
1 of 5

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 426 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈജവ സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� വികസന പാതയിെല�ി�ാൻ

ബേയാ െടേ�ാളജി ഉപേയാഗെ���ക എ�

നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന ൈജവ

സാേ�തികവിദ� േബാർഡിെ��ം ക�ീഷെ��ം

േമൽേനാ��ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന ൈജവസാേ�തികവിദ�

േബാർഡിെ��ം ക�ിഷെ��ം േമൽേനാ��ിൽ

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ

�വെട േചർ��. • ൈജവസാേ�തിക രംഗെ�

�വ നിേ�പകർ�ാ�� പരിപാടി (Young
Investigator’s Programme in Biotechnology
(YIPB) െമഡി�ൽ, �ഷി, െവ�ിനറി, പരി�ിതി,
സ��ം, വ�ാവസായിക അെ��ിൽ

ൈജവവിഭവ�ൾ എ�ിവ�മായി ബ�െ��്

ബേയാെടേ�ാളജിയിൽ ഉയർ� വ��

�ൻനിരയി�� ഗേവഷണേമഖലയിൽ

�വഗേവഷകെര പി�ണ�ാ�ം

�വശാ��ർ�് ഗേവഷണം നട��തി�ം

ധനസഹായം നൽ�� പ�തിയാണിത്. •
വ�ാവസായിക അ�ബ� ൈജവസാേ�തിക

ഗേവഷണ പ�തി (Industry Linked
Biotechnology Research Scheme (IBRS)
സം�ാന�് ബേയാെടേ�ാളജി വ�വസായം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വ�ാവസായിക

�ാധാന��� ഒ� �തിയ ഉൽ��ം

ക�പിടി�കയാണ് പ�തി�െട ല��ം.
കാർഷികം, ആേരാഗ�ം, സ�േ�ാത്പ��ൾ,
പരി�ിതി എ�ീ േമഖലകൾ േക�ീകരി��

ഗേവഷണ�ൾ�ാണ് �ാധാന�ം നൽ��ത്. •
�ാേദശിക വികസന�ിനാ�� �തന

ൈജവസാേ�തികവിദ�കൾ (Biotechnology
Innovations for Rural Development (BIRD)
�ാമീണ േമഖലയിൽ െതാഴിലവസര�ൾ

��ി�ാ�ം ൈജവസാേ�തികത

അടി�ാനമായി�� ഉത്പ��ൾ

വികസി�ി�ാ�ം �ാമീണ �തന
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ക�പിടി��ൾ േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം

ല��മി�െകാ�� പരിശീലന�ി�ം പരീ�ണ

േ�ാജ�കൾ�ം സാ��ിക സഹായം നൽ��

പ�തിയാണിത്. • ൈജവസാേ�തിക

പരിശീലന�ം ശി�ശാല�ം (Biotechnology
Training & Workshop (BTW ) ൈജവസാേ�തിക

രംഗെ� �തിയ േമഖലകെള�റി�  ്അറി�

പക��തിന് പരിശീലന�ം ശി�ശാലക�ം

സംഘടി�ി��തി� േവ�ി സർവകലാ

ശാലകളിെല�ം േകാേള�കളിെല�ം

ൈജവസാേ�തിക വിഭാഗ�ൾ� ധനസഹായം

നൽ�� പ�തിയാണിത്. • ൈജവസാേ�തിക

രംഗെ� �വ സംരംഭകർ�ാ�� �ര�ാരം

(Biotechnology Young Entrepreneur (BYE)
Award) ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ർഥിക�െട

ഇടയിൽ ൈജവശാ� വ�ാപാരം സംബ�ി�

അവേബാധം വർധി�ി��തി�ം

ൈജവസാേ�തിക വിദ� വഴി സംരംഭകത�ം

വികസി�ി��തിന് അവെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ല��മി� െകാ��

പ�തിയാണിത്. • ൈജവസാേ�തിക രംഗെ� റീ-
എൻ�ി െഫേലാഷിപ് (Kerala Biotechnology Re-
entry Fellowship (K-Biref) വിേദശരാജ��ളിൽ

ബേയാ െടേ�ാളജിയിൽ ഗേവഷണം നട��

ഇ��ൻ വംശജരായ ശാ��ർ�് േകരള�ിെല

അ�ാദമിക ഗേവഷണ �ാപന�ളിൽ

ഗേവഷണം �ട��തി�ം, ഇ�വഴി അവ�െട

അറി�ം ഗേവഷണത���ം വിദ�ാർഥികൾ�

പകർ� നൽ��തി�ം പ�തിയി�െട

അവസരെമാ���. • ചീഫ് മിനിേ�ർസ്  കരിയർ

അഡ�ാൻെ��് േ�ാ�ാം ഇൻ ബേയാെടേ�ാളജി

(Chief Minister’s Career Advancement in
Biotechnology (CM-CAB)
ൈജവസാേ�തികവിദ�യിൽ �വ അധ�ാപകർ�ം

ശാ��ർ�ം േദശീയ/അ�ർേദശീയ

സഹകരണ ഗേവഷണ�ി� പരിശീലനം

േന��തി�ം ബേയാെടേ�ാളജി�െട വളർ�

വ�� േമഖലകളിെല �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ

പരിചയെ�ടാ�ം അവ�െട ഗേവഷണപാടവം

വർ�ി�ി�ാ�ം അ�വഴി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സംഭാവന െച���മാണ് ഈ പരിപാടി�െട

ല��ം. • ബേയാെടേ�ാളജി �ഭാഷണ�ൾ (Bio
Technology Lectures) േകരള ബേയാെടേ�ാളജി

ക�ീഷൻ ബേയാെടേ�ാളജി വിദ�ാർഥികൾ�ം

ഗേവഷകർ�മായി േദശീയ അ�ർേദശീയ
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തല�ി�� ��ഖ ബേയാെടേ�ാളി�ക�െട

�ഭാഷണ�ൾ സംഘടി�ി�വ��.

(ബി)

ബേയാ െടേ�ാളജി ഗേവഷണ വികസന

�ാപന�ൾ �ട��തി�ം നിലവി��വെയ

നവീകരി��തി�ം �േത�കമായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് കഴ���് �ഷിവ��ി�

കീഴി�� ബേയാെടേ�ാളജി ആൻഡ്  േമാഡൽ

േ�ാറികൾ�ർ െസ�റി�ം (BMFC) അ�ൽ,
തളി�റ�് എ�ിവിട�ളിെല ജി�ാ അ�ികൾ�ർ

ഫാ�കളി�ം ഉത്പാദന �വർ�ന�ളാണ്

നട��ത്. BMFC ലാബ് നവീകരി��തി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�കയാണ്. സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ-േകരള �ഖാ�രം

നട�ിലാ�� മിഷൻ േഫാർ ഇ�േ��ഡ്

ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ (MIDH)
പ�തി�െട ഭാഗമായി �തിയ ടിഷ�കൾ�റൽ

�ണി�കൾ �ാപി��തി�ം നിലവി��

�ണി�ക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം ധനസഹായം

ന���്. േകരളാ െവ�റിനറി & അനിമൽ

സയൻസസ്   സർ�കലാശാലയിൽ 2012-ൽ
വിവിധ ബേയാെടേ�ാളജി�ൽ വിഷയ�ളിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ��ാപകർ�ം അടി�ാന

ഗേവഷണ�ം പരിശീലന�ം നൽ��തിന് 
ആ�നിക ബേയാെടക് േനാളജി�ൽ രീതികൾ

�ാേയാഗികമാ�ക എ� ഉേ�ശേ�ാ� �ടി

മ��ി ക�ാ��ിൽ �ൾ ഓഫ്  അനിമൽ

െ�ാഡ�ൻ & ബേയാ െടേ�ാളജി �ാപി�. ഈ
�ാപന�ിൽ അനിമൽ ബേയാെടേ�ാളജിയിൽ

ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാഴ്  സ്   നട�ി വ��.
ശാ��ർ   , ഗേവഷകർ, വിദ�ാർ�ികൾ

എ�ിവർ�ിടയിൽ ബേയാെടേ�ാളജിയി�ം

ബേയാ-ഇൻേഫാർമാ�ി�ി�ം

ൈന�ണ�വികസന�ിനായി ഈ �ാപന�ിൽ

പരിശീലന പരിപാടികൾ പതിവായി നട�ി

വ��. ഇതിനായി ആ�നിക

ബേയാെടേ�ാളജി�ൽ ലാേബാറ�റി�ം

അടി�ാന സൗകര���ം സ�ീകരി�ി��് .
�വസംരഭകർ�് അവ�െട ആശയ�ൾ

വികസി�ിെ����തിനായി ബേയാെടക്

ഇൻ�േബ�ർ CUSAT-ൽ ആരംഭി�ി��്.

(സി) �വജന�െള ൈജവ

സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ വാണിജ�

സംരംഭ�ളിൽ ആ��രാ��തിന് �േത�ക

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ?

(സി) ൈജവസാേ�തിക വിദ�യിൽ ബി�ദ�ം

ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ം േനടിയ വിദ�ാർ�ികെള

വാണിജ�വൽ�രണ�ിൽ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േകരള ൈജവ

സാേ�തികവിദ� ക�ിഷൻ Bio-entrepreneurship
Certification എ� ഒ� പ�തി ആവി�രി�ി��്.
ബേയാെടേ�ാളജിയിൽ ബി�ദ�ം ബി�ദാന�ര

ബി�ദ�ം കഴി�ി�� വിദ�ാർഥികൾ�ായി ��
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ഘ�മായി നട�� ഈ പരിപാടി�െട ആദ� ര�

ഘ��ളിൽ അവരിൽ ൈജവസാേ�തികവിദ�

അടി�ാനമാ�ി�� സംരംഭകത�െ� �റി�്

അവേബാധം ഉ�ാ��തി�ം �ടർ��

�ല�നിർണയ�ി�െട തിരെ���

വിദ�ാർഥികൾ�് ഒ� വർഷം ബേയാെടേ�ാളജി

അധി�ിതമായ വ�വസായ �ാപന�ിൽ

വാണിജ�വൽ�രണ�ി�� പരിശീലന�ം

നൽ��. ബേയാെടേ�ാളജി സംരംഭക േമഖല

േകരള�ിൽ പരിേപാഷി�ി��തിനായി

സംരംഭക�െട ഒ� ��ാ� ഉ�ാ��തിന് േകരള

ൈജവസാേ�തികവിദ� ക�ീഷൻ �ട�ം

�റി�ി��്. േകരള�ിെല ബേയാെടേ�ാളജി

േമഖലയിെല വിദ�ാർഥികെള�ം ഗേവഷകെര�ം

അധ�ാപകെര�ം ശാ��െര�ം പര�രം

ബ�ി�ി��തി� സാധി�� ഒ� ഡാ�ാേബസ്

നിർമാണം �േരാഗമി�കയാണ്. േക�സർ�ാർ

ബേയാെടേ�ാളജി വ��ിെ� സഹായേ�ാെട

ൈജവ സാേ�തികവിദ� അടി�ാനമാ�ി��

ൈന�ണ� വികസന പരിപാടി േകരള

ബേയാെടേ�ാളജി ക�ീഷൻ വഴി

നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. അഭ��വിദ�രായ

�വജന�ൾ�് ടിഷ�കൾ�ർ ൈതകൾ

ഉത്പാദി�ി��തി�� പരീശീലന പരിപാടികൾ

�ഷിവ�� വഴി നട�ിലാ�ി വ���്.
�വജന�െള ൈജവസാേ�തികവിദ�യിൽ

അധി�ിതമായ വാണിജ� സംരംഭ�ളിൽ

ആ��രാ��തിന് സം�ാന േഹാർ�ികൾ�ർ

മിഷൻ-േകരള �ഖാ�രം �തിയ ടിഷ�കൾ�റൽ

�ണി�കൾ �ാപി��തി�ം നിലവി��

�ണി�കൾ ശാ�ീകരി��തി�മായി െപാ�-
സ�കാര� േമഖലകളിൽ ധനസഹായം നൽ���്.
അധ�ാപകർ�ം വി��ാർ�ികൾ�ം �ാർ��്

�ാ�കൾ നൽ��തിനായി അേപ�കൾ

CUSAT –ൽ �ണി�ി��്. �ടാെത േകരള

സർവകലാശാല�െട കീഴിൽ ബേയാെടേ�ാളജി

വിഭാഗ�ിൽ ബേയാ-െവ�് എ� �ാർ��്

�ാപനം നട�ി വ���്. �ഷി വ��്

നട�ിലാ�� ഫാർമർ െ�ാ  ഡ�സർ

ഓർഗൈനേസഷ�കൾ, അേ�ാ പാർ�കൾ

എ�ിവയി�െട�ം, RIDF,RKVY
പ�തികളി�െട�ം �വജന�ൾ�ായി

ൈജവസാേ�തിക വിദ�യിൽ അധി�ിതമായ

വാണിജ� സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ

സാധി��താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


