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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 590 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തീ� ക�കാലി വികസന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ) സം�ാന�് പാ��ാദനം ഉയർ��തിെ�

ഭാഗമായി ആവി�രി� തീ� ക�കാലി വികസന

പ�തി�െട ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഊർ�ിത ക�കാലി വികസന പ�തി

തിരെ��� ഒ� �േത�ക �േദശെ�

ക�കാലിക�െട പാ�ൽപാദനം ഒ� നി�ിത

സമയ�ി��ിൽ, നി�ിത േതാതിൽ

വർ�ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട �ട�ം�റി�

ഒ� സംേയാജിത പ�തിയാണ് ഊർ�ിത

ക�കാലി വികസന പ�തി. ക�കാലിക�െട

വർ��ണം െമ�െ����തിന് selective cross
breeding എ� രീതി അവലംബി�ക�ം, അ�വഴി

ക�കാലിക�െട പാ�ൽപാദന�മത

വർ�ി�ി�ക�ം െച��. ഈ പ�തി

സം�ാനെ� ഉ�ാദന�മത�� പ��െള

ഉേ�ശി���ം, അേതാെടാ�ം ക�കാലി

വികസന�ിെ� എ�ാ േമഖലക�ം

പരിഗണി���ം, നിയ�ിത ബിജസ�ലനം,
തീ��ൽ ഉൽപാദനം, സമീ�തമായ ആഹാരരീതി

നട�ാ�ൽ, ഫല�ദമായ േരാഗ നിയ�ണം

എ�ിവ �ടി ഉൾെ����മാണ്. ഈ േ�ാജ�്

നട�ാ��ത് േമഖലാ �ഗാേരാഗ� േക��ൾ

(ആർ.എ.എ� .്സി), ജി�ാ െവ�റിനറി േക��ൾ,
െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�കൾ, െവ�റിനറി

േഹാ�ി��കൾ, െവ�റിനറി ഡിെ�ൻസറികൾ,
െവ�റിനറി സെ���കൾ എ�ിവ വഴിയാണ്.
പ�തി�െട ല���ൾ എ�ാ ക�കാലി വികസന

�വർ�ന��ം, ഈ േ�ാജ�ിന് കീഴിൽ

നട�ിലാ�ക, ക�കാലിക�െട �ീേരാൽപാദനം

സംബ�ി�  ്ശരിയായ അറിവ് െപാ�ജന

സ�ർ��ി�െട�ം, െസമിനാ�കളി�െട�ം

ക�കാലി �ദർശന�ളി�െട�ം കർഷകർ�്

മന�ിലാ�ിെ�ാ��ക, ക�കാലികളിെല

ഫല�ദമായ േരാഗ നിയ�ണം എ�ിവയാണ് ഈ



2 of 4

പ�തി ല��മി��ത്. �ഗസംര�ണ വ��ിൻ

കീഴിൽ തി�വന��രം, െകാ�ാര�ര, പ�നംതി�,
ഇ��ി, ആ�വ, മാള, പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് ,
ക�ർ എ�ിവിട�ളിൽ ഊർ�ിത ക�കാലി

വികസന േ�ാജ�കൾ നട�ിലാ��തിനായി

ഓഫീ�കൾ �വർ�ി��.

(ബി) പാലിെ��ം പാ�����െട�ം വർ�ി�

ആവശ��ിന�സരി�  ്ഇവ ലഭ�മാ�ാൻ

ക�കാലിക�െട ജനിതക �ണ�ൾ വർ�ി�ി�്

സ�രയിനം പ��െള വളർ�ിെയ���തിനായി

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�കാലിക�െട ജനിതക �ണ�ൾ വർ�ി�ി�്

സ�രയിനം പ��െള വളർ�ിെയ���തിനായി

െക.എൽ.ഡി.ബി. സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ 1.
�ണമാ�ം, ഇൻവിേ�ാ െഫർ�ിൈലേസഷൻ (IVF)
�ട�ിയ �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ �േയാഗി�്

ഉൽ�ാദന�മത �ടിയ പ���ികെള ��തലായി

ഉൽ�ാദി�ി�വാ�ം, കർഷക�െട ഇട�ളി��

ഉൽ�ാദനേശഷി �ടിയ പ��ളിൽ നി�ം �ണം

േശഖരി�വാ��� പ�തികൾ ആ��ണം

െച�വ��. 2. പ���െട േരാഗ�തിേരാധ

േശഷി ഉയർ��തിെ� സാ��ത

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 ആൻറ്  റിസർ�  ്(IISER) ഉം

സം��മായി ആരംഭി� കഴി�. ന�െട നാടൻ

ഇനം പ��ൾ�്, േരാഗ�തിേരാധേശഷി�ം,
കാലാവ�േയാട്  ഇണ�ി ജീവി�ാ��� കഴി�ം

സ�രവർ��േള�ാൾ ��തലാണ്. ഉയർ� േരാഗ

�തിേരാധേശഷി �ദാനം െച�� നാടൻ

പ���െട ജീ�കെള കെ��ി, അവെയ

ത�ാ�ാ ജനിതക ശാ��ിെല

ആ�നികസാേ�തികവിദ�കൾ �േയാജനെ���ി,
സ�രവർ� പ���െട േരാഗ�തിേരാധ േശഷി

വർ�ി�ി��തിന് പര�ാ�മാ�വാൻ സാധി�േമാ

എ� ഗേവഷണമാണ് �ധാനമാ�ം ഈ സം��

സംരംഭ�ി�െട ഉേ�ശി��ത്. ഇത്

ഫല�ദമായാൽ സം�ാനെ� പ���െട

േരാഗ�തിേരാധേശഷി വർ�ി�ക�ം, ഉൽ�ാദനം

െമ�െ����മാണ്. 3. ഉയർ� ഉൽ�ാദന

�മത�� പ��ൾ�് ഏ��ം ഉയർ� �ജനന

�ല��� വി�കാളക�െട ബീജം ലഭ�മാ��തി�

േവ�ി �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി��്. 4.
ലിംഗനിർ�യം നട�ിയ ബീജമാ�കൾ

സം�ാന�് ഉൽ�ാദി�ി��തിന് േവ�ി 29.59
േകാടി �പ�െട പ�തി ത�ാറാ�ി േക��ിന്

സമർ�ി�ി��്. 5. സ�തി പരിേശാധന (േ�ാജനി

െട�ിംഗ്) പ�തിയി�െട ജനി�� േമൽ�രം

വി�കാള��ിക�െട �ജനന �ല�ം (�ീഡിംഗ്
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വാല�), ജനിതക ശാ� രീതികളി�െട ക��ി,
അവയിൽ ഏ��ം െമ�മായവെയ �ജനന

�വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗി��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 6. �ജനന

�വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗി��

വി�കാളകെള ജനിതക െതെരെ���കളി�െട

(ജീേനാമിക് െസല�ൻ) െതെരെ���്

ഉപേയാഗെ���വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. �ഗസംര�ണ വ��ിെ� നടപടികൾ

ക���ിപരിപാലന പ�തി �ഗസംര�ണ

വ��തല�ിൽ നട�ിലാ���്. �ഗസംര�ണ

വ��ിൽ  �േത�ക ക���ി പരിപാലന പ�തി

�ീമിൽ േഗാവർ�ിനി CAP ക���ി പരിപാലന

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാന�്

�തിവർഷം 2,00,000 ക���ികൾ ജനി��

എ�ാണ് കണ�്. ഇ�കാരം ഉ� ക���ികൾ�്

മതിയായ ശാ�ീയ പരിചരണം ലഭ�മായാൽ മാ�േമ

അവ ആേരാഗ��� പ��ളായി വളർ�് �ർ�

രീതിയിൽ  പാ�ൽപാദനം നട�ക��.
പ�തി�െട കീഴിൽ െകാ�വ��

ക���ികൾ�് അവ �സവി���വെര

അെ��ിൽ  32 മാസം വെര ഏതാേണാ ആദ�ം

എ�ക അ�വെര സ�ിഡി നിര�ിൽ

�ണേമ��� കാലി�ീ� നൽ��.
അേതാെടാ�ം വിര മ��കൾ, ധാ�ലവണ

മി�ിതം, എ�ിവ�ം നൽ���്.
ക���ികൾ�് ഇൻ�റൻസ്  പരിര��ം

ഉറ�ാ���്.

(സി) �ാമീണ ജനത�് െതാഴിലവസരം, �ർബല

വിഭാഗ�ൾ�് േപാഷകാഹാര�ല�ം എ�ിവയിൽ

ക�കാലി വികസന പ�തി �ണപരമായ

മാ��ൾ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ാമീണ ജനത�് െതാഴിലവസരം, �ർബല

വിഭാഗ�ൾ�് േപാഷകാഹാര�ല�ം എ�ിവയിൽ

ക�കാലി വികസന പ�തി �ണപരമായ

മാ��ൾ ഉ�ാ�ിയി��്. വീ�ിെല

ആവശ��ി�ൾെ�െട കർഷക ർ െചറിയ

േതാതിൽ ഒേ�ാ, രേ�ാ പ��െള വളർ�ക

എ� പഴയ രീതിയിൽ നി�് മാ�ം വരിക�ം,
�ഗസംര�ണ േമഖലെയ വ�മാനം ലഭി��

െതാഴിൽ േമഖലയായി കർഷകർ ഇേ�ാൾ

കണ�ാ�ി വ��. അ�െകാ�് തെ� �ാമീണ

േമഖലയിെല െതാഴിൽ രഹിതരായ �വാ�ൾ�്

�ഗസംര�ണ േമഖല ഒ� അ��ഹമാണ്.
വ��തല�ിെല വിവിധ പ�തികൾ െതാഴിൽ

രഹിതരായ �വാ�െള ഈ േമഖലയിേല�് കട�

വ��തി� േ�രണ നൽ��താണ്. �ടാെത �ീര

സംഘ�ൾ വഴി പാൽ േശഖരി���ം വിപണന

സാ��ത വർ�ി�ി��. ഊർ�ിത ക�കാലി

വികസന പ�തി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം
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േപാഷകാഹാരമായ പാലിെ� ആേളാഹരി ലഭ�ത

വളെരയധികം വർ�ി�ി��്. 1964-65 ൽ
പാലിെ� ആേളാഹരി ലഭ�ത 33 gm ആയി��ത്

2020-2021 െല കണ�കൾ �കാരം

(െ�ാവിഷണൽ) 190 gm ആയി ഉയർ�ി��്.
അതിൽ പ�വിൻ പാലിെ� മാ�ം ആേളാഹരി

ലഭ�ത 180 gm ആണ്. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ക�കാലി

വികസന�മായി ബ�െ��് െതാ��് നിർ�ാണം,
ആ�ിൻ�ട്  നിർ�ാണം, അേസാള ടാ�്

നിർ�ാണം, തീ��ൽ �ഷി എ�ീ �വർ�ികൾ

ഏെ���് നട�ിലാ�ി വ���്. ടി

�വർ�ികൾ ക�കാലി സംര�ണ�ിന്

സഹായകരമാ��േതാെടാ�ം �ാമീണ

േമഖലയിൽ െതാഴിലവസര�ം ഉ�ാ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


