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വിദേശക്കപ്പലുകളുടെ മീൻടകൊള്ളയ്ക്ക്ക് ഒരു ചൂണ്ടടക്കൊളുത്ത് 

 

രഺജ്ൿത്ത഻ന്ീറ വ഻ുേശനഺണ്ൿവരഽമഺനത്ത഻ൽ വൻു ഺർച്ചയഽണ്ടഺക്കഽകയഽും പഺവീെട്ട 
മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ ജ്഼വ഻തീത്ത കാെഽതൽ േര഻േമഺക്കഽകയഽും ീ യ്യുന്ന 
വ഻ുേശക്കെലഽകളുീെ മ഼ൻപ഻െ഻ത്തും വ഻ലക്കഺനഽള്ള ുകരസർക്കഺർ ത഼രഽമഺനും 
ൂവക഻യഽള്ളതഺീണ്ങ്ക഻ൽുെഺലഽും പശുംസന഼യമഺണ്. ഇന്ത്ൿയഽീെ സമഽേഺത഻ർത്ത഻ക്കഽള്ള഻ൽ 
സർക്കഺർ നൽകഽന്ന അനഽമത഻ പതത്ത഻ന്ീറ മറവ഻ൽ ന഻ർബഺധും നെത്ത഻യ഻രഽന്ന 
മ഼ൻീകഺള്ളയ്ക്ക്ക് ഇുതഺീെ അറഽത഻ വരഽും. ഏീറക്കഺലമഺയ഻ 
മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻സുംഘെനകളുും പര഻സ്ഥ഻ത഻സുംഘെനകളുും വ഻ുേശക്കെലഽകളുീെ 
മ഼ൻപ഻െ഻ത്തും ന഻ുരഺധ഻ക്കണ്ീമന്നഺവശൿീെട്ട഻രഽന്നഽ. കെല഻ൽ ഇന്ത്ൿയഽീെ പുതൿക 
സഺമ്പത്ത഻കുമഖലയ഻ൽ രജ്഻സ്റ്റർ ീ യ്യീെട്ട ഇന്ത്ൿൻ കെലഽകൾക്കഽ മഺതുമ 
മ഼ൻപ഻െ഻ക്കഺൻ അവകഺശമഽള്ളൂ. 

പുേ,  ഫ഻ഷറ഼സ് വകഽെ഻ന്ീറ ‘ീലറ്റർ ഒഫ് ീപർമ഻റ്റ്’ എന്ന അനഽമത഻പത 

സുംവ഻ധഺനമഽപുയഺഗ഻ച്ച് ഇന്ത്ൿൻ മ഼ൻപ഻െ഻ത്തക്കമ്പന഻കൾ ഉയർന്ന സഺുങ്കത഻ക 

ൂവേഗ്ധൿമഽള്ള വ഻ുേശക്കെലഽകൾ വഺങ്ങഽന്നതഺയ഻രഽന്നഽ പത഻്..   പ്ധതത഻പകഺരും 
ഇന്ത്ൿൻ സഺമ്പത്ത഻കുമഖലയ഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന വ഻ുേശക്കെൽ സവരഺജ്ൿത്തഽള്ള 
അത഻ന്ീറ രജ്഻സ്ുെഷൻ മെക്ക഻ീക്കഺെഽക്കണ്ീമന്നഽും ീ ലവ഻ന്ീറ പത്തഽശതമഺനും ഇന്ത്ൿൻ 



സ്ഥഺപനും നൽകണ്ീമന്നഽും കെല഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കള഻ൽ 25 ശതമഺനും ുപർ 
ഇന്ത്ൿക്കഺരഺയ഻ര഻ക്കണ്ീമന്നഽും വൿവസ്ഥയഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. അനഽമത഻പതും ലഭ഻ച്ച് 
മാന്നഽവർഷത്ത഻നഽള്ള഻ൽ കെല഻ന്ീറ പാർണ്മഺയ ഉെമസ്ഥത ഇന്ത്ൿൻ 
സ്ഥഺപനത്ത഻നഺവണ്ീമന്നഽും ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ മഽഴഽവൻ 
ഇന്ത്ൿക്കഺരഺവണ്ീമന്നഽീമഺീക്കയഺയ഻രഽന്നഽ വൿവസ്ഥകൾ.  

എന്നഺൽ, വ഻രഽ്ധതമഺയഺണ്ഽ കഺരൿങ്ങൾ നെന്ന഻രഽന്നത്. വ഻ുേശരഺജ്ൿങ്ങള഻ീല 
രജ്഻സ്ുെഷുനഺീെ തീന്ന ുട്ടീറ കെലഽകൾ ഇന്ത്ൿൻ കെല഻ൽ മ഼ൻ ുകഺര഻ീയെഽത്തഽ പണ്ും 
ീകഺയ്ക്തഽ. ഇന്ത്ൿൻ സ്ഥഺപനങ്ങൾ കമിഷ഻ഷൻ ൂകെറ്റുന്ന ീവറഽും  ൾുെർ ഉെമകൾ 
മഺതമഺയ഻ ന഻ൽക്കഽകയഽും വ഻ുേശ സ്ഥഺപനങ്ങൾ വൻ ലഺഭമഽണ്ടഺക്കഽകയഽും ീ യ്ക്ത഻രഽന്ന 
അനഽമത഻പത സമ്പേഺയും ഫലത്ത഻ൽ ൂലസൻസഽള്ള ീകഺള്ളയഺയ഻രഽന്നഽ. 

ഇന്ന് ുലഺകും ുനര഻െഽന്ന പത഻സന്ധ഻കള഻ീലഺന്നഺണ് മത്സ്ൿസമ്പത്ത഻ലഽള്ള കഽറ്.. നമിഷഽീെ 
കെല഻ൽ സഽലഭമഺയ഻രഽന്ന  ഺള, അയല,  ാര, നുത്തഺല഻ തഽെങ്ങ഻യ മ഼നഽകൾ 
ഇുെഺഴങ്ങീനയലല. കഺലഺവസ്ഥഺവൿത഻യഺനത്ത഻ീനഺെും കെല഻ന്ീറ അെ഻ത്തട്ടുവീര 
അര഻ച്ചുീപറഽക്ക഻യഽള്ള വ഻ുേശക്കെലഽകളുീെ മ഼ൻീകഺയ്ക്ത്ത഻നഽും അവയ്ക്ക്കഽണ്ടഺയ 
കഽറവ഻ൽ വല഻യ പങ്കഽണ്ട്. അമ഻ത മ഼ൻപ഻െ഻ത്തും എന്ന  ാഷണ്ും ുലഺകത്തഺീക 
മത്സ്ൿസമ്പത്ത഻ൽ വല഻യ ുശഺഷണ്മഽണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. സമഽേഺവഺസവൿവസ്ഥയ഻ീല 
ൂജ്വപ഻ണ്ഡത്ത഻ന്ീറ അളവഽകഽറയഺനഽും ൂജ്വവളർച്ചന഻രക്കഽ തഺഴഺനഽും ുസഺതസ്സുകൾ 
ശാനൿമഺകഺനഽും അമ഻ത മ഼ൻപ഻െ഻ത്തും വഴ഻ീയഺരഽക്കഽന്നഽ. ുവൾഡ് ൂവൽഡ് ൂലഫ് 
ഫണ്ടഽും ലണ്ടൻ സഽുവഺളജ്഻ക്കൽ ീസഺൂസറ്റ഻യഽും ു ർന്ന് 2015 ീസപ്റ്റ്റുംബർ 16-നഽ 
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ‘ല഻വ഻ങ് ബ്ലൂ പ്ലഺനറ്റ് റ഻ുെഺർട്ട്’ ീവള഻ീെെഽത്ത഻യത് 1970-2010 

കഺലത്ത഻ന഻െയ്ക്ക്ക് ുലഺകീത്തമ്പഺെഽമഽള്ള മത്സ്ൿസമ്പത്ത഻ൽ അയല,  ാര, ുകഺര 
തഽെങ്ങ഻യവയ഻ൽ 74 ശതമഺനും കഽറവഽണ്ടഺയ഻ട്ടുീണ്ടന്നഺണ്. 

അമ഻ത മ഼ൻപ഻െ഻ത്തത്ത഻ന്ീറ േഽഷ്ഫലത്ത഻ൽന഻ന്നഽ പഴയപെ഻യഺയ഻ത്ത഼രഺൻ രഽ 
മത്സ്ൿുമഖലയ്ക്ക്കഽള്ള ുശഷ഻  വഺസവൿവസ്ഥയഽീെ സ്ഥ഻ത഻യനഽസര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽും. 
മ഼ൻീകഺള്ള മ഻ക്കുെഺഴഽും  വഺസവൿവസ്ഥയ഻ൽ മഺറ്റമഽണ്ടഺക്കഽന്നത഻നഺൽ മ഼നഽകൾക്ക് 
പജ്നനത്ത഻ലാീെ ീപരഽകഺൻ കഴ഻യഺതഺവഽന്നഽ. കെല഻ീല ജ്഼വസന്ത്ഽല഻തതവീത്ത മഺതമലല, 
മ഼ന഻ീന  ശയ഻ച്ചു കഴ഻യഽന്ന മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻സമാഹങ്ങളുീെ സഺമാഹ഻കവഽും 
സഺമ്പത്ത഻കവഽമഺയ സവസ്ഥജ്഼വ഻തീത്തയഽും യന്ത്വത്കിത കെലഽകളുീെ അമ഻ത 
മ഼ൻപ഻െ഻ത്തും തകർക്കഽന്നഽ. ഇത഻ീനത഻രഺയ പത഻ുരഺധമഺണ് വ഻ുേശക്കെലഽകീള 
വ഻ലക്കഽന്നത഻ലാീെ ഇുെഺീഴങ്ക഻ലഽും ഇന്ത്ൿ നെെഺക്കഽന്നത്. 

കെല഻ീല ന഻യമീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഐകൿരഺരസഭയഽീെ ഉെമ്പെ഻ മ഼ൻപ഻െ഻ത്തീത്തെറ്റ഻ 
ുട്ടീറ വൿവസ്ഥകൾ മഽുന്നഺട്ടുവച്ച഻ട്ടുണ്ട്. സമഽേത഼രമഽള്ള ഒുരഺ രഺജ്ൿവഽും കെല഻ൽ 
അത഻നഽള്ള പുതൿക സഺമ്പത്ത഻കുമഖലയ഻ീല ൂജ്വുസഺതസ്സുകൾ 
അമ഻ത ാഷണ്ത്ത഻ലാീെ അനൿുംന഻ന്നഽുപഺകഽന്ന഻ീലലന്ന് ഉറെഺുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ഇതഽ 
പഺല഻ച്ചുീകഺണ്ടഽുവണ്ും   ുമഖലയ഻ീല ൂജ്വുസഺതസ്സുകൾ പുയഺജ്നീെെഽുത്തണ്ടത്. 
പുേ, മ഼ൻവുംശങ്ങളുീെ സഽസ്ഥ഻രതയ്ക്ക്കഽുവണ്ട഻യഽള്ള മഺനേണ്ഡങ്ങീള കഺറ്റ഻ൽെറത്തഺൻ 
ുശഷ഻യഽള്ളതഺണ് അത഻ശക്തമഺയ മത്സ്ൿവൿവസഺയും. അമ഻ത മ഼ൻപ഻െ഻ത്തും തെയഺനഽള്ള 
സർക്കഺർനയങ്ങള഻ൽ ീവള്ളുംു ർക്കഺനഽും മഽക്ക഻ക്കളയഺനഽും അവർ വ഻ജ്യ഻ച്ചതഺയഺണ്ഽ 
 ര഻തും. 

അനഽമത഻പതങ്ങളുീെ മറവ഻ലഽും ന഻യമവ഻രഽ്ധതമഺർഗങ്ങള഻ലഽും അവർ മ഼ൻീകഺള്ള 
നെത്തഽന്നഽ; പഴഽത഻ലലഺത്ത യന്ത്വലകള഻ലാീെ മ഼ൻ കഽഞ്ഞഽങ്ങീളുെഺലഽും  ീകഺീന്നഺെഽക്ക഻ 



സമഽേീത്ത ഴ഻ഞ്ഞപഺതവഽും മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻കീള ന഻രഺശയരഽമഺക്കഽന്നഽ. ഇന്ത്ൿയഽീെ 
സമഽേുമഖലയ഻ൽ അനഽമത഻പതും വഺങ്ങ഻ മ഼ൻപ഻െ഻ക്കഽന്ന കെലഽകൾ മ഻ക്കതഽും അവയഽീെ 
ീകഺയ്ക്ത്ത് ഇവ഻െീത്ത തഽറമഽഖങ്ങള഻ുലക്കഽ ീകഺണ്ടഽവരഺീത കെല഻ൽ വച്ചുതീന്ന മറ്റു 
രഺജ്ൿങ്ങളുീെ കെലഽകള഻ുലക്കഽ മഺറ്റുന്ന പത഻വഽണ്ട്. അനഽമത഻പതസമ്പേഺയത്ത഻ൽ ഈ 
മറ഻ച്ചുവ഻ൽക്കല഻ന് രഽ ന഻യന്ത്ണ്വഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. കെലഽകള഻ൽ മ഻ക്കത഻ന്ീറയഽും 
രജ്഻സ്ുെഷൻ വ഻ുേശരഺജ്ൿത്തഺയത഻നഺൽ   കച്ചവെത്ത഻ൽന഻ന്ന് ഇന്ത്ൿക്കഽ 
വരഽമഺനുംക഻ട്ടഺനഽും മഺർഗമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. അനഽമത഻പത സമ്പേഺയും ഇലലഺതഺകഽന്നത് 

ഇന്ത്ൿയ഻ീല മത്സ്ൿവൿവസഺയത്ത഻നഽും മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻ ജ്഼വ഻തത്ത഻നഽും 
ഉണ്ർവഽനൽകഽീമന്ന കഺരൿത്ത഻ൽ സുംശയമ഻ലല.  


