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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 375 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ
(മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��്

മ�ി)

(എ)

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക

നിലവാരം െമ�െ����തിന് പ�ാ�ല

സൗകര� വികസന�ിനായി ഈ സർ�ാർ
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െപാ� സ�ഹ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ
െപാ� വിഭാഗ�ിെ� വാർഷിക �തിശീർഷ
വ�മാന�ിെ� പ�തിയിൽ താെഴ മാ�മാണ്
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആേളാഹരി �തിശീർഷ
വ�മാനം. 2020-21 വർഷം െപാ�വിഭാഗ�ിേ�ത്

216749/- �പ�ം മ��െ�ാഴിലാളി�േടത്

112957/- �പ�ം ആണ്. വിവിധ േമഖലകളിൽ
�േത�കി�് മ�� വിഭവ സംര�ണ�ി�ം, വിഭവ
മാേനെ��ി�ം െപാ�േമഖലാ സംവിധാനം വഴി
വാ�കൾ യഥാസമയം അ�വദി�
ധനമാേനെ��ിൽ  േബാധവൽ�രണം നട�ി�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാന�ിൽ വർ�നവ്
ഉ�ാ��തിന് കഴി�ി��്. മ��െ�ാഴിലാളി

സ�ഹെ��ം വിശിഷ�ാ
മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം സാ�ഹികമാ�ം
സാ��ികമാ�ം ഉയർ�ിെ�ാ�് വ��തി�ം
പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനാ�ം

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി) നിലവി�� തീരേദശ േറാ�കൾ �ന��രി�ം
�തിയത് നിർ�ി�ം ഹാർബ�ക�േട�ം
മാർ��ക�േട�ം ൈഹേവ�മാ�� കണ�ിവി�ി
െമ�െ���ിയി�േ�ാ; ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ എ�ിയതി�േശഷം എ�
തീരേദശ േറാ�ക�െട പണി �ർ�ിയാ�ിയി��്;

(ബി)
ഉ�്. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി�േശഷം 333 എ�ം തീരേദശ േറാ�ക�െട
�വർ�ി ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന
�ർ�ിയാ�ിയി��്. 

(സി) പര�ന�ാടി, െച�ി എ�ിവിട�ളിൽ
നിർ�ി�� �തിയ ഹാർബ�ക�െട ���ി

�ർ�ിയായി�േ�ാ; നിലവി�� ഹാർബ�ക�െട
നവീകരണ�ിന് നട�� �വർ�ന�ൾ

അറിയി�ാേമാ?

(സി) പര�ന�ാടി, െച�ി എ�ിവിട�ളിൽ
നിർ�ി�� ഹാർബ�ക�െട ���ി �േരാഗമി�
വ��.
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112.2 േകാടി �പ�െട അ�മതി നൽകിയ
പര�ന�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നിർ�ാണ
�വർ�ി�െട �ധാന ഘടക�ൾ െതേ� �ലി��്
(1375മീ�ർ), വടേ� �ലി��് (785 മീ�ർ), വാർഫ്,
േലല�ര, േലാഡിംഗ് ഏരിയ, െന�് െമൻഡിംഗ്
െഷഡ് , അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�്, കാ�ീൻ,
അേ�ാ�് േറാ�ം ഇേ�ണൽ േറാ�ം, വാ�ർ
സൈ� , ഇല�ിഫിേ�ഷൻ എ�ിവയാണ്. വടേ�
�ലി��ിെ� നിർ�ാണം ഭാഗികമായി
�ർ�ീകരി�ക�ം ൈ�മറി ആർമർ െലയറിെ�
പാ�ിംഗ് ���ികൾ �േരാഗമി�ക�ം
െച���്. െതേ� �ലി��ിെ� �ർ�ീകരി� 670
മീ�ർ നീള�ിൽ ൈ�മറി െലയറിെ� പാ�ിംഗ്
�േരാഗമി��. മൺ�ൺ കഴി��േതാെട
�ലി��ക�െട ���ിക�ം മ�് അ�ബ�
���ിക�ം ആരംഭി��താണ്.

97.43 േകാടി �പ�െട അ�മതി നൽകിയ െച�ി

ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നിർ�ാണ �വർ�ി�െട

�ധാന ഘടക�ൾ െതേ� �ലി��് (947മീ�ർ),
വടേ� �ലി��് (661 മീ�ർ), വാർഫ്, േലല�ര,
അേ�ാ�് േറാ�ം ഇേ�ണൽ േറാ�ം, പാർ�ിംഗ്
ഏരിയ, െ�ഡ്ജിംഗ്, േഗ�ം േഗ�് ഹൗ�ം,
േകാ�ൗ�് വാൾ, ഓവർെഹഡ്  ടാ�ം
ജലവിതരണ�ം, ഇല�ിഫിേ�ഷൻ എ�ിവയാണ്.
വടേ� �ലി��ിെ� േകാർ െലയർ 97 മീ��ം, െതേ�
�ലി��ിെ� േകാർ െലയർ 76 മീ��ം
�ർ�ിയായി��്. കാലവർഷം കാരണം ���ി

താത്കാലികമായി നിർ�ിവ�ിരി�യാണ്.
കാലവർഷം �റ�� �റ�് ���ി

�നരാരംഭി��താണ്.

നിലവി�� ഹാർബ�ക�െട നവീകരകണ
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം
അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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ഹാർബറുകളുടെ� നവീകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി നബാർഡ്  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്
XXIII, XXV, XXVI,  XXVII എന്നീ പദ്ധതികളിലുൾടെ-ടുത്തി 158.87 കകാ�ിയുടെ� ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി.
ഇതിൽ  നബാർഡ്   ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXV-ടെല പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നബാർഡ്
RIDF XXIII-ടെല പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരണഘട്ടത്തിലാണ്.  നബാർഡ്  RIDF XXVI,  XXVII-ടെലയും
പ്രവൃത്തികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുകരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 

നബാർഡ്    ആർ  .  ഐ  .  ഡി  .  എഫ്   XXIII   

1. ടെLല്ലാനം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം (1037.00 
   ലക്ഷം) – പൂർത്തീകരിച്ചു.
2. തങ്കക\രി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം (625.00
   ലക്ഷം) – പൂർത്തീകരിച്ചു.
3. ടെവളളയിൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം (650.00
   ലക്ഷം) – പൂർത്തീകരണഘട്ടത്തിലാണ്.
4. പുതിയാ- മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം (225.00
   ലക്ഷം) – പൂർത്തീകരിച്ചു.

നബാർഡ്  ആർ  .  ഐ  .  ഡി  .  എഫ്    XXV  

1. താനൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല പുലിമുട്ടുകളുടെ� നീളം വർദ്ധി-ിക്കൽ (1486.32 
ലക്ഷം)  – പൂർത്തീകരിച്ചു.

2. ടെവളളയിൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല ടെതകക്ക പുലിമുട്ടിടെa നീളം വർദ്ധി-ിക്കൽ 
(2233.11 ലക്ഷം) – പൂർത്തീകരിച്ചു.

നബാർഡ്   ആർ  .  ഐ  .  ഡി  .  എഫ്   XXVI  

1. തങ്കക\രി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം 
(514 ലക്ഷം) – പുകരാഗമിക്കുന്നു.

2.  നീണ്ടകര  ഫിഷിംഗ്  ഹാർബറിടെല  നിലവിലുളള  ഘ�കങ്ങളുടെ�  അറ്റകുറ്റ-ണികളും
അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവും (1000 ലക്ഷം) – പുകരാഗമിക്കുന്നു.

3. നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല (ശക്തികുളങ്ങര ഭാഗടെത്ത) വിപുലീകരണവും
ആധുനീകരണവും  (3450 ലക്ഷം) – പുകരാഗമിക്കുന്നു.

4. കായംകുളം  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെല  അധിക  ബർത്തിംഗ്  ടെഫസിലിറ്റിയുടെ�
നിർമ്മാണം (780 ലക്ഷം) – പുകരാഗമിക്കുന്നു.

നബാർഡ്    ആർ  .  ഐ  .  ഡി  .  എഫ്      XXVII  

1. താനൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (1390.76 ലക്ഷം) –
പുകരാഗമിക്കുന്നു.

2.  ടെLല്ലാനം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം (1343 ലക്ഷം) –
പുകരാഗമിക്കുന്നു.

3. ടെവളളയിൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (1153 ലക്ഷം)
– പുകരാഗമിക്കുന്നു.

ഓഖി ടെഡവല-്ടെമa് പാകക്കജ്



ഓഖി  ടെഡവല-്ടെമa്  പാകക്കജിൽ  ഉൾടെ-ടുത്തി  5  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുടെ�
നവീകരണത്തിനായി   5470  കകാ�ി  രൂപയുടെ�   അനുമതി  നൽകി.  ആയതിൽ  നീണ്ടകര
മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖ  രണ്ടാംഘട്ട  വികസനം,  മുനമ്പം  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെല  വ�കക്ക
പുലിമുട്ടിടെa നീളം വർദ്ധി-ിക്കൽ, കാസർകഗാഡ് മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖടെത്ത പുലിമുട്ടുകളുടെ� നീളം
വർദ്ധി-ിക്കൽ  എന്നീ  പ്രവൃത്തികൾ  പൂർത്തീകരിച്ചു.  കതാട്ട-ളളി  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെa
രണ്ടാംഘട്ട വികസനം – കഫസ്  I,  മുനമ്പം  മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല വ�കക്ക പുലിമുട്ടിടെa
നീളം വർദ്ധി-ിക്കൽ എന്നിവ പുകരാഗമിച്ചു വരുന്നു.

ആർ  .  ടെക  .  വി  .  വൈവ  

ആർ.ടെക.വി.വൈവ  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾടെ-ടുത്തി  കബപ്പൂർ(97.84  ലക്ഷം),
പുതിയാ-(1101.80 ലക്ഷം),  കLാമ്പാൽ  (408.44  ലക്ഷം)  എന്നിവി�ങ്ങളിൽ പുതിയ  ബർത്തിംഗ്
ടെജട്ടികളുടെ� നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

പി  .  എം  .  എം  .  എസ്  .  വൈവ  ,   നബാർഡ്   XXVIII   എന്നീ പദ്ധതികളിലുൾടെ-ടുത്തി ന�-ിലാക്കാന്  
ഉകtശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

പി  .  എം  .  എം  .  എസ്  .  വൈവ  

1. കാസർകഗാഡ്  ഫിഷറി ഹാർബറിടെa നിലവാരം ഉയർത്തൽ(50.00 കകാ�ി)
2. ടെപാഴിയൂർ ഫിഷറി ഹാർബർ നിർമ്മാണം (320.00 കകാ�ി)
3. അജാനൂർ ഫിഷറി ഹാർബർ നിർമ്മാണം (101.33 കകാ�ി)
4. കതാട്ട-ള്ളി ഫിഷറി ഹാർബറിടെa വികസനം (105.00 കകാ�ി)
5. ടെപാന്നാനി,പുതിയാ-,ടെകായിലാണ്ടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകളുടെ� നവീകരണം 

 (56.54 കകാ�ി)

നബാർഡ്    XXVIII  

1. ആല-ാ�് അഴീക്കൽ ഫിഷറി ഹാർബറിടെa നവീകരണം  (24.50 കകാ�ി) 
2. കണ്ണൂർ അഴീക്കൽ ഫിഷിംഗ് ഹർബറിടെa വികസനം (25.00 കകാ�ി)
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1. സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതി 
2. തീരപ്രദേദശത്ത് 50 മീറ്ററിനുളളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ( പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ
3. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതികൾ
4. മത്സ്യബന്ധനയാനങ്ങൾക്കും എഞ്ചിനുകൾക്കും ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതി.
5. സുരക്ഷിത മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ക(ൽ സുരക്ഷാ പദ്ധതി.
6.  പരമ്പരാഗത മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക്  75%  സബ്സിഡിദേയാടുകൂ(ി  ഇൻസുദേലറ്റഡ് ദേബാക്സ്
നൽകുന്ന പദ്ധതി.
7.പരമ്പരാഗത  മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക്  സുരക്ഷിത  മത്സ്യബന്ധനം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്
എഫ്.ആർ.പി ദേബാട്ട്, ആഴക്ക(ൽ മത്സ്യബന്ധന ദേബാട്ടുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതി.
8.സമുദ്ര പദ്ധതി (മത്സ്യടെത്താഴിലാളി വനിതകൾക്ക് ബസ് സർവ്വീസ്)
9.  മത്സ്യടെത്താഴിലാളികൾക്ക്  തു(ർ  ചികിത്സാ  ധനസഹായം  നൽകുന്നതിനായി  തീദേരാന്നതി
പദ്ധതി.
10. ഓഖി പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ.
11.മത്സ്യടെത്താഴിലാളി/അനുബന്ധടെത്താഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി.
12.ദേകരള മത്സ്യടെത്താഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി ദേബാർഡ് ന(പ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ.
13.മത്സ്യടെഫഡ് വഴി ന(പ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.
14.മത്സ്യടെത്താഴിലാളി  വനിതകൾക്ക്  സാഫ്  മുദേഖന  സ്വയം  ടെതാഴിൽ  കടെ_ത്തുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി.
15. ദേകരള സംസ്ഥാന തീരദേദശ വികസന ദേകാർപ്പദേറഷൻ മുദേഖന ന(പ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
16. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പു് മുദേഖന ന(പ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ


