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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4050 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ചി�ൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)
��ംബ�ീ�െട േന�ത��ിൽ േകരള ചി�ൻ
പ�തി �കാരം എ� ഔ�് െല�കൾ �ാപി�ാൻ

കഴി�ി��്; ജി�തിരി�  ്ഇതിെ� കണ�കൾ
നൽകാേമാ;

(എ) ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ിൽ േകരള ചി�ൻ
പ�തി �കാരം 79 ഔ�് െല�കൾ �ാപി�ാൻ

കഴി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�കൾ �വെട
േചർ��. എറണാ�ളം-23, ��ർ-11,
േകാ�യം-18, െകാ�ം-12, തി�വന��രം-8,
േകാഴിേ�ാട്-7

(ബി) േകാഴിയിറ�ി�െട വിപണിവില നിയ�ി��
രീതിയിൽ ഈ പ�തിെയ വികസി�ി��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാളളാൻ
ഉേ�ശി��ത്?

(ബി) �ര�ിത�ം സം���മായ േകാഴിയിറ�ി
മിതമായ വില�് േകരള ചി�ൻ എ� �ാൻഡിൽ
െപാ�ജന�ളിൽ എ�ി��തി�ം ഈ
േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം �േത�കി�  ്�ീ സംരംഭക�െട
വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം ല��മി�് േകരള
സർ�ാർ ആവ�രി� ഒ� പ�തിയാണ് േകരള
ചി�ൻ. റീ ബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്
പ�തിയിൽ ഇതിനാവശ�മായ 63.11േകാടി
വകയി��ിയി��്. േകരള േ��്പൗൾ�ി
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ(KSPDC), മീ�്
േ�ാഡ�്സ്  ഓഫ് ഇ��(MPI), ��ംബ�ീ
മിഷൻ,��ഗിരി െഡവല പ്െമ�് െസാൈസ�ി
(BDS) എ�ീ േ��് േഹാൾഡർമാ�െട
സഹകരണേ�ാെട �ഗസംര�ണ വ��്
േനാഡൽ ഏജൻസിയായി നട�ിലാ�ിവ��
പ�തിയാണ്. േകരള ചി�ൻ പ�തി
ഘ�ംഘ�മായി നട�ിലാ�ി ഇറ�ി േകാഴി�െട
100% മാർ��് െഷയ�ം ൈകകാര�ം െച�ക
എ��ത് ഈ പ�തി�െട ല��മാണ്. ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് �തിയതായി
അ��ാടിയിൽ 8.5 േകാടി െചലവിൽ �ീഡർ ഫാം,
കാസർേഗാഡ്  മടിൈകയിൽ 3.4 േകാടി െചലവിൽ
�ീഡർ ഫാം, തി�വന��രം �ട�ന��ിൽ 1.57
േകാടി �പ െചലവിൽ �ീഡർ ഫാം എ�്പാൻഷൻ,
വിവിധ ജി�കളിലായി 5 െറൻെഡറിംഗ് �ാ�കൾ,
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2 െ�ാസസിംഗ് �ാ�കൾ, 2,600െച�കിട
േ�ായിലർ ഫാ�കൾ, 240 െസയിൽസ്  ഔ�്
െല�കൾ എ�ിവ നിലവിൽ വ�ം. ഇതി�െട
നിരവധി െതാഴിലവസര�ൾ സം�ാന�ടനീളം

��ി�െ��ം. േ��് േഹാൾഡർമാ�െട കീഴിൽ
രജി�ർെച�� േ�ായിലർ ഫാം
ഉടമകൾ�്അതാത് േ��് േഹാൾഡർമാർ വഴി
ഫാെമാ�ിന് പരമാവധി 50,000/-�പ�ം
െസയിൽസ്  ഔ�് െല�് ഒ�ിന് 25,000/- �പ�ം
പ�തി �കാരം ധനസഹായമായി നൽ��താണ്.
ഈ പ�തി �കാരം ആരംഭി�� �ീഡർ
ഫാ�കളിൽ നി�ം ഒ� ദിവസം �ായമായ
ഇറ�ിേ�ാഴി ���െള ഓേരാ േ��്
േഹാൾഡർമാ�െട�ം (KSPDC, Kudumbashree,
BDS) കീഴിൽ രജി�ർ െച� കർഷകർ�്
നൽ�ക�ം 38 ദിവസം �ായമാ�േ�ാൾ
േകാഴി���െള കർഷകരിൽ നി�ം വിലനൽകി
തിരിെകെയ��് േ�ാസസിംഗ് �ാ�ിൽ എ�ി�്

Bacterial Load, Chemical content എ�ിവ
പരിേശാധി�  ്�ണനിലവാരം ഉറ� വ��ി

�ല�വർ�ിത ഇറ�ി ഉത്പ��ളായി മാ�ി 'േകരള
ചി�ൻ' എ� �ാൻഡ്  െനയിമിൽ പ�തി�െട
െസയിൽസ്  ഔ�് െല�കളായ "േകരളചി�ൻ
േഷാ�ി ' വഴി വിതരണം െച��തിനാണ്
ഉേ�ശി��ത്. േകരളചി�ൻ പ�തി �കാരം
വിൽ�� ഇറ�ി േകാഴിക�െട വില
നി�യി��ത് േ��്േഹാൾഡർമാരായ െക
എസ്  പി ഡി സി, എം പി ഐ , ബി ഡി എസ്  ,
��ംബ�ീ എ�ിവെര ഉൾെ���ി �പീകരി��
വില നിർ�യ ക�ി�ിയാണ്. ഈ പ�തി
നട�ിലാ��ത് വഴി സം�ാന�് ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി ��തി�ം
�ര�ിത�ം സം�� �മായ േകാഴിയിറ�ി
ജന�ൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ ലഭ�മാ��തി�ം
ഭ�� �ര�െയ� �ഖ�ാപിതല���ിേല�് ഒ�
ഉറ� കാൽെവ�ി�ം വഴിെതളി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


