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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 391 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിെല സ�കാര� പ�ാളി�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് ,
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര  േമഖലയിൽ
സ�കാര� പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ി�ം
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിൽ
സ�കാര� പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാൻ വിവിധ�ളായ
പ�തികൾ വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി
വ��. ഇതിൽ �ധാനെ��വ താെഴ പറ��.

1. കാരവാൻ �റിസം. 

    േകാവിഡാന�ര സാഹചര��ിൽ

സ�ാരികെള വരേവൽ�ാനായി മിക� �ചാരണ
�വർ�ന�ൾെ�ാ�ം സ�ാരികൾ�ായി

��ൻ അ�ഭവ��ം ഏർെ���ണം എ�
തീ�മാന�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� നവീന �റിസം
ഉൽ��ം എ� നിലയിൽ കാരവൻ �റിസം പ�തി
നട�ാ�ി വ��. വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ
സ�കാര� പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ക എ� ല��ം �ടി
�ൻനിർ�ിയാണ് പ�തി നട�ാ�ി വ��ത്.
േകരള�ിെല അധികം അറിയെ�ടാ�
െഡ�ിേനഷ�കൾ സ�ാരികൾ�്

അ�ഭവേവദ�മാ�ക, �റിസം േമഖലയിൽ ��തൽ
സ�കാര� നിേ�പം ആകർഷി�ക എ�ിവ�ം
പ�തി�െട �ധാന ല���ളാണ്. കാരവാൻ
�റിസ�ിെ� ഭാഗമാ�� കാരവാൻ പാർ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിൽ വൻ സ�കാര�
പ�ാളി�മാ��ത്. പ� കാരവാ�കൾ
സ�കാര� സംരഭക�േടതായി സർവീസ്  ആരംഭി�

കഴി�. വാഗമ�ിൽ ഒ� കാരവാൻ പാർ�്
ക�ീഷൻ െച�. 5 പാർ�ിെ� പണി
�േരാഗമി��. 25 ഓളം കാരാവ�ക�െട
നിർ�ാണം �േരാഗമി��. ��തായി 150
കാരവൻ പാർ�കൾ നിർ�ി�ാൻ സ�കാര� േമഖല
തയാറായി��്.
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      2. മാർ��ിംഗ് േമഖല

   േകരളാ �റിസം മാർ��ിംഗ് �വർ�ന�ൾ

ആ��ണം െച��ത് േകരള�ിൽ ഈ രംഗ�്

�വർ�ി�� സംരംഭക�മായി ആേലാചി�്

അവ�െട �ടി അഭി�ായം പരിഗണി�ാണ്. ഇ���്
അക�ം �റ�ം േകരള�ിെല വിേനാദസ�ാരം

ല��മി�് ��തൽ വിേനാദസ�ാരികെള ന�െട
സം�ാനേ��് ആകർഷി��തിന് േവ�ി
പാർ�ണർഷി�് മീ�കൾ സംഘടി�ി�വ��.
�ടാെത േകരളാ �റിസം പെ���� േദശീയ
അ�ർേ�ശീയ �റിസം േമളകളി�ം േകരള�ിെല

സ�കാര� സംരംഭകർ �ടി േകരളാ പവലിയെ�
ഭാഗമായി പെ��� വ��. ഈ വർഷം
െകാ�ിയിൽ നട� േകരളാ �ാവൽ മാർ�്, െപാ�
സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് നട�ിയത്.
234- വിേദശ ബയറർമാ�ം 897- ആഭ��ര

ബയറർമാ�ം ഉൾെ�െട 1200-ഓളം േപർ ഈ
വർഷെ� േകരളാ �ാവൽമാർ�ിൽ പെ���.

     3. അടി�ാന സൗകര� വികസനം

   വിേനാദസ�ാര വികസനം ല��മി�്
വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ അടി�ാന

സൗകര� വികസനം വ��് െച� വ��െവ�ി�ം
ഇ�െന �ർ�ിയാ�ിയ അടി�ാന സൗകര�
വികസന പ�തിക�െട നട�ി�് �മതല സ�കാര�
സംരംഭക�മായി സഹകരി�ാണ് നട�ി

വ��ത്. 

           െത�ല ഇേ�ാ�റിസം െ�ാേമാഷൻ
െസാൈസ�ി േമൽേനാ�ം വഹി�� അടി�ാന

സൗകര� വികസന �വർ�ന�ളായ സാഹസിക
വിേനാദ�ൾ�ാ�� വിദഗ്ധ�െട േസവനം,
�ര�ാ ഭട�ാർ, �േ�ാ��ിെ� പരിപാലനം
�ട�ിയവ�ം മ�സി�ൽ ഡാൻസിങ്  ഫൗ�െ�
�വർ�ന �മതല, സൗ�് & ൈല�് േഷാ�െട
�വർ�ന �മതല, എ�ിവ�ം സ�കാര�
പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് നട�ിലാ��ത് 

      ചടയമംഗല�് ഉ� ജടാ� �റിസം പ�തി,
േകാവളം �ാ�് വിേ�ജ് , ഇരി�ൽ �ാ�് വിേ�ജ്
എ�ിവ െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി� േമാഡലിൽ
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികളാണ്.

         ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ നട�ാ��
സംരഭക വികസന �വർ�ന�ളിൽ

സാധാരണ�ാ�ം ഇട�ര�ാ�മായ സ�കാര�
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സംരംഭക�െട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�ാണ്
പ�തികൾ നട�ാ��ത് 

          േബ�ൽ റിേസാർട്സ്  െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ
സ�കാര� സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

െവൈ��ിെ� ഭാഗമായി 'ൈമേ�ാ ൈസ�് '
ആവി�രി�ി��്. ഇത് സ�കാര� സംരംഭകർ
വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ നിേ�പം
നട��തിന് േ�ാ�ാഹന�ം സഹായ
സഹകരണ�ം ന��തി�മാണ് . 

           േകരള അഡ��ർ �റിസം െ�ാേമാഷൻ
െസാെസ�ി, 10 അഡ��ർ ആ�ിവി�ി

െ�ാൈവേഡ�ിന് രജിേ�ഷൻ നൽകിയി��്
ഇവർ സ��ം നിേ�പ�ിൽ അഡ��ർ

ആ�ിവി�ി �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
 

(ബി) വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിൽ സ�കാര� നിേ�പം
നട��വർ�് വ�വസായ േമഖലയിെല സ�കാര�
നിേ�പകർ�് നൽ��ത് േപാെല��
എെ��ാം സഹായ��ം ആ��ല���മാണ്

നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) 11.7.1986 തീയതിയിെല G.O.(P)
No..224/86/GAD ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ്

�കാരം �റിസെ� ഒ� വ�വസായമായി
�ഖ�ാപി�ി��്. ഇത�സരി�് 10%
ഇൻെവ�്െമ�് സ�ിഡി, ഇല�ിസി�ി സ�ിഡി
�ട�ിയ ആ��ല��ൾ �റിസം േമഖല�്
ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടാെത കാരവൻ �റിസം
പ�തി�െട ഭാഗമായി കാരവ�കൾ വാ��തിന്
െചലവായ �ക�െട നി�ിത ശതമാനം �ക
സ�ിഡി നൽ��. സ�ിഡി പരമാവധി 7.5
ല�ം �പയിൽ കവിയാൻ പാ��ത�.
സ�ിഡികൾ താെഴ�റ�� രീതിയിലാണ്
നൽ��ത്.
1. ആദ�ം വാ�� 100 കാരവ�കൾ�് -
പരമാവധി 7.5 ല�ം �പേയാ കാരവൻ വില�െട
15 ശതമാനേമാ ഏതാേണാ �റവ് അത്
നൽ��തായിരി�ം.

2. 101 �തൽ 200 കാരവൻ വെര പരമാവധി 5
ല�ം �പേയാ കാരവൻ വില�െട 10 ശതമാനേമാ
ഏതാേണാ �റവ് അത് നൽ��തായിരി�ം.

3. 201 �തൽ 300 കാരവൻ വെര പരമാവധി 2.5
ല�ം �പേയാ കാരവൻ വില�െട 5 ശതമാനേമാ
ഏതാേണാ �റവ് അത് നൽ��തായിരി�ം. 

        േകരളീയ വാ�വിദ�ാ ൈശലിയിൽ
നിർ�ി�ിരി�� സ�കാര� േമഖലയിെല ൈപ�ക
വീ�കെള സംര�ി��തി�ം അവിെട
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വിേനാദസ�ാരികൾ�് താമസസൗകര�ം
ഒ���തി��� �ഹ�ലി പ�തി �റിസം
വ��് നട�ാ�ി വ��. ഇത�സരി�് ൈപ�ക
�ഹം നവീകരി��തിന് ആവശ�മായ �ക�െട
25% (പരമാവധി 5 ല�ം �പ) വെര സ�ിഡി
ആയി �റിസം വ��് നൽ��.

           േബ�ൽ റിേസാർട്സ്  െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ സ�കാര� നിേ�പകർ�്
ആവശ�മായ മാർ�നിർേദശ��ം പരിശീലന�ം
നൽകി വ���്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


