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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-10

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   19,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

28(*271) സരവ്വകേലനാശനാലകേളുലടെ പ്രവരത്തനലാം ലമച്ചലപ്പെടുത്തനാന നടെപടെബ

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടെനവലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ലകേ.  ടെബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

സരവ്വകേലനാശനാലകേളുലടെ  പ്രവരത്തനലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തബയതബലന്റെ  ഫലമനായബ

ഫലപ്രഖദനാപനവലാം  പ്രകവശനവലാം  യഥനാസമയലാം  നടെത്തനാന  സനാധബച്ചബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്

സഭലയ  അറബയബച.  ലപനാതുവനായ  അകനാദമബകേക്ക്/പരസ്പീക്ഷനാ  കേലണ്ടെറുകേള്

തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  കപ്രനാ  ലലവസക്ക്  ചനാനസബലരമനാലര   അലാംഗങ്ങളനാകബ

രൂപസ്പീകേരബച്ച  കേമ്മേബറബയുലടെ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  സരവ്വകേലനാശനാലകേള്
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നടെപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെക്ക്.  ബബരുദ/ബബരുദനാനന്തര  പരസ്പീക്ഷനാഫലലാം  യഥനാസമയലാം

പ്രഖദനാപബകനാന  സനാധബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉത്തരകടെലനാസുകേളുലടെ

മൂലദനബരണ്ണയത്തബനക്ക്  ഹനാജരനാകേനാത്ത അദദനാപകേരകക്ക്  ശമ്പളലാം നല്കേരുലതന്നക്ക്

നബരകദ്ദേശബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയനസക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  ബബരുദ/ബബരുദനാനന്തര  കനാസുകേള് ജൂണ്  മനാസത്തബല്ത്തലന്ന

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  ഒരു  ലസമസ്റ്ററബല്  90  പ്രവരത്തബദബനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനമനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ബബരുദങ്ങളുലടെ

തുലദതയുലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം  സലാംബനബച്ച  ലപനാതുമനാനദണ്ഡങ്ങള്

പുറലപ്പെടുവബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലലവസക്ക്  ചനാനസബലരമനാര  അലാംഗങ്ങളനായുലാം  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ  കേകൗണ്സബല്  ലലവസക്ക്  ലചയരമനാന  കേണ്വസ്പീനറുമനായബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ള  SLAC  മുകഖന  പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  ജൂലലല  മനാസകത്തനാടുകൂടെബ  സരവ്വകേലനാശനാലനാ  കസവനങ്ങള്

പരമനാവധബ  ഓണ്ലലലനനാക്കുന്നതബനക്ക്  സനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇകൗ  അദദയന

വരഷലാം ഓണ്ലലലനനായബ നടെത്തബയ എല്.എല്.ബബ., എല്.എല്.എലാം. പ്രകവശന

പരസ്പീക്ഷകേള്  വബജയകേരമനായബരുനലവനലാം  അടുത്ത  വരഷലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

പ്രകവശന  പരസ്പീക്ഷയുലാം  ഇകതരസ്പീതബയബല്  നടെത്തുന്നതബലനക്കുറബച്ചക്ക്
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ആകലനാചബചവരബകേയനാലണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. കേഴബഞ്ഞ അദദയന വരഷലാം

10  കകേനാകളജുകേളുലാം  56  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേളുലാം  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സനാകങ്കേതബകേ

വബദദനാഭദനാസ  കമഖല  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

പനാസനാകേനാനനാവശദമനായ മനാരകബല് കുറവക്ക്  വരുത്തുന്നതബനലാം ഇകന്റെണല് മനാരകക്ക്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനലാം  കേലനാ-കേനായബകേ  മബകേവബനക്ക്  കഗ്രസക്ക്  മനാരകക്ക്  നല്കുന്നതബനലാം

B.Tech Honours, B.Tech Minor, B.Tech എന്നബങ്ങലന മൂനതരലാം ഡബഗ്രബകേള്

ഏരലപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അടുത്ത  അദദയന

വരഷകത്തനാലടെ  B.Voc  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  നടെപ്പെബലനാക്കുലമനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  മനാകനജക്ക് ലമന്റുകേളുലടെ  അകപക്ഷപ്രകേനാരലാം  5  സസനാശയ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേലള  കപനാളബലടെകബക്കുകേളനാകബ  മനാറ്റുന്നതുലാം  ഇകൗ

അദദയന വരഷലാം മുതല് ലനാററല് എനടബ നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  യു.ജബ.സബ.

നബബനന  അനസരബച്ചക്ക്  7  കകേനാകളജുകേള്  ഓകട്ടനാണമസക്ക്  പദവബകക്ക്  അരഹത

കനടെബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കേകൗണ്സബലബലന്റെ  കഭദഗതബ

നബരകദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പെബലനാകബയതബനകശഷലാം  അതുസലാംബനബച്ചക്ക്

ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേള്കക്ക്

ബബരുദ പരസ്പീക്ഷ എഴുതുന്നതബനക്ക് വബകദശരനാജദങ്ങളബല് ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബയുലടെ
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പരസ്പീക്ഷനാ  ലസന്റെര  അനവദബക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  ആകലനാചബക്കുലമനലാം

പബ.എസക്ക്.സബ. അലാംഗസ്പീകേരബകനാത്ത വബ.എച്ചക്ക്.എസക്ക്.ഇ./കപനാളബലടെകബകേക്ക് കകേനാഴ്സുകേലള

സലാംബനബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്  ഇവ  പനാസനായവരകക്ക്  തത്തുലദ  കകേനാഴക്ക്

പനാസനായവരലകനാപ്പെലാം  കജനാലബകക്ക്  അകപക്ഷബകനാന  അവസരലമനാരുക്കുന്നതബനക്ക്

മുനകേലയടുക്കുലമനലാം  ബബ.പബ.എല്./ഒ.ബബ.സബ.  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട

വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  ലമഡബകല്  പ്രകവശനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  കനനാണ്

കബമബലലയര  സരട്ടബഫബകറക്ക്  അപക്ക് കലനാഡക്ക്  ലചയ്യുന്നതബനള്ള  തസ്പീയതബ

19-06-2019  വലര  ദസ്പീരഘബപ്പെബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  വബകദശ  സരവ്വകേലനാശനാലകേളബല്

നബന്നക്ക്  വദനാജ  കഡനാക്ടകററക്ക്  സമ്പനാദബക്കുന്നതക്ക്

നബരുതനാഹലപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  ഇടെലപടെല്  നടെത്തുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

29(*272) ലലജവ കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങള്കക്ക് സരട്ടബഫബകകഷനലാം ബനാനഡബലാംഗലാം

 കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എസക്ക്.  സുനബല്  കുമനാര)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്, ഉത്തമ കൃഷബ മുറകേള് പനാലബചലകേനാണ്ടെക്ക് കേരഷകേര ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന

ലലജവ  കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങള്കക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുവബകധയമനായബ  GAP

സരട്ടബഫബകകഷനലാം  "കകേരള  ഓരഗനാനബകേക്ക്"  ബനാനഡബലാംഗലാം  ഏരലപ്പെടുത്തബ
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വബപണനലാം  ലചയക്ക്  വരുനലണ്ടെന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  ഡയറബ  രജബസ്റ്റര

തയനാറനാകബ  മണലാം  വബളകേളുലാം  സലാംരക്ഷബച്ചക്ക്  ലലജവ  കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെനാദനലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  വരഷത്തബനള്ളബല്  കേരഷകേരകക്ക്

സരട്ടബഫബകകഷന  നല്കുനണ്ടെക്ക്.  ലലജകവതര  കൃഷബ  പരബപനാലനമുറകേള്

ഒഴബവനാകനാനലാം ലലജവ കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങള്കക്ക്  നദനായവബല ഉറപ്പെനാകനാനമുള്ള

വബപണന സകൗകേരദങ്ങള് കേനാരഷബകേ വബകേസന കേരഷകേ കക്ഷമ വകുപ്പെക്ക് വബവബധ

പദതബകേളബലൂലടെ  നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  വബപണബ  വബകേസന  പദതബ

പ്രകേനാരലാം   454  എകകനാ  കഷനാപ്പുകേള്  പ്രവരത്തബചവരുനലണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  പനാരട്ടബസബകപ്പെററബ  ഗദനാരന്റെബ  സബസ്റ്റലാം  അനസരബച്ചക്ക്

വബ.എഫക്ക്.പബ.സബ.ലകേ.  ലലജവപച്ചകറബ  ഉല്പനാദനലാം  നടെപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ഉയരന്ന

മൂലദലാം  ലഭബക്കുന്ന  തരത്തബല്  വബപണന  ശലാംഖല  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനള്ള

നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  ഗണകമന്മയുള്ള  നടെസ്പീല്  വസ്തുകള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  വബ.എഫക്ക്.പബ.സബ.ലകേ.യുലടെ  ആഭബമുഖദത്തബല് ലലഹലടെകേക്ക്

നഴറബയുലാം  26  ഇനലാം നനാടെന വബത്തുകേള് വബതരണലാം ലചയനാനള്ള സലാംവബധനാനവലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്. പബ.ലകേ.വബ.ലലവ.യുലടെ ഭനാഗമനായബ അടുത്ത വരഷലാം ആരലാംഭബക്കുന്ന

കസ്റ്ററുകേളുമനായബ  കബക്ക്  ലചയക്ക്  ജബലനാ  കൃഷബ  വബകേസന  ഓഫസ്പീസറുലടെ
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കനതൃതസത്തബല്  'നബറ'  പദതബയബലല  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  പബ.ജബ.എസക്ക്.

സരട്ടബഫബകകഷനലാം  വദനാജ  ലലജകവനാല്പന്നങ്ങളുലടെ  വബല്പ്പെന  തടെയുന്നതബനനായബ

എഫക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.എ.ലഎ.  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  നല്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ലലജവ കേനാരഷബകേ നയത്തബലന്റെ അടെബസനാനത്തബല് നനാലക്ക്

കേളനനാശബനബകേളുലാം  ഒനപതക്ക്  കേസ്പീടെനനാശബനബകേളുലാം  മൂന്നക്ക്  കുമബള്  നനാശബനബകേളുലാം

സമ്പൂരണ്ണമനായബ  നബകരനാധബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  2-4 ഡബ,  ലലഗ്ലെെകഫനാകസറക്ക്

എന്നബവയ്ക്കുപുറലമ  മഞ്ഞ  കലബകലനാടുകൂടെബയ  നനാലക്ക്  കേസ്പീടെനനാശബനബകേളുലടെ

വബല്പ്പെനയുലാം  ഉപകയനാഗവലാം  അതദനാവശദഘട്ടങ്ങളബല്  കൃഷബ  ഓഫസ്പീസറുലടെ

കുറബപ്പെടെബയുലടെ  അടെബസനാനത്തബല്  മനാത്രമനായബ  പരബമബതലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.  കേളനനാശബനബകേളുലടെയുലാം  കേസ്പീടെനനാശബനബകേളുലടെയുലാം

നബകരനാധനനാധബകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബല്  നബക്ഷബപ്തമനായതബനനാല്

തനാല്കനാലബകേ  നബകരനാധനലാം  മനാത്രമനാണക്ക്  ഏരലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

ലലഗ്ലെെകഫനാകസറബലന്റെ  അശനാസസ്പീയവലാം  വബകവചനരഹബതവമനായ  ഉപകയനാഗലാം

ഗരുതര  കദനാഷഫലങ്ങളുണ്ടെനാക്കുലമനലാം  കേനാനസര  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  മനാരകേ

കരനാഗങ്ങള്കക്ക്  കേനാരണമനാകുലമനമുള്ള കേനാരഷബകേ സരവ്വകേലനാശനാല വബദഗ്ദ്ധരുലടെ

പഠന റബകപ്പെനാരട്ടബലന്റെ അടെബസനാനത്തബല് ഇതബലന്റെ വബല്പനയ്ക്കുള്ള ലലലസനസക്ക് റദ്ദേക്ക്
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ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഇതക്ക് സബരമനായബ നബകരനാധബകണലമന്നക്ക് കകേന്ദ്ര സരകനാരബകനനാടെക്ക്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ലലജവ  വളങ്ങളുലാം

കേസ്പീടെനനാശബനബകേളുലാം ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ബകയനാകേണ്കടനാള് ലനാബുകേള്, മബത്ര

കേസ്പീടെങ്ങളുല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന  ലകബനാറട്ടറബകേള്  എന്നബവ  വബപുലലപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.

അഗ്രബകള്ച്ചറല്  ആനഡക്ക്   ലപ്രനാസസ്ഡക്ക്  ഫഡക്ക്  കപ്രനാഡക്ടക്ക്സക്ക്  എകക്ക് കപനാരട്ടക്ക്

ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  അകതനാറബറബ  (APEDA)-യുലടെ   നബരകദ്ദേശങ്ങള്കനസൃതമനായബ

കേനാരഷബകേ  കേയറ്റുമതബ  നയലാം  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം  കേയറ്റുമതബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  വബ.എഫക്ക്.പബ.സബ.ലകേ.-ലയ  കനനാഡല്

ഏജനസബയനായബ  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  വദക്തമനാകബ.

'വബരനാടെക്ക്'  -ലന്റെ  വബല്പ്പെനയുലാം  ഉപകയനാഗവലാം  നബകരനാധബക്കുകേയുലാം  ലലലസനസക്ക്

റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. വദനാജ കലബല് പതബച്ചക്ക് കേസ്പീടെ-കേള-കുമബള് നനാശബനബകേള്

വബല്ക്കുന്നതക്ക്  കേരശനമനായബ  നബകരനാധബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട

പരബകശനാധന  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  എനകഫനാഴക്ക്ലമന്റെക്ക്

സലാംവബധനാനകമരലപ്പെടുത്തുലമനലാം  കുറകനാരലകതബലര  ശക്തമനായ  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  വബഷരഹബത  പഴലാം-പച്ചകറബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ഫഡക്ക്

കസഫബ കേമ്മേസ്പീഷണറുലടെ കനതൃതസത്തബല് നടെപടെബ സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം ലലജവ
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ലലവപ്പെബന  പദതബ  നടെപ്പെബലനാകനാനനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

30(*273) പനാസ്റ്റബകേക്ക് മനാലബനദ സലാംസ്കരണലാം

 തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ഹരബത  കകേരളലാം  മബഷന  -  ശുചബതസ  മനാലബനദലാം  സലാംസ്കരണ

ഉപമബഷന  നബരവ്വഹണ  മനാരഗ്ഗകരഖപ്രകേനാരലാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ള

ഹരബതകേരമ്മേകസന  പനാസ്റ്റബകേക്ക്  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  അലലജവ  മനാലബനദങ്ങള്

കശഖരബച്ചക്ക്  പുനരുപകയനാഗത്തബനലാം  പുനനഃചലാംകമണത്തബനലാം

വബകധയമനാക്കുന്നതബനള്ള നടെപടെബ സസസ്പീകേരബച വരുനലണ്ടെന്നക്ക് സഭലയ അറബയബച.

603  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്  ഹരബതകേരമ്മേകസനയുലാം  505

ലമറസ്പീരബയല്  കേളക്ഷന  ലഫസബലബറബകേളുലാം  107  റബകസനാഴക്ക്  റബകവറബ

ലഫസബലബറബകേളുലാം  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അലലജവ  മനാലബനദങ്ങള്  കസ്പീന

കകേരള കേമ്പനബയുലടെ ചുമതലയബല് സുരക്ഷബത സലാംസ്കരണലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ

അലാംഗസ്പീകൃത  ഏജനസബകേള്കക്ക്  ലലകേമനാറുന്നതബനള്ള  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം  പനാസ്റ്റബകബലന്റെ  ഉപകയനാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനലാം

പുനരുപകയനാഗലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  പുനനഃചലാംകമണലാം
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കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടെബകേള്

സലാംഘടെബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. തകദ്ദേശഭരണസനാപനങ്ങള് വഴബ

ഉറവബടെ മനാലബനദ സലാംസ്കരണ പദതബ വബജയകേരമനായബ നടെപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം

പ്രതബദബനലാം  46  ടെണ്  കേകമ്പനാസ്റ്റക്ക്  ഉല്പനാദബപ്പെബകലപ്പെടുനലണ്ടെനലാം

ഗനാരഹബകേ/സനാപന/സനാമൂഹബകേ തലങ്ങളബല്  കേകമ്പനാസ്റ്റബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം

ബകയനാഗദനാസക്ക്  പനാന്റുകേളുലാം  പ്രവരത്തബക്കുന്നതബലന്റെ  ഫലമനായബ

ലലജവമനാലബനദങ്ങള്  ലപനാതുസലത്തക്ക്  വലബലച്ചറബയുന്നതുലാം  കുനകൂടുന്നതുലാം

ഒരുപരബധബവലര  കുറയനാന  സനാധബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ആകഗനാള

ലടെനഡറബലൂലടെ  ലപനാതു  സസകേനാരദ  പങ്കേനാളബത്ത  വദവസയബല്

ഉകൗരകജനാല്പനാദനത്തബനള്ള  ഖരമനാലബനദ  സലാംസ്കരണ  പനാന്റുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലകേ.എസക്ക്.ലഎ.ഡബ.സബ.-ലയ

കനനാഡല്  ഏജനസബയനായബ  നബയമബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,  ലകേനാലലാം,

തൃശ്ശൂര,  പനാലകനാടെക്ക്,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്,  കേണ്ണൂര  ജബലകേളബലല

ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പെട്ട സലങ്ങളബലനാണക്ക്  ഇതക്ക്  നടെപ്പെനാക്കുന്നലതനലാം പദതബയുലടെ

രൂപകേല്പന  നടെത്തബപ്പെക്ക്,  നബരമ്മേനാണലാം,  സനാമ്പത്തബകേ  ഉറവബടെങ്ങള്  കേലണ്ടെത്തല്

തുടെങ്ങബയവ  സസകേനാരദ  പങ്കേനാളബയുലടെ  ഉത്തരവനാദബതസമനാലണനലാം  മനബ
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വദക്തമനാകബ.  പ്രസ്തുത  പദതബയുലടെ  ആദദഘട്ടലമന്ന  നബലയബല്  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്

ജബലയബലല  ലഞെളബയനപറമ്പബല്  പനാന്റെക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനനായബ  ബനാലാംഗ്ലൂര

ആസനാനമനാകബ  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  M/s  Zonda  Infratec  Pvt.  Ltd-ലന

ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  മറക്ക്  സലങ്ങളബല്  ലടെനഡര  നടെപടെബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയുമനാണക്ക്.  വയനനാടെക്ക്  സുല്ത്തനാന  ബകത്തരബയബല്  മനാലബനദ

സലാംസ്കരണ  പനാന്റെബലന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  അവസനാനഘട്ടത്തബലനാലണനലാം

ലകേനാച്ചബയബലല  ബഹ്മപുരത്തക്ക്  ഇതബനനായബ  ജബ.ലജ.  എകകനാ  പവര  ലലപ്രവറക്ക്

ലബമബറഡക്ക്  കേമ്പനബയുമനായബ  നഗരസഭ  കേരനാറബല്  ഏരലപ്പെടുകേയുലാം  ഭൂമബ  വബട്ടു

നല്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം എനവകയനാണ്ലമന്റെല് കബയറനസക്ക്,  ബബല്ഡബലാംഗക്ക്

ലപരമബറക്ക്  എന്നബവ  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം മൂന്നനാറബല്  AG Dautern  Waste  Processing  Pvt.

Ltd-ലന്റെ  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  പനാന്റെക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  ഉത്തരവനായബട്ടുലണ്ടെനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ. ടെബപ്പെബലാംഗക്ക് ഫസ്പീസബലന അടെബസനാനമനാകബയനാണക്ക് ലടെനഡറുകേള്

സമരപ്പെബകകണ്ടെതക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലത്ത  ലപരബങ്ങമ്മേലയബല്  മനാലബനദ

സലാംസ്കരണ പനാന്റെക്ക് സനാപബക്കുന്നതബലനതബരനായ ലപനാതുജന പ്രകക്ഷനാഭലാം ശക്തമനായ

സനാഹചരദത്തബല്  മുഖദമനബയുലടെ  സനാന്നബദദത്തബല്  ചരച്ച  ലചയക്ക്
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അതുസലാംബനബച്ചക്ക് തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുലമന്നക്ക് ഉപകചനാദദത്തബനക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ

വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത  3177

മുതല് 3460 വലരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 114 എണ്ണത്തബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


