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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    12,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 (9.00 മുതല് 10.00 വതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസച്ച്

യൂണബകവഴബറബ പരസ്പീക്ഷകേളുതട വബശശനാസദത

മബ  .    സസ്പീകര്:  സലാംസനാനതത  സര്വകേലനാശനാലകേളബല്  അനധബകൃതമനായബ

അദനാലത്തുകേള്  നടതബ  പരസ്പീക്ഷയബല്  കതനാറ  വബദദനാര്തബകേള്കച്ച്  മനാര്കച്ച്

ദനാനലാം  നല്കേബതയന്നതച്ച്  സലാംബനബച  വബഷയലാം  പല  പ്രനാവശദലാം  സഭയബല്  ചര്ച

തചയ്യുകേയലാം  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  ഉന്നയബകതപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതുമനാണച്ച്.  മനാത്രമല,

ചനാന്സലര്  സര്കനാരബനച്ച്  നല്കേബയ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പൂര്ണ്ണമനായലാം  അവഗണബച

സര്കനാരബതന്റെ  നടപടബതയ  സലാംബനബചച്ച്  ചര്ച  തചയ്യണതമന്നനാണച്ച്

ആവശദതപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്.  അപ്രകേനാരതമനാരു  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ഗവണ്തമന്റെബനച്ച്
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ലഭദമനായബട്ടബലനാതതബനനാല് ഇതതനാരു അടബയന്തരപ്രനാധനാനദമുള്ള വബഷയമനായബ തചയര്

കേരുതുന്നബല. ഇഇൗ വബഷയലാം സബ്മബഷനനായബ അവതരബപ്പെബകനാവുന്നതനാണച്ച്.  

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചന്നബതല):  സലാംസനാന  ഗവണ്തമന്റെച്ച്

അനധബകൃതമനായബ  അദനാലത്തുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബചച്ച്  പരസ്പീക്ഷയബല്  കതനാറ

വബദദനാര്തബകേള്കച്ച്  മനാര്കച്ച്  ദനാനലാം  നടതബ  വബജയബപ്പെബച  നടപടബതയ

വബമര്ശബച്ചുതകേനാണച്ച് ഗവര്ണര് ഉതരവബറകബയബട്ടുണച്ച്. ഇതച്ച് അടബയന്തര പ്രനാധനാനദമുള്ള

വബഷയമനാണച്ച്.

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഇഇൗ  വബഷയലാം  അടബയന്തരപ്രകമയതബതന്റെ  പരബധബയബല്

വരനാതതനാകേയനാല് അനുമതബ നബകഷധബക്കുന. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബചതബല് പ്രതബകഷധബചച്ച്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സസ്പീകറുതട  ഡയസബനുമുന്നബല്വനനബന്നച്ച്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചച്ച്

സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സതപ്പെടുതബതകനാണബരുന.)

II ശദ ക്ഷണബകല്

ബനാങബലാംഗച്ച് റഗുകലഷന് നബയമകഭദഗതബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള്ക്കുകമല് കൂടുതല് നബയന്ത്രണങ്ങള്

ഏര്തപ്പെടുതനാന്  ആര്.ബബ.തഎ.-കച്ച്  അധബകേനാരലാം  നല്കുന്നതബനച്ച്  ബനാങബലാംഗച്ച്

റഗുകലഷന് നബയമലാം കഭദഗതബ തചയ്യനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്കനാര് തസ്പീരുമനാനതബതനതബതര
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നബയമസഭയബല്  തഎകേകേകണദന  പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കുന്നതബനുലാം  സര്വ്വകേക്ഷബകയനാഗലാം

വബളബക്കുന്നതബനുലാം  ഇഇൗ  വബഷയലാം  പനാര്ലതമന്റെബല്  ഉന്നയബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം. 

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസശവുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്): പനാര്ലതമന്റെബല് അവതരബപ്പെബച ബനാങബലാംഗച്ച് നബയന്ത്രണ

(കഭദഗതബ)  ബബല്, 2020-തല ലലസന്സ്ഡച്ച് സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് ഒഴബതകേയള്ള

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  കപരബകനനാതടനാപ്പെലാം  ബനാങച്ച്  എന്നച്ച്  കചര്കനാന്  പനാടബതലന്ന

വദവസ  സഹകേരണ  പ്രസനാനങ്ങളുതട  അടബസനാന  പ്രമനാണങ്ങള്

തബരസ്കരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള്കച്ച്  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം അലനാതവര്ക്കുലാം

ഡബബഞറുലാം  കബനാണലാം  വബല്കനാതമന്ന  വദവസ  സഹകേരണ  തതശങ്ങള്കച്ച്

വബരുദവുലാം  അലാംഗങ്ങളുതട  തനാല്പരദങ്ങള്കച്ച്  എതബരുമനാണച്ച്.  സഹകേരണ

പ്രസനാനതബതന്റെ  അടബസനാന  സശഭനാവതത  നബരനാകേരബച്ചുതകേനാണച്ച്  കേമ്പനബ

നബയമകതനാടച്ച്  തുലനതപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്  നസ്പീതസ്പീകേരബകനാനനാവബല.  സലാംസനാനതബതന്റെ

ഭരണഘടനനാ  അവകേനാശലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബനച്ച്  പനാര്ലതമന്റെബല്

സലാംസനാനത്തുനബനള്ള  എലാം.പബ.-മനാര്  വഴബ  ഇടതപടല്  നടതനാന്  സനാധബക്കുലാം.

നബയമവബദഗ്ദ്ധരുമനായബ  ആകലനാചബചച്ച്  പരബഹനാരമനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

സലാംസനാന  നബയമസഭയബല്  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാക്കുന്നതബനുള്ള  സനാധദത
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പരബകശനാധബക്കുകേയലാം തചയ്യുന്നതനാണച്ച്. 

(കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേബയ  അലാംഗലാം  സസ്പീറബലബലനാതതബനനാല്  രണനാമതത  ശദ

ക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല.)

(സസ്പീകറുതട  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നച്ച്  യ.ഡബ.എഫച്ച്.  അലാംഗങ്ങള്

സഭനാനടപടബകേള്  തടസ്സതപ്പെടുതബതകനാണബരുന്നതബനനാല്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

സബ്മബഷനുകേള്  റദനാക്കുകേയലാം  ബനതപ്പെട്ട  മന്ത്രബമനാര്  മറുപടബ  കമശപ്പുറത്തു

വയ്ക്കണതമന്നച്ച്  നബര്കദശബക്കുകേയലാം  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബതല  അടുത  ഇനതബകലയ്ക്കച്ച്

കേടക്കുകേയലാം തചയ.  യ.ഡബ.എഫച്ച്. അലാംഗങ്ങള് സഭ ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

III ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചുള്ള പ്രസനാവന

  കകേനാവബഡച്ച്  -19   നബയന്ത്രണ നടപടബ

സലാംസനാനതച്ച്  കകേനാവബഡച്ച്-19  വദനാപനതതത്തുടര്നണനായ  സനാഹചരദലാം

നബയന്ത്രബക്കുന്നതബനനായബ  സലാംസനാന  സര്കനാര്  സശസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  നടപടബകേള്

സലാംബനബചച്ച്  മുഖദമന്ത്രബ  ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന്  ചട്ടലാം  300  അനുസരബചച്ച്

പ്രസനാവന നടത്തുകേയലാം സലാംസനാനതച്ച്  നബലനബല്ക്കുന്ന  ഭസ്പീതബജനകേമനായ

അന്തരസ്പീക്ഷതബല്  ജനാഗ്രത  പനാലബക്കുന്നതുസലാംബനബചച്ച്  കബനാധവത്കേരണലാം

നല്കുന്നതബനച്ച്  14-03-2020-നച്ച്  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  കചരുന്ന  പഞനായതച്ച്

പ്രസബഡന്റുമനാരുതടയലാം  തസക്രട്ടറബമനാരുതടയലാം കയനാഗതബല് മന്ത്രബമനാരുലാം  കേളക്ടര്മനാരുലാം
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പതങടുക്കുന്നതുലാം എലനാ എലാം.എല്.എ.-മനാരുലാം എലാം.പബ.-മനാരുലാം മറച്ച് ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം

പതങടുകകണതുമനാതണന്നച്ച് അറബയബക്കുകേയലാം തചയ.  

IV ഗവണ്തമന്റെച്ച് പ്രകമയലാം

  കകേനാവബഡച്ച്  -19   നബയന്ത്രണങ്ങള്മൂലലാം പ്രവനാസബകേള് കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

കകേനാവബഡച്ച്-19  ലവറസച്ച്  ബനാധയതട  പശനാതലതബല്

ഏര്തപ്പെടുതബയബരബക്കുന്ന  നബയന്ത്രണങ്ങള്മൂലലാം  പ്രവനാസബ  ഇന്തദനാകനാര്  കനരബടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകണതമന്നച്ച്  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടച്ച്  ആവശദതപ്പെടുന്ന  പ്രകമയലാം

മുഖദമന്ത്രബ  അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം  വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ പബന്തനാങ്ങുകേയലാം തചയ.

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജച്ച്:  പ്രകമയതത അനുകൂലബക്കുന. ഇന്തദന് പഇൗരനനാര്കച്ച്

ഇന്തദയബകലയ്ക്കച്ച്  വരനാന്  സനാധബകനാത  സനാഹചരദലാം  സൃഷബച  കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെച്ച്

നടപടബതകതബതര  ശക്തമനായബ  പ്രതബകേരബകണലാം.  കരനാഗബനാധയബലനാതവതര

ഇറലബയബല്നബന്നച്ച് നനാട്ടബതലതബകനാന് സലാംസനാന സര്കനാര് ഇടതപടണലാം.  

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസബന്  പബ.:  പ്രകമയതത  അനുകൂലബക്കുന.  പരബകശനാധനനാ

റബസല്റച്ച്  തനഗറസ്പീവനായബട്ടുള്ളവര്കച്ച്  ഇറലബയബല്നബന്നച്ച്  നനാട്ടബല്  വരനാനുള്ള

സഇൗകേരദതമനാരുകണലാം.   

ശസ്പീ  .    തകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  പ്രകമയതത അനുകൂലബക്കുന.  ഇറലബയബലള്ള
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ഇന്തദനാകനാതര  നനാട്ടബതലതബക്കുന്നതബനുപകേരലാം  അവബതടവചച്ച്  ചബകേബതബചച്ച്

കഭദമനാകണതമന്ന കകേന്ദ്ര നബലപനാടച്ച് ലജനാകേരമനാണച്ച്. ഇകനാരദതബല്  രനാജദസഭയബല്

നല്കേബയ ഉറപ്പെച്ച് പനാലബകതപ്പെടനാത അവസയനാണുള്ളതച്ച്. 

 പ്രകമയലാം സഭ ഐകേകേകണദന പനാസ്സനാകബ. 

V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

അനഇൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച  സമബതബയതട

പതതനാമ്പതനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച്ചു.

VI ധനകേനാരദലാം

2020-2021   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുളള ബജറബതല ധനനാഭദര്തനകേളബകനലളള
ചര്ചയലാം കവനാതട്ടടുപ്പുലാം

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസശവുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  തനാതഴപ്പെറയന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബകണതമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXVII   -   സഹകേരണലാം   

    (541,46,94,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XLII  -    വബകനനാദസഞനാരലാം

    (385,77,78,000  രൂപ)

ഗതനാഗത വകുപ്പുമന്ത്രബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   തകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്  ): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന. 
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ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  തഎസകേച്ച്  ):

സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം   വബകനനാദസഞനാരലാം

എന്ന  XLII-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള

പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  അവതരബപ്പെബചബല.) 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  വനാഗമണ്  ടൂറബസച്ച്  കകേന്ദ്രതബതന്റെ  വബകേസനതബനുലാം

ലഹന്ദവ-മുസസ്പീലാം-ക്രബസദന് വബശശനാസബകേളുതട തസ്പീര്തനാടന കകേന്ദ്രങ്ങളനായ മുരുകേന്മല,

തങ്ങള്പനാറ,  കുരബശുമല എന്നബവയതട പുനരുദനാരണതബനുലാം  ആവശദമനായ നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.  

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസശവുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്  ):  സഹകേരണ-വബകനനാദസഞനാര കമഖലകേളബല്   വന്

മുകന്നറമുണനാകനാന്  സര്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കകേരള  ബനാങബതന്റെ  ബബസബനസച്ച്

വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാര്ബനാങബലാംഗച്ച്  ഏകേസ്പീകേരണലാം  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചു.  എന്.ആര്.ഇ./എന്.ആര്.ഒ.  അകഇൗണകേളബലൂതട  അധബകേ

നബകക്ഷപലാം  സമനാഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ജസ്പീവനകനാരുതട  ഏകേസ്പീകേരണലാം,  കകേഡര്

സലാംകയനാജനലാം,  ശമ്പള  പരബഷ്കരണലാം  തുടങ്ങബയവ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനതമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.  കേമ്പമ്പ്യൂട്ടലറകസഷന്  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബയനാത
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സലാംഘങ്ങള്കച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  നല്കേബ  കേമ്പമ്പ്യൂട്ടലറകസഷന്

നടപ്പെനാക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേനാകളജച്ച്  വബദദനാര്തബകേളുതട  പഠനസമയലാം ക്രമസ്പീകേരബചച്ച്  പനാര്ട്ടച്ച്

ലടലാം തതനാഴബലബലൂതട  വരുമനാനമുണനാക്കുന്നതബനനായബ കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവച്ച് ഇനബകഷദറസ്പീവച്ച്

കഫനാര്  ഏണ്,  കലണ്  ആന്റെച്ച്  എലാംപവര്  (CIELE)  എന്ന  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  തകേയര്  കഹനാലാം  രണനാലാംഘട്ട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  മനാരകേകരനാഗങ്ങള്  ബനാധബച  സഹകേരണ  സലാംഘനാലാംഗങ്ങതള

സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  'അലാംഗ സമനാശശനാസ നബധബ'  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  സനാഹബതദ

മമ്പ്യൂസബയലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേരള  സഹകേരണ

സലാംഘലാം  നബയമവുലാം  ചട്ടങ്ങളുലാം  സമഗ്രമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനച്ച്  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാന  സഹകേരണ  യൂണബയതന്റെ  കേസ്പീഴബലളള  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  വനബതനാതഫഡബതന്റെ  കനതൃതശതബല്  'ഷസ്പീ

സ്കബല്സച്ച് തട്രെയബനബലാംഗച്ച്  '  പരബപനാടബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം കകേപ്പെച്ച്-തന്റെ കേസ്പീഴബല് പുതബയ

തതനാഴബലധബഷബത  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  സലാംഘങ്ങള്  കനരബടുന്ന

ആദനായനബകുതബ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാന്  സബരലാം  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  തഫഡബനുകേസ്പീഴബല്  തടമ്പകറചര്  കേണ്കട്രെനാള്ഡച്ച്

തവയര്ഹഇൗസച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  നനാളബകകേര  സലാംഭരണതബനുലാം

സലാംസ്കരണതബനുമനായബ  കൃഷബ-കേയര്  വകുപ്പുകേളുതട  ഏകകേനാപനകതനാതട  വബപുലമനായ
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പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  സഹകേരണ  കമഖലയബതല

കനട്ടങ്ങള്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  ശദയനാകേര്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  അന്തര്കദശസ്പീയ  സഹകേരണ

എകച്ച്കപനാ സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്.  മലപ്പുറലാം ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങബതന കകേരള

ബനാങബല്  ലയബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  സഹകേരണ

കമഖലയബതല സശനാശയ തപന്ഷന് പദതബ ഫണച്ച് നസ്പീകബയബരുപ്പെബതല അപരദനാപ്തത

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം ഈ കമഖലയബതല പ്രശ്നങ്ങള് പഠബക്കുന്നതബനുമനായബ നബകയനാഗബച

കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭദമനാകുന്നമുറയ്ക്കച്ച്  തപന്ഷന്  പരബഷ്കരണമുള്തപ്പെതടയളള

കേനാരദങ്ങള ബല്  തസ്പീരുമനാനതമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേരള  ബനാങബതന്റെ  ഭനാഗമനായ  അര്ബന്

ബനാങബതന  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  നബലനബര്ത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  ടൂറബസലാം  രലാംഗതത  അടബസനാനസഇൗകേരദ

വബകേസനതബനനായബ  1698  കകേനാടബ  രൂപയതട  പദതബകേള്കച്ച്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയലാം  259  എണ്ണലാം  പൂര്തബയനാക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.

വബകനനാദസഞനാരകമഖലയതട  സമഗ്ര  വബകേസനതബനനായബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുതട

ഏകകേനാപനലാം സനാദദമനാക്കുന്നതബനുലാം പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം മുഖദമന്ത്രബയതട

കനതൃതശതബല്  ഒരു  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ഡബ.റബ.പബ.സബ.

പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  തപനാന്മുടബ  വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രതത  ഭബന്നകശഷബ

സഇൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ആലപ്പുഴ  ജബലയബതല
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വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളബകലയ്ക്കച്ച്  ഡബ.എലാം.സബ.  മുഖനാന്തബരലാം  ബസച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുന്നതനാണച്ച്.   കതനാണബകടവച്ച്

വബകനനാദസഞനാരകകേന്ദ്രതബതന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  വനാഗമണബതല

പബല്ഗ്രബലാം ടൂറബസതബതന്റെ സനാദദതകേളുലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പസ്പീരുകമടച്ച് ടൂറബസലാം

സര്കേമ്പ്യൂട്ടച്ച്  സനാദദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  തശരബതതപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.

തബരുവനന്തപുരലാം  ചനാലയലാം  കകേനാഴബകകനാടച്ച്  മബഠനായബതതരുവുമുള്തപ്പെടുതബ  തതപതൃകേ

തതരുവച്ച്  പദതബയലാം  കകേന്ദ്ര  ടൂറബസലാം  മന്ത്രനാലയതബതന്റെ  സഹനായകതനാതട  സശകദശബ

ദര്ശന്  പദതബയലാം  നടപ്പെബലനാകബവരുന.  ഇകകനാ  ടൂറബസലാം  പദതബയബലള്തപ്പെടുതബ

പതനലാംതബട്ട-ഗവബ-വനാഗമണ്-കതകടബ  സര്കേമ്പ്യൂട്ടബതല  പ്രവര്തനങ്ങള്

പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  മലബനാര് റബവര് ക്രൂയബസച്ച് പദതബയതട നബര്മ്മേനാണപ്രവൃതബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്. ജടനായപനാറ ടൂറബസലാം പദതബയതട ആദദഘട്ടലാം തപനാതു-സശകേനാരദ

പങനാളബതകതനാതട  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയലാം  രണനാലാംഘട്ടലാം

ഉദ്ഘനാടനതബനച്ച്  സജമനാക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  ഉതരവനാദബത  ടൂറബസതബതന്റെ

ഭനാഗമനായബ കസറച്ച് തലവല്  മബഷന് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  17008  യൂണബറ്റുകേള് രജബസര്

തചയ്യുകേയലാം പതബനനായബരകണകബനച്ച് ആളുകേള്കച്ച് തതനാഴബല് സനാദദത ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം

തചയബട്ടുണച്ച്.  തതവകതച്ച്  ആരലാംഭബച  തപപ്പെര്  പദതബ  (PEPPER-People's

Participation for Planning and Empowerment through Responsible Tourism)
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മറച്ച്  പ്രകദശങ്ങളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബകനാനുള്ള നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന.   കകേനാവളലാം

തവള്ളനാറബല്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരമുള്ള  ക്രനാഫച്ച്  വബകലജച്ച്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.

വബകനനാദസഞനാരബകേള്കച്ച്  തനാമസസഇൗകേരദതമനാരുക്കുന്നതബനനായബ  തകേ.റബ.ഡബ.സബ.-

യതട  കേസ്പീഴബല്  മുഴുപ്പെബലങ്ങനാടുലാം  കകേനാഴബകകനാടുലാം  തതഫവച്ച് സനാര്  കഹനാട്ടലകേള്

ആരലാംഭബകനാനുള്ള  പദതബ  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണച്ച്.  ഗുരുവനായൂര്  ഗസച്ച്  ഹഇൗസബതന്റെ

പ്രവര്തനലാം  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്.  കേനദനാകുമനാരബയബല്  കകേരള  ഭവന്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.  തബരുവബതനാലാംകൂര്

ലപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ  പദതബ,  ധര്മ്മേടലാം-മുഴുപ്പെബലങ്ങനാടച്ച്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  ടൂറബസലാം

കകേന്ദ്രമനാകല്  പദതബ,  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബതല  വനവല്കരണ  പരബപനാടബ,

തനലബയനാമ്പതബയബതല ഫനാലാം ടൂറബസലാം,  ടൂറബസലാം തറഗുകലററബ അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരണലാം

എന്നബവ  ഈ  വര്ഷലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  ഇതബലൂതട  കൂടുതല്  തതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുമനാണച്ച്  ഉകദശബക്കുന്നതച്ച്.  ഇന്തദയബതല  മബകേച  വബകനനാദസഞനാര

സലാംസനാനമനായബ കകേരളതത നബലനബര്തനാനനാണച്ച് ശമബക്കുന്നതച്ച്.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാകബതരണതമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.            

സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തന  ഒരു  നബഷ്പക്ഷ

കവനാട്ടബതനതബതര  45  കവനാട്ടുകേകളനാതട  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയലാം  ഗ്രനാന്റെച്ച്  അനുവദബക്കുകേയലാം

തചയ.  
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വബകനനാദസഞനാരലാം എന്ന XLII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തന സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയലാം

ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം തചയ.

(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.13-നച്ച് പബരബഞ.)
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