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മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാൊളിികളുത്തൊെ സാൊമൂഹിികസുരക്ഷ: 
വിിലായിിരു�ലുംം  പരിഷ്കരണനിിര്ദ്ദേ�ശങ്ങളും

ദ്ദേകരളി ദ്ദേ�റ്റ്് പ്ലാൊനിിംഗ്് ദ്ദേ�ൊര്ഡിിനി് സാമര്പ്പിിച്ച 
വിര്ക്കിംിംഗ്് ഗ്രൂപ്പി് റിിദ്ദേപ്പിൊര്ട്ട്്
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“ഭക്ഷണം, വിസ്ത്രംം, പൊര്പ്പിിെം, ആദ്ദേരൊഗ്യരക്ഷ, അവിശയസാൊമൂഹിയദ്ദേസാവിനിങ്ങള്, 
ത്തൊ�ൊഴിിലാില്ലാൊയ്മദ്ദേയിൊ ദ്ദേരൊഗ്ദ്ദേമൊ അംഗ്വൈവികലായദ്ദേമൊ വൈവിധവിയദ്ദേമൊ വിൊര്ദ്ധകയദ്ദേമൊ 
സാവന്തംം നിിയിന്ത്രണ�ിനി�ീ�മൊയി സാൊഹിചരയങ്ങളിില് ഉപജീീവിനിമൊര്ഗ്ഗ�ിത്തൊ� 

നിഷ്ടദ്ദേമൊ ഉണ്ടാൊകുദ്ദേ�ൊള് സാൊമൂഹിികസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവികൊശം എന്നിിവി ഉള്ത്തൊപ്പിത്തൊെ, 
�ത്തൊ�യുംം �ത്തൊ� കുടുംം��ിത്തൊ�യുംം ആദ്ദേരൊഗ്യ�ിനുംം സുസ്ഥിി�ിക്കുംം പരയൊപ്തമൊയി 

ജീീവിി�നിിലാവിൊര�ിനുംള്ള അവികൊശം ഓദ്ദേരൊരു�ര്ക്കുംമുണ്ടാ്.” 

- സാാര് വലൗൗകിികി മനുഷ്യാാാവകിാശപ്രഖ്യാാാപനംം, വകുപ്പ്്, 25(1), ഐകിാരാാഷ്ട്രസാഭ (1948)

*

സാമുദ്രംം നിിറിത്തൊയി മത്സ്യയങ്ങത്തൊളി �ന്നി് അള്ളൊഹു നിത്തൊ� അനുംഗ്രഹിിച്ചിരിക്കുംന്നു. ആ 
വിിഭവിസാ��് നിൊം കരു�ദ്ദേലാൊത്തൊെ സാംരക്ഷിക്കുംകയിൊത്തൊണങ്കിില്, അ�ിനിപ്പുറിം എന്തം് 

സാഹിൊയിദ്ദേമൊ സാംരക്ഷണദ്ദേമൊ ആണ് ദ്ദേവിണ്ടാ�്.

-ശെശയ്്ഫുദ്ദീീന്, പത്തേ�ക്ക്് ഗ്രാാമം, ആത്തേസാ പ്രവിശാ, ഇത്തേ�ാത്തേനംഷ്യാാ (2007).

*

ത്തൊചറുകിെ മത്സ്യയ�ന്ധനിദ്ദേമഖലായിിലുംള്ള ത്തൊ�ൊഴിിലാൊളിികളുത്തൊെ സാൊമൂഹിയസുരക്ഷയ്ക്ക്് 
സാംസ്ഥിൊനിങ്ങള് ദ്ദേ�ൊത്സ്യൊഹിനിം നില്കണം. ത്തൊചറുകിെ മത്സ്യയ�ന്ധനി�ിത്തൊ� 

�ദ്ദേ�യക�കള് കണക്കിംിത്തൊലാടും�്, അ�ില് �വിര്�ിക്കുംന്നി എല്ലാൊവിര്ക്കുംം സാൊമൂ
ഹിികസുരക്ഷൊപദ്ധ�ികള് ഒരുക്കിംണം.

-ഭക്ഷ്യാസുരാക്ഷ്യയുശെെയും ദാാരാിദ്ര്യാനംിര് മ്മാാര്ജ്ജനം�ിശെ�യും പശ്ചാാ�ലൗ�ില് സുസ്ഥിിരാമായ് 
ശെ�റുകിിെ മത്സ്യാബന്ധനംം ഉറപ്പ്ാക്ക്ാനുള്ള എഫ്്.എ.ഒ./യു.എന്.മാര്ഗ്ഗനംിര്ത്തേദ്ദീശം, ഖ്യാണ്ഡിികി 6.3.



3.

ദ്ദേകരളി�ിത്തൊലാ മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാൊളിികള്: 
സാൊമൂഹിികസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവിരുത്തൊെ അര്ഹി�

കേ�രളത്തിിലെ� പുനരുജ്ജീീവിിക്കുന്ന പ്രകൃതിിവിിഭവിങ്ങളില് സാാമ്പത്തിി�മാായുംം സാാംസ്കാാരി�മാായുംം 
ഏറ്റവുംം പ്രധാാനലെ�ട്ടതിാണ്് സാമുദ്രമാത്സ്യംംം. സുസ്ഥിിരമാായിി വിിളലെവിടുക്കു�യുംം ശുഷ്കാാന്തിികേയിാലെെ പരി
പാ�ിക്കു�യുംം ലെ�യ്താാല് സാംസ്ഥിാനലെത്തി ജനങ്ങള്ക്ക്് എലെന്നന്നുംം ആശ്രയിിക്ക്ാവുംന്ന പ്രകൃതിിയുംലെെ 
വിരദാാനമാാണ്ിതി്. 

വിഭവസാമൃദ്ധിി: വിിദാഗ്ദ്ധാാഭിപ്രായിമാനുസാരിച്ച്് നമ്മുലെെ �െ�ില് നിന്ന് 5-6 �ക്ഷംം െണ് മാീന് പിെിക്ക്ാ
വുംന്നതിാണ്് - ഈ സാംസ്ഥിാനലെത്തി ഓകേരാ പൗരനും പ്രതിിവിര്ഷംം ഏ�കേദാശംം 150 �ികേ�ാഗ്രാംാം മാത്സ്യംംം!

വിിഭവിത്തിിലെ� സാര് വിവിംാപ്തിി, ലെതിാഴിി�ിലെ� അദൃശംംതി: ഇന്തിംന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിില് ഏറ്റവുംം കൂടുതില് 
�െല്മാത്സ്യംംം �ഴിിക്കുന്നതി് കേ�രളീയിരാണ്്. സാ,ാമൂഹിി�മാായുംം സാാമ്പത്തിി�മാായുംം സാാംസ്കാാരി�മാായുംം 
മാതിപരമാായുംം എല്ലാാ വിിഭാഗങ്ങളിലുംം ലെപട്ടവിര് മാീന് �ഴിിക്കുന്നും. മാ�യിാളി�ളുലെെ നിതിംസാംഭാഷംണ്
ത്തിിലെ� അവിിഭാജംസാാന്നിധാംമാാണ്് മാീന്/മാത്സ്യംംം. തിീരപ്രകേദാശംത്തി് തിാമാസാിക്കുന്ന ഉപകേഭാക്താാക്ക്ള്ക്ക്് 
തിങ്ങള് �ഴിിക്കുന്ന മാീന് എവിിലെെനിന്നും വിരുന്നും എന്നതിിലെനക്കുറിിച്ച്് ഏ�കേദാശംരൂപമുണ്ടാായിിരിക്കും. 
മാറ്റുള്ള ഉപകേഭാക്താാക്ക്ള് തിങ്ങളുലെെ പാത്രത്തിിലെ� മാത്സ്യംംലെത്തി ഭക്ഷംണ്ത്തിിലെ� സാീീ�ാരംവുംം അവിി
ഭാജംവുംമാായി ഘെ�മാായിി �ാണുന്നും. അലെതിങ്ങലെന അവിിലെെവിന്നുംലെവിന്ന് അവിന് �ിന്തിിക്ക്ാറിില്ലാ. �ര്ഷം
�ര് ലെനല്ലാ് ലെ�ായ്യു�യുംം പച്ച്ക്ക്റിി�ള് കേശംഖരിക്കു�യുംം ലെ�യ്യുന്നതിില്നിന്ന് വിംതിംസ്തമാായിി ചൂണ്ടായിി
കേട്ടാ വി�യിികേട്ടാ മാീന് പിെിക്കുന്നലെതിങ്ങലെനലെയിന്ന് മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളി�ള്ക്ക്ല്ലാാലെതി മാറ്റാര്ക്കും ഒരു 
രൂപവുംമാില്ലാ. 

 വിികേ�ന്ദ്രീീകൃതി ആവിാസാം: കേ�രളത്തിിലെ� സാമുദ്രമാത്സ്യംംബന്ധനസാമൂഹിം 222 ഗ്രാംാമാങ്ങളി�ായിി 590 
�ികേ�ാ മാീറ്റര് തിീരകേരഖയിില് പരന്നും�ിെക്കുന്നും. ഓകേരാ രണ്ടാര �ികേ�ാമാീറ്ററിിനും ഒരു ഗ്രാംാമാം. കേ�രള
ത്തിില് തിീരമാാണ്് ഏറ്റവുംം ജനസാാന്ദ്രീതികേയിറിിയി ഭാഗം. സാമുദ്രമാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളിസാമൂഹിത്തിിലെ� 
ഏ�കേദാശംം 8,04,001 വിരുന്ന അംഗങ്ങലെളല്ലാാവിരും അവിരുലെെ തിീരത്തു്് നിരന്നുംനിന്നും കൈ�കേ�ാര്ത്തിാ
ല്, കേ�രളത്തിിലെ� �െല്ത്തിീരത്തിിലെ� ഒരറ്റം മുതില് മാകേറ്റയിറ്റം വിലെര ഒരു മാനുഷംംച്ച്ങ്ങ� തിീര്ക്ക്ാം.

 ഏറ്റവുംം അപ�െം പിെിച്ച് ഉപജീവിനമാാര്ഗ്ഗംം:    നിതിംവുംം �െ�ില് കേപായിി മാീന് പിെിക്കുന്ന സാക്രിി
യിരായി മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളി�ള് അപ�െ�രമാായി സാാഹിസാകൃതിംങ്ങളി�ാണ്് ഏര്ലെ�ടുന്നതി്. കേ�ര
ളത്തിിലെ� ഉപകേഭാക്താാക്ക്ള്ക്ക്് മാീന് എത്തിിക്ക്ാനുള്ള യിത്നത്തിിനിെയിില്, ആറി് ദാിവിസാത്തിില് ഒരു 
മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളിക്ക്്  വിീതിം ജീവിന്  നഷ്ടലെ�ടുന്നുംലെവിന്നാണ്് അടുത്തി �ാ�ലെത്തി �ണ്ക്ക്് ! മാകേറ്റതി് 
ഉപജീവിനമാാര്ഗ്ഗംലെത്തിക്ക്ാളും വിളലെര കൂടുതില് അപ�െം പിെിച്ച്തിാണ്് മാീന്പിടുത്തിം. 

��നാത്മ�മാായി വിിപണ്ി�ള്: മാീന് �രയ്ക്കടുത്തിാല്  പിലെന്ന ആലെ�ലെയിാരു ലെവിപ്രാളമാാണ്്. വിളലെര 
ലെപലെട്ടന്ന് �ീഞ്ഞുകേപാകുന്ന വിസ്തുവിാണ്് മാത്സ്യംംം. ഉപകേഭാക്താാക്ക്ള്ക്ക്ാ�ലെട്ട പിെയ്ക്കുന്ന മാത്സ്യംംകേത്തിാ
ൊണ്് പ്രിയിം. സാംസ്ഥിാനത്തിിലെ� എല്ലാാ മൂ��ളിലുംം എത്രയുംം ലെപലെട്ടന്ന് മാീലെനത്തിിക്ക്ാന് കേവിണ്ടാി, 
സ്ത്രീീപുരുഷംന്മാാരുലെെ വി�ിലെയിാരു ശൃംംഖ� - അനുബന്ധലെത്തിാഴിി�ാളി�ള്- പ�തിരം പ്രവൃത്തിി�ളില് 
ധൃതിിയിില്, �ാരംക്ഷംമാമാായിി ഏര്ലെ�ടുന്നും.  മാീന് സാംസ്ഥിാനത്തിിലെ� എല്ലാാ മൂ��ളിലുംം എത്തിികേച്ച്രു
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ന്നുംലെവിന്ന് മാാത്രമാല്ലാ, രാജംത്തിിന് ഗണ്ംമാായി വിികേദാശംനാണ്യിം കേനെിത്തിരുന്ന പ്രധാാനലെ�ലെട്ടാരു 
�യിറ്റുമാതിിച്ച്രക്ക്് കൂെിയിാണ്തി്. 2020-ല് സാമുദ്രവിിഭവിങ്ങളുലെെ �യിറ്റുമാതിിമൂ�ംം - ഏ�കേദാശംം 4000 കേ�ാെി 
രൂപാ മാത്സ്യംംബന്ധനകേമാഖ�യുംം മാത്സ്യംംക്കൃഷംികേമാഖ�യുംം കൂെി സാംസ്ഥിാനത്തിിന് കേനെിത്തിന്ന ലെമാാത്തിം 
സാംസ്ഥിാന ഉതി്പാദാനത്തിിന് (കേഗ്രാംാസ്സ്് കേ�റ്റ് വിാ�ൂ ആഡഡ് GSVA) തു�ംമാായിിരുന്നും.

തിീരം �ാക്കുന്നവിര്:  മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളി�ള് നാെിനു നല്കുന്ന ഇത്തിരം സാംഭാവിന�ള്ക്കുപുറികേമാ, 
സാമുദ്ര മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളി�ള് നമ്മുലെെ �െല്ത്തിീരത്തിിലെ� രക്ഷം�രും രക്ഷംാധാി�ാരി�ളുമാായിി 
വിര്ത്തിിക്കുന്നും. ബീച്ച്് ടൂറിിസാം സാംസ്ഥിാനലെത്തി പ്രധാാനലെ�ലെട്ടാരു സാാമ്പത്തിി� പ്രവിര്ത്തിനമാാലെണ്ങ്കിില് 
അതിിലെ� വിിജയിത്തിിന് സൂരംപ്ര�ാശംവുംം മാണ്ല്ത്തിിട്ട�ളുള്ള �െപ്പുറിവുംം മാാത്രം കേപാരാ. വിര്ണ്ണ�
�ിട്ടാര്ന്ന മാീന്പിെിത്തിവിള്ളങ്ങളും തിിരക്കുപിെിച്ച്തും ബഹിളമായിവുംമാായി മാീന് കേ��ത്തിിലെ� അദാീിതിീയി 
ദൃശംംങ്ങളും വിികേനാദാസാഞ്ചാാരി�ലെള ആ�ര്ഷംിക്കുന്നും. എകേ�ാഴുംം മാാറിിമാറിിഞ്ഞുലെ�ാണ്ടാിരിക്കുന്നതിാണ്് 
സാംസ്ഥിാനത്തിിലെ� �ാ�ാവിസ്ഥിാ�ിത്രം; കൂടുതില് ലെ�ാടുങ്കിാറ്റിനും കേപമാാരിക്കും �ാരണ്മാായിിത്തിീരു
ന്ന, കൂടുതില് കൂടുതില് പ്രവി�നാതിീതിമാായിിത്തിീര്ന്നും ലെ�ാണ്ടാിരിക്കുന്ന ഈ സാംഭവിങ്ങളുലെെ തുയിിലും
ണ്ര്ത്തു്�ാരും പ്രതിിസ്പന്ദ�രും മാാത്രമാല്ലാ, അവിയുംലെെ ആദാംലെത്തി ഇര�ളും സാമുദ്ര മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാ
ളി�ളാണ്്. ഓഖി ചുഴി�ിക്ക്ാറ്റില് മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളി�ള് അനുഭവിിച്ച് ദുരന്തിങ്ങളും രണ്ടാായിിരത്തിി 
�തിിലെനട്ടിലെ� അഭൂതിപൂര് വ്വമാായി പ്രളയി�ാ�ത്തി് ലെവിള്ളത്തിില് മുങ്ങിയിവിലെര രക്ഷംലെപടുത്തിാന് നെ
ത്തിിയി അഭൂതിപൂര് വ്വമാായി രക്ഷംാപ്രവിര്ത്തിനങ്ങളില്  അവിര് വിഹിിച്ച് തിീര്ത്തു്ം നിസാീാര്ത്ഥമാായി പങ്കുംം, 
രണ്ടുംം നമുക്ക്് മാറിക്ക്ാതിിരിക്ക്ാം. 

രജി�ര് ലെ�യ്താിട്ടുള്ള സാമുദ്ര മാത്സ്യംംലെത്തിാഴിി�ാളി�ളും അനുബന്ധ ലെതിാഴിി�ാളി�ളും കൂെി 2,30,000 
കേപരുണ്ടാ്. സാംസ്ഥിാനലെത്തി പണ്ിലെയിടുക്കുന്ന ആളു�ളുലെെ ലെ�റുലെതിങ്കിിലുംം (1.5%) പ്രധാാനലെ�ലെട്ടാരു 
ഭാഗമാാണ്വിര്. 

അവര് കിെലൗില്നംിന്ന്് സുരാക്ഷ്യിതവുംം ത്തേപാഷ്യാകിസാമൃദ്ധിവുംമായ് ഭക്ഷ്യണംം ത്തേശഖ്യാരാിക്കുന്നു, മീന് 
കിാരാാക്ഷ്യമമായ്ി വിതരാണംം ശെ�യ്യുന്ന്തിനുത്തേവണ്ടിി ഗണംാമായ് ശെതാഴിിലൗവസാരാങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കു
ന്നു. രാാജ്യാ�ിശെ� വിത്തേദാശനംാണംാ വരുമാനം�ിലുംം വിത്തേനംാദാസാഞ്ചാാരാ�ില്നംിന്നുള്ള വരുമാ
നം�ിലുംം ഗണംാമായ് സാംഭാവനംകിള് നംല്കുന്നു; നംമ്മുശെെ കിെലുംകിളിില് ദാീപസ്തംംഭങ്ങളിായ്ി പ്ര
ത്തേശാഭിക്കുന്നു. ഇത് മത്സ്യാശെ�ാഴിിലൗാളിികിശെളി സാാമ്പ�ികിവുംം സാാംസ്കാാരാികിവുംമായ് 
പ്രാധാാനംാമുള്ള, വിലൗശെപ്പ്ട്ട മാനംവവിഭാഗമാക്കുന്നു. അപരാാാപ്തമായ് സാാമൂഹിികിസുരാക്ഷ്യമൂലൗം 
ദുര്ബ്ബലൗമാക്ക്ാന് പാെില്ലാാ�ത്ര വിലൗത്തേയ്റിയ്താണം് അവരുശെെ സാംഭാവനം. 

(വര്ക്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്ില് പശെ�ടു� മത്സ്യാബന്ധനംത്തേമഖ്യാലൗയുശെെ രാണ്ടി് പ്രതിനംിധാികിള് പറഞ്ഞുശെകിാ
ടു�് എഴുതിച്ചതാണം് ഈ പ്രസ്തംാവനം).



5.

വിര്ക്കിംിംഗ്് ഗ്രൂപ്പി് അംഗ്ങ്ങള് 

അംഗ്ങ്ങള്
സിി.രിാമചന്ദ്രന് (പ്രിിന്സിിപ്പല് സിയന്റിിസ്റ്റ്്, എസി്.ഇ.ഇ.റ്റിി.റ്റിി.ഡിിവിഷന്, 

സിി.എം.എഫ്്.ആര്.ഐ., കൊ�ാച്ചിി.
ഡോഡിാ.കൊഡിയ്സിി �ാപ്പന്, കൊപ്രിാഫ്സ്സര്, ഡിയറക്ടര് ഓഫ്് എ�്സ്റ്റ്ന്ഷന് 

കൊ�.യു.എഫ്്.ഒ. എസി്., കൊ�ാച്ചിി.
ശ്രീീ.വി.എം.ഷൗക്കത്ത്്, ഡോ�രിള �ര്ഷ� സിംഘംം, മലപ്പുറം.

ഡോഡിാ.എ.സുഡോരിഷ്, പ്രിിന്സിിപ്പല് സിയന്റിിസ്റ്റ്്, 
എ�്സ്റ്റ്ന്ഷന് ഇന്ഫ്ര്ഡോമഷന് ആന്ഡി് സ്റ്റ്ാറ്റിിറ്റിിക്സ്്, സിി.ഐ.എഫ്്.റ്റിി, കൊ�ാച്ചിി.

ഡോഡിാ.എം.കൊ�.അനിില്, പ്രിിന്സിിപ്പല് സിയന്റിിസ്റ്റ്്, 
സിി.എം.എഫ്്.ആര്.ഐ, തിിരുവനിന്തപുരിം

ശ്രീീമതിി സിി.ആര്.സിതിയവതിി, 
റിട്ടഡോയര്ഡി് അഡിീഷണല് ഡിയറക്ടര് ഓഫ്് ഫ്ിഷറീസി്, കൊ�ാച്ചിി.

ശ്രീീ.പിി.പിി.ചിത്ത്രിഞ്ജന്, മുന് കൊചയര്മാന്, മത്സ്യയകൊഫ്ഡി്.
ശ്രീീ. ആന്റിണി കുരിിശിിങ്കല്, അംഗംം, 

ഡോസ്റ്റ്റ്റി് �മ്മിിറ്റിി, സിവതിന്ത്ര മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി കൊഫ്ഡിഡോറഷന്.
ശ്രീീ.വി.വിഡോവ�ാനിന്ദന്, മുന് സിി.ഇ.ഒ, സിൗത്ത്് ഇന്തയന് കൊഫ്ഡിഡോറഷന് ഓഫ്് ഫ്ിഷര്കൊമന് 

കൊസിാസൈസിറ്റിീസി് (എസി്.ഐ.എഫ്്.എഫ്്.എസി്).
ഡോജാസിഫ്് ഡോസിവയര് �ളപ്പുരിയ്ക്കല്, ജനിറല് കൊസിക്രട്ടറി, 

ആള് ഡോ�രിള ഫ്ിഷിംഗം് ഡോ�ാട്ട് ഓപ്പഡോറഡോറ്റിഴ്സ്് അഡോസിാസിിഡോയഷന്. 

അദ്ധയക്ഷന്
ഡോഡിാ.ഡോജാണ് കുരിയന്, വിസിിറ്റിിംഗം് കൊപ്രിാഫ്സ്സര്,  

അസിിം ഡോപ്രിംജി യൂണിഡോവഴി് സിിറ്റിി, �ംഗംളൂരു.

ഡ്രാൊഫ്് റ്റ്ിംഗ്് ക�ിറ്റ്ി അംഗ്ങ്ങള്
ഡോഡിാ.സിി.രിാമചന്ദ്രന്, പ്രിിന്സിിപ്പല് സിയന്റിിസ്റ്റ്്,  

എസി്.ഇ.ഇ.റ്റിി.റ്റിി, സിി.എം.എഫ്്.ആര്.ഐ, കൊ�ാച്ചിി.
ഡോഡിാ.എ.സുഡോരിഷ്, പ്രിിന്സിിപ്പല് സിയന്റിിസ്റ്റ്്, എ�്സ്റ്റ്ന്ഷന്, 

ഇന്ഫ്ര്ഡോമഷന് ആന്ഡി് സ്റ്റ്ാറ്റിിറ്റിിക്സ്്, സിി.ഐ.എഫ്്.റ്റിി, കൊ�ാച്ചിി.
ശ്രീീമതിി. സ്മിിതി.ആര്.നിായര്, ഡോജായിന്റി ് ഡിയറക്ടര്, 

ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമന്റി ് ഓഫ്് ഫ്ിഷറീസി്, തിിരുവനിന്തപുരിം.

സാംദ്ദേയിൊജീകര്
ഡോഡിാ.ഡോജാണ് കുരിയന്, വിസിിറ്റിിംഗം് കൊപ്രിാഫ്സ്സര്, 

അസിിം ഡോപ്രിംജി യൂണിഡോവഴി് സിിറ്റിി, �ംഗംളൂരു.



6.

ഉള്ളെക്കിംം

ദ്ദേകരളി�ിത്തൊലാ മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാൊളിികള്: സാൊമൂഹിികസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവി 
രുത്തൊെ അര്ഹി�
വിര്ക്കിംിംഗ്് ഗ്രൂപ്പി് അംഗ്ങ്ങള്

1. ആമുഖം
സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷയുകൊെ അന്തഃസിത്ത്
സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാതിന്ത്രങ്ങള്
സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷയും മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിങ്ങളുംം
ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ: സിംക്ഷിപ്തചരിിത്രംം
 1984-നു ഡോശിഷം 
 2005-നു ഡോശിഷം
അപി�െസിാദ്ധ്യയതിയാണ്, വരുമാനില്ല, മുഖ്യയപ്രിശ്നംം
ഈ വര്ക്കിംഗം് ഗ്രൂപ്പികൊന്റി നിിയുക്ത കൃതിയം 
റിഡോപ്പാര്ട്ടികൊന്റി ഘംെനി

2. ഇതുവിത്തൊരയുംള്ള സാൊമൂഹിികസുരക്ഷൊനിെപെികളുത്തൊെ വിിലായിിരു�ല് 
കൊ�.എസി്.ഡിബ്ലിിയു.എഫ്്.�ി. നിിധിിയിഡോലക്ക് സിംഭാാവനി നില്കുന്നവര്
 സിംഭാാവനി നില്കുന്നതിികൊനിപ്പറ്റിിയുള്ള ഡോ�ാെതിിയുകൊെ കുറ്റികൊപ്പടുത്ത്ല്: സിംക്ഷിപ്തചരിിത്രംം
 ഡോ�ാെതിിയുകൊെ കുറ്റികൊപ്പടുത്ത്ലിനിപ്പുറം 
ഉതി്�ണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന നിിര്ണായ�മായ ചില വലിയ �ാരിയങ്ങള്. 
 �യറ്റുമതിിക്കാരിില് നിിന്നുള്ള സിംഭാാവനിയുകൊെ സിാങ്കല്പിി�നിഷ്ടംം.
 �ച്ചിവെക്കാരിില്നിിന്നും മറ്റു മത്സ്യയ ഇെപിാടു�ാരിില്നിിന്നുമുള്ള സിാങ്കല്പിി�നിഷ്ടംം.
ഡോക്ഷമപ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള്ക്ക് പിണം ലഭാിക്കാന് സിാദ്ധ്യയതിയുള്ള മറ്റി് ഡോ�ാതിസ്സു�കൊളപ്പറ്റിി 
 മത്സ്യയ�ന്ധനിയാനിങ്ങളില്നിിന്നു് ഈൊക്കുന്ന പിിഴി.
 കുെിഡോയറ്റി കൊതിാഴിിലാളി�ളുംകൊെയും ഇ-ശ്രീം ഡോപിാര്ട്ടലികൊന്റിയും രിജിഡോ�ഷന്
 �യറ്റുമതിിക്കാരിില്നിിന്ന് സിംഭാാവനി പിിരിിക്കാനുള്ള മകൊറ്റിാരു നിിര്ഡോ�ശിം
 നിീലസിമ്പദ്്ഘംെനിയില് നിിഡോക്ഷപി�രിാകുന്നവരുകൊെ സിംഭാാവനി
 വാഹിനിങ്ങളുംകൊെയും തുറമുഖ്യങ്ങളുംകൊെയും ചന്ത�ളുംഡോെയും ഉപിഡോയാക്താക്കള് നില്കുന്ന ഫ്ീസി്
2008 മുതില് 2021 വകൊരി മത്സ്യയഡോ�ാര്ഡി് സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാസിഹിായം 
മറ്റി് സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാ സിഹിായങ്ങള്
കൂടുതില് ചിട്ടഡോയാടു കൂെിയ രിജിഡോ�ഷകൊന്റിയും വിവരിഡോശിഖ്യരിണത്ത്ികൊന്റിയും ആവശിയ�തി
ഡോക്ഷമനിിധിിയുകൊെ ഭാാവികൊയക്കുറിച്ചി് ചില വിചാരിങ്ങള് 

3. ദ്ദേകരളി�ിത്തൊലാ മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാൊളിിയുംത്തൊെ നിിര് വിചനിം
ആരിാണ് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി - നിിര്വ്വചനിവുംം പുനിര്നിിര്വ്വചനിവുംം നിിര്വ്വചനിത്ത്ികൊന്റി വിപുലീ
�രിണവുംം
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ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് �ന്ധമുള്ള വിവിധി പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളുംകൊെ ഡോരിഖ്യീയ
വിവരിണം
ഈ വര്ഗ്ഗീീ�രിണത്ത്ികൊല പ്രിധിാനി പിരിിഗംണനി�ള്
സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാ സിഹിായങ്ങള്ക്ക് അവ�ാശിം ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവര് 
മീന് പിിെിത്ത്ക്കാരുകൊെയും കൊതിാഴിിലാളി�ളുംകൊെയും കുെിഡോയറ്റിം
ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മത്സ്യയഡോമഖ്യലയികൊല കൊതിാഴിിലാളി�ളുംകൊെ ഭാാവി
ഡോ�രിളത്ത്ികൊല പിരിമ്പരിാഗംതി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിങ്ങളുംകൊെ അവ�ാശിങ്ങള്ക്ക് 
മുന്ഗംണനി നില്�ല്

4. ഉ�രവിൊദിി�ദ്ദേ�ൊടുംകൂെിയി മത്സ്യയ�ന്ധനിവുംം സാൊമൂഹിികസുരക്ഷയുംം
സുസ്ഥിിരിമല്ലാത്ത് മത്സ്യയ�ന്ധനിം സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷകൊയ �ാധിിക്കുന്നു
ഹിരിിതിനിിഡോക്ഷപിങ്ങളുംകൊെ ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിനിം
�ാര്�ണ് ഉദ്് വമനിത്ത്ികൊന്റി നിൂനിീ�രിണം:
സൈവദ്ുതിിയില് പ്രിവര്ത്ത്ിക്കുന്ന ഒൗട്ട് ഡോ�ാര്ഡി് ഡോമാഡോട്ടാറു�ള്. 
സുസ്ഥിിരിമായ മത്സ്യയ �ന്ധനിത്ത്ിനുഡോവണ്ടിി വിപിണി�ള്ക്ക് ഉഡോത്ത്ജനിം നില്കു�

5. സാമുദ്രംസുരക്ഷയുംം ഇന്ഷുറിന്സും
സിമുദ്രസുരിക്ഷാനിെപിെി�ളുംം അപി�െസിാദ്ധ്യയതി�ളുംം സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷയും 
 60 വയസ്സിനു ഡോശിഷമുണ്ടിാകുന്ന അപി�െങ്ങള് 
�ാലാവസ്ഥിാവിവരിങ്ങളുംം ആശിയവിനിിമയവുംം. 
സിമുദ്രനിിരിീക്ഷണത്ത്ിലുംം ആശിയവിനിിമയത്ത്ിലുംം സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി പിങ്കാളിത്ത്ം
�െലപി�െങ്ങളില് കൊപിടുന്നവരുകൊെ രിക്ഷകൊപിടുത്ത്ല്
 പുതിിയ �ണ്ടുപിിടുത്ത്ങ്ങളുംകൊെ ആവശിയം
 സിാമൂഹിി�പിങ്കാളിത്ത്ം ഉറപ്പാക്കല്
 �െലപി�െങ്ങളില് കൊപിടുന്നവകൊരി രിക്ഷിക്കാനുള്ള �ര്മ്മിഡോസിനി
 ഡോ�ാട്ട് യാര്ഡു�ള്. 
ഫ്ിഷറീസി് ഡോമാണിറ്റിറിംഗം്, �ണ്ഡോ�ാള്, സിര് സൈവലന്സി് (എ.എം.സിി.എസി്) ഡോസ്റ്റ്ഷന്
ഇന്ഷുറന്സി്
 മത്സ്യയ�ന്ധനി ആസ്തിി�ളുംകൊെ ഇന്ഷുറന്സി്
 �ാലാവസ്ഥിാവകുപ്പികൊന്റി നിിഡോരിാധിനിംമൂലം ഉണ്ടിാവുംന്ന സിാമ്പത്ത്ി� നിഷ്ടംങ്ങള്ക്കുള്ള 

ഇന്ഷവറന്സി്

6. കൊലാൊവിസ്ഥിൊ വിയ�ിയിൊനിം, സുരക്ഷി�പൊര്പ്പിിെം, സുസ്ഥിിര�ീരം
�ാലാവസ്ഥിാവയതിിയാനിത്ത്ികൊന്റിയും �െലാക്രമണത്ത്ികൊന്റിയും പിശ്ചാാത്ത്ലത്ത്ില് മത്സ്യയ
കൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ പിാര്പ്പിെ പ്രിശ്നംം
 പുനിര്ഡോഗംഹിം ഡോപ്രിാജക്ട്
മാതൃ�ാഗ്രാാമങ്ങള്
 ഒരു പുതിിയ സിമീപിനിം
 രൂപികൊപ്പടുന്നകൊതിങ്ങകൊനി
 ഒരു സിമഗ്രാസിമീപിനിം
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സിി.ആര്.കൊസിഡി് വിജ്ഞാാപിനിം തിീരിഡോദ്ശികൊത്ത് സ്ഥിലവിനിിഡോയാഗംാസൂത്രംണം പിങ്കാളിത്ത്ഡോത്ത്ാ
കൊെയുള്ള ഭൂപിെനിിര്മ്മിാണം

7. വിൊയ്പ, കെത്തൊക്കിംണി, സാംഘെനിൊപരമൊയി പിന്തുണ
വായ്പയുകൊെയും �െകൊക്കണിയുകൊെയും പ്രിഡോതിയ�തി�ള്
വായ്പയും ആദ്യവില്പ്പനിയ്ക്കുള്ള നിിയമാനുസൃതി അവ�ാശിങ്ങളുംം 
നിിര്ണായ� പിിന്തുണ സിംഘംെനിാപിരിം
മത്സ്യയകൊഫ്ഡി് 
മത്സ്യയകൊഫ്ഡിികൊല പിങ്കാളിത്ത്ക്കുറവ് എന്തുകൊ�ാണ്ടി്? 
 എന്തുകൊചയ്യാാന് �ഴിിയും?
മത്സ്യയഭാവനിങ്ങള്
�ൊശിവാസി �മ്മിീഷന്

8. വിനിി�കളും വിിപണികളും സാവയിം സാഹിൊയി സാംഘങ്ങളും 
വനിിതിാ വിപിണി�ളുംം മത്സ്യയ�ന്ധനി കൊതിാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷയും 
ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മീന് ചന്ത�ള് - ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിനിപിരിവുംം പിരിിവര്ത്ത്നിപിരിവുംമായ സിാമൂഹിി� 
സുരിക്ഷാ പിരിിഷ്കരിണങ്ങള് നിെപ്പാക്കാനും അന്തസ്സായി ഡോജാലി കൊചയ്യാാനുമുള്ള ഇെം
 ചന്ത�ള് കൊമച്ചികൊപ്പടുത്ത്ാന് 
�യറ്റുമതിിക്കും ആഭായന്തരി ചില്ലറ വില്പ്പനിശിാല�ള്ക്കും ഡോവണ്ടിി മീന് സിംസ്കരിിക്കുന്ന യൂണി
റ്റു�ള് 
 കൊസിാസൈസിറ്റിി ഡോഫ്ാര് അസിിസ്റ്റ്ന്സി് ടു ഫ്ിഷ് വര്ഡോക്കഴ്സ്് (എസി്.എ.എം)
കൊസില്ഫ്് കൊഹില്പി് ഗ്രൂപ്പു�ള് (എസി്.ജി.എച്ചി് )

9. മനുംഷ്യയദ്ദേശഷ്യി വിികസാനിം
 ഡോ�രിളത്ത്ികൊല ഫ്ിഷറി സ്കൂളും�ള്
 വനിിതി�ള്
 കുട്ടി�ള്
ഫ്ിഷറി സ്കൂളികൊല അദ്ധ്യയാപിനിവുംം പിരിിശിീലനിവുംം:
പുനിഃസിംഘംെനിയുകൊെ ആവശിയ�തി
കൊവാഡോക്കഷണല് ഹിയര് കൊസിക്കന്റിറി സ്കൂളും�ളുംകൊെ ഭാാഗംമായുള്ള ഫ്ിഷറി വിദ്യാഭായാസിത്ത്ിന്റി 
വിലയിരുത്ത്ല് 
വിദ്യാഭായാസി സിഹിായം
ഡോ�രിള യൂണിഡോവഴി് സിിറ്റിി ഡോഫ്ാര് ഫ്ിഷറീസി് ആന്ഡി് ഓഷയന് സ്റ്റ്ഡിീസും (കൊ�.യു.എഫ്്.ഒ. 
എസി്)  മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിവുംം 
ഗ്രാാമങ്ങളികൊല ഡോപ്രിരിണാ�ഷ്ടംാക്കള്
ആഡോഗംാളമത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയ്ക്കുഡോവണ്ടിി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊള സിജ്ജരിാക്കു�
പിദ്ധ്യതിി�കൊളപ്പറ്റിി കൊപിാതുവായ അവഡോ�ാധിം ഉയര്ത്തു�
വിജ്ഞാാനിപ്രിദ്മായ ലഘുഡോലഖ്യ�ളുംം ഡോപിാസ്റ്റ്റു�ളുംം സിചിത്രം പുസ്തി�ങ്ങളുംം 

10. വിിവിരദ്ദേശഖരവുംം അറിിവുംം
ശിാക്തീ�രിണത്ത്ിനും നിയനിിര്മ്മിാണത്ത്ിനുംഡോവണ്ടി നില്ല വിവരിഡോശിഖ്യരിങ്ങളുംം സിമഡോയാജിതി
മായ അറിവുംം



9.

 കുട്ടി�ള് ആഡോണാ കൊപിഡോ�ാ?
 കൊാസിക്രിയരിായ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി പുരുഷന്മാാര്/സ്ത്രീീ�ള് ആകൊരിാകൊക്ക?
 യാനിങ്ങകൊളപ്പറ്റിിയും ഉപി�രിണങ്ങകൊളപ്പറ്റിിയുമുള്ള വിവരിഡോശിഖ്യരിം
 മീന്പിിടുത്ത്ം
മത്സ്യയ�ന്ധനിവിവരിഡോശിഖ്യരികൊത്ത്പ്പറ്റിിയും വിവരിങ്ങകൊളപ്പറ്റിിയും വിദ്ഗ്ദ്ധ അഭാിപ്രിായാഡോനിവഷണം
മീന്പിിെിത്ത്ക്കാകൊരിപ്പറ്റിിയും മത്സ്യയ�ന്ധഡോനിാപി�രിണങ്ങകൊളപ്പറ്റിിയും ഏ�ദ്ിനി കൊസിന്സിസി്

11. ശുപൊര്ശകള് - ഭൊവിിത്തൊയിക്കുംറിിത്തൊച്ചൊരു സാവപ്നംം
വീക്ഷണങ്ങളുംം മുന്ഗംണനിാചിന്ത�ളുംം
സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാനിിധിി�ളുംകൊെ  മൂലയനിിര്ണയം 
മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി - പുനിര്നിിര് വചനിം 
മത്സ്യയ�ന്ധനിം ഉത്ത്രിവാദ്ിതിവഡോ�ാധിഡോത്ത്ാകൊെ 
�െത്സുരിക്ഷയും ഇന്ഷുറന്സും 
�ാലാവസ്ഥിാമാറ്റിം, പിാര്പ്പിെം സുരിക്ഷിതിമായ തിീരിങ്ങള് 
വായ്പയും സ്ഥിാപിനിങ്ങളുംം 
വനിിതി�ളുംം ചന്ത�ളുംം 
മനുഷയഡോശിഷിവ�സിനിം 
വിവരിഡോശിഖ്യരിവുംം അറിവുംം

12. ഉപസാംഹിൊരം
അനും�ന്ധങ്ങള്
അനു�ന്ധം A: വാര്ത്ത്ാവിനിിമഡോയാപിാധിി�ളുംകൊെ വിശിദ്ാംശിങ്ങള്
അനു�ന്ധം B: ഡോ�രിളത്ത്ികൊല കൊ�ാച്ചിി ദ്ീപിസ്തിംഭാ (light house) ജില്ല ദ്ീപിസ്തിംഭാങ്ങളുംകൊെ  
  ശൃംംഖ്യല
അനു�ന്ധം C: 'ഗംാവ്-ധിന്' സിി.ആര്.കൊസിഡി്. 1991-ല് 
അനു�ന്ധം D:  തിീരിഡോദ്ശികൊത്ത് സ്ഥിലവിനിിഡോയാഗംവുംം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളിസിമൂഹിം നിെത്തുന്ന 
  �െല് ഭൂപിെനിിര്മ്മിാണവുംം
അനു�ന്ധം E :  സിഹി�രിണസിംഘംങ്ങകൊള സിം�ന്ധിക്കുന്ന സിാര് വലൗ�ി�  തിത്ത്വങ്ങള് 
അനു�ന്ധം F: കൊമാത്ത്ക്കച്ചിവെം നിെത്തുന്ന മീന്ചന്ത�കൊളപ്പറ്റിി
അനു�ന്ധം G:  ഒരു മാതൃ�ാ മത്സ്യയച്ചിന്ത കൊ�ാള്ളരുതിാത്ത്തിാക്കിയകൊതിങ്ങകൊനി
അനു�ന്ധം H:  ചുരുട്ടികൊക്കട്ടി കൊ�ാണ്ടുഡോപിാ�ാവുംന്ന വഴിിഡോയാരിക്കെ - ഒരു മാതൃ�
അനു�ന്ധം I: നിിപുണരിായ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് ബ്രിിട്ടനിില് ഡോജാലിസിാദ്ധ്യയതി
അനു�ന്ധം J: റിംഗം് സിീല് വരുമാനിത്ത്ികൊന്റി വിതിരിണം
അനു�ന്ധം K:  തിമിഴി് നിാെ് ഫ്ിഷര്കൊമന് ആന്ഡി് ഡോല�ഡോറഴ്സ്് എന്ഡോഗംജസി് ഇന് ഫ്ിഷിംഗം് 
  ആന്ഡി് അദ്ര് അസൈലഡി് ആക്ടിവിറ്റിീസി് (ഡോസിാഷയല് കൊസി�ൂരിിറ്റിി ആന്ഡി് 
  കൊവല്കൊഫ്യര്) ആക്ട് 2007
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 ശുപൊര്ശകള് - ഭൊവിിത്തൊയിക്കുംറിിച്ചുള്ള സാവപ്നംങ്ങള്

വിീക്ഷണങ്ങളും മുന്ഗ്ണനിൊചിന്തംകളും

1. സിംസ്ഥിാനിത്ത്് മീന്പിിെിത്ത്ം കൊ�ാണ്ടി് ഉപിജീവനിം നിെത്തുന്ന എല്ലാ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി
�ളുംകൊെയും അവരുകൊെ സിമൂഹിങ്ങളുംകൊെയും ഒരു മനുഷയാവ�ാശിമാണ് സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ. 
അവര്  �െലില് ഡോപിായി ഡോദ്ാഷരിഹിിതിവുംം ഡോപിാഷ�സിമൃദ്ധ്യവുംമായ ഭാക്ഷയവിഭാവം ഡോശിഖ്യരിിച്ചു
കൊ�ാണ്ടുവരുന്നു; ആ മത്സ്യയം ചീത്ത്യാ�ാകൊതി എത്രംയും കൊപികൊട്ടന്ന് ഉപിഡോഭാാക്താക്കള്ക്ക് 
എത്ത്ിച്ചുകൊ�ാടുക്കാന് ഡോവണ്ടി വിപുലമായ വിതിരിണശൃംംഖ്യല സൃഷ്ടംിക്കുന്നതിിലൂകൊെ �രിയില് 
ഏകൊറ കൊതിാഴിിലവസിരിങ്ങള് സൃഷ്ടംിക്കുന്നു. രിാജയത്ത്ികൊന്റി വിഡോദ്ശി നിാണയ ഡോശിഖ്യരിവുംം വിഡോനിാദ് 
സിഞ്ചാാരിസിാദ്ധ്യയതിയും വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കു�യും നിമ്മുകൊെ സിമുദ്രങ്ങള് �ാക്കുന്ന ദ്ീപിസ്തിംഭാങ്ങളായി 
വര്ത്ത്ിക്കു�യും കൊചയ്യുന്നു. നിമ്മുകൊെ സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി മാനുഷി�മായും സിാമ്പത്ത്ി�മായും 
സിാംസ്കാരിി�മായും പ്രിധിാനികൊപ്പകൊട്ടാരു ഭാാഗംമാണവര്. 

2. ഡോ�രിളത്ത്ികൊല, മറ്റുനിാടു�ളികൊലയും, മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷയ്ക്കുള്ള 
മാഗ്നാാ�ാര്ട്ടയാണ്, മൗലി�ാവ�ാശിപ്രിഖ്യയാപിനിമാണ്, ഐ�യരിാഷ്ട്രസിഭാ/ഭാക്ഷയകൃഷിസിം
ഘംെനി (യു.എന്/എഫ്്.എ.ഒ.) പുറകൊപ്പടുവിച്ചിിട്ടുള്ള സുസ്ഥിിരിമായ കൊചറു�ിെമത്സ്യയ�ന്ധനി 
വയവസിായത്ത്ിനുഡോവണ്ടിിയുള്ള ഡോസിവച്ഛാാപിരിമായ മാര്ഗ്ഗീനിിര്ഡോ�ശിങ്ങള് (എസി്.എസി്.എഫ്്. 
മാര്ഗ്ഗീനിിര്ഡോ�ശിങ്ങള്). ഭാാവിയില് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ ഏര്കൊപ്പ
ടുത്തുന്ന �ാരിയത്ത്ില് എസി്.എസി്.എഫ്്.മാര്ഗ്ഗീനിിര്ഡോ�ശിങ്ങള് ഡോ�രിള ഗംവണ്കൊമന്റിിനി് വഴിി
�ാട്ടിയാവണം. 

3. നിാലും തിരിം സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാനിെപിെി�ള് ഈ റിഡോപ്പാര്ട്ടില് അക്കമിട്ടുപിറയുന്നുണ്ടി്. സിം
രിക്ഷണപിരിം, പ്രിതിിഡോരിാധിപിരിം, ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിനിപിരിം, അഭാിവൃദ്ധ്യിപിരിം. ഈ നിെപിെി�ള് 
തിമ്മിില് ഒരു സിന്തുലിതിാവസ്ഥി നിിലനിിര്ഡോത്ത്ണ്ടിതിാണ്. പിഡോക്ഷ, കൊതിാഴിിലാളി�ള് ജീവി
ക്കുന്ന സിാഹിചരിയങ്ങള്,  �ാഹിയഘംെ�ങ്ങള്, അവരുകൊെ സിാമ്പത്ത്ി�സ്ഥിിതിി എന്നിവയ്ക്ക
നുസിരിിച്ചി് മുന്ഗംണനിാപിരിിഗംണനിയില് വയതിയാസിങ്ങള് ഡോവണ്ടിിവരും. സിമൂഹിം - വിപിണി 
- സിര്ക്കാര് ത്രംയത്ത്ിനി�ത്ത്ായിരിിക്കണം സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാസിംവിധിാനിം. മതിിയായ 
സിംരിക്ഷണം ഉചിതിമായ രിീതിിയില് ലഭാിക്കുന്നതിിനും തിങ്ങളുംകൊെ ജീവിതിാഭാിലാഷങ്ങള് നിി
റഡോവറ്റിാന് �ഴിിയുകൊമന്നുള്ള സുസ്ഥിിരിമായ ഉറപ്പ് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കു ലഭാിക്കാനും 
ഇഡോതി മാര്ഗ്ഗീമുള്ളൂ. വര്ത്ത്മാനി�ാലത്തും ഭാാവിയിലുംം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കുള്ള 
സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷയുകൊെ ഊന്നല് സിംരിക്ഷണപിരിവുംം (ഉദ്ാ-ഇന്ഷുറന്സി്, കൊപിന്ഷന്) 
അഭാിവൃദ്ധ്യിപിരിവുംം (ഉദ്ാ-വിഭാവങ്ങളുംകൊെ പിരിിപിാലനിം, സിഹിായ�മായ നിിയമനിിര്മ്മിാണം) 
ആയിരിിഡോക്കണ്ടിതുണ്ടി്. 

4. ഡോ�രിളത്ത്ികൊന്റി ആ�മാനിവി�സിനിത്ത്ികൊന്റി 'പുറഡോമ്പാക്കു�ാര്' ആയിട്ടാണ് മത്സ്യയകൊത്ത്ാ
ഴിിലാളി�കൊള മുമ്പ് �ണ്ടിിരുന്നതി്. 1990-�ള് മുതില് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ ശിരിാശിരിി 
സിാമ്പത്ത്ി�നിിലവാരിം കൊമച്ചികൊപ്പട്ടിട്ടുണ്ടി്; �ഴിിഞ്ഞ ഒരു ദ്ശി�മായി അതി് സുസ്ഥിിരിമാണ്. 
ഇന്നും വരും�ാലത്തും മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊള �ാധിിക്കുന്ന പ്രിധിാനി പ്രിശ്നംം സിാമ്പത്ത്ി
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�മായിരിിക്കില്ല. ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മഡോറ്റിതു് പ്രിാഥമി� ഉതി്പിാദ്�കൊരിയും അഡോപിക്ഷിച്ചി്, �ാലാ
വസ്ഥിാവയതിിയാനിത്ത്ികൊന്റി പ്രിതിയാഘംാതിങ്ങള് �െലിലുംം തിീരിഡോദ്ശികൊത്ത് വാസിസ്ഥിലങ്ങളി
ലുംം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊള പിാരിിസ്ഥിിതിി�മായും ഭാൗതിി�മായും കൂടുതില് സിാരിമായി 
�ാധിിക്കും. ഡോനിരിഡോത്ത് തികൊന്ന വലിയ �െകൊക്കണി�ളില്  അ�കൊപ്പട്ടിട്ടുള്ള അവര്ക്ക് �ാ
ലാവസ്ഥിാവയതിിയാനിം മൂലമുണ്ടിാകുന്ന കൊതിാഴിിതി്പിരിവുംം സിാമ്പത്ത്ി�വുംമായ അരിക്ഷിതിാ
വസ്ഥി അസിഹിയമായിരിിക്കും. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കായി ആവിഷ്കരിിക്കുന്ന സിാമൂഹിി�
സുരിക്ഷാനിെപിെി�ള് പ്രിധിാനിമായും പിാരിിസ്ഥിിതിി�വുംം ഭാൗതിി�വുംം കൊതിാഴിിതി്പിരിവുംം 
സിാമ്പത്ത്ി�വുംമായ അരിക്ഷിതിാവസ്ഥി ലഘൂ�രിിക്കുന്നതിിനി് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നവയായി
രിിക്കണം. 

5. കൊചറു�ിെ സൈ�കൊത്ത്ാഴിിലും�ാരിായ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സിമൂഹിങ്ങളില് ജീവഡോനിാപിാ
ധിി�ളുംകൊെ സിമ്പാദ്നിം അപി�െസിാദ്ധ്യയതിയുള്ളതും വിഷമ�രിവുംമായ പിണിയാണ്. പിഡോക്ഷ, 
ഉഷ്ണഡോമഖ്യലയിതി്കൊപ്പട്ട തിീരിക്കെലും�ളില് നിിന്ന് സുസ്ഥിിരിമായി ഡോ�ാരിികൊയടുക്കാവുംന്ന പുനി
രുജ്ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യയസിമ്പത്ത്ികൊന്റി സിമൃദ്ധ്യി ഈ അപി�െസിാദ്ധ്യയതിയ്ക്ക് തിി�ഞ്ഞ ഉപിശിാ
ന്തിയാവുംന്നു. ഈ പ്രികൃതിിവിഭാവം  ശിരിിയായി പിരിിപിാലിക്കകൊപ്പടു�യും മീന്പിിെിത്ത്ക്കാര്ക്ക് 
അവരുകൊെ �ഠിിനിാദ്ധ്യവാനിത്ത്ിനി് തിക്കതിായ പ്രിതിിഫ്ലം ഉറപ്പാവും�യും കൊചയ്താാല് അവര്ക്ക് 
സിംതൃപ്തവുംം അന്തസ്സുറ്റിതുമായ നില്ല ജീവിതിം നിയിക്കാന് �ഴിിയും.

6. അരിക്ഷിതിാവസ്ഥി ഡോനിരിിടുന്നതിിനി്, ഓഡോരിാ അപി�െവുംം വന്നുകൊപിടുഡോമ്പാള് അതിികൊനി അതിി
ജീവിക്കാന് ഡോവണ്ടിി പ്രിഡോതിയ�ം തിയ്യാാറാക്കിയ സിംരിക്ഷണനിെപിെി�ള് ആവശിയമായി വരും. 
ഇത്ത്രിം �ര്മ്മിപിദ്ധ്യതിി�ള് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് ആത്മവിശിവാസിം പി�രു�യും  
അവരുകൊെ അതിിജീവനിതിവരി ശിക്തികൊപ്പടു�യും ഗംവണ്കൊമന്റിിലുംള്ള വിശിവാസിം വര്ദ്ധ്യിക്കുയും 
കൊചയ്യും. സിമൂഹിമായിരിിക്കും എഡോപ്പാഴുംം അവരുകൊെ അഭായസ്ഥിാനിം - നിങ്കൂരിം. സിമൂഹിം അവ
ര്ക്ക് സുസ്ഥിിരിതിയും സിവയംഭാരിണാവ�ാശിവുംം അതിിജീവനിഡോശിഷിയും പ്രിദ്ാനിം കൊചയ്യുന്നു. 
വിപിണിയാണ് യന്ത്രം, തുഴി അഥവാ �പ്പല്പ്പായ് - ഗംവണ്കൊമന്റി് പിങ്കായം. ഗംവണ്കൊമന്റി് 
ദ്ിശിാസൂചനി നില്കു�യും, ഏതി് ചട്ടക്കൂെിനുള്ളിലാഡോണാ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള് പിണി
കൊയടുക്കുന്നതി് അതിികൊന്റി ഡോപിാക്ക് സു�രിമാക്കു�യും കൊചയ്യുന്നു. ഈ സിമൂഹിം-വിപിണി-
ഗംവണ്കൊമന്റി് ത്രംയത്ത്ിനുള്ളിലായിരിിക്കണം സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ സ്ഥിിതിി കൊചയ്യുന്നതി്. 
മതിിയായ സിംരിക്ഷണം ഉചിതിമായ രിീതിിയില് ലഭാിക്കുന്നതിിനും തിങ്ങളുംകൊെ കൊതിാഴിിലുംകൊ�ാ
ണ്ടി് തിങ്ങളുംകൊെ ജീവിതിാഭാിലാഷങ്ങള് നിിറഡോവറ്റിാന് �ഴിിയുകൊമന്നുള്ള സുസ്ഥിിരിമായ ഉറപ്പ് 
ലഭാിക്കുന്നതിിനും ഇഡോതി മാര്ഗ്ഗീമുള്ളൂ.

7. കൂൊകൊതി, മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയികൊല കൊതിാഴിിലികൊന്റി സിവഭാാവവുംം കൊതിാഴിിലാളിസിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി 
ഘംെനിയും മാറികൊക്കാണ്ടിിരിിക്കു�യാണ്. സിമൂഹിത്ത്ികൊല വിദ്യാസിമ്പന്നരിായ യുവാക്കള് മറ്റി് 
കൊതിാഴിില്ഡോമഖ്യല�ളില് �ണ്ണുവയ്ക്കുന്നതുകൊ�ാണ്ടി്, പിരിമ്പരിാഗംതിമായ കൊചറിയ യാനിങ്ങളില് 
മീന് പിിെിക്കാന് ഡോപിാകുന്നവരുകൊെ പ്രിായം കൂെിക്കൂെി വരിി�യാണ്. എന്നിരുന്നാലുംം അെി
സ്ഥിാനിവിദ്യാഭായാസിം ഡോനിെിയ ധിാരിാളം ഡോപിര് ഇഡോപ്പാഴുംം സിസിഡോന്താഷം മീന്പിിെിക്കാന് 
ഡോപിാകുന്നുണ്ടി്. സിംസ്ഥിാനികൊത്ത് സിമുദ്രമത്സ്യയ�ന്ധനിഡോസിനിയുകൊെ നികൊട്ടല്ലായി അവരിിഡോപ്പാഴുംം 
വര്ത്ത്ിക്കുന്നു. പിരിമ്പരിാഗംതി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിങ്ങളില് നിിന്നു വരുന്ന, �െലില് 
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ഡോപിായി മീന് പിിെിക്കുന്ന സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി �ാമ്പായ ഈ വിഭാാഗംകൊത്ത് തിങ്ങളുംകൊെ പിാരിമ്പരിയ
കൊത്ത്ാഴിിലില് നിില്ക്കാന് ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിിപ്പിക്കു�യും അങ്ങകൊനി കൊചയ്യുന്നതിിനി് അര്ഹിമായ 
ആനുകൂലയങ്ങള് നില്കു�യും ഡോവണം.

8. ഇന്ന് യന്ത്രവതി്കൃതി മീന്പിിെിത്ത്യാനിങ്ങള് ഏതിാണ്ടി് പൂര്�മായും അനിയസിംസ്ഥിാനി
കൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊളയാണ് ആശ്രീയിക്കുന്നതി്. പിരിമ്പരിാഗംതിമത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളിസിമൂഹിങ്ങ
ളികൊല പുരുഷന്മാാര് കുടും�വുംം ഗ്രാാമവുംം വിട്ട് ഏകൊറനിാള് ദൂരിസ്ഥിലങ്ങളില് ഡോപിായിനിിന്ന് 
പിണികൊയടുക്കുന്നതിില് വിമുഖ്യരിാകൊണന്നുള്ളതിാണ് ഇതിിനു �ാരിണം. കൊതിാഴിിലാളിസ്ത്രീീ�കൊള
പ്പറ്റിിയും ഇതുതികൊന്ന പിറയാം. ചില്ലറ വില്പ്പനിഡോ�ന്ദ്രങ്ങളില് പിരിമ്പരിാഗംതിരിീതിിയില് മീ
ന്�ച്ചിവെം നിെത്ത്ാന് വളകൊരി കുറച്ചി് യുവതിി�ള് മാത്രംഡോമ സിന്നദ്ധ്യരിാവുംന്നുള്ളൂ; ഫ്ാക്ടറി�
ളില് ഡോപിായി മീനിികൊന്റി ഡോതിാലുംകൊപിാളിക്കാനും അവര്ക്കിഷ്ടംമില്ല. ഇത്ത്രിം സ്ഥിാപിനിങ്ങള് 
കുെിഡോയറ്റിക്കാരിായ കൊതിാഴിിലാളിസ്ത്രീീ�ളുംകൊെ സിരിണിയാവും�യാണ്. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയി
കൊല ഡോജാലിക്കാരിയത്ത്ില് ഉണ്ടിാകുന്ന ഇത്ത്രിം മാറ്റിങ്ങകൊളക്കുറിച്ചും, മറുനിാട്ടുകൊത്ത്ാഴിിലാളി
�ള്ക്ക് ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മത്സ്യയ�ന്ധനിസിമ്പദ്് വയവസ്ഥിയിലുംള്ള പിങ്കികൊനിക്കുറിച്ചും ഗംഹിനി
മായ പിഠിനിങ്ങള് ആവശിയമാണ്.

9. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ ഏര്കൊപ്പടുത്ത്ിയ ആദ്യസിംസ്ഥിാനിം ഡോ�രി
ളമാണ്. മറ്റി് സിംസ്ഥിാനിങ്ങള്ക്ക് ഡോ�രിളം മാതൃ� �ാണിച്ചു. കൂടുതില് കൂടുതില് ജനിവിഭാാഗം
ങ്ങകൊള സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാവലയത്ത്ിനുള്ളില് കൊ�ാണ്ടുവരിാനും സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ സിാ
ര് വത്രംി�മാക്കാനുമുള്ള ആവശിയം ഡോ�രിളത്ത്ില് ശിക്തികൊപ്പടുന്നുണ്ടി്. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യല 
യില് പിണികൊയടുക്കുന്ന കൊതിാഴിിലാളിവിഭാാഗംങ്ങളുംകൊെ ഘംെനിയില് വരുന്ന മാറ്റിം പിരിമ്പരിാഗം
തിമത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളിസിമൂഹിങ്ങളില് ഉതി്�ണ്ഠയുളവാക്കുന്നുണ്ടി്-വിഡോശിഷിച്ചും, ഇഡോപ്പാഴുംം 
മീന് പിിെിക്കാന് ഡോപിാകുന്ന കൂട്ടര്ക്കിെയില്. എല്ലാ സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാനുകൂലയങ്ങളുംകൊെ 
�ാരിയത്ത്ിലുംം, ഭാാവിയില് അവകൊരിയും ഈ ഡോമഖ്യലയില് ഡോജാലി കൊചയ്യുന്ന മറ്റി് (മറുനിാട്ടു)
കൊതിാഴിിലാളി�ള്ക്ക് ഒപ്പമായിരിിക്കും പിരിിഗംണിക്കു�കൊയന്ന ഭായം അവര്ക്കുണ്ടി്. സിാമൂഹിി
�സുരിക്ഷാ�ാരിയങ്ങളില്, ഡോ�രിളത്ത്ികൊല പിരിമ്പരിാഗംതി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിങ്ങളികൊല 
മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് സിവിഡോശിഷവുംം വിഡോവചനിപൂര് വ�വുംമായ പിരിിഗംണനി�ളില് 
മുന്ഗംണ നില്�ണകൊമന്ന മഡോനിാവി�ാരിം മാനിിഡോച്ചി തിീരൂ. ഉയര്ന്ന ഇന്ഷുറന്സി് പിരിിരിക്ഷ, 
കുട്ടി�ളുംകൊെ ഉന്നതിവിദ്യാഭായാസിം, ഭാവനിനിിര്മ്മിാണം, സിാഡോങ്കതിി�സൈവദ്ഗ്ദ്ധയം കൊമച്ചികൊപ്പടുത്ത്
ല് എന്നിതിയാദ്ി �ാരിയങ്ങളില് അവരുകൊെയിെയിലുംള്ള മീന്പിിെിത്ത്ക്കാര്ക്ക് പ്രിഥമപിരിിഗം
ണനി നില്�ണം. ഡോക്ഷമനിിധിിയിഡോലയ്ക്ക് ഓഡോരിാരുത്ത്രും എത്രം�ാലം സിംഭാാവനിനില്�ി 
എന്നുഡോനിാക്കി അവരുകൊെയിെയികൊല മുന്ഗംണനിാക്രമം നിിശ്ചായിക്കാം.

10. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയിലുംള്ള പിലതിരിം പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് തിമ്മിില്, സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാവ
�ാശിത്ത്ികൊന്റി �ാരിയത്ത്ില് വിഡോവചനിം പിാടുഡോണ്ടിാ എന്നതിാണ് ഉയര്ന്നുവരുന്ന മകൊറ്റിാരു 
ഡോചാദ്യം. മീന്പിിെിത്ത്വുംം �ന്ധകൊപ്പട്ട മറ്റി് പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളുംം തിാരിതിമയം  കൊചയ്യുഡോമ്പാള് ഇതി് 
കൂടുതില് പ്രിസിക്തമാവുംന്നു. �െലില് ഡോപിായി മീന് പിിെിക്കുന്നതി് ഡോലാ�ത്ത്ികൊല ഏറ്റിവുംം 
അപി�െം പിിെിച്ചി പിണി�ളികൊലാന്നാണ്. മീന്പിിെിത്ത്ക്കാരിന് ഡോനിരിിടുന്ന പ്രിതിികൂലസിാഹി 
ചരിയങ്ങള്, മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയില് ഒട്ടാകൊ�യുള്ള മഡോറ്റിതി്  ഡോജാലിക്കാരും ഡോനിരിിടുന്നവ
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കൊയക്കാള് ഗുണപിരിമായി തുഡോലാം വയതിയസ്തിമാണ്. പുറഡോമ, മത്സ്യയ�ന്ധനിശൃംംഖ്യലയില് 
പിിന്നീെ് വരുന്ന എല്ലാ പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളുംം ആവിര്ഭാവിക്കുന്നതി് മീന്പിിെിക്കുന്നയാളില്നിി
ന്നാണ്. ഈ സിാഹിചരിയത്ത്ില്, സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാനിെപിെി�ളുംകൊെ �ാരിയത്ത്ില് മീന്പിി
െിക്കുന്നവര്ക്ക് സിവിഡോശിഷശ്രീദ്ധ്യ നില്�ണഡോമാ എന്ന �ാരിയം ഗംൗരിവാവഹിമായ പിരിിഗം
ണനി അര്ഹിിക്കുന്നു. ഡോ�രിളീയകൊരിഡോന്നാ അനിയസിംസ്ഥിാനിക്കാകൊരിഡോന്നാ ഉള്ള വിഡോവചനിം 
ഇവികൊെ പിാെില്ല.

11. മുതിലാളിത്ത്വയവസ്ഥിിതിിയികൊല മുതിലാളി-കൊതിാഴിിലാളി �ന്ധത്ത്ില് അധിിഷ്ഠിിതിമായ , 
സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷയ്ക്കുള്ള ത്രംി�ക്ഷിസിംവിധിാനിം കൂടുതില് കൂടുതില് അപ്രിസിക്തമായികൊക്കാ
ണ്ടിിരിിക്കു�യാണ്. ഡോനിഡോരിമറിച്ചി്, മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയികൊല സിമ്പത്ത്് കൊതിാഴിിലാളി�കൊള 
'ചൂഷണം' കൊചയ്തുമാത്രംമല്ല, പിരിിമിതിവുംം അനുദ്ിനിം കുറഞ്ഞുകൊ�ാണ്ടുമിരിിക്കുന്ന പ്രികൃതിിവിഭാ
വങ്ങള് 'ചൂഷണം' കൊചയ്തും കൂെിയാണ് ഉണ്ടിാക്കുന്നകൊതിന്ന അവഡോ�ാധിം ആഡോഗംാളതിലത്ത്ി
ലുംം പ്രിാഡോദ്ശിി�തിലത്ത്ിലുംം ശിക്തികൊപ്പട്ടുവരിി�യാണ്. 

12. മലിനിീ�രിണം കൊപിാതുജനിങ്ങകൊള �ാധിിക്കുന്ന �ാഹിയഘംെ�മായതുകൊ�ാണ്ടി്, പ്രികൃതിിയുകൊെ 
ഡോമലുംള്ള �െന്നു�യറ്റിങ്ങള്ക്ക് മലിനിീ�രിണ നിികുതിി (pollusion tax) സിവീ�ാരിയമാകൊണങ്കില് 
പ്രികൃതിിയില് നിികൊന്നടുക്കുന്ന വിഭാവങ്ങളുംപിഡോയാഗംിച്ചി് സൃഷ്ടംിക്കുന്ന വരുമാനിത്ത്ിനും ലാഭാ
ത്ത്ിനും ആനുപിാതിി�മായി ചുമത്തുന്ന പ്രികൃതിിവിഭാവചൂഷണനിികുതിി (Natural Resourses 
Extraction Tax) അനിയായമല്ല. പ്രിാഥമി� ഉതി്പിാദ്�രും �ച്ചിവെ മുതിലാളിമാരും വയവ
സിായ മുതിലാളിമാരും ഈ നിികുതിി നില്�ണം. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള് ഇഡോപ്പാള് അെയ്ക്കു
ന്ന ഡോക്ഷമനിിധിിവിഹിിതിം വിഭാവനിികുതിിയായി ഒരുപിഡോക്ഷ, പുനിര് നിിര് വചിഡോക്കണ്ടിിവരും; 
അഡോതിരിീതിിയില്, �ച്ചിവെ മുതിലാളിമാരുകൊെ വിറ്റുവരിവികൊന്റിയും ലാഭാത്ത്ികൊന്റിയും ഏകൊതിങ്കിലുംം 
ഒന്നികൊന്റി ഡോമഡോലാ അകൊല്ലങ്കില് രിണ്ടിികൊന്റിയും ഡോമഡോലാ ആനുപിാതിി�മായി നിികുതിി ചുമത്ത്ാ
വുംന്നതിാണ്. 

 സാൊമൂഹിയസുരക്ഷൊനിിധികളുത്തൊെ മൂലായനിിര്ണ്ണയിം

13. ഡോ�രിളത്ത്ില് സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാനിിധിി�ള് ത്രംി�ക്ഷിയെിസ്ഥിാനിത്ത്ിലാണ് വിഭാാവനിം 
കൊചയ്യാകൊപ്പട്ടിരുന്നതി് - കൊതിാഴിില്ദ്ാതിാക്കളുംം കൊതിാഴിിലാളി�ളുംം ഗംവണ്കൊമന്റുംം നിിധിിയിഡോലയ്ക്കു് 
ഉചിതിമായ വിഹിിതിം അെയ്ക്കുന്നു. അത്ത്രികൊമാരു സിംവിധിാനിം തികൊന്നയാണ് ഡോ�രിള മത്സ്യയ
കൊത്ത്ാഴിിലാളി ഡോക്ഷമനിിധിിഡോ�ാര്ഡിിനും വിഭാാവനിം കൊചയ്താിരുന്നതി്; 1998 വകൊരി അങ്ങകൊനി
യാണ് അതി് പ്രിവര്ത്ത്ിച്ചിിരുന്നതും. അതിിനുഡോശിഷം  ഡോ�ാെതിി�ളുംകൊെ വിമര്ശിനിം മൂലം 
കൊതിാഴിില്ദ്ാതിാക്കളുംകൊെ (ഇവികൊെ �യറ്റുമതിിക്കാകൊരിഡോപ്പാകൊലയുള്ള മത്സ്യയവയാപിാരിി�ള്) 
വിഹിിതിം നിിലച്ചു. ഇന്നിഡോപ്പാള് ഡോക്ഷമനിിധിിയിഡോലയ്ക്കുള്ള കൊതിാഴിിലാളി�ളുംകൊെ വിഹിിതിം 
(7.4ശിതിമാനിം) കൊതിാഴിില്ദ്ാതിാക്കളുംഡോെതിികൊനിക്കാള് (3.8 ശിതിമാനിം) വളകൊരി കൂടുതിലാണ്; 
�ാക്കി 88.8 ശിതിമാനിം നില്കുന്നതി് ഗംവണ്കൊമന്റുംമാണ്. ഈ ഏര്പ്പാെ് ദ്ീര്ഘം�ാലം നിെ
ത്ത്ികൊക്കാണ്ടുഡോപിാ�ാന് �ഴിിയു�യികൊല്ലന്ന �ാരിയം വയക്തമാണ്. മത്സ്യയവയാപിാരിി�ള് വാ
രിിക്കൂട്ടുന്ന വമ്പിച്ചി ലാഭാം വച്ചു ഡോനിാക്കുഡോമ്പാള് ഇതി് അഡോങ്ങയറ്റിം അനിയായമാണ്. ഒരു ദ്രുതി
ഗംണിതിം നിെത്ത്ിഡോനിാക്കിയഡോപ്പാള് �ണ്ടിതി്, വയാപിാരിി�ള് ഡോക്ഷമനിിധിിവിഹിിതിം 
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അെയ്ക്കാത്ത്തു�ാരിണം ഉണ്ടിാവുംന്ന സിാങ്കതി്പിി�നിഷ്ടംം പ്രിതിിവര്ഷം 66 ഡോ�ാെി രൂപിായാണ്. 
മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് വാഗ്ദാാനിം കൊചയ്യാകൊപ്പട്ടിട്ടുള്ള സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാനിെപിെി�ള് 
എല്ലാം നിിര് വഹിിക്കാന് ഈ തു� മതിിയാവുംം.

14. അതുകൊ�ാണ്ടി്, ഡോക്ഷമനിിധിിയുകൊെ ഭാാവി ഭാീഷണിയിലാണ്. സുസ്ഥിിരിമല്ലാത്ത് രിീതിിയിലുംള്ള 
മീന്പിിടുത്ത്ത്ത്ിഡോലര്കൊപ്പടുന്നവര്ക്ക് ചുമത്തുന്ന പിിഴി മറുനിാട്ടു�ാരിായ കൊതിാഴിിലാളി�ള്കൊക്ക
ല്ലാം രിജിഡോ�ഷന് ഫ്ീസി്, തുറമുഖ്യങ്ങളിലുംം ചന്ത�ളിലുംം പിിരിിക്കുന്ന ഉപിഡോഭാാക്തൃനിികുതിിയു
കൊെ ഒഡോരിാഹിരിി, നിീലസിമ്പദ്് വയവസ്ഥിയില് നിിഡോക്ഷപിങ്ങള് നിെത്ത്ാന് സിാധിയതിയുള്ളവരുകൊെ 
സിംഭാാവനി�ള് - ഇത്ത്രിം ധിനിാഗംമമാര്ഗ്ഗീങ്ങളുംകൊെ സിാധിയതി�ള് ആരിാഡോയണ്ടിതിാണ്. ഡോക്ഷ
മനിിധിിയിഡോലയ്ക്ക് ധിനിസിമാഹിരിണം നിെത്ത്ാന് പിറ്റുന്ന മറ്റി് ഡോ�ാതിസ്സു�ള് �ണ്ടുപിിെിക്കാ
നുള്ള ഹ്രസിവ�ാലനിെപിെി�ള് സിതിവരിം സൈ�കൊക്കാള്ളണം.

15. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കു നില്കുന്ന സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാ ആനുകൂലയങ്ങള് 60 പിദ്ധ്യതിി�
ളായി തിിരിിക്കാം. ഞങ്ങള് വിശി�ലനിം നിെത്ത്ിയ പിതിിമൂന്ന് വര്ഷത്ത്ിനിിെയ്ക്ക്, നിെപ്പ് വി
ലനിിലവാരിം അനുസിരിിച്ചി്, കൊമാത്ത്ം സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാ സിഹിായവിതിരിണം വര്ദ്ധ്യിച്ചുകൊ�ാ
ണ്ടിിരിിക്കു�യായിരുന്നു. 2008-09-ല് ആകൊ� വിതിരിണം കൊചയ്താതി് 854 ലക്ഷം രൂപിാ 
ആയിരുന്നു. 2020-21-ല് ഇതി് 18444 ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നു - നിെപ്പ് വിലനിിലവാരിമനുസിരിിച്ചി് 
ഇരുപിതിിരിട്ടി വര്ദ്ധ്യനി. 2008 മുതില് 2020 വകൊരിയുള്ള പിതിിമൂന്ന് വര്ഷകൊത്ത് വിവരിങ്ങള് 
ഡോശിഖ്യരിിച്ചിതിില് നിിന്നു�ണ്ടിതി്, വിവിധി സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാപിദ്ധ്യതിി�ളിലായി പ്രിതിിവര്ഷം 
ശിരിാശിരിി 7660 ലക്ഷം രൂപിാ വിതിരിണം കൊചയ്തു എന്നാണ്. ഇതിില് ഗംവണ്കൊമന്റിികൊന്റി 
സിംഭാാവനി പ്രിതിിവര്ഷം 6900 ലക്ഷം രൂപിാ ആയിരുന്നു; ഡോ�ാര്ഡി് സിവരൂപിിച്ചി നിിധിിയില് 
നിിന്ന് പ്രിതിിവര്ഷം 760 ലക്ഷം  രൂപിായും നില്�ി. ഡോമതി്പ്പറഞ്ഞ പിതിിമൂന്ന് വര്ഷത്ത്ിനി�ം, 
പ്രിതിിവര്ഷം ശിരിാശിരിി 5.8 ലക്ഷം വയക്തി�ള്ക്ക് ഒന്നകൊല്ലങ്കില് മകൊറ്റിാരു പിദ്ധ്യതിിയുകൊെ ആനു
കൂലയം ലഭാിച്ചു.

16. ഡോക്ഷമനിിധിിയില് നിിന്ന് സിഹിായം നില്കുന്നതി് പ്രിധിാനിമായും സിാമൂഹിി� സിംരിക്ഷണത്ത്ി
നിാണ് - കൊപിന്ഷനു�ള്, പിഞ്ഞക്കാല (കൊതിാഴിിലില്ലായ്മ) ഡോവതിനിം, സൈലഫ്് ഇന്ഷുറന്സും 
ആഡോരിാഗംയ ഇന്ഷുറന്സും, മരിണഡോമാ അപി�െങ്ങഡോളാ ഉണ്ടിാകുഡോമ്പാള് നില്കുന്ന ധിനിസി
ഹിായം എന്നീ ഇനിങ്ങളില്. സിംസ്ഥിാനികൊത്ത് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെയും അനു�ന്ധ
കൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെയും ഡോപിരിില് കൊ�ാടുത്ത്ിട്ടുള്ള തു�യുകൊെ 98 ശിതിമാനിവുംം ഈ ഇനിങ്ങ
ളിലാണ്. �ാക്കി രിണ്ടു ശിതിമാനിം കൂടും�ഡോക്ഷമത്ത്ിനും (ഉദ്ാ: കൊപിണ്മക്കളുംകൊെ 
വിവാഹികൊച്ചിലവും�ള്), ആശുപിത്രംി�ളില് �ിെത്ത്ിയുള്ള ചി�ിത്സ്യ (�യാന്സിര് ഡോപിാകൊലയുള്ള 
ഡോരിാഗംങ്ങള്ക്ക്) ഡോപിാകൊലയുള്ള പ്രിതിിഡോരിാധിപിരിമായ സിംരിക്ഷണത്ത്ിനും ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിനിപി
രിമായ സിംരിക്ഷണത്ത്ിനും  (ഉദ്ാ: വിദ്യാഭായാസിസിം�ന്ധമായ കൊചലവും�ള്) ആയിരുന്നു.

17. യു.എന്.ഡിി.പിി. മാനിദ്ണ്ഡമനുസിരിിച്ചി് ഒരു രിാജയകൊത്ത് അഭാിലഷണീയമായ സിാമൂഹിി� 
സുരിക്ഷാകൊച്ചിലവ് അവിെകൊത്ത് കൊമാത്ത്ം ആഭായന്തഡോരിാതി്പിാദ്നിത്ത്ികൊന്റി 5 ശിതിമാനിമായിരിി
ക്കുന്നതിാണ് മാതൃ�ാപിരിം. ഈ മാനിദ്ണ്ഡം വച്ചി് ഡോനിാക്കുഡോമ്പാള്, 2011 മുതില് 2021 വകൊരി
യുള്ള പിതിികൊനിാന്ന് വര്ഷക്കാലകൊത്ത് കൊചലവ് കുറവായിരുന്നു. ഈ �ാലയളവില് മത്സ്യയ
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ഡോമഖ്യലയികൊല ഉതി്പിാദ്നിത്ത്ികൊന്റി ഒരു ശിതിമാനിം മാത്രംഡോമ സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷയ്ക്കായി 
കൊചലവഴിിച്ചുള്ളൂ. ഡോനിരിഡോത്ത്യുള്ള പിഠിനിങ്ങളനുസിരിിച്ചി്, 1986-1998 �ാലത്ത്് ഇതി് 1.71 ശിതി
മാനിമായിരുന്നു. അവികൊെ നിിന്നാണ് അതി് ഒരു ശിതിമാനിത്ത്ിഡോലയ്ക്ക് തിാണുഡോപിായതി്. സിാ
മൂഹിി�സുരിക്ഷാപ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളുംകൊെ സിങ്കെ�രിമായ അവസ്ഥിയാണിതി് �ാണിക്കുന്നതി്. 
സിാമ്പത്ത്ി�സിഹിായം ലഭാിച്ചി കൊമാത്ത്ം ആളും�ളുംകൊെ എ�ം വച്ചി് ഡോനിാക്കുഡോമ്പാള് ശിരിാശിരിി 
ഓഡോരിാ ആളിനും ലഭാിച്ചി തു� ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടി്. നിെപ്പ് വിലനിിലവാരിമനുസിരിിച്ചി് 2011-നും 2020-
നും ഇെയ്ക്ക് ഇതി് 963 രൂപിായില് നിിന്ന് 1304 രൂപിായായി ഉയര്ന്നു. പിഡോക്ഷ. പിണത്ത്ികൊന്റി
സ്ഥിിരിമൂലയം �ണക്കാക്കുഡോമ്പാള്, ഇതി് 963-ല് നിിന്ന് 915 രൂപിാ ആയി കുറയു�യായിരുന്നു! 
മത്സ്യയഡോമഖ്യലയുകൊെ ഉതി്പിാദ്നിത്ത്ിനി് ആനുപിാതിി�മായി സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാകൊച്ചിലവിലും
ണ്ടിായ ഇെിവുംം, സ്ഥിിരിനിാണയമൂലയം �ണക്കാക്കുഡോമ്പാള് പ്രിതിിശിീര്ഷ സിഹിായത്ത്ിലും
ണ്ടിായ ഇെിവുംം �ാണിക്കുന്നതി്, നിിയമപിരിമായ തിെസ്സങ്ങള് മൂലം സിംഭാാവനി�ള് പിിരിികൊച്ചി
ടുക്കുന്നതിിനുള്ള മത്സ്യയഡോ�ാര്ഡിികൊന്റി �ഴിിവുംഡോ�ടും, തിെസ്സങ്ങള് നിിയമപിരിമായ 
ഇെകൊപിെലും�ളിലൂകൊെയും നിിയമനിിര്മ്മിാണത്ത്ിലൂകൊെയും നിീക്കം കൊചയ്യുന്നതിിനുള്ള ഗംവണ്കൊമ
ന്റിികൊന്റി ഇച്ഛാാശിക്തിരിാഹിിതിയവുംമാണ് �ാണിക്കുന്നതി്.

18. സിമുദ്രമത്സ്യയ�ന്ധനികൊത്ത് പ്രിഡോതിയ�ം പിരിിഗംണിക്കുഡോമ്പാള്, പ്രിതിികൂല �ാലാവസ്ഥി 
�ാരിണം മീന്പിിെിത്ത്ം നിിഡോരിാധിിക്കുന്ന ഘംട്ടങ്ങളില് ഉണ്ടിാകുന്ന 'അെിഡോച്ചിതി്പിിക്കകൊപ്പടുന്ന 
കൊതിാഴിിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ' പിരിിഹിാരിം �ാണാന് ഇന്ഷുറന്സി് ഏര്കൊപ്പടുത്തുന്ന �ാരിയം ആഡോലാ
ചിക്കണം. �ഴിിഞ്ഞ ഏതിാനും വര്ഷങ്ങള് സൂച�മാകൊയടുക്കകൊമങ്കില്, ഒരു വര്ഷം സിാ
ധിാരിണഗംതിിയില് പ്രിതിീക്ഷിക്കാവുംന്ന 250 മീന്പിിെിത്ത്ദ്ിനിങ്ങളുംകൊെ 30 ശിതിമാനിം ഇങ്ങകൊനി 
നിഷ്ടംകൊപ്പൊന് സിാധിയതിയുണ്ടി്. ഈ പ്രിശ്നംം പിരിിഹിരിിച്ചിികൊല്ലങ്കില് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള് മറ്റി് 
ഉപിജീവനിമാര്ഗ്ഗീങ്ങള് ഡോതിെിഡോപ്പാകുന്നതിിനി് ഇകൊതിാരു പ്രിധിാനി �ാരിണമായിത്ത്ീരും. 
(തിാകൊഴി കൊ�ാടുക്കുന്ന സിമുദ്രസുരിക്ഷയും ഇന്ഷുറന്സും എന്ന ഭാാഗംം �ാണു�).

മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാൊളിി-പുനിര്നിിര് വിചനിം

19. വര്ക്കിംഗം് ഗ്രൂപ്പില് രിണ്ടി് വശിങ്ങള് ചര്ച്ചി കൊചയ്യാകൊപ്പട്ടു. ഒന്ന്, തിഡോ�ശിീയരിായാലുംം അനിയസിം
സ്ഥിാനിക്കാരിായാലുംം ഒരു കൊതിാഴിിലാളിയും പുറന്തള്ളകൊപ്പൊതിിരിിക്കാന് സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷ 
സിാര് വത്രംി�മാക്കു�. രിണ്ടി്, സുരിക്ഷ സിാര്വത്രംി�മാക്കുന്നതിിനും സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷയുകൊെ 
വയാപ്തി വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കുന്നതിിനുമുള്ള ശ്രീമങ്ങള്ക്കിെിയല്, പിരിമ്പരിാഗംതി സിമൂഹിങ്ങളില്നിിന്നു
ള്ള കൊതിാഴിിലാളി�ള് ആനുകൂലയങ്ങകൊളാന്നും നിിഡോഷധിിക്കകൊപ്പൊതിിരിിക്കാന് സിാമൂഹിയസുരി
ക്ഷയ്ക്കു മുന്ഗംണനിാക്രമം നിിശ്ചായിഡോക്കണ്ടിതിികൊന്റി ആവശിയ�തി. നിമ്മുകൊെ സിംസ്ഥിാനിത്ത്് 
നിിലവിലുംള്ള കൊതിാഴിിലാളിസിൗഹൃദ്പ്രിവണതിയും സിമ്പദ്് വയവസ്ഥിയുകൊെ എല്ലാ ഡോമഖ്യല�ളുംം 
മറുനിാട്ടു�ാകൊരി കൂടുതില് കൂടുതില് ഉള്കൊക്കാള്ളുന്നുകൊണ്ടിന്ന വസ്തുതിയും �ണക്കികൊലടുക്കുഡോമ്പാ
ള്, മത്സ്യയ�ന്ധനിപ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളില് 'മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�'ളായി പിണികൊയടുക്കുന്ന കുെി
ഡോയറ്റികൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ �ണകൊക്കടുഡോക്കണ്ടിതും ആവശിയമാണ്.

20. ഗംവണ്കൊമന്റി് ആഭാിമുഖ്യയത്ത്ിലുംള്ള സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷാപിദ്ധ്യതിി�കൊളപ്പറ്റിി സിാധിാരിണമായി 
ഡോ�ള്ക്കാറുള്ള ഒരു പിരിാതിി അനിര്ഹിരിായ ആളും�ള് ആനുകൂലയങ്ങള് അവ�ാശികൊപ്പടുന്നു 
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എന്നതിാണ്. അത്ത്രിം നിെപിെി�ള് സിവീ�രിിക്കുന്ന എല്ലാവരും അഴിിമതിി നിെത്തു�യാ
കൊണന്ന നിിഗംമനിത്ത്ികൊലത്തുന്നതി് �ഠിിനിമായിരിിക്കും. കൊതിറ്റു�ള് തിിരുത്ത്ി യഥാര്ത്ഥ അവ
�ാശിി�ള് മാത്രംഡോമ പിട്ടി�യില് ഇെം പിിെിച്ചിിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ത്ാന് ഡോവണ്ടിി മത്സ്യയ
ഡോ�ാര്ഡി് ഈയികൊെ ഒരു സിര് ഡോവ നിെത്ത്ി. ഉള്നിാെന് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊളന്ന് 
അവ�ാശികൊപ്പടുന്നവരുകൊെ ഇെയിലാണ് (34 ശിതിമാനിം) സിമുദ്ര മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊളന്ന് 
അവ�ാശികൊപ്പടുന്നവരുകൊെയിെയില് (18 ശിതിമാനിം മാത്രംം) ഉള്ളതിികൊനിക്കാള് വയാജ രിജി
ഡോ�ഷന് പ്രി�െമായിട്ടുള്ളകൊതിന്നാണ് �കൊണ്ടിത്ത്ല്. യഥാര്ത്ഥത്ത്ില് ഉള്ളതിിലധിി�ം 
ആളും�ള് പിട്ടി�യില് �യറിക്കൂടുന്നു എന്ന പ്രിശ്നംത്ത്ിനിപ്പുറം കൊ�.എസി്.എഫ്്.ഡിബ്ലിിയു.
എഫ്്.�ി.യുകൊെ �ീഴിില് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊളയും അനു�ന്ധകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊളയും 
രിജിസ്റ്റ്ര് കൊചയ്യുന്നതിിനി് കൂടുതില് വസ്തുനിിഷ്ഠിമായ മാനിദ്ണ്ഡങ്ങള് സിവീ�രിിഡോക്കണ്ടിതിികൊന്റി 
ആവശിയ�തിയാണ് ഈ സിര് ഡോവഫ്ലം ഉയര്ത്ത്ിക്കാട്ടുന്നതി്. 

21. ഏതി് മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയുകൊെയും അനിിവാരിയഭാാഗംമാണ് ഡോദ്ശിാെനിം. രിണ്ടിായിരിാമാണ്ടിി
നു ഡോശിഷം ഡോദ്ശിാെനിത്ത്ികൊന്റിയും ഡോദ്ശിാെ�രുകൊെയും  സിവഭാാവം ഗംണയമായി മാറിയിരിിക്കുന്നു. 
ഇന്തയന് സിമ്പദ്് വയവസ്ഥിയുകൊെ ഉദ്ാരിീ�രിണം സൃഷ്ടംിച്ചിിട്ടുള്ള വിശിാലമായ പ്രിതിിഭാാസിത്ത്ികൊന്റി 
ഭാാഗംമായി വിന്ധയനു വെക്കുനിിന്നുള്ള ഡോദ്ശിാെ�കൊത്ത്ാഴിിലാലി�ളുംകൊെ ഒഴുംക്ക് പുതിികൊയാരു 
അവസ്ഥിാവിഡോശിഷം സൃഷ്ടംിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. അതി് മത്സ്യയ�ന്ധനി ഡോമഖ്യലകൊയയും സിവാധിീനിിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. 
ഭാംഗംിവാക്കായി അതിിഥികൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള് എന്നു വിളിക്കകൊപ്പടുന്ന ഈ കൊതിാഴിിലാളി�ള് 
അധിി�ം സൈവദ്ഗ്ദ്ധയം ആവശിയമില്ലാത്ത് യന്ത്രവതി്കൃതി മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയില് �യറി
പ്പറ്റിിയിട്ടുണ്ടി്. ഗംവണ്കൊമന്റി് വയവസ്ഥി�ള്ക്കു വിപിരിീതിമായി "ഈ അതിിഥി കൊതിാഴിിലാളി�ള്" 
അവരുകൊെ ഡോപിരി് രിജിസ്റ്റ്ര് കൊചയ്യാാറില്ല. എന്നിരുന്നാലുംം ഈ മറുനിാട്ടുകൊതിാഴിിലാളി�ളുംകൊെ 
മനുഷയാവ�ാശിത്ത്ികൊന്റി ഡോനിഡോരി നിമുക്ക് ��െയ്ക്കാന് �ഴിിയു�യില്ല. കൊതിാഴിിലാളിവര്ഗ്ഗീ ഡോക്ഷ
മത്ത്ിലുംം സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷയിലുംം അഭാിമാനിം കൊ�ാള്ളുന്ന ഒരു സിംസ്ഥിാനിത്ത്്, അവരുകൊെ 
സുരിക്ഷിതിതിവവുംം സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷയും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന നിീതിിപൂര് വ�മായ ഒരു വയവസ്ഥി 
ഉണ്ടിായിരിിക്കണം. 

22. ഡോ�ന്ദ്ര കൊതിാഴിില്-കൊതിാഴിില്ദ്ാനി മന്ത്രാലയത്ത്ികൊന്റി ഇ-ശ്രീം ((E-Shram) സൈസിറ്റിില് മറുനിാ
െന് കൊതിാഴിിലാളി�ള്ക്ക് ഡോപിരി് രിജിസ്റ്റ്ര് കൊചയ്യാാം. അസിംഘംെിതിഡോമഖ്യലയിലുംള്ള എല്ലാ കൊതിാ
ഴിിലാളി�ളുംകൊെയും ഡോ�ന്ദ്രീകൃതി വിവരിഡോശിഖ്യരിം തിയ്യാാറാക്കി ആധിാറുമായി �ന്ധിപ്പിക്കു�യാ
ണ് ഈ പിദ്ധ്യതിിയുകൊെ ലക്ഷയം. ഒരു രിജിഡോ�ഷന് സിംവിധിാനിത്ത്ില് മറുനിാട്ടുകൊതിാഴിിലാളി 
യുകൊെ പിദ്വിയും അയാള് പിരിമ്പരിാഗംതി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിത്ത്ില് നിിന്നാഡോണാ 
അഡോതിാ മഡോറ്റികൊതിങ്കിലുംം സിമൂഹിത്ത്ില് നിിന്നാഡോണാ വരുന്നതി്, സിവന്തം സിംസ്ഥിാനിത്ത്് അയാ
ള്ക്ക് സിാമൂഹിി� സിംരിക്ഷണത്ത്ിനിര്ഹിതിയുഡോണ്ടിാ എന്നുള്ള വിവരിവുംം ഡോരിഖ്യകൊപ്പടുത്ത്ണം. 
മരിണാനിന്തരിം സിവത്ത്ിനി് അവ�ാശിിയായി നിാമനിിര്ഡോ�ശിം കൊചയ്താവകൊരിപ്പറ്റിി അകൊല്ലങ്കില് 
നിിയമാനുസൃതിമായ അനിന്തരിാവ�ാശിി�കൊളപ്പറ്റിി ആവശിയമായഡോരിഖ്യ�ള് സിഹിിതിം ഇവ
ര്ക്ക് അപി�െ ഇന്ഷുറന്സും സൈലഫ്് ഇന്ഷുറന്സും ഏര്കൊപ്പടുത്തുന്ന �ാരിയം ആഡോലാചി
ഡോക്കണ്ടിതിാണ്. വയാപിാരി തുറമുഖ്യങ്ങളില് സിീകൊഫ്യഡോറര്സി് അഡോസിാസിിഡോയഷന് നില്കുന്ന
തുഡോപിാകൊല മറുനിാട്ടുകൊതിാഴിിലാളി�ള്ക്ക് തിീരിപ്രിഡോദ്ശിത്ത്് തിാമസിത്ത്ിനും വിഡോനിാദ്ത്ത്ിനുമുള്ള 
സിൗ�രിയങ്ങള്  ഏര്കൊപ്പടുത്തുന്നതിികൊനിക്കുറിച്ചി് ആഡോലാചിക്കാവുംന്നതിാണ്. 
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മത്സ്യയ�ന്ധനിം ഉ�രവിൊദിി�വദ്ദേ�ൊധദ്ദേ�ൊത്തൊെ 

23. ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള് ഇഡോപ്പാള് മീന് പിിെിക്കുന്നതി് സുസ്ഥിിരിമല്ലാത്ത് 
രിീതിിയിലാണ്. ഈ വസ്തുതി അവരുകൊെ ഇെയിലുംം വയാപി�മായ അംഗംീ�ാരിം ഡോനിെിവരുന്നു
ണ്ടി്. �െലികൊല യാനിങ്ങളുംകൊെ എ�വുംം മത്സ്യയ�ന്ധഡോനിാപി�രിണങ്ങള്ക്കുഡോവണ്ടിിയുള്ള 
വര്ദ്ധ്യമാനിമായ മുതില്മുെക്കം കുറച്ചുകൊ�ാണ്ടുവഡോരിണ്ടിതിികൊന്റി ആവശിയ�തി ഇകൊന്നാരു അം
ഗംീകൃതിവസ്തുതിയാണ്. ആദ്യ നിെപിെി ആകൊരിടുക്കും? ഗംവണ്കൊമഡോന്റിാ സിമൂഹിഡോമാ എന്നതുമാ
ത്രംമാണ് അവഡോശിഷിക്കുന്ന ഡോചാദ്യം. ഈ നിൂനിീ�രിണം നിയായമായ രിീതിിയില് എങ്ങകൊനി 
നിെപ്പാക്കാം എന്നതിികൊനിക്കുറിച്ചി് ഗംവണ്കൊമന്റുംം കൊചറു�ിെ മീന്പിിടുത്ത്ക്കാരുകൊെ യൂണിയ
നു�ളുംം സ്ത്രീീകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ യൂണിയനു�ളുംം യന്ത്രവതി്കൃതിയാനിങ്ങളുംകൊെ ഉെമസ്ഥിരുകൊെ 
സിംഘംെനി�ളുംം തിമ്മിില് അെിയന്തരിമായി ചര്ച്ചി നിെഡോത്ത്ണ്ടിിയിരിിക്കുന്നു. 

24. സുസ്ഥിിരിമല്ലാത്ത് മത്സ്യയ�ന്ധനിം നിിയന്ത്രിക്കുന്നതിിനി് വര്ക്കിംഗം് ഗ്രൂപ്പികൊല ചില അംഗം
ങ്ങള് മുഡോന്നാട്ടുവച്ചി ചില നിിര്ഡോ�ശിങ്ങള് ഇവയാണ്: യന്ത്രവതി്കൃതി ഡോ�ാട്ടു�ളുംകൊെയും റിംഗം് 
സിീല് വല�ളുംകൊെയും എ�ം ഉെനിെി മരിവിപ്പിക്കു�യും പുതിിയ സൈലസിന്സു�ള് നില്�ാ
തിിരിിക്കു�യും കൊചയ്യു�; 'ഒരിാള്ക്ക് ഒരു യാനിം' നിയം നിെപ്പാക്കു�. മത്സ്യയ�ന്ധനിയാനിങ്ങ
ളുംകൊെ നിീളത്ത്ിനും അവയിലുംപിഡോയാഗംിക്കുന്ന ഔട്ട്ഡോ�ാര്ഡി് യന്ത്രങ്ങളുംകൊെ പിരിമാവധിി ശിക്തി
ക്കു് പിരിിധിി നിിര്�യിക്കു�. സുസ്ഥിിരിമായ മീന്പിിെിത്ത്ത്ത്ിനി് ഏറ്റിവുംം അഭാിലഷണീയവുംം 
അനുഡോയാജയവുംമായ യാനിങ്ങളുംകൊെ തിരിവുംം എ�വുംം അെിസ്ഥിാനിമാക്കി, സിംസ്ഥിാനിത്ത്് 
ഉപിഡോയാഗംിക്കാവുംന്ന കൊമാത്ത്ം കുതിിരിശിക്തിക്ക് പിരിിധിി നിിശ്ചായിക്കു�; മത്സ്യയ�ന്ധത്ത്ിനു
ഡോവണ്ടിിയുള്ള തുറമുഖ്യങ്ങള് ഡോപിാകൊലയുള്ള അെിസ്ഥിാനിസിൗ�രിയങ്ങളുംകൊെ നിിര്മ്മിാണം നിിറു
ത്ത്ിവയ്ക്കു�; മീന് വളത്ത്ികൊന്റി അനിിയന്ത്രിതിമായ ഉപിഡോയാഗംം പ്രികൃതിിവിഭാവങ്ങള്ക്ക് ഹിാ
നിി�രിമാകൊണങ്കില് ആ വയവസിായത്ത്ിനി് നിിയന്ത്രണങ്ങള് കൊ�ാണ്ടുവരിി�. 
തിതി്പിരി�ക്ഷി�ളുംകൊെകൊയല്ലാം പിങ്കാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകൊെ അഡോ�വറിയം റിഡോഫ്ാംസി് �മ്മിിറ്റിിയുകൊെ 
പ്രിവര്ത്ത്നിം ഗംവണ്കൊമന്റി് പുനിരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം. 

25.മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യല കൂടുതില് �ാര്�ണ് സിന്തുലിതിമാക്കുന്നതിിനുഡോവണ്ടിി പുതിിയ ഹിരിിതി
നിിഡോക്ഷപിസിാദ്ധ്യയതി സിതിവരിം പിരിിഡോശിാധിിക്കണം. അത്ത്രിം മുതില്മുെക്കു�ളുംം �െല് മത്സ്യയ 
�ന്ധനി പിരിിഷ്കരിണ സിംരിംഭാങ്ങളുംം കൂെി സിമനിവയിക്കുഡോമ്പാള് മത്സ്യയ�ന്ധനിത്ത്ികൊന്റി പ്രിവ
ര്ത്ത്നികൊച്ചിലവ് ഗംണയമായി കുറയു�യും അതിില് നിിന്നുള്ള വരുമാനിം വര്ദ്ധ്യിക്കു�യും 
കൊചയ്യും. സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി പിങ്കാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകൊെയുള്ള ഹിരിിതിവതി്ക്കരിണ സിംരിംഭാങ്ങള്ക്കും 
സിാദ്ധ്യയതിയുണ്ടി്. സിൗഡോരിാര്ജ്ജ (Solar energy)വുംം സിമീഡോരിാര്ജ്ജ (wind energy) വുംം 
ഉപിഡോയാഗംിച്ചി് പ്രിവര്ത്ത്ിക്കുന്ന ഔട്ട് ഡോ�ാര്ഡി് ഡോമാഡോട്ടാറു�ളുംം മറ്റി് യന്ത്രങ്ങളുംം അെക്കമുള്ള 
മത്സ്യയ�ന്ധഡോനിാപി�രിണങ്ങളില് മുതില് മുെക്കാന് കൊപിാതു സിവ�ാരിയ ഡോമഖ്യല പിങ്കാളിത്ത്
മുള്ള സ്ഥിാപിനിങ്ങള്ക്കുള്ള സിാദ്ധ്യയതി പിരിിഡോശിാധിിക്കണം. അന്താരിാഷ്ട്ര ധിനിസിഹിായ സ്ഥിാ
പിനിങ്ങളുംം �ാങ്കു�ളുംം ഗ്രാീന് ഹിൗസി് വാതിഡോ�ാദ്വമനിം കുറയ്ക്കാന് സിാമ്പത്ത്ി�സിഹിായം 
നില്കുന്ന പുതിിയ സിംവിധിാനിങ്ങളുംം പിങ്കാളി�ളാവാന് സിാദ്ധ്യയതിയുള്ള സിരിണി�ളുംമുണ്ടി്. 
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26. �ടുത്ത് �ാലാവസ്ഥിാമാറ്റിം മൂലമുണ്ടിായ അഡോനി�ം അസിാധിാരിണ വിപിത്തു�ള് ഡോനിരിിട്ട 
മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിത്ത്ിനും ഗംവണ്കൊമന്റിിനും കൊപിാതുസിമൂഹിത്ത്ിനും �െലില് പിതിി
യിരിിക്കുന്ന  പ്രിവചനിാതിീതിമായ ആസിന്നവിപിത്തു�കൊളപ്പറ്റിി തിീവ്രഡോ�ാധിമുണ്ടു്. �െലില് 
അപി�െങ്ങള് കൂെിക്കൂെി വരിി�യാണ്. ഇവയില് പിലതും തിീരിഡോത്ത്ാെ് അടുത്ത്ാണ് ഉണ്ടിാ
കുന്നതി്; തിീരിഡോദ്ശികൊത്ത് അശിാസ്ത്രീീയ നിിര്മ്മിാണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് ഉഡോത്ത്ജനിമാകുന്നതി്. 
�െലപി�െങ്ങളിതി്കൊപ്പടുന്നവകൊരി രിക്ഷകൊപിടുത്ത്ാനുള്ള സിതിവരിശ്രീദ്ധ്യ അനിിവാരിയമാണ്. �ാ
റ്റിികൊനിക്കുറിച്ചും അന്തരിീക്ഷത്ത്ികൊല മറ്റി് ഘംെ�ങ്ങളുംകൊെ സ്ഥിിതിിഗംതിി�കൊളക്കുറിച്ചും തിിരിമാല
�ളുംകൊെ ഉയരിം തുെങ്ങിയ വിശിദ്ാംശിങ്ങകൊളക്കുറിച്ചും സിതിവരിവുംം വിശിവസിനിീയവുംമായ തിതി്ക്ഷ
ണവിവരിങ്ങള് നിിര്ണായ�മാണ്. തിീരിഡോദ്ശിങ്ങളുംമായി �ന്ധകൊപ്പൊനുള്ള ആശിയവിനിിമയ 
മാര്ഗ്ഗീങ്ങള് വിശിവസിിക്കാവുംന്നതിാകൊണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത്ണം. �െലില് ഡോപിാകുന്ന മീന്പിി
െിത്ത്ക്കാരുകൊെ ജീവന് അപി�െത്ത്ില് എന്ന സിഡോന്ദശിം (എസി്.ഒ.എസി്.) ശുഷ്കാന്തിഡോയാകൊെ 
വിനിാവിളം�ം സിവീ�രിിക്കകൊപ്പടുകൊമന്നും സിതിവരിം രിക്ഷാപ്രിവര്ത്ത്നിം ആരിംഭാിക്കുകൊമന്നും 
ഉറപ്പാക്കണം. അംഗംീകൃതി സിാമൂഹിി� പിങ്കാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകൊെ മാത്രംഡോമ ഇകൊതില്ലാം സിാധിിതി
പ്രിായമാവും�യുള്ളൂ. രിക്ഷാഡോ�ന്ദ്രസിമിതിി�ളുംകൊെ ഒരു ശൃംംഖ്യല സൃഷ്ടംിക്കണം. ഈ ഡോ�ന്ദ്രങ്ങ
ളുംകൊെ പിരിിപിാലനിവുംം ഭാരിണവുംം സിവാഭാാവി�മായി പിരിിണമിച്ചു വരിാന് അനുവദ്ിഡോക്കണ്ടിതിാ
ണ്. പിഡോക്ഷ അതി് ഗംവണ്കൊമന്റുംം (ഫ്ിഷറീസി് ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമന്റി് പ്രിതിിനിിധിി�ള്, സിാഗംര്മിത്രം, 
തിീരിഡോദ്ശി വാര്ഡിികൊല കൊതിരികൊഞ്ഞടുക്കകൊപ്പട്ട പ്രിതിിനിിധിി) സിമൂഹിവുംം (ജനിങ്ങളുംകൊെ തിീരുമാ
നിപ്രി�ാരിം) ഡോയാജിച്ചു തിീരുമാനിിക്കുന്ന സിമഗ്രാാധിിപിതിയമുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂെിനുള്ളിലായിരിി
ക്കണം. ഈ സിമിതിി�ളില് സിക്രിയമായി മീന്പിിെിത്ത്ത്ത്ില് ഏര്കൊപ്പടുന്നവരുകൊെയും 
പിരിിശിീലനിം സിിദ്ധ്യിച്ചി യുവാക്കളുംകൊെയും സ്ത്രീീ�ളുംകൊെയും പിങ്കാളിത്ത്ം ഉറപ്പാക്കണം. 

27. ഡോ�രിളത്ത്ില് 1800 ലക്ഷം രൂപിാ വിലയുള്ള മൂന്ന് സിമുദ്ര ആംബുലന്സു�ളുംണ്ടി്. മറ്റു സിം
സ്ഥിാനിങ്ങളികൊലാന്നും ഇല്ലാത്ത്തി്. ഇവയുകൊെ പ്രിവര്ത്ത്നികൊച്ചിലവ് പ്രിതിിദ്ിനിം 20,000 
രൂപിായാണ്. വലിയ യാനിങ്ങള് ഉപിഡോയാഗംിക്കുന്ന ഇത്ത്രിത്ത്ിലുംള്ള കൊചലഡോവറിയ ഡോ�ന്ദ്രീ
കൃതി സിമീപിനിത്ത്ിനു പി�രിം �െലില് അപി�െത്ത്ിതി്കൊപ്പടുന്നവകൊരി രിക്ഷകൊപിടുത്ത്ാന് 
ഏറ്റിവുംം പുതിിയ സിാഡോങ്കതിി�വിദ്യ�ള് (ഡോ�ാണു�ള്, വിദൂരിനിിയന്ത്രിതിവുംം മുങ്ങിഡോപ്പാ�ാത്ത് 
തുമായ ഉപി�രിണങ്ങള് മുതിലായവ) മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സൈനിപുണയവുംം അറിവുംം 
ഉപിഡോയാഗംിച്ചി് പ്രിവര്ത്ത്ിപ്പിക്കുന്ന വിഡോ�ന്ദ്രീകൃതി സിമ്പ്രദ്ായം വരിണം. കൊപിാതു സിവ�ാരിയ 
ഡോമഖ്യലാ സിഹി�രിണവുംം സിാമ്പത്ത്ി� സിഹിായവുംം അനിായാസിം ലഭാിക്കാവുംന്ന മകൊറ്റിാരു 
ഡോമഖ്യല കൂെിയാണിതി്. അതുകൊ�ാണ്ടി് �െലില് അപി�െത്ത്ില് കുടുങ്ങുന്നവകൊരി രിക്ഷകൊപിടു
ത്ത്ാനുള്ള സിംവിധിാനിങ്ങള് പിരിിഷ്കരിിക്കാനുള്ള സിാദ്ധ്യയതി�ള് ഗംൗരിവതിരിമായി പുനിഃപിരിി
ഡോശിാധിിക്കണം. രിക്ഷാപ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് ഫ്ലപ്രിാപ്തിയികൊലത്ത്ിക്കാന് ഡോവണ്ടിിവരുന്ന പ്രിതിി
സ്പന്ദനിസിമയം ഇന്നുള്ളതിില്നിിന്ന് കുറച്ചുകൊ�ാണ്ടുവരിണം. ഇതിിനുഡോവണ്ടിി കൊചറുതും 
�െപ്പുറകൊത്ത് തിാവളങ്ങളില്നിിന്ന് കൊപികൊട്ടന്ന് പുറകൊപ്പൊവുംന്നതും തിീരിഡോദ്ശിസിമൂഹിങ്ങളുംകൊെ 
പിങ്കാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകൊെ പ്രിവര്ത്ത്ിപ്പിക്കാവുംന്നതുമായ പിരിിഷ്കരിിച്ചി ഉപി�രിണങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗം
ണനി നില്�ണം. 
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28. നിാവി�ഡോസിനിയികൊല രിക്ഷാവിദ്ഗ്ദ്ധരുകൊെയും യു.എ.വി.-ഐ.സിി.റ്റിി. സിാഡോങ്കതിി� വിദ്ഗ്ദ്ധരു
കൊെയും സിംസ്ഥിാനിത്ത്ികൊന്റി വിവിധി ഭാാഗംങ്ങളിലുംള്ള �െലികൊല രിക്ഷാപ്രിവര് ത്ത്നിങ്ങളില് 
കൊമച്ചികൊപ്പട്ട പ്രി�െനിം നിെത്ത്ിയിട്ടുള്ള മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി പ്രിതിിനിിധിി�ളുംകൊെയും ഒരു ഡോയാഗംം 
വിളിക്കണകൊമന്ന് സിി.ഐ.എഫ്്.റ്റിി (സിിഫ്റ്റ്് ), സിി.ഐ.എഫ്്.എന്.ഇ.റ്റിി (സിിഫ്് കൊനിറ്റി് ) തുെ
ങ്ങിയ ഡോ�ന്ദ്ര മത്സ്യയ �ന്ധനിസ്ഥിാപിനിങ്ങഡോളാെ് സിംസ്ഥിാനിം അഭായര്ത്ഥിക്കണം. �െലില് 
രിക്ഷാപ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് ആവശിയമായിവരുന്ന വയതിയസ്തി സിാഹിചരിയങ്ങളുംം വിവിധി സിമീപി
നിങ്ങളുംകൊെ ഗുണഡോദ്ാഷങ്ങളുംം ചര്ച്ചി കൊചയ്യാാന് ഈ ഡോയാഗംത്ത്ിനു �ഴിിയും. ഈ പിരിയാഡോലാ
ചനികൊയ തുെരി ് ന്ന് മു�ളില് പിറഞ്ഞ വിധിത്ത്ിലുംള്ള ഏറ്റിവുംം പുതിിയ സിാഡോങ്കതിി�വിദ്യ�ള് 
ഉപിഡോയാഗംിക്കുന്ന ഉപി�രിണങ്ങള് പിരിിഷ്കരിിക്കാന് �ഴിിയുന്ന ഒരു �ര്മ്മിസിമിതിി രൂപിീ�
രിിക്കു�. അപി�െങ്ങളുംണ്ടിായാല് എഡോപ്പാഴുംം ആദ്യം പ്രിതിി�രിിക്കുന്നതി് സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി ഉെ
മസ്ഥിതിയിലുംള്ള മത്സ്യയ �ന്ധനി യാനിങ്ങളാണ്. അവയുകൊെ പിങ്കാളിത്ത്ഡോത്ത്ാടുകൂെി ഡോവണം 
ഇത്ത്രിം ഉപി�രിണം ഉപിഡോയാഗംിക്കാന്. ഏറ്റിവുംം പുതിിയ സിാഡോങ്കതിി�വിദ്യ�ളുംം സിമൂഹി
ത്ത്ികൊന്റി സൈനിപുണയവുംം ഉത്ത്രിവാദ്ിതിവഡോ�ാധിവുംം കൂട്ടിഡോച്ചിര്ക്കുന്നതിാണ് �െല് രിക്ഷാപ്രി
വര്ത്ത്നിങ്ങഡോളാടുള്ള ശിരിിയായ സിമീപിനിം. പ്രിതിിസിന്ധിഘംട്ടങ്ങളില് സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി സൈവ
ദ്ഗ്ദ്ധയം ഉപിഡോയാഗംകൊപ്പടുത്തുന്നതിിലാണ് വിജയത്ത്ികൊന്റി ഉറപ്പ്. അതിിനു ഉഡോത്ത്ജനിം 
നില്�ാന് ദ്ീപിസ്തിംഭാ ശൃംംഖ്യല ഡോപിാകൊലയുള്ള നിിലവിലുംള്ള സിൗ�രിയങ്ങളുംം ആധുനിി� സിാ
ഡോങ്കതിി� വിദ്യ�ളുംം കൂട്ടിയിണക്കി പ്രിവര്ത്ത്ിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിാപിനിങ്ങള് കൊ�ട്ടിപ്പടുക്കണം. 

29. �ാലാവസ്ഥിാവകുപ്പികൊന്റി ആജ്ഞാപ്രി�ാരിം ഏറ്റിവുംം കൂടുതില് കൊതിാഴിില്ദ്ിനിങ്ങള് നിഷ്ടംകൊപ്പ
ടുത്തുന്നതി് ഡോ�രിളത്ത്ികൊല സിമുദ്രമത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കാണ്. �ഴിിഞ്ഞ ഏതിാനും വര്ഷ
ങ്ങളില് പ്രിതിിവര്ഷം 60 ദ്ിവസിങ്ങളാണ് നിഷ്ടംകൊപ്പട്ടതി്. ഏറ്റിവുംം കുറഞ്ഞ കൂലി 600 രൂപിാ
കൊയന്ന് �ണക്കാക്കിിയാല് പ്രിതിിവര്ഷം ഉണ്ടിാകുന്ന ആകൊ� നിഷ്ടംം 360 ഡോ�ാെി 
രൂപിായുഡോെതിാണ്. ഈ നിഷ്ടംം ഏകൊതിങ്കിലുംം മാര്ഗ്ഗീങ്ങളിലൂകൊെ നിി�ത്ത്ികൊക്കാടുക്കണം. സിാ
മൂഹിി�സുരിക്ഷാ ഡോവതിനിം ഡോനിരിിട്ട് നില്കുന്നതി് സുസ്ഥിിരിമായിരിിക്കു�യില്ല. �ാലാവസ്ഥിാ
സൂച�ങ്ങള്  ആസ്പദ്മാക്കി അപി�െസിാദ്ധ്യയതിാ ഇന്ഷുറന്സി് എകൊന്നാരു പുതിിയതും 
പിരിിഷ്കൃതിവുംമായ സിംവിധിാനിം ഭാക്ഷയ-കൃഷിസിംഘംെനിയും ഐ�യരിാഷ്ട്രസിഭായും ഡോചര്ന്ന് നിി
ര്ഡോ�ശിിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. ഇതിനുസിരിിച്ചി്, അപി�െ�രിമായ �ാലാവസ്ഥിാമാറ്റിങ്ങഡോളാ ആപിത്തു�ഡോളാ 
ഉണ്ടിാകുഡോമ്പാള്, മുന്കൂട്ടി നിിശ്ചായിച്ചിിട്ടുള്ള സൂച�മനുസിരിിച്ചി് (ഉദ്ാ-മഴിയുകൊെ അളവ്, �ാറ്റിി
കൊന്റി ഡോവഗംം) കൊതിാഴിില് നിഷ്ടംവുംം ആസ്തിി�ളുംകൊെ നിഷ്ടംവുംം നിി�ത്ത്ികൊക്കാടുക്കാം. അപി�െങ്ങള് 
പിിണയുഡോമ്പാള് നിഷ്ടംം എത്രംകൊയന്നും ആര്കൊക്കാകൊക്കകൊയന്നും വിലയിരുത്ത്ാന് വലിയ 
സിംഘംങ്ങകൊള അയഡോയ്ക്കണ്ടിതിില്ല. അതുകൊ�ാണ്ടി് ആപിത്തു�ള് ഉണ്ടിാകുഡോമ്പാള് നിഷ്ടംപിരിിഹിാ
രിം നില്കുന്നതിിനി് അപി�െസിാധിയതിാ ഇന്ഷുറന്സി് വലികൊയാരു പിങ്ക് വഹിിക്കുകൊമന്ന് ഉറ
പ്പാണ്. ആപിത്തു�ള് പിിണയുഡോമ്പാള് ലഭാിക്കുന്ന ആയിരിക്കണക്കിനി് അവ�ാശിവാദ്ങ്ങള് 
വിലയിരുത്ത്ാന് ഏകൊറ സിമയവുംം പിണകൊച്ചിലവുംം ഡോവണ്ടിിവരുന്നുണ്ടി്. �ാലാവസ്ഥിാസൂചനി 
ഇന്ഷുറന്സി് വന്നാല് അതിികൊന്റി ആവശിയമില്ല. അപി�െത്ത്ിനു �ാരിണമായ �ാലാവ
സ്ഥിാമാറ്റിം മാത്രംം പിരിിഡോശിാധിിച്ചി് ഇന്ഷുറന്സി് തു� വിതിരിണം കൊചയ്യാാം. �ാലാവസ്ഥിയികൊല 
തി�ിെംമറിച്ചിില് �ാരിണം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കുണ്ടിാകുന്ന  അെിഡോച്ചില്പ്പിക്കകൊപ്പടുന്ന 
കൊതിാഴിില്നിഷ്ടംം കൊപിരു�ികൊക്കാണ്ടിിരിിക്കുന്ന സിാഹിചരിയത്ത്ില് �ാലാവസ്ഥിാസൂചി� ഇന്ഷു
റന്സിികൊന്റി ഉതി്പിന്നങ്ങള് പ്രിഡോയാജനികൊപ്പടുത്തുന്നതിികൊനിക്കുറിച്ചി് ഡോ�രിള ഗംവണ്കൊമന്റി് - മറ്റി് 
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സിംസ്ഥിാനി ഗംവണ്കൊമന്റും�ളുംമായി ഡോയാജിച്ചിാകൊണങ്കില് ഏറ്റിവുംം ഉത്ത്മം - ഡോ�ന്ദ്ര ഗംവണ്കൊമ
ന്റുംമായും ഡോലാ��ാങ്ക്, ഏഷയന് ഡിവലപി്കൊമന്റി് �ാങ്ക് തുെങ്ങിയ അന്താരിാഷ്ട്ര �ാങ്കു�ളും
മായും പ്രിാഥമി� കൂെിയാഡോലാചനി�ള് നിെത്ത്ണം. 

30. മത്സ്യയ�ന്ധനിയാസ്തിി�ള്ക്കുള്ള ഇഡോപ്പാഴികൊത്ത് ഇന്ഷുറന്സി് പിദ്ധ്യതിി�ളില് വളകൊരി ഉയ
ര്ന്ന പ്രിീമിയമാണുള്ളതി്. അവയുകൊെ പ്രിവര്ത്ത്നിവയവസ്ഥി�ള് വളകൊരി �ര്ക്കശിവുംമാണ്. 
ഭാാഗംി�ഡോമാ പൂര്ണഡോമാ ആയ നിഷ്ടംങ്ങള് നിി�ത്തുന്നതിിനുള്ള മത്സ്യയ�ന്ധയാസ്തിി ഇന്ഷുറ
ന്സിികൊനിക്കുറിച്ചി് ആഡോലാചിക്കണം. വരുമാനിത്ത്ില് ഏറ്റിക്കുറച്ചിിലും�ളുംള്ള മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിി
ലാളി�ള്ക്ക് അവരുകൊെ അസ്ഥിിരിവരുമാനിവുംമായി ഇണക്കിയിട്ടുള്ള പ്രിീമിയം സിൗ�രിയപ്രി
ദ്മായിരിിക്കും. ലഘു വായ്പാപിദ്ധ്യതിി�ളുംം സിമ്പാദ്യപിദ്ധ്യതിി�ളുംം ഇന്ഷുറന്സി് ഉതി്പിന്നങ്ങ 
ളുംമായി കൂട്ടികൊക്കട്ടാന് തിാകൊഴി നിിന്ന് ആരിംഭാിക്കുന്ന ഉദ്യമങ്ങള് ഉണ്ടിാഡോ�ണ്ടിിയിരിിക്കുന്നു. 
മത്സ്യയ�ന്ധനിയാസ്തിി�ള് ഇന്ഷുര് കൊചയ്യാാന് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കുഡോവണ്ടിി ആവിഷ്ക
രിിച്ചി പ്രിഡോതിയ� ഉതി്പിന്നങ്ങള് പുറത്ത്ിറക്കാന് ഇന്ഷുറന്സി് �മ്പനിി�കൊള ഡോപ്രിരിിപ്പിക്കാന് 
ഡോ�ന്ദ്ര ഗംവകൊ�ന്റുംം സിംസ്ഥിാനി ഗംവണ്കൊമന്റുംം സിംയുക്തമായി മുന്സൈ� എടുക്കണം.

31. അറുപിതുവയസ്സു �ഴിിഞ്ഞിട്ടും മീന്പിിെിത്ത്ത്ത്ില് ഏര്കൊപ്പടുന്നവര്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സി് ഇല്ലാ
ത്ത്തിാണ് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളില് ഉതി്ക്കണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു �ാരിയം. പ്രിായമായ പില 
മീന്പിിെിത്ത്ക്കാര്ക്കും ഇഡോപ്പാഴുംം ആഡോരിാഗംയമുണ്ടി്. മീന്പിിെിത്ത്ത്ത്ില് അവര് സിജീവവുംമാ
ണ്. അവരുകൊെ അറിവുംം സൈനിപുണയവുംം ഇഡോപ്പാഴുംം സിമൂഹിത്ത്ിനി് ആവശിയമുള്ളതിാണ്. പിഡോക്ഷ 
അവരിിലാകൊരിങ്കിലുംം �െലില് വച്ചി് അപി�െത്ത്ിതി്കൊപ്പടു�ഡോയാ മരിിക്കു�ഡോയാ കൊചയ്താാല് 
അവര്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സിിനി്  അര്ഹിതിയില്ല. ആയുര്സൈദ്ര്ഘംയം കൂടുന്നതിിനിനുസിരിിച്ചി് തിങ്ങ
ളുംകൊെ ഇെയില് കൂടുതില് കൂടുതില് ഡോപിര് ഈ വിഷമസ്ഥിിതിി ഡോനിരിിടുന്നുകൊണ്ടിന്ന് മത്സ്യയകൊത്ത്ാ
ഴിിലാളി�ള് ചൂണ്ടിിക്കാണിക്കുന്നു. വഡോയാവൃദ്ധ്യകൊരിക്കുറിച്ചി് ശ്രീദ്ധ്യയുള്ളു മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി 
സിമൂഹികൊത്ത് കൊമാത്ത്ത്ത്ില് ഈ പ്രിശ്നംം വല്ലാകൊതി അലട്ടുന്നുണ്ടി്. ഗംവണ്കൊമന്റി് ഈ പ്രിശ്നം
ത്ത്ില് ഇെകൊപിഡോട്ട മതിിയാവൂ. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ ഇെയികൊല മുതിിര്ന്ന പിൗരിന്മാാര്ക്ക് 
ആശിവാസിമണയ്ക്കാനും ആപിതി്�രിമായ അവസ്ഥിയിലുംള്ള ഒരു സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി മുഴുംവന് പിി
ന്തുണയും ആര്ജ്ജിക്കുവാനും അതുപി�രിിക്കും.

കൊലാൊവിസ്ഥിൊമൊറ്റ്ം, പൊര്പ്പിിെം, സുരക്ഷി�മൊയി �ീരം

32. �ാലാവസ്ഥിാമാറ്റിവുംം �ാലാവസ്ഥിയികൊല അസ്ഥിിരിതിയും തിീരിഡോദ്ശിങ്ങകൊളയും സിമുദ്രമത്സ്യയ
�ന്ധനികൊത്ത്യും വല്ലാകൊതി അപി�െ�രിമാക്കുന്ന പ്രിതിിഭാാസിങ്ങളാണ്. തുറമുഖ്യങ്ങളെക്കമുള്ള 
നിിര്മ്മിാണങ്ങള് �െലാക്രമണങ്ങള്ക്ക് �ാരിണമാകുന്നുണ്ടി്. എന്നിട്ടും തിീരിപ്രിഡോദ്ശിത്ത്് 
കൂടുതില് നിിര്മ്മിാണവുംം അെിസ്ഥിാനിസിൗ�രിയങ്ങളുംം ഡോവണകൊമന്ന ആവശിയം ഇഡോപ്പാഴുംം പില 
ഭാാഗംങ്ങളില്നിിന്നും ഉയരുന്നുണ്ടി്. തുറമുഖ്യങ്ങളുംകൊെയും �പ്പല് സിഡോങ്കതിങ്ങളുംകൊെയും രൂപിത്ത്ി
ലുംള്ള അെിസ്ഥിാനിസിൗ�രിയ വി�സിനിത്ത്ികൊന്റി �ാരിയത്ത്ില്, നിിലവിലുംള്ളവയികൊല സിൗ�
രിയങ്ങള് കൊമച്ചികൊപ്പടുത്തു�യും പ്രിവര്ത്ത്നിക്ഷമതി വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കു�യും കൊചയ്തുകൊ�ാണ്ടി് അവ 
കൂടുതില് �ാരിയക്ഷമമായി ഉപിഡോയാഗംിക്കുന്നതിിനുഡോവണം ഊന്നല് നില്�ാന്. പിാരിിസ്ഥിി
തിി�ാഘംാതിപിഠിനിം, പ്രിഡോതിയ�ിച്ചും �െലാക്രമണസിാദ്ധ്യയതിയ്ക്കും വീടു�ളുംകൊെ സുരിക്ഷിതിതിവത്ത്ി 
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നും ഊന്നല് നില്�ികൊക്കാണ്ടുള്ള പിഠിനിം, നിെത്ത്ിയ ഡോശിഷം മാത്രംഡോമ പുതിിയ നിിര്മ്മിാണ
ങ്ങള് ഡോവണ്ടിിവന്നാല് അവയുകൊെ �ാരിയത്ത്ില് തിീരുമാനികൊമടുക്കാവൂ. 

33. �െലാക്രമണം കൊചറുക്കാന് ഇഡോപ്പാള് സിവീ�രിിച്ചുവരുന്ന തിന്ത്രം �െല്ഭാിത്ത്ി കൊ�ട്ടുന്നതിാണ്. 
ദ്ശി�ങ്ങളായി തുെര്ന്നുഡോപിാരുന്ന ഏര്പ്പാൊണിതി്. ഇതിിനുഡോവണ്ടിി വിദൂരിമല�ളില്നിിന്ന് 
വളകൊരിയധിി�ം പിാറ ഖ്യനിനിം കൊചയ്താ് ഡോലാറി�ളില് �യറ്റിികൊക്കാണ്ടുവഡോരിണ്ടിതുണ്ടി്. ഇകൊതില്ലാം 
പിലതിരിം പിാരിിസ്ഥിിതിി� പ്രിശ്നംങ്ങള് സൃഷ്ടംിക്കുന്നുണ്ടി്. അതിിനും പുറഡോമ, കുറച്ചു�ാലഡോത്ത്ക്ക് 
തിിരിമാല�ളുംകൊെ ശിക്തി കുറയ്ക്കാകൊമന്നല്ലാകൊതി ഇതുകൊ�ാണ്ടി് പ്രിശ്നംത്ത്ിനി് സ്ഥിായിയായ 
പിരിിഹിാരിം ഉണ്ടിാകുന്നില്ല. ചില സ്ഥിലങ്ങളില് �ണ്ടില്ക്കാടു�ള് വച്ചുപിിെിപ്പിക്കുന്നതുഡോപിാ
കൊലയുള്ള കൊചലവ് കുറഞ്ഞതും �ാരിയക്ഷമതി കൂെിയതുമായ �ദ്ല് സിാഡോങ്കതിി�വിദ്യ�ള് 
പ്രിാഡോയാഗംി�മാണ്. തിീരിഡോമഖ്യലയുകൊെ സിംരിക്ഷണത്ത്ിനി് ശിാസ്ത്രീീയപിഠിനിങ്ങളുംകൊെ അെിസ്ഥിാ
നിത്ത്ില് ശുപിാര്ശി കൊചയ്യാകൊപ്പടുന്ന മാര്ഗ്ഗീങ്ങഡോള സിവീ�രിിക്കു�യുള്ളൂ എന്ന നിയപിരിമായ 
തിീരുമാനിം ഗംവണ്കൊമന്റി് സൈ�കൊക്കാള്ളണം. �രിിങ്കല്ല് കൊ�ാണ്ടി് �െല്ഭാിത്ത്ി കൊ�ട്ടി �െലാ
ക്രമണം കൊചറുക്കു�കൊയന്ന മാര്ഗ്ഗീം ഏറ്റിവുംം അവസിാനികൊത്ത് അവലം�മായിരിിക്കണം. 

34.-സിമുദ്രങ്ങളുംം നിദ്ി�ളുംം അഴിിമുഖ്യങ്ങളുംം തുെര്ച്ചിയായ ഒകൊരിാറ്റി ആവാസിവയവസ്ഥിയായി �ണ
ക്കാക്കണം; മൂന്നും തിമ്മിിലുംള്ള സൈജവഭാൗതിി� �ന്ധം ഒരു സിാ�ലയമായി �ാണണം. 
നിദ്ി�ളിലുംം തിൊ�ങ്ങളിലുംം എക്കലെിയു�, അമിതിമായി മണല് വാരു�, ദ്ീര്ഘം�ാലം 
എക്കല് നിീക്കം കൊചയ്യാാത്ത്തുകൊ�ാണ്ടി് കൊവള്ളം കൊ�ാള്ളാനുള്ള നിദ്ി�ളുംകൊെ ഡോശിഷി കുറയു�, 
�െല് കൊവള്ളം നിദ്ി�ളിഡോലക്ക് �െന്നു�യറു�- ഇതിയാദ്ി പ്രിശ്നംങ്ങള് സിമഗ്രാമായി പിരിിഡോശിാ
ധിിക്കു�യും , ശിാസ്ത്രീീയമായ പിഠിനിങ്ങളില് നിിന്നുള്ള ശുപിാര്ശി�ളനുസിരിിച്ചി് പിരിിഹിാരിമാ
ര്ഗ്ഗീങ്ങള് ഡോതിടു�യും ഡോവണം. ഈ പ്രിശ്നംങ്ങകൊളക്കുറിച്ചി് ഉചിതിമായ ഏജന്സിി�ളുംകൊെ പിങ്കാ
ളിത്ത്ഡോത്ത്ാടുകൂെിയ ഒരു പിഠിനിത്ത്ിനി് മുന്ഗംണനി നില്�ണം; ആ പിഠിനിത്ത്ികൊന്റി 
അെിസ്ഥിാനിത്ത്ില്  സിമഗ്രാമായ പിരിിപിാലനിസിമ്പ്രദ്ായങ്ങള്ക്ക് രൂപിം നില്�ണം. ഈ 
പിഠിനിത്ത്ില്നിിന്നുരുത്ത്ിരിിഞ്ഞുവരുന്ന ശുപിാര്ശി�ള് വയക്തമായ ചര്ച്ചി�ള്ക്ക് വിഡോധിയ
മാക്കണം.  ഈ ആവാസിവയവസ്ഥി�ളുംകൊെ പിരിിപിാലനിത്ത്ില് അവകൊയ ആശ്രീയിച്ചുജീവി
ക്കുന്ന എല്ലാവരുകൊെയും പിങ്കാളിത്ത്ം ഉറപ്പുവരുത്ത്ണം. നിദ്ി�ളികൊല മണല്ഖ്യനിനിം സിം
�ന്ധിച്ചി് സിവന്തം നിയം ഗംവകൊ�ന്റി് പുനിപിരിിഡോശിാധിിക്കു�യും, ശുപിാര്ശി�ളുംകൊെ 
അെിസ്ഥിാനിത്ത്ില് നിീക്കംകൊചയ്യാാവുംന്ന എക്കലികൊന്റി അളവ് വയക്തമായി നിിര്�യിക്കുന്ന
തിിനുള്ള ഒരു പിരിിപിാെി ആസൂത്രംണം കൊചയ്യു�യും ഡോവണം.

 35. തിീരിഡോമഖ്യലാനിിയന്ത്രണനിിയമങ്ങള് (ഡോ�ാസ്റ്റ്ല് ഡോസിാണ് കൊറഗുഡോലഷന് ആക്റ്റ്്സി് ) കൃതിയ
മായി പിാലിച്ചുകൊ�ാണ്ടുമാത്രംഡോമ  തിീരിഡോദ്ശിങ്ങളില് ഭാവനിനിിര്മ്മിാണവുംം കുെിപിാര്പ്പും അനു
വദ്ിക്കാവൂ. നിിയമങ്ങള് ലംഘംിച്ചി് വീടുവച്ചിിട്ടുള്ളവകൊരി �കൊണ്ടിത്ത്ി, അവകൊരി തിീരിഡോദ്ശിഡോറാഡു
�ള്ക്ക് �ിഴിക്കുവശിത്തുള്ളഗംവകൊ�ന്റി് ഭൂമിയിഡോലാ സിവ�ാരിയവയക്തി�ളില്നിിഡോന്നാ 
സ്ഥിാപിനിങ്ങളില്നിിഡോന്നാ വിപിണിവിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയിഡോലാ പുനിരിധിിവസിിപ്പിക്കണം. 
ഓഡോരിാ വര്ഷം ഇങ്ങകൊനി മാറ്റിിപ്പാര്പ്പിഡോക്കണ്ടി കുടും�ങ്ങള് ഏകൊതിാകൊക്കകൊയന്ന് നിിശ്ചായി
ച്ചുകൊ�ാണ്ടി് ഗംവകൊ�ന്റി് ഒരു പുനിരിധിിവാസിപിദ്ധ്യതിി തിയ്യാാറാക്കണം. തിാതി്പിരിയമുള്ള കുടും
�ങ്ങകൊള നിെന്നുഡോപിായി മത്സ്യയ�ന്ധനിം നിെത്ത്ാന് �ഴിിയുന്ന സ്ഥിലങ്ങളില് മാറ്റിിപ്പാര്പ്പി
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ക്കുന്ന പിദ്ധ്യതിി�ള്ക്ക് മുന്ഗംണനി നില്�ണം. ഇഡോപ്പാള് ഡോവലിഡോയറ്റിഡോരിഖ്യയ്ക്ക് (എച്ചി്.റ്റിി.എല്.) 
സിമീപിം തിാമസിിക്കുന്ന കുടും�ങ്ങകൊള ആദ്യം മാറ്റിിപ്പാര്പ്പിക്കണം.

36. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളികുടും�ങ്ങകൊള യഥാവിധിി പുനിരിധിിവസിിപ്പിച്ചി ഡോശിഷം കുകൊറ വര്ഷഡോത്ത്
യ്ക്ക് തിീരിം �െലിനി് വിട്ടുകൊ�ാടുത്ത്ാല് അവിെകൊത്ത് മണലധിിഷ്ഠിിതി മൂലപ്രികൃതിി തിാഡോനി തിിരിി
ച്ചുവരും. തിീരിപ്രിഡോദ്ശികൊത്ത് നിിര്മ്മിാണപ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് മൂലം മകൊ�ാലിപ്പും എക്കലെിയലുംം 
കൊതിാട്ടടുത്ത്ായി ഉണ്ടിായിട്ടുകൊണ്ടിങ്കില് അത്ത്രിം സ്ഥിലങ്ങളികൊല മണല്നിഷ്ടംം നിി�ത്തുന്ന
തിിനുള്ള നിെപിെി�ള്ക്കും വലിയ പ്രിാധിാനിയം �ല്പിിക്കണം. ഇത്ത്രിം പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് വി
ജയിക്കണകൊമങ്കില് ഒരു നിിശ്ചാിതി�ാലഡോത്ത്യ്ക്ക് തിീരിഡോദ്ശികൊത്ത്മ്പാടും നിിര്മ്മിാണപ്രിവര്ത്ത്
നിങ്ങള് നിിറുത്ത്ിവഡോയ്ക്കണ്ടിിവരും.

37. ഭൂമി ഏകൊറ്റിടുക്കുന്നതിിനും നിിര്മ്മിാണത്ത്ിനും ഡോവണ്ടിിവരുന്ന കൊചലവും�ള് ഏറികൊക്കാണ്ടിിരിി
ക്കുന്ന സിാഹിചരിയത്ത്ില്, ഇഡോപ്പാഴികൊത്ത് പുനിര്ഡോഗംഹിം പിദ്ധ്യതിി പുനിഃപിരിിഡോശിാധിിക്കണം. 
അധിി�ം തിീരിപ്രിഡോദ്ശിങ്ങളിലുംം ഇഡോപ്പാള് നിീക്കിവച്ചിിട്ടുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപിാ അപിരിയാപ്തമാണ്. 
അപി�െസിാദ്ധ്യയതിയുള്ള സ്ഥിലങ്ങളില്, ഡോവലിഡോയറ്റികൊക്കടുതിി�ള് സിഹിിച്ചുകൊ�ാണ്ടിാണ് ജീ
വിക്കുന്നകൊതിങ്കിലുംം, ധിാരിാളം കുടും�ങ്ങള് അവര്ക്കുള്ള ഭായാശിങ്ക�ള് �ാരിണം പുതിിയ 
സ്ഥിലങ്ങളിഡോലയ്ക്ക് മാറാന് സിന്നദ്ധ്യരില്ല. പുനിരിധിിവാസിപിദ്ധ്യതിി�ള് തിയ്യാാറാക്കുഡോമ്പാള്  
അവരുകൊെ ഭായാശിങ്ക�ള് ദൂരിീ�രിിക്കാന് ശ്രീദ്ധ്യിക്കണം. പുനിരിിധിിവാസിക്കാരിയത്ത്ില് തിീരു
മാനികൊമടുക്കുന്ന പ്രിക്രിയയില് പുനിരിധിിവസിിപ്പിക്കകൊപ്പഡോെണ്ടി വയക്തി�കൊള പിങ്കാളി�ളാക്ക
ണം. 

38. മീന്പിിെിത്ത്ം കൂട്ടുഡോചര്ന്നുള്ള പ്രിവര്ത്ത്നിമാണ്. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള് പിരിസ്പരിം 
ഗംാഢമായി �ന്ധകൊപ്പട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതി്. ഈ സിാമൂഹിി�ാവസ്ഥി പിരിിഗംണിച്ചി് കൂട്ടായ 
പ്രിവര്ത്ത്നിം ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിിപ്പിക്കുംവിധിം, എന്നാല് ഡോവലിഡോയറ്റിഡോരിഖ്യയില് നിിന്ന�കൊലയാ
യിട്ടുഡോവണം ഗംവണ്കൊമന്റി് അവര്ക്ക് തിാമസിസിൗ�രിയം ഒരുക്കാന്. 'മാതൃ�ാഗ്രാാമ'ങ്ങളില് 
അകൊല്ലങ്കില് 'ആസൂത്രംിതിഗ്രാാമ'ങ്ങളില് പില സിൗ�രിയങ്ങളുംം ആഡിം�രിങ്ങളുംം ഒരുക്കുന്ന
തിിനുള്ള കൊചലവ് ഇതുമൂലം കുറയ്ക്കാന് �ഴിിയും. ഒരു ഗ്രാാമഡോമാ ഒരു കൂട്ടം ഗ്രാാമങ്ങഡോളാ കൊതിരി
 കൊഞ്ഞടുത്ത്് ഒരു സിംഘംം ആളും�ള്ക്ക് നില്�ണം. പിരിമ്പരിാഗംതിമായ കൊതിാഴിിലില് വയാപി
രിിക്കു�ഡോയാ പുതിിയ കൊതിാഴിില് �കൊണ്ടിത്തു�ഡോയാ കൊചയ്യാാന് അനുവദ്ിക്കുന്നഡോതിാകൊൊപ്പം 
ഗംതിാഗംതിം, വിദ്യാഭായാസിം, ആഡോരിാഗംയപിരിിപിാലനിം, �ളി�ള്, സിതി്ക്കാരിങ്ങള് എന്നിവകൊയ്ക്ക
ല്ലാം സിഹിായ�രിവുംം സിൗ�രിയപ്രിദ്വുംമായ രൂപി�തി്പിനി (ഡിിസൈസിന്) സിവീ�രിിക്കണം. 
നിിലവിലുംള്ള തിീരിഡോമഖ്യലാ നിിയന്ത്രണങ്ങള് �ര്ശിനിമായി പിാലിച്ചുകൊ�ാണ്ടിായിരിിക്കണം 
പിദ്ധ്യതിി തിയ്യാാറാക്കുന്നതി്. പിത്ത്ാം പിഞ്ചാവത്സ്യരിപിദ്ധ്യതിിയില് നിിര്ഡോ�ശിിച്ചിിട്ടുള്ള ഫ്ിഷര്കൊമ
ന് കൊവല്കൊഫ്യര് അസിിസ്റ്റ്ഡി് ഹിൗസിിംഗം് സ്കീമികൊന്റി ആശിയം മാതൃ�ാഗ്രാാമങ്ങള്ക്ക് 
ഉഡോത്ത്ാല�മാക്കാം. പുനിരിധിിവസിിപ്പിക്കുന്ന കുടും�ങ്ങളുംകൊെ കൊതിരികൊഞ്ഞടുപ്പ് മുതില് മാതൃ
�ാഗ്രാാമങ്ങളുംമായി �ന്ധകൊപ്പട്ട പിദ്ധ്യതിി�ളുംകൊെ നിെത്ത്ിപ്പിലാകൊ� ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത്് അവി
ഭാാജയ ഭാാഗംമായിരിിക്കണം. 
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39. 'ഗംാവ്-ധിന്' (കൊപിാതുസ്ഥിലം) എന്ന ആശിയം 1991-കൊല തിീരിഡോദ്ശിനിിയന്ത്രണനിിയമത്ത്ില് 
(സിി.ആര്.ഇസിഡി് 1991) പിരിാമര്ശിിക്കകൊപ്പടുന്നുണ്ടി്. സിി.ആര്.ഇസിഡി്. 2011-ല് വിഭാാവനി 
കൊചയ്യുന്ന (സിി.ആര്.ഇസിഡി് 2019-ലുംം ആവര്ത്ത്ിക്കകൊപ്പടുന്ന) മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി ഗ്രാാമങ്ങ
ളുംകൊെ ഭൂപിെം തിയ്യാാറാക്കുന്ന ഡോജാലി ഏകൊറ്റിടുത്ത്് നിെത്തു�യും മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി ഗ്രാാമങ്ങ
ളുംകൊെ അവ�ാശിങ്ങള്ക്ക് ഔപിചാരിി�തിവം നില്കു�യും ഡോവണം. പിാര്പ്പിെങ്ങളുംം മറ്റി് 
സിാമൂഹിി� അെിസ്ഥിാനിാവശിയങ്ങളുംം ആവശിയമായി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി ഗ്രാാ
മങ്ങളുംകൊെ സിമുദ്രാഭാിമുഖ്യമായിട്ടുള്ള വി�സിനിത്ത്ിനി് അര്ഹിമായ പ്രിാധിാനിയം �ല്പിിക്കണം. 
സിി.ആര്.കൊസിഡി് 2011ല് വിഭാാവനി കൊചയ്യുന്ന പ്രി�ാരിം ഗ്രാാമതിലത്ത്ിലുംള്ള ദ്ീര്ഘം�ാല 
ആസൂത്രംണം നിെപ്പാഡോക്കണ്ടിതി് ആവശിയമാണ്. 

40. മത്സ്യയ�ന്ധനിത്ത്ിഡോലര്കൊപ്പടുന്ന സിമൂഹിങ്ങള് സിവന്തം നിിലയില് തിീരിഡോദ്ശി വിഭാവ വിനിിഡോയാഗം 
ഭൂപിെം തിയ്യാാറാക്കണം. അങ്ങകൊനി വള്ളങ്ങള് നിിറുത്ത്ിയിടു�, മീന് വില്ക്കു�, മീന് ഉണ
ക്കു�, വല നിന്നാക്കു� തുെങ്ങിയ മത്സ്യയ�ന്ധനിാനു�ന്ധാവശിയങ്ങള്ക്ക് �െപ്പുറം മുമ്പങ്ങ
കൊനിയാണ് ഉപിഡോയാഗംിച്ചിിരുന്നകൊതിന്നും ഇഡോപ്പാകൊഴിങ്ങകൊനി ഉപിഡോയാഗംകൊപ്പടുത്തുന്നുകൊവന്നും 
�ാണിക്കുന്ന ഭൂപിെം സിമൂഹിത്ത്ികൊല യുവാക്കളുംകൊെയും ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തു�ളുംകൊെയും സിഹിാ
യഡോത്ത്ാകൊെ തിയ്യാാറാക്കണം. 

41. നിീല സിാമ്പത്ത്ി�വിപ്ലവകൊത്ത് വളര്ച്ചിയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന പ്രിധിാനി ഘംെ�മായിട്ടാണ് ഡോ�ന്ദ്ര 
ഗംവണ്കൊമന്റി് വിഭാാവനി കൊചയ്യുന്നതി്. പിഡോക്ഷ പില മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളിവിഭാാഗംങ്ങളുംം ഈ 
സിംരിംഭാങ്ങകൊള ഉതി്ക്കണ്ഠാകുലരിായിട്ടാണ് ഡോനിാക്കിക്കാണുന്നതി്. പുതിിയ സിംരിംഭാങ്ങള് 
തിങ്ങളുംകൊെ ഉപിജീവനിമാര്ഗ്ഗീങ്ങളില് ഉണ്ടിാക്കിഡോയക്കാവുംന്ന ആഘംാതിമാണ് അവരുകൊെ 
ആശിങ്കയ്ക്ക് പ്രിധിാനി �ാരിണം. നിീലസിാമ്പത്ത്ി� സിംരിംഭാങ്ങകൊള മദ്ധ്യയ�ാലാെിസ്ഥിാനിത്ത്ി
ലുംം ദ്ീര്ഘം�ാലാെിസ്ഥിാനിത്ത്ിലുംം ഗുണ�രിമാഡോയാ ഡോദ്ാഷ�രിമാഡോയാ എങ്ങകൊനികൊയാകൊക്ക 
�ാധിിക്കാന് സിാദ്ധ്യയതിയുകൊണ്ടിന്ന് പിരിിഗംണിച്ചുഡോവണം പുനിഃസ്ഥിാപിനിത്ത്ിനും പുനിരിധിിവാ
സിത്ത്ിനുമുള്ള പിദ്ധ്യതിി�ളുംകൊെ �ാരിയത്ത്ില് തിീരുമാനികൊമടുക്കാന്. 

42. അന്തരിീക്ഷത്ത്ികൊല �ാര്�ണ് ആഗംിരിണം കൊചയ്യുന്നതിിനുള്ള തിീരിഡോദ്ശിങ്ങളുംകൊെ ഡോശിഷി 
വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കുന്നതിിനുഡോവണ്ടിി �ണ്ടില്ക്കാടു�ള് വച്ചു പിിെിപ്പിക്കുന്നതിെക്കം �ാലാവസ്ഥിാ
മാറ്റിത്ത്ികൊന്റി രൂക്ഷതി കുറയ്ക്കുന്നതിിനുള്ള �ര്മ്മിപിദ്ധ്യതിി�ള് സിവീ�രിിക്കാന് ഗംവണ്കൊമന്റി് 
ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിനിം നില്�ണം. ഇതിിനുഡോവണ്ടിി ഡോദ്ശിീയ - അന്താരിാഷ്ട്ര സിംഘംെനി�ള് നില്കു
ന്ന സിാമ്പത്ത്ി� സിഹിായങ്ങള് ഉപിഡോയാഗംകൊപ്പടുത്ത്ാന് പിഞ്ചാായത്തു�കൊളയും മത്സ്യയകൊത്ത്ാ
ഴിിലാളി ഗ്രാാമങ്ങകൊളയും ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിിപ്പിക്കണം. 

വിൊയ്പയുംം സ്ഥിൊപനിങ്ങളും 

43. തിങ്ങളുംകൊെ അദ്ധ്യവാനിത്ത്ികൊന്റി ഉതി്പിന്നമായ മീന് തിങ്ങള്ക്കിഷ്ടംമുള്ള ആര്ക്കുഡോവണകൊമങ്കിലുംം 
വില്ക്കാന് മീന്പിിടുത്ത്ക്കാര്ക്ക് സിവാതിന്ത്രയമുണ്ടിായിരിിക്കണം. വായ്പയും ഉതി്പിന്നവിപി
ണിയും തിമ്മിില് ഘംെിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പ്രദ്ായം അവസിാനിിപ്പിക്കണം. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�
ള്ക്കു നില്കുന്ന വായ്പയ്ക്കു പിലിശി ഈൊക്കാന് മാത്രംഡോമ ഉത്ത്മര്�ന്മാാര്ക്ക് അവ�ാശിമു
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ണ്ടിായിരിിക്കാവൂ. മീന് ഡോലലത്ത്ിഡോലാ വില്പ്പനിയിഡോലാ ഒരു കുത്ത്�ാവ�ാശിവുംം പിാെില്ല. 
ആദ്യവില്പ്പനി (അതിായതി് തിീരിഡോത്ത്ാ തുറമുഖ്യഡോത്ത്ാവച്ചുള്ള വില്പ്പനി) ആര്ക്കായിരിിക്ക
ണകൊമന്നു തിീരുമാനിിക്കാനുള്ള അവ�ാശിം യഥാര്ത്ഥത്ത്ില് മീന് പിിെിക്കുന്ന കൊതിാഴിിലാ
ളി�ള്ക്കും ഉെമ�ള് കൂെിയായ കൊതിാഴിിലാളി�ള്ക്കും നില്കുന്ന ഒരു നിിയമവയവസ്ഥി ഗംവ
ണ്കൊമന്റി് കൊ�ാണ്ടുവരിണം. 

44. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയികൊല നിിയമസിാധുതിയുള്ള ഒഡോരികൊയാരു സിഹി�രിണപ്രിസ്ഥിാനിം 
എന്ന നിിലയില് മത്സ്യയകൊഫ്ഡിികൊന്റി പ്രിാഥമി� സിഹി�രിണസിംഘംങ്ങകൊള, തിങ്ങളുംകൊെ അം
ഗംങ്ങള് പിിെിക്കുന്ന മീന് �െപ്പുറഡോത്ത്ാ വള്ളക്കെവും�ളിഡോലാ വച്ചി് ആദ്യവില്പ്പനി നിെത്തു
ന്നതിിനുള്ള ശിരിിയായ സിൗ�രിയകൊമാരുക്കു� എന്ന പ്രിാഥമി� �ര്ത്ത്വയനിിര് വഹിണത്ത്ിനി് 
ശിക്തമാക്കുമാറ് പുനിരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം. സിംഘംത്ത്ികൊന്റി മറ്റി് പിലപില പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് 
എത്രംതികൊന്ന ലാഭാ�രിമായിരുന്നാലുംം പ്രിധിാനികൊപ്പട്ട ഈ ലക്ഷയം ഡോനിടുന്നതിില് മത്സ്യയകൊഫ്ഡി് 
പിരിാജയകൊപ്പട്ടിരിിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങള്ക്കു ലഭാിച്ചിിട്ടുള്ള �ണക്കു�ള് �ാണിക്കുന്നതി്. 
പ്രിാഥമി� സിംഘംങ്ങകൊള അവയില് അംഗംങ്ങളായ മീന്പിിെിത്ത്ക്കാര് �ാണുന്നതി് ഗംവ
ണ്കൊമന്റി് സിംഘംെനി�ളായിട്ടാണ്. തിങ്ങളുംഡോെതിായിട്ടല്ല. ഭാരിണത്ത്ിലുംം നിെത്ത്ിപ്പിലുംം യഥാ
ര്ത്ഥ മീന്പിിെിത്ത്ക്കാര്ക്കു പിങ്കാളിത്ത്മുള്ള പ്രിാഥമി� സിംഘംങ്ങളാണ് ഇതിിനി് അപിവാദ്ം. 
പ്രിാഥമി� സിംഘംങ്ങളില്ക്കൂെി മീന് വില്ക്കുന്ന യഥാര്ത്ഥ മീന് പിിെിത്ത്ക്കാര് മാത്രംഡോമ 
അവയുകൊെ ഭാരിണ�ാരിയങ്ങളില് ഏര്കൊപ്പടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത്ാന് സിര്ക്കാര് (സിഹി
�രിണവകുപ്പ്) അെിയന്തിരിമായി ഇെകൊപിഡോെണ്ടിതിാണ്. അങ്ങകൊനി സിാര് വത്രംി�മായ അം
ഗംീ�രിിക്കകൊപ്പട്ടുള്ള ഏഴി് സിഹി�രിണതിതിവങ്ങള് അനുസിരിിച്ചിാണ് സിംഘംങ്ങള് പ്രിവര്ത്ത്ി 
ക്കുന്നകൊതിന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത്ണം. 

45. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി ഡോമഖ്യലയില് പ്രിവര്ത്ത്ിക്കുന്ന സിംഘംെനി�കൊള കൂടുതില് ജനിാധിിപിതിയ
പിരിവുംം ഭാാഗംഭാാഗംിതിവപിരിവുംം അവയാജവുംം ആക്കി മാറ്റിികൊക്കാണ്ടി് അവയുകൊെ �ാരിയക്ഷമതിയും 
പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളുംം കൊമച്ചികൊപ്പടുത്ത്ണം. ഏറ്റിവുംകൊമാടുവില്, മത്സ്യയകൊഫ്ഡിികൊന്റി അംഗംതിവവുംം 
ഡോലലത്ത്ില് പികൊങ്കടുക്കുന്ന അംഗംങ്ങളുംകൊെ എ�വുംം അതിിലൂകൊെ വില്ക്കകൊപ്പടുന്ന മീനിികൊന്റി 
അളവുംം കുറഞ്ഞുവരിി�യാണ്. സിംസ്ഥിാനിത്തുള്ള യഥാര്ത്ഥ മീന് പിിെിത്ത്ക്കാരിില് 20-25 
ശിതിമാനിം മാത്രംഡോമ അതിില് അംഗംങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. അവര്ക്കുതികൊന്ന ആവശിയമുള്ള വായ്പ 
മത്സ്യയകൊഫ്ഡിില്നിിന്ന് ലഭാിക്കുന്നില്ല. അനിൗപിചാരിി�ഡോമഖ്യലയില്നിിന്ന് വായ്പ എടുക്കാനി
വര് നിിര്ബ്ബന്ധിതിരിാകുന്നതിികൊന്റി ഒരു �ാരിണം ഇതിാണ്. മത്സ്യയകൊഫ്ഡിികൊന്റി പിരിിധിിക്കുപുറ
ത്ത്് പ്രിവര്ത്ത്ിക്കുന്ന ചില സിഹി�രിണസിംഘംങ്ങള് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി ഡോമഖ്യലയിലുംണ്ടി്. 
അവയില് അംഗംങ്ങളായിട്ടുള്ള മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ നിിര് വയാജമായ പിങ്കാളിത്ത്ം 
കൊ�ാണ്ടി് അവ നിന്നായി പ്രിവര്ത്ത്ിക്കുന്നുണ്ടി്. അംഗംതിവം വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കാനും ഡോലലത്ത്ില് 
അംഗംങ്ങളുംകൊെ പിങ്കാളിത്ത്ം ഉറപ്പാക്കാനും അംഗംങ്ങള് പിിെിക്കുന്ന മീനിിനി് കൊമച്ചികൊപ്പട്ട വില 
ഡോനിെികൊക്കാടുക്കാനും വായ്പാപ്രിവാഹിം വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കാനും ഡോവണ്ടി നിെപിെി�ള് മത്സ്യയകൊഫ്ഡി്  
അെിയന്തിരിമായി സൈ�കൊക്കാള്ളണം. 

46. മീന്പിിെിത്ത്വുംം വിപിണനിവുംമെക്കമുള്ള തുെര് പ്രിവൃത്ത്ി�ളുംം വലിയ മുതില്മുെക്ക് ആവശിയ
മുള്ള പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളാണ്. രിണ്ടും നിെക്കുന്നതി് വായ്പകൊയ ആശ്രീയിച്ചിാണ്. ഏറിയ കൂറും 
അനിൗപിചാരിി�ഡോമഖ്യലയില്നിിന്ന്. ഈ വായ്പ മീന് വിറ്റിിട്ട് വീട്ടികൊക്കാള്ളാം എന്ന ധിാരിണ



25

യിലാണ് നില്കുന്നതി്. മത്സ്യയ�ന്ധനിം മൂലധിനിതിീവ്രമാക്കുന്നതിികൊല പ്രിധിാനി ചാല�ശിക്തി 
ഇത്ത്രിം അനിൗപിചാരിി� വായ്പ�ളാണ്. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയികൊല ഈ വായ്പാ വിപിണനി 
�ന്ധനിം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സിാമ്പത്ത്ി�സ്ഥിിതിി ദുര്ബ്ബലകൊപ്പടുത്തു�യും അവകൊരി 
ശിാശിവതിമായ �െകൊക്കണിയില് അ�കൊപ്പടുത്തു�യും കൊചയ്യുന്നു. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയില് 
കൂടുതില് ഉദ്ാരിമായ വയവസ്ഥിയില് വായ്പ ആവശിയമുണ്ടി് എന്ന വസ്തുതി പിരിിഗംണിച്ചി് മത്സ്യയ
�ന്ധനിഡോമഖ്യലയ്ക്ക് മാത്രംമായി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിൗഹൃദ്വായ്പാസിൗ�രിയങ്ങള് ഔപിചാ
രിി� �ാങ്കിംഗം് ഡോമഖ്യലയില് കൂടുതില് ആവിഷ്കരിിക്കണം. 

47. ഉചിതിമായ വായ്പാപിദ്ധ്യതിി�ള് ആവിഷ്കരിിച്ചുകൊ�ാണ്ടി് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് കൊമച്ചികൊപ്പ
ട്ട വായ്പാസിൗ�രിയങ്ങള് ഒരുക്കാന് മത്സ്യയകൊഫ്ഡിിനി് ഡോ�രിള �ാങ്കുമായി സൈ�ഡോ�ാര്ക്കാവും
ന്നതിാണ്. മീന്പിിെിത്ത്ഡോ�ാട്ടു�ഡോളാ വള്ളങ്ങഡോളാ �രിയ്ക്കടുപ്പിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിലങ്ങളിലുംം തുറമുഖ്യ
ങ്ങളിലുംം വച്ചി് വായ്പ വിതിരിണം കൊചയ്യാണം. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി ഡോമഖ്യലയുകൊെ ആവശിയമനു 
സിരിിച്ചി് പ്രിവര്ത്ത്നിസിമയം ക്രമകൊപ്പടുത്ത്ാം. ഉദ്ാഹിരിണത്ത്ിനി്- ഉച്ചി �ഴിിഞ്ഞ് രിണ്ടി് മണി 
മുതില് രിാത്രംി എട്ട് മണിവകൊരി. ഗ്രാാമവി�സിനിത്ത്ിനും സിഹി�രിണത്ത്ിനും സിഹിായം നില്കു
ന്ന ഡോ�ന്ദ്രസിംഘംെനി�ളുംകൊെ സിഹിായഡോത്ത്ാകൊെ ഡോ�രിള �ാങ്കില് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി �ാ
ങ്കികൊന്റി രൂപിത്ത്ില് ഒരു വായ്പാവിഭാാഗംം തുെങ്ങുന്നതിിനുള്ള സിാദ്ധ്യയതി പിരിിഡോശിാധിിക്കണം. 

48. �ിസിാന് കൊക്രഡിിറ്റി് �ാര്ഡി് (കൊ�.സിി.സിി) ഡോപിാകൊലയുള്ള ഡോ�ന്ദ്ര ഗംവണ്കൊമന്റിികൊന്റി ഉപി�ാ
രിപ്രിദ്മായ പിദ്ധ്യതിി�ളുംകൊെ ഗുണഡോഭാാക്താക്കളാ�ാന് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊള ഡോപ്രിാത്സ്യാ
ഹിിപ്പിക്കണം. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് സിവന്തം ഡോപിരിില് ഡോ�ാഡോട്ടാ മഡോറ്റികൊതിങ്കിലുംം തിരി
ത്ത്ിലുംള്ള യാനിഡോമാ ഉണ്ടിായിരിിക്കു�, അഴിിമുഖ്യങ്ങളിലുംം �െലിലുംം മീന് പിിെിക്കാന് ഡോവണ്ടി 
സൈലസിന്സി് ഉണ്ടിായിരിിക്കു� - കൊ�.സിി.സിി. ഗുണഡോഭാാക്താവിനു ഡോവണ്ടി ഡോയാഗംയതി�ള് 
ഇവരിണ്ടും മാത്രംമാണ്. കൊ�.സിി.സിി.വായ്പാവയവസ്ഥി�ള് ഉദ്ാരിമാണ്. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി 
ഡോമഖ്യലയില് �ിസിാന് കൊക്രഡിിറ്റി് �ാര്ഡി് ഡോപ്രിാത്സ്യാഹിിപ്പിക്കാന് വയാപി�മാകൊയാരു പ്രിചാ
രിണം ആരിംഭാിക്കണം. 

49. മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയില് സുസ്ഥിിരിമായ ഒരു വി�സിനിപ്രിക്രിയ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിില് 
മത്സ്യയഭാവനു�ള്ക്ക് മുഖ്യയസ്ഥിാനിമുണ്ടി്. മത്സ്യയഭാവനു�ളുംകൊെ �ീഴിില് നിെക്കുന്ന പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങള് 
നിിരിീക്ഷിക്കുന്നതിിനുഡോവണ്ടിി കൊതിരികൊഞ്ഞടുക്കകൊപ്പടുന്ന അംഗംങ്ങളുംകൊെ ഡോനിതൃതിവത്ത്ില് മത്സ്യയ
സിഭാ�ള് ഡോപിാകൊലയുള്ള സിമിതിി�ള് രൂപിീ�രിിക്കു�യും, അവയില് തിാതി്പിരിയമുള്ള സിംഘം
െനി�ളുംകൊെയും വയക്തി�ളുംകൊെയും പിങ്കാളിത്ത്ം ഉറപ്പു വരുത്തു�യും കൊചയ്യു�യാണ് മത്സ്യയഭാ
വനു�ളുംകൊെ പ്രിധിാനി ഉത്ത്രിവാദ്ിതിവം. മത്സ്യയ�ന്ധനിസിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി �ാഴ്ചപ്പാടു�ള് 
തിഡോ�ശിസിവയംഭാരിണ സ്ഥിാപിനിങ്ങളുംകൊെ പ്രിവര്ത്ത്നിവുംമായി കൂട്ടിയിണക്കു�യും, ഗംവണ്കൊമ
ന്റിികൊന്റി അഡോനി�ം വി�സിനിപിദ്ധ്യതിി�ളുംകൊെ ശിരിിയായ ആസൂത്രംണത്ത്ിലൂകൊെയും നിിര് വഹി
ണത്ത്ിലൂകൊെയും മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ ശിബ്ദംം ഡോ�ള്ക്കു�യും അവരുകൊെ ആവശിയങ്ങള് 
നിിറഡോവറ്റു�യും കൊചയ്യു� എന്നതിായിരുന്നു മത്സ്യയഭാവനു�ള്കൊ�ാണ്ടി് ഉഡോ�ശിിച്ചിിരുന്നതി്. മത്സ്യയ
ഭാവനിികൊല ജീവനിക്കാരുകൊെ കുറവുംം അവിെകൊത്ത് സിൗ�രിയങ്ങളുംകൊെ അപിരിയാപ്തതിയുമാണ് 
അവയുകൊെ പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങകൊള �ാധിിക്കുന്നതി്. രിണ്ടും കൊമച്ചികൊപ്പടുത്ത്ാനുള്ള അെിയന്തിരി 
നിെപിെി�ള് ഗംവണ്കൊമന്റി് സിവീ�രിിക്കണം. മത്സ്യയസിഭാ�ളുംകൊെ രൂപിീ�രിണത്ത്ിനി് മുന്ഗംണനി 
നില്�ണം. 
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50. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ �െ�ാധിയതിയുകൊെ കൊചറികൊയാരിംശിം മാത്രംം പിരിിഹിരിിക്കാഡോനി 
ഋണാശിവാസി �മ്മിീഷനി് �ഴിിയുന്നുള്ളു. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെയിെയില് വലികൊയാരു 
ധിാര്മി�ാധിഃപിതിനി സിാദ്ധ്യയതിയ്ക്ക് അതി് വളംകൊവയ്ക്കുന്നുണ്ടി്. ഋണാശിവാസി�മ്മിീഷന് (അതിികൊന്റി 
ഇന്നകൊത്ത് രൂപിത്ത്ില്) തുെരിണഡോമാ എന്ന �ാരിയത്ത്ില്, അതിികൊന്റി പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങകൊളക്കുറിച്ചും 
സിവാധിീനികൊത്ത്ക്കുറിച്ചുമുള്ള സിമഗ്രാമാകൊയാരു പിഠിനിത്ത്ികൊന്റി അെിസ്ഥിാനിത്ത്ില് ഗംവണ്കൊമ
ന്റിിനി് നിെപിെികൊയടുക്കാം. തിതി്ക്കാലം, ഇതിിനി�ം പിരിിഗംണിച്ചുതുെങ്ങിയ അഡോപിക്ഷ�ള് 
സൈ��ാരിയം കൊചയ്യുന്നതിിനിപ്പുറം മകൊറ്റിാരു പ്രിവര്ത്ത്നിവുംം �മ്മിീഷന്  നിെത്ത്ാതിിരിിക്കുന്ന
തിാണ് നില്ലതി്.

വിനിി�കളും ചന്തംകളും 

51. തിീരികൊത്ത്ത്ത്ിയ മീന് പുനിര് വിതിരിണം നിെത്തു�ഡോയാ �ച്ചിവെക്കാര് ഉപിഡോഭാാക്താക്കള്ക്ക് 
ഡോനിരിിട്ട് വില്ക്കു�ഡോയാ കൊചയ്യുന്ന ഇെങ്ങളാണ് ചന്തസ്ഥിലങ്ങള്. അതുകൊ�ാണ്ടി്, ഈ സ്ഥി
ലങ്ങളില് വില്ക്കുന്നവര്ക്കും വാങ്ങുന്നവര്ക്കും ഡോവണ്ടി പ്രിാഥമി� സിൗ�രിയങ്ങകൊളല്ലാം ഉണ്ടിാ
യിരിിക്കണം. പിഡോക്ഷ, വൃത്ത്ിയും പ്രിാഥമി�സിൗ�രിയങ്ങളുംമുള്ള ചന്ത�ള് ഡോ�രിളത്ത്ില് അപൂ
ര് വമാണ്. വയക്തിശുചിതിവത്ത്ില് അഭാിമാനിം കൊ�ാള്ളുന്നവരിാണ് മലയാളി�കൊളങ്കിലുംം 
നിമ്മുകൊെ മത്സ്യയച്ചിന്ത�ള് നിിഡോതിയനി അവികൊെനിിന്ന് മീന് വാങ്ങുന്ന ഉപിഡോഭാാക്താവികൊന്റി ശുചി
തിവഡോ�ാധിത്ത്ിനി് അപിമാനിമാണ്. മീന് വില്പ്പനിക്കാരുകൊെയും ഉപിഡോഭാാക്താക്കളുംകൊെയും 
ആവശിയങ്ങള് പിരിിഗംണിച്ചി്, ചില്ലറ വില്പ്പനി നിെത്തുന്ന മീന്ചന്ത�ളികൊലയും കൊമാത്ത്വയാ
പിാരിഡോ�ന്ദ്രങ്ങളികൊലയും പ്രിാഥമി�സിൗ�രിയങ്ങളുംകൊെയും ശുചിതിവത്ത്ികൊന്റിയും നിിലവാരിം 
ഗംണയമായി ഉയര്ത്ത്ാന് അെിയന്തിരിനിെപിെികൊയടുക്കണം. 

52. മീന്ചന്ത�ള് 'അനിാഥസ്ഥിാപിനി'ങ്ങളാണ്. ചന്ത�ള് നിിര്മ്മിിക്കു�യും അവ പിരിിപിാലി
ക്കാന് നിിഡോയാഗംിക്കകൊപ്പടു�യും കൊചയ്യുന്ന ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമന്റി ് അപൂര് വമാഡോയ അവയുകൊെ 
ശിരിിയായ പ്രിവര്ത്ത്നിത്ത്ികൊന്റി ഉത്ത്രിവാദ്ിതിവം വഹിിക്കാറുള്ളൂ എന്നതിാണ് ഇതിിനി് 
�ാരിണം. ചന്ത�ള് പ്രിവര്ത്ത്നിസിജ്ജമാകൊണന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്ത്രിവാദ്ിതിവം നിിശ്ചാി
തി�ാലഡോത്ത്യ്ക്ക് അതി് നിെത്ത്ാനുള്ള അവ�ാശിം ഡോലലത്ത്ില് പിിെിക്കുന്ന 
സിവ�ാരിയ�രിാറു�ാകൊരി ഏല്പ്പിക്കു�യാണ് കൊചയ്യുന്നതി്. അപൂര് വമാഡോയ ചന്തയുകൊെ �രിാറു
�ാര് മാറിവരിാറുള്ളൂ എന്ന വസ്തുതി ഈ രിംഗംത്ത്് ഡോവരുറപ്പിച്ചിിട്ടുള്ള കുത്ത്�തിാതി്പിരിയത്ത്ികൊന്റി 
ആഴിം വയക്തമാക്കുന്നു. 'ഡോപിാറ്റു�ാരിനിായ �രിാറു�ാരി'കൊന്റി ഒഡോരികൊയാരു ലക്ഷയം ഏറ്റുവുംം 
കുറഞ്ഞ സിമയംകൊ�ാണ്ടി് ഏറ്റിവുംം കൂടുതില് വാെ� ഈൊക്കു� എന്നതിാണ്. ചന്തക്കരിാറു
�ാര്ക്കാര്ക്കും ഒരു ചന്തയുകൊെ ഡോമല് മൂന്ന് വര്ഷത്ത്ിലധിി�ം �ാലം നിിയന്ത്രണം അനുവ
ദ്ിക്കികൊല്ലന്ന് ഗംവണ്കൊമന്റി് ഉറപ്പ് വരുത്ത്ണം. ഡോലലനിെപിെി�ള് കൂടുതില് സുതിാരിയമാക്കണം.

53. അഭാിമുഖ്യസിംഭാാഷണത്ത്ിനി് വന്ന മീന് വില്പ്പനിക്കാരിി�ള് പിറഞ്ഞ പ്രിധിാനി പിരിാതിി�ള് 
ഇവയാണ്. (1) ചന്ത�ളികൊല പുരുഷഡോമധിാവിതിവവുംം, എല്ലാ തിലങ്ങളിലുംം സ്ത്രീീ�ള് ഡോനിരിിടുന്ന 
സിാമ്പത്ത്ി�വുംം സിാമൂഹിി�വുംമായ പിീഡിനിവുംം; (2) കൊതിാഴിിതി്പിരിവുംം (ഇരുന്ന് �ച്ചിവെം നിെ
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ത്ത്ാനുള്ള സ്ഥിലം) വയക്തിപിരിവുംമായ (ശിൗചാലയങ്ങളുംം വസ്ത്രീം മാറാനുള്ള സ്ഥിലങ്ങളുംം) 
സിൗ�രിയങ്ങളുംകൊെ ഡോശിാചനിീയാവസ്ഥി. പുരുഷന്മാാരുകൊെ ഭാാഗംത്തുനിിന്നുണ്ടിാകുന്ന പിീഡിനിങ്ങ
കൊളക്കുറിച്ചും ചന്ത�ളികൊല പ്രിാഥമി�സിൗ�രിയങ്ങളുംകൊെ അപിരിയാപ്തതി�കൊളക്കുറിച്ചും സിര് വത്രം 
ഡോ�ള്ക്കുന്ന ആഡോക്ഷപിങ്ങള്ക്ക് പിരിിഹിാരിം �ാണാന് 'ഡോ�രിള ഫ്ിഷ് ഓക്ഷനിിംഗം്, മാര്ക്ക
റ്റിിംഗം് ആന്ഡി് കൊമയിന്റിനിന്സി് ഓഫ്് �വാളിറ്റിി ആക്റ്റ്് 2021' ഗംവണ്കൊമന്റി് പ്രിഡോയാജനികൊപ്പടു 
ത്ത്ണം.

54. മീന് വില്പ്പനിക്കാരിി�ളുംകൊെ - വിഡോശിഷിച്ചും തിീരിഡോദ്ശിസിമൂഹിങ്ങളില് നിിന്നുള്ളവരുകൊെ 
കൊതിാഴിിലിനി് നിയായവുംം അന്തസ്സുമണയ്ക്കാന് വളകൊരിയധിി�ം ശ്രീമം നിെഡോത്ത്ണ്ടിിയിരിിക്കുന്നു. 
�െലില്നിിന്ന് അഞ്ചുപിത്ത്് �ിഡോലാമീറ്റിറിനി�മുള്ള ചില്ലറവില്പ്പനിഡോ�ന്ദ്രങ്ങളില് �െപ്പുറത്ത്് 
നിിന്ന് മീന് ഡോനിരിിട്ട് കൊ�ാണ്ടുവരുന്ന മീന്�ാരിി�ള്ക്ക് പ്രിഡോതിയ�ഇെം അനുവദ്ിക്കണം. ഈ 
മീന്�ാരിി�ള്ക്ക് ശിരിിയായ തിിരിിച്ചിറിയല് �ാഡി്ജു�ളുംം കൊമച്ചികൊപ്പട്ട നിനിയാത്ത് (വാട്ടര്പ്രൂ
ഫ്്) ഉപിരിിവസ്ത്രീങ്ങളുംം നില്�ാന് എസി്.എ.എഫ്്. ഡോപിാകൊലയുള്ള ഏജന്സിി�ള് ഈ സ്ത്രീീ
�ളുംമായും അവരുകൊെ കൊതിാഴിില് സിംഘംെനി�ളുംമായും സിഹി�രിിക്കണം. 

55. മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിങ്ങളികൊല സ്ത്രീീ�ള്ക്കിെയില് സിവയം സിഹിായ സിംഘംങ്ങള് 
(എസി്.എച്ചി്.ജി.) ഉണ്ടിാക്കാന് ഗംണയമായ ശ്രീദ്ധ്യ നില്�ിയിട്ടുണ്ടി്. ഈ സിംഘംങ്ങളിലൂകൊെ 
സ്ത്രീീ�ള്ക്ക് കുറച്ചിധിി�ം വായ്പ ലഭാിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. സിമ്പാദ്യമുണ്ടിാക്കാനും അവര്ക്കു �ഴിിഞ്ഞു. വനിി
തി�ള്ക്ക് അപി�െ ഇന്ഷുറന്സി് ഡോപിാകൊലയുള്ള സിംരിക്ഷണപിരിമായ സിാമൂഹിയസുരിക്ഷ 
ഒരുക്കുന്നതിില് ഏകൊറ സിഹിായിക്കാന് ഈ സിവയം സിഹിായ സിംഘംങ്ങള്ക്കു �ഴിിയും. 

മനുംഷ്യയദ്ദേശഷ്യീവിികസാനിം

56. ഡോ�രിളത്ത്ികൊല പിത്ത്് ഫ്ിഷറി സ്കൂളും�ളില് തിങ്ങളുംകൊെ കുട്ടി�കൊള വിട്ടു പിഠിിപ്പിക്കുവാന് മത്സ്യയ
കൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിവുംം വിശിാല തിീരിഡോദ്ശിസിമൂഹിവുംം ആഗ്രാഹിിച്ചിിരുന്ന ഒരു �ാലമുണ്ടിാ
യിരുന്നു. സ്കൂളും�ളികൊല കൊമച്ചികൊപ്പട്ട സിൗ�രിയങ്ങളുംം അദ്ധ്യയയനിവുംമാണ് അവകൊയ ആ�ര്ഷ
�മാക്കിയിരുന്നതി്. ഈ സ്കൂളികൊല ഭാൗതിി�സിൗ�രിയങ്ങള് കൂടുതില് കൊമച്ചികൊപ്പടുത്ത്ാന് 
ഗംവണ്കൊമന്റി് പിണം മുെക്കിയിട്ടുണ്ടി്. അദ്ധ്യയാപി�ര് ഇഡോപ്പാഴുംം തിങ്ങളുംകൊെ ഡോജാലിയില് പ്രിതിി
ജ്ഞാാ�ദ്ധ്യരിാണ്. പിഡോക്ഷ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിങ്ങള്ക്ക് ഇഡോപ്പാള് ഈ സ്കൂളും�ളില് 
അത്രം തിാതി്പിരിയമില്ല. ഈ സ്കൂളും�ളുംകൊെ ഇഡോപ്പാഴികൊത്ത് പിദ്വികൊയക്കുറിച്ചും അവകൊയല്ലാം തു
െര്ന്ന് നിിലനിിറുത്തുന്നതി് പ്രിഡോയാജനി�രിമാഡോണാ എന്നതിികൊനിക്കുറിച്ചും  പുനിഃപിരിിഡോശിാധിനി 
നിെത്ത്ണകൊമന്ന് പിറയാനുള്ള �ാരിണങ്ങളുംണ്ടി്. ഏതിാനും സ്കൂളും�ള് മാത്രംം അതും കൂടുതില് 
കൊമച്ചികൊപ്പട്ട സിൗ�രിയങ്ങളുംള്ള റസിിഡിന്ഷയല് സ്കൂളും�ള് നിിലനിിറുത്തുന്നതിികൊനിക്കുറിച്ചി് 
ആഡോലാചിക്കുന്നതി് നിന്നായിരിിക്കും. അദ്ധ്യയാപി�രും രിക്ഷിതിാക്കളുംമായി നിെത്തുന്ന ഒരു 
കൂെിയാഡോലാചനിയായിരിിക്കണം ഇക്കാരിയത്ത്ില് സൈ�കൊക്കാഡോള്ളണ്ടുന്ന ആദ്യ നിെപിെി. 

57. സിര് വ�ലാശിാല�ള് ഡോശ്രീഷ്ഠിവിദ്യാഡോ�ന്ദ്രങ്ങളായിരിിക്കണം. പിഡോക്ഷ തിങ്ങള് ഏതി് സിമൂഹി
ത്ത്ിനു ഡോവണ്ടിിയാഡോണാ നിിലകൊ�ാള്ളുന്നത്ി ആ സിമൂഹിത്ത്ിന്ി പ്രിഡോയാജനി�രിവുംമായിരിിക്കണം. 
ഈ വീക്ഷണത്ത്ില് ഡോനിാക്കുഡോമ്പാള് ഫ്ിഷറീസി് സിര് വ�ലാശിാല (കൊ�.യു.എഫ്്.ഒ.എസി്.) 
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വിദ്യാര്ത്ഥിപ്രിഡോവശിനിത്ത്ിലുംം അദ്ധ്യയയനിപിദ്ധ്യതിി�ളുംകൊെ �ാരിയത്ത്ിലുംം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി 
സിമൂഹിത്ത്ില്നിിന്നുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥി�ള്ക്ക് മുന്ഗംണനി നില്�ിഡോപ്പാരുന്നുണ്ടി്. എന്നിരുന്നാ
ലുംം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളിസിമൂഹിവുംമായുള്ള കൊമച്ചികൊപ്പട്ട പിാരിസ്പരിയത്ത്ിലൂകൊെ അറിവികൊന്റി സിഹി
പിരിിണാമത്ത്ിലുംം സിഹിസൃഷ്ടംിയിലുംം കൂടുതില് �ാരിയങ്ങള് കൊചഡോയ്യാണ്ടിിയിരിിക്കുന്നു. 

58. സിംസ്ഥിാനിത്ത്് �ിട്ടാവുംന്ന ഏറ്റിവുംം ഡോശ്രീഷ്ഠിരിായ മീന്പിിടുത്ത്വിദ്ഗ്ദ്ധന്മാാകൊരി പികൊങ്കടുപ്പിക്കുന്ന 
അഡോനിയാനിയസിഭാ�ള് പിതിിവായി നിെത്തുന്ന �ാരിയം ഫ്ിഷറീസി് സിര് വ�ലാശിാലയ്ക്ക് ആഡോലാ
ചിക്കാവുംന്നതിാണ്. ഇത്ത്രിം സിഭാ�ള് അറിവുംം സിാഡോങ്കതിി�വിദ്യയും തിമ്മിില് �ന്ധകൊപ്പടു
ഡോത്ത്ണ്ടിതിികൊന്റി ആവശിയ�തി മനിസ്സിലാക്കാന് വിദ്യാര്ത്ഥി�ള്ക്കും സിര് വ�ലാശിാലയുകൊെ 
പ്രിസിക്തി മനിസ്സിലാക്കാന് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കും സിഹിായ�മാവുംം. മത്സ്യയ�ന്ധനി
ഡോമഖ്യലയിലുംള്ള എല്ലാവഡോരിയും - ഉദ്ാ- മീന്പിിടുത്ത്ക്കാര്, മീന്വളര്ത്തു�ാര് മുതിലായവര് 
- പ്രിഭാാഷണങ്ങള് ഡോ�ള്ക്കാനും പ്രി�െനിങ്ങളുംം പ്രിദ്ര്ശിനിങ്ങളുംം �ാണാനും കൊ�ാല്ലത്ത്ി
കൊലാരിിക്കല് സിര് വ�ലാശിാലയിഡോലക്ക് ക്ഷണിക്കാവുംന്നതിാണ്. ഇത്ത്രിം പ്രിവര്ത്ത്നിങ്ങളി 
ലൂകൊെ സിര് വ�ലാശിാലാ അദ്ധ്യയാപി�ര്ക്കും വിദ്യാര്ത്ഥി�ള്ക്കും ഈ ഡോമഖ്യലയുകൊെയും ഈ 
ഡോമഖ്യലയിലുംള്ള ആളും�ളുംകൊെയും ആവശിയങ്ങള് മനിസ്സിലാക്കാന് സിാധിിക്കും. മത്സ്യയ�ന്ധ
നിത്ത്ിഡോലര്കൊപ്പടുന്നവര്ക്ക് ഏറ്റിവുംം പുതിിയ �ണ്ടുപിിെിത്ത്ങ്ങകൊളക്കുറിച്ചും ഉപി�രിണങ്ങകൊള
ക്കുറിച്ചുകൊമാകൊക്ക �ണ്ടും ഡോ�ട്ടും പിഠിിക്കാന് �ഴിിയും. വയാപി�മായ സിമുദ്രസിാക്ഷരിതി സൃഷ്ടംി
ക്കു� എന്നതിായിരിിക്കണം ലക്ഷയം. അറിവും�ള് മു�ള്ത്ത്ട്ടില്നിിന്ന് തിാഡോഴിാകൊട്ടത്ത്ിക്കുന്ന 
"വയാപിനി"ത്ത്ികൊന്റി സിമീപിനിം ഫ്ിഷറീസി് സിര് വ�ലാശിാല ഉഡോപിക്ഷിക്കണം. പി�രിം 
കൂടുതില് തിിരിശ്ചാീനിവുംം പിങ്കാളിത്ത്പിരിവുംമായ പിാരിസ്പരിയസിങ്കല്പിം കൊ�ാണ്ടുവരിണം. 

59. ഡോ�ന്ദ്രഗംവണ്കൊമന്റിികൊന്റി സിാഗംര്മിത്രം പിദ്ധ്യതിിയിന്�ീഴിില് ഗ്രാാമീണകൊരി ഉഡോത്ത്ജിപ്പിക്കാന് 
�ഴിിയുന്ന ഒരു സിന്നദ്ധ്യഡോസിനികൊയ പിരിിശിീലിപ്പിക്കാനും അവര്ക്ക് കൊചറിയ സിാമ്പത്ത്ി� 
ആനുകൂലയവുംം സിാമൂഹിി�ാംഗംീ�ാരിവുംം നില്�ാനുള്ള സിാദ്ധ്യയതി സിജീവമായി പിരിിഗംണിക്ക
ണം. അധിി�ാരിി�ളുംകൊെ വാര്ഡി് കൊമമ്പര് മത്സ്യയകൊഫ് ഡി്, ഓഫ്ീസിര് മുതിലായവരും ഓഡോരിാ 
ഗ്രാാമത്ത്ികൊലയും ഇെവ� പുഡോരിാഹിിതിന്, ധിീവരിസിഭാാ പ്രിതിിനിിധിി തുെങ്ങിയ അനിൗഡോദ്യാഗംി� 
അംഗംങ്ങളുംം ഉള്ള ഒരു �മ്മിിറ്റിി ഡോവണം ഇവകൊരി കൊതിരികൊഞ്ഞടുക്കാന്. അഡോപിക്ഷ�രുകൊെ ഡോയാ
ഗംയതികൊയ സിം�ന്ധിച്ചി് (ഉദ്ാഹിരിണം - രിക്ഷാ�ര്ത്ത്ാവ് മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളിഡോയാ തിീരിഡോദ്
ശിഗ്രാാമത്ത്ികൊല തിാമസിക്കാരിഡോനിാ ആയിരിിക്കു�, വിദ്യാഭായാസി നിിലവാരിം, ഗ്രാാമത്ത്ികൊന്റി 
കൊപിാതുക്കാരിയങ്ങളില് കൊതിളിയിക്കകൊപ്പട്ട തിാതി്പിരിയം, ഗ്രാാമത്ത്ില് തിാമസിിക്കാനുള്ള സിമ്മിതിം 
മുതിലായവ.) കൊപിാതുഡോവ അഭാിപ്രിായഐ�യം ഉണ്ടിായിരിിക്കണം. ലിംഗംാനുപിാതിം 60:40 
ആയിരിിക്കണം. സിംസ്ഥിാനിത്തുള്ള എല്ലാ മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെയും വിശിവാസിം 
ആര്ജ്ജിഡോക്കണ്ടിതുള്ളതുകൊ�ാണ്ടി് ഈ ഡോസിനിയിഡോലക്കുള്ള കൊതിരികൊഞ്ഞടുപ്പ് ഗംവണ്കൊമന്റി് 
രിാഷ്ട്രീയവതി്ക്കരിിക്കരുതി്. 

60. സിക്രിയരിായിട്ടുള്ള മീന്പിിടുത്ത്ക്കാരുകൊെ എ�ം കുത്ത്കൊനി കുറയുന്ന രിാജയങ്ങളില് മത്സ്യയ
�ന്ധനിയാനിവൂഹിങ്ങള് പ്രിവര്ത്ത്ിപ്പിക്കാന് സൈനിപുണയമുള്ള ഡോജാലിക്കാരുകൊെ ആവശിയം 
വര്ദ്ധ്യിച്ചുകൊ�ാണ്ടിിരിിക്കു�യാണ്. മത്സ്യയ�ന്ധനിയാനിങ്ങളില് ഡോജാലി കൊചയ്യാാനിായി ധിാരിാളം 
മീന്പിിടുത്ത്ക്കാര് ഗംള്ഫ്ിഡോലക്ക് കുെിഡോയറിക്കഴിിഞ്ഞു. യൂഡോറാപ്പിലുംം കൊചറു�ിെ, വന്�ിെ മത്സ്യയ
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�ന്ധനിഡോമഖ്യല�ളില് രിണ്ടിിലുംം കൊചറുപ്പക്കാകൊരി ഡോജാലിക്ക് �ിട്ടാതിായികൊക്കാണ്ടിിരിിക്കുന്നു. 
തിതി്ഫ്ലമായി അവിെകൊത്ത് മീന്പിിടുത്ത്ക്കാരുകൊെ ശിരിാശിരിി പ്രിായം ഉയര്ന്നുകൊ�ാഡോണ്ടിയി
രിിക്കുന്നു. ഡോസ്കാട്ട് ലണ്ടിില് ഇഡോപ്പാള് മീന്പിിടുത്ത്ം മുഖ്യയമായും നിെത്തുന്നതി് ദ്ക്ഷിണ-ദ്ക്ഷി
ണപൂര് ഡോവഷയയില്നിിന്നുള്ള �പ്പല്ഡോജാലിക്കാകൊരി ആശ്രീയിച്ചിാണ്. ഇകൊതിാരു ആഡോഗംാള 
പ്രിവണതിയുകൊെ തുെക്കം മാത്രംമാണ്. ഈയവസിരിം മുതിലാക്കാന് ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മീന്പിിടു
ത്ത്ക്കാരും തിയ്യാാറാക്കണം.  ഇന്തയയ്ക്കു പുറത്ത്് മത്സ്യയ�ന്ധനിവയവസിായങ്ങളില് കൊതിാഴിില് 
ഡോനിൊന് ഉപിയുക്തമാകുന്ന പിരിിശിീലനിവുംം വിജ്ഞാാനിവുംം നില്കുന്ന ഒരു ഡോഫ്ാറിന് ഫ്ിഷറീസി് 
സിര്ട്ടിഫ്ിഡോക്കഷന് ഡോപ്രിാഗ്രാാം ഫ്ിഷറീസ്ി ഡിിപ്പാര്ട്്ടകൊമന്റിികൊന്റി മുന്ഗംണനിാപിരിിപിാെിയാവണം.

61. തിീരിപ്രിഡോദ്ശിത്ത്് സ്ഥിിരിം ഡോ�ള്ക്കുന്ന ഒരു പില്ലവിയാണ് തിങ്ങള്ക്കര്ഹിമായിട്ടുള്ള സിാമൂഹിി� 
സുരിക്ഷാപിദ്ധ്യതിി�കൊളപ്പറ്റിി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് അറിവില്ലാകൊയന്നതി്. ഗംവണ്കൊമന്റിി
കൊന്റി ഇന്ഫ്ര്ഡോമഷന് ആന്ഡി് പിബ്ലിി�് റിഡോലഷന്സി് ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമന്റിില് വിവിധി വിഭാാഗം
ങ്ങളില്കൊപ്പട്ട ജനിങ്ങള്ക്ക് �ിട്ടാവുംന്ന സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാപിദ്ധ്യതിി�കൊളക്കുറിച്ചി് എല്ലാ 
വിവരിങ്ങളുംം നില്കുന്ന ലഘുഡോലഖ്യ�ള് അനിവധിിയുണ്ടി്. പിഡോക്ഷ അവകൊയാന്നും തിാകൊഴിത്ത്
ട്ടിലുംള്ള ആളും�ളുംകൊെയടുത്ത്് എത്ത്ാറികൊല്ലന്നു ഡോതിാന്നുന്നു. ഈ ലഘുഡോലഖ്യ�ളുംം മറ്റി് പ്രിസിി
ദ്ധ്യീ�രിണങ്ങളുംം മത്സ്യയഭാവനു�ള്ക്കും മത്സ്യയകൊഫ്ഡിികൊന്റി പ്രിാഥമി� സിഹി�രിണ സിംഘംങ്ങ
ള്ക്കും എത്ത്ിച്ചുകൊ�ാടുക്കാകൊമങ്കില് ഈ പ്രിശ്നംം എളുംപ്പം പിരിിഹിരിിക്കാം. മത്സ്യയഭാവനു�ളുംകൊെ 
ഭാിത്ത്ിയില് എല്ലാ പിദ്ധ്യതിി�കൊളക്കുറിച്ചും എഴുംതിി വയ്ക്കാകൊമങ്കില് എല്ലാവര്ക്കും അതി് വായി
ക്കാനും കൂടുതില് അഡോനിവഷണങ്ങള് നിെത്ത്ാനും സിാധിിക്കും - വളകൊരി ലളിതിമാകൊയാരു 
ഡോപിാംവഴിി. 

62. ഫ്ിഷറീസി് ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമന്റുംം മത്സ്യയകൊഫ്ഡും മത്സ്യയ ഡോ�ാര്ഡും സിംയുക്തമായി 12 ഡോപിജുള്ള 
ഒരു വാര്ഷി��ലണ്ടിര് പ്രിസിിദ്ധ്യീ�രിിക്കണം. ഇതിില് രിക്ഷാപിദ്ധ്യതിി�ള്ക്കു പുറഡോമ സിമു
ദ്രമത്സ്യയ�ന്ധനിനിിയന്ത്രണങ്ങകൊളക്കുറിച്ചുള്ള (വലക്ക�ിയുകൊെ വലുംപ്പം, ഡോ�ാള്നിിഡോരിാധിനി
മുള്ള തിീയതിി�ള്) വിവരിങ്ങളുംം ഫ്ിഷറീസ്ി ഡിിപ്പാര്ട്്ടകൊമന്റുംമായും കൊ�.എസ്ി.ഡിി.എം.എ.യുമായും 
ഐ.എം.ഡിി.യുമായും �ന്ധകൊപ്പൊനിാവശിയമായ വിവരിങ്ങളുംം ചന്ദ്രമാസി ത്ത്ീയതിി�ള് ഡോപിാ
കൊലയുള്ള ഉപി�ാരിപ്രിദ്മായ മറ്റു വിവരിങ്ങളുംം ഡോചര്ക്കാവുംന്നതിാണ്. �ലണ്ടിറികൊന്റി നിിര്മ്മിാ
ണം ജില്ലാതിലത്ത്ിലുംള്ള അധിി�ാരിി�കൊള ഏല്പ്പിച്ചിാല് ഓഡോരിാ ജില്ലയ്ക്കും കൂടുതില് പ്രിസി
ക്തമായ വിവരിങ്ങള് ഉള്കൊക്കാള്ളിക്കാന് �ഴിിയും. �ലണ്ടിര് അച്ചിെികൊച്ചിലവ് 
സിവ�ാരിയ�മ്പനിി�ളില്നിിന്ന് വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്. ഗംവണ്കൊമന്റിിനി് സിാമ്പത്ത്ി�ഭാാരിം ഉണ്ടിാ
വും�യില്ല. 

വിിവിരദ്ദേശഖരവുംം അറിിവുംം 

63. കൊതിളിവധിിഷ്ഠിിതിമായ നിയരൂപിീ�രിണമാണ് സിദ്്ഭാരിണത്ത്ികൊന്റി ആണിക്കല്ല്. അതുകൊ�ാണ്ടി് 
യഥാവസിരിം ലഭാിച്ചുകൊ�ാണ്ടിിരിിക്കുന്ന വിശിവാസിഡോയാഗംയമായ വിവരിഡോശിഖ്യരിങ്ങളുംകൊെ പ്രിാധിാ
നിയം എത്രം പിറഞ്ഞാലുംം അധിി�മാവും�യില്ല. അത്ത്രിം വിവരിഡോശിഖ്യരിങ്ങള് വിശി�ലനിം 
കൊചയ്തു�ിട്ടുന്ന അറിവും�ള് വച്ചുകൊ�ാഡോണ്ടി ജനിങ്ങള്ക്കുഡോവണ്ടിി പ്രിസിക്തമായ പിരിിപിാെി�ള് 
ആസൂത്രംണം കൊചയ്യാാനും നിെപ്പാക്കാനും ഗംവണ്കൊമന്റിിനി് സിാധിിക്കു�യുള്ളൂ. ഇതി് വിജയി
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ക്കുന്നതിിനി് വിവരിഡോശിഖ്യരിണത്ത്ിലുംം സൂക്ഷിപ്പിലുംം നില്ല സിാഡോങ്കതിി�വിദ്യ ഉണ്ടിായിരിിക്കണം. 
പില �ാലഘംട്ടങ്ങളില് ഡോശിഖ്യരിിച്ചി വിവരിങ്ങള് തിാരിതിമയകൊപ്പടുത്ത്ിഡോനിാക്കു�; ഉപിഡോയാഗംിച്ചി 
നിിര് വചനിങ്ങളുംം പൂര് വപിക്ഷങ്ങളുംം പുനിരിാഡോലാചനിയ്ക്ക് വിഡോധിയമാക്കാന് ഇെയ്ക്കികൊെ സിാമ്പിള് 
സിര് ഡോവ�ള് നിെത്തു�; വിവരിങ്ങള് നില്�ാന് ഉത്ത്രിവാദ്കൊപ്പട്ട ഉഡോദ്യാഗംസ്ഥിര്ക്ക് പിരിിശിീ
ലനിം നില്കു�,  ഇകൊതില്ലാം യഥാസിമയം കൊചഡോയ്യാണ്ടിിയിരിിക്കുന്നു. വിവരിാെിത്ത്റ കൊമച്ചികൊപ്പ
ടുത്ത്ാനും അതിികൊന്റി വിശി�ലനിസൂക്ഷിപ്പു�ള് പിരിിശിീലിപ്പിക്കാനും ഫ്ിഷറീസി് ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമ
ന്റുംം മത്സ്യയഡോ�ാര്ഡും സിമയവുംം പിണവുംം �കൊണ്ടിത്ത്ണം. 

64. തിാകൊഴിപ്പറയുന്ന �ാരിയങ്ങള് വിലയിരുഡോത്ത്ണ്ടിതി് അെിയന്തിരിാവശിയമാണ്. (1) സിമൂഹിങ്ങ
ളുംകൊെ ജനിസിംഖ്യയാപിരിമായ രൂപിഡോരിഖ്യയിലുംണ്ടിാകുന്ന മാറ്റിങ്ങള് (2) നിിലവിലുംള്ള സിാമൂ
ഹിി�-സിാമ്പത്ത്ി� നിില - ആസ്തിി�ളുംകൊെ ഉെമസ്ഥിതി, കൊതിാഴിില്ശിീലങ്ങള്, സിമ്പാദ്യം, വായ്പ, 
�െം, വീടു�ളുംകൊെ തിരിം, ഉപിജീവനിത്ത്ിനുഡോവണ്ടി മറ്റി് ആസ്തിി�ള്; (3) പിലതിരിം മത്സ്യയ�ന്ധ
നിസിാഡോങ്കതിി� വിദ്യ�ളുംകൊെ പിരിിണാമവുംം പ്രിഡോയാഗംവുംമായി �ന്ധകൊപ്പട്ട സിാമ്പത്ത്ി�കൊച്ചി
ലവും�ള്; വരുമാനിം, ഊര്ജ്ജലാഭാം; (4) മീന്പിിെിത്ത്ത്ത്ികൊന്റി നിിലവിലുംള്ള അവസ്ഥികൊയ
പ്പറ്റിി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി അഭാിപ്രിായങ്ങള്, ഭാാവിയില് ഈ ഡോമഖ്യല എങ്ങകൊനി 
ഭാരിിക്കു�യും നിെത്ത്ികൊക്കാണ്ടുഡോപിാവും�യും ഡോവണകൊമന്നതിികൊനിക്കറിച്ചുള്ള അവരുകൊെ നിിര്ഡോ�
ശിങ്ങളുംം മുന്ഗംണനിാക്രമങ്ങളുംം; (5) യുവാക്കളുംകൊെ വിദ്യാഭായാസിപിരിമായ ഡോനിട്ടങ്ങളുംകൊെയും 
ആശിയാഭാിലാഷങ്ങളുംകൊെയും സിവഭാാവവുംം മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യലയില് അവര്ക്കുള്ള ഭാാഗംഭാാ
ഗംിതിവവുംം. 

ഫ്ിഷറീസി് ഡിിപ്പാര്ട്ട്കൊമന്റുംം മത്സ്യയഡോ�ാര്ഡും ഒരു വിദ്ഗ്ദ്ധസിംഘംവുംമായി കൂെിയാഡോലാചിച്ചി് 
മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹിത്ത്ികൊന്റി ജനിസിംഖ്യയാപിരിവുംം സിാമൂഹിി�വുംം സിാഡോങ്കതിി�വുംം 
സിാമ്പത്ത്ി�വുംമായ �ാരിയങ്ങകൊളക്കുറിച്ചി് ഒരു സിമഗ്രാ സിര് ഡോവ നിന്നായി ആസൂത്രംണം കൊചയ്തു 
നിെത്ത്ണം. 

65. വിവരിഡോശിഖ്യരിങ്ങളുംം അറിവും�ളുംം എങ്ങകൊനി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ ശിാക്തീ�രിണത്ത്ി
നി് ഉതികുകൊമന്നും കുശിാഗ്രാബുദ്ധ്യിഡോയാകൊെയുള്ള നിയരൂപിീ�രിണത്ത്ിനി് സിഹിായ�രിമാവുംകൊമ
ന്നും പിരിിഡോശിാധിിക്കാന് ഡോവണ്ടിി ഒരു വിദ്ഗ്ദ്ധാഭാിപ്രിായാഡോനിവഷണം നിെത്ത്ണം. ഈ കൂെിയാ
ഡോലാചനി സിംഘംെിപ്പിക്കാന് ഡോ�രിള ഡോസ്റ്റ്റ്റി് പ്ലാനിിംഗം് ഡോ�ാര്ഡി് മുന്സൈ� എടുക്കണം. 

66. പിരിമ്പരിാഗംതി മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി സിമൂഹികൊത്ത്പ്പറ്റിിയും അവരുകൊെ ഇെയിലുംള്ള സിക്രിയരിായ 
മീന്പിിടുത്ത്ക്കാരുകൊെ എ�ം, അവരുകൊെ മത്സ്യയ�ന്ധനി ആസ്തിി സിംഭാരിണം എന്നിവകൊയ
പ്പറ്റിി വിശിവാസിഡോയാഗംയമായ ഒരു പുനിരിഡോനിവഷണം നിെഡോത്ത്ണ്ടിതി് അതിയാവശിയമാണ്. മറുനിാ
ട്ടുകൊത്ത്ാഴിിലാളി�കൊള, വിഡോശിഷിച്ചും യന്ത്രവതി്കൃതി ഡോ�ാട്ടു�ളില് പിണികൊയടുക്കന്നവകൊരി 
തിിരിിച്ചിറിഡോയണ്ടിതുണ്ടി്. ഡോ�രിളത്ത്ില്നിിന്ന് സൈലസിന്സി് എടുത്ത്ിട്ടുള്ള യന്ത്രവതി്കൃതി ഡോ�ാ
ട്ടു�ളുംകൊെ എ�വുംം അവയുകൊെ ഏറ്റിവുംം ഒടുവിലകൊത്ത് വിവരിങ്ങളുംം കുകൊറക്കാലമായി നിമ്മുകൊെ 
തുറമുഖ്യങ്ങളില്നിിന്ന് �െലില് ഡോപിാകുന്ന യന്ത്രവതി്കൃതിഡോ�ാട്ടു�ളുംകൊെ വിവരിങ്ങള് എന്നി
വയും തിത്സ്യമയം പിരിിഡോശിാധിിഡോക്കണ്ടിതുണ്ടി്. ഇതിിനിായി മത്സ്യയമടുപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോ�ന്ദ്രങ്ങ
ളിലുംം ഒറ്റി ദ്ിവസിം നിെപ്പാക്കുന്ന കൊസിന്സിസി് മാതൃ�യിലുംള്ള നിിര്ബ്ബന്ധവിവരിഡോശിഖ്യരിണം 
നിെത്തുന്നതി് അഭാിലഷണീയമായിരിിക്കും. 
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ഉപസാംഹിൊരം
 ഡോ�രിളത്ത്ികൊല മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ സിാമൂഹിി�സുരിക്ഷ, ചരിിത്രംത്ത്ികൊന്റി ഒരു ദ്ശിാ

സിന്ധിയികൊലത്ത്ി നിില്ക്കു�യാണ്. ഒരുവശിത്ത്്, സിമൂഹിത്ത്ിനി�ത്ത്് നിിലനിിന്നിരുന്ന മാമൂല് 
പ്രി�ാരിമുള്ള വീതിംവയ്ക്കലുംം �രുതിലുംം ആധുനിി� മത്സ്യയ�ന്ധനി വി�സിനിം ദ്ശിാബ്ദംങ്ങള് പിി
ന്നിട്ടഡോപ്പാള് ഡോനിര്ത്തു ഡോനിര്ത്തു ഡോപിായിരിിക്കുന്നു. മറുവശിത്ത്് ഗംവണ്കൊമന്റി് ഡോനിതൃതിവത്ത്ിലുംള്ള 
ത്രംി�ക്ഷി സിമ്പ്രദ്ായത്ത്ികൊന്റി �ാമ്പുംം �ഴിമ്പുംം, മുഖ്യയമായും പ്രിതിീക്ഷിച്ചിിരുന്ന സിംഭാാവനി�ള് 
പിിരിികൊച്ചിടുക്കാന് �ഴിിവില്ലാത്ത്തുമൂലം, ഇെറു�യാണ്. 

മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംകൊെ ഡോമലുംള്ള അപി�െസിാദ്ധ്യയതി�ളുംകൊെ ഭാാരിം കൂെിക്കൂെി വരിി�യാണ്. 
അവയിലധിി�വുംം പൂര്�മായും അവരുകൊെ നിിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കതിീതിമാണ്. അവയുകൊെ സൃഷ്ടംി
യില് പിാവകൊപ്പട്ട മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്ക് യാകൊതിാരു പിങ്കുമില്ല. ചിലകൊതിാകൊക്ക ഗംവണ്കൊമ
ന്റിികൊന്റി പിിന്തുണഡോയാടുകൂെി അവരുകൊെ കൂട്ടായ പ്രിവര്ത്ത്നിം കൊ�ാണ്ടി് പിരിിഹിരിിക്കാന് �ഴിിയും. 
പിഡോക്ഷ ആ�പ്പാകൊെ ഡോനിാക്കുഡോമ്പാള് ഒരു പിാരിിസ്ഥിിതിി� സിാമ്പത്ത്ി� സിാമൂഹിി� രിാഷ്ട്രീയ 
സ്തിംഭാനിാവസ്ഥിയാണ് നിാം �ാണുന്നതി്. ഈ ദ്ശിാസിന്ധിയില് സിവീ�രിിഡോക്കണ്ടി പിാതിഡോയകൊതി
ന്നതിികൊനിക്കുറിച്ചി് സിാ�ഡോലയനി ചിന്തിക്കുന്നതിിനുഡോവണ്ടിി ഗംവണ്കൊമന്റുംം മത്സ്യയകൊത്ത്ാഴിിലാളി�ളുംം 
ഒപ്പം ശിാസ്ത്രീജ്ഞാരും സിിവില് സിമൂഹിവുംം പികൊങ്കടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ കൂെിയാഡോലാചനി ആസി
ന്നഭാാവിയില് തികൊന്ന നിെഡോത്ത്ണ്ടിതിാണ്. അഡോങ്ങയറ്റിം യാദൃച്ഛാി�മായ ഘംെ�ങ്ങള് സിംഡോയാ
ജിപ്പിച്ചുണ്ടിായിരിിക്കുന്ന ഒരു മണിസിൗധിത്ത്ാല് അനുഗൃഹിീതിമാണ് ഡോ�രിളത്ത്ികൊല സിമുദ്ര 
മത്സ്യയ�ന്ധനിഡോമഖ്യല: അനിായാസിം എടുക്കാവുംന്ന വിലകൊപ്പട്ടതും വിപുലവുംമായ പുനിരുജ്ജീവി
ക്കുന്ന വിഭാവസിമ്പത്ത്്; ഡോ�രിളത്ത്ികൊന്റി തിീരിഡോമഖ്യലയില് ഉെനിീളം വിനിയസിിക്കകൊപ്പട്ടിരിിക്കുന്ന 
നിിപുണരും വിജ്ഞാരുമായ ഉതി്പിാദ്�രുകൊെ സിമൂഹിം; അഡോങ്ങയറ്റിം ഡോപിാഷ�സിമൃദ്ധ്യവുംം സിാം
സ്കാരിി�മായി സിവീ�ാരിയവുംമായ ഭാക്ഷണവിഭാവം മത്സ്യയപ്രിിയരിായ ഉപിഡോഭാാക്താക്കള്ക്ക് ഡോവഗം
ത്ത്ില്, ചീത്ത്യാ�ാകൊതി എത്ത്ിച്ചുകൊ�ാടുക്കുന്ന അനു�ന്ധഡോജാലിക്കാരുകൊെയും സിംരിംഭാ�രു
കൊെയും ഒരു ശൃംംഖ്യല; ഉദ്്ബുദ്ധ്യരിായ ശിാസ്ത്രീജ്ഞാരുകൊെ വലികൊയാരു സിമൂഹിവുംം പിികൊന്ന അര്പ്പിതി 
മനിസ്കരിായ ഭാരിണ�ര്ത്ത്ാക്കളുംകൊെയും നിെത്ത്ിപ്പു�ാരുകൊെയും ഒരു സിംഘംവുംം. എല്ലാ മത്സ്യയ
കൊത്ത്ാഴിിലാളി�ള്ക്കും ഉള്ള അര്ത്ഥവത്തും സുസ്ഥിിരിവുംമായ ഉപിജീവനിമാര്ഗ്ഗീകൊത്ത് ആതിയ
ന്തി�മായി ആശ്രീയിച്ചിാണ് ഡോമതി്പ്പറഞ്ഞ സിൗധിത്ത്ികൊന്റി സുഗംമമായ പ്രിവര്ത്ത്നിം നിെക്കു�. 
ഇതി് ഉറപ്പാക്കുന്നതിിനുള്ള തിാഡോക്കാല് ഫ്ലപ്രിദ്വുംം ഡോവണ്ടിത്രം പിണംമുെക്കി നിെത്തുന്നതും 
ആശ്രീയിക്കാവുംന്നതും �രുതിലുംള്ളതുമായ സിാമൂഹിി� സുരിക്ഷാ സിംവിധിാനിമാണ്.
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