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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 390 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ�� മാർ��ക�െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 
�ീ. േജാബ്  ൈമ�ിൾ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

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

(എ)

സം�ാന�് മ��ബ�ന�ി�െട

ലഭി�� മ�� സ��ിെ� ഒ� ഭാഗം
േകടാ��ത് �ല��ാ�� ന�ം
സംബ�ി�് റിേ�ാർ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) രാജ�െ� തീരേദശ സം�ാന�ളിൽ

മ��ബ�ന�ി�െട�� �ർവ വിളെവ��് നഷ്  ടം 15000
േകാടി �പയായി അേസാസിേയ�ഡ്  േചേ��് ഓഫ്
െകാേമ�് ആ�് ഇൻഡ�ി ഓഫ് ഇൻഡ� ആന�ൽ റിേ�ാർ�്
(Assocham, 2013)-ൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��്.
�ചിത��ർ�മ�ാ� രീതിയിൽ മ��ം ൈകകാര�ം
െച��� െകാ�ം സം�രി��� െകാ�ം �ടാെത
അപര�ാ�മായ �ിെസർവഷൻ, പാേ�ജിങ് , സംഭരണ
വിപണന സൗകര�ം എ�ിവ കാരണമാണ് ഇത്
ഉ�ാ��െത�് കണ�ാ��. 

(ബി) ഇ�കാരം മ��സ��് ന�െ���ത്
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവിൽ
ഏർെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ന��ൾ �റ��തിനായി സം�ാന�

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവർ പിടി�െകാ� വ��
മ��ം േക��ടാെത കര�് എ�ി��തിന് 300 �തൽ 700
ലി�ർ വെര സംഭരണേശഷി�� 220 ഇൻ�േല�ഡ്  ഫിഷ്
േബാ�കൾ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അ�വദി�ം. 

       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�� 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
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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 സൗകര��ൾ
െമ�െ����തി�� പ�തികൾ വ�ം വർഷ�ളിൽ
ആവി�രി�് നട�ാ��താണ് .

മ��ബ�ന�ി�െട ലഭി�� മ��സ��് േകടായി
ന�െ���ത് പരിഹരി��തിനായി  േകരള സം�ാന

തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ, മ��െഫഡ് ,
െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ്  � ഫിഷർവിെമൻ (സാഫ്)
എ�ിവ  �േഖന�ം വിവിധ �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.

േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന
�ാപി�വ�� മ��മാർ��കൾ, ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ്
െസ��കൾ എ�ിവയിൽ ശീതീകരണ സംവിധാനം
ഉറ�വ��ി വ��.  കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

നിർ�ി�� 51 മ��മാർ��കളി�ം നബാർഡിെ�
�ാമീണാടി�ാന സൗകര� വികസന ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി

അംഗീകാരം ലഭ�മായ െന�മൺകാവ് മ��മാർ��ി�ം ചിൽ
�ം സംവിധാനം ഉൾെ���ിയി��്.  �ടാെത നബാർഡിെ�
�ാമീണാടി�ാന സൗകര� വികസന ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി

അംഗീകാരം ലഭ�മായ തി�വന��രം ജി�യിെല റാ�ി�ൽ,
െകാ�ം ജി�യിെല ചി��ൽ, ആല�ഴ ജി�യിെല �ായി�ര
എ�ി ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ��കളി�ം സം�ാന ബഡ്ജ�്
ധനസഹായ�ാൽ �ർ�ീകരി�വ�� കാസർേഗാഡ്
ജി�യിെല അജാ�രിൽ നിർ�ി�� ഫിഷർെമൻ ��ിലി�ി
െസ�റി�ം ചിൽ �ം സംവിധാന�ിന് ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്.

     ഇ��ടാെത മ��സ��് േകടായി ന�െ���തിന് ഒ�
പരിഹാരമായി  െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ്  �
ഫിഷർവിെമൻ (സാഫ്) എ�ിവ  �േഖന വിവിധ �ല�വർ�ിത
മ�� ഉൽ����ം ഉണ� മ�� ഉൽ����ം നിർ�ി�്
വിപണിയിൽ എ�ി�വ��.  
 

(സി) ൈഹെടക് മ��മാർ��ക�ം ആ�നിക

െവയർ ഹൗ�ക�ം �ാപി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
അതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)
സം�ാനെ� െതെരെ��� 51
മ��മാർ��കൾ േകരള സം�ാന തീരേദശ
വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന
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��്
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ആ�നികവൽ�രി��തിനായി 502.00
ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��.്  
�ടാെത മ��െഫഡിെ� കീഴിൽ ആ�നിക
രീതിയി�� ശീതീകരി� 53 മ�� മാർ�ക�ം
�ാൈ�സി വ�വ�യിൽ 60 ഫിഷ്
മാർ�ക�ം, 10 സ�രി�� മ��
വിപണനശാല�ം നിലവിൽ �വർ�ി�
വ��. ��തൽ ഫിഷ ്��കൾ
സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജക
മ�ല�ളി�ം ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി� വ��. 

(ഡി)

കടൽ മ��േ�ാെടാ�ം കായൽ
മ����ം �ാേദശികമായി വളർ�ി

ഉ�ാദി�ി�� മ����ം �ടി ഇ�രം

െവയർ ഹൗ�കളിൽ ��ി��തി�ം
കയ�മതി�ം �ാേദശിക വിപണന�ി�ം

ഉപേയാഗി��� സൗകര����
ആ�നിക മ��മാർ��കൾ

�ാപി��തി��� കർ�പ�തി�്
�പം െകാ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉൾനാടൻ മ��േമഖലയിൽ നി�ം ഉൽ�ാദി�ി�� കായൽ
മ����ം മ���ഷി വഴി ഉൽ�ാദി�ി�� മ����ം

സംഭരി�് വിപണനം െച��തിനാ�� കർ� പ�തികൾ
മ�� വ��് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��.  ഉൾനാടൻ
േമഖലയിൽ നി�ം ഉൽ�ാദി�ി�� മ����ം

േശഖരി��തി�ം അവ�െട സം�രണ�ി�ം 
വിപണന�ി�മായി സം�ാനെ� 5 ജി�കളിൽ ഒ�
�ണി�ിന് 10 ല�ം �പ അട�ൽ �ക വ�� 30
മാർ��ിംഗ് ഔെട്ല�കൾ �ാപി��തിനായി നട�്
സാ��ിക വർഷം  3 േകാടി �പ�െട കർ� പ�തി
ആവി�രി�് നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��.  �ടാെത ഉൾനാടൻ മ����െട �ല� വർ�ിത
ഉൽ����െട �ംഖല �പീകരണ�ം വിപണനം
ശാ�ീകരി��തി�ം ല��മി��.  ഇതി� �റേമ
�ണനിലവാര�� മ��ം �ചിത�മായ സാഹചര��ിൽ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് മ��െഫഡ്  �േഖന
സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�്/സംഘ��മായി േചർ��
മ�� വിപണന പ�തിയിൽ േകരള�ിെല 140 നിേയാജക
മ�ല�ി�ം ഫിഷ്  മാർ�് ആരംഭി��തിന് �ട�മി�ി��്. 
ഇതിെ� ഭാഗമായി വിവിധ നിേയാജക മ�ല�ളിലായി 113
�ാെ�സി ഫിഷ്  മാർ�കൾ �വർ�ി��.  �ടാെത േക�
സർ�ാരിെ� പി.എം.എം.എസ് .ൈവ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ക�ി (പ�നംതി�) െപ�വ�ാ�ഴി
(േകാഴിേ�ാട്), കാരാ�ഴ, ബാണാ�രസാഗർ (വയനാട്)
എ�ീ ജല സംഭരണികളിലായി നട�ി വ�� �ട്
മ���ഷിേയാട�ബ�ി�് വിവിധ ഇട�ളിൽ മ��

വിപണന േക��ൾ �ാപി��തിന് �ാരംഭ നടപടികൾ
സ�ീകരി�് വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


