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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4704 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െച�ീൻ പീലിംഗ് േമഖലയിൽ േജാലിെച�� വനിതക�െട െതാഴിൽസാഹചര�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീമതി െദലീമ, 

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െച�ീൻ പീലിംഗ് േമഖലയിൽ

േജാലിെച�� വനിത മൽസ�െ�ാഴിലാളിക�െട

േമാശമായ െതാഴിൽ സാഹചര��ം സാ��ിക

പിേ�ാ�ാവ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. മ��െ�ാഴിലാളി വനിതക�െട

ഉ�മന�ിനായി ഫിഷറീസ്  വ��ിന് കീഴി�ളള

സാഫ് �േഖന മ��വില്�ന, പീലിംഗ് എ�ീ

െതാഴിൽ െച�� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതക�െട സാ��ിക �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ��തിന് േജായി�് ലയബിലി�ി

��കളാ�ി �പീകരി�  ്റിേവാൾവിംഗ് ഫ�ായി

�വർ�ന�ലധനം നൽ�� JLG പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. തി�വന��രം, െകാ�ം,
ആല�ഴ, എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിലായി 504
JLG കൾ നിലവിൽ �പീകരി�ി��്. 5
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ വീതം

അംഗ�ളായി�ളള ടി JLG കൾ�് 50000/-�പ

വീതം (ഒരംഗ�ിന് 10000/-�പ വീതം)
പലിശരഹിത വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ റിേവാൾവിംഗ്

ഫ�ായി വിതരണം െച�ി��്. ടി �ക

തിരി�ട�� �റ�് ടി �ണി�കൾ�് വീ�ം

വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ റിേവാൾവിംഗ് ഫ�്

അ�വദി�ം. �ടാെത സാഫ് �േഖന ബദൽ

ജീവേനാപാധി പ�തി നട�ിലാ��തിനായി 15
േകാടി �പ�െട പ�തി പരിേശാധി�വ��.
ഇതിൽ മ��അ�ബ� േമഖലയിെല

�ധാനമാ�ം മ��വില്�ന, പീലിംഗ് േമഖല�മായി

ബ�െ��് �വർ�ി�� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകെള ഉൾെ����തി�� പ�തി

ഘടക�ം ഉൾെ���ിയി��്. േകരള

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിന് കീഴിൽ

അംഗത��ളള എ�ാ പീലിംഗ് െതാഴിലാളിക�ം

മ��അ�ബ�െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ിലാണ്

നിലവിൽ ഉൾെ��ി��ത്. മ��േബാർഡ്  �േഖന

മ��അ�ബ�െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ൾ�്
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നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ�� എ�ാ േ�മ

പ�തിക�ം പീലിംഗ് െതാഴിലിൽ ഏർെ���

വനിതകൾ�ം ലഭ�മാ�ി വ��.

(ബി)

പീലിംഗ് െതാഴിലാളികൾ�്

മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ�� എ�ാ

ആ��ല���ം നൽ��തി�ം അവ�െട

െതാഴിൽ സാഹചര�ം െമ�െ����തി�ം

പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. മ��െ�ാഴിലാളി വനിതക�െട

ഉ�മന�ിനായി ഫിഷറീസ്  വ��ിന് കീഴി�ളള

സാഫ് �േഖന മ��വില്�ന, പീലിംഗ് എ�ീ

െതാഴിൽ െച�� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതക�െട സാ��ിക �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ��തിന് േജായി�് ലയബിലി�ി

��കളാ�ി �പീകരി�  ്റിേവാൾവിംഗ് ഫ�ായി

�വർ�ന�ലധനം നൽ�� JLG പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. തി�വന��രം, െകാ�ം,
ആല�ഴ, എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിലായി 504
JLG കൾ നിലവിൽ �പീകരി�ി��്. 5
മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ വീതം

അംഗ�ളായി�ളള ടി JLG കൾ�് 50000/-�പ

വീതം (ഒരംഗ�ിന് 10000/-�പ വീതം)
പലിശരഹിത വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ റിേവാൾവിംഗ്

ഫ�ായി വിതരണം െച�ി��്. ടി �ക

തിരി�ട�� �റ�് ടി �ണി�കൾ�് വീ�ം

വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ റിേവാൾവിംഗ് ഫ�്

അ�വദി�ം. �ടാെത സാഫ് �േഖന ബദൽ

ജീവേനാപാധി പ�തി നട�ിലാ��തിനായി 15
േകാടി �പ�െട പ�തി പരിേശാധി�വ��.
ഇതിൽ മ��അ�ബ� േമഖലയിെല

�ധാനമാ�ം മ��വില്�ന, പീലിംഗ് േമഖല�മായി

ബ�െ��് �വർ�ി�� മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകെള ഉൾെ����തി�� പ�തി

ഘടക�ം ഉൾെ���ിയി��്. േകരള

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിന് കീഴിൽ

അംഗത��ളള എ�ാ പീലിംഗ് െതാഴിലാളിക�ം

മ��അ�ബ�െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ിലാണ്

നിലവിൽ ഉൾെ��ി��ത്. മ��േബാർഡ്  �േഖന

മ��അ�ബ�െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ൾ�്

നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ�� എ�ാ േ�മ

പ�തിക�ം പീലിംഗ് െതാഴിലിൽ ഏർെ���

വനിതകൾ�ം ലഭ�മാ�ി വ��.

(സി) സർ�ാർ തല�ിൽ മാ�കാ പീലിംഗ് െഷ�കൾ

�ാപി�  ്വനിതകൾ�് െതാഴിലവസരം

നൽ��തി�ം സ�കാര� േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� പീലിംഗ് െഷ�കെള അ�രം

മാത ൃകകളിേല�് െകാ�വ��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി)

പരിേശാധി�  ്വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


