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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 212 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ�� േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 

�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ വി െക �ശാ�് 

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

(എ)

സം�ാന�് മ��ബ�ന, വിപണന രംഗെ�

ഇടനില�ാ�െട �ഷണം അവസാനി�ി��തിന്

മ�� േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ�െള

േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള

ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�ം

ഒഴിവാ��തി�ം മ���ിന് ന�ായവില

ലഭി��തി�ം മ��െഫഡ്  �ഖാ�ിരം തീരേദശ

േലല സ�ദായം നട�ിലാ�ി വ��. തീരേദശ

േലലം വഴി മ��സഹകരണ സംഘ�ൾ

േശഖരി�� മ��ം മ��െഫഡ്  േനരി�്

മ��സംഭരണ േക��ളിൽ സംഭരി�  ്അവ

ഫി�ാർ�കൾ വഴി വിപണനം െച�

വ��. ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒ� പരിധിവെര

അവസാനി�ി��തി�ം മ��േമഖലയിെല

സഹകരണ സംഘ�െള ശ�ിെ����തി�ം

��തൽ സംഘ�െള േലല�ിൽ പെ���ി�്

സംഘ�ൾ�് മ��ം സംഭരി��തിന് േവ�

അടി�ാന സൗകര��ൾ നൽ��തി���

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം

മിക� പി�ണേയാെട�� �വർ�ന

മിക�െകാ�് മ��െഫഡിന് രാജ�െ� ഏ��ം

മിക� മ�� സഹകരണ െഫഡേറഷൻ ആയി

മാറാൻ കഴി�ി�േ�ാ; മ�� വിപണന�ി�ം

�ല�വർ�ിേതാ����െട വ�ാപന�ി�ം

മ��െഫഡ്  നട�� �വർ�ന�െള �റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ
സർ�ാരിെ��ം മിക� പി�ണേയാെട��

�വർ�ന മിക�െകാ�് നാഷണൽ ഫിഷറീസ്

െഡവല�്െമൻറ്  േബാർഡ്  (എൻ.എഫ്.ഡി.ബി)
നൽ�� രാജ�െ� ഏ��ം മിക� കടേലാര

അർ� സർ�ാർ �ാപന�ി�� (Best Marine
Quasi Government Organisation/ Federation)
േദശീയ �ര�ാരം മ��െഫഡിന് ലഭി�. മ��

വിപണന�ി�ം �ല�വർ�ി േതാ����െട

വ�ാപന�ി�മായി സം�ാന�ിെ� വിവിധ

ജി�കളിലായി ആ�നിക രീതിയി��

എയർക�ീഷൻ സംവിധാനേ�ാ��ടി 50
ഫി�ാർ�ക�ം, സഹകരണ സംഘം/ബാ�ക�മായി

സഹകരി�  ്59 �ാൈ�സി മാർ�ക�ം, 10
അ�ിപ� െമാൈബൽ മാർ�ക�ം മ��െഫഡ്
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�േഖന �വർ�ി�ി���്. ഫി�ാർ�കളിേല�്

മ��ം േബസ്  േ�ഷ�കളിൽ നി�ാണ് വിതരണം

െച��ത്. ��തൽ മാർ�കൾ

ആരംഭി��തി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

മ��സംഭരണം ശ�ിെ����തിനായി

മ��െഫഡിെ� കീഴിൽ 9 സംഭരണ േക��ൾ

തി�വന��രം, െകാ�ം, ആല�ഴ, എറണാ�ളം

േകാ�യം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് , മല�റം, ക�ർ

എ�ീ ജി�കളിൽ  �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
െകാ�ിയിൽ �വർ�ി�� മ��െഫഡ്  ഐസ്

& �ീസിങ്  �ാ�ിൽ മ��ം സംഭരി�ക�ം അവ

ശീതീകരി�ക�ം, കയ�മതി െച�ക�ം െച�

വ��. വിവിധതരം അ�ാ�ക�ം (െച�ീൻ, �ര,
ഓലെ�ാടി, കണവ), കട്ല�്, പീര എ�ീ വിവിധ

ഉൽപ���ം നിർ�ി��. �ടാെത െറഡി �
ഈ�് & െറഡി � ��് വിഭവ�ൾ മ��െഫഡ്

ഈ�്സ്  & മ��െഫഡ്  �ീ�് സ്  എ� േപരിൽ

ഫി�ാർ�കൾ വഴി വിപണനം െച�വ��.

(സി)

സം�ാനെ� എ�ാ നിയമസഭാ മ�ല�ളി�ം

ആ�നിക രീതിയി�� മ�� �ാ�കൾ

�ാപി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല 140 നിേയാജക മ�ല�ളി�ം

മ��െഫഡിെ� ഫിഷ്��് ആരംഭി��തിന്

പ�തി��്. നിലവിൽ 52 നിേയാജക

മ�ല�ളിൽ മ��െഫഡിെ� ഫിഷ്  മാർ�ം,
സഹകരണ വ��മായി േചർ�� �ാൈ�സി

ഫിഷ്  മാർ�ം �വർ�ി���്. നിലവിൽ

ഫി�ാർ�കൾ ഇ�ാ� 88 നിേയാജക

മ�ല�ളിൽ അ�േയാജ�മായ �ല�ൾ

കെ��ി ഫിഷ്  മാർ�കൾ �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��

(ഡി) മ�� മാർ��ക�െട ആ�നികീകരണ�ിനായി

നട�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാനെ�ാ�ാെക ആ�നിക�ം

�ചിത��ർ�മായ മ��മാർ��ക�െട നിർ�ാണം

േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന

േകാർ�േറഷൻ �േഖന നട�ിലാ��.  ഓേരാ

മ��മാർ��ി�ം പ� മ���ി�ം ഉണ�

മ���ി�ം �േത�കം �ാ�കൾ, മ��ം

��ിയായി ക���തിനാവശ�മായ സി�്,
മലിനജലം �ർ�മാ�ം ഒ�കിേ�ാ�� രീതിയി��

െ�യിേനജ്  സംവിധാനം, മ��ം �റി��തി��

�ാബ് എ�ീ സംവിധാന�േളാ� �ടിയ വിപണന

�ാ�കൾ, �ചിത�ം ഉറ�ാ��തിനായി മലിനജല

സം�രണ �ണി�് എ�ിവ�ം ഓേരാ മാർ��ി�ം

ഉൾെ���ിയി��്.  �ധാന മാർ��കളിൽ

ക�വട�ാർ�് വി�മി��തിനായി െറ�് �ം

സൗകര�ം �ല ലഭ�ത അ�സരി�്

ഉൾെ���ിയി��്.  ��ജല ലഭ�ത,
��ഷ�ാർ�ം �ീകൾ�ം �േത�കം േടായില�്
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സംവിധാനം എ�ിവ�ം ഓേരാ മ��മാർ��ി�ം

ഉറ�് വ����്.  സം�ാനെ�

െതെരെ��� 51 മ��മാർ��കൾ

ആ�നികവൽ�രി��തിനായി 120.57 േകാടി

�പ�െട കിഫ്ബി അംഗീകാരം നിബ�നകൾ�് 
വിേധയമായി ഇതിേനാടകം ലഭ�മായി��്.  േകരള

സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ

�േഖന നാഷണൽ ഫിഷറീസ്  െഡവലപ്െമ�്

േബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട�ം

േക�സർ�ാർ പ�തികളി�െട�ം സം�ാന�്

39 ആ�നിക മ��മാർ��കൾ നിർ�ി��തിന്

അ�മതി ലഭി�ക�ം 38 മ��മാർ��ക�െട

നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ക�ം െച�. �ടാെത

െകാ�ം ജി�യിൽ മ�നാട് , കരിേ�ാട്  എ�ീ

മ��മാർ��കൾ  � റവ�ഷൻ 2016-17
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി�  ്�വർ�നം

നട�ി വ��. മ��െഫഡ്  വഴി ആല�ഴ

ജി�യിെല അ�ർ, െകാ�ം ജി�യിെല അ�ൽ,
ഓ�ിറ എ�ീ മ��മാർ��കൾ സർ�ാർ

ധനസഹായേ�ാ� �ടി നവീകരി�  ്�വർ�നം

നട�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


