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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6765 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാലി�ീ� ഉൽപാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് കാലി�ീ� ഉൽപാദി�ി��
�ാപന�ൾ എവിെടെയ�ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) നിലവിൽ �ഗസംര�ണ വ��ിൻ കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരളാ ഫീഡ്സ്  
ലിമി�ഡിന് , ��ർ ജി�യിെല കേ��ംകര, െകാ�ം
ജി�യിെല ക�നാഗ��ി, േകാഴിേ�ാട്   ജി�യിെല
തി�വാ�ർ, ഇ��ി ജി�യിെല അരീ�ഴ, എ�ീ
�ല�ളിൽ കാലി�ീ� ഉൽപാദി�ി��
ഫാ�റികൾ ഉ�് . മിൽമ�െട കീഴിൽ പാല�ാട്
ജി�യിെല മല�ഴയി�ം ആല�ഴ ജി�യിെല
പ�ണ�ാ�ം 300 െമ�ിക് ടൺ �തിദിന
ഉ�ാദനേശഷി�� കാലി�ീ� ഫാ�റികൾ ഉ�്

(ബി) കാലി�ീ� ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത
ൈകവരി��തിനായി ജി�ാടി�ാന�ിൽ ഒ�
ഫാ�റിെയ�ി�ം �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലി�.

(സി) �ണേമ��� കാലി�ീ��െട വിതരണം
ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) വിപണിയിൽ ലഭ�മാ�� കാലി�ീ��െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് വ��ിന്
കീഴി�� െച��ർ ഹാ�റിേയാട്  േചർ�്
�വർ�ി�� ഫീഡ്  െട�ിംഗ് ലേബാറ�റിയിൽ
സൗകര�ം ഉ�്. ഇ��ടാെത പാേലാ�� േ��്
ഇൻ�ി���് ഓഫ് അനിമൽ ഡിസീസിൽ
തീ�കളിെല ��ലിെ� അളവ്, �റിയ അളവ്
എ�ിവ ക�പിടി��തി�� സൗകര���്.
തി�വ� ഏവിയൻ ഡിസീസ്  ഡയഗേണാ�ിക്
േബാറ�റി , പാല�ാട്  റീജിയണൽ ലേബാറ�റി
എ�ിവി- ട�ളിൽ തീ�യിെല അ�ാേടാ�ിൻ
അളവ് പരിേശാധി��തി�� സംവിധാന��്.
എറണാ�ളം മരടിൽ �ിതി െച�� േ��്
ലേബാറ�റി േഫാർ ൈലവ് േ�ാ�്, മൈറൻ
ആൻഡ്  അ�ി േ�ാഡ�സ്  എ� �ാപന�ിൽ

�ഗ�ൾ� നൽ�� തീ�യിെല ഈർ��ിെ�

അളവ് േടാ�ൽ ആഷ് , ആസിഡ്  ഇൻേസാല�ബിൾ
ആഷ്  എ�ിവ പരിേശാധി��തി��
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സൗകര����ം ആയതി� NABL
അ�ിഡിേ�ഷൻ ലഭി�ി���മാണ്. ക���ി
പരിപാലന പ�തിയിൽ വിതരണം നട��
കാലി�ീ��ം സർ�ാർ ഫാ�കളിൽ ഉ��ൾ�
നൽ�� തീ��ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ േമൽ
�ചി�ി� ലാ�കളിൽ നി�ിത ഇടേവളകളിൽ
പരിേശാധന നട�ണെമ�് നിർേ�ശം
നിലവി��്. �ടാെത േകരള െവ�റിനറി &
അനിമൽ സയൻസ്  �ണിേവ�ി�ി�െട മ��ി,
�േ�ാട്  എ�ിവിട�ളിെല ലേബാറ�റികളി�ം
പരിേശാധനാ  സൗകര�ം ഉ�്.   േകരള
സം�ാന�്  തീ��െട �ര�ിതത�ം ,
�ണനിലവാരം എ�ിവ ഉറ�ാ��തി�ം,
കാലി�ീ� േകാഴി�ീ�, മിനറൽ മി�്ചർ
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം, േശഖരണം, വിതരണം,
വിൽപന, ഇറ�മതി എ�ിവ നിയ�ി��തി�ം
ORDINANCE No. 35 OF 2021 -THE KERALA
LIVESTOCK AND POULTRY FEED AND
MINERAL MIXTURE (REGULATION OF
MANUFACTURE AND SALE) ORDINANCE,
2021, സർ�ാർ 17-02-2021-ൽ 
�റെ��വി�ി��. കാലി�ീ�

ഉ�ാദന�ി�േവ�ി വാ�� അസം�ത
വ��െള�ാം തെ� കർശനമായ �ണനിലവാര
പരിേശാധന നട�ിയേശഷമാണ് സ�ീകരി��ത്
ഇതിനായി േകരള ഫീഡ്  സിെ� എ�ാ കാലി�ീ�

�ണി�ി�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന ലാ�കൾ
നിലവി��് . ഈ രീതിയിൽ �ണനിലവാര
പരിേശാധന നട��തി�� ആ�നിക

സ�ീകരണ�ൾ മിൽമ�െട ര�് ഫാ�റികളി�ം
ഒ��ിയി��്. �തന രീതിയി��
പരിേശാധനകൾ െച��തിന് ആവശ�മായ

പരിശീലനം ലഭി�ി�� ഉേദ�ാഗ �രാണ്

�ണനിലവാര പരിേശാധന നട��ത്.
കർശനമായ �ണനിലവാര �വർ�ന�ൾ

സ�ീകരി��� വഴി�ം ഉൽപാദന ��ിയ
�ടർ�യായി നിരീ�ി���വഴി�ം കാലി�ീ�

ഫാ�റികൾ�് ന� �ണനിലവാരം പാലി��തിന്
സാധി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


