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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 341 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വാണിജ� േമഖല പരിേപാഷി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

�ീ. പി. രാജീവ്
(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) വാണിജ� േമഖലയിൽ �തനമായ �തി�ായ
��ി��തി�ം അ�ാരാ� വിപണിയിൽ
െച�കിട വ�വസായ �ാപന��െട മ�ര�മത

ഉറ�ാ��തി�ം, വിപണന സാധ�ത�ം
കയ�മതി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി "ബി �
ബി െവബ്  േപാർ�ൽ, വാണിജ� മിഷൻ, വ�ാപാർ (ബി
� ബി മീ�് ), ജി�ാ തല�ിൽ എം.എസ് .എം.ഇ
എ�ിബിഷ�കൾ, അേ�ാ �ഡ്   െഫ�്, മലബാർ
�ാ�് േമള" �ട�ിയ നിരവധി പ�തികൾ
വ�വസായ വാണിജ� വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി
വ��. ഈ സാ��ിക വർഷം �തൽ താ��്
തല�ിൽ എ�ിബിഷൻ നട�ാ�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി� വ��. 

ബി2ബി െവ�് േപാർ�ൽ

േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�ി�െ��� �� െച�കിട
ഇട�രം സംരംഭക�െട ഉൽ���ൾ�ം
വ�വസായ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഉൽ���ൾ�ം
വിപണി ലഭ�ത�ായി ഓൺൈലൻ
വ�ാപാര�ിനാ�� ഒ� െവബ്േപാർ�ൽ (www.
keralaemarket.com/www.keralaemarket.org/
www.keralaemarket.kerala.gov.in) �പീകരി�.
ഈ െവബ്േപാർ�ൽ സം�ാനെ� ��
െച�കിട ഉൽ�ാദകർ�് േദശീയ അ�ർേദശീയ
ക�നിക�മായി ബ�ം �ാപി��തി�ം

ത��െട ഉൽ���െള�റി�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ി വിവിധ രാജ��ളിേല�് കയ�മതി
െച�വാ�ം സഹായകമാ�ം.

വാണിജ� മിഷൻ
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േകരള�ാൻഡ്  നട�ിലാ�ി ഉൽ���ൾ
യാഥാർ��മാ�വാ�ം അത് വഴി ഉൽ�ാദന�ം
വിപണന�ം കാര��മമാ��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി വാണിജ� മിഷൻ
�പീകരി�. 

ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്  മീ�് - വ�ാപാർ

േകരള�ിെല �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ�് േദശീയതല�ിൽ �തിയ വിപണി
കെ���തി�ം േദശീയ തല�ി��

ബയർമാ�മായി വ�ാപാര ചർ�കൾ നട��തി�ം
ബിസിന�് മീ�ായ 'വ�ാപാർ 2022' സംഘടി�ി�.
സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിൽ നി�ം ഭ��
സം�രണം, ൈക�റി, െട�്ൈ�ൽസ്  &
ഗാർെമ�്സ് , റ�ർ, ആ�ർേവദ & െഹർബൽ,
ഇല�ി�ൽ & ഇലേ�ാണി�്, കരകൗശലം, �ള
േപാ�� പര�രാഗത േമഖലയിെല ഉൽ���ൾ
എ�ിവയിൽ നി�� െച�കിട ഉത്പാദകർ
അവ�െട ഉൽ����ം സാേ�തിക വിദ��ം
േമളയിൽ �ദർശി�ി�. 

േകരള�ിൽ നിർ�ി�െ��� ഉൽ����െട
�ണേമ� സാ��െ����തി�ം അവ�് േദശീയ
അ�ർേദശീയ വിപണികൾ �ാ�ം ആ��തി�

ഉേ�ശി�് 'േകരള �ാൻഡ് ' സംവിധാനം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം, സം�ാനെ�

�� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ��െട
ഉൽ���ൾ വിപണനം െച�ാനായി Open
Network for Digital Commerce (ONDC) -�മായി
േചർ�് ഒ� ഓ�ൺ െന�് വർ�് �ാ�്േഫാം
നിർ�ി��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�
വ���്. സം�ാനെ� ഭൗമ �ചിക ലഭി�ി��
വിവിധ ഉൽ����െട േ�ാ�ാഹന�ിനാ�ം

അവ�് അ�േയാജ�മായ വിപണി
കെ���തിനാ�ം ഇതിൽ നി�� ലാഭം
യഥാർ� നിർ�ാതാ�ളിൽ എ�ി��തി�മായി

ഇ�രം ഉ���ൾ�ായി ഒ� ജി.ഐ മാർ��ി�്
േപാർ�ൽ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി� വ���്.

�ടാെത, ഭ��സം�രണ േമഖലയിൽെ��
സംരംഭക�െട ഉൽ����െട വിപണനസാധ�ത
വർ�ി�ി��തി�� "േകരള അേ�ാ �ഡ്  േ�ാ",
കരകൗശല േമഖല�െട സർ�േതാ�ഖമായ
വികാസ�ിനായി "മലബാർ �ാ�്സ്  േമള�ം"
എ�ിവ�ം സംഘടി�ി���്. െകാ�ി
ഇൻേഫാപാർ�ിന് സമീപം 10 ഏ�ർ �മിയിൽ 90
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േകാടി �പ െചലവിൽ 65000 ച�ര� അടി
വി�ീർ��ി�� എ�ിബിഷൻ, കൺെവൻഷൻ,
അ�ബ� സൗകര���ം ഉൾെ��� അ�ാരാ�
എ�ിബിഷൻ കം കൺെവൻഷൻ െസ�റിെ�
നിർ�ാേണാത്ഘാടനം 2022 �ൺ 23 -ന് നട�. 
 

(ബി) സം�ാനെ� ��, െച�കിട, ഇട�രം

സംരംഭ�െള ആേഗാള വിപണിയിൽ
പരിചയെ���ി വിപണന സാധ�ത
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാണിജ� േമഖലയിൽ �തനമായ �തി�ായ
��ി��തി�ം അ�ാരാ� വിപണിയിൽ
െച�കിട വ�വസായ �ാപന��െട മ�ര�മത

ഉറ�ാ��തി�ം, വിപണന സാധ�ത�ം
കയ�മതി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി "ബി �
ബി െവബ്  േപാർ�ൽ, വാണിജ� മിഷൻ, വ�ാപാർ (ബി
� ബി മീ�് ), ജി�ാ തല�ിൽ എം.എസ് .എം.ഇ
എ�ിബിഷ�കൾ, അേ�ാ �ഡ്   െഫ�്, മലബാർ
�ാ�് േമള" �ട�ിയ നിരവധി പ�തികൾ
വ�വസായ വാണിജ� വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി
വ��. ഈ സാ��ിക വർഷം �തൽ താ��്
തല�ിൽ എ�ിബിഷൻ നട�ാ�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി� വ��. 

ബി2ബി െവ�് േപാർ�ൽ

േകരള�ിൽ ഉത്പാദി�ി�െ��� �� െച�കിട
ഇട�രം സംരംഭക�െട ഉൽ���ൾ�ം
വ�വസായ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഉൽ���ൾ�ം
വിപണി ലഭ�ത�ായി ഓൺൈലൻ
വ�ാപാര�ിനാ�� ഒ� െവബ്േപാർ�ൽ (www.
keralaemarket.com/www.keralaemarket.org/
www.keralaemarket.kerala.gov.in) �പീകരി�.
ഈ െവബ്േപാർ�ൽ സം�ാനെ� ��
െച�കിട ഉൽ�ാദകർ�് േദശീയ അ�ർേദശീയ
ക�നിക�മായി ബ�ം �ാപി��തി�ം

ത��െട ഉൽ���െള�റി�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ി വിവിധ രാജ��ളിേല�് കയ�മതി
െച�വാ�ം സഹായകമാ�ം.

വാണിജ� മിഷൻ

േകരള�ാൻഡ്  നട�ിലാ�ി ഉൽ���ൾ
യാഥാർ��മാ�വാ�ം അത് വഴി ഉൽ�ാദന�ം
വിപണന�ം കാര��മമാ��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി വാണിജ� മിഷൻ
�പീകരി�. 

ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്  മീ�് - വ�ാപാർ
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േകരള�ിെല �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ�് േദശീയതല�ിൽ �തിയ വിപണി
കെ���തി�ം േദശീയ തല�ി��

ബയർമാ�മായി വ�ാപാര ചർ�കൾ നട��തി�ം
ബിസിന�് മീ�ായ 'വ�ാപാർ 2022' സംഘടി�ി�.
സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിൽ നി�ം ഭ��
സം�രണം, ൈക�റി, െട�്ൈ�ൽസ്  &
ഗാർെമ�്സ് , റ�ർ, ആ�ർേവദ & െഹർബൽ,
ഇല�ി�ൽ & ഇലേ�ാണി�്, കരകൗശലം, �ള
േപാ�� പര�രാഗത േമഖലയിെല ഉൽ���ൾ
എ�ിവയിൽ നി�� െച�കിട ഉത്പാദകർ
അവ�െട ഉൽ����ം സാേ�തിക വിദ��ം
േമളയിൽ �ദർശി�ി�. 

േകരള�ിൽ നിർ�ി�െ��� ഉൽ����െട
�ണേമ� സാ��െ����തി�ം അവ�് േദശീയ
അ�ർേദശീയ വിപണികൾ �ാ�ം ആ��തി�

ഉേ�ശി�് 'േകരള �ാൻഡ് ' സംവിധാനം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം, സം�ാനെ�

�� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ��െട
ഉൽ���ൾ വിപണനം െച�ാനായി Open
Network for Digital Commerce (ONDC) -�മായി
േചർ�് ഒ� ഓ�ൺ െന�് വർ�് �ാ�്േഫാം
നിർ�ി��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�
വ���്. സം�ാനെ� ഭൗമ �ചിക ലഭി�ി��
വിവിധ ഉൽ����െട േ�ാ�ാഹന�ിനാ�ം

അവ�് അ�േയാജ�മായ വിപണി
കെ���തിനാ�ം ഇതിൽ നി�� ലാഭം
യഥാർ� നിർ�ാതാ�ളിൽ എ�ി��തി�മായി

ഇ�രം ഉ���ൾ�ായി ഒ� ജി.ഐ മാർ��ി�്
േപാർ�ൽ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി� വ���്.

�ടാെത, ഭ��സം�രണ േമഖലയിൽെ��
സംരംഭക�െട ഉൽ����െട വിപണനസാധ�ത
വർ�ി�ി��തി�� "േകരള അേ�ാ �ഡ്  േ�ാ",
കരകൗശല േമഖല�െട സർ�േതാ�ഖമായ
വികാസ�ിനായി "മലബാർ �ാ�്സ്  േമള�ം"
എ�ിവ�ം സംഘടി�ി���്. െകാ�ി
ഇൻേഫാപാർ�ിന് സമീപം 10 ഏ�ർ �മിയിൽ 90
േകാടി �പ െചലവിൽ 65000 ച�ര� അടി
വി�ീർ��ി�� എ�ിബിഷൻ, കൺെവൻഷൻ,
അ�ബ� സൗകര���ം ഉൾെ��� അ�ാരാ�
എ�ിബിഷൻ കം കൺെവൻഷൻ െസ�റിെ�
നിർ�ാേണാത്ഘാടനം 2022 �ൺ 23 -ന് നട�. 
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(സി) ഉ����െട വിപണനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

വിവിധ ജി�കളിൽ �ാേദശിക വ�ാപാര േമളകൾ
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സംരംഭക�െട ഉൽ���ൾ�് വിപണന സാധ�ത
വർ�ി�ി��തിനായി ജി�ാതല�ിൽ MSME
എ�ിബിഷ�കൾ നട�ി വ���്. സംരംഭക
വർഷ�ിെ� ഭാഗമായി ഈ സാ��ികവർഷം

താ��് തല�ി�� എ�ിബിഷ�കൾ
നട��തി�ം തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത, �ധാന
ഉ�വകാല തീർ�ാടന അ�ബ� വിപണനം
കെ���തിനായി ശബരിമല തീർ�ാടനം,
ആ�കാൽ െപാ�ാല �തലായ സ�ർഭ�ളിൽ
�ാേദശിക വ�ാപാര േമളകൾ സംഘടി�ി�ി��്.
�വജന�ൾ�ാ�� ഇ.ഡി �ബ്  േകാൺേ�വ് -
MSME Summit എ�ിവ�ം സംഘടി�ി�ി��്.
'േകരള ൈക�റി ' എ� �ാ�് െനയിമിൽ
നിർ�ി�� �ല�വർ�ിത ൈക�റി ഉൽ���ൾ
വിപണനം നട��തിന് വിവിധ ജി�കളിൽ
ൈക�റി േമളകൾ നട�ി വ��. കയർ/
��തിദ� നാര് ഉൽ����െട അ�ാരാ�
�ദർശന വിപണന േമളയായ 'കയർ േകരള' 2011
�തൽ ആല�ഴയിൽ നട�ിവ��. 

(ഡി)

സം�ാനെ� വാണിജ� സംരംഭ��െട
നവീകരണ�ിനായി േശഷി വർ�ി�ി�ൽ,
സാേ�തികവിദ� ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം
�ട�ിയവ പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) വ�വസായ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി േക� �� ഇട�രം

മ�ാലയ�ിെ� സഹായേ�ാെട ��ർ
വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. േക�
സർ�ാരിെ� എം.എസ് .ഇ.-സി.ഡി.പി. പ�തി
�കാരം വ�വസായ ���കളിൽ േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ�ർ (CFC) �ാപി��

പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. നാളി�വെര 16
േകാമൺ െഫസിലി�ി െസ��ക�െട  (CFC)
േ�ാജ�കൾ�് അംഗീകാരം ലഭി�, ഇതിൽ
7,522.45 ല�ം �പ�െട 12 CFC േ�ാജ�കൾ
�ർ�ീകരി�് ക�ിഷൻ െച�ി��്. 

എം.എസ് .ഇ.-സി.ഡി.പി. പ�തി �കാരം 15.91
േകാടി �പ�െട  കാലടി �ീൽ കൺേസാർഷ�ം
േകാമൺ െഫസിലി�ി െസ��ം 21,000 ച�ര�
അടിയിൽ  െപ��ാ�രിൽ �ാപി�� േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ��ം (CFC) ക�ീഷൻ
െച��േതാെട  ഉത്പാദനം അ�� അ�്

വർഷ�ി��ിൽ ഇര�ിയാ�ാ�ം
ഉൽ�ാദനെ�ലവ് 10% �റ�ാ�ം സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


