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അനുബനന-1

28-02-2023-  ലലെ ചചചോദദനനമ്പര്   *215-  ലന്റെ ഉത്തരത്തത്തിലലെ അനുബനന  -1

ചകേന്ദ്ര  സര്കചോരത്തിലന്റെ  കേടല്  മതദബനന  നത്തിയമന  2019-മചോയത്തി

ബനലപ്പെടട  സനസചോനന സമര്പ്പെത്തിച്ച നത്തിര്ചദ്ദേശങ്ങള:

1.  12  ചനചോടത്തികല്  മമലെത്തിനപ്പുറമുള്ള  (200  ചനചോടത്തികല്  മമൽ

വലരയുളള)  പ്രചദശങ്ങളത്തിലലെ  മതദബനന  രജത്തിചസ്ട്രേഷന/മലെസനസട 

നല്കുന്നതത്തിനട  ചകേന്ദ്രസര്കചോര്  സനസചോന  സര്കചോരത്തിലന

ചുമതലെലപ്പെടുത്തണന.

2.  ചകേന്ദ്രസര്കചോര്  ലകേചോണ്ടുവരചോനുചദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  മമറന  ഫത്തിഷററീസട 

ബത്തിലത്തില്  ചകേന്ദ്രസര്കചോരത്തിലന്റെ  അധത്തികേചോരപരത്തിധത്തി  കൃതദമചോയത്തി

ചരഖലപ്പെടുത്തണന.  തറീരകടലെത്തിലലെ  (12  ചനചോടത്തികല്  മമലെത്തിനകേത്തട )

മതദബനന  നത്തിയന്ത്രണന,  മചോചനജട ലമന്റെട  എന്നത്തിവ  നത്തിലെവത്തിലുളളതുചപചോലലെ

പൂര്ണ്ണമചോയുന  സനസചോനത്തത്തിലന്റെ  അധത്തികേചോരപരത്തിധത്തിയത്തില്തലന്ന

നത്തിലെനത്തിര്ത്തണന.

3.  നത്തിയമലെനഘനന  പരത്തിചശചോധത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള  അധത്തികേചോരന

ചകേചോസടഗചോര്ഡട ,  ചനവത്തി എന്നത്തിവരത്തില് മചോതന നത്തിജലപ്പെടുത്തത്തി നത്തിശ്ചയത്തികചോലത
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സനസചോന ഫത്തിഷററീസട  ഉചദദചോഗസലരയുന ഇതത്തിനചോയത്തി നത്തിചയചോഗത്തികണന.

4.  നത്തിയമലെനഘന  വത്തിഷയത്തത്തില്  തറീരുമചോനലമടുകചോനുളള  അധത്തികേചോരന

(Adjudication)  പ്രത്തിനസത്തിപ്പെല്  മജത്തിചസ്ട്രേറട /ലമചടചോചപചോളത്തിറന  മജത്തിചസ്ട്രേറട 

എന്നത്തിവരത്തില്നത്തിന്നുമചോറത്തി  ഫത്തിഷററീസട  വകുപ്പെത്തിലലെ  ഉചദദചോഗസലര  ഇതത്തിനചോയത്തി

ചുമതലെലപ്പെടുത്തണന.

5.  തറീരുമചോനത്തത്തില്  അപ്പെറീല്  ചകേളക്കുന്നതത്തിനുളള  അധത്തികേചോരന

ഫത്തിഷററീസട  വകുപ്പെത്തില് (ഫത്തിഷററീസട  ഡയറക്ടറത്തില്) നത്തികത്തിപ്തമചോകണന.

6.  ഇനദയുലട  സമുദചോതത്തിര്ത്തത്തിയത്തില്  മതദബനനത്തത്തിനട  വത്തിചദശ

യചോനങ്ങളകട  അനുമതത്തി നല്കേചോന പചോടത്തില.

7.  ആഴകടല്  മതദബനനത്തത്തിനുളള  അവകേചോശന  പരമ്പരചോഗത

മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേളക്കുന  അവരുലട  സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കുമചോയത്തി

നത്തിജലപ്പെടുത്തണന. മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തി സഹകേരണ സനഘങ്ങലള അതത്തിനചോയത്തി

പ്രചോപ്തരചോകണന.

8.  നത്തിയമലെനഘനന  ശ്രദ്ധയത്തില്ലപ്പെടചോല്  മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേലള

വചോറന്റെത്തിലചോലത അറസട  ലചയ്യണലമന്ന വദവസ എടുത്തുകേളയണന.

9. സനസചോനത്തത്തിലന്റെ അധത്തികേചോരപരത്തിധത്തിയത്തിലുളള 12 ചനചോടത്തികല് മമൽ
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പ്രചദശത്തട  ഫത്തിഷററീസട  മചോചനജട ലമന്റെട  പചോന  തയ്യചോറചോക്കുന്നതത്തിനുളള

അധത്തികേചോരന സനസചോന സര്കചോരത്തില് നത്തികത്തിപ്തമചോയത്തിരത്തികണന.

10.  മതദവത്തിഭവ  പരത്തിപചോലെനന,  മചോചനജട ലമന്റെട  എന്നറീ  കേചോരദങ്ങളത്തില്

തറീരുമചോനലമടുക്കുന്നതത്തിനട  മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേലളക്കൂടത്തി  ഉളലപ്പെടുത്തത്തിയുളള

പങചോളത്തിത്ത മചോചനജട ലമന്റെട  സനവത്തിധചോനന  ലകേചോണ്ടുവരണന.

11.  നത്തിയമലെനഘനത്തത്തിലന്റെ  ഗഗൗരവത്തത്തിനനുസരത്തിച്ചട  പത്തിഴയുലട  അളവട 

നത്തിശ്ചയത്തികണന.

12.  നത്തിയമലെനഘകേരത്തില്നത്തിന്നട  പത്തിടത്തിലച്ചടുക്കുന്ന  മതദന

വത്തിറഴത്തിക്കുന്നതത്തിനുന  സര്കചോരത്തിചലെയട  മുതല്  കൂട്ടുന്നതത്തിനുന  സുതചോരദമചോയ

സനവത്തിധചോനന ചവണന.

13.  മതദബനന  യചോനങ്ങളകട  എലനങത്തിലുന  കേചോരണവശചോല്

ലപര്മത്തിറട  നഷ്ടലപ്പെടചോല് അതത്തിലനതത്തിലര അപ്പെറീല് നല്കേചോന വദവസ ചവണന.

14.  ഫത്തിഷത്തിനഗട  ലപര്മത്തിറത്തിലന്റെ  കേചോലെചോവധത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്നതത്തിനുന,

‘Seaworthines’ ഉറപ്പെചോക്കുന്നതത്തിനുന ബത്തിലത്തില് വദവസ ലചയ്യണന.

15.  ലചറുമതദങ്ങലള  പത്തിടത്തിക്കുന്നതട  തടയല്,  മണ്സൂണ്കേചോലെ

മതദബനന  നത്തിയന്ത്രണന,  മതദബനന  യചോനങ്ങളുലട  എണ്ണന
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നത്തിയന്ത്രത്തികല്,  അശചോസറീയ മതദബനന നത്തിയന്ത്രണന,  വലെകേളുലട  കേണ്ണത്തി

വലെത്തിപ്പെന,  ആലകേ വലെത്തിപ്പെന എന്നത്തിവയത്തിലലെ നത്തിയന്ത്രണന എന്നത്തിവയട  ബത്തിലത്തില്

വദവസകേള ഉളലപ്പെടുത്തണന.

16.  "മതദബനനയചോനന"  എന്നതത്തിലന്റെ  നത്തിര്വ്വചനത്തത്തില്  യന്ത്രന

ഘടത്തിപ്പെത്തികചോത്ത യചോനങ്ങലളക്കൂടത്തി ഉളലപ്പെടുത്തണന.

17.  പചോസത്തികട  ഉളലപ്പെലടയുളള എലചോതരന കേടല് മലെത്തിനറീകേരണലത്തയുന

നത്തിയന്ത്രത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള  വദവസ ബത്തിലത്തില് ഉളലപ്പെടത്തണന.

അനുബനന-2

28-02-2023-  ലലെ ചചചോദദനനമ്പര്   *215-  ലന്റെ ഉത്തരത്തത്തിലലെ അനുബനന  -2

1.  കേരടട  ബത്തിലത്തില് എകടക്ലൂസറീവട  ഇകചണചോമത്തികേട  ചസചോണത്തിലലെയുന (EEZ,

കേരയത്തിൽനത്തിന്നട  പന്ത്രണ്ടുമുതല് ഇരുന്നൂറു ചനചോടത്തികല് മമല് വലരയുള്ള കേടൽ

പ്രചദശങ്ങള)  മഹസറീയത്തിലലെയുന  (High  Sea,  കേരയത്തിൽനത്തിന്നട  ഇരുന്നൂറട 

ചനചോടത്തികല്  മമലെത്തിനട  അപ്പുറമുള്ള  കേടല്  പ്രചദശങ്ങള)  മതദബനന

പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  നത്തിയന്ത്രത്തിക്കുന്നതത്തിനചോലണന്നട  ആമുഖത്തത്തില്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നുലണ്ടെങത്തിലുന  സനസചോനങ്ങളുലട  അധത്തികേചോരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള്ള

ലടറത്തിചറചോറത്തിയല്  കേടലെത്തിലുന  12  ചനചോടത്തികല്  മമൽ  (NM)  വലര
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വത്തികേസനത്തത്തിനുന  പരത്തിപചോലെനത്തത്തിനുമുള്ള  പചോനുകേളുണ്ടെചോകചോന  ചകേന്ദ്ര

സര്കചോരത്തിനട  അധത്തികേചോരന  നല്കുന്നു.  എന്നചോല്  ഇനദന

ഭരണഘടനയനുസരത്തിച്ചട  ലടറത്തിചറചോറത്തിയല്  കേടലെത്തിലലെ  മതദബനനന

സനസചോനത്തത്തിലന്റെ  അധത്തികേചോരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള്ള  വത്തിഷയമചോണട .  ഈ

പ്രചദശങ്ങളത്തിലലെ വത്തികേസന,  പരത്തിപചോലെന പചോനുകേളുണ്ടെചോകചോനുള്ള അധത്തികേചോരന

സനസചോന സര്കചോരത്തിനട  നല്കേചോവുന്നതചോണട .

 2.  കേരടട  ബത്തിലത്തിൽ  പങചോളത്തിത്ത  മചോചനജട ലമന്റെത്തിലന  സനബനത്തിച്ചട 

പരചോമര്ശമത്തില.  കേടലെത്തിലലെ  മതദവത്തിഭവങ്ങളുലട  മകേകേചോരദകേര്ത്തചോകളചോയ

മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേലളക്കൂടത്തി വത്തിഭവ സനരകണ/പരത്തിപചോലെന ചുമതലെകേളത്തില്

ഉളലപ്പെടുചത്തണ്ടെതചോണട .  ഇതത്തിനചോയത്തി  ചദശറീയതലെത്തത്തിലുന

സനസചോനതലെത്തത്തിലുന  മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തി  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികേള  ഉളലപ്പെടുന്ന

മചോചനജട ലമന്റെട കേമ്മറത്തികേളുണ്ടെചോചവണ്ടെതുണ്ടെട .

3.  ലചറുകേത്തിട  മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേളുലട  (Smal  scale  fishers)

നത്തിര്വ്വചനന  കൂടുതല്  കൃതദതചയചോലട  ചവണന.  അലചോത്തപകന  വനകേത്തിട

മതദബനന  യചോനങ്ങളുന  ഇതത്തിലന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്വരചോന  സചോധദതയുണ്ടെട .

ചകേരളത്തത്തിലലെ എലചോ മതദബനന യൂണത്തിറ്റുകേളുന (യന്ത്രവല്ക്കൃത ചബചോട്ടുകേള
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ഉളലപ്പെലട)  കേരടട  ബത്തിലത്തിലലെ  നത്തിര്വ്വചനമനുസരത്തിച്ചട  ലചറുകേത്തിട

മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേളുലട  ഗണത്തത്തിലുളലപ്പെടുന.  പരമ്പരചോഗത

മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേലള യന്ത്രവത്കൃത ചബചോട്ടുടമകേളത്തില്നത്തിന്നട  വൃതദസ്തമചോയത്തി

പ്രചതദകേ വത്തിഭചോഗമചോയത്തി പരത്തിഗണത്തികചോവുന്നതചോണട .

4.  മതദബനനയചോനകേളുലട  രജത്തിചസ്ട്രേഷന,  മലെസനസട 

എന്നത്തിവയത്തില്നത്തിന്നട  ലെഭത്തിക്കുന്ന വരുമചോനന ലകേചോണ്ടെട  രൂപറീകേരത്തിക്കുന്ന  Marine

Fisheries  Development  Fund  മതദലത്തചോഴത്തിലെചോളത്തികേളുലട

ചകമത്തത്തിനുചവണ്ടെത്തി  വത്തിനത്തിചയചോഗത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  അധത്തികേചോരന  സനസചോന

സര്കചോരത്തിനട   നല്കേചോവുന്നതചോണട .

5.  12  NM-നകേത്തുള്ള  വത്തികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ  ആര്ടത്തിഫത്തിഷദല്

ററീഫട ,  സറീ  റചോഞത്തിങട ,  ററീകറീയഷന  ഫത്തിഷത്തിങട ,  അകേകചോചസചോർട്സട ,  മമറന

ടൂറത്തിസന  എന്നത്തിവ  നടത്തുന്നതത്തിനുള്ള  അധത്തികേചോരന  സനസചോന  സര്കചോരത്തിനട 

നല്കേചോവുന്നതചോണട .  No Fishing Zones,  Spatial  and temporal closures

എന്നത്തിവ  നടപ്പെത്തിലെചോക്കുന്നതത്തിനുള്ള  അധത്തികേചോരന  സനസചോന  സര്കചോരത്തിനട 

നല്കേണന.


