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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 213 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എം.വിജിൻ, 

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

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

മ�ി)

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ത��െട ഉ���ിന്

വില നി�യി��തി�� അവകാശം നൽ��
നിയമം ഇട��കാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�ം ഒ�
പരിധി വെര മ��െ�ാഴിലാളികെള

സംര�ി�ാൻ �േയാജന�ദമാ�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) മ��ബ�ന�ിേലർെ���വരിൽ ഇ�പത്
ശതമാനേ�ാളം ആ�കൾ�് മാ�േമ
മ��ബ�ന ഉപകരണ��െട ഉടമ�ത��

എ� ��ം അവ�െട സാ��ിക

പിേ�ാ�ാവ��് കാരണമാ��തിനാൽ അത്
പരിഹരി�ാൻ പ�തി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന �ിേലർെ���വെര

മ��ബ�നയാന��െട ഉടമ�രാ�ക

എ�താണ് സർ�ാരിെ� ആത��ിക ല��ം.
ഇതിനായി തീരേദശെ� മ��െ�ാഴിലാളി േ�മ
സഹകരണ സംഘ�െള ശാ�ീകരി�്

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് യാന�ൾ
സ��മാ��തിന് ആവശ�മായ �ക പലിശ
രഹിത വാ�യായി അ�വദി� വ��.
എൻ.സി.ഡി.സി.യിൽ നി�ം അ�വദി��
വാ�ാ ധനസഹായമാണ് മ��െഫഡ്  �േഖന
�ാഥമിക മ�� െ�ാഴിലാളി േ�മ സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

അ�വദി��ത്. ഈ �ക�െട പലിശ ��വൻ
സം�ാന സർ�ാരാണ് വഹി��ത്. 2021-22
വർഷം ഇതിനായി 4 േകാടി �പ
വകയി��ിയി��്. ഓഖിയിൽ യാന�ൾ
ന�െ����ലം െതാഴിൽ ന�െ��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �നരധിവാസം
ഉറ�ാ�� പ�തി �കാരം 120 ��കൾ�്
സൗജന�മാ�ം �ടാെത േക�, സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട സ�ിഡിേയാെട 300
��കൾ�ം മ��ബ�നയാന�ം

എ�ി�മട�� �ണി�കൾ അ�വദി� വ��.
ഇതി� �റേമ പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ആഴ�ടൽ
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മ��ബ�ന േബാ�കൾ നൽ�� പ�തി�കാരം
10 േപരട�� 10 ��കൾ�ം ധനസഹായം
അ�വദി�� പ�തി ൈപല�് ആയി

തി�വന��രം, െകാ�ം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ നട�ിലാ��താണ്.
�ടാെത മ��െ�ാഴിലാളികൾ സ�ായ�
മാ�� 10 HP വെര�� എ�ി�കൾ�്

പരമാവധി 30000/-�പ�ം വല�് പരമാവധി
10000/- �പ�ം സ�ിഡിയായി മ��െഫഡ്

�േഖന�ം വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി�ം

അ�വദി�  ്വ��

(സി)

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ൾ�് ഇൻ�റൻസ്
ഏർെ����തി�ം ��തിേ�ാഭം �ലം
മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ ന�െ���വർ�്
അവ �ന��ീവി�ി��തി�േവ� സഹായം
നൽ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��േ�ാ;

(സി) 2018 �തൽ പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളി

ക�െട െതാഴിൽ ഉപകരണ�ൾ�് ഇൻ�റൻസ്
ഏർെ���ിയി��്. 2018 ൽ യാന�ൾ�
മാ�മായി�� ഇൻ�റൻസ്  പരിര�
ഉ�ായി��ത്. എ�ാൽ 2019 �തൽ യാന�ം
എൻജി�ം ഇൻ�റൻസ്  പരിര��െട കീഴിൽ
െകാ�വ�. പ�തി �കാരം �ീമിയം �ക�െട
90% സർ�ാർ വിഹിത�ം 10% �ണേഭാ�
വിഹിത�ം ആണ്. 2018-19 ൽ 647, 2019-20 ൽ
856, 2020-21ൽ 924, 2021-22 നാളി�വെര 2018
പര�രാഗത മൽസ�ബ�ന യാന�ൾ�ം
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� ഏർെ���ിയി��്.
��തി േ�ാഭ�ളിൽെപ�് മൽസ�ബ�ന

ഉപകരണ �ൾ ന�െ���വർ�് അവ
�ന��ീവി�ി ��തിനായി �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധി (CMDRF)ൽ നി�ം
സം�ാന �ര�നിവാരണ ഫ�ിൽ (SDRF)
നി�ം ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ി വ��

(ഡി) ഓഖി �നരധിവാസ�ിനായി നാളി�വെര െച�
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 1. ഓഖി �ര��ിൽ മരി��ം കാണാതായ�മായ
143 മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് റവന�
വ��് �േഖന 20 ല�ം �പ ധനസഹായം
അ�വദി�ി��്. 2. ഓഖിയിൽ �ർ�മാ�ം
വീ�കൾ ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളി

��ംബ�ൾ�് �ല�ം വീ�ം ലഭ�മാ��തിന് 10
ല�ം �പ വീതം ധനസഹായം അ�വദി�. 3.
ഓഖിയിൽ മരി�വ�േട�ം കാണാതായവ�േട�ം
��ംബ�ളിൽ ഭവന രഹിതരായവർ�് �േത�ക
�നരധിവാസം നട�ാ�ി. 4. ഓഖിയിൽ
�ർ�മാ�ം ഭാഗികമാ�ം നശി�
മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ�്

ന�പരിഹാരമായി 7.13 േകാടി �പ അ�വദി�. 5.
ഓഖിയിൽ കാണാതായവ�േട�ം
മരണമട�വ�േട�ം മ��െട 2037 വെര��
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വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ��തിന് 13.92 േകാടി �പ
നീ�ി െവ�. 6. കടലിൽ അപകട�ിൽെ���

മ�� െ�ാഴിലാളികെള ര�ി��തിനായി 3
മൈറൻ ആം�ലൻ�കൾ യാഥാർ��മാ�ി 7.
40000 േപർ�് സൗജന�മായി സൗജന�മായി
ൈലഫ് ജാ��് വിതരണം െച�. 8. 120
എഫ്.ആർ.പി. േബാ�കൾ
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��കൾ�്
സൗജന�മായി വിതരണം െച�. 9. ഓഖി
�ര��ിൽ മരണെ���ം കാണാതായവ�മായ
മ�� െ�ാഴിലാളിക�െട ആ�ിതർ�് െതാഴിൽ
കെ���തിന് സഹായ കരമാ�ം വിധം
വിഴി�ം ഹാർബർ േക�ീകരി�  ്ഒ� ആ�നിക

സ�� ഭ�� സം�രണ �ണി�ി�ം സീ�ഡ്
റേ�ാറ�ി�ം അ�മതി നൽകി. 10. കടലിൽ
അപകട�ിൽെ��� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ര��ായി �വ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

�േത�ക പരിശീലനം നൽകി കടൽ ര�ാ
സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�. 11. കടലിൽ ആശയ

വിനിമയ�ി�ം ��റിയി�കൾ നൽ��തി�ം
കഴി�മാറ്  നാവിക് ഉപകരണ�ൾ, സാ�ൈല�്
േഫാൺ എ�ിവ�ം വിതരണം െച�. ��തൽ
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��

(ഇ)

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ാ�� കടാശ�ാസ
നടപടികൾ കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഇ) കടബാധ�തയാൽ ക�ത അ�ഭവി��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അടിയ�ിര ആശ�ാസം

നൽ��തി�ം അ�രം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

���ൾ പരിഹരി��തി�ം 2008 ൽ േകരള
മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ നിയമം െകാ�
വരിക�ം േകരള മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ
ക�ീഷൻ 22.01.2009 �തൽ �വർ�നം

ആരംഭി�ക�ം െച�. മ��െ�ാഴിലാളികൾ

വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം
31.12.2008 വെര എ�� വാ�കളിേ�ൽ
കടാശ�ാസ�ിനായി സമർ�ി�ി�� അേപ�കൾ
ക�ീഷൻ പരിഗണി�  ്അർഹത കെ��ി

കടാശ�ാസം ശിപാർശ െച�് വ��.
31.12.2007വെര എ�� വാ�കൾ�്
�തലിന�ിൽ 75,000/- �പ�ം പലിശ�ം,
01.01.2008 �തൽ 31.12.2008 വെര എ��
വാ�കളിൽ �തലിന�ിൽ 1,00,000/- �പ�ം
പലിശ�ം ക�ീഷൻ �പാർശ െച�് വ��.
നാളി�വെര കടാശ�ാസമായി 200.42േകാടി �പ
അ�വദി�  ്നൽകിയി��്. വിശദ വിവരം
അ�ബ�ം 2ആയി േചർ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



                       അനുബന്ധം   1               
                           

ഓഖി  ദുരന്തത്തില്  മരിച്ചതും  കാണാതായതുമായ  143  മത്സ്യ  ത്തത്താഴി  ലാളികളുത്ത!
കുടുംബങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖേഖന 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു നല്കി. കൂ!ാത്തത1,13,923
മത്സ്യത്തത്താഴിലാളി  കുടുംബങ്ങൾക്ക്  2,000/-  രൂപ  വച്ച്  അ!ിയന്തിര  ധനസഹായം,
മത്സ്യത്തത്താഴിലാളിഖേക്ഷമനിധി  ഖേബാർഡ്  മുഖേഖന  പരിഖേക്കറ്റ  219  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികൾക്ക്
അ!ിയന്തിര ചികിത്സാ ധനസഹായമായി 10,68,000/-രൂപ എന്നിവയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഖി  ദുരന്തത്തിത്തK  പശ്ചാത്തലത്തില്  ദുരന്തത്തിനിരയായ  വിഭാഗത്തിന്
സമാശ്വാസഖേമകണത്തമന്ന ഉഖേRശ ലക്ഷ്യഖേത്താടു കൂ!ി  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളി  യുവാക്കളില് നിന്ന്
178  ഖേപത്തര  ഖേകാസ്റ്റല്  ഖേപാലീസ്  ഖേസ്റ്റഷനുകളില്  ഗാർഡുമാരായി  നിയമിച്ചു.  കൂ!ാത്തത  പൂർ
ണ്ണമായും  വീ!്  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികൾക്ക്  പ്രതിമാസം  3,000/-  രൂപ  വീതം  ജില്ലാ
കളക്ടർമാർ മുഖേഖന വീട്ടുവാ!ക നല്കി. ഇതിനായി 26.64 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.
ഓഖി ദുരന്തവുമായി ബന്ധത്തപ്പട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പു മുഖേഖന ന!പ്പിലാക്കി വരുന്ന മറ്റ് 
പദ്ധതികളുത്ത! വിശദാംശങ്ങൾ ചുവത്ത! ഖേചർക്കുന്നു. 
1) ഭവന പദ്ധതി

ഓഖി  ദുരന്തത്തില് പൂർണ്ണമായും  വീടുകൾ നഷ്ടത്തപ്പട്ട  72  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളി  കുടുംബങ്ങൾക്ക്
സ്ഥലവും  വീടും  ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്  10  ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  ധനസഹായം  നല്കുന്നതിന്  741
ലക്ഷംരൂപയുത്ത!  പദ്ധതിയ്ക്ക്  അനുമതി  നല്കി.  ക!ല്  തീരത്തുനിന്ന്  50  മീറ്റർ  മാറി
സുരക്ഷിതസ്ഥലത്ത്  സുരക്ഷിത  ഭവനമാണ്  ഈ  പദ്ധതിയിലൂത്ത!  ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഗുണഖേഭാക്താക്കൾ  സ്വന്തം  നിലയില്  ഭൂമി  കത്തണ്ടത്തുകയാണ്  ത്തചഖേsണ്ടത്.  ത്തമാത്തം  72
ഗുണഖേഭാക്താക്കളില് വിവിധ കാരണങ്ങളാല് പദ്ധതിയില് നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയ 50 ഖേപർ ഒഴിച്ച്
ബാക്കിയുള്ള 22 ഖേപർക്ക് സ്ഥലവും വീ!ിനുമായി ആവശ്യമായ 2.41 ഖേകാ!ിരൂപ ബന്ധത്തപ്പട്ട ജില്ലാ
ആഫീസർമാർക്ക്   അനുവദിച്ച്  നല്കുകയും    ഭവന  നിർമ്മാണം  പൂർത്തീകരിക്കുകയും
ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട്.
2) ഓഖിയില് മരിച്ചവരുത്ത!യും കാണാതായവരുത്ത!യും കുടുംബങ്ങളുത്ത! പുനരധിവാസം
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് സ്ഥലവും വീടും  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  32  കുടുംബങ്ങൾക്കും,  വീ!്  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  6
കുടുംബങ്ങൾക്കും  കൂ!ി  ആത്തക  38  കുടുംബങ്ങൾക്ക്  344  ലക്ഷം  രൂപ  അനുവദിച്ചു.  ഇതില്
സ്ഥലവും  വീടും  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  32  ഖേപരില്  26  ഖേപർ  സ്ഥലം  വാങ്ങി.  12  ഖേപർ  ഭവനനിർമ്മാണം
പൂർത്തീകരിച്ചു.  13  ഖേപർ  2nd stage  പൂർത്തീകരിച്ചു,  വീ!്  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  6  ഖേപരില്  2  ഖേപർ  ഭവന
നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു, ഇതുവത്തര 210.714 ലക്ഷം രൂപ ത്തചലവഴിച്ചു.
3) ഭവന പുനരുദ്ധാരണം



ഭാഗികമായി വീ!് നഷ്ടത്തപ്പട്ട  458  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളി ഭവനങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന്  2.0415
ഖേകാ!ി രൂപ ബന്ധത്തപ്പട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അനുവദിച്ചു നല്കി. 194.5 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി
ത്തചലവഴിച്ചു.
4)  ഓഖിയില്  പൂർണ്ണമായും  ഭാഗികമായും  നശിച്ച  മത്സ്യബന്ധഖേനാപകരണങ്ങൾക്ക്
നഷ്ടപരിഹാരം

ഓഖി  ദുരന്തത്തില് മത്സ്യബന്ധഖേനാപകരണങ്ങൾ നഷ്ടത്തപ്പട്ട  481  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികൾക്ക്
ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായി 7.133 ഖേകാ!ി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു. കൂ!ാത്തത ഓഖി ദുരന്തത്തില്
മത്സ്യബന്ധഖേനാപകരണങ്ങൾ  നഷ്ടത്തപ്പട്ട  4  ഖേപർക്ക്  24,60,405/-  രൂപ  നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള  ത്തപ്രാഖേപ്പാസല് പരിഖേശാധിച്ചു വരുന്നു.
5) വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ പാഖേക്കജ്
ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റില് മരണത്തപ്പടുകഖേയാ കാണാതാവുകഖേയാ ത്തചയ്ത മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികളുത്ത!
309  കുട്ടികൾക്ക്  വിദ്യാഭ്യാസം  /  ത്തതാഴില്  പരിശീലനം  എന്നിവ  നല്കുന്നതിനായി  1392.82
ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  2018-19  ല്  156  കുട്ടികളുത്ത! വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി  53.75
ലക്ഷം രൂപ, 2019-20 ല് 152 കുട്ടികൾക്കായി 55.1 ലക്ഷം രൂപ, 2020-21 ല് 131 കുട്ടികൾക്കായി 45
ലക്ഷം  രൂപ,  2021-22  വർഷത്തില്  50  ലക്ഷം  രൂപയും  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2037  വത്തര
ത്തചലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
6) മറൈറൻ ആംബുലൻസ്
ക!ലില്  അപക!ത്തില്ത്തപ്പടുന്ന  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികത്തള  രക്ഷിക്കുന്നതിനായി  3  മറൈറൻ
ആംബുലൻസുകൾ  ത്തകാച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് മുഖേഖന നിർമ്മിച്ചു.    തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം,
ഖേകാഴിഖേക്കാ!് ജില്ലകൾ ഖേകന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 
7) റൈലഫ് ജാക്കറ്റ് വിതരണം
ക!ലില്  മത്സ്യബന്ധനത്തിനു  ഖേപാകുന്ന  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികളുത്ത!  സുരക്ഷയ്ക്കായി  40,000
ഖേപർക്ക്  റൈലഫ്  ജാക്കറ്റ്  സൗജന്യമായി  നല്കുന്നതിന്  6.10  ഖേകാ!ി  രൂപ അനുവദിക്കുകയും
റൈലഫ് ജാക്കറ്റുകൾ നല്കി- പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8) നാവിക് ഉപകരണങ്ങൾ നല്കല്
ഓഖി  ദുരന്തത്തിത്തK  പശ്ചാത്തലത്തില്  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികളുത്ത!  സുരക്ഷ  ഉറപ്പ്
വരുത്തുന്നതിനായി  സംസ്ഥാനത്ത്  15000  നാവിക്  ഉപകരണങ്ങൾ  വിതരണം
ത്തചയ്യുന്നതിനായി അനുമതി നല്കിയിയതില്. 2500 ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ച് നല്
കുകയും 1550 ഉപകരണങ്ങൾ സത്ത� ത്തചയ്തിട്ടുമുണ്ട്
9) സാറ്ററൈലറ്റ് ഖേഫാൺ
1000  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികൾക്ക്  സാറ്ററൈലറ്റ്  ഖേഫാൺ  നല്കുന്നതിന്  9.42  ഖേകാ!ി  രൂപ
അനുവദിച്ചു.  ബി.എസ്.എൻ.എല് മായി  ഖേചർന്ന്  പദ്ധതി ന!ത്തിപ്പിനുള്ള ന!പ!ി  സ്വീകരിച്ചു.
2.25 ഖേകാ!ി രൂപ ത്തചലവഴിച്ച് 240 സാറ്ററൈലറ്റ് ഖേഫാണുകൾ ആദ്യഘട്ടമായി വാങ്ങുകയുണ്ടായി.
ഗുണഖേഭാക്തൃ വിഹിതം  1000/-രൂപ പരമ്പരാഗത യാന ഉ!മകളും  46951/-  രൂപ യന്ത്രവത്കൃത



യാന  ഉ!മകളും  അ!ഖേക്കണ്ടതുണ്ട്.  212  ഗുണഖേഭാക്താക്കൾ  ഇതുവത്തര  ഗുണഖേഭാക്തൃവിഹിതം
അ!ച്ചു  ഇതില്  194  ഗുണഖേഭാക്താക്കൾക്ക്  സാറ്ററൈലറ്റ്  ഖേഫാൺ  വിതരണം  ത്തചയ്തു.  168
ഗുണഖേഭാക്താക്കളുത്ത! " SIM" പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കി.
10) ക!ല് സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡ്
ക!ലില്  അപക!ത്തില്ത്തപ്പടുന്ന  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികത്തള  രക്ഷിക്കുന്നതിനായി  പ്രഖേത്യക
പരിശീലനം നല്കി  900  ക!ല് സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകത്തള നിഖേയാഗിക്കുന്നതിന്  7.15  ഖേകാ!ിരൂപ
അനുവദിച്ചു.  ഖേഗാവ  ആസ്ഥാനമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  നാഷണല്  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  വാട്ടർ
ഖേ�ാർട്ട്സ്  എന്ന ഖേകന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലാണ്  പരിശീലനം  നല്
കുന്നത്.  15  ദിവസം വീതമുള്ള ത്ത�യിനിംഗ്  ത്തചലവുകൾക്കായി  4.50  ഖേകാ!ി  രൂപ ബന്ധത്തപ്പട്ട
ഫിഷറീസ് ജില്ലാ ഓഫീസർമാർക്ക് അനുവദിച്ചു. ഇതുവത്തര 15 ബാച്ചുകളിലായി ഒൻപത് തീരഖേദശ
ജില്ലകളില് നിന്നുള്ള 612 മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികൾ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചു. 

11) FRP ഖേബാട്ട്
120 FRP ഖേബാട്ടുകൾക്ക് 1.94 ഖേകാ!ി രൂപ ഖേകന്ദ്ര ധനസഹായം ബ്ളൂ റവല്യൂഷനില് ഉൾത്തപ്പടുത്തി
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആവശ്യമായ 7.94 ഖേകാ!ി രൂപ ഓഖി ഫണ്ടിത്തല നീക്കിയിരുപ്പ് തുകയില്
നിന്നും  വഹിക്കുന്നതിന്  അനുമതി  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  നാളിതുവത്തര  107  ഖേബാട്ടുകളുത്ത!  പണി
പൂർത്തിയാവുകയും ആയതിഖേലക്കുള്ള വല, സുരക്ഷാ ഉപകരങ്ങൾ, മറ്റ് അനുസാരികൾ എന്നിവ
മത്സ്യത്തഫഡ് വഴി നല്കിവരുന്നു. നാളിതുവത്തര 5.98 ഖേകാ!ി രൂപ ത്തചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12) ആധുനിക സമുദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റും വിപണന ഔട്ട് ത്തലറ്റും
ഓഖി  ദുരന്തത്തില്  മരണത്തപ്പട്ട  /  കാണാതായ  മത്സ്യത്തത്താഴിലാളികളുത്ത!  ആശ്രിതരായ
വനിതകൾക്ക് ത്തതാഴില് കത്തണ്ടത്തുന്നതിന് ഉപയുക്തമാകുന്ന വിധത്തില് വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ
ഖേകന്ദ്രീകരിച്ച്  ഒരു  ആധുനിക  സമുദ്ര  ഭക്ഷ്യ  സംസ്ക്കരണ  യൂണിറ്റും  വിപണന  ഔട്ട്  ത്തലറ്റും
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 400 ലക്ഷം രൂപ അ!ങ്കല് വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്കി. നാളിതുവത്തര
!ി പദ്ധതിയ്ക്കായി 30.05612 ലക്ഷം രൂപ ത്തചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13) ഓഖിയില് ഖേകടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഖേബാട്ടിത്തK ഉ!മസ്ഥൻ ശ്രീ.  ഖേജാഷി എന്നയാളുത്ത!
നഷ്ടപരിഹാരം.
ഓഖിയില് ഖേകടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഖേബാട്ടിത്തK ഉ!മസ്ഥൻ ശ്രീ.  ഖേജാഷി എന്നയാൾക്ക് നഷ്ട
പരിഹാരം നല്കുന്നതിന് 20.19 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.
14)  ദുരന്തത്തില്  മരിച്ചവരുത്ത!/കാണാതായവരുത്ത!  വിധവകൾക്ക്  ത്തതാഴില്ദാന
പദ്ധതിതിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്  142  ആശ്രിതരുളളവരില്  42  ഖേപർക്ക്  ത്തനറ്റ്  ഫാക്ടറിയില്
ഖേജാലി  നല്കി.  12  ഖേപർക്ക്  ആഖേരാഗ്യ  വകുപ്പില്  ഖേജാലി  നല്കുന്ന  വിഷയം  പരിഖേശാധിച്ചു
വരുന്നു.



ANNEXURE 1

OCKHI PACKAGE

HARBOUR ENGINEERING DEPARTMENT

Sl.
No.

Name of work
AS No.
&Date

AS
amount(in

lakhs)
T.S details

Upto date
Expenditure(i

n lakhs)
Present Status

1 2 3 4 5 6 7

1

Second stage development of
Neendakara FH 

 a)Flooring of auction 
hall G.O.

(Rt).No.17
7/2019/
F&PD 
01.03.2019

511

eeklm/2018-
2019/2019/132
Dated:07-03-
2019

46.151

Work completed

b)Construction of net 
mending shed at 
Sakthikulangara 
Harbour

eeklm/2018-
2019/2019/136
Dated:07-03-

2019

39.3951

Work completed

c)Ugradation of 
Internal road at 
Sakthikulangara 

eeklm/2018-
2019/2019/133
Dated:07-03-
2019

32.373

Work completed

d)Construction of 
additional parking 
area at 
Sakthikulangara 

eeklm/2018-
2019/2019/135
Dated:07-03-
2019

37.05597

Work completed

 Sub Total 154.97526



2 Second stage 
development of 
Kayamkulam FH -
Phase - I

G.O.
(Rt).No.17
7/2019/
F&PD 
01.03.2019 844

803/2018-
2019 dated 07.

03.2019
52.662

Breakwater work in
progress.(40%)

3 Second stage 
development of 
Thottappaly  FH -
Phase-I

G.O.
(Rt).No.17
7/2019/
F&PD 
01.03.2019 1338

802/2018-
2019 dated 06.

03.2019
175.35

Work in progress
(33%) .

Replenishment of
breakwater

completed and
breakwater

extension work in
progress.  

4

Extension of North 
breakwater of 
Munambam FH

G.O.
(Rt).No.17
7/2019/
F&PD 
01.03.2019 

1057
798/2018 -

2019 dated. 6-
3-2019

879.13825 Work completed.

5

Extension of 
breakwater of 
Kasaragod FH

G.O.
(Rt).No.17
7/2019/
F&PD 
01.03.2019

1720
655/20189-

2020 dated 28.
12.2019

0

52%. Work in
progress.Final

profile completed
upto Ch.90.  

GRAND TOTAL 1262.12551



  അനുബന്ധം  -2  
DETAILS OF FUND SANCTIONED FOR DEBT RELIEF AS ON 11.03.2022

Finan
cial
Year

Allotm
ent  (in
crores
)

Administ
rative
expense
s  (in
crores)

Matsya
fed  (in
crores)

Co-
operative
registrar
(in
crores)

Naionalis
ed/
Schedul
ed  Bank
(In
crores)

Other
financi
al
Instituti
ons  (In
crores)

Refun
d  to
beneici
aries

Total
(In
crore
s)

No.  of 
benefici
aries

Remarks

2008-
09 10 0.5           0.5    
2009-
10 10 0.5 5.913         19.413    

13  
2010-
11 100 0.55 11.935 44.38       56.86

5    
2011-
12 8 0.85 0.36 49.7       50.91    
2012-
13 0.85 0.85 0 0       0.85    
2013-
14 20.85 1.1 0 19.495       20.59

5    
2014-
15 26 1.3 0   9.51 11.86 2.24   24.91    
2015-
16 21.2 1.2 0.86 4.86 9.64 0   16.56    
2016-
17 17.5 1.3 0.318 0 7.44 0.254   9.312    

2017-
18 17.5 1.4

0.054 3.28 1.1415 0.676 0.442 6.993
5

1713
Benefici
aries   

2018-
19 17.5 1.45

0.0364 0.394 0.157 0.137 0.1917 2.3661
236
Benefici
aries   

2019-
20 17.5 1.25

0 0.294 0.075 0 0 2.3723
145
Benefici
aries 

75,24,105 put in
treasury
queue 

2020-
21

2.5 1.3074 0.1838 0.698914)
.  0.1068 0.0801 0.123 2.5

234
Benefici
aries 

1)  75,24,105
released  from
2020-21
financial
year.   2)  10
lakh  re-
appropriated
from this head

2021-
22 2.5 1.126 0.6964 0.2623 0.0906 0.1308 0.0336 2.339

9
248
Benefici
aries  

Total 271.9 14.6834
33.356
6 132.8742 30.5109 3.5179 0.7903

216.48
68    



                                             


