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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 204 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ വി ശശി, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വാണിജ� േമഖല�് ആകർഷകമായ
�തി�ായ ��ി��തി�ം അ�ാരാ�
വിപണിയിൽ െച�കിട വ�വസായ �ാപന��െട

മ�ര�മത ഉറ�ാ��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

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

സംരംഭ�െള ആേഗാള വിപണിയിൽ
പരിചയെ���ി വിപണന സാധ�ത
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി G.O.(Rt)No.
1329/2018/ID തീയതി 03/12/2018 �കാരം
�പീകരി� വാണിജ� മിഷൻ വ�വസായ വ��്
�ിൻസി�ൽ െസ��റി െചയർമാനായി
�നസംഘടി�ി���്.

(ബി)

��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�െള ആേഗാള
വിപണിയിൽ പരിചയെ���ി വിപണന
സാധ�ത�ം കയ�മതി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ഉൽ����െട �ാൻഡ്  �േമാഷ�ം
�ചരണ�ി�മായി േമഖല തിരി�� �ാൻഡിംഗ്,
�ദർശന�ൾ, സം�ാന�ിനക�് ബി2ബി
മീ�കൾ എ�ിവ നട�ിയി��്. �ടാെത അ�ി
േ�ാസ�ിംഗ്, ൈക�റി, കരകൗശല
ഉൽപ��ൾ�് ജിഐ പദവി നിലനിർ�ാൻ

ബ�െ�� വ��കളി�െട സഹായം എ�ിവ
നൽകിയി��്.

(സി) വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
വിവിധ ജി�കളിൽ �ാേദശിക വ�ാപാര േമളകൾ
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. േ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��. േകരള�ിെല

കരകൗശല േമഖലെയ ശ�ിെ���ക�ം,
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െച�ക, ഈ േമഖലയി��
വിദഗ്ധ�മായി സ�ർ�ം �ലർ�ക,
കരകൗശല�ാർ�് ഉപേഭാ�ാ��മായി േനരി�്
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ഇടപഴ�വാ�� അവസരം ഒ��ിെകാ��ക,
േകരള�ിെല പര�രാഗതമായ കരകൗശല /
ൈക�റി ഉൽ���ൾ �ചരി�ി�ക,
വിേദശികൾ�ം സ�േദശികൾ�ം പര�രാഗത
കരകൗശല ഉൽ���ൾ േകരള�ിെ�

തനിമേയാെട �ദർശി�ി�വാ�� ഒ� േവദി
ഒ��ക, സ�ർശകർ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

�ാപന�ൾ�ം േകരള�ിെല

കരകൗശല�ാ�െട സാേ�തിക മിക�ം കഴി�ം
�ദർശി�ി�ക എ�ീ ല���േളാ��ടിയാണ് ഈ
േമള സംഘടി�ി��ത്. �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�്

വിപണികെ��വാ�ം ഉൽ��
വികസനെ��റി�� അറിവ് േനടാ�ം
വിവര�ൾ പര�രം പ�ിടാ�ം ഒ� േവദി ഒ���.
വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�ി�� ഉൽ����െട
വിപണനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�ി
ശബരിമല തീർ�ാടന കാല�ം 2020 ആ�കാൽ
െപാ�ാല ഉ�വേ�ാട�ബ�ി�ം

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 - എംഎസ്എംഇ സ�ി�് 2020
ജ�വരി 29,30 തീയതികളിൽ ഉദയാ പാലസ്
കൺെവൻഷൻ െസ�ർ, കവടിയാർ,
തി�വന��ര�് വ�  ്സംഘടി�ി�.

(ഡി) വാണിജ� സംരംഭ��െട നവീകരണ�ിനായി

േശഷി വർ�ി�ി�ൽ, സാേ�തികവിദ�
ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം �ട�ിയവ
വാണിജ� മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമാ��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. സം�ാനെ� സംരംഭ��െട
നവീകരണ�ിെ� േശഷി വർധി�ി�ൽ,
സാേ�തിക വിദ� ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം
�ട�ിയവ�� ൈക�ാ�് നൽ�ക എ�ിവ
വാണിജ� മിഷെ� ല���ളിൽ ഉൾെ���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


