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മലബാർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് മമള 2022 

 

വ്യവ്സായ വ്ാണിജ്യ വ്കുപ്പിന് മവ്ണ്ടി മകരള ബയൂമ ാ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 

പ്രാമമാഷൻ മകാഴിമകാട് ജ്ില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രത്തിമേയുും ജ്ില്ലാ 

ഭരണകൂടത്തിമേയുും സഹകരണമത്താപ്ട മകാഴിമകാട് സവപ്ന നഗരിയിൽ 

എട്ടാമത് മലബാർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് മമള 2022 ഒമടാബർ 2 മുതൽ 16  വ്പ്ര 

സുംഘടിപ്പിച്ചു.   

 
 

മകരളത്തിപ്ല പരമ്പരാഗത കരകൗശല - കകത്ത ി പ്താഴിലാളികൾക് തങ്ങളുപ്ട 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക് മികച്ച വ്ിപണി ലഭയത ഉ പ്പുവ്രുത്താൻ മവ്ണ്ടിയാണ് ഈ മമള 

സർകാർ സുംഘടിപ്പിച്ചത്. കൂടാപ്ത ഇതര സുംസ്ഥാന കരകൗശല കകത്ത ി 

വ്ിദഗ്ധരുമായി സമ്പർകും പുലർത്തി തങ്ങളുപ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മദശീയ 

നിലവ്ാരത്തിപ്ലത്തികാൻ നമ്മുപ്ട കരകൗശല വ്ിദഗ്ധപ്ര രാപ്തമാകുവ്ാൻ 

മലബാർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് മമള ഉപമയാഗരദമായി. 
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എട്ടാമത് മലബാർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് മമളയിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച 153 

കുടിലുകളിൽ രദർശനും സുംഘടിപ്പിച്ചു.  ഇതിൽ മകരളും ഉൾപ്പ്പടാപ്ത 100  

കുടിലുകളിലായി ആന്ധ്രരമദശ്, ആസ്ാും, ബീഹാര്,  മഗാവ്, ഗുജ് ാത്ത്, 

ഹരിയാന, കര്ണാടക, മദ്ധ്യരമദശ്, മണിപ്പൂര്, മഹാരാസ്ട്ര, മിമസ്ാ ാും, 

നാഗാലാന് ്, ഒ ീസ്, പഞ്ചാബ്, രാജ്സ്ഥാന്, തമിഴ്നാട്, പ്തലുങ്കാന, ഉത്തര്രമദശ്, 

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബുംഗാള് തുടങ്ങിയ 25  സുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുും  

പുതുമച്ചരി,  നയൂഡല്ഹി എന്നീ  മകന്ദ്രഭരണ രമദശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള  215 ൽ 

പരും കരകൗശല വ്ിദഗ്ധർ പപ്ങ്കടുത്തു.  

 
 

മദശീയ അവ്ാർഡുകൾ മനടിയ കരകൗശല രവ്ർത്തകരുപ്ട വ്ിവ്ിധങ്ങളായ 

ഉത്പന്നങ്ങമളാപ്ടാപ്പും ആന്ധ്രരമദശിൽ നിന്നുള്ള സാരികൾ, സാരിപ്പയിേിുംഗ്സ്; 

ബീഹാ ിൽ നിന്നുള്ള കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സിൽക് സാരി, തുണിത്തരങ്ങൾ; 

ഡൽഹിയിപ്ല ആഭരണങ്ങൾ, ആഭരണപ്പട്ടികൾ, മധുബനി പ്പയിേിുംഗ്സ്; 

ഗുജ് ാത്തിപ്ല ബാഗുകൾ, കരകൗശല വ്സ്തുകൾ, തുകൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ; 

ഹരിയാനയുപ്ട ആഭരണമശഖരങ്ങൾ, ലതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ; കർണാടകയുപ്ട 

കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തടിപ്കാണ്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ; മദ്ധ്യരമദശിപ്ല 

ആഭരണങ്ങൾ, ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ചവ്ിട്ടികൾ, 

ആഭരണപ്പ്പട്ടികൾ; മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കൈഫ്ലപ്വ്ർസ്; ഒ ീസ്യിപ്ല 

ബാഗുകൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ; തുണിത്തരങ്ങൾ; മഹാരാസ്ട്രയിപ്ല ലതർ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, പ്ചരുപ്പുകൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ; പുതുമച്ചരിയിപ്ല 

ലതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, തടിപ്കാണ്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ; 

രാജ്സ്ഥാനിപ്ല മിനിമയച്ചർ പ്പയിേിങ് സ്, ആഭരണങ്ങൾ, ഡകമ ഷൻ 
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ഉൽപന്നങ്ങൾ, പ്ചരുപ്പുകൾ, കുപ്പി വ്ളകൾ; തമിഴ്നാട്ടിപ്ല ആഭരണങ്ങൾ, ലതർ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വ്ിവ്ിധ തുണിത്തരങ്ങൾ, ബാഗുകൾ, ഫാൻസി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ; 

പ്തലുങ്കാനയിപ്ല തടി പ്കാണ്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ഉത്തർരമദശിൽ നിന്നുള്ള 

എുംമരായിഡ ി സാരികൾ, ബാഗ്, പ്സ ാമിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പ്വ്ങ്കല ഉല്പന്നങ്ങൾ, 

ഖാദി വ്സ്ട്സ്തങ്ങൾ; പശ്ചിമ ബുംഗാളിപ്ല പ്പയിേിുംഗ് പ്ചയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ, 

കുർത്തകൾ, സാരികൾ പ്ട ാമകാട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ് 2022 പ്ല മലബാർ 

ക്രാഫ്റ്റ് സ് മമളയിൽ രദർശിപ്പിച്ചു രദർശിപ്പിച്ചു. 

 
 

മകരളത്തിപ്ല 14 ജ്ില്ലകളിൽ നിന്നുും 40 കുടിലുകളിലായി 80 പരമ്പരാഗത 

കരകൗശലകകത്ത ി വ്ിദഗ്ധർ പപ്ങ്കടുത്തു. മകരളും മലാകത്തിന് തപ്ന്ന 

സുംഭാവ്ന പ്ചയ്ത മലാഹ സങ്കരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ആ ന്മുള കണാടി, മുള, തടി 

ശില്പങ്ങൾ, വ്ാഴനാര്, ചിരട്ട പ്കാണ്ടുള്ള  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ; ആഭരണങ്ങൾ; മുള 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ; കരകൗശല വ്സ്തുകൾ; ആയുർമേദ, കവ്മകാൽ, അലങ്കാര 

വ്സ്തുകൾ; പ്ട ാമകാട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മുള കളിമൺ ശില്പങ്ങൾ, കകത്ത ി 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ; ചൂരൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ; മയൂ ൽ പ്പയിേിുംഗ്, കട്ട് ഗ്ലാസ്് മയൂ ൽസ്, 

ചിരട്ടയുും മുളയുും പ്കാണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ് രദർശന നഗരിയിൽ 

ആകർഷകങ്ങളായിരുന്നു. കൂടാപ്ത കകത്ത ി പ്ടക് സ് കൈൽസ് ഡയ ടമ ൈ്  

തിരപ്െടുത്ത  10  മകരള കകത്ത ി പ്സാകസൈികൾക് തങ്ങളുപ്ട 

ഉത്പനങ്ങൾ  രദര്ശിപ്പികുന്നതിനും മമളയിൽ അവ്സരപ്മാരുകിയിരുന്നു. 

ഇവ്മയാപ്ടാപ്പും മകരള വ്ന  ഗമവ്ഷണ  മകന്ദ്രും, സർഗ്ഗാലയ, മകരള സുംസ്ഥാന 

ബാുംബൂ മിഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്ടയുും സ്റ്റാളുകളുും ആകർഷണീയ 

മായിരുന്നു 
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മകരളത്തില് നിന്നുും രാജ്യത്തിപ്േ വ്ിവ്ിധ സുംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 

കലാകാരന്മാരുപ്ടയുും/കരകൗശല വ്ിദഗ്ധരുപ്ടയുും പരമ്പരാഗത കരകൗശല 

ഉല്പ്പന്നങ്ങളുപ്ട രദര്ശനവ്ുും തത്സമയ നിര്മാണവ്ുും മമളപ്യ ജ്നരിയമാകി. 

ഭക്ഷ്യ വ്ിഭവ്ങ്ങൾ പരിചയപ്പ്പടുത്തുന്ന വ്ിവ്ിധ തരത്തിലുള്ള 10 ഫുഡ് 

മകാർട്ടുകളുും മമളയുപ്ട ആകർഷണീയത വ്ർദ്ധ്ിപ്പിച്ചു. 

 
 

മമളമയാടനബന്ധിച്ച് എല്ലാ ദിവ്സവ്ുും കവ്കുമന്നരും വ്ിവ്ിധങ്ങളായ സാുംസ്കാരിക 

പരിപാടികൾ സുംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നാടൻപാട്ടുകൾ, ചലച്ചിത്ര ഗാനരുംഗങ്ങൾ 

മകാർത്തിണകിയ സുംഗീത പരിപാടി, നൃത്ത സന്ധയ, സൂഫി സുംഗീതും, തുടി 

മുഴകും, പടയണി, മതാൽപ്പാവ്കൂത്ത്, തി യാട്ട സന്ധയ, ഗസ്ൽ സന്ധയ, ബാുംബൂ 

മയൂസിക് തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ ഈ മമളപ്യ കൂടുതൽ ആകർഷണീ 

യമാകി. 

 

2022 മലബാർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് മമളയിൽ 6 ലക്ഷ്ും മപർ സന്ദർശികുകയുും 4 മകാടി 

രൂപയുപ്ട വ്ില്പന നടന്നതായുും കണകാകുന്നു. 

 


