
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1869 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇറ�ിേ�ാഴി ഉൽപാദന�ിൽ  സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വിപണനം െച��

ഇറ�ിേ�ാഴി�െട  വലിെയാ� ഭാഗം

അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം

െകാ�വ��താെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. 2021 ഓഗ�്  മാസെ� െച�് 
േപാ�കളിെല കണ�കൾ �കാരം 2299227
എ�ം ഇറ�ി േകാഴികളാണ് 
അന�സം�ാന�ളിൽ നി�്  േകരള�ിേല�് 
വ�ി�ളളത് .

(ബി)
സം�ാനേ��് െകാ�വ��

ഇറ�ിേ�ാഴികൾ േരാഗവി��മാെണ�ം

പ�ി�നി ഉൾെ�െട��

േരാഗ�ൾെ�തിെര�� വാ�ിൻ

എ��താെണ�ം ഉറ�വ���തിന്

െച�്േപാ�കളിൽ ആവശ�മായ പരിേശാധന

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. നിലവിൽ സം�ാന� �ഗസംര�ണ

വ��ിെ� കീഴിൽ െച�്േപാ�കൾ

�വർ�ി���്. സം�ാനേ�� െകാ�

വ�� പ�ി �ഗാദികളിൽ നിലവിൽ

ആേരാഗ�പരിേശാധന നട�ക�ം ആവശ�ം

വ�� �റ�് ലാബ് െട�് നട�ക�ം

െച��.പ�ി പനി േപാെല�� േരാഗ ബാധ

ഉ�ാ�� സാഹചര��ിൽ െച�് േപാ�കളിൽ

േരാഗ നിരീ�ണ�ം േരാഗ പരിേശാധന�ം ��തൽ

ശ�മാ�ാ��്

(സി) അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം െകാ�വ��

ഇറ�ിേ�ാഴികളിൽ മാരകമായ േഹാർേമാ�കൾ

അട�ിയി��് എ�ത് സംബ�ി� വാർ�കൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

െച�്േപാ�കളിൽ ആയത് പരിേശാധി��തിന്

സംവിധാനം ഏർെ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ഉ�്. ��ത വാർ�കൾ

അടി�ാനരഹിതമാണ് .

(ഡി) ഇറ�ിേ�ാഴി�െട ആഭ��ര ഉൽപാദന�ം

വിപണന�ം വർധി�ി��തിന് െകപ്േകാ

ഉൾെ�െട�ളള സർ�ാർ ഏജൻസിക�മാ�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മാ�ം സഹകരി�്

കർഷകർ�് സഹായ പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) പ�തികൾ നട�ിലാ�ിവ���്. സം�ാന

പൗൾ�ി വികസന േകാർ�േറഷെ� കീഴിൽ

�ട�ന��ിൽ �വർ�ി�� ഇറ�ിേ�ാഴി

ഉൽപാദന േക�ം നവീകരി�ക�ം

ഉത്പാദന�മത വർ�ി�ി�ക�ം െച�ി��് .
ഇേ�ാൾ ഇവിെടനി�ം വർഷം േതാ�ം 12 ല�ം

ഇറ�ിേ�ാഴി���െള ഉത്പാദി�ി��.
അ�� വർഷം �തൽ ഇത്  20 ല�മായി
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വർ�ി�ി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് .
�റെമ ��ംബ�ീ �ണീ�ക�മായി സഹകരി�  ്
ഇറ�ിേ�ാഴി വളർ�ാ�� ഒ� പ�തി�ം

െകപ്േകാ നട�ാ�ി വ��. �ടാെത ഇറ�ിേ�ാഴി

വളർ�ലിൽ താൽപര��� കർഷകർ�് േവ�ി

േകാൺ�ാ�് ഫാമിംഗ് എ� പ�തി�ം െകപ്േകാ

നട�ാ���്. െകപ്േകാ, മീ�്  േ�ാഡ�് സ്   ഓഫ് 
ഇൻഡ�, ��ബ�ീ, ��ഗിരി െഡവലപ്െമ�് 
െസാൈസ�ി �ഗസംര�ണ വ��്  എ�ീ

ഏജൻസികെള ഒ�മി�ി�െകാ� ഇറ�ിേ�ാഴി

ഉ�ാദന�ി�ം വിപണന�ി�ം േവ�ി േകരള

സർ�ാർ േകരളചി�ൻ പ�തി വിഭാവനം

െച�ി��്. 2600 െച�കിട േ�ായിലർ ഫാ�കെള

െകപ്േകാ, മീ�്  േ�ാഡ�്സ്   ഓഫ്  ഇൻഡ�,
ക�ംബ�ീ, ��ഗിരി െഡവലപ്െമ�് 
െസാൈസ�ി, എ�ി ഏജൻസികൾ വഴി

തിരെ��� 50,000/ -�പ വെര ധനസഹായം

നൽ�ക�ം, ഏജൻസിക�െട ഫാ�കളിൽ

ഉ�ാദി�ി�� ഒ� ദിവസം �ായ�� ഇറ�ി

േകാഴി���െള മിതമായ വില� അംഗ�ളായ

കർഷകർ�് നൽകി അവരിൽ നി�ം

േകാഴി���ൾ 38 ദിവസം �ായമാ�േ�ാൾ

ന� വില� സമാഹരി� എജൻസിക�െട

േ�ാസ�ിംഗ് �ാ�കളിൽ process െച�

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� ലാബിൽ പരിേശാധി�

ആ�ിബേയാ�ി�കേളാ മ� ഹാനികരമായ

രാസപദാർ��േളാ ഇ� എ� �ണനിലവാരം

ഉറ� വ��ി േകാഴി ഇറ�ിയാ�ം value added
chicken products ആ�ം പ�തി�െട sales outlet
വഴി വിപണിയിൽ എ�ി��. േകരള�ിെ�

വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ െകപ്േകാ, എം.പി.ഐ,
��ംബ�ീ, ��ഗിരി ഡവലപ്െമ�് െസാൈസ�ി

എ�ിവ വഴി നിലവിൽ 2600 േ�ായിലർ ഫാ�ക�ം,
240 sales outletക�ം �ാപിതമാ���്.
ഭാവിയിൽ ��തൽ ഫാ�ക�ം sales outlet ക�ം

വ��ത് വഴി േകരള ചി�ൻ എ�ാ �േദശ�ളി�ം

വ�ാപി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


