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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6303 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റ�് ഹൗ�ക�െട ആ�നികവത്കരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ എ�
റ�് ഹൗ�കളാണ് സം�ാന�്

�വർ�ി��െത�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ
153 റ�് ഹൗ�കൾ �വർ�ി���്. ജി�
തിരി�  ്ലി�് അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) റ�് ഹൗ�കൾ ആ�നികവത്കരി��തി�ം,
ഇവ�െട �േയാജനം ��തലായി
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തി�ം എെ�ാെ�
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റ�് ഹൗ�കൾ ആ�നികവത്കരി��തിെ��ം

ഇവ�െട �േയാജനം ��തലായി
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി
എ�ാ റ�് ഹൗ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�് എ��ം
�ാപ�മാ��തി�േവ�ി 2021 നവംബർ ഒ�ാം
തീയതി �തൽ ഓൺൈലൻ ��ിംഗ് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിനായി
resthousepwd.kerala.gov.in എ� െവൈ��്
�േഖന െപാ�ജന�ൾ�ം ��കൾ ��് െച�ാൻ
സാധി��താണ്. റ�് ഹൗ�ക�െട �വർ�നം

ആ�നികവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി �റിസം
േമഖല�മായി ബ�െ���ി അവെയ
നവീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
തീ�മാനി�ി��്. �റിസം േമഖലയിെല സാ��ത
കണ�ിെല��് �ല സൗകര��ളള
െതരെ���െ�� 25 റ�് ഹൗ�കെള
െപാ�ജന�ൾ�് ഉപകാര�ദമാ�� രീതിയിൽ
എ�ാ സൗകര���ം ഏർെ���ി

നവീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ െക.�ിഡി.സി മാേനജിംഗ്
ഡയറ�െറ േനാഡൽ ഓഫീസറായി
�മതലെ���ിയി��്. ഇതിെ� ആദ�പടിയായി

േഫാർ�് െകാ�ി റ�് ഹൗസ്  നവീകരണ�ി�ളള

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��. റ�് ഹൗ�കളിൽ നിലവി�ളള
സൗകര��ൾ ഉപേയാഗെ���ി �റിസം
വികസന�ിന് അ�േയാജ�മാ�ം വിധം �റ�
െചലവിൽ നവീകരി�  ്പരിപാലി�ക എ�താണ്
ഉേ�ശി��ത്. ഇതി�െട റ�് ഹൗ�ക�െട
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�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തിന്
സാധി��താണ്. �ടാെത വ�മാന വർ�ന�ം
ല��മി��. വിേനാദസ�ാരികൾ�്

താമസസൗകര�ം ഏർെ����തിനായി �റിസം
സാ��ത േമഖലകളിെല തിരെ���െ�� റ�്
ഹൗ�കൾ െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ്
ആർ�ിെട�ിെ� േനത�ത��ിൽ പരിേശാധന
നട�ി സ�ർ� വികസന�ിനാ�ളള പ�തി
ത�ാറാ�ി വ��.

(സി) �റിസം േ�ാ�കളി�ം, ��തൽ സ�ർശകർ
എ�� ഇട�ളി�ം ഉ�ത നിലവാര�ി��

റ�് ഹൗ�കൾ �ാപി�  ്��തൽ
വ�മാന��ാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) റ�് ഹൗ�കൾ ആ�നികവത്കരി��തിെ��ം

ഇവ�െട �േയാജനം ��തലായി
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി
എ�ാ റ�് ഹൗ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�് എ��ം
�ാപ�മാ��തി�േവ�ി 2021 നവംബർ ഒ�ാം
തീയതി �തൽ ഓൺൈലൻ ��ിംഗ് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിനായി
resthousepwd.kerala.gov.in എ� െവൈ��്
�േഖന െപാ�ജന�ൾ�ം ��കൾ ��് െച�ാൻ
സാധി��താണ്. റ�് ഹൗ�ക�െട �വർ�നം

ആ�നികവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി �റിസം
േമഖല�മായി ബ�െ���ി അവെയ
നവീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
തീ�മാനി�ി��്. �റിസം േമഖലയിെല സാ��ത
കണ�ിെല��് �ല സൗകര��ളള
െതരെ���െ�� 25 റ�് ഹൗ�കെള
െപാ�ജന�ൾ�് ഉപകാര�ദമാ�� രീതിയിൽ
എ�ാ സൗകര���ം ഏർെ���ി

നവീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ െക.�ിഡി.സി മാേനജിംഗ്
ഡയറ�െറ േനാഡൽ ഓഫീസറായി
�മതലെ���ിയി��്. ഇതിെ� ആദ�പടിയായി

േഫാർ�് െകാ�ി റ�് ഹൗസ്  നവീകരണ�ി�ളള

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��. റ�് ഹൗ�കളിൽ നിലവി�ളള
സൗകര��ൾ ഉപേയാഗെ���ി �റിസം
വികസന�ിന് അ�േയാജ�മാ�ം വിധം �റ�
െചലവിൽ നവീകരി�  ്പരിപാലി�ക എ�താണ്
ഉേ�ശി��ത്. ഇതി�െട റ�് ഹൗ�ക�െട
�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തിന്
സാധി��താണ്. �ടാെത വ�മാന വർ�ന�ം
ല��മി��. വിേനാദസ�ാരികൾ�്

താമസസൗകര�ം ഏർെ����തിനായി �റിസം
സാ��ത േമഖലകളിെല തിരെ���െ�� റ�്
ഹൗ�കൾ െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ്
ആർ�ിെട�ിെ� േനത�ത��ിൽ പരിേശാധന
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നട�ി സ�ർ� വികസന�ിനാ�ളള പ�തി
ത�ാറാ�ി വ��.

(ഡി)

നിലവി�� റ�് ഹൗ�ക�െട തൽ�ിതി

പരിേശാധി��തി�ം,
��ിഹീനമായി�ിട��വ ��ിയാ�ി

േമാടിപിടി�ി�  ്��തൽ ജന�െള
ആകർഷി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) നിലവി�ളള റ�് ഹൗ�ക�െട തൽ�ിതി

പരിേശാധി��തി�ം ��ിഹീനമായി�ിട��വ

��ിയായി േമാടിപിടി�ി�  ്ജന�െള ��തൽ
ആകർഷി��തി��ളള നടപടി
സ�ീകരി��തി�ം എ�ാ ഡിവിഷൻ എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർമാർ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
എ�ാ റ�് ഹൗ�ക�ം ദിനം�തി തൽ�ിതി

പരിേശാധി�  ്റിേ�ാർ�് െച��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. റ�് ഹൗ�കൾ േമാടിപിടി�ി��
�വർ�ന�ൾ ആവശ�ാ�സരണം

നട�ിലാ�ി�ം വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                      അനുബന്ധം


