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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 370 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െഫഡ്  �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീ വി േജായി, 
�ീ. എ�്. സലാം, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

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

മ�ി)

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികെള �ഷണ
വി��മാ��തിന് സർ�ാരിെ� പി�ണേയാെട
മ��െഫഡ്  ഏെത�ാം തര�ി��

�വർ�ന�ളാണ് നട��ത്;

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികെള �ഷണ
വി��മാ��തിന് മ��െഫഡ്  സർ�ാരിെ�
പി�ണേയാെട നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ
പ�തികൾ അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)
മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ ആർ�ി��തി�ം

�ല�വർ�ിേതാ���ൾ വ�ാപകമാ��തി�ം
മ�� മാർ��ക�െട ആ�നികീകരണ�ി�ം

മ��െഫഡ്  �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ

അറിയി�േമാ;

(ബി) മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ ആർ�ി��തി�ം,
�ല�വർ�ിേതാ���ൾ വ�ാപകമാ��തി�ം,
മ�� മാർ��ക�െട ആ�നികീകരണ�ി�ം

മ��െഫഡ്  �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ��.

(സി) മിക� �ണനിലവാര�ി�� മ���ം

�ല�വർ�ിേതാ����ം നൽകി
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം

േന���ാ��തിനായി സം�ാനെ� എ�ാ
നിേയാജക മ�ല�ളി�ം ആ�നിക

മ���ാ�കൾ �ാപി�ാ�� മ��െഫഡിെ�

പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േകരള�ിെല 140 നിേയാജക മ�ല�ളി�ം

മ��െഫഡ്  ഔ�് െല�കൾ ആരംഭി��തിന്

പ�തി��്. നിലവിൽ 52 നിേയാജക
മ�ല�ളിൽ മ��െഫഡ്  േനരി�് നട�� 53
��ക�ം സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�മായി
സഹകരി�് �ാൈ�സി വ�വ�യിൽ

�വർ�ി�� 60 ഫിഷ്  മാർ�ക�ം
�വർ�ി���്. ബാ�ി 88 നിേയാജക
മ�ല�ളിൽ ��കൾ ആരംഭി��തിന്

നടപടി 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��.
അ��� മ��ം അ��തെ�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭി��തിനായി അ�ിപ�
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എ� സ�രി�� 10 മ�� വിപണന ശാലകൾ
തി�വന��രം,െകാ�ം, േകാ�യം, എറണാ�ളം
എ�ീ ജി�കളിലായി ഉ��് 2 മണി �തൽ
ൈവ�േ�രം 8 മണി വെര �വർ�ി�ി��.
��തൽ അ�ിപ� �ണി�കൾ
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
അ�ിമഘ��ിലാണ്. ��തൽ മാർ�കൾ
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���

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



         അനുബന്ധം-2

  
 (1) മത്സ്യബന്ധന�ോപകരണങ്ങള് ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള് 

ന#ശീയ  സഹകരണ  വികസ�  നകര്പ്പന*ഷന്  (എന്.സി.ഡി.സി) ധ�സഹോയനത്തോടു
കൂടിയുള്ള        സംനയോജിത മത്സ്യ വികസ� പദ്ധതി (ഐ.എഫ്.ഡി.പി) വഴി മത്സ്യബന്ധ�
ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങുന്നതി�്  പ്രോഥമിക  മത്സ്യത്തത്തോഴിലോളി  വികസ� നAമ സഹകരണ
സംഘങ്ങള് വഴി പലിശ രഹിത വോയ്പ �ല്കി വരുന്നു.  ന#ശീയ പിനന്നോക്ക വിഭോഗ ധ�കോര്യ
വികസ�  നകോര്പ്പന*ഷന്  (എന്.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി)  / ന#ശീയ  �്യൂ�പA  വികസ�
ധ�കോര്യ   നകോര്പ്പന*ഷന്(എന്.എം.ഡി.എഫ്.സി) എന്നീ   ന#ശീയ  ധ�കോര്യ
സ്ഥോപ�ങ്ങളുത്തട  ധ�സഹോയനത്തോടുകൂടിയുള്ള നടം  വോയ്പ പദ്ധതികള് വഴി  മത്സ്യബന്ധ�
ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങുന്നതിനുള്ള വോയ്പ പലിശരഹിതമോയി  3 വര്ഷ കോലോവധിയില് �ല്
കുന്നു.

  (2) മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 
എ*ണോകുളം ജില്ലയില്  ത്തകോച്ചങ്ങോടിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മത്സ്യത്തഫഡ് ഐസ് & ഫ്രീസിംഗ്
പ്ലോന്*ില്  (എം.ഐ.എഫ്.പി)  �ിന്നും  വിവിധതരം  മത്സ്യ  അച്ചോറുകളും   (ത്തWമ്മീന്,  ചൂര,
ഓലത്തക്കോടി,  കണവ)  കട്ലറ്റ്,  പീര  എന്നീ  വിവിധ  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  �ിര്മ്മിക്കുന്നു.  സ്വയം
സഹോയ ഗ്രൂപ്പുകളിത്തല വ�ിതകള് �ിര്മ്മിക്കുന്ന ത്ത*ഡി റ്റു ഈറ്റ് & ത്ത*ഡി റ്റുc കുക്ക് വിഭവങ്ങള്
മത്സ്യത്തഫഡ്  ഈറ്റ്സ്  & മത്സ്യത്തഫഡ്  ട്രീറ്റ്സ്   എന്ന നപരില്   ത്തWമ്മീന് Wമ്മന്തിത്തപ്പോടി,
ത്തWമ്മീന് ന*ോസ്റ്റ്, രണ്ട് തരം ഫിഷ്ക*ിക്കൂട്ടുകള്,  ഫിഷ് ഫ്രൈഫ്ര മസോല എന്നിവയും ഫിഷ്മോര്ട്ടുകള്,
ഫ്രോഫ്രൈmസി  മോര്ട്ടുകള്,  അന്തിപച്ച  യൂണിറ്റുകള്  വഴി  വിപണ�ം  ത്തWയ്തു  വരുന്നു.  ടി
സംസ്കരണശോലയില്  �ിന്നും  ശീതീകരിച്ച  മത്സ്യത്തിത്തqയും  മൂല്യ  വര്ദ്ധിത  ഉല്പന്നങ്ങളുത്തട
വിപണ�ം എം.പി.ഐ/ത്തകപ്നകോ ഡീലര്മോര് വഴിയും  �ടത്തുന്നുണ്ട്.  എം.ഐ.എഫ്.പി വഴി
കൂടുതല് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വിപണ�ം ത്തWയ്യുന്നതി�ോയി �ിലവിത്തല സൗകര്യങ്ങള് ത്തമച്ചത്തപ്പടുത്തി
പ്ലോന്*്  ആധു�ീകരിക്കുവോനുള്ള  പദ്ധതിയും  സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ത്തകോല്ലം  ജില്ലയിത്തല
ഫ്രൈകനറ്റോസണ്  പ്ലോന്*ില്  �ിന്നും  ത്തWമ്മീന്നതോടില്  �ിന്നും  ഫ്രൈകനറ്റോണ്  ഗുളികകളും  ഉല്
പ്പോ#ിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  മൂല്യ  വര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളുത്തട �ിര്മ്മോണ യൂണിറ്റ്  ആലപ്പുഴ മുളക്കുഴയില്
ത്തസന്ട്രല്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  ഫിഷ*ീസ്  ത്തടന|ോളജി  (സി.ഐ.എഫ്.റ്റി) ത്തqയും,  നകന്ദ്ര
കിഴങ്ങുവിള  ഗനവഷണ  നകന്ദ്രത്തിത്തqയും  (സി.റ്റി.സി.ആര്.ഐ)   സോന~തിക
സഹോയനത്തോത്തട തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള �ടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രധോന്മന്ത്രി മത്സ്യസമ്പ#ോ
നയോജ�  (പി.എം.എം.എസ്.ഫ്രൈവ)  പദ്ധതിയില്  10 യൂണിറ്റുകള്  കൂടി  ആരംഭിക്കുന്നതി�്
വിഭോവ�ം ത്തWയ്തിട്ടുണ്ട്. 
 



 (3) മോര്ക്കറ്റ് �വീകരണം

മത്സ്യത്തഫഡ് വഴി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിത്തല അരൂര്, ത്തകോല്ലം ജില്ലയിത്തല അmല്, ഓച്ചി*  എന്നീ
മത്സ്യമോര്ക്കറ്റുകള്  സര്ക്കോര്  ധ�സഹോയനത്തോടു  കൂടി  �വീകരിച്ച്  പ്രവര്ത്ത�ം  �ടത്തി
വരുന്നു. 



                                                   അനുബന്ധം-1                                                            

1.  ദേ�ശീയ  സഹകരണ  വികസന  ദേകോര്പ്പദേ�ഷന്  (എന്.സി.ഡി.സി)  ധനസഹോയദേ"ോടു
കൂടിയുള്ള സംദേയോജിത മത്സ്യ വികസന പദ്ധതി (ഐ.എഫ്.ഡി.പി)
     മത്സ്യഫെഫഡിഫെ3  അംഗങ്ങളോയ  പ്രോഥമിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങളിഫെ3  അംഗങ്ങളോയ
മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്ക്  മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങള്ക്കും മത്സ്യവിപണന സംവിധോനങ്ങള്
വിപു3ീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമോയ വോയ്പ 3ഭ്യമോക്കുക,  സംഘങ്ങള്ക്ക് മത്സ്യസംസ്കരണ"ിന്
അടിസ്ഥോന  സൗകര്യം  ഉണ്ടോക്കുക,  മത്സ്യദേ33ം  ശക്തിഫെപ്പടുത്തുന്നതിന്  പ്രവര്"ന  മൂ3ധനം
3ഭ്യമോക്കുക എന്നിവ ഈ പദ്ധതി വഴി നല്കി വരുന്നു.  മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണ വോയ്പോ പദ്ധതി,
പ3ിശ രഹിത വോയ്പോ പദ്ധതിയോയിട്ടോണ് 2018-19 വര്ഷം മുതല് നടപ്പോക്കി വരുന്നത്.
     മത്സ്യഫെഫഡില് അഫി3ിദേയറ്റ് ഫെWയ്ത് പ്രവര്"ിക്കുന്ന പ്രോഥമിക മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളി വികസന
ദേYമ സഹകരണ സംഘങ്ങളില് അംഗങ്ങളോയ മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള് പിടിച്ച് ഫെകോണ്ടു വരുന്ന
മത്സ്യ"ിന്  ന്യോയ  വി3  ഉ�പ്പോക്കുവോന്  സംഘങ്ങള്  തീരദേ�ശ  ദേ33ം  നടപ്പി3ോക്കി  വരുന്നു.
മത്സ്യദേ33ം ശക്തിഫെപ്പടുത്തുന്നതിനും കൂടുതല് ഗ്രൂപ്പുകഫെള തീരദേ�ശ ദേ33 സമ്പ്ര�ോയ"ില് ഫെകോണ്ട്
വരുന്നതിനുമോയി ഐ.എഫ്.ഡി.പി പദ്ധതിയില് സംഘങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്"ന മൂ3ധന വോയ്പ നല്
കി വരുന്നു.

2.  ദേ�ശീയ  പിദേന്നോക്ക  വിഭോഗ  ധനകോര്യ  വികസന  ദേകോര്പ്പദേ�ഷന്
(എന്.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി)  /ദേ�ശീയ  ന്യൂനപY  വികസന  ധനകോര്യ  ദേകോര്പ്പദേ�ഷന്
(എന്.എം.ഡി.എഫ്.സി) എന്നീ ദേ�ശീയ ധനകോര്യ സ്ഥോപനങ്ങളുഫെട ധനസഹോയദേ"ോടുകൂടിയുള്ള
വോയ്പ പദ്ധതികള്

a. ദേടം വോയ്പകള്
     മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളി ദേമഖ3യില് വിവിധ ഫെതോഴില് സംരംഭങ്ങള് ഏഫെറ്റടുത്തു നടത്തുന്നതിനും
മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങുന്നതിനുമോയി ദേടം വോയ്പകള് നല്കി വരുന്നു. മത്സ്യബന്ധന
ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങുന്നതിനുള്ള വോയ്പ പ3ിശരഹിതമോയി  3  വര്ഷ കോ3ോവധിയില് നല്കുന്നു.
സ്വയംഫെതോഴില്  സംരംഭങ്ങള്ക്ക്  നല്കുന്ന  വോയ്പ  6  ശതമോനം  പ3ിശ  നിരക്കില്  5  വര്ഷം
കോ3ോവധിയില് വിതരണം ഫെWയ്തു വരുന്നു.

b.  മൈമദേnോഫിിനോന്സ് വോയ്പ
      പ്രോഥമിക മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളി  സഹകരണ സംഘങ്ങളുഫെട കീഴില് രൂപീകരിക്കഫെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
സ്വയം  സഹോയ  സംഘങ്ങള്ക്ക്  എന്.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി-യുഫെടയും  എന്.എം.ഡി.എഫ്.സി-
യുഫെടയും ധനസഹോയദേ"ോഫെട മൈമദേnോഫിനോന്സ് വോയ്പകള് വിതരണം ഫെWയ്തു വരുന്നു.  
                                                             



ഒരോള്ക്ക്  പരമോവധി  60,000/-  രൂപ  വഫെര  5%  പ3ിശനിരക്കില്  2  വര്ഷഫെ"  തിരിച്ചടവ്
കോ3ോവധിയില് നല്കുന്നു.

c. മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളി വനിതകള്ക്ക് മത്സ്യവിപണന"ിന് പ3ിശ രഹിത വോയ്പോ പദ്ധതി
      ഈ പദ്ധതി വഴി മത്സ്യവിപണന"ിദേ3ര്ഫെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വനിതകള്ക്ക് പ3ിശ രഹിത വോയ്പ
വിവിധ  ഘട്ടങ്ങളി3ോയി  വിതരണം  ഫെWയ്തു  വരുന്നു.   ആ�്യ  വോയ്പ  10000/-  രൂപ  ഒരു  വര്
ഷകോ3ോവധിയില്  തിരിച്ചടക്കുന്ന  ഗുണദേഭോക്തോക്കള്ക്ക്  തുടര്  വോയ്പയോയി  20000/-  രൂപ
എന്നിങ്ങഫെന വിതരണം ഫെWയ്യുന്നു.  പ3ിശ രഹിത വോയ്പ വിതരണ"ിനോവശ്യമോയ വോയ്പ തുക
മത്സ്യഫെഫഡ്,  എന്.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി,  എന്.എം.ഡി.എഫ്.സി എന്നീ സ്ഥോപനങ്ങളില് നിന്നും
വോയ്പയോയി  3ഭ്യമോക്കുന്നു.   വോയ്പയുഫെട  പ3ിശ  തുക  സംസ്ഥോന  സര്ക്കോര്  മത്സ്യഫെഫഡിന്
അനുവ�ിച്ചു  നല്കുന്നു.   പ്രോഥമിക  മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളി  സംഘങ്ങള്  വഴിയോണ്  ഈ  പദ്ധതി
നടപ്പി3ോക്കുന്നത്.

3. വ3കള്ക്കുള്ള സബ്സിഡി പദ്ധതി
  10  എച്ച്.പി-യില്  തോഫെഴയുള്ള  എഞ്ചിനുകള്  ഉപദേയോഗിച്ചുള്ള  മത്സ്യബന്ധന  യൂണിറ്റുകള്ക്ക്
വ3കളും  മറ്റ്  അനുബന്ധ  സോമഗ്രികളും  വോങ്ങുന്നതിന്  ഒരു  മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളിയ്ക്ക്  വ3യുഫെട
വി3യുഫെട 25% പരമോവധി 10,000/- രൂപ വഫെര സബ്സിഡി നല്കി വരുന്നു.

4.  നോടന് വള്ളങ്ങളുഫെട നവീകരണം
      നോടന് വള്ളങ്ങള് യന്ത്രവത്കരിക്കുന്നതിന്  10  എച്ച്.പിയില് തോഫെഴയുള്ള ഔട്ട് ദേബോര്ഡ്
എഞ്ചിന് വോങ്ങുന്ന മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകോരം എഞ്ചിഫെ� വി3യുഫെട  20%
പരമോവധി 30,000/- രൂപ വഫെര സബ്സിഡി നല്കി വരുന്നു.

5.  മത്സ്യഫെഫഡ് ഉപകരണ സുരYോ പദ്ധതി
     മത്സ്യഫെഫഡ്  വിവിധ  വോയ്പോ  പദ്ധതികള്  വഴി  വിതരണം  ഫെWയ്യുന്ന  മത്സ്യബന്ധന
ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്  അപകടം,  പ്രകൃതിദേYോഭം,  എന്നിവ  മൂ3മുണ്ടോകുന്ന  നോശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്
നഷ്ടപരിഹോരം  ഉ�പ്പോക്കുന്നതിന്  ദേവണ്ടി  മത്സ്യഫെഫഡ്  ദേനരിട്ട്  നടത്തുന്ന  ഉപകരണ  സുരYോ
പദ്ധതിയോണിത്.

6. മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്കുള്ള കിസോന് ഫെnഡിറ്റ് കോര്ഡ് (KCC)
      മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്ക് കിസോന് ഫെnഡിറ്റ് കോര്ഡ് പദ്ധതി വഴി വോയ്പ 3ഭിക്കുന്നതിന് 448
ബോങ്കുകളി3ോയി  10971  അദേപYകള്  സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  790  ദേപര്ക്ക്  9.32  ദേകോടി  രൂപ
ഫെക.സി.സി വോയ്പയോയി വിവിധ ബോങ്കുകള് വിതരണം ഫെWയ്തു കഴിഞ്ഞു.
7. ബ്ലൂ �വ3്യൂഷന്/ പ്രധോനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പ�ോ ദേയോജന പദ്ധതി (PMMSY)



     ബ്ലൂൂ �വ3്യൂഷന് പദ്ധതിയില്  200  മമൈ�ന് മൈ�വുഡ് വളളങ്ങള്ക്ക് പകരം മൈഫബര്
ഗ്ലോസ് വളളങ്ങള് നല്കുന്നതിന്  4  ദേകോടി  രൂപ അടങ്കല് തുകയ്ക്കുളള പദ്ധതി നടപ്പി3ോക്കി  .
പ്രധോമന്ത്രി  മത്സ്യസമ്പ�ോ  ദേയോജന  പദ്ധതിയില്   100  ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക്  വളളം,  വ3,  എഞ്ചിന്
എന്നിവയ്ക്കോയി   5  3Yം രൂപ  വീതം  നല്കുന്നതിനുളള  5  ദേകോടി  രൂപ അടങ്കല് തുകയ്ക്കുളള
പദ്ധതി  60 %  വോയ്പദേയോടും  40%  സബ്സിഡിദേയോടുിം കൂടി നടപ്പി3ോക്കുന്നതിനുളള അനുമതി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുഫെട ഗുണദേഭോക്തൃ ഫെതരഫെ�ടുപ്പ് ജില്ലകളില് നടന്നു വരുന്നു. 

8. മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്കുള്ള  മഫെ�� സബ്സിഡി

മഫെ�� 3ഭ്യത കു�വ് പരിഹരിക്കുന്നതിനോയി 2015-16 കോ3ഘട്ട"ില് 9 തീരദേ�ശ ജില്ലകളില്
13  മഫെ��  ബങ്കുകള്  സ്ഥോപിച്ച്  ദേനോണ്  പി.ഡി.എസ്  മഫെ��  (ഫെവള്ള  മഫെ��)  2015
ജൂമൈ3 മോസം മുതല് മത്സ്യഫെഫഡ് വഴി വിതരണം ആരംഭിച്ചു.  ഒരു 3ിറ്റര് മഫെ��യ്ക്ക്  25/-
രൂപ സബ്സിഡി നിരക്കില് എഞ്ചിഫെ� കുതിരശക്തിയ്ക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചിത അളവില്  ഫെപര്മിറ്റ്
ഉടമകള്ക്ക്  മഫെ��  വിതരണം  ഫെWയ്തു  വരുന്നു.  അര്ഹരോയ  മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്ക്
3ിറ്റ�ിന്  25  രൂപ സബ്സിഡിയോയി  (ഡി.ബി.റ്റി)  സര്ക്കോര് നല്കി  വരുന്നു.  ഇത്  കൂടോഫെത
ദേനോണ് സബ്സിമൈഡസ്ഡ് മഫെ�� എഞ്ചിഫെ� കുതിരശക്തിയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓദേരോ മോസവും
നിശ്ചിത  അളവില്   വിതരണം  ഫെWയ്തു  വരുന്നു.  2015  മുതല്  2022  വഫെര  226  ദേകോടി  രൂപ
സബ്സിഡിയോയി മത്സ്യഫെ"ോഴി3ോളികള്ക്ക്  വിതരണം ഫെWയ്തിട്ടുണ്ട്.

9. മത്സ്യവിപണനം
 
മത്സ്യഫെഫഡ്  കൂടുതല്  സംഘങ്ങഫെള  ദേ33"ില്  പഫെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതിനും  വിപണന"ില്
ഇടഫെപടുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയോണ്.   തീരദേ�ശ ദേ33ം വഴി മത്സ്യസഹകരണ
സംഘങ്ങള് ദേശഖരിക്കുന്ന മത്സ്യം മത്സ്യഫെഫഡ് ദേനരിട്ട് വോങ്ങുന്നതിനും അവ മോര്ട്ടുകള് വഴി
വിപണനം  ഫെWയ്യുന്നതിനുമുള്ള  സോധ്യതകള്  കണക്കിഫെ3ടു"്  ആയതിനുള്ള  നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചു  വരുന്നു.   സംഘങ്ങള്ക്ക്  മത്സ്യം  സംഭരിക്കുന്നതിന്  ദേവണ്ട  അടിസ്ഥോന
സൗകര്യങ്ങള് നല്കുന്നതിനുളള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇതുവഴി ഗുണനി3വോരമുള്ള
മത്സ്യം  ഉപദേഭോക്തോക്കള്ക്ക്  3ഭ്യമോക്കുന്നു.  ഇതിനോയി  സര്ക്കോര്  ധനസഹോയദേ"ോഫെട
സംസ്ഥോന"ിഫെ� വിവിധ  ജില്ലകളി3ോയി   ആധുനിക  രീതിയിലുള്ള  എയര്കണ്ടീഷന്
സംവിധോനദേ"ോടുകൂടി  53  ഫിഷ്മോര്ട്ടുകളും,  സഹകരണ സംഘം/ബോങ്കുമോയി സഹകരിച്ച  60
ഫ്രോമൈഞ്ചസി മോര്ട്ടുകളും  10 അന്തിപച്ച ഫെമോമൈബല് മോര്ട്ടുകളും പ്രവര്"ിക്കുന്നു. 5  അന്തിപച്ച
യൂണിറ്റുകള്  ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്  അന്തിമഘട്ട"ി3ോണ്.  ദേകരള"ിഫെ3  140
നിദേയോജക മണ്ഡ3ങ്ങളിലും മത്സ്യഫെഫഡിഫെ� ഫിഷ്ബൂ"് ആരംഭിക്കുന്നതിന്  പദ്ധതിയുണ്ട്.
ഫിഷ്മോര്ട്ടുകള്  ഇല്ലോ"  88 നിദേയോജക  മണ്ഡ3ങ്ങളില്  അനുദേയോജ്യമോയ  സ്ഥ3ങ്ങള്
കഫെണ്ട"ി ഫിഷ് മോര്ട്ടുകള് സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.  ഇതിഫെ�



ഭോഗമോയി  തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലയില്  കല്ല�യില്  ഫിഷ്മോര്ട്ട്   നിര്മ്മോണം  പൂര്"ിയോക്കി
ഉ�്ഘോടന"ിന് സജ്ജമോണ്.  കണ്ണൂര് ജില്ലയില് ആന്തൂര്, മട്ടന്നൂര്, Wി�യ്ക്കല്, ദേവങ്ങോട് എന്നീ
സ്ഥ3ങ്ങളില് ഔട്ട് ഫെ3റ്റുകള് സ്ഥോപിക്കുവോനുള്ള  വര്ക്ക് ഓര്ഡര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആധുനിക
സോദേങ്കതിക  വി�്യ  മത്സ്യവിപണന"ില്  ഉപദേയോഗിക്കുന്നത്  മത്സ്യ"ിഫെ� വ്യോപോരം
സുതോര്യമോയി  നടപ്പി3ോക്കുന്നതിന്  മത്സ്യഫെഫഡ്,  ദേകരള  സ്റ്റോര്ട്ട്അപ്പ്  മിഷഫെ�
സഹോയദേ"ോഫെട  ഒരു  ഫെവബ്  ദേപോര്ട്ടലും  ഫെമോമൈബല്  ആപ്പും  പ്രവര്"ന
Yമമോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുദേരോഗമിച്ചു വരുന്നു.  ഇതു വഴി   മത്സ്യ"ിഫെ� വി3വിവര
സ്ഥിതി അ�ിയുവോന് സോധ്യമോകുന്നതോണ്.   


