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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 532 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�� സംസ്  കരണ, വിപണന േമഖലയിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ 

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

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡാന�ര സാഹചര��ിൽ

മ�� സംസ്  കരണ, വിപണന േമഖല
െമ�െ��ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡാന�ര സാഹര��ിൽ

മ�� സം�രണ, വിപണന േമഖല െമ�െ��്
വ��തായി ��യിൽെ��ി��്.

(ബി) ��ത േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
ൈവവിധ�വൽ�രണ�ി�ം �ല�വർ�ന�ം
ഉത�� എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ്
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�� സം�രണ, വിപണന േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
ൈവവിധ�വൽ�രണ�ി�ം, �ല� വർ�നവി�ം
ഉത�� തര�ിൽ തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ, മ��െഫഡ് , സാഫ് എ�ീ
ഏജൻസികൾ താെഴ പറ�� പ�തികൾ
നട�ാ�ി വ��. 1) മ��െഫഡ്  ഐസ്  &
�ീസിംഗ് �ാൻറിൽ നി�ം മ��ം ശീതീകരി�്
കയ�മതി െച��. �ടാെത �ാ�ിൽ നി�ം
മ���ിെ� വിവിധതരം അ�ാ�ക�ം (െച�ീൻ,
�ര, ഓലെ�ാടി, കണവ) കട്ല�്, പീര, െച�ീൻ
ച��ിെ�ാടി, െച�ീൻ േറാ�്, ഫി�റി��കൾ,
ഫിഷ്  ൈ� മസാല എ�ിവ�ം ഫി�ാർ�് വഴി
വിപണനം െച� വ��. െച�ീൻേതാടിൽ നി�ം
ൈകേ�ാൺ �ളികക�ം ഉൽ�ാദി�ി���്. േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ -
മ��വിപണന േമഖല ആ�നികവ�രി��തി�ം

മ��മാർ��കൾ �ീ സൗ�ദപരമാ�ി ��തൽ
മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�് വിപണന
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ��ി��തി�മായി
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

സം�ാനെമാ�ാെക 120.57 േകാടി �പ െചലവിൽ
51 ആ�നിക മാർ��കൾ നിർ�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി� വ��. സാഫ് -
സം�ാന�ടനീളം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

�ണേമൻമ�ളള മ��ം ന�ായവില�്
ലഭ�മാ��തിനായി ൈഹജീനിക് റ�ിജേറ�ഡ്
െമാൈബൽ ഫിഷ്  െവ�ി�് കിേയാസ്ക് പ�തി,
ശീതീകരി� ഫിഷ്  െവ�ി�് കിേയാ�കൾ െകാ�്
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��ി���ം �ണേമ� ഉ��ം ആയ മ��ം

ജന�ളിേല�് എ�ി�വാൻ സാധി�ം.
കിേയാ�കളിൽ ഒേര സമയം 100 കിേലാ മ��ം

വെര സംഭരി�വാൻ േശഷി��്. മ��ം

��ിയാ�ി നൽ�വാ�� എ�ാ സംവിധാന�ം
ഈ ൈഹജീനിക് റ�ിജേറ�ഡ്  െമാൈബൽ ഫിഷ്
െവൻറി�് കിേയാ�ിൽ ഘടി�ി�ി��്.
�ണേമൻമ�ളള�ം ��ി�ളള�ം

വിഷരഹിത�മായ മ��ം ജന�ളിേല�്
എ�ി��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് സി.ഐ.എഫ്.ടി.�മായി േചർ�്
നിർ�ി� 20 ൈഹജീനിക് െറ�ിജേറ�ഡ്
െമാൈബൽ ഫിഷ്  െവ�ിംങ്  കിേയാ�കൾ
നൽ�� പ�തിയിൽ 16 കിേയാ�കൾ നിലവിൽ
തി�വന��രം, െകാ�ം, േകാ�യം, ആല�ഴ,
എറണാ�ളം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ
ജി�കളിലായി നൽകി കഴി�. െകാ�ിൻ
ഷി�ിയാർഡ്  ലിമി�ഡിെ� CSR ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്CIFT �േഖന ഈ സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 2 മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ
അട�� 26 ൈഹജീനിക് െറ�ിജേറ�ഡ്
െമാൈബൽ ഫിഷ്  െവ�ിങ്  കിേയാ�കൾ
നൽ�� പ�തിയിൽ 14 കിേയാ�കൾ വിതരണം
െച�ി��്. ഇതി�െട മ��േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
െച�� മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�്
െമ�െ�� െതാഴിൽ സാഹചര�ം ��ി��തി�ം
അവ�െട വ�മാനം ഉയർ��തി�ം സാധി��.

(സി) �ീകൾ ��ത�� ��ത േമഖലയിൽ
�ീകൾ�ായി എെ��ാം േ�മ പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�ം ��തായി ആരംഭി�ാൻ

ഉേ�ശി�� പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 1) മ��വിപണന േമഖല
ആ�നികവ�രി��തി�ം മ��മാർ��കൾ �ീ
സൗ�ദപരമാ�ി ��തൽ മ��െ�ാഴിലാളി

�ീകൾ�് വിപണന േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
��ി��തി�മായി കിഫ്ബി ധനസഹായ
േ�ാെട സം�ാനെമാ�ാെക 51 ആ�നിക

മാർ��കൾ നിർ�ി��തി�� നടപടി േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ
�ഖാ�ിരം സ�ീകരി� വ��. �ടാെത �ീകൾ
��ത�� ��ത േമഖലയിൽ മ��ക�വടം

െച�� �ീകൾ�് പലിശരഹിത വാ�
മ��െഫഡ്  �ഖാ�ിര�ം നൽകി വ��. 2)
മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല ��ംബ�ളിെല
വനിതകൾ�് െതാഴി�ം വ�മാന�ം
ഉറ�ാ��തി�ം മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�ായി െച�കിട െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തി�ം 5 േപരട�� ഒ� �ണി�ിന് 5
ല�ം �പ വെര �ാൻറ്  (പ�തി �ക�െട 75%)
തീരൈമ�ി പ�തി �കാരം സാഫ് �േഖന
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അ�വദി��. 3) മ��േമഖലയിെല

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ��
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�് അവ�െട
െതാഴിൽ �േ�ാ�് െകാ� േപാ��തിന്
ആവശ�മായ �ലധന�ിനായി സ�കാര�
ധനമിടപാ�കാെര�ം െകാളള�ലിശ�ാെര�ം
ആ�യി�� �വണതയിൽ നി�്
ഒഴിവാ��തി�ം അതിൽ നി�ം
��രാ��തി�ം േവ�ി 3R Project ( 3R
Package For Ensuring Sustainable Livelihoods
of Fisherwomen in Kerala (Rebuilding, Revival,
Reforms)), JLG Project (JLG Project for
Ensuring Livelihood Security of Fisherwomen
in Kerala 2020-21) സാഫ് �േഖന ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ��. 4) 9 തീരേദശ ജി�കളിലായി
കടൽ മ��വിഭവ�ൾ ഉൾെ���ിെകാ�്

മ��േമഖലയിെല വനിതക�െട തനത് �ചിേയാെട
�ചിത� �ർ�മായ സാഹചര��ിൽ ത�ാർ
െച��തി�ം വിപണനം നട��തി�മായി 230
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകെള ഉൾെ�ാളളി�
െകാ�് തീരൈമ�ി സീ�ഡ്  റേ�ാറൻ�കൾ
ആരംഭി�. 5) േകരള മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡ്  �േഖന നട�ാ�� പ�തികളിൽ
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതക�ം അർഹരാണ്.
ഇതി� �റേമ അ�ബ�െ�ാഴിലാളികളായ

�ീകൾ� മാ�മായി മാരകേരാഗ
ചികി�ാപ�തി, �സവ ��ഷ പ�തി,
തീരാേരാഗ�ം പ�തി എ�ിവ�ം നട�ാ�ി വ��.
മാരകേരാഗ ചികി�ാപ�തി - മാരകേരാഗ�ൾ
പിടിെ��് ക�ത അ�ഭവി��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വിദഗ്ധ
ചികി��േവ� ധനസഹായം നൽ��തി��
പ�തിയാണിത്. ഈ പ�തി �കാരം ഗർഭാശയ
സംബ�മായ േരാഗ�ൾ�് 5,000/- �പ
ധനസഹായ�ം, �സവ ��ഷാ
ധനസഹായമായി പരമാവധി 2 �സവ�ൾ�്
750/- �പ വീത�ം തീരാേരാഗ�ം പ�തി �കാരം
��തരമായ �ീ സംബ�മായ േരാഗ�ൾ��
�ടർ ചികി� നട��തിന് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്. ഒ� വർഷ�ിൽ പരമാവധി
10,000/- �പ ചികി�ാ െചലവിനായി
അ�വദി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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