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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1086 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇതര സം�ാന േബാ�ക�െട നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഇതര സം�ാന േബാ�കൾ
നിയ�ണമി�ാെത മ��ബ�നം

നട��താ�� വ�ത സർ�ാർ തല�ിൽ

വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്.തീര� നി�ം 12 േനാ�ി�ൽ ൈമൽ അകെല
വെര�� സം�ാന അധികാര പരിധിയിൽ
വ�� തീര�ടലിൽ അന� സം�ാന േബാ�ക�െട
മ��ബ�നം േകരള കടൽ മ��ബ�ന

നിയ�ണ നിയമം �ലം നിേരാധി�ി��്.  ഫിഷറീസ്
വ��ം മൈറൻ എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�ം സം��മായി

കടലിൽ പേ�ാളിംഗ് നട�ി നിയമ ലംഘനം
നട�� യാന�െള ക�െക�ി ഉയർ� പിഴ
�മ��ത് അട��� ശി�ാ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്. കടൽ പേ�ാളിംഗ്
ശ�ിെ���ക�ം,േബാധവത്കരണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ക�ം െച���്. അന� സം�ാന

േബാ�കൾ�് സം�ാന�ിെ� തീര�ടലി�െട
ഹാർബ�കളിൽ �േവശി��തി�ം
ഹാർബ�കളിെല സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗി��തി�ം വാർഷിക െപർമി�് ഫീസ്
ഏർെ���ിയി��്.

(ബി)

സി. എം. എഫ്. ആർ. നിർേ�ശ�ം ൈഹേ�ാടതി
നിർേ�ശ�ം അ�സരി�  ്എ�ായാന��ം രജി�ർ
െച��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാന�്

മ��ബ�ന�ി�പേയാഗി�� എ�ാ
മ��ബ�ന യാന�െള�ം KMFR Act 1980
(Amendment Act 2017) Merchant Shipping  Act
എ�ിവയിെല ബ�െ�� വ��ക�െട�ം
ച���െട�ം അടി�ാന�ിൽ ഫിഷറീസ്
വ��ിൽ രജി�ർ െച�വ���്. യാന��െട
ആെക നീള�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വ�ത��
ഫീ�കൾ ഈടാ�ിെ�ാ�ാണ് രജിേ�ഷൻ
നട��ത്. NIC�െട സഹായേ�ാെട

ത�ാറാ�ിയ Real Craft എ� േസാ�് െവയറിെ�
സഹായ�ാലാണ് രജിേ�ഷൻ �വർ�ന�ൾ

നിർ�ഹി��ത്.

(സി) ഇതര സം�ാന േബാ�കളിൽ നി�ം �േസ�് ഫീ
പിരി�� കാര��ിൽ എെ��ാം നടപടികൾ

(സി) �തിയ KMFR ച��ൾ ഉ�രവായ 2018
െസപ്�ംബർ � േശഷം സം�ാന� രജി�ർ
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സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ; െച�ി�� യ� വ�ത യാന�ളിൽ 20 മീ�ർ �
�കളിൽ നീള���ം 250 HP � �കളിൽ എ�ിൻ

�മത���മായ േബാ�കൾ�് 12 േനാ�ി�ൽ
ൈമലി��ിൽ ഫിഷിംഗ് ൈലസൻസ്
അ�വദി�ി�ി�. അവർ� തീര�ടലി�െട
ഹാർബ�കളിേല� �േവശി��തി�ം
ഹാർബ�കളിെല സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗെ����തി�ം വാർഷിക െപർമി�്
ഫീസാണ് ഏർെ���ിയി��ത്. അന� സം�ാന

േബാ�കൾ�ം വാർഷിക െപർമി�് ഫീസാണ്
ഏർെ���ിയി��ത്. യ�വ�ത യാന�ളിൽ
േ�ാൾ േബാ�കൾ�് 25000 /- �പ�ം ,
ഇൻേബാർഡ്  വ��ൾ�് 15000 /- �പ�മാണ്
വാർഷിക െപർമി�് ഫീസ്  നി�യി�ി��ത്.
 െപർമി�് ഫീസ്  പിരിെ����തി�� സംവിധാനം
എ�ാ തീരേദശ ജി�കളി�ം ഒ��ിയി��്. ആയ�

പിരിെ����തിന് എ�ാ തീരേദശ ജി�ാ
ഓഫീസർമാർ�ം കർശന നിർേ�ശ�ം
നൽകിയി��്.

(ഡി)

ഇതര സം�ാന മ��െതാഴിലാളിക�ം

സം�ാനെ� മ��െതാഴിലാളിക�ം ത�ിൽ
കടലി�� സംഘർഷ സാധ�ത ല�കരി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഇതര സം�ാന മ��െ�ാഴിലാളിക�ം

സംസ്  ഥാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�ം ത�ിൽ
കടലി�� സംഘർഷാവ� ��യിൽെ��ി�ി�.
ഇ�രം സംഘർഷ സാധ�ത ഉ�ായാൽ ആയ�

പരിഹരി��തി�� ഉ�രവാദി�ം േകാ�ൽ
േപാലീസിനാണ്. മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ഭാഗ�നി�് KMFR Act െ� ലംഘനം ഉ�ായാൽ
ആയതിെനതിെര ഫിഷറീസ്  വ��് മൈറൻ
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�ിെ� സഹായ�ാൽ

ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


