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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 111 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിെ� �ന��ീവനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

null
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െകാവിഡ്  കാരണം
�ംഭനാവ�യിലായ വിേനാദസ�ാര
വ�വസായം �ന��ീവി�ി�ാൻ നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  േകരള�ിെല �റിസം േമഖലെയ
സാരമായി ബാധി�ി��്. േകാവിഡ്  കാരണം
ഉ�ായ െതാഴിൽ ന��ിെ� ആഘാതം
പരിഹരി�വാൻ ഈ രംഗ�് �വർ�ി��

ബി�ിന�് �ണി�ക�െട അതിജീവനം
ഉറ�വ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി �റിസം സംരംഭകർ�്
ബാ�ക�മായി േചർ�് �റ� പലിശനിര�ിൽ
വാ� ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടാെത �റിസം
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ എ���വർ�് �റ�
പലിശ നിര�ിൽ വാ� ലഭ�മാ��തി�� ഒ�
പ�തി�ം �റിസം വ��് �പം നൽകിയി��്. ഈ
ര�് പ�തികൾ അ�സരി�  ്വാ� പലിശ�െട
അ�ത് ശതമാനം സർ�ാരാണ് വഹി��ത്.
ഇത് �ടാെത ഹൗസ്  േബാ�കൾ�്
െമയി�നൻസിനായി ഒ��വണ സഹായ�ം
ൈഗ�കൾ�ായി �േത�ക സാ��ിക

സഹായ�ം േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ
നൽകിയി��്. �റിസം േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
െച�� ജീവന�ാർ�ായി ഒ� റിേവാൾവിംഗ്
ഫ�ിന് �പം നൽകിയി��്. ഇത�സരി�  ്ഓേരാ
െതാഴിലാളികൾ�ം പതിനായിരം �പ വെര പലിശ
രഹിത വാ�യായി ലഭ�മാ���്. അേതാെടാ�ം
തെ� ഈ േമഖല�െട വളർ� ല��മി�് നിരവധി
�തിയ പ�തികൾ�ം �പം നൽകിയി��്.
വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര��് �ാധാന�ം
നൽകിെ�ാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്.
ഇത�സരി�  ്വിേനാദസ�ാരികേളാട്  ഇടെപ��
�റിസം േമഖലയിെല ��വൻ ജീവന�ാേര�ം
വാ�ിേന�് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
ഇേതാെട സം�ാനെ� �റിസം േക��ൾ
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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��.
�റിസം വ��് ��തായി �ട�ിയ �ചരണ
പരിപാടികെള�ാം തെ� ഈ േമഖല�െട
�ന��ീവനം ��ിൽക�ാണ്. നാഷണൽ റീ
ഓ�ണിംഗ്, ഇ�ർനാഷണൽ റീ ഓ�ണിംഗ്
ക�ാ�യി�കൾ ഇതിെ� ഭാഗമാണ്. വ�ം
മാസ�ളിൽ ഇ�ാേയൽ, മിലാൻ
എ�ിവിട�ളിെല ��ഖ േ�ഡ്  െഫയ�കളിൽ
വ��് പെ�����്. �ബായ്  എ�്േപാ 2022-ൽ
പെ���ക�ം േകരള�ിേല�് എ�ാ
സ�ാരികൾ�ം സ�ാഗതം എ�് �ചരി�ി�ാ�ം
സാധി�ി��്. മാ�ിഡ് , മിലാൻ എ�ിവിട�ളിൽ
വ�ം മാസ�ളിൽ ബി 2 ബി മീ�ക�ം
സംഘടി�ി���് . ഇതിന് �റെമ രാജ�െ�
�ധാന നഗര�ളിൽ ഉ� �ധാന േ�ഡ്
െഫയ�കളി�ം പെ���ക�ം ഇവിട�ളിൽ
മീ�കൾ സംഘടി�ി�ക�ം െച���്.

(ബി) ��ിംഗ് േഡാ�് േകാം �ാവൽ �ാ�്േഫാം
ആേഗാളാടി�ാന�ിൽ നട�ിയ സർേ�യിൽ
ഇൻഡ�യിെല ഏ��ം ന� ആതിേഥയർ എ�
ഖ�ാതി സം�ാന�ിന് േനടാനായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ ആഭ��ര,
വിേദശ �റി�കെള ��തലായി സം�ാനേ��്

ആകർഷി��തിന് ഓൺെെലൻ വഴി�ം
േനരി��ളള മാർ��ിംഗ് ആകർഷകമാ�ാൻ
�േത�കം �� പതി�ി��േ�ാ;

(ബി) ഇ��യിെല ഏ��ം ന� ആതിേഥയർ എ� ഖ�ാതി
��ിംഗ് േഡാ�് േകാം എ� �ാവൽ �ാ�്േഫാം
നട�ിയ സർേ�കളി�െട േകരളാ �റിസ�ിന്

േനടാൻ കഴി�ി��്. ഇത് േകരള�ിേല�്

��തൽ സ�ാരികെള ആകർഷി�ാൻ
ഉത��താണ്. ഇത�സരി�  ്ൈവവിധ��ളായ
മാർ��ിംഗ് �വർ�ന�ൾ�് �പം നൽകി
നട�ാ�ിവ��. വിേനാദസ�ാരിക�െട
അഭി�ചികെള അടി�ാനമാ�ി േഹാംേ�,
ആ�ർേവദ �റിസം, സാഹസിക വിേനാദസ�ാര
�വർ�ന�ൾ, എ�ി�െന �റിസ�ിെ�

വിവിധ�ളായ േമഖലകളിേല�് സ�ാരികെള
ആകർഷി��തി�� മാർ��ിംഗ്
ക�ാ�യിനാണ് നട�ാ�ി വ��ത്. േകരളം
വിേനാദസ�ാരികൾ�് സ�ർശി�ാൻ
�ര�ിതമാെണ� സേ�ശം നൽ��തി�� റീ-
അഷ�റൻസ്  ക�ാ�യിൻ, േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�്
േഫാ�കൾ വഴി നട�ാ�ി വ��. േകാവിഡ്
കാലഘ��ിൽ സ�ാരിക�െട ഇടയിൽ
�പെ�� ഒ� �തിയ �വണതയാണ്
വിേനാദയാ�െ�ാ�ം തെ� ത��െട േജാലി�ം
�ട�ക എ�ത്. �ധാനമാ�ം ഇ�രം

സ�ാരികൾ േഹാംേ�കെള ആണ് ത��െട
താമസ�ിനായി തിരെ����ത്. ഇ�രം
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സ�ാരികെള ആകർഷി��തിനായി 'േലാംഗ്
േ�യ്സ്  ഇൻ േകരള' എ� ക�ാ�യി�ം
�േരാഗമി�  ്വ��. �റിസം േമഖലയിൽ േകാവിഡ്
ഏ��ം ��തരമായി ബാധി� ഒ� േമഖല േഹാംേ�
ആണ്. അ�െകാ�് തെ� സം�ാനെ�

േഹാംേ�കളിേല�് ��തൽ സ�ാരികെള
ആകർഷി��തിനായി �േത�ക ഡിജി�ൽ
മാർ��ിംഗ് പ�തികൾ�് �പം നൽകിയി��്.
സം�ാനെ� കാരവൻ അ�ഭവം
സ�ാരികൾ�് ലഭ�മാ�ാനായി �േത�ക
േസാഷ�ൽ മീഡിയ ക�ാ�യിന് �പം
നൽകിയി��്. േകരളാ �റിസം സാധ�ത കാ��
മെ�ാ� േമഖലയാണ് െവ�ിംഗ് �റിസം. ന�െട
പല �റിസം േക���ം ഇതിന്
അ�േയാജ�മാെണ�് കെ��ിയി��്.
അ�െകാ� തെ� േകരളെ� ഒ� െവ�ിംഗ്
�റിസം െഡ�ിേനഷനായി മാർ��്
െച��തി�� �ചരണ �വർ�ന�ൾ�ം

�റിസം വ��് �പം നൽകിയി��്. ഇേതാെടാ�ം
തെ� ഇ��യിെല െമേ�ാ സി�ികളിൽ നി��
സ�ാരികെള ല��മി�് �ി�്/േസാഷ�ൽ മീഡിയ,
ഡിജി�ൽ, തീേയ�ർ, േറഡിേയാ �ചരണ��ം
നട�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. ഈ വർഷം
ഇ��യിെല�ം വിേദശേ��ം �ധാനെ�� �ാവൽ
മാർ�കളിൽ േകരളാ �റിസം പെ�����്.
�ടാെത ഇ��യിെല െമേ�ാ സി�ികളിൽ �റിസം
േറാഡ്  േഷാക�ം ഈ കാലയളവിൽ
സംഘടി�ി�വ��. േകരള�ിെല �റിസം
േമഖല�െട നെ��ായ ഈ രംഗ�് �തൽ
�ട�ിയിരി�� സംരഭകേരാെടാ�മാണ് ഈ
�ാവൽ െഫയ�കളിൽ പെ����ത്. ഇത്
�ടാെത േകരളാ �റിസെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം

�ധാനെ�� മാർ��കളായ �.െക., �.എസ് .എ,
ജർമനി, �ാൻസ് , മിഡിൽ ഈ�്

എ�ിവിട�ളിൽ നി�� സ�ാരികെള ല��മി�്
�േത�ക മാർ��ിംഗ് ക�ാ�യിൻ
നട�ാ��താണ്. ഇേതാെടാ�ം തെ� വിവിധ
േമഖലകളിൽ സ�ാധീനം െച��ാൻ കഴി��
േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം േഫാേളാേവ�്
ഉ� െസലി�ി�ികൾ�് ന�െട നാട്
സ�ർശി�ാൻ അവസരെമാ���
െഫമിലൈറേസഷൻ �ർ പ�തി�ം ഈ വർഷം
ശ�മായി �ടരാൻ തീ�മാനി�ി��്. ആഭ��ര
സ�ാരിക�െട വരവ് വർ�ി�ി��തിനായി
ഇ��യിെല ��ഖ �ർ ഓ�േറ�ർമാർ�് േകരളം
സ�ർശി��തി�� അവസരം ഒ���
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പ�തി�ം നട�വ��. േകരള�ിെല ��ഖ �ർ
ഓ�േറ�ർമാ�മായി സഹകരി�ാണ് ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഇത�സരി�  ്ഈ വർഷം
മലബാറിൽ മാ�ം അ�റ്  �ർ ഓ�േറ�ർമാെര
െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. 'ഫാം 2 മലബാർ'
എ� ഈ പ�തി�െട ര�് എഡിഷൻ
�ർ�ിയാ�ി കഴി�. േകരളം സ�ർശകർ�്
�ര�ിതം ആെണ� സേ�ശം നൽ��തി�ം
സ�ാരികളിൽ ആ� വിശ�ാസം
വർ�ി�ി��തി�ം അ�വഴി ��തൽ
സ�ർശകെര ന�െട സം�ാനേ��്

ആകർഷി��തി�� �ചരണ
പരിപാടികൾ�ാണ് േകരളാ �റിസം �പം
നൽകിയിരി��ത്. എ�ാ �ല�ളി�ം എ�ാ
തര�ി��� പരസ� മാധ�മ��ം ഉപേയാഗി�്
മാർ��ിംഗ് നട�� 360-ഡി�ി ക�ാ�യിനാണ്
നട�ാ�ിവ��ത്.

(സി) കാരവൻ �റിസം ഉൾെ�െട എെ��ാം �തിയ
പ�തികളാണ് വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിെ�

വി�ലീകരണ�ിനായി ആവി�രി�ി�ളളെത�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) സം�ാന വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ
ആഭ��ര- വിേദശ സ�ാരികെള
ആകർഷി��തിനായി വിവിധ�ളായ
പ�തികൾ�് വ��് �പം നൽകിയി��്.
സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി �റിസം
സാധ�ത�� അനവധി �ല�ൾ നിലവി��്.
ഇ�രം േക��െള കെ��വാ�ം അവെയ
മിക�� �റിസം േക��ളാ�ി മാ�വാ�ം അതാത്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാ��ടി 'െഡ�ിേനഷൻ ചല�്'
എ� േപരിൽ ഒ� �റിസം പ�തി�് �പം
നൽകിയി��്. �ടാെത �റിസം വ��് ഇതിനകം
ആരംഭി� പ�തികളായ മലബാർ റിവർ �യിസ്
പ�തി, തലേ�രി ൈപ�ക പ�തി, �സിരീസ്
ൈപ�ക പ�തി, ആല�ഴ ൈപ�ക പ�തി
എ�ിവ �ർ�ിയായി വ��. മാ�മ�, വ��്
ആരംഭി� �ാവൻ�ർ ൈപ�ക പ�തി�െട
ആദ�ഘ��ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ി��്. േകരളെ� അ�ാരാ� ആഭ��ര
വിേനാദ സ�ാരിക�െട ഒ� �ധാന �റി�്
േക�മാ��തിെ� ഭാഗമായി ര�് �ഹദ് �റിസം
സർക��കൾ �ഖ�ാപി�ി��്. െകാ�ം ജി�യിെല
അ��ടി�ായൽ, മൺേ�ാ���്, െകാ�ാര�ര,
മീൻപിടി�ാറ, ��റ, മ�തിമല, ജഡാ�പാറ,
െത�ല, അ�ൻേകാവിൽ എ�ീ �േദശ�െള
േകാർ�ിണ�ി നട�ിലാ�� ബേയാ
ൈഡേവ�ി�ി സർക��് പ�തി�ം, മലബാർ
േമഖലയിെല സാഹിത�-സാം�ാരിക േക��െള
ത�ിൽ ബ�ി�ി�� മലബാർ ലി�ററി സർക��്



5 of 5

പ�തി�ം ഇത് �ടാെത േകരള�ിെല അധികം
അറിയെ�ടാ� �റിസം േക��െള ബ�ി�ി�്

െകാ�് കാരവൻ �റിസം പ�തി�ം സർ�ാർ
�പം ന�ിയി��്. ഇത�സരി�  ്സം�ാനെ�

ആദ�െ� കാരവൻ പാർ�് വാഗമ�ിൽ
�വർ�നം ആരംഭി� കഴി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


