
 
നം.DDDKER/3340/2021-TC ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറററ്റ്

പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം -695004
റഫോൺ :0471-2445749, 2445799
e-mail: dir.dairy@kerala.gov.in 
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തീയതി:09.11.2021

സർക്കുലർ നം  .40  
 വിഷയം:- ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് –കനകനകോലിക്ക് നൽകുകു് തീറ്റയുട 

സുരക്ഷിതത്വം ററപ്പോക്കു്തിനോയി നൽകുകു് മാോർ  നിർറദേശങ്് 
- സംബന്ധിച ്-

    
ആുസ്പെർഗില്ലസ്  ഫോവസ്,  ആുസ്പെർഗില്ലസ്  പോരോസസറ്റികസ്  എ്ീ
ഫംഗസുക്  റത്പോദിപ്പിക്കു് ഒരു വിഷ  പദോർത്മാോാ്  അഫോറടോോി് .
അഫോറടോോി്  റൽകുപ്പോദിപ്പിക്കു് ഫംഗസുക്  പ്രകതിയിൽകു  വ്യാോപകമാോയി
പടർ്്  നിൽകുക്കുകയം  സോധോരായോയി  റഗോതമ്,  റചോളം,   നിലകടല,
എ്ിവയ്ുപ്പുടയള്ള ധോന്യാ വിളകുളയം  പയർ  വിളകുളയം
ബോധിക്കുന.  പപ്പൽകു  ബോധിച ഇതരം  വസ്തക്  കോലിതീറ്റകോയം
കോലിതീറ്റ വസ്തകളോയം  റപറയോഗിക്കു്തിനത്ുട അഫോറടോോി്ുറ
അംേം  തീറ്റയിയം  എതിറചരുന.  കോലിതീറ്റയിനത്ുട ഇതിുന്റ അംേം
പോലിയം ചരതുപ്പടന.  അശങ്ുന മഗശങ്ളുടയം മാനുഷഷ്യാരുുടയം ഭക്ഷാ
ശൃംഖലയിൽകു   അനഭിലഷാീയമാോയ  സോ്ിധ്യാമാോവുകയം ുചയ്യുന.
 
എ്ോൽകു തീറ്റ വോങറമോ്ം, റസ്റ്റോർ ുചയ്യുറമോ്ം, സകകോര്യാം ുചയ്യുറമോ്ം
കർഷകർക് വിതരാം  ുചയ്യു് സമായതം ജോഗത പുലർതിയോൽകു പപ്പൽകു
ബോധ തടയകറയോ നിയ്ിക്കുകറയോ ുചചചെയോവു്തോാ്. 
 
കോലിതീറ്റയിൽകു  അഫോറടോോി്ുറ സോ്ിധ്യാം റള്ളത്  ുകോണ്ടുമാോത്രം  തീറ്റ
മഗശങ്ളുട റപറഭോഗതിന്  സുരക്ഷിതമാല്ല എ് അർത്മാോക്കു്ില്ല .
എ്ോൽകു അവയുട സോ്ിധ്യാം സുരക്ഷിതമാോയ അളവിൽകു നിനം കടറമോ്
മാോത്രം മഗശങ്്റകോ അുല്ലെിൽകു അതി്ലലം ഇതി്ുറ അംേം പോലിനത്ുട
മാനുഷഷ്യാർറകോ ഹോനികരമാോകുംവിധം   എതറമോഴോാ്  അപകടകരം
ആകു്ത്
 

1.കോലിതീറ്റയിൽകു വരോവു് പപ്പൽകു ബോധുയക്കുറിറ 
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയം ഇത് തടയോറനോ, നിയ്ികോറനോ റവേണ്ട  
മാോർഗശങ്ുള കുറിച ്അറിഞ്ഞിരിക്കുക എ്തോാ് പപ്പൽകു  ബോധ 
തടയ്തിുന്റ ആദ്യാ പടി.   

2.കർഷകർക് ക്ഷീര സംഘം മറഘന വിതരാം ുചയ്യു്  കോലിതീറ്റ, 
തീറ്റ വസ്തക് സുരക്ഷിതവും വിേ്വസനീയവുമാോയ ററവിടശങ്ളിൽകു നി്് 
മാോത്രം  വോങക. 

3.സോധോരാ ലഭിക്കു് കമനി കോലിതീറ്റക്ക് പുററമാ കോലിതീറ്റ 
വസ്തകളോയ പി്ോക്  റപോുലയള്ളവ വോങറമോ് പറത്യാകം 
ശ്രദ്ധിക്കുക. 
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4. മ്വർഷശങ്ളിുല കോലിതീറ്റ വിിലനയുട  പവാത മാനസിലോകി 
ആവേ്യാമാോയ അളവിൽകു മാോത്രം തീറ്റ റസ്റ്റോക് ുചയ്യുക. ആവേ്യാതിയം 
കടതൽകു അളവ് റസ്റ്റോക് ുചയ്യു്ത് ഒഴിവോക്കുക. 

5.കോലിതീറ്റ റലോഡ് എതി ഇറക്കു് സമായതതു്  ചോക്കുകളിൽകു 
ദ്വോരം, കീറൽകു, തു്ലിുല അപോകത എ്ിവ ക്മാരഹിതമാോയ 
പരിറേോധന നടതക.(random checking). ഇപകോരം നുനതക് 
കോണു് പക്ഷം അറപ്പോ് തു് കോലിതീറ്റ കമനിയിുല 
ബന്ധുപ്പട്ടവുര അറിയിക്കുക.

6.ചോക്കുകളിൽകു റരഖുപ്പടതിയിരിക്കു് ബോച ്നമുക് തു് 
Invoice യം റുേണ്ട ന ശ്രദ്ധിക്കുക. Invoice ൽകു ബോച ്നമുക് 
റരഖുപ്പടതി നൽകുകു്തിന് കോലിതീറ്റ കമനികറളോട് 
ആവേ്യാുപ്പടക.  

7.തീറ്റ വോങ് ക്മാമാനുഷസരിച ്റപറയോഗിക്കുക. അതോയത് ആദ്യാം 
വോശങ്ിയത് ആദ്യാം റപറയോഗിക്കുക.(First In First Out). ഇതിനോയി ഒരു 
റപപ്പറിറലോ,   കോർഡ് റബോർഡിറലോ  തീറ്റ വോശങ്ിയ തിചചെയതി, invoice, 
batch number എ്ി വിവരശങ്്   കുറിചിടക. 

8. ഒരു റലോഡിൽകു തു് ഒ്ിലധികം ബോറക് വരു് പക്ഷം ബോച ്
തിരിറ തു് റസ്റ്റോക് ുചയ്യു്തും   കർഷകർക് വിതരാം  ുചയ്യു്
സമായതം ബോച ്നമർ മാോർക് ുചയ്യു്തും   പി്ീട് തീറ്റയിൽകു  
കോാോവു് ഏുതെിയം അപോകത റിറപ്പോർട്ട് ുചയ്യു്തിനുഷം 
പരിഹോരം കുേണ്ട ത്തിനുഷം റപകരിക്കും.  

9.തീറ്റയിൽകു  അസോധോരാമാോയ നിറം, മാാം എ്ിവ 
കോണുകയോുാെിൽകു അറപ്പോ് തു് കോലിതീറ്റ കമനിയിുല 
complaint വിഭോഗുത അറിയിക്കുക. 

10.നിശങ്് വോശങ്ി റസ്റ്റോക് ുചചിരിക്കു് തീറ്റയിൽകു  അസോധോരാമാോയ 
മാോറ്റശങ്് തിരിചറിയക (റദോഹരാതിന് അതിുന്റ നിറം, മാാം, 
ഘടന അുല്ലെിൽകു രപം എ്ിവയിുല മാോറ്റശങ്്) 

11.കോലിതീറ്റ സകകോര്യാം ുചയ്യുറമോ്ം പറത്യാകം ശ്രദ്ധ പുലർതക. 
ചോക്കുക് തറയിനത്ുട വലിക്കുകറയോ, കീറൽകു വരു് രീതിയിറലോ 
സകകോര്യാം ുചയ്ത് ഒഴിവോക്കുക. 

12.കോലിതീറ്റ ചോക് അട്ടിയിട്ടു വയ്ക്കു് സലതിുന്റ തറയിൽകു ഈർപ്പം 
ഇല്ല എ്് ററപ്പുവരുതക. ചമാരിൽകു നി്് ഒരടിുയെിയം അകലതിൽകു 
തീറ്റ ചോക് അടകി വയ്ക്കുക. മാര വസ്തകളിൽകു എളപ്പം പപ്പൽകു 
ബോധിക്കുുമാ്തിനോൽകു മാരതടികളുട മാീുത കോലിതീറ്റ ചോക്കുക് 
സൂക്ഷികോതിരിക്കുക. ഇതിനോയി Plastic pallet ക് റപറയോഗിക്കുക.  

13.പപ്പൽകു ബോധ തടയ്തിന് അനുഷകലമാോയ പോരിസിതിക 
സോഹചര്യാശങ്് ക്മാീകരിക്കു്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പകൽകു ുവളിചം 
പതിക്കു് മറിയിൽകു  കോലിതീറ്റ റസ്റ്റോക് ുചയ്യുക. 

14.കോലിതീറ്റ റസ്റ്റോക് ുചയ്യു് മറിയം റപകരാശങ്ളം പതിവോയി 
വൃതിയോക്കു്ത് തീറ്റ മാലിനീകരാം തടയോറനോ ഗാ്യാമാോയി 
കുറയ്ക്കോറനോ കഴിയം. 

15.Pest Control സംവിധോനശങ്് ഏർുപ്പടതക 
16.അനുഷവദികുപ്പട്ട സംഘം ജീവനകോർക് മാോത്രം കോലിതീറ്റ റസ്റ്റോക് 

File No.DDDKER/3340/2021-TC



ുചചിട്ടുള്ള മറിയിറലക് പറവേനം പരിമാിതുപ്പടതക. 
17.കർഷകർ വോശങ്ിറപോയ കോലിതീറ്റയിൽകു അസ്വഭോവികത ഏുതെിയം
കർഷകർ അറിയിചോൽകു അവഗാികോുത ഗൗരവമാോയി കോണുക. ആ
ബോചിുല കോലിതീറ്റ വോശങ്ിയ  മാറ കർഷകുര വിളിറ റചോദിറ
കടതൽകു  ഇടുപടൽകു  നടതക.  കോലിതീറ്റയുട ഗാുത കുറിച്
കടതൽകു കർഷകർ പരോതി  റ്യിക്കു് പക്ഷം റനരിട്ട്  പരിറേോധന
നടതി സിരീകരിക്കുക. റേഷം  ഗാ നിയ്ാ ഓഫഫിസുറ വിളിറ
വിവരം  അറിയിക്കുക.  സോംപി്  റേഖരിറ ഫലം  വരു്തുവുര ഈ
റസ്റ്റോക്  വിിലന  നടതോുത hold  ുചയ്യുക.  HOLD  എ്്  എ്തിയ
റബോർഡ്  ഈ  കോലിതീറ്റ റസ്റ്റോകിറോൽകു
അടയോളുപ്പടതക.പരിറേോധനയിൽകു  അഫോറടോോി്  സോ്ിദ്ധ്യാം
കേണ്ട ോൽകു കോലിക്ക് നൽകുകോുത നേിപ്പിറകളയക. 

            .
 
 
 

ഡയറക്ടർ(i/c)
 പകർപ്പ്ഃ- 1)എല്ലോ ുഡപ്ട്ടി ഡയറക്ടർമാോർക്കും
  2)  റജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ജനറൽകു, പ്ലോനിംഗ്)
  3)ുഡപ്ട്ടി ഡയറക്ടർ ( ജനറൽകു, പ്ലോനിംഗ്, എോ്റ്റ്ഷ്, ഇ-

ഗറവാ്സ് & ഐ.റ്റി )
  4)അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ/എസ്.എം.എസ് (ഡയറി)
  5)റപോജക്ട് ുസൽകു/ ുടക്നികൽകു ുസൽകു
  6)റേഖരസഞ്ചയം
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