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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6191 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ജല, ഓ� ജല മ���ഷി�് നൽകിവ�� സഹായ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
Shri Saji Cherian 

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

(എ)

��ജല, ഓ� ജല മ���ഷി�് സർ�ാർ
നൽകിവ�� സഹായ പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��ജല, ഓ�ജല മ���ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സർ�ാർ വിവിധ
സഹായ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്.
2021-22 സാ��ിക വർഷം ഭരണാ�മതി
നൽകിയ 98 േകാടി �പ�െട �ഭി�േകരളം -
ജനകീയ മ���ഷി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

��ജല മ���ഷി�ം ഓ�ജല മ���ഷി�ം

നട�ാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.
�ടാെത PMMSYപ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2021-
22 സാ��ിക വർഷം 7.50 േകാടി �പ�െട
റീസർ�േല�റി അക�ാകൾ�ർ സി�ം എ�
പ�തി�ം അഡാ�് വഴി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� 12 േകാടി �പ�െട റിസർേവായർ
വികസന പ�തി�ം േക� സർ�ാരിെ�
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്. ഇതി� �റേമ
PMMSYപ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2021-22
സാ��ിക വർഷം 55.9 േകാടി �പ�െട
ബേയാേ�ാ�് അക�ാകൾ�ർ സി�ം, ഓ�ജല
���ഷി, �ള�ളിെല ഓ�ജല മ���ഷി എ�ീ 3
പ�തികൾ േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി��്. ��ജല, ഓ�ജല
മ���ഷി�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ബി) �ഷി�ാർ ഉ�ാദി�ി�� മ���ിെ� സംഭരണം,
വിതരണം എ�ിവ�് നിലവിൽ
സംവിധാന�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) മൽസ�കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� മ���ിെ�

വിതരണ�ിനായി നിലവിൽ ഒ� �ണി�ിന് 10
ല�ം �പ അട�ൽ �ക വ�� 25 മാർ��ിംഗ്
ഔ�് െല�കൾ നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ

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

�ചിത�മായ സാഹചര��ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിന് മ��െഫഡ്  �േഖന ആ�നീകരി�

എയർക�ീഷൻ െച� 50 ഫിഷ്  മാർ�കൾ
�ാപി�  ്�വർ�ി� വ��. സർ�ീസ്
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സഹകരണ ബാ�്/സംഘ�മായി േചർ��
മ��വിപണന പ�തിയിൽ േകരള�ിെല 140
നിേയാജക മ�ല�ളി�ം ഫിഷ്  മാർ�്
ആരംഭി��തിന് �ട�മി�ി��്. ഇതിെ�
ഭാഗമായി വിവിധ നിേയാജക മ�ല�ളിലായി 59
�ാൈ�സി ഫിഷ്  മാർ�കൾ �വർ�ി��.
�ടാെത മ��കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� ഗി�്
തിലാ�ിയ, കാളാ�ി, വനാമി െച�ീൻ എ�ിവ
ഉപേഭാ�ാ��െട ആവശ�ാ�സരണം

മ��െഫഡ്  ഫിഷ്  മാർ�കളിൽ സംഭരി�  ്വി�ന
നട�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

ശുദ്ധജല മതത്സ്യകൃഷഷിയുടടെ വഷിശദദന്ധംശങ്ങള

{Ia 
\w:

aÕyIrjn coXn slIvSÀ/
bqWnäv

[\klmbw
(e£¯nÂ)

1 AÀ² DuÀÖnX ip²Pe 
aÕyIrjn

1445 slIvSÀ 1770.00

2 kzImcy Ipf§fnse hnime ImÀ¸v 
aÕyIrjn

2860 slIvSÀ 85.80

3 s]mXp Ipf§fnse hnime ImÀ¸v 
aÕyIrjn

1516 slIvSÀ 45.48

4 Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw Irjn 19850 slIvSÀ 756.40
5 ]SpXmIpf¯nse DuÀPnX ip²Pe 

aÕyIrjn
6110  bqWnäv 763.78

6 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À knÌw 

(50   m3)
290 bqWnäv 253.20

7 dokÀ¡pteädn AIzmIÄ¨À knÌw 
(100 m3)

263 bqWnäv 391.28

8 ip²Pe¯nse IqSp Irjn 670 bqWnäv 418.64
9 ]n¶m¼pd§fnse hcmÂ 

hn¯pev]mZ\w
40 bqWnäv 19.20

ഓരുജല മതത്സ്യകൃഷഷിയുടടെവഷിശദദന്ധംശങ്ങള

{Ia 
\w:

aÕyIrjn coXn slIvSÀ/
bqWnäv

[\klmbw
(e£¯nÂ)

1 AÀ² DuÀÖnX HmcpPe 
aÕyIrjn

320 slIvSÀ 422.40

2 HmcpPe¯nse hnime   aÕyIrjn 275 slIvSÀ 22.00
3 imkv{Xob sN½o³ Irjn 167 slIvSÀ 206.64
4 Hcp s\Ãpw Hcp sN½o\pw  Irjn 455 slIvSÀ 43.68
5  ഞണണ Irjn / sImgp¸n¡Â 32.50 slIvSÀ 61.80
6 _tbm^vtfm¡v Irjn (20 m3) 3380 bqWnäv 458.16
7 _tbm^vtfm¡v Irjn (50   m3) 75 bqWnäv 78.75

8 _tbm^vtfm¡v Irjn (160  m3) 490 bqWnäv 716.00
9 HmcpPe¯nse IqSp Irjn 1725 bqWnäv 1062.20
10 IÃqt½¡mb Irjn 832 bqWnäv 49.92
11 ]n¶m¼pd§fnse Icnao³ 

hn¯pev]mZ\w
220 bqWnäv 95.36

ടസെക്ഷൻ ഓഫഫീസെർ


