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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2946 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക�ര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri Saji Cherian 

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക�ര��ം

ഉപജീവേനാപാധി�ം ഉറ�വ���തിന് സർ�ാർ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)

വിശദവിവരം അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന എെ�ാെ�
�വർ�ന�ളാണ് നട�വ��െത�ം തി�ർ
മ�ല�ിൽ എെ��ി�ം ���ികൾ

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹ�ിെ� സാ�ഹ�
സാ��ിക �േരാഗതി�ായി േകരള സം�ാന

തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന
മ��െ�ാഴിലാളി അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ം മാനവേശഷി വികസന�ം പ�തി,
നബാർഡിൻെറ �ാമീണ അടി�ാന സൗകര�
വികസന പ�തി, േദശീയ മ�� വികസന
േബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട�� ആ�നിക

മ�� മാർ��കൾ �ാപി�ൽ എ�ീ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��. നിലവിൽ തി�ർ
മ�ല�ിെല പ�തികെളാ�ം േകരള തീരേദശ
വികസന േകാർ�േറഷൻ ഏെ���ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികള്ക്കൊയി  ഫിഷറീസ്  വകുപ്പും  അനുബന്ധ  ഏജന്സികളും
നടപ്പിലൊക്കുന്ന  വിവിധ സൊമൂഹ്യസുരക്ഷ പദ്ധതികള് 

    1. തിരദേ3ശ
്  50 മീറ്ററിനുള്ളില് തൊമസിക്കുന്നവത്തര പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന പുനർ ദേ<ഹം
പദ്ധതി

    2. സമ്പൊ3്യ സമൊശ്വൊസ പദ്ധതി
    3. വി3്യൊഭ്യൊസ സഹൊയ പദ്ധതികള്
    4. മത്സ്യബന്ധന യൊനങ്ങള്ക്കും എഞ്ചിനുകള്ക്കും ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി
    5. കടല് സുരക്ഷൊ പദ്ധതി
    6. ഓഖി പുനരധിവൊസ പദ്ധതികള്
  7.  മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി  അനുബന്ധത്ത
ൊഴിലൊളി  ഗ്രൂപ്പ്  ആക്സിഡന്റ്  ഇന്ഷുറന്സ്  

പദ്ധതി
  8.  മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി  വനിതകള്ക്ക്  സൗജന്യ  യൊത്രൊ സൗകര്യം  ഒരുക്കുന്ന സമുദ്ര  

പദ്ധതി
 9.  പരമ്പരൊ<ത  മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികത്തള  ആഴക്കടല്  മത്സ്യബന്ധന
ിന്  

പ്രൊപ്തരൊക്കുന്ന ആഴക്കടല് ദേബൊട്ടുകള് നല്കുന്ന പദ്ധതി
    10. പരമ്പരൊ<ത മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികള്ക്ക് FRP ദേബൊട്ടുകള് നല്കുന്ന പദ്ധതി.
    11. മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികള്ക്ക് മത്ത^^ സബ്സിഡി.
    12. മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികള്ക്ക് സൗജന്യ ദേറഷന്.
  13.  ദേകരള മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി ദേക്ഷമനിധി ദേബൊർഡ് നടപ്പിലൊക്കുന്ന വിവിധ ദേക്ഷമ    

പദ്ധതികള്

     എ) മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി ത്തപന്ഷന്
  ബി) മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി അനുബന്ധത്ത
ൊഴിലൊളി ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിഡന്റ് 
      ഇന്ഷുറന്സ്

 സി)  മത്സ്യബന്ധന സമയദേ
ൊ ത്തതൊട്ടുപിന്നൊലദേയൊ അപകടം  ത്തകൊണ്ടല്ലൊത്തത  
ആകസ്കിമ കൊരണങ്ങളൊല് ഉണ്ടകുന്ന മരണ
ിന് ആശ്രിതർക്ക് 
ധനസഹൊയം

   ഡി) വിവൊഹ ധനസഹൊയ പദ്ധതി
   ഇ)മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികളുത്തട ആശ്രിതരുത്തട മരണൊനന്തര ത്തgലവുകള്ക്ക് ധന   

സഹൊയം നല്കുന്ന പദ്ധതി
 എഫ്)മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളികളുത്തട മരണദേ
ൊടനുബന്ധിച്ച് ആശ്രിതർക്ക് 

ധനസഹൊയ പദ്ധതി
  ജി) കുടുംബ സംവിധൊന പദ്ധതി
 എച്ച്) മൊരക ദേരൊ< gികിത്സൊ പദ്ധതി
 ഐ) ത്തgയർമൊന് റിലീഫ് 
 ത്തജ) ദേബൊർഡിന്ത്തറ പ്രദേത്യക ധനസഹൊയം
 ത്തക) പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹൊയ പദ്ധതി
 എല്) ഉന്നത വി3്യൊഭ്യൊസ
ിനുള്ള ദേപ്രൊത്സൊഹന പദ്ധതി

    14. മത്സ്യത്തഫഡ് വഴി നടപ്പിലൊക്കുന്ന പദ്ധതികള്

എ) എന്.സി.ഡി.സി ധനസഹൊയദേ
ൊടുകൂടിയുള്ള സംദേയൊജിത മത്സ്യ വികസന 
പദ്ധതി

ബി)എന്.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി/എന്.എം.ഡി.എഫ്.സി  എന്നീ  ദേ3ശീയ  ധനകൊര്യ  
സ്ഥൊപനങ്ങളുത്തട സഹൊയദേ
ൊടുകൂടിയുള്ള പദ്ധതികള്

സി) മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി വനിതകള്ക്ക് മത്സ്യ വിപണന
ിന് പലിശരഹിത വൊയ്പൊ
പദ്ധതി

ഡി) ദേലൊണ് ഡിസ്ട്രസ്സ് റിലീഫ് സ്കീം



ഇ) വലകള്ക്കുള്ള സബ്സിഡി പദ്ധതി
എഫ്) മത്സ്യത്തഫഡ് ഉപകരണ സുരക്ഷൊ പദ്ധതി
ജി) നൊടന് വള്ളങ്ങളുത്തട നവീകരണം
എച്ച്) മത്സ്യത്തഫഡ് മുദേഖന മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി ഗ്രൂപ്പ് അപകട ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി

 
       15.മത്സ്യത്ത
ൊഴിലൊളി വനിതകള്ക്ക് സൊഫ് മുദേഖന നടപ്പിലൊക്കുന്ന പദ്ധതികള്

എ) ത്തgറുകിട ത്തതൊഴില് സംരംഭങ്ങളുത്തട വികസനം
ബി) പലിശരഹിത gൊക്രീകമൂലധന സഹൊയം
സി) സൊദേyതിക വി3്യൊ നവീകരണ പദ്ധതി
ഡി) കപ്പൊസിറ്റി ബില്ഡിം<് ദേപ്രൊഗ്രൊമുകള്
ഇ) യൂണിറ്റുകത്തള ബിസിനസ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കി ഉയർ
ല്
എഫ്) ബ്രൊന്റിം<് ആന്റ് മൊർക്കറ്റിം<്
ജി) അഷ്ടമുടി ദേഫസ് II പദ്ധതി
എച്ച്) തീരമൈമത്രി സീഫുഡ് റദേ�ൊറന്റ്
ഐ) മൈഹജിനിക് റഫ്രിജദേററ്റർ, ത്തമൊമൈബല് ഫിത്തഷ്വന്റിം<് കിദേയൊസ്ക്
ത്തജ) ദേകരള ബൊy് മുദേഖന 3ീർഘകൊല വൊയ്പൊ പദ്ധതി
ത്തക) കിസൊന് ത്തക്രഡിറ്റ് കൊർഡ് വൊയ്പൊ പദ്ധതി
എല്) KSWDC മുദേഖനയുള്ള NMDFC വൊയ്പൊ പദ്ധതി
എം)  3R Package for Ensuring Sustainable Livelihoods of Fisherwomen in Kerala  

(Rebuilding, Revival, Reforms)
എന്) JLG project for Ensuring Livelihood Security of Fisherwomen in Kerala.


