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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1851 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉൽ�ാദന�മത വർധി�ി��തിന് സമ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) ഉൽ�ാദന�മത വർധി�ി��തിനായി �തിയ
ഇനം പ��െള�ം േകാഴികെള�ം േകരള�ിേല�്

െകാ�വ��തി�ം ഇവിെട�� നാടൻ ഇന�െള
സംര�ി��തി�മായി പ�തി
ത�ാറാേ��തിെ� ആവശ�കത

��യിയിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി
പ�തി ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(എ) ��മായ ആ��ണേ�ാ��ടി �ഗസംര�ണ
വ��് �ജനന നയം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലമായി
േകരള�ിെല ക�കാലിക�െട ഉത്�ാദന�മത 3
ലി�റിൽ നി�ം പതി�ട� വർധി�. ഇ�്
സം�ാന�് പാ�ത്പാദനം ശരാശരി 10.2 ലി�ർ
ആണ്. ആവശ��ിന് പാൽ ലഭ�മാ�� സാഹചര�ം
സം�ാന� നിലവി��തിനാൽ �തിയ ഇനം
പ��െള േകരള�ിേല�് െകാ� വേര�
സാഹചര�മി�. �ടാെത േരാഗ�തിേരാധ േശഷി
കണ�ിെല�� തന� ജ��കെള
സംര�ി��തിനായി നാടൻ ഇന�െള
കെ��ി അവ�െട ജനിതക പഠനം നട��തിന്
വ��് �മം നട�ിവ��. െവ�ർ, കാസർേകാഡ്
��ൻ, വയനാടൻ ��ൻ, െച�വ�ി, െപരിയാർ
��ൻ �ട�ിയ നാടൻ ഇന��െട
സംര�ണ�ിനായി അവ�െട ഗാഢ ശീതീകരി�
�� ബീജമാ�കൾ െക.എൽ.ഡി േബാർഡ്  �േഖന
ഈ ഇന�ൾ ക�വ�� �േദശ�ളിൽ ലഭ�മാ�ി
വ��. നിലവിൽ െവ�ർ പ��െള നാടൻ
ഇനമായി അംഗീകരി�ി��്. കാസർേകാഡ്  ��ൻ
പ��െള സംര�ി��തിനായി കാസർേകാഡ്
ജി�യിെല ബദിയ��യിൽ ഈ ഇന�ിനായി ഒ�
ഫാം തെ� സർ�ാർ �ട�ിയി��്. വയനാടൻ
��ൻ ഇന�ിെ� ജനിതക പഠനം വ��ിെ� ധന
സഹായേ�ാെട െക.എൽ.ഡി േബാർഡിെ�
ജീേനാമിക് ലാബിൽ നട�ി വ��. െവ�ർ
പ���െട�ം, െച�വ�ി, വയനാടൻ ��ൻ
�ട�ിയ ഇന��െട�ം സംര�ണ�ിന്

ആവശ�മായ പ�തികൾ തയാറാ�ി േക�
സർ�ാരിെ� രാ�ീയ േഗാ�ൽ മിഷനിൽ
ഉൾെ����തിനായി സമർ�ി�ി��്. നാടൻ
േകാഴി ഇന��െട സംര�ണ ഉേ�ശേ�ാ��ടി

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� മല�ഴ െച��ർ,



2 of 2

േതാ��റ ഫാ�കളിൽ അസീൽ, കട�്നാഥ്  എ�്
അറിയെ��� കരിേ�ാഴി, naked neck, തലേ�രി
എ�ി ഇന�െള വളർ�ി വിപണനം െച� വ��.
നാടൻ താറാവ് ഇന�ളായ ചാര, െച��ി
എ�ിവെയ പ�നംതി� ജി�യിെല നിരണം ഡ�്
ഫാമിൽ പരിപാലി�  ്മ�ാടി ഡ�് ഹാ�റി വഴി
താറാവ് ���െള കർഷകർ�് വ�ാപകമായി
നൽകി വ��. ��ത നാടൻ താറാവ് ഇന�െള
കർഷകർ�് നൽകാ�� ഉേ�ശേ�ാ��ടി മല�റം
േക�ീകരി� ഒ� ഡ�് ഫാം �ാപി��തി�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��. മ��ി േകാേളജ്
ഓഫ് െവ�റിനറി ആ�് അനിമൽ സയൻസസ്
വികസി�ിെ���, �ഗസംര�ണ വ��ിെ�
ഫാ�കൾ വഴി നൽ�� ഇറ�ി�ം ���ം
അ�േയാജ�മായ േകാഴി ഇനമായ �ാമ�ീ
സാധാരണ കർഷകർ�് വീ�് വള�ിൽ വളർ�ാൻ

അ�േയാജ�മായതാണ്. േരാഗ�തിേരാധ
േശഷി�ളള�ം െതാടിയിെല ഭ�� അവശി���ം,
കീട��ം ഭ�ി�� ഇന�മായ �ാമ�ീ
േകാഴികെളയാണ് RKI പ�തി വഴി�ം,
ജനകീയാ��ണ പ�തി വഴി�ം കർഷകർ�്
നൽകി വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


