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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 121 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ ൈകവരി� േന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

null
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം
മിക� ഇടെപടലിെ� ഫലമായി �ഗസംര�ണ
േമഖലയിൽ ൈകവരി�ാനായ േന�ം
��ിരമാ��തിന് �ഗേരാഗ �തിേരാധ
സംവിധാന�ം �ഗചികി�ാ സംവിധാന�ം
വി�ലീകരിേ��തിെ� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് അതിനായി നട�ിയ

�വർ�ന�െള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��് തല�ി�� �ഗാേരാഗ�
പരിപാലന സംവിധാനമാ��ത്. 215 െവ�റിനറി
ആ�പ�ിക�ം 885 െവ�റിനറി ഡിെ�ൻസറിക�ം
താ��് തല�ിൽ 50 െവ�റിനറി
േപാളി�ിനി�ക�ം, ജി�ാതല�ിൽ 14 ജി�ാ
െവ�റിനറി േക���ം, മൾ�ിെ�ഷ�ാലി�ി
ആ�പ�ി�ം �വർ�ി�വ���്. ഇവ �ടാെത
സ�രി�� �ഗാ�പ�ികൾ/ജി�ാതല �ിനി�ൽ
ലാ�കൾ, സം�ാനതല �ഖ�േരാഗനിർ�യ
േക�ം, 4 �ാേദശിക േരാഗനിർ�യ
ലേബാറ�റികൾ, സം�ാനതല വ��താ

നിവാരണ ഓഫീസ് , സാം�മിക േരാഗ വിശകലന
�ണി�്, ക�കാലി ഉൽ�� പരിേശാധനാ
ലേബാറ�റി, അതിർ�ി െച�് േപാ�കൾ
എ�ിവ�ം ഉൾെ����്. �ഗചികി��്

അത�ാവശ�മായ മ��കൾ �ഗാ�പ�ികൾ വഴി
സൗജന�മായി കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ി വ��.
അകി�വീ�ം നിയ�ണ വിേധയമാ��തി��
സമ� പരിപാടി ഏർെ���ിയി��്. പാേലാട്
ഇൻ�ി���് ഓഫ് ആനിമൽ െഹൽ�് ആ�്

െവ�റിനറി ബേയാളജി�ൽസ്  വഴി
സം�ാന�ിനാവശ�മായ വാ�ി�കൾ
ഉത്�ാദി�ി� ,് �ഗാ�പ�ികൾ വഴി കർഷകർ�്
ലഭ�മാ�ി വ��. നിലവിൽ പ�് ഇനം
വാ�ി�കളാണ് ഇവിെട ഉൽ�ാദി�ി��ത്.
കർഷക�െട വീ�പടി�ൽ രാ�ികാല അടിയ�ിര
�ഗചികി�ാ േസവനം നൽ�� പ�തി
െവ�റിനറി സർജൻമാെര കരാറടി�ാന�ിൽ

നിയമി�ാണ് നട�ിലാ��ത്. ൈവകി�് 6 മണി
�തൽ രാവിെല 6 മണി വെരയാണ് േസവനം
നൽ��ത്. പ�തി�െട �േയാജനം
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േബാധ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�തി
എ�ാ േ�ാ�കളി�മായി വ�ാപി�ി�ി��്.
�ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി��

അനിമൽ ഡിസീസ്  കൺേ�ാൾ േ�ാജ�് (ADCP)
ആണ് േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�്

��ാൻ പിടി��ത്. വർഷം േതാ�ം ര�് തവണ
വീതം സംഘടി�ി�� ഭവന സ�ർശനം വഴി
സം�ാനെ� ��വൻ ക�കാലികൾ�ം
�ള�േരാഗ�ിെനതിെര �തിേരാധ ��ിവയ്പ്

നൽ�� േഗാര�ാ പ�തിയാണ് ഇതിൽ �ധാനം.
�ടാെത ആട്  വസ�,േകാഴികൾ�ം
താറാ�കൾ��ളള �തിേരാധ ��ിവയ്�ക�ം

എ.ഡി.സി.പി സംഘടി�ി�� . വ��ിെ� കീഴിൽ
14 ജി�ാ ലാ�ക�ം 50 താ��് തല ലാ�ക�ം
�വർ�ി��. വ��ിെ� �ധാന റഫറൽ
ലേബാറ�റി ആയ പാേലാട്  �ിതി െച�� േ��്
ഇൻ�ി���് േഫാർ അനിമൽ ഡിസീസിൽ (SIAD)
�ഗ�ളിെല ക�ാൻസർ നിർ�യ�ി�ളള

ഓേ�ാളജി വിഭാഗം �വർ�ി� വ��. ഈ
�ാപന�ി�ം തി�വ�യിെല പ�ിേരാഗ
നിർ�യ ലാബി�ം ബേയാ േസ�ി െലവൽ 2
േ�ഡ്  ലഭി�ി��്. �ടാെത വ��ിന് കീഴി�ളള
SIAD,SLMAP,ADDL എ�ീ ലാ�കൾ�ം
പാല�ാട്  േമഖലാ േരാഗനിർ�യ ലേബാറ�റി�ം
NABL അെ�ഡിേ�ഷ�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.
എറണാ�ളം ജി�യിെല മരടിൽ �വർ�ി��

േ��് ലേബാറ�റി േഫാർ ൈലവ്േ�ാ�് മൈറൻ
ആൻഡ്  അ�ി േ�ാഡ�്സ്  (SLMAP) ലാബിൽ
പാലി�ം മാംസ�ി��ളള ആ�ിേബാേയാ�ി�ിെ�

സാ�ിധ��ം, മാംസം ഏത് ജ�വിേ�താണ് എ�്
തിരി�റി��തി�ളള പരിേശാധന�ളള
സൗകര��ം ഉ�്. മ��ി െവ�റിനറി േകാേളജ്
ക�ാ��ിൽ എ�ാവിധ �ഗചികി�ാ

സംവിധാന���ളള �ഗചികി�ാ പഠന സ��യം
ആരംഭി�ി��്. മ� �ഗാ�പ�ികളിൽ നി�് റഫർ
െച� വ�� �ഗ��െട േരാഗ നിർ�യ�ം
ശ��ിയക�ം ഇവിെട െച� വ��.
ആർ.െക.വി.ൈവ. പ�തി�െട ഭാഗമായി
പ���െട ഫാ�കളിൽ േപായി േരാഗ നിർ�യം
നട�ി ചികി� നൽകി വ��. ��ർ
െകാ�ാലയിൽ സർ�കലാശാലാ
�ഗാ�പ�ിയി�ം റഫർ െച� വ�� �ഗ�െള
ചികി�ി���്. വയനാട്  �േ�ാട്  െവ�റിനറി
േകാേളജി�ം �ഗ ചികി�ാ പഠന സ��യം
�വർ�ി� വ��. കർഷക മി� എ� േപരിൽ
സർ�കലാശാലയിെല ��് �ഗാ�പ�ികളി�ം
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കർഷകർ�ായി മാർജിൻ �ീ മ��കടകൾ
ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

രാ�ിയി�ൾെ�െട ഏത് സമയ�ം വീ�ിെല�ി

�ഗചികി� നൽ��തിന് ഏർെ���ിയി��

സൗകര��ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഗാ�പ�ിക�െട �വർ�ന സമയ േശഷം,
കർഷകർ�് ആവശ�മായ അടിയ�ിര
�ഗചികി�ാ േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി
രാ�ികാല�ളിെല അടിയ�ിര െവ�റിനറി െകയർ
സർ�ീ�കൾ സം�ാനെ� എ�ാ
േ�ാ�കളി�ം, 3 േകാർ�േറഷ�കളി�ം, 1
�നിസി�ാലി�ിയി�മായി 156 േക��ളിേല�്
വ�ാപി�ി�ി��്. ജീവന�ാ�െട നിയമനം കരാർ
അടി�ാന�ിൽ എംേ�ാെ��് എ�്േച�്

�േഖനയാണ്. ൈവ�േ�രം 6 മണി �തൽ രാവിെല
6 മണിവെരയാണ് ഈ പ�തി �കാരം േസവനം
ലഭി�ക. അടിയ�ിര ജീവൻര�ാ മ��ക�ം മ�്
അടിയ�ിര ഉപകരണ��ം വാ��തിന് �േത�ക
ഫ�് വകയി��ിയി��്. കർഷക�മായി
ബ�െ���തിന് ആവശ�മായ വാർ�ാവിനിമയ

സൗകര��െളാ��വാൻ �ക അ�വദി�ി��്.
കർഷക�െട വീ�പടി�ൽ ആ�നിക ചികി�ാ

സംവിധാന�ൾ നൽ��തിനായി
െടലിെമഡി�ൽ സംവിധാന�ൾ, നിലവിൽ
െകാ�ം, എറണാ�ളം, ക�ർ ജി�കളിൽ
ഏർെ���ിയി��്. �ടാെത 12 എ�ം
അധികമായി �ാപി��തി�ം അ�മതി
നൽകിയി��്. �ടാെത േക� സർ�ാറിെ�
ധനസഹായേ�ാെട 29 െമാൈബൽ െവ�റിനറി
�ണി�കൾ �ടി ൈലവ് േ�ാ�് െഹൽ�് ആൻഡ്

ഡിസീസ്  കൺേ�ാൾ എ� പ�തി�െട കീഴിൽ
�ാപി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി� വ��.
െവ�റിനറി സർ�കലാശാല�െട ആ�പ�ികൾ

രാവിെല 9 മണി�തൽ ൈവകി�് 4 മണിവെര
ഔേദ�ാഗികമായി �വർ�ി��. എ�ി��ാ�ം
അത�ാഹിത വിഭാഗ�ി�ളള�ം റഫർ െച�
വ���മായ �ഗ�െള ചികി� െച�ാ�ളള
സംവിധാന�ൾ എ�ാ സമയ�ം
ഏർ�ാടാ�ിയി��്. മ��ി �ഗാ�പ�ിയിൽ
ൈവകി�് 4 മണി �തൽ 9 വെര എ�ാ ദിവസ�ം
ഈവനിംഗ് �ിനി�് സൗകര��ം ലഭ�മാണ്.

(സി) ക�കാലികൾ�് മിക� പരിപാലനം
ഉറ�ാ��തിന് രാജ��് ആദ�മായി പ�നംതി�

ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയി�� ഇ-സ�� പ�തി
എ�െനെയ�ാം �േയാജന�ദമാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല കർഷകർ�ം
ജീവന�ാർ�ം അവ�െട �വർ�ന�ൾ

െമ�െ����തിന് സഹായകമാ�� �ഹദ്
പ�തിയാണ് ഇ-സ��. ഓേരാ കർഷകേ��ം
വിവര��ം അവ�െട ഉ���െട എ�ാ വിവര��ം
േരഖെ���� ഒ� ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം ആണ്

ഇ-സ�� പ�തി. ഉ��െള ൈമേ�ാ ചി�്
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ഉപേയാഗി�  ്തിരി�റി��തി�ം അവ�െട
ഉത്പാദനം, �ത�ത്പാദനം, ചികി�, പരിപാലനം
വിവിധ പ�തിക�െട വിവര�ൾ,
�ഗാ�പ�ിക�െട ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ,
വിവിധ റിേ�ാ�കൾ �ട�ിയവ
നിരീ�ി��തി�ം, നിയ�ി��തി�ം ഇതി�െട
കഴി��താണ്. ഇ-സ�� പ�തിയി�െട
േശഖരി�� വിവര�ൾ �ഗസംര�ണ, �ീര
വികസന വ��കൾ�ം, വ��ിെ� കീഴി�ളള
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം ആവശ�കത

അ�സരി�  ്ലഭ�മാ��തായിരി�ം.
�ർ�േതാതിൽ പ�തി നട�ിലാ�ി കഴി�േ�ാൾ
േമഖലെയ സംബ�ി� എ�ാ വിവര��ം
ലഭ�മാ�� സംവിധാനമായി ഇത് മാ�ം.

(ഡി) േരാഗ�തിേരാധേശഷി�ം ഉ�ാദന�മത�ം �ടിയ
ജനിതക േമ��� ക�കാലി ഇന�െള
വികസി�ി��തി�ം അവ�െട വ�ാപന�ി�ം

നട�ാ�ി വ�� പ�തികൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) സ�തി പരിേശാധനാ പ�തിയി�െട�ം ത�ാ�ാ
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�ം െമ�െ�� കാളകെള
തിരെ���െകാ�് ഉത്പാദന �മത �ടിയ�ം
ജനിതക േമ��ളള�മായ ക�കാലി ഇന�െള
വികസി�ി�� �വർ�ന�ൾ െക.എൽ.ഡി
േബാർഡ്  നട�ിലാ�ി വ��. വിേദശ�നി�ം
ഇറ�മതി െച� �രിക�െട ബീേജാത്പാദനം
നട�ി കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക�ം ഇറ�മതി
െച� �ണം ഉപേയാഗി�  ്വി�് കാളകെള
ഉത്പാദി�ി�ക�ം െച��. �ണമാ��ി�െട�ം

ഇൻവിേ�ാ െഫർ�ിൈലേസഷൻ വഴി�ം
�തിേരാധേശഷി �ടിയ െവ�ർ, സഹിവാൾ എ�ീ
നാടൻ ഇന�െള വികസി�ി�� �വർ�ന��ം

െക.എൽ.ഡി േബാർഡ്  നട�ിലാ�ി വ��.
പ��ളിൽ ഉ�ാദന േശഷി�ം �തിേരാധ േശഷി�ം
��വാനായി, �ീസ്  വാൾ ഇന�ിൽെ��

കാളക�െട ബീജം ഉപേയാഗി� ഇ��ൻ കാർഷിക
ഗേവഷണ കൗൺസിലിേ��ം-ICAR (75%
വിഹിതം), സം�ാന �ഗസംര�ണ വ��ിേ��ം
(25% വിഹിതം) സഹായേ�ാ� �ടി സ�രയിനം
ക�കാലിക�െട ഫീൽഡ്  േ�ാജനി െട�ിംഗ്
പ�തി നട�ി വ��. �ടാെത സർ�ാരിെ�
�േത�ക താൽപര� �കാരം െക.എൽ.ഡി
േബാർ�ം തി�വന��രം എെ◌സ�ം (IISER)
േചർ�് ക�കാലികളിെല ഉത്പാദന �മത�ം
േരാഗ�തിേരാധ േശഷി�ം വർ�ി�ി��തിനായി
ജനിതക ഗേവഷണ�ിനായി 2021 െസ�ംബറിൽ
ധാരണാപ�ം ഒ� വ�ി��്. േരാഗ�തിേരാധ
േശഷി �ടിയ മലബാറി ആ�ക�െട ഉ�ാദന �മത
��ാനായി ഇ��ൻ കാർഷിക ഗേവഷണ
േക��ിെ��ം (75% വിഹിതം) സം�ാന

�ഗസംര�ണ വ��ിെ��ം (25% വിഹിതം)
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സഹായേ�ാട്  �ടി എ.ഐ.സി.ആർ.പി ഓൺ
േഗാ�് ഇ�വ്െമ�് (മലബാറി) പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


