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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 213 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കടൽ മ��ബ�ന�ിേലർെ���വ�െട �ര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കടൽ
മ��ബ�ന�ിേലർെ���വ�െട �ര�
ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാർ��ൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി
ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ ��ക�െട �വർ�നം

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) 1) നിലവിൽ മ��െ�ാഴി ലാളികൾ
ഉപേയാഗി�� മൈറൻ ൈ��ഡ്  വ��ൾ�്
(MPC) പകരമായി ��തൽ ബലവ�ായ

എഫ്.ആർ.പി (ൈഫബർ റീഇംേപ�്ഡ്  �ാ�ിക്)
വ��ൾ അ�വദി�ക�ം �േമണ മ�� ബ�ന

യാന�ൾ FRP- യിേല�് �ർ�മാ�ം
മാ��തി�ം ഉേ�ശി ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
ഓഖി �നരധിവാസ പ�തിയിൽ ഉൾെ� ��ി

120 FRP യാന�ൾ സൗജന� മാ�ം � റവല�ഷൻ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 200 FRP യാന�ൾ
40% സ�ിഡി നിര�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളി

��കൾ�് അ�വദി�വ��. 2) 2018-19 വർഷം
�തൽ മ��ബ�ന യാന�ൾ�് ഇൻഷ�റൻസ്
പരിര� ഏർെ���ി നട�ാ�ിവ��.
ഇൻഷ�റൻസ്  �ക�െട 90% �ം സർ�ാർ
ധനസഹായമാണ്. 3)
മ��ബ�ന�ിേലർെ���

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� �ായി 40,000
ൈലഫ് ജാ��കൾ സൗജന�മായി വിതരണം
െച�ി��്. 4) ISRO വികസി�ിെ����ം

കടലിൽ 1500 കി.മീ വെര അകല�ിൽ വെര
വാർ�ാ വിനിമയം സാധ�മാ�� 'നാവിക്'
(NavIC -Navigation with Indian Constellation)
മ��െ�ാഴിലാളി കൾ�് വിതരണം െച�. 5)
ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന�ി േലർെ���
പര�രാഗത മ�� െ�ാഴിലാളികൾ�് വാർ�ാ

വിനിമയം സാധ�മാ��തിന് 93901 �പ
വില�� േ�ാബൽ സാ�ൈല�് േഫാൺ 1000/-
�പ മാ�ം ഈടാ�ി അ�വദി�. 6) പര�രാഗത
മ��ബ�ന യാന�ൾ�് േ�ാബൽ െപാസിഷൻ
സി�ം (GPS), ഡി��് അലർ�് �ാൻ�ി�ർ
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(DAT) എ�ിവ 75% സ�ിഡിേയാെട അ�വദി�
വ��. 7) യ�വൽ�ത യാന�ൾ�്
േഹാേളാ�ാഫി�് രജിേ�ഷൻ േ��് (HRP), 50%
സ�ിഡി നിര�ി�ം െവ�ർ േമാണി�റിംഗ് സി�ം
(VMS) 75% സ�ിഡിേയാെട�ം അ�വ ദി�
വ��. 8) കാലാവ�ാ ��റിയി�് യഥാസമയം
SMS �േഖന െതാഴിലാ ളികൾ�് േനരി�്
ലഭ�മാ��തിന് INCOIS മായി േചർ�്
സംവിധാനം ഒ��ിയി��്. 9) കടൽ ര�ാ
�വർ�ന �ൾ�ായി വിഴി�ം, േബ�ർ,
ൈവ�ിൻ എ�ിവിട�ളിൽ 3 മൈറൻ
ആം�ലൻ�ക�ം ഇതര ജി�കളിൽ ര�ാ
�വർ�ന�ിന് 7 േബാ�ക�ം
സ�മാ�ിയി��്. 10) കടൽ
ര�ാ�വർ�ന�ിന് പരിശീലനം സി�ി�
മ��െ�ാഴി ലാളികെള സീ റസ്ക�
സ്ക�ാ�കളായി ഫിഷറീസ്  േ�ഷൻ േക�ീകരി�്
നിേയാഗി� വ��. 11) ര�ാ �വർ�ന��െട

ഏേകാപിന�ി�ം കാലാവ� ��റിയി�കൾ
യഥാസമയം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് എ�ി�

�തി�ം ഫിഷറീസ്  ഡയറ�േറ�ിൽ 24 മണി��ം
�വർ�ി�� മാ�ർ കൺേ�ാൾ ��ം വിഴി�ം,
ൈവ�ിൻ, േബ�ർ എ�ിവടി�ളിൽ േമഖലാ
കൺേ�ാൾ ��ക�ം ആരംഭി�. കാ�ിെ� േവഗത,
തിരമാല�െട ഉയരം, കടലിെ� ഒ��ി��ാ��
വ�ത�ാസ�ൾ, ന�ന മർ� സാധ�ത, �ഴലി�ാ�്
��റിയി�്, മ�� ലഭ�ത�� �ാന�ൾ

എ�ിവ �െട അടി�ാന�ിൽ IMD, SDMA,
INCOIS �ട�ിയ ഏജൻസികൾ �റെ��വി��
��റിയി�കൾ യഥാ സമയം 
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് എ�ി�െകാ��ക

എ�താണ് ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ ��ക�െട
�ധാന �മതല. �ഴലി�ാ�്, �നാമി
��റിയി�കൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ കടലിൽ
മ��ബ�ന�ിേലർെ��ി രി�� മ��ബ�ന

യാന�െള െയ�ാം േകാ�് ഗാർഡ് , ഇ��ൻ േനവി
എ�ിവ�െട �ടി സഹായ േ�ാെട അറിയി�കൾ
നൽകി അവെയ ഏ��ം അ��� �ര�ിത
ഹാർബ�കളിേല�് എ�ി �� �മകരമായ
���ി�ം കൺേ�ാൾ ��കൾ ആണ്
നിർ�ഹി��ത്. ആയതിേല�് ഇ��ൻ േനവി,
ഇ��ൻ േകാ�് ഗാർഡ് , േകാ�ൽ േപാലീസ് ,
മൈറൻ എൻേഫാഴെ�ൻറ് , മ�് �ര� നിവാരണ
ഏജൻസികൾ എ�ിവ�െട ഏേകാപന�ം കൺ
േ�ാൾ ��ക�െട �മതലയാണ്. �ടാെത
സം�ാനെ� �ധാന ഹാർബ�കളി�ം CCTV
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ക�ാമറകൾ �ാപി�� �വർ�ന�ം, മ��

ബ�ന േബാ�കളിൽ െവ�ൽ �ാ�ിംഗ്
സംവിധാനം / AIS ഘടി�ി�� ���ി�ം നട�്
വരികയാണ്. അതി�െട ഹാർബ� കെള�ം,
മ��ബ�ന േബാ�ക െള�ം 24 മണി��ം
നിരീ�ി� �തി�ം കൺേ�ാൾ ��കളി�െട
സാധ�മാ�ം.   അത�ാ�നിക VHF േറഡിേയാ
സംവിധാനം, സാ�ൈല�് േഫാൺ, എ�ിവ
കൺേ�ാൾ ��കളിൽ സ�ീകരി�ി��്.

(ബി) മ��ബ�ന യാന�ൾ കടലിൽ േപാ���ം
തിരിെകെയ���ം �ത�മായി നിരീ�ി�ാൻ
ഫല�ദമായ സംവിധാനം
ഏർെ���ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല �ിൽ കടലിൽ
േപാ�ക�ം തിരിെക വ�ക�ം െച��
മ��െ�ാഴി ലാളിക�െട വിവരം േരഖെ����
തിനായി മ��ബ�ന വ��് നാഷണൽ
ഇൻേഫാർമാ�ിക് െസ� �മായി േചർ�്  'സാഗര'
എ� ഒ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷന് �പം
െകാ�� മ��േമഖലയിൽ �വർ
�ികമാ�ിയി��്.  നാളി�വെര 17062
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െമാൈബൽ ന�ർ
ഉൾെ�െട�� ��വൻ വിവര��ം 'സാഗര' യിൽ
രജി�ർ െച�ി��്. അടിയ�ിര സ�ർഭ�ളിൽ
തീര�ട ലിൽ ��റിയി�കൾ നൽകാ�ം സാഗര
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗെ���ാൻ

കഴി�ം. നില വിൽ സം�ാനെ� കടൽ
മ���ാമ�ളിൽ �വർ�ി��

സാഗർമി�ക�െട സഹായ�ാൽ ��ത
���ി �ടർ�് വ���്. യ� വ�ത
യാന��െട സ�ാരപഥം നിരീ�ി��തിനായി
െകാ�ം, എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ
ജി�കളിൽ 100 വീതം ആെക 300 യാന�ളിൽ
െവ�ൽ �ാ�ിംഗ് ഉപകരണ�ൾ ഘടി�ി�ക�ം
അവെയ നിരീ�ി�ക�ം െച� വ��. നട�
വർഷെ� പ�തി യിൽ ഉൾെ���ി യാന�ൾ
�ാക് െച�ാൻ കഴി�� BSNL/ SKYLO
ത�ാറാ�ിയി�� 200 �ാ�ിംഗ് ഉപകരണ�ൾ
അ��ം യാന� ളിൽ ഘടി�ി��തി��
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത �ധാന
ഹാർബ�കൾ േക�ീകരി� CCTV ക�ാമറകൾ
�ാപി��തി �� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി
വ��. ഇതിനകം �ന�ം, �തിയാ�, േബ�ർ
നീ�കര എ�ീ 4 ഹാർബ�കളിൽ പ�തി
�ർ�ീകരി� കഴി�. െപാ�ാനി, ശ�ി�ള�ര,
വിഴി�ം എ�ീ 3 ഹാർബ�കളിൽ ക�ാമറ
�ാപി�� �വർ�ികൾ അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. നട� വർഷം കാസർ േഗാഡ്
ജി�യിെല മട�ര, ക�ർ ജി�യിെല മാ�ിളേബ,
െകാ�ം ജി�യിെല അഴീ�ൽ എ�ീ ഹാർബ�
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കളിൽ ക�ാമറ �ാപി��തി� അ�മതി
നൽകിയി��്

(സി)

ആപത് ഘ��ിൽ സത�രമായി
�തികരി��തിന് കടൽ �ര� സ്ക�ാ�കൾ
�പീകരി�ക�ം മൈറൻ ആം�ലൻ�കൾ
ഏർെ���ക�ം െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) കടലിൽ അപകട�ിൽെ���

മ��െ�ാഴിലാളികെള ര�ി��തി നായി
േകരള�ിെല െതരെ��� 60
മ���ാമ�ളിൽ കടൽ ര�ാ സ്ക�ാ�കൾ
�പീകരി�ി��്. 60 മ���ാമ�ളി�ം �ടി 300
യാന��ം ഒ� യാന�ിൽ 3 െതാഴിലാളികൾ
എ� കണ�ിന് 900 മ��െ�ാഴിലാളിക�ം

കടൽ ര�ാ സ്ക�ാഡിൽ ഉൾെ���. കടൽ
ര�ാ സ്  ക�ാഡിെല അംഗ�െള േഗാവയിെല
േക� സർ�ാർ �ാപ നമായ നാഷണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് വാ�ർ േ�ാർട്സിൽ അയ�്
കടൽര�ാ �വർ�ന�ളി�ം പവർ േബാ�്
ൈകകാര�ം െച�� തി�ം 15 ദിവസെ�
പരിശീലനം നൽകി വ��. ഇ�വെര 15
ബാ�കളിലായി ഒൻപത് തീരേദശ ജി�കളിൽ
നി�� 612 മ��െ�ാ ഴിലാളികൾ പരിശീലനം
�ർ�ീ കരി�. േകാവിഡ്  19 െ� സാഹചര� �ിൽ

ഇേ�ാൾ െ�യിനിങ്  നി��ി വ�ിരി�കയാണ്.
ആദ� ഘ�ം പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയ 317
േപർ�് �ണിേഫാം, യാന�ിേല�് ആവശ�മായ
ജി. പി. എസ് . േടാർ� ,് ൈലഫ് േബായ്  എ�ിവ
വിതരണം െച�ി��്. കടലിൽ അപകട�ിൽ

െ���വെര വളെര േവഗം ര�ി� കരയിെല�ി�്

ചികി� ലഭ�മാ� �തി�ം ജീവൻ
ര�ി��തി�ം ഉത�� 3 മൈറൻ ആം�ലൻ�
കൾ 18.24 േകാടി �പ െചലവഴി�  ്െകാ�ിൻ
ഷിപ�ാർഡിൽ നിർ�ി�  ്�വർ�ന

സ�മാ�ിയി��്. �തീ�, �ത�ാശ, കാ�ണ�
എ�ി�െന നാമകരണം െച�ിരി �� മൈറൻ
ആം�ലൻ�കൾ യഥാ�മം വിഴി�ം, ൈവ�ിൻ
േബ�ർ എ�ീ ഫിഷറീസ്  േ�ഷ� കൾ
േക�ീകരി� �വർ�ി�വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ


