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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 438 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ചി�ൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

�ീമതി െജ ചി�റാണി

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള ചി�ൻ പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തി വിപണിയിെല
േകാഴിയിറ�ി�െട വില നിയ�ി�് നിർ�വാൻ
സഹായി�ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള ചി�ൻ പ�തി വഴി ��ംബ�ീ�്  െപാ�
വിപണിയിെല ഇറ�ിേ�ാഴി വില നിയ�ി�
നിർ�വാൻ സാധി�ി��് . ��ംബ�ീ, േകരള
ചി�ൻ പ�തി നട�ിലാ��തിന്  േവ�ി
��ംബ�ീ േ�ായിലർ ഫാർേമഴ്  സ്   െ�ാഡ�സർ
ക�നി ലിമി�ഡ്   എ� േപരിൽ െ�ാഡ�സർ
ക�നി �പീകരി�ി��് . േകരള ചി�ൻ
പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇറ�ിേ�ാഴി�െട
ഉത് പാദനം �തൽ വിപണനം വെര�� എ�ാ
�വർ�ന��ം ടി ക�നി�െട
േമൽേനാ��ിലാണ്  നട�ിലാ��ത് .
��ംബ�ീ�െട േന�ത��ിൽ തി�വന��രം,
െകാ�ം, േകാ�യം, എറണാ�ളം, ��ർ,
േകാഴിേ�ാട്   എ�ീ 6 ജി�കളിലായി നിലവിൽ 94
േകരള ചി�ൻ ഔ�് െല�കളാണ്  �വർ�ി��ത് .
ടി ഔ�് െല�കൾ �വർ�ി�� �ല�് 
�ാേദശിക തല�ിൽ വില നിയ�ി�വാൻ
��ംബ�ീ�്  സാധി�ി��് .
െപാ�വിപണിെയ�ാൾ വില �റ� ��ംബ�ീ
േകരള ചി�ൻ ഔ�് െല�കൾ വഴി ഇറ�ിേ�ാഴി
വിപണനം നട��തിനാൽ �ാേദശിക തല�ിൽ

മ� ൈ�വ�്  ഔ�് െല�ക�ം ഇറ�ിേ�ാഴി വില
�റേ��ി വ�� സാഹചര���ാ�വാൻ
��ംബ�ീ�്  സാധി�ി��് .

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ െകപ്േകാ, മീ�് േ�ാഡ�്സ്
ഓഫ് ഇ�� എ�ിവ�െട പ�ാളി�ം സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ചി�ൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി െകപ്േകാ-
�ീഡർ ഫാം, ൈ� െറൻഡറിങ്   �ാ�് , ചി�ൻ
േ�ാസ�ിംഗ്  �ാ�്  എ�ിവ�ം മീ�്  േ�ാഡ�് സ്
ഓഫ്  ഇ��- ൈ� െറൻഡറിങ്   �ാ�്, ചി�ൻ
േ�ാസ�ിംഗ്  �ാ�്  എ�ിവ�ം ആരംഭി�വാ�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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െകപ്േകാ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

ഇറ�ിേ�ാഴി���െള ഉൽ�ാദി�ി�് വിതരണം
െച��. 

(സി)

േകരള ചി�ൻ പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി��
േകാഴിയിറ�ി�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തീ�, വാക് സിേനഷൻ, ബേയാെസക�രി�ി
നടപടികൾ �ട�ിയ മാേനെ��് രീതികൾ
ശാ�ീയമായി നട�ിലാ�ക�ം, SLMAP (േ��്
ലേബാറ�റി േഫാർ ൈലവ്േ�ാ�്, മൈറൻ ആ�്

അ�ി േ�ാഡ�്സ്)-എറണാ�ളം വഴി ��തൽ
�ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ നട�ക�ം െച�ക
വഴി �ണനിലവാരം ഉറ�വ��വാൻ
സാധി���്. 

എം.പി.ഐ-�െട കീഴിൽ അത�ാ�നിക
രീതിയി�ളള �ാ�് �ാപി�് ശാ�ീയമായ
രീതിയിൽ വിദഗ്ധ െവ�റിനറി േഡാ�ർമാ�െട�ം
�ഡ്  െടേ�ാളജി�ക�െട�ം
ൈമേ�ാബേയാളജി�ക�െട�ം േമൽേനാ��ിൽ

നട�� േകാഴിയിറ�ി സം�രണം
ഭ���ര�ാനിയമ�ൾ പാലി�ാണ് നട��ത്.
ഇ�വഴി, േകാഴിയിറ�ി�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�വ��ാൻ സാധി��.

(ഡി)

േകാഴി വളർ�ൽ േമഖലയിൽ ഇതര സം�ാന

ഹാ�റി ഉടമക�െട േമൽേ�ാ� �റ��തിന്
േവ�ി സം�ാന�് ��തൽ ഹാ�റികൾ
ആരംഭി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) േകാഴി വളർ�ൽ േമഖലയിൽ ഇതര സം�ാന

ഹാ�റിക�െട േമൽേ�ാ� �റ��തിെ�
ഭാഗമായി െകപ്േകാ�ം മീ�് േ�ാഡ�്സ്  ഓഫ്
ഇ���ം സം�ാന�് �ീഡർ ഫാ�കൾ
ആരംഭി��തി�ളള �ാരംഭ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. �ടാെത വ��ിെ� ഹാ�റികളി�ം
േകാഴി����െട ഉത്പാദനം
വർ��ി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


