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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 344 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്  മീ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ 

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ല�, െച�കിട, ഇട�രം

സംരംഭ��െട ഉ���ൾ�് േദശീയ തല�ി�ം

വിേദശ�ം വിപണി സാധ�ത ലഭ�മാ��തിനായി
�േത�കമായ േകരള ബിസിനസ്  � ബിസിനസ്  മീ�്
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; മ�് എെ�ാെ� േന��ളാണ്
��ത േമളയി�െട ല��മി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെല �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ�് (എം.എസ് .എം.ഇ) േദശീയ
തല�ിൽ �തിയ വിപണി കെ���തി�ം
േദശീയ തല�ി�� ബയർമാ�മായി �ഖാ�ഖം
വ�ാപാര ചർ�കൾ നട��തി�� അവസരം
നൽ��തി�ം ല��മി�് ബിസിന�് മീ�ായ
'വ�ാപാർ 2022' ഈ വർഷം �ൺ മാസ�ിൽ

സംഘടി�ി�. േകരള�ിെല 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 േമഖല
എ�ിവയിൽ നി�� െച�കിട ഉത്പാദകർ
അവ�െട ഉൽ����ം സാേ�തികവിദ��ം ഈ
അവസര�ിൽ �ദർശി�ി�. സം�ാന�ിെ�

വ�വസായിക ഉത്പാദന�മത �ദർശി�ി�ക,
വിപണിയിൽ �ാ�് െച��ം അ�ാ��മായ

�ാപന�െള�ം ഉത്പ��െള�ം
അവതരി�ി�ക, നിലവി�� വ�വസായ��െട
വളർ� ത�രിതെ���ാൻ േ�ാൽസാഹനം
നൽ�ക, നിേ�പകരിൽ താൽപര�ം ജനി�ി�ക
എ�ിവയാണ് േമളയി�െട ല��ം വ��ത്.
ഭ��സം�രണം, ൈക�റി, വ���ം
�ണി�ര��ം, റബർ, കയർ, ഉത്പ��ൾ,
ആ�ർേവദ�ം പ�ിലമ��ക�ം, ഇല�ി�ൽ
ഇലേ�ാണി�്, പര�രാഗത വിഭാഗ�ളായ
കരകൗശലം, �ള �ട�ിയവ�മായി ബ�െ��

നിൽ�� ഉത്പാദകർ�് ത��െട ഉത്പ��െള
േദശീയ വിപണികളിേല�് ആകർഷി��തി�ം

വിപണി േന��തി�ം സാധ�മാ��. 

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ം (ബി) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിൽ നി�ം ഭ��
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ഏെത�ാം േമഖലകളിൽ നി�� സംരംഭകരാണ്
�ധാനമാ�ം േമളയിൽ പെ���ത്; സംരംഭകർ
നട�ിയ �ടി�ാ�കളി�െട വ�ാപാര, വാണിജ�
ഇടപാ�കൾ സാധ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

സം�രണം, ൈക�റി, െട�്ൈ�ൽസ്  &
ഗാർെമ�്സ് , റ�ർ, ആ�ർേവദ & െഹർബൽ,
ഇല�ി�ൽ & ഇലേ�ാണി�്, കരകൗശലം, �ള
േപാ�� പര�രാഗത േമഖല എ�ിവയിെല
ഉത്പ���ം, സാേ�തിക വിദ��ം െച�കിട
ഉത്പാദകർ േമളയിൽ �ദർശി�ി�. ഇതിൽ
ഏ��മധികം വ�ാപാര ഇടപാ�കൾ നട�ത് ഭ��
സം�രണം, ആ�ർേവദം, ൈക�റി,
�ണി�ര�ൾ എ�ീ േമഖലകളിലാണ്. 

വ�ാപാർ 2022 -െല 2417 ബി � ബി മീ�കളി�െട
105 േകാടി �പ�െട വാണിജ� ഇടപാ�കൾ�ാണ്
അവസരെമാ��ിയത്. രാജ��ിെ� വിവിധ
ഭാഗ�ളിൽ നി�� 324 സംരംഭക�ം 330 മ�്
വ�വസായിക�ം ത�ി�� �ടി�ാ��ം
�ദർശനേമള േവദിയായി. 

(സി)

�തിയ വ�ാപാര സാധ�തകൾ ശ�ിെ���ാൻ

��ത േമളകൾ എ�േ�ാളം

സഹായകരമായി��്; വർഷംേതാ�ം ബിസിനസ്
മീ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ കഴി�� തര�ിൽ

�ിരം എ�ിബിഷൻ കം കൺവൻഷൻ െസ�ർ
�ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�ിെ� വ�വസായിക ഉത്പാദന�മത
�ദർശി�ി�ക, വിപണിയിൽ �ാ�് െച��ം
അ�ാ��മായ �ാപന�െള�ം

ഉത്പ��െള�ം അവതരി�ി�ക, നിലവി��
വ�വസായ��െട വളർ� ത�രിതെ���ാൻ

േ�ാൽസാഹനം നൽ�ക, നിേ�പകരിൽ
താൽപര�ം ജനി�ി�ക എ�ിവയാണ് േമളയി�െട
ല��ം വ��ത്. 

െകാ�ിയിൽ ഇൻേഫാപാർ�ിന് സമീപം 10 ഏ�ർ
�മിയിൽ 90 േകാടി �പ െചലവിൽ 65000 ച�ര�
അടി വ�� എ�ിബിഷൻ ഹാ�ം അ��റിലധികം
ആ�കൾ�് ഇരി�ാൻ കഴി�� കൺെവൻഷൻ
ഹാ�ം ��േറാളം ആ�കെള ഉൾെ�ാ��
ൈഡനി�് ഹാ�ം മ�് സൗകര�����
അ�ാരാ� എ�ിബിഷൻ കം കൺെവൻഷൻ
െസ�റിന് 2022 �ൺ 23 -ന് തറ��ി�. ര�്
ഘ��ളിലായി കിൻ� നട�ിലാ�� പ�തി
ഒ�ര വർഷ�ി��ിൽ യാഥാർ��മാ�ാൻ

സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


