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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 169 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാതേയാര�ളിൽ �ചി�റിക�െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

േദശീയ, സം�ാന പാതേയാര�ളി�ം
ജനബാ�ല��� േമഖലകളി�ം �ീകൾ�ം
��ികൾ��ൾെ�െട ഏത് സമയ�ം
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� രീതിയിൽ �ചി�റികൾ
നിർ�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) പ�തി ആവി�രി�ി��്. േകരള�ിെ� സമ�
വികസനം ല��മി�് ബ�. േകരള �ഖ�മ�ി�െട 12
ഇന കർ� പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തിയാണ് "േട�് എ േ��്" െപാ�
�ചി�റി സ��യ നിർ�ാണ പ�തി. േദശീയ-
സം�ാന പാതേയാര�ളി�ം, �ാൻേ�ാർ�് ബ�്
േ�ഷ�കൾ, േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ �ട�ി
ജന�ൾ ഒ�മിെ��� �േദശ�ളി�ം
ഏ�സമയ�ം �ീകൾ�ം ��ികൾ��ൾ�െട
�ര�ിതമായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��
തര�ിൽ �ചി�റി സ��യ��ം
േകാഫിേഷാേ�ാ� �ടിയ ഉ�ത നിലവാര�ളള
വി�മ േക���ം നിർ�ി��താണ് ഈ
പ�തിയി�െട നട�ാ�ി വ��ത്
�ാമപ�ായ�കളിൽ ഏ��ം �റ�ത് ര�്
എ�ം , നഗരസഭകളിൽ അ�ം
േകാർ�േറഷ�കളിൽ എെ��ം വീത�മായി ആെക
2365 �ചി�റി സ��യ�ൾ ഘ�ംഘ�ംമായി
നിർ�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഇതിെ�
ആദ�ഘ�െമ� നിലയിൽ പണി �ർ�ീകരി� 100
�ചി�റി സ��യ��െട ഉദ്ഘാടനം നട�ി

കഴി� വർഷം നാടിന് സമർ�ി�ി��.
ആയതിെ� ര�ാം ഘ�മായി പണി �ർ�ീകരി�

118 �ചി�റി സ��യ��െട പണി
�ർ�ിയാ�ക�ം ആയതിെ� സം�ാനതല

ഉദ്ഘാടനം 07.09.2021-ന് നിർവഹി�ക�ം
െച�ി��്.

(ബി) �ചി�റികേളാട�ബ�ി�  ്േകാഫി േഷാ�കേളാട്
�ടിയ വി�മേക��ൾ ആരംഭി��തിന്
പ�തി�േ�ാ; മെ�െ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

(ബി) ഉ�്. �ചി�റികേളാട�ബ�ി�  ്വി�മ�ലം,
�ടിെവ�ം, നാപ്കിൻ െവ�ിംഗ് സംവിധാനം
എ�ീ സൗകര��ൾ ഉ�ാ�ം. �ല��

ഇട�ളിൽ Coffee Shop/ refreshment centre �ടി
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ഇേതാട�ബ�ി�  ്നൽകാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

�ാപി�  ്�വർ�ി�ി��തിന് വിഭാവനം
െച�ി��്.

(സി)

ആഭ��ര വിേദശ �റി�കൾ�ൾെ�െട��വർ�്
�േയാജനം െച�� ��ത പ�തി �ർണമായി
�ാവർ�ികമാ��തി�െട എെ��ാം
മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം ഉൾെ�െട ഏ� സമയ�ം
�ര�ിതമായി ഉപേയാഗി�വാൻ കഴി��
തര�ിൽ ��ി�ം �ര�ിതത��ം ആ�നിക
സൗകര��േളാ� �ടിയ �ചി�റികളാണ്
നിർ�ി��ത്. ��ംബസേമതം യാ�
െച��വർ�് ഏെറ �േയാജനകരമാണ് ഈ
പ�തി. സ�ർ� �ചിത�ം ഉറ�
വ���തിനായി �ചി�റിക�െട പരിപാലന
�മതല അതാത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

��ംബ�ീ �േഖന നിർ�ഹി��. �ീമിയം
തല�ിെല �ചി �റി േകാം��കേളാ� േചർ�്
േകാഫിേഷാ�് റി�െ��് േക�����്. �റിസം
വികസന രംഗ�് ഏെറ �േയാജനകരമായ ഒ�
പ�തി�െട സാ�ാത്�ാരമാണ് ഈ പ�തി.
അന� സം�ാന�ളിൽനി�ം വിേദശ�് നി�ം
എ�� വിേനാദ സ�ാരിക�ൾെ�െട�ളള
യാ��ാർ�് ഈ സൗകര��ൾ
�േയാജനെ���ാനാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



വവിശദദീകരണക്കുറവിപപ

സസംസസ്ഥാന  സർകസ്ഥാരവിനന്റെ  2020-21  വസ്ഥാർഷവിക  പദ്ധതവിയവിൽ  പ്രതതത്യേക  പരവിഗണന  നൽതകണ്ട  പന്ത്രണ്ടവിന
പരവിപസ്ഥാടവികളവിൽ ‘നപസ്ഥാതു തടസ്ഥായവിലറ്റുകളസം തടകപ എ തബ്രേകപ വവിശ്രമ തകന്ദ്രങ്ങളസം‘ പദ്ധതവിയവിലുൾനപടുതവി നപസ്ഥാതു
ശുചവിമുറവികളനട  നവദീകരണവസം  നവിർമസ്ഥാണവസം  സസംബനവിചപ  തതദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങൾകപ
27/07/2020-നല  സ.ഉ.  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)നസം.  1401/2020/തസസ്വഭവ  നമ്പർ  പ്രകസ്ഥാരസം  മസ്ഥാർഗ്ഗ  നവിർതദ്ദേശങ്ങൾ
പുറനപടുവവിചവിട്ടുണ്ടപ .   
                      തദശദീയ-സസംസസ്ഥാന പസ്ഥാതതയസ്ഥാരങ്ങളവിലുസം, ടസ്ഥാന്തസസ്ഥാര്ടപ  ബസപ തസ്റ്റേഷനുകൾ, തഷസ്ഥാപവിസംഗപ
തകസ്ഥാസംപ്ലകക്സുകള്  തുടങ്ങവി  ജനങ്ങള്  ഒരുമവിനചത്തുന്ന  പ്രതദശങ്ങളവിലുസം  ഏതുസമയത്തുസം  സദീകൾക്കുസം
കുടവികൾക്കുമുൾപനട  സുരകവിതമസ്ഥായവി  ഉപതയസ്ഥാഗവികസ്ഥാൻ  കഴവിയുന്ന  തരതവിൽ   ശുചവിമുറവി  സമുച്ഛയങ്ങളസം
തകസ്ഥാഫവിതഷസ്ഥാതപസ്ഥാടു കൂടവിയ ഉന്നത നവിലവസ്ഥാരമുളള വവിശ്രമ തകന്ദ്രങ്ങളസം നവിർമവിക്കുന്നതസ്ഥാണപ ഈ പദ്ധതവി.  പ്രസ്തുത
തകന്ദ്രതവിൽ  വവിശ്രമ  സലസം,  കുടവിനവളളസം,  നസ്ഥാപപകവിൻ  നവന്റെവിസംഗപ   സസംവവിധസ്ഥാനസം  എന്നദീ  സസൗകരത്യേങ്ങൾ
ഉണ്ടസ്ഥാകണസം. സലമുളളയവിടങ്ങളവിൽ ശുചവിമുറവി സമുചയങ്ങൾനകസ്ഥാപസം തകസ്ഥാഫവിതഷസ്ഥാപപ/റവിഫ്രനഷ്മെന്റെപ നസന്റെറുകൾ
കൂടവി  സസ്ഥാപവിചപ  പ്രവർതവിപവിക്കുന്നതവിനപ    പദ്ധതവിയവിൽ വവിഭസ്ഥാവനസം നചയവിട്ടുണ്ടപ.   തടകപ  എ തബ്രേകപ പദ്ധതവി
പ്രകസ്ഥാരസം  നവിർമവിതകണ്ടുന്ന  ശുചവിമുറവി  സമുചയങ്ങനള  സലലഭത്യേതയുതടയുസം  ദവിവസവസം  ഉപതയസ്ഥാഗവികസ്ഥാൻ
സസ്ഥാധത്യേതയുളള  ആൾകസ്ഥാരുനട  എണ്ണതതയുസം  അടവിസസ്ഥാനമസ്ഥാകവി  അടവിസസ്ഥാനതലസം,  സ്റ്റേസ്ഥാൻതഡേർഡേപ  തലസം,
പ്രദീമവിയസം തലസം എന്നവിങ്ങനന മൂന്നു വവിഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാകവി തരസംതവിരവിചവിരവിക്കുന്നു.  സദീകൾക്കുസം കുടവികൾക്കുസം ഉൾനപനട
ഏതു സമയത്തുസം സുരകവിതമസ്ഥായവി ഉപതയസ്ഥാഗവിക്കുവസ്ഥാൻ കഴവിയുന്ന  തരതവിൽ വൃതവിയുസം സുരകവിതസ്വവസം ആധുനവിക
സസൗകരത്യേങ്ങതളസ്ഥാടു കൂടവിയ ശുചവിമുറവികളസ്ഥാണപ നവിർമവിചവിട്ടുളളതപ.   കുടുസംബസതമതസം യസ്ഥാത്ര നചയ്യുന്നവർകപ ഏനറ
പ്രതയസ്ഥാജനകരമസ്ഥാണപ ഈ പദ്ധതവി.  സമ്പൂർണ്ണ ശുചവിതസ്വസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവിനസ്ഥായവി ശുചവിമുറവികളനട പരവിപസ്ഥാലന
ചുമതല  അതസ്ഥാതപ  തതദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങൾ  കുടുസംബശ്രദീ  മുതഖേന  നവിർവ്വഹവിക്കുന്നു.  അനത്യേ
സസംസസ്ഥാനങ്ങളവിൽ നവിനന്നത്തുന്ന വവിതനസ്ഥാദ സഞസ്ഥാരവികൾക്കുസം, ചരക്കുകൾ എതവിക്കുന്ന മറ്റു യസ്ഥാത്രകസ്ഥാർക്കുസം ഈ
സസൗകരത്യേങ്ങൾ  പ്രതയസ്ഥാജനനപടുതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണപ.

                പദ്ധതവിയുനട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവി  ആധുനവിക സസൗകരത്യേങ്ങതളസ്ഥാനടയുളള (തകസ്ഥാഫവി തഷസ്ഥാതപസ്ഥാടു കൂടവിയ) 165 ശുചവി
മുറവികളനട  നവിർമസ്ഥാണസം  പ്രതതത്യേകമസ്ഥായവി   ലകത്യേമവിടുന്നു   കൂടസ്ഥാനത  പ്രവര്തനകമമലസ്ഥാത  ശുചവിമുറവികൾ
നവദീകരവിചപ പ്രവര്തന സജ്ജമസ്ഥാകവിയതുള്നപനട  മൂന്നു തരസം ശുചവിമുറവി സമുച്ഛയങ്ങളസ്ഥാണപ പണവിതവിട്ടുളളതപ.  ഒരു
ദവിവസസം  150  ആള്കസ്ഥാര്കപ  ഉപതയസ്ഥാഗവികസ്ഥാവന്ന  അടവിസസ്ഥാന  തലസം,  150  ൽ   കൂടുതൽ  ആള്കസ്ഥാര്കപ
ഉപതയസ്ഥാഗവികസ്ഥാവന്ന സ്റ്റേസ്ഥാന്തഡേർഡേപ തലസം,  ആധുനവിക സസൗകരത്യേങ്ങതളസ്ഥാനടയുളള പ്രദീമവിയസം തലസം എന്നവിവയസ്ഥാണപ
തമല്പറഞ്ഞ മൂന്നുതരസം ശുചവി മുറവികൾ.  സദീകള്ക്കുസം കുടവികള്ക്കുസം ഉള്നപനട ഏതു സമയത്തുസം സുരകവിതമസ്ഥായവി
ഉപതയസ്ഥാഗവിക്കുവസ്ഥാൻ  കഴവിയുന്ന  തരതവിൽ  വൃതവിയുസം  സുരകവിതതസ്വവസം   ആധുനവിക  സസൗകരത്യേങ്ങതളസ്ഥാടു  കൂടവിയ
ശുചവിമുറവികളസ്ഥാണപ നവിര്മവിചവിട്ടുളളതപ.  കുടുസംബ സതമതസം യസ്ഥാത്ര നചയ്യുന്നവര്കപ ഏനറ പ്രതയസ്ഥാജനകരമസ്ഥാണപ ഈ
പദ്ധതവി.   സമ്പൂര്ണ്ണ  ശുചവിതസ്വസം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതവിനസ്ഥായവി  ശുചവിമുറവികളനട   പരവിപസ്ഥാലന  ചുമതല  അതസ്ഥാതപ
തതദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  കുടുസംബശ്രദീ  മുതഖേന  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നു.   പ്രദീമവിയസം  തലതവിനല  ശുചവി  മുറവി
തകസ്ഥാസംപ്ലക്സുകതളസ്ഥാടു  തചര്ന്നപ  തകസ്ഥാഫവിതഷസ്ഥാപപ  റവിഫ്രനഷ്മെന്റെപ  തകന്ദ്രങ്ങളമുണ്ടപ.  ടൂറവിസസം  വവികസന  രസംഗതപ  ഏനറ
പ്രതയസ്ഥാജനകരമസ്ഥായ  ഒരു പദ്ധതവിയുനട  സസ്ഥാകസ്ഥാതപകസ്ഥാരമസ്ഥാണപ  ഈ പദ്ധതവി.   കൂടസ്ഥാനത ആഭത്യേന്തര വവിതദശ
ടൂറവിസസം  രസംഗതപ  ദദീര്ഘകസ്ഥാലമസ്ഥായവി  നവില  നവിന്ന  ഒരു  പ്രശ്നതവിനപ  ശസ്ഥാശസ്വത  പരവിഹസ്ഥാരവമസ്ഥാണപ.   അനത്യേ
സസംസസ്ഥാനങ്ങളവിൽ  നവിനന്നത്തുന്ന  വവിതനസ്ഥാദ  സഞസ്ഥാരവികളള്നപനടയുളള  യസ്ഥാത്രകസ്ഥാർകപ  ഈ  സസൗകരത്യേങ്ങൾ
പ്രതയസ്ഥാജനനപടുന്നതതസ്ഥാനട തകരളതവിനന്റെ ടൂറവിസസം രസംഗതപ അഭവിമസ്ഥാനകരമസ്ഥായ മസ്ഥാറ്റമസ്ഥാണപ ഉണ്ടസ്ഥാകുന്നതപ. 


