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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1874 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപരിയാർ ���ഴ പ� സംര�ണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) െപരിയാർ ���ഴ പ� സംര�ണ പ�തി
സംബ�ി� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���ഴ പ�ായ�ിെല

െപരിയാറിെ� തീര�േദശ�ളിൽ കാ��
പ�വാണ് ���ഴ ��ൻ. െപരിയാർ പ� എ�ം
ഇതറിയെ���. ഈ പ���െട ശരാശരി
പാ�ൽ�ാദനം 2 1/2 ലി�റാണ്. എ�ാൽ പാലിൽ
8% ലധികം െകാ���ാ�ം. വളെരയധികം േരാഗ
�തിേരാധ േശഷി�ം, ഏത് തരം
കാലാവ�േയാ�ം ഇണ�വാ�� കഴി�ം
ഇവ��്. എറണാ�ളം ജി�യിെല മലയാ�ർ,
േകാടനാട് , കാലടി, �ത�ാൻെക�്, ���ഴ
എ�ിവിട�ളിലാണ് ഇവെയ കാണെ��ക. ���ഴ
��ൻ പ��ൾ നിലവിൽ വംശനാശം
േനരി�െകാ�ിരി�കയാണ്. ഇതിന് ഒ� �ധാന
കാരണം, ��മായ ���ഴ ��ൻ കാളക�െട
ബീജം ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ, ഈയിന�ിെല

പ��ളിൽ മ�് ഇന�ിൽെ�� കാളക�െട ബീജം
ഉപേയാഗിേ��ി വ�� എ�താണ്. ഇവ ഉ�
േമഖലകളിൽ, ഇേതയിന�ിൽെ�� കാളക�െട
ബീജം ലഭ�മാ�ിെ�ാ�് ഇവെയ
സംര�ി�വാ�ം, അവ�െട എ��ിൽ

വർ�ന��ാ�വാ�ം സാധി��താണ്. ഈ
ഉേ�ശേ�ാട്  �ടി നട�ിലാ�� പ�തിയാണിത്.
പ�തി വിശദാംശ�ൾ േകരള ൈലവ്േ�ാ�്
ഡവലപ്െമൻറ്  േബാർ�ം, സം�ാന

�ഗസംര�ണ വ��ം, ���ഴ ��ൻ പ�
�ജനന പരിപാലന സംഘ�ിെ� (KDPPS)
സഹായ സഹകരണേ�ാെട പ�തി
നട�ിലാ��. ആദ�ഘ��ിൽ

��ജ��ിൽെ�� അ�് ���ഴ ��ൻ
വി�കാളകെള KDPPS െ� സഹായേ�ാെട

െക.എൽ.ഡി.േബാർഡ്  െതെരെ���.
ഇവെ�ാ�ം തെ� ജനിതക േരാഗ�ളി�ാെയ�്
േബാർഡിെ� തി�വന��ര�� Centre for
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Advanced Livestock Genomics (CALG)
ലേബാറ�റിയിൽ പരിേശാധി�  ്ഉറ�് വ��ി.
സാം�മിക േരാഗ�ളായ �െസേ�ാസിസ് ,
�ി.ബി, പാരാ ടി.ബി എ�ിവയി�ാെയ�്
�ഗസംര�ണ വ��ിെ� പാേലാ�� State
Institute for Animal Disease ൽ പരിേശാധി�്
ഉറ�് വ��ി. ഏ��ം മിക��ം
ല�ണെമാ��മായ ര�് വി�കാളകെള (3
വയ�്, 4 വയ�് �ായ��വെയ)
െതെരെ���. ഈ കാളകെള KDPPS
േലാണായി െക.എൽ.ഡി.േബാർഡിന്
നൽ��താണ്. ഈ വി�കാളകെള േബാർഡ്
ഏ�വാ�ി, േബാർഡിെ� ��ർ ജി�യിെല ��ർ
ഫാമിെല ക�ാറെെ�ൻ േ�ഷനിൽ 30 ദിവസം
പരിപാലി� ,് േരാഗ�െളാ�മി�ാെയ�് ഒ��ടി
ഉറ�് വ��ിയ േശഷം ഇവെയ �ള��ഴ �ൾ
േ�ഷനിേല�് െകാ�േപാ��താണ്. �ടർ�്
ഇവയിൽ നി�് �റ�ത് 5000 േഡാസ്
ഗാഢശീതീകരി� ബീജമാ�കൾ ഉൽ�ാദി�ി�
േശഷം, വി�കാളകെള KDPPSന് തിരിെക
നൽ��താണ്. �ടർ�് ���ഴ ��ൻ പ��ൾ
കാണെ��� �ല�ളിൽ

ഉപേയാഗി��തിനായി �ഗസംര�ണ വ��ിെ�
എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാടനാട് , മലയാ�ർ,
അ��ഴ, െകാ�നാട് , ���ഴ, കാലടി, േകാ��ടി
എ�ീ ബീജാധാന േക��ൾ വഴി, ഈ
ബീജമാ�കൾ സൗജന�മായി നൽ��താണ്. ര�്
വർഷം െകാ�് ഏതാ�് 1000 വംശ��ി��
���ഴ ��ൻ പ��ൾ ഈ പ�തിയി�െട
ജനി��താണ്. ഈ പ�തി �ടർ�ം
നട�ിലാ�ക വഴി ഇവ വംശനാശഭീഷണിയിൽ
നിെ�ാഴിവാ��താണ്.

(ബി)

���ഴ പ��െള ഇ��ൻ ജ��ായി
അംഗീകരി��തി�� നടപടി ആരംഭി�േമാ;
ഇെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപരിയാർ തീരെ� കർഷക�മായി സഹകരി�്
േദശീയ കാർഷിക ഗേവഷണ കൗൺസിൽ (ICAR)
���ഴ ��ൻ പ��െള�റി�� പഠന�ൾ�്
2019 ൽ �ട�മി�ി��. ഒ� �േത�ക �ീഡ്  പദവി
നൽ��തി�� സാ��തകൾ
കെ���തി�� �മ�ൾ നാഷണൽ ബ�േറാ
ഓഫ് അനിമൽ ജന�ിക് റിേസാർസസ്  (NBAGR)
നട�ി വ��. ഈ ജ��ിൽ െപ� �റ�ത്

1000 പ��െള�ി�ം ഉെ��ിൽ മാ�െമ ഇവെയ
ഇ��ൻ ജ��ായി അംഗീകരി�ക��.
പ���െട എ�ം ഈ നിലയിേലെ��േ�ാൾ
ഇതിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

(സി) 5 വർഷ�ി��ിൽ ഈ പ���െട എ�ം (സി) െപരിയാർ തീരെ� കർഷക�മായി സഹകരി�്
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വർ�ി�ി��തിന് വ��് തല�ിൽ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ നട�ാൻ ഉേ�ശി��
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ കാർഷിക ഗേവഷണ കൗൺസിൽ (ICAR)
���ഴ ��ൻ പ��െള�റി�� പഠന�ൾ�്
2019 ൽ �ട�മി�ി��. ഒ� �േത�ക �ീഡ്  പദവി
നൽ��തി�� സാ��തകൾ
കെ���തി�� �മ�ൾ നാഷണൽ ബ�േറാ
ഓഫ് അനിമൽ ജന�ിക് റിേസാർസസ്  (NBAGR)
നട�ി വ��. ഈ ജ��ിൽ െപ� �റ�ത്

1000 പ��െള�ി�ം ഉെ��ിൽ മാ�െമ ഇവെയ
ഇ��ൻ ജ��ായി അംഗീകരി�ക��.
പ���െട എ�ം ഈ നിലയിേലെ��േ�ാൾ
ഇതിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


