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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   8,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

20(*181) അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറബസലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചനാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   കകേരളത്തബലല ടൂറബസലാം

കമഖലകേളുലട  പ്രചരണലാം  വകുപ്പെബലന്റെ  മനാര്ക്കറബലാംഗച്ച്  വബഭനാഗലാം  നടത്തബ

വരുനലണ്ടെനലാം  ഇതബല്  സനാഹസബകേ  ടൂറബസത്തബനുകവണ്ടെബയുള  പ്രചരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  കദശസ്പീയ  അനനാരനാഷ്ട്രതലത്തബകലയച്ച്

എത്തബക്കുന്നതബനുള നടപടബകേള് സഡ്വസ്പീകേരബക്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടെനലാം സഭലയ

അറബയബച.   സലാംസനാനലത്ത  ആദദലത്ത അഡഡ്വഞ്ചര് പനാര്ക്കബനച്ച്  ലതന്മലയബല്

രൂപലാം  നല്കുന്നതബനുലാം   അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറബസത്തബലന്റെ  പ്രചരണനാര്തലാം  കകേരള
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അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറബസലാം  ലപ്രനാകമനാഷന  ലസനാസസറബ   രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കകേരളത്തബല്  സനാധദതയുള   പ്രകദശങ്ങളബല്  അഡഡ്വഞ്ചര്  പനാര്ക്കുകേള്

സജസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ഇന്റെര്നനാഷണല് മമൗണ്ടെന സബക്കബലാംഗച്ച് കകേനാലാംപറസ്പീഷന,

മലബനാര്  റബവര്  ലഫെസബവല്,  സ്കൂബനാ  സഡവബലാംഗച്ച്,  പനാരനാ  സഗ്ലൈഡബങച്ച്  എന്നസ്പീ

സനാഹസബകേ വബകനനാദങ്ങള്ക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറബക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.   കവളബ,

ലതന്മല,  ആശനാമലാം,   കേര്ലനാടച്ച്,   കകേനാട്ടക്കുന്നച്ച്  എന്നബവബടങ്ങളബല്  സനാഹസബകേ

ടൂറബസലാം  പനാര്ക്കുകേള്  സജസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  പബ.പബ.പബ.  കമനാഡലബല്

വബകേസബപ്പെബക്കുന്ന   ജഡനായുപനാറയബല്   അഡഡ്വഞ്ചര്  പനാര്ക്കച്ച്  സനാപബക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.     മമൗണ്ടെന  സസകബലാംഗബനനായബ  കകേനാട്ടൂര്,  ലതന്മല,   ലപനാഴുതന

എന്നബവയുലാം പനാരനാസസകബങ്ങബനനായബ   മുഴുപ്പെബലങ്ങനാടുലാം  സ്കൂബനാ സഡവബങ്ങബനനായബ

കകേനാവളവലാം  കേയനാക്കബലാംഗബനനായബ   തുഷനാരഗബരബയുലാം  പനാരനാസഗ്ലൈ ഡബലാംഗബനനായബ

വനാഗമണലാം സനാഹസബകേ ടൂറബസലാം ഈവന്റുകേള് നടത്തുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനാലണന്നച്ച് മനബ

വദക്തമനാക്കബ.     അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറബസലാം കപനാലുള  നൂതന  കമഖലകേള് കേലണ്ടെത്തബ

ടൂറബസലാം  കമഖലലയ വബകേസബപ്പെബക്കുകേ എന്നതനാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  നയലമനലാം

അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറബസത്തബലന്റെ  സനാധദതകേള്  പരമനാവധബ  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബ

യുവതഡ്വലത്ത  ആകേര്ഷബക്കനാന  കേഴബയുന്ന  രസ്പീതബയബലുള   കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയനാണച്ച്

ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  മുകന്നനാട്ടച്ച്  കപനാകുന്നലതനലാം സനാഹസബകേ ടൂറബസത്തബലുള  അപകേട

സനാധദത  ഗണദമനായബ  കുറയ്ക്കുന്നതബനുള   പരബരക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നല്കുലമനലാം
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മനബ  അറബയബച.  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബലല  കകേനാട്ടക്കുന്നബല്  സനാഹസബകേ  ടൂറബസലാം

പനാര്ക്കുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനനായബ  തയനാറനാക്കബയ  കപ്രനാജകച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ

പരബഗണനയബലനാലണനലാം   വയനനാടബനുകവണ്ടെബ  പ്രകതദകേ  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുലമനലാം    ശലാംഖലാംമുഖത്തച്ച്  ഡബ.ടബ.പബ.സബ.യുലട  കനതൃതഡ്വത്തബല്

ആരലാംഭബച   പദതബകേള്ക്കച്ച്  ആവശദമനായ  ഫെണ്ടെച്ച്  ലഭദമനാക്കബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം     അഡഡ്വഞ്ചര്

ടൂറബസത്തബലന്റെ സനാധദതകേള്   പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ടൂറബസലാം-വനലാം  വകുപ്പുകേള്

സലാംയുക്തമനായബ ആകലനാചബചച്ച് അതബരപ്പെബളബ  ടൂറബസലാം വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ

നടപടബകേള്  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  തലകശ്ശേരബ  സപതൃകേ  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

ഘട്ടത്തബല്   വനാട്ടര്  കസനാര്ട്സച്ച്  ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം

മൂന്നനാറബലന്റെ ടൂറബസലാം  വബകേസനലാം    ശക്തബലപ്പെടുത്തുലമനലാം    ഇറബകഗഷന-വനലാം

വകുപ്പുകേളുലട  സഹനായകത്തനാലട  പസ്പീചബയബലല  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള    നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

21(*182 &*195)  കേയര് വദവസനായലാം 

      ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കേയര്  വദവസനായരലാംഗലത്ത   പരമ്പരനാഗത

ലതനാഴബലനാളബകേളുലട  ലതനാഴബലുലാം  കവതനവലാം  സലാംരക്ഷബക്കുകേലയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാലട
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വബവബധ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച.

പരമ്പരനാഗത  ലതനാഴബലനാളബകേളുലട  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കച്ച്  മബനബമലാം  കൂലബ  ഉറപ്പുവരുത്തബ

കേയര്ലഫെഡച്ച്   മുകഖന  സലാംഭരബക്കുലമനലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  സലാംഭരണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  സഹകേരണ  കമഖലയ്ക്കുള  ആനുകൂലദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുലമനലാം  കേയര്പബരബ  കമഖലയബല്  ഇനകേലാം  സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സസ്പീലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം   ചകേബരബക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

നനാളബകകേര  ലഭദത  കൂടുതലുള  സലങ്ങളബല്   അടുത്തവര്ഷലാം  100  ആധുനബകേ

ചകേബരബ  മബല്ലുകേള്  സനാപബക്കുലമനലാം   ലലവറച്ച്  ലലഫെബറബലന്റെ  ഉപകയനാഗലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാന  "റഗുകലറഡച്ച് ലമക്കലലനകസഷന ഓഫെച്ച് കേയര് ഇനഡസബ"

എന്ന  പദതബക്കനായബ    77  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം   മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  കേയര്  കമഖലയുലട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ

വബവരങ്ങള് കശഖരബചനല്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാര് നയങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

വബകേസന  സഹനായലാം  നല്കുന്നതബനുമുള  മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പുറലപ്പെടുവബക്കുന്നതബനനായബ  അപ്പെകച്ച്  കബനാഡബ  കഫെനാര്  കേയര്  (എ.ബബ.സബ.)

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.   കകേരളത്തബല്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  കേയറുല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കച്ച്

ബനാനഡബലാംഗച്ച്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

എന.സബ.ആര്.എലാം.ഐ.  (നനാഷണല്  കേയര്  റബസര്ചച്ച്  ആന്റെച്ച്  മനാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്

ഇനസബററ്റ്യൂട്ടച്ച്)  ലട്രെയബനബലാംഗച്ച്  പദതബകേള്ക്കച്ച്   പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുലമനലാം   കേയര്
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കമഖലയുലട ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ ഇനദയബലല വബവബധ  ഗകവഷണ

സനാപനങ്ങളുമനായബ കചര്ന്നച്ച്  collaborative ഗകവഷണത്തബനച്ച് ഉമൗന്നല് നല്കുന്ന

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം    ഉല്പ്പെന്ന  ലലവവബദദവത്കേരണത്തബനുലാം

ജബകയനാ ലടകച്ച്റയബല്സബലന്റെ  ഉപകയനാഗസനാധദതകേള് കേലണ്ടെത്തുന്നതബനുലാം പ്രകതദകേ

പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുലമനലാം  മനബ  അറബയബച.   കേയര്പബരബ  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

മബനബമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുലമനലാം  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്

മനാകനജസ്പീരബയല്  സബ്സബഡബ  പുനനഃസനാപബക്കുലമനലാം   റബട്ടയര്  ലചയ  കേയര്

സഹകേരണസലാംഘലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലകേനാടുക്കുന്നതബനുള

നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങള്ക്കനായബ പ്രകതദകേ വകുപ്പെച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള  ആകലനാചന  സര്ക്കനാര്  തലത്തബല്

നടനവരബകേയനാലണനലാം മനബ അറബയബച.   ലതനാണ്ടെച്ച് സലാംഭരണത്തബനച്ച് സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇനലസന്റെസ്പീവച്ച്  നല്കുന്നതനാണച്ച്.    ഡസ്പീലലഫെബറബലാംഗച്ച്  മബല്ലുകേള്

ലതനാണ്ടെച്ച്   ലഭദമനാകുന്ന  സലങ്ങളബല്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം    ചകേബരബ

ഉല്പ്പെനാദനത്തബനച്ച്  കൂടുതല്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുന്നതബനുലാം   ഗുണകമന്മയുള  ചകേബരബ

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ   സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.   കേയര്  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങലള  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്   ആവശദമനായ  തുകേ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.     സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  സഡ്വത്തുക്കള്  സഹകേരണ

കമഖലയുലട  വബകേസനത്തബനനായബ   പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തുലമനലാം     കുടുലാംബശസ്പീ
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യൂണബറ്റുകേലള   ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബ  ലതനാണ്ടെച്ച്  കശഖരബചച്ച്  ചകേബരബയനാക്കനാനുള

സലാംവബധനാനലാം സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം     കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്  കേയര് ഭൂവസലാം

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതച്ച് വദനാപകേമനാക്കുലമനലാം നവസ്പീകേരബച കബപ്പൂര് കേയര് ഫെനാകറബയുലട

പ്രവര്ത്തനലാം  അടബയനരമനായബ  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്തബ. 

22(*183) സലാംസനാനലത്ത കകേന്ദ്ര ലപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര

ലപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങലള സലാംരക്ഷബക്കുന്ന നയമനാണച്ച് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

സഡ്വസ്പീകേരബചവരുന്നലതനലാം   ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങലള  ലപനാതുകമഖലയബല്ത്തലന്ന

നബലനബര്ത്തബ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കനാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   ലകേനാചബ  കേപ്പെല്  നബര്മ്മേനാണ

ശനാലയുലട  25  ശതമനാനലാം  ഒനാഹരബ  വബറഴബക്കനാനുള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനലാം

പുന:പരബകശനാധബക്കണലമനലാം  HOCL  പുനരുദനാരണ  പനാകക്കജച്ച്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലമന്നച്ച്  ആവശദലപ്പെട്ടുലകേനാണ്ടുമുള   പ്രകമയങ്ങള്  സലാംസനാന

നബയമസഭ     ലഎകേകേകണദന  പനാസനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.       HNL-ലന

മനാതൃസനാപനത്തബല് നബനലാം കവര്ലപടുത്തബ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബലന്റെ ഖനവദവസനായ

വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബലുള   സഡ്വതന  സനാപനമനാക്കബ  നബലനബര്ത്തണലമനലാം
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കേമ്പനബയുലട  സഡ്വകേനാരദവത്കേരണ/ഓഹരബ  വബറഴബക്കല്  നസ്പീക്കത്തബല്  നബനലാം

പബന്മനാറബ  സനാപനലത്ത  സലാംരക്ഷബക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെച്ച്.    കകേരളത്തബലല ലപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ സനാപനങ്ങലള

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ കട്രെഡച്ച്    യൂണബയന സലാംഘടനകേള് പ്രകക്ഷനാഭത്തബനുള

കയനാജബച     ആകലനാചന  നടത്തബവരുന്നതനായുലാം   എല്ലനാ  ലപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളുലാം  കജനായബന്റെച്ച്  ലവഞ്ചഡ്വര്  സലാംരലാംഭങ്ങളബല്  നബനലാം  പബന്മനാറുന്ന

സമസ്പീപനമനാണച്ച്  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നലതനലാം  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  സസ്പീല്  കേമ്പനബയുമനായബ

ബന്ധലപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്  SAIL അധബകൃതരുമനായബ ചര്ച ലചയച്ച് പരബഹരബക്കനാനുള

ശമങ്ങള്  നടത്തുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2206

മുതല്  2493 വലരയുള കചനാദദങ്ങളബല്  193  എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


