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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4216 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ാപാരേമഖല�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം േവ�ി നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് െക�ിട നിർ�ാണ
സാധന�ൾ�ം ഒ�ം എ�ാ വിധ ഉപേഭാ�
സാധന�ൾ�ം വില���ത് െക�ിട നിർ�ാണ
േമഖല�ൾെ�െട ഉപേഭാ�േമഖലെയ

എ�ര�ിൽ ബാധി�െമ�ത് സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�്
കാരണ�ളാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നിർ�ാണ സാധന�ൾ�ം
ഒ�ം എ�ാവിധ ഉപേഭാ� സാധന�ൾ�ം വില
���ത് െക�ിട നിർ�ാണ േമഖല�ൾെ�െട
ഉപേഭാ� േമഖലെയ എ�ര�ിൽ

ബാധി�െമ�ത് വ�വസായ വ��് തല�ിൽ

വിലയി��ിയി�ി�. എ�ാൽ വ�വസായ വ��ി�
കീഴിൽ സിമ�് ഉൾെ�െട�� നിർ�ാണ
വ���െട 95%-�ം അന� സം�ാന സ�കാര�
ഉൽ�ാദകരിൽ നി�ം റയിൽ/േറാഡ്  മാർ�ം
എ�ിേ��ി വ�� സാഹചര�ം വില വർ�നവിന്
കാരണമാ���്. േക� സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട േന�ത��ിൽ നട�ി വ��
എം.എസ് .ഇ-സി.ഡി.പി. (MSE Cluster
Development Programme) പ�തി �കാരം ��ർ
അധി�ിത െപാ� േസവന േക�മായി േറാ
െമ�ീരിയൽ ബാ�കൾ �ാപി��തി��

സഹായം വ�വ� െച�ി��്.

(ബി)
േക� സർ�ാർ നയ��ം നി�തി നിർേ�ശ��ം
ഉപേഭാഗ സാധന�ളിലടിേ�ൽ�ി��
നടപടിക�മാെണ��ം സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��-െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭ�ൾ ഉൾെ���
വ�വസായ േമഖല�ാവശ�മായ േ�മ പ�തികൾ
മാ�മാണ് വ�വസായ വാണിജ� വ�� ആവി�രി�
നട�ിലാ��ത് എ�തിനാൽ ഇ�രം ഒ�
പരിേശാധന വ�വസായ വ��് �േഖന ഉ�ായി�ി�.

(സി) ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരള�ിെല

ജന�െള സംര�ി�ാ�ം ��ത േമഖലകെള
സംര�ി�  ്വ�ാപാരേമഖല�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ���ണർവ്

നൽ�വാ�മായി ഈ സർ�ാർ നട�ി വ��
�ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) സം�ാന�് െക�ിട നിർ�ാണ സാധന��െട
വില�യ�ം പിടി�  ്നിർ��തിനായി ഈ
േമഖല�മായി ബ�െ�� ഉൽ�ാദക�െട�ം
വിതരണ�ാ�െട�ം േയാഗം സർ�ാർ തല�ിൽ

വിളി�  ്ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്.
സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ വഴി
��തൽ സമി�് ഉൽ�ാദി�ി�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടിക�െട ഭാഗമായി �വൻ�ർ സിമ�്സ്
ക�നി�െട മാ�ർ �ാനിൽ േ� സിമ�് ഉൽ�ാദനം
വർ�ി�ി�ാൻ പ�തിയി�ി��്. ക�നി
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ഉൽ�ാദി�ി�� െവ� സിമ�ിെ� വില കഴി� 3
വർഷമായി വർ�ി�ി�ി�ി�. മലബാർ സിമ�്സ്
ലിമി��ം കേ�ാള വിലേയ�ാൾ �റ�
നിര�ിലാണ് സിമ�് വിപണനം നട�ി വ��ത്.
േകരള�ിെല ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ
സംരംഭക�െട�ം വ�വസായ വ��ിെല
െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട�ം ഉൽ���ൾ�്
ഓൺൈലൻ വിപണി ലഭ�മാ��തിനായി
വ�വസായ വ��്
www.keralaemarket.com/www.keralaemarket.org,
www.keralaemarket.kerala.gov.in എ�ീ ഇ-
േപാർ�ൽ സംവിധാന�ൾ �പീകരി�ി��്.
നിലവിൽ ആയിര�ിലധികം ക�നിക�ം
േകരള�ിെല വിവിധ െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം

ഈ േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി��്. ��-
െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭക�െട�ം െപാ�േമഖലാ
�ാപന��െട�ം രജിേ�ഷൻ �ടർ� വ��.
�തിയ സംരംഭകർ�ം ഈ േപാർ�ലിെ� േസവനം
�േയാജന െ���ാ��താണ്. ഈ
സംവിധാന�ി�െട േകരള�ിെല സംരംഭകർ�ം
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം േദശീയ-
അ�ർേദശീയ വിപണികൾ �േയാജനെ���വാൻ
കഴി�ം. �ടാെത ��-െച�കിട-ഇട�രം

സംരംഭക ഉത്പ���െട എ�ിബിഷ�കൾ,
കാർഷിക-ഭ��-സം�രണ േമഖല�െട
േ�ാ�ാഹന �ിനായി േകരള അേ�ാ �ഡ്  േ�ാ,
സംരംഭകർ�് �തിയ സാേ�തിക വിദ�
പരിചയെ����തി� േവ�ി െമഷിനറി എ�്േപാ
എ�ിവ സംഘടി�ി� വ��. േകരള�ിെല

വാണിജ� േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം വികസന
�ി�ം സം�ാന�ിെല തനതായ
ഉത്പ��ൾ�് ആേഗാള വിപണി
കെ���തി�ം േവ�ി വാണിജ� മിഷ�ം �പം
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


