
കേരള ചിക്കന്; േുടുുംബശ്രീയുടട ആദ്യ ശ്ബാന്ഡഡ് 

വിപണനകേശ്രത്തിന് ഔകദ്യാഗിേ തുടക്കും 

 
 

തിരുവനന്തപുരും: കേരളത്തിടെ ആഭ്യന്തര ഇറച്ചികക്കാഴി 

വിപണിയിടെ 50 രതമാനും ഇറച്ചികക്കാഴിയുും സുംസ്ഥാനത്ത് തടെ 

ഉത്പാദ്ിപ്പിച്ച് വിതരണും ടചയ്യുേടയെ െക്ഷ്യകത്താടട തുടക്കും 

േുറിച്ച കേരള ചിക്കന് പദ്ധതിയുടട ഭ്ാഗമായുള്ള േുടുുംബശ്രീയുടട 

ആദ്യ വിപണന കേശ്രും ശ്പവര്ത്ത്തനമാരാുംഭ്ിച്ചു. എറണാേുളും 

ജില്ലയിടെ കനാര്ത്ത്്ത പറവൂരിടെ വിപണന കേശ്രത്തിന്ടറ 

ഔകദ്യാഗിേ ഉദ്്ഘാടനും തകേര സവയുംഭ്രണ വേുപ്്പ മശ്ന്തി എ.സി. 

ടമായ്തീന് ഇെ് (30-06-2020) ഓണ്ലെന് മുകേന നിര്ത്വഹിച്ചു. 

മൃഗസുംരക്ഷ്ണ വേുപ്പിന്ടറ സഹേരണകത്താടട കേരളത്തില് 

നടപ്പിൊക്കുെ ഈ പദ്ധതി 2017 നവുംബറിൊണ് ആരുംഭ്ിച്ചത്. 

േുടുുംബശ്രീ എേ്്സിേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ത് എസ്. ഹരിേിക ാര്ത് 

ഐഎഎഎസ് പദ്ധതി വിരദ്ീേരണും നടത്തി. 

 

   ഒരു ദ്ിവസും ശ്പായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള േുടുുംബശ്രീ കോഴി 

വളര്ത്ത്തല് യൂണിറ്റുേള്ക്ക്ക് നല്േി, വളര്ത്ച്ചടയത്തുകപാള്ക് നിശ്ചിത 

തുേ നല്േി തിരിടേടയടുക്കുെ ശ്പവര്ത്ത്തനത്തിനായി 

തിരുവനന്തപുരും, പത്തനുംതിട്ട, ടോല്ലും ജില്ലേളില് കേരള സ്്കറ്ററ്റ് 

പൗള്ക്ശ്ടി ടഡവെപ്്പ്ടമന്റ് കോര്ത്പ്പകറ നുമായുും (ടേപ്്കോ), 

എറണാേുളും, കോട്ടയും ജില്ലേളില് മീറ്റ് കശ്പാഡക്ട്്സ് ഓഫ് 

ഇന്തയയുമായുും (എുംപിഐ) േുടുുംബശ്രീ ധാരണയിടെത്തി 

ശ്പവര്ത്ത്തനും നടത്തി. േൂടാടത കോഴിവളര്ത്ത്തുെ, വളര്ത്ത്താന് 

താത്പരയമുള്ള 545 േര്ത് േര്ത്ക്ക് േമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റര്ത്ലശ്പസ് ഫണ്ുും 

(സിഇഎഫ്) നല്േി. േൂടാടത തിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിടെ 

േഠിനുംേുളത്്ത ശ്ബീഡര്ത് ഫാമുും പൗള്ക്ശ്ടി ലെനുും ടറന്ഡറിങ് 

പ്ലാന്റുും ഉള്ക്ടപ്പട്ട പൗള്ക്ശ്ടി കശ്പാസസിങ് പ്ലാന്റിന്ടറ നിര്ത്മ്മ്ാണ 

ശ്പവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് നടെുവരിേയാണ്. കേരള ചിക്കന് പദ്ധതിയുടട 

ഭ്ാഗമായി ഉത്പാദ്നും മുതല് വിപണനും വടരയുള്ള ശ്പവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് 

ഏകോപിപ്പിക്കുെതിനായി പദ്ധതിയുടട ഭ്ാഗമായ എല്ലാ േുടുുംബശ്രീ 

ഇറച്ചികക്കാഴി േര്ത് േടരയുും ഉള്ക്ടപ്പടുത്തി േുടുുംബശ്രീ കശ്ബായിെര്ത് 

ഫാര്ത്കമഴ്്സ് ടശ്പാഡയൂസര്ത് േപനിയുും ആരുംഭ്ിച്ചിരുെു.  

 

  ടശ്പാഡയൂസര്ത് േപനിയുടട കനതൃതവത്തില് 95 ഇറച്ചികക്കാഴി 

േര്ത് േര്ത്ക്ക് ഇന്റകശ്ഗ ന് ഫാമിങ് അഥവാ കോണ്ശ്ടാേ ്ഫാമിങ് (1 

ദ്ിവസും ശ്പായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങടളയുും മരുെുും തീറ്റയുും 

േര്ത് േര്ത്ക്ക് നല്േി 40 ദ്ിവസും വളര്ത്ടച്ചടയത്തിയ 

ഇറച്ചികക്കാഴിേടള വളര്ത്ത്്ത േൂെി നല്േി തിരിടേടയടുക്കുെ 

ശ്പവര്ത്ത്തനും) അനുസരിച്ച് നാെ് ആവൃത്തിേളിൊയി 4,16,000 

കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള നല്േി വളര്ത്ച്ചടയത്തിയ കോഴിേടള തിരിടേ 

വാങ്ങി വിപണിയിടെത്തിക്കുേയുും ടചയ്തു േഴിഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടട 

അടുത്തഘട്ടടമെ നിെയിൊണ് ഇന്റകശ്ഗ ന് ഫാമിങ് നടത്തുെ 



േുടുുംബശ്രീ കോഴി േര്ത് േരില് നിെുും തിരിടേടയടുക്കുെ 

ഇറച്ചികക്കാഴി കനരിട്ട് വിപണനും നടത്തുെതിനായുള്ള 

േുടുുംബശ്രീയുടട ശ്ബാന്ഡഡ് വിപണന കേശ്രും ആരുംഭ്ിച്ചിരിക്കുെത്. 

പറവൂര്ത് മുനിസിപ്പല് സിഡിഎസിന് േീഴിെുള്ള 

അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങളായ കരണുേ രാജന്, അനരവര എെിവരാണ് ഈ 

വിപണന കേശ്രും നടത്തുെത്. ഈ കേശ്രത്തികെക്ക് ചിക്കന് 

എത്തിക്കുെത് 5 േുടുുംബശ്രീ േര്ത് േരാണ്. 2020 ജൂലെ 15നേും 

എറണാേുളും ജില്ലയിടെ തിരുമാറാടി, ആയവന, കോട്ടപ്പടി, മാറാടി 

എെിവിടങ്ങളിെുും വിപണന കേശ്രങ്ങള്ക് ആരുംഭ്ിക്കുും. 2020 

ഡിസുംബകറാടട 220 േര്ത് േര്ത് മുകേന ഇന്റകശ്ഗ ന് ഫാമിങ് നടത്തി 

200 ഔട്ട്്ടെറ്റുേള്ക് വിവിധ ജില്ലേളിൊയി ആരുംഭ്ിക്കുും. 

 

  മശ്ന്തിയുടട ഓഫീസില് നടെ ചടങ്ങില് േുടുുംബശ്രീ കശ്ബായിെര്ത് 

ഫാര്ത്കമഴ്്സ് ടശ്പാഡയൂസര്ത് േപനി െിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറായ എസ്. 

ശ്പസെേുമാരി, േുടുുംബശ്രീ ഉകദ്യാഗസ്ഥരായ ---- എെിവരുും 

വിപണനകേശ്രത്തില് സുംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില് പറവൂര്ത് നഗരസഭ്ാ 

ടചയര്ത്മാന് ശ്പദ്ീപ് കതാപ്പില് അധയക്ഷ്നായി. എറണാേുളും 

േുടുുംബശ്രീ ജില്ലാമി ന് കോര്ത്ഡികനറ്റര്ത് (ഇന്ചാര്ത്ജ്) എസ്. രഞ്ജിനി 

സവാഗതും ആരുംസിച്ചു. ലവപ്പിന് കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത ശ്പസിഡന്റുും 

േുടുുംബശ്രീ ഗകവണിങ് കബാഡി അുംഗവുമായ ടശ്പാഫ. ടേ.ടേ. 

കജാ ി മുേയാതിഥിയായിരുെു. വാര്ത്ഡ് ടമപര്ത് രാമചശ്രന് ആരുംസ 

അറിയിച്ചു. പറവൂര്ത് സിഡിഎസ് ടചയര്ത്കപഴ്്സണ് ഗീത പരകമരവരന് 

നരി പറഞ്ഞു. 

 
 

 


