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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 487 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാണിജ� മിഷെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീ. പി. ന��മാർ 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വാണിജ��മായി ബ�െ�� എ�ാ
വ��ക�െട�ം �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിനായി �പീകരി� വാണിജ�
മിഷെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെല വാണിജ� േമഖല�്
ആകർഷകമായ �തി�ായ ��ി��തിനാ�ം
അ�ാരാ� വിപണിയിൽ െച�കിട വ�വസായ
�ാപ��െട മൽസര�മത ഉറ�ാ��തി�ം
സം�ാനെ� �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�െള ആേഗാള വിപണിയിൽ
പരിചയെ���ി വിപണന സാധ�ത
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി �പീകരി� വാണിജ�
മിഷൻ വ�വസായ വ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി
െചയർമാനായി 01/09/2021 -െല ഉ�രവ് �കാരം
�നഃസംഘടി�ി�ി��്. വ�ാപാരി വ�വസായ
സംഘടനാ �തിനിധികേള�ം മിഷനിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. വാണിജ� മിഷെ� ല���ൾ
താെഴ പറ��വയാണ്: 1. സം�ാനെ�

െച�കിട വ�ാപാര േമഖലെയ
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം വളർ�ക�ം െച�ക.
�റിസം വ��മായി േചർ�് േമളകൾ
സംഘടി�ി�ക. 2. സം�ാനെ� സംരംഭ��െട
നവീകരണ�ിനായി ക�ാസി�ി വർ�ി�ി�ൽ,
സാേ�തികവിദ� ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം
�ട�ിയവ�� ൈക�ാ�് ന�ക. 3. ഇ��യി�ം
വിേദശ�ളി�മായി നട�� �ധാനെ��
െഫയ�കളിൽ പെ����തിന് സം�ാന�

നി�� സംരംഭക �തിനിധികെള വിവിധ
രീതിയിൽ സഹായി�ക. 4. േകരള�ിെല

നിേ�പകർ�്/സംരംഭകർ�് േദശീയ അ�ർ
േദശീയ വിപണികെള��ി അവേബാധം നൽ�ക.
െഡലിേഗ�കെള ഇ�രം േമളകളി�ം
സേ�ളന�ളി�ം പെ����തി�ളള അവസരം
നൽകി ബിസിന�് ബ�ം �ാപി�ക. 5. േദശീയ
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അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ േകരള�ിെല വിവിധ
ഉൽ���ൾ ആവശ��ാർ�് േനരി�് വിപണനം
നട�ക. 6. േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�െ���
തനതായ ഉൽ����െട വിപണനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം

സം�ാന തല�ിൽ േമളക�ം �ദർശന��ം
സംഘടി�ി�ക. 7. സം�ാന�ിന്

മ�രാധി�ിത േന��� േമഖലകളിെല കയ�മതി
ത�രിതെ����തിന് ആവശ�മായ പി�ണാ
നടപടികൾ തിരി�റി�ക�ം ബ�െ�� വ��കൾ,
േനാഡൽ ഏജൻസികൾ, വ�വസായ
അേസാസിേയഷ�കൾ എ�ിവ�െട
പി�ണേയാെട അത് �ഗമമാ�ക�ം െച�ം. 8.
കയ�മതി�ാ�െട അറിവ് വർ�ി�ി��തി�ം
അ�ാരാ� ഇടപാ�കളിൽ േ�ാൽസാഹനം
ന��തി�ം ജി�ാ വ�വസായ േക���േട�ം
വ�വസായ അേസാസിേയഷ�ക�െട�ം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േട�ം
സഹകരണേ�ാെട ജി�കളി�ം വ�വസായ
���കളി�ം കയ�മതി സംബ�മായ

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക.
9. കയ�മതിെയ േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി
ഇൻ�ി��ഷണൈലസ്  എ�്േപാർ�ർ അവാർഡ് .
10. റീെ�ൽ സംരംഭക��െട അംഗീകാരം
ഉൾെ�െട ബിസിന�് ഓ�േറഷൻ െമ�െ���ൽ,
െതാഴിൽനയം, േലബലിം�ം ൈവദഗ്ധ��ം,
സാേ�തിക വിദ��ം �ാൻഡൈഡേസഷ�ം,
അടി�ാന സൗകര�ം, ഉപ��ത, ഭാര�ം
അള�ക�ം, നി�തി �ട�ിയവ
ഉൾെ���ിെകാ�� േ�ാൽസാഹനനയ
�പീകരണം. �ടാെത, താെഴ പറ�� ൈവദഗ്ധ�
േമഖലകൾ വാണിജ� മിഷനി�െട നട�ിലാ�ം. I.
േജായി�് ഡയറ�ർ ജനറൽ ഓഫ് േഫാറിൻ േ�ഡ് ,
െകാ�ി മ�് എ�്േപാർേ��് േഫാറ�ൾ
എ�ിവ�െട പി�ണേയാെട െഫസിലിേ�ഷൻ
െസൽ �ണി�്. II. MPEDA, APEDA, Spices
Board, Rubber Board and Coconut Development
Board �ട�ിയ കേ�ാഡി�ി േബാർ�ക�മാ�ം
CII, FICCI, FIEO and KSSIA �ട�ിയ
വ�വസായ അേസാസിേയഷ�ക�മാ�ം
സഹകരി�  ്േകരള�ിനാ�� കയ�മതി ത�ം
ത�ാറാ�ി 4 വർഷ�ിെലാരി�ൽ അപ് േഡ�്
െച�ം. വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�ി��
ഉൽ����െട വിപണനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�ി സം�ാനെ�
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വിവിധ ജി�കളിൽ �ാേദശിക വ�ാപാര േമളകൾ
വ�വസായ വാണിജ� വ��് സംഘടി�ി�ി��്.
�ടാെത വ�വസായ വാണിജ� വ��് �വജന�ൾ�
േവ�ി ഇ.ഡി. �ബ് േകാൺേ�വ് -
എം.എസ് .എം.ഇ സ�ി�് (Enlight 2020) 2020
ജ�വരി 29, 30 തീയതികളിൽ സംഘടി�ി�.
േകരള�ിൽ നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ, അധ�ാപകർ,
സംരംഭകർ �ട�ിയവർ 'Enlight 2020' ഇ.ഡി.
�ബ് േകാൺേ�വിൽ പെ���ക�ം അവ�െട
�തനമായ ഉൽ���ൾ �ദർശി�ി�ക�ം െച�.

(ബി) േകരള�ിെല വാണിജ�േമഖലയിൽ
ആകർഷകമായ �തി�ായ ��ി��തിനായി
സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഉ�്. േകരള�ിെല വാണിജ� േമഖല�്
ആകർഷകമായ �തി�ായ ��ി��തിനാ�ം
അ�ാരാ� വിപണിയിൽ െച�കിട വ�വസായ
�ാപ��െട മൽസര�മത ഉറ�ാ��തി�ം
സം�ാനെ� �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�െള ആേഗാള വിപണിയിൽ
പരിചയെ���ി വിപണന സാധ�ത
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി �പീകരി� വാണിജ�
മിഷൻ വ�വസായ വ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി
െചയർമാനായി 01/09/2021 -െല ഉ�രവ് �കാരം
�നഃസംഘടി�ി�ി��്. വ�ാപാരി വ�വസായ
സംഘടനാ �തിനിധികേള�ം മിഷനിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. വാണിജ� മിഷെ� ല���ൾ
താെഴ പറ��വയാണ്: 1. സം�ാനെ�

െച�കിട വ�ാപാര േമഖലെയ
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം വളർ�ക�ം െച�ക.
�റിസം വ��മായി േചർ�് േമളകൾ
സംഘടി�ി�ക. 2. സം�ാനെ� സംരംഭ��െട
നവീകരണ�ിനായി ക�ാസി�ി വർ�ി�ി�ൽ,
സാേ�തികവിദ� ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം
�ട�ിയവ�� ൈക�ാ�് ന�ക. 3. ഇ��യി�ം
വിേദശ�ളി�മായി നട�� �ധാനെ��
െഫയ�കളിൽ പെ����തിന് സം�ാന�

നി�� സംരംഭക �തിനിധികെള വിവിധ
രീതിയിൽ സഹായി�ക. 4. േകരള�ിെല

നിേ�പകർ�്/സംരംഭകർ�് േദശീയ അ�ർ
േദശീയ വിപണികെള��ി അവേബാധം നൽ�ക.
െഡലിേഗ�കെള ഇ�രം േമളകളി�ം
സേ�ളന�ളി�ം പെ����തി�ളള അവസരം
നൽകി ബിസിന�് ബ�ം �ാപി�ക. 5. േദശീയ
അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ േകരള�ിെല വിവിധ
ഉൽ���ൾ ആവശ��ാർ�് േനരി�് വിപണനം
നട�ക. 6. േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�െ���
തനതായ ഉൽ����െട വിപണനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം
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സം�ാന തല�ിൽ േമളക�ം �ദർശന��ം
സംഘടി�ി�ക. 7. സം�ാന�ിന്

മ�രാധി�ിത േന��� േമഖലകളിെല കയ�മതി
ത�രിതെ����തിന് ആവശ�മായ പി�ണാ
നടപടികൾ തിരി�റി�ക�ം ബ�െ�� വ��കൾ,
േനാഡൽ ഏജൻസികൾ, വ�വസായ
അേസാസിേയഷ�കൾ എ�ിവ�െട
പി�ണേയാെട അത് �ഗമമാ�ക�ം െച�ം. 8.
കയ�മതി�ാ�െട അറിവ് വർ�ി�ി��തി�ം
അ�ാരാ� ഇടപാ�കളിൽ േ�ാൽസാഹനം
ന��തി�ം ജി�ാ വ�വസായ േക���േട�ം
വ�വസായ അേസാസിേയഷ�ക�െട�ം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േട�ം
സഹകരണേ�ാെട ജി�കളി�ം വ�വസായ
���കളി�ം കയ�മതി സംബ�മായ

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക.
9. കയ�മതിെയ േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി
ഇൻ�ി��ഷണൈലസ്  എ�്േപാർ�ർ അവാർഡ് .
10. റീെ�ൽ സംരംഭക��െട അംഗീകാരം
ഉൾെ�െട ബിസിന�് ഓ�േറഷൻ െമ�െ���ൽ,
െതാഴിൽനയം, േലബലിം�ം ൈവദഗ്ധ��ം,
സാേ�തിക വിദ��ം �ാൻഡൈഡേസഷ�ം,
അടി�ാന സൗകര�ം, ഉപ��ത, ഭാര�ം
അള�ക�ം, നി�തി �ട�ിയവ
ഉൾെ���ിെകാ�� േ�ാൽസാഹനനയ
�പീകരണം. �ടാെത, താെഴ പറ�� ൈവദഗ്ധ�
േമഖലകൾ വാണിജ� മിഷനി�െട നട�ിലാ�ം. I.
േജായി�് ഡയറ�ർ ജനറൽ ഓഫ് േഫാറിൻ േ�ഡ് ,
െകാ�ി മ�് എ�്േപാർേ��് േഫാറ�ൾ
എ�ിവ�െട പി�ണേയാെട െഫസിലിേ�ഷൻ
െസൽ �ണി�്. II. MPEDA, APEDA, Spices
Board, Rubber Board and Coconut Development
Board �ട�ിയ കേ�ാഡി�ി േബാർ�ക�മാ�ം
CII, FICCI, FIEO and KSSIA �ട�ിയ
വ�വസായ അേസാസിേയഷ�ക�മാ�ം
സഹകരി�  ്േകരള�ിനാ�� കയ�മതി ത�ം
ത�ാറാ�ി 4 വർഷ�ിെലാരി�ൽ അപ് േഡ�്
െച�ം. വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�ി��
ഉൽ����െട വിപണനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�ി സം�ാനെ�

വിവിധ ജി�കളിൽ �ാേദശിക വ�ാപാര േമളകൾ
വ�വസായ വാണിജ� വ��് സംഘടി�ി�ി��്.
�ടാെത വ�വസായ വാണിജ� വ��് �വജന�ൾ�
േവ�ി ഇ.ഡി. �ബ് േകാൺേ�വ് -
എം.എസ് .എം.ഇ സ�ി�് (Enlight 2020) 2020
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ജ�വരി 29, 30 തീയതികളിൽ സംഘടി�ി�.
േകരള�ിൽ നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ, അധ�ാപകർ,
സംരംഭകർ �ട�ിയവർ 'Enlight 2020' ഇ.ഡി.
�ബ് േകാൺേ�വിൽ പെ���ക�ം അവ�െട
�തനമായ ഉൽ���ൾ �ദർശി�ി�ക�ം െച�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


