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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 392 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

രാജ�ാ�ര �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

�ീ. എ� .് സലാം, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

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

(എ) രാജ�േ��� �റി�്  വിസ �ന:�ാപി�

പ�ാ�ല�ിൽ രാജ�ാ�ര വിേനാദ

സ�ാരികൾ 2021 നവംബർ ര�ാം വാരേ�ാെട

സം�ാനേ��് എ�� സാഹചര�ം

പരിഗണി�  ്സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��

�െ�ാ���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡിെ� വ�ാപനെ� �ടർ�് നിർ�ി

വ�ി�� �റി�് വിസ �നഃ�ാപി�ാ��

തീ�മാനം േക� സർ�ാർ ൈകെകാ�ി��്.
ഇത�സരി�  ്േകരള�ിേല�് എ�� രാജ�ാ�ര

വിേനാദ സ�ാരികെള സ�ീകരി�വാൻ വി�ലമായ

ഒ��മാണ് �റിസം വ��് നട�ിയത്. േകാവിഡ്

ഇേ�ാ�ം സ�ഹ�ിൽ നിലനിൽ��

സാഹചര��ിൽ വിേനാദസ�ാരിക�െട

�ര��് �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ��

നടപടികളാണ് ആദ�ം സ�ീകരി�ത്. �റി�്

െഡ�ിേനഷ�കൾ ��ശതമാനം വാ�ിേന�്

െച�ക എ� ല��േ�ാെട ആേരാഗ�വ��മായി

േചർ�് �േത�ക വാ�ിേനഷൻ പ�തി നട�ാ�ി.
വയനാ�ിെല ൈവ�ിരിയിലാണ് �ട�ിയത്.
വയനാട്  ജി� �റ്  ശതമാനം ആദ� േഡാസ്

നൽ�� ജി� ആയി മാറി. ഇത�സരി�്

വിേനാദസ�ാരികേളാട്  ഇടെപ�� �റിസം

േമഖലയിെല �രിഭാഗം ജീവന�ാേര�ം വാ�ിേന�്

െച��തി�� നടപടി �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�.
സം�ാനെ� �റിസം േക��ൾ എ�ാംതെ�

ഒ� ബേയാബബിൾ �ര�ാവലയ�ിലാ�ാൻ

കഴി�. �ടാെത ന�െട നാട്  സ�ർശി��

വിേനാദസ�ാരികൾ�് ആ�വിശ�ാസം

പക�വാൻ േകരളം �ര�ിതമാെണ�് അറിയി�്

വിവിധ �ചരണ�വർ�ന��ം �റിസം വ��്

നട�ാ�ിവ��. ഇേതാെടാ�ം സം�ാനെ�

�റിസം േമഖല�െട നിലനിൽ�ി�ം സ�ാരികെള

വരേവൽ�ാ�� ത�ാെറ��ിനായി വിവിധ

സഹായപ�തികൾ�ം �റിസം വ��് �പം

നൽകിയി��്. ഈ രംഗ�് �തൽ �ട�ിയിരി��

സംരംഭകെര�ം െതാഴിലാളികേള�ം



2 of 3

സഹായി�വാൻ നട�ാ�ിയ വാ�ാപ�തി�ം,
ഹൗസ്  േബാ�കൾ�� ഒ��വണ

െമയി�നൻസ്  �ാ�ം ഇേ�ാ�ം �ടർ�വ��.
അംഗീ�ത �റിസം ൈഗ�കൾ�ം 10000
�പ�െട ഒ��വണ ധനസഹായം

നൽ�ക��ായി. ഇേതാെടാ�ം ഇേ�ാ�ം �യാസം

അ�ഭവി�� �റിസം േമഖലയിൽ േജാലിെച��

െതാഴിലാളികെള സഹായി�ാൻ പലിശരഹിതമായ

ഒ� റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് പ�തി�ം �റിസം വ��്

�പം നൽകിയി��്.

(ബി)

രാജ�ാ�ര �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ആേരാഗ� �റിസം േമഖല�െട വികസന�ം

�ചരണ�ം �ൻനിർ�ി കർ�പരിപാടി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡിന് േശഷം സം�ാനെ� ആേരാഗ�

�റിസം േമഖല�് വലിയ സാധ�തയാണ്

കാ��ത്. ആ�ർേ�ദ�ിന് േകരള�ിെല

�റിസം േമഖല�െട വികസന�ിൽ

നിർ�ായകമായ പ�ാ��ത്. എ�ാൽ

േകാവിഡാന�ര കാലഘ��ിൽ

ആ�ർേ�ദചികി� �ടി ല��ം വ�െ്കാ�്

സം�ാനേ��് �ൻകാലേ��ാൾ ��തൽ

വിേനാദസ�ാരികൾ എ�ിേ��െമ�ാണ്

ക���ത്. സം�ാന�് ആ�ർേ�ദ�റിസം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി ഒ� �േത�ക മാർ��ിംഗ്

ക�ാ�യിന് �റിസം വ��് �പം നൽകി വ���്.
�ടാെത ഈ വർഷം നട�� WTM -ല�ൺ

എ� അ�ാരാ� �റിസം േമളയിൽ

സം�ാനെ� ആ�ർേ�ദ�ിെ� സാധ�തകൾ

ഉപേയാഗെ����തി�� നടപടിക�ം

ആേലാചി��താണ്.

(സി) �റിസം േമഖലയിെല പാര�ര� ചികി�

േക��ളിൽ രാജ�ാ�ര �റി�കൾ

കബളി�ി�െ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ

ഇ�രം േക���െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ��ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �റിസം േമഖലയിൽ പാര�ര� ചികി�ാ

േക��ളിൽ വിേദശവിേനാദസ�ാരികൾ�്

െമ�െ�� ചികി� ലഭി��തി�ം,
കബളി�ി�െ��� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ��തി�മായി ഇ�രം േക���െട

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�� നടപടി

ഇതിനകം തെ� സ�ീകരി�ി��്. ഇത�സരി�്

സം�ാന�് �വർ�ി�� ആ�ർേ�ദ

െസ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്

ഒ� �ാസിഫിേ�ഷൻ സി�ം �റിസം വ��്

നട�ാ�ിവ��. ഇ�െന �ാസിഫിേ�ഷൻ

ലഭി�� ആ�ർേ�ദെസ��ക�െട

വിശദാംശ�ൾ �റിസം വ��ി� േ�ാഷ�കൾ,
െവൈ��് എ�ിവ വഴി വിേനാദസ�ാരിക�െട

അറിവിേല�ായി �ചരി�ി�ക�ം െച���്.
ഇതി�െട �റിസം വ��ിെ� അംഗീകാര��

�ണനിലവാര�� ആ�ർേ�ദ �റിസം േക��ൾ
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െതരെ���ാൻ വിേനാദസ�ാരികൾ�്

കഴി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


