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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 367 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േകാൾഡ്  െചയിൻ സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ
(മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) േക�വരാ� മ���ിെ� ലഭ�ത ഉറ�്
വ���തിന് ആ�നിക രീതിയി��
മാർ��കൾ വി�ലെ����തിന്
പ�തി�േ�ാ;

(എ)
േക�വരാ� മ���ിെ� ലഭ�ത ഉറ�്
വ���തിന് ആ�നിക രീതിയി�� മാർ��കൾ
വി�ലെ����തിന് േകരള സം�ാന തീരേദശ
വികസന േകാർ�േറഷൻ, മ��െഫഡ് എ�ിവർ
�േഖന വിവിധ �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.

    േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന സം�ാനെ�
െതെരെ��� 51 മ��മാർ��കൾ
ആ�നികവൽ�രി��തിനായി 137.81 േകാടി
�പ�െട കിഫ്ബി ധനസഹായം ലഭ�മായി��.്
 �ടാെത നബാർഡിെ� �ാമീണാടി�ാനസൗകര�
വികസന ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി െകാ�ം ജി�യിെല
െന�മൺകാവ ്മ��മാർ��്
ആ�നികവൽ�രി��തിനായി 502.00 ല�ം
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��.്

     ടി മ��മാർ��കളിൽ മ��
വിപണന�ിനായി �േത�കം �ാ�കൾ, മ��ം
��ിയായി ക���തി നാവശ�മായ സി�്,
�ചിത�ം ഉറ�ാ��തിനായി മലിനജല സം�രണ
�ണി� ്എ�ിവ വിഭാവനം െച�ി��.്  ടി
മാർ��കളിൽ �ല സൗകര�ം, ദിവേസന��
മ���ിെ� ഇറ�മതി എ�ിവ അ�സരി�്
േക�വരാ� മ���ിെ� ലഭ�ത ഉറ�്
വ���തിന് ചിൽ �ം സംവിധാന�ം
ഒ����.്  �ധാന മാർ��കളിൽ
ക�വട�ാർ� ്വി�മി��തിനായി െറ� ്�ം
സൗകര�ം സ�മാ���.്  �ടാെത ��ജല
ലഭ�ത, ��ഷ�ാർ�ം �ീകൾ�ം �േത�കം
േടായ് ല� ്സംവിധാനം എ�ിവ�ം ഓേരാ
മ��മാർ��ി�ം ഉറ� ്വ����.് 
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  േക�വരാ� മ���ിെ� ലഭ�ത
ഉറ�വ���തിനായി ആ�നിക രീതിയി��
ശീതീകരി� സംവിധാനേ�ാ� �ടിയ
മ��െഫഡിെ� 53 ഫിഷ ്മാർ�ക�ം �ാൈ�സി
വ�വ�യിൽ 60 ഫിഷ ്മാർ�ക�ം 10 സ�രി��
മ��വിപണന ശാല�ം (അ�ി��)
�വർ�ി��. അ�വഴി മ���ിെ� ലഭ�ത
ഉറ�വ���. 

(ബി) മ��ബ�നം �തൽ ഉപേഭാ�ാവിെ�

െെക�ിെല���വെര�� വിവിധ
ഘ��ളിൽ മ���ിെ� �ണനിലവാര�ം
�ചിത��ം ഉറ�ാ�ാൻ േകാൾഡ്  െചയിൻ
സംവിധാനം ഫല�ദമായി ഏർെ���േമാ;

(ബി) മ��ബ�നം �തൽ ഉപേഭാ�ാവിെ� ൈക�ിെല��ത്
വെര�ളള വിവിധ ഘ��ളിൽ മ���ിെ�

�ണനിലവാര�ം �ചിത��ം ഉറ�ാ�ാൻ േകാൾഡ്  െചയിൻ
സംവിധാനം ഫല�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി വിവിധ

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��.

സം�ാന� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവർ

പിടി�െകാ� വ�� മ��ം േക��ടാെത കര�്

എ�ി��തിന് കഴി� സാ��ിക വർഷം 483
ഇൻ�േല�ഡ്  ഫിഷ്  േബാ�കൾ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

നൽകിയി��്. ഈ സാ��ിക വർഷം 300 �തൽ 700
ലി�ർ വെര സംഭരണേശഷി�� 800 ഓളം ഇൻ�േല�ഡ്
ഫിഷ്  േബാ�കൾ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അ�വദി
��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��. 

�ടാെത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവർ പിടിെ���
മ���ിെ� �ണനിലവാരം ന�െ�ടാെത ഉയർ� വിപണി
�ല�ം ലഭി�� തര�ിൽ മ��ം കരെ��ി��തിന്

ആവശ�മായ സാേ�തിക വിദ�കളിൽ (Onboard Handling
Techniques) വിദ� പരിശീലനം നൽ��തി�ം അ�വഴി
അ�ാരാ� വിപണിയിൽ തെ� ഉൽ��ം

എ�ി��തി�ം കഴി�മാറ്  അവെര �ാ�രാ��തി��
പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

മ�� വിപണന രംഗ�് മ��േലലം �തൽ

ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ എ��� വെര�� വിപണന �ംഖല
ആ�നികവൽ�രി�് �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം

ഇടനില�ാ�െട �ഷണം �റ�െകാ�് ഓൺൈലൻ

മാർ��ിംഗ് സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ���ി ഉൽ�ാദകർ�്
ന�ായവില�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമൻമ��

മ��ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ��തിന് ല��മി��. ഇതിേല�ായി
നിയമപരമായ നിയ�ണ��ം പരിേശാധനക�ം എ�ാ
വിപണന �ംഖലയി�ം നട�ാ�ം. മ��മാർ��ക�െട

ഭൗതിക സൗകര��ൾ വനിത സൗ�ദ�ം �ചിത� �ർ��ം
ആ��തിന് ആ�നിക മ�� മാർ��കൾ

നിർ�ി��തി�ം നിലവി��വ�െട ഭൗതിക
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സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�� പ�തികൾ വ�ം
വർഷ�ളിൽ ആവി�രി�് നട�ാ�ം. 

മ��ബ�ന ഹാർബ�കെള അ�ാരാ� നിലവാരേ�ാട്

�ടി ആ�നികവത്കരി�് �ർ� സം�രണ �ല�വർ�ന
വിപണന അടി�ാന സൗകര��ൾ �ടി ഉൾെ���ി

ഫിഷറീസ്  ഹ�കളാ�ി വികസി�ി��തിന് ല��മി��.
ആദ� ഘ�െമ� നിലയിൽ െകാ�ം ശ�ി�ള�ര- നീ�കര
ഹാർബ�കെള ഫിഷറീസ്  ഹ�ായി ഉയർ��തി��
പ�തി 2024-25 വർഷം �ർ�ീകരി��താണ്. 

മ��ബ�നം �തൽ ഉപേഭാ�ാവിെ� ൈക�ിെല��ത്
വെര�ളള വിവിധ   ഘ��ളിൽ മ���ിെ�

�ണനിലവാര�ം �ചിത��ം ഉറ�ാ�ാൻ േകാൾഡ്  െചയിൻ
സംവിധാനം ഫല�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി മ��െഫഡ് ,
േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ,
സാഫ് എ�ിവർ �േഖന വിവിധ �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��. 

ലാ�ിംഗ് െസൻ�കൾ/ഹാർബ�കളിൽ നി�ം മ��ം േനരി�്
േശഖരി�് മ�� സംഭരണ േക��ളിൽ എ�ി�് അവിെട
നി�ം �ണേമ� ഉറ�ാ�ി മ��െഫഡ്  ഫിഷ്  മാർ�കൾ,
അ�ിപ� െമാൈബൽ �ണി�കൾ, സഹകരണ സംഘം/
ബാ�ിെ� �ാൈ�സി ഫിഷ്  മാർ�കൾ വഴി വിപണനം
െച� വ��. േ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�ക�ം
�വർ�ി���്. നിലവിൽ ഫിഷ്  മാർ�കൾ ഇ�ാ� 88
നിേയാജക മ�ല�ളിൽ അ�േയാജ�മായ �ല�ൾ

കെ��ി ഫിഷ്  മാർ�കൾ �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി

തി�വന��രം ജി�യിൽ ക�റയിൽ ഫിഷ്  മാർ�്

നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടന�ിന് സ�മാണ്.
ക�ർ ജി�യിൽ ആ�ർ, മ��ർ, ചിറ�ൽ, േവ�ാട്  എ�ീ
�ല�ളിൽ ഔ�് ല�കൾ �ാപി�വാ�� വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. മ�് ജി�കളിൽ ഫിഷ്  മാർ�കൾ
അ�വദി��തി�� �ലം ലഭ�മാ�� നടപടികൾ
�തഗതിയിൽ നട� വ��. ഇ� വഴി മ��വിപണനം

ശ�ിെ����തി�ം കഴി�ം. അ��� മ��ം

അ��തെ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭി��തിനായി

അ�ിപ� എ� സ�രി�� മ�� വിപണനശാലകൾ
തി�വന��രം,െകാ�ം, േകാ�യം, എറണാ�ളം എ�ീ
ജി�കളിലായി 10 എ�ം ഉ��് 2 മണി �തൽ ൈവ�േ�രം
8 മണി വെര �വർ�ി�ി��. ��തൽ അ�ിപ�
�ണി�കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ

അ�ിമഘ��ിലാണ്. ��തൽ മാർ�കൾ
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ആരംഭി��തി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

മ��സംഭരണം ഉർ�ിതെ����തിനായി നിലവി�� 8
മ��സംഭരണ േക��ൾ െമ�െ����തി�ം, എ�ാ
ജി�കളി�ം മ�� സംഭരണ േക��ൾ

ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.

സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന
നിർ�ി�� ആ�നിക മ��മാർ��കൾ, ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ്
െസ��കൾ േക�ീകരി�് ശീതീകരണ സംവിധാനം

ഉറ�വ����്.    കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന
നിർ�ി�� 51 മ��മാർ��കളിൽ �ല സൗകര�ം,
ദിവേസന�� മ���ിെ� ഇറ�മതി എ�ിവ

അ�സരി�് േക�വരാ� മ���ിെ� ലഭ�ത ഉറ�്
വ���തിന് ചിൽ �ം സംവിധാനം ഒ����്. �ടാെത
നബാർഡിെ� �ാമീണാടി�ാന സൗകര� വികസന

ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി െകാ�ം ജി�യിെല െന�മൺകാവ്
മ��മാർ��ി�ം തി�വന��രം ജി�യിെല റാ�ി�ൽ,
െകാ�ം ജി�യിെല ചി��ൽ, ആല�ഴ ജി�യിെല

�ായി�ര എ�ിവിട�ളിെല ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�റി�ം
സം�ാന ഫിഷറീസ്  പ�തി �ക ഉപേയാഗി�് 
കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല അജാ�രിൽ നിർ�ി��

ഫിഷർെമൻ ��ിലി�ി െസ�റി�ം മ��ം േക��ടാെത
��ി��തിനായി ചിൽ �ം സംവിധാനം

ഉറ�വ����്.

�മ
നം.

പ�തി
അട�ൽ �ക
(ല��ിൽ)

േ�� ്�ാൻ പ�തി

1
ഫിഷർെമൻ ��ിലി�ി
െസ�ർ, അജാ�ർ

94.00

നബാർഡ് പ�തി

1
ആ�നിക മ��മാർ��്
നിർ�ാണം, െന�മൺകാവ്

502.00

2
ഫിഷ ്ലാ�ിംഗ്  െസ�ർ,
റാ�ി�ൽ,
തി�വന��രം

833.12

3
ഫിഷ ്ലാ�ിംഗ്  െസ�ർ,
ചി��ൽ, െകാ�ം

935.55

4
ഫിഷ ്ലാ�ിംഗ്  െസ�ർ,
�ായി�ര, ആല�ഴ

142.26
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�ടാെത സാഫ്     �േഖന ൈഹജീനിക് െറ�ിജേറ�ഡ്
െമാൈബൽ ഫിഷ്  െവ�ിംഗ്ങ്  കിേയാ�് പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. ശീതീകരി� ഫിഷ്  െവ�ി�്

കിേയാ�കൾ െകാ�് ��ി���ം �ണേമ� ഉ��ം
ഈ� നിൽ���മായ മ��ം ജന�ളിേല�്

എ�ി�വാൻ സാധി�ം. 

�ണേമ��ളള�ം ��ി�ളള�ം വിഷരഹിത�മായ മ��ം

ജന�ളിേല�് എ�ി��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് െസൻ�ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ്
െടേ�ാളജി (CIFT) �മായി േചർ�് ശീതീകരണ

സംവിധാനേ�ാ� �ടിയ 20 മ��വിപണന കിേയാസ്ക്
വിതരണം െച�ി��്. ഇതിനായി 16 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. പ�തി�െട ഭാഗമായി

തി�വന��രം-1, െകാ�ം-6, േകാ�യം-2, ആല�ഴ-2,
എറണാ�ളം-4, ��ർ-1, േകാഴിേ�ാട് .4   20 �ണി�കൾ�്
കിേയാ�കൾ വിതരണം െച�ി��്. 44 മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ി��്. ഇതിനായി
12.33 ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം െചലവഴി�ക�ം െച�.

െകാ�ിൻ ഷി�ിയാർഡ്  ലിമി�ഡിൻെറ CSR ഫ�്

ഉപേയാഗി�് CIFT �പക�ന െച�   26 ൈഹജീനിക്
െറ�ിജേറ�ഡ്  െമാൈബൽ ഫിഷ്  െവൻറി�്

കിേയാ�കൾ സാഫിൻെറ �ണേഭാ�� ��കൾ�്

വിതരണം െച��. ഈ പ�തിയിൽ ഒ� കിേയാ�്
ലഭി��തിനായി 11900 �പയാണ് �ണേഭാ�

വിഹിതമായി നൽേക�ത്.   ആദ�ഘ��ിൽ 14
കിേയാ�കൾ വിതരണം െച�ി��്. ബാ�ി 12
കിേയാ�കൾ വിതരണം െച��തിനായി സ�മാ�ി

വ��. 

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി�� മ��വിൽ�ന

ഉറ�വ��വാൻ കഴി�� വിധ�ിൽ ‘േകരള മ��

സംഭരണ�ം, വിപണന�ം �ണനിലവാര പരിപാലന�ം
നിയമം 2021’നിലവിൽ വ�ി��്. ��ത നിയമം

നട�ാ��തി�െട സം�ാനെ�   മ��ം ൈകകാര�ം
െച�� ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�ർ, ഹാർബർ, മാർ��്,
കട�റി, ��്, ക�വടേക�ം, ചിൽഡ്  േ�ാേറജ് , ഐസ്

�ാ�്, �ർ� സം�രണ േക�ം, സം�രണ േക�ം
പരിവഹന െസൗകര�ം, കൈ�നർ എ�ിവ�െട

�വർ�ന�ൾ നിരീ�ി��തി�ം

നിയ�ി��തി�മായി സം�ാനതല മ�� �ണനിലവാര
പരിപാലന ക�ി�ി �പീകരി�് െപാ�ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ�� മ���ിെ� �ണനിലവാരം �ർ�മാ�ം

ഉറ�ാ��താണ്.

(സി) മ��ം േക��ടാെത ��ി��തിന്
െചല��റ� മാർ�ം എ� രീതിയിൽ

(സി) �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി�� മ��വിൽ�ന

ഉറ�വ��വാൻ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം ഭ��



6 of 6

ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ
േഫാർമാലിൻ ഉൾെ�െട��
രാസവ��ൾ േചർ��ത് തട�്

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ മ��ബ�ന

വ��് ഇടെപ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ര�ാവ��ം ഫിഷറീസ്  വ��ം സം��മായി േചർ�്
ടാസ്ക് േഫാ�് �പീകരി�് രാസവ��ൾ കലർ�ി��/
പഴകിയ മ��വിൽ�ന തട�വാൻ പരിേശാധനകൾ നട�ി

വ��. അേമാണിയ, േഫാർമാലിൻ എ�ിവ�െട

സാ�ി��ം പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിന്

േക�സർ�ാർ �ാപനമായ CIFT വികസി�ിെ���
േപ�ർ �ി�് സാേ�തിക വിദ��ം �േയാജനെ���ി

വ��. േപ�ർ �ി�് സാേ�തിക വിദ� �േയാജനെ���ി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തെ� മ���ിെല േഫാർമാലിൻ,
അേമാണിയ അംശം പരിേശാധി��തിന് കഴി��താണ്. 
വിവിധ മാർ��കൾ, ഹാർബ�കൾ �ട�ിയവ േക�ീകരി�്
നട�ി വ�� പരിേശാധനയിൽ ആേരാഗ��ിന്

ഹാനികരമായ രാസവ��ൾ േചർ� മ��േമാ, പഴകിയ
മ��േമാ വിൽ�ന നട��തായി കെ��ിയാൽ 
വിൽ�ന നട�ിയവർെ�തിെര �ഡ്  േസ�ി ആ�്

�ാൻേഡർഡ്  ആ�് 2006 �കാരം ശി�ണ നടപടിക�ം
സ�ീകരി�് വ��. �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി��

മ��വിൽ�ന ഉറ�വ��വാൻ കഴി��വിധ�ിൽ

‘േകരള മ�� സംഭരണ�ം, വിപണന�ം �ണനിലവാര
പരിപാലന�ം നിയമം 2021' നിലവിൽ വ�ി��്. ��ത
നിയമം നട�ാ��തി�െട സം�ാനെ�   മ��ം

ൈകകാര�ം െച�� ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�ർ, ഹാർബർ,
മാർ��്, കട�റി, ��്, ക�വടേക�ം, ചിൽഡ്  േ�ാേറജ് ,
ഐസ്  �ാ�്, �ർ� സം�രണ േക�ം, സം�രണ േക�ം
പരിവഹന സൗകര�ം, കൈ�നർ എ�ിവ�െട

�വർ�ന�ൾ നിരീ�ി��തി�ം

നിയ�ി��തി�മായി സം�ാനതല മ�� �ണനിലവാര
പരിപാലന ക�ി�ി �പീകരി�് െപാ�ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ�� മ���ിെ� �ണനിലവാരം �ർ�മാ�ം

ഉറ�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


