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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2928 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തി�ര��ൾ മ��ബ�ന േമഖല��ാ�ിയ നാശന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri Saji Cherian 

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

(എ)

സം�ാന�ാകമാനം ഈയ��കാല�്

അടി�ടി��ായ ന�നമർ���ം അതിെ�
ഭാഗമായ �ഴലി�ാ�ം കന�മഴ�ം

കടൽേ�ാഭ�ം മ��േമഖല�ം

മ��ബ�ന�ി�ം മ��ബ�ന

ഉപകരണ�ൾ�ം ഉ�ാ�ിയ നാശന��ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. ഫിഷറീസ്  വ��ിെ� കണ�കൾ �കാരം
ന�ന മർ��ി�ം �ഴലി�ാ�ി�ം 186 വീ�കൾ
�ർ�മാ�ം 2432 വീ�കൾ ഭാഗികമാ�ം തകർ�.
3000 ഓളം മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള
ജി�കളിൽ �വർ�ി�ി�� റിലീഫ്
ക�ാ�കളിേല�് മാ�ിയി��. ഇ��ടാെത
മ��ബ�ന ഉപകരണ��െട�ം മ���ഷി

ഫാ�ക�െട�ം ന�ം SDRF മാനദ� �കാരം
കണ�ാ�ി 140.90 ല�ം �പ�െട െ�ാേ�ാസൽ
േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി��തിനായി �ര�
നിവാരണ വ��ിന് നൽകിയി��്. വിശദാംശം
അ�ബ�മായി േചർ��. �തന
�ഷിരീതികളായ Biofloc, Recirculatory
Aquaculture System, Cage farming, Intensive
farming in Padutha എ�ിവയിൽ 398.58 e£w
cq]�െട ന�ം സംഭവി�ി��് . 2021 ജ�വരി
�തൽ ഓഗ�് മാസം വെര�� കാലളവിൽ
കടലിൽ ഉ�ായി�� അപകട�ിൽ 24 േപർ�്
ജീവഹാനി സംഭവി�ി��തായി കണ�ാ�ിയി��്.

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ജീവഹാനി സംഭവി�;
എ� മ��ബ�ന ഉപാധിക�ം േബാ�ക�ം
വ���ം കാണാതാ�ക�ം േക�പാ�കൾ�്
വിേധയമാ�ക�ം െച�; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. ഫിഷറീസ്  വ��ിെ� കണ�കൾ �കാരം
ന�ന മർ��ി�ം �ഴലി�ാ�ി�ം 186 വീ�കൾ
�ർ�മാ�ം 2432 വീ�കൾ ഭാഗികമാ�ം തകർ�.
3000 ഓളം മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള
ജി�കളിൽ �വർ�ി�ി�� റിലീഫ്
ക�ാ�കളിേല�് മാ�ിയി��. ഇ��ടാെത
മ��ബ�ന ഉപകരണ��െട�ം മ���ഷി

ഫാ�ക�െട�ം ന�ം SDRF മാനദ� �കാരം
കണ�ാ�ി 140.90 ല�ം �പ�െട െ�ാേ�ാസൽ
േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി��തിനായി �ര�
നിവാരണ വ��ിന് നൽകിയി��്. വിശദാംശം
അ�ബ�മായി േചർ��. �തന
�ഷിരീതികളായ Biofloc, Recirculatory
Aquaculture System, Cage farming, Intensive
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farming in Padutha എ�ിവയിൽ 398.58 e£w
cq]�െട ന�ം സംഭവി�ി��് . 2021 ജ�വരി
�തൽ ഓഗ�് മാസം വെര�� കാലളവിൽ
കടലിൽ ഉ�ായി�� അപകട�ിൽ 24 േപർ�്
ജീവഹാനി സംഭവി�ി��തായി കണ�ാ�ിയി��്.

(സി) ഇ�ര�ിൽ ��തി�ര��ൾ�് വിേധയരായി
മരണെ��വ�െട ��ംബ�ൾ�ം
ജീവേനാപാധികൾ ന�െ��കേയാ േക�പാ�കൾ
സംഭവി�കേയാ െച�വർ�ം എ�സഹായം
സർ�ാർ ന�ിവ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) ��തി �ര��ൾ �ലം മരണെ��
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ൾ�് േകരള
മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്
�േഖനയാണ് ധനസഹായം നൽകി വ��ത്.
��തി �ര��ളിൽ മ��

ബ�േനാപകരണ�ൾ��ാ��

നാശന���െട കണെ���് െ�ാേ�ാസ�കൾ
ത�ാറാ�ി അതാത് കാലഘ��ളിൽ സം�ാന

��തി �ര� �തികരണ നിധിയിേല�്
സമർ�ി�ക�ം െ�ാേ�ാസൽ �കാര�ളള �ക
അ�വദി�ി�ളള�മാണ്. ഇ�കാരം 2018
�ളയ�ിൽ മ��ബ�ന ഉപകരണ�ൾ��ായ
നാശന��ൾ�് 1,43,11,000/- �പ�ം 2019
�ളയ�ിൽ മ��ബ�ന ഉപകരണ�ൾ��ായ
നാശന��ിന് 28,86,600/- �പ�ം ന�
പരിഹാരമായി നൽകിയി��്. �ടാെത �ളയ ര�ാ

�വർ�ന�ിൽ ഏർെ��
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട 485 എ�ി�കൾ�ം

592 വളള�ൾ�ം സംഭവി� േക�പാ�കൾ തീർ�
നൽ�ക�ം െച�ി��. �ർ�മാ�ം നാശന�ം
സംഭവി� 13 വളള�ൾ�ം 10 എ�ി�കൾ�ം

പകരം �തിയവ നൽകിയി��്. ഈയിന�ിൽ

ഇ�ന െചലവ് ഉൾെ�െട 2,59,46,436/- �പ
െചലവഴി�ി��്. കടൽ േ�ാഭ �ര��ിൽ

അകെ��് മ��ബ�ന ഉപകരണ�ൾ
ന�മാ�� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തിന് മ��ബ�ന

ഉപകരണ�ൾ�ളള ഇൻ�റൻസ്  പരിര�
പ�തി 2018 �തൽ നട�ിലാ�ി വ���്.
വ��ിൽ രജി�ർ െച� എ�ാ യാന�െള�ം ഈ
പ�തി�െട കീഴിൽ െകാ� വ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ഓഖി �ര��ിൽെ��്

മ��ബ�ന ഉപാധികൾ �ർ�മാ�ം ഭാഗികമാ�ം
ന�െ�� 481 േപർ�് 7,13,33,612/- �പ
ന�പരിഹാരമായി നൽകിയി��്. 2018, 2019
കാലഘ��ിെല സം�ാനെ� 9 തീരേദശ
ജി�കളിലായി കടൽ േ�ാഭ�ിൽെ��്

മ��ബ�ന ഉപകരണ�ൾ�് �ർ�മാ�ം
ഭാഗികമാ�ം ഉ�ായ ന��ിന് ജി�കളിൽ
�പീ�തമായി�� ഇവാല�േവഷൻ ക�ി�ി (ഓഖി
ഇവാല�േവഷൻ ക�ി�ി) �പാർശ െച� നൽകിയ
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അേപ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ 122 േപർ�്
5.53 േകാടി �പ �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിൽ നി�ം ന�പരിഹാരമായി
നൽകിയി��്. ടൗേ� �ഴലി�ാ�ിെ� ഭാഗമായി
നാശന�ം സംഭവി� മ��ബ�ന

ഉപകരണ��െട ന�ം കണ�ാ�ി െ�ാേ�ാസൽ
േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി��തിന് �ര�
നിവാരണ വ��ിന് നൽകിയി��്. ഫ�്
ലഭ�മാ�� �റ�് �ക വിതരണം െച��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം 

No. of fully damaged boat – 29 nos @ 9600 Rs. 2,78,400/-

No. of partially damaged boat – 96 nos. @ 4100 Rs. 3,93,600/-

No. of fully damaged net- 235 nos @ 2600 Rs. 6,11,000/-

No. of partially damaged net. 47 nos. @ 2100 Rs. 98,700/-

Sub Total - Rs. 13,81,700/-

Farming area– 1549.75 hectare @ 8200 Rs.1,27,07,950/-

Total – Rs. 1,40,89,650/-


