II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-11
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 27, ബുധന
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
30 (* 301) സലലപ്ലെെകകേഞയുലടെ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം
ഭക്ഷദ-ലപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജേബ. ആര്. അനബല്) നല്കേബയ
മറുപടെബയബല്,

ലപഞതുവബപണബയബലലെ

നബയനബകഞനഞ്ചാം
സലലപ്ലെെകകേഞ

അവ

നടെപടെബ

കുറഞ്ഞ

അവശദസഞധനങ്ങളുലടെ
നബരകബല്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

വബലെവര്ദന

വബതരണഞ്ചാം
ഏപ്രബല്

ലചയഞനഞ്ചാം

2016-നകശഷഞ്ചാം

സബ്സബഡബ നബരകബല് വബതരണഞ്ചാം നടെത്തുന 13 ഇനഞ്ചാം നബകതദഞപകയഞഗ
സഞധനങ്ങളുലടെ വബലെ യഞലതഞരു മഞറ്റവുമബലഞലത തുടെര്നവരുനതഞയുഞ്ചാം സഭലയ
അറബയബച.

ഇ-ലടെണ്ടെര്,

ഇ-ഓക്ഷന വഴബ

വഞങ്ങല് നടെപടെബക്രമങ്ങളബല്

സുതഞരദത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലലപ്രസക്ക് ലസ്റ്റെബബലലലെകസഷന പദതബ മുകഖേന
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നഞലഫെഡബല്നബനഞ്ചാം അവശദ ഭക്ഷദസഞധനങ്ങള് മബതമഞയ നബരകബല് സഞ്ചാംഭരബചക്ക്
ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക് എത്തബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്. 18
മഞകവലെബ

സൂപ്പെര്

കസ്റ്റെഞറുകേളഞകബ

വബല്പ്പെനസഞധദതയുഞ്ചാം

മഞറ്റബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

കേണകബലലെടുത്തക്ക്

മഞകവലെബ കസ്റ്റെഞറുകേള്
സ്ഥലെ

ലെഭദതയുഞ്ചാം

മഞകവലെബ കസ്റ്റെഞറുകേള് സൂപ്പെര്

കസ്റ്റെഞറുകേളഞയബ ഉയര്ത്തുനതബനക്ക് നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം സലലപ്ലെെകകേഞ
സൂപ്പെര് മഞര്കറ്റക്ക്, പസ്പീപ്പെബള്സക്ക് ബസഞര്, ലലഹപ്പെര് മഞര്കറ്റക്ക് എനസ്പീ 175
വബല്പ്പെനശഞലെകേളബല് ഗൃകഹഞപകേരണ വബല്പ്പെന നടെക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം ഉചബതമഞയ
ജേഞമദവദവസ്ഥകയഞലടെ

തവണവദവസ്ഥയബല്

എലഞ

ബഞനഡുകേളുലടെയുഞ്ചാം

ഗൃകഹഞപകേരണങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുന കേഞരദഞ്ചാം സജേസ്പീവ പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം
മനബ

വദകമഞകബ.

സുതഞരദവുമഞക്കുനതബനക്ക്

സലലപ്ലെെകകേഞയുലടെ
ERP

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

(Enterprise

Resource

കേഞരദക്ഷമവുഞ്ചാം
Planning)

ഏര്ലപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം വബല്പ്പെനശഞലെകേളബല് സബ.സബ.ടെബ.വബ. കേദഞമറ സ്ഥഞപബകഞനഞ്ചാം
ഉകദ്ദേശബക്കുനണ്ടെക്ക്. സലലപ്ലെെകകേഞ മുകഖേന വബതരണഞ്ചാം ലചയ്യുന ഉല്പനങ്ങളുലടെ
ഗുണനബലെവഞര

പരബകശഞധന

ആധുനബകേവല്കരബക്കുനതബനക്ക്

കേര്ശനമഞക്കുകേയുഞ്ചാം
നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഒഒൗട്ടക്ക്ലലെറ്റുകേള്
ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക് .

കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ, വബതരണ ഏജേനസബകേളുലടെ കപഞര്ട്ടലുകേള് എനബവ മുകഖേന കഹഞഞ്ചാം
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ലഡലെബവറബ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഒരുകബ

ഇഒൗ

കമഖേലെലയ

കൂടുതല്

ജേകനഞപകേഞരപ്രദമഞകഞന നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചവരുന. ഇകഴബഞ്ഞ പ്രളയത്തബല്
സലലപ്ലെെകകേഞയുലടെ 8 ഒഒൗട്ടക്ക്ലലെറ്റുകേള്കക്ക് പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം
കസ്റ്റെഞറുകേള്കക്ക്

ഭഞഗസ്പീകേമഞയുഞ്ചാം

നഞശനഷഞ്ചാം

5 മഞകവലെബ സൂപ്പെര്

സഞ്ചാംഭവബക്കുകേയുഞ്ചാം

പ്രസ്തുത

പ്രകദശങ്ങളബല് ലമഞലലബല് മഞകവലെബ കസ്റ്റെഞറുകേള്വഴബ ഭക്ഷദധഞനദ വബതരണഞ്ചാം
മുടെകഞ്ചാം

കൂടെഞലത

നടെത്തബവരബകേയുഞ്ചാം

ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.

പ്രളയത്തബല്

കറഷന

കേഞര്ഡുകേള് നഷലപ്പെട്ടവര്കക്ക് അകപക്ഷബക്കുന മുറയക്ക് പുതബയ കേഞര്ഡുകേള്
നല്കേഞന

നടെപടെബ

കേദഞമ്പുകേളബല്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

സലലപ്ലെെകകേഞ

എത്തബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.
വരുത്തബ

ലമഞലലബല്

മുകഖേന

പ്രളയബഞധബത
നബകതദഞപകയഞഗ

പ്രകദശങ്ങളബലലെ
സഞധനങ്ങള്

ലകേ.എസക്ക്.ആര്.ടെബ.സബ. ബസ്സുകേള് രൂപമഞറ്റഞ്ചാം
മഞകവലെബകസ്റ്റെഞറുകേളഞകബ

സഞ്ചാംസ്ഥഞനലമഞട്ടഞലകേ

വദഞപബപ്പെബക്കുലമനഞ്ചാം നഗരപ്രകദശങ്ങള് കകേനസ്പീകേരബചക്ക് വഞതബല്പ്പെടെബ വബതരണഞ്ചാം
സഞധദമഞക്കുനതബനക്ക് നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം
പരബഗണബചക്ക് പുതബയ

ആവശദകേത

മഞകവലെബകസ്റ്റെഞറുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം സജേസ്പീവ

പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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31 (*302) മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണവുഞ്ചാം പുനരുപകയഞഗവുഞ്ചാം
തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം, എലലക്സെെസക്ക് വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ
പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,
(ശസ്പീ.

ലകേ.

പബനഞകവബഭഞഗ

രഞധഞകൃഷ്ണന)

സഞ്ചാംസ്കരണകശഷബ

നല്കേബയ

ലലകേവരബകഞന

കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

മറുപടെബയബല്,
തകദ്ദേശ

വകുപ്പുമനബ

ഖേര

മഞലെബനദ

ഭരണസ്ഥഞപനങ്ങലള

പ്രഞപ്തമഞക്കുനതബനക്ക് കലെഞകേബഞങക്ക് സഹഞയകത്തഞലടെ 2100 കകേഞടെബ രൂപയുലടെ
'കകേരള ഖേര മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണ പദതബ' പ്രഖേദഞപബചബട്ടുലണ്ടെനക്ക്
അറബയബച.

സഭലയ

വബഭവ പരബപഞലെനഞ്ചാം എന ആശയത്തബലെധബഷബതമഞയ മഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണ നയഞ്ചാം

നടെപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഉറവബടെ മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്. കസ്പീന കകേരള കേമ്പനബ മൂലെദവര്ദന
പ്രക്രബയ ഫെലെപ്രദമഞക്കുനതബനക്ക്

ലമറ്റസ്പീരബയല് കേളക്ഷന,

പുനനഃചഞ്ചാംക്രമണ

ഏജേനസബകേലള എഞ്ചാംപഞനല് ലചയല്, പ്ലെെഞസ്റ്റെബകേക്ക് ലഷ്രെഡബഞ്ചാംഗക്ക് യൂണബറ്റുകേള്
സ്ഥഞപബകല്, പഞഴക്ക്വസ്തു കേലെണ്ടെര് തയഞറഞകല് തുടെങ്ങബയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏലറ്റടുത്തക്ക് നടെപ്പെബലെഞക്കുനണ്ടെക്ക്.

തകദ്ദേശ ഭരണസ്ഥഞപനങ്ങളുലടെ കനതൃതസത്തബല്

നടെത്തലപ്പെടുന ശുചബതസമഞലെബനദ പരബപഞലെന പദതബകേള്കക്ക് ശുചബതസ മബഷന
സഞകങതബകേ

പബന്തുണ

നല്കുനകതഞലടെഞപ്പെഞ്ചാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനഞ്ചാം
ഗഞര്കബജേക്ക്

പുകരഞഗതബ

ആപ്ലെെബകകഷന'

വബകേസബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

മണ്ഡലെത്തബല് ലതരലഞ്ഞടുപ്പെക്ക്
പുനരുപകയഞഗബചക്ക്

മറ്റക്ക്

അവകലെഞകേനഞ്ചാം

ലചയ്യുനതബനഞ്ചാം

'സഞര്ട്ടക്ക്

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ധര്മ്മേടെഞ്ചാം

പ്രചരണത്തബനക്ക് ഉപകയഞഗബച വസ്തുകള്

ഉല്പനങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുന

മഞതൃകേഞ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

നടെപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. ഇലെകകഞണബക്സെെക്ക് പഞഴക്ക്വസ്തുകള് കശഖേരബചക്ക് ശരബയഞയ
രസ്പീതബയബല്

സഞ്ചാംസ്കരബകഞനഞ്ചാം

പ്ലെെഞസ്റ്റെബകേക്ക്

നബകരഞധനഞ്ചാം

കേര്ശനമഞയബ

നടെപ്പെബലെഞകഞനഞ്ചാം മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണത്തബനക്ക് നൂതന സഞകങതബകേവബദദകേള്
ഉപകയഞഗലപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം

നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ലപഞതുസ്ഥലെങ്ങള്

മഞലെബനദവബമുകമഞകഞന ശകമഞയ ഇടെലപടെലുകേള് നടെത്തുലമനഞ്ചാം ഉറവബടെ
മഞലെബനദസഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുലമനഞ്ചാം

വഞണബജേദസ്ഥഞപനങ്ങളബലുഞ്ചാം

ഫഞറ്റുകേളബലുഞ്ചാം ഉറവബടെ മഞലെബനദസഞ്ചാംസ്കരണ സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം നബര്ബന്ധമഞക്കുലമനഞ്ചാം
ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.
32 (*303) ലപഞതുജേന പരഞതബ പരബഹഞര സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം
മുഖേദമനബ
ഭരണസഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

(ശസ്പീ.

പബണറഞയബ

വബജേയന)

ജേനകേസ്പീയമഞക്കുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം

പ്രഞപ്തമഞക്കുനവബധത്തബല്

നല്കേബയ

രൂപലപ്പെടുത്തബ

സജസ്പീകേരബക്കുകേ

എന

മറുപടെബയബല്,
ജേനങ്ങള്കക്ക്
ലെക്ഷദഞ്ചാം
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മുനനബര്ത്തബലകഞണ്ടെഞണക്ക്

സര്കഞരബലന്റെ

പദതബകേള്

പ്രഞവര്ത്തബകേമഞകകണ്ടെലതനഞ്ചാം ശഞസ്ത്രസഞകങതബകേരഞ്ചാംഗത്തക്ക് നഞഞ്ചാം ലലകേവരബച
കനട്ടങ്ങലള ഇതബനഞയബ ഉപകയഞഗലപ്പെടുത്തുനതബനള്ള നടെപടെബകേളഞണക്ക് സര്കഞര്
സസസ്പീകേരബചവരുനലതനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച. ചുവപ്പുനഞടെ ഒഴബവഞകബ സര്കഞര്
കസവനങ്ങള് കവഗത്തബല് ജേനങ്ങളബലലെത്തബകഞനള്ള നടെപടെബയുലടെ ഭഞഗമഞയബ
ഭൂമബയുലടെ കേരഞ്ചാം ഒടുകല് കപഞലുളള സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള് ഓണ്ലലലെന ആക്കുകേയുഞ്ചാം
എലഞ വകുപ്പുകേളുലടെയുഞ്ചാം ഓണ്ലലലെന കസവനങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ 'ഇ-കസവനഞ്ചാം'
എന കകേനസ്പീകൃത സര്വസ്പീസക്ക് കപഞര്ട്ടലുഞ്ചാം 'എഞ്ചാം-കസവനഞ്ചാം' എന ലമഞലലബല്
ആപ്ലെെബകകഷനഞ്ചാം രൂപഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം പ്രസ്തുത കസവനങ്ങളുലടെ സ്ഥബതബ വബവരഞ്ചാം
ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക് സര്വസ്പീസക്ക് ഡഞഷക്ക് കബഞര്ഡക്ക് വബകേസബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക് .
വബവബധ കസവനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സര്ട്ടബഫെബകറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം നബലെവബലുണ്ടെഞയബരുന ഫെസ്പീസുഞ്ചാം
സര്ട്ടബഫെബകറ്റുകേള് കനടുനതബനക്ക് ഗസറ്റഡക്ക് ഉകദദഞഗസ്ഥലന്റെ സഞക്ഷദലപ്പെടുത്തലുഞ്ചാം
കനഞട്ടലലറകസഷനഞ്ചാം കവണലമന നബബന്ധനയുഞ്ചാം ഒഴബവഞകബ സര്ട്ടബഫെബകറ്റുകേള്
ലപഞതുവഞയ ആവശദങ്ങള്കക്ക് നല്കേഞനഞ്ചാം
തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഇവയുലടെ കേഞലെഞവധബ നസ്പീട്ടഞനഞ്ചാം

സബ.എഞ്ചാം.ഒ. കപഞര്ട്ടല് വഴബയുള്ള പരഞതബകേള് കവഗത്തബല്

തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനക്ക് പ്രകതദകേഞ്ചാം ഉകദദഞഗസ്ഥലര ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
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പരഞതബകേള്
എലഞ

സമയബന്ധബതമഞയബ തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനലവനക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണലമനക്ക്

വകുപ്പു

ലസക്രട്ടറബമഞര്ക്കുഞ്ചാം

കമധഞവബകേള്ക്കുഞ്ചാം

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം മുഖേദമനബ വദകമഞകബ. മുഖേദമനബയുലടെ ദുരബതഞശസഞസ
നബധബയബല്നബനള്ള
കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

സഹഞയത്തബനക്ക്

കൂടെഞലത

ഉകദദഞഗസ്ഥര്കക്ക്

തുടെര്നടെപടെബ

കേര്ശന

മലെയഞളമഞകഞനള്ള

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

കകേഞടെതബ

അകപക്ഷകേളബല്

സസസ്പീകേരബകണലമനക്ക്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

പബ.എസക്ക്.സബ. പരസ്പീക്ഷകേള്
സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

സമര്പ്പെബക്കുന

ബന്ധലപ്പെട്ട

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക് .

കേര്ശനമഞയബ

ഭരണഭഞഷ

നടെപ്പെബലെഞക്കുനതബനഞ്ചാം

മഞതൃഭഞഷയബല് നടെത്തുനതബനഞ്ചാം
ഭഞഷ

നടെപടെബ

മലെയഞളത്തബലെഞക്കുനതബനക്ക്

പ്രഞഥമബകേ

നടെപടെബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം ഇതബനഞയബ പുതബയ തസബകേകേള് അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. ഡയറകകററ്റുകേളബല്

ഇ-ഫെയല് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയബ

ഏര്ലപ്പെടുത്തഞനകദ്ദേശബക്കുനലവനഞ്ചാം
ജേനസഒൗഹൃദമഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
വര്ദബപ്പെബക്കുലമനഞ്ചാം
കരഞഗബകേള്കക്ക്

അക്ഷയ

സര്കഞര്

കസവനങ്ങള്

കകേനങ്ങളുലടെ

കേഞരദക്ഷമത

ദുരബതഞശസഞസനബധബയബല്നബനഞ്ചാം കേഞനസര്, കേബഡ്നബ

നല്കുന

ധനസഹഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മുഖേദമനബ
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അറബയബച.
33 (*304) പരബസ്ഥബതബ സഞ്ചാംരക്ഷണ പദതബകേള്
മുഖേദമനബ
പ്രശ്നങ്ങലള

നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,

കകേരളത്തബലന്റെ

പഞരബസ്ഥബതബകേ

സമഗ്രമഞയബ പരബകശഞധബചലകേഞണ്ടെക്ക് പുറത്തബറകബയ പരബസ്ഥബതബ

ധവളപത്രത്തബലന്റെ
കേഞരദക്ഷമമഞയ

അടെബസ്ഥഞനത്തബല്
നടെപടെബകേള്

പരബസ്ഥബതബ

സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക്
ഇകഞരദത്തബല്

ജേനങ്ങലള വബശസഞസത്തബലലെടുത്തുലകേഞണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക് സര്കഞര്
സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുനലതനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച. ജേനങ്ങളുലടെ ആവഞസ വദവസ്ഥ
സഞ്ചാംരക്ഷബചലകേഞണ്ടെക്ക്

അവലയ

പരബസ്ഥബതബ

സഒൗഹഞര്ദ്ദേമഞയബ

മഞറ്റബലയടുക്കുനതബനള്ള അവകബഞധഞ്ചാം വളര്ത്തബലയടുക്കുനതബനഞണക്ക് സര്കഞര്
ലെക്ഷദമബടുനലതനഞ്ചാം അപ്രതസ്പീക്ഷബത കേഞലെഞവസ്ഥഞ വദതബയഞനങ്ങലള കനരബടെഞന
കേഴബയുന തരത്തബല് ആവഞസ വദവസ്ഥലയ രൂപലപ്പെടുത്തഞനള്ള ഇടെലപടെലെഞണക്ക്
റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരളയബലൂലടെ മുകനഞട്ടുവയ്ക്കുനലതനഞ്ചാം മുഖേദമനബ വദകമഞകബ.
നസ്പീര്ത്തടെ സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനഞ്ചാം മഞലെബനദനബര്മ്മേഞര്ജനത്തബനഞ്ചാം ഉഒൗനല് നല്കേബ
കേഴബഞ്ഞ സര്കഞര് നടെപ്പെബലെഞകബയ പദതബകേള്

തുടെര്നലകേഞണ്ടുകപഞകേഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. തകദ്ദേശ സ്ഥഞപനങ്ങള്വഴബ സഞ്ചാംകയഞജേബത നസ്പീര്ത്തടെ പ്ലെെഞനകേള്
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തയഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം റബഡ്ജേക്ക്-ടു-വഞലെബ രസ്പീതബയബല് പദതബകേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയക്ക്
നടെപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഉഒൗര്ജ

നബര്മ്മേഞണത്തബനഞ്ചാം

ഉതകുന

മബതവദയത്തബനഞ്ചാം

ബദല്

പദതബകേളഞവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഉഒൗര്ജ
ലചയ്യുനണ്ടെക്ക് .

പരബസ്ഥബതബ അവകബഞധഞ്ചാം, ഗകവഷണഞ്ചാം, വബകേസനഞ്ചാം, കേഞലെഞവസ്ഥഞ വദതബയഞനഞ്ചാം
എനബവയക്ക് ഉഒൗനല് നല്കേബലകഞണ്ടുള്ള വബവബധ പദതബകേള് പരബസ്ഥബതബ
കേഞലെഞവസ്ഥഞ

വദതബയഞന

ഖേരമഞലെബനദങ്ങളുഞ്ചാം

വകുപ്പെക്ക്

നടെപ്പെബലെഞകബവരുനണ്ടെക്ക്.

പുഴകേളബല്

വലെബലചറബയഞതബരബക്കുനതബനഞ്ചാം

സസ്പീകവജഞ്ചാം

എത്തബകചരഞതബരബക്കുനതബനഞ്ചാം
ജേനങ്ങള്കക്ക്

നല്കുനതബനഞ്ചാം

നബലെവബലുള്ള

സസബവകറജേക്ക്

ഉപകയഞഗകശഷബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം

കബഞധവല്കരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്കരണ

നടെപടെബകേള്

പ്ലെെഞന്റുകേളുലടെ

സസസ്പീകേരബചവരുന.

മലെബനജേലെ മഞകനജേക്ക്ലമന്റെക്ക് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് കകേരള വഞട്ടര്
അകതഞറബറ്റബ എലഞ ജേബലകേളബലുഞ്ചാം സസബവകറജേക്ക് ആന്റെക്ക് ലസപ്കറ്റജേക്ക് മഞകനജേക്ക്ലമന്റെക്ക്
പ്ലെെഞന തയഞറഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. കേലടെ, അചനകകേഞവബല് നദബകേളുലടെ പഞരബസ്ഥബതബകേ
പുനരുജസ്പീവനത്തബനഞ്ചാം ലലജേവ ലലവവബദദസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനമഞയബ
പദതബകേളുഞ്ചാം

പഞലെകഞടെക്ക് ലപരബയകുളത്തക്ക്

വബവബധ

അടെബയണ നബര്മ്മേബചക്ക് മഴലവള്ള

റസ്പീചഞര്ജബലൂലടെ ഭൂഗര്ഭ ജേലെവബതഞനഞ്ചാം ഉയര്ത്തുനതബനക്ക്

മഞതൃകേഞ പദതബയുഞ്ചാം
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നടെപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം നഗരത്തബലലെ കേനഞലുകേള്/കതഞടുകേള്
എനബവയുലടെ

ശുചസ്പീകേരണത്തബനഞയബ

"സബറ്റബ-ഫ്ളഡക്ക്-തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം",

ലകേഞചബ നഗരത്തബലലെ കേനഞലുകേള് ശുചബയഞക്കുനതബനഞയബ 'ഓപ്പെകറഷന കബകക്ക്
ത' എനസ്പീ പദതബകേള്

നടെപ്പെബലെഞകബവരുനണ്ടെക്ക്.

റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരള

ഇനബകഷദറ്റസ്പീവബലന്റെ ഭഞഗമഞയബ തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കകേഞര്പ്പെകറഷനബല് സസബവകറജേക്ക്
പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തഞത്ത പ്രകദശങ്ങള്ക്കുകവണ്ടെബ വബശദമഞയ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്
തയഞറഞകഞന നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പരബസ്ഥബതബ സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക്

ഉഒൗനല് നല്കേബലകഞണ്ടുള്ള വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലകേഞണ്ടുവരഞനഞണക്ക്
ലെക്ഷദമബടുനലതനഞ്ചാം നദസ്പീതസ്പീരങ്ങളബലലെ കേകയറ്റങ്ങള്ലകതബലര കേര്ശന നടെപടെബ
സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം

പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങള്കക്ക്

സ്ഥഞയബയഞയ

പരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണഞനഞണക്ക് ലെക്ഷദമബടുനലതനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മുഖേദമനബ
അറബയബച.

