നമ്മുടെ നാെിടനക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പറയാാം
പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് (ടപാതുമരാമത്ത് , വിനനാദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)

‘യാത്രകൾ ആദ്യം നിങ്ങളിൽ മൗനം നിറയക്ും, പക്ഷെ പിന്നീടക അരക നിങ്ങക്ഷള
കഥകൾക്ഷകാണ്ടക മൂടും’ എന്നക
ബരൂരത്തയാണക.
മനുഷയsâ

പറഞ്ഞരക ലലാക സഞ്ചാരിയായ ഇബകൻ
എല്ലാ
ലചാദ്നകക്ഷളയും
സജീവമായി

നിലനിർത്തുന്നരിൽ യാത്രകൾ്ക വലിയ പങ്കുണ്ടക എന്നാണക ബത്തൂത്തയുക്ഷട
ഈ
വരികളിൽനിന്നു
മനസിലാല്ണ്ടരക.
നമ്മുക്ഷട
ഉള്ളിൽ
ഉറങ്ങുന്ന
വാ്ുകക്ഷള, ചിത്രങ്ങക്ഷള, ഊർജക്ഷത്ത യാത്രകൾ ഉണർത്തും. നമ്മുക്ഷട സവന്തം
നാടിനും നഗരത്തിനും അപ്പുറലത്ത്ക നിരന്തരം യാത്രകൾ ക്ഷചയ്യുലപാഴാണക
നാം കാണാത്ത ആളുകക്ഷള കാണുന്നരക, കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നരക,
കഴി്ാത്ത ഭെണങ്ങളുക്ഷട

രുചി

അറിയുന്നരക,

അറിയാത്ത

ജീവിരങ്ങൾ

ക്ഷരാട്ടറിയുന്നരക. എല്ലാത്തിനുമപ്പുറം നമ്മൾ അരുവക്ഷര കഴിഞ്ഞ ലലാകം എത്ര
ക്ഷചറുരായിരുന്നു
മനുഷയൻ

എന്നക

രിരിച്ചറിയുന്നരക.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ്ുമുൻtപ

ഈ

രിരിച്ചറിവിൽനിന്നാവണം

മറുനാടുകൾ

അലനവഷിച്ചു

യാത്ര

രുടങ്ങിയരക.
ഇന്നക ലദ്ശീയ വിലനാദ് സഞ്ചാര ദ്ിനമാണലല്ലാ. ഇലപ്പാൾ നമ്മൾ സഞ്ചരി്ുന്നരക
ക രവും
വിലനാദ്ത്തിനു ലവണ്ടി മാത്രമായല്ല. ക്ഷചല്ലുന്ന നാടിsâ ചരിത്രവും സംസ്ാ
ഭെണ

വവവിധ്യം

അറിയലും

എല്ലാം

ഉൾക്ഷപ്പടുന്നരാണക

അരക,

സവന്തം

രാജയത്തായാലും വിലദ്ശത്തായാലും. നമ്മുക്ഷട നാടക കാണാൻ വരുന്ന വിലദ്ശ,
ആഭയന്തര സഞ്ചാരികൾ്ക പുരിയ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനി്ുകയും അക്ഷര
മ ണീയമായ ആരിഥയം അരുളുകയും ആണക സംസ്ഥാന
സമയം അവിസ്ര
സർ്ാർ ആത്ഗഹി്ുന്നരക. മാത്രമല്ല, വിലനാദ് സഞ്ചാരവും അരിsâ
സാധ്യരകളും വളരുലപാൾ നമ്മുക്ഷട നാടിനും നാട്ടുകാർ്ും ത്പരയെമായും
പലരാെമായും അരിsâ ഗുണ ഫലങ്ങൾ ലഭി്ണക്ഷമന്നും സർ്ാരിനക
നിർബന്ധമുണ്ടക.

ആ

ലെയത്തിൽ

ഊന്നിയുള്ള

പദ്ധരികൾ

എൽഡിഎഫക

സർ്ാർ നടപ്പിലാ്ുന്നരും ആ്ാൻ ഇരി്ുന്നരും. മഹാമാരിയുക്ഷട മൂന്നാം
വരവക സൃഷകടിച്ച അനിവാരയമായ നിയത്ന്തങ്ങൾ്ക നടുവിലാണക നാം ഇക്ഷരല്ലം
പറയുന്നരക. പക്ഷെ ഏരക രരംഗക്ഷത്തയും ലനരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എല്ലാ
ലമഖലയിലും സർ്ാർ ഒരു്ിയിട്ടുണ്ടക. വാക്ിസ ലനറ്റഡക ടൂറിസം ലകത്രങ്ങൾ
എന്ന

ആശയം

സർ്ാർ

ലനരക്ഷത്തരക്ഷന്ന യാഥാർഥയമാ്ിയിരുന്നു.

ആദ്യ

ഘട്ടത്തിൽത്തക്ഷന്ന സുരെിര ലകരളം, സുരെിര ടൂറിസം എന്ന ആശയം
മുലന്നാട്ടു ക്ഷവച്ചു. ആലരാഗയ വകുപ്പിsâ സഹായലത്താക്ഷട ടൂറിസം ലകത്രങ്ങൾ

നൂറു

ശരമാനം

വാക്ിസ ലനറ്റഡക

ആ്ാൻ

മുൻവക

എടുത്തു.

വയനാട്ടിക്ഷല

വവത്തിരിയിലാണക ഇരക രുടങ്ങിയരക. വയനാടക ജില്ലരക്ഷന്ന നൂറു ശരമാനം
ആദ്y ലഡാസക വാക്ിസ ക്ഷനടുത്ത ജില്ലയാവുകയും അരക ലദ്ശീയ രലത്തിൽ ത്ശദ്ധ
ലനടുകയും

ക്ഷചയ്തു.

ബലയാബബിൾ

സംവിധ്ാനത്തിലൂക്ഷട

ടൂറിസം

ലമഖല

സുരെിരമാക്ഷണന്ന സലരശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരവൻ ടൂറിസം, ബലയാ
വഡലവഴ്ിസ റ്റി സർകയൂടക, മലബാർ ലിറ്റററി സർകയൂടക, അത്ഗി ടൂറിസം ക്ഷനറ്റകവർ്ക
ഇൻ കാർ വഡനിങക രുടങ്ങിയവ വിലനാദ് സഞ്ചാര ലമഖലയിൽ ഈ സർ്ാർ
അഭിമാനലത്താക്ഷട അവരരിപ്പിച്ച നൂരന പദ്ധരികൾ ആണക.
വിലനാദ് സഞ്ചാരം എന്നരക ജനങ്ങളുക്ഷട ജീവരവുമായി ബന്ധക്ഷപ്പട്ടരാണക. പൂർണ്ണ
അർത്ഥത്തിൽ

ജനങ്ങൾ

ടൂറിസവുമായി

ബന്ധക്ഷപ്പടണം.

ജനങ്ങൾ്ക
പ
ടൂറിസലത്താടും ടൂറിസത്തിനക ജനങ്ങലളാടും ഉത്തരവാദ്ിത്തം ഉണ്ടക. പരസ്ര
പൂരകമായ ആ ത്പത്കിയയിലല്ക ലകരള ടൂറിസക്ഷത്ത എത്തി്ുക എന്നരാണക
സർ്ാരിsâ കടമ. പുരിയ പദ്ധരികൾ ആസൂത്രണം ക്ഷചയ്യുലപാൾ ടൂറിസം
വകുപ്പക അ്ാരയത്തിൽ ത്പലരയകമായി ത്ശദ്ധ ക്ഷചലുത്തുകയും ക്ഷചയ്യുന്നു,
ഹൗസക ലബാട്ടിനു ലശഷം ലകരള ടൂറിസം പുറത്തിറ്ിയ പുരിയ ഉൽപ്പന്നമായ
കാരവാൻ ടൂറിസത്തിൽ അരക ത്പരിഫലി്ുന്നുണ്ടക. അൺ എകകസകലലാഡഡക
ക്ഷഡസ്റ്റിലനഷനുകളിലല്ുള്ള യാത്ര സാധ്യമാ്ുന്ന കാരവാനുകൾ പുരിയ
ടൂറിസം ക്ഷഡസ്റ്റിലനഷനുകൾ രുറന്നിടുകയാണക ക്ഷചയ്യുന്നരക.
ത്പാലദ്ശിക
ക്ഷരാഴിൽ
ഭെണം

സാധ്യര

ഇരക

വർധ്ിപ്പി്ും.

സഞ്ചാരികൾ്ക

നൽകാനുള്ള സംവിധ്ാനം ഒരു്ാം.

പരിചയക്ഷപ്പടുത്താം,
യുവജനങ്ങക്ഷള
ആത്ഗഹമായി

ത്പാലദ്ശിക കലാരൂപങ്ങക്ഷള

സുരെ

ഒരു്ാൻ

ത്പലരയക

സജ്ജമാ്ാം,

അങ്ങക്ഷന

ഒരു

ടൂറിസം

വളരും.

രിരിച്ചും.

ത്പാലദ്ശികമായി

പരിശീലനം

ത്പലദ്ശക്ഷത്ത

ആഭയന്തര

നൽകി

ജനങ്ങളുക്ഷട

വിലനാദ്

സഞ്ചാരം

ശക്തിക്ഷപ്പടുത്താൻ രലേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ലചർന്നക ഓലരാ
ത്പലദ്ശത്തും ഒന്നിൽ കുറയാത്ത വിലനാദ് സഞ്ചാര ലകത്രം വികസിപ്പി്ുക
ച ാടക യാഥാർഥയമാ്ുന്ന നടപടികൾ്ക
എന്നരക ത്പധ്ാന ഉലേശമാണക. ഈ കാഴ്പ്പ
രലേശ സവയംഭരണ വകുപ്പുമായി ലചർന്നക

2022 ൽ രുട്ം കുറി്ും.

ക രിക്ഷയ
കാർഷിക
സംസ്ൃ
അനുഭവിച്ചറിയാൻ
വിലനാദ്സഞ്ചാരവുമായി
ബന്ധിപ്പി്ുന്ന അത്ഗിടൂറിസം ശൃംഖലയും അത്തരക്ഷമാരു ഇടക്ഷപടലാണക. ഫാം
ടൂറിസം, വീട്ടുവളപ്പിക്ഷല കൃഷികൾ, മാരൃകാ കർഷകരുക്ഷട കൃഷിയിടങ്ങൾ
എന്നിവക്ഷയല്ലാം

അരിsâ

ഭാഗമാകുകയാണക.

ഇവിക്ഷട

കർഷകരുക്ഷട

വിപണിയിലല്ുള്ള വഴിയായി കൂടി ടൂറിസം മാറും. പഴയ കാല കൃഷി

രീരികൾ മുരൽ ആധ്ുനിക സത്പദ്ായങ്ങൾ വക്ഷര അനുഭവിച്ചറിയാൻ
പുരുരലമുറ്ക അവസരമുണ്ടാകുന്നരാകും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ
സഞ്ചാരികളുക്ഷട അഭിരുചി്നുസരിച്ചക നീങ്ങുക മാത്രമല്ല ടൂറിസം. നമ്മുക്ഷട
സവിലശഷരകളിലല്ക
സഞ്ചാരികളിലല്ക
ആകർഷി്ുക
കൂടി
ടൂറിസത്തിsâ ലെയമാണക. നമ്മുക്ഷട ത്പലരയകരകൾ സഞ്ചാരികൾ്ു കൂടി
അനുഭവലവദ്യമാ്ണം. അരിനുരകുന്ന ത്പവർത്തനങ്ങളാണക നടപ്പിലാ്ുന്നരക.
അത്തരക്ഷമാരു ചുവടുക്ഷവപ്പാണക സകത്ടീറ്റക പദ്ധരി. നമ്മുക്ഷട ഭെണവും കലയും
സംസക്ാരവും

എല്ലാം

സഞ്ചാരികളുക്ഷട

ഹൃദ്യം

ക്ഷരാടണം.

അരിനുള്ള

അവസരക്ഷമാരു്ുകയാണക ടൂറിസം വകുപ്പിsâ ലെയം.

ലകരളക്ഷത്ത ആക്ഷക ടൂറിസം ക്ഷഡസ്റ്റിലനഷനാ്ി ലലാകടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ
അടയാളക്ഷപ്പടുത്താനുള്ള ചുവടുക്ഷവപ്പാണക നടത്തുന്നരക. എല്ലാ ലമഖലയിലും
വികസനം

സാധ്യമാ്ാനാണക

സംസക്ാരം

ത്ശമം.

ജനങ്ങക്ഷള

വളർത്തിക്ഷയടു്ാനാകും.

ലയാജിപ്പിച്ചക

ഇത്തരത്തിൽ

നല്ല

ടൂറിസം

സമൂഹത്തിsâ

പ ശിയായ, ഓലരാ മനുഷയക്ഷനയും കണ്ിക്ഷലടുത്തുക്ഷകാണ്ടുള്ള,
സർവരല സ്ർ
പ ം സഹായമാവുന്ന രലത്തിലുള്ള
സഞ്ചാരികൾ്ും നാട്ടുകാർ്ും പരസ്ര
പദ്ധരികൾ്ാണക സർ്ാർ ത്പാമുഖയം നൽകുന്നരക. നമുക്ഷ്ാരുമിച്ചു നമ്മുക്ഷട
നാടിക്ഷന്ുറിച്ച ലലാകലത്താടക അഭിമാനലത്താക്ഷട പറയാൻ കഴിയണം.

