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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4708 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബേയാേ�ാ�് മ�� �ഷി സ�ദായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. പി. ബാലച�ൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് ബേയാേ�ാ�് മ�� �ഷി രീതി
വ�ാപകമാ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ��
പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ബേയാഫ്േളാക് മ���ഷി രീതി
വ�ാപകമാ��തി� േവ�ി നിലവിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷെ� '�ഭി�േകരളം - ജനകീയ
മ���ഷി ' പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

ബേയാഫ്േളാക് �ഷിരീതി നട�ിലാ��തിന്
1252.91 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. വിശദാംശം �വെട േചർ��. �മ
നം. മ���ഷി രീതി �ണി�് ധന സഹായം (ല�
�ിൽ) 1 ബേയാഫ്േളാ�് �ഷി(20 m3) 3380
�ണി�് 458.16 2 ബേയാഫ്േളാ�് �ഷി(50 m3)
75 �ണി�് 78.75 3 ബേയാഫ്േളാ�് �ഷി(160
m3) 490 �ണി�് 716.00 �ടാെത PMMSY
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2021-22 സാ��ിക

വർഷം 30 േകാടി �പ അട�ൽ �ക വ�� 400
ബേയാഫ്േളാക് �ഷി �ണി�കൾ
നട�ിലാ��തി�� പ�തി േക�സർ�ാരിെ�
അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��്.

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട മ���ഷി നട��വർ�്
സർ�ാർ എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
നൽ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മ���ഷി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായ കർഷകർ�്
ബേയാഫ്േളാക് �ഷി രീതി ഉൾെ�െട�� 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��. വിശദാംശം �വെട
േചർ��. �മ നം. മ���ഷി രീതി �ണി�്
േകാ�് (ല��ിൽ) ഒ� �ണി�ിന് നൽ��
സ�ിഡി �ക (ല� �ിൽ) 1. ബേയാഫ്േളാ�്
�ഷി(20 m3) 1.38/�ണി�് 0.552 (40%) 2.
ബേയാഫ്േളാ�് �ഷി(50 m3) 3.75/�ണി�് 1.50
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(40%) 3. ബേയാഫ്േളാ�് �ഷി(160 m3) 7.50/
�ണി�് 3.00 (40%) ഇതി��റെമ ബേയാഫ്േളാക്
മ���ഷി േപാെല�� �തന
മ���ഷിരീതികൾ�് സാേ�തിക പരി�ാനം

ആവശ�മായതിനാൽ Kerala University of
Fisheries and Ocean Science (KUFOS), Central
Institute of Fisheries Education (CIFE) എ�ീ
�ാപന�ളിെല സാേ�തിക വിദ��ം

ഫിഷറീസ്  വ��ിെല സാേ�തിക വിദ��ം

��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായ

കർഷകർ�് പരിശീലനം നൽകി വ���്.
�ടാെത ഫിഷറീസ്  വ��് ഓൺൈലനാ�ം േനരി�ം
പരിശിലനം സംഘടി�ി���്. കർഷകർ�്
ഫീൽഡ്  തല സഹായ�ിനായി അക�ാകൾ�ർ
െ�ാേമാ�ർമാെര�ം േ�ാജ�് േകാ
ഓർഡിേന�ർമാെര�ം നിേയാഗി�ി��്.

(സി)

ഈ പ�തിയിൽ ഏെത�ാം ഏജൻസികളാണ്
പ�ാളികളായി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) Kerala University of Fisheries and Ocean
Science (KUFOS), Central Institute of Fisheries
Education (CIFE) എ�ീ �ാപന�ളിെല

സാേ�തിക വിദ�ർ മ��കർഷകർ�്

ആവശ�മായ സാേ�തിക ഉപേദശം നൽകി വ��.
�ടാെത മ���ഷി�ാവശ�മായ മ��വി�്

വിതരണം െച�വ��ത് Agency for
Development of Aqua culture (ADAK) എ�
�ാപനം �േഖനയാണ്. �ടാെത �ഭി�േകരളം
പ�തിയിെല ബേയാഫ്േളാക് �ഷി (20 m3)
�ണി�കൾ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

ധനസഹായേ�ാ�ം �ടിയാണ് നട�ിലാ��ത്.

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട ��ംബ�ീ പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ി ഇത് വ�ാപകമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഈ പ�തിയി�െട
ഉൽ�ാദി�ി�� മ���ൾ വിപണനം
െച��തിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണ
േ�ാെട ��ംബ�ീ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി

ബേയാേ�ാ�് മ�� �ഷി വ�ാപകമാ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ാ��താണ്. വിവിധ മ���ഷി

പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി�� ഉൾനാടൻ
മ���ൾ�് വിപണി ഉറ�ാ��തിനായി ഒ�
�ണി�ിന് 10 ല�ം �പ അട�ൽ �ക വ�� 25
മാർ��ിംഗ് ഔ�് ല�കൾ നട�്
സാ��ികവർഷ�ിൽ �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഇതി��റെമ
�ണനിലവാര�� മ��ം �ചിത�മായ
സാഹചര��ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിന് മ��െഫഡ്  �േഖന ആ�നീകരി�

എയർക�ീഷൻ െച� 50 ഫി�ാർ�കൾ �ാപി�്

�വർ�ി�വ��. സർവീസ്  സഹകരണ ബാ�് /
സംഘ�മായി േചർ�� മ��വിപണന

പ�തിയിൽ േകരള�ിെല 140 നിേയാജന
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മ�ല�ി�ം ഫിഷ്  മാർ�് ആരംഭി��തിന്

�ട�മി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി വിവിധ
നിേയാജക മ�ല�ളിലായി 59 �ാൈ�സി

ഫിഷ്  മാർ�കൾ �വർ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


