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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2930 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തിേ�ാഭ�ൾ �ല�� മ��ബ�ന േമഖലയിെല �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) �ടർ�യായ ��തിേ�ാഭ�ൾ �ലം മ��ബ�ന

േമഖല �തിസ�ിയിലാ�� സാഹചര��ിൽ

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല �ീകൾ�്
ഇതര ഉപജീവനമാർഗ�ൾ കെ���തിനായി
�റ� പലിശ�് വാ� അ�വദി�� പ�തി
ആവി�രി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ?

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല �ീകൾ�്
ഇതര ഉപജീവന മാർ��ൾ കെ�� �തിനായി
2010 �തൽ സാഫ് തീരൈമ�ി പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ��. ബദൽ ജീവേനാപാധി േമഖലയിൽ 9
തീരേദശ ജി�കളി�ം േകാ�യം ജി�യി�മായി
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�് ഏ��ം
അ�േയാജ�മായ െച�കിട സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് 75% (�ാൻറ്  ആയി) 5 ല�ം
�പ വെര ഒ� ��ിന് അ�വദി��. �ടാെത
വനിതാ ��കൾ�് �വർ�ന �ലധനം
നൽ��തിനായി 25,000/- �പ �തൽ 75,000/-
�പ വെര�ം ��ർ മാർ��കൾ�് ഒ� ല�ം �പ
വെര�ം 20 തവണകളായി തിരി�ടവ് കണ�ാ�ി
പലിശരഹിത റിേവാൾ വിംഗ് ഫ�് നൽ��.
2021–22 വർഷ�ിൽ 750 മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതാ �ണേഭാ�ാ�െള ഉൾെ���ി െച�കിട
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിനായി പ�തി
ത�ാറാ�ി വ��. ടി �ണി�കൾ�് പ�തി �ക
�െട 75% �ാൻ�ം പലിശരഹിത വാ�യായി
വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ റിേവാൾവിംഗ് ഫ�ം േകരള
ബാ�് �േഖന പ�തി �ക�െട 20% ബാ�് േലാൺ
�റ� പലിശ നിര�ിൽ ലഭ�മാ��തി�ം
ഉേ�ശി��. • 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) എ�ീ പ�തികളി�െട തി�വന��രം,
െകാ�ം, ആല�ുഴ, എറണാ�ളം ജി�കളിലായി 504
മ��വിപണന�ിേലർെ��� വനിതാ JLG കൾ�്
50,000/- �പ വീതം നിലവിൽ പലിശയി�ാ�
വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ റിേവാൾവിംഗ് ഫ�്
അ�വദി�ി��്. തിരി�ടവ് �ർ�ീകരി�� �റ�്
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JLG കൾ�് റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് വീ�ം അ�വദി�
വ��. െകാ�ം ജി�യിെല 32 േജായി�്
ലയബിലി�ി ��കൾ�് �റ� പലിശ നിര�ിൽ
KCC േലാ�ം അ�വദി�. 2021-22 വർഷ�ിൽ

400 മ��െ�ാഴിലാളി വനിതാ JLG �ണി�കൾ�്
പലിശയി�ാ� റിേവാൾവിംഗ് ഫ�ായി 200 ല�ം
�പ അ�വദി��തി�� പ�തി പരിേശാധി�്
വ��. • 359 തീരൈമ�ി �ണി�കൾ�ായി 5
േകാടി �പ (ഒരംഗ�ിന് 50,000/- �പ എ�
കണ�ിൽ 2 ല�ം �പ വെര) ���രവാദിത�

വാ� കണെ� 3 വർഷ തിരി�ടവ് കാലാവധിയിൽ
േകരള ബാ�ിൽ നി�ം �റ� പലിശ നിര�ിൽ
വാ� അ�വദി�. ഈ വർഷ�ിൽ 224 തീരൈമ�ി
�ണി�കൾ�ായി 262 ല�ം �പ ദീർഘകാല വാ�
അ�വദി�� തിനാ�� പ�തി പരിേശാധി�്
വ��. • സീ�ഡ്  റ�േറാ�്, തീരൈമ�ി എ�ീ
പ�തികളിെല �ണി�കൾ�് 194.18 ല�ം �പ
േകരള ബാ�് �റ� പലിശ നിര�ിൽ േലാൺ
അ�വദി�ി��്. • 69 തീരൈമ�ി
�ണേഭാ�ാ�ൾ�ം 160 JLG അംഗ�ൾ�ം �ടി
ആെക 229 �ണേഭാ�ാ�ൾ�ായി �റ�
പലിശ നിര�ിൽ 60.26 ല�ം �പ KCC വാ�
അ�വദി�ി��്. • സാഫിെല �ണേഭാ�ാ�ളിൽ

ന�നപ� വിഭാഗ�ിൽെ��� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് National Minority Development &
Finance Corporation (NMDFC) �െട �റ�
പലിശ നിര�ി�� 10 ല�ം �പ�െട വാ�
KSWDC �േഖന അ�വദി�ി��്. എറണാ�ളം
ജി�യിൽ നി�ം സാഫിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� 6
�ണി�കളിൽ നി�� 16 �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

അവ�െട സംരംഭം വി�ലീകരി��തിനായാണ്
വാ� അ�വദി�ത്. �ടാെത National Backward
Classes Finance and Development Corporation
(NBCFDC) �െട �റ� പലിശ നിര�ി�� 50
ല�ം �പ�െട വാ� അ�വദി�� കാര�ം
പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


