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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 418 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാരവൻ �റിസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം ,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 

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

(എ)

സം�ാന�് സമ� കാരവൻ �റിസം
സംബ�ി�  ്സർ�ാർ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
ഇത് സംബ�ി�  ്നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സമ� കാരവൻ �റിസം നയം സ.ഉ.
(ൈക)നം.18/21/�റിസം തീയതി 08.10.2021
�കാരം ഉ�രവായി��്. കാരവൻ �റിസം പ�തി
നട�ാ�വാനായി േമാേ�ാർ വാഹനവ��മായി
വിശദമായ ചർ�കൾ നട�ിയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ തട��ളി�ാെത കാരവൻ
വാഹന�ൾ രജി�ർ െച��തി�ം
െപാ�നിര�ി�െട സ�രി��തി���

സംവിധാന�ൾ ഒ��ാൻ േമാേ�ാർ വാഹന വ��്
തീ�മാനെമ��കഴി�. കാരവ�ക�െട നി�തി
ഗണ�മായി �റ� െച�വാൻ േവ� നടപടി�ം
േമാേ�ാർ വാഹനവ��് സ�ീകരി�ി��്. വിവിധ
േമാേ�ാർ വാഹനനിർ�ാതാ�ൾ കാരവൻ വാഹനം
നിർ�ി�  ്വിപണിയിലിറ�ാൻ �േ�ാ�് വ�ി��്.
�ശ�മായ ഒ� ക�നി ഇേ�ാൾ�െ� അവ�െട
ആദ�െ� കാരവൻ വാഹനം
വിപണിയിെല�ി�ി��്. കാരവൻ വാ�വാനാ�ം
കാരവൻ പാർ�കൾ നിർ�ി�വാ�മായി നിരവധി
സംരംഭകർ �േ�ാ� വ�ി��്. അവർ�ായി
രജിേ�ഷൻ ഏർെ���വാ�� ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം നവംബർ ആദ�വാരേ�ാെട

ത�ാറാ�ം. കാരവൻ �റിസം
സ�ാരികൾ�ിടയിൽ �ചരി�ി��തിനായി ഒ�
�േത�ക പരസ�ക�ാ�യിൻ ഉടൻ അവതരി�ി�ം.
അതിെ� �ാരംഭ�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�

കഴി�. 2022 ആദ�ഘ��ിൽ കാരവ�കൾ
�വർ�നസ�മാ�ം എ�് �തീ�ി��.

(ബി) �റിസം േമഖല�് ഉണർേ�കാൻ കാരവൻ �റിസം
എ�കാരം സഹായി�െമ�ം ഇതി�െട ലഭി��
േന��ൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) േകാവിഡാനാ�ര സാഹചര��ിൽ സ�ാരികെള

വരേവൽ�വാനായി ഇനി�ം ഒ� പടി�ടി േകരളം
�േ�ാ�േപാേക�ിയിരി��. അതിെ� ഭാഗമായി
��തൽ മിക� �ചരണ �വർ�ന�ൾെ�ാ�ം
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സ�ാരികൾ�ായി ��ൻ അ�ഭവ��ം
ഏർെ���ണെമ�ം നി�യി�ി��്. അതിെ�
ഭാഗമായി നവീനമായ ഒ� �റിസം ഉൽ��ം എ�
നില�ാണ് "കാരവൻ �റിസം"
അവതരി�ി�ി��ത്. പതി�ാ�കളായി
േകരള�ിെ� �ധാന ആകർഷണമായി ഹൗസ്
േബാ�ം കായൽ �റിസ�ം �ട��. അ�േപാെല
നവീനമായ�ം മിക���മായ ഒ� �റിസം ഉൽ��ം
െകാ�വേര�ത് മാറിയ സാഹചര��ളിൽ
അത��ാേപ�ിതമാണ് അത് എ� ചി�യിൽ
നി�മാണ് "കാരവൻ �റിസം" എ� സ�ൽ�ം
ഉയർ�വ�ി��ത്. �റിസം േമഖല�െട
സമ�വികസന�ിനായി ഈ സ�ൽ�െ�
�നഃ�തി�ി�വാനാണ് കാരവൻ �റിസം നയം
�പീകരി�ി��ത്. വിേനാദസ�ാരികൾ�്

ത�ൾ�് �ിയെ���ം അേതാെടാ�ം ഇേതവെര
�ശ�ിയാർ�ി�ി�ി�ാ��മായ വിേനാദ
സ�ാര േക��ളിേല�് യാ� െച�ാ�ം
ആസ�ദി�ാ�ം ഇത് സഹായകരമാ�ം.
പകൽസമയ�് സ�രി�വാ�ം

രാ�ികാല�ളിൽ താമസി�വാ�ം േവ�
സൗകര��േളാെടയാണ് കാരവ�കൾ �പകൽ�ന
െച�ി��ത്. മിതമായ നിര�ിൽ ഒ�
റിേസാർ�ിേലാ േഹാ�ലിേലാ ലഭി��
സൗകര��ൾ ഓേരാ കാരവനി�ം ഉ�ാ�ം.
�ധാനമാ�ം സ�കാര�േമഖലയിെല സംരംഭക�െട
ഉടമ�തയിലാണ് കാരവ�കൾ
നിര�ിലിറ�ാൻ േപാ��ത്. കാരവൻ �റിസം
പ�തിയി�െട സം�ാന�് വിവിധതല�ളി��
േന��ൾ സർ�ാർ ല��മി��. 1. �റിസം
േമഖല�െട സമ�വികസനം സാധ�മാ�ക. 2.
േകരള�ിെല unexplored ആയ destinationകൾ
സ�ാരികൾ�് അ�ഭവേവദ�മാ�ക. 3. നിലവിൽ
താരതേമ�ന താമസസൗകര��ൾ �റ�
േക��ളിൽ സ�ാരിക�െട വരവ് ഉയർ�ക. 4.
വിവിധ ജനസ�ഹ�ൾ� �ടി
�േയാജനകരമാ�� വിധ�ിൽ ഉ�രവാദ

�റിസം വികസനം നട�ിലാ�ക. 5.
തേ�ശവാസികൾ�് െതാഴിലവസരം ��ി�ക. 6.
�റിസം േമഖലയിൽ ��തൽ നിേ�പം
ആകർഷി�ക. 7. �റിസം േമഖലെയ ��തൽ
പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ക. േകരള�ിെ�

നിേ�പസാധ�തയി�ം െതാഴിൽ േമഖലയി�ം
വിേദശനാണ��ൾെ�െട�� വ�മാനേ�ാത�ി�ം
വലിയ സംഭാവന നൽ�� േമഖലയാണ് �റിസം.
�റിസം വ�വസായ�ിെ� �േ�ാ�� �തി�ിൽ
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�ധാന പ�് വഹി�വാൻ േപാ��ത് കാരവൻ
�റിസം പ�തിയാെണ�് വിലയി���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


