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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര......... ഓരഡര........ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *181

ടൂറമസദ്യം ചപചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകള

(*181) ശസ്പീ  .   മുല്ലക്കര രതചോകരന :
  ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയന :

ശസ്പീ  .   ആര  .   രചോമചന്ദ്രന :
ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദദ്  മുഹസമന  പമ  . :  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കദ്

സഹകരണവദ്യം വമചനചോദസഞചോരവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതദ്  എതമകക്കചോണമരമക്കുന്ന  വമചദശ  ടൂറമസ്റ്റുകളുകടയദ്യം

ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകളുകടയദ്യം  എണദ്യം  വരഷദ്യം  ചതചോറുദ്യം  കുറഞ്ഞുവരുന്നതദ്

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  ഉകണങമല്  കൂടുതല്  വമചദശ-ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകകള

ആകരഷമക്കുന്നതമനദ്  എകന്തല്ലചോദ്യം  നടപടമകളചോണദ്  സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളകതന്നദ്

കവളമകപടുതചോചമചോ;

(ബമ)  ടൂറമസദ്യം,  കതചോഴെമലധമഷമത ചമഖലയചോക്കുന്നതമനുദ്യം കുടുദ്യംബശസ്പീ വഴെമ

ടൂറമസദ്യം  ചപചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  എന്തദ്  നടപടമകളചോണദ്

കകകക്കചോള്ളചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

സഹകരണവദ്യം  വമചനചോദസഞചോരവദ്യം  വകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .
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കമചോയസ്പീന  ): സര, 

(എ)  കഴെമഞ്ഞ  5  വരഷകത  (2011-2015)  കചോലയളവമകല കണക്കുകള

പരമചശചോധമചചോല്  വമചദശ  ടൂറമസ്റ്റുകളുചടയദ്യം  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകളുചടയദ്യം

എണതമല്  കുറവള്ളതചോയമ  കചോണുന്നമല്ല.   എന്നചോല്  ഈ  വരഷങ്ങളമകല

ടൂറമസ്റ്റുകളുകട  വളരചചോനമരക്കമല്  ചനരമയ  കുറവദ്  വന്നമട്ടുണദ്.   വമചദശ

ടൂറമസ്റ്റുകളുകട  കചോരദതമല്  2014-കല  7.4  ശതമചോനദ്യം  എന്ന  വളരചചോ  നമരക്കദ്

2015-ല്  6.59  ശതമചോനമചോയമ കുറഞ്ഞചപചോള ആഭദന്തര ടൂറമസ്റ്റുകളുകട വളരചചോ

നമരക്കദ്  2014-ല്  7.71  ശതമചോനമചോയമരുന്നതദ്  2015-ല്  6.53  ശതമചോനമചോയമ

കുറഞ്ഞു.  പുതമയ ഉത്പന്നങ്ങളുകട കകണതലമലൂകടയദ്യം  ശക്തമചോയ വമപണന

പചചോരണ  തനങ്ങളമലൂകടയദ്യം  കൂടുതല്  വമചദശ  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകകള

ആകരഷമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകളചോണദ്  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതദ്.  അടുത  അഞദ്

വരഷദ്യംകകചോണദ് വമചദശ ടൂറമസ്റ്റുകളുകട എണതമല് 100  ശതമചോനവദ്യം ആഭദന്തര

ടൂറമസ്റ്റുകളുകട എണതമല് 50 ശതമചോനവദ്യം വളരചയചോണദ് ലകദമമടുന്നതദ്.

(ബമ) ചകരളതമല് ടൂറമസദ്യം ഒരു കതചോഴെമലധമഷമത ചമഖലയചോണദ്.  GIFT-

കന്റെ 2015-കല ടൂറമസദ്യം സചോറദ് കലറദ് അക്കക്കൗണദ് എന്ന പഠന റമചപചോരടദ് പകചോരദ്യം

ചകരളതമല് ടൂറമസദ്യം ചമഖലയമല് ഏകചദശദ്യം 25 ലകദ്യം ചപര ചനരമടദ് കതചോഴെമല്
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കചയ്യുന്നുണദ്.   ചകരളതമകല  ആകക  കതചോഴെമലുകളമല്  11.49  ശതമചോനദ്യം

വമചനചോദസഞചോരതമകന്റെ ചനരമട്ടുള്ള സദ്യംഭചോവനയചോണദ്.  

ഉതരവചോദമത ടൂറമസദ്യം പവരതനങ്ങളുകട ഭചോഗമചോയമ കുടുദ്യംബശസ്പീ ടൂറമസദ്യം

വമസനതമല്  പധചോന  പങദ്  നമരവ്വഹമക്കുന്നുണദ്.   ഈ  പവരതനദ്യം

ശക്തമകപടുത്തുന്നതമനദ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രതചോകരന  : സര,  ഗവണ്കമന്റെദ്  പതസ്പീകമക്കുന്ന  വളരച

കകവരമക്കണകമങമല്  നമ്മുകട  പകൃതമയമചോയമ  ബന്ധകപട  സചോധദതകളുകട

കചോഴ്ചവമസ്മയ ചകന്ദ്രങ്ങളമചലക്കദ് ടൂറമസകത വളരതമകയടുചക്കണതുണദ്.  എകന്റെ

മണ്ഡലതമകല  ചടയമദ്യംഗലദ്യം  ജഡചോയ  ടൂറമസദ്യം  ഇന്തദയമകലതകന്ന  ടൂറമസദ്യം

കഡസമചനഷനമല് പധചോനകപട ഒരു ഭചോഗമചോകചോന ചപചോകുകയചോണദ്.  അതമകന്റെ

ഉദ്ഘചോടനദ്യം ഈ വരഷദ്യം അവസചോനചമചോ അടുത വരഷദ്യം ആദദചമചോ നടതചോന

പറദ്യം.   കചനയമല് ഇചപചോള ചസചോണ് ടൂറമസദ്യം എന്നദ്  പറയന്ന ഒരു പദ്ധതമ

രൂപകപടുന്നുണദ്.   അതചോയതദ്,  ഒരു  കചോഴ്ച  മചോത്രമല്ല,  അതുചപചോലുള്ള  അചനകദ്യം

കചോഴ്ചകള കചോണചോനുള്ള ടൂറമസദ്യം ചസചോണ് രൂപകപടുതചോന.... അങ്ങകനയള്ള ഒരു

ചമഖലയചോണദ്  കകചോല്ലദ്യം  ജമല്ലയകട  കമഴെക്കന  ചമഖല.   ജഡചോയ  ടൂറമസദ്യം,

കുടുക്കത്തുപചോറ ടൂറമസദ്യം, മചോറമഡചോദ്യംപചോറ ടൂറമസദ്യം തുടങ്ങമയവകയല്ലചോദ്യം ചചരതദ് ഒരു
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ടൂറമസദ്യം  ചസചോണചോയമ  വളരതമകയടുതദ്  ആ കചോഴ്ച  വമസ്മയദ്യം  കചോണചോന പറമയ

തരതമല്  അതമകന്റെ  പചചോരണ  സദ്യംഘടനചോ  പരമപചോടമകകളല്ലചോദ്യം

ആവമഷ്കരമക്കുന്നതമനദ് ഗവണ്കമന്റെദ് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന  : സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗതമകന്റെ

മണ്ഡലതമകല  ജഡചോയപചോറ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  ഏറവദ്യം  ആകരഷകമചോയദ്യം

പരമസമതമക്കദ്  ഇണങ്ങുന്ന  രസ്പീതമയമലുദ്യം  കഡവലപദ്  കചയമട്ടുള്ള  ഒരു

ചമഖലയചോണദ്.  തസ്പീരചയചോയദ്യം  അതമകന്റെ  പവരതനങ്ങള സമയബന്ധമതമചോയമ

പൂരതസ്പീകരമക്കചോന  ആവശദമചോയ  ഇടകപടല്  സരക്കചോര  നടത്തുദ്യം.  ഈ

ചമഖലയമചോയമ ബന്ധകപട സചോധദതകകള സദ്യംബന്ധമചദ് പഠമചദ്   ആവശദമചോയ

നമലപചോടുകള ഗവണ്കമന്റെദ് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രതചോകരന  : സര,  എകന്റെ  മണ്ഡലതമകലതകന്ന

കചറുകതങമലുദ്യം  മചനചോഹരമചോയ  ഒരു  ചകന്ദ്രമചോണദ്  മസ്പീനമൂടമ  എന്നദ്  ചപരുള്ള

സലകത ഇരുന്നൂടമ.   ഇരുന്നൂടമ  എന്നദ്  ചപരദ്  വന്നതദ്,  അവമകട  നമലനമന്ന

അയമതദ്യംചപചോലുള്ള  ഒരുതരദ്യം  രസ്പീതമകളുകട  ഭചോഗമചോയമ  ശസ്പീനചോരചോയണ  ഗുരു

അവമകട വന്നദ് ഏറവദ്യം തചോകഴെതടമലുള്ളവര മുതല് ഏറവദ്യം മുകളതടമലുള്ളവകര

ഇരുന്നദ്  ഊടമയതുകകചോണചോണദ്.   ചകരളതമല്  ഇതരദ്യം  ഒരുപചോടദ്
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ചസചോട്ടുകളുകണന്നചോണദ്  ഞചോന  പറഞ്ഞതദ്.   അകതചോകക്ക  നമുക്കദ്  കഹകലറദ്

കചയചോന  കഴെമയണദ്യം.  അവമകട  സസചോഭചോവമകമചോയദ്യം  നൂറുകണക്കമനദ്  ആളുകള

വരുന്നുണദ്.   തമരുവനന്തപുരതദ്  നമന്നുദ്യം  41  കമചലചോമസ്പീറര  മചോത്രദ്യം

അകകലയചോണതദ്.  ഇതരദ്യം  സചോധദതകകള  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനദ്  പഠനദ്യം

നടതചോനുദ്യം അതദ് കൃതദമചോയദ്യം ഒരു എചക്കചോടൂറമസദ്യം ചമഖലയചോണദ്.  

Mr. Speaker: Yes......... come to the question.

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രതചോകരന  : സര,  അചങ്ങക്കുദ്യംകൂടമ  ഉപകചോരപദമചോണമതദ്.

അതമകന്റെ  പകൃതമപരമചോയ  പചതദകതകള  നമലനമരതമകക്കചോണദ്  ചലചോക

നമലവചോരതമചലക്കദ്  കഹകലറദ്  കചയ്തുകകചോണ്ടുചപചോകചോനുള്ള  നടപടമകള

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന  : സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമചതുചപചോകല ഒരുപചോടദ്  സചോധദതകള വദതദസ്ത ചമഖലകളമല് ഇനമയദ്യം

പചയചോജനകപടുചതണതുണദ്.   സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതുദ്യം അതുതകന്നയചോണദ്.

ഈ വരഷകത മചോനദവമരുദ്ധ പചോചക്കജമചന്റെയദ്യം മറദ്യം ഭചോഗമചോയമ ബഹുമചോനകപട

ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമ കഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം ബഡ്ജറമല് ടൂറമസവമചോയമ ബന്ധകപടദ്

പഖദചോപമച  നമരവധമ  പവരതനങ്ങകളക്കുറമചദ്  ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്.   ആ
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പദ്ധതമകളുകട  നമരവ്വഹണ  ഘടതമല്  ഇതുമചോയമ  ബന്ധകപട  കചോരദങ്ങള

ഗക്കൗരവപൂരവ്വദ്യം പരമചശചോധമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കക  .    വമജയന  : സര,  വമചദശ ടൂറമസ്റ്റുകകള  ഏറവദ്യം   അധമകദ്യം

ബുദ്ധമുടമക്കുന്നതദ്  നമ്മുകട  പരമസമതമയമചോയമ  ബന്ധകപട  പശ്നങ്ങളചോണദ്.

അവര നമ്മകളക്കചോളുദ്യം ആചരചോഗദദ്യം ശദ്ധമക്കുന്നവരചോയതുകകചോണദ് നമ്മുകട ടൂറമസദ്യം

ചമഖലകളമല്  വലമയ  ചതചോതമലുള്ള  പരമസര  മലമനസ്പീകരണമുള്ളതദ്  അവകര

ബുദ്ധമമുടമക്കുകയചോണദ്.  നമ്മുകട  രചോജദതദ്,  സമദ്യംലയമല്  കപചോതുസലതദ്

തുപമയചോല് നൂറദ് രൂപ കഫൈനചോണദ്.  അത്ര കരക്കശമചോയ നമലപചോടദ് അവമടുകത

ചലചോക്കല്  ചബചോഡമകള/ചകചോരപചറഷന  എടുക്കുന്നുണദ്.   അതുചപചോകല

ചകരളതമലുദ്യം  ചമല  ചമഖലകളമല്  പചോസമകദ്  ഉളകപകട  നമചരചോധമക്കുന്ന  ഒരു

സമസ്പീപനദ്യം  എടുത്തുകകചോണദ്  വമചദശ  ടൂറമസ്റ്റുകളക്കദ്  ഇന്നുള്ള  നമരുതചോഹദ്യം

ഒഴെമവചോക്കമകയടുക്കചോനുള്ള ഒരു പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന  : സര, ചകരളതമകല ടൂറമസദ്യം ചമഖല ചനരമടുന്നതുദ്യം

സദ്യംസചോനദ്യം  ചനരമടുന്നതുമചോയ  ഗക്കൗരവമചോയ  പശ്നമചോണദ്  മചോലമനദതമചന്റെതദ്.

പധചോനകപട  ടൂറമസദ്യം   കഡസമചനഷനുകളമല്  മചോലമനദങ്ങള  നമരമ്മചോരജ്ജനദ്യം

കചയ്യുന്നതമനുചവണമയള്ള  പദ്ധതമകള  ആവമഷ്കരമചമട്ടുകണങമലുദ്യം  ചവണത്ര
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വമജയകരമചോയമടമല്ല.  തചദ്ദേശ  സസയദ്യംഭരണ  വകുപ്പുമചോയമ  ബന്ധകപടദ്  ഈ

കചോരദങ്ങളമല് ആചലചോചന നടത്തുന്നുണദ്.  ചനരകത പറഞ്ഞതുചപചോകല, നമ്മുകട

ടൂറമസദ്യം  കഡസമചനഷനുകളമല്  വമചദശമകളുദ്യം  രചോജദതമനദ്  അകത്തുള്ള

ടൂറമസ്റ്റുകളുദ്യം  വരുചമ്പചോള  വൃതമയള്ള  പരമസരദ്യം  ഒരുക്കമകക്കചോടുക്കചോന

നമുകക്കല്ലചോവരക്കുദ്യം  ബചോധദതയണദ്.   അതമനദ്  ആവശദമചോയ  നടപടമകളക്കദ്

ടൂറമസദ്യം വകുപ്പുദ്യം സരക്കചോരുദ്യം ചനതൃതസദ്യം നല്കുദ്യം. 

Mr. Speaker : Shri R. Ramachandran..., not in the seat. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദദ്  മുഹസമന  പമ  . :  സര,  നമ്മുകട  ചകരളതമല്

വമദദചോഭദചോസമുള്ള  കതചോഴെമലമല്ലചോത  ധചോരചോളദ്യം  യവചോക്കളുണദ്.   വമവമധ

രചോജദങ്ങളമല് നമന്നദ് ചകരളതമചലക്കദ് എത്തുന്ന വമചദശ ടൂറമസ്റ്റുകളക്കനുസരമചദ്

ലചോദ്യംചഗസജദ് കട്രെയമനമദ്യംഗുദ്യം മറദ് ആവശദമചോയ സമലദ്യം കകചോടുത്തുകഴെമഞ്ഞചോല് അവകര

ടൂറമസതമകന്റെ  വമകസനതമനുചവണമ  ഉപചയചോഗമക്കചോന  കഴെമയദ്യം.

അതുചപചോകലതകന്ന  ഓണ്കലനവഴെമ  പുറദ്യംചലചോകവമചോയമ  ചകരളതമകല

ടൂറമസതമകന്റെ സചോധദതകകള പരസദകപടുത്തുവചോനുദ്യം ഒരു പബമകദ് റമചലഷനചോയമ

പവരതമക്കുവചോനുദ്യം  അവരക്കദ്  കഴെമയദ്യം.  അങ്ങകന   കതചോഴെമലമല്ലചോത

അഭദസവമദദരചോയ  യവചോക്കകള  ഉപചയചോഗമക്കചോന  പറന്ന  രസ്പീതമയമലുളള
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എകന്തങമലുദ്യം ചപചോഗചോദ്യം ആവമഷ്കരമക്കുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന  : സര, ഇചപചോളതകന്ന ടൂറമസദ്യം വകുപമകല കമറദ്സദ്

ഇതരദ്യം ചമഖലയമല് കചറുപക്കചോരക്കദ് പരമശസ്പീലനദ്യം നല്കുന്നുണദ്.  അതുമചോയമ

ബന്ധകപടദ്  ഭചോഷചോ  പഠനതമകന്റെ  കചോരദദ്യംകൂടമ  അദ്ധദയന  പരമപചോടമയമല്

ഉളകപടുതമയമട്ടുണദ്.  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമല്  വദതദസ്ത  ചകചോഴ്സുകളുദ്യം

കമറദ്സമകനചപചോലുള്ള  സചോപനങ്ങള  നടത്തുന്നുണദ്.   അതദ്  കൂടുതല്

ശക്തമകപടുതചോനുദ്യം  കമറദ്സമകന്റെ  സക്കൗകരദങ്ങള  കമചകപടുതചോനുമുള്ള

ആചലചോചനയമലചോണദ്  ഇചപചോള  സരക്കചോര.   തസ്പീരചയചോയദ്യം  ഈ  നമരചദ്ദേശദ്യം

സരക്കചോര ഗക്കൗരവപൂരവ്വദ്യം  പരമഗണമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലമ  : സര,  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകളുകട  എണദ്യം

ഓചരചോചരചോ ദമവസവദ്യം കൂടമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണദ്. നമ്മുകട നചോടമല് കണ്ഡക്ടഡദ്

ടൂര ഓപചറചറഴദ് ഇല്ലചോതതമനചോല് ആഭദന്തര ടൂറമസ്റ്റുകളക്കദ് ധചോരചോളദ്യം പശ്നങ്ങള

ചനരമടുന്നുണദ്.  അവരുകട  അചക്കചോമചഡഷനുമചോയദ്യം  ട്രെചോനചസചോരചടഷനുമചോയദ്യം

ബന്ധകപടദ്  നമരവധമ  ബുദ്ധമമുട്ടുകള  ഉണചോകുന്നുണദ്.   ഇചത  രസ്പീതമയമല്

കണ്ഡക്ടഡദ്  ടൂര  ഓപചറചറഴമകന  കപചോചമചോടദ്  കചയചോന  ടൂറമസദ്യം  വകുപദ്

എകന്തങമലുദ്യം പദ്ധതമകള നടപമലചോക്കചോന ശമമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന  : സര,  ടൂറമസ്റ്റുകളക്കദ്  യചോത്രചോ സക്കൗകരദതമകന്റെ

അപരദചോപ്തത  തുടരന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  അവരുകട  അചക്കചോമചഡഷന

സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം പശ്നങ്ങളുണദ്. സസചോഭചോവമകമചോയദ്യം ചഗചോവയമല് എത്തുന്ന ഒരചോളക്കദ്

ചകരളതമചലക്കദ് എതചോന എയര കണക്ടമവമറമ ഇല്ലചോകയന്നതദ്  ഉളകപകടയള്ള

നമരവധമ വമഷയങ്ങളുണദ്.  കട്രെയമനമകന്റെ കചോരദതമലുദ്യം ആവശദമചോയ സക്കൗകരദദ്യം

ഇല്ലചോതതദ്  മകറചോരു  പശ്നമചോണദ്.   ആ  കചോരദങ്ങകളചോകക്ക  ഗക്കൗരവപൂരവ്വദ്യം

പരമഹരമചക്കണതചോണദ്.  വമമചോന  കമ്പനമകളുമചോയമ  ഇതുമചോയമ  ബന്ധകപട

ചരചകളക്കദ്  തുടക്കദ്യം  കുറമചമട്ടുണദ്.     വരുന്ന കട്രെയമനുകളമല് ടൂറമസ്റ്റുകളക്കദ്

എതചോന  കഴെമയന്ന  പചതദക  ചകചോച്ചുകള  ഘടമപമക്കുന്നതദ്  ഉളകപകടയള്ള

കചോരദങ്ങള  കറയമല്ചവയമചോയമ  ബന്ധകപടദ്  ചരചകള

നടതമകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  അവരുകട  അചക്കചോമചഡഷന

കചലചവറമയതചോകണന്ന  രസ്പീതമയമല്  ആചകപങ്ങള  വരുന്നുണദ്.  ഇചപചോഴെകത

ബഡ്ജറമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ ടചോകമല് കുറവദ് വരുതമയമട്ടുണദ്. അതുമചോയമ ബന്ധകപടദ്

ചഹചോടലുകളുമചോയമ  ചരച  നടതമ  അതമനനുസരമച്ചുള്ള  കുറവകള  ഉണചോക്കചോന

കഴെമയകമന്നചോണദ് പതസ്പീകമക്കുന്നതദ്.  

ശസ്പീ  .    പുരുഷന കടലുണമ  : സര,   ചകരളതമകലതകന്ന ഏറവദ്യം നല്ല ഒരു
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ടൂറമസദ്  ചകന്ദ്രമചോയ  കക്കയദ്യം  പല  കചോരണങ്ങളകകചോണദ്  പസമദ്ധമചോണദ്.

പകൃതമരമണസ്പീയമചോയ  ചകരളതമകല  ഏറവദ്യം  മചനചോഹരമചോയ  കവള്ളചചോടദ്യം

ഉളകപകടയള്ള  ഒരു  സലമചോണദ്  അതദ്.   ബചോലുചശ്ശേരമ  ഉളകപകടയളള  ഏഴെദ്

പഞചോയത്തുകകള  ഉളകപടുതമ  ടൂറമസദ്യം  ചകചോറമചഡചോറമനുള്ള  ഒരു  ചപചോജക്ടദ്

ബഹുമചോനകപട മനമക്കദ്  സമരപമചമട്ടുണദ്.  ബഹുമചോനകപട മനമക്കദ്  അതമകന

സദ്യംബന്ധമചദ്  വമശദമചോയമ  അറമയചോകമന്നചോണദ്  എനമക്കദ്  ചതചോന്നുന്നതദ്.   അതദ്

പചയചോഗതമല്  വരുതചോന  ബഹുമചോനകപട  മനമ  കചോരദമചോയമ  ശമമക്കുചമചോ;

ചകരളതമനദ് ഏറവദ്യം വലമയ വരുമചോനമുള്ള...... കക.എസദ്.ഇ.ചബചോരഡമകന്റെ വക

ഒരു  ചബചോടമദ്യംഗദ്  അവമകട  ആരദ്യംഭമചമടദ്  ആളുകളുകട  വലമയ  പളയമചോണദ്.

അതുകകചോണദ് ആ ചപചോജക്ടദ് നടപമല് വരുത്തുന്നതമനദ് അങ്ങദ് ശദ്ധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന  : സര,  ചകരളതമകല  മചനചോഹരമചോയ

പചദശങ്ങളമല്  ഒന്നചോണദ്  ശസ്പീ.  പുരുഷന  കടലുണമ  പറഞ്ഞ  ഈ  പചദശദ്യം.

അചദ്ദേഹദ്യം  സമരപമച  ഒരു  ചപചോജക്ടദ്  സരക്കചോരമകന്റെ  കകകവശമുണദ്.   അതദ്

പരമചശചോധമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  അതമനദ്  അനുഭചോവപൂരവ്വമചോയ

പരമഗണനയണചോകുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .    അടൂര  പകചോശദ്  : സര,  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമല്  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്
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വമനമചയചോഗമക്കകപടചോന  കഴെമയന്ന പകൃതമരമണസ്പീയമചോയ കചോഴ്ചകളചോണദ്  നമ്മുകട

സദ്യംസചോനത്തുള്ളതദ്.   എകന്റെ നമചയചോജക മണ്ഡലതമകല ചകചോന്നമ ആനക്കൂടദ്,

അടവമ,  ഗവമ  തുടങ്ങമയ  സലങ്ങളമചലക്കദ്  എചക്കചോടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമയമചോയമ

ബന്ധകപട്ടുകകചോണദ് ചമല പദ്ധതമകള നടക്കുന്നുണദ്.  ചകരളതമകല ആദദകത

കുടവഞമ  സഞചോരദ്യം  ആരദ്യംഭമചതദ്  ചകചോന്നമയമകല  അടവമയമലചോണദ്.

ആയമരക്കണക്കമനദ്  ആളുകളചോണദ്  ഓചരചോ  ദമവസവദ്യം  അവമകട

എതമകക്കചോണമരമക്കുന്നതദ്.   ഇതരദ്യം  പചദശങ്ങകള  പചതദകമചോയമ

കണക്കമകലടുത്തുകകചോണദ്  കൂടുതല്  വരുമചോനദ്യം  ഉണചോക്കുന്നതമനുചവണമ

ബഹുമചോനകപട  മനമകയന്നുള്ള  നമലയമല്  അങ്ങദ്  പചതദക

തചോല്പരദകമടുത്തുകകചോണദ്  അവമകട  മറദ്  വമകസന  പവരതനങ്ങളകൂടമ

നടക്കതക്കതരതമലുള്ള നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കചോന തയചോറചോകുചമചോ?

 ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര,  വചോഗമണമചനയദ്യം  ഗവമചയയദ്യം

ഉളകപടുതമ  99  ചകചോടമ  രൂപയകട  ഒരു ചകന്ദ്രചോവമഷ്കൃത പദ്ധതമക്കദ്  അനുമതമ

കമടമയമട്ടുണദ്.  ആ  പദ്ധതമയകട  പവരതനങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കുകയചോണദ്.

അതമചനചോകടചോപദ്യം  സദ്യംസചോന  പദ്ധതമകളമല്  ചമലതുദ്യം  നടക്കുന്നുണദ്.   വളകര

പധചോനകപട  ടൂറമസദ്യം  കഡസമചനഷനുകളമല്  ഒന്നചോയമ  ആ  പചദശകത
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വമകസമപമക്കുവചോന  സചോധദതയള്ളതചോണദ്.  ഇക്കൗ  കചോരദദ്യം  ഗവണ്കമന്റെദ്

പരമചശചോധമക്കുദ്യം.   

ശസ്പീ  .   ബമ  .   സതദന  : സര,  തചദ്ദേശ ടൂറമസദ്യം ചപചോതചോഹമപമക്കചോന  1988

കചോലയളവമല്  ബഹുമചോനദനചോയ  ശസ്പീ.  പമ.  എസദ്.  ശസ്പീനമവചോസന  ടൂറമസദ്യം

വകുപ്പുമനമ  ആയമരുന്നചപചോള  ആരദ്യംഭമചതചോണദ്  ഡമ.റമ.പമ.സമകള  (ജമല്ലചോ

ടൂറമസദ്യം  പചമചോഷന  കക്കൗണ്സമലുകള).   വലമയ  സചോധദതയണചോയമരുന്ന  ഇക്കൗ

ജമല്ലചോ ടൂറമസദ്യം പചമചോഷന കക്കൗണ്സമലുകള ഇന്നമചപചോള വലമയ തകരചയകട

വക്കമലചോണദ്.   തമരുവനന്തപുരദ്യം  ജമല്ലയമല്   ടൂറമസതമനദ്  വലമയ

സചോധദതയള്ളതചോണദ്.  വരക്കല,  ശദ്യംഖുമുഖദ്യം,  ചവളമ,  കനയചോര ഡചോദ്യം ഒകക്കയചോയമ

വരുന്ന വലമകയചോരു ടൂറമസ സമുചയദ്യം തകന്ന ജമല്ലയമല് ഉണദ്. എന്നചോല് ഇന്നമതദ്

ആകക  തകരന്നമക്കുകയചോണദ്.   ജമല്ലചോ  ടൂറമസദ്യം  പചമചോഷന  കക്കൗണ്സമലുകള

കളക്ടരമചോകര  ഏല്പമക്കുകയദ്യം  അവര  അവമകട  ഒരു  പധചോന  തചോവളമചോയമ

മചോറകയദ്യം  കചയ്തു.   ടൂറമസവമചോയമ  യചോകതചോരു  ബന്ധവമമല്ലചോത  ആളുകള

ചുമതലചയറദ്  പൂരണമചോയദ്യം  അതമകന  തകരതമരമക്കുകയചോണദ്.    ടൂറമസദ്യം

ചപചോജക്ടുകള  കകചോടുക്കുക  എന്ന  ചജചോലമ  മചോത്രദ്യം  ടൂറമസദ്യം  ഡമപചോരടദ്കമന്റെദ്

ഏകറടുക്കുക  എന്നതദ്  മചോറമ,  ടൂറമസദ്യം  ഡമപചോരടദ്കമന്റെമകന്റെ  കസ്പീഴെമല്  ഇക്കൗ  ജമല്ലചോ
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ടൂറമസദ്യം  പചമചോഷന  കക്കൗണ്സമലമകന്റെ  ഘടനയമല്  മചോറദ്യം  വരുതചോനുദ്യം  നമല

കമചകപടുതചോനുദ്യംചവണമ ശമമക്കുചമചോ; അതമനുള്ള തസ്പീരുമചോനദ്യം എടുക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര,  മമക്കവചോറുദ്യം  ഡമ.റമ.പമ.സമകകള

സദ്യംബന്ധമചദ്  അതമകന്റെ  കചോരദകമതകയ  സദ്യംബന്ധമചദ്  ആചകപങ്ങളുണദ്.

ഡമ.റമ.പമ.സമ.കളുകട  കസക്രടറമമചോരചോയമ  വരുന്ന ആളുകള കപചോഫൈഷണലുകള

അല്ല എന്നുള്ളതുദ്യം അതുചപചോകല തകന്ന കഡപപ്യൂചടഷനമല് വരുന്ന ചമലരക്കുള്ള

തചോവളമചോയമ  ഇതദ്  മചോറുന്നു  എന്നുളളതുദ്യം  പശ്നങ്ങള  സൃഷമചമട്ടുണദ്.   എല്ലചോ

ജമല്ലകളമലുദ്യം  അങ്ങകനയചോണദ്  എന്നുള്ള  അരഥതമലല്ല  ഞചോനമതദ്  പറയന്നതദ്.

ജമല്ലചോ  കളക്ടരമചോരുകട  ചജചോലമ  ഭചോരതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ഇതമകന്റെ  കചയരമചോന

എന്നുള്ള  ചുമതല  കൂടമ  നമരവ്വഹമക്കചോന  കഴെമയചോതതമകന്റെ  ഭചോരമച

ഉതരവചോദമതസതമകന്റെ  പശ്നദ്യം  ഉണദ്.   അതമനചോല്  ഡമ.റമ.പമ.സമ.കളുകട

പുനനഃസദ്യംഘടനകയക്കുറമചദ്  നല്ലചപചോകല  ആചലചോചമചദ്,  ഗക്കൗരവപൂരവ്വദ്യം  ചരച

കചയദ്  ഘടനചോപരമചോയ  ചമല  മചോറങ്ങള  വരുതണദ്യം  എന്ന  കചോരദദ്യം  സരക്കചോര

പരമചശചോധമചദ് കകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  

ശസ്പീ  .   ചറചോജമ എദ്യം  .   ചജചോണ്  : സര,  പമല്ഗമദ്യം  ടൂറമസവമചോയമ  ബന്ധകപടദ്

കകചോണദ് ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ കസ്പീഴെമല് പസചോദദ് (പമല്ഗമചമജദ് റമജുവമചനഷന
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ആന്റെദ്  സമരമചദല്  ആഗുകമചന്റെഷന  കകഡ്രെെവദ്),   സസചദശദ്  ദരശന  (തസ്പീദ്യം

കബയ്സമഡദ്  ടൂറമസദ്  സരക്കപ്യൂട്ടുകള)  തുടങ്ങമയ  രണദ്  പദ്ധതമകളുകട  കസ്പീഴെമല്

നമ്മുകട നചോടമകല ടൂറമസദ്യം ഡവലപദ് കചയചോന ചവണമയമടദ് കൂടുതല് പചദശങ്ങള

ഉളകപടുത്തുവചോന  ആഗഹമക്കുന്നുണദ്.   ഉദചോഹരണതമനദ്  ഇചപചോള  എകന്റെ

മണ്ഡലതമകല  അങമചോലമയമല്കപട    രണദ്  ഇന്റെരനചോഷണല്

തസ്പീരതചോടനചകന്ദ്രങ്ങളചോണദ്  കചോലടമയദ്യം  മലയചോറ്റൂരുദ്യം.   അതുചപചോകല

ആതമരപള്ളമയമചോയമ  ബന്ധകപടുതമകകചോണദ്  ടൂറമസദ്യം സരക്കപ്യൂട്ടുകള ഡവലപദ്

കചയ്കതടുക്കുവചോന  അതരദ്യം  സചോധദതകള  നമലവമല്  ഉചണചോ;   അതമനദ്

എന്തചോണദ് കചയ്യുന്നതദ്? 

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര,  ആതമരപള്ളമ  ചമഖലയമകല

സരക്കപ്യൂടമകന  സദ്യംബന്ധമച്ചുള്ള  മചോസര  പചോന  സരക്കചോരമനദ്  ലഭമചമട്ടുണദ്.  ഇക്കൗ

കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  പസചോദദ്,   സസചദശമ  എന്നസ്പീ

ചകന്ദ്രചോവമഷ്കൃത പദ്ധതമകളുകട ഭചോഗമചോയമട്ടുള്ള ചമല ചപചോജക്ടുകളക്കദ് തതസതമല്

ഇചപചോള അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം കമടമയമട്ടുണദ്. അതമല് ഒന്നദ് പത്മനചോഭസസചോമമ ചകത്രവദ്യം

ആറനമുളയദ്യം ഒകക്ക ബന്ധകപട പദ്ധതമക്കചോണദ്.  ശബരമമലയമചോയമ ബന്ധകപട

മകറചോരു  പദ്ധതമയദ്യം  തതസതമല്  അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുണദ്.   ആ  പദ്ധതമ
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നടപചോക്കുന്നതമനു ചവണമയമട്ടുള്ള പരമശമദ്യം ഉണചോകുദ്യം.   

ശസ്പീമതമ ഇ  .   എസദ്  .   ബമജമചമചോള : സര,  ടൂറമസദ്യം  വമകസനവമചോയമ

ബന്ധകപടദ്  നമുക്കുണചോകുന്ന  ഏറവദ്യം  വലമയ  കവലവമളമ  സമയബന്ധമതമചോയമ

ഡമ.പമ.ആര തയചോറചോക്കമ കമട്ടുന്നമല്ല എന്നുള്ളതചോണദ്.  ഡസ്പീകറയമല്ഡദ് ചപചോജക്ടദ്

റമചപചോരട്ടുകള  തയചോറചോക്കുന്നതുമചോയമ  ബന്ധകപടദ്   സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

ഏകതങമലുദ്യം  തരതമല്  പചതദക  ഏജനസമകകള  ചുമതലകപടുത്തുന്നതമചനചോ

അങ്ങകനയള്ള  എകന്തങമലുദ്യം  കരമ്മ  പരമപചോടമകയ  സദ്യംബന്ധമചചചോ

ആചലചോചമക്കുന്നുചണചോ; അതരതമല് നമലവമല് ഉചണചോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര,  നമലവമല്  ഡമ.പമ.ആര

ഉണചോക്കുന്നതമനു  ചവണമയള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  വളകര  ദുരബലമചോണദ്  എന്നുള്ള

ആചകപദ്യം  എല്ലചോ  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  ഉണചോകുന്നുണദ്.   ഇതദ്  സരക്കചോര

പരമചശചോധമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.   അതമനദ്  ആവശദമചോയ  സചോചങതമക

കകവദഗദമുള്ള ആളുകള ഉളകപടുതമ ഒരു സദ്യംവമധചോനദ്യം ഉണചോക്കുന്നതമകനപറമ

ഗവണ്കമന്റെദ് ആചലചോചമചദ് കകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസദ്  .    ശമവകുമചോര  :  സര,  ടൂറമസദ്യം ചമഖലയകട പുചരചോഗതമക്കു

ചവണമ  കമഡമക്കല്  ടൂറമസതമകന്റെ  സചോധദതകള  പരമചോവധമ
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പചയചോജനകപടുതചോനുള്ള  കചോരദങ്ങകളക്കുറമചദ്  ഗവണ്കമന്റെദ്  ആചലചോചമക്കുചമചോ

എന്നുള്ളതചോണദ്   എനമക്കദ്  ചചചോദമക്കചോന  ഉള്ളതദ്.   വമചദശ  രചോജദങ്ങകള

അചപകമചദ്  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതദ്  ചമകമതചോകചലവദ്  നചോലമല്  ഒന്നദ്

മചോത്രചമയള.  അചതചോകടചോപദ്യം  പഗല്ഭരചോയമട്ടുള്ള ചഡചോക്ടരമചോരുകട  ചസവനവദ്യം

ചലചോകതദ് എവമകടയദ്യം കമട്ടുന്ന ചമകമത സസകചോരദ ആശുപത്രമകളുദ്യം ഗവണ്കമന്റെദ്

ആശുപത്രമകളുദ്യം  വഴെമ  നമുക്കദ്  ചകരളതമല്  ഇന്നദ്  ലഭദമചോകുന്ന  ഒരു

സചോഹചരദമുണദ്.  അചപചോള  ആ   ഒരു  സചോധദത  പരമചശചോധമചദ്  കമഡമക്കല്

ടൂറമസദ്യം  കൂടുതല്  ചപചോതചോഹമപമക്കുന്നതമചലക്കദ്  ചവണമയള്ള  നടപടമകള

ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ ഭചോഗതദ് നമന്നദ് ഉണചോകുചമചോ എന്നതചോണദ് എകന്റെ ഒരു ചചചോദദദ്യം.

തമരുവനന്തപുരകത  ശദ്യംഖുമുഖദ്യം  എന്നുപറയന്ന  പചദശതദ്   ഇന്നദ്  ഓചരചോ

ദമവസവദ്യം  ആയമരക്കണക്കമനചോളുകളചോണദ്  എതമചചരുന്നതദ്.  പചക,  അവമകട

അടമസചോനപരമചോയമട്ടുള്ള  ഒരു  സക്കൗകരദവമമല്ല.  കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

കചോലതദ്  4  ചകചോടമ രൂപയകട ഒരു ചപചോജക്ടദ് ടൂറമസദ്യം ഡമപചോരടദ്കമന്റെദ് അവമകട

നടപമലചോക്കുന്നുണദ്.  ഇന്നദ് ഒരുപചക,  ചകരളതമല്  നമ്മുകട സദ്യംസചോനതദ്

നമന്നുതകന്ന ഏറവദ്യം കൂടുതല് ടൂറമസ്റ്റുകള ഏറവദ്യം കൂടുതലചോയമ  എതമചചരുന്ന

ഒരു സലമചോണമതദ്.   ശദ്യംഖുമുഖകത ഒരു അന്തരചദശസ്പീയ തലതമലുള്ള ടൂറമസദ്
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ചകന്ദ്രമചോക്കമ ഉയരത്തുന്നതമനുള്ള സചോധദതയദ്യം ഉണദ്. അതുകൂടമ പരമഗണമക്കുചമചോ

എന്നുള്ളതചോണദ് ഗവണ്കമന്റെമചനചോടദ് എനമക്കദ് ചചചോദമക്കചോന ഉള്ളതദ്.

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര,  ശദ്യംഖുമുഖകത  നമരമ്മചോണ

പവരതനങ്ങള  ഇചപചോള  നടന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.   ആ  നമരമ്മചോണ

പവരതനങ്ങളുകട  കചോലതചോമസദ്യം  സരക്കചോരമകന്റെ  ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുണദ്.

വളകരകപകടന്നു  തകന്ന  ഏകറടുത  പവരതമകള  പൂരതസ്പീകരമക്കചോനുള്ള

നടപടമകള  അടമയന്തരമചോയമ  കചയ്യുദ്യം.  ശദ്യംഖുമുഖതമകന്റെ  വമകസനതമനചോയമ

ഇക്കൗ പറഞ്ഞ സചോധദതകള നമുക്കദ് പരമചോവധമ പചയചോജനകപടുതചോന കഴെമയദ്യം.

കമഡമക്കല്  ടൂറമസവമചോയമ  ബന്ധകപട  ചമഖലയമല്  നമ്മള  ഇചപചോള

ഇടകപടുന്നുണദ്. പചക, അതമകന്റെ സചോധദതകള അനന്തമചോണദ്.  ആയരചവ്വദവദ്യം

ചമചോചഡണ് കമഡമസമനുമചോയദ്യം ബന്ധകപടദ് നമരവധമ സചോധദതകളുണദ്.  നമ്മുകട

ചമകമതചോ രസ്പീതമകളുമചോയമ ബന്ധകപട്ടുദ്യം സചോധദതകള ഉണദ്.  ആ സചോധദതകള

പചയചോജനകപടുതണദ്യം എന്നു തകന്നയചോണദ്.   ചകരളതമല് മറദ്  രചോജദങ്ങളമല്

ഉള്ളതമചനക്കചോള കൂടുതല് കചലവദ്  കുറഞ്ഞ ചമകമതചോരസ്പീതമകള ഉണദ്.   ഇതു

മചോരക്കറദ്  കചയചോന  കഴെമയന്ന  രസ്പീതമയമലുള്ള  ആചലചോചനകളുദ്യം  സരക്കചോര

നടതമകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.
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ശസ്പീ  .   കക  .   കജ  .   മചോകമ : സര,  ടൂറമസതമകന്റെ  ഒരു  പധചോന  ഭചോഗമചോണദ്

ആവശദമചോയ  തചോമസസക്കൗകരദദ്യം.  ചഹചോദ്യംചസകളചോണദ്  നമ്മുകട  പചദശതദ്

സചോധചോരണയചോയമ നമലനമല്ക്കുന്നതദ്.  അനധമകൃത  ചഹചോദ്യംചസകള ധചോരചോളമുണദ്.

അതദ്  നമചരചോധമക്കചോചനചോ,  അദ്യംഗസ്പീകൃത  ചഹചോദ്യംചസകളക്കദ്  ആവശദമചോയ

സക്കൗകരദങ്ങള ഒരുക്കുന്നതമനചോചയചോ സരക്കചോര എന്തചോണദ് കചയ്യുന്നകതന്നറമയചോന

കഴെമയചമചോ? 

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര, ചഹചോദ്യംചസകളക്കദ് തയചോറുള്ള ആളുകകള

അതമകന്റെ  കചോസമഫൈമചക്കഷന  അനുസരമച്ചുള്ള  സക്കൗകരദദ്യം  ഉകണങമല്  തചദ്ദേശ

സസയദ്യംഭരണ  വകുപമകന്റെ   അനുമതമചയചോടുകൂടമ  അതരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകള

സഹചോയമക്കുന്ന  നമലപചോടചോണദ്   ഇചപചോള  ടൂറമസദ്യം  വകുപദ്  സസസ്പീകരമക്കുന്നതദ്.

അവമകട  അനധമകൃതമചോയ  നടതമപദ്  ഉകണങമല്  ആ  കചോരദദ്യം  ജമല്ലയമകല

ഉചദദചോഗസനമചോരുമചോയമ  ബന്ധകപടദ്  പരമചശചോധനയദ്  വമചധയമചോക്കുന്നുണദ്.

കൂടുതല്  എകന്തങമലുദ്യം  പചതദക  ആചകപദ്യം  ആ  കചോരദവമചോയമ  ബന്ധകപടദ്

ഉകണങമല് സരക്കചോര പരമചശചോധമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .   ടമ  .   വമ  .   ഇബചോഹമദ്യം : സര,  വമചദശ  ടൂറമസ്റ്റുകളുകട  ആഗമനതമകന്റെ

കുറവമല് പധചോനമചോയദ്യം പറയന്ന ഒരു കചോരണദ്യം അവരുകട സുരകമതതസവമചോയമ
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ബന്ധകപട  കചോരദമചോണദ്.  ടൂറമസ്റ്റുകളുകട  സുരക  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ

ഇചപചോള നമലവമലുള്ള നമയമതമനു പുറചമ മറ നമയമനമരമ്മചോണദ്യം നടതചോന

ആഗഹമക്കുന്നുചണചോ?  

മമ  .    സസ്പീക്കര :  വമഷയദ്യം  ടൂറമസവമചോയമ  ബന്ധകപട്ടുളളതചോയതുകകചോണദ്

എല്ലചോവരുദ്യം  കകകയയരതമകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  കചയറമകന്റെ  മുന്നമല്

ഓചരചോരുതരക്കുദ്യം എത്ര ഉപചചചോദദദ്യം കമടമ എന്നുള്ളതദ് സദ്യംബന്ധമചദ് കൃതദമചോയ

ചരഖകളുണദ്. മചോനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമചോയചോണദ് ചചചോദദങ്ങള അനുവദമക്കുന്നതദ്.

 ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന : സര,  സദ്യംസചോനതദ് എതമകപടുന്ന വമചദശ

ടൂറമസ്റ്റുകള ആയചോലുദ്യം ആഭദന്തര ടൂറമസ്റ്റുകള ആയചോലുദ്യം അവരുകട സദ്യംരകണദ്യം

ഉറപ്പുവരുതചോനുള്ള  ബചോധദത  സദ്യംസചോനതമനുണദ്.   ആ  കചോരദങ്ങള

ഗക്കൗരവപൂരവ്വദ്യം സരക്കചോര പരമഗണമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   ബമ  .   ഡമ  .   ചദവസമ: സര, പതമവരഷദ്യം 10 ലകതമചലകറ ടൂറമസ്റ്റുകള

എതമചചരുന്നതചോണദ്  അതമരപമള്ളമ,  വചോഴെചചോല്,  തുമ്പൂരമുഴെമ  തുടങ്ങമയ  ടൂറമസദ്

ചകന്ദ്രങ്ങള.  പചോരക്കമദ്യംഗദ്,  തചോമസസക്കൗകരദദ്യം തുടങ്ങമയവചപചോലുള്ള അടമസചോന

സക്കൗകരദങ്ങള ഇനമയദ്യം  അവമകട  ഒരുക്കമകക്കചോടുക്കചോന കഴെമഞ്ഞമടമല്ല.  ഇതമനദ്

വമവമധ  ഡമപചോരട്ടുകമന്റുകളുകട  ഏചകചോപനദ്യം  കൂടമ  ആവശദമചോണദ്.  വനദ്യം,
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പഞചോയതദ്, പമ.ഡബബ.ഡമ.,  കക.എസദ്.ഇ.ബമ.,  ടൂറമസദ്യം തുടങ്ങമയ വകുപ്പുകകള

ഏചകചോപമപമച്ചുകകചോണദ് ഇവമടകത വമകസനദ്യം കൂടുതല് തസരമതകപടുതചോനുള്ള

നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;  അതുചപചോകലതകന്ന  ഈ  വമകസനദ്യം  വഴെമ

ആദമവചോസമകളടക്കമുള്ള  ജനവമഭചോഗങ്ങളക്കദ്  കൂടുതല്  കതചോഴെമലവസരങ്ങള

സൃഷമക്കചോനുദ്യം അങ്ങദ് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  ഏറവദ്യം  മചനചോഹരമചോയ

പചദശങ്ങളമകലചോന്നചോയമ  അതമരപമള്ളമ  ടൂറമസദ്  കഡസമചനഷന  വമകസമപമച്ചു

വരമകയചോണദ്.  അവമടകത  കഡസമചനഷന  മചോചനജുകമന്റെദ്  കമ്മമറമയദ്യം

മചോതൃകചോപരമചോയ പവരതനമചോണദ് നടതമകക്കചോണമരമക്കുന്നതദ്. പചക അവമകട

വമകസനതമനചോവശദമചോയ  ഭൂമമ  ടൂറമസദ്യം  വകുപമകന്റെചയചോ  മചറചോ

ഇകല്ലന്നുള്ളതചോണദ്  പശ്നദ്യം.  വനചമഖലയചോണതദ്.  വനനമയമവമചോയമ  ബന്ധകപട

പശ്നങ്ങളുണദ്.  ഈ  പശ്നദ്യം,  അവമകട  വചോഹനങ്ങളുകട  പചോരക്കമദ്യംഗമനുദ്യം  തചോമസ

സക്കൗകരദദ്യം ഒരുക്കുന്നതമനുദ്യം തടസദ്യം ഉണചോക്കുന്നുണദ്.  വനദ്യം വകുപ്പുമനമയമചോയമ

ആചലചോചമചദ്  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമയകട  ഉളകപകട  സഹചോയചതചോടുകൂടമ

ഇതരദ്യം  കുകറചയകറ  പശ്നങ്ങള ബന്ധകപട  മറ  വകുപ്പുകളുമചോയമ  ആചലചോചമച്ചു

കചചയണതുണദ്.  മുഖദമനമയകട  കൂടമ  സചോന്നമദ്ധദതമല്  ഈ  വമഷയദ്യം  ചരച
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കചയണകമന്നചോണദ് തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതദ്. 

ശസ്പീ  .    പചോറക്കല് അബ്ദുള്ള:  സര,  സദ്യംസചോനതമകന്റെ ടൂറമസദ്യം ചമഖലയമല്

മലബചോര പചദശദ്യം ഇചപചോഴദ്യം ഏകറ പമന്നമലചോണദ്.  ചമല ഒറകപട പദ്ധതമകളുണദ്

എന്നതല്ലചോകത  എടുത്തു  പറയതക്ക  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമകകളചോന്നുദ്യംതകന്ന

അവമകടയമല്ല.  ഈ  സചോഹചരദതമല്  മലബചോര  ചമഖലയമകല  ടൂറമസദ്യം

പദ്ധതമകള  പരമചപചോഷമപമക്കുന്നതമനദ്  സരക്കചോര  എകന്തങമലുദ്യം  പചതദക

പചോചക്കജമനദ്  രൂപദ്യം നല്കുചമചോ;  കൂടതമല് എകന്റെ മണ്ഡലതമകല തമരുവളര

പഞചോയതമല്  സമതമ  കചയ്യുന്ന  തുരുതമ  ജലഗതചോഗതതമനുദ്യം  ഇചക്കചോ

ടൂറമസതമനുദ്യം വളകര സചോധദതയള്ള പകൃതമ കനമഞ്ഞരുളമകയചോരു പചദശമചോണദ്.

എകന്തങമലുകമചോരു ടൂറമസദ്യം പദ്ധതമ അവമകട അനുവദമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  ഈ  വരഷകത  ബഡ്ജറദ്

പരമചശചോധമചചോല്  മലബചോര  ചമഖലയദ്  അരഹമചോയ  പരമഗണന

കമടമയമട്ടുകണന്നുകചോണചോദ്യം.  തലചശ്ശേരമയമകല  കകപതൃക  പദ്ധതമ,

അതുചപചോകലതകന്ന  ധരമ്മടവമചോയമ  ബന്ധകപടദ്,  വയനചോടുമചോയമ  ബന്ധകപടദ്,

ഉളകപകടയള്ള  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമകളക്കുദ്യം,  അതമകന്റെ  സചോധദകള

പചയചോജനകപടുതചോന  ചവണമയള്ള  സമസ്പീപനദ്യം  ബഡ്ജറമല്
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കകകകക്കചോണമട്ടുണദ്.  പചതദകമചോയ  ഒരു  പശ്നദ്യം  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം

ഉന്നയമചതദ് പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജന: സര, തൃശ്ശൂര ജമല്ലയമകല അതമരപമള്ളമ മുതല് വചോഴെചോനമ

വകര  ദസ്പീരഘമചോയ  ടൂറമസദ്  പദ്ധതമകളുകട   ഒരു  ചകന്ദ്രമചോണദ്.  അതമരപമള്ളമ,

ചമമ്മമനമ  ഡചോദ്യം,  ബഹുമചോനകപട  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ  ബഡ്ജറമല്

പഖദചോപമചതനുസരമചദ്  പുതമയതചോയമ  വരചോന  ചപചോകുന്ന  പുത്തൂരമകല

സുചവചോളജമക്കല് പചോരക്കദ്,  പസ്പീചമ, വചോഴെചോനമ  ഇങ്ങകനയള്ള പധചോനകപട ടൂറമസദ്

ചകന്ദ്രങ്ങകള,  ബഹുമചോനകപട  ശസ്പീ.  ബമ.  ഡമ.  ചദവസമ  എദ്യം.എല്.എ.

ചചചോദമചതുചപചോകല  എല്ലചോ  വകുപ്പുകകളയദ്യം  ഏചകചോപമപമച്ചുകകചോണദ്  ഒരു  ടൂറമസദ്

ചകചോറമചഡചോര  എന്ന  നമലവചോരതമചലക്കദ്  ഉയരതചോനുള്ള  സചോധദതകയക്കുറമചദ്

ഗവണ്കമന്റെദ് പരമചശചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  പസ്പീചമയകടയദ്യം  വചോഴെചോനമയകടയദ്യം

സചോധദതകള  പചയചോജനകപടുത്തുന്നതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമതകന്ന  പശചോതല

സക്കൗകരദ  വമകസനതമനദ്  ഈ  ബഡ്ജറമല്  20  ചകചോടമ  രൂപയചടതുമചോയമ

ബന്ധകപടുതമയള്ള  ചറചോഡദ്  വമകസനതമനുചവണമ  ബഡ്ജറമല്   പണദ്യം

വകയമരുതമയമട്ടുണദ്.  ഈ  പചദശവമചോയമ  ബന്ധകപടദ്  ടൂറമസ്റ്റുകകള
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എതമക്കുന്നതമനുളള  സചോധദതകകള  പചയചോജനകപടുത്തുന്നതമനചോവശദമചോയ

പരമഗണന നല്കുന്നതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    എദ്യം  .    ഷചോജമ:  സര,  കണ്ണൂര  ജമല്ലയമകല  കകകതറമ

ചമഖലകയക്കൂടമ  ലകദമമട്ടുകകചോണചോണദ്  ഹചോന്റെദ്  ലൂദ്യം  വമചല്ലജമകന്റെ  പണമ

നടന്നുകകചോണമരമക്കുന്നതദ്.  നചോലരചക്കചോടമ  രൂപയകട  വരക്കചോണവമകട

നടത്തുന്നതദ്.  അതമകന്റെ ഒന്നചോദ്യം ഘടദ്യം പൂരതസ്പീകരമച്ചു,  രണചോദ്യം ഘടദ്യം വരക്കുകള

നന്നചോയമ  നടക്കുന്നുണദ്.  അതമചനചോടദ്  ചചരന്നദ്  ഒരു  മപ്യൂസമയദ്യം  കൂടമ

സചോപമക്കുന്നതുമചോയമ  ബന്ധകപട  കചോരദദ്യം  ആദദചമ  ആ  ചപചോജക്ടമല്

പറഞ്ഞമരുന്നു.  അതുമകനക്കുറമചദ്  ആചലചോചമക്കചോന  തചോല്പരദമുണചോകുചമചോ;

പചതദകമചദ്  കകകതറമയകട  ഒരു  സമുദ്ധചോരണദ്യം  കൂടമ  നമ്മുകട

ലകദമചോയമരമക്കുന്നതുകകചോണദ്.

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന: സര, പചോചദശമചകചോല്പന്നങ്ങളുകട സചോധദതകകള

ആഭദന്തര/വമചദശ  ടൂറമസ്റ്റുകളക്കദ്  പരമചയകപടുതചോനുദ്യം  ആ  സചോധദതകകള

നമുക്കു  പചയചോജനകപടുതചോനുദ്യം  കഴെമയന്ന  പദ്ധതമകള  ഇചപചോഴണദ്.

കകകതറമയകട  കചോരദതമല്  സരക്കചോര  കചോണമക്കുന്ന  തചോല്പരദദ്യം

ബഡ്ജറമല്ക്കൂടമ  വന്നമട്ടുണദ്.  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പുദ്യം  കകകതറമ  ചമഖലയമലുള്ള
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ഇതരദ്യം  സചോധദതകകള  നമ്മുകട  ആഭദന്തരവദ്യം  വമചദശവമചോയമട്ടുള്ള

ടൂറമസ്റ്റുകളക്കചോയമ,   ടൂറമസതമകന്റെ  വമകസനതമനചോയമ

പചയചോജനകപടുതചോനചോകുദ്യം.  അങ്ങദ്  പറഞ്ഞ  കചോരദദ്യം  പചതദകമചോയമ

പരമചശചോധമചക്കണതചോണദ്.

ശസ്പീ  .   കക  .   കുഞ്ഞമരചോമന: സര, ചകരളതമലുദ്യം പുറത്തുദ്യം അറമയകപടുന്ന ഒരു

പധചോനകപട ടൂറമസദ്  ചകന്ദ്രമചോണദ്  കചോസരചഗചോഡദ്  ജമല്ലയമകല ചബക്കല് ടൂറമസദ്

ചകന്ദ്രദ്യം.  അതമനദ്  ചവണത്ര  പരമഗണന  നല്കുന്നമല്ല  എന്നുള്ള  പരചോതമ

വദചോപകമചോയമ  വരമകയചോണദ്.  അവമകട  KTDC-യകട   നചോലഞദ്  കസചോരചടഴദ്

പണമതമടമരമക്കുകയചോണദ്.  അതദ്  പകുതമ  വഴെമക്കദ്  ഇളക്കമചപചോയമ  മുഴവന

നശമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  നചോഥനമല്ലചോത  ചപചോകല

തകരന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  അതമകന സദ്യംരകമക്കചോനുദ്യം ചബക്കല് ടൂറമസദ്യം

പദ്ധതമ  ഉയരതമകക്കചോണ്ടുവരചോനുദ്യം  എകന്തങമലുദ്യം  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ

എന്നുള്ളതചോണദ് എകന്റെ ചചചോദദദ്യം

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  ചബക്കല്  പദ്ധതമയമചോയമ  ബന്ധകപട

സലകമടുപദ്  പൂരതസ്പീകരമച്ചു.  സസകചോരദ  സദ്യംരദ്യംഭകരമല്  ചമലര  വന്നമട്ടുണദ്.

തചോജമകന്റെ ചഹചോടലുദ്യം അതുചപചോകലതകന്നയള്ള ചമല സചോപനങ്ങള വന്നമട്ടുണദ്.
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ചകചോചടജുകള  പണമതമരുന്നു.  സചോചങതമക  പമഴെവകളമൂലദ്യം

വരഷകചോലമചോയചപചോള  അതമല്  ചമല  പശ്നങ്ങളുണചോയമരുന്നതദ്

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുണദ്.  അതദ്  പരമഹരമക്കചോന  നടപടമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുണദ്.

ചബക്കലമകന്റെ  പുനരുദ്ധചോരണതമനുചവണമയദ്യം  വമകസന

പവരതനങ്ങളക്കുചവണമയദ്യം  ഈ  വരഷകത  ബഡ്ജറമലുദ്യം  പണദ്യം  നസ്പീക്കമ

വചമട്ടുണദ്. ആ കചോരദതമല് പചതദക ശദ്ധയണചോകുദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചകരളദ്യം  മുഴവന  ഒരു  ടൂറമസദ്  ചകന്ദ്രദ്യം  ആയതുകകചോണദ്

എല്ലചോവരുദ്യം  ഉപചചചോദദങ്ങള  ആവശദകപടുകയചോണദ്.  23  മമനമടചോയമക്കഴെമഞ്ഞു.

ഒരുപചോടദ്  ഉപചചചോദദങ്ങളക്കദ്  വളകര  കപകടന്നദ്  ബഹുമചോനകപട  മനമ  മറുപടമ

പറഞ്ഞമട്ടുണദ്. നനമ.

കപചോതുചമഖലചോ വദവസചോയ യൂണമറകള

(*182) ശസ്പീ  .   വമ  .   കക  .   സമ  .   മമ്മതദ് ചകചോയ:
  ശസ്പീ  .   എസദ്  .   ശരമ്മ:
  ശസ്പീ  .   സമ  .   കൃഷ്ണന:
 ശസ്പീ  .    കക  .    കക  .    രചോമചന്ദ്രന:   തചോകഴെ  കചോണുന്ന   ചചചോദദങ്ങളക്കദ്

വദവസചോയവദ്യം ചസചോരട്സുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കപചോതുചമഖലചോ  വദവസചോയ  യൂണമറകള  പുനരുദ്ധരമക്കുന്നതമനുദ്യം

പുനരുജ്ജസ്പീവമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  പചതദക  പരമഗണന  നല്കുചമചോകയന്നദ്
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വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  വദവസചോയ,  കരകക്കൗശല  ചമഖലകളമല്  സതസരവദ്യം

ഉക്കൗരജ്ജസസലവമചോയ  വളരചയദ്  സഹചോയകരമചോകുന്നതമനുദ്യം  കചോരദകമവദ്യം

അനുകൂലവമചോയ  സചോഹചരദദ്യം  സൃഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  എകന്തല്ലചോദ്യം   നടപടമകള

സസസ്പീകരമചമട്ടുകണന്നദ് വദക്തമചോക്കുചമചോ?

വദവസചോയവദ്യം ചസചോരട്സുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പമ  .   ജയരചോജന): സര, 

(എ)  വദവസചോയ  വകുപമകന്റെ  അധസ്പീനതയമലുള്ള  കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളുകട  മുനകചോല  പവരതനങ്ങളുദ്യം  ഇചപചോഴെകത  അവസയദ്യം

വമശകലനദ്യം  കചയദ്  നഷതമലചോയ  ഓചരചോ  സചോപനചതയദ്യം

ലചോഭകരമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  ലചോഭതമല്  പവരതമക്കുന്ന  സചോപനങ്ങളുകട  ലചോഭദ്യം

ദസ്പീരഘകചോലചതക്കദ് ഉറപ്പു വരുതചോന കൂടുതല്ക്കൂടുതല് കതചോഴെമല് സചോധദതകള

സൃഷമകചടുക്കചോനുദ്യം  ചവണ  നടപടമകള  സരക്കചോര  സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണദ്.  ഇക്കൗ

നടപടമകള  അതമചവഗതമല്  നടപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമ  കപചോതുചമഖലചോ

വദവസചോയ പുനനഃസദ്യംഘടനചോ ചബചോരഡദ്  (റമയചോബദ്)  സരക്കചോര അധമകചോരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം  പുനനഃസദ്യംഘടമപമക്കുകയദ്യം  ഇതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  വദവസചോയ

വകുപമകന്റെ  അധസ്പീനതയമലുള്ള  42  സചോപനങ്ങളുകടയദ്യം  പചോഥമമക
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അവചലചോകനചയചോഗങ്ങള  റമയചോബദ്  കചയരമചോകന്റെ  ചനതൃതസതമല്തകന്ന

നടന്നുകഴെമഞ്ഞു.  ഇതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഓചരചോ  സചോപനങ്ങളുകടയദ്യം

കചോരദകമമചോയ  പവരതനതമനുചവണമ  ആധുനമകവത്ക്കരണദ്യം

നടപമലചോക്കണദ്യം,  അതമകന്റെ  വമപുലസ്പീകരണദ്യം,  ഉല്പചോദന

കകവവമധദവത്ക്കരണവമുളകപകട  സസസ്പീകരമചക്കണ  നടപടമകള  സദ്യംബന്ധമചദ്

വദക്തമചോയ  നയങ്ങള  രൂപസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  ഇതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഈ

അസദ്യംബമക്കുചശഷദ്യം  ഓചരചോ  വദവസചോയ  സചോപനവമചോയമ  ബന്ധകപട്ടുകകചോണദ്

പചതദക  ചയചോഗങ്ങള  വമളമച്ചുചചരതദ്  ഇന്നദ്  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന  പശ്നങ്ങള

ചരച  കചയ്തുകകചോണദ്  ഈ  സചോപനങ്ങളുകടകയ ചോകക്ക  പവരതനദ്യം

കചോരദകമമചോക്കചോനുള്ള  സതസര  നടപടമകള  ഗവണ്കമന്റെദ്  സസസ്പീകരമച്ചു

വരമകയചോണദ്.

(ബമ)   കരകക്കൗശല  ചമഖലയമല്  സതസരവദ്യം  ഉക്കൗരജ്ജസസലവമചോയ

വളരചയദ്യം  അനുകൂല  സചോഹചരദങ്ങള  സൃഷമക്കുന്നതമനുമചോയമ  സരക്കചോര

ക്രമയചോത്മകമചോയ നടപടമകള സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു. കരകക്കൗശല കതചോഴെമലചോളമകളുകട

ഉന്നമനതമനചോയമ കരകക്കൗശല വദവസചോയ കസറുകള രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള

പദ്ധതമകള  ആവമഷ്കരമചമട്ടുണദ്.  കരകക്കൗശല  ചമഖലയമകല  കപചോതുചമഖലചോ
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സചോപനമചോയ  ചകരള  കരകക്കൗശല  വമകസന  ചകചോരപചറഷന  കരകക്കൗശല

കതചോഴെമലചോളമകള  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന  കരകക്കൗശല  ഉല്പന്നങ്ങള  വചോങ്ങമ

ചകചോരപചറഷകന്റെ  വമല്പനശചോലകള  വഴെമ  വമറഴെമക്കുന്നു.

കരകക്കൗശലകതചോഴെമലചോളമകളക്കദ്  ഉല്പന്നങ്ങള  നമരമ്മമക്കുന്നതമനുള്ള

സക്കൗകരദങ്ങള  ഏരകപടുതമകക്കചോടുക്കുക,  കപചോതുചസവന  ചകന്ദ്രദ്യംവഴെമ  അതദ്

നമരവ്വഹമച്ചു വരമകയചോണദ്. ചകന്ദ്ര സദ്യംസചോന സരക്കചോരുകളുകട സഹചോയചതചോകട

എകമബമഷനുകള, ക്രചോഫദ് ബസചോറുകള, അതുചപചോകലതകന്ന പചതദക ടൂറമസദ്യം

സമയങ്ങളമല്  പചതദകമചോയമട്ടുള്ള  വമല്പനചകന്ദ്രങ്ങള  സദ്യംഘടമപമച്ചുകകചോണദ്

ഇതമകന്റെ  വമപണനദ്യം  ശക്തമകപടുത്തുകയചോണദ്.  കരകക്കൗശലകതചോഴെമലചോളമകളുകട

ഉല്പന്നങ്ങള  ചനരമടദ്  വമപണനദ്യം  നടത്തുന്നതമനുള്ള  സചോഹചരദവദ്യം  ഒരുക്കമ

കകചോടുക്കുന്നുണദ്.  ചദശസ്പീയ  പമചന്നചോക്ക  വമഭചോഗ  സചോമ്പതമക  വമകസന

ചകചോരപചറഷകന്റെ  സഹചോയചതചോകട  കരകക്കൗശല  കതചോഴെമലചോളമകളക്കദ്  കുറഞ്ഞ

പലമശ  നമരക്കമല്  വചോയ്പ  ലഭദമചോക്കമ  വരുന്നു.  കരകക്കൗശല

കതചോഴെമലചോളമകളക്കചോയമ  വമവമധ  പരമശസ്പീലന  പരമപചോടമകള  ചകചോരപചറഷന

നടതമവരുന്നു.  കരകക്കൗശല  കതചോഴെമലചോളമകളക്കദ്  കൂടചോയമ

പവരതമക്കുന്നതമനുചവണമയമട്ടുദ്യം  ആധുനമക  ശചോസ്ത്രസചോചങതമക  രദ്യംഗകത
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ഫൈലപദമചോയമ  ഉപചയചോഗകപടുതമകക്കചോണദ്  കമചകപട  ഉല്പന്നങ്ങള

ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതമനുചവണമയമട്ടുള്ള  കൂടചോയ  സദ്യംരദ്യംഭതമനുദ്യം  ഗവണ്കമന്റെദ്

രൂപദ്യം കകചോടുത്തു വരമകയചോണദ്.  കചോരദകമമചോയ നമലയമല്തകന്ന കരകക്കൗശല

വമകസന  ചകചോരപചറഷകന്റെ  പവരതനങ്ങള  സജ്ജമചോക്കമ

കകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.

ശസ്പീ  .    വമ  .    കക  .    സമ  .    മമ്മതദ് ചകചോയ:  സര,  ഇചപചോള മറുപടമയമല് പറഞ്ഞ

കചോരദങ്ങള തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം സസചോഗതചോരഹമചോണദ്.  കൂടചോകത കഴെമഞ്ഞ എല്.  ഡമ.

എഫൈദ്.  സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലതദ്  (2010-11)  സദ്യംസചോനകത  കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളമകല  ശരചോശരമ  ലചോഭദ്യം  202.42  ചകചോടമ  രൂപചോയമരുന്നു.  അചത

സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞ യ.ഡമ.എഫൈദ്. സരക്കചോരമകന്റെ കചോലതദ് ഇതദ് ശരചോശരമ 645.96

ചകചോടമ  രൂപ  നഷതമലചോയമ.  എല്.ഡമ.എഫൈദ്.  സരക്കചോര  കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങകള  ലചോഭതമചലക്കുദ്യം  കൂടുതല്  കതചോഴെമല്  അവസരങ്ങളമചലക്കുദ്യം

അതുവഴെമ  വദവസചോയ  പുചരചോഗതമയമചലക്കുദ്യം  നയമക്കുചമ്പചോള  യ.ഡമ.എഫൈദ്.

സരക്കചോര  കതറചോയ  നയങ്ങളമൂലദ്യം  ഈ  സചോപനങ്ങകള  അടച്ചുപൂടലമചലക്കുദ്യം

കടകക്കണമയമചലക്കുദ്യം കതചോഴെമല് നഷതമചലക്കുമചോണദ് നയമചതദ്. കപചോതുചമഖലചോ

വദവസചോയ  സചോപനങ്ങളുകട  നമലവമലുള്ള  മചോചനജുകമന്റെമകന്റെ
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പമടമപ്പുചകടുകചോരണദ്യം  പല  സചോപനങ്ങളുദ്യം  നഷതമലചോകണന്നതദ്

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരചോജന:  സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  വമ.  കക.  സമ.

മമ്മതദ്  ചകചോയ  പറഞ്ഞതുചപചോകല  ചകരളതമകല  ലചോഭതമലചോയമരുന്ന

കപചോതുചമഖലചോ വദവസചോയ സചോപനങ്ങള  കഴെമഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷക്കചോലദ്യംകകചോണദ്

നഷതമചലക്കദ്  തലകുതമ  വസ്പീണുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.

അതമനുമുനപുണചോയമരുന്ന  എല്.ഡമ.എഫൈദ്.  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ഭരണകചോലതദ്

ഏതചോണദ്  18  കപചോതുചമഖലചോ/വദവസചോയ  സചോപനങ്ങള  ലചോഭകരമചോയമ

പവരതമചമരുന്നു.  എന്നചോലമചപചോള ലചോഭകരകമന്നു പറയന്നതുതകന്ന  10-ചലക്കദ്

ചുരുങ്ങമയമരമക്കുകയചോണദ്.  ഈ വദവസചോയ സചോപനങ്ങകളല്ലചോദ്യം നഷതമചലക്കദ്

വരുന്നതമനദ്  ഒടനവധമ  കചോരണങ്ങളുണദ്.  ഒന്നദ്  നമ്മുകട  രചോജദദ്യം  ഇന്നദ്

അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന സചോമ്പതമക പശ്നമചോണദ്.  ആചഗചോളവല്ക്കരണ നയമചോണദ്.

അതുചപചോകലതകന്ന  കയറമതമക്കുള്ള  സചോധദതകള  കുറഞ്ഞതദ്  ഇറക്കുമതമ,

വനചതചോതമല്  വരദ്ധമചതദ്,  ഇതമനുപുറചമ  നമ്മുകട  വദവസചോയ  സചോപനങ്ങള

ചനരമടുന്ന  പശ്നദ്യം  -  ഒരു  ശക്തമചോയ  മചോചനജുകമകന്റെദ്  ഈ  സചോപനങ്ങളക്കമല്ല

എന്നുള്ളതചോണദ്.  ദുരബലമചോയ  മചോചനജുകമന്റെദ്,  സചോപനങ്ങള
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നടതമകക്കചോണ്ടുചപചോകചോന പചോപ്തരല്ലചോത മചോചനജുകമന്റെദ്  ഈ സചോപനങ്ങളമല്

പവരതമച്ചു  കകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  കകടുകചോരദസതയദ്യം  ദുരവമനമചയചോഗവദ്യം

അഴെമമതമയമചോണദ്  പല  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  കകചോടമകുതമ  വചോഴന്നതദ്.  കഴെമഞ്ഞ

ദമവസങ്ങളമല്  തകന്ന  ബഹുമചോനകപട  ചകരള  കകഹചക്കചോടതമ  തകന്ന  ഒരു

സചോപനകതക്കുറമചദ്  വമജമലനസദ്  അചനസഷണതമനുചവണമ  വളകര

കരശനമചോയ  നമലപചോടദ്  സസസ്പീകരമചമരമക്കുകയചോണദ്.  ഇതു  നമ്മുകട  ചകരള

വദവസചോയ രദ്യംഗതമനുതകന്ന അപമചോനദ്യം സൃഷമചമരമക്കുകയചോണദ്.  അതുകകചോണദ്

ഒരു പവരഫുള മചോചനജുകമന്റെദ് എല്ലചോ വദവസചോയ ശചോലകളമലുദ്യം ഉണചോകണകമന്നദ്

ഗവണ്കമന്റെദ്  ആഗഹമക്കുകയചോണദ്.  അതുകകചോണദ്  ഇചപചോള  സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതദ്

റമയചോബമകന്റെ പഥമ പരമചശചോധനയകട അടമസചോനതമല് ഒരു കപചോഫൈഷണല്

മചോചനജുകമന്റെദ് സചോപനതമനുണചോകണദ്യം എന്നചോണദ്. സചോപനദ്യം നടത്തുന്ന എദ്യം.

ഡമ.  പചോപ്തനചോയമരമക്കണദ്യം.  അതുകകചോണ്ടുതകന്ന  കപചോതുകവ  പചോപ്തരചോയമട്ടുള്ള

വദക്തമകകള  കകണതചോന,  പചോപ്തരചോയമട്ടുള്ള  മചോചനജുകമന്റെദ്  സൃഷമകചടുക്കചോന,

കപചോഫൈഷണല്  മചോചനജുകമന്റെദ്  സചോപമക്കചോന  ഇചപചോള  അചപകകള

കണമചമട്ടുണദ്.  അതദ്  പരമചശചോധമചദ്  എല്ലചോ  സചോപനങ്ങകളയദ്യം

കമചകപടുതമകയടുക്കചോനുള്ള  അതസ്പീവ  ശക്തമചോയ  ഇടകപടല്  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ
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ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോകുദ്യം.  എല്ലചോ  കകടുകചോരദസതയദ്യം  അവസചോനമപമച്ചുകകചോണദ്

ഗവണ്കമന്റെദ്  ആഗഹമക്കുന്നതദ്  ഈ  42  കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങചളയദ്യം

വരുന്ന  5  വരഷക്കചോലതമനുള്ളമല്  ലചോഭകരമചോക്കമതസ്പീരക്കുക  എന്നുള്ളതചോണദ്.

അതുതകന്നയചോണദ്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോഴ്ചപചോടദ്.  അതുണചോകചോനചോണദ്

ശമമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതദ് എന്നകചോരദദ്യം വദക്തമചോക്കചോന ആഗഹമക്കുകയചോണദ്.

ശസ്പീ  .   വമ  .   കക  .  സമ  .   മമ്മതദ് ചകചോയ: സര, കഴെമഞ്ഞ എല്.ഡമ.എഫൈദ്. സരക്കചോര 10

കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള  പുതുതചോയമ  ആരദ്യംഭമച്ചു.   മുഴവന  സചോപനങ്ങളുദ്യം

ലചോഭതമലചോണദ്  പവരതമചമരുന്നതദ്.  അവയമല്  ഇചപചോള  എത്രകയണദ്യം

പവരതമക്കുന്നുണദ്;  കഴെമഞ്ഞ  യ.ഡമ.എഫൈദ്.  സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലതദ്  ഏകതങമലുദ്യം

പുതമയ കപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ;

ശസ്പീ  .    ഇ  .  പമ  .    ജയരചോജന:  സര,  ഇതദ്  പരമചശചോധമച്ചു  പറചയണ  ഒരു

വമഷയമചോണദ്.   കഴെമഞ്ഞ കചോലങ്ങളമല് പവരതമചമരുന്ന ഒടനവധമ സചോപനങ്ങള

ഇചപചോള  നമലവമലമല്ലചോത  അവസയമകലതമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്.  ആ  കചോരദങ്ങള

വമശദമചോയമ  പരമചശചോധമചദ്,  ഓചരചോ  വദവസചോയകതക്കുറമച്ചുദ്യം  പറചയണതുകകചോണദ്



Uncorrected/Not for publication
33

അതദ് പരമചശചോധമചദ് സഭയകട മുമ്പചോകക വയചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എസദ്  .    ശരമ്മ:  സര,  ഇചപചോള  ചകരളതമലുളള  42  കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളുകട പചോഥമമകമചോയമട്ടുളള റമവപ്യൂ  റമയചോബദ്  നടത്തുകയണചോയമ എന്നചോണദ്

മനസമലചോക്കുന്നതദ്.  സമഗമചോയ  വമകസനദ്യം   ലകദദ്യംവചദ്  എല്ലചോ  സചോപനങ്ങളുദ്യം

ലചോഭകരമചോയമ കകചോണ്ടുവരമക എന്നതചോണദ് ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ കചോഴ്ചപചോടദ് എന്നദ്  അങ്ങദ്

ഇവമകട  ആദദ  ചചചോദദതമനദ്  ഉതരമചോയമ  വദക്തമചോക്കമ  കഴെമഞ്ഞതചോണദ്.   അതദ്

നമലവമലുളള  വദവസചോയങ്ങകളക്കുറമചചോണദ്.  പുതമയ  വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട

കചോരദതമല്,  അതചോയതദ്  കകചോചമന റമകകഫൈനറമയകട കപചട്രെചോ കകമമക്കല് ചപചോജക്ടദ്

2018-ല്    കമ്മസ്പീഷന  കചയ്യുചമ്പചോളതകന്ന  അതമകന്റെ  ഉപ  ഉല്പന്നങ്ങള

ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണദ്  അനുബന്ധ  ചപചോജക്ടുകള  കൂടമ  വരുചമ്പചോള  മചോത്രമചോണദ്

ലകദദ്യംവയന്ന  സചോനചതയദ്   എതമചചരചോന  കഴെമയകയളള.   കചോരണദ്യം  ഇതമനദ്

പചോരമസമക ആഘചോത പഠനദ്യം  നടചതണതുണദ്,  നമരവധമയചോയ പരമചശചോധനകള

നടചതണതുണദ്.   2018-ല്  കപചട്രെചോകകമമക്കല്  ചപചോജക്ടദ്  കമ്മസ്പീഷന

കചയ്യുചമ്പചോളതകന്ന  അനുബന്ധ  ചപചോജക്ടുകള  കൂടമ  കകചോണ്ടുവരചോന  കഴെമയന്ന
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വമധതമല്,  പതമനചോയമരക്കണക്കമനദ്  കതചോഴെമല്രഹമതരക്കദ്  ചജചോലമ  ലഭമക്കചോന

കഴെമയന്ന സചോധദതകയ പചയചോജനകപടുതമ  റമയചോബുദ്യം,  കക.എസദ്.കഎ.ഡമ.സമ.യദ്യം

അതമനദ്  ചനതൃതസദ്യം  കകചോടുത്തുകകചോണദ്  ഒരു  പരമചശചോധന  നടതചോനുദ്യം   മുനകകക

എടുക്കചോനുദ്യം ഗവണ്കമന്റെദ് ചനതൃതസദ്യം നല്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ഇ  .  പമ  .   ജയരചോജന: സര, കപചട്രെചോ കകമമക്കല്സമകന്റെ   പവരതനദ്യം  2018

ആകുചമ്പചോചഴെക്കുദ്യം  പൂരതമയചോക്കുദ്യം  എന്നചോണദ്  ഇചപചോള  വദക്തമചോക്കമയമട്ടുളളതദ്.

അചപചോചഴെയദ്യം   അനുബന്ധ  വദവസചോയങ്ങള   ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമ  കപചട്രെചോ

കകമമക്കല്സമകന്റെ ഉന്നത ഉചദദചോഗസരുമചോയമ ബഹുമചോനകപട മുഖദമനമയകട തകന്ന

സചോന്നമധദതമല്  പചോഥമമകമചോയ  ചരച  നടതമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്.   എന്നുമചോത്രമല്ല,

കൂടുതല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കചോന    പചതദകമചദ്  ഒരു  ചപചോഡക്ടമല്  നമന്നദ്

ഒടനവധമ  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉണചോക്കചോനുളള  സചോധദതയണദ്.   ഇന്നകത

ശചോസ്ത്രസചോചങതമക  രദ്യംഗകത  പുതമയ  കടചകചോളജമ  ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണദ്  ഒടനവധമ

വദവസചോയങ്ങളക്കദ് സചോധദതയണദ്; അതുചപചോകല തകന്ന കതചോഴെമല് സചോധദതകളുമുണദ്.

അതമനുളള  എല്ലചോ  ശമങ്ങളുദ്യം  ഗവണ്കമന്റെദ്  നടതമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണദ്.
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അതുസദ്യംബന്ധമചദ്   പചോഥമമക   ചരച  നടത്തുകയണചോയമ.  വസ്പീണ്ടുദ്യം  അതദ്

തുടരന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  അതരതമലുളള  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന

കചോരദതമല് ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ ശദ്ധ പതമഞ്ഞമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .    സമ  .    കൃഷ്ണന:  സര,  കണ്ണൂര ജമല്ലയമകല ഏക സദ്യംസചോന കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനമചോണദ്  പചോപമനമചശ്ശേരമ  ചകന്ദ്രമചോക്കമയളള  ചകരള  ചക  ആന്റെദ്  സമറചോമമകദ്,

അതമനദ് കചോസരചഗചോടദ്  ജമല്ലയമലുദ്യം യൂണമറകളുണദ്.   2012-2013  വകര തുടരചയചോയമ

25  വരഷക്കചോലദ്യം ലചോഭകരമചോയമ ആ സചോപനദ്യം പവരതമക്കുകയദ്യം സരക്കചോരമചലയദ്

ലചോഭവമഹമതദ്യം നല്കുകയദ്യം കചയ്തു.  ഇടക്കചോലതദ് ആ സചോപനവമചോയമ ബന്ധകപട്ടുള്ള

ചക  കകമനമദ്യംഗുദ്യം  അതമകന്റെ  ചപചോസസമദ്യംഗുദ്യം  ചമല  ഇടകപടലുകകളത്തുടരന്നദ്

ഗവണ്കമന്റെദ് നമരതമവച്ചു.  അതമകനത്തുടരന്നദ്   ആ സചോപനതമകന്റെ പവരതനദ്യം

ഇചപചോള  സ്തദ്യംഭനചോവസയമലചോണദ്,  കതചോഴെമലചോളമകള  കതചോഴെമല്രഹമതരചോണദ്.   ഇക്കൗ

കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനകത   സദ്യംരകമക്കുന്നതമനുദ്യം  പുനരുദ്ധരമക്കുന്നതമനുദ്യം

ചവണമയളള നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നതചോണദ് എകന്റെ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .  പമ  .    ജയരചോജന:  സര,  കണ്ണൂരമല്  പവരതമക്കുന്ന  കപചോതുചമഖലചോ
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സചോപനമചോയ  ചക ആന്റെദ്  സമറചോമമകദ്  എന്നതദ്  പഴെയ കകചനചോചക ഫൈചോക്ടറമയചോണദ്.

അതമകന്റെ  പധചോനകപട  കകമനമദ്യംഗദ്  ചകന്ദ്രദ്യം  പഴെയങ്ങചോടമയചോണദ്.  മകറചോന്നദ്

കചോസരചഗചോഡദ്  ജമല്ലയമകല  കരമന്തളതചോണദ്.  ഇക്കൗ  രണദ്   സചോപനങ്ങളുദ്യം  ഇന്നദ്

പവരതമക്കചോന  കഴെമയചോത  സമതമയമലചോണുളളതദ്.  പഴെയങ്ങചോടമ  കകചനചോ  ചക

പൂടമക്കമടക്കുകയചോണദ്.   അതുചപചോകല തകന്ന നസ്പീചലശസരതദ് ഉളള ചക   കകമനമദ്യംഗുദ്യം

കരമന്തളകത  കകമനമദ്യംഗുദ്യം  സ്തദ്യംഭമച്ചു  കമടക്കുകയചോണദ്.  വളകരക്കചോലമചോയമ  അവമകട

വലമയ  ബഹുജന  പചകചോഭങ്ങളചോണദ്  നടന്നുകകചോണമരമക്കുന്നതദ്.    ഇക്കൗ  രണദ്

സലങ്ങളമലുദ്യം ഇനമ കകമനമദ്യംഗദ് നടതചോന കഴെമയചോത സമതമ വന്നമരമക്കുകയചോണദ്.

അതുകകചോണദ്  ഇക്കൗ  സചോപനങ്ങളമല്  ചജചോലമ  കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന്ന

കതചോഴെമലചോളമകളക്കദ്,  267  കതചോഴെമലചോളമകള  പഴെയങ്ങചോടമയമല് പവരതമക്കുന്നുണദ്,

ഏതചോണദ്  30-35  കതചോഴെമലചോളമകളചോണദ്  കരമന്തളതദ്  പവരതമക്കുന്നതദ്.

ഇവകരല്ലചോദ്യംകൂടമ  ആകക  300  കതചോഴെമലചോളമകളുണദ്.  ഇവരക്കദ്  കതചോഴെമല്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ   പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമചലയദ്  കടന്നുചപചോകചോനചോണദ്

ഗവണ്കമന്റെദ്  നടപടമകള  സസസ്പീകരമചമട്ടുളളതദ്.  അതമനുചവണമയളള  ഒരു  പുതമയ
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പചോനമനദ്  രൂപദ്യം  നല്കമയമട്ടുണദ്.   പചോനമദ്യംഗദ്  ചബചോരഡദ്യം  ധനകചോരദ  വകുപ്പുദ്യം  ആ

ചപചോജക്ടമനദ് അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം നല്കമയമട്ടുണദ്.     കകമനമദ്യംഗദ് നടതചോനുദ്യം  കകചനചോ ചക

ഫൈചോക്ടറമ പവരതമപമക്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കുകയമല്ല.   കവടമവചദ് ആളുകകള ആക്രമമച്ചുദ്യം

കകചോലകപടുതമയദ്യം   മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റെദ്  ആഗഹമക്കുന്നമല്ല.

നകല്ലചോരു അന്തരസ്പീകമചോണദ് ഉണചോക്കമകയടുക്കചോന ആഗഹമക്കുന്നതദ്.   ആ സചോപനദ്യം

ഒരു പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭതമചലയദ് കകചോണ്ടുചപചോകചോനചോണദ്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്. അതദ് ഡയറമ

കഡവലപ്കമന്റെചോണദ്.  ഇചപചോഴെകത ചപചോജക്ടദ് അനുസരമചദ്  600-ലധമകദ്യം പശുക്കകള

വളരത്തുക,  പചോലദ്  സദ്യംഭരമക്കുക,   കചോലമതസ്പീറയണചോക്കുക,   കൃഷമ  കചയ്യുക,

കചോലമതസ്പീറ  നമരമ്മചോണ  ഫൈചോക്ടറമയണചോക്കുക,  അവയചവണമ  ചകരളതമകല

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകള  ഉപചയചോഗകപടുത്തുക,  ചകരളതമല്  പചോല്  വമതരണ  ചകന്ദ്രങ്ങള

സദ്യംഘടമപമക്കുക   തുടങ്ങമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള  വന്നചോല്     ആയമരദ്യം  ചപരക്കദ്

കതചോഴെമല്കകചോടുക്കചോനുളള  സചോധദതയണദ്.  ആ  ചപചോജക്ടദ്  നടപമലചോക്കചോനചോണദ്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്.   കകമനമദ്യംഗദ്  രദ്യംഗത്തുളള  ഇന്നകത  പചതദക  സമതമ

കണക്കമകലടുത്തുകകചോണദ് ചനരകത തകന്ന ഇതമനദ് രൂപദ്യം കകചോടുത്തു കഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്.
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അതദ് അതമചവഗതമല് നടപമലചോക്കചോനുളള നടപടമകള സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണദ്.

ശസ്പീ  .   കക  .   കക  .   രചോമചന്ദ്രന നചോയര: സര, കചോരദകമവദ്യം അഴെമമതമ രഹമതവമചോയ

പവരതനങ്ങള  ഉണചോയചോല്  മചോത്രചമ  കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള  വദവസചോയ

പുചരചോഗതമയമചലയദ് എതമചചരുകയളള.   കപചോതുചമഖലയമല് പവരതമക്കുന്ന പല

ഉചദദചോഗസരുദ്യം വമജമലനസദ് അചനസഷണദ്യം ചനരമടുകയചോകണന്ന കചോരദദ്യം  അങ്ങയകട

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ?  എങമല്  വമജമലനസദ്  അചനസഷണദ്യം  ചനരമടുന്ന  ഉയരന്ന

ഉചദദചോഗസനമചോകര  തല്സചോനത്തുനമന്നുദ്യം  നസ്പീക്കദ്യം  കചയ്യുന്ന  കചോരദദ്യം

പരമഗണമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ഇ  .  പമ  .    ജയരചോജന:  സര,  ഇക്കൗ ഗവണ്കമന്റെദ് അധമകചോരതമല് വന്നചപചോള

തകന്ന  ചമല  വലമയ  സചോപനങ്ങളുകട  തലപതമരമക്കുന്നവകര  സദ്യംബന്ധമചദ്

ആചകപങ്ങള  ഉയരന്നുവന്നു.   പചോഥമമകമചോയ  അചനസഷണതമല്  അതദ്

ശരമയചോകണന്നദ്  ചബചോധദകപടതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഇചപചോളതകന്ന  പലരക്കുദ്യം

സചോനചലനദ്യം  വന്നുകഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്.   വമശദമചോയ  അചനസഷണതമനു  ചവണമ

വദവസചോയ  വകുപദ്  കസക്രടറമകയ  ചുമതലകപടുതമയമട്ടുണദ്.  ആ  റമചപചോരടദ്
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ലഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞചോല് ചമല  വമജമലനസദ്  അചനസഷണങ്ങള ചവണമ വരുദ്യം.  ശക്തമചോയ

നടപടമകള  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റെദ്  സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.   കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനകത

തകരക്കചോചനചോ  കപചോതുമുതല്  ധൂരതടമക്കചോചനചോ  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റെദ്  ആചരയദ്യം

സമ്മതമക്കുകയമല്ല  എന്ന  ശക്തമചോയ  നമലപചോടചോണദ്  ശസ്പീ.  പമണറചോയമ  വമജയകന്റെ

ചനതൃതസതമലുളള  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  നയദ്യം.  അതദ്  വദവസചോയ  വകുപദ്

ഫൈലപദമചോയമ നടപമലചോക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .  കക  .    ശശമ:  സര,  കഴെമഞ്ഞ  എല്.ഡമ.എഫൈദ്.  ഗവണ്കമന്റെദ്

ചകരളതമകല  കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങകള  ലചോഭതമചലയദ്  നയമച

ഗവണ്കമന്റെചോണദ്.  ആ കപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളുകട ലചോഭ വമഹമതകമടുത്തുകകചോണദ്

10  പുതമയ  കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള  അന്നു  തുടങ്ങമയമരുന്നു.   അതമല്

പധചോനകപട സചോപനമചോണദ് പചോലക്കചോടദ്  ജമല്ലയമകല കണചോടമയമകല മസ്പീറര കമ്പനമ.

ശസ്പീ.  എ.കക.  ബചോലന  അന്നദ്  മനമയചോയമരുന്ന  കചോലതദ്  അചദ്ദേഹതമകന്റെ  കൂടമ

പചതദക തചോല്പരദകമടുതദ് ആരദ്യംഭമച മസ്പീറര കമ്പനമ ഇചപചോള പൂടമക്കമടക്കുകയചോണദ്.

ഇതദ്  തുറക്കചോന  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;    അതുചപചോകല  ചകരളതമകല  സമമന്റെദ്
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മചോരക്കറമല് 10 ശതമചോനമചോണദ് മലബചോര സമമന്റെദ്സമകന്റെ വമഹമതദ്യം. ഇതദ് ഇരടമയചോക്കമ

20  ശതമചോനമചോയമ  വരദ്ധമപമക്കചോന  ഒരു  ചൂളകൂടമ  സചോപമക്കചോനുദ്യം   നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

 ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരചോജന:  സര,  ചകരളതമകല സമമന്റെമകന്റെ ആവശദകതയകട

പത്തുശതമചോനദ്യം മചോത്രകമ ഇവമകട  ഉല്പചോദമപമക്കുന്നുള.  ഇവമകട ഉപചയചോഗമക്കുന്ന

സമമന്റെമകന്റെ  കതചോണ്ണൂറദ്  ശതമചോനവദ്യം  ചകരളതമനദ്  പുറത്തുനമന്നുള്ള  കമ്പനമകള

ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതചോണദ്.    നമ്മള ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന സമമന്റെദ്  ഏറവദ്യം  കമചകപട

സമമന്റെചോയതമനചോല്  ആ സമമന്റെമനദ് വമപണമയമല് നല്ല മചോരക്കറചോണദ്.  അതുകകചോണദ്

പത്തുശതമചോനകമന്നതദ്  ഇരടമയചോക്കുക  എന്നുള്ള  ഒരു  പദ്ധതമ  നമ്മുകട  മുമ്പമലുണദ്.

അതമനദ് ചവണമയള്ള ശമങ്ങള നടന്നുവരമകയചോണദ്.    ട്രെചോവനകൂര സമമന്റെദ്സദ്  കകവറദ്

സമമന്റെദ്  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന  ഒരു  ഫൈചോക്ടറമയചോണദ്.   ആ  സമമന്റെദ്  ഫൈചോക്ടറമ  ഇചപചോള

ഏതചോണദ്  കയമചദ്  പവരതന  രഹമതമചോയമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണദ്.

അതുചപചോകലതകന്ന  ചചരതലയമല്  പവരതമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്ന  മലബചോര

സമമന്റെമകന്റെ യൂണമറദ്  ഉണദ്.   ഇക്കൗ മൂന്നദ്  സമമന്റെദ്  നമരമ്മചോണ യൂണമറകളുദ്യം  പരസരദ്യം
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ബന്ധമപമച്ചുകകചോണദ്,  അതമകന്റെ  പരചചസമഗുദ്യം  മചോരക്കറമദ്യംഗുദ്യം  പരസരദ്യം

ബന്ധകപടുതമകക്കചോണദ്  സമമന്റെദ്  വദവസചോയതമകന്റെ  പവരതനദ്യം

കമചകപടുത്തുന്നതമനുള്ള  പചോഥമമകമചോയ  ചരചകള  നടതമയമട്ടുണദ്.   സമമന്റെമകന്റെ

നമരമ്മചോണതമനദ്  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ഇചപചോള

വമചദശത്തുനമന്നുമചോണദ് ഇറക്കുമതമ കചയ്യുന്നതദ്.     കണചോടമയമല് പവരതമചമരുന്ന

മസ്പീറര  കമ്പനമ   അടച്ചുപൂചടണമ   വന്നതദ്  അവരുകട    ഉല്പന്നമചോയ   മസ്പീററമകന്റെ

ഗുണനമലവചോരദ്യം  കുറവചോകണന്നദ്  പറഞ്ഞദ്  കക.എസദ്.ഇ.ബമ.-യമല്നമന്നുദ്യം  ഒരു

റമചപചോരടദ്  വന്നതമകന്റെ  അടമസചോനതമലചോയമരുന്നു.  യഥചോരതതമല്  അകതചോരു

ശരമയചോയ  റമചപചോരടദ്  ആയമരുന്നമല്ല.   അവരക്കദ്  നല്ല  നമലയമല്  തകന്ന  മസ്പീറര

ഉല്പചോദമപമക്കചോന  സചോധമക്കുമചോയമരുന്നു.   ഇതുതകന്നയചോയമരുന്നു   കകചോല്ലതദ്

പവരതമചമരുന്ന മസ്പീറര കമ്പനമയകടയദ്യം സമതമ.  ഇചപചോള സരക്കചോര ഇടകപടദ് ഇക്കൗ

കമ്പനമകളുകട  ഉല്പന്നതമകന്റെ  ഗുണനമലവചോരദ്യം  പരമചശചോധമചതമല്  കമചകപട

ഉല്പന്നമചോണദ് കകചോല്ലത്തുനമന്നുദ്യം കണചോടമയമല് നമന്നുദ്യം ഉല്പചോദമപമചമരുന്നതദ് എന്ന

നമഗമനതമല്  എതമയമട്ടുണദ്.   രണദ്  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന
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മസ്പീററുകളുകട  പധചോനകപട ഉപചഭചോക്തചോക്കള കക.എസദ്.ഇ.ബമ.-യചോയമരുന്നു. ഇതുമചോയമ

ബന്ധകപടദ്   കകവദബതമ  വകുപ്പുമനമയമചോയമ  ഇന്നദ്  ഒരു  ചരച  നടത്തുവചോന

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണദ്.   അചദ്ദേഹവമചോയമ  ആചലചോചമചദ്   കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള

ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള  കഴെമയന്നത്ര  കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളമലൂകടതകന്ന വമതരണദ്യം നടത്തുവചോനുള്ള നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുന്നുണദ്.

എന്നുമചോത്രമല്ല ഇതമകന്റെ അടമസചോനതമല് ഇചപചോള തയചോറചോക്കമയമട്ടുള്ള ചപചോജക്ടദ്,

നമ്മുകട വസ്പീടുകളമകല മസ്പീററുകള,  കമയമന സസമചദ്,  ഫൈപ്യൂസദ് ഇകതല്ലചോദ്യം ആകരഷകമചോയ

ഒരു  ചബചോകമല്തകന്ന  അപകടരഹമതമചോയ  രസ്പീതമയമല്  ഒരു  പചതദക  ചബചോകമല്

തകന്ന ഉണചോക്കുകകയന്നതചോണദ്.   വസ്പീടുകളമലുദ്യം കചവട സചോപനങ്ങളമലുദ്യം വയറമദ്യംഗദ്

നടത്തുന്ന അവസരതമല് ഇക്കൗ ചബചോകദ് വചോങ്ങമ അവമകട ഫൈമറദ് കചയചോല് മതമയചോകുദ്യം.

അതമനുള്ള  എല്ലചോ  സജ്ജസ്പീകരണങ്ങളുദ്യം  അതമല്  ഉണചോകുദ്യം.   രണദ്  കണകന

കകചോടുതചോല്  അചപചോളതകന്ന  മസ്പീററുദ്യം  കമയമന  സസമച്ചുകമല്ലചോദ്യം  പവരതമക്കുദ്യം.

ഇലചകചോണമകദ്  സദ്യംവമധചോനകമന്ന  നമലയമല്  ഇക്കൗ  മസ്പീററമകന

വളരതമകയടുത്തുകകചോണദ്   ഒരു  പുതമയ  ചപചോഡക്ടദ്  മചോരക്കറമല്  ഇറക്കചോനുദ്യം  അതദ്

മചോരക്കറമല്   പരമചോവധമ  വദചോപമപമക്കചോനുമുള്ള  നടപടമകളുദ്യം  ഇതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ
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ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്.   തസ്പീരചയചോയദ്യം  കണചോടമയമചലയദ്യം  കകചോല്ലചതയദ്യം  മസ്പീറര

കമ്പനമകളക്കദ്  ഒരു  ആശസചോസദ്യം  ഉണചോക്കമകയടുക്കചോന  തകന്നയചോണദ്  ഗവണ്കമന്റെദ്

ശമമക്കുന്നതദ്.  അതദ്  കചോരദകമമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനുള്ള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  സണമ  ചജചോസഫൈദ് :  സര,  ചകരളതമകല  കപചോതുചമഖലചോ  വദവസചോയ

സചോപനങ്ങളുദ്യം  സസകചോരദ  സചോപനങ്ങളുകമല്ലചോദ്യം  പവരതമക്കുന്നതദ്

പടണപചദശങ്ങകള  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുകകചോണചോണദ്.  പുതമയ  സചോപനങ്ങള

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം  ഇവയകട  വളരചയദ്യം  തടസമചോയമ  നമല്ക്കുന്നതദ്

സലപരമമമതമയചോണദ്.   ഗചോമങ്ങളമചലയദ്യം  കചറുകമട  പടണങ്ങളമചലയദ്യം  കൂടുതല്

വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള  തുടങ്ങചോന  ഗവണ്കമന്റെദ്  പരമശമമക്കുചമചോ?  ഒരു

നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്  ഒരു  വദവസചോയ  പചോരക്കദ്  എന്ന  ചതചോതമല്  പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കുവചോന  ഗവണ്കമന്റെമനദ്  നയമുചണചോ?  ഇകല്ലങമല്

അതമകനക്കുറമചദ്  ആചലചോചമക്കുചമചോ?  കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങളുകട  മൂലദചോധമഷമത

ഉല്പന്നങ്ങള ഉണചോക്കുന്നതമനുള്ള പചതദക സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളക്കദ് ഉക്കൗന്നല് നല്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരചോജന :  സര,  ചകരളതമല്  എല്ലചോ  പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം

ഇനഡസമയല് എചസറകള ഉണചോയമരുന്നതമല്   പലതുദ്യം  ഇചപചോള പവരതന

രഹമതമചോയമ  കമടക്കുകയചോണദ്.   അകതല്ലചോകമചോന്നദ്  റസ്പീഓപണ്  കചയണദ്യം.   ചമലതദ്

ചമലരക്കദ്  വദവസചോയദ്യം  നടത്തുവചോന  കകചോടുത്തുകവങമലുദ്യം  അവരതദ്  കകകമചോറദ്യം

കചയ്യുകചയചോ കചോടദ് കയറമ പവരതനരഹമതമചോചയചോ കമടക്കുകയചോണദ്.  ഇതുചപചോലുള്ള

അവസയമലചോണദ്  ഇചപചോള  ചകരളതമകല  ഇനഡസമയല്  എചസറകള.  ഇക്കൗ

ഗവണ്കമന്റെദ്  അധമകചോരതമല്  വന്നദ്  രണചോഴ്ചയള്ളമല്തകന്ന    ഏകതല്ലചോദ്യം

പചദശങ്ങളമല്  അനചോഥമചോയമ  കമടക്കുന്ന  വദവസചോയ  പചോരക്കുകളുദ്യം  ഇനഡസമയല്

എചസറകളുദ്യം ഉകണന്നദ് മനസമലചോക്കമ റമചപചോരടദ് കചയചോന എല്ലചോ വദവസചോയ ചകന്ദ്രദ്യം

ജനറല് മചോചനജരമചോരക്കുദ്യം നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കുകയദ്യം   അതമകന്റെ കണക്കദ്  ചശഖരമചദ്

വരമകയമചോണദ്.  പവരതമക്കചോകത  കവറുകത  കമടക്കുന്ന  പചദശങ്ങളമല്  പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭകകര  കണമചദ്  വരുത്തുവചോനുള്ള  നടപടമകള  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണദ്.   അങ്ങകന

വരുചമ്പചോള  ബഹുമചോനദനചോയ  ശസ്പീ.  സണമ  ചജചോസഫൈദ്  പറഞ്ഞതുചപചോകല  എല്ലചോ

പഞ്ഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  ആ  പഞചോയതമകന്റെ,  കചോരഷമക  വമപണന  സചോധദത,

ചപചോസസമദ്യംഗദ്  എന്നമവകയല്ലചോദ്യം  കണക്കമകലടുക്കുന്നുണദ്.  ഇചപചോള  ചക്കയകട
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കചോരദകമടുക്കചോദ്യം.  അതുചപചോകലതകന്ന  മറദ്  പഴെങ്ങള....ഇവകയല്ലചോദ്യം

ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള പലഹചോരങ്ങളുദ്യം   ചബക്കറമ  ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  ഉണചോക്കചോനുള്ള

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള, കനലദ് ല്ല് കുതചോനുള്ള സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള,  കനല്ലമകന്റെ  തവമടദ് എടുതദ് മചോരക്കറദ്

കചയചോനുള്ള  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള,  ഇങ്ങകനയള്ള  പുതമയ  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള  ഗചോമസ്പീണ

ചമഖലകളമല് കപചോചമചോടദ് കചയ്യുന്നതമനുള്ള നടപടമകളുദ്യം ഇതമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ ഞങ്ങള

നടതമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണദ്.   ഇതുചപചോലുള്ള  മറദ്  ചമല  ചപചോജക്ടുകള

ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ പരമഗണനയമലുണദ്.   അതുകൂടമ  ചകരളതമല് നടപമലചോക്കുചമ്പചോള

കുകറക്കൂടമ  ഇക്കൗ  കചോരദങ്ങള  വദക്തമചോകുദ്യം.     ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കസ്പീഴെമല്

പവരതമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്ന  കമനഫചോ,  കക.എസദ്.കഎ.ഡമ.സമ.  എന്നസ്പീ

സചോപനങ്ങള വദവസചോയ സദ്യംരദ്യംഭകരക്കുചവണമ ചകരളതമല് നമരവധമ  ഗചോമസ്പീണ

പചദശങ്ങളമല്  സലദ്യം  കകണതമ  ആ  സലങ്ങള  പരമചോവധമ  വദവസചോയ

സദ്യംരദ്യംഭകരക്കദ്,  പബമകദ്  കസക്ടറമലുദ്യം  കകപവറദ്  കസക്ടറമലുദ്യം  തല്പരരചോയമ

വരുന്നവരക്കദ്, ഇതരതമലുള്ള ഭൂമമ നല്കചോനുദ്യം അടമസചോന സക്കൗകരദങ്ങള സൃഷമചദ്

കകചോടുക്കചോനുമുള്ള  എല്ലചോ നടപടമകളുദ്യം  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണദ്.    
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ശസ്പീ  .    കക  .    കൃഷ്ണനകുടമ :  സര,  വദവസചോയ വകുപമകന്റെ കസ്പീഴെമകല   ചമറ്റൂരമലുള്ള

ഷുഗര ഫൈചോക്ടറമ  ലമകസമചഡറദ്  കചയദ് എകകകസദ് വകുപമകന്റെ  കസ്പീഴെമലചോണദ്.  അവമകട

നൂറമയനപചതചോളദ്യം ഏക്കര സലമുണദ്.  അവമകട  അഗമകളചറല് ചപചോസസമദ്യംഗമനദ്

ഒരുപചോടദ് സചോധദതയള്ള സലമചോണദ്.  ബനചോനയമല് നമന്നുദ്യം കനല്ലമക്കചോയമല് നമന്നുദ്യം

ജചോതമക്കചോചതചോടമല്  നമന്നുകമചോകക്ക   കകവന  ഉണചോക്കചോന  സചോധമക്കുന്നതചോണദ്.

അതുചപചോകല തക്കചോളമയകട ചസചോസദ് ഉണചോക്കചോന കഴെമയന്ന സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള തുടങ്ങചോന

കഴെമയദ്യം,  കൂടചോകത  കകറസദ്  പചോരക്കമനദ്  സചോധദതയള്ള  സലമചോണദ്.   അതചോയതദ്

ഉമമയമല്നമന്നുദ്യം സമല്ക്കമ  ഉണചോക്കമയചോല് ഇന്തദയമല് തകന്ന കൃഷമക്കചോരക്കദ് വലമയ

ലചോഭവദ്യം  ഗുണകരവമചോയമരമക്കുദ്യം.  ഇതമനചോയമ  കൃഷമ  വകുപ്പുദ്യം  എകകകസദ്  വകുപ്പുദ്യം

വദവസചോയ വകുപ്പുപദ്യം   സദ്യംയക്തമചോയമ   ആചലചോചമചദ്    വലമയ  രസ്പീതമയമലുള്ള  ഒരു

സദ്യംരദ്യംഭദ്യം തുടങ്ങമയചോല് കൃഷമക്കചോരക്കുദ്യം അവമടകത കചോരഷമക വമളകളക്കുദ്യം വലമയ

ഗുണദ്യം കചയ്യുദ്യം. അതമകനക്കുറമച്ചുദ്യം അങ്ങദ് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരചോജന :  സര,  ബഹുമചോനകപട അദ്യംഗദ്യം ശസ്പീ കക.  കൃഷ്ണനകുടമ

പറഞ്ഞ  കചോരദദ്യം  ബന്ധകപട  വകുപ്പുകളുമചോയമ  ആചലചോചമചദ്    എന്തദ്   നടപടമ
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സസസ്പീകരമക്കചോന കഴെമയകമന്നദ് തസ്പീരുമചോനമക്കചോദ്യം.  ചകളതമകന്റെ കചോരഷമക ഉല്പന്നങ്ങള

പരമചോവധമ  ഉപചയചോഗകപടുതമകക്കചോണ്ടുള്ള  പുതമയ  വദചോവസചോയമക

സദ്യംരഭങ്ങളക്കചോണദ് ഗവണ്കമന്റെദ് ഉക്കൗന്നല് നല്കുന്നതുദ്യം ശമമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതുദ്യം.

അതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ചകരളതമകല  പധചോനകപട  കനല്ലറകള  ചനരമടുന്ന  പധചോന

പശ്നമചോയ   കനലദ് ല്ല്  സദ്യംഭരമക്കചോനുദ്യം  അതദ്  കുതമ  അരമയചോക്കചോനുമുള്ള

സചോധദതകകളക്കുറമചദ്  ഒരുപചോടദ്  നമരചദ്ദേശങ്ങള   വന്നമട്ടുണദ്.   എന്നുമചോത്രമല്ല  പല

കകറസദ്  മമലകളുദ്യം  ഇചപചോള പവരതമക്കുന്നമല്ല.   അതുകകചോണദ്  ഇക്കൗ രദ്യംഗകതപറമ

പഠമചദ്  റമചപചോരടദ്  സമരപമക്കചോനചോയമ   റമയചോബദ്-കന ചുമതലകപടുതമയമട്ടുണദ്.

റമചപചോരടദ്  ലഭദമചോയചോലുടന     കനലദ് ല്ല്    സദ്യംഭരമക്കചോനുദ്യം    കനലദ് ല്ല്  മുഴവന  കുതമ

അരമയചോക്കമ  മചോരക്കറദ്  കചയചോനുദ്യം  അതമകന്റെ  കകബകപചോഡക്ടസദ്  ആയ

അരമയമല്നമന്നുദ്യം  ചവരതമരമക്കുന്ന  തവമടദ്  ഉപചയചോഗകപടുതമ  കചോലതസ്പീറ

നമരമ്മമക്കുന്നതമനുദ്യം,  കനല്ലമല്  നമന്നുദ്യം  ചവരതമരമക്കുന്ന  ഉമമ  മറദ്  പല

ആവശദങ്ങളക്കുദ്യം  ഉപചയചോഗകപടുതചോനുദ്യം   കഴെമയദ്യം.   ഇവമകട  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന

ഫ്രൂടദ്സചോയ  ചക്കയകട  കുരു  കചോലമതസ്പീറയദ്യം   ചകചോഴെമതസ്പീറയദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കചോന

കഴെമയദ്യം. പഴെദ്യം ജചോമചോക്കമ ഉപചയചോഗമക്കചോന കഴെമയദ്യം.  ചക്കയകട ജചോകമചോന്നു കഴെമക്കണദ്യം
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സര, അറമയചോകത തകന്ന സസരഗ്ഗതമകലതമചപചോകുദ്യം.  അത്രയദ്യം വമശമഷമചോണദ് ചക്ക.

അകതചോകക്ക ചപചോസസദ് കചയദ് വദവസചോയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളക്കദ് ചവണമ ശമമക്കുന്നുണദ്.

തസ്പീരചയചോയദ്യം അതമനുള്ള ശമമുണചോകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    ചജചോരജദ് പചോചതചോടദ്യം :  സര,  ബഹുമചോനകപട മനമയകട മറുപടമ

ചകടദ്  സതദതമല്  ഞചോനമവമകട  അന്തമചദ്  ഇരമക്കുകയചോയമരുന്നു.  ശസ്പീ.  ഇ.  പമ.

ജയരചോജന  വദവസചോയ  വകുപ്പുമനമയചോയചപചോള  ഇക്കൗ  രചോജദദ്യം  എവമകട  കചന്നദ്

നമല്ക്കുകമന്നദ്  ഞചോന  ഭയകപടദ്  നമല്ക്കുകയചോയമരുന്നു.   പകക  അങ്ങയകട  ഇക്കൗ

ഉതരദ്യം  ചകടചപചോള  അങ്ങദ്  വളകര  ചനരകത  വദവസചോയ  വകുപ്പുമനമയചോചകണ

ആളചോയമരുന്നുകവന്നദ് എനമക്കദ് ചതചോന്നമചപചോയമ.    വദവസചോയകതപറമ  നചോദ്യം ചരച

കചയ്യുചമ്പചോള,  ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെദ്  എചപചോഴദ്യം  നമ്മകള  കബളമപമക്കുകയചോണദ്  എന്ന

കചോരദദ്യം  ഓരക്കണദ്യം.   അതമനദ്  ഉദചോഹരണങ്ങളചോണദ്   ചകചോചദ്  ഫൈചോക്ടറമയദ്യം

എചദ്.എദ്യം.റമ.യദ്യം.  എചദ്.എദ്യം.റമ.യകട കചോരദകമടുക്കചോദ്യം,  12  വദവസചോയ സചോപനങ്ങള

അവമകട തുടങ്ങുകമന്നദ് പറഞ്ഞചോണദ് നമ്മള സലദ്യം അനുവദമചതദ്. പചക...

മമ  .    സസ്പീക്കര :  അങ്ങദ് ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കൂ,   ഉപചചചോദദങ്ങള ചചചോദമക്കുചമ്പചോള
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അതമനുള്ള ഉതരദ്യം ബന്ധകപട വകുപ്പുമനമ പറയദ്യം.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    ചജചോരജദ്  പചോചതചോടദ്യം  :  സര,   അതമലുള്ള  മൂകന്നണദ്യം

നമരതമകയന്നദ്  മചോത്രമല്ല  സലദ്യം  കവറുകത  കമടക്കുകയചോണദ്.   ആ  നമലയദ്

ഇനമകയങമലുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റുമചോയമ  ബന്ധകപട്ടുകകചോണദ്  ചകരളവദ്യം  ഇന്തദയകട

ഭചോഗമചോകണന്നദ്  ചബചോധദകപടുതചോനുള്ള  ശക്തമചോയ  നടപടമകള  സസസ്പീകരമചദ്,പുതമയ

ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെദ്  സചോപനങ്ങള ചകരളതമല് കകചോണ്ടുവരചോന ശക്തമചോയ സമ്മരദ്ദേദ്യം

കചലുത്തുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരചോജന :  സര,  ഇന്റെഗല് ചകചോചദ് ഫൈചോക്ടറമ,  എഫൈദ്.എ.സമ.ടമ.,

ഇനസ്ട്രുകമചന്റെഷന  ഇക്കൗ  സചോപനങ്ങള  ചകരളതമല്  ഏകറടുതദ്  നടപമലചോക്കചോന

സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെദ് സന്നദ്ധമചോകണന്ന കചോരദദ്യം ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെമകന അറമയമചദ്

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്.   ഇന്റെഗല്  ചകചോചദ്  ഫൈചോക്ടറമ  ചകന്ദ്ര  ഗവകണ്കമന്റെമകന്റെ

സഹചോയചതചോടുകൂടമ  മചോത്രകമ  നടത്തുവചോന  സചോധമക്കൂ.   അതമനുള്ള   ഇടകപടല്

നടതമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണദ്.   ബഹുമചോനകപട മുഖദമനമതകന്ന എദ്യം.പമ.-മചോരുകട

ചയചോഗതമല് ഇക്കൗ വമഷയദ്യം ഉല്കപടുതണകമന്നദ് ആവശദകപടമട്ടുണദ്.  പചോരലകമന്റെദ്
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കൂടുന്നതമനദ് മുമ്പദ് എദ്യം.പമ.മചോരുകട ചയചോഗദ്യം ചചരുന്നുണദ്.  അവരുകട അജണയമല് ഇക്കൗ

വദവസചോയ  സചോപനങ്ങള  തുടങ്ങുന്ന  കചോരദവദ്യം  ഉളകപടുതമയമട്ടുണദ്.    ചകന്ദ്ര

കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള  നമുക്കദ്  സദ്യംരകമചക്കണതചോയമട്ടുണദ്.   അതമനുള്ള

എല്ലചോ നടപടമകളുദ്യം ഇചപചോള ഗവണ്കമന്റെദ് സസസ്പീകരമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്. കൂടചോകത

അങ്ങദ്  എകന്നക്കുറമചദ്  പറഞ്ഞ  നല്ല  വചോക്കുകളക്കദ്  നനമ.   എന്നചോല്  ഞങ്ങകള

അടുതറമയചമ്പചോള നമങ്ങളുകട പല ധചോരണകളുദ്യം തമരുചതണതചോയമ വരുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കക  .    സുചരഷദ്  കുറുപദ്:  സര,  ചകചോടയകത  ട്രെചോവനകൂര

സമമന്റെദ്സമകനക്കുറമചദ് ബഹുമചോനകപട മനമ ഇവമകട പരചോമരശമച്ചു.  ട്രെചോവനകൂര

സമമന്റെദ്സമകന്റെ  സമമന്റെദ്  ഉലചോദനതമകല  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തു   കക്കയചോണദ്.

കക്കയകട  ലഭദത   ഇചപചോള  കുറഞ്ഞുവരമകയചോണദ്.   അതമനചോല്  ഇതദ്

മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുചപചോകചോന  കഴെമയമല്ല.  ഇതമകന്റെ  ഉലചോദന  രസ്പീതമ

മചോറന്നതമകനക്കുറമചദ്  പഠമക്കചോന  ഒരു  വമദഗ  സമമതമകയ  ഗവണ്കമന്റെദ്

നമചയചോഗമക്കുചമചോ;  അതമകനക്കുറമചദ് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പമ  .   ജയരചോജന: സര, എല്ലചോ വദവസചോയകതക്കുറമച്ചുദ്യം  പചതദകദ്യം

പചതദകമചോയമ പഠമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്. ട്രെചോവനകൂര സമമന്റെദ്സദ് അസദ്യംസ്കൃത



Uncorrected/Not for publication
51

വസ്തുവചോയമ  ഉപചയചോഗമചമരുന്നതദ്  കക്കയചോണദ്.  ചനരചത ആ വദവസചോയശചോല

വന്നതുദ്യം  പവരതമചതുദ്യം   കുടനചോടദ്  കചോയലമകല  കക്കമുഴവന

വചോരമകയടുത്തുകകചോണചോണദ്.  അതമനദ്  കചറമയ  കപചോഡകന  ചകചോചസ

വരമകയളള.  ആ  കക്ക  മുഴവന  സദ്യംഭരമചചോണദ്  കകവറദ്  സമമന്റെദ്

ഉലചോദമപമചമരുന്നതദ്.   ഇചപചോള   കുടനചോടദ്   കചോയല്പചോടങ്ങളമകലചോന്നുദ്യം

കക്കയമല്ല.  കക്ക  വചോരുന്നതമനദ്  ചകരള  ഗവണ്കമന്റെദ്  എതമരല്ല.

കക്കയമല്ലചോതതമനചോല് ഇചപചോള വചോരചോന നമരവ്വചോഹമമല്ല എന്നചോണദ് ഞങ്ങളക്കദ്

ലഭമച  റമചപചോരടദ്.  അതുകകചോണദ്  ഇറക്കുമതമകചയ്യുന്ന കമങര  ഉപചയചോഗമചചോണദ്

അതചോയതദ്  ഒരുതരദ്യം  ചുണചോമ്പുകലദ്ല്ല്   ഉപചയചോഗമചമടചോണദ്    ഇചപചോള  സമമന്റെദ്

ഉലചോദമപമക്കുന്നതദ്.  ആ  കമങര  ഇറക്കുമതമകചയദ്  ഉണചോക്കുന്ന  ചപചോഡക്ടമനദ്

(കകവറദ്  സമമന്റെമനദ്)  മചോരക്കറദ്  തചോരതചമദന  കുറവചോണദ്.  അതുകകചോണദ്  ചഗ

സമമന്റെമചലയദ് ചപചോകചണചോ? റചോകമറസ്പീരമയല് വലമയ വമലയദ് ഇറക്കുമതമകചയദ് ആ

സചോപനദ്യം ഇചപചോള വലമയ നഷതമലചോണദ്.  അതമല്നമന്നദ് ആ സചോപനകത

കരകയറമകയടുക്കചോനുളള  നടപടമകള   സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണദ്.  തസ്പീരചയചോയദ്യം

ഇതുസദ്യംബന്ധമചദ്  പഠമചദ്  തയചോറചോക്കമയ   ഒരു  റമചപചോരട്ടുതകന്ന   വദവസചോയ

വകുപമകന്റെ കകകവശമുണദ്. 
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 സുരക നമധമ പദ്ധതമ 

*183  ശസ്പീ  .   കക  .   സമ  .   ചജചോസഫൈദ്:

 ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന:

   ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന:

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സമ  .    ബചോലകൃഷ്ണന:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കദ്

സഹകരണവദ്യം വമചനചോദസഞചോരവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  മുനസരക്കചോരമകന്റെ  കചോലതദ്  സഹകരണ  ചമഖലയമല്

നമചകപങ്ങളക്കുളള സുരകയചോയമ പദ്ധതമ നടപമലചോക്കമയമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  എകന്തല്ലചോദ്യം  ഉചദ്ദേശദലകദങ്ങളചോണദ്  ഇതുവഴെമ

കകകവരമക്കചോനുചദ്ദേശമചതദ്; വമശദചോദ്യംശങ്ങള എകന്തല്ലചോദ്യം;

(സമ) എകന്തല്ലചോദ്യം ചനടങ്ങളചോണദ് ഇതുവഴെമ കകകവരമചതദ്; വമവരമക്കുചമചോ?

സഹകരണവദ്യം  വമചനചോദസഞചോരവദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .

കമചോയസ്പീന):സര, 

(എ)  ഉണദ്.  ചകരള സഹകരണ നമചകപ ഗദചോരണമ സസ്പീദ്യം  2012  എന്ന

പദ്ധതമ ആവമഷ്ക്കരമചദ് നടപമലചോക്കമയമട്ടുണദ്.
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(ബമ)  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമകല/ബചോങ്കുകളമകല  നമചകപകരുകട

തചോലരദദ്യം  സദ്യംരകമക്കുക,  പചോഥമമക  വചോയ്പചോ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം

രജമസചോറുകട ഭരണ നമയനണതമല് വരുന്ന നമചകപദ്യം സസസ്പീകരമക്കുന്നതുമചോയ

എല്ലചോ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം  ഒരു  നമചകപകന  നമചകപമക്കുന്ന

നമചകപങ്ങളക്കദ്  പരമചോവധമ  ഒന്നരലകദ്യം  രൂപ  വകര  ഗദചോരണമ  നല്കുക,

നമചകപകരക്കദ്  സദ്യംഘങ്ങളമലുളള  വമശസചോസദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുക  എന്നമവയചോണദ്

ഇക്കൗ പദ്ധതമയകട ലകദങ്ങള. 

(സമ)  റമസരവദ് ബചോങമകന്റെ പരമധമയമല് വരചോതതുദ്യം സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം

രജമസചോറുകട  ഭരണ  നമയനണതമല്  വരുന്നതുദ്യം  നമചകപദ്യം

സസസ്പീകരമക്കുന്നതുമചോയ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമകല  നമചകപങ്ങളക്കുകൂടമ

ഇനഷസറനസദ്  പരമരക  ഉറപ്പുവരുതമ,  ഇക്കൗ  ചമഖലയമകല  നമചകപകരുകട

തചോലരദദ്യം സദ്യംരകമക്കുന്നതമനുദ്യം കൂടുതല് വമശസചോസദ്യം ആരജ്ജമക്കുന്നതമനുദ്യം ഇക്കൗ

ചമഖലയമചലയദ്  കൂടുതല്  നമചകപദ്യം  ആകരഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  നമചകപരദ്യംഗതദ്

സഹകരണ  ചമഖലയമലുണചോയ  വളരച  സചോയമയചോയമ  നമലനമരത്തുന്നതമനുദ്യം

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്. ഇതുവകര 2259 സദ്യംഘങ്ങകള/ ബചോങ്കുകകള സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം

രജമസചോര  പസ്തുത  സസ്പീമമല്  ചനചോടമകകഫൈ  കചയ്യുകയദ്യം,  30 -05-2016  വകര
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പസ്പീമമയദ്യം  ഇനതമല്  ആകക  76.58  ചകചോടമ  രൂപ  ചകചോരപസദ്  ഫൈണമചലയദ്

സമചോഹരമക്കുകയദ്യം കചയമട്ടുണദ്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    സമ  .    ചജചോസഫൈദ്:  സര,  അങ്ങദ്  പറഞ്ഞതുചപചോകല  2259

സദ്യംഘങ്ങളചോണദ്  ഇചപചോള  സസ്പീമമലുളളതദ്.  ചകരളതമകല  എല്ലചോ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങചളയദ്യം  ഇക്കൗ  സസ്പീമമല്  ഉളകപടുതചോന  കഴെമയചമചോ;  അതുചപചോകല

ഇചപചോള  പരമധമ  നമശയമചമരമക്കുന്നതദ്  ഒന്നരലകദ്യം  രൂപയചോണദ്.   അതദ്

കചറമയ സദ്യംഖദയചോണദ്.  നമചകപസമചോഹരണതമനദ് ചകരളതമലുളള സചോധദത

പചയചോജനകപടുതചോനചവണമ  ആ  പരമധമ  വരദ്ധമപമക്കചോന   ഗവണ്കമന്റെദ്

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,   നമചകപദ്യം സസസ്പീകരമക്കുന്ന കുചറചയകറ

സദ്യംഘങ്ങളകൂടമ   ഇതമകന്റെ  പരമധമയമല്  വരചോനുണദ്.  അതമനുചവണമയളള

പരമശമതമനുചവണമ  തസ്പീരുമചോനങ്ങകളടുത്തുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.   പരമധമ

വരദ്ധമപമക്കുന്ന കചോരദവദ്യം വളകര പധചോനകപടതചോണദ്.  കുകറചയകറ സദ്യംഘങ്ങള

സമസ്പീപ  ദമവസങ്ങളമല്തകന്ന,  നമചകപകരക്കദ്  നമചകപദ്യം  നഷകപടുത്തുന്ന

രസ്പീതമയമലുളള  കകടുകചോരദസതയദ്യം  അഴെമമതമയകട  ഭചോഗമചോയമട്ടുളള  ചമല

പശ്നങ്ങളുദ്യം  റമചപചോരട്ടുകചയ്തുവരുന്നുണദ്.   സഹകരണമനമകയന്ന  നമലയദ്
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എനമക്കുദ്യം  മുഖദമനമയകട  അടുത്തുദ്യം   ഇതരദ്യം  പരചോതമകള  ധചോരളദ്യം

എത്തുകയചോണദ്.  ഇക്കചോരദതമല്  അനുചയചോജദമചോയ  എന്തദ്  നടപടമകള

സസസ്പീകരമക്കചോന  കഴെമയകമന്നുളള  കചോരദദ്യം  ഗവണ്കമന്റെദ്

പരമചശചോധമച്ചുവരമകയചോണദ്. 

ശസ്പീ  .   കക  .   സമ  .   ചജചോസഫൈദ്: സര, ഇവമകട റമസരവദ് ബചോങമകന്റെ പരമധമയമല്

വരചോതതുദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  രജമസചോറുകട  പരമധമയമലുളളതുമചോയ

ചകരളതമകല  പചോഥമമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള  ഏചകചോപമപമച്ചുകകചോണദ്

സദ്യംസചോനചോടമസചോനതമലുളള  ഒരു  ചനചോണ്  ബചോങമദ്യംഗദ്   ഏജനസമ

ആരദ്യംഭമക്കചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ;   അങ്ങകന  വചോരത  വചോയമക്കചോനമടയചോയമ.

അതദ് ശരമയചോചണചോ?

 ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  നയപഖദചോപന  പസദ്യംഗതമലുദ്യം

ബഡ്ജറമകന്റെ ഭചോഗമചോയദ്യം അതമകനക്കുറമചദ് സൂചമപമചമട്ടുളളതചോണദ്.  ചകരള ബചോങദ്

രൂപസ്പീകരണദ്യം  ഒരു  ദസമതല  സദ്യംവമധചോനമചോയമ  സദ്യംസചോനകത   ബചോങമദ്യംഗദ്

രദ്യംഗകത  നമചകപങ്ങളുദ്യം  വചോയ്പകളുദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോനുതകുന്ന  രസ്പീതമയമല്

കകചോണ്ടുവരചോനചോണദ് എല്.ഡമ.എഫൈമകന്റെ കചോഴ്ചപചോടദ്.  അതദ്   നടപചോക്കുന്നതുമചോയമ

ബന്ധകപട  കചോരദതമല്  ഒരു  സമമതമകയവചദ്  പരമചശചോധന  നടതമ
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ആവശദമചോയ ചരചകളക്കദ് ചശഷമചോയമരമക്കുദ്യം കചയ്യുക. 

ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന: സര, അങ്ങദ് ഇവമകട സൂചമപമചതുചപചോകല

2259  സദ്യംഘങ്ങകളയചോണദ്  ഇതമല്  ചചരതമട്ടുളളതദ്.  നമചകപ

സമചോഹരണതമകന്റെ ഒരു കചോലഘടതമല് മചോത്രമചോയമ  ചകരളതമല് ഒരുലകദ്യം

ചകചോടമ  രൂപചയചോടടുത്തുളള  നമചകപദ്യം  നമുക്കദ്    കമട്ടുന്നതചോയമടചോണദ്

കണക്കുകളമല്നമന്നദ്  മനസമലചോകുന്നതദ്.  ഇവമകട  നമ്മള  പസ്പീമമയമചോയമ

കകചോടുതതദ് 76.58 ചകചോടമ രൂപയചോകണന്നദ് പറയചമ്പചോള    ആ വദചോപ്തമയകട ഒരു

കചറമയ ഭചോഗതമകന്റെ അദ്യംശതമല്ചപചോലുദ്യം   ഇക്കൗ സസ്പീദ്യം   എത്തുന്നമല്ല എന്നതദ്

ഒരു  പരമചോരതമചോണദ്.   അതദ്  വമപുലകപടുത്തുന്നതമനുചവണമയളള

നടപടമകയടുക്കുകയദ്യം  അചതചോകടചോപദ്യം  നമ്മുകട  സഹകരണ  പസചോനതമല്,

ഇചപചോള  അവമകടനമന്നദ്  വചോയ്പകയടുതമട്ടുളള  ആളുകള

അനുഭവമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്ന  വമഷമകതക്കുറമച്ചുകൂടമ  പചതദകമചോയമ

പരമഗണമക്കുകയദ്യം  അവര  എടുതമരമക്കുന്ന   വചോയ്പ  തുക

തമരമച്ചുവചോങ്ങുന്നതമനുദ്യംചവണമയളള  തസ്പീവ്രമചോയ  ശമദ്യം  ഇചപചോള

നടന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണദ്. ഇതദ്  വരുചമ്പചോള പചോവങ്ങളചോയ  ആളുകളക്കദ് ഇക്കൗ

തുക  തമരമചടയചോന  പറചോത  സമതമയണചോകുദ്യം.  തചോലക്കചോലമകമചോയമ  ഒരു
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ആശസചോസദ്യം കകചോടുക്കുന്നതമനുചവണമയളള നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  സഹകരണ ബചോങ്കുകകള,  ഇക്കൗ സസ്പീമമകന്റെ

പരമധമയമല്  ഇനമയദ്യം  നമചകപദ്യം  സസസ്പീകരമക്കുന്ന  സദ്യംഘങ്ങകള

കകചോണ്ടുവരണകമന്നുളള  കചോരദതമനദ്  ഞചോന  മറുപടമ  സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.

സഹകരണ  ചമഖലയമല്  വചോയ്പകയടുതമട്ടുളള  നമരവധമ  ആളുകള  ചരചോഗങ്ങളുദ്യം

മറദ്യംകകചോണദ്  തുക  തമരമചടയചോനചോവചോകത  ബുദ്ധമമുടദ്  നല്ലതുചപചോകല

അനുഭവമക്കുന്നുണദ്.  പചക  സഹകരണ  ചമഖലയമകല വചോയ്പകളക്കദ്   നമുക്കദ്

ആരകക്കങമലുദ്യം  പചതദകദ്യം  തസ്പീരുമചോനകമടുതദ്   ഇളവകചയ്തുകകചോടുക്കചോന

കഴെമയകയമല്ല. അതരദ്യം വചോയ്പകളുമചോയമ ബന്ധകപട കചോരദതമല്  ആവശദമചോയ

പരമചശചോധന  നടതണദ്യം.  അരഹതകപട   ചകസുകളമല്  ഒറതവണ

തസ്പീരപചോക്കല് പദ്ധതമയദ്യം ആശസചോസദ് പദ്ധതമയദ്യം ചരചോഗദ്യം വന്നദ് മരമച്ചുചപചോയചോലുളള

റമസദ് ഫൈണ്ടുമചോയമ ബന്ധകപട കചോരദങ്ങളുമുണദ്.  സഹകരണ ചമഖലയമല്നമന്നുദ്യം

മറദ്  ബചോങ്കുകളമല്നമന്നുദ്യം  വചോയ്പകയടുതമട്ടുളള  ധചോരചോളദ്യം  ആളുകള  ഇതമകന്റെ

പയചോസദ്യം അനുഭവമക്കുന്നുണദ് എന്നുളള കചോരദദ്യം  ഒരു വസ്തുതയചോണദ്.  ആ പശ്നദ്യം

ഗക്കൗരവപൂരവ്വദ്യം  പരമചശചോധമചക്കണതുണദ്  എന്നുതകന്നയചോണദ്  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

അഭമപചോയദ്യം. 
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ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന: സര,  റമസരവദ് ബചോങമകന്റെ പരമധമയമല് വരചോത

ചകരളതമകല  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള  പചോചദശമകമചോയ  ജനങ്ങളുകട

കൂടചോയ്മകളചോണദ്.   അവരുകട വസ്പീട്ടുമുറകത ബചോങചോണദ്.  ഇക്കൗ ബചോങ്കുകകള  മുഴവന

ഏചകചോപമപമച്ചുകകചോണദ് ചകരളതമകല പസമദ്ധമചോയ ചമല ചബഡദ് കമ്പനമകളുകട

സസഭചോവതമലുളള  ചനചോണ്   ബചോങമദ്യംഗദ്  ഫൈമനചോനസദ്   കമ്പനമകള  എന്നുളള

തരതമചലയദ് തരദ്യംതചോഴ്ത്തുന്നതദ് ഇക്കൗ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളമല് നമചകപമചമട്ടുളള

നമചകപകരുകട സുരകയദ്  ഭസ്പീഷണമയചല്ല? 

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന:  സര,  ഏകതങമലുദ്യം  ചബഡദ്  കമ്പനമകളുകട

നമലവചോരതമചലയദ്  ചകരളതമകല  സഹകരണ  ബചോങ്കുകകള  ഇന്നുളള

ജനചോധമപതദ  സസഭചോവദ്യം  നശമപമച്ചുകകചോണദ്  കചയണദ്യം  എന്നുളള  രസ്പീതമയമല്

ഇതമകന്റെ ആചലചോചനകള ചപചോയമടമല്ല.  ഇക്കൗ സഭയതകന്ന  ചരച കചയചോവന്ന

രസ്പീതമയമല്  അതമകന്റെ  റമചപചോരടദ്  വരുചമ്പചോള,  സഹകരണ  ചമഖലകയ

ശക്തമകപടുതചോന,  ഇന്നദ്  സഹകരണ  ചമഖലയമല്  കകടമക്കമടക്കുന്ന  ഫൈണദ്

ചകരളതമകന്റെ  മറദ്  ആവശദങ്ങളക്കദ്  വമനമചയചോഗമക്കചോന  കഴെമയന്ന  ഒരു

വചോതചോയനദ്യം തുറന്നദ് കമട്ടുന്ന ഒന്നചോയമരമക്കുദ്യം ഇക്കൗ സദ്യംരദ്യംഭകമന്നചോണദ് കരുതുന്നതദ്.

അതമനചോവശദമചോയ നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.
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മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന):  സര,  അചങ്ങയറദ്യം കതറമദ്ധചോരണ

പരതചോനുതകുന്ന  ഒരു  പസ്തചോവനയചോണദ്  ബഹുമചോനകപട         വമ.  ഡമ.

സതസ്പീശന  പറഞ്ഞതദ്.  ചസറദ്  ചകചോ-ഓപചററസ്പീവദ്  ബചോങദ്  ഇചപചോളതകന്ന

പവരതമക്കുന്നുണദ്.  ചസറദ്  ചകചോ-ഓപചററസ്പീവദ്  ബചോങമകന്റെ  വമപുലസ്പീകരണമചോണദ്

ഇവമകട വരചോനചപചോകുന്നതദ്.  ദസമതല സദ്യംവമധചോനകമന്നദ് പറയചമ്പചോള ഇന്നകത

ചസറദ് ചകചോ-ഓപചററസ്പീവദ് ബചോങ്കുദ്യം ജമല്ലചോ ബചോങ്കുകളുദ്യംകൂടമ  സദ്യംചയചോജമച്ചുകകചോണ്ടുളള

ഒരു  വമപുലമചോയ ബചോങചോണദ്.   പചതദകമചദ്  എസദ്.ബമ.ടമ.  നമ്മള എല്ലചോവരുദ്യം

അതസ്പീവ  ഉത്ക്കണ്ഠചയചോകട  കചോണുന്ന  ഒരു  കചോരദമചോണദ്.   നമ്മുകട   ഉത്കണ്ഠ

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോന  തയചോറചോകചോകത അതമകന്റെ ലയനദ്യം പചോവരതമകമചോക്കചോനചോണദ്

ചപചോകുന്നകതങമല്  നമ്മുകട   സദ്യംസചോനതമചന്റെതചോയ  ഒരു  ബചോങദ്

ഇല്ലചോതചോവകയചോണദ് കചയ്യുന്നതദ്.  അതരകമചോരു സചോഹചരദതമല് ചസറദ് ചകചോ-

ഓപചററസ്പീവദ് ബചോങമകന്റെ വമപുലസ്പീകരണദ്യം അനന്തമചോയ സചോധദതകളചോണദ് നമ്മുകട

സദ്യംസചോനതദ് ഉണചോക്കുക. അങ്ങദ് പറഞ്ഞരസ്പീതമയമലുളള ഒരു ചനചോണ്-ബചോങമദ്യംഗദ്

സചോപനചമയല്ല  സരക്കചോര  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്.  അങ്ങകനകയകന്തങമലുദ്യം

കതറമദ്ധചോരണ ഉകണങമല് അതദ്  മചോറചോനകൂടമയചോണദ്  ഞചോന സദ്യംസചോരമക്കുന്നതദ്.

ചസറദ്  ചകചോ-ഓപചററസ്പീവദ്  ബചോങദ്  ഇകന്നചോരു  ബചോങമദ്യംഗദ്  സചോപനമചോയമ
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പവരതമക്കുകയചോണദ്.  അതമകന്റെ   കൂടുതല്  വമപുലസ്പീകരണമചോണദ്   സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്. 

(ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു.)


