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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 477 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീൻ േകരള ക�നി �േഖന നട�ാ�� മാലിന� സം�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മാലിന� സം�രണം
കാര��മമാ��തിന് �ീൻ േകരള ക�നി
നട�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
വിലയി��ിയി��്; വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം

1-ായി േചർ�ിരി��.

(ബി)

�ീൻ േകരള ക�നി �േഖന സർ�ാർ ഓഫീസ്
സ��യ�ളിൽ മാലിന� സംഭരണ േക��ൾ
�ാപി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്; 38 എം.സി.എ�ക�െട നിർ�ാണ�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��്. 26 എംസിഎഫ്
കളിൽ േ�ാജ�്മാേനെ�ൻറ്
കൺസൾ�ൻസിക�മായി എ�ിെമൻറ്  വ�ക�ം
െച�. 7 �ല�ളിൽ പണി �േരാഗമി�്
വ�കയാണ്. (തി�വന��രം 3 - പ�ിക് ഓഫീസ് ,
വികാസ്  ഭവൻ, േഫാറ�് ഓഫീസ്  പി�ിപി നഗർ,
പ�നംതി� 2 - സവിൽ േ�ഷൻ, മിനി
സിവിൽേ�ഷൻ, േകാഴിേ�ാട്  2 – കളേ��്,
ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്) 19 �ല�ളിൽ പണി
ഉടൻ �ട��താണ്.

(സി) സാനി�റി ലാൻഡ്ഫിൽ ൈസ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിന് �ീൻ േകരള ക�നി �േഖന
നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2-ായി
േചർ�ിരി��.

(ഡി) റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി
ജി�ാതല മാലിന� സംഭരണം, തരംതിരിവ്,
കെ�ാഴിയൽ എ�ിവ�ായി �ീൻ േകരള ക�നി
�ഖാ�രം സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏർെ���ിയി��്; ��ർ ജി�യിെല വാളേ�ാട്
ഇൻഡ�ിയിൽ എേ��ിൽ ജി�ാ പ�ായ�് 50
െസൻറ്  �മി അ�വദി�ി��്. നിർ�ാണ �മതല
KESNIK-െന ഏൽ�ി�ക�ം പണി �േരാഗമി�്
വ�ക�മാണ്. 14 ജി�കളി�ം െമഷീനറിക�െട
പർേ�യ്�കൾ�ം നിലവിൽ പണി
�ർ�ിയാ�ാ� തി�വന��രം ���റയിെല

െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�ിന് േവ�ി�ളള
�ക�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്. പണി
�ർ�ീകരി�ാ� ���റയിെല െക�ിട�ിെ�
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നിർ�ാണ �മതല െ�ാജ�് മാേനെ�ൻറ്
കൺസൾ�ൻസിയായ COSTFORD-െന
ഏൽ�ി�ക�ം െച�. ഇതിെ� �ലം �ീൻ േകരള
ക�നി COSTFORD-ന് ൈകമാ�ക�ം െച�.
പണി �േരാഗമി�  ്വ�കയാണ്. കാസർേഗാഡ്
ഡി�ിക് ഇൻഡ�ിയൽ എേ��ിൽ 1 ഏ�ർ �മി
ലഭി�ക�ം 2.23 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ക�ം െച�. േ�ാജ�്മാേനെ�ൻറ്
കൺസൾ�ൻസി�െട െസല�ൻ ഡയറ�ർ
േബാർഡ്  �ൻപാെക സമർ�ി�ി��്.

(ഇ)

�ീൻ േകരള ക�നി �േഖന വ�വസായ വാണിജ�
സ��യ�ളിെല മാലിന�സം�രണം
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) സ�ീകരി�ി��്; �ീൻ േകരള ക�നി �േഖന
വ�വസായ വാണിജ� സ��യ�ളിൽ ന�ം
അറിയി�് ലഭി�� �റ�് ഇലേ�ാണിക്
മാലിന���ം, മ� �നഃചം�മണ േയാഗ�മായ
പാ����ം േശഖരി���്. വ�ാപകമായ
രീതിയിൽ വ�വസായ വാണിജ� േക��ളിൽ നി�ം
എ�ാ�രം പാ����ം േശഖരണം നട��തിന്
ക�നിെയ ��തലായി ശ�ിെ����താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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കക്ലീന് കകേരള കേമ്പനനി നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങങ്ങള

• റനികസസോഴഴ്സ്  റനിക്കവറനി  ഫഫെസനിലനിറനികേള :-  വനികകേനനികൃത  മസോലനിനന്യ  സന്ധംസ്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സജക്ലീവമസോയനി പഫങ്കെടുക്കുകേയന്ധം കബസോക്കഴ്സ് മുനനിസനിപ്പല് കകേസോര്പ്പകറഷന്
തലത്തനില്  164  റനികസസോഴഴ്സ്  റനിക്കവറനി  ഫഫെസനിലനിറനികേള  സസോപനിക്കുകേയന്ധം  അതനില്  26
എണന്ധം കനരനിടഴ്സ് നടത്തനിവരുകേയന്ധം ഫചെയ്യുന.

• 2018  ഫല  പ്രളയബസോധനിത  പ്രകദേശങ്ങളനിഫല  അജജവമസോലനിനന്യ  കശഖരണന്ധം  :-
പ്രളയബസോധനിത ജനില്ലകേളനില് നനിനമുള്ള 18233.62 ഫമടനികേഴ്സ് ടണ് അജജവ മസോലനിനന്യങ്ങള
കശഖരനിച്ചു നക്ലീക്കന്ധം ഫചെയ്യുകേയണസോയനി.

• ഫഷ്രെഡ്ഡഡഴ്സ്  പസോസനിക്കുകേളുഫട  ഉല്പസോദേനന്ധം  :-  ഖരമസോലനിനന്യ  സന്ധംസ്ക്കരണത്തനിഫന
ഭസോഗമസോയനി  പുന:ചെന്ധംക്രമണകയസോഗന്യമല്ലസോത്തതന്ധം  60  ജമകക്രസോണനില്  തസോഫഴെ  കേനമുള്ളതന്ധം
വനിപണനി  മൂലന്യന്ധം  ഇല്ലസോത്തതമസോയ  പസോസനികേഴ്സ്  മസോലനിനന്യങ്ങള  ഫഷ്രെഡഴ്സ്  ഫചെയഴ്സ്  കറസോഡഴ്സ്
നനിര്മസോണ പ്രവര്ത്തനികേളക്കഴ്സ് ഉപകയസോഗനിക്കുന്നതസോണഴ്സ് പദ്ധതനി. 2016-17  മുതല്ക്കഴ്സ് ഈ
പ്രവര്ത്തനന്ധം നടന വരുന. 2021  ഫസപന്ധംബര് വഫര  2121.18  ഫമടനികേഴ്സ് ടണ് ഫപസോടനിച
പസോസനികേഴ്സ്  3183.86  കേനികലസോമക്ലീറര്  കറസോഡഴ്സ്  നനിര്മസോണത്തനിനസോയനി  ഉപകയസോഗനിച്ചു.
(തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ എന്ജനിനക്ലീയറനിന്ധംഗഴ്സ്  വകുപ്പഴ്സ്  1161.24  ടണ്,  ഫപസോതമരസോമത്തഴ്സ് വകുപ്പഴ്സ്
947.76 ടണ്, നസോഷണല് ജഹൈകവ അകതസോറനിറനി 12.18 ടണ്) ഇതനിഫന വനിലയസോയനി 4.87
കകേസോടനി  രൂപ  ലഭനിക്കുകേയന്ധം  അതനിഫന  85%  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സസോപനത്തനിനഴ്സ്
നല്കുകേയമുണസോയനി.

• മഴെക്കസോലപൂര്വ്വ ശുചെക്ലീകേരണവന്ധം,  കദേശക്ലീയ പസോതകയസോര ശുചെക്ലീകേരണവന്ധം :- 2019, 2020
എന്നക്ലീ  വര്ഷങ്ങളനില്  കദേശനിയ  പസോതകയസോര  മഴെക്കസോല  പൂര്വ്വ  ശുചെക്ലീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂഫട തകദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ സസോപനങ്ങള കശഖരനിച  3396  ഫമടനികേഴ്സ്
ടണ് മസോലനിനന്യന്ധം നക്ലീക്കന്ധം ഫചെയ.

• ശുചെനിതസ്വ  പദേവനി  സന്ധംബനനിച  പുകരസോഗതനി  റനികപ്പസോര്ടഴ്സ്  :-  2020-21  സസോമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിഫല  ബഡഴ്സ്ജറനില്  പ്രഖന്യസോപനിച  പ്രകേസോരന്ധം  500  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ
സസോപനങ്ങഫള  ശുചെനിതസ്വ  പദേവനി  ജകേവരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സജക്ലീവമസോയനി
പഫങ്കെടുക്കുകേയന്ധം  891  തകദ്ദേശ  സസോപനങ്ങഫള  ശുചെനിതസ്വ  പദേവനി  കനടുന്നതനിനഴ്സ്
സഹൈസോയനിക്കുകേയന്ധം ഫചെയ. ഇതനിഫന ഭസോഗമസോയനി  9839 ഫമടനികേഴ്സ് ടണ് പസോഴ്വസ്തുക്കള നക്ലീക്കന്ധം
ഫചെയ്യുകേയണസോയനി.

• റനികവസോളവനിങഴ്സ്  ഫെണഴ്സ് :-  കേമ്പനനിക്കഴ്സ്  സര്ക്കസോര്  അനുവദേനിച  5  കകേസോടനി  രൂപയഫട
പ്രവര്ത്തന മൂലധന റനികവസോളവനിങഴ്സ് ഫെണഴ്സ് ശുചെനിതസ്വ പദേവനി ജകേവരനിക്കുന്നതനിനഴ്സ് കവണനി
വനിനനികയസോഗനിക്കുകേയണസോയനി.



• 2021  ഫല  മഴെക്കസോല  പൂര്വ്വശുചെക്ലീകേരണന്ധം :-  മഴെക്കസോല  പൂര്വ്വശുചെക്ലീകേരണത്തനിഫന
ഭസോഗമസോയള്ള 9876.93 ഫമടനികേഴ്സ് ടണ്  മസോലനിനന്യന്ധം കേമ്പനനി നക്ലീക്കന്ധം ഫചെയ.

• ഹൈരനിത കേര്മ കസന വന്യസോപനിപ്പനിക്കുന്നതനിനു സസ്വക്ലീകേരനിച നടപടനികേള  :- ഹൈരനിത കേര്മ
കസന  കശഖരനിക്കുന്ന  ഉപകയസോഗനിചഴ്സ്  ഉകപകനിക്കുന്ന  പസോഴ്വസ്തുക്കളക്കഴ്സ്  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുകേയന്ധം അതഴ്സ്  വനില ഫകേസോടുത്തു വസോങ്ങുന്ന പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപ്പനിലസോക്കനി.
2021  ജനുവരനി  26  നു  നടന്ന  കേസോന്ധംപയനിനനില്  572  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്ധം  ഭരണ
സസോപനങ്ങളനില് നനിനന്ധം  337  ഫമടനികേഴ്സ്  ടണ് പസോഴ്വസ്തുക്കള വസോങ്ങുകേയന്ധം  25.12  ലകന്ധം
രൂപ നല്കുകേയമുണസോയനി.  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയഫട തടര്പ്രവത്തനന്ധം എന്ന നനിലയനില് 697
സസ്വയന്ധംഭരണ സസോപനങ്ങളുമസോയനി കേരസോറനില് ഏര്ഫപ്പടുകേയന്ധം ഇപ്രകേസോരന്ധം ആഫകേ 836.54
ഫമടനികേഴ്സ്  ടണ്  പുന:ചെന്ധംക്രമണകയസോഗന്യമസോയപസോഴ്വസ്തുക്കള  കശഖരനിക്കുകേയന്ധം  1,22,83,045
ലകന്ധം രൂപ ഹൈരനിത കേര്മ കസനളക്കഴ്സ് നല്കേനിയനിട്ടുണഴ്സ് 

• ഇ-കവസഴ്സ്  മസോലനിനന്യങ്ങളുഫട  കശഖരണവന്ധം,  ശസോസക്ലീയ  പുന:ചെന്ധംക്രമണവന്ധം :-
സന്ധംസസോനഫത്ത  എല്ലസോ  സര്ക്കസോര്  സസോപനങ്ങള,  ഫപസോതകമഖലസോ  സസോപനങ്ങള,
വനിദേന്യസോഭന്യസോസ സസോപനങ്ങള,  വന്യവസസോയ സസോപനങ്ങള എന്നനിവയനില് നനിനന്ധം  1640.9
ടണനില് അധനികേന്ധം ഇ-മസോലനിനന്യങ്ങള കശഖരനിചഴ്സ് ശസോസക്ലീയമസോയനി പുന:ചെന്ധംക്രമണന്ധം നടത്തനി.

• ആപല്കേരമസോയ   ഇലകനിക്കല്  മസോലനിനന്യങ്ങളുഫട  കശഖരണവന്ധം,  ശസോസക്ലീയ
പുന:ചെന്ധംക്രമണവന്ധം :-  മൂലന്യ  വര്ദ്ധനിത  കസവനഫമന്ന  നനിലയനില്  ആപല്കേരമസോയ
മസോലനിനന്യത്തനിഫന  പടനികേയനില്  ഉളഫപ്പടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ടട്യൂബഴ്സ്  ജലറ്റുകേള,  സനിഎഫെഴ്സ്എല്,
പ്രനിന്റര്  കേസോര്ടനിജുകേള,  സനിഡനി,  ഫപസോടനിയ  കമസോണനിററുകേള,  ബളബുകേള  എന്നനിവ
പ്രകതന്യകേമസോയനി  കശഖരനിചഴ്സ്  ശസോസക്ലീയമസോയനി  സന്ധംസ്കരനിക്കുകേയന്ധം ഫചെയ്യുനണഴ്സ്.  210  ഫമടനികേഴ്സ്
ടണ് അപകേടകേരമസോയ മസോലനിനന്യന്ധം കശഖരനിച്ചു സന്ധംസ്ക്കരനിക്കുകേയണസോയനി

• ഗസോസഴ്സ്,  ചെനില്ലു  കുപ്പനികേള  എന്നനിവയഫട  കശഖരണവന്ധം,  സന്ധംസ്ക്കരണവന്ധം :-  ബനിയര്
കുപ്പനികേളുന്ധം,  ഗസോസഴ്സ്  (ചെനില്ലഴ്സ്)  മസോലനിനന്യങ്ങളുന്ധം,  ഇതര  ഗസോസഴ്സ്  നനിര്മനിത  കുപ്പനികേളുന്ധം
മറ്റുന്ധംകശഖരനിചഴ്സ്,  പുന:ചെന്ധംക്രമണ  ഏജന്സനികേളക്കുന്ധം,  സന്ധംസ്ക്കരണശസോലകേളക്കുന്ധം
ജകേമസോറുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണഴ്സ്.    ഇതവഫര 247.300  ടണ് ഗസോസഴ്സ്,
ചെനില്ലു മസോലനിനന്യങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുണഴ്സ്.
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പുനരുപയയയോഗ/പുന:ചന്ധംക്രമണ  യയയോഗഗ്യമലയോത്തതന്ധം  ഫര്ണസസ്  അധധിഷധിത
വഗ്യവസയോയ  ശയോലകളധില്  (സധിമന്റസ്  ഫയോക്ടടധി  യപയോലുളളവ)  ഇനനമയോയധി  ഉപയയയോഗധികയോന്
കഴധിയയോത്തവയുമയോയ അജജൈവമയോലധിനഗ്യന്ധം സുരകധിതമയോയധി സന്ധംസ്ക്കരധിക്കുന്നതധിനുളള ഉപയോധധിയയോണസ്
സയോനധിറ്ററധി  ലയോന്ഡസ്  ഫധില്.   യകരളത്തധില്  ഇത്തരത്തധിലുളള  ശയോസസ്ത്രീയ  ലയോന്ഡസ്  ഫധില്
സന്ധംവധിധയോനങ്ങള് നധിലവധിലധില.  പദ്ധതധി നടപയോക്കുന്നതധിനസ് യവണധി വഗ്യയോപകമയോയധി അയനന്വേഷണന്ധം
നടത്തധിയതധിനനത്തുടര്ന്നസ്  ഉചധിതമയോയ  രണ്ടു  ഭൂപ്രയദേശങ്ങള്  കനണത്തധി.   നകയോചധി
അമ്പലമുകളധില്  നപയടയോ  നകമധികല്  യകയോന്ധംപ്ലകസ്  സയോപധിക്കുന്നതധിനയോയധി  കധിന്ഫയോ
ഏനറ്റടുത്തധിട്ടുളള  480  ഏകറധില്  നധിനന്ധം  25  ഏകറന്ധം  കയോസര്യകയോടസ്  ജൈധിലയധില്  മടധിജക
വധിയലജൈധില് നധിര്ദധിഷ്ട ഇന്ഡസധിയല് എയസ്റ്റേറ്റധിനു യവണധി റവനന്യൂ വകുപസ് ഇന്ഡസസ്ത്രീസസ് വകുപധിനസ്
ജകമയോറധിയ  100  ഏകര്  ഭൂമധിയധില്  നധിനന്ധം  20  ഏകര്  എന്നധിവ  ലയോന്ഡസ്  ഫധില്
നധിര്മയോണത്തധിനസ്  അനുയയയോജൈഗ്യമയോനണന്നസ്  പ്രയോഥമധിക  പഠനത്തധിലൂനട  കനണത്തധിയധിട്ടുണസ്.
തയദശസന്വേയന്ധംഭരണ  വകുപസ്  18/06/2020  തസ്ത്രീയതധിയധിനല  സഉ(സയോധ)1198/2020/  തസന്വേഭവ
നമ്പര് ഉത്തരവസ് പ്രകയോരന്ധം നകയോചധി അമ്പലമുകളധില് കധിന്ഫയുനട ഉടമസതയധിലുളള ഭൂമധിയധില്
ലയോന്ഡസ് ഫധില് നധിര്മയോണത്തധിനയോയധി അനുമതധി നല്കുകയുന്ധം ഭൂമധി ജകമയോറന്നതസ് വധിശദേമയോയധി
ഉത്തരവസ് വഗ്യവസയോയ വകുപസ് പ്രയതഗ്യകന്ധം പുറനപടുവധിക്കുന്നതയോനണനന്ധം ഉത്തരവയോകുകയുണയോയധി.
വഗ്യവസയോയ വകുപധില് നധിനന്ധം ഭൂമധി ലഭഗ്യമയോക്കുന്നതധിനയോയധി ബഹ: തയദശസന്വേയന്ധംഭരണ വകുപസ് മനധി
20.01.2021 നസ്  ബഹ:  വഗ്യവസയോയ  വകുപസ്  മനധിയുനട  സയോന്നധിദ്ധഗ്യത്തധില്  യയയോഗന്ധം
യചരുകയുണയോയധി.   കധിന്ഫയുനട ഉടമസതയധിലുളള ഭൂമധി  നപയടയോ നകമധികല് പയോര്കധിനയോയധി
കധിഫസ്ബധിയധില്  നധിനന്ധം  വയോയ്പനയടുത്തു  വയോങ്ങധിയതയോനണനന്ധം  ആയതധിനയോല്  വയോയ്പ  പലധിശ
സഹധിതന്ധം  തധിരധിചടയകണതധിനയോല്  ഭൂമധിയുനട  വധില  നല്കണനമന്നസ്  വഗ്യവസയോയ  വകുപസ്
പ്രതധിനധിധധികള് ആവശഗ്യനപട്ടു.   സയോനധിട്ടറധി  ലയോന്ഡസ്  ഫധിലധിനന്റെ നധിര്മയോണന്ധം  ഒരു പരധിസധിതധി
സന്ധംരകണ യസവനമയോനണനന്ധം ഒരു വയോണധിജൈഗ്യ  സന്ധംരന്ധംഭമയോയധി  കണകയോകയോന് കഴധിയധിനലനന്ധം
യയയോഗന്ധം  അഭധിപ്രയോയനപടുകയുന്ധം  ആയതധിനയോല്  ഭൂമധിയുനട  മൂലഗ്യന്ധം  കധിഫസ്ബധിയുന്ധം  സന്ധംസയോന
ബഡസ്ജൈറ്റധിലൂനട  തയദശസന്വേയന്ധംഭരണ  വകുപന്ധം  തലഗ്യമയോയധി  വഹധികണനമനന്ധം  തസ്ത്രീരുമയോനധിച.
കധിഫസ്ബധിയധിയലയ്ക്കുളള  നപ്രയോയപയോസല് ധനകയോരഗ്യ  വകുപസ്  മുയഖേന നല്കുന്നതധിനുന്ധം  തസ്ത്രീരുമയോനധിച.
ഈ വധിഷയത്തധില് അനധിമ തസ്ത്രീരുമയോനന്ധം ലഭഗ്യമയോയകണതണസ്. 


