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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 265 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന

സൗകര��ൾ വികസി�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വിേദശ-ആഭ��ര �റി�കെള ആകർഷി�

�തിനായി േകരള�ിെല �ധാന �റിസം
േക��ളിൽ നിരവധി അടി�ാന സൗകര�
വികസന പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�്
നട�ിലാ�ി വ��ത്. �ടാെത ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �റിസം
വികസന�ിെ� ഭാഗമായി നിരവധി �തിയ �റിസം
േക��ൾ കെ���തിനായി േകരള�ിെല

എ�ാ ജി�കളിെല�ം പ�ായ�ക�െട �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�ം ഉൾെ���ി �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ഇ�മായി ബ�െ��്

പ�ായ�കൾ ത�ാറാ�ിയ പ�തി
നിർേ�ശ�ൾ വ��ിന് ലഭി� വ��. �ടാെത
േകരള�ിൽ എ�� അ�ാരാ� - ആഭ��ര

വിേനാദസ�ാരികൾ�് േകരള�ിെ� ൈപ�ക�ം
സാം�ാര�ം അ�ഭവ- േവദ�മാ��തിനായി
2021-2022 െല ബഡ്ജ�ിൽ താെഴ പറ�� ര�്
�ഹത് �റിസം സർക��കൾ �ഖ�ാപി�ി��്. 1.
മലബാർ ലി�ററി സർക��് - മലയാള
സാഹിത��ിെല അതികായൻമാരായ ���്

എ���ൻ, ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ, ഒ വി
വിജയൻ, എം.ടി. വാ�േദവൻ നായർ
എ�ിവരി�െട �ശ�ി േനടിയ ��ൻ �ാരകം,
േബ�ർ, ത��്, ഭാരത�ഴ�െട തീര�ൾ, �ടാെത
െപാ�ാനി, ��ാല എ�ീ �ല�െള

േകാർ�ിണ�ി��താണ് ഈ �റിസം സർക��്.
��ൻപറ�് �തൽ കൽ �ാ�ി വെര നീ��താണ്
നിളയിെല ൈപ�ക സർക��്. ഇതിേല�് േബ�ർ
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�ൽ�ാൻ �ീ. ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീറിെ�
നാടിെന�ം േകാർ�ിണ�ം. മഹാകവി�െട
ൈപ�ക�രണക�റ�� നിളാതീരെ� ��െ�

ത�ക�ം, ��െ� കി�ി�റി�ി�ം, എം.ടി�െട
�ട��ം, ഇടേ�രി�െട ��ി�റ�ം, സാ�തിരി�െട
നിലപാ�തറ�െമ�ാം ��ിയിണ�� രീതിയിലാണ്
ഈ സർക��് ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. ഈ
പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ��തി�� കൺസൾ��ിെന
െതരെ����തി�� നടപടി
അ�ിമഘ��ിലാണ്. 2. ബേയാ ൈഡേവ�ി�ി
സർക��് - െകാ�ം ജി�യിെല അ��ടി�ായൽ,
മൺേ�ാ���്, െകാ�ാര�ര, മീൻപിടി�ാറ,
��റമ�തിമല, ജടാ�പാറ, െത�ല,
അ�ൻേകാവിൽ എ�ീ �േദശ�െള
േകാർ�ിണ�ി��താണ് ഈ �റിസം സർക��്.
കായ�ം കട�ം, ഭംഗി�� േതാ�ക�ം ���ക�ം,
മലനിരക�ം, േതയിലേ�ാ���� െകാ�ം ജി�
വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ ��ൻ

ഉണർ��ാ�ം. ൈജവൈവവിധ��ം ��തി
സൗ�ര��ം സ�ാരികെള ആകർഷി��

തര�ിലാ�ം പ�തി നട�ാ�ക.
ക�ൽകാ�കളി�െട�� ജലയാ�, മലകയ�ം,
െത�ല-അ�ൻേകാവിൽ വനേമഖലയി�െട��
സ�ാരം എ�ിവെയ�ാം ഈ സർക��ിൽ
ഉൾെ���വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഈ പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ��തി�� കൺസൾ��ിെന
െതരെ����തി�� നടപടി
അ�ിമഘ��ിലാണ്.

(ബി)

എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം മിക� നിലവാര�ിൽ

യാ�ി നിവാ�ക�ം ഗവൺെമ�് ഗ�് ഹൗ�ക�ം
നിർ�ി�  ് �റ� നിര�ിൽ �റി�കൾ�്
നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �റിസം േക��ളിൽ മിക� നിലവാര�ിൽ

താമസസൗകര�ം �റി�കൾ�് നൽ��തിെ�
ഭാഗമായി അതിര��ിയി�ം ഇ��ിയി�ം
യാ�ിനിവാ�കൾ നിർ�ി�വാൻ സർ�ാർ
അ�മതി നൽകിയി��്. �ടാെത തി�വന��രം,
ആ�ി�ൽ, എറണാ�ളം, േദവി�ളം
എ�ിവിട�ളി�ം യാ�ി നിവാസ്
�വർ�ി���്. സം�ാന�ിനക�് 23 ഗ�്
ഹൗ�ക�ം �റിസം വ��ിന് കീഴിൽ
�വർ�ി�വ���്.

(സി) എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം മിക� �ചിത�
നിലവാരം ഉറ� വ��ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം മിക� �ചിത�
നിലവാരം ഉറ� വ���തിെ� ഭാഗമായി നിരവധി
പ�തികൾ വ��് ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ��. വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ, പ�ാളി�
വ�വ�യിൽ അധി�ിതമായ, ��ിര�ം
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പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ വികസനമാണ് �ീൻ
കാർെ��് പ�തിയി�െട ല��മി��ത്.
സം�ാന�ിേലെ��� വിേനാദ
സ�ാരികൾ� െമ�െ�� താമസ-വിേനാദ
സൗകര��ൾ ഒ���തിന് ഈ പ�തിയി�െട
സാധി��താണ്. ഇതിേനാടകം തെ�
ഡി.ടി.പി.സി-കൾ �ഖാ�രം �ർ�ീകരി� ��ത
പ�തികൾ വിവിധ �റിസം സംരംഭകർ,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, ��ംബ�ീ,
വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളിെല എൻ.എസ് , എസ് .,
എൻ.സി.സി., എസ് .പി.സി. േകഡ�കൾ,
എൻ.ജി.ഒ.-കൾ, മ� സാ�ഹിക സംഘടനകൾ
എ�ിവ�െട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�്
വിജയകരമായി �വർ�ി� വ��. �ീൻ
കാർെപ�് പ�തി വഴി�� നിർ�ാണ ���ികൾ

എറണാ�ളം, പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് , മല�റം,
വയനാട്  എ�ീ ജി�കളിൽ ��ത പ�തി �കാരം
െമാ�ം 11 േകാടി 77 ല�ം �പ�െട 17
നിർ�ാണ ���ികൾ, �ർ�ീകരി�. ഏ��ം
അധികം പ�തികൾ വയനാട്  ജി�യിൽ ആണ് (5
എ�ം) കാ�ൻപാറ െവ��ാ�ം (2), �ിയദർശിനി
ടീ എൻവിേറാൺസ് , ��വാ ദ�ീപ്, �േ�ാട്  തടാകം,
എ�ിവ. മല�റം ജി�യിെല േകാ���്,
എറണാ�ളം ജി�യിെല െചറായി ബീ� ,്
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല �ഷാരഗിരി, കാ�ാട് ,
വടകര; പാല�ാട്  ജി�യിെല വാടിക, മല�ഴ (2),
��ർ ജി�യിെല പീ�ി, �മല, �ന�ൽ, ഇ��ി
ജി�യിെല വാഗമൺ എ�ിവ. �ീൻ �ാ�് പ�തി
വഴി മാലിന� നിർ�ാർ�നം സം�ാനെ�

െതരെ���െ�� വിേനാദസ�ാര േക��ൾ
മാലിന� വി��മാ�ക എ� ല��േ�ാെട 2019-
20 വർഷ�ിൽ സം�ാന സർ�ാർ 4.79 േകാടി
�പ�െട പ�തി�് അ�മതി നൽകി. ��ത
േക��ളിെല ൈജവ -അൈജവ മാലിന��ൾ തരം
തിരി�, ൈജവ മാലിന��ൾ ബി�കളിൽ
നിേ�പി� ൈജവ വളമാ�ി മാ�ക�ം, അൈജവ
മാലിന��ൾ േശഖരണ ബി�ക�ം ��ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്തരം തിരി� േശഖരി�, അവെയ
പി�ീട്  �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ,
�നഃചം�മണ�ി�ം മ�ം
ഉപേയാഗെ����തിേല�ായി, അതാ� തേ�ശ
�ാപന��െട എം.സി.എഫ്. (Material
Collection Facility)-േല�് എ�ി� നൽകാ�ം
ഉേ�ശി��താണ് പ�തി. ��ത പ�തി�െട
ൈജവ മാലിന� സം�രണ �ണി�ക�െട
���ികൾ ആരംഭി�. ഇതിൽ 29 �ലെ�
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���ികൾ �ർ�ീകരി�. എ�ാ ജി�കളി�ം
പ�തി �ർ�ിയായി വ��. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ��ത പ�തി�െട
�ർ�ീകരണം സാധ�മാ��താണ്. േവൾഡ്
�ാ�് േടായ്  െല�ക�െട നിർ�ാണം ദിവേസന
ആയിര�ിലധികം �റി�കൾ എ�ിേ���

േക��ളിൽ േലാക നിലവാര�� േടായിെല�കൾ
നിർ�ി�ാനാണ് ഈ പ�തി 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  ബീ� ,്
�േ�ാട് , കാരാ�ഴ, പ�ാ�ലം ബീ� ,് േബ�ൽ
എ�ീ 12 േക��ളിൽ േടായിെല�കൾ
�ാപി��തിനായി 17.76 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഇതിൽ �േ�ാട് ,
െകാ�ം, ആല�ഴ, വർ�ല, പ�ാ�ലം, കാരാ�ഴ,
ശം��ഖം, ��ാർ എ�ീ വർ�കൾ
േകാൺ�ാ�ർ�് അവാർഡ്  െച� കഴി�.
േബ�ൽ, േകാഴിേ�ാട്  ഭ�്േറാഡ് , േഫാർ�് െകാ�ി
എ�ീ ��് വർ�കൾ െട�ർ െച� കഴി�.
മല�ഴ പ�തി�് ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ�
എൻ.ഒ.സി ലഭിേ����്. ശം��ഖം, െകാ�ം,
ആല�ഴ, വർ�ല, േഫാർ�് െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്
ഭ�് േറാഡ്  ബീ� ,് പ�ാ�ലം, േബ�ൽ എ�ീ
പ�തികൾ�് CRZ �ിയറൻസ്  ലഭിേ����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


