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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3416 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�േ�രി േ��് സീഡ്  ഫാമിെ� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)
2019 െല �ളയ�ിൽ ചാലിയാർ �ഴ

കരകവി�തിെന �ടർ�് നില�ർ

മ�ല�ിെല �േ�രി േ��് സീഡ്

ഫാമി��ായ ന�ം എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; നാശന���െട

കണ�കൾ ഇനം തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. 2019 -െല �ളയ�ിൽ ചാലിയാർ �ഴ

കരകവി�തിെന �ടർ�് നില�ർ

മ�ല�ിെല �േ�രി വി��ഷിേ�ാ��ിൽ

518.201 ല�ം �പ�െട ന�ം ഉ�ായി. ഇനം

തിരി�ളള കണ�് 1) വിളകൾ - 66.531 ല�ം �പ

2) ആ�ികൾ - 299.67 ല�ം �പ 3) മ�ടി�്

�ടിയ ന�ം - 152 ല�ം �പ

(ബി) �േ�രി ഫാമിെ� വീെ���ി�ം

വികസന�ി�മായി റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി�ി��

ആറ്  േകാടി �പ�െട പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
�േ�രി ഫാമിെ� വീെ���ി�ം

വികസന�ി��ളള പ�തി റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി നി ർ�ഹി�വാ��

അ�മതി ലഭ�മായി�ി�.

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല അവ��ം

നാളി�വെര നട�ിയ നടപടിക�ം

വ��മാ�ാേമാ; പ�തി നട�ാ�ാൻ

ൈവ��തിെ� കാരണ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാശന�ം കണ�ാ�ി പ�തി ത�ാറാ�ാൻ

�ഷിവ��് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ�

�മതലെ���ി. �ടർ�് 01/07/20 ന് േചർ�

േയാഗ തീ�മാന �കാരം വനം, ഇറിേഗഷൻ, റവന�,
േസായിൽ കൺസർേവഷൻ എ�ീ വ��കെള�ം

േകരള ലാ�് ഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷേന�ം

പെ���ി�  ്പ�തി ഏേകാപി�ി�ാ�ളള തീ�മാനം

ൈകെകാ�. ന�െ�� േറാ�കൾ�് പകരം

�തിയ േറാ�കൾ നിർ�ി��തി�ം, േകടായ

പഴയ േറാ�കൾ റീടാർ െച��തി�ം 150 ല�ം

�പ, �ഴേയാര സംര�ണ�ി�ം പാരി�ിതിക

�നർ നിർ�ാണ�ി�മായി �വ�ം, �ാപ് ബാഗ്

എ�ിവ �ാപി��തി�ം 10 ല�ം �പ, രാമ�ം

ന��തിന് 5 ല�ം �പ, ഇൻ�ാ�� ർ

വികസന�ിനായി 40 ല�ം �പ (മിസ്ററ്

േചംബർ, ഹാർഡനിങ്  �ണി�്, േപാ�ിങ്  െഷഡ് ,
ജലേസചന കിണർ എ�ിവ) അതിർ�ി �ര�ാ

�മീകരണ�ിനായി 4, 5 േ�ാ�കളിൽ 4
കിേലാമീ�ർ െറയിൽ െഫൻസി�ിനായി 2.8 േകാടി

�പ, െചയിൻ ലി�്ഡ്  െഫൻസി�ിനായി 50
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ല�ം �പ, ഭാവിയിൽ �ളയം െച���തി�ളള

മാർഗമായി പ�നിയിൽ െച�് ഡാം, പാലം

എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ിനായി 50 ല�ം �പ,
ഓഫീസ്  വാഹന�ിനായി 15 ല�ം �പ എ�ീ

ഘടക�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�് 6 േകാടി

�പ�� പ�തിയാണ് ആവി�രി�ി��ത്.

(ഡി)

��ത പ�തി നിർേ�ശ�ിൽ റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനിേഷ��ീവ് നിർേദശി� ന�നതകൾ

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ന�നതകൾ

പരിഹരി�  ്െ�ാേ�ാസൽ �നർ

സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) ��ത പ�തി നിർേദശ�ിൽ റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനീേഷ��ീവ് െട�ി�ൽ ക�ി�ി ചില ന�നതകൾ

കെ��ക��ായി. ചാലിയാർ നദി�െട കര

സംര�ണം, ഭാവിയിൽ �ളയം െച���തി�ളള

മാർ��ൾ, പാരി�ിതിക �നർ നിർ�ാണം,
അതിർ�ി �ര�ാ �മീകരണം എ�ിവ ആദ�ം

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��ി�. ചാലിയാർ

നദി�െട കര സംര�ണം - �ഴേയാര

സംര�ണ�ി�ം പാരി�ിതിക �നർ

നിർ�ാണ�ി�മായി �വ�ം, �ാപ് ബാഗ് എ�ിവ

�ാപി��തിന് 10 ല�ം �പ�ം രാമ�ം

ന��തിന് 5 ല�ം �പ�ം ���ിയ പ�തി

േരഖയിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഭാവിയിൽ �ളയം

െച���തി�ളള മാർ��ൾ, പാരി�ിതിക

�നർ നിർ�ാണം- ഭാവിയിൽ �ളയം

െച���തി�ളള മാർഗമായി പ�നിയിൽ െച�്

ഡാം, പാലം എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ിനായി 50
ല�ം �പ�ം ���ിയ പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയി��്. അതിർ�ി

�ര�ാ�മീകരണ�ിനായി 4, 5േ�ാ�കളിൽ 4
കിേലാമീ�ർ െറയിൽ െഫൻസി�ിനായി 2.8 േകാടി

�പ�ം െചയിൻ ലി�്ഡ്  െഫൻസിംഗിനായി 50
ല�ം �പ�ം ���ിയ പ�തി േരഖയിൽ

ഉൾെ���ിയി��്. റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനീേഷ��ീവ് െട�ി�ൽ ക�ി�ി ഉ�യി�

ന�നതകൾ പരിഹരി�  ്പ�തി

�ന:സമർ�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


