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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 506 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പര�രാഗത ഉ���ൾ�് വിപണന സൗകര�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത ഉ���ൾ�്

വിപണി സൗകര�ം ഒ���തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�് . ഖാദി േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡിന്

കീഴിൽ ഉ���ൾ�് വിപണി സൗകര�ം

ഒ���തിന് നിലവിൽ സം�ാനെ�ാ�ാെക 185
വി�നശാലക��്. �ടാെത ഇവയിൽ പല

േഷാ��കൾ നവീകരി�ക�ം 75 ആ�നിക

േഷാ��കൾ POP വ�വ�യിൽ ആരംഭി��തി��

നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്. �വതല�റ�് ഖാദി�െട

മഹത�െ���ി േബാധവത്കരണം നൽ��തിേല�്

േവ�ി 'ഖാദി േഡ' എ� പ�തി ആരംഭി�.
ആ�യിെലാരി�ൽ എ�ാ വിദ�ാർ�ിക�ം

അ��ാപക�ം ഖാദി ധരി��തി�െട ഖാദി

വ���െട വിപണനം വർ�ി�ി��തിനാണ് ഈ
പ�തി ല��മി��ത്. ക�വ�ി കാെ��് വിവിധ

തര�ി�� ക�വ�ി പരി�കൾ ൈവവിധ�മാർ�

പൗ�കളിൽ നിറ�  ്വിൽ�ന നട�ക�ം �ല�

വർ�ിത ഉത്പ��ളായ കാഷ� േറാ�് ആ�്

സാൾ�ഡ് , കാഷ� ചി�ി, കാഷ� െപ�ർ �ട�ിയവ�ം

വിപണിയിെല�ി�ി��്. സർ�ാർ ഔ�് െല�കൾ,
േപാലീസ്  കാ�ീ�കൾ, കൺസ�മർ െഫഡ്  �തലായവ

വഴി�ം വിൽ�ന നട��. കാെ��ിെ�

അധീനതയി�� ഫാ�റികളി�ം നിലവിൽ 4 ഔ�്

െല�കൾ വഴി വിൽ�ന നട�ി വ��. േകരള

സം�ാന ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷെ�

ഫാ�റികളിൽ 11 ഔ�് െല�കൾ �ാപി�്

െപാ�ജന�ൾ�് ഉത്പ��ൾ ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത ആമേസാൺ,
േകാർ�േറഷൻെ� ഓൺൈലൻ െവൈ��്,
ഡി�ിബ�േ��്/�ാൻൈചസി �തലായവ വഴി�ം

വിപണി സൗകര�ം ഒ��ിയി��്. ��തൽ ക�ാ�ി�ി

വി�ഴി��തിേല�് ഇ-െട�ർ വഴി�ം വിപണനം

നട��. കയർ ഉൽ�ാദി�ി� കയറിന് വിപണി
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കെ��-�തിനായി എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്

-മായി േചർ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

മ�് ജല സംര�ണ പ�തി�ം, േറാഡ്

നിർ�ാണ�ി�ം കയർ �വ� പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. ഇ�വെര 100 േകാടി �പ�െട കയർ �വ�

പ�തി നട�ാ�ി-യി��്. 2020-21 െവർച�ൽ കയർ

േകരളയിൽ 121 േകാടി �പ�െട കയർ �വ�

ധാരണാപ�ം തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന��മായി ഒ�് െവ�ി��്. കയർ

ഉത്പ���െട വിപണനം േകരള േ��് കയർ

േകാർ�േറഷൻ, കയർെഫഡ്  എ�ീ കയർ

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് നിർ�ഹി��ത്.
ആഭ��ര വിപണി വികസി�ി��തിനായി

റിലയൻസ് , വാൾമാർ�് ക�നിക�മായി

ധാരണാപ�ം ഒ�് െവ�ി��്. ഉ�വകാല�ളിൽ

�േത�ക ഡി�ൗ�കേളാ��ടി

സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഉ� േഷാ��കൾ വഴി

കയർ ഉത്പ��ൾ വി�ഴി���്. ൈക�റി

ൈക�റി & െട�്െ�ൽസ്  േമഖലയിൽ e-
commerce/m-commerce സംവിധാന�ളി�െട

വിപണന സൗകര�െമാ���തിന്

എൻ.ഐ.എഫ്.�ി-യി�െട േകരള ൈക�റി

ഉൽ����െട �ാൻഡിംഗി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�  ്വ��. പര�രാഗത വ�വസായ

േമഖല�െട പരിേപാഷണ�ിനായി ബ��ഖമായ

�ിയാ�ക നടപടികളാണ് സം�ാന സർ�ാർ

സ�ീകരി��ത്. േകരള സം�ാന കരകൗശല

വികസന േകാർ�േറഷൻ, കരകൗശല അ��്

സഹകരണ സംഘം, േകരള സം�ാന �ള വികസന

േകാർ�േറഷൻ, േകരള സം�ാന പന�ൽ��

വികസന േകാർ�േറഷൻ, േകരള ആർ�ിസാൻസ്

െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ എ�ീ സം�ാനതല

�ാപന�ൾ സർ�ാരിെ� നിയ�ണ�ി�ം

സാ��ിക സഹായ�ി�ം �വർ�ി�  ്വ��.
ഈ �ാപന�ളി�െട വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ��തിന്  വർഷാവർഷം ബഡ്ജ�് വിഹിതം

അ�വദി��. ഇ�കാരം അ�വദി��

സാ��ിക സഹായം ഉപേയാഗെ���ി

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ അസം�ത

വ��ൾ സംഭരി�  ്നൽ�ക, പരിശീലനം നൽ�ക,
ഉൽ���ൾ സംഭരി�  ്വിപണനം െച�ക,
വിപണന�ിനായി �ിര സംവിധാന�ൾ

നിലനിർ�ക, വിേശഷാവസര�ളിൽ േമളകൾ

സംഘടി�ി�  ്വിപണികൾ കെ��ക എ�ീ

�വർ�ന�ൾ ഈ �ാപന�ൾ ഏെ���്

വ��. ബാം� െഫ�്, മലബാർ �ാ�്സ്  േമള,
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വ�ാപാർ (ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്  മീ�്), ഇ��

അ�ാരാ� വ�ാപാര േമള (ഐ.ഐ.പി.എഫ്)
�ട�ിയ േമളകളി�െട�ം േകരള ഇ-മാർ��്

േപാർ�ൽ �ട�ിയ ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ളി-
�െട�ം േകരള�ിെല പര�രാഗത ഉ���ൾ�്

വിപണി കെ���തിന് �ിയാ�കമായ

നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

പര�രാഗത ഉ���ൾ�് വിപണന സൗകര�ം

ഒ���തിനായി വിവിേധാേ�ശ� േ�ാ�ാഹന

േക��ൾ എ� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി� വ�വസായ േക��ിൽ പര�രാഗത

ഉൽപ��ൾ�് വിപണന സൗകര�ം

ഒ���തിനായി വിവിേധാേ�ശ� േ�ാ�ാഹന

േക�ം (Trade Facilitation Centre cum Office of
District Industries Centre) �ട��തിനായി

അ�മതി നൽ�ക�ം �വർ�ന�ൾ�ായി 9.86
േകാടി �പ പി.ഡ��.ഡി-�് ൈകമാ�ക�ം

െച�ി��്. നിലവി��ായി�� െക�ിടം െപാളി�

നീ�ി �മി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാറി

ന�ിയി��്. പി.ഡ��.ഡി വർ�ിന് ഇ-െടൻഡർ

�ണി�  ്േകാൺ�ാ��മായി എ�ിെമ�് ഒ�വ�ി��്.
േസായിൽ െട�് �ർ�ിയായി ൈഫനൽ

േ�ായിംഗിന് അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�് നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി��താണ്.

(സി)

ആല�ഴ ജി� വ�വസായ േക��ിൽ

പര�രാഗത ഉ����െട വിപണന�ിനായി

ഒ� േക�ം �ാപി�ാ�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി� വ�വസായ േക��ിൽ പര�രാഗത

ഉൽപ��ൾ�് വിപണന സൗകര�ം

ഒ���തിനായി വിവിേധാേ�ശ� േ�ാ�ാഹന

േക�ം (Trade Facilitation Centre cum Office of
District Industries Centre) �ട��തിനായി

അ�മതി നൽ�ക�ം �വർ�ന�ൾ�ായി 9.86
േകാടി �പ പി.ഡ��.ഡി-�് ൈകമാ�ക�ം

െച�ി��്. നിലവി��ായി�� െക�ിടം െപാളി�

നീ�ി �മി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാറി

ന�ിയി��്. പി.ഡ��.ഡി വർ�ിന് ഇ-െടൻഡർ

�ണി�  ്േകാൺ�ാ��മായി എ�ിെമ�് ഒ�വ�ി��്.
േസായിൽ െട�് �ർ�ിയായി ൈഫനൽ

േ�ായിംഗിന് അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�് നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി��താണ്.

(ഡി) പര�രാഗത ഉ����െട വിപണന�ിനായി

എെ��ാം �തിയ പരിപാടികളാണ്

പരിഗണനയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡിന് കീഴിൽ ഒ�

താ��ിൽ ഒ�് എ� നിലയിൽ സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാെട സം�ാന-െ�ാ�ാെക 75
�തിയ ഖാദി േഷാ��കൾ �ട�ം. �ി�ിംഗ്,
ആൾ�േറഷൻ എ�ീ സൗകര���ം േലാൺ�ീ

സൗകര��ം ആവശ��ിന് പാർ�ിംഗ്

സൗകര���ൾെ�െട ആ�നീക നിലവാര�ി��

േഷാ��കളാണ് �ട��ത്. സം�ാന ക�മാവ്

�ഷി വികസന ഏജൻസി �േഖന ക�വ�ി�െട
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വിപണന�ിനായി ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം

ക�മാവ് കർഷക ��ാ�കൾ

ആരംഭി��തി�േ�ശി��. കയർ േമഖല�മായി

ബ�െ��് 2021 െവർച�ൽ കയർ േകരളയിൽ 616.72
േകാടി �പ�െട വ�ാപാര കരാർ ഒ�ി�ക��ായി.
ഇ�കാരം േമളകൾ സംഘടി�ി�ക വഴി�ം ആഭ��ര

വിേദശ വിപണി വി�ലീകരി��തിന് കഴി���്.
കയർ െപാ�േമഖലാ�ാപ-ന�ൾ സ��ം നില�ം

വിപണി വി�ലീകരണ�ിന് പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ാ���്. 2021-22 െല ബജ�ിൽ പ�ിസി�ി�്

േവ�ി 10 േകാടി �പ നീ�ിെവ�ി��്. കയർ

ഉ���ൾ�് �തിയ ഉപേയാഗ സാധ�ത

കെ���തിനായി കയർ അക�ി�ിക് പാനൽ,
കയർ കേ�ാസി�് േബാർഡ് , ൈബൻഡർെലഡ്

േബാർഡ് , കയർ ജിേയാെസൽ, കയർ മൽ�ിങ്  മാ�്

�ട�ിയ ൈവവിധ��ളായ ഉ���ൾ

എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസി�ിെ���ി��്. ഈ
ഉ���െള വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ

ഉ�ാദി�ി��തി�� �മ�ൾ നട�ി വ��.
ൈക�റി ഉൽ����െട �ാൻഡി�ം ഇ-
േപാർ�ൽ വഴി�� വിപണന�ം നട�ാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. സം�ാന�ിനക�്

ഉൽ�ാദി�ി�  ്വിപണനം നട�� �ാഥമിക

ൈക�റി സംഘ�ൾ, ഹാ��്, ഹാൻവീവ്

എ�ിവർ�് റിേബ�് നൽകിവ��. കരകൗശല

േമഖലയിൽ പര�രാഗത ഉ���ൾ�്

വിപണന�ിനായി േഷാ��കളിൽ �േത�ക

കരകൗശല േമളക�ം േഷാ��കൾ ഇ�ാ� �ധാന

േക��ളിൽ �ദർശനേമളക�ം '�രഭി ' �േഖന

നട�ാൻ ഉേ�ശി��. േകരള�ിൽ

ഉ�ാദി�ി�െ��� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല

ഉൾെ��� �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭക�െട

ഉൽ���ൾ�ം വ�വസായ വാണിജ� വ��ിെ�

കീഴിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

ഉൽ���ൾ�ം വിപണി ലഭ�ത�ായി വ�വസായ

വ��ി�േവ�ി വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്,
േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ

(െകബി�്) �േഖന ഒ� ഓൺൈലൻ

വ�ാപാര�ിനാ�� സംവിധാനമായി ഇ-േപാർ�ൽ

(www.keralaemarket.com/www.keralaemarket.org/
www.keralaemarket.kerala.gov.in) �പീകരി�ി��്.
വ�വസായ വാണിജ� വ��് �പീകരി� ഈ െവബ്

േപാർ�ൽ സം�ാനെ� �� െച�കിട

ഉൽ�ാദകർ�് േദശീയ അ�ർ േദശീയ

ക�നിക�മായി ബ�ം �ാപി��തി�ം ത��െട

ഉൽ���െള�റി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ി വിവിധ
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രാജ��ളിേല�് കയ�മതി െച�വാ�ം

സഹായകമാ�ം. �ള േമഖലയിെല വിപണന

വികസന�ിനായി േകരള സം�ാന ബാം�മിഷൻ

നട�� �വർ�ന�ളിെലാ�ാണ്

വാർഷികേമളയായ േകരള ബാം� െഫ�്. എ�ാ

വർഷ�ം ഡിസംബർ മാസ�ിൽ െകാ�ിയിൽ

‘ബാം� െഫ�്’ സംഘടി�ി� വ��. �ള

ഉ����െട �ദർശന േമള�ം അ�വഴി�ളള

വി�ന�ം �ർ�മായി നില�ിരി�� അവ�യിൽ

�തിയ സാേ�തിക വിദ��ം ഓൺൈലൻ

അവസര��ം പരമാവധി ഉപേയാഗെ���ി.
കഴി� 16 വർഷ�ളി-ലായി �ട�ം �ടാെത നട�

17-ാമത് േകരള ബാം� െഫ�് 2021 െഫ�വരിയിൽ

5 ദിവസ�ളിലായി വിർച�ൽ ബാം� െഫ�ായി

സംഘടി�ി�. 18-ാ മത് േകരള ബാം� െഫ�് 2021
ഡിസംബർ 19 �തൽ 23 വെര െകാ�ി മൈറൻ

ൈ�വ് �ൗ�ിൽ സംഘടി�ി�വാൻ

തീ�മാനി�ി��്. കരകൗശല വികസന

േകാർ�േറഷെ� വി�നശാലയായ ൈകരളി വഴി

പര�രാഗത ഉ���ൾ വി�ഴി��േതാെടാ�ം

േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�െകാ�് ജി�കൾ

േതാ�ം �േത�ക വിപണന േമളകൾ

സംഘടി�ി��തിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. എസ് .എം.എസ് .എം ഇൻ�ി���ിേനാട്

േചർ�് �വർ�ി�� �ിരം എ�ിബിഷൻ

േവദിയിൽ എ�ാ മാസ�ം വിവിധ കരകൗശല

ഉ����െട എ�ിബിഷൻ സംഘടി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��. ആയതിെ� �ട�മായി നവംബർ

മാസം �േത�കം �ണി� വ���

കലാകാരൻമാ�െട ചി��ദർശനം

സംഘടി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


