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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   07,   ഫചഞവ

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

19 (*91) കകേരളഞ്ചാം കലെഞകേത്തക്ക് കേണബരബകകണ സ്ഥലെങ്ങളുഫടെ പടബകേയബല്

ഫപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. എ. മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  നന്യൂകയഞർകക്ക്  ടടെഞ്ചാംസക്ക്  തയഞറഞകബയ

2023-ല് കലെഞകേത്തക്ക് കേണബരബകകണ  52  ടൂറബസഞ്ചാം കകേന്ദ്രങ്ങളുഫടെ പടബകേയബൽ

കകേരളഞ്ചാം  13-ാം  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കനടെബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ഉത്സവങ്ങൾ,  അനുഭവകവദദ

ടൂറബസഞ്ചാം,  ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസഞ്ചാം  എനബവ  പ്രസ്തുത  കനടത്തബനക്ക്

സഹഞയകേമഞഫയനഞ്ചാം  പ്രകദശവഞസബകേളുഫടെ   പങഞളബത്തകത്തഞഫടെ  നടെക്കുന

ടൂറബസഞ്ചാം  പ്രവർത്തനങ്ങഫളയഞ്ചാം  ബസ്പീച്ചുകേൾ,  കേഞയലുകേൾ,  രുചബകഭദഞ്ചാം

എനബവഫയയഞ്ചാം  കകേരള  ടൂറബസത്തബഫന്റെ  സവബകശഷതയഞയബ  നന്യൂകയഞർകക്ക്



2

ടടെഞ്ചാംസക്ക്  വബലെയബരുത്തബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.  ടൂറബസഞ്ചാം  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്

മബകേച്ച  പ്രകേടെനഞ്ചാം  കേഞഴ്ചവച്ച സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനുള്ള  ഇനദഞ  ടുകഡേ  അവഞരഡേക്ക്

ലെഭദമഞയകതഞഫടെഞപ്പെഞ്ചാം ടഞവല് പ്ലസക്ക് ലെഷര ഇനദ മഞഗസബന മബകേച്ച വബവഞഹ

ഫഡേസബകനഷനഞയഞ്ചാം  കകേരളഫത്ത  ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തബട്ടുണക്ക്.  കലെഞകേ  ടൂറബസഞ്ചാം

കമഖലെയബഫലെ  അടെയഞളഫപ്പെടുത്തല്  വബകനഞദസഞഞര  കമഖലെയബഫലെ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  ദ്രുതഗതബയബലെഞകഞനുഞ്ചാം  വബകദശ  വബകനഞദസഞഞരബകേളുഫടെ

എണഞ്ചാം വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം സഞധബക്കുഞ്ചാം.   ഫഫപതൃകേ വബകനഞദസഞഞര പദതബ

വദഞപബപ്പെബക്കുഫമനഞ്ചാം  സസ്പീസസൗഹൃദ  വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം  പൂരണ  അരത്ഥത്തബല്

പ്രഞകയഞഗബകേമഞക്കുഫമനഞ്ചാം  ഫഫനറക്ക് ഫഫലെഫെക്ക്  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുഫമനഞ്ചാം

പുതബയ  ടൂറബസഞ്ചാം  സഞധദതകേള്  അവലെഞ്ചാംബബക്കുഫമനഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  ഇടെനഞഴബ

വബകേസനത്തബനക്ക് ബജറബല് തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം ഓകടഞറബക്ഷകേഫള

ടൂറബസത്തബഫന്റെ  പ്രചഞരകേരഞക്കുഫമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ടൂറബസഞ്ചാം  കകേന്ദ്രങ്ങള്

സുരക്ഷബതമഞക്കുനതബനക്ക്  184  ടൂറബസഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസുകേഞഫര  എലഞ  ജബലകേളബലുഞ്ചാം

വബനദസബക്കുകേയഞ്ചാം  കകേഞവളഞ്ചാം,  കവളബ,  കേനകേക്കുനക്ക്  എനബവബടെങ്ങളബല്

നബരസ്പീക്ഷണ  കേദഞമറ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏർഫപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണക്ക്.

വബകനഞദസഞഞര  കകേന്ദ്രങ്ങളബഫലെ  ശുചബതത്വ  നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്

'ഗ്രസ്പീന  കേഞരഫപറക്ക്',  'കസ്പീൻ  ഫഡേസബകനഷൻ',  പ്ലഞസബകേക്ക്  ഫസ്പീ  കസഞണ
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ഡേബകകറഷന  കേദഞമ്പയബൻ  എനസ്പീ  പദതബകേള്  നടെപ്പെഞക്കുനഫണനഞ്ചാം

പഞരബസ്ഥബതബകേ  ഉത്തരവഞദബതത്വത്തബനക്ക്  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം  നൽകേബ  ഉത്തരവഞദബത്ത

ടൂറബസഞ്ചാം  കഞസബഫെബകകഷന,  ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസഞ്ചാം  കപ്രഞകടഞകകഞൾ

എനബവ  തയഞറഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  കബക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്

ഫഡേസബകനഷനുകേളുഫടെ  പരബപഞലെനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  അറബയബച്ചു.

ഓണഞ്ചാം ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള തനതക്ക് ആകഘഞഷങ്ങള് പ്രചരബപ്പെബച്ചക്ക് സഞഞരബകേഫള

ആകേരഷബക്കുനതബനുള്ള പദതബകേള് നടെപ്പെഞക്കുനതഞഫണനഞ്ചാം കകേരളത്തബഫന്റെ

രുചബ  ഫപരുമയഞ്ചാം  പ്രഞകദശബകേ  രുചബ  ടവവബദദങ്ങളുഞ്ചാം  സഞഞരബകേള്കക്ക്

അനുഭവകവദദമഞകഞന  ഫുഡേക്ക്  സസ്പീറ്റുകേള്  സ്ഥഞപബക്കുന  പദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം   'എകക്ക്പസ്പീരബയൻസക്ക്  എത് നബകേക്ക്  കേക്യുസബന',  'ഫുഡേക്ക്

ഓണ  വസ്പീല്സക്ക്'  തുടെങ്ങബയ  പദതബകേള്  വദഞപബപ്പെബക്കുഫമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.

അനരകദശസ്പീയ-ആഭദനര  വബകനഞദസഞഞരബകേഫള  ആകേരഷബക്കുനതബനക്ക്

ഫവല്ഫനസക്ക് ടൂറബസഞ്ചാം ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള കമഖലെകേളബല് ഫെലെപ്രദമഞയ മഞരകറബഞ്ചാംഗക്ക്

സഞറജബ  നടെപ്പെബലെഞക്കുനതബനക്ക്  ശബല്പശഞലെ  സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുനതഞഫണനഞ്ചാം

ഫകേ.ടെബ.ഡേബ.സബ.  കേഞരവഞന  പഞരക്കുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന

തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  കേഞരവഞന  ടൂറബസഞ്ചാം

ഗ്രഞമഞനരങ്ങളബകലെയ്ഫകത്തബക്കുനതബനക്ക്  നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനഫണനഞ്ചാം
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കകേഞഴബകകഞടെക്ക്,  കേണ്ണൂര  ജബലകേളബല്  ഫ്കളഞടബഞ്ചാംഗക്ക്  ബബഡ്ജുകേള്

സ്ഥഞപബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  മറക്ക്  ഒമ്പതക്ക്  കേടെകലെഞര  ജബലകേളബല്കൂടെബ  സ്ഥഞപബകഞന

ഉകദ്ദേശബക്കുനഫണനഞ്ചാം  തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര  ഫഹറബകറജക്ക്  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ  മറക്ക്

നഗരങ്ങളബകലെയക്ക്  വദഞപബപ്പെബക്കുഫമനഞ്ചാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുഫടെ

ഏകകേഞപനത്തബലൂഫടെ  ചബമ്മേബനബ  ഇകകഞ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ  നടെപ്പെബലെഞക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞഫണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ

അറബയബച്ചു.

20 (*92) ഭൂപതബവക്ക് ചടങ്ങളുഫടെ കഭദഗതബ

റവനന്യൂ-ഭവനനബരമ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഫകേ.  രഞജന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്, കേഞരഷബകേ കമഖലെയഞ്ചാം പരബസ്ഥബതബക്കുഞ്ചാം കദഞഷമുണഞകേഞത്തവബധഞ്ചാം

സമൂഹത്തബലുണഞയബരബക്കുന  ഫതഞഴബല്  ഫഫവവബദദങ്ങഫള  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്,

പതബച്ചുഫകേഞടുത്ത ഭൂമബ മറക്ക് നദഞയമഞയ ആവശദങ്ങള്ക്കുകൂടെബ ഉപകയഞഗബകഞന

സഞധബക്കുന  വബധത്തബലുള്ള  കഭദഗതബ  ഭൂപതബവക്ക്  നബയമത്തബലുഞ്ചാം  ചടത്തബലുഞ്ചാം

വരുത്തഞന  തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  നടെപ്പെക്ക്  സകമ്മേളനത്തബല്ത്തഫന

അവതരബപ്പെബക്കുഫമനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.  ഭൂപതബവക്ക്  നബയമഞ്ചാം  നബലെവബല്

വനകശഷഞ്ചാം  പതബച്ചുഫകേഞടുത്ത  ഭൂമബ  മറഞവശദങ്ങള്കഞയബ

വബനബകയഞഗബകഫപ്പെടബട്ടുള്ളതക്ക്  ചടലെഞ്ചാംഘനമഞഫണങബലുഞ്ചാം
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സഞമൂഹദമഞറത്തബനനുസൃതമഞയഞണക്ക്  അത്തരഞ്ചാം  പ്രതബഫെലെനമുണഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.

വനഞതബരത്തബ  പ്രകദശങ്ങളബല്  റവനന്യൂ,  വനഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളുഫടെ  സഞ്ചാംയക്ത

പരബകശഞധന  പൂരണമഞയഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബടബഫലനഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ച

സ്ഥലെങ്ങളബല്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ  ലെഭദമഞകേഞനുഫണനഞ്ചാം  അനുമതബ  ലെഭബച്ച

കകേസുകേളബല്  വദക്തബഗത  സരകവ  പൂരത്തബയഞകബ  പടയഞ്ചാം

നല്കേബവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം  മലെകയഞര  കമഖലെയബഫലെ  പടയ  വബതരണഞ്ചാം

കവഗത്തബലെഞകഞന  റവനന്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  എസക്ക്.ഒ.പബ.  (Standard  Operating

Procedure) തയഞറഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  വനഭൂമബ  കുടെബകയറബ

തഞമസബച്ചുവരുനവരകക്ക്  പടയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  മലെകയഞര  പടയ  മബഷന

ആരഞ്ചാംഭബച്ചക്ക്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ  ലെഭബച്ച  കകേസുകേളബല്  പടയവബതരണഞ്ചാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേ,  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബഫന്റെ  സഹകേരണകത്തഞഫടെ

സഞ്ചാംയക്തപരബകശഞധന പൂരത്തബയഞകബ തുടെരനടെപടെബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുകേ, പടയ

അകപക്ഷകേള്  സമരപ്പെബകഞത്തവരബല്നബനഞ്ചാം  പുതബയ  അകപക്ഷകേള്

സത്വസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പടയ  ഡേഞഷക്ക്  കബഞരഡേബലുള്ഫപ്പെടുത്തബ  തുടെര  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേ തുടെങ്ങബയ പ്രവരത്തനങ്ങള് നടെത്തബവരുനണക്ക്. പടയ മബഷഫന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുഫടെ  ഫഫകേവശമുള്ള  ഉപകയഞഗശൂനദമഞയ  ഭൂമബ

റവനന്യൂ വകുപ്പെബകലെയക്ക് ഡേബഫവസക്ക് ഫചയക്ക് ഫഫകേവശകഞരകക്ക് വബതരണഞ്ചാം ഫചയഞന
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കേഴബയകമഞഫയനക്ക്  പരബകശഞധബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  മുപ്പെതക്ക്  വരഷത്തബലെധബകേമഞയബ

ഭൂമബ  ഫഫകേവശഞ്ചാം  വച്ചുകപഞരുനവഫര  'ഒകേക്യുഫഫപഡേക്ക്'  എന

വബഭഞഗത്തബലുള്ഫപ്പെടുത്തുഫമനഞ്ചാം  ആദബവഞസബ  കമഖലെയബലുള്ഫപ്പെഫടെയള്ള

സഞധഞരണകഞരകക്ക്  ഭൂമബ  ലെഭദമഞകഞന  ചടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തഞന

തയഞറഞഫണനഞ്ചാം  റഞനബ നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബഫലെ ഫപരുഫമ്പടബ വബകലജബഫലെ

518  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  പടയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  വനഞ്ചാം,  വനദജസ്പീവബ

വകുപ്പുമനബയഫടെ സഞനബദദത്തബല് കയഞഗഞ്ചാം കചരനക്ക് മബനബ  സരകവ ടെസ്പീമബഫന്റെ

സ്ഥലെ  പരബകശഞധന  അടെബയനരമഞയബ  നടെത്തുഫമനഞ്ചാം  15  ഏകര  എന

സസ്പീലെബഞ്ചാംഗബഫന്റെ  പരബധബയബല്  ഫഫകേവശ  ഭൂമബയള്ളവരകക്ക്  ബബ.ടെബ.ആര.-ല്

'കതഞടഞ്ചാം'  എനക്ക്  കരഖഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതബനഞല്  ക്രയവബക്രയത്തബകനഞ

ഇസൗടുവയനതബകനഞ  സഞധബക്കുനബഫലന  പരഞതബ  പരബഹരബക്കുഫമനഞ്ചാം

നബരമ്മേഞണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടെത്തുനതബനക്ക്  എൻ.ഒ.സബ.  കവണഫമന

നബബന്ധനയബൽനബനക്ക്  ആനവബലെഞസഞ്ചാം  വബകലജബഫന  ഒഴബവഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

21 (*93) വബകനഞദസഞഞര കമഖലെയബഫലെ കകേന്ദ്രഞവബഷ്കൃത പദതബകേള്

ഫപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. എ. മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ശബരബമലെ–എരുകമലെബ  -  പമ്പ–
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സനബധഞനഞ്ചാം-സബരബചത്വല്  സരകേന്യൂടക്ക്,  മലെനഞടെക്ക്-മലെബഞര-ക്രൂയബസക്ക്-ടൂറബസഞ്ചാം,

ശസ്പീപത്മനഞഭ-ആറന്മുള-സബരബചത്വല് സരകേന്യൂടക്ക്,  ഇകകഞ ടൂറബസഞ്ചാം സരകേന്യൂടക്ക് ഇന

ഇടുകബ  &  പത്തനഞ്ചാംതബട,  ഫഡേവലെപ്ഫമന്റെക്ക്  ഓഫെക്ക്  ഗുരുവഞയൂര  ഫടെമ്പബള്,

ഫഡേവലെപ്ഫമന്റെക്ക്  ഓഫെക്ക്  സബരബചത്വല് സരകേന്യൂടക്ക്: ശബവഗബരബ  ശസ്പീനഞരഞയണഗുരു

ആശമഞ്ചാം-അരുവബപ്പുറഞ്ചാം-കുനഞ്ചാംപഞറ ശസ്പീസുബമണദ-ഫചമ്പഴനബ ശസ്പീനഞരഞയണ

ഗുരുകുലെഞ്ചാം ഇന കകേരള തുടെങ്ങബയ കകേന്ദ്രഞവബഷ്കൃത പദതബകേള് വബകനഞദസഞഞര

കമഖലെയബല്  നടെപ്പെബലെഞകബവരുനഫണനക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.

ഫസന്റെക്ക്.  കതഞമസക്ക്  ഇന്റെരനഞഷണല്  ടഷ്രൈന, മലെയഞറ്റൂര,  ഫകേഞടുങ്ങല്ലൂര

കചരമഞന  ജുമഞ  മസ്ജബദക്ക്,   ഫഡേവലെപ്ഫമന്റെക്ക് ഓഫെക്ക്  റബലെബജബയസക്ക് ഫസകന്റെഴക്ക്,

ഫപരുമ്പഞവൂർ  തുടെങ്ങബയ  പദതബകേള്  'പ്രസഞദക്ക്'  പദതബയബല്

പരബഗണബക്കുനതബനഞയബ സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം കബപ്പൂര, കുമരകേഞ്ചാം, കബകല്,

ഇടുകബ  ഡേഞഞ്ചാം  സറസൗണബഞ്ചാംഗ്സക്ക്,  മലെങര  ഡേഞഞ്ചാം  സറസൗണബഞ്ചാംഗ്സക്ക്,  കേഞരഞപ്പുഴ

എനസ്പീ ഫഡേസബകനഷനുകേളുഫടെ വബകേസനത്തബനുള്ള  State  Perspective  Plan

'സത്വകദശക്ക്  ദരശന  2.0'  പദതബയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തുനതബനഞയബ  കകേന്ദ്ര

സരകഞരബല് സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ.  കൂടുതല് കകേന്ദ്ര സഹഞയഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞവശദമഞയ  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  കകേഞവബഡേഞനനരഞ്ചാം  ആഭദനര  ടൂറബസത്തബല്  സരവകേഞലെ
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ഫറകകഞരഡേക്ക്  കരഖഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുമഞയബ  കചരനക്ക്

ക്രൂയബസക്ക്  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബയഞ്ചാം  പഞലെങ്ങളുഫടെ  സസൗന്ദരദവല്കരണവഞ്ചാം

നടെപ്പെബലെഞക്കുനതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്  ആകലെഞചബക്കുനതഞഫണനഞ്ചാം  പഞലെഞ

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബഫലെ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബകേള്കക്ക്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ

ലെഭബക്കുനതബനക്ക്  ശമബക്കുനതഞഫണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയഞയബ

മനബ അറബയബച്ചു.

22 (*94) ഫഎ  .  ടെബ  .  ഫഎ  .-  കേളുഫടെ അടെബസ്ഥഞന സസൗകേരദ വബകേസനഞ്ചാം

ഫപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ഫതഞഴബൽ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  ശബവനകുടബ)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ഐ.ടെബ.ഐ.-കേളുഫടെ  അടെബസ്ഥഞന  സസൗകേരദ

വബകേസനത്തബനഞയബ  ഡേയറക്ടർ  ജനറൽ  ഓഫെക്ക്  ഫടയബനബഞ്ചാംഗബഫന്റെ

മഞനദണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം ഭൂമബ ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം കേബഫ്ബബ ഫെണക്ക് വബനബകയഞഗബച്ചക്ക്  10

ഐ.ടെബ.ഐ.-കേഫളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഫെണക്ക്  വബനബകയഞഗബച്ചക്ക്  രണക്ക്

ഐ.ടെബ.ഐ.-കേഫളയഞ്ചാം  അനഞരഞഷ്ട്ര  നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയർത്തഞനുഞ്ചാം

നടെപടെബകേൾ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനതഞയബ  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.

ഏകേസ്പീകേരബകഫപ്പെടതുഞ്ചാം  ഗുണകമന്മയള്ളതുമഞയ  പരബശസ്പീലെന  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഫഎ.ടെബ.ഫഎ.-കേളബല് നടെപ്പെബലെഞകബവരുനണക്ക്. കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബൽ ഡേയറക്ടർ

ജനറൽ  ഓഫെക്ക്  ഫടയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  പരബചയഫപ്പെടുത്തുന  കകേഞഴ്സുകേൾ  പരമഞവധബ
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സ്ഥഞപനങ്ങളബൽ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം റസ്പീവഞമ്പബഞ്ചാംഗബലൂഫടെ  കേഞലെഹരണഫപ്പെട

കകേഞഴ്സുകേൾ  ഒഴബവഞകബ  കേഞകലെഞചബതമഞയ  കകേഞഴ്സുകേൾ  ഫകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം

നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  ആകഗഞള  തലെത്തബല്  മഞറബ  വരുന  ഫതഞഴബല്

കമഖലെയനുസൃതമഞയബ  കകേഞഴ്സുകേളുഫടെ  സബലെബസക്ക്  പരബഷ്കരബക്കുനഫണനഞ്ചാം

നബലെവബൽ നന്യൂ ജനകറഷൻ കകേഞഴ്സുകേൾ ഉൾഫപ്പെടുത്തബ സബലെബസക്ക് പരബഷ്കരബച്ചക്ക്

വബജഞപനഞ്ചാം  പുറഫപ്പെടുവബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ടെബ  സബലെബസക്ക്  പ്രകേഞരമുള്ള

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനക്ക്  നടെപടെബകേൾ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  ഫതരഫഞ്ഞെടുകഫപ്പെട  സരകഞര  ഫഎ.ടെബ.ഫഎ.-കേളബല്

ഫഫനപുണദ  വബകേസനത്തബനഞയബ  ഹ്രസത്വകേഞലെ  കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം  തുറമുഖ

കമഖലെയമഞയബ  ബന്ധഫപ്പെട  കടഡുകേളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുഫമനഞ്ചാം  ഫഎ.ടെബ.ഫഎ.

ഫടയബനബകേള്കക്ക്  വദവസഞയശഞലെകേളബല്  പ്രതബവരഷഞ്ചാം  150  മണബക്കൂര

പ്രഞകയഞഗബകേ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനഞവശദമഞയ  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  പരബശസ്പീലെന  കേഞലെയളവബല്  ഫടയബനബകേള്കക്ക്

ലെഭബക്കുന  ഫഫവദഗദഞ്ചാം  പ്രകയഞജനഫപ്പെടുത്തബ  വബവബധ  ഉല്പനങ്ങള്

നബരമ്മേബക്കുനതബനഞയബ  ഫപ്രഞഡേക്ഷന  ഫസന്റെറുകേള്

സജ്ജമഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  ഫതരഫഞ്ഞെടുത്ത  സരകഞര

ഫഎ.ടെബ.ഫഎ.-കേളബഫലെ  ഫടയബനബകേഫള  കക്രഞഡേസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഫഫനപുണദ
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കേരമ്മേകസന രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അവരുഫടെ കസവനഞ്ചാം സരകഞര സ്ഥഞപനങ്ങള്കക്ക്

സസൗജനദമഞയബ  ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.

വദഞവസഞയബകേ  പരബശസ്പീലെന  വകുപ്പെബഫന്റെ  കനതൃതത്വത്തബൽ  14 ജബലകേളബലുഞ്ചാം

എലഞ  വർഷവഞ്ചാം  കജഞബക്ക്  ഫഫെയർ  സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബകഞറുഫണനഞ്ചാം  2023-ഫലെ

കജഞബക്ക്  ഫഫെയർ  ജനുവരബ  16  മുതൽ  23  വഫര  സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബച്ചുഫവനഞ്ചാം

കപ്ലസ് ഫമന്റെക്ക്  നടെപടെബകേൾ  നടെനവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം  അഖബകലെനദഞ

തലെത്തബല്  കകേരളത്തബല്  നബനള്ള  ഫടയബനബകേള്  ഉനതവബജയഞ്ചാം

കേരസ്ഥമഞകബഫയനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

23 (*95) വബദദഞരത്ഥബകേളബഫലെ ലെഹരബ ഉപകയഞഗഞ്ചാം തടെയഞന നടെപടെബ

ഫപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ഫതഞഴബൽ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

സ്കൂള്  വബദദഞരത്ഥബകേളബല്  ലെഹരബ  വസ്തുകളുഫടെ  ഉപകയഞഗഞ്ചാം  കേഫണത്തബ

ഇലഞയ്മ  ഫചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ലെഹരബ  വബരുദ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

വദഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ശക്തമഞയ  നടെപടെബകേള്  ടകേഫകഞണബട്ടുഫണനഞ്ചാം

രണഞഞ്ചാംഘട  ലെഹരബ  വബരുദ  പ്രവരത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  സഭഫയ

അറബയബച്ചു.  വബദദഞരത്ഥബകേഫള  വലെയബലെഞക്കുന  ലെഹരബ  റഞകറ്റുകേഫള

തകേരക്കുനതബനഞയബ കപഞലെസ്പീസക്ക്-എടകസക്ക്-ഫപഞതുവബദദഞഭദഞസ വകുപ്പുകേള്

സഞ്ചാംയക്തമഞയബ  പ്രവരത്തബക്കുനകതഞഫടെഞപ്പെഞ്ചാം  സ്കൂളുകേളബല്  ജനജഞഗ്രതഞ
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സമബതബകേളുഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ലെഹരബ  മഞഫെബയകേഫളക്കുറബച്ചക്ക്  വബവരങ്ങൾ

നൽകുന  വബദദഞർത്ഥബകേളുഫടെ  വബവരങ്ങൾ

പുറത്തറബയഞതബരബകഞനഞവശദമഞയ ശദ നല്കുനതഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഫത്ത

മുഴുവന  ജനങ്ങഫളയഞ്ചാം  പഫങടുപ്പെബച്ചുഫകേഞണക്ക്  ലെഹരബവബരുദ  കപഞരഞട

പ്രവരത്തനങ്ങള്  സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം ലെഹരബവബരുദ കേദഞമ്പയബനബഞ്ചാംഗബഫന്റെ ഭഞഗമഞയബ

രക്ഷകേരത്തഞകള്കക്ക് ഫടയബനബഞ്ചാംഗക്ക് നല്കുനതബനുള്ള പദതബ ആസൂത്രണഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  പബ.ടെബ.എ.-യഫടെ  കനതൃതത്വത്തബല്  പദതബകേള്

നടെപ്പെബലെഞകബവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം  ലെഹരബഫകതബഫര  കബഞധവല്കരണ

പരബപഞടെബകേള്  സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  പബ.ടെബ.എ.-യഫടെയഞ്ചാം

സമൂഹത്തബഫന്റെയഞ്ചാം പബന്തുണ ആവശദമഞഫണനഞ്ചാം കുടബകേള്കക്ക് ഒഴബവക്ക് സമയഞ്ചാം

ക്രബയഞത്മകേമഞയബ  ഫചലെവഴബകഞനുതകുന  വബധത്തബല്  സ്കൂള്

പഞഠദപദതബയബല്  കേഞയബകേ  വബദദഞഭദഞസത്തബനക്ക്  കൂടുതല്  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  പഞഠദപദതബ  പരബഷ്കരണകവളയബല്

ലെഹരബഫകതബഫരയള്ള  പഞഠഭഞഗങ്ങള്കൂടെബ   ഉള്ഫപ്പെടുത്തുഫമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.


