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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 435 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഗസംര�ണ േമഖലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല

�ധാന ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ ഗേവഷണ�ം

വികസന�ം പ�തി�ായി സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ

2021-22 സാ��ിക വർഷം 40 ല�ം �പ നീ�ി

വ�ി��്. വ��ിന് കീഴിെല �ാപന�ൾ�്

വിവിധ വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണം

നട��തിനാ�� േ�ാജ�്

െ�ാേ�ാസ�കൾ�ാണ് ടി �ക അ�വദി��ത്.
�ഗസംര�ണ വ��ിെ� പാേലാട്  �വർ�ി��

േ��് ഇൻ�ി���് േഫാർ അനിമൽ ഡിസീസസിെ�

േ�ാജ�ായ Studies on AMR gene flux between
livestock and society, risk assessment and
development of management strategies” (Joint
R&D project of SIAD and MG University on
Antimicrobial Resistance (AMR) എ�

േ�ാജ�ിന് 2018-19 സാ��ിക വർഷം 30 ല�ം

�പ�െട അംഗീകാരം നൽകിയി��. ടി

േ�ാജ�ിന് 2021-22 സാ��ിക വർഷം 8,27,000
�പ അ�വദി�ി��്. ADCP Lab Thrissur െ�

േ�ാജ�ായ Standardization of Real Time PCR
Methodology for detection of Tick Transmitted
Pathogens Anaplasma species, Babesia species,
Ehrlichia species & Theileria species affecting
Cattle, Dogs and Horse എ� േ�ാജ�ിന് 2018-
19 സാ��ിക വർഷം 19,90,000/- �പ�െട

അംഗീകാരം നൽകിയി��. ടി േ�ാജ�ിന് നട�്

സാ��ിക വർഷം 7,20,000/- �പ

അ�വദി�ി��്. െക. എൽ. ഡി.േബാർ�മായി

ബ�െ�� �ധാന ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

വി�കാളകെള തിരെ���വാനായി സ�തി

പരിേശാധന പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
േകരള�ിൽ ��ിമ ബീജാധാന�ിന്
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ഉപേയാഗി�� എ�ാ വി�കാളക�െട�ം 1500-
2000 ബീജമാ�കൾ കർഷക�െട പ��ളിൽ

��ിവ�  ്ഉ�ാ�� പ���ികെള രജി�ർ െച�്

6 മാസ�ിെലാരി�ൽ വളർ�ാ നിര�്

േരഖെ����. ഈ പ���ികൾ വളർ�്,
ബീജധാന�ിന് േശഷം �സവി�േ�ാൾ, ഇതിെ�

ഒ� കറവ�ാലെ� പാ�ത്പാദനം മാസ�ിൽ

ഒ� ദിവസം െവ�  ്അള�് തി�െ����. ഈ
പാലിെ� അളവ�സരി� ,് പി��ല� നിർ�യം

നട�ി മിക� വി�കാളകെള തിരെ����.
ഇത് ആല�ഴ, േകാ�യം, ഇ��ി ജി�കളി�ം

േക�ാവി�ത പ�തിയായ രാ�ീയ േഗാ�ൽ

മിഷൻ വഴി േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ എ�ീ

ജി�കളി�ം തിരെ��� ബീജധാന

േക��ളി�െട നട�ിലാ�ി വ��. �ണ മാ�

സാേ�തിക വിദ�, ഇൻവിേ�ാ െഫർ�ിെെലേസഷൻ

(IVF) �ട�ിയ �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ

വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി മിക� വി�കാളകെള

ഉൽ�ാദി�ി��. വി�കാളക�െട തിരെ���ിന്

ജീേനാമിക് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�വാ��

�ാരംഭ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
വി�കാളക�െട ജനിതകേരാഗ നിർ�യ�ം

നിർ�ാർ�ന പ�തിക�ം നട�ിലാ��.
ഇതി�െട ന�െട സം�ാന�് ജനി�� ഒ�

ക�കാലി�ം ജനിതക േരാഗ�ൾ വരി� എ�്

ഉറ�ാ��. െവ�ർ പ���െട

വർേ�ാധാരണ�ിന് േവ�ി ആല�ഴ, േകാ�യം,
എറണാ�ളം,ഇ��ി �ട�ിയ ജി�കളിൽ Field
Performance Recording (FPR) നട�ിലാ��.
ഇതി�െട ജനി�� ��ിക�െട വർ���ി

ഉറ�ാ�ക�ം, DNA െട�ി�െട Parentage Test
നട�ിയ കാള��ികെള വി�കാളകളായി

െതരെ����. സം�ാന�ിെ�

കാലാവ��് േയാജി� ന�യിനം ��ിന�െള

കെ��ി അവ�െട വ�ാപന�ിനാ�� േഫാഡർ

റിസർ�  ്േ�ാ�ാം നട�ിലാ��. േകരള

െവ�റിനറി ആ�് അനിമൽ സയൻസസ്

സർ�കലാശാല ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��

ഗേവഷണ പ�തികൾ �ഗ��െട േപാഷകാഹാര

അടി�റ െമ�െ�����മായി ബ�െ��

ഗേവഷണ പ�തികൾ. �ഗ��െട ജനിതക

വിഭവ��െട മാേനെ��് െമ�െ����മായി

ബ�െ�� ഗേവഷണ പ�തികൾ.
ക�കാലിക�െട ഉത്പാദന�മത

വർ�ി�ി���മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ

പ�തികൾ. �ത�ൽ�ാദന കാര��മത
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വർ�ി�ി���മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ

പ�തികൾ. േമാളിക�ലർ ഡയഗേനാ�ി�്, വാ�ിൻ

െ�ാഡ�ൻ, ബേയാെടേ�ാളജി�മായി

ബ�െ�� ഗേവഷണ പ�തികൾ. േരാഗ

നിരീ�ണ�മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ

പ�തികൾ. ഡയറി, മാംസം സം�രണം

�ല�വർ�ന�മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ

പ�തികൾ. �ഗ�ൾ�ം മ�ഷ�ർ�ം ഇടയിൽ

പക�� േരാഗ�ൾ �ട�ിയവ�മായി ബ�െ��

ഗേവഷണ പ�തികൾ. വന�ജീവി, മാലിന�

സം�രണം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

�ട�ിയവ�മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ

പ�തികൾ. ജ�ജന� േരാഗ�െള പ�ി�� പഠനം.

(ബി) ഗേവഷണ�ി�� സൗകര��ൾ

െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എൽ.ഡി േബാർഡ്  േക�ാവി�ത പ�തിയായ

രാ�ീയ േഗാ�ൽ മിഷനി�െട �ണ മാ��ി�ം,
ഇൻവിേ�ാ െഫർ�ിെെലേസഷ�ം (IVF) ഉ�

അടി�ാന സൗകര��ൾ മാ�െ��ി ഫാമിൽ

വികസി�ിെ���. ഈ പ�തികൾ �ട�വാ��

പ�തി ത�ാറാ�ി േക� സർ�ാരിന്

സമർ�ി�ി��്. തി�വന��രെ� ജീേനാമിക്

ലാബിൽ അത�ാ�നിക ഉപകരണ�ൾ വാ�ി

�വർ�ന സ�മാ�ിയി��്. ക�കാലിക�െട

ര�ം, ബീജം �ട�ിയവയിൽ നി�് DNA
േവർതിരി�  ്ജീേനാ െെട�ിംഗ് െച�വാ�� എ�ാ

ഉപകരണ��ം, സാേ�തിക വിദ��ം

വികസി�ിെ���ക�ം അവ നട�ിലാ�ക�ം

െച���്. തീ��ൽ വി�ക�െട �ണനിർ�യ�ം

അ�ബ� ഗേവഷണ�ൾ�മായി േധാണി

ഫാമിൽ സം�ാന േഫാഡർ സീഡ്  പരിേശാധനാ

ലേബാറ�റി�െട സൗകര��ൾ

ശ�ിെ���ിയി��്. േകരള െവ�റിനറി ആ�്

അനിമൽ സയൻസസ്  സർ�കലാശാല േകരള

െവ�റിനറി ആ�് അനിമൽ സയൻസ്

�ണിേവ�്�ി�് ഗേവഷണ�ിനായി 1225 ല�ം

�പയാണ് ഈ വർഷെ� ബജ�ിൽ

വകയി��ിയിരി��ത്. ക�കാലി

ഉത്പാദന�മായി ബ�െ��ിരി�� 15
�ൻഗണനാ േമഖലകളിൽ സർ�കലാശാല

ഗേവഷണം നട���്. ഗേവഷണ�ിെ�

അടി�ാന വികസന�ിനായി �ണിേവ�ി�ി�െട

വിവിധ ലേബാറ�റികളിൽ ആ�നിക

ഉപകരണ�ൾ വാ�ി ഉപേയാഗി� വ��.
�ടാെത നബാഡ് , ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്

ധനസഹായേ�ാ� �ടി 32 േകാടി �തൽ �ട�ി

മ��ി ആ�ാനമായി അത��ാ�നിക

ലേബാറ�റിക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി� കഴി�.
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(സി)

��ത ഗേവഷണ �വർ�ന�ളിൽ േദശീയ,
അ�ർേദശീയ ഏജൻസിക�െട സഹകരണം

ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എൽ.ഡി േബാർഡ്  വി�കാളക�െട

തിരെ���ിൽ ജീേനാമി�് ഉപേയാഗെ���വാൻ

ആേ�ലിയയിെല �ണിേവ�ി�ി ഓഫ്

അഡ�െലയ്�മായി സഹകരി��. ഇതിനായി

�ണിേവ�ി�ി ഓഫ് അഡ�െലയ്�മായി (UA) ഒ�

ധാരണാപ�ം ത�ാറാ�ി, �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�കഴി�. പ���െട

േരാഗ�തിേരാധേശഷി ഉയർ��തിെ�

സാധ�തകൾ പരിേശാധി��തിന് േവ�ി��

�ാരംഭ ജനിതക ഗേവഷണ�ൾ

െക.എൽ.ഡി.േബാർ�ം, തി�വന��രം

ജി�യി�� േക� സർ�ാർ �ാപനമായ ഇ��ൻ

ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ്  എഡ�േ�ഷൻ ആ�്

റിസർ�  ്(IISER) �ം സം��മായി നട�വാൻ

ധാരണാപ�മായി��്. ന�െട നാടൻ ഇനം

പ��ളിൽ േരാഗ�തിേരാധേശഷി �ദാനം

െച�� ജീ�കെള കെ��ി അവെയ ത�ാ�ാ

ജനിതക ശാ��ിെല ആ�നിക സാേ�തിക

വിദ�കൾ �േയാജനെ���ി,
സ�രവർ�����െട േരാഗ �തിേരാധേശഷി

വർ�ി�ി��തിന് പര�ാ�മാ�വാൻ സാധി�േമാ

എ� ഗേവഷണമാണ് �ധാനമാ�ം ഈ സം��

സംരംഭ�ി�െട ഉേ�ശി��ത്. േകരള െവ�റിനറി

ആ�് അനിമൽ സയൻസസ്  സർ�കലാശാല

അ�ർേദശീയ ഏജൻസികളായ DTRA, UNDP,
േദശീയ ഏജൻസികളായ ICAR, DST, DBT,
NABARD, Ayush എ�ിവ�െട വിവിധ

പ�തികൾ സർ�കലാശാലയിൽ നട�ിലാ�ി

വ���്.

(ഡി) ഉ�ാദന േശഷി �ടിയ ക�കാലി സ��്

വർ�ി�ി�ാൻ ജനിതക ഗേവഷണം

നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െക.എൽ.ഡി േബാർഡ്  ഉൽ�ാദനേശഷി �ടിയ

ക�കാലി സ�� വർ�ി�ി�വാൻ േവ�ി

ജീേനാമിക് െസല�ൻ, സ�തി പരിേേശാധനാ

പ�തികൾ എ�ിവ നട�ിലാ��. സ�തി

പരിേശാധനാ പ�തിയിൽ, കർഷകർ വളർ��

പ���െട പാ�ൽ�ാദനം അള� തി�െ���ി,
ഏ��ം ��ിയ പാ�ൽ�ാദന�� പ��െള

കെ���. ഈ പ��ളിൽ പരീ�ി�  ്വിജയി�

കാളക�െട ഗാഢശീതീകരി� ബീജം ഉപേയാഗി�്

ബീജാധാനം നട�ി ഉ�ാ�� കാള��ികെള

െതരെ����. വി�കാളകെള

തിരെ���വാൻ േവ�ി ജീേനാമിക് സാേ�തിക

വിദ� ഉപേയാഗി�വാ�� നടപടികൾ ആയി��്.
ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�ളിൽ നി�ം േക�

സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�� സ�തി പരിേശാധനാ

(േ�ാജനി െട�ിംഗ്) പ�തികളിൽ, �ജനന �ല�ം
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െതളിയി�െ�� മിക� വി�കാളകെള വാ�ി

സം�ാനെ� �ജനന �വർ�ന�ൾ�ായി

ഉപേയാഗെ�����്. േകരള െവ�റിനറി ആ�്

അനിമൽ സയൻസസ്  സർ�കലാശാല

സ�രവർ�ം ക�കാലിക�െട ഉത്പാദനം

വർ�ി�ി��തി�� ഇ��ൻ കാർഷിക

ഗേവഷണ കൗൺസിലിെ� േ�ാജനി െട�ിംഗ്

പ�തി 1986 �തൽ മ��ി െവ�റിനറി

േകാേളജിെല ജനിതക വിഭാഗ�ിൽ നട�

വ���്. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഉത്പാദനേശഷി

��ത�� വി�് �രികെള അവയിൽ നി�്

ഉത്പാദി�ി�െ��� പ���ിക�െട �ജനന

നിര�് അടി�ാനമാ�ി തിരെ����. ഈ
ഗേവഷണ പ�തിയി�െട ഉ��ിരി��

പ��ൾ�് മ��വ�മാ�� താരതമ��ിൽ 400
�തൽ 500 ലി�ർ വെര ഓേരാ വർഷ�ം ��തലായി

പാൽ ഉത്പാദി�ി��. േകരള�ിൽ ��ർ

ജി�യിെല 8 േക��ൾ വഴി ഈ പ�തി

നട�ിലാ��. സ�രവർ�ം പ���െട ജീൻ

തല�ി�� പഠന�ൾ വഴി അവ�െട സ�ഭാവ

സവിേശഷതക�ം അവ�് കാരണമായ ഘടക��ം

ക�പിടി�ാ�ം അ�വഴി വളർ��ഗ��െട

ഉത്പാദനേശഷി വർ�ി�ാ��� ഗേവഷണ�ൾ

നട�ി വ��. �ടാെത മലബാറി ആ�ക�െട

ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തി�� പ�തി

നട�ിലാ�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


