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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4045 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻ കീഴിെല േവറി�േതാ �േത�കത��േതാ ആയ ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് 
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ
െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻ കീഴിൽ ഈ സാ��ിക

വർഷം ഉൽ�ാദന-നിർ�ാണ േമഖലകളിൽ
േവറി�േതാ �േത�കത��േതാ ആയ ���ികൾ

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ���ിക�െട

വിശദാംശം ജി� തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
പ�തിയിൽ ഏെ���് നട�ാൻ കഴി��
���ികൾ എെ��ാം ആെണ�് േക�സർ�ാർ
നി�യി�  ്നൽകിയി��്. ഇതിൽ നി�ം
വ�ത��മായി ���ികൾ ഏെ���ാൻ കഴിയി�.
െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ സാധാരണ ഏെ���്

വ�� മ�്-ജല സംര�ണ ���ികൾ�ം,
െതാ��്, ആ�ിൻ�ട് , േകാഴി�ട്  േപാ��
ഉപജീവന ആ�ികൾ�ം അംഗൻവാടി നിർ�ാണം,
േറാഡ്  നിർ�ാണം േപാ�� ആ�ികൾ�ം

ഉപരിയായി �ിമേ�ാറിയം, ��കൾ�� കി�ൻ
െഷഡ് , ൈഡനിംഗ് ഹാൾ, ഭ��ധാന� സംഭരണ
േക�ം, �ാമച�കൾ, എസ് .എ� .്ജി.കൾ��
വർ�്െഷ�കൾ �ട�ിയ ���ികൾ

ഏെ�����്. ടി ���ിക�െട ഈ
സാ��ിക വർഷെ� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം-1 ആയി േചർ��.

(ബി)

സം�ാനെ� അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�്
പ�തിയിൻകീഴിൽ ഈ സാ��ിക വർഷം
ഉൽ�ാദന-നിർ�ാണ േമഖലകളിൽ േവറി�േതാ
�േത�കത��േതാ ആയ ���ികൾ

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ���ിക�െട

വിശദാംശം ജി� തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) സ�ഹ�ിൽ അവശത അ�ഭവി��
വിഭാഗ�ിൽെ���ം രേ�ാ അതിലധികേമാ
പ��െള വളർ�ി പരിപാലി� േപാ���മായ
�ീരകർഷകെര അ��ാളി നഗരെതാഴി�റ�്
പ�തിയിൻകീഴിൽ ഉൾെ���ി പരമാവധി 100
ദിവസെ� േവതനം അ�വദി�� പ�തി
അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല േവറി�
���ിയാണ്. ഈ ഇന�ിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷം 2,35,894 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
��ി�ി��താണ്. ആയതിെ� ജി� തിരി��
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം -2 ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന-1

ക്രമ
നന.

ജജില നടപപ്പ് സസാമ്പതജിക വര്ഷന ഏററ്റെടുത പ്രവൃതജികള

എസപ്പ്.എചപ്പ്.ജജി.
വര്കപ്പ്റഷഡപ്പ്

സ്കൂളുകളക
ള

ഡഡനജിനഗപ്പ്
ഹസാള

സ്കൂളുകളക
ള കജിചന

റഷഡപ്പ്

ഗസാമചന്തക
ള

ക്രജിമററ്റെസാറജിയന

1. തജിരുവനന്തപുരന 4 - - 1 -

2. റകസാലന - - 5 - -

3. പതനനതജിട - - - - -

4. ആലപ്പുഴ - - - - -

5. ഇടുകജി 5 - - 1 -

6. റകസാടയന 10 3 - 2 -

7. എറണസാകുളന 4 - 1 - -

8. തൃശ്ശൂര് 4 - 2 - -

9. പസാലകസാടപ്പ് 18 1 1 - -

10. മലപ്പുറന 4 - 2 - -

11. റകസാഴജിറകസാടപ്പ് 11 - - - -

12. വയനസാടപ്പ് - - - - -

13. കണ്ണൂര് 7 - - - -

14. കസാസര്റഗസാഡപ്പ് - - - 1 1



അനുബനന-2

ക്രമ
നന.

Name of LSG നനാളളിതുവരരെ രെജളിസ്റ്റര് 
രചെയ്ത കക്ഷീരെ 

കര്ഷകരുരടെ എണന

2021-22
സനാമ്പതളിക
വര്ഷന ഈ

ഇനതളില് സൃഷളിച
രതനാഴളില് ദളിനങ്ങള

2021-22
സനാമ്പതളിക

വര്ഷന
നനാളളിതുവരരെ
രചെലവഴളിച

(നല്കളിയ) തുക

1. തളിരുവനന്തപുരെന 179 2534 343089

2. രകനാലന 310 24962 12755171

3. പതനനതളിട 242 1206 1977617

4. ആലപ്പുഴ 306 9265 630015

5. കകനാടയന 181 8732 2658576

6. ഇടുകളി 75 3791 1103181

7. എറണനാകുളന 738 66107 3282821

8. തൃശ്ശൂര് 298 12405 3272877

9. പനാലകനാടെട 347 11490 909465

10. മലപ്പുറന 437 46515 2060571

11. കകനാഴളികകനാടെട 307 14421 2625693

12. വയനനാടെട 750 3898 0

13. കണ്ണൂര് 769 27792 2949506

14. കനാസര്കഗനാഡട 197 2776 2580588

ആരക 5136 235894 37149170


