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മ�ി)

(എ) ജീവിതനിലവാര�ി�ം ജീവിതരീതിയി�ം
നഗരവൽ�രണ�ി�ം സം�ാനം ൈകവരി�
േന�ം �തിഫലി�ി�� വിധ�ിൽ സം�ാനം

മാലിന���മാേക�തിെ� ആവശ�കത

കണ�ിെല��് അതിനായി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� പരിപാടി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
ജീവിത നിലവാര�ി�ം ജീവിതരീതിയി�ം
നഗരവൽ�രണ�ി�ം സം�ാനം ൈകവരി�
േന�ം �തിഫലി�ി�� വിധ�ിൽ സം�ാനം

മാലിന���മാേ��തിെ� ആവശ�കത

കണ�ിെല��് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��
പരിപാടികൾ അ�ബ�ം 1-ആയി േചർ��.

(ബി) ഗാർഹിക, സാ�ഹികതല ഉറവിട ൈജവമാലിന�
സം�രണ�ിൽ തേ�ശ �ാപന�ൾ�്

ൈകവരി�ാനായ േന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട ൈജവ അൈജവ മാലിന�
സം�രണം സംബ�ി� അവ� 2021 ഏ�ിൽ
മാസം വിശദമായി ജി�തിരി�്
വിലയി��ിയി��്. ജി�ാതല വിലയി��ൽ

റിേ�ാർ�കൾ സം�ാന തല�ിൽ

പരിേശാധി�ക�ം ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം മാലിന�സം�രണ രംഗ�്

��തൽ േന��ൾ ൈകവരി��തിന് ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച�ി��്. ഇതിന്
�റെമ സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട മാലിന� സം�രണ
�വർ�ന�ളിൽ വിവിധ ഘടക�ളിൽ േനടിയ
േന���െട അടി�ാന�ിൽ ഹരിത േകരള
മിഷ�മായി േചർ�് �ചിത� പദവി
�ഖ�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി��ം 71
നഗരസഭക�ം 3 േകാർ�േറഷ�ക�ം, 718
�ാമപ�ായ�ക�ം �ചിത� പദവി േന�ക�ം
െച�. മ�ളള തേ�ശസ�യംഭരണ �ാനപ�ൾ

�ചിത� പദവി േന��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി���്. 986 തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിലായി 3038 ഹരിതകർ� േസനാ
�ണി�കൾ �വർ�ി���്. ഇതി�െട 30,000
േ�ാളം ഹരിതകർ�േസനാംഗ�ൾ�് െതാഴിൽ
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ലഭ�മാ�ിയി��്. മാലിന� സം�രണ�ിൽ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള

സാേ�തികമായി സഹായി��തിനായി 31
ഹരിതസഹായ �ാപന�ൾ ��ർ
അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി���്. 3810
ക��ണി�ിതല കേ�ാ�ിംഗ് സംവിധാന�ളി�െട
7,66,252 കിേലാ�ാം ൈജവമാലിന�ം �തിദിനം
സം�ാന�് സം�രി�െ����്. ഗാർഹിക
തല�ിൽ 11,81,254 എ�ം കേ�ാ�ിംഗ്
സംവിധാന�ൾ �ാപി�  ്�വർ�ി���്.
േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �േഖന
31,968 എ��ം അ��ാളി പ�തി �േഖന 35,254
ഉം കേ�ാ�് പി�കൾ �ാപി�ി��്.

(സി)

െസപ്േ�ജ്  മാലിന�സം�രണ�ിന് നഗരസഭകൾ
ഫല�ദമായ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
ജലാശയ�ളി�ം നദികളി�ം െസപ്േ�ജ്
ത��ത് അവസാനി�ി�ാൻ കർശന
നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

(സി) ആവി�രി� വ��. �ടാെത സം�ാനെ�

�വമാലിന�സം�രണം ഫല�ദമാ��തിനായി
Liquid Waste Management Policy �പീകരണം
അ�ിമഘ��ിലാണ്. സ�ീേവജ്  െസപ്േ�ജ്
മാലിന� സം�രണം സംബ�ി�  ്സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക�ം വിവിധ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�ം സംബ�ി� വിവരം
അ�ബ�ം (2) ആയി േചർ�ിരി��.
ജലാശയ�ളിൽ മാലിന�ം കള��ത് തടയാൻ
എ�ാ തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�ം Liquid Waste
Management Action Plan കൾ ത�ാറാ�ി
വ��. േടായ്  ല�ക�െട / െസപ്�ിക് ടാ�ക�െട
�നർനിർ�ാണം, അനധി�ത െ�യി�ക�െട
മാ�ിം�ം അട��ം, ജലാശയ�ൾ�് സമീപ��
മാലിന� ��ാരം നീ�ംെച�ൽ, FSTPs / STPs
സ�മാ�ൽ എ�ീ �വർ�ന�ൾ സമയപരിധി
നി�യി�  ്ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ�����്.
േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�് 340(ബി) �കാരം
340(എ) വ��് �കാര�� ഒ� ���ത�ം
െച��തി�� ഉേ�ശേ�ാെടേയാ

ഒ��േ�ാെടേയാ മാലിന�േമാ വിസർ��

വ��േളാ െപാ� �ല�ി�െടേയാ െപാ�
നിര�ി�െടേയാ കട�ിെ�ാ� േപാ�കേയാ
നിേ�പി�കേയാ െച�ാൽ നിയമ വ�വ�കൾ

�കാരം കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന്
തേ�ശ�ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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സംസ്ഥാനം മ്ഥാലാലിനിന്യമുക്തമ്ഥാക്കുന്നതിനായി നടപാലിന്ഥായി നടപ്പിലാലി നടപ്പിലാക്കാാലില്ഥാക്കാന് ഉദ്ദ്ഥാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികാലിക്കുന്ന പരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിപ്ഥാടാലികള
ചുവടട ദ്ദേശിക്കുന്ന പര ചേരക്കുന.

(1) ഓദ്ദേശിക്കുന്ന പരരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്ക്ഥാ തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിക സസ്വയി നടപ്പിലം ഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയും മാം മ്ഥാലാലിനിന്യ പരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിപ്ഥാലന
പ്രവർത്തനങ്ങളുടട അവസ വാലിലയി നടപ്പിലാലിരുത്തലാലിടിലയിരുത്തലിന്റെ അടാലിസ്ഥാനത്താലിൽ സമയി നടപ്പിലബന്ധിത പ്രവർത്തന കാലിതിനായി നടപ
പ്രവർത്തന കർമ്മപരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിപ്ഥാടാലി (Action Plan ) തിനായി നടപയ്ഥാറ്ഥാക്കാന് ഉദ്ദല

(2) 718  ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായി നടപ്പിലത്തുകളും 71  നഗരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കസഭകളും ഖരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കമ്ഥാലാലിനിന്യ സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണത്താലിനക
ശു ചോലിതിനായി നടപസ്വപദവാലി മ്ഥാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈവരിച്കവരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിച്ചിട്ടാലിട്ടുണ്ട്. 90% ത്ക.  90%  ത്താലിനക മുകളിാലിൽ വൽ വീടുകളിാലിൽ
അകൈവരിച്ൈവ പ്ഥാഴവസ്തു ദ്ദേശിക്കുന്ന പരശിക്കുന്ന പരിപാടികഖരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണത്താലിന്ഥായി നടപ്പിലാലി ഹരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിതിനായി നടപകർമ്മദ്ദേശിക്കുന്ന പരസന വഴിയുള്ളാലിയും മാള്ള വ്ഥാതിനായി നടപാലിൽപ്പിലാക്കാടാലി
ദ്ദേശിക്കുന്ന പരസവനം വിന്യ്ഥാപാലിപ്പിലാക്കാാലിക്കും.   ശു ചോലിതിനായി നടപസ്വ പദവാലി കൈവരിച്കവരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കാന് ഉദ്ദ്ഥാത്ത തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികസസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ
സ്ഥാപനങ്ങടളി ഒരു വർഷത്താലിനുള്ളാലിൽ ആയി നടപ്പിലതിനായി നടപക കൈവരിച്കവരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കുന്നതിനായി നടപാലിനുള്ള നടപടാലികൾ.

(3) സംസ്ഥാനടത്ത എല്ല്ഥാ തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികസസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ സ്ഥാപനങ്ങദ്ദേശിക്കുന്ന പരളിയും മാം ഒരു
വർഷക്കാന് ഉദ്ദ്ഥാലയി നടപ്പിലളി വാലിനുള്ളാലിൽ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരദശിക്കുന്ന പരിപാടികൽ വീയി നടപ്പില ശു ചോലിതിനായി നടപസ്വ മ്ഥാനദണ്ഡപ്രക്ഥാരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കമുള്ള ഒ.ഡാലി.എഫക പ്ലസക
പദവാലിയി നടപ്പിലാലിടലത്താലിക്കുക.

(4) അകൈവരിച്ൈവ മ്ഥാലാലിനിന്യ പരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിപ്ഥാലനത്താലിടിലയിരുത്തലിന്റെ ഭ്ഥാഗമ്ഥായി നടപ്പില മാലിനാലി എം.സാലി.എഫക,
എം.സാലി.എഫക,  ആർ.ആർ.എഫക എന്നാലിവ എല്ല്ഥാ തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിക സസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ
സ്ഥാപനങ്ങളിാലിദ്ദേശിക്കുന്ന പരലക്കും വിന്യ്ഥാപാലിപ്പിലാക്കാാലിക്കാന് ഉദ്ദൽ,  നാലിലവാലിൽ സ്ഥാപാലിച്ചിട്ട എം.സാലി.എഫക,
ആർ.ആർ.എഫുകടളി യി നടപ്പിലന്ത്ര സംവാലിധാനത്ഥാനദ്ദേശിക്കുന്ന പരത്ത്ഥാടുകൂടാലി നവൽ വീകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കാന് ഉദ്ദൽ.

(5) സംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കാന് ഉദ്ദടപ്പിലാക്കാടുന്ന പ്ഥാഴവസ്തുക്കാന് ഉദ്ദൾ കൂടുതിനായി നടപൽ മൂലിന്യവർദ്ധിതമാകുന്നതിന്ാലിതിനായി നടപമ്ഥാകുന്നതിനായി നടപാലിനക ക്ലീൻ കേരളാ കമ്പനിയുടൽ വീൻ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കളി്ഥാ
കമ്പനാലിയും മാടട ദ്ദേശിക്കുന്ന പരനതൃതിനായി നടപസ്വത്താലിൽ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരമഖല്ഥാടാലിസ്ഥാനത്താലിൽ കൈവരിച്ഹടടകക പ്ല്ഥാസ്റ്റിക് പുനാലികക പുന. ചേക്രമണ
പ്ഥാരക്കുകള സ്ഥാപാലിക്കാന് ഉദ്ദൽ. 

(6) സംസ്ഥാനത്തക എകക സ്റ്റിക് പുനന്ഡക ടപ്ര്ഥാഡന്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ടറസക ദ്ദേശിക്കുന്ന പരപ്ഥാണ്സിബിലിറ്റസാലിബാലിലാലിറ്റി (ഇ.പി.ആര്ാലി (ഇ.പാലി.ആര .)
നടപ്പിലാക്കാാലില്ഥാക്കുന്നതിനായി നടപാലിനുള്ള നടപടാലികൾ.

(7) ഗ്ഥാരഹാലിക തിനായി നടപലത്താലിൽ ഉലപ്ഥാദാലിപ്പിലാക്കാാലിക്കാന് ഉദ്ദടപ്പിലാക്കാടുന്ന സ്ഥാനാലിട്ടറാലി,  ടമഡാലിക്കാന് ഉദ്ദൽ,
അപകടകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കമ്ഥായി നടപ്പില മ്ഥാലാലിനിന്യങ്ങളുടട ദ്ദേശിക്കുന്ന പരശിക്കുന്ന പരിപാടികഖരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം,  സംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം,  സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം എന്നാലിവയ്ക്കക
സംവാലിധാനത്ഥാനം ഒരുക്കുന്നതിനായി നടപാലിനുള്ള നടപടാലികൾ.

(8) ടതിനായി നടപറ്റി (ഇ.പി.ആര്്ഥായി നടപ്പില രിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കൽ വീതിനായി നടപാലിയി നടപ്പിലാലിൽ മ്ഥാലാലിനിന്യ സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം നടത്തുന്ന ഏൈൻസാലികടളി കടണ്ട്. 90% ത്ത്താലി
തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിക സസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ സ്ഥാപനതിനായി നടപലത്താലിൽ നാലിയി നടപ്പിലമ നടപടാലികൾ കർശിക്കുന്ന പരിപാടികനമ്ഥാക്കുന്നതിനായി നടപാലിനുളിളി
നടപടാലികള .



(9) സംസ്ഥാനടത്ത ഓദ്ദേശിക്കുന്ന പരരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്ക്ഥാ തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിക സസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ സ്ഥാപനങ്ങളിാലിലും മാലിനം മ്ഥാലാലിനിന്യ
സംസക കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം സംബന്ധിത പ്രവർത്തന കാലിച്ചിട്ടക MIS സംവാലിധാനത്ഥാനം നടപ്പിലാക്കാാലില്ഥാക്കുന്നതിനായി നടപാലിനക ‘Smart Garbage App’
സമയി നടപ്പിലബന്ധിത പ്രവർത്തന കാലിതിനായി നടപമ്ഥായി നടപ്പിലാലി പ്രവർത്തനക്ഷമമ്ഥാക്കുക.

(10) ഒരു തിനായി നടപരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കത്താലിലും മാലിനമുളിളി സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം സ്ഥാധാനതിന്യമല്ല്ഥാത്തതും അപകടകരമായം അപകടകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കമ്ഥായി നടപ്പിലതും അപകടകരമായമ്ഥായി നടപ്പില
മ്ഥാലാലിനിന്യങ്ങൾ സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കുന്നതിനായി നടപാലിനക റൽ വീൈണൽ ല്ഥാിലയിരുത്തലിന്റെക ഫാലിൽ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപാലിക്കുക.

(11) ഗൽ വീൻ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരപ്ര്ഥാദ്ദേശിക്കുന്ന പരട്ട്ഥാദ്ദേശിക്കുന്ന പരക്കാന് ഉദ്ദ്ഥാൾ,  പുനരുപദ്ദേശിക്കുന്ന പരയി നടപ്പില്ഥാഗം,  ഉറവാലിടത്താലിൽ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരവർതിനായി നടപാലിരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കാന് ഉദ്ദൽ,  ബദൽ
ഉതപന്ന പ്ര ചേ്ഥാരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം എന്നാലിവടയി നടപ്പില ദ്ദേശിക്കുന്ന പരകന്ദ്രൽ വീകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിച്ചുളിളി കിന്യ്ഥാമ്പയി നടപ്പിലാലിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിാലിലൂടട
വലാലിടച്ചിട്ടറാലിയി നടപ്പിലൽ മുക്ത ദ്ദേശിക്കുന്ന പരകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കളിം കിന്യ്ഥാമ്പയി നടപ്പിലാലിൻ നടപ്പിലാക്കാാലില്ഥാക്കുക.

(12) സമഗ മ്ഥാലാലിനിന്യ സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണത്താലിനു ദ്ദേശിക്കുന്ന പരവണ്ട്. 90% ത്ാലിയും മാളിളി മനുഷിന്യ വാലിഭവ വാലികസനത്താലിനക
കാലില,  ടപ്ര്ഥാഫഷണൽ ദ്ദേശിക്കുന്ന പരക്ഥാദ്ദേശിക്കുന്ന പരളിജുകൾ,  അഗാലികൾച്ചിട്ടർ യൂണാലിദ്ദേശിക്കുന്ന പരവഴ്സിാലിറ്റി (ഇ.പി.ആര്ാലി,  ഈ രിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കംഗടത്ത മറ്റി (ഇ.പി.ആര്ക
സ്ഥാദ്ദേശിക്കുന്ന പരങ്കേതിനായി നടപാലിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാലിവടയി നടപ്പില ഏദ്ദേശിക്കുന്ന പരക്ഥാപാലിപ്പിലാക്കാാലിച്ചിട്ടക പരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിശിക്കുന്ന പരിപാടികൽ വീലന സംവാലിധാനത്ഥാനം. 

(13) കക്കൂസക മ്ഥാലാലിനിന്യ സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണത്താലിന്ഥാവശിക്കുന്ന പരിപാടികിന്യമ്ഥായി നടപ്പില വാലിദ്ദേശിക്കുന്ന പരകന്ദ്രൽ വീകൃതിനായി നടപ ടസപ്റ്റേജ്,ഫീക്കൽദ്ദേശിക്കുന്ന പരറ്റി (ഇ.പി.ആര്ൈക,ഫൽ വീക്കാന് ഉദ്ദൽ
സ്ലഡ്ജൈക ട്രീൽ വീറ്റി (ഇ.പി.ആര്കടമിലയിരുത്തലിന്റെക പ്ല്ഥാന്റുകൾ മലാലിനൈല സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണത്താലിനുളിളി സൽ വീദ്ദേശിക്കുന്ന പരവൈക ട്രീൽ വീറ്റി (ഇ.പി.ആര്കടമിലയിരുത്തലിന്റെക
പ്ല്ഥാന്റുകൾ എന്നാലിവ തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിക സസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ദ്ദേശിക്കുന്ന പരനതൃതിനായി നടപസ്വത്താലിൽ സ്ഥാപാലിക്കുക. 

(14) നാലിലവാലിലും മാലിനളിളി പരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കമ്പരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്ക്ഥാഗതിനായി നടപ കക്കൂസുകടളി ശിക്കുന്ന പരിപാടിക്ഥാസ്ത്രീൽ വീയി നടപ്പിലമ്ഥായി നടപ്പില സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണത്താലിനുതിനായി നടപകുന്ന
ഘടനയി നടപ്പിലാലിദ്ദേശിക്കുന്ന പരലക്കാന് ഉദ്ദക നവൽ വീകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിക്കുക.

(15) ൈലമലാലിനൽ വീകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം തിനായി നടപടയും മാന്നതിനായി നടപാലിനുളിളി വാലിദ്ദേശിക്കുന്ന പരകന്ദ്രൽ വീകൃതിനായി നടപ സംവാലിധാനത്ഥാനങ്ങൾ തിനായി നടപദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിക
സസ്വയി നടപ്പിലംഭരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ദ്ദേശിക്കുന്ന പരനതൃതിനായി നടപസ്വത്താലിൽ സജ്ജമ്ഥാക്കുക.

(16) ൈലമലാലിനൽ വീകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണം തിനായി നടപടയും മാന്നതിനായി നടപാലിനക ബഹുൈന അവദ്ദേശിക്കുന്ന പരബ്ഥാധാനതം സൃഷ്ടാലിക്കുന്നതിനായി നടപാലിനുളിളി
കിന്യ്ഥാമ്പയി നടപ്പിലാലിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

(17) ആധുനാലിക അറവുശിക്കുന്ന പരിപാടിക്ഥാലകള നാലിരമ്മാലിച്ചിട്ടക അറവുമ്ഥാലാലിനിന്യ സംസ്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കണ പ്ല്ഥാന്റുകള
സ്ഥാപാലിച്ചും മൂലിന്യ വരദ്ധിതമാകുന്നതിന്ാലിതിനായി നടപ ഉലപ്പിലാക്കാനങ്ങള ഉലപ്പിലാക്കാ്ഥാദാലിപ്പിലാക്കാാലിക്കുന്നതിനായി നടപാലിനുളിളി നടപടാലികള .

(18) തിനായി നടപാലിരുവനന്തപുരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കം,  ടക്ഥാല്ലം,  തൃശ്ശൂര ,  ഇടുക്കാന് ഉദ്ദാലി,  ടക്ഥാച്ചിട്ടാലി,  പ്ഥാലക്കാന് ഉദ്ദ്ഥാടക മലപ്പുറം
ദ്ദേശിക്കുന്ന പരക്ഥാഴിയുള്ളാലിദ്ദേശിക്കുന്ന പരക്കാന് ഉദ്ദ്ഥാടക,  കണ്ണൂര എന്നൽ വീ 9  ൈാലില്ലകളിാലില ഖരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കമ്ഥാലാലിനിന്യം സംസ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിച്ചിട്ടക കൈവരിച്വദകരിച്ച് വൈദ്യുതിനായി നടപാലി
ഉലപ്പിലാക്കാ്ഥാദാലിപ്പിലാക്കാാലിക്കുന്ന പ്ല്ഥാന്റുകള തും അപകടകരമായടങ്ങുന്നതിനായി നടപാലിനക പദ്ധിതമാകുന്നതിന്തിനായി നടപാലി ആവാലിഷ്ക്കരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കാലിച്ചിട്ടാലിട്ടുണ്ട്. 90% ത്ക.

(19) സംസ്ഥാനടത്ത നഗരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കങ്ങടളി മ്ഥാലാലിനിന്യമുക്തമ്ഥാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികദ്ദേശിക്കുന്ന പരത്ത്ഥാടട ദ്ദേശിക്കുന്ന പരല്ഥാക
ബ്ഥാങ്കേക സഹ്ഥായി നടപ്പിലദ്ദേശിക്കുന്ന പരത്ത്ഥാടട നടപ്പിലാക്കാാലില്ഥാക്കുന്ന ദ്ദേശിക്കുന്ന പരകരിപാടികള് ചുവടെ ചേര്കളി ദ്ദേശിക്കുന്ന പരസ്ഥാളിാലിഡക ദ്ദേശിക്കുന്ന പരവസ്റ്റിക് പുനക മ്ഥാദ്ദേശിക്കുന്ന പരനജ്മെന്റ് ടമിലയിരുത്തലിന്റെക ദ്ദേശിക്കുന്ന പരപ്ര്ഥാൈക്ട് (KSWMP)�ക
(KSWMP)
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തിരുവനന്തപുരത്തപുരത്ത്  മുട്ടത്തറയിൽ 107 MLിൽ 107  MLD  സീവവജപുരത്ത് ടീറപുരത്ത്റ്റ്മെന്റപുരത്ത് പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റും കന്ധം റപന്റ് പ്ലാച്ചിയിലെ ിയിൽ 107 MLിറു

ബ്രഹ്മപുരത്തന്ധം വില്ലിംഗിന്ധംഗ്ടൺ ഐലന വില്ലിംഗ്ടൺ ഐുന്റിലും 0.1 MLDന്ധം 0.1  MLD റസപവറജപുരത്ത് ടീറപുരത്ത്റ്റ്മെന്റപുരത്ത് പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റും കന്ധം പ്രവർത്തിച

വരുന.   AMRUT  പദ്ധതി പ്രപന്റ് പ്ലാരന്ധം ഗുരുവന്റ് പ്ലായൂർ നഗരസഭയുറ വില്ലിംഗ്ട 100  KLD  സന്ധംസ്കരണ

വ ശേഷിയുള്ള റസപവറജപുരത്ത് ടീറപുരത്ത്റ്റ്മെന്റപുരത്ത് പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റപുരത്ത്,  വപന്റ് പ്ലാഴിിവകന്റ് പ്ലാ വില്ലിംഗ്ടപുരത്ത് നഗരസഭയിൽ 107 MLില് 1  MLD  &  2  MLD

എനിവയുറ വില്ലിംഗ്ട സീവവറജപുരത്ത് പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റപുരത്ത്,  100 KLD  യുറ വില്ലിംഗ്ട റസപവറജപുരത്ത് പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റപുരത്ത് എനിവ സന്ധംയുക്ത്റ്മെന്റ് പ്ലായിൽ 107 MLി

നിർമിക്കുനതിനുള്ള പദ്ധതി ആരന്ധംഭിച്ചിയിലെ ിട്ടുണ്ട്.�整灳捡ⵥ档牡捡整潣湵㵴പുരത്ത്.

തൃശ്ശുര് രന്റ് പ്ലാ്റ്മെവര്മപുരത്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന്റ് പ്ലാപിക്കുന 100KLD  സന്ധംസ്ക്കരണ വ ശേഷിയുളള റസപവറജപുരത്ത്

ടീറപുരത്ത്റ്റ്മെന്റപുരത്ത് പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റിറന്റ നിര്മന്റ് പ്ലാണന്ധം ഉ വില്ലിംഗ്ടന് ആരന്ധംഭിക്കുന്ധം.

വേര്ത്തു,  വ വില്ലിംഗ്ടപര,  ്റ്മെന്റ് പ്ലാവവുികര,  ആന്തൂര് നഗരസഭപളില് റസപവറജ്ട്രീറ്റടീറപുരത്ത്റ്റ്മെന്റപുരത്ത്

പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റിറന്റ പ്രന്റ് പ്ലാരന്ധംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരന്ധംഭിച്ചിയിലെ ിട്ടുണ്ട്.�整灳捡ⵥ档牡捡整潣湵㵴പുരത്ത്.   ഇതിനപുരത്ത് പുററ്റ്മെ തവദ്ദേ ശേസ്ഥാപിക്കുന്ന്റ് പ്ലാപനങ്ങള്

ഇന്ിറന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുപള് ,  സ്ഥാപിക്കുന്ന്റ് പ്ലാപനങ്ങള് എനിവ വപന്ദ്രീകീപരിച്ചിയിലെ പുരത്ത് റേറിയിൽ 107 ML റസപവറജപുരത്ത് ടീറപുരത്ത്റ്റ്മെന്റപുരത്ത്

പ്ലാനന്റ് പ്ലാന്റും കപള്കപുരത്ത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിയിലെ പുരത്ത് ന വില്ലിംഗ്ടപ്പാക്കുന്നു.  ന്റ് പ്ലാക്കുന.  എല്ലിംഗന്റ് പ്ലാ ജില്ലിംഗയിൽ 107 MLിലും 0.1 MLDന്ധം ജില്ലിംഗന്റ് പ്ലാ അഗ്രികളിപള്ച്ചിയിലെ റല്

ഫാമന്റ് പ്ലാമുപളില് സ്ഥാപിക്കുന്ുന്ധം ുഭ സ്ഥലം ലഭ്യ്റ്മെന്റ് പ്ലാകുന മുറയ്ക്ക് ഒരു FSപുരത്ത് ഒരു FSTP  ആരന്ധംഭിക്കുനതിനുളള ന വില്ലിംഗ്ടപ വില്ലിംഗ്ടി

കപറപന്റ് പ്ലാണ്ട്.�整灳捡ⵥ档牡捡整潣湵㵴ിട്ടുണ്ട്.�整灳捡ⵥ档牡捡整潣湵㵴പുരത്ത്.


