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ഇരമ്പിയാര്ക്കുന്ന കടലലകള�ാടു പ�ാരുതപി 
മത്സ്യസമ്ത്ത് കരയത് പകെത്പിച്ചു ജീവപിതം കരുപ്പിടപിപ്പിക്കു
ന്നവരാണു തീരളേശജനത. നമ്മുപട ഭക്ഷണ 
സംസത് കാരത്പിപല പ്പിയവപിഭവമായ മത്സ്യത്പിപറെ 
ലഭസ്യത ഉറപ്ാക്കുകയം അവയപട കയറ്റുമതപിയപിലൂപട  

സമ്ത്േവസ്യവസ്ഥയ്ക്കു കരുത്തുണ്ാക്കുകയം പെയ്യുന്നുപവങ്പിലം ഈ 
ജനത �ലതരം  പ്തപിസന്പികള് ളനരപിടുന്ന വപിഭാഗമാണത്.  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിജനതയപട ഈ �പിന്നാകൊവസ്ഥ തപിരപിച്ചറപിഞ്ത് 
അതത് �രപിഹരപിക്കുന്നതപിനാവശസ്യമായ ഫലപ്േമായ ഇടപ�ടലക�ാണത് 
�പിണറായപി വപിജയന് സര്കൊര് നടപ്ാകെപിവരുന്നതത്.  പുനരധപിവാസം, 
പതാഴപില്, വപിേസ്യാഭസ്യാസസഹായം, നഷ്ട�രപിഹാരവപിതരണം,  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിസ്തീകളുപട ശാക്ീകരണം തുടങ്പിയ  
ളമഖലക�പില് അഭപിമാനാര്ഹമായ ഒട്ടനവധപി �ദ്ധതപിക�ാണത് 
ആവപിഷത് കരപിച്ചു പ്വര്ത്നക്ഷമമാക്കുന്നതത്. ഇവയപില് �ലതും 
രാജസ്യത്പിനുതപന്ന മാതൃകയമാണത്. തീരളേശജനതയ്ക്കു 
സുരക്ഷപിതവാസസ്ഥലങ്ള് ഒരുക്കുന്ന 2450 ളകാടപി രൂ�യപട 
പുനര്ളഗഹം �ദ്ധതപിതപന്ന ഉോഹരണം. വപിേസ്യാഭസ്യാസസഹായ 
�ദ്ധതപിയായ വപിേസ്യാതീരമാണു മപ്ാന്നത്ത്. മത്സ്യപഫഡത്, സാഫത്, 
മത്സ്യള�ാര്ഡത് തുടങ്പിയ ഏജന്സപികള് വഴപി നടപ്ാക്കുന്ന മ്നവധപി 
�ദ്ധതപികളും തീരളമഖലയപട സമഗ്രളക്ഷമം ഉറപ്ാക്കുന്നതാണത്. 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി സമൂഹത്പിപറെ പുളരാഗതപികൊയപി  
സംസ്ഥാനസര്കൊര് നടപ്ാക്കുന്ന �രപി�ാടപികളും �ദ്ധതപികളും  
സം�ന്പിച്ചത് വപിശേമായപി അറപിയാന് സഹായപിക്കുന്നതാണത് 
ഡപിസം�ര് ലകെം സമകാലപിക ജന�ഥം. 

സംസ്ഥാനത്പിപറെ സാമ്ത്പികവ�ര്ച്ചയ്ക്കും വസ്യവസായ 
പുളരാഗതപിക്കും വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖ�ദ്ധതപിയപട അനപിവാരസ്യതയാണത്ത് 
െര്ച്ച പെയ്യുന്ന മപ്ാരു വപിഷയം. 

മത്സ്യത്തൊഴിലതൊളിക്ഷേമ്ിലും 
മതൊതൃകയതൊണു ക്കരളും
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തീരളേശത്പിപറെ 
തണലം കരുത്തും
പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യമന്തി

തീരമണയന്ന കരുതല്
വപി. അ�ത്ദുറഹപിമാന്

കൺതുറകൊം
പുതുെക്രവാ�ങ്�പിളലകെത്
ളഡാ. അേീല അ�ത്ദുള്ള

പുനര്ളഗഹം പ്തസ്യാശയപട  
�ാര്പ്പിടങ്ള്
സള്ാഷത് കുമാര് എസത്

ളസഫാണത് സ്തീകള് സാഫപിലൂപട

തീരജനതപയ  
ളെര്ത്തു�പിടപിച്ചത് സര്കൊര്
�പി.�പി. െപിത്രഞ്ജന്

വപിഴപിഞ്ത്തുയരും  
സീഫുഡത് പറളറ്ാററെത്
ജയശ്ീ ജപി

ഒരുകൊം ബ്ാന്ഡഡത്  
ളകര�മത്സ്യം
മളഹഷത്. എസത്

ആശ്ാസതീരത്ത് കടലപിപറെ മകെള്
സ്പിത ആര് നായര്

ളകര�ത്പിപറെ സസനസ്യത്പിനത്  
ഇവര് കാവലാളുകള്
അനീഷത് �പി

കവര് ളഫാളട്ടാ: നപിധീഷത്  കൃഷ്ണന്
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42
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സുസ്ഥപിരതയപിളലകെത്  ഒരു തുഴദൂരം
എം. വപി. സ�ജു

പുതപിയ ആകാശം  
പുതപിയ െപിറകുകള്
രമസ്യ രാജന്

ഊരുക�പില് ഉണര്വത്
െപിത്ര എം

വരുന്നു ആഴങ്ള്  
ളതടുന്ന യാനങ്ള്
എം. താജുദ്ീന്

ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത് 
കൗൺസപില്
ഒരു നൂതന ആശയം
എം. ശ്ീകണ്ഠന്

സംരഭകപര വരളവ്ത്
പമഗാ സീഫുഡത് �ാര്കെത്
ജപി. അളശാകത് ലാല്

സുഭദ്രജീവപിതം സുഗമയാനം
കൂട്ടായപി �ഷീര്

ആലപ്പുഴയപില് വരുന്നു
ആധുനപിക പുലപിമുട്ടത്  
ജിലുലക്ഷി. ജജ
ഐശ്രസ്യ എസത്.  ജീവന്

വപിഴപിഞ്ം 
അന്സാധസ്യതകളുപട 
സഞ്ാര�ഥം
അഹമ്മേത് ളേവര്ളകാവപില്

വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖവം  
തീരളശാഷണവം യാഥാര്ഥസ്യങ്ള്
ളഡാ.ജയകുമാര്
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ഉ�ജീവനത്പിനായപി 
കടലപിപന ആശ്യപിക്കുകയം 
തീരങ്�പില്  ജീവപിക്കുകയം 
പെയ്യുന്നവരാണത് മത്സ്യപത്ാഴപി
ലാ�പികള്. ഈ വപിഭാഗപത് 
സംരക്ഷപിക്കുന്ന കാരസ്യത്പിലം 
സാമൂഹപിക �രപിരക്ഷ  
ഉറപ്ാക്കുന്ന കാരസ്യത്പിലം 
സര്കൊര് പ്തപിജ്ാ 
�ദ്ധമാണത്. അതുപകാണ്ടു 
തപന്ന മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
കളുപട ജീവനും സ്ത്പിനും 
പതാഴപിലപിനും വപിേസ്യാഭസ്യാസത്പിനും 
സംരക്ഷണം ഉറപ്ാക്കുന്ന �ദ്ധതപിക
ളുമായാണത് ഈ സര്കൊര് മുളന്നാട്ടു 
ള�ാകുന്നതത്. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
�ാര്പ്പിട പുനരധപിവാസ �ദ്ധതപി
യായ പുനര്ളഗഹം മുതല്  
വപിഴപിഞ്പത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിക
ളുപട പുനരധപിവാസ �ദ്ധതപികള് വപര നടപ്പിലാക്കു 
ന്നതും ഈ അടപിസ്ഥാനത്പിലാണത്.

നൂ്ാണ്പിപല ഏ്വം വലപിയ പ്�യമുണ്ായളപ്ാള് 
ജീവന് ള�ാലം തൃണവല്ഗണപിച്ചത് സമൂഹത്പിപറെയാപക 
രക്ഷകരായപി മുന്നപിട്ടപിറങ്പിയവരാണത് തീരളേശവാസപി 
കള്. സമാനതക�പില്ാത് പ്വൃത്പിയപിലൂപട നാടപിപറെ 
ളസനയായവപര എല്ാ രീതപിയപിലം ഈ സര്കൊര് 
സംരക്ഷപിക്കുകയാണത്. കാലാവസ്ഥാവസ്യതപിയാനവം 
ആളഗാ�താ�നവം കാരണം കടല്കയ്ം  
വര്ധപിക്കുളമ്ാള് ഏ്വം �ാധപിക്കുന്നതത് കടലപിനടുത്ത് 
താമസപിക്കുന്നവപരയാണത്. പതാഴപില്സൗകരസ്യത്പിനാണത് 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള് കൂടുതലായപി തീരത്പിനത് സമീ�ം 
താമസപിക്കുന്നതത്. അവര്കെത് �ാര്പ്പിടസുരക്ഷ  
ഉറപ്ാകൊന് 'പുനര്ളഗഹം' �ദ്ധതപിയപിലൂപട കഴപിയം.  
ഭൂമപി വാങ്പി വീടുവയ്കാന് ഭൂമപികെത് ആറുലക്ഷവം വീടപിനത് 
നാലലക്ഷവം എന്ന കണകെപില് 10 ലക്ഷമാണത്  
നല്കുന്നതത്. സ്ഥലം കണ്ടു�പിടപികൊന് കഴപിയാത് 

വര്കൊയപി ഫത് �ാ്ത് സമുച്ചയം നപിര്മപിച്ചത് 
താമസപികൊന് സൗകരസ്യപമാരുക്കും.

നേട്ടങ്ങളുടെ തീരം 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപടയം 

അനു�ന്പത്ാഴപിലാ�പികളുപടയം 
ഇന്ഷുറന്സത് �രപിരക്ഷ അഞ്ത് 
ലക്ഷം രൂ�യപില് നപിന്നും 10 ലക്ഷ 
മാകെപി ഉയര്ത്പിയ സര്കൊരാ 
ണപിതത്. രണ്രലക്ഷളത്ാ�ം 

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ�യം ഒരുല
ക്ഷളത്ാ�ം അനു�ന് മത്സ്യപത്ാ
ഴപിലാ�പികപ�യം അ�കട ഇന്ഷുറ
ന്സത് �രപിധപിയപില് പകാണ്ടുവരാനും 
സര്കൊരപിനത് സാധപിച്ചു.

സമ്ാേസ്യ സമാശ്ാസ സഹായ
�ദ്ധതപി 2700 രൂ�യപില് നപിന്നും 4500 
രൂ�യാകെപി. കടലപില് ജീവന് 
�ണയപപ്ടുത്പി മല്ടപിക്കുന്ന  

പതാഴപിലാ�പികള് അസുഖ�ാധപിതരായാല്  
തുടര്െപികപിത്കൊയപി  
തീരാളരാഗസ്യം �ദ്ധതപി നടപ്ാകെപി. 

 കടലാക്രമണത്പില് ഭൂമപിയം വീടും  
നഷ്ടപപ്ട്ടവര്കെത് 10 ലക്ഷം രൂ� വീതം നല്കപി  
പുനരധപിവസപിപ്പിച്ചു. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കൊയപി 
ഓരുജലാശയത്പില് കൂടത് മത്സ്യകൃഷപി �ദ്ധതപി നടപ്ാകെപി. 
തീരളേശ സാക്ഷരത ഉയര്ത്തുന്നതപിനത് അക്ഷരസാഗരം 
�ദ്ധതപി നടപ്ാകെപി. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട  
മകെള്കൊയപി സപിവപില് സര്വീസത്, �ാങ്പിംഗത്,  
�പി.എസത്.സപി. �രപിശീലന �രപി�ാടപികള് നടപ്ാകെപി. 578  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മകെള്കെത് സൗജനസ്യ  
പമഡപികെല് എന്ട്രന്സത് �രപിശീലനം നല്കപി. 

കാസര്ളഗാഡത്, അഴീളകൊടത്, പ�ാന്നാനപി,  
ളതാട്ടപ്��പി എന്നപിവപിടങ്�പില് ഫപിഷറീസത് ളറ്ഷനുകള് 
ആരംഭപിച്ചു. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി അനു�ന്പത്ാഴപിലാ�പി 
അംഗത്ം ഒ് ക്പികെപില് ലഭസ്യമാകെപി. 14 ളസവനങ്ള് 

തീരളേശത്പിപറെ 
തണലം കരുത്തും

നമ്മുപട തീരളേശപത്യം മത്ൄപത്ാഴപിലാ�പികപ�യം സംരക്ഷപിക്കുന്നതപി
പനാപ്ം ഈ രംഗത്തു ളകര�ം േീര്ഘവീക്ഷണളത്ാപട നടപ്പിലാക്കുന്ന 

�ദ്ധതപികള്കെത് ഏവരുപടയം �പിന്തുണയണ്ാകണം

പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യമന്തി
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ഓൺസലനപില് നല്കപി. �രാതപികള്കെത് സത്ര 
�രപിഹാരത്പിനത് 24 മണപിക്കൂറും പ്വര്ത്പിക്കുന്ന  
കാള്പസറെര് രൂ�ീകരപിച്ചു. മത്സ്യവപില്പനകൊരായ 
വനപിതകള്കെത് സൗജനസ്യയാത്രപയാരുകെപി മൂന്നത് 'സമുദ്ര' 
�സ്സുകള് തപിരുവന്പുരം ജപില്യപില് സര്വീസത്  
ആരംഭപിച്ചു. 

ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്നത്പിനത് �രമ്രാഗത 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� പ്ാപ്തരാക്കുന്നതപിനത് സ�ല്ത് 
അടപിസ്ഥാനത്പില് 10 ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്ന 
ള�ാട്ടുകള് നല്കുന്നതപിനത് 15 ളകാടപി രൂ�യപട �ദ്ധതപി 
രൂ�ീകരപിച്ചു. ളകര� മത്സ്യ�ന്ന നപിയന്ത്രണനപിയമം 
കാളലാെപിതമായപി �രപിഷത് കരപിച്ചു. ശാസ്തീയമായ  
മത്സ്യ�ന്നം ഉറപ്ാകെപി. ഇങ്പന നപിരവധപി�ദ്ധതപികള് 
കഴപിഞ് ആറരവര്ഷത്പിനപിടയപില് സര്കൊര്  
യാഥാര്ഥസ്യമാകെപി.

അെച്ചുറപ്പുള്ള വീട് എല്ാവര്ക്ം 
അടച്ചുറപ്പുള്ള വീപടന്നതത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിളമഖല

യപിപല വലപിപയാരു സ്പ്നമായപിരുന്നു. അതത്  
തപിരപിച്ചറപിഞ്ാണത് കടലാക്രമണത്പില് വീടും ഭൂമപിയം 
നഷ്ടപപ്ട്ടവപരയം ളവലപിളയ്ളമഖലയപട 50  
മീ്റപിനുള്ളപില് താമസപിക്കുന്നവപരയം 
പുനരധപിവസപിപ്പിക്കുന്ന പുനര്ളഗഹം �ദ്ധതപി  
നടപ്ാകെപിവരുന്നതത്. 2,450 ളകാടപി രൂ� അടങ്ലള്ള 
�ദ്ധതപിയാണത് പുനര്ളഗഹം. സുരക്ഷപിത ളമഖലയപിളലക്കു 
മാറുവാന് സന്നദ്ധത അറപിയപിക്കുന്ന മുഴുവന് ള�പരയം 
മാ്പിപ്ാര്പ്പിക്കുകയാണത് സര്കൊരപിപറെ ലക്ഷസ്യം. ഈ 
�ദ്ധതപി പ്കാരം 390 ഭവനസമുച്ചയങ്ള് പൂര്ത്ീകരപിച്ചത് 
ഗുണളഭാക്ാകെള്കെത് സകമാറപിയപിട്ടുണ്ത്. 

തപിരുവന്പുരം ജപില്യപിപല മുട്ടത്റ, കാളരാടത്, 
�ീമാ�ള്ളപി, ളകാഴപിളകൊടത് ജപില്യപിപല പവറ്ത് ഹപില്, 
മലപ്പുറം ജപില്യപിപല പ�ാന്നാനപി, നപിറമരുത്തൂര്,  
കാസര്ളഗാഡത് ജപില്യപിപല ളകായപിപ്ാടപി എന്നപിവപിടങ്�പിലം 
ഭവനസമുച്ചയങ്ള് നപിര്മ്മപികൊന് സര്കൊര്  
ഉളദ്ശപിക്കുന്നു. അവളശഷപിക്കുന്ന ഭവനരഹപിതരായ 
പ്ളേശവാസപികള്കെത് ഫത്�ാ്ത് നപിര്മ്മപികൊനായപി മുട്ടത്റ
യപില് ക്ഷീരവപികസന വകുപ്പിപറെ എട്ടത്  ഏകെര് ഭൂമപി 
ഏപ്ടുത്ത് സകമാറപിയപി 
ട്ടുണ്ത്. ഇതത് �രമാവധപി ഒന്നരവര്ഷത്പിനുള്ളപില്  
പൂര്ത്പിയാകൊനാണത് ലക്ഷസ്യമപിടുന്നതത്.  

ആശങ്കകള് ഒഴിഞ്ഞ വിഴിഞ്ഞം 
വപിഴപിഞ്ം �ദ്ധതപി നപിര്മാണം തുടങ്പിയതു മുതല് 

പ്ളേശവാസപികളുളടയം മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുളടയം 
മുഴുവന് ആവശസ്യങ്ളും അനുഭാവപൂര്വം �രപിഗണപിക്കുന്ന 
സമീ�നമാണു സര്കൊര് സ്ീകരപിച്ചു ള�ാന്നതത്.  
തുറമുഖനപിര്മ്മാണം നപിമപിത്മുണ്ാകുന്ന തീരളശാഷണം 
�ഠപികൊന് സര്കൊര് വപിേഗത്ധസമപിതപിപയ  
നപിളയാഗപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. തീരളശാഷണവം കടലാക്രമണവം 
കാരണം വീടത് നഷ്ടപപ്ട്ടത് ദുരപിതാശ്ാസകസ്യാമ്പുക�പില് 
കഴപിയന്നവര്കെത് മാറപിത്ാമസപികൊന് വീട്ടുവാടകയം  
നല്കപിവരപികയാണത്.

നപിലവപിലള്ള മപണെണെ എന്ജപിനുകള് ഡീസല്, 
പ�ളട്രാള്, ഗസ്യാസത് എന്ജപിനുക�ായപി മാറ്റുന്ന പ്വര്ത്നം 
ഉടന് നടപ്പിലാക്കും. ഇതപിനായപി ഒ്ത്വണ സ�ത് സപിഡപി 

നല്കും. ഡീസലപിനത് സ�ത്സപിഡപിയം  നല്കും.  
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറപിയപിപ്പുകാരണം കടലപില്  
ള�ാകാനാകാത് േപിവസങ്�പില് മപിനപിമം ളവതനം 
നല്കും. പതാഴപിലറപ്പുമായപി തീരളമഖലയപിപല ജനങ്പ� 
�ന്പിപ്പിക്കുന്നകാരസ്യവം �രപിഗണപിക്കും. ഈ രീതപിയപില് 
വപിഴപിഞ്ം �ദ്ധതപി സം�ന്പിച്ചത് ഉയര്ന്നുവന്ന  
ആശങ്കപ� അര്ഹപിക്കുന്ന ഗൗരവളത്ാപട സമീ�പിച്ചത് 
�രപിഹാരനപിര്ളേശങ്ള് മുളന്നാട്ടുവയ്കാന് സര്കൊരപിനു 
കഴപിഞ്പിട്ടുണ്ത്. ഭാവപിയപില് �ദ്ധതപിളയാടുള്ള 
പൂര്ണെസഹകരണവം എല്ാവപിഭാഗം ജനങ്�പില് നപിന്നും 
സര്കൊര് പ്തീക്ഷപിക്കുന്നുണ്ത്.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട ആവശസ്യങ്ള് കൃതസ്യമായപി 
മനസ്പിലാകെപിയാണത് �ദ്ധതപി രൂ�വല്കെരപിച്ചപിരപിക്കുന്നതത്. 
അവരുപട സുരക്ഷയം സാമൂഹപിക�രപിരക്ഷയം ഉറപ്ാക്കു
ന്നതപില് സര്കൊര് പ്തപിജ്ാ�ദ്ധമാണത്. കഠപിനമായ 
ജീവപിതദുരപിതങ്�പിളലകെത്  അവര് വലപിപച്ചറപിയപപ്ടപില് 
എന്നുറപ്ാക്കും. മൂന്നുഘട്ടങ്�പിലായപി നടപ്ാക്കുന്ന 
�ദ്ധതപിയപില് ആേസ്യഘട്ടം 8487ഉം, രണ്ടും മൂന്നും  
ഘട്ടങ്�പില് 5099 വീതവം കുടും�ങ്പ�  
മാ്പിപ്ാര്പ്പിക്കും. ഓഖപി ദുര്മുണ്ായളപ്ാഴും  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� ആകാവന്നപിടളത്ാ�ം ളെര്ത്തു
നപിര്ത്പി സര്കൊര് സഹായങ്ള് നല്കപി. മരപിച്ചവളരാ 
കാണാതായവളരാ ആയവരുപട കുടും�ങ്ള്കെത് 20 
ലക്ഷം വീതം ധനസഹായം സമയ�ന്പിതമായപി നല്കപി. 
നഷ്ടപപ്ട്ട ഭവനങ്ള് പുനഃസ്ഥാ�പികൊനും 
ദുര്�ാധപിതരുപട മകെള്കെത് വപിേസ്യാഭസ്യാസ സഹായം 
നല്കാനും ആശ്പിതര്കെത് പതാഴപില് നല്കാനും  
സര്കൊരപിനത് കഴപിഞ്ഞു. നഷ്ടപപ്ട്ടതും  
ളകടുവന്നതുമായ മത്സ്യ�ന്ളനാ�ാധപികള്കെത്  
ധനസഹായം നല്കപി.

 
ഈ വപിധത്പില് തീരളേശവാസപികള് ഒരപികെലം 

കണ്പിട്ടപില്ാത്വപിധമുള്ള ഇടപ�ടലാണത് സര്കൊര് 
നടത്പി വരുന്നതത്. തീരളേശ �ശ്ാത്ലസൗകരസ്യ 
വപികസന പ്വര്ത്നങ്�പില് മത്സ്യ�ന്ന 
തുറമുഖങ്ളുപട നപിര്മ്മാണം, �ാരമ്ളരസ്യതര രീതപിയപില�� 
തീരസംരക്ഷണ പ്വര്ത്നങ്ള്, തീരളേശ ളറാഡു 
കളുപട നപിര്മ്മാണം തുടങ്പി വപിവപിധ വപികസനപ്വര്ത്
നങ്�ാണത് ഇകൊലയ�വപില് ഈ സര്കൊര് ഏപ്ടുത്ത് 
നടത്പിയതത്.

തീരകെടലപിനുളമല് സംസ്ഥാന  
സര്കൊരുകള്ക്കുള്ള നപിയന്ത്രണാവകാശം കവരുന്ന 
കാലത്ാണത് ഈ സര്കൊര്  മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
സുരക്ഷയം ളക്ഷമവം ഉറപ്ാക്കുന്നതത്. ബ്ലൂ ഇകെളണാമപി 
എന്ന ള�രപില് മത്സ്യ�ന്ന ളമഖലയപില് നടപ്ാക്കുന്ന 
പുത്ന് സാമ്ത്പിക നയങ്ള് തീരളേശ ളമഖലയപില്  
സമീ�ഭാവപിയപില് വലപിയ പവല്ലുവപി�പിയാവം ഉയര്ത്തുക. 
ഗാട്ടത് കരാറപിലൂപട ഇളപ്ാള്  കാര്ഷപികളമഖല വലപിയ 
തകര്ച്ച ളനരപിടുന്നതുള�ാപല ബ്ലൂ ഇകെളണാമപി നയങ്ള് 
മത്സ്യളമഖലയപില് സമാനമായ പ്തപിസന്പി 
സൃഷ്ടപിളച്ചകൊം. അതുപകാണ്ടുതപന്ന നമ്മുപട തീരളേശ
പത്യം മത്ൄപത്ാഴപിലാ�പികപ�യം സംരക്ഷപിക്കുന്നതപി
പനാപ്ം ഈ രംഗത്തു ളകര�ം േീര്ഘവീക്ഷണളത്ാപട 
നടപ്പിലാക്കുന്ന �ദ്ധതപികള്കെത് ഏവരുപടയം �പിന്തുണയ
ണ്ാകണം. അതാകപട്ട തീരളേശത്പിപറെ തണലം 
കരുത്തും.
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തീരമണയന്ന
കരുതല്
തീരപ്ളേശത്പിപറെയം മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ജനവപിഭാഗത്പിപറെയം 
ളക്ഷമവം സുരക്ഷയം പുളരാഗതപിയം ഒരുള�ാപല ലക്ഷസ്യമപിട്ടുള്ള 
പ്വര്ത്നങ്ള് നടപ്ാക്കുകയാണത് സര്കൊര്
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ളകര�ത്പിപറെ സാമ്ത്പിക-സാമൂഹപിക 
രംഗത്ത് വലപിയ സ്ാധീനമുള്ളതാണത് മത്സ്യ�ന്നളമഖല. 
നീണ് കടല്ത്ീരവം നൂറുകണകെപിനത് ജലളരോതസ്സുകളു 
മുള്ള ളകര�ത്പില് വപിശാലമായ സാധസ്യതകളുള്ള ഈ 
ളമഖലയപട ഉന്നമനത്പിനായപി സര്കൊര് വ�പര  
സജീവമായ ഇടപ�ടലക�ാണത് നടത്തുന്നതത്. 

സ്തന്ത്രമായം സുരക്ഷപിതമായം പതാഴപില് പെയ്ാനും 
ജീവപികൊനുമുള്ള മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട അവകാശം 
സംരക്ഷപികെപപ്ളടണ്തത് വ�പര പ്ധാനമാണത്. അവരുപട 
യഥാര്ഥപ്ശ്നങ്ള് തപിരപിച്ചറപിഞ്ഞുള്ള ഇടപ�ടലപിലൂപട 
മാത്രളമ അതു സാധപിക്കൂ. അത്രത്പില് ക്രപിയാത്മകവം 
ഫലപ്േവമായ ഇടപ�ടലാണത് ഈ സര്കൊര് നടത്പി
പകൊണ്പിരപിക്കുന്നതത്. �പിന്നാകൊവസ്ഥയപില് കഴപിയന്ന 

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിസമൂഹപത് മുഖസ്യധാരയപിളലകെത് 
എത്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷസ്യളത്ാപടയാണത് എല്ാ 
പ്വര്ത്നങ്ളും. 

എല്ാ ളമഖലക�പിപലയം പതാഴപിലാ�പികള�ാടും 
പ്തപിസന്പി അനുഭവപിക്കുന്ന ജനവപിഭാഗങ്ള�ാടും 
അളങ്യ്ം കരുതല് പുലര്ത്തുന്ന സമീ�നമാണത് ഈ 
സര്കൊരപിനുള്ളതത്. അതുതപന്നയാണത് മത്സ്യളമഖലളയാടും 
ഉള്ളതത്. ഭവനങ്ള് നഷ്ടമാവകളയാ ഇല്ാതപിരപിക്കുകളയാ 
പെയ്യുന്നവരുപട പുനരധപിവാസം, പതാഴപില് 
ളപ്ാത്ാഹനം, വപിേസ്യാഭസ്യാസസഹായം, നഷ്ട�രപിഹാര 
വപിതരണം, സ്തീശാക്ീകരണം തുടങ്പിയ വപിഷയങ്�പില് 
കഴപിഞ് ആറുവര്ഷം നടപ്ാകെപിയ �ദ്ധതപികളും  
�രപി�ാടപികളും സമാനതക�പില്ാത്താണത്. 

വീടം ടതാഴിലം ഉറപ്ാക്ി
തീരപ്ളേശജീവപിതം ളക്ഷമം നപിറഞ്തും കൂടുതല് 

സുരക്ഷപിതവമായപി മാറപിപകൊണ്പിരപിക്കുകയാണത്. അതപിനത് 
നപിരവധപി ഉോഹരണങ്ളുണ്ത്. വപിവപിധ ഭവനനപിര്മ്മാണ 
�ദ്ധതപിക�പില് ഉള്പപ്ടുത്പി ഇതുവപര 4212  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കുടും�ങ്ള്കെത് വീടത് നല്കപി.  
പുനര്ളഗഹം �ദ്ധതപിപ്കാരം 1834 വീടുകള് നപിര്മ്മപിച്ചു. 
ആപക 3131 ള�ര്കെത് ഭൂമപി വാങ്പി രജപിറ്ര് പെയ്പിട്ടുമുണ്ത്. 
390 കുടും�ങ്ള്കെത് ഫത്�ാ്ത് നപിര്മ്മപിച്ചു നല്കപി. 556 
ഫത്�ാറ്റുകള് നപിര്മ്മാണഘട്ടത്പിലാണത്. വീടത് നഷ്ടമായപി 
ദുരപിതാശ്ാസ കസ്യാമ്പുക�പില് കഴപിയന്നവര്കെത്  
വീട്ടുവാടകത്തുക നല്കപിവരുന്നുണ്ത്. ഓഖപി നാശം വപിതച്ച 
സമയത്ാണത് വീടത് നഷ്ടമായവര്കെത് ആേസ്യം വാടക തുക 
പകാടുത്തത്. അന്നത് 3000 രൂ�യായപിരുന്നു. ഇളപ്ാള് 
വപിഴപിഞ്ത്ത് 5500 രൂ� വീതം പകാടുക്കുന്നു. 151 ള�ര്കെത് 
രണ്ത് ഗഡു പകാടുത്തു കഴപിഞ്ഞു.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മകെളുപട വപിേസ്യാഭസ്യാസ 
ത്പിനത് അകമഴപിഞ് സഹായവം �പിന്തുണയമാണത് 
സര്കൊര് നല്കുന്നതത്. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
കുടും�ങ്�പിപല മാതാ�പിതാകെള് മരപിച്ചുള�ായ കുട്ടപികപ� 
േപത്ടുത്ത് വപിേസ്യാഭസ്യാസപച്ചലവത് പൂര്ണമായം സര്കൊര് 
വഹപിക്കുന്നു.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കുടും�ങ്�പിപലയം അനു�ന് 
പതാഴപിലക�പില് ഏര്പപ്ടുന്ന സ്തീകളുപടയം  ഉന്നമനത്പിനത് 
വപിപുലമായ �ദ്ധതപിക�ാണത് നടപ്ാക്കുന്നതത്. തീരസമത്രപി 
സീഫുഡത് റളറ്ാററെത്, പക.എസത്.ആര്.ടപി.സപി. യമായപി 
ളെര്ന്നുള്ള സമുദ്ര �ദ്ധതപി, സമുദ്രഭക്ഷസ്യ 
സംസത് കരണ യൂണപിറ്റും വപി�ണന ഔട്ടത് പലറ്റും  എല്ാം 
തീരളമഖലയപിപല സ്തീശാക്ീകരണം ലക്ഷസ്യമപിട്ടത്  
നടപ്ാകെപിയതാണത്. 

പ്രതിസന്ികളില് താങ്ങായി
പ്തപിസന്പിഘട്ടങ്�പില് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� 

ഈ സര്കൊര് കൂടുതല് ളെര്ത്തു�പിടപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. ളമാശം 
കാലാവസ്ഥ കാരണവം ളകാവപിഡത് 
പ്തപിളരാധനപിയന്ത്രണങ്ള് നപിലനപിന്ന കാലത്തും  
സര്കൊര് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത് സകത്ാങ്ായപി. 
2020-21 കാലയ�വപില് ളമാശം കാലാവസ്ഥ മൂലം 
പതാഴപില്േപിനങ്ള് നഷ്ടമായളപ്ാള്, ആശ്ാസമായപി 84 
ളകാടപി രൂ� വപിതരണം പെയത്തു. ളകാവപിഡത്-19 കാരണം 
പതാഴപില്േപിനങ്ള് നഷ്ടപപ്ട്ടതത് �രപിഗണപിച്ചത്  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ളക്ഷമനപിധപിള�ാര്ഡപില് രജപിറ്ര് 
പെയ്വര്കെത് ആപക 32 ളകാടപി രൂ� അനുവേപിച്ചു.

വി. അബ്ദുറഹിമാന് 
മത്സ്യ�ന്നം, സത് ള�ാര്ടത് സത്, വഖത്ഫത്, 
ഹജ്ത് കാരസ്യ വകുപ്ത് മന്ത്രപി
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തീരസംരക്ഷണത്ിേ് ഊന്നല് 
തീരസംരക്ഷണം നടപ്ാക്കുന്ന കാരസ്യത്പില് ഒരു 

കാലത്തും കാണാത് പുളരാഗതപിയാണത് ഉണ്ായതത്. 
പെല്ാനമാണത് ഏ്വം നല് ഉോഹരണം.  
പൂന്തുറ - വലപിയതുറ ഓഫത്ളഷാര് ളബ്കെത് വാട്ടര്  
നപിര്മ്മാണം തീരസംരക്ഷണത്പിപല വലപിയ  
ചുവടുപവപ്ാണത്. �ദ്ധതപി വപിജയപിച്ചാല് മ്പിടങ്�പിളലക്കും 
വസ്യാ�പിപ്പിക്കും. 

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത് മത്സ്യ�ന്ളനാ 
�കരണങ്ള് വാങ്ാന് �ലപിശരഹപിത  
വായത്�ാ�ദ്ധതപി നടപ്ാകെപിയതത് ഈ സര്കൊരാണത്. 

സമളക്രാഫപിനാന്സത് �ദ്ധതപി സഹായം 20,000 
രൂ�യപില് നപിന്നത് 50,000 രൂ�യാകെപി ഉയര്ത്തുകയം 
പെയത്തു. 

കടലപില് ള�ാകുന്ന മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
സുരക്ഷ വ�പര പ്ധാനമാണത്. അ�കടത്പില്പപ്ട്ട 
ളശഷം രക്ഷാപ്വര്ത്നം എന്ന രീതപികെത് �കരം, 
അ�കടം ഉണ്ാകാപത ളനാക്കുന്നതപിനു  പ്ാധാനസ്യം 
നല്കുകയാണത്. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത് 40,000 
സലഫത് ജാകെറ്റും 240 സാ്സല്ത് ളഫാണുകളും 
നല്കപി. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള് ഈ സംവപിധാനങ്ള് 
ഉ�ളയാഗപികൊന് തയ്ാറാകണം. 

മുഖസ്യമന്ത്രപി �പിണറായപി വപിജയന്, ഫപിഷറീസത് 
മന്ത്രപി വപി അ�ത്ദുറഹപിമാന് എന്നപിവര് നടത്പിയ 
ളനാര്ളവ സന്ദര്ശനത്പില് മത്സ്യളമഖലയപില് 
ളകര�വം ളനാര്ളവയം തമ്മപിലള്ള സഹകരണം 
കൂടുതല് ശക്മാകൊന് ധാരണയായപി.  
ളനാര്ളവയപട മാരപിസടം തലസ്ഥാനമായ പ�ര്ഗന് 
നഗരത്പില് നടന്ന െര്ച്ചയപിപല ധാരണകള് 
ളകര�ത്പിപറെ മത്സ്യളമഖലയ്കത് അന്മായ  
സാധസ്യതകള് തുറക്കുന്നു. പുതപിയ സാളങ്തപിക 
വപിേസ്യകളുപടയം സമീ�നങ്ളുപടയം സഹായളത്ാപട 
മത്സ്യളമഖലപയ പുനരുജ്ീവപിപ്പികൊന്  
ളനാര്ളവയമായള്ള സഹകരണം പകാണ്ത് സാധപിക്കും. 

ളകര�ത്പില് മാരപിസടം ക്റ്ര് 
രൂ�പപ്ടുത്തുന്നതപിനും ഫപിഷറീസത്, അക്ാകള്ച്ചര് 
രംഗത്ത് പുതപിയ �ദ്ധതപികള് നടപ്പിലാകൊനും 
ളനാര്ളവയപട സഹായവാഗ്ാനം ലഭപിച്ചു. ളനാര്ളവ 
ഫപിഷറീസത് ആറെത് ഓഷസ്യന് ള�ാ�പിസപി മന്ത്രപി ളജാര്ണര് 
പസല്പനസ്ത് സത് പകജറന് ഇതത് സം�ന്പിച്ചത് 
വസ്യക്മായ ഉറപ്ത് നല്കപി. 

ഫപിഷത് നയൂട്രപിഷനപിലം ഫീഡത് റപിസര്ച്ചത് ആന്ഡത് 
പഹല്ത്ത് മാളനജത് പമറെപിലം ളകര�പത്  
സഹായപികൊപമന്ന ഉറപ്ത് ളനാര്വീജപിയന് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് 

ഓഫത് മസറന് റപിസര്ച്ചപില് നപിന്നും ലഭപിച്ചു. 
മസറന് ളകജത് കള്ച്ചര്, കപ്ാസപി്പി �പില്ഡപിങ്ത് 

ഇവയപില് ളനാര്വീജപിയന് ഫുഡത് റപിസര്ച്ചത് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് 
ളകര�ത്പിപല കുളഫാസുമായപി സഹകരപികൊന് 
സന്നദ്ധത പ്കടപിപ്പിച്ചു. സ്റ്റുഡറെത് ആന്ഡത് ഫാകെല്ട്ടപി 
എകത് സത് ളെഞ്ത്, ളകജത് ഫാര്മപിങത് വഴപിയള്ള ഓഫത് ളഷാര് 
അക്ാകള്ച്ചര്, കയറ്റുമതപിക്കുള്ള പുനഃെംക്രമണ 
മത്സ്യ�ഷപി തുടങ്പിയ ളമഖലക�പില്  
ഗളവഷണത്പിനും പതാഴപില്സാധസ്യതകള്ക്കും കൂടുതല് 
സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്ാന് തീരുമാനപിച്ചു. 

കുളഫാസത് വപിേസ്യാര്ഥപികള്ക്കും അധസ്യാ�കര്ക്കും 
ഗളവഷണ�രപിശീലനം നല്കാന് ളനാര്േത്  
യൂണപിളവഴത് സപി്പി താല്�രസ്യം അറപിയപിച്ചു. 

പ്കൃതപിളക്ഷാഭങ്പ� ളനരപിടല്, തീരളശാഷണം 
തടയല് എന്നീ ളമഖലക�പില് സഹകരപിച്ചു 
പ്വര്ത്പികൊന് ളനാര്വീജപിയന് ജപിളയാ പടകത് നപികെല് 
ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് താല്�രസ്യം പ്കടപിപ്പിച്ചു. 

പകാച്ചപിപയ ളലാകപത് പ്ധാന മാരപിസടം 
ഹ�ക�പിപലാന്നാകെപി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷസ്യമാണത് 
സര്കൊരപിനുള്ളതത്. പകാച്ചപിയപില് ആരംഭപിക്കുന്ന 
മാരപിസടം ക്റ്റുമായപി സഹകരപികൊന്  
ളനാര്വീജപിയന് കമ്നപിയായ അസത് ളകാ മാരപിസടം 
താല്�രസ്യം പ്കടപിപ്പിച്ചു.   

സാര്ഥകമായപി ളനാര്ളവ സന്ദര്ശനം
ഫപിഷറീസത് രംഗപത് ളലാകപത് തപന്ന വന്ശക്പിക�പിപലാന്നാണത് ളനാര്ളവ
 

മുഖ്യമന്തിയും സുംഘവും അസ് ക�ാ മാരിടൈും അധികൃതരുമായി ചർച്ചനൈത്തുന്നു
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നവണം  
ആധുേികവല്ക്രണം 

മത്സ്യ�ന്നം,  
മത്സ്യസംസത് കരണം, മത്സ്യ�ഷപി 
തുടങ്പിയ വപിഷയങ്�പില് വലപിയ 
വപികസനം മുന്നപില് കണ്ടുപകാണ്ടുള്ള 
നട�ടപിക�ാണത് സ്ീകരപിച്ചു വരുന്നതത്. 
മത്സ്യ�ന്നത്പില് നാം ഏപറ 
മുളന്നാട്ടുള�ാളകണ്തുണ്ത്. നമ്മുപട 
ഫപിഷപിങ്ത് ഹാര്�റുകള്കെത്  
കാലാനുസൃതമായ മാ്ം വരണം. 
ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്ന 
യാനങ്ള് അടുകൊനുള്ള  
സൗകരസ്യങ്ള് ഇവപിപട ഉണ്ാകണം.

ളനാര്ളവ ള�ാലള്ള വപികസപിത 
രാജസ്യങ്�പില് മത്സ്യ�ന്ന 
ളമഖലയപില് വലപിയ പുളരാഗതപിയാണത് 
ഉണ്ായപിട്ടുള്ളതത്. മുഖസ്യമന്ത്രപിപകൊപ്ം 
അടുത്പിപട നടത്പിയ സന്ദര്ശന
ത്പില് ഇകൊരസ്യങ്ള് ളനരപില് 
കണ്പിരുന്നു. മത്സ്യസംസത് കരണം 
കൂടപി സാധസ്യമാകുന്ന യാനങ്�ാണത് 
അവപിടങ്�പില് മത്സ്യ�ന്നത്പിനത് 
ഉ�ളയാഗപിക്കുന്നതത്. നമ്മുപട  

�രപിമപിതപിയപില് നപിന്നുപകാണ്ത്, 
നപിലവാരമുള്ള ശീതീകരണ  

സംവപിധാനമുള്ള  
യാനങ്ള് നമുക്കും 

ഉ�ളയാഗപികൊവന്ന 
താണത്. നമ്മുപട 
ഹാര്�റുക�പില് 
തപന്ന സംസത് കരണ
ത്പിനും മറ്റുമുള്ള 
സംവപിധാനം ഏര്പപ്ടു
ത്തുന്നതപിനുള്ള 
സാധസ്യത �രപിളശാധപിച്ചു 

വരപികയാണത്.
മപണെണെ ഇന്നം 

ഉ�ളയാഗപിച്ചുള്ള യാനങ് 
�പില്നപിന്നത് മറ്റു ഇന്നങ്�പി

ളലകെത് മാറാനുള്ള ശ്മം സജീവ
മാക്കുകയാണത്. ഇതത് പെലവത് 
കുറയ്കാന് സഹായപിക്കും. ഹാര്�റുക
�പില് ഡീസല് �ങ്കുകള് കൂടുതലായപി 
ആരംഭപിക്കുകയാണത്. പകായപിലാണ്പി
യപില് തുടങ്പി. താനൂര്,  
കാസര്ളഗാഡത് എന്നപിവപിടങ്�പില് 
ഉടന് തുടങ്ം. ഈ �ങ്കുക�പില് 
പ�ളട്രാള് കൂടപി വപിതരണം പെയ്ാനും 
സംവപിധാനം ഏര്പപ്ടുത്തും.

ഉള്ോെന് മത്സ്യക്കൃഷി
ഉള്നാടന് മത്സ്യ�ന്നവം 

മത്സ്യം വ�ര്ത്ലം 
ളപ്ാത്ാഹപിപ്പിക്കുന്നുണ്ത്. നപിലവപിപല 

സംവപിധാനങ്�പില് ഉല്�ാേന 
ക്ഷമത വര്ധപിപ്പികൊനുള്ള  
മാര്ഗങ്ളും സ്ീകരപിക്കുകയാണത്. 
ഒപ്ം സാധസ്യതയള്ള ളമഖലകള് 
കപണ്ത്പി കടല്പവള്ളത്പില് 
മത്സ്യം വ�ര്ത്തുന്നതപിനുള്ള  
�ഠനങ്ളും നടത്തുന്നുണ്ത്. ളനാര്ളവ
ള�ാലള്ള രാജസ്യങ്ള് ളകര�വമായപി 
സഹകരപികൊന് തയ്ാറാണത്. ഈ 
സഹകരണം നാം 
പ്ളയാജനപപ്ടുത്ണം. സര്കൊര് 
അതപിനു മുന്സക എടുക്കുന്നുണ്ത്. 
ളകര�ത്പിപല മത്സ്യ�ന്ന, 
മത്സ്യ�ഷപി ളമഖലകളുമായപി  
�ന്പപ്ട്ട വപിഷയങ്�പില് 
സംസ്ഥാന സര്കൊരും  
ളനാര്ളവയമായപി 14 വപിഷയങ്�പില് 
സഹകരപികൊന് ധാരണയായപിട്ടുണ്ത്. 

ഉല്പന്നങ്ങള് 
മൂലസ്യവര്്ിതമാകുന്നു

മത്സ്യളമഖലയപില് മൂലസ്യവര്ധപിത 
ഉല്�ന്നങ്ള്കെത് വ�പര വപിപുലമായ 
സാധസ്യതയാണുള്ളതത്. വപിളേശങ്�പിലം 
മറ്റും ഇതപിനത് നല് ഉോഹരണങ്ള് 
നാം കാണുന്നതാണത്. �തപിവത് 
മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്നങ്ള്പകൊപ്ം 
വസ്യതസ്യസ്തമായ ഉല്�ന്നങ്ളും 
ഉണ്ാകൊനുള്ള ശ്മമാണത് ളവണ്തത്. 
അതപിനത് തീരളേശ വപികസന  
ളകാര്പ്ളറഷനും മത്സ്യപഫഡും 
സാഫും മറ്റും മുന്സക എടുക്കുന്നുണ്ത്. 
മൂലസ്യവര്ധപിത  ഉല്�ന്നങ്ള്  
ളപ്ാത്ാഹപിപ്പികൊന് ഈ രംഗപത് 
റ്ാര്ട്ടത്അപ്പുകള്കെത് നല് 
ളപ്ാത്ാഹനം നല്കും. മൂലസ്യവര്ധപിത 
ഉല്�ന്നങ്ള്കെത് വപി�ണപി  
കപണ്ത്തുന്നതും പ്ധാനമാണത്. 

മത്സ്യപഫഡപിപറെ മൂന്നത് പന്ത് 
ഫാക്ടറപികള് നല് നപിലയപില്  
പ്വര്ത്പിച്ചുവരപികയാണത്. ഈ 
ഫാക്ടറപിക�പില് പറളകൊഡത്  
ഉല്�ാേനമാണത് ഇളപ്ാള്  
നടക്കുന്നതത്. നമ്മുപട മത്സ്യപത്ാഴപി
ലാ�പികള്കെത് ആവശസ്യമായ വല 
ഇവപിപട തപന്ന നപിര്മ്മിക്കുന്ന സ്ഥപിതപി 
ഉണ്ാക്കും. 

തീരപ്ളേശത്പിപറെയം 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ജനവപിഭാഗത്പി
പറെയം ളക്ഷമവം സുരക്ഷയം 
പുളരാഗതപിയം ലക്ഷസ്യമപിട്ടുള്ള  
പ്വര്ത്നങ്ള് ഒരുള�ാപല 
നടപ്ാക്കുകയാണത് സര്കൊര്. 
കൂടുതല് സജീവമായ ഇടപ�ടലകളു
മായപി സര്കൊര് മുളന്നാട്ടുള�ാകും.

ചചല്ാനും

ജയന് എും എ

തീരസംരക്ഷണം  
നടപ്ാക്കുന്ന  

കാരസ്യത്പില് ഒരു 
കാലത്തും കാണാത് 

പുളരാഗതപിയാണത്  
ഉണ്ായതത്.  

പെല്ാനമാണത് ഏ്വം 
നല് ഉോഹരണം.  
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ക�ാ. അദീല അബ്ദുള്ള 
ഐ.എ.എസ്

ഡയറക്ടര്, ഫപിഷറീസത് 

1960ക�പില് ഇന്ളഡാ-ളനാര്ളവ  
സഹകരണളത്ാപട ളകര�ത്പില് നടപ്ാകെപിയ 
ആധുനപികീകരണ �ദ്ധതപി മത്സ്യ�ന്നളമഖലയപില് 
വലപിയ മാ്ങ്ള്കെത് വഴപിപവച്ചു. എന്നാല്, അതപിനു 
ളശഷം യാനങ്ളുപട ആധുനപികീകരണം വലപിയ 
ളതാതപില് മുളന്നാട്ടുള�ായപില്. തീരകെടലപിപല കുറഞ് 
മത്സ്യലഭസ്യത, ഉയര്ന്ന മത്സ്യ�ന്നസമ്മര്േം, വര്ധപിച്ചു
വരുന്ന മപണെണെവപില, കാലാവസ്ഥാവസ്യതപിയാനം മൂലം 
സമുദ്രജലത്പിലണ്ായപിട്ടു�� കലകെം (Turbidity) 
തുടങ്പിയ സാഹെരസ്യങ്ള് കണകെപിപലടുക്കുളമ്ാള് 
�രമ്രാഗത മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� ആഴകെടല് 
മത്സ്യ�ന്നത്പിനായപി കഴപിയന്നത്ര ളവഗം  
സജ്രാളകെണ്തുണ്ത്. കൂടുതല് സുരക്ഷപിതവം  
ലാഭകരവം സുസ്ഥപിരവമായ ഘടകങ്ള് ളകാര്ത്പിണ
കെപിയ�� മത്സ്യ�ന്നം സാധൄമാക്കുന്ന രീതപിയപില�� 
ആധുനപികീകരണത്പിനാണത് സര്കൊര് ലക്ഷസ്യമപിടുന്നതത്.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട സുരക്ഷയ്ക്കുതപന്നയാണത് 
മുന്ഗണന. എല്ാ മത്സ്യ�ന്നയാനങ്�പിലം  
ജീവന്സുരക്ഷ ഉ�കരണങ്ള് ഉറപ്ാക്കുന്നതപിനും, 
കാലാവസ്ഥാമുന്നറപിയപിപ്പുകള് യഥാസമയം മത്സ്യപത്ാ
ഴപിലാ�പികള്കെത് എത്പിച്ചുനല്കുന്നതപിനും കടല്  
രക്ഷാപ്വര്ത്നങ്ള് ഏളകാ�പിപ്പിക്കുന്നതപിനും 
ഇതപിനകം നട�ടപികള് സ്ീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ത്.  വപിഴപിഞ്ം, 
സവപ്പിന്, ള�പ്പൂര് ഫപിഷറീസത് ളറ്ഷനുകള്  
ളകന്ദീകരപിച്ചത് മൂന്നത്   റീജപിയണല് കൺളട്രാള് റൂമുകളും 

ഫപിഷറീസത് ഡയറക്ടളറ്ത് ളകന്ദീകരപിച്ചത് മാറ്ര്  
കൺളട്രാള് റൂമും പ്വര്ത്പിച്ചു വരുന്നു.  
കടല�കടങ്�പില്പപ്ടുന്ന മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത് 
പ്ാഥമപികെപികപിത് ഉറപ്ാകെപി രക്ഷാപ്വര്ത്നം 
നടത്തുന്നതപിനത് തപിരുവന്പുരം(വപിഴപിഞ്ം),  
എറണാകു�ം(സവപ്പിന്), ളകാഴപിളകൊടത് (ള�പ്പൂര്) 
എന്നപിവപിടങ്�പില് മൂന്നത്   മസറന് ആംബുലന്സുകള് 
പ്വര്ത്പിക്കുന്നുണ്ത്. ഇതപിനകം ആയപിരത്പിലധപികം 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട ജീവന് രക്ഷപികൊന് മസറന് 
ആംബുലന്സുകള്കെത് കഴപിഞ്പിട്ടുണ്ത്. ഇതത് രാജസ്യത്തു 
തപന്ന ആേസ്യപത് സംരംഭമാണത് എന്നു��തത്  
പ്ശംസനീയമാണത്. 

സാനങ്കതികവിദസ്യയിലൂടെ  
ടമച്ചടപ്ട്ട പ്രവര്ത്േം 

മത്സ്യ�ന്നയാനങ്ള് ആധുനപികീകരപിക്കുന്ന 
തപിപറെ ഭാഗമായപി എല്ാ �രമ്രാഗതയാനങ്ള്ക്കും 
മൗണ്പിംഗത് സടപ്ത് ജപി.�പി.എസത് നല്കുന്ന �ദ്ധതപി 
പുളരാഗമപിക്കുന്നു. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത് കൃതസ്യമായ 
േപിശ അറപിയന്നതപിനും മത്സ്യത്പിപറെ ലഭസ്യത കൃതസ്യമായപി 
തപിരപിച്ചറപിയന്നതപിനും ഇതത് സഹായകരമാകും.  ഘട്ടം 
ഘട്ടമായപി ഇതത് എല്ാ �രമ്രാഗത യാനങ്ള്ക്കും 
നല്കാന് �ദ്ധതപിയണ്ത്. 

�പിടപിക്കുന്ന മത്സ്യം ളകടുകൂടാപത കരയ്കത് എത്പിക്കു
ന്നതപിനത് ഇന്സുളല്ഡത് ഐസത് ള�ാകത് സത് നല്കുന്ന 
�ദ്ധതപി പുളരാഗമപിക്കുന്നു. ഇതത് എല്ാ യാനങ്�പിലം 
ഉറപ്ാക്കും. അതുവഴപി �പിടപിച്ചുപകാണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യത്പിനത് 
നല് വപില കപിട്ടും. ഉ�ളഭാക്ാകെള്കെത് ഗുണനപിലവാരം 
ഉ�� മത്സ്യം ലഭപിക്കും. 

ലാഭകരവം എന്നാല് മത്സ്യസമ്ത്പിനത് ളകാട്ടം 

കൺതുറകൊം 
പുതുെക്രവാ�ങ്�പിളലകെത്
മത്്യബന്ധനകമഖലയിചല ആധുനി�ീ�രണമാണ് സർക്ാർ ലക്്യും
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തട്ടാത്തുമായ മത്സ്യ�ന്നരീതപികള് വരും 
വര്ഷങ്�പില് ളപ്ാത്ാഹപിപ്പിക്കുന്നതപിനത് ലക്ഷസ്യമപിടുന്നു. 
ളട്രാള് വലക�പില് സത് ക്യര് പമഷത് ളകാപഡന്ഡത്/
ടര്ട്ടപില് എകത് സത് ക്ലൂഡത് ഡപിസവസത് തുടങ്പിയവ  
ഉ�ളയാഗപിക്കുന്നതുവഴപി വലയപില് കടന്നുകൂടുന്ന  
പെറുമീനുകള്കെത് രക്ഷപപ്ടുന്നതപിനും കടലപില�� 
മത്സ്യമല്ാത് മറ്റു ജീവപികപ� �പിടപിക്കുന്നതത് തടയാനും 
ആമകള് ള�ാല�� ജീവപികപ� രക്ഷപികൊനും കഴപിയന്നു. 
മത്സ്യ�ന്നള�ാട്ടുക�പില് ളടായത് ല്ത് സജ്മാക്കുന്ന
തപിനും സ്ലറപി ഐസത് യൂണപിറ്റുകള് സ്ഥാ�പിക്കുന്നതപിനും 
ആധുനപികമായ മ്ത് ഐസത് യൂണപിറ്റുക�പിളലയത്കെത് 
മാറാനും ള�ാട്ടുടമകപ� സര്കൊര് സ�ത് സപിഡപിളയാടു 
കൂടപി തപന്ന ളപ്ാത്ാഹപിപ്പിക്കുന്നുണ്ത്. 

മാറാം കാലത്ിടോപ്ം 
മപണെണെയപട ലഭസ്യതക്കുറവം 

വപിലവര്ധനയം �ാരപിസ്ഥപിതപിക 
മലപിനീകരണവം കണകെപിപലടു
ത്ത് മപണെണെ എന്ജപിനുകള്കെത് 
�കരം കൂടുതല് ലാഭകരമായ 
മപണെണെ ഇതര എന്ജപിനു 
കള് ഉ�ളയാഗപിക്കുക 
എന്നതത് പ്ധാനമാണത്. 
മപണെണെ ഉ�ളയാഗപിച്ചത് 
പ്വര്ത്പിപ്പിക്കുന്ന 
എന്ജപിനുകള് ഘട്ടംഘട്ട 
മായപി ഇതര ഇന്നങ്ള് 
ഉ�ളയാഗപിച്ചത്  
പ്വര്ത്പിക്കുന്ന എന്ജപിനു
ക�പിളലകെത് മാ്ാനാണത് 
ഉളദ്ശപിക്കുന്നതത്. ആേസ്യ�ടപിപയ
ന്ന നപിലയ്കത് മപണെണെ എന്ജപിനു
മായപി ളെര്ന്നത് പ്വര്ത്പിക്കുന്ന 
എല്.ഒ.്പി ളമാഡല് എല്.�പി.ജപി. 
കപിറ്റുകള് ഉ�ളയാഗപിക്കുന്നളതാടുകൂടപി 
മപണെണെ എന്ജപിനുകള് പൂര്ണെമായം 
മാ്ാപത തപന്ന എല്.�പി.ജപി. ഉ�ളയാഗപിച്ചത് 
പ്വര്ത്പിക്കുന്ന എന്ജപിനുക�ാകെപി �രപിവര്ത്നം 
പെയ്ാനാകും. ഇതത് വലപിപയാരു വപിപ്ലവം തപന്ന ഈ 
ളമഖലയപില് ഉണ്ാക്കും എന്ന കാരസ്യത്പില് സംശയമപില്. 
നപിലവപില് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള് ഉ�ളയാഗപിക്കുന്ന 
മപണെണെ എന്ജപിനുകള് പ�ളട്രാള്/ ഡീസല് എന്ജപിനു
ക�ാകെപി മാറ്റുന്നതപിനത് സ�ത് സപിഡപി നല്കുന്ന കാരസ്യവം 
സര്കൊര് �രപിഗണനയപിലാണത്.  

�രമ്രാഗത മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ�  
ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്നത്പിനത് പ്ാപ്തരാക്കുന്നതപിനായപി 
10 ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്ന ള�ാട്ടുകള് നല്കുന്ന 
�ദ്ധതപി  പുളരാഗമപിക്കുന്നു.  ഒരു ആഴകെടല് ള�ാട്ടത്  
യൂണപി്പിനത് 1.5 ളകാടപി രൂ� പെലവാകും. അതപില് 28.8 
ലക്ഷം രൂ� ളകന്ദസര്കൊര് സ�ത് സപിഡപിയം 19.2 
ലക്ഷം രൂ� ളകര� സര്കൊര് സ�ത് സപിഡപിയം 30.6 
ലക്ഷം രൂ� ളകര�സര്കൊരപിപറെ അധപിക സഹായ 
ധനവം ആണത്.  ഗുണളഭാക്തൃവപിഹപിതമായപി ളവണ്പി 
വരുന്ന �ാകെപിത്തുക പക.എഫത്.സപി വഴപിയ�� ളലാൺ 
മുളഖന കപണ്ത്തും.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്ക്കും യാനവം  
എന്ജപിനും ഉള്പപ്പടയ�� പതാഴപില�കരണങ്ള്ക്കും 

ഇന്ഷുറന്സത് �ദ്ധതപി നടപ്ാകെപി വരുന്നു. 
സംസ്ഥാനപത് മുഴുവന് �രമ്രാഗ

തയാനങ്ള്ക്കും ഇന്ഷുറന്സത് 
�ദ്ധതപി നടപ്ാക്കുന്ന 

വപിഷയവം �രപിഗണപിച്ചു 
വരുന്നു. മത്സ്യ�ന്ന

ത്പിനപിടയപില് അ�കടം 
സംഭവപിക്കുകയാപണ 
ങ്പില്  ള�ാട്ടത്  
ഉള�ക്ഷപിച്ചത് രക്ഷപപ്
ടാന് മത്സ്യപത്ാഴപി
ലാ�പികള് വപിമുഖത 
കാണപികൊറുണ്ത്.  
ഇതത് അ�കടത്പി
പറെ തീവ്രത വര്ധപിപ്പി
ക്കുന്നു. എല്ാ 
മത്സ്യ�ന്ന 

യാനങ്ള്ക്കും 
ഇന്ഷുറന്സത്  

നടപ്ാകെുന്നതത്  
�രപിഹാരമാകും.

ളകര�ത്പിപല എല്ാ 
ഹാര്�റുക�പിലം ആധുനപിക 

സംവപിധാനങ്ള് ഒരുക്കുന്നതപിനത് 
നട�ടപി സ്ീകരപിക്കുന്നുണ്ത് .  ഹാര്�റുക

�പില് ളറ്ാളറജത് സൗകരസ്യം  വര്ധപിപ്പിക്കുന്നതപിനും 
െപില് റൂമുകള് സജ്മാക്കുന്നതപിനും നട�ടപി എടുത്പിട്ടു
ണ്ത്. ഹാര്�റുകള് കൂടുതല് സ്തീസൗഹാര്ദ്�രമാ 
കൊനും ശ്ദ്ധ പെലത്തുന്നു. മത്സ്യഗുണനപിലവാര 
�രപി�ാലന നപിയമം കൂടപി നടപ്പിലാകെപിപകൊണ്ത്  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മത്സ്യവപിഭവങ്ള്കെത് മപികച്ച 
വപില ലഭസ്യമാക്കുന്നതപിനത് നട�ടപികള് സ്ീകരപിച്ചുവരുന്നു.   

�പിടപിക്കുന്ന മത്സ്യം  
ളകടുകൂടാപത കരയ്കത് 

എത്പിക്കുന്നതപിനത് 
ഇന്സുളല്ഡത് ഐസത് 
ള�ാകത് സത് നല്കുന്ന 

�ദ്ധതപി പുളരാഗമപിക്കുന്നു. 
ഇതത് എല്ാ യാനങ്�പിലം 

ഉറപ്ാക്കും
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മനസ്പിലാകും. ഇവരുപട സാമൂഹപിക �പിന്നാകൊവസ്ഥ 
മാ്പിപയടുകെണപമങ്പില് പ്ധാനമായം സുരക്ഷപിത  
ളമഖലയപില് സുരക്ഷപിതഭവനം ഒരുളകെണ്തുണ്ത്. ഈ 
അനപിവാരസ്യതയാണത് പുനര്ളഗഹം എന്ന �ദ്ധതപിയപിളലകെത് 
സര്കൊരപിപന എത്പിച്ചതത്. 2020 മാര്ച്ചത് 5 നത് തുടകെം കുറപിച്ച 
ഈ �ദ്ധതപി മൂന്നത് വര്ഷം പകാണ്ത് പൂര്ത്പിയാകൊനാണത്  
ലക്ഷസ്യമപിട്ടപിരപിക്കുന്നതത്. 

തീരളേശത്ത് ളവലപിളയ് ളരഖയപില് നപിന്നും 50 മീ്ര് 
�രപിധപിക്കുള്ളപില് അധപിവസപിക്കുന്ന മുഴുവന് കുടും�ങ്ള�യം 
സുരക്ഷപിതളമഖലയപില് പുനരധപിവസപിപ്പിക്കുന്നതും തീരത്ത് 

പുനര്ളഗഹംപുനര്ളഗഹം    
പ്തസ്യാശയപട �ാര്പ്പിടങ്ള്പ്തസ്യാശയപട �ാര്പ്പിടങ്ള്

തീരളേശജനതയ്കത് സുരക്ഷപിതഭവനം  
യാഥാര്ഥസ്യമാക്കുന്നതപിനത്  
ളകര� സര്കൊരപിപറെ 2450 ളകാടപി  
രൂ�യപട ബൃഹതത്�ദ്ധതപിയാണത്  
പുനര്ളഗഹം. രാജസ്യത്ത് ഇത്രത്പിലള്ള  
ഏക പുനരധപിവാസ �ദ്ധതപിയാണപിപതന്ന 
സവപിളശഷതയമുണ്ത്

സക്ാഷ് കുമാർ. എസ് 
സത് ള്്ത് ളകാ-ഓര്ഡപിളന്ര്
പുനര്ളഗഹം �ദ്ധതപി 

ളകര�ീയരുപട ഭക്ഷണത്പില്  
ഒഴപിവാകൊനാവാത് ഇനമായ മത്സ്യപത് തീന്ളമശ 
ക�പില് എത്പിക്കുകയം 6971 ളകാടപി രൂ�യപട  
വപിളേശനാണസ്യം ളനടപിത്രപികയം പെയ്യുന്ന  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട സാമൂഹപിക, സാമ്ത്പിക 
അവസ്ഥ അത്ര ആശാവഹമല്.  
പ�ാതുവപിഭാഗത്പിപറെ ശരാശരപി ആള�ാഹരപി വരുമാന 
ത്പിപറെ �കുതപിയപില് താപഴമാത്രമാണത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
സമൂഹത്പിപറെ ശരാശരപി ആള�ാഹരപി വരുമാനം എന്നത് 
�റയളമ്ാള് തപന്ന ഈ ളമഖലയപട �പിന്നാകൊവസ്ഥ 

പുനരധിവാസും
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ഹരപിത കവെമുള്പപ്പടയള്ള 
�ഫര് ളസാൺ ഒരുക്കുന്നതും 
�ദ്ധതപിയപട ലക്ഷസ്യങ്�ാണത്.

2018 ല് ഫപിഷറീസത് വകുപ്ത് 
നടത്പിയ വപിശേമായ സര്ളവ 
പ്കാരം കടളലാരത്ത് ളവലപിളയ് 
ളരഖയപില് നപിന്നും 50 മീ്ര് 
�രപിധപിക്കുള്ളപില് ആപക 18,685 
കുടും�ങ്ള് അധപിവസപിക്കുന്നതാ
യപി കപണ്ത്പിയപിരുന്നു. ഇവരപില് 
3,367 കുടും�ങ്ള് ളവലപിളയ് 
ളരഖയപില് നപിന്നും 10 മീ്ര് �രപിധപിക്കുള്ളപില് 
അധപിവസപിക്കുന്നവരാണത്.

ആര്ടക്ാടക് പദ്ധതിയില് അംഗമാകാം?
കടളലാരത്ത് ളവലപിളയ് ളരഖയപില് നപിന്നും 50 മീ്ര് 

�രപിധപിക്കുള്ളപില് അധപിവസപിക്കുന്ന മുഴുവന് കുടും�ങ്ളും 
�ദ്ധതപി ഗുണളഭാക്ാകെള് ആണത്. എന്നാല് പവളവേപറ 
ളറഷന് കാര്ഡുള്ളവരും ഒളര വീട്ടപില് താമസപിക്കുന്ന 
വളരയം ഒളര ളറഷന് കാര്ഡപില് ഉള്പപ്ട്ടപിരുന്നവരാ 
യാലം സ്്മായപി വീടപില്ാത്തപിനാല് മാത്രം  
മാതാ�പിതാകെള�ാപടാപ്ളമാ അല്ാപതളയാ താമസപിക്കുന്ന
വളരയം വസ്യതസ്യസ്തകുടും�മായപി �രപിഗണപിച്ചത് ധനസഹായം 
അനുവേപിക്കും. ആേസ്യ �രപിഗണന ഭൂമപിയപടയം വീടപിപറെയം 

ഉടമയ്കായപിരപിക്കും എന്നത് മാത്രം.
തുടര്ച്ചയായ കടലാക്രമണ 

ഭീഷണപി ളനരപിടുന്ന പ്ളേശത്ത് 
താമസപിക്കുന്ന 
കുടും�ങ്ള്കൊയപിരപിക്കും 
മുന്ഗണന.

പദ്ധതി ഘെകങ്ങള്
1. ഗുണളഭാക്ാവത് സ്്ം 

നപിലയപില് ഭൂമപി കപണ്ത്പി ഭവന 
നപിര്മ്മാണം.

2. സര്കൊര് ഭൂമപി/സ്കാരസ്യ ഭൂമപി ഏപ്ടു
ത്ത് സര്കൊര് പെലവപില് പകട്ടപിടസമുച്ചയം 

നപിര്മ്മപിച്ചത് പുനരധപിവാസം.
3. ഗുണളഭാക്ാകെള് ളെര്ന്നത് റസപിഡറെത് ഗ്രൂപ്പുകള് 

രൂ�ീകരപിച്ചത് പെറുഫത് �ാറ്റുകള് നപിര്മ്മപിച്ചത്  
പുനരധപിവാസം.

4. ഗുണളഭാക്ാവത് സ്്ം നപിലയപില് ഭൂമപിയം വീടും  
ഒരുമപിച്ചു വാങ്പി പുനരധപിവാസം.

പരമാവ്ി 10 ലക്ഷം രൂപ 
�ദ്ധതപി അടങ്ല് 2450 ളകാടപി രൂ�യാണത്. 1398 ളകാടപി 
രൂ� മുഖസ്യമന്ത്രപിയപട ദുരപിതാശ്ാസ നപിധപിയപില് നപിന്നും 

�ൈകലാരത്്  
കവലികയറ്റ കരഖയില്  

നിന്നുും 50 മീറ്റർ  
പരിധിക്കുള്ളില്  

അധിവസിക്കുന്ന മുഴുവന് 
കുടുംബങ്ങളും പദ്ധതി  

ഗുണക�ാക്ാക്ള്  
ആണ്
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പദ്ധതി പുനരാഗതി
ആപക ഗുണളഭാക്ാകെള് 18685
മാറപി താമസപിക്കുവാന്  
സന്നദ്ധരായ കുടും�ങ്ള് 8675
ഭൂമപി കപണ്ത്പിയവര് 3616
രജപിസത് ളട്രഷന് പൂര്ത്പിയാകെപിയവര് 3131
ഭവനനപിര്മ്മാണം പൂര്ത്ീകരപിച്ചവര് 1834
ഫത് �ാ്ത് നപിര്മ്മപിച്ചത് പുനരധപിവസപിപ്പികെപപ്ട്ടവര് 390

ജില് തിരിച്ചുള്ള നേട്ടം
ജപില് മാറപി ഭൂമപി ഭവന നപിര്മ്മാ
 താമസപി വപില രജപിസത് ളട്ര ണം
 ക്കുവാന്  നപിശ്യപി ഷന് പൂര്ത്ീ
 സന്നദ്ധ ച്ചവര് പൂര്ത്ീക കരപിച്ച
 രായവര്  രപിച്ചവര് വര്

തപിരുവന്പുരം 4044 1213 1002 505
പകാല്ം 526 340 325 259
ആലപ്പുഴ 1182 785 666 421
എറണാകു�ം 152 84 75 47
തൃശ്ശൂര് 462 353 321 250
മലപ്പുറം 1175 414 285 146
ളകാഴപിളകൊടത് 291 114 105 77
കണ്ണൂര് 307 174 164 77
കാസര്ളഗാഡത് 536 201 188 52
ആപക 8675 3616 3131 1834

ഭവന സമുച്ചയം കൈമാറിയത്
ക്രമ 
നം. ജപില് സ്ഥലം എണെം
1 തപിരുവന്പുരം കാളരാടത് 128
2 തപിരുവന്പുരം �ീമാ�ള്ളപി 20
3 പകാല്ം QSS ളകാ�നപി 114
4 മലപ്പുറം പ�ാന്നാനപി 128
   ആപക 390

േിര്മാണ അംഗീകാരം ലഭിച്ചവ
ക്രമ നം. ജപില് സ്ഥലം എണെം
1 ആലപ്പുഴ മണ്ംപുറം 228
2 മലപ്പുറം നപിറമരുതൂര് 16
3 തപിരുവന്പുരം കാളരാടത് 24
4 തപിരുവന്പുരം വലപിയതുറ 192
5 മലപ്പുറം പ�ാന്നാനപി 100
6 ളകാഴപിളകൊടത് പവറ്ത്ഹപില് 80
7 കാസര്ളഗാഡത് ളകായപിപ്ാടപി 144
  ആപക 784

ഉെന് ഏടറെടക്ന്നവ
ക്രമ നം. സ്ഥലം എണെം
1 മുട്ടത്റ 400
2 പകാച്ചുളവ�പി 168
3 പസറെത് ആറെണീസത് 24
 ആപക 592

പദ്ധതി സഹായകത്ാചൈ വ്യക്ിഗതമായി 
നിർമ്ിച്ച ചില വീട�ള്
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ളശഷപിക്കുന്ന 1052 ളകാടപി രൂ� സംസ്ഥാന �ജ്ത് 
വപിഹപിതത്പില് നപിന്നുമാണത് കപണ്ത്തുന്നതത്.

�ദ്ധതപി ധനസഹായം �രമാവധപി 10 ലക്ഷം 
രൂ�യാണത്. ഭൂമപി വാങ്ന്നതപിനത് �രമാവധപി ആറത്  ലക്ഷം 
രൂ�യം ഭവനനപിര്മ്മാണത്പിനത്  നാലത്  ലക്ഷം രൂ�യം. 
എന്നാല് ഭൂമപിവപില ആറത്   ലക്ഷം രൂ�യപില് താഴത്ത്പി 
കപണ്ത്തുന്ന ഗുണളഭാക്ാകെള്കെത് ആറത്   ലക്ഷം 
രൂ�യപില് ളശഷപിക്കുന്ന തുക കൂടപി ഭവന നപിര്മ്മാണത്പിനത് 
പ്ളയാജനപപ്ടുത്തുവാന് കഴപിയം. ഭൂമപിയപട  
രജപിസത് ളട്രഷന് പെലവത്, റ്ാമ്ത് ഡയൂട്ടപി എന്നപിവ സര്കൊര് 
വഹപിക്കും. �ദ്ധതപിയമായപി �ന്പപ്ട്ട എല്ാ  
ധന ഇട�ാടുകളും ഗുണളഭാക്ാകെളുപട/ 
ഭൂ ഉടമയപട �ാങ്ത് അകൌണ്പിളലകെത് DBT 
ആയപിട്ടാണത് അനുവേപിക്കുന്നതത്.

ഇേിടയന്്?
�ദ്ധതപിപ്കാരം  

മാറപിത്ാമസപിക്കുന്നതപിനത്  
സന്നദ്ധത അറപിയപിച്ച 8675 
കുടും�ങ്പ� മാ്പി �ാര്പ്പിക്കുന്ന
തപിനാണത് ആേസ്യഘട്ടത്പില് 
മുഖസ്യ�രപിഗണന. ഇതപിനായപി 
വസ്യക്പിഗത ഭവന നപിര്മ്മാണത്പി
നത് പുറപമ വപിവപിധ ജപില്ക�പില്  
കപണ്ത്പിയ സര്കൊര് ഭൂമപികള് 
ഏപ്ടുത്ത് പകട്ടപിടസമുച്ചയങ്ള് 

നപിര്മ്മപിക്കും. രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണ ഭീഷണപിയപില് 
കഴപിയന്ന കുടും�ങ്ള്കെത് മു്പിയ �രപിഗണന നല്കപി 
ഫത് �ാ്പില് പുനരധപിവസപിപ്പിക്കും.

മാറപിത്ാമസപിക്കുന്നതപിനത് സന്നദ്ധതയറപിയപിച്ച 
കുടും�ങ്ള്കെത് സ്്ം നപിലയപില് ഭൂമപി കപണ്ത്തുന്ന 
തപിനത് സഹായപിക്കുവാന് 2022 പസ�ത്്ം�ര് 23 മുതല് 
ഡപിസം�ര് 31 വപര ജ്ാല 2022 എന്ന ള�രപില്  
നൂറുേപിന �രപി�ാടപി ജപില്ക�പില് നടപ്ാകെപിവരുന്നു. 
നപിയമസഭാ സാമാജപികര്, ജനപ്തപിനപിധപികള്, 
സാമൂഹപിക പ്വര്ത്കര്, പ്ളേശപത് �ൗരപ്മുഖര് 
എന്നപിവരുപട �ങ്ാ�പിളത്ാപടയള്ള ഈ ജനകീയ 

�രപി�ാടപിയപട ഭാഗമായപി 2000 ള�ര്കെത് ഭൂമപി 
കപണ്ത്ാനാണത് ലക്ഷസ്യമപിട്ടപിട്ടുള്ളതത്. 

പുനര്ളഗഹം �ദ്ധതപി പ്കാരം തീരളേശ
ത്തു നപിന്നത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 

കുടും�ങ്പ� നപിര്�ന്പിതമായപി 
മാ്പി �ാര്പ്പിക്കുവാന് സര്കൊര് 

ശ്മപികെപില്. മാത്രമല് നപിലവപിലള്ള 
ഭൂമപിയപട ഉടമസ്ഥാവകാശം 
അവരപില് തപന്ന നപിലനപിര്ത്തു
ന്നതുമാണത്. പ്സ്തുത ഭൂമപിയപില് 
കൃഷപി അടകെമുള്ള എല്ാ 
പ്വര്ത്നങ്ള്ക്കും 
അനുമതപി ഉപണ്ങ്പിലം  

നപിര്മ്മാണ പ്വര്ത്നങ്ള് 
�ാടപില്.

പുനർകഗഹും സമുച്ചയും - ച�ാല്ും

�ൈലാക്രമണ  
�ീഷണിയില്  

�ഴിയന്ന 
കുടുംബങ്ങള്ക്്  

പുനരധിവാസത്ിനു 
മുന്ഗണന  

നല്കുും
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 സ്തീകള്കൊയപി �േല് ജീവളനാ�ാധപി  
�ദ്ധതപികള് ആവപിഷത് കരപിച്ചത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണത് 
സാഫപിപറെ കടമ. വനപിതാകൂട്ടായത്മകളുപട സുസ്ഥപിരമായ 
നപിലനപില്പ്പിനും പുതപിയ സൂക്ത്സംരംഭങ്ള് ആരംഭപിക്കുന്ന
തപിനുമായപി തീരസമത്രപി എന്ന ള�രപില് ജീവളനാ�ാധപി 
�ദ്ധതപികള് സാഫത് മുളഖന നടപ്ാകെപി വരുന്നു. എല്ാ 
തീരളേശ ജപില്ക�പിലം ഒപ്ം ളകാട്ടയം ജപില്യപിലം വപിവപിധ  
�ദ്ധതപിക�ാണത് സാഫത് നടപ്പിലാക്കുന്നതത്. ളകാവപിഡത്ത് 
സാഹെരസ്യപത് അതപിജീവപിച്ചത്  2021-22 കാലത്ത് സാഫത് 
യൂണപിറ്റുകളുപട വപിറ്റുവരവത് 84.01 ളകാടപി രൂ�യാണത്. 

തീരമമത്ി
 തീരളേശപത് 8000 വനപിതകള് ഇന്നത്  

തീരസമത്രപി �ദ്ധതപിയപിലൂപട വരുമാനം കപണ്ത്തുന്നു. 
1600ഓ�ം പെറുകപിട സംരംഭങ്�ാണത് പ്വര്ത്പിക്കുന്നതത്. 
സൂക്ത് സംരംഭങ്ള് തുടങ്ാന് ആവശസ്യമുള്ള  
സംരംഭകത് �രപിശീലനം, സവേഗത്ധസ്യ �രപിശീലനം, 
സാമ്ത്പിക സഹായം, മാര്കെ്പിങ്ത് വായത്�ാസൗകരസ്യ 
ങ്ള് തുടങ്പിയവപയല്ാം ഒരുകെപിപകൊടുക്കുന്നു. പതാഴപില് 
സംരംഭങ്ള് ആരംഭപിക്കുന്നതപിനത്  മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
സ്തീകപ� പ്ാപ്തരാകൊന് വപിവപിധ കപ്ാസപി്പി �പില്ഡപിങ്ത് 
പട്രയപിനപി�  ളപ്ാഗ്രാമുകള് സാഫത് സംഘടപിപ്പിക്കുന്നു.

 സാഫത് ആക്ടപിവപി്പി ഗ്രൂപ്പുകളുപട സുസ്ഥപിര  
നപിലനപില്പ്പിനായപി പ്വര്ത്പിക്കുന്ന അപപ്ക്ത്  
പഫഡളറഷനു കീഴപില് വസ്തനപിര്മ്മാണം,  
മത്സ്യസംസത് കരണം, ഭക്ഷസ്യസംസത് കരണം 
സൂപ്ര്മാര്കെറ്റുകളും ളറ്ാറുകകളും  സര്വീസത്  
എന്നപിങ്പന അഞ്ത് വപിഭാഗങ്�പില് പഫഡളറഷനുകള് 

സേഫാണ് സേഫാണ് 
സ്ത്രീകള്സ്ത്രീകള്  
സതൊഫിലൂതെസതൊഫിലൂതെ

സ്തീശാക്ീ�രണും

സംസ്ഥാനപത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി സംസ്ഥാനപത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
സ്തീകളുപട സാമ്ത്പിക ഉന്നമനവം  സ്തീകളുപട സാമ്ത്പിക ഉന്നമനവം  
സമഗ്രവപികസനവം ശാക്ീകരണവം  സമഗ്രവപികസനവം ശാക്ീകരണവം  
ലക്ഷസ്യമപിട്ടത് ഫപിഷറീസത് വകുപ്പിനത് കീഴപില്  ലക്ഷസ്യമപിട്ടത് ഫപിഷറീസത് വകുപ്പിനത് കീഴപില്  
പ്വര്ത്പിക്കുന്ന സ്ഥാ�നമാണത് പസാസസ്പി പ്വര്ത്പിക്കുന്ന സ്ഥാ�നമാണത് പസാസസ്പി 
ളഫാര് അസപിറ്ന്സത് ടു ഫപിഷര്വപിപമന് ളഫാര് അസപിറ്ന്സത് ടു ഫപിഷര്വപിപമന് 
(സാഫത്)(സാഫത്)
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പ്വര്ത്പിക്കുന്നുണ്ത്. ഓളരാ കാ്ഗറപി പഫഡളറഷനുകളു 
പടയം വപികസനത്പിനായപി പ്ളതസ്യക �ദ്ധതപികള് നടപ്ാകെപി
യപിട്ടുണ്ത്. ഇതപില് ഗാര്പമറെത്സത് കാ്ഗറപി പഫഡളറഷനു 
കീഴപിലാണത് ഏ്വം കൂടുതല് യൂണപിറ്റുകള്. നപിലവപില് 450 
ഓ�ം ഗ്രൂപ്പുകള് അംഗങ്�ായപിട്ടുണ്ത്.

 ളകാവപിഡത് 19 പറെ �ശ്ാത്ലത്പില്  
സാമ്ത്പികമായപി ബുദ്ധപിമുട്ടുന്ന തീരസമത്രപി യൂണപിറ്റുകള്കെത് 
മൂന്നത് വര്ഷ തപിരപിച്ചടവത് കാലാവധപിയപില് രണ്ത് മുതല് അഞ്ത് 
വപര അംഗങ്ളുള്ള യൂണപിറ്റുകള്കെത് ഒരംഗത്പിനു 50000 
രൂ� എന്ന കണകെപില് രണ്ത് ലക്ഷം രൂ� വപര വായത്� 
നല്കപി. 498 തീരസമത്രപി യൂണപിറ്റുകള്കൊയപി 6.64 ളകാടപി 
രൂ� ളകര� �ാങ്പില്നപിന്നും േീര്ഘകാല വായത്�  
അനുവേപിച്ചു. 

ടതാഴില്സുരക്ഷ ഉറപ്ാക്ാന്  
ടജ.എല്.ജി ഗ്രൂപ്പുകള്

 സാമ്ത്പികമായപി �പിന്നാകെം നപില്ക്കുന്ന 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി വനപിതകള്കെത് പതാഴപില് മുളന്നാട്ടത് 
പകാണ്ടുള�ാകുന്നതപിനത് ആവശസ്യമായ മൂലധനത്പിനായപി 
സാഫത് മുളഖന �ദ്ധതപി നടപ്ാക്കുന്നു.  
തപിരുവന്പുരം, പകാല്ം, ആലപ്പുഴ, എറണാകു�ം, തൃശ്ശൂര്, 
കാസര്ളഗാഡത് ജപില്ക�പില് തലച്ചുമടായപി മത്സ്യം വപില്ക്കു
ന്നവരും �ീലപിങത്, മത്സ്യ അനു�ന് ളമഖലയപില്  
പതാഴപില്പെയ്യുന്നവരുമായ മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി  
വനപിതകപ� ഉള്പപ്ടുത്പി അഞ്ത്  ള�രടങ്ന്ന ളജായപിറെത് 
ലയ�പിലപി്പി ഗ്രൂപ്പുകള് ആരംഭപിച്ചു. ഗ്രൂപ്ംഗങ്ള്കെത് 
പ്വര്ത്നമൂലധനമായപി ഒരംഗത്പിനത് 10000/-രൂ� വീതം 
ഒരു ഗ്രൂപ്പിനത് 50000/- രൂ� �ലപിശരഹപിത റപിളവാള്വപിംഗത് 
ഫണ്ായപി നല്കുന്നു. റപിളവാള്വപിങ്ത് ഫണ്ത് 100 ശതമാനം 
തപിരപിച്ചടളവാപട വപിജയകരമായപി പ്വര്ത്പിക്കുന്നു. 
തപിരപിച്ചടവത് പൂര്ത്പിയാക്കുന്ന മുറയ്കത് തുക വീണ്ടും ലഭപിക്കും 
എന്നതപിനാല് പ്വര്ത്നമൂലധനത്പിപറെ ലഭസ്യത 
നീണ്കാലളത്കെത് ഉറപ്പു വരുത്ാനാകും. �ദ്ധതപിയപിലൂപട 
950 ഗ്രൂപ്പുക�പിലായപി അഞ്ത്  ളകാടപിളയാ�ം രൂ� റപിളവാള്വത് 
പെയ്യുന്നു.  2021-22 വര്ഷത്പില് 2000 മത്സ്യപത്ാഴപി 
ലാ�പി വനപിതകള് അടങ്പിയ 400 പജഎല്ജപി 
യൂണപിറ്റുകള്കെത് രണ്ത്  ളകാടപി രൂ� റപിളവാള്വപിങത് ഫണ്ത് 
അനുവേപിച്ചു. 

ചവന്�ിങ്ങ് �ികയാസ് �് 
സുംവിധാനും

മപിതമായ നപിരകെപില് ഗുണളമന്മയള്ള മത്സ്യം 
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സംരംഭങ്ങളുടെ  
സുസ്ിരതയ്കായുള്ള  
ഇെടപെലകള്

 �ലപിശരഹപിത പ്വര്ത്ന മൂലധനം
 ഗ്രൂപ്പുകള്കെത് 25000 രൂ� മുതല് ഒരു ലക്ഷം 

രൂ� വപര സഹായം
 സൂപ്ര്മാര്കെറ്റുകള്കെത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂ� 

വപര വായത്� �ലപിശരഹപിത വായത്�യായപി 
നല്കും

 20 തവണക�ായപി തപിരപിച്ചടവത് 
 സാളങ്തപികവപിേസ്യാ നവീകരണത്പിനും 

ളതയത്മാനം സംഭവപിച്ച യന്ത്രഭാഗങ്ള് 
മാ്പിസ്ഥാ�പികൊനും പുതപിയവ ളെര്കൊനും 
ധനസഹായം 

  ഒരു ഗ്രൂപ്പിനത് �രമാവധപി 50000 രൂ� വപര 
തപിരപിച്ചടവപില്ാത് ഗ്രാറൊയപി നല്കും.

 �പിസപിനസത് ഗ്രൂപ്പുക�ാകെപി മാറ്റുന്നതപിനത് 
സഹായം 

 ആക്ടപിവപി്പി ഗ്രൂപ്പുകപ� �പിസപിനസത് ഗ്രൂപ്പുക�ായപി 
ഉയര്ത്തുന്നതപിപറെ ഭാഗമായപി �ാങ്പില്നപിന്നും 
അഞ്ത്   ലക്ഷം രൂ� വപര ളലാൺ ലഭസ്യമാകാന് 
സഹായപിക്കുന്നു.

 വായത്�ാതുകയ്കത് അഞ്ത് ശതമാനം നപിരകെപില് 
�ലപിശ സ�ത്സപിഡപി നല്കും.

ഉ�ളഭാക്ാകെള്കെത് എത്പികൊനും മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
വനപിതകളുപട വസ്യാ�ാരം പമച്ചപപ്ടുത്ാനും ഫപിഷറീസത് 
വകുപ്ത് ആവപിഷത് കരപിച്ച �ദ്ധതപിയാണത് സഹജീനപികത് 
റഫ്പിജളറ്ഡത് പമാസ�ല് ഫപിഷത് പവന്ഡപിങ്ത് 
കപിളയാസത് കത്. ശീതീകരണ സംവപിധാനളത്ാടു കൂടപിയ 
മത്സ്യവപി�ണന സൗകരസ്യമുള്ള ഈ സംവപിധാനത്പിലൂപട 
ഉ�ളഭാക്ാവപിപറെ വാതപില്പ്ടപിയപില് ഗുണളമന്മയള്ള 
മത്സ്യം എത്പികൊനും നല് മത്സ്യം സകകാരസ്യം പെയ്ല്, 
സംസത് കരണം, ശുെപിത്രീതപികള് എന്നപിവയപില് 
സ്തീകള്കെത് �രപിശീലനം നല്കാനും സാധപിക്കുന്നു.

 വപിവപിധ ജപില്ക�പിപല തീരസമത്രപി �ദ്ധതപികെത് 
കീഴപിലള്ള സംഘങ്ള്കെത്  20 യൂണപി്ത് ശീതീകരപിച്ച 
പമാസ�ല് കപിളയാസത് കുകള് നപിര്മ്മപിച്ചു വപിതരണം 
പെയത്തു. 100 കപിളലാ മത്സ്യം ശീതീകരപിച്ച അറക�പില് 
ശുെപിത്മുള്ള സാഹെരസ്യത്പില് സൂക്ഷപികൊന് ളശഷപിയള്ള 
ആധുനപിക കപിളയാസത് ക്കുക�ാണത്  
ലഭസ്യമാകെപിയതത്. പകാല്ം, ളകാട്ടയം, ആലപ്പുഴ,  
എറണാകു�ം, തൃ�ൂര്, ളകാഴപിളകൊടത്  ജപില്ക�പില് നപിന്നും 
43 ഗുണളഭാക്ാകെപ� �ദ്ധതപികൊയപി  
തപിരപഞ്ടുത്പിട്ടുണ്ത്. രണ്ത് ള�രടങ്ന്ന  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി വനപിതാഗ്രൂപ്പിനാണത്  
കപിളയാസത് കുകള് വപിതരണം പെയ്യുന്നതത്. 

സീഫു�് ചറകറ്ാറന്റു�ള് 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ളമഖലയപിപല സ്തീകള്കെത് 

പതാഴപിലം വരുമാനവം ഉറപ്ാകൊനും സാധാരണ 
ജനങ്ള്കെത് കുറഞ് വപിലയപില് മപികച്ച ഭളക്ഷസ്യാല്�ന്ന
ങ്ള് ലഭസ്യമാകൊനുമാണത് സര്കൊര് തീരസമത്രപി സീഫുഡത് 
റളറ്ാറന്റുകള് ആരംഭപിച്ചതത്. ളകര� �ാങ്പിപറെ  
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കയൂ ആര്ളകാഡത്, ഗൂഗപിള്മാപ്പിങ്ത് എന്നപിവ ലഭസ്യമാകെപി. 
ഉല്�ന്നങ്ളുപട സാം�പിള്�രപിളശാധന, �ാകെപിങ്ത്, 
ളല�ല്, ഡപിസസന് എന്നപിവ പെയത്തുവരുന്നു.  
�രസസ്യങ്ളും ഓൺസലന് ള�ാറ്റുകളും  
പെറു വീഡപിളയാകളും തയ്ാറാകെപി. പഡലപിവറപി  
�ാര്ടത്ണര്മാപര കപണ്ത്പി ഉല്�ന്നങ്ളുപട 
ഓൺസലന് പഡലപിവറപികെത് സൗകരസ്യപമാരുകെപി. സാഫത് 
ഓൺസലന് ആപ്ത് രൂ�ീകരപിക്കുന്നതപിനത് നട�ടപികള് 
ആരംഭപിച്ചു. ഇതുവഴപി യൂണപിറ്റുകളുപട വപിറ്റുവരവത് വര്ധപിച്ചു.

ടെറുകിെ  
ടതാഴില്സംരംഭങ്ങള്

 രണ്ത് മുതല് അഞ്ത്  വപര മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി  
വനപിതകള് അടങ്ന്ന പെറുകപിട  
സംരംഭങ്ള് ആരംഭപിക്കുന്നതപിനത് അഞ്ത്   
ലക്ഷം രൂ� വപര (ഒരംഗത്പിനത്  ഒരു ലക്ഷം 
രൂ� വപര) ഗ്രാറെത്

 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കുടും� രജപിസത്ളട്രഷനപില് 
അംഗത്മുള്ളവരാണത് ഗുണളഭാക്ാകെള്. 

 �ദ്ധതപിത്തുകയപട 75 ശതമാനം ഗ്രാന്റും 20 
ശതമാനം �ാങ്ത് വായത്�യം അഞ്ത്   
ശതമാനം ഗുണളഭാക്തൃവപിഹപിതവം

 സംരംഭം ആരംഭപിക്കുന്നതപിനത് ളകര� �ാങ്ത് 
മുളഖന വായത്�

സഹായളത്ാപട സംസ്ഥാനപത് ഹാര്�റുക�പിലം 
വപിളനാേസഞ്ാര ളകന്ദങ്�പിലമാണത് തീരസമത്രപി 
സീഫുഡത് റളറ്ാറന്റുകളുപട പ്വര്ത്നം.

ബ്ാന്�ിങ്ും മാർക്റ്റിങ്ും
ഉല്�ന്നങ്ളുപട മാര്കെ്പിങ്പിനത് സാഫത് പ്ളതസ്യക 

ശ്ദ്ധ നല്കുന്നു. ഉല്�ന്നങ്ള്കെത് വപി�ണപി കപണ്ത്തു
ന്നതപിനായപി ളമ�ക�പിലം പ്േര്ശനങ്�പിലം യൂണപിറ്റുകപ� 
�പങ്ടുപ്പിക്കുകയം സാഫത് വഴപി ളമ�കള് നടത്തുകയം 
പെയ്യുന്നു. വപിവപിധ ളമ�ക�പില് 32 പകാളമഴത്സസ്യല് 
റ്ാളുക�പിലം 21 ഫുഡത് ളകാര്ട്ടുക�പിലം ആയപി 45.98 ലക്ഷം 
രൂ�യപട വപിറ്റുവരവത് ഉണ്ായപിട്ടുണ്ത്. 

570 സാഫത് യൂണപിറ്റുകപ� ഓൺസലന് വപി�ണന
സംവപിധാനത്പിളലകെത് പകാണ്ടുവരാനായപി. വാടത്സപ്ത്, 
ളഫസത്ബുകെത് തുടങ്പിയ ളസാഷസ്യല്മീഡപിയ മാധസ്യമങ്�പില് 
സാന്നപിധസ്യമറപിയപിച്ചു. രജപിസത്ളട്രഷന്, സലസന്സത്,  

ഉല്പന്നങ്ങളചൈ  
മാർക്റ്റിങ്ങിന് സാഫ് പ്രകത്യ� ശ്രദ്ധ 
നല്കുന്നു.  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്് വിപണി  

�ചടെത്തുന്നതിനായി  
കമള�ളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും  

യൂണിറ്റു�ചള പചകെടപ്ിക്കു�യും സാഫ് 
വഴി കമള�ള് നൈത്തു�യും ചചയ്യുന്നു

കൂടതല് വിവരങ്ങള്ക്് : safkerala.org
saf4help@gmail.com

0484 2607643
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തീരജനതപയ
ളെര്ത്തു�പിടപിച്ചത് സര്കൊര്

പി.പി. ചിത്രഞ്ജന്  
എും.എല്.എ
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിളക്ഷമവമായപി �ന്പപ്ട്ട  
നപിയമസഭാസമപിതപിയപട പെയര്മാന്, 

മത്സ്യപഫഡത് ള�ാര്ഡംഗം 

പ്ാഥമപിക ഉല്�ാേന ളമഖലയപില്  
കഠപിനാധ്ാനം പെയ്യുകയം എന്നാല് പ്കൃതപി ളക്ഷാഭങ്
ള്ക്കും മ്ത് ദുര്ങ്ള്ക്കും വപിളധയരാളകണ്പി വരപികയം 
പെയ്യുന്ന ജനവപിഭാഗമാണത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്.

നമ്മുപട സമ്േത്ഘടനയപട വ�ര്ച്ചയപില് സുപ്ധാന
�ങ്ത് വഹപിക്കുന്ന മത്സ്യളമഖലയപട സമഗ്രവപികസനവം 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട പതാഴപില്സുരക്ഷയം ലക്ഷസ്യമപിട്ടത് 
ഈ ളമഖലയപില് �ന്പപ്ട്ട വസ്യവസായങ്ള് ആരംഭപിക്കു
ന്നതപിനും  കൂടുതല് പതാഴപിലവസരങ്ള് സൃഷ്ടപിക്കുന്നതപിനും 
േീര്ഘവീക്ഷണളത്ാപടയ�� മത്സ്യനയവം �ന്പപ്ട്ട 
വകുപ്പുകളുപടയം സര്കൊര് ഏജന്സപികളുപടയം  
ഏളകാ�നവം ആവശസ്യമാണത്.

രാജസ്യാ്ര മളത്സ്യാല്�ാേനത്പിപറെ 20 മുതല് 25 
ശതമാനം വപര ളകര�ത്പിപറെ സംഭാവനയാണത്. ഈ 

ളമഖലയപിപല പതാഴപിലാ�പികളുപട ശാക്ീകരണം ലക്ഷസ്യമപിട്ടത് 
പ്വര്ത്പിക്കുന്ന മത്സ്യപഫഡത് 687 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
സഹകരണസംഘങ്ളുപട അപപ്കത് സത് പഫഡളറഷനായപി 
നപിലപകാ�ളുന്നു. 346 തീരളേശ സംഘങ്ളും  204 
ഉള്നാടന് സംഘങ്ളും  137 വനപിതാ സംഘങ്ളും 
അഫപിലപിളയ്ത് പെയ്ത് പ്വര്ത്പിച്ചുവരുന്നു. 2021-22 
സാമ്ത്പികവര്ഷം 346.31 ളകാടപിയപട  വപിറ്റുവരവം 
333.25 ലക്ഷം രൂ�യപട പ്വര്ത്നലാഭവം  
മത്സ്യപഫഡപിനത് ളനടാന് കഴപിഞ്ഞു.

സംഘങ്ളുപട പ്വര്ത്നം കാരസ്യക്ഷമമാക്കുന്ന 
തപിനും എല്ാ മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ഗ്രൂപ്പുകപ�യം തീരളേശ 
ളലലത്പില് �പങ്ടുപ്പിക്കുന്നതപിനും  ബ്പിഡത്ജത് ളലാൺ  
നടപ്പിലാകെപി കുടപിശപികയള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുപട വായത്�  
പുനഃക്രമീകരപിക്കുന്നതപിനും വായത്�യം ആനുകൂലസ്യങ്ളും 
എല്ാവര്ക്കും ലഭസ്യമാക്കുന്നതപിനും മുഴുവന് സഹായവം 
മത്സ്യപഫഡത് പെയ്യുന്നു.

മത്സ്യ�ന്ളനാ�കരണങ്ള് വാങ്ന്നതപിനായപി 
വായത്�ാത്തുകയായപി 2016 മുതല് 2022 വപര 167 ളകാടപി 
രൂ� വപിതരണം പെയത്തു, 38000 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
കള്കെത് ഇതപിപറെ പ്ളയാജനം ലഭപിച്ചു.

മത്്യചത്ാഴിലാളി�ളചൈ ശാക്ീ�രണും ലക്്യമിടന്ന മത്്യചഫ�് 
അ�ിമാനാർഹമായ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് നൈപ്ാക്കുന്നത്

മത്സ്യപഫഡത്
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പലിശരഹിത വായ്പ�ള്
മത്സ്യ�ന്ളനാ�കരണങ്ള് വാങ്ന്നതപിനത് 

�ലപിശരഹപിതവായത്�ാ�ദ്ധതപി നടപ്പിലാകെപി, 15 ശതമാനം 
സ�ത് സപിഡപി ഗുണളഭാക്ാവപിനത് ലഭപിക്കുന്നു. ആപക 
നല്കപിയ 167 ളകാടപിയപില് 98.64 ളകാടപി രൂ�യം  
�ലപിശരഹപിത വായത്�യായാണത് വപിതരണം പെയ്തത്.

സ്യംപതാഴപില് വായത്�ാ�ദ്ധതപി പ്കാരം 1000 
ള�ര്കെത് 14 ളകാടപി രൂ� നല്കപി കഴപിഞ്ഞു.

സമളക്രാ ഫപിനാന്സത് വായത്� ഇനത്പില് 2016 
മുതല് 2022 വപര 360 ളകാടപി രൂ� 1,20,000  
ഗുണളഭാക്ാകെള്കെത് നല്കപി. 25,000 എന്നതത് 50,000 
രൂ�യായപി വര്ധപിപ്പിച്ചുപകാണ്ാണത് ഈ രംഗപത്  
ഇടപ�ടല് ശക്മാകെപിയതത്.

മത്ൄകെച്ചവടം നടത്തുന്ന 69000 വനപിതകള്കെത് 
�ലപിശരഹപിത വായത്�യായപി 123 ളകാടപി രൂ� വപിതരണം 
പെയ്ാനായപി.

മപണെണെയപട ളകന്ദവപിഹപിതം പവട്ടപിക്കുറച്ചളപ്ാഴും 
മപണെണെ സ�ത് സപിഡപി ഇനത്പില് 250 ളകാടപി രൂ� 
15000ല്�രം മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ഗ്രൂപ്പുകള്കെത് പ്ളയാജന
പപ്ടുത്ാന് കഴപിഞ്പിട്ടുണ്ത്. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കടാശ്ാസ
�ദ്ധതപിപ്കാരം 300ഓ�ം ഗുണളഭാക്ാകെളുപട കടങ്ള് 
എഴുതപിത്ള്ളാനും അ�കട ഇന്ഷുറന്സത് അഞ്ത് ലക്ഷം 
രൂ�യപില് നപിന്നത് 10 ലക്ഷം ആയപി വര്ധപിപ്പികൊനും 
കഴപിഞ്ഞു.

 ഓഖപി ദുര്ത്പില് മരണമടഞ്വരുപടയം 
കാണാതായവരുപടയം ആശ്പിതര്കെത് മത്സ്യപഫഡപില് 
ളജാലപി നല്കപിയം ആശ്പിതരപില് നഴത് സപിങ്ത് 
ളയാഗസ്യതയള്ളവര്കെത്   
ആളരാഗസ്യവകുപ്പില് റ്ാഫത് നഴത് സായപി 
ളജാലപി നല്കപിയം  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി സമൂഹപത് 
സര്കൊര് ളെര്ത്തുനപിര്ത്പി.

 കാലാവധപികഴപിഞ് 
വായത്�കള് ഒ്ത്വണ 

തീര്പ്ാകെല് �ദ്ധതപിയപിലൂപട അവസാനപിപ്പിക്കുന്നതപിനും 
നട�ടപി സ്ീകരപിക്കുന്നു. എസത്.എസത്.എല്.സപി, പ്ലസത് ടു 
�രീക്ഷക�പില് ഉന്നതവപിജയം കരസ്ഥമാകെപിയ  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മകെള്കെത് കസ്യാഷത്  അവാര്ഡത്  
നല്കപിവരുന്നു.

അ്ിപ്ച്ചയും ഫിഷ് മാർട്ടു�ളും
  മത്സ്യസംഭരണത്പിനായപി വപിവപിധ ജപില്ക�പില് 

ള�സത് ളറ്ഷനുകള് ആരംഭപിച്ചു. ഉ�ളഭാക്ാകെള്കെത് 
ശുദ്ധമായ �ച്ചമത്സ്യം ലഭസ്യമാകൊന് പമാസ�ല്  
ഫപിഷത്  മാര്ട്ടത് - അ്പിപ്ച്ചയം മത്സ്യപഫഡത് ളനരപിട്ടത്  
നടത്തുന്ന ഫപിഷത് മാര്ട്ടുകളും പ്വര്ത്നം ആരംഭപിച്ചളതാ
പടാപ്ം സംസ്ഥാന സര്വീസത് സഹകരണ �ാങ്കുകള്/
സംഘങ്ള് ളെര്ന്നത് ഫ്ാസഞ്സപി വസ്യവസ്ഥയപില് 
ജപില്ക�പില് ഫപിഷത് മാര്ട്ടുകളും ആരംഭപിച്ചു. ഉ�ളഭാക്ാകെ
ള്കെത് ശുദ്ധമായ മത്സ്യവം മളത്സ്യാല്�ന്നങ്ളും തനപിമ
ളയാപട ലഭസ്യമാകൊന് ഓൺസലന് ഫപിഷത് മാര്കെ്പിങ്ം 
ആരംഭപിച്ചു.

  ഡീസല് വപിലവര്ധന മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
പ്വര്ത്നപച്ചലവത്  വര്ധപിപ്പിച്ച സാഹെരസ്യത്പില് മത്സ്യ
പഫഡപിപറെ �മ്പുകള്വഴപി വപിലകുറച്ചത് ഡീസല് നല്കാന് 
കഴപിഞ്ഞുപവന്നതും ജലമലപിനീകരണം തടയന്നതപിനത് 
പ�ളട്രാള് എന്ജപിനുകള് വപിതരണം പെയ്ാനായപി എന്നതും 
അഭപിമാനകരമാണത്. വപിളേശളട്രാളുകളും നപിളരാധപിത 
വലകളും മ്ത് യളന്ത്രാ�കരണങ്ളും ഉ�ളയാഗപിച്ചത്  

കടലപിപറെ അടപിത്ട്ടപില് നപിന്നത് പെറുമത്സ്യങ്പ�
ളപ്ാലം ളകാരപിപയടുക്കുളമ്ാള് അ�രസ്യാപ്തത

ക�പില് നട്ടംതപിരപിഞ് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ 
�പികെത് താങ്ാകാന് നമുകെത്  

കഴപിയന്നുണ്ത്.  മപണെണെ കരപിഞ്്
കൊപരയം, മത്സ്യവപി�ണന 

ത്പിപല ഇടനപിലകൊപരയം 
വട്ടപിപ്ലപിശകൊപരയം  
ഒഴപിവാകൊന്  
സര്കൊര് നടത്തുന്ന  
ഇടപ�ടലകള്  
സഹായപിക്കുന്നു.

�ീസല്  
വിലവർധന  

മത്്യചത്ാഴിലാളി�ളചൈ 
പ്രവർത്നചച്ചലവ് 

വർധിപ്ിച്ച സാഹചര്യ 
ത്ില് മത്്യചഫ�ിചറെ 
പമ്പു�ള് വഴി വിലകുറച്ച് 

�ീസല് നല്�ാന് 
�ഴിഞ്ഞു
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ജയശ്രീ ജി.
പഡ�യൂട്ടപി ഡയറക്ടര്
�പി.എം.സപി.

ഓഖപി പസല്

2017 നവം�റപില് ളകര�തീരത്ത് വീശപിയടപിച്ച 
ഓഖപി ചുഴലപികൊ്ത് ദുര്ത്പിപറെ ആഘാതം ലഘൂകരപിക്കു
ന്നതപിനായപി സംസ്ഥാന സര്കൊര് ഓഖപി  
പുനരധപിവാസ �ദ്ധതപി പ്ളതസ്യകമായപി  
നടപ്പിലാകെപി വരുന്നു. ഓഖപി പുനരധപിവാസ 
�ദ്ധതപിപ്കാരം ദുര്�ാധപിതരായ  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി വപിഭാഗത്പിപറെ 
ജീവപിതസാഹെരസ്യങ്ള് 
പുനസ്ഥാ�പിക്കുന്നതപിനായപി 
വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖപ്ളേശത്ത് 
ആധുനപിക സമുദ്ര ഭക്ഷസ്യ 
സംസത് കരണ യൂണപിറ്റും വപി�ണന  
ഔട്ടത് പലറ്റും ആരംഭപിക്കുകയാണത്.  
നാലത് ളകാടപി രൂ� പെലവപിലാണത് 
�ദ്ധതപി നടപ്ാക്കുന്നതത്. 
മുഖസ്യമന്ത്രപിയപട ദുരപിതാശ്ാസ 
നപിധപിയപില് നപിന്നാണത് �ദ്ധതപികെത് തുക 

കപണ്ത്പിയതത്. 
ഭക്ഷസ്യസംസത് കരണ യൂണപി്പിലൂപട 

പറഡപി ടു കുകെത്, പറഡപി ടു ഈ്ത് വപിഭാഗങ്
�പില് മത്സ്യവപിഭവങ്ളുപട ഉല്�ാേനം നടത്ാ

പമന്നാണത് സര്കൊര് വപിഭാവനം പെയ്യുന്നതത്. 
വപി�ണന ഔട്ടത് പല്ത് വഴപി ഉല്�ന്നങ്ള് 

വപി്ഴപിക്കും. കൂടാപത, സീഫുഡത്  
പറളറ്ാററെത് മുളഖന എല്ാത്രം 

മത്സ്യവപിഭവങ്ളും സമൂഹത്പിളലകെത് 
എത്പികൊം. ളകര� സംസ്ഥാന 

തീരളേശ വപികസന 

ളകാര്പ്ളറഷന് മുളഖനയാണത് �ദ്ധതപി നടപ്പിലാക്കുന്നതത്.
ഓഖപിയപില് മരണപപ്ടുകളയാ കാണാതാവകളയാ 

പെയ് 143 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കുടും�ങ്�പില് നപിന്നാണത് 
�ദ്ധതപിയപട ഗുണളഭാക്ാകെപ� കപണ്ത്തുന്നതത്. 
ഇവര്കെത് ആധുനപിക സമുദ്ര ഭക്ഷസ്യസംസത് കരണ യണപി്പില് 
നപിയമനം നല്കും. ആേസ്യഘട്ടത്പില് ആവശസ്യമായ 20 
ള�പര കപണ്ത്പിയപിട്ടുണ്ത്. ഇവര്കെത് മത്സ്യസംസത് കരണവ
മായപി �ന്പപ്ട്ടത് �രപിശീലനം നല്കും. ഹാര്�റപില് 
നപിന്നും ളനരപിട്ടത് സംഭരപിക്കുന്ന മത്സ്യം ഒട്ടും  

മൂലസ്യളശാഷണം സംഭവപികൊപത സംസത് കരണ 
യൂണപി്പില് എത്പിച്ചത് പ്ളതസ്യകം �രപിശീലനം 

ലഭപിച്ച വനപിതകള് മുളഖന 
പ്ീളപ്ാസസപിങ്ത്, ളപ്ാസസപിങ്ത് 

എന്നപിവ നടത്പി മൂലസ്യവര്ധപിത 
മത്സ്യഉല്�ന്നങ്�ായപി  

ഉ�ളഭാക്ാകെള്കെത്  
എത്പിക്കുന്നു.

വപി�ണന ഔട്ടത്ത് പല്പിളലകെത് 
ആവശസ്യമായപി വരുന്നവപര 
സാഫുമായപി (പസാസസ്പി ളഫാര് 
അസപിറ്ന്സത് ടു ഫപിഷര് വപിപമന്)  

�ന്പപ്ട്ടത് കപണ്ത്തും.
മത്സൃസംസത് കരണ 

യൂണപി്പിപറെയം സീഫുഡത് പറളറ്ാററെപി
പറെയം നപിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്ീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. സര്കൊര് നപിര്ളേശ
പ്കാരം �ദ്ധതപിയപട തുടര്ന്നുള്ള നടത്പിപ്പി

നായപി മത്സ്യസംസത് കരണ യൂണപി്ത് മത്സ്യപഫഡപിനും 
സീഫുഡത് പറളറ്ാററെത് ളകര� ടൂറപിസം പഡവലപ്ത് പമറെത് 
ളകാര്പ്ളറഷനും സകമാറും.

ഓഖപി പുനരധപിവാസ �ദ്ധതപിയപിലൂപട  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കുടും�ങ്ള്കെത് സുസ്ഥപിരമായ 
പതാഴപിലം വരുമാനവം ഉറപ്പുവരുത്ാപമന്നാണത് 
സംസ്ഥാന സര്കൊര് പ്തീക്ഷപിക്കുന്നതത്. 

വപിഴപിഞ്ത്തുയരും
സീഫുഡത് പറസത് ള്ാററെത് 

വപിഴപിഞ്ം  
തുറമുഖപ്ളേശത്ത്  

സംസ്ഥാന സര്കൊര് 
ആധുനപിക സമുദ്ര  

ഭക്ഷസ്യസംസത് കരണ യൂണപിറ്റും 
വപി�ണന ഔട്ടത് പലറ്റും  
ആരംഭപിക്കുകയാണത്.  

നാലത് ളകാടപി രൂ�  
പെലവപിലാണത് �ദ്ധതപി  

നടപ്ാക്കുന്നതത്

ഓഖി പുനരധിവാസും

വിഴിഞ്ഞത്് നിർമ്ാണും 
പൂർത്ിയായ സീഫു�് 

ചറകറ്ാററെത്
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മകഹഷ്. എസ്
ഫപിഷറീസത് ളജായപിറെത് ഡയറക്ടര്  
(ഇന്ലാന്ഡത്ത് )

ഇ്സ്യയപില് കൂടുതല് മത്സ്യവം മത്സ്യ ഉല്�ന്ന 
ങ്ളും ഉ�ളയാഗപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ ളകര�ത്പില് 
മൂലസ്യവര്ധപിത മത്സ്യ ഉല്�ന്നങ്ളുപട വപി�ണനം വ�പര 
ആോയകരമായ �പിസപിനസത് സംരംഭമാണത്. മത്സ്യവം 
മത്സ്യ ഉല്�ന്നങ്ളും ഇന്നത് ആവശസ്യാനുസരണം  
ഉ�ളഭാക്ാവപിനത് വീട്ടു�ടപികെല് ലഭസ്യമാകുന്ന സംവപിധാന
ത്പിളലകെത് മത്സ്യവപി�ണനം വ�ര്ന്നു കഴപിഞ്ഞു. 

മൂലസ്യവര്ധപിത മത്സ്യ ഉല്�ന്നങ്ളുപട വരളവാപട 
ളലാകപമമ്ാടും മത്സ്യത്പിപറെ ഉ�ളഭാഗം കൂടുകയം 
ആവശസ്യം വര്ധപിക്കുകയം പെയ്പിട്ടുണ്ത്. അളമരപികെ,  
യൂളറാ�സ്യന് യൂണപിയന് രാജസ്യങ്ള്, മധസ്യപൂര്വ ഏഷസ്യന് 
രാജസ്യങ്ള് എന്നപിവപിടങ്�പില് വന്ളതാതപില് മൂലസ്യവര്ധപിത 
മളത്സ്യാല്�ന്നങ്ള് വപി�ണനം പെയത്തുവരുന്നു. ഇവ 
വപി്ഴപികെപപ്ടണപമങ്പില് വപി�ണപിപയകെുറപിച്ചും  
ഉ�ളഭാക്ാകെപ� കെുറപിച്ചും കൃതസ്യമായ ള�ാധസ്യമുണ്ാ 
കണം. ആകര്ഷണീയമായ �ാകെറ്റുക�പില് ളവണം  
വപില്�നയം. ഇവപിപടയാണത് ളപ്ാഡക്ടത് ബ്ാന്ഡപിങ്പിനത് 
പ്സക്പിളയറുന്നതത്.

  ബ്ാന്ഡിങ്് എങ്ജന?

 മത്സ്യം മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്നങ്�ാകെപി വപി�ണനം 
നടത്പിയാല് അതത് േീര്ഘകാലം ളകടുകൂടാപത  
സൂക്ഷപികൊനും പമച്ചപപ്ട്ട വപില ഉല്�ാേകര്കെത് ലഭപികൊനും 
സഹായപിക്കും. പ്തപിശീര്ഷ മത്സ്യ ഉ�ളഭാഗം കൂടുതല�� 
ളകര�ത്പില് മൂലസ്യവര്ധപിത ബ്ാന്ഡഡത് ഉല്�ന്നങ്ള്കെത് 
വന്ളതാതപില�� വപി�ണനസാധസ്യതകള് നപിലനപില്ക്കുന്നു. 
ഇത്രത്പില�� വസ്യവസായസംരംഭങ്ള് ആരംഭപിക്കുക 
വഴപി അളനകം പതാഴപിലവസരങ്ള് സൃഷ്ടപികെപപ്ടുകയം 
മത്സ്യ ഉല്�ാേകര്കെത് പമച്ചപപ്ട്ട വരുമാനം ലഭപിക്കുകയം 
പെയ്യും. 

�ച്ചമത്സ്യം തപന്ന �ല തരത്പില�� മൂലസ്യവര്ധപിത 
ഉല്�ന്നങ്�ായപി �ാകെത് പെയ്ാവന്നതാണത്. ഫപിഷത് 
ഫപില്്ത് സത്, ഫപിഷത് റ്ീകെത് സത്, ക്ീന് ഫപിഷത്ത് എന്നപിവ  
ഇതപിനുോഹരണങ്�ാണത്.  ഉണകെമത്സ്യം, മത്സ്യ അച്ചാറു
കള്, മത്സ്യ കടത് ല്ത്, മത്സ്യ �പ്ടം എന്നപിങ്പന അളനകം 
മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്നങ്�ായം വപി�ണനം  
പെയ്ാവന്നതാണത്. 

ചൂഷണം ഒഴിവാക്ാം
ളകര�ത്പിപല മത്സ്യവപി�ണന ശംഖല വ�പര 

വപിപുലമാണത്. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള് �പിടപിക്കുന്ന  
അപല്ങ്പില്, മത്സ്യകര്ഷകര് ഉല്�ാേപിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യം �ല 
ഇടനപിലകൊര് വഴപിയാണത് ഉ�ളഭാക്ാവപില് എത്തുന്നതത്. 
മളത്സ്യാല്�ാേകര്  മപികെളപ്ാഴും ഇടനപിലകൊരുപട 
ചൂഷണത്പിനത് വപിളധയരാകുന്നു. ബ്ാന്ഡഡത് മൂലസ്യവര്ധപിത 
ഉല്�ന്നങ്ളുപട വരളവാപട, ഇടനപിലകൊപര ഒഴപിവാകെപി 
മളത്സ്യാല്�ാേകര്കെത് തപന്ന ഉല്�ന്നങ്ള് നപിര്മ്മപിച്ചത് 
വപി�ണനം പെയ്ാനു�� അവസരം സകവരുന്നു. 

തുെങ്ങാം ഒരുക്ങ്ങള്  
അസംസത് കൃത �ോര്ഥങ്ള് സംഭരപിക്കുന്നതപിനും 

ളകടുകൂടാപത സൂക്ഷപിക്കുന്നതപിനും ശീതീകരണ സംവപിധാന
ങ്ളും മ്ത് അനു�ന് സംഭരണസംവപിധാനങ്ളും 
ആവശസ്യമാണത്. അസംസത് കൃത വസ്തുകെള് �ാകപപ്ടുത്പി, 

വപിവപിധ തരത്പിലം രൂ�ത്പിലമു�� മത്സ്യ ഉല്�ന്നങ് 
�ാകെപി മാറ്റുന്നതപിനത് വപിപുലമായ സംസത് കരണസൗകരസ്യ 
ങ്ളും ഗുണനപിലവാരനപിര്ണയസംവപിധാനങ്ളും  
ഒരുളകെണ്തുണ്ത്. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി സഹകരണസംഘ
ങ്ള്, മത്സ്യ കര്ഷക സഹകരണസംഘങ്ള് എന്നപിവ 
രൂ�ീകരപിച്ചത് മളത്സ്യാല്�ാേകരപില് നപിന്നും മത്സ്യം ളനരപിട്ടത് 
സംഭരപികൊം. സഹകരണസംഘങ്ള് വഴപി മത്സ്യം 
സംസത് കരപിച്ചത് മൂലസ്യവര്ധപിത ബ്ാന്ഡഡത് ഉല്�ന്നങ്�ാകെപി 
വപി�ണനം നടത്പിയാല് പമച്ചപപ്ട്ട വരുമാനം ലഭപിക്കും.  
ഇടത്ട്ടുകാരുപട ചൂഷണം ഒരു �രപിധപിവപര  
ഒഴപിവാകൊനുമാകും. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി, മത്സ്യ കര്ഷക 
സഹകരണസംഘങ്പ�  മത്സ്യ സംസത് കരണത്പിലം  
മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്നങ്ള് നപിര്മ്മപിക്കുന്നതപിലം 
പ്ാപ്തരാളകെണ്തും ഇത്രത്പില�� യൂണപിറ്റുകള്  
സര്കൊര് സഹായളത്ാപട ആരംഭപിളകെണ്തും  
മത്സ്യളമഖലയപട വ�ര്ച്ചയ്കത് അനപിവാരസ്യമാണത്.  
മളത്സ്യാല്�ന്നങ്ള്കൊയപി ഒരു തനതത് ബ്ാന്ഡത് 
രൂ�പപ്ടുത്പിപയടുക്കുക എന്നതാകണം നമ്മുപട ലക്ഷസ്യം.

ഒരുകൊം ബ്ാന്ഡഡത് ളകര�മത്സ്യം

മകത്്യാല്പന്നങ്ങള്ക്ായി ഒരു തനത് 
ബ്ാന്�് രൂപചപ്ടത്ിചയടക്കു�  

എന്നതാ�ണും നമ്മുചൈ ലക്്യും
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സ്ിത ആർ നായർ, 
പസക്രട്ടറപി, ളകര� മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 
കടാശ്ാസ കമ്മപിഷന് 

ജീവപിതം കരുപ്പിടപിപ്പികൊന്, കാറ്റും മഴയം  
വകപവകൊപത, പുറംകടല് ലക്ഷസ്യമാകെപി യാത്ര 
പുറപപ്ടുന്നവരാണത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്. പ്കൃതപിയമായപി 
മല്ടപിച്ചത് ജീവപിതം മുളന്നാട്ടുപകാണ്ടുള�ാകുന്നവര്.  
സംസ്ഥാനത്പിപറെ സമ്േത്ഘടനയപിലം  
വപിളേശനാണസ്യവരവപിലം നപിര്ണായക �ങ്ത് വഹപിക്കുന്ന 
വപിഭാഗമാപണങ്പിലം കാറും ളകാളും നപിറഞ്താണത്  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട ജീവപിതം.  
ളജാലപിയപിപലയം വരുമാനലഭസ്യതയപിപലയം  
അനപിശ്പിതാവസ്ഥയം ജീവപിതസാഹെരസ്യങ്ളുപമല്ാം 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� കടപകെണപിയപിലാക്കുന്നു.   

ഈ ദുരവസ്ഥയ്കത് മാ്ം വരുത്ണപമന്ന ഉറച്ച 
ള�ാധസ്യളത്ാപടയാണത് 2008ല് സംസ്ഥാന സര്കൊര് 
ളകര� മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കടാശ്ാസ കമ്മപിഷന് നപിയമം 
പകാണ്ടുവന്നതത്. ഇതപിപറെ ഭാഗമായപി  2009-ല്  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കടാശ്ാസ കമ്മപിഷന് രൂ�ീകരപിച്ചു. 
കടലപിലം ഉള്നാടന് ജലാശയങ്�പിലം  
മത്സ്യ�ന്നം നടത്പി ഉ�ജീവനം നടത്തുന്ന  
�രമ്രാഗത മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� കട�ാധസ്യതയപില് 
നപിന്നത് മുക്രാക്കുക എന്നതായപിരുന്നു ലക്ഷസ്യം. ളകര� 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി കടാശ്ാസ കമ്മപിഷന് തപിരുവന്പുരം 
ആസ്ഥാനമായപി പ്വര്ത്പിച്ചു വരുന്നു. റപിട്ടളയര്ഡത്  
സഹളകൊടതപി ജഡത്ജത് പെയര്ള�ഴത് സണും ഒരു ഫപിഷറീസത്, 
സാമൂഹപിക, സാമ്ത്പിക വപിേഗത്ധന്, മൂന്നത്  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി പ്തപിനപിധപികള് എന്നപിവര്  
അംഗങ്ളുമാണത്.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള് വപിവപിധ ധനകാരസ്യ  
സ്ഥാ�നങ്�പില് നപിന്നും  31/12/2007 വപര എടുത്പിട്ടുള്ള  
വായത്�കള്കെത് കടാശ്ാസമായപി മുതലപിനത്പില് �രമാവധപി 
75,000/- രൂ�യം 31/12/2009-ല് �ാകെപി നപില്ക്കുന്ന 
�ലപിശയപട 25% തുകയം  01/01/2008 മുതല് 31/12/2008 

വപര വപിതരണം പെയ്പിട്ടുള്ള വായത്�കള്കെത് 
മുതലപിനത്പില് �രമാവധപി 1,00,000/- രൂ�യം 
31/03/2018-ല് �ാകെപി നപില്ക്കുന്ന �ലപിശയപട 25% 
തുകയം കടാശ്ാസമായപി നല്കുന്നു. 

കൊശ്ാസത്ിനുള്ള മാേദണ്ം
2008 ഡപിസം�ര് 31 വപര മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി 

കള് വപിവപിധ ആവശസ്യങ്ള്കൊയപി എടുത്  
വായത്�കള്കെത് 2019 മാര്ച്ചത് 31 വപര അള�ക്ഷ  
സ്ീകരപിച്ചപിരുന്നു. വപിവപിധ ധനകാരസ്യ  സ്ഥാ�നങ്�പില് 
നപിന്നും മത്സ്യ�ന്ളനാ�കരണങ്ള് വാങ്ാന്, ഭവന 
നപിര്മ്മാണം, കുട്ടപികളുപട വപിേസ്യാഭസ്യാസം, െപികപിത്, 
പ�ൺമകെളുപട വപിവാഹം എന്നീ ആവശസ്യങ്ള്കെത് 
എടുത്പിട്ടുള്ള വായത്�ക�ാണത്  കടാശ്ാസത്പിനത് 
�രപിഗണപിക്കുന്നതത്. കടാശ്ാസം അനുവേപിക്കുന്നതപിനുള്ള 
വരുമാന�രപിധപി വസ്യക്പികള്കെത് 60,000/- രൂ�യായം 
കുടും�ത്പിനത് രണ്ത് ലക്ഷം രൂ�യായം നപിജപപ്ടുത്പിയപി
രപിക്കുന്നു. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ളക്ഷമനപിധപി ള�ാര്ഡത് 
അംഗത്ം, ളറഷന് കാര്ഡത് എന്നപിവയപട �കര്പ്പുകള്, 

ആശ്ാസതീരത്ത് 
കടലപിപറെ മകെള്   
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത്   
കടാശ്ാസമായപി  
സര്കൊര് നല്കപിയതത്  
321 ളകാടപിയപിളലപറ രൂ�

�ൈാശ്ാസും
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വരുമാന സര്ട്ടപിഫപികെ്ത്,  �ന്പപ്ട്ട വായത്�ാസ്ഥാ�ന
ത്പില് നപിന്നുള്ള സാക്ഷസ്യ�ത്രം എന്നപിവയാണത് അര്ഹത 
കപണ്ത്ാന് ഹാജരാളകെണ്തത്. എന്.സപി.ഡപി.സപി 
വായത്�, ഹഡത് ളകാ ഭവന വായത്�, എന്.�പി.സപി.എഫത്.ഡപി.
സപി, എന്.എം.ഡപി.എഫത്.സപി �ദ്ധതപികള് പ്കാരം മത്സ്യ
പഫഡത് മുളഖന ലഭസ്യമാകെപിയ വായത്�കള്,  
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി വപികസന ളക്ഷമസഹകരണ  
സംഘങ്ള്, സഹകരണ �ാങ്കുകള്,  
ളേശസാല്�ത-പഷഡയൂള്ഡത് �ാങ്കുകള്, പ�ാതുളമഖലാ 
ധനകാരസ്യ സ്ഥാ�നങ്ള് എന്നപിവപിടങ്�പില് നപിന്നും 
എടുത്പിട്ടുള്ള വായത്�കള് കടാശ്ാസത്പിനത്  
�രപിഗണപിക്കുന്നു.  

തീർപ്ാക്ിയ തുൈ തിരിജൈ നൽകം
കമ്മപിഷന് സ്ഥാ�പിതമായതത് മുതല് ഇതുവപര 321.36 

ളകാടപി രൂ� കടാശ്ാസമായപി അനുവേപിച്ചു. കടാശ്ാസം 
ശു�ാര്ശ പെയ്ത്  ഒന്നത്  മുതല് 56 വപര അര്ഹത  
�ട്ടപികക�ാണത് സര്കൊരപിളലകെത് അയച്ചതത്.  
അര്ഹതയപണ്ന്നത് കപണ്ത്തുന്നവര്, കടാശ്ാസം 
ലഭസ്യമാകുന്നതപിനത് വന്ന കാലതാമസത്പിനപിടയ്ക,ത് �ാങ്പിപറെ 
നപിര്�ന്ത്പിനത് വഴങ്പി കുടപി�പിക അടച്ചത് വായത്� 
തീര്പ്ാകെപിയപിട്ടുപണ്ങ്പില് ഈ തുക തപിരപിപക നല്കും. 
ഇതപിനായപി റീഫണ്ത് �ട്ടപിക തയ്ാറാകെപി കടാശ്ാസം 
അനുവേപിക്കുന്നതപിനത് നട�ടപി സ്ീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ത്.  

കടാശ്ാസമായപി അനുവേപിക്കുന്നതപിനത് അര്ഹത കപണ്ത്പി സര്കൊരപിനത് ശു�ാര്ശ പെയ്  
അര്ഹതാ�ട്ടപികകളുപട വപിശോംശം
വായ്പ സ്ാപനും ഗുണക�ാക്ാക്ളചൈ എണ്ും ശുപാർശ ചചയ്ത തു�

സഹകരണ �ാങ്ത് 94 44,22,340/-
മത്സ്യപഫഡത് 127 27,28,383/-
മ്ത് ധനകാരസ്യ സ്ഥാ�നങ്ള് 3 82,048/-
ളേശസാല്കൃത- പഷഡയൂള്ഡത് �ാങ്ത് 12 7,44,872/-
ആച� 236 79,77,643/-

പ്രശാ്് ആർ. ഐപിആർ�ി
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അനീഷ് പി 
അസപിറ്റെത് ഡയറക്ടര്, ഫപിഷറീസത്
ഫപിഷറീസത് ളറ്ഷന്, സവപ്പിന്

�രമ്രാഗത, യന്ത്രവല്�ത ളമഖലകള് 
ഉള്പപ്പട 49,244 മത്സ്യ�ന്നയാനങ്ള്  
ളകര�ത്പിപല ഹാര്�റുകള്, കരയ്കടുപ്പികെല്  
ളകന്ദങ്ള് എന്നപിവപിടങ്�പില് നപിന്നും  
മത്സ്യ�ന്നത്പിനായപി ള�ാകുന്നു.

കാലാവസ്ഥാവസ്യതപിയാനം മൂലം കടല് 
പ്ക്ഷു�ത്ധമാകുന്നതപിനാല് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
ജീവന് അ�കടത്പിലാകുന്ന സ്ഥപിതപിയാണുള്ളതത്. 
അനവധപി സളഹാേരങ്ളുപട ജീവനും ളകാടപികെണകെപിനത് 
രൂ�യപട മത്സ്യ�ന്ന ഉ�ാധപികളും മുന് വര്ഷങ്�പില്  
നഷ്ടകെണക്കുക�പില് സ്ഥാനം �പിടപിച്ചപിരുന്നു.

ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനുൈള്
കടല്സുരക്ഷാ േൗതസ്യനപിര്വഹണത്പിനത് ഒന്�തത്  

തീരളേശജപില്ക�പിലം ഫപിഷറീസത് ളറ്ഷനുകള് നപിലവപിലണ്ത്. 
ഈ ളറ്ഷനുകള് ളകന്ദീകരപിച്ചത് നപിലവപില് മൂന്നത്  മസറന് 
ആംബുലന്സുകളും 10 പറസത് കയു ള�ാട്ടുകളും സജ്ീകരപി 
ച്ചപിട്ടുണ്ത്. കടല് സുരക്ഷാമുന്നറപിയപിപ്പുകള് നല്കാനും 
രക്ഷാപ്വര്ത്നം ഏകീകരപിക്കുന്നതപിനുമായപി  
സജ്ീകരപിച്ച കൺളട്രാള് റുമുകളുപട ഭാഗമായാണത് ഇവ 
പ്വര്ത്പിക്കുന്നതത്. മത്സ്യ�ന്ന വകുപ്ത് ഡയറക്ടളറ്പില് 
സജ്ീകരപിച്ചപിരപിക്കുന്ന മാറ്ര് കൺളട്രാള് റൂം ആണത് 
വപിഴപിഞ്ം, സവപ്പിന്, ള�പ്പൂര് റീജപിയണല് കൺളട്രാള് 
റൂമുകള് മുളഖന രക്ഷാപ്വര്ത്നം ഏളകാ�പിപ്പിക്കുന്നതത്.  
സംസ്ഥാന ദുര്നപിവാരണ അളതാറപി്പിയപട 
മുന്നറപിയപിപ്പുകളും മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിക�പില് എത്പിക്കുന്നതത് 
കൺളട്രാള് റൂമുകള് വഴപിയാണത്.  

മസറന് ആംബുലന്സുകളും പറസത് കയു ള�ാട്ടുകളും 
ളെര്ന്നത് ഈ സാമ്ത്പികവര്ഷം 1938 പ�ളട്രാ�പിങ്കളും 

ളകര�ത്പിപറെ സസനസ്യത്പിനത് ളകര�ത്പിപറെ സസനസ്യത്പിനത് 
ഇവര് കാവലാളുകള് ഇവര് കാവലാളുകള് 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെത് കടലപില് സുരക്ഷപയാരുകൊനുള്ള  
ളകര� മത്സ്യ�ന്ന വകുപ്പിപറെ രക്ഷാസംവപിധാനങ്ള് അറപിയാം

�ൈല്സുരക്

ചപാന്നാനി ഫിഷറീസ് കറ്ഷന്
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481 രക്ഷാപ്വര്ത്നങ്ളും നടത്തുകയ
ണ്ായപി.  ഇതപിലൂപട 4979 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി
കളുപട ജീവന് രക്ഷപിച്ചത് തീരപത്ത്പികൊന് 
സാധപിച്ചു.

കുതിടച്ചത്ം 
മമറന് ആംബുലന്സുകള് 

രാജസ്യത്ത് ആേസ്യമായാണത് കടല് 
രക്ഷാപ്വര്ത്നം ഊര്ജപിതമാക്കുന്നതപിനും 
കടലപില്തപന്ന പ്ഥമശുശ്രൂഷ നല്കുന്ന 
തപിനും മസറന് ആംബുലന്സത് തയ്ാറാകെപി 
യതത്. മത്സ്യ�ന്നവകുപ്പിപറെ ആവശസ്യ 
പ്കാരം വപിവപിധ ളകന്ദ, സംസ്ഥാന  
ഏജന്സപികളുപട നപിര്ളേശങ്ള്കെനുസൃത
മായപി പകാച്ചപിന് ഷപിപ്ത് യാര്ഡത്  ആണത് 
പ്തീക്ഷ, പ്തസ്യാശ, കാരുണസ്യ എന്നീ  
ള�രുക�പിലള്ള മസറന് ആംബുലന്സുകള് 
നപിര്മ്മപിച്ചതത്.  വപിഴപിഞ്ം, സവപ്പിന്, ള�പ്പൂര് 
ഫപിഷറീസത് ളറ്ഷനുകള് ളകന്ദീകരപിച്ചാണത് 
മസറന് ആംബുലന്സുകളുപട പ്വര്ത്നം 
സജ്ീകരപിച്ചപിരപിക്കുന്നതത്.  

700 കുതപിരശക്പി വീതമുള്ള ഇരട്ട 
എന്ജപിന് ആണത് മസറന് ആംബുലന്സുക
ള്കെത് മണപിക്കൂറപില് 14 ളനാട്ടപികെല് സമല് 
ളവഗം നല്കുന്നതത്.  മസറന് ആംബുലന്സു
കളുപട ളസവനത്പിനായപി, കസ്യാ�ത്്ന്, െീഫത് 
എന്ജപിനീയര്, ഓയത് ലര്, സീമാന്, രണ്ത്  
സീ പറസത് കയൂ ഗാര്ഡുകള് എന്നപിവര്  
സോസമയം രക്ഷാപ്വര്ത്നത്പിനത്  
സജ്രാണത്. അ�കടത്പില്പപ്ട്ട  
മത്സ്യ�ന്ന യാനങ്പ� കപണ്ത്തുന്നതപിനും 
ആശയവപിനപിമയം നടത്തുന്നതപിനും അതപിനൂതന  
നാവപിളഗഷണല്, ആശയവപിനപിമയ സംവപിധാനങ്ള് 
ഘടപിപ്പിച്ചപിട്ടുള്ള മസറന് ആംബുലന്സുകള് ഇന്നത് ലഭസ്യമായ 
ഏ്വം നല് പ്ഥമ ശുശ്രുഷാസൗകരസ്യം കൂടപി  
സജ്ീകരപിച്ചപിട്ടുള്ളവയാണത്.

മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി സുരക്ഷ ഉറപ്ാക്കുന്നതപിനായപി 
മസറന് ആംബുലന്സുകള് ഇളതവപര 848  

�ളട്രാ�പിങ്കള് നടത്പി. 172 രക്ഷാപ്വര്ത്നങ്�പി 
ലായപി 1060 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� സുരക്ഷപിതമായപി 
തീരപത്ത്പിച്ചു.  കടലപില്വച്ചത് �രപിളകെ്വര്കെത് 
പ്ഥമശുശ്രൂഷ നല്കുക വഴപി നപിരവധപി ജീവനുകള് 
സംരക്ഷപികൊനുമായപി. അടപിയ്ര സാഹെരസ്യത്പില് 
ഇ്സ്യന് ളനവപി, ളകാറ്ത്ഗാര്ഡത് എന്നപിവയപട സഹായം 
കൂടപി ആവശസ്യപപ്ട്ടത് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ�യം അവരുപട 
യാനങ്പ�യം സുരക്ഷപിതമായപി തീരപത്ത്പിക്കുകയം 
പെയ്യുന്നുണ്ത്.

അതസ്യാവശസ്യഘട്ടങ്�പില് ഉ�ളയാഗപികൊനായപി 
ഓകത് സപിജന് ളകാൺസന്ളട്ര്ര്, കാര്ഡപിയാകത്  
ളമാണപി്ര്, മാന്ല് സക്ഷന് അപ്ാര്സത്, �പി.�പി. 
അപ്ാര്സത്, �ള്സത് ഓകത് സപിമീ്ര്, �ൂളകൊമീ്ര്, 
സത് സ�ന് ള�ാര്ഡത്, ഇപമ്മാ�പിസലസറുകള്,  
ള�ാര്ട്ട�പിള് ഓകത് സപിജന് സപിലപിണ്ര്, അംബു �ാഗത്, 
ഡ്രസ്പിംഗത് ഉ�കരണങ്ള് എന്നപിവയം രണ്ത്  
�ാരാപമഡപികെല് റ്ാഫുകളുപട ളസവനവം 24 മണപിക്കൂറും 
മസറന് ആംബുലന്സുക�പില് ഉണ്ത്. 

മകറന് എന്സ്റഫാഴ് സ് ജമന്് വിഭാഗം
രക്ഷാപ്വര്ത്നങ്ള്കെത് കരുളത്കാന്  

മത്സ്യ�ന്ന വകുപ്പിനത് കീഴപിലള്ള മസറന്  
എന്ളഫാഴത് സത് പമറെത് വപിഭാഗവം ഫപിഷറീസത് ളറ്ഷനുകളുപട 
ഭാഗമാണത്.  പ�ാലീസത് വകുപ്പില് നപിന്നും പഡ�യുളട്ടഷന് 
വസ്യവസ്ഥയപില് വന്നപിട്ടുള്ള ഉളേസ്യാഗസ്ഥരാണത് മസറന് 
എന്ളഫാഴത് സത് പമറെത് വപിഭാഗത്പിനത് കരുളത്കുന്നതത്.

സ്റൈരളത്ിജല ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനുൈള്

ജില്                     ഫിഷറീസ് കറ്ഷന്

തപിരുവന്പുരം വപിഴപിഞ്ം
പകാല്ം  നീണ്കര
ആലപ്പുഴ  ളതാട്ടപ്ള്ളപി
എറണാകു�ം സവപ്പിന്
തൃശ്ശൂര്  അഴീളകൊടത്
മലപ്പുറം  പ�ാന്നാനപി
ളകാഴപിളകൊടത് ള�പ്പൂര്
കണ്ണൂര്  കണ്ണൂര്
കാസര്ളഗാഡത് കീഴൂര്

ചപാന്നാനി ഫിഷറീസ് കറ്ഷന്

രാജ്യജത് ആദ്യ മകറന് ആംബുലന്സുൈളാണ് സ്റൈരളത്ിൽ  
സജ്ജമാക്ിയിരിക്കുന്നത്
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എും വി ടബജു
സീനപിയര് സയറെപിറ്ത്,   
പസന്ട്രല് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് ഓഫത്  
ഫപിഷറീസത് പടകത് ളനാ�ജപി

ളകര�ത്പിപല �രമ്രാഗത മത്സ്യ�ന്നയാ
നങ്�പില് ഭൂരപിഭാഗവം രണ്ത് കുതപിരശക്പി മുതല് 65 
കുതപിരശക്പി വപരയള്ള ഔട്ടത് ള�ാര്ഡത് ളമാളട്ടാറു 
ക�ാണത് ഉ�ളയാഗപിക്കുന്നതത്. ഇവപയല്ാം പ�ളട്രാള് 
ഉ�ളയാഗപിച്ചത് റ്ാര്ട്ടത് പെയ്യുകയം മപണെണെ ഉ�ളയാഗപിച്ചത് 
പ്വര്ത്പിക്കുകയം പെയ്യുന്ന യാനങ്�ാണത്. എട്ടത്  
കുതപിരശക്പിയള്ള ഔട്ടത് ള�ാര്ഡത് ളമാളട്ടാറുകള്കെത് 
മണപിക്കൂറപില് ആറത്  ലപി്ര് മപണെണെ ആവശസ്യമാണത്. 25 
കുതപിരശക്പിയള്ള ളമാളട്ടാറുകള് മണപിക്കൂറപില് 12 ലപി്ര് 
മപണെണെ ഉ�ളയാഗപിക്കും. മത്സ്യപഫഡപിപറെ കണക്കുകള് 
പ്കാരം 14481 ഔട്ട ള�ാര്ഡത് ളമാളട്ടാര് എന്ജപിനു 

സുസ്ഥപിരതയപിളലകെത്  
ഒരു തുഴദൂരംഒരു തുഴദൂരം

ബദല് ഇന്ധനും

ച�ാച്ചി ആസ്ാനമായള്ള ചസന്ട്രല് ഇന്റ്ിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് ഫിഷറീസ് 
ചൈ�് കനാളജിയമായി കചർന്ന്  �ീസല് എന്ജിന് മാറ്റത്ിനായള്ള 
സമഗ്രപദ്ധതി സുംസ്ാന സർക്ാർ  രൂപവല്ക്രിച്ചിട്ടുടെ് 

ക�ാണത് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതത്. 
സംസ്ഥാന സര്കൊര് മപണെണെയ്കത് 

സ�ത് സപിഡപി അനുവേപിക്കുന്നു. ളകര�പത് കൂടാപത 
ഒഡീഷ, ഗുജറാത്ത്, തമപിഴത് നാടത്, കര്ണാടക 
സംസ്ഥാനങ്ളും മത്സ്യ�ന്ന ളമഖലയപില്  
മപണെണെ സ�ത് സപിഡപി നല്കുന്നു. എന്നാല്, 
സംസ്ഥാനങ്ള്കെത് ലഭപിച്ചപിരുന്ന മപണെണെവപിഹപിതം 
ഗണസ്യമായപി പവട്ടപിക്കുറയ്കാന് ളകന്ദസര്കൊര് 
തീരുമാനപിച്ചതത് ളമഖലയ്കത് തപിരപിച്ചടപിയായപി.  
ഇളതാപടാപ്ം, മപണെണെവപിലയപില് ക്രമാനുഗതമായപി 
വര്ധന കൂടപിയളതാപട, മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള് 
പ്തപിസന്പിയപിലായപി. 2022 ജനുവരപിയപില് 96 
രൂ�യായപിരുന്ന മപണെണെയ്കത് ഇളപ്ാള് 126 
രൂ�യാണത് വപില. ഇതുമൂലം മത്സ്യ�ന്നയാനങ് 
ളുപട പ്വര്ത്നപച്ചലവത് ക്രമാതീതമായപി വര്ധപിച്ചു. 
കടലപില്നപിന്നത് കപിട്ടുന്ന മത്സ്യസമ്ത്പിലം വപി�ണപി 
വപിലയപിലം വര്ധന ഉണ്ാകുന്നപിപല്ന്നു മാത്രമല്,  
�ലളപ്ാഴും കുറവം  സംഭവപിക്കുന്നു.
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അടുത്പിപട, മപണെണെ സ�ത് സപിഡപി  
പൂര്ണമായപി നപിര്ത്ലാകൊന് ളകന്ദസര്കൊര് 
തീരുമാനപിച്ചു. മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട വരുമാന
പത്യം തീരളേശത്പിപറെയാപക സാമ്ത്പിക 
സ്ഥപിതപിപയയം ഇതത് ളോഷകരമായപി �ാധപിക്കും. 

മപണെണെ ഉ�ളയാഗത്പിനത് ഒളട്ടപറ ദൂഷസ്യഫല
ങ്ളുണ്ത്. ള�ാട്ടുകള് പ്വര്ത്പിപ്പികൊന് ഉ�ളയാഗപി
ക്കുന്ന പ�ളട്രാള്, ഡീസല് എന്നീ ഇന്നങ്ള� 
കൊള് �രപിസ്ഥപിതപികെത് ളോഷകരമാണത് മപണെണെ. 
എന്ജപിന് പ്വര്ത്നത്പിനപിപട കടലപില് കലരുന്ന 
മപണെണെ സമുദ്ര ആവാസവസ്യവസ്ഥയ്ക്കും കടല്ജീവപി
കളുപട ആളരാഗസ്യത്പിനും ഹാനപികരമാണത്. 

മപണെണെ ഉ�ളയാഗവമായപി �ന്പപ്ട്ട  
പ്ശത് നങ്ള്കെത് �രപിഹാരം കപണ്ത്ണപമങ്പില്, 
ഔട്ടത് ള�ാര്ഡത് ളമാളട്ടാര് ഉ�ളയാഗപിച്ചത് ള�ാട്ടുകള് 
പ്വര്ത്പിപ്പിക്കുന്നതപിനത്, വപില കുറഞ്തും  
�രപിസ്ഥപിതപികെത് അനുളയാജസ്യമായതുമായ �േല് 

ഇന്നം തപിരപഞ്ടുളത് തീരൂ. കാരസ്യക്ഷമതയം 
ഇന്നക്ഷമതയം കണകെപിപലടുത്ത് ഡീസല്  
എന്ജപിനുക�ാണത് ഉെപിതപമന്നാണത് പ�ാതുളവ 
അംഗീകരപികെപപ്ട്ടപിട്ടുള്ളതത്. അതപിനാല്, മപണെണെ 
ഉ�ളയാഗപിച്ചത് പ്വര്ത്പിക്കുന്ന ഔട്ടത് ള�ാര്ഡത് 
ളമാളട്ടാറുകള്കെത് �കരം ഡീസല് എന്ജപിനുകള് 
ഉ�ളയാഗപികൊന് സംസ്ഥാന ഫപിഷറീസത് വകുപ്ത് 
തീരുമാനപിച്ചു. ഇതപിപറെ ഭാഗമായപി പകാച്ചപി ആസ്ഥാന
മായള്ള പസന്ട്രല് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് ഓഫത് ഫപിഷറീസത് 
പടകത് ളനാ�ജപിയമായപി ളെര്ന്നത്  ഡീസല് എന്ജപിന് 
മാ്ത്പിനായള്ള സമഗ്ര�ദ്ധതപി സംസ്ഥാന 
സര്കൊര്  രൂ�വല്കെരപിച്ചപിട്ടുണ്ത് . എന്ജപിന്  
മാ്ത്പിലൂപട പ്വര്ത്നപച്ചലവപില് ഏതാണ്ത്  
60 ശതമാനളത്ാ�ം കുറവത് വരുത്ാനാകുപമന്നാ
ണത് കരുതുന്നതത്. മത്സ്യ�ന്നളമഖലയപിപല 
ആധുനപികവല്കെരണത്പിനും 
പ്വര്ത്നക്ഷമതയ്ക്കും സുസ്ഥപിരതയ്ക്കും ഈ നട�ടപി 
വഴപിപവയ്ക്കുപമന്നാണത് പ്തീക്ഷ. 
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മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മകെള് കൗമാരപ്ായ
ത്പില് തപന്ന മാതാ�പിതാകെപ� സഹായപിക്കുന്നതപിനായപി 
കടലപില് ള�ാകുന്നതാണത് പ�ാതുപവ കണ്ടുവരുന്നതത്. 
സാമ്ത്പികമായം സാമൂഹപികമായം �രപിമപിതമായ 
ചുറ്റു�ാടുക�പില് ജീവപിക്കുന്ന ഇവര്കെത് വപിേസ്യാഭസ്യാസത്പിപറെ 
പ്ാധാനസ്യം അറപിയപിച്ചുപകാടുക്കുന്നതാണത് വപിേസ്യാതീരം 
�ദ്ധതപി. രജപിറ്ര് പെയ്പിട്ടുള്ള മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
മകെള്കെത് ളനരപിട്ടത് �ദ്ധതപിയപട പ്ളയാജനം ലഭപിക്കും.

ഉയര്ന്ന മാര്കെത് ളനടപി വപിേസ്യാഭസ്യാസം 
പൂര്ത്പിയാക്കുന്ന കുട്ടപികള്കെത് പമഡപികെല്, സപിവപില് 
സര്വീസത് ഉള്പപ്പടയള്ള ളമഖലക�പിപല പ്ളവശനത്പിനത് 
�രപിശീലനം നല്കുകയാണത് �ദ്ധതപിയപട ലക്ഷസ്യം. 
2022-23 കാലയ�വപില് 13 ളകാടപി രൂ�യാണത്  
�ദ്ധതപികൊയപി നീകെപിപവച്ചപിരപിക്കുന്നതത്. പ്ലസത് വൺ,  
പ്ലസത് ടു �ഠനകാലയ�വപില് എന്ട്രന്സത് �രപിശീലനം 
സാധസ്യമാകൊനാണത് �ദ്ധതപിപകാണ്ത് ഫപിഷറീസത് വകുപ്ത് 
ലക്ഷസ്യമപിടുന്നതത്.

വിദ്യാതീരം പദ്ധതിക്് 10 ഘടൈങ്ള്
1.  പറസപിഡന്ഷസ്യല് പമഡപികെല് എന്ട്രന്സത് �രപിശീലനം
2.  സപിവപില് സര്വീസത് എകത് സാം �രപിശീലനം
3.  �ാങ്ത് പടറ്ത് �രപിശീലനം
4.  മരണപപ്ട്ട മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മകെള്കെത് 

ഉന്നതവപിേസ്യാഭസ്യാസം
5.  ള�ാറ്ത് പമട്രപികത് റ്ഡീസത് വപിേസ്യാഭസ്യാസ ആനുകൂലസ്യം
6.  വപിേസ്യാര്ഥപികള്കെത് കരപിയര് സഗഡന്സത്  

ളപ്ാഗ്രാമുകള്

7.  സംസ്ഥാനപത് 10 റീജസ്യണല് ഫപിഷറീസത്  
പടകത് നപികെല് സഹസത് കൂളുകള്കെത്  
പ്വര്ത്നപച്ചലവത് നല്കും

8  കുട്ടപികളുപട കായപികളമഖലയപിപല വപികസനത്പിനത് 
കര്മ്മ�ദ്ധതപി

9.  ഫപിഷറീസത് പടകത് സപികെല് സഹസത് കൂളുകപ�  
മപികവപിപറെ ളകന്ദങ്�ാക്കുന്നു

10.  മ്ത് പ്വര്ത്നങ്ള്
100 വപിേസ്യാര്ഥപികള്കെത് പമഡപികെല് എന്ട്രന്സത് 

�രപിശീലനത്പിനത് സഹായം നല്കും. 15 ള�പര സപിവപില് 
സര്വീസത് ളകാച്ചപിങ്പിനും 25 കുട്ടപികപ� �ാങ്ത് പടറ്ത് 
�രപിശീലനത്പിനും തപിരപഞ്ടുക്കും. മാതാ�പിതാകെള് 
മരണപപ്ട്ട കുട്ടപികളുപട ഈ വപിഭാഗത്പിപല �ഠനപെലവത് 
മുഴുവനായപി സര്കൊര് വഹപിക്കും. �ത്പിലം പ്ലസത്ടുവപിനും 
�ഠപിക്കുന്ന കുട്ടപികള്കെത് കരപിയര് സഗഡന്സത്  
�രപി�ാടപികളും സംഘടപിപ്പിക്കും. സര്കൊരപിനത് കീഴപിലള്ള 
�ത്ത് റീജസ്യണല് ഫപിഷറീസത് പടകത് നപികെല് സത് കൂളുക�പില് 
�ഠപിക്കുന്ന മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട മകെള്കെത് പമസ്ത് 
ഉള്പപ്പടയള്ള ളഹാറ്ല് സൗകരസ്യവം �ദ്ധതപി വഴപി 
നല്കുന്നുണ്ത്. 

പമഡപികെല് എന്ട്രന്സപിനും ള�ാറ്ത് പമട്രപികത് 
വപിേസ്യാഭസ്യാസത്പിനുമാണത് കൂടുതല് തുക പെലവഴപിക്കുന്നതത്. 
20,000 കുട്ടപികള്കൊണത് ള�ാറ്ത് പമട്രപികത് വപിേസ്യാഭസ്യാസ 
ആനൂകൂലസ്യം ലഭപിക്കുക.

പുതപിയ ആകാശം  
പുതപിയ െപിറകുകള്
നപിര്ധനരായ മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട  �ഠനത്പില് മപികവത് പുലര്ത്തുന്ന കുട്ടപികള്കെത് 
വപിേസ്യാഭസ്യാസ ആനുകൂലസ്യം നല്കാന് ആവപിഷത് കരപിച്ച �ദ്ധതപിയാണത് വപിേസ്യാതീരം

വിദ്യാതീരും

വലിയതുറ ഫിഷറീസ് ചൈ�് നിക്ല് സ് കൂള്

തയ്ാറാക്ിയത് :  രമ്യ രാജന് 
സ�ത്  എഡപി്ര്, പ്പിസം, ഐ�പിആര്ഡപി



33സമകാലിക P\-]Yw
Unkw_À 2022

പുതപിയ ആകാശം  
പുതപിയ െപിറകുകള്

ചിത്ര എും 
റീജപിയണല് എകത് സപികയൂട്ടീവത്, അഡാകത് 

ജീവളനാ�ാധപികൊയപി റപിസര്ളവായറുകപ�യം 
ആശ്യപിക്കുന്ന ആേപിവാസപികള്കെത് ള�ാഷകമൂലസ്യം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആഹാരം ലഭസ്യമാക്കുന്നതപിനും അവരുപട 
സാമൂഹപിക, സാമ്ത്പിക ഉന്നമനം ഉറപ്ാക്കുന്നതപിനും 
നപിരവധപി �ദ്ധതപിക�ാണത് സര്കൊര് നടപ്പിലാകെപി  
വരുന്നതത്. 

വലപിയ റപിസര്ളവായറുക�പില് 'കൂടത്മത്സ്യ�ഷപി'യം, 
പെറപിയ റപിസര്ളവായറുക�പില് 'മത്സ്യക്കുഞ്ഞു  
നപിളക്ഷ�പികെല്' �ദ്ധതപിയം നടപ്പിലാകെപി വരുന്നു.  
ഇത്രത്പില് ളകര�ത്പിപല 12 റപിസര്ളവായറുക�പിലാണത് 
ളകര� റപിസര്ളവായര് ഫപിഷറീസത് പഡവല�ത് പമറെത് 
ളപ്ാജക്ടത് ഉള്ളതത്. മത്സ്യ�ന്നത്പില് ഏര്പപ്ട്ടപിരപിക്കുന്ന 
എസത്.സപി/എസത്.ടപി മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി സഹകരണ 
സംഘങ്ള്കെത് മത്സ്യ�ന്ന 
ത്പിനത് ആവശസ്യമായ  
പകാട്ടളത്ാണപി, വല മുതലായവയം 
മത്സ്യസമ്ത്ത് സംരക്ഷണവമായപി 
�ന്പപ്ട്ട ള�ാധവല്കെരണവം  
നല്കപിവരുന്നു. 

ഏകളേശം അയ്ായപിര 
ളത്ാ�ം ആേപിവാസപി വപിഭാഗകൊര് 
റപിസര്ളവായറുക�പില്  
മത്സ്യ�ന്നം നടത്തുന്നുണ്ത്. രണ്ത് 
റപിസര്ളവായറുക�പില് (ളഷാ�യാര്, 
പ�രപിങ്ല്ക്കൂത്ത്) തളദ്ശീയ 
ഇനത്പില്പപ്ട്ട  
മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്പ�യം �ാകെപി 10 
റപിസര്ളവായറുക�പില് കാര്പ്ത് 
മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്പ�യമാണത് 
വ�ര്ത്തുന്നതത്.  
 റീ�പില്ഡത് ളകര� 
ഇനപിളഷസ്യ്ീവത്, പ്ധാനമന്ത്രപി 
മത്സ്യസമ്ത്ത് ളയാജന �ദ്ധതപിക
�പില് ഉള്പപ്ടുത്പി സംസ്ഥാന 
സര്കൊര് വലപിയ റപിസര്ളവായറുക
�പില് കൂടുക�പിപല മത്സ്യകൃഷപി 
നടത്തുന്നുണ്ത്. �ാലകൊടത്  
ജപില്യപിപല മലമ്പുഴ, കണ്ണൂര് 

ജപില്യപിപല �ഴ�പി, വയനാടത് ജപില്യപിപല കാരാപ്പുഴ,  
�ാണാസുരസാഗര്, ളകാഴപിളകൊടത് ജപില്യപിപല പ�രുവണൊ
മൂഴപി, �ത്നംതപിട്ട ജപില്യപിപല കകെപി റപിസര്ളവായറുക�പി 
ലാണത് നപിലവപില് ഇത്രം കൂടത് മത്സ്യകൃഷപി  
നടത്പിവരുന്നതത്. 

 റീ�പില്ഡത് ളകര� �ദ്ധതപിപ്കാരം 3.2 ളകാടപി 
രൂ�യാണത് കൂടത്മത്സ്യ�ഷപികൊയപി വകയപിരുത്പിയതത്. 90 
ള�രാണത് ഈ �ദ്ധതപിയപിലള്ളതത്. 90 കൂടുകളും അനു�ന് 
സംവപിധാനങ്ളുള്ള ഈ �ദ്ധതപിയപില് ഗപിഫത്്ത്, 
അനാ�ാസത്, �ളങ്ഷസ്യസത് മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്പ�യാണത് 
നപിളക്ഷ�പിച്ചപിട്ടുള്ളതത്. ഈ കൂടുക�പില് നപിന്നും 50 ലക്ഷം 
രൂ�യപിലധപികം വരുമാനം ഗുണളഭാക്ാകെള്കെത്  
ലഭപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. 

 പ�രുവണൊമൂഴപി, �ാണാസുരസാഗര്, കാരാപ്പുഴ 
റപിസര്ളവായറുക�പില് 100 വീതം  കൂടുക�പില് മത്സ്യ�ഷപി 
നടത്പി വരുന്നു. എസത്.സപി/ എസത്.ടപി വപിഭാഗങ്�പിപല 300 
ഓ�ം ള�ര് ഗുണളഭാക്ാകെ�ാണത്. ഓളരാ കൂടപിലം 3250 
മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്പ�യാണത് വ�ര്ത്തുന്നതത്.  
മൂന്നത്   റപിസര്ളവായറുക�പിലായപി 71 ലക്ഷം രൂ� വരുമാനം 
ലഭപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. ലഘുമത്സ്യസംസത് കരണ യൂണപിറ്റുകളും  
ഇന്സുളല്ഡത് കാര്ട്ടത് വാഹനങ്ളും സ്ഥാ�പികൊനും 
ആളലാെനയണ്ത്. 

ഊരുക�പില് ഉണര്വത്
ഉള്നാൈന് മത്്യ�ഷി 

കഗാത്രവി�ാഗങ്ങള്ക്ായി റിസർകവായറു�ളില് 
കൂൈത്മത്്യ�ഷിയും മത്്യക്കുഞ്ഞുനികക്പവും
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എും. താജുദ്ീന്
പഡ�യൂട്ടപി ഡയറക്ടര്
ഫപിഷറീസത് ഡയറക്ടളറ്ത്
തപിരുവന്പുരം 

     ഉയര്ന്ന മളത്സ്യാ�ളഭാഗമുള്ള  
ളകര�ത്പില് വാര്ഷപിക കടല്  
മളത്സ്യാല്�ാേനം അഞ്ത് മുതല് ആറത് ലക്ഷം 
പമട്രപികത് ടണ്ം, ഉള്നാടന് മളത്സ്യാല്�ാേനം 
2.25 ലക്ഷം പമട്രപികത്ത് ടണ്ം ആണത്. 1.57 ലക്ഷം 
ടൺ (2020-21) മത്സ്യം കയറ്റുമതപി പെയ്യുന്നുണ്ത്. 
2021-22 വര്ഷം കടല് മളത്സ്യാല്�ാേനം 6.1 
ലക്ഷം ടണൊയപി വര്ധപിപച്ചങ്പിലം രണ്ത്   ലക്ഷം 
ടണെപിളലപറ മത്സ്യം ആഭസ്യ്ര ഉ�ളയാഗത്പി 
നായപി അനസ്യസംസ്ഥാനങ്�പില് നപിന്നും വരുന്ന 
സാഹെരസ്യമുണ്ത്. കൂടാപത, കയറ്റുമതപി വരുമാനം 
വര്ധപിപ്പികെണപമങ്പില് 2-3 ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യം 
അധപികം ഉല്�ാേപിപ്പിളകെണ്തത് ഈ ളമഖലയപട 
സുസ്ഥപിരവപികസനത്പിനത് അതസ്യാവശസ്യമാണത്. 
ആഴകെടല് മത്�ന്നം 
ളപ്ാത്ാഹപിപ്പിക്കുന്നതപിലൂപട ഈ ലക്ഷസ്യം 
സകവരപികൊനാകും.

ളകര�ത്പിപറെ സാധസ്യതകള് 
കൂടപിയ വപില ലഭപിക്കുന്ന കണവ, ചൂര, 

താഴത്ന്ന വപില ലഭപിക്കുന്ന വപി�ക്കുമത്സ്യങ്ള്, 
ആഴകെടല് പെമ്മീനുകള് എന്നപിവയപടയം 
വപിപുലമായ ളശഖരം അറ�പികെടലപിപറെ 
ആഴംകൂടപിയ ഭാഗത്തുള്ളതായപി കണകൊക്കുന്നു. 
ഉയര്ന്ന വപില ലഭപിക്കുന്ന മത്സ്യം �പിടപിക്കുന്നതപിനാ
യള്ള ള�ാട്ടുകള് ളപ്ാത്ാഹപിപ്പിക്കുന്നളതാ 
പടാപ്ം 10 ലക്ഷം ടളണൊ�ം �പിടപികൊന് സാധപി
ക്കുന്ന വപിലക്കുറവള്ള വപി�ക്കുമത്സ്യങ്പ�യം  
പ്ളയാജനപപ്ടുത്ാന് ശ്മപിളകെണ്തുണ്ത്. 

ളകന്ദാവപിഷത് കൃത �ദ്ധതപിയായ  
പ്ധാനമന്ത്രപി മത്സ്യസമ്ത്ത് ളയാജനയപില് 
ഉള്പപ്ടുത്പി 10 ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്ന 
ള�ാട്ടുകള് നല്കുന്ന �ദ്ധതപികെത് അംഗീകാരം 
ലഭപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. സുരക്ഷപിതമല്ാത് �രമ്രാഗത 

വരുന്നുവരുന്നു
ആഴങ്ള് ളതടുന്ന  ആഴങ്ള് ളതടുന്ന  
യാനയാനങ്ള്ങ്ള്

യന്ത്രവല്�ത മത്സ്യ�ന്നം
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യാനങ്�പില് ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്നം നടത്തുന്ന 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികപ� ഘട്ടംഘട്ടമായപി  യന്ത്രവല്�ത 
മത്സ്യ�ന്നരീതപിയപിളലകെത് �രപിവര്ത്നം പെയ്യുക 
എന്നതാണത് �ദ്ധതപിയപട ലക്ഷസ്യം. ആേസ്യഘട്ടം   
തപിരുവന്പുരം, പകാല്ം, എറണാകു�ം, ളകാഴപിളകൊടത്, 
മലപ്പുറം ജപില്ക�പിലാണത് നടപ്പിലാക്കുന്നതത്. ഇവപിപട 
ഗുണളഭാക്തൃതപിരപഞ്ടുപ്ത് നടന്നുവരപികയാണത്. 

�ദ്ധതപികെത് ളകന്ദ സര്കൊര് അംഗീകരപിച്ച പെലവത് 
ള�ാട്ടത് ഒന്നപിനത് 1.2 ളകാടപി രൂ�യാണത്. ളകന്ദ, സംസ്ഥാന 
സ�ത് സപിഡപിയായപി 48 ലക്ഷം രൂ�യം. എന്നാല് ഈ 
തുകയ്കത് എല്ാ ആധുനപിക സൗകരസ്യങ്ള�ാടും കൂടപിയ 
ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്ന യാനത്പിപറെ �ണപി 
പൂര്ത്പിയാകൊന് സാധപികെപില്. 22.7 മീ്ര് നീ�വം ആറത് 
മീ്ര് വീതപിയം മൂന്നത്  മീ്ര് ആഴവം 230 കുതപിരശക്പിയം, 
-4 ഡപിഗ്രപി പസല്ഷസ്യസത് പറഫ്പിജളറഷന് സൗകരസ്യവം 18 
ടൺ സംഭരണളശഷപിയമുള്ള ള�ാട്ടപിനത് 1.5 ളകാടപി രൂ� 
വപിലയാകും. 

�രമ്രാഗത മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ഗ്രൂപ്പുകള്കെത് 
ഇത്രയം തുക കപണ്ത്തുന്നതപിനുള്ള ബുദ്ധപിമുട്ടത്  
കണകെപിപലടുത്തും ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്നം  
ളപ്ാത്ാഹപിപ്പിക്കുന്നതപിപറെ ഭാഗമായം ഗുണളഭാക്തൃ 
വപിഹപിതത്പിപറെ 30% തുകയായ 30 ലക്ഷം രൂ�  
സംസ്ഥാനസര്കൊര് അധപികധനസഹായമായപി ഓളരാ 
ഗ്രൂപ്പിനും പ്ഖസ്യാ�പിക്കുകയം മൂന്നത്  ളകാടപി രൂ�  
അനുവേപിക്കുകയം പെയത്തു. ഇതനുസരപിച്ചത് 72 ലക്ഷം 
രൂ�യായപി ഗുണളഭാക്തൃ വപിഹപിതം കുറഞ്പിട്ടുണ്ത്.  
ഗുണളഭാക്തൃ വപിഹപിതത്പിപറെ 85% തുക ളകര�  
ഫപിനാന്ഷസ്യല് ളകാര്പ്ളറഷനപില് നപിന്നും വായത്�യായപി 
അനുവേപികൊനും ധാരണയായപി. 

ഒളട്ടപറ പതാഴപിലവസരങ്ള് സൃഷ്ടപിക്കുന്നതപിനും 
അതപിലൂപട മത്സ്യ�ന്ന ളമഖലയപില് പുത്നുണര്വത് 
സകവരപിക്കുന്നതപിനും ഈ �ദ്ധതപിയപിലൂപട സാധപിക്കുപമന്നത് 
പ്തീക്ഷപിക്കുന്നു. 

ആഴക്ടൽ മത്്യബന്ധനം:  
സ്റൈരളത്ിജന് പരിമിതിൈള്

ആധുനപിക സൗകരസ്യങ്ള�ാടുകൂടപിയ ആഴകെടല്മത്സ്യ�ന്ന ള�ാട്ടുകളുപട ഉയര്ന്ന  
നപിര്മ്മാണപച്ചലവത് , ഉയര്ന്ന പ്വര്ത്നപച്ചലവത് , �രപിശീലനത്പിപറെ അഭാവം, പമച്ചപപ്ട്ട  
ഗുണനപിലവാരം ഉറപ്ാകൊത്തുമൂലമുള്ള വപിലയപിടപിവത്, മത്സ്യ�ന്നത്പില് ആധുനപിക സാളങ്തപിക 
വപിേസ്യകള് പ്ളയാജനപപ്ടുത്ാത് സാഹെരസ്യങ്ള് എന്നപിവയാണത് ഈ ളമഖല ളനരപിടുന്ന പ്ധാന 
പ്ശത് നങ്ള്.   

വലപിയ സൗകരസ്യങ്�പില്ാത് ള�ാട്ടുക�പിലാണത് നപിലവപില് ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്നം  
നടക്കുന്നതത്. സംസ്ഥാനത്ത് 34000 ളമാളട്ടാസറസത്ഡത് �രമ്രാഗത യാനങ്ളുപണ്ങ്പിലം 500-ഓ�ം 
�രമ്രാഗത യാനങ്ള് മാത്രമാണത് 50 ളനാട്ടപികെല് സമലപിനത് പുറത്ത് മത്സ്യ�ന്നം നടത്തുന്നതത്. 
കൂടാപത തമപിഴത് നാടത് രജപിസത് ളട്രഷനുള്ള 600-ളലപറ ആഴകെടല് മത്സ്യ�ന്ന ള�ാട്ടുകള് പകാച്ചപി 
ളകന്ദീകരപിച്ചത് മത്സ്യ�ന്നം നടത്പി വരുന്നുണ്ത്. 

ഉയര്ന്ന വപില  
ലഭപിക്കുന്ന കണവ, ചൂര, 
താരതളമസ്യന കുറഞ് 

വപില ലഭപിക്കുന്ന പെറപിയ 
മത്സ്യങ്ളുളടയം   
വപിപുല ളശഖരം

 അറ�പികെടലപിപറെ ആഴം
കൂടപിയ  

ഭാഗത്തുള്ളതായപി  
കണകൊക്കുന്നു
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എും. ശ്രീ�ണ്ഠന്
പമമ്ര് പസക്രട്ടറപി, (എസത്.എഫത്.എം.സപി)

പപസ്രൄമായപി ളജാലപി പെയ്ാന് 
അവസരമുണ്ാവക എന്നതത് ഏപതാരു പതാഴപിലാ�പിയ
പടയം അടപിസ്ഥാന അവകാശങ്�പിപലാന്നാണത്. 
മത്സ്യ�ന്നത്പിനപിപട കടലപില് �രമ്രാഗത 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളും യന്ത്രവല്കൃതയാനപത്ാഴപി
ലാ�പികളും തമ്മപില് സംഘര്ഷങ്ള് ഉണ്ാവക മുമ്ത് 
�തപിവായപിരുന്നു. ഈ സംഘര്ഷങ്ള്  
ഒഴപിവാക്കുന്നതപിനും നപിയമ�രമായം  
സമാധാന�രമായം മത്സ്യ�ന്ന പ്വര്ത്നം  
ഉറപ്ാക്കുവാനും ളവണ്പി 1980ല് ളകര� സമുദ്ര 
മത്സ്യ�ന്ന നപിയ�്ണ നപിയമം (പക.എം.എഫത്.
ആര് ആക്ടത്) നപിലവപില് വന്നു. ഈ നപിയമത്പിപറെ 
ചുവടു�പിടപിച്ചത്, സമുദ്ര മത്സ്യ�ന്നത്പിപറെ  

ഫലപ്േമായ നടത്പിപ്പിനും നപിരീക്ഷണത്പിനുമായപി 
ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപിലകള് എന്ന 
ത്രപിതല സംവപിധാനത്പിനത് സര്കൊര് രൂ�ം നല്കപി. 

ത്ിതല സംവി്ാേം 
മൂന്നത് തലങ്�പിലായാണത് ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത്  
കൗൺസപിലപിപറെ പ്വര്ത്നങ്ള്    
ക്രമീകരപിച്ചപിരപിക്കുന്നതത്. 
 ഫപിഷപിംഗത് വപിളല്ജത് മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപില്  

(എഫത്.വപി.എം.സപി.)
 ജപില്ാ ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപില്   

(ഡപി.എഫത്.എം.സപി.)
 സംസ്ഥാന ഫപിഷറീസ ത്മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപില്  

(എസ്ത്.എഫത്.എം.സപി.)

പക.എം.എഫത്.ആര് നപിയമം കാരസ്യക്ഷമമായപി 
നടപ്പിലാക്കുന്നുപണ്ന്നത് ഉറപ്ാക്കുന്നതപിപനാപ്ം വപിവപിധ 

ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപില്   
ഒരു നൂതന ആശയം
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തലങ്�പില് മസറന് ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത് പ്ലാന് 
തയ്ാറാക്കുക എന്നതാണത് കൗൺസപിലപിപറെ മുഖസ്യചുമതല. 
മത്സ്യസമ്ത്പിപറെ സംരക്ഷണപത്ക്കുറപിച്ചും  
തീരളേശവാസപികള്കെപിടയപില് ള�ാധവല്കെരണം 
നല്കുന്നതും കൗൺസപിലപിപറെ ഉത്രവാേപിത്മാണത്. 
സമുദ്ര മത്സ്യ�ഷപി, മത്സ്യവപിഭവങ്ളുപട സുസ്ഥപിര 
ഉ�ളയാഗം തുടങ്പി വപിവപിധ വപിഷയങ്�പില്  
പസമപിനാറുകളും ശപില്പശാലകളും സംഘടപിപ്പിച്ചു 
പകാണ്ാണത് ഫപിഷറീസത് മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപിലകള് 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്കെപിടയപില് പ്വര്ത്പിക്കുന്നതത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഫപിഷറീസത് വകുപ്പിനത് കീഴപില് 
ഒന്�തത് കടളലാര ജപില്ാ ആഫീസുകള് പ്വര്ത്പിക്കുന്നു. 
ഈ ഒന്�തത് ജപില്ക�പിലായപി 222 മസറന് ഫപിഷപിങ്ത് 
വപിളല്ജുകള് ആണുള്ളതത്. അതാതത് പ്ളേശപത് 
തളദ്ശസ്യംഭരണസ്ഥാ�ന തലവന് പെയര്മാനായം 
അതതത് വപിളല്ജപിപല ഫപിഷറീസത് എകത് റ്ന്ഷന് ഓഫീസര് 
പമമ്ര് പസക്രട്ടറപിയായം ആണത് ഫപിഷപിങ്ത് 

വപിളല്ജത് മാളനജത് പമറെത് കൗൺസപില് രൂ�ീകരപിക്കുന്നതത്. 

ജപില്ാതലത്പില് ജപില്ാ ക�ക്ടര് പെയര്മാനും 
ഫപിഷറീസത് പഡ�യൂട്ടപി ഡയറക്ടര് പമമ്ര് പസക്രട്ടറപിയം 
ആയപിരപിക്കും. മുനപിസപിപ്ല് പെയര്മാന്/ ളകാര്പ്ളറഷന് 
ളമയര് / ജപില്ാ�ഞ്ായാത്ത് പ്സപിഡറെത്, ളക�ന്ദ സമുദ്ര 
മത്സ്യ �ന്ന ഗളവഷണ ഇന്റ്പി്യൂട്ടപിപറെ പ്തപിനപിധപി, 
ളട്രഡത് യൂണപിയന് പ്തപിനപിധപികള്, സമുദ്ര മത്സ്യ�ന്ന
ത്പില് സവേഗത്ധസ്യമുള്ള വസ്യക്പികള് എന്നപിവര്  
അംഗങ്ള് ആയപിട്ടുള്ളതാണത് ജപില്ാ ഫപിഷറീസത്  
മാളനജത്പമറെത് കൗൺസപില്. 

സംസ്ഥാന ഫപിഷറീസത് മാളനജത്പമറെത്  
കൗൺസപിലപില്  ഫപിഷറീസത് ഡയറക്ടര് പെയര്മാനും 
ഫപിഷറീസത് ളജായപിറെത് ഡയറക്ടര് പമമ്ര് പസക്രട്ടറപിയ 
മാണത്. വപിവപിധ രംഗങ്�പിപല വപിേഗത്ധരും അംഗീകൃത 
മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ളട്രഡത് യൂണപിയന് പ്തപിനപിധപികളും 
കയറ്റുമതപി ളമഖലയപിപല പ്മുഖരും അംഗങ്�ാണത്.

സമുദ്ര 
മത്സ്യ�ന്നത്പിപറെ 

ഫലപ്േമായ  
നടത്പിപ്പിനും നപിരീക്ഷണ

ത്പിനുമായപി ഫപിഷറീസത്  
മാളനജത് പമറെത്  

കൗൺസപിലകള് എന്ന 
ത്രപിതല സംവപിധാനത്പിനത് 

സര്കൊര് രൂ�ം  
നല്കപി

 മകഹഷ് പ്രഭു
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ജി. അകശാ�് ലാല് 
ജനറല് മാളനജര് (പപ്ാജക്ടത് ഫപിനാന്സപിങ്ത്, 
ഇന്പവറ്ത് പമറെത് പപ്ാളമാഷന്, സത് പ�ഷസ്യല് 
പപ്ാജക്ടത്സത് ആന്ഡത് പ്ലാനപിങ്ത്)
ളകര� സംസ്ഥാന വസ്യവസായ  

വപികസന ളകാര്പ്ളറഷന് 

�രമ്രാഗത ഭക്ഷസ്യസംസത് കരണരംഗത്ത് മപികവത് 
പത�പിയപിച്ചപിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണത് ളകര�ം. ഇന്നത് 
ളലാകത്ത് ഏ്വമധപികം വസ്യാ�ാരം നടക്കുന്ന ഭക്ഷസ്യ 
വപിഭാഗങ്�പിപലാന്നാണത് സമുദ്രവപിഭവം. 2030ഓപട 
14ശതമാനം വ�ര്ച്ച ളനടപി 202 േശലക്ഷം പമട്രപികത് 
ടണെപിപലത്ാന് ഒരുങ്കയാണത് ഈ ളമഖല. മത്സ്യ 
ഉല്�ാേനത്പിലം കയറ്റുമതപിയപിലം ളകര�ം 
മുന്നപിലാപണങ്പിലം, ആധുനപിക സംവപിധാനങ്ളുപട 
അ�രസ്യാപ്തത മൂലം സമുളദ്രാല്�ന്നങ്ളുപട സംസത് കരണം 
കാരസ്യക്ഷമായപിരുന്നപില്. മത്സ്യത്പിപറെയം സംസത് കരപിച്ച 
അസംസത് കൃത വസ്തുകെളുപടയം കയറ്റുമതപിളയകൊള് ഇരട്ടപി 
ലാഭം മത്സ്യ ഉല്�ന്നങ്ളുപട കയറ്റുമതപിയപിലൂപട  

ലഭപിക്കുന്നു. മളത്സ്യാല്�ാേനം വര്ധപിപ്പികെല്, സുസ്ഥപിര  
മത്സ്യ�ഷപി, പുതപിയ മത്സ്യ�ന്ന ളകന്ദങ്ളുപട 
നപിര്മ്മാണം, മളത്സ്യാല്�ന്നങ്ളുപട മൂലസ്യവര്ധന തുടങ്പി 
പ്തീക്ഷയണര്ത്തുന്ന നപിരവധപി സാധസ്യതകള് ഈ 
ളമഖലയപില് ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്ത്. സമുളദ്രാല്�ന്നങ്ളുപട 
സംസത് കരണരംഗപത് സാധസ്യതകള്  
മനസ്പിലാകെപിപകൊണ്ത് ഈ ളമഖലയപില് ചുവടുറപ്പികൊനുള്ള 
ശ്മങ്ള് ആരംഭപിച്ചപിരപിക്കുകയാണത്  
സംസ്ഥാന സര്കൊര്.    

ഈ രംഗപത് സംസ്ഥാനത്പിപറെ നപിര്ണായക 
ചുവടുവയത്�ാണത് പകഎസത് ഐഡപിസപിയപട പമഗാ സീ ഫുഡത് 
�ാര്കെത്. ളെര്ത്ല �ള്ളപിപ്പുറത്തുള്ള ഇന്ഡസത്ട്രപിയല് 
ളഗ്രാത്ത് പസറെറപില് 68 ഏകെറപിലാണത് പമഗാ സീ ഫുഡത് 
�ാര്കെത് വപികസപിപ്പിച്ചപിരപിക്കുന്നതത്. സമുളദ്രാല്�ന്ന  
സംസത് കരണളമഖലയപില് അടപിസ്ഥാനസൗകരസ്യങ്ള് 
സൃഷ്ടപിക്കുക എന്ന ലക്ഷസ്യളത്ാപടയാണത് പകഎസത് ഐഡപി
സപി മസറന് പമഗാ ഫുഡത് �ാര്കെത് രൂ�പപ്ടുത്പിയപിരപി 
ക്കുന്നതത്. ഭക്ഷസ്യ സംസത് കരണ വസ്യവസായ  
മന്ത്രാലയത്പിപറെ (എംഒഎഫത്�പിഐ) ഗ്രാറെത് സഹായ
ളത്ാപടയാണത് �ാര്കെത് വപികസപിപ്പിച്ചതത്. സമുളദ്രാല്�ന്ന
ങ്ളുപട മൂലസ്യവര്ധപിതളമഖലയപട വപിവപിധ വശങ്ള് 

സംരംഭകപര വരളവ്ത് 
പമഗാ സീഫുഡത് �ാര്കെത്

സുംരും�ങ്ങള്

�ക്്യസുംസ് �രണരുംഗത്്  സുംസ്ാനത്ിചറെ നിർണ്ായ�  
ചുവടചവയ്പ്ാണ് കചർത്ലയിചല ചമഗാസീഫു�് പാർക്്
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വപിലയപിരുത്തുകയം സാധസ്യതകള് �രമാവധപി 
പ്ളയാജനപപ്ടുത്തുകയം പെളയ്ണ്തത്  
േീര്ഘവീക്ഷണമുള്ള സംരംഭകരാണത്. 

മുപ്തപിലധപികം കമ്നപികള്കെത് ഇതപിളനാടകം  
പമഗാ സീ ഫുഡത് �ാര്കെപില് ഭൂമപി അനുവേപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. ആറത് 
സമുളദ്രാല്�ന്ന സംസത് കരണ യൂണപിറ്റുകള് പ്വര്ത്നം  
ആരംഭപിച്ചു. 

സമുദ്രവപിഭവങ്ളുപട മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്നങ്ള്കെത് 
വലപിയ സാധസ്യതയപണ്ന്നത് സംരംഭകരും  
സാക്ഷസ്യപപ്ടുത്തുന്നു. ളകര�ത്പില് നപിന്നുള്ള സംസത് കരപിച്ച 
സമുളദ്രാല്�ന്നങ്ള് ഏ്വം കൂടുതല് കയറ്റുമതപി 
പെയ്യുന്ന രാജസ്യമാണത് അളമരപികെ. ഇളപ്ാള് 
സെന, ഇ്ലപി, ജപ്ാന്, യൂളറാ�സ്യന് 
രാജസ്യങ്ള് എന്നപിവയമുണ്ത്ത്. പകാച്ചപി 
തുറമുഖ കണക്കുകള് പ്കാരം, 
2020-21 വര്ഷത്പില്, പമാത്ം 
കയറ്റുമതപിയപട 1.91 ശതമാനം 
സമുേവപിഭവങ്ളുപട  
സംഭാവനയാണത്. 1,50,640 
ടൺ ആയപിരുന്നു ഇതത്.  
കപണ്യപിനറുക�പിപല 
കയറ്റുമതപി പതാട്ടുമുന്വര്ഷ
പത് 16.97 ലക്ഷം ടണെപില് 
നപിന്നത് 25.87% വര്ധപിച്ചത് 
2020-21ല് 21.36 ലക്ഷം 
ടണൊയപി. ഏ്വം വലപിയ 
വപി�ണപിയായ അളമരപികെ 
(3,42,572 പമട്രപികത്ത് ടൺ) 
ശീതീകരപിച്ച പെമ്മീന് ഇറക്കുമതപി 
പെയത്തു. സെന (1,25,667 പമട്രപികത്ത് 
ടൺ), യൂളറാ�സ്യന് യൂണപിയന് (90,549 

പമട്രപികത്ത് ടൺ), പതക്കുകപിഴകെന് ഏഷസ്യ 
(44,683 പമട്രപികത്ത് ടൺ ), ജപ്ാന് (38,492 പമട്രപികത്ത് ടൺ), 
ഗള്ഫത് രാജസ്യങ്ള് (37,158 പമട്രപികത് ടൺ)  
എന്നപിങ്പനയാണത് മറ്റു കണക്കുകള്. 

യഎന് സമപിതപിയപട 'േപി ളറ്്ത് ഓഫത് ളവള്ഡത് 
ഫപിഷറീസത് ആന്ഡത് അക്ാകള്ച്ചര്' റപിളപ്ാര്ട്ടത് അനുസരപി
ച്ചത്, ളലാകത്പിപല കയറ്റുമതപിയപിപല ഭൂരപിഭാഗം വ�ര്ച്ചയം 
ഏഷസ്യയപില് നപിന്നാണത് ഉണ്ാകുന്നതത്, 2030-ഓപട  
ഉണ്ാകുന്ന അധപികകയറ്റുമതപിയപട അ�വപിപറെ 52 
ശതമാനം വരും ഇതത്. ഈ ളമഖലയപില് ശ്ദ്ധ  
ളകന്ദീകരപികൊനായാല് രാജസ്യത്പിനും ളകര�ത്പിനും 
ഇതപില് ഗണസ്യമായ �ങ്ത് ളനടാനാകും.

ഒപ്ം, പറഡപി-ടു-പസര്വത് സൗകരസ്യമുള്ള  
ഉല്�ന്നങ്ള് വാങ്ാന് തയ്ാറായപിരപിക്കുന്ന നഗര 
ഉ�ളഭാക്ാകെളുപട ഒരു പുതപിയ വപിഭാഗം ളകര�ത്പിലം 
ഉണ്ായപിട്ടുണ്ത്. മസറന് പപ്ാഡക്ടത് സത് എകത് സത് ള�ാര്ട്ടത് 
പഡവലപ�പമറെത് അളതാറപി്പിയപട (എം�പിഇഡപിഎ) 
റപിളപ്ാര്ട്ടത് പ്കാരം, പറഡപി ടു ഈ്ത്, പറഡപി ടു കുകെത്, പറഡപി 
ടു സഫ്, തവത് ആന്ഡത് ഈ്ത്, ഹീ്ത് ആന്ഡത് പസര്വത്, 

റീപട്ടയപില് ളറാ ബ്ാന്ഡഡത് എന്നപിങ്പന 
സംസത് കരപിച്ച ഉല്�ന്നങ്ളും മ്ത് 

ഉയര്ന്ന മൂലസ്യമുള്ള മത്സ്യ മരുന്നത്, 
സൗന്ദരസ്യവര്ധക ഉല്�ന്നങ്ളും 

മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്നങ്ള് 
ആയപി കണകൊകെപപ്ടുന്നു. 

മൂലസ്യവര്ധപിത ഉല്�ന്ന
ങ്ളുപട രംഗളത്ക്കു  
കടന്നാല് ളകര�ത്പിപല 
സമുദ്രവപിഭവ സംസത് കരണ 
വസ്യവസായ സംരംഭകര്കെത് 
ഏപറ ളനട്ടമുണ്ാകുപമന്നത് 
വപിേഗത്ധര് �റയന്നു. ഫുഡത് 
�ാര്കെപിപല സംസത് കരണ 

പ്വര്ത്നങ്ളും  
മൂലസ്യവര്ധപിത ഭക്ഷസ്യ ഉല്�ാേ

നവം സമുദ്ര ഭക്ഷസ്യ  
സംസത് കരണ ളമഖലയ്കത് 

ഉളത്ജനം നല്കുപമന്നത് 
നപിസ്ംശയം �റയാം.

മുപ്തപിലധപികം  
കമ്നപികള്കെത്  

ഇതപിളനാടകം പമഗാ  
സീ ഫുഡത് �ാര്കെപില് ഭൂമപി  
അനുവേപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. ആറത്  

സമുളദ്രാല്�ന്ന സംസത് കരണ 
യൂണപിറ്റുകള് പ്വര്ത്നം  

ആരംഭപിച്ചു

�ക്്യസുംസ് �രണരുംഗത്്  സുംസ്ാനത്ിചറെ നിർണ്ായ�  
ചുവടചവയ്പ്ാണ് കചർത്ലയിചല ചമഗാസീഫു�് പാർക്്
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കൂട്ായി ബഷീർ
പെയര്മാന്, മത്സ്യള�ാര്ഡത് 

സംസ്ഥാനപത്  മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
സാമൂഹപികവം സാമ്ത്പികവമായ പുളരാഗതപിക്കുളവണ്പി 
1986ലാണത് ളകര� മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി ളക്ഷമനപിധപി 
ള�ാര്ഡത് തൃശ്ശൂര് ആസ്ഥാനമായപി രൂ�ീകൃതമായതത്. 
�പിന്നീടത്, മത്സ്യഅനു�ന്ളമഖലയപില് പ്വര്ത്പിക്കുന്ന 
പതാഴപിലാ�പികപ� കൂടപി ഉള്പപ്ടുത്പി �ദ്ധതപി വപിപുലീകരപിച്ചു. 
2022ല് 240974 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളും 78659 
അനു�ന്പത്ാഴപിലാ�പികളും മത്സ്യള�ാര്ഡപില് 
അംഗങ്�ായപിട്ടുണ്ത്.

�രമ്രാഗത മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട ജീവപിത 
ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനു ളവണ്പി നടപ്ാകെപി വരുന്ന 
�ദ്ധതപിയാണത് അ�കട ഗ്രൂപ്ത് ഇന്ഷുറന്സത് �ദ്ധതപി. 
മത്സ്യള�ാര്ഡപില് അംഗത്മുള്ള എല്ാ മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പി
കപ�യം ഈ �ദ്ധതപി പ്കാരം ഇന്ഷുര് പെയ്പിട്ടുണ്ത്. 
ഇന്ഷുറന്സത് പ്ീമപിയം പൂര്ണമായം സര്കൊരപില് നപിന്നും 
ലഭപിക്കുന്നു. ഇന്ഷുറന്സത് പ്ീമപിയമായപി പ്ളതസ്യകം  
തുകപയാന്നും ഗുണളഭാക്ാകെ�പില് നപിന്നത് ഈടാക്കുന്നപില്. 

അപ�ൈ ഗ്രൂപ്് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി പ്ര�ാരും  
ല�ിക്കുന്ന ധനസഹായും. 

 
 അ�കടമരണം  10 ലക്ഷം രൂ� 
 മത്സ്യ�ന്നളവ�യപില് അ�കടം 
 മൂലം കാണാതാകല് 10 ലക്ഷം രൂ�
 സ്ഥപിരവം പൂര്ണെവമായ അവശത 10 ലക്ഷം രൂ� 
 സ്ഥപിരവം ഭാഗപികവമായ അവശത 5 ലക്ഷം രൂ� 
 അ�കടമരണമടഞ് 
 മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികളുപട 
 രണ്ത്  കുട്ടപികള്കെത്  വപിേസ്യാഭസ്യാസ 
 ധനസഹായം  5,000/രൂ�       
  വീതംഒരാള്കെത്                         
  (�രമാവധപി 
  10,000/ രൂ�)
 അ�കടം മൂലം 24 മണപിക്കൂറപിലധപികം 
 ആശു�ത്രപി െപികപിത്പിളകെണ്പി 
 വരുന്നവര്കെത് ധനസഹായം 25,000/  
  (�രമാവധപി)
 സംസത് കാരപച്ചലവത്  2,500/ രൂ� 

സുഭദ്രജീവപിതം 
സുഗമയാനം

മത്്യചത്ാഴിലാളി ഇന്ഷുറന്സ് 

മത്്യകബാർ�ിചറെ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി�ള് അറിയാും
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മത്സ്യള�ാര്ഡപില് അംഗത്മു�� 
അനു�ന്പത്ാഴപിലാ�പികള്ക്കും 
അവരപില് നപിന്നും പ്ീമപിയം ഈടാകൊപത 
ഗ്രൂപ്ത് ഇന്ഷുറന്സത് �ദ്ധതപി നടപ്ാക്കു 
ന്നുണ്ത്. കാണാതാകല് ഒഴപിപക  
�രമ്രാഗത  മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പികള്ക്കു 
ലഭപിക്കുന്ന ഇന്ഷുറന്സത്  �ദ്ധതപിയപട 
മാര്ഗളരഖകളും നപി�ന്നകളും  
ധനസഹായവമാണത് അനു�ന്പത്ാഴപി
ലാ�പികള്ക്കും �ാധകമായപിട്ടു��തത്. ഒരു  
വര്ഷളത്കൊണത് അ�കട ഗ്രൂപ്ത്  
ഇന്ഷുറന്സത് �ദ്ധതപി നടപ്ാക്കുന്നതപിനത് 
ഇന്ഷുറന്സത്  കമ്നപികളുമായപി കരാറപില് 
ഏര്പപ്ടുന്നതത്.
യാനങ്ള്ക്കും 
ഇന്ഷുറന്സത്ത് 

 2018-19 സാമ്ത്പികവര്ഷം 
മുതല് ഫപിഷറീസത് വകുപ്ത് മത്സ്യ�ന്ന 
യാനങ്ള്ക്കുള്ള ഇന്ഷുറന്സ �ദ്ധതപി 
നടപ്പിലാകെപിവരുന്നു. ഹള്ളപിനും എന്ജപിനും 
ഇന്ഷുറന്സത് �രപിരക്ഷ നല്കുന്നു. 
പ�ാതുളമഖലാസ്ഥാ�നമായ യസണ്ഡത് 
ഇ്സ്യാ ഇന്ഷുറന്സത് കമ്നപി മുളഖനയാണത് 
�ദ്ധതപി നടപ്പിലാകെപിവരുന്നതത്.  പ്ീമപിയം 
തുകയപട 90% സര്കൊര് വപിഹപിതവം 10% 
ഗുണളഭാക്തൃവപിഹപിതവമാണത്. നപിശ്പിതവപില
യപട 1.3 ശതമാനവം നപികുതപിയം  
ഉള്പപ്ടുന്നതാണത് പ്ീമപിയം തുക. 

2021 -2022 വര്ഷത്പില്  മത്സ്യള�ാര്ഡത് മുളഖന നല്കപിയ ഇന്ഷുറന്സ്
ആനുകൂലസ്യങ്ള് 

ഗ്രൂപ്്      മത്്യ  അനുബന്ധ
ഇന്ഷുറന്സ്  ജത്ാഴിലാളി ജത്ാഴിലാളി ആജൈ
പദ്ധതി  എണ്ം തുൈ എണ്ം തുൈ എണ്ം തുൈ
ധനസഹായം      
  
അ�കടമരണം/
കാണാതാകല് 184 177007000 27 24500000 211 201507000

അ�കടം മൂലം 
സ്ഥപിരവം ഭാഗപികവമായ  അവശത 15 6870000    15 6870000
 
അ�കടം മൂലം �രപികെത് �്പി 
24 മണപിക്കൂറപില് കൂടുതല് 
ആശു�ത്രപിയപില് കപിടത്പിച്ചപികപിത് 124 3025980 19 395080 143 3421060

അ�കടമരണമടഞ് 
പതാഴപിലാ�പികളുപട 2 കുട്ടപികള്കെത് 
വപിേസ്യാഭസ്യാസ  സഹായം 11 112500 1 5000 12 117500

ശവസംസത് കാരപച്ചലവത് 7 17200    7 17200

 ആജൈ  341 187032680 47 24900080 388 211932760

യാനങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ഷുറന്സ് തു�
ക്രമ
നമ്ര് വപിഭാഗം   ലഭപിക്കുന്ന   
  തുക
1 10 മീ്റപിനത് താപഴ നീ�വം 10 
 കുതപിരശക്പികെത് താപഴ 
 എന്ജപിന്ക്ഷമതയമുള്ള 
 മത്സ്യ�ന്നയാനം  350000
2 10 മീ്റപിനത് താപഴ നീ�വം 
 10 കുതപിരശക്പിളയാ അതപിനത് 
 മുക�പിളലാ എന്ജപിന്ക്ഷമതയമുള്ള 
 മത്സ്യ�ന്നയാനം 400000
3 10 മീ്റപിനും 15 മീ്റപിനും ഇടയപില്നീ�വം  
 40 കുതപിരശക്പി വപര  
 എന്ജപിന്ക്ഷമതയമുള്ള മത്സ്യ�ന്നയാനം 600000
4 10 മീ്റപിനും 15 മീ്റപിനും 
 ഇടയപില്നീ�വം 40 കുതപിരശക്പികെത് 
 മുക�പില് എന്ജപിന്ക്ഷമതയള്ള
 മത്സ്യ�ന്നയാനം  800000
5 എന്ജപിനപില് ��വര്ത്പിക്കുന്ന, 15 മീ്റപിനും  
 20 മീ്റപിനും ഇടയപില് നീ�മുള്ള 
 മത്സ്യ�ന്നയാനം  2300000
6 എന്ജപിനപില്പ്വര്ത്പിക്കുന്ന, 
 20 മീ്റപിനത് മുക�പില്നീ�മുള്ള 
 മത്സ്യ�ന്നയാനം  4600000

  2018-19 സാമ്ത്പികവര്ഷം 647, 2019-20 ല് 858, 
2020-21 ല് 926, 2021-22 ല് 2758 യാനങ്ള് ഈ �ദ്ധതപിയപില്  
അംഗമായപിട്ടുണ്ത്
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ജിലുലക്ഷി. ജജ,
ഐശ്വര്യ എസ്. ജീവന്
ഇന്ഫര്ളമഷന് അസപിറ്റെത്, ആലപ്പുഴ 

കടലാക്രമണം കാരണം ആലപ്പുഴ ജപില്യപിപല 
തീരളേശവാസപികള് അനുഭവപിച്ചപിരുന്ന ദുരപിതത്പിനത് 
അറുതപിയാകുന്നു. കടല്ളക്ഷാഭവം കടലകയറുന്നതും 
തടയാനായപി പടട്രാ ള�ാഡത് ഉ�ളയാഗപിച്ചത് പുലപിമുട്ടത്  
സ്ഥാ�പിക്കുകയാണത്. രണ്ടു ഘട്ടമായാണത് ജപില്യപില് 
പുലപിമുട്ടപിപറെ നപിര്മ്മാണം നടക്കുന്നതത്. ആേസ്യഘട്ടത്പില് 
കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ അഞ്ചു 
പ്ളേശങ്�പിലാണത് പുലപിമുട്ടത് സ്ഥാ�പിക്കുന്നതത്. 
കാട്ടൂരപില് 34 പുലപിമുട്ടത്, ആറാട്ടുപുഴ �ഞ്ായ
ത്പിപല വട്ടച്ചാലപില് 16, ആറാട്ടുപുഴയപില് 
21 പുലപിമുട്ടും 40 മീ്ര് നീ�ത്പില് 
കടല്ഭപിത്പിയം തൃക്കുന്നപ്പുഴ  

�ഞ്ായത്പിപല �തപിയാങ്രയപില് 13 പുലപിമുട്ടത്, അമ്ലപ്പുഴ
യപില് ളകാമന മുതല് പുന്നപ് വപര 5.4 കപിളലാമീ്ര് 
�രപിധപിയപില് 30 പുലപിമുട്ടും 305 മീ്ര് നീ�ത്പില്  
കടല്ഭപിത്പി എന്നപിവയാണത് സ്ഥാ�പിക്കുന്നതത്.  
ഈ സ്ഥലങ്�പില് മാത്രമായപി 114 ആധുനപിക 
പുലപിമുട്ടുക�ാണത് സ്ഥാ�പിക്കുന്നതത്. ആേസ്യഘട്ടത്പിപറെ 75 
ശതമാനം പ്വൃത്പികളും പൂര്ത്പിയായപിട്ടുണ്ത്.

രണ്ാംഘട്ടത്പില് ആറാട്ടുപുഴ �ഞ്ായത്പിപല 
പനല്ാനപികെലപില് മൂന്നത് പുലപിമുട്ടത്, അമ്ലപ്പുഴയപില് കാകൊഴം 
മുതല് വ�ഞ്വഴപി വപര എട്ടത് പുലപിമുട്ടത്, കാട്ടൂര് മുതല് 
പ�ാളള്ളസത് വപര ഒമ്തത് പുലപിമുട്ടത് കടകെരപ്ള്ളപി 

�ഞ്ായത്പിപല ഒ്മള�രപിയപില് ഏഴത്  
എന്നപിങ്പന 3.16 കപിളലാമീ്റപില് 27 

പുലപിമുട്ടുക�ാണത് നപിര്മ്മപിക്കുന്നതത്. 
രണ്ാംഘട്ട പുലപിമുട്ടുകളുപട  

നപിര്മ്മാണവം ആരംഭപിച്ചപിട്ടുണ്ത്.
ളകാൺക്രീ്ത് ഉ�ളയാഗപിച്ചത് 

നപിര്മ്മപിച്ച രണ്ത്, അഞ്ത് ടൺ 

ആലപ്പുഴയപില് വരുന്നു 
ആധുനപിക പുലപിമുട്ടത്  

കപിഫത്�പി ഫണ്പില് 
നപിന്നും 175.4 
ളകാടപി രൂ� 

വപിനപിളയാഗപിച്ചാണത് 
പുലപിമുട്ടുകള്  

നപിര്മ്മപിക്കുന്നതത് 

തീരസുരക്
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വീതം ഭാരമുള്ള പടട്രാള�ാഡുകള് ഉ�ളയാഗപിച്ചാണത് 
ആധുനപിക രീതപിയപിലള്ള പുലപിമുട്ടുകള് നപിര്മ്മപിക്കുന്നതത്. 
രണ്ത് പുലപിമുട്ടുകള് തമ്മപില് 100 മീ്ര് അകലമാണത്. 
കടലപിളലകെത് 40 മീ്ര് നീ�ത്പിലം അഗ്രഭാഗത്ത്  
�ള്�പിപറെ ആകൃതപിയപില് 20 മീ്ര് വീതപിയപിലമാണത് 
പുലപിമുട്ടത് നപിര്മ്മാണം. മൂന്നത് തട്ടുക�പിലായപി �ല വലപിപ്മുള്ള 
കരപിങ്ല്ലുകള് �ാകപിയതപിനു ളശഷം അതപിനു മുക�പില് 
രണ്ത് തട്ടപില് പടട്രാള�ാഡുകള് സ്ഥാ�പിക്കും. കരയപില് 
നപിന്നും കടലപിളലകെത് തള്ളപി നപില്ക്കുന്ന പുലപിമുട്ടപിനത്  

തപിരമാലകളുപട പ്ഹരളശഷപി കുറയ്കാനും തീരം  
നഷ്ടപപ്ടുന്നതത് പ്തപിളരാധപികൊനുമുള്ള കരുത്തുണ്ത്. 
ഇതുവഴപി കൂടുതല് മണലടപിഞ്ത് സ്ാഭാവപിക കടല്ത്ീരം 
രൂ�ം പകാള്ളുകയം പെയ്യും. ളകര� ഇറപിളഗഷന് 
ഇന്ഫ്ാസത്ട്രകത്െര് പഡവലപ്ത്പമറെത് ളകാര്�ളറഷനാണത് 
നപിര്വഹണച്ചുമതല.

�ദ്ധതപി പൂര്ത്പിയാകുന്നളതാപട കടലാക്രമണ 
ത്പില് നപിന്നത് ആലപ്പുഴയപിപല തീരളേശവാസപികള്കെത് 
ളമാെനമാകും.

പെത്പി ഹാര്�റപിപറെ  
നപിര്മ്മാണം ദ്രുതഗതപിയപില്

ആലപ്പുഴ ജപില്യപിപല തീരളേശവാസപികളുപട 
സ്പ്ന�ദ്ധതപിയായ പെത്പി ഹാര്�ര് യാഥാര്ഥൄമാക്കു
ന്നതപിനുള്ള നട�ടപികള് ളവഗത്പില് പുളരാഗമപിക്കുന്നു. 
പുലപിമുട്ടുകളുപട നപിര്മ്മാണപ്വര്ത്നങ്�ാണത് 
നപിലവപില് നടക്കുന്നതത്. 1620 മീ്റാണത് പുലപിമുട്ടപിപറെ 
ആപക നീ�ം. പതളകെ പുലപിമുട്ടപിപറെ 140 മീ്റും വടളകെ 
പുലപിമുട്ടപിപറെ 200 മീ്റും ഇതപിനകം പൂര്ത്പിയായപിട്ടുണ്ത്. 
രണ്ത് പുലപിമുട്ടുകളുളടയം നപിര്മ്മാണം പൂര്ത്പിയാകൊന് 
നാലത് ലക്ഷം ടൺ കല്ലുക�ാണത് ളവണ്തത്. ളശഷപിക്കുന്ന 
പുലപിമുട്ടത് നപിര്മ്മാണവം ളവഗത്പിലാകൊനുള്ള  
നട�ടപികള് സ്ീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ത്.

കപിഫത്�പി ഫണ്ായ 111 ളകാടപി രൂ� പെലവപില് 
970 മീ്റും 650 മീ്റും നീ�ത്പിലള്ള രണ്ത് പുലപിമുട്ടുകള്, 
ഏഴത് മീ്ര് നീ�മുള്ള വാര്ഫത്, ഒരു ളലലഹാള് 
എന്നപിവയം അളപ്ാച്ചത് ൊനല്, ള�സപിന്, പെത്പിപ്പുഴ 
ൊനല് എന്നപിവപിടങ്�പില് പഡ്രഡത്ജപിംഗത്, 115 മീ്ര് 
നീ�വം 13 മീ്ര് വീതപിയമുള്ള ഇളറെണല് ളറാഡത്, 
�ാര്കെപിംഗത് ഏരപിയ, ഹാര്�റപിളലക്കുള്ള അളപ്ാച്ചത് 

ളറാഡത്, വാഹനഗതാഗതം നപിയന്ത്രപിക്കുന്നതപിനുള്ള 
പമയപിന് ളഗറ്റും രണ്ത് വപികെ്ത് ളഗറ്റുകള�ാടും കൂടപിയ ളഗ്ത് 
ഹൗസത് എന്നപിവയാണത് ഇവപിപട നപിര്മപിക്കുന്നതത്. 
ഹാര്�റപില് ശുദ്ധജല ലഭസ്യത ഉറപ്ാക്കുന്നതപിനായപി  
ഒ.എച്ചത്. ടാങ്കും സജ്മാക്കും.

നപിര്മ്മാണം പൂര്ത്പിയാകുന്നളതാപട ജപില്യപിപല 
വലപിയ ഹാര്�റുക�പിപലാന്നായപി പെത്പി ഹാര്�ര് 
മാറും. തീരളേശളമഖലയപില് വപികസനവം  
സമീ�പ്ളേശത്തുള്ളവര്കെത് പതാഴപിലം ലഭപിക്കും. 
കടലപില് നപിന്നും മത്സ്യവമായപി എത്തുന്ന മത്സ്യപത്ാഴപി
ലാ�പികള്കെത് കപിളലാമീ്റുകള് താണ്പി നീണ്കരയപി 
ളലക്കും പകാച്ചപിയപിളലക്കും ള�ാളകണ്പി വരുന്ന  
അവസ്ഥയ്ക്കും മാ്ം വരും.

2021 നവം�ര് അഞ്പിനാണത് നപിര്മ്മാണ 
പ്വര്ത്നങ്ള് ആരംഭപിച്ചപതങ്പിലം പ്തപികൂല 
കാലാവസ്ഥപയ തുടര്ന്നത്, കാലവര്ഷത്പില് 
ളജാലപികള് നപിര്ത്പിവയത് ളകെണ്പി വന്നു. അതപിനാല് 
സമയ�ന്പിതമായപി �ദ്ധതപി പൂര്ത്പിയാക്കുന്നതപിനത് 
നപിലവപില് അധപികസമയപമടുത്ത് നപിര്മ്മാണം  
പുളരാഗമപിക്കുകയാണത്. ളകാറ്ല് ഏരപിയ  
പഡവല�ത് പമറെത് ളകാര്�ളറഷന്, ഹാര്�ര്  
എന്ജപിനീയറപിങ്ത്  വപിഭാഗങ്�ാണത് പ്വൃത്പി  
നടത്തുന്നതത്. 

ചജറിന് ച�. കജാസഫ് 
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അഹമ്ദ്  
കദവർക�ാവില്
തുറമുഖം, മയൂസപിയം,  

ആര്കെപിളയാ�ജപി വകുപ്പുമന്ത്രപി

�ായ്കപ്ലപില് സമുദ്രം കീഴടകെപിയ മനുഷസ്യന് 
വസ്യാവസായപിക വപിപ്ലവത്പിനത് കാരണമായ ആവപിയന്ത്ര
ത്പിപറെ ആവപിര്ഭാവളത്ാപട കപ്ലകള് ഉണ്ാകെപി 
ഭൂഖണ്ഡങ്ള് ളതാറും െരക്കുകള് കയ്പി അയയ്ക്കുവാന് 
തുടങ്പി. അങ്പന വപിവപിധ രാജസ്യങ്ളുമായപി  
�ന്പപ്ട്ടത് സമുദ്രമാര്ഗങ്ള് വപികസപിക്കുകയം 
രാജസ്യാ്ര തലത്പിലള്ള വപി�ണനം വര്ധപിക്കുകയം 
പെയത്തു. ബ്പിട്ടപറെ ളകാ�നപിവാഴ്ചകൊലത്ത് ഇ്സ്യയപിലം 
മപികച്ച തുറമുഖങ്ളുണ്ായപി. െരക്കുഗതാഗതരംഗത്ത് 
നമ്മുപട രാജസ്യവം ഗണസ്യമായ ശക്പി സകവരപിച്ചു.

വപിഴപിഞ്ം രാജസ്യാ്രതുറമുഖത്പിപറെ സാധസ്യതക
പ�പ്്പിയം ഈ തുറമുഖം നമ്മുപട സംസ്ഥാനത്പിനും 
രാജസ്യത്പിനും ഉണ്ാക്കുവാന് ള�ാകുന്ന വലപിയ ളനട്ടങ്
പ��്പിയം ളകര�ത്പിപല പ�ാതുസമൂഹത്പിനത് 
ളവണ്ത്ര അവള�ാധം ഉളണ്ാ എന്നതപില്   
സംശയമാണത്. രാജഭരണകാലത്തുതപന്ന നമ്മുപട 
െപി്യപില് ഉണ്ായ വന്കപിട തുറമുഖം എന്ന സ്പ്നപത് 
മൂര്ത്മായ രൂ�ത്പിപലത്പിക്കുവാന് ഇതുവപര നമുകെത് 
കഴപിഞ്പില് എന്നതത് സങ്ടകരമാണത്. കാലത്പിപറെ 
പുളരാഗതപിയപില് സമുദ്ര വസ്യാ�ാരം തപന്ന വലപിയ 
മാ്ങ്ള്ക്കു വപിളധയമായപി. �ായ്കപ്ലപില് ളലാകം 
ചു്പിയ കാലത്തു നപിന്നത്  കൂ്ന്  മേര്ഷപിപ്പുകള്  
രാജസ്യാ്ര തലത്പിലള്ള െരക്കുനീകെത്പിനുള്ള 
മാധസ്യമം ആയപി മാറപിയ കാലത്ാണത് നാം  
നപില്ക്കുന്നതത്. എന്നാല് ഇപ്കാരമുള്ള വലപിയ 

വപിഴപിഞ്ംവപിഴപിഞ്ം
അന്സാധസ്യതകളുപട അന്സാധസ്യതകളുപട 
സഞ്ാര�ഥംസഞ്ാര�ഥം
വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖം സംസ്ഥാനത്പിപറെ സാമ്ത്പിക, 
വസ്യാവസായപിക, ടൂറപിസം രംഗങ്�പില് വലപിയ  
പുളരാഗതപി സൃഷ്ടപിക്കും
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കപ്ലകള്കെത് എത്പിളച്ചരുവാന് കഴപിയന്ന  
ട്രാന്സത്ഷപി�ത് പമറെത് ള�ാര്ട്ടപിപറെ അഭാവം 
നമ്മുപട രാജസ്യത്പിനത് വലപിയ  
വപിളേശനാണസ്യ നഷ്ടത്പിനത്  
കാരണമായപി പകാണ്പിരപിക്കുക
യാണത്. ഈ കുറവത് �രപിഹരപി
ക്കുന്നതപിനത് നമ്മുപട രാജസ്യവം  
സംസ്ഥാനവം കപണ്
ത്പിയ ഉത്രമാണത് 
വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖം. 

രാജസ്യത്ിനു 
മാതൃക

നീണ്കാലപത് 
സ്പ്നത്പിപറെയം 
തുടര്നട�ടപികളുപടയം 
ഫലമായാണത് വപിഴപിഞ്ം 
എന്ന സങ്ല്�പത് 
യാഥാര്ഥസ്യത്പിളലകെത് പകാണ്ടു
വരുന്നതത്. ആേസ്യ�ടപിയായപി ഒരു 
വപിശേമായ ളപ്ാജക്ടത് റപിളപ്ാര്ട്ടത്ത് 
തയ്ാറാകെപി പ�ാതു-സ്കാരസ്യ  
�ങ്ാ�പിത്ളത്ാപട രാജസ്യത്പിനുതപന്ന 
മാതൃക സൃഷ്ടപിച്ചത് ആവപിഷത് കരപികൊന് നമുകെത് കഴപിഞ്ഞു. 

7700 ളകാടപി രൂ� മുതല്മുടകെത് ളവണ്പിവരുന്ന 
ഈ �ദ്ധതപിയപില് 4600 ളകാടപി രൂ�യം പെലവഴപിക്കു
ന്നതത് സംസ്ഥാന  സര്കൊരാണത്. 818 ളകാടപി രൂ� 
വയ�പിലപി്പി ഗസ്യാ�ത് ഫണ്ത് ഇനത്പില് നല്കാപമന്നത് 
ളകന്ദ സര്കൊരും സമ്മതപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. 

�ാകെപി തുക പെലവഴപിളകെണ്തും നപിര്മ്മാണവം 
�രപി�ാലനവം നടളത്ണ്തും  കൺളസഷപനയര് 
എന്ന നപിലയപില് നപിര്മ്മാണ കമ്നപിയപട  
ചുമതലയാണത്. വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖം ഏപതങ്പിലം 
സ്കാരസ്യകമ്നപിയളടതല്. അതത് നമ്മുപട സംസ്ഥാന
ത്പിപറെയം രാജസ്യത്പിപറെയം  തുറമുഖമാണത്. രാജസ്യത്ത് 
ആേസ്യമായപി തുറമുഖ നപിര്മ്മാണത്പിനത് വയ�പിലപി്പി 
ഗസ്യാ�ത് ഫണ്ത് ളകന്ദ സര്കൊര് അംഗീകരപിച്ചതത് ഈ 
തുറമുഖത്പിനത് ളവണ്പിയാപണന്ന പ്ളതസ്യകതയമുണ്ത്. 

അോനപികമ്നപി സംസ്ഥാനം തപിരപഞ്ടുത് 

നപിര്മ്മാതാകെളും, നപിശ്പിതകാലളത്ക്കുള്ള നടത്പിപ്പു
കാരും മാത്രമാണത്. രാജസ്യാ്ര തലത്പില് 

വലപിയ മത്രം ളനരപിടുന്ന ഒരു 
തുറമുഖത്പിപറെ നടത്പിപ്ത് 

ഏപ്ടുക്കുന്നതത് ഒരു സര്കൊര് 
സംവപിധാനത്പിനത് അത്ര 

എളുപ്മല്. അതുപകാണ്ാ
ണത് ഈ രംഗത്ത് 
സവേഗത്ധസ്യവം  
രാജസ്യാ്ര�ന്ങ്ളു
മുള്ള ഒരു കൺസഷ
പനയപറ കപണ്ത്പി
യതത്. 

കരാര് പ്കാരം 
2019 ല് നമ്മുപട ഈ 
സ്പ്ന�ദ്ധതപി 

പൂര്ത്ീകരപിളകെണ്താ
യപിരുന്നു. എന്നാല് 

വപിവപിധങ്�ായ  
സാളങ്തപിക പ്ശത് നങ്ളും 

കാലാവസ്ഥയപിലണ്ായ 
മാ്ങ്ളും ളകാവപിഡത് അടകെമുള്ള 

മഹാമാരപിയം തുറമുഖനപിര്മ്മാണപത് 
തടസ്പപ്ടുത്പി. 2021 ല് രണ്ാം �പിണറായപി 

സര്കൊര് അധപികാരത്പില് വന്ന ളശഷം  
�ദ്ധതപിയപട പ്വര്ത്നപുളരാഗതപി സൂക്ഷമമായപി 
വപിശകലനം പെയ്യുകയം സമയ�ന്പിതമായപി �ദ്ധതപി 
പൂര്ത്ീകരപിക്കുവാന് ശ്മപിച്ചുപകാണ്പിരപിക്കുകയമാണത്. 
ഇങ്പന മപികച്ച രീതപിയപില് മുളന്നറുളമ്ാഴാണത് 
േൗര്ഭാഗസ്യകരമായ ഒരു സമരവം അതപിപന 
തുടര്ന്നുള്ള നപിശ്ലാവസ്ഥയം ഉണ്ായതത്. എന്നാല് 
ഈ പ്ശത് നപത്യം അവധാനതളയാപട സകകാരസ്യം 
പെയ്യുവാന് മുഖസ്യമന്ത്രപിയപട ളനതൃത്ത്പിലള്ള  
സര്കൊരപിനത് കഴപിഞ്ഞു.

പാരിസ്ിതിൈാഘാതം വളജര കറവ്
യഥാര്ഥത്പില് �ാരപിസ്ഥപിതപികാഘാതം ഏ്വം 

കുറവണ്ാകുന്ന നപിര്മ്മാണമായപിരപിക്കും വപിഴപിഞ്ം 
തുറമുഖത്പിളറെപതന്നാണത് ശാസ്തീയമായ  

ദീർഘമായ  
പഠനത്ിന് കശഷും 

സമർപ്ിച്ച റികപ്ാർട്ടു�ള്  
വിശദമായ പരികശാധന
ക്് വികധയമാക്ിയതിന് 
കശഷമാണ് ക�ന്ദ്ര വനും 
പരിസ്ിതി മന്താലയും 

പദ്ധതിക്് അനുമതി  
നല്�ിയിട്ടുള്ളത്
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കപണ്ത്ല്. േീര്ഘമായ �ഠനത്പിനത് ളശഷം സമര്പ്പിച്ച 
റപിളപ്ാര്ട്ടുകള് വപിശേമായ �രപിളശാധനകെത് വപിളധയമാകെപി
യതപിനത് ളശഷമാണത് ളകന്ദ വനം �രപിസ്ഥപിതപി മന്ത്രാലയം  
�ദ്ധതപികെത് അനുമതപി നല്കപിയപിട്ടുള്ളതത്. എന്നാല് ഈ 
അനുമതപിപകെതപിപര സുപ്ീംളകാടതപിയപിലം ളേശീയ ഹരപിത 
ട്രപിബൂണലപിലം �രാതപികള് സമര്പ്പികെപപ്ട്ടു. 
സുപ്ീംളകാടതപിയപട നപിര്ളേശപ്കാരം ളേശീയ ഹരപിത 
ട്രപിബൂണലപിപറെ പ്പിന്സപിപ്ല് പ�ഞ്ത് ഈ �രാതപികപ�ല്ാം 
വപിശേമായപി �രപിളശാധപിക്കുകയണ്ായപി. �ാരപിസ്ഥപിതപിക 
ആഘാതം ഏ്വം കുറഞ് പ്ളേശത്ാണത് തുറമുഖ 
നപിര്മ്മാണം നടക്കുന്നതത് എന്നപിരുന്നാലം തുറമുഖത്പിപറെ 
നപിര്മ്മാണളത്ാപട തീര ളശാഷണമുണ്ാകുന്നുളണ്ാ എന്നത്  
�രപിളശാധപിക്കുന്നതപിനും വപിലയപിരുത്തുന്നതപിനും  
ആവശസ്യമായ �രപിഹാരങ്ള് നപിര്ളേശപിക്കുന്നതപിനും 
വപിേഗത്ധസമപിതപി രൂ�ീകരപിക്കുന്നതപിനത്  ളേശീയ ഹരപിത 
ട്രപി�യൂണല് നപിര്ളേശം നല്കപിയപിരുന്നു. 

വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖത്പിനത് ഇരുപുറത്തുമുള്ള അഞ്ത് 
കപി.മീ ദൂരമാണത് ഇപ്കാരം �ഠന വപിളധയമാക്കുവാന് 
ളേശീയ ഹരപിത ട്രപിബൂണല് നപിര്ളേശപിച്ചപിരുന്നതത്. എന്നാല് 
സംസ്ഥാനം 10 കപി. മപി. നീ�ത്പില്ത് �ഠനവപിളധയമാക്കു 
വാന് തീരുമാനപിച്ചു. ളകന്ദ സര്കൊര് സ്ഥാ�നമായ 
നാഷണല് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് ഓഫത് ഓഷസ്യന് പടകത് ളനാ�ജപി 
പയയാണത് ഇതത് സം�ന്പിച്ചുള്ള വപിശോംശങ്ള്  
ളശഖരപിക്കുന്നതപിനും ആവശസ്യമായ നപിരീക്ഷണങ്ള് 
നടത്തുന്നതപിനും, റപിളപ്ാര്ട്ടുകള് തയ്ാറാക്കുന്നതപിനും 

ചുമതലപപ്ടുത്പിയതത്. ഇവര് നല്കുന്ന റപിളപ്ാര്ട്ടുക�ാണത്  
വപിേഗത്ധസമപിതപിയപട �രപിഗണനയ്കത് സമര്പ്പിക്കുന്നതത്. ഈ 
സമപിതപി അവരുപട റപിളപ്ാര്ട്ടുകള് വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖ 
കമ്നപികെത് നല്കപിയം ആവശസ്യമായ തുടര്നട�ടപികള് 
സ്ീകരപിച്ചതപിനത് ളശഷം പ�ാതുജനങ്ളുപട അറപിവപിളല 
കൊയപി കമ്നപിയപട പവ�ത് സസ്പില് 
പ്സപിദ്ധീകരപിക്കുകയം പെയത്തുവരുന്നുണ്ത്.  

ആളഗാ�തലത്പിലള്ള കാലാവസ്ഥാ  
വസ്യതപിയാനം കടലപിപല ആവാസവസ്യവസ്ഥപയയം 
തീരപത്യം വലപിയ ളതാതപില് �ാധപിച്ചപിട്ടുണ്ത് എന്ന 
കാരസ്യത്പില് സംശയമപില്. ഇളപ്ാള്  ളകര�ത്പിപറെ 
�ടപിഞ്ാറന് തീരത്തുണ്ാകുന്ന ചുഴലപികൊറ്റുകള്ക്കും, 
തീരളശാഷണത്പിനും പ്ധാനകാരണം ഇതാണത്. 
എന്നാലം ഈ ആഘാതം �രമാവധപി  

�രപിമപിതപപ്ടുത്തുവാനാണത് നാം ശ്മപിക്കുന്നതത്.

സാമ്പത്ിൈവളർച്ചയ്ക്  
വ്യവസായപുസ്റരാഗതിക്്

പ്തസ്യക്ഷമായ പതാഴപിലകപ�കൊള് �ളരാക്ഷമായ 
സാമ്ത്പികവ�ര്ച്ചയാണത് തുറമുഖം വഴപി നമുകെത്  
ലഭപിക്കുവാന് ള�ാകുന്നതത്. തുറമുഖം കമ്മപിഷന് പെയ്യുളമ്ാള് 
ഇവപിപട ഉണ്ാകുന്ന പതാഴപിലവസരങ്�പില് ഭൂരപിഭാഗവം  
ഈ ളമഖലയപിലള്ളവര്ക്കുതപന്ന നല്കുവാനാണത് 
ഉളദ്ശപിക്കുന്നതത്. പ്ളേശവാസപികള്കെത് സാളങ്തപിക 
സവേഗത്ധസ്യം ഇല് എന്നുള്ള പ്ശത് നം ഉയര്ന്നത്   
വരാനപിടയണ്ത്. ഇതത് �രപിഹരപിക്കുന്നതപിനായപി സര്കൊര് 
സ്ഥാ�നമായ ASAP വഴപി പട്രയപിനപിങ്ത് പസറെര്  
ആരംഭപിക്കുന്നതപിനുള്ള നട�ടപികള് സ്ീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ത്. 
ഇതപിനുള്ള പകട്ടപിടത്പിപറെ �ണപി പൂര്ത്പിയായപി. നപിര്മ്മാണ 
കമ്നപി തപന്നയാണത് പട്രയപിനപിങ്ത് �ാര്ട്ടത്ണര്. അവര് 
തുറമുഖത്പിനാവശസ്യമായ പതാഴപിലക�പില് 
പ്ളേശവാസപികളുള്പപ്പടയള്ളവര്കെത് ആവശസ്യമായ 
�രപിശീലനം നല്കപി നപിയമപിക്കും. ഇളതാടനു�ന്പിച്ചത് 
പതാഴപില് നല്കുവാന് കഴപിയന്ന ളലാജപിറ്പികത് �ാര്കെത് 
അടകെമുള്ള െപില ള��ാജക്ടുകളും ഏപ്ടുകൊപമന്നത് 
നപിര്മ്മാണ കമ്നപി വാഗ്ാനം പെയ്പിട്ടുണ്ത്.  ഇതപിനത് പുറപമ, 
തുറമുഖം വന്നാല്  പവയര്ഹൗസുകള്, ളഹാട്ടലകള്, 
�ാര്പ്പിട സമുച്ചയങ്ള് എന്നപിവയം ആരംഭപിളകെണ്പിവരും.  

ഇതത് സംസ്ഥാനത്പിപറെ സാമ്ത്പിക ളമഖലയപില്  
ഗണസ്യമായ പുളരാഗതപി ഉണ്ാക്കുപമന്നാണത് പ്തീക്ഷ. 

ടൂറിസവം വികസിക്ം
അനു�ന് വസ്യവസായങ്ളുപട ഒരു നപിര തപന്ന 

സംസ്ഥാനത്തുടനീ�ം നമുകെത് രൂ�പപ്ടുത്തുവാന് 
സാധപിക്കും. ടൂറപിസം ളമഖലയപില് വലപിയ െലനങ്ളുണ്ാ 
ക്കുന്ന ക്രൂയപിസത് ഷപിപ്പുകളുപടയം, ക്രൂപെയത്ഞ്പിപറെയം 
ഗുണഫലങ്ള് നമ്മുപട സംസ്ഥാനത്പിനത് ഉണ്ാകും. 
തുറമുഖത്പിനു ളവണ്പി 6,000 ളകാടപി രൂ� പെലവപില് ഒരു 
ഔട്ടര് റപിംഗത് ളറാഡത് നപിര്മ്മപിക്കുന്നതപിനത് ളകന്ദ സര്ക്കുലര് 
അനുമതപി നല്കപിയപിട്ടുണ്ത്. സംസ്ഥാനത്പിപറെ  
വസ്യാവസായപിക വാണപിജസ്യ ളമഖലക�പില് പുതപിയ കുതപിപ്ത് 
നല്കുന്ന തരത്പില് ഈ ളറാഡപിനു ഇരുപുറവമായപി ഒരു 
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ഇന്ഡസത്ട്രപിയല് ളകാറപിളഡാര് ആരംഭപിക്കുവാന് മപികച്ച സാധസ്യതയണ്ത്. 
തുറമുഖവമായപി �ന്പപ്ളട്ടാ അല്ാപതളയാ വലപിയ വസ്യവസായ സംരംഭങ്ള് 
നമ്മുപട നാട്ടപിലപില്. ഈ അ�രസ്യാപ്തത �രപിഹരപിക്കുവാന് ഈ ഗ്രീന്ഫീല്ഡത് 
ളറാഡത്  ഉ�ളയാഗപപ്ടുത്തുവാന് ആളലാെനകള് നടക്കുന്നുണ്ത്. ളതാട്ടം ളമഖല 
വലപിയ പ്തപിസന്പി ളനരപിടുന്ന ഈ കാലത്ത് പ�ാതുളമഖലയപിളലാ സ്കാരസ്യ 
ളമഖലയപിളലാ ഇന്ഡസത്ട്രപിയല് എളറ്റ്റുകള്കെും എകത് സത് ള�ാര്ട്ടത്  
പപ്ാസസപിങ്ത് ളസാണുകള്ക്കും  വലപിയ സാധസ്യതയണ്ത്. PPP അടപിസ്ഥാനത്പി
ലള്ള ഇ്സ്യയപിപല ആേസ്യപത് തുറമുഖമാണത് വപിഴപിഞ്ളത്തത്. ഇവപിപട നാം 
�രാജയപപ്ട്ടാല് അതത് നമ്മുപട സംസ്ഥാനത്പിനത് നപികത്ാന് കഴപിയാത് 
നഷ്ടമുണ്ാക്കും.

ളലാകത്പിപല െരക്കുനീകെത്പിപറെ 30%വം നടക്കുന്നതത് നമ്മുപട 
പതാട്ടടുത്തുള്ള കപ്ല്ൊലപിലൂപടയാണത്. ഈ ൊലപില് നപിന്നത് ളകവലം 10 
ളനാട്ടപികെല് സമല് മാത്രം അകപലയാണത്  വപിഴപിഞ്ം സ്ഥപിതപിപെയ്യുന്നതത്. 
മാത്രമല്, കടലപില് ഒരു കപിളലാമീ്ര് ദൂരപമത്തുളമ്ാളഴക്കും 20 മീ്ര്  
സ്ാഭാവപിക ആഴം ലഭപിക്കുന്ന ളലാകത്പിപല തപന്ന ചുരുകെം 
പ്ളേശങ്�പിപലാന്നാണത് ഇവപിടം. ഇതാണത് വപിഴപിഞ്ത്പിപറെ പ്ളതസ്യകത. 
സാധസ്യതയം. തുറമുഖം പ്വര്ത്നക്ഷമമാകുന്ന ആേസ്യഘട്ടത്പില്ത്തപന്ന 10 
ലക്ഷം കപണ്യത് നറുകള് സകകാരസ്യം പെയ്യുപമന്നാണത് പ്തീക്ഷപിക്കുന്നതത്. ഈ 
�പിസപിനസ്ത് നമ്മുപട സംസ്ഥാനത്ത് വരുളമ്ാളുണ്ാകുന്ന സാമ്ത്പിക വ�ര്ച്ച 
കണകെപിപലടുത്ത് അതനുസരപിച്ചുള്ള നപില�ാടുകള് സകപകൊള്ളുവാനാണത് 
നാം ശ്മപിളകെണ്തത്.

കൂട്ടായപി യതത് നപിച്ചാല് സംസ്ഥാനത്പിപറെ സമഗ്രമായ പുളരാഗതപികെത് 
വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖം കാരണമാകുപമന്നാണത് നമ്മുപട പ്തീക്ഷ. അതപിനത് 
എല്ാവരുപടയം �പിന്തുണയം സഹകരണവം ആവശസ്യമാണത്. 

നമ്മുജട സംസ്ാനത്ിന് 17 ജെറുൈിട 
തുറമുഖങ്ളുണ്്. ഇവയിൽ സ്റബപ്പൂർ, 
ജൈാല്ം, അഴീക്ൽ തുറമുഖങ്ളിൽ 
അത്യാവശ്യം സ്റവണ് അടിസ്ാന  

സൗൈര്യങ്ള് നാം ഏർജപ്ടുത്ിയി 
ട്ടുണ്്. എന്നാൽ ഈ തുറമുഖങ്ളിസ്റലക്്  
െരക്കുമായി ൈപ്ലുൈജളാന്ം വരുന്നില്. 
വിഴിഞ്ം വരുസ്റമ്പാള് നമ്മുജട ജെറുൈിട 

തുറമുഖങ്ളും വിൈസിക്കും.  
അതനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം നാം 

ഇസ്റപ്ാള് തജന്ന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്
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ക�ാ. ജയകുമാർ
െീഫത് എകത് സപികയൂട്ടീവത് ഓഫീസര്
വപിഴപിഞ്ം ഇറെര്നാഷണല്  

സീള�ാര്ട്ടത് ലപിമപി്ഡത്

വപിഴപിഞ്ം അ്ാരാഷ്ട്ര തുറമുഖ�ദ്ധതപി 
വപിഭാവനം പെയ്തത് 1990ക�പിലാണത്. കൂ്ന് കപണ്യത് നര് 
െരക്കുകപ്ലകള് (24500 കപണ്യത് നറുകള�ാ�ം 
വഹപികൊന് ളശഷപിയള്ളവ) സകകാരസ്യം പെയ്ാവന്ന 
ട്രാന്സത്ഷപിപ്ത് പമറെത് തുറമുഖങ്ള് ഇ്സ്യയപിലപില്. എന്നാല്, 
നപിര്േപിഷ്ട വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖത്പിനത് �ടുകൂ്ന് െരക്കുകപ്ല
കള് അനായാസം സകകാരസ്യം പെയ്ാന് സാധപിക്കും.

ളലാകപത് കടല്മാര്ഗമുള്ള െരക്കുനീകെത്പിപറെ 
30%ളത്ാ�ം നടക്കുന്നതത് ഇ്സ്യയപട പതക്കുഭാഗത്തു 
കൂടപി കടന്നുള�ാകുന്ന അ്ാരാഷ്ട്ര കപ്ല്ച്ചാല് 
വഴപിയാണത്. ഇവപിപട നപിന്നും ളകവലം 10 ളനാട്ടപികെല് 
സമല് മാത്രം അകപലയായള്ള സ്ഥാനം  
വപിഴപിഞ്ത്പിപറെ പ്ാധാനസ്യം വര്ധപിപ്പിക്കുന്നു.

പകാ�ംള�ാ, സപിംഗപ്പൂര്, സലാല, ദു�ായത്  
എന്നപിവപിടങ്�പിലാണത് നപിലവപില് ഇ്സ്യന് 
ട്രാന്സത്ഷപിപ്ത് പമറെത് നടന്നുവരുന്നതത്. ഇതുമൂലം 
പ്തപിവര്ഷം ഇ്സ്യയ്കത് നഷ്ടമാകുന്നതത് 2500 ളകാടപിളയാ�ം 
രൂ�യാപണന്നാണത് കണകെത്. 

 വപിഴപിഞ്ം �ദ്ധതപിപകെതപിപര നപിരവധപി  
ആളരാ�ണങ്ള് ഉയര്ന്നപിരുന്നു. ഈ ആളരാ�ണ 
ങ്ളുപട നപിജസ്ഥപിതപി നമുകെത് �രപിളശാധപികൊം. 

ആകരാപണും 1 - വലപിയതുറയപിപലയം 
ശംഖുമുഖപത്യം തീരളശാഷണം വപിഴപിഞ്ം 
തുറമുഖനപിര്മ്മാണം മൂലമാണത് 

വാസ്തവം - ളേശീയ ഹരപിത സട്ര�യൂണല് നപിയമപിച്ച 
വപിേഗത്ധസമപിതപിയം തീരനപിരീക്ഷണസമപിതപിയം ആറത് 
മാസം കൂടുളമ്ാള് �ദ്ധതപിപ്ളേശവം അതപിനു 20 
കപിളലാമീ്ര് പതളകൊട്ടും വടളകൊട്ടുമുള്ള തീരപ്ളേശ 
ങ്ളും സന്ദര്ശപിച്ചത് സ്ഥപിതപിഗതപികള് അവളലാകനം 
പെയ്യുന്നു. �ീമാപ്ള്ളപി, വലപിയതുറ, ശംഖുമുഖം തുടങ്പിയ 
വടകെന് തീരങ്�പില് സംഭവപിച്ചുവരുന്ന തീരളശാഷണം 
തുറമുഖ നപിര്മ്മാണപ്വര്ത്നങ്ള് മൂലമാപണന്നത് 
ളേശീയ ഹരപിത സട്ര�യൂണല് നപിളയാഗപിച്ച വപിേഗത്ധ 
സമപിതപികള് കപണ്ത്പിയപിട്ടപില്. അതപിനുള്ള ശാസ്തീയമായ 
കാരണങ്ള് ചുവപട.

 1. �ദ്ധതപിപ്ളേശത്പിപറെ പതക്കും വടക്കുമുള്ള 
തീരങ്ള് ളനര്ളരഖയപിലള്ള തീരങ്�ായപിരപിപകെ, 
നപിര്േപിഷ്ട തുറമുഖം ഉള്പപ്ട്ടുവരുന്ന, ആഴപിമല മുനമ്ത് 
മുതല് ളകാവ�ം മുനമ്ത് വപരയള്ള തീരപ്ളേശം ഒരു 
'ള�ാകെ്ത് ' (അകളത്ക്കു വ�ഞ്) ആകൃതപിയപിലള്ള 
തീരമാണത്. ഇതപിനുള്ളപില്നടക്കുന്ന മണല് നീകെം  

വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖവം   
തീരളശാഷണവം
യാഥാര്ഥൄങ്ള്
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സമീ� തീരങ്�പില് ഒരു വപിധത്പിലള്ള മാ്ങ്ളും 
സൃഷ്ടപിക്കുകയപില്. 

2.  �ദ്ധതപിപ്ളേശത്തുനപിന്നും ഏകളേശം 13 കപി.മീ 
മുതല് 15 കപി.മീ വടളകൊട്ടത് മാറപിയാണത് വലപിയതുറ, 
ശംഖുമുഖം തീരങ്ള് സ്ഥപിതപിപെയ്യുന്നതത്. 
തുറമുഖനപിര്മ്മാണം മൂലം തീരളശാഷണം സംഭവപിക്കുന്നു 
പണ്ങ്പില് അതപിപറെ ആേൄ ആഘാതം 
പ്തസ്യക്ഷമാളകണ്തത് പതാട്ടടുത്തു�� ളകാവ�ം,  
അടപിമലത്തുറ, പുല്ലുവപി�, പൂവാര് ളമഖലക�പിലാണത്. 
അവപിപടപയാന്നും തീരളശാഷണളമാ മണല്നപിളക്ഷ�ളമാ 
അനുഭവപപ്ട്ടപിട്ടപില്. 

3. ളനര്ളരഖയപിലള്ള ഒരു തീരപ്ളേശത്ത്  
നപിര്മ്മാണപ്വര്ത്പികള് നടത്തുകയാപണങ്പില് 
അതപിപറെ പ്തസ്യാഘാതം �രമാവധപി തീരത്തുനപിന്നും 
കടലപിളലകെത് തള്ളപിനപില്ക്കുന്ന നീ�ത്പിപറെ എട്ടത്  മുതല് 10 
മടങ്ത് വപരയള്ള ദൂരങ്�പില് സ്ഥപിതപി പെയ്യുന്ന തീരങ്
�പില് മാത്രമായപിരപിക്കും പ്കടമാകുക. വപിഴപിഞ്പത് 
പുലപിമുട്ടപിപറെ കടലപിളലകെത് തള്ളപി നപില്ക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു 
 കപി. മീ മാത്രമാണത്. ഇതപിപറെ പ്തസ്യാഘാതം �രമാവധപി 
എട്ടത്  മുതല് 10 കപി.മീ. ദൂരം വപര മാത്രളമ പ്കടമാവൂ.  

�നത്തുറ, പൂന്തുറ, �ീമാപ്ള്ളപി, വലപിയതുറ, ശംഖുമുഖം 
തുടങ്പിയ തീരങ്ള് 10 കപി.മീ. തീരപ്ളേശത്പിനുള്ളപില് 
സ്ഥപിതപി പെയ്യുന്നവയല്. 

4. �ദ്ധതപി ഉള്പപ്ടുന്ന തീരപ്ളേശത്പിപല 
കടലപിപറെ ആഴം 1960 മുതല് നപിര്രമായപി സര്ളവ 
നടത്പി ളരഖപപ്ടുത്പിയപിട്ടുള്ളതാണത്. എല്ാവര്ഷവം 
കാലവര്ഷത്പിനത്  മുന്പും ളശഷവമാണത് സര്ളവ 
നടത്തുന്നത.ത് ഈ ളരഖകള് �രപിളശാധപിച്ചാല്  
പ്ളേശപത് കടലപിപറെ ആഴത്പിളലാ അടപിത്ട്ടപിളനാ 
സാരവത്ായ മാ്ങ്ള് സംഭവപിച്ചപിട്ടപിപല്ന്നാണത് 
വസ്യക്മാകുന്നതത്. 

ആകരാപണും 2 - തുറമുഖനപിര്മ്മാണം 
തുടങ്പിയതപിനത് ളശഷമാണത് തീരളശാഷണം ആരംഭപിച്ചതത്. 

വാസ്തവം - തുറമുഖ നപിര്മ്മാണം ആരംഭപിക്കുന്നതപിനു 
വര്ഷങ്ള് മുളന്ന തപന്ന ശംഖുമുഖം - വലപിയതുറ 
ളമഖലകള് തീരളശാഷണത്പിനു വപിളധയമായപിട്ടുപണ്ന്നു 
പത�പിയപിക്കുന്ന നപിരവധപി ളരഖകള് ലഭസ്യമാണത്.

1. കഴപിഞ് 15 വര്ഷപത് ഗൂഗപിള് മാപ്ത്  

ക�ാ. പി ചന്ദ്രകമാഹന്
നാഷണല് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് ഓഫത് ഓഷസ്യളനാഗ്രഫപിയപട ഓഷസ്യന് എന്ജപിനീയറപിങ്ത് വകുപ്പിപറെ മുന് തലവന് 

നഗരവല്കെരണപത് തുടര്ന്നത് ളകര�ത്പിപല നേപിക�പില്നപിന്നത് തീരങ്�പിളലക്കുള്ള 
എകെല് നപിളക്ഷ�ം വ�പരയധപികം കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം തീരപ്ളേശളത്ക്കുള്ള മണെപിപറെ 

വരവപിലം കുറവത് വന്നു. തമപിഴത് നാട്ടപിപല കടല്ത്ീരങ്�പില് പ്ളതസ്യകപിച്ചത് കനസ്യാകുമാരപിയപില്  
വസ്യാ�കമായപി പുലപിമുട്ടുകള് സ്ഥാ�പിച്ചതുമൂലം തപിരുവന്പുരപത് തീരപ്ളേശങ്�പില് അവപിപടനപിന്നുള്ള 
മണലപിപറെ വരവപില് കാരസ്യമായ കുറവണ്ായപി. പതളകെ പകാല്ളങ്ാടത്, വലപിയതുറ, ശംഖുമുഖം തീരളമഖലക�പില് 
തീരളശാഷണത്പിപറെ പ്ധാന കാരണങ്ള് ഇവയാണത്. 

നപിര്മ്മാണപ്വര്ത്നങ്ള് മൂലം കടലപിപറെ ഒഴുക്കും മണല്നപിളക്ഷ�വം തടസ്പപ്ടുന്നുപണ്ങ്പില്, 
1980ക�പില് വപിഴപിഞ്ം ഹാര്�റപിപറെ നപിര്മ്മാണളശഷം ഇതത് പ്കടമാളകണ്തായപിരുന്നു. അങ്പനപയ 
ങ്പില്, വപിഴപിഞ്ം തുറമുഖനപിര്മ്മാണത്പിനത് മുമ്ത് ആ പ്ളേശത്ത് കാരസ്യമായ മണല്നപിളക്ഷ�ം  
കാളണണ്തായപിരുന്നു. എന്നാല് അങ്പന സംഭവപിച്ചപിട്ടപില്. 
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�രപിളശാധപിച്ചാല് 2015-ല് തുറമുഖ നപിര്മ്മാണം ആരംഭപിക്കു
ന്നതപിനു മുന്�ത് തപന്നയള്ള വപിവപിധ സന്ദര്ഭങ്�പിലം 
ശംഖുമുഖം, വലപിയതുറ തുടങ്പിയ ളമഖലക�പില്  
തീരളശാഷണം സംഭവപിച്ചപിരുന്നതായപി കാണാം. 

2. കൂടാപത, 2007-ല് സംസ്ഥാന സര്കൊരപിനത് 
ളവണ്പി ഐ.ഐ.ടപി മദ്രാസത് തയ്ാറാകെപിയ �ഠന  
റപിളപ്ാര്ട്ടപിലം ശംഖുമുഖം തീരത്തു 2005-ല് സംഭവപിച്ച 
അതപിരൂക്ഷമായ തീരളശാഷണപത് കുറപിച്ചും ഇതത് 
ളനരപിടാനുള്ള �രപിഹാരമാര്ഗങ്പ�ക്കുറപിച്ചും  
വപിശേീകരപിക്കുന്നുണ്ത്.

3. 2000 മുതല് 2021 വപരയള്ള ഉ�ഗ്രഹ  
െപിത്രങ്പ� അടപിസ്ഥാനമാകെപി നാഷണല് ഇന്റ്പി്യൂട്ടത് 
ഓഫത് ഓഷസ്യന് പടകത് ളനാ�ജപി നടത്പിയ �ഠനത്പില് 
ശംഖുമുഖം-വലപിയതുറ തീരങ്ള് 2000 മുതളല തീരളശാഷ
ണം ളനരപിടുന്ന പ്ളേശമായപിട്ടാണത് കപണ്ത്പിയപിട്ടുള്ളതത്.

4. തുറമുഖ നപിര്മ്മാണം ആരംഭപിക്കുന്നതപിനത് മുളന്ന 
തപന്ന വപിവപിധ ളേശീയ ശാസ്ത-സാളങ്തപിക സ്ഥാ�നങ്ള് 
നടത്പിയ �ഠനങ്�പിലം വലപിയതുറ-പൂന്തുറ തീരങ്ള് 
'സഹ ഇളറാഷന് ളസാൺ' ആയപി കപണ്ത്പിയപിട്ടു
ള്ളതാണത്.

ആകരാപണും 3 - തീരളശാഷണം എന്ന 
പ്തപിഭാസം സ്ാഭാവപികല്. 

വാസ്തവം - കാലവര്ഷത്പില് തപിരയപട തീവ്രത മൂലം 
തീരപത് മണല് കടലപിനുള്ളപിളലകെത് വലപിച്ചത് നപിളക്ഷ�പിക്കു
ന്നതും, തുടര്ന്നത് കാലവര്ഷത്പിനു ളശഷം തീരപത്ത്തുന്ന 
തീവ്രത കുറഞ് തപിരമാലകള് ഈ മണലപിപന തപിരപിപക 
തീരത്ത് നപിളക്ഷ�പിച്ചത് തീരത്പിപന ക്രളമണ 
പൂര്വസ്ഥപിതപിയപിലാക്കുന്നതും �തപിവാണത്. എന്നാല്, ഓഖപി 

ചുഴലപികൊറ്റുമൂലമുണ്ായ കൂ്ന് തപിരമാലകള് വലപിയതുറ, 
ശംഖുമുഖം തീരങ്പ� വലപിയളതാതപില് കവര്പന്നടുക്കു 
കയം ഈ മണല് ഉള്കെടലപിളലകെത് പകാണ്ടുള�ായപി 
നപിളക്ഷ�പിക്കുകയം പെയ്തപിനാല് ഓഖപിക്കു 
മുന്പുണ്ായപിരുന്ന പൂര്വസ്ഥപിതപിയപില് തപിരപിപക എത്പിച്ചപില്. 
�പിന്നീടത് ഇ്സ്യന് മഹാസമുദ്രത്പില് ഉത്ഭവപിച്ച നപിരവധപി 
ചുഴലപികൊറ്റുകള്, നയൂനമര്േങ്ള് എന്നപിവയ്കത്ത്  
ളകര�ത്പിപറെ തീരപ്ളേശങ്ള് വപിളധയമായപി. 

ആകരാപണും 4 - ളശാഷണം ളനരപിട്ട 
തീരങ്ള് ഇനപി �ഴയ�ടപിയാകപില്

വാസ്തവം - 2022 പല കാലവര്ഷത്പിനുളശഷം 
കടല് ശാ്മായപി തുടങ്പിയ ഒകത് ളടാ�ര്-നവം�ര് 
മാസങ്�പില് വലപിയതുറയപിലം ശംഖുമുഖത്തും തീരം 
സ്ാഭാവപികമായപി രൂ�പപ്ടുന്നതായപി കാണാം. ഏകളേശം 
30 മീ്ളറാ�ം വീതപിയപില്  തീരം രൂ�പപ്ട്ടുകഴപിഞ്ഞു.

 ആകരാപണും 5 - �ദ്ധതപികൊയപി  
കുടപിപയാഴപിപ്പിച്ചവപര പുനരധപിവസപിപ്പിച്ചപില്

വാസ്തവം - ഒപരാ് മത്സ്യപത്ാഴപിലാ�പിയപട ഭൂമപി 
ള�ാലം ഏപ്ടുക്കുകളയാ ഒഴപിപ്പിക്കുകളയാ പെയ്പിട്ടപിപല്ന്ന
താണത് വപിഴപിഞ്ം �ദ്ധതപിയപട പ്ളതസ്യകത. സ്യംസന്നദ്ധ
മായപി സ്ഥലം വപിട്ടുനല്കപിയവരുപട ഭൂമപി മാത്രളമ  
ഏപ്ടുത്പിട്ടുള്ളു. അര്ഹമായ നഷ്ട�രപിഹാരം നല്കുകയം 
വീടത് വയ്കാന് സ്ഥലം കപണ്ത്പി നല്കുകയം പെയ്പിട്ടുണ്ത്. 
തുറമുഖ നപിര്മ്മാണം മൂലം ജീവളനാ�ാധപി നഷ്ടപപ്ട്ട 2640 
ഓ�ം ആളുകള്കെത് ഏകളേശം 100 ളകാടപിളയാ�ം രൂ� 
നഷ്ട�രപിഹാരമായപി നല്കപി. 

സി. വി സുന്ദരരാജന് 
�രപിസ്ഥപിതപി വപിേഗത്ധന് 

വപിഴപിഞ്ം �ദ്ധതപിയമായപി �ന്പപ്ട്ട ആേസ്യഘട്ട െര്ച്ചക�പില് ഉയര്ന്നുവന്ന പ്ധാന 
ആശങ് ഇ്സ്യന് തീരത്പിനും ശ്ീലങ്ന് തീരത്തുമപിടയപില് സ്ഥപിതപി പെയ്യുന്ന വാഡത്ജത് �ാങ്പിപന 

കുറപിച്ചായപിരുന്നു. തുറമുഖം വരുന്നതത് മത്സ്യങ്ളുപട പ്ധാന പ്ജനനളകന്ദമായ ഈ പ്ളേശത്പിപറെ 
നാശത്പിനത് വഴപിപവക്കുപമന്നും �ല മത്സ്യങ്ളുപടയം ലഭസ്യതപയ �ാധപിക്കുപമന്നും �ലരും അഭപിപ്ായപപ്ട്ടു. 500 
െതുരശ് കപിളലാമീ്ര് വരുന്ന വാഡത്ജത് �ാങ്ത് പ്ളേശപത് മാപ്ത് പെയ്ത് ശാസ്തീയമായ �ഠനത്പിനത് വപിളധയമാകെപി
യതപിപന തുടര്ന്നത് ഈ അഭപിപ്ായത്പില് കഴമ്പിപല്ന്നത് പത�പിയപികെപപ്ട്ടു. 

ചപ്രാഫ. പ്രസാദ് ച� �ാസ് �രന്
ഐ.ഐ.ടപി ഖരഗത്പൂറപിപല മുന് വകുപ്പുതലവന്

തീരവസ്യതപിയാനങ്പ�ക്കുറപിച്ചത് മാത്രമാണത് നാം പ�ാതുളവ െര്ച്ച പെയ്യുന്നതത്. എന്നാല്, 
ആഴകെടലപിലം അതപിനപ്പുറമുള്ള പ്ളേശങ്�പിലം ഉണ്ാകുന്ന പ്തപിഭാസങ്ള് എത്ര ദൂരം വപര 

െലനങ്ള് സൃഷ്ടപിക്കുന്നുണ്ത് എന്നതത് നമ്മള് െര്ച്ച പെയ്യുന്നപില്. അങ്ത് ദൂപര അറൊര്ട്ടപികത് മഹാസമുദ്ര
ത്പില് ഉണ്ാകുന്ന സംഭവവപികാസങ്ളുപട ഫലം ഇങ്ത് ളകര�തീരപത് കാ്പിപനയം തപിരപയയം വപര  
സ്ാധീനപിക്കുന്നുപണ്ന്നാണത് ഏ്വം പുതപിയ �ഠനങ്ള് പത�പിയപിക്കുന്നതത്. ളലാകപത് മഹാസമുദ്രങ്�പില് 
കാലാവസ്ഥാവസ്യതപിയാനം മൂലമുണ്ാകുന്ന മാ്ങ്ള് പടലപികണക്ഷനപിലൂപട നമ്മുപട തീരങ്�പിലം 
പ്തപിഫലപിക്കുകയാണത്. 
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