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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4225 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ടിൽ വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് �േത�ക പാേ�ജ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

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

(എ) പനേയാല, ഈ�, മൺപാ�ം �ട�ിയ �ടിൽ

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ �തിസ�ിയിലാെണ�

വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഏെത�ാം

കരകൗശല ഉ���ളാണ് ��ത �ടിൽ

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ �േഖന

നിർ�ി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സമ� േമഖലയി�െമ� േപാെല േകാവിഡ്

മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ പര�രാഗത

വ�വസായ��ം �തിസ�ി േനരി���്.
കരകൗശല ഉൽപ���ം നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��ം �ടിൽ വ�വസായ സംരംഭ�ൾ വഴി

കാഡ്േകാ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ നിർ�ി�

വ���്. െകൽപാം �േഖന പനേയാല

ഉപേയാഗി�  ്�ാ (Straw) നിർ�ാണം

നട��തി�� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്.
�ടാെത കരി�നയിൽ നി�ം ലഭി��

അസം�ത വ��ളായ പനേയാല, െനാ�്,
അ�ാനി �ട�ിയ പന ഉൽ���ൾ ഉപേയാഗി�്

ഈ േമഖലയിൽ �വർ�ി� വ��

െതാഴിലാളികെള െകാ�് സംഭരി�  ്�ല�ാധി�ിത

ഉൽപ��ൾ ആയ സ്ക�ാഷ് , ജാം �തലായവ

നിർ�ി�  ്വിപണനം നട��തിന് പ�തി��്.
��ർ രാമവർ��ര�് �ള ഉൽ��

നിർ�ാണ�ി�ം പരിശീലന�ി�മായി ഒ�

Design Technology Development Workshop
കരകൗശല വികസന േകാർ�േറഷൻ സംഘടി�ി�.
�ടാെത പനേയാല, ഈ�, മൺപാ�ം

�ട�ിയവയി�� ഉൽ���ൾ വിപണനം

നട��തിന് കരകൗശല വികസന

േകാർ�േറഷൻ സംഘടി�ി�� �ദർശന

േമളകളിൽ സൗകര�ം നൽകാ��്. േകരള

സം�ാന ബാം� േകാർ�േറഷൻ ഈ�

ഉപേയാഗി�� �ടിൽ വ�വസായ സംരംഭെ�

സഹായി�വ�� ഒ� �ാപനമാണ് . ഇ�മായി

ബ�െ��്  ധാരാളം ��, വ�ി, �റം �ട�ിയവ

െന�� െതാഴിലാളിക�െട െസാൈസ�ികൾ

സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ �വർ�ി�
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വ���് . ഇവർ�്  ആവശ�മായ ഈ�

േകാർ�േറഷൻ മിതമായ നിര�ിലാണ്  വി�

വ��ത് . ��, വ�ി, �റം, കരകൗശല വ��ൾ

എ�ിവെയ�ാമാണ്  ഈ��ം �ള�ം ഉപേയാഗി�  ്
െച� വ��ത് . ബാം� േകാർ�േറഷൻ

�തിയതായി, ഈ�യിൽ നി�ം, �ളയിൽ നി�ം

നിർ�ി�� ഓഫീസ്   േ�ഷനറി ഉ���ൾ

േകരള�ി�ടനീള�� ഓഫീ�കളിൽ വിതരണം

െച��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. ഇ�മായി

ബ�െ��്  േകാർ�േറഷൻ അടിമാലി, ഇടമലയാർ,
ചാല�ടി, േചരാന�ർ അ�മാലി എ�ിവിട�ളിൽ

ധാരാളം െ�യിനി�്  േ�ാ�ാ�കൾ നട�ി

വ���് . ഇവർ ഉ�ാദി�ി�� ഉ���ൾ

ബാം� േകാർ�േറഷൻ വാ�ക�ം, അത് 
േകാർ�േറഷെ� ഔ�് െല�്  വഴി വിൽപന�ം

നട��.

(ബി)

ഇ�രം �ടിൽ വ�വസായ�േള�ം

െതാഴിലാളികേള�ം സംര�ി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മര�ണിയിേലർെ��ി�� ആർ�ിസാൻ മാർ�ായി

ഒ� െപാ�േസവന േക�ം െകാ�ം ഉമയന�രിൽ

കാഡ്േകാ�െട കീഴിൽ �വർ�ി� വ��.
കരകൗശല വികസന േകാർ�േറഷൻ

തടിെകാ�� കരകൗശല ഉൽ���ൾ

നിർ�ി�� തിനായി ഒ� െപാ�േസവന േക�ം

േചർ�ിൽ ആരംഭി�. �ടിൽ വ�വസായ�ൾ�ം

െതാഴിലാളികൾ�ം ബാം� േകാർ�േറഷൻ

സ�ിൈഡസ്ഡ്   നിര�ിലാണ്  ഈ�

നൽകിവ��ത് . നിലവിൽ േ�മനിധി,
അംഗ�ളായ െതാഴിലാളികൾ�്  ഈ�, കാ�വ�ി,
തഴ േ�മനിധി േബാർഡ്   �േഖന ഇൻകം സേ�ാർ�്

�ീം, േകാവിഡ്   ധനസഹായം, �സവാ��ല�ം,
വിവാഹ ധനസഹായം, അവശത െപൻഷൻ,
വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം എ�ിവ�ം നൽകി

വ���് . കരകൗശല വികസന േകാർ�േറഷൻ

പര�രാഗത ഉൽപ��ൾ വിപണനം

നട��തി�� �ദർശന േമളകൾ ഡിസംബർ

മാസം �തൽ �നരാരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��.

(സി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഇവർ�ായി

എെ��ി�ം �േത�ക പാേ�ജ്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി)
േകരള ഈ�, തഴ, കാ�വ�ി േ�മനിധി

േബാർഡിൽ അംഗ�ളായി�� െതാഴിലാളികൾ�് 
1000/- �പ ധനസഹായം നൽകിവ���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


