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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 366 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ്  ഓഫ് ഫിഷർ വിമൻ-െ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീമതി � �തിഭ , 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ
(മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ്
ഓഫ് ഫിഷർ വിമൻ-െ� �വർ�നം ശാ�ീകരി�്

മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട സമ� സാ�ഹിക,
സാ��ിക ഉ�മന�ിനായി സർ�ാർ നട��
ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല വനിതക�െട
സമ� സാ�ഹ� സാ��ിക ഉ�മന�ിനായി

സം�ാന�് െസാൈസ�ി േഫാർ അസി��്സ്
� ഫിഷർവിെമൻ (സാഫ്) �േഖന വിവിധ

പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��. 2010
�തൽ സം�ാന �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
തീരൈമ�ി എ� േപരിൽ എ�ാ തീരേദശ

ജി�കളി�ം േകാ�യ�ം   ജീവേനാപാധി പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. മ��െ�ാഴിലാളി �ീകെള
സാഫിെ� �വർ�ക��കളാ�ി ബദൽ

ജീവേനാപാധി േമഖലയിൽ ��സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തി നാവശ�മായ സാ��ിക,
സാേ�തിക സഹായ�ൾ സാഫ് െച�വ��.
തീരേദശെ� മൽസ�െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�േവ�ി െച�കിട െതാഴിൽ

സംരംഭ��െട വികസനം (ഡിഎംഇ), േജായി�്
ലയബിലി�ി ��് (െജഎൽജി) എ�ീ പ�തികൾ
2021-22 വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��്. 2021-
22 വർഷ�ിൽ സാഫ് പ�തികൾ�ായി 10.55
േകാടി �പ അ�വദി�ക�ം െചലവഴി�ക�ം
െച�. 2022-23 വർഷ�ിൽ 'ഓൾ�ർേന�ീവ് ആ�്
സേ�ാർ�ീവ് ൈലവ് ലി�ഡ്  ഓ�ർച�ണി�ി �
ഫിഷർവിെമൻ ഓഫ് േകരള' എ� പ�തിയി�െട
സം�ാന�് തീരേദശ േമഖലയി�ം ഉൾനാടൻ
േമഖലയി�ം മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�്

േവ�ി ടി പ�തി  നട�ിലാ��തിനായി 15 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. 

2021-22 വർഷ�ിൽ സാഫ് നട�ിലാ�ിയ�ം
2022-23 വർഷ�ിൽ സാഫ് നട�ിലാ�വാൻ
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ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�െട വിശദ

വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

1) െച�കിട െതാഴിൽ സംരംഭ��െട വികസനം

എ) ക�ാസി�ി ബിൽഡിംഗ് െ�യിനിംഗ്
േ�ാ�ാ�കൾ

ബി) പലിശ രഹിത ചാ�ീക�ലധന സഹായം

സി) സാേ�തികവിദ�ാ നവീകരണ പ�തി

ഡി) �ണി�കെള ബിസിന�് ��കളാ�ി
ഉയർ�ൽ

ഇ) േസാളിഡാരി�ി ഫ�് � �ഗ്ളിംഗ് �ണി�്സ്

എഫ്) ക��ണി�ി െവൽന�് ഇ�ർെവൻഷൻസ്

2)  െജ.എൽ.ജി. േ�ാജ�് േഫാർ എൻഷ�റിംഗ്
ൈലവ് ലി�ഡ്  െസക�രി�ി ഓഫ് ഫിഷർവിെമൻ
ഇൻ േകരള

3)  തീരൈമ�ി സീ�ഡ്  റേ�ാറ�്

4)  അ��ടി ര�ാംഘ�ം പ�തി - അ�ാരൽ
കൺേസാർഷ�ം

5)  ൈഹജീനിക് റ�ിജേറ�ഡ്  െമാൈബൽ ഫിഷ്
െവൻഡിംഗ് കിേയാസ്ക്

6)  േകരളബാ�് �േഖന ദീർഘകാല വാ�പ�തി 

7)  േ�ഹതീരം പ�തി

8)  േമാഡൽ പീലിംഗ് �ണി�്

9)  ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ് ആ�് െസയിൽ

10)  ഡിജി�ൽ മീഡിയ & മാർ��ിംഗ് -
ഓൺൈലൻ േകാ�്

(ബി) സാഫ് �േഖന തീരൈമ�ി സീ�ഡ്
ഭ�ണശാലകൾ ആരംഭി�വാൻ സർ�ാർ
ആവി�രി�ിരി�� പ�തി
�ാവർ�ികമായി�േ�ാ;

(ബി) സാഫ് �േഖന തീരൈമ�ി സീ �ഡ്  റേ�ാറ�്
പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്.

9 തീരേദശ ജി�കളിലായി 230 മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ തനത്  �ചിേയാെട ത�ാറാ��
�ണേമ����ം ആേരാഗ�കര�മായ കടൽ

മ��വിഭവ�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�്  തീരൈമ�ി
സീ�ഡ്   റേ�ാറ�കൾ ആരംഭി�. 5 േപരട��
ഒ� സീ�ഡ്   റേ�ാറ�് �പീകരി��തിനായി 5
ല�ം �പ വെര �ാ�്  അ�വദി�ി��് . പ�തി
�ക�െട 75 ശതമാനം �ാ�ം 20 ശതമാനം ബാ�് 
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േലാ�ം 5 ശതമാനം �ണേഭാ� വിഹിത�മാണ് .
ടി പ�തി�ായി 250 ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം
െചലവഴി�ക�ം െച�ി��് . ഈ പ�തി �കാരം
9 ജി�കളിലായി 45 തീരൈമ�ി സീ�ഡ്  
റേ�ാറ�കൾ �വർ�ി�വ��.

മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�്  ബദൽ ഉപജീവന
മാർ��ം െമ�െ�� സാ�ഹിക നിലവാര�ം

ല��മി� െകാ�ാണ്  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയത് .
വനിതകൾ നട�� െറേ�ാറ�കൾ എ�

നിലയിൽ കി�� �ാ�ഖ�ത�ം, നാടൻ

വിഭവ��െട ആകർഷണീയത�ം �ചിേമ��ം,
സാധാരണ�ാർ�്  താ�ാ�� വില�ം

പ�തി�െട �േത�കതകളാണ് . മ��െ�ാഴിലാളി

�ീക�െട സംരംഭകത� ശീല�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അതി�െട ��ിര

വ�മാനം ഉറ�വ���തി�ം സാധി�ം. കരിമീൻ,
ക�, െകാ�് , ഞ�് , ��ൽ എ�ിവ�െട
ൈവവി�� മ��വിഭവ�ൾ വളെര �ചികരമായി
സീ�ഡ്   െറേ�ാറ�കൾ വഴി ലഭി��. മല�റം
ജി�യിെല സീ �ഡ്  െറേ�ാറ�കളിൽ ലഭ�മാ�ി
വ�� കടൽ സദ� �േത�ക �� േനടിയി��് .

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�ം അവ�െട
��ംബ�ി�ം �ിര വ�മാനം
ഉറ�ാ��തിനായി െച�കിട െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ �പീകരി�വാ�� സാഫിെ�
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�ം അവ�െട
��ംബ�ി�ം �ിര വ�മാനം
ഉറ�ാ��തിനായി െച�കിട െതാഴിൽ
സംരംഭ��െട വികസനം പ�തി ആവി�രി�് 
നട�ിലാ�ി വ��.

1) െച�കിട െതാഴിൽ സംരംഭ��െട വികസനം 

എ) ക�ാസി�ി ബിൽഡിംഗ് െ�യിനിംഗ്
േ�ാ�ാ�കൾ 

ബി) പലിശ രഹിത ചാ�ീക�ലധന സഹായം 

സി) സാേ�തികവിദ�ാ നവീകരണ പ�തി 

ഡി) �ണി�കെള ബിസിന�്  ��കളാ�ി
ഉയർ�ൽ

ഇ) േസാളിഡാരി�ി ഫ�് � �ഗ്ളിംഗ് �ണി�്സ്

2) അ��ടി ര�ാംഘ�ം പ�തി - അ�ാരൽ
കൺേസാർഷ�ം

3) ൈഹജീനിക് റ�ിജേറ�ഡ്  െമാൈബൽ ഫിഷ്
െവൻഡിംഗ് കിേയാസ്ക്.

4) തീരൈമ�ി സീ�ഡ്  റേ�ാറ�്
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5) േമാഡൽ പീലിംഗ് �ണി�്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


