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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 240 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ, 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ)

സം�ാന�് പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ിര വ�മാനം,
സാ�ഹ� �ര� എ�ിവ ഉറ�ാ��തിന്

നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേ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. വിവിധ േമഖലകളിൽ

�േത�കി�  ്മ�� വിഭവ സംര�ണ�ി�ം, വിഭവ

മാേനെ��ി�ം െപാ�േമഖലാ സംവിധാനം വഴി

വാ�കൾ യഥാസമയം അ�വദി�

ധനമാേനെ��ിൽ േബാധവൽ�രണം നട�ി�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാന�ിൽ വർ�നവ്

ഉ�ാ��തിന് കഴി� വർഷ�ളിൽ

കഴി�ി��്. മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹെ��ം

വിശിഷ�ാ മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം

സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം

ഉയർ�ിെ�ാ�് വ��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��ം

അ�ബ� ഏജൻസിക�ം വിവിധ പ�തികൾ

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. പ�തികൾ

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ആഴ�ടലിള�ാെത�� മ��ബ�ന�ി�ം

മ��ം േക��ടാെത കരെ��ി��തി�ം

ആ�നിക സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗി�ാൻ

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള

�ാ�രാ��തിന് പരിശീലന പരിപാടികൾ

ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ  PMMSY യിൽ

ഉൾെ���ി പര�രാഗത മ� �െ�ാഴിലാളി

��കൾ�് 10 ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന

േബാ�ക�ം കടൽ �ര�ാ ഉപകരണ��ം

നൽ�� പ�തി�് 2020 - 21 സാ��ിക വർഷം

അംഗീകാരം ലഭി�ി��്.  ആദ�ഘ��ിൽ pilot
േ�ാജ�് ആയി തി�വന��രം, െകാ�ം,
എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ ജി�കളിലാണ്

പ�തി നട�ിലാ��ത്. പ�തി �കാരം

തിരെ���െ��� പ�് മ� �െ�ാഴിലാളി

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല
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അംഗ�ൾ�് ആഴ�ടൽ മ� �ബ�ന രീതികൾ,
ജീവൻ ര�ാ ഉപകരണ��െട ഉപേയാഗം,
എ�ി�ക�െട പരിപാലനം,  എ�ിവയിൽ

CIFNET വഴി പരിശീലനം നൽ��താണ്.           
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് മൽസ�ം

േക��ടാെത കരെ��ി��തിന് ഇൻ �േല�ഡ്

ഫിഷ്  േബാ�കൾ നൽ��തി�� പ�തി�്

ഭരണാ�മതി നൽകി നട�ാ�ി വ��.

(സി)

ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന�ി�� യാന�ൾ,
വല, ജി.പി.എസ് . �ട�ിയ ഉപകരണ�ൾ

സബ് സിഡിയിൽ നൽ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; സബ് സിഡിയിൽ േക�,
സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്.  േക�ാവി�ത പ�തിയായ  PMMSY യിൽ

ഉൾെ���ി പര�രാഗത മ� �െ�ാഴിലാളി

��കൾ�് 10 ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന

േബാ�ക�ം കടൽ �ര�ാ ഉപകരണ��ം

നൽ�� പ�തി നട�ാ�ി വ��. . 1200 ല�ം

�പയാണ് ആെക പ�തി �ക. ഇതിൽ 288 ല�ം

�പ േക� വിഹിത�ം 192 ല�ം �പ സം�ാന

വിഹിത�ം ബാ�ി 720 ല�ം �പ �ണേഭാ�

വിഹിത�ം/ബാ�് വാ��ം ആണ്.           ഓഖി

�നരധിവാസ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് 120 FRP
േബാ�കൾ സൗജന�മായി നൽ�� പ�തി

നട�ാ�ിയി��്.  പ�തിയിൽ കടൽ�ര�ാ

ഉപകരണ �ളായ  GPS,   Echosounder, Life
jacket, Life buoy എ�ിവ�ം സൗജന�മായി

നൽകിവ��. 988.80 ല�ം �പ�െട

പ�തിയിൽ 794.4 ല�ം �പ �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�ം (CMDRF) 194.40
ല�ം �പ േക� വിഹിത�മാണ്.        
പര�രാഗത മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് ജി.പി.
എ�ക�ം ൈലഫ് േബാെയക�ം 75% സ�ിഡി

നിര�ിൽ സം�ാന പ�തി വിഹിതം

�േയാജനെ���ി 2017-18 വർഷം �തൽ

അ�വദി� വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



    
     അനുബന്ധം     

1. സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതി 

2.  പുനർഗേ�ഹം-  തീരപ്രഗേദശത്ത്  50  മീറ്ററിനുളളിൽ  താമസിക്കുന്നവരുടെ-
പുനരധിവാസ   പദ്ധതികൾ
3.വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതികൾ
4. മത്സ്യബന്ധനയാനങ്ങശക്കും എഞ്ചിനുകൾക്കും ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതി.
5.സുരക്ഷിത മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ക-ൽ സുരക്ഷാ പദ്ധതി.
6.  പരമ്പരാ�ത  മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക്  75%  സബ്സിഡിഗേയാടുകൂ-ി
ഇൻസുഗേലറ്റഡ് ഗേബാക്സ് നൽകുന്ന പദ്ധതി.
7.പരമ്പരാ�ത  മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക്  സുരക്ഷിത  മത്സ്യബന്ധന
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്  എഫ്.ആർ.പി  ഗേബാട്ട്,  ആഴക്ക-ൽ  മത്സ്യബന്ധന  ഗേബാട്ടുകൾ
എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതി.
8. സമുദ്ര പദ്ധതി (മത്സ്യടെത്താഴിലാളി വനിതകൾക്ക് ബസ് സർവ്വീസ്)
9.മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക്  തു-ർ  ചികിത്സാ  ധനസഹായം  നൽകുന്നതിനായി
തീഗേരാന്നതി പദ്ധതിയിൽ ഉൾടെപടുത്തിടെക്കാണ്ടുള്ള തീരാഗേരാ�്യം പദ്ധതി
10. ഓഖി പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ.
11.  മത്സ്യടെത്താഴിലാളി/അനുബന്ധടെത്താഴിലാളി  ഗ്രൂപ്പ്  ആക്സിഡന്റ്  ഇൻഷുറൻസ്
പദ്ധതി.
12  ഗേകരള  മത്സ്യടെത്താഴിലാളി  ഗേക്ഷമനിധി  ഗേബാർഡ്  ന-പ്പിലാക്കുന്ന  വിവിധ
പദ്ധതികൾ.
13.മത്സ്യടെഫഡ് വഴി ന-പ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.
14.  മത്സ്യടെത്താഴിലാളി  വനിതകൾക്ക്  സാഫ്  മുഗേഖന  സ്വയം  ടെതാഴിൽ
കടെbത്തുന്നതിനുളള പദ്ധതികൾ.

 


