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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5818 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ഹാ�ി �ാ�്സ്  െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

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

(എ) സം�ാന�് േകരള ഹാ�ി �ാ�്സ്
െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷെ� �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. കഴി� വർഷ�ളിൽ കരകൗശല
േമഖല�െട സമ� വികസനം �ൻനിർ�ി വിവിധ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. വർഷ�ളാ��
ഈ േമഖല�െട �വർ�ന മാ��ം മാ�ിെ�ാ�്
ഒ�നവധി �തന പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്.
കഴി� വർഷ�ളിെല�ാം തെ� കരകൗശല
വിപണന േമഖലയിൽ വിവിധ െവ�വിളികൾ
േനരിേട�ി വ�ി��്. േകരള�ി��ായ

മഹാ�ളയം, നി�ാ ൈവറസ് , േകാവിഡ്  മഹാമാരി
�ട�ിയവ �റിസം േമഖലെയ�ം അേതാട്
ബ�െ�� വിപണനം ഉ� കരകൗശല വിപണന
േമഖലെയ�ം �തി�ലമായി ബാധി�ി��.
ഇ�രം �തിസ�ികെള അതിജീവി��തിെ�
ഭാഗമായി താെഴ പറ�� പ�തികൾ
ആവി�രി�ി��്. 1. വിപണന േമഖല
വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സർ�ാരിെ� സഹായേ�ാെട

എസ് .എം.എസ് .എം ഇൻ�ി���ിേനാട്  േചർ�്
െസൻറിനറി ബിൽഡിംഗ് �ർ�ീകരി�. 2.
െസ�ിനറി ബിൽഡിംഗിൽ 4000 ച�. അടി
വി�ീർ��ിൽ ആ�നിക സൗകര��േളാെട��
�േമയാധി�ിത േഷാ�ം ആരംഭി�. ഇത് ഈ
േമഖലയിെല ഒ� �തന കാൽവ�ാണ്. ഇവിെട
വിവിധ �ാ�ി�� �ദർശന�ൾ ആരംഭി�ം. 3.
ഓൺൈലൻ വിപണന�ിെ� സാ��തകൾ
�േയാജനെ����തിെ� ഭാഗമായി
േകാർ�േറഷൻ www.handicrafts.kerala.gov.in
എ� സ��ം െവൈ��് പരി�രി�ക�ം
അേതാെടാ�ം ആമേസാൺ, ഫ്ളിപ്കാർ�് എ�ീ
ഇ-േകാേമർസ്  പ്ളാ�്േഫാ�കളിൽ ഓൺൈലൻ
െസയിൽസ്  ആരംഭി�ക�ം െച�. ഇത് ന�



2 of 3

രീതിയിൽ �േരാഗമി�  ്വ��. 4. േകാവിഡ്
�തിേരാധ സാമ�ികൾ വിവിധ തരം കരകൗശല
വ��ൾ ഉപേയാഗെ���ി സാനിൈ�സർ
ഡിെ�ൻസർ െപഡൽ �ാൻറ് ,
എലെഫൻറ്െഹഡ്  സാനിൈ�സർ ഡിെ�ൻസർ
�ട�ിയവ നിർ�ി�  ്വിപണിയിെല�ി�. 5.
എസ് .എം.എസ് .എം. ഇൻ�ി���ിേനാട്  േചർ�്
ൈ�സസ്  ഇൻ �ാ�്സ്  എ� ആശയ�ിൽ

�ഗ�വ��ന�ം കരകൗശല�ം േചർ�� ഒ�
േഷാ�ം ആരംഭി�. 6. കരകൗശല േമഖല�െട
�േരാഗതി�ായി വിവിധ �ല�ളിലായി 49
എ�ിബിഷൻ, 18 �ാ�് ബസാർ, 01 ഗാ�ിശി�

ബസാർ എ�ിവ�ം സംഘടി�ി�. 4085 ഓളം
ആർ�ിസാൻമാർ�് ഇതി�െട �േയാജനം
ലഭി�ി��്. ഇത് �ടാെത കഴി� കാല�ളിെല
കരകൗശല േമഖല േനരി�ി�� �ധാന
���ൾ�് പരിഹാരമായി താെഴ�റ�� വിവിധ
പ�തിക�ം നട�ിലാ�ിയി��്. 1. ക്ള�ർ
ഡവലപ്െമൻറ്  - െപാ�േസവന േക��ൾ - ഒ�
�േത�ക �ാ�ിൽ �ാവീണ�ം സി�ി� ഒ� ��ം
ശി�ികൾ�് ഉൽപ��ൾ നിർ�ി�വാ�ം
പരിശീലി�ി�വാ�ം �തിയ ഡിൈസ�ക�ം
ൈവവിധ�മാർ� ഉൽപ��ൾ നിർ�ി�വാ�ം
സഹായകകരമായ സാഹചര��ൾ ഒ���
സംവിധാനമാണ് െപാ�േസവന േക��ൾ.
ഇ�രം െപാ�േസവന േക��ൾ െകാ�്
ഉൽപ���െട നിർ�ാണ െചലവ് �റ�വാ�ം,
ഉയർ� �ണ നിലവാരം ഉറ� വ��വാ�ം
സമയബ�ിതമായി ഉൽപ��ൾ നിർ�ി�വാ�ം
സാധി�ം. ഇ�രം �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിനായി കരകൗശല വികസന
േകാർ�േറഷൻ താെഴ പറ�� �ല�ളിലായി

��് െപാ�േസവന േക��ൾ (സി.എഫ്.സി.)
�ാപി�  ്�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. 1970 കളിൽ
�ാപി� അ��ള�ര സി.എഫ്.എസ് .സി �്
േശഷം ആദ�മായാണ് �തിയ സി.എഫ്.സി കൾ
�ാപി��ത്. 1. ��ിമംഗലം, ക�ർ-
െബൽെമ�ൽ �ാ�് 2. േചർ�്, ��ർ - മരാധി�ിത
�ാ�് 3. കട�ർ, െകാ�ം - �ാപി�ർ �ാ�്
െപാ�ജന�ളിൽ �േത�കി�  ്വിദ�ാർ�ികളിൽ

കരകൗശലേമഖലെയ�റി�� അവേബാധം
വളർ��തിനായി �ാ�് അവയർെന�്
േ�ാ�ാ�കൾ (സി.എ.പി) സംഘടി�ി�ി��്.
വിവിധജി�കളിലായി 27 �ാ�് അവയർെന�്
േ�ാ�ാ�കൾ ഇതിേനാടകം സംഘടി�ി�കഴി�.
2800 േപർ ഇതിൽ പെ���. 2. ൈന�ണ�
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വികസന പ�തി- തി�വന��രം െന�യ�്

ബനാനാ ൈഫബർ �ാ�ിൽ ഒ� �ിൽ
ഡവലപ്െമൻറ്  േ�ാ�ാം നട�ക�ം ഇതിൽ 30
ആർ�ിസാൻമാർ�് പരിശീലനം നൽ�ക�ം
െച�ി��്. 3. പര�രാഗത െതാഴിലാളികൾ�്
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ
�േയാജനെ����തി�ം �തിയ ഡിൈസ�കൾ
നിർ�ി�ാൻ പരിശീലനം നൽ��തി�മായി 01
ഇൻറേ��ഡ്  ഡിൈസൻ െഡവലപ്െമ�്
േ�ാജ�്, 10 ഡിൈസൻ & െടേ�ാളജി
വർ�്േഷാ�കൾ �ർ�ിയാ�ി. ഈ
പരിപാടിയി�െട 340 ആർ�ിസാൻമാർ�്

പരിശീലനം നൽ�ക�ം 160 �തിയ
േ�ാേ�ാൈ��കൾ നിർ�ി�ക�ം െച�. 4.
കരകൗശല െതാഴിലാളികൾ�് 5 �ാ�കളിൽ
സൗജന�മായി 1030 �ൾകി�കൾ വിതരണം െച�.
5. േകരള�ിെല കരകൗശല േമഖല�െട
�ാധാന��ം �ടാെത േകാർ�േറഷെ�
�വർ�ന�െള �റി�� വിവര��ം
െപാ�ജന�ളിൽ എ�ി��തി�ം

െപാ�ജന�ളിൽ കരകൗശല േമഖലെയ�റി�്
അവേബാധം ��ി��തി�ം ഉേ�ശി�  ്െകാ�്
'ദാ�ശി�ം' എ� ഒ� �സ�ചി�ം നിർ�ി�.

(ബി)

വിവധ തര�ി�� കരകൗശല െതാഴിലാളികെള
കെ��ി അവ�െട ൈകെ�ാഴി�കെള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േകരള
ആർ�ിസാൻസ്  െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
നട�ിലാ�ിവ�� ധനസഹായ പ�തിക�െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

(ബി) േദശീയ പി�ാ� വികസന േകാർ�േറഷെ�
(NBCFDC) ധനസഹായേ�ാെട പി�ാ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� ആർ�ിസാൻ വിഭാഗ�ാർ�്
സ�യം െതാഴിൽ �ട��തിനായി �റ�
പലിശനിര�ിൽ വാ�കൾ നൽകി വ���്.
േകരള ആർ�ിസാൻസ്  െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ തനത് ഫ�് വിനിേയാഗി�്
ധനസഹായ പ�തികൾ ഒ�ം തെ�
നട�ാ��ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


