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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 412 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 

�ീ ജി �ീഫൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന വിഹിതേ�ാ� �ടി�� േക�ാവി�ത
പ�തി �കാരം ഏത് �ാ�വെര��
��ികൾ�ാണ് ഉ�ഭ�ണം നൽകി വ��ത്; ഇത്
പ�ാം �ാ�വെര��വർ�് ലഭ�മാ�ാൻ േക�
സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��േമാ;

(എ) 2013 െല േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം അ�സരി�്
സർ�ാർ, എയ്  ഡഡ്   വിദ�ാലയ�ളിെല�ം തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന��െട നിയ�ണ�ിൻ

കീഴിൽ വ�� വിദ�ാലയ�ളിെല�ം ഒ�് �തൽ
എ�ാം �ാ�വെര പഠി��േതാ അെ��ിൽ ആ�
�തൽ പതിനാല്  വയ�് വെര��
�ായപരിധിയിൽ വ��േതാ ആയ
വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ് േക�ാവി�ത പ�തിയായ
�ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തിയിൻ കീഴിൽ ഉ�ഭ�ണം
നൽകി വ��ത്. ടി ��ികൾ�് ഉ�ഭ�ണം
നൽ��തി�� സൗജന� ഭ�� ധാന��ം
ധനവിഹിത�മാണ് േക� സർ�ാരിൽ നി�്
ലഭി��ത്. ആയതിനാൽ ടി പ�തിയിൻ കീഴിൽ
ഉ�ഭ�ണം ഒൻപത്, പ�് എ�ീ �ാ�് വെര��
�ൾ ��ികൾ�് �ടി ലഭ�മാ��തിനായി േക�
സർ�ാരി േനാട്  ആവശ�െ��� കാര�ം സർ�ാർ
പരിേശാധി��താണ്.

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഒ� വിദ�ാർ�ി�്
�തിദിനം എ� �പ െചലവഴി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ; �ക അപര�ാ�മായതിനാൽ അത്
വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഒ� വിദ�ാർ �ി�ായി
�തിദിനം െചലവഴി�� �ക സംബ�ി� വിശദ
വിവരം �വെട േചർ��.

സ്ളാബ്  I - 150 ��ികൾ വെര - ��ിെയാ�ിന്
�തിദിനം 8 �പ 

സ്ളാബ്  II - 151 �തൽ 500 ��ികൾ വെര -
��ിെയാ�ിന് �തിദിനം 7 �പ 

സ്ളാബ്  III - 500 ��ികൾ�് �കളിൽ -
��ിെയാ�ിന് �തിദിനം 6 �പ.

നിലവിൽ അ�വദി� വ�� �ക
അപര�ാ�മാെണ�ം ആയത് വർ�ി�ി
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�ണെമ�ം ആവശ�െ�� െകാ��
നിേവദന��െട അടി�ാന�ി��

െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��.

(സി)
ഇതിന് �റെമ ഉ�ഭ�ണം കഴി�� ��ികൾ�്
പാ�ം ���ം വിതരണം െച��േ�ാ; ഈ
പ�തി�് േക� സർ�ാരിെ� സഹായം
ലഭി��േ�ാ;

(സി) സ�ിെമ�റി ന��ീഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഉ�ഭ�ണ�ിന് അർഹത �� ��ികൾ�്
ആ�യിൽ ര�് ദിവസം 150 മി�ിലി�ർ പാൽ,
ആ�യിൽ ഒ� ദിവസം ��/േന��ഴം എ�ിവ
നൽകിവ���്. ടി പ�തി�് േക�സർ�ാരിെ�
�േത�ക സഹായം ലഭി��ി�. 

(ഡി) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണം നി�ിത �ണനിലവാരം
�ലർ��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) �ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ികൾ�്
നൽകി വ�� ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ�
ഉറ�വ�� �തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. െഫയർ ആവേറജ്  ക�ാളി�ി
(എഫ്.എ.ക�) നിലവാര�� ൈവ�് പാർ
േബായിൽഡ്  അരിയാണ് �ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തി
നട�ി�ിനായി േക� സർ�ാർ അ�വദി��ത്.
എഫ്.സി.ഐ �ഖാ�ിരം ലഭ�മാ�� ��ത അരി
പി�ീട്  േകരള േ��് സിവിൽ സൈ�സ്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിെ� (സൈ�േകാ)
നിർ�ി� ഔ�് െല�കൾ (മാേവലി േ�ാ�കൾ, സബ്
ഡിേ�ാകൾ) വഴിയാണ് ��കൾ�് ലഭി��ത്.
എഫ്.സി.ഐ�േട�ം സൈ�േകാ�േട�ം ക�ാളി�ി
അഷ�റൻസ്  വിഭാഗ��െട സം�� �ണേമ�ാ
പരിേശാധന�് േശഷമാണ് അരി എഫ്.സി.ഐ
േഗാഡൗ�കളിൽ നി�് വിതരണ�ിനായി

സൈ�േകാ എ���ത്. 2021 ഒേ�ാബർ മാസം
�തൽ േഫാർ�ിൈഫഡ്  അരിയാണ് ടി പ�തി�്
അ�വദി��ത്. േഫാർ�ി ൈഫഡ്  അരി�െട
�ണേമ� പരിേശാധന എഫ്.സി.ഐ തല�ിൽ

നട�െ����്. 

                         അരി ഒഴിെക ഉ�ഭ�ണ
പ�തി�ായി വാ�� പ��റികൾ,
പലവ��ന�ൾ, ഭ��എ� �തലായ
ഭ��സാധന��െട �ണേമ� ഉറ�് വ�േ��

ഉ�രവാദിത�ം അതത് �ൾ ഉ�ഭ�ണ
ക��ിയിൽ നി�ി�മാണ്. �ണേമ� ഉറ�വ��
�തിനായി, ടി ഭ�� സാധന�ൾ കഴിവ�ം
സർ�ാർ അംഗീ�ത ഏജൻസികളിൽ നി�്
(സൈ�േകാ, കൺസ�മർ െഫഡ് , േഹാർ�ിേകാർ�്
) വാ�ണെമ�് ��കൾ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. കഴിവ�ം �ാേദശികമായി
േശഖരി�ാ�� വിഷരഹിത പ��റിക�ം മ�്
കാർഷിക ഉൽപ���ം ഉപേയാഗി�ണെമ�ം
�ാേദശിക �ീര സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�ം



3 of 3

അവ ഇ�ാ�ിട�ളിൽ മിൽമയിൽ നി�ം പാൽ
വാ�ണെമ�ം ��കൾ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. പാചകം െച� ഉ�ഭ�ണം
��ികൾ�് നൽ��തിന് �ൻപായി ഉ�ഭ�ണ
പ�തി�െട ചാർ�� അ��ാപകൻ /
അ��ാപികെയ �ടാെത ഒേ�ാ രേ�ാ
എസ് .എം.സി (�ൾ മാേനെ��് ക�ി�ി )
അംഗ�ൾ �ടി ഭ�ണം �ചി�് േനാ�ക�ം
ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ� സംബ�ി� അഭി�ായം
ഒ� �േത�ക രജി�റിൽ േരഖെ���ക�ം െച�
വ��. FSSAI അംഗീ�ത�ം NABL
അ�ഡിേ�ഷ��� ലാേബാറ�റിയിൽ ഭ�ണ
സാ�ി�കൾ ൈമേ�ാബേയാളജി�ൽ
പരിേശാധന�് വിേധയമാ��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�് വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


