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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 ഒകകഞബര് 28, വദഞഴഞ്ചാം

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

34 (*331) ലലവദദ്യുതബ വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബലുള്ള ഡഞമുകേളുലടെ പരബകശഞധന

ലലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

ഡഞഞ്ചാം  റസ്പീഹഞബബലെബകറ്റേഷന്  ആന്ഡക്ക്  ഇഞ്ചാംപ്രൂവ്ലമന്റെക്ക്  കപഞജേക്ടുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച്ച ഡഞഞ്ചാം കസഫബ റബവവ്യൂ പഞനല്  (DSRP)  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ലലവദദ്യുതബ

വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുള്ള  പധഞനലപ്പെട്ട  22  ഡഞമുകേളുലടെ  സുരക്ഷ  സഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്

പരബകശഞധന നടെത്തബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്മേല് കകേന

ജേലെകേമ്മേസ്പീഷലന്റെ  മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശപകേഞരഞ്ചാം  ഡഞഞ്ചാം  സുരക്ഷയുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെട്ട

വബവബധ  പവൃത്തബകേള്  നടെനവരബകേയഞലണനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.   ഡഞഞ്ചാം

സുരക്ഷയഞയബ കേഞലെവര്ഷത്തബനക്ക് മുമഞ്ചാം കശഷവഞ്ചാം  പരബകശഞധനകേള് നടെത്തുകേയുഞ്ചാം
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ഡഞഞ്ചാം  കസഫബ  അകതഞറബറ്റേബ  നബര്കദ്ദേശബക്കുന  കജേഞലെബകേള്  സമയബന്ധബതമഞയബ

പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  സഞ്ചാംഭരണകശഷബ പുനനഃസഞപബക്കുനതബനഞയബ

കേണ്ടെള,  മഞട്ടുലപ്പെട്ടബ,  ലപഞന്മുടെബ,  ആനയബറങ്കല്,  കേലഞര്കുട്ടബ,  ലചങ്കുളഞ്ചാം

ഡഞമുകേളുലടെയുഞ്ചാം  ലപഞരബങ്ങല്ക്കുത്തക്ക്  റബസര്കവഞയറബലന്റെയുഞ്ചാം  ബഞത്തബലമടബകേക്ക്

സര്കവ്വേ  നടെത്തുകേയുഞ്ചാം  കഷഞളയഞര്  ജേലെസഞ്ചാംഭരണബയുലടെ  സര്കവ്വേ  നടെത്തുനതബനക്ക്

പസ്പീച്ചബ  KERI-ലയ  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഇടുകബ,  ഇടെമലെയഞര്,  കേകബ,

ബഞണഞസുരസഞഗര്  എനബവയുലടെ  സര്കവ്വേ  കകേന  ജേലെകേമ്മേസ്പീഷലന്റെ

കനതൃതത്വത്തബല്  നടെത്തഞന്  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഓകരഞ

ഡഞമബനഞ്ചാം  റൂള്  ലലെവല്,  അലലെര്ട്ടക്ക്  ലലെവല്  എനബവ  നബശ്ചയബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  ദുരന്ത  നബവഞരണ  അകതഞറബറ്റേബ  തയഞറഞകബയ  ഓറഞക്ക്  ബുകക്ക്

അനസരബചഞ്ചാം  ജേബലഞകേളകര്മഞരുലടെ  അനമതബകയഞടുകൂടെബയുഞ്ചാം  മഞത്രകമ  ഡഞമുകേള്

തുറകഞറുള്ളൂലവനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.  സുരക്ഷഞസഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുലടെ ഭഞഗമഞയബ

സഞറ്റേലലലെറ്റേക്ക്  കഫഞണ്  ശഞ്ചാംഖലെ,  ജേനകററ്റേര്,  സബ.സബ.ടെബ.വബ.,  ലലഹമഞസക്ക്

ലലലെറ്റുകേള്,  ലലസറണ്,  വര്ഷമഞപബനബ,  ഫസക്ക്  എയ്ഡക്ക്  കേബറ്റേക്ക്   തുടെങ്ങബയവ

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ബഞണഞസുരസഞഗര്,  കേകയഞ്ചാം,  പള്ളബവഞസല്,

ആഢദന്പഞറ,  മഞട്ടുലപ്പെട്ടബ, ലപഞന്മുടെബ, കേലഞര്കുട്ടബ, കലെഞവര് മസ്പീന്മുട്ടബ തുടെങ്ങബയ 12
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അണലകട്ടുകേകളഞടെക്ക് കചര്നക്ക്  ടൂറബസഞ്ചാം പദതബകേള് നടെപ്പെഞകബവരുനണ്ടെക്ക്. വബവബധ

വകുപ്പുകേളുലടെ ഏകകേഞപനകത്തഞലടെ പരബസബതബകക്ക് കകേഞട്ടഞ്ചാം തട്ടഞലത ഡഞമുകേളബലലെ

എകലുഞ്ചാം  ലചളബയുഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം  ലചയ്യുനതബനഞ്ചാം  കേഞറ്റേബല്നബനഞ്ചാം  ലലവദദ്യുതബ

ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം  സൂക്ഷ ക്ക്മ  ലചറുകേബടെ  ജേലെലലവദദ്യുത  പദതബകേള്കക്ക്

പകതദകേ  ലടെണ്ടെര്  വബളബക്കുനതബനഞ്ചാം  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം   190  MW

ലലവദദ്യുതബ  ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബകഞന്  കേഴബയുന  ജേലെലലവദദ്യുത  പദതബകേള്

നബലെവബലുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഇടുകബ  ഡഞമബല്  റൂള്  കേര്വബല്നബനഞ്ചാം   ഒനര  അടെബ

തഞഴക്ക് ത്തബയഞണക്ക് ജേലെനബരപ്പെക്ക് നബര്ത്തബയബട്ടുളളലതനഞ്ചാം  ലപഞരബങ്ങല്ക്കുത്തക്ക് ഡഞഞ്ചാം

പുനരുദഞരണ  പവൃത്തബയുലടെ   വര്കക്ക്  അവഞര്ഡക്ക്  ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഡഞമുകേളബല്നബനഞ്ചാം  ലവള്ളഞ്ചാം  തുറനവബട്ടതബലനത്തുടെര്നക്ക്  ലകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.-കക്ക്

ഏകേകദശഞ്ചാം  45  കകേഞടെബ  രൂപയുലടെ  നഷ്ടമുണ്ടെഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഡഞമുകേള്

തുറക്കുനതബന  മുകനഞടെബയഞയബ  കൃതദമഞയ  വബവരങ്ങള്  നല്കേബ  ജേനങ്ങളുലടെ

ആശങ്ക  ഒഴബവഞകഞന്  കേഴബഞബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയഞയബ

മനബ അറബയബച.
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35 (*332) വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക് പഞട്ടഭൂമബ

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  രഞജേസ്പീവക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  വദവസഞയ വകുപ്പെബലലെ ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളഞയ  കേബന്ഫ,

കകേരള സഞ്ചാംസഞന വദവസഞയ വബകേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന്,  സബഡ്കകേഞ എനബവ

30  വര്ഷലത്ത പഞട്ടവദവസയബലുഞ്ചാം വദവസഞയ വഞണബജേദ ഡയറകകററ്റേക്ക് ഹയര്

പര്കച്ചസക്ക്  വദവസയബലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  വദവസഞയ  ഭൂമബ

അനവദബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം വദവസഞയ വബകേസനഞ്ചാം കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുലടെ  വബവബധ  ആവശദങ്ങള്  പരബഗണബചലകേഞണഞ്ചാം   ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത

ലെഞന്ഡക്ക്  അകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക്  നയഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  സര്കഞരബലന്റെ

പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം   സഭലയ  അറബയബച.   വദവസഞയ  പഞര്ക്കുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  ഫസ്പീസബബബലെബറ്റേബ സഡബ നടെത്തഞന്  തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഇവയുലടെ  അടെബസഞനസസൗകേരദങ്ങള്  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  സമഗ്ര  പദതബകക്ക്

രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സത്വകേഞരദ  വദവസഞയ  പഞര്ക്കുകേലള

കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളലതനഞ്ചാം   'മസ്പീറ്റേക്ക്  ദബ

ഇന്ലവസര്'  പരബപഞടെബയുലടെ  ഭഞഗമഞയബ  3650  കകേഞടെബ  രൂപയുലടെ  നബകക്ഷപ

വഞഗഞനഞ്ചാം   ലെഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  പഞട്ടഭൂമബയുലടെ  സഞറ്റേസക്ക്
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റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് തയഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ലെബറ്റേബകഗഷന് നടെപടെബകേള് തത്വരബതലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

ലലഹകകഞടെതബയബല്  ലസഷദല്  പസ്പീഡലറ  നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക്  വബവബധ  കസവനങ്ങള്  നല്കുനതബല്  ഉകദദഞഗസരുലടെ

ഭഞഗത്തുനബനണ്ടെഞകുന  വസ്പീഴ്ചകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന/ജേബലഞതലെ

പരഞതബ  പരബഹഞര  കേമ്മേബറ്റേബ   രൂപസ്പീകേരബകഞന്  തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പവഞസബ

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ മുകഖന  2 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുലടെ  വഞയഞ സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കചര്ത്തലെ  വദവസഞയ  പഞര്കബലന്റെ  പണബ

പൂര്ത്തബയഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ടഞവന്കൂര്  സബമന്റെക്ക്സബലന്റെ  കശഞചദഞവസ

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്   ഇടെലപടെല്  നടെത്തുലമനഞ്ചാം  സസ്പീ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേലര

കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  ഇന്തദയബലലെ  ഏറ്റേവഞ്ചാം

മബകേച്ച  15 പഞര്ക്കുകേളബല്  കേബന്ഫയുലടെ  4  പഞര്ക്കുകേള്  ഉള്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.

36 (*333) വബറ്റേഴബക്കുന കകേന ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളുലടെ ഏലറ്റേടുകല് 

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  കകേന

ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളഞയ ലഭല്- ഇ.എഞ്ചാം.എല്, ഹബന്ദുസഞന് നവ്യൂസക്ക് പബന്റെക്ക്

ലെബമബറ്റേഡക്ക്  എനബവയുലടെ  ഏലറ്റേടുകല്  നടെപടെബകേള്  പൂര്ത്തബയഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
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കകേരള  സര്കഞര്  സസൗജേനദമഞയബ  നല്കേബയ  123.12  ഏകര്  ഭൂമബയുലടെ  വബലെ

നല്കേണലമന  കകേന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം  പഞലെകഞടെക്ക്  ഇന്സ്ട്രുലമകന്റെഷന്

ലെബമബറ്റേഡക്ക്  ഏലറ്റേടുകഞന്  കേഴബഞബട്ടബലലനഞ്ചാം   സഭലയ  അറബയബച.

ബബ.പബ.സബ.എല്.-ഉഞ്ചാം   ലകേഞച്ചബന്  റബലലഫനറബയുഞ്ചാം സത്വകേഞരദവത്കേരബകഞനള്ള

നസ്പീകത്തബല്നബനക്ക്  പബന്മേഞറണലമനക്ക്   കകേന  സര്കഞരബകനഞടെക്ക്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഉലഞദന  വബപണന  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ

മഞറ്റേങ്ങള്  വരുത്തുനതബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  ഓകരഞ  സഞപനത്തബനഞ്ചാം

അനകയഞജേദമഞയ ആധുനബകേവത്കേരണ,  വബപുലെസ്പീകേരണ,  ലലവവബദദവത്കേരണ

പദതബകേള് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ പുതുകബയ മഞസര് പഞനകേള് സമര്പ്പെബക്കുനതബനള്ള

നടെപടെബകേള്  അന്തബമഘട്ടത്തബലെഞണക്ക്.   വബപണബ  മതരവഞ്ചാം   പവര്ത്തന

മൂലെധനത്തബനക്ക്  അപരദഞപ്തതയുഞ്ചാം  കനരബടുന  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  പകതദകേ

സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേബവരുന.  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്

ഏലറ്റേടുക്കുന  പദതബകേള്  സുതഞരദമഞയബ  സഞകങ്കതബകേ  മബകേകവഞലടെ

സമയബന്ധബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്   പഞകയഞഗബകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനക്ക്  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം   സഞപനങ്ങളുലടെ

പവര്ത്തനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനക്ക്  നൂതന  ഇലെകകഞണബകേക്ക്  ഗകവണന്സക്ക്
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ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. പവര്ത്തനങ്ങളബല്

കേഞരദക്ഷമതയുഞ്ചാം  സുതഞരദതയുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്   ചസ്പീഫക്ക്  എകബകേവ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്

ഓഫസ്പീസര്മഞരുലടെ  കയഞഗദത  പുനര്നബശ്ചയബച്ചക്ക്  വബദഗ്ദ്ധലര   കേമ്പനബ

കമധഞവബകേളഞയബ നബയമബക്കുനതബനഞ്ചാം   ജേസ്പീവനകഞരുലടെ നബയമനത്തബനക്ക് പകതദകേ

റബക്രൂട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനഞ്ചാം  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബചവരുന.

റബ്ബറധബഷബത  വദവസഞയങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  കകേരള  റബ്ബര്  കേമ്പനബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളബലലെ ഉപകയഞഗശൂനദമഞയ

സലെങ്ങള്  എകസറ്റുകേളഞയബ  വബകേസബപ്പെബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം   ലസമബ  കേണ്ടെകറുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്

മട്ടന്നൂരബല്  500  ഏകര്  സലെഞ്ചാം   നല്കേഞന്  തയഞറഞലണനക്ക്  കകേന

സര്കഞരബലന  അറബയബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം   ലകേല്കടഞണബലന  ശക്തബലപ്പെടുത്തഞന്

നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം വദഞവസഞയബകേഞവശദങ്ങള്കക്ക്   ഏലറ്റേടുത്ത ഭൂമബ

മറ്റേക്ക്  കേഞരദങ്ങള്കക്ക്   നല്കേഞന്  കേഴബയബലലനഞ്ചാം  കസറ്റേക്ക്  പര്കച്ചസക്ക്  മഞനത്വല്

പരബഷ്കരബക്കുനതബനക്ക്  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബലയ  നബയമബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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37 (*334) വദവസഞയ ഇടെനഞഴബകേള്

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

വദവസഞയ രഞ്ചാംഗത്തക്ക് വന് കുതബപ്പുണ്ടെഞക്കുകേലയന ലെക്ഷദകത്തഞലടെ  ആരഞ്ചാംഭബകഞന്

തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുള്ള ലകേഞച്ചബ-ബഞഞ്ചാംഗ്ലൂര് വദവസഞയ ഇടെനഞഴബയുലടെ ഭൂമബ ഏലറ്റേടുകല്

നടെപടെബകേള്   പുകരഞഗമബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  പദതബ  നബര്വ്വേഹണത്തബനഞയബ

കേബന്ഫയുലടെ  കനതൃതത്വത്തബല്  'ദബ  കകേരള  ഇന്ഡസബയല്  കകേഞറബകഡഞര്

ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷന്  ലെബമബറ്റേഡക്ക്'  എന  കേമ്പനബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം   പദതബ  സമയബന്ധബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്

നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച.  പദതബയുലടെ ഭഞഗമഞയബ

പഞലെകഞടെബലന ഒരു 'കനഞഡക്ക്  'ആയബ വബകേസബപ്പെബകഞനഞ്ചാം ലകേഞച്ചബയബല് കഗഞബല്

ഇന്ഡസബയല്  ആന്ഡക്ക്  ഫബനഞന്ഷദല്  കടഡക്ക്  സബറ്റേബ  വബകേസബപ്പെബകഞനഞ്ചാം

വബഭഞവന  ലചയ്യുനലണ്ടെനഞ്ചാം  2021-ഓടുകൂടെബ  ഭൂമബ  ഏലറ്റേടുകല്  നടെപടെബകേള്

പൂര്ത്തബയഞക്കുലമനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.   പദതബയുലടെ  മഞര്കറ്റേക്ക്  ഡബമഞന്റെക്ക് 

അലസ്സെസ്സെക്ക്ലമന്റെക്ക് , കപഞജേകക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  എനബവ തയഞറഞക്കുനതബനക്ക്  CH2M എന

ഏജേന്സബലയ  ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക് 

സമയബന്ധബതമഞയബ  എലഞ  അനമതബകേളുഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്   ഏകേജേഞലെകേ
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സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം   സഞമ്പക്ക്  ഡവ്യൂട്ടബയബല്  ഇളവക്ക്  അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  നബകക്ഷപഞ്ചാം  ആകേര്ഷബക്കുനതബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  പപവറ്റേക്ക് 

ഇന്ഡസബയല് എകസറ്റേക്ക്  വദവസഞയ നയത്തബല് പഖദഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഡബജേബറ്റേല്

വദവസഞയങ്ങള്കക്ക്  പകതദകേ ഇലെകകഞണബകക്ക് പഞര്ക്കുകേള് സഞപബക്കുനതബനക്ക്

നടെപടെബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   അനകയഞജേദമഞയ ഭൂമബ ലെഭദമഞകബയഞല്

അടെബസഞന  സസൗകേരദങ്ങള്  ഒരുകബ  എലഞ  മണ്ഡലെങ്ങളബലുഞ്ചാം  വദവസഞയ

പഞര്ക്കുകേള് ഒരുക്കുനതബനള്ള നടെപടെബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കതഞനയല്

ലലലെഫക്ക്  സയന്സക്ക്  പഞര്കബലന്റെ  ഒനഞഞ്ചാംഘട്ടഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഫഞര്മസവ്യൂട്ടബകല്സക്ക്,  ലമഡബകല്  എകേദ്യുപ്ലമന്റെക്ക്സക്ക്,  കേണ്സവ്യൂമബബള്സക്ക്

എനബവയുലടെ  നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്   പുതബയ   പഞര്ക്കുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞനകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക്  ആവശദമഞയ  എലഞ

സസൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  നല്കേഞന്  സര്കഞര്  പബജഞബദമഞലണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.

 


