
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1625 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�് നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�് �ാപി��തിനാ�ളള

നാഷണൽ ബേയാഗ�ാസ്  െഡവല�്െമ�്

േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ന� നാഷണൽ ബേയാഗ�ാസ്   ആ�്  ഓർഗാനിക് 
മാന�ർ േ�ാ�ാം (NNBOMP) 100%
േക�ാവിഷ്  �തമായ പ�തിയാണ്. ബേയാഗ�ാസ്  
�ാ�ക�െട �ാപനം , ബേയാഗ�ാസ്   �ാ�് 
നിർ�ാണ�ി�ം പരിപാലന�ി���

പരിശീലനം, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ബേയാഗ�ാസ്  
�ാ�്  നിർ�ാണ െതാഴിലാളികൾ���

പരിശീലനം എ�ിവ ഈ പ�തിയി�െട

നട�ിലാ��. േക� ഗവൺെമ�്  �ഷി വ��ിന് 
2020-21 വർഷം ജനറൽ കാ�ഗറിയിൽ 500
എ��ം എസ്  .സി. കാ�ഗറിയിൽ 200 എ��ം

എസ്  .�ി. കാ�ഗറിയിൽ 100 എ��ം

അ�വദി�ക�ം 2020-21 മാർ�  ് 31 വെര ജനറൽ

കാ�ഗറിയിൽ 580 �ാ�ക�ം SC കാ�ഗറിയിൽ 11
�ാ�ക�ം ST കാ�ഗറിയിൽ 5 �ാ�ക�ം ഉൾെ�െട

ആെക 596 �ാ�കൾ നിർ�ി�ക�ം െച�. 2019-
20 വർഷം �തൽ േക� വിഹിത�ിന്  �റേമ

ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് 8,000/- �പ നിര�ി�ം

SC/ST വിഭാഗ�ിന്  9,000/- �പ നിര�ി�ം 2M3
_ 6M3 വലി��� �ാ�് ഒ�ിന് , േ��് ഫ�ിൽ

നി�ം അ ഡീഷണൽ അസി�ൻസ്

അ�വദി��. 2021-21 വർഷ�ിൽ

അഡീഷണൽ അസി�ൻസ്   േ��്  ഫ�ിൽ 50
ല�ം �പ അ�വദി�തിൽ 48.750 ല�ം �പ

(31-03-2021 വെര) െചലവഴി�. ഘടക�ൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-1 ആയി

േചർ��.

(ബി)
ടി പ�തി �കാരം എ� േപർ�് �േയാജനം

ലഭ�മാ�ിെയ�് ജി� തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 2020-21 സാ��ിക വർഷം നാഷണൽ

ബേയാഗ�ാസ്  െഡവല�്െമ�് േ�ാജ�ിെ�

�േയാജനം ലഭി�വ�െട ജി� തിരി�� കണ�്

അ�ബ�ം-2 ആയി േചർ��.
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പപ്ലാനന്റിനന വലന്റിപ്പമനുസരന്റിച്ചുള്ള  ധനസഹപ്ലായന്ധം സന്ധംബനന്റിച്ചുള്ള വന്റിവരന്ധം

കകേന്ദ്ര സഹപ്ലായന്ധം

  
I .  പപ്ലാനന്റ് നന്റിര്മപ്ലാണതന്റിനു കവണന്റി  :

ക്രമ
നന്ധം.

വന്റിഭപ്ലാഗന്ധം
വലന്റിപ്പന്ധം

1 M3

(രൂപ)
2 M3 - 6 M3

(രൂപ)
8 M3 - 10 M3

(രൂപ)
11-15 M3

(രൂപ)
20 - 25 M3

(രൂപ)

a
പടന്റികേജപ്ലാതന്റി/ പടന്റികേ 
വര്ഗ്ഗ വന്റിഭപ്ലാഗന്ധം

10,000 13,000 18,000 21,000 28,000

b ജനറല 7,500 12,000 16,000 20,000 25,000

II

കടപ്ലായന്റ് നലറന്റ് ലന്റിങന്റ്ഡന്റ് 
ബകയപ്ലാഗഗപ്ലാസന്റ് 
പപ്ലാനന്റിനന്റ് (എലപ്ലാ 
വന്റിഭപ്ലാഗതന്റിനുന്ധം)

1,600 1,600 1,600 NIL NIL

III കടണ് കേകീ ഫകീ (എലപ്ലാ 
വന്റിഭപ്ലാഗതന്റിനുന്ധം )

2500 2500 2500 4500 4500

സന്ധംസപ്ലാന സഹപ്ലായന്ധം

ക്രമ നന്ധം. വന്റിഭപ്ലാഗന്ധം പപ്ലാനന്റിനന വലന്റിപ്പന്ധം
 (2 M3 - 6 M3)

1 ജനറല 8,000/- രൂപ

2 പടന്റികേജപ്ലാതന്റി/ പടന്റികേ വര്ഗ്ഗ വന്റിഭപ്ലാഗന്ധം 9,000/- രൂപ
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2020-21   സസാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് പ്രയയസാജനന ലഭത്തിച്ചവരുടടെ ജത്തില്ല തത്തിരത്തിച്ചുള്ള കണകക

ജത്തില്ല എണന

തത്തിരുവനന്തപുരന 83 എണന

ടകസാല്ലന 31 എണന

പതനനതത്തിട 43 എണന

ആലപ്പുഴ 21  എണന

യകസാടയന 62 എണന

ഇടുകത്തി 31 എണന

എറണസാകുളന 54 എണന

തൃശ്ശൂര് 43 എണന

പസാലകസാടെക 38 എണന

മലപ്പുറന 37 എണന

യകസാഴത്തിയകസാടെക 60 എണന

വയനസാടെക 23 എണന

കണ്ണൂര് 45 എണന

കസാസര്യഗസാഡക 25 എണന

ആടക 596 എണന


