
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-14

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   14,   ചചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബചലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനചപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബചന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

67 (*391) കറഞഡുകേളുചടെ ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞൻ നടെപടെബ

ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. എ. മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്

കറഞഡുകേളുചടെ  ഗുണപരബകശഞധന ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനച്ച്  നൂതന സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം, എറണഞകുളഞ്ചാം, കകേഞഴബകകഞടെച്ച്

ജബല്ലകേളബല്  ഓകടഞകമറ്റഡച്ച്  ചമഞബബല്  ചടെസബഞ്ചാംഗച്ച്  ലെഞബുകേള്

പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന/ജബല്ലഞതലെങ്ങളബല്  കേകഞളബറ്റബ

കേൺകടഞൾ  വബഭഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  നബർമ്മേഞണ  പ്രവൃത്തബകേളുചടെ  പരബകശഞധനയഞയബ

ചഡപപ്യൂടബ  ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയർ  തലെവനഞയബ  വബജബലെൻസച്ച്  വബഭഞഗവഞ്ചാം
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പ്രവര്ത്തബക്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം സഭചയ അറബയബച.  കേകഞളബറ്റബ  കേൺകടഞൾ മഞനകല്

പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒന്നഞഞ്ചാംഘട  ഗുണനബലെവഞര  പരബകശഞധന  നബര്വഹണ

ഉകദദഞഗസരുചടെ കമല്കനഞടത്തബല് കേരഞറുകേഞരുഞ്ചാം രണ്ടെഞഞ്ചാംഘട ഗുണനബലെവഞര

പരബകശഞധന കേകഞളബറ്റബ കേണ്കടഞള് വബഭഞഗവഞ്ചാം നടെത്തുനചണ്ടെനഞ്ചാം ദര്ഘഞസച്ച്

കരഖകേളബല് ഗുണനബലെവഞര വദവസകേളുചടെ വബശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

നടെപടെബ സകസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ.  കറഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണത്തബനച്ച്  ഫുള്

ചഡപച്ച്  റബക്ലകമഷന  സഞകങ്കേതബകേവബദദ  ഉപകയഞഗചപ്പെടുത്തുചമനഞ്ചാം

കറഞഡുകേളബചലെ വബള്ളലുകേള് പ്രതബകരഞധബകഞന  കേഴബയുന്ന  superpave  mix

design  രസ്പീതബ  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ചഎ.  പഠനഞ്ചാം

നടെത്തബവരബകേയഞചണനഞ്ചാം  കേഞലെഞവസയനുകയഞജദമഞയ നബര്മ്മേഞണരസ്പീതബ

അവലെഞ്ചാംബബക്കുചമനഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ  പ്രവൃത്തബ  പൂര്ത്തബയഞകഞത്ത

കേരഞറുകേഞര്ചകതബചര  റബസച്ച്  ആന്റെച്ച്  കകേഞസച്ച്  ചടെര്മബകനഷന,  ബഞകച്ച് ലെബസച്ച്

തുടെങ്ങബയ  നടെപടെബകേള്  സകസ്പീകേരബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  കറഞഡച്ച്  പരബപഞലെനത്തബനച്ച്

OPBRC  (Output  and  Performance  Based  Road  Contracts)  പദതബ

നടെപ്പെഞകബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണ  പ്രവൃത്തബകേള്  സമയബനബതമഞയബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം  ഡബ.എല്.പബ.  കബഞര്ഡുകേള്

സഞപബചവരബകേയഞചണനഞ്ചാം  ചചപപ്പുചചലെനുകേള്  സഞപബക്കുന്നതബനച്ച്
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കറഞഡുകേള്  കുഴബക്കുന്നതുഞ്ചാം  പൂര്വസബതബയബലെഞക്കുന്നതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചച്ച്

ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുറചപ്പെടുവബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

നഞടുകേഞണബ -പരപ്പെനങ്ങഞടെബ  കറഞഡച്ച്  നബര്മ്മേഞണത്തബചലെ  തടെസ്സങ്ങള്

പരബഹരബക്കുചമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

68 (*392) ഉത്തരവഞദബത്ത ടൂറബസഞ്ചാം

ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

സകതന  സകഭഞവകത്തഞചടെ  പ്രവർത്തബകഞൻ കേഴബയുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  ഉത്തരവഞദബത്ത

ടൂറബസഞ്ചാം  മബഷചന  ചസഞബസറ്റബയഞകഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  ജനങ്ങചള

സര്ശബകഞന  കേഴബയുന്ന  തരത്തബലുള്ള  ടൂറബസഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വദഞപബപ്പെബകഞനഞണച്ച്  ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസഞ്ചാം  മുകഖന  ലെക്ഷദമബടുന്നചതനഞ്ചാം

ഉത്തരവഞദബത്ത ടൂറബസഞ്ചാം  ആകഗഞള ഉചകകേഞടെബ  സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബചച്ച്  രണ്ടെഞഞ്ചാം  കകേരള

ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസഞ്ചാം  പ്രഖദഞപബചതഞയുഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.  പുതബയ

ചഡസബകനഷനുകേള്കഞയബ  കേര്മ്മേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുചമനഞ്ചാം  'സസ്പീറ്റച്ച്',

'ചപപ്പെര്',  'കമഞഡല്  ആര്.ടെബ.  വബകല്ലജച്ച്'  തുടെങ്ങബയ  പദതബകേള്

വദഞപബപ്പെബക്കുചമനഞ്ചാം അഗ്രബ ടൂറബസഞ്ചാം ചനറ്റച്ച് വര്കച്ച് ശക്തബചപ്പെടുത്തുചമനഞ്ചാം സമഗ്ര

ഡബബസന നയഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം സസ്പീസസൗഹൃദ വബകനഞദസഞഞര പദതബ

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  'കസഞ  ടഞവൽ',  'കപഞപച്ച്-അപച്ച്
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ടൂറബസഞ്ചാം',  'ഇനഫ്ലുവനഷദല് മഞര്കറ്റബഞ്ചാംഗച്ച്'  തുടെങ്ങബയ ആധുനബകേ ചടനഡുകേള്

പരമഞവധബ  പ്രകയഞജനചപ്പെടുത്തുചമനഞ്ചാം  പടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പുമഞയബ

സഹകേരബചച്ച്  വയനഞടബല്  'എന  ഉസൗരച്ച്  കഗഞത്ര  ചചപതൃകേ  ഗ്രഞമഞ്ചാം'

യഞഥഞര്തദമഞകബചയനഞ്ചാം  റഞന്നബ  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബലുള്ചപ്പെചടെ

സഞധദമഞയ  ആദബവഞസബ  സകങ്കേതങ്ങചള  മഞതൃകേഞ  ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസഞ്ചാം

ഗ്രഞമങ്ങളഞക്കുന്നതബനച്ച് നടെപടെബ സകസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം ആലുവ മണപ്പുറഞ്ചാം വബകേസന

പദതബ  യഞഥഞര്തദമഞക്കുചമനഞ്ചാം  ഇസൗരഞറ്റുകപട   -  വഞഗമണ്  കറഞഡച്ച്

നവസ്പീകേരണഞ്ചാം  സഞധദമഞകഞന  കേഴബഞ്ഞതഞയുഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

69 (*393) റവനപ്യൂ ഇൻഫർകമഷൻ ബപ്യൂകറഞ

റവനപ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ചകേ.  രഞജന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്, റവനപ്യൂ വകുപ്പെബചന്റെ പ്രവർത്തനഞ്ചാം കൂടുതൽ ജനകേസ്പീയമഞക്കുന്നതബനച്ച്

നവമഞധദമ  സഞധദതകേൾ  പ്രകയഞജനചപ്പെടുത്തബ  റവനപ്യൂ  ഇൻഫർകമഷൻ

ബപ്യൂകറഞ  പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചതഞയുഞ്ചാം  വകുപ്പെബചന്റെ  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം

നടെപടെബക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  അനുബന  നബയമങ്ങളുഞ്ചാം  ചടങ്ങളുഞ്ചാം  ഉത്തരവകേളുഞ്ചാം

ചപഞതുജനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഉകദദഞഗസർക്കുഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനഞണച്ച്

ലെക്ഷദമബടുന്നചതനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.  റവനപ്യൂ  സഞ്ചാംബനബച
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സഞ്ചാംശയനബവഞരണത്തബനഞയബ  ഒരു  കകേഞള്  ചസന്റെര്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

ബപ്യൂകറഞയുചടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചടെ ഭഞഗമഞയബ 'ഭൂമബകേ' എന്ന കപരബലുള്ള മഞസബകേ

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതഞയുഞ്ചാം  റവനപ്യൂ  വകുപ്പെബചന്റെ  ഓണ്ചചലെന  കസവനങ്ങള്

സഞധഞരണകഞര്കച്ച്  പ്രഞപദമഞക്കുന്ന  'റവനപ്യൂ  ഇ-സഞക്ഷരത'  പദതബ  2023

കമയച്ച്  മഞസഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുചമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ഇനസബറ്റപ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ലെഞനഡച്ച്

ആനഡച്ച്  ഡബസഞസര്  മഞകനജച്ച് ചമന്റെബചന  മബകേവബചന്റെ  കകേന്ദ്രമഞക്കുന്നതബചന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  മൂന്നച്ച്  വബഷയങ്ങളബല്  എഞ്ചാം.ബബ.എ  കകേഞഴച്ച് സുകേളുഞ്ചാം

എ.ചഎ.സബ.റ്റബ.ഇ.-യുമഞയബ  സഹകേരബചച്ച്  ഓണ്ബലെന  കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുചമനഞ്ചാം 2023 നവഞ്ചാംബര് 1-ഓചടെ റവനപ്യൂ ഓഫസ്പീസുകേള് സമഗ്രമഞയബ

ഡബജബബറ്റസച്ച്  ചചയ്യുചമനഞ്ചാം  റവനപ്യൂ  വകുപ്പെബല്  ലെഭബക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളബല്

സമയബനബതമഞയബ  നടെപടെബ  സകസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേള്

എനടനസച്ച് ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള പരസ്പീക്ഷകേള്കച്ച് അകപക്ഷബക്കുകമഞഴഞ്ചാം പ്രകവശനഞ്ചാം

ലെഭബക്കുകമഞഴഞ്ചാം  റവനപ്യൂ  ഓഫസ്പീസബല്നബനള്ള  സഞക്ഷദപത്രഞ്ചാം

സമര്പ്പെബകണചമന്ന  നബബനന  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  പരബകശഞധബക്കുചമനഞ്ചാം

തഞലൂക്കുതലെ  വബകേസന  സമബതബകേചള  ശഞക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ

സകസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച. 
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70 (*394)  തസ്പീരകദശ ചചഹകവ നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  എ.  മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  തസ്പീരകദശ ബഹകവ നബർമ്മേഞണത്തബനച്ച്  9

തസ്പീരകദശ  ജബല്ലകേളബലെഞയബ  446  കേസ്പീ.മബ  ഭഞഗത്തച്ച്  സലെഞ്ചാം  ഏചറ്റടുക്കുന്നതബനച്ച്

2430  കകേഞടെബ  രൂപയുചടെ  സഞമത്തബകേഞനുമതബ  കേബഫ്ബബയബൽനബനഞ്ചാം

ലെഭദമഞയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  ബഹകവയുചടെ  പുകരഞഗതബ  കൃതദമഞയ

ഇടെകവളകേളബൽ  വബലെയബരുത്തബ  ആവശദമഞയ  നടെപടെബ

സകസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം നഞടെബചന്റെ മുഖചഞയ മഞറ്റുന്ന പദതബയഞയ തസ്പീരകദശ

ചചഹകവ  2026-നുമുമച്ച്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനഞണച്ച്

ശമബക്കുന്നചതനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.  നബർദ്ദേബഷ്ട  തസ്പീരകദശ  ബഹകവയുചടെ

പുതുകബയ  അബലെനചമന്റെച്ച്  സര്കഞരബചന്റെ  പരബഗണനയബലെഞചണനഞ്ചാം  ഭൂമബ

ഏചറ്റടുകലുമഞയബ  ബനചപ്പെടച്ച്  പ്രകതദകേ  പുനരധബവഞസ  പഞകകജച്ച്

അനുവദബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  പദതബയുചടെ  ഡബ.പബ.ആര്  NATPAC,  LNTIEL,

IDECK  എന്നസ്പീ  ഏജനസബകേളഞണച്ച്  തയഞറഞക്കുന്നചതനഞ്ചാം

അചചലെനചമന്റുമഞയബ  ബനചപ്പെട  പരഞതബകേള്  പരബകശഞധബക്കുന്നതഞചണനഞ്ചാം

എല്ലഞ  തസ്പീരകദശ  ജബല്ലകേളബലുഞ്ചാം  കഫഞടബഞ്ചാംഗച്ച്  ബബഡ്ജച്ച്  സഞപബക്കുചമനഞ്ചാം

മണ്ണൂര് - കപഞഞ്ഞഞകശ്ശേരബ കറഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണവമഞയബ ബനചപ്പെട വബഷയത്തബല്
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അടെബയന്തരമഞയബ  ഇടെചപടുന്നതഞചണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടെബയഞയബ

മനബ അറബയബച. 

71 (*395)  എഞ്ചാം  .   സബ  .   കറഞഡച്ച് വബകേസനഞ്ചാം

ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

എഞ്ചാം.സബ  കറഞഡച്ച്,  ചകേഞല്ലഞ്ചാം  -  ചചകങ്കേഞട  കറഞഡച്ച്  എന്നബവ  നഞലെച്ച്  വരബയഞയബ

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  1500  കകേഞടെബ  രൂപയുചടെ  ഭരണഞനുമതബ  തതകത്തബൽ

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം ഡബ.പബ.ആര് തയഞറഞക്കുന്നതബനുളള പ്രഞരഞ്ചാംഭ നടെപടെബകേള്

സകസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.  എഞ്ചാം.സബ  കറഞഡബനച്ച്

സമഞന്തരമഞയബ  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം-അങ്കേമഞലെബ  ഗ്രസ്പീനഫസ്പീല്ഡച്ച്  പഞതയുചടെ

വബശദമഞയ  പദതബകരഖ  (ഡബ.പബ.ആര്)  കദശസ്പീയപഞത  അകതഞറബറ്റബ

തയഞറഞകബവരുന്നതഞയുഞ്ചാം അബലെനചമന്റെച്ച്  അവകലെഞകേനഞ്ചാം ചചയ്തുവരുന്നതഞയുഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  ഗ്രസ്പീന  ഫസ്പീല്ഡച്ച്  പഞത  ടൂറബസത്തബനച്ച്  വളചരകയചറ

സഞധദതയുള്ളതഞചണനഞ്ചാം ചചഹകബഞ്ചാംഗച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള് മനസ്സബലെഞക്കുന്നതബനഞയബ

ചചഹകബഞ്ചാംഗച്ച്  ചസന്റെറുകേള്  ഗൂഗബള്  മഞപ്പെബല്  ലെബങ്കേച്ച്  ചചയ്യുന്നതഞചണനഞ്ചാം

ഡബചചസന  കപഞളബസബ  വര്കച്ച്കഷഞപ്പെബചന്റെ  ഭഞഗമഞയുള്ള  കേരടെച്ച്  നയഞ്ചാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞചടെ  ചപഞതുമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലുള്ള

ചപഞതുസലെങ്ങള്  ഫലെപ്രദമഞയബ  ഉപകയഞഗചപ്പെടുത്തഞന  സഞധബക്കുചമനഞ്ചാം
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ഡബചചസന  വബഭഞഗഞ്ചാം  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ

സകസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം ജഞ്ചാംഗ്ഷന ഇഞ്ചാംപ്രൂവ്ചമന്റെച്ച്  പദതബയുചടെ  ഭഞഗമഞയബ

എഞ്ചാം.സബ.  കറഞഡബചലെ  ഗതഞഗതക്കുരുകച്ച്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ

സകസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച. 


