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ഉൾനാടൻ മ���ഷിയിെല �തന �ഷിരീതികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

��ജല മ���ഷി�ായി ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് സം�ാന�്

നട�ിലാ��െത�ം പ�തിക�െട
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(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�  ്��ജല മ���ഷി�ം ഓ�ജല
മ���ഷി�ം നട�ാ��തി�� നടപടികൾ
�േരാഗമി� വ��. വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഉൾനാടൻ മ���ഷിയിെല �തന �ഷിരീതികൾ
പരിചയെ����തി�ം പരിശീലി�ി��തി�ം
നില�രിൽ �വർ�ി�� ഫിഷറീസ്  വ��ിെ�
മ��ഭവനിൽ സംവിധാന��േ�ാ; ഏെത�ാം
�തന �ഷിരീതികളാണ് �േദശ�്

വ�ാപി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��കർഷകർ�് നില�ർ മ��ഭവൻ വഴി
സാേ�തിക സഹായം നൽ��തി��
സംവിധാന��്. 2021-22 വർഷ�ിൽ നില�ർ
മ��ഭവ� കീഴിൽ ജനകീയ മ���ഷി പ�തി
�കാരം നട�ിലാ�� �തന �ഷി രീതികൾ
�വെട േചർ��. റീസർ�േല�റി അക�ാകൾ�ർ
സി�ം (50 ക�.മീ) റീസർ�േല�റി അക�ാകൾ�ർ
സി�ം (100 ക�.മീ) വരാൽ മ��വി�ൽ�ാദന

�ണി�് കരിമീൻ മ��വി�ൽ�ാദന �ണി�്
അർ� ഊർ�ിത ��ജല മ���ഷി വിശാല
കാർ�് മ���ഷി

(സി) ഉൾനാടൻ മ���ഷിയിൽനി�ം ലഭി��
മ���ൾ�് നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ

െപാ�വിപണനേക�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;
മ��ഭവന് കീഴിൽ ൈലവ് ഫിഷ്  മാർ�കൾ
ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

(സി)
നിലവിൽ ആരംഭി�ി�ി�. നില�ർ
�നിസി�ാല�ി�െട�ം മ��െഫഡിെ��ം

സഹകരണേ�ാെട നില�രിൽ മ�� വിപണന
േക�ം ആരംഭി��തി�� ചർ�കൾ
നട�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനബനം

kp`n£tIcfw P\Iob aÕyIrjn 2021þ22

{Ia  
\w:

aÕyIrjn coXn slIvSÀ/ bqWnäv

1 AÀ² DuÀÖnX ip²Pe 
aÕyIrjn

1445 slIvSÀ

2 kzImcy Ipf§fnse hnime 
ImÀ¸v aÕyIrjn

2860 slIvSÀ

3 s]mXp Ipf§fnse hnime ImÀ¸v 
aÕyIrjn

1516 slIvSÀ

4 Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw Irjn 19850 slIvSÀ
5 ]SpXmIpf¯nse DuÀPnX 

ip²Pe aÕyIrjn
  6110 bqWnäv

6 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 

knÌw (50 cub m)

290 bqWnäv

7 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 

knÌw (100 cub m)
263 bqWnäv

8 ip²Pe¯nse IqSp Irjn 670 bqWnäv
9 ]n¶m¼pd§fnse hcmÂ 

hn¯pev]mZ\w
40 bqWnäv

IqSmsX PMMSY ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n 2021þ22 km¼¯nI
hÀjw  7.50  tImSn  cq]bpsS  dokÀ¡pteädn  AIzmIÄ¨À  knÌw
F¶ ]²Xnbpw AUm¡v hgn \S¸nem¡m³ Dt±in¡p¶ 12 tImSn
cq]bpsS dnkÀthmbÀ hnIk\       ]Zv[Xnbpw tI{µ kÀ¡mcnsâ

AwKoImc¯n\mbn സമർപിചിടണ്.
CXn\p  ]pdta  DÄ\mS³  aÕyIrjn  t{]mÕmln¸n¡p

¶Xnsâ  `mKambn  2020þ21  km¼¯nI  hÀjw  P\Iob

aÕyIrjnbv¡mbn  61.15  tImSn  cq]bpsS  `cWm\paXn  നൽകIbpw
BbX\pkcn¨v  {]kvXpX  ]²XnIÄ  ]qÀ¯oIcn¨v  hcnIbpw
sN¿p¶p.   ip²Pe  aÕyIrjnbpsS  hniZmwi§Ä  NphsS
tNÀ¡p¶p.

P\Iob aÕyIrjn 2020-þ-21

{Ia
\w:

aÕyIrjn coXn slIvSÀ/
bqWnäv

1 imkv{Xob ImÀ¸v  Irjn 1335 slIvSÀ
2 ]t¦jykv Irjn 178.8 slIvSÀ
3 ss\ÂXnem¸nb  Irjn 95.08 slIvSÀ
4 റീkÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À 282 bqWnäv



5 Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw Irjn 19166 slIvSÀ
6 Xt±iob aÕy§fpsS Irjn 45.54 slIvSÀ
7 _tbm^vtfm¡nse Kn^väv 

Irjn
40 bqWnäv

8 ip²Pe IqSv aÕy Irjn 508 bqWnäv
9 ImÀ¸v þ hnimeaÕyIrjn 1536 slIvSÀ
10 ImÀ¸pIfpsS dnbdnwKv 

bqWnäv
10 slIvSÀ 

11 ]n¶m¼pd§fnse Xt±iob 
aÕy§fpsS dnbdnwKv 
bqWnäv

35 bqWnäv

 
IqSmsX 2020þ21  km¼¯nI hÀj¯nÂ Xt±ikzbw`cW

hIp¸pambn tNÀ¶v 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, F¶nh \S¸nem¡n        ]q ർതീIcn¨v hcp¶p. 

CXn\p ]pdta 8165 s]mXpIpf§fnembn 1367.88 slIvSdnÂ
aÕyIpªv \nt£]n¡p¶ ]²Xnbpw ]qÀ¯oIcn¨p.  

IqSmsX  {][m\a{´n  aÕy  k¼Z  tbmP\   2020--21  ]
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  ip²Pe
aÕyIrjnbnÂ DÄs¸Sp¯n \S¸nem¡n hcp¶p.  

  


