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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 363 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�� �ഷി�ം വി��ാദന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് സർ�ാർ അധീനതയി�� മ��,
െച�ീൻ ഹാ�റിക�െട വി��ാദന േശഷി
അ�സരി�  ്ഉ�ാദനം നട�ാൻ കഴി��േ�ാ;
�ാപിത േശഷി, നിലവിെല ഉ�ാദനം എ�ിവ
വ��മാ�േമാ;

(എ) സർ�ാർ അധീനതയി�� മ��, െച�ീൻ
ഹാ�റിക�െട വി��ാദന േശഷി അ�സരി�്
ഉൽപാദനം നട��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ��ത ഹാ�റിക�െട �ാപിത

േശഷി, നിലവിെല ഉൽ�ാദനം എ�ിവ�െട
വിവര�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
േകരള�ിെ� മ���ഷി�െട �ധാന പരിമിതി,
മതിയായ അളവിൽ �ണേമൻമ��
മ��വി�ിൻെറ അഭാവമായതിനാൽ
മ��വി�ക�െട ഉൽപാദന�ിൽ സ�യം
പര�ാ�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 �തലായവ�െട നട�
സാ��ികവർഷെ� മ�����ാദന

�വർ�ന�േളാട�ബ�ി��

�വർ�ന�ൾ�ായി 900 ല�ം �പ�ം
ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്.

(ബി) തേ�ശീയ മ�� ഇന��െട �ഷി�ം
വി��ാദന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശീയ മ��ഇന��െട �ഷി�ം വി��ാദന�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
ആയതിെ� ഭാഗമായി 2021-22 സാ��ിക

വർഷം റിസർേവായർ ഫിഷറീസ്  പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െതൻമല, ഇ��ി, �ത�ാൻെക�്,
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ചി�ിനി, േഷാളയാർ (േലാവർ), െപരി�ൽ��്,
പീ�ി, വാഴാനി �ട�ിയ 8 റിസേവായ�കളിലായി
തേ�ശീയ മ��വിഭാഗ�ിൽെ�� Endemic carp,
Endemic cat fish, �യിൽ മ��ം, വരാൽ
�തലായവ�െട മ�����െള

നിേ�പി��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
ടി പ�തി�ായി 2021-22 സാ��ികവർഷം 150
ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�്
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ിവ��. തേ�ശീയ
മ��ഇന��െട ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി െപാ�ജലാശയ�ളി�ം �ഴകളി�ം
മ�����െള നിേ�പി�� ഫിഷ്  േ�ാ�്
എൻഹാൻെ�ൻറ്  േ�ാ�ാം (റാ�ിംഗ്) പ�തി
നട�ിലാ��. �ടാെത തേ�ശീയ മ��ഇന��െട

�ഷി�ം വി��ാദന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി 2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷം
ജനകീയ മ���ഷിയിൽ ഉൾെ���ി വിവിധ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

(സി)

വ�ാപകമായി �ഷി െച�� ഗി�് തിലാ�ിയ
മ���ിെ� വി��ാദന�ിനായി എ�
ഹാ�റികളാണ് കഴി� സർ�ാരിേ��ം ഈ
സർ�ാരിേ��ം കാലയള�കളിൽ
�ാപി�ി��ത്; അവ�െട �ാപിത, ഉ�ാദന
േശഷി എ�െയ�ം സം�ാന�ിെ�

ആവശ�കത നിറേവ��തിന് ഇത്
പര�ാ�മാേണാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഗി�് തിലാ�ിയ മ���ിെ�

വി��ാദന�ിനായി തി�വന��രം ജി�യിെല
െന�ാറി�ം, പ�നംതി� ജി�യിെല
പ�ിേവലി�ിറയി�ം 50 ല�ം വീതം
ഉൽ�ാദനേശഷി�� ഗി�് ഹാ�റിക�െട
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്. െന�ാർഡാം ഗി�്
ഹാ�റിയിൽ �ലായ്  മാസം �തൽ
മ��വി�ൽ�ാദനം ആരംഭി� നാളി�വെര 1.28
ല�ം ഗി�് മ�� ���െള ഉൽ�ാദി�ി�്
കർഷകർ�് വിതരണം െച�ി��്. പ�ിേവലി�ിറ
ഗി�് ഹാ�റിയിൽ മ��വി��ാദനം ഡിസംബർ
മാസ�ിൽ ആരംഭി�ാൻ കഴി��താണ്. ഇതി�
�റേമ െകാ�ം ജി�യിെല �ള��ഴയിൽ ഒ�
േകാടി ഉൽ�ാദനേശഷി���ം, പാല�ാട്
ജി�യിെല മല�ഴയിൽ 50 ല�ം
ഉൽ�ാദനേശഷി���മായ ഗി�് ഹാ�റികൾ
�ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകി �ാരംഭ
നടപടികൾ ആരംഭി� കഴി�. �ടാെത ഒ� േകാടി
ഉൽ�ാദനേശഷി�� ൈനൽ തിലാ�ിയ ഹാ�റി
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല ക�ാേനാട്
�ാപി��തി�� പ�തി പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






