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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1113 30-06-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ

�ീ സജി െചറിയാൻ

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ)
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആേളാഹരി �തിശീർഷ

വ�മാനം െപാ� സ�ഹ�മായി താരതമ�ം

െച�േ�ാ ൾ െപാ�വിഭാഗ�ിെ� വാർഷിക

വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) െപാ� സ�ഹ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ

െപാ� വിഭാഗ�ിെ� വാർഷിക �തിശീർഷ

വ�മാന�ിെ� പ�തിയിൽ താെഴ മാ�മാണ്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആേളാഹരി �തിശീർഷ

വ�മാനം. 2015-16 വർഷം െപാ�വിഭാഗ�ിേ�ത്

1,64,554/- �പ�ം മ��െ�ാഴിലാളി�േടത്

81,494/- �പ�ം ആണ്. 

(ബി)

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാന�ിൽ വർ�നവ്

ഉ�ാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹെ��ം വിശിഷ�ാ

മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം സാ�ഹികമാ�ം

സാ��ികമാ�ം ഉയർ�ിെ�ാ�് വ��തിന്

ഫിഷറീസ്  വ��ം അ�ബ� ഏജൻസിക�ം

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ

പ�തികൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



       അനുബന്ധം   

1. സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതി
2. തീരപ്രദേദശത്ത് 50 മീറ്ററിനുളളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ' പുനരധിവാസ  പദ്ധതികൾ
3. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതികൾ
4. മത്സ്യബന്ധനയാനങ്ങൾക്കും എഞ്ചിനുകൾക്കും ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതി.
5. സുരക്ഷിത മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ക'ൽ സുരക്ഷാ പദ്ധതി.
6. പരമ്പരാഗത മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക് 75% സബ്സിഡിദേയാടുകൂ'ി ഇൻസുദേലറ്റഡ് 
ദേബാക്സ് നൽകുന്ന പദ്ധതി.
7. പരമ്പരാഗത മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിത മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 
എഫ്.ആർ.പി ദേബാട്ട്, ആഴക്ക'ൽ മത്സ്യബന്ധന ദേബാട്ടുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതി.
8. സമുദ്ര പദ്ധതി (മത്സ്യടെത്താഴിലാളി വനിതകൾക്ക് ബസ് സർവ്വീസ്)
9. മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക് തു'ർ ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി 
തീദേരാന്നതി പദ്ധതി.
10. ഓഖി പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ.
11.. ദേകരള മത്സ്യടെത്താഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി ദേബാർഡ് ന'പ്പിലാക്കുന്ന ചുവടെ' ദേചർക്കുന്ന 
പദ്ധതികൾ  .   

(a) മത്സ്യടെത്താഴിലാളി / അനുബന്ധടെത്താഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി. 
(b)  മത്സ്യബന്ധന  സമയദേത്താ  ടെതാട്ടു  പിന്നാലദേയാ  അപക'ം  ടെകാണ്ടല്ലാടെത  ആക്സമിക
കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരണത്തിന് ആശ്രിതർക്ക് ധനസഹായം. (c) വിവാഹ ധനസഹായ
പദ്ധതി 
(d) ടെപൻഷൻ
(e)മത്സ്യടെത്താഴിലാളികളുടെ'  ആശ്രിതരുടെ'  മരണാനന്തര  ടെചലവുകൾക്ക്  ധനസഹായം
നൽകുന്ന പദ്ധതി. 
(f) മത്സ്യടെത്താഴിലാളികളുടെ' മരണ ദേത്താ'നുബന്ധിച്ച് ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി 
(g) എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം ദേനടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് 
(h) കുടുംബ സംവിധാന പദ്ധതി
(i) മാരക ദേരാഗ ചികിത്സാ പദ്ധതി
(j) ടെചയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട് 
(k) ദേബാർഡിടെന്റ പ്രദേത്യക ധനസഹായം(l) പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുളള ധനസഹായ പദ്ധതി 
(l) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ദേപ്രാത്സാഹന പദ്ധതി
(m) ദേബാധവൽകരണ പരിപാ'ി 
(n) തണൽ പദ്ധതി
(0) അപക'ം മൂലമുണ്ടാകുന്ന താൽകാലിക അവശതക്ക് ധനസഹായ പദ്ധതി
12.  മത്സ്യടെഫഡ്  വഴി  ന'പ്പാക്കുന്ന  ചുവടെ'  ദേചർത്തിരിക്കുന്ന  പദ്ധതികൾ  
         (a) എൻ.സി.ഡി.സി ധനസഹായദേത്താടു കൂ'ിയുളള സംദേയാജിത മത്സ്യവികസന പദ്ധതി. 



(b)  എൻ.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി  /  എൻ.എം.ഡി.എഫ്.സി  എന്നീ  ദേദശീയ  ധനകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ' ധനസഹായദേത്താടു കൂ'ിയുളള പദ്ധതികൾ 
(c) ദേലാൺ ഡിസ്ട്രസ് റിലീഫ് സ്കീം 
(d) വലകൾക്കുളള സബ്സിഡി പദ്ധതി (e) മത്സ്യടെഫഡ് ഉപകരണ സുരക്ഷ പദ്ധതി 
(f)  നാ'ൻ  വളളങ്ങളുടെ'  നവീകരണം  (g)  മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്കുളള  ഉത്പാദന
ദേബാണസ് 
(h) മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്കുളള കിസാൻ ടെ�ഡിറ്റ് കാർഡ് 
(i) ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ പദ്ധതി 
(j)  ദേകാട്ടയം  ജില്ലയിടെല  എസ്.സി  /എസ്.'ി  വിഭാഗത്തിൽടെപ്പട്ട
മത്സ്യടെത്താഴിലാളികളുടെ'യും വനിതകളുടെ'യും ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്നതിനുളള
പദ്ധതി 
(k) ഫിഷ് മാർട്ടുകൾ 
(l) മത്സ്യടെത്താഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ് അപക' ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

13. സാഫ് മുദേഖന ന'പ്പിലാക്കുന്ന ചുവടെ' ദേചർത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ 
(a) ടെചറുകി' ടെതാഴിൽ സംരംഭങ്ങളുടെ' വികസനം 
(b) JLG PRoject for ensuring livelihood security of fisherwomen in Kerala 
(c) ഹൈഹജീനിക് റഫ്രിജദേററ്റഡ് ടെമാഹൈബൽ ഫിഷ് ടെവൻഡിംഗ് കിദേയാസ്ക് 
(d) ദേകരള ബാങ്ക് മുദേഖന ദീർഘകാല വായ്പ പദ്ധതി 
(e) തീരഹൈമത്രി സീഫുഡ് റദേ�ാറന്റ് 

(f) ദേ�ഹതീരം പദ്ധതി 

(g) ദേമാഡൽ പീലിംഗ് യൂണിറ്റ്


