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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 63 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��വി�് ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം , 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് മ���ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം

ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ഉൾനാടൻ മ���ഷി

വ�ാപി�ി��തി�ം ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി

�മായി ജനകീയ മ���ഷി പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. 2021-22 വർഷം പ�തി�ായി

98 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�ക�ം പ�തി

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വരിക�ം െച��.
എ�ാ ജലാശയ�ളി�ം മ���ഷി വ�ാപി�ി�

�തിെ� ഭാഗമായി 'എവിെട�ാം ജലാശയം

അവിെട�ാം മ���ഷി ' എ� ജനകീയ ക�ാ�യിൻ

ആണ് നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��. ഈ ക�ാ�യിന്

2021�ൈല 10 ന് �ട�ം �റി�ി��്.
വിശദവിവരം അ�ബ�മായി േച ർ��.

(ബി) മ���ഷി�ാവശ�മായ മ��വി�്

സം�ാന�് ഉത്പാദി�ി��േ�ാ;
(ബി) സം�ാന�ാെക മ���ഷി�ായി കാർ�്,

തിലാ�ിയ, നാടൻ മ��ഇന�ൾ, പേ�ഷ�സ്

ഉൾെ�െട 17 േകാടി മ��വി�് നട�സാ��ിക

വർഷം ആവശ�മാണ്. എ�ാൽ ആവശ�മായ��ം

മ��വി�് ഇവിെട ഉ�ാദി�ി��ി�.
മ���ഷി�ാവശ�മായ മ��വി�ിെ�

ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി നിലവി��

ഹാ�റിക�െട നവീകരണ�ി�ം �തിയവ�െട

നിർ�ാണ�ി�ം വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ��. �തിയ മ��വി�് ഫാ�കൾ, ഹാ�റികൾ

എ�ിവ �ാപി�ൽ, നിലവി��വ�െട

വികസനം എ�ിവ�ായി സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ

2016-17സാ��ിക വർഷം �തൽ ഉൾനാടൻ

മ��േമഖല വികസന�ിൽ ഉൾെ���ി 50.4
േകാടിേയാളം �പ�െട�ം ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് - ൽ
ഉൾെ���ി 37.54 േകാടിേയാളം �പ�െട�ം

പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്. ഫിഷ്

സീഡ്  ഫാ�കൾ, ഹാ�റികൾ, അേക�റിയ�ൾ

എ�ിവ�െട നട� സാ��ിക വർഷെ�
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മ�����ാദന

�വ ർ�ന�േളാട�ബ�ി�� �വർ�ന

�ൾ�ായി 900 ല�ം �പ�ം ബജ�ിൽ

വകയി��ിയി��്.

(സി)

�ണനിലവാര�� മ��വി�് ഉ�ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി) മ��വി�ക�െട ഉൽപാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�ക എ� ല��േ�ാെട �തിയ

മ��വി� ഫാ�കൾ, ഹാ�റികൾ എ�ിവ

�ാപി�ൽ, നിലവി��വ�െട വികസനം

എ�ിവ�ായി സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ 2016-17
സാ��ിക വർഷം �തൽ ഉൾനാടൻ

മ��േമഖല�െട വികസന�ിൽ ഉൾെ���ി

50.4 േകാടിേയാളം �പ�െട�ം

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-ൽ ഉൾെ���ി 37.54
േകാടിേയാളം �പ�െട�ം പ�തികൾ�്

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഫിഷ്സീഡ്  ഫാ�കൾ,
ഹാ�റികൾ, അേക�റിയ�ൾ എ�ിവ�െട നട�

സാ��ികവർഷെ� മ�����ാദന

�വർ�ന�േളാട�ബ�ി ��

�വർ�ന�ൾ�ായി 900 ല�ം �പ�ം

ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്. മ��വി�ിെ�

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം മ��േരാഗ

നിയ�ണ�ി�ം നിേരാധിത ആൻറി

ബേയാ�ി�ക�െട ഉപേയാഗം ഒഴിവാ��തി�ം

സം�ാന�ാദ�മായി അക�ാ�ിക് ആനിമൽ

െഹൽ�് െസൻറ�കൾ �ാപി��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 2016 ൽ കഴി�

സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ

നിലവി��ായി�� സർ�ാർ ഹാ�റിക�െട�ം

ഫാ�ക�െട�ം ഉ�ാദന�ത 2.44 േകാടി

മ��വി�കൾ മാ�മായി��. ��തൽ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ��ി�െകാ�ം

നിലവി�� മ��വി�് ഫാ�ക�െട�ം

ഹാ�റിക�െട�ം ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി�വാ�ം,
�തിയ ഹാ�റിക�ം മ��വി�് ഫാ�ക�ം

�ാപി�വാ�ം േവ� നടപടികൾ

ൈകെ�ാ�തിെ� ഫലമായി മ��വി�്

ഹാ�റിക�െട ഉ�ാദന�മത 7 േകാടിയിൽ

എ�ി�ാൻ സാധി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



മീറ്റിംഗ്   -   അടിയന്തരം  

kp`n£tIcfw P\Iob aÕyIrjn 2021þ22

{Ia 
\w:

aÕyIrjn coXn slIvSÀ/
bqWnäv

[\klmbw
(e£¯nÂ)

1 AÀ² DuÀÖnX ip²Pe 
aÕyIrjn

1445 slIvSÀ 1770.00

2 kzImcy Ipf§fnse hnime 
ImÀ v̧ aÕyIrjn

2860 slIvSÀ 85.80

3 s]mXp Ipf§fnse hnime ImÀ¸v 
aÕyIrjn

1516 slIvSÀ 45.48

4 Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw Irjn 19850 slIvSÀ 756.40
5 AÀ² DuÀÖnX HmcpPe 

aÕyIrjn
320 slIvSÀ 422.40

6 HmcpPe¯nse hnime   
aÕyIrjn  

275 slIvSÀ 22.00

7 imkv{Xob sN½o³ Irjn 167 slIvSÀ 206.64

8 Hcp s\Ãpw Hcp sN½o\pw  Irjn 455 slIvSÀ 43.68
9 Rv Irjn / sImgp¸n¡Â 32.50 slIvSÀ 61.80
10 ]SpXmIpf¯nse DuÀPnX 

ip²Pe aÕyIrjn
6110  bqWnäv 763.78

11 _tbm^vtfm¡v Irjn (20 cub m3) 3380 bqWnäv 458.16

12 _tbm^vtfm¡v Irjn (50 cub m3) 75 bqWnäv 78.75

13 _tbm^vtfm¡v Irjn (160 cub m3) 490 bqWnäv 716.00

14 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 
knÌw (50 cub m3)

290 bqWnäv 253.20

15 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 
knÌw (100 cub m3)

263 bqWnäv 391.28

16 ip²Pe¯nse IqSp Irjn 670 bqWnäv 418.64
17 HmcpPe¯nse IqSp Irjn 1725 bqWnäv 1062.20
18 IÃqt½¡mb Irjn 832 bqWnäv 49.92
19 ]n¶m¼pd§fnse Icnao³ 

hn¯pev]mZ\w
220 bqWnäv 95.36

20 ]n¶m¼pd§fnse hcmÂ 
hn¯pev]mZ\w

40 bqWnäv 19.20

BsI 7720.69

202
2021þ22  km¼¯nI  hÀjw   dnkÀthmbÀ  ^njdokv  ]²XnbpsS

`mKambn  sX³ae,  CSp¡n,  `qX¯m³sI«v,  Nn½n\n,  tjmfbmÀ

(temhÀ),  s]cn§ÂIp¯v,  ]o¨n,  hmgm\n  XpS§nb  8

dnkÀthmbdpIfnÂ  Xt±iob  hn`mK¯nÂs¸«  endemic  carp,

endemic cat fish,  IpbnÂ aÕyw, hcmÂ, Icnao³, Idq¸v XpS§nb

hn`mK¯nÂs¸«  aÕyIpªp§sf  \nt£]n¡p¶Xn\v  150  e£w

cq]bpsS ]²Xn \S¸nem¡n hcp¶p.  Cu 8 dnkÀthmbdpIfnembn

taÂ¸dª  Xt±iob  hn`mK¯nÂs¸Sp¶  27,45,230

aÕy¡pªp§sf \nt£]n¡p¶p.


