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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 368 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��ാധി�ിത �ല�വർ�ിത ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
�ീ സി എ�് ���, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി 

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

മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് മ��ാധി�ിത �ല�വർ�ിത
ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം
സാധ�മാ��തിനായി �േത�ക കൺേസാർഷ�ം
�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന�് മ��ാധി�ിത �ല�വർ�ിത
ഉൽ����െട ഉൽ�ാദന�ം വിപണന�ം
സാധ�മാ��തിന് േകരള സം�ാന തീരേദശ
വികസന േകാ�േറഷൻ, മ��െഫഡ് , കാവിൽ,
അഡാ�്, സാഫ് എ�ിവർ അംഗ�ളായി ഒ�
കൺേസാർഷ�ം �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി) മ�� �ണനിലവാര നിർ�യ�ി�ം

പരിേശാധന�മായി മ��ബ�ന വ��്
സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി�� മ��വിൽ�ന

ഉറ�വ��വാൻ സം�ാനെ� എ�ാ
ജി�കളി�ം ഭ�� �ര�ാ വ��ം, ഫിഷറീസ്
വ��ം സം��മായി േചർ�് ടാസ്ക് േഫാ�്
�പീകരി�് രാസവ��ൾ കലർ�ി��/
പഴകിയ മ�� വിൽ�ന തട�വാൻ
പരിേശാധനകൾ നട�ി വ��. 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��. അേമാണിയ,
േഫാർമാലിൻ എ�ിവ�െട സാ�ി��ം
പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിന് േക�സർ�ാർ
�ാപനമായ െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഫിഷറീസ്  െടേ�ാളജി (CIFT) വികസി�ിെ���
േപ�ർ �ി�് സാേ�തിക വിദ��ം
�േയാജനെ���ി വ��. േപ�ർ �ി�്
സാേ�തിക വിദ� �േയാജനെ���ി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തെ� മ���ിെല
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േഫാർമാലിൻ, അേമാണിയ അംശം
പരിേശാധി��തിന് കഴി��താണ്.

�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.

സം�ാന�് വി�നെ��� മ���ളിൽ

വ�ാപകമായി മായം േചർ��താ��
വാർ�ക�െട�ം െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം
ലഭ�മായ പരാതിക�െട�ം അടി�ാന�ിൽ

മ���ളിെല മായം കെ���തിനായി
സം�ാന സർ�ാർ ‘ഓ�േറഷൻ മ��’ എ�
ഒ� പ�തി�് �പം നൽ�ക�ം 2022 ഏ�ിൽ 18
�തൽ സം�ാന വ�ാപകമായി അന�
സം�ാന�ളിൽ നി�ം െച�് േപാ�കൾ വഴി
സം�ാനേ��് എ���ൾെ�െട�� മ��ം

പരിേശാധി��തിന് ശ�മായ �മീകരണ�ൾ
ഭ���ര�ാ വ��് ഒ��ക�ം െച�ി��്. ഈ
സർ�ാർ കാലയളവിൽ നാളി�വെര
ഭ��േയാഗ�മ�ാ� 23514 കിേലാ�ാം മ��ം

നശി�ി�ി��്. മ�� ഓ�േറഷ�മായി ബ�െ��്

േശഖരി� 13 �ാ���റി സാ�ി�കൾ പരിേശാധന
�ായി ഭ���ര�ാ ലാ�കളിേല�് അയ�ി��്.
�ര�ിതമ� എ� ലാബ്  റിേ�ാർ�കൾ ലഭി��
പ�ം ���ാർെ�തിെര 2006 െല ഭ���ര�ാ
�ണനിലവാര നിയമ �കാരം േ�ാസിക�ഷൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


