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III ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല് 

1. വണിനനനോദസഞനോരനമേഖലയുടടെ പുനരുജജ്ജീവനനം 

ശ്രജ്ജീ  .    എചച  .    സലനോനം:  സര,  നകനോവണിഡണിടന്റെ പ്രയനോസകരമേനോയ അന്തരജ്ജീക്ഷനം

വന്നതണിനുനശേഷനം  നമ്മുടടെ  ടൂറണിസനം  നമേഖല  കടുത്ത  പ്രതണിസനണിയണിലനോണച.

നകരളനം ഇന്തന്ത്യയണിടലതടന്ന ഏറ്റവനം പ്രധനോനടപ്പെട്ട ടൂറണിസച ടസന്റെറനോണച എന്നുള

കനോരന്ത്യനം  നമുക്കറണിയനോനം.  നനോഷണല്  ജണിനയനോഗനോഫണികച  മേനോഗസജ്ജീന്  നലനോകത്തച

സന്ദരശേണിനക്കണ്ട 50 സ്ഥലങ്ങളണില് ഒന്നനോയണി നകരളടത്ത നപനോയണിന്റെച ടചെയണിട്ടുണ്ടച.

പ്രകൃതണിപരമേനോയണി  നമുക്കച  ആരജണിക്കനോന്  കഴണിഞ്ഞ  മേണികവകളനോണച  ഇതണിടന്റെ

പ്രധനോന  അടെണിസ്ഥനോനനം.  ഏതനോണ്ടച  580  കണിനലനോമേജ്ജീറ്റര  കടെല്ത്തജ്ജീരനം,

ടടസലന്റെച വനോലണി  നപനോലുള  അഞച  നദശേജ്ജീനയനോദന്ത്യനോനങ്ങള,  വനോഗമേണ്  നപനോലുള

ഹണില്  നസഷനുകള,  ടവളചനോട്ടങ്ങള,  കനോയലുകള,  വയലുകള,  വനന്ത്യജജ്ജീവണി

സനംരക്ഷണ  നകന്ദ്രങ്ങള,  ഇനക്കനോ  ടൂറണിസനം  ടസന്റെറുകള  തുടെങ്ങണി  പ്രകൃതണി

കനണിഞ്ഞനുഗഹണിച സസൗന്ദരന്ത്യനം നകരളത്തണിടന്റെ ഏറ്റവനം വലണിയ പ്രനതന്ത്യകതയനോണച.

2019-ടല  സഞനോരണികളുടടെ  കണക്കനുസരണിചച  ഇന്തന്ത്യയണിടല  ആഭന്ത്യന്തര

ടൂറണിസ്റ്റുകളുടടെ  വരവണില്  64%  നകരളത്തണിലനോണച.   ആടകയുള  1.84  നകനോടെണി
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സഞനോരണികളണില്  1.18  നകനോടെണി  സഞനോരണികള  എത്തണിയതച  നകരളത്തണിലനോണച.

നമ്മുടടെ വരുമേനോനത്തണിടന്റെ കനോരന്ത്യത്തണിലുനം പ്രധനോനടപ്പെടട്ടനോരു നമേഖലയനോണച ടൂറണിസനം

നമേഖല.  നമ്മുടടെ  ജണി.ഡണി.പണി.യുടടെ  ഏതനോണ്ടച  23%  ടൂറണിസനം  നമേഖല

നല്കുന്നതനോയനോണച  കണക്കുകള  സൂചെണിപ്പെണിക്കുന്നതച.   2019-ല്  നണിന്നച  2020-

നലയ്ടക്കത്തുനമനോള വലണിയ ഇടെണിവനോണച  വരുമേനോനത്തണില് സനംഭവണിചതച.  45019

നകനോടെണിയണില്നണിന്നുനം  11335  നകനോടെണി  രൂപയനോയണി  വരുമേനോനനം  കുറഞ.

സസനോഭനോവണികമേനോയുനം  നമ്മുടടെ  ആടക  വരുമേനോനത്തണില്  ഒരു  പ്രധനോനടപ്പെട്ട  പങച

വഹണിക്കുന്ന  നമേഖലയനോയ  ടൂറണിസനം  നമേഖലയണിടല  ഇടെണിവച  നമ്മുടടെ

സനംസ്ഥനോനത്തണിടന്റെ  സനോമത്തണിക  സ്ഥണിതണിടയ  ഗസൗരവമേനോയണി  ബനോധണിക്കുന്ന  ഒരു

പ്രധനോനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നമേനോണച.  മേടറ്റനോന്നച  ലക്ഷക്കണക്കണിനച  ടതനോഴണിലനോളണികള

ഉപജജ്ജീവനമേനോരഗ്ഗമേനോയണി  നതടുന്ന  നമേഖലയനോണച  ടൂറണിസനം  നമേഖല.  ഹസൗസച

നബനോട്ടുകള,  ശേണിക്കനോര  നബനോട്ടുകള,  നമേനോനട്ടനോര  നബനോട്ടുകള,  ഓനട്ടനോ-ടെനോകണി

ടടഡ്രെെവരമേനോര, ടൂര ഓപ്പെനററ്റരമേനോര, ടചെറുകണിടെ കചവടെക്കനോര, ടൂറണിസനം ടടഗഡുകള,

നഹനോട്ടലുകള,  റണിനസനോരട്ടുകള,  ബജ്ജീച്ചുകള,  നഹനോനം  നസകള,   ആയുരനവദ

ടസന്റെറുകള അങ്ങടന തുടെങ്ങണി ലക്ഷക്കണക്കണിനച ടതനോഴണിലനോളണികളുനം സനംരനംഭകരുനം
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ആശ്രയണിക്കുന്ന  അവരുടടെ  ഉപജജ്ജീവന  നമേഖലയനോണച  ഏതനോണ്ടച  ഒനന്നമുക്കനോല്

വരഷമേനോയണി  ഇസൗ  പ്രയനോസകരമേനോയ  അന്തരജ്ജീക്ഷനം  നനരണിട്ടുടകനോണ്ടണിരണിക്കുന്നതച.

സസനോഭനോവണികമേനോയുനം  ഇതച  തരണനം  ടചെയ്യുക  എന്നുളതച  ഏറ്റവനം  പ്രധനോനടപ്പെട്ട

കനോരന്ത്യമേനോണച.  ആലപ്പുഴ  ജണില്ലയണില്  ഏതനോണ്ടച  1385  ഹസൗസച  നബനോട്ടുകളുണ്ടച.

ശേണിക്കനോര നബനോട്ടുകള, ഹസൗസച നബനോട്ടുകള എന്നണിവ ഏതനോണ്ടച 300-നലടറയുമുണ്ടച.

നബനോട്ടണിനംഗച  നമേഖല  മേനോത്രടമേടുത്തനോല്  25000-നച  മുകളണില്  വരുന്ന

ടതനോഴണിലനോളണികള  ഇസൗ  നമേഖലടയ  ആശ്രയണിചച  ഉപജജ്ജീവനനം  നടെത്തുന്നവരനോണച.

അവണിടടെയനോടക  നണിശ്ചലമേനോയ  അവസ്ഥയണിലനോണച  ഇനപ്പെനോഴുളതച.

നകരളത്തണിലനോടക  നണിലനണില്ക്കുന്ന  ഇസൗ  പ്രയനോസനം  തരണനം  ടചെയനോന്

നവണ്ടണിയുള  ഒരു  പരണിശ്രമേനം  സനംഘടെണിപ്പെണിക്കുക  എന്നുളതച  പ്രധനോനടപ്പെട്ട  ഒരു

ഉത്തരവനോദണിത്തമേനോയണി  നണിശ്ചയമേനോയുനം  കനോനണണ്ടതനോണച.  ഇന്നച  ടൂറണിസനം

ടസന്റെറുകളണില്  ഏടറക്കുടറ  സമ്പൂരണ്ണമേനോയണി  വനോകണിനനഷന്  നടെത്തനോന്  നമുക്കച

സനോധണിചണിട്ടുണ്ടച. നകനോവണിഡണിടന്റെ മേനോരഗ്ഗനണിരനദ്ദേശേങ്ങള പനോലണിചച നണിയന്ത്രണങ്ങളക്കച

വണിനധയമേനോയണി  ടൂറണിസനം  നമേഖല  തുറക്കുക  എന്നുളതച  നമ്മുടടെ  പ്രധനോനടപ്പെട്ട

ആവശേന്ത്യമേനോണച.   ആലപ്പുഴയണിടല  ടനഹ്റു  നടനോഫണി  നപനോലുള  വളനംകളണി
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ഉളടപ്പെടടെ  ഇനപ്പെനോള  തടെസ്സടപ്പെട്ടുനണില്ക്കുകയനോണച.  നമ്മുടടെ  പ്രധനോനടപ്പെട്ട

ആകരഷണമേനോണച    വളനംകളണികള.  അതുളടപ്പെടടെ

പുനരനോരനംഭണിക്കനോന്നവണ്ടണിയുള  ഒരു  ശേക്തമേനോയ  നണിലപനോടെണിനലയച

വനരണ്ടതനോയണിട്ടുണ്ടച.  നണിയന്ത്രണവണിനധയമേനോയണി ആലപ്പുഴയണിടല ടനഹ്റു നടനോഫണി

വളനംകളണി  ഉളടപ്പെടടെയുളവ  നമുക്കച  ആരനംഭണിക്കനോന്  കഴണിയുനം.

നണിയന്ത്രണങ്ങളക്കച  വണിനധയമേനോയണി  നകനോവണിഡച  മേനോനദണ്ഡങ്ങള

പനോലണിച്ചുടകനോണ്ടുതടന്ന  ടൂറണിസനം  നമേഖല  തുറക്കനോനുനം  ലക്ഷക്കണക്കണിനച

ടതനോഴണിലനോളണികളുടടെ ഉപജജ്ജീവനമേനോരഗ്ഗനം പുനരുജജ്ജീവണിപ്പെണിക്കനോനുനം നവണ്ടണിയുള ഒരു

നണിലപനോടെണിനലയച  നമ്മുടടെ  ഗവണ്ടമേന്റെച  എത്തണിനചരണനം  എന്നനോണച

സൂചെണിപ്പെണിക്കുന്നതച.   ധനോരനോളനം  ആശേസനോസ പദ്ധതണികള ഗവണ്ടമേന്റെച  പ്രഖന്ത്യനോപണിചച

നടെപ്പെനോക്കണിയണിട്ടുണ്ടച.  ടൂറണിസനം  വരക്കണിനംഗച  കന്ത്യനോപ്പെണിറ്റല്  സനപ്പെനോരട്ടച  സജ്ജീനം,

എനംനപനോയച ടമേന്റെച  സനപ്പെനോരട്ടച  സജ്ജീനം,  ഹസൗസച  നബനോട്ടച  സനപ്പെനോരട്ടച  സജ്ജീനം,  ടടഗഡച

സനപ്പെനോരട്ടച  സജ്ജീനം  തുടെങ്ങണിയണിട്ടുള  ധനോരനോളനം  കനോരന്ത്യങ്ങള  ഗവണ്ടമേന്റെച  ഇനപ്പെനോള

നടെപ്പെനോക്കണിവരുന്നുണ്ടച.  പ്രനോനദശേണികമേനോയ  ടൂറണിസനം  ടസന്റെറുകള

വണികസണിപ്പെണിക്കനോനനോവശേന്ത്യമേനോയ  നടെപടെണി  ഗവണ്ടമേന്റെച  സസജ്ജീകരണിചണിട്ടുണ്ടച.
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അതണിടനല്ലനോത്തണിനുടമേനോപ്പെനം  സമ്പൂരണ്ണമേനോയണി  ടൂറണിസനം  നമേഖലടയ

തുറടന്നടുക്കനോന്നവണ്ടണിയുള  ഒരു  ശ്രമേത്തണിനലയച  ഗവണ്ടമേന്റെച  എത്തണിനചരണനം

എന്നനോണച  ടൂറണിസനം  വകുപ്പെണിടന്റെ  മുന്പനോടക  ഇസൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂടടെ

സൂചെണിപ്പെണിക്കനോനുളതച. 

ടപനോതുമേരനോമേത്തച  -  വണിനനനോദസഞനോര  വകുപ്പുമേന്ത്രണി

(ശ്രജ്ജീ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമ്മദച  റണിയനോസച):  സര,  ഇവണിടടെ  ബഹുമേനോനടപ്പെട്ട  അനംഗനം

എചച.  സലനോനം  സൂചെണിപ്പെണിചതുനപനോടല  നകനോവണിഡച  തജ്ജീരത്ത  പ്രതണിസനണി  ഏറ്റവനം

കൂടുതല്  ബനോധണിച  നമേഖലയനോണച  ടൂറണിസനം  നമേഖല.  ഇനപ്പെനോഴുനം

നകനോവണിഡണിനനനോടടെനോപ്പെമേനോണച  ടൂറണിസനം  മുനന്നനോട്ടച  നപനോകുന്നതച.   അതണിജജ്ജീവണിക്കുനം

എന്ന  ആത്മവണിശേസനോസനം  ടൂറണിസനം  നമേഖലയച  ഉണ്ടനോക്കുക  എന്നതണിനനോണച  ഇസൗ

ഘട്ടത്തണില് സരക്കനോര പ്രനോധനോനന്ത്യനം നല്കണിയണിട്ടുളതച.  അതണിനച  സഞനോരണികളക്കച

നമ്മുടടെ  നനോടെച  സുരക്ഷണിതനകന്ദ്രമേനോയണി  അനുഭവടപ്പെടെണനം.   സഞനോരണികള

നകരളത്തണിനലയ്ടക്കത്തണനം.   ഇതണിനനോയണി  'സുരക്ഷണിത  നകരളനം,  സുരക്ഷണിത

ടൂറണിസനം'  എന്ന ലക്ഷന്ത്യനത്തനോടടെയുള പ്രവരത്തനങ്ങളക്കച രൂപനം നല്കണിവരുന്നു.

നൂറച  ശേതമേനോനനം  വനോകണിനനറ്റഡച  ടൂറണിസനം  നകന്ദ്രങ്ങള  എന്ന  ലക്ഷന്ത്യനത്തനോടടെ
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ആനരനോഗന്ത്യവകുപ്പെണിടന്റെ  സഹകരണനത്തനോടടെ  പ്രനതന്ത്യക  പദ്ധതണിതടന്ന

നടെപ്പെണിലനോക്കണി.  വയനനോട്ടണിടല  ടടവത്തണിരണിയണിലനോണച  ഇതച  ആരനംഭണിചതച.  ആദന്ത്യ

നഡനോസണിടന്റെ  കനോരന്ത്യത്തണില്  വയനനോടെച  ജണില്ലയനോടക  പൂരത്തജ്ജീകരണിച്ചു.   അതച  മേറ്റച

ടഡസണിനനഷനുകളണിനലയനം  വന്ത്യനോപണിപ്പെണിച്ചു.  ഭൂരണിഭനോഗനം  ടഡസണിനനഷനുകളുനം  ഇസൗ

ലക്ഷന്ത്യനം  ടടകവരണിച്ചുകഴണിഞ.  ടടവത്തണിരണിയണിടല  എല്ലനോ  ടഡസണിനനഷനുകളുനം

നൂറച  ശേതമേനോനനം വനോകണിനനഷന് നടെത്തണിയനപ്പെനോള രനോജന്ത്യനംതടന്ന അതച  ശ്രദ്ധണിച്ചു.

ഒനട്ടടറ  നദശേജ്ജീയ  മേനോധന്ത്യമേങ്ങളണിലുളടപ്പെടടെ  ഇതുമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ടച  വനോരത്ത

വന്നണിരുന്നു.   ടൂറണിസനം  നമേഖല  തുറന്നനതനോടടെ  വയനനോട്ടണിനലയച  സഞനോരണികളുടടെ

വരവണിലുണ്ടനോയ വരദ്ധനവച ഇതണിടന്റെ പ്രതണിഫലനമേനോയണിക്കൂടെണി കനോണനോവന്നതനോണച.

വയനനോട്ടണില്  മേനോത്രമേല്ല,  മേറ്റച  ടഡസണിനനഷനുകളണിലുനം  ഇനപ്പെനോള  സഞനോരണികള

എത്തണിത്തുടെങ്ങണി,  ടഡസണിനനഷനുകള സജജ്ജീവമേനോയണിത്തുടെങ്ങണി.  ടൂറണിസനം നമേഖല

തുറക്കുനമനോഴുനം  കരുതനലനോടടെയനോണച  വകുപ്പെച  പദ്ധതണികള തയനോറനോക്കണിയണിട്ടുളതച.

ഇനപ്പെനോള  ഇവണിടടെ  സൂചെണിപ്പെണിച  ടനഹ്റു  നടനോഫണി  വളനംകളണി  ഉളടപ്പെടടെ  ഒരു

ആനലനോചെന നടെത്തണിയണിട്ടുണ്ടച.   ബനയനോ  ബബണിള സനംവണിധനോനത്തണിലൂടടെ  ടൂറണിസനം

നമേഖലടയ സുരക്ഷണിതമേനോക്കുകയുനം ടചെയ.  ഇടതല്ലനോനം നചെരന്നനപ്പെനോള ആഭന്ത്യന്തര
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വണിനനനോദസഞനോരണികളുടടെ  എണ്ണത്തണില്  വരദ്ധനവച  പ്രകടെമേനോകുന്നു  എന്നനോണച

ഇനപ്പെനോഴുള കണക്കുകള സൂചെണിപ്പെണിക്കുന്നതച. ബഹുമേനോനടപ്പെട്ട അനംഗനം എചച. സലനോനം

ഇവണിടടെടയനോരു  കണക്കച  ഇതണിനനനോടെകനംതടന്ന  പറഞ്ഞണിട്ടുണ്ടച.  നകനോവണിഡണിടന്റെ

പശ്ചനോത്തലത്തണില്  ടൂറണിസനം  രനംഗത്തച  പ്രവരത്തണിക്കുന്നവരക്കനോയണി  നണിരവധണി

പദ്ധതണികള  സരക്കനോര  നടെപ്പെണിലനോക്കുന്നുണ്ടച.   ടൂറണിസനം  വരക്കണിനംഗച  കന്ത്യനോപ്പെണിറ്റല്

സനപ്പെനോരട്ടച  സജ്ജീനം,  ടതനോഴണിലനോളണികളക്കനോയണി  ടൂറണിസനം  എനംനപനോയ്ടമേന്റെച  സനപ്പെനോരട്ടച

സജ്ജീനം എന്നജ്ജീ രണ്ടച വനോയ്പ പദ്ധതണികള നടെപ്പെനോക്കണിവരുന്നു.  ഹസൗസച നബനോട്ടുകളുടടെ

അറ്റകുറ്റപ്പെണണികളക്കനോയണി  ടമേയണിന്റെനന്സച  ഗനോനനം  നല്കണിവരുന്നുണ്ടച.  ടൂറണിസനം

രനംഗത്തച  പ്രവരത്തണിക്കുന്നവരക്കച  സനോമത്തണിക  സഹനോയനം  നല്കുന്നതണിനുള

റണിനവനോളവണിനംഗച  ഫണ്ടച  പദ്ധതണിയുനം  നടെപ്പെനോക്കുകയനോണച.  പ്രതണിസനണിയണില്

കരഞ്ഞണിരണിക്കുക  എന്നതല്ല  നമ്മുടടെ  നയനം.  ഇനപ്പെനോഴടത്ത

പ്രതണിസനണിയണില്നണിന്നുനം  കരകയറുവനോനുള  പുതണിയ  പദ്ധതണികള

പ്രഖന്ത്യനോപണിച്ചുകഴണിഞ.  പുതണിയ നമേഖലകളണിനലയച ടൂറണിസടത്ത വളരത്തനോനുതകുന്ന

പദ്ധതണികളനോണച വരുനംദണിവസങ്ങളണില് നടെപ്പെണിലനോക്കുവനോന് നപനോകുന്നതച.  കനോരവന്

ടൂറണിസനം  നപനോലുള  നൂതന  ടൂറണിസനം  സനംവണിധനോനങ്ങള  നകരളത്തണിനച
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പരണിചെയടപ്പെടുത്തുവനോനുള  പദ്ധതണികളുടടെ  നടെപടെണിക്രമേങ്ങള  ആരനംഭണിച്ചു.  അഗണി

ടൂറണിസത്തണിടന്റെ സനോധന്ത്യതകള മേനസ്സണിലനോക്കണി അതച പ്രനയനോജനടപ്പെടുത്തുവനോന് ഫനോനം

ടൂറണിസനം  ടനറ്റച വരക്കച  കൂടെണി  തയനോറനോവകയനോണച.   മേറ്റച  ചെണില  പദ്ധതണികളകൂടെണി

തയനോറനോയണി വരുന്നുണ്ടച. ഇതണിലൂടടെ നകരള ടൂറണിസത്തണിനച ശേക്തമേനോയണി തണിരണിച്ചുവരനോന്

കഴണിയുടമേന്നനോണച പ്രതജ്ജീക്ഷണിക്കുന്നതച.  

ശ്രജ്ജീ  .    എചച  .    സലനോനം:  സര,  നണിലവണിലുള  നമ്മുടടെ  സനംവണിധനോനനം  വചച

തണിരണിച്ചുപണിടെണിക്കുന്നതണിടന്റെ  ഒപ്പെനം  പുതണിയ  സനോധന്ത്യതകളണിനലയച  സസനോഭനോവണികമേനോയുനം

ടൂറണിസനം  വകുപ്പെച  കടെന്നണിട്ടുണ്ടച.   ഇവണിടടെ  സൂചെണിപ്പെണിക്കടപ്പെട്ട  കനോരവന് ടൂറണിസനം

ഏടതല്ലനോനം  നണിലയനോണച  ആരനംഭണിക്കനോന്  തയനോറനോകുന്നതച.   അതുനപനോടല

അഗണിടൂറണിസനം എന്നതച പുതണിയ സനോധന്ത്യതയനോണച.  അതച എത്രമേനോത്രനം നടെപ്പെനോക്കനോന്

കഴണിയുനം.  

ടപനോതുമേരനോമേത്തച-  വണിനനനോദസഞനോര  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  (ശ്രജ്ജീ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമ്മദച

റണിയനോസച  ):  സര,  1980-കളണിലനോണച  ഒരു  വണിനനനോദസഞനോര  ഉല്പ്പെന്നടമേന്ന

നണിലയണില്  ടകട്ടുവളനം  കനോയല്  ടൂറണിസത്തണിടന്റെ  സനോധന്ത്യതകളുടടെ  ഭനോഗമേനോയണി

ആരനംഭണിചതച.  പണിന്നജ്ജീടുള വരഷങ്ങളണില് അത്തരത്തണില് ഒരു പുതണിയ ഉല്പ്പെന്നനം
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അവതരണിപ്പെണിക്കനോനനോയണിട്ടണില്ല.   ഇന്നച  നലനോകത്തനോടക  നകനോവണിഡണിടന്റെ  പ്രനതന്ത്യക

സനോഹചെരന്ത്യത്തണില് കനോരവന് ടൂറണിസത്തണിടന്റെ സനോധന്ത്യത ഏടറയനോണച.   ഫനോന്സച,

ഇറ്റലണി, ബണിട്ടണ്, ജരമേനണി തുടെങ്ങണിയ രനോജന്ത്യങ്ങളണില് കനോരവന് ടൂറണിസത്തണിനച ഏടറ

സനോധന്ത്യതയനോണച.   കനോരവന്  വനോഹനടമേന്നച  പറയുനമനോള   ടപനോതുനവ

സണിനണിമേനോതനോരങ്ങളുടടെ ആഡനംബര വനോഹനടമേന്നനോണച നമ്മള കണക്കനോക്കുന്നതച.

എന്നനോല് രനണ്ടനോ നനോനലനോ സഞനോരണികളക്കച യനോത്ര ടചെയനോവന്നതനോണച കനോരവനോന്.

unexplored  destinations-ടന  കടണ്ടത്തുക  എന്ന പുതണിയ  ഒരു  പദ്ധതണിയുടടെ

ഭനോഗമേനോയണി  പരണിനശേനോധന  നടെത്തണിയനപ്പെനോള  പലയണിടെങ്ങളണിലുനം  എല്ലനോ

സനോധന്ത്യതകളുമുണ്ടനോയണിട്ടുനം  ടഡസണിനനഷനുകള  ഉയരന്നുവരനോത്തതണിടന്റെ  കനോരണനം

അവണിടടെ തനോമേസ സസൗകരന്ത്യമേണില്ലനോടയന്നതനോണച.  ടകട്ടണിടെങ്ങള പുതണിയതച പണണിയുക

എളുപ്പെമേല്ല.   അവണിടടെയനോണച  കനോരവന്  വനോഹനത്തണിടന്റെ  പ്രസക്തണി.

അതുനപനോടലയനോണച  കനോരവന്  പനോരക്കുനം.   കനോരവന്  പനോരക്കച  ഒരു

പഞനോയത്തണിനലനോ  പ്രനതന്ത്യക  ഒരു  സ്ഥലനത്തനോ  വന്നുകഴണിഞ്ഞനോല്  അടതനോരു

പ്രധനോന  നകന്ദ്രമേനോയണി  മേനോറുന്നു.   അവണിടടെ  പുതണിയ  ആളുകളക്കച  ടതനോഴണില്

ലഭന്ത്യമേനോകുന്നു.   കനോരവന്  വനോഹനനം  കനോരവന്  പനോരക്കണില്  നണിരത്തണി  ആ
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വനോഹനത്തണിനലയച  നവണ്ട  ടവളനം,  ഭക്ഷണനം  മേറ്റച  കനോരന്ത്യങ്ങടളനോക്ക  നല്കുന്നു.

അനതനോടടെനോപ്പെനം ഇതുമേനോയണി ബനടപ്പെട്ടച ടതനോഴണില് സനോധന്ത്യതകള വരുന്നു.  കനോരവന്

പനോരക്കണിനംഗച  നകന്ദ്രങ്ങള  സസകനോരന്ത്യ  നമേഖലയണിലുനം  ടപനോതുനമേഖലയണിലുനം

ഏരടപ്പെടുത്തനോനനോകുനം.   കനോരവന്  പനോരക്കച  ഒരു  പ്രനദശേത്തണിടന്റെ  കളചറല്

ഹബ്ബുകൂടെണിയനോയണി  മേനോറുനം.   ഒനന്നനോ  രനണ്ടനോ  മൂനന്നനോ  നനോനലനോ  പഞനോയത്തുകളണിടല

പ്രധനോനടപ്പെട്ട നനോടെന് കലകള ഉളടപ്പെടടെ അവതരണിപ്പെണിക്കനോനനോകുന്ന ഒരു കളചറല്

ഹബനോക്കണി മേനോറ്റനോനനോകുന്നു.  അങ്ങടന അതച ഉയരത്തണിടകനോണ്ടുവരനോന് സനോധണിക്കുനം.

അഗണിടൂറണിസനം  ടനറ്റച വരക്കണിടന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള  മുനന്നനോട്ടുനപനോയണിട്ടുണ്ടച.

നകരളത്തണിടല  കനോരഷണിക  പ്രവരത്തനങ്ങടള  സനംരക്ഷണിച്ചുടകനോണ്ടച

വണിനനനോദസഞനോര നമേഖലയുമേനോയണി കൂട്ടണിയണിണക്കുന്ന പദ്ധതണിയനോണച ആഗണിടൂറണിസനം

ടനറ്റച വരക്കച.   അതച  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമേനോക്കനോന്നവണ്ടണി  ഉത്തരവനോദണിതസ

ടൂറണിസത്തണിടന്റെ  സനോധന്ത്യതകൂടെണി  നകനോരത്തണിണക്കണി  ടകനോണ്ടുനപനോകനോനനോകുടമേന്നനോണച

ടൂറണിസനം വകുപ്പെച കരുതുന്നതച.  

2.  സണില് ടഡവലപ്ടമേന്റെച അനതനോറണിറ്റണി രൂപജ്ജീകരണനം

നഡനോ  .   എനം  .   ടക  .   മുനജ്ജീര  : സര, ഇരുപതച ലക്ഷനം അഭന്ത്യസ്തവണിദന്ത്യരക്കച ടതനോഴണില്
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നല്കുടമേന്നുനം  അന്പതച  ലക്ഷനം  അഭന്ത്യസ്തവണിദന്ത്യരക്കച  ടടനപുണന്ത്യ  പരണിശേജ്ജീലനനം

നല്കുടമേന്നതുനം  കഴണിഞ്ഞ  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെണിടല  എല്.ഡണി.എഫച.  പ്രകടെന

പത്രണികയണിടല വനോഗനോനങ്ങളണിടലനോന്നനോണച.  സരക്കനോരണിടന്റെ വണിവണിധ വകുപ്പുകളുടടെ

ആഭണിമുഖന്ത്യത്തണിലനോണച  ടതനോഴണില്  ടടനപുണന്ത്യ  പരണിശേജ്ജീലന  പരണിപനോടെണികള

നടെന്നുവരുന്നതച.   നൂറച  കണക്കണിനച  നകനോടെണി  രൂപയനോണച  ഇതുമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ടച

സനംസ്ഥനോനനം  ടചെലവഴണിക്കുന്നതച.   വണിദന്ത്യനോഭന്ത്യനോസ  വകുപ്പെണിടന്റെ  നനതൃതസത്തണില്

Additional  Skill  Acquisition  Programme (ASAP),  ടതനോഴണില് വകുപ്പെണില്

Kerala Academy for Skills Excellence (KASE),   ടഎ.റ്റണി. വകുപ്പെണില് ICT

Academy,  തനദ്ദേശേസസയനംഭരണ  വകുപ്പെണില്  കുടുനംബശ്രജ്ജീയുടടെ  നനതൃതസത്തണില്

Deen  Dayal  Upadhyaya  Grameen  Kaushalya  Yojana  (DDU-GKY)

എന്നണിങ്ങടന  ഏനകനോപനമേണില്ലനോത്ത  രജ്ജീതണിയണില്  വണിവണിധ  പരണിപനോടെണികളനോയണിട്ടനോണച

ഇതച  നടെന്നുടകനോണ്ടണിരണിക്കുന്നതച.  ഇതുകൂടെനോടത  പണിനന്നനോക്ക

വണിഭനോഗത്തണില്ടപ്പെട്ടവരക്കച  പരണിശേജ്ജീലനനം  നല്കനോന്  അതതച  വകുപ്പുകള

പരണിശ്രമേണിക്കുന്നുണ്ടച.   ഇടതനോന്നുനം  നപനോരനോടത  KELTRON,  C-DIT,  CAPT

എന്നജ്ജീ  ഏജന്സണികള  അവരുനടെതനോയ  നണിലയച  മേറ്റച  ടടനപുണന്ത്യ  നകനോഴ്സുകളുനം
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നടെത്തുന്നുണ്ടച.   ഇത്രയധണികനം  സ്ഥനോപനങ്ങളണില്  ടടനപുണന്ത്യ  പരണിശേജ്ജീലന

നകനോഴ്സുകള  ഇക്കനോലമേത്രയുനം  നടെത്തണിയണിട്ടുനം  നമുക്കച  ലക്ഷന്ത്യത്തണിടലത്തനോന്

സനോധണിചണിട്ടണില്ല.  2018  ജനുവരണി  23-ാം തജ്ജീയതണി ബഹുമേനോനടപ്പെട്ട മുഖന്ത്യമേന്ത്രണി ഒരു

നയനോഗനം  വണിളണിച്ചു  നചെരത്തണിരുന്നു.    ടടനപുണന്ത്യ  പരണിശേജ്ജീലനത്തണിനച  ഇത്രയുനം

അധണികനം  ഏജന്സണികള  എന്തണിനനോടണന്നനോണച  അനദ്ദേഹനം  നചെനോദണിചതച.

ഇതണിടനടയനോടക്ക ഏകജ്ജീകരണിപ്പെണിച്ചുകൂടടെടയന്ന അനദ്ദേഹത്തണിടന്റെ ഒരു നചെനോദന്ത്യമുണ്ടച.

ആ  നചെനോദന്ത്യനം  തടന്നയനോണച  ഞനോനുനം  ഇവണിടടെ  ഉയരത്തനോന്  ആഗഹണിക്കുന്നതച.

ഇനപ്പെനോള തടന്ന  ASAP 25000 sq.ft.-ടന്റെ ബണില്ഡണിനംഗുകള പല സ്ഥലത്തുനം

പണണിതച പലതണിലുനം ആളണില്ലനോത്ത അവസ്ഥയണില് ടചെലവഴണിച നകനോടെണി കണക്കണിനച

രൂപ  ഒരു ഭനോഗത്തച നപനോയ്ടക്കനോണ്ടണിരണിക്കുന്നു.  അതുനപനോടല  KASE-ടന്റെ കനോരന്ത്യനം

നവടറ.   അങ്ങടന വണിവണിധ  ഭനോഗങ്ങളണിലൂടടെ  പല തരത്തണിലുള ഏജന്സണികള

പ്രവരത്തണിക്കുന്നു.   എന്നനോല്  ഇവണിടടെ  സസകനോരന്ത്യ  നമേഖലയണില്  ധനോരനോളനം  സണില്

ടഡവലപ്ടമേന്റെച  കമനണികള  നവടറയുനം  ഇന്ടവസച ടമേന്റെച  നടെത്തുന്നു.   സണില്

ടഡവലപ്ടമേന്റെണിനച  നനോഷണല്  ടലവലണില്  അവര  ടചെയ്യുന്നതച  നല്ല

ഏജന്സണികടള  നനനോക്കണി  അക്രഡണിനറ്റഷന്  ടകനോടുത്തച  അതണിടനനോരു
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സണിസമുണ്ടനോക്കണി അതണിടന ഒരു അനതനോറണിറ്റണിയണിലൂടടെ കനോരന്ത്യങ്ങള നടെത്തുകയനോണച

ടചെയ്യുന്നതച.   ആ  രജ്ജീതണിയണില്  വരുനമനോള  ഗവണ്ടമേന്റെണിനച  കൂടുതല്  പണനം

ടചെലവഴണിക്കനോടത കുട്ടണികളക്കച  Kerala State Financial  Enterprises Limited

(KSFE)-ലൂടടെ  നലനോണുകള  നല്കണി  അതണിടന  സബ്സണിടടഡസച  ടചെയ

കഴണിഞ്ഞനോലുനം  നമുക്കച  ഇന്നച  വരുന്ന  ടചെലവച  വരണില്ല.   ധനോരനോളനം  കുട്ടണികളക്കച

ടതനോഴണിലവസരനം  കണിട്ടുനം.  ഏറ്റവനം  നല്ല  ടതനോഴണില്  ലഭണിക്കുന്ന  നമേഖലയനോണണിതച.

നയപ്രഖന്ത്യനോപനത്തണില്  തടന്ന  പുതണിയ  നനനോളഡ്ജച  എനക്കനോണമേണിടയക്കുറണിചച

പറഞ്ഞണിട്ടണിനല്ല.   അതണിടനക്കുറണിചച  പറയുനമനോള   ഏറ്റവനം  കൂടുതല്

സനോധന്ത്യതയുളതച ടടനപുണന്ത്യ വണികസനവമേനോയണി ബനടപ്പെട്ടനോണച.  അതുടകനോണ്ടച

ഞനോന്  രണ്ടച  കനോരന്ത്യങ്ങളനോണച  പറയുന്നതച.   ഒന്നച-ബഹുമേനോനടപ്പെട്ട  മുഖന്ത്യമേന്ത്രണി

ടഹഡച  ടചെയ്യുന്ന  ടടനപുണന്ത്യ  വണികസനവമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ട  ഒരു

അനതനോറണിറ്റണിയുണ്ടനോകണനം.   അതച  മേറ്റുള  കമനണികളക്കച  അക്രഡണിനറ്റഷന്

ടകനോടുക്കുന്ന  കനോരന്ത്യമേടെക്കനം  തജ്ജീരുമേനോനണിക്കുന്ന  ഒരു  ശേക്തമേനോയ

അനതനോറണിറ്റണിയനോയണിരണിക്കണനം.  അതണിടന്റെ കജ്ജീഴണില് വണിവണിധ വകുപ്പുകളണിലുള എല്ലനോ

ടടനപുണന്ത്യ  വണികസനവമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ടണിട്ടുള  യൂണണിറ്റുകടളയുനം
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ഏകജ്ജീകരണിപ്പെണിക്കനോന് കഴണിയുന്ന തരത്തണിലുള ഒരു നകന്ദ്രമേനോയണി ഇസൗ അനതനോറണിറ്റണി

മേനോറണനം.   രണ്ടനോമേനത്തതച,  ഇസൗ  നസറ്റണിനച  ഒരു  ടടനപുണന്ത്യ  വണികസനവമേനോയണി

ബനടപ്പെട്ട  നയമുണ്ടനോകണനം.  ആ  നപനോളണിസണി  ഡണിക്ലനറഷന്കൂടെണി  ഇസൗ  വരുന്ന

ദണിവസങ്ങളണിലുണ്ടനോയണിക്കഴണിഞ്ഞനോല്  ലക്ഷകണക്കണിനച  ടചെറുപ്പെക്കനോരക്കച

ആമേനസനോണ്,  ഫണിപ്കനോരട്ടച  തുടെങ്ങണിയ നലനോകത്തുള വണിവണിധ കമനണികളണിനലയച

ടതരടഞ്ഞടുക്കനോന്  പറ്റുന്ന  രജ്ജീതണിയണില്  അവര  പ്രനോപ്തമേനോയണിരണിക്കുനം.  നമ്മുടടെ

കുട്ടണികളുടടെ  പ്രശ്നനം  വണിദന്ത്യനോഭന്ത്യനോസമേണില്ലനോത്തതല്ല,  മേറണിചച  വണിദന്ത്യനോഭന്ത്യനോസനം  കഴണിഞ്ഞച

ടടനപുണന്ത്യനത്തനോടുകൂടെണി  എവണിടടെടയങണിലുനം  അവസരനം  ലഭണിചനോല്  അവണിടടെ

നപനോകനോന് ആവശേന്ത്യമേനോയ ടടയണിനണിനംഗച ലഭണിക്കനോത്തവരനോയണി മേനോറണിയതുടകനോണ്ടനോണച

അവരക്കച  നകനോമറ്റജ്ജീഷനണില്  പടങടുക്കനോന്  പറ്റനോത്തതച.   അതുടകനോണ്ടച  ഇസൗ

കനോരന്ത്യടത്ത ഗസൗരവമേനോയണി കനോണണടമേന്നതനോണച എനണിക്കച അഭന്ത്യരതണിക്കനോനുളതച.

സതന്ത്യത്തണില്  മുഖന്ത്യമേന്ത്രണിയണില്നണിന്നുകൂടെണി  ഞനോന്  ഇതണിടനനോരു  മേറുപടെണി

പ്രതജ്ജീക്ഷണിക്കുകയനോണച.  

ടപനോതുവണിദന്ത്യനോഭന്ത്യനോസ-ടതനോഴണില് വകുപ്പുമേന്ത്രണി  (ശ്രജ്ജീ  .    വണി  .    ശേണിവന്കുട്ടണി):  സര,

മുന്  മേന്ത്രണികൂടെണിയനോയ  നഡനോ.  എനം.  ടക.  മുനജ്ജീര  വരത്തമേനോനകനോലഘട്ടത്തണിടന്റെ



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

15

ഗസൗരവമുള  ഒരു  പ്രശ്നനം  തടന്നയനോണച  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലനോയണി  സഭയണില്

ഉന്നയണിചണിട്ടുളതച.   ടതനോഴണില്  സനോധന്ത്യതയുമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ടച  ഇടെതുപക്ഷ

ജനനോധണിപതന്ത്യ മുന്നണണി പ്രകടെന പത്രണികയണില് പ്രഖന്ത്യനോപണിചണിട്ടുളതണില്നണിന്നുനം ഒട്ടുനം

പണിറനകനോട്ടുനപനോകുന്നണില്ല.   അതച  നടെപ്പെണിലനോക്കുന്നതണിനുനവണ്ടണിയുള

നടെപടെണികളുമേനോയണി  മുനന്നനോട്ടുനപനോകുകയനോണച.   നൂറച  ദണിവസനംടകനോണ്ടുതടന്ന

നടെപ്പെണിലനോക്കണിയ  കുനറ  കനോരന്ത്യങ്ങള  ഗവണ്ടമേന്റെച  പ്രഖന്ത്യനോപണിചണിട്ടുണ്ടച  ബനോക്കണി

നടെപ്പെണിലനോക്കണിടകനോണ്ടണിരണിക്കുകയുമേനോണച.   അതച  ഞനോന്  ആവരത്തണിക്കുന്നണില്ല.

സനംസ്ഥനോനടത്ത  ടടനപുണന്ത്യ  വണികസനനം  ഏനകനോപണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനുതകുന്ന

തരത്തണിലുള  സണില്  നപനോളണിസണിയുടടെ  ആദന്ത്യ  കരടെച  തയനോറനോക്കണിടയങണിലുനം  മേറ്റച

വകുപ്പുകളുമേനോയുള ചെരചകള പൂരത്തണിയനോയനോല് മേനോത്രനമേ ഇതണിനച അന്തണിമേ രൂപനം

നല്കുന്നതണിനച സനോധണിക്കുകയുള.  അങ്ങച നണിരവധണി സ്ഥനോപനങ്ങളുടടെ നപടരല്ലനോനം

ഇവണിടടെ  സൂചെണിപ്പെണിച്ചു.   അതണിനച  ഒരു  ഏനകനോപനമേണില്ലനോടയന്നുള  കനോരന്ത്യനം

പറഞ്ഞതണില്  കുറചച  വസ്തുതയുണ്ടച.   ഇതച  അടെണിയന്തരമേനോയണി  പൂരത്തണിയനോക്കണി

ടടനപുണന്ത്യ  വണികസന  നയത്തണിനച  അന്തണിമേരൂപനം  നല്കുന്നതനോണച.

സനംസ്ഥനോനത്തച ടടനപുണന്ത്യ വണികസന അനതനോറണിറ്റണി രൂപജ്ജീകരണിചണിട്ടണില്ല.  എങണിലുനം
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ടതനോഴണില്  നമേഖലയുടടെ  ഗുണവനം  കനോരന്ത്യക്ഷമേതയുനം  വരദ്ധണിപ്പെണിചച  ഉല്പ്പെനോദന

ക്ഷമേതയുനം  സനോമത്തണിക  വളരചയുനം  ടടകവരണിക്കുന്നതണിനച  യുവജനതടയ

അന്തനോരനോഷ്ട്ര നണിലവനോരത്തണിലുനം വന്ത്യവസനോയ നമേഖല ആവശേന്ത്യടപ്പെടുന്ന തരത്തണിലുനം

ടതനോഴണില്  ടടനപുണന്ത്യമുളവരനോക്കണി  മേനോറ്റുക  എന്ന  ലക്ഷന്ത്യനത്തനോടടെയുനം  നദശേജ്ജീയ

സനംസ്ഥനോന  ജണില്ലനോ  സ്ഥലങ്ങളണിലുള  ടടനപുണന്ത്യ  വണികസന  പ്രവരത്തനങ്ങടള

ഉസൗജണിതടപ്പെടുത്തുന്നതണിടന്റെ ഭനോഗമേനോയുനം Kerala Academy for Skills Excellence

(KASE)-ടന സനംസ്ഥനോന ടടനപുണന്ത്യ വണികസന മേണിഷനനോയണി നണിനയനോഗണിചണിട്ടുണ്ടച.

കൂടെനോടത  സനംസ്ഥനോനത്തണിടന്റെ  ടടനപുണന്ത്യ  വണികസന  പ്രവരത്തനങ്ങടള  ഒരു

കുടെക്കജ്ജീഴണില്  ടകനോണ്ടുവരുന്നതണിനുനം  മേനോരഗ്ഗനണിരനദ്ദേശേങ്ങള  നല്കുന്നതണിനുനം

ഏനകനോപണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനുനം  വണിലയണിരുത്തുന്നതണിനുനം  ഒരു  നകന്ദ്രജ്ജീകൃത

സനംവണിധനോനടമേന്ന  നണിലയണില്  28.05.2018-ടല  ജണി.ഒ.നമര  47/2018

എല്.ബണി.ആര. ഉത്തരവച പ്രകനോരനം സനംസ്ഥനോന ടടനപുണന്ത്യ വണികസന മേണിഷനനോയ

KASE-ടന സണില് ടസക്രനട്ടറണിയറ്റനോയുനം ചുമേതലടപ്പെടുത്തണിയണിട്ടുണ്ടച.  നമേല് ഉത്തരവച

പ്രകനോരനം  സനംസ്ഥനോനത്തണിടന്റെ  നനപുണന്ത്യ  വണികസന  പ്രവരത്തനങ്ങള

നണിയന്ത്രണിക്കുന്നതണിനുനം  ക്രമേടപ്പെടുത്തുന്നതണിനുനം  സരക്കനോര  തലത്തണില്
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ബഹുമേനോനടപ്പെട്ട  മുഖന്ത്യമേന്ത്രണി  എകച  ഒഫണിനഷന്ത്യനോ  ടചെയരമേനോനനോയ  നസറ്റച  ടലവല്

സണിയറണിനംഗച  കസൗണ്സണിലുനം  ചെജ്ജീഫച  ടസക്രട്ടറണി  എകച  ഒഫണിനഷന്ത്യനോ  ടചെയരമേനോനനോയ

നഹ  പവര  കമ്മണിറ്റണിയുനം  രൂപജ്ജീകരണിചണിട്ടുണ്ടച.  കൂടെനോടത  നനപുണന്ത്യ

പ്രവരത്തനവമേനോയണി  ബനടപ്പെടുന്ന  കനോരന്ത്യങ്ങളക്കച  സുപ്രധനോന  ഉപനദശേങ്ങള

സണില്  ടസക്രനട്ടറണിയറ്റണിനച  നല്കുന്നതണിനനോയണി  ഓനരനോ  നമേഖലയണിലുനം  ഓനരനോ

ബണിസണിനസ്സച  അനഡസസറണി  കമ്മണിറ്റണി  രൂപജ്ജീകരണിചണിട്ടുണ്ടച.   സനംസ്ഥനോനതല

നനപുണന്ത്യ  പ്രവരത്തനങ്ങടള  ഏനകനോപണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനനോയണി  KASE-ടന  സണില്

ടഡവലപ്പെചടമേന്റെച മേണിഷനനോയണി നണിനയനോഗണിചണിട്ടുള സനോഹചെരന്ത്യത്തണില് സനംസ്ഥനോനത്തച

പ്രനതന്ത്യകമേനോയ  ഒരു  സണില്  ടഡവലപ്ടമേന്റെച  അനതനോറണിറ്റണി  രൂപജ്ജീകരണിനക്കണ്ട

ആവശേന്ത്യനം നണിലവണിലണില്ല.  കനോലഘട്ടനം ഒരുപനോടെച മേനോറണിടക്കനോണ്ടണിരണിക്കുകയനോണനല്ലനോ,

നജനോലണിയുമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ട  വണിഷയങ്ങളണില്  ഒരുപനോടെച  മേനോറ്റങ്ങള

വന്നുടകനോണ്ടണിരണിക്കുകയനോണച.  ഇനപ്പെനോള ഞനോനണിവണിടടെ സൂചെണിപ്പെണിച സമേണിതണികളുടടെ

പ്രവരത്തനനം  വരുനംകനോലഘട്ടത്തണില്  ഫലപ്രദമേനോയണി  ടകനോണ്ടുനപനോകനോന്  കഴണിയുനം.

അതല്ലനോടത  ഇവണിടടെ  സൂചെണിപ്പെണിചനപനോലുള  സനോഹചെരന്ത്യമുടണ്ടങണില്  അനപ്പെനോള

പരണിനശേനോധണിക്കനോനം എന്നുള കനോരന്ത്യമേനോണച എനണിക്കച സൂചെണിപ്പെണിക്കനോനുളതച.  
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നഡനോ  .    എനം  .    ടക  .    മുനജ്ജീര:  സര,  അനതനോറണിറ്റണിടയന്നച  ഞനോന്  ഉനദ്ദേശേണിചതച,

നണിലവണില് 'അസനോപച (ASAP)'  വണിദന്ത്യനോഭന്ത്യനോസ വകുപ്പെണിനച കജ്ജീഴണിലനോണച. ഇതുനപനോടല

ഓനരനോ  വന്ത്യക്തണികളുനം  വണിവണിധ  വകുപ്പുകളണില്നണിന്നുടകനോണ്ടച  അവരുനടെതനോയ

രജ്ജീതണിയണില് ടടനപുണന്ത്യ വണികസനവനം പരണിശേജ്ജീലനവനം നടെത്തുകയനോണച. അതണിനനോല്

വണിദന്ത്യനോരതണികള  സനംശേയത്തണിലനോണച.  അവരക്കച  എവണിടടെ  നപനോകണനം,  ഏതച

രജ്ജീതണിയണില്  വരണടമേന്നച  അറണിയണില്ല.  ഏകജ്ജീകരണിച  രജ്ജീതണിയണിലുളള  പരണിശേജ്ജീലനനം

വണിദന്ത്യനോരതണികളക്കച  ലഭണിക്കുന്നണില്ല.  സണില്  ടഡവലപ്ടമേന്റെച  നമേഖലയണില്

വണിദഗ്ദ്ധരുണ്ടച.  ആ  വണിദഗ്ദ്ധരുടടെ  മുഴുവന്  കഴണിവനം  ഉപനയനോഗടപ്പെടുത്തണിടക്കനോണ്ടച

ഏകജ്ജീകരണിച  ടടയണിനണിനംഗച  നപ്രനോഗനോമേണിലൂടടെ  മേനോത്രനമേ  ഇതണിടന

മുനന്നനോട്ടുടകനോണ്ടുനപനോകനോന്  സനോധണിക്കൂ.  അതനോണച  മുഖന്ത്യമേന്ത്രണിതടന്ന  നനതൃതസനം

നല്കുന്ന ഒരു അനതനോറണിറ്റണി രൂപജ്ജീകരണിക്കണടമേന്നച ഞനോന് പറയനോനുളള കനോരണനം.

അതണില് വണിദന്ത്യനോഭന്ത്യനോസ വകുപ്പുമേന്ത്രണി പ്രധനോന വന്ത്യക്തണിയനോയണി (ടടവസച ടചെയരമേനോന്)

നണിന്നനോല്   ഇക്കനോരന്ത്യങ്ങള  മുനന്നനോട്ടുടകനോണ്ടുനപനോകുന്നതണിനച  സഹനോയകരമേനോകുനം.

അതണില് എല്ലനോ വണിദഗ്ദ്ധടരയുനം ഉളടപ്പെടുത്തണനം.  ബഡ്ജറ്റച  പ്രസനംഗത്തണിലടെക്കനം

knowledge  എന്നുപറയുന്നതച  economy-യനോണച,   വരുനംകനോലത്തണിടന്റെ



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

19

പ്രനോധനോനന്ത്യമേനോടണന്നച  പ്രഖന്ത്യനോപണിച   സനോഹചെരന്ത്യത്തണില്   സണില്

ടഡവലപ്ടമേന്റെണിനനോയണിരണിക്കണനം   സനംസ്ഥനോനനം  മുന്ഗണന  ആദന്ത്യനം

നല്നകണ്ടടതന്നനോണച എടന്റെ അഭണിപ്രനോയനം.

മുഖന്ത്യമേന്ത്രണി (ശ്രജ്ജീ  .   പണിണറനോയണി വണിജയന്): സര, ബഹുമേനോനന്ത്യനനോയ എനം. ടക.

മുനജ്ജീര ചൂണ്ടണിക്കനോണണിചതച  ഗവണ്ടമേന്റെച വളടര പ്രനോധനോനന്ത്യനത്തനോടടെ കനോണുന്ന ഒരു

കനോരന്ത്യമേനോണച.  നകരള  ടഡവലപ്ടമേന്റെച  ആന്ഡച  ഇന്നനവഷന്  സനോറ്റജണികച

കസൗണ്സണില്  (K-DISC)-ടന്റെ നനതൃതസത്തണില് വലണിടയനോരു ടതനോഴണില് സനോദ്ധന്ത്യത

സനംസ്ഥനോനത്തച  സൃഷണിക്കുന്നതണിനുള  ശ്രമേമേനോണച  നടെക്കുന്നതച.   അതണിനച

പ്രധനോനമേനോയുനം  ലക്ഷന്ത്യമേണിടുന്നതച  നണിലവണിലുളള  അഭന്ത്യസ്തവണിദന്ത്യരനോയ

ടതനോഴണിലണില്ലനോത്തവടരയുനം  വജ്ജീട്ടമ്മമേനോടരയുനം മുമച ഉയരന്ന നജനോലണികള ടചെയച  പല

കനോരണങ്ങളനോല്  നജനോലണി  ഉനപക്ഷണിചച  വജ്ജീടുകളണില്  കഴണിയുന്നവടരയുനം  ഇന്നടത്ത

നലനോകസനോഹചെരന്ത്യത്തണില്  വന്നണിട്ടുള  വരക്കച  ഫനം  നഹനോനം  സനോദ്ധന്ത്യത

പരണിഗണണിച്ചുടകനോണ്ടച  വജ്ജീട്ടണില്വനചനോ  വജ്ജീട്ടണിനടുത്തുവനചനോ  ടതനോഴണില്  നല്കനോന്

കഴണിയുന്ന  ഒരു  പദ്ധതണിക്കനോണച.    അതച  പ്രനോവരത്തണികമേനോക്കനോനുള

നടെപടെണികളണിനലയച   നജ്ജീങ്ങണിടക്കനോണ്ടണിരണിക്കുകയനോണച.  അതണിടന്റെ
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വണിശേദനോനംശേങ്ങളണിനലയച  ഞനോന് കടെക്കുന്നണില്ല.   അതണിനലറ്റവനം  പ്രധനോനനം  ഇവരക്കച

ഇസൗ  പറഞ്ഞ  സണില്  ടഡവലപ്പെച  ടചെയ്യുകയനോണച.  അവര  മുമച  പഠനനം

നടെത്തണിയണിട്ടുണ്ടനോകുനം,  ചെണിലനപ്പെനോള ചെണില നജനോലണികള ടചെയണിട്ടുണ്ടനോകുനം.  എന്നനോല്

ഇനപ്പെനോള  അവരക്കച  ലഭന്ത്യമേനോകനോനണിടെയുള  ടതനോഴണിലുമേനോയണി  ബനടപ്പെട്ട  സണില്

വരദ്ധണിപ്പെണിനക്കണ്ടതുണ്ടച.  നഡനോ.  എനം.  ടക.  മുനജ്ജീര   ഇവണിടടെ  ഉന്നയണിചതച  സണില്

വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനനോവശേന്ത്യമേനോയ  നടെപടെണികള  സസജ്ജീകരണിക്കണടമേന്നനോണച.

അതണിവണിപുലമേനോയ  രജ്ജീതണിയണില്  നകരളത്തണിടല  ഏടറക്കുടറ  നടല്ലനോരു  ഭനോഗനം

ജനങ്ങടള  ഇസൗ  പറയുന്ന  സണില്  ടഡവലപ്ടമേന്റെച  സജ്ജീമേണിടന്റെ  ഭനോഗമേനോക്കനോനനോണച

സരക്കനോര ഉനദ്ദേശേണിക്കുന്നതച. അതണിനുള നടെപടെണികളുണ്ടനോകുനം.


