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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5148 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വി�ക�െട സംര�ണ�ി�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) പര�രാഗത �ഷി അറി�കൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വി�ക�െട
സംര�ണ�ി�മായി എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(എ) സം�ാന�്  സ�ാഭാവിക �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േക�
സർ�ാരിെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം
സം�� സഹായേ�ാെട �ഭി�ം �ര�ിതം
പ�തി - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള
അേ�ാ ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്   ബേയാൈഡേവസി�ി
കൺസർേവഷൻ) േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��.
പ�തിയിൻ കീഴിൽ ഈ വർഷം 84000 െഹ�ർ
വി�തിയിൽ ൈജവ �ഷി നട�ിൽ
വ���തിനാണ്  ഉേ�ശി�ി��ത് . േ�ാ�് 
തല�ിൽ ഒ� ��റിന്  ���ിയത്  500 െഹ�ർ
വീതം ആെക 168 ���കൾ വഴിയാണ്  പ�തി
നട�ിലാ��ത് . ഇതിനായി ഒ� ��റിന്  ഒ�ാം
വർഷം 26.52 ല�ം �പ�ം ര�ാം വർഷം 17.85
ല�ം �പ�ം ��ാം വർഷം 17.85 ല�ം �പ
വീതം ലഭി�� രീതിയിലാണ്  �വർ�ന�ൾ

നട��ത് . ��ത പ�തിയിൽ �ഷി
സംബ�മായ പര�രാഗത നാ�റി�കൾ
കർഷകരിേല�് എ�ി��തി�ം അതാത് 
�േദശ�ിന്  അ�േയാജ�മായ പര�രാഗത
വിളക�െട വി�്  ഉൽപാദി�ി�  ് മ�്  കർഷകർ�് 
ൈകമാ�ം െച��തി�ം, പ�തിയിെല
മാനദ��ൾ പാലി�  ് മാ�ക �ഷിേ�ാ��ൾ

നിർ�ി��തി�ം ധനസഹായം നൽകി വ��.
േകരള�ിെല കാർഷിക വിളക�െട ലഭ�മായ
ജനിതക സ��്  സംര�ി�ക, ഇേ�ാൾ
�ചാര�ിലി�ാ� ഇന��െട �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ക, ൈവ�ാനിക

ജനിതകസ��ിെ� ഉടമ�ാവകാശം

ഉറ�ാ�ാ�� സംവിധാനം ��ി�ക എ�ീ
ല���േളാെട േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ സം�ാന സർ�ാരിെ�
സാ��ിക സഹായേ�ാെട വിള ജനിതക



2 of 3

ൈവവിധ� സംര�ണ പ�തി നട�ിലാ��. ഈ
പ�തിയിൻ കീഴിൽ േകരള�ിെല തനത്  വിളക�െട
ജനിതക സ��്  സംര�ി�ക എ�
ല��േ�ാെട ആ��ണം െച�്  നട�ിലാ�ിയ
'Seed Gene Bank' അഥവാ വി�്  ജീൻ ബാ�ിെ�
നിർ�ാണം 2021 ജ�വരി 25 ന്  �ർ�ിയായി.
അ�തിനായിരേ�ാളം േശഖരണ�ൾ 25 �തൽ
30 വർഷ�ാലം വെര സംഭരി�െവ�ാ�ത��
മീഡിയം േടം േ�ാേറജ്   വാൾേ�ാ��ടിയ (Medium
Term Storage Vault) ജീൻ ബാ�ാണ്  �പകൽ�ന
െച�ി��ത് . നിലവിൽ ലഭ�മായി�� നാ�റിൽ
പരം പര�രാഗത െന�ിന�ളിൽ െച�ാവ് , ചീര,
തവള��ൻ, െപാ�ാര�ൻ, ക�വ, �േത�കതരം
െന�ിനമായ നവര എ�ിവ �ഷിയാവശ��ി�ം

വി�ൽ�ാദന�ി�മായി കർഷകർ�്  വിതരണം
െച�ി��് . വിവിധ പയറിന��ം
േപാഷകാഹാര�ണ��� െച� ധാന�വർ���ം
ഘ�ംഘ�മായി വിതരണം െച�ി��് . േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട സാേ�തിക
േന�ത��ിൽ െതരെ��� �ഷിഭവ�ക�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം േചർ�് 
നട�ിലാ�� 'വി�്  �ാമ' പ�തിയി�െട
പര�രാഗത വിളയിന��െട�ം ഇേ�ാൾ
�ചാര�ിലി�ാ� ഇന��െട�ം സംര�ണ�ം
വി�ൽ�ാദന�ം കർഷകർ �േഖന
നട�വരികയാണ് . മാട��റ, ��നാട് , ക�ർ
എ�ീ �ാമപ�ായ�ിൽ ഈ പരിപാടി
�ാവർ�ികമാ�ി. െപാ�ാളി ഇന��െട
വി��ാദനം 2021െല വിരി� സീസൺ �തൽ
എറണാ�ളം ജി�യിൽ പ�ി�റം െപാ�ാളി
നില�ളിൽ ഇേ�ാൾ �ഷി െച�വരികയാണ് .
െപാ�ജന��െട�ം കർഷക�െട�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം സജീവമായ
പ�ാളി�േ�ാെട �പീകരി� സ�ഹ വിള
സംര�ണ സംരംഭം (Community-linked
biodiversity conservation programmes) ന�െട
സം�ാനെ� ന�മായിെ�ാ�ിരി��
വിളൈവവിധ�െ� സംര�ി��തിൽ �ധാന
പ�വഹി��. പര�രാഗതമായ കാർഷിക
അറി�കൾ ന��്  ന�െ�ടാതിരി�ാ�ം
കാർഷികവിളക�െട�ം ജനിതക വ���െട�ം
�ിരമായ ലഭ�ത ഉറ� വ���തി�ം ഈ
സംരംഭം സഹായമാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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