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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6187 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െതാഴിലാളിക�െട �ര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് അപകടം നിറ�

സാഹചര��ളിൽ മ��ബ�നം നട��

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ര� ഉറ�്

വ���തിനായി പ�തികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�ു

വ���തിനായി മ��ബ�ന�ിന്

േപാ�േ�ാൾ നിർബ �മാ�ം ൈലഫ്ജാ��്

ധരി�ിരി�ണെമ� നിർേ�ശം നൽ�ക�ം ആദ�

ഘ�മായി 40000 ൈലഫ് ജാ��കൾ

സൗജന�മായി വിതരണം െച�ക�ം െച�.
അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ കടൽ ര�ാ

�വർ�ന�ിന് 900 മ�� െ�ാഴിലാളി

�വാ�െള െതരെ���് കടൽ �ര�

സ്ക�ാ�കളാ�ാൻ േഗാവയിെല നാഷണൽ

ഇൻ�ി���് ഓഫ് വാ�ർ േ�ാർട്സിൽ അയ�്

�േത�ക പരിശീലനം നൽകി സ�മാ�� പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിനകം 600 ഓളം േപർ

പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ി കഴി�. ISRO �െട

സാേ�തിക സഹായേ�ാെട KELTRON വഴി

നിർ�ി�  ്നൽ�� 1500 കിേലാമീ�ർ വെര

സേ�ശ�െള �ി�ാൻ കഴി�� നാവിക്

ഉപകരണ�ൾ വിതരണം െച�� പ�തി,
ആഴ�ടലിേല�് മ��ബ�ന�ിന് േപാ��

യാന�ൾ�് സാ�ൈല�് േഫാൺ വിതരണം

െച�� പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി. പര�രാഗത

മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് 941 നാവിക്

ഉപകരണ��ം 168 സാ�ൈല�് േഫാ�ക�ം

വിതരണം െച�ി��്. പര�രാഗത യാന�ൾ�്

DAT, GPS, െമ�ൈനസ്ഡ്  േബാ�കൾ�് HRP
(േഹാേളാ�ാഫിക് രജിേ�ഷൻ േ��്) VMS
(െവ�ൽ േമാണി�റിംഗ് സി�ം) എ�ിവ സർ�ാർ

സ�ിഡിേയാെട നൽ�� പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. അതിേവഗം ര�ാ�വർ�ന�ം �ാഥമിക

ചികി��ം ലഭ�മാക��വിധം 3 മൈറൻ

ആം�ലൻ�കൾ െകാ�ിൻ ഷി�് യാർഡിൽ
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നിർ�ി�  ്വിഴി�ം, ൈവ�ിൻ, േബ�ർ എ�ീ

ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�കൾ േക�ീകരി�  ്�വർ�ി�

വ��. േക� കാലാവ� ��റിയി�ക�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െമാൈബൽ േഫാണിൽ

ലഭ �മാ���്. ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�കൾ േകാ�്

ഗാർഡ് , േനവി, േകാ�ൽ േപാലീസ്

എ�ിവിട�ളിെല സേ�ശ വിനിമയ

സംവിധാന�ളി�െട�ം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

കാലാവ� അറിയി�ം �ര�ാ ��റിയി�ം ന�ി

വ���്. ഇ� �ടാെത കാലാവ�

��റിയി�കൾ യഥാസമയം

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് എ�ി എ�റ�ാ�ാ�ം

കടൽ ര�ാ �വർ�നം

ഏേകാപി�ി��തി�മായി ഫിഷറീസ്

ഡയറ�േറ�് േക�ീകരി�  ്ഒ� മാസ�ർ കൺേ�ാൾ

��ം വിഴി�ം, ൈവ�ിൻ, േബ�ർ ഫിഷറീസ്

േ�ഷ�കൾ േക�ീകരി� ഓേരാ റീജിയണൽ

കൺേ�ാൾ ��ക�ം �ാപി�  ്�വർ�നം

ആരംഭി�. മ��െ�ാഴിലാളികൾ കടലിൽ

േപാ�േ�ാ�ം തിരിെക വ�േ�ാ�ം

യാന�ിെ��ം െതാഴിലാളിക�െട�ം ഉൾ�െട

വിവര�ൾ േരഖെ���ാൻ കഴി�� തര�ി�ളള

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ (സാഗര)
എൻ.ഐ.സി.�െട സഹായേ�ാെട

ത�ാറാ�ക�ം ആയത് നട�ിലാ�ി

വരിക�മാണ്. ഇതിനകം 17059 യാന�ൾ

സാഗരയിൽ രജി�ർ െച� കഴി�. അടിയ�ിര

ഘ��ളിൽ തീര�ടലിൽ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

െമാൈബൽ േഫാണിേല�് കാലാവ�ാ

��റിയി�കൾ നൽ�വാ�ം സാഗരയി�െട

കഴി�ം. കടൽ �ര� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

500 ജി.പി.എ�ം 1000 ൈലഫ്േബാെയ�ം

മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് വിതരണം െച�.
ആഴ�ടൽ മ� �ബ�ന�ം കടൽ �ര�ാ

ഉപകരണ��ം പ�തി �കാരം 66 ജി.പി.എസ്

ക�ം 132 ൈലഫ് േബാെയക�ം 66
എേ�ാസൗ��ക�ം മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�്

നൽകിയി��്. Sea safety equipments to
traditional fishing craft പ�തി �കാരം GPS –
1110 എ�ം, DAT – 64 എ�ം എ�ിവ

മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽകിയി��്. നട�

വർഷെ� പ�തി �കാരം 1714 എ�ം GPS
മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽ��തി�ളള ഇ-
െട�ർ നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. 200
യ�വൽ�ത യാന�ളിൽ Vessel Monitoring
System 75% സ�ിഡിേയാ��ടി ന��തി��
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പ�തി നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��. പര�രാഗത മ� �െ�ാഴിലാളികൾ�്

��തൽ ബലവ�ായ FRP യാന�ൾ നൽ�ക

എ� ഉേ�ശേ�ാെട േക� സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട സ�ിഡിേയാ� �ടി 320 FRP
യാന�ൾ നൽ�� പ�തി �ർ�ീകരണ

ഘ��ിലാണ്. പര�രാഗത

മ� �െ�ാഴിലാളികെള ആഴ�ടൽ

മ� �ബ��ിന് �ാ�രാ��തിന് PMMSY
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 40% സ�ിഡിേയാ�

�ടി ആ�നിക സ�ീകരണ�േളാ� �ടിയ 10
ആഴ�ടൽ മ� �ബ�ന േബാ�കൾ 10 േപർ

അട�� മ� �െ�ാഴിലാളി ��കൾ�്

നൽ�� പ�തി�ം നട�ിലാ��തി�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി) ഇതിനായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�

�േയാജനെ����തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
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സർ�ാ�ക�െട സ�ിഡിേയാ� �ടി 320 FRP
യാന�ൾ നൽ�� പ�തി �ർ�ീകരണ

ഘ��ിലാണ്. പര�രാഗത

മ� �െ�ാഴിലാളികെള ആഴ�ടൽ

മ� �ബ��ിന് �ാ�രാ��തിന് PMMSY
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 40% സ�ിഡിേയാ�

�ടി ആ�നിക സ�ീകരണ�േളാ� �ടിയ 10
ആഴ�ടൽ മ� �ബ�ന േബാ�കൾ 10 േപർ

അട�� മ� �െ�ാഴിലാളി ��കൾ�്

നൽ�� പ�തി�ം നട�ിലാ��തി�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി)

മ��േ�മ സംഘ��െട �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇവ�െട �വർ�നം

ശാ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. മ��െ�ാഴിലാളി േ�മ സംഘ��െട

�വർ�നം ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമാ��

'തീേരാ�തി ' പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സംഘ�ൾ�് കംപ���ം അ�ബ�

ഉപകരണ��ം വാ��തി�ം, െസ��റി�െട

േവതനം, വാടക, െക�ിട നിർ�ാണം �ട�ിയവ�ം

ധനസഹായം നൽകി വ��.
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക സാ��ിക

വികസന�ി� േവ�ി�ളള സാ�ഹിക

സമാഹരണ പരിപാടിയായ “തീേരാ�തി” പ�തി

(2020-2021) �െട നാലാമെ� ഘടകമായ

�ാഥമിക ഫിഷറീസ്  സഹകരണ സംഘ��െട

ശാ�ീകരണ�ിനായി 29 െസാൈസ�ികൾ�്

ഓഫീസ്  െക�ിട�ിന് വാടക നൽ��തിന്

5,72,000 �പ�ം 24 െസാൈസ�ികൾ�് ക���ർ,
അ�ബ� സാധന�ൾ വാ��തിന് ഒ�

സംഘ�ിന് 44,000/- �പ നിര�ിൽ 10,56,000/-
�പ�ം, േയാഗ�ത�ളള െപയ്ഡ്  െസ��റി�്

േവതനം നൽ��തി�ളള സഹായമായി 59
െസാൈസ�ികൾ�് ഒ� മാസം 10,000/- �പ

നിര�ിൽ 1 വർഷേ��് 70,80,000/- �പ�ം

സ��മായി �ല�ളള സംഘ�ിന് െക�ിടം

പണി��തിന് 1 െസാൈസ�ി�് 5 ല�ം

�പനിര�ിൽ 92,08,000/- �പ�ം

അ�വദി�ി��്. 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ ടി പ�തി �കാരം �ാഥമിക

ഫിഷറീസ്  സഹകരണ സംഘ��െട

ശാ�ീകരണ�ിനായി 48.57 ല�ം �പ�െട

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
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