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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 390 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ���ിന് ന�ായവില ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ)

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവർ പിടി��
മ���ിന് ന�ായവില ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികൾ പിടി�െകാ�വ��
മ���ിെ� വില നി�യി��തി��
അവകാശം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് തെ�
നൽ��തി�ം ആയതി�െട ഇടനില�ാ�െട
�ഷണ�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തി�ം
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ��� മ��ം

ലഭ�മാ��തി��� ഒ� ഓർഡിനൻസ്  സർ�ാർ
�റെ��വി�ി��്. മ�� േലല�ം വിപണന�ം
നിയ�ി��തി�ം വ�വ�ാപിത�ം

�ചിത��ർ��ം കാര��മ�മായ േലല�ം
വിപണന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

അവ�മായി ബ�െ��േതാ അതിന്
ആ�ഷംഗികമായേതാ ആയ കാര��ൾ വ�വ�
െച��തി�ം ഉത�മാ�ളള ടി ഓർഡിനൻസ്  2020
െസ�ംബർ 23-ാം തീയതി �സി�െ���ക�ം
�ടർ�് �നർവി�ാപനം െച�ക�ം ഉ�ായി.
ഇ�മായി ബ�െ�� ബിൽ പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) മൽസ�െഫഡ്  വഴി മ��ം ന�ായവില�്
േശഖരി��തിന് മൽസ�ബ�ന ഹാർബ�കളിൽ
�ിരമായ സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ�ളി�െട
മ��േലലം സംഘടി�ി�ക വഴി
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവ�െട മ���ിന്

ന�ായവില ലഭി��തിന് ഒ� പരിധിവെര
കഴി���്. എ�ാൽ സംഘ�ൾ ശ�മ�ാ�

ഇട�ളിൽ ഇതിൽ വീ� വ���്. മ��െഫഡിൽ

അഫിലിേയ�് െച�ി�� �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി�ം, ഫിഷ്  ലാൻറിംഗ്
െസൻറ�കളിൽ നി�് േനരി�ം മ��െഫഡ്  മ��ം

സംഭരി��. െകാ�ിയിെല മ�� െഫഡ്  ഐസ്

& �ീസിംഗ് �ാൻ◌്, തി�വന��രം ആനയറ

േബസ്  േ�ഷൻ, െകാ��� �ീ-േ�ാസ�ിംഗ്
െസൻറർ, േകാ�യം േബസ്  േ�ഷൻ, ��ർ,
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മല�റം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ
�ണേമ��� മ��ം സംഭരി�  ്��ിയാ�ി

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി മേ��ാപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിനായി സം�ാനെ� വിവിധ
ജി�കളിലായി സർ�ാർ സഹായേ�ാെട

മ��െഫഡ്  േനരി�് നട�� 50 ഫിഷ്  മാർ�ക�ം,
സഹകരണ ബാ�്/സംഘ�മായി േചർ�� 59
�ാൈ�സി മാർ�ക�ം �വർ�ി� വ��.
മ��െഫഡ്  ആവി�രി� �തിയ പ�തിയാണ്
"തീര�ിൽ നി�് മാർ��ിേല�്". ഈ പ�തി
�കാരം അ��� മ��ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

അ�� തെ� ലഭ�മാ��തിനായി "അ�ിപ�"
എ� േപരിൽ 10 ഫിഷേ�റിയൻ െമാൈബൽ
മാർ�ക�ം �വർ�ി� വ��. ഫിഷ്
മാർ�കളിേല�ം, �ാൈ�സി മാർ�കളിേല�ം,
െമാൈബൽ മാർ�കളിേല�ം ആവശ�മായ മ��ം

പരമാവധി ഹാർബ�കളിൽ നി�ം േനരി�്
സംഭരി��ത് വഴി മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

ന�ായവില ലഭി���്. വിതരണ �ംഖല
വി�ലെ����ത് ��തൽ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �േയാജനകര
മാ��തിനാൽ ആയതി�� നടപടികൾ
മ��െഫഡ്  �േഖന സ�ീകരി� വ��. നീ�കര,
ശ�ി�ള�ര, േതാ���ി, �തിയാ�
എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം ഫി�ാർ�ിേല�ാവശ���
മ���ൾ മ��െഫഡ്  േനരി�് സംഭരി���്.
തീര�േദശെ� മ�് ലാൻറിംഗ് െസൻറ�കൾ/
ഹാർബ�കൾ േക�ീകരി�  ്മ��ം

സംഭരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി) മ���ിെ� ��ിമമായ വിലയിടിവ് തട��തിന്
അടി�ാന വില നി�യി�്
മ��െ�ാഴിലാളികെള അമിത
�ഷണ�ിൽനി�ം േമാചി�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) സം�ാനെ� ഹാർബ�ക�െട�ം, ലാ�ിംഗ്
െസ��ക�െട�ം അടി�ാന സൗകര�ം
വികസി�ി�െകാ�് അ�ാരാ�
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തി�ം, െമ�െ��
പരിപാലനം ഉറ� വ���തി�മായി 19
മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളിൽ ഹാർബർ
മാേനെ�ൻറ്  െസാൈസ�ികൾ �പീകരി�
മ���ിെ� അടി�ാനവില നി�യി�ക,
ഹാർബറി�ളളിെല മ��േലല�ി�ം, വി�നയി�ം
ഉ�ാകാനിട�� അനാവശ� �വണതകെള
നിയ�ി�െകാ�് മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

അവർ പിടി�െകാ�വ�� മ���ിന്

അർഹി�� വില ഉറ�ാ�ക, ഹാർബറിെല േലലം,
മ�� വിൽ�ന, �ണനിലവാര പരിപാലനം എ�ിവ
നിയ�ി�ക �ട�ിയ �മതലക�ം കർ�വ���ം

ഹാർബർ മാേനെ�ൻറ്  െസാൈസ�ിയിൽ
നി�ി�മാണ്. േകാവിഡ്-19 വ�ാപനം ��മായ
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സാഹചര��ിൽ േലാ�്ഡൗൺ �ഖ�ാപി�േ�ാൾ
ഹാർബ�കളി�ം, േലല ഹാ�കളി�ം േകാവിഡ്-19
മാർ� നിർേ�ശ�ൾ നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി
മ��േലലം �ർണമാ�ം നിേരാധി�്
ഉ�രവാ�ക�ം �ണനിലവാര�� മ��ം

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി��തിേനാെടാ�ം

ഉ�ാദകരായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

അർഹി�� വില ഉറ�ാ��തി�ം ഹാർബർ
മാേനെ�ൻറ്  െസാൈസ�ി നി�യി�� വില�്
മ��ം ��ി വി�ന നട�ക�ം െച�ി��.
േകാവിഡ്-19 േലാക്ഡൗൺ �ലം ഉ�ാദന േമഖല
�ർണമാ�ം �ംഭി� സാഹചര��ി�ം

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വ�മാനം ഉറ�
വ��ാൻ ഇത് �ലം കഴി�ി��്. ജി�ാ കള�ർ
െചയർമാനായ ഹാർബർ മാേനെ�ൻറ്
െസാൈസ�ിയിൽ ബ�െ�� വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് �റെമ അതാത് �േദശെ�
ജന�തിനിധിക�ം, െതാഴിലാളി സംഘടനാ
േനതാ��ം, മ��െ�ാഴിലാളിക�ം, യാന
ഉടമക�ം അംഗ�ളാണ്. ആയതിനാൽ,
മ���ിെ� വില നി�യി��തി�ം,
മ��െ�ാഴിലാളികെള ഇടനില�ാ�െട
�ഷണ�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി ന�ായമായ വില
ഉറ�വ��ാ�ം ഹാർബർ മാേനെ�ൻറ്
െസാൈസ�ി�് കഴി�ി��്. �ടാെത മ��

േലല�ം വിപണന�ം നിയ�ി��തി�ം
വ�വ�ാപിത�ം �ചിത��ർ��ം കാര��മ�മായ
േലല�ം വിപണന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

അവ�മായി ബ�െ��േതാ അതിന്
ആ�ഷംഗികമായേതാ ആയ കാര��ൾ വ�വ�
െച��തി�ം ഉത�മാ�ളള ഒ� ഓർഡിനൻസ്
വി�ാപനം െച�. ടി ഓർഡിനൻസിെ� വ��്
19-ൽ മ���ിെ� അടി�ാന വില
നി�യി��തി�� അധികാരം ഹാർബർ
മാേനെ�ൻറ്  െസാൈസ�ി�് നൽകി വ�വ�
െച���്. �ടാെത ��ത ഓർഡിനൻസിെല
9-ാം വ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഹാർബ�കളിൽ
ഹാർബർ മാേനെ�ൻറ്  െസാൈസ�ി
�നഃസംഘടി�ി���ം പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


