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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1589 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�തലമട മാംേഗാ ഹ�ിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല �തലമട
മാംേഗാ ഹ�ിെ� �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) �തലമട മാംേഗാ ഹ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി��്. െന�ാറ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ മാവ് �ഷി വികസനം ല��മാ�ി
േ��് േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ �േഖന നട�ിലാ��
പ�തിയാണ് ‘എ ൈപല�് േ�ാജ�് – മാംേഗാ
കൾ�ിേവഷൻ ഇൻ �തലമട’. ഇതിൽ സം�ാന

േഹാർ�ി�ൾ�ർ മിഷൻ പ�തികളിൽ
(എം.ഐ.ഡി.എ� .്, ആർ.െക.വി.ൈവ.,
പി.െക.വി.ൈവ., പി.എം.െക.എസ് .ൈവ.) നി�ം
700 ല�ം �പ ഇതിെ� �വർ�ന�ി� േവ�ി
വകയി��ിയി��. ആർ.െക.വി.ൈവ.
പ�തിയിൽ 275 ല�ം �പ അ�വദി�തിൽ 4
പ�ായ�കളിൽ 11 ഘടക�ളിലായി
236.65877 ല�ം �പയാണ് നാളി�വെര
കർഷകർ�് നൽകിയി��ത്. �ടാെത സം�ാന

േഹാർ�ി�ൾ�ർ മിഷെ� ജി���
പി.എം.െക.എസ് .ൈവ. പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

19.70633 ല�ം �പ�ം പി.െക.വി.ൈവ.
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 1.1 ല�ം �പ�മാണ്
നാളി�വെരയായി �തലമട മാംേഗാ ഹ�ിെ�
പ�തി�ായി ചിലവഴി�ി��ത്

(ബി) മാംേഗാ ഹ�ിനായി നാളി�വെര എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തലമട മാംേഗാ ഹ�് എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി
4 പ�ായ�കളിലായി വിളവി�തി വ�ാപനം,
േതാ� �ന��ാരണം, യ�വത്കരണം, മ�ിര
കേ�ാ�് നിർ�ാണം, സംേയാജിത േരാഗകീട
നിയ�ണം, ജലേ�ാത�ക�െട നിർ�ാണം,
�ദർശനേ�ാ���െട �ാപനം, േതനീ�
വളർ�ൽ, പാ�് ഹൗ�കൾ എ�ിവ
നട�ിലാ�ിയി��്. 469.1 െഹ�ർ �ല�് മാവ്
�ഷി വ�ാപി�ി�ൽ, 235 െഹ�ർ �ല�്

�ന��ാരണ പ�തി, 4.36 െഹ�റിൽ
ൈഹെഡൻസി�ി �ാ�ിം�ം, 1447.04 െഹ�റിൽ
സംേയാജിത കീടനിയ�ണ�ം വള�േയാഗ�ം,
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�ടാെത 62 സ്േ�യ�കൾ, 51 െവർമികേ�ാ�്
�ണി�കൾ, 25 പാ�് ഹൗ�കൾ,
പരാഗണ�ിനായി 713 േതനി� ��കൾ
ആർ.െക.വി.ൈവ. പ�തി �േഖന
നട�ിലാ�ിയി��്. പി.എം.െക.എസ് .
പ�തിയി�െട ജലേസചന�ിനായി 2 െചറിയ
ടാ�കൾ �ന��രി�ക�ം, 149 പ�് െസ�കൾ
�ാപി�ക�ം െച�ി��്. പി.െക.വി.ൈവ.
പ�തിയി�െട പ�തി�മായി ബ�െ��

മീ�ി�ക�ം, പരിശീലന��ം നട�ിലാ�ിയി��്.

(സി)

മാംേഗാ ഹ�ിെ� �വർ�നം

�ർ�േതാതിലാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

(സി) 2021-22 സാ��ിക വർഷം തെ� പ�തി
�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി��താണ്. ‘എ ൈപല�്
േ�ാജ�് – മാംേഗാ കൾ�ിേവഷൻ ഇൻ �തലമട’
എ� പ�തി േ��് േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ
�േഖനയാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്. എം.എൽ.എ.-
�െട ആ�ി വികസന ഫ�ം മിനിമൽ
േ�ാസ�ി�് �ണി�ിെ� 20 ല��ം ൈറ�നി�്
േച�റിെ� 3.5 ല��ം ഉൾെ���ി േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ�ർ �ട�വാൻ െ�ാേ�ാസൽ
ആയി��്. മാംേഗാ അേ�ാ പാർ�്
�ാപി��തിന് ആവശ�മായ �ലം േ��്
സീഡ്  ഫാം �തലമടയിലാണ് കെ��ിയി��ത്.
കർഷക�ം �ഷി വ��് ഉേദ�ാഗ��ം INKEL
�തിനിധിക�ം ഉൾെ�െട ഒ� മീ�ിംഗ് നട�ി

വിശദമായ േ�ാജ�് സമർ�ി�വാൻ INKEL-െന
�മതലെ���ിയി��്. ആർ.െക.വി.ൈവ. പ�തി
�കാരം അ�വദി� 275 ല�ം �പയിൽ ബാ�ി
വ�� �കയായ 38.34123 ല�ം �പ വിവിധ
ഘടക�ളായ സംേയാജിത േരാഗ-കീട-
നിയ�ണം, �ദർശനേ�ാ��ൾ �ാപി�ൽ,
ജലേ�ാത�ക�െട നിർ�ാണം, സം�രണ
�ണി�കൾ, ൈറ�നിംഗ് േച��കൾ എ�ീ
ഘടക�ൾ�ായി െചലവഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


