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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 464 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

റീബിൽഡ്  േകരള�െട കീഴി�� �ളയാന�ര
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സംേയാജിത ജലവിഭവ മാേനെ��്, ജലവിതരണം,
�ചിത�ം, നഗരവികസനം, േറാ�ക�ം പാല��ം,
ഗതാഗതം, വനം, �ഷി, �ഗേ�മ�ം
�ീരവികസന�ം, മൽസ�േമഖല,
ഉപജീവേനാപാധികൾ, �മി എ�ീ േമഖലകൾ�ം
വിവിധ േമഖലകളിലായി വ�ാപി� കിട��
പരി�ിതി, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം, �ര�
സാധ�താ ല�കരണം, ഓ�ൺ ഡാ�,
െപാ�േമഖലാ ശാ�ീകരണം എ�ിവ�ം ഊ�ൽ
നൽകി�� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്.
പ�തിക�െട വിശദാംശം അ�ബ��ിൽ

േചർ��.

(ബി) ഭാവിയിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� ��തി
�ര��െള�ടി അതിജീവി�വാനാ��വിധം
ക�േ�ാെട�ം ��തി സൗ�ദപരമാ�ം
അത�ാ�നിക സാേ�തികവിദ�കൾ
ഉപേയാഗെ���ി�ം ഉ�ത നിലവാര�ി��

നിർ�ാണ�ൾ�� �വർ�ന�ൾ ��ത
പ�തി �കാരം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഉ�്. ഭാവിയി��ാേയ�ാ�� ��തി
�ര���െട ആഘാതം �റ��തി�ം,
അതിജീവന�മത ഉയർ��തി���
�വർ�ന�ളാണ് ആ��ണം െച�
നട�ിലാ��ത്. ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ
െകാ��� a) െപാ�മരാമ� വ��് െസമി
എലിേവ�ഡ്  രീതിയി�� േറാഡ്  നിർ�ാണം,
െവ�െമാ�കാ�� വീതിേയറിയ ചാ�കൾ,
തിര�് �റ��� രീതിയി�� ജംഗ്ഷൻ
�പക�ന, മഴെവ�ം ഊർ�ിറ���

രീതിയി�� നട�ാത നിർ�ാണം, െചരി�കൾ�്
ഉറ�ന��തിന് േസായിൽ നയിലിങ്
സാേ�തികവിദ��െട ഉപേയാഗം, ആ�നിക

യ��ൾ ഉപേയാഗി�� േറാഡ്  നിർ�ാണ രീതി,
�ഗർഭജല പരിേപാഷണം അ�വദി��
ഇ�ർേലാ�് േപവർ േ�ാ�കൾ ഉപേയാഗി��
നട�ാത സാേ�തികവിദ�. ചരി�കൾ�് ഉയർ�
�തിേരാധേശഷി�� ജിേയാ േകാേ�ാസി�് വയർ
െമഷ്  ഉപേയാഗി�  ്ഉപരിതല േകാറിങ് , 100



2 of 4

വർഷെ� മഴ�െട കണ��സരി��
ഡിൈസ�ം അതിന�സരി�� സാേ�തിക
വിദ�ക�െട ഉപേയാഗ�ം. b) റവന� �ര� നിവാരണ
വ��് അത�ാ�നികമായ സർേ� സാേ�തികവിദ�
ഉപേയാഗി�  ്ഡിജി�ൽ സർേ� c) ജല വിഭവ വ��്
• �ി�് , സ്�ിംഗ്ളർ അട�ിയ �� സാ�ഹിക
ജലേസചന പ�തികൾ • വാ�ർ റിേസാ�്
ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം • ജലവിതരണ
സംവിധാന� �െട കാര��മത
െമ�െ����തിന് ഊർ� ഓഡി�ം അ�ബ�
നടപടിക�ം • �ഴകെള�ം ജലവിഭ വ�െള�ം
സംര�ി��തി�ം മ�മായി നദീതട പരിപാലന
അേതാറി�ി�െട �പീകരണം • ��നാ�ിെല �ളയ
സാഹചര�ം ൈകകാര�ം െച��തിനായി �ം േഫാർ
റിവർ മാ�കയി�� പ�തി വിഭാവനം d)ഊർ�
വ��് • �ല ലഭ�ത �റ� �ല�ളി�ം

െവ�െ�ാ� സാധ�താ�േദശ�ളി�ം ൈവദ�തി
സംര�ണ�ിന് എലേവ�ഡ്  ഗ�ാസ്
ഇൻ�േല�ഡ്  സബ് േ�ഷ�കൾ e)വനം
,വന�ജീവി വ��് • �ര� സാധ�ത �റയ്
��തി�ം വന�മി വി�തമാ��തി�ം
വന�മിേയാട്  േചർ�് താമസി�� സ�കാര�
വ��ികെള മാ�ിപാർ�ി�ൽ • നദീതട
സംര�ണ�ി�ം ൈജവ ൈവവിധ�ം
സംര�ി��തി�ം െമ�െ����തി�ം
ക�ൽ�ാ�ക�െട ഏകീകരണം • വനേമഖലയിെല
ൈജവ ആവാസവ�വ� െമ�െ�� ��തി��
പഠന�ൾ f)�ഷി വ��് • നിലവി�� അടി�ാന

സൗകര��ൾ ശ�ിെ����തിന് കനാ�കളി�ം
ബ�കളി�ം െച�് ഡാ�കളി�ം മ�് നീ�ൽ ,
വീതി���ം ആഴം��ൽ ��ിയകൾ , �ഗർഭ ജല
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ • അ�രീ�
മലിനീകരണം �റ��തിന് പ����ക�െട
നിർ�ാണം • ��ിര വിള�ൽ�ാദന മാർഗ�ൾ •
പരി�ിതി സൗ�ദമായ മ�് സംര�ണ
���ികൾ. • മ�ിൽ ൈജവ വ���െട അളവ്
വർധി�ി��തി�േവ�ി �തയിടൽ മാർ��ൾ,
കയർ �വ�ം വിരി�ൽ , നീർ�ട വികസനം ,
ൈജവ േവലി നിർ�ാണം, • ധാന� ലഭ�ത
ഉറ�വ���തിന് സീഡ്  ബാ�് (��ൾ�ം
പ��റികൾ�ം ) • സംേയാജിത �ഷി രീതികൾ ,
ഫാം �റിസം • ൈജവ കീട�െള ഉപേയാഗി�്
വിളസംര�ണം g)പരി�ിതി വ��് •
തേ�ശീയ�െട ഉപജീവനം സാധ�മാ�ിെ�ാ��
ൈജവ • സംര�ണ�ി�� അടി�ാന

വികസനം • വാണിജ� സാധ�ത�� ൈജവ
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വിഭവ��െട �ഷണം തട��തിന് ഡാ� േബസ്
h)�ഗ സംര�ണ വ��് • േകരള ചി�ൻ
പ�തിയിൽ കർഷകർ�് ഉപജീവേനാപാധി
ഉറ�ന��, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മിതമായ
നിര�ിൽ �ര�ിതമായ േകാഴിയിറ�ി ലഭ�മാ��
• ശ�മായ ഉത്പാദന വിതരണ �ംഖലകൾ വഴി
െതാഴി�ം വ�മാന�ം ഉറ�വ��� • �ഗ
പരിപാലനം ,സംര�ണം എ�ിവയി�െട��
ഉപജീവനം ഉറ�ാ�ൽ • ആ�നിക വിവര
സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി

�ഗപരിപാലനം • �ഗ�െള സംബ�ി� �ർ�
വിവരേശഖരണം ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� RFID
ടാഗിംഗ് • GIS മാ�ി�ിെ� �േയാജനം
ഉപേയാഗെ���ൽ • �ഗ��െട ഭഷ� �ര�
ഉറ�ാ��തിന് േഫാഡർ ഹ�കൾ i)തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് • ൈന�ണ� വികസന �ി�െട

െതാഴിൽ ഉറ�വ��� • �� സംരംഭ •
വികസന�ിന് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് �ാർ��്
വിേ�ജ്  േ�ാ�ാം • േകരള ചി�ൻ പ�തിയിൽ
കർഷകർ�് ഉപജീവേനാപാധി ഉറ�ന��,
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ
�ര�ിതമായ േകാഴിയിറ�ി ലഭ�മാ�� •
ശ�മായ ഉത്പാദന വിതരണ �ംഖലകൾ വഴി
െതാഴി�ം വ�മാന�ം ഉറ�വ��� • സംരഭ
വികസന�ിനായി �റ� പലിശനിര�ിൽ ഫ�്
ലഭ�മാ��തിന് ക��ണി�ി ഓ�ർൈ�സ്  ഫ�് •
ഓ�ർൈ�സ്   റിേസാ�് �ാനി�ി�േവ�ി��
േസാ�് െവയർ • വാ�രഹിത (ബിഎഫ്ബിആർ)
രീതി�ം എയ്േറാബിക് (എംബിബിആർ) രീതി�ം
ഉൾെ���ി�� ൈജവ മലിനജല സം�രണം. •
മലിനജലം ��ീകരി��തി�� ആ�നിക�ം

�തന�ം വളെര കാര��മ�മായ �യ�് ഫിൽ�ർ
ബേയാ റിയാ�ർ (BFBR) സംവിധാനം •
പ�തി�േദശ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി �ീൻ
െബൽ�് • േവർതിരി� െചളി മാലിന��ൾ വളമായി
ഉപേയാഗി��തി�� സംവിധാനം j ) വനിതാ
ശി�േ�മ വ��് • ��ിക�െട സമ� വികസനം
ല��മി�ം അതിജീവന�മത
ഉറ�വ��ിെ�ാ��� ആ�നിക രീതിയി��
�ാർ�് അ�ണവാടികൾ. k) വിവര സാേ�തിക
വ��് • �ര� നിവാരണ ആ�ൻ �ാൻ ��തൽ
കാര��മമാ��തിന് ൈമേ�ാെലവൽ മാ�ിങ്
(മാ�േ�ാൺ) l) മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��് •
ഉൾനാടൻ മ���ഷി േ�ാസാഹി�ി��തിന്
ജലസംഭ രണികളിൽ �ട്  മ�� �ഷി • റിവർ
െ�യിനിങ്  പ�തികൾ • നദീതട�ൾ സംര�ി
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��തിന് ക�ൽ�ാ�കൾ ന� വളർ�ൽ •
േ�ക് വാ�ർ സംവിധാനം നട�ാ��തിന്
�േ�ാടിയായി ബാ�ി െമ�ി പഠനം ,
േ�ാേ�ാൈട�് വിശകലന�ിന് MIKE
േസാ�് െവയറിെ� ഉപേയാഗം , പരി�ിതി

ആഘാത പഠനം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം 

 വകുപ്പ് പ്ര�ൊപ്ര�ക്ടുകളുപ്ര� പേ�ര് ഭരണൊനുമതി (പേകൊ�ി രൂ� )

�ല വിഭവ വകുപ്പ് 

• റൂം പേ ൊർ റിവർ �ദ്ധതിയുപ്ര� �ദ്ധതിപേരഖ  തയ്യൊറൊക്കൽ 

• ഡൊമുകളുപ്ര�യും �ലസംഭരണികളുപ്ര�യും അറ്റകുറ്റപ്പണി

• �ലവിതരണ �ദ്ധതികൾ (7 �ദ്ധതികൾ )

• നദീത� �രി�ൊലന അപേതൊറിറ്റിക്ക്  (RBCMA) പേവണ്ട �ൊരംഭ ചിലവുകൾ 

• ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റും കൊര്യക്ഷമതയില്ലൊത്ത �മ്പിംഗ് സിസ്റ്റം മൊറ്റിസ്ഥൊ�ിക്കലും 

• കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈമപേKൊ ഇറിപേഗഷൻ �ദ്ധതികൾ (5  �ദ്ധതികൾ)

• 28  മുനിസിപ്പൊലിറ്റികളുപ്ര�യും  4  മുനിസിപ്പൽ  പേകൊർ�പേറഷൻപ്ര�യും  പേ�ൊപേ�ൊഗ്രൊ ിക്കൽ
സർപേTയും �ദ്ധതി രൂ�പേരഖ തയ്യൊറൊക്കലും  

• തിരുവനന്തപുരം  പേകൊർ�പേറഷനിപ്രല  സീപേവ�്  പ്രസ�്പേറ്റ�്  �ദ്ധതികൾക്കൊയി  വിശദമൊയ
�ദ്ധതി രൂ�പേരഖ തയ്യൊറൊക്കൽ 

348.95

വനം വന്യ�ീവി വകുപ്പ്

• പുനരധിവൊസം, 

• വന ഭൂമിയിപ്രല സ്വകൊര്യ എപേസ്റ്ററ്റുകളുപ്ര� ഏപ്രറ്റടുക്കൽ, 

• കണ്ടൽക്കൊടുകളുപ്ര� ഏകീകരണം; 

• സൊധ്യതൊ �ഠനം

130.41

പ്ര�ൊതുമരൊമത്തു വകുപ്പ് • ആലപ്പുഴ -ചങ്ങനൊപേnരി പേറൊഡിപ്രo നവീകരണം, 5173.77



• പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന വിവിധ പേറൊഡുകളുപ്ര� പുനർനിർമ്മൊണം, (28 പേറൊഡുകൾ)

• ശൊർങ്ങക്കൊവ് �ൊലത്തിപ്രo പുനർനിർമ്മൊണം 

• തിരുവനന്തപുരം-ശംഖുമുഖം തീരപേദശ പേറൊഡ് പുനസ്ഥൊ�ിക്കൽ. 

റവന്യൂ ദുരന്തനിവൊരണ വകുപ്പ്
• വില്ല�് ഓ ീസുകളുപ്ര�യും റവന്യൂ പ്രകട്ടി�ങ്ങളുപ്ര�യും പുനർനിർമ്മൊണം; 

• ഡി�ിറ്റൽ റീസർപേT 
545.12

മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ്

• ബൊണൊസുരസൊഗർ �ലസംഭരണിയിൽ കൂ�് മത്സ്യ കൃഷി ,

• അലങ്കൊര മത്സ്യ കൃഷി, 

• നദീത� സംരക്ഷണ �ദ്ധതികൾ

59.01

വിവര  സൊപേങ്കതിക
വകുപ്പ്

• മൊപ്പപേത്തൊൺ �ദ്ദതി 4.24

�രിസ്ഥിതി വകുപ്പ്

• നദിയിപ്രല മൈ�വമൈവവിധ്യ പുനരുജ്ജീവനം,  

• കൊർഷിക മൈ�വമൈവവിധ്യം സംരക്ഷിക്കൽ, 

• വൊണി�്യ സൊധ്യതയുള്ള മൈ�വ വിഭവങ്ങളുപ്ര� പേഡറ്റൊപേബസ്  രൂ�ീകരണം  

5

ഊർജ്ജ വകുപ്പ് • കുട്ടനൊ�് പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്ക �തിപേരൊധ �ൊപേക്ക�്; (3 സബ് പേസ്റ്റഷനുകളുപ്ര� പുനർ നിർമ്മൊണം) 53.55

തപേദ്ദശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് • പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന പേറൊഡുകളുപ്ര� നിർമ്മൊണം, (194.63 Km) 786.84



• പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്കത്തിൽ പേകടുവന്ന  പേറൊഡുകളുപ്ര� നിർമ്മൊണം, (143)

• 5 �ില്ലകളിപ്രല പേറൊഡുകളുപ്ര� ഡൊറ്റ പേശഖരണം 

• പേകരള ചിക്കൻ �ദ്ധതി, 

• സ്റ്റൊർട്ട് അപ്പ് വിപേല്ല�് ഓoർ�ണർഷി�് പേ�ൊഗ്രൊം 

• വിവിധ മൈനപുണ്യ വികസന �ദ്ധതികൾ 

• �ളയത്തിൽ നൊശനഷ്ടം സംഭവിച്ച സംഘ കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മൈKസിസ് മൊപേന�് പ്രമo്   ണ്ട്

• �ളയ ദുരിതൊശ്വൊസമൊയി അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് വൊൾനറബിലിറ്റി റിഡക്ഷൻ  ണ്ട് 

• ഇം�ൊക്ട് പേകരളയുപ്ര� കീഴിൽ പേചർത്തലയിൽ പ്രസ�്പേറ്റ�് ട്രീറ്റ്പ്രമo് പ്ലൊoിപ്രo നിർമ്മൊണം 

• ക്ലീൻ  പേകരള  കമ്പനിയുപ്ര�  കീഴിൽ  �ില്ലൊതല  പേസൊർട്ടിങ്  ആൻഡ്  പ്രസഗ്രപേഗഷൻ
സംവിധൊനങ്ങൾ ,കൊസർപേഗൊഡും തൃശൂരും ഗ്ലൊസ് മൊലിന്യ പുനരു�പേയൊഗ സൗകര്യം

• കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രഡവല�്പ്രമo് പ്രസൊമൈസറ്റികൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓoർ�ിണർഷി�്  ണ്ടുകൾ 

• പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന �ൊലങ്ങൾ, (5) 

• സർക്കൊർ ഓ ീസുകൾ പേകന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രമറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സംവിധൊനപ്രമൊരുക്കൽ, 

• മൈ�വ ഖര മൊലിന്യ സംസ്കരണ �ദ്ധതികൾ; 

കൃഷി വകുപ്പ് • പ്രചങ്ങന്നൂർ സമൃദ്ധി �ദ്ധതി, 

• കുട്ടനൊ�് പ്രനല്ല് ആവൊസവ്യവസ്ഥയുപ്ര� സുസ്ഥിര വികസനം, 

• പേനര്യമംഗലത്തു ഇoപേഗ്രറ്റഡ്  ൊം മൊപേനപ്ര�o്

520.48



• രൊമമംഗലം  �ഞ്ചൊയത്തിപ്രല  �ൊമ്പൂരിച്ചൊൽ  �ൊ�പേശഖരത്തിപ്രo  അ�ിസ്ഥൊന  സൗകര്യ
വികസനം 

• പ്ര�ൊന്നൊനി പേകൊൾ നിലങ്ങളുപ്ര� അ�ിസ്ഥൊന സൗകര്യ വികസനം 

• ഇടുക്കിയിലും വയനൊട്ടിലും  സമഗ്ര കൃഷിയിലൂപ്ര� �ീവപേനൊ�ൊധി പ്രമച്ചപ്രപ്പടുത്തൽ 

• അപേഗ്രൊ സർവീസ് പ്രസoറിപ്രoയും കൃഷി കർമപേസന യൂണിറ്റുകളുപ്ര�യും ശൊക്തീകരണം 

• മണ്ണൂത്തിയിൽ ബപേയൊ കൺപേട്രൊൾ ലപേബൊറട്ടറിയുപ്ര� വികസനം,  

• പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്ക -മണ്ണി�ിച്ചിൽ പേമഖലകളിൽ �രിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥൊ�ിക്കൽ, 

• അഗ്രി ഇൻഷുറൻസിപ്രനപ്പറ്റിയുള്ള �ഠനം 

• മൊനവ വിഭവപേശഷിപ്രയക്കുറിച്ചുള്ള �ഠനം 

• മൈകപ്പൊ�് തണ്ണീർത്ത� വികസനം 

• അതിരപ്പള്ളിയിൽ  �ട്ടികവർഗ്ഗ  വിഭൊഗത്തിപ്രo  �ീവപേനൊ�ൊധി  ലക്ഷ്യമിട്ട്  സുസ്ഥിര  കൃഷി
�ദ്ധതി 

• അട്ടപ്പൊ�ിയിൽ സമഗ്ര സുസ്ഥിര കൃഷി �ദ്ധതി 

• പ്രസoർ ഓ ് എക്സ് സലൻസ് അമ്പലവയലിൽ (പൂക്കൾക്കും �ച്ചക്കറികൾക്കും )

• മൊർക്കറ്റ് പ്രനറ്റ് വർക്കുകളുപ്ര� ശൊക്തീകരണം 

• കയറ്റുമതി പേ�ൊത്സൊഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അ�ിസ്ഥൊന സൗകര്യ വികസനത്തിനൊയുള്ള �ഠനം 

• കൃഷി വകുപ്പിപ്രo ഇ -ഗപ്രവണൻസ് �ദ്ധതി ; 

മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് • പേകരള ചിക്കൻ �ദ്ധതി, 161.71



• �ീവപേനൊ�ൊധി സംരക്ഷണം, 

• പ്രമൊമൈബൽ പ്രവറ്റിനറി യൂണിറ്റുകൾ, 

• പ്രവള്ളപ്രപ്പൊക്ക പേമഖലകളിൽ കൊലിത്തീറ്റ പേകന്ദ്രങ്ങൾ മുതലൊയ �ദ്ധതികൾ. 

• മൈ�ലറ്റ് RFID പ്ര�ക് പേനൊള�ി & GIS മൊപ്പിംഗ് 

വനിതൊ ശിശുപേക്ഷമ വകുപ്പ് 8 �ില്ലകളിൽ 29 സ്മൊർട്ട് അങ്കണ വൊ�ികളുപ്ര� നിർമ്മൊണം 8.06


