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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3479 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ഹരിതേകരളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ഹരിതേകരളം പ�തി�െട
ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ അ�േയാജ�മായ �ല�ൾ

കെ��ി തനതായ ����ം തേ�ശീയമായ
സസ���ം ഉൾെ���ി സ�ാഭാവിക വന
മാ�കകൾ ��ിെ��� സംര�ി��
പ����് പ�തിയിൽ, ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ

തേ�ശ �ാപന�ൾ �ലം

ലഭ�മാ�ിയത�സരി�  ്ഉദയഗിരി പ�ായ�ിൽ

നാ�ം, െച�ളായി പ�ായ�ിൽ ര�ം,
ആലേ�ാട്  പ�ായ�ിൽ ഒ�ം പ����കൾ
�ാപി�. �ടാെത �തിവനം പ�തി�െട
ഭാഗമായി മരി�വ�െട ഓർ��ായി
��ൈ�കൾ പ����ിൽ ന�വ��.
പ�ാ�രിൽ മിയാവാ�ി മാ�കയിൽ 5 ഏ�ർ
�ല�് �ള, മ�ത്, ആ�ിലി, �ാവ്, മാവ്,
നാരകം �തലായവ ന� പിടി�ി�ക�ം ശീമെ�ാ�
ഉപേയാഗി�  ്ൈജവേവലി നിർ�ി�ക�ം
എ�േവ�ി പ�ായ�ിൽ വന ��ൈ�കൾ ന�
പിടി�ി�ക�ം െച�. ഹരിത �ാമം പ�തി�െട
ഭാഗമായി പ��റി ൈതകൾ വിതരണം, അൈജവ
മാലിന� േശഖരണ�ിന് തേ�ശ �ാപന�ളിൽ

േന�ത�ം െകാ��� ഫീൽഡ്  തല സംവിധാനമായ
ഹരിതകർ�േസന�െട�ം, അൈജവ മാലിന��ൾ
തരംതിരി�  ്േശഖരി��തിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം
േനടിയ 202 ഹരിതകർ� േസനാ അംഗ��ം,
ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ��വൻ തേ�ശ
�ാപന�ളി�ം സജീവ �വർ�ന�ിനായി

രംഗ��്. മ�ല�ിെല എ�ാ തേ�ശ
�ാപന�ളി�ം െമ�ീരിയൽ കള�ൻ െഫസിലി�ി
െസ��കൾ (MCF) �ാപി�ി��്. 46 മിനി
എം.സി.എ�കൾ വാർഡ്  തല�ിൽ

�ാപി�െ��ി��്. ��ികൾ െപാ�
�ല�ളിൽ വലിെ�റി��ത് തട��തിനായി



2 of 3

േബാ�ിൽ ��കൾ �ാപി�. ഉളി�ൽ �ാമ
പ�ായ�ിൽ 32േബാ�ിൽ ��കൾ ഉ�്.
�ടാെത 20 േസാക് പി�ം 15 കേ�ാ�് പി�ം
നിർ�ി�. �ഷി വ��് േനരി�് നട�ിലാ�ി വ��
പ��റി �ഷി വികസനം, െനൽ�ഷി വികസനം,
പഴവർഗ �ഷി വികസനം, ൈജവ�ഷി ഉ�മ �ഷി
രീതിക�ം, നാടൻ വി�ിന��െട ൈജവ
സംര�ണ�ം േ�ാ�ാഹന�ം, പി.െക.വി.ൈവ
എ�ീ പ�തിക�ം ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ

ഉൾെ��� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

നട�ിലാ�ിയി��്.

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ത
മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?

(ബി) �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�� തരി�
െനൽ�ഷി�് 0.24 ല�ം �പ�ം �സഥിര
െനൽ�ഷി വികസന�ിന് 1.17282 ല�ം
�പ�ം, പാടേശഖര സമിതികൾ�ളള
സഹായമായി 0.1008 ല�ം �പ�ം കര
െനൽ�ഷി�ായി 1.224 ല�ം �പ�ം മ�്
പരിേപാഷണ�ി�ളള ��ായ വിതരണ�ിനായി

0.495 ല�ം �പ�ം തളി�റ� േ�ാ�്
പരിധിയിൽ അ�വദി�ി��്. ഇരി�ർ േ�ാ�്
പരിധിയിൽ തരി� െനൽ�ഷി�് 0.4 ല�ം
�പ�ം ��ിര െനൽ�ഷി വികസന�ിന് 3.025
ല�ം �പ�ം, പാടേശഖര സമിതികൾ�ളള
സഹായമായി 0.18 ല�ം �പ�ം കര
െനൽ�ഷി�ായി 0.7888 ല�ം �പ�ം
അ�വദി�ി��്. പ��റി വികസന പ�തി�െട
ഭാഗമായി പ��റി വി�്, ൈത, സ്േ�യർ, പ�്
െസ�്, ��ർ അടി�ാന�ി�ളള പ��റി �ഷി,
പ�ൽ �ഷി, േ�ാ ബാഗ് �ഷി, മഴമറ
എ�ിവ�ായി തളി�റ� േ�ാ�് പരിധിയിൽ
11.32 ല�ം �പ�ം ഇരി�ർ േ�ാ�് പരിധിയിൽ
12.425 ല�ം �പ�ം അ�വദി�ി��്. �ഭി�
േകരളം പ�തിയിൽ തരി� നില പ��റി
�ഷി�ായി തളി�റ� േ�ാ�് പരിധിയൽ 1.28
ല�ം �പ�ം ഇരി�ർ േ�ാ�ിന് 0.6 ല�ം
�പ�ം അ�വദി�ി��്. ഭാരതീയ ��തി �ഷി
പ�തി�െട ഭാഗമായി (BPKP) തളി�റ� േ�ാ�്
പരിധിയിൽ 9.25 ല�ം �പ�ം ഇരി�ർ േ�ാ�്
പരിധിയിൽ 6.9375 ല�ം �പ�ം
അ�വദി�ി��്. ൈജവ �ഷി പ�തി�െട
ഭാഗമായി തളി�റ� േ�ാ�് പരിധിയിൽ 0.25
ല�ം �പ�ം �ടാെത സം�ാന േഹാർ�ി�ൾ�ർ
മിഷൻ �േഖന തളി�റ� േ�ാ�് പരിധിയിൽ 2
ല�ം �പ�ം ഇരി�ർ േ�ാ�് പരിധിയിൽ 4
ല�ം �പ�ം അ�വദി�ി��്. പ�ാ�ർ
പ�ായ�ിൽ ��തിയിൽ നി�ം ലഭി�� ക�്
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ഉപേയാഗി�  ്16 കി.മി. നീള�ിൽ ക�ക�ാല
നിർ�ി��. 16000 മഴ�ഴികൾ നിർ�ി�വാൻ
ല��മി��. ന�വിൽ പാ�ൻ- പാറ എ�
�ല�് പ����് നിർ�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��. െച�ളായി പ�ായ�ിൽ ��കൾ
േക�ീകരി�  ്2 പ����് നിർ�ി�വാ�ം
കിരാ�്, െന�ി��് എ�ീ �ല�ളിൽ ൈജവ
ൈവവിധ� പാർ�ം നിർ�ി��. െച�ളായി
ഇ�വ�ി എ� �ല�് േമൽ�ാലം. തടയണ
നിർ�ാണം, പാർ�് എ�ിവ നിർ�ി��. മ�്
സംര�ണ �വർ�ികൾ�ായി എ�േവ�ി,
പ�ാ�ർ പ�ായ�കളിെല ��് വാർ�കളിൽ
ആടാംപാറ വാ�ർെഷഡ്  െഡവലപ്െമ�് പ�തി
നട�ി വ��. RIDF-20 tranche യിൽ
ഉൾെ���ി 2.05 േകാടി �പ�െട േ�ാജ�്
നട�ിലാ�ി വ��. വ��ിഗത

�ണേഭാ�ാ�ൾ�ായി പഴവർഗ��െട നടീൽ
വ� വിതരണം, ക�് ക�ാല നിർ�ാണം
എ�ിവ�ം നട�ിലാ�ി വ��. െപാ�
�ല�ളിൽ െപർെകാേലഷൻ ടാ�കൾ,
െച�ഡാ�കൾ, േ�ാസ്  ബ�കൾ, �ള�ൾ,
േതാട്  സംര�ണം എ�ീ നിർ�ാണ �വർ�ികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. ക�ർ ജി�യിെല 16 �ാമ
പ�ായ�കളിൽ �ചിത� മാലിന� സം�രണ
േമഖലയിൽ ��് വർഷ�ിനകം നട�ിലാ�ാൻ
ല��മി�് ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഇരി�ർ മ�ല�ിെല െച�ളായി, പ�ാ�ർ
എ�ീ �ാമ പ�ായ�കളിൽ സമ� �ചിത�
പ�തി േരഖകൾ ത�ാറാ�ിയി��്. കാർബൺ
ന��ൽ ല��േ�ാെട ഇരി�ർ മ�ല�ിെല

ഉദയഗിരി �ാമപ�ായ�ിൽ ഹരിതേകരളം
മിഷെ��ം ക�ർ സർ�കലാശാല�െട�ം
സഹകരണേ�ാെട വിശദമായ പ�തി േരഖ
ത�ാറായി വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


