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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 510 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��,െച�കിട,ഇട�രം സംരംഭ��െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ) സം�ാന�് ��,െച�കിട,ഇട�രം

സംരംഭ��െട വാണിജ� വികസനം ല��മാ�ി
കഴി� സർ�ാർ ആവി�രി� അേ�ാ �ഡ്
േ�ാ, െമഷീനറി എ�്േപാ എ�ീ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ; ഇവ എ�ാ
ജി�കളി�ം സംഘടി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എ) േകരള�ിെ� തനത് കാർഷിക ഉ���ളിൽ
അധി�ിതമായി �വർ�ി�� ഭ�� സം�രണ
വ�വസായ �ണി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�

േവ�ി "േകരള അേ�ാ �ഡ്  േ�ാ" എ� േമള
സംഘടി�ി�വ��. കാർഷിക/ഭ�� വിഭവ�ൾ
അസം�ത വിഭവ�ളായി ഉപേയാഗി��
വ�വസായ �ണി�ക�െട ഉ����െട
�ദർശന�ം, വി�ന�ം നട�ക എ��ം
അവർ�ാവശ�മായ �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
പരിചയെ���ക എ��ം േമള�െട ല��ം.
നിലവിെല വ�വസായ സംരംഭകർ�് ഉൽ�ാദന
�മത�ം േമ��ം വർ�ി�ി�ാ�ം ആ�നിക

സാേ�തികവിദ�  സ�ായ�മാ�വാ�ം, ��തായി
വ�വസായ സംരംഭ�ളിൽ ഏർെ���വർ�് 
സാേ�തിക വിദ��ം യ� സാമ�ിക�ം
പരിചയെ���വാ�മായി,  വ�വസായ വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ 'െമഷിനറി എ�്േപാ' സംഘടി�ി�
വ���്. ഇ���െട വിവിധ സം�ാന�ളിൽ

നി�� െമഷിനറി നിർ�ാതാ��ം
വിതരണ�ാ�ം വർഷ�ിൽ ഒരി�ൽ നട��
ഈ എ�്േപായിൽ പെ�����്. ജി�ാ
തല�ിൽ ഇ�രം ഒ� എ�്േപാ സംഘടി�ി�ക
�ാേയാഗികമ�. സംരംഭകർ�് സ�ർശി�  ്
സാേ�തിക വിദ� പരിചയെ���തി��
സംവിധാന�ൾ േമളയിൽ സ�ീകരി��.
വ�വസായ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ സം�ാന

െമഷിനറി എ�്േപാ 2017-18 വർഷ�ിൽ

എറണാ�ള�ം, 2019-20 വർഷ�ിൽ ��രി�ം
സംഘടി�ി�. ഇ� �ടാെത േകരള�ിെല െച�കിട
ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക�െട
ഉത്പ��ൾ�് വിപണി കെ���തി�ം അവ
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സ�ഹ�ിൽ പരിചയെ����തി�മായി ജി�ാ
തല�ളിൽ വ�വസായ �ദർശന�ൾ സംഘടി�ി�
വ���്. സം�ാനെ� MSME യിൽ
ഉൽപാദി�ി�� ഉൽ���ൾ ആവശ��ാർ�്

online വഴി ലഭ�മാ��തിനായി online portal
സംവിധാന�ം ഏർെ����ത് തീ�മാനി�ി��്.
കാർഷിക േമഖലയിെല �ല� വർ�ിത
ഉത്���ൾ� േവ�ി �േത�കി�്
എ�ിബിഷ�കൾ ജി�ാതല�ിൽ

സംഘടി�ി��ി�ാെയ�ി�ം ജി�ാ തല�ിൽ

നട�� MSME എ�ിബിഷ�കൾ ഈ േമഖല�്
�േത�ക പരിഗണന നൽകിയാണ് നട�ി

വ��ത്.

(ബി)
എം.എസ് .എം.ഇ. േമഖലയിൽ ഒ� �ിരം

�ദർശന വിപണന സ��യ�ിന് �പം
െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എസ് .എം.ഇ േമഖലയിെല ഉൽ���ൾ�്
വിപണി കെ���തിെ� ഭാഗമായി അ�ാരാ�
നിലവാര�� ഒ� എ�ിബിഷൻ െസ�ർ
െകാ�ിയിെല കാ�നാട്  ആരംഭി��തി��

നടപടി ആരംഭി�ി��്.

(സി) സം�ാന�് വാണിജ� േമഖല�െട
േ�ാ�ാഹന�ിനായി വാണിജ� മിഷൻ
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) സം�ാന�് ��-െച�കിട-ഇട�രം

സംരംഭ�െള ആേഗാളവിപണിയിൽ

പരിചയെ���ി വിപണന സാധ�ത
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി സർ�ാർ വ�ാപാരി
വ�വസായ സംഘടനാ േനതാ�േള�ം ഉൾെ���ി

വാണിജ� മിഷൻ �നഃസംഘടി�ി�ി��്. വാണിജ�
മിഷെ� ല���ൾ താെഴ�റ��വയാണ്. 1.
സം�ാനെ� െച�കിട വ�ാപാര േമഖലെയ
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം വളർ�ക�ം െച�ക.
�റിസം വ��മായി േചർ�് േമളകൾ
സംഘടി�ി�ക. 2. ഭാരത�ി�ം വിേദശ�മായി
നട�� �ധാനെ�� െഫയ�കളിൽ
സം�ാന�് നി�ം സംരംഭക �തിനിധികെള
പെ����തിന് വിവിധ രീതിയിൽ സഹായി�ക.
3. േകരള�ിെല നിേ�പകർ/സംരംഭകർ�് 
േദശീയ അ�ർേദശീയ വിപണികെള��ി
അവേബാധം നൽ�ക. െഡലിേഗ�കെള ഇ�രം

േമളകളി�ം സേ�ളന�ളി�ം പെ����തി��
അവസരം നൽകി ബിസിന�് ബ�ം �ാപി�ക.
4. േദശീയ അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ
േകരള�ിെല വിവിധ ഉൽ���െള
ആവശ��ാർ�് േനരി�് വിപണനം നട�ക. 5.
േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�ി�െ��� തനതായ
ഉൽ����െട വിപണനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം

സം�ാന തല�ിൽ േമളക�ം �ദർശന��ം
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സംഘടി�ി�ക. 6. െ�ാജ�്  കൺസൾ�ൻസി
�ട�ക. 7. വിേദശ നിേ�പ�ൾ�്
െഫലിസിെ�ഷൻ േസവന�ൾ നട�ക. 8.
െമാ� വ�ാപാരികൾ�ം, ചി�റ വ�ാപാരികൾ�ം
ജി�ാ തല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം

അവാർ�കൾ നൽ�വാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ം. 9. വാണിജ� േസവന േമഖല�െട
വളർ��ായി സർ�ാർ ഒ� േ�ഡ്  െ�ാേമാഷൻ
കൗൺസിൽ �പീകരി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


