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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 361 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപയർ േ�ാളിംഗ് �ലം മ��സ��ിൽ �റവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന തീര�് െപയർ േ�ാളിംഗ് �ലം
മ��സ��് �റ��തായ റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� തീര�ടലിൽ പല �േദശ�ം
െപയർ േ�ാളിംഗ് നട��തായി റിേ�ാർ�്
െച�ി��്.  ഇത് മ��സ��ിെ� �റവിന് ഒ�
കാരണമാണ്. ഇ�രം അശാ�ീയ മൽസ�ബ�ന

രീതികൾ ��യിൽ െപ�േ�ാൾ കർശന
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം നിയ�ി�ക�ം െച�
വ��. എ�ാൽ വർ�ി� മ��ബ�ന സ�ർ�ം,
െച�മ�� �െള പിടി�ൽ, അശാ�ീയ
മ��ബ�നം, ജലമലിനീകരണം,
ക�ൽ�ാ�ക�െട തിേരാധാനം, കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം, ആേഗാ ളതാപനം �ട�ിയ നിരവധി
കാരണ�ളാൽ മ��സ��ിന് േശാഷണം
സംഭവി��  എ�്  വിലയി��ിയി��്. 
�നാമി, ഓഖി േപാ�ളള കടൽ ആവാസവ�വ
�െയ ബാധി�� ��തി �ര� ��ം
മ��സ��് �റ��തിന് ഒ� പരിധിവെര
കാരണമായി��്.  േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം

�ൻകാല �െള അേപ�ി�  ്അറബി�ടലിൽ
അടി�ടി��ാ�� ന�നമർ�ം �ല ��
കാലാവ� ��റിയി�ം �ലം മ��ബ�ന

ദിവസ�ൾ��ായ �റ�ം കഴി� ര�
വർഷ�ളിൽ മ��ലഭ�ത �റയാൻ
കാരണമായി��്.

(ബി) െപലാജിക് െന�് ഉപേയാഗി�്
െച�മീ�ക�ൾെ�െട പിടി��തിന് കാരണമായ
െപയർ േ�ാളിംഗ് സം�ാന തീര��
മ��സ��ിെ� �റവിന് കാരണമാ��േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപലാജിക് െന�് ഉപേയാഗി�  ്െച� മീ�കൾ
ഉൾെ�െട പിടി�� െപയർ േ�ാളിംഗ് സം�ാന

തീര�� മ�� സ��ിെ� �റവിന് ഒ� കാ
രണമാണ്. ഇത് മ��സ��ിെ� ��ിരമായ

നിലനിൽ�ി� േദാഷ കരമായി ബാധി�� എ�്
മന�ി ലാ�ി ഇ�രം അശാ�ീയ മ�� ബ�നം

KMFR Act െല Section 4 sub section (1) clause
(d) �കാര�ം KMFR Rule െല Rules 4 (1) (b) (d)
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എ�ിവ �കാര�ം നിേരാധി�ി��്. നിയമം
ലംഘി�  ്ഇ�രം രീതി അവലംബി �െകാ�്
മ��ബ�നം നട�� യാന�െള ക�െക�ി
വർ�ി� പിഴ അട��� കർശന ശി�ാ നടപടി
കൾ സ�ീകരി� വ���്. ഇതിനായി ഫിഷറീസ്
വ��ം മൈറൻ എൻേഫാ ഴ്  സ്  െമ�ം
സം��മായി കടൽ പേ�ാളിംഗ് നട�ി

വ���്. നിേരാ ധിത മ��ബ�ന രീതികൾ,
വല കൾ എ�ിവ ഉപേയാഗി��ത് െകാ
��ാ�� േദാഷ ഫല�ൾ മ��

െ�ാഴിലാളികൾ�് േബാധ�െ��
�ിെ�ാ���തി�� േബാധ വത്കരണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി �ക�ം െച���്. 
 അനധി�ത�ം നിയമവി���മായ െപയർ
േ�ാളിംഗ് മ��ബ�ന�ിന് കഴി� ��്
വർഷ�ാല�് സം�ാന�് 18 യാന�ൾ
പിടിെ���ക�ം 14,99,500/- �പ പിഴയിന�ിൽ

ഈടാ�ക�ം െച�ി��്.

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വിേദശ
രാജ��ളിൽ നി��� അത�ാ�നിക
സംവിധാന��� േ�ാള�കൾ ഉപേയാഗി�ളള
മ��ബ�നം മ����െട ആവാസ
വ�വ�െയ�ം �ജനന േക��െള�ം
നശി�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന േബാ�കൾ േകരള �ിെ�

തീര�ടലിൽ  മ�� ബ� നം നട��ത്
നിേരാധി�ി��്. വിേദശ രാജ��ളിൽ നി��
അത�ാ�നിക സംവിധാന��� േ�ാള�കൾ 12
േനാ�ി�ൽ ൈമലിന് �റ�് EEZ ൽ  2018 വെര
മ��ബ�നം നട�ിയി��. എ�ാൽ  2018 ൽ
േക� സർ�ാർ വിേദശ യാന�ൾ�്
നൽകിയി�� LOP േകരള�ൾെ�െട��
സം�ാ ന��െട ആവശ��ം േകാടതി വിധി�ം
പരിഗണി� നിർ�ലാ �ിയേതാെട
ഇ�ര�ി�� മ��ബ�നം അവസാനി�ി��്. 
 യ�വൽ�ത മ��ബ�ന യാന��ം
േ�ാള�ക�ം ഉപേയാഗി �� മ��ബ�നം

മ����െട ആവാസ വ�വ�െയ�ം �ജനന
േക��െള�ം നശി�ി�െമ� മന സിലാ�ി േകരള
സ�� മൽസ� ബ�ന നിയ�ണ നിയമം 1980
(േഭദഗതി നിയമം 2017) �കാരം െകാ�ംേകാട്
�തൽ പറ�ർ െപാഴി �ര വെര തീര� നി�് 30
മീ�ർ ആഴ�ി� �റ�ം പറ�ർ െപാഴി �ര �തൽ
ബ�ാരമേ�ശ�രം വെര തീര� നി�ം 20 മീ�ർ
ആഴ�ി� �റ�ം മാ�മാണ് യ� വ�ത
മ��ബ�ന േബാ�കൾ�് മ�� ബ�നം

നട�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��ത്. ഇത് �ടാെത
സം�ാന� രജി�ർ െച�ി�� യ� വ�ത
യാന�ളിൽ 20 മീ�ർ � �കളിൽ നീള���ം 250
HP � �കളിൽ എ�ിൻ �തിരശ�ി� ��മായ
േബാ�കൾ�് 12 േനാ�ി �ൽ ൈമലി��ിൽ
ഫിഷിങ്  ൈല സൻസ്  നിേരാധി�. ഇ�രം േബാ�
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കൾ�് തീര�ടലി�െട ഹാർബ� കളിേല�
�േവശി��തി�ം ഹാർ ബ�കളിെല
സൗകര��ൾ ഉപേയാ ഗെ����തി�ം
വാർഷിക െപർമി�്  ഫീസ്  ഈടാ�ിെ�ാ�്

അ�മതി നൽകിയി��്.   അന� സം�ാന

േബാ�കൾ�ം ഇത് ബാധ കമാണ്.  നിയമലംഘനം
നട�ി അനധി�ത�ം അശാ�ീയ�മായി
മ��ബ�നം നട��  യ� വൽ�ത
മ��ബ�ന യാന�െള ഇ�ൗ� െച� പിഴ
ശി� ഉൾെ�െട�� നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(ഡി) മ��സ��് വർ�ി�ി��തിന് സഹായകമായ
രീതിയിൽ മ�� �ജനന കാല�് കടലിൽ
അ�േയാജ�മായ സാഹചര��ൾ ��ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) േകരള�ിൽ �ലഭമായി കാ�� �രിഭാഗം
മ����െട�ം �ജനന കാലം മൺ�ൺ
കാലമാണ് (�ൺ, �ൈല മാസ�ൾ). ഈ
കാല�്  ���� മ���െള�ം മ����

�െള�ം പിടിെ����ത് നിയ�ി ��തിനായി
സം�ാന�് 52 ദിവസ�ാലം േ�ാൾ ബാൻ
ഏർെ� ��ി വ���്. 2018 വെര 47
ദിവസമാണ് േ�ാൾ ബാൻ ഏർെ�� �ിയി��ത്.
എ�ാൽ 2018 �തൽ േ�ാൾ ബാൻ 52 ദിവസമാ�ി
ഉയർ�ക��ായി. �ൺ മാസം 10 �തൽ �ൈല
മാസം 31 വെര ആണ് േ�ാൾ ബാൻ ഏർെ���ി

വ��ത്. േക�സർ�ാർ EEZ ൽ �ൺ 1 �തൽ
�ൈല 31 വെര 61 ദിവസ�ാലം േനാൺ
േമാേ�ാൈറസ്ഡ്  യാന�ൾ ഒഴിെക�� എ�ാ
മൽസ�ബ�ന യാന�ൾ�ം നിേരാധനം ഏർെ�
��ി വ���്. കടലിൽ ��ിമ ആവാസ
വ�വ�യായ ��ിമ പാര് നിേ�പി�� പ�തി
�ാവർ�ിക മാ�ി. തി�വന��രം ജി�യിെല
��വിള, �� എ�ീ മ���ാമ ��െട
തീര�ടലിൽ 120 ��ിമ പാര് േമാഡ��കൾ വീത�ം
െകാ��റ, �� �റി�ി മ���ാമ��െട തീര�ട
ലിൽ 140 ��ിമ പാര് േമാഡ��കൾ വീത�ം, ��റ,
ബീമാപ�ി, വലിയ�റ എ�ീ മ���ാമ��െട

തീര�ടലിൽ യഥാ�മം 279, 280, 175 ��ിമപാര്
േമാഡ��ക�ം �ാപി� കഴി�. ഇ��ടാെത
വിഴി�ം �നരധിവാസ പാേ�ജിൽ ഉൾെ� ��ി

െകാ�ംേകാട് , പ��ി�ർ, വലിയ�റ, െകാ��റ,
�തിയ�റ, പ�ം, അടിമല�റ എ�ീ 7
മ���ാമ��െട തീര�ടലിൽ 200 റീ
ഇൻേഫാ�്ഡ്  സിമ�് േകാൺ�ീ�്
നിർ�ിതിയി�� ��ിമ പാര് േമാഡ��കൾ വീതം
ആെക 1400 റീ ഇൻേഫാ�്ഡ്  സിമ�് േകാൺ�ീ�്
നിർ�ിതിയി�� ��ിമ പാര് േമാഡ� �കൾ
�ാപി� കഴി�. �വാർ മ���ാമ�ിെ�

തീര�ടലിൽ പരീ �ണാടി�ാന�ിൽ െഫേറാ
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സിമ�് െകാ�് നിർ�ി� ��ിമ പാ�കൾ
�ാപി��തി�� നട പടികൾ സ�ീകരി�
വ��. 2020-21 സാ��ിക വർഷം �തിയ�റ,
�വാർ എ�ീ മ�� �ാമ��െട തീര�ടലിൽ
��ിമ പാര്  �ാ പി��തി�ം 2021-22
വർഷ�ിൽ തി�വന��രം ജി�യിെല േവളി
മ���ാമ�ിെ� തീര�ടലിൽ  ��ിമ പാര് 
�ാപി��തി�� നടപടി�ം KSCADC �േഖന
സ�ീകരി�ി��്.         ശാ�ീയ മ��ബ�നം

ഉറ�ാ��തിനായി  2017 ൽ KMFR ആ�്
കാേലാചിതമായി പരി�രി� ക�ം 2018 ൽ �തിയ
KMFR �ൾ നട�ിലാ�ക�ം െച�. അതി�െട
േ�ാൾ െന�ക�െട േകാഡ്  എൻറിൽ സ്ക�യർ
െമഷ്  നിർ��മാ�ി. �ധാനെ�� എ�ാ
വലക�െട�ം ആെക വലി�ം നിയ�ി�ക�ം
�റ� ക�ി വലി�ം നി�യി �ക�ം െച�ി��്.
െച�മ���െള പിടി�  ്വളം നിർ�ാണ�ി�ം

മ��തീ� നിർ�ാ ണ�ി�ം മ�ം ഉപേയാഗി��ത്
മ��സ��ിെ� േശാഷണ�ിന് കാരണമാ��
എ�് മന�ിലാ�ി േകരളാ തീര�് �ലഭമായ 58
ഇനം മ����െട പിടിെ���ാ�� �റ �
വലി�ം (MLS) നി�യി�  ്വി�ാപനം

ഇറ�ക�ം ആയത് നട�ിലാ�ക�ം
െച�വ��.  തീര �ടലിെല മ��ബ�ന

സ�ർ�ം �റ��തിനായി 20 മീ�ർ വെര
നീള���ം , 250 HP വെര എൻജിൻ
�മത���മായ യാന�ൾ� മാ�മായി
തീര�ടലിൽ (കരയിൽ നി�ം 12 േനാ�ി�ൽ
ൈമൽ വെര) മ��ബ�ന ൈലസൻസ്  പരിമിത
െ���ി. നശീകരണ മൽസ�ബ�ന രീതി കളായ
േപ�് സീൻ, െപലാജിക് േ�ാൾ മിഡ്   വാ�ർ േ�ാൾ,
െപയർ േ�ാൾ എ�ിവ നിേരാധി�. നിയമ
ലംഘന�ൾ� വർധി� പിഴ ഏർ െ���ി.
സം�ാന� �വർ�ി �� േബാ�് ബിൽഡിംഗ്
യാർ� കൾ�ം, മൽസ�ബ�ന വല നിർ മാണ
�ാപന�ൾ�ം രജിേ�ഷൻ ഏർെ���ി.  

െസ�ൻ ഓഫീസർ


