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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3480 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഷിവ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഷിവ��്
േനരി�ം വിവിധ ഏജൻസികൾ �ഖാ�ര�ം
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഷിവ��്
േനരി�ം വിവിധ ഏജൻസികൾ �ഖാ�ര�ം
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��. ��ത നിേയാജക
മ�ല�ിൽ �ഷി, മ�് സംര�ണം,
ജലേസചനം, ത�ീർ�ട നീർ�ാ�ക�െട
സംര�ണം എ�ിവ�ായി ��തൽ പ�തികൾ
ആരംഭി��തിന് പ�തി െ�ാേ�ാസ�കൾ
ലഭ�മാ�� �റ�് തീ�മാനം എ���താണ്.

(ബി)

��ത നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഷി, മ�്
സംര�ണം, ജലേസചനം, ത�ീർ�ട

നീർ�ാ�ക�െട സംര�ണം എ�ിവ�ായി ��തൽ
പ�തികൾ ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഷിവ��്
േനരി�ം വിവിധ ഏജൻസികൾ �ഖാ�ര�ം
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��. ��ത നിേയാജക
മ�ല�ിൽ �ഷി, മ�് സംര�ണം,
ജലേസചനം, ത�ീർ�ട നീർ�ാ�ക�െട
സംര�ണം എ�ിവ�ായി ��തൽ പ�തികൾ
ആരംഭി��തിന് പ�തി െ�ാേ�ാസ�കൾ
ലഭ�മാ�� �റ�് തീ�മാനം എ���താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

ആലത്തൂര് നനിയയയോജക മണ്ഡലതനില് കൃഷനി വകുപപ്പ് യനരനിടപ്പ് നടപനിലയോക്കുന്ന പദ്ധതനികള  :

1. സമഗ്ര നനല് കൃഷനി വനികസന പദ്ധതനി

2. പച്ചക്കറനി വനികസന പദ്ധതനി

3. നയോളനിയകര വനികസന പദ്ധതനി

4. സുഗന വവ്യഞപ്പ് ജന വനികസന പദ്ധതനി

5. നനല്കൃഷനി ഉല്പയോദന യബയോണസപ്പ്

6. നനല്കൃഷനിക്കുള്ള യറയോയല്റനി

7. സുഭനിക്ഷ യകരളന്ധം തരനിശുനനില വനികസന പദ്ധതനി

8. വനിള ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്പ് പദ്ധതനി

9. പ്രകൃതനിയക്ഷയോഭ ദുരനിതയോശഷ്വയോസ പദ്ധതനി

10. കര്ഷക നപന്ഷന്

11. ഓണതനിനനയോരുമുറന്ധം പച്ചക്കറനി

12. ഒരു യകയോടനി ഫലവൃക്ഷതതകളുനട വനിതരണന്ധം

13. ഫലവൃക്ഷതത വനിതരണന്ധം

14. മണപ്പ് സന്ധംരക്ഷണന്ധം

15. ഭയോരതതീയ പ്രകൃതനി കൃഷനി പദ്ധതനി

16. ഔഷധ സസവ്യ വനികസനന്ധം

17. യഹയോര്ടനിക്കളച്ചര് മനിഷന് പദ്ധതനികള

18. ആതയോ പദ്ധതനികള - തജവഗൃഹന്ധം

തയദ്ദേശ സഷ്വയന്ധംഭരണ സയോപനങ്ങള വഴനി നടപനിലയോക്കുന്ന പദ്ധതനികള  :

1. നനല്കൃഷനി കൂലനി നചെലവപ്പ് - ജനറല്/എസപ്പ്.സനി

2. പച്ചക്കറനി കൃഷനി യഗ്രയോ ബയോഗപ്പ് വനിതരണന്ധം

3. പച്ചക്കറനി കൃഷനി വനികസനന്ധം

4. ജലയസചെനതനിനപ്പ് പമപ്പ് നസറപ്പ്

5. നനല്വനിതനിനപ്പ് സബപ്പ്സനിഡനി നല്കല്



6. സമഗ്ര കൃഷനി വനികസന പദ്ധതനി

7. ജനകതീയയോസൂത്രണന്ധം തരനിശുനനില കൃഷനി

8. വതീട്ടുവളപനില് പച്ചക്കറനി കൃഷനി

ജലയസചെനന്ധം

ആലത്തൂര് മണ്ഡലതനില് കയോര്ഷനിക യമഖലയുനട  വനികസനതനിനയോയനി നബയോര്ഡപ്പ് ആര് ഐ ഡനി
എഫപ്പ് XXVI ടയോനഞ്ചെയനില് ഉളനപടുതനി രണപ്പ് പദ്ധതനികളക്കപ്പ് ഭരണയോനുമതനി നല്കനിയനിട്ടുണപ്പ്.

പദ്ധതനിയുനട യപരപ്പ് ഭരണയോനുമതനി
തുക

1) ആലത്തൂര് നനിയയയോജക മണ്ഡലതനിനല വനിവനിധ 
പയോടയശഖരങ്ങളനിനല അടനിസയോന സസൗകരവ്യ വനികസന 
പ്രവര്തനങ്ങള.

10 യകയോടനി

2) നനിറ പദ്ധതനിയനില് ഉളനപടുതനി പയോലക്കയോടപ്പ് ജനില്ലയനില് 
ആലത്തൂര് യബയോക്കനിനല ആലത്തൂര്, കനിഴക്കയഞ്ചെരനി, എരനിമയൂര് 
പഞ്ചെയോയത്തുകളനിനല വനിവനിധ പയോടയശഖരങ്ങളനിനല കയോര്ഷനിക 
ഉതപ്പ്പയോദനന്ധം നമച്ചനപടുത്തുന്നതനിനപ്പ് യവണനിയുള്ള അടനിസയോന 
സസൗകരവ്യ വനികസന പ്രവര്തനങ്ങള.

19.23 യകയോടനി

പ്രസ്തുത പദ്ധതനികളുനട നടന്ഡര് നടപടനികള സഷ്വതീകരനിച്ചു വരുന്നു 

മണണ     സസംരക്ഷണസം

ആലത്തൂര്  നനിയയയോജകമണ്ഡലതനില്  മണപ്പ്  പരവ്യയവക്ഷണ  മണപ്പ്  സന്ധംരക്ഷണ  വകുപപ്പ്  മുയഖന

ആര്.ഐ.ഡനി.എഫപ്പ്  XXV-ടയോനഞ്ചെയനില് ഉളനപട്ടുതനി കനിഴക്കയഞ്ചെരനി  പഞ്ചെയോയതനില് പനിട്ടുക്കയോരനിക്കുളമപ്പ്

നതീര്തട പദ്ധതനിയുന്ധം,  വണയോഴനി പഞ്ചെയോയതനില് യനര്ച്ചപയോറ ലയോന്ഡപ്പ് തസ്ലൈഡപ്പ് സനറബനിതലയസഷന്

പദ്ധതനിയുന്ധം   നനിലവനില് നടപനിലയോക്കനി വരുന്നു. കൂടയോനത മണപ്പ് സന്ധംരക്ഷണതനിനയോയനി നനല് കര്ഷകര്ക്കപ്പ്

കുമയോയന്ധം വനിതരണന്ധം നടപനിലയോക്കനി വരുന്നു.

തണതീര്തട നതീര്ച്ചയോലുകളുനട സന്ധംരക്ഷണന്ധം

തണതീര്തട  നതീര്ച്ചയോലുകളുനട  സന്ധംരക്ഷണതനിനയോയനി  ആലത്തൂര്  പരനിധനിയനിനല  വയോനൂര്  യതയോടനിനന

പുനരുദ്ധരണവുമയോയനി ബനനപടപ്പ് ജനില്ലയോ തല നടകനിക്കല് കമനിറനിയുനട അന്ധംഗതീകയോരന്ധം ലഭനിക്കുന്നതനിനയോയനി

അയപക്ഷ സമര്പനിച്ചനിട്ടുണപ്പ്.


