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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 412 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�സിയ��െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിെ� �റിസം സാധ�തകൾ ��ിൽ��്
��തൽ മ�സിയ�ൾ �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകരള സം�ാന�ിെ� �റിസം സാധ�തകൾ
��ിൽ��്  ��തൽ �തിയ മ�സിയ�ൾ
�ാപി�ക എ� ല��േ�ാെട മ�സിയം �ഗശാല
വ��ിന്  കീഴിൽ ക�ർ ജി�യിൽ േകരള
ൈപ�ക�മായി ബ�െ��്  െത�ം മ�സിയം,
ൈക�റി മ�സിയം, എ.െക.ജി �തി മ�സിയം
എ�ിവ സ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. 1968 െല േകരള �ാചീന �ാരക
�രാവ� സേ�ത �രാവശി� നിയമ�കാരം േകരള
�രാവ� വ��ിെ� സംര�ിത �ാരക�ളായി
�ഖ�ാപി�ി�� െക�ിട�ളിൽ ചിലതാണ്  �രാവ�
വ��്  മ�സിയ�ളായി സ�ീകരി�ി��ത്. ഇത് 
�ടാെത ഓേരാ ജി��േട�ം തനതായ ൈപ�കം
കാ� ��ി�  ്വ�ം തല�റ�്  ൈകമാ�ക എ�
ല��േ�ാെട വ��്  ഓേരാ ജി�യി�ം ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയ��െട സ�ീകരണ �മതല
ഏെ���ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി എറണാ�ളം,
��ർ, പാല�ാട് , ഇ��ി എ�ീ ജി�കളിൽ ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ സ�ീകരി�  ് സ�ർശകർ�് 
�റ� െകാ��ി��താണ്. ഇ� �ടാെത �രാവ�
വ��്  �ൻൈകെ���്  പ��രിൽ ഒ� ഗാ�ി

�തി മ�സിയ�ം സ�ീകരി�  ്സ�ർശകർ�് 
�റ� നൽകിയി��് . കേ�ാ�ാർ �ാൻസി�് 
ജയിലിേനാട്   േചർ�്  ഒ� �ാേദശിക ചരി�
മ�സിയ�ം സ�ീകരി�ി��്. മല�റം, വയനാട്  ,
തി�വന��രം എ�ീ ജി�കളിൽ ജി�ാ ൈപ�ക
മ�സിയ�ിെ� സ�ീകരണ �വർ�ന�ൾ

വിവിധ ഘ��ളിലാണ് . �ടാെത ക�ർ ജി�യിെല
െച�ൻ െതാ�ിയിൽ �ടിേയ� മ�സിയം
�ാപി��തി�ം ��ർ ജി�യിെല
ചാല�ടിയിൽ �ാംേവ മ�സിയം
�ാപി��തി��� �വർ�ന�ൾ �രാവ�
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വ��ിന് കീഴിൽ �േരാഗമി�കയാണ്. �ടാെത
േകരള�ിെ� �രാതന�ം സ���മായ
സം�തി�െട അടയാള�െള മൺമറയാെത
ഭാവിതല�റ�ായി കാ� ��ി��തിന് 'േകരള
സം�ാര മ�സിയം' എ� പ�തി സാം�ാരിക
വ��് ആവി�രി� വ��. സം�ാനെ�

വിേനാദ സ�ാര േക��േള�ം നിലവി��
മ�സിയ�േള�ം േകാർ�ിണ�ി ഒ� മ�സിയം
�ംഖല �ാപി�കെയ��ം ��ത
പ�തിയി�ൾെ���. �റിസം വ��ിെ� കീഴിൽ
�വെട പറ�� പ�തികൾ ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ി വ��. 1. ഡിജി�ൽ മ�സിയം,
കനക��് 2. തി�വന��രം �ീനാരായണ
���ല�ിൽ ഡിജി�ൽ മ�സിയം. 3. െപാ�ാനി
ച�വ�ം നിള െഹറിേ�ജ്  മ�സിയം 4. ഇൻ�േലഷൻ
ഓഫ് ൈ��് സി�േല�ർ മ�സിയം ഇ��ടാെത
�സിരിസ്  െഹറിേ�ജ്  പ�തി�െട ഭാഗമായി 10
മ�സിയ��ം ആല�ഴ െഹറിേ�ജ്  പ�തി�െട
ഭാഗമായി 7 മ�സിയ��ം തലേ�രി െഹറിേ�ജ്
പ�തിയിൽ 7 മ�സിയ��ം നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) നിലവി�� മ�സിയ��െട നവീകരണം
അടിയ�രമായി നട�ാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) തി�വന��രെ� േന�ിയർ മ�സിയ�ിൽ 12.73
േകാടി �പ�െട നവീകരണ പ�തി �ാവൻ�ർ
െഹറിേ�ജ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �റിസം
വ��ിന് കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��. �രാവ�
വ��ിെ� കീഴി�� െന�മ�ാട്   േകായി�ൽ
െകാ�ാരം മ�സിയ�ിെ� �ന:��ീകരണ

�വർ�ന�ൾ േക� സം�ാന സർ�ാ�ക�െട
ധനസഹായേ�ാെട �ർ�ിയായി കഴി�.
എറണാ�ളം, ��ണി�റ ഹിൽ�ാലസ്  
മ�സിയ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നവീകരണ
�വർ�ന�ം �ർ�ിയാ�ി. ര�ാംഘ�
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�കയാണ്. േകാഴിേ�ാട്  
പഴ�ിരാജാ മ�സിയ�ിെ� �ന:��ീകരണ

���ി നിലവിൽ നട� വരികയാണ്. ��ർ
ശ�ൻ ത�രാൻ മ�സിയ�ിെ� നവീകരണ
സ�ീകരണ �വർ�ന��െട െട�ർ
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.പ�നാഭ�രം
െകാ�ാര�ിൽ നിലവി�� മ�സിയ�ിെ�

നവീകരണ പ�തി�്  ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ മ�സിയം
നിർ�ിതി�ായി വിദ�െര ഉൾെ���ി ഒ�
േ�ാറിേബാർഡ്   ക�ി�ി�ം മ�സിയം സാേ�തിക
വിദ�യിൽ വിദഗ്ധരായ അംഗ�െള ഉൾെ���ി

ഒ� മ�സിയം ക�ി�ി�ം �പീകരി�ി��്. മ�സിയം
�ഗശാല വ��ിന്  കീഴിൽ �വർ�ി� വ��
നിലവി�ളള 5 മ�സിയ��െട നവീകരണ
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�വർ�ന�ൾ നട� വരികയാണ്.
തി�വന��രം നാച�റൽ ഹി�റി മ�സിയ�ിൽ

ആ�നിക രീതിയി�ളള ശീതീകരണ സംവിധാനം,
ട�  ് കിേയാ�കൾ, അന�ം നി�േപായ�ം
വംശനാശം േനരി���മായ ജീവിക�െട�ം
വ���െട�ം േനർ�ാ� വിളിേ�ാ�� �ിമാന
�പ�ൾ �ദർശി�ി� െകാ�� Extinct Speicies
Gallery, �തിയ ജിേയാളജി�ൽ ഗ�ാലറി�ം
ഇ�േണാമിക്  േബാ�ണി ഗ�ാലറി�ം �ാപി�.
ഭി�േശഷി സ�ർശക�െട സൗകര�ാർ�ം
െ�യർ ലി�്  �ാപി�. �ടാെത പ�ി
ശാ��ി�ം ഉരഗ, ഉഭയ ജീവി വിഭാഗ�ി���

ഗേവഷകർ�ായി െഫർ�സൺ െറേ�ാസി�റി
നവീകരണം �ർ�ീകരി�. തി�വന��രം
�ീചി�ാ ആർ�്  ഗ�ാലറി� സമീപം േലാക �ശ�
ചി�കാരനായ രാജാ രവിവർ��െട
നാമേധയ�ിൽ അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ഒ�
�തിയ ആർ�് ഗ�ാലറി�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�. 7.96 േകാടി �പ
െചലവ് �തീ�ി�� മ�സിയം സ�ീകരണം

േകരളം ചരി� ൈപ�ക മ�സിയം എ� േനാഡൽ
ഏജൻസി വഴിയാണ് നിർ�ഹി��ത്. ആ�നിക
കാലഘ��ിെ� സ�ൽ��ി�ം മാ��ി�ം

അ�സരി�� ഈ �ഹത് പ�തി ഭി�േശഷി
സൗ�ദം �ടി ആയിരി�ം. ��ർ �ഗശാലയിെല
ആർ�് മ�സിയം െക�ിട�ിെ� നവീകരണം
�ർ�ിയാ�ി. �ീചി�ാ എൻേ�വ്  െക�ിട�ിെ�

ഒ�ാംഘ�മാ�� േമൽ�ര�െട നവീകരണ
�വർ�ികൾ 67 ല�ം �പ െചലവിൽ
�ർ�ീകരി�. ര�ാം ഘ�മാ�� നവീകരണ
�വർ�ികൾ �രാവ� വ��്  �േഖന നട�ിലാ�ി
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


