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ആമുഖയം 
കകേരളതവിടന്റെ  വവികേസനതവിനപ്പ്  ഊന്നല്  നല്കകേണ്ട  പുതവിയ  വളര്ച്ചനോ  കമഖലയനോയനോണപ്പ്

വവികനനോദസഞനോരടത സര്കനോര് കേനോണുന്നതപ്പ്. അതുടകേനോണ്ടുതടന്ന, വവികനനോദസഞനോര വവികേസനടമന്നതപ്പ്
കകേരളതവിടന്റെ  വവികേസന  പ്രകവിയയവിടല  സുപ്രധനോനമനോയ  ഘടകേമനോയനോണപ്പ്  സര്കനോര്  കേനോണുന്നതപ്പ്.
വര്തമനോനകേനോലതപ്പ്   വവികനനോദസഞനോര രയംഗയം  വളര്ച്ചയകടയയം  മത്സരതവിടന്റെയയം  പനോതയവിലൂടടയനോണപ്പ്
നമീങ്ങുന്നതപ്പ്.  കലനോകേടമമനോടുമുള്ള  വവിവവിധ  കമഖലകേളുടട  വരുമനോന  വളര്ച്ച  വവിലയവിരുത്തുകമനോള്  ടൂറവിസയം
കമഖലയവില്  നവിന്നുള്ള  വരുമനോനയം  മറ്റു  കമഖലകേടള  അകപകവിച്ചപ്പ്  കൂടുതലനോടണന്നപ്പ്  മനസവിലനോകനോനനോകുയം.
സയംസനോനവരുമനോനതവിടന്റെ   10  ശേതമനോനയം  ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  നവിന്നനോണപ്പ്.  ഇനത്യേയവിടല  സവിതവിയയം
ഇതവില്നവിന്നപ്പ് വത്യേതത്യേസ്തമടല്ലെന്നു കേനോണനോയം. 

രനോജത്യേതവിനപ്പ്  വവികദശേനനോണത്യേയം  കനടവിടകനോടുക്കുന്നതവില്  മൂന്നനോയംസനോനതനോണപ്പ്  ടൂറവിസയം  കമഖല.
ഒഴവിവകേനോലയം  വവികനനോദസഞനോര  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  ടചലവഴവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  തനോല്പരത്യേടപടുന്നവരുടട  എണയം
ദവിനയംപ്രതവി  വര്ദവിച്ചുവരവികേയനോണപ്പ്.  ഈ  സനോധത്യേതടയ  എത്രകതനോളയം  സയംസനോനതവിനപ്പ്
പ്രകയനോജനപ്രദമനോകനോന് കേഴവിയടമന്നതനോണപ്പ് പ്രധനോനയം.  ഗുണകമന്മകയനോടട കകേരളയം മുകന്നനോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ടൂറവിസയം
അനുഭവങ്ങള് ലഭത്യേമനോകനോന് അയല്സയംസനോനങ്ങള്ക്കുയം ശ്രമീലങ,  മനോലവിദത്വമീപപ്പ്  തുടങ്ങവിയ രനോജത്യേങ്ങള്ക്കുയം
കേഴവിയന്നു  എന്ന  വസ്തുതയയം  കേണ്ടുടകേനോണ്ടു  കവണയം  ഈ  രയംഗതപ്പ്  ഇടടപടനോന്.  ഇതപ്പ്
മനസവിലനോകവിടകനോണ്ടുള്ള സമഗ്രമനോയ ഒരു കേനോഴ്ചപനോടപ്പ് ആവവിഷരവികനോനനോവണയം. 

കകേരളയം  ജജവജവവവിധത്യേവയം  പ്രകൃതവിസദൗന്ദരത്യേവയം  ടകേനോണ്ടപ്പ്  അനുഗൃഹമീതമനോണപ്പ്.  എന്നനോല്  ആ
ടൂറവിസയം  സനോധത്യേതകേടള  ആ  അര്ത്ഥതവില്  പ്രകയനോജനടപടുതനോന്  നമുകനോകുന്നവില്ലെ  എന്ന  പരവിമവിതവി
നവിലനവില്ക്കുന്നുണ്ടപ്പ്.  ഇകപനോഴയം  ഏതനോനുയം  പ്രധനോന  കകേന്ദ്രങ്ങടള  ചുറ്റവിപറ്റവിയനോണപ്പ്  നമ്മുടട  ടൂറവിസയം
വളര്ന്നുവരുന്നതപ്പ്.  സയംസനോനടതമനോടുമുള്ള  സനോധത്യേതകേടള  പ്രകയനോജനടപടുത്തുന്ന  കേനോരത്യേതവില്  നനോയം
പുറകേവില് നവില്ക്കുകേയനോണപ്പ്. അടവിസനോന സദൗകേരത്യേങ്ങളുടട കപനോരനോയ്മയയം, മൂലധന നവികകപയം കവണ്ടകപനോടല
ഉണ്ടനോകേനോതതുയം ഈ രയംഗടത പ്രധനോന പ്രശ്നമനോയവി നവിലനവില്ക്കുന്നു. മവികേച്ച ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങള്  കപനോലയം
ശേരവിയനോയവി  പരവിപനോലവികടപടുന്നവിടല്ലെന്ന  പരനോതവികേള്  വവികനനോദസഞനോര  കമഖലടയ  കനരടത  തടന്ന
കദനോഷകേരമനോയവി ബനോധവിച്ചവിട്ടുണ്ടപ്പ് എന്നതുയം നനോയം കേനോകണണ്ടതുണ്ടപ്പ്. 

കകേരളതവില്  നവിലനവില്ക്കുന്ന  ഇതരയം  പരവിമവിതവികേടള  മറവികേടക്കുന്നവവിധയം  നവിലവവിലള്ള  ടൂറവിസയം
നയതവില് മനോറ്റങ്ങള് വരുതനോന് കേഴവിയണയം. സമഗ്രമനോയ പരവിഷരണമനോണപ്പ് ഈ രയംഗയം ആവശേത്യേടപടുന്നതപ്പ്
എന്നര്ത്ഥയം.  കകേരളതവിടന്റെ  എല്ലെനോ കമഖലകേളവികലയയം  സനോധത്യേതകേടള ഉപകയനോഗടപടുത്തുന്നകതനോടടനോപയം,
നവിലവവിലള്ളതവിടന്റെ   ഗുണകമന്മ  വര്ദവിപവികനോനുമനോവണയം.  ജനങ്ങടള  തടന്ന  ഇതവില്  ഇടടപടുവവികനോന്
പറ്റുന്ന ഒരു നയയം ആവവിഷരവികനോനനോവണയം. 

പനോരവിസവിതവികേ  പ്രശ്നങ്ങള്  പലതരതവില്  ഉയര്ന്നുവരുന്ന  സനോഹചരത്യേതവില്  പരവിസവിതവികപ്പ്
കപനോറകലല്പവികനോടത,  എങ്ങടന  വവികനനോദസഞനോരകമഖലടയ  ശേകവിടപടുതനോയം  എന്ന  കേനോരത്യേവയം  നനോയം
പരവികശേനോധനയപ്പ് വവികധയമനോകണയം. നമ്മുടട പ്രകൃതവിസദൗന്ദരത്യേടത ആകേമനോനയം പ്രകയനോജനടപടുത്തുന്ന വവിധയം
ആ നയയം മനോകറണ്ടതുമുണ്ടപ്പ്.  നമ്മുടട സനോയംസനോരവികേ പനോരമരത്യേകതയയം ജജവജവവവിധത്യേങ്ങളവില് ഊന്നവിയ
പ്രകൃതവിസദൗന്ദരത്യേടതയയം  പ്രകയനോജനടപടുതവിടകനോണ്ടപ്പ്  വവികനനോദസഞനോരകമഖലടയ
ശേകവിടപടുതനോനനോണപ്പ്  കേഴവികയണ്ടതപ്പ്.  നമ്മുടട  സയംസനോരതവില്  അലവിഞ്ഞുകചര്ന്നവിട്ടുള്ള  ആതവികഥേയ
മനസവിനപ്പ്  കൂടുതല്  പ്രകചനോദവിപവിച്ചുടകേനോണ്ടുള്ള  ഒരു  നയയം  ആവവിഷരവികനോനനോവണയം.  അഭത്യേസ്തവവിദത്യേരുടട
ടതനോഴവിലവില്ലെനോയ്മ  രൂകമനോയവിരവിക്കുന്ന  കകേരളതവില്  ടതനോഴവില്  തുറന്നുതരുന്ന  കമഖല  എന്ന  നവിലയവിലയം
ഇതവിടന്റെ  പ്രനോധനോനത്യേയം ഏടറ വലതനോടണന്നപ്പ് കേനോണണയം. ഈ രയംഗടത വവികേസനതവിനപ്പ് മൂലധനതവിടന്റെ
ആവശേത്യേകേതയടണ്ടന്നുയം  മനസവിലനോകകണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  പ്രവനോസവികേളുടടയയം,  സയംരയംഭകേ  തല്പരുടടയയം
സഹനോയകതനോടട  വവികനനോദസഞനോര  കമഖലയവില്  മുകന്നറ്റയം  ടകേനോണ്ടുവരനോനനോകുയം.  സര്കനോരവിടന്റെ
ഇടടപടകലനോടടനോപയം,  സത്വകേനോരത്യേ  സയംരയംഭകേകരയയം  കപ്രനോത്സനോഹവിപവിച്ചുടകേനോണ്ടപ്പ്  മുകന്നനോട്ടുകപനോകുന്നതവിനപ്പ്
കേഴവികയണ്ടതുണ്ടപ്പ്. 



2. ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട സവവികശേഷത 

ടൂറവിസയം നയയം ആവവിഷരവിക്കുകമനോള് ഇവവിടട എതവികച്ചരുന്ന വവികനനോദസഞനോരവികേളുടട പ്രകതത്യേകേത
എടനന്നപ്പ്  മനസവിലനോക്കുകേയയം  അതവിടന  ഉള്ടകനോണ്ടുടകേനോണ്ടുയം  നമ്മുടട  സനോയംസനോരവികേമനോയ
സവവികശേഷതകേടള സയംരകവിച്ചുടകേനോണ്ടുയം ഉള്ള ഒരു കേനോഴ്ചപനോടപ്പ് ആവവിഷരവികനോന് കേഴവിയണയം.  കകേരളതവില്
മൂന്നു തരതവിലള്ള വവികനനോദസഞനോരവികേളനോണപ്പ് ടപനോതുടവ എതവികച്ചരുന്നതപ്പ്. 
1. മറ്റു രനോജത്യേങ്ങളവില് നവിന്നുള്ള വവികനനോദസഞനോരവികേള്. 
2. സയംസനോനതവിനു പുറത്തുള്ള വവികനനോദസഞനോരവികേള് 
3. സയംസനോനതവിനകേത്തുതടന്ന സഞനോരയം നടത്തുന്നവര് 

ഈ മൂന്നപ്പ് വവിഭനോഗങ്ങളുടടയയം തനോല്പരത്യേങ്ങളുയം സവവികശേഷകേളുയം എടനന്നുയം മനസവിലനോകവിടകനോണ്ടപ്പ്
നയയം ആവവിഷരവികനോനനോവണയം.  മറ്റു രനോജത്യേങ്ങളവിടല വവികനനോദസഞനോരവികേളുടട പ്രകതത്യേകേതകേള് അനുസരവിച്ചപ്പ്
സദൗകേരത്യേങ്ങള്  ഒരുകനോനനോകേണയം.  തനോമസയം  മുതല്  ജമീവവിതതവിടന്റെ   ആവശേത്യേങ്ങളുയം  നമ്മവില്  നവിന്നപ്പ്
വത്യേതത്യേസ്തമനോടണന്നപ്പ്  തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞുടകേനോണ്ടപ്പ്  ഇടടപടനോനനോവണയം.  അതവിനനുസൃതമനോയവി  പദതവികേള്
ആവവിഷരവിക്കുകമനോഴനോണപ്പ്  ഇതരയം  സഞനോരവികേടള  നമുകപ്പ്  ആകേര്ഷവികനോനനോകുകേ.  വര്ഷങ്ങളനോയവി
കകേരളതവികലടകത്തുന്ന വവികനനോദസഞനോരവികേളവില് ഭൂരവിഭനോഗവയം  തണുത കേനോലനോവസ അനുഭവടപടുന്ന
യൂകറനോപവില്  നവിന്നനോടണങവിലയം  അടുതകേനോലതനോയവി  മകലഷത്യേ,  ഗള്ഫപ്പ്  രനോജത്യേങ്ങള്,  മനോലവിദത്വമീപപ്പ്  

എന്നവിവവിടങ്ങളവില് നവിന്നുയം വവികനനോദസഞനോരവികേള് കകേരളതവികലകപ്പ് കൂടുതലനോയവി വരുന്നുണ്ടപ്പ്.  
രനോജത്യേതവിനകേത്തുവരുന്ന സഞനോരവികേള് പ്രധനോനമനോയയം തമീര്ത്ഥനോടന സനോനങ്ങളുമനോയവി ബന്ധടപട്ടുടകേനോണ്ടപ്പ്
വരുന്നവരനോണപ്പ്.  അതവിനപ്പ്  അനുകയനോജത്യേമനോയ  സദൗകേരത്യേങ്ങളുയം  സയംവവിധനോനങ്ങളുമനോണപ്പ്  ഇതരകനോടര
ആകേര്ഷവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  പ്രധനോനമനോയയം  കവണ്ടതപ്പ്.  മറ്റു  രനോജത്യേങ്ങളവിടല  സഞനോരവികേളുടട  തനോല്പരത്യേങ്ങളവില്
നവിന്നപ്പ് വവിഭവിന്നമനോണപ്പ് ഇവരുടട തനോല്പരത്യേങ്ങള് എന്നപ്പ് മനസവിലനോകണയം. ആഭത്യേനര ടൂറവിസ്റ്റുകേളവില് നമ്മുടട
ടതനോടയല്  സയംസനോനങ്ങളനോയ  തമവിഴനോടപ്പ്,  കേര്ണനോടകേ,  ടതലങനോന,  ആന്ധ്രപ്രകദശേപ്പ്  എന്നവിവവിടങ്ങളവില്
നവിന്നുള്ളവരനോണപ്പ് കൂടുതലയം. 

അവധവികനോലങ്ങളനോയനോല് കുടുയംബസകമതയം കകേരളതവിനകേതപ്പ് യനോത്ര ടചയ്യുകേ എന്ന ഒരു സത്വഭനോവയം
മലയനോളവികേളവില് വലവിയ കതനോതവില് വര്ദവിച്ചുവരുന്നുണ്ടപ്പ്. കുടവികേകളയയം കൂടവി വനോടര് തമീയം പനോര്കപ്പ് കപനോലള്ളവ
സന്ദര്ശേവിക്കുന്ന  ഒറ്റ  ദവിവസയം  നമീണ്ടുനവില്ക്കുന്ന  യനോത്രകേള്കപ്പ്  ഇതരകനോര്  പ്രനോധനോനത്യേയം  നല്കുന്നതനോയവി
കേനോണനോയം. ടചറവിയ ടചലവവിലള്ള സദൗകേരത്യേങ്ങളുയം സയംവവിധനോനങ്ങളുമനോണപ്പ് ഇവര് ആഗ്രഹവിക്കുന്നതപ്പ്. 

ഈ മൂന്നപ്പ് വവിഭനോഗങ്ങകളയയം മനസവിലനോകവിടകനോണ്ടപ്പ് വവികനനോദസഞനോര കമഖലയവിടല സദൗകേരത്യേങ്ങള്
ഒരുകനോനനോണപ്പ്  നനോയം  ശ്രമവികകണ്ടതപ്പ്.  ഓകരനോ  നനോടവികന്റെയയം  സനോനങ്ങളുകടയയം  അടവിസനോനതവില്  ഇതപ്പ്
ഉള്ടകനോണ്ടുടകേനോണ്ടപ്പ് പ്രവര്തവിക്കുന്നതവിനപ്പ് കേഴവിയകേ എന്നതുയം പ്രധനോനമനോണപ്പ്. 

3. കകേരള ടൂറവിസയം -വസ്തുതകേള് 

കകേരളതവിടന്റെ   ടൂറവിസയം  രയംഗതപ്പ്  കമനോനുഗതമനോയ  വളര്ച്ചയനോണപ്പ്  കേനോണനോനനോകുന്നതപ്പ്.  2015-
കനകനോള്  വവികദശേ  ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട  എണതവില്  2016 ല്   6.23  ശേതമനോനയം  വര്ദനവനോണുണ്ടനോയതപ്പ്.
വരുമനോനതവിടന്റെ   കേനോരത്യേതവിലനോവടട  11.12  ശേതമനോനയം  വര്ദനവയം  കേനോണനോവന്നതനോണപ്പ്.  വവികദശേ
ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട  എണതവിലനോണപ്പ്  കൂടുതല്  വര്ദനവള്ളതനോയവി  കേനോണുന്നതപ്പ്.  ഇനത്യേയവികലകപ്പ്  വരുന്ന
ടൂറവിസ്റ്റുകേളവില് കകേരളതവികലകപ്പ് വരുന്നവരുടട എണയം വര്ദവിച്ചുവരുന്ന സവിതവിയയം നവിലനവില്ക്കുന്നുണ്ടപ്പ്. 

4. ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട പ്രകതത്യേകേത 
വവികദശേ ടൂറവിസ്റ്റുകേളവില് 92 ശേതമനോനവയം എറണനോകുളയം, തവിരുവനനപുരയം, ഇടുകവി, ആലപ്പുഴ തുടങ്ങവിയ

ജവില്ലെകേളനോണപ്പ്  സന്ദര്ശേവിക്കുന്നതപ്പ്.  മലബനോര്  കമഖലയവികലക്കുള്ള  സന്ദര്ശേനയം  കുറഞ്ഞുവരുന്നു  എന്ന
അവസയയം നവിലനവില്ക്കുന്നുണ്ടപ്പ്. 



കകേരളതവില്  പുതുതനോയവി  ഉയര്ന്നുവന്നവിട്ടുള്ള  ഒരു  നല്ലെ  പ്രവണത  ആകരനോഗത്യേ  ചവികേവിത്സയ്ക്കുകവണ്ടവി
വരുന്നവരുടട  എണയം  വര്ദവിച്ചുവരുന്നു  എന്നതനോണപ്പ്.  ആയൂര്കവ്വേദ  ചവികേവിത്സയപ്പ്  എത്തുന്നവരവില്  90
ശേതമനോനവയം  അകമരവിയവില്  നവിന്നുയം  യൂകറനോപവില്  നവിന്നുമനോണപ്പ്.  ആധുനവികേ  ചവികേവിത്സടയത്തുന്നതവില്  26
ശേതമനോനയം കപര് പശവികമഷത്യേയവില് നവിന്നുയം 11 ശേതമനോനയം മനോലവിദത്വമീപവില് നവിന്നുമനോണപ്പ്. ആയര്കവ്വേദ ചവികേവിത്സയപ്പ്
പനോശനോതത്യേ ടൂറവിസ്റ്റുകേളനോണപ്പ് കൂടുതലനോയവി വരുന്നതപ്പ്.  മനോലവിദത്വമീപപ്പ്, ആഫവിക, യ.എ.ഇ., പശവികമഷത്യേ തുടങ്ങവിയ
സലങ്ങളവില് നവിന്നപ്പ് മവികേച്ച ആധുനവികേ അകലനോപതവി ചവികേവിത്സ കതടവിയയം നവിരവധവിയനോളുകേള് കകേരളതവില്
വരുന്നുണ്ടപ്പ്.  ആകരനോഗത്യേ  ടൂറവിസയം  രയംഗടത  ടമച്ചടപടുകതണ്ടതപ്പ്  ടൂറവിസതവിടന്റെ   വവികേസനതവിനപ്പ്
പ്രധനോനമനോടണന്നപ്പ് ഇതപ്പ് വത്യേകമനോക്കുന്നു. 

5. കകേരളതവിടന്റെ  സനോധത്യേത 
പ്രകൃതവിസദൗന്ദരത്യേവയം  കേനോലനോവസയയം  ജജവജവവവിധത്യേവമനോണപ്പ്  കകേരളതവിടന്റെ   പ്രകതത്യേകേത.

ജഹകറഞവിടല  നവിതത്യേഹരവിത  വനങ്ങളവില്  നവിന്നുയം  മലകയനോരങ്ങളവിലൂടട  കവമനനോടപ്പ്  കേനോയല്  വഴവി
തമീരകദശേതപ്പ്  എത്തുന്നതവിനപ്പ്  ഏതനോനുയം  മണവിക്കൂര്  യനോത്ര  മതവി.  വവികനനോദസഞനോരവികേള്കപ്പ്  അവരുടട
തനോല്പരത്യേമനുസരവിച്ചപ്പ്  കേനോയലയം  കേടലയം  മഴനവിഴല്കേനോടുയം  പുല്കമടുയം  ടതരടഞ്ഞെടുകനോന്  അവസരമുണ്ടപ്പ്.
ആയൂര്കവദവയം  കേളരവിപയറ്റുയം  പനോരമരത്യേകേലനോരൂപങ്ങളുയം  മടറ്റനോരു  ആകേര്ഷണമനോണപ്പ്.  ഇവടയബനോന്ഡ
ടചയപ്പ്  കലനോകേവത്യേനോപകേമനോയവി  പരവിചയടപടുത്തുവനോന്  കേഴവിഞ്ഞു  എന്നതനോണപ്പ്  കകേരള  ടൂറവിസതവിടന്റെ
വവിജയതവിനനോധനോരയം.  ഇവ  ഉള്ടപടുതവി  ജവവവിധത്യേമനോര്ന്ന  ടൂറവിസയം  ഉല്പന്നങ്ങള്  അവതരവിപവികനോന്
ഇനവിയയം ശ്രദ ടചലകതണ്ടതുണ്ടപ്പ്. കകേരളതവിടന്റെ  ഓകരനോ മുകവിനുയം മൂലയ്ക്കുയം ഓകരനോ സവവികശേഷതകേളുണ്ടപ്പ്.
അവയടട  ടൂറവിസയം  സനോധത്യേതകേള്  അനനമനോണപ്പ്.  കകേരളതവിടന്റെ   ഇനവിയയം  പുറയംകലനോകേമറവിയനോത
നനോട്ടുവവികശേഷങ്ങളുയം  തനവിമകേളുയം  പുതന്  ഉതപ്പ്പന്നങ്ങളനോയവി  കേടണ്ടതനോന്  ഇടടപടല്  കവണയം.  ഇതവിനപ്പ്
പുതന്  സയംരയംഭകേരുടട  ഭനോഗത്തുനവിന്നപ്പ്  ഇടടപടല്  കവണയം.  ഓകരനോ  ടൂറവിസയം  ഉതപ്പ്പന്നങ്ങകളയയം
മൂലത്യേവര്ധവിതമനോക്കുകേയയം കേനോകലനോചവിതമനോക്കുകേയയം കവണയം. 

കകേരളതവിടല കമസമനോധനോന നവിലയയം  സുരകവിതതത്വവയം  സഞനോരവികേള്കപ്പ്  സുരകവിതതത്വകബനോധയം
നല്കുന്നുണ്ടപ്പ്.  രനോജത്യേത്തുതടന്ന  ആദത്യേമനോയവി  ഏര്ടപടുതവിയ  ടൂറവിസയം  കപനോലമീസപ്പ്  സയംവവിധനോനയം
എടുത്തുപറകയണ്ട ഒന്നനോണപ്പ്.  കകേരളതവിടല സനോര്വത്രവികേ വവിദത്യേനോഭത്യേനോസവയം ടമച്ചടപട ആകരനോഗത്യേവയം ജമീവവിത
ഗുണകമന്മയയം അനര്കദശേമീയ ശ്രദയവില് വന്നതപ്പ് വവികനനോദസഞനോര രയംഗത്തുയം ഗുണമനോകുന്നുണ്ടപ്പ്. 
ഹദൗകസനോട്ടുകേളവില് കേനോയലവിലൂടടയള്ള സഞനോരയം കകേരളതവിടലത്തുന്ന വവികദശേവികേള്കപ്പ്  പ്രവിയടപടതനോണപ്പ്.
പരമരനോഗത  വള്ളങ്ങടള  ഹദൗസപ്പ്  കബനോട്ടുകേളനോകവി  രൂപനോനരടപടുതവിയതപ്പ്  ഈ  രയംഗത്തുണ്ടനോയ
സുപ്രധനോനമനോയ  ആധുനവികേവല്കരണ  നടപടവിയനോയവിരുന്നു.  കേനോയല്  ഭകണവയം  പനോടകശേഖരങ്ങളുയം
കേനനോലകേളുയം  കേനനോല്ഓര  ആവനോസകകേന്ദ്രങ്ങളുയം  സഞനോരവികേള്കപ്പ്  നവമീന  അനുഭവയം  നല്കുന്നു.
മത്സരസത്വഭനോവകതനോടട ഈ രയംഗതപ്പ് സത്വകേനോരത്യേസയംരയംഭര് എതവിയവിട്ടുണ്ടപ്പ്. 

കകേരളതവില് ഏറ്റവയം കവഗതവില് പച്ചപവിടവിക്കുന്നതപ്പ് ആകരനോഗത്യേ ടൂറവിസമനോണപ്പ്.  പഞകേര്മ്മ ചവികേവിത്സ
കപനോലള്ളവയനോണപ്പ്  ഇതവില്  ഏടറ  ആകേര്ഷണമീയമനോയവിട്ടുള്ളതപ്പ്.  ഈ  ചവികേവിത്സ  മഴകനോലതനോണപ്പ്
പനോരമരത്യേമനോയവി  നടതനോറുള്ളതപ്പ്.  എന്നനോല്,  ആ  കേനോലഘടയം  ടൂറവിസടത  സയംബന്ധവിച്ചവിടകതനോളയം
അനുകൂലമനോയ കേനോലമല്ലെ. ഇതപ്പ് ഉണ്ടനോക്കുന്ന ഒരു സനോഹചരത്യേയം സമീസണ് അല്ലെനോത ഘടതവിലയം ടൂറവിസ്റ്റുകേടള
ആകേര്ഷവികനോനനോകുയം  എന്നതനോണപ്പ്.  ഈ  സവവികശേഷത  കൂടവി  കേണകവിടലടുതപ്പ്  ഇതരയം  സനോധത്യേതകേടള
ഉപകയനോഗടപടുതനോനനോവണയം.  ആഡയംബര  കഹനോടലകേളവില്നവിന്നപ്പ്  വവിഭവിന്നമനോയവി  കഹനോയംകസ
സയംവവിധനോനകതനോടുള്ള ആഭവിമുഖത്യേകതയയം ഉപകയനോഗടപടുതനോനനോവണയം. 

കലനോകേ  ജജവജവവവിധത്യേ  പടവികേയവില്  ഉള്ടപട  പശവിമഘട  കമഖലയയം  റയംസനോര്  പടവികേയവിലള്ള
കവമനനോടപ്പ്  കേനോയലയം  കകേനോള്നവിലങ്ങളുയം  നനോടവിന്പുറങ്ങളുടട  ജമീവവനോയവനോയ  വയകലലകേളുയം,  കുന്നവിന്
ചരവിവകേളുയം  നമീര്തടങ്ങളുയം  നവിതത്യേഹരവിത  വനങ്ങളുയം  ഇകകനോ  ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  കകേരളതവിനപ്പ്  വലവിയ
സനോധത്യേത തുറന്നവിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ട്രകവിങ്ങുയം  മലകേയറ്റവയം  മരയംകേയറ്റവടമല്ലെനോയം  ഉള്ടപടുത്തുകമനോള്  ഇകകനോ  ടൂറവിസയം
സനോഹസവികേ ടൂറവിസതവിനുയം വഴവിടയനോരുക്കുന്നു. നമ്മുടട സവവികശേഷ കൃഷവി രമീതവികേടള മനസവിലനോക്കുന്നതവിനപ്പ്



ഫനോയം ടൂറവിസയം പ്രകയനോജനടപടുന്നു. 
പശവിമ  ഘട  വനകമഖലയവില്  ഉള്ടപടുന്ന  പ്രകൃതവി  രമണമീയമനോയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ഇകകനോ

ടൂറവിസതവിടന്റെ അനന സനോദത്യേതകേള് ഉള്ടകനോളളുന്നവയനോണപ്പ്.  വനയം-ടൂറവിസയം വകുപ്പുകേള് സയംയകമനോയവി
ടവി കമഖലയടട സയംരകണയം, വവികേസനയം, വനനോശ്രയ സമൂഹതവിടന്റെ അഭവിവൃദവി എന്നവിവ ലകത്യേമനോകവിയളള
ടൂറവിസയം ശേനോകമീകേരണയം എന്നവിവയനോണപ്പ് സര്കനോര് ലകത്യേയം വയ്ക്കുന്നതപ്പ്. 

ഇനത്യേയവിടല  മറ്റു  പ്രകദശേങ്ങളവികലതു  കപനോടല  ഭമീമന്  കകേനോടകേളുയം  ടകേനോടനോരങ്ങളുയം  കകേരളതവില്
ഇടല്ലെങവിലയം  ഏതു പ്രകദശേടമടുതനോലയം ജപതൃകേ സയംരകണ പടവികേയവില് ടപടുതനോവന്ന നവിര്മ്മവിതവികേള്
നമുക്കുണ്ടപ്പ്.  ജപതൃകേതവിടന്റെ   നവിര്വ്വേചനടത  ടകേടവിടയം  എന്നതവിലപ്പുറകതകപ്പ്  കേലയയം  സനോയംസനോരവയം
പനോരമരത്യേ ടതനോഴവിലകേളുയം എല്ലെനോമനോയവി ബന്ധടപടുതവി വവികേസവിപവികനോന് കകേരളതവിടന്റെ  ജപതൃകേടൂറവിസയം
പദതവികേള്കപ്പ്  കേഴവിഞ്ഞെവിട്ടുണ്ടപ്പ്.  കലനോകേതവിനു  മുന്നവില്  അഭവിമനോനപൂര്വ്വേയം  കേനോഴ്ചവയനോവന്ന  സനോയംസനോരവികേ
തനവിമകേളുയം  കേലനോരൂപങ്ങളുയം  ഉത്സവങ്ങളുയംനമുക്കുണ്ടപ്പ്.  അവടയ  ആസത്വദവിക്കുന്നതവിനുയം  വവികദശേ
സഞനോരവികേള്കപ്പ് തനോല്പരത്യേമുണ്ടപ്പ്. അതവിനനോയവി സഞനോരവികേള് എത്തുന്നുണ്ടപ്പ്. 

6. സമമീപനതവില് വരുകതണ്ട ചവില മനോറ്റങ്ങള്

ആധുനവികേ  വവികനനോദസഞനോരവികേള്  പനോശനോതത്യേ  സുഖകഭനോഗങ്ങകളകനോള്  ജമീവവിതഗന്ധവിയനോയ
ചുറ്റുപനോടുകേള്  കതടവിയനോണപ്പ്  കകേരളതവികലകപ്പ്  എത്തുന്നതപ്പ്.  സഞനോരവികേടള  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവിടല
കേനോഴ്ചകനോരനോയവി മനോത്രയം മനോറ്റനോടത അവവിടുടത ചുറ്റുപനോടവില് ഭനോഗഭനോകനോക്കുന്നതനോണപ്പ് പുതവിയകേനോലടത ടൂറവിസയം
പ്രവണത.  അതരതവില്  എകപ്പ്പമീരവിടയന്ഷത്യേല്  ടൂറവിസതവിനപ്പ്  അവസരടമനോരുകനോന്  സയംരയംഭകേരവില്
അടവിസനോനപരമനോയ  മനോറ്റയം  ഉണ്ടനോകേണയം.  കകേരളതവിടല  ജമീവവിതയം  അനുഭവവിച്ചറവിയനോന്  സഞനോരവികേള്കപ്പ്
അവസരടമനോരുകനോനനോകേണയം.  കകേരള  ഗ്രനോമങ്ങളുടട  ഉള്ളറകേളവികലകപ്പ്  യനോത്ര  ടചയ്യുകമനോള്  ഗ്രനോമമീണ
ജമീവവിതതവിടന്റെ  സ്പന്ദനവയം ജനസര്ഗവിതതയയം കേലയയം ആചനോരവയം ഭകണവയം എല്ലെനോയം  ടൂറവിസ്റ്റുകേള്കപ്പ്
തനോല്പരത്യേമുള്ളതനോടണന്നപ്പ് തവിരവിച്ചറവിയനോനനോവണയം. ഈ സനോധത്യേതകേടള ഉപകയനോഗടപടുതവിടകനോണ്ടപ്പ് നമ്മുടട
ഗ്രനോമമീണ കമഖലകയയയം ടൂറവിസതവിടന്റെ  ഭനോഗമനോകവിടയടുകനോനുയം  കേഴവിയന്നതനോണപ്പ്  എന്ന ധനോരണകയനോടട
പ്രവര്തവികണയം. 

നമ്മുടട ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങള് പരവിസവിതവികലനോല പ്രകദശേങ്ങളവിലനോണപ്പ് സവിതവി  ടചയ്യുന്നതപ്പ്.  ഇവയപ്പ്
തനോങ്ങനോവന്നതവിലപ്പുറയം  നവിര്മ്മനോണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഉണ്ടനോകുന്നവിടല്ലെന്നപ്പ്  ഉറപ്പുവരുതനോനനോകേണയം.
കേകയ്യേറ്റങ്ങളുയം,  അശേനോസമീയമനോയ  നവിര്മ്മനോണ  പ്രവര്തനങ്ങളുയം  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  സത്വനോഭനോവവികേ
പരവിസവിതവിയയം,  ഭയംഗവിയയം  നശേവിപവിക്കുന്നു.   അകതനോടട,  ടൂറവിസ്റ്റുകേള്  തവിരവിഞ്ഞുകനനോകനോത  പ്രകദശേമനോയവി
അതരയം  സലങ്ങള്  മനോറുടമന്ന  കബനോധവതപ്പ്കേരണയം  കൂടവി  നടകതണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  വന്കേവിട  റവികസനോര്ട്ടുകേള്
മനോത്രമല്ലെ ടൂറവിസതവിനപ്പ് കവണ്ടതപ്പ്.  

ആഭത്യേനര-അനര്കദശേമീയ  ഗതനോഗതമനോര്ഗങ്ങളുടട  അപരത്യേനോപ്തത  ടൂറവിസയം  വളര്ച്ചയവില്  കകേരളയം
കനരവിടുന്ന പ്രധനോന ടവല്ലുവവിളവിയനോണപ്പ്. ജലഗതനോഗത മനോര്ഗ്ഗങ്ങളുയം, തമീരകദശേപനോതയയം ഉപകയനോഗപ്രദമനോയനോല്
ഗതനോഗതകുരുകവില് ടൂറവിസ്റ്റുകേള് ടപട്ടുകപനോകുന്നതവിനപ്പ് പരവിഹനോരമനോകുയം. 

7. ടൂറവിസയം കമഖലയവിടല വവികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് 
ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  രണ്ടുതരതവിലള്ള  വവികേസനപ്രവര്തനങ്ങളനോണപ്പ്  മുഖത്യേമനോയയം  നടക്കുന്നതപ്പ്.

സര്കനോരവിടന്റെ   ആഭവിമുഖത്യേതവില്  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  ടപനോതുവനോയ  അടവിസനോന  സദൗകേരത്യേ
വവികേസനപദതവികേള് നടക്കുന്നു.  ഹദൗസപ്പ് കബനോട്ടുകേള്,  ഹരവിത-ഗ്രനോമമീണ പനോര്പവിടകകേന്ദ്രങ്ങള്,  ആയൂര്കവദ
റവികസനോര്ട്ടുകേള്,  കഹനോയംകസകേള്,  ആകരനോഗത്യേ ടൂറവിസയം,  ഫനോയം ടൂറവിസയം,  സനോഹസവികേ ടൂറവിസയം,  കേനോയല് ടൂറവിസയം
തുടങ്ങവിയ ഒടനവധവി ടൂറവിസയം ഉതപ്പ്പന്നങ്ങള്കപ്പ് വവിവവിധ സയംരയംഭകേര് രൂപയംനലവിയവിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഈ കമഖലകേളവില്
സര്കനോര് നവികകപതവിടനനോപയം സത്വകേനോരത്യേ സയംരയംഭകേടര കൂടുതല് ആകേര്ഷവികനോനുയം പ്രവര്തന സദൗകേരത്യേയം
ഒരുകനോനുയം  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളുടട  ഗുണനവിലവനോരയം  ഉയര്തനോനുയം  പറ്റനോവന്ന  തരതവിലള്ള



ഇടടപടലകേള് സര്കനോര് നടത്തുന്നതനോണപ്പ്. 
ടചറുകേവിട  സയംരയംഭങ്ങള്കപ്പ്  പരമനോവധവി  കപ്രനോത്സനോഹനയം  നല്കേണയം.  തകദ്ദേശേസനോപനങ്ങളുടട

പങനോളവിതയം ടൂറവിസയം വവികേസനതവില് ഉറപനോക്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവി  സത്വമീകേരവികണയം.  ആതവികഥേയ മരത്യേനോദ,
ശുചവിതത്വയം എന്നവിവ ഉറപനോക്കുന്ന ടചറുകേവിട സയംരയംഭങ്ങള് തകദ്ദേശേവനോസവികേള്ക്കുയം പ്രകയനോജനയം ടചയ്യുയം എന്നപ്പ്
കേണ്ടുടകേനോണ്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടതണയം. 

വവികനനോദസഞനോരവികേളുടട  വരവപ്പ്  കൂടുന്നതനുസരവിച്ചപ്പ്  ഗുണകമകന്മയള്ള  തനോമസസദൗകേരത്യേങ്ങള്
വര്ധവികകണ്ടതുണ്ടപ്പ്. എന്നനോല് കഹനോടല് മുറവികേളുടട എണയം കൂട്ടുകേ മനോത്രമല്ലെ കവണ്ടതപ്പ്. മനോറുന്ന അഭവിരുചവികപ്പ്
അനുസരവിച്ചപ്പ്  പുതന്  ടൂറവിസയം  ഉതപ്പ്പന്നങ്ങള്  സൃഷവികനോനുയം  ശ്രമവിക്കുയം.  റവികസനോര്ട്ടുകേളുടട
ആവശേത്യേകതകനോള്  കഹനോയംകസ  സമ്പ്രദനോയയം  വവികനനോദസഞനോരവികേള്കപ്പ്  പ്രവിയങരമനോയവിതമീരുന്നു  എന്നപ്പ്
മനസവിലനോകനോനുയം അതനുസരവിച്ചുള്ള സദൗകേരത്യേങ്ങള് സൃഷവികനോനുയം ശ്രമവിക്കുന്നതനോണപ്പ്. 

വവികനനോദസഞനോരവികേള്കപ്പ്  കൃഷവി  അടകമുള്ളതവില്  പങപ്പ്  കചരുന്നതവിനപ്പ്   അവസരയം  കൂടവി
ലഭത്യേമനോകകണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  വവികദശേമീയര്  മനോത്രമല്ലെ   തകദ്ദേശേ  ടൂറവിസ്റ്റുകേളുയം  ഈ  കമഖലയവികലകപ്പ്
ആകേര്ഷവികടപടുന്നുണ്ടപ്പ്.  വനോരനോനത്യേ  സന്ദര്ശേന  ഇടമനോയവി  ഇതരയം  കമഖലകേടള  വവിപുലടപടുതനോന്
കേഴവിയണയം. ഒരു കേനോര്ഷവികേ സയംസനോരയം വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനുയം ഇതവിലൂടട നമുകപ്പ് കേഴവിയന്നതനോണപ്പ്. 

വവികദശേവികേള്കപ്പ്  കൂടവി  ആസത്വദവികനോന്  കേഴവിയയംവവിധയം  ഫലപ്രദമനോയവി  അവതരവിപവികനോനുള്ള  പുതന്
കവദവികേള് സൃഷവികടപകടണ്ടതുണ്ടപ്പ്. ഭമീമന് ടകേട്ടുരുപടവികേള് ഉള്ടകനോള്ളുന്ന ടകേട്ടുകേനോഴ്ചകേള് ഉള്ളതുമനോയ മറ്റപ്പ്
ഉത്സവങ്ങടളയയം ടൂറവിസതവിന്ടറ ഭനോഗമനോയവി പരവിചയടപടുത്തുന്നതപ്പ് വവികദശേ ടൂറവിസ്റ്റുകേടള ആകേര്ഷവികനോന്
സഹനോയവിക്കുയം.  കേഥേകേളവി,  കേളരവിപയറ്റപ്പ്,  വള്ളയംകേളവി,  പൂരയം,  ഓണനോകഘനോഷയം തുടങ്ങവിയ കേലനോ സനോയംസനോരവികേ  

പ്രദര്ശേനങ്ങടള വവികനനോദസഞനോരവമനോയവി കൂടുതല് ഫലപ്രദമനോയവി ബന്ധവിപവികനോനനോവണയം. 
മലബനോര്  കമഖയവിടല  ടൂറവിസയം  സനോധത്യേതകേടള  പ്രകയനോജനടപടുത്തുന്നതവിനപ്പ്  നമുകപ്പ്  കേഴവിഞ്ഞെവിടവില്ലെ.
മലബനോറവിടന്റെ   ടൂറവിസയം  വവികേസനതവിനനോയവി  പ്രകതത്യേകേ  പനോകകജപ്പ്  ടകേനോണ്ടുവന്നുടകേനോണ്ടപ്പ്  അതരയം
സനോധത്യേതകേടള വവിപുലടപടുതനോനുള്ള നടപടവി സര്കനോര് സത്വമീകേരവിക്കുന്നതനോണപ്പ്. 

8. ശ്രദവികകണ്ട ചവില കേനോരത്യേങ്ങള് 
ടൂറവിസയം വവികേസനതവിനപ്പ് പദതവികേള് തയ്യേനോറനോക്കുകമനോള് ആ രയംഗതപ്പ് കേടന്നുവരുന്ന അനനോശേനോസത്യേ

പ്രവണതകേടള  തവിരവിച്ചറവിയകേയയം  അതവിടന  പ്രതവികരനോധവികനോനുയം  കേഴവികയണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  കകേരളതവിടന്റെ
ജലകസനോതസ്സുകേള്  മലവിനമനോകടപടുന്ന  പ്രശ്നയം  കേനോയല്  ടൂറവിസവമനോയവി  ബന്ധടപടപ്പ്  സജമീവമനോയവി
ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്ടപ്പ്.  ഹദൗകസനോട്ടുകേള് ഉണ്ടനോക്കുന്ന മനോലവിനത്യേങ്ങള് സയംസരവിക്കുന്നതവിനുള്ള ബകയനോ കടനോയയ്ലറ്റപ്പ്
അടകമുള്ള സയംവവിധനോനങ്ങള് നവിര്ബന്ധവിതമനോകനോന് കേഴവിയണയം. 

വവികനനോദസഞനോരവികേടള  ലകത്യേമവിടപ്പ്  പനോരമരത്യേ  ചവികേവിത്സനോ  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  നവിലവനോരയം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവിനപ്പ്  കേഴവികയണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  സുഖ  ചവികേവിത്സയടട  കപരവില്  നടക്കുന്ന  അനനോശേനോസത്യേ
പ്രവര്തനങ്ങള്  തടയനോനുയം  കേഴവിയണയം.  ആകരനോഗത്യേ  ടൂറവിസയം  രയംഗതപ്പ്  ശേകമനോയ  നവിയന്ത്രണങ്ങള്
വരുകതണ്ടതുണ്ടപ്പ്. വവിവവിധ വകുപ്പുകേടള ഏകകേനോപവിപവിച്ചപ്പ് ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങളവില് മനോസര് പനോന് തയ്യേനോറനോകവിയയം,
സര്കനോര്  സയംവവിധനോനങ്ങളുടട  നവിരമീകണയം  കേര്ശേനമനോകവിയയം  മുകന്നനോടപ്പ്  കപനോയനോല്  അതരയം
അപകേടസനോധത്യേതകേള് ഇല്ലെനോതനോകനോനനോകുയം. 

9. ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസയം 
ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസയം  (Responsible  Tourism)  എന്നതപ്പ്  കകേരളതവിടന്റെ  ഔകദത്യേനോഗവികേ  ടൂറവിസയം

നയമനോണപ്പ്. ഒരു ടൂറവിസപ്പ് കകേന്ദ്രടത ആ നനോടവിടല ജനങ്ങള്ക്കു നന്നനോയവി ജമീവവികനോന് കേഴവിയന്ന തരതവില്
നവിലനവിര്തവിടകനോണ്ടുതടന്ന,  സഞനോരവികേള്കപ്പ് എതനോനുയം,  തനോമസവികനോനുയം,   ആസത്വദവികനോനുയം കേഴവിയന്ന
കകേന്ദ്രമനോകവി  മനോറ്റുകേ എന്നതനോണപ്പ് ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസടമന്നതവിടന്റെ  ലളവിതമനോയ വത്യേനോഖത്യേനോനയം  .  ടൂറവിസയം
വരുമനോനതവിടന്റെ  നടല്ലെനോരു പങപ്പ് പ്രകദശേവനോസവികേള്ക്കു ലഭത്യേമനോക്കുകേ, പ്രകദശേതവിടന്റെ  കേലനോ സനോയംസനോരവികേ
ജപതൃകേയം സയംരകവിക്കുകേ, പ്രനോകദശേവികേ സമൂഹതവിടന്റെ  ജമീവവിതരമീതവികേള്ക്കു കമല് ആഘനോതകമല്പവികനോടത



ടൂറവിസയം  വത്യേവസനോയയം  മുകന്നനോട്ടുടകേനോണ്ടുകപനോകുകേ,  പരവിസവിതവി  ആഘനോതങ്ങള്  പരമനോവധവി  ലഘൂകേരവിക്കുകേ
എന്നവിവയനോണപ്പ് ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസതവിടന്റെ  പ്രധനോന ഘടകേങ്ങള്. 

ഏറ്റവയം പ്രകയനോജനപ്രദമനോയ മനോര്ഗ്ഗടമന്ന നവിലയവില് ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസയം കലനോകേവത്യേനോപകേമനോയവി
അയംഗമീകേരവികടപടുന്നതനോണപ്പ്.  ഇനത്യേയവില്  ഈ  ആശേയതവിടന്റെ  പ്രസകവി  മനസവിലനോകവി  അതപ്പ്
പ്രനോവര്തവികേമനോകവിയ  ആദത്യേടത  സയംസനോനമനോണപ്പ്  കകേരളയം.  ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസയം  പദതവികേള്
വവിജയകേരമനോയവി  നടപവിലനോകവിയ ഇനത്യേയവിടല പ്രഥേമ ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രമനോണപ്പ് കകേനോടയയം ജവില്ലെയവിടല കുമരകേയം.
നവിലവവിലളള  വവിജയ  മനോതൃകേകേള്   അനുസരവിച്ചപ്പ്  ഉതരവനോദവിതടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രയം  രൂപടപടുത്തുന്നതവില്
തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ  സനോപനങ്ങള്കപ്പ്  നവിര്ണനോയകേ  പങപ്പ്  വഹവികനോനനോകുയം.  തകദ്ദേശേമീയര്ക്കുയം  ടൂറവിസയം
സയംരഭകേര്ക്കുയം  ഇടയവിടല പ്രധനോനകേണവിയനോയവി  തകദ്ദേശേസനോപനങ്ങള്  പ്രവര്തവികണയം.  ഉതരവനോദവിത
ടൂറവിസയം  പ്രവര്തനങ്ങടള  സര്കനോരവിടന്റെ   നവിലവവിലള്ള  ദനോരവിദത്യേ  നവിര്മനോര്ജ്ജന-ലഘൂകേരണ
പരവിപനോടവികേളുമനോയവി ബന്ധവിപവികകണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  ടൂറവിസയം പദതവികേളുടട ഗുണയം തകദ്ദേശേമീയരനോയ പനോവടപടവര്കപ്പ്
ലഭത്യേമനോക്കുകേ എന്നതനോണപ്പ് പ്രധനോനയം.  ഇകനോരത്യേതവില് കനതൃപരമനോയ പങയം ദവിശേനോകബനോധവയം നലനോന് തകദ്ദേശേ
സനോപനങ്ങള്കപ്പ് കേഴവിയണയം. 

ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസയം  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  കകേന്ദ്രമനോയവി  ഒരു കമഖല മനോറുകമനോള്,  അവവിടുടത
പ്രനോഥേമവികേസദൗകേരത്യേങ്ങളുയം ടപനോതുവവികേനോസവയം സയംഭവവിക്കുന്നു.  ഇതവിനനോയവി ടൂറവിസയം സയംരയംഭകേരുയം പ്രനോകദശേവികേ
ജനതയയം  ഒത്തുകചരുന്ന  കവദവികേള്  രൂപടപടണടമന്നനോണപ്പ്  ഈ  രയംഗതപ്പ്  വവിജയയംവരവിച്ച  പദതവികേളവില്
നവിന്നപ്പ്  വത്യേകമനോകുന്നതപ്പ്.  ഒരു  ടൂറവിസയം  പദതവിയടട  വവികേസനയം  പുറത്തുനവിന്നപ്പ്  കേനോണനോടനത്തുന്നവര്കപ്പ്
കവണ്ടവി മനോത്രമല്ലെ,  പ്രകദശേതവിടന്റെ  ടപനോതു ആവശേത്യേമനോടണന്ന കബനോധയം പ്രകദശേവനോസവികേളവില് സൃഷവികനോന്
കേഴവിയണയം.  പ്രകദശേടത  സനോധനോരണ  കേര്ഷകേര്,  ജകേടതനോഴവിലകേനോര്,  കുടുയംബശ്രമീ  പ്രവര്തകേര്,
കേലനോപ്രവര്തകേര്  എന്നവിവര്കപ്പ്  ആ  നനോടവിടല  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രതവില്  നവിന്നപ്പ്  ടചറവിയ  കതനോതവിടലങവിലയം
നവിശവിതവരുമനോനകമനോ അധവികേ വരുമനോനകമനോ ലഭവിക്കുന്ന നവില വരണയം. സമീശേനോകമീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങളുയം
പ്രധനോനമനോണപ്പ്.  ഭവിന്നകശേഷവികനോര്,  ട്രനോന്സപ്പ്ജന്ഡറുകേള്  തുടങ്ങവിയവടര  മുഖത്യേധനോരയവിടലതവിക്കുന്നതവിനുയം
ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസതവിലൂടട കേഴവിയയം. 

10. ലകത്യേവയം ദദൗതത്യേവയം 
കകേരളതവികലകപ്പ്  വരുന്ന  വവികദശേ  വവികനനോദസഞനോരവികേളുടട  എണയം  ഇരടവിയനോക്കുകേ.  ആഭത്യേനര

സഞനോരവികേളുടട  എണതവില്  50  ശേതമനോനടമങവിലയം  വര്ധനവപ്പ്  ഉണ്ടനോക്കുകേ.  അവധവി  ദവിനങ്ങളവിലയം  മറ്റുയം
സയംസനോനടത  വവികനനോദസഞനോര  കകേന്ദ്രങ്ങളവികലകപ്പ്  കുടുയംബസകമതയം  യനോത്ര  കപനോകുന്ന  തരതവിലള്ള
ടൂറവിസയം തനോല്പരത്യേയം മലയനോളവികേള്കവിടയവില് വര്ധവിപവിക്കുകേ. 

ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസവയം,  പുതവിയ  ടൂറവിസയം  നയവയം  വഴവി  കൂടുതല്  ടതനോഴവിലവസരയം  സൃഷവിക്കുകേ.
ടതരടഞ്ഞെടുകടപടുന്ന  വവികനനോദസഞനോരകകേന്ദ്രങ്ങളവില്  ടപനോതു-സത്വകേനോരത്യേ  പങനോളവിതകതനോടട
അനനോരനോഷ്ട്ര നവിലവനോരമുള്ള വവികേസന പദതവികേള് നടപനോക്കുകേ. 
ജനകേമീയ  പങനോളവിതകതനോടട  വവികനനോദസഞനോര  വത്യേവസനോയടത  പ്രനോകദശേവികേ  സമദപ്പ്ഘടനയടട
നടടല്ലെനോക്കുകേ.  ടൂറവിസയം കമഖലയവില് മുതല്മുടക്കുന്നതവിനപ്പ്  പ്രവനോസവികേളടകമുള്ള സത്വകേനോരത്യേ  വത്യേകവികേള്ക്കുയം
സനോപനങ്ങള്ക്കുയം കപ്രനോത്സനോഹനയം നല്കുകേ. 

പരവിസവിതവി സദൗഹൃദവയം മനോലവിനത്യേമുകവമനോയ ഉതരവനോദവിതടൂറവിസയം എല്ലെനോ ടൂറവിസപ്പ് കകേന്ദ്രങ്ങളവിലയം
നടപനോക്കുകേ 

11. സുസവിര ടൂറവിസയം വവികേസനതവിനപ്പ് കേര്മ്മപരവിപനോടവി 
സുസവിര വവികേസനയം ജകേവരവിക്കുന്നതവില് ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസതവിടന്റെ  പങപ്പ് കേണകവിടലടുതപ്പ്

സയംസനോനതനോകേമനോനയം  ഇതപ്പ്  വത്യേനോപവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള  നടപടവികേള്  ജകേടകേനോള്ളുയം.  ഇതവിനനോണപ്പ്
ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസയം മവിഷന് രൂപമീകേരവിച്ചതപ്പ് 

കകേരളതവിടല എല്ലെനോ ടൂറവിസയംകകേന്ദ്രങ്ങളുകടയയം  കേത്യേനോരവിയവിങപ്പ്  കേപനോസവിറ്റവി  പഠനയം  അടവിയനവിരമനോയവി



നടത്തുയം.  ജലടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  കേത്യേനോരവിയവിങപ്പ്  കേപനോസവിറ്റവി  അനുസരവിച്ചപ്പ്  മനോത്രകമ  ഹദൗസപ്പ്  കബനോട്ടുകേടള
അനുവദവിക്കു.  തമീരകദശേ  പരവിപനോലന  നവിയമങ്ങളുയം  ഭൂവവിനവികയനോഗനവിയമങ്ങളുയം  എത്രമനോത്രയം
പനോലവികടപടവിട്ടുടണ്ടന്നപ്പ് പരവികശേനോധവിക്കുയം.  ഇതവിടന്റെ  അടവിസനോനതവില് ഭനോവവിയവില് ടചയ്യേനോന് പനോടവില്ലെനോത
കേനോരത്യേങ്ങളുടട പടവികേ രൂപടപടുതവി പ്രസവിദമീകേരവിക്കുയം. 

ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസതവിടന്റെ   വവിവവിധ  ഘടകേങ്ങളുടട  ഏകകേനോപനയം  ഫലപ്രദമനോകനോന്
തകദ്ദേശേഭരണസനോപനങ്ങളുടട  മുന്ജകേ  സനോധത്യേമനോക്കുയം.  ടൂറവിസയം  വവികേസനതവിനനോയള്ള  പദതവികേള്
തകദ്ദേശേ  സനോപനങ്ങളുടട  പദതവികേളുടട  ഭനോഗമനോയവി  ആവവിഷരവിക്കുയം.  മവികേച്ച  ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസയം
പദതവികേളുടട  പ്രവര്തനയം  മനസവിലനോകനോന്  തകദ്ദേശേ  സനോപനങ്ങളവിടല  ജനപ്രതവിനവിധവികേള്കപ്പ്
പഠനയനോത്രകേളുയം, കകേന്ദ്രമീകൃത പരവിശേമീലനവയം സയംഘടവിപവിക്കുയം. 

ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങള്  പ്രകതത്യേകേ  ശുചവിതത്വപനോന്  തയ്യേനോറനോകണയം.  ഉറവവിട  മനോലവിനത്യേസയംസരണയം
നടപനോക്കുന്നുടവന്നപ്പ്  ഉറപ്പുവരുത്തുയം.  പനോസവിക്കുകേളുയം  ജജവമനോലവിനത്യേങ്ങളുയം  സയംസരവിക്കുന്നതവിനുള്ള
മനോര്ഗങ്ങള്  മുന്കൂടവി  തയ്യേനോറനോകവി  നടപനോക്കുന്നവര്കപ്പ്  മനോത്രകമ  അയംഗമീകേനോരയംലഭവിക്കുകേയള്ളു.  ഹദൗസപ്പ്
കബനോട്ടുകേള്  മനോലവിനത്യേയം  സയംസരവികനോന്  ടപനോതുസയംവവിധനോനയം  സനോപവികണയം.  ഇതുലയംഘവിക്കുന്നവരുടട
ജലസന്സപ്പ് റദ്ദേനോക്കുയം. 
ടൂറവിസപ്പ് കകേന്ദ്രങ്ങള്കപ്പ് ഹരവിതചടയം നവിര്ബന്ധമനോക്കുയം. പനോസവികേപ്പ് ഉപകയനോഗയം പരമനോവധവി കുറയണയം. 

ജവില്ലെകേളവില്  ശ്രദ  കകേന്ദ്രമീകേരവിച്ചപ്പ്  ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസയം  വവിപുലടപടുത്തുന്നതവിനനോയവി  ടൂറവിസയം
ഡയറക്ടറുടട  കനതൃതത്വതവില്  ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസയം  മവിഷന്  നടപനോക്കുയം.  മവിഷടന്റെ  കനതൃതത്വതവില്
ഫമീല്ഡപ്പ് തല പ്രവര്തനയം  നവിര്ബന്ധമനോക്കുയം. കേവിറ്റപ്പ്സവിടല ടസന്റര് കഫനോര് ടറകസ്പനോണ്സവിബവിള് ടൂറവിസയം
വഴവി പരവിശേമീലന പരവിപനോടവികേള്, ഗകവഷണയം, പഠനയം, പ്രസവിദമീകേരണയം എന്നവിവയയം നടപനോക്കുയം.           

ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസതവിടന്റെ   അന:സത  കചനോര്ന്നപ്പ്  കപനോകേനോടത  നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനുയം
ഊടവിയറപവിക്കുന്നതവിനുയം ടൂറവിസയം സയംരയംഭങ്ങടള കവര്തവിരവിച്ചപ്പ് ആകന് പനോന് തയ്യേനോറനോക്കുയം. 

ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങള് കുറ്റമറ്റ രമീതവിയവില് പരവിപനോലവിച്ചപ്പ് നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനപ്പ് അടവിസനോന വവിഷയങ്ങടള
ഉള്ടകനോള്ളവിച്ചപ്പ്  പ്രകതത്യേകേ കേര്മ്മ പദതവി  ടഡസവികനഷന് മനോകനജര്മനോരുടട കനതൃതത്വതവില് നടപനോക്കുയം.
ടഡസവികനഷനുകേളുടട  പ്രവര്തന  മവികേവപ്പ്  കേണകവിടലടുതപ്പ്  തരയംതവിരവിച്ചപ്പ്  കഗ്രഡപ്പ്  സമ്പ്രദനോയയം
നടപവിലനോക്കുയം.  സനോമൂഹവികേ  പ്രതവിബദതയടട  അടവിസനോനതവില്  സയംരയംഭകേര്കപ്പ്  കപ്രനോത്സനോഹനയം
നല്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവി സത്വമീകേരവിക്കുയം. 

ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസയം കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുന്നതവിടന്റെ  ഭനോഗമനോയവി പരവിസവിതവി സയംരകണയം, ടൂറവിസയം
കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  ടപനോതു  ടപരുമനോറ്റ  മരത്യേനോദകേള്,  മവികേച്ച  ആശേയ  വവിനവിമയയം  എന്നവിവയവില്  ഊന്നല്
നല്കേവിടകനോണ്ടുള്ള പരവിശേമീലന പദതവികേള് വവിദത്യേനോര്ത്ഥവികേള്ക്കുയം, അദത്യേനോപകേര്ക്കുയം, ടപനോതു സമൂഹതവിനുയം
നല്കുയം.  കസറ്റപ്പ്  ഇന്സവിറ്ററ്റ്യൂടപ്പ്  ഓഫപ്പ്  എഡറ്റ്യൂകകഷന്  ടടകകനോളജവി,  ഐടവി@സ്കൂള്,  കേവിറ്റപ്പ്സപ്പ്  എന്നവിവയടട
സയംയക ആഭവിമൂഖത്യേതവില് ഈ പദതവി നടപവിലനോക്കുയം. 

12. പുതവിയ ടൂറവിസയം ഉല്പന്നങ്ങള് 
കകേരളടത ടൂറവിസയം ടഡസവികനഷന് ആക്കുന്നതവികലകനോയവി റവിനറ്റ്യൂവബവിള് എനര്ജവി വത്യേനോപകേമനോക്കുയം.

പനോസവികേപ്പ്  ബനോഗുകേള്  നവികരനോധവിക്കുയം.  ഖരമനോലവിനത്യേങ്ങള്  എവവിടടയയം  കൂമനോരമനോകനോന്  അനുവദവികവില്ലെ.
ഇലകവികല്  ടവഹവികവിള്  വത്യേനോപവിപവിക്കുയം.  മനോലവിനത്യേരഹവിത  ജലമനോര്ഗ  ഗതനോഗതയം  കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുയം.
കേമീടനനോശേവിനവികേള്  ഇല്ലെനോത  പച്ചകറവികേള്  എവവിടടയയം  ലഭത്യേമനോക്കുയം.  പരവിസവിതവി  സദൗഹൃദ  ടൂറവിസയം
വവികേസവിപവിക്കുയം. 
(1) പുതവിയ  ഉല്പന്നങ്ങള്  കേടണ്ടതവി  ടൂറവിസയം  അനുഭവടത  കൂടുതല്
ജവവവിദത്യേവതപ്പ്കരവികകണ്ടതുണ്ടപ്പ്. ടൂറവിസ്റ്റുകേള്കപ്പ് കൂടുതല് പങനോളവിത അനുഭവയം നല്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള്
ഉണ്ടനോകേണയം. ഇതവിനനോയവി സര്കനോര് ഇടടപടല് ഉണ്ടനോകുയം. 
(2) ആയൂര്കവദ ചവികേവിത്സ കൂടുതല് ആകേര്ഷകേവയം ശേനോസമീയവയം ഗുണനവിലവനോരയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവിനുയം
ശേകമനോയ  നടപടവിയണ്ടനോകുയം.  പ്രകതത്യേകേ  കരനോഗങ്ങള്കപ്പ്  ആയൂര്കവദ  വവിധവി  പ്രകേനോരമുള്ള  പനോകകജുകേള്



തയ്യേനോറനോകണയം.  ദനചവികേവിത്സ  പനോശനോതത്യേരനോജത്യേങ്ങടളകനോള്  വളടര  ടചലവ  കുറച്ചപ്പ്  നമ്മുടട  നനോടവില്
നവിര്വഹവികനോനനോവയം. ആകരനോഗത്യേ ടൂറവിസതവിടന്റെ  ഇതരയം കമഖലകേള് കേടണ്ടതവി കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുയം. 
(3) ആയൂര്കവദ കകേന്ദ്രങ്ങള്, ഹദൗകസനോട്ടുകേള്, മറ്റപ്പ് വവികനനോദസഞനോരകകേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങവിയവയടട കററ്റവിയംഗപ്പ്
സമ്പ്രദനോയയം  കൂടുതല്  കേര്ശേനമനോക്കുയം.  കഹനോടലകേള്കപ്പ്  ഇന്നപ്പ്  നവിലവവിലള്ള  സനോര്  പദവവികേള്ക്കു  പുറടമ
കസവന ഗുണനവിലവനോരവയം കൂടവി കേണകവിടലടുതപ്പ് പ്രകതത്യേകേ കററ്റവിയംഗപ്പ് നല്കുയം. 
(4)  ടകേനോച്ചവി  ബവിനനോടല  ഇതവിനകേയം  കലനോകേ  കേലനോപ്രദര്ശേനതവില്  ഒരു  സനോനയം  കനടവികേഴവിഞ്ഞെവിട്ടുണ്ടപ്പ്.
സമനോനമനോയവി  അനനോരനോഷ്ട്ര ശ്രദ കനടുന്ന കവദവികേള് സൃഷവികനോന് ഇടടപടലണ്ടനോകുയം.  ആകഗനോള ലവിറ്റററവി
ടഫസവിവല്,  രനോജത്യേനോനര സയംഗമീകതനോത്സവയം തുടങ്ങവിയവ സനോമൂഹവികേസയംഘടനകേളുടട  പങനോളവിതകതനോടട
സയംഘടവിപവിക്കുയം.  രനോജത്യേനോനര ചലച്ചവികത്രനോത്സവയം,  രനോജത്യേനോനരനനോടകകേനോത്സവയം  തുടങ്ങവിയവ  പുതവിയ  ടൂറവിസയം
ഉതപ്പ്പന്നങ്ങളനോകവി മനോറ്റുയം. 
(5) കകേരളതവിടല പ്രധനോനടപട പൂരങ്ങളുടടയയം ഉത്സവങ്ങളുടടയയം ജലകമളകേളുടടയയം വനോര്ഷവികേ കേലണ്ടര്
ലഭത്യേമനോക്കുയം. ഈ കേലണ്ടറവില് സനോനയം പവിടവികണടമങവില് പനോലവികകണ്ട മനോനദണ്ഡങ്ങള് രൂപടപടുത്തുയം. 
(6)  കകേരളതവിടല അനുഷനോനകേലകേളവില് പ്രനോവമീണത്യേയം കനടവിയവിട്ടുള്ള കേലനോകേനോരന്മനോര്കപ്പ് അടകഡവികറ്റഷന്
നല്കുകേയയം  അവ  സയംബന്ധവിച്ചപ്പ്  വവിവരങ്ങള്  ടവജബ്സൈറ്റവില്  ലഭത്യേമനോക്കുകേയയം  ടചയ്യുയം.  അനത്യേയം  നവിന്നപ്പ്
കപനോകുന്ന കേലനോരൂപങ്ങള് സയംരകവിച്ചപ്പ് വവികദശേസഞനോരവികേള്കപ്പ് മുന്നവില് അവതരവിപവികനോന് കപ്രനോത്സനോഹന
പദതവികേള് ആവവിഷരവിക്കുയം. 
(7)  കനോഫ്റ്റു  വവികല്ലെജുകേള്  സനോപവിച്ചപ്പ്  ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട  ഓര്ഡര്  പ്രകേനോരയം  ഉല്പന്നങ്ങള്  കനരവിടപ്പ്  വനോങ്ങനോന്
സദൗകേരത്യേമുണ്ടനോക്കുയം. ഇരവിങ്ങല് സര്ഗനോലയ, ടവള്ളനോര് എന്നമീ കനോഫപ്പ് വവികല്ലെജുകേളുടട പ്രവര്തനയം കൂടുതല്
ശേകവിടപടുത്തുയം.  ഇരവിങ്ങല്  സര്ഗനോലയയവില്  കേരകേദൗശേല  ഉതപ്പ്പന്നങ്ങളുടട  നവിര്മ്മനോണയം  മുതല്
ഉതപ്പ്പനോദനയം  വടര  കേണ്ടപ്പ്  മനസവിലനോകനോന്  സദൗകേരത്യേമുണ്ടനോകുയം.  എല്ലെനോ  വര്ഷവയം  അനനോരനോഷ്ട്ര  കേലനോ
കേരകേദൗശേല  കമള  സയംഘടവിപവിക്കുയം.  കേലനോ-കേരകേദൗശേല  ഗ്രനോമങ്ങളുടട   പുനര്നവിര്മ്മവിത  മനോതൃകേ
സര്ഗനോലയയവില്  തയ്യേനോറനോക്കുയം.   കേരകേദൗശേല  ഉല്പന്നങ്ങളുടട  ഡവിജസനവിയംഗവിനുയം,  ഉല്പനോദനതവിനുയം  ഈ
കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  പ്രകതത്യേകേ  പരവിശേമീലന  പരവിപനോടവികേള്  നടപനോക്കുയം.  സത്വര്ണയം,  ടവള്ളവി,ഓടപ്പ്,  കേളവിമണപ്പ്
കമഖലയവിടല  പരമരനോഗത  ടതനോഴവിലനോളവികേളുടട  ജവദഗത്യേയം  ടൂറവിസയം  ബന്ധവിത  ഉല്പന്നങ്ങള്
സൃഷവിക്കുന്നതവിനനോയവി പ്രകയനോജനടപടുത്തുയം. 
(8) വയനനോടവില്  വന്ജനപ്രമീതവി  കനടവിടകേനോണ്ടവിരവിക്കുന്ന  മഡപ്പ്ഫുടപ്പ്കബനോള്  മവികേച്ച  മണ്സൂണ്കേനോല
വവികനനോദമനോയവി  വവികേസവിപവികനോവന്നതനോണപ്പ്.  ഇതരതവില്  പ്രനോകദശേവികേമനോയ  കേനോയവികേവവികനനോദങ്ങള്
കകേരളതവിടന്റെ  ടൂറവിസയം ഭൂപടതവില് ഉള്ടപടുത്തുയം. ഗവവി കപനോടല കേനോലവര്ഷ കേനോലതപ്പ് കവറവിട അനുഭവയം
നല്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങടള  സത്വകദശേത്തുയം,  വവികദശേത്തുയം  പരവിചയടപടുത്തുന്നതപ്പ്  വഴവി  സമീസണല്ലെനോത
മണ്സൂണ്കേനോലയം കൂടവി വവിപണനയം ടചയ്യേനോനനോകുയം. 
(9) മുസവിരവിസപ്പ്  ജപതൃകേപദതവിയയം  തലകശേരവി  ജപതൃകേപദതവിയയം  വവിഭനോവനയം  ടചയതുകപനോടല
സമയബന്ധവിതമനോയവി നടപനോക്കുയം.  കകേരളതവിടല പുരനോതന തുറമുഖ കകേന്ദ്രങ്ങടളയയം സുഗന്ധദവത്യേങ്ങളുടട
കൃഷവികകേന്ദ്രങ്ങളനോയ കേനോലടവി,  ആനകര തുടങ്ങവിയ ഉല്പനോദനകമഖലകേടളയയം ബന്ധടപടുതവി ജസ്പസസപ്പ്
റൂടപ്പ് ആവവിഷ്ക്കരവിക്കുകേ എന്ന യടനകസനോ കേനോഴ്ചപ്പ്ചപനോടപ്പ് പ്രനോവര്തവികേമനോകനോന് മുന്ഗണന നല്കുയം. 
(10) കൃഷവി,  പരമരനോഗത  വത്യേവസനോയയം,  കേലനോരൂപങ്ങള്  തുടങ്ങവിയവടയ  അടവിസനോനമനോകവി  പ്രകതത്യേകേ
ടചറു മറ്റ്യൂസവിയങ്ങള് രൂപമീകേരവിച്ചപ്പ് ജപതൃകേ സര്കേറ്റ്യൂടവില് ഉള്ടപടുത്തുയം. 
(11)കതനോടയം കമഖല,  കൃഷവിയവിടങ്ങള് എന്നവിവ കകേന്ദ്രമീകേരവിച്ചപ്പ്  ഫനോയം ടൂറവിസയം വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ്പ് ഗ്രമീന്ഫനോയം
പദതവി നടപനോക്കുയം.  കൃഷവി  വകുപവിടന്റെ  കേമീഴവിലള്ള കൃഷവി ഫനോമുകേളുയം,  മൃഗസയംരകണ വകുപവിനപ്പ്  കേമീഴവിലള്ള
മനോട്ടുടപടവി  കപനോലള്ള കേന്നുകേനോലവി  ഫനോമുകേളുയം ഉള്ടപടുതവി ടൂറവിസയം പനോകകജുകേള് തയ്യേനോറനോക്കുയം.  ഇടതര,
ടചറുകേവിട കേര്ഷകേടര ഉള്ടപടുതവി പ്രകതത്യേകേ കേനോര്ഷവികേ പനോകകജുകേള് വവികേസവിപവിച്ചപ്പ് ഗ്രമീന്ഫനോയം പദതവികപ്പ്
മൂലത്യേവര്ദവിത ടൂറവിസയം ഉല്പന്നങ്ങള് ലഭത്യേമനോക്കുയം. 
(12) തകദ്ദേശേമീയ ഭകണ പനോനമീയങ്ങള് ടൂറവിസയം ഉല്പന്നമനോയവി  വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ്പ് കവണ്ടവി പ്രനോകദശേവികേ,
കദശേമീയ, അനര്കദശേമീയ തലതവില് ഭകത്യേകമളകേളുയം, മത്സരങ്ങളുയം സയംഘടവിപവിക്കുയം. 



(13) കേരയവിലയം,  ജലതവിലയം,  ആകേനോശേമനോര്ഗ്ഗവമുള്ള  ഇകകനോ  സനോഹസവികേ  വവികനനോദയനോത്ര
പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  അടുത  പതപ്പ്  വര്ഷയം  പ്രനോമുഖത്യേയം  നല്കുയം.ഇവ
കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുന്ന  ടൂര്  ഓപകററ്റര്മനോര്കപ്പ്  പ്രകതത്യേകേ  കപ്രനോത്സനോഹനവയം  നല്കുയം.സനോഹസവികേ  ടൂറവിസയം
പദതവികേള്കപ്പ് അതവികവഗ അനുമതവി നല്കുന്നതവിനനോയവി ഏകേജനോലകേ പദതവി നടപവിലനോക്കുയം. 
(14) പുതന്  ടൂറവിസയം  ടഡസവികനഷനുകേള്  കേടണ്ടതവി  കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുയം.  സനോഹസവികേ  ടൂറവിസയം
പദതവികേള്കപ്പ്  മുന്ഗണന  ലഭവിക്കുന്ന  ടപനോതു-സത്വകേനോരത്യേ  പങനോളവിതകതനോടടയള്ള  പദതവികേള്
ആവവിഷരവിക്കുയം. 
(15) ടൂറവിസയം  രയംഗതപ്പ്  പ്രനോകയണ  അവവികേസവിതമനോയവി  നവിലടകേനോള്ളുന്ന  ഉതര  മലബനോര്  പ്രകദശേയം
കകേന്ദ്രമീകേരവിച്ചപ്പ് ബനോകപ്പ് വനോടര് ടൂറവിസയം,ടവല്നസപ്പ് ടൂറവിസയം,  ടമഡവികല് ടൂറവിസയം,  ജപതൃകേ ടൂറവിസയം ടലഷര്
ടൂറവിസയം എന്നവിവ വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ്പ് പ്രകതത്യേകേ പദതവി ആവവിഷരവിക്കുയം. 
(16) വന് കേവിട-ഇടതരയം കേമനവികേളുടട അനനോരനോഷ്ട്ര-കദശേമീയ സകമ്മളനങ്ങള്കപ്പ് കവദവിടയനോരുക്കുകേവഴവി
ലമീന്  സമീസണ് തരണയം ടചയ്യേനോന്  സനോധവിക്കുയം.  ഇതവിനുള്ള അടവിസനോന സദൗകേരത്യേങ്ങള് ടമച്ചടപടുത്തുയം.
ടപനോതു-സത്വകേനോരത്യേ പങനോളവിതയം ഈ കമഖലയവില് പ്രകയനോജനടപടുത്തുയം. 

13. അടവിസനോനസദൗകേരത്യേയം ടമച്ചടപടുതല് 
അനനോരനോഷ്ട്രതലതവില്  മത്സരയം  കനരവിടുന്ന  വത്യേവസനോയയം  എന്ന  നവിലയവില്  അനനോരനോഷ്ട്ര

നവിലവനോരമുള്ള കസവനയം ലഭത്യേമനോകകണ്ടതപ്പ് കകേരള ടൂറവിസതവിടന്റെ  അനവിവനോരത്യേതയനോണപ്പ്. ടപനോതു അടവിസനോന
സദൗകേരത്യേങ്ങളുയം ടൂറവിസയം അടവിസനോന സദൗകേരത്യേങ്ങളുയം കലനോകേനവിലവനോരതവികലകപ്പ് ഉയര്കതണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  മറ്റപ്പ്
സയംസനോനങ്ങളുമനോയവി  തനോരതമത്യേയം  ടചയ്യുകമനോള്  ഈ  രയംഗതപ്പ്  കകേരളയം  മുന്നവിലനോടണങവിലയം  ഇനവിയയം
മുകന്നറനോനുണ്ടപ്പ്. 

ടൂറവിസപ്പ്  കകേന്ദ്രങ്ങളവിടല  ടപനോതുവനോയ  അടവിസഥേനോന  സദൗകേരത്യേവവികേസനയം  സര്കനോരവിടന്റെ
ചുമതലയനോണപ്പ്.  കറനോഡപ്പ്,  കുടവിടവള്ളയം,  ടപനോതു കടനോയയ്ലറ്റുകേള്,  മനോലവിനത്യേ സയംസ്ക്കരണ സദൗകേരത്യേങ്ങള്, കകേബവിള്,
ഇന്റര്ടനറ്റപ്പ് കേണക്ടവിവവിറ്റവി, ജവദദ്യുതവി, കേനോയല് ടൂറവിസതവിനപ്പ് വവിഘനോതയം സൃഷവിക്കുന്ന ആഫവികന് പനോയല്
നമീകയം  ടചയ്യുന്നതവിനുള്ള  സയംവവിധനോനയം,  പനോര്കവിയംഗപ്പ്  എന്നവിവ  ഇതവിലള്ടപടുയം.  ഓകരനോ  ടൂറവിസയം
കകേന്ദ്രതവികലയയം പശനോതലസദൗകേരത്യേ മനോസര് പനോന് തയ്യേനോറനോക്കുയം. 

ടവകസണ് ഗനോടപ്പ്സവിടന്റെ  ഭനോഗമനോയള്ള മലകയനോരങ്ങടള ബന്ധടപടുതവി കലനോകകേനോതര സഫനോരവി
പനോര്കപ്പ് സനോപവികനോനുള്ള സനോധത്യേത സര്കനോര് കേനോണുന്നു. (Manmade Forest  and Wild  Safari  Park)
വടകന് കകേരളതവില് ഫവിലവിയം സവിറ്റവിയയം അമറ്റ്യൂടസ്മെന്റപ്പ് പനോര്ക്കുയം സനോപവികനോന് ശ്രമവിക്കുയം. 

കദശേമീയ  ജലപനോത  യനോഥേനോര്ത്ഥത്യേമനോകവിടകനോണ്ടപ്പ്,  അതവികലകപ്പ്  കറനോഡപ്പ്  കേണക്ടവിവവിറ്റവി
ഏര്ടപടുത്തുന്നതുയം  അതുവഴവി  പുതവിയ  ടഡസവികനഷനുകേള്  സൃഷവിക്കുന്നതുയം  ജല-കേനനോല്  ടൂറവിസയം
വവികേസവിപവിക്കുന്നതുമനോണപ്പ്. 
നനോഷണല്  ജഹകവ,  തമീരകദശേ  ജഹകവ,  മലകയനോര  ജഹകവ,  കദശേമീയ  ജലപനോത  -  ഇവടയല്ലെനോയം
അനനോരനോഷ്ട്ര നവിലവനോരതവികലക്കുയര്ത്തുകേയയം തവിരുവനനപുരയം, ടകേനോച്ചവി, കകേനോഴവികകനോടപ്പ്, കേണ്ണൂര് എന്നവിവടയ
വവികേസവിപവിക്കുന്നതവികനനോടടനോപയം,  ടറയവില്  മനോര്ഗയം  ശേകവിടപടുതവി  പ്രമുഖ  ടറയവില്കവ  കസഷനുകേടള
അനനോരനോഷ്ട്ര നവിലവനോരതവികലക്കുയര്ത്തുയം. 

നവിശവിത കേനോലയളവവിനുള്ളവില് ഹരവിതകകേരള മവിഷന് വഴവി,  സയംസനോനടത കേനോര്ബണ് ടനഗറ്റമീവപ്പ്
ഗ്രമീന് കേത്യേനോപവിറ്റല് ആയവി മനോറ്റവി ടൂറവിസ്റ്റുകേടള ആകേര്ഷവിക്കുന്ന നടപടവി സത്വമീകേരവിക്കുയം. 

പശനോതലസദൗകേരത്യേ  മനോസര് പനോനുകേള് തകദ്ദേശേഭരണസനോപനങ്ങളുടട മുന്ജകേയവില് നവിശവിത
കേനോലനോവധവിക്കുള്ളവില്  പൂര്തവിയനോക്കുയം.  ഇതവിനപ്പ്  വവിവവിധ  ഡവിപനോര്ട്ടുടമന്റുകേളുയം  ഏജന്സവികേളുയം  തമ്മവിലള്ള
ഏകകേനോപനയം ഉറപനോക്കുയം. 

അടവിസനോന  ഇന്റര്ടനറ്റപ്പ്  സദൗകേരത്യേയം  കകേരളതവിടലങ്ങുയം  ഏര്ടപടുതവിടകനോണ്ടപ്പ്  ഡവിജവിറ്റല്
സയംസനോനമനോയവി കകേരളടത മനോറ്റുയം. 

സയംസനോനടത  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങടള  ബന്ധടപടുതനോന്  പുതവിയ  കറനോഡകേള്



നവിര്മ്മവിക്കുന്നതവികനനോടടനോപയം നവിലവവിലള്ളവ ടമച്ചടപട രമീതവിയവില് നവിലനവിര്ത്തുയം.  കേവിഫപ്പ്ബവി വഴവിയയം തകദ്ദേശേ
സത്വയയം ഭരണ സനോപനങ്ങളുയം ബന്ധടപട വകുപ്പുകേളുയം തമ്മവിലള്ള ഏകകേനോപനയം വഴവിയയം ഇതപ്പ് നടപനോക്കുയം. 

മുഖത്യേമന്ത്രവി  അദത്യേകനനോയയം,  ടൂറവിസയം  വകുപപ്പ്  മന്ത്രവി  ഉപനോദത്യേകനനോയയം,  റവനറ്റ്യൂ  വകുപപ്പ്,
ടപനോതുമരനോമതപ്പ്  വകുപപ്പ്,  ജവദദ്യുതവി  വകുപപ്പ്,  തകദ്ദേശേ സത്വയയം  ഭരണ വകുപപ്പ്,  വനയം  വകുപപ്പ്,  ജലകസചന
വകുപപ്പ് എന്നവിവയടട മന്ത്രവിമനോര് അയംഗങ്ങളനോയമുള്ള കേത്യേനോബവിനറ്റപ്പ് കേമ്മവിറ്റവിയടട കമല്കനനോടയം ഇതവിനുണ്ടനോകുയം. 

കകേരളതവികലയ്ക്കുള്ള ഉയര്ന്ന യനോത്രനോ ടചലവപ്പ്,  കനരവിട്ടുള്ള വവിമനോനങ്ങളുടട എണക്കുറവപ്പ്  എന്നവിവ
കൂടുതല് ആഭത്യേനര സഞനോരവികേടള ആകേര്ഷവിക്കുന്നതവിനപ്പ് തടസമനോണപ്പ്. യൂകറനോപവില് നവിന്നപ്പ് കകേരളതവികലയപ്പ്
കനരവിട്ടുള്ള  വവിമനോനസര്വമീസുകേള്  ഉണ്ടനോയനോല്  വലവിയ  ഗുണയം  ടചയ്യുയം.  വവിമനോനനോതനോവളങ്ങളവില്  നവിന്നപ്പ്
ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങളവികലയപ്പ് മവികേച്ച യനോത്രനോസദൗകേരത്യേയം ഉറപ്പുവരുത്തുയം. 

സത്വകേനോരത്യേ  സയംരയംഭകേര്  ഒരുക്കുന്ന  ഹദൗസപ്പ്  കബനോട്ടുകേള്,  ഗ്രമീന്  ഹദൗസുകേള്,  ആയൂര്കവ്വേദ
റവികസനോര്ട്ടുകേള്,  കഹനോയംകസകേള്  തുടങ്ങവിയവയവികലക്കുള്ള  വവികനനോദസഞനോരവികേളുടട  വരവപ്പ്  വവിലയവിരുതവി
അവര്ക്കുകവണ്ടവിയള്ള സദൗകേരത്യേങ്ങള് സമയബന്ധവിതമനോയവി സൃഷവിക്കുയം. 

പ്രധനോന  വവികനനോദസഞനോര  കകേന്ദ്രങ്ങളവിടല  തനോമസസദൗകേരത്യേയം  വര്ദവിപവിക്കുയം.  ഇതവിനനോയവി  കഹനോയം
കസകേള്കപ്പ്  മുന്ഗണന  നല്കുയം.  സത്വകേനോരത്യേ  നവികകപകേടര  ആകേര്ഷവിക്കുന്നതവിനുകവണ്ടവി  ഓകരനോ
കകേന്ദ്രതവിനുയം പ്രകതത്യേകേ പനോകകജുകേള് തയ്യേനോറനോക്കുയം. 

മവികേച്ച  സനോമൂഹവികേ  അനരമീകയം  വവികനനോദസഞനോരവവികേസനതവിനപ്പ്  അതത്യേനനോകപകവിതമനോണപ്പ്.
ടപനോതുകമസമനോധനോനനവില  ടമച്ചടപടുത്തുയം.  ഇതവിടനനോപയം   ടൂറവിസപ്പ്  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  ആധുനവികേ  സുരകനോ
സയംവവിധനോനങ്ങകളനോടട  സുരക  ടമച്ചടപടുത്തുയം.  പ്രധനോന  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  ടൂറവിസയം  കപനോലമീസപ്പ്
കകേന്ദ്രങ്ങള്  ഉറപനോക്കുയം.  ടൂറവിസയം  കമഖലയവിടല  കപനോലമീസപ്പ്  ഉകദത്യേനോഗസര്കപ്പ്  കബനോധവല്കരണവയം
പരവിശേമീലന കനോസുകേളുയം സയംഘടവിപവിക്കുയം. 

സനോഹസവികേവവികനനോദസഞനോരകകേന്ദ്രങ്ങളവിലയം ജല വവികനനോദകകേന്ദ്രങ്ങളവിലയം മറ്റുയം സുരക ഉറപനോകനോന്
നടപടവിയണ്ടനോകുയം. നമീനല് അറവിയനോവന്ന ടൂറവിസ്റ്റു വനോര്ഡന്മനോടര ജല ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങളവില് വവിനത്യേസവിക്കുയം. 
ടൂറവിസയം  അടവിസനോനസദൗകേരത്യേങ്ങളവില്  വഴവികയനോര  സദൗകേരത്യേങ്ങള്,  ജസന്  കബനോര്ഡപ്പ്,  വവിവര  ലഭത്യേതനോ
കകേന്ദ്രയം,  തനോമസസദൗകേരത്യേയം  തുടങ്ങവിയവയപ്പ്  നവിര്ണനോയകേ  പങണ്ടപ്പ്.  ഇതവിനനോയവി  ടൂറവിസയം  വകുപപ്പ്
മുന്ജകേടയ്യേടുതപ്പ്  സത്വകേനോരത്യേ  കമഖലടയയയം  തകദ്ദേശേ  സത്വയയം  ഭരണ  സനോപനങ്ങകളയയം  സഹകേരണ
പ്രസനോനങ്ങകളയയം  സഹകേരവിപവിച്ചപ്പ്  പദതവികേള്  ആവവിഷരവിക്കുയം.  ടൂറവിസയം  വകുപപ്പ്  നടപനോകവിവരുന്ന
ഗ്രമീന്കേനോര്ടപറ്റപ്പ് പദതവി ഇതരയം ഏകകേനോപനതവിനപ്പ് ആകയം കൂട്ടുയം. 

ടമനോജബല് കേത്യേനോമറയവില് ടസല്ഫവി ചവിത്രയം  പകേര്ത്തുന്നതവിനവിടട  കുടറയധവികേയം  മരണയം നമ്മുടട
നനോടവിലയം  രനോജത്യേത്തുയം  വവികദശേത്തുടമല്ലെനോയം  സയംഭവവിക്കുന്നുണ്ടപ്പ്.  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  അപകേടകേരമനോയ
കമഖലകേളവില് മുന്നറവിയവിപപ്പ് നല്കേവി കനനോ ടസല്ഫവി കസനോണ് കബനോര്ഡകേള് സനോപവിക്കുയം. 

വവികനനോദസഞനോരകകേന്ദ്രങ്ങളവിടല  പനോര്കപ്പ്,  ജലതമീര  കമഖലകേള്  തുടങ്ങവിയവയവയടട
പരവിപനോലനതവിനുയം  സയംരകണതവിനുയം  തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ  സനോപനങ്ങളുടട  പങനോളവിതയം  ഉറപനോക്കുയം.
ഇതവിനനോയവി  ജവില്ലെനോ  ടൂറവിസയം  വവികേസന  കേദൗണ്സവിലയം  (ഡവിറ്റവിപവിസവി)  തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ  സനോപനങ്ങളുയം
തമ്മവില് സഹകേരണയം ഉറപനോക്കുയം. 
ടൂറവിസവമനോയവി  ബന്ധടപട  അടവിസനോന  സദൗകേരത്യേ  വവികേസന  പരവിപനോടവികേള്കപ്പ്  രൂപകരഖ
തയ്യേനോറനോക്കുന്നതവിനുയം സമയബന്ധവിതമനോയവി നടപനോക്കുന്നതവിനുയം കകേരള ടൂറവിസയം ഇന്ഫനോസ്ട്രക്ചര് ലവിമവിറ്റഡവിടന
(ടകേടവിഐഎല്) ചുമതലടപടുത്തുയം. 

ടൂറവിസയം  വകുപപ്പ്  പുതുതനോയവി  നവിര്മ്മവിക്കുന്ന  എല്ലെനോ  അടവിസനോന  സദൗകേരത്യേ  പദതവികേളുയം
ഭവിന്നകശേഷവിയള്ളവര്ക്കുയം,  ട്രനോന്സപ്പ്ടജന്ഡറുകേള്  അടകമുള്ള  പനോര്ശേത്വവല്ക്കരവികടപടവര്ക്കുയം
പ്രനോപ്തമനോക്കുന്നതവിനുള്ള  നടപടവികേള്  സത്വമീകേരവിക്കുയം.  നവിലവവിലള്ള  എല്ലെനോ  അടവിസനോന  സദൗകേരത്യേങ്ങളുയം
ഇതവിനനുസൃതമനോയവി ടമച്ചടപടുത്തുയം. 

14.  വവിഭവസമനോഹരണയം 



(1)വവിഭവസമനോഹരണതവിനപ്പ് സര്കനോര് മുകന്നനോട്ടുവച്ച പുതന് ആശേയമനോയ കേവിഫപ്പ്ബവിയടട സനോധത്യേത ടൂറവിസയം
അടവിസനോനസദൗകേരത്യേ വവികേസനതവിനനോയവി പരമനോവധവി ഉപകയനോഗടപടുത്തുയം. 
(2)ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവിടല  പശനോതലസദൗകേരത്യേങ്ങള്  സത്വകേനോരത്യേ  നവികകപകേര്ക്കുള്ള  സഹനോയങ്ങള്,
പരസത്യേയം,  പരവിശേമീലനയം തുടങ്ങവിയവയ്ക്കു കവണ്ടവിയള്ള സര്കനോര് ബജറ്റപ്പ് വവിഹവിതയം ഗണത്യേമനോയവി വര്ദവിപവിക്കുയം.
ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  നവിന്നു  സമനോഹരവിക്കുന്ന  വവിഭവതവില്  ഗണത്യേമനോയ  ഒരു  നവിശവിതവരുമനോനയം  ഈ
കമഖലയടട  തടന്ന  വവികേസനതവിനനോയവി  മുതല്  മുടക്കുയം.  സത്വകേനോരത്യേ  സയംരയംഭകേരനോണപ്പ്  ഈ
വത്യേവസനോയകമഖലയവിടല  മുഖത്യേനവികകപകേരുയം  സയംരയംഭകേരുയം  എന്നപ്പ്  അയംഗമീകേരവിക്കുന്നതവികനനോടടനോപയം
നവിലവവിലളപ്പ് ടപനോതുകമഖലടയ ശേകവിടപടുത്തുന്ന സമമീപനയം ജകേടകനോള്ളുയം. 
(3) സത്വകേനോരത്യേ-  സഹകേരണ കമഖലയടട നവികകപയം ആകേര്ഷവിക്കുന്നതവിനപ്പ് പദതവികേള് ആവവിഷരവിക്കുയം.
ഇതവിനനോയവി പ്രനോകദശേവികേ പ്രകതത്യേകേതകേള് ഉള്ടകേനോള്ളുന്ന ടൂറവിസയം നവികകപസനോധത്യേത കമഖലകേള് കേടണ്ടതവി
പടവികേ  പ്രസവിദമീകേരവിക്കുയം.  സത്വകേനോരത്യേ  സയംരയംഭകേര്  വവികനനോദ  സഞനോര  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  മൂലധന  നവികകപയം
നടത്തുന്നതപ്പ് കപ്രനോത്സനോഹവിപവികനോന് ഇരവിങ്ങല് സര്ഗനോലയ മനോതൃകേയവില് സദൗകേരത്യേങ്ങള് ലഭത്യേമനോക്കുയം. 
(4) നവികകപ സമനോഹരണയം, പദതവി നടപനോകല്, നൂതന ആശേയങ്ങളുടട കപ്രനോത്സനോഹനയം എന്നവിവയപ്പ്
ആവശേത്യേമനോയ സനോകങതവികേ ഉപകദശേവയം സഹനോയവയം ടകേടവിഐഎല് വഴവിലഭത്യേമനോക്കുയം. 
(5) ടൂറവിസയം നവികകപതവില് തനോരതകമത്യേന പവികന്നനോകയം നവില്ക്കുന്ന ഉതര മലബനോര് ജവില്ലെകേളവില് മൂലധന
നവികകപയം കപ്രനോത്സനോഹവിപവികനോന് പ്രകതത്യേകേ പദതവി ആവവിഷരവിക്കുയം.കേണ്ണൂര്,  കേനോസര്കഗനോഡപ്പ്,  കകേനോഴവികകനോടപ്പ്,
മലപ്പുറയം ജവില്ലെകേളവില് വന്കേവിട ടൂറവിസയം പദതവികേള് കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുന്നതവിനനോയവി 5 വര്ഷകതകപ്പ് നവികുതവി
അവധവി  നല്കുന്നതനോണപ്പ്.  ഈ  ജവില്ലെകേളവില്  ടൂറവിസയം  വകുപവിടന്റെ   കനതൃതത്വതവില്  ഏകേജനോലകേ  പദതവി
നടപവിലനോകവി  പദതവികേള്കപ്പ് കവഗയം  അനുമതവി  നല്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവികേള് സത്വമീകേരവിക്കുയം.   നവിലവവിടല
നവിയമങ്ങള് പനോലവിച്ചുടകേനോണ്ടപ്പ് തടന്ന അതവികവഗയം അനുമതവി നല്കുന്നതവിനനോണപ്പ് ഇതവിലൂടട ഉകദ്ദേശേവിക്കുന്നതപ്പ്.
(6) ഉതരവനോദവിത  ടൂറവിസതവിടന്റെ   അടവിസനോന  തതത്വങ്ങള്  മനോനദണ്ഡമനോകവി  അവ  നടപനോക്കുന്ന
യൂണവിറ്റുകേള്കപ്പ് അര്ഹമനോയ സബ്സൈവിഡവി നല്കുന്നതവിനുള്ള പദതവി  രൂപമീകേരവിക്കുയം.  ഇതവിനനോയവി  കഹനോടലകേള്,
റവികസനോര്ട്ടുകേള്,  കഹനോയംകസ,  ഹദൗസപ്പ്  കബനോടപ്പ്,  ആയര്കവദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ഗ്രമീന്  ഫനോയം  എന്നവിവയപ്പ്
കനോസവിഫവികകഷന് നടപനോക്കുയം. 
(7) ടൂര് ഓപകറഷന്, കഹനോയംകസ, സര്വ്വേമീസപ്പ്ഡപ്പ് വവില്ലെ,  ഹദൗസപ്പ് കബനോടപ്പ്,  ആയര്കവദ കമഖലകേളവിടല പുതവിയ
സയംരയംഭയം  എന്നവിവയപ്പ്  കദശേമീയ  വവികദശേ  പ്രചനോരണ  പരവിപനോടവികേളവില്  പടങടുക്കുന്നതവിനപ്പ്  കപ്രനോത്സനോഹനയം
നല്കുയം. 
(8) ടൂറവിസയം നൂതന ആശേയ മമീറ്റുയം കകേരള ടൂറവിസയം സയംരയംഭകേ മമീറ്റുയം സയംഘടവിപവിക്കുയം. 
(9) ടൂറവിസയം രയംഗതപ്പ് പ്രവര്തവിക്കുന്ന സനോപനങ്ങള്കപ്പ് രജവികസ്ട്രഷന് നവിര്ബന്ധമനോക്കുയം. ഓണ്ജലന്
വഴവി  ടൂറവിസയം  സനോപനങ്ങള്  നടത്തുന്നവടരയയം  ഇതവിന്ടറ  പരവിധവിയവില്  ടകേനോണ്ടുവരുയം.   ഓണ്ജലന്
വഴവിയയം,  കനരവിട്ടുയം  ടൂറവിസതവിടന്റെ  കപരവില്  തടവിപപ്പ്  നടക്കുന്നതപ്പ്  നവിയന്ത്രവികനോനുയം,  ഉതരവനോദവിത
കബനോധമുണ്ടനോക്കുന്നതവിനുമനോണപ്പ് ഇതപ്പ്. 

15. കകേരള ടൂറവിസയം സയംരയംഭകേതത്വഫണ്ടപ്പ് 
ടൂറവിസയം രയംഗതപ്പ് നൂതന ആശേയങ്ങള് നടപനോകനോനുയം ടതനോഴവിലവസരങ്ങള് വര്ധവിപവികനോനുമനോയവി

കകേരള  ടൂറവിസയം  സയംരയംഭകേതത്വഫണ്ടവിനപ്പ്  രൂപയം  നല്കുയം.  പുതന്തലമുറ  സയംരയംഭകേടര  ഈ  രയംഗകതകപ്പ്
ആകേര്ഷവിക്കുകേ വഴവി പ്രതത്യേകമനോയയം പകരനോകമനോയയം കൂടുതല് ടതനോഴവിലവസരയം സൃഷവിക്കുകേയനോണപ്പ് ലകത്യേയം. 
ടൂറവിസയം  കമഖലയമനോയവി  ബന്ധടപട  ഏടതങവിലയം  നൂതന  കസവനകമനോ  പദതവികയനോ  നടപനോകനോനുള്ള
ഉപകദശേവയം  നവിര്കദശേങ്ങളുയം  മനോകനടജ്മെന്റപ്പ്  ജവദഗപ്പ്ധത്യേവയം  ഒപയം  മൂലധനവയം  കേടണ്ടതവി  നല്കുന്ന
പദതവിയനോണവിതപ്പ്. ഇതവിനനോയവി സര്കനോരവിടന്റെ  മുന്ജകേയവില് ടവഞത്വര് ഫണ്ടപ്പ് രൂപമീകേരവിക്കുയം. 
(1) കകേന്ദ്രപദതവികേള്  നടപനോക്കുന്ന  ഭനോരതമീയ  ടചറുകേവിട  വവികേസന  ബനോങപ്പ്  (സവിഡപ്പ്ബവി),  വവികദശേത്തുയം
സത്വകദശേത്തുമുളള  ഏഞല്  ഫണ്ടുകേള്,  സത്വകേനോരത്യേ  ഫണ്ടുകേള്,  സയംസനോന  ധനകേനോരത്യേ  ഏജന്സവികേള്
മുതലനോയവയവില് നവിന്നുയം വവിഭവസമനോഹരണയം നടതവി ടവഞത്വര് ഫണ്ടവിനുള്ള കകേനോര്പസപ്പ് ഫണ്ടപ്പ് കേടണ്ടത്തുയം.



ടൂറവിസയം പദതവികേളവില് നവിന്നുള്ള ലനോഭതവിടന്റെ  ഒരു വവിഹവിതവയം ടവഞത്വര് ഫണ്ടവികലകപ്പ് മുതല്ക്കൂട്ടുയം. 
(2)പുതന് സയംരയംഭകേര്ക്കുയം നവിലവവിലള്ള ടചറുകേവിട ഇടതരയം സയംരയംഭകേര്ക്കുയം ടവഞത്വര്ഫണ്ടപ്പ് ലഭത്യേമനോക്കുയം. 
(3)  മനോകനടജ്മെന്റപ്പ്  വവിദഗപ്പ്ധരുടട  സമവിതവി  സൂക്ഷ്മമനോയയം  നവിഷ്പകമനോയയം  ഓകരനോ  പദതവിയടടയയം
വവിജയസനോധത്യേത വവിലയവിരുതവിയകശേഷമനോകുയം ഫണ്ടപ്പ് അനുവദവിക്കുകേ. 
(4)  ടൂറവിസയംരയംഗതവിനപ്പ്  ഉപകേനോരടപടുതനോന്  കേഴവിയന്ന  ആശേയങ്ങളുമനോയവി  എത്തുന്നവര്കപ്പ്  ഇതവിനപ്പ്
അകപകവികനോയം.  സനോകങതവികേസര്വ്വേകേലനോശേനോലകേളവില്  നവിന്നുയം  ടൂറവിസയം  വവിദത്യേനോഭത്യേനോസകകേന്ദ്രങ്ങളവില്  നവിന്നുയം
പഠവിച്ചവിറങ്ങുന്നവര്കപ്പ് സത്വയയം സയംരയംഭകേരനോകേനോന് അവസരയം ഒരുങ്ങുയം. 

16. തകദ്ദേശേസനോപനങ്ങളുടട പങനോളവിതയം 
1997-ല്  നടപനോകവിയ  ജനകേമീയനോസൂത്രണയം  തകദ്ദേശേ  പങനോളവിതകതനോടു  കൂടവിയ  വവികകേന്ദ്രമീകൃത

ആസൂത്രണപദതവികപ്പ്  അടവിതറ  പനോകേവി.  എന്നനോല്  നനോളവിതപ്പ്  വടര  ടൂറവിസയം  ബന്ധവിത  പദതവികേള്
പ്രനോകദശേവികേ വവികേസനതവിടന്റെ  ഭനോഗമനോയവി തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ സനോപനങ്ങള് കേനോരത്യേമനോയവി ഏടറ്റടുതവിടവില്ലെ.
2008-ല് കകേരളതവില് നനോലപ്പ്  കകേന്ദ്രങ്ങളവില് ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസയം നടപവിലനോകവിയകപനോഴനോണപ്പ്  ഇതവില്
ടചറവിയ  മനോറ്റമുണ്ടനോയതപ്പ്.  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  വവികേസനതവില്  തകദ്ദേശേസനോപനങ്ങള്കപ്പ്
മര്മ്മപ്രധനോനമനോയ പങനോളവിതയം വഹവികനോനനോകുയം. 
(1) തകദ്ദേശേസത്വയയം  ഭരണ  സനോപനങ്ങള്  വവികേസന  പദതവികേള്  തയ്യേനോറനോക്കുകമനോള്  ടൂറവിസയം
സനോദത്യേതകേള് കൂടവി കേണകവിടലടുതപ്പ് സയംകയനോജവിത ടൂറവിസയം വവികേസന പരവിപനോടവികേള് ആവവിഷരവിക്കുയം. 
(2) തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ സനോപനങ്ങളുയം,  ടൂറവിസയം സയംരയംഭകേരുമനോയവി  കചര്ന്നപ്പ്  സനോമൂഹത്യേ  സയംരയംഭകേതത്വ
വവികേസനപരവിപനോടവി നടപവിലനോക്കുയം. 
(3) സത്വയയം ടതനോഴവില്, കൂട്ടുസയംരയംഭയം,  കുടുയംബസയംരയംഭങ്ങള് തുടങ്ങവിയവ വഴവി പ്രനോകദശേവികേ തലതവില് ടൂറവിസയം
ബവിസവിനസപ്പ് ശേകവിടപടുത്തുകേയയം, തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ സനോപനങ്ങള്കപ്പ് പുതവിയ നവികുതവി ഇതര വരുമനോന
കസനോതസപ്പ് തുറക്കുകേയയം ടചയ്യുയം. 
(4)  തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ സനോപനങ്ങളുയം സഹകേരണ പ്രസനോനങ്ങളുയം കചര്ന്നപ്പ്  പ്രനോകദശേവികേ തലതവില്
ടൂറവിസയം സയംയക സയംരയംഭങ്ങളുയം അടവിസനോന സദൗകേരത്യേ വവികേസനവയം കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുയം. 
(5)  തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ  സനോപന  തലതവില്  ടൂറവിസയം  വവിഭവ  ഭൂപടയം  തയ്യേനോറനോകവി  പ്രനോകദശേവികേ  ടൂറവിസയം
വവികേസന പദതവികേള് ആവവിഷരവിക്കുയം. 
(6) ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങള്  മനോലവിനത്യേ  രഹവിതവയം,  ആകരനോഗത്യേദനോയകേവമനോയവി  നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനപ്പ്  തകദ്ദേശേ
സത്വയയംഭരണ  സനോപനങ്ങളുടട  പങനോളവിതകതനോടട  പ്രകതത്യേകേ  പദതവി  നടപനോക്കുയം.  തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ
സനോപനങ്ങള്,  ടൂറവിസയം ബവിസവിനസപ്പ് സന്നദ സയംഘടനകേള്,  വവിദത്യേനോഭത്യേനോസ സനോപനങ്ങള്,  കുടുയംബശ്രമീ
എന്നവിവയടട പങനോളവിതകതനോടട ആയവിരവിക്കുയം പദതവി നടപനോക്കുന്നതപ്പ്. 
(7) വഴവിവനോണവിഭകനോര്,  ടറകസകറ്റനോറന്റുകേള്  എന്നവിവ  വഴവി  സുരകവിത  ഭകണയം  ലഭത്യേമനോക്കുന്നതവിനപ്പ്
ഭകത്യേസുരക  കേമ്മമീഷണര്  കേനോരത്യേനോലയവമനോയവി  സഹകേരവിച്ചപ്പ്  പരവിശേമീലന  പരവിപനോടവികേളുയം,  കമനോണവിറ്ററവിയംഗപ്പ്
സയംവവിധനോനവയം  നടപനോക്കുയം.  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവിലയം,  വഴവികയനോരങ്ങളവിലമുള്ള  ടറകസനോറന്റുകേളവില്
സുരകവിതവയം,  ആസത്വനോദത്യേകേരവമനോയ ഭകണതവിന്ടറ ലഭത്യേത കപ്രനോത്സനോഹവിപവികനോന് ടറകസനോറന്റുകേളവില്
കഗ്രഡവിയംഗപ്പ് സയംവവിധനോനയം നടപവിലനോക്കുയം. 
(8) ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങളവില് ടൂറവിസയം വകുപ്പുയം ഡവിടവിപവിസവിയയം പഴയ കേനോല ചനോയകടകേളുടട മനോതൃകേയവില്
പരവിസവിതവി  സദൗഹനോര്ദ്ദേ  നവിര്മ്മനോണ സനോമഗ്രവികേള് ഉപകയനോഗവിച്ചപ്പ്  റകസനോറന്റപ്പ്  /  സനോകപ്പ്  ബനോര്  തുടങ്ങുയം.
തകദ്ദേശേമീയര്കപ്പ്  ടതനോഴവിലവസരയം  നല്കേവി  കുടുയംബശ്രമീ  കപനോലള്ള  ഏജന്സവികേടള  ഇതവിടന്റെ   നടതവിപപ്പ്
ഏല്പവിക്കുയം. 
(9) ടൂറവിസയം  വവികേസന സനോധത്യേതയള്ള തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ സനോപനങ്ങളവില് ടൂറവിസയം  ടനോസപ്പ്  കഫനോഴപ്പ്
രൂപമീകേരവിക്കുയം. 

17. കകേരള ടൂറവിസയം ബനോന്ഡപ്പ് 



ജദവതവിന്ടറ  സത്വനയം  നനോടപ്പ്  എന്ന  കകേരളതവിടന്റെ  പരസത്യേ  വനോചകേയം  കലനോകേടമങ്ങുയം
പ്രസവിദമനോണപ്പ്.   അതപ്പ്  ഊടവിയറപവിച്ചുടകേനോണ്ടുള്ള  പ്രചനോരണതവിടനനോപയം,  വൃതവിയയം  ആതവിഥേത്യേമരത്യേനോദയയം
ഭയംഗവിയമുള്ള  നനോടനോയവി  നമ്മുടട  സയംസനോനയം  പൂര്ണമനോയയം  മനോകറണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  ഇതവിനനോയവി  ചവിടയനോയ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ജനപങനോളവിതകതനോടട  നടപനോക്കുന്നതവിടനനോപയം  ആകഗനോളതലതവില്  മനോര്കറ്റവിയംഗപ്പ്
പ്രവര്തനങ്ങള് ശേകമനോകനോനുയം നടപടവി സത്വമീകേരവിക്കുയം. 
(1) കകേരള  ടൂറവിസതവിനപ്പ്  ഒരു  ബനോന്ഡപ്പ്  അയംബനോസഡടറ  നവികയനോഗവിക്കുയം.  പ്രനോഗല്ഭത്യേയം  ടതളവിയവിച്ച
കേലനോകേനോരന്/കേലനോകേനോരവി/കേനോയവികേതനോരയം  തുടങ്ങവിയ  രനോജത്യേനോനര  പ്രശേസ്തവിയള്ള  വത്യേകവിടയ  ബനോന്ഡപ്പ്
അയംബനോസവിഡറനോകവി രനോജത്യേതവിനകേത്തുയം, പുറത്തുയം പ്രചനോരണ പരവിപനോടവികേള് ഊര്ജവിതമനോക്കുയം. 
(2) വവികദശേരനോജത്യേങ്ങളവിലയം  ഇനത്യേയവിടല  മറ്റപ്പ്  സയംസനോനങ്ങളവിലയം  കകേരള  ടൂറവിസതവിനപ്പ്  നല്കുന്ന
പ്രചനോരണയം  കൂടുതല്  ലകത്യേകബനോധകതനോടടയള്ളതനോക്കുയം.  നവിലവവിലള്ള  വവിപണന  തന്ത്രങ്ങള്
അവകലനോകേനതവിനപ്പ്  വവികധയമനോകവി  കേനോകലനോചവിതമനോയവി  പരവിഷരവിച്ചപ്പ്  പുതവിയ  മനോര്കറ്റവിയംഗപ്പ്  തന്ത്രങ്ങള്
ആവവിഷരവിക്കുയം. 
(3) നവിലവവിലള്ള പ്രധനോന കേകമനോള കസനോതസനോയ കേവിഴകന് യൂകറനോപവില് രനോജത്യേങ്ങളവിടല ടൂറവിസയം വവിപണവി
ശേകവിടപടുത്തുന്നതവികനനോടടനോപയം സനോമതവികേമനോയവി മുകന്നനോകയം നവില്ക്കുന്ന വടടക അകമരവിക, പശവിമ ഏഷത്യേ,
കേവിഴകന്  ഏഷത്യേ  കമഖലകേളവില്  നവിന്നുമുള്ള  ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട  എണയം  വര്ദവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള  നടപടവികേള്
സത്വമീകേരവിക്കുയം.  കകേരളതവികലകപ്പ് കനരവിടപ്പ് വവിമനോന സര്വമീസപ്പ് ലഭത്യേമനോയതവിനനോല് പശവിമ ഏഷത്യേന്,  കേവിഴകന്
ഏഷത്യേന് രനോജത്യേങ്ങളവില് നവിന്നുള്ള ടൂറവിസയം വവിപണവി ശേകവിടപടുതനോന് പ്രകതത്യേകേ നടപടവികേള് സത്വമീകേരവിക്കുയം. 
(4) ടൂറവിസയം  രയംഗടത  ബനോധവിക്കുയം  വവിധതവില്  കകേരളടതകുറവിച്ചപ്പ്  അനനോരനോഷ്ട്ര  മനോധത്യേമങ്ങളവില്
പര്വ്വേതമീകേരവികടപടപ്പ് വരുന്ന വനോര്തകേള് വരുന്നതപ്പ്  നവിരമീകവികനോന് പ്രകതത്യേകേ സയംവവിധനോനയം ഏര്ടപടുത്തുയം.
കകേരളടൂറവിസയം  രയംഗടത  ഗുണപരമനോയ  പ്രവണതകേള്  ആകഗനോളതലതവില്  എതവികനോന്  ശേകമനോയ
പ്രചനോരണപരവിപനോടവികേള് നടപനോക്കുയം. 
(5) വവിവര  സനോകങതവികേ  വവിദത്യേയടട  സനോധത്യേത  കേണകവിടലടുതപ്പ്  ഇന്റര്ടനറ്റപ്പ്  കസനോഷത്യേല്  മമീഡവിയ
എന്നവിവ വഴവിയള്ള വവിപണന തന്ത്രങ്ങള് കൂടുതല് ശേകവിടപടുത്തുയം.  ഐ.ടവി അധവിഷവിത സയംവവിധനോനങ്ങള്
ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  എങ്ങടനടയനോടക  പ്രകയനോജനടപടുതനോടമന്നപ്പ്  ആകലനോചവിക്കുകേയയം,
പ്രനോകയനോഗവികേമനോയവ നടപനോക്കുകേയയം ടചയ്യുയം. 
(6)  കേനോരത്യേകമമനോയ  മനോര്കറ്റവിങപ്പ്  തന്ത്രങ്ങള്  ആവവിഷരവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  സഹനോയകേരമനോയ  സവിതവി
വവിവരകേണക്കുകേള്  കശേഖരവിക്കുന്നതവിനുള്ള  സയംവവിധനോനയം  ഒരുക്കുയം.ഇതവിടന്റെ  അടവിസനോനതവില്  വവിപണവി
പഠനയം നടതവി മനോര്കറ്റവിങപ്പ് തന്ത്രങ്ങള് നടപനോക്കുയം. 
(7) പുതവിയ വവിപണന നയങ്ങള് രൂപമീകേരവിക്കുന്നതവിനുയം,  ടപനോതു സത്വകേനോരത്യേ  കമഖലയടട സഹകേരണയം
കൂടുതല്  ശേകവിടപടുത്തുന്നതവിനുമനോയവി  'ടനോസപ്പ്സപ്പ്  കഫനോഴപ്പ്  കഫനോര്  മനോര്കറ്റവിങ്ങവിടന്റെ  കസവനയം
പ്രകയനോജനടപടുത്തുയം. 
(8)  കകേരള  ടൂറവിസയം  മനോര്ടപ്പ്  കലനോകേടത  ഏറ്റവയം  പ്രധനോനടപട  ടൂറവിസ്റ്റു  ബവിസവിനസപ്പ്  മമീറ്റനോയവി
വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള ധനസഹനോയയം നല്കുയം. 
(9) അനനോരനോഷ്ട്ര  ടൂറവിസയം  കമളകേളവില്  കകേരളതവിടന്റെ  സനോന്നവിധത്യേയം  ഇനവിയയം  ഉയര്തണയം.  ഇതരയം
കമളകേളവില് പടങടുക്കുന്നതവിനപ്പ് സത്വകേനോരത്യേകമഖലയപ്പ് ഉചവിതമനോയ കപ്രനോത്സനോഹനയം നല്കുയം. 
(10)  കകേരള  ടൂറവിസയം  ടവജബ്സൈറ്റപ്പ്  സയംകവദന  കമതയള്ള  ടവജബ്സൈറ്റപ്പ്  ആയവി  മനോറ്റുന്നതവിനപ്പ്  നടപടവി
സത്വമീകേരവിക്കുയം.  കകേരള  ടൂറവിസതവിടന്റെ നവിലവവിലള്ള ടമനോജബല്  ആപപ്പ്  അനനോരനോഷ്ട്ര നവിലവനോരതവികലകപ്പ്
ഉയര്ത്തുയം. 
(11) വന്കേവിട  സനോപനങ്ങള്കപ്പ്  മനോത്രയം  പ്രകയനോജനയം  ലഭവിക്കുന്ന  ബഹുരനോഷ്ട്ര  കുതകേളുടട  ടൂറവിസയം
ജസബര്  കസവനങ്ങള്കപ്പ്  ബദല്  സയംവവിധനോനയം  ഉയര്തവിടകേനോണ്ടുവരുയം.  പ്രനോകദശേവികേ  തലതവില്
ടൂറവിസതവില്  ടചറുകേവിട,  ഇടതര  സയംരയംഭകേരുടട  നവിലനവില്പപ്പ്  ഉറപനോക്കുന്നതവിനപ്പ്  ടൂറവിസ്റ്റുകേളുമനോയവി  കനരവിടപ്പ്
ഇടടപടുന്നതവിനുള്ള സനോഹചരത്യേയം സൃഷവികകണ്ടതനോണപ്പ്. ഇതവിനനോയവി ടൂറവിസയം വകുപവിടന്റെ കനതൃതത്വതവില് വവിവര
സനോകങതവികേനോധവിഷവിത വവിതരണതവിനപ്പ് ഒരു ടപനോതു പനോറ്റപ്പ്കഫനോയം സൃഷവിക്കുയം. 



(12) സനോമൂഹവികേ  മനോധത്യേമ  പനോറ്റപ്പ്കഫനോമുകേളവില്  കകേരളനോടൂറവിസടത  മുന്നവിരയവില്  എതവിക്കുന്നതവിനുള്ള
നടപടവികേള് സത്വമീകേരവിക്കുയം. ജദവതവിന്ടറ സത്വനയം നനോടപ്പ് എന്ന ആകഗനോള ബനോന്ഡപ്പ് ശേകവിടപടുതണയം.

18. മനോനവകശേഷവി വവികേസനവയം ടൂറവിസയം സനോകരതയയം 
മവികേവറ്റ ആതവികഥേയടര വനോര്ടതടുക്കുന്നതവിന്ടറ ഭനോഗമനോയവി  ടൂറവിസയം രയംഗതവിടന്റെ സനോധത്യേതകേള്

പനോഠത്യേപദതവിയടട  തടന്ന  ഭനോഗമനോകകേണ്ടതുണ്ടപ്പ്.  കകേരളതവിടലത്തുന്ന  ടൂറവിസ്റ്റുകേടള  അടുതറവിയനോന്
വവിദത്യേനോര്ത്ഥവികേള്കപ്പ്  അവസരടമനോരുക്കുയം.  സ്കൂള്  കകേനോകളജപ്പ്  തലതവില്  ടൂറവിസയം  കബ്ബുകേള്  സജമീവമനോക്കുയം.
ഉതരവനോദവിത ടൂറവിസയം മവിഷന് ഇതവിടന്റെ കമല്കനനോടയം വഹവിക്കുയം. 

കകേരളതവില്  പ്രതവിവര്ഷയം  ഒരു  ലകയം  കപടരടയങവിലയം  പുതുതനോയവി  ടൂറവിസവമനോയവി  ബന്ധടപട
കമഖലയവില് ആവശേത്യേമുണ്ടപ്പ്. എന്നനോല് പരവിശേമീലനയം ലഭവിക്കുന്നതപ്പ് ഏതനോണ്ടപ്പ് പതവിനയ്യേനോയവിരകതനോളയം കപര്കപ്പ്
മനോത്രമനോണപ്പ്.  കഹനോസ്പവിറ്റനോലവിറ്റവി  -  ട്രനോവല്  കമഖലകേടള  മനോനവവവിഭവകശേഷവിയടട  കുറവപ്പ്  കേനോരത്യേമനോയവി
ബനോധവിച്ചവിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഈ  കമഖലയവില്  അടവിയനവിര  ഇടടപടല്  ഉണ്ടനോകുയം.  ഈ  കമഖലകേളവിടല
ടതനോഴവില്സനോധത്യേതകേളുയം മുകന്നറ്റസനോധത്യേതകേടളയയം കുറവിച്ചപ്പ് അവകബനോധയം സൃഷവിക്കുകേയനോണപ്പ് പ്രധനോനയം.  സ്കൂള്
തലയം മുതല് ഇകനോരത്യേതവില് ഇടടപടലണ്ടനോകേണയം. 

മനോനവകശേഷവി വവികേസന രയംഗതപ്പ് പ്രവര്തവിച്ചപ്പ് ടകേനോണ്ടവിരവിക്കുന്ന കേവിറ്റപ്പ്സവിടന  (Kerala Institute of
Travel and Tourism  Studies) മവികേവവിടന്റെ കകേന്ദ്രമനോയവി ഉയര്ത്തുയം. പഠന പരവിശേമീലന പരവിപനോടവികേകളനോടടനോപയം
ഗകവഷണവയം കേണ്സള്ടന്സവിയയം ശേകവിടപടുത്തുയം.  ടൂറവിസയം ടതനോഴവില്കമഖല ലകത്യേമവിടപ്പ്  കകേരളതവിടന്റെ
സനോയംസനോരവികേ ജപതൃകേടതപറ്റവിയള്ള സര്ടവിഫവികറ്റപ്പ് കകേനോഴ്സുകേള് ആരയംഭവിക്കുയം. കലനോജവിസവികപ്പ് മനോകനടജ്മെന്റപ്പ്,
എയര്കേനോര്കഗനോ,  എയര്കപനോര്ടപ്പ്  ഓപകറഷന്സപ്പ്  ,  ഇവന്റപ്പ്  മനോകനടജ്മെന്റപ്പ്  ,  ഹദൗസപ്പ്  കേമീപവിങപ്പ്,
കഹനോസ്പവിറ്റനോലവിറ്റവി, വവികദശേഭകണ പനോചകേയം, വവികദശേഭനോഷ പഠനയം, ടൂറവിസയം സയംരയംഭകേതത്വ പരവിശേമീലനയം തുടങ്ങവിയ
കമഖലകേളവികലക്കുയം കകേനോഴ്സുകേള് വത്യേനോപവിപവിക്കുയം.  ജചന,  ടകേനോറവിയ,  ജപനോന് തുടങ്ങവിയ കേവിഴകന് രനോജത്യേങ്ങളവില്
നവിന്നുള്ള  ടൂറവിസ്റ്റുകേടള  ലകത്യേയംവച്ചപ്പ്  അതരയം  രനോജത്യേങ്ങളവിടല  ഭനോഷ  സയംസനോരവിക്കുന്ന  ജഗഡകേടള
പരവിശേമീലവിപവികനോനുള്ള കകേന്ദ്രയം ആരയംഭവിക്കുയം. 

കേവിറ്റപ്പ്സപ്പ് (Kerala Institute of Travel and Tourism  Studies), എസപ്പ്ഐഎച്ചപ്പ്എയം (State Institute of
Hospitality  Management),  എഫപ്പ്.സവി.  ഐ  (Food  Craft  Institute)  എന്നമീ  സനോപനങ്ങളുടട
പ്രവര്തനങ്ങള്  ആവര്തന  സത്വഭനോവയം  കൂടനോടത  നടപനോക്കുന്നതവിനുള്ള  പദതവി  ആവവിഷരവിക്കുയം.  ഈ
സനോപനങ്ങളുടട  പ്രധനോന  പ്രവര്തന  കമഖലകേള്  കകേന്ദ്രമീകേരവിച്ചപ്പ്  പരവിശേമീലനവയം  ടപയപ്പ്ടസ്മെന്റുയം
ഉറപനോക്കുന്ന പ്രകതത്യേകേ പനോകകജപ്പ് നടപനോക്കുയം. 

ടൂറവിസയം  വത്യേവസനോയതവിടന്റെ മനോനവകശേഷവി  ആവശേത്യേങ്ങള്കനോയവി  ഗുണനവിലവനോരമുള്ള വവിദത്യേനോഭത്യേനോസയം
ഉറപനോക്കുന്നതവിനപ്പ്  കേദൗണ്സവില്  കഫനോര്  കേത്വനോളവിറ്റവി  എഡറ്റ്യൂകകഷന്  സവിസയം  ഇന്  ടൂറവിസയം  (സവി-കേത്വസപ്പ്)
രൂപമീകേരവിക്കുയം.  വവിവവിധ  ടൂറവിസയം  വവിദത്യേനോഭത്യേനോസ  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  നവിന്നപ്പ്  പഠനയം  പൂര്തവിയനോയവി  വരുന്ന
വവിദത്യേനോര്ത്ഥവികേള്കപ്പ് ടതനോഴവില് ഉറപനോക്കുന്നതവിനപ്പ് കവണ്ടവി കേവിറ്റപ്പ്സവില് ടൂറവിസയം സവില് ലനോബപ്പ് സനോപവിക്കുയം. 
അസനോപവില് തവിരടഞ്ഞെടുകടപട കമഖലകേളവില് ടൂറവിസയം,  കഹനോസ്പവിറ്റനോലവിറ്റവി  രയംഗതപ്പ് ജനപുണത്യേ വവികേസന
പരവിശേമീലന പരവിപനോടവി നടപനോകവി പരവിശേമീലനയം സവിദവിച്ചവര്കപ്പ് ടതനോഴവിലറപനോക്കുന്ന പദതവികേള്  ആവവിഷരവിച്ചപ്പ്
നടപനോക്കുയം. 

ടൂറവിസയം അദത്യേനോപകേര്കപ്പ് ടമച്ചടപട നവിലവനോരയം ഉറപനോക്കുന്നതവിനപ്പ് കേവിറ്റപ്പ്സപ്പ് വഴവി പ്രകതത്യേകേ ഫനോകള്ടവി
ടഡവലപപ്പ്ടമന്റപ്പ് കപ്രനോഗ്രനോയം നടപനോക്കുയം. 
ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  പ്രതത്യേകവയം  പകരനോകവമനോയവി  ടതനോഴവിലവസരങ്ങള്  സൃഷവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  കവണ്ടവി
തകദ്ദേശേസത്വയയംഭരണ സനോപനങ്ങളുമനോയവി സഹകേരവിച്ചപ്പ് പ്രകമനോടവിങപ്പ് എയംകപനോടയ്മന്റപ്പ് ഓണ് ടൂറവിസയം പദതവി
നടപനോക്കുയം. 

ടൂറവിസയം  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങളവില്  കുടവികേളുടട  എണവയം  പരവിശേമീലന  കശേഷവിയയം  ഉയര്ത്തുയം.  ഈ
കമഖലയവിടല  സത്വനോശ്രയ  സനോപനങ്ങളവിടല  കേരവിക്കുലവയം  പരവിശേമീലനരമീതവിയയം  പരവികശേനോധവികനോന്  കററ്റവിങപ്പ്
ഏര്ടപടുത്തുയം.  ആര്ടപ്പ്സപ്പ്  ആന്റപ്പ്  സയന്സപ്പ്  കകേനോകളജുകേളവിലയം  ടൂറവിസയം  കകേനോഴ്സുകേള്  തുടങ്ങുയം.



സര്വ്വേകേലനോശേനോലകേളവില് ടൂറവിസയം ടചയറുകേള് ആരയംഭവിക്കുയം. 
വവികനനോദസഞനോരവികേളുമനോയവി  ബന്ധടപടപ്പ്  മറ്റപ്പ്  കമഖലകേളവില്  പണവിടയടുക്കുന്ന  ടപനോലമീസപ്പ്,

വവിമനോനതനോവള ജമീവനകനോര്,  കപനോര്ടര്മനോര്,  ടനോകവി  ജഡവര്മനോര്,  മറ്റ്യൂസവിയങ്ങളവികലയയം  മറ്റുയം  ജമീവനകനോര്
തുടങ്ങവിയവര്കപ്പ്  വത്യേനോപകേമനോയവി  ഓറവിയകന്റെഷന് പദതവികേള് ആരയംഭവിക്കുയം.  അതവിടന്റെ ചുമതല കേവിറ്റപ്പ്സവിനപ്പ്
നല്കുയം. 

വവികനനോദസഞനോരകകേന്ദ്രങ്ങളവില്  അകപനോള്  നടക്കുന്നകേനോരത്യേങ്ങളുയം  ഭനോവവിയവില്  നടപനോക്കുന്ന
കേനോരത്യേങ്ങളുയം സലവനോസവികേളനോയ നനോട്ടുകേനോരുമനോയവി പങവയ്ക്കുയയം ജനകേമീയ പവിന്തുണ ഉറപനോക്കുകേയയം കവണയം.
ഇതവിനനോയവി ടൂറവിസയം കമഖലകേളവില് ടൂറവിസയം ഗ്രനോമസഭകേള് വവിളവിച്ചുകചര്ക്കുയം. 

19. സുരകയയം കകേരള ടൂറവിസയം ടറഗുകലറ്ററവി അകതനോറവിറ്റവിയയം 
(1) ടൂറവിസയം  കമഖലടയ കേനോരത്യേകമവയം  ചൂഷണരഹവിതവമനോക്കുന്നതവിനനോയവി  കകേരള  ടൂറവിസയം  ടറഗുകലറ്ററവി
അകതനോറവിറ്റവി  എന്ന  പുതന്  ആശേയയം  നടപനോക്കുയം.  ഈ  കമഖലയവിടല  എല്ലെനോ  വവിഭനോഗങ്ങകളയയം
നവിരമീകവികനോനുള്ള  പരകമനോന്നത  സയംവവിധനോനമനോയവി  ഇതപ്പ്  പ്രവര്തവിക്കുയം.  വത്യേതത്യേസ്ത  ടൂറവിസയം  കമഖലകേളവില്
സര്കനോര്  മനോര്ഗനവിര്കദശേങ്ങള്  കേര്ശേമനോയവി  നടപനോകനോനുള്ള  അധവികേനോരയം  ഇതവിനുണ്ടനോകുയം.
വവികനനോദസഞനോരവികേള്കപ്പ്  ഉണ്ടനോകുന്ന  ദുരനുഭവങ്ങള്കപ്പ്  ഉടനടവിപരവിഹനോരയം  എതവികനോനുയം  സുസവിരവയം
കേനോരത്യേകമവമനോയ ടൂറവിസയം വവികേസനയം സനോധത്യേമനോകനോനുയം ഇതവിലൂടട ലകത്യേമവിടുന്നു. 
(2) ടൂറവിസയം  കമഖലയവില്  മനുഷത്യേകടതപ്പ്,  ബനോലപമീഡനയം,  മയകപ്പ്  മരുന്നപ്പ്  ഉപകയനോഗയം  തുടങ്ങവിയവ
കേനോരത്യേകമമനോയവി  കനരവിടുന്നതവിനപ്പ്  ആഭത്യേനരയം,  സനോമൂഹത്യേനമീതവി  തുടങ്ങവിയ  വകുപ്പുകേളുമനോയവി  കചര്ന്നപ്പ്  ഓകരനോ
ടൂറവിസയംകകേന്ദ്രങ്ങളവിലയം പ്രകതത്യേകേ കേര്മ്മ കസന രൂപമീകേരവിക്കുയം. 
(3) വവികനനോദസഞനോര  കകേന്ദ്രങ്ങളവിടല  ദുഷ്പ്രവണതകേള്ടകതവിടര  ഇടടപടനോന്  ടറഗുകലറ്ററവി
അകതനോറവിറ്റവികപ്പ് പൂര്ണ അധവികേനോരമുണ്ടനോകുയം. 
(4)  അപകേട സനോദത്യേതയള്ള ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങള്  പ്രകതത്യേകേയം  കേടണ്ടതവി  പരവിശേമീലനവയം,  ജമീവന് രകനോ
ഉപകേരണങ്ങളുയം  നലവി  ആവശേത്യേമുള്ള  ജലഫപ്പ്  ഗനോര്ഡകേളുടട  കസവനയം  ഉറപനോക്കുയം.  ജമീവന്  രകനോ
കസവകേര്കനോയവി  ഒരു  പ്രകതത്യേകേ  കകമ  ടസനോജസറ്റവി  രൂപമീകേരവിക്കുയം.  കനനോ  ടസല്ഫവി  കസനോണ്,
അപകേടകമഖല എന്നവിവവിടങ്ങളവില് മുന്നറവിയവിപപ്പ് കബനോര്ഡകേള് സനോപവിക്കുയം. 
(5) പ്രധനോനടപട വവികനനോദസഞനോര കകേന്ദ്രങ്ങളവില് സുരക ഉറപനോക്കുന്നതവിനനോയവി  സത്വകേനോരത്യേ  സുരകനോ
ഏജന്സവികേള് മുകഖന സുരകനോപനോലകേടര വവിനത്യേസവിക്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവികേള് സത്വമീകേരവിക്കുയം. 
(6)  ആഭത്യേനര  വകുപ്പുമനോയവി  കചര്ന്നപ്പ്  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  പ്രകതത്യേകേ  പരവിശേമീലനയം  ലഭവിച്ച  ടൂറവിസയം
കപനോലമീസവിടന്റെ കസവനയം ലഭത്യേമനോക്കുയം. 
(7) അതത്യേനോഹവിതങ്ങള്  ഉടനടവി  റവികപനോര്ടപ്പ്  ടചയ്യുന്നതവിനുയം  സതത്വരമനോയ  ആശേത്വനോസ  നടപടവികേള്
ജകേടകേനോള്ളുന്നതവിനപ്പ് കവണ്ടവി അതത്യേനോഹവിത ടസല്ലുകേള് രൂപമീകേരവിക്കുയം. 

20. ഹരവിതടപരുമനോറ്റച്ചടയം 
മലവിനമീകേരണവയം കേനോലനോവസ വത്യേതവിയനോനവയം ടചറുകനോന് ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങളവില് മനോതൃകേപരമനോയ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടപനോക്കുയം. 
1.  ടൂറവിസയം  വകുപ്പുയം  ടപനോതുകമഖലനോ  സനോപനങ്ങളുയം  ടൂറവിസയം  കകേന്ദ്രങ്ങളവില്  നടപനോക്കുന്ന  നവിര്മ്മനോണ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഹരവിതടപരുമനോറ്റച്ചടതവിനപ്പ് വവികധയമനോകവി നടപനോക്കുയം. 
2. ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങളവില് പനോസവികവിടന്റെ ഉപകയനോഗയം ഘടയം ഘടമനോയവി ഉന്മൂലനയം ടചയപ്പ് മൂന്നപ്പ് വര്ഷതവിനകേയം
കകേരളതവിടല ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങള് പനോസവികപ്പ് വവിമുകമനോക്കുയം. 
3.  ടൂറവിസയം വകുപവിലയം അനുബന്ധസനോപനങ്ങളവിലയം ഹരവിതടപരുമനോറ്റച്ചടയം നടപവിലനോക്കുന്നതവിടന്റെ ഭനോഗമനോയവി
പനോരമകരത്യേതര  ഊര്ജ്ജ  വവിനവികയനോഗയം,  ശേനോസമീയമനോയ  മനോലവിനത്യേ  സയംസരണയം,  മഴടവള്ള  സയംഭരണയം,
മരങ്ങള് ടവച്ചപ്പ് പവിടവിപവികല് എന്നവിവ കപ്രനോത്സനോഹവിപവിക്കുയം. 
4.  മനോലവിനത്യേനവിര്മനോര്ജ്ജനതവിനപ്പ്  ഓകരനോ  ടൂറവിസയം  പദതവിയവിക്കുയം  മനോര്ഗനവിര്കദശേയം  നല്കുയം.  അവ



പനോലവിക്കുന്നുകണ്ടനോടയന്നപ്പ് കേര്ശേനമനോയവി നവിരമീകവിക്കുയം. 

21. ടൂറവിസയം വകുപവില് കേനോകലനോചവിത പരവിഷനോരയം 
കമല്പറഞ്ഞെ  കേനോരത്യേങ്ങള്  സമയബന്ധവിതവയം,  കേനോരത്യേകമവമനോയവി  നടപനോക്കുന്നതവിനപ്പ്  ടൂറവിസയം

വകുപവികന്റെയയം  അനുബന്ധ  സനോപനങ്ങളുടടയയം  ചുമതലകേളുയം,  ഉതരവനോദവിതങ്ങളുയം  പുനകമമീകേരവിക്കുയം.
ടൂറവിസയം രയംഗടത വവിവവിധസനോപനങ്ങളുടട ചുമതലകേള് കൃതത്യേമനോയവി നവിര്ണയവിച്ചപ്പ് ആവര്തന സത്വഭനോവയം
ഒഴവിവനോക്കുയം. 

സര്കനോരവിന്ടറ ഏറ്റവയം പ്രധനോനടപട പ്രതത്യേക വവികേസന ഏജന്സവിയനോയ ടകേ.റ്റവി.ഡവി.സവി.  യടട
പ്രവര്തനടത സമൂലമനോയവി  പരവിഷ്ക്കരവികരവിക്കുയം.  ഇതവിനനോയവി  ടപ്രനോഫഷണല് കബനോര്ഡയം മനോകനടജ്മെന്റുയം
ഏര്ടപടുത്തുയം. 

ടൂറവിസയം  വകുപവികന്റെയയം  അനുബന്ധ  സനോപനങ്ങളുടടയയം  ചുമതലകേളുയം  ഉതരവനോദവിതങ്ങളുയം
കേനോകലനോചവിതമനോയവി പരവിഷരവിക്കുയം. 

എല്ലെനോ ജമീവനകനോര്ക്കുയം നവിശവിത ഇടകവളയവില് ആവശേത്യേമനോയ പരവിശേമീലനയം നല്കുയം. 
പ്രവര്തന  കവഗതയയം,  കേനോരത്യേകമതയയം  ജകേവരവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  കവണ്ടവി  ടൂറവിസയം  വകുപവിലയം

അനുബന്ധ  സനോപനങ്ങളവിലയം,  ഇ-ജഫലവിങയം,  ബകയനോടമട്രവികപ്പ്  അറ്റന്ഡന്സപ്പ്  സയംവവിധനോനവയം
നടപവിലനോക്കുയം. 

പദതവിയവില്  പ്രഖത്യേനോപവിച്ചവിരവിക്കുന്ന  ഓകരനോ  വവിഷയവയം  കൃതത്യേമനോയവി  നടപനോക്കുന്നതവിനപ്പ്  ഓകരനോ
വവിഷയതവിനുയം  സമയനോധവിഷവിതമനോയ  വവിശേദമനോയ  കേര്മ്മ  പദതവി  (ജടയം  ബദൗണ്ടപ്പ്  ആകന്  കപ്രനോഗ്രനോയം)
നടപനോക്കുയം. 

സമയബന്ധവിതമനോയവി  പദതവികേള്  നടപനോക്കുന്നതപ്പ്  ഉറപനോക്കുവനോന്  ഓകരനോ  സനോപനതവിലയം
ജത്രമനോസ അവകലനോകേനയം നടത്തുയം. 

കകേരളതവിടന്റെ  ടൂറവിസയം  സനോധത്യേതകേടള  കലനോകേതനോടകേ  പരവിചയടപടുത്തുന്നതവിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള് ശേകവിടപടുത്തുയം. അതവിന്ടറ ഭനോഗമനോയവി ടൂറവിസയം വകുപവിടന്റെ കനതൃതത്വതവില് ഓണ്ജലന്
മനോസവികേ  പ്രസവിദമീകേരവിക്കുന്നതനോണപ്പ്.  കകേരളതവിടല  വവിവവിധ  പ്രകദശേങ്ങടള  പരവിചയടപടുതനോന്
സഹനോയകേമനോകുന്ന ഒരു ജത്രമനോസവികേ ടൂറവിസയം വകുപവിന്ടറ കനതൃതത്വതവില് പ്രസദമീകേരവിക്കുന്നതനോണപ്പ്. 

22. പതവിമൂന്നനോയം പഞവത്സരപദതവി ലകത്യേങ്ങള് 
(1) നവിലവവിലള്ളതവിനു പുറകമ ടൂറവിസയം രയംഗതപ്പ് 2017-22 കേനോലയളവവില് നനോലലകയം പുതവിയ ടതനോഴവിലവസരയം
സൃഷവികനോന്  പതവിമൂന്നനോയം  പഞവത്സര  പദതവി  ലകത്യേമവിടുന്നു.  വവികദശേ  ടൂറവിസ്റ്റുകേളുടട  എണതവില്  നൂറു
ശേതമനോനയം  വര്ദനയയം  ആഭത്യേനര  സഞനോരവികേളുടട  എണതവില്  അമതുശേതമനോനയം  വര്ദനവയം
അഞ്ചുവര്ഷതവിനവിടട ലകത്യേമവിടുന്നു. 
(2)  കസവനകമഖല ടമച്ചടപടുത്തുന്നതവിടന്റെ ഭനോഗമനോയവി ലഭത്യേമനോയ കഹനോടല്,  റവികസനോര്ടപ്പ് മുറവികേളുടട എണയം
ഇകപനോഴള്ളതവിടന്റെ ഇരടവിയനോക്കുകേ, പുതുതനോയവി ആയവിരയം കഹനോയംകസകേള് കൂടവി ഒരുക്കുകേ. 
(3)  സനോഹസവികേ  ടൂറവിസടത  കപ്രനോത്സനോഹവിപവികനോന്  പുതുതനോയവി  കകേരളതവില്  30  ട്രകവിങപ്പ്  റൂട്ടുകേള്
കേടണ്ടത്തുകേ, പതപ്പ് സനോഹസവികേ ടൂറവിസയം കകേന്ദ്രങ്ങള് കൂടവി തുറക്കുകേ. 
(4) പുതവിയ വവികദശേ വവിപണവികേളവികലകപ്പ് കകേരള ടൂറവിസടത എതവിക്കുകേ, യവനോകകളയയം കുടുയംബകതയയം
വനവിതകേകളയയം ലകത്യേമവിടപ്പ് പുതവിയ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരയംഭവിക്കുകേ. 

* * *


