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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 557 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

�ീ സൗ�ദ വിേനാദസ�ാര പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ജന��െട ജീവിത നിലവാരം
െമ�െ���� രീതിയിൽ വിേനാദസ�ാര

േമഖലയിൽ ��ി�ാൻ കഴി� േന��ൾ
��ിരമാ��തി�േവ�ി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�� �ധാന പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ജന��െട ജീവിത നിലവാരം

െമ�െ���� രീതിയിൽ വിേനാദസ�ാര

േമഖലയിൽ ��ി�ാൻ കഴി� േന��ൾ  
��ിരമാ��തി�േവ�ി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�� ജനകീയ പ�തിയാണ്

ഉ�രവാദി� �റിസം. ഉ�രവാദി� �റിസം
എ� ആശയെ� അടി�ാനമാ�ി വിേ�ജ്
�റിസം, �റൽ �റിസം, കൾ�റൽ �റിസം,
െഫ�ിവൽ �റിസം, എക് സ്  പീരിയൻഷ�ൽ �റിസം
, ഫാം /അ�ി �റിസം, ൈപ�ക �റിസം, �ഡ്  
�റിസം, ആ�്സസിബിൾ �റിസം, �റിസ�ി�െട

�ീ ശാ�ീകരണം, �ാേദശിക കലാകാര�ാർ�ം,
വിവിധ രംഗകലകൾ, ആേയാധന കലകൾ

എ�ിവ�� േ�ാ�ാഹനം, �വനീർ/�ാേദശിക
കരകൗശല വ���െട നിർ�ാണ�ി��

േ�ാ�ാഹനം, േ�ാറി െട�ിംഗ് പാേ��കൾ
�ട�ിയ �വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�വ�� .
ഇേതാെടാ�ം അതിനാവശ�മായ എ�ാവിധ

പരിശീലന��ം ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ
നട�ി വ��. വിേനാദസ�ാര വികസന�ിെ�

ഭാഗമായി ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ

നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണ് '�ീ�് ', 'െപ�ർ',
'േമാഡൽ ആർ ടി വിേ�ജ്  ' പ�തികൾ . ഇതി�
�റെമ ��ക�ം ഒ��് യാ� െച��വ�ം

ഉൾെ��� �ീക�െട യാ��െട �തി�ിന്

േലാകെമ�ാ�ം സാ��ം വഹി�� ഈ

കാലഘ��ിൽ , �ീക�മായി ബ�െ��

വിേനാദസ�ാര�ിെ� വിവിധ വശ�ൾ

ഉൾെ�ാ�� �േത�ക �ീ സൗ�ദ �റിസം
പ�തി�് �ട�മി�കഴി� . 
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            ഫാം �റിസം �വർ�ന�െള ��തൽ
ജനകീയമാ��തി�ം ��ത

�വർ�ന�ളിേല�് ��തൽ ആ�കെള

പ�ാളികളാ��തി�മായി ഉ�രവാദി� �റിസം
മിഷൻ 'േകരള അ�ി �റിസം െന�് വർ�് ' എ�
പ�തി 2021 െസപ്�ംബർ മാസം ആരംഭി�ി��് .
േകരള�ിെ� തനത് വിഭവ�ൾ സ�ാരികൾ�്

പരിചയെ����തിേനാെടാ�ം

സാധാരണ�ാരായ വീ��മാെര �റിസം

േമഖല�മായി ബ�ി�ി�് വ�മാനം ലഭ�മാ�ക
എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� പ�തിയാണ്
'എ�്പീരിയൻസ്  എ�ിക് േലാ�ൽ ക�സീൻ െന�്
വർ�് '. 

(ബി) ��് വർഷ�ിനകം ��തിനായിരം �ീകൾ�്
െതാഴിൽ ലഭ�മാ�� തര�ിൽ പതിനായിരം
വനിതാ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി)    �ീകെള ��തലായി �റിസം രംഗേ��്

ആകർഷി�െകാ�് �റിസം േമഖലയിെല �ീ

പ�ാളി�ം ഉയർ��തി�ം, �ീ സൗഹാർ�
�റിസം േക��ൾ �പീകരി��തി��� വിവിധ
അടി�ാന �വർ�ന�ൾ ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷൻ നട�ി വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
എ�്�സീവ് വിമൺ ��കൾ നട�� വിവിധ
�ണി�കൾ ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷനിൽ
രജി�ർ െച�ി��് . ഉ�രവാദി� �റിസം
മിഷെ� േന�ത��ിൽ 2023 െഫ�വരി 25 �തൽ
28 വെര േകാ�യം �മരക�് വ�് നട� �ഥമ
ആേഗാള ഉ�രവാദി� �റിസം ഉ�േകാടിയിൽ,
ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� �ീ സൗഹാർ�
�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി , േകരള

�റിസ�മായി സഹകരി� �വർ�ി��തി��

കരട്  ധാരണാ പ�ം ഒ�വ� . �ീകൾ നയി��
േഹാംേ�കൾ, �ീക�െട �വനീർ �ണി�കൾ
എ�ി�െന വിവിധ �ീ േക�ീ�ത

�വർ�ന�ൾ ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ
നട�ി വ�� . 

      ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ �വർ�ന�ൾ

�ീ ശാ�ീകരണം �ടി ല��ം വ��വയാണ് .
ഈ സാ��ിക വർഷം ഉ�രവാദി�

�റിസ�ിന് അ�വദി�ി�� �കയിൽ 50
ശതമാനം �ക �ീ േക�ീ�ത

�വർ�ന�ൾ�ായി നീ�ിെവ�ാൻ

തീ�മാനി�ി��് . എ�ിക് ക�സിൻ, കരകൗശല
നിർ�ാണം, �ീകൾ നട�� േഹാംേ�കൾ, �ണി
സ�ി നിർ�ാണം, േപ�ർ ബാഗ് നിർ�ാണം
�ട�ിയ അനവധി േമഖലകളിൽ ഉ�രവാദി�

 �റിസം മിഷൻ പരിശീലനം നൽ�ക�ം പരിശീലനം
ലഭി�വർ ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷനിൽ രജി�ർ
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െച�് സ�യം െതാഴിൽ ആരംഭി�് വ�മാന�ം
േന�� . സം�ാന വ�ാപകമായി രജിേ�ഡ്
െച�ി�� 23,786 �ണി�കളിൽ 16660 (70%)
�ണി�കൾ �ീക�െട ഉടമ�തയി��േതാ

�ീകൾ നയി��േതാ ആണ് . നിലവിൽ േനരി�്
24860 �ീകൾ വിേനാദസ�ാര�മായി ബ�െ��്

വ�മാന��ാ��. 

(സി)

�ീ സൗ�ദ വിേനാദസ�ാര പ�തി
വ�ാപകമാേ��തിെ� ആവശ�കത

കണ�ിെല��് �ീകൾ�ായി �േത�കം �ർ
പാേ��കൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി)    �ീകൾ�േവ�ി �േത�ക �ർ പാേ��കൾ �ീ
സൗഹാർ� വിേനാദസ�ാര പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��. മിഷനിൽ രജി�ർ െച� �ണി�കൾ/
സംരംഭകർ എ�ിവർ ഇേ�ാൾ ഇ�രം �േത�ക �ർ
പാേ��കൾ ആരംഭി�ി��് .

      ഒ�ര ല�േ�ാളം �ീകെള ഉൾെ���ി �ീ
യാ�ിക�ം �ീ സംരംഭക�ം േചർ�� ഒ�
വി�ലമായ �ീ സൗഹാർ� വിേനാദസ�ാര

�ംഖല �പെ����തിനാണ് സം�ാന

സർ�ാർ ല��മാ��ത്. ആയിരേ�ാളം �ീകൾ
രജി�ർ െച� ഈ പ�തിയിൽ ഓൺൈലൻ
പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയി��്. േകരള�ിെല

എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ം

ഈ �വർ�ന�ൾ വ�ാപി�ി�വാ�ം, േകരളെ�
��വനാ�ം ഒ� �ീ സൗഹാർ� വിേനാദ സ�ാര

േക�മാ�ി മാ�വാ�മാണ് ഇ� വഴി

ല��മാ��ത്. 

(ഡി)

വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ �ീ �ര�
ഉറ�ാ��തിന് �േത�ക ഊ�ൽ നൽ��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി)   വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ

വിേനാദസ�ാരികളായ �ീക�െട �ര��്

�തി�ാബ�മാണ് ഈ സർ�ാർ.
വിേനാദസ�ാര േക��ൾ

�ര�ിതമാ��തിന് �േത�ക ��

പതി�ി���് . സർ�ാരിെ� െപാ�

കാ��ാടിെ� ഭാഗമായി �േത�ക പരിശീലനം ലഭി�
184 വിേനാദസ�ാര േപാലീ�കാെര

േകരള�ിെല 14 ജി�കളിലായി വിന�സി�ി��് . 

      �റിസം േക��െള �ര�ിതമാ��തിനായി
നിരീ�ണ ക�ാമറ സംവിധാനം നട�ിലാ��
പ�തി വ��് സ�ീകരി�വരികയാണ് . ഇേ�ാൾ
തി�വന��രം ജി�യിെല േകാവളം �റിസം

െഡ�ിേനഷൻ, േവളി കനക��് എ�ീ �ധാന
വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ നിരീ�ണ ക�ാമറ
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��് . 
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


