
 II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-5

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   11,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

13 (*181)       തചറുകേബട  -  ഇടതരലാം വദവസനായങ്ങളലാം സലാംരലാംഭങ്ങളലാം

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ. ഇ. പബ.

ജയരനാജന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   സലാംസനാനതച്ച്   സൂക-തചറുകേബട-

ഇടതരലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്  ആരലാംഭബചച്ച്  പരമനാവധബ  തതനാഴബല്

ലഭദമനാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദലാം  തതകേവരബകനാനുളള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതണ്ടെനലാം   2020  ജനുവരബ  31-വതര  അതരലാം  54420

വദവസനായ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബചതബലൂതട  4953.69  കകേനാടബ  രൂപയുതട

നബകക്ഷപവലാം നബരവധബ തതനാഴബലവസരങ്ങളലാം സൃഷബകനാന സനാധബചബട്ടുതണ്ടെനലാം

സഭതയ അറബയബച്ചു.  തകദ്ദേശ സനാപനങ്ങള്, മറച്ച് ഏജനസബകേള് എന്നബവരുതട

തതകേവശമുളള  ഭൂമബയബല്  വദവസനായ  പനാര്ക്കുകേള്/എകസ്റ്റേറ്റുകേള്  എന്നബവ
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വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  പബ.പബ.പബ.  മനാതൃകേയബല്  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബ

വരുനണ്ടെച്ച്. വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബകലയനായബ  വബവബധ

വകുപ്പുകേളബല്  നബനളള  തതലസനസകേള്/അനുമതബകേള്  അകപക്ഷബചച്ച്  30

ദബവസതബനകേലാം  ലഭബക്കുന്നതബകലയനായബ  ഏകേജനാലകേ  സലാംവബധനാനലാം

(K-SWIFT)  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  സലാംസനാന  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ

കബനാര്ഡബതന്റെ തറഡച്ച്  കേനാറഗറബയബല് ഉള്തപ്പെടനാതതലാം  10  കകേനാടബ  രൂപവതര

നബകക്ഷപമുളളതമനായ  വദവസനായങ്ങതള മൂന്നച്ച് വര്ഷകതയച്ച് നബയമപ്രകേനാരമുള

അനുമതബകേളബല്നബന്നച്ച്  ഒഴബവനാകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  സലാംരലാംഭകേന സമര്പ്പെബക്കുന്ന

സസയലാം  സനാക്ഷദപത്രതബകന്മേല് ജബലനാ  ഏകേ ജനാലകേ കബയറനസച്ച്  കബനാര്ഡച്ച്

തതകേപ്പെറച്ച്  സനാക്ഷദപത്രലാം  നല്കുനതണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

സലാംസനാനതത പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങള്കച്ച്   കദശസ്പീയ/അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ

വബപണബ കേതണ്ടെത്തുന്നതബനച്ച് പരബശമബക്കുതമനലാം  വദവസനായ വബകേസനതബനച്ച്

ആധുനബകേ  സനാകങ്കേതബകേവബദദകേള്  ഉപയുക്തമനാക്കുതമനലാം

പരമ്പരനാഗതകമഖലയബതല  ഗുണകമന്മേയുള  ഉത്പന്നങ്ങള്കച്ച്  സബരലാം

പ്രദര്ശന  വബപണന  സമുചയലാം  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണനയബലനാതണനലാം  തകേര്ച  കനരബടുന്ന  വദവസനായങ്ങതള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബകനനാതടനാപ്പെലാം  സസകേനാരദ-തപനാതകമഖലനാ
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വദവസനായങ്ങതള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുതമനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

14 (*182 )              കദവസസലാം നബയമനങ്ങളബതല സലാംവരണലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപളളബ  സകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  അര്ഹത

മനാനദണ്ഡമനാകബയുലാം  സലാംവരണതതസലാം  പനാലബച്ചുതകേനാണലാം  പട്ടബകേജനാതബ-

പട്ടബകേകഗനാത്രങ്ങളബല്തപ്പെട്ടവതരയുള്തപ്പെതട  നബരവധബകപതര   തബരുവബതനാലാംകൂര്/

തകേനാചബന  കദവസസലാം  കബനാര്ഡുകേളബല്  ശനാന്തബ  തസബകേയബല്

നബയമബചബട്ടുളതനായുലാം  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബതല  റനാങ്കേച്ച്

പട്ടബകേയബല്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗതബല്  മതബയനായ

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള് ഇലനാതതബനനാല് ഇഇൗ വബഭനാഗതബതല 18 ഒഴബവകേളബകലയച്ച്

വസ്പീണലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണബച്ചുതകേനാണ്ടെച്ച്  പ്രകതദകേ  വബജനാപനലാം

പുറതപ്പെടുവബക്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനതമടുതബട്ടുളതനായുലാം  സഭതയ  അറബയബച്ചു.

മുന്നനാക സമുദനായങ്ങളബതല സനാമ്പതബകേമനായബ പബന്നനാകലാം നബല്ക്കുന്ന  ആറച്ച്

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്കച്ച്  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബതല  എല്.ഡബ.

കനാര്കച്ച്/സബച്ച്  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  ഓഫസ്പീസര്  കഗ്രഡച്ച്  II  തസബകേയബകലയച്ച്   നബയമന

ശബപനാര്ശ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  മൂന്നലാംഗ  കബനാര്ഡനായബ
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പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബചതബനുകശഷലാം കകേരള കദവസസലാം റബക്രൂട്ടച്ച്തമന്റെച്ച്  കബനാര്ഡബതന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  തമചതപ്പെടുതനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്കച്ച്

ഓണ്തതലനനായബ  അകപക്ഷകേള്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുള്തപ്പെതട  'കദവജനാലബകേ'

കസനാഫച്ച് തവയര്  നടപ്പെബലനാകബതകനാണ്ടെച്ച്  റബക്രൂട്ടച്ച്തമന്റെച്ച്   അനനായനാസകേരവലാം

സതനാരദവമനാക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

തബരുവബതനാലാംകൂര്/തകേനാചബന  കദവസസലാം  കബനാര്ഡുകേളബതല  വബവബധ

തസബകേകേളബകലയച്ച് റനാങ്കേച്ച് ലബസ്റ്റേബല്നബനലാം നബയമനങ്ങള് നടനവരുനതണ്ടെനലാം

ഗുരുവനായൂര്  കദവസസതബതല  21  തസബകേകേളബകലയ്ക്കുള  നബയമന  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബതന്റെ  കേസ്പീഴബലുള

ജസ്പീവനകനാരുതട  ശമ്പള  പരബഷ്കരണ  നടപടബകേള്  നടനവരബകേയനാതണനലാം

കദവസസലാം കബനാര്ഡബതല ആശബത നബയമനലാം   ആകലനാചനനാവബഷയമനാതണനലാം

മനബ  അറബയബച്ചു.  മുന്നനാകവബഭനാഗങ്ങളബതല  പബന്നനാകലാം  നബല്ക്കുന്നവരുതട

നബയമനകേനാരദതബല്  സനാമ്പതബകേ  സലാംവരണ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പനാലബകതപ്പെടുനതണ്ടെനലാം  പട്ടബകേജനാതബകനാരനായബട്ടുള  ശനാന്തബമനാകരനാടുലാം  മറ്റു

കക്ഷത്ര ജസ്പീവനകനാകരനാടുലാം   കമനാശലാം തപരുമനാറമുണ്ടെനായതനായ  പരനാതബകേളബകന്മേല്

കേര്ശന നബലപനാടച്ച്  സസസ്പീകേരബചതനായുലാം  ശബരബമല ഇടതനാവളലാം സലാംബനബച

പദതബകേള് പുന:ക്രമസ്പീകേരബചച്ച് ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുളതലാം  കേബഫ്ബബയുതട
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അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയച്ച്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേളമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാതണനലാം

കദവസസലാം കബനാര്ഡബതന്റെ കേസ്പീഴബലുള  എയ്ഡഡച്ച് കകേനാകളജുകേളബതല  നബയമന

സലാംവരണലാം പരബകശനാധനനാവബകധയമനാകകണ്ടെതനാതണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

   15(*183)  ഉതരവനാദബത ടൂറബസലാം മബഷതന്റെ പ്രവര്തനലാം 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനതത  ഉതരവനാദബത ടൂറബസലാം മബഷതന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  കൃതദസമയങ്ങളബല്  അവകലനാകേനലാം  തചയ്യുനതണ്ടെനലാം

രജബസ്റ്റേര് തചയ്ത യൂണബറ്റുകേതള ടൂറബസലാം കമഖലയുമനായബ ബനബപ്പെബക്കുന്നതബനുള

പ്രവര്തനങ്ങള്കനാണച്ച്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുന്നതതനലാം  സഭതയ  അറബയബച്ചു.

തകദ്ദേശസ്പീയതര  ടൂറബസലാം  കമഖലയുമനായബ  പ്രതദക്ഷമനാകയനാ  പകരനാക്ഷമനാകയനാ

ബനബപ്പെബചച്ച്  അധബകേ  തതനാഴബലുലാം  വരുമനാനവലാം  ലഭദമനാക്കുകേ,  കകേരളതബതന്റെ

സനാലാംസനാരബകേ തനബമ,  തനതച്ച് ജസ്പീവബത രസ്പീതബ,  ഗ്രനാമസ്പീണനാന്തരസ്പീക്ഷലാം,  തതനാഴബല്,

കേലനാരൂപങ്ങള്,  ആകഘനാഷങ്ങള്,  ഭക്ഷണവബഭവങ്ങള്  എന്നബവ

വബകനനാദസഞനാരബകേള്കച്ച് അനുഭവകവദദമനാക്കുകേ, ടൂറബസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള് മനാലബനദ

വബമുക്തമനാക്കുകേ  എന്നബവയനാണച്ച്  ഉതരവനാദബത  ടൂറബസലാം  മബഷതന്റെ  പ്രധനാന
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പ്രവര്തനങ്ങതളനലാം ടൂറബസലാം യൂണബറ്റുകേളമനായബ തനറച്ച് വര്കച്ച്  തചയ്യുന്നതബനച്ച്

സലാംരലാംഭകേരുതട  ജബലനാതല  കയനാഗങ്ങള്  നടനവരുനതണ്ടെനലാം

തബരുവനന്തപുരലാം, തകേനാലലാം, ആലപ്പുഴ, എറണനാകുളലാം, കകേനാട്ടയലാം, കകേനാഴബകകനാടച്ച്,

വയനനാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  എന്നസ്പീ  ജബലകേളബതല  കയനാഗങ്ങള്

പൂര്തബയനായബട്ടുതണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച്ചു.  പ്രദര്ശന വബപണന കമളകേളബല്

സ്റ്റേനാളകേള്  ഒരുകബതകനാണ്ടെച്ച്  യൂണബറ്റുകേളതട  പ്രചനാരണതബനുലാം  ഉല്പ്പെന്ന

വബപണനതബനുലാം  വഴബതയനാരുകബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  മധദപ്രകദശബല്  ഉതരവനാദബത

ടൂറബസലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച് സലാംസനാന സര്കനാര് ധനാരണനാപത്രലാം

ഒപ്പെബട്ടബട്ടുതണ്ടെനലാം ഭബന്നകശഷബ സഇൗഹൃദ ടൂറബസലാം പ്രവര്തനങ്ങളലാം പരബസബതബ

സഇൗഹൃദ ടൂറബസലാം പ്രവര്തനങ്ങളലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതണ്ടെനലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ

ഭക്ഷണ  രസ്പീതബ  ആസസദബകനാന  പ്രകതദകേ  പദതബയുലാം  പനാകകജുലാം

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത

1974  മുതല് 2278  വതരയുളള കചനാദദങ്ങളബല്  55 എണ്ണതബനുലാം  ബനതപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)    


