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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6534 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി�ര മ�ലെ� തരി�രഹിതമാ�വാൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �റൽ ഇൻ�ാ��ർ
െഡവലപ്െമ�് ഫ�ിൽ XXIV-�ം XXV-�ം
ഉൾെ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) നബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട�ളള RIDF
XXV �ീമിൽ ഉൾെ���ി �റനാട്  പാലേമൽ
പ�ായ�കളിൽ ഉൾെ�� കരി�ാലിൽ
���െട�ം, തഴ�ര പ�ായ�ിെല േകാതറ
േപാരടി, ��ൻ �ള��െട�ം നവീകരണ�ിന്

808 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി േകരള ലാൻഡ്
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷന് നൽകിയി��്.

(ബി)

��ത മ�ലെ� തരി�രഹിതമാ�വാൻ �ഷി
വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േകരള ലാൻഡ്  െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
�േഖന മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ നബാർഡിെ�
ധനസഹായേ�ാെട�ളള RIDF XXV �ീമിൽ
ഉൾെ���ി �റനാട്  പാലേമൽ പ�ായ�കളിൽ

ഉൾെ�� കരി�ാലിൽ ���െട�ം, തഴ�ര
പ�ായ�ിെല േകാതറ േപാരടി, ��ൻ

�ള��െട�ം നവീകരണ�ിന് 808 ല�ം
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��. ��ത
���ികൾ�് 10% ഭൗതിക �േരാഗതി
ൈകവരി�ി��്. �ടാെത �റനാട്  പ�ായ�ിെല

പളളി��ം സൗ�് പാടേശഖര�ിെ�

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

ആർ.െക.വി.ൈവ 2018-19 പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 120.46 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ��ത ���ികൾ 80% ഭൗതിക
ല��ം ൈകവരി�ി��്. മഴ �റ�� �റ�് ബാ�ി
���ികൾ �ർ�ീകരി��താണ്. മാേവലി�ര
മ�ലെ� തരി�രഹിതമാ�വാനായി ചാ�ം�ട് ,
മാേവലി�ര എ�ീ േ�ാ�കളിലായി കാർഷിക
വികസന കർഷക േ�മ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�� പ�തികൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന

(i)ചചാരനമൂടട് ബബചാകട്

വര്ഷന പദ്ധതത വതസ്തൃതത
(ഹഹെക്ടര്)

തുക

2014-15 പച്ചകറത വതകസന പദ്ധതത 3 89300

2015-16 പച്ചകറത വതകസന പദ്ധതത 3 90000

2016-17 ഹനല്കൃഷത വതകസന പദ്ധതത 61.292 1679710

2016-17 പച്ചകറത വതകസനന (തരതശട്) 7 206940

2017-18 ഹനല്കൃഷത വതകസനന (തരതശട്) 240.064 6365910

2017-18 പച്ചകറത വതകസനന (തരതശട്) 15 452500

2018-19 ഹനല്കൃഷത വതകസനന (തരതശട്) 95.216 2856480

2018-19 രണചാന വര്ഷ സഹെചായന (തരതശട്) 202 1270388

2018-19 മൂനചാന വര്ഷന (തരതശട്) 42.772 1803877

2018-19 പച്ചകറത തരതശട് കൃഷത 15 450000

2019-20 ഹനല്കൃഷത  (തരതശട്) 66.096 1644700

2019-20 ഹനല്കൃഷത  (തരതശട്) 40 1296630

2019-20 രണചാന വര്ഷ (തരതശട്) 6.192 40948

2019-20 പച്ചകറത വതകസനന (തരതശട്) 23.033 573380

2020-21 ഹനല്കൃഷത വതകസനന 161.3066 5180753

2020-21 വചാഴ കൃഷത (തരതശട്) 11.392 379544

2020-21 കതഴങ്ങ വര്ഗന (തരതശട്) 50.087 1099129

2020-21 പച്ചകറത കൃഷത (തരതശട്) 11.7071 451100

2020-21 എളളട് കൃഷത (തരതശട്) 0.1929 1929

ആഹക 1054.3506 2,59,33,218



(II)മചാബവലതകര ബബചാകട്

വര്ഷന പദ്ധതത വതസ്തൃതത (ഹഹെക്ടര്) തുക

2017-18 ഹനല്കൃഷത  തരതശട് 54.37 1631100

2017-18 പച്ചകറത   തരതശട് 10 300000

2017-18 വചാഴ തരതശട് 5 25000

2017-18 മറട് വതളകള 10 50000

2018-19 ഹനലട് 40 1200000

2018-19 പച്ചകറത 10 300000

2018-19 വചാഴ തരതശട് 8 40000

2018-19 മറട് വതളകള 1.5 7500

2019-20 ഹനലട് തരതശട് 46.7 1401000

2019-20 പച്ചകറത 15 450000

2019-20 വചാഴ 20 100000

2020-21 ഹനലട് തരതശട് 56.5 1695000

2020-21 പച്ചകറത 18 540000

2020-21 വചാഴ 22 110000

2020-21 മറട് വതളകള 40 200000

ആഹക 357.07 80,49,600

ഹസക്ഷന് ഓഫഫീസര്


