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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   23,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തലന്നെ  ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം   വകുപ്പുമനബ ശസ്പീമതബ ലകേ. ലകേ. ലലശെെലജ ടസ്പീച്ചര് മനബസനാനലാം

രനാജബവയ്ക്കണലമന്നെനാവശെെദലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  ബനാനറുകേളലാം

പ്ലക്കനാര്ഡുകേളമനായബ  നടുത്തളത്തബലബരുന്നെസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സലപ്പെടുത്തബലക്കനാണബരുന.)

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

34(*331) ലചറുകേബട വദവസനായ സലാംരലാംഭകേരുലട ഉന്നെമനലാം

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്

വന്നെതബനുകശെെഷലാം  കകേരളത്തബലല  ലചറുകേബട  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേരുലട
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ഉന്നെമനത്തബനനായബ  കകേരള  ബബ്യൂകറനാ  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഡസബയല്  ലപനാകമനാഷന  (ലകേ-

ബബപ്പെസ്റ്റ്)  മുകഖേന വദനാപനാര്  2017,  കകേരള ബനാലാംബൂ ലഫസസ്റ്റ്,  ബനാലാംബൂ ഇന്നെകവഷന

ലസന്റെര്,  ക്ലസര്  വബകേസനലാം,  ലചറുകേബട  വദവസനായ  കപനാതനാഹനലാം  എന്നെസ്പീ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണനലാം  കദശെെസ്പീയ-അന്തര്കദ്ദേശെെസ്പീയ  കട്രേഡസ്റ്റ്

ലഫയറുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബച്ചതബലൂലട  കകേരളത്തബലല  സൂക്ഷ്മ  ലചറുകേബട  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  വബപണബ  കേലണത്തുന്നെതബനുലാം  സനാകങ്കേതബകേമനായബ  പുകരനാഗമനലാം

ലലകേവരബക്കുന്നെതബനുലാം  ഉല്പ്പെന്നെ  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതബനുലാം  കനരബട്ടസ്റ്റ്

വദനാപനാര  ചര്ച്ചകേള്  നടത്തുന്നെതബനുള്ള  അവസരലാം  ലഭബച്ചബട്ടുലണനലാം  ടബ

സലാംരലാംഭകേരുലട വളര്ച്ചയ്ക്കസ്റ്റ് ലകേ.ബബപ്പെസ്റ്റ് മുകഖേന വദവസനായ വനാണബജദ ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്നെ ക്ലസര് വബകേസന പദതബയനുസരബച്ചസ്റ്റ് ക്ലസറുകേളബല് കകേനാമണ

ലഫസബലബറബ ലസന്റെര് സനാപബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ് പദതബ തുകേയലട  70  ശെെതമനാനലാം കകേന

ധനസഹനായമനായബ  ലഭബക്കുനലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  സലാംസനാനലത്ത

ലചറുകേബട  നബകക്ഷപകേലരയലാം  സലാംരലാംഭകേലരയലാം  സഹനായബക്കുന്നെതബനുലാം

വദവസനായബകേള്ക്കസ്റ്റ് നബശബത സമയത്തബനുള്ളബല് ലലലസനസസ്റ്റ് നല്കുന്നെതബനുലാം  5

വര്ഷ  കേനാലനാവധബയബല്  ലലലസനസസ്റ്റ്  പുതുക്കുന്നെതബനുമനായബ  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്

ലപനാകമനാഷന ആന്റെസ്റ്റ് ലഫസബലബകറഷന ആക്ടസ്റ്റ് നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബനുള്ള നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷദസലാംസ്കരണ  വദവസനായങ്ങള്ക്കുലാം  മൂലദവര്ദബത

ഉല്പ്പെന്നെങ്ങള്ക്കുലാം മുനഗണന നല്കുന്നെതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ജബല്ലയബലല
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കേഞബകക്കനാട്ടസ്റ്റ്  കകേന  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സഹനായകത്തനാലട  ഒരു  ലമഗനാ  ഫുഡസ്റ്റ്

പനാര്ക്കബലന്റെയലാം സസ്പീ ഫുഡുമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ടസ്റ്റ് കചര്ത്തലയബല് മലറനാരു ലമഗനാ ഫുഡസ്റ്റ്

പനാര്ക്കബലന്റെയലാം  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചകതനാലടനാപ്പെലാം  വദവസനായ  പനാര്ക്കബനനായബ

പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ജബല്ലയബലല  രണ്ടു  സലങ്ങളബലനായബ  ഏകേകദശെെലാം  500  ഏക്കര്  ഭൂമബ

കേബനഫ്രയലട  കനതൃതസത്തബല്   ഏലറടുക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  സബഡ്കകേനായലട  പവര്ത്തനലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം  വദവസനായ

എകസറ്റുകേളബല്  ഉപകയനാഗശൂനദമനായബ  കേബടക്കുന്നെ  സലലാം  ഫലപദമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കുന്നെതബനുലാം  പതബസന്ധബ  കനരബടുന്നെ  പരമ്പരനാഗത  ഓടു

വദവസനായലത്ത  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനനായബ  മറനാവശെെദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

പരബവര്ത്തനലപ്പെടുത്തബയതുലാം  ഡനാറനാ  ബനാങ്കേബനസ്റ്റ്  പുറത്തുള്ളതുമനായ

പനാടകശെെഖേരങ്ങളബല്  നബനലാം  കേളബമണബലന്റെ  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുലാം

കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ്  ജബല്ലയബലല  ചസ്പീകമനബ  കപനാലുള്ള  സലങ്ങളബല്  ലഭദമനായ  ഭൂമബ

പരമനാവധബ പകയനാജനലപ്പെടുത്തബ ലചറുകേബട-ഇടത്തര സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് ആവശെെദമനായ

സഇൗകേരദങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം കേബനനാലൂരബലല ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡബ.സബ.യലട

വദവസനായ എകസറബലന്റെ വബകേസനപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം ലഎ.ടബ.  സലാംരലാംഭങ്ങളബല്

സനാര്ട്ടസ്റ്റ്  അപ്പുകേള്  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  ആവശെെദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാലണനലാം മനാവൂരബലല ഗ്രനാസബലാം  കേമ്പനബയലട  സലലാം ഏലറടുത്തസ്റ്റ്

പുതബയ വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നെതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
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മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(കചനാദദകേര്ത്തനാക്കള്  കചനാദദലാം  കചനാദബക്കനാലത  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാ

നടപടബകേള്  തടസ്സലപ്പെടുത്തബലക്കനാണബരുന്നെതബനനാല്  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  332,  333

എന്നെസ്പീ നമ്പര് കചനാദദങ്ങള് സഭയബല് എടുത്തബല്ല. തുടര്ന്നെസ്റ്റ് ബഹുമനാനലപ്പെട്ട സസ്പീക്കര്

അടുത്ത കചനാദദത്തബകലയ്ക്കസ്റ്റ് കേടന.)

35 (*334) നദസ്പീതട ടൂറബസലാം പദതബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപള്ളബ സകരനന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  വടക്കന കകേരളത്തബലല

ജലനാശെെയങ്ങളലാം കേലനാരൂപങ്ങളലാം പകൃതബ വബഭവങ്ങളലാം  പരബചയലപ്പെടുത്തുന്നെതബനുള്ള

നദസ്പീതട  ടൂറബസലാം  പദതബ  പരബഗണനയബലുലണനലാം  മലബനാറബലന്റെ  അനന്തമനായ

ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള്  മുനകൂട്ടബ  കേണ്ടുലകേനാണ്ടുലാം  കേണ്ണൂര്  വബമനാനത്തനാവളലാം

പവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുകമ്പനാള്  ഉണനാകേനാവന്നെ   വന  ടൂറബസസ്റ്റ്  വരവബലന

ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബലക്കനാണ്ടുമുള്ള  പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇതബകനനാടകേലാം  150  കകേനാടബ

രൂപയലട  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  പവര്ത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുലണനലാം  മലബനാറബലന്റെ

പകൃതബ  ഭലാംഗബയലാം  നനാടനകേലകേളലാം  ജസ്പീവബതരസ്പീതബയലാം  ഭക്ഷണ  രസ്പീതബയലാം

ആകയനാധനകേലകേളലാം  സമനസയബപ്പെബചലകേനാണ്ടുള്ള  മലബനാര്-മലനനാടസ്റ്റ്-നദസ്പീതട-

ക്രൂയബസലാം-സര്കേബ്യൂട്ടബനനായബ  320  കകേനാടബ  രൂപയലട  പദതബ  തയനാറനാക്കബ  കകേന

സഹനായത്തബനനായബ  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  ടബ  പദതബയലട  ഘടകേങ്ങളബല്  ചബലതബനസ്റ്റ്
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ഇതബകനനാടകേലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണനലാം

കകേരളത്തബലല  വബകദശെെ,  ആഭദന്തര  ടൂറബസ്റ്റുകേളലട  എണത്തബല്   അടുത്ത  നനാലു

വര്ഷലാം  ലക്ഷദമബടുന്നെ  വര്ദനവലാം  ലതനാഴബല്  അവസരങ്ങളലാം

യനാഥനാര്തദമനാകേണലമങ്കേബല്  മലബനാറബലന്റെ  ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള്  പരമനാവധബ

പകയനാജനലപ്പെടുകത്തണതുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ടൂറബസലാം  വകുപ്പെബലന്റെ

കനതൃതസത്തബല്  വടക്കന  കകേരളത്തബലല  വബകനനാദസഞനാര  വബകേസനത്തബനസ്റ്റ്

പകതദകേ  ഉഇൗന്നെല്  നല്കേബലക്കനാണ്ടുള്ള  ടൂറബസലാം  മനാര്ക്കറബലാംഗസ്റ്റ്  പവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം  ടൂറബസലാം  വബപണനലാം ലക്ഷദമബട്ടസ്റ്റ്  ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബലുലാം

മറസ്റ്റ്  രനാജദങ്ങളബലുലാം  കറനാഡസ്റ്റ്  കഷനാകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  ടൂറബസലാം  കട്രേഡസ്റ്റ്

ലഫയറുകേളബല് പലങ്കേടുക്കുകേയലാം ലചയ്യുനണസ്റ്റ്. വദവസനായബകേള്, തകദ്ദേശെെ ഭരണകൂടലാം,

ശുചബതസമബഷന,  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്,  കുടുലാംബശസ്പീ,  തകദ്ദേശെെവനാസബകേള്

തുടങ്ങബയവരുലട  പങ്കേനാളബത്തകത്തനാലട  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  84  ടൂറബസലാം

കകേനങ്ങളബല്  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങലളനാരുക്കുന്നെതബനനായബ  'ഗ്രസ്പീന  കേനാര്ലപറസ്റ്റ്'

പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  പകതദകേ  പരബശെെസ്പീലനലാം  ലഭബച്ച  ലഡസബകനഷന

മനാകനജര്മനാരുലട  കസവനലാം  പകയനാജനലപ്പെടുത്തബ  ടബ  പദതബയലട

ഏകകേനാപനത്തബനനായബ  സലാംസനാന-ജബല്ലനാ-കമഖേലനാതലങ്ങളബല്  നബരസ്പീക്ഷണ

സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ് ഓകരനാ ലസന്റെറബലന്റെയലാം കേനാരദങ്ങള് സമയബന്ധബതമനായബ

പരബകശെെനാധബക്കുന്നെതബനനാവശെെദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.
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ബഹുജനങ്ങലള  സലാംഘടബപ്പെബചലകേനാണസ്റ്റ്  ടൂറബസലാം  കകേനങ്ങളബലല  കേകയറങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം  കേനായകലനാരങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം  സലാംസനാനലത്ത  എല്ലനാ  ടൂറബസസ്റ്റ്  കകേനങ്ങളബലുലാം

ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നെതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഒരു  മബഷന

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനലാം  മധദതബരുവബതനാലാംകൂറബലലയലാം  ലതക്കന  കകേരളത്തബലലയലാം

ടൂറബസലാം  പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പനാധനാനദലാം  നല്കുന്നെതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പത്തനലാംതബട്ട

ജബല്ലയബല്  ആരലാംഭബച്ച  ഗവബ-വനാഗമണ-കതക്കടബ  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്

അവസനാനഘട്ടത്തബലനാലണനലാം  സബരബചസല്  ടൂറബസലാം  സര്കേബ്യൂട്ടബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ

എരുകമലബ-പമ്പ-സന്നെബധനാനലാം  വബകേസനപവര്ത്തനങ്ങള്   നടന

വരബകേയനാലണനലാം  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലയബലല  കേബഴക്കന  കമഖേലയബലുളള  വബകനനാദ

സഞനാര  പനാധനാനദമുളള  പകദശെെങ്ങലള  ബന്ധബപ്പെബചലകേനാണസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കുന്നെ  ഗ്രസ്പീന

ടൂറബസലാം സര്കേബ്യൂട്ടസ്റ്റ് പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം മനബ

അറബയബച.  ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം  പദതബയമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കേബഫ്ബബയലട

പരബഗണനയബലുള്ള എട്ടസ്റ്റ് പദതബകേളലട ഡബ.പബ.ആര്. സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം കകേന

അനുമതബകയനാടുകൂടബ  വരുന്നെ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  വയനനാടസ്റ്റ്  ജബല്ലയബല്  എയര്  സബപ്പെസ്റ്റ്

ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുള്ള സലാംവബധനാനകമര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം ബസ്പീച വബകേസനലാം ടൂറബസലാം

പദതബകേളബലുള്ലപ്പെടുത്തബ  ശെെക്തമനാക്കുന്നെതബനുളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

അഷ്ടമുടബക്കനായലബലന  മനാലബനദമുക്തമനാക്കബ  പധനാനലപ്പെട്ട  ടൂറബസലാം
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ലഡസബകനഷനനാക്കുന്നെതബനുള്ള  നടപടബകേളമനായബ  മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

36(*335)  വബകനനാദസഞനാര പദതബകേള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നെകശെെഷലാം  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുള്ള

വബകനനാദസഞനാര  പദതബകേളബല്  സസകദശെെസ്റ്റ്  ദര്ശെെന  പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയ

കനച്ചര്  ടൂറബസലാം  സര്കേബ്യൂട്ടനായ  അതബരപ്പെബള്ളബ-മലയനാറ്റൂര്-കേനാലടബ-കകേനാടനനാടസ്റ്റ്

വബകേസനലാം,  മലനനാടസ്റ്റ്-മലബനാര്  ക്രൂയബസസ്റ്റ്  ടൂറബസലാം  കപനാജക്ടസ്റ്റ്  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു

പബല്ഗ്രബലാം  സര്കേബ്യൂട്ടസ്റ്റ്   (ശെെബവഗബരബ-ലചമ്പഴന്തബ-ഗുരുകുലലാം-കുനപനാറ-അരുവബപ്പുറലാം)

എന്നെബവയലട  ഭരണനാനുമതബക്കനായബ  കകേന  ടൂറബസലാം  മനനാലയത്തബനസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  അതബല്  മലനനാടസ്റ്റ്-മലബനാര്  ക്രൂയബസസ്റ്റ്  ടൂറബസലാം  കപനാജക്ടബനസ്റ്റ്

തതസത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  സലാംസനാന

വബകനനാദസഞനാര വകുപ്പെബലന്റെയലാം ഗുരുചനബകേനാ ബബല്കഡഴസ്റ്റ് & കപനാപ്പെര്ട്ടബ ലലപവറസ്റ്റ്

ലബമബറഡബലന്റെയലാം  സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭമനായ  ജഡനായപനാറ  ടൂറബസലാം  പദതബ  2017

ഡബസലാംബര്  മനാസകത്തനാലട  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ടബ  പദതബയലട  ഭനാഗമനായബ

ലഹലബകകേനാപ്ടര്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുള്ള  ധനാരണനാപത്രലാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം

സനാഹസബകേ  ടൂറബസലാം  പദതബയലട  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്
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അഡസഞര് ടൂറബസത്തബലന്റെ സനാദദതകേള് പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നെതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ

ടൂറബസലാം വകുപ്പെബലന്റെ കനതൃതസത്തബല് അഡസഞര് ടൂറബസലാം വദവസനായരലാംഗലത്ത പമുഖേ

വദക്തബകേലള പലങ്കേടുപ്പെബചലകേനാണസ്റ്റ് കുമരകേത്തസ്റ്റ് ഒരു സകമ്മേളനലാം സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  തസ്പീര്തനാടന  ടൂറബസത്തബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ലചങ്ങന്നൂരബലന്റെ

വബകേസനത്തബനനാവശെെദമനായ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടൂറബസലാം

സനാദദതകേള്  പരമനാവധബ  പകയനാജനലപ്പെടുത്തബ  വയനനാടസ്റ്റ്  ജബല്ലയബലല

തകദ്ദേശെെവനാസബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ലതനാഴബലവസരങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  ലപനാന്മുടബയബലല

മുടങ്ങബക്കബടന്നെ  കപനാജക്ടുകേള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ലതക്കന കകേരളത്തബലല പധനാനലപ്പെട്ട ഒരു ടൂറബസസ്റ്റ്  കകേനമനാക്കബ

ലപനാന്മുടബലയ  മനാറ്റുകേയലാം  ലചയ്യുന്നെതനാണസ്റ്റ്.   ടൂറബസലാം  കമഖേലയബലല  മനാര്ക്കറബലാംഗസ്റ്റ്

വബഭനാഗത്തബനസ്റ്റ്  അനുവദബച്ച  75  കകേനാടബ  രൂപ ഫലപദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുകേയലാം

വബകദശെെ രനാജദങ്ങളബല് ടൂറബസലാം  ലഫയറുകേളലാം  പരബപനാടബകേളലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം

ലചയസ്റ്റ് കൂടുതല് വബകദശെെ ടൂറബസ്റ്റുകേലള കകേരളത്തബകലയ്ക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷബക്കുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം

ലകേ.റബ.ഡബ.സബ.  മുനലലകേലയടുത്തസ്റ്റ്  പബല്ഗ്രബലാം  ടൂര്സര്ക്കബ്യൂട്ടുകേലള  ബന്ധലപ്പെടുത്തബ

യനാത്രനാപരബപനാടബ  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേള്ച്ചറല്-

ടൂറബസലാം ഡബപ്പെനാര്ട്ടുലമന്റുകേള് സലാംയക്തമനായബ ജബല്ലകേള്കതനാറുലാം കേള്ച്ചറല് കകേനാലാംപ്ലകസ്റ്റ്

വബകേസബപ്പെബക്കുകേയലാം  അതനാതസ്റ്റ്  ജബല്ലകേളബല്  പനാമുഖേദമുള്ള  കേലനാരൂപങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

പനാധനാനദലാം  ലകേനാടുത്തുലകേനാണ്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുകേയലാം  ലചയ്യുന്നെതനാണസ്റ്റ്.
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ആലപ്പുഴയബലല ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള് പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നെതബനനായബ  കപനാജക്ടസ്റ്റ്

തയനാറനാക്കബ സമര്പ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം വബകനനാദ സഞനാരബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പനാകദശെെബകേ കേനാഴ്ചകേള്

പരമനാവധബ  പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നെതബനസ്റ്റ്  വനാഹന  സഇൗകേരദകമര്ലപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം

ഡബ.ടബ.പബ.സബ.ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശെെലാം നല്കുന്നെതനാലണനലാം തലകശ്ശേരബ  ലലപതൃകേ ടൂറബസലാം

സലാംരക്ഷണ  പദതബ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നെതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്

അധബകേനാരത്തബല് വന്നെതബനുകശെെഷലാം  അനുമതബ നല്കേബയ തലകശ്ശേരബയബലല നനാലസ്റ്റ്

പദതബകേള്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളലട  ഏകകേനാപനകത്തനാലട  ഉടനതലന്നെ

ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുപുറലമ  മുസബരബസ്സസ്റ്റ്-ആലപ്പുഴ  ലലപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ

പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  മുന്തബയ  പരബഗണന  നല്കുന്നെതനാലണനലാം  ഗുരുവനായൂര്

കദവസസവമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കകേന  ഗവണലമന്റെബനസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബച്ച  100  കകേനാടബ

രൂപയലട  പനാസനാദലാം  കപനാജക്ടബലന്റെ  ലപനാകപ്പെനാസലബനസ്റ്റ്  46  കകേനാടബ  രൂപയലട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബലച്ചങ്കേബലുലാം  ടബ  പവൃത്തബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബല്  ഗുരുവനായൂര്

കദവസസലാം കേമ്മേബറബയലട ഭനാഗത്തുനബനണനായബട്ടുള്ള വസ്പീഴ്ച ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഗഇൗരവമനായബ

കേണസ്റ്റ് കപനാജക്ടസ്റ്റ് നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബനസ്റ്റ് കദവസസലാം ഭരണസമബതബക്കസ്റ്റ് അന്തദശെെനാസനലാം

നല്കേനാന  ഉകദ്ദേശെെബക്കുനലണനലാം  കബക്കല്  ടൂറബസലാം  പദതബ

വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനനാവശെെദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാലണനലാം  ടൂറബസലാം

പവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറടുത്തസ്റ്റ് പനാതബവഴബയബല് ഉകപക്ഷബചകപനാകുന്നെ കേരനാറുകേനാര്ക്കസ്റ്റ്

പബന്തുണ  നല്കേനാന  സനാധബക്കബലല്ലന്നെനലാം  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്
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ഏലറടുക്കുന്നെതബല്  നബനലാം  ഇനലകേലബലന  ഒഴബവനാക്കബയതുസലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

പരബകശെെനാധബക്കുലമനലാം  ടൂറബസലാം  കപനാജക്ടസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെ  നബകയനാജകേ

മണ്ഡലങ്ങളബല്  എലാം.എല്.എ.  ലചയര്മനാനനായ  കേമ്മേബറബക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

 (നടുത്തളത്തബലബരുന്നെ  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  ഡയസബനുമുന്നെബല്  വന്നെസ്റ്റ്

പ്ലക്കനാര്ഡസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തബ  സഭനാനടപടബകേള്  തടസ്സലപ്പെടുത്തുലാംവബധലാം  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചലകേനാണബരുന.)

37(*336) സഹകേരണകമഖേല നടത്തുന്നെ ഇടലപടലുകേള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത്ത  പനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  വനായനാ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്/ബനാങ്കുകേളബല്നബനലാം  വനായലയടുത്തബട്ടുള്ള  രണസ്റ്റ്  ലഹക്ടര്  വലര

കൃഷബഭൂമബയള്ള  ലചറുകേബട  നനാമമനാത്ര  കേര്ഷകേര്  വനായ  കൃതദമനായബ

തബരബച്ചടയ്ക്കുകേയനാലണങ്കേബല്   പൂര്ണമനായ  പലബശെെ  സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുന്നെ

പദതബയലാം  വനായനാത്തുകേ  കൃതദമനായബ  തബരബച്ചടയ്ക്കുന്നെ  ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്

പലബശെെരഹബത  വനായ  നല്കുന്നെ  പദതബയലാം   നബലവബലുലണനലാം  പരമ്പരനാഗത

വദവസനായലാം ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവയ്ക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം നല്കുന്നെ

വദവസനായ  വനായകേളലട  പരബധബ  ഉയര്ത്തബയബട്ടുലണനലാം   വനായനാ  വബതരണ

മനാനദണ്ഡങ്ങളലാം  വദവസകേളലാം  ലഘൂകേരബച്ചസ്റ്റ്  ദനാരബദദകരഖേയ്ക്കസ്റ്റ്  തനാലഴയള്ളവര്,
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ദബവസക്കൂലബക്കനാരനായ  ലതനാഴബലനാളബകേള്,  ലചറുകേബട  കേച്ചവടക്കനാര്  തുടങ്ങബയ

സനാധനാരണക്കനാലര  സസകേനാരദ/കബ്ലേഡസ്റ്റ്  പണമബടപനാടുകേനാരുലട  ചൂഷണത്തബല്നബനലാം

രക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം  ഉദനാരമനായ  വദവസയബല്  വനായ  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളലട  പവര്ത്തന  സമയലാം

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  കകേരള

സഹകേരണ ബനാങ്കേസ്റ്റ് നബലവബല് വരുകമ്പനാള് ആവര്ത്തബത സസഭനാവമുള്ള ചനാര്ജുകേള്

ഒഴബവനാക്കുകേകയനാ,  കുറയ്ക്കുകേകയനാ ലചയനാന സനാധബക്കുലമനലാം വനായക്കനാരുലട പലബശെെ

ബനാദദത  കുറയ്ക്കനാന  കേഴബയലമനലാം  പലബശെെ  കുറഞ്ഞെ  വനായയലട  ലഭദത  മുകഖേന

കേനാര്ഷബകേ, പരമ്പരനാഗത, സസയലാംലതനാഴബല് കമഖേലകേളബല് ഒരു സനാമ്പത്തബകേ ചനാലകേ

ശെെക്തബയനായബ പവര്ത്തബക്കനാന പരദനാപ്തമനാക്കുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം പനാഥമബകേ സഹകേരണ

കേനാര്ഷബകേ  വനായനാ  സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കനരബട്ടസ്റ്റ്  ലചയനാന  കേഴബയനാത്ത പവര്ത്തബകേള്

കകേരള സഹകേരണ ബനാങ്കേബലന്റെ ഏജന്റെസ്റ്റ് എന്നെ നബലയബല് നബര്വഹബക്കനാന കേഴബയന്നെ

സലാംവബധനാനലാം ഉണനാക്കനാന കേഴബയലമനലാം നബര്ദ്ദേബഷ്ട കകേരള സഹകേരണ ബനാങ്കേബലന്റെ

കസനാഫസ്റ്റ് ലവയര്  സലാംവബധനാനങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  പവര്ത്തബക്കത്തക്കവബധലാം

പനാഥമബകേ  സഹകേരണ  കേനാര്ഷബകേ  വനായനാ  സലാംഘങ്ങളലട  കസനാഫസ്റ്റ് ലവയര്

പരബഷ്കരബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  ലക്ഷദമബടുനലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  പനാഥമബകേ

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബലല നബകക്ഷപങ്ങളലട പതബനനായബരലാം രൂപയബല് കൂടുതലുളള

പലബശെെയ്ക്കസ്റ്റ്  ഇനകേലാംടനാകസ്റ്റ്  ഡബഡക്ടസ്റ്റ്  ലചയണലമന്നെസ്റ്റ്  ആവശെെദലപ്പെട്ടുലകേനാണസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്
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നല്കേബയ  വബവരലാം  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം  പനാഥമബകേ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളബലല 25 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയളള നബകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഇനകേലാംടനാകസ്റ്റ് ഡബഡക്ടസ്റ്റ്

ലചകയണതബലല്ലന്നെസ്റ്റ്  ഇതുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടവര്  സലാംസനാന  ലഎ.ടബ.

കേമ്മേസ്പീഷണറുമനായബ  കനരലത്ത  നടത്തബയ  ചര്ച്ചയബല്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണനലാം

ഇതുസലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  സപസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്  കകേസ്സുകേള്  നബലനബല്ക്കുന്നെ

സനാഹചരദത്തബല്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബലല  നബകക്ഷപകേരുലട  തനാല്പ്പെരദലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെ  നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളലതനലാം  പനാഥമബകേ

സലാംഘങ്ങളബല്  ഇ.പബ.എഫസ്റ്റ്.  ട്രേസസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നെ  കേനാരദലാം

പരബഗണബചവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

3621 മുതല്  3877 വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  151 എണത്തബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


