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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3468 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാൾ നില��െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�ാനി േകാൾ േമഖലയിൽ ��ർ

ജി�യിൽെ��� േകാൾ നില��െട

വികസന�ിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��ർ-െപാ�ാനി േകാൾ നില��െട വികസനം

ല��മാ�ി നബാർഡ്  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്,
ആർ.െക.വി.ൈവ, റീ-ബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്

(ആർ.െക.ഐ) പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി

പാടേശഖര�ളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന �വർ�ന��ം, െപ�ി പറകൾ മാ�ി

ഊർ��മത �ടിയ സബ് േമ�ിബിൾ ആ�ിയൽ

േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി�� ���ിക�ം

ആണ് നിലവിൽ െപാ�ാനി േകാൾ േമഖലയിൽ

��ർ ജി�യിൽെ��� േകാൾ നില��െട

വികസന�ിന് നട�ാ�ി െകാ�ിരി��

പ�തികൾ. �ഷി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം,
െക.എൽ.ഡി.സി, േകരള അേ�ാ ഇൻഡ�ീസ്

േകാർ�േറഷൻ, െക.എസ് .ഇ.ബി എ�ിവരാണ് ഈ
���ിക�െട നിർ�ഹണം വഹി��ത്. �ഷി

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ�� െപ�ി

പറകൾ മാ�ി ഊർ��മത �ടിയ സബ് േമ�ിബിൾ

ആ�ിയൽ േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി��

���ിയിൽ ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തി �കാരം

500 ല�ം �പ�ം, റീ-ബിൽഡ്  േകരള ഇൻേഷ��ീവ്

പ�തി �കാരം 57േകാടി �പ�ം അ�വദി�ി��്.
ആർ.െക.ഐ പ�തി �കാരം േകാൾ േമഖലയിെല

യ�വത്�രണം, േകരള അേ�ാ ഇൻഡ�ീസ്

േകാർ�േറഷൻ �േഖന നട�ിലാ�വാൻ 249.7
ല�ം �പ�് അംഗീകാരം നൽകിയി��്.
േകാൾപാട�ളിെല ൈവദ�തി വിതരണ�മായി

ബ�െ�� �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി��ം,
ൈവദ�തി ൈല�കൾ നീ�� ���ിക�ം

െക.എസ് .ഇ.ബി �േഖന ആർ.െക.ഐ പ�തി

�കാരം 953.70 ല�ം �പ�് നട�ാ�ി വ��.
െപാ�ാനി േകാൾ േമഖലയിൽ ��ർ

ജി�യിൽെ��� േകാൾ നില��െട

വികസന�ിനായി െക.എൽ.ഡി.സി നട�ാ�ി
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വ�� ���ിക�െട വിവരം അ�ബ�ം ആയി

േചർ��.

(ബി)

ഏെത�ാം ���ികൾ�് എ� സംഖ�യാണ്

അ�വദി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ർ-െപാ�ാനി േകാൾ നില��െട വികസനം

ല��മാ�ി നബാർഡ്  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്,
ആർ.െക.വി.ൈവ, റീ-ബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്

(ആർ.െക.ഐ) പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി

പാടേശഖര�ളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന �വർ�ന��ം, െപ�ി പറകൾ മാ�ി

ഊർ��മത �ടിയ സബ് േമ�ിബിൾ ആ�ിയൽ

േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി�� ���ിക�ം

ആണ് നിലവിൽ െപാ�ാനി േകാൾ േമഖലയിൽ

��ർ ജി�യിൽെ��� േകാൾ നില��െട

വികസന�ിന് നട�ാ�ി െകാ�ിരി��

പ�തികൾ. �ഷി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം,
െക.എൽ.ഡി.സി, േകരള അേ�ാ ഇൻഡ�ീസ്

േകാർ�േറഷൻ, െക.എസ് .ഇ.ബി എ�ിവരാണ് ഈ
���ിക�െട നിർ�ഹണം വഹി��ത്. �ഷി

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ�� െപ�ി

പറകൾ മാ�ി ഊർ��മത �ടിയ സബ് േമ�ിബിൾ

ആ�ിയൽ േ�ാ പ�െസ�കൾ �ാപി��

���ിയിൽ ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തി �കാരം

500 ല�ം �പ�ം, റീ-ബിൽഡ്  േകരള ഇൻേഷ��ീവ്

പ�തി �കാരം 57േകാടി �പ�ം അ�വദി�ി��്.
ആർ.െക.ഐ പ�തി �കാരം േകാൾ േമഖലയിെല

യ�വത്�രണം, േകരള അേ�ാ ഇൻഡ�ീസ്

േകാർ�േറഷൻ �േഖന നട�ിലാ�വാൻ 249.7
ല�ം �പ�് അംഗീകാരം നൽകിയി��്.
േകാൾപാട�ളിെല ൈവദ�തി വിതരണ�മായി

ബ�െ�� �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി��ം,
ൈവദ�തി ൈല�കൾ നീ�� ���ിക�ം

െക.എസ് .ഇ.ബി �േഖന ആർ.െക.ഐ പ�തി

�കാരം 953.70 ല�ം �പ�് നട�ാ�ി വ��.
െപാ�ാനി േകാൾ േമഖലയിൽ ��ർ

ജി�യിൽെ��� േകാൾ നില��െട

വികസന�ിനായി െക.എൽ.ഡി.സി നട�ാ�ി

വ�� ���ിക�െട വിവരം അ�ബ�ം ആയി

േചർ��.

(സി) �ർ�ീകരി��ം, �ർ�ികരി�ാ�ളള പ�തികൾ

ഏെത�ാമാണ്;
(സി) െക.എൽ.ഡി.സി �േഖന നട�ാ�ി വ��

ആർ.െക.ഐ. പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ���ികൾ

�ാരംഭ ഘ��ിലാണ്. ആയതിൽ നാല് റാ�്,
��് കിട (ചിേ��ാഴം, വലിയടം, വ��ായൽ)
എ�ീ ���ികൾ ആരംഭി�ി��്. ചിേ��ാഴം,
വലിയടം, വ��ായൽ - കിട (3 എ�ം)
ഭാഗികമായി �ർ�ീകരി�. നാല് റാ�കളിൽ

ഒെര�ം �ർ�ീകരി�ക�ം, �െ���ിെ�
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���ി �േരാഗമി� വരിക�മാണ്. നബാർഡ്

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXII - (േഫസ്  III)
�ണ�ടവ് എ� ���ി�ം ആരംഭി�ി��്.
ബാ�ി ���ികൾ കാലാവ� അ��ലമാ��

�റ�് �നരാരംഭിേ����്. കാർഷിക

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ��

പ�തികളിൽ ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തി �കാരം

സേ��ിബിൾ ആ�ിയൽ േ�ാ പ�െസ�കൾ

�ാപി�� ���ിയിൽ 19 എ�ം ഇതിനകം

�ാപി�ി��്. നാല് എ��ിെ� ���ി

�േരാഗമി� വ��. ആർ.െക.ഐ പ�തി �കാരം

െപ�ി�ം പറ�ം മാ�ി ഊർ��മത�� 227
പ�െസ�കൾ �ാപി�� ���ി എ�ിെമ�്

വ�  ്നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��. ആർ.െക.ഐ
പ�തി �കാരം േകരള അേ�ാ ഇൻഡ�ീസ്

േകാർ�േറഷൻ, െക.എസ് .ഇ.ബി എ�ിവർ

നട�ിലാ�� ���ികൾ �ാരംഭ ഘ��ിലാണ്.

(ഡി)

െക.എൽ.ഡി.സി. നട�� നിർ�ാണ

���ിക�െട അശാ�ീയത�ം കാലതാമസ�ം

�ലം �ഷി�ാർ േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) െക.എൽ.ഡി.സി. നട�� നിർ�ാണ

�വർ�ികെള�ാം തെ� പാടേശഖര��െട

ആവശ�ാ�സരണമാണ് �േ�ാ�് േപാ��ത്.
െപാ�ാനി േകാൾ േമഖല�െട �േത�ക

സാഹചര��ിൽ ഒ� വർഷ�ിൽ േകവലം ��്

മാസം മാ�മാണ് ���ി നട�ിലാ�ാൻ

സാധി�ക�� എ���ല�� കാലതാമസം

മാ�മാണ് േനരി��ത്. േകാളിെല മ�ിെ� �േത�ക

ഘടന �ലം ബ�് താ�് േപാ�� ��ം െപാ�ാനി

േകാൾ േമഖലയിൽ ��തലാണ്. ���ിക�െട

അ�� ഘ��ളിൽ ഈ അപാകത

പരിഹരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

കേ�രള ലാന്ഡ് ഡെഡവലപ്ഡെ�ന്റ് കേ�ാര്പ്പകേ�ഷന് മുകേ�ന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി�ള്

ക്ര�
നം സ്കീം പ്രവൃത്തിയുഡെട കേപര് സാകേ+തി�

അനു�തി  തു�
1 ആര്.ഡെ�.ഐ ഡെപാന്നാനി  കേ�ാള്  കേ��ലയില്

�ാട്ട�ാമ്പല്
ഗ്രാ�പഞ്ചായത്തിഡെല  പഴഞ്ഞി
കൂട്ടുകൃഷി  കേ�ാള്
അഭിവൃദ്ധിഡെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി.

1,70,11,032.37/-

2 ആര്.ഡെ�.ഐ ഡെപാന്നാനി കേ�ാള് കേ��ലയില്
�ാട്ടക്കാമ്പല്
ഗ്രാ�പഞ്ചായത്തിഡെല  പുല്ലാനി
ചാല്,  നമ്പ്ര  ആനക്കണ്ട്,
പാപ്പാത്തി  താ�രവട്ടം
പാടകേL�രങ്ങള്് 
അഭിവൃദ്ധിഡെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി

99,02,734.79/-

3 ആര്.ഡെ�.ഐ ഡെപാന്നാനി കേ�ാള് കേ��ലയില്
�ാട്ടക്കാമ്പല്
ഗ്രാ�പഞ്ചായത്തിഡെല
ചികേQത്താഴം,  വലിയടം,
വട്ടക്കായല്,  �രിയംപാടം,
വാകേവക്കാര്  കേ�ാളു�ളുഡെട
അഭിവൃദ്ധിഡെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി

1,21,83,400.09/-

4 ആര്.ഡെ�.ഐ ഡെപാന്നാനി കേ�ാള് കേ��ലയില്
കേപാര്ക്കളം  പഞ്ചായത്തിഡെല
ഡെവട്ടിക്കടവ്,  �ങ്ങാട്ട്
ഡെ�ാട്ടിയില്,  പാ�ക്കുഴി  എന്നീ
കേ�ാളു�ളുഡെട
അഭിവൃദ്ധിഡെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി

1,28,71,638.60/-

5 ആര്.ഡെ�.ഐ ഡെപാന്നാനി കേ�ാള് കേ��ലയില്
ചാവക്കാട്  താലൂക്കിഡെല
ചി�ക്കത്താഴം കേ�ാള് പടവിഡെല
ഉള്ചാലു�ളുഡെട  നിര്മ്മാണവും
എഞ്ചിന് ഡെഷഡ്  (2  എണ്ണം)
�ാമ്പ്  (2  എണ്ണം)  എന്നിവയുഡെട
നിര്മ്മാണവും  ഉള്ഡെപ്പടുന്ന
പ്രവൃത്തി

45,06,951.75/-

6 ആര്.ഡെ�.ഐ മുതുവമ്മല്  താഴം  കേ�ാള്
പടവില്  ഉള്ച്ചാലു�ളുഡെട  നിര്

�രാ�ില് ആരും
തഡെന്ന



മ്മാണവും  �ിട  (2  എണ്ണം)
എന്നിവയുഡെട  നിര്മ്മാണവും
ഉള്ഡെപ്പടുന്ന പ്രവൃത്തി

പഡെ+ടുത്തിട്ടില്ല.

7 ആര്.ഡെ�.ഐ ഡെപാന്നാനി കേ�ാള് കേ��ലയില്
പുന്നയൂര്ക്കളം,  �തി�ായല്
ഗ്രാ�പഞ്ചായത്തിഡെല
ഉപ്പ്cങ്ങല്,  പരൂര്  പടവ്,
ഡെചമ്മണ്ണൂര്  താഴം,  ഡെചറുലിപുഴ
പാടകേL�രങ്ങളുഡെട
അഭിവൃദ്ധിഡെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി.

1,46,23,228.45/-

8 നബാര്ഡ്
ആ

ര്.ഐ.ഡി.എഫ്
XXII

നബാര്ഡ്  ആര്.ഐ.ഡി.എഫ്
XXII  -(കേഫസ്  III)  നൂണക്കടവ്
പാടകേL�രത്തിഡെന്റ
പുനരുദ്ധാരണ  പ്രവൃത്തി�ളില്
സ്ലൂയിസു�ളുഡെടയും 
(3 എണ്ണം),  എഞ്ചിന്
ത��ളുഡെടയും നിര്മ്മാണം

2,44,03,643.84/-

ഡെസക്ഷന് ഓഫീസര്


