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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 110 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാേദശിക വിേനാദസ �ാര േക���െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര വികസന

സാധ�തക�� �ാമീണ േക��ൾ തേ�ശ

സ�യംഭരണ�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട

വികസി�ി�  ്ആഭ��ര-വിേദശ സ�ാരികെള

ആകർഷി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം

�റിസം വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �തിയ

�റിസംേക��ൾ കെ���തിനായി

േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിെല�ം

പ�ായ�കളിെല�ം �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���ി �റിസം

െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി േയാഗം നട�ി

വ��. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

പ�ായ�കൾ ത�ാറാ�ിയ പ�തി

നിർേ�ശ�ൾ വ��ിന് ലഭി� വ��.ഈ പ�തി

നട�ിലാ��തി�� മാനദ�ം നി�യി��

കാര�ം അ�ിമഘ��ിലാണ്.

(ബി) ചരി��ാധാന�മർഹി��

ആരാധനാലയ�െള�ം �ല�െള�ം

ബ�ി�ി�  ്നട�ിലാ�� വിേനാദസ�ാര

പ�തികളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�െള�ടി ഉൾെ���ി ജനകീയമാ�ി

മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)
ഇ�രം പ�തികളിൽ ആവശ�മായി വ��

�ല�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള

ഉൾെ���ി ജനകീയമാ�ി മാ�� കാര�ം

പരിഗണി�ാ��താണ്.

(സി) വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി

പര�രാഗത കരകൗശല ഉൽ����ം

�േഹാപകരണ��ം േശഖരി�്

വിപണനേക��ളിൽ �ദർശി�ി��തി�ം

വിപണനം നട��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��മായി ബ�െ��് നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തിക�െട ഭാഗമായി

ഇരി�ൽ �ാ�് വിേ�ജ്- േകാഴിേ�ാട് , െവ�ാർ

�ാ�് വിേ�ജ്  എ�ിവിട�ളിൽ പര�രാഗത

കരകൗശല ഉൽ����ം �േഹാപകരണ��ം

േശഖരി�  ്�ദർശി�ി�  ്വിപണനം നട�ി വ��.
ഇ�രം പ�തികളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ
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�ാപന��െട ആവശ�കത അ�സരി�്

അവ�െട േസവനം േത�ം.

(ഡി) േകാവിഡ്  മഹാമാരിെയ�ടർ�്

�തിസ�ിയിലായ വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട

വികസന�ിന് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

(ഡി) േകാവിഡ്  19 െ� ഒ�ം ര�ം തരംഗ�ൾ

സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേമഖലെയ ഏെറ

�തി�ലമായി ബാധി�ി��. അത്

പരിഹരി�ാനായി സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ വിവിധ

�ീ�കളാണ് �റിസം വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ

സേ�ാർ�് �ീം, �റിസം എംേ�ാെ�ൻറ്  സേ�ാർ�്

�ീം, �റിസം ൈഗഡ്  സേ�ാർ�് �ീം, �റിസം

ഹൗേ�ാ�് സേ�ാർ�് �ീം എ�ിവ. ഇ��ലം

വിേനാദ സ�ാരേമഖലയിെല നിരവധി

നിേ�പകർ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം �ത��മാ�ം

പേരാ�മാ�ം ഏെറ �ണം െച�ി��. �ടാെത

വിവിധ തര�ി�� വിപണന പ�തികൾ

ആവി�രി� നട�ിലാ�ി വ��. േകാവിഡ്  ഒ�ാം

തരംഗ�ിന് േശഷം വിേനാദസ�ാരികെള

ആകർഷി ��തിനായി താെഴ�റ��

പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി. െചയ്�്

ഓഫ് എയർ എ� തീമിെന അടി�ാനമാ�ി

വിഷ�ൽ മീഡിയക�െട�ം, �ിൻറ്

മീഡിയകളി�െട�ം, സ�ഹമാധ�മ �ളി�െട�ം

ആണ് ഈ ക�ാ�യി�കൾ നട�ിലാ�ിയത്.
േപാ�് േകാവിഡ്  ക�ാ�യി�കൾ 1. േപാ�്

േകാവിഡ്  ക�ാ�യിൻ ഇൻ ഒ. �ി.�ി. ചാനൽ 2.
േപാ�് േകാവിഡ്  ക�ാ�യിൻ എഫ്.എം.
േറഡിേയാ ആൻഡ്  മ�സിക് �ീമിംഗ് ചാനൽസ് . 3.
േപാ�് േകാവിഡ്  ക�ാ�യിൻ-നാഷണൽ ടിവി 4.
േപാ�് േകാവിഡ്  ഓൺൈലൻ ആൻഡ്

ക�ാ�യിൻ 5. േപാ�് േകാവിഡ്  േസാഷ�ൽ

മീഡിയ ടാ�ി�ൽ ക�ാ�യിൻ തേ�ശീയെര

ല��മാ�ി േകരളം കാണാം എ� ക�ാ�യിൻ

സ�ഹ� മാധ�മ�ൾ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി.
�ടാെത േകരള �റിസ�ിെ� െവൈ��് വഴി

വിർച�ൽ �ർ ക�ാ�യിൻ നട�ക�ം െച�.
ര�ാംഘ��ിൽ മ� സം�ാന�ളിൽ നി��

സ�ാരികെള ല��മാ�ി ഹണി�ൺ ൈ�വ്

േഹാളിെഡയ്സ്  എ�ീ ക�ാ�യിൻ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി. ഇ��യിെല മിക� �ാവൽ

േ�ാഗർമാെര േകരള�ിെല വിവിധ �റിസം

േക��ൾ സ�ർശി�ി�ക�ം അവർ �േഖന

സ�ഹ മാധ�മ�ളിൽ �ചാരണം നട�ക�ം

െച�. േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ല��ായ

യാ�നിയ�ണ�ൾ നീ�ം െച�തിന് േശഷം

യാ� െച�ാൻ ഏ��ം �ര�ിതമായ �ലമാണ്

േകരളം എ� വ�ത ശ�ിെ����തിനായി

േപാ�് േകാവിഡ്  റീ അഷ�റൻസ്  ക�ാ�യിൻ
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സ�ഹ മാധ�മ�ളി�െട�ം ഡിജി�ൽ മീഡിയ

വഴി�ം നട�ി വ��. േകരള�ിേല��

അവധി�ാല യാ�കൾ �ന��ീവി�ി� �തി�ം

ആഭ��ര വിപണികളിൽ ഒ�ാമത് എ��തി�ം

േപാ�് േകാവിഡ്  െഡാമ�ിക് ക�ാ�യി�ം

നട�ിവരികയാണ്. ഇത് �ടാെത �തനമായ

�റിസം ഉൽ��ം എ� നിലയിൽ ��തൽ

സ�ാരികെള ആകർഷി��തിനായി കാരവൻ

�റിസം പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ�ിവ��.
സ�ാരികൾ�് വിവിധ �റിസം

േക��െള�റി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ��

രീതിയിൽ നവീകരി� െമാൈബൽ ആ�്

�റ�ിറ�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


