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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2927 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� മ�� ഉ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. എ� .് സലാം, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ) സം�ാനെ� മേ��ാ�ാദനം

വർ�ി�ി��തി�ം ഇവ�െട സംര�ണം,
പരിപാലനം എ�ിവ�മായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് സർ�ാർ നട�ിലാ�ിവ��ത്;

(എ) െക.എം.എഫ്.ആർ ആ�് കാേലാ ചിതമായി
പരി�രി� േകരള തീര�ടലിെല അശാ�ീയമായ
മ��ബ�നം തടയാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
േ�ാൾ വലക�െട േകാഡ്  എൻറിൽ സ്ക�യർ െമഷ്
നിർബ�മാ�ിയി��്. �ധാന വലക�െട
പരമാവധി വലി��ം, �റ� ക�ിവലി��ം
നി�യി�ി��്. േപ�ിൻ, െപലാജിക് േ�ാൾ, മിഡ്
വാ�ർ േ�ാൾ, �ൾ േ�ാൾ (െപയർ േ�ാൾ) എ�ിവ
�ർ�മാ�ം നിേരാധി�ി��്. സം�ാന�ിെ�

തീര�ടലിൽ മ��ബ�നം നട��തി�ളള
ൈലസൻസ്  20 മീ�ർ വെര നീള�ം, 250 എ� .്പി
വെര എ�ിൻ ക�ാസി�ി��ളള യാന�ൾ�്
മാ�മായി നിജെ���ിയി��്. മ��സ��്

സംര�ി�  ്ഉപേയാഗെ����തിെ� ആവശ�കത
േബാധ�െ����തിന് ��തായി �പീകരി�ി�ളള
ഫിഷറീസ്  മാേനെ�ൻറ്  കൗൺസി�ക�െട
�വർ�ന�ം �േയാജനെ�����്.
സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ. �െട പഠന
റിേ�ാർ�ിെ��ം ശിപാർശ�െട�ം
അടി�ാന�ിൽ േകരള തീര�് �ലഭമായ 58
ഇനം മ�� ഇന��െട കാര��ിൽ നിയമപരമായി
പിടിെ���ാ�� ഏ��ം �റ� വലി�ം (MLS)
നി�യി�  ്സർ�ാർ വി�ാപനം ഇറ�ിയി��്.
അശാ�ീയ മ��ബ�ന�ിേലർെ���

മ��ബ�ന യാന�ൾെ�തിെര
നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഫിഷറീസ്
േ�ഷൻ വഴി�ം മ��ഭവ�കൾ വഴി�ം
േബാധവൽ�രണം നട�ക�ം െച�
മ���െള�ം മ�����െള�ം പിടി��ത്
വഴി മ��സ��് നശി���മായി ബ�െ��്

അവേബാധം ��ി�ക�ം െച�വ���്.
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മ��സ��് പരിപാലി��തിെ� ഭാഗമായി
2018 വർഷം �തൽ േ�ാൾ ബാൻ കാലാവധി 47
ദിവസ�ിൽ നി�ം 52 ദിവസമായി
വർ�ി�ി�ി��്. നീല വി�വം പ�തിയി�ൾെ��
സീ േകജ്   ഫാമിംഗ് പ�തി�ം റീസർ�േല�റി
അക�ാകൾ�ർ സി�ം, ബേയാ�ാക്
അക�ാകൾ�ർ സി�ം എ�ീ �തന മ���ഷി

രീതിക�ം �ടിെല മ���ഷി പ�തി�ം നട�ിലാ�ി
വ��. െപാ� ജലാശയ�ളി�ം �ഴകളി�ം മ��

���െള നിേ�പി�� ഫിഷ്  േ�ാ�്
എൻഹാൻെ�ൻറ്  േ�ാ�ാം (റാ�ിംഗ്) പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. മ�� വിഭവ��െട
സംര�ണ�ിനായി നിയമ വി�� മ��ബ�നം

കെ���തി�ം തട��തി�മായി കായൽ
െപേ�ാളിംഗ് നട�ി വ��. അനധി�തമായി
�ാപി�ി�� ഊ�ി/ചീന വലകൾ നീ�ം
െച��തിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
േവ�നാട്  കായലിെല ഉൾനാടൻ മ��

വിഭവ��െട സംര�ണം, വർ�നവ് ല��മാ�ി
2019-20 സാ��ിക വർഷം 248 ല�ം �പ�െട
േവ�നാട്  കായൽ മ�� സംര�ണ പ�തി�ം
അ��ടി കായലിെല ഉൾനാടൻ മ��വിഭവ��െട

സംര�ണ�ം വർ�ന�ം ല��മാ�ി 2019-20
�തൽ അ��ടി കായൽ മ�� സംര�ണ
പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��

(ബി)

മേ��ാ�ാദന�മായി ബ�െ��് അക�ാകൾ�ർ
വികസന�ിനായി പ�തികൾ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഉ�്. PMMSY പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2021-22
സാ��ിക വർഷം 63.40 േകാടി �പ�െട
ബേയാേ�ാ�് �ഷി, റീസർ�േല�റി
അക�ാകൾ�ർ സി�ം, ഓ�ജല �ട്  �ഷി,
�ള�ളിെല ഓ�ജല �ഷി എ�ീ 4 പ�തിക�ം
അഡാ�് വഴി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� 12
േകാടി �പ�െട റിസർേവായർ വികസന
പ�തി�ം േക� സർ�ാരിൻെറ അ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി��്. 2021-22 സാ��ിക വർഷം
�ഭി� േകരളം ജനകീയ മ���ഷി പ�തി�ായി
98 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയത്
അ�സരി�  ്നട�ാ�ി വ�� വിവിധ മ���ഷി

രീതിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




