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ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്ില് നലകിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിലേ അഭിപ്രരായങ്ങള് ലേഖകരകുലേതകു മരാപതമരാണ്, എം്രിഇഡിഎയകുലേ 
അഭിപ്രരായമല്ല.   ലേഖനങ്ങളില്  നലകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളകുലേ കൃത്യതയ്ക്കുള്ള ഉത്രവരാദിത്ം ലേഖകര്ക്കു മരാപതമരാണ്. 
എം്രിഇഡിഎയ്ക്കും എഡില്രാറിയല് ല�രാര്ഡിനകും ഇക്രാര്യത്ില് ഉത്രവരാദിത്മകുണ്രായിരിക്ില്ല.
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e¡w 1, ]p-kv-XIw 1, P-\p-h-cn 2018

ഡ�ോ. എ. ജയതിലക് ഐഎഎസ്
ലെയര്മരാന്, എം്രിഇഡിഎ

X-fn-I-bnÂ

പ്രിയ സ് ലനഹിതലര,ഇരുപത്തൊന്തൊമത് 'ഇന്ത്യ ഇന്റര്തൊഷണല് 
സീഫുഡ് ഷഷതൊ' സംഘതൊട്ം ത�തൊണ്ം പങ്തൊളി്ം
ത�തൊണ്ം പ്രശംസ ഷ്ടി. പ്രദരശ്്ില് പതങ്ടു് 
സ്തൊപ്ങ്ങള്, പ്രതി്ിധി�ള്, ഷ�തൊവ സംസ്തൊ് 

സരകതൊര, ഷ�ന്ദ്ര വത്യവസതൊയ, വതൊണിജത്യ മന്തതൊലയം, സീഫുഡ് 
എ�് സ് ഷപതൊരഷ്ടേഴ് സ് അം�ങ്ങള് തുടങ്ങി ഈ ഷഷതൊ വലിയ വിജ
യമതൊകതൊന് പരിശ്രമിച്ച എല്തൊവരക്ം ഈയവസര്ില് ഞതൊന് 
്ന്ി അരപിക്ന്നു. 

ഐഐഎസ്എസിനു ഷശഷം എംപിഇഡിഎ അഷമരികയി
തല ഷ�തൊസ്റ്റണില് ്ടക്ന് 'സീഫുഡ് എ�് സ് ഷപതൊ ഷ്തൊര്് 
അഷമരിക'യില് ്തൊല്പത് �യറ്റുമതികതൊരതകതൊപം പതങ്ടുക്
�യതൊണ്. വളതരകതൊലമതൊയി �ടല്വിഭവങ്ങളുതട �യറ്റുമതിതയ 
�തൊധിച്ചിരിക്ന് വത്യതൊപതൊരപ്രശ് ്ങ്ങള് പരിഹരിക്ന്തി്തൊയി 
റഷത്യയിഷലയ്ക് ഒരു പ്രതി്ിധിസംഘത് അയയ്ക്കുന്നുണ്്. ബ്രസ
ല്സില് ്ടക്ന് 'സീഫുഡ് എ�് സ് ഷപതൊ ഷ്തൊ�ല്' -ല് �യറ്റു
മതികതൊരുതട മി�ച്ച പ്രതൊതി്ിധത്യമതൊണ് പ്രതീക്ിക്ന്ത്. 

‘പ്രധതൊന് മന്തി �ൗശല് വി�തൊസ് ഷയതൊജ്’ യുതട  
(പിഎംത�വിവവ) ഭതൊ�മതൊയി �ടല്വിഭവങ്ങള് സംസ് �രിക്
ന്വരുതട വ്പുണത്യ വി�സ്്ിനുഷവണ്ിയുള്ള പദ്ധതി ്ി
രഷ്ദേശങ്ങള്ക് അം�ീ�തൊരം ലഭിച്ച �തൊരത്യം അറിയിക്ന്തില് 
സഷന്തൊഷമുണ്്. ഷ�ന്ദ്ര വ്പുണത്യ വി�സ് സംരംഭ�ത്വ മന്തതൊ
ലയ്ിനു�ീഴില് ്തൊഷണല് സ് �ില് ഡവലപ് തമന്റ്  ഷ�തൊരപഷറ
ഷന് (എന്എസ്ഡിസി) അം�ീ�തൊരം ്ല്�ിയ പദ്ധതി ഒന്പത് 
�ടഷലതൊര സംസ്തൊ്ങ്ങളില് ്ടപതൊക്ം. മുന്പ് ഷ്ടിതയടു്  
വിജ്തൊ്്ി്് പിഎംത�വിവവ പദ്ധതിക് �ീഴില് 
അം�ീ�തൊരം ്ല്കുന്തി്തൊണ് (ആരപിഎല് - വടപ് - 2)  
പരിശ്രമിക്ന്ത്. �ടഷലതൊര സംസ്തൊ്ങ്ങളിലതൊയി 6000 �ട
ല്വിഭവ സംസ് �രണജീവ്കതൊതരയതൊണ് ലക്ത്യമിടുന്ത്.  200 
പരിശീല് പരിപതൊടി�ള് സംഘടിപിക്ം. ഇതി്തൊയുള്ള പരിശീല
�രുതട പരിശീല്ം ആരംഭിച്ചു�ഴിഞ്ഞു. 

ഒഷ്ടേതറ മറ്് പ്രവര്്ങ്ങളും ഉദത്യമങ്ങളും എംപിഇഡിഎ ലക്ത്യ
മിടുന്നുണ്്. അകതൊരത്യങ്ങള് അടു് ലക്ില് വിശദമതൊകതൊം.
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രണ്കുവർഷം കൂേകുല്രാൾ നേത്ലപെേകുന്ന അന്രാരരാ
ഷപേ പ്രദർശനമരായ ഇന്്യ ഇന്റർനരാഷണൽ സധീഫകുഡ് 
ലഷരാ (ഐഐഎസ്എസ്) മർല�രാവയിൽ ജനകുവരി 27 

മകുതൽ 29 വലര അരലങ്ങറി. ഇരകു്രലത്രാന്നരാമത് പ്രദർശന
ത്ിലന്റ പ്രധരാന പ്രലമയം 'സകുരക്ിതവകും സകുസ്്ിരവകുമരായ 
ഇന്്യൻ മത്്യരം�ം' എന്നതരായിരകുന്നകു. 

ഇന്്യയിലേ മത്്യ�ന്ധന രം�ത്കും മത്്യക്ൃഷി രം�

ത്കുമകുള്ള സരാലകേതികമരായ മകുലന്ന്ങ്ങളകും സകുസ്്ിരമരായ 
രധീതികളകും എേകുത്കുകരാട്കുന്നതരായിരകുന്നകു മൂന്നകുദിവസലത് 
പ്രദർശനം.   

ലകപദ്ര വ്യവസരായ വരാണിജ്യ മപന്രാേയത്ിന് കധീഴിേകുള്ള 
സമകുലപദരാത്പെന്ന കയ്കുമതി വികസന അലതരാറി്ി (മററൻ 
ലപ്രരാഡക്ട് സ് എക് സ് ല്രരാർട് സ് ഡവേപ് ലമന്ററ് അലതരാറി
്ി -എം്രിഇഡിഎ) യകുലേയകും സധീഫകുഡ് എക് സ് ല്രരാർട്റ് 

IhÀ tÌmdn

tKmhbnÂ kwLSn¸n¨ Ccp]s¯m¶maXv 

C´y CâÀ\mjWÂ  
ko^pUv tjm XcwKambn

ഗ�ോവ മുഖ്യമന്ത്രി ന്്രീ. മഗ�ോഹർ പരരീഖർ ഗ�ോവയരിലെ മർഗ�ോവയരിൽ �ടന്ന 
ഇത്്യ ഇന്റർ�ോഷണൽ സരീഫുഡ് ഗഷോ (ഐഐഎസ്എസ് 2018) ഉദ്ോട�ം ലെയ്ുന്നു
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IhÀ tÌmdn

അലസരാസിലയഷൻ ഓഫ് ഇന്്യ (എസ്ഇഎഐ) യകുലേയകും 
സംയകുക്തരാഭിമകുഖ്യത്ിൽ ല�രാവയിലേ മർല�രാവ ഫലട്രാർഡ 
ഓപെൺ സ് ല്രരാർട് സ് ലകരാംപ്ലക് സ് പ�രൗണ്ിൽ മൂന്നകു ദിവസം 

നധീണ്കുനിന്ന ഐഐഎസ്എസിൽ ്രപന്ണ്റ് രരാജ്യങ്ങളിൽനി
ന്നരായി മൂവരായിരത്ിേധികം പ്രതിനിധികളകും  3500 �ിസിനസ് 
പ്രതിനിധികളകും ്രലകേേകുത്കു. കിഴക്ൻ തധീരലത് ആപന്ധപ്ര
ലദശ് ല്രരാലേയകുള്ള സംസ്്രാനങ്ങൾ മത്്യകൃഷി രം�ത്റ് 
ശക്തമരായി മകുലന്നറകുകയകും സമകുലപദരാത്്രന്ന കയ്കുമതിക്റ് 
മികച്ച സംഭരാവന നലകകുകയകും ലെയ്കുല്രാൾ അതിലനരാട് 
മത്രിക്രാൻ ്രേിഞ്രാറൻ തധീരത്ിനകും ലപ്രരണ നലകകുന്ന
തരായിരകുന്നകു ്രത്റ് വർഷത്ിനകുലശഷം ്രേിഞ്രാറൻ തധീരത്റ് 
വധീണ്കുലമത്ിയ ഇന്്യ ഇന്റർനരാഷണൽ സധീഫകുഡ് ലഷരാ. 

ഉദ്രാേനദിനത്ിൽ ലകപദ്ര വ്യവസരായവരാണിജ്യ മപന്ി 
പശധീ. സകുലരഷ പ്രഭകു പ്രതിനിധികലളരാട് പ്രസം�ിച്ചകു. മത്്യകൃ
ഷി നേത്കുന്ന എല്ലരാ സംസ്്രാനങ്ങൾക്കും മികച്ച ്രിന്കുണ 
നലകകുലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. സരാ്റേ്റ് ഇലമജറി ഉൾ
ലപെലേ ഉ്രലയരാ�ലപെേകുത്ി സമപ�മരായ വി്രണന വികസന 
്രദ്തികളിേൂലേ മത്്യ കയ്കുമതി ലപ്രരാത്രാഹിപെിക്കുന്നതി
നകുള്ള വിശദമരായ ്രദ്തിയകുലേ രൂ്രലരഖ അലദേഹം ്രകേകുവച്ചകു. 

സംസ്്രാനങ്ങളകുലേ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിേരാക്കുന്നതി
നകും മത്്യകൃഷിയകും മത്്യവ്യവസരായങ്ങളകും വർദ്ിപെിക്കു
ന്നതിനകുള്ള ്രദ്തികൾ അവതരിപെിക്രാൻ എം്രിഇഡിഎ, 
എസ്ഇഎഐ ല്രരാലേയകുള്ളവലയരാട് ആവശ്യലപെേകുലമന്നറ് 
മപന്ി ്രറഞ്കു. 

ഉൾനരാേൻ മത്്യ�ന്ധനം സർക്രാരിലന്റ മകുൻ�ണനയിേകു
ള്ള കരാര്യമരാണ്. ്രതിമൂന്നറ് തധീരലദശ സംസ്്രാനങ്ങളകുമരായി 
ലെർന്നറ് മത്്യകൃഷി വികസിപെിക്കുന്നതിന് പ്രലത്യകമരായ 

ഉദ്ോട�ഗവളയരിൽ ഗേന്ദ്ര വോണരിജ്യ വ്യവസോയമന്ത്രി
ന്്രീ. സുഗരഷ് ന്പഭു സംസോരരിക്ുന്നു

‘മാറുന്ന ല�ാകത്തിൽ 
കയറ്ുമതതിക്ാർ 
അവരുടെ വതിപണന
തന്ത്രങ്ങടെക്ുറതിച്ച് 

മാറതിച്തിന്തിക്ാൻ സമയമാ
യതി. വതിപണനം എന്നതച് ഒരു 
സാധനം വതിൽക്ുക മാത്രമ
ല്ല, ഉതച്പന്നങ്ങെുടെ ഗുണലമ
ന്മ, പായ്തിംഗച്, സൂക്തിപ്ുകാ�ം 
എത്രമാത്രം വർദ്തിപ്തിക്ാം 
എന്നതതി�ുടമല്ലാം ശ്രദ്തിക്
ണം’ - മന്ത്രതി ശ്രരീ. സുലരഷച്  
പ്രഭു പറഞ്ു 

42018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



സംവിധരാനം ഉണ്രാക്കുന്നതിനരാണ് േക്്യമിേകുന്നത്. കേൽ 
വിഭവ ലമഖേയിൽ ഏ്വകും കൂേകുതൽ ലതരാഴിൽ സൃഷേിക്കു
ന്നത് മത്്യകൃഷിയരാലണന്നതിനപെകുറം മല്രാരകു കരാര്യത്ിനകും 
ഉ്രലയരാ�ിക്രാൻ കഴിയരാത് ഉപെകുജേ തേരാകങ്ങൾ ല്രരാലേയകു
ള്ളവ ഉ്രലയരാ�ലപെേകുത്രാൻ സഹരായിക്കുകയകും ലെയ്കുന്നകു
ണ്റ്. അത്രം പ്രലദശങ്ങൾ സരാ്റേ്റ് ഇലമജറി ഉ്രലയരാ�ിച്ചറ് 
അേകുത് ഏതരാനകും മരാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിശദമരായി ലരഖ
ലപെേകുത്ി സരാധ്യതയകുള്ള പ്രലദശങ്ങൾ മത്്യകൃഷിക്രായി 
വികസിപെിക്കുലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

സംസ്്രാനങ്ങളകുമരായി ലെർന്നറ് ഇത്രം ഭൂപ്രലദശങ്ങൾ 
ഫേപ്രദമരായി ഉ്രലയരാ�ലപെേകുത്കുന്നതിന് സജധീവമരായി 
പ്രവർത്ിക്കുലമന്നകും ഇത്രം ലമഖേകളകുലേ കയ്കുമതി 
സരാധ്യത പ്രലയരാജനലപെേകുത്കുലമന്നകും മപന്ി ്രറഞ്കു. 

ഇന്്യൻ ഉത്്രന്നങ്ങൾ പ്രെരിപെിക്കുന്നതിനരായി ലേരാക
ലമങ്ങകുമരായി ്രത്റ് വി്രണന ഓഫധീസകുകൾ സ്്രാ്രിക്രാൻ 
സർക്രാരിന് ്രദ്തിയകുണ്റ്. 

'മരാറകുന്ന ലേരാകത്ിൽ കയ്കുമതിക്രാർ അവരകുലേ വി്രണന
തപന്ങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് മരാറിച്ചിന്ിക്രാൻ സമയമരായി. വി്രണനം 
എന്നത് ഒരകു സരാധനം വിൽക്കുക മരാപതമല്ല, ഉത്്രന്നങ്ങളകുലേ 
�കുണലമന്മ, ്രരായ്ക്ിംഗ്, സൂക്ിപെകുകരാേം എപതമരാപതം വർ
ദ്ിപെിക്രാം എന്നതിേകുലമല്ലരാം പശദ്ിക്ണം,' മപന്ി ്രറഞ്കു. 
വിതരണ ശൃംഖേയിേകുേനധീളം മൂേ്യവർദ്ന ഉറപെകുവരകുത്കു
ന്നതിനകുലവണ്ിയരാണ് സമകുലപദരാത്്രന്ന കയ്കുമതി വികസന 
അലതരാറി്ി ്രരിപശമിക്കുന്നലതന്നറ് ലെയർമരാൻ ലഡരാ. എ. 
ജയതിേക് ഐഎഎസ് ്രറഞ്കു. വിലദശവി്രണികൾ അധി
കമരായി �കുണലമന്മയിൽ പശദ് ലകപദ്രധീകരിക്കുല്രാൾ �കുണ
ലമന്മയകുലേ കരാര്യത്ിൽ പ്രലത്യക ഊന്നൽ നലകകുന്നകുണ്റ്. 
ഭക്്യസകുരക്ലയക്കുറിച്ചകുള്ള ആശകേയകുലേ ല്രരിൽ െിേ 

വി്രണികൾ നേപെരാക്കുന്ന നിലരരാധനം മകുന്നിൽ കണ്രാണ് 
'ലറഡി േകു ഈ്റ്' ഉത്്രന്നങ്ങളകുലേ മൂേ്യവർദ്ന ഉറപെകുവരകു
ത്കുന്നത്. ലരരാ�ങ്ങളകും ലരരാ�കരാരികളകും ഇല്ല എന്നകു പ്രഖ്യരാ്രി
ക്കുന്നതിനകുള്ള സംവിധരാനങ്ങൾ ഉത്്രരാദനതേത്ിൽ തലന്ന 
നേപെിേരാലക്ണ്ത് അത്യരാവശ്യമരാണ്. അതകുല്രരാലേതലന്ന �കു
ണലമന്മയകുലേയകും ലപേയ് സിയ�ിേി്ിയകുലേയകും ശൃംഖേകൾ 
ശക്തമരാക്കുന്നതിനകും അന്രാരരാഷപേ വി്രണികളിൽ ഇന്്യൻ 
കേൽവിഭവങ്ങൾക്റ് കൂേകുതൽ സ്ധീകരാര്യത ഉറപെകുവരകുത്കുന്ന
തിനകുമരാണ് ്രരിപശമിക്കുന്നലതന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

മത്്യങ്ങൾ ജധീവലനരാലേ അതലല്ലകേിൽ ഏ്വകും ്രകുതകുമലയരാ
ലേ നലകകുക എന്നതരാണ് കയ്കുമതിയിലേ പ്രധരാന കരാര്യം. 
ജധീവനകുള്ള ലെമ്ധീനകുകൾക്കും മത്്യങ്ങൾക്കും അന്രാരരാഷപേ 
വി്രണിയിൽ ഏലറ സരാധ്യതകളകുണ്റ്. സരാധ്യതകൾ ്രൂർണ
മരായി പ്രലയരാജനലപെേകുത്ിയരാൽ കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ കരാര്യ
ത്ിൽ ഉന്നത ശക്തിയരായി മരാറകുന്നതിനകും ഇരകു്രത് ശതമരാനം 
വളർച്ച ലനേകുന്നതിനകും കയ്കുമതിയകുലേ അളവ് ഇരട്ിയരാക്കു
ന്നതിനകും കഴിയകുലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

ല�രാവ മകുഖ്യമപന്ി പശധീ. മലനരാഹർ ്രരധീഖർ, ല�രാവ 
സംസ്്രാന കൃഷിമപന്ി പശധീ. വിജയ് സർലദശരായി, ല�രാവ 
മത്്യ�ന്ധന, ജേവിഭവ മപന്ി പശധീ. വിലനരാദ ്രരാേിലയകേർ, 
എം്രിഇഡിഎ ലെയർമരാൻ ലഡരാ. എ. ജയതിേക് ഐഎഎസ്, 
എസ്ഇഎഐ ലദശധീയ പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. വി. ്രത്മനരാഭൻ, 
ല�രാവയിലേ പ്രതി്രക് ലനതരാവ് പശധീ. �രാ�കു കവ് ലേക്ർ, 
എസ്ഇഎഐ ല�രാവ പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. എം.എം. ഇപ�രാഹിം, 
്രരാർേലമന്ററ് അം�ം പശധീ. ലക. ഹരി �രാ�കു തകുേങ്ങിയവർ 

ഗ�ോവ മുഖ്യമന്ത്രി  
ന്്രീ. മഗ�ോഹർ പരരീഖർ

IhÀ tÌmdn

ഭക്ഷ്യസുരക്ടയക്ു
റതിച്ുള്ള ആശങ്കയുടെ 
ലപരതിൽ ചതി� വതിപണതി
കൾ നെപ്ാക്ുന്ന 
നതിലരാധനം മുന്നതിൽ 
കണ്ാണച് 'ടറഡതി െു 
ഈറ്ച്' ഉതച്പന്നങ്ങെുടെ 
മൂ�ഷ്യവർദ്ന ഉറപ്ുവരു
ത്ുന്നതച്. ലരാഗങ്ങെും 
ലരാഗകാരതികെും ഇല്ല 
എന്നു പ്രഖഷ്യാപതിക്ുന്നതതി
നുള്ള സംവതിധാനങ്ങൾ 
ഉതച്പാദനത�ത്തിൽ 
തടന്ന നെപ്തി�ാലക്ണ്
തച് അതഷ്യാവശഷ്യമാണച്
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ഉദ്രാേന െേങ്ങിൽ ്രലകേേകുത്കു. ഇന്്യയകുലേ മത്്യ�ന്ധന 
സരാധ്യതകൾ പ്രലയരാജനലപെേകുത്കുന്നതിനകും ആൻഡമരാൻ
-നിലക്രാ�രാർ തധീരപ്രലദശങ്ങൾല്രരാലേ അധികം ഉ്രലയരാ
�ലപെേകുത്രാത് ലമഖേകളകുലേ സരാധ്യതകൾ പ്രലയരാജന
ലപെേകുത്കുന്നതിനകും കേേിലന്റ മേിനധീകരണം, രരാസവളങ്ങൾ 
ജേരാശയങ്ങളിലേയ്ക്റ് ഒഴകുകിലയത്കുന്നത്, മത്്യലമഖേക
ളിലേ അധിക െൂഷണം, പ്രജനനലമഖേകൾ തകർക്ലപെേകു
ന്നത് തകുേങ്ങിയ കരാര്യങ്ങളിൽ പ്രലത്യക പശദ് ലവണലമന്നകും 
മകുഖ്യമപന്ി ആവശ്യലപെട്കു. 

ആപന്ധപ്രലദശിലേ ്രദ്തികളിൽനിന്നറ് പ്രലെരാദനം ഉൾ
ലക്രാള്ളകുന്നതിനകും മത്്യകൃഷി ലമഖേയിലേ കർഷകർക്റ് 
്രരിശധീേനം നലകകുന്നതിനകും അലദേഹം തരാത്്രര്യം പ്രകേി
പെിച്ചകു. 

ഇന്്യയകുലേ കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ കയ്കുമതി 2016-17 വർ
ഷത്ിൽ 11,34,948 ലമപേിക് േണ്രായിരകുന്നകുലവന്നറ് ഉത്്രാേ
നെേങ്ങിൽ പ്രസം�ിക്ലവ ലഡരാ. ജയതിേക് ഐഎഎസ് 
െൂണ്ിക്രാട്ി. ശധീതധീകരിച്ച ലെമ്ധീൻ, മത്്യങ്ങൾ എന്നിവയരാ
യിരകുന്നകു പ്രധരാന കയ്കുമതി വിഭവങ്ങൾ. ആലക 37,870.90 
ലകരാേി രൂ്രയകുലേ മത്്യവിഭവങ്ങളരാണ് ഈ കരാേയളവിൽ 
കയ്ി അയച്ചത്. 2017 ഏപ്രിൽ-നവം�ർ കരാേത്റ് കയ്കുമതി
യകുലേ കരാര്യത്ിൽ അളവിൽ 18.72 ശതമരാനവകും അലമരിക്ൻ 
ലഡരാളർ മൂേ്യത്ിൽ 15.16 ശതമരാനവകും വളർച്ച ലരഖലപെേകു
ത്ി. ഈ സരാ്ത്ികവർഷത്ിൽ കയ്കുമതി വരകുമരാനം 6 
�ിേ്യൺ അലമരിക്ൻ ലഡരാളറിൽ അധികമരായിരിക്കുലമന്നരാ
ണ് പ്രതധീക്. മത്്യകൃഷിയകുലേ വളർച്ച, സംസ് കരണലശ
ഷിയകുലേ വർദ്ന, അനകുകൂേമരായ വി്രണി സരാഹെര്യങ്ങൾ 
എന്നിവ ഈ വർദ്നയ്ക്റ് കരാരണമരാകകുലമന്നരാണ് പ്രതധീക്. 

ഉത്്രരാദനം സകുസ്്ിരമരായി നിേനിർത്കുകയകും മൂേ്യവർദ്
നയ്ക്കുലവണ്ിയകുള്ള ്രരിപശമം വർദ്ിപെിക്കുകയകും ലെയ്തരാൽ 
അേകുത് ഏതരാനകും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റെനയ്ക്കു ലതരാ
ട്കു്രിന്നിേരായി ഏ്വകും വേിയ രണ്രാമലത് കേൽവിഭവ 
കയ്കുമതി രരാഷപേലമന്ന സ്്രാനം ലനേകുന്നതിനകും ലനരാർലവ, 

വിയ്റ് നരാം, അലമരിക്, തരായ് േൻഡ് എന്നിവലയ മറികേക്കു
ന്നതിനകും സരാധിക്കുലമന്നറ് ലഡരാ. ജയതിേക് ്രറഞ്കു. 

ലതക്കുകിഴക്ൻ ഏഷ്യൻ രരാജ്യങ്ങലള �രാധിച്ചതകുല്രരാലേ
യകുള്ള മത്്യക്രാമം ഒഴിവരാക്കുന്നതിന് മകുൻകൂട്ി നേ്രേികൾ 
സ്ധീകരിക്ണലമന്നകും മത്്യസ്ത്ിലന്റ അധികെൂഷണം 
തേയകുകയകും ലെയ്ണലമന്നറ് ല�രാവ സംസ്്രാന കൃഷിമപന്ി 
പശധീ. വിജയ് സർലദശരായ് ്രറഞ്കു.

്രകുലരരാ�മിച്ചകുലകരാണ്ിരിക്കുന്ന ലെറിയ സംസ്്രാനം എന്ന 
നിേയിൽ ല�രാവ വിനരാശകരമരായ മത്്യ�ന്ധന രധീതികൾ 
നിരകുത്രാഹലപെേകുത്കുന്നതിലന്റ ഭരാ�മരായി എൽഇഡി റേ
്കുകൾ നിലരരാധിക്കുന്നതിന് നേ്രേിലയേകുക്കുകയരാണ്. 
എന്നരാൽ, വേിയ സംസ്്രാനങ്ങളകും അവരകുലേതരായ ്രകേറ് 
വഹിലച്ചകേിൽ മരാപതലമ സകുസ്്ിരമരായ കയ്കുമതി സരാധ്യമരാകൂ 
എന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. കയ്കുമതി വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനകും 
ആഭ്യന്ര ഉ്രലയരാക്തരാക്ൾക്റ് കകുറഞ് നിരക്ിൽ മത്്യം 
േഭ്യമരാകകുന്നകുലവന്നറ് ഉറപെകുവരകുത്കുന്നതിനകുമരായി ല�രാവയിൽ 
ഫിഷറധീസ് ലകരാർപെലറഷൻ രൂ്രധീകരിക്രാൻ ആലേരാെിക്കുക
യരാലണന്നറ് ല�രാവ സംസ്്രാന ഫിഷറധീസ് & വരാട്ർ റിലസരാ
ഴ് സസ് മപന്ി പശധീ. വിലനരാദ ്രരാേിലയകേർ ്രറഞ്കു.  കേൽ
വിഭവങ്ങളകുലേ ഉത്്രരാദകരകും കയ്കുമതിക്രാരകും ലനരിേകുന്ന 
ലവല്ലകുവിളികൾ എസ്ഇഎഐ ലദശധീയ പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. വി. 
്രത്മനരാഭൻ അവതരിപെിച്ചകു. ഐഐഎസ്എസ് 2018-ലേ 
െർച്ചകളിേൂലേ ഇത്രം പ്രശ് നങ്ങൾ ്രരിഹരിക്രാൻ കഴിയകു
ലമന്നരാണ് പ്രതധീക്ിക്കുന്നലതന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. കയ
്കുമതിക്രാർ, ലമഷിനറി വിതരണക്രാർ, ഇറക്കുമതിക്രാർ, 
മ്റ് ലസവനദരാതരാക്ൾ, �ലവഷകർ, നയരൂ്രധീകരണത്ിന് 
ലനതൃത്ം നലകകുന്നവർ എന്നിവരരാണ് ഇന്്യയിൽനിന്നകും 
യകുഎസ്, യകുലക, സ് ല്രയിൻ, ജപെരാൻ, ഓസ് ലപേേിയ, റെന, 
വിയ്റ് നരാം, ദക്ിണ ലകരാറിയ, തരായ് േൻഡ്, മലേഷ്യ, മധ്യ്രൂർ
വലദശങ്ങൾ എന്നിവിേങ്ങളിൽനിന്നകും ്രലകേേകുത്ത്. 

ഏഴരായിരം െതകുരപശ അേിയിേരായി 325 സ്്രാളകുകളരാണ് 
എക് സ് ല്രരായിൽ ഉണ്രായിരകുന്നത്. ആധകുനിക സംസ് കരണ

ഐഐഎസ്എസ് 2018 സുവ�രീർ 
ന്പേോ്�ം ലെയ്ുന്നു

IhÀ tÌmdn

62018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



-്രരായ് ലക്ജിംഗ് ലമഷധീനറികൾ, ലകരാൾഡ് സ് ല്രാലറജ് സരൗ
കര്യങ്ങൾ, ്രരിലശരാധനരാ ഉ്രകരണങ്ങൾ, മത്്യ�ന്ധന 
ഉ്രകരണങ്ങൾ എന്നിവലയല്ലരാം എക് സ് ല്രരായിൽ പ്രദർശി
പെിച്ചിരകുന്നകു. റവവിധ്യമരാർന്ന ്രര്രരാ�ത കേൽവിഭവങ്ങൾ, 
മൂേ്യവർദ്ിത ഉത്്രന്നങ്ങൾ എന്നിവയകും പ്രദർശനത്ിനകു
ണ്രായിരകുന്നകു. 

സിഒഒപിയുമോയുള്ള
സഹകരണം
സ്ി്റ് സർേരാൻഡിലേ ഏ്വകും വേിയ െില്ലറ, ലമരാത്വ്യരാ
്രരാര ക്നികളിലേരാന്നരായ സിഒഒ്രി ലകരാഓലപെ്ധീവകുമരായി 
ഐഐഎസ്എസ് 2018-ൽ ഒരകു ധരാരണരാ്രപതം ഒപെകുവച്ചകു. 
സമകുലപദരാത്്രന്ന വ്യവസരായ ലമഖേയിലേ പ്രധരാനലപെട് മകു
ലന്ന്മരാണിത്. ഇന്്യയിലേ കർഷകലരയകും സംരംഭകലരയകും 
റജവരധീതിയിേകുള്ള ലെമ്ധീൻ യൂലറരാപെ്യൻ യൂണിയൻ വി്ര
ണിക്രായി ഉത്്രരാദിപെിക്കുന്നതിനകുള്ള സഹകരണമരാണിത്. 

എം്രിഇഡിഎ ലെയർമരാൻ ലഡരാ. എ. ജയതിേക് 
ഐഎഎസ്, സിഒഒ്രി മരാലനജ് ലമന്ററ് അം�ം പശധീ. ലജറരാഡ് സകുർ
േ്ർ എന്നിവരരാണ് ധരാരണരാ്രപതത്ിൽ ഒപെകുവച്ചത്. ഇതനകുസ
രിച്ചറ് എം്രിഇഡിഎ ഉയർന്ന �കുണലമന്മയകുള്ള റജവ ലെമ്ധീൻ 
ഉത്്രരാദിപെിക്കുന്നതിന് സംരംഭകലര കലണ്ത്കുകയകും സരാലകേ
തിക ഉ്രലദശം നലകകുകയകും ലെയ്കും. ലദശധീയ, അന്രാരരാഷപേ 
സർട്ിഫിലക്ഷൻ രധീതികൾക്റ് അനകുസൃതമരായിട്രായിരിക്കും 
ലെമ്ധീനകുകലള വളർത്ിലയേകുക്കുക. സ്ി്റ് സർേൻഡിൽ 2200 
വിൽപെനലകപദ്രങ്ങളകുള്ള സിഒഒ്രി ലമരാത്വ്യരാ്രരാര, ഉത്്രരാദന
രം�ത്റ് യൂലറരാപെിലേങ്ങകും സജധീവമരാണ്. റജവരധീതിയിേകുള്ള 
ലെമ്ധീൻ ്രതിനഞ്റ് ശതമരാനം പ്രധീമിയം വിേയിൽ സമരാഹ
രിക്കുന്നതിനകും വികസന്രദ്തികൾ, ്രരിശധീേനം എന്നിവ
യ്ക്രായി അഞ്കുശതമരാനം അധിക സരാ്ത്ികസഹരായം 
നലകകുന്നതിനകും കരരാർ വിഭരാവനം ലെയ്കുന്നകു.  ലകരളത്ിൽ 
റജവരധീതിയിൽ ആയിരം ലഹക്േർ സ്്േത്റ് കരാര ലെമ്ധീൻ 

(്രധീനിയസ് ലമരാലണരാലഡരാൺ) വളർത്കുന്നതിനകുള്ള റ്രേ്റ് 
്രദ്തി നേപെിേരാക്കുന്നതിനകും വിജയകരമരാലണകേിൽ ഇന്്യ
യിലേ മ്റ് സ്്േങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യരാ്രിപെിക്കുന്നതിനകുമരാണ് 
േക്്യമിേകുന്നത്. 

എം്രിഇഡിഎയകും സിഒഒ്രിയകും ലെർന്നറ് ലെമ്ധീൻ ഹരാച്ച
റികളിൽ റജവരധീതിയിൽ ലെമ്ധീൻ കകുഞ്കുങ്ങലള ഉത്്രരാദി
പെിക്കുന്നതിനകുള്ള സരാക്്യ്രപതം നലകകും. റജവരധീതിയിൽ 
തധീ് ഉത്്രരാദിപെിക്കുന്നതിനരായി ലെറകുകിേ തധീ് മിൽ യൂണി്റ് 
ആരംഭിക്കുന്നതിനകുള്ളവരകുലേ ്രട്ിക തയരാറരാക്കും. ഇന്്യയി
ലേ കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ കയ്കുമതിയകും വേിയ ലതരാതിൽ ലതരാ
ഴിൽസരാധ്യത ഉറപെരാക്കുന്നതകുമരായ ്രദ്തി ഇന്്യയിലേ മത്്യ
കൃഷി ലമഖേയ്ക്റ് ്രകുതിയ ദിശരാല�രാധം ്രകർന്നകു നലകകും. 
തരിശരായി കിേക്കുന്ന ഉപെകുലവള്ളലക്ട്കുകൾ, ഉൾനരാേൻ പ്ര
ലദശങ്ങൾ എന്നിവ ആഭ്യന്ര, അന്രാരരാഷപേ വി്രണികലള 
േക്്യമിട്റ് മലത്്യരാത്്രരാദനത്ിനരായി ഉ്രലയരാ�ലപെേകുത്രാം. 

എംപിഇ�ിഎ കയറ്റുമതി  
പുരസ് കോരങ്ങൾ
ലകപദ്ര വരാണിജ്യമപന്ി പശധീ. സകുലരഷ പ്രഭകു ഐഐ
എസ്എസ് ഉദ്രാേന ദിനത്ിൽ 2015-2016, 2016-
2017 വർഷങ്ങളിലേ മികച്ച കയ്കുമതിക്കുള്ള എം
്രിഇഡിഎയകുലേ ്രകുരസ് കരാരങ്ങൾ സമ്രാനിച്ചകു. 
ആഴക്േൽ മത്്യ�ന്ധനം, സകുസ്്ിര മത്്യക്ൃഷി,  
നിേവിേകുള്ള നിയമത്ിനകു ്രൂർണമരായ അനകുവർത്നം, 
്രരിശധീേനം തകുേങ്ങിയ വിഭരാ�ങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകേനം  
കരാഴ്െവച്ചവർക്രാണ് എം്രിഇഡിഇ വരാർഷിക ്രകുരസ് കരാര
ങ്ങൾ ന് േകകുന്നത്. 1990-േരാണ് കയ്കുമതി അവരാർഡകുകൾ 
ഏർലപെേകുത്ിയത്. ഒന്നകു മകുതൽ അഞ്കു വലരയകുള്ള വിഭരാ�ങ്ങ
ളിലേ ഏ്വകും മികച്ച രണ്റ് നിർമ്രാണ-കയ്കുമതി രം�ത്കുള്ള
വർക്രാണ് അവരാർഡകുകൾ നലകകുന്നത്.  ല�രാവ കൃഷി മപന്ി   
പശധീ. വിജയ് സർലദശരായ്, ല�രാവ ഫിഷറധീസ്-ജേവിഭവ മപന്ി 
പശധീ. വിലനരാദ ്രരാേിലയകേർ, എം്രിഇഡിഎ അം�വകും എം്രിയകു
മരായ പശധീ. ലക. ഹരി �രാ�കു തകുേങ്ങിയവരകുലേ സരാന്നിദ്്യത്ിൽ 
ലകപദ്ര വരാണിജ്യ മപന്ി 2015-16, 2016-17 വർഷലത് മികച്ച 
പ്രകേനത്ിനകുള്ള അവരാർഡ് 27 ക്നികൾക്റ്  സമ്രാനിച്ചകു. 

സ്റോൾ അവോര്ഡുകൾ 2018
മരിേച്ച സ്റ്ോള് - വരിഗേ്ം വരിഭോ�ത്രില് ഏഷ്യ റപഫിജലറഷന് 
ഇന്ഡസ്പേി ലജരായിന്ററ് ക്നി, വിയ്റ് നരാം ആദ്യസ്്രാനം കര
സ്്മരാക്ി. ല്രാറി ക്നി േിമി്ഡ്, വിയ്റ് നരാം രണ്രാമലത് 
സ്്രാനവകും കരസ്്മരാക്ി. 
മരിേച്ച സ്റ്ോള് - രജരിസ് ഗന്ടഡ് അം�ം വരിഭോ�ത്രില് �പദ 
മററന് ലപ്രരാഡക്ട് സ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, രത് ന�ിരി 
മികച്ച ആദ്യലത് സ്്രാളിനകുള്ള ്രകുരസ് കരാരം സ്ന്മരാക്ി. 
ലകഎന്സി അലപ�രാ േിമി്ഡ്, ലവസ്്റ് �ം�രാള് മികച്ച രണ്രാ
മലത് മികച്ച സ്്രാളിനകുള്ള ്രകുരസ് കരാരം േഭിച്ചകു. 

മരിേച്ച സ്റ്ോള് - ഇത്്യന് വരിഭോ�ത്രില്  ഇഷിത ഇന്്യ റപ്ര
വ്റ് േിമി്ഡ്, �കുഡ്�രാവ് ആദ്യസ്്രാനവകും ്രരാരി ലകമിക്ല്സ്, 
മകുംല� രണ്രാമലത് സ്്രാനവകും കരസ്്മരാക്ി. എം്രിഇ
ഡിഎ ലെയര്മരാന് ലഡരാ. ജയതിേക് ഐഎഎസ് അവരാ

ഗ�ോവ മത്്യബന്ധ�, ജെവരിഭവ മന്ത്രി 
ന്്രീ. വരിഗ�ോദ പോെരിഗയങ്കർ
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ര്ഡകുകള് വിതരണം ലെയ്തകു. സധീഫഡ് എക് സ് ല്രരാര്ലട്ഴ് സ് 
അലസരാസിലയഷന് ഓഫ് ഇന്്യ (എസ്ഇഎഐ) പ്രസിഡന്ററ് 
പശധീ. വി. ്രത്മനരാഭം െേങ്ങില് സന്നിഹിതനരായിരകുന്നകു.

ഐഐഎസ്എസ് 2020
ഇരകു്രത്ിരണ്രാമത് ഐഐഎസ്എസ് 2020-ൽ ലകരാച്ചിയിൽ 
നേക്കുലമന്നറ് എക് സ് ല്രരായിൽ പ്രഖ്യരാ്രിച്ചകു.

സോഡകേതിക സസഷനുകൾ
ഐഐഎസ്എസ് 2018-ൽ മൂന്നകു ദിവസവകും കേൽവിഭവ 
വ്യവസരായരം�ത്കുനിന്നകുള്ളവർ, നയരൂ്രധീകരണം നേത്കുന്ന
വർ, മ്റ് വിദഗ്ധർ എന്നിവലര ഉൾലപെേകുത്ി വിവിധ വിഷയ
ങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് സരാലകേതിക ലസഷനകുകൾ സം്േിപെിച്ചിരകുന്നകു. 
കയ്കുമതിക്രാർക്റ് അവരകുലേ പ്രശ് നങ്ങൾ അവതരിപെിക്കു
ന്നതിനകും ജിഎസ്േി തകുേങ്ങിയ കരാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരകു
ത്കുന്നതിനകും നിയപന്ണങ്ങളകും സരാക്്യലപെേകുത്േകുകളകും 
ശരിയരായ രധീതിയിൽ നേപെരാക്കുന്നതിനകും ഡധീേിസ്്ിംഗ് സം�
ന്ധിച്ച കരാര്യങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് െർച്ച ലെയ്കുന്നതിനകും സരാലകേതിക 
ലസഷനകുകൾ ലവദിയരായി. സമരാ്രന ദിവസം യൂലറരാ്ര്യൻ 
യൂണിയനകും ഇന്്യയകും ലെർന്നറ് ലനതർേരാൻഡ് സ് എം�സി
യകുമരായി ലെമ്ധീൻ വ്യരാ്രരാരം സം�ന്ധിച്ച കരാര്യങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് 
െർച്ച നേത്ി. യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയനിലേയ്ക്റ് ലെമ്ധീൻ 
കയ്ി അയയ്ക്കുന്നവരിൽ പ്രധരാനലപെട് രരാജ്യമരാണ് ഇന്്യ. 

വിശ്രാസ്യതയകുള്ള വ്യരാ്രരാരത്ിന് ആവശ്യമരായ വിവിധ 
സർട്ിഫിലക്ഷനകുകൾ സ്ന്മരാക്കുന്നതിനകുള്ള അധിക 
ലെേവ് ്രരി�ണിച്ചറ് ല്രരാതകുനിേവരാരം സരാക്്യലപെേകുത്കു
ന്നതിന് സംവിധരാനം ലവണലമന്നറ് ഇന്്യൻ സമകുലപദരാത്്രന്ന 
വ്യവസരായരം�ത്കുള്ളവർ ആവശ്യലപെട്കു. ഓലരരാ രരാജ്യങ്ങ
ളകും അവരകുലേ സർട്ിഫിലക്ഷൻ മരാപതം അം�ധീകരിക്കുന്ന 
സ്്ിതിയിൽ എല്ലരാത്രം സരാക്്യ്രപതങ്ങളകുലേയകും ലരഖകൾ 
സൂക്ിക്കുകലയന്നത്  സകേധീർണ്വകും  ലവല്ലകുവിളി നിറഞ്തകു
മരാലണന്നറ് അവർ െൂണ്ിക്രാട്ി. 

ഉ്രലയരാക്തരാക്ൾക്റ് സർട്ിഫിലക്ഷൻ എന്നത് അത്യരാ
വശ്യമരാലണന്നറ് മിക്വരകും സമ്തിച്ചകു. �കുണലമന്മയകും വിശ്രാ
സ്യതയകും പ�രാൻഡ് അവല�രാധവകും അതകുവഴി ക്നികൾക്റ് 
മികച്ച ലനട്വകും സ്ന്മരാക്രാൻ സർട്ിഫിലക്ഷനരാണ് മരാർ
�ലമന്നറ് കകുറവ്ിലേ വിം്രി േരാ�റട്റധീസ് ഡയറക്േർ പശധീ. 
െപദ്രജിത് ്രറഞ്കു. ക്നികൾക്റ് ഏലറ �കുണകരമരാണിത്. 
ഉ്രലയരാക്തരാക്ളകുമരായി മികച്ച �ന്ധം സ്്രാ്രിക്കുന്നതിനകും 
ഉയർന്ന വിേ േഭിക്കുന്നതിനകും ഇത് സഹരായകമരാകകുലമന്നകും 
അലദേഹം ്രറഞ്കു.

റജവ, രരാസ, ഭരൗതിക അ്രകേസരാധ്യതകൾ ഭക്്യവ
സ്തകുക്ളിൽ ഇലല്ലന്നറ് ഉറപെകുവരകുത്കുന്നതരാണ് ഹസരാഡ് 
അനരാേിസിസ് ആൻഡ് പകിട്ിക്ൽ കൺലപേരാൾ ല്രരായിന്ററ് സ് 
(എച്ചറ്എസിസി്രി), ഐഎസ്ഒ 9001 : 2015, പ�ിട്ധീഷ റധീലട്യ്ൽ 
കൺലസരാർഷ്യം എന്നിവ. ഐഎസ്ഒ 9001 : 2008 എന്നത് 
നിേവിൽ പ്രസക്തമല്ല. അതകുലകരാണ്കുതലന്ന ഉത്്രന്നങ്ങ
ളിൽനിന്നറ് അവ നധീക്ം ലെയ്ണലമന്നകും അലദേഹം നിർലദേശിച്ചകു. 
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സരിഒഒപരി മോഗ�ജ് ലമന്ററ് അം�ം ന്്രീ. ലജറോഡ് സുർെറ്ർ, എംപരിഇഡരിഎ ലെയർമോൻ
ഗഡോ. എ. ജയതരിെക് ഐഎഎസ് എന്നരിവർ യൂഗറോപ്യൻ വരിപണരിയ്ക്ുഗവണ്രി

 ജജവരരീതരിയരിൽ ലെമ്രീൻ ഉതപോേരിപ്രിക്ുന്നതരി�ുള്ള ധോരണോപന്തത്രിൽ ഒപ്ുവയ്ക്ുന്നു. 
ഗബബരി മജറൻ ന്�ൂപ്രിലെ ന്്രീ. അെക് സ് സമരീപം (ഇടഗത് അറ്ം)
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സരിഒഒപരി മോഗ�ജ് ലമന്ററ് അം�ം ന്്രീ. ലജറോഡ് സുർെറ്ർ, എംപരിഇഡരിഎ ലെയർമോൻ 
ഗഡോ. എ. ജയതരിെക് ഐഎഎസ് എന്നരിവർ യൂഗറോപ്യൻ വരിപണരിയ്ക്ുഗവണ്രി

ജജവരരീതരിയരിൽ ലെമ്രീൻ ഉതപോേരിപ്രിക്ുന്നതരി�ുള്ള ധോരണോപന്തം ജേമോറുന്നു
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ഇലക്രാ ലേ�േിം�ിലന്റ പ്രരാധരാന്യലത്ക്കുറിച്ചറ് 
ജപെരാൻ ഫിഷറധീസ് അലസരാസിലയഷൻ മരാലനജിംഗ് ഡയ
റക്േറകും സധീനിയർ എക് സിക്യൂട്ധീവകുമരായ പശധീ. ലയരാഷിയകു
ക്ി റഷജ് പ്രസം�ിച്ചകു. 

്രരിസ്്ിതിയകുലേയകും ലപസരാതസകുകളകുലേയകും സകു
സ്്ിരത ഉറപെരാക്ി മത്്യ�ന്ധനം നേത്ിയരാണ് ഉത്്ര
ന്നങ്ങൾ നിർമ്ിച്ചത് എന്നത് ഉറപെരാക്രാനരാണ് മററൻ 
ഇലക്രാ ലേ�േകുകൾ സഹരായിക്കുന്നത്. ലപസരാതസകു
കൾ റകകരാര്യം ലെയ്കുന്നതിലന്റ പ്രരാധരാന്യം വ്യക്ത
മരാക്കുകയകും പ്രെരിപെിക്കുകയകും ലെയ്കുന്നതരാണിലതന്നറ് 
അലദേഹം െൂണ്ിക്രാട്ി. മധീൻ വളർത്കുന്നവർ അവരകുലേ 
ഉത്്രന്നങ്ങൾക്റ് പ്രെരാരം നലകകുല്രാൾ ്രരിസ്്ിതി 
സംരക്ണം കൂേി ഉറപെരാക്കുന്നതിന് ഇലക്രാ ലേ�ൽ 
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ഐഐഎസച്എസച് 2018 
ഉതച്പന്ന അവാരഡുകള്
ഐഐഎസ്എസ് 2016-ല് ലെയ്തതകുല്രരാലേ 
ഐഐഎസ്എസ് 2018 േകും മൂന്നറ് വിഭരാ�ങ്ങളിേരായി 
മികച്ച നൂതന ഉത്്രന്നങ്ങള്ക്കുള്ള അവരാര്ഡ് നിര്ണ്
യിച്ചകു. സംസ് കരണരം�ത്കുള്ളവര്/കയ്കുമതിക്രാര് 
എന്നവര്ക്റ് ്രകുതിയ ഉത്്രന്നങ്ങളില് ലപ്രരാത്രാഹനം 
നലകകുക എന്നതരാണ് പ്രധരാന ഉലദേശ്യം. 
ഐഐഎസ്എസ് 2018 ഉത്്രന്ന  
അവരാര്ഡ് ലജതരാക്ള്: 
1. മികച്ച സൗകര്യപ്രദമോയ ഉത്പന്ം
ഉ്രലഭരാക്തരാക്ള്ക്റ് സരൗകര്യപ്രദമരായ സമകുപദ ഉത്്ര
ന്നങ്ങളകുലേ മത്രമരാണ് ഈ വിഭരാ�ത്ില് ഉള്ലപെേകു
ത്ിയിരിക്കുന്നത്. 
2. മികച്ച ചില്ലറ ഉത്പന്ങ്ങൾക്കുള്ള 
പോഡകേജിംഗ് 
െില്ലറ ഉത്്രന്ന വി്രണിക്കുലവണ്ി തയരാറരാക്ിയ
ലതരാ അലല്ലകേില് നിേവില് േഭ്യമരായലതരാ ആഭ്യന്ര, 
അന്രാരരാഷപേ വി്രണിയിലേയ്ക്കുള്ള ്രരായ്ക്ിംഗ് 
ഉത്്രന്നങ്ങള്ക്കുലവണ്ിയകുള്ളതകും രണ്റ് കിലേരായില് 
തരാലഴ മരാപതം തൂക്മകുള്ള ഉത്്രന്നങ്ങള്ക്കുലവണ്ി
യകുള്ളതകും നിശ്െയിക്ലപെട്ിരിക്കുന്ന മരാനദണ്ഡങ്ങ
ള്ക്റ് അനകുസരിച്ചതകുമരായ ്രരായ് ലക്ജിംല�രാ ആണ് 
മത്രത്ില് ഉള്ലപെേകുത്ിയത്. 

3. മികച്ച നൂതന ഉത്പന്ം
്രകുതിയ കേല്വിഭവങ്ങളില്നിന്നകുള്ള ഉത്്രന്നങ്ങലളരാ 
ആഭ്യന്ര, അന്രാരരാഷപേ െില്ലറ വി്രണിയില് അവ
തരിപെിക്രാന് സരാധിക്കുന്നലതരാ ആയതകും നിര്ദേിഷേ 
മരാനദണ്ഡങ്ങള്ക്റ് അനകുസൃതവകുമരായ �കുണലമന്മയകു
ള്ള ഉത്്രന്നങ്ങളരാണ് മത്രത്ിനരായി ്രരി�ണിച്ചത്.
   ഏ്വകും മികച്ച സരൗകര്യപ്രദമരായ ഉത്്രന്നം (�പദ 
മററന് എക് സ് ല്രരാര്ട് സ്, രത് ന�ിരി), മികച്ച െില്ലറ 
വില്പെനയ്ക്രായകുള്ള ്രരായ് ലക്ജിംഗ്, മികച്ച നൂതന 
ഉത്്രന്നം (രണ്റ് അവരാര്ഡകുകളകും �കുഡ്�രാവ് ലകപദ്ര
മരായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ലവസ്്റ് ലകരാസ്്റ് ലപഫരാസന് 
ഫകുഡ് സ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്) എന്നിങ്ങലന വിവിധ 
വിഭരാ�ങ്ങളില് അവരാര്ഡകുകള് നലകിയിരകുന്നകു.
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2015-2016, 2016-17 വർഷങ്ങളരിലെ മരിേച്ച േയറ്ുമതരിക്ുള്ള എംപരിഇഡരിഎയുലട പുരസ് േോരം  
ഗേന്ദ്ര വോണരിജ്യ മന്ത്രി ന്്രീ. സുഗരഷ് ന്പഭു സമ്ോ�രിക്ുന്നു

IhÀ tÌmdn
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IhÀ tÌmdn

സഹരായിക്കുലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. ഭരാവിയിലേയ്ക്റ് 
മത്്യ സ്ത്ിലന്റ സകുസ്്ിരത ഉറപെരാക്കുന്നതരാണി
ത്. സരാലകേതികലസഷനകുകളിൽ ്രലകേേകുത്വർക്റ് 
സംസ് കരണം, കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ കയ്കുമതി എന്നി
വയകുലേ വിശദരാംശങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് ്രകുതിയ അറിവകുകൾ 
സ്ന്മരാക്രാനരായി. 

ലകപദ്ര, സംസ്്രാന തേ നികകുതികൾ െരക്റ് ലസവന 
നികകുതി അ്വരാ ജിഎസ്േി എന്ന ഏക നികകുതിയിൽ 
ഉൾലപെേകുത്ിയതിൽ സലന്രാഷമകുലണ്കേിേകും ്രകുതിയ 
നികകുതിസപ്ദരായത്ിലന്റ വിശദരാംശങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് 
ലവണ്പത അറിവിലല്ലന്നറ് സരാലകേതിക ലസഷനിൽ ്രലകേ
േകുത്വർ വ്യക്തമരാക്ി. ജിഎസ്േി നേപെരാക്ിയലപെരാൾ 
ലകപദ്ര സർക്രാർ അവരകുലേ പ്രശ് നങ്ങൾ മനസിേരാ
ക്രാൻ പശമിച്ചിരകുലന്നകേിേകും ്രേ ജിഎസ്േി നി�ന്ധന
കലളക്കുറിച്ചകും വ്യക്തതയിലല്ലന്നകും അത് വ്യരാ്രരാരലത് 
പ്രതികൂേമരായി �രാധിക്കുന്നകുലണ്ന്നകും െൂണ്ിക്രാട്ി. 

നികകുതി റധീഫണ്റ് േളിതമരാക്ിലയകേിേകും കയ്കുമ
തിക്രാർക്റ് നിേവിൽ റധീഫണ്റ് േഭിച്ചകുതകുേങ്ങിയിട്ില്ല. 
ഇതിനരായി പ്രലത്യകമരായ സമയപകമം നിർലദേശിച്ചിട്ി
ല്ല എന്നതരാണ് ന്യൂനത. കയ്കുമതിക്രാരകുലേ ലവയർ
ഹരൗസ്, ലപഡരാ�രാക്റ് ല�നിഫി്റ് എന്നിവ ലസൻപേൽ 
ജിഎസ്േിയിൽ ഉൾലപെേകുത്ിലയകേിേകും സംസ്്രാന 
ജിഎസ്േിയിൽ ഉൾലപെേകുത്ിയിട്ില്ല എന്നത് ഒരകു ല്രരാ
രരായ്മയരാണ്. 

വ്യരാ്രരാരനിയമവിദഗ്ധൻ പശധീ. കരാർത്ിക് ഐവി
ആർഎൻ കയ്കുമതി സം�ന്ധമരായ ജിഎസ്േി നിയമ
ങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് വിശദമരാക്ി. സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങളകുലേ 
കയ്കുമതി സരാധ്യമരാക്കുന്നതിന് ജിഎസ്േി സപ്ദരായം 
ആവശ്യമരാലണന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. എം്രിഇഡിഎ, 
എസ്ഇഎഐ എന്നിവ 2022-ൽ ്രത്റ് �ിേ്യൺ 
യകുഎസ് ലഡരാളറിലന്റ കയ്കുമതിയരാണ് േക്്യം വയ്ക്കു
ന്നത്. 

ലകരാച്ചിയിലേ ലസൻപേൽ ഇൻസ്്ി്്യൂട്റ് ഓഫ് 
ഫിഷറധീസ് ലേക് ലനരാളജി ഡയറക്േർ ലഡരാ. സി.എൻ. 
രവിശകേർ സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങളകുലേ സംസ് കരണ
ത്ിനകും സൂക്ിപെകുകരാേം വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനകുമകുള്ള 
സരാലകേതികവിദ്യകലളക്കുറിച്ചറ് വിശദമരാക്ി. ഇതകുവഴി 
മത്്യക്ൃഷിക്രാർക്റ് അവരകുലേ ഉത്്രന്നങ്ങൾക്റ് 
കൂേകുതൽ ആദരായകരമരായ വിേ േഭിക്കും. 

മം�ളകുരകു നില് യൂണിലവഴ് സി്ിയിലേ ഇന്റർനരാഷ
ണൽ റിലേഷൻസ് സധീനിയർ ഡയറക്േർ ലഡരാ. ഐ. 
കരകുണരാസരാ�ർ സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങൾക്റ് പ്രധരാന വി്ര
ണികൾ േക്്യം വയ്ക്കുന്ന സകുരക്രാകരാര്യങ്ങലളലന്രാ
ലക്യരാലണന്നറ് വിശദമരാക്ി. 

ജധീവലനരാലേ കഴിക്രാവകുന്ന ലെമ്ധീനകും മ്റ് മത്്യ
ങ്ങൾക്കും ആല�രാള വി്രണിയിൽ ആവശ്യകത വർ
ദ്ിച്ചകുവരികയരാലണന്നറ് സിം�പെൂർ അലപെരാലളരാ അലക്
റിയം െധീഫ് ഓപെലറ്ിംഗ് ഓഫധീസർ പശധീ. േിം ലമംഗ് 
ഹ്യകുയരാത് ്രറഞ്കു. ജധീവലനരാലേ കേൽവിഭവങ്ങൾ ഒരകു 
സ്്േത്കുനിന്നറ് മല്രാരിേലത്യ്ക്റ് എത്ിക്കു
ന്നതിന് ഏ്വകും ്രകുതിയ സരാലകേതികവിദ്യകൾ 
ആവശ്യമരാലണന്നറ് അലദേഹം െൂണ്ിക്രാട്ി. 
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ഐഐഎസ്എസ് 2018-ലേ സരാലകേതിക ലസഷൻ 
ലസഷൻ- 1 (27.01.2018, ഉച്ചകഴിഞ്റ്)

അധ്യക്ൻ: ലഡരാ. സി. എൻ. രവിശകേർ, ഡയറക്േർ, ലസൻപേൽ ഇൻസ്്ി്്യൂട്റ് ഓഫ് ഫിഷറധീസ് ലേക് ലനരാളജി, ലകരാച്ചി
വിഷയം പ്രസം�കർ
മകുഖ്യപ്രഭരാഷണം: കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ വി്രണിയിൽ സരാലകേ
തികവിദ്യയകുലേയകും മൂേ്യവർദ്നയകുലേയകും ്രകേറ്

ലഡരാ. സി. എൻ. രവിശകേർ, ഡയറക്േർ, ലസൻപേൽ ഇൻസ്്ി
്്യൂട്റ് ഓഫ് ഫിഷറധീസ് ലേക് ലനരാളജി, ലകരാച്ചി, ഇന്്യ

പ്രധരാനവി്രണികളിൽ കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ സകുരക്രാ ആവ
ശ്യകതകൾ സം�ന്ധിച്ച അവലേരാകനം

ലഡരാ. ഐ. കരകുണരാസരാ�ർ, സധീനിയർ ഡയറക്േർ (ഇന്റർനരാ
ഷണൽ റിലേഷൻസ്), നില് യൂണിലവഴ് സി്ി, മം�ളകുരകു, ഇന്്യ

ജിഎസ്േിയകുലേ നേപെരാക്േകും സമകുലപദരാത്്രന്നലമഖേയിലേ 
അനന്രഫേങ്ങളകും

പശധീ. കരാർത്ിക് ഐവിആർഎൻ, പശധീ. േക്റ്മികകുമരാരൻ, 
പശധീ. പശധീധരൻ, ലെറന്ന, ഇന്്യ

ലെമ്ധീൻ, മത്്യങ്ങൾ എന്നിവ ജധീവലനരാലേ കയ്ി അയയ്ക്കു
ന്നത് സം�ന്ധിച്ചറ് അന്രാരരാഷപേ നിേവരാരങ്ങൾ, പ്രലത്യക 
നിർലദേശങ്ങൾ, ആവശ്യകതകൾ

പശധീ. േിം ലമംഗ് ഹകുവരാത്, െധീഫ് ഓപെലറ്ിംഗ് ഓഫധീസർ, 
അലപെരാലളരാ അലക്റിയം, സിം�പെൂർ

അന്രാരരാഷപേ കേൽവിഭവ വി്രണനരം�ത്റ് 
ഇ-ലകരാലമഴ് സിലന്റ ഉ്രലയരാ�ം

പശധീ. സഞജയ് ശർമ, ല്രാ�ൽ ലഹഡ്, േിഡിഐ ഇന്റർനരാഷ
ണൽ ഇന്്യ റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, ന്യൂഡൽഹി, ഇന്്യ

ലസഷൻ- 2 (28.01.2018 രരാവിലേ)
അധ്യക്ൻ: പശധീ. ഏേിയരാസ് ലസയ് ട്റ് , ലസപകട്റി ജനറൽ, സധീഫകുഡ് എക് സ് ല്രരാർലട്ഴ് സ് അലസരാസിലയഷൻ ഓഫ് ഇന്്യ
വിഷയം പ്രസം�കർ
മകുഖ്യപ്രഭരാഷണം: കേൽവിഭവ വി്രണനവകും സരാക്്യ്രപതവകും പശധീ. ഏേിയരാസ് ലസയ് ട്റ് , ലസപകട്റി ജനറൽ, 

സധീഫകുഡ് എക് സ് ല്രരാർലട്ഴ് സ് അലസരാസിലയഷൻ
ഓഫ് ഇന്്യ, ലെറന്ന, ഇന്്യ

മൂേ്യവർദ്ന: ആശയങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, ലവല്ലകുവിളികൾ പശധീ. ലകന്നി ലതരാമസ്, െധീഫ് എക് സിക്യൂട്ധീവ്, ജിന്നി മററൻ 
ലപേലഡഴ് സ്, ലവരരാവൽ, �കുജറരാത്റ്, ഇന്്യ

കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ ആവശ്യകതയകും വിതരണവകും അന്രാ
രരാഷപേവി്രണിയിൽ: വിേലയ സ്രാധധീനിക്കുന്ന ്േകങ്ങൾ

പശധീ. അലല്ലൻ, മരാലനജിംഗ് ഡയറക്േർ ഓഫ് ഐസ് േൻഡ് 
സധീഫകുഡ് �രാരരാല്രാ േിമി്ഡ് (ഐഎസ്�ി), യകു.ലക.

കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ സരാക്്യ്രപതം: അനകുപ�ഹലമരാ ശരാ്രലമരാ? പശധീ. െപദ്രജിത്റ്, ഡയറക്േർ, വിം്രി േല�രാറട്റധീസ്, കകുറവ്റ്
ജരാപെനധീസ് ഇലക്രാ-ലേ�േിംഗ് പശധീ. ലയരാഷിയകുകി ഷില�, സധീനിയർ എക് സിക്യൂട്ധീവ്, 

മരാലനജിംഗ് ഡയറക്േർ, ജപെരാൻ ഫിഷറധീസ് 
അലസരാസിലയഷൻ, ജപെരാൻ

ലസഷൻ- 3 (28.01.2018 ഉച്ചകഴിഞ്റ്)
വിഷയം: കേൽവിഭവ കയ്കുമതി വ്യരാ്രരാരം: ഔലദ്യരാ�ികനിയപന്ണങ്ങൾ ്രരാേിക്കുന്നതിനകുള്ള ലവല്ലകുവിളികൾ
അധ്യക്ൻ: ലഡരാ. എസ്. ലക. സക് ലസന, ഡയറക്േർ, എക് സ് ല്രരാർട്റ് ഇൻസ് ല്രക്ൻ കരൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്്യ
വിഷയം പ്രസം�കർ
മകുഖ്യപ്രഭരാഷണം: ലഡരാ. എസ്. ലക. സക് ലസന, ഡയറക്േർ, എക് സ് ല്രരാർട്റ് 

ഇൻസ് ല്രക്ൻ കരൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്്യ
കയ്കുമതിയിലേ സരാക്്യ്രപതം: ഔലദ്യരാ�ിക നിയപന്ണങ്ങ
ളകുലേ ഏലകരാ്രനത്ിൽ ഇഐസിയകുലേ ്രകേറ് 

പശധീ. ആർ. എം. മരാൻഡേിക്, ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറക്േർ, 
എക് സ് ല്രരാർട് സ് ഇൻസ് ല്രക്ൻ കരൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്്യ

യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ നി�ന്ധനകൾക്റ് അനകുസൃതമരായി 
ഇന്്യൻ കേൽവിഭവ കയ്കുമതിരം�ലത് ലവല്ലകുവിളികളകും 
അവസരങ്ങളകും 

പശധീ. ലവരാജ് സിയക് സിലവരാസ് കി, കരൗൺസിേർ ലഫരാർ 
ലഹൽത്റ് ആൻഡ് ഫകുഡ് ലസഫ്്ി ലഡേില�ഷൻ 
ഓഫ് ദ യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ േകു ഇന്്യ

IhÀ tÌmdn
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കേൽവിഭവ വരാണിജ്യരം�ലത് റജവസകുരക് ്രരാേിക്കുന്നത് 
സം�ന്ധിച്ച ലവല്ലകുവിളികൾ 

ലഡരാ. ലക. ലക. വിജയൻ, ഡയറക്േർ, ഐസിഎആർ-ലസൻ
പേൽ ഇൻസ്്ി്്യൂട്റ് ഓഫ് പ�രാക്ിഷ വരാട്ർ അക്രാകൾച്ചർ, 
ലെറന്ന

ഇന്്യയിലേ മത്്യക്ൃഷി, കേൽവിഭവ കയ്കുമതി രം�ലത് 
ലവല്ലകുവിളികളകും അവസരങ്ങളകും 

ലഡരാ. എ. രവിശകേർ ഐ്രിഎസ്, ഡയറക്േർ ജനറൽ ഓഫ് 
പഡഗ് സ് ആൻഡ് ലകരാപെി ററ്റ് സ്, പഡഗ് കൺലപേരാൾ അഡ്മി
നിസ് ലപേഷൻ, ആപന്ധരാപ്രലദശ്

ഓസ് ലപേേിയയിലേ നി�ന്ധനകൾക്നകുസൃതമരായി ഇന്്യൻ 
കേൽവിഭവ കയ്കുമതിരം�ത്റ് ലനരിലേണ്ിവരകുന്ന ലവല്ലകുവി
ളികളകും അവസരങ്ങളകും

ലഡരാ. ലനരാറരാ �രാൽലവ, കരൗൺസേർ (അപ�ിക്ൾച്ചർ), 
ഓസ് ലപേേിയൻ റഹക്മ്ധീഷൻ, ന്യൂഡൽഹി

കേൽവിഭവ കയ്കുമതിരം�ം: വ്യരാവസരായിക കരാഴ്െപെരാട് പശധീ. ഏേിയരാസ് ലസയ് ട്റ് , ലസപകട്റി ജനറൽ, സധീഫകുഡ് 
എക് സ് ല്രരാർലട്ഴ് സ് അലസരാസിലയഷൻ ഓഫ് ഇന്്യ, 
ലെറന്ന, ഇന്്യ

ലസഷൻ - 4 (29.01.2018 ഉച്ചയ്ക്കുമകുൻപ്)
ഇന്്യ-യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ ലെമ്ധീൻ സംവരാദം
പ്രഭരാഷകൻ: പശധീ. ആനദ്രറ് കൃഷണൻ, ഡ്ര്യൂട്ി അപ�ിക്ൾച്ചറൽ കരൗൺസേർ, എം�സി ഓഫ് ദ കിംഗ്ഡം ഓഫ് ദ ലനതർ
േരാൻഡ് സ്, ന്യൂഡൽഹി
അധ്യക്ൻ: ലഡരാ. എ. ജയതിേക് ഐഎഎസ്, ലെയർമരാൻ, മററൻ ലപ്രരാഡക്ട് സ് എക് സ് ല്രരാർട്റ് ഡവേപ് ലമന്ററ്  
അലതരാറി്ി, ലകരാച്ചി, ഇന്്യ
വിഷയം പ്രസം�കർ
സ്രാ�തപ്രസം�ം- ആമകുഖം, നദ്രി, ഉലദേശ്യം, അനന്രഫേ
ങ്ങൾ

പശധീ. വിലല്ലം വരാൻ ലഡർ ്രിജിൽ, ലസരാളിഡരാരിഡരാഡ്/
സധീഫകുഡ് ലപേഡ് ഇന്റേിജൻസി ല്രരാർട്ൽ

ആമകുഖപ്രസം�ം ലഡരാ. എ. ജയതിേക് ഐഎഎസ്, ലെയർമരാൻ,
മററൻ ലപ്രരാഡക്ട് സ് എക് സ് ല്രരാർട്റ് ഡവേപ് ലമന്ററ്
അലതരാറി്ി, ലകരാച്ചി, ഇന്്യ

യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ വി്രണിയിൽ ഇന്്യൻ ലെമ്ധീനിലന
ക്കുറിച്ചറ് ഉ്രലഭരാക്തരാക്ളകുലേ വിേയിരകുത്ൽ (വരാണിജ്യ്രരം)

പശധീ. പഫരാകേറ് ലമരാലളനരാർ, ്രാസ് ്രൂൾ

നിേവിേകുള്ള വികസനത്ക്കുറിച്ചറ് ഇയകു ഡിജി സരാലന്റയകുലേ 
വിേയിരകുത്ൽ

പശധീ. ലവരാജ് സിയക് സിലവരാസ് കി, ഇയകു ഡിജി സരാലന്റ
പ്രതിനിധി, ഡൽഹി

നിേവിേകുള്ള വളർച്ചലയക്കുറിച്ചറ് എക് സ് ല്രരാർട്റ് ഇൻസ് ല്ര
ക്ൻ കരൗൺസിേിലന്റ വിേയിരകുത്ൽ 

ലഡരാ. എസ്. ലക. സക് ലസന, ഡയറക്േർ, 
എക് സ് ല്രരാർട്റ് ഇൻസ് ല്രക്ൻ കരൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്്യ

നിേവിേകുള്ള വളർച്ചലയക്കുറിച്ചറ് യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ ഇറ
ക്കുമതി രം�ത്കുള്ളവരകുലേ വിേയിരകുത്ൽ

പശധീ. ഒേിവിയർ ലഹരാട്റ് ലേ്റ്, യൂലറരാ്ര്യൻ സധീഫകുഡ് 
ഇംല്രരാർലട്ഴ് സ് ആൻഡ് ലപ്രരാസലസഴ് സ് അല്ലിയൻസ്/ഡച്ചറ് 
ഫിഷ ലഫഡലറഷൻ

നിേവിേകുള്ള വളർച്ചലയക്കുറിച്ചറ് ഇന്്യൻ കയ്കുമതി രം�ത്കു
ള്ളവരകുലേ വിേയിരകുത്ൽ

പശധീ. ഏേിയരാസ് ലസയ് ട്റ് , ലസപകട്റി ജനറൽ, സധീഫകുഡ് 
എക് സ് ല്രരാർലട്ഴ് സ് അലസരാസിലയഷൻ ഓഫ് ഇന്്യ, 
ലെറന്ന, ഇന്്യ

യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്്യ  സഹകരണം . യൂലറരാ്ര്യൻ 
യൂണിയൻ നിലരരാധനം തേയകുന്നതിന്/ഉയർത്കുന്നതിന് ലന
തർേരാൻഡ് സ് - ഇന്്യ സഹകരണം

പശധീ. വൂട്ർ ലവർലഹ, അപ�ിക്ൾച്ചറൽ കരൗൺസേർ,
എം�സി ഓഫ് ദ കിംഗ്ഡം ഓഫ് ദ ലനതർേരാൻഡ് സ്

െർച്ച: യൂലറരാ്ര്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്്യ ലെമ്ധീൻ വ്യരാ്രരാരം 
്രരില്രരാഷിപെിക്കുന്നതിന് എങ്ങലന ്രരസ്്രരം സഹകരിക്രാം 

പശധീ. വിലല്ലം വരാൻ ലഡർ ്രിജിൽ, ഡയറക്േർ,
ലസരാളിഡരാരിഡരാഡ് എസ്എസ്ഇഎ

സമരാ്രന കകുറിപെറ് ലഡരാ. എം. ലക. റരാംലമരാഹൻ, ലജരായിന്ററ് ഡയറക്േർ,
എം്രിഇഡിഎ, ഇന്്യ

സമരാ്രന പ്രസം�ം പശധീ. വൂട്ർ ലവർലഹ, അപ�ിക്ൾച്ചറൽ കരൗൺസേർ, 
എം�സി ഓഫ് ദ കിംഗ്ഡം ഓഫ് ദ ലനതർേരാൻഡ് സ് 

IhÀ tÌmdn

152018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



IhÀ tÌmdn

162018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



IhÀ tÌmdn
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182018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



ഗഡോ. എ. ജയതരിെക് ഐഎഎസ് ഇത്്യ ഇന്റർ�ോഷണൽ 
സരീഫുഡ് ഗഷോ 2018-ൽ ന്പസം�രിക്ുന്നു
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ഐഐഎസ്എസ് 2018 ലഫയർ േോറ്ഗെോഗ് 
ഗ�ോവ മുഖ്യമന്ത്രി ന്്രീ. മഗ�ോഹർ പരരീഖർ ന്പേോ്�ം ലെയ്ുന്നു

212018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



ഐഐഎസ്എസ് 2018 ലഫയർ േോറ്ഗെോഗ് 
ഗ�ോവ മുഖ്യമന്ത്രി ന്്രീ. മഗ�ോഹർ പരരീഖർ ന്പേോ്�ം ലെയ്ുന്നു
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മരിേച്ച സ്റ്ോൾ - വരിഗേ്ം 
(ഏഷ്യ റന്ഫരിജഗറഷൻ ഇൻഡസ്ന്ടരി, വരിയറ്റ് �ോം)

മരിേച്ച സ്റ്ോൾ - രജരിസ് ഗന്ടഡ് അം�ം
(�ന്േ മജറൻ ലന്പോഡക്ട് സ്, രത ��രിരരി)

മരിേച്ച സ്റ്ോൾ - ഇത്്യൻ 
(ഇഷരിത ഇത്്യ ജന്പവറ്റ് െരിമരിറ്ഡ്, �ുഡ്�ോവ്)

മരിേച്ച രണ്ോമലത് സ്റ്ോൾ - വരിഗേ്ം
(ഗ്ോറരി, വരിയറ്റ് �ോം)

മരിേച്ച രണ്ോമലത് സ്റ്ോൾ - രജരിസ് ഗന്ടഡ് അം�ം 
(ലേഎൻസരി അഗന്�ോ െരിമരിറ്ഡ്, പശെരിമ ബം�ോൾ)

മരിേച്ച രണ്ോമലത് സ്റ്ോൾ - ഇത്്യൻ
(പോരരി ലേമരിക്ൽസ്, മുംലബ)

ഇന്്യ ഇന്റര്നോഷണൽ  
സീഫു�്  ഡഷോയിൽ 

സമ്ോനം ഡനടിയ സ്റോളുകൾ
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വരിജയരിേൾ

IhÀ tÌmdn

1. ഏറ്റവും മികച്ച  
സൗകര്യപ്രദമായ ഉത്പന്ും

3. മികച്ച 
നൂതന ഉത്പന്ും

ഫരിഷ് സരീക്റ് 
ലേബോബ് 
(�ുഡ്�ോവ് 
ഗേന്ദ്രമോയരി  

ന്പവർത്രിക്ുന്ന 
ലവസ്റ്റ് ഗേോസ്റ്റ് 

ഗന്ഫോസൻ ഫുഡ് സ് 
ജന്പവറ്റ് െരിമരിറ്ഡ്) 

2. മികച്ച ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്കായുള്ള
പായ് ക്കേജിുംഗ്

ന്ഫഷ് തരിെോപ്രിയ ഫരിഷ് (�ുഡ്�ോവ് 
ഗേന്ദ്രമോയരി ന്പവർത്രിക്ുന്ന 
ലവസ്റ്റ് ഗേോസ്റ്റ് ഗന്ഫോസൻ 
ഫുഡ് സ് ജന്പവറ്റ് െരിമരിറ്ഡ്)

ഐഐഎസ്എസ് 2018-ലെ ഏറ്വും മരിേച്ച സ്റ്ോൾ, ഏറ്വും മരിേച്ച ഉതപന്നം 
എന്നരിവയ്ക്ുള്ള അവോർഡ്  ഗജതോക്ഗളോലടോപ്ം ഗഡോ. എ. ജയതരിെക് ഐഎഎസ് 

മസോെ മോ ലക്റൽ 
(�ന്േ 
മജറൻ 
എക് സ് ഗപോർട് സ്, 
രത ��രിരരി)
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2015-16-ലേ കയ്കുമതി അവരാർഡ് ലജതരാക്ളകുലേ ്രട്ിക
വിഭരാ�ം സ്്രാനം ്രകുരസ് കരാരം

I (എ) ആലക കയ്കുമതി - മൂേ്യത്ിലന്റ അേിസ്്രാനത്ിൽ 1 ഫരാൽക്ൺ മററൻ എക് സ് ല്രരാർട് സ് 
േിമി്ഡ്, ഭകുവലനശ്ർ

2 ലദവി സധീ ഫകുഡ് േിമി്ഡ്, വിശരാഖ്ര
ട്ണം

1 (�ി) ആലക കയ്കുമതി - അളവിലന്റ അേിസ്്രാനത്ിൽ 1 മകുക് സധീ ഫകുഡ് ഇൻഡസ്പേധീസ് 
റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, മം�ളകുരകു

2 ഫരാൽക്ൺ മററൻ എക് സ് ല്രരാർട് സ് 
േിമി്ഡ്, ഭകുവലനശ്ർ

II ഇനം തിരിച്ചറ്

(എ) ശധീതധീകരിച്ച ലെമ്ധീൻ 1 ഫരാൽക്ൺ മററൻ എക് സ് ല്രരാർട് സ് 
േിമി്ഡ്, ഭകുവലനശ്ർ

2 ലദവി സധീ ഫകുഡ് േിമി്ഡ്, 
വിശരാഖ്രട്ണം

(�ി) ശധീതധീകരിച്ച കവെജധീവി വർ�ങ്ങൾ 1 ബ്ൂവരാട്ർ ഫകുഡ് സ് ആൻഡ് 
എക് സ് ല്രരാർട്റ് സ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, 
മം�ളകുരകു

2 പ�രാൻഡ് മററൻ ഫകുഡ് സ്, ആേപെകുഴ

(സി) ശധീതധീകരിച്ച െിറകകുള്ള മത്്യങ്ങൾ 1 രരാലമശ്ർ ലകരാൾഡ് സ് ല്രാലറജ്, 
ലവരരാവൽ

2 ഇന്്യൻ മററൻ ഇൻഡസ്പേധീസ്, 
ലകരാച്ചി

(ഡി) തണകുപെിച്ച സമകുപദ ഉത്്രന്നങ്ങൾ 1 അക് ലവൾഡ് എക് സ് ല്രരാർട് സ് 
റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, ലെറന്ന

2. ല്രാ�ൽ ഇംല്രക് സ് ലപേഡിംഗ്, 
മകുംല�

(ഇ) ഉണക്ിയ സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങൾ 1. മകുക് സധീ ഫകുഡ് ഇൻഡസ്പേധീസ് 
റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, മം�ളകുരകു

2. ല്രാ�ൽ ഇംല്രക് സ് ലപേഡിംഗ്, 
മകുംല�

(എഫ്) കവെജധീവികള് ഒഴിലകയകുള്ള ലമരാളകുസ് ക് ഇനം 1. സധീല�രായ് ഫിഷറധീസ് റപ്രവ്റ് 
േിമി്ഡ്, തിരകുവനന്്രകുരം

2. കപെിത്രാൻ എക് സ് ല്രരാർട്ിംഗ് ക്നി, 
ലകരാല്ലം

III. അലക്റിയം മധീനകുകൾ ഒഴിലക ജധീവനകുള്ള കേൽ ഉത്്രന്നങ്ങൾ 1. കണ്ൻ മററൻ ഫകുഡ് സ്, ലെറന്ന

2. സ് കരാന്റ് ലപേഡിംഗ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, 
ലെറന്ന

IV. അലക്റിയം മത്്യങ്ങൾ 1. ല്രസിന ഇൻഡിക്, ലകരാൽലക്രാത്

2. ഏഷ്യൻ എക് സ് ല്രരാർട് സ്, 
ലകരാൽലക്രാത്

V. പ്രലത്യക സംരംഭങ്ങൾ

എ. മൂേ്യവർദ്ിത ഉത്്രന്നങ്ങൾ 1. ആക് സിേലറ്ഡ് റപഡയിംഗ് ക്നി 
േിമി്ഡ്, ആേപെകുഴ

2. എച്ചറ് ഐസി-എ�ിഎഫ് സ് ല്രഷൽ 
ഫകുഡ് സ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, ആേപെകുഴ

�ി. വനിതരാ സംരംഭകർ 1. വസരായ് ലപഫരാസൺ ഫകുഡ് സ്, തരാലന

IhÀ tÌmdn
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IhÀ tÌmdn

2016-17-ലേ കയ്കുമതി അവരാർഡ് ലജതരാക്ളകുലേ ്രട്ിക
വിഭരാ�ം സ്്രാനം ്രകുരസ് കരാരം
1. എ. ആലക കയ്കുമതി - മൂേ്യത്ിലന്റ
അേിസ്്രാനത്ിൽ 

1. ലദവി ഫിഷറധീസ് േിമി്ഡ്, വിശരാഖ്രട്ണം

2. ലദവി സധീ ഫകുഡ് സ് േിമി്ഡ്, വിശരാഖ്രട്ണം

1. �ി. ആലക കയ്കുമതി - അളവ് അനകുസരിച്ചറ് 1. �പദ മററൻ എക് സ് ല്രരാർട് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, 
രത് ന�ിരി

2. മകുക് സധീ ഫകുഡ് ഇൻഡസ്പേധീസ് റപ്രവ്റ്
േിമി്ഡ്, മം�ളകുരകു

II. ഇനം തിരിച്ചറ് 
എ. ശധീതധീകരിച്ച ലെമ്ധീൻ 1.  ലദവി ഫിഷറധീസ് േിമി്ഡ്, വിശരാഖ്രട്ണം

2. ലദവി സധീ ഫകുഡ് സ് േിമി്ഡ്, വിശരാഖ്രട്ണം

�ി. ശധീതധീകരിച്ച കവെ ജധീവികൾ 1. ലപ്രരാഫരാൻഡ് വയേരാ്റ് മററൻ
എക് സ് ല്രരാർട്റ് സ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, ലകരാച്ചി

2. സിൽവർ സധീ ഫകുഡ്, ല്രരാർ�ന്ർ
സി. ശധീതധീകരിച്ച െിറകകുള്ള മത്്യങ്ങൾ 1. സിൽവർ സധീ ഫകുഡ്, ല്രരാർ�ന്ർ

2. ഇന്്യൻ മററൻ ഇൻഡസ്പേധീസ്, ലകരാച്ചി

ഡി. തണകുപെിച്ച കേൽവിഭവങ്ങൾ 1. അക്ലവൾഡ് എക് സ് ല്രരാർട് സ് 
റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, ലെറന്ന

2.
ല�രാൾഡ് മററൻ എക് സ് ല്രരാർട് സ് 
റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, ലെറന്ന

ഇ. ഉണങ്ങിയ കേൽവിഭവങ്ങൾ 1. മകുക് സധീ ഫകുഡ് ഇൻഡസ്പേധീസ് 
റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, മം�ളകുരകു

2. രരാജ് ഫിഷ മധീൽ ആൻഡ് ഓയിൽ ക്നി, 
ഉഡകുപെി

എഫ്. കവെജധീവികൾ ഒഴിലകയകുള്ള ലമരാളകുസ് ക് ഇനം 1. സധീല�രായ് ഫിഷറധീസ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, 
തിരകുവനന്്രകുരം

2. ജരാക്റ് വിൻ സധീഫകുഡ് സ്, കൂഡല്ലൂർ
III. അലക്റിയം മധീനകുകൾ ഒഴിലകയകുള്ള 
ജധീവനകുള്ള കേൽ വിഭവങ്ങൾ

1. കണ്ൻ മററൻ ഫകുഡ് സ്, ലെറന്ന

2. സ് കരാന്റ് ലപേഡിംഗ് റപ്രവ്റ് േിമി്ഡ്, 
ലെറന്ന

IV. അലക്റിയം മത്്യങ്ങൾ 1. മേ�രാർ ലപേരാപെിക്ൽസ്, ലകരാൽലക്രാത്

2. അക്രാട്ിക് ലവൾഡ്, മകുംല�
V. പ്രലത്യക സംരംഭങ്ങൾ

എ. മൂേ്യവർദ്ിത ഉത്്രന്നങ്ങൾ 1. �പദ മററൻ എക് സ് ല്രരാർട് റപ്രവ്റ് 
േിമി്ഡ്, രത് ന�ിരി

2. ആക് സിേലറ്ഡ് പഫധീസ് റപഡയിംഗ് 
ക്നി േിമി്ഡ്, ആേപെകുഴ

�ി. വനിതരാ സംരംഭകർ 1. വരാസരായ് ലപഫരാസൺ ഫകുഡ് സ്, തരാലന
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എം്രിഇഡിഎയകുലേ ക്യരാച്ചറ് സർട്ിഫിലക്ഷൻ 
്രദ്തിയകുലേ ഭരാ�മരായി ഇന്്യയിലേ കിഴക്റ്, 
്രേിഞ്രാറ് തധീരങ്ങളിലേ പ്രധരാന തകുറമകുഖ

ങ്ങളിൽ എത്ിയ മത്്യ�ന്ധന ല�രാട്കുകളകുലേ എണ്വകും 
േഭ്യമരായ സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങളകുലേ അളവകും ലന്റ്ഫിഷ ലര
ഖലപെേകുത്കുന്നകുണ്റ്. 

ഒൻ്രത് സമകുപദതധീര സംസ്്രാനങ്ങളിലേ പ്രധരാനലപെട് 47 
േരാൻഡിംഗ് ലകപദ്രങ്ങളിൽ (്രട്ിക - 1) അേകുക്കുന്ന ല�രാട്കുകളകു

ലേ എണ്ം, േഭ്യമരാകകുന്ന സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങൾ എന്നിവയരാണ് 
ഹരാർ�ർ ലഡ് കളക്േർമരാർ ലശഖരിക്കുന്നത്. ഓലരരാ തകുറമകു
ഖത്ിേകും എത്ിയ വ്യത്യസ്തയിനം മത്്യങ്ങളകുലേ അളവ് 
തിട്ലപെേകുത്ി സംസ്്രാനതേത്ിേകും പ്രരാലദശിക തേത്ി
േകും തകുറമകുഖങ്ങളകുലേ അേിസ്്രാനത്ിേകും വിേയിരകുത്കുന്നകു.

പ്രമകുഖ തകുറമകുഖങ്ങളിൽ 2017 നവം�റിൽ എത്ിയ സമകു
ലപദരാത്്രന്നങ്ങളകുലേ വിവരങ്ങളരാണ് ഈ റിലപെരാർട്ിൽ ഉൾലപെ
േകുത്ിയിരിക്കുന്നത്. 

C´ybnse {][m\ XpdapJ§fnÂ

\-hw_À 2017þÂ  
e`yamb ISÂhn`h§Ä

വിന�ോദ് എസ്. രവീന്ദ്രൻ, വി. വി. അഫ് സൽ, ന�ോയ് സ് വി. ന�ോമസ്
ത്റ്്്ിഷ് - എംപിഇഡിഎ

ന്ർ സംസ്്രാനം ഫിഷിംഗ് ഹരാർ�ർ
1

ലകരളം

ല�പെൂർ
2 ്രകുതിയരാപെ
3 ലതരാപെകും്രേി
4 മകുന്ം
5 ശക്തികകുളങ്ങര
6 ലതരാട്പെള്ളി
7 കരായംകകുളം
8 വിഴിഞ്ം
9

കർണ്രാേക

മരാം�ളൂർ
10 മരാല ല്ര
11 �ംല�രാളി
12 തരാപദി
13 കരാർവരാർ
14 ലഹരാന്നവരാർ
15

മഹരാരരാഷപേ

ഹരാർലന
16 ന്യൂ ലഫറി വരാർഫ്
17 രത് ന�ിരി (മിർക്ർവരാഡരാ)
18 സരാസ്സൺ ലഡരാക്റ്
19

�കുജറരാത്റ്
ലവരരാവൽ

20 ല്രരാർ�ന്ർ
21 മരാൻലപ�രാൾ
22

്രശ്െിമ�ം�രാൾ
ദിഗ്ഹ (സകേർ്രകുർ)

23 ലദശപ്രരാൺ

24

്രശ്െിമ�ം�രാൾ

നംഖരാന
25 സകുൽത്രാൻ്രകുർ
26 കൽക്റ്ദ്ിപ്
27 ലറയ്ഡി�ി
28

ഒഡധീഷ

്രരാരരാദധീപ്
29 �രാേരാരരാം�ഡി
30 �ഹ�രാേരാ്രകുർ
31 ധമരാരരാ
32

ആപന്ധരാപ്രലദശ്

കരാക്ിനേ
33 മച്ചറ് േി്രട്ണം
34 നിസരാമ്രട്ണം
35 വിശരാഖ്രട്ണം
36

 

തമിഴ് നരാട്

ലെറന്ന
37 ്രറഴയിയരാർ
38 നരാ�്രട്ണം
39 തൂത്കുക്കുേി
40 കേേൂർ
41 മണ്ഡ്രം
42 െിന്നമകുട്ം 
43 കകുളച്ചൽ
44 ല്രരാണ്ിലച്ചരി
45 കരാറരക്ൽ
46

ല�രാവ
കട്റ് ല�രാണ

47 മരാേിം

പട്രിേ - 1 
വരിവരഗ്ഖരണത്രി�ോയരി ലതരലഞെടുത് തുറമുഖങ്ങളും െോൻഡരിംഗ് ഗേന്ദ്രങ്ങളും
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t^m¡-kv  Gcnb

മത്്യവരവിസന 
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണസകേടുപ്്

2017 നവം�റിൽ ആലക 47 േരാൻഡിംഗ് ലകപദ്രങ്ങളിൽ
നിന്നരായി 1,04,988.48 േൺ കേൽവിഭവങ്ങളരാണ് േഭിച്ചത്. 
െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യങ്ങൾ 54,485.10 േണ്കും (52 ശതമരാനം) 
ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങൾ 25,499.46 േണ്കും (24 ശതമരാനം) കവ
െജധീവികൾ 25,003.91 േണ്കും (24 ശതമരാനം) ആയിരകുന്നകു. 
(െിപതം - 1).

ആലക 112 ഇനം മത്്യങ്ങൾ േഭിച്ചതിൽ ഏ്വകും കൂേകു
തേരായി േഭിച്ചത് മത്ി, അയേ, ്രരാ്രാേ, കണവ, കൂന്ൽ 
എന്നിവയരായിരകുന്നകു. ഈ അഞ്ിനങ്ങൾ ലെരകുല്രാൾ ആലക 
േഭിച്ചവയകുലേ 48 ശതമരാനം (െിപതം - 2) വരകും. ആലക മത്്യ

വരവിൽ 15 ശതമരാനം, അതരായത് 15,299.86 േൺ മത്ിയരായി
രകുന്നകു. അളവിൽ ഏ്വകും കൂേകുതേരായി േഭിച്ച അഞ്ിനങ്ങൾ 
കഴിഞ്രാൽ മ്റ് പ്രധരാന മത്്യയിനങ്ങൾ കിളിമധീൻ, ലകരാര 
എന്നിവയരായിരകുന്നകു. 4347.56 േൺ, 4242.25 േൺ ആണ് യ്രാ
പകമം ഇവയകുലേ അളവ്. ഏ്വകും കകുറച്ചകുമരാപതം േഭിച്ചത് നച്ചിറ 
(സ് ല്രരാട്ഡ് �ട്ർഫിഷ) ആയിരകുന്നകു (0.27 േൺ). 

2017 നവം�റിലേ ഇനം തിരിച്ചകുള്ള കണക്റ് ്രട്ിക - 2-ൽ 
കരാണിച്ചിരിക്കുന്നകു. െിറകകുള്ള കേൽമത്്യങ്ങളിൽ മത്ി
യരാണ് ഏ്വകും കൂേകുതേരായി േഭിച്ചത്. ലതരാട്കു്രിന്നിേരായി 
അയേയകും വരാളയകുമകുണ്റ്. ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങളിൽ ഏ്വകും 
അധികമരായി േഭിച്ചത് ഉണ്ിലമരി, ലകരാര, കിളിമധീൻ എന്നിവ
യരാണ്. ലമരാളകുസ് ക് ഇനങ്ങളിൽ കൂന്ൽ, കണവ, നധീരരാളി 
എന്നിവ ആലക അളവിലന്റ 64 ശതമരാനമരായിരകുലന്നകേിൽ കവ
െജധീവികളകുലേ അളവ് 36 ശതമരാനമരായിരകുന്നകു. കവെജധീവിക
ളിൽ കരിക്രാേി ലെമ്ധീനരായിരകുന്നകു ഏ്വകും ഉയർന്ന അളവിൽ 
േഭിച്ചത് (2,505.04 േൺ).

െരിന്തം -1 : 2017 �വംബറരിലെ
ഇ�ം തരിരരിച്ചുള്ള മത്്യവരവ് 

ആലക  
കേൽവിഭവങ്ങൾ 
 1,04,988.48 േൺ

െരിറേുള്ള  
േടൽമത്്യങ്ങൾ
54,485.10 ടൺ  
(52 ്തമോ�ം)

േവെജരീവരി
വർ�ങ്ങൾ 

25,003.91 ടൺ 
(24 ്തമോ�ം)

ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങൾ 

25,499.46 ടൺ 
(24 ്തമോ�ം)

മത്രി  
15299.86 ടൺ
15 ്തമോ�ം അയെ 

12191.80 ടൺ 
12 ്തമോ�ം

പോമ്ോട 7938.60 ടൺ 8 ്തമോ�ം

മറ്ുള്ളവ 
55099.12 ടൺ 
52 ്തമോ�ം േണവ 7878.87 ടൺ 

7 ്തമോ�ം

േൂത്
ൽ 

6580.24 ടൺ
 

6 ്തമോ�ം

െരിന്തം - 2 : 2017 �വംബറരിൽ െഭരിച്ച  
മത്്യങ്ങളരിലെ ന്പധോ� ഇ�ങ്ങൾ

പട്രിേ - 2 
2017 നവം�റിൽ വരിവരിധ െോൻഡരിംഗ് ഗേന്ദ്രങ്ങളരിൽ െഭരിച്ച വരിവരിധയരി�ം േടൽമത്്യങ്ങൾ

മത്്യഇനം അളവ്  
(േൺ)

ആലക വരവ് 
(ശതമരാനം)

െിറകകുള്ള കേൽമത്്യങ്ങൾ

മത്ി 15299.86 14.57

അയേ 12191.80 11.61

്രരാ്രാേ 7938.60 7.56

െൂര 3559.39 3.39

നലത്രാേി 2423.10 2.31

ലേസർ സരാർഡധീൻ  2325.99  2.22

ലനയ്മധീന് 2052.48 1.95

�കുമ്ിേി 2009.39 1.91

തിരിയരാൻ 2005.71 1.91

മഹി മഹി 1026.55 0.98

വ് 737.83  0.70

വകേേ 638.28 0.61
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ലേതർ ജരാക്്റ് 482.95 0.46 

ശധീേരാവ് 436.71 0.42 

ലഹറിംഗ് സ് 381.86 0.36 

ഹിൽസ 242.84 0.23

ക്യൂൻഫിഷ 115.34 0.11 

ഓറിയന്റൽ ല�രാണില്രാ 98.60 0.09

ലസയ്ൽ ഫിഷ 84.74 0.08 

മരാർേിൻസ് 84.42 0.08 

കണ്റ് 71.97 0.07

ഇന്്യൻ ഇേിഷ 56.11 0.05
ലകരാേൻ  54.70 0.05 

ഫ് ളരാ്റ് നധീഡിൽ ഫിഷ 38.99 0.04

ലമരാത 30.71 0.03

സധീ�രാസ് 27.77 0.03 

നധീഡിൽ ഫിഷ 21.90  0.02

ലറയിൻല�രാ റണ്ർ 17.86 0.02
വരാഴ്മധീൻ 14.44 0.01

സിൽവർ സില്ലരാല�രാ 10.84 0.01

്രൂമധീൻ 1.90 0.00

ഇന്്യൻ ലപതഡ് ഫിഷ 1.50 0.00

ആലക 54485.10 51.90

ആഴക്േേിലേ െിറകകുള്ള മത്്യങ്ങൾ

ഉണ്ിലമരി 4991.75 4.75

ലകരാര 4447.01 4.24 

കിളിമധീൻ 4347.56 4.14 

കേവ 3022.96 2.88 

േിസരാർഡ് ഫിഷ 2156.21 2.05 

ഏട് 1609.51 1.53 
ലെ്ല്ലി 1527.45 1.45

നകേറ് 1440.87 1.37 

ആലവരാേി 102.87 0.96

്രരാ്കുമധീൻ 231.67 0.22 
കധീരിമധീൻ 222.25 0.21 

മകുള്ളൻ 129.24 0.12 
ലതരണ്ി 128.68 0.12 
കകുറിച്ചി 76.64 0.07

റേ�ർ ല്രർച്ചറ് 39.68 0.04 
നദ്രൻ 35.23 0.03 

ലഖരാൽ 31.10 0.03 

സധീ പ�ധീംസ് 23.45 0.02 

വിപ് ഫിൻ സിൽവർ �ിഡ്ഡി 7.65 0.01 

ആയിരം്രല്ലി 6.37 0.01 

്രരാര്റ് ഫിഷ 5.60 0.01 

ബ്രാക്റ് േിപ് ഷരാർക്റ് 4.24 0.00 

സ് റ്രൻ ഫൂട്റ് 1.20 0.00 
നച്ചറ 0.27 0.00

ആലക ആഴക്േൽ മത്്യ വരവ് 25499.46 24.29 

കവെജധീവികൾ
കക്വർ�ത്ിൽലപെട്വ

്രധീനിഡ് പഷിംപ് 8280.97 7.89 

കേൽഞണ്കുകൾ 643.51 0.61 

ഞണ്റ് 108.13 0.10 

ലകരാഞ്റ് 16.17 0.02 

ലനരാൺ ്രധീനിഡ് പഷിംപ് 1.20 0.00 

t^m¡-kv  Gcnb
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പ്രഡദശിക
അടിസ്ോനത്ിലുള്ള 
മത്്യവരവ്
പ്രരാലദശികരാേിസ്്രാനത്ിൽ മത്്യവ
രവ് കണക്രാക്ിയലപെരാൾ ലതക്കു്രേി
ഞ്രാറ് തധീരത്റ് (ലകരളം, കർണരാേകം, 
ല�രാവ എന്നിവിേങ്ങളിലേ 15 ലതരലഞ്
േകുക്ലപെട് തകുറമകുഖങ്ങൾ ഉൾലപെട്ത്) 
േഭിച്ചത് 46,704.60 േൺ (45 ശതമരാനം) 
ആയിരകുന്നകു. വേക്റ് കിഴക്റ് ലമഖേയിൽ 
(മഹരാരരാഷപേ, �കുജറരാത്റ് തധീരങ്ങളിലേ 
ഏഴ് ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് േരാൻഡിംഗ് 
ലകപദ്രങ്ങൾ ഉൾലക്രാള്ളകുന്നത്) ലരഖ
ലപെേകുത്ിയ അളവ് 41,895.81 േൺ (40 
ശതമരാനം) ആയിരകുന്നകു. (െിപതം - 3). 

തമിഴ് നരാട്, ആപന്ധരാപ്രലദശ്, എന്നി
വിേങ്ങളിലേ 14 തകുറമകുഖങ്ങൾ ഉൾ
ലക്രാള്ളകുന്ന ലതക്കുകിഴക്റ് ലമഖേ
യിൽനിന്നറ് ആലക 4,925.55 േണ്കും 
(ആലക വരവിലന്റ 5 ശതമരാനം)  ഒഡധീഷ, 
്രശ്െിമ �ം�രാൾ എന്നിവ ഉൾലപെേകു
ന്ന വേക്കുകിഴക്റ് ലമഖേയിൽനിന്നറ് 
10,946.92 േണ്കും (10 ശതമരാനം) സമകുപദ
വിഭവങ്ങൾ േഭിച്ചകു. 

വേക്റ് ്രേിഞ്രാറ്, ലതക്റ് ്രേിഞ്രാ
റ് ്രേിഞ്രാറ്, വേക്കുകിഴക്റ് ലമഖേക
ളിൽ െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യങ്ങളകുലേ 
അളവ് മ്റ് രണ്റ് വിഭരാ�ങ്ങലളക്രാൾ കൂ
േകുതേരായിരകുന്നകു. എന്നരാൽ, ലതക്കുകിഴ
ക്ൻ ലമഖേയിൽ കവെജധീവികളകുലേ 
അളവരായിരകുന്നകു കൂേകുതൽ (െിപതം - 4). 
ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങളകുലേ േഭ്യത വേക്റ് 
്രേിഞ്രാറൻ ലമഖേ ഒഴിലകയകുള്ള  
ലകപദ്രങ്ങളിൽ കകുറവരായിരകുന്നകു. 

ഓലരരാ പ്രലദശലത്യകും അഞ്റ് 
പ്രധരാന മത്്യ ഇനങ്ങളകുലേ േഭ്യതയകു
ലേ വിവരങ്ങൾ ്രട്ിക - 3 -ൽ നലകി
യിട്കുണ്റ്. 

t^m¡-kv  Gcnb

െരിന്തം - 3 2017 �വംബറരിൽ 
ന്പോഗേ്രിേോടരിസ്്ോ�ത്രിലെ മത്്യവരവ്

വടക്ക് കിഴക്ക് 
മേഖല

10,946.92 ടൺ 
(10 ശതോനം)

വടക്കുപടിഞ്ാറ് 
മേഖല

41,895.81 ടൺ
(40 ശതോനം)തതക്കുപടിഞ്ാറ് 

മേഖല 
46,704.60 ടൺ
(45 ശതോനം)

തതക്കുകിഴക്ക് 
മേഖല

4,925.55 ടൺ
(5 ശതോനം

െരിന്തം 4 -ഓഗരോ ന്പഗേ്ത്ു�രിന്നുമുള്ള
ആലേ വരവരിലന്റ ഇ�ം തരിരരിച്ചുള്ള േണക്റ്  ടണ്രിൽ

െരിപ്രി ഇ�ങ്ങൾ ആഴക്ടൽ മത്്യങ്ങൾ െരിറേുള്ള  
േടൽ മത്്യങ്ങൾ

വടക്ുേരിഴക്റ്

ലതക്ുേരിഴക്റ്

ലതക്ുപടരിഞെോറ്

വടക്ുപടരിഞെോറ്

കക്വർ�ത്ിൽലപെട്വയകുലേ 
ആലക വരവ്

9049.98 8.62

ലമരാളകുസ് ക്

കണവ 7878.87 7.50

കൂന്ൽ 6580.24 6.27

നധീരരാളി 1494.83 1.42

ആലക ലമരാളകുസ് കകുകളകുലേ വരവ് 15953.93 15.20

ആലക കവെജധീവികളകുലേ വരവ് 25,003.91 23.82

ആലക േഭിച്ച സമകുപദവിഭവങ്ങൾ 1,04,988.48 100.00 
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സംസ്ോനതലത്ിലുള്ള
കടൽവിഭവങ്ങളുസട ലഭ്യത
ഇന്്യയിലേ ഒൻ്രത് കേൽത്ധീര സംസ്്രാനങ്ങളിൽ ഏ്വകുമ
ധികം വരവ് േഭിച്ചത് �കുജറരാത്ിേരാണ്, 27,116.53 േൺ. ആലക 
വരവിലന്റ 26 ശതമരാനം വരകുമിത് (െിപതം - 5). ലതരാട്കു്രിന്നിേരായി 
കർണരാേകയകുലേ വരവ് 24,826.29 േൺ ആയിരകുന്നകു, ആലക 
വരവിലന്റ 24 ശതമരാനം. 

മൂന്നരാം സ്്രാനത്കുള്ള ലകരളം 19,994.85 േൺ (19 
ശതമരാനം) വരവ് ലരഖലപെേകുത്ി. ്രേിഞ്രാറൻ തധീരലത് സം
സ്്രാനങ്ങൾ ഒന്നകുലെർന്നകുള്ള വരവ് 85 ശതമരാനമരായിരകുന്നകു. 
കിഴക്ൻ തധീരലത് ഏ്വകും വേിയ വരവ് ്രശ്െിമ�ം�രാളിൽ
നിന്നരാണ് 8,119.51 േൺ (8 ശതമരാനം). ഏ്വകും കകുറച്ചറ് മരാപതം 
കേൽവരവ് േഭിച്ചത് ല�രാവയ്ക്രാണ്, 1,883.47 േൺ. 

നവം�റിൽ ഏ്വകുമധികം േഭിച്ച പ്രധരാനലപെട് അഞ്റ് മത്്യ 
ഇനങ്ങൾ ്രട്ിക-4 ൽ ലകരാേകുത്ിരിക്കുന്നകു. 

ഇനം അളവ് (േൺ)
ഓലരരാ പ്രലദശ

ത്കുമകുള്ള ആലക 
വരവ് (ശതമരാനം)

ലതക്കു്രേിഞ്രാറ്

മത്ി 14501.30 31.05

അയേ 4250.00 9.10

കൂന്ൽ 3143.53 6.73

കണവ 2852.48 6.11

്രരാ്രാേ 2313.53 4.95

വേക്കു്രേിഞ്രാറ്

വകേേ 6538.96 15.42

്രരാ്രാേ 4512.71 10.64

കണവ 4150.42 9.79

കിളിമധീൻ 3728.90 8.79

കൂന്ൽ 2919.44 6.88

ലതക്കുകിഴക്റ്

കണവ 453.50 9.21

്രരാ്രാേ 429.20 8.71

െൂര 401.89 8.16

ലവള്ളരാരൻ ലെമ്ധീൻ 303.30 6.16

െൂേൻ ലെമ്ധീൻ 284.36 5.77

വേക്കുകിഴക്റ്

ലകരാര 1431.43 13.8

കരിക്രാേി ലെമ്ധീൻ 910.82 8.32

�കുമ്ിേി 900.26 8.22

്രരാ്രാേ 683.16 6.24

അയേ 682.18 6.23

െരിന്തം - 5 -2017 �വംബറരിൽ വരിവരിധ 
സംസ്്ോ�ങ്ങളരിലെ വരിവരിധ മത്്യഗേന്ദ്രങ്ങളരിൽ 

െഭരിച്ച േടൽവരിഭവങ്ങളുലട അളവ് ടണ്രിൽ

മഹോരോഷ്ന്ട

േർണ്ോടേ

�ുജറോത്റ് 

ഗേരളം

ഗ�ോവ

ഒഡരീഷആന്ന്ധോന്പഗേശ

തമരിഴ് �ോട് പശെരിമബം�ോൾ

പട്രിേ 3 
2017 �വംബറരിൽ വരിവരിധ ന്പഗേ്ങ്ങളരിൽ�രിന്നറ് െഭരിച്ച ന്പധോ� മത്്യ ഇ�ങ്ങൾ
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ഇനം അളവ് (േൺ) സംസ്്രാനങ്ങളി
ലേ ആലക വരവ് 

(ശതമരാനം)
ലകരളം
മത്ി 3194.57 15.98
കൂന്ൽ 1946.40 9.73
കണവ 1869.70 9.35
്രരാ്രാേ 1405.65 7.03
ലെ്ല്ലി 1276.44 6.38
കർണ്രാേക
മത്ി 10815.08 43.56
അയേ 2681.13 10.80
ഡധീപ് ല�രാഡധീഡ് 
സരാർഡിലനല്ല

1670.00 6.73

കൂന്ൽ 1187.68 4.78
ഉണ്ിലമരി 1040.26 4.19

ല�രാവ
അയേ 579.60 30.77
മത്ി 491.65 26.10
െൂര 290.15 15.41
വകേേ 151.15 8.03
തിരിയരാൻ 110.10 5.85

മഹരാരരാഷപേ

അയേ 6469.39 42.30
ലകരാര 1433.62 9.37

കിളിമധീൻ 1076.90 7.04
ല�രാംല� ഡക്റ് 928.93 6.07

കേവ 659.66 4.31

�കുജറരാത്റ്

്രരാ്രാേ 4008.00 14.78

കണവ 3923.00 14.47

കൂന്ൽ 2749.00 10.14
കിളിമധീൻ 2652.00 9.78
ഉണ്ിലമരി 2090.90 7.71
തമിഴ് നരാട്
കണവ 424.27 16.02
കൂന്ൽ 230.17 8.69
െൂര 187.50 7.08
തിരിയരാൻ 132.21 4.99
മത്ി 118.43 4.47
ആപന്ധരാപ്രലദശ്
്രരാ്രാേ 347.45 15.25
ലവള്ളരാരൻ ലെമ്ധീൻ 255.11 11.20
െൂേൻ ലെമ്ധീൻ 244.06 10.71
െൂര 214.39 9.41
കരാരലെമ്ധീൻ 156.96 6.89
ഒഡധീഷ
ലകരാര 655.35 23.18
്രരാ്രാേ 292.56 10.35
കരിക്രാേി ലെമ്ധീൻ 279.25 9.88
ഇന്്യൻ അയേ 176.17 6.23

ഏട് 141.58 5.01

്രശ്െിമ�ം�രാൾ

ല�രാംല� ഡക്റ് 836.84 10.31

ലകരാര 776.08 9.56

കരിക്രാേി ലെമ്ധീൻ 631.57 7.78

ആഴക്േൽ ലെമ്ധീൻ 531.13 6.32

അയേ 506.02 6.23

പട്രിേ - 4 
നവം�ർ 2017-ൽ വരിവരിധ സംസ്്ോ�ങ്ങളരിൽ�രിന്നും  െഭരിച്ച ന്പധോ� ഇ�ങ്ങൾ 
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െരിന്തം - 6 - 2017 �വംബറരിൽ പടരിഞെോറൻ  
തരീരങ്ങളരിലെ തുറമുഖങ്ങളരിൽ�രിന്നു  

െഭരിച്ച ആലേ വരവ് (ടൺ) 

വരിഴരിഞെം
ഗതോട്പ്ള്ളരി
േോയംേുളം

്ക്തരിേുളങ്ങര
മു�മ്ം

പുതരിയപ്
ഗബപ്ൂർ

ഗതോപ്ുംപടരി
തോന്ടരി

േർവോർ
ലഹോന്നോവോർ

�ംഗ�ോളരി
മോൽലപ
മോം�ളൂർ

േട് ഗബോ�
മോെരിം

�്യൂ ലഫറരി വോർഫ്
സോസൺ ഗഡോക്റ്

മരിർക്ർവോേ
ഹോർല�

മോംഗന്�ോൾ
ഗപോർബത്ർ

ലവരോവൽ

െരിന്തം - 7 - 2017 �വംബറരിൽ േരിഴക്ൻ  
തരീരങ്ങളരിലെ തുറമുഖങ്ങളരിൽ�രിന്നു  

െഭരിച്ച ആലേ വരവ് (ടൺ) 

ലേോളച്ചൽ
െരിന്നമുട്ം

തൂത്ുക്ുടരി
മണ്ഡപം

ഗപോണ്രിഗച്ചരരി
േുടല്ൂർ

പജഴയോർ
ലെജന്ന

േോജരക്ൽ
�ോ�പട്ണം

മച്ചറ് െരിപട്ണം
േോക്രി�ട

�രിസോംപട്ണം
വരി്ോഖപട്ണം

ധമോരോ
ബഹോബെപുർ
ബോെരോം�ഡരി

പരോേരീപ്
്ങ്കർപുർ
േോക്േ്രിപ്

സുൽത്ോൻപുർ
ലറയ്ഡരിഗ്ഹരി

�ോംഖോ�
ഗേ്ന്പോൺ

തുറമുഖങ്ങസെ  
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണകേ് 
്രേിഞ്രാറകും കിഴക്കും തധീരത്റ് ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് തകുറമകു
ഖങ്ങളിൽ നവം�റിലേ ആലക വരവ് െിപതം - 6, 7 എന്നി
വിേങ്ങളിേരായി നലകിയിരിക്കുന്നകു. 47 തകുറമകുഖങ്ങളിലേ 
കണലക്േകുപെിൽ �കുജറരാത്ിലേ ലവരരാവൽ തകുറമകുഖമരാണ് 
്രരമരാവധി വരവ് ലരഖലപെേകുത്ിയത്. ആലക 13,181.50 േൺ 
(13 ശതമരാനം). ലതരാട്കു്രിന്നരാലേ ലകരളത്ിലേ ല�പെൂർ 
തകുറമകുഖത്റ് 10,782.14 േൺ (10 ശതമരാനം). �കുജറരാത്ിലേ 
ല്രരാർ�ന്റിേകും മഹരാരരാഷപേയിലേ സരാസൺ ലഡരാക്റ് തകുറ
മകുഖത്കും ഏതരാണ്റ് ഒലര അളവ് - 8,233 േൺ മത്്യം േഭിച്ചകു 
(8 ശതമരാനം). 

കിഴക്ൻ തധീരലത് തകുറമകുഖങ്ങളിൽ ലവസ്്റ് �ം�രാളിലേ 
ശകേർ്രകുരിൽ 2,994.55 േൺ (3 ശതമരാനം) കേൽവിഭവങ്ങൾ 
േഭിച്ചകു. ്രേിഞ്രാറൻ തധീരലത് ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് 23 തകുറമകു
ഖങ്ങളിൽ ്രതിനരാറിേകും കിഴക്ൻ തധീരലത് നരാലേണ്ത്ിേകും 
മരാപതമരാണ് ആയിരം േണ്ിേധികം മത്്യം േഭിച്ചത്. തമിഴ് നരാട്ി
ലേ െിന്നമകുട്ം തകുറമകുഖത്രാണ് ഏ്വകും കകുറവ് (46.58 േൺ) 
മത്്യവിഭവങ്ങൾ േഭിച്ചത്. 

ഡ�ോട്് വരവിസന  
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണകേ്  

2017 നവം�റിൽ ആലക 36,858 ല�രാട്കുകളരാണ് മത്്യ�ന്ധന
ത്ിൽ ഏർലപെട്ത്. ഏ്വകും കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ എത്ിയത് 

ലവരരാവൽ തകുറമകുഖത്രായിരകുന്നകു, 4,745 ല�രാട്കുകൾ. 3,297 
ല�രാട്കുകളകുമരായി ല്രരാർ�ന്ർ രണ്രാം സ്്രാനലത്ത്ി. 47 
തകുറമകുഖങ്ങളിൽ ്രതിലനരാന്നറ് തകുറമകുഖങ്ങളിൽ മരാപതമരാണ് 
1000 ല�രാട്കുകളിേധികം അേകുത്ത്. കൂേകുതൽ വിവരങ്ങൾ 
്രട്ിക - 5 ൽ ലകരാേകുത്ിരിക്കുന്നകു. 

 ലപേരാളറകുകളരാണ് 82 ശതമരാനം മത്്യ�ന്ധനല�രാട്കുകലളകേിൽ 

ന്ർ ഹരാർ�ർ സംസ്്രാനം
തകുറമകുഖങ്ങ
ളിേേകുത് 

ല�രാട്കുകളകു
ലേ എണ്ം

1 ലവരരാവൽ �കുജറരാത്റ് 4745
2 ല്രരാർ�ന്ർ �കുജറരാത്റ് 3297
3 മരാൻലപ�രാൾ �കുജറരാത്റ് 2543
4 മരാൽല്ര കർണ്രാേക 2102
5 സരാസൺലഡരാക്റ് മഹരാരരാഷപേ 1795
6 മരാം�ളൂർ കർണ്രാേക 1645
7 ന്യൂലഫറി വരാർപ്  മഹരാരരാഷപേ 1312
8 ഹരാർലന മഹരാരരാഷപേ 1238
9 ദിഗ്ഹ (ശകേർ്രകുർ) ്രശ്െിമ�ം�രാൾ 1151
10 ലദശ്പ്രരാൺ ്രശ്െിമ �ം�രാൾ 1139
11 ശക്തികകുളങ്ങര ലകരളം 1007

പട്രിേ 5- 2017 �വംബറരിൽ 1000 ഗബോട്ുേളരിെധരിേം  
അടുത് മത്്യബന്ധ� തുറമുഖങ്ങൾ 
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പട്രിേ 6 
2017 ലസപ്റ്ംബർ, ഒക്ഗടോബർ, �വംബർ മോസങ്ങളരിലെ വരിവരങ്ങളുലട തോരതമ്യ പഠ�ം

സംഗ്രഹം
ഇന്്യയിലേ പ്രധരാനലപെട് 47 മത്്യ�ന്ധന തകുറമകുഖങ്ങളിൽ
നിന്നരായി ആലക 104988.48 േൺ കേൽ വിഭവങ്ങളരാണ് 2017 
നവം�റിൽ േഭിച്ചത്. 

്രകുറംലതരാേകുള്ള കേൽജധീവികൾ, ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങൾ 
എന്നിവലയക്രാൾ െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യങ്ങളരായിരകുന്നകു 
അളവിൽ കൂേകുതൽ. തകുറമകുഖങ്ങളിലേത്ിയ ആലക അളവ് 
്രരി�ണിക്കുല്രാൾ ഇന്്യൻ ലനയ്മത്ിയരായിരകുന്നകു പ്രധരാന 

ഇനം. ്രേിഞ്രാറൻ തധീരലത് സംസ്്രാനങ്ങളിേരായി ആലക 
വരവിലന്റ 85 ശതമരാനം േഭിച്ചലപെരാൾ ലതക്കു്രേിഞ്രാറൻ 
തധീരത്കുനിന്നറ് 45 ശതമരാനം മത്്യങ്ങൾ േഭിച്ചകു. ഒൻ്രത് 
കേൽത്ധീര സംസ്്രാനങ്ങളിൽ �കുജറരാത്രായിരകുന്നകു ഏ്വകും 
മകുന്നിൽ. ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് 47 തകുറമകുഖങ്ങളിൽ 20 എണ്ം 
ആയിരത്ിേധികം േൺ മത്്യവരവ് ലരഖലപെേകുത്ി. ലവരരാവ
േിേരായിരകുന്നകു ഏ്വകുമധികം മത്്യങ്ങൾ എത്ിയതകും ഏ്വകും 
കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ അേകുത്തകും. 

ലസപ്്ം�ർ 2017 ഒക്ലേരാ�ർ  2017 നവം�ർ 2017

ആലക 
വരവ്

1,02,013.55 േൺ 1,02,848.44 േൺ 1,04,988.48 േൺ

െിറകകുള്ള
കേൽ മത്്യങ്ങൾ

46,448.00 േൺ (46%)  53,123.87 േൺ  (52%)  54,485.10 േൺ (48%)

ആഴക്േൽ 
മത്്യങ്ങൾ

21,374.27 േൺ (21%) 22,231.88 േൺ (21%) 25,499.46 േൺ (24%)

്രകുറംലതരാേകുള്ള
കേൽജധീവികൾ

34,191.28 േൺ (33%) 27,492.69 േൺ (27%) 25,003.91 േൺ  (24%)

ഏ്വകും കൂേകുതൽ
േഭിച്ച മത്്യ ഇനങ്ങൾ

കൂന്ൽ (14%) അയേ (13%) മത്ി (15%)

ഏ്വകും കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ 
അേകുത് സംസ്്രാനം

കർണരാേക (25%) �കുജറരാത്റ് (25%) �കുജറരാത്റ് (26%)

ഏ്വകും കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ 
അേകുത് തകുറമകുഖം

ലവരരാവൽ (14%) ലവരരാവൽ (11%) ലവരരാവൽ (13%)

ആലക ല�രാട്കുകളകുലേ
 എണ്ം

32657 34623 36858

�രാക്ിയകുള്ളവ ്രഴ് സ് സധീലനഴ് സ്, റിംഗ് സധീലനഴ് സ്, �ിൽലന
ല്ഴ് സ്, ്രര്രരാ�ത വള്ളങ്ങൾ എന്നിവയരാണ്. 

തോരതമ്യപഠനം
2017 ഒക്ലേരാ�ർ - നവം�ർ മരാസങ്ങളകുലേ തരാരതമ്യമരാണ് 
്രട്ിക -6 -ൽ ലകരാേകുത്ിരിക്കുന്നത്. നവം�റിലേ ആലക 
മത്്യവരവ് ഒക്ലേരാ�റകുമരായി തരാരതമ്യം ലെയ്കുല്രാൾ 
2000 േൺ കൂേകുതേരായിരകുന്നകു. മകുൻമരാസങ്ങളിലേതകുല്രരാലേ 
ശതമരാനക്ണക്ിൽ െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യങ്ങളരായിരകുന്നകു 
ഏ്വകും കൂേകുതേരായി േഭിച്ചത്. ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങളകുലേ 

വരവ് മൂന്നറ് ശതമരാനം വർദ്ിച്ചലപെരാൾ കവെജധീവികളകുലേ 
എണ്ം കകുറഞ്കു.

അയേലയ ്രകുറംതള്ളിലക്രാണ്റ് ഇന്്യൻ ലനയ്മത്ി ഒന്നരാം 
സ്്രാനം നിേനിർത്ി. �കുജറരാത്ിൽനിന്നരാണ് ഏ്വകും 
കൂേകുതൽ മത്്യവിഭവങ്ങൾ േഭിച്ചത്. മരാപതമല്ല �കുജറരാത്ി
ലേതലന്ന ലവരരാവൽ തകുറമകുഖത്രാണ് ഏ്വകുമധികം ല�രാ
ട്കുകൾ അേകുത്ത്. ആലക ല�രാട്കുകളകുലേ എണ്ത്ിൽ 2017 
ഒക്ലേരാ�റകുമരായി തരാരമത്യം ലെയ്കുല്രാൾ 2017 നവം�റിൽ 
രണ്രായിരത്ിൽ അധികം ല�രാട്കുകളകുലേ വർദ്നയകുണ്രായി. 
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ഇന്്യയിലേ കിഴക്റ്, ്രേിഞ്രാറ് തധീരങ്ങളിലേ പ്രധരാന 
തകുറമകുഖങ്ങളിൽ എത്ിയ മത്്യ�ന്ധന ല�രാട്കുക
ളകുലേ എണ്വകും േഭ്യമരായ സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങളകുലേ 

അളവകും എം്രിഇഡിഎയകുലേ ക്യരാച്ചറ് സർട്ിഫിലക്ഷൻ ്രദ്
തിയകുലേ ഭരാ�മരായി ലന്റ്ഫിഷ ലരഖലപെേകുത്കുന്നകുണ്റ്. 

ഒൻ്രത് സമകുപദതധീര സംസ്്രാനങ്ങളിലേ പ്രധരാനലപെട് 46 
േരാൻഡിംഗ് ലകപദ്രങ്ങളിൽ (്രട്ിക - 1) അേകുക്കുന്ന ല�രാട്കു
കളകുലേ എണ്ം, േഭ്യമരാകകുന്ന സമകുലപദരാത്്രന്നങ്ങൾ എന്നിവ
യരാണ് ഹരാർ�ർ ലഡ് കളക്േർമരാർ ലശഖരിക്കുന്നത്. ഓലരരാ 

തകുറമകുഖത്ിേകും എത്ിയ വ്യത്യസ്തയിനം മത്്യങ്ങളകുലേ 
ഉലദേശക്ണക്റ് എേകുക്കുന്നകു. 

ല്രര്, ല�രാട്കുകളകുലേ രജിസ് ലപേഷൻ ന്ർ, ഏത് തരം 
ല�രാട്രാണ് തകുേങ്ങിയ വിവരങ്ങളകും ലരഖലപെേകുത്കും. 

ഇത് ്രിന്നധീട് ഓൺറേൻ ആപ്ലിലക്ഷനകുകൾ ഉ്രലയരാ�ി
ച്ചകും എംഎസ് ഓഫധീസ് (എക് സൽ) േൂളകുകൾ ഉ്രലയരാ�ിച്ചകും 
ഇനം, പ്രലദശം, സംസ്്രാനം എന്നിവയകുലേ അേിസ്്രാന
ത്ിൽ തരംതിരിച്ചറ് ലരഖലപെേകുത്കുന്നകു. 

C´ybnse {][m\ XpdapJ§fnÂ

Unkw_À 2017þÂ  
e`yamb ISÂhn`h§Ä

ആർ. ബോലസുബ്രമണ്യൻ, വി. വി. അഫ് സൽ, ന�ോയ് സ് വി. ന�ോമസ്
ത്റ്്്ിഷ് - എംപിഇഡിഎ

ന്ർ സംസ്്രാനം ഫിഷിംഗ് ഹരാർ�ർ
1

ലകരളം

ല�പെൂർ
2 ്രകുതിയരാപെ
3 ലതരാപെകും്രേി
4 മകുന്ം
5 ശക്തികകുളങ്ങര
6 ലതരാട്പെള്ളി
7 കരായംകകുളം
8 വിഴിഞ്ം
9

കർണ്രാേക

മരാം�ളൂർ
10 മരാല ല്ര
11 �ംല�രാളി
12 തരാപദി
13 കരാർവരാർ
14 ലഹരാന്നവരാർ
15

മഹരാരരാഷപേ

ഹരാർലന
16 ന്യൂ ലഫറി വരാർഫ്
17 രത് ന�ിരി (മിർക്ർവരാഡരാ)
18 സരാസ്സൺ ലഡരാക്റ്
19

�കുജറരാത്റ്
ലവരരാവൽ

20 ല്രരാർ�ന്ർ
21 മരാൻലപ�രാൾ
22

്രശ്െിമ�ം�രാൾ
ദിഗ്ഹ (സകേർ്രകുർ)

23 ലദശപ്രരാൺ

24 നംഖരാന
25 സകുൽത്രാൻ്രകുർ
26 കൽക്റ്ദ്ിപ്
27 ലറയ്ഡി�ി
28

ഒഡധീഷ

്രരാരരാദധീപ്
29 �രാേരാരരാം�ഡി
30 �ഹ�രാേരാ്രകുർ
31 ധമരാരരാ
32

ആപന്ധരാപ്രലദശ്

കരാക്ിനേ
33 മച്ചറ് േി്രട്ണം
34 നിസരാമ്രട്ണം
35 വിശരാഖ്രട്ണം
36

തമിഴ് നരാട്

ലെറന്ന
37 ്രറഴയിയരാർ
38 നരാ�്രട്ണം
39 തൂത്കുക്കുേി
40 കേേൂർ
41 മണ്ഡ്രം
42 കകുളച്ചൽ
43 ല്രരാണ്ിലച്ചരി
44 കരാറരക്ൽ
45

ല�രാവ
കട്റ് ല�രാണ

46 മരാേിം

പട്രിേ - 1 
വരിവരഗ്ഖരണത്രി�ോയരി ലതരലഞെടുത് തുറമുഖങ്ങളും െോൻഡരിംഗ് ഗേന്ദ്രങ്ങളും
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മത്്യവരവിസന 
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണസകേടുപ്്
2017 ഡിസം�റിൽ ആലക 46 േരാൻഡിംഗ് ലകപദ്രങ്ങളിൽനി
ന്നരായി 82849.37 േൺ കേൽവിഭവങ്ങളരാണ് േഭിച്ചത്. െിറകകുള്ള 
കേൽ മത്്യങ്ങൾ 39,510.15 േൺ (48 ശതമരാനം) ആയിരകുലന്ന
കേിൽ ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങൾ 23492.34 േൺ (28 ശതമരാനം) 
ആയിരകുന്നകു. 12,433.70 േൺ (15 ശതമരാനം) ലമരാളകുസ് ക ഇന
ത്ിൽല്രട്വയകും 7413.18 േൺ (9 ശതമരാനം) കവെജധീവിവർ
�ങ്ങളകുമരായിരകുന്നകു (െിപതം -1).

ആലക 112 ഇനം മത്്യങ്ങൾ േഭിച്ചതിൽ ഏ്വകും കൂേകുതേരാ
യി േഭിച്ചത് മത്ി (െരാള), അയേ, ്രരാ്രാേ, കൂന്ൽ,  കണവ 
എന്നിവയരായിരകുന്നകു. ഈ അഞ്ിനങ്ങൾ ലെരകുല്രാൾ ആലക 
േഭിച്ചവയകുലേ 41 ശതമരാനം (െിപതം - 2) വരകും. ആലക മധീനകുക

ളിൽ ്രത്റ് ശതമരാനവകും അതരായത് 8433.07 േൺ മത്ിയരായി
രകുന്നകു. അളവിൽ ഏ്വകും കൂേകുതേരായി േഭിച്ച അഞ്ിനങ്ങൾ 
കഴിഞ്രാൽ മ്റ് പ്രധരാന മത്്യയിനങ്ങൾ ഉണ്ിലമരി, കിളിമധീൻ 
എന്നിവയരായിരകുന്നകു. യ്രാപകമത്ിൽ 4483.24 േൺ, 4111.69 
േൺ എന്നിങ്ങലനയരായിരകുന്നകു അവയകുലേ അളവ്. ഏ്വകും 
കകുറച്ചകുമരാപതം േഭിച്ചത് ലയലല്ലരാഫിൻ സധീ പ�ധീം ആയിരകുന്നകു 
(0.08 േൺ). 

2017 ഡിസം�റിലേ ഇനം തിരിച്ചകുള്ള കണക്റ് ്രട്ിക- 
2-ൽ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നകു. െിറകകുള്ള കേൽമത്്യങ്ങളിൽ മത്ി
യരാണ് ഏ്വകും കൂേകുതേരായി േഭിച്ചത്. ലതരാട്കു്രിന്നിേരായി 
അയേയകും വരാളയകുമകുണ്റ്. ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങളിൽ ഏ്വകും 
അധികമരായി േഭിച്ചത് ഉണ്ിലമരി, കിളിമധീൻ, ലകരാര എന്നിവ
യരാണ്. ലമരാളകുസ് ക് ഇനങ്ങളിൽ കൂന്ൽ, കണവ, നധീരരാളി 
എന്നിവ ആലക അളവിലന്റ 63 ശതമരാനമരായിരകുലന്നകേിൽ കവ
െജധീവികളകുലേ അളവ് 37 ശതമരാനമരായിരകുന്നകു. കവെജധീവിക
ളിൽ കരിക്രാേി ലെമ്ധീനരായിരകുന്നകു ഏ്വകും ഉയർന്ന അളവിൽ 
േഭിച്ചത് (20,33.09 േൺ).

െരിന്തം -1 : 2017 ഡരിസംബറരിലെ 
ഇ�ം തരിരരിച്ചുള്ള മത്്യവരവ്

ആലക  
കേൽവിഭവങ്ങൾ 
 82849.37 േൺ

ലപെോജരിക് 
മത്്യങ്ങൾ 

39,510.15 ടൺ  
(48 ്തമോ�ം)

ലമോളുസ് േ 
12,433.70 ടൺ 
(15 ്തമോ�ം)

േവെജരീവരി
വർ�ങ്ങൾ 

7413.18 ടൺ 
(9 ്തമോ�ം)

ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങൾ 

23492.34 ടൺ 
(28 ്തമോ�ം)

െരിന്തം - 2 : 2017 ഡരിസംബറരിൽ െഭരിച്ച  
മത്്യങ്ങളരിലെ ന്പധോ� ഇ�ങ്ങൾ

മത്രി  
8433.07 

ടൺ
10 ്തമോ�ം

അയെ 

7420
.70 ട

ൺ 

9 ്
തമോ�ം

പോമ്ോട 
6923.51 ടൺ 
8 ്തമോ�ം

േൂത്ൽ 5908.19 ടൺ 
7 ്തമോ�ംേണ

വ 

5533.04 ടൺ
 

7 ്തമോ�ം

മറ്ുള്ളവ 
48630.86 ടൺ 
59 ്തമോ�ം

മത്്യഇനം അളവ്  
(േൺ)

ആലക വരവ് 
(ശതമരാനം)

െിറകകുള്ള കേൽമത്്യങ്ങൾ

മത്ി 8433.07 10.18 
അയേ 7420.70 8.96

്രരാ്രാേ 6923.51 8.36

െൂര 3860.15 4.66
ലകരാഴകുവ 2189.36 2.64

ലനയ്മധീൻ 1719.63 2.08
തിരിയരാൻ 1442.27 1.74
വകേേ 1378.08 1.66
ലെയിൻകവർ 1341.32 1.62

ല�രാംല� ഡക്റ് 1064.42 1.28

ലേസ്സർ സരാർഡധീൻ 987.50 1.19

ശധീേരാവ് 606.31 0.73
വ് 518.75 0.63

പട്രിേ - 2 
2017 ഡരിസംബറരിൽ വരിവരിധ െോൻഡരിംഗ് ഗേന്ദ്രങ്ങളരിൽ െഭരിച്ച വരിവരിധയരി�ം േടൽമത്്യങ്ങൾ
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ലഹറിംഗ് സ് 335.72 0.41
ലേതർ ജരാക്്റ് 324.61 0.39
ക്ധീൻ ഫിഷ 310.37 0.37
ഹിൽസ 91.81 0.11
കണ്റ് 89.49 0.11
മരാർേിൻ 87.06 0.11
ഓറിയന്റൽ ല�രാണില്രാ 68.90 0.08
ലമരാത 52.30 0.06
ഓേമധീൻ 52.00 0.06
കകുഴേമധീൻ 50.10 0.06
ഇന്്യൻ ഇേിഷ 44.79 0.05
ഫ് ളരാ്റ് നധീഡിൽ ഫിഷ 41.06 0.05
കേഞ്ി 26.48 0.03
ലറയ്ൻല�രാ റണ്ർ 23.69 0.03
വരാഴ് മധീൻ 0.02 17.92
സിൽവർ സിേരാല�രാ 7.40 0.01
ഇന്്യൻ ലപതഡ് ഫിഷ 0.93 0.00
്രൂമധീൻ 0.37 0.00
ലേഡി ഫിഷ 0.10 0.00
ആലക െിറകകുള്ള കേൽ 
മത്്യവരവ് 39,510.15 47.69

ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങൾ

ഉണ്ിലമരി 6022.62 7.27
കിളിമധീൻ 4111.69 4.96
ലകരാര 3523.51 4.25
കേൽകറകുപെറ് 2104.33 2.54
മരാന്ൽ 2001.21 2.42
േിസരാഡ് ഫിഷ 1782.94 2.15
ഏട് 1499.22 1.81

ആലവരാേി 873.52 1.05

ലെ്ല്ലി 622.06 0.75

ല�രാട്റ് ഫിഷ 247.15 0.30
്രരാ്കുമധീൻ 172.39 0.21

കകുറിച്ചി 165.57 0.20
മകുള്ളൻ 155.08 0.19
ലതരണ്ി 81.77 0.10
റേ�ർ ല്രർച്ചറ് 45.00 0.05
ആയിരം്രല്ലി 22.43 0.03
 ലഖരാൽ 21.00 0.03
റഫൽ ഫിഷ 10.04 0.01
എം്രറർ പ�ധീം 8.97 0.01
വിപ് ഫിൻ സിൽവർ �ിഡ്ഡി 7.53 0.01
്രാസി ല്രർച്ചറ് ലേ്റ് 5.76 0.01
്രരാര്റ് 5.10 0.01
ബ്രാക്റ് േിപ് ഷരാർക്റ് 2.99 0.00
സ് റ്രൻ ഫൂട്റ് 0.25 0.00
ഇന്്യൻ പഡിഫ്്റ് ഫിഷ 0.15 0.00
ലയലല്ലരാഫിൻ സധീ പ�ധീം 0.08 0.00
ആലക ആഴക്േൽ മത്്യ വരവ് 23492.34 28.36

കക്വർ�ത്ിൽലപെട്വ
കവെജധീവികൾ

്രധീനധീഡ് പഷിംപ് സ് 6770.98 8.17
കേല് ഞണ്റ്   604.51 0.73
ലെളി ഞണ്റ് 19.00 0.02
ലകരാഞ്റ് 15.17 0.02
ലനരാൺ-്രധീനധീഡ് പഷിംപ് സ് 3.51 0.00

ആലക കവെജധീവികളകുലേ വരവ് 7413.18 8.95 

ലമരാളകുസ് ക്

കൂന്ൽ 5908.19 7.13
കണവ 5533.04 6.68
നധീരരാളി 992.47 1.20

ആലക ലമരാളകുസ് കകുകളകുലേ വരവ് 12433.70 15.01

ആലക കവെജധീവികളകുലേ വരവ് 19846.87 23.96

ആലക േഭിച്ച സമകുപദവിഭവങ്ങൾ 82849.37 100.00 
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പ്രഡദശികോടിസ്ോനത്ിലുള്ള 
മത്്യവരവ്
പ്രരാലദശികരാേിസ്്രാനത്ിൽ മത്്യവരവ് കണക്രാക്ിയ
ലപെരാൾ വേക്കു്രേിഞ്രാറ് ലമഖേയിൽ (മഹരാരരാഷപേ, �കുജറരാ
ത്റ് തധീരങ്ങളിലേ ഏഴ് ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് േരാൻഡിംഗ് ലക
പദ്രങ്ങൾ ഉൾലക്രാള്ളകുന്നത്) ലരഖലപെേകുത്ിയ അളവ് 37,520.41 
േൺ (45 ശതമരാനം) ആയിരകുന്നകു. 

ലതക്കു്രേിഞ്രാറ് തധീരത്റ് (ലകരളം, കർണരാേകം, ല�രാവ 
എന്നിവിേങ്ങളിലേ 15 ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് തകുറമകുഖങ്ങൾ 
ഉൾലപെട്ത്) േഭിച്ചത് 30,458.31 േൺ (37 ശതമരാനം) ആയിരകുന്നകു 
(െിപതം -3). തമിഴ് നരാട്, ആപന്ധരാപ്രലദശ്, എന്നിവിേങ്ങളിലേ 
13 തകുറമകുഖങ്ങൾ ഉൾലക്രാള്ളകുന്ന ലതക്കുകിഴക്റ് ലമഖേയിൽ
നിന്നറ് ആലക 4,640.57 േണ്കും (ആലക വരവിലന്റ 6 ശതമരാനം) 

ഒഡധീഷ, ലവസ്്റ് �ം�രാൾ എന്നിവ ഉൾലപെേകുന്ന വേക്കുകിഴക്റ് 
ലമഖേയിൽനിന്നറ് 10,230.08 േണ്കും (12 ശതമരാനം) സമകുപദവി
ഭവങ്ങൾ േഭിച്ചകു. 

ലതക്റ് ്രേിഞ്രാറ്, വേക്റ് കിഴക്റ് തധീരങ്ങളിലേ െിറകകു
ള്ള കേൽമത്്യങ്ങളകുലേ വരവ് മ്റ് രണ്റ് വിഭരാ�ങ്ങലളക്രാൾ 
കൂേകുതേരായിരകുന്നകു.

എന്നരാൽ, വേക്റ് ്രേിഞ്രാറ് ലമഖേയിലേ ആഴക്േൽ 
മത്്യങ്ങളകുലേ അളവ് െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യങ്ങളകുലേയകും 
െിപെി ഇനങ്ങളകുലേയകും അളവിലനക്രാൾ കൂേകുതേരായിരകുന്നകു 
(െിപതം 4). ലതക്കുകിഴക്ൻ ലമഖേയിൽ െിപെിയിനങ്ങളകുലേ 
അളവരായിരകുന്നകു കൂേകുതൽ. വേക്റ് ്രേിഞ്രാറൻ ലമഖേ ഒഴി
ലകയകുള്ള ലകപദ്രങ്ങളിൽ ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങളകുലേ അളവ് 
കകുറവരായിരകുന്നകു. 

അഞ്റ് പ്രധരാന മത്്യയിനങ്ങളകുലേ േഭ്യതയകുലേ വിവരങ്ങൾ 
്രട്ിക -3 -ൽ നലകിയിട്കുണ്റ്. 

െരിന്തം - 3 2017 ഡരിസംബറരിൽ 
ന്പോഗേ്രിേോടരിസ്്ോ�ത്രിലെ മത്്യവരവ്

വടക്റ് േരിഴക്റ് 
ഗമഖെ

10,230.08 ടൺ 
(12 ്തമോ�ം)

വടക്ുപടരിഞെോറ് 
ഗമഖെ

37,520.41 ടൺ
(45 ്തമോ�ം)

ലതക്ുപടരിഞെോറ് 
ഗമഖെ 

30,458.31 ടൺ
(37 ്തമോ�ം)

ലതക്ുേരിഴക്റ് 
ഗമഖെ

4,640.57 ടൺ
(6 ്തമോ�ം)

െരിന്തം 4 -ഓഗരോ ന്പഗേ്ത്ു�രിന്നുമുള്ള
ആലേ വരവരിലന്റ ഇ�ം തരിരരിച്ചുള്ള േണക്റ് 

െരിപ്രി ഇ�ങ്ങൾ

വടക്ുേരിഴക്റ്

ലതക്ുേരിഴക്റ്

ലതക്ുപടരിഞെോറ്

വടക്ുപടരിഞെോറ്

ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങൾ

െരിറേുള്ള  
േടൽ മത്്യങ്ങൾ

പട്രിേ 3 
ഡരിസംബർ 2017-ൽ വരിവരിധ ന്പഗേ്ങ്ങളരിൽ�രിന്നറ് െഭരിച്ച ന്പധോ� ഇ�ങ്ങൾ

ഇനം അളവ് (േൺ) ഓലരരാ പ്രലദശ
ത്കുമകുള്ള ആലക 
വരവ് (ശതമരാനം)

ലതക്കു്രേിഞ്രാറ്

മത്ി 7266.81 23.86

അയേ 3279.51 10.77

കൂന്ൽ 2270.34 7.45 

്രരാ്രാേ 1418.30 4.66 

കണവ 1171.74 3.85

വേക്കു്രേിഞ്രാറ്

്രരാ്രാേ 4303.74 11.47

കണവ  3643.97 9.71

ഉണ്ിലമരി 3494.60 9.31
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സംസ്ോന തലത്ിലുള്ള 
കടൽ വിഭവങ്ങളുസട ലഭ്യത
ഇന്്യയിലേ ഒൻ്രത് കേൽത്ധീര സംസ്്രാനങ്ങളിൽ ഏ്
വകുമധികം വരവ് േഭിച്ചത് �കുജറരാത്ിേരാണ്, 25,254.28 േൺ. 
ആലക വരവിലന്റ 30 ശതമരാനം വരകുമിത്. ലതരാട്കു്രിന്നിേരായി 
കർണരാേകയകുലേ വരവ് 16,493.81 േൺ ആയിരകുന്നകു, ആലക 
വരവിലന്റ 20 ശതമരാനം. മൂന്നരാം സ്്രാനത്കുള്ള മഹരാരരാഷപേ 
12,266.13 േൺ (15 ശതമരാനം) വരവ് ലരഖലപെേകുത്ി. ്രേിഞ്രാ
റൻ തധീരലത് സംസ്്രാനങ്ങൾ ഒന്നകുലെർന്നകുള്ള വരവ് 82 ശത
മരാനമരായിരകുന്നകു. ്രേിഞ്രാറൻ തധീരങ്ങൾ കിഴക്ൻ തധീരലത് 
ഏ്വകും വേിയ വരവ് ്രശ്െിമ�ം�രാളിൽനിന്നരാണ് - 7239.78 
േൺ (9 ശതമരാനം). ഏ്വകും കകുറച്ചറ് മരാപതം കേൽവരവ് േഭിച്ചത് 
ല�രാവയ്ക്രാണ്, 1840.72 േൺ. 

ഡിസം�റിൽ ഏ്വകുമധികം േഭിച്ച പ്രധരാനലപെട് അഞ്റ് 
മത്്യ ഇനങ്ങൾ ്രട്ിക-4 ൽ ലകരാേകുത്ിരിക്കുന്നകു. 

അയേ 3441.72 9.17

കൂന്ൽ 3125.15 8.33

ലതക്കുകിഴക്റ്

െൂര 494.40 10.65

്രരാ്രാേ 463.04 9.98

കണവ 430.86 9.28

െൂേൻ ലെമ്ധീൻ 288.00 6.21

നരാരൻ ലെമ്ധീൻ 263.30 5.67 

വേക്കുകിഴക്റ്

ലകരാര 1299.67 12.70

മത്ി 816.61 7.98

്രരാ്രാേ 738.43 7.22

ലകരാഴകുവ 719.80 7.04

കരിക്രാേി ലെമ്ധീൻ 676.90 6.62

െരിന്തം - 5 -2017 ഡരിസംബറരിൽ വരിവരിധ സംസ്്ോ�
ങ്ങളരിലെ വരിവരിധ മത്്യഗേന്ദ്രങ്ങളരിലെ അളവ് ടണ്രിൽ 

പശെരിമബം�ോൾ
ഒഡരീഷ
ആന്ന്ധോന്പഗേശ

തമരിഴ് �ോട്

ഗേരളം

േർണ്ോടേ

മഹോരോഷ്ന്ട

�ുജറോത്റ് 

ഗ�ോവ

പട്രിേ - 4 
ഡരിസംബർ 2017-ൽ വരിവരിധ സംസ്്ോ�ങ്ങളരിൽ�രിന്നും  െഭരിച്ച ന്പധോ� ഇ�ങ്ങൾ 

ഇനം അളവ് (േൺ) സംസ്്രാനങ്ങളി
ലേ ആലക വരവ് 

(ശതമരാനം)
ലകരളം
മത്ി 1921.01 15.84
കൂന്ൽ 1151.62 9.50
കിളിമധീൻ 922.60 7.61
്രരാ്രാേ 863.10 7.12
കണവ 841.18 6.94
കർണ്രാേക
മത്ി 4396.10 26.65 
അയേ 2188.06 13.27
കൂന്ൽ 1105.72 6.70
േി്ിൽ േണ്ി 819.83 4.97
തിരിയരാൻ 787.41 4.77

ല�രാവ
മത്ി 949.70 51.59
അയേ 363.53 19.75
േി്ിൽ േണ്ി 167.95 9.12
െൂര 95.00 5.16
വകേേ 49.90 2.71
മഹരാരരാഷപേ
മത്ി 2865.42 23.36
്രരാ്രാേ 932.24  7.60
ലകരാര 906.82 7.39
കണവ 862.47 7.03
വകേേ 744.14 6.07 
�കുജറരാത്റ്
ഉണ്ിലമരി 3494.60 13.84
്രരാ്രാേ 3371.50 13.35
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തുറമുഖങ്ങസെ  
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണകേ് 
്രേിഞ്രാറകും കിഴക്കും തധീരത്റ് ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് തകുറമകു
ഖങ്ങളിൽ ഡിസം�റിലേ ആലക വരവ് െിപതം 6, 7 എന്നി
വിേങ്ങളിേരായി നലകിയിരിക്കുന്നകു. 46 തകുറമകുഖങ്ങളിലേ 
കണലക്േകുപെിൽ �കുജറരാത്ിലേ ലവരരാവൽ തകുറമകുഖമരാണ് 
്രരമരാവധി വരവ് ലരഖലപെേകുത്ിയത്. ആലക 10,625.40 േൺ 
(13 ശതമരാനം). �കുജറരാത്ിലേതലന്ന ല്രരാർ�ന്റിൽ 8917.88 
േൺ മത്്യം േഭിച്ചകു (11 ശതമരാനം). കർണരാേകത്ിലേ മരാൽ
ല്രയിൽ 7351.60 േണ്കും (9 ശതമരാനം) ലകരളത്ിലേ ല�പെൂ
രിൽ 6907.10 േണ്കുമരായിരകുന്നകു (8 ശതമരാനം) ആലക വരവ്. 
കിഴക്ൻ തധീരലത് തകുറമകുഖങ്ങളിൽ ്രശ്െിമ�ം�രാളിലേ 
ദി� (ശകേർ്രകുർ) യിൽ 3299.65 േൺ (4 ശതമരാനം) കേൽവിഭ

വങ്ങൾ േഭിച്ചകു. ്രേിഞ്രാറൻ തധീരലത് ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് 
23 തകുറമകുഖങ്ങളിൽ ്രതിമൂന്നിേകും കിഴക്ൻ തധീരലത് 23 
തകുറമകുഖങ്ങളിൽ നരാേിൽനിന്നകും ആയിരം േണ്ിേധികം മത്്യം 
േഭിച്ചകു. തമിഴ് നരാട്ിലേ കകുളച്ചേിൽനിന്നരാണ് ഏ്വകും കകുറവ് 
(13.75 േൺ) മത്്യവിഭവങ്ങൾ േഭിച്ചത്. 

ഡ�ോട്് വരവിസന  
അടിസ്ോനമോകേിയുള്ള 
കണകേ് 
2017 ഡിസം�റിൽ ആലക 32115 ല�രാട്കുകളരാണ് മത്്യ�ന്ധ
നത്ിൽ ഏർലപെട്ത്. ഏ്വകും കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ എത്ിയ
ത് ലവരരാവൽ തകുറമകുഖത്രായിരകുന്നകു, 4687 ല�രാട്കുകൾ. 3178 
ല�രാട്കുകളകുമരായി ല്രരാർ�ന്ർ രണ്രാം സ്്രാനലത്ത്ി. 46 
തകുറമകുഖങ്ങളിൽ എലട്ണ്ത്ിൽ 1000 ല�രാട്കുകളിേധികം 
അേകുത്കു. കൂേകുതൽ വിവരങ്ങൾ ്രട്ിക -5 ൽ ലകരാേകുത്ിരിക്കു

കണവ 2781.50 11.01
കൂന്ൽ 2654.00 10.51
കിളിമധീൻ 2313.00 9.16 
തമിഴ് നരാട്
കണവ 394.19 18.29
കൂന്ൽ 188.73 8.76
െൂര 182.15 8.45
മത്ി 87.41 4.06
അയേ 86.96 4.04
ആപന്ധരാപ്രലദശ്
്രരാ്രാേ 391.00 15.73
െൂര 312.25 12.56
നരാരൻ ലെമ്ധീൻ 252.77 10.17
ലവള്ളരാരൻ ലെമ്ധീൻ 217.58 8.75

്രൂവരാേൻ ലെമ്ധീൻ 199.82 8.04 
ഒഡധീഷ

ലകരാര 614.10 20.54
്രരാ്രാേ 335.55 11.22
ലകരാഴകുവ 251.60 8.41
കരിക്രാേി ലെമ്ധീൻ 247.70 8.28
മരാന്ൽ 153.71 5.14 
്രശ്െിമ�ം�രാൾ
മത്ി 717.50 9.91
ലകരാര 685.57 9.47
ല�രാംല� ഡക്റ്  557.78 7.70
ലകരാഴകുവ 468.20 6.47
അയേ  449.04 6.20

െരിന്തം - 6 - 2017 ഡരിസംബറരിൽ പടരിഞെോറൻ  
തരീരങ്ങളരിലെ തുറമുഖങ്ങളരിൽ�രിന്നു  

െഭരിച്ച ആലേ വരവ് (ടൺ) 

വരിഴരിഞെം
ഗതോട്പ്ള്ളരി
േോയംേുളം

്ക്തരിേുളങ്ങര
മു�മ്ം

പുതരിയപ്
ഗബപ്ൂർ

ഗതോപ്ുംപടരി
തോന്ടരി

േർവോർ
ലഹോന്നോവോർ

�ംഗ�ോളരി
മോൽലപ
മോം�ളൂർ

േട് ഗബോ�
മോെരിം

�്യൂ ലഫറരി വോർഫ്
സോസൺ ഗഡോക്റ്

രത ��രിരരി
ഹോർല�

മോംഗന്�ോൾ
ഗപോർബത്ർ

ലവരോവൽ

െരിന്തം - 7 - 2017 ഡരിസംബറരിൽ േരിഴക്ൻ  
തരീരങ്ങളരിലെ തുറമുഖങ്ങളരിൽ�രിന്നു  

െഭരിച്ച ആലേ വരവ് (ടൺ) 

ലേോളച്ചൽ
തൂത്ുക്ുടരി

മണ്ഡപം
ഗപോണ്രിഗച്ചരരി

പജഴയോർ
�ോ�പട്രിണം
േോജരക്ൽ

േുടല്ൂർ
ലെജന്ന

മച്ചറ് െരിപട്ണം
േോക്രി�ട

�രിസോംപട്ണം
വരി്ോഖപട്ണം

ധമോരോ
ബഹോബെപുർ
ബോെരോം�ഡരി

പരോേ്രീപ്
േരിഗ്ഹ

േോക്േ്രിപ്
സുൽത്ോൻപുർ

ലറയ്ഡരിഗ്ഹരി
�ോംഖോ�

ഗേ്ന്പോൺ
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ന്നകു. ലപേരാളറകുകളരാണ് 76 ശതമരാനം മത്്യ�ന്ധനല�രാട്കുകളകു
ലമകേിൽ �രാക്ിയകുള്ളവ ്രഴ് സ് സധീലനഴ് സ്, റിംഗ് സധീലനഴ് സ്, 
�ിൽലനല്ഴ് സ്, ്രര്രരാ�ത വള്ളങ്ങൾ എന്നിവയരാണ്. 

തോരതമ്യപഠനം
2017 നവം�ർ-ഡിസം�ർ മരാസങ്ങളകുലേ തരാരതമ്യമരാണ് 
്രട്ിക -6 -ൽ ലകരാേകുത്ിരിക്കുന്നത്. ഡിസം�റിലേ ആലക 
മത്്യവരവ് നവം�റകുമരായി തരാരതമ്യം ലെയ്കുല്രാൾ 22,000 
േൺ കകുറവരായിരകുന്നകു. െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യങ്ങളരായിരകുന്നകു 
കൂേകുതേരായി േഭിച്ചിരകുന്നലതകേിേകും ശതമരാനക്ണക്ിൽ 
അൽപെം കകുറവകുണ്രായിരകുന്നകു. ആഴക്േൽ മത്്യങ്ങളകുലേ വരവ് 
നരാല ശതമരാനം വർദ്ിച്ചലപെരാൾ ്രകുറംലതരാേകുള്ള കേൽജധീവി
കളകുലേ എണ്ം മകുൻമരാസലത് അലത നിേയിൽ തകുേർന്നകു. 
ഏ്വകും അധികമരായി േഭിച്ചത് മത്ിയരായിരകുന്നകു. 

�കുജറരാത്ിൽനിന്നരാണ് ഏ്വകും കൂേകുതൽ മത്്യവിഭവ
ങ്ങൾ േഭിച്ചത്. മരാപതമല്ല �കുജറരാത്ിലേതലന്ന ലവരരാവൽ തകു
റമകുഖത്രാണ് ഏ്വകുമധികം ല�രാട്കുകൾ അേകുത്ത്. ആലക 
ല�രാട്കുകളകുലേ എണ്ം 2017 നവം�റകുമരായി തരാരമത്യം ലെ
യ്കുല്രാൾ 2017 ഡിസം�റിൽ 4700 എണ്ം കകുറവരായിരകുന്നകു. 

പട്രിേ 5- 2017 ഡരിസംബറരിൽ 1000 ഗബോട്ുേളരിെധരിേം  
അടുത് മത്്യബന്ധ� തുറമുഖങ്ങൾ 

പട്രിേ 6 
2017 ഒക്ഗടോബർ, �വംബർ, ഡരിസംബർ മോസങ്ങളരിലെ വരിവരങ്ങളുലട തോരതമ്യ പഠ�ം

ന്ർ ഹരാർ�ർ സംസ്്രാനം
തകുറമകുഖങ്ങ
ളിേേകുത് 

ല�രാട്കുകളകു
ലേ എണ്ം

1 ലവരരാവൽ �കുജറരാത്റ് 4687
2 ല്രരാർ�ന്ർ �കുജറരാത്റ് 3178
3 മരാൻലപ�രാൾ �കുജറരാത്റ് 2478
4 മരാൽല്ര കർണ്രാേക 2212
5 സരാസൺ ലഡരാക്റ് മഹരാരരാഷപേ 1263
6 മരാം�ളൂർ കർണ്രാേക 1225
7 ഹരാർലന മഹരാരരാഷപേ 1090
8 ദിഗ്ഹ (ശകേർ്രകുർ) ്രശ്െിമ�ം�രാൾ 1060

സംഗ്രഹം
ഇന്്യയിലേ പ്രധരാനലപെട് 46 മത്്യ�ന്ധന തകുറമകുഖങ്ങളിൽ
നിന്നരായി ആലക 82,849.37 േൺ കേൽ വിഭവങ്ങളരാണ് 2017 
ഡിസം�റിൽ േഭിച്ചത്. ്രകുറംലതരാേകുള്ള കേൽജധീവികൾ, ആഴ
ക്േൽ മത്്യങ്ങൾ എന്നിവലയക്രാൾ െിറകകുള്ള കേൽ മത്്യ
ങ്ങളരായിരകുന്നകു അളവിൽ കൂേകുതൽ. തകുറമകുഖങ്ങളിലേത്ിയ 
ആലക അളവ് ്രരി�ണിക്കുല്രാൾ മത്ിയരായിരകുന്നകു പ്രധരാന 
ഇനം. ്രേിഞ്രാറൻ തധീരലത് സംസ്്രാനങ്ങളിേരായി ആലക 

വരവിലന്റ 85 ശതമരാനം േഭിച്ചലപെരാൾ വേക്റ് ്രേിഞ്രാറൻ 
തധീരത്കുനിന്നറ് 45 ശതമരാനം മത്്യവിഭവങ്ങൾ േഭിച്ചകു. ഒൻ്രത് 
കേൽത്ധീര സംസ്്രാനങ്ങളിൽ �കുജറരാത്രായിരകുന്നകു ഏ്വകും 
മകുന്നിൽ. ലതരലഞ്േകുക്ലപെട് 46 തകുറമകുഖങ്ങളിൽ 13 എണ്ം 
ആയിരത്ിേധികം േൺ മത്്യവരവ് ലരഖലപെേകുത്ി. 
ലവരരാവേരായിരകുന്നകു ഏ്വകും ഉയർന്ന ലതരാതിൽ ല�രാ
ട്കുകൾ അേകുത് തകുറമകുഖം. 

ഒക്ലേരാ�ർ 2017 നവം�ർ 2017  ഡിസം�ർ 2017

ആലക 
വരവ്

1,02,848.44 േൺ 1,04,988.48 േൺ 82,849.37 േൺ

െിറകകുള്ള
കേൽ മത്്യങ്ങൾ

53,123.87 േൺ (52%) 54,485.10 േൺ (52%) 39,510.15 േൺ (48%)

ആഴക്േൽ 
മത്്യങ്ങൾ

22,231.88 േൺ (21%) 25,499.46 േൺ (24%) 23,492.34 േൺ (28%)

്രകുറംലതരാേകുള്ള
കേൽജധീവികൾ

27,492.69 േൺ (27%) 25,003.91 േൺ (24%) 19,846.87 േൺ (24%)

ഏ്വകും കൂേകുതൽ
േഭിച്ച മത്്യ ഇനങ്ങൾ

അയേ (13%) മത്ി (24%) മത്ി (24%)

ഏ്വകും കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ 
അേകുത് സംസ്്രാനം

�കുജറരാത്റ് (25%) �കുജറരാത്റ് (26%) �കുജറരാത്റ് (30%)

ഏ്വകും കൂേകുതൽ ല�രാട്കുകൾ 
അേകുത് തകുറമകുഖം

ലവരരാവൽ (11%) ലവരരാവൽ (13%) ലവരരാവൽ (13%)

ആലക ല�രാട്കുകളകുലേ
 എണ്ം

34,623 36,858 32,115
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കർണരാേക ഫിഷറധീസ് വകകുപെിലന്റ ലനതൃത്ത്ിൽ 
ല�ം�ളകുരകുവിലേ പശധീഖണ്ഡധീരവ സ് ല്ഡിയ
ത്ിൽ കർണരാേക മത്്യ ലമള 2017 സം്േിപെി

ച്ചകു. നരാേകു ദിവസം നധീണ്കുനിന്ന ലമള കർണരാേക ഫിഷറധീസ് 
മപന്ി പ്രലമരാദ മരാധവരരാജ് ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. ഫിഷറധീസ് 
ഡയറക്േർ എച്ചറ്. എസ്. വധീരപെ �രൗഡ അധ്യക്ത വഹിച്ചകു. 

കർണരാേകത്ിലേയ്ക്റ് കൂേകുതൽ നിലക്്രം ആകർഷി
ക്കുന്നത് േക്്യമിട്രാണ് രണ്രാമത് മത്്യലമള സം്േിപെിച്ചത്. 
കർണരാേകത്ിലേ മത്്യരം�ലത് ഭലക്്യരാത്്രരാദന യൂണി
്കുകൾ മികച്ച വളർച്ചയരാണ് ലരഖലപെേകുത്കുന്നത്. 

വിവിധ രം�ങ്ങളിൽനിന്നകുള്ളവർ ്രലകേേകുത് റവവിധ്യ
മരാർന്ന പ്രദർശനം കരാണരാൻ അരേക്ത്ിേധികം ല്രരരാണ് 
എത്ിയത്. അേകേരാരമത്്യങ്ങളകുലേ �രാേറി, അേകേരാരമത്്യ
ങ്ങൾക്രായകുള്ള മത്രം, ലറഡി േകു ഈ്റ് മത്്യങ്ങൾ, അലക്
റിയം ഉ്രകരണങ്ങൾ, ഫകുഡ് ലകരാർട്റ്, മധീൻവിഭവങ്ങളകുലേ 
്രരാെകക്കുറിപെറ് മത്രം, ്രച്ചമധീൻ വിൽപെന, അേകേരാരമത്്യ 
വിൽപെന, കേൽ ശംഖകുകളകുലേ പ്രദർശനം എന്നിവയരായിരകുന്നകു 
പ്രധരാന ആകർഷണം. 

എം്രിഇഡിഎയകുലേ സ്്രാളിൽ മൂേ്യവർദ്ിത ഉത്്രന്ന
ങ്ങൾ, വരാണിജ്യപ്രരാധരാന്യമകുള്ള ലെമ്ധീൻ, ഞണ്റ്, കണവ, മ്റ് 
മത്്യങ്ങൾ എന്നിവയകുലേ �രാനറകുകളകും ല�രാവയിൽ നേക്കുന്ന 
ഇന്്യ ഇന്റർനരാഷണൽ സധീഫകുഡ് ലഷരാ 2018-ലന്റ വിശദവി
വരങ്ങളകും കരാണികൾക്രായി ഒരകുക്ിയിരകുന്നകു. ല�രാവയിലേ 
ലമളലയക്കുറിച്ചറ് ഒലട്ലറ അലന്ഷണങ്ങൾ േഭിച്ചിരകുന്നകു. എം

്രിഇഡിഎ സ്്രാളിൽ ഒരകുക്ിയിരകുന്ന അലക്റിയം ഏലറലപെലര 
ആകർഷിച്ചകു. എം്രിഇഡിഎ സ്്രാൾ, ലസൻപേൽ ഇൻേരാൻഡ് 
ഫിഷറധീസ് ലേക് ലനരാളജി (സിഐഎഫ്േി), ല�ം�ളകുരകുവി
ലേ യൂണിലവഴ് സി്ി ഓഫ് അപ�ിക്ൾച്ചറൽ സയൻസസ് 
(യകുഎഎസ്), ലസൻപേൽ ഇൻസ്്ി്്യൂട്റ് ഓഫ് പഫഷ വരാട്ർ 
അക്രാകൾച്ചർ (സിഐഎഫ്എ), കർണരാേക ഫിഷറധീസ് ഡവ
േപ് ലമന്ററ് ലകരാർപെലറഷൻ (ലകഎഫ്ഡിസി), കർണരാേക മൃ�
സംരക്ണ ഫിഷറധീസ് വകകുപെറ് എന്നിവയകും മത്്യലമളയിൽ 
സ്്രാളകുകൾ ഒരകുക്ിയിരകുന്നകു. 

കർണരാേക ഫിഷറധീസ് മപന്ി പ്രലമരാദ മരാധവരരാജ്, സിഐ
എഫ്ആർഐ ഡയറക്േർ, കരാർഷിക സർവകേരാശരാേയിൽ
നിന്നകുള്ള ശരാസ്പതജ്ഞർ, മം�ളകുരകു ഫിഷറധീസ് ലകരാളജിൽ
നിന്നകുള്ള പ്രഫസർമരാർ, മം�ളകുരകു സംസ്്രാന ഫിഷറധീസ് 
വകകുപെിൽനിന്നകുള്ള ഉലദ്യരാ�സ്്ർ, ഫിഷറധീസ് ലമഖേയിൽനി
ന്നകുള്ള പ്രമകുഖർ തകുേങ്ങിയവർ എം്രിഇഡിഎയകുലേ സ്്രാൾ 
സദ്രർശിച്ചകു. 

മത്്യകർഷകർ, അേകേരാരമത്്യങ്ങലള വളർത്കുന്നവർ 
തകുേങ്ങിയവർക്രായി പ്രരാലദശിക ഭരാഷയിൽ സരാലകേതിക ലസ
ഷനകുകൾ ഒരകുക്ിയിരകുന്നകു. കർണ്രാേകയിലേ വിവിധ ്രര
്രരാ�ത സരാംസ് കരാരിക ്രരി്രരാേികളകും നരാേകുദിവസലത് 
ലമളയിൽ ഒരകുക്ിയിരകുന്നകു.

ഡയറക്േർ ഓഫ് ഫിഷറധീസ് അധ്യക്ത വഹിച്ച സമരാ്ര
നസലമ്ളനത്ിൽ അലദേഹം സർട്ിഫിക്്കുകളകും ലമമ
ലന്റരാകളകും വിതരണം ലെയ്തകു. 

IÀWmSI aÕy taf 
2017þÂ Fw]nCUnF ]s¦Sp¯p

േർണോടേ ഫരിഷറരീസ് വേുപ്റ് മന്ത്രി ന്പഗമോദ മോധവരോജ്, 
ഫരിഷറരീസ് ഡയറക്ടർ എച്ചറ്.എസ്. വരീരപ് �ൗഡ എന്നരിവർ 

എംപരിഇഡരിഎയുലട സ്റ്ോൾ സദ്രർ്രിക്ുന്നു

കർണാെകത്തി
ല�യ്ച് കൂെുതൽ 
നതിലക്പം  
ആകർഷതിക്ുന്ന
തച് �ക്ഷ്യമതിട്ാണച് 
രണ്ാമതച്  
മത്ഷ്യലമെ  
സംഘെതിപ്തിച്തച്.  
കർണാെകത്തി
ട� മത്ഷ്യരംഗ
ടത് ഭലക്ഷ്യാ 
തച്പാദന യൂണതി
റ്ുകൾ മതികച് 
വെർച്യാണച്  
ലരഖടപ്െുത്ു
ന്നതച്
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സൂററ്ിൽ പരിശീലനപരിപോടി
എം്രിഇഡിഎയകുലേ വൽസരാഡ് പ്രരാലദശികവിഭരാ�ത്ിലന്റ 
ലനതൃത്ത്ിൽ ്രരിസ്്ിതി സരൗഹൃദ, സകുസ്്ിര ലെമ്ധീൻ 
കൃഷിലയക്കുറിച്ചറ് സൂറത്ിലേ സരാച്ചിൻ കമ്യൂണി്ി ഹരാളിൽ 
അഞ്കുദിവസം നധീണ്കുനിന്ന ്രരിശധീേന ്രരി്രരാേി സം്േിപെി
ച്ചകു. സൂറത്റ് ജില്ലയിലേ തധീരലദശ പ�രാമങ്ങളിലേ ലെമ്ധീൻ 
കൃഷി ലപ്രരാത്രാഹിപെിക്കുന്നതിനകുലവണ്ിയരായിരകുന്നകു ്രരി
ശധീേനം. 2018 ജനകുവരി രണ്റ് മകുതൽ ആറ് വലര നധീണ്കുനിന്ന 
്രരിശധീേന ്രരി്രരാേിയിൽ 101 ല്രർ ്രലകേേകുത്കു. 

ലെമ്ധീൻ കൃഷിയിൽ എം്രിഇഡിഎയകുലേ ്രകേിലനക്കുറിച്ചറ് 
്രരിശധീേനം ഉദ്രാേനം ലെയ്ത അസിസ്്ന്ററ് ഡയറക്േർ 
പശധീ. യകു.ലക. ്രരാണ്ഡ്യ വിശദധീകരിച്ചകു. ഫധീൽഡ് സൂപെർറവ
സർ പശധീ. ഭവിൻ എം. �രരാവര ലെമ്ധീലന്റ ജധീവിതെപകം, ലകട്റ് 
തയരാറരാക്ൽ എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് കർഷകർക്റ് ് രാലസേകുത്കു. 

രണ്രാം ദിവസം അസിസ്്ൻഡ് ഡയറക്േർ പശധീ. റസരാക്റ് 
അേി സ്്േം ലതരലഞ്േകുക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും ഫരാം നിർ
മ്രാണലത്ക്കുറിച്ചകും വിശദമരാക്ി. ജൂണിയർ ലേക് നിക്ൽ 
ഓഫധീസർ ലെമ്ധീൻ വിത്റ് ലതരലഞ്േകുക്കുന്നതിലനക്കു
റിച്ചകും ്രരായ്ക്ിം�ിലനക്കുറിച്ചകും ഒലരരാ സ്്േത്റ് എത്ി
ക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും ്രരകുവലപെേകുത്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും 
സൂക്ിക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും ലവള്ളത്ിലന്റ �കുണലമന്മ കരാ
ത്കുസൂക്ിക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും വിശദമരാക്ി. ഡ്ര്യൂട്ി ഡയ
റക്േർ പശധീ. മരാരകുതി ഡി. യേി�ർ ്രരിശധീേനത്ിന് ലനതൃത്ം 
നലകി. മൂന്നരാം ദിവസം പശധീ. യേി�ർ ലരരാ�പ്രതിലരരാധലത്

യകും നിയപന്ണലത്യകും കകുറിച്ചറ് ് രാലസേകുത്കു. പശധീ. ്രരാണ്ഡ്യ, 
പശധീ. ല�രരാവര എന്നിവർ സ്്േം ്രരാട്ത്ിലനേകുക്കുന്നതി
നകുള്ള കരാര്യങ്ങൾ, ജില്ലരാ കളക്േർ/ജില്ലരാ ഫിഷറധീസ് വകകുപെറ് 
എന്നിവർക്റ് സർക്രാർ സ്്േം ലെമ്ധീൻ കൃഷിക്റ് വിട്കുകി
ട്കുന്നതിന് അല്രക് നല ലകണ്തിലന്റ രധീതി, ലപ്രരാ�ലയരാട്ി
ക്ിലന്റ ഉ്രലയരാ�ം, ആന്റി�ലയരാട്ിക്കുകളകുലേ ദകുരകു്രലയരാ�ം, 
വിളലവേകുപെറ്, വിളലവേകുത്തിനകുലശഷം റകകരാര്യം ലെലയ്ണ് 
രധീതി, വി്രണനം, മധീൻകൃഷിയിലേ എച്ചറ്എസിസി്രിയകുലേ 
പ്രരാധരാന്യം എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് വിശദധീകരിച്ചകു. 

്രരിശധീേനത്ിലന്റ നരാേരാം ദിവസം ്രരിശധീേനരാർത്ികൾ 
സകുൽത്രാനരാ�രാദ പ�രാമത്ിലേ അഹകുവിലേ പശധീ. ലറരാഹൻ
ഭരായി ്രലട്േിലന്റ ലെമ്ധീൻ്രരാേം സദ്രർശിച്ചകു. പശധീ. യേി�ർ, 
പശധീ. ല�രരാവര എന്നിവരകും ഒപെമകുണ്രായിരകുന്നകു. ഫരാം നിർമ്രാണ
ത്ിലന്റ പ്രരാലയരാ�ിക വശങ്ങൾ, റകകരാര്യം ലെലയ്ണ് രധീതി, 
റജവസകുരക്രാ മരാർ�ങ്ങൾ, മികച്ച കൃഷിരധീതി (ജിഎം്രി), 
ലവള്ളത്ിലന്റ �കുണലമന്മ ്രരിലശരാധിക്കുന്നതിനകുള്ള വിവിധ 
ഫധീൽഡ് ഉ്രകരണങ്ങൾ എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് ്രരിശധീേനരാർ
ത്ികലളരാട് വിശദമരാക്ി. ഫരാം ഇൻ-െരാർജ് പശധീ. സകുലകതകു 
വനരാമി കൃഷിയിലേ സ്ന്ം അനകുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചകു. 

സമരാ്രനലയരാ�ത്ിൽ അക്രാകൾച്ചർ അലതരാറി്ിയകുലേ 
മരാർ�നിർലദേശങ്ങൾ, റേസൻസിന് എങ്ങലന അല്രക്ിക്
ണം എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് പശധീ. യേി�ർ ് രാലസേകുത്കു. വനരാമി 
ഇനം ലെമ്ധീനകുകലളക്കുറിച്ചകും റജവസകുരക്യ്ക്റ് ആവ
ശ്യമരായ കരാര്യങ്ങലളക്കുറിച്ചകും പശധീ. ്രരാണ്ഡ്യ ്രാലസേകുത്കു. 
മത്്യകൃഷിയിലേ റവവിധ്യവത്കരണലത്ക്കുറിച്ചറ് പശധീ. 
ല�രരാവര സംസരാരിക്കുകയകും ്രരിശധീേനരാർത്ികൾക്രായി 
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ലെമ്രീൻപോടം സദ്രർ്രിച്ചഗപ്ോൾ  
എംപരിഇഡരിഎയുലട വൽസോഡ് ന്പോഗേ്രിേവരിഭോ�ം 

ഡപ്യൂട്രി ഡയറക്ടർ ന്്രീ. മോരുതരി ഡരി. യെരി�ർ 
പരരി്രീെ�ോർത്രിേൾക്റ് ക്ോസ് എടുക്ുന്നു

എംപരിഇഡരിഎയുലട വൽസോഡ് 
ന്പോഗേ്രിേവരിഭോ�ം ഡപ്യൂട്രി ഡയറക്ടർ 

 ന്്രീ. മോരുതരി ഡരി. യെരി�ർ സർട്രിഫരിക്റ്ുേൾ 
വരിതരണം ലെയ്ുന്നു
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്രരധീക് നേത്കുകയകും ലെയ്തകു. സമരാ്രനസലമ്ളനത്ിൽ 
പശധീ. യേി�ർ 101 ല്രർക്കും സരാക്്യ്രപതങ്ങൾ വിതരണം 
ലെയ്തകു. പശധീ. ്രരാണ്ഡ്യ സ്രാ�തവകും പശധീ. ല�രരാവര നദ്രിയകും 
്രറഞ്കു. 

നവ് സോരിയിൽ പരിശീലനം
എം്രിഇഡിഎയകുലേ വൽസരാഡ് പ്രരാലദശിക വിഭരാ�ത്ിലന്റ 
ലനതൃത്ത്ിൽ 2018 ജനകുവരി ഒന്നകു മകുതൽ അഞ്കുവലര 
മരാസയിലേ പശധീ മഹരാകരാളി മരാതരാ മദ്രിർ ലസവരാസമിതി 
ഹരാളിൽ അഞ്കു ദിവസലത് ്രരിശധീേനം സം്േിപെിച്ചകു. 
്രരിസ്്ിത സരൗഹൃദവകും സകുസ്്ിരവകുമരായ ലെമ്ധീൻ കൃ
ഷിലയക്കുറിച്ചരായിരകുന്നകു ്രരിശധീേനം. ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറക്േർ 
പശധീ. മരാരകുതി ഡി. യേി�ർ ്രരിശധീേനം ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. 
തകുേർച്ചയരായി ്രരിശധീേന ്രരി്രരാേികളിൽ ്രലകേേകുക്ണലമന്നറ് 
്രരിശധീേനരാർത്ികലളരാട് അലദേഹം ആവശ്യലപെട്കു. 

�കുജറരാത്ിലേ ്രരിസ്്ിതി സരൗഹരാർദേ്രരവകും സകുസ്്ി
രവകുമരായ ലെമ്ധീൻ കൃഷിരധീതികലളക്കുറിച്ചറ്, പ്രലത്യകിച്ചറ് 
നവ് സരാരി ജില്ലയിലേ രധീതികലളക്കുറിച്ചറ്, അസിസ്്ന്ററ് ഡയ
റക്േർ പശധീ. യകു.ലക ്രരാണ്ഡ്യ വിശദധീകരിച്ചകു. ലെമ്ധീനകുകലള തി
രിച്ചറിയകുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും ജധീവിതെപകലത്ക്കുറിച്ചകും ലകട്റ് 
തയരാറരാക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും പശധീ. ഭവിൻ എം. ല�രരാവര 
വിശദധീകരിച്ചകു. 

സ്്േം ലതരലഞ്േകുക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചകും ഫരാം നിർമരാണ
ലത്ക്കുറിച്ചകും പശധീ. റസരാക്റ് അേി ്രാലസേകുത്കു. ജൂണിയർ 
ലേക് നിക്ൽ ഓഫധീസർ പശധീമതി എം.എ. ്രരാട്ധീൽ ജേത്ിലന്റ 
�കുണലമന്മ സൂക്ിക്കുന്നത് എങ്ങലന, ലെമ്ധീൻ വിത്കുകൾ 
ലതരലഞ്േകുക്കുന്നത് എങ്ങലന, ഒരിേത്കുനിന്നറ് മല്രാരിേ
ലത്യ്ക്റ് എത്ിക്കുന്നതിന് പശദ്ിലക്ണ് കരാര്യങ്ങൾ, ്രരാ
യ്ക്ിംഗ്, ല്രരാരകുത്ലപെേകുത്ൽ, സൂക്ിപെറ് എന്നിവലയക്കു
റിച്ചറ് വിശദമരാക്ി. ്രരിശധീേനത്ിലന്റ മൂന്നരാം ദിവസം പശധീ. 

്രരാണ്ഡ്യ, പശധീ. ല�രരാവര എന്നിവർ തധീ് നലകകുന്ന രധീതി, 
റദനംദിനമകുള്ള നിരധീക്ണം, ലവള്ളത്ിലന്റ �കുണലമന്മ കരാ
ത്കുസൂക്ിക്കുന്നത് എങ്ങലന, ലരരാ�ങ്ങളകുലേ പ്രതിലരരാധ
വകും നിയപന്ണവകും വിളലവേകുപെറ്, വിളലവേകുപെിനകുലശഷമകുള്ള 
സംസ് കരണം, വി്രണനം എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് വ്യക്തമരാക്ി. 
മത്്യകൃഷിയിലേ എച്ചറ്എസിസി്രിയകുലേ പ്രരാധരാന്യം, ആന്റി
�ലയരാട്ിക്കുകളകുലേ ദകുരകു്രലയരാ�ം, വിളലവേകുപെിന് മകു്റ് 
്രരിലശരാധനകൾ നേലത്ണ്തിലന്റ പ്രരാധരാന്യം, വിളലവേകുപെറ്, 
സ്്േം ്രരാട്ത്ിലനേകുക്കുന്ന രധീതി, വനരാമി, ലമരാലണരാലഡരാൺ 
ഇനങ്ങൾ തമ്ിേകുള്ള വ്യത്യരാസം. വനരാമി ഇനത്ിലന്റ 
കൃഷിരധീതി, റജവസകുരക്യകുലേ പ്രരാധരാന്യം, വനരാമിയിൽ 
ഇേിഎസിലന്റ ആവശ്യകത എന്നിവലയക്കുറിച്ചകും ്രരിശധീേ
നരാർത്ികലളരാട് വിശദമരാക്ി. 

നരാേരാം ദിവസം പശധീ. യേി�ർ, പശധീ. ല�രരാവര എന്നിവരകുലേ 
ലനതൃത്ത്ിൽ നവ് സരാരി ജില്ലയിലേ ്രനരാർ പ�രാമത്ിലേ പശധീ. 
നധീലേഷ ഭരായിയകുലേ ലെമ്ധീൻകൃഷിയിേത്ിൽ ്രരിശധീേനരാർ
ത്ികൾ സദ്രർശനം നേത്ി. ഫരാം നിർമരാണം, റകകരാര്യം 
ലെയ്കുന്ന രധീതി, റജവസകുരക്രാ മരാർ�ങ്ങൾ, ജിഎം്രി, ലവള്ള
ത്ിലന്റ �കുണലമന്മ ്രരിലശരാധിക്കുന്നതിനകുള്ള വിവിധ ഉ്രക
രണങ്ങൾ, മണ്ിലന്റ �കുണലമന്മ അറിയകുന്നതിനകുള്ള രധീതികൾ 
എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് പശധീ. നധീലേഷ വിശദധീകരിച്ചകു. സ്ന്ം 
കൃഷിയിേത്ിലേ കൃഷിരധീതികളകും ലെമ്ധീൻ കൃഷിയിലേ 
അനകുഭവങ്ങളകും കർഷകനരായ പശധീ. അമിത് ്രരാട്ധീൽ ്രകേകുവച്ചകു. 

അവസരാനദിവസം പശധീ. ്രരാണ്ഡ്യ അക്രാകൾച്ചർ അലതരാ
റി്ിയകുലേ നിർലദേശങ്ങലളക്കുറിച്ചകും സിഎഎ റേസൻസി
ന് അല്രക്ിലക്ണ് രധീതികലളക്കുറിച്ചകും ്രരിശധീേനത്ിൽ 
്രലകേേകുത്വലരരാട് വ്യക്തമരാക്ി. മത്്യകൃഷിയിലേ റവവി
ധ്യവത്കരണത്ിലന്റ പ്രരാധരാന്യലത്ക്കുറിച്ചറ് പശധീ. ല�രരാവര 
കർഷകലരരാട് സംസരാരിച്ചകു. തകുേർന്നറ് സംശയങ്ങൾക്റ് മറകു്രേി 
നലകി.  സമരാ്രന സലമ്ളനത്ിൽ 152 ്രരിശധീേനരാർ
ത്ികൾക്റ് പശധീ. യേി�ർ സരാക്്യ്രപതങ്ങൾ വിതരണം 
ലെയ്തകു. പശധീ. ്രരാണ്ഡ്യ നദ്രി ്രറഞ്കു.

�വ് സോരരി ജരില്യരിലെ പ�ോർ ന്�ോമത്രിലെ ന്്രീ. �രീഗെഷ് ഭോയരിയുലട 
ലെമ്രീൻേൃഷരിയരിടം പരരി്രീെ�ോർത്രിേൾ സദ്രർ്രിക്ുന്നു

ഫാം നതിർമാണം, ജൈവസുരക്ാ  
മാർഗങ്ങൾ, ൈതിഎംപതി, ടവള്ളത്തിടറെ  
ഗുണലമന്മ പരതിലശാധതിക്ുന്നതതിനുള്ള  
വതിവതിധ ഉപകരണങ്ങൾ, മണ്തിടറെ 
ഗുണലമന്മ അറതിയുക എന്നതിവടയക്ുറതിച്ച് 
ശ്രരീ. നരീല�ഷച് വതിശദരീകരതിച്ു
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ലെമ്ധീൻ കൃഷിയിലേ മികച്ച കൃഷിരധീതികലളക്കു
റിച്ചകും മത്്യകൃഷിയിലേ റവവിധ്യവത്കര

ണലത്ക്കുറിച്ചകും എം്രിഇഡിഎ വിജയവരാഡ പ്രരാലദശിക 
വിഭരാ�ത്ിലന്റ ലനതൃത്ത്ിൽ മൂന്നകു ദിവസം നധീണ്കുനിന്ന 
്രരിശധീേനലമരാരകുക്ി. ഡിസം�ർ 13 മകുതൽ 15 വലര �കുണ്ൂർ 
ജില്ലയിലേ െിന്ന�ഞ്ം പ്രകരാശം മണ്ഡേിൽ നേത്ിയ ്രരി
ശധീേനത്ിൽ 20 കർഷകർ ്രലകേേകുത്കു. 

രരാജകു�ം�രകു ്രരാേം പ�രാമ്രഞ്രായത്റ് പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. ദകുന്ന 
ലയദകുലകരാണ്േകു ്രരി്രരാേി ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. ഡ്ര്യൂട്ി 
ഡയറക്േർ പശധീ. അർെിമൻ േരാഹ് രി, അസിസ്്ന്ററ് ഡയറക്േർ, 
പശധീ. �ി. നരസിംഹ റരാവകു, നരാക് സ റധീജണൽ ലകരാർഡിലന്ർ, 

പശധീ. േി. നദ്ര കിലഷരാർ, ഫധീൽഡ് സൂപെർറവസർ പശധീ. ജി. 
പശധീനിവരാസേകു എന്നിവർ തധീ്-കൃഷിരധീതികൾ, മത്്യകൃഷി
യിലേ റവവിധ്യവത്കരണം, ആപന്ധരാപ്രലദശിലേ സരാധ്യത
കൾ എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് ്രാസകുകലളേകുത്കു. ഇത്രലമരാരകു 
്രരിശധീേനലമരാരകുക്ിയ എം്രിഇഡിഎയ്ക്റ് നദ്രി ്രറഞ് 
പശധീ. ദകുന്ന ലയദകുലകരാണ്േകു ഇത്രം ്രരി്രരാേികൾ ഭരാവിയിൽ 

കൂേകുതേരായി സം്േിപെിക്ണലമന്നകും നിർലദേശിച്ചകു. ്രരി്രരാ
േിയിൽ ്രലകേേകുത്വർക്റ് സരാക്്യ്രപതവകും സ്റ്പെൻഡകും 
വിതരണം ലെയ്തകു.  ഫധീൽഡ് സൂപെർറവസർ പശധീ. ജി. പശധീ
നിവരാസേകു നദ്രി ്രറഞ്കു. 

മത്്യകൃഷിയിൽ പരിസ്ിതി സുസ്ിര, 
വികസന സോധ്യതകസെക്കുറിച്ച്  
അ�വുലദീവിയിൽ പരിശീലനം
വിജയവരാഡ എം്രിഇഡിഎ പ്രരാലദശിക വിഭരാ�ം 2017 
ഡിസം�ർ ആറകു മകുതൽ എട്കുവലര �കുണ്ൂർ ജില്ലയിലേ നിസരാം
്രട്ണം മണ്ഡേിലേ അഡവകുേദധീവി പ�രാമത്ിൽ മത്്യകൃഷി
യിലേ സകുസ്്ിര വികസന സരാധ്യതകലളക്കുറിച്ചറ് ്രരിശധീേനം 
സം്േിപെിച്ചകു. ഇരകു്രത് ല്രർ ്രലകേേകുത്കു. 

അഡവകുേദധീവി ്രഞ്രായത്റ് പ്രസിഡന്ററ് പശധീമതി ലസരാന്റി 
ലരണകുക ്രരിശധീേനം ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറ
ക്േർ പശധീ. അർച്ചിമരാൻ േരാഹ് രി, കകുനകുരകു കൃഷി വിജ്ഞരാൻ 
ലകപദ്രയിലേ ഫിഷറധീസ് ലപ്രരാജക്ട് അസിസ്്ന്ററ് പശധീ. വി. രത് ന 
പ്രകരാശ്, നിസരാം്രട്ണം ഫിഷറധീസ് അസിസ്്ന്ററ് ഡയറക്േർ 
പശധീ. ലക. പശധീനിവരാസ് നരായിക്, നരാക് സ റധീജണൽ ലകരാർഡി
ലന്ർ പശധീ. നദ്ര കിലഷരാർ, ഫധീൽഡ് സൂപെർറവസർമരാരരായ 
പശധീ. ജി. പശധീനിവരാസേകു, പശധീ. എസ്. ലവണകുല�രാ്രരാൽ റരാവകു 
എന്നിവർ ്രാസകുകലളേകുത്കു. 

കകുളം തയരാറരാക്ൽ, തധീ് റകകരാര്യം ലെലയ്ണ് രധീതി, 
ലെമ്ധീൻ കൃഷിയിൽ ലപ്രരാ�ലയരാട്ിക്കുകളകുലേ ഉ്രലയരാ�ം, 
റജവസകുരക്രാ മരാർ�ങ്ങൾ, മത്്യകൃഷിയിലേ റവവിധ്യ
വത്കരണം, ആപന്ധരാപ്രലദശിലന്റ സരാധ്യതകൾ, ലെമ്ധീൻ 
കൃഷിയിൽ ആന്റി�ലയരാട്ിക്ിലന്റ ദകുരകു്രലയരാ�ം, വിളലവേകു
പെറ്, വിളലവേകുപെിനകു ലശഷം �കുണലമന്മ സൂക്ിക്കുന്നതിനകുള്ള 
രധീതികൾ, വിളലവേകുപെിന് മകു്രായി ്രരിലശരാധന നേലത്ണ്
തിലന്റ ആവശ്യകത  എന്നിവലയക്കുറിച്ചരാണ് പ്രധരാന
മരായകും ്രരിശധീേനത്ിൽ ഊന്നൽ നലകിയത്. ഫധീൽഡ് 
സൂപെർറവസർ പശധീ. ജി. പശധീനിവരാസകുേകു നദ്രി ്രറഞ്കു. 
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ഡപ്യൂട്രി ഡയറക്ടർ ന്്രീ. അർച്ചരിമോൻ െോഹ് രരി
രോജുബം�രു പോെത്റ് �ടന്ന  

പരരി്രീെ�പരരിപോടരിയരിൽ ക്ോലസടുക്ുന്നു

ഡപ്യൂട്രി ഡയറക്ടർ ന്്രീ. അർച്ചരിമോൻ െോഹ് രരി 
രോജുബം�രു അഡവുെോേരീവരിയരിൽ �ടന്ന 

പരരി്രീെ�പരരിപോടരിയരിൽ ക്ോലസടുക്ുന്നു

ഡതിസംബർ 13 മുതൽ 
15 വടര ഗുണ്ൂർ  
ൈതില്ലയതിട� ചതിന്നഗഞ്ം 
പ്രകാശം മണ്ഡ�തിൽ  
നെത്തിയ പരതിശരീ�ന
ത്തിൽ 20 കർഷകർ 
പടങ്കെുത്ു
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ഡഗോകര്ണമോതത്്  
പരിശീലനം

ലെമ്ധീൻ കൃഷിയിലേ മികച്ച മരാലനജ് ലമന്ററ് രധീതികലളക്കുറിച്ചകും 
മത്്യകൃഷിയിലേ റവവിധ്യവത്കരണലത്ക്കുറിച്ചകും ്രട്ിക
ജരാതി, ്രട്ികവർ�ക്രാർക്രായി അഞ്കു ദിവസം നധീണ്കുനിന്ന 
്രരിശധീേനം സം്േിപെിച്ചകു. �കുണ്ൂർ ജില്ലയിലേ നിസരാം്രട്ണം 
മണ്ഡേിലേ ല�രാകർണമരാതം പ�രാമത്ിൽനിന്നകുള്ളവരരായിരകു
ന്നകു ്രരിശധീേനരാർത്ികൾ. 2017 ഡിസം�ർ 11 മകുതൽ 15 വലര 
എം്രിഇഡിഎയകുലേ വിജയവരാഡ പ്രരാലദശിക വിഭരാ�ത്ിലന്റ 
ലനതൃത്ത്ിേരായിരകുന്നകു ്രരിശധീേനം. 

നിസരാം്രട്ണം പ�രാമ്രഞ്രായത്റ് പ്രസിഡന്ററ് പശധീമതി 
ലമരാ്രിലദവി വിജയ നിർമ്േ ്രരി്രരാേി ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. 
ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറക്േർ പശധീ. അർച്ചിമരാൻ േരാഹ് രി, ഡ്ര്യൂട്ി ഡയ
റക്േർ പശധീ. �ി. നരസിംഹ റരാവകു, നിസരാം്രട്ണം ഫിഷറധീസ് 

അസിസ്്ന്ററ് ഡയറക്േർ പശധീ. ലക. പശധീനിവരാസ നരായിക്, 
ഫധീൽഡ് സൂപെർറവസർ പശധീ. എസ്. ലവണകുല�രാ്രരാൽ റരാവകു 
എന്നിവർ ജേത്ിലന്റയകും മണ്ിലന്റയകും �കുണലമന്മ റകകരാര്യം 
ലെയ്കുന്നലതങ്ങലന, �കുണലമന്മയകുള്ള ലെമ്ധീൻ വിത്കുകൾ 
ലതരലഞ്േകുക്കുന്നത് എങ്ങലന, തധീ് റകകരാര്യം ലെയ്കുന്നത് 
എങ്ങലന, ലെമ്ധീൻ കൃഷിയിലേ ആന്റി�ലയരാട്ിക്കുകളകുലേ 
ദകുരകു്രലയരാ�ം തേയകുന്നത് എങ്ങലന തകുേങ്ങിയ കരാര്യങ്ങലള
ക്കുറിച്ചറ് ്രരിശധീേനരാർത്ികലളരാട് സംസരാരിച്ചകു. ഫധീൽഡ് സൂ
പെർറവസർ പശധീ. ലവണകു ല�രാ്രരാൽ റരാവകു നദ്രി ്രറഞ്കു. 

കര്വോറിൽ പരിശീലനം
എം്രിഇഡിഎയകുലേ കർവരാർ ഉ്രവിഭരാ�ത്ിലന്റ ലനതൃത്
ത്ിൽ ്രരിസ്്ിതി സരൗഹൃദ ലെമ്ധീൻ കൃഷി, മത്്യകൃ
ഷിയിലേ റവവിധ്യവത്കരണം എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് ്രട്ിക
ജരാതി-്രട്ികവർ� വിഭരാ�ത്ിേകുള്ള യകുവസംരംഭകർക്രായി 
്രരിശധീേനം നലകി. 2018 ജനകുവരി 17 മകുതൽ 19 വലര തധീയ
തികളിേരായി �രാത് പ�രാമത്ിലേ ലഡരാ. അംല�ദകർ ഭവൻ 
ഹരാളിേരായിരകുന്നകു ്രരിശധീേനം. 

മികച്ച മരാലനജ് ലമന്ററ് രധീതികൾ, സകുസ്്ിര ലെമ്ധീൻ ഉത്്രരാ
ദന രധീതികൾ, റവവിധ്യമരാർന്ന കയ്കുമതി ഇനങ്ങളകുലേ ശരാ
സ്പതധീയരധീതിയിേകുള്ള കൃഷി, ഞണ്റ്, സധീ�രാസ്, തിേരാപെിയ 
എന്നിവയകുലേ കൃഷിരധീതികൾ എന്നിവലയക്കുറിച്ചറ് വിദഗ്ധർ 
്രാസകുകലളേകുത്കു. 

കർവരാറിലേ മകുനിസിപെൽ കരൗൺസിേിലന്റ പ്രലത്യക അഭ്യർ
ത്ന അനകുസരിച്ചരാണ് ്രരിശധീേനം സം്േിപെിച്ചത്. ഉത്ർ 
കന്നഡ ജില്ലയിലേ കർവരാർ നദ്രൻ�ഡ്്ഢ �രാത് പ�രാമത്ിൽ
നിന്നകുള്ള ഇരകു്രത് ല്രരരാണ് ്രരിശധീേനത്ിൽ ്രലകേേകുത്ത്. 

കർവരാറിലേ എസ് സി/എസ്േി വിഭരാ�ം പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. 
ലദവരാനദ്രറ് കലനക്ർ ്രരി്രരാേി ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. മത്്യ

anI¨ IrjncoXnIsf¡pdn¨v 

]«nIPmXn, ]«nIhÀK¡mÀ¡v ]cnioe\w

ഡപ്യൂട്രി ഡയറക്ടർ ന്്രീ. അർച്ചരിമോൻ െോഹ് രരി 
രോജുബം�രു ഗ�ോേർണമോതത്റ് �ടന്ന പരരി്രീെ�

പരരിപോടരിയരിൽ ക്ോലസടുക്ുന്നു

ഡപ്യൂട്രി ഡയറക്ടർ ന്്രീ. വരിജയേുമോർ യര�ൽ പരരി്രീെ�പരരിപോടരിയരിൽ ക്ോലസടുക്ുന്നു
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പരരി്രീെ�ത്രിൽ പലങ്കടുത്വർക്റ്  
സർട്രിഫരിക്റ്ുേളും സ്ജറ്പ്ന്റും  

വരിതരണം ലെയ്ുന്നു

പരരി്രീെ�ത്രില�ത്രിയവർ ലെമ്രീൻപോടം സദ്രർ്രിക്ുന്നു 

കൃഷി ്രകുതിയ ലതരാഴിൽ അവസരങ്ങൾ േഭ്യമരാക്കുന്നതിനകും 
കർഷകലര സരാ്ത്ികമരായി സഹരായിക്കുന്നതിനകും ഉതകകു
ലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

ജൂണിയർ ലേക് നിക്ൽ ഓഫധീസർ പശധീ. എസ്.എം.  
ശിലരരാദകർ, ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറക്േർ പശധീ. വിജയകകുമരാർ യര�ൽ, 
ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറക്േർ പശധീ. ലവകേട്രരാമൻ ലഹഗ് ലഡ, സംസ്്രാന 
ഫിഷറധീസ് വകകുപെറ് എഎഫ്ഡിഒ പശധീ. പശധീ്രരാദ കകുൽക്ർണി 
എന്നിവർ കൃഷിയിേം ലതരലഞ്േകുക്ൽ, കകുളം രൂ്രലപെേകു
ത്ൽ, നിർമരാണം, റജവിക ്േകങ്ങൾ, ലെമ്ധീൻ വിത്റ് 
സൂക്ിക്കുന്ന രധീതി, വിളലവേകുപെറ്, റജവസകുരക്, മികച്ച മരാലന
ജ് ലമന്ററ് രധീതികൾ, ഞണ്റ് കൃഷിയിലേ റവവിധ്യവത്കരണം, 
സധീ�രാസ് കൃഷി, തിേരാപെിയ വളർത്ൽ, സരാ്ത്ികസഹരാ
യം തകുേങ്ങിയവലയക്കുറിച്ചറ് ്രാസകുകലളേകുത്കു. 

രണ്രാം ദിവസം മരാഡി�രാഗ്, കരാഡ് വരാഡ് പ�രാമങ്ങളിലേ 
കനസ്�ിരി ലെമ്ധീൻ്രരാേം ്രരിശധീേനരാർത്ികൾ സദ്രർശിക്കു
കയകും പ്രരാലയരാ�ികരധീതികൾ മനസിേരാക്കുകയകും ലെയ്തകു. 

സമരാ്രന സലമ്ളനത്ിൽ കർവരാർ മകുനിസിപെൽ 
കരൗൺസിൽ റവസ് പ്രസിഡന്ററ് പശധീമതി േധീേരാഭരായ് തലന
ക്ർ എം്രിഇഡിഎയകുലേ പ്രവർത്നങ്ങലളയകും എസ് സി/
എസ്േി വിഭരാ�ങ്ങൾക്രായി അവരകുലേ പ�രാമത്ിൽത്ലന്ന 
്രരിശധീേനം ഒരകുക്ിയതിലനയകും അനകുലമരാദിച്ചകു. 

്രരിശധീേനം ലനേിയവർ ഒരകു സം്ലമരാ ്ല�രാ രൂ്രധീക
രിച്ചറ് സരാമൂഹിക-സരാ്ത്ികനിേ ലമച്ചലപെേകുത്കുന്നതിന് 

്രരിപശമിക്ണലമന്നറ് അവർ നിർലദേശിച്ചകു. മത്്യകൃഷിക്രായി 
സർക്രാർ സ്്േം ്രരാട്ത്ിന് േഭ്യമരാക്കുന്നതിനരായി ്രരിപശമി
ക്രാലമന്നകും ്രറഞ്കു. എം്രിഇഡിഎയിൽനിന്നകുള്ള ്രിന്കുണ 
ഡ്ര്യൂട്ി ഡയറക്േർ പശധീ. വിജയകകുമരാർ യര�ൽ ഉറപെകുനലകി.  
കർഷകലര പ്രതിനിധധീകരിച്ചറ് പശധീ. വിതൽ േലഞ്ക്ർ, പശധീമതി. 
രൂ്ര ഹൽസ്രാർ എന്നിവർ പ്രസം�ിച്ചകു. 

മത്്യകൃഷിയിലേ ്രകുതിയ സരാലകേതികരധീതികൾ മനസി
േരാക്കുന്നതിന് ്രരിശധീേനം സഹരായിച്ചകുലവന്നറ് അവർ 
്രറഞ്കു. ജൂണിയർ ലേക് നിക്ൽ ഓഫധീസർ പശധീ. എസ്.
എം. ശിലരരാദകർ നദ്രി ്രറഞ്കു.

472018 P-\ph-cn || Fw-]n-CUn-F \yq-kv seäÀ



aÕy-¡rjn cwKw

ഉഷണലമഖേ ലകരാഞ്ിന് റെനയിേകും ലതക്കുകിഴക്ൻ 
ഏഷ്യൻ രരാജ്യങ്ങളിേകും കിലേരായ്ക്റ് നൂറ് ലഡരാളർ 
വലരയരാണ് വിേ. ആവശ്യകത ഉയർന്നകുവരകുന്നതിന് 

അനകുസരിച്ചറ് ഇവലയ വളർത്ിലയേകുക്കുന്നതിനകുള്ള പശമം 
നേക്കുന്നകുണ്റ്. ലേരാകലമങ്ങകും വേിയ കേൽ ഞണ്കുകളകുലേ 
ഉത്്രരാദനം സ്്ിരമരായി നിൽക്കുകലയരാ കകുറഞ്കുവരികലയരാ 
ആണ്. റകകരാര്യം ലെയ്കുന്ന രധീതിയകുലേ ല്രരാരരായ്മ, കരാേരാ
വസ്്രാ മരാ്ം, വരാസസ്്രാനത്ിലന്റ പ്രലത്യകത എന്നിവലയ
ല്ലരാം ഇതിന് കരാരണമരാണ്. 

കേൽ ലകരാഞ്കുകളകുലേ ജധീവിതെപകം ്രൂർത്ിയരാക്കുന്ന
തിനകും ലകരാഞ്ിൻ കകുഞ്കുങ്ങളകുലേ സകുസ്്ിരമരായ േഭ്യത 
ഉറപെകുവരകുത്കുന്നതിനകും ഒലട്ലറ തേസങ്ങളകുണ്റ്. ദധീർ്നരാൾ 
േരാർവ രൂ്രത്ിൽ കഴിയകുന്നതകും േരാർവകൾക്റ് എളകുപെം ലരരാ

��രാധലയൽക്രാവകുന്ന രധീതിയിേകുള്ള ലേരാേശരധീരവകുമരാലണ
ന്നതകുമരാണ് പ്രധരാന പ്രശ് നം. 

നിേവിൽ ഇന്്യയിേകും ലേരാകത്ിലന്റ മ്റ് ഭരാ�ങ്ങളിേകും 
തകുേർച്ചയരായി വരാണിജ്യരാേിസ്്രാനത്ിൽ ഉഷണലമഖേരാ 
ലകരാഞ്റ് ഇനമരായ ്രകുരകുേസിലന്റ േഭ്യതയില്ല. അതകുലകരാണ്കു
തലന്ന ഇവലയ റരാഞ്ിംഗ് രധീതിയിൽ വളർത്ിലയേകുക്കുന്ന
തിന് ഏലറ തരാത്്രര്യമകുണ്റ്. സ്രാഭരാവികമരായി േഭ്യമരാകകുന്ന 
കകുഞ്കുങ്ങലളലയരാ ലകരാഞ്റ് വിലത്രാ (്രകുരകുേി) വളർത്ിലയ
േകുത്റ് വി്രണി വേിപെത്ിൽ എത്ിക്കുന്നതരാണ് ഈ രധീതി. 
നിേവിൽ ഈ രധീതി മരാപതമരാണ് വരാണിജ്യരാേിസ്്രാനത്ിൽ 
വിവിധ രരാജ്യങ്ങളിൽ വിജയകരമരായിട്കുള്ളത്.  

കഴിഞ് കകുലറ ദശകങ്ങളരായി ്രകുരകുേസ് കേൽലക്രാഞ്കു
കലള വിയ്റ് നരാം, ഇലന്രാലനഷ്യ, ഫിേിറപെൻസ്, മലേഷ്യ 
തകുേങ്ങിയ വിവിധ ഏഷ്യൻ രരാജ്യങ്ങളിൽ റരാഞ്ിംഗ് രധീതിയിൽ 
വളർത്കുന്നകുണ്റ്. റെന, തരായ് േൻഡ്, ഇന്്യ എന്നിവിേങ്ങളി
േകും ലേരാബ് സ്്റകുകലള വളർത്കുന്നത് വർദ്ിച്ചകുവരകുന്നകുണ്റ്. 

വിയ്റ് നരാമരാണ് ഇക്രാര്യത്ിൽ ഏ്വകും മകുൻ്രന്ി
യിേകുള്ളത്. പ്രതിവർഷം 1500 േൺ ആണ് ഉത്്രരാദനം. 

ന�ോ. സഗീവ് ന�ോൽന്ോവ് സ് �ി 
്യൂട്തൊഷകതൊള് വപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡ്, ഓസ് ഷട്ലിയ, ഷവള്ഡ് അ�്വതൊ�ള്ച്ചര 

തസതൊവസറ്ി, ഇതമയില് -  info@nutrakol.com

DjvWtaJem sIm©v hfÀ¯Â: 
C´ybv¡v anI¨ km[yXIÄ

ജചനയതി�ും ടതക്ുകതിഴക്ൻ 
ഏഷഷ്യയതി�ും കതില�ായ്ച് നൂറച് ലഡാെർ 
വടര വതി� �ഭതിക്ാൻ തക്  
ആവശഷ്യകതയുണ്ച് ഉഷ്ണലമഖ�ാ  
ടകാഞ്ുകൾക്ച് (വ�തിയ കെൽ 
ടകാഞ്ച് - ല�ാബച് സ്റ്റർ). എന്നാൽ  
ഇന്ഷ്യയതിൽ കെൽടക്ാഞ്ുകെുടെ 
�ഭഷ്യത പരതിമതിതമാണച്. കുഞ്ുങ്ങെു
ടെ �ഭഷ്യത കുറവായതതിനാൽ  
ഈ രംഗം ഇതുവടര വതികാസം  
പ്രാപതിച്തിട്തില്ല. വതിയറ്ച് നാമതിൽ കെൽ
ടക്ാഞ്ുകടെ റാഞ്തിംഗച് രരീതതിയതിൽ 
വെർത്ുന്നതച് വ�തിയ വഷ്യവസായമാ
യതി മാറതിയതിട്ുണ്ച്. പ്രതതിവർഷം  
1500 െൺ വടരയാണച് അവതിടെ 
ഉതച്പാദനം. ടതലക് ഇന്ഷ്യയതിൽ  
ഈ വഷ്യവസായത്തിടറെ സാധഷ്യത
കൾ അറതിയുന്നതതിനായതി ഒലട്ടറ 
പരരീക്ണങ്ങൾ നെന്നതിട്ുണ്ച്

വരിപണരിയരിൽ െഭ്യമോയ  
വളർച്ചലയത്രിയ ലേോഞ്റ് ടോങ്കരിൽ
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ഇലന്്യരാലനഷ്യയിൽ വർഷത്ിൽ 24-40 േൺ വലര ഉത്്രരാദ
നമകുണ്റ്. 2015 മകുതൽ ഇലന്രാലനഷ്യയിൽ 200 പ�രാമിൽ തരാലഴ 
തൂക്മകുള്ള കേൽലക്രാഞ്കുകലള ലശഖരിക്കുന്നത് കകു്കര
മരായതിനരാൽ ഈ രം�ത്ിലന്റ വളർച്ച ്രരിമിതലപെട്ിരിക്കു
കയരാണ്.

പ്രരാ്മികമരായി രണ്റ് പ്രധരാന ഉഷണലമഖേരാ ലകരാഞ്റ് 
ഇനങ്ങളരാണകുള്ളത്. ലതക്കുകിഴക്ൻ ഏഷ്യയിൽനിന്നറ് ലശ
ഖരിക്കുന്ന ്രനകുേിറസ് ഓർലന്സ്, ്രനകുേിറസ് ലഹരാലമറസ്. 
ഈ രണ്റ് ഇനങ്ങളകുലേയകും അനകു്രരാതം വിവിധ രരാജ്യങ്ങളിൽ 
വ്യത്യസ്തമരാണ്. വിയ്റ് നരാമിൽ 75 ശതമരാനവകും ഓർലന്സ് 
ആലണകേിൽ 25 ശതമരാനം ലഹരാലമറസ് ആണ്. ഇലന്രാലനഷ്യ
യിൽ ഭൂരിഭരാ�വകും ലഹരാലമറസ് ആണ്. റെനയിലേയ്ക്കുള്ള 
കയ്കുമതിക്രായി വളർത്കുന്ന ഇേത്കുനിന്നറ് വിൽക്കുല്രാൾ

ത്ലന്ന ജധീവനകുള്ള കേൽലക്രാഞ്ിന് നൂറ് ലഡരാളർ വിേ േഭി
ക്കുന്നകുണ്റ്. 

ഡശഖരിക്കുന് രീതി
സധീൻ വേകൾ, രരാപതിയിലേ പ്രകരാശലപസരാതസ്, ലെറിയ 
വേകൾ, ലെറിയ ലകണികൾ എന്നിവലയല്ലരാം ഉ്രലയരാ�ി
ച്ചറ് ഇവലയ ്രിേിലച്ചേകുക്രാറകുണ്റ്. 2015 വലരയകുള്ള കണക്റ് 
അനകുസരിച്ചറ് പ്രതിവർഷം വിയ്റ് നരാമിൽ രണ്റ് മകുതൽ നരാല 
ദശേക്ം വലരയകും ഇലന്രാലനഷ്യയിൽ 0.6 മകുതൽ അഞ്റ് 
ദശേക്ം വലരയകും എണ്ലത് ്രിേികൂേകുന്നകുണ്റ്. മേയിേകുക്റ് 
ല്രരാലേ സംരക്ിതമരായ ലമഖേകളിൽനിന്നരാണ് ഇവലയ ്രിേി
കൂേകുന്നത്. റകകരാര്യം ലെയ്കുന്നതിലേ ്രിഴവ്, സൂക്ിക്കുന്ന 
രധീതി, �തരാ�തത്ിലേ തകരരാർ എന്നിവ മൂേം ഒലട്ലറലയണ്ം 
െത്കുല്രരാകകുന്നതിനകുള്ള സരാധ്യതകളകുണ്റ്. 

നഴ് സറി 
ജേത്ിനകു മകുകളിൽ ല്രരാങ്ങിക്ിേക്കുന്ന ലപഫയിമകുകളിൽ 
ലവള്ളത്ിൽ അൽപെം തരാഴ്ന്നകുകിേക്കുന്നതകുല്രരാലേയകുളള 
കൂേകുകളിേരാണ് നഴ് സറി ് ട്ത്ിൽ ഇവലയ സൂക്ിക്കുന്നത്. 
30 മകുതൽ 50 വലര പ�രാം തൂക്ം വയ്ക്കുന്നതകുവലര തിരിവകുമധീ
നകുകൾ അരിലഞ്േകുത്റ് തധീ്യരായി നലകകുന്നകു. 30 മകുതൽ 70 
ശതമരാനം വലരയരാണ് അതിജധീവനത്ിലന്റ ലതരാത്. ആവശ്യ
മരായ തൂക്ലമത്ിയരാൽ ലകരാഞ്ിൻകകുഞ്കുങ്ങലള ലപ�രാഔട്റ് 
ലകജകുകളിലേയ്ക്റ് മരാ്കുന്നകു. കകുറച്ചകുകൂേി വേിപെമകുള്ളതകും 
ആഴമകുള്ളതകുമരായ പ്രലദശത്രാണ് ഇത്രം ലകജകുകൾ. തിരി
വകുമധീനകുകളരാണ് ഇവയ്ക്റ് തധീ്യരായി നൽകകുന്നത്. അഞ്കു 
മകുതൽ 70 ശതമരാനം വലരയരാണ് ഈ ് ട്ത്ിലേ അതിജധീവന 
നിരക്റ്. ഇരകു്രത് മരാസം വലരയകുള്ള വളർച്ചയിൽ 50 പ�രാമിൽ
നിന്നറ് ഒരകു കിലേരായരായി വളരകും. ലഹരാലമറസ് ഇനം ഈ കരാേം
ലകരാണ്റ് 500 പ�രാം വളർച്ച എത്കുന്നകു. വി്രണിയ്ക്റ് ആവശ്യ
മരായ വേിപെലമത്കുല്രാൾ കേൽലക്രാഞ്കുകലള ജധീവലനരാലേ  
റെനയിലേയ്ക്റ് കയ്ിയയ്ക്കുന്നകു. 

ലേോഞ്ുേുഞെുങ്ങളുലട �ഴ് സറരി
(ഗഫോഗട്ോ: സരി. ഗജോൺസ്)

ലേോഞ്ുേുഞെുങ്ങൾ വളരുന്ന ഗന്�ോ-ഔട്റ് ഗേജുേൾ
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വ്യവസോയരംഗം

വിയ്റ് നരാമിൽ റരാഞ്ിംഗ്, ഫരാ്നിംഗ് രധീതികൾ വിവിധ വിഭരാ
�ങ്ങളിേരായി തിരിച്ചിട്കുണ്റ്. 

1. ലകരാഞ്കുകൾ കൂേകുതേരായി കരാണലപെേകുന്ന പ്രലദശത്കു
നിന്നകും ്രകുരകുേസ് വിത്കുകൾ ലശഖരിക്കുന്നത് പ�രാമങ്ങളിലേ 
മകുക്കുവരരാണ്.

2. ലകരാഞ്റ് വിത്റ് റകകരാര്യം ലെയ്കുന്നവലരരാ ഇേനിേ
ക്രാലരരാ വിത്റ് വരാങ്ങി നഴ് സറിയിലേയ്ക്റ് എത്ിക്കുന്നകു. 
െിേലപെരാൾ ഇേ്രരാേകുകരാർക്റ് സൂക്ിക്രാനകുള്ള സരൗകര്യം 
ഉണ്രായിരിക്കും. ആവശ്യകത വർദ്ിക്കുന്നതിനനകുസരിച്ചറ് 
അേകുത്ിലേയരായി നിയമവിലധയമല്ലരാലത ഇലന്രാലനഷ്യയിൽ
നിന്നകുള്ള ഇറക്കുമതി വർദ്ിച്ചിട്കുണ്റ്. 

3. നഴ് സറി ഫരാമിംഗ്: തധീരലത്രാട് ലെർന്നകുള്ള ലെറിയ കൂ
േകുകളിേരാണ് നഴ് സറി. ഇേനിേക്രാരിൽനിന്നരാണ് ലകരാഞ്കുവി
ത്കുകൾ വരാങ്ങകുന്നത്.

4. ലപ�രാ-ഔട്റ് ഫരാമിംഗ്: നഴ് സറിയിൽനിന്നകും ലെറിയ ഞണ്കു
കലള വരാങ്ങി നഴ് സറി കൂേകുകളിൽ വളർത്ിലയേകുത്റ് ലപ�രാ
-ഔട്റ് കൂേകുകളിലേയ്ക്റ് മരാ്കുന്നകു. 

5. തധീ്, പ്രധരാനമരായകും മകുക്കുവർ നലകകുന്ന തിരിവകുമധീനകു
കളരാണ്. കൂേരാലത ഇവയ്ക്രായകുള്ള ഉ്രകരണങ്ങൾ, ലമരാത്
ക്ച്ചവേക്രാർ, കയ്കുമതിക്രാർ എന്നിവർ ഉൾലപെട്തരാണ് 
ലേരാബ് സ്്ർ വ്യവസരായരം�ം. 
പ്രശ് നങ്ങൾ, ഡരോഗങ്ങൾ

വരാൽഭരാ�ം െധീഞ്കുല്രരാകകുന്ന മിൽക്ി ലരരാ�മരാണ് പ്രധരാ
നലപെട്ത്. റകകരാര്യം ലെയ്കുന്നതിലേ ്രിഴവ്, തിരിവകുമധീനകു
കൾ തധീ്യരായി നലകകുന്നത്, ആഴം കകുറഞ് ജേവിതരാനം, 

കൂേകുകളിൽ റജവരാംശം കൂേകുതേരായി അേിഞ്കുകൂേകുന്നത്, 
ആലരരാ�്യപ്രശ് നങ്ങൾ തകുേങ്ങിയവലയല്ലരാം ഇതിന് കരാരണമരാ
കരാം. ഈ ലരരാ�ം മൂേം ലകരാഞ്കുകൾ െരാവകുന്നതിലന്റ ലതരാത് 
വ്യത്യസ്തമരായിരിക്രാം.

 വിയ്റ് നരാമിൽ അതിജധീവന നിരക്റ് 70 ശതമരാനം വലരയരാ
ലണകേിൽ (2013), ഇലന്രാലനഷ്യയിൽ 30 ശതമരാനം മരാപതമരാണ്. 
വിയ്റ് നരാമിൽ ്രിേികൂേകുന്ന ലകരാഞ്കുകൾ ഓലരരാന്നിനകും 65 
അലമരിക്ൻ ലഡരാളർ വിേ കിട്കുല്രാൾ ഇലന്രാലനഷ്യയിൽ 
മൂന്നറ് ലഡരാളറിൽ തരാലഴയരാണ് േഭിക്കുന്നലതന്നരാണ് കണക്കു
കൾ. പ്രകൃതിയിൽനിന്നകും ്രിേികൂേകുന്നവയകുലേ മരണനിരക്റ് 
30 മകുതൽ 50 ശതമരാനം വലരയരാണ്. ്രിേികൂേിയതിനകുലശഷ
മകുള്ള ്രരായ് ലക്ജിംഗ്, സൂക്ിപെറ്, �തരാ�തം എന്നധീ ് ട്ങ്ങളി
േരാണ് ഉയർന്ന മരണനിരക്റ് കരാണകുന്നത്. തരിരരിവുമരീ�ുേൾ 
�ലേുന്നതുലേോണ്ുള്ള ന്പശ �ങ്ങൾ:  നഴ് സറികളിേകും ലപ�രാ
-ഔട്റ് ്ട്ത്ിേകും തധീ്യരായി തിരിവകുമധീനകുകൾ നലകകുന്നത് 
�രാക്േധീരിയ മൂേമകുള്ള ലരരാ�ങ്ങൾ കൂേകുന്നതിന് കരാരണമരാ
കകുന്നകുണ്റ്. 

ഇന്്യയിസല സ്ിതി
ഇന്്യയിൽ ഉഷണലമഖേരാ കേൽലകരാഞ്കുകലള വളർത്കുന്ന
ത് വളലര ്രരിമിതമരാണ്. പ്രതിവർഷം 64 േണ്ിൽ തരാലഴയരാണ് 
ആലക ഉത്്രരാദനം. ലകരാഞ്കുകലള മരാപതം േക്്യമിട്കുള്ള മത്്യ
�ന്ധനം കകുറവരാണ്. മ്റ് മധീനകുകൾലക്രാപെം േഭിക്കുന്നവലയ 
വളർത്കുന്നതരാണ് രധീതി. ഒലട്ലറ മ്റ് ഇനങ്ങളകും കലണ്ത്ി
യിട്കുലണ്കേിേകും ഇന്്യയിേകും ്രനകുേിറസ് ഓർലണ്സ്, ്രനകു
േിറസ് ലഹരാലമറസ് എന്നധീ രണ്റ് ഇനങ്ങളരാണ് പ്രധരാനമരായകും 
ഉള്ളത്. ലകരാഞ്ിൻ കകുഞ്കുങ്ങലള ലെറിയലതരാതിൽ റരാഞ്ിംഗ് 
രധീതിയിൽ വളർത്കുന്നതിനരായി നേത്ിയ ്രരധീക്ണങ്ങൾ 
വിജയകരമരാണ്. 

തമിഴ് നരാട്ിലേ തൂത്കുക്കുേി ജില്ലയിൽ പ്രകൃതിയിൽനിന്നറ് 
ലശഖരിച്ച 40 മകുതൽ 60 പ�രാം വലര ഭരാരമകുള്ള ലഹരാലമറസ് 
ഇനലത് സ്്ധീൽ, പ്ലരാസ്്ിക് കൂേകുകളിൽ തിരിവകുമധീൻ നലകി 

വരിയറ്റ് �ോമരിൽ�രിന്നും ഇഗത്ോഗ�ഷ്യയരിൽ�രിന്നും 
ഗ്ഖരരിച്ച പുരുെസ് ഉഷ്ണഗമഖെോ 

േടൽലേോഞ്ുേൾ (ഗഫോഗട്ോ: ജക്വ് ഗജോൺസ്)

പൂർണ്വളർച്ചയോേോത് േടൽലക്ോഞ്റ്
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ലേോഞ്ുേലള പരിടരിക്ുന്നതരിന് രോന്തരിയരിലെ ന്പേോ്ഗന്സോതസും വെേളും 
ഒരുക്രിയരിട്ുള്ള ഗബോട്റ് (ഗഫോഗട്ോ: ജക്വ് ഗജോൺസ്)

വളർത്ിയിരകുന്നകു. 95 ശതമരാനം വലരയരാണ് അതിജധീവനനി
രക്റ്. അഞ്കുമരാസലത് വളർച്ചയ്ക്കുലശഷം വിളലവേകുത്
ലപെരാൾ 30,000 മകുതൽ 54,000 രൂ്ര വലര ആദരായം േഭിച്ചകു. 
�കുജറരാത്ിൽ നേത്ിയ ്രരധീക്ണത്ിൽ 100 പ�രാം തൂക്
മകുള്ള ്രനകുേിറസ് ല്രരാളിഫരാ�സ് ഇനലത് മൺകകുളങ്ങളിൽ 
വളർത്ിയലപെരാൾ മൂന്നകു മരാസം ലകരാണ്റ് 250 മകുതൽ 300 പ�രാം 
വലര തൂക്ം വച്ചകു. ഇവയ്ക്റ് കിലേരായ്ക്റ് ആയിരം രൂ്ര വലര 
വിേ േഭിച്ചകു. ഈ ്രകുതിയ വ്യവസരായത്ിലന്റ ഇതകുവലര ഉ്ര
ലയരാ�ിക്രാത് സരാധ്യതകളരാണ് ഈ ്രരധീക്ണങ്ങൾ കരാ
ണിക്കുന്നത.റ് 
ഭോവികോര്യങ്ങൾ
വിവിധ സംസ്്രാനങ്ങളിേകും പ്രലദശങ്ങളിേകുമരായി ഒലട്ലറ 
മത്്യകൃഷി ്രദ്തികൾ വികസിപെിലക്ണ്തകുണ്റ്. ലതലക് 
ഇന്്യയിൽനിന്നകും ്രകുരകുേസ് ഇനം ലകരാഞ്ിലന ലശഖരിക്കു
കയകും ലകരാഞ്ിൻകകുഞ്കുങ്ങലള ലശഖരിച്ചറ് വി്രണിയ്ക്റ് 
ആവശ്യമരായ വേിപെത്ിലേയ്ക്റ് തധീരത്ിലനരാട് ലെർന്നകുള്ള 
േരാകേകുകളിലേരാ തധീരലത്രാട് ലെർന്ന കൂേകുകളിലേരാ വളർത്ി
ലയേകുക്കുകയകും ലവണം (റരാഞ്ിംഗ് രധീതിയിൽ). ലകരാഞ്ിൻകകു
ഞ്കുങ്ങലള ലശഖരിക്കുന്നതിനകും റകകരാര്യം ലെയ്കുന്നതിനകും 
മല്രാരിേലത്യ്ക്റ് ലകരാണ്കുല്രരാകകുന്നതിനകും വളർത്കുന്നതി
നകുമരായി രധീതികൾ വികസിപെിക്ണം. ഉയർന്ന ലതരാതിൽ അതി
ജധീവനവകും സകുസ്്ിരതയകും ഉറപെരാക്ി ലവണം ഈ രധീതികൾ 
വികസിപെിക്രാൻ. ല്രരാഷകങ്ങളകും മികച്ച തധീ് രധീതികളകും 
വളർത്ിലയേകുക്ണം. കേൽലക്രാഞ്കുകൾക്രായി തധീ്കൾ 
രൂ്രലപെേകുത്കുകയകും �ൂസ്്റകുകളകും ഫരാം അേിസ്്രാനമരാക്ി
യകുള്ള തധീ്കളകും േഭ്യമരാക്കുകയകും ലവണം. തിരിവകു മധീനകുകലള 
തധീ്യരായി നലകകുന്നത് ലരരാ�ം ല്രരാട്ിപെകുറലപെേരാൻ കരാരണ
മരാകകുന്നകുലണ്രാലയന്ന കരാര്യവകും ്രരിലശരാധിക്ണം. (2017 
നവം�ർ 25-ന് ലകരാച്ചിയിൽ സം്േിപെിച്ച എലമർജിംഗ് അക്രാ
കൾച്ചർ ലേക് ലനരാളജധീസ് വർക്റ് ലഷരാപെിലേ അവതരണലത് 

അേിസ്്രാനമരാക്ി തയരാറരാക്ിയത്. ലഡരാ. റ്വ് ലജരാൺസ് 
ലശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾക്കും െിപതങ്ങൾക്കും കേപെരാട്.)

സൂചികകൾ
�രാരയ്, ലക.ജി., പശധീനരാഥ്, ലക.ആര്., സകുഖ് ലധയ്ന്, 
ലക.എസ്., കകുമരാവത്, േി., ഡിവി,ഡി., പ്രധരാന്, ആര്.ലക., 
ലവയ് സ്, വി.ലക., അസധീസ്, ്രി.എ. 2017. ലേരാബ് സ്്ര് ഫരാ
്നിംഗ് യൂസിംഗ് ്രി്റ് കള്ച്ചര് എലേരാങ് ദ ഇന്റര്റേഡല് 
ലസരാണ് ഓഫ് ഭവന�ര്- അലപമേി ലകരാസ്്റ്, �കുജറരാത്റ്. 
്രതിലനരാന്നരാമത് ഇന്്യന് ഫിഷറധീസ് ആന്ഡ് അക്രാകള്ച്ചര് 
ലഫരാറം, ലകരാച്ചി, ഇന്്യ, 21-24 നവം�ര്2017. 

ലജരാണ്സ്, സി. 2015. സ്്രാ്സ് ഓഫ് ലറരാക്റ് ലേരാബ് സ്്ര് 
ഫരാമിംഗ് ഇന് സരൗത്റ്ഈസ്്റ് ഏഷ്യ ആന്ഡ് ഓപെര്െ്യൂണി്ി 
ലഫരാര് ഓസ് ലപേേിയ ആന്ഡ് ന്യൂസിേരാന്ഡ്. 2015 പേരാന്സ്
-േരാസ്മരാന് ലറരാക്റ് ലേരാബ് സ്്ര് ഇന്ഡസ്പേി ലകരാണ്ഫറ
ന്സ്, ഒന്്രതരാമത് ലറരാക്റ് ലേരാബ് സ്്ര് ലകരാണ്പ�സ്, 29-30 
ഏപ്രില്, ല്രര്ത്റ്, ഓസ് ലപേേിയ. 

ലജരാണ്സ്, സി., ഹ്യകുലവരാങ്, എല്എല്., തകുവരാന്, എല്എ., 
�ഹ് റരാവി, എസ്., ഇര്വിന്, എസ്. 2015. സ് റ്രനി ലേരാ
ബ് സ്്ര് അക്രാകള്ച്ചര് ഡവേപ് ലമന്ററ് ഇന് ഈസ്ല്ണ് 
ഇലന്രാലനഷ്യ, വിയ്റ് നരാം & ഓസ് ലപേേിയ. അവസരാന റി
ലപെരാര്ട്റ്, എസിഐഎആര്, ഓസ് ലപേേിയ, 52 ്രി്രി. 

കരാളിദരാസ്, സി., രഞജിത്, എല്., കവിത, എം., ജ�ദധീസ്, 
ഐ., മലനരാജ്കകുമരാര്, ്രി.്രി., 2017. സക് സസ് സ്ല്രാറധീസ് 
ഓഫ് ലമരാഡല് സധീ-ലകജ് ഫരാം സിപെിക്കുളം ഫിഷര് വിലല്ലജ്, തൂ
ത്കുക്കുേി ഡിസ്പേിക്ട്. ്രതിലനരാന്നരാമത് ഇന്്യന് ഫിഷറധീസ് 
ആന്ഡ് അക്രാകള്ച്ചര് ലഫരാറം, ലകരാച്ചി, ഇന്്യ, 21-24 
നവം�ര്, 2017.
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ലകരാച്ചിയിലേ ഐസിഎആർ-ലസൻപേൽ ഇൻസ്്ി
്്യൂട്റ് ഓഫ് ഫിഷറധീസ് ലേക് ലനരാളജി ലെറകുകിേ 

െില്ലറ മധീൻ വിൽപെനയ്ക്രായി റപഫിജലറഷലനരാേകുകൂേിയ 
ലമരാറ�ൽ ഫിഷ ലവൻഡിംഗ് കിലയരാസ് കകുകൾ േഭ്യമരാക്ി. 
തണകുപെിച്ചറ് സൂക്ിക്രാനകും മത്്യങ്ങലള പ്രദർശിപെിക്രാനകും 
കഴിയകുന്നതരാണ് ഈ കിലയരാസ് ക്. ലെതകു്ൽ നധീക്കുന്നതിനകും 
മകുറിലച്ചേകുക്കുന്നതിനകും കഴകുകകുന്നതിനകുമകുള്ള സരൗകര്യങ്ങൾ, 
വരാട്ർ േരാകേറ്, മരാേിന്യങ്ങൾ സൂക്ിക്കുന്നതിനകുള്ള അറ എന്നിവ 
അേങ്ങിയതരാണിത്. മധീനകുകലള ലനരിട്റ് കരാണകുന്ന രധീതിയിൽ 
സകുതരാര്യമരായ ് രാസ് മൂേിയരാണിതിന്. ശരിയരായ രധീതിയിൽ ഉ്ര
ലയരാ�ലപെേകുത്ിയരാൽ നരാേഞ്കു ദിവസലത്യ്ക്റ് മത്്യങ്ങൾ 
സൂക്ിക്കുന്നതിന് സരാധിക്കും. ജിഎസ്േി അേക്ം 80,000 
രൂ്രയരാണ് കിലയരാസ് കിലന്റ വിേ.

ലെറകുകിേ, െില്ലറ വിൽപെനക്രാർക്റ് ആധകുനിക കിലയരാ
സ് കിൽ മൂേധന നിലക്്രം നേത്കുന്നത് �കുണകരമരായിരി
ക്കും. ഐസിഎആർ-സിഫ്്ിലന്റ ആദ്യലത് ആധകുനിക 
കിലയരാസ് ക് തൃപെൂണിത്കുറ ്രകുതിയകരാവ് ്രരാവൻകകുളങ്ങര 
ജംഗ്ഷനിലേ ഷരാ ലകരാൾഡ് സ് ല്രാലറജ് ആൻഡ് ഫിഷ ലസ
ന്ററിേരാണ് തകുേങ്ങിയത്. 2018 ജനകുവരി രണ്ിന് തൃപെൂണി
ത്കുറ മകുനിസിപെൽ ലെയർല്രഴ് സൺ പശധീമതി െപദ്രികരാലദവി 
കിലയരാസ് ക് ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. 

ഐസിഎആർ-സിഫ്്റ് ഡയറക്േർ ലഡരാ. സി.എൻ. രവി
ശകേർ, എൻജിനധീയറിംഗ് വിഭരാ�ം ലമധരാവി ലഡരാ. മലനരാജ് ്രി. 
സരാമകുവൽ, ഐസിഎആർ-സിഫ്്റ് ജധീവനക്രാർ തകുേങ്ങിയ
വർ െേങ്ങിൽ ്രലകേേകുത്കു. വൃത്ിയരായ സരാഹെര്യത്ിൽ 

കൂേകുതൽ കരാേം സൂക്ിക്രാൻ കഴിയകുന്ന രധീതിയിൽ മത്്യ
വിൽപെനയ്ക്റ് ഉതകകുന്ന ഇത്രം സരാലകേതികവിദ്യകൾ രൂ്ര
ലപെേകുത്ിയ ഐസിഎആർ-സിഫ്്റ് ശരാസ്പതജ്ഞലര പശധീമതി 

െപദ്രികരാലദവി അഭിനദ്രിച്ചകു. ലഡരാ. രവിശകേർ ആദ്യ വിൽപെന 
നിർവഹിച്ചകു. കൂേകുതൽ സകുരക്ിതമരായകും വൃത്ിലയരാലേയകും 
മത്്യവിൽപെന നേത്രാൻ ലവൻഡിംഗ് കിലയരാസ് ക് സഹരായ
കമരാകകുലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

കേപെരാട്: സിഫ്്റ്

B[p\nI samss_Â sh³UnwKv 
Intbmkv  --Ipambn sFknFBÀþkn^väv

തൃപ്ൂണരിത്ുറ മു�രിസരിപ്ൽ ലെയർഗപഴ് സൺ ന്്രീമതരി 
െന്ദ്രരിേോഗേവരി ലവൻഡരിംഗ് േരിഗയോസ് ക് ഉദ്ോട�ം ലെയ്ുന്നു

ഐസരിഎആർ-സരിഫ്റ്റ് ഡയറക്ടർ 
ഗഡോ. സരി.എൻ. രവരി്ങ്കർ 

ആേ്യ വരിൽപ്� �രിർവഹരിക്ുന്നു
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ലേോച്ചരി ഐസരിഎആർ-സരിഫ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഗഡോ. സരി.എൻ. രവരി്ങ്കർ  
േക് സംസ് േരണ ഗേന്ദ്രം ഉദ്ോട�ം ലെയ്ുന്നു

കക് സംസ് കരണത്ിനരായി ല്രരാതകു-സ്
കരാര്യ ലമഖേരാ സഹകരണത്ിേൂലേ 
ഐസിഎആർ-സിഫ്്റ് ല്രരകു്ളം 

്രഞ്രായത്കും ല്രരകു്ളലത് ഹരിത ഫരാലമഴ് സ് 
്�കുമരായി ലെർന്നറ് പ്രലത്യക സരൗകര്യലമരാരകുക്ി. 
ശരാസ്പതസരാലകേതിക വകകുപെിലന്റ സരാ്ത്ികസ
ഹരായലത്രാലേയരാണ് പ്ര്മ സംസ് കരണ സരൗകര്യം 
ഒരകുക്ിയത്. കക് ലശഖരണവകും സംസ് കരണവകും 
ജധീവലനരാ്രരാധിയരാക്ിയ ല്രരകു്ളലത് ഇരകുന്നൂ
റിേധികം ല്രർക്റ് ്രകുതിയ സരൗകര്യം പ്രലയരാജന
ലപെേകും.

2010-ൽ സിഫ്്റ് നേത്ിയ ്രഠനത്ിലന്റ 
അേിസ്്രാനത്ിേരാണ് ശരാസ്പതധീയമരായ കക്  
സംസ് കരണത്ിനരായകുള്ള സരൗകര്യലമരാരകുക്ിയത്.  
2015-ൽ തകുേക്മിട് ്രദ്തിയകുലേ ആദ്യ ്ട്ത്ിൽ 
മകുക്കുവ സ്പതധീകലളയകും ്രകുരകുഷന്മരാലരയകും ്സ്്
റകുകളരായി തിരിച്ചറ് ലമച്ചലപെട് സംസ് കരണ രധീതിക
ളിൽ ്രരിശധീേനം നലകി. അേകുത് ് ട്ത്ിൽ കക്   
സംസ് കരണത്ിനരായകുള്ള സരൗകര്യം സജ്ജമരാക്ി. 
വിളലവേകുത് കക് സംസ് കരിക്കുന്നതിനകുള്ള സരൗ
കര്യമരാണ് ഒരകുക്കുന്നത്. ലകരാച്ചിയിലേ ഐസിഎ
ആർ-സിഫ്്റ് ഡയറക്േർ ലഡരാ. സി.എൻ. രവിശകേർ 

2018 ജനകുവരി എട്ിന് സംസ് കരണലകപദ്രം ഉദ്രാ
േനം ലെയ്തകു. 

ല്രരകു്ളം പ�രാമ്രഞ്രായത്റ് പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. 
ലക.എസ്. ഷി�കു അധ്യക്ത വഹിച്ചകു. ്രദ്തിയകു
ലേ പ്രിൻസിപെൽ ഇൻലവസ്്ില�്ർ ലഡരാ. നിഖിത 
ല�രാ്രരാൽ അവതരണം നേത്ി. വരാർഡ് അം�ങ്ങ
ളരായ പശധീ. ്രി.ഡി. സജധീവ്, പശധീമതി ലശരാഭന െപക
്രരാണി, പശധീ. ലക.എ. ജയകകുമരാർ, ല്രരകു്ളം കയർ 
ലസരാറസ്ി പ്രസിഡന്ററ് പശധീ. ്രി.േി. അജയൻ എന്നി
വർ ആശംസകൾ ലനർന്നകു. ്രദ്തിയകുലേ സഹ പ്രിൻ
സിപെൽ ഇൻലവസ്്ില�്ർ പശധീ. എസ്. പശധീജിത് സ്രാ
�തവകും ഹരിത ഫരാർലമഴ് സ് ്ബ് ലഫസിേില്്ർ 
പശധീ. അനൂപ് രരാജ് നദ്രിയകും ്രറഞ്കു. 

കേപെരാട്: സിഫ്്റ്
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കക് ലശഖരണവും 
സംസച് കരണവും  
ൈരീവലനാപാധതിയാ
ക്തിയ ഇരുന്നൂറതി�ധതി
കം ലപർക്ച് പുതതിയ 
സൗകരഷ്യം പ്രലയാൈന
ടപ്െും
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ലസൻപേൽ മററൻ ഫിഷറധീസ് റിസർച്ചറ് ഇൻ
സ്്ി്്യൂട്ിലന്റ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) എഴകു
്രത്ിലയരാന്നരാമത് സ്്രാ്രകദിനലത്രാട് 

അനകു�ന്ധിച്ചറ് മത്്യകൃഷിയിൽ കരാേരാവസ്്രാമരാ്ങ്ങളകുലേ 
സ്രാധധീനലത്ക്കുറിച്ചറ് ഓപെൺ ഹരൗസ് െർച്ച ലെയ്തകു. ല്രരാ
തകുജനങ്ങൾക്റ് അവല�രാധം സൃഷേിക്കുന്നതിനകുള്ള വിദ്യരാ
ഭ്യരാസ-പ്രദർശനമരായിരകുന്നകു ഓപെൺ ഹരൗസ്. കരാേരാവസ്്രാ 
വ്യതിയരാനങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് നരാഷണൽ ഇന്നലവഷൻസ് ഓൺ 
റ്മ്റ് റിറസേന്ററ് അപ�ിക്ൾച്ചറിലന്റ (എൻഐസിആർഎ) 
ആഭിമകുഖ്യത്ിൽ നേത്ിയ ്രഠനത്ിലന്റ വിവരങ്ങൾ സിഎം
എഫ്ആർഐ പ്രദർശിപെിച്ചിരകുന്നകു. 

സമകുപദതേത്ിലേ െൂട്, ല്രാലറരാഫില്ല, കരാ്റ്, മഴ, ഒഴകുക്റ്, 
മകുട്യിേകുന്ന സധീസൺ, പ്രരായ്രൂർത്ിയരാകകുന്ന സധീസൺ, 
വിതരണം, മത് സ്യ�ന്ധനം എന്നിവയിലേല്ലരാം ഒലട്ലറ മരാ
്ങ്ങളകുണ്രായിട്കുലണ്ന്നറ് ശരാസ്പതജ്ഞർ വിശദധീകരിച്ചകു. വരാ
ണിജ്യ്രരമരായി േഭ്യമരാകകുന്ന പ്രധരാനലപെട് മത്്യങ്ങളകുലേ 
വിതരണത്ിൽ അത് മത്്യ�ന്ധനലത്യകും ലദശധീയ സ്
ദസ്്ിതിലയയകും സകുസ്്ിരതലയയകും �രാധിക്കുന്നകുണ്റ്.

കരാേരാവസ്്രാമരാ്ങ്ങളകും മത്്യ�ന്ധനലമഖേയിലേ അധി
കമരായ സമ്ർദേവകും മധീൻ ലപസരാതസകുകലള �രാധിക്കുന്നകുലണ്
ന്നറ് എൻഐസിആർഎ ലപ്രരാജക്ട് ലകരാർഡിലന്ർ ്രി.യകു. 

സക്റിയ ്രറഞ്കു. മത്്യ�ന്ധന പശമങ്ങൾ കകുറയ്ക്കുക, 
കണ്ൽക്രാേകുകളിൽ ലെേികൾ നട്കു്രിേിപെിക്കുക, കേൽപെരാ
യേിലന്റയകും മ്കും കൃഷി നേത്കുക, കൂേകുകളിലേ മധീൻകൃഷി 
ലപ്രരാത്രാഹിപെിക്കുക തകുേങ്ങിയവ ലപ്രരാത്രാഹിപെിലക്ണ്ത് 
അത്യരാവശ്യമരാണ്. 

എൻഐസിആർഎ ്രഠനം അനകുസരിച്ചറ് ഹരാ�ി്രാ്റ് 
മരാപെിംഗ്, ്രരിസ്്ിതി മരാതൃകകൾ തയരാറരാക്കുക തകുേങ്ങി
യവ അധിക െൂഷണം ഒഴിവരാക്കുന്നതിനകും കരാേരാവസ്്
യ്ക്റ് ആ്രാതലമൽപെിക്കുന്ന കരാര്യങ്ങൾ ഒഴിവരാക്കുന്നതിനകും 
സരാധിക്കും. ഓപെൺ ഹരൗസിൽ വിദ്യരാർത്ികൾ, ല്രരാതകുജന
ങ്ങൾ തകുേങ്ങിയവർക്കും കേേിലന്റ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയരാൻ 
അവസരമകുണ്രായിരകുന്നകു. 

്രരി്രരാേിയകുലേ ഭരാ�മരായി നരാഷണൽ മററൻ റഡലവഴ് സി
്ി മ്യൂസിയം, വിവിധ നൂതന േരാ�റട്റികൾ, മററൻ റിസർച്ചറ് 
അലക്റിയം, അപ�ിക്ൾച്ചറൽ ലേക് ലനരാളജി ഇൻഫർലമഷൻ 
ലസന്റർ (എേിഐസി), ഹരാച്ചറികൾ എന്നിവ ല്രരാതകുജനങ്ങൾ
ക്രായി തകുറന്നകുലകരാേകുത്ിരകുന്നകു. മ്യൂസിയമരായിരകുന്നകു പ്രധരാന 
ആകർഷണം. പ്ലരാസ്്ിക് മരാേിന്യങ്ങൾ ജേലപസരാതസകുകളി
ലേയ്ക്റ് വേിലച്ചറിയകുന്നതകുമൂേമകുള്ള അ്രകേങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് 
അവല�രാധമകുണ്രാക്കുന്നതിനകുള്ള ്രരിപശമമകുണ്രായി. 

കേപെരാട്: www.newindianexpress.com
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ക്കു കധീഴിൽ മൂേ്യവർദ്ിത മത്്യവിഭവങ്ങൾ 
തയരാറരാക്കുന്നതിനരായി ്രരിശധീേനം നലകി. 

2018 ജനകുവരി ്രത്ിന് തൃശൂർ ലെർപെറ് പ�രാമ ്രഞ്രായത്ി
ലേ ജേകന്യക ്�ിലന്റ ലനതൃത്ിേരായിരകുന്നകു 45 കർഷ
കർക്റ് ്രരിശധീേനം. ലെർപെറ് പ�രാമ ്രഞ്രായത്റ് പ്രസിഡന്ററ് 
പശധീ. സി.ലക. വിലനരാദ ്രരിശധീേനം ഉദ്രാേനം ലെയ്തകു. 
്രഞ്രായത്റ് റവസ് പ്രസിഡന്ററ് പശധീമതി സകുജിഷ കള്ളിയത്റ് 

അധ്യക്ത വഹിച്ചകു. ലകരാച്ചി ഐസിഎആർ-സിഫ്്ിലേ 
പ്രിൻസിപെൽ സയന്റിസ്്കും എംജിഎംജി സം്ത്ിലന്റ പ�ൂപെറ് 
േധീഡറകുമരായ ലഡരാ. നിഖിത ല�രാ്രരാൽ ്രരിശധീേനലത്ക്കുറിച്ചറ് 
വിശദധീകരിച്ചകു. തൃശൂർ ഫിഷറധീസ് വകകുപെറ് ലപ്രരാജക്ട് ലകരാർ
ഡിലന്ർ പശധീമതി സി. ആർ. േിഷ സ്രാ�തവകും ലെർപെറ് ്രഞ്രാ
യത്ിലേ ഫിഷറധീസ് ലകരാർഡിലന്ർ പശധീ. രരാമകൃഷണൻ 
നദ്രിയകും ്രറഞ്കു. 

ഐസിഎആർ-സിഫ്്ിലേ പ്രിൻസിപെൽ സയന്റിസ്്റ് 
ലഡരാ. ്രി. മകുഹമ്ദ അഷ റഫ്, ശരാസ്പതജ്ഞരരായ പശധീമതി 
എസ്.ലജ. േരാേി,  ലഡരാ. ലക. ഇളവരശൻ, ലേക് നിക്ൽ 
അസിസ്്ന്റകുമരാരരായ പശധീ. ലനരാ�ി വർ�ധീസ്, പശധീ. ലക. പ്രഭകു 
എന്നിവർ ്രലകേേകുത്കു. ഫിഷ കട് േ്റ്, ഫിഷ ല�രാൾസ്, ഫിഷ 
ഫിംല�ഴ് സ്, ലപ�ഡഡ് പഷിംപ് എന്നധീ ഉത്്രന്നങ്ങൾ തയരാ
റരാക്കുന്നതിനരാണ് ്രരിശധീേനം നലകിയത്. ്രലകേേകുത്വരകു
ലേ സംശയങ്ങൾ തധീർക്കുകയകും അഭിപ്രരായങ്ങൾ ്രറയരാൻ 
അവസരം നലകകുകയകും ലെയ്തകു. മൂേ്യവർദ്ിത ഉത്്രന്നങ്ങ
ളകുലേ സരാധ്യതകളകും ഇൻസ്്ി്്യൂട്ിൽ േഭ്യമരായ സരാലകേതി
കവിദ്യകളകും ്രരിശധീേനരാർത്ികലളരാട് വിശദധീകരിച്ചകു. 

കേപെരാട്: സിഫ്്റ്
ഗെർപ്റ് പഞ്ോയത്റ് ന്പസരിഡന്ററ് ന്്രീ. സരി.ലേ. 
വരിഗ�ോദ പരരി്രീെ�ം ഉദ്ോട�ം ലെയ്ുന്നു
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വ്യരാ്രരാരപ്രശ് നങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് യകുഎസ് ലകരാൺപ�
സിലേയകും നിേവിേകുള്ള ഭരണരം�ത്കുള്ളവരകു
ലേയകും സമധീ്രനം മൂേം ലെമ്ധീൻ ഇറക്കുമതി 

രം�ലത് ദകുരന്ലത്ക്കുറിച്ചറ് ആശകേയകുണരകുന്നകു. അലമരിക്
യിലേ യകുഎസ് റസ്്റന്റകുകളിേകും െില്ലറ വിൽപെന ലമഖേക
ളിേകും ഇത് പ്രത്യരാ്രാതങ്ങൾ സൃഷേിലച്ചക്രാം.

ലസന്റ് �ജ്റ് �ിൽ എസ്.�ി. 1662 ്രരാസരായരാൽ കേൽ
വിഭവഭങ്ങളകുലേ ഇറക്കുമതി നിരധീക്ണ ്രദ്തിയനകുസരിച്ചറ് 
യകുഎസ് ലെമ്ധീൻ വ്യവസരായ രം�ം 30 ദിവസത്ിനകുള്ളിൽ 
്രകുതിയ റിലപെരാർട്ിംഗ് രധീതികൾ ്രിന്കുേരണം. നിേവിൽ ലെ
മ്ധീനിലന ഇതിൽനിന്നറ് ഒഴിവരാക്ിയിട്കുണ്റ്. 

ഏ്വകും ജനപ്രിയമരായ കേൽവിഭവമരാണ് ലെമ്ധീൻ. അലമ
രിക്ക്രാർ ശരരാശരി വർഷത്ിൽ 4 ്രരൗണ്റ് ലെമ്ധീൻ കഴി
ക്കുലമന്നരാണ് കണക്റ്. ഇതിൽ 90 ശതമരാനവകും ഇറക്കുമതി 
ലെയ്തതരാണ്. ഇക്കുറി അലമരിക്യിൽ �ൾഫിൽനിന്നകുള്ള 
വരവ് കഴിഞ് അഞ്കു വർഷത്ിനിേയിൽ കകുറഞ്റ് നവം�ർ 
അവസരാനം 93.4 ദശേക്ം ്രരൗണ്റ് ആയി. എന്നരാൽ, ഇറക്കു
മതി റിലക്രാർഡ് നിേവരാരത്ിൽ 1.3 �ിേ്യൺ ്രരൗണ്രാണ്. 
ഡിസം�ർ ഇറക്കുമതി കണക്രാക്രാലതയരാണിത്. 

യകുഎസിൽ ലെമ്ധീൻ വിതരണത്ിലന്റ ഏഴ് ശതമരാനമരാണ് 
�ൾഫിൽനിന്നറ് േഭിക്കുന്നത്. മിസിസിപെി ലസന്ർ തരാഡ് 
ലകരാക്രാരൻ ലസന്റ് �ജ്റ് �ില്ലിൽ അവതരിപെിച്ച അനകു
�ന്ധത്ിൽ എൻഎംഎഫ്എസ് അേകുത് 30 ദിവസത്ിനകു
ള്ളിൽ ലെമ്ധീനിലന അലമരിക്ൻ കേൽവിഭവ ഇറക്കുമതി 
നിരധീക്ണ ്രദ്തിയിൽ (എസ് ഐഎം്രി) ഉൾലപെേകുത്ണം. 

കേൽവിഭവങ്ങൾ എത്ിക്കുന്ന കപെൽ, മധീൻ്രിേകുത്ത്ിനകു
ള്ള റേസൻസ്, മധീൻ ്രിേിക്കുന്നതിനകുള്ള അധികരാരം, തൂക്ം, 
ആദ്യം കേൽവിഭവം േഭിച്ചതരാർക്റ്, ഉത്്രന്നത്ിലന്റ രൂ്രം, 
മത്്യ�ന്ധനത്ിന് ഉ്രലയരാ�ിച്ച രധീതി, കൃഷിയിേം, മ്റ് വിവ

രങ്ങൾ എന്നിവലയല്ലരാം ഐയകുയകു മത്്യ�ന്ധനത്ിലനതിലര 
അലമരിക്ൻ ഉ്രലയരാക്തരാവിലന സംരക്ിക്കുന്നതിനരായി 
േഭ്യമരാക്ണം. എൻഒഎഎയ് ലക്തിലര എൻഎഫ് ഐ നേ
ത്ിയ നിയമനേ്രേി വിജയത്ിലേത്ി. എന്നരാൽ, ആല�രാള
രം�ത്റ് ഐയകുയകു മത്്യ�ന്ധനത്ിലനതിലര ല്രരാരരാേകുന്ന 
ആല�രാളപ്രമകുഖരരായ യൂലറരാപെറ് ആവശ്യമരായ നിരധീക്ണസം
വിധരാനങ്ങളകുള്ള ന്യൂസിേരാൻഡ് ല്രരാലേയകുള്ള രരാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നറ് ഇറക്കുമതിക്റ് ഇളവകുകൾ നലകകുന്നകു. എന്നരാൽ അലമരി
ക് ഇത്രം ഇളവകുകൾ ഒന്നകും നലകരാലത കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ 
സ്ൂർണവിവരങ്ങൾ ലവണലമന്നറ് ശഠിക്കുകയരാണ്. എല്ലരാ
ത്രം െൂരകളകും കേവ, നധീന്കുന്ന നധീേ ഞണ്കുകൾ ഒഴിലകയകു
ള്ള ഞണ്കുകൾ, സ് നരാപെർ എന്നിവയകുലേലയല്ലരാം വിവരങ്ങൾ 
അലമരിക്യിലേയ്ക്റ് കയ്ി അയയ്ക്രാൻ ആവശ്യമരാണ്. 

ഈ ്രദ്തിയകുലേ തകുേക്ത്ിൽ സകേധീർണ്ത മനസിേരാക്ി
യകും ഇതകുലകരാണ്കുള്ള �കുണഫേലമലന്ന്നറ് നിശ്െയിക്രാൻ 
കഴിയരാതിരകുന്നതിനരാേകും ലെമ്ധീനിലന ഒഴിവരാക്ിയിരകുന്നകു. 
എൻഒഎഎയകുലേ അഭിപ്രരായത്ിൽ ലെമ്ധീൻ എന്നതകും 
അ�ലേരാൺ എന്നതകും വ്യത്യസ്തമരായ ഉത്്രന്നങ്ങളരാണ്. 
അതകുലകരാണ്കുതലന്ന എസ് ഐഎം്രി ഡരാ് അധിക ്രഠനമി
ല്ലരാലത ആവശ്യമില്ല എന്നകു തധീരകുമരാനിച്ചിരകുന്നകു. ഈ തധീരകുമരാ
നലത് മരാ്ിമറിക്കുന്നതരാണ് ലസന്റകുലേ അനകു�ന്ധം. ഇത
നകുസരിച്ചറ് 30 ദിവസത്ിനകുള്ളിൽ ലെമ്ധീലന ഈ ്രദ്തിയിൽ 
ഉൾലപെേകുത്ണം. 

എൻഒഎഎ ഇത് ്രിന്കുേരരാൻ തധീരകുമരാനിച്ചരാൽ ഇറക്കുമതി 
നിലരരാധനത്ിനകു തകുേ്യമരായിരിക്കും. സരാധരാരണയരായി ഇത് 
നേപെിേരാക്രാൻ 24 മകുതൽ 36 വലര മരാസങ്ങളരാണ് ലവണ്ത്. വി
തരണശൃംഖേയിേരാലക ആവശ്യമരായ ലസരാഫ്്റ് ലവയറകും സം
വിധരാനങ്ങളകും ഏർലപെേകുത്ണം. ഉ്രലയരാക്തരാക്ളിലേയ്ക്റ് 
എത്കുന്നതിനകും ആവശ്യമരായ കരാര്യങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് കപെൽ 
തേം വലരയകുള്ള വിതരണക്രാർക്റ് അവല�രാധമകുണ്രാക്കു
ന്നതിനകുമരാണ് ഇപതയധികം സമയം ആവശ്യമരായി വരകുന്നത്. 
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നിേവിേകുള്ള എസ് ഐഎം്രി നേപെിേരാക്കുന്നതിന് ആവ
ശ്യമരായ സമയപകമവകും നേപെിേരാക്രാൻ �കുദ്ിമകുട്കുള്ളതരായി
രകുന്നകു. മൂന്നകു വർഷം ്രദ്തി രൂ്രകൽപെനയ്ക്കും ഒരകു വർ
ഷംനധീണ് നേപെിേരാക്േിനകും ലശഷം എൻഒഎഎ റ്രേ്റ് 
ലേസ്്കുകൾ ഈ വർഷം ജനകുവരി ഒന്നിനകുള്ള സമയ്രരിധി 
അനകുസരിച്ചകുള്ള കരാര്യങ്ങൾ ്രൂർത്ിയരാക്രാൻ സരാധിച്ചത് 
ഏതരാണ്റ് നൂറ് കണക്ിന് ലേരാഡകുകൾക്റ് മരാപതമരാണ്. ഇലത
ത്കുേർന്നരാണ് എൻഒഎഎ ഈ വർഷം ആദ്യം ഇളവ് നലകി
യത്.

്രൂരിപെിക്രാൻ കഴിയരാത് ലകരാളങ്ങളകുമരായി കയ്കുമതി
ക്രാർ സമർപെിക്കുന്ന അല്രക്കളകും കസ്്ംസ് സ്ധീകരിച്ചി
രകുന്നകു. എന്നരാൽ, ഭരാവിയിൽ എൻഒഎഎ ആ ഇളവ് എേകു
ത്കുമരാ്കും. കേൽവിഭവങ്ങളകുലേ വ്യരാ്രരാരത്ിൽ ലനരിേകുന്ന 
തേസലത്ക്കുറിച്ചറ് എൻഒഎഎയ്ക്റ് ആശകേകളകുണ്റ്. അതകു

ലകരാണ്കുതലന്ന അലമരിക്യിലേയ്ക്കുള്ള ഇറക്കുമതി തകുേർ
ന്നകുലകരാണ്കുല്രരാകരാനരാണ് ്രരിപശമിക്കുന്നത്. 

എന്നരാൽ, ലകരാൺപ�സിേകും ആഭ്യന്ര ലെമ്ധീൻ വ്യവസരാ
യരം�ത്കുള്ളവരകും ഇറക്കുമതിരം�ത്റ് വേിലയരാരകു സരാ്
ത്ിക പ്രശ് നമകുണ്രായരാേകും രരാഷപേധീയ്രരമരായ ലനട്ത്ിനരാണ് 
്രരിപശമിക്കുന്നത്.

ഒരകു രരാജ്യം ലെമ്ധീൻ ഇറക്കുമതി നിലരരാധിക്കുല്രാൾ 
എന്രാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിന് ശരിയരായ ഉദരാഹര
ണം നരാം കണ്തരാണ്. കഴിഞ് ജനകുവരിയിൽ ഓസ് ലപേേി
യയിലേ ക്യൂൻസ് േരാൻഡിൽ ആഭ്യന്ര വ്യവസരായരം�ത്റ് 
റവ്റ് സ് ല്രരാട്റ് ലരരാ�ം ല്രരാട്ിപെകുറലപെട്കു. ഇലതത്കുേർന്നറ് 
റവറസ് ലരരാ�ലത് തേയരാൻ ്രച്ചലച്ചമ്ധീൻ ഇറക്കുമതി 
ലെയ്കുന്നത് നിർത്ിവയ്ക്ണലമന്നറ് കർഷകർ ആവശ്യലപെ
ട്കു. 2017 ജനകുവരിയിൽ കിലേരായ്ക്റ് 16-18 ഓസ് ലപേേിയൻ 
ലഡരാളറരായിരകുന്നകു കരാര ലെമ്ധീലന്റ വിേലയകേിൽ ലതരാട്േകു
ത് മരാസം വിേ 66 ശതമരാനം വലര ഉയർന്നറ് 27-30 വലര 
ഓസ് ലപേേിയൻ ലഡരാളറരായി ഉയർന്നകുലവന്നറ് ഓസ് ലപേേിയയി
ലേ ല്രരാസിലഡരാൺ സധീഫകുഡ് സ് െൂണ്ിക്രാട്കുന്നകു. 26 മകുതൽ 
30 വലര ലെമ്ധീനരാണ് ഒരകു കിലേരാ തൂക്ം വരിക. 

അതിനകുലശഷം ഓസ് ലപേേിയ ലെമ്ധീൻ നിലരരാധനം എേകു
ത്കുകളഞ്കു. എകേിേകും വിേയിൽ വേിയ കകുറവകുണ്രായില്ല. 
ഈ ഡിസം�റിൽ സിഡ് നിയിലേ മത്്യവി്രണിയിൽ ്രരാകം 
ലെയ്ത ലെമ്ധീലന്റ വിേ കിലേരായ്ക്റ് 50 ഓസ് ലപേേിയൻ 
ലഡരാളർ വലരയരായി ഉയരകും. കഴിഞ് വർഷലത്ക്രാൾ 20 
ഓസ് ലപേേിയൻ ലഡരാളർ അധികമരാണിത്. ്രേരകും കണക്രാ
ക്കുന്നത് വി്രണി വിേ അൻ്രത് ശതമരാനം വലര ഉയരകുലമന്നരാ
ണ്.  ഓസ് ലപേേിയയിൽ വളരകുന്ന ലെമ്ധീലന്റ േഭ്യത കകുറഞ്
തരാണ് ഇതിന് ഒരകു കരാരണം. അതകുല്രരാലേ തലന്ന ലെമ്ധീലന്റ 
ഇറക്കുമതി ഉയർന്നതകുമില്ല. 

അലമരിക്ൻ ലകരാൺപ�സ് എസ് ഐഎം്രി ്രദ്തിയനകുസ
രിച്ചറ് ലവണം ലെമ്ധീൻ ഇറക്കുമതി എന്നകു തധീരകുമരാനിക്കുകയകും 
എൻഒഎഎ ഇളവ് അനകുവദിക്രാനരാവിലല്ലന്നറ് ശഠിക്കുകയകുമരാ
ലണകേിൽ അലമരിക്യകും ഓസ് ലപേേിയയിലേതകുല്രരാലേയകുള്ള 
പ്രശ് നത്ിലേയ്ക്റ് എത്ിലയക്രാം. അലമരിക്ലയ അല്രക്ി
ച്ചറ് ഓസ് ലപേേിയയിൽ പ്രരാലദശിക ലെമ്ധീൻ ഉത്്രരാദനം വള
ലരയധികമരായിരകുന്നകു എന്നതകും കണക്ിലേേകുക്ണം. അതകു
ലകരാണ്കുതലന്ന ലെമ്ധീൻ വരാങ്ങരാലനത്കുന്നവർക്റ് അതിലന്റ 
േഭ്യത ഇല്ലരാതരാകകും. റസ്്റന്റകുകളിൽ ഏ്വകും ലെേവരാകകുന്ന 
കേൽവിഭവം ലെമ്ധീനരാണ്. ്രേ റസ്്റന്റകുകളകും അവരകുലേ 
ലമനകുവിൽ ലെമ്ധീനിലന ഉൾലപെേകുത്ിയിരിക്കുന്നകു. 

െില്ലറ വിൽപെനയിേകും ലെമ്ധീനരാണ് ഏ്വകും മൂേ്യമകുള്ള 
കേൽവിഭവം. ശധീതധീകരിച്ച െിറകകുള്ള മത്്യങ്ങലളല്ലരാം കൂേി
യകുള്ളതിലന്റ മൂേ്യത്ിന് തകുേ്യമരായിരിക്കും ഇത്. കഴിഞ് 
വർഷം ശധീതധീകരിച്ച ലെമ്ധീനിലന്റ െില്ലറ വിൽപെന 300 മിേ്യൺ 
അലമരിക്ൻ ലഡരാളറിൽ അധികമരായിരകുന്നകു. 

എസ്.�ി. 1662 നേപെരാകകുകയരാലണകേിൽ 30 ദിവസത്ി
നകുള്ളിൽ അലമരിക്ൻ ലെമ്ധീൻ ഇറക്കുമതി രം�ം ്രകുതിയ 
റിലപെരാർട്ിംഗ് സംവിധരാനം ്രൂർണമരായകും ്രരാേിക്ണം. അലമ
രിക്ൻ ലെമ്ധീൻ വ്യവസരായരം�ത്ിലന്റ 90 ശതമരാനവകും 
ഇറക്കുമതിയരാണ്. നിർ�ന്ധ്രൂർവം ധൃതി്രിേിച്ചറ് ്രകുതിയ 
നിയപന്ണങ്ങൾ നേപെരാക്ിയരാൽ അത് ലെമ്ധീൻ ഇറക്കുമതി
ക്റ് ഒലട്ലറ തേസങ്ങൾ സൃഷേിക്കുലമന്നകും ഈ വ്യവസരായ
രം�ലത്ത്ലന്ന പ്രതിസന്ധിയിലേയ്ക്റ് തള്ളിവിേകുലമന്നകും 
മിക് ഇറക്കുമതിക്രാരകും ലപ�രാക്ർമരാരകും െൂണ്ിക്രാട്കുന്നകു. 

എന്നരാൽ, �ൾഫ് ലെമ്ധീൻ വ്യവസരായരം�ം ഇതിലന 
മല്രാരകു രധീതിയിേരാണ് കരാണകുന്നത്. സലതൺ പഷിംപ് അേ
യൻസിലന്റ അഭിപ്രരായത്ിൽ അലമരിക്യിൽനിന്നറ് ്രിേികൂ
േകുന്ന ലെമ്ധീൻ ലപേയ് സിയ�ിേി്ി േിക്്കുകൾ ഉ്രലയരാ�ിച്ചറ് 
നിരധീക്ിക്കുല്രാൾ ഇറക്കുമതി ലെയ്കുന്ന ലെമ്ധീനിലന ഒഴി
വരാക്കുന്നതിൽ കരാര്യമില്ല. േർട്ിൽ എക് സ് ് ൂഡർ ലറ�കുലേ
ഷൻ അനകുസരിച്ചറ് 30 ദിവസലത് മരാപതം കരാേരാവധിക്കുള്ളിൽ 
നിയപന്ണങ്ങൾക്റ് വിലധയമരാകണലമന്നറ് നിർലദേശിച്ചിരകുന്നകു
ലവകേിൽ �ൽഫിലേ ലെമ്ധീൻ വ്യരാ്രരാരികളകും എതിർപെറ് പ്ര
കേിപെിലച്ചലന. സത്യത്ിൽ േർട്ിൽ നിയപന്ണങ്ങൾ വർഷ
ങ്ങൾലകരാണ്രാണ് നേപെിേരാക്ിയത്. എൻഒഎഎ ഭരാവിയിൽ 
ലെമ്ധീനിലന നിരധീക്ിക്കുന്നതിനകുള്ള ്രദ്തികൾ നേപെരാ
ക്രാൻ ആലേരാെിക്കുന്നകുണ്റ്. ്രഠനങ്ങളില്ലരാലത നേപെരാക്രാ
നകുള്ള നിയമങ്ങളില്ലരാലത 30 ദിവസത്ിനകുള്ളിൽ നേപെരാക്
ണലമന്നറ് ശഠിക്കുന്നത് രരാഷപേധീയ ലനട്ത്ിനകുമരാപതലമ ഉതകൂ. 

േടപ്ോട് - www.seafoodsource.com
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ഏറ്വും ൈനപ്രതിയമായ 
കെൽവതിഭവമാണച് 
ടചമ്രീൻ. അലമരതിക്
ക്ാർ ശരാശരതി വർഷ
ത്തിൽ 4 പൗണ്ച് ടചമ്രീൻ 
കഴതിക്ുടമന്നാണച് 
കണക്ച്. ഇതതിൽ 
90 ശതമാനവും 
ഇറക്ുമതതി ടചയ്തതാണച്
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ഇന്്യയിലേ ശകുദ്ജേ മത്്യരം�ത്റ് ലരരാ�ങ്ങൾ മൂേം 
25 ശതമരാനം നഷേമകുണ്രാകകുന്നകുണ്റ്. ഈ പ്രശ് നം 
്രരിഹരിക്കുന്നതിനരായി ലസൻപേൽ ഇൻസ്്ി്്യൂട്റ് 

ഓഫ് പഫഷ വരാട്ർ അക്രാകൾച്ചർ (സിഫ) ലെേവകുകകുറഞ് 
ലരരാ�നിർണയ കി്കുകൾ രൂ്രലപെേകുത്ി. ശകുദ്ജേ മത്്യങ്ങ
ളിലേ പ്രധരാന �രാക്േധീരിയൽ ലരരാ�ങ്ങൾ തിരിച്ചറിയരാൻ ഇത് 
സഹരായിക്കും. 

സ് ല്രരാട്റ് അ്ൂട്ിലനഷൻ, സ് ല്രരാട്റ് എറേസ കി്കുകൾ 

എന്നിവ പ്രധരാന കൃഷിയിേത്ിലേ മത്്യകർഷകർക്റ് �രാ
ക്േധീരിയൽ ലരരാ�ങ്ങൾ നിർണയിക്രാനകും വളർത്കുമധീനകുകളകു
ലേ ആലരരാ�്യസ്്ിതി തകുേർച്ചയരായി മനസിേരാക്കുന്നതിനകും 
സഹരായിക്കുലമന്നറ് സിഫയിലേ സധീനിയർ ശരാസ്പതജ്ഞൻ 
പ്രിയപ�ത ലസ്യ്ൻ സധീഫകുഡ് ലസരാഴ് സിലനരാട് ്രറഞ്കു.

ജധീവനകുള്ള മധീനകുകളകുലേ അൽപെം രക്തലമരാ െിറകകുകളകു
ലേ ലെറിയ കഷണലമരാ ലശഖരിച്ചരാണ് ലരരാ�മകുലണ്രാലയന്നറ് 
തിരിച്ചറിയകുന്നത്. എന്നരാൽ, െത് മധീനകുകലള േരാ�റട്റിക

സംസ്്രാന ഫിഷറധീസ് ഡയറക്േലറ്റ് ഉഡി
പെിയിലേ വധീേകുകൾലതരാറകുമകുള്ള വിജയക
രമരായ കൂേകുകൃഷി ഏല്േകുക്രാൻ ആലേരാ

െിക്കുന്നകു. തകുേക്ത്ിൽ 4 മധീ്ർ x 4 മധീ്ർ വേിപെത്ിേകുള്ള 
കൂേകുകൾ തയരാറരാക്ി മത്്യകൃഷി തകുേങ്ങകും. ലതരലഞ്േകുത് 
മധീനകുകലള തകുറന്ന കേേിൽ കൂേകുകളിൽ വളർത്കുന്ന രധീതി 
വർഷങ്ങളരായി ല്രരാളത്റ് നേത്ിവരകുന്നകുണ്റ്. 

െരാലപെരാളി ഡരാമിലേ റിസർലവരായറിേകും ഇത്രം കൃഷി നേ
ത്കുന്നകു. മത്്യകർഷകർ അല്ലരാലതയകുള്ളവലരക്ൂേി ഉൾലപെേകു
ത്ി സ്ന്ം ഉ്രലയരാ�ത്ിനകുലവണ്ിയകും അധിക ഉത്്രരാദനം 
വിൽപെനയ്ക്കുമരായി േക്്യമിട്രാണ് ്രകുതിയ മരാതൃക നേപെരാക്കു
ന്നത്. ഈ രധീതിയിൽ വി്രണിലയ അധികമരായി ആപശയിക്രാ

ലത പ്രരാലദശിക ഇനങ്ങൾ വളർത്രാൻ സരാധിക്കും. സരാലകേതി
കവകും സരാ്ത്ികവകുമരായ സഹരായങ്ങൾ ഫിഷറധീസ് വകകുപെറ് 
നലകകുലമന്നറ് ഫിഷറധീസ് ലസപകട്റി ല�രാവിദ്രറ് ലജയ് സ്രാൾ 
്രറഞ്കു. നരാഷണൽ ഫിഷറധീസ് ഡവേപ് ലമന്ററ് ല�രാർഡ് 
ഇക്രാര്യത്ിൽ സഹരായിക്കും. 

പ്രരാലദശിക മത്്യഇനങ്ങളരായിരിക്കും ഈ ്രരധീക്ണത്ി
ന് കൂേകുതൽ ലയരാജിച്ചത്. മത്്യക്കുഞ്കുങ്ങലളയകും തധീ്യകും 
എൻഎഫ്ഡി�ി, ലസൻപേൽ മററൻ ഫിഷറധീസ് റിസർച്ചറ് 
ഇൻസ്്ി്്യൂട്റ് എന്നിവയിൽനിന്നറ് േഭ്യമരാക്കും. ല�രാവയിലേ 
എല്ലരാ ലബ്രാക്ിേകും ഇത്രം മത്്യവളർത്േിനകുള്ള അവ
സരമകുണ്രായിരിക്കുലമന്നകും ല�രാവിദ്രറ് ലജയ് സ്രാൾ ്രറഞ്കു. 

േടപ്ോട്: www.timesofindia.indiatimes.com
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Fw-]n-C-Un-Fbpw kzn-äv-kÀ-em³-Un-se  
kn-H-H-]nbpw tNÀ-¶v 

ssP-h aÕy-Ir-jn-¡m-bn I-cmÀ H-¸ph-¨p

ളിലേയ്ക്റ് അയയ് ലക്ണ്ി വരകും. ലരരാ�ം ലനരലത്തലന്ന 
കലണ്ത്രാനകും ശരിയരായസമയത്റ് നിയപന്ിക്രാനകും ്രകുതിയ 
കി്കുകൾ സഹരായിക്കും. ലരരാ�ം നിർണയിച്ചകുകഴിഞ്രാൽ അവ 
െികിത്ിക്രാനകും വേിയ നഷേം വരകുന്നത് ഒഴിവരാക്രാനകും 
സരാധിക്കുലമന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

ഇന്്യൻ കരൗൺസിൽ ഓഫ് അപ�ിക്ൾച്ചറൽ റിസർച്ചി
നരായകുള്ള (ഐസിഎആർ-സിഐഎഫ്എ) ്രരാർേലമന്ററി 
സ്്രാൻഡിംഗ് കമ്ി്ിയരാണ് ലരരാ�നിർണയ കി്റ് ്രകുറത്ി
റക്ിയത്. സ് ല്രരാട്റ് അ്ൂട്ിലനഷൻ കി്ിന് 12 രൂ്രയരാണ് 
വിേ, എറേസ കി്ിന് 42 രൂ്രയകും. ഛത്ധീസ്�ഡ് ലകപദ്ര
മരായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന അപ�വരാൾ ലപേഡിംഗ് ക്നിക്രാണ് 
സിഫയകുലേ നിർലദേശരാനകുസരണം രരാജ്യലത്ങ്ങകും കി്കുകൾ 
വിൽക്രാനകുള്ള അവകരാശം. ഇന്്യൻ മത്്യകൃഷി രം�ത്റ് 
കരാണകുന്നതകുല്രരാലേ ഉയർന്ന സരാപദ്രതയിൽ മധീൻ വളർത്കു
ല്രാൾ �രാക്േധീരിയൽ ലരരാ�ങ്ങൾക്കുള്ള സരാധ്യത കൂേകു
തേരാണ്. ലരരാ�ങ്ങൾ ല്രരാട്ിപെകുറലപെേകുല്രാൾ മരണനിരക്റ് 
കൂേകുകയകും ഉത്്രരാദനക്മത കകുറയകുകയകും സരാ്ത്ികന
ഷേമകുണ്രാവകുകയകും ലെയ്കും. 

ഇന്്യയിൽ മരാപതം വിൽപെന നേത്രാനകുള്ള അവകരാശമരാ
ണ് നലകിയിരിക്കുന്നത്. വിലദശങ്ങളിലേയ്ക്റ് കയ്കുമതി 

ലെയ്രാൻ അനകുവരാദം നലകിയിട്ിലല്ലന്നറ് ലസ്യ്ൻ ്രറഞ്കു. 
മത്്യകൃഷി രം�ത്റ് റവവിധ്യവത്കരണവകും വികസനവകും 
നേപെരാക്കുല്രാൾ ഉയർന്ന ലതരാതിൽ മത്്യങ്ങൾ സൂക്ിക്കു
ന്നതകും ഉയർന്ന സരാപദ്രതയിൽ വളർത്കുന്നതകും �രാക്േധീരിയൽ 
ലരരാ�ങ്ങളകും ്രരരാദങ്ങളകും റവറൽ ലരരാ�ങ്ങളകും അധികമരായി 
കരാണകുന്നതിനിേയരാക്കും. 

അതകുലകരാണ്കുതലന്ന കർഷകർ സരാലകേതിവിദ്യകളകുലേ 
സഹരായം ലതേകുകയകും ശരിയരായ ലരരാ�നിർണയ സജ്ജധീക
രണങ്ങളകും ലരരാ�നിയപന്ണ മരാർ�ങ്ങളകും സ്ധീകരിക്കുകയകും 
ലെയ്ണലമന്നറ് ലസ്യ്ൻ നിർലദേശിച്ചകു. 

അഴകുകൽ, െകുവപെറ് ലരരാ�ം, ലസപ്്ിസധീമിയ, ഏയ് ലറരാലമരാ
ണിയരാസിസ്, �ിൽ ലരരാ�ം തകുേങ്ങിയവയരാണ് ഇന്്യയിൽ 
കരാണലപെേകുന്ന പ്രധരാന �രാക്േധീരിയൽ ലരരാ�ങ്ങലളന്നറ് സിഫ 
വിേയിരകുത്കുന്നകു. െകുവപെറ് ലരരാ�ം പ്രധരാനമരായകും കരാർപെറ് മധീനകു
കളിേരാണ് കരാണകുന്നത്. ഇവ വർഷത്ിൽ ഏത് സമയവകും 
കരാണരാം. എലഡ്ർഡ് ലസലല്ലരാസിസ്, �രാക്േധീരിയൽ�ിൽ 
എന്നിവ തണകുപെകുകരാേത്കും ലകരാളകുമിനരാരിസ്, വിപ�ിലയരാസി
സ് എന്നിവ ലവനേിേകും മഴക്രാേത്കുമരാണ് കരാണലപെേകുന്നത്. 
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റജവ കേൽവിഭവങ്ങൾക്റ് യൂലറരാ്ര്യൻ 
യൂണിയനിലേങ്ങകുമകുള്ള വർദ്ിച്ച 
ആവശ്യകത കണക്ിലേേകുത്റ് 

സ്ി്റ് സർേരാൻഡിലേ ഏ്വകും വേിയ റധീലട്യ്ൽ, ലഹരാൾലസ
യിൽ ക്നിയരായ സിഒഒ്രി ലകരാഓപെലറ്ധീവ് മററൻ ലപ്രരാ
ഡക്ട് സ് എക് സ് ല്രരാർട്റ് ഡവേപ് ലമന്ററ് അലതരാറി്ി (എം്രി
ഇഡിഎ) യകുമരായി ലെർന്നറ് കയ്കുമതി േക്്യമിട്റ് ഇന്്യയിൽ 
റജവ മത്്യകൃഷി ആരംഭിക്കുന്നകു. 

സംരംഭകലര കലണ്ത്കുന്നതിനകും ലദശധീയ, അന്രാരരാഷപേ 
സർട്ിഫിലക്ഷൻ ലപ്രരാലട്രാലകരാളകുകൾ അനകുസരിച്ചറ് ഉയർന്ന 
�കുണലമന്മയകുള്ള റജവ ലെമ്ധീൻ വളർത്കുന്നതിനകുള്ള സരാ
ലകേതിക സഹരായവകും എം്രിഇഡിഎ നലകകും. 

സിഒഒ്രിക്റ് നിേവിൽ സ്ി്റ് സർേരാൻഡിൽ ഏതരാണ്റ് 2200 
വിൽപെനശരാേകളകും യൂലറരാപെിേരാലക ലഹരാൾലസയിൽ/ലപ്രരാ
ഡക്ൻ �ിസിനസകുകളകുമരാണകുള്ളത്. സംസ് കരിച്ച റജവ 
ലെമ്ധീൻ ്രതിനഞ്റ് ശതമരാനം വലര ഉയർന്ന വിേയിൽ വരാ
ങ്ങകുന്നതിനകും വികസനത്ിനകും ്രരിശധീേനത്ിനകും മ്കുമരായി 
അധികമരായി അഞ്കുശതമരാനം സരാ്ത്ികസഹരായം നലകകു
ന്നതിനകുമരാണ് സിഒഒ്രി സമ്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ലകരളത്ിേരായിരിക്കും റ്രേ്റ് ്രദ്തി നേപെരാക്കുക. 
തകുേക്ത്ിൽ ആയിരം ലഹക്േർ സ്്േത്റ് കരാര ലെമ്ധീൻ 
(്രധീനിയസ് ലമരാലണരാലഡരാൺ) വളർത്രാനകും തകുേർന്നറ് രരാജ്യ

ലമങ്ങകും വ്യരാ്രിപെിക്രാനകുമരാണ് ്രദ്തി. യൂലറരാപെിലേങ്ങകും റജ
വഉത്്രന്നങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് കൂേകുതൽ അവല�രാധമകുലണ്ന്നറ് എം
്രിഇഡിഎ ലെയർമരാൻ ലഡരാ. എ. ജയതിേക് ഐഎഎസ് 
്രറഞ്കു. അധിക ലെേവ് കണക്ിലേേകുത്രാണ് ്രേ കർഷക
രകും റജവ ഉത്്രരാദനത്ിന് തരാത്്രര്യലമേകുക്രാത്ത്. ഉയർന്ന 
വിേ േഭിക്കുകയരാലണകേിൽ അധിക ലെേവ് ്രരി�ണിക്രാ
ലത റജവകൃഷി നേത്രാൻ ലപ്രരാത്രാഹനം നലകകുലമന്നറ് 
അലദേഹം ്രറഞ്കു. 

എം്രിഇഡിഎയകും സിഒഒ്രിയകും ലെമ്ധീൻ ഹരാച്ചറികൾക്റ് 
റജവ ലെമ്ധീൻ കകുഞ്കുങ്ങലള ഉത്്രരാദിപെിക്കുന്നതിനകുള്ള 
സർട്ിഫിലക്ഷൻ നലകകും. ലെറകുകിേ തധീ് മിൽ യൂണി്കുകലള 
എം്രരാനൽ ലെയ്രാനകും അതകുവഴി ഈ ്രദ്തിക്രായി റജവ 
തധീ് േഭ്യമരാക്രാനകും സരാധിക്കും. 

വിയ്റ് നരാമിനകു ്രകുറലമ രണ്രാമതരായി റജവ കൃഷിക്രായി 
ലതരലഞ്േകുത്ത് ഇന്്യലയ ആലണന്നറ്  സിഒഒ്രിയകുലേ മരാ
ലനജ് ലമന്ററ് അം�ം ലജറരാഡ് സകുർേ്ർ ്രറഞ്കു. വിയ്റ് നരാമിൽ 
്രര്രരാ�ത കർഷകലര അല്രക്ിച്ചറ് ഇലതല്രരാലേയകുള്ള 
്രദ്തികളിേൂലേ റജവ ഉത്്രരാദകർ ഉയർന്ന വരകുമരാനം ലന
േകുന്നകുലണ്ന്നറ് അലദേഹം ്രറഞ്കു. 
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