക്കരണവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത.

കകായരകുളലത  പകാലവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  അവത്തിലടെ  വത്തിവത്തിധങ്ങളകായ

വര്ണ്ണങ്ങതളകാടുകൂടെത്തിയ ലലലറ്റുകലളകാലക്ക സ്ഥകാപത്തിക്കുതമ്പകാള് വലത്തിയ ജനക്കൂട്ടെര

പകാലങ്ങള്  കകാണകാന്തലന്ന  ഒഴുകത്തിവരുന്ന  ഒരു  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുര.

ടൂറത്തിസതത്തിനത  വളലരയധത്തികര  നത്തിലയത്തില  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്ന  തരതത്തിലുള്ള

രകാജരതത്തിനുതലന്ന  മേകാതൃകയകാകുന്ന  ഒരു  ഉദരമേര  ഇതത്തിലന

ഭകാഗമേകായണ്ടകാകുകയകാണത.  ഇതപ്പകാള്  പുതത്തിയ  ഡത്തിലലസന്

തപകാളത്തിസത്തിയണ്ടകാകുന. Future by design  എന്ന നത്തിലയത്തിതലയത ഡത്തിലലസന്

ഹബകായത്തി  തകരളതത്തിലന  മേകാറ്റുന്ന  സകാഹചരരര  ഇതത്തിലന

ഭകാഗമേകായണ്ടകാകുകയകാണത.  പകാലങ്ങള്ക്കുര  തറകാഡുകള്ക്കുര  ലപകാതുമേരകാമേതത

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള്ക്കുര  ലതരുവുകള്ക്കുലമേകാലക്ക  ഒരു  പുതത്തിയ  ഡത്തിലലസന്
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ഏര്ലപ്പടുത്തുകയകാണത.  അതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി വലത്തിയ മേകാതൃകകള്  തശര്ക്കകാന്

നമുക്കത സകാധത്തിക്കുകയകാണത.  ടൂറത്തിസര രരഗതത തലകാകപ്രശസമേകായ നമ്യൂതയകാര്ക്കത

ലലടെരസത,  തലകാകതത  കണ്ടത്തിരത്തിതക്കണ്ട  50  ടൂറത്തിസര  തകനങ്ങളത്തിലലകാന്നകായത്തി

നമ്മുലടെ  ലകകാച്ചു  തകരളലതയകാണത  ലതരലഞടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതത.

ഇനരയത്തിലനത്തിനതലന്ന  ലകകാച്ചുതകരളലതയകാണത  ലതരലഞടുക്കുന്നതത.

തലകാകര  തകരളതത്തിതലയത  ഓടെത്തിലയത്തുലന്നകാരു  കകാലതത്തിലകാണത  നകാര

ജശവത്തിക്കുന്നലതന്നത നമുക്കത അഭത്തിമേകാനതതകാലടെ പറയകാന് കഴത്തിയര.  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തിയലടെ ഗവണ്ലമേനത തകരളര ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള് തലകാകമേകാലക

തകരളതത്തിതലയത  ഒഴുകത്തിലയത്തുന്ന സകാഹചരരര  ഇവത്തിലടെയണ്ടകാകുന.  നമ്മുലടെ

ലകകാച്ചുതകരളര  ടൂറത്തിസര  രരഗതത  അനകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിലതലന്ന

ശദത്തിക്കലപ്പടുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുന.  ഉതരവകാദത്തിത  ടൂറത്തിസര,  കകാരവന്

ടൂറത്തിസര,  ലലപതൃക ടൂറത്തിസര,  സശ-സഗൗഹൃദ ടൂറത്തിസര,  ലലനറത  ലലലഫത  തുടെങ്ങത്തി

വത്തിപുലമേകായ  സകാധരതകള്  കൃതരമേകായത്തി  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കലപ്പട്ടെതത്തിലൂലടെ  ഈ

തനട്ടെങ്ങലളകാലക്കയര  നമുക്കത  സകാധരമേകാകുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകായത്തി.

സുരക്ഷേത്തിതമേകായത്തി,  സതനകാഷതതകാലടെ  കണ്ടകാസസദത്തിച്ചത  മേലറകാരത്തിടെതതയത

മേടെങ്ങകാന്  കഴത്തിയന്ന,  ഏറവുര  സതനകാഷകരമേകായത്തി  കകാണകാന്  കഴത്തിയന്ന
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ഇടെമേകായത്തി നമ്മുലടെ തകരളര മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഇതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി  1.88  തകകാടെത്തി

ആഭരനര  സഞകാരത്തികള്  തകരളതത്തിലലതത്തിലയന്നതത  കണക്കുകള്

വരക്തമേകാക്കുകയകാണത.  ഉതരവകാദത്തിത  ടൂറത്തിസതത്തിനകായള്ള  വത്തിതനകാദസഞകാര

വകുപ്പത്തിലന ശമേങ്ങലള അഭത്തിനന്ദത്തിക്കകാലത തരമേത്തില. 

വനത്തിതകാ  സഗൗഹൃദ  ടൂറത്തിസമുള്ലപ്പലടെയള്ള  നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികള്

നടെപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത  നമ്മുലടെ  നകാടെത്തിലന  മേറത  തരതത്തിതലയത

മേകാറത്തിലയടുക്കുകയകാണത.  അതകായതത  വത്തികസത്തിതമേകായ  നകാടെകാക്കത്തി  മേകാറ്റുകയകാണത.

സ്കകാന്ഡത്തിതനവത്തിയന് രകാജരങ്ങലള കുറത്തിലച്ചകാലക്ക പറയന്നതുതപകാലല തകരളവുര

അതരതത്തിതലയത  മേകാറുകയകാണത.  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളലയലകാര

ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടത ഞകാലനലന വകാക്കുകള് ഉപസരഹരത്തിക്കുന.

ചശഫത  വത്തിപ്പത  (തഡകാ  .    എന്  .    ജയരകാജത):  സര്,  ഞകാന്

ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പത്തിനകാങ്ങുന.  സതരര  പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയകാതതുലകകാണ്ടുര  അസതരര  പറയകാന്

തകാലപരരമേത്തിലകാതതുലകകാണ്ടുമേകാണത  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  സഭവത്തിട്ടെത

പുറത്തുതപകായതത.  കകാരണര,  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലന  കശഴത്തില

അവരുലടെലയകാലക്ക  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളത്തിലുള്ലപ്പലടെ  കകാണുന്ന
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ലലവവത്തിദരമേകാര്ന്ന  പ്രവര്തനങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചത

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിരുനലകകാണ്ടത  പറയകാനുള്ള  ധകാര്മ്മത്തികമേകായ

ബുദത്തിമുട്ടുലകകാണ്ടകായത്തിരത്തിക്കകാര  ആ  യകാഥകാര്ത്ഥരര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞലകകാണ്ടത  ഈ

തവദത്തിവത്തിട്ടുതലന്ന  തപകാതയക്കകാലമേന്നവര്  ഉതദ്ദേശത്തിച്ചലതന്നത  ഞകാന്

മേനസ്സത്തിലകാക്കുന.

തകരളതത്തിലല  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത,

മേലയകാളതത്തിലല  മേതനകാഹരമേകായ  ഒരു  കവത്തിതയത്തില  "ആരകാകത്തിലലനത

മേത്തിഴത്തിയള്ളവര്  തനകാക്കത്തി  നത്തിന്നത്തിരത്തിക്കകാര”എനപറയന്നതുതപകാലല

തകരളതത്തിലല  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തില  വളലരതയലറ  മേകാറങ്ങള്,

പ്രതതരകത്തിച്ചത  ഗതകാഗത തമേഖലയത്തിലുണ്ടകായത്തിട്ടുലണ്ടന്ന  കകാരരതത്തില  യകാലതകാരു

സരശയവുമേത്തില.  അലതകാരു  യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാണത.  പുതത്തിയ  കകാലതത്തിലന

ലവല്ലുവത്തിളത്തികലളയര  യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങലളയര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞത  അതനുസരത്തിച്ചുള്ള

കത്തിയകാത്മകമേകായ  ഇടെലപടെല  ഈ  രരഗതത  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടത.  നമ്മലളലകാവരുര  അതത്തിലന  ദൃകത സകാക്ഷേത്തികളകാണത.

തറകാഡുകളുലടെ  ശകാസശയമേകായ  പരത്തിപകാലനവുര  ആധുനത്തികവത്കരണവുലമേലകാര

തകരളതത്തിലുടെനശളര  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  വലത്തിലയകാരു  പ്രകത്തിയയലടെ
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ഭകാഗമേകാണത.  ആ തനട്ടെങ്ങലള ലതകാട്ടെറത്തിയകാത ഒരു മേലയകാളത്തിതപകാലുമുണ്ടകാകത്തില.

അതത  ഒകാതരകാ  സ്ഥലങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര  കടെനവരുതമ്പകാള്  ആളുകള്  വളലര

സതനകാഷതതകാടുകൂടെത്തി  പറയകയകാണത.  തറകാഡുകളുലടെ  കകാരരതത്തില  8957

തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ഭരണകാനുമേതത്തി  എന്നതത  ചരത്തിത്ര  തനട്ടെമേലലന്നത  പറയകാന്

കഴത്തിയതമേകാ;  അതത്തിലതലന്ന  ഏതകാണ്ടത  3285  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡുകള്

BM&BC  നത്തിലവകാരതത്തിലുള്ളതകാണത.  ഒരു കകാലഘട്ടെതത്തില അതരതത്തിലുള്ള

തറകാഡുകള് സത്തിറത്തികളത്തില മേകാത്രമേകാണത കണ്ടുവന്നത്തിരുന്നതത. ഇതപ്പകാള് അങ്ങയലടെ

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലുള്ലപ്പലടെയള്ള  തറകാഡുകള്  BM&BC

നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കുമേകാറത്തിലയനള്ളതുര  പുതത്തിയ  സകാധരതകള്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞലവന്നതുര വലത്തിലയകാരു കകാരരമേകാണത.  പകാസത്തിക്കത്തിലന നത്തിതരകാധനര

സരബനത്തിച്ചത  നമ്മള്  പറയന്നതത്തിനപറതതയത  പകാസത്തികത  ബത്തിറ്റുമേത്തിനുര,

ഞങ്ങളുലടെലയകാലക്ക തമേഖലയത്തിലല കൃഷത്തിക്കകാലര സഹകായത്തിക്കുന്ന തരതത്തിലുള്ള

ലകാറകത്തിലന ബത്തിറ്റുമേത്തിനുര ഉപതയകാഗത്തിച്ചുള്ള പുതത്തിയ നത്തിര്മ്മത്തിതത്തികള് ഈ രരഗതത

കടെനവരത്തികയകാണത.  അതതകാലടെകാപ്പരതലന്ന  പുതത്തിയ  സകാതങതത്തികവത്തിദരകള്,

പ്രതതരകത്തിച്ചത തറകാഡുകളുലടെ ശകാസശയമേകായ സര്തവ്വ,  ഒരുപലക്ഷേ തകരളതത്തിലന

ചരത്തിത്രതത്തില  അങ്ങലനലയകാരു  സരഭവമുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടകാകത്തില.  തറകാഡുകളുലടെ
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ശകാസശയമേകായ  സര്തവ്വ  പൂര്തശകരത്തിക്കുതമ്പകാള്  വലത്തിലയകാരു  മേകാറമുണ്ടകാകുര.

തപ്രകാജകത മേകാതനജത ലമേനത സത്തിസര പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-യത്തില നടെപ്പകാക്കത്തി പദതത്തിയലടെ

ഓതരകാ  ഘട്ടെതത്തിലുമുള്ള  പുതരകാഗതത്തി  വളലര  കൃതരമേകായത്തി

വത്തിലയത്തിരുതത്തിലക്കകാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനമേകാണത  നടെത്തുന്നതത.  അക്കകാരരതത്തില

എര.എല.എ.  എന്ന  നത്തിലയത്തില  ഞകാന്  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മേനത്തിലയ

പ്രതതരകമേകായത്തി  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണത.  എര.എല.എ.-മേകാര്  ഓതരകാ  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങലളയര  കൃതരമേകായത്തി  തമേകാണത്തിറര്  ലചയ്യുകയര  അറത്തിയകയര

ലചയ്യുനലവന്നതകാണത  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരര.  ആ  മേകാറര  വളലര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത.  ഇതത്തില  ഏറവുര  പ്രകാധകാനരതതകാടുകൂടെത്തി  ഞകാന്

കകാണുലന്നകാരു  കകാരരര,  ആലത്തൂരത്തിനടുത്തുള്ള  പന്നത്തിയൂര്  തക്ഷേത്രര,

ലപരുനച്ചലന  ഉളത്തി  സൂക്ഷേത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  സ്ഥലമേകാലണന്നകാണത  വത്തിശസകാസര.

ഒരത്തിക്കലുര  അവത്തിടെലത  പണത്തി  അവസകാനത്തിക്കത്തിലലന്നതകാണത  ആ

തക്ഷേത്രതത്തിലന പ്രതതരകത.  അതത പണ്ടത ലപരുനച്ചന് നലകത്തിയ വരമേകാണത.

ഇനര  അവത്തിലടെ  പണത്തി  നടെക്കുനലണ്ടന്നകാണത  വത്തിശസകാസര.  നമ്മുലടെ

ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലല  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളുലടെ  കകാരരവുര  അങ്ങലനയകായത്തിരുന.

ലകട്ടെത്തിടെര  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചത  കുതറക്കകാലര  കഴത്തിഞകാണത  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  ലലലന്
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വലത്തിക്കുന്ന കകാരരവുര ലലവദബതത്തിയലടെ കകാരരവുലമേകാലക്ക ഓര്മ്മ വരുന്നതത.  ആ

സമേയതത അലതലകാര തലത്തിലപ്പകാളത്തിക്കുന.  വശണ്ടുര പുതത്തിയ പണത്തി നടെക്കുന.

ഒരത്തിക്കലുര  ഇതത  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നത്തില.  തകകാതമ്പകാസത്തിറത  ലടെണ്ടര്

സരവത്തിധകാനലത സരബനത്തിച്ചത എത്രതയകാ കകാലങ്ങളകായത്തി പറയന.  അതത്തിനത

ഒരുപകാടെകാളുകള്  തടെസ്സമുണ്ടകാക്കത്തിലയന്നതത  യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാണത.  പലക്ഷേ,

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  മേകാനസലത്തില  ആവശരമേകായ  മേകാറര  വരുതത്തിലക്കകാണ്ടത

തകകാതമ്പകാസത്തിറത ലടെണ്ടര് എന്ന ആശയര തകരളതത്തില നടെപ്പകാക്കത്തി നത്തിര്മ്മത്തിതത്തി

പൂര്തശകരത്തിക്കകാനുര  അതത്തിലന  ഏറവുര  മേതനകാഹരമേകാക്കകാനുര  കഴത്തിഞ.

പ്രതതരകത്തിച്ചത,  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങലള  കുറത്തിച്ചുള്ള  വലത്തിയ  പരകാതത്തി

നമുക്കറത്തിയകാര.  യകാലതകാരു  സഗൗന്ദരരവലക്കരണവുമേത്തിലകാത

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളകായത്തിരുന.  ഇന്നത ആ രരഗതത പുതത്തിയ ഡത്തിലലസന് വനലകകാണ്ടത,

ആധുനത്തികവുര  ലലവവത്തിദരവുമേകാര്ന്ന  (ലലഡതവഴത്തിറത്തി)  മേകാറങ്ങള്  വളലരതയലറ

ലകകാണ്ടുവനലകകാണ്ടത കകാഴ്ചയത  കുതറക്കൂടെത്തി  മേതനകാഹരങ്ങളകായ ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളകാക്കത്തി

മേകാറ്റുകയകാണത. ഒരു കകാലഘട്ടെതത്തിലല നമ്മുലടെ ലലപതൃക ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളുലടെ അതത

സകാധരതകലള  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞലകകാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഇക്കകാരരതത്തിലുണ്ടകാകുന  എനള്ളതത  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമേകാണത.
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അതുലകകാണ്ടത  തകകാതമ്പകാസത്തിറത  ലടെണ്ടര്  എന്നതത  ഏറവുര  സതനകാഷകരവുര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതുമേകായ കകാരരമേകാണത. 

ജത്തിലകാ  കളകര്  ലചയര്മേകാനകായ  ഡത്തിസത്തികത  ഇന്ഫകാസക്ചര്

തകകാ-ഓര്ഡത്തിതനഷന്  കമ്മത്തിറത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചത  പറയകയകാലണങത്തില,

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-യത്തിലല  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത  പല  വകുപകളുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെത ഒരുപകാടെത  തടെസ്സങ്ങള്  കകാലകാകകാലങ്ങളത്തിലുണ്ടകാകുനണ്ടത.  അതത

പരത്തിഹരത്തിക്കകാനുലള്ളകാരു  ഏതകകാപനര  ഇക്കകാരരതത്തിലുണ്ടകായത്തി  എനള്ളതത

വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമേകാണത.  നല  കരകാറുകകാലര  അരഗശകരത്തിക്കുകയര

അവര്ക്കത ഇന്ലസനശവത നലകുകയര ലചയ്യുന്നതത്തിലന ഞകാന് അഭത്തിനന്ദത്തിക്കകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.  അതതകാലടെകാപ്പരതലന്ന  ഈ  രരഗതത  ഇതപ്പകാഴുര  ചത്തില

കറുത  കുതത്തിരകളുലണ്ടന്നത  പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.  പ്രവൃതത്തി

ഏലറടുതതത്തിനുതശഷര  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കകാലത

കകാലങ്ങതളകാളമേത്തിട്ടെത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന  ആളുകളുണ്ടത.  അവലര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞത

അവര്ലക്കതത്തിലര ശക്തമേകായ നടെപടെത്തികളുണ്ടകാകണര എന്നതകാണത പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാരരര. 
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മേലറകാരു  കകാരരര,  തറകാഡരത്തികത്തില  നത്തിലക്കുന്ന  മേരങ്ങള്

മുറത്തിച്ചുമേകാറ്റുന്നതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള്  ടശ  കമ്മത്തിറത്തിയലടെ  മുന്നത്തിലകാണത

വരുന്നതത.  ടശ  കമ്മത്തിറത്തിയത്തില  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-യലടെ  തനകാമേത്തിനത്തി

ഇലകാതതുലകകാണ്ടത  പലതപ്പകാഴുര  ഇക്കകാരരങ്ങള്  പറയകാന്   കഴത്തിയകാലതകാരു

സകാഹചരരമുണ്ടത.  അതത  വളലര  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു  വത്തിഷയമേകാണത.

അതതകാലടെകാപ്പര  നമ്മുലടെ  തറകാഡത  കണകത്തിവത്തിറത്തിയലടെ  കകാരരതത്തില  ചത്തില

നത്തിലപകാടുകളുണ്ടകാകുനലവന്നകാണത  ഞകാന്  മേനസ്സത്തിലകാക്കുന്നതത.  തറകാഡത

കണകത്തിവത്തിറത്തിയലണ്ടങത്തില ടകാഫത്തിക്കത്തിനത കുതറക്കൂടെത്തി സഹകായകരമേകാകുര. 

എലന  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലവുമേകായത്തി  ബനലപ്പലട്ടെകാരു  കകാരരര

പറയകാനുള്ളതത,  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മേനത്തിയര മേറത മേനത്തിമേകാരുലമേകാലക്ക പലതപ്പകാഴുര

കകാഞത്തിരപ്പള്ളത്തി  ടെത്തി.ബത്തി.-യത്തില  വന്നത്തിട്ടുണ്ടത.  ആലക  രണ്ടത  മുറത്തികളുലള്ളകാരു

ടെത്തി.ബത്തി.-യകാണതത.  കകാഞത്തിരപ്പത്തിള്ളത്തി  ടെത്തി.ബത്തി.-ക്കത  ഒരു  പുതത്തിയ

ലകട്ടെത്തിടെലമേനള്ളതത  വളലര  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു  ആവശരമേകാലണന്നത  പറയകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.  അതതകാലടെകാപ്പരതലന്ന അരുവത്തിക്കുഴത്തിയത്തിലല ഒരു ടൂറത്തിസര

തപ്രകാജകത്തിലന  രണ്ടത  ഘട്ടെങ്ങള്  പൂര്തശകരത്തിച്ചു.  മൂന്നകാമേലത  ഘട്ടെര

പൂര്തശകരത്തിക്കകാനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശര  മേകാത്രതമേ  വന്നത്തിട്ടുള.  അതത



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

39

പൂര്തശകരത്തിലച്ചങത്തില  മേകാത്രതമേ  പ്രസ്തുത  ടൂറത്തിസര  പദതത്തി  നടെപ്പകാക്കകാന്

കഴത്തിയകയള.  തശര്ച്ചയകായര ഈ രണ്ടത കകാരരങ്ങള്കൂടെത്തി അങ്ങത ഗഗൗരവമേകായത്തി

പരത്തിഗണത്തിക്കണലമേന്നത  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.  ഒരുകകാരരരകൂടെത്തി

പറഞലകകാണ്ടത അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര. 

“മേനുജസുകൃതകാര്ജ്ജവര തലത്തിതകര്ക്കുവകാന് 

വടെത്തിപണത്തിയമേവരുലടെയക്കൂട്ടെവുര കകാണുന 

ഒരു കുടെത്തില തനവുര വകാഴത്തില ഞങ്ങളശ-

വഴത്തിയരത്തികത്തില  നത്തിലപ്പകാണു  ജകാഗരൂകര  സതഖ”എനപറയന്ന

മേലയകാളതത്തിലല  മേതനകാഹരമേകായ  ഒരു  കവത്തിതയണ്ടത.  തകരളതത്തിലല

തറകാഡുകളുലടെ  പരത്തിപകാലനവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത  ജകാഗരൂകരകായത്തി,

തകരളശയ  സമൂഹര  ഈ  തറകാഡുകളുലടെ  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില

എതപ്പകാഴുര  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ഗവണ്ലമേനത്തിലനയര  മേനത്തിയലടെയലമേകാലക്ക

നത്തിലപകാടുകതളകാലടെകാപ്പമുണ്ടത.  ആ  നത്തിലപകാടുകള്  ഇനത്തിയര  അനനമേകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുതപകാകലട്ടെ എന്നകാഗ്രഹത്തിക്കുന. “We have miles to go and miles

to  go  before  I  sleep”എന്നത  Robert  Frost-ലന വളലര മേതനകാഹരമേകായ

കവത്തിതയത്തില  പറഞതുതപകാലല,  ഒരുപകാടെത  വകാഗകാനങ്ങള്  പകാലത്തിച്ചുലകകാണ്ടത,
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ഒരുപകാടുകകാതര മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് ഈ ഗവണ്ലമേനത്തിനുര വകുപ്പത്തിനുര കഴത്തിയലട്ടെ

എനള്ള  ആശരസതയകാലടെ  എലന  വകാക്കുകള്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.  നന്ദത്തി,

നമേസ്കകാരര.

ശശ  .    എ  .    രകാജ:  സര്,  ലപകാതുമേരകാമേതത,  വത്തിതനകാദസഞകാരര,  തുറമുഖര

എന്നശ വകുപകളുലടെ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പൂര്ണ്ണമേകായര പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ലപകാതുമേരകാമേതത,  ടൂറത്തിസര  തമേഖലയത്തില  മുന്കകാലങ്ങലള  അതപക്ഷേത്തിച്ചത

വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളകാണത  ഇതപ്പകാള്

നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  തകകാവത്തിഡത  മേഹകാമേകാരത്തി  ഏറവുര  കൂടുതല  ബകാധത്തിച്ച

തമേഖലയകായത്തിരുന  വത്തിതനകാദസഞകാര  തമേഖല.  എന്നകാല  പ്രതത്തിസനത്തികളത്തില

പതറത്തിതപ്പകാകകാലത  അലതങ്ങലന  മേറത്തികടെക്കകാന്  കഴത്തിയലമേനള്ള  രശതത്തിയത്തില

തശരുമേകാനലമേടുതത  അതനുസരത്തിച്ചുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകാണത  ഇടെതുപക്ഷേ

ഗവണ്ലമേനത  തനതൃതസര  നലകത്തിയതത.  തകകാവത്തിഡത്തിനുതശഷര  തകരള  ടൂറത്തിസര

വളര്ച്ചയലടെ  പകാതയത്തിതലയത  തത്തിരത്തിലച്ചതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  തകകാവത്തിഡത

പ്രതത്തിസനത്തി  കകാരണര  ടൂറത്തിസര  തമേഖല  തകര്നകത്തിടെക്കുകയകായത്തിരുന.

സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതമേറതത്തിനുതശഷര  തകരളതത്തിലന  സമ്പദ്ഘടെനയത്തില

പ്രധകാന  പങ്കുവഹത്തിക്കുന്ന  ടൂറത്തിസര  തമേഖലലയ  തത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുള്ള
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ശമേങ്ങളകാണത നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത. സരസ്ഥകാനലത ആഭരനര വരുമേകാനതത്തിലന

10  ശതമേകാനതത്തിലധത്തികര വരുമേകാനര വത്തിതനകാദസഞകാര തമേഖലയത്തിലനത്തിന്നകാണത

ലഭത്തിക്കുന്നതത.  മേദരവുര  തലകാട്ടെറത്തിയര  മേകാത്രമേല  വരുമേകാന  മേകാര്ഗലമേന്നകാണത

ഇതത്തിലൂലടെ ലതളത്തിയത്തിക്കുന്നതത. 

2022-ല  വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികള്  യകാത്ര  ലചയ്യകാവുന്ന  തലകാകലത  50

സ്ഥലങ്ങളത്തില  തകരളവുര  ഇടെരതനടെത്തി.  ലലടെര  മേകാഗസത്തിന്  പുറത്തുവത്തിട്ടെ

പട്ടെത്തികയത്തിലകാണത തകരളലതക്കുറത്തിച്ചത പറഞത്തിട്ടുള്ളതത. അതതകാലടെകാപ്പര 2023-ല

നമ്യൂതയകാര്ക്കത  ലലടെരസത്തിലന  സഞരത്തിതക്കണ്ട  52  സ്ഥലങ്ങളുലടെ  പട്ടെത്തികയത്തില

ഇനരയത്തിലനത്തിന്നത ഇടെരപത്തിടെത്തിച്ചതത തകരളര മേകാത്രമേകാണത. തകരളതത്തിലല ജനകശയ

ടൂറത്തിസര  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത  ലഭത്തിക്കുന്ന  അനകാരകാഷ  അരഗശകകാരമേകാണത്തിതത.

ഇനരയത്തില  ഏറവുര  സുന്ദരമേകായ  സ്ഥലര  തകരളമേകാലണനര  ഇവത്തിലടെയള്ള

ബശച്ചുകളുര  കകായലുകളുര  മേലനത്തിരകളുര  വളലരയധത്തികര

ആകര്ഷകമേകാലണനമേകാണത  ലലടെര  മേകാഗസത്തിന്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത  ലചയ്തത്തിട്ടുള്ളതത.

വത്തിതനകാദസഞകാര  സഞകാര  വകുപ്പത്തിനത  ലഭത്തിച്ച  അരഗശകകാരമേകാണത്തിതത.  ഇതത

വത്തിതനകാദസഞകാര  തമേഖലയത  കൂടുതല  ഉണര്തവ്വകുര.  രകാജരലത  Best

Emerging State  in Innovation Category  എന്നതത്തിനത  ഇനരകാ ടുതഡയലടെ
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പുരസ്കകാരര തകരളതത്തിലന കകാരവന് ടൂറത്തിസര പദതത്തിക്കത ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത. ആതഗകാള

തലതത്തില  ശതദയമേകായ  തനട്ടെങ്ങള്  ലലകവരത്തിച്ചതത്തിനുപത്തിന്നകാലല  വത്തിതദശ

വത്തിതനകാദ  സഞകാരത്തികള്  കൂടുതലകായത്തി  തകരളതത്തില  എതത്തിത്തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.

വത്തിതദശ-ആഭരനര  ടൂറത്തിസ്റ്റുകലള  ഒരുതപകാലല  ആകര്ഷത്തിക്കുന്ന  പ്രതദശമേകാണത

നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനര.  ഓതരകാ  വര്ഷര  കഴത്തിയതനകാറുര  ടൂറത്തിസ്റ്റുകളുലടെ  എണ്ണര

വര്ദത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. വത്തിതനകാദസഞകാര തകനങ്ങളുലടെ ഗുണതമേന്മേയര

സുസ്ഥത്തിര  വത്തികസനവുര  ഉറപ്പകാക്കുന്നതത്തിനത  വത്തിവത്തിധ  പദതത്തികളകാണത

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത. ആഭരനര സഞകാരത്തികളുലടെ വരവത്തില തകരളര

2022-ല സര്വ്വകകാല  ലറതക്കകാര്ഡത്തിലലതത്തി.  2022-ല  മേകാത്രര  1.88  തകകാടെത്തി

ആഭരനര  സഞകാരത്തികളകാണത  തകരളര  സന്ദര്ശത്തിച്ചതത.  ആഭരനര

സഞകാരത്തികളുലടെ  വരവത്തില  6  ജത്തിലകള്  സര്വ്വകകാല  ലറതക്കകാര്ഡത്തിലലതത്തി.

അതത്തില ഇടുക്കത്തി ജത്തിലയര ഉള്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത. മൂന്നകാര സ്ഥകാനതകാണത ഇടുക്കത്തി ജത്തില.

ഇന്നലത  തലമുറലയ  ഏലറ  ആകര്ഷത്തിക്കുന്ന  ഒന്നകാണത  അഡസഞര്

ടൂറത്തിസര.  തകരളതത്തില  വകാഗമേണ്  അടെക്കമുള്ള  പ്രതദശതത  വന്

വത്തിജയകരമേകായത്തിട്ടെകാണത  അഡസഞര്  പകാര്ക്കത  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതത.  അടുത

ഘട്ടെതത്തില എലന നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല മൂന്നകാര് ചത്തിന്നക്കനകാല ഗരകാപത
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തറകാഡത്തില  ആരരഭത്തിക്കകാന്  തശരുമേകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  എന്നറത്തിഞതത്തില

സതനകാഷമുണ്ടത.  പകാരകാലലഗഡത്തിരഗത,  തറകാക്കത  വക്ലൈമ്പത്തിരഗത  തുടെങ്ങത്തിയ  മേറത

ആകത്തിവത്തിറശലസലകാര  ടൂറത്തിസര  രരഗലത  വളര്ച്ചയത  മുതലക്കൂട്ടെകാകുര.

സരസ്ഥകാനലത മുഴുവന് തതദ്ദേശസസയരഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങളുലടെ പരത്തിധത്തിയത്തിലുര

കുറഞതത  ഒരു  വത്തിതനകാദസഞകാരതകനര  വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുകലയന്ന

ലക്ഷേരതതകാലടെ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  പദതത്തിയകാണത  ലഡസത്തിതനഷന്  ചലഞത

പദതത്തി.    ഇഗൗ  പദതത്തിയത്തിലൂലടെ  വത്തിതനകാദസഞകാര  വത്തികസനതത്തിനത

തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളുലടെ  പങകാളത്തിതരകൂടെത്തി  ഉറപവരുതകാന്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടത.   വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപര   തതദ്ദേശസസയരഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങളുര തചര്നലകകാണ്ടത   നടെത്തുന്ന ഇഗൗ പദതത്തി  സരസ്ഥകാനലത

ആഭരനര  ടൂറത്തിസര  തമേഖലയത്തില  വന്കുതത്തിച്ചുചകാട്ടെമേകാണത   ഉണ്ടകാക്കകാന്

തപകാകുന്നതത.  

സഞകാരത്തികള്ക്കത  പ്രകൃതത്തിതയകാടെത  ഒതത്തിണങ്ങത്തിയ  യകാത്രകാനുഭവമേകാണത

കകാരവന്  ടൂറത്തിസര   പദതത്തി  പ്രദകാനര  ലചയ്യുന്നതത.  തകരളകാ  ടൂറത്തിസതത്തിലന

അതത്തിജശവനര  സകാധരമേകാക്കുന്നതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി കകാരവന് ടൂറത്തിസര ആരരഭത്തിച്ചു.

ഇതത്തിനത  മേത്തികച്ച  പ്രതത്തികരണമേകാണത   ലഭത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  ഇടുക്കത്തി
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തപകാലലയളള  ജത്തിലകളത്തില  കകാരവന്  പകാര്ക്കത  അനുവദത്തിക്കുതമ്പകാള്

തതകാട്ടെങ്ങളത്തിലുരകൂടെത്തി    പകാര്ക്കത്തിരഗത  സഗൗകരരര   ഏര്ലപ്പടുതതണ്ടതുണ്ടത.

അതത്തിനകാവശരമേകായത്തിട്ടുളള  ലലലസന്സത   തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്

വഴത്തി   ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനുളള  സരവത്തിധകാനര  കൂടെത്തി  ഏര്ലപ്പടുതണലമേന്നകാണത

ആവശരലപ്പടെകാനുളളതത. 

 ഓതരകാ  പ്രതദശതത്തിലനയര  സകാധരത  കണക്കത്തിലലടുതത  ലതരുവുകള്

സജ്ജശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനത വളലര സസശകകാരരത ലഭത്തിക്കുന്ന പദതത്തിയകാണത  'സശറത'

പദതത്തി. ഇതത്തില എലന മേണ്ഡലവുര രണ്ടകാര ഘട്ടെതത്തില  കകാനളൂര് അടെക്കമുളള

പ്രതദശങ്ങളുമുള്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത.  ലഡസത്തിതനഷനുകളത്തില  മുതത്തിര്ന്ന  പഗൗരന്മേകാരകായ

ആളുകള്ക്കത   50  ശതമേകാനര  വലര  ഫശസത  ഇളവത  നലകത്തിയതത്തിലൂലടെ

ഇവത്തിലടെലയത്തുന്ന മുതത്തിര്ന്ന പഗൗരന്മേകാര്ക്കത  ആശസകാസതമേകുന്ന നടെപടെത്തിയകാണത

ഉണ്ടകായത്തിട്ടുളളതത.  അതുതപകാലല  നലമ്മ  വത്തിട്ടുപത്തിരത്തിഞ  കലകാ-സകാരസ്കകാരത്തിക

രരഗതത   മേകായകാത  മുദ  പതത്തിപ്പത്തിച്ച    പ്രമുഖ  വരക്തത്തികലള  ആദരത്തിക്കുന്ന

നത്തിലയത്തിലുളള  ടൂറത്തിസര  പദതത്തികള്ക്കത  രൂപര  നലകത്തിയതത

വത്തിതദശസഞകാരത്തികള്ക്കത  നമ്മുലടെ  സകാരസ്കകാരത്തിക നകായകന്മേകാലര  അറത്തിയകാനുളള

അവസരമേകായത്തിട്ടെകാണത   ഉപതയകാഗലപ്പടുത്തുന്നതത. 
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ഏറവുര  ഭരഗത്തിയകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുളള  ഒരു  പദതത്തിയകാണത  "എന്

ഊരത"  തഗകാത്ര ലലപതൃക ഗ്രകാമേര പദതത്തി.  വയനകാടെത  ജത്തിലയത്തിലല പൂതക്കകാടെത്തില

തുടെക്കര  കുറത്തിച്ച  ഇഗൗ  പദതത്തി  ടൂറത്തിസര  രരഗലത  എക്കകാലലതയര

വത്തിപവകരമേകായത്തിട്ടുളള പദതത്തിയകാണത.  തഗകാത്രജനതയലടെ ലലവവത്തിധരങ്ങലള ഒരു

കുടെക്കശഴത്തില    അണത്തിനത്തിരത്തുന്ന  ഇഗൗ  പദതത്തി  ചുരുങ്ങത്തിയ

ദത്തിവസങ്ങളത്തിലതലന്ന   ആഭരനര-അനര്  സരസ്ഥകാന  സഞകാരത്തികലള

ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനത  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടത.  തഗകാത്രജനത  കൂടുതലുളള  എലന

മേണ്ഡലതത്തിലല  പ്രതദശങ്ങളത്തിലകൂടെത്തി  ഇഗൗ  പദതത്തി  ആരരഭത്തിക്കണലമേന്നകാണത

എനത്തിക്കത അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുളളതത. 

ടൂറത്തിസര  വകുപ്പത്തിലന  നൂതനമേകായത്തിട്ടുളള  സരരരഭമേകായ  ലവര്ചസല  ടകാവല

ലലഗഡത്തിനത  തുടെക്കര  കുറത്തിച്ചു.  ഇതത്തിലൂലടെ  കമ്യൂ.ആര്.  തകകാഡത  സ്കകാന്  ലചയ്തകാല

വത്തിതനകാദസഞകാര  തകനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുളള  വത്തിവരങ്ങള്  ലഭരമേകാകുര.   പ്രസ്തുത

പദതത്തിക്കത ആദരഘട്ടെതത്തില ലകകാച്ചത്തിയത്തില തുടെക്കര കുറത്തിച്ചു.   വത്തിതനകാദസഞകാര

തകനതത്തിലന  പ്രതതരകത,  വശഡശതയകാകള്,  സഗൗകരരങ്ങള്,   ലതകാട്ടെടുത

വത്തിമേകാനതകാവളര,  ബസത സകാനത,  ലറയത്തിലതവ തസഷനടെക്കമുളളലതലകാര  ഇഗൗ

ലലഗഡത്തിലൂലടെ അറത്തിയകാന് സകാധത്തിക്കുര.  
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നവശകരത്തിച്ച  ടൂറത്തിസര  ആപ്പത്തിലൂലടെ  തകരളതത്തിലലത്തുന്ന

വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികള്ക്കത  അവരുലടെ ലതകാട്ടെടുത വൃതത്തിയര സുരക്ഷേത്തിതവുമുളള

തടെകായത ലറ്റുകള്, ലറതസകാറന്റുകള്, പ്രകാതദശത്തിക രുചത്തികളുലടെ മേകാപ്പത്തിരഗത തുടെങ്ങത്തിയവ

അറത്തിയകാന് കഴത്തിയര.  മേലറകാരു വത്തിഷയര,  ഇന്നത  ചത്തില ടൂറത്തിസര തകനങ്ങളത്തില

എത്തുന്ന  വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികള്ക്കത  അനുഭവലപ്പടുന്ന  ഒരു  ബുദത്തിമുട്ടെകാണത

ലനറത വര്ക്കത സരവത്തിധകാനതത്തിലന പ്രശര.   ഇടുക്കത്തി തപകാലലയളള ജത്തിലകളത്തിലല

മേലനത്തിരകളത്തിലലലകാര ഇതപ്പകാഴുര ലനറത വര്ക്കത സരവത്തിധകാനങ്ങള് എതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.

അങ്ങലന  വരുതമ്പകാള്  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുളള  ബുദത്തിമുട്ടുകളകാണത

വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികള്ക്കത  അനുഭവലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  മേറത

വകുപകളുമേകായത്തി  തചര്നലകകാണ്ടത   ഇതരര  പ്രശങ്ങള്ക്കത  പരത്തിഹകാരര

ഉണ്ടകാക്കണലമേന്നകാണത  ആവശരലപ്പടെകാനുളളതത.   അതതകാലടെകാപ്പര  യവതസലത

ടൂറത്തിസതത്തിലന ഭകാഗമേകാക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ ഒരു പദതത്തിയകാണത

കലകാലയ  ടൂറത്തിസര  ക്ലൈബുകള്.   ഇതത്തിലൂലടെ  ടൂറത്തിസര  ലഡസത്തിതനഷനുകളുലടെ

പരത്തിപകാലനര  ഏലറ  പ്രതശക്ഷേതയകാലടെയകാണത  കകാണുന്നതത.  വത്തിതദശത്തുവലര

ടൂറത്തിസര ക്ലൈബുകള് വരകാപത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  
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സഗൗതത ഇനരയലടെ കകാശശര് എന്നറത്തിയലപ്പടുന്ന മൂന്നകാര് ഉള്ലപ്പട്ടെതകാണത

എലന  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലര.  തദവത്തികുളവുര  മൂന്നകാറുര  മേറയൂരുര  കകാനളരുര

വട്ടെവടെയര  മേകാങ്കുളവുര  ചത്തിന്നക്കനകാലുര  അടെത്തിമേകാലത്തിയലമേലകാര  സഞകാരത്തികളുലടെ

ഇഷ്ടതകനങ്ങളകാണത.   ടൂറത്തിസത  തകനങ്ങളുലടെ  സമേഗ്രവത്തികസനര   കൂടുതല

സഞകാരത്തികലള  ഇവത്തിതടെയത  ആകര്ഷത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  വത്തിതദശത്തികലള

ആകര്ഷത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തിലുളള  ഫകാര  ടൂറത്തിസര   തപകാലലയളളവ   ടൂറത്തിസര

പദതത്തികള്ക്കത  സഹകായകരമേകാണത.  ലനലതല,  തതയത്തില,  കകാപ്പത്തി,  കുരുമുളകത

തുടെങ്ങത്തിയ കകാര്ഷത്തിക ഉല്പന്നങ്ങള്  കൃഷത്തി ലചയ്യുന്ന തമേഖലയത്തില  ടൂറത്തിസര എന്ന

ആശയര കൂടെത്തിയള്ലപ്പടുതത്തി കര്ഷകരുലടെ ജശവത്തിതനത്തിലവകാരര ഉയര്ത്തുന്നതത്തിനത

ഫകാര  ടൂറത്തിസലത  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാവുന്നതകാണത.  കര്ഷകര്ക്കത  കകാര്ഷത്തിക

വത്തിളകള് വത്തിറ്റുകത്തിട്ടുന്ന വരുമേകാനതത്തിനുപുറലമേ മേലറകാരു വരുമേകാനമേകാര്ഗര കൂടെത്തി ഇഗൗ

പദതത്തിയത്തിലൂലടെ  ലഭത്തിക്കുന്നതകാണത.   കഴത്തിഞ  ഇടെതുപക്ഷേസര്ക്കകാരത്തിലന

കകാലതത  ഉഗൗട്ടെത്തി  മേകാതൃകയത്തില നത്തിര്മ്മത്തിച്ച മൂന്നകാര് ലബകാട്ടെകാണത്തിക്കല ഗകാര്ഡന്

എടുത്തുപറതയണ്ട ടൂറത്തിസര തസകാട്ടെകായത്തി മേകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.   തുടെര്ച്ചയകായളള

പ്രളയതത്തിനുതശഷര   കഴത്തിഞ  തമേയത  മേകാസര  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ച  മൂന്നകാര്  ഫവര്

തഷകാ   ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ലപകാതുമേരകാമേതത-വത്തിതനകാദസഞകാരര  വകുപമേനത്തി
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തനരത്തിലട്ടെതത്തി  ഉദ്ഘകാടെന കര്മ്മര നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ചതകാണത.  പതത ദത്തിവസരലകകാണ്ടത

ഒരു  ലക്ഷേര  സഞകാരത്തികളകാണത  ഇഗൗ  ഫവര്  തഷകാ  കകാണകാന്

എതത്തിതച്ചര്ന്നലതന്ന  വത്തിവരര   അഭത്തിമേകാനതതകാലടെ   പറയകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   ഇതത്തിലൂലടെ  മൂന്നകാര്  അടെക്കമുളള  പ്രതദശങ്ങളത്തില  ടൂറത്തിസര

തമേഖലയത പുതന് ഉണര്വ്വകാണത നലകത്തിയത്തിട്ടുളളതത. 

തകരളകാ  ടൂറത്തിസതത്തിലനയര  മൂന്നകാര്  ടൂറത്തിസതത്തിനകാലകയര  വലത്തിലയകാരു

മേകാറതത്തിനുകകാരണമേകാകുന്ന ഒരു സസപ്നപദതത്തിയകാണത  മൂന്നകാര് ലടയത്തിന് യകാത്ര.

ഇതത്തിനകാവശരമേകായ  ഭൂമേത്തി  വത്തിട്ടുനലകുന്നതത്തിനുളള  സന്നദത  ടെകാറകാ  എതസറത്തില

നത്തിനണ്ടകാകുകയര  ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടത.   അയതത്തിനകാല  ഇഗൗ  പദതത്തി

പുനരുജ്ജശവത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ   നടെപടെത്തി  സസശകരത്തിക്കണലമേന്നകാണത

ആവശരലപ്പടെകാനുള്ളതത. 

ടൂറത്തിസര  ഇടെനകാഴത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  50  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണത

അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  രണ്ടകാര ഘട്ടെതത്തില മൂന്നകാര് അടെക്കമുളള പ്രതദശങ്ങള്

അതത്തില ഉള്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത.  ടൂറത്തിസതത്തിനത ഒതട്ടെലറ പ്രകാധകാനരമുളള മേണ്ഡലമേകാണത

തദവത്തികുളര.   തദവത്തികുളര  മേണ്ഡലതത്തില  ഉള്ലപ്പടുന്ന  മൂന്നകാര്  തകരളതത്തില

കണ്ടത്തിരത്തിതക്കണ്ട  സ്ഥലങ്ങളത്തിലലകാന്നകായത്തി  ലതരലഞടുതതകാണത.  എന്നകാല
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മൂന്നകാറത്തില വകാഹനര പകാര്ക്കത ലചയ്യുന്നതത്തിനത  പരത്തിമേത്തിതത്തിയണ്ടത.  സ്ഥലങ്ങലളലകാര

സസകകാരരകമ്പനത്തികളുലടെ കശഴത്തിലകാണത. പകാര്ക്കത്തിരഗത സഗൗകരരമേത്തിലകാതതുലകകാണ്ടത

ലഫസത്തിവല  സശസണത്തില   മൂന്നകാര്  അടെക്കമുളള  പ്രതദശങ്ങളത്തിലലത്തുന്ന

ആളുകള്ക്കത  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുളള  ബുദത്തിമുട്ടുകളകാണത

ഉണ്ടകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത. അതുതപകാലല  അടെത്തിസ്ഥകാന സഗൗകരരങ്ങളുര നല

തറകാഡുകളുര ഉണ്ടകാതകണ്ടതത ഇഗൗ പ്രതദശലത  ആവശരമേകാണത.   

ആദത്തിവകാസത്തി  തമേഖലയള്ലക്കകാളളുന്ന  തദവത്തികുളര

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തില   അവരുലടെ  ജശവത്തിതലലശലത്തി,  ജശവത്തിതരശതത്തി,

ഭക്ഷേണര,  ചത്തികത്തിത,  സരസ്കകാരര  എന്നത്തിവ  മേറ്റുളളവലര  പരത്തിചയലപ്പടുത്തുന്ന

നത്തിലയത്തിതലയത   ടൂറത്തിസര   പദതത്തികള്  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കണലമേന്നകാണത

ആവശരലപ്പടെകാനുളളതത.   മൂന്നകാര് നഗരതത്തിലന രൂപര തലന്ന മേകാറ്റുന്നതത്തിനുളള

നടെപടെത്തി വത്തിതനകാദസഞകാരവകുപ്പത്തില നത്തിനണ്ടകാകണലമേന്നകാണത പറയകാനുളളതത.

അതതകാലടെകാപ്പര   എലന  മേലതയകാരജത്തിലയകായ  ഇടുക്കത്തിയത്തിലല  ടൂറത്തിസര

വത്തികസനതത്തിനത  ഏറവുര  ആക്കര  കൂട്ടുന്നതത്തിനത   ആലുവ-മൂന്നകാര്  രകാജപകാത

യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാതക്കണ്ടതുണ്ടത.   1924-ലുണ്ടകായ പ്രളയതത്തിലകാണത  ഇഗൗ തറകാഡത

തകര്നതപകായതത.    എറണകാകുളതതയത  അന്നത  യകാത്ര  ലചയ്യണലമേങത്തില



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

50

ഉണ്ടകായത്തിരുന്ന  ഏകതറകാഡകായത്തിരുന  ആലുവ-മൂന്നകാര്  തറകാഡത.  കയറവുര

ഇറക്കവുമേത്തിലകാത  ഇഗൗ  തറകാഡത്തിലന ഏകതദശര  40  കത്തി.മേശ.   ദൂരര  ഇതപ്പകാള്

ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപ്പത്തിലന കശഴത്തിലകാണത.  അതത്തില  എറണകാകുളര ജത്തിലയത്തിലല

പൂയരകുട്ടെത്തിലയന്ന  സ്ഥലത്തുനത്തിന്നത   ലപരുമ്പരകുതത  വലരയളള  ഭകാഗര

(ഏകതദശര  29.5  കത്തി.മേശ.  മുതല  40  കത്തി.മേശ.  വലരയളള തറകാഡത)  മേകാത്രമേകാണത

വനര  വകുപ്പത്തിലന  കശഴത്തിലുളളതത.  എന്നകാല  അവത്തിലടെ  തറകാഡത  വത്തികസനര

നടെത്തുന്നതത്തിനത വനര വകുപ്പത ഇതപ്പകാള് തടെസ്സര സൃഷ്ടത്തിക്കുകയകാണത. ഇഗൗ തറകാഡത

യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാകുകയകാലണങത്തില  തശര്ച്ചയകായര  മേകാങ്കുളര  അടെക്കമുളള

പ്രതദശങ്ങളത്തില  വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികലള  കൂടുതലകായത്തി  എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള

ഇടെലപടെല  നടെതകാന്  കഴത്തിയര.  ഞകാനുര  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  തകകാതമേരഗലര

എര.എല.എ. ശശ. ആനണത്തി തജകാണ് അടെക്കമുളള ആളുകള് സബ്മേത്തിഷനകായര

തചകാദരമേകായലമേലകാര  ഇഗൗ  സഭയത്തില  ഉന്നയത്തിച്ചതപ്പകാള്  ഇന്വലസത്തിതഗഷന്

എസത്തിതമേറത  തയ്യകാറകാക്കകാനകായത്തി  പത്തി.ഡബമ്യൂ.ഡത്തി.ക്കത  ഉതരവത

നലകത്തിയത്തിരുനലവന്നത  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ലപകാതുമേരകാമേതത-വത്തിതനകാദസഞകാരര

വകുപമേനത്തി  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിരുന.   അതുകൂടെത്തി  യകാഥകാര്ത്ഥരമേകായകാല  ആ

പ്രതദശതതയത   കൂടുതല  ആളുകലളലയതത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയലമേന്നകാണത
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പറയകാനുളളതത.  അതുതപകാലല മേറത ജത്തിലകളുമേകായത്തി അതത്തിര്തത്തി പങത്തിടുന്ന ഒരു

മേണ്ഡലമേകാണത  തദവത്തികുളര.  ലകകാലലടെക്കനകാലത്തിലന  ഏറവുര  അടുത്തുളളതുര

മൂന്നകാറത്തിലനത്തിനര  ബസത  സഗൗകരരങ്ങളടെക്കര  മുമ്പത  ഉണ്ടകായത്തിരുന്നതുമേകാണത.

എന്നകാല   അടുത  കകാലതകായത്തി  ആ  വഴത്തികളത്തിലൂലടെയളള  യകാത്രകലളലകാര

നത്തിതരകാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.   അതുകൂടെത്തി   സകാധരമേകായകാല ഇവത്തിതടെയത  കൂടുതല

സഞകാരത്തികലളലയതത്തിക്കുന്നതത്തിനത   സകാധത്തിക്കുലമേനളള  കകാരരര

പറഞലകകാണ്ടത   ഞകാന്  ഇഗൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി

പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടത അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    ലക  .    ആന്സലന്:  സര്,   ലപകാതുമേരകാമേതത,  തുറമുഖങ്ങള്,

വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്നത്തിവയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത്തിലല  ബഡ്ജറത്തിലല  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലന  ബകാറണ് സസശകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  സഖകാവത  മുഹമ്മദത

റത്തിയകാസത്തിലന  തനതൃതസതത്തിലുളള  ലപകാതുമേരകാമേതത-വത്തിതനകാദസഞകാരര

വകുപകള്  അതത്തിതവഗതത്തിലകാണത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത.   പ്രതത്തികൂലമേകായ

ഒട്ടെനവധത്തി  സകാഹചരരങ്ങലളയകാണത  ലപകാതുവത്തില  ഗവണ്ലമേനത  തനരത്തിടുന്നതത.

സകാമ്പതത്തികമേകായ ഒരുപകാടെത  പ്രയകാസങ്ങള് തനരത്തിടുതമ്പകാഴുര  പ്രഖരകാപത്തിക്കലപ്പട്ടെ
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പദതത്തികളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  ഒരു  വത്തിട്ടുവശഴ്ചയമേത്തിലകാലത  തകരളതത്തിലന

സമേഗ്രമേകായ  വത്തികസനതത്തിലന  അടെയകാളര  തരഖലപ്പടുത്തുന്നതത  നമ്മുലടെ

ലപകാതുനത്തിരത്തുകളകാണത.   പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  തറകാഡുകളകായകാലുര

തദശശയപകാതകളകായകാലുര ഗ്രകാമേശണ തറകാഡുകളകായകാലുര ഒലക്ക മേതനകാഹരമേകാക്കത്തി

മേകാറ്റുന്നതത്തിനത  ഒരു  നയര  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതത  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി

ഗവണ്ലമേനകാണത.   ആ  നയപ്രഖരകാപനതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  ഇഗൗ  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷര  കുതത്തിരകാന്  ടെണലത്തിലനയര  കഴക്കൂട്ടെര

തമേലപ്പകാലതത്തിലനയര  പ്രവൃതത്തികള്ക്കകാവശരമേകായ  ഇടെലപടെലുകള്  നടെതത്തി

പ്രസ്തുത  പ്രവൃതത്തികള്  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞതത

ഇഗൗ  ഗവണ്ലമേനത്തിലന  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തനട്ടെമേകായത്തി  നമ്മള്

കകാതണണ്ടതകാണത.   നശതലശസരര  ലറയത്തിലതവ  തമേലപ്പകാലതത്തിലന  87

ശതമേകാനവുര  തലതശ്ശേരത്തി-മേകാഹത്തി  ലലബപ്പകാസത്തിലന  88  ശതമേകാനവുര  മൂരകാടെത,

പകാലലകാളത്തി  പകാലങ്ങളുലടെ   68  ശതമേകാനവുര  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  മുതക്കകാല-

കകാതരകാടെത  തറകാഡത്തിലന  98  ശതമേകാനവുര  പ്രവൃതത്തി  പൂര്തശകരത്തിച്ചു.   ഇനത്തിയര

ഒട്ടെനവധത്തി  പ്രവര്തനങ്ങള്  തദശശയപകാതയത്തിലുര  അതുതപകാലല

സരസ്ഥകാനപകാതകളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പദതത്തികള്ക്കത  ആവശരമേകായ  നല
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പുതരകാഗതത്തി  ലലകവന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.   തത്തിരുവനനപുരര  റത്തിരഗത  തറകാഡത്തിനത

ആവശരമേകായ  സ്ഥലതമേലറടുക്കുന്ന  പ്രവൃതത്തികള്  പൂര്തശകരണതത്തിതലയത

കടെക്കുകയകാണത.    നമുലക്കലകാതപര്ക്കുര  അറത്തിയകാവുന്നതുതപകാലല,  നമ്മുലടെ

രകാജരതത്തിനകത്തുള്ള  എലകാ  സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തിലലയര  തദശശയപകാതകള്ക്കത

ആവശരമേകായ ഭൂമേത്തി  ഏലറടുക്കലടെക്കര അതത  കമ്മശഷന് ലചയ്യുന്നതുവലരയളള

100  ശതമേകാനര  തുകയര   നലതകണ്ടതത  തകന  ഗവണ്ലമേനത്തിതനയര

എന്.എച്ചത.എ.ലഎ.യതടെയര പൂര്ണ്ണ ഉതരവകാദത്തിതസതത്തിലുള്ളതകാണത.  നമ്മുലടെ

സരസ്ഥകാനതത  ഭൂമേത്തി  ഏലറടുക്കുന്ന  നടെപടെത്തികളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  മുന്

യ.ഡത്തി.എഫത. ഗവണ്ലമേനത പത്തിനത്തിരത്തിതഞകാടെത്തിയതത നമ്മുലടെ അനുഭവതത്തിലുണ്ടത.

കഴത്തിഞ  ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന  കകാലതകാണത  ഏറവുര  വലത്തിയ

തദശശയപകാതയകായ  NH  66-ലന  ഭൂമേത്തി  ഏലറടുക്കലത്തില  കണ്ണൂര്  ജത്തിലയത്തിലല

കശഴകാറ്റൂരത്തിതലയത  അലലലന്ലമേനത  മേകാറ്റുന്നതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുയര്നവന്ന

പ്രതക്ഷേകാഭര.  ഒരു  നകാടെത്തിലന  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത  ഏറവുര

പ്രതയകാജകരമേകായത്തിട്ടുളള ഒരു പദതത്തിയകാണതത.  തളത്തിപ്പറമ്പത  പട്ടെണര തപകാലുളള

മുനത്തിസത്തിപ്പല  പ്രതദശതത  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനത  വരകാപകാര  സ്ഥകാപനങ്ങളുര

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളുര  ഒഴത്തിവകാക്കലപ്പടുന്നതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  അലലലന്ലമേനത  മേകാറത്തി
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നത്തിശയത്തിക്കലപ്പട്ടെതപ്പകാള്  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങലള

തടെസ്സലപ്പടുത്തുകലയനളള  ലക്ഷേരതബകാധതതകാടുകൂടെത്തി  ചത്തില  ക്ഷുദശക്തത്തികള്

ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവന്ന  സമേരതത്തില  പൂര്ണ്ണമേകായ  പത്തിന്തുണയകാണത

തകരളതത്തിലല  പ്രതത്തിപക്ഷേവുര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.യര  ചത്തില  തശവ്രസസഭകാവമുളള

സരഘടെനകളുര  തചര്ന്നത  നലകത്തിയതത.   അവത്തിലടെലയലകാര  ആ  രൂപതത്തില

ജനങ്ങലള  ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന  പ്രയകാസതമേറത്തിയ  അനുഭവലത

നത്തിശയദകാര്ഢരതതകാടുകൂടെത്തി  തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടകാണത  നമുക്കത  തദശശയപകാതയലടെ

ഭൂമേത്തി  ഏലറടുക്കുന്ന  നടെപടെത്തികളുമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടെത  തപകാകകാന്  കഴത്തിഞതത.   ആ

സമേയതകാണത  നമുക്കത  കത്രത്തികപൂട്ടെത്തിടുന്ന  രൂപതത്തിതലയത  തകന  ഗവണ്ലമേനത

അവരുലടെ നത്തിലപകാടെത പ്രഖരകാപത്തിച്ചതത. തകരളതത്തില ഭൂമേത്തി ഏലറടുക്കുന്നതത്തിനത 25

ശതമേകാനര തുക അധത്തികമേകായത്തി ലകകാടുക്കണലമേനളള അവരുലടെ സമേശപനതത്തിനത

ഗവണ്ലമേനത്തിനത  വത്തിതധയമേകാതകണ്ടത്തിവന.   നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലല

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളത്തില  നമുക്കത  മേകാറത്തിനത്തിലക്കകാന്  കഴത്തിയകാതതുലകകാണ്ടത

തദശശയപകാത  66-ലന വത്തികസനതത്തിനത  5580  തകകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര രൂപയകാണത

സരസ്ഥകാന  ഗവണ്ലമേനത്തിനത  മേകാറത്തിവയ്തക്കണ്ടത്തിവന്നതത.   മേലപറര,

തത്തിരുവനനപുരര, ലകകാട്ടെകാരക്കര, അങമേകാലത്തി എന്നത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലല തദശശയപകാതകാ
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വത്തികസനതത്തിനകായത്തി  ഭൂമേത്തിതയലറടുക്കുന്നതത്തിനത  1395  തകകാടെത്തി  രൂപ സരസ്ഥകാന

ഗവണ്ലമേനത അധത്തികമേകായത്തി  ലചലവകായത്തി.   സരസ്ഥകാനതത്തിലന ചരത്തിത്രതത്തില

ഏറവുര  വത്തിപകരമേകായ  മേകാറമേകാണത   ലറയത്തിലതവ  ഓവര്  ബത്തിഡ്ജുകളുലടെ

പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുണ്ടകായത്തിട്ടുള്ളതത.    ഏകതദശര  72  ഓളര

ലറയത്തിലതവ ഓവര് ബത്തിഡ്ജുകളത്തില  5  എണ്ണര ബഡ്ജറത മുതഖനയര ബകാക്കത്തി

67  എണ്ണര  കത്തിഫ്ബത്തി  ഫണ്ടുപതയകാഗത്തിച്ചത  പൂര്തശകരത്തിക്കകാനകാണത

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതത.   54  ലസച്ചുകളത്തിലകായത്തി  804  കത്തിതലകാമേശററത്തിലധത്തികര  വരുന്ന

മേലതയകാര ലലഹതവയലടെ പ്രവൃതത്തികള്  ലക.ആര്.എഫത.ബത്തി.(തകരള തറകാഡത

ഫണ്ടത തബകാര്ഡത)  മുതഖനയകാണത  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത.  804  കത്തിതലകാമേശററത്തിലന

ഡത്തി.പത്തി.ആര്. തയ്യകാറകാക്കത്തി കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില സമേര്പ്പത്തിച്ചു.  തശരതദശപകാതയമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ പ്രവര്തനങ്ങളത്തില വലത്തിയ പുതരകാഗതത്തിയകാണത ഉണ്ടകാകുന്നതത.  ഇഗൗ

ഗവണ്ലമേനത  അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷര  8957  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

പദതത്തികള്ക്കത  ഭരണകാനുമേതത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തികള്  മുതഖന

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത.  ഒരുകകാലതത നമ്മുലടെ പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  തറകാഡുകളത്തില  40

mm ചത്തിപ്പത്തിരഗത  കകാര്ലപ്പറത  ഇട്ടുളള  ലമേയത്തിനനന്സത  വര്ക്കകാണത

നടെതത്തിയത്തിരുന്നതത.  തകരളതത്തിലല  കകാലകാവസ്ഥയലടെ  പ്രതതരകതലകകാണ്ടത
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മേഴക്കകാലമേകാകുതമ്പകാള് ആ തറകാഡുകലളലകാര ലപകാട്ടെത്തിലപ്പകാളത്തിഞത വശണ്ടുര വലത്തിയ

ബകാധരതയത്തിതലയത  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനര  മേകാറുന്ന  അവസരതത്തിലകാണത

അനര്തദശശയ  നത്തിലവകാരതത്തിലുളള  തറകാഡുകളുലടെ

നത്തിര്മ്മകാണപ്രവൃതത്തികളത്തിതലയത  (ബത്തി.എര.&ബത്തി.സത്തി.)  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനര

മേകാറത്തിയതത.  നമ്മുലടെ സരസ്ഥകാനതത്തിലല 140  നത്തിയമേസഭകാ മേണ്ഡലങ്ങളത്തിതലയര

നൂറുകണക്കത്തിനത തറകാഡുകലള ലമേച്ചലപ്പട്ടെ നത്തിലവകാരതത്തിതലയത മേകാറകാന് ഇതത്തിലൂലടെ

സകാധത്തിച്ചു.  

വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  പറയകയകാലണങത്തില,

ഇവത്തിലടെ  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല,

തലകാകരകാജരങ്ങളത്തില   12-ാം  സ്ഥകാനതതയത  നമ്മുലടെ  രകാജരലത

അടെയകാളലപ്പടുത്തുതമ്പകാള്  അതത  തകരളര  സരഭകാവന  ലചയ്തതകാലണന്നത

അഭത്തിമേകാനര  തതകാനന്ന  രൂപതത്തിതലയത  തകകാവത്തിഡത്തിനുതശഷര  തകരളതത്തിലന

ടൂറത്തിസര തമേഖലയത്തില വന്നത്തിട്ടുളള വലത്തിയ കുതത്തിച്ചുചകാട്ടെര നമ്മള് പ്രതതരകമേകായത്തി

കകാതണണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടത.  തദശശയപകാതകാ വത്തികസനവുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെത കരമേന-

കളത്തിയത്തിക്കകാവത്തിള  പകാതയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയര  എലന  കഴത്തിഞ

പ്രസരഗതത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.    കത്തിഫ്ബത്തിയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  കഴത്തിഞ
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മേശറത്തിരഗത്തില  ഏകതദശര  113  തകകാടെത്തി  രൂപ  അവത്തിടുലത  ആവശരകത

മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തി  ബകാലരകാമേപുരര-വത്തിഴത്തിഞരതറകാഡത്തില  അണ്ടര്പകാസത

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ  ഫണ്ടത  അനുവദത്തിച്ചതത്തില  പ്രതതരകമേകായത്തി

ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലന  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണത.   വഴത്തിമുക്കത  മുതല

കളത്തിയത്തിക്കകാവത്തിള  വലര  വരുന്ന  17  കത്തിതലകാമേശറര്  ദൂരതതകാളമുള്ള

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനത  വരുന്ന  ആളുകളുര  വരകാപകാരസ്ഥകാപനങ്ങളുര  വസ്തുവത്തിലന

ഉടെമേകളുര  കഴത്തിഞ  10-20  വര്ഷക്കകാലമേകായത്തി  ആ  വസ്തുക്കള്  കയവത്തികയര

ലചയ്യകാന്  കഴത്തിയകാത  അവസ്ഥയത്തിലകാണത.    തനകാട്ടെത്തിലലഫ  ലചയ്ത

സ്ഥലമേകായതുലകകാണ്ടുതലന്ന  മേറ്റു  കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ലക്കകാനര  കടെക്കകാന്

കഴത്തിയകാതതരതത്തിലുളള പ്രയകാസങ്ങള് അവര് അനുഭവത്തിക്കുകയകാണത.    ഭൂമേത്തി

ഏലറടുക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ നടെപടെത്തികള് തസരത്തിതലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനത  പ്രതതരക

ഊന്നല  നലകുലമേന്നത  ബഹുമേകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമേനത്തി  പറഞതത

സസകാഗതകാര്ഹമേകാണത.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപമേനത്തിയര റവനമ്യൂ

വകുപമേനത്തിയര  ധനകകാരരവകുപമേനത്തിയലമേകാലക്ക  തചര്നലകകാണ്ടത

അടെത്തിയനരമേകായത്തി  കലത്തിടെല  നടെപടെത്തികള്  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമേകായ  ഇടെലപടെല
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ഉണ്ടകാകണലമേന്നത  ഞകാന്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.   തശരതദശപകാതയമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെത  ആദരലത  ഡത്തിലലസന്  തയ്യകാറകാക്കുതമ്പകാള്  ലനയ്യകാറത്തിന്കര

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല  ഏകതദശര  2  കത്തിതലകാമേശറര്  വത്തിട്ടുതപകായത്തിരുന.

പൂവകാറത്തില വച്ചകാണത അതത അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചതത. അതത ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചത കഴത്തിഞ

ഗവണ്ലമേനത്തിലന കകാലതത സഖകാവത ജത്തി. സുധകാകരന് അതത്തില ഇടെലപട്ടുലകകാണ്ടത

ലപകാഴത്തിയൂര്,  ലകകാലരതങകാടെത  വലരയളള  തമേത്തിഴകാടെത്തിലന  അതത്തിര്തത്തി

പ്രതദശങ്ങളത്തില  ഡത്തിലലസന്  തയ്യകാറകാക്കുന്നതത്തിനുര  അതത

ബനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ട  നത്തിലപകാടെത  സസശകരത്തിച്ചു.    അതത്തിലന  പബത്തികത

ഒപ്പശനത്തിയന് നമ്മള് സസശകരത്തിച്ചു.  ആ കകാരരതത്തിനകത്തുര ആവശരമേകായത്തിട്ടുളള

നത്തിലപകാടെത സസശകരത്തിക്കുവകാന് ഞകാന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  പത്തിലഗ്രത്തിര ടൂറത്തിസര

പദതത്തികളുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെത ചത്തില പദതത്തികള് ലനയ്യകാറത്തിന്കര മേണ്ഡലതത്തില

അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത. അതരര പദതത്തികള് കൂടുതല ഗുണകരമേകായത്തി മേകാറ്റുന്നതത്തിനുര

സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  തവണ്ട  ഇടെലപടെലുകള്

ഉണ്ടകാകണര.  ചത്തില ഏജന്സത്തികള് ഇഗൗ പ്രവൃതത്തികള് ഏലറടുതത കഴത്തിഞകാല

ആ  പ്രവൃതത്തികള്  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തില  അമേകാനര

കകാണത്തിക്കുനണ്ടത.   അതത്തിനത  അവര്  സകാമ്പതത്തിക  പ്രയകാസങ്ങളുര
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മേറ്റുകകാരരങ്ങളുമേകാണത  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത.  ആതക്ഷേപങ്ങള്ക്കത്തിടെവരകാലത

ഉതരവകാദത്തിതലപ്പട്ടെ  ഏജന്സത്തികളത്തിതലയത  ഇതരര  പ്രവൃതത്തികള്

ലലകമേകാറുന്നതകായത്തിരത്തിക്കുര ഉചത്തിതര.   

ലനയ്യകാറത്തിന്കര  മേണ്ഡലവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  മേലറകാരുകകാരരര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതത,  പുരകാവസ്തു  വകുപര  വത്തിതനകാദസഞകാര  വകുപര

ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയമേകാണത. ചരത്തിത്രതത്തില ഏറവുര

പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു  പ്രതദശമേകാണത  ലനയ്യകാറത്തിന്കര.  1888-ല  തകരളതത്തിലന

ചരത്തിത്രതത്തില  ശത്തിവപ്രതത്തിഷ്ഠ  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളള  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

നതവകാഥകാനതത്തിലന തകനമേകായ അരുവത്തിപറര  സ്ഥത്തിതത്തിലചയ്യുന്നതത പകാറശ്ശേകാല,

ലനയ്യകാറത്തിന്കര  നത്തിതയകാജക  മേണ്ഡലങ്ങളുമേകായത്തി  തചര്ന്നത  കത്തിടെക്കുന്ന

ഭൂപ്രതദശതകാണത.   അരുവത്തിപറതത്തിലന  വത്തികസനവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത

ശശ.  സത്തി.  ലക.  ഹരശനലന  ഇടെലപടെതലകാടുകൂടെത്തിതലന്ന  വത്തിതനകാദസഞകാര

വകുപ്പത  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനത  രൂപയലടെ  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള്  അവത്തിലടെ

നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  അരുവത്തിപറര മേകാത്രമേല,  നമ്മുലടെ നകാടെത്തിലന ലലപതൃകങ്ങളത്തില

ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  സ്ഥലമേകാണത  ലനയ്യകാറത്തിന്കര.  നമുക്കറത്തിയകാര,

പത്രപ്രവര്തനലമേന്നത പറയന്നതത  ലപ്രകാഫഷണലകായത്തി മേകാറുക മേകാത്രമേല, പത്ര
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റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര്മേകാര്  തകകാര്പ്പതററ്റുകളുലടെ  അടെത്തിമേകളകായത്തി  അവര്  നത്തിശയത്തിക്കുന്ന

രൂപതത്തിതലയത വകാര്തകള് എഴുതത്തി പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന ഒരു ദുതരരകാഗതത്തിലകാണത

നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തിലല വര്തമേകാന കകാലഘട്ടെര നത്തിലനത്തിലക്കുന്നതത.  ആ ഘട്ടെതത്തില

നൂറകാണ്ടുകള്ക്കത  മുന്പത  രകാജഭരണകകാലര  കല്ലുപത്തിളര്ക്കുന്ന  കകാലഘട്ടെതത്തില

തത്തിരുവത്തിതകാരകൂര്  മേഹകാരകാജകാവത  ശശമൂലര  തത്തിരുനകാളത്തിലനയര  അതദ്ദേഹതത്തിലന

ദത്തിവകാനകായത്തിരുന്ന  പത്തി.  രകാജതഗകാപകാലകാചകാരത്തിയതടെയര   ജനവത്തിരുദ

നയങ്ങള്ലക്കതത്തിരകായത്തി, പത്രപ്രവര്തനരരഗതതയത ചങ്കൂറതതകാടുകൂടെത്തി തൂലത്തിക

ചലത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ധശരതദശകാഭത്തിമേകാനത്തിയകായത്തിട്ടുളള  സസതദശകാഭത്തിമേകായത്തി

രകാമേകൃഷ്ണപത്തിളളയത  ജന്മേര നലകത്തിയ നകാടെകാണത ലനയ്യകാറത്തിന്കര.  മേജത്തിതസറത്തിലന

വത്തിധത്തികലളതപ്പകാലുര  തചകാദരര  ലചയലകകാണ്ടത  കൃതരമേകായത്തി  പ്രതത്തികരത്തിക്കുന്ന

രൂപതത്തിതലയത  തകരളതത്തിലല  പത്രപ്രവര്തന  രരഗതത  ഇനര  നമുക്കത

അതദ്ദേഹലത അഭത്തിമേകാനതതകാലടെ ഓര്ക്കകാവുന്നതകാണത.  മേലയകാള സത്തിനത്തിമേയലടെ

പത്തിതകാലവന്നത  അറത്തിയലപ്പടുന്ന  ലജ.സത്തി.ഡകാനത്തിയലത്തിലന  പ്രവര്തനമേണ്ഡലവുര

അതദ്ദേഹര  തകാമേസത്തിച്ചത്തിരുന്ന  സ്ഥലവുര  കൂടെത്തിയകാണത  ലനയ്യകാറത്തിന്കര  പട്ടെണര.

സസകാതനരസമേര  ചരത്തിത്രതത്തില  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ,  തത്തിരുവത്തിതകാരകൂറത്തിലല

സസകാതനരസമേര  പ്രതക്ഷേകാഭതത്തിലല  ഏറവുര  ഉജ്ജസലമേകായ  സമേര
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തപകാരകാട്ടെതത്തില  അന്നലത   തത്തിരുവത്തിതകാരകൂര്  തസറത  തകകാണ്ഗ്രസ്സത

പ്രസത്തിഡനകായത്തിരുന്ന  എന്.  ലക.  പത്മനകാഭപത്തിളളലയ ലനയ്യകാറത്തിന്കര

പട്ടെണതത്തില നത്തിന്നത അറസത ലചയ്തത ബട്ടെശഷത പട്ടെകാളര തപകാകുതമ്പകാള് അതത്തിലന

ലചറുതത  പരകാജയലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയളള  ഉജ്ജസലമേകായ  തപകാരകാട്ടെര

നടെലന്നകാരു  തകനമേകാണത.   എന്.  ലക.  പത്മനകാഭപത്തിളളയലടെ  അറസത്തില

പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഉയര്നവന്ന  പ്രതക്ഷേകാഭലത  തനരത്തിടുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി

ജനറല  വകാട്കശസത്തിലന  തനതൃതസതത്തില  വന്ന  കുതത്തിരപ്പട്ടെകാളലത  ലചറുതത

പരകാജയലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ഫക്കശര്കകാരടെക്കമുളള   കമ്മമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാര്

തനതൃതസര  നലകത്തിയ  പ്രതദശമേകാണത.   ആ  സമേരതപകാരകാട്ടെതത്തിലന  ഏറവുര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തകനമേകാണത  ലനയ്യകാറത്തിന്കര  പട്ടെണതത്തിലല  എട്ടെത  ധശര

തദശഭത്തിമേകാനത്തികളകായത്തിട്ടുളള  വശരരകാഘവന്  അടെക്കമുളളവര്  ബട്ടെശഷത

പട്ടെകാളതത്തിലന ലവടെത്തിവയ്പ്പത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി പത്തിടെഞവശണത മേരത്തിച്ചു.  അവരുലടെ

രക്തര  വശണ  ഭൂപ്രതദശമേകാണത  ലനയ്യകാറത്തിന്കരയലടെ  ഹൃദയഭകാഗര.   ഒട്ടെനവധത്തി

ചരത്തിത്ര  അനുഭവങ്ങളുളള,  കര്ണ്ണകാടെക  സരഗശതതത്തിലന  നമ്മുലടെ

കകാലഘട്ടെതത്തിലല  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ലനയ്യകാറത്തിന്കര  വകാസുതദവനുര

അഡസതക്കറത  തമേകാഹനചനന്നകായരുമേടെക്കര  അവത്തിലടെ  ജനത്തിച്ചത  ആ  മേണ്ണത്തിലന
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ഭകാഗമേകായത്തി ജശവത്തിച്ചു മേരത്തിച്ചവരകാണത.  അങ്ങലനയളള ഒട്ടെനവധത്തി അടെയകാളങ്ങളുലടെ

തകനമേകാണത. 18-ാം  നൂറകാണ്ടത്തിലന  കകാലഘട്ടെതത്തില  തത്തിരുവത്തിതകാരകൂര്

മേഹകാരകാജകാവകായ  മേകാര്തകാണ്ഡവര്മ്മലയയര  അന്നത  നത്തിലനത്തിന്നത്തിരുന്ന

മേരുമേക്കതകായ  വരവസ്ഥലയയര   തചകാദരരലചയലകകാണ്ടകാണത  എട്ടുവശട്ടെത്തില

പത്തിള്ളമേകാര്  അവത്തിലടെ  പ്രതക്ഷേകാഭതത്തിതലയത  വന്നത്തിട്ടുള്ളലതന്നത

നമുക്കറത്തിയകാവുന്നതകാണത.  മേരുമേക്കതകായര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചത

മേക്കതകായതത്തിതലയത  തപകാകണലമേനര  മേരുമേക്കതകായ  വരവസ്ഥയത്തില

അധത്തികകാരര  ലലകമേകാറകാന്  സകാധരമേലലനര  അവര്  പറഞ.  എട്ടുവശട്ടെത്തില

പത്തിള്ളമേകാരുലടെയര  മേകാടെമ്പത്തിമേകാരുലടെയര  ആകമേണര  ഭയന്നത

പലകായനരലചയതപകാകുതമ്പകാഴകാണത തത്തിരുവത്തിതകാരകൂര് മേഹകാരകാജകാവകായ അനത്തിഴര

തത്തിരുനകാള്  മേകാര്തകാണ്ഡവര്മ്മ,  ലനയ്യകാറത്തിന്കര  പട്ടെണതത്തിലല  ഇന്നലത

ശശകൃഷ്ണസസകാമേത്തി  തക്ഷേത്രതത്തില  ഇനര  സ്ഥത്തിതത്തിലചയ്യുന്നതുര  ചരത്തിത്രതത്തിലന

ഭകാഗമേകായത്തിക്കഴത്തിഞതുര  നൂറകാണ്ടുകള്  പഴക്കമുള്ളതുമേകായ  അമ്മച്ചത്തി  പകാവത്തിലന

തപകാടെത്തില അഭയര തതടെത്തിയതത.  അമ്മച്ചത്തി പകാവത്തിലന തപകാടെത്തില അഭയര തതടെകാന്

സഹകായത്തിച്ചതത  ഒരു  കുട്ടെത്തിയകായത്തിരുനലവനര  ആ  കുട്ടെത്തി  ശശകൃഷ്ണഭഗവകാന്

തലന്നയകായത്തിരുലന്നനമുള്ള  അതദ്ദേഹതത്തിലന  തബകാധരതത്തിലന
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അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണത  ഇന്നത  കകാണുന്ന ശശകൃഷ്ണസസകാമേത്തി  തക്ഷേത്രര അതദ്ദേഹര

പണത്തികഴത്തിപ്പത്തിച്ചതത.  പത്തിലഗ്രത്തിര  ടൂറത്തിസര  പദതത്തിയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത

ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന  കകാലതത  പ്രസ്തുത  തക്ഷേത്രതത്തിലന

നവശകരണതത്തിനുര  തക്ഷേത്രതതകാടെത  തചര്ലന്നകാഴുകുന്ന  ലനയ്യകാര്   നദത്തി

സരരക്ഷേത്തിച്ചുലകകാണ്ടുള്ള  വത്തികസന  പ്രവര്തനതത്തിനുര   ആവശരമേകായ

പദതത്തികള്ക്കത  രൂപരനലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  അതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത ഉഗൗന്നല നലകുന്നതത്തിനുര ചരത്തിത്രതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തിട്ടുള്ള

അടെയകാളങ്ങള്  സരരക്ഷേത്തിച്ചത  മുതമ്പകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനുര  പുരകാവസ്തു

വകുപ്പത്തിലന  ഭകാഗത്തുനത്തിനള്ള  ഇടെലപടെല  ഉണ്ടകാകണലമേനകൂടെത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണത.  2016-17-ലല  ബഡ്ജറത  പ്രഖരകാപനതത്തിലൂലടെ

ലനയ്യകാറത്തിന്കര  മേണ്ഡലതത്തില  രണ്ടത  പകാലങ്ങള്ക്കത  ഫണ്ടത

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  കത്തിഫ്ബത്തി  ഫണ്ടത  ഇതപ്പകാള്തലന്ന

അനുവദത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത.  കന്നത്തിപറര,  ആയയത്തില പകാലങ്ങളുലടെ  പ്രവൃതത്തികള്

ഇതുവലര  ആരരഭത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടെത്തില.  ഭൂമേത്തി  ഏലറടുക്കുന്ന  നടെപടെത്തി

തവഗതത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുര  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പ്രവര്തനങ്ങള്

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  സകാധത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടത.  ഇതുമേകായത്തി
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ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടുള്ള എലന പ്രസരഗര ചുരുക്കുകയകാണത.  പല പദതത്തികളുര

പ്രഖരകാപത്തിക്കലപ്പടുതമ്പകാള് അവ സമേയബനത്തിതമേകായത്തി പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനത

സകാധത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടത.  2013  -ലല  ഭൂമേത്തി  ഏലറടുക്കല  നത്തിയമേതത്തിനുതശഷര

വന്നത്തിട്ടുള്ള  ഒട്ടെനവധത്തി   നടെപടെത്തികമേങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമേകായണ്ടകാകുന്ന  വലത്തിയ

തതകാതത്തിലുള്ള  ഇഴച്ചത്തില  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  പ്രവൃതത്തികള്

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനത  വലത്തിയ തടെസ്സമേകാകുനണ്ടത.  ഇതത്തിനുകകാരണര വത്തിവത്തിധ

വകുപകളുലടെ  ഏതകകാപനമേത്തിലകായ്മയകാണത.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  അതുണ്ടകാക്കുന്ന

നഷ്ടര വലത്തിയ തതകാതത്തിലകാണത.  ഉദകാഹരണതത്തിനത  10 തകകാടെത്തി  രൂപയത  ലടെണ്ടര്

നലകുന്ന  പദതത്തി  രതണ്ടകാ  മൂതന്നകാ  അതത്തിലധത്തികതമേകാ  വര്ഷര  കകാലതകാമേസര

വന്നകാല അതത്തിനകാവശരമേകായ തുക പതതകാ പതത്തിനകാതറകാ  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി

വര്ദത്തിക്കകാറുണ്ടത.  ഇതത  വലത്തിയ  തതകാതത്തിലുള്ള  സകാമ്പതത്തിക  നഷ്ടതത്തിതലയത

തപകാകകാന്  കകാരണമേകാകുനണ്ടത.  ആറുമേകാസതത്തിതലകാ  കൂടെത്തിതപ്പകായകാല  ഒരു

വര്ഷക്കകാലയളവത്തിതലകാ  പ്രവൃതത്തികള്  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്ന

രൂപതത്തിതലയകാവശരമേകായ ഒരു പ്രതതരക ടെകാസ്കത തഫകാഴത ഇതരര കകാരരങ്ങളത്തില

രൂപശകരത്തിക്കുകയര  പ്രതയകാരത്തിറത്തി  നത്തിശയത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില

ആവശരമേകായ  ഇടെലപടെല  നടെത്തുകയര  ലചയ്യണലമേനകൂടെത്തി



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

65

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  ഇഗൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പൂര്ണ്ണമേകായര

പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടുര ഞകാന് എലന വകാക്കുകള് ചുരുക്കുന, നന്ദത്തി, നമേസ്കകാരര.

ശശ  .    രകാമേചനന്  കടെന്നപ്പള്ളത്തി  :  സര്,  ലപകാതുമേരകാമേതത,  തുറമുഖങ്ങള്,

വത്തിതനകാദസഞകാരര എന്നശ വകുപകള്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങലള ഞകാന്

പൂര്ണ്ണമേകായര  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണത.  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി

സര്ക്കകാരത്തിലന  വത്തികസതനകാന്മുഖമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങള്മൂലര  ഇഗൗ  രരഗതത

നടെതത്തിവരുന്ന  അഭൂതപൂര്വ്വമേകായ  മുതന്നറലത  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

ആര്ക്കുര  കഴത്തിയത്തില.  പതക്ഷേ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  ലബഞ്ചുകള്  ശൂനരമേകായതുലകകാണ്ടത

പ്രസരഗതത്തിലന വശരരര അലപ്പര കുറയലമേന്നതത്തില ലചറത്തിലയകാരു വത്തിഷമേമുണ്ടത.

ഏതകായത്തിരുന്നകാലുര  തനരതത  പറഞതുതപകാലല  ഇക്കകാരരങ്ങളത്തിലലകാനര

അവര്ക്കുര  വരതരസമേകായ  കകാഴ്ചപ്പകാടുകളത്തില.  അവരുലടെ

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  ഇലതകാലക്ക  നടെക്കുനണ്ടത.  ഹ്രസസമേകായത്തി

പറയകയകാലണങത്തില,  നമ്മുലടെ  മേണ്ഡലവുമേകായര  ജത്തിലയമേകായര  ബനലപ്പട്ടെത

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ധകാരകാളര  സരരരഭങ്ങള്  നടെക്കുകയകാണത.

അതത  പ്രകാവര്തത്തികമേകാക്കുന്നതത്തിനത  ഉതദരകാഗസ്ഥതലതത്തിലുര

തകകാണ്ടകാകര്മേകാരുലടെ പ്രവര്തനരരഗത്തുര കകാണുന്ന ചത്തില അലരഭകാവങ്ങളുര
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ശദയത്തിലലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത,  അതത്തിനത  പരത്തിഹകാരര  കണ്ടകാല  മേകാത്രതമേ  ഗവണ്ലമേനത

ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന  തവഗതയത്തില  ഇഗൗ  പദതത്തികലളലകാര  പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയകയളലവന്നതത വസ്തുതയകാണത.  കണ്ണൂര് നഗരതത്തിലന ഹൃദയഭൂമേത്തിയത്തില

കളകതററത  പരത്തിസരതകാണത  ഏറവുര  കൂടുതല  ഗതകാഗതക്കുരുക്കുള്ളതത.

അവത്തിലടെ  ഒരു  ലലഫഓവറത്തിനത  138  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണത

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  അതത്തിലന  സ്ഥലവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  ധകാരകാളര

തകസുകളുണ്ടത.  ആ  തകസുകതളകാലടെകാപ്പര  നത്തിനലകകാണ്ടത  തകകാണ്ഗ്രസത  (ലഎ)

-യലടെ തനതൃതസതത്തിലുള്ള സരഘങ്ങളുര തകകാര്പ്പതറഷനുലമേകാക്കയകാണത അവത്തിലടെ

സമേരര  നടെത്തുന്നതത,  അവലയലകാര  പരത്തിഹരത്തിച്ചത  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.

തകകാഴത്തിതക്കകാടെത  ഭകാഗതതയ്ക്കുര  കണ്ണൂര്  വത്തിമേകാനതകാവളതത്തിതലയ്ക്കുര

തപകാകുന്നതത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തകനമേകാണത  തമേലല ലചകാവ്വ ജരഗ്ഷന്.

അതുര  ഗതകാഗതക്കുരുക്കുണ്ടകാകുന്ന ഒരു  പ്രധകാന തകനമേകാണത.  അവത്തിലടെ  ഒരു

അണ്ടര്  പകാസത തവയത  നൂറത  തകകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര   വരുന്ന  തുക

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  അതതകാടെകാപ്പരതലന്ന  തലതശ്ശേരത്തിയത്തിലനത്തിനര

തനതര  കണ്ണൂര്  ആശുപത്രത്തിയത്തിതലയത  എതകാനുള്ള  ഒരു  എളുപ്പവഴത്തി  എന്ന

നത്തിലയത്തില  ഒരു  പുതത്തിയ  തറകാഡത്തിനത  23  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുകയര
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അതത്തിനകാവശരമേകായ  കകാരരങ്ങലളലകാര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയര  ലചയ്ലതങത്തിലുര

അവത്തിലടെയര പ്രതത്തിബനങ്ങളുണ്ടകാക്കുന്നതത തതദ്ദേശവകാസത്തികലളന്ന തപരത്തില ചത്തില

ആളുകളകാണത.  ഇതരതത്തില  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെപ്പത്തിലകാക്കുതമ്പകാഴുണ്ടകാകുന്ന  ബുദത്തിമുട്ടുകളുലടെ  കകാരരര  പ്രതതരകമേകായത്തി

ശദത്തിക്കണലമേന്നത  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  നമ്മുലടെ

ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപമേനത്തി തമേലല ലചകാവ്വയത്തിലുര ലലഫഓവറത്തിലന നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ്ട

സ്ഥലത്തുര അടുതകകാലതത നത്തിര്തദ്ദേശമേനുസരത്തിച്ചത സന്ദര്ശത്തിച്ചതവളയത്തില, രണ്ടത

പദതത്തികളുലടെയര  ആവശരകത  കണക്കത്തിലലടുത്തുലകകാണ്ടത,

ഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാതരകാടുര  മേറത  ബനലപ്പട്ടെവതരകാടുര  ഇതുസരബനത്തിച്ച

കകാരരങ്ങളത്തില  ഗവണ്ലമേനത  വത്തിട്ടുവശഴ്ചയത്തിലകാലത    മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുലമേന്നത

പ്രഖരകാപത്തിച്ചതത്തില  പ്രതതരകമേകായത്തി  നന്ദത്തിതരഖലപ്പടുത്തുന.  എലകാ  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങലളയര  തകര്ക്കുകലയന്ന  ലക്ഷേരതതകാലടെയള്ള

എതത്തിര്പകലളയര  നത്തിതഷധകാത്മകമേകായ നത്തിലപകാടുകലളയര  മേറത്തികടെനലകകാണ്ടത

വത്തിവത്തിധങ്ങളകായ  കകാഴ്ചപ്പകാടുകലള  പ്രകാവര്തത്തികമേകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  അനരശക്ഷേര

സൃഷ്ടത്തിക്കുകയകാണത.   ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തിയലടെ  പ്രതതരക

സഹകായതതകാലടെ 248 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ 'സത്തിറത്തി തറകാഡത ഇരപ്രൂവ്ലമേനത പദതത്തി'
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നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  തശരുമേകാനത്തിച്ചു.  അതുവഴത്തി  11  തറകാഡുകള്  അനര്തദ്ദേശശയ

നത്തിലവകാരതത്തിതലയത  മേകാറുകയകാണത.  ഇതത്തിനകായത്തി  300  തകകാടെത്തിയത്തിലപ്പരര  രൂപ

നഷ്ടപരത്തിഹകാരത്തുകയകായത്തി  തനരതതതലന്ന  നശക്കത്തിവച്ചത്തിരുന.

അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  നഷ്ടപരത്തിഹകാരത്തുകയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത

പ്രശങ്ങളുണ്ടകാതക്കണ്ട  കകാരരമേത്തില.  ഇതുരസരബനത്തിച്ചത

ലലഹതക്കകാടെതത്തിയത്തിലടെക്കര  9  തകസുകളുണ്ടകായത്തിരുന്നതത്തിലന  തനരത്തിടുകയര

പരകാജയലപ്പടുത്തുകയര ലചയ.  എനപറഞകാല,  മുതന്നകാട്ടുള്ള ഓതരകാ ഇഞത

പ്രയകാണതത്തിലുര  പ്രതത്തിപക്ഷേ  രരഗതത  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  തകകാണ്ഗ്രസത

സുഹൃത്തുക്കള്  വത്തിവകാദമുണ്ടകാക്കുനലവന്നതകാണത  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതത.

ഇലതകാലക്ക  എനത്തിനകാലണന്നതത്തിനുള്ള  വത്തിശദശകരണര  അവര്ക്കത  ഇതുവലര

പറയകാന് കഴത്തിഞത്തിതട്ടെയത്തില.  ഇത്രയരതുക നശക്കത്തിവച്ചത വത്തിവത്തിധ കകാരരങ്ങളുമേകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന സന്ദര്ഭതത്തിലകാണത  അവര് തടെസ്സങ്ങളുണ്ടകാക്കുന്നതത.  എലന

സുഹൃത്തുര  അഴശതക്കകാടെത  മേണ്ഡലലത  പ്രതത്തിനത്തിധശകരത്തിക്കുന്ന

എര.എല.എ.യമേകായ  ശശ.  ലക.  പത്തി.  സുതമേഷര  ഞകാനുര  വളലരയധത്തികര

സഹകരത്തിച്ചുതപകാകുന്നവരകാണത.  അതദ്ദേഹതത്തിലന  മേണ്ഡലതത്തിലനത്തിന്നത

ആരരഭത്തിക്കുന്ന  ഒരു  തറകാഡത്തിലന  കകാരരമേകാണത  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതത,  അതത
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തകസത്തില  കുടുങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  കച്ചവടെക്കകാരുലടെ  തകസുണ്ടത,  അതത്തിനത

മുന്നത്തിലുര  പത്തിന്നത്തിലുര  നത്തിലക്കുന്നതത  ഞകാന്  പറഞ  ശക്തത്തികള്തലന്നയകാണത.

ഇതത്തിലലകാലക്ക  കച്ചവടെക്കകാര്  തപരത്തിനത  നത്തിലക്കുന്ന  നത്തിരപരകാധത്തികളകാണത,

'ഞങ്ങള്ക്കത  കകാരരലമേകാനമേറത്തിയത്തില,  ഒപ്പത്തിട്ടുലകകാടുത്തുലവതന്നയള'  എന്നകാണത

അവര് വനപറയന്നതത,  ഇതകാണത സ്ഥത്തിതത്തി എന്നകാണത ഞകാന് പറഞവന്നതത.

അക്കകാരരതത്തിലടെക്കര  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുന്ന  ഏലതലകാര

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളുതണ്ടകാ,  അവലയലകാര പരമേകാവധത്തി തടെസ്സലപ്പടുത്തുന്ന,

അതരനര  ആപത്കരവുര  ജനതദകാഹകരവുമേകായ  നത്തിലപകാടുകളത്തിലനത്തിനര

മുഖരപ്രതത്തിപക്ഷേകക്ഷേത്തി എനപറയന്ന സുഹൃത്തുക്കള് മേകാറത്തിയത്തിലലങത്തില അതത

പലതരതത്തിലുള്ള  മേറ്റുപ്രശങ്ങള്  ഉണ്ടകാക്കുന്നതകായത്തിതശരുര.  ഇതരര

കകാരരങ്ങള്  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനത  സകാമ്പതത്തിക  പരത്തിമേത്തിതത്തികളുലണ്ടലന്നലകാര

എലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാര.  സരസ്ഥകാനഗവണ്ലമേനത്തിലന

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള്  തടെസ്സലപ്പടുത്തുന്ന  ധകാരകാളര  തകനനയങ്ങളുണ്ടത.

തകരളതത്തിനത  വത്തിഭവമേകാതകണ്ടതുര  തകനതത്തിലന  ഒഗൗദകാരരമേല,

അവകകാശമേകായതുമേകായ  ജത്തി.എസത.ടെത്തി.  വത്തിഹത്തിതമുള്ലപ്പലടെ  എലകാര

നത്തിതഷധത്തിക്കുകയകാണത.  ഇഗൗ  സന്ദര്ഭതത്തിലതലന്നയകാണത
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ലവള്ളലപ്പകാക്കക്കകാലതത  സകാധകാരണ  ജനങ്ങള്ക്കത  ഭക്ഷേണര  ലകകാടുത

വകയത്തില  ലചലവകായ  തറഷനരത്തിയലടെ  വത്തില  തത്തിരത്തിച്ചുതചകാദത്തിക്കകാനുള്ള

മേനുഷതസരകാഹത്തിതരര തകനര കകാണത്തിച്ചതത.  ആത്മകാഭത്തിമേകാനമുള്ള ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമേനത്തി  സഗൗജനരതത്തിനത  കകാത്തുനത്തിലക്കകാലതതലന്ന  ആ  തുക

തത്തിരത്തിച്ചുലകകാടുത്തു.   ഇതരതത്തില  തദകാഹപ്രവര്തനങ്ങള്  തകനതത്തില

നടെക്കുന.  ഇവത്തിടെയകാലണങത്തിതലകാ,  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരുന്ന

പദതത്തിപ്രവര്തനങ്ങള് മുടെക്കകാനകായത്തി ശമേത്തിക്കുന.  ഇഗൗ രണ്ടുകകാരരങ്ങളകാണത

സരയക്തമേകായത്തി  അവര്  നടെത്തുന്നതത.  തകനഗവണ്ലമേനത്തിലന  തടെസ്സങ്ങള്

എവത്തിലടെ;  ഇവത്തിലടെ  പകാഴ ത തവലയകായത്തി  നടെത്തുന്ന  തടെസ്സങ്ങളുര  ബുദത്തിമുട്ടുകളുര

എവത്തിലടെ?  ഇങ്ങലനയള്ള  സരയക്ത  സരരരഭലത  തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടകാണത

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുന്നതത  എന്നകകാരരര  ഒരു

വസ്തുതയകാണത.  

ടൂറത്തിസതത്തിലന  തമേഖല  അനനസകാദരതകളുള്ളതകാണത.  ടൂറത്തിസവുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  പ്രകൃതത്തിമേതനകാഹരമേകായ  തശരുഭൂമേത്തിയകാണത  കണ്ണൂര്-അഴശതക്കകാടെത

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലര.  ആ  തശരഭൂമേത്തിയത്തിലല  മേതനകാഹരമേകായ  പ്രതദശമേകാണത

ചരത്തിത്രതത്തിലന ഏറവുര വലത്തിയ കര്മ്മസകാക്ഷേരമേകായത്തിട്ടുള്ള ഏഴത്തിമേല.  അതത്തിലന



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

71

ദൃശരസകാക്ഷേരങ്ങളുര  അതത്തിലന  പരത്തിസരപ്രതദശങ്ങളുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടുള്ള  സഗൗകരരങ്ങളുര  കണ്ണൂരത്തിലന  പ്രതതരകതകളകാണത.

അതുതപകാലലതലന്നയകാണത  കണ്ണൂരത്തിലല  മുഴപ്പത്തിലങ്ങകാടുര.  മുഴപ്പത്തിലങ്ങകാടെത

അഡസഞര്  ടൂറത്തിസതത്തിനുള്ള  സകാധരതകള്  ഏലറയകാണത.  മുഴപ്പത്തിലങ്ങകാടെത

വഡ്രൈവത  ഇൻ  ബശച്ചത,  ഇഗൗ  സഗൗകരരര  മേലറവത്തിലടെയര  ഇലകാതതകാണത.

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനത  വത്തിതദശത്തികള്  വനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഇതപ്പകാഴതത

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ   മുഖരമേനത്തിയലടെ  മേണ്ഡലതത്തിലകാണുള്ളതത,  പണ്ടത  എടെക്കകാടെത

മേണ്ഡലതത്തിലകായത്തിരുന.  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  ടൂറത്തിസര  വകുപമേനത്തി  അവത്തിലടെ

സന്ദര്ശത്തിച്ചത  കകാരരങ്ങള്  ലചയ്യണലമേന്നത അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  അഡസഞര്

ടൂറത്തിസതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  ഞകാനുര  യകാത്രനടെത്തുകയണ്ടകായത്തി,  ഭകാഗരതത്തിനത

ലലദവസഹകായതകാല ഞകാന് തത്തിരത്തിച്ചുവന.  ഞകാന് പറഞവന്നതത, അത്രയര

ആളുകള്  ആ  വത്തിതനകാദയകാത്രകാ  അനുഭവതത്തിനകായത്തി  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില

പലങടുക്കകാന്  കമ്യൂനത്തിലക്കുകയകാണത.  മുഴപ്പത്തിലങ്ങകാടെത  വഡ്രൈവത  ഇൻ  ബശച്ചത്തിന

കകാരരര  വളലര  പ്രതതരകതയള്ളതകാണത.  തകരളതത്തില  മേകാത്രമേല

ഇനരയത്തിലലതലന്ന  ഏക  ലലഡ്രൈവത  ഇന്  ബശച്ചകാണത്തിതത.   ലലഡ്രൈവത്തിരഗത

ഇത്രതയലറ മേതനകാഹരമേകായത്തി സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാന് കഴത്തിയന്ന ഇഗൗ ബശച്ചത പ്രകൃതത്തി
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നലകത്തിയ സരഭകാവനയകാണത.  അതുതപകാലലതലന്ന പയ്യകാമ്പലര ബശച്ചുര വളലര

മേതനകാഹരമേകാണത.  ഇതത  എലന  മേകാനരസുഹൃതത   ലക.  വത്തി  സുതമേഷത്തിലന

മേണ്ഡലരകൂടെത്തി  ഉള്ലപ്പട്ടെതകാണത.  പയ്യകാമ്പലതത്തിലന  സകാദരത  എത്രയകാണത?

അടുത കകാലതത അവത്തിലടെ ഞങ്ങള് ഒനരണ്ടത പരത്തിപകാടെത്തികള് സരയക്തമേകായത്തി

ഉദ്ഘകാടെനര ലചയ. അലതലകാരതലന്ന ആകര്ഷകമേകായ പരത്തിപകാടെത്തികളകായത്തിരുന,

എനമേകാത്രമേല,  ഉഗൗര്ജ്ജസസലനകായ  ശശ.  ലക.  വത്തി.  സുതമേഷത്തിലന

ഇടെലപടെലുകളുര  എടുത്തുപറതയണ്ടതകാണത.  ഞങ്ങള്  എലകാവരുരകൂടെത്തി

കകാതണണ്ടവലര  കണ്ടത  കകാരരങ്ങലളലകാര  ലചയ,  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മേനത്തിമേകാരുര

അവത്തിലടെ  സന്നത്തിഹത്തിതരകായതത്തിനകാല  ധകാരകാളര  തനട്ടെങ്ങള്  അനുബനമേകായര

അനുസമ്യൂതമേകായര  ഉണ്ടകാവുകയമേകാണത.  പതക്ഷേ  ഇലതലകാര

മുതമ്പകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനത  ബഡ്ജറല  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  തുക

പൂര്ണ്ണമേകായര  പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാനുള്ള അവസരര  ഉണ്ടകാകണലമേന്നത  ഞകാന്

പ്രതതരകത്തിച്ചത  പറയകയകാണത.  അതുതപകാലലതലന്ന  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒന്നകാണത

കണ്ണൂര് തകകാട്ടെ.  ചരത്തിത്രതത്തിലല ഏറവുര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ ഒരു നത്തിര്മ്മത്തിതത്തിയകാണതത.

എന്നകാല കണ്ണൂര്  തകകാട്ടെ  തകനഗവണ്ലമേനത്തിലന നത്തിയനണതത്തിലകാണുള്ളതത.

ഞകാന് ഇടെക്കകാലതത ഒരു സ്ഥകാനര വഹത്തിച്ചതപ്പകാള് നമ്മുലടെ നത്തിയനണതത്തില
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ലകകാണ്ടുവരകാന്  ശമേത്തിച്ചുതനകാക്കത്തിലയങത്തിലുര  തകനഗവണ്ലമേനത  അനുവദത്തിച്ചത്തില.

നലമ്മ എലനങത്തിലുര ലചയ്യകാന്സമ്മതത്തിക്കുതമേകാ, അതത്തില.  എന്നകാല അവരകായത്തി

എലനങത്തിലുര  ലചയ്യുതമേകാ,  അതുമേത്തില.  അറയല  ലകകാട്ടെകാരവുര  ചരത്തിത്രതത്തിലന

സകാക്ഷേരങ്ങളകാണത.  അറക്കല  രകാജകുടുരബതത്തിലന  ആസ്ഥകാനഭൂമേത്തിയകാണത

ഏഴത്തിമേല.  ഇലതലകാമുലണ്ടങത്തിലുര  ഇവലയകാനര  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന്

കഴത്തിയകാതതത  തകനഗവണ്ലമേനത്തിലന  തടെസ്സവകാദങ്ങളകാലകാണത.  ആ

തടെസ്സവകാദങ്ങള്  നത്തിരകാകരത്തിക്കകാനുള്ള  നത്തിയമേപരവുര  ഭരണപരവുമേകായ

നടെപടെത്തികള് സസശകരത്തിതച്ചമേതത്തിയകാകൂലവന്നതത മേലറകാരു വസ്തുതയകാണത.  അതരര

നടെപടെത്തികളുമേകായത്തി  തശര്ച്ചയകായര  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകണര.  നമ്മുലടെ  ഇതപ്പകാഴലത

ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപമേനത്തി  കകാണത്തിക്കുന്ന  ഉഗൗര്ജ്ജസസലതയര

പ്രസരത്തിപരലകകാണ്ടത  ഇഗൗ  തടെസ്സങ്ങലളലയകാലക്ക  അതത്തിലരഘത്തിച്ചത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന്  കഴത്തിയലമേന്നത  ഞകാന്  വത്തിശസസത്തിക്കുകയകാണത.  അഴശക്കല

തുറമുഖ  വത്തികസനപ്രവര്തനവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള്ക്കുതവണ്ടത്തി

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  ശശ.  ലക.  വത്തി.  സുതമേഷത  അശകാന  പരത്തിശമേര

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  അവത്തിലടെ കപ്പല ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി

അതദ്ദേഹര  കരുതതകാടുര  ശദതയകാടുരകൂടെത്തി    ശമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.
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അഴശക്കല തുറമുഖവുര അനുബന  തുറമുഖവത്തിഷയങ്ങളുലമേലകാര തകരളതത്തിലന

സകാമ്പതത്തിക  വരകാവസകായത്തിക  പുതരകാഗതത്തിയലടെ  അടെത്തിസ്ഥകാന

ഘടെകമേകാലണന്നതുലകകാണ്ടുതലന്ന വത്തിഴത്തിഞര പദതത്തി ഉള്ലപ്പലടെ തകരളതത്തില

സഫലശകൃതമേകാതക്കണ്ട  നത്തിരവധത്തി  പദതത്തി  പ്രവര്തനങ്ങളുണ്ടത.  അലതലകാര

സകാക്ഷേകാത്കരത്തിക്കലപ്പടുന്നതതകാടുകൂടെത്തി  ഇഗൗ  തമേഖലയത്തിലുണ്ടകാകുന്ന  വലത്തിയ

മുതന്നറര  തശര്ച്ചയകായര  വളലര  സഹകായകരമേകായത്തി  തശരുലമേനളളതത  ഒരു

വസ്തുതയകാണത.  അതുലകകാണ്ടത  ഇഗൗ മൂന്നത  വകുപകള് നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ച കകാരരങ്ങള്

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുളള  കൂട്ടെകായ  ശമേര  നടെതണര.   അതത

പ്രകാവര്തത്തികമേകാക്കുന്നതത്തിനത  ലചറുതുര  വലുതുമേകായ  പ്രതത്തിബനങ്ങളുണ്ടത.  ആ

പ്രതത്തിബനങ്ങലള  അതത്തിജശവത്തിക്കകാനുളള  കരുത്തുര  ശക്തത്തിയര  ആര്ജ്ജത്തിച്ചത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് സകാധത്തിക്കണര. ഒന്നകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലതത

തുടെങ്ങത്തിയ  പരത്തിപകാടെത്തികള്  അതുതപകാലല  തുടെരകാനുര  പൂര്തശകരത്തിക്കകാനുമുളള

പ്രതത്തിജകാബദത നമുലക്കലകാര  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയണര.  ചത്തില

സുഹൃത്തുകള്  ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതുതപകാലല  തകകാണ്ടകാകര്മേകാരുലടെയര

അനുബനമേകായത്തി  നത്തിലക്കുന്ന  ഉതദരകാഗസ്ഥരുലടെയര  മേകാനസത്തികമേകായ

സരവത്തിധകാനലതകൂടെത്തി  മേകാറത്തിലയടുതകാല  വളലരതവഗര  ഇലതലകാര
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പൂര്തശകരത്തിച്ചത തകരളതത്തിനത ഭകാസുരമേകായ ഭകാവത്തി ഉറപവരുതകാന് കഴത്തിയലമേന്ന

പ്രതശക്ഷേതയകാടുകൂടെത്തി  ഇഗൗ  മുനവകുപകള്ക്കുരകൂടെത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പൂര്ണ്ണമേനതസ്സകാലടെ പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടത നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ഉണ്ണത്തിക്കൃഷ്ണന്:  സര്,  2023-24 സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുളള  ബഡ്ജറത്തിലല  ലപകാതുമേരകാമേതത,  തുറമുഖങ്ങള്,

വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്നശ  വകുപകള്ക്കുതവണ്ടത്തിയളള  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  തുറമുഖ തമേഖലയലടെ പ്രകാധകാനരര കണക്കത്തിലലടുതകാല

ആതഗകാളതല  വരകാപകാരതത്തിലനയര  ഉലപ്പകാദന  വത്തിതരണ  ശരഖലയലടെയര

നലട്ടെലകാണത സമുദ ഗതകാഗതര. 2022-ലല UNCTAD-ലന പ്രസത്തിദശകരണമേകായ

'Review  of  Maritime  Transport'  വരക്തമേകാക്കുന്നതത  ആതഗകാള

വരകാപകാരതത്തിലന  80  ശതമേകാനതത്തിലധത്തികവുര  കപ്പലുകള്  വഴത്തിയകാണത

നടെക്കുന്നലതന്നകാണത.  സമുദ  വരകാപകാര  വളര്ച്ച  പലകകാരണങ്ങളകാല

തകാലക്കകാലത്തികമേകായത്തി  അല്പര  കുറഞത്തിട്ടുലണ്ടങത്തിലുര  ഭകാവത്തിയത്തില  അതത

വര്ദത്തിക്കകാനകാണത  സകാധരത.  2020-21-ല  1251.38  ദശലക്ഷേര  ടെണ്

ചരക്കുകളകാണത  ഇനരയത്തിലല  തമേജര്,  തനകാണ്-തമേജര്  തുറമുഖങ്ങള്വഴത്തി

ലലകകകാരരര  ലചയ്തതകായത്തി  കണക്കകാക്കുന്നതത.  ഇനരയലടെ  7517  കത്തി.മേശ.



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

76

ലലദര്ഘരമുളള  തശരപ്രതദശവുര  14500  കത്തി.മേശ.  സഞകാരതയകാഗരമേകായ

ജലപകാതകളുര അനര്തദശശയ സമുദ വരകാപകാര പകാതകളത്തില തനപ്രധകാനമേകായ

സ്ഥകാനമേകാണത  അലങരത്തിക്കുന്നതത.  ഇതത  പ്രതയകാജനലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുര

പുതത്തിയവയലടെ  നവശകരണതത്തിനുര  രകാജരലത  തുറമുഖലത

അടെത്തിസ്ഥകാനലപ്പടുതത്തിയ വത്തികസനര തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുമേകാണത  ഇനരകാ

ഗവണ്ലമേനത  'സകാഗര്മേകാല'  പദതത്തി  ആരരഭത്തിച്ചതത.  തുറമുഖ

ആധുനത്തികവലക്കരണര,  കണകത്തിവത്തിറത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കല,  തുറമുഖകാധത്തിഷ്ഠത്തിത

വരവസകായവലക്കരണര,  തശരതദശസമൂഹ  വത്തികസനര,  തശരതദശ

ഷത്തിപ്പത്തിരഗത്തിലനയര  ഉള്നകാടെന്  ജലപകാതകളുലടെയര  തപ്രകാതകാഹനര

എന്നത്തിവയകാണത  'സകാഗര്മേകാല'  പദതത്തി ലക്ഷേരര വയ്ക്കുന്നതത.  സരസ്ഥകാന തുറമുഖ

വകുപര  തകരള  മേകാരത്തിലലടെര  തബകാര്ഡുര  ഇഗൗ  സകാധരകലള  പരമേകാവധത്തി

പ്രതയകാജനലപ്പടുതണര.  90:10  എന്ന  അനുപകാതതത്തില  മേകാറരവരുതകാന്

തകന  സര്ക്കകാരത്തില  ശക്തമേകായ  സമ്മര്ദ്ദേര  ലചലുതണര.  സകാഗര്മേകാല

പദതത്തിക്കത  90 ശതമേകാനര  തുക  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരുര  10  ശതമേകാനര

തകനസര്ക്കകാരുമേകാണത  നലതകണ്ടതത.  ഇഗൗ  അനുപകാതതത്തില  മേകാറര

വരുതത്തിയത്തിലലങത്തില  ഇഗൗ  പദതത്തിലകകാണ്ടത  തകരളതത്തിനത
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പ്രതയകാജനമുണ്ടകാകത്തില.  തകരള സരസ്ഥകാനവുര എലന മേണ്ഡലമേകായ ലലവപ്പത്തിനുര

തശരതദശതത  സ്ഥത്തിതത്തിലചയ്യുന്നതുലകകാണ്ടത  കടെലമേകാര്ഗമുളള  ഗതകാഗതവുര

തുറമുഖങ്ങളുലടെ നത്തിര്മ്മകാണവുര കപ്പല സര്വ്വശസുര അനത്തിവകാരരമേകാണത.  ലകകാച്ചത്തി

തുറമുഖര  തകനസര്ക്കകാരത്തിലന  പരത്തിധത്തിയത്തില  വരുന്നതുലകകാണ്ടത  അതത്തില

ഇടെലപടെകാന്  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരത്തിനത  പരത്തിമേത്തിതത്തികളുണ്ടത.  എന്നകാല

തകരളതശരലത  17 ലലമേനര് തുറമുഖങ്ങളുലടെ വത്തികസനവുര സുതകാരര ഭരണവുര

ഉറപവരുതകാനകാണത  2017-ലല തകരള മേകാരത്തിലലടെര തബകാര്ഡത ആകത പ്രകകാരര

തകരളകാ മേകാരത്തിലലടെര തബകാര്ഡത നത്തിലവത്തില വന്നതത.  തുറമുഖ വകുപര സരസ്ഥകാന

സര്ക്കകാരുര  സസകകാരര  പങകാളത്തിയകായ  അദകാനത്തി  തപകാര്ട്ടെത  ലത്തിമേത്തിറഡുമേകായത്തി

സഹകരത്തിച്ചത  പത്തി.പത്തി.പത്തി.  മേകാതൃകയത്തില ലമേഗകാ ടകാന്സത ഷത്തിപലമേനത  ലടെര്മേത്തിനത്തില

വത്തിഴത്തിഞതത  സ്ഥകാപത്തിക്കകാന്  തശരുമേകാനത്തിക്കുകയര  ദ്രുതഗതത്തിയത്തില  അതത്തിലന

നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പുതരകാഗമേത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുനലണ്ടനളളതത

നമുക്കറത്തിയകാര. അതത്തിനത തകരള സര്ക്കകാരത്തിലനയര ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മേനത്തിലയയര

ഇഗൗ  സന്ദര്ഭതത്തില  ഞകാന്  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണത.  എന്നകാല  വത്തിഴത്തിഞര

തുറമുഖ നത്തിര്മ്മകാണര അതത്തിതവഗര പുതരകാഗമേത്തിക്കുതമ്പകാള് തശരതദശലത തകരള

സര്ക്കകാരത്തിലന  17  തുറമുഖങ്ങള്  തലകാതകകാതര  നത്തിലവകാരതത്തിതലയത
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ഉയര്തതണ്ടതുണ്ടത.  ആ  17  തുറമുഖങ്ങലളയര  കടെലതശരങ്ങലളയര

ബനത്തിപ്പത്തിച്ചത  തശരതദശ  കപ്പല  സര്വ്വശസുര  ടൂറത്തിസര  വത്തികസനതത്തിനത

ആവശരമേകായ  പദതത്തികളുര  ആരരഭത്തിക്കണര.  തകരള  മേകാരത്തിലലടെര  തബകാര്ഡത

ആരരഭത്തിച്ച തശരതദശ കപ്പല സര്വ്വശസത ഇതപ്പകാള് നത്തിലച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. അതത

പുനനഃരകാരരഭത്തിക്കകാനുര  ഇന്ഡസത്തിയല  തുറമുഖലമേന്ന  നൂതന  ആശയര

നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുര  സകാധത്തിക്കണര.  ലലവപ്പത്തിന്കരയത്തില എടെവനക്കകാടെത

അതരതത്തിലുളള  ഒരു  ഇനസത്തിയല  തപകാര്ട്ടെത്തിനുളള  സകാധരത  തതസതത്തില

തകരള  മേകാരത്തിലലടെര  തബകാര്ഡത  അരഗശകരത്തിച്ചത  ശത്തിപകാര്ശ  ലചയ്തത്തിട്ടുളളതകാണത.

മേതരവത്തിഭവങ്ങള്  അവത്തിലടെതലന്ന  സരസ്കരത്തിച്ചത  അവത്തിലടെനത്തിനര  തനരത്തിട്ടെത

കലണ്ടയ്നറുകള്  വഴത്തി  കയറ്റുമേതത്തി  ലചയ്യകാവുന്ന  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരരഭത്തിക്കകാനുളള  നടെപടെത്തികള്  സസശകരത്തിക്കണലമേന്നത  ഞകാന്  ഇഗൗ

സന്ദര്ഭതത്തില അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  

ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത  നടെതത്തിവരുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങലള  ഞകാന്

ശകാഘത്തിക്കുകയര അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുന. അതതകാലടെകാപ്പര ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

വകുപമേനത്തിലയയര  പ്രതതരകമേകായത്തി  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന.  സരസ്ഥകാനതത്തിലന

വത്തികസന കുതത്തിപ്പത്തിനത തവഗര പകരുന്ന തദശശയപകാത 66-ലന വത്തിപുലശകരണര
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സരബനത്തിച്ചുര  2025-ഓലടെ അതത പൂര്തശകരത്തിക്കുലമേനര ഇന്നലല സഭയത്തില

മേനത്തി  വരക്തമേകാക്കുകയണ്ടകായത്തി.  നത്തിരനരമേകായ  അവതലകാകനലതത്തുടെര്ന്നത

വളലര തവഗതത്തില വത്തിവത്തിധ പദതത്തികള് പൂര്തശകരത്തിക്കകാനുളള നടെപടെത്തികളുര

ശമേങ്ങളുമേകാണത  അതദ്ദേഹര  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  തത്തിരുവനനപുരര

മുതല  കകാസര്തഗകാഡത  വലരയളള  തശരതദശ  ലലഹതവ  ഇക്കകാരരതത്തില

എടുത്തുപറതയണ്ടതകാണത.  തകരള  സര്ക്കകാരത്തിലന അഭത്തിമേകാന പദതത്തിയകാണതത.

590  കത്തി.മേശ.  തശരര പങ്കുവയ്ക്കുന്ന തകരളതത്തിലന വരകാപകാര തമേഖലയ്ക്കുര ടൂറത്തിസര

വത്തികസനതത്തിനുര ഉതതജനര പകരുന്ന പദതത്തിയകാണത. എലന മേണ്ഡലവുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെത  ഇതുസരബനത്തിച്ച  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു  കകാരരര

ശദയത്തിലലപ്പടുത്തുകയകാണത. തശരതദശ പകാത വരുതമ്പകാള് തഫകാര്ട്ടെത ലകകാച്ചത്തിയര

ലലവപ്പത്തിനുമേകായത്തി  ബനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനത,  തശരതദശ  തറകാഡത  മുറത്തിയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

RoRo-ലയമേകാത്രര ആശയത്തിക്കകാലത കടെലത്തിനടെത്തിയത്തിലൂലടെ ഒരു തുരങ പകാതതയകാ

എലത്തിതവറഡത  ലലഹതവതയകാ  തവണലമേന്നത  ഞകാന്  ഇഗൗ  സഭയത്തില

ഉന്നയത്തിക്കുകയര  അതുതപകാലല  നത്തിതവദനമേകായത്തി  സമേര്പ്പത്തിച്ചത്തിക്കുകയര

ലചയ്തത്തിരുന. ലകകാച്ചത്തി തുറമുഖതത്തിലന ടകാഫത്തികത മേകാതനജരുര തഗകാവ തപകാര്ട്ടെത്തിലന

ലചയര്മേകാനുമേകായ തഡകാ. തജകാസത തപകാള് അതത്തിലന സകാധരതകള് മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തി
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ഏകതദശര 1200 തകകാടെത്തി രൂപ ലചലവത വരുന്ന പദതത്തിയകാലണന്ന നത്തിലയത്തില

ഒരു  ഇരഗശഷത  പത്രതത്തിനത  അഭത്തിമുഖര  നലകത്തിയത്തിരുന.  അതത  ഇനരയത്തിലല

ആദരലത  തുരങ  പകാതയകായത്തിരത്തിക്കുര.  അതത്തിലന  സകാധരതകാ  പഠനതത്തിനത

L&T-ലയ ചുമേതലലപ്പടുതത്തിയതകായത്തി  ഞകാന് മേനസ്സത്തിലകാക്കുന.  സര്ക്കകാരത്തിലന

സജശവ  പരത്തിഗണന  അര്ഹത്തിക്കുന്ന  ഒരു  വത്തിഷയമേകാണതത.  ഇക്കകാരരതത്തിനത

ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മേനത്തിയലടെ  പ്രതതരക  ശദയണ്ടകാകണലമേന്നത  ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  അതുതപകാലല  അഴശതക്കകാടെത  മുനമ്പരപകാലര  നത്തിര്മ്മകാണ

ഘട്ടെതത്തിതലയത  വന്നത്തിട്ടെത്തില.  തശരതദശ  തറകാഡത  തൃശൂര്  ജത്തിലയമേകായത്തി

ബനലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനത  നത്തിര്ണ്ണകായകമേകായ  പങകാണത  വഹത്തിക്കുന്നതത.

ലചയറത്തിനുകൂടെത്തി  തകാലപ്പരരമുളള  വത്തിഷയമേകാണതത.  ലലവപ്പത്തിന്-അഴത്തിതക്കകാടെത

ജനതയലടെ  ഒരു ദശകാരബ്ദതത്തിതലലറയകായ ഒരു സസപ്നമേകാണത.  ഇക്കകാരരതത്തില

ഒരു തരതത്തിലുര കകാലവത്തിളരബമുണ്ടകാകകാന് പകാടെത്തില. എലകാ ലടെണ്ടര് നടെപടെത്തികളുര

പൂര്തശകരത്തിച്ചത ഫയല ധനകകാരര വകുപ്പത്തിലന പരത്തിഗണനയത്തിലത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.

വകുപ്പത്തിലന  ക്ലൈത്തിയറന്സത  ലഭത്തിച്ചകാല  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിക്കകാവുന്നതകാണത.  ഇതപ്പകാള്  അതത  നടെന്നത്തിലലങത്തില  എസത്തിതമേറത

പുതുതക്കണ്ടത്തിവരുലമേന്നത  മേകാത്രമേല  ഇന്നലത  തററത്തിലനക്കകാള്  കൂടുതല  തുക
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സര്ക്കകാര്  ലചലവഴത്തിതക്കണ്ടതകായരവരുര.  അങ്ങലന  ഇഗൗ  പ്രവൃതത്തി

അവതകാളതത്തിലകാകുന്ന  സ്ഥത്തിതത്തിയണ്ടകാകുര.  അതത  ഒഴത്തിവകാക്കണര.  മേലറകാന്നത

തശരതദശ തറകാഡത നത്തിലവത്തില വരുന്നതതകാലടെ ലലവപ്പത്തിന്-വലകാര്പകാടെര കലണ്ടയ്നര്

ലടെര്മേത്തിനല ഭകാഗതതയ്ക്കുളള ചരക്കത നശക്കര വര്ദത്തിക്കുര. അതത കണക്കത്തിലലടുതത

നത്തിലവത്തിലുളള  തഗകാശശ  പകാലതത്തിനത  സമേകാനരമേകായത്തി  രണ്ടത  പകാലങ്ങള്കൂടെത്തി

ദശര്ഘവശക്ഷേണതതകാലടെ  രൂപകല്പന  ലചയ്തത  നടെപ്പത്തിലകാക്കണലമേന്നത  ഞകാന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  അതുതപകാലല  നത്തിലവത്തിലുളള  ലലവപ്പത്തിന്  തറകാഡത

യകാത്രകാവകാഹനങ്ങള്ക്കുര  ജനങ്ങള്ക്കുര  ഉള്ലക്കകാള്ളകാന്  കഴത്തിയകാതതകായത്തി

മേകാറുര.  ഇതത പരത്തിഹരത്തിക്കകാന് ലലവപ്പത്തിന് പള്ളത്തിപറര തറകാഡത്തിനത സമേകാനരമേകായത്തി

കത്തിഴക്കുഭകാഗതത  25  കത്തി.മേശ.  കകായലതറകാഡത  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  കഴത്തിയണര.

പടെത്തിഞകാറത  ഭകാഗതത  ഒരു  ഘട്ടെതത്തില  തറകാഡത  നത്തിര്മ്മകാണതത്തിനത  കത്തിഫ്ബത്തി

മേകാറത്തിവച്ച  75  തകകാടെത്തി  രൂപ  ഇതത്തിനകായത്തി  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കകാന്  നടെപടെത്തി

സസശകരത്തിക്കണര.  ഇഗൗ തുക ലലവപ്പത്തിന് മേണ്ഡലതത്തിനത  നഷ്ടലപ്പടെകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

ഗഗൗരവമേകായത്തി  ഇടെലപടെണര.  അതുതപകാലല  ലലവപ്പത്തിന്  മേണ്ഡലതത്തിലല

ഇളരകുന്നപഴ  പഞകായതത്തിലല  മുക്കകാടെത  പ്രതദശത്തുനത്തിന്നത  മുളവുകകാടെത

ഭകാഗതതയത  കലണ്ടയ തനര്  തറകാഡുമേകായത്തി  ബനത്തിപ്പത്തിക്കുന്ന  ഒരു  പുതത്തിയ
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പകാലരകൂടെത്തി  വന്നകാല  ലലവപ്പത്തിന്  പ്രതദശലത  ജനങ്ങള്  ശസകാസരമുട്ടെകാലത

കഴത്തിയന്ന സ്ഥത്തിതത്തിയണ്ടകാകുര.  അതുലകകാണ്ടത  ഇഗൗ വത്തികസന പ്രവര്തനലത

മുതന്നകാട്ടെത  നയത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കണര.  തകരളതത്തിലല  വത്തിതനകാദസഞകാര

തമേഖലലയടുതകാല  വത്തിതനകാദസഞകാരര  സകാമ്പതത്തികവളര്ച്ചയലടെ  ഒരു

പ്രധകാനഘടെകമേകാണത.  വരകാപകാരര,  ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള്   സൃഷ്ടത്തിക്കല,

നത്തിതക്ഷേപര,  അടെത്തിസ്ഥകാന  സഗൗകരരവത്തികസനര  എന്നശ  കകാരരങ്ങളത്തില

സസകാധശനര ലചലുത്തുന്നതതകാലടെകാപ്പര നമ്മുലടെ നകാടെത്തിലന വരുമേകാന തസകാതസ്സകായത്തി

അതത  മേകാറത്തിക്കഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന.  യകാത്രയ്ക്കുര  വത്തിതനകാദസഞകാരതത്തിനുര  വലത്തിയ

വത്തിപണത്തിയകാണത നമ്മുലടെ നകാടെത.  സകാഹസത്തികത,  വവദരര,  തക്ഷേമേര,  കകായത്തികര,

ഇതക്കകാടൂറത്തിസര,  സത്തിനത്തിമേ,   ഗ്രകാമേശണത,  മേതടൂറത്തിസര  എന്നത്തിങ്ങലന  വത്തിവത്തിധ

വത്തിതനകാദസഞകാര  ഉലപ്പന്നങ്ങളുലടെ  വവവത്തിദരമേകാര്ന്ന  ഒരു  ശരഖലതലന്ന

നമുക്കുണ്ടത.  തകരള  ടൂറത്തിസതത്തിനത  ഒരു  അനകാരകാഷ  ലപരുമേ  തലന്നയണ്ടത.

തകകാവത്തിഡകാനനരര  തകരള  ടൂറത്തിസര  വളര്ച്ചയലടെ  പടെവുകള്  കയറുകയകാണത.

അതത്തിലന  തപ്രകാജസലത്തിപ്പത്തിക്കുരവത്തിധര  മുന്ലലകലയടുക്കുന്ന  സരസ്ഥകാന  ടൂറത്തിസര

വകുപ്പത്തിലനയര ബഹുമേകാനരനകായ മേനത്തി ശശ.  മുഹമ്മദത റത്തിയകാസത്തിലനയര ഞകാന്

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണത.  പൂക്കള്  തതടെത്തി  പൂമ്പകാറകള്  വരുന്നതുതപകാലലയകാണത
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തകരളലത തതടെത്തി അവകാര്ഡുകളുര പ്രശരസകാപത്രങ്ങളുര വരുന്നതത.  ആഭരനര

സഞകാരത്തികളുലടെ  എണ്ണതത്തില  വലത്തിയ  വര്ദനയകാണത

സരഭവത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  2022-ല  ഏറവുമേധത്തികര  ആഭരനര

വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികള് എതത്തിയതത  എറണകാകുളര  ജത്തിലയത്തിലകാണത  (4048679

എണ്ണര).  വത്തിതദശസഞകാരത്തികളുലടെ  എണ്ണവുര  വര്ദത്തിച്ചുവരുന്നതത്തിനകാല

അതത്തിനനുസൃതമേകായത്തി  വളരുന്ന  ലകകാച്ചത്തിലയയര  വവപ്പത്തിന്  മേണ്ഡലലതയര

അണത്തിയത്തിലച്ചകാരുക്കുന്നതത്തിനത  മുന്കലയ്യടുക്കണലമേനകൂടെത്തി  ഞകാന്  ഈ

സന്ദര്ഭതത്തില  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  ഇതത്തിനകായത്തി  മുസത്തിരത്തിസത  വപതൃക  ടൂറത്തിസര

പദതത്തി  വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയണര.  ലകകാച്ചത്തി  മുസത്തിരത്തിസത  ബത്തിനകാലല

കലകാരരഗതത  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തലകാകപ്രശസമേകായ  സരഭകാവനയകാണത.

അതത്തിലന എകതറന്ഷന് വവപ്പത്തിനത്തിതലയ്ക്കുര അടുത വര്ഷരമുതല ഉണ്ടകാകണര.

അനകാരകാഷ  ടൂറത്തിസര  തമേഖലയത്തിലല  ഏറവുര  പുതത്തിയ  ഒകാഫറുകളത്തിലലകാന്നകാണത

ലഹര്ബല  ടൂറത്തിസര.  ഈ  ആശയര  ആദരമേകായത്തി  നടെപ്പകാക്കത്തിയതത  റത്തിപ്പബത്തികത

ഒകാഫത  ലകകാതയഷരയത്തിലകാലണന്നകാണത  ഞകാന് മേനസ്സത്തിലകാക്കുന്നതത.  ഇനരയത്തില

'തമേഘങ്ങളുലടെ വകാസസ്ഥലര'  എന്നറത്തിയലപ്പടുന്ന തമേഘകാലയ സരസ്ഥകാനമേകാണത

ലഹര്ബല  ടൂറത്തിസലമേന്ന  ആശയര  രകാജരതത  ആദരമേകായത്തി  നടെപ്പകാക്കത്തിയതത.
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തമേഘകാലയയത്തില എണ്ണൂറമ്പതത്തിലധത്തികര ഒഗൗഷധ സസരങ്ങളുണ്ടത.  തകരളതത്തില

4600-ലപ്പരര  സസരങ്ങളുള്ളതത്തില  ലതകാള്ളകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  വരുന്ന

സസരങ്ങള്  ഔഷധഗണതത്തിലലപ്പടുന്നതകാണത.  അനനസകാധരതകളുള്ള

ലഹര്ബല  ടൂറത്തിസലമേന്ന  ആശയതത്തിനത  തകരളതത്തില  തുടെക്കര  കുറത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയണര.  അതത്തിലന  സകാധരതകലള  പൂര്ണ്ണമേകായര  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന്

വരക്തമേകായ  പദതത്തികള് ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കണര.  തകരളതത്തിലന  5  തദവസസര

ഭൂമേത്തികലള   ഇതത്തിനത  പ്രതയകാജനപ്പടുതകാനകാകുര.  അതുതപകാലല  തകരളതത്തിലല

തക്ഷേത്രങ്ങളുര  മേറത  ആരകാധനകാലയങ്ങളുര  സവത്തിതശഷമേകായ  പങകാണത  ടൂറത്തിസര

തമേഖലയത്തില  വഹത്തിക്കുന്നതത.  വര്ണ്ണകാഭമേകായ  നത്തിരവധത്തി  ഉതവങ്ങളുര

ആതഘകാഷങ്ങളുര  തകരളതത്തില  നടെക്കുന.  വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികള്ക്കത  ഇതത

കകാണകാനുര  ആസസദത്തിക്കകാനുര  കഴത്തിയരവത്തിധര  ഒരു  ലഫസത്തിവല/ഉതവ

 ഡയറകറത്തി ടൂറത്തിസര ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമേനത  തയ്യകാറകാക്കണര.  പല ടൂര് പകാതക്കജുകളുര

ഒരു  വര്ഷര  മുമ്പകാണത  വത്തിതദശത്തുര  ഇനരയത്തിലുര  പകാന്  ലചയ്യുന്നതത.

അതുലകകാണ്ടത  സഞകാരത്തികള്ക്കത  അതത  വലത്തിയ  ഉപകകാരമേകായത്തിരത്തിക്കുര.  വനറത

വലഫത്തിലന നമുക്കത തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കകാന് കഴത്തിയണര. അതത്തിനത മേകാതൃകയകായത്തി

ഒരു പദതത്തി ലകകാച്ചത്തിയത്തില അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാന് മുന്കലയ്യടുക്കണര. അതുതപകാലല



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

85

വത്തിതദശസഞകാരത്തികലള  ആകര്ഷത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയരവത്തിധര  അനകാരകാഷ

നത്തിലവകാരതത്തിലുള്ള  വകാട്ടെര്  ഒളത്തിമ്പത്തികത  ലകകാച്ചത്തിയത്തില  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കണലമേന്നത

പ്രതതരകമേകായത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  അതത്തിനത  തകരളതത്തില  ഏറവുര

അനുതയകാജരമേകായ സ്ഥലര ലകകാച്ചത്തി തലന്നയകാണത. തഫകാര്ട്ടുലകകാച്ചത്തി അഴത്തിമുഖവുര

തബകാള്ഗകാട്ടെത്തി  പകാലസുര  അമ്പതഞത  ഏക്കതറകാളര  വരുന്ന  രകാമേന്തുരുത്തുര

വവപ്പത്തിന്കരയലമേലകാര യകാനങ്ങള്ക്കത ഏറവുര അനുതയകാജരമേകായ ലകാന്ഡത്തിരഗത

തപസകാണത.  അതുലകകാണ്ടത  വകാട്ടെര്  തസകാര്ട്സുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  അനകാരകാഷ

നത്തിലവകാരതത്തിലുള്ള  വകാട്ടെര്  ഒളത്തിമ്പത്തികത  നടെത്തുന്നതത്തിനത  മുന്കലയ്യടുക്കകാന്

ബഹുമേകാനരനകായ  ടൂറത്തിസര  വകുപമേനത്തിതയകാടെത  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  അതത

ഇനരയത്തിലതലന്ന ഒരുപതക്ഷേ ആദരതതതകായത്തിരത്തിക്കുര. എലന മേണ്ഡലതത്തിലല

പുതുവവപ്പത്തില ഒരു ഒകാഷരതനറത്തിയര വത്തിഭകാവനര ലചയ്തത്തിരുന. മേതരതമേഖലയത്തില

വത്തിതനകാദസഞകാരതതകാലടെകാപ്പര  വത്തിജകാനവുര  വകാണത്തിജരവുര

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  ഫത്തിഷറശസത  വകുപ്പത്തിനുകശഴത്തില  250

തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ഇനതഗ്രറഡത  അകസകാപകാര്ക്കത  സ്ഥകാപത്തിക്കകാന്

തശരുമേകാനലമേടുതത്തിരുന.  ഇതത  പത്തി.എര.എര.എസത.വവ.-യത്തില

ഉള്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  പദതത്തിയകാണത.  2021-22-ല  സകാമ്പതത്തികവര്ഷലത



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

86

ബഡ്ജറത്തില 12.5 തകകാടെത്തി രൂപ ബഡ്ജറത്തില വകയത്തിരുത്തുകയര  ലചയ്തതകാണത.

പദതത്തിയലടെ  പ്രധകാനഘടെകങ്ങള്  കണ്ടല  ലബകാട്ടെകാണത്തിക്കല  ഗകാര്ഡന്,

തഡകാള്ഫത്തിന് റത്തിസര്ച്ചത ഇന്സത്തിറമ്യൂട്ടെത,  ഒകാഷരതനറത്തിയര,  സശഫുഡത ലറതസകാറനത,

മേതരകൃഷത്തി പ്രദര്ശന യൂണത്തിറത, പരത്തിശശലനതകനര, മേമ്യൂസത്തിയര എന്നത്തിവയകാണത.

റവനമ്യൂ  വകുപ്പത്തിലന  15-12-2007-ലല  നര.441/2007  ഉതരവത  പ്രകകാരര

പുതുവയ്പ്പത  വത്തിതലജത്തിലല  133  ഏക്കര് സ്ഥലത്തുനത്തിനര  50  ഏക്കര് സ്ഥലര

ഒകാഷരതനറത്തിയതത്തിനകായത്തി  'ഫത്തിര്മേ'-യത  നകാര  വകമേകാറത്തിയത്തിട്ടുള്ളതകാണത.

ഒകാഷരതനറത്തിയവുര  ഇനരയത്തിലല  ആദരലത  സരരരഭമേകായത്തിരത്തിക്കുര.  അതത

വത്തിതനകാദസഞകാരത്തികലള  ആകര്ഷത്തിക്കകാനുര  വവപ്പത്തിന്  മേണ്ഡലതത്തിലന

സുസ്ഥത്തിരമേകായ  വത്തികസനതത്തിനുര  സഹകായകരമേകായ  ഒന്നകാണത.

നകാളത്തിതുവലരയകായത്തി  യകാലതകാരു  പുതരകാഗതത്തിയര  ഇതത്തില  കകാണുന്നത്തില.

ഫത്തിഷറശസത  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമേനത്തിലന  പദതത്തിയകാലണങത്തിലുര  ടൂറത്തിസതത്തിനത  വന്

സകാധരതകള് തുറനതരുന്ന പദതത്തിലയന്ന നത്തിലയത്തില വത്തിവത്തിധ വകുപകളുലടെ

ഏതകകാപനര  ആവശരമേകായ  കകാരരമേകായതത്തിനകാല  ബഹുമേകാനരനകായ

മുഖരമേനത്തിതലന്ന  ഇക്കകാരരതത്തില  ഇടെലപടെണലമേന്നത  ഞകാന്  വത്തിനയപൂര്വ്വര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത.  അതത  ഇനരയത്തിലല ആദരലത സരരരഭമേകായത്തിരത്തിക്കുര.
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സമ്പന്നമേകായ ഒരു  ഭൂതകകാല ചരത്തിത്രമുള്ള നകാടെകാണത വവപ്പത്തിന് മേണ്ഡലര. 13-ാം

നൂറകാണ്ടത്തിലല  പ്രളയലതത്തുടെര്നണ്ടകായ  കരയകാലണങത്തിലുര  ഇനരയത്തിലല

ആദരലത  കനരകാസശ  വവപ്പത്തിന്കരയത്തില  നത്തിന്നകാണുള്ളതത.  നതവകാത്ഥകാന

പ്രസ്ഥകാനതത്തിലന  ഏറവുര  വലത്തിയ  നകായകനകായ  സതഹകാദരന്  അയ്യപ്പലന

ജന്മേസ്ഥലര അവത്തിലടെയകാണത. ഇനരയലടെ ഭൂവത്തിസ്തൃതത്തിയത്തില 0.1 ശതമേകാനര മേകാത്രര

ഭൂവത്തിസ്തൃതത്തിയള്ള  തകരളതത്തിലല  വവപ്പത്തിന്  മേണ്ഡലതത്തിലല  മുളവുകകാടെകാണത

നമ്മുലടെ ഭരണഘടെനകാ ശത്തിലപ്പത്തികളത്തിലല പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  3  വനത്തിതകാരതങ്ങളത്തില

ഒരകാളകായ ദകാക്ഷേകായണത്തി തവലകായധലന ജന്മേനകാടെത. തകരളതത്തിനത മേതനകാഹരമേകായ

തനകാവല  സമ്മകാനത്തിച്ച  ശശ.  ലക.  ജത്തി.  ബകാലകൃഷ്ണലന  നകാടെത  വവപ്പത്തിന്

മേണ്ഡലമേകാണത.  എഴുത്തുകകാരനകായ  ലസയമുഹമ്മദത്തിലന പകാദസര്ശതമേറത

പുളകരലകകാണ്ട  നകാടെകാണത.  അങ്ങലന  സമ്പന്നമേകായ,  സകാരസ്കകാരത്തികമേകായ,

സകാമൂഹരമേകായ,  ഒരു  ഭൂതകകാല  ചരത്തിത്രമുള്ള  ആ  നകാടെത്തിലന  ഇന്നലത

വര്തമേകാനലത  തപ്രകാജസലത്തിപ്പത്തിക്കകാന് കഴത്തിയരവത്തിധര  ടൂറത്തിസര  തമേഖലകളത്തില

സര്ക്കകാര്  ഇടെലപടെണലമേന്നത  അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിനകാങ്ങത്തിലക്കകാണ്ടുര ഞകാന് എലന വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സത്തി  .    സത്തി  .    മുകുന്ദന്:  സര്,  ലപകാതുമേരകാമേതത,  തുറമുഖങ്ങള്,
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വത്തിതനകാദസഞകാരര എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. കഴത്തിഞ

ഇടെതുപക്ഷേ  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന  വത്തികസനര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  ഈ

സര്ക്കകാര് മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകയകാണത.  അങ്ങലന തപകാകുകയകാലണങത്തിലുര

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനത  അവരുലടെ  അഭത്തിപ്രകായര  തരഖലപ്പടുതകാന് അവകകാശമുണ്ടത.

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന  ഭകാഗത്തുനത്തിനള്ള  കത്തിയകാത്മകമേകായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്

സര്ക്കകാര്  പരത്തിഗണത്തിക്കകാറുമുണ്ടത.  എന്നകാല  പ്രതത്തിപക്ഷേര  ഇതപ്പകാള്

ഇലകാകഥകള് പറഞനടെക്കുന്നതുമൂലര പരത്തിഹകാസരരകാകുകയകാണത.  മേറുഭകാഗതത

അതത്തിഗുരുതരമേകായ  വത്തിധതത്തില  ലഫഡറല  തതസങ്ങള്  അട്ടെത്തിമേറത്തിച്ചത  തകരള

സര്ക്കകാരത്തിലന  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാക്കകാന്  തകനര  ശമേത്തിക്കുകയകാണത.  ഇതരര

പ്രതത്തിസനത്തികലള  ഇടെതുപക്ഷേര  നയപരത്തിപകാടെത്തികള്ലകകാണ്ടത

ലചറുത്തുതതകാലപ്പത്തിക്കുലമേന്നത ഉറപ്പകാണത.  തകനര ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്ന മുന് തകകാണ്ഗ്രസ്സത

സര്ക്കകാരത്തിലന  ലതറകായ  രശതത്തിമൂലര  ഇതപ്പകാള്  വര്ഗശയ  പകാര്ട്ടെത്തിയകായ

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കത അധത്തികകാരതത്തില വരകാന് സകാധത്തിച്ചു. തകകാണ്ഗ്രസ്സത തുടെങ്ങത്തിവച്ച

പുതത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  തകകാര്പ്പതററത  നയങ്ങളകാണത  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സര്ക്കകാര്

ഇതപ്പകാള്  നടെപ്പകാക്കുന്നതത.  ഇതത്തിലന  ഫലമേകായത്തി  പകാവലപ്പട്ടെവന്  കൂടുതല

ദരത്തിദനകാകുകയര മുതലകാളത്തിമേകാര് കൂടുതല ധനത്തികരകാകുകയര ലചയ. ഇനരയത്തിലല
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ജനങ്ങള് ഭയപ്പകാതടെകാലടെയകാണത നത്തിതതരന ജശവത്തിക്കുന്നതത. ഈ നത്തിയമേസഭയത്തില

പ്രതത്തിപക്ഷേര  വരക്തത്തിയധത്തിഷ്ഠത്തിതമേകായ  ചര്ച്ചകള്  നടെത്തുന്നതത  ഗുണകരമേല.

തലകാകടൂറത്തിസത  ഭൂപടെതത്തില  അടെയകാളലപ്പടുതത്തിയ  നകാടെകാണത  തകരളര.

വവവത്തിദരമേകാര്ന്ന  ഭൂപ്രകൃതത്തിയകാല  സമ്പന്നമേകായ  നകാടെത്തിലന  ടൂറത്തിസര

സകാധരതകള്  ഇതപ്പകാള്  പൂ ര്ണ്ണമേകായര  ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്നത്തില.

സകാരസ്കകാരത്തിക  തലസ്ഥകാനമേകായ  തൃശ്ശൂര്  ജത്തിലയത്തിലനത്തിനള്ള  ഒരു

പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയകാണത  ഞകാന്.  എലന  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലമേകായ  നകാട്ടെത്തിക

പ്രധകാനമേകായര  തശരതദശവുര  കകായലുര  തകകാള്നത്തിലങ്ങളുര  ഉള്ലപ്പട്ടെ

പ്രതദശമേകാണത.  തകരളതത്തിലന  ടൂറത്തിസര  പദതത്തിയമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  വത്തിവത്തിധ

പദതത്തികള് മേണ്ഡലതത്തിലല  9  പഞകായത്തുകളത്തില നടെപ്പകാക്കകാന്  സര്ക്കകാര്

നടെപടെത്തി  സസശകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണത.  അതത്തിപ്രസത്തിദമേകായ  തൃപ്രയകാര്  ശശരകാമേ

തക്ഷേത്രവുര  പുരകാതനമേകായ  തമേളലപ്പരുമേയള്ള  പ്രസത്തിദമേകായ  ലപരുവനര

തക്ഷേത്രവുര  നകാട്ടെത്തിക  മേണ്ഡലതത്തിലകാണത.  ഗുരുവകായൂര്  തക്ഷേത്രതത്തിലനത്തിനര

ആരരഭത്തിച്ചത  വടെക്കുരനകാഥ  തക്ഷേത്രര,  തൃപ്രയകാര്  ശശരകാമേ  തക്ഷേത്രര,  തചര്പ്പത

ലപരുവനര തക്ഷേത്രര, ലഎക്കുന്നത പകാണ്ഡവഗത്തിരത്തി തക്ഷേത്രര, ആറകാട്ടുപുഴ തക്ഷേത്രര,

കൂടെലമേകാണത്തികരര തക്ഷേത്രര എന്നത്തിവയമേകായത്തി ബനലപ്പടുതത്തി പത്തിലഗ്രത്തിര ടൂറത്തിസര
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പദതത്തി നടെപ്പകാക്കുന്നതത നന്നകായത്തിരത്തിക്കുര.  തകകാള് നത്തിലങ്ങളുര കകായലുകളുമുള്ള

തൃശ്ശൂര് ജത്തിലയത്തിലല നകാട്ടെത്തിക മേണ്ഡലര ടൂറത്തിസര സകാധരതയള്ള സ്ഥലമേകാണത.  ഈ

തമേഖലയത്തില സഞകാരത്തികളുലടെ വലത്തിയ തത്തിരക്കകാണത  അനുഭവലപ്പടുന്നതത.  തൃശ്ശൂര്

ചകാഴൂര് ഗ്രകാമേപഞകായതത്തിലല  പുള്ളത  ഇതരതത്തില  ടൂറത്തിസര  തമേഖലയകായത്തി

ഉയര്തലപ്പതടെണ്ടതകാണത.  തളത്തിക്കുളര  ഗ്രകാമേപഞകായതത്തിലല  തസ്നേഹതശരര

പകാര്ക്കത കടെലതശരര ടൂറത്തിസതത്തിനത മേകാതൃകയകാണത.  എന്നകാല ഒരു തകകാടെത്തി രൂപ

അനുവദത്തിച്ചത  നത്തിര്മ്മകാണര  ആരരഭത്തിച്ച  നകാട്ടെത്തിക  ബശച്ചത  ടൂറത്തിസര  പദതത്തി

പകാതത്തിവഴത്തിയത്തിലകാണത. ഈ പദതത്തി പുനരകാരരഭത്തിക്കകാന് നടെപടെത്തി സസശകരത്തിക്കണര.

തസ്നേഹതശരര  ബശച്ചത്തിലന ടൂറത്തിസര  തമേഖലയമേകായത്തി  ബനലപ്പടുതത്തി  48  ലക്ഷേര

രൂപ  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  ചത്തില  സകാതങതത്തിക  പ്രശങ്ങള്  കകാരണര  ഇതത

നശണ്ടുതപകാകുകയകാണത.  മേലറകാന്നത,  കുട്ടെത്തികള്ക്കത  കളത്തിക്കകാനുള്ള  കളത്തി

ഉപകരണങ്ങള്  കടെലക്കകാതററത  നശത്തിച്ചുതപകാകുകയകാണത.  സര്ക്കകാര്  ഇതത

പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  തൃപ്രയകാര് തക്ഷേത്രതത്തിനത മുന്നത്തിലുള്ള സരയൂ തശരര ടൂറത്തിസത

തകനമേകായത്തി  മേകാറകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതകാണത.  മേണ്ഡലതത്തിലല  തശരതദശങ്ങളകായ

മൂന്നത പഞകായത്തുകളത്തില ധകാരകാളര ടൂറത്തിസര പദതത്തികള് നടെപ്പകാക്കകാന് കഴത്തിയര.

എന്നകാല  കടെലത്തിലനത്തിനര 500 മേശററത്തിനുള്ളത്തില ടൂറത്തിസര തകനര നത്തിര്മ്മത്തിക്കകാന്
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കഴത്തിയത്തിലലന്ന  തകന  നത്തിയമേര  വന്  പ്രതത്തിസനത്തി  സൃഷ്ടത്തിക്കുനണ്ടത.  ഈ

പ്രശതത്തില  സര്ക്കകാര്  ഇടെലപടെണര.  തകരളതത്തിലല  140

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലലയര  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത  തറകാഡുകള്  ഉന്നത

നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കുയര്ത്തുന്ന  പരത്തിശമേമേകാണത  എല.ഡത്തി.എഫത.  സര്ക്കകാര്

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത. തകരളതത്തില  അതത്തിരൂക്ഷേമേകായ

കകാലവര്ഷലക്കടുതത്തിമൂലര പ്രളയമുണ്ടകാകുകയര തറകാഡുകള് തകരകാറത്തിലകാകുകയര

ലചയ്യുന.  ലവളളര  ലകട്ടെത്തിനത്തിന്നത  കുഴത്തികള്  രൂപലപ്പടുന്നതുലകകാണ്ടകാണത

തറകാഡുകള്  തമേകാശമേകാകുന്നതത.  മേഴക്കകാലതത്തിനുമുമ്പത   വകാട്ടെര്  അതതകാറത്തിറത്തിയലടെ

ലലപപകള്  സ്ഥകാപത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞകാല  തറകാഡുകളത്തിലല  പ്രശങ്ങള്

ഒഴത്തിവകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  മേഴക്കകാലതത  തറകാഡുകള്

സഞകാരതയകാഗരമേകാക്കത്തിയത്തിലലങത്തില  പഴത്തിതകള്ക്കുന്നതത  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര

ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപമേകാണത.  ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപ്പത്തിലല എഞത്തിനശയറത്തിരഗത

വത്തിഭകാഗലത  കൂടുതല  ശക്തത്തിലപ്പടുതതണ്ടതുണ്ടത.  ഒരു  പ്രവൃതത്തി  സര്ക്കകാര്

അനുവദത്തിച്ചകാല  അതത  നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തില  കകാലതകാമേസര  തനരത്തിടുന്നതത

ഒഴത്തിവകാക്കകാന്  ഉതദരകാഗസ്ഥര്ക്കത  നത്തിര്തദ്ദേശര  നലതകണ്ടതുണ്ടത.  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

നത്തിര്മ്മകാണ പ്രവൃതത്തികള് സമേയബനത്തിതമേകായത്തി പൂര്തശകരത്തിക്കകാന് സര്ക്കകാര്
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നടെപടെത്തി സസശകരത്തിക്കണര. ചത്തില  തറകാഡുകള്  കത്തിഫ്ബത്തി  മുഖകാനരര

നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിനത  മുന്കകാല ബഡ്ജറ്റുകളത്തില അനുവദത്തിച്ചത്തിരുന.  തറകാഡത്തിലന

അളവത്തില  മേകാറര  വരുതത്തിയകാല  കത്തിഫ്ബത്തി  മുതഖന  നത്തിരവധത്തി  നത്തിര്മ്മകാണ

പ്രവൃതത്തികള്  ലചയ്യകാന് സകാധത്തിക്കുര. 

തദശശയപകാത  66-ലന  വത്തികസനര  തശരതദശതത്തിലന  വത്തികസനതത്തിനത

ഏലറ  ഗുണര  ലചയ്യുന്നതകാണത.  തദശശയപകാത  വത്തികസനര

മുടെങ്ങത്തിക്കത്തിടെക്കുകയകായത്തിരുന.  ഇതത്തിനത  പുതുജശവന്  നലകത്തിയതത  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരകാണത.  സ്ഥലര  ഏലറടുക്കകാന്  തകന

ഗവണ്ലമേനത  ഫണ്ടത  അനുവദത്തിക്കത്തിലലന്നത  പറഞതപ്പകാള്  പ്രസ്തുത  തുക

എല.ഡത്തി.എഫത.  സര്ക്കകാര്  നലകത്തി.  അതത്തിലന  ഫലമേകായത്തി  എലന

നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല  നത്തിരവധത്തി  തപര്ക്കത  നഷ്ടപരത്തിഹകാരമേകായത്തി  വലത്തിയ

തുക  ലഭത്തിച്ചു.  നഷ്ടപരത്തിഹകാരതത്തിനകായത്തി  ഭൂമേത്തി  അളക്കുന്നതത്തിനത  റവനമ്യൂ  വകുപ്പത

വളലര  മേകാതൃകകാപരമേകായ  പ്രവര്തനമേകാണത  നടെതത്തിയതത.  ഇഗൗ  തവളയത്തില

റവനമ്യൂ  വകുപ്പത്തിലന  ഞകാന്  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണത.  തദശശയപകാത  66-നത

സമേകാനരമേകായത്തി  തശരതദശ  ലലഹതവയലടെ  വത്തികസനര  നടെപ്പകാക്കകാന്

തപകാകുകയകാണത.   തശരതദശലത  ജനങ്ങളുലടെ  വശടുകള്,  സ്ഥകാപനങ്ങള്
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എന്നത്തിവ  പരമേകാവധത്തി  നഷ്ടലപ്പടെകാലതയകാണത  അവലന്ലമേനത

തയ്യകാറകാക്കത്തിവരുന്നതത.  എന്നകാല ആ പദതത്തികള് നടെപ്പകാക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന് ചത്തില

വത്തികസന  വത്തിതരകാധത്തികള്  സമേരപരത്തിപകാടെത്തികളുമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുവന്നത്തിട്ടുണ്ടത.

എന്നകാല  ഇഗൗ  പദതത്തി  സരതയകാജത്തിതമേകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനത  കഴത്തിയലമേനളളതത്തില  യകാലതകാരു

സരശയവുമേത്തില.  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള   ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി   പത്തിനകാങ്ങത്തിലക്കകാണ്ടത

ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .     ലക  .   യ  .   ജനശഷത കുമേകാര്: സര്, ലപകാതുമേരകാമേതത, വത്തിതനകാദസഞകാരര,

തുറമുഖങ്ങള് എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള സരബനത്തിച്ച ചര്ച്ചയകാണത ഇവത്തിലടെ

നടെക്കുന്നതത. ഇഗൗ ചര്ച്ചയത്തില പ്രതത്തിപക്ഷേര പലങടുക്കുന്നത്തില. ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കകാനുര

വകാക്കഗൗട്ടെത  നടെതകാനുമുള്ള  അവകകാശര  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുണ്ടത.  എന്നകാല

തകരളതത്തിലല സകാമേകാനര ജനങ്ങളുലടെ യക്തത്തിലയ പരത്തിഹസത്തിക്കുന്ന നത്തിലയത്തിലുളള

ബഹത്തിഷ്കരണമേകാണത  ഇനണ്ടകായതത.  ലക.എസത.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തില  ശമ്പള

കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  നലകകാനുലണ്ടന്നകാണത  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന  വകാദര.

ലക.എസത.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തില  ശമ്പളവുര  ലപന്ഷനുലമേകാലക്ക  നലകുന്നതത്തില

കുടെത്തിശ്ശേത്തികയണ്ടകായത്തിരുന്ന  കകാലമുണ്ടകായത്തിരുന.  എന്നകാല  തകരളതത്തില  ഒരു
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കുടെത്തിശ്ശേത്തികയമേത്തില,  ഇന്നലല  വലരയള്ളലതലകാര  നലകത്തിക്കഴത്തിഞലവന്നത

ഗതകാഗത വകുപമേനത്തി സഭയത്തില ഇന്നത വരക്തമേകാക്കത്തിയത്തിരുന.  അങ്ങലനയളള

ഒരു  പ്രശലത  അടെത്തിയനര  പ്രകാധകാനരമുളള  വത്തിഷയമേകായത്തി

ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവന്നത  ജനങ്ങളുലടെ  മുമ്പത്തില  പരത്തിഹകാസരരകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണത

തകരളതത്തിലല പ്രതത്തിപക്ഷേര.  പകാചകവകാതകതത്തിലന വത്തിലയത്തില ഇന്നലല 50

രൂപയലടെ  വര്ദനവുണ്ടകായത്തി.  കത്തിയകാത്മക  പ്രതത്തിപക്ഷേമേകായത്തിരുലന്നങത്തില

അതകായത്തിരുന  അടെത്തിയനരപ്രതമേയമേകായത്തി  ലകകാണ്ടുവതരണ്ടത്തിയത്തിരുന്നതത.

അതുസരബനത്തിച്ചത  ചര്ച്ച ലചയ്യകാമേകായത്തിരുന.  എന്നകാല പ്രശര അലതകാനമേല.

ലപകാതുമേരകാമേതത,  വത്തിതനകാദസഞകാരര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്നശ  വകുപകലള

സരബനത്തിച്ചത  ഇവത്തിലടെ  നടെക്കുന്ന  ചര്ച്ച  തകള്ക്കകാനുളള  മേകാനസത്തിക  വലത്തിപ്പര

തകരളതത്തിലല പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങള്ക്കത്തിലലനളളതകാണത ഒരു കകാരണര.  രണ്ടത,

ഇഗൗ  വകുപകലള  സരബനത്തിച്ചത  വത്തിമേര്ശനതത്തിനുതവണ്ടത്തിലയങത്തിലുര

എലനങത്തിലുര വത്തിമേര്ശനര പറയണര. വത്തിമേര്ശത്തിക്കകാന് ഒരു വത്തിഷയവുര ഇവരുലടെ

വകകളത്തിലത്തില.  തകരളതത്തിലല  ലപകാതുമേരകാമേതത-വത്തിതനകാദസഞകാരര

വകുപമേനത്തിയലടെ  ഒരു  തഫസത  ബുക്കത  തപകാസത   കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര

കകാണകാനത്തിടെയകായത്തി.  കുറഞ  സമേയതത്തിനുള്ളത്തില  140
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നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  അതദ്ദേഹര  സഞരത്തിച്ചത  വത്തികസന  പദതത്തികള്ക്കത

ആവശരമേകായ തനതൃതസവുര  നത്തിര്തദ്ദേശവുര നലകത്തിക്കഴത്തിഞ.  അതത്തിനത  ഭരണ-

പ്രതത്തിപക്ഷേ വരതരകാസലമേകാനമേത്തില. അലതകാനര പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനത ചത്തിനത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിക്കത്തില.  കകാരണര  ഇവര്ക്കത  യ.ഡത്തി.എഫത.,  എല.ഡത്തി.എഫത.  എന്ന

നത്തിലയത്തില എതപ്പകാഴുര വത്തികസന പ്രവര്തനലതയര നകാടെത്തിലന തനട്ടെങ്ങലളയര

ചത്തിത്രശകരത്തിക്കകാനകാണത  തകാലപ്പരരര.  അതരതത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുതപകാലുര

സസശകകാരരമേകായ  നത്തിരവധത്തി  വത്തികസന  പദതത്തികളകാണത  ഈ  തമേഖലയത്തില

നടെപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിനുള്ലപ്പലടെ  ഒരകാള്ക്കുര

ഈ വകുപകലള ലചറത്തിയ വകാക്കുലകകാണ്ടുതപകാലുര വത്തിമേര്ശത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാത

സകാഹചരരര  നത്തിലനത്തിലക്കുന്നതുലകകാണ്ടകാണത  അവര്  സഭ  ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കകാന്

ഇടെയകായതത.  ആദരണശയനകായ പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത കത്തിയകാത്മക പ്രതത്തിപക്ഷേര

എലന്നകാലക്ക പറഞകാണത വന്നതത.  എത്ര സരസ്കകാരശൂനരമേകായ നത്തിലയത്തിലകാണത

കഴത്തിഞ ദത്തിവസങ്ങളത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങള് സഭലയ  ലകകാണ്ടുതപകായതത;

ധകാര്മ്മത്തികതയര  സതരസനതയര  പ്രസരഗത്തിക്കുന്ന  അവരുലടെ

നത്തിലയത്തിതലയ്ലക്കകാനര ഞകാന് തപകാകകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില. പതക്ഷേ തപകാതകകാ

തകസ്സത്തില  പ്രതത്തിലയ  സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്  തപകായ  ധകാര്മ്മത്തികത  അസകാധകാരണര
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തലന്നയകാണത.  ആ  ധകാര്മ്മത്തികതലയകാനര  ഞങ്ങളത്തിലനത്തിനര

പ്രതശക്ഷേത്തിതക്കണ്ടതത്തില.  പത്തിഞ്ചുകുഞങ്ങലള ക്രൂരമേകായത്തി ബലകാതരഗര ലചയ്യുന്ന

ആളുകലള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനത  വക്കകാലത്തുമേകായത്തി  അവര്  തപകാകുകയകാണത.

അലതലകാര  തഡകാ.  മേകാതബ  കുഴലനകാടെലന  തപകാലലയളളവര്തക്ക

സകാധത്തിക്കുകയളളൂ.  ആ നത്തിലയത്തില മേകാത്രതമേ അവരുലടെ വകാക്കുകലള തകരളശയ

സമൂഹര കകാണുകയള.  മൂലരങ്ങളുര ധകാര്മ്മത്തികതയര പല നത്തിലയത്തിലുണ്ടകാകകാര.

വശട്ടെത്തില വളര്നവരുന്ന സകാഹചരരര,  സഹപ്രവര്തകരുമേകായള്ള ഇടെലപടെല,

ജന്മേനകാ ലഭത്തിക്കുന്ന കകാരരങ്ങള് എന്നത്തിവലയകാലക്കയണ്ടത.  ഇലതലകാര ഇവര്ക്കത

എവത്തിലടെനത്തിന്നത  ലഭത്തിക്കുര;  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  ഒകാഫശസത്തിലല  സരസ്കകാരമേതല

ഇവരുതടെതത;  അവര്  എങ്ങലനയകാണത  വരക്തത്തിഹതര  ലചയ്യുന്നതത;

എങ്ങലനയകാണത  വത്തിഷയങ്ങലള  കകാണുന്നതത  എലന്നലകാര  നമ്മള്

കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയതല?  അതുലകകാണ്ടത  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത

ഉള്ലപ്പലടെയള്ള പ്രതത്തിപക്ഷേകക്ഷേത്തികതളകാടെത പറയകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതത നത്തിങ്ങള്

തകരളശയ  സമൂഹര  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തിലുള്ള  പ്രതത്തിപക്ഷേമേകായത്തി

ഉയര്നവരണലമേന്നകാണത.  ആദരര  പറഞതുതപകാലല,  നത്തിങ്ങള്  കത്തിയകാത്മക

പ്രതത്തിപക്ഷേമേകായത്തി മേകാറണര.  ലപകാതുമേരകാമേതത,  വത്തിതനകാദസഞകാരര,  തുറമുഖങ്ങള്



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

97

എന്നശ  വകുപകലളടുതത  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല  ഗവണ്ലമേനത്തിലന  സമേശപനര

മേനസ്സത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  കൃതരത,  സുതകാരരത,  ഗുണതമേന്മേ,  ജനകശയത

എന്നത്തിവലയലകാര  മുദകാവകാകരമേകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടകാണത  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത

അനുദത്തിനര  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത.  ഭരണകാനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞകാല  പത്തിന്നശടെത

സകാതങതത്തിക  അനുമേതത്തി  ലഭത്തിക്കകാന്  എടുക്കുന്ന  കകാലതകാമേസര  വളലര

വലുതകായത്തിരുന.  ഇതപ്പകാള്  ഇക്കകാരരതത്തിലലലകാര  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി  ഒരു

കൃതരതയണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടത.  തകരളതത്തിലല  ഏലതകാരകാള്ക്കുര  തലന  നകാട്ടെത്തില

നടെക്കുന്ന  പ്രവൃതത്തികളുലടെ  എസത്തിതമേറത  ഉള്ലപ്പലടെ  ലവബ്വസറത്തില

പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാനുര അതുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെത എലകാര സുതകാരരമേകായത്തി വകകകാരരര

ലചയ്യകാലമേനമുളള  നത്തിലയത്തിതലയത  ആ  വകുപ്പത്തിലന  മേകാറത്തി.  അതരകാധുനത്തിക

സകാതങതത്തികവത്തിദരകളുലടെ  സഹകായതതകാലടെയള്ള  ഗുണതമേന്മേ

പരത്തിതശകാധനയകാണത  ഇന്നത  ആ  വകുപ്പത്തില  നത്തിലനത്തിലക്കുന്നതത.  ഇലതലകാര

ജനങ്ങള് അറത്തിയണലമേന്ന നത്തിലയത്തിലുള്ള  ജനകശയമേകായ ഇടെലപടെലുകള് ഇന്നത

ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലന  വരതരസമേകാക്കുകയകാണത.  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത

ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  സരവത്തിധകാനലതക്കുറത്തിച്ചത  എലകാവരുര  പറഞതത്തിനകാല

വത്തിശദശകരത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.  സര്ക്കകാര്  പറഞലതലകാര
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ലചയ്യുന.  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത  സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പകാക്കുലമേന്നത  പറഞ,

നടെപ്പകാക്കത്തി.  ഡത്തി.എല.പത്തി.  തബകാര്ഡുകള്  സ്ഥകാപത്തിക്കുലമേന്നത  പറഞ,

സ്ഥകാപത്തിച്ചു.  നകാട്ടെത്തിലല തറകാഡത വത്തികസനതത്തിനത പുതത്തിയ സകാതങതത്തികവത്തിദരകള്

അനത്തിവകാരരമേകാലണന്നതത്തിനകാല  നടെപ്പകാക്കുലമേന്നത പറഞ, ജര്മ്മന് ലടെതകകാളജത്തി

ഉള്ലപ്പലടെയളള,  FDR (Full  Depth  Reclamation)

സകാതങതത്തികവത്തിദരയള്ലപ്പലടെ  ഇന്നത  തകരളതത്തില

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  കുതത്തിരകാന്  ടെണല  തുറക്കുലമേന്നത  പറഞ,

വര്ഷങ്ങളകായത്തി ഇഴഞനശങ്ങത്തിയ ആ പ്രവൃതത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച്ചു.

തദശശയപകാത എന്നതത തകരളതത്തിലന സസപ്നമേകാണത.  തദശശയപകാതയലടെ എലകാ

റശച്ചുകളത്തിലുര  മേനത്തി  സന്ദര്ശനര  നടെതത്തി  ഓതരകാനര  വത്തിലയത്തിരുതത്തിലക്കകാണ്ടത

2025-ഓടുകൂടെത്തി  നകാടെത്തിനത  വലത്തിയ  കുതത്തിതപ്പകുന്ന  വത്തികസന  പദതത്തി

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള  ഇടെലപടെലുകള്  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.

എലന  ജത്തിലലയയര  മേണ്ഡലലതയര  സരബനത്തിച്ചത  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

ഒന്നകാണത  ശബരത്തിമേല.  ഇതവണ  ശബരത്തിമേല  തശര്ത്ഥകാടെനകകാലര  രകാഷശയ

എതത്തിരകാളത്തികളുലടെതപകാലുര പ്രശരസ പത്തിടെത്തിച്ചുപറ്റുന്ന നത്തിലയത്തിതലയത മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.

എലകാ  വകുപകളുലടെയര  ഏതകകാപനതത്തിലൂലടെ  വളലര  ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  നത്തിലയത്തില
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ശബരത്തിമേല  തശര്ത്ഥകാടെനര  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തി.  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത

ഇക്കകാരരതത്തില  ഇടെലപടെലുകള്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇതവണ  തറകാഡുകലള

സരബനത്തിച്ചത  ഒരു  പരകാതത്തിയര  ഉയര്നവന്നത്തില.  ആദരരതലന്ന  ഇതുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെത  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  വകുപമേനത്തി  എര.എല.എ.-മേകാരുലടെയര

വകുപതദരകാഗസ്ഥരുലടെയര  തയകാഗര  വത്തിളത്തിക്കുകയര  ആ  തയകാഗതത്തില

ഉയര്നവന്ന  പരകാതത്തികള്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാന്  ചശഫത  എഞത്തിനശയര്മേകാലര

ചുമേതലലപ്പടുത്തുകയര  ലചയ.   വശണ്ടുര  തയകാഗര  തചരുകയര  അടുത  ഘട്ടെര

പരത്തിതശകാധന  നടെത്തുകയര  ലചയ.  പതനരതത്തിട്ടെ,  തകകാട്ടെയര,  ഇടുക്കത്തി

ജത്തിലകളത്തിതലയത ശബരത്തിമേല തശര്ത്ഥകാടെകര് വരുന്ന തറകാഡുകള് ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ

മേനത്തിതലന്ന  തനരത്തിട്ടെത  സന്ദര്ശത്തിച്ചത  പുതരകാഗതത്തി  വത്തിലയത്തിരുതത്തി,  ലചറത്തിലയകാരു

അപകാകതതപകാലുമേത്തിലലന്നത  ഉറപവരുതത്തി  കൃതരമേകായ  തഫകാതളകാഅപത  വര്ക്കത

നടെത്തുന്ന  നത്തിലയത്തിതലയത  തകരളതത്തിലന  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലന

മേകാറത്തിലയടുക്കകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടത. 

തകരളക്കരലയ  ഒന്നകായത്തി  കണ്ടുലകകാണ്ടത  ഇഗൗ  നകാടെത്തിലന  വളര്ത്തുന്ന

നത്തിലയത്തിലുള്ള  ടൂറത്തിസര  വത്തികസന  പദതത്തികളകാണത

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  അതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി ഇഗൗ രരഗതത വലത്തിയ
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തനട്ടെങ്ങള്  ലലകവരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ.  ലഡസത്തിതനഷന്  ചലഞത

തപ്രകാജകത്തിലനക്കുറത്തിച്ചത ഇവത്തിലടെ പറഞ.  എലകാ പഞകായതത്തിലുര ഒരു ടൂറത്തിസര

തകനര  ആരരഭത്തിക്കുന്ന  കകാരരര  ലവറുര  പ്രഖരകാപനമേല.  ഇതത്തിതനകാടെകരതലന്ന

പതത്തിമൂതന്നകാളര  സ്ഥലങ്ങളത്തില  അക്കകാരരര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  ഇതത്തിതനകാടെകരതലന്ന  തദശശയതലതത്തില  പ്രശരസ

പത്തിടെത്തിച്ചുപറ്റുന്ന നത്തിലയത്തിതലയത കകാരവകാന് ടൂറത്തിസര പദതത്തിലയ മേകാറകാന് കഴത്തിഞ.

ലലനറത ലലലഫത ടൂറത്തിസര,  സശ സഗൗഹൃദ ടൂറത്തിസര ഉള്ലപ്പലടെയള്ള പദതത്തികള്

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി തകരള ടൂറത്തിസര തമേഖലയത വത്തിവത്തിധ ഏജന്സത്തികളുലടെ അരഗശകകാരര

തനടെത്തിലയടുക്കകാന് കഴത്തിഞ. ആഭരനര-വത്തിതദശ ടൂറത്തിസ്റ്റുകള് നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തിതലയത

വരുന്നതത്തില വലത്തിയ നത്തിലയത്തിലുള്ള മേകാറങ്ങള് സൃഷ്ടത്തിക്കകാന് ഇതത്തിലൂലടെ കഴത്തിഞ.

2019-മേകായത്തി  തകാരതമേരര  ലചയ്യുതമ്പകാള്  2.63  ശതമേകാനര  വര്ദനയകാണത

ആഭരനര  ടൂറത്തിസ്റ്റുകളുലടെ  വരവത്തിലുണ്ടകായത്തിട്ടുള്ളതത.  പതനരതത്തിട്ടെ  ജത്തിലയത്തില

ഇതത്തില വലത്തിയ നത്തിലയത്തില മേകാറമുണ്ടകാക്കകാന് കഴത്തിഞ.  ഗവത്തി ഉള്ലപ്പലടെയള്ള

സ്ഥലങ്ങളത്തിതലയത  മുന്  വര്ഷങ്ങളത്തിലനത്തിന്നത  വരതരസമേകായത്തി  എഴുപതത

ശതമേകാനതത്തിലധത്തികര  ടൂറത്തിസ്റ്റുകലള  ആകര്ഷത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്ന  നത്തിലയത്തിതലയത

പദതത്തിലയ മേകാറത്തിലയടുക്കകാന് ടൂറത്തിസര വകുപ്പത്തിനത കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടത. ഒരു സമേയതത
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വത്തിവത്തിധ  കകാരണങ്ങളകാല  സരസ്ഥകാനതതയത  എതകാതത്തിരുന്ന  വത്തിതദശ

ടൂറത്തിസ്റ്റുകലള  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലലതത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ടൂറത്തിസര  വകുപ്പത  വളലര

തബകാധപൂര്വമേകായ  ഇടെലപടെലുകള്  നടെതത്തി.  ഇതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  വത്തിതദശ

ടൂറത്തിസ്റ്റുകളുലടെ  വരവത്തില  2021-ലന  അതപക്ഷേത്തിച്ചത  2022-ല  471  ശതമേകാനര

വര്ദനയകാണുണ്ടകായതത.  ഇഗൗ  ലചറത്തിയ  സമേയതത്തിനുള്ളത്തില  92 പുതത്തിയ

പദതത്തികള്ക്കകാണത അനുമേതത്തി നലകകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുള്ളതത.  ഇനത്തിയര കൂടുതല

ലമേച്ചലപ്പട്ടെ  നത്തിലയത്തിതലയത  ടൂറത്തിസര  രരഗലത  മേകാറ്റുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള

ദശര്ഘവശക്ഷേണവുര  ഭകാവനകാപൂര്ണവുമേകായ  പദതത്തികളകാണത

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖര  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള

പ്രശങ്ങള്  കഴത്തിഞ  സര്ക്കകാരത്തിലന  കകാലതത  പ്രതത്തിപക്ഷേര

ഗവണ്ലമേനത്തിലനതത്തിലര  ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവന്നത്തിരുന.  പതക്ഷേ  ഏലറ

ചര്ച്ചകള്ലക്കകാടുവത്തില  അലതലകാര  സുതകാരരമേകായത്തി  നടെക്കുകയകാണത.  അതത്തിലന

തടെസ്സലപ്പടുതകാനുള്ള  പ്രതത്തിപക്ഷേ  നശക്കതത്തില  സമേയബനത്തിതമേകായത്തി

ഇടെലപടെകാനുര  പരത്തിഹകാരര  കകാണകാനുര  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമേനത്തിനത  കഴത്തിഞ.

ഏറവുമേടുത  സമേയരതലന്ന  മേലയകാളത്തികള്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തില

പൂര്തത്തിയകാകുന്ന  തരതത്തില  തുറമുഖതത്തിലന  വത്തികസനര  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള
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കകാരരങ്ങളുമേകായത്തി തുറമുഖ വകുപ്പത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.  ഇക്കകാരരങ്ങലളലകാര

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഇഗൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടത  എലന

വകാക്കുകള് ഉപസരഹരത്തിക്കുന.

ലപകാതുമേരകാമേതത- വത്തിതനകാദസഞകാരര വകുപമേനത്തി (ശശ  .   പത്തി  .   എ  .   മുഹമ്മദത

റത്തിയകാസത):  സര്,  തകരളതത്തിലന  പശകാതല  വത്തികസനതത്തിനുര  ലപകാതു

വത്തികസനക്കുതത്തിപ്പത്തിനുര തടെയത്തിടെകാന് തബകാധപൂര്വ്വമേകായ ശമേങ്ങള് നടെക്കുലന്നകാരു

കകാലതകാണത ലപകാതുമേരകാമേതത-ടൂറത്തിസര വകുപകളുലടെ പ്രവര്തനര വത്തിശദമേകായത്തി

ഇഗൗ  സഭ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതത.  എലകാ  പ്രതത്തിസനത്തികലളയര  അതത്തിജശവത്തിച്ചത

പശകാതല വത്തികസന തമേഖലയത്തിലുര ടൂറത്തിസര തമേഖലയത്തിലുര സമേഗ്ര പുതരകാഗതത്തി

സകാധരമേകാക്കുവകാന് എല.ഡത്തി.എഫത. സര്ക്കകാര് പ്രതത്തിജകാബദമേകാണത.   2016

മുതല  2021  വലര  മുതന്നകാട്ടുവച്ച  കകാരരങ്ങള്ക്കത  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  2021-ലല

എല.ഡത്തി.എഫത സര്ക്കകാര് മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത. ഇഗൗ സര്ക്കകാര് നത്തിലവത്തില

വന്നത  രണ്ടകാര  വര്ഷതത്തിതലയ്ലക്കത്തുതമ്പകാള്  തകരളതത്തിലല  പശകാതല

വത്തികസന തമേഖല വലത്തിയ നത്തിലയത്തിലുള്ള കുതത്തിപ്പത തനടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  തകകാവത്തിഡത്തില

ടൂറത്തിസര  തമേഖല  തലകാകതകാലക  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിട്ടെതത  നമ്മള്

കണ്ടതകാണത.   തകകാവത്തിഡത  തപ്രകാതട്ടെകാതക്കകാള്  പകാലത്തിക്കുന്നതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി
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ആളുകള്ക്കത സഞരത്തിക്കകാന് കഴത്തിയന്നത്തില എന്ന അവസ്ഥവന. അതരതത്തില

സഞകാരര  സകാധരമേകാകകാത  തലകാകതത  ടൂറത്തിസര  തമേഖല

ലവനത്തിതലററത്തിലകായത്തിരുന.  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാര്  നയങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമേകായത്തി

ടൂറത്തിസര  തമേഖലലയ  തലകാക  ടൂറത്തിസര  ഭൂപടെതത്തില  അടെയകാളലപ്പടുതകാന്

സകാധത്തിക്കുന്ന  ഘട്ടെതത്തിലകാണത  ഇതപ്പകാള്  എന്നതത  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഇഗൗ  രണ്ടത  വകുപകലള  സരബനത്തിച്ചുര  ഇവത്തിലടെ

വളലര  കത്തിയകാത്മകമേകായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുണ്ടത.  ഒന്നര

മേണത്തിക്കൂറത്തില  പതത  അരഗങ്ങളകാണത  ചര്ച്ചയത്തില  പലങടുതതത.  അവര്

മുതന്നകാട്ടുവച്ച എലകാ കത്തിയകാത്മകമേകായ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങലളയര സസകാഗതര  ലചയ്യുന.

ഇവത്തിലടെ  ശദയത്തിലലപ്പടുതത്തിയ  കകാരരങ്ങളത്തില   തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുലമേന്നത ഇഗൗ സഭലയ അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണത.   ഇന്നത പ്രതത്തിപക്ഷേര

സസശകരത്തിച്ച ഒരു സമേശപനമുണ്ടത. ഇന്നലത ദത്തിവസതത്തിനത ചത്തില പ്രതതരകതകള്

കൂടെത്തിയണ്ടത.  രകാജരര  വശണ്ടുര  ലഞട്ടുന്ന  നത്തിലയത്തിതലയത  ഇന്നലല

പകാചകവകാതകതത്തിനത  അന്പതത  രൂപ  വത്തിലവര്ദന  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  പല

നത്തിയമേസഭകാ ലതരലഞടുപകളുര കഴത്തിഞയടെലന വത്തിലകൂട്ടുക എനള്ള സ്ഥത്തിരര

തനമേകാണത  ശശ.നതരന  തമേകാദത്തിയലടെ  തനതൃതസതത്തിലുള്ള  ഗവണ്ലമേനത
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സസശകരത്തിച്ചത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത.  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനലത  ജനങ്ങളുലടെ

ജശവത്തിതതത്തില  കടുത  പ്രയകാസതമേലപത്തിച്ച  തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന

നയതത്തിലനതത്തിലര  ഒരുമേത്തിച്ചത  പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാടെത  പ്രതത്തിപക്ഷേര

സസശകരത്തിതക്കണ്ടതകായത്തിരുന.  എന്നകാല അവര് അതരതത്തിലലകാരു നത്തിലപകാടെത

സസശകരത്തിക്കുന്നത്തില എനമേകാത്രമേല, പ്രഷര് കുക്കറത്തിലന തസഫത്തി വകാലവുതപകാലല,

തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന  ജനവത്തിരുദ  നത്തിലപകാടുകളുര  തകരളതതകാടുള്ള

അവഗണനയര  മേറച്ചുവയകാന്  വളലര  തബകാധപൂര്വര  തകന

സര്ക്കകാരത്തിലന/ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  ചകാതവറുകളകായത്തി  തസകാണ്സര്  സമേരങ്ങള്

സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര  തകരളതത്തില

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഇവത്തിലടെ  നമ്മള്  പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ്ട

കകാരരമുണ്ടത,  ബത്തി.ലജ.പത്തി. നയത്തിക്കുന്ന തകന സര്ക്കകാരത്തിലന ലചറുക്കണലമേങത്തില

സകാമ്പതത്തികമേകായര  അലകാലതയര  ആ  സര്ക്കകാര്  എടുക്കുന്ന  നത്തിലപകാടുകളുര

നയങ്ങളുര പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  പശനറത്തി  സതമ്മളനര നടെതത്തിയത്തിട്ടെത  കകാരരമേത്തില.

പറത്തിയ ലതറത തുറനപറഞത മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് തകകാണ്ഗ്രസത തയ്യകാറകാകകാലത

എങ്ങലനയകാണത  ബത്തി.ലജ.പത്തി.ലയ  എതത്തിര്ക്കകാനകാകുന്നതത?  ഇതപ്പകാള്  ഇഗൗ

വത്തിഷയര മേകാത്രര പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല മേതത്തി. ശശ. നതരന തമേകാദത്തി അധത്തികകാരതത്തില
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വരുതമ്പകാള്  സബ്സത്തിഡത്തിതയകാടുകൂടെത്തിയള്ള  14.2  കത്തിതലകാ  വരുന്ന  ഗകാര്ഹത്തിക

പകാചകവകാതക  സത്തിലത്തിണ്ടറത്തിനത  410/-  രൂപയകായത്തിരുന  വത്തില.  സബ്സത്തിഡത്തി

ഇലകാതകാക്കത്തിയര  വത്തില  പടെത്തിപടെത്തിയകായത്തി  ഉയര്തത്തിയര  ഇതപ്പകാള്  പ്രഖരകാപത്തിച്ച

അന്പതത  രൂപ  വത്തിലവര്ദനയടെക്കര  പകാചകവകാതക  വത്തില  സത്തിലത്തിണ്ടറത്തിനത

1,110/-  രൂപയകായത്തി  മേകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇതത  തകകാണ്ഗ്രസത  സര്ക്കകാര്  തനരലത

തുടെങ്ങത്തിയ  നയതത്തിലന  തുടെര്ച്ചയകാലണനള്ളതത  ചര്ച്ച  ലചയ്യലപ്പതടെണ്ടതതല;

2013  ജൂണ് മേകാസര  1-നത   PAHAL (Pratyaksh Hanstantrit  Labh) സ്കശര

എന്ന തപരത്തില,  പകാചകകാതക വത്തിലയലടെ  സബ്സത്തിഡത്തി ഗുണതഭകാക്തകാക്കള്ക്കത

തനരത്തിട്ടെത  ലകകാടുക്കകാലനന്ന  നത്തിലയത്തില  പകാചകവകാതക  വത്തില  കതമ്പകാളര

നത്തിശയത്തിക്കുര  എന്ന  തശരുമേകാനര  നമ്മുലടെ  രകാജരതത  ലലകലക്കകാണ്ടതത

തകകാണ്ഗ്രസത  ഗവണ്ലമേനകാലണന്ന  കകാരരര  മേറക്കരുതത.  ഇലതകാലക്ക

തള്ളത്തിപ്പറയകാലത,  പശനറത്തി  സതമ്മളനര  നടെതത്തിയതുലകകാണ്ടുമേകാത്രര

എങ്ങലനയകാണത ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലയ എതത്തിര്ക്കകാന് സകാധത്തിക്കുക?  തദശശയപകാതകാ

വത്തികസനവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള്  ഇവത്തിലടെ  പലരുര  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.

2025-ഓടുകൂടെത്തി  മേലയകാളത്തിയലടെ  ചത്തിരകകാല  സസപ്നമേകായ  കകാസര്തഗകാഡത-

തത്തിരുവനനപുരര  തദശശയപകാത  പൂര്തശകരത്തിക്കകാനകാകുലമേനള്ള  വത്തിവരര
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ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി  സഭലയ  അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണത.  ഇതത്തില  NHAI  (National

Highway  Authority  of  India)-യമേകായത്തി  സഹകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടകാണത  തകരള

സര്ക്കകാര്  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തിട്ടുള്ളതത.  തദശശയപകാതകാ  വത്തികസനതത്തിനത

സ്ഥലതമേലറടുക്കലുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  ഇനരയത്തില  ചരത്തിത്രതത്തിലകാദരമേകായത്തി

ഇരുപതത്തിയഞത  ശതമേകാനര  പണര  ലചലവഴത്തിച്ച  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാര്

തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാരകാലണന്നത  എക്കകാലത്തുര  പറയകാന്

കഴത്തിയന്ന  കകാരരമേകാണത.  ഇതത്തില  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരത്തിനത  എന്തുപലങന്നത,

യ.ഡത്തി.എഫത.-ലല  അരഗങ്ങതളകാ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുന്ന

മുദകാവകാകരര  പതത്തിവുതപകാലല ഏറ്റുപറയന്നതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി  ചത്തിലലരങത്തിലുതമേകാ

പറയന്ന സ്ഥത്തിതത്തിയണ്ടത.  'ദ ഹത്തിന'  ദത്തിനപത്രര  2022  നവരബര്  5-ാംതശയതത്തി

പ്രസത്തിദശകരത്തിച്ച  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു   വകാര്ത   ശദയത്തിലലപ്പടുതകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.

''Stark  contrast  in NHAI work  on highways in Karnataka and

Kerala,  Well-maintained  existing  carriageway,  secured  worksites,

proper signboards are highlights of NH 66 widening project in Kerala

whereas NH 75 is a dust bowl.'' എന്നകാണത.
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 രണ്ടകാമേലത  തസകാറത്തി,  ആ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെര്  തകരളതത്തിലലയര

കര്ണകാടെകതത്തിലലയര  പ്രവൃതത്തി  തനരത്തിട്ടെത  കണ്ടത  അതത  തകാരതമേരര  ലചയ്തത

വശഡത്തിതയകാ തസകാറത്തിയകായര പുറത്തുവത്തിട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത.  ' The difference in highway

work  in  Karnataka  and  Kerala'.   ലലഹതവയലടെ  പ്രവൃതത്തികള്

കര്ണകാടെകയത്തില സകാവധകാനര നടെക്കുതമ്പകാള് തകരളതത്തില അതത തവഗതത്തില

പുതരകാഗമേത്തിക്കുനലവന്നകാണത  ആ  വശഡത്തിതയകാ  തസകാറത്തിയത്തില  അടെത്തിവരയത്തിട്ടെത

പറയന്നതത.  തദശശയപകാതകാ  അതതകാറത്തിറത്തിയമേകായത്തി  തചര്നനത്തിനലകകാണ്ടുര

വത്തിവത്തിധ വകുപകള് ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര മേകാതൃകകാപരമേകായത്തി തകരളതത്തിലല

ഇടെതുപക്ഷേ സര്ക്കകാര് എടുത്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിലപകാടെകാണത  തകരളതത്തില

ഇതത്തിലന പ്രവൃതത്തി തവഗതത്തില തപകാകകാന് കകാരണലമേന്നത 'ദ ഹത്തിന'  ദത്തിനപത്രര

പറഞ  കകാരരര  പ്രതതരകമേകായത്തി  പറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.

തദശശയപകാത വത്തികസനവുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങളത്തില  മുഖരമേനത്തിതലന്ന

തനരത്തിട്ടെത  വത്തിവത്തിധ  വകുപകള്  ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഇടെയത്തിലടെ  റത്തിവമ്യൂ

നടെത്തുകയര   ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത  എലകാ  രണ്ടകാഴ്ചയര  ഇതത്തിലന വത്തിവത്തിധ

ലസച്ചുകളുലടെ റത്തിവമ്യൂ നടെത്തുകയര  ഓതരകാ ജത്തിലയത്തിലൂലടെയര സഞരത്തിച്ചത ഒകാതരകാ

നത്തിയമേസഭകാ  മേണ്ഡലങ്ങളത്തിലല  പ്രശങ്ങള്  തനരത്തിട്ടെത  മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തി  ഇടെലപടുന്ന
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രശതത്തിയര  ഒരു  ടെശര  വര്ക്കകായത്തി  തദശശയപകാതകാ  അതതകാറത്തിറത്തിയമേകായത്തി

തചര്നലകകാണ്ടത നടെത്തുനണ്ടത.  

മേലതയകാരലലഹതവ

മേലതയകാരലലഹതവ  നമ്മുലടെ  രകാജരലതകാരു  പുതുമേ  നത്തിറഞ

ഇടെലപടെലകാണത.  മേലതയകാരലലഹതവലയക്കുറത്തിച്ചത  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാതത്തിപതരമുന്നണത്തിയലടെ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില  പ്രധകാനമേകായര  പറഞ

കകാരരമേകാണത.  മേലതയകാരലലഹതവ  സസപ്നര  മേകാത്രമേകായത്തിരത്തിക്കത്തില,  അതത

യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാക്കുലമേന്നതകാണത  ഇഗൗ  സര്ക്കകാര്  മുതന്നകാട്ടുവച്ച  വകാഗകാനര.

കത്തിഫ്ബത്തി പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി  54  റശച്ചുകളത്തിലകായത്തി  804.49  കത്തിതലകാമേശറര്

തറകാഡത്തിലന  പ്രവൃതത്തിയകാണത  മേലതയകാരലലഹതവയത്തില  പൂര്തത്തിയകാതക്കണ്ടതത.

ഇതത്തില  3  റശച്ചുകലളകാഴത്തിലക  മേലറലകാ  റശച്ചുകളത്തിലുര  സകാമ്പതത്തികകാനുമേതത്തി

ലഭരമേകാക്കത്തിക്കഴത്തിഞ.  467.03  കത്തിതലകാമേശറര്  മേലതയകാരപകാതയ്ക്കുര

സകാതങതത്തികകാനുമേതത്തികള് നലകത്തിക്കഴത്തിഞ.  ഇഗൗ മുതന്നറതത്തിനത ജനങ്ങതളകാടെത

പ്രതതരകര നന്ദത്തി പറയകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.  ജനങ്ങളുര എര.എല.എ.-മേകാര്

ഉള്ലപ്പടുന്ന  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര  ഉതദരകാഗസ്ഥരുര  ഒറലക്കട്ടെകായത്തി

നത്തിനലകകാണ്ടകാണത്തിതത  യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാക്കുന്നതത.   ഇനരയത്തിലലതലന്ന  പുതുമേ
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നത്തിറഞ പ്രവര്തനമേകായ, 1200 കത്തിതലകാമേശറതറകാളര വരുന്ന മേലതയകാരലലഹതവ

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതതകാടുകൂടെത്തി തകരളതത്തിലന കകാര്ഷത്തിക തമേഖലയത്തിലുര ടൂറത്തിസര

തമേഖലയത്തിലുര വലത്തിയ കുതത്തിപ്പത്തിനത കകാരണമേകാകുര.

തശരതദശലലഹതവ 

തശരതദശ  തമേഖലയലടെ  സമേഗ്ര  വത്തികസനര  ലക്ഷേരമേത്തിട്ടെത  തശരതദശപകാത

യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാക്കകാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് തവഗതത്തിലകാക്കത്തി 537 കത്തിതലകാമേശറര്

പ്രവൃതത്തിയകാണത  കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത.

ഇതത്തില  200  കത്തിതലകാമേശറര്  ദൂരതത്തില  അതത്തിര്തത്തി  കല്ലുകള്

സ്ഥകാപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  മൂന്നത  ലസച്ചുകളത്തിലകായത്തി  സ്ഥലതമേലറടുക്കലത്തിനകായത്തി  127

തകകാടെത്തി  80  ലക്ഷേര  രൂപയര  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  മേത്തികച്ച  പുനരധത്തിവകാസ

പകാതക്കജുര  ഇതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  തയ്യകാറകാക്കുന.  വത്തിവത്തിധ  വകുപകള്

ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചത ഇഗൗ പ്രവര്തനവുര സമേയബനത്തിതമേകായത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനകാണത

ലക്ഷേരമേത്തിടുന്നതത.  തശരതദശലലഹതവയര  മേലതയകാരലലഹതവയര

ആഴ്ചയത്തിലലകാരത്തിക്കല  വകുപതലതത്തില  അവതലകാകനതയകാഗങ്ങള്  നടെതത്തി

വത്തിലയത്തിരുത്തുനണ്ടത. അതതകാലടെകാപ്പര മുഖരമേനത്തി തലതത്തിലുര മേനത്തി തലതത്തിലുര

കൃതരമേകായ ഇടെതവളകളത്തില പ്രവൃതത്തി വത്തിലയത്തിരുത്തുകയര ലചയ്യുന.
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ലറയത്തിലതവ ഓവര്ബത്തിഡ്ജത 

'ലലവല തകകാസത്തിലകാത തകരളര' ഇതത  ഒരു പ്രധകാന മുദകാവകാകരമേകായത്തി

ഇടെതുപക്ഷേര  മുതന്നകാട്ടുവച്ചതകാണത.  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില  ലലവല

തകകാസത്തിലകാത  തകരളര  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു

മുദകാവകാകരമേകായത്തിരുന.  ഇനരയത്തില  ലപകാതുതവ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല  തഗറത

തശലരയത്തിലകാതത്തിടെതത  അപകടെമേരണങ്ങള് ഏറവുര  കുറവത  തകരളതത്തിലകാണത;

എന്നകാല ഉതതരനരന് ഗ്രകാമേങ്ങളത്തില അതത നത്തിതതരനയള്ള സരഭവങ്ങളകാണത.

ലലവല  തകകാസുകള്  നമുക്കത  ധകാരകാളര  പ്രയകാസങ്ങള്  സൃഷ്ടത്തിക്കുന.  ഇതത

ഇലകാതകാക്കകാനുള്ള  വലത്തിയ  ശമേമേകാണത  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാര്  നടെത്തുന്നതത.

ബഹുമേകാനരനകായ  ലചയറത്തിലന  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലുര  ഇലതകാരു  പ്രധകാന

പദതത്തിയകാലണന്നത  ഓര്മ്മലപ്പടുത്തുകയകാണത.  തകരളതത്തിലന

ചരത്തിത്രതത്തിലകാദരമേകായത്തി  13  ലറയത്തിലതവ  ഓവര്ബത്തിഡ്ജുകളുലടെ  പ്രവര്തത്തി

ഒന്നത്തിച്ചത പുതരകാഗമേത്തിക്കുകയകാണത.  പ്രധകാനപകാതകളത്തില 'ലലവല തകകാസത്തിലകാത

തകരളര  പദതത്തി'  തകരളതത്തിലല  പശകാതല  വത്തികസന  തമേഖലയത്തില

വന്കുതത്തിപണ്ടകാക്കുന.  കകാഞങ്ങകാടെത  ലറയത്തിലതവ  ഓവര്ബത്തിഡ്ജത

പൂര്തത്തിയകായത്തിക്കഴത്തിഞ.   പുതരകാഗമേത്തിക്കുന്ന പദതത്തികളത്തില 9 എണ്ണര കത്തിഫ്ബത്തി



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

111

പദതത്തിയകാണത,  4  എണ്ണര  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലന  ഫണ്ടത

ഉപതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതുമേകാണത.  ഇതത്തില  പരമേകാവധത്തി  ലറയത്തിലതവ

ഓവര്ബത്തിഡ്ജുകള്  (ROB)  ഇഗൗ  വര്ഷരതലന്ന  പൂര്തത്തിയകാക്കകാനകാണത

ലക്ഷേരമേത്തിടുന്നതത.  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  മുടെങ്ങത്തിക്കത്തിടെന്നത്തിരുന്ന  കകാരത്തിതകാസത,

മുളന്തുരുതത്തി,  തത്തിരൂര്  ലറയത്തിലതവ  ഓവര്ബത്തിഡ്ജുകള്  പൂര്തത്തിയകാക്കകാനുള്ള

കുരുക്കഴത്തിച്ചത  പ്രവൃതത്തിപഥതത്തിതലയ്ലക്കതത്തിച്ചു.  'ലലവല  തകകാസത്തിലകാത

തകരളര  പദതത്തി'-യത്തില  21  ഇടെതത  സ്ഥലതമേലറടുക്കല  പ്രവൃതത്തി

പുതരകാഗമേത്തിക്കുകയകാണത. ഇതത്തില 7 എണ്ണര ഇഗൗ വര്ഷരതലന്ന ലടെണ്ടര് ലചയ്യകാന്

കഴത്തിയലമേന്നകാണത  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നതത.  Kerala  Rail  Development

Corporation  Ltd   (KRDCL)-ഉര  ഇഗൗ പദതത്തിയത്തില വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

പങത വഹത്തിക്കുനണ്ടത.   KRDCL-ഉര ഞങ്ങളുര ആതലകാചത്തിച്ചുലകകാണ്ടത ഇതത്തില

ചത്തില  കകാരരങ്ങളത്തില  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന. ഇരുപതതഴത ലറയത്തിലതവ

ഓവര്ബത്തിഡ്ജുകളകാണത KRDCL നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത.  ഇതത്തില രണ്ടത ലറയത്തിലതവ

ഓവര്ബത്തിഡ്ജുകള്ക്കത  ഭരണകാനുമേതത്തി  ഇതത്തിനകര  നലകത്തിക്കഴത്തിഞ.

തകരളതത്തിലന  വത്തികസന  ചരത്തിത്രതത്തിലല  മുതന്നറമേകായത്തി  ഇഗൗ  പദതത്തിലയ

സര്ക്കകാര് അടെയകാളലപ്പടുത്തുലമേന്നതത ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണത.  
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തറകാഡത പരത്തിപകാലനര

ലഎകരതകരളര  നത്തിലവത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷര  ഇവത്തിലടെ

ഉണ്ടകായത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുലന്നകാരു പ്രതത്തിഭകാസമേകാണത  തറകാഡത്തിലല കുഴത്തി.   ഇതത്തിനത

പല കകാരണങ്ങളുണ്ടത. ഒരു കകാരണര തകരളതത്തിലന കകാലകാവസ്ഥയകാലണങത്തില;

മേലറകാന്നത  ലതറകായ  പ്രവണതയകാണത,  ചത്തിലരുലടെ  അലസതയകാണത.

ഉതദരകാഗസ്ഥരത്തിലുര കരകാറുകകാരത്തിലുര മേഹകാഭൂരത്തിപക്ഷേവുര നല നത്തിലയത്തില തജകാലത്തി

ലചയ്യുന്നവരകാണത.   എന്നകാല  ലചറുനമ്യൂനപക്ഷേര  ലതറകായ  പ്രവണതകളുലടെ

പത്തിടെത്തിയത്തിലലപ്പടുന്നവരകാണത.  ആ  ലതറകായ  പ്രവണതകളുര  ചത്തില  നത്തിലയത്തില

തറകാഡുകളുലടെ  ഗുണതമേന്മേലയ  ബകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതത  ഒരു  വസ്തുതയകാണത.

എന്നകാല  ആ  ലതറകായ  പ്രവണതകതളകാടെത  ഒരു  ഇഞത  തപകാലുര  സനത്തി

ലചയ്യകാലതകാരു  സര്ക്കകാരകാണത   ഇന്നത  ഭരണര  നടെത്തുന്ന  എല.ഡത്തി.എഫത.

സര്ക്കകാര്.   അതത  ജനങ്ങള്തലന്ന അനുഭവങ്ങളത്തിലൂലടെ  മേനസ്സത്തിലകാക്കുലന്നകാരു

സ്ഥത്തിതത്തിയണ്ടത.   ഒരു  തരതത്തിലുള്ള  മേധരവര്തത്തികലളയര  ഇടെനത്തിലക്കകാലരയര

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുലന്നകാരു നത്തിലപകാടെല ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനത്തിനുളളതത.  ഇതപ്പകാള്

തകരളതത്തില  ലറതക്കകാര്ഡത  തറകാഡത  പണത്തി  നടെക്കുന്ന  സമേയമേകാണത.

പ്രതതരകത്തിച്ചത  ഇഗൗ  മേകാസമേകാണത  തറകാഡത  പ്രവൃതത്തികള്ക്കത  തവഗര  കൂട്ടുന്നതത.
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പരമേകാവധത്തി  പ്രവൃതത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ശമേമേകാണത  വകുപ്പത

നടെത്തുന്നതത. പ്രവൃതത്തി നടെക്കുകലയന്നതുമേകാത്രമേല തറകാഡുകളുലടെ പരത്തിപകാലനവുര

ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത.  തകരളതത്തിലല  ലപകാതുമേരകാമേതത  തറകാഡുകളുലടെ

പരത്തിപകാലനതത്തിനത  'Pothole-free  roads  in  Kerala'  എന്ന  പ്രതതരക

പദതത്തിക്കത രൂപര നലകത്തി. ഘട്ടെര ഘട്ടെമേകായത്തി തറകാഡുകളുലടെ സമേഗ്ര പരത്തിപകാലനര

ഉറപവരുതകാന്  സകാധത്തിക്കുന.  അതത്തില  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത  റണ്ണത്തിരഗത

തകകാണ്ടകാകത,    ഇതപ്പകാള് റണ്ണത്തിരഗത തകകാണ്ടകാകത്തിലന പരത്തിതശകാധന കൃതരമേകായത്തി

നടെത്തുന.  ഒരു  തറകാഡുര  ആരുതടെയര  ഉതരവകാദത്തിതസതത്തിലലകാലത

തപകാകുലന്നകാരു സ്ഥത്തിതത്തി ഇനവരുന്നത്തില. റണ്ണത്തിരഗത തകകാണ്ടകാകത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി

ആദരര  3129  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡത്തിനത  117  തകകാടെത്തി  30  ലക്ഷേര  രൂപയര

രണ്ടകാരഘട്ടെതത്തില  9203 കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡത്തിനത  184  തകകാടെത്തി  98  ലക്ഷേര

രൂപയര  അനുവദത്തിക്കുകയര  പ്രവൃതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയര  ലചയ.   ഇതപ്പകാള്

7694.25  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡത്തിനത  153  തകകാടെത്തി  83  ലക്ഷേര  രൂപയലടെ

ഭരണകാനുമേതത്തി നലകത്തിക്കഴത്തിഞ.  ഇഗൗ മേകാസര ആ പ്രവൃതത്തികള് ആരരഭത്തിക്കുര.

20026 കത്തിതലകാമേശറര് തറകാഡുകളുലടെ പരത്തിപകാലനതത്തിനത 486 തകകാടെത്തി 11 ലക്ഷേര

രൂപ അനുവദത്തിച്ചതത്തില ഇതപ്പകാള് പ്രവൃതത്തി നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. 90
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ശതമേകാനര  തറകാഡുകളുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത  പരത്തിധത്തിയത്തിലലക്കകാണ്ടുവരകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  തകരളതത്തിലല  30000  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡുകളത്തില  20000

കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡുകളുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത  സരവത്തിധകാനതത്തിലവരുന.

ആര്ക്കകാണത   തറകാഡത്തിലന  പരത്തിപകാലനലമേനള്ളതത  ജനങ്ങള്കൂടെത്തി  കകാണുന്ന

നത്തിലയത്തിതലയത ഇതപ്പകാള് തകരളതത്തിലല തറകാഡുകളത്തില പരത്തിപകാലന കകാലകാവധത്തി

(Defects  Liability  Period)  പച്ച  നത്തിറതത്തിലുള്ള  തബകാര്ഡത്തിലുര  റണ്ണത്തിരഗത

തകകാണ്ടകാകത നശല നത്തിറതത്തിലുള്ള തബകാര്ഡത്തിലുര വന്നത്തിട്ടുണ്ടത.  ബകാക്കത്തിയള്ളതത

കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തിയര  മേറ്റുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ളവയകാണത.  നത്തിരതത

വത്തിഭകാഗതത്തിനുകശഴത്തില  23345  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡുര  കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തി

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന  3957  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡുര  KSTP-ക്കത  കശഴത്തില

1368  കത്തിതലകാമേശറര്  തറകാഡുര  തദശശയപകാതകാ  വത്തിഭകാഗര  CRF  പദതത്തി

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത  852 കത്തിതലകാമേശറര് തറകാഡുകളുമേകാണുള്ളതത.  ലചറത്തിയ ലചറത്തിയ

തടെസ്സങ്ങലളകാഴത്തിച്ചത  നത്തിര്തത്തിയകാല  ഇതപ്പകാള്  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത  വളലര

വത്തിജയകരമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടെത  തപകാകുന,  അതത  നല നത്തിലയത്തില നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്

എലകാ  ശമേങ്ങളുര  സര്ക്കകാര്  നടെതത്തിവരത്തികയകാണത.   റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകതറണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  കൃതരമേകായ  നത്തിരശക്ഷേണ  സരവത്തിധകാനരനടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  കൃതരമേകായ  നത്തിരശക്ഷേണ  സരവത്തിധകാനര
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വകുപതലതത്തിലത്തിതപ്പകാള്  ഏര്ലപ്പടുതത്തിവകുപതലതത്തിലത്തിതപ്പകാള്  ഏര്ലപ്പടുതത്തി.  .  ലഎലഎ..എഎ..എസതഎസത.  .  ഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാരുരഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാരുര

ചശഫത  എഞത്തിനശയര്മേകാരുര  തനതൃതസര  വഹത്തിക്കുന്നചശഫത  എഞത്തിനശയര്മേകാരുര  തനതൃതസര  വഹത്തിക്കുന്ന,  ,  ഓതരകാ  ജത്തിലയത്തിലുര  ഒരുഓതരകാ  ജത്തിലയത്തിലുര  ഒരു

സരഘലമേനള്ള നത്തിലയത്തില തനരത്തിട്ടെത തറകാഡുകള്  പരത്തിതശകാധന നടെത്തുകയകാണതസരഘലമേനള്ള നത്തിലയത്തില തനരത്തിട്ടെത തറകാഡുകള്  പരത്തിതശകാധന നടെത്തുകയകാണത..

ഒന്നകാരഘട്ടെമേകായത്തി  ലസപ്റരബര്  മേകാസര  ഒനമുതലുര  രണ്ടകാരഘട്ടെമേകായത്തിഒന്നകാരഘട്ടെമേകായത്തി  ലസപ്റരബര്  മേകാസര  ഒനമുതലുര  രണ്ടകാരഘട്ടെമേകായത്തി

ഡത്തിസരബര്  മേകാസര  ഒനമുതലുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നഡത്തിസരബര്  മേകാസര  ഒനമുതലുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന

സ്ഥലങ്ങളത്തിലലതത്തി  തനരത്തിട്ടെത  പരത്തിതശകാധന  നടെത്തുന്നതതകാലടെകാപ്പര  സ്ഥലങ്ങളത്തിലലതത്തി  തനരത്തിട്ടെത  പരത്തിതശകാധന  നടെത്തുന്നതതകാലടെകാപ്പര  4545

ദത്തിവസമേത്തിടെവത്തിട്ടുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത്തിലന  പരത്തിതശകാധനകാ  ടെശര  ഇക്കഴത്തിഞദത്തിവസമേത്തിടെവത്തിട്ടുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാകത്തിലന  പരത്തിതശകാധനകാ  ടെശര  ഇക്കഴത്തിഞ

ആറുമേകാസമേകായത്തി  വത്തിവത്തിധഘട്ടെങ്ങളത്തിലകായത്തി  നടെതത്തിവരുനആറുമേകാസമേകായത്തി  വത്തിവത്തിധഘട്ടെങ്ങളത്തിലകായത്തി  നടെതത്തിവരുന.  .  സൂപ്രണ്ടത്തിരഗതസൂപ്രണ്ടത്തിരഗത

എഞത്തിനശയര്മേകാര്  എലകാമേകാസവുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാക്ടുള്ള  തറകാഡുകളത്തിലൂലടെഎഞത്തിനശയര്മേകാര്  എലകാമേകാസവുര  റണ്ണത്തിരഗത  തകകാണ്ടകാക്ടുള്ള  തറകാഡുകളത്തിലൂലടെ

സഞരത്തിച്ചത  കഴത്തിഞ നകാലുമേകാസമേകായത്തി  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത കൃതരമേകായത്തി നലകത്തിവരുനസഞരത്തിച്ചത  കഴത്തിഞ നകാലുമേകാസമേകായത്തി  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത കൃതരമേകായത്തി നലകത്തിവരുന..

ഇതത്തിനുപുറതമേ  ഓതരകാ  ഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാരുരഇതത്തിനുപുറതമേ  ഓതരകാ  ഉതദരകാഗസ്ഥന്മേകാരുര

ഓഫശസത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നതതകാലടെകാപ്പരതലന്ന  തറകാഡത്തിലത്തിറങ്ങത്തിഓഫശസത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നതതകാലടെകാപ്പരതലന്ന  തറകാഡത്തിലത്തിറങ്ങത്തി

സഞരത്തിച്ചുതപകാകുലന്നകാരു സരവത്തിധകാനരകൂടെത്തി ഇതപ്പകാള് വകുപ്പത്തിലുണ്ടതസഞരത്തിച്ചുതപകാകുലന്നകാരു സരവത്തിധകാനരകൂടെത്തി ഇതപ്പകാള് വകുപ്പത്തിലുണ്ടത.   .   കത്തിഫ്ബത്തികത്തിഫ്ബത്തി

പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പട്ടെ തറകാഡുകളത്തിലല അറകുറപ്പണത്തികള്ക്കകായത്തി പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പട്ടെ തറകാഡുകളത്തിലല അറകുറപ്പണത്തികള്ക്കകായത്തി 5050 തകകാടെത്തി രൂപതകകാടെത്തി രൂപ

കഴത്തിഞ വര്ഷര അനുവദത്തിച്ചത്തിരുനകഴത്തിഞ വര്ഷര അനുവദത്തിച്ചത്തിരുന. . ഇതവണയര ഇതവണയര 5050 തകകാടെത്തി രൂപ കത്തിഫ്ബത്തിതകകാടെത്തി രൂപ കത്തിഫ്ബത്തി

അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടതഅനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.   .   കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ  ഭകാഗമേകായത്തി  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തിലകത്തിഫ്ബത്തിയലടെ  ഭകാഗമേകായത്തി  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത്തില
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2052.342052.34 തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  52  52  പദതത്തികള്  പൂര്തശകരത്തിച്ചുകഴത്തിഞപദതത്തികള്  പൂര്തശകരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ..

തദശശയപകാത  സ്ഥലതമേലറടുക്കലത്തിനുതവണ്ടത്തി  തദശശയപകാത  സ്ഥലതമേലറടുക്കലത്തിനുതവണ്ടത്തി  5580.745580.74 തകകാടെത്തി  രൂപതകകാടെത്തി  രൂപ

ലചലവഴത്തിച്ചുകഴത്തിഞലചലവഴത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.   .   KRFB-PMU  --വഴത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന  പദതത്തികളത്തിലവഴത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന  പദതത്തികളത്തില

384  384  പദതത്തികള്ക്കത  സകാമ്പതത്തികകാനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ചുപദതത്തികള്ക്കത  സകാമ്പതത്തികകാനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ചു.  .  ഇതത്തില  ഇതത്തില  215215

പദതത്തികള്ക്കുര  സകാതങതത്തികകാനുമേതത്തി  നലകത്തിക്കഴത്തിഞപദതത്തികള്ക്കുര  സകാതങതത്തികകാനുമേതത്തി  നലകത്തിക്കഴത്തിഞ.  48  .  48  പദതത്തികള്പദതത്തികള്

KRFBKRFB--PMUPMU--വഴത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിവഴത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി,  173  ,  173  എണ്ണരഎണ്ണര

പുതരകാഗമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനപുതരകാഗമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  .  ബകാക്കത്തി  പദതത്തികളുലടെ  മേറ്റുവശങ്ങളത്തിതലയതബകാക്കത്തി  പദതത്തികളുലടെ  മേറ്റുവശങ്ങളത്തിതലയത

കടെക്കുന്നത്തിലകടെക്കുന്നത്തില.  .  അതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  കത്തിഫ്ബത്തിയമേകായത്തി  ഇടെയത്തിലടെഅതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  കത്തിഫ്ബത്തിയമേകായത്തി  ഇടെയത്തിലടെ

തയകാഗരതചര്ന്നത  കകാരരങ്ങള്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനതയകാഗരതചര്ന്നത  കകാരരങ്ങള്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന.  .  മേലറകാന്നതമേലറകാന്നത,,

പുതത്തിയ  ലടെതകകാളജത്തിയകാണതപുതത്തിയ  ലടെതകകാളജത്തിയകാണത.  .  ലചലവുചുരുക്കുകലയനള്ള  നത്തില  പ്രധകാനമേകാണതലചലവുചുരുക്കുകലയനള്ള  നത്തില  പ്രധകാനമേകാണത..

ഇതത്തില  ഇതത്തില  Kerala  Highway  Research  InstituteKerala  Highway  Research  Institute ( (KHRIKHRI),),

കകാലകാവസ്ഥകാവരതത്തിയകാനര  ഏറവുര  കൂടുതല  ബകാധത്തിച്ച  തകരളതത്തിലലകകാലകാവസ്ഥകാവരതത്തിയകാനര  ഏറവുര  കൂടുതല  ബകാധത്തിച്ച  തകരളതത്തിലല

പത്തിപത്തി..ഡബമ്യൂഡബമ്യൂ..ഡത്തിഡത്തി.  .  തറകാഡുകളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  പ്രതതരകത്തിച്ചുര  മേഴതറകാഡുകളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  പ്രതതരകത്തിച്ചുര  മേഴ,  ,  ചൂടെതചൂടെത

എന്നത്തിവമൂലര  തറകാഡുകലള  ബകാധത്തിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളത്തിലഎന്നത്തിവമൂലര  തറകാഡുകലള  ബകാധത്തിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളത്തില,  ,  തറകാഡത  നത്തിര്മ്മകാണതറകാഡത  നത്തിര്മ്മകാണ

രശതത്തികളത്തില  കൂടുതല  ഇഗൗടെത  നത്തിലക്കുന്ന  തറകാഡത  നത്തിര്മ്മകാണരശതത്തികള്രശതത്തികളത്തില  കൂടുതല  ഇഗൗടെത  നത്തിലക്കുന്ന  തറകാഡത  നത്തിര്മ്മകാണരശതത്തികള്

അവലരബത്തിക്കുകയകാണതഅവലരബത്തിക്കുകയകാണത.  .  അതത്തില  പ്രധകാനമേകാണത  അതത്തില  പ്രധകാനമേകാണത  Full-Depth  ReclamationFull-Depth  Reclamation



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

117

(FDR)(FDR)  നത്തിര്മ്മകാണരശതത്തിനത്തിര്മ്മകാണരശതത്തി.  .  ലകകാലരലകകാലര,  ,  തത്തിരുവനനപുരര  ജത്തിലകളത്തിലല  ഒമ്പതതതത്തിരുവനനപുരര  ജത്തിലകളത്തിലല  ഒമ്പതത

തറകാഡുകളത്തിലത്തിതത  ആരരഭത്തിക്കുകയകാണതതറകാഡുകളത്തിലത്തിതത  ആരരഭത്തിക്കുകയകാണത.  .  FDRFDR  എനള്ളതത  ഇടെതുപക്ഷേഎനള്ളതത  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിയലടെ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില  പ്രതതരകര  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിയലടെ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില  പ്രതതരകര  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയ

കകാരരമേകാണതകകാരരമേകാണത..

മേത്തിമേത്തി    . .     സശക്കര്സശക്കര്: : FDRFDR--ലന പൂര്ണ്ണരൂപര എനകാണതലന പൂര്ണ്ണരൂപര എനകാണത??

ശശശശ    .  .      പത്തിപത്തി    .  .      എഎ    .  .      മുഹമ്മദത  റത്തിയകാസതമുഹമ്മദത  റത്തിയകാസത:  :  സര്സര്,  ,  Full-Depth  ReclamationFull-Depth  Reclamation

എന്നകാണതഎന്നകാണത. . പതനകാപുരര മേണ്ഡലതത്തില ആ പദതത്തി ആരരഭത്തിച്ചുപതനകാപുരര മേണ്ഡലതത്തില ആ പദതത്തി ആരരഭത്തിച്ചു.  .  ഇടെതുപക്ഷേഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിയലടെ  പ്രഖരകാപത്തിത  നയമേകാണതതജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിയലടെ  പ്രഖരകാപത്തിത  നയമേകാണതത.  .  അതകാണതഅതകാണത

പതനകാപുരത്തുനത്തിനര ആരരഭത്തിച്ചത  തകരളതത്തിലകാലക നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തവണ്ടത്തിപതനകാപുരത്തുനത്തിനര ആരരഭത്തിച്ചത  തകരളതത്തിലകാലക നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തവണ്ടത്തി

നത്തിശയത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതതനത്തിശയത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതത.  .  നത്തിലവത്തിലുള്ള  തറകാഡത്തിലല  അസരസ്കൃതവസ്തുക്കലളനത്തിലവത്തിലുള്ള  തറകാഡത്തിലല  അസരസ്കൃതവസ്തുക്കലള

ഉപതയകാഗത്തിച്ചത  തറകാഡത  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന  സകാഹചരരതത്തിലകാണത  ഇഗൗ  രശതത്തിഉപതയകാഗത്തിച്ചത  തറകാഡത  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന  സകാഹചരരതത്തിലകാണത  ഇഗൗ  രശതത്തി

പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി സഗൗഹൃദവുര വരകാപകവുമേകാക്കുക എന്നതത്തിതലയത വകുലപ്പതത്തിയതതപരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി സഗൗഹൃദവുര വരകാപകവുമേകാക്കുക എന്നതത്തിതലയത വകുലപ്പതത്തിയതത..

അതുതപകാലല  തസകായത്തില  ലനയത്തിലത്തിരഗതഅതുതപകാലല  തസകായത്തില  ലനയത്തിലത്തിരഗത,  ,  സത്തിമേനത  ടശലറഡത  സബത ലബയത്തിസതസത്തിമേനത  ടശലറഡത  സബത ലബയത്തിസത

തഫകാര്  ബത്തിറ്റുമേത്തിനസ്സത  തപവ്ലമേനതതഫകാര്  ബത്തിറ്റുമേത്തിനസ്സത  തപവ്ലമേനത,  ,  കസകാളത്തിറത്തി  തകകാണ്കശറത  എന്നത്തിവയരകസകാളത്തിറത്തി  തകകാണ്കശറത  എന്നത്തിവയര

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരുനനടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരുന. . ഓതരകാ പ്രതദശതത്തിനുര അനുതയകാജരമേകായ രശതത്തിയത്തിലകാണതഓതരകാ പ്രതദശതത്തിനുര അനുതയകാജരമേകായ രശതത്തിയത്തിലകാണത

ഇതരര  ലടെതകകാളജത്തികള്  ഉപതയകാഗലപ്പടുത്തുന്നതതഇതരര  ലടെതകകാളജത്തികള്  ഉപതയകാഗലപ്പടുത്തുന്നതത.  .  അതതകാലടെകാപ്പര  അതതകാലടെകാപ്പര  KHRIKHRI
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ഇക്കകാരരതത്തില  കൂടുതല  പരശക്ഷേണങ്ങള്  നടെത്തുകയകാണതഇക്കകാരരതത്തില  കൂടുതല  പരശക്ഷേണങ്ങള്  നടെത്തുകയകാണത.  .  തറകാഡത്തിലതറകാഡത്തില

കണ്ടുവരുന്ന വത്തിള്ളലുകള് പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുന്നതത്തിനത  കണ്ടുവരുന്ന വത്തിള്ളലുകള് പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുന്നതത്തിനത  Superpave asphalt  mixSuperpave asphalt  mix

designdesign  രശതത്തി  ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനത  രശതത്തി  ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനത  KHRIKHRI  പഠനര  നടെത്തുകയകാണതപഠനര  നടെത്തുകയകാണത..

അതതകാലടെകാപ്പര  ഗുണപരത്തിതശകാധന  ഉറപവരുത്തുന്നതത്തിലുരഅതതകാലടെകാപ്പര  ഗുണപരത്തിതശകാധന  ഉറപവരുത്തുന്നതത്തിലുര

നൂതനസകാതങതത്തികവത്തിദര  അവലരബത്തിക്കുകയകാണതനൂതനസകാതങതത്തികവത്തിദര  അവലരബത്തിക്കുകയകാണത.  .  പ്രവൃതത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തിലപ്രവൃതത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തില

തനരത്തിലട്ടെതത്തി  തലസമേയപരത്തിതശകാധന  നടെത്തുന്ന  മൂന്നത  ഓതട്ടെകാതമേറഡതതനരത്തിലട്ടെതത്തി  തലസമേയപരത്തിതശകാധന  നടെത്തുന്ന  മൂന്നത  ഓതട്ടെകാതമേറഡത

ലമേകാലലബല  കസകാളത്തിറത്തി  കണ്തടകാള്  ലടെസത്തിരഗത  ലകാബത  സജ്ജമേകായത്തിക്കഴത്തിഞലമേകാലലബല  കസകാളത്തിറത്തി  കണ്തടകാള്  ലടെസത്തിരഗത  ലകാബത  സജ്ജമേകായത്തിക്കഴത്തിഞ..

അടുതയകാഴ്ച  അതത  പ്രവൃതത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തിതലയത  എതത്തിക്കകാനകാകുലമേന്നകാണതഅടുതയകാഴ്ച  അതത  പ്രവൃതത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തിതലയത  എതത്തിക്കകാനകാകുലമേന്നകാണത

പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നതതപ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നതത. . പ്രവൃതത്തി നടെക്കുന്നയത്തിടെത്തുതലന്ന സത്തിമേനതപ്രവൃതത്തി നടെക്കുന്നയത്തിടെത്തുതലന്ന സത്തിമേനത, , മേണലമേണല, , ലമേറലലമേറല,,

ബത്തിറ്റുമേത്തിന്ബത്തിറ്റുമേത്തിന്,  ,  ലവള്ളരലവള്ളര,  ,  തുടെങ്ങത്തിയ  നത്തിര്മ്മകാണസകാമേഗ്രത്തികളുലടെ  ഗുണനത്തിലവകാരരതുടെങ്ങത്തിയ  നത്തിര്മ്മകാണസകാമേഗ്രത്തികളുലടെ  ഗുണനത്തിലവകാരര

ഇതുവഴത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാനകാകുരഇതുവഴത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാനകാകുര.  .  തകകാണ്കശറത  ലലടെലസത  തുടെങ്ങത്തിയവയലടെതകകാണ്കശറത  ലലടെലസത  തുടെങ്ങത്തിയവയലടെ

ഗുണനത്തിലവകാരവുര പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാനകാവുരഗുണനത്തിലവകാരവുര പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാനകാവുര.  .  എലകാ പ്രവൃതത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തിലുലമേതത്തിഎലകാ പ്രവൃതത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തിലുലമേതത്തി

പരത്തിതശകാധന  നടെതകാന്  ഇതത്തിലൂലടെ  സകാധത്തിക്കുന്നതകാണതപരത്തിതശകാധന  നടെതകാന്  ഇതത്തിലൂലടെ  സകാധത്തിക്കുന്നതകാണത.  .  പല  ലതറകായപല  ലതറകായ

പ്രവണതകലളയര  ലടെതകകാളജത്തി  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഇലകാതകാക്കകാനുരപ്രവണതകലളയര  ലടെതകകാളജത്തി  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടത  ഇലകാതകാക്കകാനുര

സകാധത്തിക്കുന്നതകാണതസകാധത്തിക്കുന്നതകാണത.  .  പ്രവൃതത്തികള് തവഗതത്തിലകാക്കകാനുര സമേയബനത്തിതമേകായത്തിപ്രവൃതത്തികള് തവഗതത്തിലകാക്കകാനുര സമേയബനത്തിതമേകായത്തി

പൂര്തത്തിയകാക്കുന്നതത്തിനുര  വലത്തിയ  പരത്തിഗണനയകാണത  ഇഗൗ  സര്ക്കകാര്പൂര്തത്തിയകാക്കുന്നതത്തിനുര  വലത്തിയ  പരത്തിഗണനയകാണത  ഇഗൗ  സര്ക്കകാര്
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നലകുന്നതതനലകുന്നതത.  .  ഭരണകാനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ച  പ്രവൃതത്തികള്ക്കത  സകാതങതത്തികകാനുമേതത്തിഭരണകാനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ച  പ്രവൃതത്തികള്ക്കത  സകാതങതത്തികകാനുമേതത്തി,,

ലടെണ്ടര് നടെപടെത്തികള് എന്നത്തിവയലടെ ലലവകുന്ന രശതത്തി അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനതലടെണ്ടര് നടെപടെത്തികള് എന്നത്തിവയലടെ ലലവകുന്ന രശതത്തി അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനത

തശരുമേകാനത്തിച്ചുതശരുമേകാനത്തിച്ചു.  .  ഇന്ലവസത്തിതഗഷന്ഇന്ലവസത്തിതഗഷന്,  ,  സ്ഥലതമേലറടുപ്പത  എന്നത്തിവയള്ലപ്പടെകാതസ്ഥലതമേലറടുപ്പത  എന്നത്തിവയള്ലപ്പടെകാത

പ്രവൃതത്തികള്  ഭരണകാനുമേതത്തി  നലകത്തിക്കഴത്തിഞകാല  നത്തിശത്തിതസമേയതത്തിനകരപ്രവൃതത്തികള്  ഭരണകാനുമേതത്തി  നലകത്തിക്കഴത്തിഞകാല  നത്തിശത്തിതസമേയതത്തിനകര

സകാതങതത്തികകാനുമേതത്തി  നലകണലമേന്ന  തശരുമേകാനലമേടുതത്തിട്ടുണ്ടതസകാതങതത്തികകാനുമേതത്തി  നലകണലമേന്ന  തശരുമേകാനലമേടുതത്തിട്ടുണ്ടത.  .  ഇഗൗഇഗൗ

സകാമ്പതത്തികവര്ഷരതലന്ന  അതത  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞസകാമ്പതത്തികവര്ഷരതലന്ന  അതത  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  .  തകകാഴത്തിതക്കകാടെതതകകാഴത്തിതക്കകാടെത

ജത്തിലയത്തിലല  കുന്ദമേരഗലര  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല  പകാലക്കകാടെത്തിജത്തിലയത്തിലല  കുന്ദമേരഗലര  നത്തിതയകാജകമേണ്ഡലതത്തിലല  പകാലക്കകാടെത്തി--ഏരത്തിമേലഏരത്തിമേല

തറകാഡകാണത  ഇഗൗ  നത്തിലയത്തില  പ്രവൃതത്തി  നടെത്തുന്നതതതറകാഡകാണത  ഇഗൗ  നത്തിലയത്തില  പ്രവൃതത്തി  നടെത്തുന്നതത.  2022-23  .  2022-23  ബഡ്ജറത്തിലബഡ്ജറത്തില

പ്രഖരകാപത്തിച്ച  തറകാഡത്തിനത  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  തറകാഡത്തിനത  2022  2022  ജൂണ്  ജൂണ്  21-21-നത  എനത  എ..എസതഎസത.  .  അനുവദത്തിച്ചുഅനുവദത്തിച്ചു.  2022.  2022

ഒതകകാബര്  ഒതകകാബര്  24-24-നത  പ്രവൃതത്തി  ആരരഭത്തിച്ചുനത  പ്രവൃതത്തി  ആരരഭത്തിച്ചു.  .  ഇതപ്പകാള്  പ്രവൃതത്തിഇതപ്പകാള്  പ്രവൃതത്തി

അനത്തിമേഘട്ടെതത്തിലലതത്തിഅനത്തിമേഘട്ടെതത്തിലലതത്തി.  .  ഇഗൗ  സകാമ്പതത്തികവര്ഷരതലന്ന  പ്രവൃതത്തിഇഗൗ  സകാമ്പതത്തികവര്ഷരതലന്ന  പ്രവൃതത്തി

പൂര്തശകരത്തിക്കുകലയനള്ളതകാണത ലക്ഷേരരപൂര്തശകരത്തിക്കുകലയനള്ളതകാണത ലക്ഷേരര.  .  പല പ്രവൃതത്തികളുര ഇതരതത്തിലപല പ്രവൃതത്തികളുര ഇതരതത്തില

ആരരഭത്തിച്ചുആരരഭത്തിച്ചു.  .  കുലറക്കൂടെത്തി  തവഗതയത്തില  പ്രവൃതത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നകുലറക്കൂടെത്തി  തവഗതയത്തില  പ്രവൃതത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്ന

ലക്ഷേരതതകാലടെയകാണത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതതലക്ഷേരതതകാലടെയകാണത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത.  .  ജരഗ്ഷന്  ഇരപ്രൂവ്ലമേനതജരഗ്ഷന്  ഇരപ്രൂവ്ലമേനത

പദതത്തിയത്തില  പദതത്തിയത്തില  20  20  ജരഗ്ഷനുകളുലടെ വത്തികസനതത്തിനത ഭരണകാനുമേതത്തി നലകത്തിജരഗ്ഷനുകളുലടെ വത്തികസനതത്തിനത ഭരണകാനുമേതത്തി നലകത്തി;;

ഇതപ്പകാഴതത്തിലന  സ്ഥലതമേലറടുക്കലുര  മേറ്റുമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന്ഇതപ്പകാഴതത്തിലന  സ്ഥലതമേലറടുക്കലുര  മേറ്റുമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന്
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നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണതനത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. . 

  റശബത്തിലഡത തകരള ഇനത്തിതഷരറശവത പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി ഡത്തിലലസന്റശബത്തിലഡത തകരള ഇനത്തിതഷരറശവത പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി ഡത്തിലലസന്

തറകാഡുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന  പ്രവൃതത്തി  പുതരകാഗമേത്തിക്കുകയകാണതതറകാഡുകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന  പ്രവൃതത്തി  പുതരകാഗമേത്തിക്കുകയകാണത.  KSTP-.  KSTP-യകാണതയകാണത

ഡത്തിലലസന്  തറകാഡുകളുലടെ  നത്തിര്മ്മകാണച്ചുമേതല  വഹത്തിക്കുന്നതതഡത്തിലലസന്  തറകാഡുകളുലടെ  നത്തിര്മ്മകാണച്ചുമേതല  വഹത്തിക്കുന്നതത.  .  അതത്തിലനഅതത്തിലന

പ്രവര്തനവുര  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനപ്രവര്തനവുര  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന.  .  എരഎര..എലഎല..എഎ.-.-മേകാര്  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടുന്നമേകാര്  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടുന്ന

നൂനതകള്  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനത  ഇതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  പ്രതതരകതയകാഗരനൂനതകള്  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനത  ഇതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  പ്രതതരകതയകാഗര

വത്തിളത്തിച്ചുതചര്തത്തിട്ടുണ്ടതവത്തിളത്തിച്ചുതചര്തത്തിട്ടുണ്ടത.  .  സരസ്ഥകാനതത നൂറത  പകാലങ്ങളുലടെ  നത്തിര്മ്മകാണര ഇഗൗസരസ്ഥകാനതത നൂറത  പകാലങ്ങളുലടെ  നത്തിര്മ്മകാണര ഇഗൗ

കകാലയളവത്തില പൂര്തത്തിയകാക്കുലമേന്നകാണത എലകകാലയളവത്തില പൂര്തത്തിയകാക്കുലമേന്നകാണത എല..ഡത്തിഡത്തി..എഫതഎഫത.  .  സര്ക്കകാര് വകാഗകാനരസര്ക്കകാര് വകാഗകാനര

ലചയ്തതതലചയ്തതത.  .  രണ്ടുവര്ഷതത്തിനുള്ളത്തിലതലന്ന  രണ്ടുവര്ഷതത്തിനുള്ളത്തിലതലന്ന  50  50  പകാലങ്ങള് പൂര്തശകരത്തിക്കുലമേന്നപകാലങ്ങള് പൂര്തശകരത്തിക്കുലമേന്ന

ലക്ഷേരര  തനടെകാന്  തപകാകുകയകാണതലക്ഷേരര  തനടെകാന്  തപകാകുകയകാണത.  .  സര്ക്കകാരത്തിലന  നൂറുദത്തിന  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലസര്ക്കകാരത്തിലന  നൂറുദത്തിന  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില

50-50-ാകാമേലത  പകാലര  ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ്യകാനകാണത  ലക്ഷേരമേത്തിടുന്നതതാകാമേലത  പകാലര  ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ്യകാനകാണത  ലക്ഷേരമേത്തിടുന്നതത..

ലചറുതുരവലുതുമേകായ  ലചറുതുരവലുതുമേകായ  144  144  പകാലര  പ്രവൃതത്തികളകാണത  പുതരകാഗമേത്തിക്കുന്നതതപകാലര  പ്രവൃതത്തികളകാണത  പുതരകാഗമേത്തിക്കുന്നതത..

അതതകാലടെകാപ്പര  തകരളതത്തിലല  പകാലങ്ങള്  അതരകാകര്ഷകമേകാക്കുന്നതത്തിലുള്ളഅതതകാലടെകാപ്പര  തകരളതത്തിലല  പകാലങ്ങള്  അതരകാകര്ഷകമേകാക്കുന്നതത്തിലുള്ള

പദതത്തികൂടെത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയകാണതപദതത്തികൂടെത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയകാണത.  .  ഇതപ്പകാള്  സഭയത്തിലുള്ളവരുരഇതപ്പകാള്  സഭയത്തിലുള്ളവരുര

സഭയ്ക്കുപുറത്തുള്ളവരുമേകായ  എലകാ  എരസഭയ്ക്കുപുറത്തുള്ളവരുമേകായ  എലകാ  എര..എലഎല..എഎ.-.-മേകാരുലടെയരമേകാരുലടെയര

സഹകരണതതകാലടെ  അതതത  മേണ്ഡലങ്ങളത്തില  വരക്തത്തികള്സഹകരണതതകാലടെ  അതതത  മേണ്ഡലങ്ങളത്തില  വരക്തത്തികള്,,
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സസകകാരരസ്ഥകാപനങ്ങള്സസകകാരരസ്ഥകാപനങ്ങള്,  ,  ലപകാതുതമേഖലകാസ്ഥകാപനങ്ങള്ലപകാതുതമേഖലകാസ്ഥകാപനങ്ങള്,  ,  സഹകരണസഹകരണ

സ്ഥകാപനങ്ങള്  എന്നത്തിവയലടെ  സഹകായതകാല  പകാലങ്ങള്സ്ഥകാപനങ്ങള്  എന്നത്തിവയലടെ  സഹകായതകാല  പകാലങ്ങള്

ദശപകാലരകൃതമേകാക്കുന്ന പ്രവൃതത്തി നടെതകാവുന്നതകാലണന്നത അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണതദശപകാലരകൃതമേകാക്കുന്ന പ്രവൃതത്തി നടെതകാവുന്നതകാലണന്നത അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണത..

പകാലങ്ങള്ക്കടെത്തിയത്തിലുള്ള  ഒഴത്തിഞ  സ്ഥലങ്ങലള  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനുര  ആപകാലങ്ങള്ക്കടെത്തിയത്തിലുള്ള  ഒഴത്തിഞ  സ്ഥലങ്ങലള  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനുര  ആ

സ്ഥലങ്ങള്  വതയകാജന  പകാര്ക്കതസ്ഥലങ്ങള്  വതയകാജന  പകാര്ക്കത,  ,  ചത്തിലഡ്രൈന്സത  പകാര്ക്കതചത്തിലഡ്രൈന്സത  പകാര്ക്കത,  ,  തസ്കറത്തിരഗത  തപസതതസ്കറത്തിരഗത  തപസത

ഉള്ലപ്പലടെയള്ളതകാക്കകാന്  ഡത്തിലലസന്  തപകാളത്തിസത്തി  ശത്തിലപ്പശകാല  പ്രഖരകാപത്തിച്ചഉള്ലപ്പലടെയള്ളതകാക്കകാന്  ഡത്തിലലസന്  തപകാളത്തിസത്തി  ശത്തിലപ്പശകാല  പ്രഖരകാപത്തിച്ച

കകാരരങ്ങള്  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തവണ്ടത്തി  വകുപ്പത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണതകകാരരങ്ങള്  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തവണ്ടത്തി  വകുപ്പത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.  .  ലകട്ടെത്തിടെലകട്ടെത്തിടെ

നത്തിര്മ്മകാണരനത്തിര്മ്മകാണര,  ,  ഇഗൗ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷരഇഗൗ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷര

ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപ്പത പ്രതതരകര തകനശകരത്തിച്ച ഒരു തമേഖലയകാണതലപകാതുമേരകാമേതത വകുപ്പത പ്രതതരകര തകനശകരത്തിച്ച ഒരു തമേഖലയകാണത. . ലതറകായലതറകായ

ചത്തില  പ്രവണതകള്  ഇഗൗ  തമേഖലയത്തിലുണ്ടകായത്തിരുനചത്തില  പ്രവണതകള്  ഇഗൗ  തമേഖലയത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന.  .  അതത്തിലഅതത്തില

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത  റസത ഹഗൗസതപ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണത  റസത ഹഗൗസത.  .  തകരളതത്തിലല ഓതരകാ പഗൗരനുര  പറയന്നതകരളതത്തിലല ഓതരകാ പഗൗരനുര  പറയന്ന

കകാരരമേകാണതകകാരരമേകാണത.  .  ഇക്കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചത  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലകകാണ്ടതഇക്കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചത  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലകകാണ്ടത

ഞകാനകാവര്തത്തിക്കുന്നത്തിലഞകാനകാവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.  .  ആ പദതത്തി രണ്ടുകയ്യുരനശട്ടെത്തി  ജനങ്ങള് സസശകരത്തിച്ചുആ പദതത്തി രണ്ടുകയ്യുരനശട്ടെത്തി  ജനങ്ങള് സസശകരത്തിച്ചു..

ഇഗൗ  കകാലയളവത്തിനുള്ളത്തില  ഇഗൗ  കകാലയളവത്തിനുള്ളത്തില  98803  98803  തപര്  റസത ഹഗൗസത്തില  ഓണ്ലലലനത്തിലൂലടെതപര്  റസത ഹഗൗസത്തില  ഓണ്ലലലനത്തിലൂലടെ

റൂലമേടുത  വത്തിവരര  സഭലയ  പ്രതതരകര  അറത്തിയത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണതറൂലമേടുത  വത്തിവരര  സഭലയ  പ്രതതരകര  അറത്തിയത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത..

ഇതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  ഇതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  5,75,27,595/-5,75,27,595/-രൂപ  വരുമേകാനമേകായത്തി  ലഭത്തിച്ചുരൂപ  വരുമേകാനമേകായത്തി  ലഭത്തിച്ചു..
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റസത ഹഗൗസുകളുലടെ  സഗൗകരരങ്ങള്  ലമേച്ചലപ്പടുതകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്റസത ഹഗൗസുകളുലടെ  സഗൗകരരങ്ങള്  ലമേച്ചലപ്പടുതകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെത്തുനനടെത്തുന.  .  തകകാതമ്പകാസത്തിറത  ലടെണ്ടറത്തിലന  കകാരരര  തനരലതതകകാതമ്പകാസത്തിറത  ലടെണ്ടറത്തിലന  കകാരരര  തനരലത

ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയതകാണതചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയതകാണത.  .  അതത  നടെപ്പത്തിലകാക്കല  നകാടെത്തിലന  ആവശരമേകായത്തിരുനഅതത  നടെപ്പത്തിലകാക്കല  നകാടെത്തിലന  ആവശരമേകായത്തിരുന..

സത്തിവത്തില ലടെണ്ടലറകാന്നതസത്തിവത്തില ലടെണ്ടലറകാന്നത,  ,  ഇലകത്തിക്കല ലടെണ്ടര് തവലറലയനള്ളതത്തിലന തപരത്തിലഇലകത്തിക്കല ലടെണ്ടര് തവലറലയനള്ളതത്തിലന തപരത്തില

ഒരുഭകാഗതത  പണത്തിത  ലകട്ടെത്തിടെര  കുതത്തിലപ്പകാളത്തിക്കുനഒരുഭകാഗതത  പണത്തിത  ലകട്ടെത്തിടെര  കുതത്തിലപ്പകാളത്തിക്കുന,  ,  മേറുഭകാഗതത  ഇലകത്തിക്കതമേറുഭകാഗതത  ഇലകത്തിക്കത

വര്ക്കത  നടെക്കകാതതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  നശണ്ടുതപകാകുലമേനള്ള  പ്രശതത്തിലനവര്ക്കത  നടെക്കകാതതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  നശണ്ടുതപകാകുലമേനള്ള  പ്രശതത്തിലന

ഭകാഗമേകായത്തി തകകാതമ്പകാസത്തിറത ലടെണ്ടര് നടെപ്പത്തിലകാക്കണലമേനള്ള ദശര്ഘകകാലലതഭകാഗമേകായത്തി തകകാതമ്പകാസത്തിറത ലടെണ്ടര് നടെപ്പത്തിലകാക്കണലമേനള്ള ദശര്ഘകകാലലത

ആഗ്രഹര ഇഗൗ സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലതത നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലയനള്ളതുര പ്രതതരകരആഗ്രഹര ഇഗൗ സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലതത നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലയനള്ളതുര പ്രതതരകര

അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണതഅറത്തിയത്തിക്കുകയകാണത.  .  ലകട്ടെത്തിടെനത്തിര്മ്മകാണതത്തില  പ്രശലകട്ടെത്തിടെനത്തിര്മ്മകാണതത്തില  പ്രശ--ഫകാബത  നത്തിര്മ്മകാണഫകാബത  നത്തിര്മ്മകാണ

രശതത്തികള്  വരകാപകമേകാക്കകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുനരശതത്തികള്  വരകാപകമേകാക്കകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുന.  .  ജനങ്ങള്  കകാഴ്ചക്കകാരലജനങ്ങള്  കകാഴ്ചക്കകാരല,,

കകാവലക്കകാരകാണത  എന്ന  കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാടുകൂടെത്തി  വകുപ്പത  അതത്തിലനകകാവലക്കകാരകാണത  എന്ന  കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാടുകൂടെത്തി  വകുപ്പത  അതത്തിലന

പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായത്തി മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനപ്രവര്തനങ്ങളുമേകായത്തി മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന.  .  സുതകാരരമേകായത്തി കകാരരങ്ങള് ലചയ്യുകസുതകാരരമേകായത്തി കകാരരങ്ങള് ലചയ്യുക

എനള്ളതുതലന്നയകാണത  പ്രധകാനരഎനള്ളതുതലന്നയകാണത  പ്രധകാനര.  .  വകുപ്പത്തിലല  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലവകുപ്പത്തിലല  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില

ജനങ്ങലളക്കൂലടെ  തചര്ത്തുനത്തിര്ത്തുന്നതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  സകാതങതത്തികവത്തിദരകൂടെത്തിജനങ്ങലളക്കൂലടെ  തചര്ത്തുനത്തിര്ത്തുന്നതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  സകാതങതത്തികവത്തിദരകൂടെത്തി

സരതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചത ലലവവത്തിധരമേകാര്ന്ന പദതത്തികള് നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയകാണതസരതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചത ലലവവത്തിധരമേകാര്ന്ന പദതത്തികള് നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയകാണത.  'PWD.  'PWD

4U  App'  4U  App'  ഇഗൗ  തമേഖലയത്തിലല  വരതരസമേകാര്ന്ന  ചുവടുവയ്പ്പകാണതഇഗൗ  തമേഖലയത്തിലല  വരതരസമേകാര്ന്ന  ചുവടുവയ്പ്പകാണത,  ,  ജനങ്ങള്ജനങ്ങള്
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നന്നകായത്തി അതത്തിതനകാടെത പ്രതത്തികരത്തിച്ചുനന്നകായത്തി അതത്തിതനകാടെത പ്രതത്തികരത്തിച്ചു. 26823  . 26823  പരകാതത്തികള് അതത്തില ലഭരമേകായത്തിപരകാതത്തികള് അതത്തില ലഭരമേകായത്തി..

അതത്തില  അതത്തില  18771  18771  പരകാതത്തികള്  പരത്തിഹരത്തിച്ചുപരകാതത്തികള്  പരത്തിഹരത്തിച്ചു.  .  മേറ്റുവകുപകളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെമേറ്റുവകുപകളുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

പരകാതത്തികളുര  ഇതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുണ്ടതപരകാതത്തികളുര  ഇതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുണ്ടത.  .  അതതകാലടെകാപ്പര  ലപകാതുജനപരകാതത്തിഅതതകാലടെകാപ്പര  ലപകാതുജനപരകാതത്തി

പരത്തിഹകാരലസലവഴത്തി  പരത്തിഹകാരലസലവഴത്തി  36193619 പരകാതത്തികള്  ലഭത്തിച്ചുപരകാതത്തികള്  ലഭത്തിച്ചു.  .  ഇതത്തില  ഇതത്തില  12281228 എണ്ണരഎണ്ണര

പരത്തിഹരത്തിച്ചുപരത്തിഹരത്തിച്ചു.  '.  'റത്തിങത  തറകാഡത  റത്തിങത  തറകാഡത  '  '  തഫകാണ്  ഇന്  പരത്തിപകാടെത്തി  വഴത്തി  ലഭത്തിച്ച  തഫകാണ്  ഇന്  പരത്തിപകാടെത്തി  വഴത്തി  ലഭത്തിച്ച  277277

പരകാതത്തികളത്തില  പരകാതത്തികളത്തില  111111 എണ്ണര  പൂര്ണ്ണമേകായര  പരത്തിഹരത്തിച്ചുകഴത്തിഞഎണ്ണര  പൂര്ണ്ണമേകായര  പരത്തിഹരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  .  ദശര്ഘകകാലദശര്ഘകകാല

പദതത്തികള്  ആവശരമുള്ളവ  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനത  സമേയലമേടുക്കുന്നവയകാണതപദതത്തികള്  ആവശരമുള്ളവ  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനത  സമേയലമേടുക്കുന്നവയകാണത..

ഇങ്ങലന തകരളതത്തിലല പശകാതലവത്തികസന തമേഖലയത  അടെത്തിതറപകാകകാന്ഇങ്ങലന തകരളതത്തിലല പശകാതലവത്തികസന തമേഖലയത  അടെത്തിതറപകാകകാന്

ഇഗൗ കകാലയളവത്തില നമുക്കത പരമേകാവധത്തി സകാധരമേകായത്തിട്ടുണ്ടതഇഗൗ കകാലയളവത്തില നമുക്കത പരമേകാവധത്തി സകാധരമേകായത്തിട്ടുണ്ടത. . കമേമേകായ പുതരകാഗതത്തികമേമേകായ പുതരകാഗതത്തി

സകാധരമേകാക്കുന്ന  എലകാവരുലടെയര  പത്തിന്തുണ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലസകാധരമേകാക്കുന്ന  എലകാവരുലടെയര  പത്തിന്തുണ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില

സഹകായത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതത  അറത്തിയത്തിക്കുനസഹകായത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതത  അറത്തിയത്തിക്കുന.  .  ഇനത്തി  അടുതഘട്ടെരഇനത്തി  അടുതഘട്ടെര

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചകാണത  ആതലകാചത്തിക്കുന്നതതവത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചകാണത  ആതലകാചത്തിക്കുന്നതത.  .  പശകാതലപശകാതല

വത്തികസനതമേഖലയത്തില  അടുതവത്തികസനതത്തിനത  അടുതവര്ഷതതകാലടെവത്തികസനതമേഖലയത്തില  അടുതവത്തികസനതത്തിനത  അടുതവര്ഷതതകാലടെ

തുടെക്കര  കുറത്തിക്കുരതുടെക്കര  കുറത്തിക്കുര.  .  അതത്തിനുള്ള  മുലന്നകാരുക്കങ്ങള്കൂടെത്തി  ഇഗൗ  വര്ഷര  നമ്മള്അതത്തിനുള്ള  മുലന്നകാരുക്കങ്ങള്കൂടെത്തി  ഇഗൗ  വര്ഷര  നമ്മള്

ഏലറടുക്കുനഏലറടുക്കുന.  .  പശകാതലവത്തികസനതത്തില  തലകാതകകാതരപശകാതലവത്തികസനതത്തില  തലകാതകകാതര

സകാന്തഡര്ഡത്തിതലയത  തകരളലത  എതത്തിക്കകാന്  ഡത്തിലലസന്  തപകാളത്തിസത്തിസകാന്തഡര്ഡത്തിതലയത  തകരളലത  എതത്തിക്കകാന്  ഡത്തിലലസന്  തപകാളത്തിസത്തി
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നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തവണ്ടത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ശമേവുര  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പതനടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തവണ്ടത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ശമേവുര  ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപ്പത

നടെതത്തിവരത്തികയകാണതനടെതത്തിവരത്തികയകാണത.  .  ഇവത്തിലടെ  ടൂറത്തിസര  തമേഖലലയക്കുറത്തിച്ചതഇവത്തിലടെ  ടൂറത്തിസര  തമേഖലലയക്കുറത്തിച്ചത

എടുത്തുപറയകയകാലണങത്തില അര്ജനശന ഫുഡ്തബകാള് തകാരരഎടുത്തുപറയകയകാലണങത്തില അര്ജനശന ഫുഡ്തബകാള് തകാരര    Juan RomanJuan Roman

Riquelme Riquelme --ലയക്കുറത്തിച്ചത ലയക്കുറത്തിച്ചത Jorge Valdano Jorge Valdano എഴുതത്തിയ വരത്തികള് ഇങ്ങലനയകാണതഎഴുതത്തിയ വരത്തികള് ഇങ്ങലനയകാണത. . 

““എലകാവരുര  യകാത്രകള്ക്കത  ഏറവുര  എളുപ്പമുള്ള  ലലഹതവകള്എലകാവരുര  യകാത്രകള്ക്കത  ഏറവുര  എളുപ്പമുള്ള  ലലഹതവകള്

ലതരലഞടുക്കുരലതരലഞടുക്കുര,  ,  റത്തിലക്കലമേത്തി  പതക്ഷേ  അങ്ങലനയലറത്തിലക്കലമേത്തി  പതക്ഷേ  അങ്ങലനയല,  ,  കകാറടെത്തിക്കുന്നകകാറടെത്തിക്കുന്ന

മേലമ്പകാതകളകാകുര  അയകാള്ക്കത  തകാലപ്പരരരമേലമ്പകാതകളകാകുര  അയകാള്ക്കത  തകാലപ്പരരര,  ,  മേണത്തിക്കൂറുകലളടുതകായത്തിരത്തിക്കുരമേണത്തിക്കൂറുകലളടുതകായത്തിരത്തിക്കുര

എതതണ്ടത്തിടെതത  എത്തുകഎതതണ്ടത്തിടെതത  എത്തുക,  ,  പതക്ഷേ  വഴത്തിതയകാര  കകാഴ്ചകള്  കണ്ണുകള്ക്കതപതക്ഷേ  വഴത്തിതയകാര  കകാഴ്ചകള്  കണ്ണുകള്ക്കത

വത്തിരുന്നകായത്തിരത്തിക്കുലമേന്നതത്തില സരശയമേത്തിലവത്തിരുന്നകായത്തിരത്തിക്കുലമേന്നതത്തില സരശയമേത്തില.”.”  

ശശശശ. . രകാജശവത രകാമേചനലന രകാജശവത രകാമേചനലന ''ലചളത്തിപുരളകാത പനത ലചളത്തിപുരളകാത പനത ' ' എന്ന പുസകതത്തിലലഎന്ന പുസകതത്തിലല

ഇഗൗ ഉദരണത്തി നമുക്കത കകാണകാരഇഗൗ ഉദരണത്തി നമുക്കത കകാണകാര. . ലലഹതവകള് മേകാത്രമേലലലഹതവകള് മേകാത്രമേല, , കണ്ണുകളത്തില വസനരകണ്ണുകളത്തില വസനര

തശര്ക്കുന്ന മേതനകാഹരകകാഴ്ചകള്കൂടെത്തി നമുക്കത തവണരതശര്ക്കുന്ന മേതനകാഹരകകാഴ്ചകള്കൂടെത്തി നമുക്കത തവണര. . അതരര കകാഴ്ചകളത്തിതലയ്ക്കുരഅതരര കകാഴ്ചകളത്തിതലയ്ക്കുര

അനുഭവങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര  തലകാകലത  ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  വകാതകായനങ്ങള്അനുഭവങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര  തലകാകലത  ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  വകാതകായനങ്ങള്

തുറന്നത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണത തകരളരതുറന്നത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണത തകരളര.   .   തകകാവത്തിഡത  മേഹകാമേകാരത്തിയത്തിലകലപ്പട്ടെത  ടൂറത്തിസ്സരതകകാവത്തിഡത  മേഹകാമേകാരത്തിയത്തിലകലപ്പട്ടെത  ടൂറത്തിസ്സര

തമേഖല തകര്നകത്തിടെക്കുന്ന ചത്തിത്രങ്ങള്ക്കത്തിടെയത്തിലനത്തിന്നകാണത ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനതതമേഖല തകര്നകത്തിടെക്കുന്ന ചത്തിത്രങ്ങള്ക്കത്തിടെയത്തിലനത്തിന്നകാണത ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനത

അധത്തികകാരതത്തിലവരുതമ്പകാള്  മുതന്നകാട്ടുതപകായതതഅധത്തികകാരതത്തിലവരുതമ്പകാള്  മുതന്നകാട്ടുതപകായതത.  .  അതയ്യകാലയന്നത  നത്തിലവത്തിളത്തിച്ചതഅതയ്യകാലയന്നത  നത്തിലവത്തിളത്തിച്ചത
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കരയകയകായത്തിരുന്നത്തിലകരയകയകായത്തിരുന്നത്തില.  .  തകകാവത്തിഡത്തിലന  രൂക്ഷേതകുറയന്ന  ലതകാട്ടെടുതദത്തിവസരതകകാവത്തിഡത്തിലന  രൂക്ഷേതകുറയന്ന  ലതകാട്ടെടുതദത്തിവസര

എന്തുലചയ്യകാനകാകുലമേനള്ള  പദതത്തികള്  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയകായത്തിരുനഎന്തുലചയ്യകാനകാകുലമേനള്ള  പദതത്തികള്  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയകായത്തിരുന.  .  ആആ

പദതത്തികളുമേകായത്തി  സര്ക്കകാര്  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തിപദതത്തികളുമേകായത്തി  സര്ക്കകാര്  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തി.  .  തലകാകടൂറത്തിസര  ഭൂപടെതത്തിലത്തിന്നതതലകാകടൂറത്തിസര  ഭൂപടെതത്തിലത്തിന്നത

തകരളര  അടെയകാളലപ്പടുതത്തിയലതങ്ങലനലയന്നത  ഞകാന്  പറതയണ്ടതത്തിലതകരളര  അടെയകാളലപ്പടുതത്തിയലതങ്ങലനലയന്നത  ഞകാന്  പറതയണ്ടതത്തില..

നമ്യൂതയകാര്ക്കത  ലലടെരസതനമ്യൂതയകാര്ക്കത  ലലടെരസത,  ,  ലലടെര  മേകാഗസശന്ലലടെര  മേകാഗസശന്,  ,  ഇനരകാ  ടുതഡ  തുടെങ്ങത്തി  എലകാഇനരകാ  ടുതഡ  തുടെങ്ങത്തി  എലകാ

മേകാധരമേങ്ങളത്തിലുമുള്ള  കകാരരങ്ങള്  പലരുര  ഇഗൗ  സഭയത്തില  പറഞതുലകകാണ്ടതമേകാധരമേങ്ങളത്തിലുമുള്ള  കകാരരങ്ങള്  പലരുര  ഇഗൗ  സഭയത്തില  പറഞതുലകകാണ്ടത

ഞകാനതത്തിതലയത കടെക്കുന്നത്തിലഞകാനതത്തിതലയത കടെക്കുന്നത്തില. . ഇവത്തിലടെ പ്രതത്തിപക്ഷേനത്തിരയത്തിലുള്ള പ്രധകാനതനതകാവത

ഇതുമുമ്പുര  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടന്നത  പറഞലകകാണ്ടകാണത  അതത്തില  ദുനഃഖര

തരഖലപ്പടുതത്തിയതത.  എന്നകാല  നമ്യൂതയകാര്ക്കത  ലലടെരസത്തിലന  അരഗശകകാരവുര

മേറ്റുപല  അരഗശകകാരങ്ങളുര  തകരളതത്തിനകാദരമേകായകാണത  ലഭത്തിച്ചതത.  അതത്തില

എലകാവരുര  ഒരുതപകാലല  സതനകാഷത്തിതക്കണ്ടതകായത്തിരുന. സുരക്ഷേത്തിത

ടൂറത്തിസതത്തിനുള്ള  പദതത്തികള്,  നൂതന  ഉലപ്പന്നങ്ങള്,  പുതത്തിയ  പദതത്തികള്,

ലഡസത്തിതനഷനുകളുലടെ പ്രഗൗഢത്തി വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കല തുടെങ്ങത്തി ലചറുതുര വലുതുമേകായത്തി

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച  പദതത്തികള്  ഇഗൗ  തനട്ടെങ്ങള്ക്കത  തപ്രരകമേകായത്തി.   ആഭരനര

സഞകാരതത്തില  മുന്തൂക്കര നലകത്തി  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആഭരനര

സഞകാരത്തികളുലടെ  എണ്ണര  ലറതക്കകാര്ഡത്തിലലതത്തിച്ചു.   ബശച്ചത  ടൂറത്തിസതത്തിലന
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സകാദരതകള്  ഫലപ്രദമേകായത്തി  ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന.  ബശച്ചത

ടൂറത്തിസവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  ആദരഘട്ടെതത്തില  ബശച്ചുള്ള  ഒരു  ജത്തിലയത്തില

തഫകാട്ടെത്തിരഗത  ബത്തിഡ്ജത  നലകത്തിയതത്തില  വലത്തിയ  ജനപത്തിന്തുണയകാണത

ലഭത്തിക്കുന്നതത.   അടുതഘട്ടെതത്തില  അതത  കൂടുതല

ഇടെങ്ങളത്തിതലയ്ലക്കതത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  സകാഹസത്തിക  ടൂറത്തിസര  പദതത്തി,

സര്ഫത്തിരഗത തുടെങ്ങത്തിയ ബശച്ചത ലഫസത്തിവലുകള് നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന്

സകാധത്തിക്കുന.   സഖകാവത  തകകാടെത്തിതയരത്തി  ബകാലകൃഷ്ണന്  ടൂറത്തിസര

വകുപമേനത്തിയകായത്തിരുന്ന  2006-ലല  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി

സര്ക്കകാരത്തിലന  ഭരണകകാലതത  തകകാവളതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ചത്തില  കകാരരങ്ങള്

മുതന്നകാട്ടുവച്ചത്തിരുന.  ഇതപ്പകാള്  തകകാവളര  ബശച്ചത്തില  കത്തിഫ്ബത്തി

സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  93  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  വത്തിപുലമേകായ  പദതത്തിക്കത

ഭരണകാനുമേതത്തി നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.

കകാരവന്  ടൂറത്തിസര  മൂന്നര  പതത്തിറകാണ്ടത്തിനുതശഷമുള്ള  നമ്മുലടെ

ഉലപ്പന്നമേകാണത.   ഇതപ്പകാള്  അനര്തദശശയതലതത്തിലല  ലലടെരസത  ഗ്രൂപമുതല

തദശശയതലതത്തിലല ഇനരകാ ടുതഡ ഗ്രൂപള്ലപ്പലടെയള്ളവരുലടെ അരഗശകകാരങ്ങള്

കകാരവന് തപകാളത്തിസത്തിക്കത ലഭത്തിച്ചു.  ഇഗൗ തമേഖലയത്തിലല പ്രവര്തനങ്ങള് ഇനത്തിയര
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മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാതകണ്ടതുണ്ടത.  തകരളതത്തില  ലലനറത  ലലലഫത  ടൂറത്തിസര

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പദതത്തികള്  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുനണ്ടത.

ഉതരവകാദത്തിതസ ടൂറത്തിസതത്തിലല  'സശറത  '  പദതത്തിയത്തില ലലനറത ലലലഫത ടൂറത്തിസര

ഉള്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.   തത്തിരുവനനപുരര  നഗരതത്തില  ലലനറത  ലലലഫത

ടൂറത്തിസതത്തിനത  പശകാതലലമേകാരുക്കകാന്  ടകാവന്കൂര്  ഇലമ്യൂമേത്തിതനഷന്

തപ്രകാജകത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി  മുപ്പതത്തിയതഞകാളര  ലലപതൃക  മേന്ദത്തിരങ്ങള്

ദശപകാലരകൃതമേകാക്കുന്ന  നടെപടെത്തികള്  പുതരകാഗമേത്തിച്ചുവരത്തികയകാണത.  രകാത്രത്തികകാല

ടൂറത്തിസര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  കനകക്കുന്നത  ലകകാട്ടെകാര  വളപ്പത്തില

രണ്ടുതകകാടെത്തി  അറുപതത്തിമൂനലക്ഷേര  രൂപയലടെ  പദതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചത

നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുള്ള  ചര്ച്ചകളുമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.  സരസ്ഥകാനലത

സകാര്വ്വത്രത്തിക  ടൂറത്തിസര  വത്തികസനതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  ലതരലഞടുത

ലഡസത്തിതനഷനുകലള  ടൂറത്തിസര  ഹബ്ബുകളകാക്കത്തി  മേകാറകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെക്കുന.  ലഹലതത  ടൂറത്തിസതത്തിലന  ആശയര  സമൂഹതത്തില

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ബഹു.  കകായത്തിക  വകുപമേനത്തിയലടെ  പ്രതതരക

തകാലപ്പരരതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  കകായത്തിക  വകുപ്പത്തിലന  സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി

ഓപ്പണ്  ജത്തിമ്മുകള്  ആരരഭത്തിക്കുര.  ഇതത്തിലന  ആദരഘട്ടെമേകായത്തി  20  ഓപ്പണ്



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

128

ജത്തിമ്മുകള്  സ്ഥകാപത്തിക്കകാന്  തശരുമേകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  ആഭരനര-വത്തിതദശ

സഞകാരത്തികള്ക്കത  ഒരുതപകാലല  പ്രതയകാജനലപ്പടുരവത്തിധര  സുഗമേമേകായര

പ്രകാപരമേകാകുരവത്തിധര  പ്രധകാന  തകനങ്ങളത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുര  ഇവ  സ്ഥകാപത്തിക്കുക.

ടൂറത്തിസര  ഇന്ലവതസഴത  മേശറത  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള  നശക്കങ്ങളുമേകായത്തി  വകുപ്പത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.  ടൂറത്തിസര  തമേഖലയത്തിലല  വത്തിവത്തിധ  നത്തിതക്ഷേപ

സകാധരതകള്  പരത്തിചയലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനകായത്തി  ഒരു  ഇനര്നകാഷണല

ഇന്ലവതസഴത  മേശറത  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാണത  വകുപ്പത  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതത.

ആതഗകാളതലതത്തില പ്രതതരക പരത്തിചയലപ്പടുതല ആവശരമേത്തിലകാത നമ്മുലടെ

തകരളതത്തിലന  ബകാന്ഡത,  തകരളകാ  ടൂറത്തിസര  പുതത്തിയ  അവസരങ്ങളുര

ഉലപ്പന്നങ്ങളുര  സൃഷ്ടത്തിക്കുന്നതത്തില  ഇതപ്പകാള്  മുന്പനത്തിയത്തിലകാണത.  തകരളകാ

ടൂറത്തിസലത  പുതത്തിയ  ഉയരങ്ങളത്തിതലയ്ലക്കതത്തിക്കകാനുതകുന്ന  101  പുതത്തിയ

ആശയങ്ങള്  ഈ  നത്തിതക്ഷേപ  സരഗമേതത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള

പ്രവര്തനതത്തിലകാണത.

ലത്തിറററത്തി  സര്കമ്യൂട്ടെത  തനരലത  ഞകാന്  പരകാമേര്ശത്തിച്ചതകാണത.  മേലബകാര്

തമേഖലയത്തിലല  പ്രശസ  സകാഹത്തിതരപ്രതത്തിഭകളുലടെ  കര്മ്മമേണ്ഡലങ്ങലള

സരതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചത  സകാഹത്തിതര  സര്കമ്യൂട്ടെത  ഒരുക്കുകയകാണത.  ഇതത്തിലന
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പ്രവര്തനങ്ങള് മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന.  മുസത്തിരശസത  ലലപതൃകര ടൂറത്തിസര  പദതത്തി

വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  തശരുമേകാനത്തിച്ചു.  അതുതപകാലല  കഴത്തിഞ  സര്ക്കകാരത്തിലന

കകാലതത  ആരരഭത്തിച്ച  ടകാവന്കൂര്  ലലപതൃക  പദതത്തിയലടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനണ്ടത.  സകാഹസത്തിക  ടൂറത്തിസതത്തിനത  പ്രകാധകാനരര  നലകുകയര

അതത്തിലന  പ്രതതരക  സകാദരതകള്  മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തി  പുതത്തിയ  പദതത്തികള്

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചത  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയര  ലചയ്യുനണ്ടത.  തത്തിരുവനനപുരര  ആക്കുളര

പകാര്ക്കത്തില  പുതത്തിയ  സകാഹസത്തിക  വത്തിതനകാദതകനര  ആരരഭത്തിച്ചു.  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

ലഡസത്തിതനഷനുകള്ക്കനുതയകാജരമേകായ  രശതത്തിയത്തില  സകാഹസത്തിക

വത്തിതനകാദതകനങ്ങള്  ആരരഭത്തിക്കകാനകാണത  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതത.  മേലബകാര്  റത്തിവര്

ലഫസത്തിവല  രണ്ടത  വര്ഷലത  ഇടെതവളയ്ക്കുതശഷര  പുനരകാരരഭത്തിക്കുകയര

നൂറത്തിതലലറ അനകാരകാഷ കയകാക്കര്മേകാര് പലങടുക്കുകയര ലചയ.  തകരളതത്തില

സശസഗൗഹൃദ  വത്തിതനകാദസഞകാര  പദതത്തി  പ്രതതരകര  ശദത്തിച്ചത

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത. ഓണലത ഒരു ടൂറത്തിസര ഉലപ്പന്നമേകാക്കത്തി

മേകാറത്തിതശര്ക്കകാനുള്ള  ശമേങ്ങള്  നടെത്തുനണ്ടത.  ചകാമ്പരന്സത  തബകാട്ടെത  ലശഗത

പുനരകാരരഭത്തിക്കുകയര അതത്തിലന രണ്ടകാര പതത്തിപ്പത ഇതവണ നടെക്കുകയമേകാണത.

വള്ളരകളത്തി  മേതരങ്ങളുലടെ  തത്തിരത്തിച്ചുവരവത  വലത്തിയ  ആതവശര  നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.
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ഇതവണ  മേലബകാറത്തിതലയ്ക്കുര  ചകാമ്പരന്സത  തബകാട്ടെത  ലശഗത  വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള

ശമേര  നടെത്തുനണ്ടത.  തതദ്ദേശസസയരഭരണ സ്ഥകാപനവുമേകായത്തി  തചര്നലകകാണ്ടത

ലഡസത്തിതനഷന് ചലഞത നടെപ്പത്തിലകാക്കുന.  അതത്തിനത  മേത്തികച്ച പ്രതത്തികരണമേകാണത

ലഭത്തിക്കുന്നതത.  വത്തിവത്തിധ  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  സമേര്പ്പത്തിച്ച

അതപക്ഷേകളത്തില സൂക്ഷ്മപരത്തിതശകാധന നടെതത്തി പദതത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കുര.  ടൂറത്തിസര

ക്ലൈബത്തിലന  പ്രവര്തനവുമേകായത്തി  വകുപ്പത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.  വത്തിതദശ

രകാജരങ്ങളത്തിലുള്ലപ്പലടെ തകരള ടൂറത്തിസതത്തിലന ക്ലൈബ്ബുകളുണ്ടത. പ്രകാതദശത്തിക ടൂറത്തിസര

വത്തികസനര  ലക്ഷേരമേകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടകാണത  ആര്.ടെത്തി.  ക്ലൈബ്ബുകള്  രൂപശകരത്തിച്ചത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത.  

സരസ്ഥകാനതത  ഫുഡത  ടൂറത്തിസര  വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി

ലതരലഞടുത  ഇടെങ്ങളത്തില  ഫുഡത  സശറത  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  ശമേത്തിക്കുനണ്ടത.

മേകാര്ക്കറത്തിരഗത  കരകാമ്പയത്തിനുകള്  പ്രതതരകര  തഫകാക്കസത  ലചയലകകാണ്ടത

തമേഖലകലള തവര്തത്തിരത്തിച്ചകാണത നടെത്തുന്നതത.  അതത്തിലന വത്തിശദവത്തിവരങ്ങളത്തിതലയത

ഞകാന്  കടെക്കുന്നത്തില.  ടൂറത്തിസര  ആകത്തിവത്തിറത്തികളത്തില  സകാതങതത്തികവത്തിദര

സമേനസയത്തിപ്പത്തിച്ചത  ടൂറത്തിസര വകുപ്പത്തിലന നൂതന സരരരഭമേകായ ലവര്ചസല ടകാവല

ലലഗഡത്തിനത  തുടെക്കര  കുറത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  വത്തിതനകാദ  സഞകാരത്തികള്ക്കത  വഴത്തികകാട്ടുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

131

തരതത്തിലകാണത  ലവര്ചസല  ടകാവല  ലലഗഡത  രൂപശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതത.  കബ.ആര്.

തകകാഡത സ്കകാന് ലചയ്തകാല വത്തിതനകാദസഞകാര തകനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുള്ള വത്തിവരങ്ങള്

ലഭരമേകാകുന്ന  പദതത്തിയകാണത്തിതത.  തകരളതത്തിലന  ടൂറത്തിസര  തകനങ്ങലള

പരത്തിചയലപ്പടുതകാനുതകുരവത്തിധര  തകരള  ടൂറത്തിസര  ലമേകാലലബല  ആപ്പത

നവശകരത്തിക്കുകയര  സഞകാരത്തികള്ക്കകാവശരമേകായ  വത്തിവരങ്ങള്  വത്തിരലത്തുമ്പത്തില

ലഭരമേകാക്കകാനുതകുന്ന  വകാട്സതആപ്പത  ചകാറതതബകാട്ടെത  'Maya'-യലടെ  പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിക്കുകയര ലചയ്തത്തിട്ടുണ്ടത.

തകരളതത്തിലല  ടൂറത്തിസതത്തിലന  അടെത്തിസ്ഥകാനര  ജനകശയതയകാണത.

ജനങ്ങളകാണത നമ്മുലടെ കരുതത.  തകരളതത്തിലല ടൂറത്തിസര സരവത്തിധകാനങ്ങളത്തില

ഉതരവകാദത്തിതസ  ടൂറത്തിസതത്തിനത  പ്രധകാന  പങ്കുണ്ടത.  2008-ല

പരശക്ഷേണകാടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില  ആരരഭത്തിച്ച  ഉതരവകാദത്തിതസ  ടൂറത്തിസര

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇന്നത  പതത്തിനകാലത  അനകാരകാഷ  അവകാര്ഡുകളുള്ലപ്പലടെ

നത്തിരവധത്തി  അരഗശകകാരങ്ങള്  കരസ്ഥമേകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ലറതസകാണ്സത്തിബത്തിള്

ടൂറത്തിസര  മേത്തിഷന്  ഇതപ്പകാള്  ലറതസകാണ്സത്തിബത്തിള്  ടൂറത്തിസര  ലസകാലലസറത്തിയകായത്തി

പ്രവര്തനസജ്ജമേകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഉതരവകാദത്തിതസ  ടൂറത്തിസതത്തിലന

പദതത്തികളകായ എകതപശരത്തിയന്ഷരല ടൂറത്തിസര,  എതത നത്തികത കബസത്തിന്,  ആനത്തികത
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ടൂറത്തിസര, ഫകാര ടൂറത്തിസര,  സശറത ടൂറത്തിസര,  ലപപ്പര് ടൂറത്തിസര എന്നത്തിവ അനകാരകാഷ

തലതത്തില ശദയകാകര്ഷത്തിച്ചത സരസ്ഥകാന വരകാപകമേകായത്തി 23,786 യൂണത്തിറ്റുകളുര

46,815 പ്രതരക്ഷേ ഗുണതഭകാക്തകാക്കളുര ഉള്ലപ്പലടെയകാണത ഉതരവകാദത്തിതസ ടൂറത്തിസര

പദതത്തി  തകരളതത്തില  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത.  ഡത്തിലലസന്  നയതത്തിലനകാരു

ശത്തിലപ്പശകാല സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചതുര വളലര നലനത്തിലയത്തില മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണത.

സര്ക്കകാര്  ഉതദ്ദേശത്തിച്ചതുതപകാലല  പരമേകാവധത്തി  കകാരരങ്ങള്  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയകാണത

ലപകാതുമേരകാമേതത-ടൂറത്തിസര വകുപകള് മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത.

ബഹു.  മുഖരമേനത്തി  നമ്യൂതയകാര്ക്കത്തിലല  ആളുകളുലടെ  അനുഭവര  ഇന്നലല

ഇവത്തിലടെ പ്രസരഗതത്തില  പറഞതത,  ഇന്നത തകരളതത്തിലല ഒരു പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

ദത്തിനപത്രര  ആതക്ഷേപത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തില  വകാര്ത  ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുന.

ബഹുമേകാനരനകായ  മേനത്തി  ശശ.  ലക.  രകാജന്  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിക്കുനണ്ടത.

അതദ്ദേഹതത്തിലന  മേണ്ഡലതത്തിലുള്ലപ്പട്ടെ  സ്ഥലമേകാണത   കുതത്തിരകാന്. തൃശ്ശൂര്

ജത്തിലയത്തിലല മേറത മേനത്തിമേകാരുര ഇവത്തിലടെയണ്ടത.   ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ മേനത്തിക്കറത്തിയകാര,

എല.ഡത്തി.എഫത.  സര്ക്കകാര്  അതത്തില  എത്രതതകാളര

അദസകാനലമേടുതത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതത.   2021  ലമേയത  20-നത  ഇഗൗ  സര്ക്കകാര്

വന്നയടെന്തലന്ന  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒരു  വത്തിഷയമേകായത്തി  ഇതത്തിലന  കകാണുകയര
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തകരളതത്തിലന  സസപ്നപദതത്തിയകായ  കുതത്തിരകാന്  തുരങതത്തിലന  നത്തിര്മ്മകാണ

പ്രവൃതത്തികള് വര്ഷങ്ങളകായത്തി ഇഴഞനശങ്ങത്തിയതത വലത്തിലയകാരു പ്രശമേകായത്തിരുന.

തദശശയപകാത  അതതകാറത്തിറത്തിതയകാടുര  കരകാര്  കമ്പനത്തിതയകാടുര  ജനങ്ങള്  കടുത

നശരസര  പുലര്ത്തുകയര  അവത്തിലടെ  ഒരുപകാടെത  പ്രതക്ഷേകാഭങ്ങളുണ്ടകാക്കുകയര

ലചയ്തത്തിരുന.  അലതകാലക്ക  ബഹുമേകാനരനകായ  മേനത്തിക്കത  തനരത്തിട്ടെത

അറത്തിയകാവുന്നതകാണത.  തദശശയപകാത  അതതകാറത്തിറത്തി  2009-ല  തുടെക്കമേത്തിട്ടെ

പദതത്തിയകാണത കകാലങ്ങളകായത്തി മേന്ദഗതത്തിയത്തില ലപകായ്ലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നലതന്നതത

പ്രധകാന വത്തിഷയമേകായത്തിരുന.  

റവനമ്യൂ-ഭവനനത്തിര്മ്മകാണ  വകുപമേനത്തി  (ശശ  .    ലക  .    രകാജന്):  സര്,

തനരലതയണ്ടകായത്തിരുന്ന  സര്ക്കകാരത്തിലന  കകാലതത  അങ്ങത  പറഞതുതപകാലല

ഇഗൗ  പദതത്തി  ഇഴഞതപകാകുകയകായത്തിരുന.  ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷമേകാണത  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  ആ  കമ്പനത്തിലയ

പലതവണ  വത്തിളത്തിച്ചുവരുതത്തി  കമ്പനത്തി  ലചയലകകാണ്ടത്തിരുന്ന  ശരത്തിതകടെകായ

നടെപടെത്തികള്ലക്കതത്തിലര  വലത്തിയ  ഇടെലപടെല  നടെതത്തിയതത.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില

അന്നത  ഇതത്തിലന  തകകാണ്ടകാലകടുതതത  തകന  ഗവണ്ലമേന്റുമേകായത്തി  ബനമുള്ള

തകകാണ്ഗ്രസ്സത്തിലന  തനതകാവകായത്തിരുന്ന  (പത്തിന്നശടെത  ടെത്തി.ആര്.എസത.-ലന
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തനതകാവകായത്തി മേകാറത്തി) ഒരു എര.പത്തി.-യലടെ തനതൃതസതത്തിലുള്ള കമ്പനത്തിയകായത്തിരുന.

അധത്തികകാരതത്തിലന  ധകാര്ഷ്ടരര  കകാണത്തിച്ചത  കമ്പനത്തി  ലകകാണ്ടുതപകാകുകയര

പകാപ്പരകായത്തിമേകാറത്തി  ഒരു  ബകാങത്തിലനത്തിനര  പണര  കത്തിട്ടെകാതവത്തിധര  കുതറക്കകാലര

അങ്ങലന  കത്തിടെക്കുകയര  ലചയ്തത്തിരുന.  കഴത്തിഞ  സര്ക്കകാര്  വന്നതത്തിനുതശഷര

തകന സര്ക്കകാരത്തില സമ്മര്ദ്ദേര  ലചലുതത്തി ലപകാതുമേരകാമേതത  വകുപമേനത്തിയകായ

അങ്ങുതലന്ന  തനരത്തിട്ടെത  ഒരു  വര്ഷക്കകാലര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  നടെതത്തിയ

പരത്തിശമേതത്തിലനയടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില  കുതത്തിരകാനത്തില  രണ്ടത  തുരങങ്ങള്

തുറനലകകാടുത്തു.  ഇന്നത  കകാണുന്ന വത്തിധതത്തില അതത്തിലന മേകാറത്തിലയടുക്കകാനുള്ള

സമ്മര്ദ്ദേര  ലചലുതത്തിയലതനള്ള  കകാരരര  ശദയത്തിലലപ്പടുതകാലത,

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര മേലയകാളതത്തിലല ഒരു പ്രമുഖ ദത്തിനപത്രര ഇന്നത നടെതത്തിയ

നടെപടെത്തി  ശരത്തിയലലനള്ള  കകാരരര  അങ്ങത  പറഞതകാണത.  അക്കകാരരതത്തില

നമ്മുലടെ  ഗവണ്ലമേനത  നടെതത്തിയ  ഇടെലപടെലുകലളക്കുറത്തിച്ചത  അലങ്ങകാന്നത

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുതമേകാലയനള്ളതകാണത എലന സരശയര. 

ശശ  .    പത്തി  .    എ  .    മുഹമ്മദത റത്തിയകാസത:  സര്,  ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനത വന്നയടെലന

ഇലതകാരു  പ്രധകാന  വത്തിഷയമേകായത്തിക്കണ്ടത  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുകയര  ബഹു.

മുഖരമേനത്തിയലടെ  തനതൃതസതത്തില  ചര്ച്ചലചയ്തത  റവനമ്യൂ  വകുപമേനത്തി  ശശ.  ലക.



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

135

രകാജനുര തൃശ്ശൂര്  ജത്തിലയത്തിലല മേനത്തിമേകാരുമുള്ലപ്പലടെ  ഞങ്ങലളലകാവരുര  അവത്തിലടെ

കരകാമ്പത ലചയ്തത അതത്തിലന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത തനതൃതസര ലകകാടുക്കുകയര ലചയ.

ഇഗൗ ഗവണ്ലമേനത വന്നയടെന്  2021  ജൂണത്തില തൃശ്ശൂര് ജത്തിലയത്തില മേനത്തിമേകാരുലടെ

ഒരു ടെശര  കുതത്തിരകാനത്തിലലതത്തി കകാരരങ്ങള് പഠത്തിച്ചത  പ്രതതരക തയകാഗര തചര്ന.

കഴത്തിഞ എല.ഡത്തി.എഫത. സര്ക്കകാരത്തിലന കകാലതത ഇഗൗ പദതത്തി അതത്തിതവഗര

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാന്  ധകാരകാളര  നടെപടെത്തികള്  സസശകരത്തിച്ചതത്തിലന  ചത്തില

തടെസ്സങ്ങള്  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമേനത  വന്നതപ്പകാള്  മേനസ്സത്തിലകാക്കത്തി.  ഒന്നകാര  ടെണല

തുറക്കകാന് കൃതരമേകായ  ലലടെര  ലലലനുണ്ടകാക്കുകയര  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമേനത്തി

തനരത്തിട്ടെത തയകാഗര വത്തിളത്തിച്ചത ആ ലലടെര ലലലനത്തിനത അരഗശകകാരര വകാങ്ങുകയര ലചയ.

പത്തിന്നശടുള്ള ഓതരകാ ആഴ്ചയര ലപകാതുമേരകാമേതത വകുപ്പത പ്രതതരക അവതലകാകന

തയകാഗങ്ങള്  നടെതത്തി  ഇതത്തിലന  പുതരകാഗതത്തി  വത്തിലയത്തിരുത്തുകയര  ലചയ.

മേനത്തിമേകാതരകാലടെകാപ്പര അവത്തിലടെയള്ള ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര പകാലക്കകാടെത ജത്തിലയത്തിലല

എര.എല.എ.  ശശ.  പത്തി.  പത്തി.  സുതമേകാദുര  തചര്ന്നത  ഞങ്ങലളകാരു  ടെശമേകായകാണത

അതത്തിലന  പ്രവര്തനവുമേകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകായതത.  വത്തിവത്തിധ  വകുപകളുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  പ്രശങ്ങളുണ്ടകായതത്തിനകാല  ഒരു  തനകാഡല  ഓഫശസലറ  നത്തിയമേത്തിച്ചത

അതദ്ദേഹതത്തിലന തനതൃതസതത്തില ഓതരകാ പ്രശവുര പരത്തിഹരത്തിച്ചത  ഒന്നകാര ടെണല
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നത്തിശയത്തിച്ച  സമേയത്തുതലന്ന  തുറനലകകാടുക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചു.  ഒന്നകാര  ടെണല

തുറനലകകാടുക്കുന്നതുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത  ചത്തില  വത്തിവകാദങ്ങളുണ്ടകായത്തിരുന.

എന്നകാല  വത്തിവകാദങ്ങള്ക്കത  പത്തിന്നകാലല  തപകാകകാനല  ഞങ്ങളകാഗ്രഹത്തിച്ചതത.

ഇനത്തിയര തദശശയപകാതയലടെ  പല  പ്രവൃതത്തിയര  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനണ്ടത.

ഞങ്ങളത്തിതുതപകാലല  കഠത്തിനകാദസകാനര  ലചയ്യുര;  പതക്ഷേ  ചത്തിലതപ്പകാള്  അതത

തുറനലകകാടുക്കുതമ്പകാഴുര  ചത്തിലര്  പരത്തിഹസത്തിക്കുമേകായത്തിരത്തിക്കുര.  പതക്ഷേ

എല.ഡത്തി.എഫത.  സര്ക്കകാരത്തിലന  കഠത്തിനകാദസകാനര   ഇഗൗ  തകരളതത്തിലല

ജനങ്ങളുലടെ  മേനസ്സത്തില  എനമുണ്ടകാകുലമേനള്ളതത  ഞങ്ങള്ക്കത

ഉറപ്പകായതുലകകാണ്ടത  അതത്തില  ഞങ്ങള്ക്കത  പ്രശമേത്തില.  ഒന്നകാര  ടെണല

തുറന്നതപ്പകാഴുര  ഞങ്ങള്  വത്തിവകാദതത്തിലന  പത്തിന്നകാലല  തപകാകുകയകായത്തിരുന്നത്തില,

മേറത്തിച്ചത രണ്ടകാര ടെണല തുറക്കകാനുള്ള ശമേങ്ങളത്തിലകായത്തിരുന. 2021-ആഗസത 7-നത

രണ്ടകാര  ടെണലത്തിലന  പുതരകാഗതത്തി  വത്തിലയത്തിരുതത്തി  തയകാഗര  തചര്ന.  തുടെര്ന്നത

30-09-2021,   10-10-2021,  13-10-2021,  10-12-2021,  16-12-2021,

05-01-2022  എന്നശ  തശയതത്തികളത്തില  തനരത്തിട്ടെത  തയകാഗങ്ങള്  നടെതത്തിയത്തിരുന.

തദശശയപകാതകാ  അതതകാറത്തിറത്തി  ഓഫത  ഇനരയലടെ  വത്തിവത്തിധ  പദതത്തികളുലടെ

പുതരകാഗതത്തി  സരബനത്തിച്ച  തയകാഗതത്തിലുര  കുതത്തിരകാന്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ
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വത്തിഷയമേകായത്തിരുന. പകാറ ലപകാട്ടെത്തിക്കുന്നതുമേകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയര ഉന്നതതല

തയകാഗതത്തില  ചര്ച്ചലചയ്യുകയര  ബഹുമേകാനരനകായ  റവനമ്യൂ  വകുപമേനത്തി,

അവത്തിലടെയള്ള  മേനത്തിമേകാര്,  എര.പത്തി.,  ജത്തിലകാ  കളകര്  എന്നത്തിവലര   പ്രതതരകര

ചുമേതലലപ്പടുത്തുകയര  ലചയ.  വത്തികസന  കകാരരതത്തില  കുതത്തിരകാനത്തിലുണ്ടകായ

കൂട്ടെകായ്മ  മേകാതൃകയകാണത.  എന്നകാല  ഇതപ്പകാഴുര  അതത്തിലന  വത്തിവകാദങ്ങളത്തില

തകാല്പരരമുള്ളവതരകാടെത പ്രതതരകത്തിച്ചത മേറുപടെത്തിലയകാനര പറയകാനത്തില.  പത്രതത്തിലന

ഫണ്ടത തപജത്തിലല;  എലകാ തപജത്തിലുലമേഴുതത്തിയകാലുര തകരളതത്തിലല ജനങ്ങള്ക്കത

അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചത വരക്തമേകായ ധകാരണയണ്ടത.

 വത്തികസനതതകാടെത  ലപകാതുലവ  പ്രതത്തിപക്ഷേലമേടുക്കുന്ന  സമേശപനരകൂടെത്തി

പറയകാന് ഞകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.   അവര് തകന സര്ക്കകാലരടുക്കുന്ന പല

നത്തിലപകാടുകലളയര എതത്തിര്ക്കുന്നത്തിലലനമേകാത്രമേല അതത്തിനത എലകാ സഗൗകരരവുര

ലചയലകകാടുക്കുന്ന  സമേശപനമേകാണത  സസശകരത്തിച്ചുവരുന്നതത.  തകന  ബഡ്ജറത

വന്നതത്തിലനതത്തിലര  ഒരു  പ്രതത്തികരണവുര  പ്രതത്തിപക്ഷേര  നടെതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.

തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങലളയകാലക  കഴുത്തുലഞരത്തിച്ചത  ലകകാലകാനുള്ള  ശമേമേകാണത

തകന  ബഡ്ജറത്തിലല  അവഗണനയത്തിലൂലടെയണ്ടകായതത.  പ്രതത്തിപക്ഷേവുര

യ.ഡത്തി.എഫത.  എര.പത്തി.-മേകാരുര  അതത്തിലനതത്തിലര  പ്രതത്തികരത്തിക്കുകതയകാ  ഒരക്ഷേരര



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

138

മേത്തിണ്ടുകതയകാ  ലചയ്തത്തിട്ടെത്തില.   തദശശയകാടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില  എനത  സതമ്മളനര

നടെതത്തിയകാലുര  ഇതരര  നത്തിലപകാടെത  തത്തിരുതകാലത  എങ്ങലനയകാണത

പ്രതത്തിപക്ഷേലത നയത്തിക്കുന്ന തകകാണ്ഗ്രസത രക്ഷേലപ്പടെകാന് തപകാകുന്നലതനള്ളതത

തചകാദത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടത. 

ലപതടകാളത്തിലന  വത്തിലവര്ദനവത്തിലനപ്പറത്തി  പറയതമ്പകാള്  ഇനരലയനര

ഓര്തക്കണ്ട  ഒരു  കരത്തിദത്തിനമേകാണത  2010  ജൂണ്  25.  ലപതടകാളത്തിലന

വത്തിലനത്തിയനണകാധത്തികകാരര  ലപതടകാളത്തിയര  വകുപ്പത്തിലനത്തിനര  എടുത്തുമേകാറത്തി

സസകകാരര എണ്ണക്കമ്പനത്തിക്കത തഡകാ. മേന്തമേകാഹന് സത്തിരഗത്തിലന രണ്ടകാര യ.പത്തി.എ.

ഗവണ്ലമേനത തശലറഴുതത്തിലക്കകാടുത ദത്തിനമേകായ അനമുതലകാണത ലപതടകാള് വത്തില

നത്തിയനണതത്തില  സസകകാരര  എണ്ണക്കമ്പനത്തികള്  ഇടെലപടുന്നതത.  ഒന്നകാര

യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്ലമേനത്തിലന  സമേയതത  ലപതടകാളത്തിലന  വത്തില

നത്തിയനകാണകാധത്തികകാരര  എട്ടുതവണ  ലപതടകാളത്തിയര  വകുപ്പത്തിലനത്തിനര

എടുത്തുമേകാറകാനുള്ള  ശമേര  നടെന്നതപ്പകാള്  ലപകാതുമേത്തിനത്തിമേര  പരത്തിപകാടെത്തി  എന്ന

ചൂരലകകാട്ടെത്തി  ഇടെതുപക്ഷേര  ഭയലപ്പടുതത്തിയതുലകകാണ്ടകാണത  അതത

നടെക്കകാലതതപകായതത.  ചരത്തിത്രതത്തില   ഓര്മ്മലപ്പടുതതണ്ട  ഒരു  പ്രധകാന

പ്രശമേകായത്തി അതത്തിലന കകാതണണ്ടതുണ്ടത. തകന ബഡ്ജറത്തിതനകാടെത മേത്തിണ്ടുന്നത്തിലലന്നത
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മേകാത്രമേല;  കഴത്തിഞയകാഴ്ച കര്ണ്ണകാടെകയത്തില ശശ.  അമേത്തിതത  ഷകാ തകരളലതയര

ജനങ്ങലളയമേകാലക  അപമേകാനത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തില  പ്രസകാവനയത്തിറക്കത്തിയതപ്പകാള്

ഒരക്ഷേരര പ്രതത്തികരത്തിക്കകാന് പ്രതത്തിപക്ഷേര  തയ്യകാറകാതയകാ;  ഇതപ്പകാള് പ്രതത്തിപക്ഷേര

ആലക ലചയ്യുന്നലതനകാണത?  ഞങ്ങളത്തിതത  പറയതമ്പകാള് ഇങ്ങലന പറഞതത

ആലക  തമേകാശമേകാകുലമേനള്ളതുലകകാണ്ടത  ചത്തില  പ്രതത്തികരണങ്ങള്

നടെത്തുകയകാണത. അടെത്തിതട്ടെത്തില എന്തു പ്രതത്തികരണമേകാണത അവര് നടെത്തുന്നതത? 

പകാചകവകാതക വത്തില സരബനത്തിച്ചത പത്രങ്ങളത്തില തഫകാതട്ടെകാ വരകാന്തവണ്ടത്തി

ചത്തില  സമേരങ്ങള്  നടെന.  തകാലഴതട്ടെത്തില  എന്തുസമേരമേകാണത  ഇതുമേകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെത തകരളതത്തിലല പ്രതത്തിപക്ഷേര നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത?  പ്രതത്തിപക്ഷേര ഇതത

നടെതകാലത  തപകാകുന്നതുലകകാണ്ടുണ്ടകാകുന്ന  പ്രയകാസര  അവര്ക്കുതലന്നയകാണത.

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലല  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന  പ്രവര്തകര്ക്കുര  അണത്തികള്ക്കുര

രകാഷശയവത്കരണമേത്തിലകാതകാകുകയര  അവര്  പതത്തിലയ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യത്തിതലയത

മേകാറുന്ന സ്ഥത്തിതത്തിയത്തിതലയ്ലക്കത്തുകയര ലചയ്യുന്നതകാണത  ത്രത്തിപുരയത്തില കണ്ടതത.

ത്രത്തിപുരയത്തില  തകകാണ്ഗ്രസ്സകാലക  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യകായത്തി  മേകാറത്തിയതുലകകാണ്ടകാണത

അവത്തിലടെ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  തനതൃതസതത്തിലുള്ള  സര്ക്കകാര്  വന്നതത.  ത്രത്തിപുര

ലതരലഞടുപ്പത്തിലന  തവകാലട്ടെണ്ണല  ഇന്നത്തിതപ്പകാള്  കഴത്തിഞ.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന
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തവകാട്ടെര്മേകാര്  തകകാണ്ഗ്രസത്തില നത്തിനരമേകാറത്തി  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കത  തവകാട്ടെത  ലചയ്തവര്,

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന  പ്രവര്തകര്  തകകാണ്ഗ്രസത്തില  നത്തിനരമേകാറത്തി

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യത്തിതലയത  തപകായവര്,  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന  എര.എല.എ.-മേകാര്

തകകാണ്ഗ്രസത്തില  നത്തിനരമേകാറത്തി  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യകായവര്  എന്നത്തിവലര

തത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുവതരണ്ട  ശക്തമേകായ  കരകാമ്പയത്തിന്  ത്രത്തിപുര  ലതരലഞടുപ്പത്തില

നടെതതണ്ട ഘട്ടെതത്തില അവത്തിലടെ  കകാലുകുതകാന് ശശ.  രകാഹുല ഗകാനത്തിതയകാ

ശശമേതത്തി  പ്രത്തിയങ  ഗകാനത്തിതയകാ  തയ്യകാറകായത്തിട്ടെത്തില.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.

വത്തിരുദകരകാമ്പയത്തിലന  ശരത്തിയകായ  അര്ത്ഥതത്തില  ലകകാണ്ടുതപകാകകാനല

തകകാണ്ഗ്രസത  ഇതപ്പകാഴുര  ശമേത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  ഇവത്തിലടെ

പ്രതത്തികരത്തിതക്കണ്ടതത  വളലര  ആത്മകാര്ത്ഥമേകായകാണത.  അങ്ങലന

പ്രതത്തികരത്തിക്കുതമ്പകാള്  പറത്തിയ  ലതറത  തുറനപറയണര.  നവഉദകാരവത്കരണ

നയര  ലതറകായത്തിരുനലവനര  ആ  നയര  ലകകാണ്ടുവന്നതത  ഞങ്ങളകാലണനര

അതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തിട്ടെകാണത  ഇന്നത  തനരത്തിടുന്ന  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  പ്രശലമേനര

തുറനപറഞത  ലതറ്റുതത്തിരുതകാന്  ബനലപ്പട്ടെവര്  തയ്യകാറകാകണമേകായത്തിരുന.

മേതവര്ഗശയതതയകാടെത  ലചയ്യുന്ന  സനത്തി,  തശവ്രഹത്തിനതസ  നത്തിലപകാടെത്തിതനകാടുള്ള

മൃദുഹത്തിനതസ  സമേശപനര  ഇവലയലകാര  സസശകരത്തിച്ചത  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന
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തകകാണ്ഗ്രസത നത്തിലപകാടെത തത്തിരുതകാന് തയ്യകാറകാകകാതതത വളലര ഗഗൗരവതമേറത്തിയ

പ്രശമേകായത്തി കകാതണണ്ടതുണ്ടത. 

സരസ്ഥകാനതത  ലപകാതുമേരകാമേതത-ടൂറത്തിസര  വകുപമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെത

ഉയര്നവന്ന കത്തിയകാത്മകമേകായ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് അതുതപകാലല  സസശകരത്തിക്കകാന്

തലന്നയകാണത  വകുപതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതത.  എന്നകാല  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തിയലടെ തുടെര്ഭരണര ചത്തിലരുലടെ ഉറക്കര നഷ്ടലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.

ഒരു  പ്രതതരകതരര  അസുഖര  ചത്തില  യ.ഡത്തി.എഫത.  തനതകാക്കന്മേകാര്ക്കത

വനകഴത്തിഞ.  ഇനത്തി  ഒരു  കകാലത്തുര  ഭരണകക്ഷേത്തിയകാകകാന്   പറത്തിലലനള്ള

യകാഥകാര്ത്ഥരര  അവര്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകയകാണത.  അതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  ഒന്നകാര

കമ്മമ്യൂണത്തിസത  ഗവണ്ലമേനത്തിലന  പ്രതത്തിപക്ഷേര  അരഗശകരത്തിക്കകാലത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുലന്നകാരു  നത്തിലപകാടെകാണത  ഇടെതുപക്ഷേ  തുടെര്ഭരണതത്തിലന

ഭകാഗമേകായത്തി ഇതപ്പകാഴുര കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുന്നതത. ആ സര്ക്കകാരത്തിലന വത്തിതമേകാചന

സമേരലമേന്ന  ഓമേനതപ്പരത്തില  ഇലകാതകാക്കത്തിയതുതപകാലല  ഇടെതുപക്ഷേ  തുടെര്ഭരണ

സര്ക്കകാരത്തിലനയര  ഇലകാതകാക്കകാനുള്ള  ശമേതത്തിലകാണത  ചത്തിലര്.  1959-ലല

തകരളമേല  2023-ലല  തകരളലമേതന്ന  അവതരകാടെത  പറയകാനുള.  തകരളവുര

ഇടെതുപക്ഷേവുര മേകാറത്തി, തനരലത ഇടെതുപക്ഷേലത എലകാ നത്തിലയത്തിലുര എതത്തിര്ത
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പലരുര  ഇന്നത   ഇടെതുപക്ഷേതതകാലടെകാപ്പവുര  ഇടെതുപക്ഷേമേകാണത  ശരത്തിലയനള്ള

രകാഷശയതത്തിലകാലണനള്ളതുര  ഓര്മ്മലപ്പടുതകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണത.

സരസ്ഥകാനലത  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാരത്തിലനയര  മുഖരമേനത്തിലയയര

മേനത്തിമേകാലരയലമേകാലക്ക  ഒറതത്തിരത്തിഞത  ആകമേത്തിക്കകാനുള്ള  ഏലതങത്തിലുര  ശമേര

നടെതത്തിയകാല  ഒറലക്കട്ടെകായത്തി  അതത്തിലന  ലചറുത്തുലകകാണ്ടത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുലമേനള്ളതുമേകാത്രര ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടത ലപകാതുമേരകാമേതത-

ടൂറത്തിസര  വകുപമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളുലടെ  ഭകാഗമേകായത്തി

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള്  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായള്ള  ഇഗൗ

പ്രതമേയര അരഗശകരത്തിക്കണലമേന്നത അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണത. 

തുറമുഖര,  മേമ്യൂസത്തിയര,  പുരകാവസ്തു,  പുരകാതരഖ  വകുപമേനത്തി

(ശശ  .    അഹമ്മദത തദവര്തകകാവത്തില):  സര്,  തലകാകവരകാപകാരതത്തിലന ഏകതദശര

30  ശതമേകാനര  ഇനരയലടെ  ലതക്കുപടെത്തിഞകാറത  ഭകാഗത്തുള്ള  അനകാരകാഷ

കപ്പലച്ചകാല  വഴത്തി  നടെക്കുന്നതകായത്തിട്ടെകാണത  കണക്കകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  നമ്മുലടെ

രകാജരതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  കലണ്ടയ്നറുകളുലടെ  75  ശതമേകാനവുര  ഇതപ്പകാള്  ഇഗൗ

കപ്പലച്ചകാല വഴത്തി ലകകാളരതബകാ തുറമുഖതത എതത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര ഇനരയത്തിലല

വത്തിവത്തിധ  തുറമുഖങ്ങളത്തിതലയത  എതത്തിക്കുകയകാണത  ലചയവരുന്നതത.  ബകാക്കത്തി
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ചരക്കുകള്  സത്തിരഗപ്പൂര്,  സലകാല,  ദുബകായത  എന്നശ  തുറമുഖങ്ങള്  വഴത്തി

ലലകകകാരരര  ലചയ്യലപ്പടുന.  ഇനരയത്തിതപ്പകാള്  സര്വ്വശസത  നടെത്തുന്ന

മേദര്ഷത്തിപകലള  ഉള്ലക്കകാള്ളകാന്  കഴത്തിയന്ന  ആഴമുള്ള  തുറമുഖമേത്തിലകാതതകാണത

ഇപ്രകകാരര നമ്മുലടെ ചരക്കുകള് വത്തിതദശതുറമുഖങ്ങളത്തില ഇറതക്കണ്ടത്തി വരുന്നതത.

ഇതുമൂലര  പ്രതത്തിവര്ഷര  ഏതകാണ്ടത  2500  തകകാടെത്തിരൂപയലടെ  വത്തിതദശ

നകാണരനഷ്ടര  ഉണ്ടകാകുനലവന്നതകാണത  കണക്കത.  ഇതത്തിനുപുറലമേ  വത്തിതദശ

തുറമുഖതത ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കലണ്ടയ്നര് ഇനരയത്തിലലതത്തിക്കകാന്  10000  രൂപ

അധത്തികലച്ചലവുര  നടെതതണ്ടത്തിവരുര.  ഇഗൗ  സകാഹചരരതത്തിലകാണത  വത്തിഴത്തിഞര

തുറമുഖതത്തിലന പ്രസക്തത്തി വര്ദത്തിക്കുന്നതത. 

വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖര  കമ്മശഷന്  ലചയ്യുന്നതതകാലടെ  സരസ്ഥകാനതത്തിലന

വത്തികസന  ചരത്തിത്രതത്തില  ഒരു  പുതത്തിയ  ചകവകാളര  സൃഷ്ടത്തിക്കലപ്പടുലമേന്നകാണത

കരുതുന്നതത.  വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖതത  ഇഗൗ  വര്ഷര  തലന്ന  കപ്പലലതത്തിച്ചത

കമ്മശഷന്  ലചയ്യകാവുന്ന  തരതത്തില  പ്രവൃതത്തികള്  ആസൂത്രണര  ലചയ്തത

നടെപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണത.  ഇഗൗ  തുറമുഖതത്തിനുതവണ്ടത്തി  നകാളത്തിതുവലര

1000  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തിലധത്തികര  ലചലവഴത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  ഇനത്തിയര  വയബത്തിലത്തിറത്തി

ഗരകാപത  ഫണ്ടുര ലഡതപ്പകാസത്തിറത  വര്ക്കുകളുലടെ  തുകയര  നത്തിര്മ്മകാണക്കമ്പനത്തിക്കത
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നലതകണ്ടതുണ്ടത.  ഇതുവലര  വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖതത്തിനകാവശരമേകായ

വകയത്തിരുതല  നടെതത്തിയതത  സരസ്ഥകാനതത്തിലന  തമേജര്  ഇന്ഫകാസക്ചര്

തപ്രകാജക്ടുകള്ക്കുതവണ്ടത്തിയള്ള  ശശര്ഷകതത്തില  നത്തിന്നകാണത  ലചലവഴത്തിച്ചതത.

തുടെര്നര ആവശരമേകായ തുക ഇഗൗ ശശര്ഷകതത്തിലനത്തിന്നത അനുവദത്തിക്കകാലമേന്നത

ബഹുമേകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമേനത്തി  സമ്മതത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  അതത്തിനത

അതദ്ദേഹതതകാടെത  ഞകാന്  കൃതജത  അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണത.  മേറത

തസകാഴ്സുകളത്തിലനത്തിനര  ധനസമേകാഹരണര  നടെത്തുന്ന  കകാരരവുര

ആതലകാചനയത്തിലുണ്ടത.  വത്തിഴത്തിഞര  അനകാരകാഷ  തുറമുഖര

യകാഥകാര്ത്ഥരമേകാകുന്നതതകാലടെ  സരസ്ഥകാനലത  ലചറുകത്തിടെ  തുറമുഖങ്ങള്

തകനശകരത്തിച്ചത  തശരതദശ  ചരക്കുകപ്പല  ഗതകാഗതവുര  തുറമുഖകാധത്തിഷ്ഠത്തിത

വരവസകായങ്ങളുര വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനത സകാധത്തിക്കുലമേന്നകാണത കരുതുന്നതത. 17

തനകാട്ടെത്തിലലഫഡത  തുറമുഖങ്ങളുലണ്ടങത്തിലുര  തബപ്പൂര്,  ലകകാലര,  വത്തിഴത്തിഞര,

അഴശക്കല തുറമുഖങ്ങളത്തില മേകാത്രമേകാണത  ചരക്കുനശക്കതത്തിനുള്ള സകാദരതകള്

ഇതപ്പകാഴുള്ളതത. 

പ്രധകാന  തുറമുഖമേകായ  തബപ്പൂരത്തില  ലക്ഷേദസശപത്തിതലയ്ക്കുള്ള  ചരക്കുകളുര

ഇനനമേടെക്കമുള്ള മേറ്റു സകാധനങ്ങളുമേകാണത ലലകകകാരരര ലചയ്യുന്നതത.  എന്നകാല
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ഇതപ്പകാള്  രകാഷശയമേകായര  മേറ്റുമുള്ള  കകാരണങ്ങളകാല  ലക്ഷേദസശപത്തിതലയ്ക്കുള്ള

ചരക്കുനശക്കതത്തില  വലത്തിയതതകാതത്തിലുള്ള  കുറവുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടത.  എന്നത്തിരുന്നകാലുര

ലക്ഷേദസശപത്തിനത  നമ്മുലടെ  സരസ്ഥകാനവുമേകായള്ള  ലപകാക്കത്തിള്ലക്കകാടെത്തിബനര

ഉതപക്ഷേത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.  അതുലകകാണ്ടത  ലക്ഷേദസശപത  ഭരണകൂടെവുമേകായത്തി

ഇക്കകാരരതത്തില ആവശരമേകായ ചര്ച്ച നടെതത്തിവരത്തികയകാണത. ഇതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി

തബപ്പൂര്  തുറമുഖലത  അടെത്തിസ്ഥകാനസഗൗകരരങ്ങള്

വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  നടെപടെത്തികള്  സസശകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണത.

കഴത്തിഞ സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര തബപ്പൂര് തുറമുഖതത്തിലന വത്തികസനതത്തിനകായത്തി

15 തകകാടെത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന. ഇതത്തില 12 തകകാടെത്തി രൂപ ഉപതയകാഗത്തിച്ചത

ഡ്രൈഡ്ജത്തിരഗത  നടെതത്തി  തുറമുഖതത്തിലന  ആഴര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തികള് ഇഗൗ വര്ഷര സസശകരത്തിച്ചു. അടുതവര്ഷര തബപ്പൂര് തുറമുഖതത്തിലന

ആഴര  8  മേശററകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാണത  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതത.  ഇതുകൂടെകാലത

തകനതത്തിലന സകാഗര്മേകാല പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി തുറമുഖതതയ്ക്കുള്ള തറകാഡത

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനത  തപ്രകാജകത  തയ്യകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇതത  തകന സര്ക്കകാരത്തിനത

സമേര്പ്പത്തിച്ചത അരഗശകകാരര ലഭത്തിക്കുന്ന നടെപടെത്തികള് സസശകരത്തിച്ചുവരുന. അതത്തിലന

തുടെര്ച്ചയകായത്തി  തബപ്പൂരത്തില  ഒരു  പുതത്തിയ  ലബര്തത  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനുര
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പദതത്തിയണ്ടത.  ഇതത്തിനകായത്തി അടുതവര്ഷര  17  തകകാടെത്തി രൂപ നശക്കത്തിവച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.

തശരതദശ  വകാണത്തിജരര  ആവശരമേകായ  പുതരകാഗതത്തി  ലലകവരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലലങത്തിലുര

കപ്പല  സര്വ്വശസത  നടെത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  അടെത്തിസ്ഥകാന  സഗൗകരരങ്ങള്

ലകകാലര,  വത്തിഴത്തിഞര,  അഴശക്കല  തുറമുഖങ്ങളത്തില  ഏര്ലപ്പടുതത്തിവരുനണ്ടത.

വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖര  കമ്മശഷന്  ലചയ്യുന്നതതകാലടെ  ലചറുകത്തിടെ  തുറമുഖങ്ങളത്തില

വലത്തിയ പുതരകാഗതത്തിയണ്ടകാകുലമേന്നകാണത കണക്കകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത. ഇതുമുന്നത്തില

കണ്ടുലകകാണ്ടത  കണ്ണൂര്  അഴശക്കലത്തില മൂവകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപ ലചലവുവരുന്ന

ഒരു ഗ്രശന് ഫശലഡത തുറമുഖര ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനത ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയ്യകാറകാക്കത്തി.

ഇതത ലസകട്ടെറത്തിമേകാര് അടെങ്ങത്തിയ സമേത്തിതത്തി പരത്തിതശകാധത്തിച്ചുവരത്തികയകാണത.  അടുത

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷര  അവത്തിലടെ  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരരഭത്തിക്കണലമേന്നകാണത കരുതുന്നതത. ഇതത്തിനകായത്തി ഇഗൗ വര്ഷര 4 തകകാടെത്തി രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇനത്തിയര  ആവശരമുലണ്ടങത്തില  മേറത

വകയത്തിരുതലുകളത്തിലനത്തിനര  കലണ്ടതകാവുന്നതകാണത.  ഇഗൗ  വര്ഷര  മേറത

ലചറുകത്തിടെ  തുറമുഖങ്ങളത്തിലുര  സമേകാനമേകായ  തരതത്തില  അടെത്തിസ്ഥകാന  സഗൗകരര

വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള് ഏലറടുതത്തിട്ടുണ്ടത. ലകകാലതത തകന സര്ക്കകാരത്തിലന

സകാഗര്മേകാല  പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി  101  മേശറര്  നശളതത്തില  ഒരു  മേള്ട്ടെത്തി
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പര്പ്പസത ലബര്തത പണത്തികഴത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇവത്തിലടെ കപ്പലുകള് എത്തുന്നതത്തിനത

ലഎ.സത്തി.പത്തി.  (ഇനതഗ്രറഡത  ലചക്കത   തപകാസത)  സകാറസത  ലഭത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടത.

ഇതത്തിലന  ഭകാഗമേകായത്തി  അഡത്തിനത്തിതസറശവത  തബകാക്കത്തിലനയര  തഗറത

തകകാരപകത്തിലനയര നത്തിര്മ്മകാണര പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിവരുന.  തകന സര്ക്കകാരത്തിലന

അനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ചകാല  ലകകാലലത  ലഎ.സത്തി.പത്തി.  നടെപടെത്തികള്  ഉടെന്

പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര.  അതുതപകാലല  നത്തിലവത്തിലുള്ള

ലകയത്തിനുകള്ക്കുപുറലമേ  സകാന്ഡ്ലലബ  ലകയത്തിനുകളുര  വകാങ്ങകാന്

തശരുമേകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇഗൗ  വര്ഷര  ഇഗൗ  ആവശരതത്തിനകായത്തി  4  തകകാടെത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത. വത്തിഴത്തിഞര തുറമുഖതത്തിനത ക്രൂ ലചയത്തിഞത നടെത്തുന്നതത്തിനത

അനുമേതത്തി  ലഭത്തിച്ചത്തിരുലന്നങത്തിലുര  തകന  സര്ക്കകാര്  ഇഗൗ  അരഗശകകാരര

പത്തിന്വലത്തിച്ചതതകാലടെ  അതുനത്തിനതപകായത്തി.  തകകാവത്തിഡത്തിലന  പ്രതതരക

സകാഹചരരതത്തിലകായത്തിരുന  ലപര്മേത്തിഷന്  ലഭത്തിച്ചത്തിരുന്നതത.  ഇഗൗ  അനുവകാദര

പത്തിന്വലത്തിച്ച  നടെപടെത്തി  പുനനഃപരത്തിതശകാധത്തിക്കണലമേന്നത  തകന  സര്ക്കകാരത്തിതനകാടെത

ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ലഎ.എസത.പത്തി.എസത.  (International

Ship  and  Port  Facility  Security)  തകകാഡത  അടെക്കമുള്ള  അടെത്തിസ്ഥകാന

സഗൗകരരങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനത  12  തകകാടെത്തി  രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

148

ലപകാന്നകാനത്തിയത്തില ടൂറത്തിസര വത്തികസനതത്തിലന ഭകാഗമേകായത്തി  ഒരു മേള്ട്ടെത്തി  പര്പ്പസത

ലബര്തത പണത്തിയന്ന കകാരരര സര്ക്കകാരത്തിലന പരത്തിഗണനയത്തിലുണ്ടത.  ഇതത്തിനുള്ള

പ്രകാഥമേത്തിക പഠനര നടെതകാന് Centre for Management Development-ലന

ചുമേതലലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇവരുലടെ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില

ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയ്യകാറകാക്കകാനുര നത്തിര്തദ്ദേശര നലകത്തിക്കഴത്തിഞ.  ഇതത്തിനകായത്തി ഇഗൗ

വര്ഷര 2.5 തകകാടെത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത. ലകകാലര, അഴശക്കല, തബപ്പൂര്

തുറമുഖങ്ങലള  ലകകാച്ചത്തി  തുറമുഖവുമേകായത്തി  ബനത്തിപ്പത്തിച്ചത  ഒരു  തശരതദശ  കപ്പല

സര്വ്വശസത  ആരരഭത്തിലച്ചങത്തിലുര  ആദകായകരമേലകാതതത്തിനകാല  ആ  കമ്പനത്തി

സര്വ്വശസത  നത്തിര്തത്തി.  അവര്ക്കത  ഇന്ലസനശവത  നലകത്തി  സര്വ്വശസത  തുടെര്ന്നത

നടെത്തുന്നതത്തിനത  ശമേത്തിലച്ചങത്തിലുര  അതുര  പരകാജയലപ്പട്ടു.  റത്തിതട്ടെണ്  കകാര്തഗകാ

ലഭത്തിക്കകാതതത്തിനകാല  നമ്മുലടെ  തുറമുഖങ്ങളത്തിലനത്തിനര  തശരതദശ  കപ്പല

സര്വ്വശസത  നടെത്തുന്നതത  ആദകായകരമേലകാതതകാണത  പ്രസ്തുത  കമ്പനത്തി  ടെത്തി

സര്വ്വശസത  നത്തിര്ത്തുവകാന്  കകാരണമേകായതത.  അതുലകകാണ്ടത  ഒരു  വത്തിദഗ

ഏജന്സത്തിലയക്കകാണ്ടത  പഠനര  നടെതത്തി  ഇഗൗ  വത്തിഷയതത്തില  സര്ക്കകാര്

സസശകരത്തിതക്കണ്ട  നടെപടെത്തികള്  സരബനത്തിച്ച  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത  സമേര്പ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനത

തകരള മേകാരത്തിലലടെര  തബകാര്ഡത്തിലന ചുമേതലലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇതത്തിനകായത്തി  ഇഗൗ
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വര്ഷര 2 തകകാടെത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത. 

നശണ്ടകരയത്തിലുര ലകകാടുങ്ങല്ലൂരുര ഇനരന് മേകാരത്തി ലലടെര യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിതയകാടെത

സഹകരത്തിച്ചത  ഒരു  മേകാരത്തിലലടെര  സകാറലലലറത  ലസനര്  ആരരഭത്തിക്കകാനുള്ള

നത്തിര്തദ്ദേശവുമുണ്ടത.  ഇക്കകാരരതത്തില  ആവശരമേകായ  പഠനങ്ങള്

നടെതത്തിവരത്തികയകാണത.  ഇതത്തിനകായത്തി  ഇഗൗ  വര്ഷര  50  ലക്ഷേര  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  മേകാരത്തിലലടെര  വത്തികസനതത്തില  ഗുജറകാതത,  മേഹകാരകാഷ

തപകാലലയള്ള  സരസ്ഥകാനങ്ങള്  വലത്തിയ  പുതരകാഗതത്തി  തനടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  ഇഗൗ

രരഗതത  വളലര  തനരലത  മുതല  അവര്  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  പരത്തിഷ്കരണ

നടെപടെത്തികളുലടെ  ഫലമേകായകാണത  ഇഗൗ  വത്തികസനര  അവര്ക്കത  ലലകവരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിഞതത.  മേകാത്രമേല,  പല  തുറമുഖങ്ങളുര  വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതത

സസകകാരരതമേഖലയത്തിലകാണത.  തുറമുഖവുമേകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  നത്തിതക്ഷേപ

അവസരങ്ങള് കലണ്ടത്തുന്നതത്തിനത  ഒരു നത്തിതക്ഷേപ സരഗമേര  നടെതത്തിയത്തിരുന.

ഇതത്തിനുവന്ന ലപ്രകാതപ്പകാസലുകള് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചുവരത്തികയകാണത.  സരസ്ഥകാനലത

ലചറുകത്തിടെ തുറമുഖങ്ങലള ബനത്തിപ്പത്തിച്ചത ഒരു തറകാ -തറകാ സര്വ്വശസത ആരരഭത്തിക്കുന്ന

കകാരരവുര  കനരകാകുമേകാരത്തി,  ലകകാലര,  തബപ്പൂര്,  ലപകാന്നകാനത്തി  പകാസഞര്  തബകാട്ടെത

സര്വ്വശസുകളുര  പരത്തിഗണനയത്തിലുണ്ടത.  മേകാരത്തിലലടെര  രരഗതത  തലകാകരമുഴുവന്
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വലത്തിയ ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള്ക്കത സകാദരതയണ്ടത.  പത്തി.പത്തി.പത്തി.(Public  Private

Partnership)  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിതലകാ   മേകാരത്തിലലടെര  തബകാര്ഡത്തിലന  തനതു

വരുമേകാനര ലകകാതണ്ടകാ ഇഗൗ തപ്രകാജക്ടുകള് നടെപ്പകാക്കകാന് കഴത്തിയതമേകാ എന്നതകാണത

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുന്നതത. 

തശരതദശ കപ്പല ഗതകാഗതര നടെക്കകാതതത്തിനത സരസ്ഥകാനലത ഉയര്ന്ന

കയറത്തിറക്കത  കൂലത്തിയര  മേറത  സര്വ്വശസത  ചകാര്ജ്ജുകളുര  കകാരണമേകായത്തിട്ടുണ്ടത.

അതുലകകാണ്ടത  കയറത്തിറക്കത  കൂലത്തി  ഏകശകരത്തിക്കുവകാനുര  മേകാരത്തിലലടെര

വകാണത്തിജരതത്തിനത  തയകാജത്തിച്ച  രശതത്തിയത്തില  തപകാര്ട്ടെത  ചകാര്ജ്ജുകള്

പരത്തിശശലത്തിക്കുന്നതത്തിനുര സര്ക്കകാര് നടെപടെത്തി സസശകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണത. 

തുറമുഖ വകുപ്പത്തിലന കശഴത്തിലുള്ള ലലഹതഡ്രൈകാഗ്രകാഫത്തികത സര്തവ്വ വത്തിഭകാഗവുര

മേത്തികച്ച പുതരകാഗതത്തി തനടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത. കടെലത്തിലനയര കകായലത്തിലനയര അടെത്തിതട്ടെത്തിലന

സുപ്രധകാന  വത്തിവരങ്ങള്  നലകുന്ന  ഇഗൗ  വത്തിഭകാഗലത  പൂര്ണ്ണമേകായത്തി

കമ്പമ്യൂട്ടെര്വലക്കരത്തിക്കകാനകാണത  ശമേത്തിക്കുന്നതത.  അതത്തിനകായത്തി  2  തകകാടെത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത.  വകാട്ടെര്  ലമേതടകാ,  ലകകാച്ചത്തി  തുറമുഖമേടെക്കമുള്ള  സര്ക്കകാര്

സരവത്തിധകാനങ്ങള് ഇവരുലടെ തസവനമേകാണത ഉപതയകാഗപ്പടുത്തുന്നലതന്ന കകാരരര

പ്രസകാവരമേകാണത.  ഇപ്രകകാരര  മേകാരത്തിലലടെര  രരഗതത  സരസ്ഥകാനലത  ചകാലക
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ശക്തത്തിയള്ള  ഒരു  വത്തികസന  തമേഖലയകായത്തി  വളര്തകാനകാണത  സര്ക്കകാര്

ശമേത്തിക്കുന്നതത.  ഇഗൗ  ശമേതത്തിനത  ബഹുമേകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങളുലടെ  പത്തിന്തുണ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയര  ഇഗൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള്  പകാസ്സകാക്കത്തിതരണലമേന്നത

വത്തിനശതമേകായത്തി അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയര ലചയ്യുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XV 
 ലപകാതുമേരകാമേതത

മേത്തി  .    സശക്കര്:  ലപകാതുമേരകാമേതത എന്ന XV-ാംനമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയത  തനലര  V-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള്  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന പ്രതമേയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.... ..…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…

പ്രതമേയര സഭ പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാനത അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XL 
തുറമുഖങ്ങള്

മേത്തി  .    സശക്കര്:  തുറമുഖങ്ങള് എന്ന  XL-ാംനമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
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തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയത  തനലര  V-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള്  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന പ്രതമേയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…

പ്രതമേയര സഭ പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാനത അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XLII
 വത്തിതനകാദസഞകാരര

മേത്തി  .    സശക്കര്:  വത്തിതനകാദസഞകാരര എന്ന  XLII-ാംനമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ലത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയത തനലര V-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള്

പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമേന്ന പ്രതമേയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.......…
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പ്രതമേയര സഭ പകാസ്സകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാനത അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇതപ്പകാള്  പത്തിരത്തിയന്നതുര  നകാലള

രകാവത്തിലല 9.00 മേണത്തിക്കത വശണ്ടുര സതമ്മളത്തിക്കുന്നതുമേകാണത.

(2023  മേകാര്ച്ചത മേകാസര  03-ാം തശയതത്തി വരകാഴകാഴ്ച രകാവത്തിലല  9.00  മേണത്തിക്കത

വശണ്ടുര സതമ്മളത്തിക്കുന്നതത്തിതലയകായത്തി ഉച്ചയ്ക്കുതശഷര 1.29-നത പത്തിരത്തിഞ.)

*********


