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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 415 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�റിസം േമഖലയിൽ �തിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ) വിവിധ സം�ാന�ളിൽ നി�് വൻ േതാതിൽ

�റി�കൾ എ�� സാഹചര�ം പരിഗണി�്

അവർ�് ആവശ�മായ സൗകര��ൾ

ഒ���തിന് �തിയ പ�തികൾ ആരംഭി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)              സം�ാനെ� �റിസം േക��ളിൽ

ആവശ�മായ സൗകര��ൾ ഒ���തിനായി

നിരവധി പ�തികൾ വ��് ആവി�രി� വ��.
�തിയ വിേനാദസ�ാര േക��ൾ കെ��ി

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം അവ

�റിസം െഡ�ിേനഷ�കൾ ആ��തി�ം േവ�ി

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��മായി േചർ�്

െഡ�ിേനഷൻ ചല�് എ� പ�തി

നട�ിലാ��തിെ� �ാരംഭ നടപടികൾ

ആരംഭി�ി��്. സം�ാനെ� െതെരെ���

�ധാന വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ /
െലാേ�ഷ�കളിൽ വിേനാദസ�ാര ആവാസ

വ�വ�െയ പരിേപാഷി�ി��തിന് ആവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��� �റിസം

ഹ�കൾ ��ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. �ടാെത നിലവി�� �ധാന

വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ െമ�െ��

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തിെ�

ഭാഗമായി േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� േടായ്

െല�് േ�ാ�ക�െട നിർ�ാണം നട�ിലാ�ി

വ��. ഇ� �കാരം േബ�ൽ, കാരാ�ഴ, �േ�ാട് ,
േകാഴിേ�ാട്  ഭ�് േറാഡ് , വർ�ല എ�ീ 5
േക��ളിൽ ഈ പ�തി �ർ�ീകരണ

ഘ��ിലാണ്. 84 േക��ളിൽ

ഭി�േശഷി�ാരായ സ�ാരികൾ�്

ഉപകാര�ദമാ�ം വിധം ബാരിയർ �ീ �റിസം

പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. വിേനാദസ�ാര

േക��ൾ മാലിന���മാ��തിന് �ീൻ

െഡ�ിേനഷൻ ക�ാ�യിൻ പ�തി �കാരം

��ംബ�ീ �ഖാ�രം മാലിന�നിർ�ാർ�ന പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. െഹറിേ�ജ്  �റിസം
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േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �സിരിസ്

ൈപ�ക പ�തി, ആല�ഴ ൈപ�ക പ�തി,
തലേ�രി ൈപ�ക പ�തി, �ാവൻ�ർ ൈപ�ക

പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത

�യിസ്  �റിസം വികസി�ി��തിനായി മലബാർ

റിവർ �യിസ്  പ�തി , ബീ�് �റിസം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് കിഫ്ബി ഫ�്

ഉപേയാഗി�് �ഴ�ില�ാട്  – ധർ�ടം ബീ�ിെ�

സമ� വികസനം, ആല�ഴ െച�ി ബീ�ിെ�

വികസനം എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. മലബാർ

ലി�ററി സർക��്, െകാ�ം ബേയാൈഡേവ�ി�ി

സർക��് എ�ീ ര�് പ�തികൾ നട�ാ�ാ��

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്. നിലവി��

ഗ�്ഹൗ�ക�െട നവീകരണ�ം �തിയ

ഗ�്ഹൗസ്  േ�ാ�ക�െട നിർ�ാണ�ം വ��്

നട�ിലാ�ി വ��. അതിൽ ഇ��ി, ആതിര��ി,
കന�ാ�മാരി എ�ിവിട�ളിൽ യാ�ി നിവാ�ക�ം,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി, േകാഴിേ�ാട്

(അഡീഷണൽ േ�ാ�്), ��വാ�ർ

എ�ിവിട�ളിൽ അതിഥി മ�ിര��ം നിർ�ി�

വ��. �ടാെത KTDC �ഴ�ില�ാട്  3 �ാർ ബീ�്

േഹാ��ം കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ി

വ��. 

             വിേനാദസ�ാരികെള

ആകർഷി��തിനായി �റിസം വ��് േദശീയ

തല�ി�ം അ�ർേദശീയ തല�ി�ം

വിവിധ�ളായ വിപണന ത��ൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. േകരളെ� അതിേവഗം

അ��റിയാൻ വിേനാദസ�ാരികൾ�് അവസരം

ഒ��� ‘മായാ’ വാട്സാ�് ചാ�്േബാ�്

േസവന�ിന് �ട�ം �റി�ി��്. േലാക�്

എവിെട�ം ഉ� സ�ാരികൾ�് അനായാസം

ന�െട നാടിെന �റി�് ��തൽ മനസിലാ�ാ�ം

യാ�ാ വിവര�ൾ േചാദി�് അറിയാ�ം ഉ� 24
മണി��ം �വർ�ി�� �തന െവർച�ൽ

അസി�ൻറ്  ആണ് 'മായ.' ഇത് �ടാെത േകരളാ

�റിസെ� �റി�് ��തൽ അറിയാൻ ��തൽ

വിവര�ൾ ഉൾെ���ി പരി�രി� ‘ആ�ം’
�വർ�ി��.

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം

��ിയ നിലവാര�ി�� �ചി�റി�ം മ�്

അടി�ാന സൗകര���ം ഒ���തിന് �േത�ക

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി)             വിേനാദസ�ാര േക��െള േലാക

നിലവാര�ിൽ എ�ി��തി�� പ�തികൾ

വ��് ആവി�രി� വ��. സം�ാനെ� �റിസം

േക��ളിൽ “കൺ��ൻ ഓഫ് േവൾഡ്  �ാസ്

േടായ് ല�് േ�ാ�്” എ� േപരിൽ േടായ് ല�്

സൗകര�ം ഒ��� പ�തി ആവി�രി�ി��്.
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ദിവേസന ആയിര�ിലധികം �റി�കൾ

എ�ിേ��� േക��ളിൽ േലാക നിലവാര��

േടായ്  െല�കൾ നിർ�ി�ാനാണ് ഈ പ�തി വഴി

വിഭാവനം െച��ത്. 

        ഈ പ�തി വഴി വർ�ല ബീ�്, ശം��ഖം

ബീ�്, െകാ�ം ബീ�്, ആല�ഴ ബീ�്, ��ാർ

െബാ�ാണി�ൽ ഗാർഡൻ, േഫാർ�് െകാ�ി,
മല�ഴ ഡാം, േകാഴിേ�ാട്  ഭ�് േറാഡ്  പാർ�്,
�േ�ാട് , കാരാ�ഴ, പ�ാ�ലം ബീ�്, േബ�ൽ

എ�ീ 12 േക��ളിൽ േടായ്  െല�കൾ

�ാപി��തിനായി 17.76 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഇതിൽ േബ�ൽ,
�േ�ാട് , കാരാ�ഴ, േകാഴിേ�ാട്  ഭ�്േറാഡ് ,
വർ�ല എ�ീ വർ�കൾ �ർ�ീകരി� വ��. 

           �ടാെത സം�ാനെ� �ധാന

വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ സ�ാരികൾ�്

േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� ആവാസ വ�വ�

�ദാനം െച��തിനാവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഉൾെ��� �റിസം ഹ�കൾ

നട�ിലാ�� കാര�ം പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


