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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 408 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. എ�്. സലാം 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ)

ദാരി�� നിർ�ാർ�ന�ി�ം �ീ
ശാ�ീകരണ�ി�ം സാ�ഹ� �േരാഗതി�ം
േ�ാ�ാഹനജനകെമ�് വിലയി��ി

സം�ാനെ� ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷന്
ന�േയാർ�് ആ�ാനമായ േ�ാബൽ വിഷെ�
�ാവൽ �സ്  ലീഷർ അവാർഡ്  ലഭി�ത് ��ത
പ�തി�് ഉണർ�് നൽകാൻ കാരണമായി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. ദാരി�� നിർ�ാർ�ന�ി�ം �ീ
ശാ�ീകരണ�ി�ം പരി�ിതി

സംര�ണ�ി�ം �ഖ� �ാധാന�ം നൽകി 2008-ൽ
വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ േകരളം ആരംഭി�

ഉ�രവാദി� �റിസം �വർ�ന�ൾ 2017 ൽ
സം�ാന വ�ാപകമാ�വാൻ തീ�മാനി�. �റിസം
എ�ത് വേരണ� വിഭാഗ�ിെ� മാ�ം �വർ�ന

േമഖല എ� അവ� മാ�ി �ാമീണ
വികസന�ി�ം ദാരി�� ല�കരണ�ി�ം �ീ
ശാ�ീകരണ�ി��� ഉപാധിയായി �റിസെ�
മാ�ക എ��താണ് ഉ�രവാദി� �റിസം
മിഷെ� �ധാന ലക് ഷ�ം. ദാരി��
നിർ�ാർ�ന�ി�ം �ീ ശാ�ീകരണ�ി�ം

സാ�ഹ� �േരാഗതി�ം േ�ാ�ാഹനജനകെമ�്

വിലയി��ി സം�ാനെ� ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷന് ന�േയാർ�് ആ�ാനമായ

േ�ാബൽ വിഷെ� �ാവൽ �സ്  ലീഷർ അവാർഡ്
ലഭി�ത് ��ത പ�തി�് മാ�മ� �റിസം
േമഖല�് െമാ��ിൽ ഉണർ�് നൽകാൻ
കാരണമായി��്.

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ പാരി�ിതിക

ഉ�രവാദി�ം നിറേവ��തി�� �വർ�നം

നട��േ�ാ; എ�ിൽ അവ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം �വർ�ന�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം മാലിന� വി�� �റിസം
േക��ൾ എ� ആശയം �റിസം
സംരംഭക�െട�ം �ാേദശിക സ�ഹ�ിെ��ം

സഹകരണേ�ാെട നട�ാ�ക�ം െച�ക,
െതരെ���െ�� �റിസം േക��െള �ീൻ
സർ�ിൈഫഡ്  ആ�ി മാ�ക എ�ിവയാണ്
പാരി�ിതിക ഉ�രവാദി� �റിസം
�വർ�ന��െട �ഖ� ല��ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി
വിവിധ പരി�ിതി സൗ�ദ ഉൽ���ൾ
നിർ�ി�� �ണി�കൾ�� പരിശീലന�ൾ,
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�ണി�കെള �റിസം വ�വസായ �ാപന��മായി

ബ�ി�ി�ക, ആർ. ടി �ാ�ിഫിേ�ഷൻ
നട�ാ�ക �ട�ിയ �വർ�ന��ം

ഉ�രവാദി� മിഷൻ നട�ിവ��.

(സി) വിേനാദസ�ാര രംഗ�് �ീക�െട സംരംഭ��ം
പ�ാളി��ം വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� ഏറിയ പ�്
�വർ�ന��ം വിേനാദസ�ാര രംഗ�്

�ീക�െട സംരംഭ��ം പ�ാളി��ം

വർ�ി�ി�ാൻ ഉത��വയാണ്. മിഷന് കീഴിൽ
രജി�ർ െച�െ��ിരി�� �ണി�കളിൽ 70%
�ീകൾ നയി��വേയാ അവർ തെ�
നട��േതാ ആയ സംരംഭ�ൾ ആണ് . 

          ഈ സാ��ിക വർഷം ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷന് അ�വദി�ിരി�� 660 ല�ം
�പയിൽ 50% �ീക�െട സംരംഭ�ൾ�ായാണ്
വകയി��ിയിരി��ത്. �ീക�മായി ബ�െ��

വിേനാദസ�ാര�ിെ� വിവിധ വശ�ൾ
ഉൾെ�ാ�� �േത�ക �ീ സൗ�ദ �റിസം
പ�തി�് മിഷൻ ഈ സാ��ിക വർഷം
�ട�മി��. �ീ സൗ�ദ �റിസം പ�തി
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി��തിെ� ഭാഗമാ��
െ�യിൻേ�ാമിംഗ് െസഷൻ ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷൻ 2022 ഒേ�ാബർ മാസം
നട��താണ്.

             െപാ�േവ �ീ സ�ാരികൾ�്

�ര�ിതമായ ഒ� ല���ാനമാണ് േകരളം.
�തിയ പ�തിയി�െട വനിതാ �ണി�ക�െട ഒ�
�ംഖല ��ി�ാ�ം �ീകെള
അടി�ാനമാ�ി�� �റിസം േക��ൾ
��ി�ാ�ം ആർ ടി മിഷൻ ല��മി��. ഈ
പ�തിയി�െട ��തൽ �ീ സ�ാരികെള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ര�ിത�ം
�ചിത���� �ല�ൾ/ല���ാന�ൾ ആർ

ടി മിഷൻ ഉറ�ാ��. ��കളാ�ം ഒ��ം യാ�
െച��വ�മായ �ീക�െട യാ��െട �തി�ിന്
േലാകെമ�ാ�ം സാ��ം വഹി�� ഈ
കാലഘ��ിൽ ന�െട സം�ാന�ം

അതിന��തമായി മാേറ���്. ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷെ� �ീ സൗ�ദ �റിസം
പ�തിയി�െട േകരള�ിെല ല���ാന�ൾ

�ീ സ�ാരിക�െട ആവശ��ൾ

നിറേവ��െവ�് ഉറ�ാ��.

                       �ീ സൗ�ദ ഉ�രവാദി�

വിേനാദസ�ാര േക���ം �ീ ശാ�ീകരണ�ം-
�റിസ�ി�െട �ീശാ�ീകരണം എ�ത്
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ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ നട�ിലാ�ി വ��
കാര�മാണ്. പസഫിക് ഏഷ� �ാവൽ
അേസാസിേയഷൻ (PATA) േഗാൾഡ്   അവാർഡ്  
ഉൾെ�െട�� അംഗീകാര��ം ഈ രംഗ�്

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� �വർ�ന�ൾ�്

ലഭി�ി��്. സ�ഹ�ിെല തിക�ം
സാധാരണ�ാരായ �ീകെള ��തലായി �റിസം
രംഗേ��് ആകർഷി�െകാ�് �റിസം
േമഖലയിെല �ീ പ�ാളി�ം ഉയർ��തി�ം,
തിക�ം �ീ സൗ�ദമായ �റിസം േക��ൾ
�പീകരി��തി��� വിവിധ അടി�ാന

�വർ�ന�ൾ ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ
കഴി� �െറ നാ�കളായി നട�ി വ��.
ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�്�സീവ് വിമൺ ��കൾ
നട�� വിവിധ �ണി�കൾ ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷനിൽ രജി�ർ െച�ി��്. അ�േപാെല
�ീകൾ നയി�� േഹാംേ�കൾ, �ീക�െട
�വനീർ �ണി�കൾ എ�ി�െന വിവിധ �ീ
േക�ീ�ത �വർ�ന�ൾ ഉ�രവാദി� �റിസം
മിഷൻ നട�ി വ��. ഇവെയ�ാം ഏേകാപി�ി�്,
ഒ� �ീ സൗ�ദ �റിസം െന�്  വർ�്
�പീകരി��തിന് േവ� നടപടികൾ
ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ െച� വ��.
ഇതിനായി ആേലാചനാ േയാഗ�ൾ/െന�് വർ�ിംഗ്
വർ�് േഷാ�കൾ എ�ിവെയ�ാം ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷൻ �േഖന ഉടനടി നട��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


