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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6545 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല േകര�ാമം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)
ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ�
പ�ായ�കെള േകര�ാമം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�െ��ം ഇ�വെര പ�തിയിൽ
എെ��ാം ���ികൾ നട�ാ�ിയി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ?

(എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജകമ�ല�ിൽ 2018-19
വർഷ�ിൽ കരവാരം പ�ായ�ിേന�ം 2021-22
വർഷം മണ�ർ പ�ായ�ിേന�ം ആണ്

േകര�ാമം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്.
പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന��െട

വിശദാംശം അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

കരവവാരന്ധം പഞവായതത്തില് 2018-19 വര്ഷതത്തില് ആരന്ധംഭത്തിചച്ച് മൂന്നു വര്ഷങ്ങളത്തിലവായത്തി കകരഗവാമന്ധം പദ്ധതത്തി
പ്രകവാരന്ധം നടപത്തിലവാകത്തിയ പ്രവര്തനങ്ങള് ചുവടട കചേര്ക്കുന്നു.

വര്ഷന്ധം പദ്ധതത്തി ഘടകങ്ങള് ഭഭൗതത്തിക കനടന്ധം ചേത്തിലവഴത്തിച തുക
(ലക്ഷതത്തില്)

2018-19 
1-ാവാന്ധം

വര്ഷന്ധം

ടതങ്ങത്തിനച്ച് തടന്ധംതുറകല് 22000 ടതങ്ങച്ച് 7.7

കമവായവത്തിതരണന്ധം 25000 ടതങ്ങച്ച് 2.25

ജജൈവവളവത്തിതരണന്ധം 15000 ടതങ്ങച്ച് 3.75

കരവാഗന്ധം ബവാധത്തിച ടതങ്ങച്ച് 
ടവടത്തിമവാറ്റല്

1068 ടതങ്ങച്ച് 10.68

ടതങ്ങത്തിന്ജതകളുടട വത്തിതരണന്ധം 756 എണന്ധം 0.4536

പമച്ച്ടസെറ്റച്ച് വത്തിതരണന്ധം 20 എണന്ധം 1.5004

ടതങ്ങച്ച് കയറ്റയന്ത്രങ്ങളുടട 
വത്തിതരണന്ധം

61 എണന്ധം 1.22

ജജൈവവള ഉല്പവാദക യൂണത്തിറ്റച്ച് 2 എണന്ധം 0.2

കൃഷത്തി ഭവന് പ്രവര്തന ഫണച്ച് --- 0.15

പഞവായതച്ച്തലകകര 
സെമത്തിതത്തികള്ക്കുള്ള സെഹവായന്ധം

--- 1.0

ആടക 28.904

2019-20
2-ാവാന്ധം
വര്ഷന്ധം

കുമവായ വത്തിതരണന്ധം 20000 ടതങ്ങച്ച് 1.8

രവാസെവള വത്തിതരണന്ധം 20000 ടതങ്ങച്ച് 3.6

മഗഗ്നീഷഷന്ധം സെള്കഫറ്റച്ച് 20000 ടതങ്ങച്ച് 0.75

ജജൈവവളവത്തിതരണന്ധം 20000 ടതങ്ങച്ച് 2

ജൈഗ്നീവവാണുവളന്ധം, ജൈഗ്നീവവാണു 
കഗ്നീടനവാശത്തിനത്തി

16680 ടതങ്ങച്ച് 4.17

ടതങ്ങച്ച് ടവടത്തിമവാറ്റല് 140 എണന്ധം 1.4

ടതങ്ങത്തിന്ജത വത്തിതരണന്ധം 50 എണന്ധം 0.03

ഇടവത്തിളകൃഷത്തികത്തിറ്റച്ച് വത്തിതരണന്ധം 100 ടഹക്ടര് 6.0

കൃഷത്തി ഭവന് പ്രവര്തന ഫണച്ച് --- 0.05844

പഞവായതച്ച്തലകകര 
സെമത്തിതത്തികള്ക്കുള്ള സെഹവായന്ധം

--- 0.2

ആടക 20.00844

2020-21
3-ാവാന്ധം

ജജൈവ/ രവാസെ വളങ്ങളുടട 
വത്തിതരണന്ധം

20000 ടതങ്ങച്ച് 3.575



വര്ഷന്ധം

ആടക 3.575

മണമ്പൂര്  പഞവായതത്തില്  കകരഗവാമതത്തിടന്റെ  ഒനവാന്ധം  വര്ഷ  പ്രവര്തനങ്ങള്  2021-22-ല്
നടപത്തിലവാകത്തി വരുന്നു.  പദ്ധതത്തിയുടട പ്രവാരന്ധംഭപ്രവൃതത്തികള് ആരന്ധംഭത്തിച്ചു നത്തിലവത്തില് വത്തിവത്തിധ വവാര്ഡുകളത്തില്
സെര്കവ്വേ  നടപടത്തികള്  പുകരവാഗമത്തിക്കുന്നു.  കരവാഗന്ധം  ബവാധത്തിചതുന്ധം  ഉലവാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമവായ  1000
ടതങ്ങുകള് മുറത്തിച്ചുമവാറ്റവാന് ലക്ഷഷമത്തിടുനതത്തില് 650 എണന്ധം മുറത്തിച്ചു മവാറ്റത്തിയത്തിട്ടുണച്ച്. ടതങ്ങുകള് മുറത്തിച്ചുമവാറ്റുനതച്ച്
പൂര്തത്തിയവാകുന മുറയച്ച് പകരന്ധം ടതങ്ങത്തിന് ജതകള് വത്തിതരണന്ധം ടചേയ്യുനതവാണച്ച്. കൂടവാടത ടതങ്ങുകള്കച്ച്
തടന്ധം തുറകല്, ടതങ്ങത്തിനച്ച് ജജൈവവളന്ധം വത്തിതരണന്ധം, രവാസെവളന്ധം വത്തിതരണന്ധം, ജജൈവവളനത്തിര്മവാണ യൂണത്തിറ്റച്ച്
സവാപത്തികല്,  ടതങ്ങുകയറ്റയന്ത്രന്ധം  വത്തിതരണന്ധം  എനഗ്നീ  പ്രവൃതത്തികള്  നടന്നുവരുന്നു.  ടതങ്ങത്തിനച്ച്  തടന്ധം
തുറക്കുന  നടപടത്തികള്  പൂര്തഗ്നീകരത്തിക്കുന  മുറയച്ച്  ജജൈവവളന്ധം  വത്തിതരണന്ധം  ടചേയ്യുനതവാണച്ച്.
നവാളത്തിതുവടരയുള്ള പദ്ധതത്തി പുകരവാഗതത്തി ചുവടട കചേര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നന്ധം.

പദ്ധതത്തിഘടകവന്ധം ലക്ഷഷവന്ധം ഭഭൗതത്തിക കനടന്ധം ടചേലവഴത്തിച തുക 
(ലക്ഷതത്തില്)

1. തടന്ധം തുറകല്, കള പറത്തികല് (45000 
ടതങ്ങത്തിനച്ച്)

21500 7.5

2. ജജൈവവളന്ധം (47500 ടതങ്ങത്തിനച്ച്) --- ---

3. ടതങ്ങച്ച് മുറത്തിച്ചു മവാറ്റല് (1000) 386 3.86

4. ടതങ്ങത്തിന്ജത (700) --- ---

5. പമച്ച് ടസെറ്റച്ച്, കത്തിണര് (50) 10 ---

6. ടതങ്ങച്ച് കയറ്റയന്ത്രന്ധം (61) 30 0.6

7. ജജൈവവള യൂണത്തിറ്റച്ച് (8) 3 ---

8. പ്രവര്തന ഫണച്ച് (15000) --- ---

9. പഞവായതച്ച്തല കകര സെമത്തിതത്തി 
(രൂപഗ്നീകരത്തിച്ചു)

1 0

10. രവാസെവളന്ധം (6650 ടതങ്ങത്തിനച്ച്) --- ---

ആടക 11.96 ലക്ഷന്ധം


