
1 of 1

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6577 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ��ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിൽ കാർഷിക േമഖല�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാ��ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിൽ കാർഷിക
േമഖല�െട വികസന�ിനായി നട�ിലാ��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കാ��ാട്  നിേയാജകമ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)
��ത പ�തികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

പറയാേമാ?

(ബി) കാ��ാട്  നിേയാജകമ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനനബനന

ക്രമ
നമ്പര

പദ്ധതതിയുടടെ പപരര വതിസ്തൃതതി ടചെലവഴതിക്കുന്ന തുക
(ലക്ഷതതിൽ)

1 സുസതിര ടനൽകൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 191 ടഹെക്ടര 10.835

2 കരടനൽകൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 20 ടഹെക്ടര 2.7

3 ഓപ്പപറേഷണൽ സപപ്പപ്പോരടര 289 ടഹെക്ടര 1.0404

4 തരതിശുനതിലല 6 ടഹെക്ടര 2.4

5 ഏകവതിള-രണ്ടുവതിള കൃഷതി 1 ടഹെക്ടര 0.1

6 പരമ്പരപ്പോഗത ടനലതിനല 0.5 ടഹെക്ടര 0.05

7 വതിള ആപരപ്പോഗഗ്യ പരതിപപ്പോലനല
ടപസര സരവവലന്സര

   - 3.51072

8 മണര പരതിപപപ്പോഷണല- കുമപ്പോയവതിതരണല 50 ടഹെക്ടര 2.78

9 കുരുമുളകര കൃഷതി വഗ്യപ്പോപനല 5.57 ടഹെക്ടര 1.114

10 കുരുമുളകര പുനരുജജ്ജീവനല 9.85 ടഹെക്ടര 0.985

11 മഞ്ഞള/ഇഞതി കൃഷതി വതികസനല 7.16 ടഹെക്ടര 0.895

12 ജപ്പോതതിക്കകൃഷതി 0.1425 ടഹെക്ടര 0.0285

13 കരഷക സഭ ഞപ്പോറ്റുപവലചെന    - 0.42

14 കരഷക ദതിനല    - 0.4

15 പകരഗപ്പോമല രണപ്പോല വരഷല 250 ടഹെക്ടര 20.0085

16 പകരസമൃദ്ധതി വതിതര പതങ്ങ സലഭരണല    - 0.3875

17 വജവപച്ചക്കറേതി കൃഷതി 14.3 ടഹെക്ടര 1.43

18 അഗപ്പോരക്കര ടനറരപനപ്പോഡര 1 എണല 0.15166

19 ഒരു പകപ്പോടെതി ഫലവൃക്ഷവത വതിതരണല    - 5.564

20 ഫലവരഗ്ഗ വതികസന പദ്ധതതി 12 ടഹെക്ടര 0.90844

21 പയര/കതിഴങ്ങുവരഗ്ഗ വതികസന പദ്ധതതി 14 ടഹെക്ടര 3.52

22 ആത്മ എസര സതി പതി    - 1 

23 കൃഷതി പപ്പോഠശപ്പോല 1 0.3

24 അപഗപ്പോ സരവജ്ജീസര ടസന്റര 1 എണല 0

25 കപ്പോരഷതിക കരമപസന 3 എണല 0

26 വജവഗൃഹെല പദ്ധതതി (മുപ്പതര ശതമപ്പോനല)    - 16.26 

27 ഭപ്പോരതജ്ജീയ പ്രകൃതതി കൃഷതി പദ്ധതതി 160 ടഹെക്ടര 16.92225

ആടക 93.71097

പച്ചക്കറേതി വതികസന പദ്ധതതി



29 പച്ചക്കറേതി വതിതര വതിതരണല(സ്കൂള 
കുടതികളക്കുല കര ഷകര ക്കുല)

51476 എണല 5.14760

30 പച്ചക്കറേതി വതിതര വതിതരണല (80 
ശതമപ്പോനല സബതിഡതി)

35000 എണല 2.8

31 പച്ചക്കറേതിവതികസനല സപ്പോപഗഡര ക്ലസര 
(പനൽ)

25 ടഹെക്ടര 6.25

32 പച്ചക്കറേതിവതികസനലസപ്പോപഗഡര 
ക്ലസര(പനപ്പോണ്പനൽ)

53 ടഹെക്ടര 10.6

33 ക്ലസറുകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയല 16 ടഹെക്ടര 20

34 സപ്പോപനപച്ചക്കറേതി 25 എണല 1

35 പദ്ധതതിയധതിഷതിത പച്ചക്കറേതികൃഷതി 4 എണല 2.375

36 പഗപ്പോബപ്പോഗര വതിതരണല 850 യൂണതിറര 12.75

37 പമ്പരടസറര വതിതരണല 14 എണല 1.4

38 സരടപ്രയര വതിതരണല 19 എണല 0.285

39 പച്ചക്കറേതിവത വതിതരണല 311000 എണല 7.775

40 പച്ചക്കറേതി സപ്പോപതിലഗരസര 520 എണല 0.26

41 പരമ്പരപ്പോഗത വതിതര ഉൽപപ്പോദനല 1.5 ടഹെ. 0.375

42 മഴമറേ പപ്രപ്പോതപ്പോഹെതിപ്പതിക്കൽ 1010 ചെ.മജ്ജീ 5.05

43 ഫപ്പോമതിലതി ഡതിപ്പര ഇറേതിപഗഷന് 2 എണല 0.15

44 സുഭതിക്ഷ പകരളല പച്ചക്കറേതി പദ്ധതതി 10.5 ടഹെക്ടര 4.2

45 സുഭതിക്ഷ പകരളല മഴമറേ 770 ചെ.മജ്ജീറര 3.85

ആടക 84.2676

പസറര പഹെപ്പോരടതിക്കളച്ചര മതിഷന് പദ്ധതതി

1 വപ്പോഴകൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 9.7 ടഹെക്ടര 33.07125

2 പവര ഓപ്പപറേറഡര ടമഷജ്ജീന് 2.7

3 പപ്പപ്പോയ കൃഷതി 1.3 ടഹെക്ടര 0.53625

4 പപ്പോവു കൃഷതി വതികസനല 10 ടഹെക്ടര 1.8

5 വജ്ജീഡര കടര 1.5

6 വഹെബതിഡര പച്ചക്കറേതി 23 ടഹെക്ടര 4.6

7 ഫപ്പോഷന് ഫ്രൂടര കൃഷതി 2 ടഹെക്ടര 0.36

8 ഗരസജ്ജീനതിയ കൃഷതി 0.1 ടഹെക്ടര 0.018

9 ഡപ്പോഗണ് ഫ്രൂടര കൃഷതി 2 ടഹെക്ടര 0.3

10 കുരുമുളകര കൃഷതി വതികസനല 22 ടഹെക്ടര 0.44

11 കശുമപ്പോവര കൃഷതി വതികസനല 1 ടഹെക്ടര 0.12

12 വപന് ആപ്പതിള കൃഷതി 3 ടഹെക്ടര 0.7875



13 അപവപ്പോക്കപ്പോപഡപ്പോ കൃഷതി 0.5 ടഹെക്ടര 0.09

14 റേമ്പൂടപ്പോന് കൃഷതി 5 ടഹെക്ടര 0.9

15 കുടെലപുളതി കൃഷതി 0.2 ടഹെക്ടര 0.036

16 ഞപ്പോവൽ കൃഷതി 0.5 ടഹെക്ടര 0.09

17 ഇഞതി/മഞ്ഞളകൃഷതി 3.1 ടഹെക്ടര 0.372

18 മണതിര കപമ്പപ്പോസര യൂണതിറര 1

ആടക 48.721

ആത്മ പദ്ധതതി

1 പ്രദരശനപതപ്പോടല 2 എണല

2 മതികവു വരദ്ധതിപ്പതിക്കൽ 1 എണല

ജനകജ്ജീയപ്പോസൂത്രണപദ്ധതതികള

1 ടനൽകൃഷതി വതികസനല 166.68182

2 വപ്പോഴകൃഷതി വതികസനല 18.60577

3 ടതങ്ങര കൃഷതി വതികസനല 159.91957

4 കവുങ്ങര കൃഷതി വതികസനല 23.5 

5 ഇടെവതിള കൃഷതി 6.3  

6 കതിണര റേജ്ജീചെപ്പോരജര 30.97  

7 കപ്പോരഷതിക യന്ത്രവൽക്കരണല 5.18932  

8 സുഭതിക്ഷപകരളല തരതിശുനതില ടനൽ കൃഷതി 19.494  

9 ഒരുപകപ്പോടെതി ഫലവൃക്ഷല 3.74115

10 പഗപ്പോബപ്പോഗര 6  

11 സുഭതിക്ഷപകരളല വപ്പോഴകൃഷതി 2.4 

12 സുഭതിക്ഷപകരളല തരതിശുനതില പച്ചക്കറേതി 1.06 

13 സുഭതിക്ഷപകരളല കതിഴങ്ങുവതിള കൃഷതി 2.975 

14 പച്ചക്കറേതി കൃഷതി വതികസനല 39.12532

15 ഹെരതിതഭവനല 3.2

16 കതിഴങ്ങര കൃഷതി വതികസനല 10.5

ആടക 499.66195

പമൽ പദ്ധതതികടളലപ്പോല തടന്ന പൂരതജ്ജീകരണ ഘടതതിലപ്പോണര.


