
1 of 6

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1595 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��നാ�ിെല ജന�ൾ േനരി�� കാർഷിക �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ് ,
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ��നാ�ിൽ െവ�െ�ാ� �രിതം നീ�ി കാർഷിക

രംഗ�് ��നാ�ിെല ജന�ൾ േനരി��

�തിസ�ികൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല �റ�ാട് , ക�വാ�

പ�ായ�കളിൽ ഉൾെ��� �റ�ാട്

കരിനിലേമഖലയിൽ കാർഷിക �തിസ�ി

േനരി��തി� നാ� പാടേശഖര��െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വർ�ികൾ�ായി സർ�ാരിെ� റിസ്ക്

മാേനജ്  െമ�് പാേ�ജ്  (2019 -2020) ൽ
ഉൾെ���ി 11 േകാടി�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�

�വർ�ികൾ െക.എൽ.ഡി.സി. �േഖന നട�

വ��. ആല�ഴ ജി�യിെല ആർ േ�ാ�് കായൽ

�ഷി �ന��ീവന പ�തി �കാരം 12 െവർ�ി�ൽ

ആ�ിയാൽ േ�ാ പ�് സീ�കൾ �ാപി�

ജലവിതാനം �മെ���ി �ഷി െച�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. െഡവലപ്െമ�് ഓഫ്

അ�ി�ൾ�ർ െസ�ർ ഇൻ ��നാട്  എ� 2021 -
2022 െല സം�ാന പ�തി �കാരം ��നാട്

േമഖലയിൽ ഉൾെ��� ആല�ഴ േകാ�യം,
പ�നംതി� ജി�കളിെല പാടേശഖര�ളിെല

അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ികൾ

നട�ിലാ���്. ജല നിർ�മന മാർ��ി��

പര�രാഗത െപ�ി പറകൾ മാ�ി

ഊർ��മത���ം , കാര��മത �ടിയ

ആ�ിയൽ േ�ാ സേ��ിബിൾ പ�് �ാപി�ൽ,
പാടേശഖര��െട മ�് അടി�ാന

സൗകര��വർ�ികളായ �റം ബ�ക�െട

ബലെ���ൽ, േതാ�ക�െട നവീകരണം,
ജലനിർ�മന ചാ�ക�െട �ന��ാരണ

�വർ�ന�ൾ, എ�ിൻ തറക�േട�ം പ�്

ഹൗ�ക�േട�ം നിർ�ാണം, �ാ�ർ റാ�കൾ,
േബാ�് കൾവർ�കൾ, ഫാം േറാ�കൾ

�ട�ിയവ�െട നിർ�ാണ�ം ഈ പ�തിയിൻ
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കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��. ആല�ഴ ജി�യിെല

��നാട്  താ��ിൽ ൈകനകരി പ�ായ�ിെല

റാണി - ചി�ിര കായൽ പാടേശഖര�ളിൽ

നിലവി�� 8 െപ�ി-പറ സംവിധാനം മാ�ി 8
ആ�ിയൽ േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി�

�വർ�ി�ി� വ��. RKVY പ�തി �കാരം 135
ല�ം �പ ഇതിനായി വകയി��ിയി��്.
��നാട്  േമഖലയിെല ��ാർ പ�ായ�ിെല

േചരി�ലകം പാടേശഖരം, എടത� പ�ായ�ിെല

ന�വിെല വര�ിനകം പാടേശഖരം, �ളീം��

പ�ായ�ിെല കായൽ�റം പൗത�ാട്

പാടേശഖരം എ�ിവ�െട �ഷി അടി�ാന

സ�ാകാര� �വർ�ികൾ�ായി നബാർഡിെ�

ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്. - 27- ൽ
ഉൾെ�����തി� 586 ല��ിെ� െ�ാജ�്

റിേ�ാർ�് അ�മതി�ായി െക.എൽ.ഡി.സി.
സമർ�ി�ി��്. �ടാെത �ഷി വ��ിെ� വിവിധ

പ�തികൾ ഉൾെ����തിനായി നീലംേപ�ർ

പ�ായ�ിെല േകാഴി�ാൽ പാടം, മ�േ�രി

പ�ായ�ിെല െപ����കരി പാടം

എ�ിവ�െട �ഷി അടി�ാന സൗകര�

���ികൾ�ായി െ�ാജ�് െക.എൽ.ഡി.സി.
ത�ാറാ�ിയി��്. നബാർഡ്  RIDF XXIV
പ�തി �കാരം കാവാലം പ�ായ�ിെല

മണിയ�രി പാടേശഖരം, �ളി��് പ�ായ�ിെല

വടേ�കരി, മട�ിനി�രി, ��ൻ�ര കായൽ

എ�ിവിട�ളിെല 550 ല�ം �പ�െട

അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തികൾ

കാർഷിക എൻജിനീയറിങ്  വിഭാഗം വഴി

നട�ിലാ�ി വ���്. നബാർഡ്  RIDF XXVI ൽ
ൈകനകരി പ�ായ�ിെല ഉ�ാ�ാ�്േ�രി,
അ�ല�ഴ െത� പ�ായ�ിെല വലിയ���്,
െചറിയ���്, തകഴി പ�ായ�ിെല െതേ�

��റ് , തലവടി പ�ായ�ിെല മകര�ാൽ എ�ീ

പാടേശഖര�ളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന �വർ�ികൾ�് 1562.43 ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. കാവാലം

പ�ായ�ിെല ആ���ം 1500 രാജരാമ�രം

പാടേശഖര�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വർ�ികൾ�് 1000.50 ല�ം �പ�െട

ഭരണാ�മതി�ം നബാർഡ്  RIDF XXVI -ൽ
ലഭ�മായി��്. പ�തി നട�ിലാ�വാ�� �ാരംഭ

�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നീെരാ��ിെന

തട�െ���ം വിധം നദികളി�ം കനാ�കളി�ം മ�ം

അടി� ��� എ��ം െചളി�ം േകാരിമാ�ി

ജലവാഹക േശഷി വർ�ി�ി��തി�� ഒ�
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�ഹത് പ�തി� �പം നൽകിയി��്. ലീഡിംഗ്

ചാനലിൽ എ��ം െചളി�ം േകാരി മാ��

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി� കഴി�ി��്. �ളയ

ജലം േവഗ�ിൽ ഒ�കി േപാകാൻ ഉത�ം വിധം

േതാ���ി �ിൽേവയിെല കടൽ �ഖ�് മണൽ

നീ�ംെച� കഴി�ി��്.

(ബി) �ഴകളിേല�ം കനാ�കളിേല�ം എ��ം െചളി�ം

നീ�ാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യിെല �റ�ാട് , ക�വാ�

പ�ായ�കളിൽ ഉൾെ��� �റ�ാട്

കരിനിലേമഖലയിൽ കാർഷിക �തിസ�ി

േനരി��തി� നാ� പാടേശഖര��െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വർ�ികൾ�ായി സർ�ാരിെ� റിസ്ക്

മാേനജ്  െമ�് പാേ�ജ്  (2019 -2020) ൽ
ഉൾെ���ി 11 േകാടി�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�

�വർ�ികൾ െക.എൽ.ഡി.സി. �േഖന നട�

വ��. ആല�ഴ ജി�യിെല ആർ േ�ാ�് കായൽ

�ഷി �ന��ീവന പ�തി �കാരം 12 െവർ�ി�ൽ

ആ�ിയാൽ േ�ാ പ�് സീ�കൾ �ാപി�

ജലവിതാനം �മെ���ി �ഷി െച�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. െഡവലപ്െമ�് ഓഫ്

അ�ി�ൾ�ർ െസ�ർ ഇൻ ��നാട്  എ� 2021 -
2022 െല സം�ാന പ�തി �കാരം ��നാട്

േമഖലയിൽ ഉൾെ��� ആല�ഴ േകാ�യം,
പ�നംതി� ജി�കളിെല പാടേശഖര�ളിെല

അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ികൾ

നട�ിലാ���്. ജല നിർ�മന മാർ��ി��

പര�രാഗത െപ�ി പറകൾ മാ�ി

ഊർ��മത���ം , കാര��മത �ടിയ

ആ�ിയൽ േ�ാ സേ��ിബിൾ പ�് �ാപി�ൽ,
പാടേശഖര��െട മ�് അടി�ാന

സൗകര��വർ�ികളായ �റം ബ�ക�െട

ബലെ���ൽ, േതാ�ക�െട നവീകരണം,
ജലനിർ�മന ചാ�ക�െട �ന��ാരണ

�വർ�ന�ൾ, എ�ിൻ തറക�േട�ം പ�്

ഹൗ�ക�േട�ം നിർ�ാണം, �ാ�ർ റാ�കൾ,
േബാ�് കൾവർ�കൾ, ഫാം േറാ�കൾ

�ട�ിയവ�െട നിർ�ാണ�ം ഈ പ�തിയിൻ

കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��. ആല�ഴ ജി�യിെല

��നാട്  താ��ിൽ ൈകനകരി പ�ായ�ിെല

റാണി - ചി�ിര കായൽ പാടേശഖര�ളിൽ

നിലവി�� 8 െപ�ി-പറ സംവിധാനം മാ�ി 8
ആ�ിയൽ േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി�

�വർ�ി�ി� വ��. RKVY പ�തി �കാരം 135
ല�ം �പ ഇതിനായി വകയി��ിയി��്.
��നാട്  േമഖലയിെല ��ാർ പ�ായ�ിെല

േചരി�ലകം പാടേശഖരം, എടത� പ�ായ�ിെല
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ന�വിെല വര�ിനകം പാടേശഖരം, �ളീം��

പ�ായ�ിെല കായൽ�റം പൗത�ാട്

പാടേശഖരം എ�ിവ�െട �ഷി അടി�ാന

സ�ാകാര� �വർ�ികൾ�ായി നബാർഡിെ�

ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്. - 27- ൽ
ഉൾെ�����തി� 586 ല��ിെ� െ�ാജ�്

റിേ�ാർ�് അ�മതി�ായി െക.എൽ.ഡി.സി.
സമർ�ി�ി��്. �ടാെത �ഷി വ��ിെ� വിവിധ

പ�തികൾ ഉൾെ����തിനായി നീലംേപ�ർ

പ�ായ�ിെല േകാഴി�ാൽ പാടം, മ�േ�രി

പ�ായ�ിെല െപ����കരി പാടം

എ�ിവ�െട �ഷി അടി�ാന സൗകര�

���ികൾ�ായി െ�ാജ�് െക.എൽ.ഡി.സി.
ത�ാറാ�ിയി��്. നബാർഡ്  RIDF XXIV
പ�തി �കാരം കാവാലം പ�ായ�ിെല

മണിയ�രി പാടേശഖരം, �ളി��് പ�ായ�ിെല

വടേ�കരി, മട�ിനി�രി, ��ൻ�ര കായൽ

എ�ിവിട�ളിെല 550 ല�ം �പ�െട

അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തികൾ

കാർഷിക എൻജിനീയറിങ്  വിഭാഗം വഴി

നട�ിലാ�ി വ���്. നബാർഡ്  RIDF XXVI ൽ
ൈകനകരി പ�ായ�ിെല ഉ�ാ�ാ�്േ�രി,
അ�ല�ഴ െത� പ�ായ�ിെല വലിയ���്,
െചറിയ���്, തകഴി പ�ായ�ിെല െതേ�

��റ് , തലവടി പ�ായ�ിെല മകര�ാൽ എ�ീ

പാടേശഖര�ളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന �വർ�ികൾ�് 1562.43 ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. കാവാലം

പ�ായ�ിെല ആ���ം 1500 രാജരാമ�രം

പാടേശഖര�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വർ�ികൾ�് 1000.50 ല�ം �പ�െട

ഭരണാ�മതി�ം നബാർഡ്  RIDF XXVI -ൽ
ലഭ�മായി��്. പ�തി നട�ിലാ�വാ�� �ാരംഭ

�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നീെരാ��ിെന

തട�െ���ം വിധം നദികളി�ം കനാ�കളി�ം മ�ം

അടി� ��� എ��ം െചളി�ം േകാരിമാ�ി

ജലവാഹക േശഷി വർ�ി�ി��തി�� ഒ�

�ഹത് പ�തി� �പം നൽകിയി��്. ലീഡിംഗ്

ചാനലിൽ എ��ം െചളി�ം േകാരി മാ��

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി� കഴി�ി��്. �ളയ

ജലം േവഗ�ിൽ ഒ�കി േപാകാൻ ഉത�ം വിധം

േതാ���ി �ിൽേവയിെല കടൽ �ഖ�് മണൽ

നീ�ംെച� കഴി�ി��്.

(സി) കാർഷിക രംഗ�് ��നാ�ിെല ജന�ൾ േനരി��

�തിസ�ികൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�

(സി) ആല�ഴ ജി�യിെല �റ�ാട് , ക�വാ�

പ�ായ�കളിൽ ഉൾെ��� �റ�ാട്

കരിനിലേമഖലയിൽ കാർഷിക �തിസ�ി
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പ�തികളാണ് ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
േനരി��തി� നാ� പാടേശഖര��െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വർ�ികൾ�ായി സർ�ാരിെ� റിസ്ക്

മാേനജ്  െമ�് പാേ�ജ്  (2019 -2020) ൽ
ഉൾെ���ി 11 േകാടി�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�

�വർ�ികൾ െക.എൽ.ഡി.സി. �േഖന നട�

വ��. ആല�ഴ ജി�യിെല ആർ േ�ാ�് കായൽ

�ഷി �ന��ീവന പ�തി �കാരം 12 െവർ�ി�ൽ

ആ�ിയാൽ േ�ാ പ�് സീ�കൾ �ാപി�

ജലവിതാനം �മെ���ി �ഷി െച�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. െഡവലപ്െമ�് ഓഫ്

അ�ി�ൾ�ർ െസ�ർ ഇൻ ��നാട്  എ� 2021 -
2022 െല സം�ാന പ�തി �കാരം ��നാട്

േമഖലയിൽ ഉൾെ��� ആല�ഴ േകാ�യം,
പ�നംതി� ജി�കളിെല പാടേശഖര�ളിെല

അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ികൾ

നട�ിലാ���്. ജല നിർ�മന മാർ��ി��

പര�രാഗത െപ�ി പറകൾ മാ�ി

ഊർ��മത���ം , കാര��മത �ടിയ

ആ�ിയൽ േ�ാ സേ��ിബിൾ പ�് �ാപി�ൽ,
പാടേശഖര��െട മ�് അടി�ാന

സൗകര��വർ�ികളായ �റം ബ�ക�െട

ബലെ���ൽ, േതാ�ക�െട നവീകരണം,
ജലനിർ�മന ചാ�ക�െട �ന��ാരണ

�വർ�ന�ൾ, എ�ിൻ തറക�േട�ം പ�്

ഹൗ�ക�േട�ം നിർ�ാണം, �ാ�ർ റാ�കൾ,
േബാ�് കൾവർ�കൾ, ഫാം േറാ�കൾ

�ട�ിയവ�െട നിർ�ാണ�ം ഈ പ�തിയിൻ

കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��. ആല�ഴ ജി�യിെല

��നാട്  താ��ിൽ ൈകനകരി പ�ായ�ിെല

റാണി - ചി�ിര കായൽ പാടേശഖര�ളിൽ

നിലവി�� 8 െപ�ി-പറ സംവിധാനം മാ�ി 8
ആ�ിയൽ േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി�

�വർ�ി�ി� വ��. RKVY പ�തി �കാരം 135
ല�ം �പ ഇതിനായി വകയി��ിയി��്.
��നാട്  േമഖലയിെല ��ാർ പ�ായ�ിെല

േചരി�ലകം പാടേശഖരം, എടത� പ�ായ�ിെല

ന�വിെല വര�ിനകം പാടേശഖരം, �ളീം��

പ�ായ�ിെല കായൽ�റം പൗത�ാട്

പാടേശഖരം എ�ിവ�െട �ഷി അടി�ാന

സ�ാകാര� �വർ�ികൾ�ായി നബാർഡിെ�

ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്. - 27- ൽ
ഉൾെ�����തി� 586 ല��ിെ� െ�ാജ�്

റിേ�ാർ�് അ�മതി�ായി െക.എൽ.ഡി.സി.
സമർ�ി�ി��്. �ടാെത �ഷി വ��ിെ� വിവിധ

പ�തികൾ ഉൾെ����തിനായി നീലംേപ�ർ
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പ�ായ�ിെല േകാഴി�ാൽ പാടം, മ�േ�രി

പ�ായ�ിെല െപ����കരി പാടം

എ�ിവ�െട �ഷി അടി�ാന സൗകര�

���ികൾ�ായി െ�ാജ�് െക.എൽ.ഡി.സി.
ത�ാറാ�ിയി��്. നബാർഡ്  RIDF XXIV
പ�തി �കാരം കാവാലം പ�ായ�ിെല

മണിയ�രി പാടേശഖരം, �ളി��് പ�ായ�ിെല

വടേ�കരി, മട�ിനി�രി, ��ൻ�ര കായൽ

എ�ിവിട�ളിെല 550 ല�ം �പ�െട

അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തികൾ

കാർഷിക എൻജിനീയറിങ്  വിഭാഗം വഴി

നട�ിലാ�ി വ���്. നബാർഡ്  RIDF XXVI ൽ
ൈകനകരി പ�ായ�ിെല ഉ�ാ�ാ�്േ�രി,
അ�ല�ഴ െത� പ�ായ�ിെല വലിയ���്,
െചറിയ���്, തകഴി പ�ായ�ിെല െതേ�

��റ് , തലവടി പ�ായ�ിെല മകര�ാൽ എ�ീ

പാടേശഖര�ളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന �വർ�ികൾ�് 1562.43 ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. കാവാലം

പ�ായ�ിെല ആ���ം 1500 രാജരാമ�രം

പാടേശഖര�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വർ�ികൾ�് 1000.50 ല�ം �പ�െട

ഭരണാ�മതി�ം നബാർഡ്  RIDF XXVI -ൽ
ലഭ�മായി��്. പ�തി നട�ിലാ�വാ�� �ാരംഭ

�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നീെരാ��ിെന

തട�െ���ം വിധം നദികളി�ം കനാ�കളി�ം മ�ം

അടി� ��� എ��ം െചളി�ം േകാരിമാ�ി

ജലവാഹക േശഷി വർ�ി�ി��തി�� ഒ�

�ഹത് പ�തി� �പം നൽകിയി��്. ലീഡിംഗ്

ചാനലിൽ എ��ം െചളി�ം േകാരി മാ��

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി� കഴി�ി��്. �ളയ

ജലം േവഗ�ിൽ ഒ�കി േപാകാൻ ഉത�ം വിധം

േതാ���ി �ിൽേവയിെല കടൽ �ഖ�് മണൽ

നീ�ംെച� കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


