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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

1.     ശങ്കരന് കമമ്മീഷന് റണിപപപ്പോര്ടണിലലെ അപപ്പോകതകള

ശ്രമ്മീ  .    പ്രപമപ്പോദദ്  നപ്പോരപ്പോയണ:  സര്,  വണിശശ്വലത്തെ  നണിര്മണിച്ച  പരമ

പണിതപ്പോക്കനപ്പോലരനദ്  പവദങ്ങള;  പശ്രഷ്ഠ  ശണിലണികലളെനദ്  പുരപ്പോണങ്ങള;

ഹൃദയത്തെണില കവണിലടെ  ഭപ്പോവനയയും  വണിരലുകളെണില ലലദവത്തെണിലന്റെ സ്പര്ശവുമുള

മഹപ്പോമപ്പോനണികലരനദ്  എഴുത്തുകപ്പോര്.    ഇങ്ങലനലയലപ്പോയും  വണിപശഷണിക്കലപട

വണിശശ്വകര്മ സമുദപ്പോയത്തെണിലന്റെ സപ്പോമൂഹണിക സപ്പോമ്പത്തെണിക പണിനപ്പോക്കപ്പോവസ്ഥയയും

അതദ്  സൃഷണിക്കുന  സങ്കടെങ്ങളെണിപലെക്കുമപ്പോണദ്  ഞപ്പോന്  സഭയലടെ  ശ്രദ്ധ

ക്ഷണണിക്കുനതദ്.  പുരപ്പോതനമപ്പോയ  പക്ഷത്രങ്ങളയും  പ്രണയ  പ്രതമ്മീകമപ്പോയ

തപ്പോജദ് മഹലുയും നപ്പോലമലപ്പോമണിരണിക്കുന ബൃഹത്തെപ്പോയ ഇഇൗ നണിയമസഭപ്പോ സമുച്ഛയവുയും

പകപ്പോടെപ്പോനുപകപ്പോടെണി  പപ്പോര്പണിടെങ്ങളയും  നപ്പോനപ്പോജപ്പോതണി  മതസ്തര് അണണിയന

ആഭരണങ്ങളയും  മപ്പോത്രമല,  കര്ഷകരയും  ലതപ്പോഴണിലെപ്പോളെണികളയും  കയണിപലെന്തുന

പണണിയപ്പോയധങ്ങളയും  അപതപ്പോലടെപ്പോപയും  പലെപ്പോഹകൂടണില  നനദ്  ഇന്ദ്രജപ്പോലെങ്ങള

ലതളെണിയലമനദ്  ലതളെണിഞ,  സപ്പോയുംസപ്പോരണിക  മുദ്രയപ്പോയണിത്തെമ്മീര്ന  ആറന്മുളെ

കണപ്പോടെണിയയും  വലര  ഇഇൗ  നപ്പോടെണിനദ്  സമനണിലച്ചപ്പോര  ജനതയപ്പോണദ്  വണിശശ്വകര്മ

സമുദപ്പോയയും.  അവര്  പരമ്പരപ്പോഗതമപ്പോയണി  ലചെയണിരന  കലണണി,  മരപണണി,
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വപ്പോര്ക്കപണണി,  ആഭരണ  നണിര്മപ്പോണയും  ഇഇൗ  പമഖലെയണിപലെലക്കലപ്പോയും

സശ്വപ്പോഭപ്പോവണികമപ്പോയ യനവലക്കരണയും കടെന്നുവന്നു. അങ്ങലന കടെന്നുവനപപപ്പോള

പരമ്പരപ്പോഗത  ലതപ്പോഴണിലുകള  ലചെയണിരന  ആളകളക്കദ്  ലതപ്പോഴണില  നഷമപ്പോയണി.

പകരളെത്തെണില  40  ലെക്ഷപത്തെപ്പോളെയും  വരന  വണിശശ്വകര്മ  സമുദപ്പോയത്തെണിലന്റെ

ലതപ്പോഴണില  നഷവുയും  സപ്പോമൂഹഹ്യ  സപ്പോമ്പത്തെണിക  പണിനപ്പോക്കപ്പോവസ്ഥയയും  പഠണിക്കപ്പോന്

പഡപ്പോ.  പണി.എന്.  ശങ്കരലന  ഒര കമമ്മീഷനപ്പോയണി  നണിപയപ്പോഗണിച.  എനപ്പോല ആ

കമമ്മീഷലന്റെ ശണിപപ്പോര്ശകള പരണിഗണണിക്കലപടണിലലനതപ്പോണദ് പഖദകരയും. ഒപടലറ

നമ്മീറുന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോണദ് ആ പമഖലെയണില നണിലെനണിലക്കുനതദ്.  പക്ഷമലപന്ഷലന്റെ

കപ്പോരഹ്യത്തെണിലപപപ്പോലുയും വണിപവചെനവുയും പവര്തണിരണിവുയും നണിലക്കുന്നുലയന്നുളതപ്പോണദ്

യപ്പോഥപ്പോര്തഹ്യയും.  അവര്ക്കദ്  ലെഭണിക്കുന  ലപന്ഷന്  കുറവപ്പോലണനപ്പോണദ്  ആ

പമഖലെയണില  നണിന്നുള  സയുംഘടെനകള  അഭണിപ്രപ്പോയലപടുന്നുണദ്.

അതുപപപ്പോലലെത്തെലന  ഉനത  വണിദഹ്യപ്പോഭഹ്യപ്പോസ  രയുംഗത്തെദ്  അനുവദണിച്ചണിട്ടുള  രണദ്

ശതമപ്പോനയും  സയുംവരണയും  അതദ്  മറദ്  പമഖലെകളെണിപലെക്കുയും  വര്ദ്ധണിക്കണലമന

ആവശഹ്യവുയും ആ പമഖലെയണില നണിനദ് ഉയരന്നുണദ്. നമുക്കദ് പണിനപ്പോക്ക വണികസന

വകുപയും  പണിനപ്പോക്ക  വണികസന  പകപ്പോര്പപറഷനുയും  ആര്ടണിസപ്പോന്സദ്  വണികസന

പകപ്പോര്പപറഷനുലമലപ്പോമുണദ്.   ഈ  വണിഭപ്പോഗക്കപ്പോര്ക്കദ്  സപ്പോമ്പത്തെണിക  സഹപ്പോയയും
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വണിദഹ്യപ്പോഭഹ്യപ്പോസ ആനുകൂലെഹ്യങ്ങള എനണിവ ഇനണിയയും വണിപുലെമപ്പോക്കണയും.  നണിരവധണി

അവപ്പോന്തര  വണിഭപ്പോഗങ്ങളെണിലുള  വണിശശ്വകര്മജര്ലക്കലപ്പോയും  ആ  ആനുകൂലെഹ്യയും

ലെഭണിക്കണലമന  ആവശഹ്യയും  ഉനയണിക്കലപടുന്നുണദ്.  എലന്റെ  മണ്ഡലെമപ്പോയ

റപ്പോനണിയണില ഒര വണിശശ്വബപ്പോഹ്മണ പകപ്പോപളെജുണദ്.  അതദ് എയ്ഡഡദ് പകപ്പോപളെജദ്

ആക്കണലമന  ആവശഹ്യയും  കപ്പോലെങ്ങളെപ്പോയണി  സര്ക്കപ്പോരണിലന്റെ  മുനണിലെപ്പോണദ്.

ടൂറണിസലത്തെക്കുറണിച്ചദ് പറയപമ്പപ്പോള, ടൂറണിസയും പമഖലെയണില പരമ്പരപ്പോഗത ടൂറണിസയും,

ലലപതൃക  ഗപ്പോമങ്ങള  എനണിവയദ്  വലെണിയ  സപ്പോദ്ധഹ്യതകളെപ്പോണദ്.  ഞപ്പോന്  ആദഹ്യയും

സൂചെണിപണിച്ച  ഇന്ദ്രജപ്പോലെയും  പുഷണിക്കുന്നു  ആറന്മുളെ  കണപ്പോടെണിയണില  എന  പലെപ്പോക

ടൂറണിസലത്തെ  പ്രശസ്തരപ്പോയ  പബപ്പോഗദ് എഴുത്തുകപ്പോര്  വണിപശഷണിപണിച്ച  ആറന്മുളെ

കണപ്പോടെണിയയും  മപ്പോനപ്പോറണിലലെ  ഓടെദ്  നണിര്മപ്പോണവുലമലപ്പോയും  വലെണിയ  കപ്പോഫദ്

വണിപലജുകളെപ്പോക്കണി ടൂറണിസയും പമഖലെയണില നമുക്കദ് ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തെപ്പോന് കഴണിയയും.

ആഭരണ  ലതപ്പോഴണിലെപ്പോളെണികളക്കപ്പോയണിട്ടുള  പക്ഷമനണിധണി  പബപ്പോര്ഡുണദ്.  ആ

പബപ്പോര്ഡണിലന്റെ  പ്രവര്ത്തെനയും  നമുക്കദ്  ഇനണിയയും  വണിപുലെമപ്പോപക്കണതുണദ്.

തമണിഴദ് നപ്പോടെദ്  ഇക്കപ്പോരഹ്യത്തെണില  ലലപതൃക  ഗപ്പോമങ്ങളണപ്പോക്കണി  ഈ  പരമ്പരപ്പോഗത

ലതപ്പോഴണിലെപ്പോളെണികലളെ സയുംരക്ഷണിക്കപ്പോന്പവണണി ഏലറ ശ്രമങ്ങള നടെത്തെണിയണിട്ടുണദ്. 

മണി  .   ലചെയര്മപ്പോന്: പമ്മീസദ്...
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ശ്രമ്മീ  .    പ്രപമപ്പോദദ്  നപ്പോരപ്പോയണ:  സര്,  പണിനപ്പോക്ക  വണിഭപ്പോഗത്തെണിലലെ

ആളകളക്കുപവണണി  പ്രതണിജപ്പോബദ്ധത  പ്രവര്ത്തെണിക്കുന  ഇടെതുപക്ഷ

ജനപ്പോധണിപതഹ്യ  മുനണണി  ഗവണലമന്റെദ്  തമ്മീര്ച്ചയപ്പോയയും  ഇക്കപ്പോരഹ്യത്തെണില

ഇടെലപടുലമനദ്  പ്രതമ്മീക്ഷണിക്കുകയപ്പോണദ്.  ഇഇൗ  പമഖലെയണിലലെ  അടെണിസ്ഥപ്പോന

പ്രശ്നങ്ങള  പരണിഹരണിക്കപ്പോനുയും  സമയബനണിതമപ്പോയണി  പഠണിച്ചദ്  പരണിഹപ്പോരയും

നണിര്പദ്ദേശണിക്കപ്പോനുമപ്പോയണി  ഒര  കമമ്മീഷലന  നണിപയപ്പോഗണിക്കണലമന്നുയും  അതദ്

കൃതഹ്യമപ്പോയണി  നടെപണിലെപ്പോക്കണലമന്നുമുള  ഒരപ്പോവശഹ്യമപ്പോണദ്  അങ്ങയലടെയയും

സഭയലടെയയും ശ്രദ്ധയണില ലകപ്പോണ്ടുവരപ്പോന് ഞപ്പോന് ആഗഹണിക്കുനതദ്. 

പടണികജപ്പോതണി,  പടണികവര്ഗ,  പണിനപ്പോക്ക  വണിഭപ്പോഗ  പക്ഷമ വുയും  പദവസശ്വവുയും

പപ്പോര്ലെലമന്റെറണികപ്പോരഹ്യവുയും  വകുപമനണി  (ശ്രമ്മീ  .    ലക  .    രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന്):  സര്,

ബഹുമപ്പോനലപട അയുംഗയും ശ്രമ്മീ.പ്രപമപ്പോദദ് നപ്പോരപ്പോയണ ഉനയണിച്ച ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

പനപ്പോടമ്മീസണിനുള  മറുപടെണിയപ്പോണദ്.  അപദ്ദേഹയും  വണിശശ്വകര്മജലരക്കുറണിച്ചദ്

വണിപശഷണിപണിച്ച  കപ്പോരഹ്യങ്ങലളെപ്പോന്നുയും  ഞപ്പോന്  ആവര്ത്തെണിക്കുനണില.  ഇലതലപ്പോയും

ലചെയതണിനുപശഷവുയും  എലപ്പോയും  ലലദവങ്ങളെപ്പോയണിക്കഴണിഞപ്പോല  അവര്ക്കദ്  വലെണിയ

സ്ഥപ്പോനമണില.  പുറത്തെപ്പോണദ് പണിലന അവര്ക്കദ്  സ്ഥപ്പോനയും.  അതുസയുംബനണിച്ചദ്

അങ്ങദ്  പറഞതദ്  ശരണിയപ്പോണദ്.  അതുലകപ്പോണദ്  അവരലടെ  കപ്പോരഹ്യത്തെണില
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പ്രപതഹ്യകമപ്പോയ  പരണിഗണന  ലകപ്പോടുക്കപ്പോനപ്പോണദ്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉ പദ്ദേശണിക്കുനതദ്.

സയുംസ്ഥപ്പോനത്തെദ്  പണിപനപ്പോക്ക  വണിഭപ്പോഗത്തെണിലുളലപടുന  വണിശശ്വകര്മജരലടെ

വണിവണിധ  പ്രശ്നങ്ങള  പഠണിക്കുനതണിനദ്  2012-ല  പഡപ്പോ.  പണി.  എന്.  ശങ്കരലന

ഏകപ്പോയുംഗ  കമമ്മീഷനപ്പോയണി  നണിയമണിക്കുകയയും  കമമ്മീഷന്  31-12-2014-ല

റണിപപപ്പോര്ടദ്  സര്ക്കപ്പോരണിനദ്  സമര്പണിക്കുകയയും  ലചെയ.  അതണില  21

ശണിപപ്പോര്ശകളെപ്പോണദ്  കമമ്മീഷന്  റണിപപപ്പോര്ടണിലുണപ്പോയണിരനതദ്.  ഇതണില  13

ശണിപപ്പോര്ശകളെണിപനല തുടെര്  നടെപടെണികള സശ്വമ്മീകരണിപക്കണതണിലലനദ്  സര്ക്കപ്പോര്

ഉത്തെരവപ്പോയണിരന്നു.   വണിശശ്വകര്മജരലടെ  ലപന്ഷനുമപ്പോയണി  ബനലപട

കപ്പോരഹ്യങ്ങളെപ്പോണദ്  പ്രധപ്പോനമപ്പോയയും  ശണിപപ്പോര്ശകളെപ്പോയണി  വനതദ്.  ലപന്ഷന്

പദ്ധതണിയണില വണിശശ്വകര്മജരപ്പോയ എലപ്പോ വണിഭപ്പോഗപത്തെയയും  ഉളലപടുത്തുനതണിനുയും

അവരലടെ  ലപന്ഷന്  തുക  വര്ദ്ധണിപണിക്കണലമന്നുളതപ്പോയണിരന്നു.  അവരലടെ

എലപ്പോ  അവകപ്പോശങ്ങളയും,  എലപ്പോ  വണിഭപ്പോഗങ്ങലളെയമുളലപടുത്തെണിയയും  ലപന്ഷന്

തുക  മറദ്  സപ്പോമൂഹണിക  ലപന്ഷനുകളക്കദ്  തുലെഹ്യമപ്പോയണി  വര്ദ്ധണിപണിച്ചദ്  പ്രപതഹ്യക

ഉത്തെരവുകള പുറലപടുവണിച്ചണിട്ടുണദ്.  മറദ് സപ്പോമൂഹണിക പക്ഷമ ലപന്ഷപനപ്പോലടെപ്പോപയും

അവരലടെയയും  ലപന്ഷന്  വര്ദ്ധണിപണിച്ചണിട്ടുണദ്.  പ്രപതഹ്യക  ഉത്തെരവുകള

പുറലപടുവണിച്ചണിട്ടുള  സപ്പോഹചെരഹ്യത്തെണില   തുടെര്നടെപടെണികള  അക്കപ്പോരഹ്യത്തെണില
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ആവശഹ്യമണിലലനപ്പോണദ് പതപ്പോന്നുനതദ്. അപതപ്പോലടെപ്പോപയും,  ശണിപപ്പോര്ശകളെണിപനല

ഓപരപ്പോ  വകുപകളലമടുപക്കണ  കപ്പോരഹ്യങ്ങലളെ  സയുംബനണിച്ചദ്

തമ്മീരമപ്പോനലമടുത്തെണിരന്നു.  ലതപ്പോഴണിലുയും നനപുണഹ്യവുയും,   സഹകരണയും,  റവനന,

വഹ്യവസപ്പോയയും  തുടെങ്ങണിയ  വകുപകളെണില  നടെപണിലെപ്പോപക്കണ  കപ്പോരഹ്യങ്ങള

സയുംബനണിച്ചദ്  അവര്ക്കദ്  നണിര്പദ്ദേശങ്ങള  നലകണിയണിട്ടുണദ്.  വണിശശ്വകര്മജര്ക്കദ്

ഉപദഹ്യപ്പോഗപമഖലെയണില  3  ശതമപ്പോനയും സയുംഭരണയും നണിലെവണില അനുവദണിക്കുന്നുണദ്.

ലപ്രപ്പോഫഷണല  ഡണിഗണി,  ഹയര്  ലസക്കണറണി,  ലവപ്പോപക്കഷണല  ഹയര്

ലസക്കണറണി  പകപ്പോഴ്സുകളക്കദ്  രണ്ടുശതമപ്പോനയും  സയുംവരണയും  നണിലെവണില

അനുവദണിക്കുന്നുണദ്.  ആര്ട്സദ്   ആന്ഡദ്  സയന്സദ്  ഡണിഗണി/പണി.ജണി

പകപ്പോഴ്സുകളക്കദ്  ഒ.ബണി.എച്ചദ്.  വണിഭപ്പോഗങ്ങപളെപ്പോലടെപ്പോപയും  3  ശതമപ്പോനയും  സയുംവരണയും

അനുവദണിക്കുന്നുണദ്.  ലമഡണിക്കല  പണി.ജണി.  പകപ്പോഴ്സുകളെണില   ഒ.ബണി.എച്ചദ്.

വണിഭപ്പോഗങ്ങപളെപ്പോലടെപ്പോപയും  ഏഴദ്  ശതമപ്പോനയും  സയുംവരണയും  അനുവദണിക്കുന്നുണദ്.

സയുംസ്ഥപ്പോനലത്തെ  വണിവണിധ  പണിപനപ്പോക്ക  വണിഭപ്പോഗങ്ങളലടെ  കൃതഹ്യമപ്പോയ

ജനസയുംഖഹ്യപ്പോക്കണക്കുകള  ഒഇൗപദഹ്യപ്പോഗണികമപ്പോയണി  ലെഭഹ്യമലപ്പോത്തെതണിനപ്പോല

നണിലെവണിലലെ  സയുംവരണ  വണിഹണിതയും  പുനനഃകമമ്മീകരണിക്കുനതദ്  പ്രപ്പോപയപ്പോഗണികമല.

ജപ്പോതണി തണിരണിചള ലസന്സസദ് കണക്കദ് എടുത്തെണിടണില. അതദ് പകന്ദ്രഗവണലമന്റെദ്
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ശ്രമണിച്ചണിട്ടുയും  നടെപണിലെപ്പോക്കണ എന്നുള നണിലെപപ്പോടെപ്പോണദ്  സശ്വമ്മീകരണിച്ചണിട്ടുളതദ്. അതദ്

പ്രപ്പോപയപ്പോഗണികമലലനദ്  കണണിട്ടുണദ്.  വണിശശ്വകര്മജരലടെ  പ്രശ്നങ്ങള

പഠണിക്കുനതണിനദ് മപ്പോത്രമപ്പോയണി ഇനണിലയപ്പോര പ്രപതഹ്യക കമണിഷന്, ഒര കമമ്മീഷന്

പഠണിച്ചദ്  റണിപപപ്പോര്ടദ്  നലകണിയണിട്ടുലണങ്കണിലുയും  അതണിലന്റെയടെണിസ്ഥപ്പോനത്തെണിലുള

നടെപടെണികള  സശ്വമ്മീകരണിക്കുന്നുണദ്.  അതണിനപ്പോല  വണിശശ്വകര്മജര്ക്കുപവണണി

പ്രപതഹ്യകമപ്പോലയപ്പോര  കമണിഷലനവച്ചദ്  പഠണിപക്കണ  ആവശഹ്യമണില.

കപ്പോരഹ്യങ്ങലളെലപ്പോയും  പഠണിച്ചണിട്ടുണദ്.  വമ്മീണ്ടുലമപ്പോര  കമമ്മീഷലനവച്ചദ്

പഠണിപക്കണതണിലലനപ്പോണദ്  പതപ്പോന്നുനതദ്.  പണിപനപ്പോക്ക  വണിഭപ്പോഗത്തെണിലലപട

സമുദപ്പോയങ്ങളലടെ പ്രപതഹ്യകമപ്പോയ പ്രശ്നങ്ങള പഠണിപക്കണ സപ്പോഹചെരഹ്യമുണപ്പോയപ്പോല

അതണിനദ് സയുംസ്ഥപ്പോന പണിപനപ്പോക്ക വണിഭപ്പോഗ കമണിഷലന ചുമതലെലപടുത്തുന്നുണദ്.

ഏലതങ്കണിലുയും  വണിഭപ്പോഗലത്തെ  സയുംബനണിച്ചദ്  ആവശഹ്യമപ്പോയ  പഠനങ്ങള

പവണലമങ്കണില പണിപനപ്പോക്ക വണിഭപ്പോഗകമണിഷനുണദ്. ആ കമണിഷന്തലന ഓപരപ്പോ

വണിഭപ്പോഗത്തെണിലന്റെയയും  പ്രശ്നങ്ങള  പഠണിച്ചദ്  റണിപപപ്പോര്ടദ്  നലകുന്നുണദ്.

അതണിലന്റെയടെണിസ്ഥപ്പോനത്തെണില പ്രപതഹ്യകമപ്പോലയപ്പോര കമണിഷന് ഇതുസയുംബനണിച്ചദ്

പഠണിക്കപ്പോന്  വയ്പക്കണതണിലലനപ്പോണദ്  പതപ്പോന്നുനതദ്.  വണിശശ്വകര്മജരലടെ

പ്രശ്നങ്ങളക്കദ് പരണിഹപ്പോരമുണപ്പോക്കപ്പോനപ്പോയണി ഗവണലമന്റെദ് തമ്മീര്ച്ചയപ്പോയയും മുന്ഗണന
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നലകുനതപ്പോലണനദ് ഇഇൗ സന്ദര്ഭത്തെണില അറണിയണിക്കുകയപ്പോണദ്.

ശ്രമ്മീ  .   പ്രപമപ്പോദദ് നപ്പോരപ്പോയൺ: സര്,  പരമ്പരപ്പോഗത പമഖലെയണില  പജപ്പോലെണി ലചെയ്യുന

ലതപ്പോഴണിലെപ്പോളെണികളലടെ  വണിശദമപ്പോയ  രജണിപസ്ട്രേഷനുയും  ബപ്പോങ്കുകളെണിലനണിന്നുയും

അവര്ക്കപ്പോവശഹ്യമപ്പോയ  സമ്പത്തെണിക  സഹപ്പോയയും  ലെഭഹ്യമപ്പോക്കുനതണിനുമപ്പോയണി

ആര്ടണിസപ്പോന്സദ് സണില ബപ്പോങ്കദ് രൂപമ്മീകരണിക്കപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോകുപമപ്പോ?

ശ്രമ്മീ  .    ലക  .    രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന്:  സര്,  പണിപനപ്പോക്ക വണികസന പകപ്പോര്പപറഷന്

ആര്ടണിസപ്പോന്സണിനുപവണണി  നണിരവധണി  പദ്ധതണികള  നടെപണിലെപ്പോക്കണിവരന്നുണദ്.

അവര്ക്കദ്  ടൂളസദ്  വപ്പോങ്ങപ്പോനുയും മറ്റുകപ്പോരഹ്യങ്ങളക്കുപവണണി എലപ്പോ സഹപ്പോയങ്ങളയും

ലചെയലകപ്പോടുക്കുന്നുണദ്.  അവര്ക്കദ്  കൂടുതല  സഇൗകരഹ്യങ്ങള  ലചെയലകപ്പോടുക്കപ്പോന്

പണിപനപ്പോക്ക  വണികസന  പകപ്പോര്പപറഷലനത്തെലന  നമുക്കദ്

ചുമതലെലപടുത്തെപ്പോവുനതപ്പോണദ്.  അക്കപ്പോരഹ്യയും   ലചെയലകപ്പോണണിരണിക്കുകയപ്പോണദ്.

പ്രപതഹ്യകണിലച്ചപ്പോര  ബപ്പോങ്കണിയുംഗദ്  സയുംവണിധപ്പോനയും  ലകപ്പോണ്ടുവപരണ  ആവശഹ്യമണില.

ആര്ടണിസപ്പോന്സദ് ലഡവലെപദ്ലമന്റെദ് പകപ്പോര്പപറഷനണിലൂലടെ ഇവരലടെ തപ്പോലപരഹ്യയും

സയുംരക്ഷണിക്കപ്പോനുള  പദ്ധതണികള  നടെപണിലെപ്പോക്കണിവരന്നുണദ്.  ഇനണി

അഡമ്മീഷണലെപ്പോയണി ഒര പകപ്പോര്പപറഷപനപ്പോ, ഒര സ്ഥപ്പോപനപമപ്പോ ലകപ്പോണ്ടുവപരണ

ആവശഹ്യമുലണനദ് പതപ്പോന്നുനണില.
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2. ടൂറണിസയും ആക്ഷന് പപ്പോന്

ശ്രമ്മീ  .    ടെണി  .    ലജ  .    വണിപനപ്പോദദ്:  സര്,  പ്രകൃതണി സഇൗന്ദരഹ്യയും,  ലലപതൃക പകന്ദ്രങ്ങള,

സപ്പോയുംസപ്പോരണിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  ലലവദഗഹ്യയും  എനണിവയപ്പോല   സമ്പനമപ്പോയ  ലകപ്പോച്ചണിയപ്പോണദ്

പലെപ്പോകത്തെണിലന്റെ  അമ്പതദ്  ടപ്പോവല  ലഡസണിപനഷനുകളെണില  ഒനപ്പോയും  സ്ഥപ്പോനത്തെദ്

നണിലക്കുനതദ്.  വണിപനപ്പോദ സഞപ്പോര പമഖലെയലടെ പടെണിവപ്പോതണിലലെന നണിലെയണില നണിനദ്

പകരളെ  വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോര  പമഖലെയലടെ  കഹ്യപ്പോമ്പദ്  ഹഇൗസപ്പോക്കണി  ലകപ്പോച്ചണിലയ

മപ്പോറ്റുനതണിനുള ശ്രമമപ്പോണദ്  ഇനദ്  ഏറവുയും  അതഹ്യന്തപ്പോപപക്ഷണിതമപ്പോയണിട്ടുളതദ്.  ഇനദ്

ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെത്തുന  വണിപദശ  വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികള,  ആകര്ഷകമപ്പോയ

ലകപ്പോച്ചണിയണില  ലെക്ഷഹ്യസ്ഥപ്പോനങ്ങള  ഒറദണിവസയുംലകപ്പോണ്ടുതലന  കറങ്ങണികണദ്

മൂനപ്പോറണിപലെയ്പക്കപ്പോ  പതക്കടെണിയണിപലെയ്പക്കപ്പോ  മറദ്  ടൂറണിസദ്  പകന്ദ്രങ്ങളെണിപലെയ്പക്കപ്പോ

അവര് യപ്പോത്ര ലചെയ്യുന ഒര രമ്മീതണിയപ്പോണദ്  കണ്ടുവരനതദ്.  ടപ്പോവപലെഴദ്   പചെപ്പോയണിസദ്

 ലഡസണിപനഷന്  അവപ്പോര്ഡദ്,  പലെപ്പോണലെണി പപ്പോനറദ് അവപ്പോര്ഡദ് അടെക്കമുള നണിരവധണി

പ്രസണിജഹ്യസദ് അവപ്പോര്ഡുകള ലകപ്പോച്ചണിയലടെ ടൂറണിസത്തെണിനദ് ലെഭഹ്യമപ്പോയണിട്ടുണദ്. നപ്പോഷണല

പജപ്പോഗഫണിക്കല  കണണിരണിപക്കണ  അന്പതദ്  സ്ഥലെങ്ങളെണിലലെപ്പോനപ്പോയണി  ലകപ്പോച്ചണിലയ

പ്രഖഹ്യപ്പോപണിച്ചണിട്ടുണദ്.  ആയതണിനപ്പോല  ടൂറണിസയും  അവപ്പോര്ഡുകളലടെ

അടെണിസ്ഥപ്പോനത്തെണിലലെത്തുന  ടൂറണിസ്റ്റുകളക്കദ്  അവരലടെ  പ്രതമ്മീക്ഷ  നണിലെനണിര്ത്തുന

രമ്മീതണിയണിലുള  പപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോപക്കണതുണദ്.  അതണിനപ്പോല  ടൂറണിസയും  മപ്പോര്ക്കറണിയുംഗയും
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ടൂറണിസയും  ലഡസണിപനഷനുയുംപവണണി  ലചെലെവപ്പോക്കുന  തുക  ടൂറണിസയും  ലഡസണിപനഷന്

ലഡവലെപ്ലമന്റെപ്പോയണി  ലചെലെവപ്പോപക്കണതദ്  അതഹ്യന്തപ്പോപപക്ഷണിതമപ്പോണദ്.

അടുത്തെകപ്പോലെത്തെദ്  ലചെറപ്പോയണി,  പപപ്പോര്ടദ്  ലകപ്പോച്ചണി,  മടപ്പോപഞരണി,  കുമ്പളെങ്ങണി  എനമ്മീ

ലചെറണിയ ടൂറണിസയും ലഡസണിപനഷനുകള ഉയര്ന്നുവനണിട്ടുണദ്.  അതുപപപ്പോലലെ നണിരവധണി

ലചെറണിയ  ടൂറണിസയും  ലഡസണിപനഷനുകള  ഇനണിയയും  വളെര്ത്തെണിപയടുപക്കണതപ്പോയണിട്ടുണദ്.

രണ്ടുവര്ഷയും  കൂടുപമ്പപ്പോള  നടെക്കുന  ബണിനപ്പോലലെയലണങ്കണിലപപപ്പോലുയും,  ലകപ്പോച്ചണിയണില

സ്ഥണിരമപ്പോയ  ആധുനണിക  രമ്മീതണിയണിലുള  ആര്ടദ്  ഗപ്പോലെറണിയലടെ  അഭപ്പോവമുണദ്.  ഒര

കളച്ചറല ലസന്റെറുയും  അടെണിയന്തരമപ്പോയണി  നമുക്കദ്  സ്ഥപ്പോപണിപക്കണതുണദ്.  ഇലതപ്പോലക്ക

സ്ഥപ്പോപണിച്ചദ്, ഒര വണിപനപ്പോദ സഞപ്പോരണി ചുരങ്ങണിയതദ് 10 ദണിവസലമങ്കണിലുയും ലകപ്പോച്ചണിയണില

നണിലക്കുന രമ്മീതണിയണിലുള ലലമപകപ്പോ ലലഹഡല ടൂറണിസയും  പപ്പോന്റെദ്  അടെണിയന്തരമപ്പോയണി

ലചെപയണതുണദ്. നമ്മുലടെ ടഡമ്മീഷണല പനപ്പോളെഡ്ജദ് സണിസയും കുമ്പളെങ്ങണിയണിലലെ പഴയ

പപ്പോയ ലനയ്ത്തടെക്കമുള ലലചെനമ്മീസദ്  ഫണിഷണിയുംഗദ്  ലനറ്റുയും,  മമ്മീന്പണിടെണിത്തെവുയും അതുമപ്പോയണി

ബനലപട  അറണിവുകളയും  മണപപ്പോത്രങ്ങളണപ്പോക്കുന  സ്ഥലെങ്ങള   കപ്പോണപ്പോന്

കഴണിയകയയും ലനയ്ത്തദ് ശപ്പോലെകള തുടെങ്ങണിയ ധപ്പോരപ്പോളെയും സ്ഥപ്പോപനങ്ങള തുടെപങ്ങണതുണദ്.

നണിലെവണിലുളതദ്  പരണിപപ്പോലെണിപക്കണതുയും  അതഹ്യന്തപ്പോപപക്ഷണിതമപ്പോയണിട്ടുണദ്.  ലകപ്പോച്ചണി

എനപ്പോല ടൂറണിസയും ലഡസണിപനഷലന്റെ ലഡവലെപദ്ലമന്റെപ്പോയണി,  സ്ട്രേമ്മീറ്റുകളലടെ വണികസനയും,

ലലസപനജുകള,  ഇലെകണികദ്  ലമപ്പോബണിലെണിറണി,  ലപഡസലലലെപസഷന്,  ലലസകണിയുംഗദ്
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പപപ്പോലുള  സഇൗകരഹ്യങ്ങള  നമുലക്കപ്പോരക്കപ്പോന്  കഴണിയണയും.  ഇതണിനപ്പോയണി  തപദ്ദേശ

സശ്വയയുംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളയും സയുംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കപ്പോരണിലന്റെ വണിവണിധ വകുപകളമപ്പോയണി

പചെര്ന്നുള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നടെപത്തെണണിയണിരണിക്കുന്നു.  ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെ  കപ്പോയല

മഴക്കപ്പോലെത്തെദ്  മപനപ്പോഹരമപ്പോയ  കപ്പോഴ്ചയപ്പോണദ്.  ലകപ്പോച്ചണി  കപ്പോയലെണിലന്റെ  സഇൗന്ദരഹ്യയും

ആസശ്വദണിക്കപ്പോന്  മണസൂണ  ടൂറണിസയും  ലകപ്പോച്ചണിയണില  ഒരപക്കണതുണദ്.  പചെപനയും,

തൃപ്പൂണണിത്തുറ ഹണില പപ്പോലെസദ് എനമ്മീ സ്ഥലെങ്ങളെണില വണിപദശസഞപ്പോരണികള അധണികയും

സയുംസപ്പോരണിക്കുന സ്ഥലെങ്ങളെപ്പോയണി  മപ്പോറണിയണിടണില.  തൃപ്പൂണണിത്തുറ ലപരണിയപ്പോര്  നദണിയലടെ

ചെരണിത്രയും,  അതുപപപ്പോലലെ  മുസരമ്മീസദ്  ലകപ്പോച്ചണിപയയയും  ലകപ്പോടുങ്ങല്ലൂരണിലനയയും

ബനണിപണിക്കുന  ടൂറണിസയും  സര്കനട്ടുകള  എനണിവ   നണിര്മണിപക്കണതപ്പോയണിട്ടുണദ്.

ഇത്തെരയും  പദ്ധതണികലളെലയലപ്പോമുളലപടുത്തെണി  ആക്ഷന്പപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന്  ടൂറണിസയും

ഡണിപപ്പോര്ടദ് ലമന്റെദ് തയപ്പോറപ്പോകുപമപ്പോ?

ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെദ്-  വണിപനപ്പോദസഞപ്പോരയും,  യവജനകപ്പോരഹ്യ  വകുപമനണി

(ശ്രമ്മീ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദദ്  റണിയപ്പോസദ്):സര്,  പകരത്തെണിലന്റെ ടൂറണിസദ് പകന്ദ്രങ്ങളെണില

വളെലര  പ്രധപ്പോനലപട  പകന്ദ്രമപ്പോണദ്  ലകപ്പോച്ചണി.  നഗരപമഖലെ,  പഫപ്പോര്ടദ്  ലകപ്പോച്ചണി,

മടപ്പോപഞരണി, കുമ്പളെങ്ങണി, ലചെറപ്പോയണി, ലലവപണിന് തുടെങ്ങണിയ പ്രപദശങ്ങളളലപടുന

ലകപ്പോച്ചണിയലടെ  ടൂറണിസയും  സപ്പോധഹ്യതകലളെ  ഏറവുയും  ഫലെപ്രദമപ്പോയണി

ഉപപയപ്പോഗണിക്കുകലയന്നുളതപ്പോണദ്   ടൂറണിസയും  വകുപണിലന്റെ  നണിലെപപ്പോടെദ്.  ഞങ്ങള
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പലെതവണയപ്പോയണി  ലകപ്പോച്ചണിയണില  പനരണിടദ്  പപപ്പോകുകയയും  അവണിലടെയള

ജനപ്രതണിനണിധണികളമപ്പോയയും  ടൂറണിസയും  പസക്കദ് പഹപ്പോളപഡഴ്സുമപ്പോയയും  ചെര്ച്ച

നടെത്തുകയണപ്പോയണി.  പകരളെത്തെണില  ഏറവുയും  കൂടുതല  വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികള

എത്തെണിപച്ചരനതദ്  ലകപ്പോച്ചണിയളലപടുന എറണപ്പോകുളെയും ജണിലയണിലെപ്പോണദ്.  ഏറവുയും

പുതണിയ  കണക്കനുസരണിച്ചദ്,  2022  ഒനപ്പോയും  പപ്പോതത്തെണില  അതപ്പോയതദ്,  2022

ജനുവരണി,  ലഫബ്രുവരണി,  മപ്പോര്ച്ചദ്.  8,11,426  ആഭഹ്യന്തര വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികള

എത്തെണിയ  എറണപ്പോകുളെയും  ജണിലയപ്പോണദ്  വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികളലടെ  വരവണില

പകരളെത്തെണില ഒ നപ്പോമതപ്പോയണി എത്തെണിയണിട്ടുളലതന്നുളലതനതദ് ഞപ്പോന് സഭലയ

അറണിയണിക്കപ്പോന് ആഗഹണിക്കുകയപ്പോണദ്.  എറണപ്പോകുളെയും ജണിലയപ്പോണദ് കണക്കുകള

അനുസരണിച്ചദ്  വണിപദശ  വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികളലടെ  വരവണിലുയും   മുനണില.

പനരലത്തെയള  കണക്കദ്  പ്രകപ്പോരമപ്പോണദ്.    ഇപപപ്പോള  പകപ്പോവണിഡദ്

സപ്പോഹചെരഹ്യമപ്പോയതണിനപ്പോല ലപപ്പോതുലവ കുറവപ്പോണദ്.  പകരളെലത്തെ പമഖലെ തണിരണിച്ചദ്

പനപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള  52  ശതമപ്പോനയും  വണിപദശ  വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികളയും

മധഹ്യപകരളെത്തെണിപലെയപ്പോണദ്  എത്തെണിയണിട്ടുളതദ്.  നൂറദ്   വണിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരണികള

പകരളെത്തെണിലലെത്തെണിയപ്പോല  52  പപരയും ലകപ്പോച്ചണി പകന്ദ്രമ്മീകരണിച്ചപ്പോണദ് വനണിട്ടുളതദ്.

പഹപ്പോസ്പണിറപ്പോലെണിറണി  ലസക്ടറുകളലടെ  കപ്പോരഹ്യത്തെണിലുയും  ലകപ്പോച്ചണി  മറദ്  ഇടെങ്ങലളെ
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അപപക്ഷണിച്ചദ്  ഏലറ  മുനണിലെപ്പോണദ്.  ഇഇൗ  സപ്പോഹചെരഹ്യങ്ങലളെലപ്പോയും

കണക്കണിലലെടുത്തെപ്പോല ലകപ്പോച്ചണിക്കദ് ഇനണിയയും വണികസന സപ്പോധഹ്യതയണദ്. അതണിലന

ഫലെപ്രദമപ്പോയണി  ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തുകലയനതദ്  തലനയപ്പോണദ്  ടൂറണിസയും  വകുപദ്

പ്രധപ്പോന ലെക്ഷഹ്യമപ്പോയണി കണക്കപ്പോക്കുനതദ്.  വപ്പോടര് ടൂറണിസത്തെണിലന്റെ സപ്പോദ്ധഹ്യതകള

കൂടുതല  പ്രപയപ്പോജനലപടുത്തെപ്പോന്  കഴണിയന  സപ്പോഹചെരഹ്യയും  ലകപ്പോച്ചണിയണിലുണദ്.

വപ്പോടര് ലമപടപ്പോയലടെ വരപവപ്പോടുകൂടെണി അതദ് വര്ദ്ധണിപണിക്കപ്പോനുകുലമനപ്പോണദ് ഞങ്ങള

വണിലെയണിരത്തെണിയണിട്ടുളതദ്.  വപ്പോടര്  ലമപടപ്പോതലന  ഒര  ടൂറണിസയും

ആകര്ഷണമ്മീയതയപ്പോയണി  മപ്പോറുലമനപ്പോണദ്  ഞങ്ങള  പ്രതമ്മീക്ഷണിക്കുനതദ്.  വപ്പോടര്

ലമപടപ്പോ  തുറനണിടുന  സപ്പോധഹ്യതയനുസരണിച്ചദ്  ഓപരപ്പോ  പമഖലലെപയയയും  നമുക്കദ്

വണികസണിപണിക്കപ്പോനപ്പോകണയും.  തുരത്തുകലളെ  ടൂറണിസയും  വണികസനത്തെണിനപ്പോയണി

എങ്ങലന  ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തെപ്പോലമന്നുയും  പരണിപശപ്പോധണിക്കുന്നുണദ്.  അതണിനുള

ലമപകപ്പോപപ്പോനപ്പോണദ്  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതദ്.   ഇതുമപ്പോയണി  ബനലപടദ്  ലകപ്പോച്ചണി

പകപ്പോര്പപറഷന് മുന്കലയടുത്തുയും  ഒപടലറ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നടെത്തുന്നുണദ്  ;

ഞങ്ങളമപ്പോയണി  ആപലെപ്പോചെണിക്കുന്നുണദ്.   ലകപ്പോച്ചണി  പമയര്  ഇതുമപ്പോയണി  ബനലപടദ്

പ്രപതഹ്യകയും ഇടെലപടണിട്ടുണദ്.  പകപ്പോര്പപറഷനുമപ്പോയണി പചെര്ന്നുനടെത്തെപ്പോവുന ടൂറണിസയും

പദ്ധതണികലളെക്കുറണിചള ചെര്ച്ചകള നടെനണിട്ടുണദ്.  ബഹുമപ്പോനലപട അയുംഗയും ശ്രമ്മീ.
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ടെണി.  ലജ.  വണിപനപ്പോദദ് ഇതുമപ്പോയണി ബനലപടദ് ഒപടലറ കപ്പോരഹ്യങ്ങള നണിര്പദ്ദേശമപ്പോയണി

മുപനപ്പോട്ടുവയ്ക്കുകയയും  ചെര്ച്ച  നടെത്തുകയയും  ലചെയണിട്ടുണദ്.  ലകപ്പോച്ചണി

നണിപയപ്പോജകമണ്ഡലെത്തെണിലലെ  എയും.എല.എ.  ആയ  ശ്രമ്മീ.  ലക.  ലജ.  മപ്പോകണിയയും

ഇതണിലെണിടെലപടണിട്ടുണദ്.  എറണപ്പോകുളെയും  ജണിലയലടെ  ചുമതലെയള   നണിയമയും,

വഹ്യവസപ്പോയയും,  കയര് വകുപമനണി,  ശ്രമ്മീ.  പണി.  രപ്പോജമ്മീവദ്  ഇതുമപ്പോയണി  ബനലപടദ്

ചെണിലെ  കപ്പോരഹ്യങ്ങളലടെ  ചെര്ച്ച  നടെത്തെണിയണിട്ടുണദ്.  ഇഇൗ  നണിര്പദ്ദേശങ്ങലളെലപ്പോയും

പരണിഗണണിക്കപ്പോവുനതപ്പോണദ്.  കൂടപ്പോയ  ചെര്ച്ചയണിലൂലടെ  തമ്മീരമപ്പോനത്തെണിലലെത്തെപ്പോയും.

ഇതുമപ്പോയണി  ബനലപടദ്  അവണിടെലത്തെ  എയും.പണി.-യയും  ചെണിലെ  കപ്പോരഹ്യങ്ങള

മുപനപ്പോട്ടുവച്ചണിട്ടുണദ്.  ലകപ്പോച്ചണി  പകന്ദ്രമപ്പോയണി  സയുംസ്ഥപ്പോനത്തെദ്  ക്രൂയണിസദ്  ടൂറണിസയും

പദ്ധതണി  നടെപണിലെപ്പോക്കപ്പോന്  ആപലെപ്പോചെണിക്കുനകപ്പോരഹ്യവുയും  സഭലയ  അറണിയണിക്കപ്പോന്

ആഗഹണിക്കുകയപ്പോണദ്.  ഫുഡദ് ടൂറണിസലത്തെയയും ഇപതപ്പോലടെപ്പോപയും പചെര്ത്തുവയണയും.

അതണിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയണി  ലകപ്പോച്ചണി-ലവണ്ടുരത്തെണി  പഴയ  പപ്പോലെയും  ഫുഡദ്  സ്ട്രേമ്മീറപ്പോയണി

മപ്പോറപ്പോനുള പ്രവര്ത്തെനയും പുപരപ്പോഗമണിക്കുകയപ്പോണദ്. പഴയ പപ്പോലെയും ഫുഡദ് സ്ട്രേമ്മീറപ്പോയണി

മപ്പോറുകയപ്പോലണങ്കണില  പകരളെത്തെണിലെപ്പോലകയണിതദ്  വഹ്യപ്പോപണിപണിക്കപ്പോനപ്പോകുയും.

പകരളെത്തെണിലലെ ആദഹ്യ ഫുഡദ് സ്ട്രേമ്മീറദ് ലകപ്പോച്ചണിയണില ലകപ്പോണ്ടുവരപ്പോനുള ശ്രമമപ്പോണദ്

ഇപപപ്പോള  വകുപദ്  നടെത്തെണിലക്കപ്പോണണിരണിക്കുനതദ്.  അതദ്  വണിജയണിച്ചപ്പോല
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മലറലപ്പോയണിടെങ്ങളെണിലുയും  ലവറുലത  കണിടെക്കുന  പപ്പോലെങ്ങള  ഫുഡദ്  സ്ട്രേമ്മീറപ്പോക്കണി

മപ്പോറപ്പോനുള  പ്രവര്ത്തെനയും  ലസബണിലെണിറണി  സര്ടണിഫണിക്കറ്റുലണങ്കണില

സപ്പോദ്ധഹ്യമപ്പോകുനതപ്പോണദ്.  വഹ്യതഹ്യസ്തങ്ങളെപ്പോയ  ലലപതൃകമുളലക്കപ്പോള്ളുന  പഫപ്പോര്ടദ്

ലകപ്പോച്ചണിയയും  മടപ്പോപഞരണിയയും  ലലസ്പസദ്  ടൂറണിസത്തെണിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയണി  മപ്പോറപ്പോനുയും

ആപലെപ്പോചെണിക്കുന്നുണദ്.  ഇതനുസരണിച്ചദ്  ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെ

അടെണിസ്ഥപ്പോനസഇൗകരഹ്യവണികസനവുയും  അനണിവപ്പോരഹ്യമപ്പോണദ്.  സയുംസ്ഥപ്പോനത്തെദ്

ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെദ്  വകുപദ്  ലറസദ്  ഹഇൗസുകള  നവമ്മീകരണിക്കപ്പോന്

തമ്മീരമപ്പോനണിച്ചപപപ്പോള  അതണില  ആദഹ്യയും  ലതരലഞടുത്തെതദ്  പഫപ്പോര്ടദ്

ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെ  ലറസദ്  ഹഇൗസപ്പോലണനതദ്  സഭലയ  അറണിയണിക്കപ്പോന്  ഞപ്പോന്

ആഗഹണിക്കുകയപ്പോണദ്.  ടൂറണിസയും  പകന്ദ്രത്തെണില  കൂടുതല

തപ്പോമസസഇൗകരഹ്യലമപ്പോരക്കുക  എന  ലെക്ഷഹ്യമപ്പോണദ്  ഇതണിനുപണിനണിലുളതദ്.

ലകപ്പോച്ചണിയണില ഇത്തെരത്തെണിലലെപ്പോര വളെര്ച്ച സപ്പോധഹ്യമപ്പോക്കപ്പോനപ്പോണദ് ലെക്ഷഹ്യമണിടുനതദ്.

ഇഇൗ പകന്ദ്രങ്ങളലടെ പരണിപപ്പോലെനവുയും പ്രധപ്പോനമപ്പോണദ്.  പരണിപപ്പോലെനയും ഉറപപ്പോക്കപ്പോന്

ടൂറണിസയും  കബ്ബുകള  പകപ്പോപളെജുകളെണില  രൂപമ്മീകരണിക്കുപമ്പപ്പോള  അതണില  ടൂറണിസദ്

ലഡസണിപനഷനുകള  ഏലറടുപക്കണ  കപ്പോരഹ്യത്തെണില  ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെ

കലെപ്പോലെയങ്ങളക്കദ്  പ്രധപ്പോന  പരണിഗണന  നലകുലമനതുയും  ഞപ്പോനണിവണിലടെ
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അറണിയണിക്കപ്പോന് ആഗഹണിക്കുകയപ്പോണദ്.  ഇപ്രകപ്പോരയും  ലകപ്പോച്ചണിലയ വളെര്ത്തെപ്പോനുള

എലപ്പോ  ശ്രമവുയും  ടൂറണിസയും  വകുപദ്  നടെത്തുലമനദ്  ബഹുമപ്പോനലപട  അയുംഗലത്തെ

അറണിയണിക്കുകയപ്പോണദ്. 

ശ്രമ്മീ  .    ടെണി  .    ലജ  .    വണിപനപ്പോദദ്:  ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെത്തുന  ടൂറണിസ്റ്റുകളക്കദ്

ലകപ്പോച്ചണിയണിലനണിന്നുയും ഒരമണണിക്കൂര് യപ്പോത്ര ലചെയദ് തണിരണിച്ചദ് ലകപ്പോച്ചണിയണിലലെത്തുന

രമ്മീതണിയണില  ഒര  ലലമപകപ്പോ  ടൂറണിസയും  പദ്ധതണിക്കദ്  ഗവണലമന്റെദ്  ആവണിഷപ്പോരയും

നലകുപമപ്പോ?

ശ്രമ്മീ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദദ്  റണിയപ്പോസദ്:  തമ്മീര്ച്ചയപ്പോയയും.  എലന്റെ മറുപടെണിയണില

ഇക്കപ്പോരഹ്യയും  ലചെറണിയ  രമ്മീതണിയണില  സൂചെണിപണിച്ചണിരന്നു.  ഇതദ്  പരണിഗണണിച്ചദ്

മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകപ്പോവുന കപ്പോരഹ്യമപ്പോണദ്.  


