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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6579 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��്
�േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��്
�േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ

െക.എൽ.ഡി.സി. �േഖന നട�ിലാ��
പ�തികേളെത�ാമാണ്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി)
ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ

െക.എൽ.ഡി.സി�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

നിലവിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ക്രമ
നമ്പർ

പദ്ധതതിയുടടെ പപരര തുക (ലകന)

1 s\ÂIrjn hnI-k\w 18.70751

2 a®v ]cn-]m-e\ ]²Xn 8.30025

3 sX§v Irjn hnI-k\w 0.45225

4 hnf BtcmKy ]cn-]m-e\ ]²Xn 1.42615

5 ] -̈¡-dn-Irjn hnI-k\ ]²Xn 27.08520

6 ഓണച്ചന 2.92500

7 ടസ്ട്രെങരത്തനതിങര  ഓഫര  അഗതിക്കൾച്ചർ 0.315

8 ജജൈവ കൃഷതി 0.77

9 kpK-Ô-hnf hnI-k\ ]²Xn 0.3

10 ko\nbÀ Hm^o-kÀamÀ¡pÅ ]cn-ioe\ ]cn-]mSn 0.026

11 ^e ]pjv] Huj[ സസസ -§-fpsS hnI-k\w 0.36288

12 hnf C³jp-d³kv 7.01400

13 et_m-d-«-dn-I-fpsS B[p-\o-I-cWw. 0.00525

14  ഓഫഫീസര ആപടട്ടോപമഷനുന ഐ.റതി സട്ടോപങ്കേതതികവതിദസയുന 0.17010

15 പട്ടോപദശതിക പട്ടോധട്ടോനസമുള വതിളകളുടടെ വതികസനന 0.15

16 kuP\y sshZypXn  5.31265

17 kwØm\ tlmÀ«n-IÄ¨À anj³ 1.60492
BsI 74.92716

ആലപ്പുഴ നതിപയട്ടോജൈക മണ്ഡലത്തതില് ജൈനകഫീയട്ടോസൂത്രണന മുപഖേന നടെപതിലട്ടോക്കുന്ന പദ്ധതതികൾ

]©m-b-¯nsâ t]cv പദ്ധതതിയുടടെ പപരര തുക (ലകന)
       a®-t©cn ഓണക്കട്ടോല പച്ചക്കറതി കൃഷതി 8.73

സമഗ ടനല്കൃഷതി വതികസന പദ്ധതതി 46.07406

നട്ടോളതിപകര വതികസനന 4

ടതങതിൻജത നഴ്സറതി( വനതിത) 2

വൃക മതിത്ര ഗട്ടോമന 3

സുഭതികപകരളന-പഗട്ടോ ബട്ടോഗര  വതിതരണന 2.208
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തളതിർപട്ടോടെന -കരപട്ടോടെ ടനല്ക്കൃഷതി 0.5

ഇടെവതിള കൃഷതി 5

എസര.ടെതി കുടനബങൾക്കര മൺചടതിയുന പച്ചക്കറതി
ജതകളുന

0.18

പകര കഫീടെ പരട്ടോഗ നതിയന്ത്രണ പദ്ധതതി 3.784

സുഭതികപകരളന-തരതിശു പുരയതിടെകൃഷതി 0

ആഴ ചന പച്ചക്കറതി ലഭസതക്കുള കൃഷതി 2.3875

സുഭതികപകരളന-പഗട്ടോ ബട്ടോഗര  വതിതരണന 2.5

മണ്ണപഞ്ചേരതി ബട്ടോൻഡഡര  അരതി 17

            BsI 97.36356

          ആരസട്ടോടെര

]¼vskäv 1.25

lcnX {Kmaw 1.25

ssPh Irjn (kp-`n£ tIcfw 4.6875

kp`n£ tIcfw ]¨-¡dn hn¯v hnX-cWw 2

kp`n£ tIcfw Ing§v hn¯v hnX-cWw 4

Xcniv Iqen-sN-ehv 2

Ipän-Ip-cp-ap-fIv ssX 
hnX-c-Ww

.41

\-yq-{Sn-j-WÂ KmÀU³ 4.8

amÀ¡äv 1

hmg Irjn 2

kpKÔ {Kmaw 4.8

Ipcp-ap-fIv {Kmaw 4.375

ka-\z hpa¬ lcnX IncWw 2.97785
sX§v Irjn 1.536
BsI 37.08635

amcm-cn-¡pfw sX¡v

ടനല്കൃഷതി വതികസനന 1.56

വട്ടോഴവതിത്തര വതിതരണന 3.9999

കതിഴങ്ങുകൃഷതി വതികസനന 20.4

കുമട്ടോയന ജജൈവവളന സബതിഡതി 9.04

ഓണത്തതിനര  ഒരുമുറന പച്ചക്കറതി 5
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സുഭതിക പകരളന- കുറതികുരുമുളകര  
ജതവതിതരണന

1.0075

പച്ചത്തുരുത്തര പദ്ധതതി 5

ടതങതിടല കഫീടെപരട്ടോഗ നതിയന്ത്രണന 2.5

പകടവന്ന ടതങര മുറതിച്ചുമട്ടോറതി പുതതിയ ടതങതി൯
ജത നടെഫീലര  

3.85

ജജൈവവള സബതിഡതി 1.66665

ടജൈ.എല്.ജൈതി  ഗ്രൂപ്പുകൾക്കര വതിത്തുന വളവന 2.25

സുഭതിക പകരളന- ചചററപയർ കൃഷതിക്കര വതിത്തുന
വളവന

1.48

കുറതിമുല ജതവതിതരണന 0.625

പുഷ്പകൃഷതി 0.625

BsI 59.00405

    Bc-ymSv t»m¡v
 

ടനല്കൃഷതി വതികസനന 7.5

ടതപക്കകരതി പട്ടോടെത്തതിനു ടപടതിപറ 5

BsI 12.5

            ആലപ്പുഴ

പുഞ്ചേ കൃഷതിക്കര സസൗജൈനസ ടനല്വതിത്തര വതിതരണന 1.158067

ടനല്കൃഷതി രണട്ടോന വതിള വതിത്തര ലഭസമട്ടോക്കല് 1.023667

 ആടക 2.181734

  amcm-cn-¡pfw hS¡v

kp`n£ tIcfw s\ÂIrjn 3.64992
kp`n£ tIcfw ]¨-¡dn Irjn 6
ആടക 9.64992
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