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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 526 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��് ആ�നിക സാേ�തികവിദ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. പി. ന��മാർ, 

�ീ െക ആൻസലൻ 

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

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന േമഖലയിെല

െതാഴിലാളികൾ�് സൗകര��ം �ര��ം ഉറ�്

വ���തിനായി ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കൾ

ഉപേയാഗെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മ�� ബ�ന േമഖലയിൽ ആ�നിക സാേ�തിക

വിദ� കടൽ �ര��ം നാവിേഗഷ�ം

�േയാജനെ����തിെ� ഭാഗമായി ജി.പി.എ�്,
എേ�ാ സൗ�ർ, VHF മൈറൻ േറഡിേയാ, DAT,
െവ�ൽ േമാണി�റിംഗ് സി�ം, ൈലഫ്

േബായികൾ എ�ിവ സ�ിഡി നിര�ിൽ

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ി വ��. മ��

ബ�ന�ി�െട പിടിെ���� മ��ം േക�

�ടാെത ��ി ��തിന് സഹായകമായ

ഇൻ�േല�ഡ്  േബാ�ം സ�ിഡിേയാെട നൽ��

പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��. കാലാവ�ാ

��റിയി�കൾ യഥാസമയം

മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് എ�ി എ�് ഉറ�

വ���തി�ം കടൽര�ാ �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി ��തി�മായി ഫിഷറീസ്

ഡയറ�േറ�് േക�ീകരി�  ്ഒ� മാ�ർ കൺേ�ാൾ

��ം വിഴി�ം, ൈവ�ിൻ, േബ�ർ ഫിഷറീസ്

േ�ഷ�കൾ േക�ീകരി�  ്ഓേരാ റീജിയണൽ

കൺേ�ാൾ ��ക�ം �വർ�ി� വ���്. കടൽ

മ� �ബ�ന�ിൽ ഏർെ��� പര�രാഗത

മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് ��തൽ ബലവ�ായ

മ� �ബ�ന യാന�ൾ വിതരണം െച�ക എ�

ല� �േ�ാെട  ഓഖി �നരധിവാസ പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി 120 ��കൾ�് 8 ല�ം �പ

െചലവിൽ എഫ്.ആർ.പി മ��ബ�ന �ണി�്

സൗജന �മായി വിതരണം െച�� പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത Replacement of
Marine plywood canoe with FRP എ�

�റവല �ഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 40%
സ�ിഡിയിൽ 200 FRP യാന�ൾ വിതരണം

െച�� പ�തി മ� �െഫഡ്  വഴി നട�ിലാ�ി
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വ��. പര�രാഗത മ� �െ�ാഴിലാളികെള

ആഴ�ടൽ മ� �ബ��ിന് �ാ�രാ��തിന്

PMMSY പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 40%
സ�ിഡിേയാ� �ടി ആ�നിക

സ�ീകരണ�േളാ��ടിയ 10 ആഴ�ടൽ

മ� �ബ�ന േബാ�കൾ 10 േപർ അട��

മ� �െ�ാഴിലാളി ��കൾ�് നൽ��

പ�തി�ം നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ

സ �ീകരി� വ��. മ� �െ�ാഴി ലാളിക�െട

�ര� �ൻനിർ�ി വിഴി�ം, ൈവ�ിൻ, േബ�ർ

ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�കൾ േക�ീകരി�  ്ആ�നിക

സംവിധാന��ളള 3 മൈറൻ ആം�ലൻ�കൾ

�വർ�ി� വ��.

(ബി)

മ��ബ�ന അ�ബ� േമഖലയിെല

െതാഴിലാളികൾ�് അപകട ഇൻ�റൻസ്

ഉറ�വ���തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഉ�്. മ��േബാർഡിൽ അംഗത��ളള 18 �തൽ 70
വയ�വെര�� �വർ� േനാ�ഖ

മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം

അ�ബ�െ�ാഴിലാളികെള�ം ��് അപകട

ഇൻ�റൻസ്  പ�തി �കാരം ഓേരാ വർഷ�ം

ഇൻഷ�ർ െച�വ��. വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�മായി േചർ��. മ��ബ�ന

സമയേ�ാ െതാ� പി�ാെലേയാ അപകടം

െകാ��ാ� ആക�ിക കാരണ�ളാൽ

മരണെ��� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ആ�ീതർ�് 50,000/- �പ മ�� െ�ാഴിലാളി

േ�മനിധി േബാർഡ്  �േഖന ധനസഹായം നൽകി

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                        അനുബന്ധം

അപകടമരണം 10 ലക്ഷം രൂപ
മത്സ്യബന്ധന  വേ�ളയില്  അപകടംമൂലം
കാണാതാകല്

10 ലക്ഷം രൂപ

സ്ഥിരവും പൂര്ണ്ണവുമായ അ�ശത 10 ലക്ഷം രൂപ
സ്ഥിരവും ഭാഗികവുമായ അ�ശത 5,00,000/- രൂപ
അപകടമരണമടഞ്ഞ
മത്സ്യത്ത,ാഴിലാളികളുത്തട  കുട്ടികള്ക്ക്
�ിദ്യഭ്യാസ സഹായം

5000/-രൂപ  പ്രകാരം
പരമാ�ധി 10,000/- രൂപ

അപകടംമൂലം24 മണിക്കൂറിലധികം
ആശുപത്രിയില് കിട,ി ചികില്സിവേക്കണ്ടി
�രുന്ന�ര്ക്ക് ധനസഹായം

25,000/- (പരമാ�ധി)

ശ�സംസ്കാര ത്തചല�് 2,500/- രൂപ


