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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6532 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിവിധ ഏജൻസികൾ �ഖാ�ര�ം നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��് േനരി�ം
വിവിധ ഏജൻസികൾ �ഖാ�ര�ം നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��്
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��. �തിയ പ�തികൾ
നിലവിൽ ആവി�രി�ി�ി�

(ബി) �ഷി, മ�് സംര�ണം, ജലേസചനം
എ�ിവ�ായി ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ

�തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(ബി) ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��്
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��. �തിയ പ�തികൾ
നിലവിൽ ആവി�രി�ി�ി�

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന
ക്രമ
നമ

ര

പദ്ധതതിയുടടെ പപരര വതിസ്തൃതതി ടചെലവഴതിക്കുന്ന തുക
(ലക്ഷതതിൽ)

1 സുസതിര ടനൽകൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 191 ടഹെക്ടര 13.66585

2 കരടനൽകൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 6.47 ടഹെക്ടര 0.87345

3 ഓപ്പപറേഷണൽ സപപ്പപ്പോരടര 485 ടഹെക്ടര 1.746

4 ടസ്പെഷഷപ്പോലതിറതി ററേസര 1.9 0.19

5 തരതിശുനതിലന 3.4 ടഹെക്ടര 1.36

6 ഏകവതിള-രണ്ടുവതിള കൃഷതി 3 ടഹെക്ടര 0.3

7 പരമരപ്പോഗത ടനലതിനന 1 ടഹെക്ടര 0.1

8 മണര പരതിപപപ്പോഷണന- കുമപ്പോയവതിതരണന 35 ടഹെക്ടര 1.945

9 കുരുമുളകര കൃഷതി വഷപ്പോപനന 8 ടഹെക്ടര 1.6

10 കുരുമുളകര പുനരുജജ്ജീവനന 14 ടഹെക്ടര 1.4

11 മഞ്ഞള/ഇഞതി കൃഷതി വതികസനന 0.14 ടഹെക്ടര 0.0175

12 കരഷക ദതിനന 8 എണന 0.4

13 സതിഡതിബതി പദ്ധതതി     - 5.825

14 പകരസമൃദ്ധതി വതിതര പതങ്ങ സനഭരണന     - 0.266

15 ഒരു പകപ്പോടെതി ഫലവൃക്ഷറത വതിതരണന     - 3.3

16 ഫലവരഗ്ഗ വതികസന പദ്ധതതി     - 0.60576

17 പയരര/കതിഴങ്ങുവരഗ്ഗ വതികസന പദ്ധതതി 1.5 ടഹെക്ടര 0.375

18 ആത്മ എസര സതി പതി    - 1 

19 കൃഷതി പപ്പോഠശപ്പോല 2 0.6

20 അപഗപ്പോ സരവജ്ജീസര ടസന്റര 1 എണന 0

21 കപ്പോരഷതിക കരമപസന 3 എണന 0

22 റജൈവഗൃഹെന പദ്ധതതി  - 17.31

23 ഭപ്പോരതജ്ജീയ പ്രകൃതതി കൃഷതി പദ്ധതതി 460 ടഹെക്ടര 14.435

                          ആടക 67.31456

പച്ചക്കറേതി വതികസന പദ്ധതതി

24 പച്ചക്കറേതി വതിതര വതിതരണന(സ്കൂള 
കുടതികളക്കുന കര ഷകര ക്കുന)

44124 എണന 4.4124

25 പച്ചക്കറേതി വതിതര വതിതരണന (80 ശതമപ്പോനന 
സബതിഡതി)

15000 എണന 1.2

26 പച്ചക്കറേതിവതികസനന സപ്പോപഗഡര ക്ലസര 19 ടഹെക്ടര 4.75



(പന്തൽ)

27 പച്ചക്കറേതിവതികസനനസപ്പോപഗഡര 
ക്ലസര(പനപ്പോണ്പന്തൽ)

40 ടഹെക്ടര 8

28 ക്ലസറുകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയന 17 ടഹെക്ടര 21.25

29 സപ്പോപനപച്ചക്കറേതി 24 എണന 0.96

30 പദ്ധതതിയധതിഷതിത പച്ചക്കറേതികൃഷതി 1 എണന 0.255

31 പഗപ്പോബപ്പോഗര വതിതരണന 730 യൂണതിറര 10.95

32 പമരടസറര വതിതരണന 12 എണന 1.2

33 സരടപ്രയര വതിതരണന 19 എണന 0.285

34 പച്ചക്കറേതിറതവതിതരണന 246000 എണന 6.15

35 പച്ചക്കറേതി സപ്പോപതിനഗരസര 410 എണന 0.205

36 പരമരപ്പോഗത വതിതര ഉൽപപ്പോദനന 1.8 ടഹെക്ടര 0.45

37 മഴമറേ പപ്രപ്പോതപ്പോഹെതിപ്പതിക്കൽ 600 ചെ.മജ്ജീ 3

38 ഫപ്പോമതിലതി ഡതിപ്പര ഇറേതിപഗഷന 3 എണന 0.225

39 സുഭതിക്ഷ പകരളന പച്ചക്കറേതി പദ്ധതതി 8 ടഹെക്ടര 3.2

40 സുഭതിക്ഷ പകരളന മഴമറേ 400 ചെ.മജ്ജീറര 2

                    ആടക 68.4924

പസറര പഹെപ്പോരടതിക്കളച്ചര മതിഷന പദ്ധതതി

1 വപ്പോഴകൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 6.7 ടഹെക്ടര 1.75875

2 പവര ഓപ്പപറേറഡര ടമഷജ്ജീന  - 2.674

3 പപ്പപ്പോയ കൃഷതി 1.9 ടഹെക്ടര 0.4275

4 പപ്പോവു കൃഷതി വതികസനന 7 ടഹെക്ടര 1.26

5 പഹെപ്പോരടതിക്കള ച്ചര ടമഷതിനറേതി 23 എണന 2.55

6 റഹെബതിഡര പച്ചക്കറേതി 14 ടഹെക്ടര 2.8

7 ഫപ്പോഷന ഫ്രൂടര കൃഷതി 1.56 ടഹെക്ടര 0.2808

8 ഗരസജ്ജീനതിയ കൃഷതി 0.1 ടഹെക്ടര 0.018

9 ഡപ്പോഗണ് ഫ്രൂടര കൃഷതി 1.3 ടഹെക്ടര 0.39

10 കുരുമുളകര കൃഷതി വതികസനന 1 ടഹെക്ടര 0.2

11 കശുമപ്പോവര കൃഷതി വതികസനന 1.8 ടഹെക്ടര 0.216

12 റപന ആപ്പതിള കൃഷതി 2.5 ടഹെക്ടര 0.65560

13 ജൈമുന കൃഷതി 0.936 ടഹെക്ടര 0.18300

14 റേമ്പൂടപ്പോന കൃഷതി 0.415 ടഹെക്ടര 0.0747

15 കടര ഫ്ലവര കൃഷതി 0.4 ടഹെക്ടര 0.16



16 ലൂസര ഫ്ലവര കൃഷതി 0.1 ടഹെക്ടര 0.016

17 ഇഞതി/മഞ്ഞളകൃഷതി 1.6 ടഹെക്ടര 0.192

18 മണതിര കപമപ്പോസര യൂണതിറര 7 3

                    ആടക 16.85635

ജൈനകജ്ജീയപ്പോസൂത്രണപദ്ധതതികള

1 സുഭതിക്ഷപകരളന സതിരകൃഷതി 
പച്ചക്കറേതികൃഷതി

24.1233

2 പമരടസറര വതിതരണന 9.05

3 സുഭതിക്ഷപകരളന ഇടെവതിളകൃഷതി 19.25

4 അനഗണവപ്പോടെതികളക്കര പപപ്പോഷകപതപ്പോടന 0.5

5 സുഭതിക്ഷപകരളന മഞ്ഞളകൃഷതി വതികസനന 
(വനതിത)

3

6 ടനൽകൃഷതി വതികസനന 139.2192

7 വപ്പോഴകൃഷതി വതികസനന 3

8 ടതങ്ങര കൃഷതി വതികസനന 78.58544

9 കവുങ്ങര കൃഷതി വതികസനന 47.50381

10 മഞ്ഞളകൃഷതി വഷപ്പോപനന 2.09

11 കതിണര റേജ്ജീചെപ്പോരജൈര 12  

12 കപ്പോരഷതിക യന്ത്രവൽക്കരണന 14.5

13 സുഭതിക്ഷപകരളന തരതിശുനതിലടനൽ കൃഷതി 11.99698  

14 ഒരുപകപ്പോടെതി ഫലവൃക്ഷന 6.3561

15 പഗപ്പോബപ്പോഗര 14.91

16 റജൈവവളന വതിതരണപദ്ധതതി 13

17 സുഭതിക്ഷപകരളന കതിഴങ്ങുവതിളകൃഷതി 3.3392 

18 പച്ചക്കറേതികൃഷതിവതികസനന 10.346

19 കുരുമുളകര വതികസനന 0.6

20 ലൂസര ഫ്ലവര കൃഷതി വതികസനന 0.44

21 പതനജ്ജീച്ച വളരതൽ 2.5

            ആടക 416.31003

                                                                                                                     


