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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 374 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�� സ��ിെ� സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ)

സം�ാന�് സ�� മേ��ാ�ാദനം

�റ��തി�� കാരണ�ൾ സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ �ധാന കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഫിഷറീസ്  വ��് �ഖാ�ിരം ഇ� സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി�ി�. എ�ാൽ വർ�ി�
മ��ബ�ന സ�ർ�ം, െച�മ���െള

പിടി�ൽ, അശാ�ീയ മ��ബ�നം, വിേദശ
േ�ാള�ക�െട കട�കയ�ം, ജലമലിനീകരണം,
ക�ൽ�ാ�ക�െട തിേരാധാനം, കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം, ആേഗാളതാപനം �ട�ിയ നിരവധി
കാരണ�ളാൽ മ��സ��ിന് േശാഷണം
സംഭവി�� എ�് വിവിധ ഗേവഷണ
�ാപന��െട റിേ�ാർ�കൾ �കാരം
മന�ിലാ��. �നാമി, ഓഖി, േപാ�ളള
�ര���ം മ��സ��ിെ� �റവിന്
കാരണമായി��്. േകാവിഡ്  �തിസ�ി,
കാലാവ� ��റിയി�് എ�ിവ �ലം
മ��ബ�ന ദിവസ�ൾ �റ�ത് �ലം കഴി�
ര� വർഷ�ളിൽ സ�� മ�� ഉ�ാദനം
�റ��തിന് കാരണമായി��്.

(ബി) മ�� സ��ിെ� സംര�ണ�ി�ം ��ിര

ഉപേഭാഗ�ി�ം എെ��ാം മാർ��ളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടൽ മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം ഉത�� തര�ിൽ വിവിധ
മ�� ഇന��െട സ�ാഭാവിക ആവാസ

വ�വ�കൾ സംര�ി��തി� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ശാ�ീയ മ��ബ�നം

ഉറ�ാ��തിനായി 2017 ൽ KMFR ആ�്

േഭദഗതി െച�ക�ം 2018 ൽ �തിയ �ൾ
ഉ�രവാ�ക�ം െച�.  അത് �കാരം േ�ാൾ
െന�ക�െട േകാഡ്എ�ിൽ സ്ക�യർ െമഷ്
നിർ��മാ�ി. �ധാനെ�� എ�ാ വലക�െട�ം
ആെക വലി�ം നിയ�ി�ക�ം �റ� ക�ി
വലി�ം നി�യി�ക�ം നട�ാ�ക�ം െച�ി��്.
തീര�ടലിെല മ��ബ�ന സ�ർ�ം
�റ��തിനായി 20 മീ�ർ വെര നീള���ം, 250
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HP വെര എൻജിൻ �മത���മായ
യാന�ൾ� മാ�മായി സം�ാന�ിെ�

തീര�ടലിൽ (കരയിൽ നി�ം 12 േനാ�ി�ൽ
ൈമൽ വെര) മ��ബ�ന ൈലസൻസ്
പരിമിതെ���ി.  നശീകരണ മൽസ�ബ�ന

രീതികളായ േപ�്സീൻ , െപലാജിക് േ�ാൾ, മിഡ്  
വാ�ർ േ�ാൾ, െപയർ േ�ാൾ എ�ിവ നിേരാധി�.
നിയമ ലംഘന�ൾ� ഉയർ� പിഴ ഏർെ���ി.
സം�ാന� �വർ�ി�� േബാ�് നിർ�ാണ
ശാലകൾ�ം, വല നിർമാണ ശാലകൾ�ം
രജിേ�ഷൻ ഏർെ���ി.  െ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���ാ��  വലി�ം
നി�യി�  ്വി�ാപനം �റെ��വി�്
നട�ിലാ�ക�ം െച�. േ�ാൾബാൻ 47
ദിവസ�ിൽ നി�ം 52 ദിവസമായി വർ�ി�ി�.
കടലിൽ ��ിമ ആവാസ വ�വ�യായ ��ിമ
പാര് നിേ�പി�� പ�തി �ാവർ�ികമാ�ി.

(സി)

സ�� മ���ഷി�െട സാധ�ത
�േയാജനെ���വാൻ സം�ാന�ിന്

കഴി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ിൽ

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സ�� മ���ഷി�െട സാധ�ത
�േയാജനെ����തിെ� ഭാഗമായി അഡാ�്
�േഖന കടൽപായൽ, ക�േ��ായ, �� മ���ഷി

എ�ിവയി�െട സ�� �ഷി സാധ�തകൾ പഠന
വിേധയമാ�ിയി��. അറബി കടലിെല ശ�മായ

തിരമാല�ം �തി�ലസാഹചര���ം പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ാേദശിക എതിർ�ക�ം
�ലം സ�� മ���ഷി വ�ാപകമാ�വാൻ
കഴി�ി�ി�. എ�ാൽ താരതേമ�ന തിര
�റ��ം അഴി/െപാഴി�ഖ�േളാട്  േചർ��മായ
തി�വന��രം, െകാ�ം. എറണാ�ളം, ക�ർ,
മല�റം ജി�കളിെല അ�േയാജ�ത ഉറ�ാ�ിയ
�േദശ�ളിൽ നീലവി�വം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി മ��െ�ാഴിലാളി ��കൾ �േഖന
�ട്  മ���ഷി�ം ജനകീയ മ���ഷിയിൽ

ഉൾെ���ി ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിൽ
ക�േ��ായ �ഷി�ം നട�ാ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


