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ഏഴ് കൂടുകളിലായി 7000 കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ദിനിൽ പ്രസാദിന് 

സർക്കാരിന്റെ റ ാഴിൽശ്പ്േഷ്ഠ  രുരസ്കാരം 

കകൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങകളൊന്നും മത്സ്യകൃഷികയ ബൊധിക്കൊകെ നനൊക്കൊൻ ദിനിലിനൊയി. സൊമൂഹിക മൊധയമങ്ങളനപനയൊഗിച്ചൊണ് 

വിളകവടനത്ത മത്സ്യങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചെ്. നസനയികല ന ൊലി വിട്്ട മത്സ്യകൃഷിയിനലക്്ക െിരിഞ്ഞെ് ആദയഘട്ടത്തിൽ പലർക്കനും 

ഉൾകക്കൊള്ളൊനൊകനമൊയിരനന്ികെന്് ദിനിൽ പറഞ്ഞന. എന്ൊൽ, സുംരുംഭകനൊയി മികവ് കെളിയിച്ചനെൊകട കൂടനമത്സ്യകൃഷിയിൽ 

ആകൃഷ്ടരൊയി പലരനും സമീപിക്കനന്നണ്ട്.  

കകൊച്ചി: മത്സ്യകൃഷിയിൽ ആകൃഷ്ടനൊയി കരനസനയികല 

ന ൊലിവിട്്ട കനറഞ്ഞ വർഷത്തിനനള്ളിൽ കൂടനമത്സ്യകൃഷിയിൽ 

മികവ് കെളിയിച്ച കണ്ണൂർ  ിെയികല പിഎും ദിനിൽ ന്ത്പസൊദിന് 

സുംസ്ഥൊന സർക്കൊറിന്കറ കെൊഴിൽനന്ത്േഷ്ഠ  പനരസ് കൊരും. വിവിധ 

കെൊഴിൽ നമഖലകളിൽ മികവന പനലർത്തിയവർക്കൊണ് സുംസ്ഥൊന 

സർക്കൊർ 'കെൊഴിൽനന്ത്േഷ്ഠ '  പനരസ് കൊരും നൽകനന്െ്. 

മത്സ്യനമഖലയികല മികവിനൊണ് ദിനിലിന് ഒരനലക്ഷും രൂപയനും 

ന്ത്പേസ്തിപന്ത്െവനമടങ്ങനന് പനരസ് കൊരും ലഭിച്ചെ്. 

കകൊച്ചി ആസ്ഥൊനമൊയ നകന്ത്ര സമനന്ത്ദമത്സ്യ ഗനവഷണ 

സ്ഥൊപനത്തിന്കറ (സിഎുംഎഫ്ആർഐ) പിരനണയൊണ് മൂന്ര 

വർഷത്തിനനള്ളിൽ കൂടനമത്സ്യകൃഷിയിൽ വി യഗൊഥ രചിക്കൊൻ 

28 -കൊരനൊയ ദിനിലിന് സൊധിച്ചെ്. അഞ്ചരക്കണ്ടി പനഴയിൽ ഏഴ് 

കൂടനകളിലൊയി 7000 കരിമീൻ കനഞ്ഞനങ്ങകള ഇനപൊൾ കൃഷി കചയ്ത് വരനന്നണ്ട്. 

കൂടനമത്സ്യകൃഷിയിൽ ആകൃഷ്ടനൊയനെൊകട കരനസനയികല ന ൊലി വിട്്ട  2018 -ലൊണ് പിണറൊയി സവനദേി ദിനിൽ 

സിഎുംഎഫ്ആർഐയനകട പദ്ധെിയിൽ അുംഗമൊകനന്െ്. ആഭയരര മനത്സ്യൊൽപൊദനും കൂട്ടനകകയന് ലക്ഷയനത്തൊകട നകരളത്തിൽ 500 

കൂടനമത്സ്യകൃഷി യൂണിറ്റനകൾക്്ക സിഎുംഎഫ്ആർഐ െനടക്കമിട്ടനപൊൾ ആദയ മത്സ്യക്കൂട് ലഭിച്ചെ് ദിനിൽ ന്ത്പസൊദിനൊയിരനന്ന. 

നൊഷണൽ ഫിഷറീസ് കഡവലപ്കമന്റ് നബൊർഡിന്കറ (എൻഎഫ്ഡിബി) സൊമ്പത്തികസഹൊയനത്തൊകട സബ്സിഡി നൽകിയൊണ് പദ്ധെി 

െനടങ്ങിയെ്. 

സിഎുംഎഫ്ആർഐയനകട സൊനേെിക പരിേീലനവനും നമൽനനൊട്ടവനും ലഭിച്ചനെൊകട മൂന്ര വർഷത്തിനനള്ളിൽ െകന് 

കൂടനമത്സ്യകൃഷിയിൽ വൻനനട്ടും സവരമൊക്കൊനൊയെൊണ് ദിനിലികന പനരസ് കൊരത്തിന് അർഹനൊക്കിയെ്. കരിമീൻ കൃഷികക്കൊപും 

കരിമീൻ വിത്തനൽപൊദനവനും കെനമ്മക്കൊയ കൃഷിയനമനണ്ട്. കൂടൊകെ, കൂടനമത്സ്യകൃഷി കചയ്യൊൻ ആന്ത്ഗഹിക്കനന്വർക്്ക സൊനേെിക 

സഹൊയവനും ദിനിൽ നൽകി വരനന്നണ്ട്. നൊല് മീറ്റർ വീെും നീളവനും വീെിയനും ആഴവനമനള്ള ഓനരൊ കൂടിൽ നിന്നും േരൊേരി 150 കിനലൊ 

കരിമീനൊണ് ഒരന വർഷും വിളകവടനക്കനന്െ്. ദിനിലിന്കറ സഹൊയനത്തൊകട 75 ഓളും കൂടനമത്സ്യകൃഷിയൂണിറ്റനകൾ മലബൊറികല 

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നവരനന്നണ്ട്. 

നഡൊ. ഇമൽഡ ന ൊസഫിന്കറ നനെൃെവത്തിലനള്ള സിഎുംഎഫ്ആർഐയികല മൊരികൾച്ചർ വിഭൊഗത്തിന്കറ പിരനണനയൊകടയൊണ് 28 

വയസ്സനള്ള ദിനിൽ ന്ത്പസൊദ് കൂടനമത്സ്യകൃഷി രുംഗത്ത് സുംരുംഭകനൊയെ്. കകൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങകളൊന്നും മത്സ്യകൃഷികയ 

ബൊധിക്കൊകെ നനൊക്കൊൻ ദിനിലിനൊയി. സൊമൂഹിക മൊധയമങ്ങളനപനയൊഗിച്ചൊണ് വിളകവടനത്ത മത്സ്യങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചെ്.  

സർക്കൊരനകളിൽ നിന്നും മെിയൊയ സഹകരണും ലഭിക്കനകയൊകണേിൽ മത്സ്യകൃഷിരുംഗത്ത് അടനത്ത 10 വർഷുംകകൊണ്ട് െകന് 

നകരളകത്ത ഒരന 'ഗൾഫ്' ആക്കി മൊറ്റൊകമന്് ദിനിൽ പറഞ്ഞന. നദികളനും കൊയലനകളനമനൾകപകട  ലൊേയ സമ്പനഷ്ടമൊയ സുംസ്ഥൊനത്ത് 

കൂടനമത്സ്യകൃഷിക്്ക അന്ത്െനത്തൊളും സൊധയെകളനണ്ട്. െന്കറ വി യത്തിന് ഓനരൊ ഘട്ടത്തിലനും സിഎുംഎഫ്ആർഐയനകട സഹൊയും 

വലിയ നെൊെിൽ ന്ത്പനയൊ നകരമൊകയന്നും ദിനിൽ ന്ത്പസൊദ് പറഞ്ഞന. 

സിഎുംഎഫ്ആർഐ െനേേീയമൊയി വികസിപിച്ച കൂടനമത്സ്യകൃഷി സൊനേെികവിദയ  നങ്ങൾക്്ക ന്ത്പനയൊ നകരമൊകനന് വിധത്തിൽ 

 നകീയമൊകനന്െിൽ സനരൊഷമനകണ്ടന്് ഡയറക്ടർ നഡൊ. എ. നഗൊപൊലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞന. ആഭയരര മനത്സ്യൊൽപൊദനും കൂട്ടൊൻ 

കൂടനമത്സ്യകൃഷി സഹൊയിച്ചിട്ടനണ്ട്. യനവ നങ്ങളനൾപകട ധൊരൊളും നപർ ഈ നമഖലയിനലക്്ക കടന്നവരനന്െ് ന്ത്പെീക്ഷനയൊകടയൊണ് 

കൊണനന്കെന്നും അനേഹും പറഞ്ഞന. 


