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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 200 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഖാദി-െെക�റി േമഖല�െട ഉേ�ജന�ിനായി പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ്  ക��

�തിസ�ിയിലാ�ിയ ഖാദി-െെക�റി

േമഖല�െട ഉേ�ജന�ിനായി �േത�കം

പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; �ൽ �ാമം

പരിഹരി�ാൻ ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ്  �ലം ക�� �തിസ�ി

സംജാതമാെയ�ി�ം �ൻ വർഷ�ളിൽ എ�

േപാെല 2020-21, 2021-2022 സാ��ിക

വർഷ�ളി�ം ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡി�

കീഴി�� 12,500 െതാഴിലാളികൾ�്

നൽ��തി�� ഇൻെസ�ീവ് അ�വദി�  ്നൽകി.
�ടാെത ഖാദി വ���െട വിൽ�ന

വർ�ി�ി��തിനായി റിേബ�്  ഇന�ി��

�ക�ം അ�വദി�. എ�ാ സർ�ാർ, അർ�

സർ�ാർ, അ��ാപകർ, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളിെല ജീവന�ാർ 2022
��വർഷാരംഭം �തൽ എ�ാ �ധനാ�കളി�ം

ൈക�റി/ഖാദി വ��ൾ ധരി�ണെമ�ം

07.12.2020 െല സി.ഡി.എൻ2/97/2020 ജി.എ.ഡി

ന�ർ സർ�ലറിൽ നിർേ�ശി� �കാരം സർ�ാർ/
അർ� സർ�ാർ �ാപന�ൾ�് ആവശ���

ൈക�റി/ഖാദി �ണി�ര�ൾ വാ�ണെമ�ം

11.01.2022 െല സി.ഡി.എൻ2/1/2022/െപാ.ഭ.വ
സർ�ലർ �കാരം അഭ�ർ�ി�ക��ായി.
അതിെ� ഫലമായി ��ത ഉൽ���ൾ�്

വിപണിയിൽ ഉണർ��ാ��തി�ം വിപണി

െമ�െ���ാ�ം കഴി�ി��്. പല െപാ�േമഖലാ

�ാപന��ം ഗവൺെമ�് �ാപന��ം

അവർ�ാവശ�മായ �ണി�ര�ൾ ൈക�റി

േമഖലയിൽ നി�ം വാ��തി�� നടപടി

എ��ി��്. നിലവിൽ ഖാദി �ാമ വ�വസായ

േബാർഡിൽ നിലവിൽ �ൽ �ാമം ഇ�.
േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ �തിസ�ി

േനരി� ൈക�റി ഉ����െട വിപണനം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സർ�ാർ �ൻ��ി

അ�വദി� 56 ദിവസെ� റിേബ�്  ദിന�ൾ�് 
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�റെമ 2020-21 സാ��ിക വർഷം 50 അധിക

റിേബ�് ദിന��ം 2021-22ൽ 6 അധിക റിേബ�് 
ദിന��ം അ�വദി�. �ടാെത ൈക�റി

േമഖല�െട �ന��ീവന�ിനായി ആവി�രി�  ്
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ താെഴ പറ��. 1)
�ലധന സഹായ പ�തികൾ �ാഥമിക ൈക�റി

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ സർ�ാരിെ� ഓഹരി

പ�ാളി�ം 2) േ�ാ�ാഹന�ി�ം

വികസന�ി�മാ�� പ�തികൾ എ)
െ�ാഡ�ൻ ഇൻെസൻറീവ് ;- െന�കാ�െട�ം

അ�ബ� െതാഴിലാളി ക�െട�ം �േചാദന

പരിപാടി - 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 4
േകാടി �പ അ�വദി� നൽ�ക�ം ഈ �ക

വിവിധ ജി�കൾ�ം ഹാൻവീവി�മായി 2018-19
സാ��ിക വർഷം വെര�� െ�ാഡ�ൻ

ഇൻെസ�ീവ്  അ�വദി� നൽകി. ടി �ക

�ർ�മാ�ം ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തെ�

െചലവഴി�ി��് . 2021-22 വർഷ�ിൽ

അഡീഷണൽ ആെതൈറേസഷൻ �േഖന 2 േകാടി

�പ അ�വദി�ക�ം ടി �ക തി�വന��രം,
പാല�ാട്  , േകാഴിേ�ാട്  , ക�ർ എ�ീ ജി�കൾ�് 
അ�വദി�  ് നൽ�ക�ം െച�. ബി) െന�്കാർ�് 
�ണേമേ��� അസം�ത വ��ൾ

ലഭ�മാ��തി�� സ�ിഡി സി)�ണേമ���

അസം�ത വ��ൾ വാ��തി�� മാർ�ിൻ

മണി വാ� ഡി)ൈക�റി േമഖലയിൽ സ�യം

െതാഴിൽ ��ി�ൽ/�വവീവ്  പ�തി ഇ) െന�് 
െതാഴിലാളികൾ�ളള േ�ാ�ാഹന പരിപാടി

എഫ്) ൈക�റി �ാമം, സമ� ൈക�റി �ാമം

എ�ിവ �ാപി�ൽ. 3) േ�ാ�ാഹന�ം േ�മ�ം

ല��മാ�ിയി �ളള പ�തികൾ എ) അംശദാന

മിതവ�യ പ�തി: ഹാൻഡ്  �ം േമഖലയിെല

െതാഴിലാളിക�െട�ം അവ�െട

��ംബാംഗ��െട�ം േ�മ�ി�ം േ�ാ�ാ

ഹന�ി�ം േവ�ി��താണ്  ഈ പ�തി. 2021-
22 വർഷ�ിൽ അ�വദി�ി�� 1 േകാടി �പ ഈ
പ�തി�ായി വിതരണം െച�ക�ം അഡീഷണൽ

ആെതൈറേസഷൻ �േഖന 1 .5 േകാടി �പ

വിതരണം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വരിക�ം െച�� . ബി) ൈക�റി സംഘ��െട

ആ�നികവത്കര ണ�ം �ല�വർ�ിത ഉ����െട

േ�ാ�ാ ഹന�ം. സി) പരിശീലന, ൈവവിധ�

േശഷി വികസന പരിപാടി. (ഡി) �ൾ �ണിേഫാം

പ�തി. �ൽ �ാമം പരിഹരി�ാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��് . ൈ�മറി ൈക�റി െന�് 
സംഘ�ൾ�്  ആവശ�മായ �ൽ ഉൾെ�െട��
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അസം�ത വ��ൾ വാ�ി വിതരണം

െച��തിന്  യാൺ ബാ�കൾ�്  മാർജിൻ മണി

േലാൺ നൽകി വ��. കഴി�ലി�ം ചായ�ി�ം

സ�ിഡി�ം നൽകി വ��. �ൾ �ണിേഫാം

പ�തി�െട ഭാഗമായി �ൽ വിതരണം

െച��തിന്  ൈ�മറി ൈക�റി െന�് 
സംഘ�ൾ, ഹാൻവീവ്  എ�ിവ�്  ആവശ�മായ

�ലിെ� ആവശ�കത േശഖരി�  ് യാൺ പർേ�സ്  
ക�ി�ി �ടി �ൽ വിതരണ�ിനാവശ�മായ

നടപടികൾ സമയബ�ിതമായി സ�ീകരി���് .

(ബി)

െെക�റി ഉ���ൾ�് ആഭ��ര, വിേദശ

വിപണിയിൽ വിശ�ാസ�ത�റ�ാ�ി വി�ന

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േകരള െെക�റി ��

പതി�ി�ാ�ളള നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാരിെ� വ�വസായ വക�ിന് 
കീഴിൽ ൈക�റി വ� ഡയറ�േറ�ിെ�

ആഭി�ഖ��ിൽ ഇൻഡ�ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് 
ഹാൻഡ് �ം െടേ�ാളജി (IIHT), വീേവ�്  സർ�ീസ്  
െസ�ർ (WSC), ഹാൻവീവ്, ഹാ��്  എ�ിവ�െട

സഹകരണേ�ാ��ടി ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ

ആരംഭി�. നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്  ഫാഷൻ

െടേ�ാളജി (NIFT) ��ത പ�തി

നിർ�ഹണ�ിന്  Knowledge Partner എ�

നിലയിൽ �വർ�ന പ�ാളിയാണ് . േകരള�ിെല

െതരെ���െ�� ൈക�റി ഉത്പ��െള

േദശീയ അ�ർേദശീയ തല�ിൽ �ാൻഡ്  
െച�ക, ��തൽ െമ�െ�� വിപണി സാധ�തകൾ

കെ��ക, �തന ഡിൈസൻ ആശയ�ൾ

ൈക�റിയിൽ െകാ�്  വരിക അ�വഴി േകരള

ൈക�റി േമഖലെയ െമാ��ിൽ

�ന��ീവി�ി�ക എ�താണ്  ഇതിെ� ഉേ�ശ

ല��ം. േകരള ൈക�റി�്  ഒ� സവിേശഷ ��

(Kerala Handloom Mark) �പക�ന

െച��തിന്  ഐ.ഐ..എ�  ്.ടി െയ

നിേയാഗി�ക�ം IIHT, WSC, NIFT, Hanveev
എ�ിവ�െട �തിനിധികൾ അട�ിയ സമിതി

"��" െതരെ���ക�ം െച�. ബ�മാനെ��

�ഖ�മ�ി 7/12/2021 ൽ "ൈക�റി ��"
�കാശനം െച�. �ടാെത ൈക�റി ��െയ

ഔേദ�ാഗിക േ�ഡ്   മാർ�്  ആയി രജി�ർ

െച��തി�ളള നടപടികൾ ഐ.ഐ.എ� .്ടി വഴി

നട�ിലാ��.

(സി) ഖാദി ഉ����െട �ധാന ഭീഷണി അയൽ

സം�ാന�ളിൽ നിെ��� വ�ാജ ഖാദി

ഉ���ൾ ആയതിനാൽ അത്

പരിഹരി��തി�ളള മാർ��ൾ

ആേലാചി��േ�ാ?

(സി) േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡിെ�

േഷാ��കൾ വഴി വി�ഴി��തിനായി അയൽ

സം�ാന�ളിൽ നിെ��� ഖാദി ഉ���ൾ

ഖാദി ക�ീഷൻ സർ�ിൈഫ െച� �ാപന�ൾ

�േഖനയാെണ�് ഉറ� വ����്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


