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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 517 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�് �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മ�� േമഖലയിൽ ��ൻ

സാേ�തികവിദ�ക�െട സഹായ�ാൽ മ��ം

സം�രി�  ്�ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി
മാ��തി�ം ൈവവി��വൽ�രണം
െകാ�വ��തി�ം മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷെ� നിയ�ണ�ിൽ,
മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�് െതാഴിലവസര�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണനിലവാര�� �ല�വർ�ിത
മ�� ഉ����ം ലഭ�മാ�ക എ� ല��േ�ാെട

െകാ�ം ശ�ി�ള�രയിൽ ഒ� േകാമൺ
േ�ാസ�ിംഗ് �ാ�് �വർ�ി�വ��. ��ത
�ാ�ിൽ നി�ം �ണനിലവാര�റ�ാ�ിെ�ാ�്
സൗേരാർ� �യറിൽ ഉണ�ിെയ��
�ല�വർ�ിത മ�� ഉ���ൾ '�ിഷ്  േകരള'
എ� �ാ�ിൽ വിപണിയിൽ എ�ി�വ��.
മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�് േനരി�്
സംഭരി�� മ��ം ഒ�ം �ല�േശാഷണം
സംഭവി�ാെത �ാ�ിൽ എ�ി�  ്�േത�കം
പരിശീലനം ലഭി� മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ
വഴി �ീേ�ാസ�ിംഗ് നട�ിയ േശഷം
സൗേരാർ� �യറിൽ ഉണ�ിെയ��് പാ�്
െച�് വിപണിയിൽ എ�ി��. ഇ��ടാെത
ICAR-CIFT -െ� സാേ�തിക സഹായേ�ാെട

26-ൽ�രം 'െറഡി � ഈ�്' മ��വിഭവ�ൾ 'ഫിഷ്
െമയ്ഡ് ' എ� േപരിൽ ഉ�ാദി�ി�  ്വിതരണം
െച�വ��. ഫിഷ്  കട്ല�്, ഫിഷ്  സേമാസ, ഫിഷ്
േറാൾഡ് , ഫിഷ്  ബർഗർ എ�ി�െന��
ഉ���ൾ നിർ�ി� വിപണിയിൽ എ�ി�വ��.
മ� വിവിധ മ��ഉ���ളായ അ�ാ�കൾ,
ച��ിെ�ാടി �തലായവ�ം �ാ�ിൽ നി�ം
ഉ�ാദി�ി�  ്വിതരണം െച�വ��. ഇതി� �റെമ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ല�വർ�ിത
ഉ����െട നിർ�ാണ�ി�ം വിപണന�ി�ം

സഹായകരമാ�� വിവിധ െ�യിനിംഗ്
പരിപാടിക�ം നട�ിലാ�ി വ��. തീരൈമ�ി
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സംരഭ�ളിെല 145 മ�� സം�രണ
�ണി�കളിൽ ഉ�ാദി�ി��തിൽ നി�ം
െതരെ��� �ണനിലവാര�� ആറ്  തരം
ഉണ� മ��ം േകരള�ിെല�ാ���

മാർ��കളിൽ സാഫ് ലഭ�മാ�ി വ��.
തീരൈമ�ി സംരഭകർ ഹാർബറിൽ നി�ം േനരി�്
േശഖരി�� മ��ം �ണനിലവാര�ം �ചിത��ം
ഉറ�ാ�ി �യറിൽ ഉണ�ി ആകർഷകമായി പാ�്
െച�് മാർ��ിൽ എ�ി��. 'തീരൈമ�ി '
��ക�െട ൈ�ഫിഷ്  അ��് െഫഡേറഷനാണ്
തീരൈമ�ി എ� േപരിൽ �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ�ിയ ഉണ�മ��ം വിപണിയിൽ
എ�ി��ത്. ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്
നട��തി�� �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��.
മ���ിെ� �ല�വർ�ിത ഉ���ളായ മ��

അ�ാർ, െച�ീൻ അ�ാർ, െച�ീൻ ച��ിെ�ാടി,
െച�ീൻ േറാ�് എ�ിവ മ��െഫഡ്  ഈ�്സ് ,
മ��െഫഡ്  �ീ�്സ്  എ� �ാൻഡിൽ
മ��െഫഡ്  വിപണിയിൽ എ�ി�ി��്.

(ബി)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം മ��

വിപണന േമഖലയിൽ േജാലി െച�� �ീകൾ�്
മാർ��കളിൽ �ടിെവ�ം, ശൗചാലയം, വി�മ
സൗകര��ൾ, ശീതീകരണ, സംഭരണ
സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉറ�് വ���തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട സം�ാനെമാ�ാെക

�ാപി��തിനായി അംഗീകാരം ലഭ�മായ 51
മ��മാർ��ക�ം �ീ സൗ�ദപരമായി�ാണ്
നിർ�ാണം നട�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. ��ത
മ��മാർ��കളിെല�ാം ��മായ െവ��ിെ�

ലഭ�ത, �ീകൾ�് �േത�കമായ ശൗചാലയ
സൗകര�ം , വി�മ �റികൾ, ശീതികരണ, സംഭരണ
സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉൾെ���ിയി��്.

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട സാ��ിക

�ിതി പരിേശാധി�  ്ബി.പി.എൽ. മാനദ�ം

അ�വദി�വാൻ േവ� ശിപാർശ നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ഫിഷറീസ്  വ��് �േഖന നട�ാ�� എ�ാ
പ�തികൾ�ം എ.പി.എൽ, ബിപിഎൽ
വ�ത�ാസമി�ാെത എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം

ആ��ല��ൾ നൽകി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


