
1

അനുബനന്ധം I

ചചചോദദന്ധം   *61-  നന്റെ ചമേശപ്പുറത്തുവച്ച ഉത്തരന്ധം 

സന്ധംസചോനത്തത്ത്   മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  വരുമേചോനന്ധം  വര്ദഴിപഴിച്ചത്ത്

ആചപേകഴിക  പേഴിനചോകചോവസ  പേരഴിഹരഴിക്കുനതഴിനത്ത്  സചോഫത്ത്,  മേതദനഫഡത്ത്,

മേതദചബചോര്ഡത്ത്,  ഫഴിഷററീസത്ത്  വകുപത്ത്  എനഴിവ  മുചഖേന  നടെപചോക്കുന  പ്രധചോന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചുവനടെ ചചര്ക്കുന. 

A.  മേതദബനനത്തഴിചലര്പടുനവരുനടെ  സചോമ്പത്തഴിക  പേഴിനചോകചോവസ

പേരഴിഹരഴിക്കുനതഴിനുന്ധം  മേതദബനനയചോനങ്ങളുനടെ  ഉടെമേസത

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  ലഭദമേചോക്കുനതഴിനുന്ധം  ഊനല്  നല്കഴി

നടെപചോക്കുന പേദതഴികള്

1.  ചകനചോവഴിഷ്കൃത  പേദതഴിയചോയ  PMMSY-യഴില്  (40%  സബ്സഴിഡഴി)

ഉള്നപടുത്തഴി  പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത്  10  ആഴകടെല്

മേതദബനന ചബചോട്ടുകള് നല്കുന പേദതഴികത്ത് 2020-21 സചോമ്പത്തഴിക വര്ഷന്ധം

അന്ധംഗറീകചോരന്ധം  ലഭഴിച.  1200  ലകന്ധം  രൂപേയചോണത്ത്  ആനക  പേദതഴി  തുക.

ആദദഘട്ടത്തഴില് pilot  ചപ്രചോജകചോയഴി തഴിരുവനന്തപുരന്ധം,  നകചോലന്ധം, എറണചോകുളന്ധം,

ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത്  എനറീ ജഴിലകളഴിലചോണത്ത് പേദതഴി നടെപഴിലചോക്കുനതത്ത്.  നഴിലവഴില്  6
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ഗ്രൂപ്പുകള് തഴിരുവനന്തപുരന്ധം (2), നകചോലന്ധം (2), ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത് (2) എന തരത്തഴില്

തചോല്പരദന്ധം അറഴിയഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.

2.  ഓഖേഴി  ദുരന്തത്തഴില്  മേതദബനന  യചോനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമേചോയന്ധം

അപേകടെത്തഴില്നപട്ടത്ത് നതചോഴഴില് നഷ്ടനപട്ട മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  120 FRP

യചോനങ്ങള് നല്കുനതഴിനത്ത് ബ്ലൂറവലല്യൂഷന് 2017-18 പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി 988

ലകന്ധം രൂപേയനടെ പേദതഴി നടെപഴിലചോകഴിയഴിട്ടുണത്ത്. തഴിരുവനന്തപുരന്ധം -75, നകചോലന്ധം -

15,  ആലപ്പുഴ  -17,  തൃശ്ശൂര്  -9,  മേലപ്പുറന്ധം- 3,  കചോസര്ചഗചോഡത്ത്-1  എനറീ ക്രമേത്തഴില്

ആനക 120 FRP ചബചോട്ടുകളചോണത്ത് ഗുണചഭചോക്തൃ ഗ്രൂപഴിനത്ത് നല്കുനതത്ത്. ഓചരചോ FRP

ചബചോട്ടുകള്ക്കുന്ധം  25  HP  യനടെയന്ധം  9.9  HP  യനടെയന്ധം  രണത്ത്  എഞഴിനുകളുന്ധം

ജഴി.പേഴി.എസത്ത്.,  എചകചോസസൗണര്,  നനലഫ്ചബചോയത്ത്,  ചറചോപത്ത്,  ചഫചോട്ടത്ത്

എനഴിവയമുണത്ത്.

3.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  FRP  യചോനങ്ങള്  40%  സബ്സഴിഡഴിയഴില്

വഴിതരണന്ധം  നചയ്യുനതഴിനത്ത്  ബ്ലൂറവലല്യൂഷന്  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി  2018-19

സചോമ്പത്തഴിക  വര്ഷന്ധം,  412  ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  പേദതഴി  മേതദനഫഡത്ത്  വഴഴി

നടെപചോകഴിയഴിരുന.  പേദതഴി  തുകയനടെ  40%  (172  ലകന്ധം  രൂപേ)  ആണത്ത്

സബ്സഴിഡഴിയചോയഴി  അനുവദഴിച്ചതത്ത്.  200  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കചോണത്ത്  ഇസൗ
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പേദതഴിപ്രകചോരന്ധം  2  ലകന്ധം  രൂപേ  വഴിലവരുന  FRP യചോനങ്ങള്  നഴിര്മഴിച്ചത്ത്

നല്കഴിയതത്ത്.

4.PMMSY 2021-22 പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്

5 ലകന്ധം രൂപേ നചലവുവരുന FRP യൂണഴിറ്റുകള് വഴിതരണന്ധം നചയ്യുനതഴിനത്ത്  500

ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  ഭരണചോനുമേതഴി  നല്കഴിയഴിട്ടുണത്ത്.  FRP  യചോനത്തഴിനുപുറനമേ

എന്ജഴിന്,  മേതദബനന  വലകള്  അനുബന  ഉപേകരണങ്ങള്  എനഴിവ

ഉള്നപടുനവയചോണത്ത് ഒരു യൂണഴിറത്ത്.  ഗുണചഭചോക്തൃ നതരനഞ്ഞെടുപത്ത് നടെത്തഴി പേദതഴി

നടെപഴിലചോക്കുനതഴിനുള്ള  നടെപേടെഴികള്  മേതദനഫഡത്ത്  വഴഴി  പുചരചോഗമേഴിക്കുന.

കൂടുതല്  സുരകഴിതമേചോയ  FRP  യചോനങ്ങള്  നല്കുനതഴിലൂനടെ

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ ആത്മവറീരദവുന്ധം ആത്മവഴിശശചോസവുന്ധം വര്ദഴിപഴിക്കുകയന്ധം

സചോമൂഹഴിക  സചോമ്പത്തഴിക  സുരകഴിതതശന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുകയന്ധം

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികനള  മേതദബനന  യചോനങ്ങളുനടെ  ഉടെമേസരചോകഴി

തറീര്ക്കുകയചോണത്ത് ഇസൗ പേദതഴിയഴിലൂനടെ വകുപത്ത് ലകദമേഴിടുനതത്ത്.

5.  പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  വലകള്  വചോങ്ങുനതഴിനത്ത്

സബ്സഴിഡഴി  നല്കുന  "Suitable  components  for  fishing  gears”  എന

പേദതഴി മേതദനഫഡത്ത് മുചഖേന നടെപഴിലചോകഴിവരുന.  പേദതഴി പ്രകചോരന്ധം വഴിലയനടെ
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25% അനലങഴില് 10,000/- രൂപേ ഇവയഴില് ഏതചോചണചോ കുറവത്ത് ആയതത്ത് 10 HP

യഴില്  തചോനഴയള്ള  OBM  ഘടെഴിപഴിച്ച  യചോന  ഉടെമേസരചോയ

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് നല്കഴി വരുന.  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി  2016-17,

2019-20,  2020-21,  2021-22  എനറീ  വര്ഷങ്ങളഴിലചോയഴി  1800  യചോന

ഉടെമേകള്കത്ത് വലകളുന്ധം മേറത്ത് അനുബന സചോമേഗഴികളുന്ധം വചോങ്ങുനതഴിനത്ത്  200 ലകന്ധം

രൂപേ സബ്സഴിഡഴി നല്കഴിയഴിട്ടുണത്ത്. 2020-23-ല് 20 ലകന്ധം രൂപേയചോണത്ത് പേദതഴി

വഴിഹഴിതന്ധം. 200  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കചോണത്ത് ഇസൗ പേദതഴിയനടെ ആനുകൂലദന്ധം

ലഭഴിക്കുനതത്ത്.

6.  “Motorization  of  country  crafts”എന  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി

പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  40  HP  വനരയള്ള  എന്ജഴിന്

വചോങ്ങുനതഴിനത്ത്  പേരമേചോവധഴി  30,000/-  രൂപേ  വനര  സബ്സഴിഡഴി

അനുവദഴിക്കുനണത്ത്. പേദതഴി പ്രകചോരന്ധം 2016-17 -ല് 80 ലകന്ധം രൂപേയന്ധം 2017-18-

ല് 70 ലകന്ധം രൂപേയന്ധം 2018-19-ല് 60 ലകന്ധം രൂപേയന്ധം 2019-20-ല് 60 ലകന്ധം

രൂപേയന്ധം  2020-21-ല്  60  ലകന്ധം  രൂപേയന്ധം  2021-22-ല്  60  ലകന്ധം രൂപേയന്ധം

ഉള്നപനടെ ആനക 390 ലകന്ധം രൂപേ അനുവദഴിചനല്കഴി. 2022-23-ല് 30 ലകന്ധം

രൂപേയചോണത്ത് പേദതഴി തുക. 100 മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് ഇസൗ പേദതഴിയഴിലൂനടെ
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എന്ജഴിന് സബ്സഴിഡഴി അനുവദഴിക്കുനണത്ത്. 40 HP വനര കപചോസഴിറഴിയള്ള ഒസൗട്ടത്ത്

ചബചോര്ഡത്ത്  എന്ജഴിന്  ഘടെഴിപഴിച്ച  വള്ളങ്ങള്കചോണത്ത്  സബ്സഴിഡഴി

അനുവദഴിക്കുനതത്ത്.

7.  മേതദസമ്പത്തത്ത്  സന്ധംരകഴിക്കുനതഴിനുന്ധം  കടെലഴിനന്റെ  അടെഴിത്തട്ടഴില്

കൃതഴിമേമേചോയ  ആവസവദവസ  സൃഷ്ടഴിച്ചത്ത്  മേതദലഭദത  വര്ദഴിപഴിക്കുനതഴിനുന്ധം

2016-17  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി 240 കൃതഴിമേപചോരുകള് പുല്ലുവഴിള,  തുമ്പ എനറീ

മേതദഗചോമേങ്ങളഴില് സചോപേഴിക്കുന 1 ചകചോടെഴി രൂപേയനടെയന്ധം 2017-18 പുതുക്കുറഴിച്ചഴി,

നകചോചതുറ  മേതദഗചോമേങ്ങളഴില്  240  കൃതഴിമേപചോരത്ത്  സചോപേഴിക്കുന  1  ചകചോടെഴി

രൂപേയനടെയന്ധം  2019-20  തഴിരുവനന്തപുരന്ധം  ജഴിലയഴില്  പൂന്തുറ,  ബറീമേചോപേള്ളഴി,

വലഴിയതുറ  എനറീ  മേതദഗചോമേങ്ങളഴിനല  തറീരകടെലഴില്  840  കൃതഴിമേപചോരത്ത്

സചോപേഴിക്കുന  2  ചകചോടെഴി  രൂപേയനടെയന്ധം  2020-21  പൂവചോര്,  പുതഴിയതുറ

മേതദഗചോമേങ്ങളഴിനല തറീരകടെലഴില് 620 കൃതഴിമേപചോരത്ത് സചോപേഴിക്കുന 1.40 ചകചോടെഴി

രൂപേയനടെയന്ധം  2021-22  വര്ഷങ്ങളഴില് ചവളഴി മേതദഗചോമേത്തഴിനല തറീരകടെലഴില്

310  കൃതഴിമേപചോരത്ത്  സചോപേഴിക്കുന  70  ലകന്ധം  രൂപേയനടെയന്ധം  പേദതഴികള്

നടെപഴിലചോകഴി.

വഴിഴഴിഞ്ഞെന്ധം  പുനരധഴിവചോസ  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി  നതരനഞ്ഞെടുത്ത
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മേതദഗചോമേങ്ങളചോയ  നകചോലന്ധംചകചോടെത്ത്,  പേരുത്തഴിയൂര്,  വലഴിയതുറ,  നകചോചതുറ,

പുതഴിയതുറ,  പേള്ളന്ധം,  അടെഴിമേലത്തുറ  എനഴിവഴിടെങ്ങളഴില്  1400  കൃതഴിമേപചോരുകള്

സചോപേഴിക്കുന 3.75 ചകചോടെഴി രൂപേയനടെ പേദതഴി പൂര്ത്തറീകരഴിച.

8. 'ആഴകടെല് മേതദബനനവുന്ധം കടെല് സുരക ഉപേകരണങ്ങളുന്ധം'  പേദതഴി

പ്രകചോരന്ധം  പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  2017-18  മുതല്  1664

ജഴി.പേഴി.എസത്ത്.-കളുന്ധം  66  എചകചോസസൗണറുകളുന്ധം  1132  നനലഫ്ചബചോനയകളുന്ധം  64

DAT ഉന്ധം, 2021-22 -ല് 360 മേസൗണഴിന്ധംഗത്ത് ജഴി.പേഴി.എസുന്ധം 400 ചപേര്കത്ത് ഹചോന്ഡത്ത്

നഹല്ഡത്ത്  ജഴി.പേഴി.എസുന്ധം  നല്കഴിയഴിട്ടുണത്ത്.  കടെല്  സുരകചോ  പേദതഴി  പ്രകചോരന്ധം

പേരമ്പരചോഗത യചോനങ്ങള്കത്ത്  609  മേസൗണഴിന്ധംഗത്ത്  ജഴി.പേഴി.എസത്ത്.  നല്കുന പേദതഴി

2022-23-ല് നടെപചോക്കുനതത്ത് പേരഴിഗണനയഴിലചോണത്ത്.

9.  കടെലഴില്  സന്ധംഭവഴിക്കുന  ഏതു  അപേകടെനത്തയന്ധം  ചനരഴിടെചോന്

സജ്ജമേചോക്കുനതഴിനന്റെ ഭചോഗമേചോയഴി  9  ഫഴിഷററീസത്ത്  ചസ്റ്റേഷനുകളഴിലുന്ധം  ആവശദമേചോയ

സുരകചോ  ഉപേകരണങ്ങളുന്ധം  ലഭദമേചോകഴി.  തഴിരുവനന്തപുരന്ധം,  എറണചോകുളന്ധം,

ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത്  ചകനമേചോകഴി  മൂനത്ത്  മേനനറന്  ആന്ധംബുലന്സുകള്  പ്രവര്ത്തഴിച

വരുന. 2022-23- ല് ഫഴിഷഴിന്ധംഗത്ത് ഹചോര്ബര് അടെഴിസചോനമേചോകഴിയള്ള കടെല്രകചോ

ചസനയനടെ  രൂപേറീകരണന്ധം,  ഫലപ്രദമേചോയ  ആശയവഴിനഴിമേയന്ധം
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സചോധയമേചോക്കുനതഴിനത്ത്  കടെല്ത്തറീരത്തത്ത്  ഒട്ടചോനക  സമേഗമേചോയ  VHF  മേനനറന്

ചറഡഴിചയചോ ശന്ധംഖേല സചോപേഴിക്കുനതത്ത് പേരഴിഗണനയഴിലചോണത്ത്. 

10.  2022-23-ല്  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളകള്കത്ത്  നൂതന  മേതദബനന

സചോചങതഴികവഴിദദ,  നചോവഴിചഗഷന്,  സറീമേചോന് ഷഴിപത്ത്,  സചോങത്ത്/എന്ജഴിന് നനഡ്രെെവര്,

നഡകത്ത്മേചോന് തുടെങ്ങഴിയവയഴില് നനനപുണദ പേരഴിശറീലനന്ധം.

11.  ഓഖേഴി  പേദതഴിയഴില്  ഉള്നപടുത്തഴി  കടെലഴില്  അപേകടെത്തഴില്നപടുന

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികനള  രകഴിക്കുനതഴിനചോയഴി  പ്രചതദക  പേരഴിശറീലനന്ധം  നല്കഴി

900 കടെല് സുരകചോ സശചോഡുകനള നഴിചയചോഗഴിക്കുനതഴിനത്ത്  7.15  ചകചോടെഴി രൂപേയനടെ

പേദതഴി നടെപചോകഴിവരുന. 719  ചപേര് ചഗചോവ ആസചോനമേചോകഴി പ്രവര്ത്തഴിക്കുന

നചോഷണല്  ഇന്സ്റ്റേഴിറല്യൂട്ടത്ത്  ഓഫത്ത്  വചോട്ടര്  ചസചോര്ട്ടത്ത്സത്ത്  എന  ചകന  സര്കചോര്

അന്ധംഗറീകചോരമുള്ള സചോപേനത്തഴില് പേരഴിശറീലനന്ധം പൂര്ത്തറീകരഴിച.

12.  2022-23-ല്  പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി

ക്ലസ്റ്റേറുകള്/നസചോനനസറഴികള്കത്ത് ക്രചോഫത്ത് ചടെചോയഴിന്ധംഗത്ത് ടചോകര് പേദതഴി നടെപചോക്കുന്ധം.

13.  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  Act  നടെപചോകല്

ശകഴിനപടുത്തുനതഴിനന്റെ  ഭചോഗമേചോയഴി  ആലപ്പുഴ  ജഴിലയഴിനല  ചതചോട്ടപള്ളഴി,  തൃശ്ശൂര്

ജഴിലയഴിനല അഴറീചകചോടെത്ത്,  മേലപ്പുറന്ധം ജഴിലയഴിനല നപേചോനചോനഴി, കചോസര്ചഗചോഡത്ത് ജഴില
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എനഴിവഴിടെങ്ങളഴില്  നചോലത്ത്  ഫഴിഷററീസത്ത്  ചസ്റ്റേഷന്  പുതഴിയതചോയഴി

പ്രവര്ത്തനമേചോരന്ധംഭഴിച.

14.  കണ്ചടചോള്  റൂമൂകള്:  കടെല്  രകചോപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സുഗമേവുന്ധം

കചോരദകമേവുമേചോക്കുനതഴിനുന്ധം  കടെലഴില്  മേതദബനനത്തഴില്  ഏര്നപട്ടഴിട്ടുള്ള

യചോനങ്ങള് സന്ധംബനഴിച്ചത്ത് വഴിവരങ്ങള് അറഴിയനതഴിനുന്ധം ഫഴിഷററീസത്ത് ഡയറകചററത്ത്

ചകനറീകരഴിച്ചത്ത്  ഒരു  ചസ്റ്റേറത്ത്  നലവല്  മേചോസ്റ്റേര്  കണ്ചടചോള്  റൂമുന്ധം,  വഴിഴഴിഞ്ഞെന്ധം,

നനവപഴിന്,  ചബപ്പൂര്  എനറീ  ഫഴിഷററീസത്ത്  ചസ്റ്റേഷനുകള്  ചകനറീകരഴിച്ചത്ത്  3

ററീജഴിയണല് കണ്ചടചോള് റൂമുകളുന്ധം പ്രവര്ത്തഴിച വരുന.

15.  പേരമ്പരചോഗത മേതദബനന യചോനങ്ങള്കത്ത് ഇന്ഷശറന്സത്ത് പേരഴിരക-

2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22  എനറീ വര്ഷങ്ങളഴിനല പേദതഴിയഴില്

ഉള്നപടുത്തഴി യഥചോക്രമേന്ധം  647, 858, 924, 2758  യചോനങ്ങള്കത്ത് ഇന്ഷശറന്സത്ത്

പേരഴിരക  ഏര്നപടുത്തഴിയഴിട്ടുണത്ത്.  2022-23-ല്  എലചോ  പേരമ്പരചോഗത

മേതദബനന യചോനങ്ങള്ക്കുന്ധം എഞഴിനുന്ധം ഇന്ഷശറന്സത്ത് പേദതഴി നടെപചോക്കുന്ധം.

16. മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്ക്കുള്ള മേനണ്ണണ്ണ സബ്സഴിഡഴികചോയഴി 2016-17,

2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22  വര്ഷങ്ങളഴിലചോയഴി  233.66

ചകചോടെഴി രൂപേ അനുവദഴിച.
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17.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  അവര്  പേഴിടെഴിചനകചോണ്ടുവരുന  മേതദന്ധം

ചകടുകൂടെചോനത  കരയത്ത്  എത്തഴിക്കുനതഴിനത്ത്  300  മുതല്  700  ലഴിറര്  വനര

സന്ധംഭരണചശഷഴിയള്ള  483  ഇന്സുചലറഡത്ത്  ഫഴിഷത്ത്  ചബചോക്സുകള്  2021-22-ല്

അനുവദഴിച.  2022-23  വര്ഷത്തഴിലുന്ധം  800  ഇന്സുചലറഡത്ത്  ഫഴിഷത്ത്  ചബചോക്സുകള്

അനുവദഴിക്കുന പേദതഴി തുടെരുന്ധം.

B.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  അടെഴിസചോന  സസൗകരദ  വഴികസനവുന്ധം  സചോമൂഹഴിക

സചോമ്പത്തഴിക സുരകചോ പേദതഴികളുന്ധം

1.  പുനര്ചഗഹന്ധം പേദതഴി-  തറീരചദശത്തത്ത് ചവലഴിചയറ ചരഖേയഴില്നഴിനന്ധം  50

മേറീററഴിനുള്ളഴില്  നഴിരന്തരന്ധം  കടെലചോക്രമേണ  ഭറീഷണഴി  ചനരഴിടുന  പ്രചദശത്തത്ത്

തചോമേസഴിക്കുന  18685  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  കുടുന്ധംബങ്ങനള  സുരകഴിത

ചമേഖേലയഴിചലയത്ത്  പുനരധഴിവസഴിപഴിക്കുനതഴിനത്ത്  മുഖേദമേനഴിയനടെ

ദുരഴിതചോശശചോസനഴിധഴിയഴില് നഴിനള്ള  1398 ചകചോടെഴി രൂപേ ഉള്നപനടെ 2450 ചകചോടെഴി

രൂപേയനടെ ബൃഹതത്ത്  പേദതഴിയചോണത്ത്  പുനര്ചഗഹന്ധം.  പേദതഴി പ്രകചോരന്ധം  3313  ചപേര്

ഭൂമേഴി  കനണത്തഴി  വഴില  നഴിശ്ചയഴിക്കുനതഴിനുന്ധം  2594  ചപേര്  ഭൂമേഴി  രജഴിസ്റ്റേര്

നചയ്യുകയന്ധം  1435  ചപേര്  ഭവന നഴിര്മചോണന്ധം  പൂര്ത്തറീകരഴിക്കുകയന്ധം നചയഴിട്ടുണത്ത്.

പേദതഴി പ്രകചോരന്ധം  1435  കുടുന്ധംബങ്ങനള പുനരധഴിവസഴിപഴിച.  കടെല്ചകചോഭന്ധം മൂലന്ധം
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വറീടെത്ത്  നഷ്ടനപട്ട  192  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് മുട്ടത്തറയഴില് ഫചോറത്ത് നഴിര്മഴിച

നല്കഴി.

പുനര്ചഗഹന്ധം  പേദതഴിയഴില്  ഉള്നപടുത്തഴി  276  വദകഴിഗത  ഫചോറ്റുകള്

പൂര്ത്തറീകരഴിച.  342  ഫചോറ്റുകളുനടെ  നഴിര്മചോണന്ധം  നടെനവരുന.  വഴിവഴിധ

ജഴിലകളഴില്  556  വദകഴിഗത  ഫചോറ്റുകളുനടെ  നഴിര്മചോണത്തഴിനചോയഴി  അനുമേതഴി

നല്കഴിയഴിട്ടുണത്ത്. 

2.  നനലഫത്ത് മേഴിഷന് മുഖേചോന്തരമുള്ള ഭവന പേദതഴി  -  ഭവനരഹഴിതരുന്ധം ഭൂരഹഴിത

ഭവനരഹഴിതരുമേചോയ  എലചോ  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്ക്കുന്ധം  സുരകഴിത  ഭവനന്ധം

ഉറപചോക്കുനതഴിനചോയഴി  നനലഫത്ത്  മേഴിഷനന്റെ  മേചോനദണ്ഡങ്ങളഴില്  പ്രചതദക  ഇളവത്ത്

അനുവദഴിച.  7778  ഭവനരഹഴിതരുനടെയന്ധം  7346  ഭൂരഹഴിത ഭവനരഹഴിതരുചടെയന്ധം

ലഴിസ്റ്റേത്ത് നനലഫത്ത് മേഴിഷനത്ത് നനകമേചോറഴി.  നനലഫത്ത് മേഴിഷന് രണചോന്ധം ഘട്ടത്തഴില് ഉള്നപട്ട

ഭവനരഹഴിതരചോയ  5744  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  ഗുണചഭചോകചോകളുനടെ  പേട്ടഴിക

അന്ധംഗറീകരഴിക്കുകയന്ധം  3447 ചപേര് കരചോറഴില് ഏര്നപട്ടത്ത് ഇതഴില് 1325  ചപേര് ഭവന

നഴിര്മചോണന്ധം  പൂര്ത്തറീകരഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.  നനലഫത്ത്  മേഴിഷന്  മൂനചോന്ധം  ഘട്ടത്തഴില്

ഉള്നപടുത്തഴി  ഭൂരഹഴിത  ഭവനരഹഴിതരചോയ  1283  ചപേരുനടെ  പേട്ടഴിക

അന്ധംഗറീകരഴിക്കുകയന്ധം  ഇതഴില്  221  ചപേര്  സലന്ധം  കനണത്തുകയന്ധം  161  ചപേര്
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എഗഴിനമേന്റെത്ത്  വയ്ക്കുകയന്ധം  81  ചപേര്  ഭവന  നഴിര്മചോണന്ധം  പൂര്ത്തറീകരഴിക്കുകയന്ധം

നചയഴിട്ടുണത്ത്.

3. സമ്പചോദദ  സമേചോശശചോസ  പേദതഴി  -  പേഞ്ഞെമേചോസങ്ങളഴില്  ധനസഹചോയന്ധം

നല്കുനതഴിനത്ത്  സമ്പചോദദ  സമേചോശശചോസ  പേദതഴി  നടെപഴിലചോകഴിയഴിട്ടുണത്ത്.

ഇതഴിന്പ്രകചോരന്ധം  1500/-  രൂപേ  6  മേചോസങ്ങളഴിലചോയഴി  ഗുണചഭചോകചോകളഴില്നഴിനന്ധം

സശറീകരഴിക്കുകയന്ധം  ചകന,  സന്ധംസചോന  ഗവണ്നമേന്റുകളുനടെ  തുലദ

അനുപേചോതത്തഴിലുള്ള  ധനസഹചോയന്ധംകൂടെഴി  ഉള്നപടുത്തഴി  കടെചലചോര

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  നമേയത്ത്,  ജൂണ്,  ജൂനനല  മേചോസങ്ങളഴിലുന്ധം,  ഉള്നചോടെന്

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  ജൂനനല,  ആഗസ്റ്റേത്ത്,  നസപ്റന്ധംബര്  മേചോസങ്ങളഴിലുന്ധം

ധനസഹചോയമേചോയഴി  4500/-  രൂപേ  അനുവദഴിക്കുന.  2022-23  സചോമ്പത്തഴിക

വര്ഷത്തഴില്  1,83,541  ഗുണചഭചോകചോകള്കത്ത്  പേദതഴിയനടെ  ആനുകൂലദന്ധം

ലഭദമേചോകുനതചോണത്ത്.

4.മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  യചോനങ്ങളുന്ധം  മേതദബനചനചോപേകരണങ്ങളുന്ധം

സശയത്തമേചോക്കുനതഴിനത്ത്   പേലഴിശ  രഹഴിത  വചോയ-  പ്രചോഥമേഴിക  സഹകരണ

സന്ധംഘങ്ങള്  വഴഴി  മേതദചബചോര്ഡഴില്  രജഴിസ്റ്റേര്  നചയഴിട്ടുള്ള  കര്ചമചോന്മുഖേരചോയ

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  നല്കുന  വചോയകള്കത്ത്  പേലഴിശസഹചോയന്ധം
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നല്കുനതഴിനത്ത്  4  ചകചോടെഴി  രൂപേയനടെയന്ധം മേതദവഴില്പനയഴില് ഏര്നപടുന ചകരള

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകള്കത്ത്  അനുവദഴിക്കുന  വചോയകള്കത്ത്  പേലഴിശ

സബ്സഴിഡഴി അനുവദഴിക്കുനതഴിനത്ത് 2 ചകചോടെഴി രൂപേയനടെയന്ധം പേദതഴി മേതദനഫഡത്ത്

മുചഖേന  2022-23-ല്  നടെപചോക്കുന്ധം.  എന്.സഴി.ഡഴി.സഴി.  ചലചോണഴിലുള്ള

സബ്സഴിഡഴിയന്ധം  എന്.ബഴി.സഴി.എഫത്ത്.ഡഴി.സഴി.  ചലചോണന്ധം

എന്.എന്ധം.ഡഴി.എഫത്ത്.സഴി.  ചലചോണഴിനത്ത്  സറീഡത്ത്  കചോപഴിറലഴിനുമേചോയഴി  3  ചകചോടെഴി

രൂപേയനടെയന്ധം ഉള്നപനടെ  9  ചകചോടെഴി രൂപേയനടെ പേദതഴിയന്ധം മേതദനഫഡത്ത് മുചഖേന

നടെപചോക്കുന്ധം. 

5.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  കുട്ടഴികളുനടെ  വഴിദദചോഭദചോസ  രന്ധംഗനത്ത

പേഴിചനചോകചോവസ  പേരഴിഹരഴിക്കുനതഴിനചോയഴി  പ്രറീനമേടഴികത്ത്,  ചപേചോസ്റ്റേത്ത്നമേടഴികത്ത്,

പേചോരലല്  എനറീ  വഴിഭചോഗങ്ങളഴില്  പേഠഴിക്കുന  വഴിദദചോര്തഴികള്കത്ത്

വഴിദദചോഭദചോസചോനുകൂലദന്ധം എസത്ത്.സഴി/എസത്ത്.ടെഴി. വഴിദദചോര്തഴികള്കത്ത് നല്കുന അചത

നഴിരകഴില് നലഴി വരുന.

6.  Egrantz  പേദതഴി -  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  മേകള്കത്ത്  യഥചോസമേയന്ധം

വഴിദദചോഭദചോസ  സഹചോയന്ധം  ലഭഴിക്കുനതഴിനത്ത്  Egrantz പേദതഴി  നടെപചോകഴി.

2016-17 -ല് 19.99 ചകചോടെഴി രൂപേ, 2017-18-ല് 25.52 ചകചോടെഴി രൂപേ, 2018-19 -ല്
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29.17 ചകചോടെഴി രൂപേ, 2019-20 വര്ഷന്ധം 29.78 ചകചോടെഴി രൂപേ 2020-21  ല് 32.51

ചകചോടെഴി  രൂപേ,  2021-22-ല്  30.30  ചകചോടെഴി  രൂപേ  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി

വഴിദദചോര്തഴികള്ക്കുള്ള  വഴിദദചോഭദചോസ  ആനുകൂലദത്തഴിനചോയഴി  നല്കഴി.

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  മേകള്കത്ത്  വഴിദദചോഭദചോസ  ആനുകൂലദന്ധം  കുടെഴിശഴിക

രഹഴിതമേചോയഴി അനുവദഴികചോന് 32.21 ചകചോടെഴി രൂപേ നചലവഴഴിക്കുന്ധം.

7. വഴിദദചോതറീരന്ധം  പേദതഴി  പ്രകചോരന്ധം  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  മേകള്കത്ത്

സസൗജനദ  നമേഡഴികല്  എന്ടന്സത്ത്,  പേഴി.എസത്ത്.സഴി.,  ബചോങത്ത്  നടെസ്റ്റേത്ത്,  സഴിവഴില്

സര്വറീസത്ത് പേരഴിശറീലനന്ധം നല്കഴി വരുന. 2016-17  മുതല്  794  കുട്ടഴികള്കത്ത് ടെഴി

പേദതഴിയനടെ  പ്രചയചോജനന്ധം  കഴിട്ടഴി.  2015-16  മുതല്  നമേഡഴികല്  എന്ടന്സത്ത്

പേരഴിശറീലനന്ധം  ലഭഴിച്ച  421  ചപേരഴില്  54  ചപേര്കത്ത്  എന്ധം.ബഴി.ബഴി.എസത്ത്.നുന്ധം  95

ചപേര്കത്ത്  ഇതര  ചകചോഴ്സുകള്ക്കുന്ധം  അഡഴിഷന്  ലഭഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.  വഴിദദചോതറീരന്ധം

പേദതഴിയഴില് ഉള്നപടുത്തഴി  2022-23  -ല് മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  മേകളുനടെ

ഉനതവഴിദദചോഭദചോസ സഹചോയത്തഴിനചോയഴി  100  ചപേര്കത്ത്  നമേഡഴികല് എന്ടന്സത്ത്

ചകചോച്ചഴിന്ധംഗത്ത്,  25  ചപേര്കത്ത്  നഎ.നഎ.ടെഴി,  എന്.നഎ.ടെഴി  ചകചോച്ചഴിന്ധംഗത്ത്,  15  ചപേര്കത്ത്

സഴിവഴില് സര്വറീസത്ത് ചകചോച്ചഴിന്ധംഗുന്ധം നല്കുന്ധം.

8.  GRFTHS  –  തറീരചദശത്ത  10  ഗവണ്നമേന്റെത്ത്  ററീജഴിയണല്  ഫഴിഷററീസത്ത്
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നടെകഴികല്  സ്കൂളുകളഴില്  പേഠഴിക്കുന  വഴിദദചോര്തഴികള്കത്ത്  തചോമേസഴിച്ചത്ത്

പേഠഴിക്കുനതഴിനചോവശദമേചോയ എലചോ ധനസഹചോയവുന്ധം നല്കഴി വരുന.

9.  പ്രതഴിഭചോതറീരന്ധം -  പേദതഴിയഴില്  തറീരചദശ  വഴിദദചോര്തഴികള്കത്ത്  ഇന്റെര്നനറത്ത്,

പ്രഴിന്റെര്,  സചോനര്,  ചഫചോചട്ടചോസ്റ്റേചോറത്ത്  മുതലചോയ  ആധുനഴിക  ഇലചകചോണഴികത്ത്

ഉപേകരണങ്ങചളചോടുകൂടെഴിയ  75  പേഠന  മുറഴികള്  നനലബ്രറഴികള്  ചകനറീകരഴിച്ചത്ത്

സജ്ജറീകരഴിച വരുന.

10.  വഴിദദചോഭദചോസ  അടെഴിസചോന  സസൗകരദ  വഴികസനന്ധം  -  77  ചകചോടെഴി  രൂപേ

നചലവഴില് 33 വഴിദദചോഭദചോസ സചോപേനങ്ങളഴില് അടെഴിസചോന സസൗകരദവഴികസനന്ധം,

29  തറീരചദശ  സ്കൂളുകളഴില്  2.80  ചകചോടെഴി  രൂപേ  നചലവഴില്  40  സചോര്ട്ടത്ത്  ക്ലചോസത്ത്

റൂമുകള് എന പേദതഴിയഴില്  26  തറീരചദശ സ്കൂളുകളഴില് സചോര്ട്ടത്ത്  ക്ലചോസത്ത്  റൂമുകള്

സജ്ജമേചോകഴി. 

തറീരചദശ സ്കൂളുകളഴില്  2.50  ചകചോടെഴി രൂപേയനടെ ചസചോര്ട്സത്ത് കഴിറ്റുകള് വഴിതരണന്ധം

നചയ്യുന പേദതഴി 35 വഴിദദചോലയങ്ങളഴില് പൂര്ത്തറീകരഴിച.  ഗസൗണത്ത് നവറീകരണവുന്ധം

തറീരചദശ ജഴിലകളഴിനല തഴിരനഞ്ഞെടുത്ത  20  സ്കൂളുകളഴില്  2.00  ചകചോടെഴി രൂപേയനടെ

അടുകള നവറീകരണന്ധം  പേദതഴിയഴില്  17  എണ്ണന്ധം പൂര്ത്തറീകരഴിച.  1.00  ചകചോടെഴി

രൂപേ  നചലവഴില്  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  വഴിദദചോര്തഴിനഴികള്കത്ത്  2000
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നനസകഴിള് വഴിതരണന്ധം നചയ. 

11. നഴിരചോലന്ധംബരചോയ വഴിദദചോര്തഴികനള ദനത്തടുകള് -

മേചോതചോപേഴിതചോകള്  നഷ്ടനപട്ട  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  മേകനള

ദനത്തടുക്കുന  പേദതഴി  പ്രകചോരന്ധം  2018-19  -ല്  11  ചപേര്ക്കുന്ധം  2019-20-ല്  13

ചപേര്ക്കുന്ധം  2020-21-ല്  14  ചപേര്ക്കുന്ധം  2021-22-ല്  13  ചപേര്ക്കുന്ധം

പേഠനചോവശദങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹചോയന്ധം നലഴിയഴിട്ടുണത്ത്. 

മേചോതചോപേഴിതചോകള് മേരണനപട്ട 20 മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ മേകനള ദനത്തടുത്തത്ത്

വഴിദദചോഭദചോസ നചലവത്ത് പൂര്ണ്ണമേചോയന്ധം സര്കചോര് വഹഴിക്കുന പേദതഴി 2022-23 ല്

നടെപചോക്കുന്ധം. 

ഓഖേഴിയഴില് മേരണനപട്ടതുന്ധം  കചോണചോതചോയതുമേചോയ  143  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ

മേകളചോയ  309  ചപേരുനടെ സസൗജനദ വഴിദദചോഭദചോസത്തഴിനചോയഴി  13.92  ചകചോടെഴി രൂപേ

അനുവദഴിക്കുകയന്ധം  2018-19-ല്  53.75  ലകന്ധം രൂപേയന്ധം  2019-20-ല്  65  ലകന്ധം

രൂപേയന്ധം  2020-21-ല്  60  ലകന്ധം  രൂപേയന്ധം  2021-22-ല്  50  ലകന്ധം  രൂപേയന്ധം

അനുവദഴിച്ചത്ത് നലഴിയഴിട്ടുണത്ത്. 2037 വനര വഴിഭചോവനന്ധം നചയഴിട്ടുള്ള പേദതഴിയചോണഴിതത്ത്. 

12.  ആചരചോഗദചോടെഴിസചോന സസൗകരദവഴികസന പേദതഴികള്  -   32.22  ചകചോടെഴി

രൂപേ  നചലവഴില്  തറീരചദശത്തഴിനല  20  ഫഴിഷററീസത്ത്  ആശുപേതഴി,  ജഴിലചോ
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ആശുപേതഴി,  സഴി.എച്ചത്ത്.സഴി.,  പേഴി.എച്ചത്ത്.സഴി.,  സബത്ത്  നസന്റെര്,  ഡഴിനസന്സറഴി

എനഴിവയത്ത്  അടെഴിസചോന  സസൗകരദവഴികസനന്ധം  നടെപചോക്കുന.  ആയതഴില്  17

എണ്ണന്ധം പൂര്ത്തറീകരഴിച.

13.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  അപേകടെ ഇന്ഷശറന്സത്ത് 5  ലകന്ധം രൂപേയഴില്

നഴിനന്ധം 10 ലകന്ധം രൂപേയചോയഴി വര്ദഴിപഴിച. 241572 മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികനളയന്ധം

85543  അനുബന  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികനളയന്ധം  അപേകടെ  ഇന്ഷശറന്സത്ത്

പേരഴിധഴിയഴില് നകചോണ്ടുവന.

14.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  മേതദബനചനചോപേകരണങ്ങള്

വചോങ്ങുനതഴിനചോയഴി പേലഴിശ രഹഴിത വചോയ – നല്കുന പേദതഴി നടെപഴിലചോകഴി.

15.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്  എടുത്ത  വചോയ  – 31-12-2008  വനര

ചദശസചോല്കൃത  ബചോങ്കുകളഴില്നഴിനന്ധം  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളഴില്നഴിനന്ധം  മേറ്റു

സചോമ്പത്തഴിക സചോപേനങ്ങളഴില് നഴിനന്ധം മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള് എടുത്ത വചോയ

എഴുതഴി തള്ളഴി.

16.  വനഴിതചോ  മേതദവഴിപേണന  നതചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  സസൗജനദയചോത

ഒരുക്കുനതഴിനന്റെ  ഭചോഗമേചോയഴി  നക.എസത്ത്.ആര്.ടെഴി.സഴി.-യമേചോയഴി  ചചര്നത്ത്  സമുദ

പേദതഴി  നടെപഴിലചോക്കുന.  ഇതഴിനന്റെ  ഭചോഗമേചോയഴി  തഴിരുവനന്തപുരനത്ത
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ഹചോര്ബറുകള്,  ലചോന്റെഴിന്ധംഗത്ത്  നസന്റെറുകള്  എനഴിവഴിടെങ്ങളഴില്നഴിനന്ധം

മേചോര്കറ്റുകളഴിചലയ്ക്കുന്ധം  തഴിരഴിചന്ധം  സസൗജനദമേചോയഴി  യചോത  നചയ്യുനതഴിനത്ത്  3

നക.എസത്ത്.ആര്.ടെഴി.സഴി. ബസുകള് പ്രവര്ത്തഴിക്കുന.

C. ഓഖേഴി പുനരധഴിവചോസ പേദതഴി

1. മേതദബനന ഉപേകരണങ്ങള് നഷ്ടനപട്ട 481 ചപേര്കത്ത് ആറത്ത് ഘട്ടങ്ങളഴിലചോയഴി

7.133 ചകചോടെഴി രൂപേ വഴിതരണന്ധം നചയഴിട്ടുണത്ത്. കൂടെചോനത ഏഴചോന്ധം ഘട്ടമേചോയഴി 4 ചപേര്കത്ത്

നഷ്ടപേരഴിഹചോര തുകയചോയ 24,60,405 /- രൂപേ അനുവദഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.

2. ഓഖേഴി  ദുരന്തത്തഴില്  പൂര്ണ്ണമേചോയന്ധം  വറീടുകള്  നഷ്ടനപട്ട  72

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  കുടുന്ധംബങ്ങള്കത്ത്  സലവുന്ധം  വറീടുന്ധം  ലഭദമേചോക്കുനതഴിനത്ത്  10

ലകന്ധം  രൂപേ  വറീതന്ധം  ധനസഹചോയന്ധം  നല്കുനതഴിനത്ത്  741  ലകന്ധം  രൂപേയനടെ

പേദതഴികത്ത് അനുമേതഴി നല്കഴി.  കടെല് തറീരത്തുനഴിനത്ത്  50  മേറീറര് മേചോറഴി സുരകഴിത

സലത്തത്ത്  സുരകഴിത  ഭവനമേചോണത്ത്  ഇസൗ  പേദതഴിയഴിലൂനടെ  ലകദമേഴിടുനതത്ത്.

ഗുണചഭചോകചോകള് സശന്തന്ധം നഴിലയഴില് ഭൂമേഴി കനണത്തുകയചോണത്ത് നചചയ്യേണതത്ത്.

ആനകയള്ള  72  ചപേരഴില്  16  ചപേര്  ആനുകൂലദന്ധം  ആവശദമേഴിനലനത്ത്

അറഴിയഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.  9  ചപേര് മുന് വര്ഷങ്ങളഴിനല പേദതഴികളഴില് ഉള്നപട്ടവരുന്ധം, 5

ചപേര്കത്ത്  മുട്ടത്തറയഴില്  ഫചോറ്റുന്ധം  അനുവദഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.  തഴിരുവനന്തപുരന്ധം  ജഴിലയഴിനല
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ഫചോറത്ത്  ചവണനമേനത്ത്  ആവശദനപട്ട  20  ചപേര്കത്ത്  ബറീമേചോപേള്ളഴിയഴില്  ഫചോറത്ത്

അനുവദഴിച. 22 ചപേരഴില് 20 ചപേര് ഭവന നഴിര്മചോണന്ധം പൂര്ത്തറീകരഴിച. 

3. ഓഖേഴി പേദതഴിയനടെ നറീകഴിയഴിരഴിപത്ത് തുകയഴില്നഴിനന്ധം തഴിരുവന്തപുരന്ധം ജഴിലയഴില്

സലവുന്ധം  വറീടുന്ധം  നഷ്ടനപട്ട  32  കുടുന്ധംബങ്ങള്ക്കുന്ധം  വറീടെത്ത്  നഷ്ടനപട്ട  6

കുടുന്ധംബങ്ങള്ക്കുന്ധം കൂടെഴി ആനക 38 കുടുന്ധംബങ്ങള്കത്ത് 344 ലകന്ധം രൂപേ അനുവദഴിച.

ഇതഴില് സലവുന്ധം വറീടുന്ധം നഷ്ടനപട്ട 32 ചപേരഴില് 26 ചപേര് സലന്ധം വചോങ്ങഴി 12 ചപേര്

ഭവന നഴിര്മചോണന്ധം  പൂര്ത്തറീകരഴിച.  13  ചപേര്  2-ാംഘട്ടന്ധം  പൂര്ത്തറീകരഴിച.  വറീടെത്ത്

നഷ്ടനപട്ട 6 ചപേരഴില് 2 ചപേര് ഭവന നഴിര്മചോണന്ധം പൂര്ത്തറീകരഴിച.

4.  ഓഖേഴി  പുനരധഴിവചോസ  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി  കടെല്  രകചോ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കചോയഴി  ചഗചോവയഴിനല  നചോഷണല്  ഇന് സ്റ്റേഴിറല്യൂട്ടത്ത്  ഓഫത്ത്  വചോട്ടര്

ചസചോര്ട്സഴില്  900  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  യവചോകള്കത്ത്  പ്രചതദക പേരഴിശറീലനന്ധം

നല്കുന  പേദതഴി  നടെപഴിലചോകഴി  വരുന.  പ്രസ്തുത  പേദതഴിയഴില്  നചോലത്ത്

ഘട്ടങ്ങളഴിലചോയഴി  719  യവചോകളുനടെ  പേരഴിശറീലനന്ധം  വഴിജയകരമേചോയഴി

പൂര്ത്തഴിയചോയഴിട്ടുണത്ത്.

5. 40000 ലലഫത്ത് ജചോകറ്റുകള് മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് വഴിതരണന്ധം നചയ.

6. കടെലഴില് മേതദബനനത്തഴിചലര്നപട്ടഴിരഴിക്കുന മേതദബനന യചോനങ്ങളുമേചോയഴി
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വചോര്ത്തചോവഴിനഴിമേയന്ധം  സുഗമേമേചോക്കുവചോന്  941  നചോവഴികത്ത്  ഉപേകരണങ്ങളുന്ധം  194

സചോറലലറത്ത് ചഫചോണകളുന്ധം വഴിതരണന്ധം നചയഴിട്ടുണത്ത്.

D.  തറീരചദശ  സ്കൂളുകളുനടെ  വഴികസനന്ധം:  വഴിദദചോഭദചോസ  വകുപഴിനന്റെ  അനുമേതഴി

മുഖേചോന്തരന്ധം  നടെപഴിലചോക്കുന  പേദതഴി.  സന്ധംസചോനനത്ത  തറീരചദശ  ചമേഖേലയഴിനല

നതരനഞ്ഞെടുത്ത  57   വഴിദദചോഭദചോസ  സചോപേനങ്ങളുനടെ  അടെഴിസചോന  സസൗകരദ

വഴികസനത്തഴിനചോയഴി   66.35  ചകചോടെഴി  രൂപേയനടെ  കഴിഫ്ബഴി  അന്ധംഗറീകചോരന്ധം

ലഭദമേചോയഴിട്ടുണത്ത്.  22.14  ചകചോടെഴി  രൂപേയനടെ  22  വഴിദദചോഭദചോസ  സചോപേനങ്ങളുനടെ

അടെഴിസചോന സസൗകരദ വഴികസനന്ധം പൂര്ത്തറീകരഴിച.

E. സചോഫത്ത് മുചഖേന നടെപചോക്കുന പ്രധചോന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്:

1. സന്ധംസചോനത്തത്ത് മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകളുനടെ വരുമേചോനന്ധം വര്ദഴിപഴിച്ചത്ത്

അവരുനടെ  ആചപേകഴിക  പേഴിചനചോകചോവസ  പേരഴിഹരഴിക്കുനതഴിനത്ത്

മൂലദവര്ദഴിത  ഉത്പേന  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങനള  ചപ്രചോതചോഹഴിപഴിക്കുനതഴിനചോയഴി

Central  Institute  of  Fisheries  Technology  (CIFT)  മേചോയഴി  ചചര്നത്ത്

ശറീതറീകരണ  സന്ധംവഴിധചോനചത്തചോടുകൂടെഴിയ  20  മേതദവഴിപേണന  കഴിചയചോസത്ത്

വഴിതരണന്ധം നചയ്യുന. 16 ലകന്ധം രൂപേയനടെ പേദതഴിയനടെ ഭചോഗമേചോയഴി നകചോലന്ധം,

ചകചോട്ടയന്ധം,  ആലപ്പുഴ,  എറണചോകുളന്ധം,  തൃശ്ശൂര്,  ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത്  എനറീ



20

ജഴിലകളഴില്നഴിനന്ധം  44  ഗുണചഭചോകചോകനള  നതരനഞ്ഞെടുത്തഴിട്ടുണത്ത്.

ഇതഴിനചോയഴി 12.33 ലകന്ധം രൂപേ നചലവഴഴിച കഴഴിഞ.

2. നകചോച്ചഴിന്  ഷഴിപത്ത്  യചോര്ഡത്ത്  ലഴിമേഴിറഡഴിനന്റെ  CSR  ഫണ്ടുപേചയചോഗഴിച്ചത്ത്  CIFT

രൂപേകല്പന  നചയ  26  ലഹജറീനഴികത്ത്  റഫഴിജചററഡത്ത്  നമേചോലബല് ഫഴിഷത്ത്

നവന്റെഴിന്ധംഗത്ത് കഴിചയചോസ്കുകള് സചോഫഴിനന്റെ ഗുണചഭചോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത് വഴിതരണന്ധം

നചയ്യുന  ആദദഘട്ടത്തഴില്  14  കഴിചയചോസ്കുകള്  വഴിതരണന്ധം  നചയഴിട്ടുണത്ത്.

ബചോകഴി  11 കഴിചയചോസ്കുകള്  വഴിതരണന്ധം  നചയ്യുനതഴിനചോയഴി  സജ്ജമേചോകഴി

വരുന.

3. മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  സറീകനള  പ്രവര്ത്തക  ഗ്രൂപ്പുകളചോകഴി  തഴിരഴിച്ചത്ത്  ബദല്

ജറീവചനചോപേചോധഴി  ചമേഖേലയഴില്  സൂക്ഷ്മ  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്

ആരന്ധംഭഴിക്കുനതഴിനചോവശദമേചോയ  സചോമ്പത്തഴിക,  സചോചങതഴിക  സഹചോയങ്ങള്

സചോഫത്ത്  നചയവരുന.  തറീരചദശനത്ത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി

വനഴിതകള്ക്കുചവണഴി  നചറുകഴിടെ  നതചോഴഴില്  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളുനടെ  വഴികസനന്ധം

(ഡഴി.എന്ധം.ഇ.),  ചജചോയഴിന്റെത്ത്  ലയബഴിലഴിറഴി  ഗ്രൂപത്ത്  (നജ.എല്.ജഴി)  എനറീ

പേദതഴികള് നടെപഴിലചോക്കുന.

4. 2016-17  മുതല്  2021-22  വനരയള്ള  കചോലഘട്ടത്തഴില്  1070  പുതഴിയ
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മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതചോ  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്  ആരന്ധംഭഴിച.  ഇതഴിലൂനടെ  3106

വനഴിതകള്കത്ത്  വരുമേചോനവുന്ധം  നതചോഴഴിലുന്ധം  ഉറപചോകചോന് സചോധഴിച.  2019-20

വനര ഒരന്ധംഗത്തഴിനത്ത്  75,000  രൂപേയചോയഴിരുന ഗചോന്റെത്ത്  1,00,000  രൂപേയചോയഴി

വര്ദഴിപഴിചനകചോണത്ത്  ഒരു  ഗ്രൂപഴിനത്ത്  അഞത്ത്  ലകന്ധം  രൂപേ  വനര  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം

ആരന്ധംഭഴിക്കുനതഴിനചോയഴി  നല്കഴി  വരുന.  ഇതഴിനചോയഴി  2021-22  വര്ഷന്ധം

2201.18 ലകന്ധം രൂപേ ഗചോന്റെചോയഴി അനുവദഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.

5. തറീരചദശ  ജഴിലകളഴിലചോ യഴി  230  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകനള

ഉള്നകചോള്ളഴിചനകചോണത്ത്  തഴിരുവനന്തപുരന്ധം-3,  നകചോലന്ധം-7,  ആലപ്പുഴ-6,

എറണചോകുളന്ധം-8,  തൃശ്ശൂര്-6,  മേലപ്പുറന്ധം-4,  ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത്-6,  കണ്ണൂര്-2,

കചോസര്ചഗചോഡത്ത്-4 എനഴിങ്ങനന 46 തറീരലമേതഴി സറീ ഫുഡത്ത് റചസ്റ്റേചോറന്റുകള്

രൂപേറീകരഴിക്കുനതഴിനത്ത്   643.26   ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  പേദതഴി  നടെപചോകഴി.

നഴിലവഴില് 45 റചസ്റ്റേചോറന്റുകള് പ്രവര്ത്തഴിചവരുന.

6. മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകനള  നകചോള്ളപലഴിശകചോരുനടെ

ചൂഷണത്തഴില്നഴിനത്ത് രകഴിക്കുനതഴിനത്ത് 2018-19 സചോമ്പത്തഴിക വര്ഷത്തഴില്

3R  Package  For  Ensuring  Sustainable  Livelihoods  of  Fisher

women  in  Kerala  (Rebuilding,  Revival,  Reforms)  എന പേദതഴി
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പ്രകചോരന്ധം  1000 മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകളുനടെ  200  JLG  ഗ്രൂപ്പുകള്

രൂപേറീകരഴിച്ചത്ത്  നകചോലന്ധം  ജഴിലയഴില്  160,  ആലപ്പുഴ  ജഴിലയഴില്  40

JLG ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത്  ധനസഹചോയന്ധം  നല്കഴി.  1750  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി

വനഴിതകനള  ഉള്നകചോള്ളഴിചനകചോണത്ത്  350  Joint  Liability  Group-കള്

100  തഴിരുവനന്തപുരന്ധം,  100  നകചോലന്ധം,  100  ആലപ്പുഴ,  50 എറണചോകുളന്ധം

എനറീ  ജഴിലകളഴിലചോയഴി  239  ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  ഭരണചോനുമേതഴി  നല്കഴിയ

പേദതഴിയഴില് 2020-21 വര്ഷത്തഴില് 304 JLG ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത് ധനസഹചോയന്ധം

നല്കഴി.  2021-22  വര്ഷത്തഴില്  1385  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകനള

ഉള്നകചോള്ളഴിചനകചോണത്ത് 277 JLG ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപേറീകരഴിച.

7. അഷ്ടമുടെഴി Phase II  പേദതഴി പ്രകചോരന്ധം 2018-19-ല് 48 മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി

വനഴിതകനള ഉള്നകചോള്ളഴിചനകചോണത്ത് 12 തയ്യേല് യൂണഴിറ്റുകള് 'Consortium'

മേചോതൃകയഴില് നകചോലത്തത്ത് പ്രവര്ത്തനന്ധം പുചരചോഗമേഴിചവരുന.

8. 2022-23   വര്ഷത്തഴില് സചോഫത്ത് മുചഖേന നടെപചോക്കുന പേദതഴികള്

തറീരചദശനത്ത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകള്ക്കുചവണഴി  നചറുകഴിടെ

നതചോഴഴില്  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളുനടെ  വഴികസനന്ധം  (ഡഴി.എന്ധം.ഇ.),  ചജചോയഴിന്റെത്ത്

ലയബഴിലഴിറഴി  ഗ്രൂപത്ത്  (നജ.എല്.ജഴി.)  എനറീ  പേദതഴികള്  2022-23
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വര്ഷത്തഴില്  നടെപഴിലചോക്കുന.  15  ചകചോടെഴി  രൂപേയനടെ  ഭരണചോനുമേതഴി  ഈ

പേദതഴികചോയഴി നല്കഴിയഴിട്ടുണത്ത്.

നചറുകഴിടെ നതചോഴഴില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളുനടെ വഴികസനന്ധം   (Development of Micro
Enterprises)

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകള്കചോയഴി  നചറുകഴിടെ  നതചോഴഴില്  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്

ആരന്ധംഭഴിക്കുനതഴിനത്ത്  5  ചപേരടെങ്ങുന ഒരു യൂണഴിറഴിനത്ത് പേരമേചോവധഴി  5  ലകന്ധം രൂപേ

വനര  ഗചോന്റെത്ത്  (ഒരന്ധംഗത്തഴിനത്ത്  ഒരു  ലകന്ധം  രൂപേ)  അനുവദഴിക്കുന.  2022-23

വര്ഷത്തഴില്  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകനള  ഉള്നപടുത്തഴി  വഴിവഴിധങ്ങളചോയ

150-300 നചറുകഴിടെ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് ഈ സചോമ്പത്തഴിക വര്ഷത്തഴില് ആരന്ധംഭഴിക്കുന.

ഇതഴിനചോയഴി 800 ലകന്ധം രൂപേ വകയഴിരുത്തഴിയഴിട്ടുണത്ത്.

2. JLG Project for Ensuring Livelihood Security of Fisherwomen in
Kerala

മേതദചമേഖേലയഴിനല  സചോമ്പത്തഴികമേചോയഴി  പേഴിചനചോകന്ധം  നഴില്ക്കുന

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകനള  സശകചോരദ  ധനമേഴിടെപേചോടുകചോരുനടെയന്ധം

നകചോള്ളപലഴിശകചോരുനടെയന്ധം  ചൂഷണത്തഴില്നഴിനന്ധം  രകഴിക്കുനതഴിനത്ത്  സചോഫത്ത്

മുചഖേന JLG Project for Ensuring Livelihood Security of Fisherwomen in

Kerala  പേദതഴി  നടെപഴിലചോക്കുന.  2022-23  വര്ഷത്തഴില്  500
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മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകനള ഉള്നപടുത്തഴി  100  നജ.എല്.ജഴി.  യൂണഴിറ്റുകള്

ആരന്ധംഭഴിക്കുന്ധം. ഇതഴിനചോയഴി 50 ലകന്ധം രൂപേ വകയഴിരുത്തഴിയഴിട്ടുണത്ത്.

ചകരള ബചോങത്ത് മുചഖേന ദറീര്ഘകചോല വചോയ പേദതഴി

Covid-19  പേശ്ചചോത്തലത്തഴില്  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം  മുചനചോട്ടുനകചോണ്ടുചപേചോകുവചോന്

സചോമ്പത്തഴികമേചോയഴി  ബുദഴിമുട്ടുന  തറീരനനമേതറീ  യൂണഴിറ്റുകള്കത്ത്  പ്രവര്ത്തഴികചോന്

ചവണ  Working  Capital  Assistance  നല്കുനതഴിനുന്ധം  അതുവഴഴി  സശയന്ധം

പേരദചോപ്തത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതഴിനുന്ധം  ദറീര്ഘകചോല  വചോയ  ചകരള  ബചോങത്ത്  മുചഖേന

ലഭദമേചോകഴി  Collateral  Security  ഒനന്ധംതനന  നല്കചോനത  കുറഞ്ഞെ  പേലഴിശ

നഴിരകഴിലുള്ള ദറീര്ഘകചോല വചോയയചോണത്ത് ലഭദമേചോക്കുനതത്ത്.  2020-21 വര്ഷത്തഴില്

1054  ഗുണചഭചോകചോകള് ഉള്നപടുന  359  തറീരനനമേതഴി  യൂണഴിറ്റുകള്കചോയഴി  5

ചകചോടെഴി രൂപേ ചകരള ബചോങഴില്നഴിനന്ധം അനുവദഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.  2021-22 വര്ഷത്തഴില്

139  യൂണഴിറ്റുകള്കത്ത്  1.64  ചകചോടെഴി  രൂപേയനടെ  ദറീര്ഘകചോല  വചോയയന്ധം

അനുവദഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.

ചസ്നേഹതറീരന്ധം പേദതഴി

തറീരചദശ  ജഴിലകളഴിനലയന്ധം  ഉള്നചോടെന്  മേതദബനനന്ധം  നടെത്തുന

ചമേഖേലകളഴിനലയന്ധം  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  കുറഞ്ഞെ  പേലഴിശ  നഴിരകഴില്
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ചലചോണ്  അനുവദഴിച്ചത്ത്  അവനര  സശകചോരദ  പേണമേഴിടെപേചോടെത്ത്  സചോപേനങ്ങളുനടെ

ചൂഷണത്തഴില്നഴിനത്ത്  ചമേചോചഴിപഴിക്കുക  എന  ലകദചത്തചോനടെ  ചകരളത്തഴിനല

തറീരചദശനത്ത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  വചോയ  നല്കുനതഴിനത്ത്  ചസ്നേഹതറീരന്ധം

പേദതഴി നടെപഴിലചോക്കുന.

Model Peeling Unit

ആലപ്പുഴ ജഴിലയഴിനല 12 മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി വനഴിതകനള ഉള്നപടുത്തഴി 31

ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  'Model  Peeling  Unit'  സചോപേഴിക്കുനതഴിനുള്ള  പേദതഴി

പേരഴിഗണനയഴിലചോണത്ത്.  പേദതഴി  തുകയനടെ  75  ശതമേചോനന്ധം ഗചോന്റുന്ധം  20  ശതമേചോനന്ധം

ബചോങത്ത്  ചലചോണന്ധം  5  ശതമേചോനന്ധം  ഗുണചഭചോക്തൃ  വഴിഹഴിതവുന്ധം  ആയഴിരഴിക്കുന്ധം.

ഒരന്ധംഗത്തഴിനത്ത്  ഒരു  ലകന്ധം  രൂപേ  ഗചോന്റെത്ത്.  പേറീലഴിന്ധംഗത്ത്  നതചോഴഴിലഴില്

ഏര്നപട്ടഴിരഴിക്കുനവര്കത്ത്  ഉയര്ന  ഗുണനഴിലവചോരത്തഴിലുന്ധം  hygienic  ആയന്ധം

ചജചോലഴി  നചയ്യുനതഴിനത്ത്  മേചോതൃകയചോക്കുക  എനതചോണത്ത്  ഇസൗ  പേദതഴിനകചോണത്ത്

ലകദമേഴിടുനതത്ത്.  ഇതഴിലൂനടെ  സഴിരവരുമേചോനവുന്ധം  സഴിരന്ധംനതചോഴഴിലുന്ധം

കനണത്തുനതഴിനുന്ധം നതചോഴഴില് സചോഹചരദന്ധം നമേച്ചനപടുത്തുനതഴിനുന്ധം സചോധഴിക്കുന്ധം.

F.   മേതദനഫഡത്ത് മുചഖേന നടെപചോക്കുന പ്രധചോന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

1.  എന്.സഴി.ഡഴി.സഴി.  ധനസഹചോയചത്തചോടുകൂടെഴിയള്ള  സന്ധംചയചോജഴിത  മേതദ
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വഴികസന പേദതഴി (നഎ.എഫത്ത്.ഡഴി.പേഴി.)

മേതദനഫഡഴിനല  അന്ധംഗങ്ങളചോയ  പ്രചോഥമേഴിക  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളഴിനല

അന്ധംഗങ്ങളചോയ  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  മേതദബനന  ഉപേകരണങ്ങള്ക്കുന്ധം

മേതദവഴിപേണന സന്ധംവഴിധചോനങ്ങള് വഴിപുലറീകരഴിക്കുനതഴിനുന്ധം ആവശദമേചോയ വചോയ

ലഭദമേചോക്കുക,  സന്ധംഘങ്ങള്കത്ത്  മേതദസന്ധംസരണത്തഴിനത്ത്  അടെഴിസചോന  സസൗകരദന്ധം

ഉണചോക്കുക,  മേതദചലലന്ധം  ശകഴിനപടുത്തുനതഴിനത്ത്  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനന്ധം

ലഭദമേചോക്കുക എനഴിവ ഇസൗ പേദതഴി വഴഴി നല്കഴിവരുന.

2.   എന്.ബഴി.സഴി.എഫത്ത്.ഡഴി.സഴി./എന്.എന്ധം.ഡഴി.എഫത്ത്.സഴി  എനറീ  ചദശറീയ

ധനകചോരദ  സചോപേനങ്ങളുനടെ  ധനസഹചോയചത്തചോടുകൂടെഴിയള്ള  പേദതഴികള്  -  ചടെന്ധം

വചോയകള്,  നനമേചക്രചോഫഴിനചോന്സത്ത്  വചോയ,  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  വനഴിതകള്കത്ത്

മേതദവഴിപേണനത്തഴിനത്ത് പേലഴിശരഹഴിത വചോയചോ പേദതഴി.

3.  ചലചോണ്  ഡഴിസ്ട്രസത്ത്  റഴിലറീഫത്ത്  സറീന്ധം  (LDRS),  വലകള്ക്കുള്ള  സബ്സഴിഡഴി

പേദതഴി

മേതദനഫഡത്ത്  നനമേചക്രചോഫഴിനചോന്സത്ത്,  മേതദ  വഴിപേണന  വനഴിതകള്ക്കുള്ള

പേലഴിശരഹഴിത  വചോയ  (നഎ.എഫത്ത്.എല്.)  എനറീ  പേദതഴികള്  വഴഴി

മേതദനഫഡഴില്നഴിനന്ധം  വചോയനയടുത്തഴിട്ടുള്ള  ഗുണചഭചോകചോകളഴില്
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മേരണമേടെയനവരുനടെ  വചോയ  കണകഴില്  ബചോകഴി  നഴില്ക്കുന  വചോയ  തുക

പൂര്ണ്ണമേചോയന്ധം  ഒഴഴിവചോകഴിനകചോടുക്കുനതഴിനുള്ള  പേദതഴി  ആവഴിഷ്കരഴിച്ചത്ത്

നടെപഴിലചോകഴിവരുന.

4.  മേതദനഫഡത്ത് ഉപേകരണ സുരകചോ പേദതഴി

മേതദനഫഡത്ത്  വഴിവഴിധ  വചോയചോ  പേദതഴികള്  വഴഴി  വഴിതരണന്ധം  നചയ്യുന

മേതദബനന  ഉപേകരണങ്ങള്കത്ത്  അപേകടെന്ധം,  പ്രകൃതഴിചകചോഭന്ധം  എനഴിവ

മൂലമുണചോകുന  നചോശനഷ്ടങ്ങള്കത്ത്  നഷ്ടപേരഴിഹചോരന്ധം  ഉറപചോക്കുനതഴിനുചവണഴി

മേതദനഫഡത്ത് ചനരഴിട്ടത്ത് നടെത്തുന ഉപേകരണ സുരകചോ പേദതഴിയചോണഴിതത്ത്.

5. മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്ക്കുള്ള കഴിസചോന് നക്രഡഴിറത്ത് കചോര്ഡത്ത് (KCC)

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് കഴിസചോന് നക്രഡഴിറത്ത് കചോര്ഡത്ത് പേദതഴി വഴഴി വചോയ

ലഭഴിക്കുനതഴിനത്ത്  440  ബചോങ്കുകളഴിലചോയഴി  11065  അചപേകകള് സമേര്പഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.

ഇതഴില്  648  ചപേര്കത്ത്  7.08  ചകചോടെഴി  രൂപേ  നക.സഴി.സഴി.  വചോയയചോയഴി  വഴിവഴിധ

ബചോങ്കുകള് വഴിതരണന്ധം നചയകഴഴിഞ.

6.   ചകചോട്ടയന്ധം  ജഴിലയഴിനല  എസത്ത്.സഴി./എസത്ത്.റഴി.  വഴിഭചോഗത്തഴില്നപട്ട

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെയന്ധം  വനഴിതകളുനടെയന്ധം  ഉപേജറീവനന്ധം  മേചോര്ഗന്ധം
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നമേച്ചനപടുത്തുനതഴിനുള്ള പേദതഴി.

എന്ധം.പേഴി.ഇ.ഡഴി.എ.-യനടെ  കറീഴഴിലുള്ള  നനറത്ത്  ഫഴിഷത്ത്  ((Network  for  Fish

Quality  Management  and  Sustainable  Fishing)  എന  സചോപേനത്തഴിനന്റെ

ധനസഹചോയചത്തചോനടെ  ചകചോട്ടയന്ധം  ജഴിലയഴിനല  എസത്ത്.സഴി/എസത്ത്.റഴി

വഴിഭചോഗത്തഴില്നപട്ട  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത്  മേതദബനന

ഉപേകരണങ്ങള്കത്ത്  50 ലകന്ധം  രൂപേയന്ധം  വനഴിതകളുനടെ  5  സശയന്ധംസഹചോയ

ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത് ചസചോളചോര് ഫഴിഷത്ത് നനഡ്രെെയറുകള് നല്കുനതഴിനത്ത്  20  ലകന്ധം രൂപേയന്ധം

നല്കുന  പേദതഴി  നടെപഴിലചോകഴി  90 ശതമേചോനന്ധം  തുക  നനറത്ത്ഫഴിഷത്ത്  ഗചോന്റെചോയഴി

അനുവദഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്.

7. മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്ക്കുള്ള മേനണ്ണണ്ണ സബ്സഴിഡഴി

മേതദനഫഡഴിനന്റെ മേനണ്ണണ്ണ ബങ്കുകള് വഴഴി  മേതദനത്തചോഴഴിലചോകളഴികള്കത്ത്

മേതദബനനത്തഴിനുള്ള  മേനണ്ണണ്ണ  വഴിതരണന്ധം  നചയ്യുന.  ലഴിററഴിനത്ത്  25 രൂപേ

നഴിരകഴില് മേനണ്ണണ്ണയത്ത് സബ്സഴിഡഴി നല്കുന. 
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8. മേതദവഴിപേണനന്ധം

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളഴില്നഴിനന്ധം  മേതദന്ധം  ചനരഴിട്ടത്ത്

മേതദനഫഡത്ത്   സന്ധംഭരഴിക്കുനതത്ത്  വഴഴി  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  അവര്

പേഴിടെഴിചനകചോണ്ടുവരുന  മേതദത്തഴിനത്ത്  നമേച്ചനപട്ട  വഴില  ലഭദമേചോക്കുനതഴിനുള്ള

സചോഹചരദന്ധം  ഉണചോകുന.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളഴിനല

അന്ധംഗങ്ങളചോയ എസത്ത്.എച്ചത്ത്.ജഴി. ഗ്രൂപ്പുകളഴിനല വനഴിതകള്കത്ത് പേരഴിശറീലനന്ധം നല്കഴി

ടെഴി  വനഴിതകളചോണത്ത്  മേതദനഫഡത്ത്  ഫഴിഷത്ത്  മേചോര്ട്ടുകളുന്ധം  അന്തഴിപച്ച  യൂണഴിറ്റുകളുന്ധം

നടെത്തുനതത്ത്. ഇതുവഴഴി അവര്കത്ത് നതചോഴഴിലുന്ധം നമേച്ചനപട്ട വരുമേചോനവുന്ധം ലഭദമേചോകുന. 

G. മേതദചബചോര്ഡത്ത് മുചഖേന നടെപചോക്കുന പ്രധചോന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുചടെയന്ധം  അനുബനനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെയന്ധം

സചോമ്പത്തഴിക  സചോമൂഹദ  നഴിലവചോരന്ധം  നമേച്ചനപടുത്തുനതഴിനചോയഴി  വഴിവഴിധ

പേദതഴികളഴിലൂനടെ  ധനസഹചോയന്ധം  നല്കഴി  വരുനണത്ത്.  കൂടെചോനത  സന്ധംസചോന

സര്കചോര് തറീരചോചരചോഗദന്ധം പേദതഴി,  തണല് പേദതഴി, കൂടെചോനത, ചകചോവഴിഡത്ത്-19 മൂലന്ധം



30

നതചോഴഴില് നഷ്ടന്ധം കണകഴിനലടുത്തത്ത് നല്കുന ധനസഹചോയങ്ങള്, മേതദചബചോര്ഡത്ത്

മുചഖേന  നല്കഴിവരുന.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്,  അനുബനനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്

എനറീ  വഴിഭചോഗങ്ങള്കചോയഴി  മേതദചബചോര്ഡത്ത്  ആവഴിഷ്കരഴിച്ചത്ത്  നടെപഴിലചോകഴിവരുന

വഴിവഴിധ ചകമേപേദതഴികള്:

1. ഗ്രൂപത്ത് ഇന്ഷശറന്സത്ത് പേദതഴി

2.  മേതദബനന സമേയചത്തചോ നതചോട്ടുപേഴിനചോനലചയചോ അപേകടെന്ധം നകചോണലചോനത

ആകസഴിക  കചോരണങ്ങളചോല്  ഉണചോകുന  മേരണത്തഴിനത്ത്  ആശഴിതര്കത്ത്

ധനസഹചോയന്ധം.

3. വഴിവചോഹ ധനസഹചോയ പേദതഴി

4.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  ആശഴിതരുനടെ  മേരണചോനന്തര  നചലവുകള്കത്ത്

ധനസഹചോയന്ധം നല്കുന പേദതഴി.

5. വചോര്ദകദകചോല നപേന്ഷന്

6.  അപേകടെന്ധം മൂലമുണചോകുന തചോല്കചോലഴിക അവശതയത്ത് ആശശചോസ ധനസഹചോയ
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പേദതഴി.

7.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ  മേരണചത്തചോടെനുബനഴിച്ചത്ത്  ആശഴിതര്ക്കുള്ള

ധനസഹചോയ പേദതഴി.

8.  എസത്ത്.എസത്ത്.എല്.സഴി.  പേരറീകയഴില് ഉനത വഴിജയന്ധം ചനടുനവര്കത്ത് കദചോഷത്ത്

അവചോര്ഡത്ത്

9. കുടുന്ധംബ സന്ധംവഴിധചോന പേദതഴി

10. മേചോരകചരചോഗ ചഴികഴിതചോ പേദതഴി

11. നചയര്മേചോന്സത്ത് റഴിലറീഫത്ത് ഫണത്ത്

12. പ്രസവ ശുശ്രൂഷക്കുള്ള ധനസഹചോയ പേദതഴി

13. ഉനത വഴിദദചോഭദചോസ ചപ്രചോതചോഹന പേദതഴി

14. വഴിധവ നപേന്ഷന്

15. കചോയഴിക വഴിചനചോദ മേതരത്തഴില് വഴിജയന്ധം ചനടുനവര്ക്കുള്ള പേദതഴി

16. ചബചോര്ഡഴിനന്റെ പ്രചതദക ധനസഹചോയന്ധം
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17. ചബചോധവല്കരണ പേരഴിപേചോടെഴി
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അനുബനന്ധം   II 

ചകനചോവഴിഷ്കൃത  പേദതഴിയചോയ  PMMSY-യഴില്  ഉള്നപടുത്തഴി  10  ചപേര്  വറീതന്ധം

അടെങ്ങുന  പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  ഗ്രൂപ്പുകള്കത്ത്  10  യനവത് കൃത

ആഴകടെല്  മേതദബനന  ചബചോട്ടുകള്  നല്കുന  പേദതഴികത്ത്  2020-21

സചോമ്പത്തഴിക  വര്ഷന്ധം  അന്ധംഗറീകചോരന്ധം  ലഭഴിച.  1200  ലകന്ധം  രൂപേയചോണത്ത്  ആനക

പേദതഴി തുക.  ആദദഘട്ടത്തഴില്  pilot  ചപ്രചോജകചോയഴി തഴിരുവനന്തപുരന്ധം,  നകചോലന്ധം

എറണചോകുളന്ധം,  ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത് എനറീ ജഴിലകളഴിലചോണത്ത് പേദതഴി നടെപഴിലചോക്കുനതത്ത്

പ്രചോഥമേഴികമേചോയഴി ഉചദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ളതത്ത്.  നഴിലവഴില്  6  ഗ്രൂപ്പുകള് തഴിരുവനന്തപുരന്ധം  (2),

നകചോലന്ധം (2) ചകചോഴഴിചകചോടെത്ത് (2) എന തരത്തഴില് പേദതഴിയഴില് അന്ധംഗങ്ങളചോകചോന്

തചോല്പരദന്ധം അറഴിയഴിച്ചഴിട്ടുണത്ത്. 

2.  ഒചോഖേഴി  ദുരന്തത്തഴില്  മേതദബനന  യചോനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമേചോയന്ധം

അപേകടെത്തഴില്നപട്ടത്ത് നതചോഴഴില് നഷ്ടനപട്ട മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  120 FRP

മേതദബനന യൂണഴിറ്റുകള് സസൗജനദമേചോയഴി നല്കുനതഴിനത്ത് ബ്ലൂറവലല്യൂഷന് 2017-

18  പേദതഴിയഴില്  ഉള്നപടുത്തഴി  988  ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  പേദതഴി

നടെപഴിലചോകഴിയഴിട്ടുണത്ത്.  ഒചോചരചോ  FRP  ചബചോട്ടുകള്ക്കുന്ധം  25 HP  യനടെയന്ധം  9.9  HP

യനടെയന്ധം രണത്ത് എഞഴിനുകളുന്ധം ജഴി.പേഴി.എസത്ത്.,  എചകചോസസൗണര്,  ലലഫ്ചബചോയത്ത്,
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ചറചോപത്ത്, ചഫചോട്ടത്ത് എനഴിവയന്ധം നല്കുന. 

3.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  FRP  മേതദബനന  യൂണഴിറ്റുകള്  40%

സബ്സഴിഡഴിയഴില്  വഴിതരണന്ധം  നചയ്യുനതഴിനത്ത്  2018-19   സചോമ്പത്തഴികവര്ഷന്ധം

ബ്ലറവലല്യൂഷന്  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി  412  ലകന്ധം  രൂപേയനടെ  പേദതഴി

മേതദനഫഡത്ത്  വഴഴി  നടെപഴിലചോകഴിയഴിരുന.  200  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കചോണത്ത്

ഈ  പേദതഴി  പ്രകചോരന്ധം  2  ലകന്ധം  രൂപേ  വഴില  വരുന  FRP  മേതദബനന

യൂണഴിറ്റുകള് അനുവദഴിച നല്കഴിയതത്ത്. 

4.  2021-22  സചോമ്പത്തഴിക  വര്ഷന്ധം  PMMSY പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  5 ലകന്ധം  രൂപേ  നചലവുവരുന  100

FRP മേതദബനന  യൂണഴിറ്റുകള്  വഴിതരണന്ധം  നചയ്യുനതഴിനത്ത്  500  ലകന്ധം

രൂപേയനടെ  അനുമേതഴി  നല്കഴിയഴിട്ടുണത്ത്.  FRP  യചോനത്തഴിനുപുറനമേ  എഞഴിന്

മേതദബനന  വലകള്  അനുബന  ഉപേകരണങ്ങള്  എനഴിവ

ഉള്നപടുനവയചോണത്ത് ഒരു യൂണഴിറത്ത്.  ഗുണചഭചോക്തൃ നതരനഞ്ഞെടുപത്ത് നടെത്തഴി പേദതഴി

നടെപഴിലചോക്കുനതഴിനുള്ള  നടെപേടെഴികള്  മേതദനഫഡത്ത്  വഴഴി  പുചരചോഗമേഴിക്കുന.

കൂടുതല്  സുരകഴിതമേചോയ  FRP  യചോനങ്ങള്  നല്കുനതഴിലൂനടെ

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികളുനടെ ആത്മവറീരദവുന്ധം ആത്മവഴിശശചോസവുന്ധം വര്ദഴിപഴിക്കുകുയന്ധം
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സചോമൂഹഴിക  സചോമ്പത്തഴിക  സുരകഴിതതശന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുകയന്ധം

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികനള മേതദബനനയചോനങ്ങളുനടെ ഉടെമേസരചോകഴി 

 തറീര്ക്കുകയമേചോണത്ത് ഈ പേദതഴിയഴിലൂനടെ ലകദമേഴിടുനതത്ത്. 

5. പേരമ്പരചോഗത മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് വലകള്വചോങ്ങുനതഴിനത്ത് സബ്സഴിഡഴി

നല്കുന  'Suitable  components  for  fishing  gears'  എന  പേദതഴി

മേതദനഫഡത്ത് മുചഖേന നടെപഴിലചോകഴി വരുന. സന്ധംസചോന സര്കചോരഴിനന്റെ ഒരു തുടെര്

പേദതഴിയചോണഴിതത്ത്. പേദതഴി പ്രകചോരന്ധം വഴിലയനടെ 25% അനലങഴില് 10,000/- രൂപേ

ഇവയഴില്  ഏതചോചണചോ  കുറവത്ത്  ആയതത്ത്  10  HP  യഴില്   തചോനഴയള്ള  OBM

ഘടെഴിപഴിച്ച  യചോന  ഉടെസമേസരചോയ  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കചോണത്ത്  നല്കഴി

വരുനതത്ത്. 

6.  'Motorisation  of  country  crafts'  എന  പേദതഴിയഴിലുള്നപടുത്തഴി

പേരമ്പരചോഗത  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  40  HP  വനരയള്ള  എന്ജഴിന്

വചോങ്ങുനതഴിനത്ത്  പേരമേചോവധഴി  30,000/-  രൂപേ  വനര  സബ്സഴിഡഴി

അനുവദഴിക്കുനണത്ത്.  പ്രതഴിവര്ഷന്ധം  200  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത്  ഈ

പേദതഴിയഴിലൂനടെ  സബ്സഴിഡഴി  അനുവദഴിക്കുനണത്ത്.  40  HP  വനര  എന്ജഴിന്

കപചോസഴിറഴിയള്ള  ഒസൗട്ടത്ത്ചബചോര്ഡത്ത്  എന്ജഴിന്  ഘടെഴിപഴിച്ച  വള്ളങ്ങള്കചോണത്ത്
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സബ്സഴിഡഴി അനുവദഴിക്കുനതത്ത്. 

7.   എന്.സഴി.ഡഴി.സഴി.  ധനസഹചോയചത്തചോടുകൂടെഴിയള്ള  സന്ധംചയചോജഴിത  മേതദ

വഴികസന  പേദതഴി  (ഐ.എഫത്ത്.ഡഴി.പേഴി.)  മേതദനഫഡഴില്  അന്ധംഗങ്ങളചോയ

പ്രചോഥമേഴിക  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളഴിനല  അന്ധംഗങ്ങളചോയ

മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് മേതദബനന ഉപേകരണങ്ങള്ക്കുന്ധം, മേതദവഴിപേണന

സന്ധംവഴിധചോനങ്ങള്  വഴിപുലറീകരഴിക്കുനതഴിനുന്ധം  ആവശദമേചോയ  വചോയ  ലഭദമേചോക്കുക,

സന്ധംഘങ്ങള്കത്ത്  മേതദസന്ധംസരണത്തഴിനത്ത്  അടെഴിസചോന  സസൗകരദന്ധം  ഉണചോക്കുക,

മേതദചലലന്ധം ശകഴിനപടുത്തുനതഴിനത്ത് പ്രവര്ത്തന മൂലധനന്ധം ലഭദമേചോക്കുക എനഴിവ

ഈ  പേദതഴി വഴഴി  നല്കഴി വരുന.  മേതദബനന ഉപേകരണ വചോയചോ പേദതഴി,

പേലഴിശ രഹഴിത വചോയചോ പേദതഴിയചോയഴിട്ടചോണത്ത് 2018-19 വര്ഷന്ധം മുതല് നടെപഴിലചോകഴി

വരുനതത്ത്.  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴികള്കത്ത് ആവശദമുള്ള എഞഴിനുകള് മേതദനഫഡത്ത്

തനന  ഇറക്കുമേതഴി  നചയത്ത്  നല്കഴി  വരുന.  മേതദബനന  വലകള്

മേതദനഫഡഴിനന്റെ 3 നനറത്ത് ഫചോകറഴികളഴില് ഉല്പചോദഴിപഴിച്ചത്ത് വഴിതരണന്ധം നചയ്യുന. 

8.   എന്.ബഴി.സഴി.എഫത്ത്.ഡഴി.സഴി./എന്.എന്ധം.ഡഴി.എഫത്ത്.സഴി.  എനറീ  ചദശറീയ

ധനകചോരദ സചോപേനങ്ങളുനടെ ധനസഹചോയചത്തചോടുകൂടെഴിയള്ള പേദതഴികള് 

ചടെന്ധം  വചോയകള്  -  മേതദനത്തചോഴഴിലചോളഴി  ചമേഖേലയഴില്  വഴിവഴിധ  നതചോഴഴില്
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സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്  ഏനറടുത്തുനടെത്തുനതഴിനുന്ധം  മേതദബനന  ഉപേകരണങ്ങള്

വചോങ്ങുനതഴിനുമേചോയഴി  ചടെന്ധം  വചോയകള്  നല്കഴിവരുന.  മേതദബനന

ഉപേകരണങ്ങള്  വചോങ്ങുനതഴിനുള്ള  വചോയ  പേലഴിശരഹഴിതമേചോയഴി  3  വര്ഷ

കചോലചോവധഴിയഴില് നല്കുന. 

*******


