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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3409 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�നർജനി പ�തിയി�െട കാർഷിക േമഖല�െട �ന��ി�ായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ളയെ��തിയിൽ നി�ം കർഷകെര ൈകപിടി�്
ഉയർ�വാൻ ആവി�രി� �നർജനി
പ�തിയി�െട കാർഷിക േമഖല�െട
�ന��ി�ായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ
ഏെത�ാെമ�ം ഇത് ഏെത�ാം
ജി�കളിലാെണ�ം വകയി��ിയ �ക
എ�െയ�ം ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി

എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2018, 2019 വർഷ�ളിെല കന� മഴയി�ം
െവ�െ�ാ��ി�ം സംഭവി� നാശന��ളിൽ
നി�ം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന

സൗകര��ൾ �നർ നിർ�ിെ����തിനാണ് 
�നർജനി പ�തി വിഭാവനം െച�ിരി��ത്.
2020-2021 സാ��ിക വർഷം 2020-2021
സാ��ിക വർഷം �നർജനി പ�തിയിൽ 224.00
ല�ം �പ വകയി��ിയി��. ഇതിൽ
ഉൾെ���ിയി�� ���ികൾ. 1. ആല�ഴ ജി�
ഓണാ�കര വികസന ഏജൻസി നിർ�ി� ഓ�ിറ
കെ�വയൽ - േചനാ�േ�രി ചാനൽ െചലവ്  15.00
ല�ം �പ. 2. പ�നംതി� ജി� െപരി�ര �ഷി
ഭവൻ െക�ിടം നിർ�ാണ�ിനായി 60.00 ല�ം
�പ PWD െക�ിട നിർ�ാണ വിഭാഗ�ിന്

െഡേ�ാസി�് െച�് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
നിരണം �ഷി ഭവൻ െക�ിടം നിർ�ാണ�ിനായി

55.00 ല�ം �പ PWD െക�ിട നിർ�ാണ
വിഭാഗ�ിന് െഡേ�ാസി�് െച�് പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. പ�ളം �ഗർെകയിൻ സീഡ്
ഫാമിെല േറാഡ് , േപാളി ഹൗസ്  �ട�ിയവ�െട
�ന��ാരണ�ിനായി 21.41 ല�ം �പ
െചലവഴി�. ജി�ാ മ�് പരിേശാധന ലാബിെ�
തകർ� െക�ിടം �നർനിർ�ി��തിന് 70.00
ല�ം �പ PWD െക�ിട നിർ�ാണ വിഭാഗ�ിന്

െഡേ�ാസി�് െച�് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
2021-2022 സാ��ിക വർഷം 2021-2022
സാ��ിക വർഷം �നർജനി പ�തിയിൽ 185.00
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. പ�തിയിൽ
നട�ിലാ�ി വ�� ���ികൾ �വെട േചർ��.
1. ഇ��ി ജി� ഇ��ി ജി�യിെല അരീ�ഴ ജി�ാ
�ഷി ഫാമിെല െറയിൻ െഷൽ�ർ, �ീൻ ഹൗസ്
�ട�ിയവ�െട നിർ�ാണ�ിനായി 20.00 ല�ം
�പ�െട ���ികൾ �േരാഗമി� വ��. 2.
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പ�നംതി� ജി� പ�ളം �ഗർെകയിൻ സീഡ്
ഫാമിെല വിവിധ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ a)
ഫാം േറാഡ്  നിർ�ാണം (45.1696 ല�ം �പ) -
കരാർ ഉട�ടി വ�ക�ം ���ി

ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�ക�ം
െച��. b) സംര�ണ ഭി�ി�െട�ം ��
മതിലിെ��ം �നർ നിർ�ാണം (93.0004 ല�ം
�പ) - മ�് പരിേശാധന�ം ഡിൈസ�ം
െച��തിനായി ��നാട്  എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജിന് ക�് നൽകിയി��്. കന� മഴ�ം
നീെരാ��ം കാരണം ���ി ആരംഭി�ാൻ

താമസം േനരി�ി��്. c) ആ�ിൻ �ട് ,
കാലിെ�ാ��്, ശർ�ര നിർ�ാണ �ണി�്
�ട�ിയവ�െട �ന��ാരണം (10.04 ല�ം �പ)
- ആ�ിൻ�ടിെ� ���ി �ർ�ിയായി.
കാലിെ�ാ��ിെ��ം ശർ�ര നിർ�ാണ
ശാല�െട�ം �ന��ാരണം �േരാഗമി��. d)
േഗ�്, െനയിം േബാർഡ് , ക�ാ�ീൻ ��മതിൽ
�ട�ിയവ�െട നിർ�ാണം (16.79 ല�ം �പ) -
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി. സാേ�തികാ�മതി
നൽ��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�വ��.

(ബി) ൈവപിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ കാർഷിക
േമഖല�െട �നർ��ി�ായി �നർജനി
പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയ ���ികൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി)
ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �നർജനി
പ�തിയി�െട ���ികൾ നട�ിലാ�ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


