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മത്സ്യബന്ധന വികസനം, പരിപാലനം, ഉപജീവനം എന്നിവയിൽ തദ്ദേശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇെടപെൽ 

 

590 കിദ്ദലാമീറ്റർ കെൽത്തീരമുള്ള ദ്ദകരളത്തിന്ടെ ഒരു പ്പധാന ഭക്ഷ്യ 
-ടതാഴിൽ ആപ്ശയ ദ്ദമഖലയാണ് കെലും മത്സ്യ ബന്ധനവും അനുബന്ധ 
ടതാഴിലുകളും.ദ്ദകരളത്തിന്ടെ  തീരദ്ദേശ മത്സ്യ സമ്പത്ത് ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷ്യ്കടകാപ്പം ദ്ദകരളത്തിടല മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ നിതയ 
സാമ്പത്തിക ജീവദ്ദനാപാധിയാണ്. അന്താരാഷ്ട മത്സ്യ വിപണിയിലും  
പ്പാദ്ദേശിക മത്സ്യ വിപണിയിലും ദ്ദകരള മത്സ്യ വിപണനം 
കുതികുദ്ദമ്പാഴും ദ്ദകരളത്തിടല മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക 
സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എവിടെ എത്തി നിലകുന്നു എന്നും സാമൂഹിക 
സാമ്പത്തിക  അസമതവങ്ങടള ഇലലാതാകാന് ടകാണ്ടുവന്ന അധികാര 
വിദ്ദകപ്രീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ  മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തില് 
എങ്ങടന ഇെടപ്പെുന്നു എന്നീ ദ്ദ ാേയത്തിദ്ദേലാണ് ഈ പഠനം.  

ദ്ദകരളത്തിടല 4 പ്രാമപഞ്ചായത്തുകടളയും 1 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും 
എെുത്താണ് ഈ  പഠനം നെത്തിയത്. തൃശ്ശൂര് ജിലലയിടല വലപ്പാട്,മലപ്പുെം 
ജിലലയിടല പരപ്പനങ്ങാെി മുനിസിപ്പാലിറ്റി,ദ്ദകാഴിദ്ദകാട് ജിലലയിടല 
ദ്ദ മദ്ദഞ്ചരി പഞ്ചായത്ത്,ടകാലലം ജിലലയിടല ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് 
,തിരുവനന്തപുരം ജിലലയിടല അഞ്ചുടതങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയാണ് 
പഠന വിദ്ദധയമാകിയത്.  

ദ്ദകരളത്തിടല തീരദ്ദേശ പ്രാമങ്ങടള ഭരണാവശയങ്ങൾകായി മത്സ്യ 
പ്രാമങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് .  ദ്ദകരളത്തിൽ ടമാത്തം 335 മത്സ്യ 
പ്രാമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് . അതിൽ 222 തീര മത്സ്യ പ്രാമങ്ങളും 113  ഉൾനാെൻ 
മത്സ്യ പ്രാമങ്ങളുമാണ്. രജിസ്റ്റർ ട യ്കത സജീവ മത്സ്യടത്താഴിലാളികൾ 
247849, രജിസ്റ്റർ ട യ്കത അനുബന്ധ ടതാഴിലാളികൾ, 92124. 

മത്സ്യ ഭവൻ  

ഫിഷെീസ് ദ്ദമഖലയിൽ പ്പവർത്തികുന്ന വിവിധ ഏജൻസികളുടെ 
ദ്ദസവനങ്ങളും ആനുകൂലയങ്ങളും ഒറ്റ കുെ  കീഴിൽ നെപ്പിലാകുന്ന 
സംവിധാനമാണ് മത്സ്യഭവൻ.   ഫിഷെീസ് വകുപ്പ്, മത്സ്യടഫഡ്, മത്സ്യ 
ദ്ദബാർഡ്, മത്സ്യ കർഷക വികസനം ഏജൻസികൾ (FFDA), ടസാസസറ്റി 
ദ്ദഫാർ അസിസ്റ്റൻസ് െു ഫിഷർ വിമൻ (SAF), ദ്ദകരള ദ്ദസ്റ്ററ്റ് ദ്ദകാസ്റ്റൽ 
ടെവലപ്ടമന്് ദ്ദകാർപ്പദ്ദെഷൻ (ടകഎസ്സിെിസി), അകവാകൾച്ചർ 
ദ്ദകരളയുടെ വികസനത്തിനുള്ള ഏജൻസി (ADAK), ഫിഷെീസ് െിദ്ദസാഴ്സസ് 
മാദ്ദനജ്ടമന്് ടസാസസറ്റി (FIRMA) തുെങ്ങിയവയുടെ ദ്ദസവനങ്ങൾ ഇതിന് 
കീഴിൽ ലഭയമാണ്.  

പ്പാദ്ദേശിക ഭരണ സംവിധാനം  
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മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം, മത്സ്യ വിപണനത്തിന് 
സഹായം നൽകുക,മത്സ്യടത്താഴിലാളികളുടെ കുെുംബങ്ങൾക് അെിസ്ഥാന 
സൗകരയങ്ങൾ ഒരുകുക, മത്സ്യടത്താഴിലാളി ദ്ദക്ഷ്മ പദ്ധതി നെപ്പാകൽ, 
മത്സ്യ വിത്തുൽപാേനം ടമച്ചടപ്പെുത്തുകയും സന്താനങ്ങളുടെ വിതരണവും, 
കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യകൃഷി, ശുദ്ധജലത്തിലും ഉപ്പുടവള്ളത്തിലും മത്സ്യകൃഷി, 
മാരികൾച്ചർ എന്നിവയുടെ വികസനം എന്നിവടയാടകയാണ് 1994-ടല 
ദ്ദകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്ടെ മൂന്നാം ടഷെയൂൾ പ്പകാരം 
മത്സ്യബന്ധന ദ്ദമഖലയിടല പ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്പധാന ദ്ദമഖലാ 
പ്പവർത്തനങ്ങൾ.   

സാഫ് ,തീരസമപ്തി  

മത്സ്യടത്താഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ 
വിദ്ദമാ നത്തിനായി ലാഭകരമായ ബേൽ സവയം ടതാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ 
അവടര ദ്ദപ്പാത്സ്ാഹിപ്പികുകയും സുരമമാകുകയും 
സകപിെിച്ചുയർത്തുകയും ട യ്യുന്ന SAF-ന്ടെ പ്പധാന പരിപാെിയാണ് 
തീരമിപ്തി ദ്ദപ്പാപ്രാം.ദ്ദകരളത്തിടല മത്സ്യടത്താഴിലാളികളുടെ ബേൽ 
ഉപജീവനമാർരങ്ങൾ ദ്ദപ്പാത്സ്ാഹിപ്പികുക വഴി  സമപ്രമായ സുസ്ഥിര 
വികസനത്തിനും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ടമച്ചടപ്പെുത്തുക എന്നതാണ് 
തീരമായിപ്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. സമദ്ദപ്കാ എന്െർസപ്പസസ് ആരംഭികുന്നതിന് 
സാമ്പത്തിക സഹായം,പരിശീലനം എന്നിവ  നൽകുന്നു 

 

ദ്ദ മദ്ദഞ്ചരി പഞ്ചായത്ത് 

  

മത്സ്യ ബന്ധന പ്രാമം  രജിസ്റ്റര് ട യ്കതവര്  
  എെകെവ്  589 
കണ്ണങ്കെവ്  550 
 

ദ്ദകാഴിദ്ദകാട് ജിലലയിടല  കാപ്പാട് ബീച്ച് ഉൾടപ്പെുന്ന പ്പദ്ദേശമാണ്  
ദ്ദ മദ്ദഞ്ചരി. എെകെവ് ,കണ്ണങ്കെവ് എന്നീ മത്സ്യ പ്രാമങ്ങളാണ് 
പ്പധാനമായും ദ്ദ മദ്ദഞ്ചരി പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് നെപ്പിലാകുന്ന 
പ്പധാന ദ്ദക്ഷ്മ പരിപാെികൾ മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ കുട്ടികള്ക്ക് 
ഉപകരണങ്ങളായ പഠന ദ്ദമശ,കദ്ദസര  എന്നിവ നൽകലാണ്. സുരക്ഷ്ാ 
സംവിധാനമായ സലഫ് ജാകറ്റ് നൽകലും ,മത്സ്യ വിപണനത്തിനായി 
ഐസ്  ദ്ദബാക്സസ് നൽകലും മുൻ  വര്ഷങ്ങളില് നെടന്നങ്കിലും , 2020-
2021 ടകാദ്ദൊണ വന്ന വര്ഷം ഒരു പദ്ധതിയും നെപ്പിലാകിയിട്ടിലല. 
സുഭിക്ഷ്ം പദ്ധതിയുടെ മത്സ്യ കൃഷി പദ്ധതികുദ്ദവണ്ടി ഫണ്ട് നീകി വച്ചു  
എങ്കിലും 2021 -2022 വർഷത്തില് പദ്ധതി നെപ്പിലാകാന് കഴിഞ്ഞിട്ടിലല.  
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ദ്ദവലിദ്ദയറ്റ ദ്ദരഖയിൽ നിന്നും 50 മീറ്റർ േൂരത്തിനുള്ളിൽ താമസികുന്ന 
കുെുംബങ്ങളുടെ സുരക്ഷ് ഉെപ്പാകാൻ സംസ്ഥാന സർകാർ ഫിഷെീസ് 
വകുപ്പ് മുദ്ദഖന നെപ്പാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പുനർദ്ദരഹം. ഈ പദ്ധതി 
ഇവിടെ നെപ്പിലാകി വരുന്നു. ഫിഷെീസ് െിപ്പാർട്ടമന്് ന്ടെ വിവിധ 
പദ്ധതികൾ മത്സ്യ ടതാഴിലാളി കുട്ടികള്ക്ക് ദ്ദവണ്ടിയുള്ളതാണ്. 
സ്ദ്ദകാളർഷിപ്പ് ,പി സ് സി ദ്ദകാച്ചിങ് തുെങ്ങിയവ.  ടതാഴിലാളികള്ക്ക് 
അൾപ്ൊ ടസൗണ്ട്ർ -ജിപിഎസ് തുെങ്ങിയ സാദ്ദങ്കതിക വിേയകൾ 
ഉപദ്ദയാരിച്ചുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സബ് സീെി നിരകിൽ നല്കുന്നുണ്ട്. 
എങ്കിലും കാലവസ്ഥ വയതിയാനം മൂലമുള്ള ടതാഴിൽ ലഭയത കുെവ് 
അതുദ്ദപാടല കുെിടവള്ള പ്പശ്നം എന്നിവ ഇനിയും പൂർണമായി 
പരിഹരികടപ്പട്ടിട്ടിലലാത്ത  എന്നാല് പുതിയ പദ്ധതികള്ക് 
വദ്ദരണ്ടിയിരികുന്ന പ്പശ്ന ദ്ദമഖലകളാണ് . അഞ്ച് ലക്ഷ്ത്തില് കുെവ് 
 ിലവ് മാപ്തമാണ് പഞ്ചായത്ത് 2017-2022 കാലഘട്ടത്തില് മത്സ്യ 
ടതാഴിലാളികൾ കായി ട ലവഴിച്ചത് ഇത് ഒരു പ്പധാന ദ്ദപാരായ്കമയാണ്. 
പദ്ധതികളുടെ സവവിധയതദ്ദയാ പുതിയ പദ്ധതികദ്ദളാ മത്സ്യ 
ടതാഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ദ്ദവണ്ടതുണ്ട്. കെൽ സുരക്ഷ്ാ 
മാർരങ്ങൾകായി പഞ്ചായത്ത് ഒരു സംവിധാനവും ട യ്കതിട്ടിലല.  

 

പരപ്പനങ്ങാെി 

 

മത്സ്യ ബന്ധന പ്രാമം  രജിസ്റ്റര് ട യ്കതവര്  
ആലുങ്ങൽ ബീച്ച് 2743 
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അരയൻ കെപ്പുെം 1168 
പരപ്പനങ്ങാെി 2030 
പരപ്പനങ്ങാെി(ഉൾനാെൻ) 414 
 

മലപ്പുെം ജിലലയിൽ അെബികെലി്ടെ തീരത്ത് 6.8 കി.മി. നീളത്തിലുള്ള 
കെദ്ദലാര ദ്ദമഖലയിൽ മത്സ്യടത്താഴിലാളി കുെുംബങ്ങൾ 
തിങ്ങിപ്പാർകുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാരം മത്സ്യ ബന്ധനദ്ദമഖലടയ ആപ്ശയിച്ചാണ് 
കഴിയുന്നത് വിേയാഭയാസപരമായും സാമ്പത്തിക പരമായും ഒദ്ദട്ടടെ പിന്നിൽ 
നിൽകുന്ന ഒരു ദ്ദമഖലയാണിത്.പഠന ഉപകരണം ,വല ,മത്സ്യ 
കൃഷി,ദ്ദലാക്   എന്നിവയ്കകാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂെുതല് മുൻ 
തൂകം ടകാെുത്തിട്ടുള്ളത്. 2020-2021 ടകാദ്ദൊണ വന്ന വര്ഷം ഒരു 
പദ്ധതിയും നെപ്പിലാകിയിട്ടിലല.  

 

കെൽ ദ്ദക്ഷ്ാഭത്തിന്ടെ സമയത്തും ഓഖി സമയത്തും പ്പശ്നങ്ങള്ക് 
ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്പളയം ദ്ദമഖലടയ ബാധിച്ചിട്ടിടലലങ്കിലും. ആലുങ്ങല് 
ബീച്ചില് കെൽ ദ്ദക്ഷ്ാഭത്താൽ കുെച്ച് വീെുകള്ക് തകർന്നിരുന്നു.എന്നാല് 
പൂർണമായും അത് പുനര് നിരമികാന് കഴിഞ്ഞിട്ടിലല. ഹാരബർ 
വരുന്നതിനു മുന്പ് കെൽ ഭീഷണിയും വീെുകളില് ടവള്ളം നിെയുന്ന 
ദ്ദപ്പഷങ്ങള്ക്  എലലാം ഉണ്ടായിരുടന്നങ്കിലും ഹർബർ വരുകയും പുലിമുട്ട് 
നിർമാണം നെകുകയും ,കൂറ്റന് കലലുകള്ക് സ്ഥാപികുകയും ട യ്കതത് വഴി 
കെൽ കയറ്റം ഒരു പരിധിവടര കുെയ്കകാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
െിപാർട്ടമന്് വഴി വിേയാർഥികള്ക്ക് പല ആനുകൂലയങ്ങളും 
(സസകിള്ക്,പ്രാന്്) കിട്ടിയിരുടന്നങ്കിലും കുെിടവള്ള പ്പശ്നവും 
ഇന്െര്ടനറ്റ് ലഭയത തുെങ്ങിയ കാരയങ്ങളില് ഇനിയും പരിഹാരം 
കാദ്ദണണ്ടിയിരികുന്നു. ടകാദ്ദൊണ സമയടത്ത പിൻവാങ്ങലിന് അപ്പുെം 
മറ്റ് വര്ഷങ്ങളില് മികച്ച പ്പവര്ത്തനം മത്സ്യ ടതാഴിലാളികള്ക്ക് 
നെപ്പിലായകിയതായി ട ലവ് കണകുകള്ക് കാണികുന്നുണ്ട്. സാഫ് ന്ടെ 
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കീഴില് 1 തീര സമപ്തി സീ ഫുട് ടെദ്ദസ്റ്റാെണ്ടും 36 തീര സമപ്തി സമദ്ദപ്കാ 
എന്ടെര് സപ്പസ്കളും ഉണ്ട്. ടകാദ്ദൊണ ട െിയ ടവലലുവിളികൾ 
സൃഷ്ടിടച്ചങ്കിലും എലലാം വിജയകരമായി തടന്ന ദ്ദപാകുന്നുണ്ട്. 

 

ആലപ്പാട് 

 

മത്സ്യ ബന്ധന 
പ്രാമം  രജിസ്റ്റര് ട യ്കതവര്  
  ആലപ്പാട്  708 
 ട െിഴീകൽ  1909 
  കുഴിത്തുെ  619 
  പണ്ടാര 
തുരുത്ത്  

979 

 പെയകെവ്  483 
  പ്ശയികാവ്  902 
 ടവള്ളനാം 
തുരുത്ത്  

744 

അഴീകൽ  3389  
 

ടകാലലം ജിലലയിടല ഒരു തീരദ്ദേശ പ്രാമമാണ് ആലപ്പാട്. അെബികെലിനും 
െിഎസ് കനാലിനും ഇെയിലുള്ള ഇെുങ്ങിയ കരയിലാണ് ഇത് 
സ്ഥിതിട യ്യുന്നത് - പ്രാമത്തിന് ഏകദ്ദേശം 16 കിദ്ദലാമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. 
അരയ സമുോയത്തിടല ഉന്നമനത്തിനായി പ്പവർത്തിച്ച പ്പാദ്ദേശിക 
ദ്ദനതാകളുടെ പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക് സമുോയത്തിന്ടെ വളർച്ചയ്കക് 
കാരണമായിട്ടുണ്ട്. താരതദ്ദമയടന വിേയാഭയാസം ദ്ദനെിയ ഒരു സമൂഹമാണ് 
ഇവിടെ ഉള്ളത്.   

സുനാമി മൂലം 143  ദ്ദപർ  ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുനാമി പുനരധിവാസം 
മികച്ച രീതിയില് നെകുകയും അെച്ചുെപ്പുള്ള മികച്ച വീെുകള്ക് ഉള്ള ഒരു 
സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കെലിദ്ദനാട് ദ്ദ ർന്ന് തടന്ന താമസം 
ഉള്ളതിനാൽ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് കൂെുതൽ സൗകരയം ആയതിനാൽ 
പുനർദ്ദരഹം പദ്ധതി ഇവിടെ വലിയ പരാജയമാണ്. 70 ഓളം വീെുകൾ 
മാപ്തമാണ് പുനർദ്ദരഹം വഴി ഉണ്ടാകിയത്. പുതിയ സ്ഥലം 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർകറ്റ് വിലയും വീട് വകുന്നതിന് ആവശയമായ തുക 
തികയാടത ദ്ദപാവുന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഇവിെടത്ത ദ്ദപാരായ്കമ യാണ്.  
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പഞ്ചായത്തിന്ടെ കീഴില് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തില് പഠന 
ഉപകരണങ്ങൾകാന് ഏറ്റവും കൂെുതല് പ്പാധാനയം ടകാെുത്തത് . 2017-
2018 2019-2020 വർഷത്തില് ഒരു പദ്ധതിയും നെപ്പിലാകിയിട്ടിലല. ടസൗര 
ൊന്തൽ ,കുളം കുത്താനുള്ള ഫണ്ട്  എന്നിവ ടകാെുത്തിട്ടുണ്ട്.  

ഇവിടെ മിക ടതാഴിലാകളികൾകും സവന്തമായി വള്ളമുണ്ട് . സവയം 
പരയാപ്തത ദ്ദനെിയ ഇവര് ടെക്സദ്ദനാളജി അൊപ്റ്റ  ട യ്കത ഫിഷിങ് 
രീതികൾ തുെങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യ ഭവൻ  വഴി  കട്ട മരം(10%) ,പഠന 
ഉപകരണങ്ങൾ . ദ്ദൊള്ക് മാസങ്ങളില് അധിക ദ്ദെഷന് എന്നിവ നൽകാെുണ്ട് 
. ഉപ്പ് ടവള്ളമായതിനാൽ മത്സ്യ കൃഷി ദ്ദപ്പാൽസാഹിപ്പികുന്ന പദ്ധതികള്ക് 
ഇവിടെ പരാജയമാണ് ദ്ദകജ് കൃഷിയാണ് കൂെുതൽ നലലത് . കെൽ കയെുന്ന 
സാഹ രയമുള്ളതിനാൽ തീരദ്ദേശ തീരദ്ദേശ വികസന ദ്ദകാർപ്പദ്ദെഷൻ, 
ഹാർബർ എൻജിനിയെിങ് െിവിഷൻ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് 
ട ലലാനം ദ്ദമാെല് ടഫൻസിങ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് .കുെിടവള്ള പ്പശ്നം 
പൂർണമായി പരിഹരികാന് കഴിഞ്ഞിട്ടിലല.  

 

അഞ്ചുടതങ്ങ് 

മത്സ്യ ബന്ധന പ്രാമം  രജിസ്റ്റര് ട യ്കതവര്  
പൂത്തുെ  640 
അഞ്ചുടതങ്ങ്  2517 
താഴം പള്ളി  613 
മാമ്പള്ളി  2026 
കായികര  136 
അരിവാളം  36 
 5968 
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തിരുവനന്തപുരം  ജിലലയുടെ  വെക്  പെിഞ്ഞാൊയി സ്ഥിതി ട യ്യുന്ന 
ഒരു തീര ദ്ദേശ പ്രാമമാണ് അഞ്ചുടതങ്ങ്. കിഴക് അഞ്ചുടതങ്ങ് 
കായലിനാലും  പെിഞ്ഞാ് അെബികെലിനാലും   ുറ്റടപ്പട്ടുകിെകുന്ന 3.36 
 തുരപ്ശ കിദ്ദലാ മീറ്റർ പ്പദ്ദേശം  മാപ്തമാണ് അഞ്ചുടതങ്ങ് 
പഞ്ചായത്തിനുള്ളത്. മത്സ്യ ബന്ധനമാണ്  പ്പധാന ടതാഴിൽ ദ്ദമഖല, കയർ 
ദ്ദമഖലയിടല ടതാഴിൽ സാധയത കുെഞ്ഞദ്ദതാടെ ആളുകള്ക് മറ്റ് 
ദ്ദജാലിയിദ്ദലക്  പ്പദ്ദവശിച്ചു. പഞ്ചായത്തിടല പ്പധാന പ്പശ്നം പാർപ്പിെം 
,കുെിടവള്ളം എന്നിവയാണ്.  

ഫിഷെീസ് െിപ്പാർട്ടമന്് വഴി നെത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ പ്പധാനം മത്സ്യ 
ബന്ധന യാനങ്ങള്ക്ക് എഞ്ചിൻ വിതരണം ട യ്യല്, കെൽ സുരക്ഷ്ാ 
ഉപകരണങ്ങൾ ടകാെുകല്, വിവിധ വിേയാഭയാസ പദ്ധതികള്ക് നെത്തല് 
എന്നിവയാണ് . വിേയാത്തീരം പദ്ധതി എൻപ്െൻസ് ദ്ദകാച്ചിങ് ,സിവില് 
സർവീസ് ദ്ദകാച്ചിങ്,പി എസ് സി ദ്ദകാച്ചിങ് എന്നിവ നല്കുന്നുണ്ട് . ഓദ്ദരാ 
മത്സ്യ പ്രാമങ്ങളിടലയും വിദ്ദലലജ് മാദ്ദനജ്ടമൻ് ടകൗൺസിലി ന്ടെ കീഴില് 
വിവിധ  അവദ്ദബാധ പഠന ക്ലാസ്സുകളും , എെു ടഫസ്റ്റ് ,ടമെികല് 
കാമ്പും വച്ചിട്ടുണ്ട് .  

സാഫ് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ബേൽ ടതാഴിൽ മാർരങ്ങൾ നല്കി 
ടകാണ്ടിരികുന്നു . സ്പ്തീകള്ക്ക് പ്രൂപ് പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക് പലിശ രഹിത 
ദ്ദലാണുകള്ക് നല്കി ജീവിത മാർരം സുസ്ഥിരമാകാന് സഹായികുന്നു. 
ഇതിന്ടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്ദഹാട്ടല് ,തയ്യല് കെകൾ  ,തുണികെകൾ, മൂലയ 
വർേിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക് എന്നിവയുടെ വിപണനം സാദ്ധയമാകാന് 
സാധികുന്നു . SCRS-SAVINGS COME RELIEF SCHEME, ശു ിതവ സാരര 
സുരര തീരം, കെദ്ദലാര നെത്താം ടമഴുക്സ തിരി യാപ്ത എന്നിനങ്ങടനയുള്ള 
വിവിധ പദ്ധതികൾകപ്പുെം തീരസമപ്തി ടകൗൺസിലിന്ടെ ദ്ദനതൃതവത്തിലും 
വിവിധ പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക് നെന്നുവരുന്നു.   

രണ്ടു പ്പളയങ്ങദ്ദളാ ഓഖി  ുഴലികാദ്ദറ്റാ പ്പദ്ദേശടത്ത 
ബാധിച്ചിടലലങ്കിലും,പല സമയങ്ങളിടല കെല്  കയറ്റം തീരദ്ദേശങ്ങളിടല 
വീെുകളുടെ അവസ്ഥ ദ്ദശാ നീയമാകിയിട്ടുണ്ട്.  ദ്ദവലിദ്ദയറ്റ ദ്ദമഖലയില് 
50 മീറ്റര്  ുറ്റളവില് താമസികുന്നവടര മാറ്റിപ്പാർപ്പികുന്ന സര്കാരിന്ടെ 
പുനർദ്ദരഹം പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ നെപ്പിലാകി ടകാണ്ടിരികുന്നു. 
അതുവഴി സ്ഥലവും വീെും അടലലങ്കില് വീട് മാപ്തദ്ദമാ ആയി ടമാത്തം 10 
ലക്ഷ്ം രൂപ ഉപദ്ദഭാകതാകളക് കിട്ടും. പാർപ്പിെ പ്പശ്നങ്ങള്ക് ഒരു 
പരിധിവടര പുനദ്ദരഹം പദ്ധതി യും സലഫ് പദ്ധതിയും വഴി 
തീർപ്പാകാൻ പ്ശമിച്ചു  ടകാണ്ടിരികുന്നു. അവിടെ കണ്ട പ്പധാന പ്പശ്നം 
പലർകും മതിയായ ദ്ദരഖകൾ ഇലലാത്തതും താരതദ്ദമയന വിേയാഭയാസം 
കുെവായ ഇവർക് ഇെനിലകാരുടെ സഹായം സകപ്പദ്ദറ്റണ്ടി വരുന്നു. 
പഞ്ചായത്തിൽ 5968 െജിസ്റ്റര് ട യ്കതിട്ടുണ്ട്.  

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി പഞ്ചായത്തിന്ടെ പ്പധാന ദ്ദക്ഷ്മ പദ്ധതിയാണ് 
മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ മകൾക് വിതരണം ട യ്യുന്ന ദ്ദമശ കദ്ദസര 
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തുെങ്ങിയ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ,ഉന്നത വിേയാഭയാസം ദ്ദനെുന്നവരകായുള്ള 
ലാപ് ദ്ദൊപ്പ് എന്നിവ . മത്സ്യ ടതാഴിലാളികലകായി  കട്ട മരം ,ഐസ്  
ദ്ദബാക്സസ്, രിൽ  വല എന്നിവ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിനും വിപണനത്തിനും 
സഹായകരമാവുന്നുണ്ട്.  വനിതകള്ക്ക് ഇൻസുലാടറ്റഡ് ദ്ദബാക്സസ് 
വിതരണം വഴി വനിതകളുടെ ടതാഴിൽ ,ദ്ദക്ഷ്മ പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക്  
സാധയമാകുന്നു.. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി തുെങ്ങിയ സുഭിക്ഷ് ദ്ദകരളം 
പദ്ധതിയുടെ  ഭാരമായി,കുളത്തിടല  മത്സ്യ കൃഷി ദ്ദപ്പാൽസാഹിപ്പികൽ 
എന്നിവ പുതിയ പരീക്ഷ്ണങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് . 

 

 

 

 

പുനർദ്ദരഹം പദ്ധതി പ്പകാരം 777 ദ്ദപര് ഭൂമി രജിസ്റ്റര് ട യ്കതു ഇനി 
ട യ്യാന് 2017 ദ്ദപര് ഉണ്ട് . ദ്ദരഖകാൾ ഇലലാത്ത ആളുകള്ക് ഉണ്ട് . 
കുെിടവള്ളം പ്പശ്നം ഇദ്ദപ്പാഴും ഇവര് ദ്ദനരിെുന്ന പ്പധാന ടവലലുവിളി 
തടന്നയാണ്.  

വലപ്പാട് 

 

മത്സ്യ ബന്ധന 
പ്രാമം  

രജിസ്റ്റര് 
ട യ്കതവര് 

 പ്പള്ളിപ്പുെം 793 
 

തൃശ്ശൂര് ജിലലയിടല ട െിയ തീരദ്ദേശ പ്പദ്ദേശമാണ്  പ്പള്ളിപ്പുെം മത്സ്യ 
പ്രാമം ഉൾടപ്പെുന്ന വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് . 4 വാർെുകളിലായി സ്ഥിതി 
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ട യ്യുന്ന മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എലലാ വര്ഷങ്ങളിലും 
പദ്ധതികള്ക് വയ്കകുകയും നെപ്പിലാകുന്നതിന്ടെയും കാരയത്തില് 
വികജയികാന് വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . പഠന 
ഉപകരണതിനപ്പുെം മത്സ്യ ത്തിഴയിലാളികള്ക്ക് വല ,ൊന്തൽ,ഐസ്  
ദ്ദബാക്സസ് സസകിള്ക് എന്നിവ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടു മത്സ്യ കൃഷി 
ദ്ദപ്പാത്സ്ാഹിപ്പികാനും പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ടകാദ്ദൊണ 
കാലടത്ത പരിമിതികുള്ളിലും ലാപ്ദ്ദൊപ് വിതരണത്തിനും മത്സ്യ കൃഷി 
ദ്ദപാലുള്ള പദ്ധതികള്ക് നെപ്പിലാകാന് പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . 
വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിടല തീരസമപ്തി പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക് പ്പശംസനീയമാണ് 
26 സമദ്ദപ്കാ  സംരഭക യൂണിറ്റുകള്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പ്പവരത്തികുന്നുണ്ട് . 
എന്നാല് തീരദ്ദേശ സംരക്ഷ്ണവുമായി ബന്ധടപ്പദ്ദട്ടാ സുരക്ഷ്യുമായി 
ബന്ധടപ്പദ്ദട്ടാ പഞ്ചായത്തിന്ടെദ്ദയാ മത്സ്യ ഭവന്ടെദ്ദയാ പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക് 
കുെവാണ്.   

 

 

 

 

പ്പധാന കടണ്ടത്തലുകൾ  

തിരടഞ്ഞെുത്ത പ്പാദ്ദേശിക സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും 
പ്പധാനമായും മനസ്സിലാകാന് കഴിയുന്ന ടപാതു കാരയങ്ങളാണ്.  

ഈ കാലഘട്ടത്തില് മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളും തീരദ്ദേശവാസികളും ദ്ദനരിെുന്ന 
പ്പധാന ടവലലുവിളി കാലാവസ്ഥാ വൃതിയാനവും ആദ്ദരാളതാപനവും 
മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്പകൃതി ദ്ദക്ഷ്ാഭങ്ങളാണ്. നയൂനമർേവും  ുഴലികാറ്റും 
കെൽ  കായറ്റങ്ങളും കെൽ തീരടത്ത അവരുടെ ആവാസടത്ത 
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ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചു ടതങ്ങ് ദ്ദപാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് 2018-2019 വര്ഷടത്ത 
ടവള്ളടപ്പാകദ്ദമാ ഓഖി  ുഴൽ കാദ്ദറ്റാ ബാധിച്ചിട്ടിടലലങ്കിലും 
ഇെകിെകുള്ള കെൽ കയറ്റം നിരവധി വീെുകളുടെ തകർച്ചയ്കക് 
കാരണമായിെുണ്ട്. പരപ്പനങ്ങാെി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക് കീഴില് വരുന്ന 
പ്പദ്ദേശങ്ങളില് ഓഖി  ുഴലികാറ്റില് വീെുകള്ക് നഷ്ടടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പാട് 
പഞ്ചായത്തിൽ ടൌ -ടൌ  ുഴലികാറ്റ് മൂലം നഷ്ടങ്ങള്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇംപാക്സട് ന്ടെ അെിസ്ഥാനത്തില് പ്പാദ്ദേശിക സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൽ 
ദ്ദനരിട്ട് നെത്തുന്ന പ്പവാര്ത്തനങ്ങദ്ദള കാള്ക് മത്സ്യ വകുപ്പു നെത്തുന്ന 
പ്പവർത്തനനങ്ങളാണ് കൂെുതലും. മത്സ്യ ഭവൻ ഘെങ്ങളായ ദ്ദക്ഷ്മ നിധി 
ദ്ദബാർഡ് ന്ടെ സമ്പാേയ സമാശവാസ പദ്ധതി, മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ 
കുട്ടികൾകുള്ള വിേയാഭയാസാനുകൂലയം, വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി, 
 ികിത്സ്ാപദ്ധതി, മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ, ഭവന നിർമാണം, 
ഇൻഷവെൻസ് പദ്ധതി തുെങ്ങിയവ. 

മിക സ്ഥലങ്ങളിലും കുെിടവള്ളം ഒരു പ്പധാന പ്പശ്നമായി നിലനിലകുന്നു. 
കാലാവസ്ഥ വയതിയാനവും കെൽ ദ്ദക്ഷ്ാഭങ്ങളും  ില പ്പദ്ദേശങ്ങളിടല 
സാമൂഹിക ജീവിതടത്ത ബാധികുകയും നിതയ ജീവിത മാർരങ്ങളില് 
ടവലലുവിളികള്ക് ഉയർത്തുകയും ട യ്കതിട്ടുണ്ട്. ദ്ദകരളം ദ്ദപാലുള്ള ഒരു 
പ്പദ്ദേശം ടവള്ളടപ്പാകങ്ങള്ക്കും മറ്റ് പ്പകൃതി േുരന്തങ്ങള്ക്കും ഭാവിയിലും 
സാധയതയുള്ളതിനാൽ ജീവികാന് അനുദ്ദയാജയമായ വീട് ,കുെിടവള്ളം 
,സാമ്പത്തിക ഭപ്േത ഉെപ്പാകുന്ന ടതാഴിൽ പരിസരം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ്ാ 
പദ്ധതികൾ എന്നിവ അനിവാരയമാണ്. വളടര ബുദ്ധിമുദ്ദട്ടെിയ ടതാഴിൽ 
പരിസരത്തുള്ള ഇവർക്  സാദ്ദങ്കതിക വിേയ ജീവിതത്തിന്ടെ 
ഭാരമാദ്ദകണ്ടതുണ്ട്. പ്പാദ്ദേശിക ഭരണ സംവിധാനത്തിന്ടെ കൂെുതല് 
ഇെടപെലുകള്ക് മത്സ്യ വിപണനത്തിലും  തീര സുരക്ഷ്യിലും മത്സ്യ 
ടതാഴിലാളികളുടെ ജീവദ്ദനാപാധികളിലും ഇനിയും ദ്ദവണ്ടതുണ്ട് . 

സംസ്ഥാനടത്ത മത്സ്യടത്താഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 
മറ്റ് ജനെല് വിഭാരങ്ങളുമായി താരതമയം ട യ്യുദ്ദമ്പാൾ േയനീയമാണ്. 
സംസ്ഥാനടത്ത മത്സ്യടത്താഴിലാളികൾ പാർശവവൽകൃത സാമൂഹമായി 
ഇദ്ദപ്പാഴും തുെരുന്നു. പട്ടികജാതി ,പട്ടിക വർര ഉപ പദ്ധതി ദ്ദപാടല മത്സ്യ 
ടതാഴിലാളികൾകായി ഒരു ഉപപദ്ധതി ഇലലാത്തതും ഓദ്ദരാ ദ്ദമഖലയിടല 
പ്പധാന പ്പശ്നങ്ങള്ക് നിർണയികുകയും അതിനു പരിഹാരം കാണാത്തതും 
മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള സ്ഥിതിക് മാറ്റം വരാത്തത്തിന് 
കാരണമാണ്. പദ്ധതി സവവിധയത്തിലുള്ള കുെവ് ദ്ദകരളത്തിടല പ്പാദ്ദേശിക 
സർകാരുകളുടെ വലിയ ഇെടപെല് തീരസുരക്ഷ്യിലും,മത്സ്യ വിപണന 
മാർകറ്റുകള്ക് ഒരുകുന്നതിലും ,സാമൂഹിക സുരക്ഷ്ാ ഒരുകുന്നതിലും 
സാദ്ദങ്കതിക വിേയ പ്പ രിപ്പികുന്നതിലും ഇനിയും വദ്ദരണ്ടത്തിന്ടെ 
ആവശയകത കാണികുന്നുണ്ട്.  

മത്സ്യസഭ ദ്ദപാലുള്ള മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുടെ പ്പാതിനിധയം ഉെപ്പാകുന്ന 
അദ്ദതാടൊപ്പം അവരുടെ ആവശയങ്ങള്ക് പെയുകയും അതിനു പരിഹാരം 
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കാണുന്നതുമായ സംവിധാനങ്ങള്ക് ദ്ദപ്പാത്സ്ാഹിപ്പികുകയും ദ്ദവണം . 
തീരസമപ്തി ,സാഫ് പ്പവാര്ത്തനങ്ങള്ക് സ്പ്തീകള്ക് കായി ട യ്യുന്ന സംരഭക 
പ്പവാര്ത്തനങ്ങൾ ക് നല്കുന്ന പിന്തുണ പ്പശംസനീയ മാടണങ്കിലും 
ഇനിയും സ്പ്തീകള്ക്ക് സഹായങ്ങള്ക് ആവശയമാണ്. 
മത്സ്യടത്താഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക പിന്നാകാവസ്ഥ തരണം ട യ്യാന് 
വരുമാന സവവിധയവൽകരണം ദ്ദവണം. 

ഇന്തയ യിടല എലലാ അവകാശങ്ങദ്ദളാെും കൂെിയ ടപൗരർ എന്ന നിലയിലും 
ദ്ദകരളത്തിടല ഒരു മുഖയ ഭക്ഷ്യ വിഭവം ഉല്പാേിപ്പികുകയും വിപണനം 
ട യ്യുന്നവർ , ആ വിപണി ദ്ദകരളത്തിന്ടെ സാമ്പത്തിക  ദ്ദമഖലയില് 
ഉണ്ടാകുന്ന പങ്കിന്ടെ വയാപ്തിയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലും മത്സ്യ 
ടതാഴിലാളികള്ക് ഏടെ പരിരണന അർഹികുന്ന ഒരു  ജന വിഭാരമാണ്, 
എന്നാല്  രിപ്തപരമായി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അകറ്റി നിർത്തൽ 
അനുഭവികുന്ന ഈ വിഭാരം ടതാഴിലാളികളുടെ ആവശയങ്ങളും 
അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷ്ിദ്ദകണ്ടതുണ്ട് അതിനു പ്പാദ്ദേശിക 
സർകാരുകളുടെ മികച്ച ഇെടപെലുകൾ ഇനിയും ആവശയമമാണ്.  

  

 


