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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6190 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��ലഭ�ത വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
Shri Saji Cherian 

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

(എ) സം�ാന�് മ��ലഭ�ത വർ�ി�ി��തിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(എ) സം�ാന�് മ��ലഭ�ത വർ�ി�ി��തിനായി
വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ��. കടൽ മ���ിെ� സംര�ണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം ഉത�� തര�ിൽ

െക.എം.എഫ്. ആർ ആ�ം ��ം കാേലാചിതമായി
പരി�രി�ക�ം കാര��മമായി നട�ിലാ�ക�ം
െച� വ��. വിവിധ മ�� വർ���െട
സ�ാഭാവിക ആവാസ വ�വ�കൾ

സംര�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ശാ�ീയ മ��ബ�നം ഉറ�ാ��തിനായി
േ�ാൾെന�ക�െട േകാഡ്  എൻഡിൽ സ്ക�യർ
െമഷ്  നിർബ�മാ�ി. �ധാനെ�� എ�ാ
വലക�െട�ം ആെക വ��ം നിയ�ി�ക�ം
�റ� ക�ി വ��ം നി�യി�ക�ം െച�ി��്.
തീര�ടലിെല മ��ബ�ന സ�ർ�ം
�റ��തിനായി 20 മീ�റി� �കളിൽ നീള�ം 250
എ� .്പി �് �കളിൽ ഇ�ന �മത�ളള�മായ
യാന�ൾ�് തീര�ടലിൽ (12 േനാ�ി�ൽ ൈമൽ
വെര) മ��ബ�ന ൈലസൻസ്  നൽ��ി�.
െച�മ���െള പിടി�  ്വളം നിർ�ാണ�ി�ം

മ���ീ� നിർ�ാണ�ി�ം മ�ം
ഉപേയാഗി��ത് മ�� സ��ിെ�

േശാഷണ�ിന് കാരണമാ�� എ�് മന�ിലാ�ി
േകരള തീര�് �ലഭമായ 58 ഇനം മ����െട

പിടിെ���ാ�� വ��ം നി�യി�  ്വി�ാപനം

ഇറ�ക�ം ആയത് നട�ിലാ�ക�ം െച� വ��.
�ടാെത േ�ാൾ ബാൻ 47 ദിവസ�ിൽ നി�ം 52
ദിവസമായി വർ�ി�ി�. കടലിൽ ��ിമ ആവാസ
വ�വ�യായ ��ിമ പാര് നിേ�പി�� പ�തി
�ാവർ�ികമാ�ി. ഉൾനാടൻ മേ��ാൽ�ാദനം

വർ�ി�ി�  ്മ��ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് വിവിധ
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
"എവിെടെയ�ാം ജലാശയം അവിെടെയ�ാം
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മ��ം" എ� കാ�യിനി�െട ഉൾനാടൻ
മേ��ാൽ�ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി �ഭി�
േകരളം ജനകീയ മ���ഷി പ�തി�ായി 98 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം ആയത്
അ�സരി�  ്വിവിധ മ���ഷി പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ�ക�ം െച��. ടി പ�തിയി�െട
49545.74 െമ�ിക് ടൺ മ��ം

ഉൽ�ാദി�ി��തിനാണ് ല��മി��ത്. �ടാെത
മ�� ലഭ�ത വർ�ി�ി��തിനായി 2020-21
സാ��ിക വർഷം ജനകീയ മ���ഷി

പ�തിയി�ൾെ���ി 61.15 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകി വിവിധ മ���ഷി പ�തികൾ
�ർ�ീകരി�  ്വ��. 2020-21 സാ��ികവർഷം

�ഭി�േകരളം പ�തി�ായി 2689.10 ല�ം
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം വിവിധ
മ���ഷി പ�തികളായ വീ�വള�ിൽ �ള�ിെല

മ�� �ഷി, ബേയാഫ്േളാ�് മ���ഷി,
�ള�ിെല കരിമീൻ �ഷി, �ടിെല മ���ഷി

എ�ിവ നട�ിലാ�ി �ർ�ികരി�  ്വ��. �ടാെത
മേ��ാൽപാദനം വർ�ി�ി��തിനായി കഴി�
സാ��ിക വർഷം PMMSY പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 21.57 േകാടി �പ�െട റീസർ�േല�റി
അക�ാകൾ�ർ സി�ം, ബേയാഫ്േളാക്
അക�ാകൾ�ർ സി�ം എ� �തന മ���ഷി

രീതിക�ം, ബാണാ�ര സാഗർ, കാരാ�ഴ,
െപ�വ�ാ�ഴി, ക�ി റിസർേവായ�കളിൽ 16.4
േകാടി �പ�െട 100 ��കൾ വീത�� �ടിെല
മ���ഷി പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��. ഇതി�
�റേമ റിസർേവായ�കളി�െട�ളള
മേ��ാൽ�ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി 2021-22
സാ��ിക വർഷം റിസർേവായർ ഫിഷറീസ്
പ�തി�െട ഭാഗമായി െതൻമല, ഇ��ി,
�ത�ാൻെക�്, ചി�ിനി, േഷാളയാർ (േലാവർ),
െപരി�ൽ��്, പീ�ി, വാഴാനി �ട�ിയ 8
റിസർേവായ�കളിലായി വംശനാശ ഭീഷണി
േനരി��ത് ഉൾെ�െട തേ�ശിയ വിഭാഗ�ിൽെ��

carp, cat fish, �യിൽ മ��ം, വരാൽ
�ട�ിയവ�െട മ�����െള

നിേ�പി��തി�ളള പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
ഈ സാ��ിക വർഷം റിസർേവായർ ഫിഷറീസ്
പ�തി�ായി 150 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��് . സം�ാനെ� ഉൾനാടൻ
ജലാശയ�ളിെല മ��സ��്

വർ�ി�ി��തി�ം അ�വഴി �ാേദശിക
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�്
ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തി�മായി
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െപാ�ജലാശയ�ളി�ം �ഴകളി�ം
മ�����െള നിേ�പി�� ഫിഷ്  േ�ാ�്
എൻഹാൻെ�ൻറ്  േ�ാ�ാം (റാ�ിംഗ്) പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിനായി ഈ സാ��ിക

വർഷം 300 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��് . ഇതിെ� ഭാഗമായി കാർ�്,
ആ�െകാ�്, കാര െച�ീൻ, നാരൻ െച�ീൻ,
�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
ജലാശയ�ളിൽ നിേ�പി�� പ�തിയാണിത്.
ഇ�വഴി 4320 െമ�ിക് ടൺ അധിക ഉ�ാദനം
�തീ�ി��. ഇതി��റേമ മേ��ാൽ�ാദനം

വർ�ി�ി��തിനായി PMMSY പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 2021-22 സാ��ിക വർഷം 63.40
േകാടി �പ�െട ബേയാഫ്േളാക് �ഷി, റീ
സർ�േല�റി അക�ാകൾ�ർ സി�ം, ഓ�ജല ��
�ഷി, �ള�ളിെല ഓ�ജല �ഷി എ�ീ 4
പ�തികൾ േക� സർ�ാരിൻെറ അ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി��്. �ടാെത അഡാ�് വഴി
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� 12 േകാടി �പ�െട
റിസർേവായർ വികസന പ�തി�ം േക�
സർ�ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


