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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 228 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് കടൽ �ര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

മ�ി)

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം �ടെര��ാ��
കടൽേ�ാഭം, �ത�മായ കാലാവ� ��റിയി�്
നൽ��തിൽ േക� കാലാവ� നിരീ�ണ
സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�ത എ�ിവ നിമി�ം

കടൽ മ��ബ�നം ��തൽ അപായകരമായി
തീർ�ി��തിനാൽ കടൽ �ര��ായി സർ�ാർ
എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(എ) കടലിൽ �തി�ല കാലാവ�യിൽ

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അപകടം
സംഭവി��ത് തടയാ�ം �ര�ിതത�ം
ഉറ�ാ��തി�മായി നിരവധി പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ���്.  �
െറവല�ഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േക�
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ധനസഹായേ�ാെട

��തൽ ബലവ�ായ 200 FRP േബാ�കൾ
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

നൽ��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ി.  ഓഖി
�നരധിവാസ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് 120 FRP
േബാ�കൾ സൗജന�മായി നൽ�� പ�തി അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. നട� വർഷം PMMSY
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 40 % സ�ിഡിേയാെട
100 FRP മൽസ�ബ�ന �ണി�കൾ വിതരണം
െച�� പ�തി�് അ�മതി ലഭ�മായി��്.  
മ��ബ�ന യാന�ൾ�ം, എ�ി�കൾ�ം
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� ഏർെ���� പ�തി
�ൈണ�ഡ്  ഇൻഡ� ഇൻ�റൻസ്  ക�നി�മായി
േചർ�് നട�ിലാ�ി വ��.  കടലിൽ
മ��ബ�ന�ി� േപാ��
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി 40,000
ൈലഫ് ജാ��കൾ സൗജന�മായി വിതരണം
െച�ി��്.  2017-18 വർഷ�ിൽ ആഴ�ടൽ
മ��ബ�ന�ം കടൽ �ര�ാ ഉപകരണ��ം
പ�തി �കാരം 66 ജി.പി.എ�ക�ം 132 ൈലഫ്
േബാെയക�ം 66 എേ�ാസൗ��ക�ം മ��

െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽകിയി��്. . 2018-19
വർഷെ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 500
ജി.പി.എസ്  കൾ, 1132 ൈലഫ് േബായ്  കൾ
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എ�ിവ 75% സ�ിഡി നിര�ിൽ വിതരണം െച�.
നാവിക് ഉപകരണം,  േ�ാബൽ സാ�ൈല�്
േഫാൺ, പര�രാഗത മ��ബ�നയാന�ൾ�്

GPS, DAT,   എ�ിവ സബ് സിഡിേയാെട
വിതരണം െച�വ��.  2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിെല കടൽ �ര�ാ പ�തി �കാരം
1250 ഹാൻഡ്  െഹൽഡ്  ജി. പി. എ�ം, 360
മൗ�ഡ്  ജി. പി. എ�ം വിതരണം െച��തി��
നടപടികൾ അ�ിമഘ��ിലാണ്. േക�
കാലാവ� േക��ിെ� ��റിയി�കൾ
അതിേവഗം മ�� െ�ാഴിലാളിക�െട െമാൈബൽ
േഫാ�കളിൽ എ�ി��തിന് INCOIS െന
�മതലെ���ിയി��്.  ആയതിേല� 145778
മ�� െ�ാഴിലാളിക�െട െമാൈബൽ ന��കൾ
INCOIS � ൈകമാറിയി��്. ഇത് �ടാെത
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാനായി
വിഴി�ം, ൈവ�ിൻ, േബ�ർ എ�ീ ഫിഷറീസ്
േ�ഷ�കൾ േക�ീകരി� 3 മൈറൻ
ആം�ലൻ�ക�ം, മ�  ജി�കളിൽ
വാടകയ്  െ��� �വർ�ി�ി�� 10 ര�ാ
േബാ�ക�ം ഫിഷറീസ്  ഡയറ�േറ�ിൽ ഒ� മാ�ർ
കേ�ാൾ �ം ഉൾെ�െട 4 കൺേ�ാൾ ��ക�ം
സ�മാ�ിയി��്. കടലിൽ
അപകട�ിൽെ��� മ�� െ�ാഴിലാളികെള

ര�ി��തിനായി േ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�ാ സ്  ക�ാഡിൽ ഉൾെ���. കടൽ
�ര�ാ സ്  ക�ാഡിെല അംഗ�ൾ�് േഗാവയിെല
നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് വാ�ർ േ�ാർട്സിൽ
കടൽ ര� �വർ�നം സംബ�ി�  ്പരിശീലനം
നൽകി വ��.  ഇതിനകം 612 േപർ പരിശീലനം
�ർ�ിയാ�ി�ഴി�.

(ബി)
എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം സൗജന�മായി
ൈലഫ് ജാ��് നൽകാ�� തീ�മാനം
�ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കടലിൽ മ��ബ�ന�ി� േപാ��
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി ഓഖി
�നരധിവാസ പ�തിയി �ൾെ���ി 40,000
ൈലഫ് ജാ��കൾ സൗജന�മായി വിതരണം
െച�ി��്

(സി) മ��ബ�ന�ിന് കടലിൽ േപാ���ം
വ���ം �ത�മായി േരഖെ���വാ�ം അപായ
��റിയി�് നൽ��തി�ം സംവിധാന�േ�ാ?

(സി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ കടലിൽ
േപാ�ക�ം തിരിെക വ�ക�ം െച��
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വിവരം
േരഖെ����തിനായി മ��ബ�ന വ��്
നാഷണൽ ഇൻേഫാർമാ�ി�് െസൻറ�മായി
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േചർ�്  'സാഗര' എ� ഒ� െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷന് �പം െകാ�� മ��േമഖലയിൽ

�ാവർ�ിക മാ�ിയി��്.  നാളി�വെര 17038
യാന��െട�ം 11627
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം െമാൈബൽ ന�ർ
ഉൾെ�െട�� ��വൻ വിവര��ം 'സാഗര' യിൽ
രജി�ർ െച�ക�ം െച�ി��്.  അടിയ�ിര
സ�ർഭ�ളിൽ തീര�ടലിൽ ��റിയി�കൾ
നൽകാ�ം സാഗര െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ
ഉപേയാഗെ�����്.    േക� കാലാവ�
േക��ിെ� ��റിയി�കൾ അതിേവഗം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െമാൈബൽ
േഫാ�കളിൽ എ�ി��തിന് INCOIS െന
�മതലെ���ി യി��്. ആയതിേല� 145778
മ�� െ�ാഴിലാളിക�െട െമാൈബൽ ന��കൾ
INCOIS � ൈകമാറിയി��്.  േക� കാലാവ�
േക��ിെ� ��റിയി�ക�ം SDMAയിൽ നി�ം
വ�� ��റിയി�ക�ം INCOIS വഴി
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ൈകമാ��. 
ഇ��ടാെത തീരേദശ ജി�കളിൽ ൈമ�്
അനൗൺസ്  െമ�് വഴി�ം, തീരേദശ
ആരാധനാലയ�ൾ, മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

വാട്സ്ആപ് ��കൾ, എഫ്. എം േറഡിേയാകൾ,
തീരേദശ ജാ�ത സമിതികൾ എ�ിവ വഴി�ം
അപായ ��റിയി�കൾ
മ��െ�ാഴിലാളികളിേല�് എ�ി�്

നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


