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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 220 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

നിേരാധിത വലക�ം െെല�ക�ം ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം,
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് 

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

(എ)

തീര�ടലിൽ നിേരാധിത വലക�ം െെല�ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്മ��ബ�നം വ�ാപി��തിനാൽ
ഇ�രം സംഘ�ൾ പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളിക�മായി

സംഘർഷ�ിലാ��താ�� റിേ�ാർ�കൾ
ലഭി�ി�േ�ാ;

(എ) തീര�ടലിൽ നിേരാധിത വലക�ം ൈല�ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്മ��ബ�നം നട�� തേ�ശീയ
യ�വൽ�ത യാന�ളിെല െതാഴിലാളിക�ം
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�ം ത�ിൽ
സംഘർഷ��ാ��താ�� റിേ�ാർ�കൾ
ലഭി�ി��്. ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി��
ഇ�രം സംഘ��മായി സംഘർഷ��ായതായ
സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�ി�. �ടാെത
തീര�ടലിൽ നിേരാധിത വലക�ം ൈല�ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്മ��ബ�നം നട��തായി
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�ം
പരാതികൾ ലഭി�ി��്. അന�സം�ാന

േബാ�കൾ�് തീര�ടലി�െട ഹാർബ�കളിേല�
�േവശി��തി�ം ഹാർബ�കളിെല സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗെ����തി�ം വാർഷിക െപർമി�്
ഫീസ്  ഏർെ���ിയി��്.

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി��� ഇ�രം

സംഘ�ളിൽ നി�ം �േസ�് ഫീ �മ�ാ�േ�ാ;
(ബി) തീര�ടലിൽ നിേരാധിത വലക�ം ൈല�ക�ം

ഉപേയാഗി�  ്മ��ബ�നം നട�� തേ�ശീയ
യ�വൽ�ത യാന�ളിെല െതാഴിലാളിക�ം
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�ം ത�ിൽ
സംഘർഷ��ാ��താ�� റിേ�ാർ�കൾ
ലഭി�ി��്. ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി��
ഇ�രം സംഘ��മായി സംഘർഷ��ായതായ
സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�ി�. �ടാെത
തീര�ടലിൽ നിേരാധിത വലക�ം ൈല�ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്മ��ബ�നം നട��തായി
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�ം
പരാതികൾ ലഭി�ി��്. അന�സം�ാന

േബാ�കൾ�് തീര�ടലി�െട ഹാർബ�കളിേല�
�േവശി��തി�ം ഹാർബ�കളിെല സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗെ����തി�ം വാർഷിക െപർമി�്
ഫീസ്  ഏർെ���ിയി��്.
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(സി)

ഇവെര നിരീ�ി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം
മ��ബ�ന വ��് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) 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�ം, മ��െ�ാഴിലാളി

�തിനിധികൾ, യാന�ടമകൾ, േലല�ാർ,
കരേയാഗ �തിനിധികൾ �ട�ിയവെര
ഉൾെ���ി േ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��്.  ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�കൾ
േക�ീകരി�  ്പേ�ാളിംഗ് ശ�ിെ���ി�ം

ഇ�ര�ാെര നിയ�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്.   KMFR Act, KMFR Rule
എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ മ��ബ�ന

യാന�ളിൽ അവെയ നിരീ�ി��തി�ത��
തര�ി�� ആേ�ാമാ�ിക് ഐഡ�ിഫിേ�ഷൻ

സി�ം (AIS) / െവ�ൽ േമാണി�റിങ്  സി�ം
(VMS) ഘടി�ി��ത് നിർ��മാ�ിയി��്.
ഇ�രം നിരീ�ണ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിന് ഫിഷറീസ്  ഡയറ�േറ�്
തല�ിൽ ഒ� മാ�ർ കൺേ�ാൾ ��ം, വിഴി�ം,
ൈവ�ിൻ, േബ�ർ എ�ീ ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�കൾ
േക�ീകരി�  ്3 റീജിയണൽ കൺേ�ാൾ ��ക�ം
ഫിഷറീസ്  വ��ിെ� കീഴിൽ ഇേ�ാൾ
�വർ�ി���്. �ടാെത ഫിഷറീസ്
േ�ഷ�കൾ ഇ�ാ� കാസർേഗാഡ് , മല�റം,
��ർ, ആല�ഴ എ�ീ 4 ജി�കളിൽ �തിയ
ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�കൾ ആരംഭി��തി��
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ക�ം മൈറൻ
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് േപാലീ�കാർ ഉൾെ�െട��
ഉേദ�ാഗ��െട ത�ികകൾ ��ി�ക�ം
െച�ി��്. േമൽ�റ� ഫിഷറീസ്  േ�ഷ�ക�െട
�വർ�നം ആരംഭി��േതാെട ഈ 4 ജി�കളി�ം
കടൽ പേ�ാളിംഗ് ��തൽ കാര��മമാ�ം �ധാന
ഹാർബ�കളിൽ നിരീ�ണം ശ�മാ��തിനായി

CCTVസംവിധാനം �ാപി�� പ�തി ഘ�ം
ഘ�മായി നട�ാ�ി വ��. ഇതിനകം ഏഴ്
ഹാർബ�കളിൽ പ�തി �ർ�ീകരി� കഴി�.



3 of 3

െസ�ൻ ഓഫീസർ


