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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 535 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീസൗ�ദ മ�� മാർ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് മ�� മാർ��കൾ
�ീസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) മ��മാർ��കൾ �ീ സൗ�ദമാ��തി�ം
��തൽ മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�് വിപണന
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ��ി��തി�മായി േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ
�േഖന കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

സം�ാനെമാ�ാെക 51 ആ�നിക

മ��മാർ��കൾ �ാപി��തിനായി 120.57
േകാടി �പ�് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയി��്.
��ത മാർ��കൾ മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട
ആവശ���ം സൗകര���ം പരിഗണി�ാണ്
നിർ�ാണം നട�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. ഓേരാ
മ�� മാർ��കളി�ം �ാഥമിക സൗകര�ം
ഒ���തിന് �േത�ക �� െച��ിയാണ്

ഡിൈസൻ െച�ിരി��ത്. ക�വട�ാർ�്
�േത�കി�  ്മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�്
വി�മി��തിനായി വി�മ�റി, േലാ�ർ
സംവിധാനം എ�ിവ മാർ��കളിൽ നിലവി��
�ലസൗകര�ം അ�സരി�  ്ഉൾെ���ിയി��്.
��ഷ�ാർ�ം �ീകൾ�ം �േത�കം േടായ്  ല�്
സൗകര�ം മാർ��കളിൽ ഉറ�വ���താണ്.
�ടാെത മ��ക�വടം െച�� �ീകൾ�്
മ��െഫഡ്  �ഖാ�ിരം പലിശരഹിത വാ��ം
നൽകി വ��.

(ബി) കിഫ്ബി�െട സഹായേ�ാെട മ��മാർ��കൾ

നവീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ; ��ത
പ�തിയിൽ മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട
ആവശ���ം സൗകര���ം പരിഗണി��
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് �ാധാന�ം
നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��മാർ��കൾ �ീ സൗ�ദമാ��തി�ം
��തൽ മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�് വിപണന
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ��ി��തി�മായി േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ
�േഖന കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

സം�ാനെമാ�ാെക 51 ആ�നിക

മ��മാർ��കൾ �ാപി��തിനായി 120.57
േകാടി �പ�് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയി��്.
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��ത മാർ��കൾ മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട
ആവശ���ം സൗകര���ം പരിഗണി�ാണ്
നിർ�ാണം നട�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. ഓേരാ
മ�� മാർ��കളി�ം �ാഥമിക സൗകര�ം
ഒ���തിന് �േത�ക �� െച��ിയാണ്

ഡിൈസൻ െച�ിരി��ത്. ക�വട�ാർ�്
�േത�കി�  ്മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�്
വി�മി��തിനായി വി�മ�റി, േലാ�ർ
സംവിധാനം എ�ിവ മാർ��കളിൽ നിലവി��
�ലസൗകര�ം അ�സരി�  ്ഉൾെ���ിയി��്.
��ഷ�ാർ�ം �ീകൾ�ം �േത�കം േടായ്  ല�്
സൗകര�ം മാർ��കളിൽ ഉറ�വ���താണ്.
�ടാെത മ��ക�വടം െച�� �ീകൾ�്
മ��െഫഡ്  �ഖാ�ിരം പലിശരഹിത വാ��ം
നൽകി വ��.

(സി) എ�ാ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറി�ം മ��ം

വാ�ാെന�� �ീ െതാഴിലാളികൾ�്
പരിഗണന ലഭി��തി�േവ�ി ഒ��ിയി��
സൗകര��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ക�ീഷൻ െച� മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ളിൽ �ചി�റിക�ം ��ജല വിതരണ
സംവിധാന�ം വി�മ �റിക�ം
ഏർെ���ിയി��്.

(ഡി)

മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളിൽ നി�ം മ��

മാർ��കളിേല�് മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�്
എ�ിേ���തിന് യാ�ാസൗകര�ം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ാ �റ�ഖ�ളി�ം
ആയത് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) മ�� വിപണന�ിനായി േപാ�� വനിതാ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ര�ിതമായി യാ�
െച��തിന് േകരള സം�ാന േറാഡ്
�ാൻേ�ാർ�് േകാർ�േറഷ�ം ഫിഷറീസ്  വ��ം
േചർ�് 'സ��' എ� േപരിൽ ��് സൗജന� ബസ്
സർ�ീ�കൾ തി�വന��രം ജി�യിൽ 2021
ആഗ�് മാസം �തൽ ആരംഭി�ി��്. സ��
സർ�ീ�കൾ വിലയി��ി മ�് േക��ളിേല�്
വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


