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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 513 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ്  � ഫിഷർവിമൻ നട�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 

�ീ. എം.വിജിൻ 

�ീ സജി െചറിയാൻ
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല
�ീകെള ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലയിേല�്
ആകർഷി��തി�ം മ��ാധി�ിത

�ല�വർ�ിേതാ����െട നിർ�ാണ വിപണന
സംരംഭ�ൾ വഴി മിക� ബദൽ ജീവേനാപാധി
ലഭ�മാ��തി�ം െസാൈസ�ി േഫാർ
അസി�ൻസ്  � ഫിഷർവിമൻ നട��
�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല
�ീകെള ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലയിേല�് 
ആകർഷി��തി�ം മ��ാധി�ിത

�ല�വർ�ിേതാ����െട നിർ�ാണ വിപണന
സംരംഭ�ൾ വഴി മിക� ബദൽ ജീവേനാപാധി
ലഭ�മാ��തി�ം െസാൈസ�ി േഫാർ

അസി�ൻസ്   � ഫിഷർ വിെമൻ (സാഫ്) നട��
�വർ�ന�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന്
മ��െ�ാഴിലാളി �ീകെള �ാ�രാ��തി�ം
ആരംഭി�� സംരംഭ��െട നിലനിൽ�്
ഉറ�വ���തി�ം നട�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകെള െച�കിട െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന്  �ാ�രാ��തി�ം
സംരംഭ��െട ��ിര നിലനിൽ�ി�മായി
സാഫ്  നട�� �വർ�ന�ൾ �വെട
േചർ��.

a)ക�ാസി�ി ബിൽഡിങ്   െ�യിനിംഗ് 
േ�ാ�ാ�കൾ (Capacity Building Training
Programmes) - മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ
ആരംഭി�� െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
മിക��താ�� തിനായി വിവിധ തര�ി��

പരിശീലന�ൾ നൽകി വ��. അ�ീവ്െമ�് 
േമാ�ിേവഷൻ െ�യിനിംഗ് , മാേനജ്  െമ�്
െ�യിനിംഗ് , ��്കീ�ിം�്  & അ�ൗ�ി�് 
െ�യിനിംഗ്  �ട�ിയവ ഇതിൽെ���. സംരംഭം
ന� രീതിയിൽ �േ�ാ� െകാ�് 
േപാ��തിനാവശ�മായ �ിൽ െ�യിനി�ക�ം
നൽ��.

b)  �ാൻറിംഗ്  & മാർ��ി�്  - ഉ����െട
മാർ��ിംഗിന്  േവ�ി സാഫ്  �േത�ക ��
െകാ����് . ഉ���ൾ വി�ഴി��തി�
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േവ�ി േമളകളി�ം എ�ിബിഷ�കളി�ം
�ണി�കെള പെ���ി��.

c)  പലിശ രഹിത ചാ�ീക �ലധന സഹായം
(Interest free Working Capital Revolving
Fund) - സാഫ്  ��കൾ�്  �വർ�ന �ലധനം
വർ�ി�ി��തിനായി വർ�ിംഗ്  ക�ാപി�ൽ
റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�്  അ�വദി��. ��ക�െട
തിരി�ടവിെ� േശഷി�ം ശരാശരി വി�വര�ം
കണ�ിെല��്  25,000 �പ �തൽ ഒ� ല�ം
�പ വെര�ം ��ർമാർ��കൾ, ക��ണി�ി
െ�ാവിഷൻ േ�ാ�കൾ, സീ �ഡ്  
െറേ�ാറൻ�കൾ എ�ിവ�്  1.50 ല�ം �പ
വെര�ം 20 തവണകളായി തിരി�ടവ്  കണ�ാ�ി
പലിശരഹിത വാ�യായി നൽ��.

d) േസാളിഡാരി�ി ഫ�്  � ��ിംഗ്  �ണി�്സ്   -
േകാവിഡി�േശഷം െച�കിട സംരംഭ��െട
ബിസിന�്  െമ�െ����തിനായി െടേ�ാളജി
ഇം�വ്െമ�്, ഷി�് � അേ�ാ�ിേയ�് ബിസിനസ്
എ�ീ ഘടക�ൾ ഉൾെ���ി േസാളിഡാരി�ി
ഫ�്  അ�വദി� വ��. ഇതി�െട ��കൾ�് 
അവ�െട സാേ�തികവിദ�ാ നവീകരണ�ി�ം

േതയ്  മാനം സംഭവി� യ�ഭാഗ�ൾ മാ��തി�ം
�തിയവ ��ി േചർ��തി�മായി െടേ�ാളജി
ഇം�വ്െമ�് ധനസഹായ�ം നിലവിൽ
ലാഭകരമ�ാെത �വർ�ി�� സംരംഭ�ിൽ

നി�്  മെ�ാ� സംരംഭ�ിേല�്  മാ��തിന്  ഷി�്
� അേ�ാ�ിേയ�് ബിസിനസ്  ധനസഹായ�ം
നൽ��.

e)  �ണി�കെള ബിസിന�്  ��കളാ�ി
ഉയർ�ൽ - ആ�ിവി�ി ��കെള ബിസിന�് 
��കളായി ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി
��കൾ�്  ബാ�ിൽ നി�ം 5 ല�ം �പ വെര
േലാൺ വാ��തിനായി സാഹചര�െമാ���.

f)  ഭാരത അ�ാരാ� േമള 2022 - India Trade
Promotion Organization (ITPO) ന�ഡൽഹി,
�ഗതി ൈമതാനിയിൽ വ�്  നവംബർ 14 �തൽ 27
വെര സംഘടി�ി� ഭാരത അ�ാരാ� േമള (IITF)
ൽ ഈ വർഷെ� േഫാ�സ്   േ��ായ േകരള
പവലിയനിൽ സാഫ്  എ�ിക��ീവ്  ഡയറ��ം
സാഫ്  ടീ�ം െകാേമ��ൽ �ാൾ, �ഡ്   േകാർ�് 
എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ പെ���.

g)  ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്  & െസയിൽ -
ആ�നിക �ഗ�ിൽ ജന�ൾ ��തൽ
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ആ�യി��ത്  ഓൺൈലൻ സംവിധാന�െള
യാെണ�്  മന�ിലാ�ിയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ സാഫ്  �ണി�ക�െട
ഉൽ���ൾ ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്  &
െസയിൽ സംവിധാന�ിേല�്  എ�ി��തിന് 
നടപടികൾ സ�ീകരി�. 785 �ണി�കൾ ഈ
സംവിധാന�ിേല�്  െകാ� വ�ി��് .

h)  െ�ങ്തനിംഗ്  ഓഫ്  കാ�ഗറി െഫഡേറഷൻ -
സാഫ്  �ണി�ക�െട ഉൽ���ൾ�്  വിപണി
കെ���തി�ം ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്  &
െസയിൽ സംവിധാന�ിേല�് 
െകാ�വ��തി�ം കാ�ഗറി െഫഡേറഷ�കൾ
�പീകരി�ി��് .

i)  മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�്  മ��

വിപണന�ിനായി ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�കൾ
നൽ��തി�� പ�തി�ം പരിഗണി�് വ��.
ഇതിനായി ��� വാഹന�ൾ ഓടി��തിന്
ൈലസൻ�� മ��െ�ാഴിലാളി വനിതക�െട
വിവരേശഖരണം നട�ി വ��.

(സി) സാഫ് �േഖന�� േജായി�് ലയബിലി�ി
��ക�െട �വർ�നം വഴി
െകാ��ലിശ�ാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�ം
മ��െ�ാഴിലാളി �ീകെള ��രാ��തിന്

സാധ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. മ��േമഖലയിെല സാ��ികമായി

പിേ�ാ�ം നിൽ�� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�്  അവ�െട െതാഴിൽ �േ�ാ�്  െകാ�
േപാ��തിന്  ആവശ�മായ �ലധന�ിനായി

സ�കാര�, ധനമിടപാ�കാ�െട�ം െകാ��ലിശ
�ാ�െട�ം �ഷണ�ിൽ നി�ം ��രാ�ക

എ� ഉേ�ശേ�ാെട സാഫ്  �േഖന 'േജായിൻറ്  
ലയബിലി�ി ��് - േ�ാജ�് േഫാർ എൻഷ�റിംഗ്
ൈലവിലി�ഡ്  െസക�രി�ി ഓഫ് ഫിഷർവിമൻ
ഇൻ േകരള' പ�തി നട�ിലാ��. 5 േപരട��
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകെള ഉൾെ���ി

േജായി�്  ലയബിലി�ി ��കളാണ്  ടി

പ�തിയി�െട ആരംഭി��ത് . ��ംഗ�ൾ�് 
�വർ�ന �ലധനമായി ഒരംഗ�ിന്  10000/-�പ
വീതം ഒ� ��ിന്  50,000/- �പ പലിശരഹിത
റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�ായി നൽ��.
തി�വന��രം, െകാ�ം, ആല�ഴ, എറണാ�ളം,
��ർ, കാസർേഗാഡ്   എ�ീ ജി�കളിെല 1100
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�ായി 110 ല�ം
�പ ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ പലിശരഹിത
റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�്  അ�വദി�ി��് .

റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�്  �ക 20 ആ�കൾ െകാ�് 
തിരി�ട��. റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�ിെ� തിരി�ടവ് 
ടി പ�തിയിെല െഫസിലിേ��ർമാർ �േഖന ഉറ�് 
വ���. ആ�േതാ�ം റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�് 
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തിരി�ടവ്  �ക െഫസിലിേ��ർമാർ �ണി�കളിൽ
നി�്  േശഖരി�്  േനാഡൽ ഓഫീസ�െട

അ�ൗ�ിേല�്  അതാത്  ദിവസം തെ�

അട��. ടി �ക േനാഡൽ ഓഫീസർ

പരിേശാധി�്  ടി പ�തിക�െട റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�് 
തിരി�ടവിനായി ആരംഭി�ി�� എ�ിക��ീവ് 
ഡയറ��െട അ�ൗ�ിേല�്  അട��.
റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�ിെ� തിരി�ടവ് 
േരഖെ����തി�ം പരിേശാധി��തി�മായി

മണി മാേനജ്  െമ�് േസാ�് െവയർ
വികസി�ിെ���ി��് . ഇ� വഴി അ��ഘ�ം

റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�ിന്  അേപ�ി�ി��

�ണി�ക�െട തിരി�ടവ്  അ�ിനിേ��ീവ്

ഓഫീസിൽ പരിേശാധി�്  േബാധ�െ��തി� േശഷം
�ക അ�വദി��. ഓേരാ േജായി�്  ലയബിലി�ി
��് അംഗ�ം 10,000/-�പ വീതം അ�വദി�
കി�� റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�്  �ക �ടർ�യായി 4
ഘ��ളിലായി വാ�ി ക�വടം നട�ി വ��.

ടി പ�തിയി�െട 950 േജായി�്  ലയബിലി�ി
��കളിലായി 475 ല�ം �പ റിേവാൾവ് 
െച��. �ൻ വർഷ�ളിൽ റിേവാൾവിംഗ്  ഫ�് 
അ�വദി�ിരി�� �ണി�ക�െട തിരി�ടവ്  100
ശതമാനം ആണ് . മ�� അ�ബ� േമഖലയിൽ
െതാഴിൽ െച�� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�്  പലിശയി�ാെത �വർ�ന �ലധനം
�ടർ�യായി ലഭി��െവ�ത്  ടി പ�തി�െട
�േത�കതയാണ് . ടി പ�തിയി�െട

മ��േമഖലയിെല വനിതകൾ�്  െതാഴിൽ �േ�ാ�് 
െകാ� േപാ��തിന്  സ�കാര�

ധനമിടപാ�കാേര�ം െകാ��ലിശ�ാേര�ം

ആ�യി��തിൽ നി�്  ഒ� പരിധി വെര
��രാ��തിന്  സാധി�ി��് .

കടൽ മ��ബ�ന േമഖലയി�ം ഉൾനാടൻ

മ��ബ�ന േമഖലയി���

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �റ� പലിശ

നിര�ിൽ വാ� ലഭ�മാ�ി അവെര സ�കാര�
പണമിടപാട്  �ാപന��െട �ഷണ�ിൽ നി�്
േമാചി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട

ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് 'േ�ഹതീരം'
പ�തി. ഫിഷറീസ്  വ��ിന് കീഴി�� 'സാഫ് ' ഉം
സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�� �ാഥമിക കാർഷിക
വികസന സഹകരണ സംഘ��മായി േചർ�ാണ്
പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. പ�തി�്
അ�ിമ �പം നൽകി ഭരണാ�മതി

നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�് വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ








