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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 239 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ��മേ��ാ�ാദന േമഖലയിെല ���ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി 

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

(എ) സം�ാന�് ലഭി�െകാ�ിരി��
സ��മ���ിെ� അളവിൽ �ിരമായി �റവ്
വ��െവ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഇതിന്
പരിഹാരനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ൻകാല�െള അേപ�ി�  ്കടൽ മ���ിെ�

ലഭ�ത  �റ� വ��തായി വിലയി��ിയി��്.
എ�ാൽ െക.എം.എഫ്.ആർ. നിയമം 2017-ൽ
കാേലാചിതമായി പരി�രി� ക�ം 2018-ൽ �തിയ
െക.എം. എഫ്.ആർ. �ൾ നട�ാ�ക�ം െച�ക
വഴി ശാ�ീയ മ��ബ�നം ഉറ�ാ�ക�ം
CMFRI �െട �പാർശ �െട അടി�ാന�ിൽ

സം�ാ നെ� തീര�ടലിൽ �ലഭമായ 58 ഇനം
മൽസ���െട പിടിെ���ാ �� വലി�ം (MLS)
നി�യി� നട�ിലാ�ിയതിെ��ം ഫലമായി കടൽ
മ��സ��് 2018-19-ൽ 6.09 ട�ായി
വർ�ി�ക�ം െച�ി��.   എ�ാൽ �ടർ��
ര� വർഷ�ളിൽ കടൽ മ�� ലഭ�ത വീ�ം
�റ��തായി�ാണ് കാ��ത്. കഴി� ര�
വർഷ�ളിൽ മ��ലഭ�ത �റയാ �� �ധാന
കാരണം േകാവിഡ്  �തിസ�ി, കാലാവ�
��റിയി�് എ�ിവ �ലം മ��ബ�ന ദിവസ�ൾ
�റ�താണ്. വർ�ി� മ��ബ�ന സ�ർ�ം,
െച� മ���െള പിടി�ൽ, അശാ�ീയ
മ��ബ�നം, വിേദശ േ�ാള�ക�െട
കട�കയ�ം, ജലമലിനീകരണം,
ക�ൽ�ാ�ക�െട തിേരാധാനം, കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം, ആേഗാള താപനം �ട�ിയ നിരവധി
കാരണ�ളാൽ മ��സ��ിന് േശാഷണം
സംഭവി��. ഓഖി, �ളയം േപാ�ളള ��തി
�ര���ം മ��സ��് �റ��തിന് ഒ�
പരിധിവെര കാരണമായി മാറിയി ��്. ഇത്
പരിഹരി��തിനായി കടൽ മ��സ��ിെ�

സംര�ണ�ി �ം പരിപാലന�ി�ം ഉത��
തര�ിൽ വിവിധ മ�� വർ� ��െട സ�ാഭാവിക
ആവാസ വ�വ�കൾ സംര�ി��തി�
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നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം, ശാ�ീയ
മ��ബ�നം ഉറ�ാ �ക�ം
നിയമലംഘന�ൾ�് പിഴ ഈടാ�ക�ം െച��

(ബി) സ�� മേ��ാ�ാദന േമഖലയിെല �ധാന
���ളായി കെ��ിയ കാര��ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; ഇവ പരിഹരി��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വർ�ി� മ��ബ�ന സ�ർ�ം, െച�മ���െള

പിടി�ൽ, അശാ �ീയ മ��ബ�നം, വിേദശ
േ�ാള� ക�െട കട�കയ�ം, ജലമലിനീ കരണം,
ക�ൽ�ാ�ക�െട തിേരാ ധാനം, കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം, ആേഗാള താപനം �ട�ിയവയാണ്
സ�� മേ��ാത്പാദന േമഖലയിെല �ധാന
���ൾ. ഇവയിൽ ചില കാരണ�ൾ
മ�ഷ�ജന��ം മ� ചിലവ ��തി ജന��മാണ്. ഓഖി,
�ളയം േപാ�ളള ��തി �ര���ം പലേ�ാ�ം
മ��ബ�ന േമഖലയിൽ ���ളായി മാറാ��്.
ഇത് �ടാെത ഇ�ന വില അടി�ടി
വർ�ി�ി���ം സം�ാന�ിന് അർഹമായ
മെ�� ക�ാ� െവ�ി �റ���ം സ�ിഡി
മെ�� മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ� ലഭ�മ�ാ
തായ�ം ഈ േമഖലയിൽ വലിയ അ��ി
��ി�ി��്. ഇത് പരിഹരി��തിനായി കടൽ
മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ി �ം
പരിപാലന�ി�ം ഉത�� തര�ിൽ KMFR Act
ഉം Rules ഉം കാേലാചിതമായി പരി�രി�ക�ം
കാര��മമായി നട�ിലാ�ക�ം െച� വ��.
കടലിെ� അടി��ിൽ ടൺ കണ�ിന് �ാ�ിക്
മാലിന� �ൾ അടി����� മ�� േമഖല�്
ഭീഷണിയാ�െമ� മന�ിലാ�ി ഫിഷറീസ്
ഹാർബർ എ�ിനീറിങ്  വ��ക�െട േന�
ത��ിൽ േബാ�ടമകൾ, മ�� െ�ാഴിലാളികൾ,
സാഫ്, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, �ചിത�
മിഷൻ, �ീൻ േകരള മിഷൻ എ�ിവ�െട
സഹകരണേ�ാെട �ചിത� സാഗരം പ�തി
ആവി�രി� നട�ിലാ�ിവ���്. വിവിധ മ��

വർ���െട സ�ാഭാവിക ആവാസ വ�വ�കൾ

സംര�ി��തി�  ക�ൽ�ാ�കൾ വ�്
പിടി�ി�� പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ�ി
യി��്. ശാ�ീയ മ��ബ�നം

ഉറ�ാ��തിനായി േ�ാൾ െന� ക�െട േകാഡ്
എൻറിൽ സ്ക�യർ െമഷ്  നിർ��മാ�ി.
�ധാനെ�� എ�ാ വലക�െട�ം ആെക വലി�ം
നിയ�ി�ക�ം �റ� ക�ി വലി�ം
നി�യി�ക�ം െച�ി��്. തീര�ടലിെല
മ��ബ�ന സ�ർ�ം �റ��തിനായി 20
മീ�റിന് �കളിൽ നീള�ം 250 എ� .്പി.�് �കളിൽ
ഇ�ന �മത�ളള�മായ യാന�ൾ�്
തീര�ടലിൽ (12 േനാ�ി�ൽ ൈമൽ വെര)
മ��ബ�ന ൈലസൻസ്  നിേരാധി�.
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െച�മ���െള പിടി�  ്വളം നിർ�ാണ�ി�ം

മ��തീ� നിർ�ാണ�ി�ം മ�ം ഉപേയാഗി
��ത് മ�� സ��ിെ� േശാഷണ�ിന്

കാരണമാ�� എ�് മന�ിലാ�ി േകരളാ തീര�്

�ലഭമായ 58 ഇനം മ����െട പിടിെ���ാ��
വലി�ം നി�യി�  ്വി�ാപനം ഇറ�ക�ം
ആയത് നട�ിലാ�ക�ം െച� വ��. �ടാെത
േ�ാൾബാൻ 47 ദിവസ�ിൽ നി�ം 52
ദിവസമായി വർ�ി�ി�. കടലിൽ ��ിമ ആവാസ

വ�വ�യായ ��ിമ പാര് നിേ�പി�� പ�തി
�ാവർ�ിക മാ�ി. സം�ാന സ��
മ��ബ�ന േമഖലയിൽ വിഭവ പരിപാലന�ം
നിരീ�ണ�ം സംര� ണ�ം ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�� തിന് �ിതല മാേനെ��്
സംവിധാനമായ സം�ാന, ജി�ാ, വിേ�ജ്
ഫിഷറീസ്  മാേനെ��് കൗൺസി�കൾ
�പീകരി��തി� തീ�മാനി�. സം�ാന

ഫിഷറീസ്  മാേനെ��് കൗൺസിൽ �പീ കരി�
�വർ�നം ആരംഭി�. ജി�, വിേ�ജ്  ഫിഷറീസ്
മാേനെ��് കൗൺസി�കൾ �പീകരി��
�വർ�ി അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. സ�ിഡി
മെ���െട ലഭ�ത �റ���ലം െപാ� വിതരണ
�ംഖല വഴി ഇേ�ാൾ മൽസ� െ�ാഴിലാളികൾ�

സ�ിഡി മെ�� ലഭി��ി�. എ�ാൽ
സം�ാന സർ�ാർ സ�ർദം െച��ിയതിെ�

ഫലമായി സ�ിഡി രഹിത മെ���െട അളവിൽ
ഇേ�ാൾ വർ�ന ��ായി��്. ലി�റിന് 41 �പ
നിര�ിൽ സ�ിഡി രഹിത മെ��
മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ� ലഭ�മാ���്.
�ടാെത മ��െഫഡ്  വഴി േനാൺ PDS മെ��
ലി�റിന് 25 �പ സ�ിഡി നിര�ിൽ മൽസ�
െതാഴിലാളികൾ�് നൽകി വ��.

(സി) മ��ബ�ന േമഖല�െട കാേലാചിതമായ
വികസന�ം ഫല�ദമായ മാേനെ��ം ല��മാ�ി
സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന സ�� മ��ബ�ന േമഖലയിൽ വിഭവ
പരിപാലന�ം നിരീ�ണ�ം സംര�ണ�ം
ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് �ിതല
മാേനെ��് സംവിധാനമായ സം�ാന, ജി�ാ,
വിേ�ജ്  ഫിഷറീസ്  മാേനെ��് കൗൺസി �കൾ
�പീകരി��തി� തീ�മാ നി�. സം�ാന

ഫിഷറീസ്  മാേനെ��് കൗൺസിൽ �പീ കരി�
വ��. ജി�, വിേ�ജ്  ഫിഷറീസ്  മാേനെ��്
കൗൺസി കൾ �പീകരി�� ���ി അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. �ടാെത മ�� ബ�ന േമഖല�െട
കാേലാചിത മായ വികസന�ം ഫല�ദമായ
മാേനെ��ം ല��മാ�ി ഫിഷറീസ്  വ��ം
മ��െഫഡ് , മ�� േബാർഡ് , സാഫ് എ�ീ
ഏജൻസി ക�ം നിരവധി പ�തികൾ ആവി�രി�
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നട�ിലാ�ി വ���്. പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ �മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം
A) ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നേ�രിട്ട് �ടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാ� പദ്ധതികള്  

    1. തീരനേ%ശത്ത് 50 മീറ്ററിനുളളില് താമസിക്കുന്നവരെര പു�രധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുളള
   പദ്ധതികള്.
2. സമ്പാ%്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതി.
3.മത്സ്യരെത്താഴിലാളി കുട്ടികള്ക്ക് വി%്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം
4. വി%്യാതീരം പദ്ധതി
5.  തീരനേ%ശത്തുള്ള  കുട്ടികള്ക്ക്  ലൈലബ്രറി  സനേപ്പാർട്ട്  �ല്കുന്ന  പ്രതിഭ  തീരം  പദ്ധതി.
6.  മത്സ്യരെത്താഴിലാളികള്ക്ക്  മരെBB  സബ് സിഡി  �ല്കുന്ന  പദ്ധതി  
7. പരമ്പരാഗത മത്സ്യരെത്താഴിലാളികള്ക്ക് ഇ�്സുനേലറ്റഡ് നേബാക്സ് �ല്കുന്ന പദ്ധതി.
8. മത്സ്യബന്ധ� യാ�ങ്ങള്ക്കും എഞ്ചിനുകള്ക്കും ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി.
9.പരമ്പരാഗത  മത്സ്യരെത്താഴിലാളികരെള  ആഴക്കടല്  മത്സ്യബന്ധ�ത്തിനു  പ്രാപ്തരാക്കാന്
ആഴക്കടല് നേബാട്ടുകള് �ല്കുന്ന പദ്ധതി
10. കടല് സുരക്ഷാ പദ്ധതികള്.
11. മത്സ്യരെത്താഴിലാളി വ�ിതകള്ക്ക് സുരക്ഷിത യാത്രസൗകര്യത്തി�ായി സമുദ്ര പദ്ധതി
12. ഓഖി പു�രധിവാസ പദ്ധതികള്.

തീരനേ%ശത്ത്  നേവലിനേയറ്റ  നേരഖയില്  �ിന്നും  50  മീറ്ററിനുള്ളില്  താമസിക്കുന്ന  18685
കുടുംബങ്ങരെള പു�രധിവസിപ്പിക്കാ�ായി സർക്കാർ പു�ർനേഗഹം പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2450
നേകാടി  രൂപയുരെട  പദ്ധതിയാണ്  ഇത്.  ഇതില്  1398  നേകാടി  രൂപ  ബഹു.  മുഖ്യമന്ത്രിയുരെട
ദുരിതാശ്വാസ  �ിധിയില്  �ിന്നും  1052  നേകാടി  രൂപ  ഫിഷറീസ്  വകുപ്പിരെe  ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതത്തില് �ിന്നുമാണ് കരെണ്ടത്തുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയില് ഗുണനേഭാക്താവ് കരെണ്ടത്തുന്ന
ഭൂമിയുരെട അനുനേയാജ്യതയും വില �ിർBയവും �ടത്തി ഭൂമി വില, രജിനേmഷന് ഫീസ്, സ്റ്റാമ്പ്
ഡ്യൂട്ടി, എഴുത്തു കൂലി എന്നിവ ഉള്രെപ്പരെട 6 ലക്ഷം രൂപയും ഭവ� �ിർമ്മാണത്തി�ായി 4 ലക്ഷം
രൂപയും അടക്കം 10 ലക്ഷം രൂപ �ല്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലാതല അപ്രൂവല് കമ്മിറ്റി
അംഗീകരിച്ച  10949  ഗുണനേഭാക്താക്കളില്  7682  നേപര്  മാറി  താമസിക്കാന്  സമ്മതം
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും  2362  നേപരുരെട ഭൂമി വില അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 1771  നേപർ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ
രെxയ്യുകയും  1298  നേപർ  ഭവ�  �ിർമ്മാണം  ആരംഭിയ്ക്കുകയും  625  നേപർ  ഭവ�  �ിർമ്മാണം
പൂർത്തീകരിക്കുകയും  രെxയ്തിട്ടുണ്ട്.  276  നേപർ  ടീ  പദ്ധതി  പ്രകാരം  ഫ്ലാറ്റിനേലയ്ക്ക്  താമസം
മാറിയിട്ടുണ്ട്.  898  നേപരുരെട  ഫ്ലാറ്റ്  �ിർമാണം  വിവിധ  ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.

ഓഖി  പു�രധിവാസ  പദ്ധതി  പ്രകാരം  ഓഖിയില്  ഭവ�ം  �ഷ്ടരെപ്പട്ട  72
മത്സ്യരെത്താഴിലാളികളില്  സ്വന്തം  �ിലയില്  ഭൂമി  കരെണ്ടത്തി  സുരക്ഷിത  നേമഖലയില്
താമസിക്കുന്നതി�് തയ്യാറായതുമായ  22  കുടുംബങ്ങരെളയും പു�രധിവസിപ്പിക്കുന്നതി�് �ടപടി
സ്വീകരിക്കുകയും രെxയ്തു. 

B.   മത്സ്യരെഫഡ് വഴി �ടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്  

1.  എന്.സി.ഡി.സി  ധ�സഹായനേത്താടു  കൂടിയുള്ള സംനേയാജിത  മത്സ്യ  വികസ� പദ്ധതി  
(ഐ.എഫ്.ഡി.പി)
2.  എന്.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി/എന്.എം.ഡി.എഫ്.സി  എന്നീ  നേ%ശീയ  ധ�കാര്യ  സ്ഥാപ�
ങ്ങളുരെട ധ�സഹായനേത്താടുകൂടിയുള്ള പദ്ധതികള്

a.  നേടം വായ്പകള്
b.  ലൈമനേ�ാഫി�ാന്സ് വായ്പ
c.  മത്സ്യരെത്താഴിലാളി  വ�ിതകള്ക്ക്  മത്സ്യവിപണ�ത്തി�്  പലിശ  രഹിത  
   വായ്പാ പദ്ധതി



3. നേലാണ് ഡിmസ് റിലീഫ് സ്കീം (LDRS)
4. വലകള്ക്കുള്ള സബ്സിഡി പദ്ധതി
5. മത്സ്യരെഫഡ് ഉപകരണ സുരക്ഷാ പദ്ധതി
6. �ാടന് വള്ളങ്ങളുരെട �വീകരണം
7. മത്സ്യരെത്താഴിലാളികള്ക്കുള്ള ഉല്പ്പാ%� നേബാണസ്സ്(Production Bonus)
8. മത്സ്യരെത്താഴിലാളികള്ക്കുള്ള കിസാന് രെ�ഡിറ്റ് കാർഡ് (KCC)
9.ബ്ലൂറവലൂഷന് പദ്ധതി
10.നേകാട്ടയം  ജില്ലയിരെല  എസ്.സി/എസ്.റ്റി  വിഭാഗത്തില്രെപ്പട്ട  മത്സ്യരെത്താഴിലാളികളുരെടയും
വ�ിതകളുരെടയും ഉപജീവ�മാർഗ്ഗം രെമച്ചരെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി

C.   മത്സ്യനേബാർഡു വഴി �ടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്  

1. ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി
2.  മത്സ്യബന്ധ�  സമയനേത്താ  രെതാട്ടുപിന്നാരെലനേയാ  അപകടംരെകാണ്ടല്ലാരെത  ആകസ്മിക
കാരണങ്ങളാല് ഉണ്ടാകുന്ന മരണത്തി�്  ആശ്രിതർക്ക് ധ�സഹായം.
3. വിവാഹ ധ�സഹായ പദ്ധതി
4. രെപന്ഷന്
5. മത്സ്യരെത്താഴിലാളികളുരെട ആശ്രിതരുരെട മരണാ�ന്തര രെxലവുകള്ക്ക് ധ�സഹായം �ല്
കുന്ന പദ്ധതി
6. മത്സ്യരെത്താഴിലാളികളുരെട മരണനേത്താടനുബന്ധിച്ച് ആശ്രിതർക്കുള്ള ധ�സഹായ പദ്ധതി
7. എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷയില് ഉന്നത വിജയം നേ�ടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ്
8.കുടുംബ സംവിധാ� പദ്ധതി
9. മാരകനേരാഗ xികില്സാ പദ്ധതി
10. രെxയർമാന്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട്
11.നേബാർഡിന്രെറ പ്രനേത്യക ധ�സഹായം 
12.പ്രസവ ശുശ്രൂഷക്കുളള ധ�സഹായ പദ്ധതി
13. ഉന്നത വി%്യാഭ്യാസ  നേപ്രാത്സാഹ� പദ്ധതി
14.നേബാധവല്ക്കരണ പരിപാടി
15. വിധവാ രെപന്ഷന്
16. കായിക വിനേ�ാ% മത്സരത്തില് വിജയം നേ�ടുന്നവർക്ക്  നേപ്രാത്സാഹ� പദ്ധതി
17. തണല് പദ്ധതി
18. അപകടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന താല്ക്കാലിക അവശതയ്ക്ക് ധ�സഹായ പദ്ധതി

അനുബന്ധരെത്താഴിലാളി വിഭാഗം

1. ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി
2.വാർദ്ധക്യകാല രെപന്ഷന്
 3.അനുബന്ധരെത്താഴിലാളികളുരെട മരണത്തി�് ആശ്രിതർക്ക് ധ�സഹായം
4. പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള  ധ�സഹായ പദ്ധതി
5.  നേരാഗ xികില്സാ പദ്ധതി
6 അനുബന്ധരെത്താഴിലാളികളുരെട രെപണ്മക്കള്ക്കുള്ള  വിവാഹ ധ�സഹായ പദ്ധതി
7. കുടുംബ സംവിധാ� പദ്ധതി
8. എസ്.എസ്.എല്.സി. ക്യാഷ് അവാർഡ്
9. നേബാർഡിരെe പ്രനേത്യക ധ�സഹായം
10. ഉന്നത വി%്യഭ്യാസ നേപ്രാല്സാഹ� പദ്ധതി
11. പ്രനേത്യക പദ്ധതി - തണല് പദ്ധതി 

D.   സാഫ് വഴി �ടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്  

1. തീരലൈമത്രി പദ്ധതി
2. അഷ്ടമുടിനേഫസ് II പദ്ധതി



3.  3R Package For  Ensuring Sustainable Livelihoods of  Fisher  women in  Kerala  (Rebuilding,
Revival, Reforms)
4. JLG Project for Ensuring Livelihood Security of Fisher women in Kerala 2020-21  
]²Xn
5. തീരലൈമത്രി സീഫുഡ് റനേസ്റ്റാറന്റ് 2020-21 പദ്ധതി 


