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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4831 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ,
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട
വികസന�ിനായി എെ��ാം
കർ�പ�തികൾ�ാണ് �പം
നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം മിക�
�ചിത� നിലവാരം ഉറ� വ���തിനായി �ീൻ
കാർെപ�് പ�തി വഴി�� നിർ�ാണ
���ിക�ം, �ീൻ �ാ�് പ�തി വഴി
മാലിന�നിർ�ാർ�ന�ം വ��് നട�ിലാ���്.
ദിവേസന ആയിര�ിലധികം �റി�കൾ
എ�ിേ��� േക��ളിൽ േലാക നിലവാര��
േടായില�കൾ നിർ�ി�ാൻ േവൾഡ്  �ാ�്
േടായില�് എ� പ�തിയി�െട ല��മി��. ഇ�
�കാരം 12 പ�തികൾ�് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഭി�േശഷി�ാരായ
വിേനാദസ�ാരികൾ�് �ടി സൗകര��ദമായ
വിധ�ിൽ സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര

േക��െള മാ�ിെയ���തിനായി സം�ാന

�റിസം വ��് ആവി�രി� പ�തിയാണ് ബാരിയർ
�ീ �റിസം. ൈകവരി�� റാ�്, െ�യിൽ
ലിപിയി�� ദിശാ �ചകം, ഭി�േശഷി സൗ�ദ
േടായില�്, വീൽെചയർ, വാ�ിംഗ് �ിക്,
���കൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ക, �വണ വഴികാ�ി,
എ�ിവയാണ് ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി��ത്. �ടാെത ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �റിസം
വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �തിയ �റിസം
േക��ൾ കെ���തിനായി േകരള�ിെല

എ�ാ ജി�കളിെല�ം പ�ായ�കളിെല�ം

�റിസം സാധ�ത പരിേശാധി�  ്അവ�െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
അതാത് ജി�കളിെല ജി�ാ കള��െട
സാ�ി���ിൽ അവിെട�� ബ�െ�� േ��്
േഹാൾേഡ�ിേന�ം പ�ായ�് �തിനിധികെള�ം
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ഉൾെ���ി �റിസം – െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി
േയാഗം നട�ി വ��. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ പ�ായ�കൾ ത�ാറാ�ിയ
പ�തി നിർേ�ശ�ൾ വ��ിന് ലഭി� വ��. ഈ
പ�തി നട�ിലാ��തി�� മാനദ�ം

നി�യി�� കാര�ം അ�ിമഘ��ിലാണ്.

(ബി) െഹൽ�് �റിസെ��ം പഠന �റിസെ��ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തികൾ വിഭാവനം
െച��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠന �റിസെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി �സിരിസ്  െഹറിേ�ജ്  േ�ാജ�ിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ �സിരിസിെ� ൈപ�കപരമാ�ം
ചരി�പരമാ�ം �ാധാന��� േമഖലകെള
പരിചയെ����തിനായി “�ഡൻസ്  െഹറിേ�ജ്
വാ�്” എ� പ�തി വിഭാവനം െച�് ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. �റിസം േമഖലയിെല പാര�ര�
ചികി�ാ േക��ളിൽ വിേദശ
വിേനാദസ�ാരികൾ�് െമ�െ�� ചികി�
ലഭി��തി�ം, കബളി�ി�െ��� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ��തി�മായി ഇ�രം േക���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�� നടപടി
ഇതിനകം തെ� സ�ീകരി�ി��്. ഇത�സരി�്
സം�ാന�് �വർ�ി�� ആ�ർേ�ദ

െസ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്
ഒ� �ാസിഫിേ�ഷൻ സി�ം �റിസം വ��്
നട�ാ�ിവ��. ഇ�െന �ാസിഫിേ�ഷൻ
ലഭി�� ആ�ർേ�ദ െസ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ �റിസം വ��ിെ� േ�ാഷ�കൾ,
െവൈ��് എ�ിവ വഴി വിേനാദസ�ാരിക�െട

അറിവിേല�ായി �ചരി�ി�ക�ം െച���്.
ഇതി�െട �റിസം വ��ിെ� അംഗീകാര��
�ണനിലവാര�� ആ�ർേ�ദ �റിസം േക��ൾ
െതരെ���ാൻ വിേനാദസ�ാരികൾ�്

കഴി��. േകാവിഡിന് േശഷം സം�ാനെ�

ആേരാഗ� �റിസം േമഖല�് വലിയ സാധ�തയാണ്
സർ�ാർ കാ��ത്. ആ�ർേ�ദ�ിന്

േകരള�ിെല �റിസം േമഖല�െട വികസന�ിൽ

നിർ�ായകമായ പ�ാ��ത്. എ�ാൽ
േകാവിഡാന�ര കാലഘ��ിൽ

ആ�ർേ�ദചികി� �ടി ല��ം വ�െ്കാ�്
സം�ാനേ��് �ൻകാലേ��ാൾ ��തൽ
വിേനാദസ�ാരികൾ എ�ിേ��െമ�ാണ്

സർ�ാർ ക���ത്. സം�ാന�് ആ�ർേ�ദ

�റിസം േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി ഒ� �േത�ക
മാർ��ിംഗ് ക�ാ�യിന് �റിസം വ��് �പം
നൽകി വ���്. �ടാെത ഈ വർഷം നട��
WTM - ല�ൺ എ� അ�ാരാ� �റിസം
േമളയിൽ സം�ാനെ� ആ�ർേ�ദ�ിെ�

സാധ�തകൾ ഉപേയാഗെ����തി��
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നടപടി�ം സ�ീകരി��താണ്. സം�ാനെ�

ആ�ർേ�ദ െസ��ക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ�ാൻ സം�ാനസർ�ാർ �റിസം വ��്
വഴി �ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ാ�ിയി��്.
െസ��ക�െട നിലവാരം അ�സരി�  ്സിൽവർ,
േഗാൾഡ് , ഡയമ�് എ�ി�െനയാണ്
�ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ാ�ിയി��ത്. ഏ��ം
മിക� െസ��കൾ�് ആ�ർ ഡയമ�് എ�
�ാസിഫിേ�ഷൻ നൽ��. നിലവിൽ 50 ഓളം
ആ�ർേ�ദ െസ��കൾ സം�ന�് �റിസം
വ��് �ാസിൈഫഡ്  ആ�ർേ�ദ െസ��കളായി
�വർ�ി� വ��. �� വർഷമാണ്
�ാസിഫിേ�ഷൻ കാലാവധി.

(സി)

�റിസം വികസന�ിന് സഹായകമാ��
വിധ�ിൽ സ�കാര� �റിസം േ�ാജ�കൾ�്
േ�ാ�ാഹനം നൽ�� പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ?

(സി) പരിഗണനയി��്. �റിസം വ�വസായ
സംരംഭകർ�് സം�ാന �റിസം വ��ിെ��ം
േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ��ം അംഗീകാര��
�ണി�കൾ�് വിവിധ മാനദ��ൾ�്

വിേധയമായി വ��് ഇൻെവ�്െമ�് സ�ിഡി�ം
നൽകി വ��. �റിസം വികസന�ിന്

സഹായകമാ��വിധ�ിൽ സ�കാര� �റിസം
െ�ാജ�കൾ�് േ�ാ�ാഹനം നൽ�� കാരവൻ
�റിസം പ�തി സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്.
കാരവൻ വാ�വാനാ�ം കാരവൻ പാർ�കൾ
നിർ�ി�വാനാ�ം നിരവധി സംരംഭകർ �േ�ാ�
വ�ി��്. ഇത് സ�കാര� �റിസം േ�ാജ�കൾ
��തലായി നട�ാ�ാൻ േ�ാ�ാഹനേമ�ം എ�്
ക���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


