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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര....ഓരഡര....ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*391)

ചറചോഡുകളുടടെ ഗുണനമലവചോരദ്യം ഉറപചോക്കചോൻ നടെപടെമ

(*391) ശസ്പീ  .   മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴമ അലമ:
ചഡചോ  .   എദ്യം  .   ടക  .   മുനസ്പീർ:
ശസ്പീ  .   പമ  .   ടക  .   ബഷസ്പീർ:
ശസ്പീ  .    എൻ  .    എ  .    ടനലമക്കുനന:  തചോടഴക്കചോണുന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കന   ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോര  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം

മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ) ടപചോതുമരചോമതന ചറചോഡുകളുടടെ ഗുണനമലവചോരദ്യം ഉറപചോക്കുനതമനന

നമലവമൽ എടന്തെലചോദ്യം സദ്യംവമധചോനങ്ങളചോണുളളടതനന വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ) ചറചോഡുകളുടടെ നമരമചോണതമല് ടപചോതുമരചോമതന വകുപന മചോനന്വൽ

പ്രകചോരമുളള വദവസ്ഥകൾ പചോലമക്കുന്നുടവനന ഉറപന വരുതമ ഗുണനമലവചോര

പരമചശചോധനചോ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ശക്തമടപടുത്തുനതമനന  സന്വസ്പീകരമക്കചോൻ

ഉചദ്ദേശമക്കുന നടെപടെമകൾ വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  ഗുണനമലവചോര  വദവസ്ഥകളുടടെ  വമശദചോദ്യംശദ്യം  ദർഘചോസന

ചരഖകളമൽ ഉൾടപടുത്തുവചോൻ നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?
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ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരവകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന

റമയചോസന): സര,  (എ & ബമ) സദ്യംസ്ഥചോനതന  ടപചോതുമരചോമതന

ചറചോഡുകളുടടെ  ഗുണപരമചശചോധന ഉറപചോക്കുനതമനന  നൂതന സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ഏരടപടുതമയമട്ടുണന.  പ്രവൃതമ  ഇടെങ്ങളമല്  ചനരമടട്ടെതമ  തത്സമയദ്യം

ഗുണപരമചശചോധന  സചോധദമചോക്കുന  ഓചട്ടെചോചമറ്റഡന  ടമചോബബല്  ടടെസമദ്യംഗന

ലചബചോറട്ടെറമകള്  സജ്ജമചോക്കമയമട്ടുണന.  തമരുവനന്തെപുരദ്യം,  എറണചോകുളദ്യം,

ചകചോഴമചക്കചോടെന  എനസ്പീ  3  ചകന്ദ്രങ്ങളമലചോയമ  3  ടമചോബബല്  ലചോബുകളചോണന

പ്രവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമചതന.  ബഹുമചോനടപട്ടെ മുഖദമനമ കഴമഞ്ഞ ദമവസമചോണന

അതന ഉദ്ഘചോടെനദ്യം ടചയ്തതന.   സമമനന,  മണല്,  ടമറ്റല്,  ബമറ്റുമമന് തുടെങ്ങമയ

നമരമചോണ  സചോമഗമകളുടടെയദ്യം  ചകചോണ്കസ്പീറ്റന,  ബടെല്  മുതലചോയവയടടെയദ്യം

ഗുണപരമചശചോധന ഇതുവഴമ സചോധദമചോകുദ്യം.  ചറചോഡുകള്,  പചോലങ്ങള്, ടകട്ടെമടെങ്ങള്

എനമവയടടെ  പ്രവൃതമ  നടെക്കുന  അവസരതമല്  തത്സമയ  ഗുണനമലവചോര

പരമചശചോധന സചോധദമചോക്കുനതമലൂടടെ ഉടെനടെമ നടെപടെമകള് എടുക്കചോനദ്യം സചോധമക്കുദ്യം.

ബന്ധടപട്ടെ  ഉചദദചോഗസ്ഥരുടടെ  ചമൽചനചോട്ടെതമൽ  അദ്യംഗസ്പീകൃത  ടഷഡഡ്യൂൾ,

ടസസമഫമചക്കഷൻ  എനമവ  പ്രകചോരമചോണന  പ്രവൃതമകൾ  നടെപമലചോക്കുനതന.

ചറചോഡന  നമർമചോണതമടന  വമവമധ  ഘട്ടെങ്ങളമൽ  ടപചോതുമരചോമതന  വകുപമടല

കന്വചോളമറ്റമ  കൺചടചോൾ  മചോനന്വൽ അനസരമച്ചുള്ള  വമവമധ  പരമചശചോധനകൾ
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നടെപമലചോക്കുന്നുണന. ഇതമടന ഭചോഗമചോയമ സദ്യംസ്ഥചോന തലതമലദ്യം ജമലചോ തലതമലദ്യം

കന്വചോളമറ്റമ  കൺചടചോൾ  വമഭചോഗങ്ങൾ  പ്രവർതമക്കുന്നുണന.  ചകചോഴമചക്കചോടെന,

എറണചോകുളദ്യം, തമരുവനന്തെപുരദ്യം എനസ്പീ ജമലകളമല് എകമകഡ്യൂട്ടെസ്പീവന എഞമനസ്പീയറുടടെ

കസ്പീഴമലദ്യം  മറ്റു  ജമലകളമല്  അസമസനന  എകമകഡ്യൂട്ടെസ്പീവന  എഞമനസ്പീയറുടടെ  കസ്പീഴമലദ്യം

കന്വചോളമറ്റമ  കൺചടചോൾ  ലചോബുകള്  കചോരദക്ഷമമചോയമ  പ്രവർതമച്ചുവരുന്നു.  കൂടെചോടത

ഭരണവമഭചോഗദ്യം  ചസ്പീഫന  എഞമനസ്പീയറുടടെ  കസ്പീഴമൽ  നമർമചോണ  പ്രവൃതമകളുടടെ

പരമചശചോധനയചോയമ  ടഡപഡ്യൂട്ടെമ  ചസ്പീഫന  എഞമനസ്പീയർ  തലവനചോയള്ള  വമജമലൻസന

വമഭചോഗവദ്യം  പ്രവരതമക്കുന്നുണന.  ഈ  വമഭചോഗദ്യം  മുചഖന  നമർമചോണതമടല

കമചക്കടുകളുദ്യം  അപചോകതകളുദ്യം  സദ്യംബന്ധമചന  പരമചശചോധനകൾ  നടെത്തുകയദ്യം

അനന്തെര നടെപടെമകൾ സന്വസ്പീകരമക്കചോറുമുണന.

ടപചോതുമരചോമതന  വകുപമടല  കന്വചോളമറ്റമ  കൺചടചോൾ  മചോനന്വലമല്

നമഷ്കരഷമക്കുന  പ്രകചോരമുള്ള  1st tier,  2nd tier  എനസ്പീ  ചശണമകളമലചോയമ

ഗുണനമലവചോര പരമചശചോധന നടെതമ വരുന്നു. ഇതമല് ഒനചോദ്യം ഘട്ടെ ഗുണനമലവചോര

പരമചശചോധന  പ്രവൃതമ  നടെക്കുന  സമയതന  അതചോതന  നമരവഹണ

ഉചദദചോഗസ്ഥരുടടെ  ചമല്ചനചോട്ടെതമല്  കരചോറുകചോരചോണന  ടചയ്യുനതന .  രണചോദ്യം  ഘട്ടെ

ഗുണനമലവചോര  പരമചശചോധന  നടെത്തുനതന  വകുപമടന  കസ്പീഴമലള്ള  കന്വചോളമറ്റമ

കണ്ചടചോള്  വമഭചോഗമചോണന .  രണചോദ്യംഘട്ടെ  ഗുണനമലവചോര  പരമചശചോധന
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നടെത്തുനതമനചോയമ  നമരമചോണ  പ്രവൃതമയടടെ  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്,

ചകചോണ്കസ്പീറ്റന ,  ബമറ്റുടമൻ  എനമവയടടെ  പരമചശചോധനകള്  നടെത്തുനതമനന 

ചവണമയള്ള ഉപകരണങ്ങള് വകപമടന കസ്പീഴമലള്ള ജമലചോ കന്വചോളമറ്റമ  കണ്ചടചോള്

ലചബചോറട്ടെറമകളമല് സജ്ജസ്പീകരമചമട്ടുണന .

(സമ)  ഗുണനമലവചോര  വദവസ്ഥകളുടടെ  വമശദചോദ്യംശദ്യം  ദരഘചോസന  ചരഖകളമല്

ഉള്ടപടുത്തുവചോന്  നടെപടെമ  സന്വസ്പീകരമചമട്ടുണന.  ഗുണനമലവചോരദ്യം  ഉറപചോക്കുനതമനന

ആവശദമചോയ പരമചശചോധനകൾ standard bid document-ൽ ഉൾടപടുതമ വരുന്നു.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴമ  അലമ:  സര,  ചകരളതമല്  ചറചോഡന  നമരമചോണതമനന

ചവസന  പചോസമകന  ഉപചയചോഗമക്കചോടമനന  പരസ്പീക്ഷമചതന  2014-ല്  എറണചോകുളദ്യം

കചോക്കനചോടെന ആണന. അതമനചശഷദ്യം ഇതുവടര 3244 ടമടമകന ടെണ് ചവസന പചോസമകന

ടകചോണന  5216  കമചലചോമസ്പീറ്റര  ചറചോഡന  ഇതരതമല്  പൂരതമയചോക്കമയമട്ടുണന.

മചോലമനദനമരമചോരജനദ്യം  ഒരു  ഭചോഗതന,  ചറചോഡമടന  ഗുണനമലവചോരദ്യം  കൂട്ടുക,

നമരമചോണടചലവന  ചുരുക്കുക തുടെങ്ങമയ ധചോരചോളദ്യം ഗുണങ്ങള് ഇഇൗ പദ്ധതമക്കുണന.

സദ്യംസ്ഥചോനടത പചോസമകന മചോലമനദതമനതടന ഒരളവമല് പരമഹചോരമചോകുന ഇഇൗ

പദ്ധതമക്കചോയമ  കസ്പീന്  ചകരള  മമഷന്  വഴമ  സദ്യംസ്ഥചോനടത  മുഴുവന്  ചവസന

പചോസമക്കുദ്യം  കളകന  ടചയ്തന  ടപചോതുമരചോമതന  വകുപന  ഏടറ്റടുതന ചറചോഡന

നമരമചോണതമനന  ഉപചയചോഗമക്കുന  തരതമല്  പദ്ധതമ  വദചോപമപമക്കുചമചോ;
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ഇതുവടര  പൂരതമയചോക്കമയ  ചറചോഡുകളുടടെ  നമരമചോണടചലവന,

അതുചപചോടലതടന  ചറചോഡുകളുടടെ  ഗുണനമലവചോരദ്യം  എനമവ

വമലയമരുത്തുചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന: സര, കുറച്ചുകൂടെമ വമശദസ്പീകരമചന ഉതരദ്യം

നല്ചകണ  ഒരു  ചചചോദദമചോണമതന.  എല്.ഡമ.എഫന.  പ്രകടെന  പതമകയമല്

പരചോമരശമചമട്ടുള്ള  കചോരദങ്ങള്  എടറക്കുടറ  നടെപമലചോക്കമ  വരമകയചോണന.

കൂടുതല്  ഇഇൗടെന  നമല്ക്കുന  ചറചോഡന  നമരമചോണ  രസ്പീതമകള്  ഇചപചോള്

അവലദ്യംബമച്ചു വരുന്നു.  ഇവമടടെ സൂചമപമച നമരമചോണ രസ്പീതമക്കന പുറടമ FDR

(Full  Depth  Reclamation)  നമരമചോണ രസ്പീതമ,  നമലവമലള്ള ചറചോഡ്തടന

ടപചോളമചന  അതുപചയചോഗമചന  നടെത്തുന  നമരമചോണ  രസ്പീതമയചോണന.

തമരുവനന്തെപുരദ്യം,  ടകചോലദ്യം  ജമലകളമടല  ഒന്പതന  ചറചോഡുകളമല്  ഇതന

ആരദ്യംഭമക്കുകയചോണന.  നമലവമലള്ള  ചറചോഡമടല  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്തടന

ഉപചയചോഗമചന  ചറചോഡന  നമരമമക്കുന  ഇഇൗ  രസ്പീതമ  ഏടറ  ഗുണകരമചോയമ

മചോറമയമട്ടുണന.  അതമചപചോള്  പചോറശചോലയമല്  ആരദ്യംഭമക്കചോനചോയമരുന്നു

തസ്പീരുമചോനമചതന.  പചക്ഷ,  പചോറശചോലയമല്  ടചറമടയചോരു  സമയ  പ്രശദ്യം

വനചപചോള്  അതന  പതനചോപുരദ്യം  മണ്ഡലതമല്  ആരദ്യംഭമക്കുകയചോയമരുന്നു.
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എല്.ഡമ.എഫന-ടന  പ്രഖദചോപമത  നയതമടന  ഭചോഗമചോയമട്ടെചോണന  അതന

നടെപമലചോക്കമയമട്ടുള്ളതന.  അതുടകചോണ്ടുതടന  ഇഇൗ  രസ്പീതമ   പരമസ്ഥമതമ

സഇൗഹൃദവമചോണന.  അതുചപചോടല ചസചോയമല് ടനയമലമദ്യംഗന,  ജമചയചോ ടസല്സന,

സമമനന  ടസ്പീറ്റഡന  സബന  ടബയമസന  ചപവ്ടമനന,  കന്വചോളമറ്റമ  ചകചോണ്കസ്പീറ്റന

എനമവയദ്യം  നടെപമലചോക്കമ  വരുന്നു. ഞചോന്  അതന  വമശദമചോയമ

പരചോമരശമക്കുനമല.  ഓചരചോ പ്രചദശതമനദ്യം അനചയചോജദമചോയ രസ്പീതമയമലചോണന

ഇതരദ്യം  ടടെചകചോളജമ  ഉപചയചോഗടപടുത്തുനതന.  അചതചോടടെചോപദ്യം

ടക.എചന.ആര.ടഎ.(Kerala Highway Research Institute) ഇക്കചോരദതമല്

കൂടുതല് പരസ്പീക്ഷണങ്ങള് ഇചപചോള് നടെതമവരുന്നുണന. Super Pave Asphalt

Mix  Design  രസ്പീതമ  ടകചോണ്ടുവരുനതമനന  ടക.എചന.ആര.ടഎ.   പഠനദ്യം

നടെത്തുകയചോണന.  ചറചോഡമല്  കണ്ടുവരുന  വമള്ളലകള്   പ്രതമചരചോധമക്കചോന്

ഇതമലൂടടെ  സചോധമക്കുടമനചോണന  കചോണുനതന.  അചതചോടടെചോപദ്യം  നൂതന

സചോചങ്കേതമകവമദദ ഗുണ പരമചശചോധന ഉറപന വരുത്തുനതമലദ്യം  അവലദ്യംബമചന

വരമകയചോണന.  ഇതമല് ഓട്ടെചമറ്റഡന ടമചോബബല് കന്വചോളമറ്റമ കണ്ചടചോള് ലചോബന

പ്രവൃതമയമടെങ്ങളമല്  ചനരമടട്ടെത്തുകയചോണന.  തല്സമയ  പരമചശചോധന

നടെത്തുന മൂനന  ഓചട്ടെചോചമറ്റഡന  ടമചോബബല് കന്വചോളമറ്റമ  കണ്ചടചോള് ടടെസമദ്യംഗന
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ലചോബുകള്  സജ്ജമചോയമ.  ബഹുമചോനടപട്ടെ  മുഖദമനമ  അതന  ഉല്ഘചോടെനദ്യം

ടചയ്തുകഴമഞ. നമ്മുടടെ രചോജദതന ആദദമചോയചോണന ഒരു സദ്യംസ്ഥചോന സരക്കചോര

ഇതുചപചോടല  പ്രവൃതമയമടെങ്ങളമല്  ചനരമടട്ടെതമ  തല്സമയ  പരമചശചോധന

നടെത്തുന  ഓട്ടെചമറ്റഡന  ടമചോബബല്  കന്വചോളമറ്റമ  കണ്ചടചോള്  ടടെസമദ്യംഗന  ലചോബന

സജ്ജമചോക്കമയമട്ടുള്ളതന. സമമനന, മണല്, ടമറ്റല്, ബമറ്റുമമന്, ടവള്ളദ്യം തുടെങ്ങമയ

നമരമചോണ സചോമഗമകളുടടെ ഗുണനമലവചോരദ്യം ഇതുവഴമ പരമചശചോധമക്കചോനചോകുദ്യം.

ചകചോണ്കസ്പീറ്റന,  ടടടെല്സന  തുടെങ്ങമയവയടടെ  ഗുണനമലവചോരവദ്യം

പരമചശചോധമക്കചോനചോകുദ്യം.  എലചോ  പ്രവൃതമയമടെങ്ങളമലടമതമ  പരമചശചോധന

നടെതചോന്  ഇതമലൂടടെ  സചോധമക്കുദ്യം.  ഇതന  ഏടറ  ഗുണകരമചോണന.  ഇനടത

ദമനതമടന ഒരു പ്രചതദകത, മഹചോനചോയ വമപവകചോരമയദ്യം തതന്വചമന്തെകനമചോയ

കചോള്  മചോരകമടന  140-ാം  ചരമ  വചോരഷമക  ദമനമചോണന.  പ്രശതമടന

സങ്കേസ്പീരണ്ണത  വദചോഖദചോനമക്കുക  മചോതമല  പരമഹചോരദ്യം  കടണതമ  എങ്ങടന

മചോറ്റമതസ്പീരക്കചോദ്യം എന്നുള്ളതമനന എല്.ഡമ.എഫന.  എലചോ വകുപ്പുകളമലദ്യം എലചോ

നമലയമലദ്യം മചോതൃകയചോയമ മചോറുടനചോരു സചോഹചരദതമലചോണന ടപചോതുമരചോമതന

വകുപമലദ്യം  ഇതുചപചോടല  ഇടെടപട്ടുടകചോണമരമക്കുനതന.  ചകരളതമടല

കചോലചോവസ്ഥ പ്രധചോനടപടട്ടെചോരു പ്രശമചോണന,  മഴ  ഒരു പ്രധചോന വമഷയമചോണന.
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ഇവമടടെ  ഉനയമച  ചചചോദദതമടന  ഉതരടമന്നുള്ള  നമലയമലചോണന

സൂചമപമക്കുനതന.  പചക്ഷ,  കചോലചോവസ്ഥയചോണന  ആടക  പ്രശടമന്നുപറഞ്ഞന

നമല്ക്കുകയല. കചോലചോവസ്ഥ എന പ്രശടത അഡ്രസന ടചയചോന്  വമദഗ്ദ്ധരുടടെ

പ്രചതദക വരക്കനചഷചോപനതടന നടെതമ അതമനപറ്റമയ നമരമചോണ രസ്പീതമകള്

അവലദ്യംബമക്കുന്നു.  ടഡ്രയമചനജന   സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  പുതമയ  ചറചോഡന

നമരമചോണങ്ങളമടലലചോദ്യം  ഉറപന  വരുത്തുന്നു.  വചോഹനടപരുപദ്യം  ഒരു  പ്രധചോന

പ്രശമചോണന.  പുതമയ ചറചോഡുകള്ക്കന ജനസചോന്ദ്രത ഒരു തടെസ്സമചോണന.  അങ്ങടന

ചമല  വമഷയങ്ങള്  നമ്മുടടെ  മുനമലണന.  അടതചോരു  വഴമക്കന  പരമഹരമക്കുദ്യം.

മടറ്റചോരു  പ്രധചോന  പ്രശദ്യം  ടതറ്റചോയ  പ്രവണതകളചോണന.  ടതറ്റചോയ

പ്രവണതകടളന്നുപറഞ്ഞചോല്  ചമല  ടനകസുകള്  സന്വചോഭചോവമകമചോയദ്യം

ചറചോഡമടന ഗുണനമലവചോര തകരചയന കചോരണമചോണന.  ഈ സഭചോ സചമളനദ്യം

ആരദ്യംഭമചയടെന്തടന ഞചോന് അതന വദക്തമചോക്കമയതചോണന.  കരചോറുകചോരചോയചോലദ്യം

ഉചദദചോഗസ്ഥരചോയചോലദ്യം നനചോയമ ചജചോലമ ടചയ്യുനവടര സദ്യംരക്ഷമക്കുദ്യം.  പചക്ഷ,

അവമശുദ്ധ  കൂട്ടുടകട്ടെന  ഒരുതരതമലദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുടനചോരു  സരക്കചോരല

ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധമപതദ  മുനണമയടടെ  സരക്കചോര.   പല

വദതമയചോനങ്ങളമല്ടപട്ടെന  ചപചോകചോന്  സചോദ്ധദതയള്ള  ഇനടതക്കചോലതന
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ഞങ്ങള്  പ്രതമനമധചോനദ്യം  ടചയ്യുന  പ്രസ്ഥചോനദ്യം,  ഞങ്ങടള

അധമകചോരതമടലതമക്കചോന്  കഠമനചോദ്ധന്വചോനദ്യം  ടചയ്ത  നമസന്വചോരത്ഥരചോയ

പ്രവരതകര/സഖചോക്കള്  അവരുടടെടയചോടക്ക  ആഗഹതമനനസരമചന

ഇതരദ്യം  ടതറ്റചോയ  പ്രവണതയ്ടക്കതമടര  ശരമയചോയ  നമലപചോടെന  സന്വസ്പീകരമചന

മുചനചോട്ടെന  ചപചോകുദ്യം.   ഇതമല്  ടതറ്റചോയ  പ്രവണതയടടെ  പമടെമയമല്ടപടുനവര

മചോതദ്യം  അസന്വസ്തരചോയചോല്  മതമ,  ബചോക്കമടയലചോവരക്കുദ്യം  ഒനമചന

നമല്ക്കചോവനതചോണന. ഡമ.എല്.പമ. എന്നുള്ളതന ഇന്തെദയമല് ആദദമചോയമട്ടെചോണന.

പ്രതമപക്ഷ  -  ഭരണകക്ഷമ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോര  ഒരുചപചോടല  അവരുടടെ

മണ്ഡലങ്ങളമല്  ഡമ.എല്.പമ.  ചബചോരഡുകള്  ഉദ്ഘചോടെനദ്യം  ടചയ്തതചോണന.

ഡമ.എല്.പമ.  ചബചോരഡന  വരുനചതചോടുകൂടെമ  നമരമചോണ സമയതന കുറച്ചുകൂടെമ

ശദ്ധമചന നമരമചോണദ്യം നടെതചോന് ചവണമയള്ള സ്ഥമതമ വരുന്നു.  പരമപചോലന

കചോലചോവധമക്കുള്ളമല്  എടന്തെങ്കേമലദ്യം  തകരചോറന  സദ്യംഭവമചചോല്  പരമപചോലന

കചോലചോവധമയമല്തടന  കരചോറുകചോര  അതന  ടചയചോനദ്യം  കരചോറുകചോടരടക്കചോണന

അതന  ടചയമക്കചോനദ്യം  സചോധമക്കുദ്യം.  കരചോറുകചോരുടടെ  ചഫചോണ്  നമ്പര

ഉള്ടപടുതമടക്കചോണ്ടുള്ള  മൂവചോയമരതമല്  ചമലന്വചോനദ്യം  പച  നമറതമലള്ള

ഡമ.എല്.പമ.  ചബചോരഡുകള്  ഇനന  ചകരളതമല്  വന്നുകഴമഞ.
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അതുചപചോടലതടന  ഓവരസസ്പീയരമചോടര  എകമകഡ്യൂട്ടെസ്പീവന

എഞമനസ്പീയരമചോരക്കുതടന  ഫസ്പീല്ഡമല്  ഇറക്കചോന്  ചവണമയമട്ടുള്ള

സദ്യംവമധചോനവദ്യം  ടകചോണ്ടുവന്നുടവന്നുള്ളതന  സഭടയ  പ്രചതദകദ്യം

അറമയമക്കുകയചോണന. 

ശസ്പീ  .   മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴമ അലമ: സര, ബഹുമചോനടപട്ടെ മനമ എടന്തെചോടക്കചയചോ

കുചറ  പറഞ.  പചക്ഷ,  എടന  ചചചോദദതമനന  മചോതദ്യം  ഉതരദ്യം  പറഞ്ഞമല.

ഞചോന് ചചചോദമചതന ചവസന പചോസമകന ഉപചയചോഗമക്കചോന് കഴമയചമചോടയനചോണന.

കചോള് മചോരകമടനക്കുറമചന പറഞ്ഞമട്ടെന എനമക്കന എന്തെന ലഭമക്കചോനചോണന?  എടന

രണചോമടത  ചചചോദദദ്യം,  ചറചോഡുകളമടല  കുഴമകള്  മുഖചോന്തെമരമുണചോകുന

അപകടെങ്ങളമല്  പരമചക്കല്ക്കുകചയചോ,  മരണദ്യം  സദ്യംഭവമക്കുകചയചോ  ടചയ്തചോല്

നമലവമല്  ടപചോതുമരചോമതന  വകുപമല്  നമനദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  നല്കചോന്

വദവസ്ഥയമല,  ചനടരമറമചന  ടക.എസന.ടെമ.പമ.  ചറചോഡുകള്  കരചോറുകചോരക്കന

ടടകമചോറമക്കഴമഞ്ഞചോല്  ചറചോഡമടന  പരമപചോലനദ്യം  അവരക്കചോയതമനചോല്

കുഴമകളമല്  വസ്പീണുണചോകുന  അപകടെങ്ങള്ക്കന  കരചോറുകചോരനചോണന

ഉതരവചോദമതന്വടമനചോണന  സരക്കചോര  പറയനതന.  കരചോറുകചോരടന  ബമല്

തുകയമല്  നമന്നുദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  ഇഇൗടെചോക്കുനതമനന  നടെപടെമ
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സന്വസ്പീകരമക്കുടമനചോണന  സരക്കചോര  പറയനതന.  കരചോറുകചോരനന  ബമല്  തുക

യഥചോസമയദ്യം ലഭമക്കചോതതുടകചോണന അരഹതടപട്ടെ നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം സമയതന

നല്കചോന് കഴമയചോടത വരുദ്യം.  ഇതരതമലള്ള നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്ചകണതന

ചസറ്റമടന  ഉതരവചോദമതന്വമചോയമ  കണക്കചോക്കമ  ഇഇൗ  വമഷയതമല്

ആവശദമചോയ  മചോറ്റദ്യം  ടകചോണ്ടുവരുനതമനദ്യം  കുഴമകളമല്  വസ്പീണുണചോകുന

അപകടെങ്ങള്ക്കന  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  യഥചോസമയദ്യം  ലഭമക്കുന്നുടണനന  ഉറപന

വരുത്തുനതമനദ്യം ആവശദമചോയ നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം.  ഇഇൗ വമഷയദ്യം

ചനരടതതടന  സൂചമപമചമട്ടുണന.  ആദദടത  വമഷയതമനചോണന  ഞചോന്

ഉതരദ്യം  പറഞ്ഞതന.  ഗുണചമന്മ  ഉറപന  വരുതചോന്  എടന്തെചോടക്ക

ടചയ്തുടവന്നുള്ളതന,   എലചോ  വമഷയങ്ങളുദ്യം  പരചോമരശമചതന  ഇഇൗ   സഭയമടല

അദ്യംഗതമടന  ചചചോദദതമചനചോടുള്ള  ബഹുമചോനതമടനകൂടെമ  ഭചോഗമചോയമട്ടെചോണന.

അതമല്  എന്തുടകചോണചോണന  അസന്വസ്ഥരചോകുനടതനന  എനമക്കന

മനസ്സമലചോയമട്ടെമല.  ആ  ഭചോഷ  ചകരളതമടല  ജനങ്ങള്ക്കന  മുഴുവന്

മനസ്സമലചോകുടമനന  എനമക്കന  ഉറപചോണന.  ജനങ്ങള്  മുഴുവന്  മനസ്സമലചോക്കുന,

ജനങ്ങള് ഇഷ്ടടപടുന കചോരദമചോണന ടപചോതുടവ പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതന. ഇവമടടെ രണന
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വമഷയമുണന,   ഒനന  ഒരു നമരമചോണദ്യം നടെത്തുചമ്പചോള് തുക മുഴുവന് അതമല്

ചമലവഴമക്കുന്നുചണചോടയന്നുള്ളതചോണന  പ്രധചോന  പ്രശദ്യം.  ചകരളതമടല

ചറചോഡുകളുടടെ  കണടക്കടുതന  പരമചശചോധമചചോല്  നമരമചോണദ്യം  കഴമഞ്ഞന  ഒരു

നമശമത  കചോലചോവധമക്കുള്ളമല്തടന  ചമല  ചറചോഡുകള്  തകരചോറമലചോകുന

രസ്പീതമകളുണചോയമരുന്നു. അതമടനതമടര തുടെരചയചോയ നമലപചോടുകള് സന്വസ്പീകരമച്ചു.

2006-ലദ്യം  2016-ലദ്യം  ഇടെതുപക്ഷ  സരക്കചോര  സന്വസ്പീകരമച  സമസ്പീപനദ്യം

പരമചശചോധമചചോല്  ഇക്കചോരദദ്യം  നമുക്കന  ചബചോധദമചോകുദ്യം.  അതമനന  തുടെരചയചോയമ

ഇചപചോള്  2021-ടല  സരക്കചോരുദ്യം  അതരദ്യം  സമസ്പീപനദ്യം  സന്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

ടതറ്റചോയ നമലപചോടെന സന്വസ്പീകരമക്കുനതമചനചോടെന ചയചോജമചന ചപചോകചോന് സചോധമക്കമല.

കരചോറുകചോരുടടെ  ഭചോഗതന  പചോളമചകള്  വരുചമ്പചോള്  തസ്പീരചയചോയദ്യം  രണന

രസ്പീതമകളുണന,   ഒനന  Risks  and  Cost  Termination.   Risks  and  Cost

Termination-ടന കണക്കന  ടപചോതുടവ എടുതന  പരമചശചോധമച്ചു  കഴമഞ്ഞചോല്

ആ  നമലയമല്  സന്വസ്പീകരമചക്കണ  സമസ്പീപനദ്യം  സന്വസ്പീകരമച്ചുതടന

ചപചോചകണതുടണന്നുള്ളതചോണന  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗചതചോടെന  എനമക്കന

സൂചമപമക്കചോനള്ളതന.   ചകരളതമല് വലമയ നമലയമല്തടന  Risks and

Cost  Termination  നടെതമ  സരക്കചോര  മുചനചോട്ടെന  ചപചോയമട്ടുണന.  ബചോക്കന
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ലമസമല്ടപടുത്തുന  പ്രവരതനവദ്യം  ഇതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന

നടെതമചപചോരുന്നുണന.  കരചോറുകചോര  അവരുടടെ  ഉതരവചോദമതന്വദ്യം

നമരവ്വഹമക്കചോനള്ള  ഇടെടപടെല്  ഉചദദചോഗസ്ഥരുടടെ  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം

നടെത്തുന്നുണന. 

ചഡചോ  .    എദ്യം  .    ടക  .    മുനസ്പീര:  സര,   പ്രളയ കചോലഘട്ടെതമനചശഷദ്യം,  ഇനമ

പ്രളയടത  അതമജസ്പീവമക്കചോന്  കഴമയന  തരതമലള്ള  ടടെചകചോളജമ

ഉപചയചോഗമചചോയമരമക്കുദ്യം  ടകട്ടെമടെങ്ങളുദ്യം  ചറചോഡുകളുദ്യം  നമരമമക്കടപടുനടതനന

ബഹുമചോനടപട്ടെ മുഖദമനമ ഉറപ്പുനലമയമരുന്നു.  അക്കചോരദതമടന പുചരചോഗതമ

വമലയമരുതചോചമചോ?  ഒചര  ചറചോഡമല്തടന  അതമടന

പരമപചോലമക്കുനതമനചവണമ പതമനഞന വരഷചതയന മടറ്റചോരു ചകചോണ്ടചോകന

ടകചോടുക്കുന ടപരചഫചോരമന്സന ലമങ്കേനഡന ടമയമനനന്സന ചകചോണ്ടചോകന  സമസദ്യം

നമലവമല്  വചനചോ?  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്ക്കന  മചോറ്റദ്യം  വനമട്ടുടണങ്കേമല്

അതമനനസരമചന മചോനന്വല് പരമഷ്കരമക്കുനതമനള്ള നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന: സര, വളടര പ്രസക്തമചോയ ചചചോദദമചോണന

ബഹുമചോനടപട്ടെ അദ്യംഗദ്യം സഭയമല്  ഉനയമചതന.  ഇതമടലചോനന  Output  and

Performance-Based Road Contract (OPBRC) - ആണന. ടമയമനനന്സന 
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കചോലചോവധമ കൂടുതലള്ള തരതമല് ചറചോഡുകളുടടെ നമരമചോണ രസ്പീതമയചോണമതന.

ഇവമടടെ  സൂചമപമച  ഗണതമല്ടപടുതചോവന  ഒരു  നമരമചോണ

രസ്പീതമടയന്നുതടന  പറയചോദ്യം.  അതമടന  പ്രവരതനദ്യം  പരമചോവധമ

നടെക്കുന്നുണന.  അതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന  ടചലവന  കൂടുതലചോടണടനചോരു  പ്രശദ്യം

നമലവമലണന.    കൂടുതല്  പരമചശചോധമചന  അതരദ്യം  നമരമചോണരസ്പീതമകളമല്

പ്രചതദകദ്യം  ശദ്ധ  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചമട്ടുണന.   ചനരടത  സൂചമപമച  പുതമയ

നമരമചോണ  രസ്പീതമകള്,  പചോരമസ്ഥമതമകമചോയദ്യം   ചകരളതമടന  പ്രചതദക

അന്തെരസ്പീക്ഷതമല്  കൂടുതല്  ഗുണകരമചോകുന  നമരമചോണ  രസ്പീതമകളുദ്യം

നടെപചോക്കമവരുന്നുണന.    കചോലചോവസ്ഥ,  ചകരളതമടന  സവമചശഷ

സചോഹചരദങ്ങള്  എനമവ  മനസ്സമലചോക്കമ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  നലചോന്  കഴമയന

വമദഗ്ധടര  ഉള്ടപടുതമ  തലസ്ഥചോനതന  ഒരു  വരക്കനചഷചോപന

നടെതമയമരുന്നു.  അതമടന  ഭചോഗമചോയമ,  അവര  പറയനതുകൂടെമ

സന്വസ്പീകരമച്ചുടകചോണന  നടെപചോക്കചോന്  പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ.  മമഷന്  ടെസ്പീദ്യം

ഇടെടപടുന്നുടണനന ബഹുമചോനടപട്ടെ സഭടയ അറമയമക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .   പമ  .   ടക  .   ബഷസ്പീർ: സര, ചറചോഡുകളുടടെ കുഴമ അടെയ്ക്കുനതമനന, ടഷല്

മചോകന  മമശമതദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുനതന  എതമചോതദ്യം  ഗുണപ്രദമചോടണനന

ടപചോതുമരചോമതന  വകുപന  വമലയമരുതമയമട്ടുചണചോ?   അതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ

പരമചശചോധന  നടെതമയമട്ടുചണചോ?  ബഹുമചോനടപട്ടെ  വകുപ്പുമനമ  കചോള്

മചോരകമടന  അനയചോയമയചോടണന  കചോരദദ്യം  ഇവമടടെ  ഒന്നുകൂടെമ

ഓരമമപമക്കുന്നു   നചോടുകചോണമ  മുതല്  പരപനങ്ങചോടെമ  വടരയള്ള  … 90

കമചലചോമസ്പീറ്റര  വടരയള്ള ചറചോഡന  11  വരഷമചോയമ  ചമചോശദ്യം  അവസ്ഥയമലചോണന.

ബഹുമചോനടപട്ടെ  ടപചോതുമരചോമതന  മനമയടടെ ഭചോഗത്തുനമനന  ഇക്കചോരദതമല്

എടന്തെങ്കേമലദ്യം നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  ടഷല്  മചോകന  മമശമതദ്യം

ഉപചയചോഗമചന  മചോതമല,  സചോധദമചോകുന  രസ്പീതമയമടലചോടക്ക  കചോരദങ്ങള്

ടചയ്യുന്നുണന.   റണ്ണമദ്യംഗന  ചകചോണ്ടചോകന  സമസദ്യം വനചപചോള് അതന  കുറച്ചുകൂടെമ

ഫലപ്രദമചോണന.  അതതന  ഘട്ടെങ്ങളമല് ഇടെടപടെചോന് കഴമയന്നുണന.  ചറചോഡമടന

പരമപചോലന  കചോലചോവധമ  കഴമഞ്ഞചോല്  പമനസ്പീടെന  എന്തുടചയണടമനന

ചമന്തെമക്കുന  സചോഹചരദദ്യം  ഒഴമവചോക്കമ,  ചറചോഡമടല  കുഴമകളുടടെ  പ്രശതമല്

തദവസരതമല്  എസമചമറ്റന  തയചോറചോക്കമ  ടടെണര  വമളമക്കുനതമനപകരദ്യം,
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കചോലചോവധമ  കഴമയനതമനമുമ്പുള്ള  പ്രശങ്ങള്  ഉള്ടപടടെയള്ള  ചകചോണ്ടചോകന

സദ്യംവമധചോനടമനതചോണന  റണ്ണമദ്യംഗന  ചകചോണ്ടചോകന  ടകചോണ്ടുചദ്ദേശമക്കുനതന.

അതമനന  ഒരു  വരഷടത  കചോലചോവധമയചോണുള്ളതന.  ഇതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ

എലചോ രസ്പീതമകളുദ്യം അവലദ്യംബമചന പ്രവൃതമ മുചനചോട്ടുചപചോകുന്നുണന. നചോടുകചോണമ -

പരപനങ്ങചോടെമ  ചറചോഡുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന,  ബഹുമചോനടപട്ടെ  ചചചോദദകരതചോവന

ഉള്ടപടടെയള്ള അദ്യംഗങ്ങള്   പടങ്കേടുത്തുടകചോണന കളചക്ട്രേറ്റമല് ഒരു മസ്പീറ്റമദ്യംഗന

നടെതമയമട്ടുണചോയമരുന്നു.  അതമല് ചമല തസ്പീരുമചോനങ്ങള് ടടകടക്കചോണമട്ടുണന.

അവ  നടെപചോക്കചോനള്ള  ശമങ്ങളുദ്യം  നടെക്കുന്നുണന.  വമവമധ

നമചയചോജകമണ്ഡലങ്ങളമലൂടടെ കടെന്നുചപചോകുന ചറചോഡചോണമതന.  10-13  വരഷദ്യം

മുചമ്പയള്ള പ്രശവമചോണന. അതന പരമഹരമചന മുചനചോട്ടുചപചോകചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലമക്കുനന: സര, Kerala Infrastructure Investment

Fund  Board  (KIIFB),  Kerala  Road  Fund  Board  (KRFB),  Public

Works  Department  (PWD)  തുടെങ്ങമയ  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  നമലവമലണന.

ഇവയന ഒചര  മള്ട്ടെമടലവല്  കന്വചോളമറ്റമ  കണ്ചടചോള്  നടെപടെമകമങ്ങളചോചണചോ;

അചതചോ  വദതദസ്ത  നടെപടെമകമങ്ങള്  പമന്തുടെരുകയചോചണചോ;  അതുചപചോടല



Uncorrected/Not for Publication
14.03.2023

17

കന്വചോളമറ്റമ  കണ്ചടചോള്  വമഭചോഗദ്യം  ചൂണമക്കചോണമക്കുന  അപചോകതകള്

പരമഹരമടചനന ഉറപ്പുവരുത്തുനടതങ്ങടനയചോണന?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന റമയചോസന:  സര,  ഇക്കചോരദങ്ങള് സഭയമല് ചരച

ടചയ്ത  വമഷയമചോണന.  ചകരളതമല്  ഏകചദശദ്യം  29000

കമചലചോമസ്പീറ്ററമലധമകവദ്യം ടപചോതുമരചോമതന വകുപമനകസ്പീഴമലള്ള ചറചോഡുകളചോണന.

നമലവമല്  ഭൂരമഭചോഗവദ്യം  PWD  ചറചോഡ്സന  വമഭചോഗതമടന  കസ്പീഴമലള്ള

ചറചോഡുകളചോണന.   കൂടെചോടത  KIIFB  -ചറചോഡുകള്,  Kerala  State  Transport

Project  (KSTP)  ചറചോഡുകള്,  KIIFB  -യടടെ  ഭചോഗമചോയമ  PMU  -ആയമ

പ്രവരതമക്കുന  KRFB  ചറചോഡുകള്,  PWD-യടടെ  നചോഷണല്  ടടഹചവ

ചറചോഡുകള് ഉള്ടപടടെ നമലവമലണന.  നമലവമല് PWD Roads വമഭചോഗതമടന

ചറചോഡുകളുടടെ  ടമയമനനന്സന  ഉറപ്പുവരുതചോനദ്യം   മറ്റന  നമരമചോണദ്യം

പ്രവരതനങ്ങള്  പരമചശചോധമക്കുനതമനമുള്ള  പുതമയ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  വന്നു.

അതന  ഏകചദശദ്യം  22000  കമചലചോമസ്പീറ്ററുണചോകുദ്യം.  ബചോക്കമ  വരുന  8000

കമചലചോമസ്പീറ്ററമല്  KIIFB ചറചോഡുകള്  മചോതദ്യം  6000  -ല്  അധമകദ്യം

കമചലചോമസ്പീറ്ററുണന.  അതമല്  KIIFB  -യടടെ  മചോനദണ്ഡങ്ങളുള്ടപടടെ  ചരച

ടചയ്തചോണന   മുചനചോട്ടുചപചോകുനതന.  നമലവമല്  KIIFB -യദ്യം  ടപചോതുമരചോമതന
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വകുപ്പുദ്യം പരമചോവധമ  1 -2  മചോസതമനമടെയമല് കൃതദമചോയമ ചയചോഗദ്യം ചചരുകയദ്യം

പരമഹരമക്കചോവന  പ്രശങ്ങള്  പരമഹരമചന  മുചനചോട്ടുചപചോകുകയദ്യം  ടചയ്യുന

രസ്പീതമയചോണന അവലദ്യംബമക്കുനതന. തുടെരന്നുദ്യം അങ്ങടനതടനയചോയമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ടെമ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന്:  സര,  ടപചോതുമരചോമതന  വകുപന

നമരവ്വഹമക്കുന  പ്രവൃതമകള്   കൃതദസമയതന  പൂരതമയചോക്കചോടത

നസ്പീണ്ടുചപചോകുനതുമൂലദ്യം  സരക്കചോരമനണചോകുന  നഷ്ടദ്യം  പരമഹരമക്കചോന്

എടന്തെലചോദ്യം നടെപടെമകളചോണന സന്വസ്പീകരമക്കുനതന? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  ടപചോതുമരചോമതന  വകുപമടന

പ്രവൃതമകള്, സമയബന്ധമതമചോയമ പൂരതസ്പീകരമക്കുക എന ലക്ഷദദ്യം വചചോണന

മുചനചോട്ടുചപചോകുനതന.  ഒരു  പുതമയ  ചറചോഡന/പചോലദ്യം  വരുചമ്പചോള്  മറ്റുപല

വകുപ്പുകളുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ  കചോരദങ്ങള്  അതമലള്ടപടുദ്യം.  അതുമചോയമ

ബന്ധടപട്ടെ  ഏചകചോപനദ്യം ഒരു ഭചോഗതന നടെക്കുന്നുണന.  ലചോനന അകന്വമസമഷന്

റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെചോണന.  അക്കചോരദങ്ങള്  ചവഗതമലചോക്കചോനള്ള

ചരചകള്  ബഹുമചോനടപട്ടെ  റവനഡ്യൂ  വകുപന  മനമയമചോയമ  നമരന്തെരദ്യം

നടെത്തുന്നുണന.   അതുകഴമഞ്ഞചോല്  അതമടന യൂട്ടെമലമറ്റമ  ഷമഫമദ്യംഗന  മുതലചോയ

കചോരദങ്ങളുണന.  അചതചോടടെചോപദ്യം  സമയബന്ധമതമചോയമ  പ്രവൃതമ
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പൂരതസ്പീകരമക്കചോന്  പല  നമലയമലദ്യം  ഇടെടപടെല്  നടെക്കുന്നുണന.  അതമല്

ചപചോരചോയ്മ  സദ്യംഭവമക്കുനമടെതന  റമസന  ആനന  ചകചോസന  ടടെരമമചനഷന്

നടെപചോക്കുനതമല്   യചോടതചോരു  വമട്ടുവസ്പീഴ്ചയദ്യം  ടചയ്യുനമല.  അതമടന

കണടക്കടുതന പരമചശചോധമചചോല്  മനസ്സമലചോക്കചോന് കഴമയദ്യം.   ഒചനമുക്കചോല്

വരഷതമനമടെയമല്  ചകരളതമല്  റമസന  ആനന  ചകചോസന  ടടെരമമചനഷടന

ഭചോഗമചോയമ 41  ചപരടക്കതമടരയചോണന നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമചതന. 5  ചപടര ബചോക്കന

ലമസമലദ്യം  ഉള്ടപടുതമയമട്ടുണന.   കരചോറുകചോര   പരചോവധമ  നല  രസ്പീതമയമല്

സഹകരമചന  ചജചോലമ  ടചയ്യുന  സ്ഥമതമയചോണുള്ളതന.  എനചോല്

ചമലയമടെങ്ങളമടല  ടനഗറ്റസ്പീവന  സമസ്പീപനങ്ങളമചന്മല്  ചസചോഫചോയ  നമലപചോടെന

സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമക്കമല.  ഇതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന  എദ്യം.എല്.എ.-മചോര

ഭയടപടുന   കചോരദദ്യം  ടടെരമമചനഷനചശഷമുള്ള  സമയനഷ്ടദ്യം,  കരചോറുകചോര

ചകചോടെതമയമല്  ചപചോകുന്നു,  ചകചോടെതമയമല്  നമനന  ചസ  വചോങ്ങുന്നു   തുടെങ്ങമയ

പ്രശങ്ങളചോണന.  ഇക്കചോരദങ്ങള്  പരമഹരമക്കചോന്  മുചനചോട്ടുവയ്ക്കുന  കചോരദമചോണന

റമസന  ആനന  ചകചോസന  ടടെരമമചനഷനചശഷമുള്ള  വരക്കന  റസ്പീ  അചറഞനടമനന.

ഇക്കചോരദദ്യം  നല  രസ്പീതമയമല്  പ്രചോവരതമകമചോക്കചോനദ്യം  പുചരചോഗതമ

ടടകവരമക്കചോനദ്യം സദ്യംസ്ഥചോനതമനന കഴമഞ്ഞമട്ടുണന. 
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പ്രതമപക്ഷചനതചോവന  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്):  സര,  പണമ

പൂരതമയചോക്കമയ  ചറചോഡുകളമല്,  പ്രചതദകമചന  Bitumen  Macadam  and

Bitumen  Concrete  (BMBC)  നമലവചോരതമല്   ചകചോടെമക്കണക്കമനന  രൂപ

മുതല്മുടെക്കമയചോണന  ടെചോറമദ്യംഗന  പൂരതമയചോക്കുനതന.  ടെചോറമദ്യംഗന

പൂരതമയചോക്കമയചോല്   ഉടെന്തടന  മറ്റചോവശദങ്ങള്ക്കുചവണമ  ചറചോഡന

ടവട്ടെമടപചോളമക്കുന അവസ്ഥയചോണന പലചപചോഴുദ്യം കചോണചോന് കഴമയനതന. വചോട്ടെര

അചതചോറമറ്റമക്കചോണന  കൂടുതലചോയദ്യം  ടചചയണമവരുനതന.  ചകരളതമടല

മഹചോഭൂരമപക്ഷദ്യം ടടപപ്പുകളുദ്യം  30-40  വരഷദ്യം പഴക്കമുള്ളതചോണന.  മമക്കവചോറുദ്യം

സ്ഥലങ്ങളമല്  ടടപപന  ടടലനകള്  നമരന്തെരദ്യം  ടപചോട്ടുന  സചോഹചരദമചോണന.

ടടപപന  ടപചോട്ടെമക്കഴമയചമ്പചോള്  ചറചോഡന  ചമചോശമചോകുന്നു.   ഏതന

ഏജന്സമയചോചണചോ  ചറചോഡന  ടവട്ടെമടപചോളമക്കുനതന  അവരതടന  ചറചോഡന

റസ്പീചസചോര ടചയണടമനതചോണന പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ.-യടടെ നമരചദ്ദേശദ്യം.  കൂടുതലചോയമ

ചറചോഡന  ടപചോളമചക്കണമവരുനതന  വചോട്ടെര  അചതചോറമറ്റമക്കചോണന.   അവര

എങ്ങടനയചോണന റസ്പീചസചോര ടചയ്യുനതന; അവരക്കന ഇതുമചോയമ ബന്ധടപട്ടെന എന്തെന

Technical  know-how-ആണുള്ളതന;  ചറചോഡുപണമയനതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന

അവരക്കന  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  നമലവമലചണചോ?  എലചോ



Uncorrected/Not for Publication
14.03.2023

21

സ്ഥലങ്ങളമലദ്യം  എങ്ങടനടയങ്കേമലദ്യം  കുഴമകള്  ഫമല്  ടചയ്യുകയചോണന.

ടവട്ടെമടപചോളമക്കുന  ഭചോഗദ്യം  മചോതമല,  ഏരമയ  മുഴുവന്  പമനസ്പീടെന  തകരുന

സ്ഥമതമയചോണന.  ഇതന  പരമഹരമക്കചോനള്ള  എടന്തെങ്കേമലടമചോരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ടപചോതുമരചോമതന വകുപന നടെപചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന റമയചോസന:  സര,  നമ്മുടടെ നചോടെന ദസ്പീരഘകചോലമചോയമ

ചനരമടുടനചോരു  പ്രശമചോണന  ബഹുമചോനദനചോയ  പ്രതമപക്ഷ  ചനതചോവന  സഭയടടെ

ശദ്ധയമല് ടകചോണ്ടുവനമരമക്കുനതന.  ഇഇൗ സരക്കചോര നമലവമല് വനചപചോഴുദ്യം

ചനരടതയദ്യം  എല്.ഡമ.എഫന.  സരക്കചോര  ഇക്കചോരദതമനചവണമ  ശമങ്ങള്

നടെതമയമട്ടുണന.    തുടെക്കതമല് ഒരു ചപചോരട്ടെല് സദ്യംവമധചോനദ്യം ഉപചയചോഗമചന

ഇതന  പരമഹരമക്കചോന് ചനചോക്കമ.  രജമസര ടചയ്തന,   കചോഷന/   ഓവരലചോപമദ്യംഗന

വരചോത രസ്പീതമയമലള്ടപടടെ കചോരദങ്ങള് ടചയ്തു.  ബഹുമചോനടപട്ടെ ജലചസചന

വകുപ്പുമനമ,  ടപചോതുമരചോമതന  വകുപ്പുമനമ,  ബന്ധടപട്ടെ  ഉനതതല

ഉചദദചോഗസ്ഥര  ഉള്ടപടടെ  തുടെരചയചോയ  ചരചകള്  നടെതമ  കചോരദങ്ങള്

ടടകകചോരദദ്യം  ടചയ്യുന്നുണന.  ഇതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന  14-02-2023  -നന  ഒരു

സരക്കചോര ഉതരവന നമലവമല് വന്നു.  സരക്കചോര ഉതരവപ്രകചോരദ്യം PWD -യന

ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങളമല്  ഇടെടപടെചോന്  കഴമയദ്യം.  അതമല്  ടപചോതുമരചോമതന
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മചോനന്വല്,  ഗവണ്ടമനന  ഉതരവന  എനമവ  പ്രകചോരമുള്ള  ടസകഡ്യൂരമറ്റമ

ടഡചപചോസമറ്റന നല്ചകണമവരുദ്യം.  ജമ.ഒ.പ്രകചോരദ്യം കുചറയധമകദ്യം കചോരദങ്ങളമല്

മചോറ്റദ്യം  വനമട്ടുണന.  അതന  ടപചോതുചവ  ഗുണകരമചോണന.  സമയടടദരഘദദ്യം  നസ്പീട്ടെമ

നല്കുന  കചോരദതമലദ്യം,  ഡമസദ്യംബര  മചോസദ്യം   കഴമഞ്ഞചോല്  വരക്കുമചോയമ

ബന്ധടപട്ടെ   ബുദ്ധമമുട്ടുകള്  ഉള്ടപടടെ  ഉചദദചോഗസ്ഥരക്കന  പരമചശചോധമക്കചോന്

കഴമയദ്യം.   PWD  പ്രവൃതമ  കമസ്പീകരമക്കുനതമനമുമ്പന  ചറചോ  ചപചോരട്ടെലമല്

അചപക്ഷമചമരമക്കുന എലചോ പ്രവൃതമകള്ക്കുദ്യം കട്ടെമദ്യംഗമനള്ള അനമതമ നല്കുദ്യം.

PWD  പ്രവൃതമ  കമസ്പീകരമചതമനചശഷദ്യം  ആവശദടപടുനവരക്കന  അതമടന

പ്രചോധചോനദദ്യം പരമഗണമചന പരമചശചോധമക്കുന നമലയമല് ഒരു സമമതമ നമലവമല്

വനമട്ടുണന.  അതന  PWD  ചനരമട്ടെന  ഏടറ്റടുതന  മുചനചോട്ടുനസ്പീങ്ങചോനചോണന

ഉചദ്ദേശമക്കുനതന.  ഉതരവപ്രകചോരമുള്ള   കൂടുതല്  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്  ഇവമടടെ

സൂചമപമക്കുനമല. ഇതുമചോയമ ബന്ധടപട്ടുള്ള മചോറ്റദ്യം ഗുണകരമചോക്കചോന് കഴമയദ്യം. 

ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം

(*392) ചഡചോ  .   എൻ  .   ജയരചോജന:
   ശസ്പീ  .   ടസബചോസദൻ കുളത്തുങ്കേല്:
   ശസ്പീ  .   ചജചോബന ബമക്കമള്:
   ശസ്പീ  .   പ്രചമചോദന നചോരചോയൺ:     തചോടഴക്കചോണുന        ചചചോദദങ്ങള്ക്കന

 ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:
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(എ) ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം നയതമല് കചോലചോനസൃതമചോയ എടന്തെലചോദ്യം

പരമഷ്കചോരങ്ങളചോണന ഏരടപടുതചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുനടതനന വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  മുചഖന  പുതമയ  ടൂറമസദ്യം

ടഡസമചനഷനകള്  രൂപസ്പീകരമക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യംവമധദ്യം  കരമപദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമക്കചോൻ നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?

 ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന

റമയചോസന  ):  സര,  (എ)  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസടത  ജനകസ്പീയമുചനറ്റമചോയമ

മചോറ്റുകടയന ലക്ഷദചതചോടടെ സമഗ പദ്ധതമകളചോണന വമചനചോദ സഞചോര വകുപന

തയചോറചോക്കുനതന.  ഇതമടന  ഭചോഗമചോയമ  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷടന

ടസചോബസറ്റമയചോക്കമ  മചോറ്റുനതമനന  സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണന.

സദ്യംസ്ഥചോനടത  ജനങ്ങടള  സരശമക്കചോന്  കഴമയന  തരതമലള്ള  ടൂറമസദ്യം

പ്രവരതനങ്ങടള  വദചോപമപമക്കചോനചോണന  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മുചഖന

ലക്ഷദമമടുനതന.

ഈ  സരക്കചോരമടന  കചോലതന  ആരദ്യംഭമച  'സസ്പീറ്റന'  (Sustainable,

Tangible,  Responsible,  Experiential,  Ethnic,  Tourism Hubs)  പദ്ധതമ

വദചോപമപമക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണന.  ഡമബസന്  ചപചോളമസമയന  രൂപദ്യം
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നല്കുനചതചോടടെ  അതമടല  നമരചദ്ദേശങ്ങള്കൂടെമ  ഉള്ടപടുതമ

പ്രവരതനങ്ങടള  ഏചകചോപമപമക്കുനതമനചോണന  തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുനതന.

സദ്യംസ്ഥചോനതമടന  വമചനചോദസഞചോര  സചോധദതകള്ക്കനസൃതമചോയമ  അഗമ

ടൂറമസദ്യം  ടനറ്റന വരക്കന  ശക്തമടപടുതചോന്  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസടത

ഉപചയചോഗമക്കുദ്യം.  സസ്പീ സഇൗഹചോരദ്ദേ വമചനചോദസഞചോര പദ്ധതമയമലൂടടെ ടചറുകമടെ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങടള  ചചരത്തുനമരത്തുകയദ്യം,  ഇതരദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളമലൂടടെ

ചകരളതമടന  സുസ്ഥമര  വമകസനതമല്  നമരണ്ണചോയക  സചോനമധദമചോയമ

ടൂറമസദ്യം മചോറുകയദ്യം ടചയ്യുദ്യം.

ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം മമഷടന ചനതൃതന്വതമല്, 2023 ടഫബ്രുവരമ 25

മുതല് 28  വടര ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം ആചഗചോള ഉചചകചോടെമ സദ്യംഘടെമപമച്ചു.

ഈ  ഉചചകചോടെമയമല്  വചന  ആചഗചോള  ടൂറമസദ്യം  കചോഴ്ചപചോടെമനന  അനസൃതമചോയമ

നടെപചോചക്കണ പ്രവരതനങ്ങള് ഉള്ടക്കചോള്ളമചന രണചോദ്യംചകരള ഉതരവചോദമത

ടൂറമസദ്യം ഡമകചറഷന് പ്രഖദചോപമച്ചു.  ആയതമടന പ്രധചോന ആശയങ്ങള് ചുവടടെ

ചചരക്കുദ്യം പ്രകചോരമചോണന.

•    ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  കചോലചോനസൃതമചോക്കുനതമടന  ഭചോഗമചോയമ

പ്രചോചദശമകമചോയ  പ്രതമകൂല  ഘടെകങ്ങള്  ലഘൂകരമചന  പ്രചോചദശമക  ജന



Uncorrected/Not for Publication
14.03.2023

25

വമഭചോഗതമനന  പരമചോവധമ  പ്രചയചോജനദ്യം  വരതക്ക  രസ്പീതമയമലള്ള

വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കന  രൂപദ്യം  നല്കുദ്യം. ദചോരമദദ  ലഘൂകരണദ്യം,

പ്രചോചദശമക  സചോമ്പതമക  വമകസനദ്യം  എനമവയമല്  ഊനമയള്ള

പ്രവരതനങ്ങള്  ഉണചോകുദ്യം.   ടൂറമസവമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ  സുസ്ഥമര

ടചറുകമടെ സൂക്ഷ്മ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് സ്ഥചോപമക്കുനതമനചവണ സഹചോയങ്ങള്

നല്കുദ്യം. 

• പഞചോയത്തുകളുമചോയമ  സഹകരമചന  ലമദ്യംഗ  സമതന്വതമല്  ഊനമ

വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  സസ്പീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുദ്യം. എലചോ

ടൂറമസദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  അനഭവങ്ങളുദ്യം  ഭമനചശഷമക്കചോര  ഉള്ടപടടെ

എലചോ  വമഭചോഗദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ഒരുചപചോടല  ആസന്വദമക്കതക്ക

വമധതമലള്ള  സഇൗകരദങ്ങള്  ഉണചോകുദ്യം. സചോമൂഹമക-സചോദ്യംസചോരമക

ബവവമധദങ്ങള്  ഉള്ടക്കചോള്ളചോനദ്യം  അതമഥമകടള  സന്വസ്പീകരമക്കചോനദ്യം

ഉതകുന തരതമല് പ്രചോചദശമക ജനതടയ സ ജ്ജമചോക്കുദ്യം. ആചരചോഗദദ്യം,

വമദദചോഭദചോസദ്യം  തുടെങ്ങമയ  ചമഖലകളമലദ്യം  ടൂറമസദ്യം  സദ്യംഭചോവനകള്

ഉറപ്പുവരുത്തുദ്യം.
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• കചോലചോവസ്ഥചോ  വദതമയചോനടത  ചനരമടെചോനദ്യം  ഹരമതഗൃഹ  പ്രഭചോവദ്യം

ടചറുക്കുനതമനദ്യം  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മുഖദപരമഗണന

നല്കുന്നു. വമഭവങ്ങളുടടെ  സുസ്ഥമര ഉപചഭചോഗദ്യം,  മചോലമനദ  ലഘൂകരണദ്യം,

ബജവടടവവമധദ  സദ്യംരക്ഷണദ്യം  എനമവയ്ക്കുദ്യം  പരമഗണന

നല്കുനതചോണന.  പ്രകൃതമയടടെ സന്തുലമതചോവസ്ഥ നമലനമരത്തുനതമനദ്യം

അതമനചവണ ചബചോധവല്ക്കരണദ്യം നടെത്തുനതമനദ്യം ലക്ഷദമമടുന്നു.

(ബമ)  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസതമടന  ഭചോഗമചോയമ  പുതമയ

ടഡസമചനഷനകള്  വളരതമടയടുക്കചോന്  കരമ  പദ്ധതമ

ആവമഷ്ക്കരമക്കുന്നുണന.  'സസ്പീറ്റന'  പദ്ധതമ  വദചോപകമചോക്കുനചതചോടടെ

പ്രചോചദശമകമചോയമ  സസ്പീറ്റുകള്  സ ജ്ജമചോകുകയദ്യം  അവ  വമചനചോദ  സഞചോര

ചകന്ദ്രങ്ങളചോക്കമ മചോറ്റുകയദ്യം ടചയ്യുദ്യം .

ടപപര,  ചമചോഡല്  ആര.ടെമ.  വമചലജന  തുടെങ്ങമയ  പദ്ധതമകളമലൂടടെയദ്യം

പുതമയ  വമചനചോദസഞചോര  ചകന്ദ്രങ്ങടള  വമകസമപമക്കുകയചോണന  ഇതുവഴമ

ലക്ഷദമമടുനതന.

ചസ്പീഫന  വമപന  (ചഡചോ  .    എൻ  .    ജയരചോജന  ):  സര,  ചകരളതമടല  ടൂറമസദ്യം

ചമഖല  കഴമഞ്ഞകചോല  വസന്തെങ്ങളമചലയന  മടെങ്ങമവരുന്നുടവനന
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മനസ്സമലചോക്കുനതമല്  ഒരുപചോടെന  സചന്തെചോഷമുണന.   ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം

മമഷന്  ഒരു  ടസചോടടസറ്റമയചോയമ  മചോറ്റുടമനചോണന  ഇവമടടെ  സൂചമപമചതന.

അങ്ങടന  മചോറ്റമയചോലള്ള  ചനട്ടെങ്ങടളന്തെചോണന;   ഇതന  ടതരടഞ്ഞടുക്കുനതമനന

നമലവമലള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങള് എടന്തെചോടക്കയചോണന;  നമലവമലള്ളതമചനചോടടെചോപദ്യം

മറ്റന പ്രചദശങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം ഇതന വദചോപമപമക്കചോന് ഉചദ്ദേശമുചണചോ?    

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന: സര, ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം മമഷടന

ചരമതദ്യം  പറയനതമല്  ആരക്കുദ്യം  പരമഭവദ്യം  ചതചോനരുതന.   2006-ടല

ഇടെതുപക്ഷ സരക്കചോരമടന കചോലതചോയമരുന്നു ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം മമഷന്

നമലവമല്  വനതന.  അനന  ചകചോടെമചയരമ  ബചോലകൃഷ്ണന്  ആയമരുന്നു  ടൂറമസദ്യം

വകുപ്പുമനമ  എനതന  ഇഇൗ  സഭടയ  പ്രചതദകമറമയമക്കചോന്

ഞചോനചോഗഹമക്കുകയചോണന.    ഇടെതുപക്ഷ  നയതമടന  ഒരു  ചപ്രചോഡകചോണന

ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷന്.   ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷന്

ടസചോടടസറ്റമയചോയമ മചോറുനചതചോടടെ ടൂറമസദ്യം വകുപമനന കസ്പീഴമല് പ്രവരതമക്കുന

ഒരു  പ്രചതദക  സ്ഥചോപനമചോയമതസ്പീരുദ്യം.   സന്വതന  സന്വഭചോവതമല്

പ്രവരതമക്കുന  ഒരു  മമഷനചോയമ  മചോറുനചതചോടടെ  കൂടുതല്  പദ്ധതമകളുദ്യം

പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  നടെപമലചോക്കചോനദ്യം  യൂണമറ്റുകള്ക്കന  സചോമ്പതമക
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സഹചോയമുള്ടപടടെ  നല്കമടക്കചോണന  അടുത  ഘട്ടെതമചലക്കന

പ്രവരതനങ്ങടള  ഉയരതമടക്കചോണ്ടുവരചോനദ്യം  സചോധമക്കുദ്യം.   ഇതുവടര

സരക്കചോര  ഫണന  മചോതദ്യം  പ്രചയചോജനടപടുതമടക്കചോണചോണന  ഉതരവചോദമത

ടൂറമസദ്യം മമഷന് പ്രവരതനങ്ങള് മുചനചോട്ടുടകചോണ്ടുചപചോയമരുനതന.  എനചോല്,

ടസചോടടസറ്റമയചോയമ  മചോറുനചതചോടടെ  മറ്റന  ഏജന്സമകള്,  സരക്കചോര  ഇതര

സ്ഥചോപനങ്ങള്  എനമവയടടെടയലചോദ്യം  സചോമ്പതമക  സഹചോയചതചോടടെയള്ള

പദ്ധതമകളുദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  നടെപമലചോക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   മറ്റന

പ്രചദശങ്ങളമല്  നമലവമലള്ള  മചോതൃകചോപരവദ്യം  അനകരണസ്പീയവമചോയ

പ്രവരതനങ്ങള്  കണന  മനസ്സമലചോക്കുനതമനദ്യം  പ്രചോവരതമകമചോക്കുനതമനദ്യം

കള്ചറല്  എകനചചഞന  ചപ്രചോഗചോമുകള്  ചപചോലള്ളവ  നടെപമലചോക്കചോനദ്യം

സചോധമക്കുദ്യം.   ഞചോനതന  കൂടുതല്  വമശദസ്പീകരമക്കുനമല.   നമലവമല്

യൂണമറ്റുകള്ക്കന സചോമ്പതമക സഹചോയദ്യം നല്കുവചോന് ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം

മമഷനന  സചോധമക്കുകയമല.   ആയതമനചോല്  പരമശസ്പീലനവദ്യം  യൂണമറ്റുകള്ക്കന

ടൂറമസദ്യം  രദ്യംഗത്തുള്ള  ലമദ്യംചഗജന  കമചയഷനള്ടപടടെ  വമവമധ  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗന

സചപചോരട്ടുമചോണന  നല്കമവനതന.   എനചോല്,  ഇതന  ടസചോടടസറ്റമയചോയമ

മചോറുനചതചോടടെ സചോമ്പതമക സഹചോയമുള്ടപടടെ നല്കമടക്കചോണന യൂണമറ്റുകള്
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ആരദ്യംഭമക്കുനതമനദ്യം  പ്രവരതനദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോക്കുനതമനദ്യം  സചോധമക്കുദ്യം.

ഇതമല്  സന്വതന  പ്രവരതനങ്ങള്  വമപുലടപടുതചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.

സമ.എസന.ആര.  ഫണന  നമലവമല്  സന്വസ്പീകരമക്കചോന്  കഴമയമലചോയമരുന്നു.

ടസചോടടസറ്റമ ആക്കുനചതചോടടെ അതുദ്യം സചോധദമചോകുദ്യം.  ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം

യൂണമറ്റുകളുടടെ  ഉലചോദന-സദ്യംഭരണ-വമതരണ  ചമഖലകള്  കൂടുതല്

ശക്തമടപടുതചോനചോകുദ്യം.   ടടമചകചോ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുനതമനന

സചോധമക്കുന  സ്ഥമതമയണചോകുദ്യം.   ഒരു  സദ്യംഘടെമത  സന്വചോഭചോവദ്യം  ഇതമലൂടടെ

ടടകവരമക്കചോനചോകുദ്യം.   സചോചനരടടഡചസഷന്  ഏരടപടുതചോനദ്യം  പ്രചദശമക

ടതചോഴമല്   വരധമപമക്കചോനദ്യം  ഇതമലൂടടെ  സചോധമക്കുദ്യം.  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധചോനടപട്ടെ

ചലചോക ടടന്ഡ്കൂടടെ സൂചമപമക്കചോന് ഞചോനചോഗഹമക്കുകയചോണന.  'ചസചോ ടചോവല്'

ആണന പുതമയ ചലചോക ടടന്ഡന.  'ചസചോ ടചോവല്'-ടന പ്രചതദകത എടന്തെനചോല്

ഒരു ടഡസമചനഷന് ടമചോതതമല് അനഭവമക്കുക എനതചോണന.  ചനരചത

ഒരു  ടഡസമചനഷനമല്നമന്നുദ്യം  അടുതതമചലയന  ചവഗതമലചോണന

സഞചോരമകള്  ടപചോയ്ടക്കചോണമരുനതന.   കുമരകദ്യം  ചപചോലള്ള  സ്ഥലങ്ങളമല്

ചനരചത  രണന  ദമവസദ്യം  നമനവര  ഇനന  ഒരചോഴ്ച  ടചലവഴമക്കുകയചോണന.

കുമരകമചോടക അനഭവമക്കചോന് സഞചോരമകള്ക്കന സചോധമക്കുകയചോണന. അങ്ങടന
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ഇചക്കചോണമമക്കന ഗുണകരമചോകുന പുതമയ 'ചസചോ ടചോവല്' ടടന്ഡമടന ഏറ്റവദ്യം

നനചോയമ  ഉപചയചോഗടപടുതചോന്  സചോധമക്കുനതന  ഉതരവചോദമത

ടൂറമസതമനചോണന.   അതന  ടസചോടടസറ്റമയചോക്കുനചതചോടടെ  വലമയരസ്പീതമയമല്

സചോധമക്കുടമനചോണന പറയചോനള്ളതന.  

  ചഡചോ  .   എൻ  .   ജയരചോജന: സര, ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം പ്രവരതനങ്ങള്

വഴമ  സസ്പീകളുടടെ  സചോമ്പതമക  സചോമൂഹമക  ഉനമനദ്യം  സചോധദമചോക്കചോന്

എടന്തെങ്കേമലദ്യം  നടെപടെമകള് സരക്കചോര  ടടകടക്കചോള്ളുചമചോ;  എടന്തെചോടക്കയചോണന

നമലവമല് എടുതമട്ടുള്ള നടെപടെമകള്?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന: സര, സസ്പീ സഇൗഹചോരദ്ദേ വമചനചോദസഞചോര

പദ്ധതമ  ഇചപചോള്  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴമഞ.   ഉതരവചോദമത  ടൂറമസതമടന

23,786 -ഒചോളദ്യം  വരുന  യൂണമറ്റുകളമല്  70  ശതമചോനചതചോളദ്യം  യൂണമറ്റുകള്

സസ്പീകളചോണന  നയമക്കുനടതനന  ഇഇൗ  സഭടയ  ഞചോന്

അറമയമക്കചോനചോഗഹമക്കുകയചോണന.   16,660  യൂണമറ്റുകളമല് ഓചരചോ  യൂണമറ്റുദ്യം

ഓചരചോ  സദ്യംരദ്യംഭമചോണന.   ഗചോമസ്പീണ  ചമഖലയമടല  സസ്പീകള്ക്കന  ടൂറമസദ്യം

ചമഖലയമല് സജസ്പീവമചോയമ ഇടെടപടെചോന് ഇതമലൂടടെ സചോധമക്കുന്നുണന.  ഞചോനചോ

കണക്കന മുഴുവനചോയമ പറയനമല.  ഇചപചോള് നടെന ആചഗചോള ഉതരവചോദമത
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ടൂറമസദ്യം  സമമറ്റമല്  യ.എന്.ഒ.-യമചോയമ  ഒരു  ധചോരണചോപതദ്യം  ഒപന  വച്ചു.

ഇതമലൂടടെ ഒനര ലക്ഷദ്യം വനമതകളുടടെ ഒരു ടനറ്റന വരക്കന രൂപടപടുത്തുകയചോണന

ലക്ഷദദ്യം.   50  ലക്ഷദ്യം  വനമതകടളടയങ്കേമലദ്യം  പുതുതചോയമ  ചകരളതമചലയന

സഞചോരമകളചോയമ  ടകചോണ്ടുവരചോനചോണന  ഇചപചോള്  ലക്ഷദമമടുനതന.   10,000

പുതമയ വനമതചോ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ടൂറമസദ്യം ചമഖലയമല് ടകചോണ്ടുവരചോനദ്യം 30,000

ചപരക്കന  ടതചോഴമലദ്യം  വരുമചോനവദ്യം  ഉറപ്പുവരുതചോനദ്യം  ലക്ഷദമമട്ടുടകചോണചോണന

വകുപന ഇഇൗ പ്രവരതനങ്ങള് നടെത്തുനതന.    

ശസ്പീ  .    ടസബചോസദൻ  കുളത്തുങ്കേല്:  സര,  ചകരളതമടല  ഏറ്റവദ്യം

പ്രധചോനടപട്ടെ  ഒരു  ടൂറമസദ്യം  ടഡസമചനഷനചോയ  വചോഗമണമചലയ്ക്കുള്ള  എടന

നമചയചോജകമണ്ഡലതമലൂടടെയള്ള  ഇഇൗരചോട്ടുചപട്ടെ -വചോഗമണ്  ചറചോഡന  ബമ.എദ്യം.

ആന്ഡന ബമ.സമ. നമലവചോരതമല് റസ്പീ-ടെചോര ടചയചോന് സന്വസ്പീകരമച നടെപടെമയമല്

ബഹുമചോനടപട്ടെ മനമടയ ഞചോന് മുക്തകണദ്യം പ്രശദ്യംസമക്കുകയചോണന.   

മമ  .  സസ്പീക്കര: പസ്പീസന... പസ്പീസന... ഇതന ടൂറമസതമടന ചചചോദദമചോണന.

ശസ്പീ  .    ടസബചോസദൻ  കുളത്തുങ്കേല്:  സര,   കുമരകതന  നടെന  ചവള്ഡന

ടറചസചോണ്സമബമള് ടൂറമസദ്യം ഉചചകചോടെമയദ്യം അവമടടെ നടെന പ്രഖദചോപനങ്ങളുദ്യം
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ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷടന  പ്രവരതനങ്ങടള   എങ്ങടന

സന്വചോധസ്പീനമക്കുടമനന വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന: സര, ചകരളതമടല ടൂറമസന ചകന്ദ്രങ്ങള്

പ്രധചോനമചോയദ്യം ചഫചോക്കസന ടചചയണതന  accessibility ആണന. ചറചോഡുകളചോണന

അവയമല്  പ്രധചോനദ്യം.   ടപചോതുമരചോമതന  വകുപന,  ജലചസചന  വകുപന,

ഫമഷറസ്പീസന  വകുപന  തുടെങ്ങമ  വമവമധ  വകുപ്പുകളുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെചോണന

ചറചോഡുകള്  വരുനതന.   ഇടതചോടക്ക  പ്രചതദകദ്യം  ശദ്ധമക്കചോന്  സരക്കചോര

ഇചപചോള്  ലക്ഷദമമടുന്നുണന.   പതമനഞന  ടകചോലങ്ങള്ക്കുദ്യം  മുന്പുള്ളതചോണന

വചോഗമണ് ചറചോഡന പ്രശദ്യം.  അതന പരമഹരമക്കചോന് സരക്കചോരമനന സചോധമച്ചുടവനന

ഇഇൗ  സഭടയ  അറമയമക്കചോന്  ഞചോനചോഗഹമക്കുകയചോണന.   ഉതരവചോദമത

ടൂറമസദ്യം  പ്രവരതനങ്ങള്  എങ്ങടനയചോണന  സമമറ്റമടന  നടെതമപമലൂടടെ

സന്വചോധസ്പീനമചമട്ടുള്ളതന എനതന വളടര പ്രചോധചോനദമുള്ള ഒരു ചചചോദദമചോണന.  അതന

വലമയ രസ്പീതമയമല് ദമശചോചബചോധദ്യം നല്കചോന് സചോധമചമട്ടുണന.  2022 നവദ്യംബര

6-നന ബമട്ടെനമടല മചോഗചോകചോരട്ടെ ദന്വസ്പീപമല് വചന നടെന ഉചചകചോടെമയമലചോയമരുന്നു

ഇതമടന  പ്രഖദചോപനദ്യം.  ചകരള  ഡമകചറഷന്  ഓണ്  ടറചസചോണ്സമബമള്

ടൂറമസദ്യം  പുതുക്കുകടയനതചോയമരുന്നു  ഇഇൗ  ഉചചകചോടെമയടടെ  പ്രധചോന  ലക്ഷദദ്യം.
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ആ ലക്ഷദദ്യം ടടകവരമക്കചോന് നമുക്കന സചോധമച്ചു.  മമഷന് ചമചോഡമല്നമന്നുദ്യം ഒരു

ടസചോടടസറ്റമയചോയമ  മചോറുന  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസതമടന

നയരൂപസ്പീകരണതമല്  ഇഇൗ  പുതമയ  ഡമകചറഷന്  ഒരു  അടെമസ്ഥചോന

ശമലയചോയമ  മചോറമ.   സസ്പീ  സഇൗഹചോരദ്ദേ  വമചനചോദസഞചോര  പ്രവരതനങ്ങള്

കൂടുതല് ശക്തമടപടുതചോനദ്യം ചകരളതമചലയന കൂടുതല് വനമതചോ സഞചോരമകള്

എത്തുനതമനദ്യം ഇതമലൂടടെ  സചോധമക്കുദ്യം.   ഇനമയദ്യം ഞചോടനചോരു യചോഥചോരത്ഥദദ്യം

പറയനതമല്  ആരുദ്യം  പ്രയചോസടപടെരുതന.    ഇനന  ഇന്തെദയമചലറ്റവമധമകദ്യം

വനമതകള്ക്കന  നലനമലയമല്  വരചോന്  സചോധമക്കുനതന  ചകരളതമലചോണന.

അതമനതകുന കമസമചോധചോന പരമപചോലനവദ്യം മതസഇൗഹചോരദ അന്തെരസ്പീക്ഷവദ്യം

ചകരളതമലണന.   നമുടക്കലചോവരക്കുദ്യം  ഒനമചന  സചന്തെചോഷമക്കചോവന

കചോരദമചോണതന. Booking.com  അടെക്കമുള്ള പ്രധചോന ടൂര ഓപചററ്റരമചോരുമചോയമ

ചയചോജമചന പ്രവരതമക്കുവചോനള്ള ധചോരണ ഇഇൗ ഉചചകചോടെമയമല് ഉണചോയമട്ടുണന.

തചോയന വചോന്,  തചോയന ചപ  എനമവമടെങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം  എതമയമട്ടുള്ള

ടറചസചോണ്സമബമള്  ആയരചവദ  ടെസ്പീമുമചോയമ  ചകരള  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം

സഹകരമചന  പ്രവരതമക്കചോന്  ധചോരണയചോയമട്ടുണന.   അതമടന

അടെമസ്ഥചോനതമല് അവരുടടെ ഒരു ആയരചവദ ടപ്രചമചോഷന് സദ്യംഘദ്യം ഇചപചോള്
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ചകരളതമടലതമയമട്ടുടണന  കചോരദവദ്യം  സചന്തെചോഷപൂരവ്വദ്യം  ഇഇൗ  സഭടയ

അറമയമക്കചോനചോഗഹമക്കുകയചോണന.  ചകരള ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം ആചഗചോള

ഉചചകചോടെമ  എലചോതരതമലദ്യം  ചകരളതമടന  ടൂറമസദ്യം  മചോതൃകയമല്  വലമയ

നമലയമല് സഹചോയദ്യം ടചയ്തമട്ടുണന.  

ശസ്പീ  .    ചജചോബന  ബമക്കമള്:  സര,  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  നയതമടന

ഭചോഗമചോയമ  ചങ്ങനചോചശരമ-ആലപ്പുഴ  ചറചോഡന  ഏകചദശദ്യം  700  ചകചോടെമ  രൂപ

മുടെക്കമ  80  ശതമചോനദ്യം  വരക്കന  പൂരതസ്പീകരമചമരമക്കുകയചോണന.   ഇഇൗ  ചറചോഡന

വശടത  മനക്കല്ചമറ  ടൂറമസദ്യം ഒരു  ചകചോടെമ  രൂപ  ടചലവഴമചന  പണമ

പൂരതസ്പീകരമചമരമക്കുകയചോണന.   ആ  പദ്ധതമടയക്കൂടെമ  ഉതരവചോദമത

ടൂറമസതമടന ഭചോഗമചോക്കചോചമചോ; ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം ഗ്രൂപമടന പ്രവരതനദ്യം

സദ്യംബന്ധമചന വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന: സര, ഇതന ചനരചത ചൂണമക്കചോട്ടെമയതന

തടനയചോണന.   ടപചോതുചവ  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്  വരുചമ്പചോള്  പുതമയ

ടടന്ഡുകള്  കൂടെമ  നമയമസഭടയ  അറമയമക്കുകടയന

ഉതരവചോദമതന്വമുള്ളതുടകചോണന ഉതരവചോദമത ടൂറമസവമചോയമ ബന്ധടപട്ടെ ഇഇൗ

വമഷയതമല്  ആ  ഉതരവചോദമതന്വദ്യം  നമരവ്വഹമക്കുകയചോണന.    ഒരു  പുതമയ
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ടടന്ഡന ഇചപചോള് കചോണുനതന ചപചോപന  അപന  ടൂറമസമചോണന.   ഇഇൗ സഭയമല്

ഒനര  വരഷദ്യം  ഞചോന്  പറഞ്ഞമരുന്നു,  യൂചറചോപദന്  രചോജദങ്ങളമല്  ഒരു

ടകചോലചമചോ ഒന്പതന മചോസങ്ങള്ചക്കചോ മുന്പചോണന യചോതകള് നമശയമക്കുനതന.

അതമനനസരമചന  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗന  ചനരടതയചോക്കണടമനചോണന.   എനചോല്

ഇചപചോഴുള്ള  പുതമയ  ടടന്ഡചോയ  ചപചോപന  അപന  ടൂറമസദ്യം  പ്രകചോരദ്യം

വമചദശസഞചോരമകള്  ടപടട്ടെനന  യചോതകള്  തസ്പീരുമചോനമക്കുന  നമലയമചലയന

കചോരദങ്ങള്  വരമകയചോണന.   Spontaneous  travel  decision  ഏറ്റവദ്യം

നലനമലയമല് ഉപചയചോഗടപടുതചോനചോണന ചകരളദ്യം ശമമക്കുനതന.  അതമടന

ഭചോഗമചോയമ  ഡമജമറ്റല്  ആകമവമറ്റസ്പീസന,  ടമചോടടബല്  ചഫചോണ്  ഉപചയചോഗമചന

പരമചശചോധമക്കുന  ടടന്ഡമടന  മുന്കൂട്ടെമ  തമരമചറമഞ്ഞന  ഡമജമറ്റല്

മചോരക്കറ്റമദ്യംഗമനന  ചകരളദ്യം  പ്രചതദകദ്യം  തചോല്പരദടപടുന്നുണന  എന്നുള്ളതന

നമയമസഭടയ പ്രചതദകദ്യം അറമയമക്കചോനചോഗഹമക്കുകയചോണന.     

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദന  നചോരചോയൺ:  സര,  കചോരഷമക  ജസ്പീവമതതമടന

അതുലദമചോയ  അനഭവങ്ങളുദ്യം  പ്രകൃതമയടടെ  ഋതുചഭദകചോന്തെമക്കുടമചോപദ്യം

ഹൃദയഹചോരമയചോയ ചഗചോതജസ്പീവമതതമടന സവമചശഷതകളുദ്യം ഉതരവചോദമത

ടൂറമസതമടന  ഉജ്ജന്വലമചോയ  സചോധദതകളചോണന.  ആദമവചോസമ  ഗചോമങ്ങളമടല
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വനമതകള്ക്കന  ആതമഥദ  മരദചോദചോശസ്പീലങ്ങളമലദ്യം  ടൂറമസദ്യം  വമപണനതമലദ്യം

പ്രചതദകദ്യം  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമ  റചോനമയള്ടപടടെയള്ള  ആദമവചോസമ

സചങ്കേതങ്ങടള  മചോതൃകചോ  ഉതരരവചോദമത  ടൂറമസദ്യം  ഗചോമങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റചോന്

പട്ടെമകവരഗ്ഗ വമകസനവകുപ്പുമചോയമ ചചരനന പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  അങ്ങന  പറഞ്ഞതുചപചോടല

റചോനമയമല്  മചോതമല,  സചോധദമചോകുന  എലചോയമടെത്തുദ്യം  ടെമ  പദ്ധതമ

ഉപചയചോഗടപടുതചോദ്യം.   'എന്  ഉഇൗരന' വയനചോട്ടെമല്  വലമയ  ടടനചോയമ

മചോറമടക്കചോണമരമക്കുകയചോണന.  ബഹുമചോനടപട്ടെ  കല്പറ്റ  എദ്യം.എല്.എ.

ഇവമടടെയമരമക്കുന്നുണന.  വയനചോടെന  ജമലയമല്  ഇഇൗ  പദ്ധതമ  വലമടയചോരു

ടടന്ഡചോയമ  മചോറമയതമനചോല്  ആളുകള്  മുഴുവന്  എന്  ഊരന  കചോണചോന്

ആഗഹമക്കുകയചോണന.  ബഹുമചോനദരചോയ എലചോ എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുദ്യം അവമടടെ

സന്ദരശമക്കുനതന  വളടര  നലതചോണന.  ഇതുചപചോലള്ള  പദ്ധതമകള്  ഇനമയദ്യം

ആചലചോചമക്കചോവനതചോണന.  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച  വമഷയദ്യം

പട്ടെമകജചോതമ,  പട്ടെമകവരഗ്ഗ,  പമനചോക്ക  വമഭചോഗചക്ഷമ വദ്യം  ചദവസന്വവദ്യം

പചോരലടമനറമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമയമചോയമ ഒരു തവണ ചരച ടചയ്തതചോണന.

അതുമചോയമ ബന്ധടപട്ടെ വമഷയങ്ങള് ആചലചോചമചന മുചനചോട്ടുചപചോകചോവനതചോണന.
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ഇതമനപുറടമ Influencer marketing എന വളടര പ്രധചോനടപട്ടെ പുതമടയചോരു

ടടന്ഡമടനക്കുറമചന  സഭ  മുമ്പചോടക  സൂചമപമചക്കണതുണന.  പുതമയ

ടടന്ഡുകള്  സഭടയ  അറമയമക്കണടമന്നുള്ളതുടകചോണചോണന  അക്കചോരദദ്യം

ഞചോനമവമടടെ  സൂചമപമക്കുനതന.  ടസലമചബറ്റമകള്  ഉള്ടപടടെയള്ളവര

ചബചോഗമലൂടടെയദ്യം അവരുടടെ ചസചോഷദല് മസ്പീഡമയമലൂടടെയദ്യം ടഡസമചനഷനകടള

അറമയമക്കുന  രസ്പീതമ  വലമയ  ടടന്ഡചോയമ  മചോറമടക്കചോണമയമരമക്കുകയചോണന.

ഇതമടന  ഭചോഗമചോയമ  ടസലമചബറ്റമയള്ടപടടെയള്ളവടര  ചകരളതമചലയന

ആകരഷമക്കുകയചോണന.   2023-ല്  ചകരള  ചബചോഗന  എകനപ്രസ്സന   ഒരു

ബചോന്ഡഡന ബസ്സമല് 30 പ്രധചോനടപട്ടെ ഇന്ഫ്ലുവന്ചഷദരസമടന ഉള്ടപടുതമ

സഞരമക്കുന ഒരു പുതമയ സദ്യംവമധചോനദ്യം ചകരളതമല് ടകചോണ്ടുവരമകയചോണന.

ഇതമലൂടടെ  ടസലമചബറ്റമകളുദ്യം  സന്വചോധസ്പീനദ്യം  ടചലതചോന്  കഴമയന

വദക്തമതന്വങ്ങളുദ്യം  അവരുടടെ  ചബചോഗമലൂടടെയദ്യം  ചസചോഷദല്  മസ്പീഡമയയമലൂടടെയദ്യം

എന് ഉഇൗരന ഉള്ടപടടെയള്ള ടഡസമചനഷനകടളക്കുറമചന കൂടുതല് കചോരദങ്ങള്

അറമയമക്കുടമനന  പറയചോന്  ഞചോന്  ആഗഹമക്കുകയചോണന.  Influencer

marketing എനചോണന പുതുതചോയമ ആരദ്യംഭമച ഇഇൗ ടടന്ഡമടന ചപരന.
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ടക  .    പ്രശചോന്തെന:  സര,   പുതമയ ടൂറമസദ്യം ടഡസമചനഷനകള്

കടണതമ  വമകസമപമക്കുനതമനന  വകുപന  നല  ചനതൃതന്വദ്യം  നല്കുകയചോണന.

വട്ടെമയൂരക്കചോവന  നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്  കരമനയചോര  ഒഴുകുന  മൂനചോദ്യംമൂടെന

ചമചലക്കടെവന  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമക്കന  അടെമസ്ഥചോന  സഇൗകരദവമകസനതമനന

അഞന  ചകചോടെമ  രൂപ  അനവദമചമട്ടുണന.  അവമടടെ   ഉതരവചോദമത

ടൂറമസതമലള്ടപടുതമ  കൂടുതല്  വമകസനതമനചോവശദമചോയ  നടെപടെമകള്

സന്വസ്പീകരമക്കചോന് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  അക്കചോരദദ്യം  തസ്പീരചയചോയദ്യം

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .   അന്വര സചോദതന: സര, ടൂറമസദ്യം ഡമപചോരട്ടുടമന്റുമചോയമ ബന്ധടപട്ടെന

ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനമടന  ധചോരചോളദ്യം  പദ്ധതമകളുണന.  ആലവ  മണപ്പുറവമചോയമ

ബന്ധടപട്ടെ  പുതമടയചോരു  പദ്ധതമയടടെ  വമശദചോദ്യംശദ്യം  അങ്ങയടടെ  മുമ്പമല്

സമരപമചമട്ടുണന.  ഉതരവചോദമത  ടൂറമസതമടന  ഭചോഗമചോയമ  അതരദ്യം

പദ്ധതമകള്  സദ്യംസ്ഥചോന  ഫണ്ടുപചയചോഗമചന  നടെതചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ;

ഉതരവചോദമത  ടൂറമസടമനന  പറയചമ്പചോള്  മടറ്റചോരു  പ്രധചോനകചോരദദ്യം

സൂചമപമചക്കണതചോയമട്ടുണന.  ടൂറമസദ്യം വകുപമടല പ്രധചോനടപട്ടെ ഉചദദചോഗസ്ഥടര
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10  പ്രചോവശദദ്യം  ചഫചോണ്  വമളമചചോല്ചപചോലദ്യം  ചഫചോടണടുക്കുകചയചോ  തമരമച്ചു

വമളമക്കുകചയചോ  ടചയചോറമല.  ടൂറമസദ്യം  വകുപമടല  ഉചദദചോഗസ്ഥരക്കന

ചഫചോടണടുക്കചോനള്ള  ഉതരവചോദമതന്വടമങ്കേമലദ്യം  നമരവ്വഹമക്കചോന്

കഴമയചോതതമല് വളടരയധമകദ്യം സങ്കേടെമുണന.  പല വകുപ്പുകളമലദ്യം ഇചതരസ്പീതമ

നമലനമല്ക്കുന്നുണന.  ഉചദദചോഗസ്ഥന്മചോടര  അവരുടടെ  ഒഇൗചദദചോഗമക  ചഫചോണ്

നമ്പരമചലയന വമളമചചോല്ചപചോലദ്യം അവര തമരമചന വമളമക്കചോറമല. വദക്തമപരമചോയ

കചോരദങ്ങള്ക്കുചവണമയല  ഉചദദചോഗസ്ഥടര  വമളമക്കുനതന.  ഓചരചോ

എദ്യം.എല്.എ.  മചോരുടടെയദ്യം  നമചയചോജകമണ്ഡലതമടല  ആവശദങ്ങള്ക്കുദ്യം

ടപചോതുവമഷയങ്ങള്ക്കുദ്യം  ചവണമയചോണന  അവടര  വമളമക്കുനടതങ്കേമല്ചപചോലദ്യം

ചഫചോണ്  എടുക്കചോന്  തയചോറചോകുനമല.  അങ്ങടന  ടചയ്യുന  ഉചദദചോഗസ്ഥര

ഇചപചോള്  ഇവമടടെ  ഇരമക്കുന്നുണന.  എനമക്കന  അവരുടടെ  ചപരന  പറയചോന്

അറമയചോതതുടകചോണല,  പചക്ഷ,  ചപരന  പറയനമല.  അതുടകചോണന

ചഫചോടണടുക്കചോനള്ള  ഉതരവചോദമതന്വദ്യം  നമരവ്വഹമക്കണടമനന

ഉചദദചോഗസ്ഥന്മചോരക്കന  നമരചദ്ദേശദ്യം  ടകചോടുക്കണടമനന  ബഹുമചോനടപട്ടെ

മനമചയചോടെന ആവശദടപടുകയചോണന. 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന റമയചോസന:  സര,  അചദ്ദേഹദ്യം മൂനന ചചചോദദങ്ങളചോണന

ഇവമടടെ  ഉനയമചമരമക്കുനതന.  ഒനചോമതചോയമ   വളടരയധമകദ്യം  ചരമത

പ്രചോധചോനദമുള്ള ആലവ മണപ്പുറദ്യം വമകസനതമനന  ചകരള ടൂറമസദ്യം വകുപമനന

ഏടതചോടക്ക  നമലയമല്  സഹചോയമക്കചോന്  കഴമയചമചോ  ആ  നമലകളമടലചോടക്ക

സഹചോയമക്കുടമനന  സഭടയ പ്രചതദകദ്യം  അറമയമക്കചോന് ആഗഹമക്കുകയചോണന.

ചകന്ദ്ര സരക്കചോര ഫചണചോ മചറ്റടതങ്കേമലദ്യം ഫചണചോ ലഭമക്കുനതമലൂടടെ ചകരള

ടൂറമസദ്യം  വകുപമനന  ഇതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന  എടന്തെചോടക്കയചോചണചോ  ടചയചോന്

സചോധമക്കുനതന  അടതചോടക്ക  ടചയചോടമനന  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗടത

ചനരടതതടന  അറമയമചതചോണന.  അക്കചോരദദ്യം  സഭടയക്കൂടെമ

അറമയമക്കുകയചോണന.  രണചോമതചോയമ  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞ്ഞ  കചോരദദ്യം  വളടര

ഗഇൗരവമുള്ള  വമഷയമചോയതമനചോല്  ഭരണ-പ്രതമപക്ഷ  വദതദചോസമമലചോടത

ഒരുമമച്ചുനമനന  അതമടനതമടര  ചപചോരചോചടെണതചോവശദമചോണന.  ഇതരതമല്

നമരുതരവചോദപരമചോയമ  പ്രവരതമച  ഉചദദചോഗസ്ഥന്  ആരചോടണന്നുദ്യം

അചദ്ദേഹതമടന ചപരുള്ടപടടെ  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  ചരഖചോമൂലദ്യം  എഴുതമ

നല്കണടമനന  അഭദരത്ഥമക്കുകയചോണന.  അചതചോടടെചോപദ്യം,  എലചോ

ഉചദദചോഗസ്ഥടരയദ്യം  ഇഇൗ  രസ്പീതമയമല്  കചോണചോന്  കഴമയമല.  ഉദചോഹരണമചോയമ,
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സഭ  മുമ്പചോടക  ഒരു  കതന  വചോയമക്കചോന്  ആഗഹമക്കുന്നു.  ബഹുമചോനടപട്ടെ

അദ്യംഗതമടന ജമലയചോയ എറണചോകുളത്തുവചന  പണദ്യം നഷ്ടടപട്ടെ ടസലടവറ്റന

എന  റഷദന്  പഇൗരടന  തമരമചന  നചോട്ടെമടലതമക്കചോന്  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പുദ്യം

ഉചദദചോഗസ്ഥരുദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം  എലചോവരുദ്യംചചരനന  നടെതമയ

ശമതമനന  ചകചോണ്സുചലറ്റന  ജനറല്  ഓഫന  റഷദന്  ടഫഡചറഷന്

നന്ദമചരഖടപടുതമടക്കചോണന കതയച വമവരദ്യം സഭടയ അറമയമക്കുകയചോണന.

ടൂറമസദ്യം  വകുപമടല  ഉചദദചോഗസ്ഥന്മചോരമല്  ഉതരവചോദമതചതചോടുകൂടെമ

പ്രവരതമക്കുനവരുമുണന.  അതമല് വസ്പീഴ്ച വരുത്തുനവരുടടെ ചപരന  ചരഖചോമൂലദ്യം

എഴുതമതരണടമനന ബഹുമചോനടപട്ടെ അദ്യംഗചതചോടെന അഭദരത്ഥമക്കുകയചോണന. 

റവനഡ്യൂ ഇൻഫർചമഷൻ ബഡ്യൂചറചോ

 (*393) ശസ്പീ  .   പമ  .   എസ്   .   സുപചോല്:
    ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രചശഖരന്:
    ശസ്പീ  .   വമ  .   ആർ  .   സുനമൽകുമചോർ:
    ശസ്പീ  .   സമ  .   സമ  .   മുകുന്ദൻ: തചോടഴ കചോണുന ചചചോദദങ്ങള്ക്കന   റവനഡ്യൂ-

ഭവനനമരമചോണ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ )  സദ്യംസ്ഥചോനതന  റവനഡ്യൂ  വകുപമടന  പ്രവർതനദ്യം  കൂടുതൽ

ജനകസ്പീയമചോക്കുനതമടന  ഭചോഗമചോയമ  റവനഡ്യൂ  ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോ

ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ; എങ്കേമൽ വമശദമചോക്കുചമചോ; 
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(ബമ)  ഭൂമമ  സദ്യംബന്ധമചോയ ഉതരവകളുദ്യം നമയമ ചഭദഗതമകളുദ്യം വളടര

ചവഗതമൽ  ടപചോതുജനങ്ങളുടടെ  അറമവമചലയ്ടക്കതമക്കുനതമനന  പ്രസ്തുത

ബഡ്യൂചറചോ സഹചോയകരമചോകുചമചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  റവനഡ്യൂ  വകുപമടന  പ്രവർതനദ്യം  കൂടുതൽ  കചോരദക്ഷമവദ്യം

സുതചോരദവമചോക്കുനതമനന  ആർ.ഐ.ബമ.-യടടെ  പ്രവർതനദ്യം

സഹചോയകരമചോകുടമനന കണക്കചോക്കടപടുന്നുചണചോ; എങ്കേമൽ വമശദമചോക്കുചമചോ?

റവനഡ്യൂ-ഭവനനമരമചോണ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്):  സര,  (എ )

സദ്യംസ്ഥചോനതന  റവനഡ്യൂ  വകുപമടന  പ്രവർതനദ്യം  കൂടുതൽ

ജനകസ്പീയമചോക്കുനതമടന  ഭചോഗമചോയമ  നവമചോധദമ  സചോധദതകൾ

പ്രചയചോജനടപടുതമ  റവനഡ്യൂ  ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോ  പ്രവരതനദ്യം  2023

ടഫബ്രുവരമ  24-നന ആരദ്യംഭമച്ചു.  റവനന്യു വകുപമടന പ്രചരണ വമഭചോഗമചോയചോണന

ടെമ  ബഡ്യൂചറചോ  പ്രവരതമക്കനതന.  റവനഡ്യൂ  വകുപമടന ടപചോതുജനചസവനങ്ങളുദ്യം

പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം നടെപടെമകമങ്ങളുദ്യം വകുപന ബകകചോരദദ്യം ടചയ്യുന നമയമങ്ങളുദ്യം

ചട്ടെങ്ങളുദ്യം  ഉതരവകളുടമചോടക്കതടന  ടപചോതുജനങ്ങള്ക്കുദ്യം

ഉചദദചോഗസ്ഥർക്കുദ്യം  യചഥഷ്ടദ്യം  ലഭദമചോക്കുകടയന  ലക്ഷദചതചോടടെ  റവനഡ്യൂ

ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോ  പ്രവരതമച്ചുവരുന്നു.  മനഷദടന  ബദനദദ്യംദമന
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ആവശദങ്ങടളചോട്ടെചോടക  ഡമജമറ്റൽ  മചോർചഗ്ഗന  നടെന്നുവരുന  അവസരതമൽ

റവനഡ്യൂ  വകുപമടന  ഒനചോടക  ഡമജമബറ്റസന  ടചയ്തന  ചസവനങ്ങൾ

ഏടതചോരചോൾക്കുദ്യം വമരൽത്തുമ്പമൽ ലഭദമചോക്കുന പരമഷ്ക്കചോരങ്ങളുടടെ  ചവളയമൽ

വകുപന ബകകചോരദദ്യം ടചയന നമയമങ്ങളുദ്യം നമയമചഭദഗതമകളുദ്യം മറ്റന ചട്ടെങ്ങളുദ്യം

എലചോവമധ  ചസവനങ്ങളുദ്യം  സചോധചോരണക്കചോർക്കന  ലഭദമചോകുന  വമധതമൽ

യൂടെഡ്യൂബന  ചചോനൽ,  ചഫസന  ബുക്കന  ചപജന,  ടെന്വമറ്റർ,  ഇൻസചോഗചോദ്യം  ചപജന  എനസ്പീ

നവമചോധദമങ്ങൾ  റവനഡ്യൂ  ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോ  മുചഖന

പ്രദർശമപമച്ചുവരുന്നു.  ബഡ്യൂചറചോയടടെ  പ്രവർതനങ്ങളുടടെ  ഭചോഗമചോയമ  റവനന്യു

വകുപമടല  വമവമധങ്ങളചോയ  പ്രവരതനങ്ങൾ,  വമവമധ  പദ്ധതമകൾ,

ഉതരവകൾ,  ഉചദദചോഗസ്ഥരുടടെ  സർഗചോത്മകത  വളർത്തുനതമനള്ള

സൃഷ്ടമകൾ  എനമവയൾടപടുതമ  'ഭൂമമക'  എന  ചപരമൽ  ഒരു

പ്രസമദ്ധസ്പീകരണദ്യം  എലചോമചോസവദ്യം  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണന.  റവനന്യു

വകുപമടല  ഇ-ചസവനങ്ങൾ  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ആളുകൾക്കുന  സന്വന്തെദ്യം

ഡമജമറ്റൽ ഡമബവസമലൂടടെ ചനരമട്ടെന ടചയചോൻ പരദചോപ്തമചോക്കുദ്യംവമധദ്യം റവനന്യു ഇ-

സചോക്ഷരത,  റവനന്യു  ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോ  വഴമ  നടെപടെമകളുദ്യം  സർക്കചോർ

സന്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.
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കൂടെചോടത  ഉചദദചോഗസ്ഥർക്കുദ്യം  ടപചോതുജനങ്ങള്ക്കുദ്യം  റവനന്യു  സദ്യംബന്ധമച

സദ്യംശയനമവചോരണതമനചോയമ 1800 425 52 55 ചടെചോൾ ഫസ്പീ നമ്പറചോയമ ചകചോൾ

ടസനറമടന  പ്രവരതനദ്യം  ബഡ്യൂചറചോയടടെ  ഭചോഗമചോയമ  ആരദ്യംഭമച്ചു.

ടപചോതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള സദ്യംശയങ്ങൾ, പരചോതമകൾ, നമർചദ്ദേശങ്ങൾ മുതലചോയവ

ഈ ചകചോൾ ടസനറമൽ വമളമചന അറമയമക്കചോവനതചോണന.

(ബമ)  റവനന്യു  സദ്യംബന്ധമചോയ  എലചോവമഷയങ്ങളുദ്യം

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുനതമനചോൽ  ഭൂമമ  സദ്യംബന്ധമചോയ  ഉതരവകളുദ്യം

നമയമചഭദഗതമകളുദ്യം  വളടര  ചവഗതമൽ  ടപചോതുജനങ്ങളുടടെ

അറമവമചലയ്ടക്കതമക്കുനതമനന  റവനഡ്യൂ  ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോ

സഹചോയകരമചോകുനതുമചോണന.

(സമ)  റവനന്യു  വകുപമടന ചസവനങ്ങൾ ലളമതമചോയ രസ്പീതമയമൽ റവനഡ്യൂ

ഇൻഫർചമഷൻ ബഡ്യൂചറചോ മുചഖന പ്രചരമപമക്കുനതമനചോൽ ടപചോതുജനങ്ങൾക്കന

വകുപമടല വമഷയങ്ങൾ സദ്യംബന്ധമചന  അറമവന  ലഭമക്കുനതചോണന.  ഇതമലൂടടെ

വകുപമടന  പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതൽ  കചോരദക്ഷമവദ്യം  സുതചോരദവമചോകുടമന്നുദ്യം

അതമനന  റവനഡ്യൂ  ഇൻഫർചമഷൻ  ബഡ്യൂചറചോയടടെ  പ്രവരതനദ്യം

സഹചോയകരമചോകുടമന്നുദ്യം കണക്കചോക്കുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
14.03.2023

45

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസ്   .    സുപചോല്:  സര,  സദ്യംസ്ഥചോനതന  റവനഡ്യൂ  വകുപമടന

പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതല്  ജനകസ്പീയമചോകുകയചോണന.  എലചോ  ചസവനങ്ങളുദ്യം

ഓണ്ടടലന്വഴമയചോകുചമ്പചോള്  എലചോവരക്കുദ്യം  കമ്പഡ്യൂട്ടെര  സചോക്ഷരത

ചവണമവരുദ്യം. സരക്കചോരമടന നയപ്രഖദചോപനപ്രസദ്യംഗതമല് റവനഡ്യൂ വകുപന ഇ-

സചോക്ഷരതചോ പദ്ധതമ നടെപചോക്കുടമനന  പ്രഖദചോപമചമരുന്നു.  അതന എനചതയന

നടെപചോക്കചോന് കഴമയടമനന വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്:  സര,  സദ്യംസ്ഥചോനദ്യം  കണതമല്വചന  ഏറ്റവദ്യം

ശചദ്ധയമചോടയചോരു  നടെപടെമയചോയമ  റവനഡ്യൂ  വകുപമടല  ഇ-സചോക്ഷരതചോ

പദ്ധതമടയ  മുചനചോട്ടുടകചോണന  ചപചോകണടമനചോണന  ആഗഹമക്കുനതന.

ചകരളതമടല ഭക്ഷദ വകുപമടന കണക്കുപ്രകചോരദ്യം 94 ലക്ഷദ്യം കുടുദ്യംബങ്ങളചോണന

വമവമധ  പദ്ധതമകളമലദ്യം  ചസവനങ്ങളമലമചോയമ  ചനരമട്ടെന

ബന്ധടപട്ടുടകചോണമരമക്കുനതന.  ഏറ്റവദ്യം  പുതമയ  കണക്കുകള്പ്രകചോരദ്യം

ചകരളതമടന  Mobile  Penetration ഏകചദശദ്യം  80  ശതമചോനമചോണന.

ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമടടെ  സൂചമപമചതുചപചോടല,  റവനഡ്യൂ  വകുപമടന

എലചോ  ചസവനങ്ങടളയദ്യം  ഡമജമടടറ്റസന  ടചയചോന്  ആചലചോചമക്കുചമ്പചോള്,

വമചലജന തലതമല് ഇചപചോള്തടന ഏതചോണന ഇരുപചതചോളദ്യം ചസവനങ്ങള്
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ഓണ്ടടലനചോയമ  അചപക്ഷമക്കചോന്  കഴമയന  വമധതമല്  തയചോറചോയമട്ടുണന.

എനചോല്  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമചതുചപചോടല  എലചോവരക്കുദ്യം  ഇഇൗ

ചസവനങ്ങള്  അവരവരുടടെ  ഡമജമറ്റല്  ഡമടടവസുകളമല്  ഉപചയചോഗമക്കചോന്

സചോധമക്കുനമല.  പലതരതമല്  ഓണ്ടടലനചോയമ  ഇഇൗ  ചസവനങ്ങള്

ലഭദമചോകുചമ്പചോള്  സചോധചോരണക്കചോരക്കന  ഇതന  അപ്രചോപദമചോകുന്നുടവന  പ്രശദ്യം

ഉയരന്നുവരമകയചോണന.  ഇഇൗ  ഘട്ടെതമലചോണന  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന

നല്ചകണതചോയ ഓണ്ടടലന് പ്രവരതനങ്ങളമല് പതന എണ്ണടമങ്കേമലദ്യം ഒരു

കുടുദ്യംബതമല്  ഒരചോടളടയങ്കേമലദ്യം  പഠമപമക്കണടമന  ലക്ഷദദ്യം

മുനമല്കണ്ടുടകചോണന 2023-ല് റവനഡ്യൂ വകുപന ഇ-സചോക്ഷരതടയന പദ്ധതമക്കന

രൂപദ്യം നല്കണടമനന ആചലചോചമക്കുനതന. അതമടന ഒനചോദ്യംഘട്ടെമചോയമ റവനഡ്യൂ

വകുപമല്  പ്രവരതമക്കുന  19780  ജസ്പീവനക്കചോടര  പരമശസ്പീലമപമക്കുന്നുണന.

ചകരളതമടല  ടപചോതു  വമദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുമനമ,  ഉനത  വമദദചോഭദചോസ

വകുപ്പുമനമ, തചദ്ദേശ-സന്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമനമ, മത്സദബന്ധനദ്യം, സചോസചോരമക-

യവജനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ  എനമവടരയദ്യം  വമവമധ  വകുപ്പുകടളയദ്യം

സദ്യംചയചോജമപമച്ചുടകചോണന  എന്.എസന.എസന.  ചവചോളണമയരമചോര,  കുടുദ്യംബശസ്പീ

അദ്യംഗങ്ങള്,  വമചലജന/തചോലൂക്കുതല  ജനകസ്പീയ  സമമതമയദ്യംഗങ്ങള്,
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സന്യുഡന്സന/എന്.സമ.സമ.  ചകഡറ്റുമചോര,  യൂതന ഡമപചോരട്ടുടമനമടന ഭചോഗമചോയ

ചവചോളണമചയഴന,  സരവ്വസ്പീസന  സദ്യംഘടെനചോ  ചനതചോക്കള്  എനമവരടക്കലചോദ്യം

പരമശസ്പീലനദ്യം നല്കമ വചോരഡുകള് തമരമചന  ഇ-വമദദചോഭദചോസദ്യം തചോടഴതട്ടുവടര

എതമക്കചോനചോണന  ലക്ഷദമമടുനതന.  ഇവമടടെ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുന

ഉചദദചോഗസ്ഥരുദ്യം/സനദ്ധചസനചോദ്യംഗങ്ങളുദ്യം  തചോടഴതട്ടെമചലയന  ഇഇൗ  വമഷയദ്യം

കൂടുതല്  ടകചോണ്ടുചപചോകചോന്  ആഗഹമക്കുന്നു.  1987-ല്  സഖചോവന  ഇ.  ടക.

നചോയനചോരുടടെ  ചനതൃതന്വതമലള്ള  ഗവണ്ടമനന  ചകരളതമടല  മലയചോളമകടള

അക്ഷരദ്യം  പഠമപമചന  സചോക്ഷരതയചോക്കമയതുചപചോടല,  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമചോയമ

ബന്ധടപട്ടെ  എലചോ  ചസവനങ്ങടളപറ്റമയദ്യം  ഒരു  വസ്പീട്ടെമല്  ഒരചോള്ടക്കങ്കേമലദ്യം

പഠമപമക്കചോന്  കഴമയന  വമധതമല്  റവനഡ്യൂ  ഇ-സചോക്ഷരതചോ  ചമയന  മചോസദ്യം

മുതല് ആരദ്യംഭമക്കചോന് കഴമയടമനചോണന പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുനതന. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസ്   .    സുപചോല്:  സര,  വമദദചോരത്ഥമകള്ക്കന  എന്ടന്സന

ഉള്ടപടടെയളള  പരസ്പീക്ഷകള്ക്കന  അചപക്ഷ  സമരപമക്കുനതമനന  ബന്ധടപട്ടെ

റവനഡ്യൂ ഓഫസ്പീസമല്നമനന സചോക്ഷദപതദ്യം വചോങ്ങമ നല്ചകണതുണന. അഡമഷന്

ലഭമക്കുചമ്പചോള് വസ്പീണ്ടുദ്യം ഇതുചപചോടല സരട്ടെമഫമക്കറ്റന  വചോചങ്ങണമ വരുന്നുണന.

ഇങ്ങടന  രണന  തവണ  സരട്ടെമഫമക്കറ്റന  വചോങ്ങുനടതചോഴമവചോക്കചോന്  അചപക്ഷ
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സമരപമക്കുന  സമയതന  വമദദചോരത്ഥമകള്  സന്വയദ്യം  സചോക്ഷമടപടുതമയ

അചപക്ഷ  നല്കമയചോല്മതമടയനന  തസ്പീരുമചോനമക്കചോന്  സചോധമക്കുചമചോ;

അതമനചോവശദമചോയ നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്:  സര,  വളടര  ഗഇൗരവമുടള്ളചോരു  പ്രശമചോണന

ബഹുമചോനടപട്ടെ അദ്യംഗദ്യം ഇവമടടെ ഉനയമചതന.  ബഹുമചോനടപട്ടെ മുഖദമനമയടടെ

ചനതൃതന്വതമല്  വമവമധ  വകുപ്പുകളുമചോയമ  കൂടെമയചോചലചോചമചന  വമചലജന

ഓഫസ്പീസുകളമല്  ചപചോകചോടതതടന  പരമചോവധമ  ചസവനങ്ങള്  ലഭദമചോക്കചോന്

സചോധമക്കുന വമധതമലളള പ്രവരതനങ്ങള്  മുചനചോട്ടുടകചോണ്ടുചപചോയമട്ടുണന.

ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമചതന  ശരമയചോണന.  ഏപ്രമല്,  ചമയന

മചോസങ്ങളചോകുചമ്പചോള്  ലക്ഷക്കണക്കമനന  കുട്ടെമകളചോണന  എന്ടന്സന

ഉള്ടപടടെയളള പരസ്പീക്ഷകള്ക്കന അചപക്ഷ നല്കചോന് സരട്ടെമഫമക്കറ്റമനചവണമ

വമചലജന ഓഫസ്പീസുകടള സമസ്പീപമക്കുനതന.  പമനസ്പീടെന അഡമഷന് ലഭമക്കുചമ്പചോള്

വസ്പീണ്ടുടമചോരു  സരട്ടെമഫമക്കറ്റന  കൂടെമ  നല്ചകണമവരുദ്യം.  ബഹുമചോനടപട്ടെ

മനമമചോരുമചോയമ കൂടെമയചോചലചോചമചന ഇക്കചോരദതമല് അങ്ങന സൂചമപമചതുചപചോടല

ഇക്കചോരദങ്ങളമല്  വമചലജന  ഓഫസ്പീസുകളുടടെ  ഇടെടപടെല്  കുറചന  അതയദ്യം

സമയദ്യംകൂടെമ  ജനങ്ങള്ക്കുചവണമ ഉപചയചോഗമക്കചോന് സചോധമക്കുന വമധതമല്
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ഒരു തവണ അറ്റസന ടചയ്തന നല്കുന വമഷയങ്ങളമചന്മല് പമനസ്പീടെന അഡമഷന്

ലഭമക്കുനവരക്കുമചോതദ്യം  സരട്ടെമഫമക്കറ്റന  ലഭദമചോക്കമയചോല്  മതമടയന

വമധതമലചോയചോല്  കുടറക്കൂടെമ  ചവഗതമല്  ഓഫസ്പീസന  പ്രവരതനങ്ങള്

നമരവ്വഹമക്കചോന് സചോധമക്കുനതചോണന. വളടര ഗുണകരമചോയമ ടപ്രചപചോസലചോണന,

അതന പരമചശചോധമക്കചോവനതചോണന.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരന്:  സര,  റവനഡ്യൂ  ഇന്ഫരചമഷന്  ബഡ്യൂചറചോ

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കന  ഏടറ സഹചോയദ്യം ടചയ്യുന ഒനചോണന.  അതുമചോയമ

ബന്ധടപട്ടെ കചോരദങ്ങളചോണന  ബഹുമചോനടപട്ടെ മനമ ഇവമടടെ  വമശദസ്പീകരമചതന.

റവനഡ്യൂ  വകുപമടന  നമയനണതമലള്ള  ടഎ.എല്.ഡമ.എദ്യം.-ടന  ടസനര

ഓഫന  എകലന്സചോയമ  ഉയരതമടക്കചോണ്ടുവരുനതമനളള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ആചലചോചമക്കുന്നുടവനചോണന  മനസ്സമലചോക്കുനതന.  അവമടടെ  എദ്യം.ബമ.എ.

ഉള്ടപടടെയളള  പുതമയ  ഏടതലചോദ്യം  ചകചോഴ്സുകള്  നടെപചോക്കചോനചോണന

ഉചദ്ദേശമക്കുനതന; അതന ഏതുഘട്ടെതമല് ആരദ്യംഭമക്കചോനചദ്ദേശമക്കുനതന?

ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്:  സര,  അങ്ങയടടെ കചോലതചോരദ്യംഭമച പ്രവരതനങ്ങള്

ശക്തമചോയ നമലയമല് മുചനചോട്ടുചപചോവകയചോണന.  മൂനന  എദ്യം.ബമ.എ.  ചകചോഴ്സുകള്

ആരദ്യംഭമക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം.  അതമനപുറടമ യൂണമചവഴമറ്റമയമചോയമ ബന്ധടപട്ടെ
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വമവമധ  കചോരദങ്ങളമല്  ഇടെടപടെല്  നടെതചോവന  ഒരു  ചകന്ദ്രമചോയമ

ടഎ.എല്.ഡമ.എദ്യം.-ടന  മചോറ്റുകയചോണന.  യ.എസന.  ചകചോണ്സമചലറ്റുമചോയമ

ചചരനന  ഡമസചോസര  മചോചനജന ടമനന  വമഭചോഗതമല്  വമദഗ്ദ്ധടര

ടകചോണ്ടുവരുനതുദ്യം  സ്ഥചോപനതമടന  പരമശസ്പീലന  പരമപചോടെമകളമല്

ഉള്ടക്കചോളളമക്കുനതുമചോയ ഒരു പരമപചോടെമ ഇതമനകദ്യം തയചോറചോക്കമയമട്ടുണന. നദമ

സദ്യംരക്ഷണ ചമഖലയമല് ഗചവഷണദ്യം,  പരമശസ്പീലനദ്യം,  കചോരദചശഷമവമകസനദ്യം

എനമവ സചോധദമചോക്കുനതമനചവണമ ഓചസലമയ-ഇന്തെദ വചോട്ടെര ടസനറുമചോയമ

ടഎ.എല്.ഡമ.എദ്യം.  ഇതമനകദ്യം  ഒരു  ധചോരണപതദ്യം  ഒപ്പുവചമട്ടുണന.  ജല

സദ്യംരക്ഷണ  ചമഖലയമല്  പ്രവരതമച്ചുവരുന  യവ  ടപ്രഫഷണലകള്ക്കന

അന്തെരചദശസ്പീയ തലതമലളള പരമശസ്പീലനവദ്യം ഗചവഷണ അനഭവസമ്പത്തുദ്യം

ആരജ്ജമക്കുനതമനചവണമ  ഒരു  വരഷക്കചോലദ്യം  ടടദരഘദമുളള  യദ്യംഗന  വചോട്ടെര

ടപ്രഫഷണല് ചപ്രചോഗചോദ്യം എടനചോരു ശചദ്ധയമചോയ പരമപചോടെമ അതമനപുറചമ

വമവമധങ്ങളചോയ  ഗചവഷണ  പരമപചോടെമകളുദ്യം  എ.ടഎ.ഡബഡ്യൂ.സമ.-യമചോയമ

സഹകരമചന  നടെപമലചോക്കുനതമനചവണമ  വമഭചോവന  ടചയ്യുകയദ്യം  ആദദപടെമ

മുചനചോട്ടുചപചോവകയദ്യം ടചയ്തു.  എ.ടഎ.സമ.ടെമ.-യമചോയമ സഹരമച്ചുടകചോണന ദുരന്തെ

നമവചോരണദ്യം,  സടടസനബമള്  സചോനന  ടടമനമദ്യംഗന  മചോചനജന ടമനന  എനസ്പീ
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വമഷയങ്ങളമല്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമടന  ഓണ്ടടലന്  ചകചോഴ്സുകള്

പഠമപമക്കുനതമനദ്യം പഠമപമക്കുനതമനമുളള ഒരു സ്ഥചോപനമചോയമ മചോറുകയചോണന.

നദമകളമല്നമന്നുളള മണല്വചോരല് പരമസ്ഥമതമക അനമതമചയചോടടെ ആരദ്യംഭമചന

സുതചോരദമചോയമ  നടെപമലചോക്കുന  പദ്ധതമയദ്യം  നദസ്പീതസ്പീര  അടെമസ്ഥചോന

പ്രചതദകതകള്  സദ്യംബന്ധമച  ഒരു  ഇന്ചഫചോരചമഷന്  സമസദ്യം

തയചോറചോക്കുനതമനദ്യം ജമ.ടഎ.എസന. ലചോബന പ്രവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുനതമനദ്യം

ചകരള  സരവ്വകലചോശചോലയടടെ  ഒരു  അദ്യംഗസ്പീകൃത  ഗചവഷണചകന്ദ്രമചോയമ

ഉയരത്തുനതമനമുളള  പദ്ധതമകള്  ഇതമനകദ്യം  രൂപസ്പീകരമച്ചുകഴമഞ.  ദുരന്തെ

നമവചോരണ ഇ-സചോക്ഷരതയടടെ ഭചോഗമചോയമ എലചോ തചോലൂക്കുകളമലദ്യം ഒചരചോ ദുരന്തെ

നമവചോരണ  വമദഗ്ദ്ധടന  പരമശസ്പീലമപമക്കുനതമനന  ചദശസ്പീയ  നമലവചോരതമലളള

ദുരന്തെ  നമവചോരണ  പരമശസ്പീലന  പരമപചോടെമകള്ക്കന  എന്.ടഎ.ടെമ.എദ്യം.

ഡല്ഹമയമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന  പരമപചോടെമകള്  തയചോറചോക്കമക്കഴമഞ.  എലചോ

എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുടടെയദ്യം  ബഹുമചോനടപട്ടെ  ടചയറമടന  ഉള്ടപടടെ  പമ.എ.-

മചോരക്കുചവണമ  പ്രചതദക  ചകചോഴന  അവമടടെ  ആരദ്യംഭമക്കുകയചോണന.  റവനഡ്യൂ

വമദദചോഭദചോസദ്യം  ഇനന  പലയമടെങ്ങളമലദ്യം  ലഭദമചോകുനമടലന

പരചോതമയണചോയചപചോള്  ഏറ്റവദ്യം  ചുരുങ്ങമയതന  മൂനന  വരഷക്കചോലദ്യം
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എല്.ഡമ.സമ./യ.ഡമ.സമ.  ആയമ  പ്രവരതമചവരക്കുമചോതചമ  വമചലജന

ഓഫസ്പീസറചോകചോന്  സചോധമക്കുകയളളൂടവന്നുദ്യം  വമചലജന  ഓഫമസറചോയമ  രണന

വരഷടമങ്കേമലദ്യം  പ്രവരതമചവരക്കുമചോതചമ  ടഡപഡ്യൂട്ടെമ  തഹസസ്പീല്ദചോര

ഉള്ടപടടെയളള  ഉയരന  തലതമചലയന  ചപചോകചോന്  സചോധമക്കുകയളളൂടവനന

നമശയമച്ചുടകചോണന റവനഡ്യൂ വമദദചോഭദചോസദ്യം ജസ്പീവനക്കചോരക്കന നമരബന്ധമചോയ ഒരു

ഘട്ടെതമല്  ടഎ.എല്.ഡമ.എദ്യം.  ഒരു  പ്രധചോനടപട്ടെ  ടസനര  ഓഫന

എകലന്സചോക്കമമചോറ്റുനതമനചവണമയളള  തയചോടറടുപ്പുകള്

നടെന്നുവരമകയചോണന.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ആര  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ടപചോതുജനങ്ങള്  ടടദനദമന

ജസ്പീവമതതമല് ഏറ്റവമധമകദ്യം ബന്ധടപടുന സരക്കചോര വകുടപന നമലയമല്

റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ  സദ്യംശയങ്ങള്  നമവചോരണദ്യം  ടചയ്യുനതമനദ്യം

ഫയല് സദ്യംബന്ധമചോയ വമവരങ്ങള് അറമയനതമനദ്യം പ്രചതദക സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏരടപടുതമയമട്ടുചണചോ;  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ഫണന  ഓഫസ്പീസന  ചപചോലളള

പ്രവരതനങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കുനതമടനക്കുറമചന ആചലചോചമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്:  സര,  വളടര  ടടവവമധദമുളളതുദ്യം  വമശചോലവമചോയ

വമഷയങ്ങള് ടടകകചോരദദ്യം ടചയ്യുന വകുപചോണന റവനഡ്യൂ വകുപന. ഏതചോണന 108-
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ലധമകദ്യം  നമയമങ്ങളുദ്യം  അതമടന  ഭചോഗമചോയളള  ചട്ടെങ്ങളുദ്യം  ഉതരവകളുദ്യം

സരക്കുലറുകളുടമചോടക്ക  സന്വചോഭചോവമകമചോയദ്യം  ഇഇൗ  രദ്യംഗതന

പരമചശചോധമചക്കണമവരുദ്യം.  അതുടകചോണ്ടുതടന  ടപചോതുജനങ്ങള്  ടടദനദ്യംദമന

ജസ്പീവമതതമല്  ഏറ്റവമധമകദ്യം  ബന്ധടപടുന  സരക്കചോര  വകുപചോയമ  ചസവന

വകുപമടന  കൂടെമ  സചോധദതകള്  വച്ചുടകചോണന  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം

പറഞ്ഞതുചപചോടല  ഉയരുകയചോണന.  അതുടകചോണചോണന  ചനരടത  ഇവമടടെ

സൂചമപമക്കടപട്ടെതുചപചോടല  റവനഡ്യൂ  ഇ-സചോക്ഷരതയമചലയന  ചപചോയതന.

ടപചോതുജനങ്ങള്ക്കന  മചോതമല  റവനഡ്യൂ  ജസ്പീവനക്കചോരക്കുകൂടെമ  നമയമപരമചോചയചോ

ചട്ടെങ്ങളുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെചതചോ  ആയ  ഏടതങ്കേമലദ്യം  സദ്യംശയങ്ങചളചോ

പരചോതമകചളചോ  ഉടണങ്കേമല്  അവരക്കന  ബന്ധടപടെചോന്  ചവണമ  ചടെചോള്  ഫസ്പീ

നമ്പരുളള  ചകചോള്  ടസനറമടന  പ്രവരതനദ്യം  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണന.  ഇഇൗ  ചകചോള്

ടസനറമടന  പ്രചതദകത  അവമചടെയന  വമളമക്കുചമ്പചോള്  ഏതന  വകുപ്പുമചോയമ

ബന്ധടപട്ടെ  ഉനത  ഉചദദചോഗസ്ഥടനചയചോ/എചസരസമടനയചോചണചോ

ലഭമചക്കണതന അവമചടെയന  ആ ചകചോള് കണകന ടചയ്യുദ്യം.  അവമടടെയദ്യം മറുപടെമ

പറയചോന് സചോധമചമടലങ്കേമല് ആ ചകചോളമലൂടടെ ബന്ധടപട്ടെ പരചോതമ സന്വസ്പീകരമചന

അയചോളുടടെ  ഡമജമറ്റല്  വമടടവസമചലയന  ആ  വമഷയടത  സദ്യംബന്ധമചന
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ആധമകചോരമകമചോയ  അഭമപ്രചോയദ്യം  നല്കചോന്  സചോധമക്കുന  വമധതമലചോണന

ചകചോള്  ടസനര  വമഭചോവനദ്യം  ടചയ്തമരമക്കുനതന.  ഇതമനപുറടമ  ചനരടത

പറഞ്ഞതുചപചോടല റവനഡ്യൂ ഇന്ഫരചമഷന് ബഡ്യൂചറചോയടടെ യൂടെഡ്യൂബന ചചോനലമലൂടടെ

100  കണക്കമനന  ടചറമയ ടെദ്യംടപറ്റുകള് തയചോറചോക്കമ ഒചോചരചോ വമഷയങ്ങടളയദ്യം

സദ്യംബന്ധമച്ചുളള  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്  അവരക്കന  ചബചോദ്ധദടപടെചോന്  സചോധമക്കുന

വമധതമലളള നടെപടെമ കമങ്ങളുമചോയമ സരക്കചോര മുചനചോട്ടുചപചോകുനതന.

ശസ്പീ  .    സമ  .    സമ  .    മുകുന്ദൻ:  സര,  വമവമധ  സരട്ടെമഫമക്കറ്റുകള്ക്കുദ്യം

ആനകൂലദങ്ങള്ക്കുദ്യംചവണമ  ടപചോതുജനങ്ങള്  സമരപമക്കുന

അചപക്ഷകളമചന്മല്  സമയബന്ധമതമചോയമ  തസ്പീരപ്പുകല്പമചന  ആയതന

യഥചോസമയദ്യം  ലഭമക്കുനതമനന  എടന്തെലചോദ്യം  സദ്യംവമധചോനങ്ങളചോണന

ഏരടപടുതമയമട്ടുള്ളതന?

ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്:  സര,  വളടര  പ്രധചോനടപട്ടെ  ചചചോദദമചോണന

ബഹുമചോനടപട്ടെ അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമചതന.  റവനഡ്യൂ വകുപമടന എലചോ ചസവനങ്ങളുദ്യം

ഇചപചോള്  ഒചോണ്ബലനചോയമ  മചോറ്റുകയചോണന.  01 -11-2023  ഒചോടുകൂടെമ

എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുടടെ  പ്രചതദക  ഫണ്ടുദ്യം  പചോന്  ഫണ്ടുമുപചയചോഗമചന

ചകരളതമടല  എലചോ  റവനഡ്യൂ  ഒചോഫസ്പീസുകളുദ്യം  എലചോ  ഡമജമറ്റല്
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സദ്യംവമധചോനങ്ങചളചോടുദ്യംകൂടെമയ  ഉപകരണങ്ങചളചോടടെ  സമ്പൂരണ്ണമചോയദ്യം

ഡമജമറ്റബലസന  ടചയ്യുനതചോണന.   വമവമധ  സചോക്ഷദപതങ്ങള്  ഇ-ഡമസമകന

ചപചോരട്ടെമലൂടടെയദ്യം  ReLIS-ലൂടടെയമചോണന  ഇചപചോള്  നല്കുനതന.  ഒചോചരചോ

സചോക്ഷദപതങ്ങളുടടെയദ്യം  അചപക്ഷ  ലഭദമചോയചോല്  അതന  അനവദമക്കുനതന

സദ്യംബന്ധമചന  സമയപരമധമ  നമശയമചമട്ടുണന.  സസ്പീനമചയചോറമറ്റമ  മറമകടെനന

സചോക്ഷദപതങ്ങള് നല്കുനതമലൂടടെയള്ള അപകടെങ്ങള് തടെയചോന് 'ഫസന ഔട്ടെന

ഫസന'  എന ചപരമലള്ള  എഫന.ഒ.എഫന.  തയചോറചോക്കുകയദ്യം  ടെമ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ചസചോഫന ടവയറമല്  ഉള്ടപടുത്തുകയദ്യം  ടചയ്തമട്ടുണന.  അചപക്ഷകള്

സമയപരമധമക്കുള്ളമല്  ചപ്രചോസസ്സന  ടചയചോതപക്ഷദ്യം  അവ  പ്രചതദക

നമറതമചലയന  മചോറമ  തഹല്സമല്ദചോര  മുതല്  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമനമ

വടരയള്ളവരുടടെ  കയമല്  ലഭദമചോകുനതമനചവണമയള്ള  ഒരു  പ്രചതദക

ചപചോരട്ടെല്  തയചോറചോക്കമവരമകയചോണന.  തചോലൂക്കന  ഒചോഫസ്പീസുകളമലദ്യം

കളകചററ്റുകളമലദ്യം  കമസ്പീഷണചററ്റമലദ്യം  അചപക്ഷകള്ക്കന

തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കുനതമനചോയമ  പ്രചതദകദ്യം  പരമചശചോധനചോവമഭചോഗദ്യം

സജ്ജസ്പീകരമചമട്ടുണന. ഏറ്റവദ്യം അവസചോനമചോയമ നമലവമടല ചകചോള് ടസനറമടന

പുതമയ  ടവരഷന്  എന  നമലയമല്  ദസ്പീരഘനചോളുകളചോയമ  ടകട്ടെമകമടെക്കുന
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ചകസുകള്  റമചപചോരട്ടെന  ടചയ്തചോല്  ആ  ഫയലകള്  അതുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ

ചകന്ദ്രങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം തമരമടചടുതന അതമടനക്കചോള് ഉയരന ഉചദദചോഗസ്ഥനന

ബകമചോറചോന്  സചോധമക്കുനവമധതമലളള  സചോചങ്കേതമകവമദദചയചോടടെ

എന്.ഐ.സമ.  വമകസമപമടചടുത  ചപചോരട്ടെല്കൂടെമ  പരസ്പീക്ഷമക്കചോന്  റവനഡ്യൂ

വകുപന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണന.  

ശസ്പീ  .    എ  .    ടക  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫന:  സര,  റവനഡ്യൂ വകുപമല് വളടര നല

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കന  തുടെക്കദ്യം  കുറമചമട്ടുണന.  ചലചോക്കല്  ടപചോളമറ്റസ്പീഷദന്സുദ്യം

ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം  എദ്യം.എല്.എ.-യദ്യം  പടങ്കേടുക്കുന  തചോലൂക്കന

വമകസനസമമതമയമലൂടടെ ഒരുപചോടെന പ്രശങ്ങള് തസ്പീരക്കചോന് സചോധമക്കുനതചോണന.

റവനഡ്യൂ ഡമപചോരട്ടുടമനചോണന വമചലജന തലതമല് ഇതരതമലള്ള സമമതമകള്

ടകചോണ്ടുവനമട്ടുള്ളതന.  ഇതമല് പലചപചോഴുദ്യം ഉചദദചോഗസ്ഥന്മചോര പടങ്കേടുക്കുനമല.

വളടര  അലസമചോയമ  യചോടതചോരു  പ്രശവദ്യം  പരമഹരമക്കചോത  രസ്പീതമയമല്

ചപചോകുന്നുണന.  പ്രസ്തുത  തചോലൂക്കുതല  വമകസന  സമമതമടയ

ശചോക്തസ്പീകരമക്കചോനള്ള ഇടെടപടെല് അങ്ങയടടെ ഭചോഗത്തുനമന്നുമുണചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ടക  .    രചോജന്:  സര,  വളടര  പ്രധചോനടപട്ടെ  സദ്യംശയമചോണന

ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമചതന.   തചോലൂക്കുതല  വമകസന  സമമതമകള്
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വളടര  കൃതദതചയചോടടെ  എലചോമചോസചതയദ്യം  ആദദടത  ശനമയചോഴ്ച്ചകൂടുകയദ്യം

വമവമധ വകുപ്പുകളുടടെ  പ്രശങ്ങള് പരമഹരമക്കുകയദ്യം ടചയ്യുന്നുണന.  ഈ പ്രശദ്യം

ജമലചോ  റവനഡ്യൂ  അസദ്യംബമയമല്  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം  തടന

ഉനയമചമട്ടുള്ളതചോണന.   ഇതരടമചോരു പ്രശദ്യം ഉയരന്നുവന സചോഹചരദതമല്

ചകരളതമടല  77  തചോലൂക്കന  വമകസന  സമമതമകളുടടെയദ്യം  ചുമതലക്കചോരചോയമ

ടഡപഡ്യൂട്ടെമ  കളകറമല് കുറയചോത ഒരു  ഉചദദചോഗസ്ഥടന  ചുമതലടപടുതചോനദ്യം

ആ  പ്രശദ്യം  എലചോമചോസവദ്യം  ചമചോണമറ്റര  ടചയചോനദ്യം  റവനഡ്യൂ  വകുപന

ആചലചോചമച്ചുണന. അതമചവഗദ്യം അക്കചോരദദ്യം നടെപചോക്കുനതചോണന. 

തസ്പീരചദശബഹചവ നമരമചോണദ്യം

  (*394) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജചഗചോപചോലൻ:
      ശസ്പീ  .   ടക  .   ടജ  .   മചോകന സമ:
      ശസ്പീ  .   എൻ  .   ടക  .   അക്ബര:
  ചഡചോ  .    സുജമതന വമജയൻപമള്ള:  തചോടഴ കചോണുന ചചചോദദങ്ങള്ക്കന

ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ) നമരദമഷ്ട തസ്പീരചദശ ബഹചവ വമകസനതമടന ഭചോഗമചോയമ ഭൂമമയദ്യം

വസ്പീടുദ്യം  നഷ്ടടപടുനവരക്കചോയമ  തസ്പീരചദശ  ചമഖലയടടെ  പ്രചതദകത

കണക്കമടലടുതന  പ്രചതദക  പുനരധമവചോസ  പചോചക്കജന  നടെപമലചോക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ;
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(ബമ)  തസ്പീരചദശ  ബഹചവയടടെ  അബലന്ടമനന  അന്തെമമമചോയമട്ടുചണചോ;

ഭൂമമ  ഏടറ്റടുക്കലമനചോയമ  കമഫ്ബമ  സചോമ്പതമക  അനമതമ

ലഭദമചോക്കമയമട്ടുചണചോ;  പ്രസ്തുത ചറചോഡന നമരമചോണതമനള്ള പ്രവരതനങ്ങള്

തന്വരമതടപടുതചോന് നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോടയനന വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .

മുഹമദന റമയചോസന): സര, (എ) ഉണന. തസ്പീരചദശചമഖലയടടെ സവമചശഷതകൾ

കണക്കമടലടുതന  തസ്പീരചദശബഹചവയടടെ  സ്ഥലചമടറ്റടുക്കുനതമനചോയമ

പ്രചതദക പുനരധമവചോസ പചോചക്കജന അനവദമചന G.O(MS) No.50/2023/RD

Dated: 10-03-2023-നന ഉതരവന പുറടപടുവമചമട്ടുണന.

(ബമ)  2016-ൽ  NATPAC  നടെതമയ സചോധദതചോപഠന റമചപചോർട്ടെമടന

അടെമസ്ഥചോനതമൽ  നമർദമഷ്ട  തസ്പീരചദശബഹചവയടടെ  അബലൻടമനമനന

21-05-2017-ല്  സർക്കചോർ  തതന്വതമല്  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നല്കമയമരുന്നു.

എനചോല് നമലവമൽ പദ്ധതമയടടെ ഡമ.പമ.ആര. തയചോറചോക്കുന ഏജന്സമകള്

സ്ഥലദ്യം  ഏടറ്റടുക്കല്  പചോന് പ്രകചോരദ്യം  (LA  Plan),  ചനരടത  അദ്യംഗസ്പീകരമച

അബലന്ടമനമല്  ചമല  മചോറ്റങ്ങള്  നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണന.  അതനസരമച്ചുളള

പുതുക്കമയ  അബലന്ടമനന  സരക്കചോരമടന  പരമഗണനയമലചോണന.  നമലവമല്
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പദ്ധതമയടടെ  ഡമ.പമ.ആര  മൂനന  ഏജന്സമകളചോണന  തയചോറചോക്കുനതന.

തമരുവനന്തെപുരദ്യം,  ടകചോലദ്യം,  ആലപ്പുഴ ജമലകളമൽ  NATPAC,  എറണചോകുളദ്യം,

തൃശൂർ ജമലകളമൽ LNTIEL, മലപ്പുറദ്യം, ചകചോഴമചക്കചോടെന, കണ്ണൂർ, കചോസർചഗചോഡന

ജമലകളമൽ  IDECK  എനസ്പീ  ഏജൻസമകളചോണന  ഡമ.പമ.ആര.

തയചോറചോക്കുനതന.  തസ്പീരചദശബഹചവയടടെ  നമർമചോണതമനന  ഒന്പതന

ജമലകളമലചോയമ 446 കസ്പീ.മമ.  ഭചോഗതന സ്ഥലചമടറ്റടുക്കുനതമനന  2,430 ചകചോടെമ

രൂപയടടെ  സചോമ്പതമക  അനമതമ  കമഫ്ബമയമൽനമന്നുദ്യം  ലഭദമചോയമട്ടുണന.

ബഹുമചോനടപട്ടെ മുഖദമനമയടടെ  മുൻഗണന  പദ്ധതമകളമലൾടപടുന

തസ്പീരചദശബഹചവയടടെ പുചരചോഗതമ കൃതദമചോയ ഇടെചവളകളമൽ ബഹുമചോനടപട്ടെ

മുഖദമനമ,  ബഹുമചോനടപട്ടെ ടപചോതുമരചോമതന  വകുപ്പുമനമ,  ടപചോതുമരചോമതന

ടസകട്ടെറമ,  മുഖദമനമയടടെ  ചസ്പീഫന  പ്രമൻസമപൽ  ടസകട്ടെറമ  എനമവർ

വമലയമരുത്തുന്നുണന.  കൂടെചോടത  ആഴ്ചചതചോറുദ്യം  സമ.ഇ.ഒ.,  ടക.ആർ.എഫന.ബമ.-

യദ്യം  തസ്പീരചദശബഹചവയടടെ  പുചരചോഗതമ  വമലയമരുത്തുകയദ്യം  ആവശദമചോയ

നടെപടെമകൾ സന്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയദ്യം ടചയ്യുന്നു.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന്:  സര,  ജനസചോന്ദ്രത കൂടെമയ ചകരളതമടന

തസ്പീരപ്രചദശതമടന നമലനമല്പമനന സദ്യംസ്ഥചോനതമടനയദ്യം രചോജദതമടനയദ്യം
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സമ്പദന വദവസ്ഥയമചലയ്ക്കുള്ള  സദ്യംഭവചോനയ്ക്കുളള  മമകച  കണകന വമറ്റമ

തസ്പീരചദശതമടന  സചോമൂഹമകവദ്യം  സചോമ്പതമകവമചോയ  വമകസനതമനന

ഉചതജനദ്യം  നല്കുന  അതുലദമചോയ  ടൂറമസദ്യം  സചോധദതകള്  ഭചോവമ

ചകരളതമടന  ആധചോരശമലകളമടലചോനചോയ  ചകരളതമടന  സഇൗന്ദരദദ്യം

അറമയചോനളള  സവമചശഷപചോതകൂടെമയചോണന  തസ്പീരചദശടടഹചവ.

തസ്പീരചദശടടഹചവ പദ്ധതമ നമലവമല് ഏതന ഘട്ടെതമലചോടണന്നുദ്യം പദ്ധതമയടടെ

ഭചോഗമചോയമ നടെപമലചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന പുനരധമവചോസ പചോചക്കജമടനക്കുറമച്ചുദ്യം

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .     മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  നമ്മുടടെ  നചോടെമടന

സദ്യംബന്ധമചമടെചതചോളദ്യം  വലമയ  മചോറ്റങ്ങള്ക്കന  കചോരണമചോകുന  ഒനചോണന

തസ്പീരചദശടടഹചവ.  ആടക  623  കമചലചോമസ്പീറ്ററുദ്യം  52  ടസച്ചുമചോണന.  ഇതമല്

ടക.ആര.എഫന.ബമ. (Kerala Road Fund Board) പ്രവരതനദ്യം നടെത്തുനതന

537  കമചലചോമസ്പീറ്റര  44  ടസച്ചുമചോണന.  ഇതമല് ഡമ.പമ.ആര.  ചസജമല് 500.54

കമചലചോമസ്പീറ്റര 35 ടസച്ചുമചോണന.  ഭൂമമചയടറ്റടുക്കലമനളള സചോമ്പതമക അനമതമ

ലഭമചതന  415 കമചലചോമസ്പീറ്റര  24  ടസച്ചുമചോണന.  ഇതമല്  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധചോനദ്യം

പ്രചതദക  പുനരധമവചോസ  പചോചക്കജന  സരക്കചോര  പ്രഖദചോപമചമട്ടുണന.
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തസ്പീരചദശടടഹചവയചോയമ ഭൂമമ വമട്ടുനല്കുനവരക്കന തസ്പീരചദശതമടന പ്രചതദക

സചോഹചരദങ്ങള് കണക്കമടലടുതന സമഗമചോയ പുനരധമവചോസ പചോചക്കജചോണന

തയചോറചോക്കമയമട്ടുളളതന.  തസ്പീരചദശചമഖലയമടല  ജനങ്ങള്ക്കന  മചോനദമചോയ

പുനരധമവചോസദ്യം  ഉറപചോക്കുനതചോണന  ഇഇൗ  പചോചക്കജന.   ഇതമടന  രണന

വമഭചോഗങ്ങളചോയമ തമരമചമരമക്കുകയചോണന. 

കചോറ്റഗറമ   I   -   ഉടെമസ്ഥചോവകചോശ ചരഖകളുളളവര 

(എ)  നമലവമടല  പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ.  ചട്ടെപ്രകചോരദ്യം  ടകട്ടെമടെതമനന

കണക്കചോക്കുന  തുകയമല്നമന്നുദ്യം  ഡമപ്രസ്പീസമചയഷന്  വചോലഡ്യൂ  കുറചന

ടസചോചളഷദദ്യം നല്കമ ഡമപ്രസ്പീസമചയഷന് വചോലഡ്യൂ കൂട്ടെമയ തുക. 

(ബമ) 2013-ടല ലചോന്ഡന അകന്വമസമഷന് ആകന പ്രകചോരദ്യം നമശയമക്കുന

സ്ഥലതമടന വമല. 

(സമ) അചതചോടടെചോപദ്യം ഭൂമമയടടെ തുക, ടകട്ടെമടെതമടന തുക, 600 സന്വയര

മസ്പീറ്റര  ഫചോറ്റന,  അചതചോടടെചോപദ്യം  പുനരധമവസമപമക്കടപചടെണ  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കന

600  സന്വയരഫസ്പീറ്റന  ഫചോറ്റന  നമരമമച്ചുനല്കുകചയചോ  അടലങ്കേമല്  13  ലക്ഷദ്യം

രൂപയടടെ ഒറ്റതവണ നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കുകചയചോ ടചയ്യുക.

കചോറ്റഗറമ   II -   ഉടെമസ്ഥചോവകചോശ ചരഖകളമലചോതവര
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(എ) ഡമപ്രസ്പീസമചയഷന് വചോലഡ്യൂ കുറയചോടതയളള ടകട്ടെമടെവമല.

(ബമ) 600 സന്വയരഫസ്പീറ്റ്ന  ഫചോറ്റന നമരമമച്ചുനല്കുകചയചോ അടലങ്കേമല് 13

ലക്ഷദ്യം രൂപയടടെ ഒറ്റതവണ നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കുകചയചോ ടചയ്യുക.

ഇതന  നമ്മുടടെ  രചോജദതന  തസ്പീരചദശവമചോയമ  ബന്ധപട്ടെന  പ്രചതദക

പുനരധമവചോസ പചോചക്കജമല് ഏറ്റവദ്യം മമകചതചോടണനന ഇഇൗ സഭടയ പ്രചതദകദ്യം

അറമയമക്കചോന് ആഗഹമക്കുകയചോണന. ഓചരചോ 50 കമചലചോമസ്പീറ്റര ഇടെവമട്ടുദ്യം ടൂറമസന

ചകന്ദ്രങ്ങള് കണ്ചഫചോരട്ടെന  ചസഷനകള് ഉള്ടപടടെവരുന തസ്പീരചദശടടഹചവ

നമ്മുടടെ നചോടെമടന മുഖഛചോയ മചോറ്റുനതമനളള പ്രധചോനടപട്ടെ പദ്ധതമയചോണന. ഇഇൗ

ഗവണ്ടമനന  2026-നന  മുമ്പുതടന ഇതന പൂരതമകരമക്കചോനളള എലചോശമവദ്യം

നടെത്തുടമന്നുദ്യം ഇഇൗ സഭടയ അറമയമക്കുകയചോണന.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന്:   സര,  തസ്പീരചദശ ബഹചവയമല് കണ്ണൂര,

കചോസരചകചോഡന ജമലകടള തമമല് ബന്ധമപമക്കുന രചോമന്തെളമ-പണദചോലക്കടെവന

പചോലതമടന  നമരമചോണദ്യം  എനചതയന  ആരദ്യംഭമക്കചോന്  കഴമയദ്യം;

വലമയപറമ്പന  പഞചോയതമലൂടടെ  കടെന്നുചപചോകുന  തസ്പീരചദശ  ചറചോഡമടന

അബലന്ടമനന ഫമകന ടചയ്തമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ? 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:   സര,  ബഹുമചോനടപട്ടെ  അദ്യംഗദ്യം

ഉനയമച  ചചചോദദങ്ങള്ക്കുള്ള  മറുപടെമ  പ്രതനചയകമചോയമ  പറയചോന്  പറ്റമല.

വമശദമചോയമ പരമചശചോധമചചശഷദ്യം അങ്ങടയ അറമയമക്കുനതചോണന. 

ശസ്പീ  .    ടക  .    ടജ  .    മചോകന സമ:  സര,  ചകരള സദ്യംസ്ഥചോനടത  10%  വരുന

ജനങ്ങള്ക്കന ഉപജസ്പീവനവദ്യം വരുമചോനവദ്യം പ്രദചോനദ്യം ടചയ്യുന വമചനചോദസഞചോര

ചമഖലയടടെ  പുചരചോഗതമക്കന  തസ്പീരചദശബഹചവ നമരണ്ണചോയകമചോയ സന്വചോധസ്പീനദ്യം

ടചലതചോനള്ള സചോധദതകള് വമശകലനദ്യം ടചയ്തമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  ഇവമടടെ  സൂചമപമച  627

കമ.മസ്പീറ്ററമല്  50  കമചലചോമസ്പീറ്റര ഇടെവമട്ടെന,  അതചോയതന  12  ഇടെങ്ങളമല് പ്രചതദക

ടൂറമസന  ചകന്ദ്രങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുനതമനള്ള  പദ്ധതമകളചോണന  അവമഷ്ക്കരമക്കുനതന.

ഇഇൗ  പദ്ധതമ  നല  നമലയമല്  നടെപചോക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   ഇചപചോള്തടന

ബസ്പീചന  ടൂറമസതമനന  വന്ചതചോതമല്  മചോറ്റമുണചോയമട്ടുണന.  ചകരളതമടല

ചഫചോട്ടെമദ്യംഗന  ബമഡ്ജന  9  തസ്പീരചദശ  ജമലകളമലദ്യം  നടെപചോക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമച

കചോരദവദ്യം  ഏവരക്കുദ്യം  അറമയചോവനതചോണന.  തസ്പീരചദശ  ബഹചവ

വരുനചതചോടുകൂടെമ  ചകരളതമടല  ബസ്പീചന  ടൂറമസദ്യം  വലമയ  മചോറ്റങ്ങള്ക്കന

കചോരണമചോകുദ്യം.  തസ്പീരചദശ  ബഹചവ  വരുനചതചോടുകൂടെമ  ഒമ്പതന  ജമലകളമലൂടടെ
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ചവഗതമൽതടന  കചോസരചഗചോഡുനമനന  തമരുവനന്തെപുരചതയന

എതമചചരചോന് കഴമയന  നമലയണചോകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    എൻ  .    ടക  .    അക്ബര:  സര,  തസ്പീരചദശ ബഹചവയമല് പുതുതചോയമ

അവലദ്യംബമക്കുന  സഇൗകരദങ്ങള്  ഉദചോഹരണമചോയമ  ബസക്കമള്  ടചോക്കന,

ബചോറ്ററമ  ചചോരജ്ജമദ്യംഗന,  ടറചസചോറനന  എനമവടയ  സദ്യംബന്ധമചന

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  ഇവമടടെ  സൂചമപമച  എലചോ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുമുണന.  എലചോ  സദ്യംവമധചോനങ്ങചളചോടുദ്യംകൂടെമയ  ഏറ്റവദ്യം  നല

ഡമബസനമലചോണന തസ്പീരചദശ ബഹചവയടടെ നമരമചോണദ്യം മുചനചോട്ടുചപചോകുനതന.

ഈ  പ്രചദശടത  ജനങ്ങളുടടെ  പ്രചതദക  സചോഹചരദങ്ങടളലചോദ്യം

മനസ്സമലചോക്കമടകചോണ്ടുള്ള നല പചോചക്കജചോണന നടെപചോക്കുനതന.  നല ഡമബസന്

ചറചോഡചോയമ,  ഒരു  ടൂറമസന  ചസറ്റചോയമ  ചകരളടത  മചോറ്റമടയടുക്കചോനള്ള

ലക്ഷദതമചലയന  ചപചോകുനതമനന  എറ്റവദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ  മചോറുന  ചകചോസല്

ബഹചവയചോയമ ഇതമടന മചോറ്റമ  തസ്പീരക്കചോനചോകുദ്യം.   ഇവമടടെ  സൂചമപമച എലചോ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  ഒരുക്കമടകചോണ്ടുള്ള  നല  ഡമടടസചനചോടുകൂടെമയ  തസ്പീരചദശ

ടടഹചവയടടെ നമരമചോണമചോണന നടെന്നുടകചോണമരമക്കുനതന. 
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ചഡചോ  .   സുജമതന വമജയൻപമള്ള:  സര, നമരദ്ദേമഷ്ട തസ്പീരചദശ ബഹചവയടടെ

അബലന്ടമനമടനക്കുറമചന  ടപചോതുടവ  വലമയ  രസ്പീതമയമലള്ള

അചക്ഷപങ്ങളചോണുള്ളതന.  പ്രചതദകമചന,  എടന  നമചയചോജകമണ്ഡലമചോയ

ചവറയമല് ഒരു വശതന കടെലദ്യം  മറുവശതന ടെമ.എസന. കനചോലമചോയമട്ടുചപചോകുന

സ്ഥലമുണന, അതന ഏടറക്കുടറ ബമനമദ്യംഗന ടചയ്ത സരക്കചോര സ്ഥലമചോണന.  ഇഇൗ

തസ്പീരചദശ  ടടഹചവ  അതുവഴമ  ചപചോകചോടത,  പൂരണ്ണമചോയദ്യം  മൂനന

പഞചോയത്തുകടള  ഒഴമവചോക്കമടകചോണന  നചോഷണല്  ബഹചവയമലൂടടെയചോണന

കടെന്നുചപചോകുനതന.   അതമനചോല്  ടൂറമസതമടന  അനന്തെമചോയ  സചോധദതകള്

നഷ്ടടപടുത്തുകയചോണന.   അതുകൂടെചോടത  അവമടുടത  ടപചോതുജനങ്ങളുമചോചയചോ

ജനപ്രതമനമധമകളുമചോചയചോ  സദ്യംസചോരമക്കചോടതയചോണന  തസ്പീരചദശ  ടടഹചവയ്ക്കുള്ള

അബലന്ടമനന  തയചോറചോക്കമയമട്ടുള്ളതന.   ഇങ്ങടനയള്ള  തരക്കങ്ങള്

പരമഹരമക്കചോനചോയമ  മണ്ഡലചോടെമസ്ഥചോനതമചലചോ  ജമലചോടെമസ്ഥചോനതമചലചോ

അങ്ങയടടെ ചനതൃതന്വതമല് ചരച നടെതചോന് തയചോറചോചണചോ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,   ചമലയമടെങ്ങളമല്  തസ്പീരചദശ

ടടഹചവയമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ  അബലന്ടമനന  വമഷയങ്ങളുണചോയതമടന

ഫലമചോയമ  ചമല  മചോറ്റങ്ങള്  വനതന  പദ്ധതമ  നസ്പീണ്ടുചപചോകചോന്
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കചോരണമചോയമട്ടുണന.  തസ്പീരചദശ  ടടഹചവയമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന

മടറ്റവമടടെടയങ്കേമലദ്യം  ഏടന്തെങ്കേമലദ്യം  പ്രശങ്ങളുടണങ്കേമല്  അക്കചോരദദ്യം

പരമചശചോധമചന ഇടെടപടെല് നടെത്തുനതചോണന.  

ശസ്പീ  .   ടെമ  .   വമ  .   ഇബചോഹമദ്യം:  സര, തസ്പീരചദശ ബഹചവടയനന പറയചമ്പചോള്

കടെല്തസ്പീരദ്യം മചോതമചോണന പലചപചോഴുദ്യം വലമയ പ്രധചോനദചതചോടുകൂടെമ പറയനതന.

പടക്ഷ,  ചചോലമയചോര ചപചോടലയള്ള മചനചോഹരമചോയ പുഴയടടെ തസ്പീരങ്ങള് ടകട്ടെമ

സദ്യംരക്ഷമചന   ബഹചവകചളചോ  ടചറമയ  പചോതകചളചോ  ഉണചോക്കമയചോല്   അതന

ആളുകള്ക്കന  വദചോയചോമതമനദ്യം  ടൂറമസതമനടമചോടക്ക  ഉപകചോരപ്രദമചോകുന

വമധതമലള്ള തസ്പീരുമചോനടമടുക്കചോന് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  ഇചപചോള്  കടെലമചനചോടെന

ചചരന്നുകമടെക്കുന കചോസരചകചോഡന,  കണ്ണൂര,  ചകചോഴമചക്കചോടെന,  മലപ്പുറദ്യം,  ത തൃശ്ശുര,

എറണചോകുളദ്യം,  ആലപ്പുഴ,  ടകചോലദ്യം,  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  എനസ്പീ  ജമലകള്

കണക്ടുടചയ്തുടകചോണചോണന  പചോത  കടെന്നുചപചോകുനതന.  അതമല്  ചകചോചണചോട്ടെമ

മണ്ഡലതമല്  കടെല്  ഇലചോതതുടകചോണന  ഉള്ടപട്ടെമട്ടെമല.  ടപചോതുടവ

കടെല്തസ്പീരത്തുള്ള  ഇഇൗ  ഒന്പതന  ജമലകളമല്ക്കൂടെമയചോണന  ഇഇൗ  തസ്പീരചദശ

ബഹചവ  പ്രചതദക  ബഹചവയചോയമ  കണ്ടുചപചോകുനതന.   അചതചോടടെചോപദ്യം
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ഇവമടടെ  സൂചമപമച  ചചോലമയചോറുദ്യം  ചകരളതമടല  വമവമധ  നദമകളുടടെ

തസ്പീരചതചോടുചചരന്നുള്ള  ചറചോഡുകളുദ്യം   വമവമധ  വകുപ്പുകളു ടടെ  ചറചോഡുകളചോണന.

പഞചോയത്തുകളമല്  തചദ്ദേശ സന്വയദ്യംഭരണ വകുപമടന കസ്പീഴമലള്ള ചറചോഡുകളുദ്യം

അലചോത  ചറചോ ഡുകളുമുണന.   ഇടതലചോദ്യം  ആചലചോചമചന  എടന്തെലചോദ്യം  ടചയചോന്

കഴമയടമന്നുള്ളതന പരമചശചോധമക്കചോവന കചോരദമചോണന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമൻ:   സര,  എടന നമചയചോജകമണ്ഡലതമടല

മണ്ണൂര-ചപചോഞ്ഞചോചശരമ  ചറചോഡമല്  2018 മുതൽ  വലമയ  പ്രശങ്ങള്

നമലനമല്ക്കുകയചോണന.  ബഹുമചോനടപട്ടെ മനമ ഇക്കചോരദതമല് ഇടെടപടുകയദ്യം

കമഫ്ബമയമല്നമന്നുദ്യം  10.5  ചകചോടെമ  രൂപ  ഇതമനചോയമ  അനവദമചമട്ടുണന.

നവദ്യംബര  മചോസതമല്  ടടെണര  കഴമടഞ്ഞങ്കേമലദ്യം  ചമല  സചങ്കേതമക

കചോരണങ്ങള്  പറഞ്ഞന  ടക.ആര.എഫന.ബമ.(Kerala  Road  Fund  Board)

നചോളമതുവടര  എഗമടമനന  സമരപമചമട്ടെമല.  ഇക്കചോരദതമല് അടെമയന്തെരമചോയമ

ഇടെടപട്ടെന ആവശദമചോയ നടെപടെമകള് സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,  അടെമയന്തെരമചോയമ  ഈ

വമഷയതമൽ  ഇടെടപടുനചതചോടടെചോപദ്യം  ബന്ധടപട്ടെ  വകുപ്പുചമധചോവമയമചോയമ
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ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുചചരതന  നമരമചോണപ്രവൃതമ  ആരദ്യംഭമക്കുനതമനള്ള

ഇടെടപടെല് നടെത്തുനതചോണന.

എദ്യം.സമ. ചറചോഡന വമകസനദ്യം

 (*395) ശസ്പീ  .   ആനണമ ചജചോൺ:
     ശസ്പീ  .   ഡമ  .   ടക  .   മുരളമ:
     ശസ്പീ  .   ടക  .   യ  .   ജനസ്പീഷന കുമചോർ:
     ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:  തചോടഴ കചോണുന ചചചോദദങ്ങള്ക്കന

 ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരദ്യം വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസ്ഥചോനടത  മുഖദ  പ്രധചോന  പചോതയചോയ  എദ്യം.സമ.  ചറചോഡന

നചോലവരമയചോക്കചോന് ഭരണചോനമതമ നല്കമയമട്ടുചണചോ; പ്രസ്തുത ചറചോഡുവമകസന

പദ്ധതമയടടെ  ഡമ.പമ.ആര.  തയചോറചോയമട്ടുചണചോ;  പദ്ധതമക്കചോയമ  എത  തുക

ചവണമവരുടമനചോണന കണക്കചോക്കമയമരമക്കുനടതനന അറമയമക്കുചമചോ;

 (ബമ) എദ്യം.സമ.  ചറചോഡമനന സമചോന്തെരമചോയമ തമരുവനന്തെപുരദ്യം-അങ്കേമചോലമ

ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡന പചോതയന ചകന്ദ്ര സരക്കചോര അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം നല്കമയമട്ടുചണചോ; ഈ

പചോതയടടെ അബലന്ടമനന നമശയമചമട്ടുചണചോ;

(സമ) തമരുവനന്തെപുരദ്യം-അങ്കേമചോലമ ഗസ്പീന് ഫസ്പീല്ഡന പചോത  'ഭചോരത്  മചോല'

പദ്ധതമയമലള്ടപടുതചോന്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടെന

ആവശദടപട്ടെമട്ടുചണചോടയനന വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ടപചോതുമരചോമതന-വമചനചോദസഞചോരദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന

റമയചോസന):  സര, 

(എ)  ഉണന,  എദ്യം.സമ  ചറചോഡന,  ടകചോലദ്യം-ടചചങ്കേചോട്ടെ  ചറചോഡന  എനമവ

നചോലവരമ  പചോതയചോയമ  വമകസമപമക്കുനതമനന  05-11-2022-ടല  ജമ.ഒ

(ആര.ടെമ)  നദ്യം.1069/2022/ടപചോ.മ.വ  പ്രകചോരദ്യം  1,500  ചകചോടെമ  രൂപയന

തതന്വതമൽ  ഭരണചോനമതമ  നല്കമയമട്ടുണന.  പദ്ധതമയടടെ  വമശദമചോയ

പദ്ധതമചരഖ  (ഡമ.പമ.ആര)  തയചോറചോക്കുനതമനളള  പ്രചോരദ്യംഭനടെപടെമകള്

ടപചോതുമരചോമതന  ഡമബസന്  വമഭചോഗദ്യം  സന്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  ഡമ.പമ.ആര

പൂർതസ്പീകരമക്കചോതതമനചോൽ പദ്ധതമയടടെ അടെങ്കേൽ തുക കണക്കചോക്കമയമട്ടെമല.

(ബമ)  എദ്യം.സമ  ചറചോഡമനന  സമചോന്തെരമചോയമ  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  മുതല്

അങ്കേമചോലമ  വടരയളള  ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡന  പചോതയടടെ  വമശദമചോയ  പദ്ധതമചരഖ

(ഡമ.പമ.ആര)  ചദശസ്പീയപചോത  അചതചോറമറ്റമ  തയചോറചോക്കമവരുന്നു.  പചോതയടടെ

അബലന്ടമനന അചതചോറമറ്റമ അവചലചോകനദ്യം ടചയ്തുവരുന്നു.

(സമ) ചകരളസരക്കചോര ആവശദടപട്ടെമട്ടെമല.

ശസ്പീ.  ആനണമ ചജചോണ് ചുമതലടപടുതമയപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എസന  .

അരുൺ കുമചോര  ):  സര,  നചോടെമടന വമകസനതമനന  ചറചോഡുകളുടടെ വമകസനദ്യം
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അതദന്തെചോചപക്ഷമതമചോണന.  എദ്യം.സമ.  ചറചോഡന  വമകസനവമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെന

എദ്യം.സമ.  ചറചോഡമല്  10  കമചലചോമസ്പീറ്റര  കൂടുചന്തെചോറുദ്യം  ഓചരചോ  പ്രധചോനടപട്ടെ

നഗരങ്ങളുണന.  ടെമ  നഗരങ്ങടള  സദ്യംരക്ഷമക്കുനതമനന  അടെമപചോതകചളചോ  ബഫ

ഓവറുകചളചോ നമരമമക്കുന കചോരദദ്യം ശദ്ധയമല്ടപട്ടെമട്ടുചണചോ; ഒപദ്യം നചോഷണല്

ബഹടവചയയദ്യം  എദ്യം.സമ.  ചറചോഡമടനയദ്യം  ബന്ധമപമക്കുന ടക.പമ ചറചോഡന

ചപചോലള്ള  നമരവധമ  അനബന്ധ  ചറചോഡുകളുണന,  അതരദ്യം  ചറചോഡുകളുടടെ

വമകസനദ്യം  അങ്ങയടടെ ശദ്ധയമലചണചോടയനതചോണന എടന ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന:  സര,  എദ്യം.സമ. ചറചോഡന ചകരളതമടന

ഒരു  പ്രധചോന  പദ്ധതമയചോയമ  കണ്ടുടകചോണ്ടുള്ള  നമലയമല്  തടനയചോണന

സരക്കചോര  ഇടെടപടുനതന.  അബലന്ടമന്റുമചോയമ  ബന്ധടപട്ടെ  മറ്റുകചോരദങ്ങള്

ചരച ടചയചോവനതചോണന. 

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എസന  .   അരുൺ കുമചോര:  സര,  ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡന പചോത മലചയചോര

ബഹചവയമചോയദ്യം  മറ്റന  അനബന്ധ  പചോതകളുമചോയദ്യം  കണകമവമറ്റമ

ഉറപചോക്കുന്നുചണചോ;  ഇതമലൂടടെ ടെ്ൂറമസദ്യം രദ്യംഗതന അനന്തെമചോയ സചോധദതകള്

ഒരുക്കുനതമനചോവശദമചോയ നടെപടെമകള് സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,   ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡന  പചോതയടടെ

വമശദമചോയ  പദ്ധതമചരഖ  (ഡമ.പമ.ആര)  ചദശസ്പീയപചോതചോ  അചതചോറമറ്റമ

തയചോറചോക്കമ വരുന്നുണന.  പദ്ധതമ അബലന്ടമനന അചതചോറമറ്റമ അവചലചോകനദ്യം

ടചയ്തു  വരമകയചോണന.  അക്കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  ടൂറമസതമനന  വലമയ

സചോധദതയണന.  ചനരടത പറഞ്ഞ ബസ്പീചന ടൂറമസദ്യം ചപചോടലതടന മലചയചോര

ടൂറമസതമനന  ഏടറ  സചോധദതയള്ള  ഒനചോണന.   ബഹക്കമദ്യംഗന  ഒരു  പുതമയ

ടടന്ഡചോയമ  മചോറമടക്കചോണമരമക്കുന  കചോലതന  ബഹക്കമദ്യംഗന  ടസനറുകടള

ഗൂഗമള്  മചോപമല്  ലമങ്കേന  ടചയ്തുടകചോണന  വമചദശങ്ങളമചലചോ  ഇന്തെദയമചലചോ

ചകരളതമചലചോ  ഉള്ള  ആരക്കുദ്യം  ടപടട്ടെന്നുതടന  ബഹക്കമദ്യംഗന  ചകന്ദ്രങ്ങള്

മനസ്സമലചോക്കമ  കുന്നുകയറചോന്  പറ്റുന  നമല  സന്വസ്പീകരമക്കചോന്  ഇടെടപടുന്നുണന.

ടമചടപട്ടെ  ചറചോഡുകള്  വരമകയദ്യം  ടടഹക്കമദ്യംഗന  ചകന്ദ്രങ്ങളചോയമ  മചോറുകയദ്യം

ടചയ്യുചമ്പചോള്  ചകരളതമടല എലചോചമഖലകളുദ്യം ചകരളതമടല ഒചോചരചോ ഇഞന

സ്ഥലദ്യംചപചോലദ്യം  ടൂറമസതമനന  അനചയചോജദമലചോതതടലനന  മനസ്സമലചോക്കചോന്

സചോധമക്കുദ്യം.  അതന  ഫലപ്രദമചോയമ  ഉപചയചോഗടപടുത്തുകടയനതചോണന

സരക്കചോരമടന ലക്ഷദദ്യം.
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ശസ്പീ  .    ഡമ  .    ടക  .    മുരളമ:   സര,  വളടര ഗതചോഗത തമരക്കുള്ള എദ്യം.സമ.

ചറചോഡന  നചോലവരമ  പചോതയചോക്കുന  നടെപടെമകള്  നടെക്കുകയചോണന.  എനചോല്

നമലവമൽ  ഇതമടന  ചമല്ചനചോട്ടെദ്യം  ടക.എസന.ഡമ.പമ.-ക്കചോണന.   ചറചോഡമടന

വശങ്ങള് ദുരുപചയചോഗദ്യം ടചയ്യുന തരതമല് അനധമക തൃത പചോരക്കമദ്യംഗുദ്യം മറ്റുദ്യം

നടെക്കുകയചോണന.  അതുചപചോടലതടന  ഒചോടെകളുടടെ  സചോബുകടളചോടക്ക

ഇളകമചപചോകുന  അവസ്ഥയമുണന.  അതന  കൃതദമചോയമ  ടമയമടടനയമന്

ടചയചോനള്ള നടെപടെമകള് സന്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന റമയചോസന:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമക്കചോദ്യം,

പരമചശചോധമക്കുനതമചനചോടടെചോപദ്യംതടന  ചകരളതമല്  ഇചപചോള്  ടപചോതുചവ

ഡമബസന് ചപചോളമസമ വരക്കനചഷചോപന നടെതമയചപചോള് വദക്തമചോടയചോരുകചോരദദ്യം

എന്തെചോടണന്നുവചചോല് ടപചോതുമരചോമത്തുവകുപമടന അധസ്പീനതയമലള്ള ധചോരചോളദ്യം

സ്ഥലങ്ങള്, അതന ചറചോഡമടന വശങ്ങള് മചോതമല പചോലങ്ങളുടടെ അടെമയമലള്ള

സ്ഥലങ്ങടളചോടക്ക  ടവറുടത  കമടെക്കുന  സ്ഥമതമയചോണുള്ളതന.  പചോലങ്ങളുടടെ

കചോരദടമടുതചോലദ്യം  ഇചത  അവസ്ഥ  തടന  കചോണചോന്  കഴമയദ്യം.  ഇടതചോടക്ക

ഫലപ്രദമചോയമ എങ്ങടന ഉപചയചോഗടപടുതചോടമനതന ഡമബസന് ചപചോളമസമ

വരക്കനചഷചോപമടന  ഭചോഗമചോയള്ള  കരടെന  നയമചോയമ  വരുചമ്പചോള്  തസ്പീരചയചോയദ്യം
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പരമചശചോധമക്കുനതചോണന.  ആ  നമലയമല്തടന  പരമചശചോധമചന

ചപചോകചോവനതചോണന. 

ശസ്പീ.  ടക.  യ.  ജനസ്പീഷന  കുമചോര  ചുമതലടപടുതമയ  പ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .

കടെകദ്യംപള്ളമ  സുചരന്ദ്രന്  ):  സര,  എദ്യം.  സമ.  ചറചോഡന  നചോലവരമയചോക്കചോന്

ഭരണചോനമതമ  നല്കമയ  നടെപടെമടയ  വളടര  സചന്തെചോഷചതചോടുകൂടെമയചോണന

സദ്യംസ്ഥചോനടത ജനങ്ങള് സന്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതന.  ഏറ്റവദ്യം പ്രധചോന ചറചോഡുകളചോയ

എദ്യം.സമ.  ചറചോഡന  നചോലവരമ  പചോതയചോക്കുനതമനള്ള  ഡമ.പമ.ആര.

പൂരതമയക്കചോന്  സചോധമചമട്ടെമടലന്നുദ്യം  ഡമബസന്  വമഭചോഗദ്യം  അതമടന

നടെപടെമകള്  സന്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോടണന്നുമചോണന  അറമയചോന്  സചോധമചതന.

ഡമബസന്  വമഭചോഗടത  കൂടുതല്  ശക്തമടപടുചതണതന  കചോലഘട്ടെതമടന

ആവശദമചോണന.   ആ ഡമബസന് വമഭചോഗടത ശക്തമടപടുതചോനള്ള നടെപടെമ

സന്വസ്പീകരമക്കചോന് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമദന  റമയചോസന:  സര,   ഡമബസന്  വമഭചോഗദ്യം  ചമല

കചോരദങ്ങളമല്  കചോലതചോമസദ്യം  വരുന്നുടവനതന  പ്രശദ്യം  തടനയചോണന.   അതന

പരമഹരമക്കചോന്  തുടെരചയചോയ  ഇടെടപടെല്  നടെതമടകചോണമരമക്കുകയചോണന.

അതമടന  ഭചോഗമചോയമ  ചമല  മചോറ്റങ്ങള്  ഡമബസന്  വമഭചോഗതമല്
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കണ്ടുടകചോണമരമക്കുകയചോണന.  പടക്ഷ,  അതുടകചോണ്ടുമചോതദ്യം  പ്രശങ്ങളചോടക

തസ്പീരന്നുടവനന  പറയചോന് പറ്റമല.  പ്രശങ്ങളമല് ചമലതന  തുടെരുന്നുണന,   അതന

പരമഹരമക്കചോന്  തുടെരചയചോയ  ഇടെടപടെല്  നടെതചോനചോണന  സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുനതന.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:  സര,  എദ്യം.സമ.  ചറചോഡമടന വമകസനദ്യം തമകച്ചുദ്യം

സന്വചോഗതചോരഹമചോണന.  എനചോല്  ടകചോട്ടെചോരക്കര-ടവഞ്ഞചോറമൂടെന  ചപചോലള്ള

പ്രചദശങ്ങളമല്  വലമയ  തമരക്കന  അനഭവടപടുനതമനചോല്  ചരചോഗമകളുമചോയമ

വരുന വചോഹനങ്ങള്ക്കന തടെസ്സമുണചോകുന സ്ഥമതമ നമലനമല്ക്കുന്നുണന.  ഇഇൗ

പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കചോന് എന്തെന നടെപടെമ സന്വസ്പീകരമക്കചോനചോണന ഉചദ്ദേശമക്കുനതന?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമദന റമയചോസന:  സര,  ഇഇൗ വമഷയദ്യം പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധമപതദ  മുനണമ  സരക്കചോര  ജദ്യംങ്ഷന്  ഇദ്യംപ്രൂവ്ടമന്റന

പദ്ധതമ  നടെപചോക്കമവരുന്നുണന.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയടടെ  പ്രഖദചോപമത  ലക്ഷദദ്യം

ബകവരമക്കുനതമടന  ഭചോഗമചോയമ  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്കൂടെമ

പരമചശചോധമക്കചോവനതചോണന.

മമ  .  സസ്പീക്കര: ഓരഡര....ഓരഡര......ചചചോചദദചോതരചവള അവസചോനമച്ചു. 
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(ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴമഞ.)
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