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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1092 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉൾനാടൻ മ���ഷി േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

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

(എ)

സം�ാന�് ഉൾനാടൻ മ���ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ എെ��ാം പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉൾനാടൻ മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി 2021-22 സാ��ിക വർഷം
�ഭി�േകരളം ജനകീയ മ�� �ഷി പ�തി�ായി
98 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
ആയത�സരി�  ്വിവിധ മ���ഷി രീതികൾ
നട�ാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വരിക�ം െച��. വിശദാംശം അ�ബ�ം I
ആയി േചർ��.

(ബി)

മ���ഷി നട�� കർഷകർ�് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് സർ�ാർ നൽകി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ���ഷി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായ ക�ഷ

കർ�് ഓേരാ �ഷിരീതി��� തമായി
�തിയതായി �ാപി�� �ണി�കൾ�് �ണി�്
�ക�െട 40% ധനസഹായം നൽ��. �ടാെത
�ൻ വർഷ�ളിൽ �ാപി� �ണി�കൾ�്
ഓ�േറഷണൽ േകാ�ിെ� 20% �ം
ധനസഹായമായി നൽ��. 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിെല �ഭി� േകരളം ജനകീയ മ���ഷി

പ�തിയി�െട മ��കർഷകർ�് നൽ��
സാ��ിക സഹായ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.

(സി) േലാക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ വ�മാനം നില�
സാധാരണ�ാർ മ���ഷിയിേല�്

ആ��രാ�േ�ാൾ �ണേമ���
മ�����ൾ, മ�� വിപണി, വാ� എ�ിവ
ഒ���തി�� പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 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
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ഫാ�കൾ, ഹാ�റികൾ എ�ിവ�െട
ഉൾെ�െട�ളള നട�ി�് െചല�കൾ
നിർ�ഹി��തിന് നട� സാ��ിക വർഷെ�
മ�����ാദന �വർ�ന�േളാട�ബ

�ി�� �വർ�ന�ൾ�ായി 900 ല�ം
�പ�ം ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്. ��തൽ
അടി�ാന സൗകര��ൾ ��ി�െകാ�്
നിലവി�ളള 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�ി��്. 2002 ന് േശഷം
�വർ�ന�മമ�ാതി�� മ�� വി� ഫാ�കൾ
�ന��രി�വാ�ം 2016 �തൽ �തിയ
മ��വി�് ഫാ�കൾ �ാപി�ാ�ം

സാധി�ി��്. സം�ാന�ാെക മ���ഷി�്

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��വി��ാദന�ിൽ സ�യം
പര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി തി�വന��രം
ജി�യിെല െന�ാർ, ��ർ ജി�യിെല പീ�ി,
വയനാട്  ജി�യിെല തളി�ഴ, കാരാ�ഴ
എ�ിവിട�ളിൽ �തിയ കാർ�് ഹാ�റികൾ
�ാപി�. പ�നംതി� ജി�യിെല േപാള�ിറ,
േകാ�യം ജി�യിെല പളളം, പാല�ാട്  ജി�യിെല
മീ�ര, ��ിയാർ, േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല
ക�േനാട്  എ�ീ കാർ�് ഹാ�റികളിെല
അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി�  ്ഉ�ാദനേശഷി
വർ�ി�ി�. ഇ�വഴി സർ�ാർ ഹാ�റികളിെല
മ��വി��ാദനം 2016-17 സാ��ിക വർഷം
195.10 ല��ിൽ നി�ം 2020-21 സാ��ിക

വർഷം 545.85 ല�മായി വർ�ി�ി�ി��്.
മ��വി�് ഉ�ാദന േശഷി 244 ല��ിൽ നി�ം
(2016) 700 ല�മായി (2021) ഉയർ�ി��്.
മ��വി�ിെ� �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തി�ം മ��േരാഗ നിയ�ണ
�ി�ം നിേരാധിത ആൻറിബേയാ�ി�ക�െട

ഉപേയാഗം ഒഴിവാ�� തി�ം െമ�െ��
പരിേശാധന രീതികൾ അവലംബി��തി�മായി
എറണാ�ളം ജി�യിൽ േതവരയിൽ ഒ� സം�ാന

അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് െസൻറ�ം,
തി�വന��രം ജി�യിൽ ഓടയം, പ�നംതി�
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ജി�യിൽ പ�ിേവലി�ിറ, േകാ�യം ജി�യിൽ
പളളം, ��ർ ജി�യിൽ അഴീേ�ാട് , മല�റം
ജി�യിൽ ഉ�ിയാൽ, പാല�ാട്  ജി�യിൽ മല�ഴ,
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ െവളളയിൽ, വയനാട്
ജി�യിെല തളി�ഴ എ�ിവിട�ളിലായി �ാേദശിക
അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�് െസൻറ�ം
ഉൾെ�െട 9 എ�ം �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. �ണേമൻമ�ളള ന�യിനം
മ��വി�കൾ മ��കർഷകർ�് ലഭ�മാ��
തിനായി വ��ിന് കീഴി�ളള ഫിഷ്  സീഡ്
ഫാ�കളി�ം ഹാ�റികളി�ം മ��വി�കൾ

ഉൽപാദി�ി�  ്വിതരണം െച� വ��. മ��/
െച�ീൻ വി�ക�െട വിവിധ ഘ��ളിൽ
ഉ�ാകാ�� മാരകമായ േരാഗ�ൾ�്
കാരണമാ�� ൈവറ�ക�െട സാ�ി��ം
ഉേ�ാെയ�്പി.സി.ആർ ലാ�കളിൽ പരിേശാധന
നട�ി �ണനിലവാരം ഉറ� വ��ി ഫിഷറീസ്
വ��്/ അഡാ�് ഉേദ�ാഗ��െട

േമൽേനാ��ിലാണ് വി�കൾ കർഷകർ�്
വിതരണം െച��ത്. മ��വി�്

ഉൽപാദന�ിെ� �ണേമൻമ�ം വിപണന�ം
സംഭരണ�ം നിയ�ി��തിന് േവ�ി വ�വ�
െച��തി�ളള േകരള മ��വി�് ആ�ം

ച���ം �പീകരി�ി��്. ആയതിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് ഉൽപാദി�ി��േതാ വിതരണം
െച�െ���േതാ ആയ മ��വി�ിെ�

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ല��മി�്
�പീ�തമായി�ളള സം�ാന മ��വി�്

േക��ിെ� ആ�ാനം െകാ��് �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. ഉൾനാടൻ വിപണി
ഉറ�ാ��തിനായി ഒ� �ണി�ിന് 10 ല�ം �പ
അട�ൽ �ക വ�� 25 മാർ��ിംഗ് ഔെ���കൾ
നട� സാ��ിക വർഷ�ിൽ

�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. ഇതി� �റേമ �ണനിലവാര�ളള മ��ം

�ചിത�മായ സാഹചര��ിൽ ഉപേയാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിന് മ��െഫഡ്  �േഖന ആ�നീകരി�

എയർക�ീഷൻ െച� 47 ഫിഷ്  മാർ�കൾ
�ാപി�  ്�വർ�ി� വ��. സർ�ീസ്
സഹകരണ ബാ�്/ സംഘ�മായി േചർ�ളള
മ��വിപണന പ�തിയിൽ േകരള�ിെല 140
നിേയാജക മ�ല�ി�ം ഫിഷ്  മാർ�്
ആരംഭി��തിന് �ട�മി�ി�. ഇതിെ� ഭാഗമായി
വിവിധ നിേയാജക മ�ല�ിലായി 50
�ാൈ�സി ഫിഷ്  മാർ�കൾ �വർ�ി��.
�ടാെത മ��കർഷകർ�് വാ� ലഭ�മാ��
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കിസാൻ െ�ഡി�് വാ�ാ പ�തി ലഭ�മാ�ാ�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ഡി)

അല�ാര മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി

എെ��ി�ം �േത�ക പ�തികൾ
നട�ിലാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) അല�ാര മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി� �തിനായി
കാവിൽ �േഖന ജങങടഥ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 300 െച�കിട �ണി�കൾ, 50
ഇട�രം �ണി�കൾ, 20 ഇൻറർേ��ഡ്
�ണി�കൾ �ട�ിയവ �ാപി��തിനായി 18
േകാടി �പ�െട പ�തി േക� സർ�ാരിെ�
അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം   I

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 v̧ 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 R  ണ്Irjn / sImgp¸n¡Â 32.50
slIvSÀ

61.80

10 ]SpXmIpf¯nse DuÀPnX 
ip²Pe aÕyIrjn

6110
bqWnäv

763.78

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

458.16

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

78.75

13 _tbm^vtfm¡v Irjn (160  
m3)

490
bqWnäv

716.00

14 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 
knÌw (50 m3)

290
bqWnäv

253.20

15 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 
knÌw (100  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



IqSmsX  amÀ¡änwKv  Hu«vseäpIÄ,  IÀjIÀ¡pÅ  ]cnioe\w,

hnÚm\ hym]\ {]hÀ¯\§Ä, aÕyIÀjI AhmÀUv, dnkvIv anäntKj³,

s{]mtam«ÀamcpsSbpw,  t{]mPIvSv  tImþHmÀUnt\äÀamÀamcpsSbpw  thX\w

apXembh \S¸nem¡p¶Xn\mbn  2079.31 e£w cq]bpw ഉളെപടതിയിടണ്.

CXn\p ]pdsa DÄ\mS³ aÕyIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xnsâ `mKambn

2020þ21 km¼¯nI hÀjw P\Iob aÕyIrjnbv¡mbn 61.15 tImSn cq]bpsS

`cWm\paXn e`n¨ncp¶p.  BbX\pkcn¨v     P\Iob aÕyIrjn ]²XnbnÂ

DÄs¸Sp¯n  kwØm\¯v  21  C\w  Irjn  coXnIÄ  \S¸nem¡n

]qÀ¯oIcn¨phcp¶p.   

P\Iob aÕyIrjn

{Ia
\w:

aÕyIrjn coXn slIvSÀ/ bqWnäv AS¦Â XpI
(e£¯nÂ)

[\klmbw
(e£¯nÂ)

1 imkv{Xob ImÀ v̧  Irjn 1335 slIvSÀ 6674.4 937.44
2 ]t¦jykv Irjn 178.8 slIvSÀ 2413.8 459.60
3 ss\ÂXnem¸nb  Irjn 95.08 slIvSÀ 1283.6 343.16
4 dnkÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 282 bqWnäv 1410.00 169.60
5 Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw Irjn 19166 slIvSÀ 3833.2 996.70
6 Xt±iob aÕy§fpsS Irjn 45.54 slIvSÀ 614.79 176.08
7 _tbm^vtfm¡nse Kn^väv 

Irjn
40 bqWnäv 180.00 72

8 imkv{Xob HmcpPe aÕyIrjn 279.6 slIvSÀ 2376.4 519.58
9 HmcpPe IqSv aÕyIrjn 1050 bqWnäv 3675.00 472.50
10 Rv Irjn 18.9  slIvSÀ 160.65 42.90
11 IÃpt½¡mbv Irjn 1600 bqWnäv 240.00 96.00
12 hnime sN½o³ Irjn 1092 slIvSÀ 327.6 131.04
13 ip²Pe IqSv aÕy Irjn 508 bqWnäv 1625.6 397.40

14 ImÀ v̧ þ hnimeaÕyIrjn 1536slIvSÀ 46.08 46.08
15 imkv{Xob sN½o³ Irjn 140 slIvSÀ 979.65 181.97
16 _tbm^vtfm¡v h\man 5 bqWnäv 21 8.4
17 HmcpPe¯nse hnime aÕy 

Irjn 
169 slIvSÀ 50.7 20.28

18 ]n¶m¼pd§fnse Icnao³ 
hn¯pev]mZ\ bqWnäv

90 bqWnäv 225.00 90.00

19 ImÀ¸pIfpsS dnbdnwKv bqWnäv 10 slIvSÀ 12.00 4.80
20 HmcpPe aÕy§fpsS dnbdnwKv 5 slIvSÀ 17.5 7.00
21 ]n¶m¼pd§fnse Xt±iob 

aÕy§fpsS dnbdnwKv bqWnäv
35 bqWnäv 70.00 90.00

IqSmsX  hnhn[  aÕyIrjn  \S¸m¡p¶Xpambn  _Ôs¸«v

IÀjIÀ¡pÅ  ]cnioe\w,  aÕyIÀjI  AhmÀUv  F¶nhbpw  \ÂIn

hcp¶p.

IqSmsX  atÕymÂ¸mZ\¯nÂ  kzbw]cym]vXX

ssIhcn¡p¶Xn\mbn  Xt±ikzbw`cW  hIp¸pambn  tNÀ¶v  2020þ21



km¼¯nI  hÀjw  kp`n£ tIcfw  ]²XnbnÂ  DÄs¸Sp¯n  hnhn[  ]

²XnIÄ \S¸nem¡nhcp¶p.  kp`n£ tIcfw ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n 4346

bqWnäv ho«phf¸nÂ Ipf¯nse aÕy  Irjn, 2057 bqWnäv _tbm^vtfm¡v

aÕyIrjn,  256  bqWnäv  Ipf¯nse Icnao³ Irjn,  446  bqWnäv  IqSnse

aÕyIrjn F¶nh \S¸nem¡n ]qÀ¯nIcn¨v hcp¶p. 

IqSmsX  Ignª  km¼¯nI  hÀjw  PMMSY ]²XnbnÂ

DÄs¸Sp¯n  21.57  tImSn  cq]bpsS  dokÀ¡pteädn  AIzmIÄ¨À  knÌw,

_tbm^vtfmIv  AIzmIÄ¨À  knÌw  F¶ \qX\  aÕyIrjn  coXnIfpw,

_mWmkpc kmKÀ, Imcm¸pg, s]cph®maqgn, I¡n dnkÀthmbdpIfnÂ 16.4

tImSn  cq]bpsS  100  IqSpIÄ hoXapÅ IqSnse  aÕyIrjn  ]²Xnbpw

\S¸nem¡n hcp¶p. 

 CXn\p ]pdsa PMMSY ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n 2021þ22 km¼¯nI

hÀjw 63.40 tImSn cq]bpsS  _tbm^vtfmIv Irjn,  RAS ,  HmcpPe IqSp

Irjn, Ipf§fnse HmcpPe Irjn F¶o  4 ]²XnIÄ tI{µ kÀ¡mcnsâ

A\paXnbv¡mbn  kaÀ¸n¨n«p ണ്.  IqSmsX  AUm¡v  hgn  \S¸nem¡m³

Dt±in¡p¶ 12  tImSn  cq]bpsS dnkÀthmbÀ hnIk\ ]²Xnbpw  tI{µ

kÀ¡mcnsâ  AwKoImc¯n\mbn kaÀ¸n¨n«p ണ്.



അനുബന്ധം   I I

{Ia
\w:

aÕyIrjn coXn bqWnäv  tImÌv/
slIvSÀ or
bqWnäv 

Hcp bqWnän\v
\ÂIp¶

k_vknUn
e£¯nÂ

1 AÀ² DuÀÖnX ip²Pe 
aÕyIrjn

6.60/ slIvSÀ 2.64

2 kzImcy Ipf§fnse hnime 
ImÀ v̧ aÕyIrjn

0.03/ slIvSÀ 0.03

3 s]mXp Ipf§fnse hnime 
ImÀ v̧ aÕyIrjn

0.03/ slIvSÀ 0.03

4 Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw Irjn 0.20/ slIvSÀ 0.08
5 AÀ² DuÀÖnX HmcpPe 

aÕyIrjn
6.60/slIvSÀ 2.64

6 HmcpPe¯nse hnime   
aÕyIrjn  

0.20/ slIvSÀ 0.08

7 imkv{Xob sN½o³ Irjn 6.60/ slIvSÀ 2.64

8 Hcp s\Ãpw Hcp sN½o\pw  
Irjn

0.24/ slIvSÀ 0.096

9 ഞണ്v Irjn / sImgp¸n¡Â 6.60/ slIvSÀ 2.64
10 ]SpXmIpf¯nse DuÀPnX 

ip²Pe aÕyIrjn
1.23/ bqWnäv 0.492

11 _tbm^vtfm¡v Irjn (20 m3) 1.38/ bqWnäv 0.552
12 _tbm^vtfm¡v Irjn (50 m3) 3.75/ bqWnäv 1.50
13 _tbm^vtfm¡v Irjn (160 m3) 7.50/ bqWnäv 3.00

14 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 
knÌw (50 m3)

5/ bqWnäv 2.00

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

7.50/ bqWnäv 3.00

16 ip²Pe¯nse IqSp Irjn 3.4/ bqWnäv 1.36
17 HmcpPe¯nse IqSp Irjn 3.4/ bqWnäv 1.36
18 IÃqt½¡mb Irjn 0.15/ bqWnäv 0.06
19 ]n¶m¼pd§fnse Icnao³ 

hn¯pev]mZ\w
2.0/ bqWnäv 0.80

20 ]n¶m¼pd§fnse hcmÂ 
hn¯pev]mZ\w

2.0/ bqWnäv 0.80


