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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 128 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ക�കാലിക�െട �ജനന നയം നിയമമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

null
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പി�ട�� ക�കാലിക�െട
�ജനന നയം നിയമമാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ക�കാലി �ജനന നയം 2022
നിയമമാ��ത് സർ�ാരിെ� സജീവ
പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി)

ക�കാലിക�െട തനത് ൈജവൈവവിധ�ം
കാ���ി��തി�ം കാലിസ��ിെല

വിേദശി, സ�േദശി ഇന��െട അ�പാതം
നിലനിർ��തി�ം ��ത നിയമം
സഹായകമാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ി� കരട്  ആ�ിൽ ക�കാലി �ജനന
അേതാറി�ി�െട �വർ�ന�ളിൽ േകരള
സം�ാന�ിെ� ക�കാലി േസവന��ം
�ജനന നയ�ം �പം നൽ�കെയ�ത് �ടാെത
േകരള�ിന് അകേ�ാ �റേ�ാ അെ��ിൽ
മേ�െത�ി�ം രാജ��് നി�് ഇറ�മതി െച��
ബീജ�ിെ�േയാ, �ൂണ�ിേ�േയാ സംഭരണം,
വിൽ�ന, ഉപേയാഗം നിയ�ി�ക എ�ത്
ഉൾെ��ി��്. ��ിമ ബീജവിതരണേമഖലയിെല
സ�കാര� ഏജൻസിക�െട �വർ�ന�ൾ

നിയ�ി��തി�ം ഈ നിയമം സഹായകമാ�ം.
�ടാെത ഏെത�ാം വിേദശ ജ��ക�െട
ബീജമാ�കൾ സം�ാന�് ഉപേയാഗി�ാം
എ�ം നിയമം വ��മാ���്. തനത്
ജ��ക�െട സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം
നിയമ�ി�െട ഉറ�ാ�െ���.

(സി) ��ിമ ബീജ വിതരണ േമഖലയിെല സ�കാര�
ഏജൻസിക�െട �വർ�ന�ൾ കാര��മമായി
നിയ�ി��തിന് ��ത നിയമം
ഫല�ദമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ക�കാലികളിൽ
ഉപേയാഗി�ാ�� ബീജമാ�കൾ ഏത്
ഏജൻസികളിൽ നി��വയായിരി�ണം എ�്
േമൽ നിയമ�ിൽ വിവ�ി�� എ�തിനാൽ
സ�കാര� ഏജൻസിക�െട �വർ�നം

നിയ�ി�വാൻ സാധി�ം. �ടാെത േകരള�ിന്

അകേ�ാ, �റേ�ാ ഉത്�ാദി�ി��േതാ,
അെ��ിൽ മേ�െത�ി�ം രാജ��് നി�്
ഇറ�മതിെച��േതാ ആയ ബീജ�ിേ�േയാ,
�ണ�ിേ�േയാ സംഭരണം, വി�ന, ഉപേഭാഗം
എ�ിവ നിയ�ി��ത് ക�കാലി �ജനന
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അേതാറി�ി�െട �മതലയാണ്. എ�ാ
വി�കാളകെള�ം സാ��െ��േ��ത് ഈ
അേതാറി�ിയാണ്. അേതാറി�ി നി�യി��
�ണനിലവാര �വർ�ന നടപടി�മ�ൾ
അ�സരി�  ്പരിശീലനം സി�ി� ��ിമ
ബീജാധാന െതാഴിലാളികെള മാ�േമ
സം�ാനെ� ക�കാലി �ജനന
�വർ�ന�ൾ നട��തിന് അ�വദി�ക��.

(ഡി) സം�ാന�ിെ� തനത് പ� ഇന�ളായ ���ഴ
��ൻ, െവ�ർ, കാസർേഗാഡ്  ��ൻ
എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി പ�തികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) െവ�ർ, കാസർേഗാഡ്  ��ൻ എ�ിവയാണ്
േകരള�ിെല തനത് നാടൻ പ�യിന�ളായി
അംഗീകരി�െ��ിരി��ത്. ഈ നാടൻ
ജ��ക�െട ബീജം േകരള�ിെല

�ഗാ�പ�ികളിൽ ലഭ�മാണ്. േകരള�ിെല ഒ�
�ധാന നാടൻ പ�യിനമായ െവ�ർ പ��െള
�ഗസംര�ണ വ��ിെ� കീഴി��
�ട�ന��ി�� ജി�ാ ക�കാലി ഫാം, വി�ര
െജ�ി ഫാം എ�ീ �ാപന�ളിൽ

സംര�ി���്. െവ�ർ, കാസർേഗാഡ്  ��ൻ
ജ��കെള െവ�റിനറി സർ�കലാശാല�െട
കീഴി�� വിവിധ ഫാ�കളി�ം, േകരള ൈലവ്
േ�ാ�് െഡവലപ്െമ�് േബാർഡിെ� ��ർ
ജി�യിെല ��ർ ൈലവ് േ�ാ�് ഫാമി�ം
പരിപാലി� േപാ��. വട�ൻ േകരള�ിെല

നാടൻ ഇനമായ 'കാസർേകാഡ്  ��ൻ' എ�
ഇനെ� സംര�ി�ാൻ ബദിയ��യിൽ
സർ�ാർ ഒ� ഫാം നട�ിവരികയാണ്.
KLDB�മായി സഹകരി�  ്ഓണാ�കര വികസന
ഏജൻസി �ൾ ��ികൾ�് 'കാസർേകാഡ്
��ൻ പ���ികെള വിതരണം െച��
പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വരികയാണ് എറണാ�ളം
ജി�യിെല ���ഴ പ�ായ�ിെല െപരിയാർ
�ഴ�െട തീര�േദശ�ളിൽ ���ഴ ��ൻ
അെ��ിൽ െപരിയാർ പ� എ� േപ��
ഇന�ിെല പ��െള ക� വ��. ഈ ഇനം
കാലികൾ�് വംശനാശം സംഭവി��തിനാൽ
അവ�െട സംര�ണ�ിനായി ���ഴ��ൻ
ഇനം ��തൽ ഉ� േമഖലകളിൽ ബീജമാ�കൾ
ലഭി��തിനായി ��ജ��ിൽെ�� ര�്
വി�കാളകെള ബീേജാൽപാദന�ിനായി

ആവശ�മായ പരിേശാധനകൾ�് KLD േബാർഡ്
െതരെ���ി��്. 2019 �തൽ േക� കാർഷിക
ഗേവഷണ കൗൺസിൽ (ICAR) ഈ ഇനം
പ��െള�റി�  ്പഠനം നട�ി വ���്. ഈ
ഇന�ിന് �േത�ക �ീഡ്  പദവി നൽ��തിന്
നാഷണൽ ബ�േറാ ഓഫ് അനിമൽ ജന�ി�്
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റിേസാ�സ്  (NBAGR) �േഖന സാധ�താ
പഠന��ം നട���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


