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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5075 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക അടി�ാന വികസനം ല��മാ�ി�ളള �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക അടി�ാന വികസനം ഉറ�ാ�ാനായി
ഈ സർ�ാർ നട�ാ�ി വ�� �ധാന
�വർ�ന��ം ആയതിന് േവ�ി വകയി��ിയ

�ക�ം �ടർ�വർ�ന�ൾ സംബ�ി�

വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)
കാർഷിക േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം ആയി

േചർ��

(ബി)
ഇതിനായി േക�സർ�ാർ ��ാെക സമർ�ി�
പ�തിക�ം ആവശ��ളള �ക�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ��ം അതിൽ േക�ം അ�വദി�വ
സംബ�ി� വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ?

(ബി) RKVY പ�തി �കാരം 2021-22 സാ��ിക

വർഷം കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��്
30 െ�ാജ�കൾ സമർ�ി�തിൽ 83.640 േകാടി
�പ�െട 23 െ�ാെജ�കൾ േ��് െലവൽ
സാങ്  ഷനിങ്  ക��ി (SLSC) അംഗീകരി�ി��്.
�ക അ�വദി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

(1) റൂറല് ഇന്ഫഫ്രാസസ്ട്രെകക്ച്ര്  ഡവലപക്ച്സമെനക്ച് ഫണക്ച്   (  ആര്  .  ഐ  .  ഡഡ  .  എഫക്ച്  )
 

പഫ്രാടശശേഖരങ്ങൾ,  സർകഫ്രാർ  ഫഫ്രാമുകൾ,  കൃഷഡ  വകുപഡസന  കകീഴഡലുള്ള  സഫ്രാപനങ്ങൾ
തുടങ്ങഡയവയുസട  അടഡസഫ്രാന  സസൗകരര്യ  വഡകസന  പ്രവർതഡകൾ  നബഫ്രാർഡഡസന
ധനസഹഫ്രായശതഫ്രാസട  ഈ  പദ്ധതഡ  വഴഡ  നടപഡലഫ്രാക്കുന്നുണക്ച്.  പഫ്രാടശശേഖരങ്ങളുസട  അടഡസഫ്രാന
സസൗകരര്യന  വഡകസഡപഡക്കുന്നതഡനഫ്രായഡ  ബണക്ച്  ബലസപടുത്തുക,  സനരക്ഷണ  ഭഡതഡ  നഡര്മഫ്രാണന,
നകീർചഫ്രാൽ  ആഴന  കൂട്ടുക,  കൾസവർട്ടുകൾ  നഡർമഫ്രാണന,  വഫ്രാചഫ്രാൽ  നഡര്മഫ്രാണന,  ബണക്ച്  ശറഫ്രാഡക്ച്
നഡര്മഫ്രാണന,  ജല ശസചനതഡനുന ജല നഡർഗമെനതഡനുമുള്ള ചഫ്രാലു കളുസട നഡര്മഫ്രാണന തുടങ്ങഡയ
പ്രവർതനങ്ങളഫ്രാണക്ച്  ആർ.ഐ.ഡഡ.എഫക്ച്  പദ്ധതഡയഡലൂസട  നടപഡലഫ്രാകഡ  വരുന്നതക്ച്.  2021-22
സഫ്രാമ്പതഡക വര്ഷന  294.68 ശകഫ്രാടഡ രൂപയുസട പദ്ധതഡകൾ അനഗകീകഫ്രാരതഡനഫ്രായഡ നബഫ്രാർഡഡൽ
സമെര്പഡചഡട്ടുണക്ച്.
(2)രഫ്രാഷകീയ കൃഷഡ വഡകഫ്രാസക്ച് ശയഫ്രാജന   (  ആര്  .  സക  .  വഡ  .  വവ  )

 കഫ്രാര്ഷഡക ശമെഖലയഡസല അടഡസഫ്രാന സസൗകരര്യന സമെചസപടുത്തുന്നതഡനഫ്രായഡ ശകന്ദ്ര സര്കഫ്രാര്
സഹഫ്രായശതഫ്രാസട  നടപഡലഫ്രാക്കുന്ന  പദ്ധതഡയഫ്രാണഡതക്ച്.  ഈ  പദ്ധതഡയഡന്  കകീഴഡല്
പഫ്രാടശശേഖരങ്ങളഡസലയുന  കൃഷഡ  വകുപഡനക്ച്  കകീഴഡലുള്ള  ഫഫ്രാമുകളഡസലയുന   അടഡസഫ്രാന  സസൗകരര്യ
വഡകസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏസറ്റെടുതക്ച്  നടപഡലഫ്രാക്കുന്നു.  കൂടഫ്രാസത  സര്കഫ്രാര്  ഫഫ്രാമുകളഡസല
കഫ്രാര്ഷഡക  യന്ത്രവല്കരണന,  പഫ്രാടശശേഖരങ്ങളഡസല  ജലനഡര്ഗ്ഗമെനസസൗകരര്യന
സമെചസപടുത്തുന്നതഡനഫ്രാവശേര്യമെഫ്രായ  ഊര്ജ്ജക്ഷമെതയുന  കഫ്രാരര്യക്ഷമെതയുമുള്ള  പമ്പുസസറ്റുകളുസട
സഫ്രാപനന,  ഗുണശമെന്മയുള്ള നടകീൽ വസ്തുകളുസട ഉതക്ച്പഫ്രാദനന,  വഫ്രാലല്യൂ സചയഡൻ ശേകഡസപടുതൽ,
കകീട നഡയന്ത്രണന തുടങ്ങഡയ മെറ്റു പ്രവർതനങ്ങളുന നടപഡലഫ്രാകഡ വരുന്നു.  2020-21  സഫ്രാമ്പതഡക
വർഷസത ശകന്ദ്ര വഡഹഡതന 57.56 ശകഫ്രാടഡ രൂപയഫ്രാണക്ച്.

 (3)   പുനർജനഡ പദ്ധതഡ   
2018-2019  വർഷങ്ങളഡസല  സവള്ളസപഫ്രാകതഡൽ  ഉണഫ്രായ  നഫ്രാശേനഷ്ടങ്ങൾ

നഡകത്തുന്നതഡനഫ്രായഡ  പുനർജനഡ  പദ്ധതഡയഡൽ  ഉൾസകഫ്രാള്ളഡച്ചു  വഡവഡധ  പ്രവർതനങ്ങൾ
നടപഡലഫ്രാക്കുന്നു. 2020-21-ൽ പതനനതഡട്ട  ജഡല്ലയഡസല നഡരണന,  സപരഡങ്ങര കൃഷഡ  ഭവൻ സകട്ടഡട
നഡർമഫ്രാണന,  പതനനതഡട്ട  ജഡല്ലഫ്രാ  മെണക്ച്  പരഡശശേഫ്രാധന  ലഫ്രാബഡസന  പുനരുദ്ധഫ്രാരണന  എന്നകീ
പ്രവർതനങ്ങൾ  നടപഡലഫ്രാകഡവരുന്നു.  ഇതഡനഫ്രായഡ  185.00  ലക്ഷന  രൂപ  വകയഡരുതഡയഡരുന്നു.
2021-22-ൽ പതനനതഡട്ട ജഡല്ലയഡസല കരഡമ്പക്ച് വഡത്തുലഫ്രാദന ശകന്ദ്രന, പന്തളസത വഡവഡധ നഡർമെഫ്രാണ
പ്രവർതനങ്ങൾ, ഇടുകഡ ജഡല്ലയഡസല അരകീക്കുഴ ജഡല്ലഫ്രാ കൃഷഡ ഫഫ്രാമെഡസല ശപഫ്രാളഡ ഹസൗസക്ച് നഡര്മഫ്രാണന
എന്നഡവയഫ്രായഡ  185.00 ലക്ഷന രൂപ വകയഡരുതഡയഡട്ടുണക്ച്. പദ്ധതഡ നടപഡലഫ്രാകഡ വരുന്നു.



(4)   കുട്ടനഫ്രാടക്ച് പഫ്രാശകജക്ച്   (  നല്യൂ  )
കുട്ടനഫ്രാടക്ച്  പഫ്രാശകജഡൽ  ഉൾസപടുതഡ  ആലപ്പുഴ  ജഡല്ലയഡസല  പുറകഫ്രാടക്ച്  പഞഫ്രായതഡസല

നഫ്രാലുചഡറ വടക്കു പഫ്രാടശശേഖരന, കരുവഫ്രാറ്റെ പഞഫ്രായതഡസല ഏഴഫ്രാങ്കരഡ സവസക്ച് പഫ്രാടശശേഖരന, മെഫ്രാന്തര
മെകീൻചഫ്രാൽ  പഫ്രാടശശേഖരന,  പുറകഫ്രാടക്ച്  ഏരഡയയഡസല  കരഡ  പഫ്രാടന  എന്നഡവഡടങ്ങളഡസല  അടഡസഫ്രാന
സസൗകരര്യ  വഡകസന  പ്രവർതനങ്ങളുന,  ആലപ്പുഴ,  ശകഫ്രാട്ടയന,  പതനനതഡട്ട  ജഡല്ലകളഡസല  വഡവഡധ
പഫ്രാടശശേഖരങ്ങളഡസല സപട്ടഡ പറ പമ്പക്ച് സസറ്റെക്ച് മെഫ്രാറ്റെഡ സവർട്ടഡകൽ ആകഡയൽ ശഫഫ്രാ/സബക്ച് ശമെഴഡബഡൾ
പമ്പക്ച്  സസറ്റെക്ച്  സഫ്രാപഡക്കുന്ന  പ്രവർതനങ്ങളുന  ഉൾസപടുതഡയഡരഡക്കുന്നു.  974.736  ലക്ഷന  രൂപ
ഇതഡനഫ്രായഡ വകയഡരുതഡയഡട്ടുണക്ച്. പദ്ധതഡ പ്രവർതനങ്ങൾ പുശരഫ്രാഗമെഡച്ചുവരുന്നു. 
(5) മെണക്ച് പരര്യശവക്ഷണ മെണക്ച് സനരക്ഷണ വകുപക്ച് മുശഖന നടപഡലഫ്രാക്കുന്ന പദ്ധതഡകള്

മെണക്ച്  പരര്യശവക്ഷണ  മെണ  സനരക്ഷണ  വകുപക്ച്   കഫ്രാര്ഷഡക  അടഡസഫ്രാന
സസൗകരര്യവഡകസനവന,  ജലലഭര്യത  ഉറപ്പു  വരുത്തുവഫ്രാനുന,  പഫ്രാരഡസഡതഡക   പുനരുജ്ജകീവനന
സഫ്രാധര്യമെഫ്രാക്കുവഫ്രാനുമുള്ള പദ്ധതഡകളഫ്രാണക്ച്  പ്രധഫ്രാനമെഫ്രായുന  ആവഡഷ്ക്കരഡചക്ച്   നടപഡലഫ്രാകഡ വരുന്നതക്ച് . ഈ
സര്കഫ്രാര്  അധഡകഫ്രാരതഡല്  വന്നതഡനു  ശശേഷന  39.55  ശകഫ്രാടഡ  രൂപയുസട  സനസഫ്രാനഫ്രാവഡഷ്കൃത
പദ്ധതഡകള് നടപഡലഫ്രാക്കുന്നതഡനഫ്രാണക്ച്  വകുപഡനക്ച് അനുമെതഡ ലഭര്യമെഫ്രായഡട്ടുളളതക്ച് . കഫ്രാര്ഷഡക ശമെഖലയുസട
സുസഡരവന  സമ്രഗവമെഫ്രായ   വഡകസനതഡനുന    കഫ്രാർഷഡക  ഉതക്ച്പഫ്രാദനന  വര്ദ്ധഡപഡക്കുന്നതഡനുന
ഉതകുന്ന പദ്ധതഡകളഫ്രായ നബഫ്രാർഡക്ച് ധനസഹഫ്രായശതഫ്രാടുകൂടഡയുള്ള  ആര്.ഐ.ഡഡ.എഫക്ച്  പദ്ധതഡ,
ശുദ്ധജല   സനഭരണഡകളുസട  വൃഷ്ടഡ  പ്രശദശേസത  മെണ്ണു  ജല  സനരക്ഷണന,  മെണഡടഡചഡലുള്ള
പ്രശദശേങ്ങളുസട  ബലസപടുതല്,  ജലഫ്രാശേയങ്ങളുസടയുന  നകീരുറവകളുസടയുന
പുനരുജ്ജകീവനപദ്ധതഡയഡല്  ഉള്സപടുതഡ  സപരുമെഫ്രാട്ടഡ  പഞഫ്രായതഡസല  ഭൂഗര്ഭ  ജലവഡതഫ്രാനന
പരഡശപഫ്രാഷഡപഡക്കുന്നതഡനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്,  കുളങ്ങള്,  നകീരുറവകളുസട   പുനരുദ്ധഫ്രാരണന,
നദഡകളുസട  വകവഴഡകളുസട  പുനരുജ്ജകീവന  പ്രവർതനങ്ങൾ,  സൂക്ഷ്മ  നകീര്തട  വഡകസനന,
കര്ഷകര്ക്കുള്ള  ശസഫ്രായഡല്സഹല്തക്ച്  കഫ്രാര്ഡക്ച്  വഡതരണന,  പഞഫ്രായത്തുതല  ശേഫ്രാസകീയ  മെണക്ച്
ഭൂവഡഭവ  വഡവരശശേഖരണന  എന്നകീ  പദ്ധതഡകളഡലൂസട   സനസഫ്രാനസത  കഫ്രാര്ഷഡക  ശമെഖലയുസട
അടഡസഫ്രാന സസൗകരര്യ വഡകസനമെഫ്രാണക്ച്  വകുപക്ച്  ലക്ഷര്യമെഡടുന്നതക്ച്. കൂടഫ്രാസത റകീബഡല്ഡക്ച്  ശകരള പദ്ധതഡ
മുശഖന ലഭര്യമെഫ്രായ 10.1 ശകഫ്രാടഡ രൂപ വഡനഡശയഫ്രാഗഡചക്ച്  സനസഫ്രാനതക്ച്  ആറക്ച് ജഡല്ലകളഡല് പഫ്രാരഡസഡതഡക
പുനരുജ്ജഡവനതഡനുന   കഫ്രാര്ഷഡക  വഡകസനതഡനുമെഫ്രായുളള  അടഡസഫ്രാന  സസൗകരര്യ  വഡകസന
പ്രവർതനങ്ങൾ വകുപക്ച്  നടപഡലഫ്രാകഡ വരുന്നു.  വയനഫ്രാടക്ച്   പഫ്രാശകജഡല് ഉള്സപടുതഡ വയനഫ്രാടക്ച്
ജഡല്ലയഡസല മുളളന്സകഫ്രാല്ലഡ, പുല്പളളഡ, പൂതഫ്രാടഡ പഞഫ്രായത്തുകളഡസല വരള്ച ലഘൂകരണതഡനഫ്രായഡ
മെണക്ച്  ജല സനരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതഡനുന,  ഇടുകഡ ജഡല്ലയഡസല വട്ടവട കഫ്രാന്തല്ലൂര്
പഞഫ്രായത്തുകളഡൽ സനസഫ്രാന ശഹഫ്രാര്ട്ടഡകള്ചര് മെഡഷസന ധനസഹഫ്രായശതഫ്രാസട ശേകീതകഫ്രാല പഴന
പചകറഡ  ഉല്പഫ്രാദന  വര്ദ്ധനവഡനഫ്രായഡ  അടഡസഫ്രാന  ജലശസചന  സസൗകരര്യ  വഡകസന
പ്രവര്തനങ്ങളുന,  വഡവഡധ  ജഡല്ലഫ്രാ  പഞഫ്രായതക്ച്  പദ്ധതഡകളുന  കഫ്രാര്ഷഡക  അടഡസഫ്രാന  സസൗകരര്യ



വഡകസനതഡനഫ്രായഡ  വകുപക്ച്  നടപഡലഫ്രാകഡ  വരുന്നു.   വഡവഡധ  മെണക്ച്  ജല  സനരക്ഷണ
പ്രവര്തനങ്ങളഡലൂസട  മെണ്ണുന  ജലവന  സനരക്ഷഡച്ചു  കഫ്രാര്ഷഡക  വരള്ചയക്ച്  ശേമെനന  കഫ്രാണുകയുന
സുസഡര കഫ്രാർഷഡക വളര്ച ഉറപ്പു വരുതഡ കഫ്രാര്ഷഡക ശമെഖലയുസട പുനരുജ്ജകീവനന ഉറപഫ്രാക്കുകയുന
സചയുന്നു.

സസക്ഷന് ഓഫകീസര്


