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മത്സ്യകൃഷിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി കരസേനയിലെ സ ാെിവിട്ട ദിനിൽ 

പ്രോദിന് അർഹതക്കുള്ള അംഗീകാരം; േംസ്ഥാന േർക്കാരിന്ലെ 

'ലതാഴിൽസപ്േഷ്ഠ' രുരേ്കാരം; തുണയായത്  േിഎംഎഫ്ആർഐയുലെ 

രദ്ധതി  

കകൊച്ചി: മത്സ്യകൃഷിയിൽ ആകൃഷ്ടനൊയി കരസേനയികെ 

സ ൊെിവിട്്ട കുറഞ്ഞ വർഷത്തിനുള്ളിൽ 

കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ മികവ് കെളിയിച്ച കണ്ണൂർ  ില്ലയികെ 

പിഎം ദിനിൽ പ്പേൊദിന് േംസ്ഥൊന േർക്കൊറിന്കറ 

കെൊഴിൽസപ്േഷ്ഠ  പുരേ് കൊരം. വിവിധ കെൊഴിൽ സമഖെകളിൽ 

മികവു പുെർത്തിയവർക്കൊണ് േംസ്ഥൊന േർക്കൊർ 

'കെൊഴിൽസപ്േഷ്ഠ '  പുരേ് കൊരം നൽകുന്നെ്. 

മത്സ്യസമഖെയികെ മികവിനൊണ് ദിനിെിന് ഒരുെക്ഷം 

രൂപയും പ്പേസ്തിപപ്െവുമടങ്ങുന്ന പുരേ് കൊരം െഭിച്ചെ്. 

കകൊച്ചി ആസ്ഥൊനമൊയ സകപ്ര േമുപ്ദമത്സ്യ ഗസവഷണ 

സ്ഥൊപനത്തിന്കറ (േിഎംഎഫ്ആർഐ) പിന്തുണയൊണ് 

മൂന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ വി യഗൊഥ 

രചിക്കൊൻ 28 -കൊരനൊയ ദിനിെിന് േൊധിച്ചെ്. അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിൽ ഏഴ് കൂടുകളിെൊയി 7000 കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങകള ഇസപൊൾ 

കൃഷി കചയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 

കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ ആകൃഷ്ടനൊയസെൊകട കരസേനയികെ സ ൊെി വിട്്ട  2018 -െൊണ് പിണറൊയി േവസദേി ദിനിൽ 

േിഎംഎഫ്ആർഐയുകട പദ്ധെിയിൽ അംഗമൊകുന്നെ്. ആഭയന്തര മസത്സ്യൊൽപൊദനം കൂട്ടുകകയന്ന െക്ഷയസത്തൊകട സകരളത്തിൽ 

500 കൂടുമത്സ്യകൃഷി യൂണിറ്റുകൾക്്ക േിഎംഎഫ്ആർഐ െുടക്കമിട്ടസപൊൾ ആദയ മത്സ്യക്കൂട് െഭിച്ചെ് ദിനിൽ 

പ്പേൊദിനൊയിരുന്നു. നൊഷണൽ ഫിഷറീേ് കെവെപ്കമന്റ് സബൊർെിന്കറ (എൻഎഫ്ഡിബി) േൊമ്പത്തികേഹൊയസത്തൊകട േബ്സിെി 

നൽകിയൊണ് പദ്ധെി െുടങ്ങിയെ്. 

േിഎംഎഫ്ആർഐയുകട േൊസേെിക പരിേീെനവും സമൽസനൊട്ടവും െഭിച്ചസെൊകട മൂന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ െകന്ന 

കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ വൻസനട്ടം േവന്തമൊക്കൊനൊയെൊണ് ദിനിെികന പുരേ് കൊരത്തിന് അർഹനൊക്കിയെ്. കരിമീൻ 

കൃഷികക്കൊപം കരിമീൻ വിത്തുൽപൊദനവും കല്ലുമ്മക്കൊയ കൃഷിയുമുണ്ട്. കൂടൊകെ, കൂടുമത്സ്യകൃഷി കചയ്യൊൻ 

ആപ്ഗഹിക്കുന്നവർക്്ക േൊസേെിക േഹൊയവും ദിനിൽ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. നൊെ് മീറ്റർ വീെം നീളവും വീെിയും ആഴവുമുള്ള 

ഓസരൊ കൂടിൽ നിന്നും േരൊേരി 150 കിസെൊ കരിമീനൊണ് ഒരു വർഷം വിളകവടുക്കുന്നെ്. ദിനിെിന്കറ േഹൊയസത്തൊകട 75 ഓളം 

കൂടുമത്സ്യകൃഷിയൂണിറ്റുകൾ മെബൊറികെ വിവിധ സ്ഥെങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 

സെൊ. ഇമൽെ സ ൊേഫിന്കറ സനെൃെവത്തിെുള്ള േിഎംഎഫ്ആർഐയികെ മൊരികൾച്ചർ വിഭൊഗത്തിന്കറ പിന്തുണസയൊകടയൊണ് 

28 വയസ്സുള്ള ദിനിൽ പ്പേൊദ് കൂടുമത്സ്യകൃഷി രംഗത്ത് േംരംഭകനൊയെ്. കകൊവിെ് നിയപ്ന്തണങ്ങകളൊന്നും മത്സ്യകൃഷികയ 

ബൊധിക്കൊകെ സനൊക്കൊൻ ദിനിെിനൊയി. േൊമൂഹിക മൊധയമങ്ങളുപസയൊഗിച്ചൊണ് വിളകവടുത്ത മത്സ്യങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചെ്. സേനയികെ 

സ ൊെി വിട്്ട മത്സ്യകൃഷിയിസെക്്ക െിരിഞ്ഞെ് ആദയഘട്ടത്തിൽ പെർക്കും ഉൾകക്കൊള്ളൊനൊകുമൊയിരുന്നികല്ലന്ന് ദിനിൽ പറഞ്ഞു. 

എന്നൊൽ, േംരംഭകനൊയി മികവ് കെളിയിച്ചസെൊകട കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ ആകൃഷ്ടരൊയി പെരും േമീപിക്കുന്നുണ്ട്.  

േർക്കൊരുകളിൽ നിന്നും മെിയൊയ േഹകരണം െഭിക്കുകയൊകണേിൽ മത്സ്യകൃഷിരംഗത്ത് അടുത്ത 10 വർഷംകകൊണ്ട് െകന്ന 

സകരളകത്ത ഒരു 'ഗൾഫ്' ആക്കി മൊറ്റൊകമന്ന് ദിനിൽ പറഞ്ഞു. നദികളും കൊയെുകളുമുൾകപകട  െൊേയ േമ്പുഷ്ടമൊയ 

േംസ്ഥൊനത്ത് കൂടുമത്സ്യകൃഷിക്്ക അപ്െസത്തൊളം േൊധയെകളുണ്ട്. െന്കറ വി യത്തിന് ഓസരൊ ഘട്ടത്തിെും 

േിഎംഎഫ്ആർഐയുകട േഹൊയം വെിയ സെൊെിൽ പ്പസയൊ നകരമൊകയന്നും ദിനിൽ പ്പേൊദ് പറഞ്ഞു. 

േിഎംഎഫ്ആർഐ െസേേീയമൊയി വികേിപിച്ച കൂടുമത്സ്യകൃഷി േൊസേെികവിദയ  നങ്ങൾക്്ക പ്പസയൊ നകരമൊകുന്ന 

വിധത്തിൽ  നകീയമൊകുന്നെിൽ േസന്തൊഷമുകണ്ടന്ന് െയറക്ടർ സെൊ. എ. സഗൊപൊെകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ആഭയന്തര മസത്സ്യൊൽപൊദനം 

കൂട്ടൊൻ കൂടുമത്സ്യകൃഷി േഹൊയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവ നങ്ങളുൾപകട ധൊരൊളം സപർ ഈ സമഖെയിസെക്്ക കടന്നുവരുന്നെ് 

പ്പെീക്ഷസയൊകടയൊണ് കൊണുന്നകെന്നും അസേഹം പറഞ്ഞു. 


