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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3424 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകര�ാമം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകര�ാമം

പ�തി ഏെത�ാം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ നാളി�വെര

നട�ാ�ിയി�െ��ം അവ�െട �േരാഗതി�ം

െവളിെ���േമാ;

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആന�യം,
�ൽ��, െമാറ�ർ എ�ീ പ�ായ�കളിലാണ്

േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയത്. ആന�യം

�ാമപ�ായ�ിൽ ��് വർഷ പ�തിയായി

2018-19, 2019-20, 2020-21 എ�ീ വർഷ�ളി�ം

െമാറ�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ ��് വർഷ

പ�തിയായി 2019-20, 2020-21 എ�ീ

വർഷ�ളി�ം �ൽ�� �ാമപ �ായ�ിൽ ര�്

വർഷ പ�തിയായി 2014-15, 2015-16 എ�ീ

വർഷ�ളി�മാണ് േകര�ാമം പ�തി

നട�ിലാ�ിയത്. െമാറ�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ

നട� സാ��ിക വർഷം (2021-22)
േകര�ാമ�ിെ� ��ാം വർഷ പ�തി

ആരംഭി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ബി)

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം

വർ�ി�ി��തി�ം സമ� നാളിേകര �ഷി

വികസന�ി�മായി േകര�ാമം പ�തി

സഹായി�ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. െത�കൾ�് സംേയാജിത വള�േയാഗം

നൽകിയ�ം, ജലേസചനപ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയ�ം നാളിേകര ഉ�ാദന�ം,
ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തിന്

സഹായി�ി��്. �ടാെത ഇടവിള �ഷിയായ

ഇ�ി, മ�ൾ, മര�ീനി, േച�്, േചന എ�ിവ

െത�ിൻ േതാ�ിൽ �ഷി െച��തിന്

േ�ാ�ാഹനം നൽകിയതി�െട േകരകർഷകെ�

വ�മാനം വർ�ി��തി�ം േകര�ാമം പ�തി

സഹായി�ി��്. സം�ാന കാർഷിക വില

നിർ�യ േബാർഡ്  േകര�ാമ�െള �റി�്

നട�ിയ പഠന�ിൽ േകര�ാമം നട�ിലാ�ിയ

�േദശെ� െത�ിെ� ഉത്പാദന�മത

െഹ�റിന് 10739 നാളിേകരം ആെണ�്

കെ��ിയി��്.

(സി) ഈ സാ��ിക വർഷം മ� തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ�ടി പ�തി നട�ാ�േമാ?
(സി) 250 െഹ�ർ �േദശ�് ��ർ അടി�ാന�ിൽ

പ�തി നട�ിലാ�ാൻ കഴി���ം
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�ൻവർഷ�ളിൽ േകര�ാമ�ിനായി

തിരെ���ാ��മായ പ�ായ�കെളയാണ്

�ൻഗണന നൽകി േകര�ാമം �ാപി�ാനായി

��തായി തിരെ����ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

മലപ്പുറന നനിയയയോജക മണ്ഡലതനിൽ നടപനിലയോകനിയ പദ്ധതനിയുടട പുയരയോഗതനി സനബനനിച
വനിശദയോനശങ്ങൾ

I. ആനകയന ഗയോമപഞയോയതത
(i) 2018-19  സയോമ്പതനിക വര്ഷന തയോടഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾകയോയനി 250  ടഹെക്ടര് സ്ഥലതത 47.43981
ലകന  രൂപയുടട  പദ്ധതനി  ഒന്നയോന  വര്ഷന  നടപനിലയോകനി.  പദ്ധതനി  പ്രകയോരന  1696
ഗുണയഭയോകയോകൾകയോണത ആനുകൂലലന നൽകനിയതത.

ക്രമ
നമ്പര്

പദ്ധതനി ഘടകങ്ങൾ ഭഭൗതനിക യനടന ടചെലവഴെനിച  തുക
(ലകന)

1  തടന തുറകൽ, പുതയനിടടീൽ 43750 ടതങ്ങുകൾകത 15.3125

2. കുമയോയ പ്രയയയോഗന 43750 ടതങ്ങുകൾകത 3.9375

3  മഗടീഷലന സൾയഫേറത നൽകൽ 43750 ടതങ്ങുകൾകത 1.64063

4 യരയോഗബയോധനിത ടതങ്ങത ടവടനിമയോറൽ 850 ടതങ്ങുകൾകത 8.5000

5 ടതങ്ങനിന്തതകൾ വനിതരണന 595 എണന 0.22313

6 ഇടവനിളകൃഷനി  വനികസനന  (ഇഞനി,  മഞ്ഞൾ,  യചെന,
യചെമ്പത, മരചടീനനി)

173 ടഹെക്ടര് 10.38555

7 ടതങ്ങുകയറ യനന 311 എണന 6.22

8 തജവവള ഉലയോദന യൂണനിറത 0.2

9 കൃഷനിഭവനുള്ള പ്രവര്തനഫേണത 0.12045

10 പഞയോയത്തുതല  യകരസമനിതനിയ്ക്കുള്ള  ആനുകൂലലന
(Group Level Activity)

0.90005

ആടക തുക 47.43981

(ii)ആനകയന ഗയോമപഞയോയതനിൽ  2-ായോന വര്ഷ യകരഗയോമന പദ്ധതനിയയോയനി  2019-20  സയോമ്പതനിക
വര്ഷന  19.6875  ലകന രൂപയുടട ആനുകൂലലന  നൽകനി.  1696  ഗുണയഭയോകയോകൾകയോയയോണത  പ്രസ്തുത
തുക നൽകനിയതത.

ക്രമ
നമ്പര്

പദ്ധതനി ഘടകങ്ങൾ ഭഭൗതനിക യനടന ടചെലവഴെനിച  തുക
(ലകന)

1  തടന തുറകൽ 43750 ടതങ്ങത 10.5

2 43750 ടതങ്ങുകൾകത തജവവള പ്രയയയോഗന 43750 ടതങ്ങത 9.1875

ആടക തുക 19.6875

(iii)  ആനകയന  ഗയോമപഞയോയതനിൽ  3-ായോന  വര്ഷന  (2020-21)  250  ടഹെക്ടര്  സ്ഥലതത  1696
ഗുണയഭയോകയോകൾകയോയനി  43750  ടതങ്ങുകൾകത  തജവവളന  നൽകുന്നതനിനയോയനി  6.25  ലകന രൂപ
ടചെലവഴെനിച.
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(II) ടമയോറയൂര് ഗയോമപഞയോയതത
(i)  യകരഗയോമന  പദ്ധതനിയുടട  1-ായോന  വര്ഷന  (2019-20)  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഭയോഗമയോയനി  935
ഗുണയഭയോകയോകൾകത 39.67553 ലകന രൂപയുടട സഹെയോയധനന തയോടഴെപറയുന പ്രകയോരന ലഭലമയോകനി.

ക്രമ
നമ്പര്

പദ്ധതനി ഘടകങ്ങൾ ഭഭൗതനിക യനടന ടചെലവഴെനിച
തുക (ലകന)

1 തടന തുറകൽ, പുതയനിടടീൽ 43750 ടതങ്ങുകൾകത 15.31099

2. കുമയോയ പ്രയയയോഗന 43750 ടതങ്ങുകൾകത 3.9375

3 മഗടീഷലന സൾയഫേറത നൽകൽ 43750 ടതങ്ങുകൾകത 1.64059

4 യരയോഗബയോധനിച ടതങ്ങത ടവടനിമയോറൽ 173  ടതങ്ങുകൾ 1.730

5 ഇടവനിളകൃഷനി വനികസനന 244.6 ടഹെക്ടര് 7.3392

6 ജലയസചെന പദ്ധതനി 12.463 ടഹെക്ടര് 1.88425

7 ടതങ്ങുകയറ യനന 321 എണന 6.42

8 തജവവള നനിര്മയോണ യൂണനിറത 8 എണന 0.30

9 കൃഷനി ഭവന് പ്രവര്തനഫേണത 0.15

10 പഞയോയതതതല യകരസമനിതനിയത ധനസഹെയോയന (Group Level
Activity)

0.963

ആടക തുക 39.67553

(ii)  ടമയോറയൂര് ഗയോമപഞയോയതനിൽ  2020-21  സയോമ്പതനിക വര്ഷന യകരഗയോമതനിടന്റെ രണയോന വര്ഷ
പ്രവര്തനങ്ങൾകയോയനി 19.56625 ലകന രൂപ ടചെലവഴെനിച.

ക്രമ
നമ്പര്

പദ്ധതനി ഘടകങ്ങൾ ഭഭൗതനിക യനടന ടചെലവഴെച  തുക
(ലകന)

1 തടടമടുകൽ 43750 ടതങ്ങനിനത 10.9375

2 തജവവള പ്രയയയോഗന 43750 ടതങ്ങുകൾകത 8.54

3 പഞയോയത്തുതല യകരസമനിതനിയത ധനസഹെയോയന 0.04875

4 കൃഷനി ഭവനത പ്രവര്തനഫേണത 0.04

ആടക ടചെലവഴെനിച തുക 19.56625

III. പുൽപറ ഗയോമപഞയോയതത

(i) 2014-15 സയോമ്പതനിക വര്ഷന 500 ടഹെക്ടര് സ്ഥലതത യകരഗയോമന പദ്ധതനി നടപനിലയോകനി.  
അതനിന്പ്രകയോരന 2956 ഗുണയഭയോകയോകൾകയോയനി 77.14925 ലകന രൂപ ടചെലവഴെനിച.

ക്രമ പദ്ധതനി ഘടകങ്ങൾ ഭഭൗതനിക യനടന ടചെലവഴെനിച  തുക
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നമ്പര് (ലകന)

1 തടന എടുകൽ 87500 ടതങ്ങുകൾകത 26.25

2. തജവവള പ്രയയയോഗന 87500 ടതങ്ങുകൾകത 21.875

3 കുമയോയ പ്രയയയോഗന 87500 ടതങ്ങുകൾകത 5.25

4 യരയോഗബയോധനിത ടതങ്ങത മുറനിചമയോറൽ 576 ടതങ്ങത 2.88

5 ഇടവനിളകൃഷനി വനികസനന 54.8 ടഹെക്ടര് 3.28775

6 പമ്പതടസറത നൽകൽ 234 എണന 16.0065

7 ടതങ്ങത കയറയനന നൽകൽ 50 എണന 1.0

8 കൃഷനി ഭവന് പ്രവര്തനഫേണത 0.5

9 യകരസമനിതനിയത ധനസഹെയോയന 0.1

ആടക തുക 77.14925

(ii)  യകരഗയോമന പദ്ധതനി പ്രകയോരന പുൽപറ ഗയോമപഞയോയതനിൽ  2-ായോന വര്ഷടത സഹെയോയധനമയോയനി  
2015-16-ൽ 127.60 ലകന രൂപയുടട പ്രവര്തനങ്ങൾ നടപനിലയോകനി. 

ക്രമ
നമ്പര്

പദ്ധതനി ഘടകങ്ങൾ ഭഭൗതനിക യനടന ടചെലവഴെനിച  തുക
(ലകന)

1 തടന എടുകൽ 87500 ടതങ്ങുകൾകത 26.25

2. തജവവള പ്രയയയോഗന 87500 ടതങ്ങുകൾകത 21.875

3 കുമയോയ പ്രയയയോഗന 87500 ടതങ്ങുകൾകത 5.25

4 യരയോഗബയോധനിത ടതങ്ങത ടവടനിമയോറൽ 196 ടതങ്ങുകൾ 0.98

5 ഇടവനിളകൃഷനി 455.3 ടഹെക്ടര് 27.318

6 പമ്പത ടസറത നൽകൽ 125 എണന 10.09708

7 ടതങ്ങത കയറയനന നൽകൽ 150 എണന 3.00

8 കൃഷനി ഭവന് പ്രവര്തന ഫേണത 0.10

9 യകരസമനിതനിയത സഹെയോയന 9.92317

10 ടതങ്ങനിന് തടങ്ങളനിൽ ചെകനിരനി നനിറയൽ 850 എണന 0.425

11 ടതങ്ങനിന് തതകൾ 667 എണന 0.16675

12 മണനിര കയമ്പയോസത നനിര്മയോണ യൂണനിറത 0.19

13 ടതങ്ങനിന് തത നഴ്സറനി 0.15

14 സൂകയോണു വള പ്രയയയോഗന 500 ടഹെക്ടര് 21.875

ആടക തുക 127.60
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