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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2925 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�് ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ �ം സ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri Saji Cherian 

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

(എ)

സം�ാന�് ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ �ം
സ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ�ാെ�യാണ്
ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ എ�റിയി�േമാ;

(എ) ഉ�്. കാ�ിൻെറ േവഗത, തിരമാല�െട ഉയരം,
കടലിൻെറ ഒ��ി��ാ�� വ�ത�ാസ�ൾ,
ന�നമർ� സാധ�ത, �ഴലി�ാ�് ��റിയി�്,
മ��ലഭ�ത�� �ാന�ൾ എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിൽ IMD, SDMA, INCOIS
�ട�ിയ ഏജൻസികൾ �റെ��വി��
��റിയി�കൾ യഥാസമയം
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് എ�ി� െകാ��ക
എ�താണ് ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ ��ക�െട
�ധാന �മതല. �ഴലി�ാ�്, �നാമി
��റിയി�കൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ കടലിൽ
മ��ബ�ന�ിേലർെ��ിരി�� മ��ബ�ന

യാന�െളെയ�ാം േകാ�് ഗാർഡ് , ഇ��ൻ േനവി
എ�ിവ�െട �ടി സഹായേ�ാെട അറിയി�കൾ
നൽകി അവെയ ഏ��ം അ��� �ര�ിത
ഹാർബ�കളിേല�് എ�ി�� �മകരമായ
���ി�ം കൺേ�ാൾ ��കൾ ആണ്

നിർ�ഹി��ത്.

(ബി) രാസപദാർ�ം കലർ�ിയ മ��ം വിപണനം
െച��തിെനതിെര വ�ാപകമായ പരാതികൾ
പതിവായി�ം ഇ� തട��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
കഴിയാ�െത�െകാ�ാണ്; നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആർെ�ാെ� എതിെര,
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� 28/07/2021 വെര��
റിേ�ാർ�് �കാരം േകാവിഡ്-19 ഒ�ാം
തരംഗ�ിൽ െച�്േപാ�കൾ, മ�� മാർ��കൾ
എ�ിവ േക�ീകരി�  ്സം�ാനെ�ാ�ാെക

നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ 201 െമ�ിക് ടൺ
േകടായ മ��ം പിടിെ���് നശി�ി�ി��്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗ�ിൽ

സം�ാനെ�ാ�ാെക 1652 പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം 407 മ��സാ�ി�കൾ േശഖരി�ക�ം
128 േപർ�് േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം 16 േപർ�് പിഴ
അട��തിനായി േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം 502.3
കി.�ാം േകടായ മ��ം പിടിെ���്

നശി�ി�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത േഫാർമാലിൻ/
അേമാണിയ കി�് ഉപേയാഗി�  ്നട�ിയ ത�മയ

പരിേശാധനകളിൽ േഫാർമാലിെ� സാ�ി��ം
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കെ��ിയതിെന �ടർ�് 247 കി.�ാം മ��ം

നശി�ി�ി��്. 407 സാ�ി�കളിൽ 298
സാ�ി�കൾ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയതിൽ
26 മ�� സാ�ി�കൾ ഭ��േയാഗ�മ�ാെയ�്
ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� ലേബാറ�റി
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി��്. മ���ിൽ

മായം േചർ��ം രാസവ��ൾ ഉപേയാഗി�്
മ��വി�ന �വണതകൾ തട��തി�ം
െപാ�ജന�ൾ�് ഇ�മായി ബ�െ��് അവ�െട
പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി വ��ിെന
അറിയി��തി�മായി േടാൾ �ീ ന�ർ
(18004253183) ഏർെ���ിയി���്.
മ���ിൽ മായം േചർ��ം രാസവ��ൾ
ഉപേയാഗി�  ്��തൽ കാലം മ��ം േക��ടാെത
വ���ം, രാസവ� ഉപേയാഗി�ളള മ��വി�ന

�വണതകൾ എ�ിവ നിയ�ി��തി�മായി
�ഡ്  േസ�ി വിഭാഗ�ം ഫിഷറീസ്  വ��ം േചർ�്
എ�ാ ജി�കളി�ം േജായ്ൻറ്  ഇൻെ��ൻ
സ്ക�ാ�കൾ-ടാസ്ക് േഫാ�് �പീകരി�  ്െച�്
േപാ�കൾ, മ�� െമാ�/ചി�റ വ�ാപാര
േക��ൾ, റയിൽേവ േ�ഷ�കൾ, ഫിഷിംഗ്
ഹാർബ�കൾ, ഫിഷ്  ലാൻറിംഗ് െസൻറ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ പരിേശാധനകൾ നട�ി വ��.
��ത പരിേശാധനയിൽ രാസ പദാർ��ൾ

കലർ�േതാ പഴ�ം െച�േതാ ആയ മ��ം

കെ��� സാഹചര��ിൽ അവ അേത
സം�ാനേ��് തെ� തിരി�  ്അയ�കേയാ
നശി�ി�കേയാ െച��. അേമാണിയ,
േഫാർമാലിൻ എ�ിവ േചർ� മ��വി�ന

ത�മയം കെ���തിന് CIFT (Central
Institute of Fisheries Technology) മായി േചർ�്
വികസി�ി� േപ�ർ �ി�് സാേ�തിക വിദ�
ഉപേയാഗി�� െട�് കി�്
വ�വസായികാടി�ാന�ിൽ നിർ�ി�്
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ���്.
ഇ�ര�ി�ളള �വർ�ന�ൾ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ��ളള മ���ൾ

ലഭ�മാ�ാൻ സഹായകരമായി��്.

(സി) മ���ിൽ രാസപദാർ��ൾ കലർ�ി

വിപണനം നട��ത് തട��തിന് �േത�ക
സ്ക�ാ�ക�െട പരിേശാധന സംവിധാനം
സ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം

സ്ക�ാ�ക�െട �വർ�നം വി�ലമാ�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(സി) ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� 28/07/2021 വെര��
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എ�ിവ േക�ീകരി�  ്സം�ാനെ�ാ�ാെക
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സം�ാനെ�ാ�ാെക 1652 പരിേശാധനകൾ
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


