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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6186 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�വ���തി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ)

സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

സാ�ഹ��ര� ഉറ�വ���തിനായി േക�
സർ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�ം വിഭാവനം െച�്
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്;
��ത പ�തിക�െട �വർ�ന�േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ായി ഫിഷറീസ്  വ��ം
അ�ബ� ഏജൻസിക�ം വിവിധ സാ�ഹ��ര�
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
പ�തികൾസംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�� . ഇതിൽ സ�ാദ�
സമാശ�ാസ പ�തി 50% േക� സഹായേ�ാെട

നട�ിലാ�� പ�തിയാണ്. 2014-15, 2018-19,
2019-20, 2020-21 എ�ീ സാ��ിക

വർഷ�ളിൽ ലഭിേ��തായ 72.75 േകാടി
�പ�െട േക�വിഹിതം ലഭി�ാ��്. 2021-22 ൽ
25.51 േകാടി �പ േക�വിഹിതം പ�തി
നട�ാ��തിന് ലഭി�ി��ത് �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വ��.
പ�തി �േരാഗതി �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ
വിലയി����്.

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ��തര േരാഗ�ൾ�്
�ടർ ചികി�ാസഹായം ലഭ�മാ�കെയ�
ല��േ�ാെട ആരംഭി�ി�� തീരാേരാഗ�ം
പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി)

ഉ�്. പ�തിനിർവഹണം �ാരംഭ ഘ��ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 അനുബന്ധം 

മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്കൊയി  ഫിഷറീസ്  വകുപ്പും  അനുബന്ധ  ഏജന്സികളും  വിവിധ
സൊമൂഹ്യസുരക്ഷ പദ്ധതികള് നടപ്പിലൊക്കി വരുന്നു. 

1.  തീരദേ3ശ�്   50   മീറ്ററിനുള്ളില് തൊമസിക്കുന്നവത്തര പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന പുനര്ദേ>ഹം പദ്ധതി  

തീരപ്രദേ3ശത്ത�  ദേവലിദേയറ്റ  ദേരഖയില്  നിന്ന്  50  മീറ്ററിനുളളില്  അധിവസിക്കുന്നതും
കടലൊക്രമണ  ഭീഷണിയില്  കഴിയുന്നവരുമൊയ  തീരദേ3ശ  നിവൊസികത്തള  സുരക്ഷിത
ദേമഖലയില്  പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുളള  2450  ദേകൊടി  രൂപയുത്തട  പുനര്ദേ>ഹം  പദ്ധതി
നടപ്പൊക്കി വരുന്നു. പദ്ധതി പ്രകൊരം  2468 ദേപര് ഭൂമി കത്തM�ി വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും 1852
ദേപര് ഭൂമി രജിസ്റ്റര് ത്തPയ്യുകയും 695 ദേപര് ഭവന നിര്മ്മൊണം പൂര്�ീകരിക്കുകയും ത്തPയ്തിട്ടുM്.

2.  സമ്പൊദ്ധ്യ സമൊശ്വൊസ പദ്ധതി  

പഞ്ഞമൊസങ്ങളില്  ധനസഹൊയം  നല്കുന്നതിന്  സമ്പൊ3്യ  സമൊശ്വൊസ  പദ്ധതി
നടപ്പിലൊക്കിയിട്ടുM്.  ഇതിന്  പ്രകൊരം  1500/-  രൂപ  6  മൊസങ്ങളിലൊയി  ഗുണദേഭൊക്തൊക്കളില്
നിന്നും  സ്വീകരിക്കുകയും  ദേകന്ദ്ര,  സംസ്ഥൊന >വണ്ത്തമന്റുകളുത്തട  തുല്യ  അനുപൊത�ിലുളള
ധനസഹൊയം കൂടി  ഉള്ത്തപ്പടു�ി കടദേലൊര മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക് ത്തമയ്,  ജൂണ്,  ജൂലൈല
മൊസങ്ങളിലും,  ഉള്നൊടന്  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക്  ജൂലൈല,  ആ>സ്റ്റ്,  ത്തസപ്റ്റംബര്
മൊസങ്ങളിലും ധനസഹൊയമൊയി  4500/-  രൂപ അനുവ3ിക്കുന്നു.  2021-22  ല്  179316  കടദേലൊര
ഉള്നൊടന് മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക് ഗുണദേഭൊക്തൃവിഹിതവും  25.51  ദേകൊടി രൂപ  സംസ്ഥൊന
സര്ക്കൊര്  വിഹിതവും  അനുവ3ിച്ചു  നല്കി.   ദേകന്ദ്രവിഹിതമൊയി  ലഭിച്ച  25.51  ദേകൊടി  രൂപ
ഗുണദേഭൊക്തൊക്കള്ക്ക് അനുവ3ിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 

3.വി3്യൊഭ്യൊസ സഹൊയ പദ്ധതികള്;-

മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട  മക്കളൊയ  വി3്യൊര്ത്ഥികള്ക്ക്  പ്രീത്തമട്രിക്  ദേപൊസ്റ്റ്  ത്തമട്രിക്
വിഭൊ>ങ്ങളില്  വിവിധ  വി3്യൊഭ്യൊസ  ആനുകൂല്യങ്ങള്  നല്കി  വരുന്നു.   +2  മുതലുള്ള
വി3്യൊഭ്യൊസൊനുകൂല്യം  ഇ-ഗ്രൊന്റ്സ്  പദ്ധതി  വഴി  നല്കുന്നു.  വി3്യൊതീരം  പദ്ധതി  പ്രകൊരം
മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട മക്കള്ക്ക് സൗജന്യ ത്തമഡിക്കല് എന്ട്രന്സ്,  പി.എസ്.സി,  ബൊങ്ക്
ത്തടസ്റ്റ്,  സിവില്  സര്വ്വീസ്  പരിശീലനം  നല്കി  വരുന്നു.  2019-20  വര്ഷം  വി3്യൊഭ്യൊസ
പരിശീലന  പരിപൊടികള്ക്കൊയി  1340  ലക്ഷം  രൂപയും  2020-21  ല്  13  ദേകൊടി  രൂപയും
വകയിരു�ിയിട്ടുM്. 2015-16 മുതല് ത്തമഡിക്കല് എന്ട്രന്സ് പരിശീലനം ലഭിച്ച 331 ദേപരില് 49



ദേപര്ക്ക്  എം.ബി.ബി.എസ്  നും  84  ദേപര്ക്ക്  ഇതര  ദേകൊഴ്സുകള്ക്കും  അഡ്മിഷന്  ലഭിച്ചിട്ടുM്.
കൂടൊത്തത  തീരദേ3ശ  വി3്യൊലയങ്ങളില്  പഠിക്കുന്ന  വി3്യൊര്ത്ഥികള്ക്ക്  കരിയര്  ലൈ>ഡന്സ്
ദേപ്രൊഗ്രൊമും,  മൊതൊപിതൊക്കള്  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട  മക്കത്തള  3ത്ത�ടുക്കുന്ന
പദ്ധതി  പ്രകൊരം  2018-19  -ല്  11  ദേപര്ക്കും  2019-20  ല്  13  ദേപര്ക്കും  2020-21  ല്  14  ദേപര്ക്കും
പഠനൊവശ്യങ്ങള്ക്ക്  ധനസഹൊയം  നല്കിയിട്ടുM്.  ഓഖിയില്  മരണത്തപ്പട്ടതും
കൊണൊതൊയതുമൊയ  143  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട  മക്കളൊയ  309  ദേപരുത്തട  സൗജന്യ
വി3്യൊഭ്യൊസ�ിനൊയി  13.92  ദേകൊടി  രൂപ അനുവ3ിക്കുകയും  2018-19  ല്  53.75  ലക്ഷം രൂപയും
2019-20 ല് 55.1 ലക്ഷം രൂപയും 2020-21 ല് 45 ലക്ഷം രൂപയും അനുവ3ിച്ച് നല്കിയിട്ടുM്. 2037
വത്തര വിഭൊവനം ത്തPയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതിയൊണിത്.

തീരദേ3ശത്ത�  10  >വണ്ത്തമന്റ്  റീജിയണല് ഫിഷറീസ്  ത്തടക്നിക്കല്  സ്കൂളുകളില് പഠിക്കുന്ന
വി3്യൊര്ത്ഥികള്ക്ക്  പഠന�ിനൊവശ്യമൊയ  എല്ലൊ  ധനസഹൊയവും  നല്കി  വരുന്നു.  ടി
സ്കൂളുകത്തള മികവിന്ത്തറ ദേകന്ദ്രങ്ങള് ആക്കുന്നതിനുളള സമഗ്ര നടപടികള് നടപ്പൊക്കി വരുന്നു. 

4. മത്സ്യബന്ധന യൊനങ്ങള്ക്കും എഞ്ചിനുകള്ക്കും ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി ;-

2018-19  സൊമ്പ�ികവര്ഷം  മുതല്  മത്സ്യബന്ധനയൊനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഇന്ഷ്വറന്സ്  പദ്ധതി
നടപ്പിലൊക്കി  വരുന്നു.  ടി  പദ്ധതിയില്  പ്രീമിയം  തുകയുത്തട  90%  സര്ക്കൊര്  വിഹിതവും  10%
ഗുണദേഭൊക്തൃ  വിഹിതവുമൊണ്.  നിശ്ചിത  വിലയുത്തട  1.3  ശതമൊനവും  ടൊക്സും  ഉള്ത്തപ്പടുന്നതൊണ്
പ്രീമിയം തുകയൊയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളത്.  ര്ത്തപ്പടുത്തുന്ന 2018-19 -ല് 647,  2019-20 ല് 856,  2020-
21 ല്  924    മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്  ഗുണദേഭൊക്തൊകളൊകുകയും  ത്തPയ്തിട്ടുM്.  2021-22
സൊമ്പ�ിക വര്ഷം  2  ദേകൊടി  രൂപ പദ്ധതിക്ക്  വകയിരു�ിയിട്ടുM്.   പദ്ധതി  നടപ്പിലൊക്കി
വരുന്നു.

5.കടല് സുരക്ഷൊ പദ്ധതി ;-

2018-19 മുതല് 2020-21 വത്തര കടല്സുരക്ഷ പദ്ധതിയിലുള്ത്തപ്പടു�ി 1667 ജിപി എസു കളും 1132
ലൈലഫ്ദേബൊത്തയകളും, 64 DAT എന്നിവ 75% സബ്സിഡിദേയൊടു കൂടി മത്സ്യത്ത�ൊളിലൊളികള്ക്ക്
നല്കിയിട്ടുM്.   നടപ്പ്  സൊമ്പ�ിക  വര്ഷം  1719  ജി.പി.എസ്,  200  ത്തവസ്സല്  ട്രൊക്കിം>്
ഡിലൈവസ് എന്നിവ 75% സബ്സിഡിദേയൊടുകൂടി നടപ്പിലൊക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.



6. ഓഖി പുനരധിവൊസ പദ്ധതികള്;-

മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക്  40000  ലൈലഫ്  ജൊക്കറ്റുകള്  വിതരണം  ത്തPയ്യുന്ന  പദ്ധതി
നടപ്പിലൊക്കി വരുന്നു.  കൊലൊവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കുന്നതിന് സഹൊയകമൊയ  "നൊവിക്"
ഉപകരണങ്ങള് 941 എണ്ണം വിതരണം ത്തPയ്തിട്ടുM്. ആഴക്കടല് മത്സ്യബന്ധന�ിദേലര്ത്തപ്പടുന്ന
മത്സ്യബന്ധന യൊനങ്ങള്ക്ക് സൊറ്റലൈലറ്റ് ദേഫൊണുകള് വിതരണം ത്തPയ്യുന്നതിന് ഭരണൊനുമതി
നല്കുകയും  168  എണ്ണം  വിതരണം  ത്തPയ്യുകയും  ത്തPയ്തിട്ടുM്.  കൂടൊത്തത  120  എഫ്  ആര്  പി
ദേബൊട്ടുകള് സൗജന്യമൊയി വിതരണം ത്തPയ്യുന്നതിനുളള പദ്ധതി പൂര്�ീകരണ ഘട്ട�ിലൊണ്.
ഇത് കൂടൊത്തത ത്തതരത്തഞ്ഞടു� 60 മത്സ്യഗ്രൊമങ്ങളിലൊയി 900 മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികത്തളയും 300
യൊനങ്ങത്തളയും ഉള്ത്തപ്പടു�ി കടല് സുരക്ഷൊ സ്ക്വൊഡുകള് രൂപീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിനകം 612
മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള് പരിശീലനം പൂര്�ിയൊക്കിയിട്ടുM്. കടല് രക്ഷൊ പ്രവര്�ന�ിനൊയി
3  മലൈറന് ആംബുലന്സുകള്  18.24  ദേകൊടി രൂപ ത്തPലവഴിച്ച് നിര്മ്മിച്ച് വിഴിഞ്ഞം,  ലൈവപ്പിന്,
ദേബപ്പൂര്  ദേകന്ദ്രമൊക്കി  പ്രവര്�ിച്ചുവരുന്നു.  ദുരന്തബൊധിതരൊയ  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട
ജീവിത  സൊഹPര്യങ്ങള്  പുനസ്ഥൊപിക്കുന്നതിനൊയി  വിഴിഞ്ഞം  തുറമുഖ  പ്രദേ3ശ�്  ഒരു
ആധുനിക ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റും വിപണന ഔട്ടത്തലറ്റും ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ഭരണൊനുമതി
നല്കിയിട്ടുM്.  ദേകരള  തീരദേ3ശ  വികസന  ദേകൊര്പ്പദേറഷനൊണ്  നിര്മ്മൊണ  ചുമതല  ഏല്
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  പദ്ധതി നടപ്പിലൊക്കി വരുന്നു.  ഓഖിയില് മരണത്തപ്പട്ടതും കൊണൊതൊയതുമൊയ
143  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട മക്കളൊയ  309  ദേപരുത്തട സൗജന്യ വി3്യൊഭ്യൊസ�ിനൊയി  13.92
ദേകൊടി രൂപ അനുവ3ിക്കുകയും 2018-19 ല് 53.75 ലക്ഷം രൂപയും 2019-20 ല് 55.1 ലക്ഷം രൂപയും
2020-21  ല്  45  ലക്ഷം രൂപയും അനുവ3ിച്ച് നല്കിയിട്ടുM്. 2037  വത്തര വിഭൊവനം ത്തPയ്തിട്ടുള്ള
പദ്ധതിയൊണിത്.  ഓഖിയില്  പൂര്ണ്ണമൊയും  വീട്  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  72  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക്
സ്ഥലവും വീടും നല്കുന്നതിന് 7.41 ദേകൊടി രൂപ അനുവ3ിക്കുകയും അതില് മൊറി തൊമസിക്കൊന്
സന്നദ്ധരൊയ 22 ദേപര് സ്ഥലം രജിസ്റ്റര് ത്തPയ്തു ഭവന നിര്മ്മൊണം പൂര്�ീകരിച്ചിട്ടുM്. കൂടൊത്തത
തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലയില്  ഓഖിയില്  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട  ആശ്രിതരില്  32  ദേപര്ക്ക്
സ്ഥലം വൊങ്ങി വീട് ത്തവയ്ക്കുന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതവും 6 ദേപര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മൊണ�ിന് 4
ലക്ഷം  രൂപ  വീതവും  ധനസഹൊയം  നല്കുന്നതിന്  3.44  ദേകൊടി  രൂപ  ത്തPലവഴിക്കുന്നതിന്
അനുമതി  നല്കിയിട്ടുM്.  ഇതില്  26  ദേപര് സ്ഥലം രജിസ്റ്റര് ത്തPയ്യുകയും  11  ദേപര് ഭവനനിര്
മ്മൊണം പൂര്�ീകരിച്ചിട്ടുമുM്.

7. മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളി അനുബന്ധത്ത�ൊഴിലൊളി ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിഡന്റ് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി;-

അപകട സൊഹPര്യങ്ങത്തള തീര്ത്തും അവ>ണിച്ചുത്തകൊM്  ജീവസന്ധൊരണ�ിനും നൊടിത്തന്റ
നന്മയ്ക്കും ദേവMി  പണിത്തയടുക്കുവൊന് ബൊദ്ധ്യസ്ഥരൊയ പരമ്പരൊ>ത മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട
കുടുംബഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുദേവMി മത്സ്യദേബൊര്ഡിത്തന്റ തുടക്കം മുതല് നടപ്പൊക്കി വരുന്ന



പദ്ധതിയൊണിത്.  07.12.2007  മുതല് മത്സ്യസുരക്ഷൊ പദ്ധതിയിന് കീഴില് ഗ്രൂപ്പ്  ഇന്ഷുറന്സ്
പദ്ധതി  നടപ്പിലൊക്കി  വരുന്നു.  മത്സ്യദേബൊര്ഡില്   അം>ത്വമുളള  എല്ലൊ
മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികത്തളയും ഈ പദ്ധതി പ്രകൊരം ഇന്ഷുര് ത്തPയ്തിട്ടുM്. ഇന്ഷുറന്സ് പ്രീമിയം
തുക പൂര്ണ്ണമൊയും സംസ്ഥൊന സര്ക്കൊരൊണ് വഹിക്കുന്നത്.
8. മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളി വനിതകള്ക്ക് സൗജന്യ യൊത്രൊ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന സമുദ്ര പദ്ധതി
9.പരമ്പരൊ>ത മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക് ഇന്സുദേലറ്റഡ് ദേബൊക്സ് നല്കുന്ന പദ്ധതി 
10.  പരമ്പരൊ>ത  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികത്തള  ആഴക്കടല്  മത്സ്യ        ബന്ധന�ിന്
പ്രൊപ്തരൊക്കുന്ന ആഴക്കടല് ദേബൊട്ടുകള് നല്കുന്ന പദ്ധതി
11. പരമ്പരൊ>ത മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക് 320 FRP ദേബൊട്ടുകള് നല്കുന്ന പദ്ധതി 
12.  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക്  മത്തണ്ണണ്ണ  സബ്സിഡി  DBT ആയി  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളിയുത്തട
ബൊങ്ക്  അക്കൗMിദേലക്ക്  നല്കുന്നു.   നിലവില്  ആ>സ്റ്റ്  വത്തരയുള്ള   7,50,85,150/-  രൂപ
അനുവ3ിച്ചു നല്കിയിട്ടുM്.
13. മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ക് സൗജന്യ ദേറഷന്.
14. ദേകരള മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളി ദേക്ഷമനിധി ദേബൊര്ഡ് നടപ്പിലൊക്കുന്ന വിവിധ ദേക്ഷമ പദ്ധതികള്
എ)  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളി  ത്തപന്ഷന്  44803  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്കും,  9057  വിധവകള്ക്കും,
8004  അനുബന്ധത്ത�ൊഴിലൊളികള്ക്കും  2021  ത്തസപ്തംബര്  വത്തരയുള്ള  ത്തപന്ഷന്  വിതരണം
ത്തPയ്തിട്ടുM്.
ബി)  മത്സ്യബന്ധന  സമയദേ�ൊ  ത്തതൊട്ടുപിന്നൊലദേയൊ  അപകടം  ത്തകൊMല്ലൊത്തത  ആകസ്മിക
കൊരണങ്ങളൊല് ഉMൊകുന്ന മരണ�ിന് ആശ്രിതര്ക്ക് ധനസഹൊയം
സി) വിവൊഹ ധനസഹൊയ പദ്ധതി
ഡി))  മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട  ആശ്രിതരുത്തട  മരണൊനന്തര ത്തPലവുകള്ക്ക്  ധനസഹൊയം
നല്കുന്ന പദ്ധതി
ഇ) മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളികളുത്തട മരണദേ�ൊടനുബന്ധിച്ച് ആശ്രിതര്ക്ക് ധനസഹൊയ പദ്ധതി
എഫ്) കുടുംബ സംവിധൊന പദ്ധതി
ജി) മൊരക ദേരൊ> Pികിത്സൊ പദ്ധതി
എച്ച്) ത്തPയര്മൊന് റിലീഫ് ഫM്
ഐ) ദേബൊര്ഡിന്ത്തറ പ്രദേത്യക ധനസഹൊയം
ത്തജ) പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹൊയ പദ്ധതി
ത്തക) ഉന്നത വി3്യൊഭ്യൊസ�ിനുള്ള ദേപ്രൊത്സൊഹന പദ്ധതി
15. 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 
16.മത്സ്യത്ത�ൊഴിലൊളി വനിതകള്ക്ക് സൊഫ് മുദേഖന നടപ്പിലൊക്കുന്ന പദ്ധതികള്
എ) ത്തPറുകിട ത്തതൊഴില് സംരംഭങ്ങളുത്തട വികസനം
ബി) പലിശരഹിത Pൊക്രീകമൂലധന സഹൊയം
സി) സൊദേങ്കതിക വി3്യൊ നവീകരണ പദ്ധതി
ഡി) കപ്പൊസിറ്റി ബില്ഡിം>് ദേപ്രൊഗ്രൊമുകള്
ഇ) യൂണിറ്റുകത്തള ബിസിനസ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കി ഉയര്�ല്
എഫ്) ബ്രൊന്റിം>് ആന്റ് മൊര്ക്കറ്റിം>്
ജി) അഷ്ടമുടി ദേഫസ് II പദ്ധതി
എച്ച്) തീരലൈമത്രി സീഫുഡ് റദേസ്റ്റൊറന്റ്
ഐ) ലൈഹജിനിക് റഫ്രിജദേററ്റര്, ത്തമൊലൈബല് ഫിഷ് ത്തവന്റിം>് കിദേയൊസ്ക്
ത്തജ) ദേകരള ബൊങ്ക് മുദേഖന 3ീര്ഘകൊല വൊയ്പൊ പദ്ധതി
ത്തക) കിസൊന് ത്തക്രഡിറ്റ് കൊര്ഡ് 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


