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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 243 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഗ�് ഹൗ�ക�െട�ം റ�് ഹൗ�ക�െട�ം നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ 

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

(എ) സം�ാന�് ഗ�് ഹൗ�ക�െട�ം റ�്
ഹൗ�ക�െട�ം നവീകരണം സംബ�ി�  ്നയം
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �റിസം വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� ഗ�്
ഹൗ�കൾ, േകരള ഹൗ�കൾ, യാ�ി നിവാ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ എ�� അതിഥികൾ�് ഏ��ം
മിക� താമസ ഭ�ണ സൗകര��ൾ
നൽ��തിനാണ് �റിസം വ��്
താൽപര�െ���ത്. ഈ �ാപന�ൾ

�വർ�ി�� െക�ിട��െട അ��� പണികൾ
നട�ി �ന��ാരണം െച�കവഴി നിലവാരം
െമ�െ����തി�� നടപടികൾ �റിസം വ��്
സ�ീകരി� വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി �റിക�െട�ം
അ�ബ� സൗകര���െട�ം നവീകരണം,
ആ�നിക വത്കരണം, ഫർണി�ർ, ഫർണിഷിംഗ്,
വിവിധ ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ�െട ���ൽ
എ�ിവ�ം വ��് നട�ിവ��. ഏ��ം മിക�
സൗകര�ം അതിഥികൾ�് നൽ�ക എ�താണ്
വ��ിെ� ല��ം. െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴിൽ
�വർ�ി�� റ�്  ഹൗ�ക�െട �വർ�നം

ആ�നികവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി �റിസം
േമഖല�മായി ബ�െ���ി അവെയ
നവീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ
തീ�മാനി�ി��് . �റിസം േമഖലയിെല �ാധാന��ം
�ല സൗകര����മായ െതരെ���െ�� 25
റ�്  ഹൗ�കെള െപാ�ജന�ൾ�് 
ഉപകാര�ദമാ�� രീതിയിൽ എ�ാ സൗകര���ം
ഏർെ���ി നവീകരി��തിന്  ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ െക.�ിഡി.സി
മാേനജിംഗ്  ഡയറ�െറ േനാഡൽ ഓഫീസറായി
�മതലെ���ിയി��് . ഇതിെ� ആദ�പടിയായി

േഫാർ�്  െകാ�ി റ�്  ഹൗസ്   നവീകരണ�ി��

എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�  ്
വ��. റ�്  ഹൗ�കളിൽ നിലവി��
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സൗകര��ൾ ഉപേയാഗെ���ി �റിസം
വികസന�ിന്  അ�േയാജ�മാ�ം വിധം �റ�
െചലവിൽ നവീകരി�  ് പരിപാലി�ക എ�താണ് 
ഉേ�ശി��ത് .

(ബി)

ഗ�് ഹൗ�കളിെല�ം റ�് ഹൗ�കളിെല�ം
താമസസൗകര�ം വർ�ി�ി��തിന്
കർ�പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അവ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) �റിസം വ��ിന് കീഴി�� ഗ�് ഹൗ�കളിെല
താമസസൗകര�ം വർ�ി�ി��തിന് വ��് വലിയ
�ാധാന�ം നൽ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഗ�്
ഹൗസി�� എ�ാ �റിക�ം അതിഥികൾ�്
താമസി��തിന് അ�േയാജ�മാ�ാ��
�വർ�ന�ളാണ് െച�വ��ത്. �ടാെത
��തൽ �റികൾ അതിഥികൾ�് താമസ�ിന്

ലഭ�മാ��തിനായി �ധാന ഗ�് ഹൗ�കളിൽ
�തിയ േ�ാ�ക�െട നിർ�ാണം നട��തിന്
സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി��്. അ� �കാരം
താെഴ പറ�� ഗ�് ഹൗ�കളിൽ ���ികൾ

നട� വ��. ഗ�് ഹൗസ്  �റിക�െട എ�ം
നിലവിെല �ിതി തി�വന��രം, ൈത�ാട്
അഡീഷണൽ േ�ാ�് നിർ�ാണം 41 ���ി

െട�ർ െച�. െപാൻ�ടിയിൽ �തിയ ഗ�് ഹൗസ്
നിർ�ാണം 24 ���ി ആരംഭി� ��വാ�ർ ഗ�്
ഹൗസ്  നിർ�ാണം 55 75% ���ി �ർ�ീകരി�.
��ാർ ഗ�് ഹൗസ്  10 80% ���ി

�ർ�ീകരി�. ൈടൽ വർ�് നട� വ��.
േകാഴിേ�ാട്  ഗ�് ഹൗസ്  അഡീഷണൽ േ�ാ�്
നിർ�ാണം 38 95% ���ി �ർ�ീകരി�.
�ൽ�ാൻ ബേ�രി ഗ�് ഹൗസ്  നിർ�ാണം 54
85% ���ി �ർ�ീകരി�. �ൽ�ാൻ ബേ�രി

ഗ�് ഹൗസ്  പഴയ േ�ാ�് നവീകരണം. 8 ���ി

ആരംഭി�ി�ി�. കന�ാ�മാരി യാ�ീ നിവാസ്
നിർ�ാണം 34 ���ി ആരംഭി�. റ�്
ഹൗ�ക�െട താമസസൗകര�ം
വർ�ി�ി��തിനായി വാർഷിക അ���
പണികൾ സമേയാചിതമായി നട�ിലാ�ി വ��.
റ�്  ഹൗസിെല താമസ സൗകര�ം
വർ�ി�ി��തിേല�ായി ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ആയതിേല�ായി പി.ഡ�� .
ഡി�െട കീഴിൽ ഐ.�ി വിഭാഗ�ിൽ േസാ�് 
െവയർ �പകൽ�ന െച�് ഓൺൈലൻ
��ിംഗിനാ�� െ�യിനിംഗ്  എ�ാ റ�്  ഹൗസ്  
ജീവന�ാർ�ം നൽകി വ��. 2021 നവംബർ 1-ാം
തീയതി ഓൺൈലൻ ��ിംഗ് 
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(സി) ഗ�് ഹൗ�കൾ, റ�് ഹൗ�കൾ എ�ിവ (സി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ാ��താണ്.
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ഇ�ാ�യിട�ളിൽ �തിയവ നിർ�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി)

ഗ�് ഹൗ�കൾ, റ�് ഹൗ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ നി�� വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഗ�് ഹൗസ് /യാ�ിനിവാസ് /േകരള ഹൗസ്
എ�ിവ�െട �വർ�നെ� സംബ�ി��

വിദഗ്ധ സമിതി�െട റിേ�ാർ�് സർ�ാർ
അംഗീകരി�ക�ം ആയത് �കാരം മല�ഴ ഗ�്
ഹൗസ് , െച����ി ഗ�് ഹൗസ് , എറണാ�ളം
യാ�ി നിവാസ്  എ�ിവിട�ളിെല �റിക�െട
��ിംഗ് െപാ�ഭരണ െപാളി�ി�ൽ വ��ിൽ
നി�ം മാ�ി �റി�കൾ�് േനരി�്
ലഭ�മാ��തി�െട സർ�ാരിേല�� വ�മാനം
വർ�ി�ി��ത് സംബ�ി� വിഷയം
പരിേശാധി� വ��. റ�്  ഹൗ�കളെട
�വർ�നം ��തൽ ജനകീയമാ�ാ�ം
കാര��മമാ��തി�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി��തി�മായി 2021 നവംബർ 1-ാം
തീയതി �തൽ ഓൺൈലൻ ��ിംഗ്  സംവിധാനം
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ആയതിേല�ായി

െപാ�മരാമ�്  വക�്  ഇ-ഗേവണൻസ്   െസൽ
േസാ�്  െവയർ �പകൽ�ന െച�്  ഓൺൈലൻ
��ിംഗിനാ�� െ�യിനിംഗ്  ഏ�ാ റ�്  ഹൗസ്  
ജീവന�ാർ�ം നൽകി വ��. േകാൺഫറൻസ്  
ഹാൾ, ക�ാ�ീൻ എ�ിവ എ�ാ റ�്  ഹൗ�കളി�ം
ഏർെ�����ം പരിഗണനയിലാണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


