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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 540 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ൈഹജീനിക് �ഷ്  ഫിഷ്  റീെ�യിൽ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ. എൻ. െക. അ�ർ, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

�ീ സജി െചറിയാൻ

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ പിടി�െകാ�വ��

മ���ിന് ഇടനില�ാ�െട �ഷണമി�ാെത

ന�ായവില ലഭ�മാ��തി�ം �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ�ി �ചിത��ർണമായ സാഹചര��ിൽ

മ��ം വിപണം െച��തി�ം സർ�ാർ നട��

ഇടെപടൽ വിശദമാ�േമാ;

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ പിടി� െകാ� വ��

മ���ിന്  ഇടനില�ാ�െട �ഷണമി�ാെത

ന�ായവില ലഭ�മാ��തി�ം, �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ�ി �ചിത��ർ�മായ സാഹചര��ിൽ

മ��ം വിപണനം െച��തി�ം സർ�ാർ

ശ�മായ ഇടെപടൽ നട���് .
മ��െ�ാഴിലാളികൾ പിടി� െകാ� വ��

മ��ം �ാഥമിക മ��െ�ാഴിലാളി വികസന

േ�മ സഹകരണ സംഘ�ൾ നട�� തീരേദശ

േലല സ�ദായ�ി�െട േശഖരി�്  ഫിഷ്  
മാർ�കൾ വഴി വിപണനം നട��� വഴി ഒ�

പരിധിവെര മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്  അവ�െട

മ���ിന്  ന�ായവില ലഭ�മാ�ാൻ

സാധി���് . �ടാെത, അ��� മ��ം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  അ�� തെ�

ലഭി��തിനായി "അ�ിപ�" എ� േപരിൽ 16
ഫിഷേ�റിയൻ െമാൈബൽ മാർ�കൾ

(സ�രി�� മ�� വിപണന വാഹന�ൾ)
മ��െഫഡ്   �വർ�ി�ി� വ��.

മ��സംഭരണ�ം േലല�ം വിപണന�ം

നിയ�ി��തി�ം വ�വ�ാപിത�ം �ചിത�

�ർ��ം കാര��മ�മായി േലല�ം വിപണന�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ണനിലവാരം

പരിപാലി��തി�ം അവ�മായി ബ�െ��േതാ

അതിന് ആ�ഷംഗികമായേതാ ആയ മ�് 
കാര��ൾ�ം േവ�ി വ�വ� െച��തിനായി

2021 െല േകരള മ��സംഭരണ�ം വിപണന�ം

�ണനിലവാര പരിപാലന�ം ആ�്  േകരള

നിയമസഭ പാ�ാ�ിയി��് . ��ത ആ�ിെല

16-ാം വ��്  �കാരം ആ�ിെല വ�വ�കൾ
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ഫല�ദമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ിലാ��തിന് 
േവ�ി ഒ� സം�ാനതല മ���ണനിലവാര

പരിപാലന ക�ി�ി നിലവിൽ വ�ി��് . മ��

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  �ണനിലവാരെ� �റി�് 
േബാധവത്�രണം നൽ�ക, മ��ബ�നം

നട�ി ലഭി�� മ���ിന്  േവ�ി സർ�ിഫി��് 
നൽ��തിേല�ായി വി�ാപനം െച�െ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�്  സാേ�തിക സഹായം നൽ�ക,
മ��ബ�നം നട�ി ലഭി�� മ���ിെ�

�ണനിലവാരം നി�യി�്  �സി�െ���ക

എ�ിവ ക�ി�ി�െട കർ�വ��ളാണ് .

േകരള നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ മ��സംഭരണ�ം

വിപണന�ം �ണനിലവാര പരിപാലന�ം ആ�ിെല

7-ാംവ��്  �കാരം �പീകരി�െ��� ഫിഷ്  
ലാ�ിംഗ്  െസ�ർ മാേനജ്  െമ�് െസാൈസ�ിക�ം

9-ാം വ��്  �കാരം �പീകരി�െ�� ഹാർബർ

മാേനജ്  െമ�് െസാൈസ�ിക�ം, 11-ാം വ��് 
�കാരം �പീകരി�െ��� ഫിഷ്   മാർ��് 
മാേനജ്  െമ�് െസാൈസ�ിക�ം, ഫിഷ്   ലാ�ിംഗ് 
െസ��കളിേലാ ഫിഷിംഗ്  ഹാർബ�കളിേലാ

മാർ��കളിേലാ മ��േലല�ി�ം വിൽ�നയി�ം

ഉ�ാകാൻ ഇട�ളള അനാവശ� �വണതകൾ

നിയ�ി�െ��െമ�്  ഉറ�് വ���.
സം�ാന�്  21 ഹാർബർ മാേനജ്  െമ�്

െസാൈസ�ികൾ വി�ാപനം വഴി നിലവിൽ

വ�ി��് . ��ത ആ�ിെ� ച� �പീകരണം

അ�ിമ ഘ��ിലാണ് .

(ബി)

ൈഹജീനിക് �ഷ്  ഫിഷ്  റീെ�യിൽ പ�തിയി�െട

മ��െഫഡ്  �േഖന ഫിഷ്  മാർ�കൾ

�ാപി��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 'ൈഹജീനിക്  �ഷ്   ഫിഷ്   റീെ�യിൽ' പ�തി

�കാരം 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

മ��െഫഡിെ� 4 ഫിഷ്  മാർ�കൾ �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. 3 ഫിഷ്  മാർ�കൾ

�വർ�ന�ിന് സ�മാണ്. 3 ഫിഷ്  മാർ�ക�െട

നിർ�ാണം �േരാഗമി��.

(സി)

വിഴി��് ആ�നിക സ�� ഭ�� സം�രണ

�ണി�ം വിപണന ഔ�് െല�ം ആരംഭി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�്. ഓഖി �ര��ിൽ മരണെ��/ കാണാതായ

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആ�ിതരായ

വനിതകൾ�്  െതാഴിൽ കെ���തിന് 
ഉപ��മാ�� വിധ�ിൽ വിഴി�ം ഹാർബർ

േക�ീകരി�്  ഒ� ആ�നിക സ�� ഭ�� സം�രണ

�ണി�്, വിപണന ഔ�്  െല�് എ�ിവ�െട

നിർ�ാണ ���ികൾ ഇതിേനാടകം

�ർ�ീകരി� കഴി�. 

(ഡി) മ��ം �ല�വർ�ിേതാ���ളാ�ി േക��ടാെത

ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�് എ�ി��തിന്

ഓൺൈലൻ വിപണന സൗകര��ൾ ഉൾെ�െട

(ഡി) ഉ�്. മ��െഫഡ്  നിർ�ി��

�ല�വർ�ിേതാ���ൾ ഓൺൈലൻ വഴി

വിപണനം െച� വ��.
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ഏർെ����തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െസ�ൻ ഓഫീസർ


