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ഡ�ോ. എ. ജയതിലക് ഐഎഎസ്
ചെയര്മാന്, എംപിഇഡിഎ

In the Platter                                                                                                                        

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ 

2018 ളെബ്രുവരരി 19-ന് ഭുവനനശ്വറരിൽ എംപരിഇഡരിഎ പുതരിയ ഗുണനേന്മാ പരരിനശമാ
ധനമാ ലമാബറട്ടറരി (ക്വമാെരിറ്രി കൺനരേമാൾ ലമാബറട്ടറരി) ഉദ്ഘമാടനം ളെയ്ത കമാര്ം 

അറരിയരിക്കുന്നതരിൽ സന്മാഷമുണ്്. ഏറ്വം നൂതനേമായ സൗകര്ങ്ങൾ ഉപനയമാഗളപെടുത്രി 
േീനുകെരിലം േീൻ ഉത്പന്നങ്ങെരിലമുെെ ന്മാറമാംെരിനരിനക്കമാൾ, നനനരേമാെയൂറമാൻ ളേറ്മാളബമാ
നെറ്റുകളുളട സമാന്നരിദ്്ം പരരിനശമാധരിക്കുന്നതരിന് സജ്ജേമാണ് ഈ ലമാബറട്ടറരി. നമാഷണൽ 
അളരെഡരിനറ്ഷൻ നബമാർഡ് നെമാർ ളടസ്രിംഗ് ആൻഡ് കമാലരിനരേഷൻ ലമാബറട്ടറീസരിളറെ 
(എൻഎബരിഎൽ) അരെഡരിനറ്ഷനും എക് സ് നപമാർട്ട് ഇൻസ് ളപക്ഷൻ കൗൺസരിൽ ഓെ് 
ഇ്്യുളട (ഇഐസരി) അനുേതരിയും നനടരിയ ലമാബറട്ടറരിയരിൽ വരിപണരിയരിൽ േറ്് ലമാബുകൾ 
ഈടമാക്കുന്നതരിലം കുറഞ്ഞ തുകയ്ക് പരരിനശമാധനകൾ നടത്മാൻ സമാധരിക്കും. 

വരിശമാഖപട്ടണത്് സംഘടരിപെരിച്ച സംസ്മാന സർക്കമാരരിളറെ പങ്മാെരിത് ഉച്ചനകമാടരി 2018-ൽ 
ബഹുേമാന്നമായ നകന്ദ്ര വമാണരിജ്, വ്വസമായ വകപെ് േന്തരി  ശ്ീ. സുനരഷ് പ്ഭു, ബഹുേമാന്നമായ 
ആന്ധമാപ്നദശ് മുഖ്േന്തരി ശ്ീ. എൻ. െന്ദ്രബമാബു നമായ്ഡു എന്നരിവർ നെർന്ന് എംപരിഇഡരിഎ 
ളെമ്ീൻ കർഷകർക്ക് നല്കുന്ന എൻനറമാൾളേറെ് കമാർഡുകൾ പുറത്രിറക്കരി. വെളര ളപ
ളട്ടന്നുള്ള നടപടരികൾക്കമായരി എൻനറമാൾ ളെയ്ത ളെമ്ീൻളകട്ടുകളുളട അടരിസ്മാന വരിവരവം 
തരിരരിച്ചറരിയുന്നതരിനുള്ള നമ്പരം കർഷകരളട എൻനറമാൾളേറെ് കമാർഡരിൽ നരഖളപെടുത്രിയരിട്ടുണ്്. 
കർഷകർ തയമാറമാക്കുന്ന കടൽവരിഭവങ്ങളുളട നരേയ് സബരിലരിറ്രി സംവരിധമാനം െലപ്ദേമായരി നട
പെമാക്കുന്നതരിനുള്ള സുപ്ധമാന നടപടരിയമാണ് എൻനറമാൾളേറെ് കമാർഡ് വരിതരണം. ഇ്്യരിൽ 
കയറ്റുേതരി ലക്ഷ്േരിട്ട് നടത്തുന്ന േത്്കൃഷരിയരിടങ്ങളെ ജരിപരിഎസ് വരിവരങ്ങളെ അടരിസ്മാനേമാക്കരി 
വസ്തുതകൾ നശഖരരിക്കുന്നതരിനും അവ നരേസരിയബരിലരിറ്രിക്കും ഗുണനേന്മാ നരിയന്തണത്രിനും 
ഉപനയമാഗരിക്കുന്നതരിനുള്ള സവരിനശഷേമായ പദ്തരിക്കമാണ് എംപരിഇഡരിഎ രൂപം നല്കരിയരിരരിക്കു
ന്നത്. ഈ നടപടരികൾ ഉപനയമാക്മാവരിൽ ആത്മവരിശ്വമാസം വെർത്മാൻ സഹമായരിക്കുന്നതമാണ്. 

ന്മാബ്െരിഷ് റരിനപെമാർട്ട് അനുസരരിച്ച് േീൻകൃഷരിരംഗത്രിളറെ േരികച്ച വെർച്ചയരിലൂളട േീൻ
വരിഭവങ്ങളുളട വരിതരണത്രിന് േരികച്ച പരിന്തുണ നല്കുന്നുണ്്.  2017-ൽ ആളക വരിെളവടുപെ് 
83.6 ളേരേരിക് ടൺ ആയരിരന്നു. ന്മാബ്െരിഷ് വരിലയരിരത്ൽ അനുസരരിച്ച് 2017-ളല േത്്
ബന്ധനത്രിളറെ അെവ് മുൻവർഷനത്തുേമായരി (90.4 ളേരേരിക് ടൺ) തമാരതേ്ം ളെയ്യുനമ്പമാൾ 
സ്രിരതനയമാളട നരില്ക്കുന്നു. േത്്ബന്ധനത്രിലൂളട ലഭരിക്കുന്ന േീനുകെരിൽ പ്ധമാന പങ്ം തീറ് 
നരിർേമാണത്രിന് ഉപനയമാഗരിക്കുന്നതരിനമാൽ േനുഷ്രളട ഉപനയമാഗത്രിനമായരി േത്്ക്കൃഷരി രംഗം 
ഉയർന്ന സംഭമാവനയമാണ് നല്കുന്നത്. രമാജ്ത്തുനരിന്നുള്ള ളെമ്ീൻ കയറ്റുേതരിയരിൽനരിന്നുള്ള 
വരേമാനം വരിലയരിരത്രി ഈ റരിനപെമാർട്ട് ഇ്്ളയ പ്മുഖ സമുനരേമാൽപെന്ന കയറ്റുേതരി രമാജ്േമായരി 
കണക്കമാക്കുന്നു. ഏറ്വം േരികച്ച സമുനരേമാൽപെന്ന കയറ്റുേതരിക്കമാരരിൽ നമാലമാം സ്മാനേമാണ് 
ഇ്്യ്ക്. ഈ വർഷം പ്മുഖ ഉത്പമാദകരളട ളെമ്ീൻ ഉത്പമാദനം അധരികേമായരിരരിക്കുളേന്ന് 
വരിപണരി റരിനപെമാർട്ടുകൾ വരിലയരിരത്തുന്നു. ഇത് ആവശ്കതനയയും വരിലനയയും സ്വമാധീനരിനച്ചക്കമാം. 
ഈ സമാഹെര്ത്രിൽ കയറ്റുേതരിക്കമാർ ഫ്ീസ് ളെയ്ത പച്ച ളെമ്ീൻ കയറ്രിയയ്ക്കുന്നതരിനനക്കമാൾ 
കൂടുതലമായരി മൂല്വർദ്നയ്ക് ശ്േരിക്കുന്നതമായരിരരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങളന വരനമ്പമാൾ കർഷകര
ളടയും കയറ്റുേതരിക്കമാരളടയും തമാത്പര്ങ്ങൾ ശരരിയമായ രീതരിയരിൽ സംരക്ഷരിക്കമാൻ കഴരിയും. 
ഈയടുത് കമാലത്് എംപരിഇഡരിഎ ഓൺനലൻ നരേഡ് നപമാർട്ടലരിൽ െരിഷ് എക് സ് നെഞ്രിനുള്ള 
അവസരം നല്കരിയരിരന്നു. രജരിസ്ർ ളെയ്ത കയറ്റുേതരിക്കമാർക്കമായരി കർഷരളട ഉത്പന്നങ്ങൾ 
അവതരരിപെരിക്കുന്നതരിനുള്ള അവസരേമാണരിത്. നരേയ് സബരിലരിറ്രി ളേച്ചളപെടുത്മാനും ഇടനരിലക്കമാ
രരില്ലമാളത സമാമ്പത്രികനനട്ടം നകവരരിക്കമാനും കർഷകർക്കും കയറ്റുേതരിക്കമാർക്കും ഒന്നുനപമാളല 
ഗുണകരേമാകമാനും ഇത് സഹമായരിക്കും. െരിഷ് എക് സ് നെഞ്് നപമാർട്ടലരിൽ രജരിസ്ർ ളെയ്യുന്നതരിനും 
ഓർഡറുകൾ അവതരരിപെരിക്കുന്നതരിനും എംപരിഇഡരിഎയുളട െീൽഡ് ഓെീസുകളും നമാക് സ 
നകമാർഡരിനനറ്ർേമാരം കർഷകളര സഹമായരിക്കും. എല്ലമാ കർഷകരം കയറ്റുേതരിക്കമാരം െരിഷ് 
എക് സ് നെഞ്് നപമാർട്ടലരിളല ഈ സൗജന് വ്മാപമാര സൗകര്ം െലപ്ദേമായരി ഉപനയമാഗരിക്കമാൻ 
അഭ്ർത്രിക്കുന്നു.
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2017 Unkw-_À Im-e-b-f-hnÂ

A-ta-cn-¡-bn-te-bv-¡pÅ 
 sN-½o³ C-d-¡paXn

യുഎസ് ഇറക്ു്തി
ചെയത ചെമ്മീൻ

അളവ് 
(ച്ട്ിക് ്ൺ) തമാരത്്ം

രമാജ്ം ഡിസംബർ
2016 

ഡിസംബർ
2017

ജനുവരി 2016
-ഡിസംബർ 2016 

ജനുവരി 2017
-ഡിസംബർ 2017 

അർജന്മീന 860 1,334 7,732 12,534
ഓസ് ടട്ലിയ 12 33 31 103
ബംഗ്മാടേശ് 516 105 4,102 1,294
ചബലിസ് 65 0 212 102
ടബസമീൽ 0 0 8 0
ടബരൂചെ 0 0 26 1
ബർമ് 17 4 174 299
കമാനഡ 84 96 3,922 1,802
െിലി 9 28 120 101
ചെന 3,894 4,011 34,783 46,009
ചെന-ട�മാട്മാംഗ് 1 6 55 69
ചകമാളംബിയ 0 3 44 87
ടകമാസ്റ്ററിക് 4 2 71 75
ചസടപസ് 0 0 19 0
ചഡൻ്മാർക്ക് 1 3 83 45
ഇക്വടഡമാർ 4,965 5,169 73,128 71,787
എൽ സമാൽവടഡമാർ 2 6 25 31
ഘമാന 0 0 0 9
ട്മീൻലമാൻഡ് 0 0 2 21
്്വമാട്ി്മാല 366 140 2,874 2,818
്യമാന 767 728 8,394 9,289
ച�യതി 0 0 0 0
ട�മാണ്ുറമാസ് 654 969 3,647 5,649

2017 ഡിസംബർ കമാലയളവിൽ അട്രിക് 59,782 
ച്ട്ിക് ്ൺ ചെമ്മീൻ ഇറക്ു്തി ചെയതു. 

ഇത് 2016 ഡിസംബറിചല ഇറക്ു്തിയമായ 54,022 ച്ട്ിക് 
്ണ്ിലും 10.7 ശത്മാനം കരൂ്ുതലമാണ്. 

2017 ഡിസംബറിൽ ഇന്്യിൽനിന്ു്ുള്ള ഇറക്ു്തി 
്ുൻവർഷചതെ ഇറക്ു്തിയമായ 14,315 ച്ട്ിക് ് ണ്ിൽ നിന്ക് 

18,980 ച്ട്ിക് ് ണ്മായി വർദ്ിച്ു.  2017 വർഷതെിൽ യുഎസ് 
6,64,119 ച്ട്ിക് ്ൺ ചെമ്മീൻ ഇറക്ു്തി ചെയതിരുന്ു. 
ഇത് 2016 വർഷതെിചല ഇറക്ു്തിയമായ 6,03,542 ച്ട്ിക് 
്ണ്ിടനക്മാളും 10.04 ശത്മാനം കരൂ്ുതലമാണ്. 2017 വർഷ
തെിൽ ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ ഇറക്ു്തി ചെയതത് ഇന്്യിൽ
നിന്മാണ്; 2,13,963 ച്ട്ിക് ് ൺ. എന്മാൽ 2016 വർഷതെിൽ 
ഇത് 1,53,956 ച്ട്ിക് ്ൺ ആയിരുന്ു. 

amÀ-¡-änw-Kv \yqkv
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ഐസ് ലമാൻഡ് 0 0 0 35
ഇന്് 14,315 18,980 1,53,956 2,13,963
ഇടന്മാടനഷ് 9,212 10,815 1,17,108 1,18,033
ഇറ്റലി 0 0 0 16
ഐവറിടകമാസ്റ്റക് 0 0 0 0
ജച്ക് 0 0 0 0
ജപ്മാൻ 1 1 2 3
്ഡ്മാസ് കർ 0 0 28 0
്ടലഷ് 28 1 260 254
ച്ക് സിടക്മാ 2,188 3,960 25,326 28,539
ച്മാടറമാടക്മാ 0 0 1 0
ചനതർലമാൻഡ് സ് 0 1 0 14
ന്രൂ കമാലിടഡമാെിയ 0 0 24 18
ന്രൂസിലമാൻഡ് 0 0 16 0
നികമാരമാ്്വ 383 388 2,497 1,837
ചനജമീരിയ 24 0 124 129
ടനമാർടവ 0 0 16 19
ഒ്മാൻ 0 0 0 3
പമാക്ിസ്്മാൻ 35 11 261 229
പനമാ് 413 225 3,066 2,623
ചപറു 727 815 9,511 9,950
ഫിലിപ്മീൻസ് 271 337 2,158 2,560
ടപമാർച്ു്ൽ 0 4 26 19
റഷ്ൻ ചഫഡടറഷൻ 0 0 1 0
സൗേി അടറബ് 70 0 1,030 0
ചസനി്ൾ 0 0 28 11
സിം്പ്രൂർ 0 0 1 1
സൗതെക് ചകമാറിയ 19 12 121 97
സ് ചപയൻ 0 1 69 82
ടശമീല് 27 3 171 168
സുരിനമാം 47 19 474 379
സ്വമീഡൻ 0 0 0 6
തമായ വമാൻ 14 6 130 172
തമായ ലൻഡ് 8,822 6,656 81,152 74,552
യുചെറ്റഡ് അറബ് എ്ിടററ്റക് സ് 14 75 233 383
യുചെറ്റഡ് കിംഗ്ഡം 0 0 0 0
ചവചനടസ്വല 266 169 2,903 2,076
വിയറ്റക് നമാം 4,929 4,666 63,397 55,823
ആചക 54,022 59,782 6,03,542 6,64,119
ടടസമാതസ്: എൻഒഎഎ ഫിഷറമീസ്, ഓഫമീസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ച്ക് ടനമാളജി
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ചകമാച്ിയിൽ സിഎംഎഫ്ആർഐ 
സംഘ്ിപ്ിച് രണ്മാ്ത് 'സഫമാരി' 
(ചസമാചസറ്റൽ ആപ്ിടക്ഷൻ 

ഇൻ ഫിഷറമീസ് ആൻഡ് അക്വമാകൾച്ർ യരൂസിംഗ് റിട്മാട്ക് 
ചസൻസിംഗ് ഇട്ജറി) അന്മാരമാഷട് സിംടപമാസിയടതെമാ
ട് അനുബന്ിച്ുള്ള ടപേർശനതെിൽ ചനറ്റക്ഫിഷും എംപി
ഇഡിഎ ചകമാച്ി ടപമാടേശിക വിഭമാ്വും പച്്ുതെു. 2018 
ജനുവരി 15 ്ുതൽ 17 വചരയമായിരുന്ു സിംടപമാസിയവും 
ടപേർശനവും. ചപമാതുജനങ്ങളിൽനിന്ക് ്ികച് ടപതികരെ
്മായിരുന്ു ടപേർശനതെിന് ലഭിച്ത്. 
ആർബർട്ിയൻ ഇന്റർനോഷണൽ  
എജയൂഡകേഷൻ എക് സ് ഡ�ോ 2018 
എറെമാകുളം ചസന്ക് ആർബർട്ക് സ് ടകമാളജിൽ 2018 ജനുവരി 
നമാല് ്ുതൽ ആറ് വചര സംഘ്ിപ്ിച് ആർബർട്ിയൻ ഇന്ർ
നമാഷെൽ എജ്രൂടക്ഷൻ എക് സ് ടപമായിൽ ചനറ്റക്ഫിഷും 
എംപിഇഡിഎ ചകമാച്ി ടപമാടേശിക വിഭമാ്വും സംയുക്ത
്മായി പച്്ുതെു. ക്ൽവിഭവങ്ങളുച് കയറ്റു്തിയു്മായി 
ബന്ചപ്ട് വിവിധ ടപവർതെനങ്ങൾക്ക് ടപെമാരെം നല്കുന്
തിനുള്ള എംപിഇഡിഎയക്ും ചനറ്റക്ഫിഷിനും ലഭിച് ്ികച് 
അവസര്മായിരുന്ു ഇത്. ്ത്്ം വൃതെിയമായി ചകകമാര്ം 
ചെയ്ുന്തിചനക്ുറിച്ും ക്ൽടടസമാതസുകൾ സംരക്ി
ടക്ണ്തിചനക്ുറിച്ും ചനറ്റക്ഫിഷ തയമാറമാക്ിയ വിവിധ 
ടപമാസ്റ്ററുകൾ ടപേർശനതെിൽ അവതരിപ്ിച്ു. അക്വമാടപമാ
െിക് സ്, ്ത്്ങ്ങളുച് ടപമാഷക്രൂല്ം, ്ത്്ം ചകകമാര്ം 
ചെടയ്ണ് രമീതി, ്ത്്ടടസമാതസുകളുച് സംരക്െം എന്ി
വചയക്ുറിച്ുള്ള ലഘുടലഖകളും ്റ്റും ചപമാതുജനങ്ങൾ
ക്മായി വിതരെം ചെയതു. ചസന്ക് ആൽബർട്ക് സിചലയും 
സ്മീപടപടേശങ്ങളിചല വിേ്മാഭ്മാസ സ്്മാപനങ്ങളിചലയും 
വിേ്മാർത്ികൾ എംപിഇഡിഎയുച്യും ചനറ്റക്ഫിഷിചന്യും 
ടപവർതെനങ്ങചളക്ുറിച്ക് അറിയമാൻ തമാത്പര്ം കമാെിച്ു. 

sIm-¨n-bn-se k-^m-cn 2  
F-Ivkv-t]m-bv-¡v an-I-¨ {]-Xn-I-cWw 

ഐസിഎആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡഡോ. ത്ിഡ�ോചൻ മ�ോഹപത്ഡയോമ്ടോപ്പം 
ഫിഷറീസ് ഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡഡോ. മജ. മെ. ജന, സിഎപംഎഫ്ആർഐ
ഡയറക്ടർ ഡഡോ. എ. ഡ�ോപോ�െൃഷ്ണൻ എന്ിവർ സഫോരി-2 എക സ് ഡപോയിമ� 

മനറ്റഫിഷിമറെ സ്റോൾ സന്ദർശിക്കുന്കു

സഫോരി-2 എക സ് ഡപോയിമ� എപംപിഇഡിഎ - 
മനറ്റഫിഷ സ്റോളിൽ തപദർശിപ്ിച്ച ഡപോസ്ററകുെളകുപം 

�ഘകുഡ�ഖെളകുപം ഡനോക്ിക്ോ്ണകുന് സന്ദർശെർ

ആർബർട്ിയൻ ഇറെർനോഷ്ണൽ 
എജ്യൂഡക്ഷൻ എക സ് ഡപോയിമ� എപംപിഇഡിഎ

-മനറ്റഫിഷ സ്റോളിൽനിന്കുള്ള ദൃശ്പം
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Im-Àhm-dn-se I-cmh-en D-Õ-hv 2017 Â 
s\-äv-^n-jv ]-s¦-Sp-¯p

മനറ്റഫിഷ സ്റോളിൽ വിലപനയ്ക്ോയി തപദർശിപ്ിച്ച 
�യൂ�്വര്ദി് �ത്്വിഭവങ്ങൾ

കർെമാ്കതെിചല കമാർവമാറിൽ ്രൂന്ക് േശമാംശ്മായി 
ജില്മാ ഭരെകരൂ്ം സംഘ്ിപ്ിക്ുന് ആടഘമാഷ്മാ
ണ് കരമാവലി ഉത്വ്. കരമാവലി എന്തിന് കന്

ഡയിൽ തമീരടേശം എന്മാണ് അർത്ം. 

2017-ചല കരമാവലി ഉത്വം ഡിസംബർ എട്ു ്ുതൽ പതെക് 
വചര ജില്മാ ആസ്്മാനചതെ രവമീടദ്രനമാഥ് ്മാട്മാർ ബമീച്ിലമാ
ണ് സംഘ്ിപ്ിച്ത്. സ് ടകമാഡ് ചവസ് എൻജിഒയുച് കമീഴിലു
ള്ള ്ുലമാബി സ്വസ�മായ സംഘ്-ചന് പരിശമീലനം ടന്ിയ 
സ്വയംസ�മായക അം്ങ്ങളുച് സ�കരെടതെമാച്യമാണ് 
ചനറ്റക്ഫിഷ സ്റ്റമാൾ ഒരുക്ിയത്. 

ഉെങ്ങിയ ്മീൻ അ്ക്ം ്രൂല്വർദ്ന വരുതെിയ ്ത്്വി
ഭവങ്ങൾ തയമാറമാക്ി വിറ്റഴിക്ുകയമാണ് ഈ സ്വയം സ�മായ
കസംഘം ചെയ്ുന്ത്. ഫമീൽഡ് ഓഫമീസർ്മാരുച് ട്ൽടനമാട്
തെിൽ അം്ങ്ങൾ തയറമാക്ിയ ്രൂല്വർദ്ിത ഉത്പന്ങ്ങൾ 
ഫരൂഡ് ടട്ഡ് പ്മാസ്റ്റിക് പമായക്റ്റുകളിൽ ചനറ്റക്ഫിഷിചന്യും 
സ് ടകമാഡ് ചവസിചന്യും ടലമാട്മാ സ�ിതം ഉത്വതെിനു 
്ുമ്ുതചന് തയമാറമാക്ിയിരുന്ു. ചെമ്മീൻ െമ്ന്ിചപ്മാ്ി, 
പല്ിടക്മാര െമ്ന്ിചപ്മാ്ി, ചകമാഴുവ െമ്ന്ിചപ്മാ്ി, അയല 
െമ്ന്ിചപ്മാ്ി, ഉെങ്ങിയ ടസമാവ് എന്ിവചയല്മാം ആകർ
ഷക്മായി പമായക്ക്  ചെയത് വിൽപ്നയക്ക് എതെിച്ിരുന്ു. 
്ത്്ഉത്പന്ങ്ങൾ വമാങ്ങമാൻ സദ്രരശകരക്ക്  ്ികച് തമാത്പ
ര്്മായിരുന്ു. ഉത്വതെിനുടശഷവും ഉത്പന്ങ്ങൾ ലഭ്
്മാക്െച്ന്ും സ്്ിരം സ്റ്റമാൾ തു്ങ്ങെച്ന്ും അവർ 
ആവശ്ചപ്ട്ു. 

്ത്്ട്ഖലയിചല ്ുെട്ന്മചയക്ുറിച്ും ്ത്്രം്ം 
സംരക്ിടക്ണ്തിചനക്ുറിച്ും ചനറ്റക്ഫിഷ, സ് ടകമാഡ് ചവസ് 
എന്ിവ സംടയമാജിത്മായി തയമാറമാക്ിയ ലഘുടലഖകൾ 

വിതരെം ചെയതു. �ിദ്രിയിലും  കന്ഡയിലും തയമാറമാ
ക്ിയ ആനിട്ഷൻ ്രൂവികൾ സ്റ്റമാളിൽ ടപേർശിപ്ിച്ിരുന്ു. 
കരമാവലി ഉത്വതെിൽ പച്്ുക്മാൻ അവസരം നല്കിയതി
ന് സ്ടതമീകളുച് സ്വയംസ�മായകസംഘമാം്ങ്ങൾ ചനറ്റക്ഫി
ഷ, സ് ടകമാഡ് ചവസ് എന്ിവയക്ക് നദ്രി പറഞ്ു. 

െരോവ�ി ഉത്വിൽ മപോ്കുജനങ്ങൾ
മനറ്റഫിഷ സ്റോൾ സന്ദർശിക്കുന്കു
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ഇന്്യിചല കിഴക്ക്, പ്ിഞ്മാറ് തമീരങ്ങളിചല ടപധമാന 
തുറ്ുഖങ്ങളിൽ എതെിയ ്ത്്ബന്ന ടബമാട്ുക
ളുച് എണ്വും ലഭ്്മായ സ്ുടടേമാത്പന്ങ്ങളുച് 

അളവും എംപിഇഡിഎയുച് ക്മാച്ക് സർട്ിഫിടക്ഷൻ പദ്
തിയുച് ഭമാ്്മായി ചനറ്റക്ഫിഷ ടരഖചപ്്ുതെുന്ുണ്ക്. 

ഒൻപത് സ്ുടേതമീര സംസ്്മാനങ്ങളിചല ടപധമാനചപ്ട് 46 
ലമാൻഡിംഗ് ടകടദ്രങ്ങളിൽ (പട്ിക - 1) അ്ുക്ുന് ടബമാട്ുകളു

ച് എണ്ം, ലഭ്്മാകുന് സ്ുടടേമാത്പന്ങ്ങൾ എന്ിവയമാണ് 
�മാർബർ ടഡറ്റ കളക്്ർ്മാർ ടശഖരിക്ുന്ത്. 

ടപര്, ടബമാട്ുകളുച് രജിസ് ടട്ഷൻ നമ്ർ, ഏത് തരം 
ടബമാട്മാണ് തു്ങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ടരഖചപ്്ുതെും. ഇത് 
പിന്മീട് ഓൺചലൻ ആപ്ിടക്ഷനുകൾ ഉപടയമാ്ിച്ും 
എംഎസ് ഓഫമീസ് (എക് സൽ) ് രൂളുകൾ ഉപടയമാ്ിച്ും ഇനം, 
ടപടേശം, സംസ്്മാനം എന്ിവയുച് അ്ിസ്്മാനതെിൽ തരം
തിരിച്ക് ടരഖചപ്്ുതെുന്ു.

t^m¡-kv  Gcnb

C´ybnse {][m\ XpdapJ§fnÂ

P-\phcn 2018þÂ  
e`yamb ISÂhn`h§Ä

പട്ിെ - 1 
വിവരഡശഖര്ണത്ിനോയി മ്രമഞെ്ടകുത് ്കുറ�കുഖങ്ങളകുപം �ോൻഡിപംഗ് ഡെതന്ദങ്ങളകുപം

ഹനുമന്ത റാവു, വി. വി. അഫ് സൽ, എന്.ജെ. നീതു,  ജൊയ് സ് വി. ജ�ാമസ്
ളനറ്്െരിഷ് - എംപരിഇഡരിഎ

നമ്ർ സംസ്്മാനം ഫിഷിംഗ് �മാർബർ

1

ടകരളം

ടബപ്രൂർ
2 പുതിയമാപ്
3 ടതമാപ്ുംപ്ി
4 ്ുനമ്ം
5 ശക്തികുളങ്ങര
6 ടതമാട്പ്ള്ളി
7 കമായംകുളം
8 വിഴിഞ്ം
9

കർണ്മാ്ക

്മാം്ളരൂർ
10 ്മാല് ടപ
11 ്ംട്മാളി
12 തമാടേി
13 കമാർവമാർ
14

്�മാരമാഷട്

�മാർചന
15 ന്രൂ ചഫറി വമാർഫ്
16 രത് ന്ിരി (്ിർക്ർവമാഡമാ)
17 സമാസ്സൺ ടഡമാക്ക്
18

്ുജറമാതെക്
ചവരമാവൽ

19 ടപമാർബന്ർ
20 ്മാൻടട്മാൾ
21

പശ്െി്ബം്മാൾ
േിഗ്� (സ്ർപുർ)

22 ടേശടപമാൺ

23 നംഖമാന
24 സുൽതെമാൻപുർ
25 കൽക്ക്േ്വിപ്
26 ചറയഡി്ി
27

ഒഡമീഷ

പമാരമാേമീപ്
28 ബമാലമാരമാം്ഡി
29 ബ�ബമാലമാപുർ
30 ധ്മാരമാ
31

ആടന്മാടപടേശ്

കമാക്ിന്
32 ്ച്ക് ലിപട്െം
33 നിസമാ്പട്െം
34 വിശമാഖപട്െം
35

ത്ിഴ് നമാട്

ചെചന്
36 പചഴയിയമാർ
37 നമാ്പട്െം
38 തരൂതെുക്ു്ി
39 ക്ലരൂർ
40 ്ണ്ഡപം
41 കുളച്ൽ
42 ടപമാണ്ിടച്രി
43 കമാചരക്ൽ
44 െിന്്റ്റം
45

ട്മാവ
കട്ക് ടബമാെ

46 ്മാലിം
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മത്സ്യവരവിനന 
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണനകേടുപ്്
2018 ജനുവരിയിൽ ആചക 46 ലമാൻഡിംഗ് ടകടദ്രങ്ങളിൽനി
ന്മായി 86568.64 ് ൺ ക്ൽവിഭവങ്ങളമാണ് ലഭിച്ത്. ഉപരിതല 
്ത്്ങ്ങൾ 37,433.01 ്ൺ (43 ശത്മാനം) ആയിരുചന്്ിൽ 
ആഴക്്ൽ ്ത്്ങ്ങൾ 27540.88 ്ൺ (32 ശത്മാനം) ആയി
രുന്ു. 13732.36 ്ൺ (16 ശത്മാനം) ച്മാളുസ് ക്  ഇനതെിൽ
ചപട്വയും 7852.39 ്ൺ (9 ശത്മാനം) കവെജമീവിവർ്ങ്ങ
ളു്മായിരുന്ു (െിടതം - 1).

2018 ജനുവരി കമാലയളവിൽ ആചക 109 ഇനം ്ത്്
ങ്ങൾ ലഭിച്തിൽ ഏറ്റവും കരൂ്ുതലമായി ലഭിച് അഞ്ിനങ്ങൾ 
യ്മാടക്ം പമാമ്മാ്, അയല, കെവ, കിളി്മീൻ, ചനയ്തെി 
എന്ിവയമായിരുന്ു. ഈ അഞ്ിനങ്ങൾ ടെരുടമ്മാൾ ആചക 
ലഭിച്വയുച് 40 ശത്മാനം (െിടതം - 2) വരും. ഈ കമാലയള

വിൽ ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ ലഭിച് ഇന്മായ പമാമ്മാ്യുച് അളവ് 
7526.59 ് ൺ ആയിരുന്ു. അതമായത് ആചക ലഭിച് ്ത്്ങ്ങളു
ച് 9 ശത്മാനം. അളവിൽ ഏറ്റവും കരൂ്ുതലമായി ലഭിച് അഞ്ി
നങ്ങൾ കഴിഞ്മാൽ ്റ്റക് ടപധമാന ്ത്് ഇനങ്ങൾ കരൂന്ൽ, 
ഉണ്ിട്രി എന്ിവയമായിരുന്ു. യ്മാടക്തെിൽ 5062.95 ് ൺ, 
4995.13 ്ൺ എന്ിങ്ങചനയമായിരുന്ു അവയുച് അളവ്. 
ഏറ്റവും കുറച്ു്മാടതം ലഭിച്ത് ചവറ്റക് സ് നമാപ്ർ ആയിരുന്ു 
(0.30 ്ൺ). 

2018 ജനുവരിയിചല ഇനം തിരിച്ുള്ള കെക്ക് പട്ിക - 2 
ൽ കമാെിച്ിരിക്ുന്ു. െിറകുള്ള ക്ൽ്ത്്ങ്ങളിൽ പമാമ്മാ
്യമാണ് ഏറ്റവും കരൂ്ുതലമായി ലഭിച്ത്. ചതമാട്ുപിന്ിലമായി 
അയലയും   ്തെിയു്ുണ്ക്. ആഴക്്ൽ ്ത്്ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും 
അധിക്മായി ലഭിച്ത് ഉണ്ിട്രി, കിളി്മീൻ, ടകമാര എന്ിവ
യമാണ്. ച്മാളുസ് ക് ഇനങ്ങളിൽ കെവ, കരൂന്ൽ, നമീരമാളി 
എന്ിവ ആചക അളവിചന് 64 ശത്മാന്മായിരുചന്്ിൽ കവ
െജമീവികളുച് അളവ് 36 ശത്മാന്മായിരുന്ു. കവെജമീവിക
ളിൽ കരിക്മാ്ി ചെമ്മീനമായിരുന്ു ഏറ്റവും ഉയർന് അളവിൽ 
ലഭിച്ത് (2070.92 ്ൺ).

ചിത്പം -1 : 2018 ജനകുവരിയിമ� 
ഇനപം ്ിരിച്ചകുള്ള �ത്്വരവ് 

ആചക  
ക്ൽവിഭവങ്ങൾ 
 86568.64 ്ൺ

ഉപരി്�
�ത്്ങ്ങൾ 

37,443.01 ്ടൺ  
(43 ശ്�ോനപം)

മ�ോളകുസ് െ 
13,732.36 ്ടൺ 
(16 ശ്�ോനപം)

െവചജീവി വർ�ങ്ങൾ 
7852.39 ്ടൺ (9 ശ്�ോനപം)

ആഴക്്ടൽ 
�ത്്ങ്ങൾ 

27540.88 ്ടൺ 
(32 ശ്�ോനപം)

ചിത്പം - 2 :  2018 ജനകുവരിയിൽ �ഭിച്ച  
�ത്്ങ്ങളിമ� തപധോന ഇനങ്ങൾ

പോമ്ോ്ട 
7526.59 ്ടൺ
9 ശ്�ോനപം

അയ� 
7302.1

8 ്ടൺ 9 ശ്�ോനപം

െ്ണവ 7181.57 ്ടൺ
8 ശ്�ോനപം

െിളി�ീൻ 6379.54 ്ടൺ7 ശ്�ോനപം�ത്ി 5865.53 ്ടൺ 7 ശ്�ോനപം

�റകുള്ളവ 
52313,23 ്ടൺ
60 ശ്�ോനപം

്ത്്ഇനം അളവ്  
(്ൺ)

ആചക വരവ് 
(ശത്മാനം)

െിറകുള്ള ക്ൽ്ത്്ങ്ങൾ

പമാമ്മാ് 7526.59 8.69

അയല 7302.18 8.44

്തെി 5865.53 6.78

െരൂര 4209.77 4.86

ചനയ്മീൻ 2346.04 2.71
നടതെമാലി 2164.94 2.50
തിരിയമാൻ 1318.90 1.52
വ്് 1254.94 1.45
ചെയിൻകവർ 1154.39 1.33
ശമീലമാവ് 896.06 1.04
വറ്റ 620.34 0.72
ചലസർ സമാർഡമീൻ 606.88 0.70

പട്ിെ - 2 
2018 ജനുവരിയിൽ വിവിധ ലമാൻഡിംഗ് ടകടദ്രങ്ങളിൽ ലഭിച് ക്ൽ്ത്്ങ്ങളുച് ഇനം തിരിച്ുള്ള അളവ്
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ടബമാംചബ ഡക്ക് 558.64 0.65
ച�റിംഗ് 245.72 0.28
ക്വമീൻ ഫിഷ 207.51 0.24
ചലതർ ജമാക്റ്റക് 190.31 0.22
കെമ്ക് 140.88 0.16
ഇന്്ൻ ചടതഡ് ഫിഷ 138.80 0.16
ഇന്്ൻ ഇലിഷ 104.55 0.12
ട്മാത 97.10 0.11
്മാർലിൻസ് 85.43 0.10
നമീഡിൽ ഫിഷ 83.30 0.10
ഓറിയന്ൽ ചബമാെിടറ്റമാ 69.40 0.08
�ിൽസ 66.94 0.08
ഫ് ളമാറ്റക് നമീഡിൽ ഫിഷ 55.96 0.06
വമാഴ് ്മീൻ 46.09 0.05
ചസയൽ ഫിഷ 39.60 0.05
കമാളമാഞ്ി 29.00 0.03
സിൽവർ സില്മാട്മാ 9.65 0.01
ചറയൻടബമാ റണ്ർ 7.09 0.01
പരൂ്മീൻ 0.50 0.00
ആചക ഉപരിതല 
്ത്്വരവ് 37433.01 43.25

ആഴക്്ൽ ്ത്്ങ്ങൾ

ഉണ്ിട്രി 6908.33 7.98
കിളി്മീൻ 6379.54 7.37
ടകമാര 3460.80 4.00
്മാന്ൽ 2665.51 3.08
പല്ി ്മീന് 2122.48 2.45

ഏട് 1690.78 1.95

ക്ൽകറരൂപ്ക് 1559.38 1.80

ചെമ്ല്ി 1073.13 1.24

ആടവമാലി 682.98 0.79

കുറിച്ി 270.30 0.31

്ുള്ളൻ 218.28 0.25
പമാമ്ു്മീൻ 150.98 0.17
കമീരി്മീൻ 146.02 0.17
ചതരണ്ി 100.87 0.12
ച്്ർ ചപർച്ക് 22.24 0.03
എംപറർ ടബമീം 20.72 0.02
നന്ന് 15.73 0.02
ആയിരംപല്ി 14.54 0.02
ടഖമാൽ 14.41 0.02
പമാരറ്റക് ഫിഷ 7.00 0.01
വിപ് ഫിൻ സിൽവർ ബിഡ്ഡി 6.85 0.01
ബമാറ്റക് ഫിഷ 3.41 0.00
ബ്മാക്ക് ്ിപ് ഷമാർക്ക് 3.10 0.00
ചഫൽ ഫിഷ 2.00 0.00
ചയടല്മാ ഫിൻ സമീ ടബമീം 1.55 0.00
ആചക ആഴക്്ൽ ്ത്് വരവ് 27540.88 31.81
കക് വർ്തെിൽചപ്ട് 
കവെജമീവികൾ

പിനമീഡ് ചെമ്മീന് 7183.60 8.30
ക്ല് ഞണ്ക് 625.84 0.72
പച് ഞണ്ക് 21.23 0.02
ചകമാഞ്ക് 17.22 0.02
ടനമാൺ പിനമീഡ് ചെമ്മീന് 4.50 0.01
ആചക കവെജമീവികളുച് വരവ് 7852.39 9.07
ച്മാളുസ് ക്

കെവ 7181.57 8.30

കരൂന്ൽ 5062.95 5.85

നമീരമാളി 1487.84 1.72

ആചക ച്മാളുസ് കുകളുച് വരവ് 13732.36 15.86

ആചക കവെജമീവികളുച് വരവ് 21584.75 24.93

ആചക ലഭിച് സ്ുടേവിഭവങ്ങൾ 86568.64 100.00 
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പ്രഡേശികോടിസ്ോനത്ിലുള്ള 
മത്സ്യവരവ്
ടപമാടേശികമാ്ിസ്്മാനതെിൽ ്ത്്വരവ് കെക്മാക്ിയ
ടപ്മാൾ ചതക്ുപ്ിഞ്മാറ് തമീരതെക് (ടകരളം, കർെമാ്കം, 
ട്മാവ എന്ിവി്ങ്ങളിചല 15 ചതരചഞ്്ുക്ചപ്ട് തുറ്ു
ഖങ്ങൾ ഉൾചപ്ട്ത്) ലഭിച്ത് 37,099.25 ്ൺ (43 ശത്മാനം) 
ആയിരുന്ു. വ്ക്ുപ്ിഞ്മാറ് ട്ഖലയിൽ (്�മാരമാഷട്, ് ു
ജറമാതെക് തമീരങ്ങളിചല ഏഴ് ചതരചഞ്്ുക്ചപ്ട് ലമാൻഡിംഗ് 
ടകടദ്രങ്ങൾ ഉൾചക്മാള്ളുന്ത്) ടരഖചപ്്ുതെിയ അളവ് 
37,020.39 ്ൺ (43 ശത്മാനം) ആയിരുന്ു (െിടതം - 3). 

ത്ിഴ് നമാട്, ആടന്മാടപടേശ് എന്ിവി്ങ്ങളിചല 13 തുറ
്ുഖങ്ങൾ ഉൾചക്മാള്ളുന് ചതക്ുകിഴക്ക് ട്ഖലയിൽനിന്ക് 
ആചക 5140.83 ് ണ്ും (ആചക വരവിചന് 6 ശത്മാനം) ഒഡമീഷ, 

ചവസ്റ്റക് ബം്മാൾ എന്ിവ ഉൾചപ്്ുന് 10 ചതരചഞ്്ുക്
ചപ്ട് ലമാൻഡിംഗ് ടകടദ്രങ്ങൾ ഉൾചക്മാള്ളുന് വ്ക്ുകിഴക്ക് 
ട്ഖലയിൽനിന്ക് 7308.17 ്ണ്ും (8 ശത്മാനം) സ്ുടേവിഭവ
ങ്ങൾ ലഭിച്ു. 

ചതക്ുപ്ിഞ്മാറ്, വ്ക്ുകിഴക്ക് തമീരങ്ങളിചല െിറകുള്ള 
ക്ൽ്ത്്ങ്ങളുച് വരവ് ്റ്റക് രണ്ക് വിഭമാ്ങ്ങടളക്മാൾ കരൂ്ുത
ലമായിരുന്ു. എന്മാൽ വ്ക്ുകിഴക്ക് തമീരങ്ങളിൽ ആഴക്്ൽ 
്ത്്ങ്ങളുച് അളവ് െിറകുള്ള ്ത്്ങ്ങളുട്തിടനക്മാളും 
കവെജമീവികളുട്തിടനക്മാളും കരൂ്ുതലമായിരുന്ു (െിടതം - 
4). ചതക്ുകിഴക്ക് തമീരങ്ങളിൽ കരൂ്ുതലും ലഭിച്ത് കവെജമീവി 
വർ്തെിൽചപ്ട്വയമായിരുന്ു. ചതക്ുകിഴക്ക് തമീരങ്ങചളമാഴി
ച്മാൽ ്റ്റക് ട്ഖലകളിൽ കവെജമീവികൾ വളചരക്ുറവമാണ് 
ലഭിച്ത്.

കരൂ്ുതൽ ലഭ്്മായ അഞ്ക് ടപധമാന ്ത്് ഇനങ്ങളുച് 
ലഭ്തയുച് വിവരങ്ങൾ പട്ിക - 3 ൽ നല്കിയിട്ുണ്ക്. 

ചിത്പം - 3 2018 ജനകുവരിയിൽ
തപോഡദശിെോ്ടിസ്്ോനത്ിമ� �ത്്വരവ്

മ്ക്കുെിഴക്്റ 
ഡ�ഖ�

5140.83 ്ടൺ
(6 ശ്�ോനപം)

വ്ടക്്റ െിഴക്്റ 
ഡ�ഖ�

7308.17 ്ടൺ 
(8 ശ്�ോനപം) വ്ടക്കുപ്ടിഞെോറ് 

ഡ�ഖ�
37,020.39 ്ടൺ
(43 ശ്�ോനപം)

മ്ക്കുപ്ടിഞെോറ് 
ഡ�ഖ� 

37,099.25 ്ടൺ
(43 ശ്�ോനപം)

ചിത്പം 4 -2018 ജനകുവരിയിൽ ഓഡരോ 
തപഡദശത്കുനിന്കുപം �ഭിച്ച ആമെ വരവിമറെ  

ഇനപം്ിരിച്ചകുള്ള െ്ണക്കുെളകുമ്ട ്ോര്�്പം (്ടൺ)

വ്ടക്കുെിഴക്്റ

മ്ക്കുെിഴക്്റ

മ്ക്കുപ്ടിഞെോറ്

വ്ടക്കുപ്ടിഞെോറ്

ചിപ്ി 
ഇനങ്ങൾ

ആഴക്്ടൽ 
�ത്്ങ്ങൾ

ചിറെകുള്ള  
െ്ടൽ �ത്്ങ്ങൾ

പട്ിെ 3 
2018 ജനകുവരിയിൽ വിവിധ തപഡദശങ്ങളിൽനിന്്റ �ഭിച്ച തപധോന ഇനങ്ങൾ

t^m¡-kv  Gcnb

ഇനം അളവ് (്ൺ) ഓടരമാ ടപടേശ
തെു്ുള്ള ആചക 
വരവ് (ശത്മാനം)

ചതക്ുപ്ിഞ്മാറ്

അയല 5141.47 13.86

്തെി 5133.74 13.84

കിളി്മീൻ 3502.97 9.44

കരൂന്ൽ 3176.81 8.56

കെവ 1611.78 4.34

വ്ക്ുപ്ിഞ്മാറ്

പമാമ്മാ് 5342.27 14.43
ഉണ്ിട്രി 4403.10 11.89
കരൂന്ൽ 3509.19 9.48

കെവ 2716.96 7.34
കിളി്മീൻ 2647.30 7.15

ചതക്ുകിഴക്ക്

െരൂര 534.66 10.40

കെവ 495.43 9.64
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പമാമ്മാ് 375.83 7.31

ചവള്ളമാരൻ ചെമ്മീൻ 282.95 5.50

കരൂന്ൽ 279.37 5.43

വ്ക്ുകിഴക്ക്

ടകമാര 1004.58 13.75

ചകമാഴുവ 597.73 8.18

്തെി 563.48 7.71

പമാമ്മാ് 519.72 7.11

കരിക്മാ്ി ചെമ്മീൻ 378.27 5.18

സംസ്ോന തലത്ിലുള്ള 
കടൽ വിഭവങ്ങളുനട ലഭസ്യത
ഇന്്യിചല ഒൻപത് ക്ൽതെമീര സംസ്്മാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവു്
ധികം വരവ് ലഭിച്ത് ് ുജറമാതെിലമാണ്, 25,846.79 ് ൺ. ആചക 
വരവിചന് 30 ശത്മാനം വരു്ിത് (െിടതം - 5). ചതമാട്ുപിന്ിലമാ
യി ടകരളതെിചന് വരവ് 18124.18 ്ൺ, ആചക വരവിചന് 21 
ശത്മാനം. ്രൂന്മാം സ്്മാനതെുള്ള കർണ്മാ്കം 15,386.36 ് ൺ 
(18 ശത്മാനം) വരവ് ടരഖചപ്്ുതെി. പ്ിഞ്മാറൻ തമീരചതെ 
സംസ്്മാനങ്ങൾ ഒന്ുടെർന്ുള്ള വരവ് 85 ശത്മാന്മായിരു
ന്ു. കിഴക്ൻ തമീരചതെ ഏറ്റവും വലിയ വരവ് പശ്െി്ബം
്മാളിൽനിന്മാണ്; 4755.69 ് ൺ (5 ശത്മാനം). ഏറ്റവും കുറച്ക് 
്മാടതം ക്ൽവരവ് ലഭിച്ത് ആടന്മാടപടേശിനമാണ്, 2134.53 
്ൺ.  2018 ജനുവരിയിൽ വിവിധ സംസ്്മാനങ്ങളിചല വിവിധ 
്ത്്ടകടദ്രങ്ങളിൽ കരൂ്ുതൽ ലഭിച് അഞ്ക് ്ത്് ഇനങ്ങളുച് 
അളവ് പട്ിക - 4 ൽ ചകമാ്ുതെിട്ുണ്ക്. 

െിടതം - 5 2018 ജനുവരിയിൽ വിവിധ 
സംസ്്മാനങ്ങളിചല വിവിധ ്ത്്ടകടദ്രങ്ങളിൽ 

ലഭിച്  ്ത്്തെിചന് അളവ് ്ണ്ിൽ 

പശചി�ബപം�ോൾ
ഒഡീഷ

ആതധ്ോതപഡദശ
്�ിഴ് നോട്

ഡെരളപം
െർണ്ോ്ടെ

�ഹോരോഷത്ട

�കുജറോത്്റ 

ഡ�ോവ

പട്ിെ - 4 
2018 ജനുവരിയിൽ വിവിധ സംസ്്മാനങ്ങളിൽനിന്ും ലഭിച് ടപധമാന ഇനങ്ങൾ 

ഇനം അളവ് (്ൺ) സംസ്്മാനങ്ങളി
ചല ആചക വരവ് 

(ശത്മാനം)
ടകരളം
കിളി്മീൻ 2112.62 11.66
്തെി 2001.97 11.05
കരൂന്ൽ 1408.10 7.77
കെവ 1163.66 6.42
അയല 1018.97 5.62
കർണ്മാ്ക
അയല 3002.45 19.51
്തെി 2548.67 16.56
കരൂന്ൽ 1482.01 9.63
കിളി്മീൻ 1369.96 8.90
ഉണ്ിട്രി 590.63 3.84
ട്മാവ
അയല 1120.05 31.21
്തെി 583.10 16.25
ലിറ്റിൽ ്ണ്ി 408.40 11.38
െരൂര 361.29 10.07

കരൂന്ൽ 286.70 7.99
്�മാരമാഷട്
അയല 984.73 8.81
വ്് 965.87 8.64
കരൂന്ൽ 960.39 8.60
ടകമാര 904.59 8.10
പമാമ്മാ് 894.27 8.00
്ുജറമാതെക്
പമാമ്മാ് 4448.00 17.21
ഉണ്ിട്രി 4403.10 17.04
കരൂന്ൽ 2548.80 9.86
കെവ 2293.90 8.87
കിളി്മീൻ 2149.50 8.32
ത്ിഴ് നമാട്
കെവ 467.71 15.56
കരൂന്ൽ 252.70 8.41
െരൂര 205.17 6.82
്തെി 141.49 4.71
അയല 120.06 3.99
ആടന്മാടപടേശ്
െരൂര 329.49 15.44
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പമാമ്മാ് 286.41 13.42
ചവള്ളമാരൻ ചെമ്മീൻ 212.19 9.94
നമാരൻ ചെമ്മീൻ 198.87 9.32
കഴന്ന് ചെമ്മീന് 186.97 8.76
ഒഡമീഷ

ടകമാര 514.83 20.17
ചകമാഴുവ 253.42 9.93
പമാമ്മാ് 243.95 9.56

ന്ക് 184.08 7.21
കിളി്മീൻ 170.62 6.68
പശ്െി്ബം്മാൾ
ടകമാര 489.748 10.30
്തെി 479.192 10.08
ചകമാഴുവ 344.311 7.24
ടബമാംചബ ഡക്ക്  327.804 6.89
അയല 296.240 6.23

തുറമുഖങ്ങനെ  
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണകേ് 
പ്ിഞ്മാറും കിഴക്ും തമീരതെക് ചതരചഞ്്ുക്ചപ്ട് തുറ്ുഖ
ങ്ങളിൽ ജനുവരിയിചല ആചക വരവ് െിടതം - 6, 7 എന്ിവി്ങ്ങ
ളിലമായി നല്കിയിരിക്ുന്ു. 46 തുറ്ുഖങ്ങളിചല കെചക്്ു
പ്ിൽ ടകരളതെിചല ടബപ്രൂർ തുറ്ുഖ്മാണ് പര്മാവധി വരവ് 
ടരഖചപ്്ുതെിയത്. ആചക 10,888.50 ്ൺ (13 ശത്മാനം). 
്ുജറമാതെിചല ചവരമാവൽ തുറ്ുഖതെുനിന്ക് 10,539.70 ്ൺ 
്ത്്ം ലഭിച്ു (12 ശത്മാനം). ് ുജറമാതെിചലതചന് ടപമാർബ
ന്റിൽനിന്ക് 9,135.09 ് ൺ (11 ശത്മാനം), കർണ്മാ്കതെിചല 
്ം്ളുരുവിൽനിന്ക് 7,048.87 ്ൺ (8 ശത്മാനം) എന്ിങ്ങചന
യമായിരുന്ു ആചക വരവ്. കിഴക്ൻ തമീരചതെ തുറ്ുഖങ്ങളിൽ 
പശ്െി്ബം്മാളിചല ടേശടപമാെിൽനിന്ക് 1,822.31 ്ൺ (2 
ശത്മാനം) ക്ൽവിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ു. പ്ിഞ്മാറൻ തമീരചതെ 
ചതരചഞ്്ുക്ചപ്ട് 22 തുറ്ുഖങ്ങളിൽ പതിനഞ്ിലുംനിന്ക് 
ആയിരം ് ണ്ിലധികം ്ത്്ം ലഭിച്ു. എന്മാൽ കിഴക്ൻ തമീര

ങ്ങളിചല 24 �മാർബറുകളിൽ ്രൂചന്ണ്തെിൽനിന്ു്മാടതട് 
1000 ് ണ്ിലധികം ക്ൽവിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ുള്ളരൂ. ടകരളതെിചല 
വിഴിഞ്ം �മാർബറിൽനിന്മാണ് ഏറ്റവും കുറവ് (31.14 ് ൺ) 
്ത്്വിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ത്. 

ഡബോട്് വരവിനന  
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണകേ് 
2018  ജനുവരിയിൽ ആചക 33,568 ടബമാട്ുകളമാണ് ്ത്്ബ
ന്നതെിൽ ഏർചപ്ട്ത്. ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ ടബമാട്ുകൾ എതെി
യത് ചവരമാവൽ തുറ്ുഖതെമായിരുന്ു, 4677 ടബമാട്ുകൾ. 3106 
ടബമാട്ുകളു്മായി ടപമാർബന്ർ രണ്മാം സ്്മാനചതെതെി. 46 
തുറ്ുഖങ്ങളിൽ ഏചഴണ്തെിൽ്മാടത്മാണ് 1000 ടബമാട്ുക
ളിലധികം അ്ുതെത്. കരൂ്ുതൽ വിവരങ്ങൾ പട്ിക - 5 ൽ 
ചകമാ്ുതെിരിക്ുന്ു. ടട്മാളറുകളമാണ് 78 ശത്മാനം ്ത്്ബ
ന്നടബമാട്ുകചള്ില് ബമാക്ിയുള്ളവ പഴ് സ് സമീടനഴ് സ്, 
റിംഗ് സമീടനഴ് സ്, ്ിൽചനടറ്റഴ് സ്, ടലമാംഗ് ചലടനഴ് സ്, പര
മ്രമാ്ത വള്ളങ്ങൾ എന്ിവയമാണ്. 

െിടതം - 6 2018 ജനുവരിയിൽ പ്ിഞ്മാറൻ 
തമീരങ്ങളിചല തുറ്ുഖങ്ങളിൽനിന്ു ലഭിച്  

ആചക വരവ് (്ൺ)

വിഴിഞെപം
ഡ്ോട്പ്ള്ളി
െോയപംെകുളപം

ശക്ിെകുളങ്ങര
�കുനമ്പം

പകു്ിയപ്
ഡബപ്യൂർ

ഡ്ോപ്കുപംപ്ടി
്ോത്ടി

െർവോർ
�പംഡ�ോളി
�ോൽമപ
�ോപം�ളയൂർ

െട് ഡബോന
�ോ�ിപം

ന്യൂ മഫറി വോർഫ്
സോസൺ ഡഡോക്്റ

രത് ന�ിരി
ഹോർമന

�ോപംഡത�ോൾ
ഡപോർബന്തർ

മവരോവൽ

െിടതം - 7 2018 ജനുവരിയിൽ കിഴക്ൻ
തമീരങ്ങളിചല തുറ്ുഖങ്ങളിൽനിന്ു ലഭിച് 

ആചക വരവ് (്ൺ) 

മെോളച്ചൽ
ചിന്�കുറപം

്യൂത്കുക്കു്ടി
�ണ്ഡപപം

ഡപോണ്ിഡച്ചരി
െയൂ്ടല്യൂർ

പഴഴയോർ
മചഴന്

െോരയ്ക്ൽ 
നോ�പട്ി്ണപം
�ച്ച്റ �ിപട്്ണപം

െോക്ിന്ട
നിസോപംപട്്ണപം

വിശോഖപട്്ണപം
ധ�ോരോ

ബഹോബ�പകുർ
ബോ�രോപം�ഡി

പോറദീപ്
ദിഗ്ഹ

െോകദ്ിപ്
സകുൽത്ോൻപകുർ

മറയ്ഡിഗ്ഹി
നോപംഖോന

ഡദശതപോൺ
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തോരതമസ്യ�ഠനം
2018 ജനുവരി ്മാസടതെയും അതിനു്ുമ്ുള്ള ്മാസങ്ങളു
ച്യും തമാരത്്്മാണ് പട്ിക - 6 ൽ ചകമാ്ുതെിരിക്ുന്ത്. 
ഡിസംബർ 2017 ്മായി തമാര്ത്ം ചെയ്ുടമ്മാൾ 2018 ജനുവരി
യിൽ 3700 ് ൺ കരൂ്ുതൽ ്ത്്ങ്ങൾ ലഭിച്ിട്ുണ്ക്. െിറകുള്ള 
ക്ൽ ്ത്്ങ്ങളമായിരുന്ു കരൂ്ുതലമായി ലഭിച്ിരുന്ചത്ി
ലും ശത്മാനക്െക്ിൽ അഞ്ക് ശത്മാനം കുറവുണ്മായിരു
ന്ു. ആഴക്്ൽ ്ത്്ങ്ങളുച് വരവ് നമാല് ശത്മാനം വർ
ദ്ിച്ടപ്മാൾ പുറംടതമാ്ുള്ള ക്ൽജമീവികളുച് എണ്ം ഒരു 
ശത്മാനം വർധിച്ു. ഏറ്റവും അധിക്മായി ലഭിച്ത് പമാമ്മാ് 
ആയിരുന്ുചവന്ു ്മാടത്ല് ്തെി അഞ്മാം സ്്മാനടതെക്ു 
പിന്ള്ളചപ്്ുകയും ചെയതു. 

ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ ടബമാട്ുകൾ അ്ുതെ സംസ്്മാനം 
എന് ബ�ു്തി ്ുജറമാതെക് നിലനിർതെിചയ്ിലും ഏറ്റവും 
കരൂ്ുതൽ ്ത്്വിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ത് ടകരളതെിചല ടബപ്രൂർ 
തുറ്ുഖതെുനിന്മാണ്. ്ുജറമാതെിചലതചന് ചവരമാവൽ തു
റ്ുഖതെിന് ്ത്്വിഭവങ്ങളുച് അളവിൽ രണ്മാംസ്്മാനട് 
ലഭിച്ുള്ളരൂ. 2017 ഡിസംബറിചന അടപക്ിച്ക് 2018 ജനുവരി
യിൽ 1400 ടബമാട്ുകൾ കരൂ്ുതൽ അ്ുക്ുകയുണ്മായി.

സംഗ്രഹം
ഇന്്യിചല ടപധമാനചപ്ട് 46 ്ത്്ബന്ന തുറ്ുഖങ്ങളിൽ
നിന്മായി ആചക 86,568.64 ്ൺ ക്ൽ വിഭവങ്ങളമാണ് 2018 
ജനുവരിയിൽ ലഭിച്ത്. പുറംടതമാ്ുള്ള ക്ൽജമീവികൾ, ആഴ
ക്്ൽ ്ത്്ങ്ങൾ എന്ിവടയക്മാൾ ഉപരിതല ്ത്്ങ്ങളമാ
യിരുന്ു അളവിൽ കരൂ്ുതൽ. തുറ്ുഖങ്ങളിചലതെിയ ആചക 
അളവ് പരി്െിക്ുടമ്മാൾ പമാമ്മാ്യമായിരുന്ു ടപധമാന 

ഇനം. പ്ിഞ്മാറൻ തമീരചതെ സംസ്്മാനങ്ങളിലമായി ആചക 
വരവിചന് 85 ശത്മാനം ലഭിച്ടപ്മാൾ വ്ക്ക് പ്ിഞ്മാറൻ 
തമീരതെുനിന്ക് 43 ശത്മാനം ്ത്്വിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ു. ഒൻപത് 
ക്ൽതെമീര സംസ്്മാനങ്ങളിൽ 

്ുജറമാതെമായിരുന്ു ഏറ്റവും ്ുന്ിൽ.  ചതരചഞ്്ുക്ചപ്
ട് 46 തുറ്ുഖങ്ങളിൽ 18 എണ്ം ആയിരതെിലധികം ് ൺ ്ത്്
വരവ് ടരഖചപ്്ുതെി. ചവരമാവലമായിരുന്ു ഏറ്റവും 
ഉയർന് ടതമാതിൽ ടബമാട്ുകൾ അ്ുതെ തുറ്ുഖം.

പട്ിെ 5- 2018 ജനകുവരിയിൽ 
1000 ഡബോട്കുെളി�ധിെപം അ്ടകുത്

�ത്്ബധ്ന ്കുറ�കുഖങ്ങൾ 

നമ്ർ �മാർബർ സംസ്്മാനം
തുറ്ുഖങ്ങ
ളില്ുതെ 

ടബമാട്ുകളു
ച് എണ്ം

1 ചവരമാവൽ ്ുജറമാതെക് 4677
2 ടപമാർബന്ർ ്ുജറമാതെക് 3106
3 ്മാൻടട്മാൾ ്ുജറമാതെക് 2658
4 ്മാം്ളരൂർ കർണ്മാ്ക 2092
5 ്മാൽചപ കർണ്മാ്ക 2001
6 �മാർചന ്�മാരമാഷട് 1362
7 രത് ന്ിരി (്ിർ

കർവമാഡ)
്�മാരമാഷട് 1042

പട്ിെ 6 
2017 നവംബർ, ഡിസംബർ, 2018 ജനുവരി ്മാസങ്ങളിചല വിവരങ്ങളുച് തമാരത്് പഠനം

നവംബർ 2017 ഡിസംബർ 2017  ജനുവരി 2018

ആചക 
വരവ്

1,04,988.48 ്ൺ 82,849.37 ്ൺ 86,568.64 ്ൺ

ഉപരിതല
്ത്്ങ്ങൾ

54,485.10 ്ൺ (52%) 39,510.15 ്ൺ (48%) 37,443.01 ്ൺ (43%)

ആഴക്്ൽ 
്ത്്ങ്ങൾ

25,499.46 ്ൺ (24%) 23,492.34 ്ൺ (28%) 27,540.88 ്ൺ (32%)

പുറംടതമാ്ുള്ള
ക്ൽജമീവികൾ

25,003.91 ്ൺ (24%) 19,846.87 ്ൺ (24%) 21,584.75 ്ൺ (25%)

ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ
ലഭിച് ്ത്് ഇനങ്ങൾ

്തെി (15%) ്തെി (10%) പമാമ്മാ് (9%)

ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ ടബമാട്ുകൾ 
അ്ുതെ സംസ്്മാനം

്ുജറമാതെക് (26%) ്ുജറമാതെക് (30%) ്ുജറമാതെക് (30%)

ഏറ്റവും കരൂ്ുതൽ ടബമാട്ുകൾ 
അ്ുതെ തുറ്ുഖം

ചവരമാവൽ (13%) ചവരമാവൽ (13%) ടബപ്രൂർ (13%)

ആചക ടബമാട്ുകളുച്
 എണ്ം

36,858 32,115 32,115
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ജ�ാ. െി. സഞ്ീവിരാെ് 
നകമാർഡരിനനറ്ർ, ബരിഎസ് സരി എെ് ഐപരി നപ്മാഗമാം, 

രെമാബ് േീറ്് നപ്മാസനസഴ് സ് അനസമാസരിനയഷൻ, ഇ്്

\oeR-@n-sâ
kp-Ønc-Xm ]-²-Xn

ആട്മാളതലതെിൽ ടപമാഷകസമ്ന്്മായ ഭക്്
വസ്തുക്ൾക്ക് ്ികച് ആവശ്കതയമാെുള്ള
ത്. ക്ലിൽനിന്ും ശുദ്ജലതെിൽനിന്ു്ുള്ള 

്ത്്ം, ്ടത്്മാത്പന്ങ്ങൾ, കവെജമീവികളമായ ചെമ്മീൻ, 
ഞണ്ക് തു്ങ്ങിയവ, സ്ുടേജലതെിൽനിന്ും ശുദ്ജലതെിൽ
നിന്ു്ുള്ള െിറകുള്ള ്മീനുകൾ, െിപ്ികൾ എന്ിവയക്ുള്ള 
ആവശ്കത ചേനംേിനം വർദ്ിച്ുവരികയമാണ്. 

കവെജമീവികളിൽ ക്ലിൽനിന്ുള്ള ചെമ്മീനമാണ് ആഭ്
ന്ര, ആട്മാള വിപെികളിചലതെുന്വയിൽ സിം�ഭമാ്വും. 
ക്ലിൽനിന്ുള്ള ചെമ്മീനും ചകട്ുകളിൽ വളർതെിചയ്ു
ക്ുന്വയു്മാണ് ആഭ്ന്ര, ആട്മാള ആവശ്തെിനമായി 
ഉപടയമാ്ിച്ുവരുന്ത്. 

ടകസ് ടറ്റഷ്ൻ വിഭമാ്തെിൽ ഉൾചപ്ട് ഞണ്ുകളമാണ് 
്ചറ്റമാരു ടപധമാന വിഭമാ്ം. ക്ലിൽനിന്ും ഉപ്ുജലം നിറഞ് 
ടപടേശങ്ങളിൽനിന്ു്ുള്ള ഞണ്ുകളമാണ് കരൂ്ുതലമായി 
കയറ്റു്തി ചെയ്ുന്ത്. ജമീവടനമാച് കയറ്റു്തി ചെയ്മാവു
ന് ഉപ്ുജല ഞണ്ുകളമാണ് സില് ട്മാൻക്വബമാരിക്സ്  എന്ക് 
ശമാസ്ടതനമാ്തെിൽ അറിയചപ്്ുന് വലിപ്ട്റിയ ഞണ്ുക
ളും സില് ചസടററ്റ എന്റിയചപ്്ുന് ചെറിയ ഞണ്ുകളും. 
ക്ലിൽ ഒടട്ചറ തരം ഞണ്ുകളുചണ്്ിലും അവയിൽ വളചര 
കുറച്ു്മാടത്മാണ് ഭക്്ടയമാ്്്മായിട്ുള്ളത്. ബ്രൂ സ്വിമ്ിംഗ് 
ടകമാബ് എന് അറിയചപ്്ുന്, ടപമാർട്ുനസ് ചപലമാജിക്സ് 
എന് ശമാസ്ടതനമാ്്ുള്ള നമീല ഞണ്ുകൾക്മാണ് ആഭ്ന്ര 
വിപെിയിലും ആട്മാളവിപെിയിലും ഏറ്റവും ടപിയ്ുള്ളത്. 
ഇന്്ൻ തമീരങ്ങളിചല എല്മാ ്ത്്ബന്ന തുറ്ുഖങ്ങളിലും 

വൻടതമാതിലമാണ് ഇവ വചന്തെുന്ത്. പരമ്രമാ്ത ്ത്്
വള്ളങ്ങളും ചഫബർഗ്മാസ് റമീഇൻടഫമാഴ് സ്ഡ് പ്മാസ്റ്റിക് 
(എഫ്ആർപി) വള്ളങ്ങളും ടട്മാളറുകളു്മാണ് ഇവചയ പി്ിക്ു
ന്ത്. ചസറ്റക് ് ിൽ ചനറ്റക് ഉപടയമാ്ിച്മാണ് ഇവചയ കരൂ്ുതലമായി 
പി്ികരൂ്ുന്ത്. 
നീല ഞണ്് - ഡ�ോർട്ടുനസ് ന�ലോജികേസ്
ഭക്്വസ്തുക്ൾ ധമാരമാള്മായി ലഭ്്മാകുന്ി്ങ്ങളിൽ സ്വ
തടന്്മായി നമീന്ിന്ക്ുന് ഇനം ഞണ്ുകളമാണ് ഇവ. വളർ
ച്ചയതെിയ ഞണ്ുകൾക്ക് പതിചനട്ക് ്ുതൽ 22 വചര ചസ
ന്മീ്മീറ്റർ വലിപ്്ുണ്മാകും. ഉയർന് ഉത്പമാേനടശഷിയമാണ് 
ഇവയക്ക്. ചതളിഞ് ക്ൽജലം ലഭിക്ുന്ി്യി്ങ്ങളിടല
യക്ക് ഇവ കു്ിടയറിപ്മാർക്ും. ്ഞ് നിറതെിലുള്ള ്ുട്കൾ 
വലിപ്ം കരൂ്ുന്തിനനുസരിച്ക് ഓറഞ്ക് നിറ്മാടയമാ തവിട്ക് 
നിറ്മാടയമാ ്മാറും. ആൺ, ചപൺ ഞണ്ുകളുച് ഇെടെരലി
ലരൂച്യമാണ് ടപത്ുത്പമാേനം ന്ക്ുന്ത്. ഇെടെരുടമ്മാൾ 
ആൺ ഞണ്ുകൾ ചപൺഞണ്ുകളുച് ഉേരഭമാ്തെുള്ള 
സ് ചപർ്തമീക്യിടലയക്ക് സ് ചപർ്മാടറ്റമാടസമാവ എന് പുരു
ഷബമീജങ്ങചള നിടക്പിക്ും. അതിനുടശഷം ഞണ്ുകളുച് 
്ുട്കൾ തവിട്ക് നിറ്മായി ്മാറും. പരൂർെവളർച്ചയതെിയ ്ു
ട്കൾക്ക് കറുപ്ക് നിറ്മായിരിക്ും. ്ുട്കൾ വിരിഞ്ക് സരൂക്ക്്
രരൂപതെിലുള്ള പ്മാങ് ട്മാെിക് ലമാർവകൾ പുറതെുവരുന്ു. 
ഈ ലമാർവകൾ ഒടട്ചറ ്മാറ്റങ്ങൾക്ുടശഷ്മാണ് ഞണ്ുകു
ഞ്ുങ്ങളമായി വികമാസം ടപമാപിക്ുന്ത്. 

ഇന്്യുച് രണ്ക് തമീരങ്ങളിലും നമീലഞണ്ുകളുച് സമാന്ി
ദ്്്ുണ്ക്. എണ്മായിരം കിടലമാ്മീറ്റർ തമീരടപടേശ്മാണ് ഇന്്
യക്ുള്ളത്. ത്ിഴ് നമാട് ഭമാ്ം ്മാടതം 1096 കിടലമാ്മീറ്റർ വരും. 
നമീലഞണ്ുകൾ വൻടതമാതിൽ വചന്തെുന്ത് കിഴക്ൻ തമീര
തെമാണ്. പ്ിഞ്മാറൻ തമീരങ്ങളിചല ഞണ്ുപി്ുതെം സമീസൺ 

്യൂത്കുക്കു്ടി ജില്യിമ� മവള്ളോപ്ട്ി ഫിഷിപംഗ് 
ത�ോ�ത്ിൽനിന്്റ പി്ടിെയൂ്ടിയ നീ� ഞണ്കുെൾ

�കുട്യകുള്ള ഞണ്കുെൾ

t^m¡-kv  Gcnb

142018 s^-{_phcn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



ഞണ്ക് കയറ്റി അയയക്ുന് കമ്നികൾ അം്
ങ്ങളമായ സംഘ്നയമാണ് ടകമാബ് ്മീറ്റക് ടടപമാ

സടസഴ് സ് അടസമാസിടയഷൻ, ഇന്്. ടേശമീയ ്ത്് 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക്, അട്രിക്യിചല ടകമാബ് കൗൺസിൽ 
എന്ിവയു്മായി ടെർന്ക് നമീലഞണ്ുകളുച് ഫിഷറി 
ഇംടപരൂവ് ടടപമാട്മാ്ിന് (എഫ് ഐപി) തു്ക്ം കുറിച്
ത് ഈ അടസമാസിടയഷനമാണ്. 

സമാൻഡി ടബ സമീഫുഡ് സ് ഇന്് ചടപവറ്റക് ലി്ിറ്റ
ഡ് ഡയറക്്റും എംപിഇഡിഎയുച് ചവസ് ചെയർ
്മാനു്മായ കിടഷമാർ കു്മാറമാണ് സിഎംപിഎയുച് 
നിലവിലുള്ള ടപസിഡന്ക്. 2017-ൽ സംസ് കരെരം്
തെുള്ളവർ ടെർന്ക് രരൂപം ചകമാ്ുതെ ടകമാബ് ്മീറ്റക് ടടപ

മാസടസഴ് സ് അടസമാസിടയഷനിൽ ഏഴ് കയറ്റു്തി 
കമ്നികൾ അം്ങ്ങളമാണ്. 

നമീലഞണ്ുകളുച് സുസ്്ിരത, ടപത്ുത്പമാ 
േനം എന്ിവചയക്ുറിച്ും ഞണ്ുകചള പി്ികരൂ്ു
ന് കെക്ിചന അ്ിസ്്മാന്മാക്ി പമാരിസ്്ിതിക  
െുറ്റുപമാ്ുകടളക്ുറിച്ും ്ത്്ബന്നരം്തെുള്ള
വർ, ഏജന്ു്മാർ, വ്വസമായരം്തെുള്ളവർ, ടപമാ
ടേശിക അധികമാരികൾ, സംസ്്മാന ്ത്്ബന്ന 
വകുപ്ക്, സംസ്്മാന സർക്മാർ എന്ിവയു്മായി 
ബന്ചപ്ട്ക് നമീലഞണ്ുകചള ചകകമാര്ം ചെയ്ുന്
തിചനക്ുറിച്ും പഠനം ന്തെമാനമാണ് സിഎംപിഎ 
ടശ്ിക്ുന്ത്. 

{Im-_v ao-äv t{]m-k-tk-gv-kv  
A-tkm-kn-tbj³ (kn-Fw-]n-F), C-´y

t^m¡-kv  Gcnb

അനുസരിച്ക് വ്ത്മാസചപ്്മാം. ്ൾഫ് ഓഫ് കച്ക്, കമാർവമാർ 
തമീരം എന്ിവി്ങ്ങളമാണ് ഞണ്ുകചളതെുന് ടപധമാന ടകടദ്ര
ങ്ങൾ. വർഷതെിൽ 500 ്ുതൽ 700 വചര ് ൺ ഞണ്ുകളമാണ് 
ഇവിച്ചയതെുന്ത്. കിഴക്ൻ തമീരതെക് ് ൾഫ് ഓഫ് ്ന്മാർ, 

പമാക്ക് ടബ, പമാക്ക് ടബയുച് അപ്ുറം പശ്െി്ബം്മാൾ വചര
യുള്ള തമീരടപടേശം എന്ിവയമാണ് ്രൂന്ക് ടപധമാന ലമാൻഡിംഗ് 
ടകടദ്രങ്ങൾ. ആേ് രണ്ക് ടപടേശങ്ങളിലമായി ഒടട്ചറ ഞണ്ക് 
എതെിക്ുന് ്ത്്ട്മാ്ങ്ങളുണ്ക്. ്ഴക്മാലതെു്മാടത്മാണ് 

കമാക്ിന് തമീരതെക് ഞണ്ുകചള പി്ികരൂ്ുന്ത്. ഏതമാണ്ക് 80-
100 ് ൺ വരു്ിത്. പമാക്ക് ടബ ടപടേശതെക് 500 ്ൺ വചരയും 
്ൾഫ് ഓഫ് ്ന്മാറിചല ലമാൻഡിംഗ് ടകടദ്രങ്ങളിൽ 2000 ്ുതൽ 
3000 വചരയും ് ൺ ഞണ്ുകൾ വർഷതെിൽ ലഭിക്ുന്ു. ഈ 
തമീരങ്ങളിചല ഒടട്ചറ ്ത്്ട്മാ്ങ്ങളിൽനിന്ക് വൻടതമാതിലമാ
ണ് നമീലഞണ്ുകചള പി്ികരൂ്ുന്ത്. 

പി്ികരൂ്ുന് ഞണ്ുകളിൽ 20 ശത്മാനം ്മാടത്മാണ് ആഭ്
ന്ര വിപെികളിൽ ഉപടയമാ്ിക്ുന്ത്. ബമാക്ി 80 ശത്മാ
നവും വിവിധ അന്മാരമാഷട് വിപെികളിടലയക്ക് കയറ്റി 
അയയക്ുന്ു. ചെറിചയമാരു ഭമാ്ം ്മാടതം ്ുറിച്ക് ശമീതമീക
രിച്ക് ഉപടയമാ്ിക്ുടമ്മാൾ ബമാക്ി ്ുഴുവൻ പമാസ്െ്വചറ
സ് ചെയത് അവസമാന ഉത്പന്്മാക്ി ഉപടയമാ്ിക്ുന്ു. 
ഏതമാണ്ക് 40 ശത്മാനവും അട്രിക്യിടലയക്മാണ് കയറ്റി 
അയയക്ുന്ത്. ആട്മാളതലതെിൽ നമീലഞണ്ുകളുച് 
ആവശ്കത വർദ്ിച്ുവരുന്തിനമാൽ അവയുച് സുസ്്ിര
തചയക്ുറിച്ും ടപത്ുത്പമാേനതെിനുളള കഴിവിചനക്ുറിച്ും 
ക്ൽ, പമാരിസ്്ിതിക െുറ്റുപമാ്ുകചളക്ുറിച്ും ടപടത്ക 
ടശദ് ടവെം.

സിഎപംപിഎപം ഫീൽഡ് ജീവനക്ോർ  
വിവരങ്ങൾ ഡശഖരിക്കുന്കു 

വ�യിൽ െകു്ടകുങ്ങിയ ഞണ്കുെമള 
ഡവർമപ്ടകുത്കുന്കു

152018 s^-{_phcn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



നോഷണൽ ഫിഷറീസ് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്  
ക്ോബ് കൗൺസിൽ 
(എൻഎഫ് ഐ ക്ോബ് കൗൺസിൽ)

ഞണ്ുകളുച് സുസ്്ിരത ലക്്്ിട്ക് രരൂപമീകരിച്തമാണ് 
എൻഎഫ് ഐ ടകമാബ് കൗൺസിൽ. അട്രിക്യിടലയക്ക് 
നമീലഞണ്ുകചള ഇറക്ു്തി ചെയ്ുന്വചര ടപതിനിധമീക
രിക്ുന്വരമാണ് എൻഎഫ് ഐ ടകമാബ് കൗൺസിലിചല 85 
ശത്മാനം അം്ങ്ങളും. അട്രിക്ൻ സമീഫുഡ് കമ്നികളുച് 
സംഘ്നയമായ ടകമാബ് കൗൺസിൽ അന്മാരമാഷട് രം്തെക് 
വിജയകര്മായി ഞണ്ുകചള ലഭ്്മാക്ുന്തിനും ടപമാടേശി
ക്മായ സമാമ്തെികസ്്ിതി ച്ച്ചപ്്ുതെുന്തിനു്മായി 
നിലചകമാള്ളുന്ു. ആട്മാളതലതെിൽ നമീലഞണ്ുകളുച് 
കമാര്തെിൽ നിലവമാരം നിശ്െയിക്മാനും ലഭ്ത കരൂ്ുതൽ 
ഉറപ്ുവരുതെമാനും പരിസ്്ിതി, സമാമ്തെികകമാര്ങ്ങളിൽ 
സ്്ിരത ഉണ്മാക്മാനു്മാണ് കൗൺസിലിചന് പരിടശ്ം. 
ആട്മാളതലതെിൽ അവടബമാധം ഉണ്മാക്ുന്തിനും അം
്ങ്ങൾ തമ്ിൽ സ്ന്വയ്ുണ്മാകമാനു്മാണ് ടശ്ിക്ുന്ത്. 
2009-ൽ രരൂപം ചകമാ്ുതെ ടകമാബ് കൗൺസിലിൽ കമ്നി 
ടപതിനിധികളമായി 17 ടപരമാെുള്ളത്. 

നമീലഞണ്ുകചള ലഭ്്മാക്ുന് രമാജ്ങ്ങളിൽ അവയുച് 
സുസ്്ിരതമാപരിപമാ്ികൾക്ുടവണ്ി സമാമ്തെികസ�മായം 
ലഭ്്മാക്ുന്തിനും അവയുച് ടപവർതെനം വ്മാപക്മാക്ു
ന്തിനും എൻഎഫ് ഐ ടകമാബ് കൗൺസിൽ പരിടശ്ിക്ുന്ു. 
2007-ൽ രരൂപം ചകമാ്ുതെ ഇടന്മാടനഷ്ൻ അടസമാസിടയഷൻ 
ഓഫ് ടകമാബ് ചടപമാഡ്രൂടസഴ് സ് (എപിആർഐ), 2009-ൽ 
രരൂപമീകരിച് ഫിലിചപ്ൻ അടസമാസിടയഷൻ ഓഫ് ടകമാബ് 
ചടപമാഡ്രൂടസഴ് സ് (പിഎസിപിഐ), 2010-ൽ ടപവർതെനം 
തു്ങ്ങിയ വിയറ്റക് നമാം അടസമാസിടയഷൻ ഓഫ് സമീഫുഡ് 
എക് സ് ടപമാർടട്ഴ് സ് ആൻഡ് ടടപമാസടസഴ് സ് (വിഎഎസ്ഇ
പി ടകമാബ് കൗൺസിൽ), 2012-ൽ തു്ക്്ിട് തമായ ടകമാബ് 
ടടപമാഡക്ട് ട്രൂപ്ക് (്ിസിപിജി), 2012-ൽ ടപവർതെനം തു്ങ്ങിയ 
ഇന്്ൻ ടകമാബ് ടടപമാഡക്ട് ട്രൂപ്ക് (ഐസിപിജി), 2013 ്ുതൽ 
നിലവിലുള്ള സമീഫുഡ് എക് സ് ടപമാർടട്ഴ് സ് അടസമാസിടയ
ഷൻ ഓഫ് ടശമീല് (എസ്ഇഎഎസ്എൽ) എന്ിവ ്ത്്ട്
ഖല ച്ച്ചപ്്ുതെുന്തിനും വികസിപ്ിക്ുന്തിനു്മായുള്ള 

പദ്തികൾ കൗൺസിലിചന് അം്മീകമാരതെിനമായി സ്ർപ്ി
ച്ിട്ുണ്ക്. 2017-ൽ നമീലഞണ്ുകൾക്മായുള്ള എഫ് ഐപി 
ടപവർതെനങ്ങൾക്ക് സിഎംപിഎയുച് ആഭി്ുഖ്തെിൽ 
ഇന്്യിൽ തു്ക്്ിട്ു. 

സുസ്്ിരതമാ പദ്തികൾക്ക് സമാമ്തെികസ�മായം 
നല്കുന്തിനുപുറച് വളർച്ചയതെമാതെ ഞണ്ുകചള പി
്ികരൂ്ുന്ത് ഒഴിവമാക്ുന്തിനമായി 2011 ്ുതൽ എട്ക് ചസ
ന്മീ്മീറ്റർ ടതമാട് വലിപ്്ില്മാതെവചയ സ്വട്ധയമാ ഒഴിവമാക്മാ
നമായി കൗൺസിൽ തമീരു്മാനച്്ുതെു. ഉത്പന്ങ്ങളുച് 
കമാര്ങ്ങൾ നിശ്െയിക്ുന്തിനും അതുവഴി സുസ്്ിര്മായ 
്ത്്ബന്ന രമീതികൾ വികസിപ്ിക്ുന്തിനു്മാണ് പരിടശ
്ിക്ുന്ത്. 

ഫിഷറി ഇംപ്രൂവ് നമന്റ് ഡപ്രോഗ്രോം
അട്രിക്യിചല ടകമാബ് കൗൺസിലിചന് നമാഷെൽ 
ഫിഷറമീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് രരൂപം നല്കിയ പദ്തിയമാണ് ഫിഷറി 
ഇംടപരൂവ് ച്ന്ക് ടടപമാട്മാം. 2013 ്ുതൽ ഞണ്ക് കയറ്റു്തി ചെയ്ു
ന് എല്മാ രമാജ്ങ്ങളിലും ഈ പദ്തി തു്ങ്ങി. ആേ് വർഷം 
ഇടന്മാടനഷ്യിലും പിന്മീട് വിയറ്റക് നമാം, ഫിലിചപ്ൻസ്, 
തമായ ലൻഡ്, ടശമീല് എന്ിവി്ങ്ങളിലും 2017-ൽ ഇന്്യി
ലു്മാണ് എഫ് ഐപി ന്പ്മാക്ിയത്. ത്ിഴ് നമാട്ിചല തരൂതെു
ക്ു്ി ജില്യിചല ചവള്ളമാപ്ട്ിയിചല ടപധമാന ഞണ്ക് പി്ുതെ 
ടകടദ്രങ്ങളിലും പിന്മീട് ഇന്്യിചല ്റ്റക് ടകടദ്രങ്ങളിലു്മാണ് 
ഈ പദ്തി ന്പ്മാക്ിയത്. തു്ക്തെിൽ ത്ിഴ് നമാട്ിൽനി
ന്ക് ലഭിക്ുന് ഞണ്ുകളുച് കെചക്്ുതെിരുന്ു. ടഡമാ. 
ജി. സഞജമീവിരമാജിചന ടകമാർഡിടനറ്ററമായും രണ്ക് ഫമീൽഡ് 
ജമീവനക്മാചരയും നിയ്ിച്ുചകമാണ്ക് 2017 ജരൂചലയിലമാണ് 
പദ്തിക്ക് തു്ക്ിട്ത്. ചവള്ളപ്ട്ിയിചല ്ത്്ട്മാ്തെി
ലും രമാ്നമാ്പുരം ജില്യിചല വിവിധ ട്മാ്ങ്ങളിലും ഓടരമാ 
േിവസവും ലഭിക്ുന് നമീലഞണ്ുകളുച് ലഭ്ത കൃത്്മായി 
ടരഖചപ്്ുതെുന്ുണ്ക്. േിവസവും ലഭിക്ുന് ആചക ഞണ്ു
കളുച് തരൂക്ം, ഓടരമാ ലമാൻഡിം്ിലും ലഭിക്ുന് ഞണ്ുക
ളുച് എണ്ം, ഇവയുച് തരൂക്ം, ആൺ-ചപൺ അനുപമാതം 
എണ്തെിലും അളവിലും, ടതമാ്ിചന് നമീളം, ്ുട്യുള്ള ഞണ്ു
കളുച് വിവരങ്ങൾ, ്ുട്കൾ ഏത് ഘട്തെിലമാണ് തു്ങ്ങി
യവയും ടരഖചപ്്ുതെുന്ുണ്ക്. ആചക പി്ികരൂ്ുന്തിചന് 

ബോഡ്ോക്ിൽ ന്ടന് രണ്ോ�ത് എഫ് ഐപി ഡെോർഡിഡനറർ�ോരകുമ്ട ഡയോ�ത്ിൽ
എൻഎഫ് സിയിൽനിന്കുള്ള ഡഡോ. അബദകുൾ ഡ�ോഫർ, സിഎപംപിഎ തപസിഡറെ്റ െിഡഷോർ െകു�ോർ,  

ഡെോർഡിഡനറർ ഡഡോ. ജി. സഞജീവിരോജ് എന്ിവർ 
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ഒടന്മാ രടണ്മാ ശത്മാനം ്മാടത്മാണ് ്ുട്യുള്ള ഞണ്ുകൾ. 
എഫ് ഐപിയുച് ടപവർതെനങ്ങചളക്ുറിച്ക് കരൂ്ുതൽ ്ന
സിലമാക്ുന്തിനമായി ടഡമാ. ജി. സഞജമീവിരമാജ് ടശമീല് 
സദ്രർശിച്ിരുന്ു. 2017 ജരൂചലയിൽ ടശമീല്യിചല ടകമാബ് 
എക് സ് ടപമാർട്ക് കൗൺസിൽ ടകമാർഡിടനറ്റർ ടഡമാ. സ്റ്റമീവ് 
ചടകഷിൽനിന്ും വിശേ്മായി കമാര്ങ്ങൾ ്നസിലമാക്ി. ടപ
സിഡന്ക് ടശമീ. കിടഷമാർ കു്മാറും ടഡമാ. സഞജമീവ് രമാജും 
2017-ൽ ചസപ്റ്റംബറിൽ ബമാട്മാക്ിൽ ന്ന് എഫ് ഐപി 
സടമ്ളനതെിൽ പച്്ുതെിരുന്ു. എൻഎപ് ഐ - സിസി, 
ഡബ്്രൂഡബ്്രൂഎഫ് - യുഎസ്എ ടപതിനിധികൾ, വിവിധ 
ഏഷ്ൻ രമാജ്ങ്ങളിചല ടകമാർഡിടനറ്റർ്മാർ തു്ങ്ങിയവർ 
പച്്ുതെു. എൻഎഫ് ഐ - സിസിയുച് എഫ് ഐപി ഇൻ 
െമാർജ് ടഡമാ. അബ്േുൾ ്ഫമാർ അധ്ക്ത വ�ിച്ു.

എഫ് ഐപിചയ ്ുടന്മാട്ുചകമാണ്ുടപമാകുന്തിനമായി 
ചകമാച്ിയിചല ചസൻട്ൽ ്ചറൻ ഫിഷറമീസ് റിസർച്ക് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് ആസ്്മാനതെക് ടെർന് ടയമാ്തെിൽ ച്മാളുസ് കൻ 
ഫിഷറമീസ് ഡിവിഷനിചല ടഡമാ. സുനിൽ ്ു�മ്ദ്, ടപിൻസി
പ്ൽ സയന്ിസ്റ്റക് ടഡമാ. ടജമാസിലമീൻ ടജമാസ്, ഡബ്്രൂഡബ്്രൂഎ
ഫ് - ഇന്്യുച് ടഡമാ. വിടനമാദ് ്ലയിടലതെക്, എംഎസ് സി 
ഇൻെമാർജ് ഇന്് ടഡമാ. രഞജിത് സുശമീലൻ, ടപസിഡന്ക് 
ടശമീ. കിടഷമാർ കു്മാർ, ടകമാർഡിടനറ്റർ ടഡമാ. സഞജമീവിരമാജ്, 
സിഎംപിഎ അം്ങ്ങളമായ ടഡമാ. അജിത കു്മാർ, ടശമീ. ്യിൽ
വമാ�നൻ, ടഡമാ. ജയിംസ് ടഡവിഡ് എന്ിവർ ടയമാ്തെിൽ 
പച്്ുതെു. സിഎംഎഫ്ആർഐയുച് ്ണ്ഡപം ട്ഖലമാ 
ടകടദ്രതെിൽ 2018 ജനുവരി ആറിന് പ്മാളികളുച് ടയമാ്ം 
ടെരമാൻ തമീരു്മാനിച്ു. 

ടപകൃതിയിൽനിന്ും നമീലഞണ്ുകചള പി്ിക്ുന്തിനും 
ടപമായപരൂർതെിയമാകമാതെ ഞണ്ുകചള ഒഴിവമാക്ുന്തിനു്ു
ള്ള ്ികച് ്മാടനജ് ച്ന്ക് രമീതികൾ (ബിഎംപി) രരൂപചപ്്ുതെു
ന്തിനും സിഎംഎഫ്ആർഐ ആസ്്മാനതെക് ടെർന് ആേ് 
ടയമാ്ം തമീരു്മാനിച്ു. ഇവയുച് സുസ്്ിരത ഉറപ്മാക്ുന്
തിനും അതുവഴി ഉത്പമാേനക്്തയും ഞണ്ുകളുച് ലഭ്ത
യും ഉറപ്മാക്ുന്തിനു്ുള്ള കമാര്ങ്ങളമാണ് െർച് ചെയതത്. 
്ുട്കൾ വ�ിക്ുന് ഞണ്ുകചള അവയക്ക് �മാനി വരമാതെ 
രമീതിയിൽ വലയിൽനിന്ക് ഒഴിവമാക്മാനുള്ള കമാര്ങ്ങളും െർച് 
ചെയതു. ടബമീഡിംഗ്, നഴ് സറി എന്ിവചയക്ുറിച്ക് പഠിക്െ
ച്ന്ും അവ സംരക്ിക്ുന്തിനമായി സംസ്്മാന ്ത്്വ
കുപ്ക്, റവന്രൂ അധികമാരികൾ, ടപമാടേശിക ്മീൻപി്ുതെക്മാർ 

എന്ിവരു്മായി ടെർന്ക് ന്പ്ികൾ സ്വമീകരിക്െച്ന്ും 
ടഫമാറം നിർടദേശിച്ു. 

13 സിഎംപിഎ അം്ങ്ങൾ, സിഎംഎഫ്ആർഐയിൽനി
ന്ുള്ള നമാല് ശമാസ്ടതജ്ഞർ, ഡബ്്രൂഡബ്്രൂഎഫ് - ഇന്് 
ടപതിനിധികൾ, എംഎസ് സി - ഇന്് ടപതിനിധി, ത്ിഴ് നമാട് 
ഫിഷറമീസ് യരൂെിടവഴ് സിറ്റി ഫമാക്ൽറ്റി അം്ം, ത്ിഴ് നമാട് 
സംസ്്മാന ഫിഷറമീസ് വകുപ്ിൽനിന്ുള്ള ടപതിനിധികൾ, 
്ണ്ഡപം, പമാമ്ൻ, ടേവിപട്െം, കമാരങ്ങമാട്, ചതമാണ്ി ട്ഖല
കളിൽനിന്ുള്ള പതിടനഴ് ്ുക്ുവ ടപതിനിധികൾ എന്ിവർ 
ടയമാ്തെിൽ പച്്ുതെു. ഫിഷറി ്മാടനജ് ച്ന്ക് പ്മാനിചന
ക്ുറിച്ക് െർച് ചെയ്ുന്തിന് ്മാർച്ക് 26-ന് ടയമാ്ം ടെരമാൻ 
തമീരു്മാനിച്ു. 

നിഗമനം
എംഎസ് സി തമീരു്മാനിച്തനുസരിച്ക് നമീലഞണ്ുകചളക്ുറി
ച്ുള്ള വിവരങ്ങൾ ടശഖരിക്ുന്ത് ്ികച് രമീതിയിൽ പുടരമാ
്്ിക്ുന്ുണ്ക്. ഞണ്ുകളുച് സുസ്്ിരത, ടപത്ുത്പമാേന
തെിനുള്ള സമാധ്ത, ഞണ്ുകളുച് എണ്തെിലുണ്മാകുന് 
കുറവ് പരിസ്്ിതിചയ ബമാധിക്ുന്ചതങ്ങചന തു്ങ്ങിയ 
കമാര്ങ്ങളമാണ് ടരഖചപ്്ുതെുന്ത്. 

പ്മാളികളമായവർക്ും വ്വസമായരം്തെുള്ളവർക്ും 
ഇന്്യുച് ടേശമീയ സമ്ദ് രം്തെിനും ഈ പഠനം 
്ുെകര്മായിരിക്ും. 

പരിശീ�നപരിപോ്ടിയിൽ പമ്്ടകുത്വർ

സിഎപംഎഫ്ആർഐയകുമ്ട �ണ്ഡപപം തപോഡദശിെ 
ഡെതന്ദത്ിൽ ന്ടത്ിയ ഡയോ�ത്ിൽനിന്്റ 

t^m¡-kv  Gcnb

172018 s^-{_phcn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



t^m¡-kv  Gcnb

ചനറ്റക്ഫിഷ, എംഎസ് സ്വമാ്ിനമാ്ൻ റിസർച്ക് 
ഫൗടണ്ഷൻ (എംഎസ്എസ്ആർഎഫ്), 
ഇന്്ൻ ടകമാസ്റ്റക് ്മാർഡ് എന്ിവ സംയു

ക്ത്മായി ക്ലിചല സുരക്ചയക്ുറിച്ക് 2018 ജനുവരി 19-
ന് ടബമാധവത്കരെം ന്തെി. സമാ്രൂ�ിക ഇ്ചപ്ലിചന് 
ഭമാ്്മായി ന്തെിയ പരിപമാ്ിയിൽ 102 ്ുക്ുവർ പച്്ു
തെു. ്ണ്ഡപചതെ ഇന്്ൻ ടകമാസ്റ്റക് ്മാർഡ് സ് ടറ്റഷനിചല 
ക്മാൻഡന്ക് (ചജജി) ടശമീ. ശ്ർ രമാജു, 7 എസിവി സ് കമാടഡൺ 
ക്മാൻഡന്ക് (ചജജി) ടശമീ. വി. വിജയ, ഡപ്രൂട്ി ക്മാൻഡന്ക് 
കു്മാരി ഷിറിൻ െടദ്രൻ, സർജൻ ചലഫ്റ്റനന്ക് ടഡമാ. േിവ് 
ഭമാരതി, ത്ിഴ് നമാട് ഫിഷറമീസ് വകുപ്ക് ഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. 
ഐസക് ജയകു്മാർ, ചനറ്റക്ഫിഷ എസ് സിഒ ടഡമാ. വിടനമാദ് 
എസ്. രവമീടദ്രൻ, എംഎസ്എസ്ആർ എഫ്    ടടപമാജക്ട് അടസമാ
സിടയറ്റക് ടശമീ. ചകവി കു്മാർ, ച്ക് നിക്ൽ അടസമാസിടയറ്റക് 
ടശമീ. സലമാം, ്ണ്ഡപം ഫിഷറമീസ് അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറക്്ർ 
ടശമീ. ട്മാപിനമാഥ്, ്ണ്ഡപം ഫിഷറമീസ് ഇൻസ് ചപക്്ർ ടശമീ. 
സമാേിക്ക്, ്ണ്ഡപം ടകമാസ്റ്റൽ ചസക്രൂരിറ്റി ട്രൂപ്ിചല സബ് 
ഇൻസ് ചപക്്ർ ടശമീ. രമാജ്കു്മാർ, ഫിഷർ്മാൻ അടസമാസി
ടയഷൻ ലമീഡർ ടശമീ. ത്ടവലു എന്ിവർ പരിപമാ്ിയിൽ 
പച്്ുതെു. 

ക്ലിചല വിപതെുകചളക്ുറിച്ുള്ള ്ുന്റിയിപ്ുകചളക്ു
റിച്ും തമീരസംരക്െടസനയുച് സ�മായം ടതട്ണ്തിചന
ക്ുറിച്ും തമീരസംരക്െടസനമാ ഉടേ്മാ്സ്്ർ വിശേമീകരി
ച്ു. ്മീൻപി്ുതെ ടബമാട്ുകളിൽ ഓടട്മാട്റ്റഡ് ഇൻഫർട്ഷൻ 
സിസ്റ്റം (എഐഎസ്)  ടവണ്തിചന് ആവശ്കതചയക്ുറി

I-S-en-se kp-c-£-sb-¡p-dn-¨v  
a-Þ-]¯v t_m-[-h-Xv-I-cWw 

മനറ്റഫിഷ എസ് സിഒ ഡഡോ. വിഡനോദ് എസ്. രവീതന്ദൻ െ്ട�ിമ� സകുരക്ഷമയക്കുറിച്ച്റ  
�ണ്ഡപത്്റ ന്ടത്ിയ ഡബോധവത്െര്ണ ക്ോസിൽ സപംസോരിക്കുന്കു

കടലിലല വിപത്തുകലെ
ക്തുറിച്തുള്ള മതുന്നറിയി
പ്തുകലെക്തുറിച്തുും തീര
സുംരക്ഷണസസനയതുലട 
സഹായും സതസടണ്ടതി
ലനക്തുറിച്തുും ഉസ്യോഗ
സ്ഥർ വിശ്ീകരിച്തു. 
സ�ാട്തുകെിൽ ഓസട്ാ
സമറ്റഡ് ഇൻഫർസമഷൻ 
സിസ്റും (എഐഎസ്)  
സവണ്ടതിലറെ ആവശയേക
തലയക്തുറിച്തുും ഉസ്യോഗ
സ്ഥർ വിശ്മാക്ി
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ച്ും ചെനമീസ് വിഎച്ക്എഫ് ചസറ്റക് ഉപടയമാ്ിക്ുടമ്മാഴുള്ള 
ടപശ് നങ്ങചളക്ുറിച്ും ഉടേ്മാ്സ്്ർ വിശേ്മാക്ി. ക്ൽ 
സുരക്യക്മായി ഉപകരെങ്ങളും സുരക്മാ ന്പ്ികളും 
ടവെം. 

ഈ ഉപകരെങ്ങൾ ശരിയമായ 
രമീതിയിൽ ഉപടയമാ്ിടക്ണ്ത് എങ്ങചന 
എന്തിചനക്ുറിച്ക് ടസമാേമാ�രെം വി
ശേമീകരിച്ു. ക്ൽതമീരങ്ങളും �മാർബറു
കളും ശുെിയമായി സരൂക്ിടക്ണ്തിചന് 
ആവശ്കതചയക്ുറിച്ക് വിശേമീകരിക്ു
കയും വിവിധ ക്ൽ ജമീവികചള സംര
ക്ിടക്ണ്തിചന് ആവശ്കതചയക്ു
റിച്ക് ടബമാധവത്കരെം ന്തെുകയും 
ചെയതു. ്ത്്ടടസമാതസുകചള തചന് 
നശിപ്ിക്ുന് രമീതിയിലുള്ള ്മീൻപി്ുതെ 
രമീതികചളക്ുറിച്ക് ടഡമാ. വിടനമാദ് എസ്. 
രവമീടദ്രൻ വ്ക്ത്മാക്ി. 

ടബമാട്ം ടട്മാളിംഗ് ടപമാചലയുള്ള കമാ
ര്ങ്ങൾ എങ്ങചനയമാണ് അ്ിതെട്ിചല 
വംശനമാശം ടനരി്ുന് ക്ൽ സസ്ങ്ങചള
യും ്റ്റക് ജമീവികചളയും ഇല്മാതമാക്ുന്ചത
ന്ക് വ്ക്ത്മാക്ുന്തമായിരുന്ു അടദേ�
തെിചന് വിശേമീകരെം. ഇന്്യിചല എല്മാ 
തമീരങ്ങളിലു്ുള്ള ്ുക്ുവ സ്രൂ�തെിചന് ആവശ്ങ്ങൾ 
നിറടവറ്റുന്തിനമായി ഉപടയമാ്ിക്മാവുന് ഫിഷർ ടഫണ്ക് 
ച്മാചബൽ ആപ്ിടക്ഷചനക്ുറിച്ക് (എഫ്എഫ്എംഎ) എം
എസ്എസ്ആർഎഫിചല ടശമീ. ചകവി കു്മാർ, ടശമീ. സലമാം 
എന്ിവർ ടയമാ്തെിൽ വിശേ്മാക്ി. ്ണ്ഡപം സ്ടറ്റഷനിചല 
ച്ഡിക്ൽ ്മീ്ിചന് ടനതൃത്വതെിൽ അ്ിയന്ര ഘട്തെിൽ 
ജമീവൻ രക്ിക്ുന്തിനുള്ള കമാർഡിടയമാ പൾ്െറി റിസ

സിടറ്റഷൻ (സിപിആർ) രമീതിചയക്ുറിച്ക് പരിശമീലനം നല്കി. 
ഈ രമീതി വ്ക്ത്മാക്ുന്തിനമായി സിപിആറിചനക്ുറിച്ുള്ള 
വമീഡിടയമായും ടപേർശിപ്ിച്ു. ച്ഡിക്ൽ ഓഫമീസറുച് സമാ

ന്ിദ്്തെിൽ സിപിആർ രമീതികൾ ചെയതുടനമാക്മാനുള്ള 
അവസരവും ഒരുക്ിയിരുന്ു. 

ക്ലിൽ ടപമാകുന്തിനു ്ുമ്ും ക്ലിൽ ആയിരിക്ുടമ്മാ
ഴും തിരിചക എതെുടമ്മാഴും ചകയിൽ കരുടതണ് കമാര്
ങ്ങൾ വിശേമീകരിക്ുന് ലഘുടലഖകൾ ടയമാ്തെിൽ 
വിതരെം ചെയതു. 

െ്ടൽ സകുരക്ഷോ ഉപെര്ണങ്ങൾ ഉപഡയോ�ിച്ചകുെോ്ണിക്കുന്കു

ഡബോധവത്െര്ണ ക്ോസിൽനിന്കുള്ള ദൃശ്പം
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ടകരളതെിചല ശക്തികുളങ്ങര, നമീണ്കര 
�മാർബറുകളിൽനിന്ക് പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ം 
നമീക്ം ചെയ്ുന്തിനമായി എംപിഇഡിഎ

യുച് ഭമാ്്മായ ചനറ്റക്ഫിഷ ചകമാല്ം ടബമാട്ക് ഓപ്ടറടറ്റഴ് സ് 
അടസമാസിടയഷനു്മായി ടെർന്ക് ശുെിത്വസമാ്രം എന് 
ടപരിൽ പുതിയ പദ്തിക്ക് തു്ക്്ിട്ു. പുഴകളിൽനിന്ുള്ള 
ഒഴുക്ു്രൂലവും വലിചച്റിയുന്തു്രൂലവും ഒടട്ചറ പ്മാസ്റ്റിക് 
്മാലിന്ങ്ങൾ ക്ലിൽ നിറയുന്ുചവന്ത് കചണ്തെിയതിചന
തെു്ർന്മാണ് ഈ ഉേ്്ം. ക്ലിൽ പ്മാസ്റ്റിക് നിറയുന്തി
ചനതിചര  ചനറ്റക്ഫിഷ ്മീൻപി്ുതെക്മാർക്ി്യിൽ ടപെമാരെം 
ന്തെിവരികയമായിരുന്ു.

ക്ലിചന് അ്ിതെട്ിൽ അൻപത് ്മീറ്റർ ആഴതെിൽ വചര 
പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ങ്ങൾ വലിയ ടപശ് നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ുന്ു
ചണ്ന്ും ്മീൻവലകളിലും ടബമാട്ുകളുച് ചടപമാപ്ല്റുകളിലും 
പ്മാസ്റ്റിക് കുരുങ്ങുന്ത് തലടവേനയമാചെന്ും ്നസിലമാ
ക്ിയമാണ് ഈ ന്പ്ി. ചപലറ്റക് പദ്തിചയന് നിലയക്മാണ് 
ചകമാല്ചതെ ടബമാട്ക് ഉ്്കളു്മായി ടെർന്ക് ക്ലിചല പ്മാസ്റ്റിക് 
്മാലിന്ം നമീക്ം ചെയ്ുന്തിനും നമീണ്കരയിചല ഫിഷിംഗ് 
�മാർബറിൽ പ്മാസ്റ്റിക് ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് സ്്മാപിക്ുന് 
തിനും തമീരു്മാനിച്ത്.

ഈ പദ്തിയുച് ടപമാധമാന്ം ്നസിലമാക്ിയമാണ് ടകര
ളതെിചല ഫിഷറമീസ് വകുപ്ും �മാർബർ എൻജിനമീയറിംഗ് 
വകുപ്ും ശുെിത്വ ്ിഷനും ക്മീൻ ടകരള കമ്നിയും എസ്എ

എഫും ടെർന്ക് രമാജ്തെുതചന് ആേ്്മായി ഇതെരച്മാരു 
പരിടശ്തെിന് തു്ക്്ിട്ത്. 

തുടകേം 
അ്ിതെട്ിൽ ടട്മാളിംഗ് ന്തെുന് ്മീൻപി്ുതെക്മാരിൽ

നിന്ും വിവരങ്ങൾ ടശഖരിച്ക് ക്ലിചല പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്
തെിചന് അളവിചനക്ുറിച്ുള്ള അ്ിസ്്മാന വിവരങ്ങൾ ചനറ്റക് 
ഫിഷ തയമാറമാക്ി. ഈ പദ്തിയുച് വിശേമാംശങ്ങൾ ടകരള 
ശുെിത്വ ്ിഷനു്മായി െർച് ചെയത് ശക്തികുളങ്ങര ഫിഷിംഗ് 
�മാർബറിൽ പ്മാസ്റ്റിക് ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് സ്്മാപിക്ുന്തി

നുള്ള സമാമ്തെിക, സമാട്തിക സ�മായം ഉറപ്മാക്ി. 2017 
ജരൂചല 22-ന് ടബമാട്ക് ഓപ്ടറടറ്റഴ് സിചന് നമാൽപ്തെി്രൂന്മാ
്ത് വമാർഷികചപമാതുടയമാ്തെിൽ ശുെിത്വസമാ്രം പദ്തി 
അവതരിപ്ിച്ു. സംസ്്മാന ഫിഷറമീസ് ്ടന്ി ടശമീ്തി ചജ. 
ട്ഴ് സിക്ുട്ിയമ് ്ുഖ്മാതി്ിയമായിരുന്ു. 

പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ങ്ങൾ ടശഖരിക്ുന്തിനമായി ചനറ്റക്ഫിഷ 
തയമാറമാക്ിയ ്മാതൃകമാ ബമാഗ് സടമ്ളനതെിൽ അവതരിപ്ി
ച്ു. ്ടന്ിയു്മായി െർച് ചെയത് ്റ്റക് സർക്മാർ വകുപ്ുക
ളും പദ്തിടയമാട് സ�കരിക്ുന്തിന് തമീരു്മാന്മായി. 2017 
ഓ്സ്റ്റക് അഞ്ിന് ഫിഷിംഗ് ടബമാട്ുകൾ പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ം 
ചനറ്റക് ഫിഷ തയമാറമാക്ിയ ബമാ്ുകളിൽ ടശഖരിച്ത് സ്വമീക
രിച്ുചകമാണ്ക് ്ടന്ി പദ്തി ഉദ്ഘമാ്നം ചെയതു.നമീണ്കര 

t^m¡-kv  Gcnb

ISen-se ¹m-Ìn-Iv \o-¡p-¶-Xn\v 
"ipNn-Xz-kmK-cw' ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡-ambn 

ജൊയ് സ് വി. ജ�ാമസ്, എന്. ആർ. സംഗീ�, വി. വി. അഫ് സൽ 
ളനറ്്െരിഷ് - എംപരിഇഡരിഎ 

പ്ോസ്റിക �ോ�ിന്ങ്ങൾ ഡശഖരിക്കുന്്ിനോയി 
മനറ്റഫിഷ ്യോറോക്ിയ �ോ്ൃെോ ബോഗ്  

സപംസ്്ോന ഫിഷറീസ് �തന്തി തശീ�്ി  
മജ. ഡ�ഴ് സിക്കുട്ിയമ്മ സഡമ്മളനത്ിൽ 

അവ്രിപ്ിക്കുന്കു

ഫിഷിപംഗ് ഡബോട്കുെൾ മനറ്റ ഫിഷ ്യോറോക്ിയ 
ബോ�കുെളിൽ ഡശഖരിച്ച പ്ോസ്റിക

�ോ�ിന്പം  സ്ീെരിച്ചകുമെോണ്്റ 
�തന്തി തശീ�്ി മജ. ഡ�ഴ് സിക്കുട്ിയമ്മ പദ്ി

ഉദ്ഘോ്ടനപം മചയ്കുന്കു
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t^m¡-kv  Gcnb

�മാർബറിൽ പ്മാസ്റ്റിക് ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് സ്്മാപിക്ുന്തി
നുള്ള സ്്ലം �മാർബർ എൻജിനമീയറിംഗ് വകുപ്ക് ലഭ്്മാക്ി. 
ടശഖരിക്ുന് പ്മാസ്റ്റിക് ടവർതിരിക്ുന്തിനും റമീചസക്ിൾ 
ചെയ്ുന്തിനു്ുള്ള ടപവർതെനങ്ങൾ ശുെിത്വ ്ിഷൻ ഏചറ്റ

്ുതെു. ഈ പദ്തിക്ുടവണ്ി വിവിധ വകുപ്ുകളിൽനിന്ുള്ള 
സമാമ്തെികസ�മായം ലഭ്്മാക്ി. നമീണ്കര ഫിഷറമീസ് �മാർ
ബറിൽ 2017 നവംബർ 20-ന് ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് ഉദ്ഘമാ്നം 
ചെയതു. 

നം. വകുപ്ക് ഏജൻസികൾ ശുെിത്വസമാ്രം പദ്തിയിചല പ്ക് 

1. ശുെിത്വ ്ിഷൻ, ടകരള നമീണ്കര ഫിഷറമീസ് �മാർബറിൽ പ്മാസ്റ്റിക് ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് സ്്മാപിക്ുന്തിനുള്ള 
സമാമ്തെികസ�മായവും എസ്എഎഫ് അം്ങ്ങൾക്ുള്ള പരിശമീലനവും

2. ക്മീൻ ടകരള കമ്നി ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് സ്്മാപിച്തിനുടശഷ്ുള്ള സമാട്തിക സ�മായം

3. �മാർബർ എൻജിനമീയർ 
വകുപ്ക് 

നമീണ്കരയിൽ പ്മാസ്റ്റിക് ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് സ്്മാപിക്ുന്തിനുള്ള
സ്്ലവും ഇലക്ട്ിക്ൽ കെക്നും ലഭ്്മാക്ി

4.

ചസമാചസറ്റി ടഫമാർ 
അസിസ്റ്റൻസ് (എസ്എ
എഫ്), ഫിഷറമീസ് 
വകുപ്ക്

ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റക് ന്തെുന്തിനുള്ള ്നുഷ്വിഭവടശഷി, 
ടജമാലിക്മാർക്ുള്ള ശമ്ളം, ചവേ്ുതി ചെലവ് എന്ിവ വ�ിക്ും 

5.
ചകമാല്ം ജില്യിചല 
ടബമാട്ക് ഓപ്ടറടറ്റഴ് സ് 
അടസമാസിടയഷൻ

1. പദ്തിയുച് നിരമീക്െവും ന്തെിപ്ും

2. ക്ലിൽനിന്ക് പ്മാസ്റ്റിക് ടശഖരിക്ുന്തും എതെിക്ുന്തും

3. പദ്തി ന്പ്മാക്ുന്തിന് ആവശ്്മായ ്നുഷ്വിഭവടശഷി ലഭ്്മാക്ുക

6. ചനറ്റക്ഫിഷ - എംപിഇ
ഡിഎ

പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ം ടശഖരിക്ുന്തിനുള്ള പരിസ്്ിതി സൗ�മാർദേ ബമാ്ുകൾ 
ലഭ്്മാക്ുക, അവടബമാധം സൃഷ്ിക്ുക

നം. ഇനം ഉടദേശ്ം 

1.
ടപതിേിനം ഒരു ്ൺ 
ടശഷിയുള്ള ടഷഡിംഗ് 
ച്ഷമീൻ 

പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ം ചെറുതമായി ്ുറിചച്്ുക്ുന്തിന് 

2.
ഷമാർപ്നിംഗ് ച്ഷമീൻ ടഷഡിംഗ് ച്ഷമീചന് ടബ്ഡുകൾ ്രൂർച്കരൂട്ുന്തിന് 

3.
ച�ടടഡമാളിക് 
ചബയ ലിംഗ് ച്ഷമീൻ

ടശഖരിച് പ്മാസ്റ്റിക് ടബമാട്ിലുകൾ ടപടത്ക്മായി സരൂക്ിക്ുന്തിന്.
ഇത് റമീചസക്ിം്ിനമായി ്റ്റുള്ളവർക്ക് നല്കും

�ദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നവർ
ചനറ്റക്ഫിഷും ചകമാല്ചതെ ടബമാട്ക് ഓപ്ടറടറ്റഴ് സ് അടസമാ

സിടയഷനും ടെർന്ക് തു്ക്്ിട് പദ്തിയിൽ തമാചഴപ്റയുന് 
വിവിധ വകുപ്ുകൾ പ്മാളികളമായി. വിവിധ വകുപ്ുകളും 
അവരുച് പ്മാളിതെ ടപവർതെനവും പട്ികയിൽ ടെർതെി
രിക്ുന്ു. 
�ദ്ധതിയുനട നടത്ിപ്് 

ഫിഷറമീസ് വകുപ്ക് എസ്എഎഫിചല 30 വനിതമാ ജമീവന
ക്മാചരയമാണ് പദ്തിയുച് ന്തെിപ്ിനമായി നിടയമാ്ിച്ത്. 

പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ം നിറച് ബമാ്ുകൾ ടബമാട്ുകളിൽനിന്ക് 
ടശഖരിക്ുക, തരംതിരിക്ുക, കഴുകുക, ഉെക്ുക, ്ുറിച്ക് 
ചെറിയ കഷെങ്ങളമാക്ുക തു്ങ്ങിയവ അവരുച് െു്തല
യമാണ്. �മാർബറിചല വിവിധ ഭമാ്ങ്ങളിൽനിന്ു്മായി ടശഖ
രിക്ുന് ബമാ്ുകൾ �മാർബറിൽ എതെിക്ുന്ു. കരൂ്മാചത, 
്റ്റക് തമീരടപടേശ പഞ്മായതെുകളും ഈ പദ്തിക്ക് പ്മാസ്റ്റി
ക് ്മാലിന്ം ലഭ്്മാക്ുന്തിന് സ�കരിക്ും. ഇടതമാച് 
ടഷഡിംഗ് ച്ഷമീൻ പരൂർണ്ടശഷിയിൽ ടപവർതെിപ്ിക്മാനമാ
വും. �മാർബർ എൻജിനമീയറിംഗ് വകുപ്ിചന് നിയടന്െതെി
ലുള്ള ടഷഡിംഗ് യരൂെിറ്റിചന് ടപവർതെനതെിചന് െു്തല 
ടകമാർഡിടനറ്റർക്മായിരിക്ും. പ്മാസ്റ്റിക് ചകകമാര്ം ചെയ്ു
ന്തിനും ്ുറിചച്്ുക്ുന്തിനും ഫിഷറമീസ് വകുപ്ും ക്മീൻ 
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ടകരള ്ിഷനും ആവശ്്മായ പരിശമീലനം ലഭ്്മാക്ിയിരുന്ു. 

്ത്്ബന്നതെിനി്യിൽ പ്മാസ്റ്റിക് ടശഖരിക്ുന്തി
നമായി ഓടരമാ ടബമാട്ിനും രണ്ക് വമീതം ആചക രണ്മായിരം പരി
സ്്ിതി സൗ�ൃേ െമാക്ുകൾ ചനറ്റക്ഫിഷ നല്കിയിരുന്ു. 
ശക്തികുളങ്ങര �മാർബറിൽ നമാൽപ്ത് ്ുതൽ അൻപത് 
കിടലമാ ഭമാര്ുള്ള ്ുപ്ത് ്ുതൽ നമാല്പ്ത് വചര െമാക്ുക
ളമാണ് ക്ലിൽനിന്ുള്ള പ്മാസ്റ്റിക്ു്മായി എതെുന്ത്. ഈ 
പദ്തിക്മായി ഉപടയമാ്ിക്ുന് വിവിധ ഉപകരെങ്ങളുച് 
വിവരങ്ങൾ ഇടതമാച്മാപ്ം പട്ികയിൽ ടെർതെിരിക്ുന്ു. ്ു
റിചച്്ുതെ പ്മാസ്റ്റിക് ടറമാഡുനിർമ്മാെതെിനമാണ് ഉപടയമാ
്ിക്ുക. �മാർബർ എൻജിനമീയറിംഗ് ഡിപ്മാർട്ക് ച്ന്ക് ഏചറ്റ്ു
ക്ുന് ടറമാഡ് നിർമ്മാെതെിനമായിരിക്ും ഇവ തു്ക്തെിൽ 
ഉപടയമാ്ിക്ുക. 

ഭോവി വികസന �രി�ോടി
്മാലിന്സംസ് കരെ പ്മാന്ക്, കഴുകുന്തിനും ഉെക്ുന്

തിനു്ുള്ള യടന്ങ്ങൾ, കുഴൽക്ിെർ, ഓവർച�ഡ് ്മാ്ക്, 
സംപ്, പ്മാസ്റ്റിക് അല്മാതെ വസ്തുക്ൾ കതെിക്ുന്തിനു
ള്ള ചഡജസ്റ്റർ എന്ിവ സ്്മാപിച്ക് പദ്തി സു്്്മായി 
്ുടന്മാട്ക് ചകമാണ്ുടപമാകമാനമാണ് ലക്്്ി്ുന്ത്. ്റ്റക് തമീരടേശ 
പഞ്മായതെുകളിടലയക്ക് വ്മാപിപ്ിക്മാനും ടഷഡിംഗ് യടന്

തെിചന് ടശഷി ഉപടയമാ്ിക്ുന്തിന് കരൂ്ുതൽ പ്മാസ്റ്റിക് 
്മാലിന്ം ടശഖരിക്മാനും തമീരു്മാനിച്ിട്ുണ്ക്. ആേ്പ്ി എന് 
നിലയിൽ ്റ്റക് ടപടേശങ്ങളിളും പരിശമീലന പരിപമാ്ി സംഘ്ി
പ്ിച്ു. അ്ുതെുള്ള തമീരടേശ പഞ്മായതെുകളിൽനിന്ക് ഈ 
യരൂെിറ്റിനമായി പ്മാസ്റ്റിക് ്മാലിന്ം ടശഖരിക്ും. ക്ലിചല പ്മാ
സ്റ്റിക് ്മാലിന്ം നമീക്ം ചെയ്ുന്തിനമായി സ്്മാപിച് 
ആേ് പദ്തി എന് നിലയിൽ വലിയ വിജയ്മാെിത്. 

നീണ്െര ഹോർബറിമ� പ്ോസ്റിക തഷഡിപംഗ് 
യയൂ്ണിറിമറെ ഔഡദ്ോ�ിെ  

ഉദ്ഘോ്ടനപം സപംസ്്ോന ധന�തന്തി 
ഡഡോ. ്ടി. എപം. ഡ്ോ�സ് ഐസക നിർവ്വഹിക്കുന്കു

t^m¡-kv  Gcnb

1. ബോ�കുെളിൽ ഡശഖരിച്ച പ്ോസ്റിക �ോ�ിന്പം ഡബോട്കുെളിൽനിന്കുപം സ്ീെരിക്കുന്കു 2. �ോ�ിന്പം നിറച്ച ബോ�കുെൾ 
ഡത്ടോളിെളി�ോക്ി ്രപം്ിരിക്കുന് സ്്�ഡത്ക്്റ �ോറകുന്കു 3. �ോ�ിന്പം ്രപം്ിരിക്കുന്കു 4. പ്ോസ്റിക �ോ�ിന്പം 
െഴകുെകുന്കു 5. വൃത്ിയോക്ിഡശഷപം ഉ്ണക്ിയ പ്ോസ്റിക തഷഡിപംഗ് യയൂ്ണിറിഡ�ക്്റ �ോറകുന്കു 6. തഷഡിപംഗ് മ�ഷീ
നിഡ�ക്്റ പ്ോസ്റിക �ോ�ിന്പം നിറയ്ക്കുന്കു 7. അരിമഞെ്ടകുത് പ്ോസ്റിക �ോ�ിന്പം 8. പിന്ീ്ടകുള്ള ഉപഡയോ�
ത്ിനോയി പ്ോസ്റിക �ോ�ിന്പം ചോക്കുെളിൽ ഡശഖരിച്ചിരിക്കുന്കു
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കുചറടയചറ ടപശ് നങ്ങചള ടനരി്ുടമ്മാഴും ഒഡമീഷ
യിൽനിന്ുള്ള ക്ൽവിഭവങ്ങളുച് കയറ്റു്തി തു
്ർച്യമായി വർദ്ന ടരഖചപ്്ുതെുകയമാണ്. 2011 

-ൽ വനമാ്ി ഇനം ചെമ്മീനുകളുച് കൃഷി ആരംഭിച്തമാണ് 
ഒഡമീഷയിൽനിന്ക് കയറ്റു്തി വർദ്ിക്ുന്തിനുള്ള കമാരെം. 

ആന്ിബടയമാട്ിക് ര�ിതവും ്ുെട്ന്മയു്ുള്ള ചെമ്മീ
നുകളുച് ഉത്പമാേനതെിനമായുള്ള പരിടശ്തെിചന് ഭമാ്്മാ
യമാണ് എംപിഇഡിഎ ഭുവടനശ്വറിചല ക്വമാളിറ്റി കൺടട്മാൾ 
ലമാബ് നവമീകരിക്മാൻ ന്പ്ിചയ്ുതെത്. കരൂ്ുതൽ ്മാസ് 
സ് ചപക്ടട്മാസ് ടകമാപ്ി സൗകര്വും ലിക്വിഡ് ടടകമാ്ടറ്റമാട്
ഫി (എൽസി/എംഎസ്/എംഎസ്) ച്ഷമീനുകളും സ്്മാപിച്മാ
ണ് ലമാബ് നവമീകരിച്ത്. എൻഎബിഎൽ അചടകഡിടറ്റഷനും 
ഇഐസി അം്മീകമാരവു്ുള്ള ലമാബിൽ വമാെിജ് സമാംപിളു
കളുച് സിഎപി, എൻഎഫ് പരിടശമാധനകൾ ന്തെമാനുള്ള 
സൗകര്വും ലഭ്്മാക്ി. 

2018 ചഫടബുവരി 19-ന് സംഘ്ിപ്ിച് ബയർ-ചസല്ർ ്മീ
റ്റിടനമാട് അനുബന്ിച്മായിരുന്ു ഭുവടനശ്വറിചല നവമീകരിച് 

ലമാബിചന് സ്ർപ്െം. കയറ്റു്തിക്മാരും കർഷകരും അക്വ 
ചസമാചസറ്റക് അം്ങ്ങളും �മാച്റി ന്തെിപ്ുകമാരും വിവിധ 
വകുപ്ുകളിൽനിന്ുള്ള ഉടേ്മാ്സ്്രും െ്ങ്ങിൽ പച്്ു
തെു. സംസ്്മാനതെുനിന്ക് കയറ്റിയയക്ുന് ക്ൽവിഭവങ്ങ
ളുച് അളവ് വർദ്ിപ്ിക്ുന്തിചനക്ുറിച്ുള്ള െർച്യക്ുള്ള 
ടവേിയമായിരുന്ു ഇത്. 

എംപിഇഡിഎ ചെയർ്മാൻ ടഡമാ. എ. ജയതിലക് 
ഐഎഎസ് നവമീകരിച് ലമാബ് നമാ്ിനമായി സ്ർപ്ിച്ു. ആറ് 
ബില്ൺ ടഡമാളർ വില്തിക്ുന് ക്ൽവിഭവങ്ങളുച് കയ
റ്റു്തി എന് ലക്്ം ടന്മാൻ ഇതമാേ്്മായി രമാജ്ം തയമാചറ്ു
ക്ുകയമാചെന്ക് അടദേ�ം െരൂണ്ിക്മാട്ി. കർഷകരും കയറ്റു്
തിക്മാരും ് ുെട്ന്മയിൽ ഏചറ ടശദ്ിച്തുചകമാണ്മാണ് ഇത് 
സമാധ്്മായത്. ആന്ിബടയമാട്ിക് അവക്ിപ്തങ്ങൾ കചണ്
തെുന്തിനമായി ഏറ്റവും പുതിയ പരിടശമാധനമാ സൗകര്ങ്ങളു
ള്ള ലമാബ് ടവെച്ന്ക് ഏചറ നമാളമായി ആവശ്്ുയർന്ിരുന്ു. 
ഇതെരതെിലുള്ള ഇന്്യിചല അഞ്മാ്ചതെ ലമാബമാെിത്. 
സമാംപിളുകളിചല ടക്മാറമാംഫിനിടക്മാൾ, ചനടട്മാഫുറമാൻ 
എന്ിവയക്ു പുറട്യുള്ള വസ്തുക്ളും കചണ്തെമാൻ കഴി
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എപംപിഇഡിഎ അപം�വകുപം പോർ�മ�റെ്റ അപം�വകു�ോയ തശീ. െ�ിഡെഷ നോരോയൺ സിപംഗ് ഡിഡയോ
ഭകുവഡനശ്റിമ� നവീെരിച്ച െ്ോളിറി െൺഡത്ടോൾ �ോബ സ�ർപ്്ണപം ഉദ്ഘോ്ടനപം മചയ്കുന്കു.

എപംപിഇഡിഎ മചയർ�ോൻ ഡഡോ. എ. ജയ്ി�ക ഐഎഎസ് സ�ീപപം
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യുച്ന്തിനമാൽ അവക്ിപ്തങ്ങളില്മാതെ ഉത്പന്ങ്ങൾ 
സംസ് കരെതെിനും കയറ്റു്തിക്ു്മായി ലഭ്്മാക്മാൻ സമാ
ധിക്ുച്ന്ക് അടദേ�ം െരൂണ്ിക്മാട്ി. 

ഒഡമീഷയിചല ക്ൽവിഭവ കയറ്റു്തിക്മാരുച് േമീർഘകമാ
ല്മായുള്ള ആവശ്്മാണ് നവമീകരിച് ലമാബിലരൂച് പരൂർതെി
യമായിരിക്ുന്ചതന്ക് ഒഡമീഷയിചല കമാർഷിടകമാത്പമാേന 
കമ്മീഷെർ ടശമീ. ്്ൻകു്മാർ ധമാൽ ഐഎഎസ് പറഞ്ു. 

കയറ്റു്തിക്മാർക്ക് ടപടയമാജനചപ്്ുന് വിധതെിൽ ്ുെ
ട്ന്മമാ ലമാബറട്റി സജ്ജ്മാക്ിയ എംപിഇഡിഎചയ ഒഡമീഷ 
എംഎസ്എംഇ അഡമീഷെൽ െമീഫ് ചസടകട്റി ടശമീ. എൽ. 
എൻ. ് ുപ്ത ഐഎഎസ് നദ്രി അറിയിച്ു. 2016-17 കമാലതെക് 
കയറ്റു്തി രം്തെക് ഒഡമീഷ ഇരുപത് ്്ങ്ങക് വർദ്നയമാണ് 
ടരഖചപ്്ുതെിയത്. ്ികച് ടനട്തെിനുള്ള ടകടദ്ര വമാെിജ്
വ്വസമായ വകുപ്ിചന് അം്മീകമാരം ടന്മാനും സമാധിച്ു. 
കയറ്റു്തി നയങ്ങൾ സംസ്്മാനതെുനിന്ുള്ള ആക്മാന 
കയറ്റു്തി ഒരു ലക്ം ടകമാ്ി രരൂപയുട്തമായി വർദ്ിക്മാൻ 
സ�മായക്മാകുച്ന്ക് അടദേ�ം പറഞ്ു. 

്ുെട്ന്മയുള്ള ഉത്പന്ങ്ങളുച് കയറ്റു്തി വർദ്ിപ്ി
ക്ുന്തിന് ഇതെരം ടലമാടകമാതെര ലമാബ് ആവശ്്മാചെ
ന്ക് എംപിഇഡിഎ അം്വും പമാർലച്ന്ക് അം്വു്മായ ടശമീ. 
കലിടകഷ നമാരമായൺ സിംഗ് ഡിടയമാ പറഞ്ു. അടതമാറിറ്റി 
അം്ം ടശമീ. ബി. ചക. സമാ�രൂ, സമീഫുഡ് എക് സ് ടപമാർടട്ഴ് സ് 
അടസമാസിടയഷൻ ഓഫ് ഇന്്യുച് ടേശമീയ ടപസിഡന്ക് ടശമീ. 
വി. പത്മനമാഭൻ, ടേശമീയ ചവസ് ടപസിഡന്ക് ടശമീ. തമാര രഞജൻ 
പട് നമായിക്, ഒഡമീഷ റമീജിയൻ ടപസിഡന്ക് ടഡമാ. ക്ടലഷ 
്ിടശ, ഒഡമീഷ ഫിഷറമീസ് വകുപ്ക് ചസടകട്റിചയ ടപതിനിധമീ

ബയർ-മസല്ർ �ീറിൽ പമ്്ടകുക്കുന്വർ

ആറെി�സയാട്ിക് 
രഹിതവതുും 
ഗതുണസമന്മയതുമതുള്ള 
ലെമ്ീനതുകെതുലട 
ഉത്പാ്നത്ിനായതുള്ള 
പരിശ്രമത്ിലറെ 
ഭാഗമായാണ് എുംപിഇ
ഡിഎ ഭതുവസനശ്വറിലല 
ക്വാെിറ്റി കൺസരോൾ 
ലാ�് നവീകരിക്ാൻ 
നടപടിലയടതുത്ത്. 
എൽസി/എുംഎസ്/
എുംഎസ് ലമഷീനതുകൾ 
സ്ഥാപിച്ാണ് 
ലാ�് നവീകരിച്ത്

242018 s^-{_phcn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



t^m¡-kv  Gcnb

കരിച്ക് ടജമായിന്ക് ഡയറക്്ർ ടപതമാപ് രഞജൻ റൗട്ക്, ഭുവടന
ശ്വർ സിഫ ഡയറക്്ർ ടഡമാ. ചജ. ചക. സുദ്രരമായ, ഒഡമീഷ 
എക് സ് ടപമാർട്ക് ടപട്മാഷൻ ആൻഡ് ്മാർക്റ്റിംഗ് ഒഎഎസ് 
ഡയറക്്ർ ടശമീ. എസ്. ചക. ചജന, എംപിഇഡിഎ ചസടകട്റി 
ടശമീ. ബി. ടശമീകു്മാർ, ടജമായിന്ക് ഡയറക്്ർ (്മാർക്റ്റിംഗ്) ടഡമാ. 
എം. ചക. റമാംട്മാ�ൻ, എംപിഇഡിഎ ഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ 
(എംപി) ടശമീ. ചക. വി. ടടപംടേവ്, കമാക്ിന് നമാക് സ സിഇഒ 
ടശമീ. ചക. ഷൺ്ുഖ റമാവു, ഭുവടനശ്വർ ഇഐഎ അസിസ്റ്റ
ന്ക് ഡയറക്്ർ കു്മാരി ചക. ്ിടശ തു്ങ്ങിയവർ നമായപ്ള്ളി 
ഉത്കൽ ടെംബർ ഓഫ് ചകമാട്ഴ് സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്ി 
�മാളിൽ ന്ന് െ്ങ്ങിൽ പച്്ുതെു. 

ഭുവടനശ്വർ റമീജെൽ ഡിവിഷൻ, സബ് റമീജെൽ 
ഡിവിഷൻ, ബമാടലശ്വറിചല സബ് റമീജെൽ ഡിവിഷൻ 
എന്ിവി്ങ്ങളിൽനിന്ുള്ള ഉടേ്മാ്സ്്ർ, കയറ്റു്തിക്മാർ, 
ടപ്ുഖ ്ത്്കർഷകർ, തമീരടപടേശ ജില്കളിൽനിന്ുള്ള 
അക്വമാ ഫമാർട്ഴ് സ് ചവൽചഫയർ ചസമാചസറ്റികളിൽനിന്ു
ള്ള കർഷകടപതിനിധികൾ, �മാച്റി ഓപ്ടററ്റർ്മാർ, ഉ്്കൾ, 
സംസ്്മാന കൃഷി, ഇപി & എം വകുപ്ിൽനിന്ുള്ള ഉടേ്മാ്
സ്്ർ തു്ങ്ങിയവരും െ്ങ്ങിൽ സംബന്ിച്ു.

എംപിഇഡിഎ ചസടകട്റി ടശമീ. ബി. ടശമീകു്മാർ സ്വമാ്തം 
ആശംസിച്ു. ഐഎസ്ഒ/ഐഇസി 17025 സ്റ്റമാൻഡമാർഡ് 
അടകഡിടറ്റഷൻ ലഭിച് നവമീകരിച് ലമാബ് എൻഎബിഎൽ
-ചന് നിലവമാരം കമാതെുസരൂക്ിക്ുന്തും എക് സ് ടപമാർ
ട്ക് സ് ഇൻസ് ചപക്ൻ കൗൺസിലിചന് അം്മീകമാര്ുള്ളതും 
ഐഎസ്ഒ 9001 : 2008 സർട്ിഫിടക്ഷൻ ടന്ിയതു്മാചെന്ക് 
അടദേ�ം െരൂണ്ിക്മാട്ി. 

എസ്ഇഎഐയുച് ടേശമീയ ചവസ് ടപസിഡന്ും ഭുവടന
ശ്വറിചല ഫമാൾക്ൺ ്ചറൻ എക് സ് ടപമാർട് സ് സിഎംഡി
യു്മായ ടശമീ. തമാര രഞജൻ പട് നമായിക് എല്മാ കർഷകരും 
നിയ്പര്മായ ആവശ്ം നിറടവറ്റുന്തിനമായി സിഎഎ രജി
സ് ടട്ഷനും എംപിഇഡിഎ എൻടറമാൾച്ന്ും എ്ുക്െച്
ന്ക് നിർടദേശിച്ു. 

എസ്ഇഎഐയുച് ടേശമീയ ടപസിഡന്ക് ടശമീ. വി. പത്മ
നമാഭൻ, ടഡമാ. ക്ടലഷ ്ിടശ, അടതമാറിറ്റി അം്ം ടശമീ. ബി. 

ചക. സമാ�രൂ, ഒഡമീഷ ഫിഷറമീസ് ടജമായിന്ക് ഡയറക്്ർ ടശമീ. 
ടപതമാപ് രഞജൻ റമാവത് തു്ങ്ങിയവർ ടപസം്ിച്ു. ലമാബിചല 
വിവിധ ഘ്കങ്ങചളക്ുറിച്ും വിവിധ ഉപകരെങ്ങളുച് 
ടപവർതെനങ്ങചളക്ുറിച്ും ലമാബ് ഇൻ െമാർജ് വിശേമീകരിച്ു. 

എംപിഇഡിഎ ടജമായിന്ക് ഡയറക്്ർ ടഡമാ. എം. ചക. 
ട്മാ�നൻ നദ്രി പറഞ്ു. 

ബയർ-നസല്ലർ മീറ്റ് 
എംപിഇഡിഎ ചസടകട്റി ടശമീ. ബി. ടശമീകു്മാർ ബയർ-ചസല്ർ 
്മീറ്റിടലയക്ക് സ്വമാ്തം ആശംസിച്ു. കയറ്റു്തിക്മാർക്ും 
കർഷകർക്ും ഒന്ിച്ുടെർന്ക് െർച് ന്തെമാനും കരമാറിൽ 
ഏർചപ്്മാനു്ുള്ള ടവേിയമാണ് ബയർ-ചസല്ർ ്മീറ്റക്. ബിഎംപി 
നിബന്നകൾ പമാലിക്ുന് ്ുെട്ന്മയുള്ള ഉത്പന്ങ്ങൾ 
അക്വമാ ക്സ്റ്ററുകളിൽനിന്ക് വമാങ്ങുന്തിനും  ശരിയമായ
തും ഉറപ്മായതു്മായ വിലയക്ക് വമാങ്ങുന്തിനും  ഇതുവഴി 
സമാധിക്ും. എംപിഇഡിഎ റമീജെൽ ഡിവിഷചന് ഡപ്രൂട്ി 
ഡയറക്്ർ ടശമീ. യു. സി. ച്മാ�മാപടത ടകമാർഡിടനറ്ററമായി
രുന്ു. 

വിലയിചല കയറ്റിറക്ങ്ങചളക്ുറിച്ും ഉപടയമാ്ിക്ു
ന് അസംസ് കൃത വസ്തുക്ളുച് ്ുെട്ന്മ, ഐസിചന് 
വിതരെം തു്ങ്ങിയ കമാര്ങ്ങചളക്ുറിച്ും കർഷകർ ടെമാ
േ്ങ്ങൾ ഉന്യിച്ു. പരിെയസമ്ന്നമായ കയറ്റു്തിക്മാര
നമായ ടശമീ. അജയ േമാഷ, എസ്ഇഎഐ ടപസിഡന്ക് ടഡമാ. 
ക്ടലഷ ്ിടശ എന്ിവർ ടെമാേ്ങ്ങൾക്ക് ്റുപ്ി നല്കി. 
അം്മീകമാര്ുള്ള �മാച്റികളിൽനിന്ും പിസിആർ പരിടശമാധ
നയക്ക് വിടധയരമായ കുഞ്ുങ്ങചള ടവെം വളർതെമാചനന്ക് 
അടദേ�ം പറഞ്ു. ്ികച് തമീറ്റയും ്ികച് പരിപമാലനവും ടരമാ
്ങ്ങൾ വരുന്ത് ഒഴിവമാക്ുച്ന്ും അതിനമാൽ ്രുന്ുകളും 
രമാസവസ്തുക്ളും ഉപടയമാ്ിടക്ണ്ി വരിചല്ന്ും അടദേ�ം 
പറഞ്ു. ്ുെട്ന്മയുള്ളതും ആന്ിബടയമാട്ിക് ര�ിതവു
്മായ ചെമ്മീനുകൾ ഉത്പമാേിപ്ിക്മാൻ ഇതമാണ് ശരിയമായ 
്മാർ്ച്ന്ും അടദേ�ം കരൂട്ിടച്ർതെു. എംപിഇഡിഎ 
ഭുവടനശ്വർ അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറക്്ർ (എഇ) ടശമീ. തമാമ്് 
എൻ. വിഷെു നദ്രി പറഞ്ു.

എപംപിഇഡിഎ മചയർ�ോൻ 
ഡഡോ. എ. ജയ്ി�ക ഐഎഎസ് 

ഭകുവഡനശ്റിമ� നവീെരിച്ച െ്ോളിറി െൺഡത്ടോൾ
�ോബ നോ്ടിനോയി സ�ർപ്ിക്കുന്കു

ഒഡീഷ എപംഎസ്എപംഇ അഡീഷ്ണൽ 
ചീഫ് മസതെട്റി തശീ. എൽ. എൻ. �കുപ്് 
ഐഎഎസ് ഭകുവഡനശ്റിമ� നവീെരിച്ച 

�ോബിമറെ സ�ർപ്്ണഡവളയിൽ തപസപം�ിക്കുന്കു
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സമാഷി്ി എന്മാൽ പച്്മീൻ എന്മാണ് 
അർത്ം. പരമ്രമാ്ത്മായി ജപ്മാൻ
കമാർ ഉപടയമാ്ിക്ുന് വിഭവ്മാെിത്. 

വളചര ചെറുതമായി ്ുറിചച്്ുതെ ഉയർന് ്ുെട്ന്മയുള്ള 
പച്്മീനമാെിത്. ് ്രൂെയുച് ്മാംസം െുവന് നിറ്മായതിനമാൽ 
സമാഷി്ിക്ക് ഉപടയമാ്ിക്ുന്തിൽ ഏറ്റവും ജനടപിയ്മാണ്. 
ടശദ്ടയമാച് ചകകമാര്ം ചെയത് പുതു്ടയമാച് പമായക്ക് 
ചെയത ്്രൂെകളമാണ് സമാഷി്ി വിപെികളിടലയക്ക് കയറ്റി 
അയയക്ുന്ത്. പുതു്യുള്ള ്ികച് ് ുെട്ന്മയുള്ള ് ്രൂെ
യക്ക് ടപമീ്ിയം വില ലഭിക്ും. ്്രൂെചയ പി്ികരൂ്ുന്വർക്ക് 
ടബമാട്ിൽവച്ുതചന് ചകകമാര്ം ചെയ്മാൻ പരിെയ്ുചണ്്ി
ടല ഇത് സമാധിക്രൂ. ് ്രൂെചയ സമാഷി്ിക്മായി ടബമാട്ിൽവച്ു
തചന് സംസ് കരിചച്്ുക്ുന്തിൽ പരിശമീലനം നല്കുന്ത് 
ചനറ്റക്ഫിഷിചന് ടപടത്ക പരി്െനയിലുള്ള കമാര്്മാണ്. 

2018 ജനുവരി 18-നും 30-നും വിശമാഖപട്െം പിഡി്ഡക്
യിൽ ചനറ്റക്ഫിഷും ഡിഎഫ് ചവഡബ്്രൂഎ എന് സർക്മാരിതര 
സംഘ്നയും ടെർന്ക് ് ്രൂെ ്മീനുകചള ടബമാട്ിൽവച്ുതചന് 
ചകകമാര്ം ചെയ്ുന്തിനുള്ള ഓൺടബമാർഡ് പരിശമീലനം 
നല്കി. 24 ്മീൻപി്ുതെക്മാരമാണ് പരിശമീലനം ടന്ിയത്. ചന
റ്റക്ഫിഷ സംസ്്മാന ടകമാർഡിടനറ്റർ ടശമീ. �നു്ന് റമാവു 
സമാഷി്ി ടട്ഡിലുള്ള ് ുെട്ന്മയുള്ള ് ്രൂെ തയമാറമാക്ുന്
തിചനക്ുറിച്ക് വിശേ്മാക്ി. ഗ്ൗസ്, �മാ്ർ, സ് ചപക്ക്, ട്മാ

ടെമാഫിലച്ന്ക് ചനടലമാൺ, സ് ചറ്റയിൻചലസ് സ്റ്റമീൽ നരൂല്, 
ടടഡമാപ് ബ്ഡ് ചനഫ്, ഷമാർപ്ക് ചനഫ്, ടബഷ, ടകമാറിംഗ് ് രൂൾ 
എന്ിവചയല്മാം പരിശമീലനമാർത്ികചള പരിെയചപ്്ുതെി. 
്്രൂെകചള ചകമാല്ുക, സ് ചപക്ക് ചെയ്ുക, രക്തം ഊറ്റിക്ള
യുക, ചെകിളയും ആന്രമാവയവങ്ങളും നമീക്ം ചെയ്ുക, 
ഐസ് സ്ലറിയിൽ തെുപ്ിക്ുക, സരൂക്ിക്ുക തു്ങ്ങിയ 
കമാര്ങ്ങളിലമാണ് പരിശമീലനം നല്കിയത്. 

kmjnan t{K-Uv Syq-W-bpsS  
ssI-Im-cyhpw kw-kv-I-c-Whpw

മനറ്റഫിഷ സപംസ്്ോന ഡെോർഡിഡനറർ തശീ. ഹനകു�ന്ത റോവകു സോഷി�ി ഡത�ഡി�കുള്ള 
�കു്ണഡ�ന്മയകുള്ള ്ട്യൂ്ണ ്യോറോക്കുന്്ിമനക്കുറിച്ച്റ വിശദ�ോക്കുന്കു

മനറ്റഫിഷ സപംസ്്ോന ഡെോർഡിഡനറർ  
തശീ. ഹനകു�ന്ത റോവകു ്ട്യൂ്ണ ഴെെോര്പം  

മചയ്കുന്്ിനകുള്ള വിവിധ ഉപെര്ണങ്ങൾ  
�ീൻപി്ടകുത്ക്ോർക്്റ പരിചയമപ്്ടകുത്കുന്കു
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കയറ്റു്തി ലക്്്ിട്ക് ന്തെുന് ്ത്്കൃഷി ഫമാ്ു
കളുച് സ്ട് വിവരങ്ങൾ എളുപ്തെിൽ ലഭ്്മാ
ക്ുന്തിനും ടട്സിയബിലിറ്റിയും ഉപടയമാക്തമാ

വിചന് സുരക്യും ഉറപ്മാക്ുന്തിനു്മായി എംപിഇഡിഎ 
ജിപിഎസ് അ്ിസ്്മാന്മാക്ി സവിടശഷ്മായ ഡമാറ്റമാടബ
സ് തയമാറമാക്ുന്ു. ചെമ്മീനിലും കയറ്റു്തി ചെയ്ുന് ്റ്റക് 
ഇനങ്ങളിലും നിടരമാധിച്ിരിക്ുന്തും അനമാവശ്വു്മായ 
വസ്തുക്ൾ ഉൾചപ്ട്ിട്ില് എന്ത് ഉറപ്മാക്ുന്തിനും ഈ 
സംവിധമാനം ഏചറ സ�മായക്മാകും.

ഈ പദ്തിയനുസരിച്ക് ചെമ്മീൻ, ്റ്റക്  കവെജമീവികൾ, 
കയറ്റു്തി ചെയ്ുന് വിവിധയിനം ്ത്്ങ്ങൾ എന്ിവ ഉത്പമാ
േിപ്ിക്ുന് ഫമാ്ുകചള എംപിഇഡിഎ എൻടറമാൾ ചെയ്ും. 
കർഷകർക്ക് കമാർഡുകളും സവിടശഷ ഫമാം തിരിച്റിയൽ 
നമ്രും (യുെമീക് ഐഡി) ഫമാ്ുകളുച് അ്ിസ്്മാനവിവര
ങ്ങൾ ഉൾചപ്്ുന് ക്വിക്ക് ചറസ് ടപമാൺസ് ടകമാഡും നല്കും. 

2018 ചഫടബുവരി 25-ന് വിശമാഖപട്െതെക് ന്ന് െ്ങ്ങിൽ 

ടകടദ്ര വമാെിജ്, വ്വസമായ വകുപ്ക് ്ടന്ി ടശമീ. സുടരഷ ടപഭു 
എൻടറമാൾ ചെയത കർഷകർക്ക് കമാർഡുകൾ വിതരെം 
ചെയതു. ആടന്മാടപടേശ് ്ുഖ്്ടന്ി ടശമീ. എൻ. െടദ്രബമാബു 
നമായിഡു, പമാർലച്ന്ക് അം്ം ടശമീ. ചക. �രി ബമാബു എന്ിവർ 
െ്ങ്ങിൽ പച്്ുതെു. 

ഓടരമാ ഫമാ്ും �മാച്റി യരൂെിറ്റും തിരിച്റിയുന്തിനും സമാ
മ്തെികസ�മായം ലഭ്്മാക്ുന്തിനും ടട്സിയബിലിറ്റി ഉറ
പ്മാക്ുന്തിനും ജിപിഎസ് അ്ിസ്്മാന്മാക്ിയുള്ള ഡമാറ്റമാ
ടബസ് സ�മായിക്ുച്ന്ക് എംപിഇഡിഎ ചെയർ്മാൻ ടഡമാ. 
എ. ജയതിലക് ഐഎഎസ് െരൂണ്ിക്മാട്ി. എൻടറമാൾ ചെയത 
യരൂെിറ്റുകളിൽനിന്ുള്ള ഉത്പന്ങ്ങളിൽ ഏചത്ിലും തര
തെിലുള്ള അനമാവശ്്മായടതമാ അനുവേനമീയ്ല്മാതെടതമാ 
ആയ കമാര്ങ്ങൾ കചണ്തെിയമാൽ തു്ക്ം ്ുതൽ ഒ്ുക്ം 
വചര പിന്ു്രുന്തിന് സമാധിക്ുച്ന്തമാണ് ഇതിചന് ടപടത്
കത. ടക്മാറമാംഫിനിടക്മാൾ, ചനടട്മാഫുറമാൻ ടപമാചലയുള്ള 
നിടരമാധിക്ചപ്ട് ആന്ിബടയമാട്ിക്ുകൾ കചണ്തെമാനമായി 
വിളചവ്ുപ്ിന് ്ുമ്ക് ന്തെുന് പരിടശമാധന (പിഎച്ക്്ി) 

Ibäp-a-Xn- D-Xv-]-¶-§-fp-sS t{S-kn-b-_n-en-än: 

Fw-]n-CUn-F Pn]n-F-kn-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n

a-Õy-Ir-jn- ^m-ap-I-fpsS tU-äm-t_-kv X-bm-dm-¡p¶p

െയറകു�്ി �ക്ഷ്�ിട്്റ ന്ടത്കുന് �ത്്െൃഷി ഫോ�കുെളകുമ്ട സ�ത� വിവരങ്ങൾ  
എളകുപ്ത്ിൽ �ഭ്�ോക്കുന് ജിപിഎസ് അ്ടിസ്്ോന�ോക്ിയകുള്ള എൻഡറോൾമ�റെ്റ െോർഡ് 

വിശോഖപട്്ണത്്റ ന്ടന് ച്ടങ്ങിൽ ഡെതന്ദ വോ്ണിജ്, വ്വസോയ വെകുപ്്റ �തന്തി  
തശീ. സകുഡരഷ തപഭകു പകുറത്ിറക്കുന്കു. ആതധ്ോതപഡദശ �കുഖ്�തന്തി തശീ. എൻ. ചതന്ദബോബകു 

നോയിഡകു, പോർ�മ�റെ്റ അപം�പം തശീ. മെ. ഹരി ബോബകു, എപംപിഇഡിഎ മചയർ�ോൻ  
ഡഡോ. എ. ജയ്ി�ക ഐഎഎസ് എന്ിവർ സ�ീപപം
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യുെമീക് ഐഡിയു്മായി ബന്ിപ്ിക്ും. യരൂടറമാപ്ൻ യരൂെി
യനുകളിടലയക്ക് കയറ്റി അയയക്ുന് ചെമ്മീന് പിഎച്ക്്ി 
സർട്ിഫിക്റ്റക് നിർബന്്മാണ്. യുഎസ്, ജപ്മാൻ, യരൂടറമാപ്ൻ 
യരൂെിയൻ തു്ങ്ങിയ രമാജ്ങ്ങളിചല കർശന ് ുെട്ന്മമാ നി
യടന്െ ന്പ്ികൾക്ക് വിടധയ്മായി കയറ്റു്തി വിഭവങ്ങൾ 
പരിടശമാധിക്ുന്തിനും നിടരമാധിക്ചപ്ട് ആന്ിബടയമാട്ിക്ു

കളുച് അംശം കയറ്റി അയയക്ുന് കൺചസൻച്ന്ിൽ ഇല് 
എന്ക് ഉറപ്ുവരുതെുന്തിനും ഈ രമീതി സ�മായിക്ുച്ന്ക് 
ടഡമാ. ജയതിലക് പറഞ്ു. 

്രൂല്ശൃംഖലയിചല എല്മാ തലതെിലും ടട്യ സബിലിറ്റി
വിവരങ്ങൾ ലഭ്്മാക്ുന്തിനും ഇലക്ടട്മാെിക് ടകമാഡിംഗ് 
ഉപടയമാ്ിച്ക് ടപധമാന വിവരങ്ങൾ ക്രൂആർ ടകമാഡിചന്ടയമാ 
ബമാർ ടകമാഡിചന്ടയമാ രരൂപതെിൽ കമാർട്െുകളിലും പമായക്ു
കളിലും ലഭ്്മാക്ുന്തിനും സമാധിക്ും. �മാച്റി തലം വചര
യുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപടയമാക്തമാവിന് ലഭ്്മാക്മാൻ ഇതുവഴി 
സമാധിക്ും. 

എംപിഇഡിഎ ഇതുവചര 148,321 ച�ക്്ർ ചെമ്മീൻ പമാ്
ങ്ങൾ ഉൾചപ്്ുന് 65,595 ഫമാ്ുകളുച് ജിപിഎസ് വിവരങ്ങൾ 
ടശഖരിച്ുകഴിഞ്ു. ആചക 195,994 ച�ക്്ർ വിസ്തൃതിയു
ള്ള ഒരു ലക്ം ഫമാ്ുകളിൽ 54,165 ഫമാ്ുകളുച് എൻടറമാൾ
ച്ന്ക് പരൂർതെിയമാക്ി. 

അഞ്ക് വർഷം അചല്്ിൽ പമാട്ം തമീരുന് കമാലം എന്ിവ
യിൽ ഏതമാണ് കുറവ് അതമായിരിക്ും എൻടറമാൾച്ന്ിചന്യും 
കമാർഡിചന്യും കമാലമാവധി. ഇംഗ്മീഷിൽ അച്്ിച് കമാർ
ഡുകൾ ടപമാടേശിക ഭമാഷയിലും ലഭ്്മാക്ും.

ച്ടങ്ങിൽ പമ്്ടകുക്കുന്വർ

എപംപിഇഡിഎ മചയർ�ോൻ ഡഡോ. എ. ജയ്ി�ക 
ഐഎഎസ് െർഷെർ, എപംപിഇഡിഎ,  

നോക സ തപ്ിനിധിെൾമക്ോപ്പം

എൻഡറോൾ മചയ്് �ത്്െൃഷി െർഷെർക്്റ െോർഡകുെൾ വി്ര്ണപം മചയ്കുന്കു

t^m¡-kv  Gcnb
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എംപിഇഡിഎയുച് വിജയവമാഡയിചല റമീജെൽ 
ഡിവിഷചന് ടനതൃത്വതെിൽ സുസ്്ിര ്ത്്
ക്ൃഷിചയക്ുറിച്ക് കൃഷെ ജില്യിചല നമാ്മാ

യമാല് ്ണ്ഡലിചല കമ്നട്മാലു ട്മാ്തെിചല കർഷകർക്മാ
യി ്രൂന്ു േിവസചതെ പരിശമീലനം സംഘ്ിപ്ിച്ു. ജനുവരി 
23 ്ുതൽ 25 വചര സംഘ്ിപ്ിച് പരിശമീലനം പരിസ്്ിതി 
സൗ�മാർദേ്മായ ്ത്്ക്ൃഷി ടപെരിപ്ിക്ുന്തിനും ചവവി
ധ്്മാർന് ഇനങ്ങൾ വളർതെുന്തിന് ടടപമാത്മാ�നം നല്കു
ന്തിനും ലക്്്ിട്ുള്ളതമായിരുന്ു. അഞ്ക് വനിതകൾ അ്ക്ം 
ഇരുപത് ടപർ പച്്ുതെു. 

കമ്നട്മാലു ട്മാ്പഞ്മായതെക് ടപസിഡന്ക് ടശമീ. ടകമാക്ിലി
്ഡ ചവ്ി്മാടേി പരിശമീലനം ഉദ്ഘമാ്നം ചെയതു. വിജയവമാഡ 
റമീജെൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ ഡയറക്്ർ്മാരമായ ടശമീ. ബി. 
നരസിം� റമാവു, ടശമീ. പി. ടബഹട്ശ്വർ റമാവു, കമാെുരു ചകവി
ചകയിചല ടടപമാജക്ട് അസിസ്റ്റന്ക് (ഫിഷറമീസ്) ടശമീ. വി. രത് ന 
ടപകമാശ്, അവമാനി്ഡ ഫിഷറമീസ് വകുപ്ിചല അസിസ്റ്റന്ക് 
ഡയറക്്ർ ടശമീ. പി. സുടരഷ, നമാക് സ റമീജെൽ ടകമാർഡിടന
റ്റർ ടശമീ. ചജ. ചവ്് ര്െ, വിജയവമാഡ റമീജെൽ ഡിവിഷൻ 
ഫമീൽഡ് സരൂപ്ർചവസർ ടശമീ. ജി. ടശമീനിവമാസലു എന്ിവർ 
ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ ടടപമാബടയമാട്ിക് സിചന് ഉപടയമാ്ം, 
കുളം തയമാറമാക്ല്, ചവള്ളതെിചന്യും ്ണ്ിചന്യും ്ുെട്
ന്മ ഉറപ്മാക്ുക, ് ുെട്ന്മയുള്ള വിതെും തമീറ്റയും ചകകമാര്ം 
ചെയ്ുക, വിളചവ്ുപ്ക്, വിളചവ്ുപ്ിനുടശഷം ചകകമാര്ം ചെ
യ്ുടമ്മാൾ ്ുെട്ന്മയക്മായി ടശദ്ിടക്ണ് കമാര്ങ്ങൾ, വിള
ചവ്ുപ്ിന് ്ുമ്ക് പരിടശമാധന ന്ടതെണ് ആവശ്ം തു്ങ്ങിയ 
വിവിധ വിഷയങ്ങചളക്ുറിച്ക് ക്മാസുകചള്ുതെു. പരിശമീലന

തെിൽ പച്്ുതെവരുച് സംശയങ്ങൾക്ക് ്റുപ്ി നല്കി. 
സ്മാപന ടപസം്തെിൽ ടശമീ. ടകമാക്ിലി്ഡ ചവ്ി്മാടേി 
എംപിഇഡിഎ കർഷകർക്മായി ന്തെിയ പരിശമീലനചതെ 
അഭിനദ്രിച്ു. ഇതെരം കരൂ്ുതൽ പരിപമാ്ികൾ സംഘ്ിപ്ിക്
െച്ന്ക് അടദേ�ം ആവശ്ചപ്ട്ു. പരിശമീലനം ടന്ിയവർക്ക് 
പഞ്മായതെക് ടപസിഡന്ിചന്യും എഡിഎഫിചന്യും സമാന്ിദ്്
തെിൽ സർട്ിഫിക്റ്റുകളും സ്ചറ്റപ്ന്ുകളും വിതരെം 
ചെയതു. ടശമീ. ജി. ടശമീനിവമാസലു നദ്രി പറഞ്ു. 

kpØn-c a-Õy-¡r-jn-sb-¡p-dn-¨v 

I½-\-tam-ep {Km-a-¯nÂ ]-cn-ioe-\w

വിജയവോഡ റീജ്ണൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റൻ ഡയറക്ടർ 
തശീ. പി. തബഹഡ�ശ്ർ റോവകു പരിശീ�ന പരിപോ്ടിയിൽ സപംസോരിക്കുന്കു

പരിസ്ഥിതി സൗഹാർ
ദ്ദമായ മത്യേക്കൃഷി 
പ്രെരിപ്ിക്തുന്നതിനതുും 
വവവിധയേമാർന്ന ഇന
ങ്ങൾ വെർത്തുന്നതിന് 
സപ്രാത്ാഹനും നല്തുന്ന
തിനതുും ലക്ഷയേമിട്തുള്ളതാ
യിരതുന്നതു പരിശീലനും
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ചനല്രൂരിചല എംപിഇഡിഎ സമാറ്റചലറ്റക് ചസ
ന്റിചന് ടനതൃത്വതെിൽ ചനല്രൂരിചല 
ചെമ്മീൻ കൃഷിചയക്ുറിച്ക് വിലയിരുതെു

ന്തിനമായി കർഷകസം്്ം സംഘ്ിപ്ിച്ു. ചനല്രൂർ ജില്യി
ചല ്ം്മാപട്ിനം ടശമീെമാ്ുടണ്ഡശ്വരി ടേവി കല്മാെ ്ണ്ഡ
പതെിൽ ജനുവരി 24-നമായിരുന്ു സം്്ം. 

ചെമ്മീൻ കൃഷിയിചല ഏറ്റവും പുതിയ സമാട്തികവിേ്
കൾ കർഷകർക്ക് പരിെയചപ്്ുതെുന്തിനും കൃഷിയിചല 
ടപശ് നങ്ങചളക്ുറിച്ക് െർച് ചെയ്ുന്തിനും ആഭ്ന്ര, കയ
റ്റു്തി രം്ചതെ വർദ്ിച്ുവരുന് ആവശ്കതയക്ക് അനു
സരിച്ക് ചവവിധ്്മാർന് കൃഷിയിലരൂച് ്ത്്തെിചന്യും 
്ത്്വിഭവങ്ങളുച്യും ലഭ്ത ഉറപ്ുവരുതെുന്തിനു്മായി
രുന്ു സം്്ം ലക്്്ിട്ത്. ്ം്മാപട്ിനചതെ 125 കർഷകർ 
സം്്തെിൽ പച്്ുതെു.  വിജയവമാഡ റമീജെൽ ഡിവിഷനി
ചല ഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. അർച്ി്മാൻ ലമാഹ രി സ്വമാ്തം 
ആശംസിച്ു. ്ികച് ്ുെട്ന്മയുള്ള ചെമ്മീൻ ഉത്പമാേിപ്ി
ക്ുന്തിൽ എംപിഇഡിഎ ന്തെുന് പരിടശ്ങ്ങചളക്ുറിച്ക് 

അടദേ�ം വിശേമീകരിച്ു. യരൂടറമാപ്ൻ യരൂെിയനും അട്രി
ക്യും ്ത്്കൃഷി രം്ചതെ ഉത്പന്ങ്ങൾ കർശന്മായി 
നിരമീക്ിക്ുന്ുചണ്ന്ും പരിെയ്ില്മാതെ ്രുന്ുകളും ്റ്റും 
�മാച്റികളിലും കൃഷിയി്തെിലും ഉപടയമാ്ിക്രുചതന്ും 
അടദേ�ം നിർടദേശിച്ു. 

്ം്മാപട്ിനചതെ ടശമീെമാ്ുടണ്ഡശ്വരി ടേവി അക്വമാഫമാട്
ഴ് സ് ക്ബ്  ടപസിഡന്ക് ടശമീ. പി. �നു്ന് റമാവു സം്്ം 
ഉദ്ഘമാ്നം ചെയതു. അക്വമാ ക്ബുകൾ സുസ്്ിര്മായ കൃ
ഷിക്മായി കർഷകചര ടബമാധവത്കരിക്മാനുള്ള ഉതെരവമാേി
ത്വം ഏൽക്െച്ന്ക് അടദേ�ം നിർടദേശിച്ു. ടയമാ്്തയുള്ള 
ലമാബ് ച്ക് നമീഷ്ന്മമാർ ്മാടതട് ഈ രം്തെക് ടപവർതെിക്ുന്ു
ള്ളരൂചവന്ക് ഉറപ്മാക്ുന്തിനും പരിടശമാധനമാ റിടപ്മാർട്ുകൾ 
വിശ്വമാസ്ടയമാ്്തയുള്ളതമാവെച്ന്ക് ഉറപ്മാക്ുന്തിനു
്മായി െില നിയടന്െങ്ങളും സർക്മാരിൽനിന്ക് സമാമ്തെി
കപിന്ുെയും ഉറപ്ുവരുതെെച്ന്ക് അടദേ�ം നിർടദേശിച്ു. 

ആടന്മാടപടേശ് സംസ്്മാന ചെമ്മീൻ കർഷക സ്ിതിയു
ച് ചനല്രൂർ ചസടകട്റി ടശമീ. പി. ഷബമീർഖമാൻ ആശംസകൾ 
ടനർന്ു. ഏറ്റവും ് ുെട്ന്മയുള്ള ചെമ്മീൻ ഉത്പമാേന ടകടദ്ര
്മായി ഇന്്ചയ വളർതെിചയ്ുക്ുന്തിനമായി കർഷകർക്ി
്യിൽ ആന്ിബടയമാട്ിക് ര�ിത ചെമ്മീൻ ഉത്പമാേിപ്ിക്ുന്
തിനമായി എംപിഇഡിഎ ന്തെിയ ടബമാധവത്കരെം ഏചറ 
്ുെകര്മാചയന്ക് അടദേ�ം പറഞ്ു. വിലയിചല കയറ്റിറക്
ങ്ങൾ കർഷകചര, ടപടത്കിച്ക് ചെറുകി് കർഷകചര ബമാധി
ക്ുന്ുചണ്ന്ും ഇത് പരി�രിക്ുന്തിനമായി ബയർ-ചസല്ർ 
്മീറ്റുകൾ തു്ർച്യമായി സംഘ്ിപ്ിക്െച്ന്ും തുറന് െർ
ച്കൾ ടവെച്ന്ും അടദേ�ം പറഞ്ു.  സമാട്തികചസഷ
നിൽ ആടന്മാടപടേശ് എംപിഇഡിഎ അടതമാറിറ്റി അം്ം ടശമീ. 

kpØn-c sN-½o³-Ir-jn A-dn-hp-I-fp-ambn 
s\Ãq-cnÂ IÀ-j-I-kwK-aw kw-L-Sn-¸n¨p

വിജയവോഡ റീജ്ണൽ ഡിവിഷനിമ� ഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടർ 
തശീ. അർച്ചി�ോൻ �ോഹ രി സോഡ്്ിെ മസഷനിൽ സപംസോരിക്കുന്കു

െർഷെസപം��ത്ിൽനിന്കുള്ള ദൃശ്പം
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എസ്. സുടരഷ ചറഡ്ഡി ്ുഖ്മാതി്ിയമായിരുന്ു. ചജവസു
രക് ഉറപ്മാക്ുന്തിനമായി �മാച്റികൾ കരൂ്ുതൽ കരുതടലമാ
ച്യിരിക്െച്ന്ും നിർടദേശിക്ചപ്ട് ടപവർതെനരമീതികൾ 
(എസ്ഒപി) പിന്ുെ്രുന്തിനും ് ുെട്ന്മയുള്ള ചെമ്മീൻ 
വിതെുകൾ ്മാടതം ്ത്്കർഷകർക്ക് ലഭ്്മാക്ുന്തിനും ടശ
്ിക്െച്ന്ും അടദേ�ം പറഞ്ു. വിപെിയിൽ ലഭ്്മാകുന് 
വ്മാജ തമീറ്റകളും ്രുന്ുകളും ്റ്റും ഉപടയമാ്ിച്മാൽ ചെമ്മീൻ 
കയറ്റു്തിക്ക് ്ുരുതര്മായ അനന്രഫലങ്ങൾ ഉണ്മാകമാം 
എന്തിനമാൽ ്ത്്കർഷകർ കരൂ്ുതൽ ജമാട്ത പമാലിക്െ
ച്ന്ക് അടദേ�ം പറഞ്ു.

ചനല്രൂർ ്ുതുകറിചല ഫിഷറമീസ് ടകമാളജ് അടസമാസിടയറ്റക് 
ഡമീൻ ടഡമാ. പി. �രിബമാബു സമാട്തിക ചസഷനിൽ ടപഭമാ
ഷെം ന്തെി. ടരമാ്ങ്ങൾ എങ്ങചന ചകകമാര്ം ചെയ്െം, 
്ത്്കൃഷിയിൽ ചജവസുരക് തു്ങ്ങിയ കമാര്ങ്ങചളക്ു
റിച്ക് അടദേ�ം വിശേ്മായി സംസമാരിച്ു. ഫമാം എൻടറമാൾച്
ന്ിചന് ടപമാധമാന്ചതെക്ുറിച്ും കൃഷി ചെയ്ുന് ചെമ്മീനുക
ളുച് ടട്സിയബിലിറ്റിചയക്ുറിച്ും അടദേ�ം വിശേമീകരിച്ു. 
ഇതുവചരയും എൻടറമാൾ ചെയ്മാതെ എല്മാ കർഷകരും എം
പിഇഡിഎയിൽ എൻടറമാൾ ചെയ്െം. ഇത് ആന്ിബടയമാട്ിക് 
രമാസവസ്തുര�ിത ചെമ്മീൻ കയറ്റു്തി എന് വലിയ ചവല്ു
വിളിക്ക് വലിയ പിന്ുെ നല്കും. ഇറക്ു്തി ചെയ്ുന് രമാ
ജ്ങ്ങൾ സമാംപിളിം്ിചന് ടതമാത് വർദ്ിപ്ിച്ിരിക്ുന്തിനമാൽ 
കൃഷിയി്തെിൽ ഉപടയമാ്ിക്ുന് വസ്തുക്ചളക്ുറിച്ക് കർ

ഷകർ കരൂ്ുതൽ ടശദ്മാലുക്ളമായിരിക്െം. ്ത്്കർഷക
രും �മാച്റി അടസമാസിടയഷനും ്ുെട്ന്മയുള്ള ചെമ്മീൻ 
ഉത്പമാേനതെിചന്യും കയറ്റു്തിയുച്യും കമാര്തെിൽ ഇന്്
ചയ ഒന്മാ്ചതതെിക്മാനുള്ള പരിടശ്തെിൽ സർവമാത്മനമാ 
പിന്ുെ നല്കെച്ന്ും അടദേ�ം ആവശ്ചപ്ട്ു. 

വിജയവമാഡ റമീജെൽ ഡിവിഷനിചല അസിസ്റ്റന്ക് ഡയ
റക്്ർ ടശമീ. പി. ടബഹ ട്ശ്വര റമാവു ഇന്്യിൽനിന്ുള്ള 
ചെമ്മീൻ കയറ്റു്തി ടനരി്ുന് ടപധമാന ചവല്ുവിളികചള
ക്ുറിച്ക് വിശേമീകരിച്ു. ആന്ിബടയമാട്ിക്ുകളുച്യും ്റ്റും 
ഉപടയമാ്ം ്രൂല്മാണ് ടപധമാന്മായും കയറ്റു്തി സമാധനങ്ങൾ 
നിരസിക്ചപ്്ുന്ത്. ഈ സമാ�െര്തെിൽ വൃതെിയുച് 
കമാര്തെിലും ചഫടറ്റമാസമാനിറ്ററി കമാര്ങ്ങളിലും ടപടത്ക 
ടശദ്ടവെം. ്നുഷ്ന് ടരമാ്ം സൃഷ്ിക്ുന്തും �മാനിക
ര്മാകുന്തു്മായ യമാചതമാരു വസ്തുക്ളും കയറ്റു്തി ചെയ്ു
ന്ില് എന് കമാര്ം ഉറപ്ുവരുതെെം. ടരമാ്്ില്മാതെ ചെമ്മീൻ 
വിതെുകൾ ്മാടതം ഉപടയമാ്ിക്മാനും യമാചതമാരു വിധ വ്മാജ 
രമാസവസ്തുക്ടളമാ ആന്ിബടയമാട്ിക്ുകടളമാ ഉപടയമാ്ിക്മാ
തിരിക്മാനും എസ്ഒപി പരൂർെ്മായും പിന്ു്രമാനും ഇറക്ു്
തി ചെയ്ുന് രമാജ്ങ്ങളുച് നിലവമാരം കമാതെുസരൂക്ിക്മാനും 
ടശദ്ിക്െച്ന്ക് അടദേ�ം പറഞ്ു. 

ആർജിസിഎ-എംപിഇഡിഎ അസിസ്റ്റന്ക് ടടപമാജക്ട് 
്മാടനജർ ടശമീ. പി. ടശമീനിവമാസ റമാവു കയറ്റു്തിക്ക് അനുരരൂ
പ്മായ ഇനങ്ങചളക്ുറിച്ും ചവവിധ്വത്കരെചതെക്ുറി
ച്ും ക്മാചസ്ുതെു. ഞണ്ുകൃഷിയുച് സമാധ്തകളും സ് കില് 
ചസടററ്റ ടപമാചലയുള്ള ഇനങ്ങളും കർഷകർക്ക് പരിെയചപ്
്ുതെി. 

നമാക് സ റമീജെൽ ടകമാർഡിടനറ്റർ ടശമീ. ്ി. നദ്ര കിടഷമാർ 
സുസ്്ിര ചെമ്മീൻ കൃഷിക്മായി കർഷകസ്ിതികൾ രരൂപമീക
രിക്ുന്തിചന് ടപമാധമാന്ചതെയും സമാധ്തകചളയുംകുറിച്ക് 
വിശേമീകരിച്ു. നമാക് സയുച് ഫമീൽഡ് ്മാടനജർ്മാർ വഴി 
ലഭ്്മാക്ുന് വിവിധ പദ്തികചളക്ുറിച്ും നല്കിവരുന് 
പിന്ുെചയക്ുറിച്ും അടദേ�ം വ്ക്ത്മാക്ി. എംപിഇഡി
എയുച് ചനല്രൂർ സമാറ്റചലറ്റക് ചസന്റിചല അസിസ്റ്റന്ക് 
ഡയറക്്ർ ടഡമാ. ചക. ്ടെശ് നദ്രി പറഞ്ു. 

�പം�ോപട്ിനമത് തശീചോ�കുഡണ്ഡശ്രി ഡദവി അെ്ോഫോഡ�ഴ് സ് ക്ബ   
തപസിഡറെ്റ തശീ. പി. ഹനകു�ന്ത റോവകു സപം��പം ഉദ്ഘോ്ടനപം മചയ്കുന്കു

ആടന്മാടപടേശ് എംപിഇഡിഎ അടതമാറിറ്റി അം്ം 
ടശമീ. എസ്. സുടരഷ ചറഡ്ഡി കർഷകചര 

അഭിസംടബമാധന ചെയ്ുന്ു
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കർെമാ്കയിചല ചബൽ്മാം ജില്യിൽ ്ത്്ക്ൃഷി 
വികസനപരിപമാ്ികൾ ചശശവമാസ്്യിലമാണ്. 
കരിമ്ും ടെമാളവും വിളയുന് ടപടേശങ്ങളിലമാ

യി ്രൂന്ക് നേികൾ ഒഴുകുന്ുണ്ക്. വളചരനമാളുകളമായി കരി
മ്ിൻ കൃഷി ചെയ്ുന്തിനമാൽ ്ണ്ിൽ അമ്മാശം കരൂ്ുതലും 
അചജവ വളങ്ങളും കമീ്നമാശിനികളും രമാസവസ്തുക്ളും 
ഉപടയമാ്ിക്ുന്തിനമാൽ ഉപ്ുരസം കുറവു്മാണ്. 

്ത്്ക്ൃഷിക്ല്മാചത ്റ്റക് വിളകൾക്മായി ഈ കൃഷി
യി്ങ്ങൾ ഉപടയമാ്ിക്മാൻ കഴിയില്. ഇത് പരി്െിച്മാണ് 
പരിസ്്ിതി സൗ�മാർദേവും സുസ്്ിരവു്മായ ്ത്്കൃഷി 
രമീതികചളക്ുറിച്ക് ്രൂന്ു േിവസം നമീണ്ുനിന് പരിശമീലനം 
സംഘ്ിപ്ിച്ത്. ജനുവരി ്രൂന്ു ്ുതൽ അഞ്ു വചരയുള്ള 
പരിശമീലനതെിൽ െിടക്മാ്ി ഫിഷറമീസ് അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറ
ക്്ർ നമാ്നിർടദേശം ചെയത 19 കർഷകർ പച്്ുതെു. 

എംപിഇഡിഎ ഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. വിജയകു്മാർ 
സി. യമാര്ല് കൃഷിയി്ം ചതരചഞ്്ുക്ുന്തിചനക്ുറി
ച്ും കുളം തയമാറമാക്ുന്തിചനക്ുറിച്ും വനമാ്ി ചെമ്മീനു
കൾക്മായി റിസർടവമായർ സംവിധമാനം ഏർചപ്്ുതെുന്തി
ചനക്ുറിച്ും ക്ൽവിഭവങ്ങളുച് ്രൂല്വർദ്നയക്മായുള്ള 
�സമാപ് സുരക്മാരമീതികചളക്ുറിച്ും വിശേ്മാക്ി. െിടക്മാ്ി 
ഫിഷറമീസ് അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറക്്ർ ടശമീ. സഞജയ അർക്മാ

ചര ചബൽ്മാം ജില്യിചല െിടക്മാ്ി, രമാജ്ബമാഗ്, അതെമാെി 
തമാലരൂക്ുകളിചല ്ത്്കൃഷിയുച് സമാധ്തകചളക്ുറിച്ക് 
കർഷകചര ടബമാധ്ചപ്്ുതെി. 

ജരൂെിയർ ച്ക് നിക്ൽ ഓഫമീസർ ടശമീ. ജി. രമാ്ർ കുളം 
തയമാറമാക്ുന്തിചനക്ുറിച്ും ചവള്ളതെിചന് ്ുെട്ന്മചയ
ക്ുറിച്ും ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ ഉപടയമാ്ിക്ുന് വിവിധ 
ടടപമാബടയമാട്ിക്ുകൾ, വിതെക് സരൂക്ിടക്ണ്ത് എങ്ങചന, 
തമീറ്റയും തമീറ്റചകകമാര്വും എങ്ങചന, വിളചവ്ുപ്ക് എങ്ങചന 
തു്ങ്ങിയവചയക്ുറിച്ും ക്മാചസ്ുതെു. 

െിടക്മാ്ിയിൽനിന്ും 25 കിടലമാ്മീറ്റർ അകചലയുള്ള 
്ത്്ഫമാം പരിശമീലനമാർത്ികൾ സദ്രർശിച്ു. ആസമാം വമാ
ളകചളയും ഇന്്ൻ കമാർപ്ുകചളയും വളർതെുന്തിചനക്ു
റിച്ക് കർഷകർക്ക് ടനരിട്ക് അറിവ് ലഭിച്ു. സമീ ബമാസ്, ഞണ്ക് 
(്മാംട്രൂവ് ്ഡ് ടകമാബ്), തിലമാപ്ിയ എന്ിവയുച് കൃഷിരമീതി
കചളക്ുറിച്ുള്ള വമീഡിടയമാ ടപേർശിപ്ിച്ു. 

ഫിഷറമീസ് ഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. ജി.്ി. നമായക്, 
സമീനിയർ അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറക്്ർ ടശമീ. വസന്ക് ച�ഗ് ചഡ 
എന്ിവർ സ്മാപനസടമ്ളനതെിൽ പച്്ുതെു. പരിശമീലന
തെിൽ പച്്ുതെവർക്ക് ്ുഖ്മാതി്ി സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ 
വിതരെം ചെയതു. 

s_Â-Km-an-se Nn-t¡m-Un-bnÂ

a-Õy-¡À-j-IÀ-¡v ]-cn-ioe-\w \-ev-In

എപംപിഇഡിഎ ഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടർ തശീ. വിജയെകു�ോർ സി. യോര�ല്
പരിശീ�നപരിപോ്ടിയിൽ സപംസോരിക്കുന്കു

322018 s^-{_phcn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ
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Im-Àhm-dn-se _m-Zv {Km-a-¯nse 

IÀ-j-IÀ-¡v ]-cn-io-e-\w \-ev-In

കർെമാ്കതെിചല ഉതെരകന്ഡയിചല കമാർവമാറി
ലുള്ള ബമാദ് ട്മാ്തെിചല കർഷകർക്ക് സുസ്്ിര 
്ത്്കൃഷിയിൽ ്രൂന്ക് േിവസം നമീണ്ുനിന്  

പരിശമീലനം നല്കി. കമാർവമാർ ്ുനിസിപ്ൽ കൗൺസിലിചന് 
ആവശ്ടപകമാരം ന്തെിയ പരിശമീലനം ടഡമാ. അംടബദ്കർ 
ഭവൻ �മാളിലമായിരുന്ു ഒരുക്ിയിരുന്ത്. കമാർവമാറിചല 
ബമാദ്, നദ്രൻ്ഡ്ഡ എന്ിവി്ങ്ങളിൽനിന്മായി ഇരുപത് 
കർഷകർ പച്്ുതെു. 

കമാർവമാർ എസ് സി /എസ്്ി സ്രൂ�ം ടപസിഡന്ക് ടശമീ. ടേവ
നദ്രക് കടനക്ർ പരിപമാ്ി ഉദ്ഘമാ്നം ചെയതു. ്ത്്കൃഷി
ക്മായി സ്്ലം ചതരചഞ്്ുടക്ണ്ത് എങ്ങചന, കുളതെിചന് 
രരൂപകൽപ്ന എങ്ങചന ടവെം, നിർമ്മാെ രമീതി, ചജവികകമാ
ര്ങ്ങൾ, വിതെക് സരൂക്ിക്ൽ, വിളചവ്ുപ്ക്, ചജവസുരക്മാ
കമാര്ങ്ങൾ, ്ികച് ചെമ്മീൻ കൃഷിരമീതികൾ, ചവവിധ്വ
ത്കരെതെിനമായ ഞണ്ക്, കമാളമാഞ്ി, തിലമാപ്ിയ തു്ങ്ങിയവ 
വളർടതെണ്ത് എങ്ങചന, സമാമ്തെികവശങ്ങൾ, സമാമ്തെി
കസ�മായതെിനമായുള്ള പദ്തികൾ എന്ിവചയക്ുറിച്ക് കർ

ഷകചര ടബമാധവത്കരിച്ു.  എംപിഇഡിഎ ജരൂനിയർ ച്ക് നി
ക്ൽ ഓഫമീസർ ടശമീ. എസ്. എം. ശിടരമാദ്കർ, എംപിഇഡിഎ 
ചഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. വിജയകു്മാർ യമാര്ല്, ചഡപ്രൂ
ട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. ചവ്ിട്രമാ്ൻ ച�ഗ് ചഡ, സംസ്്മാന 
കൃഷി വകുപ്ിചല എഎഫ്ഡിഒ ടശമീ. ടശമീപമാദ് കുർക്ർെി 
തു്ങ്ങിയവർ ക്മാസുകചള്ുതെു. കമാഡ് വമാഡിചല കനമാസ്്ി
രി, ്മാഡ്ബമാഗ് എന്ിവി്ങ്ങളിചല ഫമാ്ിൽ സദ്രർശനം ന്
തെിയ പരിശമീലനമാർത്ികൾ ഫമാ്ിചന് രമീതികചളക്ുറിച്ും 
സമാട്തികവശങ്ങചളക്ുറിച്ും ടനരിട്ക് ്നസിലമാക്ി. 

സ്മാപനസടമ്ളനതെിൽ കമാർവമാർ ്ുനിസിപ്ൽ 
കൗൺസിൽ ചവസ് ടപസിഡന്ക് ടശമീ്തി ലമീലമാബമായ തടന
ക്ർ ്ുഖ്മാതി്ിയമായിരുന്ു. പട്ികജമാതി, പട്ികവർ് വി
ഭമാ്തെിൽ ചപട്വർക്ക് അവരുച് സ്വന്ം സ്്ലതെക് പരി
ശമീലനച്മാരുക്ിയ എംപിഇഡിഎചയ അവർ അഭിനദ്രിച്ു. 
്ത്്കൃഷി ഏചറ്റ്ുക്ുന്തിനമായി ക്ബുകൾ രരൂപമീകരിക്മാ
നമായി കർഷകർ ്ുടന്മാട്ക് വരെച്ന്ക് അവർ നിർടദേശിച്ു. എം
പിഇഡിഎ ചഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. വിജയകു്മാർ യമാര്ല് 
കർഷകർക്ക് എല്മാവിധ പിന്ുെയും വമാഗ്േമാനം ചെയതു. 

കർഷകചര ടപതിനിധമീകരിച്ക് ടശമീ. വിതെൽ ലമാടഞ്ക്ർ, 
ടശമീ്തി രരൂപ �ൽസമാവർ എന്ിവർ പരിശമീലനതെിന് നദ്രി 
പറഞ്ു. പുതിയ  രമീതികളും സമാട്തികവിേ്കളും പഠിക്മാൻ 
സമാധിച്ുചവന്ക് അവർ െരൂണ്ിക്മാട്ി.

 ്രൂന്ു േിവസം നമീണ്ുനിന് പരിശമീലനതെിചന് സ്മാപന
സടമ്ളനതെിൽ ടശമീ. എസ്. എം. ശിടരമാദ്കർ നദ്രി പറഞ്ു. 
പച്്ുതെവർക്ക് സടമ്ളനതെിൽ സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ 
വിതരെം ചെയതു. 

ഫോ�ിൽ സന്ദർശനപം ന്ടത്കുന് െർഷെർ

പരിശീ�നപരിപോ്ടിയിൽ പമ്്ടകുത്വർക്്റ 
സർട്ിഫിക്റകുെൾ വി്ര്ണപം മചയ്കുന്കു
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aÕy-¡rjn cwKw

കർെമാ്കതെിചല ചബൽ്മാവി ജില്യിചല അതെമാ
െിയിൽ ഭരൂടപടേശം വളക്രൂറില്മാതെതും കുറഞ് 
ടതമാതിൽ ഉപ്ുരസം കലർന്തു്മാചെ്ിലും ജല

ടടസമാതസുകൾ ഏചറയുണ്ക്. ഇക്മാര്ം വിലയിരുതെിയമാണ് 
െിടക്മാഡിയിചല ഫിഷറമീസ് വകുപ്ക് അധികൃതർ കർഷകർ
ക്ക് ്ത്്ക്ൃഷിയിൽ പരിശമീലനം നല്കുന്തിനുള്ള നിർടദേ
ശം നല്കിയത്. 

അതെമാെിയിചല കർഷകർക്മായി പരിസ്്ിതി സൗ�മാർദേ
വും സുസ്്ിരവു്മായ ്ത്്കൃഷിചയക്ുറിച്ുള്ള പരിശമീലന
്മാണ് കർവമാറിചല എംപിഇഡിഎ സബ് റമീജെൽ ഡിവിഷൻ 
ഒരുക്ിയത്. എംഐസിഇ കംപ്രൂട്ർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് �മാളിൽ 
ചഫടബുവരി 15 ്ുതൽ 17 വചരയമായിരുന്ു പരിശമീലനം. 

എംപിഇഡിഎയിചല ജരൂെിയർ ച്ക് നിക്ൽ ഓഫമീസർ്മാ
രമായ ടശമീ. ജി. രമാ്ർ, ടശമീ. എസ്. എം. ശിടരമാദ്കർ എന്ിവരും 
െിടക്മാഡിയിചല സംസ്്മാന ഫിഷറമീസ് ഉടേ്മാ്സ്്രും ക്മാ
സുകചള്ുതെു. ്ത്്വിതെക് ചതരചഞ്്ുപ്ക്, സരൂക്ിപ്ക്, ചവ
ള്ളതെിചന് ് ുെട്ന്മ, തമീറ്റ രമീതികൾ, ചെമ്മീൻ വളർതെലിനമാ
യി പെം ്ു്ക്ുന്തിചന് ട്ന്മ, തിലമാപ്ിയ, സമീബമാസ്, കമാർപ്ക്, 

ടപമാളി കൾച്ർ എന്ിങ്ങചനയുള്ള ചവവിധ്വത്കരെം 
എന്ിവചയക്ുറിചച്ല്മാം കർഷകർക്ക് ക്മാസുകചള്ുതെു. 
സമീബമാസ്, ഞണ്ക്, തിലമാപ്ിയ എന്ിവയുച് കൃഷിചയക്ു

റിച്ുള്ള വമീഡിടയമാകളും കമാെിച്ുചകമാ്ുതെു. കമാർപ്ക് ഇനം 
്ത്്ങ്ങളുച്യും വിടേശ ഇനങ്ങളുച്യും കൃഷിരമീതികൾ 
്നസിലമാക്ുന്തിനമായി ്ത്്ഫമാ്ിടലയക്ക് സദ്രർശനം 
സംഘ്ിപ്ിച്ിരുന്ു. സ്മാപന സടമ്ളനതെിൽ ഫിഷറമീസ് 
വകുപ്ക് അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറക്്ർ ടശമീ. സഞജയ അർടക്
രി ്ുഖ്മാതി്ിയമായിരുന്ു. ടശമീ. സുടരഷ പമാണ്ഡചവയും 
്റ്റുള്ളവരും ഇതെരച്മാരു പരിശമീലനതെിൽ പച്്ുക്മാൻ 
സമാധിച്തിന് എംപിഇഡിഎയക്ക് നദ്രി പറഞ്ു. 

പരിശമീലനതെിൽ പച്്ുതെ 17 ടപർക്ും സർട്ിഫിക്
റ്റുകളും സ്ചറ്റപ്ന്ും വിതരെം ചെയതു. എംപിഇഡി
എയുച് ജരൂെിയർ ച്ക് നിക്ൽ ഓഫമീസർ ടശമീ. എസ്. 
എം. ശിടരമാദ്കർ നദ്രി പറഞ്ു. 

�ീൻ  
വിളമവ്ടകുക്കുന്കു

പരിശീ�നത്ിൽ പമ്്ടകുക്കുന് െർഷെർ

ചിഡക്ോഡി ഫിഷറീസ് വെകുപ്്റ അസിസ്ററെ്റ  
ഡയറക്ടർ തശീ. സഞജയ് അർഡക്രി 

സർട്ിഫിക്റകുെളകുപം സ്ഴറപ്റെകുപം വി്ര്ണപം മചയ്കുന്കു
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ഒഡമീഷയിചല ഖരിനമാസിയിചലയും പരിസരടപടേശങ്ങ
ളിലു്ുള്ള പട്ികജമാതി, പട്ികവർ് കർഷകർക്മായി 
്ികച് ചെമ്മീൻ കൃഷിരമീതിചയക്ുറിച്ും ചവവി

ധ്വത്കരെതെിനമായി സ്വമീകരിടക്ണ് സമാട്തികവിേ്
കചളക്ുറിച്ും എംപിഇഡിഎയുച് ഭുവടനശ്വർ റമീജെൽ 
ഡിവിഷചന് ടനതൃത്വതെിൽ പരിശമീലനം നല്കി. ടകടദ്രപഡ 
ജില്യിചല ഖരിനമാസി ചറഡ് ടടകമാസ് ചസമാചസറ്റി �മാളിൽ 
2018 ചഫടബുവരി ആറു്ുതൽ എട്ുവചരയമായിരുന്ു പരി
ശമീലനം. 

ഡപ്രൂട്ി ഡയറക്്ർ ടശമീ. യു. സി. ്�മാപടത പരിശമീലനം 
ഉത്ഘമാ്നം ചെയതു. ആധുനിക സമാട്തികവിേ്കൾ പഠി
ചച്്ുക്മാനും ്ികച്രമീതിയിൽ കയറ്റു്തിക്ക് അനുടയമാജ്
്മായ ്ത്്കൃഷി ന്തെമാനും അടദേ�ം നിർടദേശിച്ു. 

്ത്്കൃഷി, വിവിധ കൃഷിസംവിധമാനങ്ങൾ, ഏറ്റവും 
പുതിയ രമീതികൾ, എംപിഇഡിഎ ന്പ്മാക്ുന് വിവിധ 
പദ്തികൾ, ടസവനങ്ങൾ, ചകമാഞ്ക്, വനമാ്ി എന്ിവയുച് 
ചജവിക ടപടത്കതകൾ, ആന്ിബടയമാട്ിക്ിചന് േുരുപടയമാ
്ം എന്ിവചയക്ുറിച്മായിരുന്ു ആേ്േിവസചതെ ക്മാസു

കൾ. രണ്മാം േിവസം അസിസ്റ്റന്ക് ഡയറക്്ർ ടശമീ. നടരഷ 
തമാമ്മാ് കൃഷിയി്ം ചതരചഞ്്ുടക്ണ്തിചനക്ുറിച്ും 
ചെമ്മീൻ വളർതെുന്തിനുള്ള കുളങ്ങൾ തയമാറമാക്ുന്തി
ചനക്ുറിച്ും അക്വമാകൾച്ർ ഫമാ്ുകൾ എംപിഇഡിഎയിൽ 
എൻടറമാൾ ചെടയ്ണ്തിചനക്ുറിച്ും ചെമ്മീൻ കൃഷിയുച് 
സമാമ്തെികവശചതെക്ുറിച്ും വിശേമീകരിച്ു.

ഫമീൽഡ് സരൂപ്ർചവസർ ടശമീ. എസ്. േുർ് റമാവു കുളം 
തയമാറമാക്ുന്തിചനക്ുറിച്ും ചവള്ളതെിചന് ട്ന്മ കമാതെു
സരൂക്ിക്ുന്തിചനക്ുറിച്ും ്ണ്ക്, തമീറ്റ, ചെമ്മീൻ വിതെി
ചന് ചതരചഞ്്ുപ്ക്, ടരമാ്നിയടന്െം, ചജവസുരക്മാ
രമീതികൾ, ഞണ്ക്, തിലമാപ്ിയ എന്ിവ വളർതെിയമാലുള്ള 
സമാമ്തെികടനട്ം എന്ിവചയക്ുറിച്ും ക്മാസുകചള്ുതെു. 
സുസ്്ിരകൃഷിചയക്ുറിച്ുള്ള പുസ്തകവും നിടരമാധിക്
ചപ്ട് ആന്ിബടയമാട്ിക്ുകളുച് േരൂഷ്ഫലങ്ങചളക്ുറിച്ുള്ള 
ലഘുടലഖയും കുളതെിചല വിവരങ്ങൾ ടരഖചപ്്ുതെമാനു
ള്ള റിടക്മാർഡ് ബുക്ും പരിശമീലനതെിചനതെിയവർക്ക് 
വിതരെം ചെയതു. 

ഫിഷറമീസ് വകുപ്ിചല ടകടദ്രപഡ അഡമീഷെൽ അസിസ്റ്റ
ന്ക് ഫിഷറമീസ് ഓഫമീസർ ടശമീ. സമീതനമാഥ് ചബഹ റ സ്മാപന 
സടമ്ളനതെിൽ ്ുഖ്മാതി്ിയമായിരുന്ു. സംസ്്മാന സർ
ക്മാർ ന്പ്മാക്ുന് വിവിധ പദ്തികചളക്ുറിച്ും സിഎഎ
യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെടയ്ണ്തിചനക്ുറിച്ും അടദേ�ം വിശ
േമീകരിച്ു. കർഷകരുച് സംശയങ്ങൾക്ക് വിേഗ്ധർ ്റുപ്ി 
പറഞ്ു. 

ടപ്ുഖ കർഷകൻ ടശമീ. നമാരമായൺ �മാൽേർ നദ്രി പറഞ്ു. 
പരിശമീലനതെിൽ പച്്ുതെ 20 പട്ികജമാതി, പട്ികവർ് 
കർഷകർക്ും സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ വിതരെം ചെയതു. 

ഭുവടനശ്വർ റമീജെൽ ഡിവിഷനിചല ടശമീ. സുടരഷ 
ച്മാ�ന്ി നദ്രി പറഞ്ു. 

പരിശമീലനപരിപമാ്ിയിൽ പച്്ുക്ുന് കർഷകർ

ഫീൽഡ് സയൂപ്ർഴവസർ 
തശീ. എസ്. ദകുർ� റോവകു ക്ോസ് നയിക്കുന്കു
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്ത്്ക്ൃഷി, പമാൽ, ടകമാഴിയിറച്ി എന്ിവയിചല ആന്ി
ബടയമാട്ിക്ുകളുച് അവക്ിപ്തങ്ങൾ ്നുഷ്രുച് 
ആടരമാ്്തെിന് �മാനികര്മാചെന്തിനമാൽ ഇറക്ു

്തിക്മാർക്ും ഉപടയമാക്തമാക്ൾക്ും ഏചറ ആശ്യുളവമാ
ക്ുന്തമാണ്. അതുചകമാണ്ുതചന് അവ നിയടന്ിക്മാനും 
നിരമീക്ിക്മാനും സുരക്ിത്മാചെന്ക് ഉറപ്ുവരുതെമാനു്ു
ള്ള ന്പ്ികൾ സ്വമീകരിച്ുവരുന്ു. 

ഈ സമാ�െര്തെിലമാണ് ഫുഡ് ടസഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റമാൻ
ഡമാർഡ് അടതമാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്് (എഫ്എസ്എസ്എഐ) 
ചകമാച്ിയിചല ഐസിഎആർ-സിഫ്റ്റക്, ചനതർലമാൻഡ് സിചല 
റികിൽറ്റക് സർവകലമാശമാല എന്ിവയു്മായി ടെർന്ക് 2018 ചഫ
ടബുവരി 26 ്ുതൽ ്മാർച്ക് രണ്ുവചര ടപടത്ക പരിശമീലനം 
സംഘ്ിപ്ിച്ത്. 

ഐസിഎആർ-സിഫ്റ്റിൽ ന്ന് പരിശമീലനതെിൽ 
ഐസിഎആർ-സിഫ്റ്റക്, ഇഐഎ, ടകരള സംസ്്മാന സർ
ക്മാരിചല വിവിധ വകുപ്ുകൾ എന്ിവി്ങ്ങളിൽനിന്ുള്ള 
പതെുടപർക്ക് ച്ടടകമാബടയമാളജിക്ൽ രമീതികൾ ഉപടയമാ
്ിച്ക് ആന്ിബടയമാട്ിക് അവക്ിപ്ത പരിടശമാധനയിൽ പരി
ശമീലനം നല്കി. 

ടഡമാ. ്മാരിടയൽ പിക്ി്മാറ്റക്, ടശമീ്തി വിൽ് ടഡമീസൻ 
എന്ിവരമാണ് പരിടശമാധനയക്ക് ടനതൃത്വം നല്കിയത്. 
സിദ്മാന്ങ്ങളും ടനരിട്ുള്ള ടപമാടയമാ്ികപമാഠങ്ങളും ഉൾചപ്
്ുതെിയമായിരുന്ു പരിശമീലനം. ടപടത്കതരം ബമാക്്മീരിയ
കളുച് ച്ടടകമാബിയൽ ടപ്റ്റക് സ് ച്ക് നിക് ഉപടയമാ്ചപ്്ു
തെി ആന്ിബടയമാട്ിക് അവക്ിപ്തങ്ങചള ടവർതിരിക്ുന് 
രമീതിയിലമായിരുന്ു പരിശമീലനം. ്മാടടകമാചലഡ് സ്, ബമീറ്റ 
ലമാക്റ്റംസ് (ച്ടടകമാടകമാക്സ് ലരൂട്സ് എ്ിസിസി 9341), 

ചട്ട്മാചസക്ിൻസ് (ബമാസില്സ് ചസറികസ് എ്ിസിസി 
11778), ക്വിടനമാടലമാൺസ് (ടയഴ് സമീനിയ റുടക്ി എൻസിഐ
എം 13282), സൾടഫമാെച്ഡ് സ് (ബമാസില്സ് പരൂ്ിലസ് 
സിഎൻ 607), അ്ിടനമാചഗ്ടകമാചസഡ് സ് (ബമാസില്സ് 
സബ്റ്റിലിസ് ബിജിഎ) എന്മീ ആന്ിബടയമാട്ിക് ട്രൂപ്ുകചള
യമാണ് പരി്െിച്ത്. 

ഫമാ്ിൽനിന്ുള്ള ടകമാഴിയിറച്ി, ക്ൽ ്ത്്ങ്ങൾ എന്ിവ
യമായിരുന്ു പരിടശമാധന ന്തെിയത്. ്മാനേണ്ഡ്മാക്മാവുന് 
അളവുകൾ, അധികടതമാതിലുള്ള അളവുകൾ എന്ിവയുച് 
പരിടശമാധനയും വിലയിരുതെലും ന്തെി. 

ഇടനമാകുലം തയമാറമാക്ുന് രമീതി, ്മാധ്്ം തയമാറമാക്ുന് 
രമീതി എന്ിവയിലും പരിശമീലനം നല്കി. പരിടശമാധനമാഫലം 
പലടപ്മാഴും വഴിചതറ്റിക്ുന് രമീതിയിടലയക്ക് ടപമാകമാച്ന്
തിനമാൽ ചവല്ുവിളി നിറഞ്തമായിരുന്ു പരിടശമാധനമാരമീതി. 
പിഎച്ക്, ഇടനമാകുലതെിചന് അളവ്, ബഫർ അളവ് എന്ിവയി
ചല ടനരിയ വ്ത്മാസം ടപമാലും പരിടശമാധനചയ ബമാധിക്ും. 
സമാംപിളിചല ആന്ിബടയമാട്ിചന് അളവ് അധിക്മാചെ്ിൽ 
പരിടശമാധനമാഫലചതെ ബമാധിക്ുന്ുചവന്ത് കണ്തിനമാൽ 
ഉറപ്മാക്മാനമായി വമീണ്ും പരിടശമാധിടക്ണ്ത് ആവശ്്മാണ്. 

്ൃട്മാത്പന്ങ്ങളിൽ ഭക്്സുരക്മാനിയടന്െ രമീതി
കൾക്ക് അനുസൃത്മായി അവക്ിപ്തങ്ങൾ കചണ്തെമാനും 
ഉറപ്ുവരുതെമാനും ആന്ിബടയമാട്ിക്ിചന് അളവ് എടതചയ
ന്ക് അറിയമാനു്ുള്ള കമാര്ങ്ങൾ വിശേ്മായി െർച് ചെയതു. 
പരിശമീലനം വളചരയധികം ഉപകമാരടപേ്മായിരുന്ുചവന്ും 
ഭമാവിയിൽ ടപടയമാജനചപ്്ുച്ന്ും പച്്ുതെവർ അഭി
ടപമായചപ്ട്ു. 

ക്പ്മാട്: സിഫ്റ്റക്

പരിശീ�നത്ിൽ പമ്്ടകുത്വർ ഡയറക്ടർ, 
ഫോക്ൽട്ിെൾ എന്ിവർമക്ോപ്പം
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ഉെക്ുയടന്ങ്ങൾ ചക്മാറമാൻ സിഫ്റ്റും സിപിസി
ആർഐയും കർഷകസംഘവും ധമാരെമാപടതതെിൽ 
ഒപ്ിട്ു.

ചകമാച്ിയിചല ഐസിഎആർ - ചസൻട്ൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് 
ഓഫ് ഫിഷറമീസ് ച്ക് ടനമാളജിയും (ഐസിഎആർ-സിഫ്റ്റക്) 
കൃഷി വിജ്ഞമാന ടകടദ്രയും (ചകവിചക), കമാസർട്മാഡ് 

ഐസിഎആർ - ചസൻട്ൽ പ്മാടന്ഷൻ ടടകമാപ് സ് റിസർ
ച്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ും (സിപിസിആർഐ) കമാസർട്മാഡ് കരൂൺ 
കർഷകരുച് സ്വയം സ�മായകസംഘവും 2018 ചഫടബുവരി 
ഒന്ിന് ധമാരെമാപടതതെിൽ ഒപ്ിട്ു. ഇതനുസരിച്ക് പതെക് കിടലമാ 
ടശഷിയുള്ള ചവേ്ുത ഉെക്ുയടന്ങ്ങൾ കരൂൺ കർഷക
സംഘതെിന് ചക്മാറും. ്ത്്വും ്ത്് ഉത്പന്ങ്ങളും ്റ്റക് 
കമാർഷിക ഉത്പന്ങ്ങളും ഉെക്ി സരൂക്ിക്ുന്തിനും ്രൂല്
വർദ്ന വരുതെുന്തിനും ഉെക്ുയടന്ം ഉപടയമാ്ിക്മാം. 

ടകരള കമാർഷിക സർവകലമാശമാല, തൃശരൂർ, ചവസ് െമാൻസ
ലർ ടഡമാ. ആർ. െടദ്രബമാബു, ചകമാച്ി ഐസിഎആർ-സിഫ്റ്റക് 
ഡയറക്്ർ ടഡമാ. സി.എൻ. രവിശ്ർ, ബടയമാചക്ിസ്ട്ി 
ആൻഡ് നുട്മീഷൻ ഡിവിഷൻ ടപിൻസിപ്ൽ സയന്ിസ്റ്റും 
വകുപ്ക് ട്ധമാവിയു്മായ ടഡമാ. സുശമീല ്മാത്ു, എൻജിനമീയ
റിംഗ് ഡിവിഷൻ ടപിൻസിപ്ൽ സയന്ിസ്റ്റും വകുപ്ക് ട്ധമാവി
യു്മായ ടഡമാ. ്ടനമാജ് പി. സമാ്ുവൽ, കമാസർട്മാഡ് ഐസി
എആർ-സിപിസിആർഐ ചകവിചകയിചല ടപിൻസിപ്ൽ 
സയന്ിസ്റ്റക് ടഡമാ. ്ി.എസ്. ്ടനമാജ്കു്മാർ, കമാസർട്മാഡ് 
കരൂൺ കർഷകരുച് സ്വയം സ�മായകസംഘതെിചല ടശമീ. പമാ
ണ്ുരം് എന്ിവരമാണ് ധമാരെമാപടതതെിൽ ഒപ്ിട്ത്. 

ക്പ്മാട്: സിഫ്റ്റക്

DW¡p-b-{´-§Ä ssI-am-dm³  
kn-^väpw  kn-]n-kn-BÀ-sF-bpw   
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ഉ്ണക്കുയതന്തങ്ങൾ ഴെ�ോറോനകുള്ള ധോര്ണോപത്പം 
െോസർഡ�ോഡ് െയൂൺ െർഷെരകുമ്ട സ്യപം  

സഹോയെസപംഘത്ിനകു ഴെ�ോറകുന്കു

A[n-I-a-Õy-_-Ô-\w B-tKm-f-X-e-¯nÂ  
_m-[n-¡p-sa¶v B-tKmf `-£y-ImÀ-jn-I- kw-LS-\ 

ആട്മാളതലതെിൽ ക്ലിചലയും ഉൾനമാ്ൻ ജലമാ
ശയങ്ങളിചലയും ്ത്്ബന്നം ്ുൻവർഷചതെ 
നിരക്ിൽ തു്രുകടയമാ കുറയുകടയമാ ചെയ്ു

ച്ന്ക് യുചെറ്റഡ് ടനഷൻസിചന് ആട്മാള ഭക്്കമാർഷിക 
സംഘ്ന വ്ക്ത്മാക്ി. ചഫടബുവരി 2016-ൽ പുറതെിറക്ിയ 
റിടപ്മാർട്ിൽ 2025-ൽ ്ടത്്മാത്പമാേനതെിൽ ഒരു ശത്മാനം 
്മാടതട് വർദ്നയുണ്മാകരൂ എന്ക് െരൂണ്ിക്മാട്ുന്ു. ക്ലിൽ
നിന്ുള്ള ്ത്്ബന്നം തമീടവ്മായി തു്രുന്തും ഉത്പമാേനം 
വർദ്ിപ്ിക്മാൻ സമാധ്തയില്മാതെതു്മാണ് ഇതിന് കമാരെം. 
്മീൻപി്ുതെം കുറയുന്തും ്ത്്ബന്നതെിന് ടവണ്ി 
വരുന് അധിക ചെലവും കെക്ിചല്ുക്ുടമ്മാൾ ഇന്് 
ടപമാചലയുള്ള രമാജ്ങ്ങളിൽനിന്ുള്ള ്മീൻപി്ുതെക്മാർ ടപയമാ
സതെിലമാകുച്ന്ക് റിടപ്മാർട്ക് െരൂണ്ിക്മാട്ുന്ു. ടലമാകച്ങ്ങും 
ലക്ക്െക്ിനുടപർക്ക് ്ത്്ബന്നവും ്ത്്കൃഷിയും 
ആ�മാരതെിനും ടപമാഷകതെിനും വരു്മാനതെിനും ജമീവടനമാ
പമാധിക്ു്ുള്ള ്മാർ്്മാണ്. 

2014-ൽ ടലമാകച്ങ്ങു്ുള്ള ടപതിടയമാ�രി ്ത്്ലഭ്ത 
20 കിടലമായമായി വർദ്ിച്ിരുന്ു. ത്വരിതവളർച് ടന്ിയ ്ത്്
കൃഷിയമാണ് ്നുഷ്രുച് ്ടത്്മാപടയമാ്തെിചന് പകുതി 
നിർവ�ിക്ുന്ത്. ്ികച് ചകകമാര് രമീതികൾ ്രൂലം െിലയിനം 
്ത്്ങ്ങളുച് ടശഖരതെിൽ വർദ്നയുണ്മായിട്ുചണ്ന്ക് റി

ടപ്മാർട്ക് െരൂണ്ിക്മാട്ുന്ു. 2014-ൽ ആട്മാളതലതെിൽ ്ടത്്മാ 
ത്പമാേനം 93.4 േശലക്ം ്ൺ ആയിരുന്ു. ഇവയിൽ 81.5 
േശലക്ം ് ൺ ക്ലിൽനിന്ും 11.9 േശലക്ം ് ൺ ഉൾനമാ്ൻ 
ജലമാശയങ്ങളിൽനിന്ും ലഭിച്വയമാണ്.  2014-ൽ ടലമാകച്ങ്ങു
്ുള്ള ്മീൻപി്ുതെ ടബമാട്ുകളുച് എണ്ം 4.6 േശലക്്മായിരു
ന്ു. 2012-ടലതിന് ഏതമാണ്ക് തുല്്മാെിത്. ഏഷ്യിൽ 3.5 
േശലക്ം ടബമാട്ുകളുണ്ക്, ആട്മാളക്െക്ിൽ 75 ശത്മാനം 
വരു്ിത്. 1950 ്ുതൽ ആട്മാളതലതെിൽ ആട്മാവിറ്റയുച് 
അളവ് 1988 വചര വർദ്ിച്ക് 78 േശലക്ം ് ണ്മായി ഉയർന്ിരുന്ു
ചവന്ക് ആട്മാള ഭക്്കമാർഷിക സംഘ്നയുച് റിടപ്മാർട്ിൽ 
പറയുന്ു. എന്മാൽ, പിന്മീട് ഈ അളവിൽ വ്ത്മാസ്ുണ്മാ
യി. ടസമാവിയറ്റക് യരൂെിയൻ ഇല്മാതമായടതമാച് ്ത്്ബന്നം 
കുറഞ്തമായിരിക്മാം കമാരെച്ന്ക് റിടപ്മാർട്ക് െരൂണ്ിക്മാട്ുന്ു. 

2003-2009-ൽ ആചക ്മീൻവരവ് ഏതമാണ്ക് സ്്ിര്മായി
രുന്ു. വമാർഷികവ്തിയമാനം ഏതമാണ്ക് ഒരു ശത്മാനതെിൽ 
അധിക്മായിരുന്ില്. 2010 ്ുതൽ ചെറിയ ടതമാതിൽ ഓടരമാ 
വർഷവും വളർച് ടരഖചപ്്ുതെുകയും 2014-ൽ പര്മാവധി 
വളർച്യു്മായി 78.4 േശലക്ം ്ൺ ആയി ആട്മാവിറ്റയുച് 
ലഭ്ത. 

ക്പ്മാട്: www.financialexpress.com
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ക്ലിൽനിന്ക് രരൂപചപ്്ുതെുന് വിവിധ സജമീവ
ചജവ സംയുക്തങ്ങചള ആടരമാ്്സംരംക്െ 
വ്വസമായരം്ം കരൂ്ുതലമായി ആടശയിക്ുന് 

കമാല്മാെിത്. ചസൻട്ൽ ്ചറൻ ഫിഷറമീസ് റിസർച്ക് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് (സിഎംഎഫ്ആർഐ) ക്ലിൽനിന്ുള്ള സ്വമാഭമാ
വിക വസ്തുക്ളിൽനിന്ക് ചതടറമായഡ് െികിത്യക്മായി 
രരൂപചപ്്ുതെിയ പുതിയ ഉത്പന്ം ഉ്ൻതചന് പുറതെിറക്ും. 
ടപട്�ം, സന്ിവമാതം, ചകമാളസ് ടട്മാൾ എന്ിവയക്മായി 
ക്ൽപ്മായലുകളിൽനിന്ും ട്മീൻ ്സലുകളിൽനിന്ും (്ു
തെുച്ിപ്ി) സിഎംഎഫ്ആർഐ ന്രൂട്മാസ്രൂട്ിക്ൽ ഉത്പന്
ങ്ങൾ പുറതെിറക്ിയിരുന്ു. 

ചതടറമായഡ് െികിത്യക്മായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് വികസി
പ്ിച് ക്ൽ ന്രൂട്മാസ്രൂട്ിൽ ഉത്പന്ം ക്ിനിക്ൽ പരമീക്െ
തെിചന് അവസമാന ഘട്തെിലമാചെന്ക് സിഎംഎഫ്ആർഐ 
ഡയറക്്ർ ടഡമാ. എ. ട്മാപമാലകൃഷെൻ പറഞ്ു. ക്ൽ 
ജമീവികളിൽനിന്ക് ഔഷധങ്ങൾ ടവർതിരിചച്്ുക്ുന്തിചന
ക്ുറിച്ക് പരിശമീലനം നല്കമാൻ യുവ ്ടവഷകർക്മായി സി
എംഎഫ്ആർഐ സംഘ്ിപ്ിച് ്രൂന്മാഴ്െ നമീണ്ുനിന് വിന്ർ 
സ് കരൂളിൽ ടപസം്ിക്ുകയമായിരുന്ു അടദേ�ം. ക്ിനിക്ൽ 
പരമീക്െം വിജയകര്മായി പരൂർതെിയമാക്ിയതിനുടശഷം 
ഉത്പന്ം വിപെിയിലിറക്ും. ക്ൽജമീവികളിൽനിന്ക് ടകമാ
സ്്സ്രൂട്ിക്ൽസ് ടപമാചലയുള്ള കരൂ്ുതൽ സ്വമാഭമാവിക ഉത്പ
ന്ങ്ങൾ വികസിപ്ിക്മാൻ സിഎംഎഫ്ആർഐ ലക്്്ി്ു
ന്ുണ്ക്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ിചന് ലമാബറട്റികളിൽ രരൂപചപ്്ുതെിയ 
സ്വമാഭമാവിക ക്ൽ ഉത്പന്ങ്ങൾ വ്വസമായരം്വു്മായി 
ടെർന്ക് വമാെിജ്വത്കരിക്ുന്തിനും പരിപമാ്ിയുചണ്ന്ക് 
അടദേ�ം െരൂണ്ിക്മാട്ി.

ക്ലിചല സ്വമാഭമാവിക വസ്തുക്ളിൽനിന്ക് രരൂപചപ്്ു
തെുന് ഉയർന് ്രൂല്്ുള്ള സജമീവചജവ ച്റ്റമാചബമാചള
റ്റുകൾക്ക് ഫമാർ്സ്രൂട്ിക്ൽ രം്തെക് ഏചറ തമാത്പര്്ുണ്ക്. 
സ്വമാഭമാവിക ടെരുവകൾ ഉൾചപ്്ുതെിയ ഭക്്വസ്തുക്ൾ 
്നുഷ്രുച് ആടരമാ്്തെിന് ്ുെകര്മാചെന്ക് ചതളിയി
ച്ു കഴിഞ്ു. ക്ൽജമീവികളിൽനിന്ും വിവിധ ടരമാ്ങ്ങൾ
ക്ക് ഉപടയമാ്ടപേ്മാകമാവുന് സജമീവ ചജവകെികകൾ 
കചണ്തെുന്തിന് ്ുൻനിരയിലുള്ള സിഎംഎഫ്ആർഐ 
രരൂപചപ്്ുതെിയ നമാല് ന്രൂട്മാസ്രൂട്ിക്ൽ ഉത്പന്ങ്ങൾ
ക്ക് കഴിഞ് കമാലതെക് ആടരമാ്്സംരക്െ വിപെിയിൽ 
്ികച് ആവശ്കതയുണ്മായിരുന്ുചവന്ക് ടഡമാ. ട്മാപമാല
കൃഷെൻ പറഞ്ു. ക്ൽ ജമീവികളിൽനിന്ക് ഉയർന് ്രൂല്
്ുള്ള ആടരമാ്്സംരക്െ ഉത്പന്ങ്ങൾ രരൂപചപ്്ുതെുന്
തിനമായി 23 ശമാസ്ടതജ്ഞർക്ും അദ്്മാപകർക്ു്മാണ് 21 
േിവസം നമീണ്ുനിന് വിന്ർ സ് കരൂളിൽ പരിശമീലനം നല്കിയ
ത്. സിഎംഎഫ്ആർഐയുച് ്ചറൻ ബടയമാച്ക് ടനമാളജി 
ഡിവിഷനമായിരുന്ു പരിശമീലനതെിന് ടനതൃത്വം നല്കിയത്. 
ക്ലിചല സ്വമാഭമാവിക ഉത്പന്ങ്ങളുച് രസതടന്ം അറിയമാ
വുന് ടലമാകതെിചന് വിവിധ ഭമാ്ങ്ങളിൽനിന്ുള്ള ടപ്ുഖ 
ശമാസ്ടതജ്ഞർ ക്ലിചല സജമീവ ചജവസംയുക്തങ്ങചളക്ു
റിച്ക് ടപഭമാഷെം ന്തെുകയും ടപമാടയമാ്ിക ക്മാസുകൾ നയി

ക്ുകയും ചെയതു. ചസൻട്ൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് ഓഫ് ഫിഷറമീസ് 
ച്ക് ടനമാളജിയുച് ്ുൻ ഡയറക്്ർ ടഡമാ. ് ി. ചക. ടശമീനിവമാസ 
ട്മാപമാൽ വിന്ർ സ് കരൂളിചന് സ്മാപന സടമ്ളനതെിൽ ്ുഖ്മാ
തി്ിയമായിരുന്ു. ഇന്്ൻ സ്ുടേതമീരചതെ ചവവിധ്്മാർ
ന്തും സ്ൃദ്വു്മായ ക്ൽസസ്ങ്ങളും ജമീവികളും ഇന്ും 
ഉപടയമാ്ചപ്്ുതെമാതെതും ഫമാർ്സ്രൂട്ിക്ൽ, ബടയമാച്
ഡിക്ൽ രം്തെക് സമാദ്്തകളുള്ളതു്മായ സജമീവ ചജവ
സംയുക്തങ്ങളുച് ടടസമാതസു്മാചെന്ക് ടഡമാ. ടശമീനിവമാസ 
ട്മാപമാൽ പറഞ്ു. 

ഈ വിഭമാ്തെിലുള്ള ക്ല്ജമീവികചള പരൂരെ്മായും ഉപ
ടയമാ്ചപ്്ുതെുന്ിചല്്ിലും കഴിഞ് ഒരു പതിറ്റമാണ്മായി 
ശരമാശരി സജമീവ ചജവസംയുക്തങ്ങളുച് പ്ക് കുറഞ്ു
വരികയമാണ്. 

ക്ല്ജമീവികളില്നിന്ുള്ള വിവിധ ച്ഡിക്ല്, ബടയമാച്
ഡിക്ല് ഉത്പന്ങ്ങള് ്നുഷ്രുച് ആടരമാ്്തെിന് ഏചറ 
്ുെകര്മാണ്. ഭക്്വസ്തുക്ളമായും ഫമാര്സ്രൂട്ിക്ല് 
വ്വസമായതെിലും ഇവ ഉപടയമാ്ചപ്്ുതെമാം. ്ചറന് ബടയമാ 
ച്ക് ടനമാളജി വിഭമാ്ം തലവന് ടഡമാ. പി. വിജയട്മാപമാല്, 
വിന്ര സ്ക്കരൂള് ടകമാഴ് സ് ഡയറക്്ര ടഡമാ. കമാജല് െടക
ബരതെി എന്ിവര ടപസം്ിച്ു. 

ക്പ്മാട്: www.newindianexpress.com
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പ്രസമഹും, 
സന്ിവാതും, 
ലകാെസ് സരോൾ 
എന്നിവയ്കായി 

കടൽപ്ായലതുകെിൽ 
നിന്നതുും ഗ്ീൻ മസലതുക
െിൽ നിന്നതുമതുള്ള 
നയേയൂരോസയേയൂട്ിക്ൽ  
ഉത്പന്നങ്ങൾക്തു പതുറലമ 
കടൽവിഭവങ്ങെിൽ 
നിന്ന് വതസറായ്ഡ് 
െികിത്യ്കായി സിഎുംഎ
ഫ്ആർഐ ഔഷധും 
പതുറത്ിറക്തുന്നതു
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്മീൻ പി്ിക്ുന്വർക്ക് ഇ്നിലക്മാരില്മാചത ടനരിട്ക് 
ഓൺചലനിൽ വിൽപ്ന ന്തെുന്തിന് ടകടദ്ര 
സ്ുടേ ്ത്് ്ടവഷെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് പുതിയ 

ഇ-ചകമാട്ഴ് സ് ചവബ് ചസറ്റും ച്മാചബൽ ആ പ്ു ം 
രരൂപചപ്്ുതെി. നമാഷെൽ ഇന്ടവ
ഷൻ ചക്്റ്റക് റമീസമാലിയന്ക് അട്ി
ക്ൾച്ർ (എൻഐസിആർഎ) 
പദ്തിക്ു കമീഴിലമാണ് '്ചറൻഫി
ഷ ചസയൽസ്' എന് ടപരിൽ തമീരസ
്രൂ�തെിചന് വരു്മാനം വർദ്ിപ്ിക്ു
ന്തിനുള്ള ആപ്ക് വികസിപ്ിച്ത്. 

തു്ക്തെിൽ എറെമാകു
ളം ജില്യിൽ ്മാടത്മാണ് ഈ 
ടസവനം ലഭ്്മാക്ുകചയന്ും 
പിന്മീട് ്റ്റക് ടപടേശങ്ങളിടല
യക്ക് വ്മാപിപ്ിക്ുച്ന്ും 
എൻആസിആർഎ ടടപമാജ
ക്ട് ടപിൻസിപ്ൽ ഇൻചവ
സ്റ്റിട്റ്റർ ടശമീ. പി. യു. 
സക്റിയ പറഞ്ു. ടനരിട്ക് 
എതെിച്ുനൽകി പെം 
വമാങ്ങുന് ക്മാഷ ഓൺ 

ചഡലിവറി രമീതിയമാണ് ഇതിനമായി ഉപടയമാ്ിക്ുക. ഇതിൽനി
ന്ുള്ള ലമാഭം ്മീൻ പി്ിക്ുന്വർക്ും കർഷകസംഘങ്ങൾക്ു 
വമീതിച്ുനല്കും. ഇ്നിലക്മാർ ലമാഭം പറ്റുന് രമീതി ഇതുവഴി 
ഒഴിവമാക്മാൻ സമാധിക്ും. വിവിധ വിൽപ്നക്മാരും ഉപടയമാ

ക്തമാക്ളും ഈ ടപമാർട്ലിൽ ലഭ്്മായിരിക്ും. സിഎംഎ
ഫ്ആർഐ ആയിരിക്ും ട്ൽടനമാട്ം വ�ിക്ുക. 

ഇതിലരൂച് ്മീൻ വിൽക്മാൻ ആട്�ിക്ുന്വർ സ്വയം 
സ�മായക സംഘങ്ങൾ രരൂപമീകരിക്െം. ഇതെരം സം
ഘങ്ങൾക്ക് ചവണ്ർ്മാരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയത് ഉത്പ
ന്ങ്ങൾ വിൽപ്ന ന്തെുകയും സ്ടറ്റമാക്ിചന് ലഭ്ത 

പുതുക്ുകയും ചെയ്മാം. 

്ത്്കർഷകർക്ും ്മീൻപി്ുതെക്മാർക്ും 
ഇ-ചകമാട്ഴ് സ് ചവബ് ചസറ്റു്മായും ച്മാചബൽ ആപ്ു
്മായും പരിെയചപ്്ുന്തിന് സിഎംഎഫ്ആർഐ പരി
ശമീലനം നല്കുകയും ട്യൽ വിൽപ്ന ന്തെുകയും 
ചെയതിരുന്ു. എൻഐസിആർഎ പദ്തിയിചല റി
സർച്ക് അടസമാസിടയറ്റക് ടരമാ�ിത് ്ിരമീടദ്രനമാണ് ചവ
ബ് ചസറ്റും ച്മാചബൽ ആപ്ും രരൂപചപ്്ുതെിയത്. 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ുന് ഓടരമാ വിൽപ്നക്മാരനും 
ടപടത്ക ടലമാ്ിൻ ലഭ്്മാക്ും. 

ക്പ്മാട്: www.thehindubusinessline.com
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നമീലവിപ്വതെിന് അരചങ്ങമാരുക്ി ടകടദ്ര സ്ുടേ ്ത്് 
്ടവഷെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്രൂട്ക് ഇന്്യിചല ജലമാശയങ്ങ
ളിൽ തുറന് ക്ൽ കരൂട് കൃഷി ടടപമാത്മാ�ിപ്ിക്ു

ന്തിന് തു്ക്്ിട്ു. ആേ്ഘട്്മായി എല്മാ സ്ുടേതമീര സം
സ്്മാനങ്ങളിചല ്ത്്ബന്ന ട്ഖലയിലുള്ളവർക്ക് തുറന് 
കരൂട് കൃഷിയിൽ പരിശമീലനം നല്കും. ്ത്്വരവ് കുറഞ് 
സമാ�െര്ം പരി്െിച്മാെിത്. നമാഷെൽ ഫിഷറമീസ് ഡവ
ലപ് ച്ന്ക് ടബമാർഡിചന് ഒരു ടകമാ്ി രരൂപ സമാമ്തെികസ�മായ
ടതെമാച് രമാജ്ചതെങ്ങു്ുള്ള അയ്മായിരം ്മീൻപി്ുതെക്മാർക്ക് 
പരിശമീലനം നല്കും. 

സമാധമാരെ കുളങ്ങളിചല ്ത്്കൃഷിടയക്മാൽ 70 ശത്മാനം 
അധികം ഉത്പമാേനതെിന് കരൂട് കൃഷി സമാട്തികവിേ് 
സ�മായിക്ുച്ന്ക് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്്ർ ടശമീ. എ. 
ട്മാപമാലകൃഷെൻ െരൂണ്ിക്മാട്ി. പരമ്രമാ്ത്മായി സ്ുടേ
്ത്്ങ്ങളുച് കൃഷിയിൽനിന്ക് ഒരു ക്ുബിക് ്മീറ്റർ വ്മാപ്തി
യിൽനിന്ക് അരകിടലമാ ്ത്്്മാണ് ലഭിക്ുന്ത്. (ച�ക്്ർ 
ഒന്ിന് 5000 കിടലമാ) എന്മാൽ, ടകജ് രമീതിയിൽ വളർതെിയമാൽ 
ഒരു ക്ുബിക് ്മീറ്റർ വ്മാപ്തിയിൽ 35 കിടലമായമാണ് വിളവ്. കരൂട് 
കൃഷി വ്മാപിപ്ിക്ുന്തിന് ്ത്്വിതെുകളുച് ലഭ്തക്ുറവ് 
കമാരെ്മാകുന്ുണ്ക്. ഇത് പരി�രിക്ുന്തിന് കരൂട് കൃഷിക്ക് 
അനുടയമാജ്്മായ ഉയർന് ്രൂല്്ുള്ള സ്ുടേ്ത്്ങ്ങളുച് 

ടബരൂഡ് ബമാ്ുകൾ രരൂപചപ്്ുതെുകയമാണ്. ഇതിനമായി എൻഎ
ഫ്ഡിബിയിൽനിന്ും ഒൻപത് ടകമാ്ി രരൂപയുച് സമാമ്തെിക 
സ�മായം ലഭിച്ിട്ുണ്ക്. 

ടകരളതെിചല പരിശമീലന പരിപമാ്ി ഫിഷറമീസ് ഡപ്രൂട്ി ഡയ
റക്്ർ ടശമീ. എസ്. ്ട�ഷ ഉദ്ഘമാ്നം ചെയതു. സംസ്്മാന 
ഫിഷറമീസ് വകുപ്ക് ടകരളതെിചല ക്ൽട്ഖലയിൽ സിഎം
എഫ്ആർഐയുച് സമാട്തികപിന്ുെടയമാച് കരൂട് കൃഷി 
വ്മാപിപ്ിക്മാനമാണ് ലക്്്ി്ുന്ചതന്ക് അടദേ�ം പറഞ്ു. 
വർദ്ിച്ുവരുന് ആവശ്കതയക്ക് അനുസരിച്ക് തുറന് കരൂട് കൃ
ഷിയിടലയക്ക് തിരിയെച്ന്ക് പരിശമീലനപരിപമാ്ികൾ ഏടകമാ
പിപ്ിക്ുന് സിഎംഎഫ്ആർഐയുച് ്മാരിക്ൾച്ർ വിഭമാ്ം 
ട്ധമാവി ഇച്ൽഡ ടജമാസഫ് പറഞ്ു. 2030-ൽ വികസിത 
രമാജ്ങ്ങളിൽ ്ടത്്മാപടയമാ്ം 57 ശത്മാനവും വികസ്വര  
രമാജ്ങ്ങളിൽ നമാല് ശത്മാനവും വർദ്ിക്ുച്ന്മാണ് കെക്ക്. 

ട്മാത, കമാളമാഞ്ി, കലവ, സ് നമാപ്ർ, ്ുള്ളൻ, ഞണ്ക്, ടപൾ
സ് ടപമാട്ക് എന്ിവ ക്ലിചല കരൂട് കൃഷിക്ക് ഏചറ അനുടയമാജ്്മാ
ണ്. ഭമാവിയിൽ ടേശമീയ സ്ുടേകൃഷി നയം ന്പ്ിലമാക്ുന്തിന് 
അനുസരിച്ക് സ്ുടേ കരൂട് കൃഷിക്ക് ്ികച് വളർച് ലഭിക്ുച്ന്ക് 
ഇച്ൽഡ പറഞ്ു. 
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സുംസ്ഥാന കകൃഷി വകതുപ്് സവൾഡ് ഫിഷ് ഓർഗവനസസഷലറെ സാസകേതിക 
സഹായസത്ാലട ഒഡീഷയിൽ തിലാപ്ിയ കകൃഷി പ്രെരിപ്ിക്തുന്നതിനതുള്ള 
പദ്ധതിക്് തതുടക്മിട്തുകഴിഞ്തു. ഒസരക്ർ കതുെത്ിൽ മയൂവായിരും കിസലാഗ്ാും 
തിലാപ്ിയ ലഭിക്തുും. ഒസരക്ർ കതുെത്ിൽ കകൃഷി ലെയ്തുന്നതിന് 1.80 ലക്ഷും 
രയൂപയാണ് ലെലവ്. മത്യേും വിറ്റാൽ മയൂന്ന് ലക്ഷും രയൂപ  വരതുമാനും ലഭിക്തുും. 
ഏക്ർ ഒന്നിന് 1.20 ലക്ഷമാണ് ലാഭും. 

HUo-j-bn-se a-Õy-¡À-j-IÀ-¡n-S-bnÂ 

Xn-em-¸n-b-bv-¡v {]nbw

ജനറ്റിക്ലി ഇംടപരൂവ്ഡ് ഫമാംഡ് തിലമാപ്ിയ (്ിഫ്റ്റക്) 
ഇനതെിന് ഒഡമീഷയിചല ്ത്്ക്ർഷകർക്ി്
യിൽ ടപിയട്റുന്ു. ശുദ്ജല ്ത്്്മായ ്ിഫ്റ്റക് 

്ികച് ടപമാഷക്ുെ്ുള്ളവയമാണ്. ്ികച് വരു്മാനം ലഭി
ക്ുന്തിനമാൽ ഏചറ കർഷകർ ഈയിനം കൃഷി ചെയ്മാൻ 
തമാത്പര്ച്്ുക്ുന്ുണ്ക്. 

സംസ്്മാന കൃഷി വകുപ്ക് ടവൾഡ് ഫിഷ ഓർ്ചനടസ
ഷചന് സമാട്തിക സ�മായടതെമാച് ഒഡമീഷയിൽ തിലമാപ്ിയ 
കൃഷി ടപെരിപ്ിക്ുന്തിനുള്ള പദ്തിക്ക് തു്ക്്ിട്ുകഴി
ഞ്ു. ്ടത്്മാത്പമാേനം വർദ്ിപ്ിക്ുന്തിനും കർഷകരുച് 
വരു്മാനം വർദ്ിപ്ിക്ുന്തിനും ലക്്്ി്ുന് പദ്തി ്ികച് 
രമീതിയിൽ ്ുടന്റുകയമാചെന്ക് അധികൃതർ പറഞ്ു. 

അഞ്ു ്മാസം ്ുമ്ക് കട്ക്ക് ജില്യിചല നിശ്െിന്ടകമായ ലിൽ 
ആരംഭിച് പദ്തിയിൽ ഇഷമാനി ചബർ�മാംപുർ ട്മാ്തെിചല 
രണ്ക് കർഷകർ 80 ചഡസി്ലിൽ അധികം വിസ്തൃതിയുളള 
കുളങ്ങളിൽ  തിലമാപ്ിയ വളർതെമാൻ ആരംഭിച്ിരുന്ു. 

0.14  ട്മാം തരൂക്്ുള്ള കുഞ്ുങ്ങൾ അഞ്ക് ്മാസചതെ 
വളർച്യിൽ 850 ട്മാം വചര തരൂക്ച്തെിയിരുന്ു. രണ്ക് 
കർഷകർക്ും ്ികച് ലമാഭ്മാണ് ലഭിച്ചതന്ക് ടവൾഡ്ഫിഷ 

ഉടേ്മാ്സ്്ൻ ടതിടലമാെൻ ചസ്വയൻ പറഞ്ു. ഈ കർഷ
കരുച് വിജയം കണ്റിഞ്ക്  ഏഴ് ജില്കളിചല ്ുപ്തിലധികം 
കർഷകർ തിലമാപ്ിയ കൃഷി തു്ങ്ങി. കുറഞ് കമാലയളവിൽ 
എളുപ്തെിൽ കൃഷി ചെയ്മാവുന്തും ്ികച് വളർച് ടന്ുന്
തു്മായ ഇന്മാണ് തിലമാപ്ിയ. ടരമാ്ങ്ങൾ കുറവമായതിനമാൽ 
കൃഷിയിൽ നഷ്തെിന് സമാധ്ത കുറവമാണ്. 

ഒടരക്ർ കുളതെിൽ ്രൂവമായിരം കിടലമാട്മാം തിലമാപ്ിയ 
ലഭിക്ും. ഒടരക്ർ കുളതെിൽ കൃഷി ചെയ്ുന്തിന് 1.80 ലക്ം 
രരൂപയമാണ് ചെലവ്. ്ത്്ം വിറ്റമാൽ ്രൂന്ക് ലക്ം രരൂപ  വരു്മാനം 
ലഭിക്ും. ഏക്ർ ഒന്ിന് 1.20 ലക്്മാണ് ലമാഭം. നമാലഞ്ു 
്മാസതെിനുള്ളിൽ വളർച്ചയതെുച്ന്തിനമാൽ വർഷതെിൽ 
രണ്ക് വിളചവ്ുക്മാച്ന്ക് ടശമീ. അരുൺ പഡിയമാർ പറഞ്ു. 

്റ്റക് ഇനങ്ങചള അടപക്ിച്ക് തിലമാപ്ിയ കൃഷിയിൽ ലമാഭം 
അധിക്മാണ്. ടപമാഷക്ുെ്ുള്ളതും ്ൃേുവും ഒറ്റ്ുള്ളക് ്മാ
ടത്ുള്ളതു്മായ ഇന്മായതിനമാൽ കർഷകർക്ി്യിൽ ഏചറ 
ടപിയ്മാണ്. കർഷകർക്ി്യിൽ ഇവയുച് ്ുെട്ന്മചയ
ക്ുറിച്ക് അവടബമാധം സൃഷ്ിച്ക് ്ികച് ലമാഭം ടന്ുന്തിന് 
ടടപരിപ്ിക്ുകയമാചെന്ക് പഡിയമാർ പറഞ്ു. 
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