
1 of 5

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1080 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തീരേദശ വികസന�ം മ��െ�ാഴിലാളി േ�മ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri Saji Cherian 

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

(എ) ��, േവളി എ�ീ തീര�േദശ�ൾ േക�ീകരി�്
ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�ർ �ാപി��തിന്

പ�തി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�

(ബി)
മ��െഫഡിെ� െെകവശ�� പളളി�റയിെല
�മിയിൽ മ��െ�ഴിലാളികൾ�്

പാർ�ിടസ��യം നിർ�ി�വാൻ പ�തി�േ�ാ
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ പളളി�റ
മ���ാമ�ിൽ നി�ം 3 ��ംബ�ൾ മാ�മാണ്
�നരധിവാസ�ിനായി സ��രായി�ളളത്.
��തൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ സ��രാ�� പ�ം
പാർ�ിട സ��യ നിർ�ാണം
പരിേശാധി�ാ��താണ്.

(സി) ��, േവളി എ�ീ തീര�േദശ�ളിൽ
കടലാ�മണം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കടലാ�മണം തട��തിനായി സീവാൾ
ഉൾെ�െട�ളള ���ികൾ ഇറിേഗഷൻ വ��്
�േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്.

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ഇൻ�റൻസ്
പരിര� ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��േബാർഡിൽ അംഗത��ളള 18 �തൽ 70
വയ�വെര�� �വർ�േനാ�ഖ

മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം,
അ�ബ�െ�ാഴിലാളികെള�ം ��് അപകട
ഇൻ�റൻസ്  പ�തി �കാരം ഓേരാ വർഷ�ം
ഇൻഷ�ർ െച� വ��. അപകടം �ല�ളള മരണം,
ആ�പ�ി ചികിൽസ, അവശത, വിദ�ാഭ�ാസ
ധനസഹായം (2 ��ികൾ�്), ശവസം�ാര
െചലവ് എ�ിവ�് ഈ പ�തി �കാരം
ഇൻ�റൻസ്  ധനസഹായം നൽകി വ��.
മ��െഫഡിൽ അഫിലിേയ�് െച�ി�ളള
�ാഥമിക മ��െ�ാഴിലാളി സഹകരണ
സംഘ�ളിെല അംഗ�ൾ�് അപകട മരണം
സംഭവി�ാൽ ആ�ിതർ�് ആ��ല�ം
ലഭി��� രീതിയിൽ മ��െഫഡ്  �േഖന�ം
അപകട ഇൻ�റൻസ്  പ�തി നട�ാ�ി വ��.
വിശദവിവരം �വെട േചർ��. അപകട മരണം -
10 ല�ം �പ മ��ബ�ന േവളയിൽ അപകടം
�ലം കാണാതാകൽ - 10 ല�ം �പ �ിര�ം
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�ർ��മായ അവശത - 10 ല�ം �പ �ിര�ം

ഭാഗിക�മായ അവശത - 5,00,000/- �പ
അപകട മരണമട� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

��ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ സഹായം 5000/- �പ
�കാരം പരമാവധി - 10,000/- �പ അപകടം �ലം
24 മണി�റിലധികം ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി

ചികി�ിേ��ി വ��വർ�് ധനസഹായം -
25,000/- (പരമാവധി) ശവസം�ാര െചലവ് -
2500/-

(ഇ) വിഷരഹിതമായ മ��ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

േനരി�് നൽ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മ���ിൽ മായം േചർ��ം രാസവ��ൾ
ഉപേയാഗി�  ്��തൽ കാലം മ��ം േക��ടാെത
വ���ം, രാസവ� ഉപേയാഗി�ളള മ��വി�ന

�വണതകൾ എ�ിവ നിയ�ി��തി�മായി
�ഡ്  േസ�ി വിഭാഗ�ം ഫിഷറീസ്  വ��ം
േചർ�് എ�ാ ജി�കളി�ം േജാ�്റ്  ഇൻെ��ൻ
സ്ക�ാ�കൾ-ടാസ്ക് േഫാ�് �പീകരി�  ്െച�്
േപാ�കൾ, മ�� െമാ�/ചി�റ വ�ാപാര
േക��ൾ, റയിൽേവ േ�ഷ�കൾ, ഫിഷിംഗ്
ഹാർബ�കൾ, ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ��കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ പരിേശാധനകൾ നട�ി

വ��. ��ത പരിേശാധനയിൽ രാസ
പദാർ��ൾ കലർ�േതാ പഴ�ം െച�േതാ
ആയ മ��ം കെ��� സാഹചര��ിൽ അവ
അേത സം�ാനേ��് തെ� തിരി�്
അയ�കേയാ നശി�ി�കേയാ െച���്.
അേമാണിയ, േഫാർമാലിൻ എ�ിവ േചർ�്

മ��വി�ന േ�ാ�ിൽ വ� തെ�
കെ���തിന് CIFT (Central Institute of
Fisheries Technology) �മായി േചർ�് േപ�ർ
�ി�് സാേ�തിക വിദ� െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��തിനായി Hi-Media Company
വ�വസായികാടി�ാന�ിൽ െട�ിംഗ് കി�്
ഉൽപാദനം സാധ�മാ�ിയി��്. �ി�് വാ�ി
പരിേശാധന ശ�മാ��തിന് എ�ാ ജി�ാ
ഓഫീസർമാർ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ടാെത മ���ിെ� സാ�ി�കൾ േശഖരി�്
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� നിയ�ണ �ി�ളള

അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ പരിേശാധന
നട��. ടി ലാ�കളിൽ മ���ിെല

േഫാർമാലിൻ സാ�ി��ം ക�പിടി��തിന്
Gas Chromatograph coupled with Mass
Spectrophotometer (GCMS MS), High
Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
എ�ീ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി��
പരിേശാധനകൾ നട�ി വ��. ഇ�കാരം
നട�� പരിേശാധനകളിൽ ���ാർെ�തിെര
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ഭ���ര� �ണനിലവാര നിയമം 2006 �കാരം
നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ഇ�ര�ി�ളള �വർ�ന�ൾ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ��ളള വിഷരഹിത
മ���ൾ ലഭ�മാകാൻ സഹായകരമായി��്.

(എഫ്)

പര�രാഗത മ��ബ�നേമഖലയിൽ

ആ�നികവൽകരണം നട�ിലാ��തി��
സർ�ാർ പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഓഖി�െട പ�ാ�ല�ിൽ പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളി കൾ�് ��തൽ ബലവ�ായ

മ��ബ�ന യാന�ൾ വിതരണം െച�ക എ�
ല��േ�ാെട 120 ��കൾ�് 8 ല�ം �പ
െചലവിൽ FRP �ണി�് സൗജന�മായി വിതരണം
െച�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ�കയാണ്. 2
ല�ം �പ വിലമതി�� FRP േബാ�ം 6 ല�ം
�പ െചലവിൽ വല�ം ജീവൻ ര�ാ
ഉപകരണ��ം അട��താണ് ഒ� �ണി�്.
9.88 േകാടി �പയാണ് പ�തി�െട അട�ൽ �ക
ഇതിൽ 1.94 േകാടി �പ � റവല�ഷൻ
പ�തിയി�ൾെ���ി �� േക� വിഹിത�ം
ബാ�ി �ക CMDRF ൽ നി�മാണ്
കെ��ിയി��ത്. Replacement of Marine
Plywood canoe with FRP എ� � റവല�ഷൻ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 40% സ�ിഡിയിൽ
200 FRP യാന�ൾ വിതരണം െച��തി��
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 4.12 േകാടി
�പയാണ് പ�തി �ക. പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികെള ആഴ�ടൽ
മ��ബ�ന�ിന് ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി � റവല�ഷൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 10 ആഴ�ടൽ മ��ബ�

േബാ�കൾ വിതരണം െച�� പ�തി 40%
സ�ിഡിേയാ��ടി നട�ാ�ി വ���്. 10
േപരട�� ��ിനാണ് േബാ�് നൽ��ത്.
പ�തി�െട �ണി�് േകാ�് 120 ല�ം
�പയാണ്. ഇതിനാ�� �ണേഭാ� െസല�ൻ
ജി�കളിൽ നട� വ��.

(ജി) മ��സ��് വർ�ി�ി��തിന് സർ�ാർ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) ഉൾനാടൻ മ��സ��് വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി 2021-22 സാ��ിക വർഷം 9212
ല�ം �പ സം�ാന ബജ�ിൽ
വകയി��ിയി��്. ഇതിൽ മ�� വിഭവ��െട
സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി 500
ല�ം �പ മ���ഷി വികസന�ിനായി 6262
ല�ം �പ, ഉൾനാടൻ �േദശ�ളിൽ
മ��ഭവ�കൾ �ാപി��തിനായി 100 ല�ം
�പ, ജലാശയ വിഭവ��െട ആേരാഗ�
േമൽേനാ��ി�ം നിർ�ഹണ�ി�മായി 100
ല�ം �പ, ജലസംഭരണികളിെല മ���ഷി
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വികസന�ിനായി 150 ല�ം �പ, േവ�നാട്
കായൽ ��ിയാ�ൽ യ��ിനായി 100
ല�ം �പ എ�ിവ ഉെ���ിയി��്. �ടാെത
നിലവി�ളള ഹാ�റികൾ നവീകരി��തി�ം
�തിയ ഹാ�റികൾ �ാപി��തി�ം 1600
ല�ം �പ�ം അക�ാകൾ�ർ െഡവല�്െമ�ി
നാ�ളള �ലധന വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി

400 ല�ം �പ�ം ഉൾെ���. ആയത�സരി�്
ഉൾനാടൻ മ�� സ��് വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി 9800 ല�ം �പ�െട �ഭി� േകരളം
- ജനകീയ മ���ഷി പ�തി�ം
െപാ�ജലാശയ�ളിൽ മ�����െള

നിേ�പി�� തിനായി 300 ല�ം �പ�െട
പ�തി�ം, റിസർേവായ�കളിൽ
മ�����ൾ നിേ�പി��തിനായി 150
ല�ം �പ�െട പ�തി �വർ�നം നട�
വരിക�ം െച��. ഇ� �ടാെത കായലിെല�ം
�ഴകളിെല�ം ��ത�ാ�ളള മ��സ��്

��ിരമായി പരിപാലി�ക വഴി മ�� ബ�നം

വഴി�ളള ഉൾനാടൻ മേ��ാ�ാദനം

ഉയർ�വാൻ കഴി��താണ്. ആയതിേല�്
േകരള ഇൻലാൻറ്  ഫിഷറീസ്  അക�ാകൾ�ർ
ആ�് കർശനമായി നട�ിലാ��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇതി� �റെമ
PMMSY പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2021-22
സാ��ിക വർഷം 63.40 േകാടി �പ�െട
ബേയാഫ്േളാ�് �ഷി, RAS, ഓ�ജല ���ഷി,
�ള�ളിെല ഓ�ജല �ഷി എ�ീ 4 പ�തികൾ
േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി��്. �ടാെത അഡാ�് വഴി 12 േകാടി
�പ�െട റിസർേവായർ വികസന പ�തി�ം
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്. കടൽ
മ��സ��് വർ�ി�ി��തിൽ കടലിൽ
��ിമ പാര് നിേ�പി�� പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. �ടാെത � റവല�ഷൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ഓ�ൺ സീേ�ജ്  ഫാമിങ്  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്. ശാ�ീയ മ��ബ�നം

ഉറ�ാ�ി മ��സ��് സംര�ി�്
ഉപേയാഗെ����തിന് െക.എം.എഫ്.ആർ
ആ�ിൽ കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ��ക�ം
�തിയ െക.എം.എഫ്.ആർ �ൾ നട�ാ�ക�ം
െച�. അതി�െട തീര�ടലിെല മ�� ബ�ന

സ�ർ�ം �റ��തിനായി േകരള തീര�്

�വർ�ി�  ്വ�� 20 മീ�റിന് �കളിൽ
നീള�ളള�ം 250 എ� .്പി �് �കളിൽ എ�ിൻ
�മത�ളള� മായ യ� വൽ�ത യാന�ൾ�്
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12 േനാ�ി�ൽ ൈമൽ വെര�ളള തീര�ടലിൽ
മ��ബ�നവലക�െട ആെക വലി��ം �റ�
ക�ിവലി��ം നി�യി�  ്നട�ിലാ�ി. േ�ാൾ
വലക�െട േകാഡ്  എൻഡ്  സ്ക�യർ െമഷ്
നിർബ�മാ�ി. േകരള തീര�് �ലഭമായി
ലഭി�� 58 ഇനം മ����െട പിടിെ���ാ��
വലി�ം നി�യി�  ്നട�ിലാ�ി. േ�ാൾബാൻ
കാലാവധി 52 ദിവസമായി വർ�ി�ി�്
നട�ിലാ�ി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


