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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2953 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ���ം മേ��ാ����ം ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�് എ�ി��തി�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ) രാസവ��ൾ േചർ�ാ��ം ഉയർ�
�ണനിലവാര���മായ മ���ം

മേ��ാ����ം ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�്

എ�ി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(എ) മ���ിൽ മായം േചർ�ൽ, രാസവ��ൾ
ഉപേയാഗി�  ്��തൽ കാലം മ��ം േക��ടാെത
വ��ത്, രാസവ� ഉപേയാഗി�ളള മ��വി�ന

�വണത എ�ിവ നിയ�ി��തിനായി �ഡ്
േസ�ി വിഭാഗ�ം ഫിഷറീസ്  വ��ം േചർ�് എ�ാ
ജി�കളി�ം േജായ്ൻറ്  ഇൻെ��ൻ
സ്ക�ാ�കൾ-ടാസ്ക് േഫാ�് �പീകരി�  ്െച�്
േപാ�കൾ, മ�� െമാ�/ചി�റ വ�ാപാര
േക��ൾ, റയിൽേവ േ�ഷ�കൾ, ഫിഷിംഗ്
ഹാർബ�കൾ, ഫിഷ്  ലാൻറിംഗ് െസൻറ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ പരിേശാധനകൾ നട�ി വ��.
��ത പരിേശാധനയിൽ രാസ പദാർ��ൾ

കലർ�േതാ പഴ�ം െച�േതാ ആയ മ��ം

കെ��� സാഹചര��ിൽ അവ അേത
സം�ാനേ��് തെ� തിരി�  ്അയ�കേയാ
നശി�ി�കേയാ െച���്. അേമാണിയ,
േഫാർമാലിൻ എ�ിവ േചർ� മ��വി�ന

കെ���തിന് CIFT (Central Institute of
Fisheries Technology ) മായി േചർ�് േപ�ർ �ി�്
സാേ�തിക വിദ� െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��തിനായി High Media Company
വ�വസായികാടി�ാന�ിൽ െട�ിംഗ് കി�്
ഉൽപാദനം സാധ�മാ�ിയി��്. �ി�് വാ�ി
പരിേശാധന ശ�മാ��തിന് എ�ാ ജി�ാ
ഓഫീസർമാർ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ടാെത മ���ിെ� സാ�ി�കൾ േശഖരി�്
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള

അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ പരിേശാധന നട��.
ടി ലാ�കളിൽ മ���ിെല രാസവ���െട
സാ�ി��ം ക�പിടി��തിന് Gas
Chromatogrph Coupled with Mass
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Spectrophtometer (GCMS ), High Performance
Liquid Chromatograph (HPLC) എ�ീ
ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�� പരിേശാധനകൾ
നട�ി വ��. ഇ�കാരം നട��
പരിേശാധനകളിൽ ���ാർെ�തിെര ഭ���ര�
�ണനിലവാര നിയമം 2006 �കാരം നിയമ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇ�ര�ി�ളള

�വർ�ന�ൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

�ണേമ��ളള മ���ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
സഹായകരമായി��്. മ���ിൽ മായം
േചർ��ം രാസവ��ൾ ഉപേയാഗി�  ്മ��വി�ന

�വണതകൾ തട��തി�ം െപാ�ജന�ൾ�്
ഇ�മായി ബ�െ��് അവ�െട പരാതികൾ
സമയബ�ിതമായി വ��ിെന
അറിയി��തി�മായി േടാൾ �ീ ന�ർ
(18004253183) ഏർെ���ിയി���് .
�ണനിലവാര�� മ��ം �ചിത�മായ
സാഹചര��ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട

മ��െഫഡ്  �ഖാ�ിരം എയർക�ീഷൻ െച� 50
ഫിഷ്  മാർ�കൾ �വർ�ി�ി� വ��. �ടാെത
സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�/സംഘ��മായി
േചർ�് 59 �ാൈ�സി ഫിഷ്��ക�ം
�വർ�ി��. അ��� മ��ം

�ണനിലവാരേ�ാെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േനരി�്
എ�ി��തിന് 'അ�ിപ�' എ�
നാമേധയ�ിൽ 10 െമാൈബൽ �ണി�ക�ം
�വർ�ി�ി��. മ��െഫഡിൻെറ െറഡി �
��് ഉൽ���ളായി Chilled 7 Dressed Fish,
മ��കട്ല�്, മ�� അ�ാർ, െച�ീൻ അ�ാർ,
െച�ീൻ ച��ിെ�ാടി, െച�ീൻ േറാ�്, ഫിഷ്
ൈ� മസാല, ഫിഷ്  കറി��്, െച�ീൻ േതാടിൽ
നി�് ഉ�ാദി�ി� ൈകേ�ാൺ �ളികക�ം
മ��െഫഡ്  ഫി�ാർ�് വഴി വിപണനം നട�ി

വ��.

(ബി) െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ

ഏർെ���ിയി�െ��ി�ം വിപണന�ംഖലയിൽ
ഉ�തായി പറയെ��� േപാരാ� പരിഹരി�ാൻ
��പതി�ി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല െമാൈബൽ ആ�് സംവിധാന�ിൽ

�ത�മായ മ��വില േരഖെ����തിന്
കാലതാമസം അ�ഭവെ��� ഒ� േപാരാ�
പരിഹരി��തിന് �� പതി�ി��താണ്.

(സി) കിഫ്ബി സഹായേ�ാെട ആ�നിക രീതിയി��
മ��ച�കൾ �ാപി�� �വർ�ന�ിെ�

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �ഖാ�ിരം കിഫ് ബി
ധനസഹായേ�ാെട 51 ആ�നിക മൽസ�
മാർ��കൾ �ാപി��തിനായി 120.57 േകാടി
�പ�െട കിഫ് ബി അംഗീകാരം ലഭ�മായി��്.
നിലവിൽ ഡി.എസ് .ആർ. േറ�് റിവിഷൻ വ�
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സാഹചര��ിൽ എ�ിേമ�് റിൈവസ്  െച�്
���ിയ കിഫ് ബി അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ി െടൻഡർ
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
കിഫ് ബി�െട നിർേദശം അ�സരി�  ്KIIFB,
LSGD , LSGI എ�ിവ�മായി െറവന� െഷയറിങ്
എ�ിെമ�ിൽ ഏർെ���തി�� നടപടി�ം
സ�ീകരി� വ��.

(ഡി)

മ��ഭവ�ക�െട �വർ�നം

വി�ലീകരി��തി�ം െമ�െ����തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) മ�� ഭവന��െട �വർ�നം

വി�ലീകരി��തിെ��ം െമ�െ���
�തിെ��ം ഭാഗമായി 100 മ��ഭവ�കൾ

�ട�ാൻ സർ�ാർ ഉ�രവായതിൽ 67
മ��ഭവ�കൾ �പീകരി�ക�ം കാര��മമായ
ഭരണ നിർ�ഹണ�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി ബ�െ�� പ�തിക�െട
നിർ�ഹണ�ി�ം നിലവി�ളള 67
മ��ഭവ�ക�െട അധികാര പരിധി �ന:�മീകരി�്
100 ���കളിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട പരിധിയിേല�് വ�ാപി�ി�്
ഉ�രവായി��്. �ടാെത ഉൾനാടൻ േമഖലയിെല
മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�് ഉൾനാടൻ
േമഖലയിൽ 33 മ��ഭവ�കൾ

ആരംഭി��തിനായി ആവശ��� ത�ികകൾ
��ി�� വിഷയം പരിേശാധി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


