
Uncorrected/Not for publication
1

ചട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള ഭഭേദഗതതികളുടടെ പരതിഗണന

2016    ടഫെബ്രുവരതി    8-  ാം  തതീയതതിയതിടലെ  സ  .  ഉ  .(  അച്ചടെതി  )    നമ്പര്    03/2016/  മ  .  ത  .  വ
(  എസസ  .  ആര്  .  ഒ  .    നമ്പര്    121/2016)    മുഭഖേന  പുറടപ്പെടുവതിച്ചതിട്ടുള്ള    2016-  ടലെ  ഭകരള
മതത്സ്യവതിതസ ചട്ടങ്ങള്കസ നല്കതിയ ഭഭേദഗതതികളുടടെ പരതിഗണന

ശതീ  .   എഎ  .   ഉമ്മര്: സര്, ഞഞാന് തഞാടഴെപ്പെറയുന്ന ഭഭേദഗതതികള് അവതരതിപ്പെതിക്കുന. 

(1) 9-ാം ചട്ടതതിടന്റെ 2-ാം ഉപചട്ടതതില്

“(ഡതി) പഞാഭദശതിക മതത്സ്യവതിതസ ഭകന്ദ്രഭമഞാ സഎസഞാന മതത്സ്യവതിതസ ഭകന്ദ്രഭമഞാ

ആവശത്സ്യടപ്പെടുന്ന മറസ വതിവരങ്ങള്” എന്നതീ വഞാക്കുകള് ഒഴെതിവഞാക്കുക.

(2) II-ാം ചട്ടതതിടന്റെ 2-ാം ഉപചട്ടതതില്

“(ഡതി)  ബന്ധടപ്പെട്ട  പഞാഭദശതിക  മതത്സ്യവതിതസ  ഭകന്ദ്രഎ  ആവശത്സ്യടപ്പെടുന്ന  മറസ

ഭരഖേകള് ”എന്നതീ വഞാക്കുകള് ഒഴെതിവഞാക്കുക.

(3) 12-ാം ചട്ടതതിനസ ചുവടടെ ഭചര്ക്കുന്ന കതിപ്ത നതിബന്ധന ഭചര്ക്കുക.

“എന്നഞാല് യഥഞാസമയഎ അഭപക്ഷ സമര്പ്പെതിക്കുവഞാന് സഞാധതികഞാതവര്കസ 250

രൂപ  പതിഴെ  ഇഇൗടെഞാകതി  അഭപക്ഷ  നല്കഞാന്  30  ദതിവസടത  സമയഎകൂടെതി

അനുവദതികഞാവുന്നതഞാണസ.”

(4) 18-ാം ചട്ടഎ പൂര്ണ്ണമഞായുഎ റദഞാക്കുക; ഭശഷതിച്ചവ പുനരകഎ ടചയ്യുക.

ഭകരള  മതത്സ്യവതിതസ   ആകസ  2014-മഞായതി  ബന്ധടപ്പെട്ടസ  ഇറകതിയതിട്ടുള്ള റൂളുകള്
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യഥഞാര്ത്ഥതതില്  ടഡലെതിഭഗറഡസ  ടലെജതിഭസ്ലേഷടന്റെ  അന്തസ്സതയഎ  സതിരതിറതിനുഎ

എതതിരഞാണസ.   ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞായ  രതീതതിയതിലെഞാണസ  റൂള്  പുറടപ്പെടുവതിച്ചതിട്ടുള്ളതസ.

എക്സസ്സതീവസ പവറഞാണസ ഉപഭയഞാഗതിച്ചതിട്ടുള്ളതസ.  അതതില് ഒന്നസ,  ചട്ടഎ  9-ല്  മതത്സ്യവതിതസ

ഫെഞാമുകളുടടെയുഎ ഹഞാച്ചറതികളുടടെയുഎ രജതിഭസ്ട്രേഷടനക്കുറതിച്ചസ  വത്സ്യക്തമഞായതി പറഞതിട്ടുണസ.

രജതിസ്റ്റര്  ടചയ്യുന്നതതിനുള്ള  ഓഭരഞാ  അഭപക്ഷഭയഞാടുഎകൂടെതി  വതിവരതിക്കുന്ന  ഭരഖേകള്

ഉള്ടപ്പെടുഭതണതഞാണസ.

(എ) ടലെഞാഭകഷന്, പഞാന്, സസ റസ പഞാന് 

(ബതി)  ഉടെമസഞാവകഞാശ  ഭരഖേ,  പഞാട്ടതതിടനടുതതഞാടണങതില്

പഞാട്ടകഞാരന്/ഉടെമസടന്റെ  മഞാഭനജരുടടെ  തതിരതിച്ചറതിയല്  കഞാര്ഡസ  എന്നതിവ

സഞാക്ഷത്സ്യടപ്പെടുതതിയ പകര്പ്പുകള്

(സതി) മതത്സ്യവതിതസ ഫെഞാഎ അടല്ലെങതില് ഹഞാച്ചറതിയുടടെ പദ്ധതതിഭരഖേ 

അതതിനുഭശഷഎ  (ഡതി)  ആയതി ഭചര്തതിട്ടുളളതസ  "പഞാഭദശതിക മതത്സ്യവതിതസ  ഭകന്ദ്രഭമഞാ

സഎസഞാന മതത്സ്യവതിതസ ഭകന്ദ്രഭമഞാ ആവശത്സ്യടപ്പെടുന്ന മറസ വതിവരങ്ങള്”എന്നഞാണസ. മറസ

വതിവരങ്ങള് എനളളതസ  ഓപ്പെണഞായതി ഇടെഞാന് കഴെതിയതില്ലെ.   'തടെങ്ങതിയവ',  'മുതലെഞായവ'

എന്നതീ  വഞാക്കുകള്  ആകതില്  ഭചര്തഞാല്   ഏതഭവണടമങതിലഎ   കൂട്ടതിഭച്ചര്കഞാഎ.

അതടകഞാണസ   'മറസ  വതിവരങ്ങള്'  എനഭചര്തതിട്ടുള്ള  (ഡതി)  ഒഴെതിവകണഎ,  അതസ
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ആകതിനസ വതിരുദ്ധമഞാണസ.

അതഭപഞാടലെ,  മതത്സ്യവതിതസ  ഫെഞാമുകള്/ഹഞാച്ചറതികള്   സലെസന്സസ  നല്കല്.

അതതിലഎ  (ഡതി)  യതില്  പറയുന്നതസ,  "ബന്ധടപ്പെട്ട  പഞാഭദശതിക  മതത്സ്യവതിതസ  ഭകന്ദ്രഎ

ആവശത്സ്യടപ്പെടുന്ന  മറസ  ഭരഖേകള്  ”എന്നഞാണസ.   കൃതത്സ്യമഞായതി   ഇന്നയതിന്ന  ഭരഖേകള്

ഭവണടമന്നസ  പറഞതതിനുഭശഷഎ  മറസ  ഭരഖേകള് ആവശത്സ്യടപ്പെടെഞാടമന്നസ  പറഞഞാല്,

ബന്ധടപ്പെട്ട  ഉഭദത്സ്യഞാഗസനഞാര്  മതത്സ്യകൃഷതികസ  ഏതസ   ഭരഖേകള്  ആവശത്സ്യടപ്പെടെഞാനുഎ

ഹറഞാസസ  ടചയഞാനുഎ  തഞാമസഎ  ഉണഞാക്കുവഞാനുഎ  മറസ  പശ്നങ്ങള്  ഉണഞാക്കുവഞാനുഎ

ഇടെയഞാകുടമനള്ളതടകഞാണസ അതസ നതീകഎ ടചയണടമനള്ളതഞാണസ അടുത ഭഭേദഗതതി.

 മതത്സ്യവതിതസ/ഹഞാച്ചറതി സലെസന്സസ പുതകല്  എന്ന ഭേഞാഗതസ  "സഞാമ്പതതിക

വര്ഷഎ  ആരഎഭേതിക്കുന്നതതിനസ  ഒരു  മഞാസഎ  മുമ്പസ  മതത്സ്യവതിതസ  ഫെഞാമതിടന്റെയുഎ

ഹഞാച്ചറതിയുടടെയുഎ സലെസന്സസ  പുതക്കുന്നതതിനുള്ള ഓഭരഞാ അഭപക്ഷയുഎ നതിലെവതിലള്ള

സലെസന്സതിഭനഞാടടെഞാപ്പെഎ  ഫെഞാഎ  നമ്പര്  9-ല്  ബന്ധടപ്പെട്ട  പഞാഭദശതിക  മതത്സ്യവതിതസ

ഭകന്ദ്രതതില്  സമര്പ്പെതിഭകണതഎ  അതരതതിലള്ള  അഭപക്ഷകള്  ലെഭേതിച്ചസ  30

ദതിവസതതിനുള്ളതില് പഞാഭദശതിക മതത്സ്യവതിതസ ഭകന്ദ്രതതിനസ ഒരു പുതതിയ സലെസന്സസ

അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  എല്ലെഞാ  നടെപടെതിക്രമങ്ങളുഎ  പഞാലെതിച്ചുടകഞാണസ  സലെസന്സസ

പുതകതി  നല്കഞാവുന്നതഞാണസ”എന്നസ  കൃതത്സ്യമഞായതി  പറയുനണസ.   അതരതതില്
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നല്കഞാന്  കഴെതിയഞാത  ആളുകള്കസ   സഫെഭനഞാടുകൂടെതി  ടകഞാടുകഞാനുള്ള   അവസരഎ

എല്ലെഞാ  ആക്ടുകളുഎ  റൂളുകളുഎ  പരതിഭശഞാധതിച്ചഞാല്  കഞാണഞാവുന്നതഞാണസ.    അതടകഞാണസ

12-ാം  ചട്ടതതിനസ,    “എന്നഞാല്  യഥഞാസമയഎ  അഭപക്ഷ  സമര്പ്പെതിക്കുവഞാന്

സഞാധതികഞാതവര്കസ 250 രൂപ പതിഴെ ഇഇൗടെഞാകതി അഭപക്ഷ നല്കഞാന് 30 ദതിവസടത

സമയഎകൂടെതി  അനുവദതികഞാവുന്നതഞാണസ.”എന്ന  നതിബന്ധന  കൂടെതി  ഭചര്ക്കുക

എന്നതഞാണസ ഭഭേദഗതതി.  250 രൂപ  എനള്ളതസ എടന്റെ അഭേതിപഞായതതില് പറഞതല്ലെ.

ഇവതിടടെ  പട്ടതികയതില്   സലെസന്സസ  പുതക്കുന്നതതിനുള്ള  ഫെതീസഞായതി  പറഞതിട്ടുള്ളതസ

250  രൂപയഞാണസ.  അതടകഞാണസ സഫെനഞായതി  250  രൂപ നല്കതിയഞാല് സലെസന്സസ

പുതകതി  നല്കുന്നതതിനുള്ള  അവസരമുണഞാകുഎ.  അതഭപഞാടലെതടന്ന  ഏറവുഎ

പധഞാനടപ്പെട്ടതഞാണസ  “18-ാം ചട്ടഎ പൂര്ണ്ണമഞായുഎ റദഞാക്കുക"  എന്ന എടന്റെ ഭഭേദഗതതി.

ഇഇൗ  വകുപ്പെതില്  പഭതത്സ്യകമഞായ  സഞാഹചരത്സ്യങ്ങളതില്  മതത്സ്യ  വതിതസ  സഞാമ്പതിളുകള്

ഭശഖേരതിക്കുവഞാന്  മതത്സ്യവതിതസ  ഇന്ടസകര്ക്കുള്ള  അധതികഞാരടതക്കുറതിച്ചഞാണസ

പറഞതിട്ടുളളതസ.   അതതില്  മതത്സ്യവതിതതിടന്റെ  സഞാമ്പതിളുകള്  പരതിഭശഞാധനയഞായതി

ഇനതിപ്പെറയുന്ന  സഞാഹചരത്സ്യങ്ങളതില്  ഭശഖേരതിക്കുഭമ്പഞാള്  ആകതിടലെ  23-ാം  വകുപ്പെസ

പകഞാരമുള്ള  നടെപടെതിക്രമങ്ങള്  പഞാലെതിക്കുന്നതതില്നതിനഎ  മതത്സ്യവതിതസ  ഇന്ടസകടറ

ഒഴെതിവഞാകഞാവുന്നതഞാണസ.  അതഞായതസ  മതത്സ്യവതിത്തുകള്  അപകടെകരമഞാഎവതിധഎ
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അസുഖേങ്ങള്  ബഞാധതിച്ചവയഞാടണന്ന  പരഞാതതിയതില്,  മതത്സ്യവതിതസ  സഞാമ്പതിളുകള്

ഭശഖേരതിക്കുഭമ്പഞാള്  സഞാധഞാരണ  പരതിഭശഞാധനയതില്  മതത്സ്യവതിത്തുകള്  അസുഖേഎ

ബഞാധതിച്ചവയഞാടണന്നസ  ഭബഞാധത്സ്യടപ്പെടുന്ന  സഎഗതതിയുണഞായഞാല്  ആകതിടലെ  23-ാം

വകുപ്പെതില് പറയടപ്പെടുന്ന സഎഗതതികള് ഒനഎ രണഎ വകുപ്പുകള് എടുത്തുകളയഞാടമന്നസ

പറഞതിട്ടുണസ.   ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞായതി  ആകതിടന്റെ  വകുപ്പുകള്  എടുത്തുകളയഞാന്

യഞാടതഞാരു  കഞാരണവശഞാലഎ  റൂളതിനസ  അധതികഞാരമതില്ലെ.   ടഡലെതിഭഗറഡസ  പവര്

ടകഞാടുതതിട്ടുള്ള,  അസഎബതി  പഞാസ്സഞാകതിയ  ഒരു  നതിയമതതിടലെ  ഇന്ന  വകുപ്പുകള്

എടുത്തുകളയണടമന്നസ  പറയഞാന്  ഒരു  എക്സതികക്യൂട്ടതീവതിനുഎ  അധതികഞാരമതില്ലെ.   അതസ

എക്സസ്സതീവസ  പവറഞാണസ.   അതതിടന  സഎബന്ധതിച്ചസ  കൂടുതല്  വതിവരതിഭകണതതില്ലെ.

'Delegated  legislation  cannot  alter   or  be  contracted  to  this  statutory

authorizing it' എന്നതതില്നതിനഎ ഇതസ വളടര വത്സ്യക്തമഞാണസ.  ഭകഞാടെതതി വതിധതികളുണസ.

സ്റ്റഞാറക്യൂട്ടസ  വളടര കൃതത്സ്യമഞായുണസ.   Interpretation  of  Statute-ലഎ വളടര കൃതത്സ്യമഞായതി

പറഞതിട്ടുണസ.   ഇഇൗ  18-ാം വകുപ്പെതില് കൂട്ടതിഭച്ചര്തതിട്ടുള്ളതസ  ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞാണസ.

മഞാത്രമല്ലെ,  അടതഞാരു  വഞാചകഎ  മഞാത്രമല്ലെ,  ആകതിടലെ  5  വകുപ്പുകളുഎ

എടുത്തുകളയുകയഞാണസ  ഇതതിലൂടടെ  ഉഭദശതിക്കുന്നതസ.   23-ാം  വകുപ്പെതില്  മതത്സ്യവതിതസ

ഇന്ടസകര്  അനുവര്തതിഭകണ  നടെപടെതിക്രമങ്ങള്  (1),  (2),  (3),  (4),  (5)
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സബസ ടഹഡുകളതിലെഞായതി  ഒന്നര  ഭപജസ  വരുന്ന  ആകതിടലെ  ഭരഖേകള്  മുഴുവന്

എടുത്തുമഞാറതിയതിരതിക്കുകയഞാണസ.  അത ഞഞാന് വഞായതികണടമങതില് വഞായതികഞാഎ.  അതസ

തതികച്ചുഎ  ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞായതി,  ആകതില്  പറഞതിട്ടുള്ള  നഞാലെഞസ  ഭകഞാസ്സുകള്

എടുത്തുകളഞതിരതിക്കുകയഞാണസ.   എക്സതികക്യൂട്ടതീവതിനസ  യഞാടതഞാരു

അധതികഞാരവുമതില്ലെഞാതതടകഞാണസ  അടതഞാരതികലഎ  അനുവദതികഞാന്  പഞാടെതില്ലെ

എനള്ളതഞാണസ  എടന്റെ  ഭഭേദഗതതി.   ഇതസ  നതിയമസഭേഭയഞാടുഎ  നതിയമസഭേ

പഞാസ്സഞാകതിയതിട്ടുളള നതിയമഭതഞാടുഎ കഞാണതിക്കുന്ന എക്സതികക്യൂട്ടതീവതിടന്റെ കടെനകയറമഞാണസ.

യഞാടതഞാരു  കഞാരണവശഞാലഎ  നതിയമപരമഞായതി  അതഎഗതീകരതിച്ചുടകഞാടുകഞാന്  കഴെതിയതില്ലെ.

അതസ ഭഭേദഗതതി ടചയണടമന്നതഞാണസ എടന്റെ ഭഭേദഗതതി.                                   

മതത്സ്യബന്ധനവുഎ  ഹഞാര്ബര്  എഞതിനതീയറതിഎഗഎ  വകുപ്പുമനതി  (  ശതീമതതി  ടജ  .

ഭമഴതിക്കുട്ടതി അമ്മ):  സര്,  ബഹുമഞാനടപ്പെട്ട അഎഗഎ ഇവതിടടെ വതിശദതീകരതിച്ചതതില് കുറച്ചസ

ടതറതിദ്ധഞാരണയുടണന്നസ ഭതഞാനന.  ഇവതിടടെ മതത്സ്യവതിതസ നതിയമവുമഞായതി ബന്ധടപ്പെട്ട

ചട്ടഎ  തയഞാറഞാകതിയതതില്  മതത്സ്യവതിതസ  ഫെഞാമുകളുടടെയുഎ  ഹഞാച്ചറതികളുടടെയുഎ

രജതിഭസ്ട്രേഷന്,  സലെസന്സസ  ടകഞാടുകല്,  പുതകല്  ഇഇൗ  മൂനകഞാരത്സ്യങ്ങളതിലെഞാണസ

അഭദഹഎ  ചതിലെ  മഞാറങ്ങള്  ഭവണടമന്നഞാവശത്സ്യടപ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നതസ.   ഇവതിടടെ  9-ാം
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ചട്ടതതില്  2-ാം ഉപചട്ടഎ  (ഡതി)  -യതില് പറയുന്നതസ  പഞാഭദശതിക  വതിതസ  ഭകന്ദ്രഭമഞാ

സഎസഞാന വതിതസ ഭകന്ദ്രഭമഞാ ആവശത്സ്യടപ്പെടുന്ന മറസ  വതിവരങ്ങള്-  മറസ  വതിവരങ്ങളതില്

അഭദഹഎ കുടറ ആശങ ഉന്നയതിച്ചുടകഞാണഞാണസ ഭഭേദഗതതി ടചയണടമന്നഞാവശത്സ്യടപ്പെട്ടതസ.

ആ  ആശങയസ  അടെതിസഞാനമതില്ലെ.   ടചറതിയ  ഫെഞാമുകളുടടെയുഎ  വതിത്തുകളുടടെയുഎ

കഞാരത്സ്യതതില് ഇതസ പറയുന്നതില്ലെ.  വലെതിയ ഫെഞാമുകഭളഞാ ഹഞാച്ചറതികഭളഞാ വന്നഞാല് അതതിനസ

പഞാരതിസതിതതികഞാഘഞാത  പഠനഎ  നടെഭതണതണസ.   അതഞാവശത്സ്യമുള്ളതിടെത്തുമഞാത്രഎ

അതരഎ  വതിവരങ്ങള്  എനഭദശതിച്ചുടകഞാണഞാണസ  മറസ  വതിവരങ്ങള്

എനപറഞതിട്ടുളളതസ.   ടചറതിയ  ഫെഞാമുകള്കസ  ഇതസ  ബഞാധകമല്ലെ.   അതടകഞാണസ

അങ്ങയുടടെ  ആശങ  ഇവതിടടെ  നതിലെനതില്ക്കുന്നതില്ലെ.   അതടകഞാണതടന്ന  അഭദഹഎ

നതിര്ഭദശതിച്ച ഭഭേദഗതതി അഎഗതീകരതിക്കുന്നതില്ലെ.

രണഞാമതസ  ചട്ടതതില്  പറഞതിരതിക്കുന്നതസ  ഫെഞാമുകള്കസ  സലെസന്സസ

ടകഞാടുക്കുന്നതമഞായതി  ബന്ധടപ്പെട്ടുടകഞാണഞാണസ.   ആകഞാരത്സ്യതതിലഎ  ഇതതടന്നയഞാണസ

പറയഞാനുള്ളതസ.  ടചറതിയ ഹഞാച്ചറതികള്ക്കുഎ ഫെഞാമുകള്ക്കുഎ ഇതസ ബഞാധകമല്ലെ.  വലെതിയ

ഫെഞാമുകഭളഞാ ഹഞാച്ചറതികഭളഞാ വന്നഞാല് പഞാരതിസതിതതികഞാഘഞാത പശ്നഎ വരുന്നതടകഞാണസ

അതകൂടെതി  പരതിഗണതികണടമന്ന ഉഭദശത്സ്യഎ  മഞാത്രടമയുള.  അതടകഞാണസ  അങ്ങയുടടെ

ആശങയസ  ഇവതിടടെയുഎ  അടെതിസഞാനമതില്ലെ.   അതടകഞാണതടന്ന  ഭഭേദഗതതി
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അഎഗതീകരതിക്കുനമതില്ലെ.

മൂന്നഞാമതസ,  പറഞതിരതിക്കുന്നതസ  അഭപക്ഷ സമര്പ്പെതിക്കുഭമ്പഞാള്  250  രൂപ പതിഴെ

ഇഇൗടെഞാകതി  വതീണടമഞാരു  30  ദതിവസഎകൂടെതി  നല്കണടമന്നതഞാണസ.   ഹഞാച്ചറതികളുടടെ

കഞാരത്സ്യതതില്  സമയബന്ധതിതമഞായഞാണസ  കഞാരത്സ്യങ്ങള്  ടചഭയണതസ.   ഇഭപ്പെഞാള്തടന്ന

അഭപക്ഷ ലെഭേതിച്ചഞാല്  30  ദതിവസതതിനകഎതടന്ന സലെസന്സസ നല്കണടമന്നതഞാണസ

വത്സ്യവസ.   ഇഇൗ  30  ദതിവസതനതികഎ  ടകഞാടുഭകണ  സമയകതിപ്തത  അവതിടടെ

ആവശത്സ്യമുള്ളതടകഞാണഞാണസ'.   അങ്ങസ  പറയുന്നതസ  ഇഇൗ  30  ദതിവസഎ  കഴെതിഞസ

അഭപക്ഷതികഞാന്കൂടെതി  30  ദതിവസഎ  ഭവണടമന്നഞാണസ.   ഹഞാച്ചറതികടള  സഎബന്ധതിച്ചസ

അറതിയഞാതതടകഞാണഞാഭണഞാ അങ്ങസ പറഞടതന്നസ എനതികറതിയതില്ലെ.  ഇകഞാരത്സ്യങ്ങള്

സടെ എ  ബഇൗണഞാകണഎ.   അനന്തമഞായതി  നതീട്ടതിടകഞാണഭപഞാകുന്നതസ  ഇതതിടന്റെ  സമയഎ

നഷ്ടടപ്പെട്ടുഭപഞാകുഎ.   അതടകഞാണതടന്ന  ഇഇൗ  ഭഭേദഗതതി  ഹഞാച്ചറതിയുടടെ  കഞാരത്സ്യതതില്

പഞാഭയഞാഗതികമല്ലെ.  അതടകഞാണതടന്ന ആ ഭഭേദഗതതിയുഎ അഎഗതീകരതിക്കുന്നതില്ലെ.

നഞാലെഞാമതഞായതി,  പറഞതസ  18-ാം  ചട്ടഎ  പൂര്ണ്ണമഞായുഎ  റദഞാക്കുക  എന്നതഞാണസ.

അതതിനകതസ  അങ്ങതിവതിടടെ  ടതറതിദ്ധരതിപ്പെതിക്കുന്ന  കഞാരത്സ്യങ്ങള്  ധഞാരഞാളമഞായതി  പറഞ.

കുടറ  ഭകഞാസ്സുകള്  എടുത്തുകളഞ,  പതിന്സതിപ്പെല്  ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞായതി  ചട്ടങ്ങള്

വന  എന്നതിങ്ങടനയുള്ള  വഞാദങ്ങള്  അങ്ങസ  ഉന്നയതിക്കുകയുണഞായതി.   അങ്ങടന
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പതിന്സതിപ്പെല് ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞായതി ഒരു ചട്ടവുഎ ഇവതിടടെ വച്ചതിട്ടതില്ലെ.  വത്സ്യവസകള്

എടുത്തുകളഞതിട്ടുമതില്ലെ.   ആടക  ഇവതിടടെ  പറഞതിട്ടുളളതസ  23-ാം  വകുപ്പെതില്

മതത്സ്യവതിതസ  ഇന്ടസകര്  അനുവര്തതിഭകണ  നടെപടെതികടളക്കുറതിച്ചസ

പറഞകൂട്ടതതില്  23 (എ) 'ആരതില്നതിന്നഞാഭണഞാ സഞാമ്പതിള് എടുകഞാനുഭദശതിക്കുന്നതസ

അയഞാള്കസ അഭപ്പെഞാള്തടന്ന അങ്ങടനയുളള ഉഭദശത്സ്യമറതിയതിക്കുന്ന ഭരഖേഞാമൂലെമുള്ള ഒരു

ഭനഞാട്ടതീസസ  നല്ഭകണതഎ'   എന  പറയുന്ന  വത്സ്യവസ  മഞാത്രമഞാണസ  റദഞാകഞാന്

ഉഭദശതിച്ചതസ,  എനവച്ചഞാല്  ഹഞാച്ചറതികളതില്  കുഞങ്ങള്കസ  ഭരഞാഗഎ  ബഞാധതിക്കുന്നതസ

ശദ്ധയതില്ടപ്പെട്ടഞാല്  ഉടെനടെതി  അതതിടന്റെ  സഞാമ്പതിടളടുതസ  പരതിഭശഞാധതിക്കുക

എനള്ളതഞാണസ  വത്സ്യവസ.   ഇമ്മഞാതതിരതി  ഭരഞാഗഎവരുന്ന  ഘട്ടങ്ങളതില്  ഭനഞാട്ടതീസസ

ടകഞാടുത്തുളള  നടെപടെതിക്രമമഞാണസ  നമ്മള്  ഒഴെതിവഞാക്കുന്നതസ.   കഞാരണഎ

ഭരഞാഗബഞാധതിതമഞാകുന്ന  ഹഞാച്ചറതികളതില്  അടെതിയന്തരമഞായതി  ഇടെടപടുകടയന്നതഞാണസ

പധഞാനഎ.  പതിന്സതിപ്പെല് ആകതില് ഇതതിടന്റെ ഉഭദശത്സ്യശുദ്ധതിയഞാണസ വതിശദതീകരതിക്കുന്നതസ.

ആ  ഉഭദശത്സ്യശുദ്ധതി  ഇഫെകതീവഞായതി  പഭയഞാജനതതില്  വരുതഞാനഞാണസ  ശമതിക്കുന്നതസ.

വതീണഎ അതതിടനഞാരു കഞാലെതഞാമസഎ വരുതഞാന് പഞാടെതില്ലെ., ഭനഞാട്ടതീസസ നല്കതി, അതതിനസ

മറുപടെതി വഞാങ്ങതി അഭപ്പെഞാഭഴെയഎ ഫെഞാമതിടലെ മുഴുവന് കുഞങ്ങളുഎ ചഞാവുക മഞാത്രമല്ലെ നമ്മുടടെ

സഎസഞാനടത  മറസ  ഫെഞാമുകടളയുഎ  അതസ  ബഞാധതിക്കുഎ.   അതടകഞാണസ
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ഉഭദശത്സ്യശുദ്ധതിയഞാണസ  പധഞാനഎ.   പതിന്സതിപ്പെല്  ആകതിനസ  വതിരുദ്ധമഞായതി  ഒരു  ചട്ടവുഎ

ഇവതിടടെ  ഉണഞാകതിയതിട്ടതില്ലെ.   ഉഭദശത്സ്യശുദ്ധതിടയ  അങ്ങസ  മഞാനതിഭകണതണസ.   ഉടെനടെതി

ഇടെടപടുക  എന്ന  ലെക്ഷത്സ്യഎ  വച്ചുടകഞാണസ  (എ)  എനളള  ഭകഞാസ്സസ   സടസന്ഡസ

ടചയ്യുന്നതസ  ഇഇൗ  പരതിഭശഞാധനയുടടെ  ഘട്ടതതിലെഞാണസ.   അതടകഞാണസ  അങ്ങസ

അവതരതിപ്പെതിച്ചതിട്ടുള്ള ഒരു ഭഭേദഗതതിയുഎ അഎഗതീകരതികഞാന് കഴെതിയതില്ലെ.

മതി  .   സതീകര്  : ശതീ.  എഎ.  ഉമ്മര്  തഞാങളുടടെ  ഭഭേദഗതതികള്  പസ്സസ

ടചയ്യുനഭണഞാ?

ശതീ  .   എഎ  .   ഉമ്മര്: സര്,   ഒന്നസ  ആകസ  കൃതത്സ്യമഞായതി  പറഞതിരതിക്കുകയഞാണസ.

ബഹുമഞാനടപ്പെട്ട  നതിയമവകുപ്പുമനതി  ഇകഞാരത്സ്യതതിടലെഞാന്നസ  ഇടെടപടുന്നതസ

നന്നഞായതിരതിക്കുഎ. 

മതി  .   സതീകര്: മതിനതിസ്റ്റര് കൃതത്സ്യമഞായ മറുപടെതി പറഞകഴെതിഞ.

ശതീ  .   എഎ  .   ഉമ്മര്: സര്,  ഇതതില്  മതത്സ്യവതിതസ  സഞാമ്പതിളുകള്

പരതിഭശഞാധതിക്കുന്നതതിനഞായതി  ഇനതിപ്പെറയുന്ന  സഞാഹചരത്സ്യങ്ങളതില്  ഭശഖേരതിക്കുഭമ്പഞാള്

ആകതിടലെ  23-ാം  വകുപ്പെസ  പകഞാരമുള്ള  നടെപടെതിക്രമങ്ങള്

പഞാലെതികണടമന്നതതില്നതിനഎ...

മതി  .   സതീകര്  : തഞാങള്  ഭഭേദഗതതി  പസ്സസ  ടചയ്യുനഭണഞാടയന്നസ  പറഞഞാല്
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മതതി.

ശതീ  .   എഎ  .   ഉമ്മര്: സര്,  ഞഞാന് എടന്റെ ഭഭേദഗതതികള് പസ്സസ  ടചയ്യുന.   അതസ

ഞഞാന്  വതിവരതിക്കുകയഞാണസ.   ആകസ  മഞാറഞാന്  എക്സതികക്യൂട്ടതീവതിനസ

അധതികഞാരമുഭണഞാടയനള്ളതഞാണസ ഇവതിടെടത പശ്നഎ.

മതി  .   സതീകര്  : ഫെതിഷറതീസസ  വകുപ്പുമനതി  ഗവണ്ടമന്റെതിടന്റെ  നതിലെപഞാടെസ

പറഞകഴെതിഞ.  ഇനതി ഒരു ചര്ച്ചയതില്ലെ.

ശതീ  .   എഎ  .   ഉമ്മര്: സര്,  അതടകഞാണസ  ബഹുമഞാനടപ്പെട്ട  മതിനതിസ്റ്റര്

ടതറതിദ്ധരതിച്ചതഞാണസ.  എക്സതികക്യൂട്ടതീവതിനസ നതിയമസഭേയുടടെ അധതികഞാരഎ ടകഞാടുതതിട്ടസ നഞാടള

നതിയമഎ  മഞാറ്റുന്നതതിനസ  പഭതത്സ്യക  സഞാഹചരത്സ്യമുടണനള്ള  നതിലെയതില്

നതിയമസഭേടയകഞാള്  വലെതിയ  ഒരു  അധതികഞാരഎ  എക്സതികക്യൂട്ടതീവതിനസ  ടകഞാടുകഞാന്

സഞാധതിക്കുഭമഞാ?  നതിരവധതി ഭകഞാടെതതി വതിധതികളുണസ.  അതടകഞാണഞാണതിവതിടടെ പറഞതസ.

മതി  .   സതീകര്  : ഭഭേദഗതതികള് അഭങ്ങയസ പസ്സസ ടചയഞാവുന്നതഞാണസ.

ശതീ  .   എഎ  .   ഉമ്മര്: സര്,  ഞഞാന് എടന്റെ ഭഭേദഗതതികള് പസ്സസ ടചയ്യുന.  ഭപഞാള്

ആവശത്സ്യടപ്പെടുന.

മതി  .   സതീകര്  : ശതീ. എഎ. ഉമ്മര് അവതരതിപ്പെതിച്ച ഭഭേദഗതതികടള 

അനുകൂലെതിക്കുന്നവര്........
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       പതതികൂലെതിക്കുന്നവര്........

സഭേഞാഎഗങ്ങള് തഞാടഴെപ്പെറയുഎ പകഞാരഎ ഭവഞാട്ടസ ഭരഖേടപ്പെടുതതി.

അനുകൂലെതിക്കുന്നവര്:

1.  ശതീ. പഞാറകല് അബ്ദുള്ള

2. ശതീ. പതി. ടക. അബ്ദു റബസ 

3. ശതീ. പതി. ബതി. അബ്ദുള് റസഞാഖേസ

4. ടപഞാഫെ. ആബതിദസ ഹുസസന് തങ്ങള്

5.  ശതീ. റതി. എ. അഹമ്മദസ കബതീര്

6. ശതീ. മഞളഞാഎകുഴെതി അലെതി 

7. ശതീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞാര് 

8. ശതീ. അന്വര് സഞാദതസ 

9. ശതീ. ഐ. സതി. ബഞാലെകൃഷ്ണന്

10. ശതീ. വതി. റതി. ബല്റഞാഎ

11.         ശതീ. പതി. ടക. ബഷതീര്

12. ശതീ. എല്ഭദഞാസസ കുന്നപ്പെതിള്ളതി 

13. ശതീ. പതി. സതി. ഭജഞാര്ജസ 
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14. ശതീ. സഹബതി ഈഡന്  

15. ശതീ. ടെതി. വതി. ഇബഞാഹതിഎ 

16. ശതീ. ടക. സതി. ഭജഞാസഫെസ 

17. ശതീ. പതി. ടക. കുഞഞാലെതിക്കുട്ടതി 

18.        ശതീ. സതി. മമ്മൂട്ടതി 

19. ശതീ. എന്. എ. ടനല്ലെതിക്കുന്നസ 

20. ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞാധഞാകൃഷ്ണന് 

21. ശതീ. രഭമശസ ടചന്നതിതലെ

22. ശതീ. ഭറഞാഷതി അഗസ്റ്റതിന്

23. ശതീ. ടക. എസസ. ശബരതീനഞാഥന്

24. ശതീ. എന്. ഷഎസുദതീന് 

25. ശതീ. വതി. ഡതി. സതതീശന് 

26. ശതീ. സണ്ണതി ഭജഞാസഫെസ 

27. ശതീ. സതി. എഫെസ. ഭതഞാമസസ 

28. ശതീ. പതി. ടെതി. ഭതഞാമസസ

29. ശതീ. പതി. ഉസബദുള്ള
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30. ശതീ. എഎ. ഉമ്മര് 

31.         ശതീ. എഎ. വതിന്ടസന്റെസ

പതതികൂലെതിക്കുന്നവര്

1. ശതീ. ടക. വതി. അബ്ദുള് ഖേഞാദര്  

2. ശതീ. വതി. അബ്ദുറഹതിമഞാന് 

3. ശതീ. ടക. ആന്സലെന്

4. ശതീ. ആന്റെണതി ഭജഞാണ് 

5. ടപഞാഫെ. ടക. യു. അരുണന് 

6.         ശതീമതതി സതി. ടക. ആശ 

7. ശതീ. ടക. ബഞാബു 

8.        ശതീ. എ. ടക. ബഞാലെന് 

9. ശതീമതതി ഇ. എസസ. ബതിജതിഭമഞാള് 

10. ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രഭശഖേരന്  

11.        ശതീ. ടക. ദഞാസന് 

12. ശതീ. ബതി. ഡതി. ഭദവസ്സതി 

13.       ശതീ. സതി. ദതിവഞാകരന് 
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14. ശതീ. എല്ഭദഞാ എബഹഞാഎ 

15. ശതീ. ചതിറയഎ ഭഗഞാപകുമഞാര് 

16. ശതീ. സതി. ടക. ഹരതീന്ദ്രന് 

17. ശതീ. ടജയതിഎസസ മഞാതത്യു 

18.       ശതീ. ജതി. എസസ. ജയലെഞാല് 

19. ശതീ. ഇ. പതി. ജയരഞാജന് 

20. ശതീ. വതി. ഭജഞായതി 

21. ശതീ. ഭജഞാണ് ടഫെര്ണഞാണസസ

22. ശതീ. ഒ. ആര്. ഭകളു 

23. ശതീ. സതി. കൃഷ്ണന് 

24. ശതീ. ടക. കുഞതിരഞാമന് 

25. ശതീ. ഭകഞാവൂര് കുഞഭമഞാന് 

26. ശതീ. മഞാതത്യു ടെതി. ഭതഞാമസസ 

27. ശതീ. ടക. ടജ. മഞാക്സതി 

28. ശതീമതതി ടജ. ഭമഴതിക്കുട്ടതിഅമ്മ 

29. ശതീ. മുഹമ്മദസ മുഹസതിന് പതി.
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30. ശതീ. എഎ. മുഭകഷസ 

31.        ശതീ. ഡതി. ടക. മുരളതി  

32. ശതീ. മുരളതി ടപരുടനല്ലെതി 

33. ശതീ. സതി. ടക. നഞാണു 

34. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപസ 

35. ശതീ. എ. പദതീപസ കുമഞാര് 

36. ശതീ. ടക. ഡതി. പഭസനന് 

37. ശതീമതതി യു. പതതിഭേ ഹരതി 

38. ശതീ. പുരുഷന് കടെലണതി 

39. ശതീ. പതി. ടെതി. എ. റഹതീഎ 

40. ശതീ. എഎ. രഞാജഭഗഞാപഞാലെന്

41. ശതീ. ടക. രഞാജന്: 

42. ശതീ. എസസ. രഞാഭജന്ദ്രന്:

43. ശതീ. ആര്. രഞാഭജഷസ: 

44. ശതീ. റതി. വതി. രഞാഭജഷസ: 

45. ശതീ. രഞാമചന്ദ്രന് കടെന്നപ്പെള്ളതി  
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46. ശതീ. ടക. ടക. രഞാമചന്ദ്രന് നഞായര് 

47. ശതീ. റതി. പതി. രഞാമകൃഷ്ണന് 

48. ശതീ. കഞാരഞാട്ടസ റസഞാഖേസ

49. ശതീ. എസസ. ശര്മ്മ  

50. ശതീ. എ. ടക. ശശതീന്ദ്രന് 

51. ശതീ. സതി. ടക. ശശതീന്ദ്രന് 

52. ശതീ. പതി. ടക. ശശതി

53. ശതീ. ഐ. ബതി. സതതീഷസ 

54. ശതീ. ബതി. സതത്സ്യന് 

55. ശതീ. എ. എന്. ഷഎസതീര്  

56. ശതീ. എഎ. സസ്വരഞാജസ

57. ശതീ. ഇ. റതി. സടെസണ് മഞാസ്റ്റര്

58. ശതീ. പതി. തതിഭലെഞാതമന് 

59. ശതീ. ഭതഞാമസസ ചഞാണതി 

60. ശതീ. പതി. ഉണ്ണതി

61. ശതീമതതി വതീണഞാ ഭജഞാര്ജസ
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62. ശതീ. ടക. വതി. വതിജയദഞാസസ

63. ശതീ. ഇ. ടക. വതിജയന്

64. ശതീ. പതിണറഞായതി വതിജയന്

65. ശതീ. എന്. വതിജയന് പതിള്ള

അനുകൂലെതിക്കുന്നവര് : 31

പതതികൂലെതിക്കുന്നവര്: 65

നതിക്ഷപക്ഷത പഞാലെതിക്കുന്നവര് :  ആരുമതില്ലെ.

മതി  .   സതീകര്  : ഭഭേദഗതതികള് സഭേ തള്ളതിയതിരതിക്കുന.


