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ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീന്റിം
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ശതീ. എന. ഷന്റിംസുദതീൻ         

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :
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മുഖവുര

എസനികമററസറ  കേമനിറനി  (2021-2023)-യുസട  അദദ്ധ്യകയഭായ  ഞഭാന  സമനിതനി
അധനികേഭാരസപടുത്തനിയതനുസരനിചറ സമനിതനിയുസട ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

സന്റിംസഭാനത്തനിസന  വനികേസനത്തനില്  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനുള്ള  പഭാധഭാനദ്ധ്യന്റിം
കേണകനിസലടുത്തറ ധനഭാഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  XLII-കമജര്സഹഡെറ  3452,  5452,  7452  എനനിവയുസട
കേതീഴനിലുള്ള  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിസന  ബഡ്ജററ  വനിഹനിത  വനിനനികയഭാഗന്റിം  സന്റിംബനനിചറ
സമനിതനി വനിശൈദമഭായ പഠനന്റിം നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി. പസ്തുത പഠനത്തനിസന ഭഭാഗമഭായനി വകുപനില്
നനിനന്റിം  വനിവരങ്ങള  കശൈഖരനിക്കുകേയുന്റിം  വനിവനിധ  കയഭാഗങ്ങളനില്  ഈ  വനിഷയന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  30-12-2021-ല്  വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം,  മതദ്ധ്യബനന  തുറമുഖന്റിം,
പരനിസനിതനി,  തകദശൈസസ്വയന്റിംഭരണന്റിം എനതീ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം വനിശൈദമഭായ സതളനിസവടുപ്പു
നടത്തുകേയുന്റിം  സചയ.  പസ്തുത  പഠനത്തനിസനയുന്റിം  സതളനിസവടുപനിസനയുന്റിം  അടനിസഭാനത്തനില്
സമനിതനി  എത്തനികചര്ന  നനിഗമനങ്ങളന്റിം  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളന്റിം  ഉളസകഭാള്ളനിചറ
തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  മഭാര്ചറ  മഭാസന്റിം  14-ാം തതീയതനി  കചര്ന സമനിതനികയഭാഗമഭാണറ  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിചതറ.

 സകേ. സകേ. ശശൈലജ ടതീചര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക,
2022 മഭാര്ചറ 17.  എസനികമററസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

ചരറിതപ്പോരരംഭകപ്പോലരം  മുതല്  മനുഷഷ്യന്  യപ്പോതപ്പോ  കുതുകറിയപ്പോണട.  ആദറിമ  മനുഷഷ്യന്
ഭക്ഷണവരം  പപ്പോര്പറിടവരം  പതടറിയപ്പോണട  യപ്പോത  ചചയറിരുന്നചതങറില്,  ആധുനറിക  മനുഷഷ്യന്
ദദനരംദറിന  ജജീവറിതതറിചല  വറിരസതയറില്  നറിനരം  പറിരറിമുറുക്കതറില്  നറിനരം  മപ്പോററി
നപവപ്പോപന്മേഷവരം  വറിപനപ്പോദവരം  വറിജപ്പോനവരം ആര്ജറിക്കുവപ്പോനുരം  മപ്പോനസറിപകപ്പോലപ്പോസതറിനുരം
പവണറിയപ്പോണട  വറിപനപ്പോദ  യപ്പോത  ചചയ്യുന്നതട.  ഓപരപ്പോ  പദശവരം  ഓപരപ്പോ  സരംസപ്പോരമപ്പോണട.
അവറിടുചത  മനുഷഷ്യര്,  അവരുചട  ജജീവറിതങ്ങള,  രുചറിപഭദങ്ങള,  പപ്പോപദശറിക  വറിളകള,
പകൃതറി ഭരംഗറി,  പക്ഷറി മൃഗപ്പോദറികള എന്നറിവ അററിയപ്പോന് യപ്പോതകള നചമ്മെ സഹപ്പോയറിക്കുന.
യപ്പോതകളറിലൂചട പപഞ്ചചത നമുക്കട ചതപ്പോടററിയപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന.

2.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരരം  നറിരവധറി  മനുഷഷ്യര്ക്കട  ഉപജജീവനമപ്പോര്ഗ്ഗമപ്പോകുപമപ്പോള  സമദട
വഷ്യവസ്ഥയട  അതട  ഒരു  കരുതപ്പോയറി  മപ്പോറുന.  രപ്പോജഷ്യങ്ങളുചട  വറികസന  അജണയറില്
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരതറിനട  പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  നലറി  ഉളചപടുതപ്പോന്  പപരറിപറിക്കുന്ന  നറിര്ണപ്പോയക
ഘടകങ്ങള  ചതപ്പോഴറില്,  വരുമപ്പോനരം,  വറിപദശനപ്പോണഷ്യരം,  പപ്പോപദശറിക  വറികസനരം  എന്നജീ
പമഖലകളറില് വറിപനപ്പോദ സഞ്ചപ്പോരതറിനുള്ള സപ്പോമതറിക പപ്പോധപ്പോനഷ്യമപ്പോണട.

3.  പലപ്പോകതറിചല  ഏറ്റവരം  മറികച്ച  പതട  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളുചട
പടറികയറിലപ്പോണട  ഇനഷ്യചയ ഉളചപടുതറിയറിരറിക്കുന്നതട.  പര്വ്വതങ്ങള,  വനങ്ങള,  ചരറിതരം,
സരംസപ്പോരരം,  ചമഡറിക്കല്  ടൂററിസരം,  കടപലപ്പോര  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരരം,  സപ്പോഹസറിക  വറിപനപ്പോദ
സഞ്ചപ്പോരരം,  ആദഷ്യപ്പോതറിക  ടൂററിസരം  എന്നറിവയപ്പോല്  സമന്നമപ്പോണട  ഇനഷ്യ.  പലപ്പോകചത
മപറ്റചതപ്പോരു വറിപനപ്പോദ സഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങപളക്കപ്പോളുരം ദവവറിധഷ്യമപ്പോര്ന്ന കപ്പോഴ്ചകളപ്പോണട നമ്മുചട
രപ്പോജഷ്യത്തുള്ളതട.  നമ്മുചട  സരംസ്ഥപ്പോനചതത്തുന്ന  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരറികളുചട  സരംതൃപ്തവരം
സപനപ്പോഷകരവമപ്പോയ  അനുഭവങ്ങള  വജീണരം  പകരളതറിപലയട  വരുന്നതറിനട  അവചര
പപരറിപറിക്കുചമന  മപ്പോതമല,  അവര്  നലന്ന  സപന്ദേശങ്ങള  പുതറിയ  സഞ്ചപ്പോരറികചള
ആകര്ഷറിക്കുകയരം  ചചയ്യുചമന്നതറില്  സരംശയമറില.  പകൃതറിദതവരം  ദപതൃകമപ്പോയറി
ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോയ ഘടകങ്ങളുചട പപയപ്പോജനരം നറിലനറിര്ത്തുന്നതറിനട ഗതപ്പോഗത,  സപ്പോമൂഹറിക,
പപ്പോരറിസ്ഥറിതറിക,  സഹകരണ, സുരക്ഷറിതതത്വ സസൗകരഷ്യങ്ങള നപ്പോരം പദപ്പോനരം ചചപയ്യേണതുണട.
നല പറപ്പോഡുകള,  വറിമപ്പോനതപ്പോവളങ്ങള,  ചറയറില്പവ,  തുറമുഖങ്ങള,  ദവദദ്യുതറി  വറിതരണരം,
ശുദജലരം, ശുചറിതത്വരം, സുഖകരമപ്പോയ തപ്പോമസരം, യപ്പോതപ്പോ മപ്പോധഷ്യമങ്ങള, എന്നറിങ്ങചന നറിരവധറി
അനുബന്ധ ഘടകങ്ങള നല നറിലവപ്പോരതറില് സജമപ്പോപക്കണതുണട. ‘അതറിഥറി പദപവപ്പോ ഭവ'
എന്ന  ഉദപ്പോത  സങലരം  ആതറിപഥയനട  നല്കുന്ന  ഉതരവപ്പോദറിതരം  അക്ഷരപ്പോര്ത്ഥതറില്
ഉളചക്കപ്പോണട,  ചപപ്പോതു  സമൂഹവരം  ഭരണ  സരംവറിധപ്പോനവരം  ഒപര  സമയരം  പസവന
ദപ്പോതപ്പോവറിപന്റേയരം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിചന്റേയരം  കര്തവഷ്യരം  നറിര്വ്വഹറിപക്കണതുണട.  എന്നപ്പോല്
മപ്പോതപമ  നമ്മുചട  സമദട  വഷ്യവസ്ഥയറില്  വലറിയ  പങട  വഹറിക്കുന്ന  വഷ്യവസപ്പോയചമന്ന
നറിലയറില്  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരപമഖലയറിചല  സപ്പോധഷ്യതകള  പരമപ്പോവധറി
പപയപ്പോജനചപടുത്തുവപ്പോന് കഴറിയകയള.

302/2022.
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4.  ഇനഷ്യയറില്  ആദഷ്യമപ്പോയറി  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരചത  വഷ്യവസപ്പോയമപ്പോയറി  അരംഗജീകരറിച്ച
സരംസ്ഥപ്പോനമപ്പോണട  പകരളരം.   'ദദവതറിചന്റേ  സത്വനരം  നപ്പോടപ്പോയ  '  പകരളരം  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരറികളുചട
പറുദജീസയപ്പോണട.  മലകളുരം  പുഴകളുരം  കപ്പോയലുകളുരം  കടപലപ്പോരങ്ങളുരം  ചവള്ളച്ചപ്പോടങ്ങളുരം
വനഷ്യമൃഗസപങതങ്ങളുരം  സപ്പോരംസപ്പോരറിക  ദപതൃകങ്ങളപ്പോയ  പകപ്പോടകളുരം  ചകപ്പോടപ്പോരങ്ങളുരം  സപ്പോരകങ്ങളുരം
ആരപ്പോധനപ്പോലയങ്ങളുരം  ചകപ്പോണട  സമന്നമപ്പോയതറിനപ്പോല് ആപഗപ്പോള  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  ഭൂപടതറിചല
പമുഖ  ഇടമപ്പോണട  നമ്മുചട  സരംസ്ഥപ്പോനരം.  പകൃതറിദതമപ്പോയ  സമത്തുരം  സപ്പോരംസപ്പോരറിക  ദപതൃകവരം
വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരതറിചന്റേ  മൂലധനമപ്പോണട.  പകൃതറിപയപ്പോടറിണങ്ങറി  പകൃതറിയറിപലയട  മടങ്ങപ്പോനപ്പോണട
ആധുനറിക  വറിപനപ്പോദ സഞ്ചപ്പോരറിയട  തപ്പോലരഷ്യരം.  അതറിനപ്പോല്  പകൃതറി,  സമൂഹരം,  സരംസപ്പോരരം
എന്നറിവയറിലൂചടയള്ള അനുഭവങ്ങള പകര്ന നല്കുന്ന വറിപനപ്പോദ സഞ്ചപ്പോര പരറിപപ്പോടറികളുരം തന്ത്രങ്ങളുമപ്പോണട
ആവറിഷ്ക്കരറിപക്കണതട.

5.  ഈ  പശപ്പോതലതറില്  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  വകുപറിചന്റേ  ബഡ്ജറ്റട  എസറിപമറ്റടസട
പരറിപശപ്പോധനയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  വകുപറിചന  സരംബന്ധറിച്ചട  ചപപ്പോതുവപ്പോയ  പഠനരം  നടത്തുവപ്പോന്
സമറിതറി  തജീരുമപ്പോനറിച.  സമറിതറിയചട  പഠനതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  പപ്പോഥമറിക  വറിവരങ്ങള
വകുപറില് നറിനരം ലഭഷ്യമപ്പോക്കുകയരം ആയതറിചന്റേ അടറിസ്ഥപ്പോനതറില് വറിശദമപ്പോയ പചപ്പോദഷ്യപ്പോവലറി
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറി  മറുപടറി  ലഭഷ്യമപ്പോക്കുകയരം  കൂടുതല്  വറിവരങ്ങള  പശഖരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
30-12-2021-ല് വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരരം, പരറിസ്ഥറിതറി, മതഷ്യബന്ധനതുറമുഖരം, തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണരം
എന്നജീ  വകുപ്പുകളറിചല  ബന്ധചപട  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനരം  സമറിതറി  ചതളറിചവടുപട
നടത്തുകയരം  ചചയ.  പസ്തുത  ചതളറിചവടുപറിചന്റേയരം  വകുപ്പുകള  ലഭഷ്യമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുചടയരം  അടറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള സമറിതറിയചട  കചണതലുകള,  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള,
ശറിപപ്പോര്ശകള എന്നറിവ അടങ്ങുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

6. വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര വകുപറിനട കഴറിഞ്ഞ മൂന്നട സപ്പോമതറിക വര്ഷങ്ങളറില് ബഡ്ജറ്ററില് അനുവദറിച്ച
തുക, ചചലവഴറിച്ച തുക എന്നറിവ തപ്പോചഴപറയരം പകപ്പോരമപ്പോണട. 

അനുവദറിച്ച തുക

(ലക്ഷതറില്)

2018-19 2019-20 2020-21

37,900.00 39,237.00 36,823.91

ചചലവഴറിച്ച തുക

(ലക്ഷതറില്)

22,956.11 19,145.81 33,071.98

(വറിശദപ്പോരംശരം അനുബന്ധരം I ആയറി പചര്തറിരറിക്കുന.)

7.  വകുപറിചന്റേ  കഴറിഞ്ഞ  മൂന്നട  സപ്പോമതറികവര്ഷങ്ങളറിചല  ബ ഡ്ജറ്റട  വറിഹറിത
വറിനറിപയപ്പോഗരം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  2018-19,  2019-20  സപ്പോമതറിക  വര്ഷങ്ങളറില്
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ബഡ്ജറ്ററില്  അനുവദറിച്ച  തുകയചട  ഏകപദശരം  പകുതറി  തുക  മപ്പോതമപ്പോണട
ചചലവഴറിച്ചറിട്ടുളളചതന്നട  കപ്പോണുന.  പളയരം,  പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറി എന്നറിവ  മൂലരം
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖല  ഏതപ്പോണട  സരംഭനപ്പോവസ്ഥയറിലപ്പോയറിരുന്നതപ്പോണട  ഇതറിചന്റേ
കപ്പോരണചമനരം സമറിതറി നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  എന്നപ്പോല് പകപ്പോവറിഡട  കപ്പോലഘടമപ്പോയറിരുചന്നങറിലുരം
2020-21  സപ്പോമതറിക  വര്ഷതറില്  അനുവദറിച്ച  തുകയചട  നചലപ്പോരു  ശതമപ്പോനരം
ചചലവഴറിച്ചറിട്ടുചണനളളതട  പപതഷ്യകരം  എടുത്തുപറപയണ  ഒന്നപ്പോണട.  വരുരം  വര്ഷങ്ങളറിലുരം
വറിവറിധ  ഇനങ്ങളറിലപ്പോയറി  ബഡ്ജറ്ററില്  അനുവദറിക്കുന്ന  തുക  പൂര്ണമപ്പോയരം  അപത
ആവശഷ്യതറിനുതചന്ന  ചചലവഴറിക്കുന്ന  കപ്പോരഷ്യതറില്  പപതഷ്യക  ശ്രദ  പുലര്തണചമന്നട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

8.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പമഖലയചട വറികസനതറിനപ്പോയറി  വകുപട  ധപ്പോരപ്പോളരം  പദതറികള
ആവറിഷ്കരറിച്ചട നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന എന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. എങറിലുരം അടറിസ്ഥപ്പോന
സസൗകരഷ്യങ്ങളുചട പപപ്പോരപ്പോയ്മയരം മൂലധന നറിപക്ഷപതറിചന്റേ കുറവരം ഈ രരംഗചത പധപ്പോന
ചവല്ലുവറിളറികളപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  കരുതുന.  മറികച്ച  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങള പപപ്പോലുരം
ശരറിയപ്പോയറി  പരറിപപ്പോലറിക്കചപടുനപണപ്പോ  എന്നട  പരറിപശപ്പോധറിപക്കണതുണട.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര
പമഖലയചട വളര്ച്ച സപ്പോധഷ്യമപ്പോകുന്നതറിനപ്പോയറി അടറിസ്ഥപ്പോന സസൗകരഷ്യ വറികസനതറിനട വലറിയ
പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  നല്പകണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പുതറിയ  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പദതറികള
ആവറിഷ്കരറിക്കുപമപ്പോള  പപ്പോരരംഭതറില്  മുതല്മുടക്കട  കൂടറിയപ്പോലുരം  ദജീര്ഘകപ്പോലപ്പോടറിസ്ഥപ്പോനതറില്  അവ
വറിഭപ്പോവനരം  ചചയ്യേണചമനരം  അടറിസ്ഥപ്പോന  സസൗകരഷ്യവറികസനതറിനട  പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  നല്കണചമനരം
ഭൂഗര്ഭജലരം  നറിലനറിര്തല്,  കുടറിചവള്ള  സരംരക്ഷണരം,  മപ്പോലറിനഷ്യ  നറിര്മ്മെപ്പോര്ജന  പപ്പോന്റുകള
തുടങ്ങറിയവ  പദതറിയറില്  ഉളചപടുതറിയറിട്ടുചണന്നട  ഉറപ്പുവരുതണചമനരം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.

9.  നമ്മുചട  പധപ്പോന  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങള  ടൂററിസരം  ഹബ്ബുകളുമപ്പോയറി  മപ്പോപറണതറിചന്റേ
പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  കണക്കറിപലടുപക്കണതപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  പധപ്പോന  ടൂററിസരം  പകന്ദ്രങ്ങള
ടൂററിസരം ഹബ്ബുകളപ്പോയറി വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുരം അവയചട അടറിസ്ഥപ്പോന സസൗകരഷ്യ വറികസനതറിനുരം
നറിലവറിലുള്ള  പദതറികളുചട  പൂര്തജീകരണതറിനുരം  ആവശഷ്യമപ്പോയ  തുക  അടുത  സപ്പോമതറിക
വര്ഷതറിചല ബഡ്ജറ്ററില് ഉളചപടുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

10.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളുചട  അടറിസ്ഥപ്പോന  സസൗകരഷ്യവറികസനരം,  സുരക്ഷ
എന്നറിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി ആവറിഷ്കരറിച നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന പദതറിയപ്പോണട  'ഗജീന്
കപ്പോര്ചപറ്റട പദതറി'. 77 പലപ്പോകരപ്പോജഷ്യങ്ങള അരംഗങ്ങളപ്പോയറി ചഡന്മേപ്പോര്ക്കറിചല പകപ്പോപന്പഹഗന്
ആസ്ഥപ്പോനമപ്പോയറി  പവര്തറിക്കുന്ന  ഫസൗപണഷന്  പഫപ്പോര്  എന്വയപറപ്പോണ്ചമന്റേല്
എ ഡദ്യുപക്കഷന് (F.E.E)  മുപന്നപ്പോടട  വച്ചറിട്ടുളള  30  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങചള  അടറിസ്ഥപ്പോനചപടുതറിയളള
'ബ്ലൂ ഫപ്പോഗട  ചസര്ടറിദഫഡട  ബജീച്ചട ' എന്ന ആപഗപ്പോള അരംഗജീകപ്പോരരം ലഭഷ്യമപ്പോയ പകരളതറിചല
ആദഷ്യ  ബജീചരം  ഇനഷ്യയറിചല  എടപ്പോമപതതുരം  ആണട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  കപ്പോപപ്പോടട  ബജീച്ചട  എന്നട   സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. പലപ്പോകചത വറിരലറിചലണപ്പോവന്ന ബജീചകളക്കു മപ്പോതമപ്പോണട ഈ അരംഗജീകപ്പോരരം
ലഭറിച്ചറിട്ടുളളചതനരം 'ഗജീന് കപ്പോര്ചപറ്റട പദതറി'  മുപഖന ഉണപ്പോയ അഭറിമപ്പോനകരമപ്പോയ പനടമപ്പോണറിചതനരം
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
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11. 'ഗജീന് കപ്പോര്ചപറ്റട പദതറി' വഴറി സരംസ്ഥപ്പോനചത ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട 79 വറിപനപ്പോദ
സഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങള മപ്പോലറിനഷ്യമുകമപ്പോക്കുക എന്ന ലക്ഷഷ്യപതപ്പോചട  2019-20  സപ്പോമതറിക
വര്ഷരം സരംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് 4.79 പകപ്പോടറി രൂപയചട പദതറിക്കട അനുമതറി നല്കറിചയനരം
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറിചല ദജവ-അ   ദജവ മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള തരരംതറിരറിച്ചട  കൃതഷ്യമപ്പോയ
ഇടപവളകളറില്  പുനനഃചരംക്രമണരം  നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  അതപ്പോതു  തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുചട  എരം.സറി.എഫട  (Master  Control  Facility)  പലക്കട  എതറിച്ചട  നല്കുക
എന്നതപ്പോണട പദതറിയചട ലക്ഷഷ്യചമനരം പസ്തുത പദതറിയചട ദജവമപ്പോലറിനഷ്യ സരംസരണ
യൂണറിറ്റുകളുചട  പവൃതറികള  എലപ്പോ  ജറിലയറിലുരം  പൂര്തറിയപ്പോയറി  വരുനചവനരം  വകുപട
സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കറിയറിരുന. 2021-22  സപ്പോമതറിക വര്ഷപതപ്പോടുകൂടറി  പസ്തുത
പദതറി പൂര്തജീകരറിക്കുചമന്നട  അററിയറിച്ചറിരുചന്നങറിലുരം  ആയതട  പൂര്തജീകരറിച്ചറിടറില എന്നട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലയറിചല  മപ്പോലറിനഷ്യ
നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനതറിചന്റേ പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം കണക്കറിചലടുതട എലപ്പോ ജറിലകളറിചലയരം മപ്പോലറിനഷ്യ
സരംസരണ  യൂണറിറ്റുകള  അടറിയനരമപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

12.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറില്  അവശഷ്യരം  ഉണപ്പോയറിരറിപക്കണ  അടറിസ്ഥപ്പോന
സസൗകരഷ്യങ്ങളറില്   ഒന്നപ്പോണട  ശുചറിമുററികള.  മറിക്ക  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറിചലയരം
ശുചറിമുററികള  വ വൃതറിയറിലപ്പോയ് മപയപ്പോ  ജലലഭഷ്യതയറിലപ്പോയ് മപയപ്പോ  മൂലരം  ഉപപയപ്പോഗശൂനഷ്യമപ്പോയ
അവസ്ഥയറിലപ്പോചണന്നതുരം മതറിയപ്പോയ  എണരം  ശുചറിമുററികള  ഇല  എന്നതുരം  വസ്തുതയപ്പോണട.
സജീകള  ഉളചപചടയള്ള  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരറികളക്കട  ഇതട  ഏചറ  ബുദറിമുട്ടുണപ്പോക്കുചമന്നതറിനപ്പോല്
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറില് വൃതറിയള്ളതുരം ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗഷ്യവമപ്പോയ ശുചറിമുററികള ഉണപ്പോപകണതട
അതഷ്യപ്പോവശഷ്യമപ്പോചണന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  

13. പകപ്പോവളരം, ചകപ്പോച്ചറി എന്നജീ പധപ്പോന വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറില് ഇറപ്പോരം സയന്റേറിഫറികട
ചസപ്പോലല്യൂഷന്സട  എന്ന  ഏജന്സറി  മുപഖന  പകൃതറി  സസൗഹൃദ  ഇ-പടപ്പോയ് ലറ്റട  സ്ഥപ്പോപറിച്ചട
പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതപ്പോയരം  പസ്തുത  ഇ-പടപ്പോയ് ലറ്റുകളറില്  പപവശനരം,  ഉപപയപ്പോഗതറിനട  മുന്പുരം
പറിന്പുമുള്ള  വൃതറിയപ്പോക്കല്,  പുറചമ  നറിനള്ളവര്ക്കുള്ള  അററിയറിപട  തുടങ്ങറിയവ  ചസന്സറുകള
മുപഖന  നറിയന്ത്രറിക്കുന്ന  തരതറിലപ്പോചണനരം  ഇതുമൂലരം  പടപ്പോയ് ലറ്റുകള  എപപപ്പോഴരം  ശുചറിയപ്പോയരം
ദുര്ഗന്ധ  രഹറിതമപ്പോയരം  നറിലനറില്ക്കുചമനരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  വകുപട  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കറിയറിട്ടുണട. എലപ്പോ  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറിലുരം  അവറിചട  എതറിപച്ചരുന്ന
സഞ്ചപ്പോരറികളുചട  എണതറിനപ്പോനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ആധുനറിക  സസൗകരഷ്യങ്ങപളപ്പോടു  കൂടറിയ  മതറിയപ്പോയ
എണരം  ശുചറിമുററികള  നറിര്മ്മെറിക്കണചമനരം  അവ  സജീ-ടപ്പോന്സ്ചജന്റേര്-ഭറിന്നപശഷറി
സസൗഹൃദമപ്പോചണനരം വൃതറിയള്ളതുരം ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗഷ്യവരം ജലലഭഷ്യതയള്ളവയരം ആചണനരം ഉറപ്പു
വരുതണചമനരം ഇക്കപ്പോരഷ്യരം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ചചയ്യുന്നതറിനട  ജറിലപ്പോ  ടൂററിസരം  ചഡപല്യൂടറി
ഡയറക്ടചറ ചുമതലചപടുതണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

14.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറില്  ഉറപപ്പോപക്കണ  പധപ്പോന  അടറിസ്ഥപ്പോന
സസൗകരഷ്യങ്ങളറിചലപ്പോന്നപ്പോണട കുടറിചവളളരം.  എന്നപ്പോല്  മറിക്ക  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറിലുരം
ശുദമപ്പോയ  കുടറിചവളളരം  ലഭഷ്യമല  എന്നതട  ദുനഃഖകരമപ്പോയ  വസ്തുതയപ്പോണട.  സഞ്ചപ്പോരറികളക്കട
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറില്  തചന്ന  പതറിപലപ്പോമ വൃതറിവഷ്യപ്പോപനരം  (Reverse  osmosis)
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എന്ന  സപ്പോപങതറികവറിദഷ്യയറിലൂചട  ശുദമപ്പോയ  കുടറിചവളളരം  ലഭഷ്യമപ്പോക്കപ്പോനുപദ്ദേശറിച്ചട ഗജീന്
കപ്പോര്ചപറ്റട  പദതറിയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പരജീക്ഷണപ്പോടറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തറിരുവനനപുരരം
കനകക്കുന്നറിലുരം  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  സപരപ്പോവരരം  ബപയപ്പോപപ്പോര്ക്കറിലുരം  വപ്പോടര്  കറിപയപ്പോസ്കുകള
സ്ഥപ്പോപറിച്ചതപ്പോയരം  പസ്തുത  കറിപയപ്പോസ്കുകളുചട  പപയപ്പോജനരം വറിലയറിരുതറിയ  പശഷരം  എലപ്പോ
ജറിലകളറിചലയരം  പധപ്പോന  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറിപലക്കട  വഷ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതപ്പോചണനരം വകുപട
സമറിതറിചയ  അററിയറിച്ചറിരുന.  പപ്പോഥമറിക  ആവശഷ്യരം  എന്ന  നറിലയറില്  എലപ്പോ  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര
പകന്ദ്രങ്ങളറിലുരം കുടറിചവളള ലഭഷ്യത ഉറപ്പുവരുപതണതപ്പോചണന്നട  സമറിതറി നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
എലപ്പോ  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറിലുരം  കുടറിചവളള  ലഭഷ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനട  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമനരം ഇതറിനപ്പോയറി സ്ഥപ്പോപറിച്ച വപ്പോടര് കറിപയപ്പോസ്കുകളുചട പപയപ്പോജനരം വറിലയറിരുതറി,
മറ്റട  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറില്  കൂടറി  ആയതട  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുളള  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

15.  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  രരംഗതട  പപ്പോപദശറിക  പങപ്പോളറിതരം  ഉറപപ്പോക്കറിചക്കപ്പോണട  നടപറിലപ്പോക്കറിയ
ഉതരവപ്പോദറിത ടൂററിസരം പദതറി (Responsible Tourism) പകരളതറിചന്റേ ഔപദഷ്യപ്പോഗറിക ടൂററിസരം
നയമപ്പോണട.  ഇനഷ്യയറില്  ഈ  ആശയതറിചന്റേ  പസകറി  മനസറിലപ്പോക്കറി  അതട
പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറിയ ആദഷ്യചത സരംസ്ഥപ്പോനമപ്പോണട പകരളരം.

16. കഴറിഞ്ഞ മൂന്നട സപ്പോമതറിക വര്ഷങ്ങളറില് ഉതരവപ്പോദറിത ടൂററിസരം പദതറിയപ്പോയറി
ബ ഡ്ജറ്ററില്  അനുവദറിച്ച  തുക,  ചചലവഴറിച്ച  തുക  എന്നറിവയചട  വറിശദപ്പോരംശരം  ചുവചട
പചര്ക്കുന. 

2018-19 2019-2020 2020-21

അനുവദറിച്ച തുക (ലക്ഷതറില്) 495.00 495.00 400.00

ചചലവഴറിച്ച തുക (ലക്ഷതറില്) 400.00 0.00 396.55

ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസതറിനപ്പോയറി  2019-20  സപ്പോമതറിക  വര്ഷതറില്  495  ലക്ഷരം  രൂപ
അനുവദറിച്ചറിരുചന്നങറിലുരം യപ്പോചതപ്പോനരം ചചലവഴറിച്ചറിടറിചലന കപ്പോണപ്പോരം. എന്നപ്പോല് 2020-21-ല് അനുവദറിച്ച
തുക ഏതപ്പോണട പൂര്ണമപ്പോയറിതചന്ന ചചലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

17. പപ്പോരറിസ്ഥറിതറികപമപ്പോ സപ്പോമൂഹറികപമപ്പോ ആയ മപ്പോറ്റങ്ങള വരുതപ്പോചത സഞ്ചപ്പോരറികളക്കുരം
പപ്പോപദശറിക  സമൂഹതറിനുരം  പപയപ്പോജനകരമപ്പോരംവറിധരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പവര്തനങ്ങചള
ചമച്ചചപടുത്തുവപ്പോന്  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസരം  പദതറി  സഹപ്പോയകരമപ്പോയറിട്ടുചണന്ന  വസ്തുത
എടുത്തുപറപയണതപ്പോണട.  നമ്മുചട  കൃഷറിരജീതറികള,  കലപ്പോരൂപങ്ങള,  ആപഘപ്പോഷങ്ങള,
കുലചതപ്പോഴറിലുകള,  കരകസൗശല വറിദഷ്യകള,  രുചറിപഭദങ്ങള തുടങ്ങറി സമസ പമഖലകചളയരം
മനസറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസതറിലൂചട  സഞ്ചപ്പോരറികളക്കട  സപ്പോധറിക്കുന.
വജീടമ്മെമപ്പോര്ക്കുരം  ഗപ്പോമജീണ  പമഖലയറിലുളളവര്ക്കുരം  പപ്പോര്ശത്വവത്കരറിക്കചപട്ടുപപപ്പോയ
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കുലചതപ്പോഴറിലുകള ചചയ്യുന്നവര്ക്കുരം ഈ പദതറി ചതപ്പോഴറിലുരം വരുമപ്പോനവരം പദപ്പോനരം ചചയ്യുന.
ടൂററിസരം  സപ്പോധഷ്യതയളള  പപദശങ്ങളറില്  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസരം  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിലൂചട  ആ
പപദശതറിചന്റേ  വറികസനരം  സപ്പോധഷ്യമപ്പോകുചമന്നതറിനപ്പോല്,  തപദ്ദേശ  സത്വയരംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുചട
പനതൃതത്വതറില്  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരരം  സപ്പോധഷ്യമപ്പോയ  എലപ്പോ  പപദശങ്ങളറിലുരം  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസരം
പദതറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

18.  സരംസ്ഥപ്പോനതട  ടൂററിസരം  വറികസന  പക്രറിയയറില്  പപ്പോപദശറിക  സമൂഹതറിചന്റേ
പങപ്പോളറിതരം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ആവറിഷ്കരറിച്ചതപ്പോണട  'ചപപര്'  (പജീപറിളസട
പപ്പോര്ടറിസറിപപഷന്  പഫപ്പോര്  പപ്പോര്ടറിസറിപപറ്റററി  പപ്പോനറിരംഗട  ആന്റേ  എരംപവര്ചമന്റേട  ത
ചറപസപ്പോണ്സറിബറിള ടൂററിസരം) പദതറി. ഒരു പപദശചത ടൂററിസരം സപ്പോധഷ്യതകള കചണതറി
സമഗ  വറികസനപദതറി  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയപ്പോണട  പദതറി  നടപപ്പോക്കുന്നചതന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  പകന്ദ്രങ്ങചള  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസരം
ചഡസറിപനഷനുകളപ്പോയറി ഉയര്തറിചക്കപ്പോണ വരുന്ന ഈ പദതറിക്കട ഏചറ പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുണട.
'ചപപര്'  പദതറിയറിലൂചട പലപ്പോക വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര ഭൂപടതറില് ഇടരം പനടറിയ പപദശമപ്പോണട
ദവക്കരം  എന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  'ചപപര്'  ടൂററിസരം  പദതറി  ടൂററിസരം
വറികസനതറിനട  ഉല്പപരകമപ്പോയറി  പവര്തറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  പദതറിയറിപലക്കട
കൂടുതല് പപദശങ്ങചള ഉളചക്കപ്പോളളറിക്കതക്ക വറിധതറിലുളള പവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതട
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര വറികസനതറിനട സഹപ്പോയകരമപ്പോകുചമന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

19.  ഇപക്കപ്പോടൂററിസതറിനട  ഏചറ  പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുളള  പകരളതറില്  ഇപക്കപ്പോ  ടൂററിസരം  പകന്ദ്രങ്ങളുചട
വറികസനതറിനപ്പോയറി  വറിവറിധ  പദതറികള  ആവറിഷ്കരറിച  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. ഇപക്കപ്പോ  ടൂററിസരം  പകന്ദ്രങ്ങള  പധപ്പോനമപ്പോയരം  വനപമഖലകളുരം  പരറിസ്ഥറിതറിപലപ്പോല
പപദശങ്ങളുരം  ഉളചക്കപ്പോളളുന്നവയപ്പോണട.  ഇതരരം  പപദശങ്ങളറിപലക്കുളള  അനറിയന്ത്രറിത  ജനപവപ്പോഹവരം
അശപ്പോസജീയ  നറിര്മ്മെപ്പോണങ്ങളുരം  പരറിസ്ഥറിതറിയചട  സന്തുലറിതപ്പോവസ്ഥചയ  പതറികൂലമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുചമന്നട
സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  ഇപക്കപ്പോടൂററിസരം  പകന്ദ്രങ്ങളുചട  വപ്പോഹകപശഷറി  സരംബന്ധറിച്ചട  ശപ്പോസജീയമപ്പോയ
പഠനരം നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി KFRI/FGTB എന്നജീ സ്ഥപ്പോപനങ്ങചളയപ്പോണട നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുളളചതന്നട സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. ഇപക്കപ്പോടൂററിസരം പകന്ദ്രങ്ങളറിചല വപ്പോഹകപശഷറി പഠനതറിനപ്പോയറി വനരം വകുപറിചല
ഇപക്കപ്പോവറികസന  വറിഭപ്പോഗതറിനട  ദകമപ്പോററിയ  ഫണട  പൂര്ണമപ്പോയരം  ചചലവഴറിച്ചട
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  വപ്പോഹകപശഷറി  പഠനരം പൂര്തറിയപ്പോക്കണചമനരം  പരറിസ്ഥറിതറിപലപ്പോല
പപദശങ്ങളറില് വപ്പോഹകപശഷറിക്കനുസൃതമപ്പോയറി മപ്പോതരം വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരറികചള അനുവദറിക്കുന്നതറിനട
നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

20.  പരറിസ്ഥറിതറിക്കട ഹപ്പോനറികരമലപ്പോത വഷ്യവസപ്പോയരം എന്ന നറിലയറില് പസറിദമപ്പോണട
വറിപനപ്പോദ സഞ്ചപ്പോരരം.  എന്നപ്പോല് വറികസനതറിചന്റേ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പല പപദശങ്ങളുചടയരം തനതട
ഭരംഗറി  നശറിപറിക്കുന്ന  വറിധതറിലുളള  നറിര്മ്മെപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള  നടനവരുനചവന്നതട
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പഖദകരമപ്പോയ  സ്ഥറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട.  പകൃതറിഭരംഗറി  ആസത്വദറിക്കുവപ്പോനപ്പോണട  സഞ്ചപ്പോരറികള
നമ്മുചട  നപ്പോടറിചലത്തുന്നചതന്നറിരറിചക്ക,  പകൃതറിചയ  നശറിപറിചചകപ്പോണട  വറിപനപ്പോദ
സഞ്ചപ്പോരതറിചന്റേ  പപരറില്  കൂറ്റന്  ചകടറിടങ്ങള  ചകപ്പോണട  നപ്പോടട  നറിറയ്ക്കുന്നതട
അനുചറിതമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  അതപ്പോതട  പപദശങ്ങളറിചല പരറിസ്ഥറിതറിയരം
കപ്പോലപ്പോവസ്ഥയരം സരംരക്ഷറിചചകപ്പോണട പകൃതറിപയപ്പോടറിണങ്ങറി നറില്ക്കുന്ന ഭസൗതറിക സപ്പോഹചരഷ്യരം
നറിലനറിര്പതണതട അതഷ്യപ്പോവശഷ്യമപ്പോണട. നപ്പോടറിചന്റേ തനതട ഭരംഗറി നറിലനറിര്തറിചയങറില് മപ്പോതപമ
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലയറിചല  നമ്മുചട  ഉന്നതസ്ഥപ്പോനരം  അപതപടറി  നറിലനറിര്തപ്പോനപ്പോകൂ
എന്നതറിനപ്പോല്  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലകളറിചല  നറിര്മ്മെപ്പോണ  പവര്തനങ്ങള  ശപ്പോസജീയവരം
പകൃതറിസസൗഹൃദവരം ആയറിരറിക്കുന്നതറിനുള്ള കൃതഷ്യമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവറിക്കണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

21. നൂറ്റപ്പോണകള പഴക്കമുളള പഗപ്പോതദദവപ്പുരകള ചരറിതപരമപ്പോയരം ആചപ്പോരപ്പോനുഷപ്പോനങ്ങളുചട
പപതഷ്യകത ചകപ്പോണരം പവററിട്ടു നറില്ക്കുന. പഴക്കരം നറിര്ണയറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോത വറിധരം ചരറിത
പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുളള പസ്തുത ദദവപ്പുരകള സരംരക്ഷറിപക്കണതറിചന്റേ പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം കണക്കറിചലടുതട
ദദവപ്പുരകളുചട നറിര്മ്മെപ്പോണ പവൃതറികളുചട സമയബന്ധറിതമപ്പോയ പൂര്തജീകരണതറിനുളള
നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

22.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരറികളുചട  പധപ്പോന  ആകര്ഷണ  പകന്ദ്രങ്ങളറിചലപ്പോന്നപ്പോണട  ചപപ്പോന്മുടറി.
ഇവറിചട  സഞ്ചപ്പോരറികളക്കുളള  തപ്പോമസസസൗകരഷ്യരം  വളചര  പരറിമറിതമപ്പോചണനരം  പധപ്പോന
തപ്പോമസപകന്ദ്രമപ്പോയ സര്ക്കപ്പോര് ഗസട ഹസൗസറിചന്റേ നവജീകരണരം പൂര്തജീകരറിച്ചറിടറിചലനരം സമറിതറി
നറിരജീക്ഷറിച.  ചപപ്പോന്മുടറിയറില് ഗസടഹസൗസട നറിര്മ്മെപ്പോണതറിനപ്പോയറി വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര വകുപറില്
നറിനരം  മുഴവന്  തുകയരം  (₹4,01,29,869)  പറി.  ഡബല്യൂ.ഡറി.  ചകടറിട  വറിഭപ്പോഗതറിനട  2017
മപ്പോര്ച്ചറില്  ദകമപ്പോററിയറിരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  2017  മപ്പോര്ച്ചറില്  പസ്തുത
പദതറിക്കട  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിചചവങറിലുരം  കരപ്പോറുകപ്പോരനുമപ്പോയളള  തര്ക്കതറില്  ഒന്നര  വര്ഷരം
നറിര്മ്മെപ്പോണ  പവൃതറി  നടക്കപ്പോതറിരുന്നതപ്പോയരം  സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധഷ്യചപടറിട്ടുണട.  2017-ല്  മുഴവന്
തുകയരം  അനുവദറിച്ചറിട്ടുരം  നപ്പോളറിതുവചര  ഗസട  ഹസൗസട  നറിര്മ്മെപ്പോണരം  പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നതട
ഗുരുതരമപ്പോയ  വജീഴ്ചയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന. ചപപ്പോന്മുടറി  ഗസട  ഹസൗസട  നറിര്മ്മെപ്പോണരം
പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട ചപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപട അടറിയനര നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

23.  മുന്കപ്പോലങ്ങളറില് വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരതറിനപ്പോയറി  സരംസ്ഥപ്പോനചതത്തുന്നവരറില് ഭൂരറിഭപ്പോഗവരം
വറിപദശറികപളപ്പോ  മറ്റു  സരംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില് നറിനള്ളവപരപ്പോ  ആയറിരുന.  എന്നപ്പോല് ഇന്നട  സ്ഥറിതറി
മപ്പോററിയറിട്ടുണട.  സപ്പോധപ്പോരണ  ജനങ്ങള  പപപ്പോലുരം  ഇടപവളകള  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരതറിനപ്പോയറി
ചചലവഴറിക്കുന.  ആഭഷ്യനര  സഞ്ചപ്പോരറികളറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവരം  ഒരു  ദറിവസചത  യപ്പോതകളപ്പോണട
ചതരചഞ്ഞടുക്കപ്പോറുള്ളതട.  ഇതറിനപ്പോയറി  ഗതപ്പോഗതരം  സുഗമമപ്പോകുന്ന  നല  പറപ്പോഡുകള
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അനുപപക്ഷണജീയമപ്പോണട.  ആഭഷ്യനര  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരറികളക്കട  യപ്പോത  സസൗകരഷ്യപദ
മപ്പോക്കുന്നതറിനുരം  യപ്പോതപ്പോചച്ചലവട  കുറയ്ക്കുന്നതറിനുരം  ഒറ്റചപട  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറില്
എതറിപച്ചരുന്നതറിനുമുള്ള  സസൗകരഷ്യരം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതട  ഇസൗ  പമഖലയട  വളചരയധറികരം
ഗുണകരമപ്പോകുചമന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന. തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുരം
ചപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപ്പുരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരതറിനട  പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുളള  പപദശങ്ങളറിപലക്കുളള
പറപ്പോ ഡുകളുചട  ഗുണനറിലവപ്പോരരം  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

24.  തൃശ്ശൂര് ജറിലയറിചല മലക്കപപ്പോറ ടൂററിസരം പകന്ദ്രതറിപലക്കട ജരംഗറിള സവപ്പോരറി എന്ന
പപരറില് യപ്പോതപ്പോസസൗകരഷ്യരം ഒരുക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയരം ചക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  ബസട സര്വ്വജീസട
ഏര്ചപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയരം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  പതനരംതറിട  ജറിലയറിചല
ഗവറിയറിപലക്കട  ചക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  ബസട  സര്വ്വജീസട  നടതറിവരുനണട.  മുസറിരറിസട
ദപതൃക പദതറിയറിചല വറിവറിധ സ്ഥലങ്ങചള ബന്ധറിപറിചചകപ്പോണട പകപ്പോടപ്പുറരം മുതല് പറവൂര്
വചര പബപ്പോടട സര്വ്വജീസുകളുരം ചപ്പോലക്കുടറി ഡറിപപപ്പോയറില് നറിനരം മുസറിരറിസട പദതറിയറിപലക്കട
ചക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  ബസട സര്വ്വജീസുരം ആരരംഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
കൂടപ്പോചത  വര്ക്കല  പപപ്പോചലയളള  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറില്  KTDC  യചട
ആഭറിമുഖഷ്യതറില്  KSRTC  ബസുകള  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  'Food  on  Wheels'  എന്ന പപരറില്
ഭക്ഷണശപ്പോലകള  ആരരംഭറിച്ചറിട്ടുളളതപ്പോയരം  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  സപ്പോധപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ
ജനവറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കട വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപതപ്പോടുള്ള ആഭറിമുഖഷ്യരം വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനുരം കുറഞ്ഞ
ചചലവറില്  യപ്പോതകള  ചചയ്യുന്നതറിനുരം  ഇതട  സഹപ്പോയകമപ്പോകുചമന്നതുപപപ്പോചല,  നഷ്ടതറില്
പവര്തറിക്കുന്ന ചക.എസട.ആര്.ടറി.സറി. യ് ക്കുരം ഇതരരം സര്വ്വജീസുകള ഗുണകരമപ്പോകുചമന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഒറ്റചപട വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറിപലക്കുരം
മറ്റട  വറിവറിധ  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങചള  തമ്മെറില്  ബന്ധറിപറിചരം  കൂടുതല്
ചക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  ബസട  സര്വ്വജീസുകള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതറിനട  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

25.  കപ്പോരവപ്പോന് ടൂററിസതറിനട പലപ്പോകതപ്പോകമപ്പോനരം ഇന്നട ഏചറ പചപ്പോരമുണട.  നമ്മുചട
നപ്പോടറില്  കപ്പോരവപ്പോന്  ടൂററിസതറിചന്റേ  സപ്പോധഷ്യതകള  പപയപ്പോജനചപടുത്തുക  എന്ന
ലക്ഷഷ്യതറിലൂന്നറിചക്കപ്പോണട  സത്വകപ്പോരഷ്യപമഖലയചട  സഹപ്പോയപതപ്പോചട  കപ്പോരവപ്പോന്  ടൂററിസരം
പദതറിക്കട സര്ക്കപ്പോര് തുടക്കരം കുററിച്ചറിട്ടുണട.  സുഗമമപ്പോയ യപ്പോതയരം സുഖകരമപ്പോയ തപ്പോമസവരം
സപ്പോധഷ്യമപ്പോകുന്ന  തരതറില്  ആധുനറിക  സസൗകരഷ്യങ്ങപളപ്പോടു  കൂടറിയ  കപ്പോരവപ്പോനുകള  നമ്മുചട
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരതറിനട മുതല്ക്കൂടപ്പോകുചമന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  എന്നപ്പോല് കപ്പോരവപ്പോന്
ടൂററിസരം  ആരരംഭറിക്കുപമപ്പോള  സഞ്ചപ്പോരറികളുചട  സുരക്ഷയട  മുന്ഗണന  നല്പകണതുരം
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരതറിചന്റേ  മറവറില്  കുറ്റകൃതഷ്യങ്ങളുരം  അനപ്പോശപ്പോസഷ്യ  പവര്തനങ്ങളുരം
ഉണപ്പോകപ്പോചത  ശ്രദറിപക്കണതുമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  രപ്പോതറികപ്പോലങ്ങളറില്
സഞ്ചപ്പോരറികള  കപ്പോരവപ്പോനുകളറില്  തചന്ന  തങ്ങുന്നതറിനപ്പോല്  അവര്ക്കട  മതറിയപ്പോയ
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സരംരക്ഷണരം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനുരം  കപ്പോരവപ്പോന്  പപ്പോര്ക്കുകളറിപലക്കട  അനഷ്യരുചട
കടനകയറ്റരം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുരം  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.  കൂടപ്പോചത  കപ്പോരവപ്പോനുകളറിചല  മപ്പോലറിനഷ്യ  നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനതറിനട  വഷ്യകമപ്പോയ
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  നല്കണചമനരം  അവ  കൃതഷ്യമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കചപടുനചവന്നട
ഉറപ്പുവരുതണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

26.  ഇന്നട  പലപ്പോകതട ഏറ്റവരം വളര്ച്ചയളള മചറ്റപ്പോരു വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പമഖലയപ്പോണട
സപ്പോഹസറികടൂററിസരം.  പകരളതറിലുരം  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം  പമഖല  വളര്ച്ചയചട
പപ്പോതയറിലപ്പോണട.  പര്വ്വതങ്ങളുരം  കുനകളുരം  ജലപ്പോശയങ്ങളുരം  ചകപ്പോണട  അനുഗഹറിക്കചപട
പകരളതറിചന്റേ ഭൂപകൃതറി സപ്പോഹസറിക വറിപനപ്പോദതറിനട ഏറ്റവരം അനുപയപ്പോജഷ്യമപ്പോണട. 2017-ചല
സരംസ്ഥപ്പോനതറിചന്റേ ടൂററിസരം  നയതറില് സപ്പോഹസറിക ടൂററിസരം  പമഖലയറിചല  സപ്പോദഷ്യതകചള
പരമപ്പോവധറി  ഉപപയപ്പോഗചപടുത്തുന്നതറിനുപവണറിയളള നറിര്ദ്ദേശങ്ങള  ഉളചക്കപ്പോളളറിച്ചറിട്ടുചണന്നട
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.

27.  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  വകുപറിചന്റേ  ഇടചപടലുകളുരം  സത്വകപ്പോരഷ്യവഷ്യകറികളുചടയരം
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുചടയരം  പങപ്പോളറിതവരം  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം  പമഖലചയ  പുതറിയ
മപ്പോനങ്ങളറിപലക്കട  എതറിക്കുചമനരം  പുതറിയ  സരംരരംഭകര്  ഈ  പമഖലയറിപലക്കട
ആകൃഷ്ടരപ്പോയറിചക്കപ്പോണറിരറിക്കുനചവനരം  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇനഷ്യയചട  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം
ഭൂപടതറില്  പകരളതറിനട  ഗണഷ്യമപ്പോയ  സ്ഥപ്പോനരം  വഹറിക്കപ്പോന്  കഴറിയചമനമുളള  വസ്തുത
എടുത്തുപറപയണതപ്പോണട.

28.  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം  പമഖലയറില്  സുരക്ഷറിതതത്വവരം  ഗുണനറിലവപ്പോരവരം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  വകുപറിചന്റേ  കജീഴറില്  പവര്തറിക്കുന്ന  പകരള
അഡത്വഞ്ചര് ടൂററിസരം ചപപ്പോപമപ്പോഷന് ചസപ്പോദസറ്ററിയചട (KATPS) പനതൃതത്വതറില് ഒരു വറിദഗ
സമറിതറിചയ ചുമതലചപടുത്തുകയരം ഈ സമറിതറിയചട പനതൃതത്വതറില് 31 സപ്പോഹസറിക ടൂററിസരം
ആക്ടറിവറിറ്ററികചള  ഉളചപടുതറി   സമഗമപ്പോയ  "സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം  പസഫറി  ആന്  ഡട
ചസകദ്യുരറിറ്ററി  റഗുപലഷന്സട''  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറി  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവപ്പോകുകയരം  ചചയ  എന്നതട
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര രരംഗചത എടുത്തുപറയതക്ക പനടമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  വകുപട  അ ഡത്വഞ്ചര്  ടൂര്  ഓപപറപറ്റഴറിനപ്പോയറി  ഒരു  രജറിപസ്ട്രേഷന്  സറിസരം
നടപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുചണനരം  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം  പസഫറി  ആന്ഡട  ചസകദ്യുരറിറ്ററി
റഗുപലഷന്സറിചന്റേ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരറിച്ചട  ഇസൗ  പമഖലയറിചല  വറിദഗരുരം
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര വകുപട ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥരുരം അടങ്ങറിയ ഒരു കമ്മെറിറ്ററി രണ വര്ഷപതയപ്പോണട
രജറിപസ്ട്രേഷന് അനുവദറിക്കുക എനരം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.

29.  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസരം  പമഖലയറില്  ആവശഷ്യമുളള  മപ്പോനവവറിഭവപശഷറി
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  "അ ഡത്വഞ്ചര്  ടൂററിസരം  അക്കപ്പോദമറി"  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  വറിപനപ്പോദ
സഞ്ചപ്പോരവകുപട  തജീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുചണനരം,  തറിരുവനനപുരരം  ജറിലയറിചല  കപ്പോടപ്പോക്കട  തപ്പോലൂക്കറില്
വറിളപറില്ശപ്പോല  ഗപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതറില്ചപട  4.85  ചഹക്ടര്  റവനല്യൂ  ഭൂമറി  ഈ  അക്കപ്പോദമറി
തുടങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി ടൂററിസരം വകുപറിനട ദകമപ്പോററിയതപ്പോയരം അഡത്വഞ്ചര് അക്കപ്പോദമറി തുടങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി

302/2022.
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ധനകപ്പോരഷ്യരം,  പപ്പോനറിരംഗട  എന്നജീ  വകുപ്പുകളുചട  അരംഗജീകപ്പോരരം  പതടറിയറിരറിക്കുകയപ്പോചണനരം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  പരഖകള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ധനകപ്പോരഷ്യ,  പപ്പോനറിരംഗട  വകുപ്പുകള  കപ്പോലതപ്പോമസരം
കൂടപ്പോചത  പസ്തുത  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്  ആവശഷ്യമപ്പോയ  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

30.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപതപ്പോടനുബന്ധറിച്ചട അപകടങ്ങളുണപ്പോകുന്ന സപ്പോഹചരഷ്യങ്ങളുരം ഉണപ്പോകപ്പോറുണട.
സപ്പോഹസറിക ടൂററിസരം,  ചടന്റേട ടൂററിസരം,  ദഹഡല് ടൂററിസരം,  പര്വ്വതപ്പോപരപ്പോഹണരം തുടങ്ങറി വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര
പമഖലകളറിചല  അപകടസപ്പോധഷ്യതകള  ഗസൗരവമപ്പോയറി  പരറിഗണറിപക്കണതുണട.  അപകടസപ്പോധഷ്യതയളള
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറില് ദലഫട ഗപ്പോര്ഡുകളുചട പസവനവരം ജജീവന്രക്ഷപ്പോ ഉപകരണങ്ങളുരം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനുരം  അപകട  പമഖലയപ്പോചണന്നട  അററിയറിക്കുന്ന  പബപ്പോര്ഡുകളുരം
സുരക്ഷപ്പോപവലറികളുരം  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുരം  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

31.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരറികളുചട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  മതറിയപ്പോയ  പരറിശജീലനരം
സറിദറിച്ച  ടൂററിസരം  പപപ്പോലജീസറിചന  നറിയമറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

32.  ആപരപ്പോഗഷ്യരം,  വറിദഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസരം  എന്നജീ  പമഖലകളറില്  മുന്നറിട്ടു  നറില്ക്കുപമപ്പോഴരം
ചപപ്പോതുസ്ഥലങ്ങളറിചല ശുചറിതത്വതറിചന്റേ കപ്പോരഷ്യതറില് നപ്പോരം കൂടുതല് ശ്രദ ചചലുപതണതുണട.
വര്ദറിചവരുന്ന  മപ്പോലറിനഷ്യപശ്നങ്ങള  ടൂററിസരം  പമഖലയറിലുരം  ചവല്ലുവറിളറികള  ഉയര്ത്തുന.
ഗപ്പോമ-നഗര  പഭദമറിലപ്പോചത  ഇന്നട   നമ്മുചട  നപ്പോടറില്  മപ്പോലറിനഷ്യരം  വര്ദറിക്കുകയപ്പോണട.
പപ്പോതപയപ്പോരങ്ങളറിചല  മപ്പോലറിനഷ്യകൂമപ്പോരങ്ങളുരം  ദുര്ഗന്ധവരം  നമ്മുചട  നപ്പോടറിചന്റേ  യശസറിചന
പതറികൂലമപ്പോയറി ബപ്പോധറിക്കുചമന്നട നപ്പോരം തറിരറിച്ചററിപയണതുണട. മുഖഷ്യആകര്ഷണ പകന്ദ്രങ്ങളപ്പോയ
ജലപസപ്പോതസ്സുകചളലപ്പോരം  മലറിനമപ്പോയറിചക്കപ്പോണറിരറിക്കുന. മപ്പോലറിനഷ്യ  നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനചമന്നതട
ഇന്നട  ഏചറ  പതറിസന്ധറി  പനരറിടുന്ന  പമഖലയപ്പോണട .  മപ്പോലറിനഷ്യ  നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനതറിനട  പപ്പോമുഖഷ്യരം
നല്പകണതുരം  ശപ്പോസജീയ മപ്പോര്ഗങ്ങള  കചണതറി  ആസൂതറിതമപ്പോയ  മപ്പോലറിനഷ്യസരംസരണ  നടപടറി
സത്വജീകരറിപക്കണതുമുചണന്നട  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന. ഇതറിനപ്പോയറി തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങള,  ആപരപ്പോഗഷ്യവകുപട,  ഭക്ഷഷ്യ  സുരക്ഷപ്പോ  വകുപട,  പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപട,  മലറിനജീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  എന്നറിവയചട  ഏപകപ്പോപറിചള്ള  പവര്തനവരം  ജപ്പോഗതയരം  ചപപ്പോതുജന
പബപ്പോധവത്കരണവരം  അതഷ്യനപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോണട. നറിരനരമപ്പോയ  പയത്നതറിലൂചട  ഘടരംഘടമപ്പോയറി
മപ്പോതപമ  സമ്പൂര്ണ  മപ്പോലറിനഷ്യനറിര്മ്മെപ്പോര്ജനരം  സപ്പോധഷ്യമപ്പോകുകയള  എന്നതറിനപ്പോല്  ഇതറിനപ്പോയറി
തുടര്ച്ചയപ്പോയറി നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

33. നമ്മുചട വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പമഖലയറില് വപ്പോടര്തജീരം പപ്പോര്ക്കുകളക്കട വലറിയ സ്ഥപ്പോനമുണട.
വപ്പോടര്തജീരം  പപ്പോര്ക്കുകളറിചലത്തുന്ന  ചചററിയ  കുടറികള  ഉളചപചടയള്ളവര്  മണറിക്കൂറുകപളപ്പോളരം
ജലവമപ്പോയറി സമര്ക്കതറിപലര്ചപടുന്നതറിനപ്പോല് ജലതറിനട ശുചറിതത്വമറിചലങറില് തത്വക ട പരപ്പോഗങ്ങളുരം മറ്റട
ജലജനഷ്യപരപ്പോഗങ്ങളുരം പറിടറിചപടപ്പോനുള്ള സപ്പോധഷ്യതയണട എന്ന വസ്തുത ഗസൗരവമപ്പോയറി  എടുപക്കണതുണട.
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ആയതറിനപ്പോല് വപ്പോടര്തജീരം  പപ്പോര്ക്കുകളറിചല  ജലരം  നറിശറിത  ഇടപവളകളറില്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
ഗുണനറിലവപ്പോരരം  ഉറപ്പുവരുതണചമനരം,  യഥപ്പോസമയരം  അണുനശജീകരണരം  നടത്തുനചണനരം
ജലരം  കൃതഷ്യമപ്പോയ  ഇടപവളകളറില്  മപ്പോറ്റുനചണനരം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  കൃതഷ്യമപ്പോയ  ഒരു
സരംവറിധപ്പോനരം ഏര്ചപടുതണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

34. മലറിനജീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിനട സരംസ്ഥപ്പോനചതപ്പോടപ്പോചക 16 റജീജറിയണല്
ലപബപ്പോറടററികളുചണങറിലുരം പവണത ജജീവനക്കപ്പോചര നറിയമറിച്ചറിടറില എനരം 2000-നു പശഷരം
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിയമനരം  നടന്നറിടറില  എനരം  ജജീവനക്കപ്പോരുചട  അഭപ്പോവരം  മൂലരം  ചുമതലകള
യഥപ്പോസമയരം  കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോയറി  നറിറപവറ്റുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുന്നറില  എനരം  ചര്ച്ചപ്പോപവളയറില്
സമറിതറിക്കട പബപ്പോധഷ്യമപ്പോയറി.  സരംസ്ഥപ്പോനതട മലറിനജീകരണ നറിയന്ത്രണരം ഫലപദമപ്പോക്കുന്നതറിനട
പബപ്പോര്ഡറിചന്റേ പവര്തനരം ചമച്ചചപപടണതുചണന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷറിക്കുന. മലറിനജീകരണ
നറിയന്ത്രണതറിചന്റേ  പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  കണക്കറിചലടുതട  പബപ്പോര്ഡറിചന്റേ  പവര്തനരം
കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി മതറിയപ്പോയ എണരം ജജീവനക്കപ്പോചര നറിയമറിക്കുന്നതറിനട പവണ സതത്വര
നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

35.  നമ്മുചട വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പമഖലയചട ഒരു പധപ്പോന ആകര്ഷണമപ്പോണട  ഹസൗസട
പബപ്പോട്ടുകള.  2010-ല്  നറിലവറില്  വന്ന  പകരള  ഇന്ലപ്പോന്ഡ ട  ചവസല്സട  റൂളസട  പകപ്പോരരം
ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളക്കട  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നറിര്ബന്ധമപ്പോക്കറിയറിട്ടുചണങറിലുരം ആലപ്പുഴ  പമഖലയറില്
1582  രജറിസര്  ചചയ  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളുരം  മുന്നൂപറപ്പോളരം  രജറിപസ്ട്രേഷന്  ഇലപ്പോത  ഹസൗസട
പബപ്പോട്ടുകളുരം  പവര്തറിക്കുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളുചട
നറിര്മ്മെപ്പോണരം  ആരരംഭറിക്കുന്ന  ഘടതറില്  തചന്ന  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടപടറികള
ആരരംഭറിപക്കണതുചണങറിലുരം  പബപ്പോട്ടു  നറിര്മ്മെപ്പോണരം പൂര്തറിയപ്പോകുന്ന ഘടതറില് മപ്പോതമപ്പോണട
പബപ്പോട്ടുടമകള  അനുമതറിയപ്പോയറി  അപപക്ഷറിക്കുന്നചതന്നട  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥര്  സമറിതറിചയ
അററിയറിച്ചറിരുന.  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളുചട  രജറിപസ്ട്രേഷനുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  രജറിസററിരംഗട
അപതപ്പോററിറ്ററിയപ്പോയറി തുറമുഖ വകുപട ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥചനയപ്പോണട ചുമതലചപടുത്തുന്നചതനരം  നറിലവറില്
ആലപ്പുഴ  തുറമുഖ  ഓഫജീസറപ്പോണട  രജറിസററിരംഗട  അപതപ്പോററിറ്ററിയപ്പോയറി  പസവനമനുഷറിക്കുന്നചതനരം
ചതളറിചവടുപ്പുപവളയറില് സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കറി. ഹസൗസട പബപ്പോട്ടുകളുചട രജറിപസ്ട്രേഷനു പവണറി
വറിവറിധ  വകുപ്പുകളറില്  നറിന്നപ്പോയറി  9  സര്ടറിഫറിക്കറ്റുകള  ആവശഷ്യമപ്പോചണന്നട  നറിരജീക്ഷറിച്ച
സമറിതറി, രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടപടറികള  ലഘൂകരറിക്കുന്നതറിനുരം  സുതപ്പോരഷ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനുരം
ബന്ധചപട  വകുപ്പുകളറിചല  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥചര  ഉളചപടുതറി  ഒരു  സമറിതറിചയ
ചുമതലചപടുതണചമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

36.  പുതറിയ  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളക്കട  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നല്കുപമപ്പോള  കൃതഷ്യമപ്പോയ
പരറിപശപ്പോധന  നടതറി  മലറിനജീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിചന്റേ  കറിയറന്സുചണനരം
ബപയപ്പോപടപ്പോയ് ലറ്റട  സരംവറിധപ്പോനരം  ഉളചപചട  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളുചട  രജറിപസ്ട്രേഷനട
ആവശഷ്യമപ്പോയ  എലപ്പോ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുരം  പപ്പോലറിച്ചറിട്ടുചണനരം  ഉറപ്പുവരുതണചമനരം
അതരരം  പബപ്പോട്ടുകളക്കട  മപ്പോതപമ  രജറിപസ്ട്രേഷന്  അനുവദറിക്കുവപ്പോന്  പപ്പോടുള  എനരം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.
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37.  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളക്കട  അനുമതറി  നല്കുപമപ്പോള  ബപയപ്പോപടപ്പോയ് ലറ്റട
ഉണപ്പോയറിരറിക്കണചമനരം പപ്പോസറിക്കറിചന്റേ ഉപപയപ്പോഗരം ഒഴറിവപ്പോക്കണചമനരം നറിഷ്കര്ഷറിക്കപ്പോറുചണങറിലുരം
പസസ്തുത നറിര്പദ്ദേശങ്ങള പലപപപ്പോഴരം  പപ്പോലറിക്കചപടുന്നറില എന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ഈ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള എലപ്പോ ഹസൗസട പബപ്പോട്ടുകളറിലുരം നടപറിലപ്പോക്കുനചണന്നട ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിശറിത  ഇടപവളകളറില്  പബപ്പോട്ടുകളറില്  പരറിപശപ്പോധന നടപതണതുചണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  നറിശറിത  ഇടപവളകളറില്  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളറില്
പരറിപശപ്പോധന നടതറി പപ്പോസറിക്കറിചന്റേ ഉപപയപ്പോഗരം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുചണനരം,  ബപയപ്പോപടപ്പോയ് ചലറ്റട
പവര്തനക്ഷമമപ്പോചണനരം,  ചക.ഐ.വറി.  നറിയമപകപ്പോരമുളള  വപ്പോര്ഷറിക  സര്പവ്വ
സര്ടറിഫറിക്കറ്റുളചപചട  ഹസൗസട  പബപ്പോടറിചന്റേ  പവര്തനതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  എലപ്പോ
നറിബന്ധനകളുരം  പപ്പോലറിക്കുനചണനരം  ഉറപ്പുവരുതറി  മപ്പോതപമ  ദലസന്സട  പുതുക്കറി
നല്കപ്പോവൂ എനരം നറിശറിത സമയതറിനകരം പപപ്പോരപ്പോയ്മ പരറിഹരറിക്കപ്പോത പബപ്പോട്ടുകളുചട
ദലസന്സട റദ്ദു ചചയ്യേണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

38.  പുരവഞ്ചറികളറില്  നറിശറിത  ഇടപവളകളറില്  തുറമുഖവകുപട  നറിയമപരമപ്പോയ
പരറിപശപ്പോധന  നടതറി  ആയതറിചന്റേ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഉന്നത  അധറികപ്പോരറികളക്കട
നല്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

39.  ആലപ്പുഴ പമഖലയറില് രജറിപസ്ട്രേഷന് ഇലപ്പോത മുന്നൂപറപ്പോളരം  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകള
ഉള്ളതപ്പോയറി  ചതളറിചവടുപട  പവളയറില്  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥര്  വഷ്യകമപ്പോക്കറി.  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറില്
പലതുരം  സപ്പോധപ്പോരണ  ജനങ്ങളുചട  ജജീവറിത  മപ്പോര്ഗ്ഗമപ്പോചണന്ന  കപ്പോരഷ്യരം  പരറിഗണറിപക്കണതുചണന്നട
അഭറിപപ്പോയചപട  സമറിതറി,  രജറിപസ്ട്രേഷന്  ഇലപ്പോത  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
അവയറില്  എതചയണതറിനട  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നല്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുചമന്നട  കചണതറി
അര്ഹതയള്ളവര്ക്കട  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നല്കുന്നതറിനുരം  മറ്റുള്ളവ  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുരം  നടപടറി
സത്വജീകരറിപക്കണതുചണന്നട വറിലയറിരുതറി.

40.  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോര  വകുപറിചന്റേ  പനതൃതത്വതറില്  സ്ഥലരം  എരം.എല്.എ.,  ജറിലപ്പോ
കളക്ടര്,  മലറിനജീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥര്,  തുറമുഖ  വകുപട  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥര്
എന്നറിവചര  ഉളചപടുതറി  ഒരു  അദപ്പോലതട  സരംഘടറിപറിച്ചട ,  രജറിപസ്ട്രേഷന്  ഇലപ്പോത
ഹസൗസ് പബപ്പോട്ടുകളുചട  പരഖകള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ആയതറിചല  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള  പബപ്പോട്ടുടമകളക്കട
മനസറിലപ്പോക്കറിചക്കപ്പോടുപക്കണതുരം  അവ  പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്  നറിശറിത  സമയരം
അനുവദറിചചകപ്പോടുപക്കണതുമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ചചയ്യുന.  പബപ്പോട്ടുടമ  സപ്പോമതറികമപ്പോയറി
തജീചര  പറിപന്നപ്പോക്കരം  നറില്ക്കുന്നയപ്പോളപ്പോചണങറില്  കൂടുതല്  സമയരം  അനുവദറിചചകപ്പോടുക്കണചമനരം
സപ്പോധപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ  പബപ്പോട്ടുടമകളക്കട  ദലസന്സട  പനടുന്നതറിനട  പരമപ്പോവധറി  സഹപ്പോയരം
നല്കണചമനരം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

41. പവമനപ്പോട്ടുകപ്പോയലറില്  മലറിനജീകരണരം  രൂക്ഷമപ്പോചണന്ന  വസ്തുത  അതജീവ
ഗസൗരവതരമപ്പോണട.  കപ്പോയലറിചന്റേ വറിവറിധ ഭപ്പോഗങ്ങളറില് നറിനള്ള സപ്പോമറിള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്
11618 MPN/100 ML എന്ന അളവറില് വചര പകപ്പോളറിപഫപ്പോരം ബപ്പോക്ടജീരറിയ കചണതറിയറിട്ടുളളതപ്പോയറി
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മലറിനജീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥര്  സമറിതറിചയ  അററിയറിച.  ബപ്പോക്ടജീരറിയയചട
പരമപ്പോവധറി  പരറിധറി   500  MPN/100  ML  ആചണന്നറിരറിചക്ക,  ഇതട മലറിനജീകരണതറിചന്റേ
തജീവ്രത  ചവളറിചപടുത്തുന.  മപ്പോനവരപ്പോശറിയചട  നറിലനറില്പറിചന്റേ  പശ്നരം  എന്ന  നറിലയറില്
ജലപ്പോശയങ്ങളുചട മലറിനജീകരണരം കുറയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ നടപടറികള സത്വജീകരറിപക്കണതുചണന്നട
സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  പവമനപ്പോട്ടുകപ്പോയലറിചല  ജലമലറിനജീകരണരം  കുറയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
തുടര്ച്ചയപ്പോയറി നടപടറികള സത്വജീകരറിപക്കണതുണട. കപ്പോയലറിചന്റേ വറിവറിധ ഭപ്പോഗങ്ങളറില് നറിനരം
നറിശറിത  ഇടപവളകളറില്  ജല  സപ്പോമറിളുകള  പശഖരറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധന  നടതറി
മലറിനജീകരണതറിചന്റേ  പതപ്പോതട  പരഖചപടുതണചമനരം  മലറിനജീകരണതറിചന്റേ  തജീവ്രത
കുറയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ കര്ശന നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

42.  പവമനപ്പോട്ടുകപ്പോയലറിചന്റേ  മലറിനജീകരണതറിനട  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറില് നറിനള്ള
മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങളുരം  കപ്പോരണമപ്പോകുനണട.  പബപ്പോട്ടുകളറില്നറിനള്ള  മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള  കപ്പോയലറിപലക്കട
പലപപപ്പോഴരം  പനരറിടട  നറിപക്ഷപറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചരഷ്യമപ്പോണട  നറിലവറിലുള്ളതട.  ആലപ്പുഴ  കുമരകരം
ഭപ്പോഗചത ഹസൗസട പബപ്പോട്ടുകളറില് നറിനള്ള മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള സരംസരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ആലപ്പുഴ
H പബപ്പോക്കറിലുരം  കുമരകത്തുരം  രണട  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റുകള  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.   ഡറി.ടറി.പറി.സറി.യചട പനതൃതത്വതറില് ആലപ്പുഴ കുനപമ്മെല് എന്ന
സ്ഥലതട  2014-15-ലപ്പോണട  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റേട  ആരരംഭറിച്ചതട.  ഇലപകപ്പോ
ചകപ്പോയപ്പോഗുപലഷന്  പക്രറിയ  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  മപ്പോലറിനഷ്യ  സരംസ്ക്കരണരം  നടതറിയറിരുന്ന  പസ്തുത
പപ്പോന്റേറിചന്റേ ഇലപകപ്പോഡുകള പവര്തന രഹറിതമപ്പോയതറിചന തുടര്ന്നട പപ്പോന്റേറിചന്റേ പവര്തനരം
നറിലച്ചതപ്പോയറി  മലറിനജീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിചന്റേ 2017-18-ചല   പരറിപശപ്പോധനയറില്
കചണതറിയതപ്പോയരം പസ്തുത പപ്പോന്റേറിചന്റേ നവജീകരണ പവര്തനങ്ങള നടനവരറികയപ്പോചണനരം സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  അടറിയനര  പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുള്ള  ഈ  പവൃതറി  ഇത  കപ്പോലതറിനു  പശഷവരം
പൂര്തജീകരറിക്കപ്പോതതറില്  സമറിതറി  ഉത്കണ്ഠ  പരഖചപടുതറി.   സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റേറിചന്റേ
നവജീകരണരം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി   പൂര്തറിയപ്പോക്കണചമനരം  ആയതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  തുക
അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര വകുപട  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമനരം നവജീകരണതറിനു
പശഷരം മലറിനജീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിചല ബന്ധചപട ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥര് വജീണരം പരറിപശപ്പോധന
നടതറി പപ്പോന്റേറിചന്റേ പവര്തനരം ശരറിയപ്പോയ വറിധതറില് നടക്കുനചണന്നട ഉറപ്പുവരുതണചമനരം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

43.  പകപ്പോടയരം  ജറിലയറിചല  കുമരകതട  ഡറി.ടറി.പറി.സറി.യചട  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേടപപ്പോന്റേട
പവര്തറിചവരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറിചല  മപ്പോലറിനഷ്യ
നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനതറിനപ്പോയറി  KSINCL (Kerala Shipping and Inland Navigation Limited)  മുപഖന
സത്വജീപവജട  കളക്ഷന്  ബപ്പോര്ജട  സരംവറിധപ്പോനരം  ഏര്ചപടുതറിയറിട്ടുചണനരം  പകപ്പോടയരം  ഭപ്പോഗതട
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പവര്തറിക്കുന്ന  എലപ്പോ  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറില്  നറിനരം  ആലപ്പുഴ  ഭപ്പോഗത്തുള്ള  കുറച്ചട
ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറില് നറിനരം ബപ്പോര്ജട മുപഖന മപ്പോലറിനഷ്യരം പശഖരറിച്ചട കുമരകചത സത്വജീപവജട ടജീറ്റടചമന്റേട
പപ്പോന്റേറിചലതറിച്ചട  സരംസരറിക്കുന്നതപ്പോയരം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  പകപ്പോടയരം,  ആലപ്പുഴ പമഖലയറില്
പവര്തറിക്കുന്ന  എലപ്പോ  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറിചലയരം  മപ്പോലറിനഷ്യരം  സരംസരറിക്കുവപ്പോനുള്ള  വപ്പോഹകപശഷറി
നറിലവറിലുള്ള  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേടപപ്പോന്റുകളക്കട  ഉപണപ്പോ  എന്നതട  പരറിപശപ്പോധറിപക്കണതപ്പോചണന്നട
സമറിതറി  കരുതുന.  മപ്പോലറിനഷ്യനറിര്മ്മെപ്പോര്ജനതറിചന്റേ  പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  കണക്കറിചലടുതട  ഹസൗസട
പബപ്പോട്ടുകളറില്  നറിനള്ള  മപ്പോലറിനഷ്യതറിചന്റേ  അളവരം   നറിലവറിലുളള  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട
പപ്പോന്റുകളുചട  വപ്പോഹകപശഷറിയരം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ആവശഷ്യമുളള  പക്ഷരം  കൂടുതല്  സത്വജീപവജട
ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റുകള  (STP)  സ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന് നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.  പുതറിയ  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റുകള  സ്ഥപ്പോപറിക്കുപമപ്പോള  പബപ്പോട്ടുകളക്കട
എതറിപച്ചരപ്പോവന്ന  ദൂരതറില്  അവ  സ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമനരം  എങറില്
മപ്പോതപമ  STP ചകപ്പോണട ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന ഫലരം ലഭറിക്കുകയള എനരം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയചപടുന.
കുമരകരം STP യറിപലയട മപ്പോലറിനഷ്യരം എതറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ആവശഷ്യചമങറില് കൂടുതല് ബപ്പോര്ജുകള
ഏര്ചപടുതണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

44.  ആലപ്പുഴ  H  പബപ്പോക്കറില് കുനപമ്മെല് സ്ഥറിതറി ചചയ്യുന്ന സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റേറില്
ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളക്കട  എതറിപച്ചരണചമങറില്  1  ½ മണറിക്കൂപറപ്പോളരം  യപ്പോത  ചചപയ്യേണതുണട.
ഇതപയചറ  ദൂരരം  യപ്പോത  ചചയട   മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള  നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനരം  ചചയ്യുവപ്പോന്  പബപ്പോട്ടുടമകള
തയ്യേപ്പോറപ്പോയറിചക്കപ്പോള്ളണചമന്നറില  എന്നട  സമറിതറി  കരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  സത്വജീപവജട
ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റേട  പവര്തനക്ഷമമപ്പോകുപമപ്പോള  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറില്  നറിനള്ള  മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള
പശഖരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ആവശഷ്യപ്പോനുസരണരം  ബപ്പോര്ജുകള  ഏര്ചപടുതണചമനരം  ബപ്പോര്ജുകള
മുപഖന എലപ്പോ  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറില് നറിനരം  മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള പശഖരറിച്ചട   സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട
പപ്പോന്റേറില്  എതറിക്കുനചണന്നട  ഉറപ്പുവരുതണചമനരം  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റേട  മുപഖന
മപ്പോലറിനഷ്യരം  നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനരം  ചചയ്യേപ്പോചത  പനരറിടട  കപ്പോയലറിപലയട  മപ്പോലറിനഷ്യരം  നറിക്ഷപറിക്കുന്ന
പബപ്പോട്ടുകളചക്കതറിചര കര്ശന നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

45.  പവമനപ്പോട്ടുകപ്പോയലറിചന്റേ  മലറിനജീകരണതറിനട  5-10%  വചര  മപ്പോതപമ  ഹസൗസട
പബപ്പോട്ടുകളറില് നറിനള്ള മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള കപ്പോരണമപ്പോകുനളചവനരം കപ്പോയപലപ്പോരചത ഒട്ടുമറിക്ക
വജീടുകളറിചലയരം  പഹപ്പോടലുകളറിചലയരം  മറ്റു  വഷ്യവസപ്പോയ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിചലയരം  മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള
കപ്പോയലറിപലയട  നറിപക്ഷപറിക്കുനചണനരം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  പവമനപ്പോടട
കപ്പോയപലപ്പോരചത  വജീടുകളറിലുരം  വഷ്യവസപ്പോയ  ശപ്പോലകളറിലുരം  പഹപ്പോടലുകളറിലുരം
ററിപസപ്പോര്ട്ടുകളറിലുരം  ഖരമപ്പോലറിനഷ്യ  സരംസരണതറിനുരം  മലറിനജലരം  ദകകപ്പോരഷ്യരം
ചചയ്യുന്നതറിനുരം  ഫലപദമപ്പോയ  സരംവറിധപ്പോനരം  നറിലവറിലുപണപ്പോ  എനരം  പസ്തുത
പപദശങ്ങളറില്  ചപപ്പോതുവപ്പോയ  മപ്പോലറിനഷ്യസരംസരണ  പപ്പോന്റേട  പവര്തറിക്കുനപണപ്പോ  എനരം
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പരറിപശപ്പോധറിക്കണചമനരം മപ്പോലറിനഷ്യ നറിര്മ്മെപ്പോര്ജനതറിനട  മതറിയപ്പോയ സരംവറിധപ്പോനങ്ങളറിലപ്പോത
വജീടുകളറിലുരം  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിലുരം  ഇതറിനുള്ള  സരംവറിധപ്പോനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതറിനട
നറിര്പദ്ദേശരം  നല്കണചമനരം  കൂടപ്പോചത  പപദശതട  ചപപ്പോതുവപ്പോയ  മപ്പോലറിനഷ്യനറിര്മ്മെപ്പോര്ജനരം
നടപറില്  വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  അനുപയപ്പോജഷ്യമപ്പോയ  പദതറി  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറി  ആവശഷ്യമപ്പോയ
നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കുവപ്പോന്  ബന്ധചപട  തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കട
നറിര്പദ്ദേശരം നല്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

46.  പരറിസ്ഥറിതറി  സസൗഹൃദമപ്പോയ ബപ്പോഗുകളുരം  പപ്പോതങ്ങളുരം  ഗപ്പോസ്സുകളുരം  മപ്പോതരം  ഹസൗസട
പബപ്പോട്ടുകളറില് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുക, കുടറിചവള്ള സരംഭരണതറിനട ചപറ്റട പബപ്പോടറിലുകളക്കട പകരരം
വലറിയ  സരംഭരണറികള  (Bulk  containers)  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുക,  ഗജീന്  പപപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള
പപ്പോലറിക്കുക, ഒറ്റതവണ ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന പപ്പോസറികട/ചതര്പമപ്പോപകപ്പോള/കടലപ്പോസ്സുകള, ഗപ്പോസ്സുകള, പസ്ട്രേപ്പോ,
കഷ്യപ്പോരറിബപ്പോഗുകള,  സ്പൂണ്  മുതലപ്പോയവ  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളറില്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുക  മുതലപ്പോയ
ഉപപ്പോധറികപളപ്പോടുകൂടറിയപ്പോണട ഹസൗസ്പബപ്പോടറിനട സരംസ്ഥപ്പോന മലറിനജീകരണ നറിയന്ത്രണപബപ്പോര്ഡട അനുമതറി
നല്കുന്നതട.  ശപ്പോസപ്പോരംപകപ്പോട  തടപ്പോകരം,  പവമനപ്പോടട,  അഷ്ടമുടറി  കപ്പോയലുകള  എന്നജീ  റപ്പോരംസര്
തണജീര്തടങ്ങളുചട സരംരക്ഷണരം തണജീര്തടങ്ങള (സരംരക്ഷണവരം പരറിപപ്പോലനവരം) ചടങ്ങള, 2017
ചന്റേ  വഷ്യവസ്ഥകള  പകപ്പോരരം  തണജീര്തട  അപതപ്പോററിറ്ററിയറില്  നറിക്ഷറിപ്തമപ്പോണട.   പസ്തുത  ചടങ്ങള
പപ്പോലറിക്കുനചണന്നട  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനുരം  തണജീര്തടങ്ങളുചട  സരംരക്ഷണതറിനുരം   പരറിസ്ഥറിതറി
വകുപറിചന്റേ  16-10-2019-ചല  എ 2/162/2019/പരറി.  നമര്  സര്ക്കുലര്  പകപ്പോരരം  (അനുബന്ധരം  II)
ബന്ധചപട ഗപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുകള,  നഗര തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള,  ബന്ധചപട വകുപ്പുകള
എന്നറിവചയ ചുമതലചപടുതറിയറിട്ടുചണനരം 29-10-2019-ചല പപപ്പോജക്ടട ഗജീന് ഗപ്പോസുമപ്പോയറി ബന്ധചപട
പയപ്പോഗനടപടറിക്കുററിപറിചല  തജീരുമപ്പോനരം  നമര്  1  പകപ്പോരരം  റരംസര്  തണജീര്തടങ്ങളറിലുരം  മറ്റട
തണജീര്തടങ്ങളറിലുരം മപ്പോലറിനഷ്യങ്ങള നറിപക്ഷപറിക്കുന്നതറിചനതറിചര എന്വപയപ്പോണ്ചമന്റേട ചപപ്പോടക്ഷന് ആക്ടട
1986,  തണജീര്തടങ്ങള  (സരംരക്ഷണവരം പരറിപപ്പോലനവരം)  ചടങ്ങള, 2017  എന്നറിവയനുസരറിച്ചട  നടപടറി
ദകചക്കപ്പോള്ളുവപ്പോന്  ബന്ധചപട  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്മപ്പോര്ക്കട  അററിയറിപട  നല്കറിയറിട്ടുചണനരം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  തണജീര്തടങ്ങളുചട  സരംരക്ഷണതറിചന്റേ  പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  കണക്കറിചലടുതട  പസ്തുത
നറിര്പദ്ദേശരം  കര്ശനമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കുനചണന്നട ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനട  നടപടറി  സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

47.  പവമനപ്പോട്ടുകപ്പോയലറിചലയരം  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളറിചലയരം  മപ്പോലറിനഷ്യനറിര്മ്മെപ്പോര്ജനരം  ബന്ധചപട
തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  മുപഖന  ഹരറിതപകരളരം  പദതറിയറിലുളചപടുതറിയരം  ശുചറിതത്വമറിഷന്
മുപഖനയരം  നടതറിയപ്പോല്  കൂടുതല്  കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോകുചമന്നട  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
അതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

48.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലകളറില്   മപ്പോലറിനഷ്യസരംസരണ  സരംവറിധപ്പോനങ്ങള
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  ധനരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  വകുപറിനട  മപ്പോതമപ്പോയറി  കചണതപ്പോന്
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സപ്പോധറിക്കപ്പോത  സപ്പോഹചരഷ്യമുചണങറില്  ബന്ധചപട  ജറിലപ്പോ  കളക്ടറുചട  പമല്പനപ്പോടതറില്  തുറമുഖരം ,
തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണരം,  പരറിസ്ഥറിതറി  (മലറിനജീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട)  എന്നജീ  വകുപ്പുകചള  കൂടറി
ഉളചപടുതറി   നപ്പോലു  വകുപ്പുകളുരം  സരംയകമപ്പോയറി  ധനവറിനറിപയപ്പോഗരം  നടത്തുന്നതറിനട  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

49. വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങചള മപ്പോലറിനഷ്യമുകമപ്പോയറി നറിലനറിര്ത്തുന്നതറിനപ്പോയറി എലപ്പോ
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറിലുരം സത്വജീപവജട ടജീറ്റടചമന്റേട പപ്പോന്റുകള സ്ഥപ്പോപറിപക്കണതുചണന്നട
സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന.  കപ്പോലഘടതറിചന്റേ  അനറിവപ്പോരഷ്യത  എന്ന  നറിലയറില്
എലപ്പോ  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറിലുരം  സത്വജീപവജട  ടജീറ്റടചമന്റേട  പപ്പോന്റുകള
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പദതറി  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കണചമനരം,  ഒരു  നറിശറിത  സമയപരറിധറി
നറിശയറിച്ചട  ഘടരം  ഘടമപ്പോയറി  പസ്തുത  പദതറി  പൂര്തജീകരറിക്കുന്നതറിനട  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

50.  പകപ്പോവറിഡട  സമയതട  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളറില്  നറിനള്ള  വരുമപ്പോനരം  നറിലച്ച
സപ്പോഹചരഷ്യതറില്  ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുകളുചട  രജറിപസ്ട്രേഷന്  ഫജീസട  കുറച  ചകപ്പോടുക്കണചമന്നട
പബപ്പോട്ടുടമകള  ആവശഷ്യചപടുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  പകപ്പോവറിഡട-19 ചന്റേ
പശപ്പോതലതറിലുണപ്പോയ  പപതഷ്യക  സപ്പോഹചരഷ്യരം  കണക്കറിചലടുതട
ഹസൗസ്പബപ്പോട്ടുടമകളുചട  പസ്തുത  ആവശഷ്യതറിപന്മേല്  അനുഭപ്പോവപൂര്വ്വരം  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

51.  ഹസൗസട  പബപ്പോട്ടുകളറില്  പലപപപ്പോഴരം  തജീപറിടുതരം  ഉണപ്പോകപ്പോറുണട.  കപ്പോയലറിചല
ഉളപപദശങ്ങളറില് വച്ചട ഹസൗസട പബപ്പോട്ടുകളറില് തജീപറിടുതരം ഉണപ്പോയപ്പോല് ഉടനടറി രക്ഷപ്പോപവര്തനരം
നടത്തുന്നതറിനട  സരംവറിധപ്പോനരം  നറിലവറിലറില  എന്നട  സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധഷ്യചപടറിട്ടുണട.  തജീപറിടുതരം
ഉണപ്പോയപ്പോല് കപ്പോയലറിചല കപ്പോറ്റട  മൂലരം തജീ അതറിപവഗരം പടര്ന്നട പറിടറിക്കുകയരം പബപ്പോടട  പൂര്ണമപ്പോയരം
കതറിപപപ്പോകുകയരം  ചചയ്യുചമന്നതറിനപ്പോല്  രക്ഷപ്പോപവര്തനരം  ദ്രുതഗതറിയറില്  നടപതണതുണട.
ആലപ്പുഴയറിലുളള  ഫയര്  പസഷനറില്  നറിനരം  അഗറിശമനതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള
പബപ്പോടറില്  കയറ്ററി  തജീപറിടുതരം  ഉണപ്പോയ  സ്ഥലപതക്കട  എതറിപച്ചരുന്നതറിനട  തപ്പോമസരം
പനരറിടുചമന്നതറിനപ്പോല്  തജീപറിടുതമുണപ്പോകുന്ന  ഹസൗസ് പബപ്പോടട  പൂര്ണമപ്പോയരം  കതറിനശറിക്കുവപ്പോനുരം
ആളുകളക്കട ജജീവഹപ്പോനറി സരംഭവറിക്കുവപ്പോനുരം സപ്പോധഷ്യതയണട.  ഇതട ഗസൗരവമപ്പോയറി വജീക്ഷറിപക്കണ ഒരു
വറിഷയമപ്പോചണന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷറിക്കുന. ആലപ്പുഴ–കുമരകരം പമഖലയറില് ആയറിരതഞ്ഞൂപറപ്പോളരം
പബപ്പോട്ടുകള  സര്വ്വജീസട  നടത്തുനചണന്നതറിനപ്പോല്  സഞ്ചപ്പോരറികളുചട  സുരക്ഷ  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പബപ്പോട്ടുകളറില്  തജീപറിടുതപമപ്പോ  മറ്റട  അപകടപമപ്പോ  ഉണപ്പോയപ്പോല്  പവഗതറില്  എതറിപച്ചരുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന്ന  വറിധതറില്  രക്ഷപ്പോപവര്തനതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങളുരം
ഉപദഷ്യപ്പോഗസ്ഥരുരം  അടങ്ങറിയ  24  മണറിക്കൂറുരം  പവര്തറിക്കുന്ന  ഒരു  പഫപ്പോടറിരംഗട  പസഷന്
ആലപ്പുഴ-കുമരകരം  പമഖല  പകന്ദ്രജീകരറിച്ചട  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയ  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 
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52.  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുള്ള പപദശങ്ങളറില് പഹപ്പോരംപസകള വര്ദറിചവരുന്നതപ്പോയറി
കപ്പോണുന.  പഹപ്പോരംപസകള  പപ്പോപദശറിക  സമൂഹതറിനട  വരുമപ്പോനരം  പനടറിചക്കപ്പോടുക്കുന്നപതപ്പോചടപ്പോപരം
സഞ്ചപ്പോരറികളക്കു  കൂടുതല്  സസൗകരഷ്യപദവമപ്പോകപ്പോറുണട.  600  പഹപ്പോരംപസകളുചട  കപ്പോസറിഫറിപക്കഷന്
പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുചണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  എലപ്പോ പഹപ്പോരംപസകളുരം  നറിയമപരമപ്പോയറി
രജറിസര്  ചചയറിട്ടുപണപ്പോ  എന്നട  പരറിപശപ്പോധറിക്കണചമനരം  പഹപ്പോരംപസകളക്കട  ദലസന്സട
അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഏകജപ്പോലക  സരംവറിധപ്പോനരം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതറിനട  നടപടറി
സത്വജീകരറിക്കണചമനരം   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

53.  പഹപ്പോരംപസകളുരം  ററിപസപ്പോര്ട്ടുകളുരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരറികളറില്  നറിനരം  അമറിത
വപ്പോടക  ഈടപ്പോക്കുന്നറില  എനരം  അവചര  ചൂഷണരം  ചചയ്യുന്നറിചലനരം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നപതപ്പോചടപ്പോപരം  അവരുചട  സുരക്ഷയരം  ഭക്ഷണതറിചന്റേ  ഗുണനറിലവപ്പോരവരം
പരറിപശപ്പോധറിക്കചപപടണതപ്പോചണനരം  സമറിതറി  കരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല്  സത്വകപ്പോരഷ്യ
സരംരരംഭകപരപ്പോടട  പപ്പോപക്കജട  പററ്റട  പസറിദചപടുത്തുവപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കണചമനരം
പഹപ്പോരംപസകളറിലുരം  പഹപ്പോടലുകളറിലുരം  ററിപസപ്പോര്ട്ടുകളറിലുരം  സുരക്ഷറിതതത്വരം,  ശുചറിതത്വരം,
ഭക്ഷണതറിചന്റേ  ഗുണനറിലവപ്പോരരം  എന്നറിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
തപദ്ദേശസത്വയരംഭരണരം,  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോരരം,  ഭക്ഷഷ്യസുരക്ഷ,  ആപരപ്പോഗഷ്യരം  എന്നജീ
വകുപ്പുകള പചര്ന്നട സരംവറിധപ്പോനചമപ്പോരുക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

54.  നമ്മുചട  നപ്പോടറിചന്റേ  ആകര്ഷണജീയതയരം  പകൃതറി  ഭരംഗറിയരം  പപപ്പോചല
സഞ്ചപ്പോരറികപളപ്പോടുള്ള  പപദശവപ്പോസറികളുചട  സമജീപനവരം  പധപ്പോനമപ്പോണട.  വറിപനപ്പോദ
സഞ്ചപ്പോരറികപളപ്പോടട  മപ്പോനഷ്യമപ്പോയ  ചപരുമപ്പോറ്റരം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നപതപ്പോചടപ്പോപരം  അവചര  ചൂഷണരം
ചചയ്യുന്നതട  ഒഴറിവപ്പോപക്കണതുമപ്പോണട. പഹപ്പോരംപസ  നടത്തുന്നയപ്പോളുകളക്കട  പകരള  ഇന്സറിറ്റല്യൂടട
ഓഫട  ടൂററിസരം  ആന്റേട  ടപ്പോവല്  സ ഡജീസട  (KITTS)  മുപഖന  രണ  ഘടമപ്പോയറി  ചടയറിനറിരംഗട
നടതപ്പോന്  തജീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുചണനരം  അതറില്  ഒന്നപ്പോരം  ഘടരം  നടപപ്പോക്കറിയറിട്ടുചണനരം
ചര്ച്ചയറിലൂചട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല് പഹപ്പോരംപസ ജജീവനക്കപ്പോര്ക്കട  മപ്പോതമല,
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  രരംഗവമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  മറ്റുളളവര്ക്കുരം  പരറിശജീലനരം
ആവശഷ്യമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറിക്കുന. ഇതറിനപ്പോയറി  വറിപനപ്പോദ  സഞ്ചപ്പോരതറിനട
പപ്പോധപ്പോനഷ്യമുള്ള  പമഖലകളറിചല  ജനങ്ങള,  ഓപടപ്പോ/  ടപ്പോകറി  ദഡ്രൈവര്മപ്പോര്,  പഹപ്പോരംപസ
ഉടമകള,  പഹപ്പോടല്  ജജീവനക്കപ്പോര്,  ദഗഡുകള  തുടങ്ങറിയവര്ക്കട  പവണവറിധതറിലുള്ള
അവപബപ്പോധരം  നല്കുന്നതറിനുരം  സഞ്ചപ്പോരറികപളപ്പോടട  മപ്പോനഷ്യമപ്പോയ  ചപരുമപ്പോറ്റരം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനുരം ആവശഷ്യമപ്പോയ നടപടറി സത്വജീകരറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.

55.  പകപ്പോവറിഡട  പതറിസന്ധറി  ഏചറ  തളര്തറിയ  പമഖലകളറിചലപ്പോന്നപ്പോണട  വറിപനപ്പോദ
സഞ്ചപ്പോരരം.  ആയറിരക്കണക്കറിനട  ചതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുചടയരം  സരംരഭകരുചടയരം വരുമപ്പോനരം  പകപ്പോവറിഡട
പശപ്പോതലതറില് ഇലപ്പോതപ്പോയറി.  പകപ്പോവറിഡപ്പോനനര കപ്പോലതട ആഭഷ്യനര ടൂററിസതറിനട ഏചറ
പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം  ഉണപ്പോകുചമന്നതറിനപ്പോല്  ആഭഷ്യനര  ടൂററിസരം  ചമച്ചചപടുത്തുന്നതറിനട  നടപടറി
സത്വജീകരറിപക്കണതുണട.  യപ്പോതകളക്കപ്പോയറി  നപ്പോരം  ചചലവറിടുന്ന  തുക  നമ്മുചട  നപ്പോടറിചന്റേ
302/2022.
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വറികസന  പക്രറിയയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോകുചമന്നതറിനപ്പോല്  ആഭഷ്യനര  ടൂററിസതറിപലയട
സഞ്ചപ്പോരറികചള  ആകര്ഷറിക്കുന്ന  തരതറില്  പപതഷ്യക  പപ്പോപക്കജുകള
ഏര്ചപടുതണചമനരം  ആഭഷ്യനര  ടൂററിസതറിനട  ആവശഷ്യമപ്പോയ  പചരണരം
നല്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

56.  പകപ്പോവറിഡട  പശപ്പോതലതറില് വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  അനുബന്ധ പമഖലകളറില് ഉപജജീവനരം
നടതറിചക്കപ്പോണറിരുന്ന  ഭൂരറിഭപ്പോഗരം  ജനങ്ങളക്കുരം  ചതപ്പോഴറിലുരം  വരുമപ്പോനവരം  നഷ്ടചപടതുമൂലരം
നറിതഷ്യചച്ചലവറിനു  പപപ്പോലുരം  വരുമപ്പോനരം  ലഭറിക്കപ്പോത  സപ്പോഹചരഷ്യമപ്പോയറിരുന.  ഇപപപ്പോള
വറിപനപ്പോദസ ഞ്ചപ്പോരപമഖല  വജീണരം  സജജീവമപ്പോയറി  തുടങ്ങറിചയങറിലുരം  മതറിയപ്പോയ  വരുമപ്പോനരം
ലഭഷ്യമപ്പോയറിത്തുടങ്ങറിയറിടറില  എന്ന  വസ്തുത  കണക്കറിചലടുതട  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലയമപ്പോയറി
ബന്ധചപട  വപ്പോയ്പകളുചട  തറിരറിച്ചടവറിനട  മതറിയപ്പോയ  സപ്പോവകപ്പോശരം  അനുവദറിക്കണചമനരം
പലറിശയറിളവട അനുവദറിക്കുന്ന കപ്പോരഷ്യരം പരറിഗണറിക്കണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

57.  വറിപദശ  വറിപണറിയറില്  പകരളതറിചന്റേ  പപ്പോരമരഷ്യ  ആയര്പവദ  ചറികറിതയട  ഏചറ
സത്വജീകപ്പോരഷ്യത  പനടുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണട.  പകപ്പോവറിഡറിനുപശഷരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖല
സജജീവമപ്പോകുപമപ്പോള   ആയര്പവദ  ചറികറിതയപ്പോയറി  ഇവറിപടയട  വരുന്ന  വറിപദശറികളുചട  എണതറില്
വലറിയ വര്ദനവട ഉണപ്പോകുചമന്നട സമറിതറി പതജീക്ഷറിക്കുന. പകപ്പോവറിഡപ്പോനനര ചറികറിതയട പപ്പോധപ്പോനഷ്യരം
നല്കറി  പലരുരം  പപതഷ്യക  പപ്പോപക്കജുകള  പഖഷ്യപ്പോപറിച്ചറിട്ടുചണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
പകപ്പോവറിഡപ്പോനനരരം  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലചയ ശകറിചപടുത്തുവപ്പോനുളള  മുഖഷ്യഘടകമപ്പോകുവപ്പോന്
ആയര്പവദ ടൂററിസതറിനട സപ്പോധറിക്കുചമന്നതറിനപ്പോല് ഇതറിനപ്പോയറി കൂടുതല് പരസഷ്യ പചരണങ്ങള
നല്കണചമനരം  ആയര്പവദ  ചറികറിതയ്ചക്കപ്പോപരം  ടൂററിസവരം  സപ്പോധഷ്യമപ്പോകുന്ന  വറിധതറില്
പപ്പോപക്കജുകള  ഏര്ചപടുതണചമനരം  ഇതരതറില്  പപ്പോപക്കജട  ഏര്ചപടുത്തുന്ന  ചസന്റേറുകള
നറിയമപരമപ്പോയറി രജറിസര് ചചയറിട്ടുചണന്നട ഉറപ്പു വരുതണചമനരം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

58.  സമസ  പമഖലകളറിലുരം  പതറിസന്ധറി  സൃഷ്ടറിച്ച  പകപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറിമൂലരം
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖലയട  കനത  ആഘപ്പോതമപ്പോപണറ്റതട.  അതുമൂലരം  നമ്മുചട  സമദട
വഷ്യവസ്ഥക്കുണപ്പോയ  തകര്ച്ചയരം  വളചര  വലുതപ്പോണട.  മഹപ്പോമപ്പോരറിയചട  കപ്പോഠറിനഷ്യരം
കുറയന്നപതപ്പോചട  വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര  പമഖല വജീണരം  സജജീവമപ്പോകുചമന  സമറിതറി  കരുതുന.
ഏചറ തപ്പോമസറിയപ്പോചത ജനങ്ങള സപ്പോധപ്പോരണ ജജീവറിതതറിപലയട തറിരറിചവരുചമനരം നമ്മുചട
വറിപനപ്പോദസഞ്ചപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങള പഴയ പതപ്പോപരം വജീചണടുക്കുചമനരം സമറിതറി പതഷ്യപ്പോശറിക്കുന.

ചക. ചക. ദശലജ ടജീച്ചര്, 
തറിരുവനനപുരരം, അദഷ്യക്ഷ,
2022 മപ്പോര്ച്ചട 17. എസറിപമറ്റടസട കമ്മെറിറ്ററി. 


