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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 366 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ���ഷി നട��വർ�് പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എൻ. ജയരാജ് ,
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ 

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

(എ)

സം�ാന�് തേ�ശീയ മേ��ാ�ാദന

വർ�നവിന് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിന്
��തായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് തേ�ശീയ മേ��ാ�ാദന

വർ�നവിന് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിന് വിവിധ
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
ആയതിെ� ഭാഗമായി 2021-22 സാ��ിക

വർഷം റിസർേവായർ ഫിഷറീസ്  പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െതൻമല, ഇ��ി, �ത�ാൻെക�്,
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 നൽകി
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ിവ��. തേ�ശീയ
മ�� ഇന��െട ഉ�ാ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�ൽപാദന�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 2020-21,
2021-22 സാ��ിക വർഷം ജനകീയ
മ���ഷിയിൽ ഉൾെ���ി വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) െപാ��ള�ൾ, ജലാശയ�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
തേ�ശ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട

മേ��ാ�ാദനം വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ��ള�ൾ, ജലാശയ�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
തേ�ശ�ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട

മേ��ാ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� ��വൻ െപാ��ള�ളി�ം
മ�����െള നിേ�പി��തി�� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിെ� ആദ�ഘ�െമ�
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നിലയിൽ കഴി� സാ��ികവർഷം 1367.88
െഹ�ർ വി�തിയിൽ 8165 എ�ം
െപാ��ള�ളിൽ 68.39 ല�ം മ�� ���െള

നിേ�പി�കഴി�. തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ി

മ���ഷി �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��.
�ടാെത ഈ സാ��ിക വർഷം ��തായി 210
െഹ�ർ വി�തിയിൽ െപാ� �ള�ളിൽ
മ�����െള നിേ�പി��തിന് അ�മതി
�റെ��വി�ി��്. േശഷി�� െപാ��ള�ളിൽ
അ�േയാജ�മായിടെ��ാം 'എവിെടെയ�ാം
ജലാശയം അവിെടെയ�ാം മ��ം' എ�
ക�ാ�യിനി�ിെ� ഭാഗമായി അ�� സാ��ിക

വർഷം മ�����െള

നിേ�പി��തായിരി�ം. �ടാെത
സം�ാനെ� ഉൾനാടൻ ജലാശയ�ളിെല
മ��യിന�െള സംര�ി��തി�ം
വർ�ി�ി��തി�ം അ�വഴി �ാേദശിക
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�്
ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തി�മായി
െപാ�ജലാശയ�ളി�ം �ഴകളി�ം
മ�����െള നിേ�പി�� ഫിഷ്  േ�ാ�്
എൻഹാൻെ�ൻറ്  േ�ാ�ാം (റാ�ിംഗ്) പ�തി
നട�ിലാ��. ഇതിനായി ഈ സാ��ിക വർഷം
300 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി കാർ�്, ആ�െകാ�്, കാര,
നാരൻ, �മീൻ �ട�ിയ മ��/ െച�ീൻ
���െള സം�ാനെ� വിവിധ
ജലാശയ�ളിൽ നിേ�പി��. ആയത�സരി�്
370 ല�ം മ��/ െച�ീൻ ���െള

സം�ാനെ� 100 വിവിധ �ല�ളിൽ

നിേ�പി�� പ�തിയാണിത്. ഇ�വഴി 4320
െമ�ിക് ടൺ അധിക ഉ�ാദനം �തീ�ി��.
തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളിെല

�തിനിധിക�ൾെ�� ഫിഷറീസ്  മാേനെ�ൻറ്
കൗൺസി�ക�െട േമൽേനാ��ിലാണ്

മ�����െള നിേ�പി��ത്.

(സി) സ�കാര� �മിയിൽ മ���ഷി നട��വർ�്
പരിശീലന�ി�ം മ�് സഹായ�ൾ�മായി
മ��െഫഡിേനാ ഫിഷറീസ്  വ��ിേനാ
ഏെത�ി�ം പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� �മിയിൽ മ���ഷി നട��വർ�്
പരിശീലന�ി�ം അവ�െട �വർ�ന

േമഖലയിെല അറി�കൾ വർ�ി�ി��തി�ം
�തന �ഷി രീതികൾ പരിചയെ����തി��ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ആയത�സരി�്
2021-22 ജനകീയ മ���ഷി �ഭി� േകരളം
പ�തിയി�ൾെ���ി ക�ാസി�ി ബിൽഡിംഗ്
േ�ാ�ാം എ� ഘടക�ിൽ 37.20 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. ആയത�സരി�  ്5
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ദിവസെ� ഓൺൈലൻ പരിശീലന പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ി��്. ��ത പരിപാടി�െട
ഓൺൈലൻ �ീമിംഗ് െഫയ്സ്  ��് �േഖന
ലഭ�മാ�ിയി��. മ���ഷിയിൽ താൽപര��ളള
സം�ാനെ� ഏെതാ� വ��ി�ം

വീ�ി��� രീതിയിലാണ് പരിപാടി
സംഘടി�ി�ത്. ആയതിെ� അറിയി�് എ�ാ
അ�ടി മാധ�മ�ൾ �േഖന�ം നൽകിയി��. ടി
പരിപാടി നിലവിൽ �േഫാസ് , ജനകീയ മ���ഷി

�ട�ിയവ�െട ഔേദ�ാഗിക െഫയ്�ു�് േപജിൽ
ലഭ�മാ�ിയി��്. സ�കാര� �മിയിൽ മ���ഷി

നട��വർ�് ഓേരാ �ഷി രീതി���തമായി
��തായി �ാപി�� �ണി�കൾ�് �ണി�്
�ക�െട 40% ധനസഹായം ജനകീയ മ���ഷി-
�ഭി� േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നൽ��. �ടാെത �ൻ വർഷ�ളിൽ �ാപി�

�ണി�കൾ�് ഓ�േറഷണൽ േകാ�ിെ� 20% �ം
ധനസഹായമായി നൽ��.

(ഡി) ആദായകരമായി മ���ഷി

നട��തിനാവശ�മായ പരിശീലന�ം മ�്
സഹായ��ം ലഭ�മാ�ി ��തൽ ആ�കെള ��ത
േമഖലയിേല�് ആകർഷി��തിന് കർ�പ�തി
ആവിഷ്  കരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ആദായകരമായി മ���ഷി

നട��തിനാവശ�മായ പരിശീലന�ം മ�്
സഹായ��ം ലഭ�മാ�ി ��തൽ ആ�കെള ��ത
േമഖലയിേല�് ആകർഷി��തിന് വിവിധ
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
�തന മ���ഷി രീതികൾ അവലംബി�ം
മ��യിന�ളി�ം �ഷിരീതിയി�ം
ൈവവിധ�വൽ�രണം സാധ�മാ�ി�ം ��തൽ
ശാ�ീയ പരിപാലന �റകൾ അവലംബി�ം
ഉ�ാദന�മത ഉയർ�ി�ം ��തൽ കർഷകർ�്
പരിശീലനം നൽകി�ം വിവിധ പ�തികൾ �ഭി�
േകരളം, ജനകീയ മ���ഷി, PMMSY
പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��.
സംരംഭകർ�് മ�് �ഷി രീതികേളാടാ�ം
മ���ഷി�ം ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ
സാേ�തിക പരി�ാന�ം പരിശീലന�ം
നൽ��തിനായി Central Institute of Fisheries
Education (CIFE), Kerala University of
Fisheries and Ocean Science (KUFOS) എ�ീ
�ാപന�ളിെല ഉ�ത വിദഗ്ധർ, ഫിഷറീസ്
വ��ിെല സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവ�െട
േസവനം �േയാജനെ���ി വ��. വി�ാന

വ�ാപന �വർ�ന�ൾ, മ��കർഷക ��ാ�,
മ��കർഷക അവാർഡ് , ക�ാസി�ി ബിൽഡിംഗ്
േ�ാ�ാ�കൾ, േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ,
േഡാക�െമ�റികൾ, ല�േലഘകൾ �ട�ിയവ
വഴി േബാധവത്�രണം നട�ി ��തൽ ആ�കെള
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മ���ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


