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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 569 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�� െച�കിട േമഖല�് വിപണി കെ��ാൻ സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് ��, െച�കിട വ�വസായ
േമഖല�് വിപണി കെ��വാൻ സഹായ�ൾ
നൽേക�തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��, െച�കിട വ�വസായ
േമഖല�് വിപണി കെ��വാൻ വ�വസായ
വാണിജ� വ��് താെഴ പറ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. െച�കിട വ�വസായ
േ�ാൽസാഹനം േകരള�ിെല ��, െച�കിട
വ�വസായ സംരംഭകർ�് വിപണി
കെ���തി�ം, സാേ�തികപരമായി
�േരാഗമനം ൈകവരി��തി�ം വിപണന േമളകൾ
വ�വസായ വാണിജ� വ��് സംഘടി�ി� വ��.
ഉൽ�� �ണനിലവാരം ഉയർ��തി�ം േനരി�്
വ�ാപാര ചർ�കൾ നട��തി�ം േവ�ി േദശീയ
അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ നട�� വിവിധ
വ�ാപാര േമളകളിൽ �� െച�കിട �ണി�കൾ�്
പെ���വാ�� അവസര�ം ബിസിനസ്  മീ�ക�ം
േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ
(െക-ബി�്) ഒ��ി െകാ���. െക-ബി�് �േഖന
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക�ം, പെ���ി�ക�ം
െച���ലം �� െച�കിട സംരംഭകർ�് വിപണി
കെ���തി�ം, സാേ�തികപരമായി
�േരാഗമനം ൈകവരി��തി�ം, ഉൽ��
�ണനിലവാരം ഉയർ��തി�ം േനരി�് വ�ാപാര
ചർ�കൾ നട��തി��� അവസരം ലഭി�ി��്.
േകരള ഇ-മാർ��് േപാർ�ൽ േകരള�ിൽ

ഉ�ാദി�ി�െ��� ��-െ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� വ��്, േകരള ബ�േറാ ഓഫ്
ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ (െക-ബി�്) �േഖന
ഒ� ഓൺൈലൻ വ�ാപാര�ിനാ��
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സംവിധാനമായി ഇ-േപാർ�ൽ
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�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 രാജ��ളിേല�് കയ�മതി
െച�വാ�ം സഹായകമാ�ം. േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�ാ വ�വസായ േക���െട�ം
സഹകരണേ�ാെട 14 ജി�കളി�ം േകരള ഇ-
മാർ��് േപാർ�ൽ രജിേ�ഷനാ��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�.
വ�ാപാർ (ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്  മീ�്)
സം�ാന�ിെ� വികസന സാധ�തകൾ�ം,
�ാേയാഗികത�ം അ��തമായി വ�വസായ
സംരംഭ��െട അഭി��ി�ായി വ�വസായ
വാണിജ� വ��് സം�ാനെ� എസ് .എം.ഇ
കൾ�േവ�ി വ�ാപാർ (ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്
മീ�്) സംഘടി�ി�ി��്. േകരള�ിെല വിവിധ
ജി�കളിൽ നി�ം ഭ�� സം�രണം, ൈക�റി,
െട�്ൈ�ൽസ്  & ഗാർെമ�്സ് , റ�ർ,
മരവ�വസായ�ൾ, ആ�ർേവദ & െഹർബൽ,
ഇല�ി�ൽ & ഇലേ�ാണി�്, കരകൗശലം, �ള
േപാ�� പര�രാഗത േമഖലയിെല ഉൽ���ൾ
എ�ിവയിൽ ഏർെ��ി�� 200 െച�കിട
ഉത്പാദകർ അവ�െട ഉൽ����ം
സാേ�തികവിദ��ം �ദർശി�ി�. േകരള ബാം�
െഫ�്’ �ള േമഖലയിെല വിപണന
വികസന�ിനായി വ�വസായ വാണിജ� വ��ി�
േവ�ി, േകരള സം�ാന ബാം� മിഷൻ നട�ി

വ�� �ധാനെ�� േമളയാണ് 'േകരള ബാം�
െഫ�്’. വ�വസായ വാണിജ� വ��ി� േവ�ി,
േകരള സം�ാന ബാം� മിഷൻ 2004 �തൽ
െകാ�ിയിൽ ‘േകരള ബാം� െഫ�്’ സംഘടി�ി�
വ��. ഇതി�െട �ണേഭാ�ാ�ൾ�് വിപണി
കെ��വാ�ം ഉൽ�� വികസനെ��റി��

അറിവ് േനടാ�ം വിവര�ൾ പര�രം പ�ിടാ�ം
ഒ� േവദി ഒ���. ബാം� െഫ�ിൽ കരകൗശല
വ��ൾ, ഫർണീ��കൾ, വ�ാവസായിക
ഉൽ���ൾ, �ള നിർ�ാണ യ��ൾ, �ള
ഉപേയാഗി�� െക�ിട നിർ�ാണം, അ�േപാെല
�ളെയ �റി�� �സി�ീകരണ�ൾ എ�ിവ
�ദർശി�ി��. വ��ിഗത കരകൗശല വിദഗ്ധർ,
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മാ�ർ �ാ�്മാൻ, എൻ.ജി.ഒ. കൾ, എസ് .എ� .്ജി
കൾ, ��/െച�കിട സംരംഭ�ൾ, സർ�ാർ
നിയ�ിത �ാപന�ൾ, മ�് സം�ാന�ളിെല

കരകൗശല�ാർ, സംഘടനകൾ എ�ിവർ ഈ
േമളയിൽ പെ����. മലബാർ �ാ�്സ്  േമള
േകരള�ിെല കരകൗശല േമഖല�െട
�ന��ാരണ�ി�ം, നിലനിൽ�ി�ം േവ�ി
വ�വസായ വാണിജ� വ��്, േകരള ബ�േറാ ഓഫ്
ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ �േഖന മലബാർ
�ാ�്സ്  േമള സംഘടി�ി� വ��.

(ബി)

'ഉദ�ം' രജിേ�ഷ�� �ാപന�ൾ�് സർ�ാർ,
െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട െപാ�
സംഭരണ�ിൽ �ൻഗണന ലഭി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാഷണൽ എസ് .സി/എസ് .�ി ഹ�ിെ�
പ�തികളിൽ ഉദ�ം രജി�േഷ��
�ാപ�ൾ�ം സംരംഭകർ�മാണ് �ൻഗണന
നൽ��ത്. നാഷണൽ എസ് .സി/എസ് .�ി
ഹ�ിെ� പ�തികെള�ം പരിപാടികെള�ം
�റി�� അവേബാധം സ��ി��തിന് ഒ�
ശി�ശാല ജി�ാ വ�വസായ േക���െട
സഹകരണേ�ാെട എ�ാ ജി�കളി�ം
സംഘടി�ി�ി��്. �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭക േമഖലയിൽ �വർ�ി�� പ�ികജാതി -
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� സംരംഭകർ�്
േവ�ി വിവിധ േദശീയ അ�ർ േദശീയ േമളകളിൽ
നാഷണൽ എസ് .സി/എസ് .�ി ഹ�് �േഖന
പെ���ി�ക�ം ൈവദഗ്ധ� പരിശീലന
പരിപാടികൾ/െവ�ർ െഡവല�്െമ�്
േ�ാ�ാ�കൾ/വർ�്േഷാ�കൾ/ െസമിനാ�കൾ/
േബാധവൽകരണ പരിപാടികൾ �ട�ിയവ
പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��

സംരംഭകർ�് േവ�ി നാഷണൽ എസ് .സി/
എസ് .�ി ഹ�് സംഘടി�ി�ക�ം െച�.

(സി) അ�ാരാ� വിപണിയിൽ െച�കിട വ�വസായ
�ാപന��െട മ�ര�മത ഉറ�ാ��തിന്
സഹായകമായ പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 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 സം�ാന

വ�വസായ വാണിജ� വ��്, വാണിജ� മിഷൻ
�പീകരി�ക�ം G.O.(Rt) No.935/2021/ID
തീയതി 01.09.2021 �കാരം മിഷൻ
�നസംഘടി�ി�ി���്. 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
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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 സം�ാന� നി�ം സംരംഭക
�തിനിധികെള പെ����തിന് 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���െള 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
എ�്േപാർ�ർ അവാർഡ്  ഏർെ���ൽ. 10.
റീെ�ൽ സംരംഭ��െ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�� േ�ാൽസാഹന നയ
�പീകരണം.

(ഡി) േദശീയ അ�ർേദശീയ രംഗ�ളിെല
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സം�ാനെ� െച�കിട

(ഡി) േദശീയ അ�ർേദശീയ രംഗ�ളിെല
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സം�ാനെ� െച�കിട
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വ�വസായ ഉ�പാദക�മായി ബ�െ�ടാൻ

സൗകര�െമാ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
വ�വസായ ഉ�ാദക�മായി ബ�െ��വാ�ം

േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�െ��� �� െ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 (െക-ബി�്)
�േ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 രാജ��ളിേല�് കയ�മതി
െച�വാ�ം സഹായകമാ�ം. േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�ാ വ�വസായ േക���െട�ം
സഹകരണേ�ാെട 14 ജി�കളി�ം േകരള ഇ-
മാർ��് േപാർ�ൽ രജിേ�ഷനാ��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


