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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 376 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നിേരാധി� വലകൾ ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 

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

(എ) സം�ാന�് േകരള മൈറൻ ഫിഷിംഗ്
െറ�േലഷൻ ആ�് �കാരം നിേരാധി� വലകൾ
ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

വ�ാപകമാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
നിേരാധിത വലകൾ ഉപേയാഗി�  ്ചില
�ല�ളിൽ അനധി�തമായി മ��ബ�നം

നട��തായി �� യിൽെ��ി��്

(ബി)

ഇ�ര�ി�� മ��ബ�നം �ലം മ���ൾ�്

വംശനാശം സംഭവി��തായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അശാ�ീയമായ മ��ബ�നം മ���ിെ�

�റവി�ം വംശനാശ �ി�ം കാരണമാ��താണ്.
KMFR Act െ��ം KMFR Rules െ��ം
അടി�ാന�ിൽ നിേരാധി�ി�� വലകൾ
ഉപേയാഗി�� അനധി�ത മ��ബ�നം

തട��തിന് ഫിഷ റീസ്  വ��ം മൈറൻ
എൻേഫാഴ്  സ്   െമ�ം സം��മായി കടൽ
പേ�ാളിംഗ് ശ�മാ�ക�ം നിയമ ലംഘനം
നട�� യാന�െള കെ��ി ഇ�ൗ�്  െച�
കർശന ശി�ാ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
െച���്. ഇ�രം നടപടികൾ അശാ�ീയ
മ��ബ�നം തട�� തി�ം കടലിൽ
മ���ൾ�് വംശനാശം ഉ�ാകാതിരി��തി�ം
സഹായകമാ���്.

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള

േദാഷകരമായി ബാധി�� ഇ�രം

���ികൾെ�തിെര സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) േ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 ആഴം വെര�ം പറ�ർ
െപാഴി�ര �തൽ ബ�ാര മേ�ശ�രം വെര തീര�
നി�ം 20 മീ�ർ ആഴം വെര�ം യ�വ�ത
മ��ബ�ന േബാ�കൾ�് നിേരാ ധനം
ഏർെ���ിയി��്. ��ത 30 മീ�ർ ആഴ�ി�ം

20 മീ�ർ ആഴ �ി�ം അക� മ��ബ�നം

നട��തിന് പര�രാഗത മ�� ബ�ന

യാന�ൾ�് മാ�മാണ് അ�മതി
നൽകിയി��ത്. സം�ാ ന� രജി�ർ
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െച�ി�� യ� വ�ത യാന�ളിൽ 20 മീ�ർ �
�കളിൽ നീള���ം 250 HP � �കളിൽ എ�ിൻ
�മത���മായ േബാ�കൾ�്
സം�ാന�ിെ� തീര�ടലിൽ (12 േനാ�ി�ൽ
ൈമലി� �ിൽ) ഫിഷിങ്  ൈലസൻസ്  നിർ�
ലാ�ി. േ�ാൾ വലക�െട േകാഡ്  എൻറിൽ
സ്ക�യർ െമഷ്  നിർബ� മാ�ിയി��്. �ധാന
വലക�െട പര മാവധി വലി��ം, �റ� ക�ി
വലി��ം നി�യി�  ് നട�ിലാ�ി. 2017 െല േകരള
മൈറൻ ഫിഷിംഗ് െറ�േലഷൻ (േഭദഗതി)
ആ�ിെ��ം 2018 െല േകരള മൈറൻ ഫിഷിംഗ്
െറ�േലഷൻ �ളിെ��ം അടി�ാന �ിൽ

സം�ാന�ിെല മ�� ബ�ന വലകൾ
നിർ�ി�� എ�ാ ഫാ�റികൾ�ം ഫിഷറീസ്
വ��ിൽ രജിേ�ഷൻ ഏർെ���ക�ം അവിെട
അ�വദനീയമായ ക�ി വലി��ം ആെക വലി��ം
ഉ� വലകളാണ് നിർ�ി��ത് എ�് ഉറ�
വ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
െച�ി��്. മ�� സ��് സംര�ി�്
ഉപേയാഗെ�� ��തിെ� ആവശ�കത േബാധ�
െ����തിന് �പീകരി�ി�ളള ഫിഷറീസ്
മാേനെ�ൻറ്  കൗൺസി� ക�െട �വർ�ന�ം

�േയാജ നെ�����്. ���ിയ െക.എം.
എഫ്.ആർ ച�ം അ�സരി�  ്നശീ കരണ
മ��ബ�ന രീതികളായ ൈഡനാൈമ�് േപാ��
േ�ാടക വ��ൾ, വിഷം, മ�് മാരകമായ
രാസവ��ൾ, ��ിമ �കാശം എ�ിവ
ഉപേയാഗി�ളള മ��ബ� ന�ം, െത�ിെ�
�ാ�ിൽ, �� ശിഖര�ൾ എ�ിവ
ഉപേയാഗി�ം �ാ�ിക് േബാ�ി�കൾ, ഉപേയാഗ
�ന�മായ വല എ�ിവ ��ിെക �ി��
മ��ബ�ന�ം നിേരാധി �ി��്. േകരള സ��
മ��ബ�ന നിയ�ണ നിയമം 1980 (േഭദഗതി
നിയമം 2017) ലംഘി�  ്നിേരാധിത വലക�ം മ�ം
ഉപേയാഗി�  ്പര�രാ ഗത
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് േദാഷ കരമാ��
തര�ിൽ അനധി�ത മ��ബ�നം നട��
യ�വൽ �ത മ��ബ�ന യാന�െള ഇ�ൗ�്
െച� ൈഫൻ ഉൾെ�െട �� ശി�ണ
നടപടികൾ സ�ീകരി ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


