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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം
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മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീക�െട

ഉ�മന�ി�ം സാ�ഹിക, സാം�ാരിക നിലവാരം

െമ�െ����തി�മായി നട�ിലാ�ിയ

തീരെെമ�ി പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതക�െട ഉ�മന�ിനായി 2010 �തൽ സാഫ്

തീരൈമ�ി പ�തി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി

വ��. മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�ായി

െച�കിട െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന്

ധനസഹായം നൽ��. 2020-21 -ൽ
ഇ�ര�ിൽ 432 മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ

ഉൾെ��� 149 �ണി�കൾ ആരംഭി�ക�ം, ഈ
വർഷം 750 വനിതകൾ ഉൾെ��� െച�കിട

സംരംഭ�ൾ അ�വദി��തി�ം ല��മി��.
�ടാെത ��കൾ�് പലിശരഹിത വാ� നൽകി

വ��. അ��ടി Phase I & II – യിൽ

ഉൾെ���ി 48 ഉൾനാടൻ മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് ത�ൽ �ണി�് കൺേസാർഷ�ം

മാ�കയിൽ �വർ�ി� വ��. �ടാെത സീ �ഡ്

റേ�ാറ�് പ�തി �കാരം 2020-21 -ൽ 230
മ� �െ�ാഴിലാളി വനിതകെള ഉൾെ�ാളളി�  ്9
തീരേദശ ജി�കളിൽ 43 സീ�ഡ്  റേ�ാറ�കൾ

�ാപി� �വർ�നം ആരംഭി�. തീരൈമ�ി

�ണി�ക�െട �വർ�ന �േരാഗതി എ�ാ മാസ�ം

സാഫ് എ�ിക��ീവ് ഡയറ�ർ ജി�ാ തല�ിൽ

�വർ�ി�� സാഫ് േനാഡൽ ഓഫീസർ

േ�ാജ�് േകാർഡിേന�ർ എ�ിവ�െട

സാ�ി���ിൽ വിലയി����്. തീരൈമ�ി

പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ, �ണി�ക�െട

വ�മാനം, അംഗ�ൾ�് ലഭി�� ലാഭവിഹിതം,
റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് അ�വദി�ൽ/തിരി�ടവ്,
വിവിധ ��ക�െട �വർ�നം എ�ിവ

വിലയി��ി ജി�കൾ�് �ടർ �വർ�ന�ിന്

ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകി വ��.
�ടാെത വ�� തല�ി�ം സർ�ാർ തല�ി�ം
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സാഫ് �വർ�ന�ൾ നി�ിത ഇടേവളകളിൽ

അവേലാകനം നട�ി �േരാഗതി

വിലയി����്. സാഫ് നട�ിലാ��

'തീരൈമ�ി ' പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ

വിലയി��ാനായി Benefit Monitoring and
Evaluation Study നട�ിയി��. േക�

മ��ഗേവഷണ �ാപനമായ Central Marine
Fisheries Research Institute (CMFRI) പഠനം

നട�ക�ം ആയതിെ� റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം

െച�ി��്.

(ബി)

മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീകൾ�്

സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിനായി അവ�െട

സംരംഭകത� േശഷി വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ

പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�് െതാഴിൽ

സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് ��ായി അതിന്

അവെര �ാ�രാ��തിന് വിവിധ തര�ി��

പരിശീലന�ൾ നൽകിവ��. അ�ീവ്െമൻറ്

േമാ�ീേവഷൻ െ��ിംഗ്, മാേനെ�ൻറ്  െ��ിംഗ്,
��്കീ�ിം�് & അ�ൗ�ി�് െ��ിംഗ്

�ട�ിയവ ഇതിൽെ���. സംരംഭം ന� രീതിയിൽ

�േ�ാ�് െകാ�് േപാ��തിനാവശ�മായ �ിൽ

െ�യിനി�ക�ം നൽ��. �തിയ സാേ�തികവിദ�

ഉപേയാഗി�� �ിൽ അപ്േ�േഡഷൻ

െ�യിനിം�കൾ ആവശ��� ��കൾ�് നൽകി

വ��. തീരൈന�ണ� പ�തിയി�െട �സ്  �
പാ�ായ 20- �ം 35 –�ം ഇടയിൽ �ായ�ളള

അഭ�� വിദ�രായ 1254 �വതികൾ�് കഴി� 5
വർഷ�ളിലായി പരിശീലനം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


