
ഓൺലൈൻ പഠന പരിപാടി
ചെമ്മീൻ കൃഷിയിചൈ രരാഗപ്രതിരരാധമാർഗങ്ങൾ

 ചെമ്മീനുകളുചെ കൃഷിയും വ്യാപയാരവും അൻപതിലേചെ രയാജ്ങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടുക്കുന്ന ഒരു ബിേ്ൺ ല�യാളർ 
ഇൻ�സ്ട്ി ആണ്ട. ഇന്് ഉൾചപെചെ പേ രയാജ്ങ്ങളുചെയും സമ്പദ്ട വ്വസ്ഥയചെ ഉയർച്ച തയാഴ്ചകൾക്കു നിർണയായക 
പങ്യാണ്ട ഈ അക്യാകൾച്ചർ ബിസിനസ്ട വഹിക്കുന്നത്ട. ഉയർന്ന േയാഭും േഭിക്കുചെങ്ിലും നഷ്ടസയാധ്തകൾ വളചര 
കൂടുതലള്ള ഒരു സുംരുംഭെയാണു ചെമ്മീൻകൃഷി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്യാധയാന്െർഹിക്കുന്ന ഒന്നയാണ്ട ചെമ്മീനുകളിചേ 
ലരയാഗങ്ങൾ, ജേത്ിലൂചെയള്ള ലരയാഗയാണുക്കളുചെ പ്െരണെയാണ്ട കടുത് ലരയാഗസുംക്രെണത്ിനു ആക്കും കൂട്ടുന്ന 
ഘെകങ്ങളിൽ ഒന്ന്ട. പ്ധയാനെയായും വവെസ്ട ലരയാഗങ്ങൾ ആയ വവറ്റ്ട ല്യാെ്ട സിൻല്യാും, ഇൻചെക്്സ്ട 
െലയയാചനലക്രയാസിസ്ട എന്നിവയും വെലക്രയാച്യാെി�ിയൻ ലരയാഗയാെയായയാ ഇ. എച്ച്ട.പി യും െറ്റു ഇതര ലരയാഗങ്ങൾ 
ആയ വവറ്റ്ട െിക്കസ്ട സിൻല്യാും, െണ്ിങ്ട ലെയാർട്യാേിറ്റി സിൻല്യാും എന്നിവ ഇന്്ൻ ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ 
സയാരെയായി ബയാധിക്കുന്നുണ്്ട.
ഇന്്ൻ ഗവൺചെന്ിചന് പ്ധയാന േക്്ങ്ങളിൽ ഒന്നയാണ്ട കൃഷിയിൽനിന്നുള്ള ഇരട്ി വരുെയാനും. ഈ േക്്ും 
മുൻനിർത്ി പ്യാവർത്ികെയാക്കിയ   പ്ധയാനെന്ട്ി െത്് സമ്പദ്ട ലയയാജനയചെ കമീഴിൽ െിഷെമീസ്ട ലെഖേചയ  
പരിവർത്ിചപെടുത്തുവയാനുും പരിലപയാക്ിപെിക്കുവയാനുും ശ്രെിച്ചുവരികയയാണ്ട. െികച്ച ഉല്യാദനക്െതക്കുും കൃഷി 
വ്യാപകെയാക്കുന്നതിനുും, അന്യാരയാഷ്ട് നിേവയാരും  ചെച്ചചപെടുത്ി സമീഫു�്ട കയറ്റുെതി കൂട്ടുന്നതിനുും ഇതിൽ 
മുൻതൂക്കും നൽകുന്നു. ഈ ലയയാജനയചെ ഭയാഗെയായി ചെമ്മീൻ കർഷകർക്കിെയിൽ ശയാസ്ട്മീയ കൃഷിരമീതികളിൽ 
അവലബയാധും വളർത്തുവയാൻ ഇന്്ൻ കൗൺസിേിചന് കിഴിൽ ഉള്ള ചെവന്ന ആസ്ഥയാനെയായി പ്വർത്ിക്കുന്ന 
ചസൻ്ൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ട ഓെ്ട ബ്യാകിഷ്ട വയാട്ർ അക്യാകൾച്ചർ ശ്രെങ്ങൾ ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
ചകയാവി�ിചന് പശ്യാത്േത്ിൽ ഓൺവേൻ െയാധ്െങ്ങൾ പ്ലയയാജനചപെടുത്ി ചകയാണ്്ട പേ ഭയാഷകളിേയായി 
ഐ. സി. എ. ആർ. -സിബ കർഷകസമ്പർക്ക പരിപയാെി സുംലപ്ഷണും ചെയന്നുണ്്ട. ഇതിചന് ഭയാഗെയായി 2021 
ചെബ്രുവരി 16 നു രയാവിചേ 11-െണിക്ക്ട ഈ സ്ഥയാപനത്ിചന് ഭയാഗെയായ അക്യാട്ിക്ട അനിെൽ ചഹൽത്്ട ആൻ�്ട 
എൻവിലെയാചമെന്്ട വിഭയാഗും ചെമ്മീൻ കൃഷിയിചേ ലരയാഗപ്തിലരയാധ െയാർഗങ്ങചള പറ്റിയും ശയാസ്ട്മീയ 
പരിപയാേനചത് കുെിച്ചുും ഒരു പഠന ക്യാസ്ട നൽകയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിലൂചെ ചെമ്മീൻ കർഷകർക്ക്ട ലനരിട്ടു 
വിദഗദ്ധ ഉപലദശവും സുംശയനിവയാരണും സയാധ്െയാവകയയാണ്ട. എല്യാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കലളയും വിദ്യാർത്ികലളയും 
പുതിയ സുംരുംഭകലരയും ഈ പരിപയാെി പ്ലയയാജനചപടുത്തുവയാൻ ഞങ്ങൾ ക്ണിക്കുന്നു.

Date: 16.02.2021; Time: 11.00 AM to 1.30 PM



വിഷയം:
1. ചെമ്മീൻ കൃഷിയിചേ പ്ധയാന ലരയാഗങ്ങൾ: വവെസ്ട, ബയാക്ടെമീരിയ, വെലക്രയാല്യാർെിയൻ മൂേമുള്ള ലരയാഗങ്ങൾ, 

അസുംക്രെണ ലരയാഗങ്ങളയായ വവറ്റ്ട െിക്കസ്ട, െണ്ിങ്ട ലെയാർട്യാേിറ്റി സിൻല്യാും
2. ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ െികച്ച പരിപയാേന രമീതികൾ (ചബറ്റർ െയാലനജ്ടചെന്്ട പ്യാക്ടെിചസസ്ട ): െയാും തയ്യാെയാക്കൽ, 

െിസർലവയായർ, ജേ ശുദ്ധമീകരണും, വിത്ിചന് ഗുണനിേവയാരും, സുംഭരണ സയാന്ട്രത, ജേത്ിചന് 
ഗുണനിേവയാരും, ചെമ്മീൻ തമീറ്റയും പരിപയാേനവും.

3. ചെമ്മീൻ കൃഷിയിചേ വജവ സുരക് (ബലയയാചസക്യൂരിറ്റി): ലരയാഗ രഹിത വിത്തു േയാർവകൾ, ലരയാഗ നിർണയ 
ചെസ്റ്റുകളുും േയാർവകളുചെ ഗുണനിേവയാരവും, െയാും ബലയയാ ചസക്യൂരിറ്റി.

മമീഡിയം: 
ഓൺവേൻ

ര�ാർഡിരനറ്റർ: 
ല�യാ. വിദ് ആർ, സയിന്ിസ്റ¡, അക്യാട്ിക്ട അനിെൽ ചഹൽത്്ട ആൻ�്ട എൻവിലെയാചമെന്്ട വിഭയാഗും

വിദഗ്ധർ:
• ല�യാ.സി.പി. ബയാേസുബ്ഹ്മണ്ൻ, ചഹ�്ട & പ്ിൻസിപെൽ  സയിന്ിസ്റ¡, ചക്രലസ്റഷിചയൻ കൾച്ചർ വിഭയാഗും)
• ല�യാ.വഷൻ ആനന്്ട (സമീനിയർ സയിന്ിസ്റ¡)
• ല�യാ.വിദ് ആർ (സയിന്ിസ്റ¡)
• ല�യാ.എൻ. എസ്ട. സുധമീർ (സയിന്ിസ്റ¡)

ൈിങ്്: രജിസ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്ട ഇവിചെ ക്ിക്കുചെയ്യുക

“Brackishwater aquaculture for food employment and prosperity”

ICAR-Central Institute of Brackishwater Aquaculture
75, Santhome High Road, M.R.C. Nagar, Chennai - 600 028

Phone: 044-24610565, 24618817, 24616948, Telefax: 044-24613818, 24610311
Email: director@ciba.res.in, Website: www.ciba.res.in

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DKQXcyE5RaUSoxp8F2imdtKcpNnRx1PNBl1aFy4ghuuhURVVTMkRCMzVHMjJHNVpOVU1HNzAwMkxSTC4u

