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മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡെര.....ഓരഡെര......(ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *391)

വമചനഒാദ സഞഒാര ചമഖലയമഡല സസ്വകഒാരദ പങഒാളമതദ്യം

 (*391)    ശസ്പീ  .     എൻ  .     എ  .     ഡനലമക്കുനന:

ചഡെഒാ  .   എദ്യം  .     ഡക  .   മുനസ്പീർ:

ശസ്പീ  .     എ  .     ഡക  .     എദ്യം  .     അഷ്റഫന:

ശസ്പീ  .     യ  .     എ  .     ലതസ്പീഫന:  സര,  തഒാഡഴെ കഒാണുന ചചഒാദദങ്ങൾക്ക്ന

ഡപഒാതുമരഒാമതന-വമചനഒാദസഞഒാരദ്യം,  യവജനകഒാരദ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം

മറുപടമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  സദ്യംസഒാനതന  വമചനഒാദസഞഒാര ചമഖലയമൽ  സസ്വകഒാരദ

പങഒാളമതദ്യം ഉറപഒാക്കഒാൻ എഡന്തെങമലദ്യം പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമചമട്ടുചണഒാഡയനന

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ; എങമൽ വമശദഒാദ്യംശദ്യം നൽകുചമഒാ;

(ബമ)  വമചനഒാദസഞഒാര  ചമഖലയമൽ  സസ്വകഒാരദ  നമചക്ഷേപദ്യം

നടത്തുനവർക്കന  വദവസഒായചമഖലയമഡല  സസ്വകഒാരദ  നമചക്ഷേപകർക്കന

നൽകുനത്ുചപഒാഡലയള്ള എഡന്തെലഒാദ്യം  സഹഒായങ്ങളദ്യം  ആനുകൂലദങ്ങളമഒാണന

നൽകുവഒാൻ ഉചദ്ദേശമക്കുനഡതനന വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?

ഡപഒാതുമരഒാമതന-വമചനഒാദസഞഒാരദ്യം,  യവജനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .

പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദന റമയഒാസന):  സര, 
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(എ) സദ്യംസഒാനതന  വമചനഒാദസഞഒാര  ചമഖലയമല്  സസ്വകഒാരദ

പങഒാളമതദ്യം ഉറപഒാക്കഒാന് വമവമധങ്ങളഒായ പദ്ധതമകള് വകുപന ആവമഷ്കരമചന

നടപമലഒാക്കമവരുന. ഇതമല് പ്രധഒാനഡപടവ തഒാഡഴെ പറയന.

1. കഒാരവഒാന് ടൂറമസദ്യം

ചകഒാവമഡെഒാനന്തെര സഒാഹചരദതമല് സഞഒാരമകഡള വരചവല്ക്കഒാനഒായമ

മമകച  പ്രചഒാരണ  പ്രവരതനങ്ങള്ഡക്കഒാപദ്യം  സഞഒാരമകള്ക്കഒായമ  പുതന്

അനുഭവങ്ങളദ്യം ഏരഡപടുതണഡമന തസ്പീരുമഒാനതമഡന്റെ ഭഒാഗമഒായമ ഒരു നവസ്പീന

ടൂറമസദ്യം  ഉല്പനഡമന  നമലയമല്  കഒാരവന്  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ  നടപഒാക്കമ

വരുന.  വമചനഒാദസഞഒാര  ചമഖലയമല്  സസ്വകഒാരദ  പങഒാളമതദ്യം

ഉറപഒാക്കുകഡയന  ലക്ഷേദദ്യം  കൂടമ  മുന്നമരതമയഒാണന  പദ്ധതമ  നടപഒാക്കമ

വരുനതന.  ചകരളതമഡല  അധമകദ്യം  അറമയഡപടഒാത  ഡഡെസമചനഷനുകള്

സഞഒാരമകള്ക്കന  അനുഭവചവദദമഒാക്കുക,  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമല്  കൂടുതല്

സസ്വകഒാരദ  നമചക്ഷേപദ്യം  ആകരഷമക്കുക  എനമവയദ്യം  പദ്ധതമയഡട  പ്രധഒാന

ലക്ഷേദങ്ങളഒാണന.  കഒാരവൻ  ടൂറമസതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായള്ള  കഒാരവൻ

പഒാർക്കുകളഡട നമർമ്മഒാണതമൽ വൻ സസ്വകഒാരദ പങഒാളമതമഒാണുള്ളതന. പത്തു

കഒാരവനുകൾ  സസ്വകഒാരദ  സദ്യംരഭകരുചടതഒായമ  സർവസ്പീസന  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.
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വഒാഗമണമൽ ഒരു കഒാരവൻ പഒാർക്കന കമ്മസ്പീഷൻ ഡചയ. 5  പഒാർക്കമഡന്റെ പണമ

പുചരഒാഗമമക്കുന.  25  ഓളദ്യം  കഒാരഒാവനുകളഡട  നമർമ്മഒാണദ്യം  പുചരഒാഗമമക്കുന.

പുതുതഒായമ  150  കഒാരവൻ  പഒാർക്കുകൾ  നമർമ്മമക്കഒാൻ  സസ്വകഒാരദചമഖല

തയഒാറഒായമട്ടുണന.

2. മഒാരക്കറമദ്യംഗന ചമഖല

ചകരള ടൂറമസദ്യം മഒാരക്കറമദ്യംഗന പ്രവരതനങ്ങള് ആസൂത്രണദ്യം ഡചയ്യുനതന

ചകരളതമല് ഈ രദ്യംഗതന പ്രവരതമക്കുന സദ്യംരദ്യംഭകരുമഒായമ ആചലഒാചമചന

അവരുഡടകൂടമ  അഭമപ്രഒായദ്യം  പരമഗണമചഒാണന.  ഇന്തെദയന  അകത്തുദ്യം  പുറത്തുദ്യം

ചകരളതമഡല വമചനഒാദസഞഒാരദ്യം ലക്ഷേദമമടന കൂടുതല് വമചനഒാദസഞഒാരമകഡള

നമ്മുഡട  സദ്യംസഒാനചതക്കന  ആകരഷമക്കുനതമനുചവണമ  പഒാരടണരഷമപന

മസ്പീറ്റുകള് സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന. കൂടഒാഡത ചകരള ടൂറമസദ്യം പഡങടുക്കുന ചദശസ്പീയ

അന്തെരചദ്ദേശസ്പീയ ടൂറമസദ്യം ചമളകളമലദ്യം ചകരളതമഡല സസ്വകഒാരദ സദ്യംരദ്യംഭകര കൂടമ

ചകരള പവലമയഡന്റെ ഭഒാഗമഒായമ പഡങടുത്തുവരുന. ഈ വരഷദ്യം ഡകഒാചമയമല്

നടന  ചകരള  ടഒാവല്  മഒാരടന,  ഡപഒാതുസസ്വകഒാരദ  പങഒാളമതചതഒാഡടയഒാണന

നടതമയതന.  234  വമചദശ  ബയറരമഒാരുദ്യം  897  ആഭദന്തെര  ബയറരമഒാരുദ്യം
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ഉള്ഡപഡട  1200-ഓളദ്യം  ചപര  ഈ  വരഷഡത  ചകരളഒാ  ടഒാവല്മഒാരടമല്

പഡങടുത്തു. ഇതന ഏഡറ അചവശകരമഒായ അനുഭവമഒാണന. 

3. അടമസഒാന സസൗകരദ വമകസനദ്യം

വമചനഒാദസഞഒാര വമകസനദ്യം ലക്ഷേദമമടന വമചനഒാദസഞഒാര ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

അടമസഒാന  സസൗകരദ  വമകസനദ്യം  വകുപന  ഡചയവരുനഡവങമലദ്യം  ഇങ്ങഡന

പൂരതമയഒാക്കമയ അടമസഒാന സസൗകരദ വമകസന പദ്ധതമകളഡട നടതമപന

ചുമതല സസ്വകഒാരദ സദ്യംരദ്യംഭകരുമഒായമ സഹകരമചഒാണന നടതമവരുനതന.

ഡതന്മല  ഇചക്കഒാടൂറമസദ്യം  ഡപ്രഒാചമഒാഷൻ  ഡസഒാസസറമ  ചമൽചനഒാടദ്യം

വഹമക്കുന അടമസഒാന സസൗകരദ വമകസന പ്രവർതനങ്ങളഒായ സഒാഹസമക

വമചനഒാദങ്ങൾക്കഒായള്ള വമദഗ്ധരുഡട  ചസവനദ്യം,  സുരക്ഷേഒാ  ഭടന്മഒാർ,

പൂചന്തെഒാടതമഡന്റെ  പരമപഒാലനദ്യം  തുടങ്ങമയവയദ്യം  മപ്യൂസമക്കൽ  ഡെഒാൻസമങന

ഫസൗണഡന്റെ പ്രവർതന ചുമതല,  സസൗണന  &  സലറന ചഷഒായഡട പ്രവർതന

ചുമതല എനമവയദ്യം സസ്വകഒാരദ പങഒാളമതചതഒാഡടയഒാണന നടപമലഒാക്കുനതന.

ചടയമദ്യംഗലത്തുള്ള ജടഒായ ടൂറമസദ്യം പദ്ധതമ,  ചകഒാവളദ്യം കഒാഫന വമചലജന,

ഇരമങ്ങല് കഒാഫന വമചലജന എനമവ ഡപഒാതു-സസ്വകഒാരദ പങഒാളമത ചമഒാഡെലമല്

നടപമലഒാക്കമ വരുന പദ്ധതമകളഒാണന.
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ഉതരവഒാദമത  ടൂറമസദ്യം  മമഷന്  നടപഒാക്കുന  സദ്യംരദ്യംഭക  വമകസന

പ്രവരതനങ്ങളമല്  സഒാധഒാരണക്കഒാരുദ്യം  ഇടതരക്കഒാരുമഒായ  സസ്വകഒാരദ

സദ്യംരദ്യംഭകരുഡട  പങഒാളമതദ്യം  ഉറപഒാക്കമഡക്കഒാണഒാണന  പദ്ധതമകള്

നടപഒാക്കുനതന.

ചബക്കൽ  റമചസഒാർട്സന  ഡഡെവലപ്ഡമന്റെന  ചകഒാർപചറഷൻ

വമചനഒാദസഞഒാര  ചമഖലയമൽ  സസ്വകഒാരദ  സദ്യംരദ്യംഭകഡര

ചപ്രഒാതഒാഹമപമക്കുനതമനഒായമ  ഡവബ്സസറമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  'സമചകഒാ

സസറന'  ആവമഷ്കരമചമട്ടുണന.  ഇതന  സസ്വകഒാരദ  സദ്യംരദ്യംഭകർ  വമചനഒാദസഞഒാര

ചമഖലയമൽ  നമചക്ഷേപദ്യം  നടത്തുനതമനന  ചപ്രഒാതഒാഹനവദ്യം  സഹഒായ

സഹകരണവദ്യം നല്കുനതമനുമഒാണന.

ചകരള അഡെസ്വഞർ ടൂറമസദ്യം ഡപ്രഒാചമഒാഷൻ ഡസഒാഡസറമ,  10  അഡെസ്വഞർ

ആകമവമറമ  ഡപ്രഒാസവചഡെഴമനന  രജമചസ്ട്രേഷൻ നൽകമയമട്ടുണന  ഇവർ  സസ്വന്തെദ്യം

നമചക്ഷേപതമൽ അഡെസ്വഞർ ആകമവമറമ പ്രവർതനങ്ങൾ നടതമവരുന

(ബമ) 11-07-1986  തസ്പീയതമയമഡല  G.O.(P) No.224/86/GAD  നമ്പര

സരക്കഒാര  ഉതരവപ്രകഒാരദ്യം  ടൂറമസഡത  ഒരു  വദവസഒായമഒായമ

പ്രഖദഒാപമചമട്ടുണന. ഇതനുസരമചന 10 ശതമഒാനദ്യം ഇന്ഡവസനഡമന്റെന സബ്സമഡെമ,
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ഇലകമസമറമ  സബ്സമഡെമ  തുടങ്ങമയ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയന

ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണന.  കൂടഒാഡത  കഒാരവന്  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമയഡട  ഭഒാഗമഒായമ

കഒാരവനുകള് വഒാങ്ങുനതമനന ഡചലവഒായ തുകയഡട നമശമത ശതമഒാനദ്യം തുക

സബ്സമഡെമ  നല്കുന.  സബ്സമഡെമ  പരമഒാവധമ  7.5  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയമല്

കവമയഒാന്  പഒാടുള്ളതല.  സബ്സമഡെമകള്  തഒാഡഴെപറയന  രസ്പീതമയമലഒാണന

നല്കുനതന.

1. ആദദദ്യം  വഒാങ്ങുന  100  കഒാരവനുകള്ക്കന  -  പരമഒാവധമ  7.5  ലക്ഷേദ്യം

രൂപചയഒാ കഒാരവന് വമലയഡട 15 ശതമഒാനചമഒാ ഏതഒാചണഒാ കുറവന അതന

നല്കുനതഒായമരമക്കുദ്യം.

2. 101 മുതല് 200 കഒാരവന് വഡര പരമഒാവധമ 5 ലക്ഷേദ്യം രൂപചയഒാ കഒാരവന്

വമലയഡട  10  ശതമഒാനചമഒാ  ഏതഒാചണഒാ  കുറവന  അതന

നല്കുനതഒായമരമക്കുദ്യം.

3. 201  മുതല്  300  കഒാരവന്  വഡര  പരമഒാവധമ  2.5  ലക്ഷേദ്യം  രൂപചയഒാ

കഒാരവന്  വമലയഡട  5  ശതമഒാനചമഒാ  ഏതഒാചണഒാ  കുറവന  അതന

നല്കുനതഒായമരമക്കുദ്യം.
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ചകരളസ്പീയ  വഒാസ്തുവമദദഒാ  സശലമയമല്  നമരമ്മമചമരമക്കുന  സസ്വകഒാരദ

ചമഖലയമഡല  സപതൃക  വസ്പീടുകഡള  സദ്യംരക്ഷേമക്കുനതമനുദ്യം  അവമഡട

വമചനഒാദസഞഒാരമകള്ക്കന തഒാമസസസൗകരദദ്യം ഒരുക്കുനതമനുമുള്ള  'ഗൃഹസലമ

പദ്ധതമ' ടൂറമസദ്യം  വകുപന  നടപഒാക്കമവരുന.  ഇതനുസരമചന  സപതൃക  ഗൃഹദ്യം

നവസ്പീകരമക്കുനതമനന  ആവശദമഒായ  തുകയഡട  25 ശതമഒാനദ്യം (പരമഒാവധമ  5

ലക്ഷേദ്യം രൂപ) വഡര സബ്സമഡെമ ആയമ ടൂറമസദ്യം വകുപന നല്കുന.

ചബക്കൽ  റമചസഒാർട്സന  ഡഡെവലപ്ഡമന്റെന  ചകഒാർപചറഷൻ  സസ്വകഒാരദ

നമചക്ഷേപകർക്കന  ആവശദമഒായ മഒാർഗ്ഗനമർചദശങ്ങളദ്യം പരമശസ്പീലനവദ്യം നൽകമ

വരുനണന.

ശസ്പീ  .    എൻ  .    എ  .    ഡനലമക്കുനന:  സര,  ടൂറമസ്റ്റുകഡള  മലബഒാര

ചമഖലയമചലക്കന  ആകരഷമക്കുനതമനന  സരക്കഒാര  ഒരുപഒാടന  പദ്ധതമകള്

ആവമഷ്കരമചന  വരുനണന.  പചക്ഷേ  അതരദ്യം  പദ്ധതമകള്  ചമല

ജമലകളമല്മഒാത്രദ്യം  ഒതുങ്ങമചപഒാകുനഡയനതഒാണന  ഞങ്ങളഡട  പരമഭവദ്യം.

കഒാസരചഗഒാഡെന നല പ്രകൃതമ രമണസ്പീയമഒായ ജമലയഒാണന. ബഹുമഒാനഡപട മനമ

കഒാസരചഗഒാഡെന വരുചമ്പഒാഡഴെഒാഡക്ക ആ പ്രകൃതമ രമണസ്പീയത ആസസ്വദമക്കഒാറുണന.

ചകരളതമല് ഏറവദ്യം കൂടുതല് നദമകളള്ള ജമലയഒാണന കഒാസരചഗഒാഡെന. ടൂറമസദ്യം
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ചമഖലയമല് കഒാസരചഗഒാഡെമഡന പ്രചമഒാടന  ഡചയഒാന് എഡന്തെലഒാദ്യം  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുനണന;  അതുചപഒാഡലതഡന  ഗള്ഫമല്നമനദ്യം  ധഒാരഒാളദ്യം

ആളകള്   തമരമച്ചുവരുനണന.  അവരക്കന  ടൂറമസദ്യം  ചമഖലയമല്  പണദ്യം

നമചക്ഷേപമക്കഒാന്  തഒാല്പരദമുണന.  അതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്  എന്തെന

നടപടമകളഒാണന  സരക്കഒാര സസ്വസ്പീകരമക്കുനഡതനന വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  ശസ്പീ.  എൻ.  എ.  ഡനലമക്കുനന

സൂചമപമചതന  വളഡര  പ്രസക്തമഒായ  കഒാരദമഒാണന.  മലബഒാര  ടൂറമസതമഡന്റെ

സഒാധദത പരമഒാവധമ ഉപചയഒാഗഡപടുതമ മുചനഒാട്ടുചപഒാകഒാന് നമുക്കന ഇനമയദ്യം

സഒാധമചക്കണതുണന.  ഇക്കഒാരദദ്യം പ്രകടനപത്രമകയമലദ്യം സൂചമപമചമട്ടുള്ളതഒാണന.

ചകരള  ടൂറമസതമനഒാഡക  അതമഡന്റെ  ഗുണമുണഒാകുദ്യം.  ചകരളതമല്  ഡമഒാതദ്യം

സഞഒാരമകള്  വരുനതമഡന്റെ  കണഡക്കടുതന  പരമചശഒാധമചഒാല്  മലബഒാറമല്

നമനള്ളവര അഞന ശതമഒാനദ്യം മഒാത്രമഒാണന.  അതഒായതന  നൂറമല് അഞ്ചുചപര.

പചക്ഷേ  അതമഡന്റെ  സഒാധദതകള്  ഇനമയചമഡറയണന.  അതുകണ്ടുഡകഒാണഒാണന

ടൂറമസദ്യം  വകുപന  ഇടഡപടന  മുചനഒാട്ടുചപഒാകുനതന.  അചദ്ദേഹതമനന  കൃതദമഒായമ

മനസമലഒാകഒാതതുഡകഒാണഒാണന  ഇപ്രകഒാരദ്യം   പറഞ്ഞതന.  കഒാസരചഗഒാഡെമനന

പ്രചതദക ശദ്ധയഒാണന സരക്കഒാര ഇതവണ തുടക്കദ്യം മുതല് ഡകഒാടുതമട്ടുള്ളതന.



Uncorrected/Not for Publication
20-07-2022

9

അതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  കഒാസരചഗഒാഡെന  ജമല  രൂപദ്യംഡകഒാണതമനുചശഷദ്യം

അതമഡന്റെ  ചരമത്രതമല്  ഏറവദ്യം  അധമകദ്യം  ആഭദന്തെര  സഞഒാരമകള്

ഇതവണ  2022  ഫസന കസ്വഒാരടറമല് ഉണഒായമഡയനള്ള സചന്തെഒാഷ വമവരദ്യം

സഭഡയ  അറമയമക്കഒാന്  ഞഒാന്  ആഗ്രഹമക്കുകയഒാണന.  2022  ജനുവരമയമല്

23090  ചപരുദ്യം  2022  ഡഫബ്രവരമയമല്  23754  ചപരുദ്യം  2022  മഒാരചന

അതഒായതന  ഫസന ചകഒാരടറമല്  28391  ചപരുദ്യം ഉള്ഡപഡട ഫസന കസ്വഒാരടറമല്

ചടഒാടല്  75175  ചപരഒാണുള്ളതന.  2021-ല് ചകഒാവമഡെഒായതമനഒാല് തഒാരതമദദ്യം

ഡചയഒാന്  കഴെമയമല.  2021-ഡനക്കഒാള്  163  ശതമഒാനദ്യം  വരദ്ധനവണഒായമ.

കഒാസരചഗഒാഡെന  ജമല  രൂപദ്യംഡകഒാണതമനുചശഷദ്യം  ഫസന  കസ്വഒാരടറമല്

ഇത്രയമധമകദ്യം ആഭദന്തെര സഞഒാരമകള് ആദദമഒായമടഒാണന.  വയനഒാടന എടുതന

പരമചശഒാധമചഒാല്,  വടനഒാടമഡന്റെ  ചരമത്രതമല്  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  ആഭദന്തെര

സഞഒാരമകള്  വനതന  2022  ഫസന  കസ്വഒാരടറമലഒാണന.  അതമഡന്റെ  പമനമല്

സരക്കഒാരമഡന്റെ  കഠമന  ശമമുണന.  വയനഒാടമഡന  സദ്യംബനമചന   ചനരഡത

സഭയമല്  പറഞ്ഞതഒാണന,   മഒാരക്കറമദ്യംഗമനന  ബഒാദ്യംഗ്ലൂരമഡന  concentrate

ഡചയണദ്യം.  സമസൂരമചലക്കന  വയനഒാടമല്  നമനദ്യം   150  കമ.  മസ്പീറചറയള.

പ്രധഒാന  ഐ.  ടമ.  ഹബഒാണന  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര.  ബഒാദ്യംഗ്ലൂരമലള്ളവര  സമസൂരമല്
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വരുനതുചപഒാഡലതഡന  വയനഒാടമല്  വരുനതമനുചവണമ  പ്രചതദക

മഒാരക്കറമദ്യംഗന നടത്തുനണന.  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര എഫന.  എദ്യം.  ചറഡെമചയഒായമലദ്യം സമനമമ

തമചയറര,  നപ്യൂസന  ചപപര   എനമവയമലദ്യം  വയനഒാടന  ടൂറമസതമഡന്റെ

പരസദങ്ങള് ഡകഒാടുത്തു. അതമഡന്റെ ഭഒാഗമഒായമ വയനഒാടന വലമയ നമലയമചലക്കന

കുതമച്ചു.  ചബപ്പൂരമല് 2021 ഡെമസദ്യംബര മഒാസദ്യം വഒാടര ഡഫസന  സദ്യംഘടമപമച്ചു.

അഞന ദമവസദ്യംഡകഒാണന മൂനരലക്ഷേദ്യം ചപരഒാണന വഒാടര ഡഫസമല് പഡങടുതതന.

മലബഒാര  ടുറമസതമനന  പ്രചതദക  ശദ്ധ  നല്കമ  മുചനഒാട്ടുചപഒാകഒാന്

ഇടഡപടലകള് നടത്തുദ്യം.  ഇചപഒാഴുള്ള പുതമയ ഡടന്ഡുകഡളയദ്യം ഫലപ്രദമഒായമ

ഉപചയഒാഗഡപടുതമ  മുചനഒാടന  ചപഒാകഒാന്തഡനയഒാണന  ടൂറമസദ്യം  വകുപന

ശദ്ധമക്കുനതന. 

ശസ്പീ  .    എൻ  .    എ  .    ഡനലമക്കുനന: സര, കഒാസരചഗഒാഡെന ധഒാരഒാളദ്യം ടൂറമസ്റ്റുകള്

വരുനഡണനന  ബഹുമഒാനഡപട  മനമ  പറഞ്ഞതന  ഞഒാന്  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന.

പചക്ഷേ  ടൂറമസ്റ്റുകള്  രഒാവമഡല  വനന  സവകുചനരദ്യം  ആകുചമ്പഒാള്

തമരമച്ചുചപഒായഒാല്  നമുക്കുദ്യം  ഗുണമമല,  ടൂറമസ്റ്റുകള്ക്കുദ്യം  ഗുണമമല.  അവര

രണ്ടുമൂനന  ദമവസദ്യം  അവമഡട  തഒാമസമചഒാല്  മഒാത്രഡമ  നമുക്കന

വരുമഒാനമുണഒാവകയള.  കഒാസരചഗഒാഡെന  ചകഒാടകളഡട  നഒാടഒാഡണനന



Uncorrected/Not for Publication
20-07-2022

11

നമുക്കറമയഒാദ്യം.  ചകരളതമല്  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  ചകഒാടകളള്ള  ജമലയഒാണന

കഒാസരചഗഒാഡെന.  പ്രസക്തമഒായ  ചബക്കല്  ചകഒാടഡയക്കുറമചന   ഞഒാനമവമഡട

പരഒാമരശമചക്കണ ആവശദമമല. ആരക്കമചയഒാളജമ വകുപമഡന്റെ കസ്പീഴെമലള്ള പല

ചകഒാടകളദ്യം ഇനമചപഒാള് വമസ്മൃതമയമലദ്യം വമനഒാശതമലമഒാണന.  ആ ചകഒാടകഡള

ടൂറമസദ്യം  -  ആരക്കമചയഒാളജമ  വകുപ്പുകള്  ഏഡറടുതന   സദ്യംരക്ഷേമക്കുവഒാനുദ്യം

ടൂറമസ്റ്റുകഡള  ആകരഷമക്കുവഒാനുദ്യം  എഡന്തെങമലദ്യം  പദ്ധതമകള്

ആവമഷ്കരമക്കുചമഒാഡയനതഒാണന എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  അതന  പരമഗണമക്കഒാവന

വമഷയമഒാണന.  ബനഡപട  വകുപ്പുമനമയമഒായമ  ഇക്കഒാരദദ്യം  ചരച

നടതഒാവനതഒാണന.  ഡപഒാതുഡവ  മലബഒാര  ചനരമടുഡനഒാരു  പ്രശദ്യം

തഒാമസമക്കഒാനുള്ള ചഹഒാടലകളഡട കുറവഒാണന.  അഡതഒാരു പ്രധഒാന പ്രശമഒാണന.

അതുകണ്ടുഡകഒാണന പരമഹരമക്കഒാനുള്ള ഇടഡപടലകളഒാണന ഇചപഒാള് ഡപഒാതുഡവ

നടതമഡകഒാണമരമക്കുനതന.  അതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  കണ്ണൂര  ജമലയമലദ്യം

ചകഒാഴെമചക്കഒാടന  ജമലയമലദ്യം  ചമല  ശമങ്ങള്  സരക്കഒാര  ഇചപഒാള്തഡന

തുടങ്ങമയമട്ടുണന.  പരമഒാവധമ  തഒാമസ സസൗകരദദ്യം  ഉണഒാകണദ്യം.  സഞഒാരമകള്

വമചദശത്തുനമചനഒാ  മറ്റുസദ്യംസഒാനങ്ങളമല്നമചനഒാ  വനഒാല്  തഒാമസമക്കഒാന്
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ഇടമുഡണങമലചല  മൂചനഒാ,  നഒാചലഒാ,  അചഞഒാ  ദമവസദ്യം  നമല്ക്കുകയള.

അചപഒാള് നല ചഹഒാടലകളദ്യം ചഹഒാദ്യം ചസകളദ്യം വരദ്ധമപമക്കഒാനുള്ള പ്രചതദക

ശദ്ധ  ബഹുമഒാനഡപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമഡട  പറഞ്ഞ  വമഷയദ്യം  വച്ചുഡകഒാണന

പരമചശഒാധമചന മുചനഒാട്ടുചപഒാകുനതഒാണന.

ചഡെഒാ.  എദ്യം.  ഡക.  മുനസ്പീർ  ചുമതലഡപടുതമയതുപ്രകഒാരദ്യം  ശസ്പീ  .    പമ  .

ഉസബദുള്ള:  സര,  വലമയ സഒാധദതയള്ള ചമഖലയഒാണന സഹകരണചമഖല.

സരക്കഒാരമനുദ്യം  സസ്വകഒാരദചമഖലയ്ക്കുമമടയമലള്ള  ഏറവദ്യം  വലമയ  സഒാമ്പതമക

ചസഒാതസഒാണമതന.  നമ്മുഡട  സഹകരണചമഖലകളമല്  ചകഒാടഒാനുചകഒാടമരൂപ

ഡകടമക്കമടക്കുകയഒാണന.  സഹകരണ  സഒാപനങ്ങള്  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പുമഒായമ

ചചരനന  സഹകരണചമഖലയമല്  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമകള്ക്കന  രൂപദ്യം  നല്കഒാന്

സഒാധമക്കുചമഒാ?  നമ്മുഡട  സദ്യംസഒാനതന  ഏഡതങമലദ്യം  സഹകരണ

സഒാപനങ്ങളഡട  കസ്പീഴെമല്  ടൂറമസന  ചകന്ദ്രങ്ങള്  പ്രവരതമക്കുനചണഒാ;

ഇഡലങമല്  സഹകരണ  സഒാപനങ്ങളഡട  പങഒാളമതചതഒാടുകൂടമ  പുതമയ

ടൂറമസന ചകന്ദ്രങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കഒാന് നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  ഇക്കഒാരദദ്യം  ബഹുമഒാനഡപട

സഹകരണ  വകുപ്പുമനമയമഒായമ   ഒരു  തവണ  ചരച  നടതമയതഒാണന.
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ഒരമക്കല്ക്കൂടമ  ചരച  നടതഒാദ്യം.  ഇതമല്വരുന  പ്രശദ്യം,  ഒരു  ചവള്ഡെന

ഡടന്ഡുമഒായമ  കൂടമവഒായമച്ചുഡകഒാണന  ചപഒാചകണതഒാഡണനഒാണന  എനമക്കന

ചതഒാനനതന.  ടൂറമസദ്യം  ഡലഡെന  റമക്കവറമ  ചലഒാകതഒാഡകയള്ള  ഒരു

ഡടന്ഡെഒാണന.   ചകഒാവമഡെഒാനന്തെര  കഒാലഘടതമല്  നമ്മുഡട

സമ്പദ്ഘടനയഡട  വസ്പീഡണടുപമനന  ടൂറമസദ്യം  ചകന്ദ്രബമന്ദുവഒാക്കമ  പദ്ധതമകള്

ആസൂത്രണദ്യം  ഡചയ്യുക  എനതന  ഇചപഒാള്  ചലഒാകരഒാജദങ്ങള്  ശദ്ധമക്കുന

കഒാരദമഒാണന.  പുതമയ  ഡതഒാഴെമലവസരങ്ങള്  സൃഷമക്കുക,

ജസ്പീവചനഒാപഒാധമകളമഒായമ  ബനഡപടന  വമവമധ  ജനകസ്പീയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങഡള

വളരതമഡയടുക്കുക,  സഒാദ്യംസഒാരമക  വമനമമയദ്യം  അഥവഒാ  കള്ചറല്

എകനചചഞന വരദ്ധമപമക്കുക,  അടമസഒാന സസൗകരദങ്ങള് വമകസമപമക്കുക

തുടങ്ങമ നമരവധമ ചമഖലകളമല്  ടൂറമസതമനന  പ്രധഒാന പങന  വഹമക്കഒാന്

സഒാധമക്കുദ്യം.  ഒരു  ചവള്ഡെന  ഡടന്ഡെഒായമ  ടൂറമസദ്യം  ഡലഡെന  റമക്കവറമ

വനഡകഒാണമരമക്കുകയഒാണന.   ഇവമഡട  സൂചമപമച  കഒാരദവദ്യം

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.   കൃഷമ,  മതദബനനദ്യം,  ഗതഒാഗതദ്യം,  വമദദഒാഭദഒാസദ്യം,

ചഹഒാടല് ഡറചസഒാറന്റെന ഡസകര,  ചഷഒാപമദ്യംഗന മഒാളകള്,  സുവനസ്പീറുകള് എനസ്പീ

ചമഖലകള്  തമ്മമല്  ഫലപ്രദമഒായ  ഒരു  ഡനറന  വരക്കമദ്യംഗന   സഒാധദമഒാക്കമ
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സമ്പദന വദവസയഡട  ആഡകയള്ള തമരമച്ചുവരവമനന   സസൗകരദഡമഒാരുക്കഒാന്

ടൂറമസതമനന  കഴെമയദ്യം.   ഇക്കഒാരദതമല്  ചകരളതമനന   വലമയ  മഒാതൃക

സൃഷമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുഡമനഒാണന  ടൂറമസദ്യം  വകുപന  പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുനതന.

ടൂറമസദ്യം  ഡലഡെന  റമക്കവറമ  എലഒാ  വകുപ്പുകളമഒായമ   ഡഡകചകഒാരത്തുഡകഒാണന

ആചലഒാചമചക്കണ  ഒരു  കഒാരദമഒാണന.  ആ  നമലവമല്  ബനഡപട

വകുപ്പുമനമമഒാര,  ബഹുമഒാനഡപട മുഖദമനമ  എനമവരുമഒായമ ചരച ഡചയന

ചവള്ഡെന ഡടന്ഡെഒായ ടൂറമസദ്യം ഡലഡെന റമക്കവറമഡയ   ചകരളതമല്  എങ്ങഡന

ഒരു  ഡടന്ഡെഒാക്കമ  മഒാറഒാഡമനന  പരമചശഒാധമക്കുദ്യം.  അതമല്  ബഹുമഒാനഡപട

അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച  ചമഖലഡയക്കുറമച്ചുകൂടമ  പരമചശഒാധമക്കഒാവനതഒാണന. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫന:  സര,  ചകരളതമഡന്റെ  കവഒാടമഒാണന

മചഞശസ്വരദ്യം.  ഇതന  ഭഒാഷസദ്യംഗമഭൂമമയഒാണന,  പൂചന്തെഒാടതമഡന്റെയദ്യം  ചകഒാഴെമ

അങതമഡന്റെയദ്യം   സഒാദ്യംസഒാരമക  ഡഡപതൃകദ്യം  ചപറുന  ഒരു  മണഒാണമതന.

നമരവധമ  കഒായലകള്,  ബസ്പീച്ചുകള്,   മഒാലമകന  ദസ്പീനഒാര  പള്ളമ,   അനചന്തെശസ്വ

ചക്ഷേത്രദ്യം  അടക്കമുള്ള  വളഡര  മചനഒാഹരമഒായ  ഡഡെസമചനഷനുകള്

ഉള്ഡക്കഒാള്ളുന,  ടൂറമസമഡന  ആകരഷമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുന  ഒരു

പ്രചദശമഒാണമതന. ചബക്കല് ചഫഒാരടന കഒാണഒാനഒാണന ഏറവദ്യം കൂടുതല് ആളകള്
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കഒാസരചഗഒാഡെന  എത്തുനതന.  തഒാമസമക്കഒാനുള്ള  സസൗകരദമമലഒാതതഒാണന

ഇവമടഡത  ഒരു  പ്രധഒാന  പ്രശദ്യം.  എഡന്റെ  മണ്ഡലതമഡന്റെ  അതമരതമയഒായ

തലപഒാടമയമല്  എഡന്റെ കുഞനഒാളമുതല്  ഞഒാന് കഒാണുഡനഒാരു ചഹഒാടലഒാണന

ചമഒാടല് ആരഒാദ്യം.  എചന്തെഒാ കഒാരണതഒാലതന നശമച്ചുചപഒായമ.   ചകരളതമഡന്റെ

അതമരതമയഒായ  മദ്യംഗലഒാപുരതന  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  മലയഒാളമക്കുടമകളഒാണന

എദ്യം.ബമ.ബമ.എസന.-നന അടക്കദ്യം പഠമക്കുനതന. വമമഒാനതഒാവളവദ്യം  തുറമുഖവദ്യം

ഇതമനടുതഒാണന. ഇവമഡട നല ഭൂമമയണന. 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര:  അങ്ങന ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫന:   ചകരളതമഡന്റെ   കവഒാടതമല്

പമ.പമ.പമ. ചമഒാഡെലമല് വളഡര മചനഒാഹരമഒായ, ചഗഒാഡ്സന ഓണ് കണ്ടമയഡട

സചന്ദേശദ്യം  ഡഡകമഒാറുന  ഒരു  ഡഡഫവന  സഒാര  ചഹഒാടലമഡനക്കുറമചന

ആചലഒാചമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  ബഹുമഒാനഡപട എദ്യം.എല്.എ

മുചനഒാട്ടുവച   വമഷയദ്യം  എങ്ങഡന  നടപഒാക്കഒാഡമനന  ചരച  ഡചയന

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.  ഡപഒാതുഡവ   ചഹഒാസമറഒാലമറമ  വരദ്ധമപമക്കഒാനഒായമ

എഡന്തെഒാഡക്ക  ഡചയഒാന്  സഒാധമക്കുചമഒാ  അഡതലഒാദ്യം  ഡചയഒാദ്യം.  അതമനന
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ഏഡതഒാഡക്ക  നമലയമല്  പരമചശഒാധമക്കഒാചമഒാ  അഡതലഒാദ്യം  പരമചശഒാധമചന

മുചനഒാട്ടുചപഒാകഒാദ്യം

ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലതസ്പീഫന:  സര,  എടന  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പന  മചഞരമ

മുനമസമപമലമറമ   ടൂറമസദ്യം വകുപമനന  ഡഡകമഒാറമയ ഡചരണമയമലള്ള  പഒാരക്കന

ഇചപഒാള്  യഒാഡതഒാരു  അറകുറപണമകളദ്യം  ഡചയഒാഡത  ഉപചയഒാഗശൂനദമഒായമ

കമടക്കുകയഒാണന.  ഇസൗ  പഒാരക്കന  പുനരുദ്ധരമക്കഒാന്ചവണ  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന റമയഒാസന:  സര,  ഇസൗ വമഷയദ്യം പരമചശഒാധമചന

ബഹുമഒാനഡപട അദ്യംഗഡത അറമയമക്കഒാദ്യം. 

 ശസ്പീ   സജമ ഡചറമയഒാന്:  സര,  ചകരളതമഡന്റെ ടൂറമസദ്യം ചമഖലയമല്

നല  രസ്പീതമയമലള്ള  ഇടഡപടല്  നടത്തുന  വകുപ്പുമനമഡയയദ്യം

ഗവണ്ഡമന്റെമഡനയദ്യം  ഞഒാന്  പ്രചതദകദ്യം   അഭമനന്ദേമക്കുന.   ടൂറമസദ്യം

വമകസനതമനന  അനന്തെ  സഒാധദതകളള്ള   മണ്ഡലമഒാണന  ഡചങ്ങന്നൂര.

പമ്പഒാനദമയദ്യം  അചന്ചകഒാവമലഒാറുദ്യം   മണമമലയഒാറുദ്യം  ഒഴുകുന

പ്രചദശമഒാണമതന.  എനഒാല്  ഇസൗ  അനന്തെ  സഒാധദതകള്

പ്രചയഒാജനഡപടുതമഡക്കഒാണ്ടുള്ള  ഒരു  ടൂറമസദ്യം   പദ്ധതമചപഒാലമമലഒാത
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ചകരളതമഡല  ഏക  മണ്ഡലമഒാണന  ഡചങ്ങന്നൂര  നമചയഒാജകമണ്ഡലദ്യം.

ഡചങ്ങന്നൂര  നമചയഒാജക  മണ്ഡലതമഡല  ഇസൗ  സഒാധദതകഡള

പ്രചയഒാജനഡപടുത്തുനതമനന    ബഹുമഒാനഡപട  മനമ  ആവശദമഒായ

പരമഗണന നല്കുചമഒാ ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:   സര,   ശസ്പീ.  സജമ  ഡചറമയഒാന്

തുടക്കതമല്തഡന  എഡന്റെ  ശദ്ധയമല്ഡപടുതമയ  വമഷയമഒാണമതന.

അതമഡന്റെ ഭഒാഗമഒായമ  ചമല  നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണന.  ഡചങ്ങന്നൂരമഡന്റെ

ചരമത്രപരമഒായ  പ്രചതദകതകളദ്യം   മറന  കഒാരദങ്ങളദ്യം പരമചശഒാധമചന

പരമഗണമക്കഒാവന വമഷയമഒാണമതന. 

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  ടൂറമസതമനന  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്

സഒാധദതകളള്ള  സദ്യംസഒാനമഒാണന  ചകരളദ്യം.   അരകമചലഒാമസ്പീററമനുള്ളമലദ്യം

മുക്കഒാല്  കമചലഒാമസ്പീററമനുള്ളമലമുള്ള  ഡചറമയ   ടൂറമസന  ചസഒാട്ടുകള്

നനഒാക്കമവചഒാലദ്യം ചകരളഡത ഡമഒാതഡമടുക്കുചമ്പഒാള്  ഭഒാവമ തലമുറയന അതന

ഗുണകരമഒാവകയമല.   നമ്മുഡട   നഗരഹൃദയതമലൂഡട  ഒഴുകുന നദമകളണന.

ഉദഒാഹരതമനന,  ചകഒാടയദ്യം നഗരതമഡന്റെ ഹൃദയഭഒാഗത്തുകൂടമ  കടനചപഒാകുന

നദമയഒായ മസ്പീനചമലഒാറമഡന്റെ കരയമല് സമതമ ഡചയ്യുന തഒാഴെതങ്ങഒാടമ  ഒരു
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ടൂറമസന ചസഒാടഒാണന.   ആ ചസഒാടന  മഒാത്രദ്യം നനഒാക്കമയതുഡകഒാണഒായമല,  ഒരു

ചമജര  സസ്പീഡമന നമലയമല് ഒരു  വരഷതമല് ഒരു ചസഒാഡടങമലദ്യം ഏഡറടുതന

ഇതുചപഒാഡല  നഗരഹൃദയതമലൂഡട  ചപഒാകുന   WATER  FRONTAGE

നനഒാക്കമ  ടൂറമസ്റ്റുകഡള  ആകരഷമക്കുനതമഡനക്കുറമചന  ആചലഒാചമക്കുചമഒാ;

അങ്ങഡന ഡചയഒാല്  പചതഒാ പതമനചഞഒാ വരഷദ്യം കഴെമയചമ്പഒാള്  ചകരളദ്യം

നഡലഒാരു  ടൂറമസന  ഡഡെസമചനഷനഒായമ  മഒാറുദ്യം.  അതമഡനക്കുറമചന  ഗസൗരവമഒായമ

ആചലഒാചമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദന റമയഒാസന: സര, വളഡര പ്രസക്തമഒായ കഒാരദമഒാണന

ബഹുമഒാനഡപട എദ്യം.എല്.എ. ഇവമഡട ഉനയമചതന. ഇതന മഡറഒാരു വകുപ്പുമഒായമ

ബനഡപടഒാതഒാഡണങമലദ്യം,  സരക്കഒാരമഡന്റെ  ഒരു  ചമജര  പദ്ധതമയഒാണന

ജലഗതഒാഗത  പഒാത.  ജലഗതഒാഗത  പഒാതയമല്   ഇടവമടന   ടൂറമസന

ഡഡെസമചനഷഡനക്കൂടമ  വമകസമപമക്കുന ഒരു സമതമയഡണനഒാണന എനമക്കന

മനസമലഒാക്കഒാന്  സഒാധമചമട്ടുള്ളതന.  അതന  പല  നമലകളമലദ്യം  ഗുണദ്യം  ഡചയ്യുദ്യം.

ചകരളദ്യം  മുഴുവനഒായമ  ഒരു  ടൂറമസന  ഡഡെസമചനഷനഒാക്കമ  മഒാചറണതഒാഡണനന

ബഹുമഒാനഡപട അദ്യംഗദ്യം പറഞ്ഞതന വളഡര പ്രസക്തമഒായ കഒാരദമഒാണന. ഇചപഒാള്

ചലഒാകതന   നമലനമല്ക്കുന  പ്രധഒാന  ഡടന്ഡെഒായ  ചകഒാണ്ഷദസന
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ടഒാവലമഡനക്കുറമചന   സഭ  അറമയണഡമനന  ഞഒാന്  ആഗ്രഹമക്കുകയഒാണന.

അതമഡന്റെ  പ്രചതദകത,   കൂടുതല്  ദൂരമുള്ള  ഡഡെസമചനഷനുകളമചലയന

സഞഒാരമകള്  ചപഒാകുകയഒാണന.  രചണഒാമൂചനഒാ  ദമവങ്ങള്ക്കുചവണമയല

മഒാസങ്ങചളഒാളദ്യം  അവമഡട  തഒാമസമക്കുദ്യം.   ചമലചപഒാഴെതന  ഒരു

വരഷതമനടത്തുമഒാകുദ്യം.  ചകഒാണ്ഷദസന  ടഒാവലമനന  ഏറവദ്യം  പറമയ  സലദ്യം

ചകരളമഒാണന.   ചകരളതമഡന്റെ  പ്രചതദക  സസ്പീസണുകളമല്,   മണ്സൂണ്

സസ്പീസഡണടുതഒാല്   ഏറവമധമകദ്യം  വമചദശമകഡള   ഡകഒാണ്ടുവരുനതമനുദ്യം

കരക്കമടക  കഞ്ഞമചപഒാലള്ള   നമ്മുഡട  പ്രചതദക  വമഭവങ്ങള്  തയഒാറഒാക്കമ

നല്കുനതമനുദ്യം   ആയൂരചവദവമഒായമ  ബനഡപടന   കണകന  ഡചയഒാനുദ്യം

ഇതമലൂഡട  സഒാധമക്കുദ്യം. ഇചപഒാള് നമുക്കന ലഭമച  ഡഡടദ്യംസന മഒാഗസമഡന്റെ ഏറവദ്യം

വലമയ  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  ചലഒാകഡത  പ്രധഒാനഡപട  50  ഡഡെസമചനഷനുകളമല്

ഒനന  ചകരളമഒാഡണനള്ളതഒാണന.  ഇതുമഒായമ  കണകന  ഡചയഡകഒാണന  ചവള്ഡെന

ഡടന് ഡെന   ദസ്പീരഘകഒാലചതയന  തഒാമസമക്കഒാന്  ദസ്പീരഘദൂരത്തുനമനദ്യം  വരുന

ചകഒാണ്ഷദസന  ടഒാവചലഴമഡന്റെ  പ്രധഒാന ചകന്ദ്രമഒായമ  ചകരളഡത മഒാറഒാനുള്ള

ഇടഡപടലകള് തസ്പീരചയഒായമ നടതഒാവനതഒാണന. 
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ശസ്പീ  .    സമ  .    എചന  .    കുഞ്ഞമ:  സര,  ലക്ഷേക്കണക്കമനന  ടൂറമസ്റ്റുകള് ദമനദ്യം

പ്രതമ  സന്ദേരശമക്കുന  ചബക്കല്  ചഫഒാരടന   ചലഒാക  ഭൂപടതമല്  ഇടദ്യം

ചനടമയതഒാണന.  ഇവമഡട  ചബക്കല്  എയരസ്ട്രേമപന   ചനരഡത

പരമഗണനയമലണഒായമരുനതഒാണന.   ഇസൗ  വരഷഡത  ബഡ്ജറമല്  126

ലക്ഷേദ്യം  രൂപ   അതമനുചവണമ  വകയമരുതമയമട്ടുണന.  ഇസൗ  എയര  സ്ട്രേമപന

അന്തെഒാരഒാഷ്ട്ര വമമഒാനതഒാവളങ്ങളഡട ഫസ്പീഡെര ചപഒാരടഒായമ മഒാറമയഒാല് കൂടുതല്

ടൂറമസ്റ്റുകഡള ആകരഷമക്കഒാന് കഴെമയദ്യം.  പമ.പമ.പമ.  അടമസഒാനതമല് എയര

സ്ട്രേമപന  നമരമ്മമക്കഒാന്  നമരവധമ  ഏജന്സമകള്  തയഒാറഒായമട്ടുണന.  ഇസൗ

സഒാഹചരദതമല് അതമനഒാവശദമഒായ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന റമയഒാസന:  സര,  ബഹുമഒാനഡപട എദ്യം.എല്.എ.

ഇസൗ  വമഷയദ്യം  ചനരഡത  എഡന്റെ  ശദ്ധയമല്ഡപടുതമയമരുന.  വളഡര

ചപഒാസമറമവഒായമതഡനയഒാണന ഇസൗ വമഷയതമല് സരക്കഒാര  ഇടഡപടുനതന.

വമമഒാനതഒാവളങ്ങളമഡലത്തുന   സഞഒാരമകഡള   എയര  സ്ട്രേമപന  ചപഒാലളള

പുതമയ  സഒാധദതകള്   പ്രചയഒാജനഡപടുതമ  പ്രധഒാന  ടൂറമസന

ചകന്ദ്രങ്ങളമഡലതമക്കുനഡതങ്ങഡന  എനതഒാണന  ഇതമചനഒാടന

കൂടമചചരത്തുപറചയണ  ഒരു  പ്രശദ്യം.  ഉതചരന്തെദയമല്നമനദ്യം  ഡഡഫ്ലെെറമല്
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വരുന  ഒരു  സന്ദേരശകനന     ഡനടുമ്പഒാചശ്ശേരമയമല്  ഇറങ്ങമ  ചറഒാഡുമഒാരഗ്ഗദ്യം

ഡപഡടനന   മൂനഒാറമഡലതഒാന് സഒാധമക്കമല.  അതമനന മണമക്കൂറുകഡളടുക്കുദ്യം.

മൂനഒാറമല്  ഒരു  ഡഹലമപഒാഡുണഒാകുകയദ്യം  വമമഒാനതഒാവളതമല്നമനദ്യം

പത്തുപനണ്ടുചപരക്കന ചപഒാകഒാന് സഒാധമക്കുന ഡഹലമചകഒാപ്റര ഉപചയഒാഗമചന

മൂനഒാറമഡലത്തുക,   അതരതമല്   ഡഹലമ  ടൂറമസതമഡന്റെ  സഒാധദതകൂടമ

ടൂറമസദ്യം  വകുപന  പരമചശഒാധമച്ചുവരുനണന.  ചകരളതമഡന്റെ  പലയമടങ്ങളമലദ്യം

ഡഹലമപഒാഡുകള്  നമരമ്മമചന  ഡഹലമ  ടൂറമസദ്യം  നടപഒാക്കുന  വമഷയദ്യം

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.   തമരുവനന്തെപുരദ്യം,   ഡനടുമ്പഒാചശ്ശേരമ,  കണ്ണൂര,   കരമപ്പൂര

വമമഒാനതഒാവളങ്ങളമഡലത്തുന  ഒരു  സന്ദേരശകനന   അവമഡടനമനദ്യം

ബനഡപട  സലചതക്കന  തഒാമസദ്യംകൂടഒാഡത  എതഒാന്  സഒാധമക്കുദ്യം.

ഇതരതമല്  നഒാലന  വമമഒാനതഒാവളങ്ങളള്ള  ഒരു  സദ്യംസഒാനദ്യംകൂടമയഒാണന

ചകരളദ്യം.   അതന  എത്രചതഒാളദ്യം   ഫലപ്രദമഒായമ  ഉപചയഒാഗഡപടുതഒാന്

സഒാധമക്കുഡമനദ്യം  ഡഹലമടൂറമസതമഡന്റെ  സഒാധദത  ചകരളതമല്  എങ്ങഡന

ഉപചയഒാഗഡപടുതഒാന് സഒാധമക്കുഡമനദ്യം  ആചലഒാചമക്കഒാദ്യം.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഡക  .    കുഞ്ഞഒാലമക്കുടമ:  സര,   ചവള്ഡെന  മഒാപമല്  ചകരളദ്യം

സഒാനദ്യംപമടമചമടന  കുറച്ചുകഒാലമഒായമ.  അതമനന  കഒാരണമഒാകുനതന
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ചകരളതമഡന്റെ   പചപ്പുദ്യം  മമതമഒായ  കഒാലഒാവസയദ്യം  ബഒാക്കന  വഒാടറുമഒാണന.

എനഒാല്  ഇവഡയലഒാദ്യംതഡന  മലമനഡപട്ടുഡകഒാണമരമക്കുകയഒാണന.  മഒാലമനദ

നമരമ്മഒാരജ്ജനദ്യം  പഞഒായതന, മുനമസമപഒാലമറമ, ചകഒാരപചറഷന് ഡചയ്യുഡമന

നമലയമല്  വമടമരമക്കുകയഒാണന.  ഇതന  എവമഡടയദ്യം  എതഒാന്  ചപഒാകുനമല.

ഇതുസദ്യംബനമചന  ഗവണ്ഡമന്റെമനന  ഒരു വണ് ഡഡടദ്യം ഡസഒാലപ്യൂഷനമഡലങമല്

ആ സഒാനദ്യം നമുക്കന  നഷമഒാകുഡമന കഒാരദതമല് ഒരു സദ്യംശയവദ്യം ചവണ.

ചകരളഡത  കഴുകമ  വൃതമയഒാക്കഒാതമരുനഒാല്   സന്ദേരശകര  ഇചങ്ങഒാടന

വരഒാതഒാകുദ്യം.   ഇതന  പരമഹരമക്കുനതമനന   എഡന്തെങമലദ്യം  വണ്  ഡഡടദ്യം

ഡസഒാലപ്യൂഷനുചണഒാ;  കഒായലകളഡടയദ്യം നദമകളഡടയദ്യം മലമനസ്പീകരണദ്യം കൂടുതല്

പ്രശമഒായമ വരുകയഒാണന.  ബ്രമടസ്പീഷുകഒാരുഡട കഒാലതന കൃത്രമമമഒായമ നമരമ്മമച

കചനഒാലമ കനഒാലമലൂഡട  ഡപഒാനഒാനമവഡര ഡവള്ളദ്യം  എതമക്കഒാന് അവരക്കന

സഒാധമച്ചു.   ഇനതന  മഒാലമനദദ്യം  നമറഞകവമഞ്ഞന  കമടക്കുകയഒാണന.  അതന

വൃതമയഒാക്കഒാന്  ഇതുവഡര  കഴെമഞ്ഞമടമല.  ഗവണ്ഡമന്റെന  ഇക്കഒാരദതമല്

ഇടഡപടുചമഒാ; ഇഡലങമല്  അധമകദ്യം ഡഡവകഒാഡത പ്രസുത മഒാപമല് നമ്മുക്കുള്ള

സഒാനദ്യം നഷമഒാകുദ്യം. 
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ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദന റമയഒാസന: സര, വളഡര പ്രഒാധഒാനദമരഹമക്കുന ഒരു

ചചഒാദദമഒാണന  ബഹുമഒാനഡപട  അദ്യംഗദ്യം  ശസ്പീ.  പമ.  ഡക.  കുഞ്ഞഒാലമക്കുടമ

സഒാഹമബന  ഉനയമചതന.  ചകരളമുണഒായതമനുചശഷദ്യം,  ശുചമതസ്വമമഷഡന്റെ

ഭഒാഗമഒായമ   മഒാലമനദദ്യം  നസ്പീക്കദ്യം  ഡചയ്യുനതമനന   ഏറവമധമകദ്യം  പ്രഒാധഒാനദദ്യം

ഡകഒാടുത  സരക്കഒാരഒാണന  2016-21-ഡല  സരക്കഒാര  എനന  എടുത്തുപറയഒാന്

ഞഒാന്  ആഗ്രഹമക്കുന.  അചതഒാഡടഒാപദ്യം  അതന  തുടരനഡകഒാചണയമരമക്കുന.

ഇവമഡട  പറഞ്ഞതന  ഒരു  പ്രധഒാന  വമഷയമഒാണന.  കചനഒാലമ  കനഒാലമഡന്റെയദ്യം

സഒായമപമഡന്റെ  ചരമത്രദ്യം  ഞഒാനമചപഒാള്  പറയനമല.  ഇഡതഒാരു  പ്രധഒാന

വമഷയമഒാണന.  ഇതന  മനസമലഒാക്കമഡക്കഒാണന  ഇസൗ സരക്കഒാര  'കനഒാല് സമറമ'

എന  ഒരു പദ്ധതമ നടപഒാക്കഒാന് തസ്പീരുമഒാനമച്ചു,  ആയമരദ്യം ചകഒാടമയമലധമകദ്യം

രൂപയഒാണന  സരക്കഒാര  ആ  പദ്ധതമക്കുചവണമ  ഡചലവഴെമക്കഒാന്

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുള്ളതന.   ചകഒാഴെമചക്കഒാടന  നഗരതമലൂഡട  ചപഒാകുന  കനഒാലമഡന

ശുചസ്പീകരമച്ചുദ്യം  നല  നമലയമല്  വമകസമപമച്ചുദ്യം  ടൂറമസന  ചസഒാടഒാക്കമ  മഒാറ്റുന

കനഒാല് സമറമ  പദ്ധതമ  നടപഒായഒാല് അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ്ഞ കഒാരദങ്ങള് വളഡര
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ഫലപ്രദമഒായമ മുചനഒാട്ടുഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.  മഒാലമനദദ്യം ഒരു പ്രധഒാന

പ്രശമഒാണന.  അതന  കൂടഒായമതഡന  അഡ്രസന  ഡചയന  പരമഹരമചന

ചപഒാചകണതുണന. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസന  .    സുപഒാല്:  സര,  ഡതമ്മല  ഇചക്കഒാ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമ

ഏഷദയമഡലതഡന  ആദദഡത  ഇചക്കഒാ  ടൂറമസദ്യം  പദ്ധതമയഒാണന.  സരക്കഒാര

പ്രഖദഒാപമച  ഡഡജവ  ഡഡവവമധദ  സരക്കപ്യൂടന  തസ്പീരതഒാടന  സരക്കപ്യൂട്ടുകളമഒായമ

കണക്ഷേനുള്ള ഒരു ടൂറമസന  ചകന്ദ്രമഒാണന.  അനന്തെമഒായ ടൂറമസദ്യം സഒാധദതകള്

ആ  ചമഖലയമലണന.  അങ്ങന  ചനരമടന  അവമടദ്യം  സന്ദേരശമചന,  അവമടഡത

സഒാധദതകള്  മനസമലഒാക്കമ,  അവമഡടഡത  ടൂറമസദ്യം  വമകസനതമനന

ആവശദമഒായ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദന റമയഒാസന: സര,  തസ്പീരചയഒായദ്യം. വളഡര ചഫഒാക്കസന

ഡചയഡപടുന  ഒരു  ചമഖലയഒാണമതന.  അതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമടഒാണന  ബചയഒാ

ഡഡഡെചവഴമറമ  സരക്കപ്യൂടന   ബഡ്ജറമല്തഡന  പ്രഖദഒാപമചതന.  നമ്മുഡട
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രഒാജദഡത  സദ്യംസഒാനങ്ങളഡട  ബഡ്ജറന  ചരമത്രദ്യം  പരമചശഒാധമചഒാല്,  ഒരു

ബചയഒാ ഡഡഡെചവഴമറമ സരക്കപ്യൂടന ടൂറമസദ്യം ചമഖലയമല് പ്രഖദഒാപമക്കുന ആദദ

സദ്യംസഒാനദ്യം ചകരളമഒാഡണനന  വളഡര അഭമമഒാനചതഒാഡട പറയഒാന് കഴെമയദ്യം.

ആ  പദ്ധതമ  നടപമലഒാക്കുനതുമഒായമ  ബനഡപടന  ചമല  ആചലഒാചനകള്

ഇചപഒാള്  നടതമയമട്ടുണന.  നമുക്കന  പ്രചതദകമഒായമ  നടപമലഒാചക്കണ  ഒരു

പദ്ധതമയഒായമ   എടുതന  ഇതന  പരമചശഒാധമചന   ഉടന്തഡന

മുചനഒാട്ടുചപഒാകഒാവനതഒാണന. 

ശസ്പീമതമ  കഒാനതമല്  ജമസ്പീല:  സര,  എഡന്റെ  മണ്ഡലതമല്ഡപടുന

കഒാപഒാടന  ചരമത്രപ്രസമദ്ധമഒായ ഒരു ടൂറമസന ചമഖലയഒാണന.  അതുചപഒാഡലതഡന

തമചക്കഒാടമ  ഡഡഡ്രവന  -  ഇന്  ബസ്പീചന,  ചകഒാടമക്കല് ബസ്പീചന  എനമവമടങ്ങളമല്

വലമയ  തമരക്കഒാണന,  ചപഒാലസ്പീസുകഒാരതഡന  തമരക്കന  നമയനമക്കുന  ഒരു

സമതമയഒാണുള്ളതന.  പഡക്ഷേ,  വളഡര അപകടദ്യം  പമടമച  ഒരു സലവമഒാണന.

അതുചപഒാഡലതഡന അകലഒാപ്പുഴെ,  ഇനന നഒാചലഒാ അചഞഒാ സസ്വകഒാരദ ഹസൗസന

ചബഒാട്ടുകള്  അവമചടയന  സരവസ്പീസന  നടത്തുനണന.  ഇവമഡടഡയലഒാദ്യം
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സരക്കഒാരമഡന്റെ  ഒരു  സചപഒാരട്ടുഡണങമല്  ഏറവദ്യം   മമകച  ഒരു  ടൂറമസന

ചമഖലയഒായമ മഒാറഒാന് കഴെമയദ്യം.  കഒാപഒാടന പ്രവഒാസമകഡളലഒാദ്യം ചചരനഡകഒാണന

അവമഡടഡയഒാരു വലമയ റമചസഒാരടന പണമയന രസ്പീതമയമചലയന എതമയമട്ടുണന.

ടൂറമസന  ചമഖലയന  ആശഒാസദകരമഒാകുന  ഒരു  രസ്പീതമയഒാണമതന.  ഇതമഡനലഒാദ്യം

ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  സചപഒാരടന  നല  രസ്പീതമയമലണഒാകണഡമനഒാണന

പറയഒാനുള്ളതന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  ചകരളതമഡലതഡന

പ്രധഒാനഡപട  ഒരു  ചസഒാടഒാണന  കഒാപഒാടന.   കഒാപഒാടമഡന്റെ  ചരമത്രവദ്യം  അതമഡന്റെ

പ്രചതദകതകളദ്യം  നമുക്കന  അറമയഒാവനതഒാണന.    ചകരളതമഡന്റെ  കടചലഒാര

ചമഖലയമഡല  മചനഒാഹരമഒായ  സലങ്ങളമല്  ഒനഒാണന  കഒാപഒാടന.

ബഹുമഒാനഡപട  എദ്യം.എല്.എ.  രണ്ടുതവണ,  ഇസൗ  വമഷയദ്യം  എഡന്റെ

ശദ്ധയമല്ഡപടുതമയമരുന.  അതമഡന്റെ  ചമല  ആചലഒാചനകള്

നടതമയമട്ടുണന. ഇവമഡട പറഞ്ഞ  സലങ്ങള്, കഒാപഒാടന മഒാത്രമല, അകലഒാപ്പുഴെ

ചപഒാലള്ള  ചസഒാട്ടുകള്  പരമചശഒാധമചന  മുചനഒാട്ടുചപഒാകുന  കഒാരദദ്യം
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പരമഗണമക്കഒാവനതഒാണന.

ശസ്പീ  .    അനൂപന  ചജക്കബന:  സര,  വമചദശ  ആഭദന്തെര  ടൂറമസ്റ്റുകഡള

ആകരഷമക്കഒാന്  കഴെമയന  ഒനഒാണന  വള്ളദ്യംകളമകള്.  ഇതവണഡത

വള്ളദ്യംകളമ  നടതഒാനുള്ള  തസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കുചമ്പഒാള്  അതമല്  പ്രഒാചദശമക

തലതമലള്ള വള്ളങ്ങഡളക്കൂടമ ഉള്ഡപടുതഒാനുദ്യം ഇതുചപഒാലള്ള വള്ളങ്ങള്ക്കന

ടൂറമസദ്യം  വകുപമഡന്റെ  ധനസഹഒായദ്യം  നല്കഒാനുമുള്ള

നടപടമയണഒാകുചമഒാഡയനഒാണന  അറമചയണതന.  കഒാരണദ്യം  പ്രഒാചദശമക

വള്ളദ്യംകളമകള്കൂടമ  ചപ്രഒാതഒാഹമപമചക്കണതന  ഇതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ

പരമഗണമചക്കണ  ഒനഒാണന.  ഏറവദ്യം  പ്രധഒാനഡപട  വമഷയമഒാണമതന.

അവരഡക്കഒാരു  ധനസഹഒായദ്യം  നല്കുന  പദ്ധതമയമഒായമ  ഗവണ്ഡമന്റെന

മുചനഒാട്ടുചപഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  പ്രഒാചദശമക  വള്ളദ്യംകളമകഡള

തസ്പീരചയഒായദ്യം  ചപ്രഒാതഒാഹമപമചക്കണ  ഒനഒാണന,  അക്കഒാരദദ്യം

പരമചശഒാധമക്കുനതഒാണന.  അതമഡനപറമ  പറയചമ്പഒാള്  ഒരു  കഒാരദദ്യംകൂടമ
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സൂചമപമച്ചു. ഡനഹ്റു ചടഒാഫമ വള്ളദ്യംകളമ, ചഒാമ്പദന്സന ചബഒാടന ലസ്പീഗന, പ്രളയവദ്യം

ചകഒാവമഡെന  വദഒാപനവദ്യംമുലദ്യം  ചഒാമ്പദന്സന  ചബഒാടന  ലസ്പീഗന  ഒരു  തവണഡയ

നടതഒാന്  കഴെമഞ്ഞമട്ടുള.  ഇതവണ  ചഒാമ്പദന്സന  ചബഒാടന  ലസ്പീഗുദ്യം  ഡനഹ്റു

ചടഒാഫമ  വള്ളദ്യംകളമയദ്യം  പുനരഒാരദ്യംഭമക്കഒാന്  തസ്പീരുമഒാനമച  സചന്തെഒാഷ  വമവരദ്യം

സഭഡയ  അറമയമക്കഒാന്  ആഗ്രഹമക്കുന.  ഇചപഒാള്  പറഞ്ഞ  പ്രഒാചദശമക

വള്ളദ്യംകളമകള്  മഒാത്രമല,  പ്രഒാചദശമകമഒായ  ചകരളതമഡല  നദമകളഡട

പ്രചതദകതകള്,  മറന  പ്രചതദകതകള്,  ഇവഡയ അഡെസ്വഞര ചസഒാരട്സുമഒായമ

എങ്ങഡന ബനമപമക്കഒാഡമനതന സദ്യംബനമചന ആചലഒാചമക്കുനതമനഒായമ ഒരു

ടസ്പീമമഡന  നമശയമചമട്ടുണന.  ആ  നമലയമല്  പ്രഒാചദശമകമഒായമതഡന  ഇതരദ്യം

കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമക്കുനതഒാണന.  മഡറഒാരു  സചന്തെഒാഷ  വമവരദ്യംകൂടമ

അറമയമക്കുകയഒാണന.  ചകരളതമല്  കുറച്ചുകഒാലമഒായമ  മുടങ്ങമക്കമടന

ഓണഒാചഘഒാഷദ്യം  വളഡര വമപുലമഒായമ നടതഒാന് ടൂറമസദ്യം വകുപന തസ്പീരുമഒാനമച

വമവരദ്യംകൂടമ അറമയമക്കുകയഒാണന. 

ചഡെഒാ  .   എന്  .   ജയരഒാജന:  സര,  അരുവമക്കുഴെമ ടൂറമസദ്യം ചപ്രഒാജകമഡന്റെ രണന



Uncorrected/Not for Publication
20-07-2022

29

ഘടങ്ങള്  പൂരതമയഒാക്കമയമട്ടുണന.   മൂനഒാദ്യം  ഘടതമനുചവണമയള്ള

ഡെമ.പമ.ആര.  തയഒാറഒാക്കമ ടൂറമസദ്യം വകുപമനന സമരപമചമട്ടുണന.  പഡക്ഷേ അതന

പഞഒായതമഡന്റെ സഹകരണചതഒാടുകൂടമയള്ള ഒരു ചപ്രഒാജകഒായമ കണ്ഡവരടന

ഡചയണഡമന നമരചദ്ദേശമഒാണുണഒായതന.  ഗ്രഒാമപഞഒായതമഡന സദ്യംബനമചന,

അതമനുള്ള  സഒാമ്പതമക  സമതമ  നമലവമലമലഒാത  സഒാഹചരദതമല്,

ഡെമപഒാരട്ടുഡമന്റുതഡന  മുന്ഡഡകഡയടുതന  അതമഡന്റെ  മൂനഒാദ്യം  ഘടദ്യം

പൂരതമയഒാക്കുനതമനുള്ള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കണഡമനഒാണന

അഭദരതമക്കഒാനുള്ളതന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  വളഡര  പ്രധഒാനഡപട  ഒരു

ചകന്ദ്രഡമന  നമലയമല്,   ബഹുമഒാനഡപട  അദ്യംഗദ്യം  ചഡെഒാ.  എന്.  ജയരഒാജന

സൂചമപമച  കഒാരദദ്യം  പരമചശഒാധമക്കഒാവനതഒാണന.   മചറതന  ഡഡെസമചനഷന്

ചലഞഒാണന.  അതന  ബഹുമഒാനഡപട  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പുമനമ  ചരച

ഡചയന  പ്രഖദഒാപമച  പദ്ധതമയഒാണന.  അതമല്  ആദദഘടമഒായമ  50  ചകഒാടമ

രൂപയഒാണന  ടൂറമസദ്യം  വകുപന  ഡചലവഴെമചതന.  ഒരു  ഡഡെസമചനഷനമല്നമനദ്യം
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മഡറഒാനമചലയന  സഞഒാരമകഡള  ആകരഷമക്കുന  പദ്ധതമയഒാണമതന.  അതമല്

നഒാല്പതന  ശതമഒാനദ്യം ത്രമതല പഞഒായത്തുദ്യം  60  ശതമഒാനദ്യം ടൂറമസദ്യം വകുപ്പുദ്യം

പരമഒാവധമ  50  ലക്ഷേദ്യം  രൂപവഡരയഒാണന.  ആ  പദ്ധതമയല്  ഇതമഡന

ഉള്ഡപടുതണചമഒാ,  അതന  അണ്  എകചപഒാരഡെന  ഡഡെസമചനഷനുകഡള

എകനചപഒാര ഡചയ്യുനതമനുള്ള  ഒരു  പദ്ധതമയഒാണന.  ഇതമഡന

പ്രചതദകമഒായമതഡന  പരമചശഒാധമക്കണചമഒാഡയനന  ബഹുമഒാനഡപട

എദ്യം.എല്.എ.യന ചരച ഡചയന തസ്പീരുമഒാനമക്കഒാവനതഒാണന.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബഒാബു    (  ഡനന്മഒാറ):  സര,   ചകഒാവമഡെമനുചശഷദ്യം  നമ്മുഡട

ആചഘഒാഷങ്ങളമലദ്യം  ഉതവങ്ങളമലദ്യം,  ചവല,  ഡവടമഡക്കടന,  പൂരങ്ങളമലദ്യം

കുടുദ്യംബസചമതമുള്ള  കുഡതഒാഴുക്കഒാണന  സദ്യംസഒാനത്തുടനസ്പീളദ്യം  കണതന.

അതമസഒാഹസമക  ടൂറമസദ്യം  ആഗ്രഹമക്കുന  ഡചറുപക്കഒാര  നമ്മുഡട  നഒാടമല്

ഒരുപഒാടുണന. വനദ്യം വകുപ്പുമഒായമ ചചരനന, നമ്മുഡട വനഒാന്തെരങ്ങളമഡല കഒാഴ്ചകള്

കഒാണുനതമനുദ്യം ആസസ്വദമക്കഒാനുദ്യം കഴെമയന തരതമലള്ള ടക്കമദ്യംഗമനന പുതമയ

തസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കഒാന്  കഴെമയചമഒാ,  അവരുമഒായമ  ആചലഒാചമചന  ടക്കമദ്യംഗന
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സസൗകരദദ്യം  ഏരഡപടുതഒാന്  വമചനഒാദ  സഞഒാര  വകുപന

തയഒാറഒാകുചമഒാഡയനതഒാണന എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  ടക്കമദ്യംഗമഡന്റെ  സഒാധദതകള്

പരമചശഒാധമചന,  വനദ്യംവകുപ്പുമനമയമഒായമ ഒരു റസൗണന ചരച നടതമക്കഴെമഞ.

ഏറവദ്യം സസൗകരദപ്രദമഒായ വഒാഹനങ്ങള് ഒരുക്കഒാന് കഴെമയണദ്യം.  സഞഒാരമകള്

ഒരമക്കല്  സന്ദേരശമചഒാല്,  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ഡഡധരദചതഒാഡട   അചദ്ദേഹവമഒായമ

ബനഡപടവഡര വരുതഒാന് കഴെമയന നമലയമചലയന മഒാറഒാന് സഒാധമക്കണദ്യം.

ഇക്കഒാരദദ്യം  വനദ്യം  വകുപ്പുമഒായമ  ചരച  ഡചയ,  അനന്തെ  സഒാധദതകളഒാണന

ചകരളതമലള്ളതന.  വനദ്യം  വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  ഇക്കഒാരദദ്യം  ചബഒാധദഡപടതമഡന്റെ

അടമസഒാനതമല്  അതമനുള്ള  നടപടമകളമഒായമ  മുചനഒാട്ടുചപഒാകുനണന.

ആയതന പരമചശഒാധമചന നടപടമഡയടുക്കുനതഒാണന.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ആര  .    മചഹഷന:  സര,  ചകരളതമഡല ടൂറമസഡമനപറയനതന

വള്ളദ്യംകളമകൂടമ  ചചരനതഒാണന,  അതമല്  തരക്കഡമഒാനമമല.  ബഹുമഒാനഡപട

കുടനഒാടന  അദ്യംഗദ്യം,  ശസ്പീ.  ചതഒാമസന  ഡക.  ചതഒാമസന,  ആയമനതമഡല  ഒരു
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ചഒാമ്പദന്കൂടമയഒാണന.  എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം,  83  വരഷദ്യം പഴെക്കമുള്ള,  നചവഒാതഒാന

നഒായകന് ശസ്പീനഒാരഒായണ ഗുരുവമഡന്റെ ചപരമല്  ചദശസ്പീയ പഒാതയഡട സമസ്പീപദ്യം

നടക്കുന,  ആയമരചതഒാളദ്യം  ചപരക്കമരുനന   കഒാണഒാന്  കഴെമയന  വളഡര

മചനഒാഹരമഒായ പവലമയനുള്ള, വമചദശ ടൂറമസ്റ്റുകള് ചപഒാലദ്യം  കഒാണഒാന് വരുന

ഇസൗ വള്ളദ്യംകളമഡയ ചഒാമ്പദന്സന ലസ്പീഗമല് ഇതുവഡര ഉള്ഡപടുതമയമടമല.  ഇസൗ

വള്ളദ്യംകളമഡയ  ചഒാമ്പദന്സന  ലസ്പീഗമല്  ഉള്ഡപടുതഒാന്   നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  ഇസൗ  കഒാരദദ്യം,  ചഒാമ്പദന്സന

ലസ്പീഗമഡന്റെ  നടതമപ്പുകഒാരുമഒായമ  ചരച  ഡചയന  പരമചശഒാധമക്കുനതഒാണന.  പല

മതരങ്ങചളയദ്യം  ചഒാമ്പദന്സന  ലസ്പീഗമല്  ഉള്ഡപടുതണഡമനന

ആവശദഡപട്ടുഡകഒാണന  ഒരുപഒാടന  അചപക്ഷേകള്  ലഭമചമട്ടുണന.  പരമചശഒാധമചന

നടപടമഡയടുക്കുനതഒാണന.

ശസ്പീ  .    ചതഒാമസന ഡക  .    ചതഒാമസന:  സര,  ഞങ്ങള്ക്കന ഏഡറ പ്രതസ്പീക്ഷേയള്ള

മനമയഒാണന  ശസ്പീ.  പമ.  എ.  മുഹമ്മദന  റമയഒാസന.  ഡപഒാതുമരഒാമതന
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വകുപമലഒായഒാലദ്യം ടൂറമസദ്യം വകുപമലഒായഒാലദ്യം യവജനചക്ഷേമ കഒാരദതമലഒായഒാലദ്യം

വളഡര  പ്രതസ്പീക്ഷേയണന.  പ്രതസ്പീക്ഷേയ്ഡക്കഒാതന  അചദ്ദേഹദ്യം  ഉയരനന

പ്രവരതമക്കുനമുണന.  എനമക്കന  ഒരു  റമകസ്വസ്റ്റുള്ളതന,  ആലപ്പുഴെ  ജമലയമഡല

കനഒാല്ചതഒാടന ഏറവമധമകദ്യം  വമചദശ  സഞഒാരമകള്  എതമചചരുന

സലമഒാണന.  ആ  ചതഒാടമഡന്റെ  അവസ  വളഡര  ചമഒാശമഒാണന,  അങ്ങന

അടമയന്തെരമഒായമ ഇടഡപടന നനഒാക്കഒാനുള്ള സദ്യംവമധഒാനമുണഒാക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   എ  .   മുഹമ്മദന റമയഒാസന: സര, അതന മഡറഒാരു വകുപ്പുമഒായമ ചരച

ഡചയന തസ്പീരുമഒാനഡമടുചക്കണ വമഷയമഒാണന. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഡക  .    വമജയന്:  സര,  ഡഡജവ ഡഡവവമധദ സരക്കപ്യൂടന,  ലമറററമ

സരക്കപ്യൂടന,  തസ്പീരതഒാടന സരകപ്യൂടന എനമവചപഒാഡല നമ്മുഡട സസ്വഒാതനദ സമര

ചകന്ദ്രങ്ങചളയദ്യം നചവഒാതഒാന ചകന്ദ്രങ്ങചളയദ്യം ബനഡപടുതമ ടൂറമസദ്യം വകുപന

ചനരമചടഒാ സഒാദ്യംസഒാരമക  വകുപ്പുമഒായമ  ചചരനച്ഒാ ഒരു  പ്രചതദക  പരമപഒാടമ

തയഒാറഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന  റമയഒാസന:  സര,  തസ്പീരചയഒായദ്യം  ഇതന
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പരമഗണമചക്കണ  വമഷയമഒാണന.  അതമനഒായമ  എദ്യം.എല്.എ.മഒാരകൂടമ

മുന്ഡഡകഡയടുക്കണഡമനന  അഭദരതമക്കുകയഒാണന.  ചനരഡത  മലപ്പുറദ്യം

ജമലയമഒായമ  ബനഡപടന  ഇതരഡമഒാരു  ഡപ്രഒാചപഒാസല്  മുചനഒാട്ടുവചമരുന.

അവമടഡത  എദ്യം.എല്.എ.മഒാര  എലഒാവരുദ്യംകൂടമ  ചചരനഡകഒാണന  കരഷക

സമരതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ,  ബഹുമഒാനഡപട  കുഞ്ഞഒാലമക്കുടമ  സഒാഹമബന,

ബഹുമഒാനഡപട കഒായമക വകുപ്പുമനമ ശസ്പീ.  വമ.  അബ്ദുറഹമമഒാന്,  ചഡെഒാ.  ഡക.

ടമ.  ജലസ്പീല് മുന് മനമ ശസ്പീ.  എ.  പമ.  അനമല്കുമഒാര എനമവര ഇവമഡടയണന.

മലപ്പുറദ്യം  ജമലയഡട  ചരമത്രപ്രഒാധഒാനദമുള്ള  സലദ്യം,  കരഷക  സമരദ്യം  അതന

പ്രചതദകഡമടുതന  മുചനഒാട്ടുഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്  സഒാധമചക്കണതുണന.  നമരവധമ

ചപഒാരഒാടങ്ങള്  നടന  ഭൂമമകളണന.  അങ്ങഡന  പ്രഒാധഒാനദമുള്ള  സലങ്ങഡള

പ്രചതദകദ്യം  സരക്കപ്യൂട്ടുകളഒാക്കമ,  ഓചരഒാ  ജമലയമചലയദ്യം  സഒാധദതകളള്ള

സലങ്ങള്  പരമചശഒാധമചന  മുചനഒാട്ടുചപഒാകഒാവനതഒാണന.  അതമനന

എദ്യം.എല്.എ.മഒാര മുന്ഡഡകഡയടുക്കണഡമനന അഭദരതമക്കുന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    എ  .    റഹസ്പീദ്യം:  സര,  ചഒാലമയഒാര  നദമഡയ  ചബയ്സന
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ഡചയഡകഒാണന  ടൂറമസദ്യം  ചപ്രഒാജകന  തയഒാറഒാക്കുനചണഒാ;  അതമഡന്റെ

വമശദഒാദ്യംശങ്ങള് നല്കഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എ  .    മുഹമ്മദന റമയഒാസന:  സര,  ചകരളതമഡല  44  നദമകളമല്

ഏറവദ്യം  വലമയ  നഒാലഒാമഡത  നദമയഒാണന  ചഒാലമയഒാര.  പല  കഒാരണങ്ങളഒാല്

ചഒാലമയഒാര  അഡെസ്വഞര  ചസഒാരട്സമല്  നമനദ്യം  മഒാറമ  നമല്ക്കുന

സമതമയഒാണുള്ളതന.  എനഒാല് ഇതവണ ചകരള ചരമത്രതമല് ആദദമഒായമ

(ചഒാമ്പദന്സന ചബഒാടന ലസ്പീഗന വനമടന  ഒരു വരഷചമ ആയമട്ടുള്ളു)  ചഒാലമയഒാറമല്

ചഒാമ്പദന്സന  ചബഒാടന  ലസ്പീഗമഡന്റെ  അനുബന  പരമപഒാടമ  നടക്കുനഡവനള്ള

വമവരദ്യം  പ്രചതദകമഒായമ  ഈ  സഭഡയ  അറമയമക്കഒാന്  ആഗ്രഹമക്കുകയഒാണന.

നമലമ്പൂരമല്നമനഒാണന  ഇതന  ആരദ്യംഭമക്കുനതന.  ബഹുമഒാനഡപട  നമലമ്പൂര

അദ്യംഗദ്യം ശസ്പീ.  പമ.  വമ.  അന്വര പ്രചതദകമഒായമ ഇക്കഒാരദദ്യം  സൂചമപമചമട്ടുണന.

മലപ്പുറദ്യം,  ചകഒാഴെമചക്കഒാടന  ജമലകളമഡല  നമലമ്പൂര,  വണ്ടൂര,  ഏറനഒാടന,

ഡകഒാചണഒാടമ,  കുന്ദേമദ്യംഗലദ്യം,  ചബപ്പൂര എനസ്പീ ആറന മണ്ഡലങ്ങളമലൂഡട ചപഒാകുന

ചഒാലമയഒാറമഡന  ടൂറമസതമനുചവണമ  ഫലപ്രദമഒായമ

ഉപചയഒാഗഡപടുത്തുനതഒാണന.  ഇതവണ  ഒരു  തുടക്കദ്യം  മഒാത്രമഒാണന.

അടുതതവണ ചഒാലമയഒാര ടൂറമസഡത നലരസ്പീതമയമല് ചപ്രഒാതഒാഹമപമക്കഒാദ്യം.



Uncorrected/Not for Publication
20-07-2022

36

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  ഈ  ചചഒാദദതമചന്മലള്ള  ചരചയന  അര

മണമക്കൂറമലധമകദ്യം  സമയഡമടുക്കുകയദ്യം  ധഒാരഒാളദ്യം  അദ്യംഗങ്ങള്  ഉപചചഒാദദദ്യം

ചചഒാദമക്കുകയദ്യം ഡചയ. അടുത ചചഒാദദതമചലയന കടക്കുകയഒാണന. 

ഡതഒാഴെമല് രദ്യംഗതന സസ്പീകൾഡക്കതമഡരയള്ള ചൂഷണദ്യം തടയഒാൻ
നടപടമ

(*392) ശസ്പീ  .   ഷഒാ  ഫമ പറമ്പമൽ:
ശസ്പീമതമ ഉമ ചതഒാമസന:
ശസ്പീമതമ ഡക  .   ഡക  .   രമ:
ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനഒാഥന:  തഒാഡഴെ  കഒാണുന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കന

ഡപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ-ഡതഒാഴെമൽ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ പറയഒാചമഒാ?

(എ)  സദ്യംസഒാനതന  ഡതഒാഴെമല്  രദ്യംഗതന  സസ്പീകൾഡക്കതമഡരയള്ള

ചൂഷണദ്യം  കുറച്ചുഡകഒാണ്ടുവരുനതമനഒായമ  ഡതഒാഴെമല്  വകുപന  ഏരഡപടുതമയ

പരമഷ്കഒാരങ്ങള് എഡന്തെലഒാഡമനന വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  ഇക്കഒാരദതമൽ  എന്ചഫഒാഴനഡമന്റെന  വമദ്യംഗമഡന്റെ  പ്രവർതന

പുചരഒാഗതമ വമലയമരുതമയമട്ടുചണഒാ; വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(സമ)  ഡതഒാഴെമല് നമയമങ്ങളദ്യം മറന  പരമഹഒാര മഒാരഗ്ഗങ്ങളദ്യം സദ്യംബനമചന

സഒാധഒാരണക്കഒാരഒായ  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന  സഹഒായകരമഒായ  രസ്പീതമയമല്

അവചബഒാധദ്യം  നടതഒാന്  എഡന്തെലഒാദ്യം  നടപടമകളഒാണന

സസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുനഡതനന വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?
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ഡപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ-ഡതഒാഴെമല്  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ):

സര,  (എ)  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമൽ സസ്പീ  സുരക്ഷേ ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനഒായമ ചകന്ദ്ര

സർക്കഒാർ  നടപമലഒാക്കമയ  നമയമമഒാണന  ‘The  Sexual  Harassment  of

Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act-

2013.  ഈ  നമയമപ്രകഒാരദ്യം  ഇചന്റെരണൽ  കദ്യംപയമന്സന  കമ്മമറമ

രൂപസ്പീകരമചക്കണതന  ഡതഒാഴെമലടമകളഡട  ഉതരവഒാദമതസ്വമഒാണന.  ഡതഒാഴെമൽ

വകുപമഡല ഉചദദഒാഗസർ സഒാപന പരമചശഒാധന നടത്തുന അവസരങ്ങളമൽ

ഇതുസദ്യംബനമച  പരമചശഒാധന  നടതഒാറുണന.  സസ്പീകൾ  ഉൾഡപഡടയള്ള

ജസ്പീവനക്കഒാർക്കന  ഡതഒാഴെമൽ  സഒാപനങ്ങളമൽ  അടമസഒാനസസൗകരദങ്ങൾ

ഏർഡപടുത്തുനതമനന  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണന.  1961-ഡല  ചകരള  ചഷഒാപന

ആന്ഡെന ഡകഒാചമഴദൽ എസഒാബമഷന ഡമന്റെന ചടങ്ങളമൽ ചഭദഗതമ വരുത്തുകയദ്യം

16.09.2015-ഡല  ജമ.ഒ.(പമ)  നമ്പർ  134/15/ഡതഒാഴെമൽ.  ഉതരവപ്രകഒാരദ്യം

ആവശദമഒായ  വമശമ  സലദ്യം,  സസ്പീകൾക്കുദ്യം  പുരുഷൻമഒാർക്കുദ്യം  പ്രചതദക

ലഒാടമൻ/ശുചമമുറമ  സദ്യംവമധഒാനദ്യം,  20-ഉദ്യം അതമൽ കൂടുതലദ്യം ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾ

ചജഒാലമ  ഡചയ്യുന  സഒാപനങ്ങളമൽ  കഷന  സസൗകരദദ്യം,  സസൗജനദ

തഒാമസസസൗകരദദ്യം എനമവ നൽകണഡമനദ്യം വദവസ ഡചയമട്ടുണന. 2018-ഡല
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ചകരള  ചഷഒാപന  ആന്ഡെന  ഡകഒാചമഴദൽ  എസഒാബമഷന ഡമന്റെന  നമയമചഭദഗതമ

വകുപന  21(ബമ)  പ്രകഒാരദ്യം  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കന  ചജഒാലമ  സലതന  ഇരമപമട

സസൗകരദദ്യം ഡതഒാഴെമലടമ ഏർഡപടുതമ നൽകണഡമനന വദവസ ഡചയ്യുനണന.

ടമ  ചഭദഗതമ  പ്രകഒാരദ്യം  ഡതഒാഴെമലടമയന  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകഡള  രഒാത്രമ  9.00

മണമക്കുദ്യം  രഒാവമഡല  6.00  മണമക്കുദ്യം  ഇടയമലള്ള  സമയതന  അവരുഡട

സമ്മതചതഒാടുകൂടമ  ചജഒാലമക്കന  നമചയഒാഗമക്കഒാവനതുദ്യം  അപ്രകഒാരദ്യം  ചജഒാലമ

ഡചയ്യുനപക്ഷേദ്യം 5  ജസ്പീവനക്കഒാഡരങമലമുള്ള ഗ്രൂപഒായദ്യം ആയതമൽ കുറഞ്ഞതന  2

സസ്പീകഡളങമലദ്യം  ഉണഒായമരമചക്കണതുമഒാണന.  ചജഒാലമ  സലത്തുനമനദ്യം

തഒാമസസലദ്യം  വഡരയള്ള  യഒാത്രഒാസസൗകരദദ്യം  ഡതഒാഴെമലടമ

ഉറപ്പുവരുചതണതഒാണന.  2017-ഡല  പ്രസവഒാനുകൂലദ  (ചഭദഗതമ)

നമയമപ്രകഒാരദ്യം  പ്രസവഒാവധമ  12  ആഴ്ച  എനതന  26  ആഴ്ച  എനന  ചഭദഗതമ

വരുതമയമട്ടുണന.  ഈ  ചഭദഗതമ  ചകരള  സദ്യംസഒാനഡത  സസ്വകഒാരദ/അൺ

എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളകളമഡലയദ്യം  സസ്വഒാശയ  ചകഒാചളജുകളമഡലയദ്യം  സസ്പീ

ജസ്പീവനക്കഒാർക്കുദ്യം  ബഒാധകമഒാക്കമയമട്ടുണന.  ഇതുസദ്യംബനമച്ചുദ്യം  പരമചശഒാധന

നടതമവരമകയഒാണന.  അന്തെഒാരഒാഷ്ട്ര  വനമതഒാ  ദമനചതഒാടനുബനമചന

ചകരളതമഡല  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾ  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമൽ  ചനരമടുന
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അതമകമങ്ങൾ,  വമചവചനദ്യം,  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കുളള ഇരമപമട സസൗകരദങ്ങൾ

ലഭദമഒാക്കഒാതമരമക്കൽ  തുടങ്ങമ  വമവമധ  പ്രശങ്ങൾ  ഡതഒാഴെമൽ  വകുപമഡന

അറമയമക്കുനതമനഒായമ  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കന  മഒാത്രമഒായമ  ഒരു  ചകഒാൾ

ഡസന്റെർ  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  സദ്യംസഒാന  ഡതഒാഴെമൽ  വകുപന  ‘സഹജ’  എന

ചപരമൽ  സജ്ജസ്പീകരമചമട്ടുണന.  കടകൾക്കുദ്യം  വഒാണമജദസഒാപനങ്ങൾക്കുദ്യം

ഏർഡപടുതമയമട്ടുള്ള  ചഗ്രഡെമദ്യംഗന  സമ്പ്രദഒായതമൽ,  സഒാപനങ്ങഡള

ചഗ്രഡെമദ്യംഗമനഒായമ  പരമഗണമക്കുനതമനന  നമശയമചമട്ടുള്ള  മഒാനദണ്ഡങ്ങളമൽ

സസ്പീ  സസൗഹൃദ  അന്തെരസ്പീക്ഷേദ്യം  ഒരു  മഒാനദണ്ഡമഒായമ  ഏരഡപടുതമയമട്ടുണന.

കൂടഒാഡത  ഇതമഡന്റെ  ചചഒാദദഒാവലമയമൽ  സസ്പീ  സുരക്ഷേ,  യഒാത്രഒാ  സസൗകരദദ്യം,

പ്രസവഒാനുകൂലദങ്ങൾ,  ചഹഒാസൽ  സസൗകരദദ്യം  എനമവ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതന

സദ്യംബനമച ചചഒാദദങ്ങളദ്യം ഉൾഡപടുതമയമട്ടുണന.

(ബമ)  ഡതഒാഴെമൽ  വകുപമഡല  എൻചഫഒാഴനഡമന്റെന  വമഭഒാഗദ്യം  പരഒാതമ

ലഭമക്കുന മുറയ്ക്കുദ്യം ഡസൻടൽ ഇൻഡസക്ഷേൻ സമസതമൽ ഡഷഡെപ്യൂൾ ഡചയ്യുന

മുറയ്ക്കുദ്യം  സഒാപനങ്ങളമൽ  പരമചശഒാധന  നടതമ  ചമൽ  അവകഒാശങ്ങൾ

സദ്യംരക്ഷേമക്കഡപടമട്ടുചണഒാഡയനന  ഉറപ്പുവരുതഒാറുണന.  അലഒാതപക്ഷേദ്യം

സഒാപനങ്ങൾക്കന  പരമചശഒാധനഒാ  ഉതരവന  നൽകുകയദ്യം  തുടർനദ്യം
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നമയമലദ്യംഘനദ്യം ശദ്ധയമൽഡപടഒാൽ ബനഡപട നമയമപ്രകഒാരദ്യം തുടർനടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം ഡചയവരമകയഒാണന. 

(സമ)  ചകരളതമഡല  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾ  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമൽ

ചനരമടുന  അതമകമങ്ങൾ,  വമചവചനദ്യം,  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കുളള  ഇരമപമട

സസൗകരദങ്ങൾ  ലഭദമഒാക്കഒാതമരമക്കൽ  തുടങ്ങമ  വമവമധ  പ്രശങ്ങൾ  ഡതഒാഴെമൽ

വകുപമഡന  അറമയമക്കുനതമനഒായമ  അന്തെഒാരഒാഷ്ട്ര  വനമതഒാ

ദമനചതഒാടനുബനമചന സദ്യംസഒാന ഡതഒാഴെമൽ വകുപന സസ്പീ ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കന

മഒാത്രമഒായമ  'സഹജ'  എന  ചപരമൽ  ഒരു  ചകഒാൾ  ഡസന്റെർ  സദ്യംവമധഒാനദ്യം

സജ്ജസ്പീകരമചമട്ടുണന.  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കന  അവരുഡട  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമൽ

ചനരമടുന  പ്രശങ്ങൾ  രഒാവമഡല  10  മുതൽ  സവകമടന  5  മണമ  വഡരയള്ള

സമയതന വനമത ചകഒാൾ ഡസന്റെർ എകമകപ്യൂടസ്പീവമഡന  180042555215  എന

ചടഒാൾ ഫസ്പീ നമ്പരമല് ചനരമടന വമളമചന അറമയമക്കഒാവനതഒാണന. ഈ നമ്പറമൽ

ലഭമക്കുന  ചകഒാളകൾ  ഡതഒാഴെമലഒാളമ  ആഗ്രഹമക്കുന  പക്ഷേദ്യം  അവരുഡട

ഐഡെന്റെമറമ  ഡവളമവഒാക്കഒാഡത  തഡന  പരഒാതമകൾ  സമയബനമതമഒായമ

പരമഹരമക്കുനതമനുള്ള സദ്യംവമധഒാനദ്യം ഡതഒാഴെമൽ വകുപന ഉചദദഒാഗസർ മുചഖന

നടപമലഒാക്കുനണന.  പരഒാതമക്കഒാരക്കന  ആവശദമഒായ  നമർചദ്ദേശങ്ങൾ  ചകഒാൾ
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ഡസന്റെർ  എകമകപ്യൂടസ്പീവന  നൽകുകയദ്യം  ബനഡപട  ഡതഒാഴെമൽ  വകുപന

ഉചദദഒാഗസനന പരഒാതമ സകമഒാറുകയദ്യം ആയതന രജമസർ ഡചയന വമവരങ്ങൾ

ഉടൻതഡന  സചന്ദേശമഒായമ  പരഒാതമ  നൽകമയ  ഡതഒാഴെമലഒാളമക്കന  ലഭമക്കുകയദ്യം

ഡചയ്യുദ്യം.  ബനഡപട ഡതഒാഴെമൽ വകുപന ഉചദദഒാഗസൻ ദ്രുതഗതമയമൽ പരഒാതമ

പരമഹരമക്കുനതമനഒാവശദമഒായ  നടപടമകൾ  സസ്വസ്പീകരമക്കുനതഒാണന.

ഡതഒാഴെമലഒാളമകൾക്കന  ഇരമപമടദ്യം  അവകഒാശമഒാക്കമയദ്യം  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകഡള

രഒാത്രമ സമയദ്യം ചജഒാലമക്കന നമചയഒാഗമക്കുചമ്പഒാൾ ഡതഒാഴെമലടമ ഏർഡപടുചതണ

കമസ്പീകരണങ്ങഡളസദ്യംബനമച്ചുദ്യം  എലഒാ  ജമലകളമലദ്യം  ചവണ  നമരചദ്ദേശദ്യം

നൽകമയമട്ടുണന.

ഇന്തെദൻ  സസ്വഒാതന്തെദതമഡന്റെ  എഴുപതഞഒാദ്യം

വഒാരഷമകചതഒാടനുബനമച്ചുള്ള ‘ആസഒാദമ കഒാ അമൃതന മചഹഒാതവന’ എന

ആചഘഒാഷ  പരമപഒാടമയമഒായമ  ബനഡപടന  സസ്പീ  ജസ്പീവനക്കഒാർക്കന  അവരുഡട

അവകഒാശങ്ങഡള  സദ്യംബനമചന  അവചബഒാധദ്യം  നൽകുനതമനഒായമ  എലഒാ

ജമലകളമലദ്യം പ്രചഒാരണദ്യം നടത്തുവഒാൻ തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണന. 

ശസ്പീ.  ഷഒാഫമ  പറമ്പമല്  ചുമതലഡപടുതമയതുപ്രകഒാരദ്യം  ശസ്പീ  .    അന്വര

സഒാദതന:  സര,  സസ്പീകള്  പല  രസ്പീതമയമലഒാണന  ഡതഒാഴെമല്  ചമഖലകളമല്
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ചൂഷണദ്യം  ഡചയഡപടുനതന.  നമരവധമ  ഡതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങള്  നമലവമലണന.

ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമല് ശസൗചഒാലയദ്യം  ഉള്ഡപഡടയള്ള സസൗകരദങ്ങള് സസ്പീകള്ക്കന

ഏരഡപടുതണഡമനന  നമയമതമല്  വദവസ  ഡചയമട്ടുണന.  എനഒാലമതന

ഫലപ്രദമഒായമ  നടക്കഒാതതമനഒാല്  സസ്പീകള്  ഡതഒാഴെമല്രദ്യംഗതന  വലമയ

ബുദ്ധമമുടന  അനുഭവമക്കുനണന.  മനുഷദഒാവകഒാശ  പ്രശദ്യംകൂടമയഒായ  ഈ

വമഷയതമല്  പരമഹഒാരമുണഒാക്കഒാന്  അടമയന്തെര  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ;

ഈ  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമല്  ഉടന്തഡന  പരമചശഒാധന  നടതമ

അടമസഒാനസസൗകരദമമലഒാത  സഒാപനങ്ങള്ഡക്കതമഡര  കരശന  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ഇതുസദ്യംബനമചന  ചനരഡത  നല്കമയ

മറുപടമയമല്  സൂചമപമചമട്ടുണന.  ഇക്കഒാരദതമല്  പരഒാതമ  നല്കുനതമനുള്ള

സദ്യംവമധഒാനദ്യം ഏരഡപടുതമയമട്ടുണന. 1992-ല്  Patwari vs Rajasthan എന

ചകസന ബഹുമഒാനഡപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമല് വരമകയണഒായമ. പ്രസ്തുത ചകസന

സദ്യംബനമച  ബഹുമഒാനഡപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമ  വമധമയഡട

അടമസഒാനതമലഒാണന എലഒാ ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമലദ്യം കമ്മമറമ ഉണഒാക്കണഡമനന

തസ്പീരുമഒാനമചതന.  ഇചപഒാള്  സരക്കഒാര  സഒാപനങ്ങളമലദ്യം  സസ്വകഒാരദ
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സഒാപനങ്ങളമലദ്യം  കമ്മമറമ  രൂപസ്പീകരമചക്കണതഒായമട്ടുണന.  പ്രസ്തുത  കമ്മമറമ

രൂപസ്പീകരമക്കുനതമനുള്ള  മഒാനദണ്ഡങ്ങളദ്യം  പറഞ്ഞമട്ടുണന.  സരക്കഒാര/സസ്വകഒാരദ

സഒാപനങ്ങളമഡല സസ്പീനമയര ആയമട്ടുള്ള വനമത കമ്മമറമയഡട ഡചയരമഒാനുദ്യം

പുറത്തുനമനള്ള സഒാമൂഹദപ്രവരതകഡരയദ്യം ഉള്ഡപടുതമഡക്കഒാണ്ടുള്ള കമ്മമറമ

എലഒാ  സലത്തുദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കണഡമനന  തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണന.

ആവശദമുഡണങമല്  ആ  കമ്മമറമ  കൂടണദ്യം.  പരഒാതമ  ലഭമചഒാല്

അടമയന്തെരമഒായമതഡന  കമ്മമറമ  കൂടണദ്യം.  ഇതമനുപുറഡമ  ചലബര

ഡെമപഒാരട്ടുഡമന്റെമഡന്റെ  'സഹജ'  ചപഒാരടലമലൂഡട  പരഒാതമ  ഡകഒാടുക്കുനതമനുള്ള

സദ്യംവമധഒാനവദ്യം ഏരഡപടുതമയമട്ടുണന.

ശസ്പീ  .    അന്വര  സഒാദതന:  സര,   സസ്പീകഡള  സദ്യംബനമചമടചതഒാളദ്യം

ഇങ്ങഡനയള്ള കഒാരദങ്ങളമചന്മല് പരഒാതമ  നല്കഒാന് വലമയ  പ്രയഒാസമഒാണന.

കഒാരണദ്യം,  തുച്ഛമഒായ ശമ്പളതമല് കുടുദ്യംബജസ്പീവമതദ്യം മുചനഒാട്ടുചപഒാകഒാന്ചവണമ,

കുടുദ്യംബതമഡല  പ്രഒാരഒാബ്ദങ്ങള്  ഏറ്റുവഒാങ്ങമഡക്കഒാണഒാണന  ഇവര  ചജഒാലമക്കന

വരുനതന.  ചജഒാലമ  ചപഒാകുചമഒാഡയന ഭയദ്യംഡകഒാണന സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായദ്യം അവര

പരഒാതമ  നല്കമല.  അവമഡടയഒാണന  ഗവണ്ഡമന്റെന  സദ്യംവമധഒാനദ്യം പരമചശഒാധന

നടചതണതന. 
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എഡന്റെ അടുത ചചഒാദദദ്യം,  ഡനടുമ്പഒാചശ്ശേരമ  ഉള്ഡപഡട പല അന്തെഒാരഒാഷ്ട്ര

വമമഒാനതഒാവളങ്ങളമഡലയദ്യം  സസ്പീ  ജസ്പീവനക്കഒാര  പലചപഒാഴുദ്യം  ചൂഷണദ്യം

ഡചയഡപടുനണന.  എങ്ങഡനയഒാണന;  അവരക്കന  മമനമമദ്യം  ചവജസന

ഡകഒാടുക്കുനണന. പഡക്ഷേ, അതുഡകഒാണന സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായദ്യം അവരക്കന ജസ്പീവമതദ്യം

മുചനഒാടന  ഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്  സഒാധമക്കഒാത  സഒാഹചരദമഒാണുള്ളതന.  ഡഫയര

ചവജന; ജമവമക്കഒാനഒാവശദമഒായ ചവതനദ്യം എയരചപഒാരട്ടുകളമല് ചജഒാലമ ഡചയ്യുന

പഒാവഡപട  സചഹഒാദരമമഒാരക്കന  കമട്ടുനമഡലനതന  സതദമഒാണന.  അതുഡകഒാണന

ഡതഒാഴെമല്  വകുപന  ഇടഡപടന  ഇതമഡനഒാരു  പരമഹഒാരദ്യം  കഡണതഒാന്

സഒാധമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ബഹുമഒാനഡപട അദ്യംഗദ്യം പറഞ്ഞ വമഷയദ്യം

ഡതഒാഴെമല്  വകുപമനന  ചരഖഒാമൂലദ്യം  നല്കമയഒാല്  അതമനന  പരമഹഒാരദ്യം

കഒാണുനതമനുള്ള  പരമശമദ്യം  നടതഒാദ്യം.  അങ്ങന  ഒരുകഒാരദദ്യം

മനസമലഒാചക്കണതന,  ഇന്തെദഒാരഒാജദത്തുതഡന  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  ഏഡറക്കുഡറ

നടപമലഒാക്കമയ  ഏക  സദ്യംസഒാനദ്യം  ഈ  ചകരളദ്യം  മഒാത്രമഒാഡണന  കഒാരദദ്യം

മനസമലഒാക്കണദ്യം.  സദ്യംസഒാനതന  750,  800,  1000  രൂപ ഡകഒാടുക്കുചമ്പഒാള്

ഗുജറഒാതമലദ്യം  ഉതരപ്രചദശമലദ്യം  രഒാജസഒാനമലഡമലഒാദ്യം  250,  300,  400
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രൂപയഒാണന  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  നല്കുനതന.  ഏതഒാണന  42-ഓളദ്യം  വരുന

ഡതഒാഴെമലകഡള  സദ്യംബനമചമടചതഒാളദ്യം  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം

നമശയമക്കുനതമനുള്ള  കമ്മമറമ  കൂടമ  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  നമശയമചമട്ടുണന.

ഡകഒാചമ എയരചപഒാരടമഡന സദ്യംബനമചന അങ്ങന സൂചമപമച കഒാരദദ്യം പ്രചതദക

വമഷയമഒാഡയടുക്കഒാദ്യം.  ബഹുമഒാനഡപട അദ്യംഗചമഒാ അവമടഡത ജസ്പീവനക്കഒാചരഒാ

ഇതുസദ്യംബനമഡചഒാരു  പരഒാതമ  നല്കുകയഒാഡണങമല്  അക്കഒാരദദ്യം

പരമഹരമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീമതമ  ഉമ  ചതഒാമസന:  സര,   സമനമമഒാചമഖലയദ്യം  ഒരു  ഡതഒാഴെമല്

ചമഖലയഒാണന.  ഇസൗ  രദ്യംഗതന  നടക്കുന  സസ്പീ  ചൂഷണങ്ങഡളപറമ  നമരവധമ

വഒാരതകള് പുറത്തുവരുനണന. ഇക്കഒാരദതമഡല ജസമസന ചഹമഒാ കമ്മസ്പീഷഡന്റെ

റമചപഒാരടന  ഇരകളഡട ചപരുകള് ഡവളമഡപടുതഒാഡത ഇതരദ്യം പ്രവണതകള്

അതമജസ്പീവമക്കഒാനുള്ള  ശമപഒാരശകഡളങമലദ്യം  പുറത്തുവമടുനതമനന  എന്തെന

തടസമഒാണുള്ളതന;  ഇസൗ  ശമപഒാരശകള്  അടമയന്തെരമഒായമ  പുറത്തുവമടഒാന്

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

 ശസ്പീ  .   വമ  .   ശമവന്കുടമ: സര, സഒാദ്യംസഒാരമക വകുപഒാണന ചഹമ കമ്മസ്പീഷന്

റമചപഒാരട്ടുദ്യം  അതുമഒായമ  ബനഡപട  നടപടമകളദ്യം
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സസ്വസ്പീകരമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുനതന.  സമനമമഒാ  രദ്യംഗതന  ഇതുചപഒാലള്ള  പല

പരഒാതമകളദ്യം ചകള്ക്കുനണന.  പരഒാതമയള്ളവര ഡതഒാഴെമല് വകുപമനുകസ്പീഴെമലള്ള

സഹജ  ചപഒാരടലമല്  പരഒാതമ  നല്കമയഒാല്  അവരുഡട  ചപരന

ഡവളമഡപടുതഒാഡതതഡന ആവശദമഒായ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുനതഒാണന. 

ശസ്പീമതമ  ഡക  .    ഡക  .    രമ:  സര,   വമവമധ  സരക്കഒാര  ഓഫസ്പീസുകളമലദ്യം

ആശുപത്രമകളമലദ്യം പഒാരടന ഡഡടദ്യം സസ്വസ്പീപരമഒാര ഉള്ഡപഡടയള്ള തസമകകളമല്

കുടുദ്യംബശസ്പീ  മുഖഒാന്തെരദ്യം  നമയമനങ്ങള്  നടത്തുനണന.  പഡക്ഷേ  ഇതരദ്യം

നമയമനങ്ങളമല്  ഇവരുഡട  ചസവന-ചവതന  വദവസകഡളചയഒാ  മറന

ആനുകൂലദങ്ങഡളചയഒാ സദ്യംബനമചന കൃതദമഒായ വമവരങ്ങളമല. അതമനന വലമയ

അവദക്തത  ഇചപഒാഴുദ്യം  തുടരുകയഒാണന.   തസ്പീരചയഒായദ്യം  ഇതരതമലള്ള

സഒാപനങ്ങളമല് കുടുദ്യംബശസ്പീ മുഖഒാന്തെരദ്യം നമയമമക്കുന സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട

ചസവന-ചവതന  വദവസകളദ്യം  അവരുഡട  ഇന്ഷസ്വറന്സന  ഉള്ഡപഡടയള്ള

ആനുകൂലദങ്ങളദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനുള്ള നടപടമ സരക്കഒാര സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ചകരളതമഡല  ഏറവദ്യം  വലമയ

പ്രസഒാനമഒാണന കുടുദ്യംബശസ്പീ.  ചകരളതമല് ഇടതുപക്ഷേ ജനഒാധമപതദ മുനണമ

അധമകഒാരതമല് വരുചമ്പഒാഡഴെലഒാദ്യം  കുടുദ്യംബശസ്പീക്കന  വലമയ സദ്യംരക്ഷേണമഒാണന
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ഡകഒാടുത്തുഡകഒാണമരമക്കുനതന.  ചമല  ഘടങ്ങളമല്   കുടുദ്യംബശസ്പീഡയ

തകരക്കുനതമനുചവണമ  ജനശസ്പീ  രൂപസ്പീകരമക്കഒാന്  ചമല  ചകന്ദ്രങ്ങള്

തയഒാറഒായമട്ടുണന.   ചനരഡത  സൂചമപമചതുചപഒാഡല  കുടുദ്യംബശസ്പീ  മുഖഒാന്തെരദ്യം

ആശുപത്രമകള്  ഉള്പഡടയള്ള  പല  സലങ്ങളമലദ്യം  ഉചദദഒാഗങ്ങള്

നല്കുനതമനുചവണമയള്ള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചതന  ഇടതുപക്ഷേ ജനഒാധമപതദ

മുനണമ ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ കഒാലഘടതമലഒാണന.  എനഒാല് അവമഡടയമചപഒാള്

മമനമമദ്യം  ചവതനതമഡന്റെ  പ്രശമഒാണുള്ളതന.  പരമഒാവധമ  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനുചവണമയള്ള പരമശമദ്യം നടത്തുനണന.  തമരുവനന്തെപുരദ്യം

ഡമഡെമക്കല്  ചകഒാചളജമലദ്യം  ചകഒാഴെമചക്കഒാടന  ഡമഡെമക്കല്  ചകഒാചളജമലദ്യം  ലഒാസന

ചഗ്രഡെന  ജസ്പീവനക്കഒാരഒായമ  പ്രവരതമക്കുന  കുടുദ്യംബശസ്പീ  അദ്യംഗങ്ങളഒായ

പഒാവഡപട സചഹഒാദരമമഒാരക്കന മമനമമദ്യം ചവതനദ്യം ഡകഒാടുചക്കണതഒാവശദമഒാണന.

ഏഡതങമലദ്യം  സലതന  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  ഡകഒാടുക്കഒാഡതയഡണങമല്

അക്കഒാരദദ്യം  ശദ്ധയമല്ഡപടുചതണതഒാണന.  ചജഒാലമ  നല്കുന

സഒാപനതമഡന്റെ  സഒാമ്പതമകചശഷമ  വളഡര  പ്രധഒാനഡപട  പ്രശമഒാണന.

മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  ഡകഒാടുക്കഒാന്  കഴെമയഒാത  ചമല  സഒാപനങ്ങളണഒാകുദ്യം.

അവമഡട  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം നല്കുന കഒാരദതമല് കുറവണഒാഡയനന  വരഒാദ്യം.
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മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  ഡകഒാടുക്കഒാന്  ചശഷമയള്ള  സഒാപനങ്ങള്  ആയതന

ഡകഒാടുക്കുനമഡലന  വമവരദ്യം  സരക്കഒാരമഡന്റെ  ശദ്ധയമല്ഡപടുതമയഒാല്

തസ്പീരചയഒായദ്യം കരശന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുനതഒാണന. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   വമഷ്ണുനഒാഥന: സര,  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമഡല ചൂഷണങ്ങള് പല

രൂപതമലഒാണന  നടക്കുനതന.  കശുവണമ  ഫഒാകറമകളമല്  കൂടുതലദ്യം  സസ്പീ

ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഒാണന  ചജഒായമ  ഡചയ്യുനതന.  അവമഡട  അഞ്ചു  ദമവസദ്യം  ചജഒാലമ

ഡചയഒാല്  മൂനന  ദമവസഡത  ഹഒാജര  മഒാത്രചമ  ചരഖഡപടുത്തുകയള.  60

ദമവസദ്യം ചജഒാലമ ഡചയ്യുചമ്പഒാള് 30 ദമവസഡത ഹഒാജര മഒാത്രമഒായമരമക്കുമുള്ളതന.

സദ്യംഭവമക്കുനഡതന്തെഒാഡണനവചഒാല്  അവരുഡട  ചമകമതയഒാവശദമഒായ

ഇ.എസന.ഡഎ.ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭമക്കണഡമങമല് നമശമത ദമവസദ്യം ചജഒാലമ

ഡചയണഡമന  വദവസയണന.  അങ്ങഡന  വരുചമ്പഒാള്  ചജഒാലമ

ഡചയമട്ടുഡണങമലദ്യം  കൃതദമഒായമ  ഹഒാജര  ചരഖഡപടുതഒാതതുകഒാരണദ്യം

പഒാവഡപട  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന  ഇസൗ  ആനുകൂലദങ്ങള്

നമചഷധമക്കഡപടുകയഒാണന.  കശുവണമ  ഫഒാകറമകളമലടക്കമുള്ള  ഹഒാജര

ഡവടമപന  തടയനതമനന  ഡതഒാഴെമല്  വകുപമഡന്റെ  ചനതൃതസ്വതമല്  കരശനമഒായ

നടപടമയണഒാകുചമഒാ? 
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ഏഡതലഒാദ്യം  ഫഒാകറമകളമലഒാണന  ഇതരദ്യം

സദ്യംഭവങ്ങള്  നടക്കുനഡതനന  കതന  മുഖഒാന്തെരദ്യം  അറമയമചഒാല്

എന്ചഫഒാഴനഡമന്റെന  വമദ്യംഗമഡന ചുമതലഡപടുതമ അക്കഒാരദദ്യം  പരമചശഒാധമക്കഒാന്

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുനതഒാണന. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ഡെമ  .    പ്രചസനന്:  സര,  ചകരളതമഡല  ഡതഒാഴെമല്

സഒാപനങ്ങളമല്  സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട  സുരക്ഷേ  ഉറപഒാക്കുനതമനന

ഡപഒാതുവഒായമ  ഒചടഡറ  സസൗകരദങ്ങള്  ഏരഡപടുതമയമട്ടുണന.  പചക്ഷേ,

അതമചലറവദ്യം വദതമരമക്തമഒായ ഇടഡപടലഒായമരുന സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന

ഇരമപമട  സസൗകരദഡമഒാരുക്കുഡമനള്ള  എല്.ഡെമ.എഫന.  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ

പ്രഖദഒാപനദ്യം.  അതുമഒായമ  ബനഡപടന  സസ്വസ്പീകരമച  നടപടമകള്

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ശസ്പീ.  ടമ.  പമ.  രഒാമകൃഷ്ണന്  ഡതഒാഴെമല്

വകുപ്പുമനമയഒായമരുന  കഒാലഘടതമലഒാണന  ഡതഒാഴെമലഒാളമകഡള

സദ്യംബനമചമടചതഒാളദ്യം  ചരമത്രപ്രസമദ്ധമഒാഡയഒാരു  നമയമദ്യം  നടപമലഒാക്കഒാന്

സരക്കഒാര  തയഒാറഒായതന.  ഇന്തെദയമല്  മഡറഒാരു  സദ്യംസഒാനത്തുദ്യം  കചവട

സഒാപനങ്ങളമഡല  സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന  ഇരമപമട  സസൗകരദതമനഒായമ
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സ്റ്റൂചളഒാ  കചസരചയഒാ   അനുവദമചമരുനമഡലന  കഒാരദദ്യംകൂടമ  അറമയമക്കഒാന്

ആഗ്രഹമക്കുകയഒാണന.  സദ്യംസഒാനഡത  ഡതഒാഴെമല്  സഒാപനങ്ങളമല്

ചജഒാലമഡചയ്യുന  എലഒാ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കുദ്യം  ഇരമപമട

സസൗകരദഡമഒാരുക്കുനതമനുചവണമ ചഭദഗതമ ഡചയ  1960-ഡല ചകരള ചഷഒാപന

ആന്ഡെന  ഡകഒാചമഴദല്  എസഒാബമഷന ഡമന്റെന  നമയമദ്യം  ഇചപഒാള്

നടപമലഒാക്കമഡക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണന.  ടമ  നമയമദ്യം  എലഒാ  സലങ്ങളമലദ്യം

പരമപൂരണമഒായമ  നടപമലഒാക്കമഡയനന  പറയഒാന്  സഒാധമക്കമല.  പരമഒാവധമ

എലഒാ  സലങ്ങളമല്  ടമ  നമയമദ്യം  നടപമലഒാക്കഒാനുള്ള  പരമശമദ്യം

നടതമഡക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണന. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബഒാബു    (  തൃപ്പുണമത്തുറ  ):  സര,  ഇന്തെദയമഡല  ഡതഒാഴെമല്

നമയമങ്ങഡളലഒാദ്യം  ഒഴെമവഒാക്കമ  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെന  പുതമയ  നമയമങ്ങള്

ഡകഒാണ്ടുവരമകയഒാണന.  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെന  ഡകഒാണ്ടുവരുന  പുതമയ

നമയമങ്ങളമലൂഡട   സദ്യംസഒാനഡതയദ്യം  രഒാജദഡതയദ്യം  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന

ലഭമച്ചുഡക്കഒാണമരുന  നമയമപരമഒായ  അവകഒാശങ്ങള്  ഇചതഒാടുകൂടമ

ഇലഒാതഒാവകയഒാണന.  ഇസൗഡയഒാരു  സഒാഹചരദഡത  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര

എങ്ങഡന ചനരമടുഡമനന വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ബ്രമടസ്പീഷന  സഒാമഒാജദതസ്വദ്യം ഇന്തെദ രഒാജദതന

ഉണഒായമരുന  കഒാലഘടദ്യം  മുതല്  ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട  അവകഒാശങ്ങള്

സദ്യംരക്ഷേമക്കുനതമനുചവണമയള്ള ഡതഒാഴെമല് നമയമങ്ങള് നഒാടമലണഒായമരുന.

ഇന്തെദയമല്  ഇരുപഡതഒാന്പചതഒാളദ്യം  വരുന  ഡതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങളഒാണന

ഉണഒായമരുനതന.  ആ  ഇരുപഡതഒാന്പചതഒാളദ്യം  ഡതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങള്

ഇന്തെദയമഡല  എലഒാ  വമഭഒാഗദ്യം  ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡടയദ്യം  അവകഒാശങ്ങള്

സദ്യംരക്ഷേമക്കുനവയഒായമരുന.  ഇരുപഡതഒാന്പചതഒാളദ്യം ഡതഒാഴെമല് നമയമങ്ങള്

മഒാത്രമല;  ഓചരഒാ  സദ്യംസഒാനത്തുദ്യം  പ്രചതദകമഒായമ  ചമല  ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട

അവകഒാശദ്യം സദ്യംരക്ഷേമക്കുന നമയമങ്ങളമുണഒായമരുന. ചകന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെന ആ

ഇരുപഡതഒാന്പചതഒാളദ്യം  ഡതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങള്  മുഴുവന്  റദ്ദേന  ഡചയചശഷദ്യം

അതമഡന  നഒാലന  ചകഒാഡുകളഒാക്കമ   മഒാറമയമരമക്കുകയഒാണന.  ആ  നഒാലന

ചകഒാഡുകള്  പരമചശഒാധമച്ചുചനഒാക്കമയഒാല്  ഫലതമല്  എലഒാ  തസ്പീരുമഒാനവദ്യം

അവസഒാനദ്യം  എടുക്കുനതമനുചവണമ  ചുമതലഡപടുതമയമരമക്കുനതന

മുതലഒാളമഡയയഒാണന.  ചടഡെന യൂണമയനുകള്ക്കന സദ്യംഘടമക്കഒാനുള്ള അവകഒാശദ്യം

നമചഷധമക്കഡപടമരമക്കുകയഒാണന.  അവരുഡട  അവകഒാശങ്ങള്

ചചഒാദമക്കുനതമനുദ്യം  സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട  അവകഒാശങ്ങള്
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സദ്യംരക്ഷേമക്കുനതമനുദ്യം ചവണമയള്ള നമയമങ്ങള് റദ്ദേന ഡചയമരമക്കുന. ഇതഒാണന

ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെന  ഡചയഡകഒാണമരമക്കുനതന.  എലഒാ  കഒാരദങ്ങളദ്യം

ഇന്തെദഒാരഒാജദഡത  മുതലഒാളമമഒാരക്കന  തസ്പീരുമഒാനമക്കുനതമനുചവണമയള്ള  ഒരു

നമയമമഒാണന  ഇന്തെദയഡട  പ്രധഒാനമനമയദ്യം  ഡതഒാഴെമല്  വകുപ്പുമനമയദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുനതന.  ഇന്തെദ  ഡഫഡെറല്  രഒാജദമഒായതമനഒാല്

ഇന്തെദയമഡല  ഗവണ്ഡമഡന്റെടുക്കുന  തസ്പീരുമഒാനങ്ങഡളഒാനദ്യം  നടപമലഒാക്കഒാന്

കഴെമയമഡലന  ഡവല്ലുവമളമ  നടതഒാന്  സരക്കഒാരമനന  കഴെമയമല;  പചക്ഷേ

ചകരളതമല് ഒരു ഡതഒാഴെമലന്തെരസ്പീക്ഷേമുണന.  ഡതഒാഴെമല് സസൗഹൃദ,  ഡതഒാഴെമലഒാളമ

സസൗഹൃദ സദ്യംസഒാനമഒാണന  ചകരളദ്യം.  അങ്ങഡനഡയഒാരു ഡതഒാഴെമലഒാളമ സസൗഹൃദ

സദ്യംസഒാനമഒാക്കമ  ചകരളഡത  മഒാറമഡയടുതതമല്  ചകരളതമഡല  ചടഡെന

യൂണമയന്  പ്രസഒാനങ്ങള്ക്കന  വലമഡയഒാരു  പങ്കുണന.  അതുഡകഒാണന  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമന്റെന  ഇചപഒാള്  നമരചദ്ദേശമചമരമക്കുനതന  എലഒാ  നമയമങ്ങളദ്യം

നടപമലഒാക്കുന  കഒാരദദ്യം  പ്രയഒാസമഒാണന.  അതമഡനസദ്യംബനമചന  നടതമയ

ഡസമമനഒാറമല്  ഡഎ.എന്.റമ.യ.സമ.,  ബമ.എദ്യം.എസന.  ഉള്ഡപഡടയള്ള

ഡതഒാഴെമലഒാളമ  സദ്യംഘടനകളഡട  പ്രതമനമധമകളദ്യം  ഡതഒാഴെമലടമകളദ്യം  വനന

സദ്യംസഒാരമക്കഒാന്  തയഒാറഒായമട്ടുണന.  ചകരളതമനന  നഡലഒാരു  ഡതഒാഴെമല്
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അന്തെരസ്പീക്ഷേമുണന.  ആ  ഡതഒാഴെമല്  അന്തെരസ്പീക്ഷേദ്യം  സഒാപമച്ചുഡകഒാണ്ടുദ്യം

ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട  അവകഒാശങ്ങള്  നമലനമരതമഡക്കഒാണ്ടുമുള്ള

തസ്പീരുമഒാനമഒായമരമക്കുദ്യം ചകരളദ്യം എടുക്കഒാന് ചപഒാകുനതന. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രഒാജചഗഒാപഒാലന്:  സര,  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമല്  സസ്പീ

ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ഡക്കതമഡരയള്ള  അതമകമങ്ങള്  തടയഒാനഒായമ

ആഭദന്തെരപരഒാതമ  പരമഹഒാര  കമ്മമറമകള്  രൂപസ്പീകരമക്കുനതമനന  എഡന്തെലഒാദ്യം

നടപടമകളഒാണന ഡതഒാഴെമല് വകുപന സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളഡതനന വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?  

 ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ഞഒാന്  ചനരഡത  പറഞ്ഞതുചപഒാഡല

Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition

and  Redressal)  Act  2013  പ്രകഒാരദ്യം  സദ്യംസഒാനഡത  പതമല്  കൂടുതല്

സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകള് ചജഒാലമ ഡചയ്യുന സഒാപനങ്ങളമല് സസ്പീകള്ഡക്കതമരഒായ

അതമകമങ്ങള്  തടയനതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  Anti  Sexual  Harassment

Committee  രൂപസ്പീകരമക്കഒാന്  നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണന.  പ്രസ്തുത  നമയമതമഡല

വദവസകള്  സദ്യംസഒാനഡത  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമല്  നടപഒാക്കുനചണഒാഡയനന

ഡതഒാഴെമല്വകുപന  പരമചശഒാധമക്കുനണന.  കൂടഒാഡത,  ചകരള  ചഷഒാപന  ആന്ഡെന

ചകഒാചമഴദല്  എസഒാബമഷന ഡമന്റെന  ആകന  1960  പ്രകഒാരദ്യം  സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകള്
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ചജഒാലമഡചയ്യുന  സഒാപനങ്ങളമല്  ഇചന്റെരണല്  ഗ്രമവന്സന  കമ്മമറമ

രൂപസ്പീകരമക്കണഡമനന  നമഷ്കരഷമചമട്ടുണന.  ഡതഒാഴെമല്വകുപ്പുചദദഒാഗസര

സഒാപന  പരമചശഒാധന  നടത്തുന  അവസരങ്ങളമല്  ഇക്കഒാരദദ്യം

പരമചശഒാധമക്കുകയദ്യം  വസ്പീഴ്ചവരുത്തുന  സഒാപനങ്ങള്ഡക്കതമഡര  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയമഒാണന. 

ശസ്പീമതമ  യ  .    പ്രതമഭ:  സര,  മറ്റു  സദ്യംസഒാനങ്ങളമല്  നമനദ്യം

വദതദസമഒായമ  സസ്പീ  സുരക്ഷേയന  അചങ്ങയറദ്യം  പ്രഒാധഒാനദദ്യം  നല്കമ

ഇടഡപടുഡനഒാരു സരക്കഒാരഒാണന ഇടതുപക്ഷേ ജനഒാധമപതദ മുനണമ സരക്കഒാര.

ഇവമഡട രഒാവമഡല മുതലള്ള ചരചയമലൂഡട സസ്പീ ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കുചവണമയദ്യം,

അവരക്കന  തുലദചവതനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനുചവണമയദ്യം  ഒടനവധമ

കഒാരദങ്ങള് ഡചയതഒായമ   വദക്തമഒാക്കുകയണഒായമ.  ഇചന്റെരണല്  കദ്യംപയമന്റെന

കമ്മമറമകള്  എലഒാ  സഒാപനങ്ങളമലമുഡണങമലദ്യം  ഇതന  ചമഒാണമറര

ഡചയ്യുനതമനുചവണമയള്ള  പ്രചതദകമഒായ  ഇടഡപടല്  നടത്തുചമഒാ;  സസ്പീ

ജസ്പീവനക്കഒാരക്കന  തുലദചവതനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനഒായമ  സദ്യംസഒാനഡത

ഡതഒാഴെമല്  സഒാപനങ്ങളമല്  സസ്വസ്പീകരമച  നടപടമകഡളക്കുറമചന

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?
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ശസ്പീ  .   വമ  .   ശമവന്കുടമ: സര, തുലദചജഒാലമക്കന തുലദചവതനഡമന ആശയദ്യം

വളഡര ശക്തമഒായമ ഉനയമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുനതന ചകരളമഒാണന.  തുലദചജഒാലമക്കന

തുലദചവതനദ്യം  എനളള  മുദഒാവഒാകദതമഡന്റെ  അടമസഒാനതമല്

ഇന്തെദഒാരഒാജദതന  ഏകചദശദ്യം  പചതഒാളദ്യം  വരുന  ചടഡെന  യൂണമയനുകളഡട

ചനതൃതസ്വതമല്  മൂനമലധമകദ്യം  പ്രഒാവശദദ്യം  ചദശസ്പീയ  പണമമുടക്കന  നടതഒാന്

തയഒാറഒായമട്ടുണന.  തുലദചജഒാലമക്കന  തുലദചവതനദ്യം  എന  മുദഒാവഒാകദതമഡന്റെ

അടമസഒാനതമല് പറയന കഒാരദങ്ങളമല് ഏതഒാഡണഒാഡക്ക നടപമലഒാക്കുനതന

ചകരളദ്യം മഒാത്രമഒാണന.   1976 -ഡല ഇസൗകസ്വല് ഡറമപ്യൂണചറഷന് ആകന  (Equal

Remeneration Act) പ്രകഒാരദ്യം ഡതഒാഴെമലഒാളമകളമല് സസ്പീ-പുരുഷ ചഭദമചനദ ഒചര

ചജഒാലമക്കന  തുലദചവതനദ്യം  ഉറപ്പുവരുതണഡമനന  നമഷ്കരഷമചമരമക്കുകയഒാണന.

സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന  തുലദചവതനദ്യം  ഡകഒാടുക്കണഡമന  ആകന  രഒാജദതന

നമലവമലഡണങമലദ്യം  അതന  നടപമലഒാക്കുനമല.  അഡതഒാരു  തസ്പീരുമഒാനമഒായമ

പരമഗണമചന  കഒാരദങ്ങള്  വമശദമഒായമ  പരമചശഒാധമചന

മുചനഒാട്ടുചപഒാചകണതഒായമട്ടുണന.  ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമഡല ഇചന്റെരണല് കമ്മമറമഡയ

സദ്യംബനമചന ചനരഡത ഇവമഡട സൂചമപമചതഒാണന. എലഒാ ഡതഒാഴെമലമടങ്ങളമലദ്യം

പ്രസ്തുത  കമ്മമറമ  ഫലപ്രദമഒായമ  പ്രവരതമക്കുനചണഒാഡയനന  പറയഒാന്
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സഒാധമക്കമല.  അക്കഒാരദതമല്  ശക്തമഒാഡയഒാരു  ഇടഡപടല്  ഇനമയദ്യം

ആവശദമഒാണന. അതമനുചവണമയളള പരമശമദ്യം നടതഒാദ്യം. 

ശസ്പീമതമ  ശഒാന്തെകുമഒാരമ  .    ഡക  .:  സര,  ചകരളതമഡല ഡതഒാഴെമല് രദ്യംഗതന

ചജഒാലമ  ഡചയ്യുന  ബഹുഭൂരമപക്ഷേദ്യം  സസ്പീകളദ്യം  വമദദഒാസമ്പനരഒാണന.

അചതഒാഡടഒാപദ്യംതഡന  ആനുപഒാതമക  ഡതഒാഴെമല്രദ്യംഗതന  ഇനമയദ്യം  സസ്പീ

ജസ്പീവനക്കഒാര  കടനവചരണതഒായമട്ടുഡണന  യഒാഥഒാരതദദ്യം  നമല്ക്കുചമ്പഒാള്

തഡന അസദ്യംഘടമത ചമഖലയമല് ഡതഒാഴെമഡലടുക്കുന ധഒാരഒാളദ്യം സസ്പീകളമുണന.

അവഡര  സദ്യംബനമചമടചതഒാളദ്യം  അനമവഒാരദമഒായ  പ്രസവഒാനുകൂലദദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുന  കഒാരദതമല്  ഡതഒാഴെമല്വകുപന  എന്തു  നടപടമയഒാണന

നഒാളമതുവഡര സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതന. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര, 1961-ഡല ഡമചറണമറമ ഡബനമഫമറന ആകന

ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെന  നമരതലഒാക്കമയമരമക്കുകയഒാണന.  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര

ഇതമലൂഡട  എന്തെഒാണന  ഉചദ്ദേശമക്കുനഡതനറമയമല.  ഏതഒായഒാലദ്യം  1961-ഡല

ഡമചറണമറമ ഡബനമഫമറന ആകന പ്രകഒാരദ്യം ഡതഒാഴെമല് സഒാപനങ്ങളമല് ചജഒാലമ

ഡചയ്യുന  സസ്പീഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന  പ്രസവഒാനുകൂലദദ്യം  നല്കണഡമനന

നമലവമഡല  നമയമതമല്  വദവസ  ഡചയമട്ടുണന.   2017-ഡല  ഡമചറണമറമ
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ഡബനമഫമറന  (ചഭദഗതമ)  ആകനുസരമചന  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കന  26  ആഴ്ച

ശമ്പളചതഒാടുകൂടമ  പ്രസവഒാവധമ  നല്കണഡമനന  വദവസ  ഡചയമട്ടുണന.

ഇക്കഒാരദദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനഒായമ  ഡതഒാഴെമല്വകുപന  ഉചദദഒാഗസന്മഒാര

ആവശദമഒായ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുനതഒാണന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന്:  സര,  സദ്യംസഒാനതന

ഗഒാരഹമകചമഖലയമല്  ആയമരക്കണക്കമനന  സസ്പീ  ഡതഒാഴെമലഒാളമകള്

പണമഡയടുക്കുനണന.  ഗഒാരഹമകചമഖലയമല്  ചജഒാലമഡചയ്യുന  സസ്പീകളഡട

സമഗ്രമഒായ  പുചരഒാഗതമ  ലക്ഷേദമഒാക്കമഡക്കഒാണ്ടുളള  ഒരു  നമയമതമനന  രൂപദ്യം

ഡകഒാടുക്കുഡമനദ്യം  അവരക്കഒായമ  ചക്ഷേമനമധമ  നടപമലഒാക്കുഡമനദ്യം

പറഞ്ഞമരുനതഒാണന.  ആയതമഡന്റെ നടപടമകമങ്ങള് എത്രചതഒാളമഒായമട്ടുണന.

ശസ്പീ.  പമണറഒായമ വമജയഡന്റെ ചനതൃതസ്വതമലള്ള ഒനദ്യം രണ്ടുദ്യം സരക്കഒാരുകള്

ഡതഒാഴെമല്  ചമഖലയമഒായമ  ബനഡപടന  നമരവധമ  കഒാരദങ്ങള്

നടപമലഒാക്കമഡകഒാണമരമക്കുകയഒാണന.   ഇക്കഒാരദങ്ങളമല്  എന്തെന  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുഡവനന വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര, ഗഒാരഹമകചമഖലയമഡല ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട

പ്രശങ്ങള്  ഏറവദ്യം  പ്രധഒാനഡപടവ  തഡനയഒാണന.  സദ്യംസഒാനതഒാഡക
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ചനഒാക്കമയഒാല്  വസ്പീടുകളമല്  ചജഒാലമ  ഡചയ്യുന  ധഒാരഒാളദ്യം  സസ്പീ

ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡണന  കഒാരദദ്യം  എലഒാവരക്കുമറമയഒാവനതഒാണന.  എനഒാല്,

അവരക്കന തുച്ഛമഒായ ശമ്പളദ്യം മഒാത്രമഒാണന ലഭമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുനതന.  ഡമചഡപട

ശമ്പളദ്യം  കമട്ടുന  സലങ്ങളമുണന.  ഏതഒായഒാലദ്യം  ഗഒാരഹമകചമഖലയമല്

പണമഡയടുക്കുന ഡതഒാഴെമലഒാളമകളഡട ചജഒാലമ ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനുദ്യം അവരക്കന

മഒാനദമഒായ  ശമ്പളദ്യം  ലഭമക്കുനതമനുദ്യം  മറന  അടമസഒാനസസൗകരദങ്ങള്  ഉറപ്പു

വരുത്തുനതമനുമഒായമ  എഡന്തെഒാഡക്ക  കഒാരദങ്ങള്  ഡചയഒാന്

കഴെമയഡമനതമഡനക്കുറമചന സരക്കഒാര ഗസൗരവമഒായമ ആചലഒാചമക്കുഡമനന ഞഒാന്

ഇവമഡട സൂചമപമക്കുകയഒാണന.  

ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മ പരമഹരമക്കഒാൻ നടപടമ

(* 393) ശസ്പീ  .   ടമ  .  സമദ്ദേമഖന  :
ശസ്പീ  .   സജസ്പീവന ചജഒാസഫന  :
ശസ്പീ  .   സനസ്പീഷ് കുമഒാര ചജഒാസഫന  :   തഒാഡഴെക്കഒാണുന ചചഒാദദങ്ങള്ക്കന

ഡപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ-ഡതഒാഴെമൽ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ?

(എ)  സദ്യംസഒാനതന വർദ്ധമച്ചുവരുന ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മ  പരമഹരമക്കഒാൻ

സസ്വസ്പീകരമച നടപടമകൾ വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)സദ്യംസഒാനഡത  ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മയഡട  നമരക്കന  ചദശസ്പീയ

ശരഒാശരമയമഒായമ  തഒാരതമദദ്യം  ഡചയമട്ടുചണഒാ;  ചകഒാവമഡെന  19-ഡന്റെ
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പശഒാതലതമല്  ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മ  അതമരൂക്ഷേമഒായമട്ടുചണഒാ;

വമശദമഒാക്കുചമഒാ?

ഡപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ-ഡതഒാഴെമൽ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   വമ  .   ശമവന്കുടമ): സര,

(എ)നഒാഷണല്  എദ്യംചപഒായ്ഡമന്റെന  വകുപന  മുഖഒാന്തെരദ്യം  സസ്വയദ്യംഡതഒാഴെമല്

പദ്ധതമകളഒായ  ശരണദ,  ഡകസ്റു,  സകവലദ,  മൾടമപർപസന  ചജഒാബന

ക്ലബ്ബുകൾ,  നവജസ്പീവൻ  എനമവ  നടപമലഒാക്കുനതമലൂഡട  ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മ

നമരക്കന  ഒരു  പരമധമ  വഡര  കുറയ്ക്കുനതമനന  സഹഒായകരമഒാകുനണന.  ജമലഒാ

ആസഒാനങ്ങളമല്  ജമലഒാ  എദ്യംചപഒായ്ഡമന്റെന  എകനചചഞ്ചുകചളഒാടനുബനമചന

എദ്യംചപഒായബമലമറമ  ഡസന്റെറുകളദ്യം,  ഗ്രഒാമസ്പീണ  ചമഖലകളമൽ  കരമയർ

ഡഡെവലപനഡമന്റെന  ഡസന്റെറുകളദ്യം  ആരദ്യംഭമചതുവഴെമ  സസ്വകഒാരദ  ചമഖലയമഡല

ഡതഒാഴെമലവസരങ്ങൾ ചനടമഡയടുക്കുനതമനുദ്യം സഒാധമക്കുനണന. നമയക്തമ ഡമഗഒാ

ചജഒാബന  ഡഫയറുകളദ്യം  ഡതഒാഴെമല്ചമളകളദ്യം  സദ്യംഘടമപമക്കുക  വഴെമ  സസ്വകഒാരദ

ചമഖലകളമഡല നമരവധമ ഡതഒാഴെമലവസരങ്ങള് ലഭദമഒാക്കുകയണഒായമ. 2021-

22  സഒാമ്പതമക  വരഷതമല്  ഇപ്രകഒാരദ്യം  9585  ചപരക്കന  നമയമനദ്യം

ലഭമചമട്ടുണന.  എദ്യംചപഒായ്ഡമന്റെന  എകനചചഞന  മുചഖന,  2021-22  സഒാമ്പതമക
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വരഷതമല്  5725  ചപരക്കന  സസ്വയദ്യംഡതഒാഴെമല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

ആരദ്യംഭമക്കുനതമനന ചലഒാണ് അനുവദമചമട്ടുണന.

ഡതഒാഴെമലദ്യം സനപുണദവദ്യം വകുപമനന കസ്പീഴെമലള്ള സദ്യംസഒാന സനപുണദ

വമകസന മമഷനഒായ ചകരള അക്കഒാദമമ ചഫഒാർ സന കമൽസന എകലൻസന വഴെമ

മമകവമഡന്റെ  ചകന്ദ്രങ്ങളമലൂഡടയദ്യം  അഡകഡെമറഡെന  സഒാപനങ്ങളമലൂഡടയദ്യം

നഒാളമതുവഡരയഒായമ  16,053  ചപർക്കന  ഡതഒാഴെമൽ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നൽകുകയദ്യം

4,903  ചപർക്കന  വമചദശത്തുദ്യം  സസ്വചദശത്തുമഒായമ  ഡതഒാഴെമൽ  ലഭദമഒാക്കുകയദ്യം

ഡചയമട്ടുണന.  ഡതഒാഴെമൽ  അചനസ്വഷകഡരയദ്യം  ഡതഒാഴെമലടമകഡളയദ്യം  ഒരു

കുടക്കസ്പീഴെമൽ  എതമക്കുന  ഏകജഒാലക  സദ്യംവമധഒാനമഒായ  ചസറന  ചജഒാബന

ചപഒാർടലമൽ  ഡതഒാഴെമൽചമളകൾ  വഴെമയദ്യം  അലഒാഡതയദ്യം  നഒാളമതുവഡര  3389

ഉചദദഒാഗഒാർതമകൾക്കന ഡതഒാഴെമൽ നൽകഒാൻ സഒാധമച്ചു. സങൽപന പദ്ധതമയഡട

ഇൻക്ലൂഷൻ  കദ്യംചപഒാണന്റെന  മുചഖന  നഒാളമതുവഡര  25  വമദദഒാർതമകൾക്കന

വമജയകരമഒായമ പരമശസ്പീലനദ്യം നൽകുകയദ്യം അതമലൂഡട എലഒാവർക്കുദ്യം ഡതഒാഴെമൽ

നൽകുവഒാനുദ്യം സഒാധമച്ചു. പ്രധഒാനമനമ കസൗശൽ വമകഒാസന ചയഒാജന (PMKVY)

മുചഖന  നഒാളമതുവഡര  27,042  ചപർക്കന  പരമശസ്പീലനദ്യം  നൽകുകയദ്യം  അതമൽ

22,524  ചപരുഡട  അഡസസനഡമന്റെന  പൂർതമയഒാക്കമ  19,223  ചപർക്കന
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സർടമഫമക്കറന ലഭദമഒാക്കഒാനുദ്യം, ഇവരമൽ 5,840 ചപർക്കന ഡതഒാഴെമൽ നൽകഒാനുദ്യം

സഒാധമച്ചു.

2021-22 സഒാമ്പതമക വരഷചതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറമല് പ്രഖദഒാപമചമരുന

20 ലക്ഷേദ്യം ചപരക്കന ഡെമജമറല് പഒാറനചഫഒാദ്യം വഴെമ ഡതഒാഴെമല് ഡകഒാടുക്കുന പദ്ധതമ

പ്രകഒാരദ്യം 2530 ചപരക്കന ഡക-ഡെമസന ഇതമചനഒാടകദ്യം ഡതഒാഴെമല് നല്കമയമട്ടുണന.

ചകരളതമഡല  യവജനതയന  വമചദശരഒാജദങ്ങളമല്  അനുചയഒാജദമഒായ

ഡതഒാഴെമലവസരങ്ങള്  ചനടമഡയടുക്കുനതമനന  സഹഒായമക്കുന  ഡതഒാഴെമല്

വകുപമനുകസ്പീഴെമലള്ള  ഒരു  സഒാപനമഒാണന  'ഒ ഡഡെഡപകന.  ചകരളതമഡല

ജനങ്ങളഡട  ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മ  പരമഹരമക്കഒാന്  ഒരു  പരമധമവഡര  ഒ ഡഡെഡപകന

സഹഒായമക്കുനണന.  വമചദശ രഒാജദങ്ങളമല് ചജഒാലമ ചനടഒാനഒാകുന തരതമല്

സനപുണദ  വമകസന  പരമശസ്പീലനങ്ങളദ്യം  വമചദശഭഒാഷഒാ  പരമശസ്പീലനങ്ങളദ്യം

ഒ ഡഡെഡപകന നല്കമ വരുനണന. 2016 ഡമയന മുതല് ഇതുവഡര 2748 ചപരക്കന

ഒ ഡഡെഡപകന മുചഖന വമചദശചതക്കന ഡതഒാഴെമല് ലഭമചമട്ടുണന.

ചനഒാരക്ക  വകുപന  വഴെമ  നടപമലഒാക്കുന  "പ്രവഒാസമ  ചകരളസ്പീയരുഡട

പുനരധമവഒാസദ്യം, പുന:കമസ്പീകരണദ്യം, ഏചകഒാപനദ്യം" എന പദ്ധതമ വഴെമ ചജഒാലമ

നഷഡപടന  തമരമഡകഡയതമയ  പ്രവഒാസമകള്ക്കന  പുതമയ  ഡതഒാഴെമല്
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നല്കുനതമനുദ്യം,  വസ്പീണ്ടുദ്യം  മറ്റു  രഒാജദങ്ങളമചലയന  കുടമചയറഒാന്  അവസരങ്ങള്

ഒരുക്കുകയദ്യം,  സഒാരടപ്പുകള്,  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  മുതലഒായവ  തുടങ്ങഒാന്

സഹഒായമക്കുകയദ്യം  ഡതഒാഴെമല്  സവദഗദദ്യം  ചനടുനതമനന  പരമശസ്പീലനദ്യം

നല്കുകയദ്യം  ഡചയ്യുന.  കൂടഒാഡത  സദ്യംസഒാനതന  ഡതഒാഴെമല്  സഒാദ്ധദതകള്

സൃഷമക്കുനതമചലയഒായമ  4  സസ്വയദ്യം ഡതഒാഴെമല് പദ്ധതമകള് ചനഒാരക്ക റടനസമല്

നമലവമലണന.

(ബമ) സദ്യംസഒാനഡത നഒാഷണൽ എദ്യംചപഒായന ഡമന്റെന സർവസ്പീസന (ചകരള)

വകുപമനുകസ്പീഴെമൽ  ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മ  നമരക്കന  സദ്യംബനമചന  സർചവ

നടതമയമടമല.  എനഒാല്,  ചകന്ദ്ര  സർക്കഒാരമനന  കസ്പീഴെമലള്ള  Statistics  &

Programme Implementation  മനഒാലയതമഡന്റെ  Periodic Labour  Force

Survey  (PLFS)  പ്രകഒാരദ്യം  ചകഒാവമഡെന  വദഒാപനദ്യം രൂക്ഷേമഒാകുനതമനന  മുന്പുദ്യം

ചശഷവമുള്ള സദ്യംസഒാന-ചദശസ്പീയ ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മഒാ  നമരക്കുകളഡട തഒാരതമദദ്യം

ചുവഡട ചചരക്കുന:-

(ശതമഒാനതമല്)
ചകരളദ്യം                         ചകന്ദ്രദ്യം

ചകഒാവമഡെന വദഒാപനതമനന മുന്പന  16.3 9.1
ചകഒാവമഡെന വദഒാപനതമനന ചശഷദ്യം
2020 June  27.3 20.8
2022 March 13.2 8.2
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ശസ്പീ  .    ടമ  .    സമദ്ദേമഖന  : സര,  സദ്യംസഒാന  ആസൂത്രണ  കമ്മസ്പീഷന്

തയഒാറഒാക്കമയ  സഒാമ്പതമക  അവചലഒാകന  റമചപഒാരടന  2021  പ്രകഒാരദ്യം,

ചകരളതമഡല  ഡതഒാഴെമലമലഒായ്മഒാ  നമരക്കന  അതമചവഗദ്യം  വരദ്ധമക്കുകയഒാണന.

കൂടഒാഡത എദ്യംചപഒായ്ഡമന്റെന എകനചചഞ്ചുവഴെമയളള  നമയമനദ്യം കുറഞ വരമകയദ്യം

ഡചയ്യുന.  2010  മുതല് അതന കുറയകയഒാണന,  2015-ല്  മഒാത്രമഒാണന അതന

കൂടമയമട്ടുളളതന,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020  ല്   അതന  കുറഞ്ഞന

വരമകയഒാണന.  അനഒാചരഒാഗദമഒായമട്ടുളള  ഡതഒാഴെമല്  പ്രവണതയഒാണന  പ്രധഒാന

പ്രശദ്യം.   എഡന്റെ  ചചഒാദദദ്യം  സരക്കഒാര,  അരദ്ധസരക്കഒാര,  ഡപഒാതുചമഖലഒാ

സഒാപനങ്ങളമഡല  നമയമനങ്ങള്  സമരദ്യം,  തഒാല്ക്കഒാലമക  നമയമനങ്ങള്

മുഴുവന് എദ്യംചപഒായ്ഡമന്റെന  എകനചചഞ്ചുകളദ്യം,  പമ.എസന.സമ.  വഴെമയമഒാക്കഒാനുളള

ശക്തമഒായ നടപടമകള്ക്കന ചനതൃതസ്വദ്യം ഡകഒാടുക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശമവന്കുടമ:  സര,  ഇചപഒാഴുദ്യം പബമകന  സരവസ്പീസന  കമ്മസ്പീഷന്

വഴെമയദ്യം  എദ്യംചപഒായ്ഡമന്റെന  എകനചചഞ്ചുവഴെമയമഒാണന  നമയമനദ്യം

നടതമഡക്കഒാണമരമക്കുനതന.  അതമഡന  സദ്യംബനമചന  പ്രചതദകമചന

പരഒാതമഡയഒാനദ്യം ലഭമചമടമല.  പരഒാതമലഭമചഒാല് അക്കഒാരദദ്യം പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.
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ശസ്പീ  .    ടമ  .    സമദ്ദേമഖന  : സര, അതുസദ്യംബനമചന പലയമടത്തുദ്യം പരഒാതമയണന.

ചകരളതമഡല ചമല ഡഡപ്രവറന സഒാപനങ്ങളമല് അണ്-എയമഡെഡെന സ്കൂളകള്

ഉള്ഡപഡടയള്ള  സഒാപനങ്ങള്  മമനമമദ്യം  ചവജസന  പഒാലമക്കുനതമനുചവണമ

മമനമമദ്യം  ചവജസന  ഡറചക്കഒാരഡെമല്  അതന  ചരഖഡപടുത്തുദ്യം.  പഡക്ഷേ

അചതസമയത്തുതഡന......... 

(ചചഒാചദദഒാതരസമയദ്യം കഴെമഞ.)
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