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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5136 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക�ാവി�ത പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് �ഷി വ��ിൽ �ിരം ത�ികകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) േക�ാവി�ത പ�തികൾ നട�ിലാ��തിനായി
�ഷി വ��ിൽ നാളി�വെരയായി എ� �ിരം

ത�ികകൾ ��ി�ി��്; അതിെ�
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)

ഇ�െന ��ി� ത�ികകളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

ശ�ള�ം മ�് അലവൻ�ക�ം ഉൾെ�െട�ളള
ആ��ല��ൾ നൽ��തി�ളള െചലവ്
ഏത്ഫ�ിൽ നി�ാണ് കെ���ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ ആ��ായി

ഉേദ�ാഗ�ർ�് ശ�ള�ം മ�് അലവൻ�ക�ം
നൽ��തി�� െചലവ് ആ� പ�തി ഫ�ിൽ
നി�ാണ് കെ���ത്. (60% േക� വിഹിത�ം
40% സം�ാന വിഹിത�ം )േക�ാവി�ത
പ�തിയായ ന� നാഷണൽ ബേയാഗ�ാസ്  &
ഓർഗാനിക് മാന�ർ േ�ാ�ാം (NNBOMP) ൽ
ഗവൺെമ�് ഓഫ് ഇ���െട മിനി�ി ഓഫ് ന� &
റിന�വബിൾ എനർജി വിഭാഗ�ിൽ നി�ം എ�ാ
വർഷ�ം ടാർജ�ം അേലാേ�ഷ�ം നൽ�ക�ം
ആയത് ജി�കൾ�് വീതി�  ്നൽ�ക�ം െച��.
ഇ�മായി ബ�െ��് പ�തി�ം, േജാലി േനാ��
�ിരം ജീവന�ാർ�് ശ�ളയിന�ി�ം

സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ 2810-00-105-99-01-�ാൻ
സാലറീസ്  ശീർഷക�ിൽ �ക അ�വദി� വ��.
പ�തി നട�ിലാ�ി കഴി�� �റ�് അ�ൗ��്
ജനറൽ നൽ�� ��ിൈലേസഷൻ ഓഡി�്
സർ�ിഫി��് (UC) �കാരം േക� സർ�ാർ
സം�ാന സർ�ാരിന് ഫ�് റീ ഇംേ��് െച�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന
കകേനന്ദ്രാവവിഷഷ്കൃതപദ്ധതവിയന്ദ്രായആത്മയന്ദ്രായവി ആത്മമന്ദ്രാർഗ്ഗനവിർകദ്ദേശങ്ങൾപ്രകേന്ദ്രാരന 18/10/2011 ലല
സ.ഉ.(കകേ)നന 232/2011/കൃഷവി,  01/10/2013 ലല സ.ഉ.(കകേ)നന 293/2013/കൃഷവി എനന്നീ സർകന്ദ്രാർ
ഉത്തരവുകേൾപ്രകേന്ദ്രാരനസൃഷവിച്ചസവിരനതസവികേകേളുലടെവവിവരങ്ങൾചുവലടെകചേർക്കുന.

ക്രമ
നമ്പർ

തസവികേകേളുലടെവവിവരന പുതുതന്ദ്രായവി  സൃഷവിച്ചവയുലടെ
എണന

സനസന്ദ്രാനതലത്തവിൽ(സകമതവി)

1. അഡന്നീഷണൽഡയറക്ടർ 1

2. ലഡപപ്യൂടവിഡയറക്ടർ 8(കൃഷവി-4, ഫവിഷറന്നീസഷ്-1 , മൃഗ
സനരക്ഷണന-2,ഡയറവി-1)

3. സന്നീനവിയർസൂപ്രണഷ് 1

ജവിലന്ദ്രാതലത്തവിൽസൃഷവിച്ചതസവികേകേൾ(ആത്മ)

1. കൃഷവികജന്ദ്രായവിനഷ്ഡയറക്ടർ 14

2. ലഡപപ്യൂടവിഡയറക്ടർ 14(കൃഷവി-7, ഫവിഷറന്നീസഷ്-1 , മൃഗ
സനരക്ഷണന-4,ഡയറവി-2)

3. അസവിസ്റ്റനഷ്ഡയറക്ടർ 14(കൃഷവി-5 , ഫവിഷറന്നീസഷ്-2 , മൃഗ
സനരക്ഷണന-5,ഡയറവി-2)

4. സന്നീനവിയർസൂപ്രണഷ് 14

 കകേനന്ദ്രാവവിഷ്കൃതപദ്ധതവിയന്ദ്രായനപ്യൂനന്ദ്രാഷണൽബകയന്ദ്രാഗഗന്ദ്രാസഷ് & ഓർഗന്ദ്രാനവികേഷ്   മന്ദ്രാനന്യുർകപ്രന്ദ്രാഗന്ദ്രാന
(NNBOMP)ൽനന്ദ്രാളവിതുവലരപദ്ധതവിയുമന്ദ്രായവിബനലപ്പെടഷ്കൃഷവിവകുപ്പെവിലല11സവിരനജന്നീവനകന്ദ്രാർകജന്ദ്രാലവി
ലചേയ്തുവരുന.വവിശദന്ദ്രാനശങ്ങൾചുവലടെനൽകുന.

കൃഷവിഡയറക്ടകററഷ്ലസക്ഷനവിൽ 4 ജന്നീവനകന്ദ്രാർ

1) കൃഷവിഅഡന്നീഷണൽഡയറക്ടർ 1എണന
ബകയന്ദ്രാഗഗന്ദ്രാസഷ്  പദ്ധതവികയന്ദ്രാലടെന്ദ്രാപ്പെന  ഫന്ദ്രാനസഷ്,
ലവജവിറബവിൾ  ഡവലപഷ്ലമനഷ്  എനന്നീ  പദ്ധതവികേളവിൽ
സനസന്ദ്രാനചുമതലകൂടെവിവഹവിക്കുന.

2) കൃഷവിഅസവിസ്റ്റനഷ്ഡയറക്ടർ 1എണന



ബകയന്ദ്രാഗഗന്ദ്രാസഷ്  പദ്ധതവികയന്ദ്രാലടെന്ദ്രാപ്പെന, ഒരു  ലക്ഷന
യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള  ലതന്ദ്രാഴവിൽദന്ദ്രാന  പദ്ധതവി,
പ്രന്ദ്രാകദശവികേപ്രന്ദ്രാധന്ദ്രാനഗമുള്ളവവിളകേൾ, അടപ്പെന്ദ്രാടെവി മവിലറഷ്
വവികലജഷ്,  NFSM, പൾസസഷ്, കേവിഴങ്ങഷ്  വർഗ്ഗങ്ങൾ,
ഓയവിൽ  സന്നീഡഷ്സഷ്,  NMSA  –  RAD,  (TC,  TA,  TK)
ലസക്ഷനുകേൾകൂടെവികകേകേന്ദ്രാരഗനലചേയ്യുന.

3) ലഹഡഷ്കന്ദ്രാർകഷ് 1എണന

4) കന്ദ്രാർകഷ് 1എണന

തവിരുവനന്തപുരനജവിലന്ദ്രാകൃഷവിഓഫന്നീസഷ്

വർകഷ്സൂപ്രണ്ടുമന്ദ്രാർ 3എണന

കകേന്ദ്രാടയനജവിലന്ദ്രാകൃഷവിഓഫന്നീസഷ്

വർകഷ്സൂപ്രണ്ടുമന്ദ്രാർ 4എണന

ആലകേ 11 കപർ


