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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 478 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീൻ േകരള ക�നി �േഖന�ളള �ാ�ിക് നിർ�ാർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

മ�ി)

(എ)

�ീൻ േകരള ക�നി �ാ�ിക് ��ികൾ
നിർ�ാർ�നം െച�ാൻ ബിവേറജസ്
േകാർ�േറഷ�മായി സഹകരി�  ്�ട�ിയ
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ
പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഈ പ�തി
ഉേപ�ി�വാൻ കാരണെമെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സം�ാന ബിവേറജസ്  േകാർ�േറഷൻ
എ�്�ൻഡഡ്  െ�ാഡ�സർ
െറേ�ാൺസിബിലി�ി�െട ഭാഗമായി വിപണനം
െച�െ��� മദ�ം / ബിയർ അട�� ��ികൾ /
അ�മിനിയം ക�ാൻ എ�ിവ ഉപേയാഗ േശഷം
ഉേപ�ി��വ തിരിെ����തിന് 26.12.2019-ന്
�ീൻ േകരള ക�നി�മായി
കരാറിേലർെ��ക��ായി. മദ� / ബിയർ ��ികൾ
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ തി�വന��രം,
െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്  നഗരസഭകളിൽ നി�ം
േശഖരി��തിനാണ് കരാറിൽ വ�വ�
െച�ി��ത്. കരാറിെ� കാലാവധി 3
മാസേ��ായി��. േകാവിഡ്-19
േരാഗവ�ാപനെ�� ടർ��ായ േലാ�്ഡൗൺ
കാരണം വീ�ം 4 മാസം �ടി കരാർ
ദീർഘി�ി�ി��. ബിവേറജസ്  േകാർ�േറഷ�ം
�ീൻ േകരള ക�നി�ം സം��മായി നട�ിയ

ഈ പരിപാടി 2020 �ൈല 31-ന് അവസാനി�.
ഈ പ�തി �ടരാ�തി�ളള കാരണ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)
�ീൻ േകരള ക�നി എ� കിേലാ�ാം �ാ�ിക്
െപാ�മരാമ�് വ��ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�ം നൽകിയി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�വഴി എ� �ക �ീൻ േകരള
ക�നി�് ലാഭ��ാ�വാനായി എ�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) �ീൻ േകരള ക�നി െപാ�മരാമ�്

എ�ിനീയറിംഗ് വ��ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ി�ം യഥാ�മം 947.76 ട�ം 1161.24 ട�ം
�ാ�ിക് നൽകിയി��്. ഇ� വഴി �ീൻ േകരള
ക�നി�് 4.87 േകാടി �പ ലഭി�ക�ം അതിെ�
85% തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്

നൽ�ക���ായി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന

കകേന്ദ്ര  സര്കക്കാര്  നടപപ്പില്  വരുതപ്പിയ  പക്കാസപ്പികക്ക്  കവസക്ക്  മക്കാകനജജ്മെന്റക്ക്  ചടന  2016
സനസക്കാനതക്ക്  നടപപ്പിലക്കാക്കുവക്കാന്  സര്കക്കാര്  തതീരുമക്കാനപ്പിച്ചു  അപ്രകേക്കാരന  കകേക്കാര്പകറഷന്
ഉള്പജടയുളള  സക്കാപനങ്ങള്  പക്കാസപ്പികേക്ക്  കുപപ്പികേളപ്പില്  വപ്പിതരണന  ജചയ്യുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങളുജട
കേക്കാലപ്പികുപപ്പികേള്  തപ്പിരപ്പിജകേ  എടുക്കുന്നതപ്പിനുളള  ഉതരവക്കാദപ്പിതതന  അതക്കാത
സക്കാപനങ്ങള്കക്കാജണന്നക്ക് നപ്പിഷ്കര്ഷപ്പിചപ്പിരുന.  കൂടക്കാജത സനസക്കാനതക്ക് വപ്പിതരണന നടത്തുന്ന
മദദ്യതപ്പിജന്റെ   കേക്കാലപ്പികുപപ്പികേളുജട  കശേഖരപ്പികലന  നപ്പിര്മക്കാര്ജ്ജനവന  നടപപ്പിലക്കാക്കുന്നതപ്പിനക്ക്  ഒരു
കബക്കാടപ്പില്  ജഡെകപക്കാസപ്പിറക്ക്  സതീന  നടപപ്പിലക്കാക്കുന്നതപ്പിനുന  ഇതപ്പികലകക്കായപ്പി  കുപപ്പി  ഒന്നപ്പിനക്ക്  5  രൂപ
ജഡെകപക്കാസപ്പിറക്ക്  ഈടക്കാകപ്പി കേക്കാലപ്പികുപപ്പി തപ്പിരപ്പിജകേ നല്കുന്നവര്കക്ക് ഈ തകേ തപ്പിരപ്പിജകേ നല്കുന്ന
പദ്ധതപ്പി  നടപപ്പിലക്കാകണജമന്നക്ക്  സനസക്കാന  മലതീനപ്പികേരണ  നപ്പിയന്ത്രണ  കബക്കാര്ഡെക്ക്
നപ്പിഷ്കര്ഷപ്പിക്കുകേയുണക്കായപ്പി.   തടര്ന്നക്ക്  ടപ്പി  വപ്പിഷയതപ്പില്  പരപ്പിസപ്പിതപ്പിയുന  കേക്കാലവസ
വദ്യതദ്യക്കായനവകുപക്ക്  ഡെയറക്ടറുജട  അദ്ധദ്യക്ഷതയപ്പില്  കചര്ന്ന  കയക്കാഗ  തതീരുമക്കാന  പ്രകേക്കാരന
മദദ്യകുപപ്പികേളുജട  കശേഖരണതപ്പിനുന  മറ്റുമക്കായപ്പി  സനസക്കാനതക്ക്  പ്രവര്തപ്പിക്കുന്ന  കതീന്  കകേരള
കേമ്പനപ്പി  ലപ്പിമപ്പിറഡെക്ക്  എന്ന  സക്കാപനവമക്കായപ്പി  സഹകേരപ്പിചക്ക്  ഒരു  പദ്ധതപ്പി  നടപപ്പിലക്കാകക്കാന്
നപ്പിര്കദ്ദേശേപ്പിച്ചു.  ഇതപ്പിജന്റെ  ജവളപ്പിചതപ്പില് കതീന് കകേരള കേമ്പനപ്പിയുമക്കായപ്പി നടതപ്പിയ തടര്ചര്ചയപ്പിലന
കപ്രക്കാജക്ടക്ക്  കപ്രക്കാകപക്കാസലപ്പിജന്റെ  ജവളപ്പിചതപ്പിലന  ഇതക്ക്  നടപപ്പിലക്കാക്കുന്നതപ്പിനക്ക്  തതീരുമക്കാനപ്പിക്കുകേയുന
ഇതപ്പികലകക്കായപ്പി  01/01/2020-നക്ക് ഒരു കേരക്കാറപ്പില് ഏര്ജപടുകേയുന ജചയ.  തടകതപ്പില് പരതീക്ഷണ
അടപ്പിസക്കാനതപ്പില് തപ്പിരുവനന്തപുരന, ജകേക്കാചപ്പി, കകേക്കാഴപ്പികകക്കാടക്ക് എന്നതീ കകേക്കാര്പകറഷന് പരപ്പിധപ്പിയപ്പില്
പ്രവര്തപ്പിക്കുന്ന  ചപ്പില്ലറ  വപ്പില്പനശേക്കാലകേളപ്പിജല/സലങ്ങളപ്പില്  നപ്പിനന  ഒഴപ്പിഞ്ഞ  മദദ്യകുപപ്പികേളുജട
കശേഖരണതപ്പിനുന നപ്പിര്മക്കാര്ജ്ജനതപ്പിനുമക്കായപ്പി മൂന്നക്ക് മക്കാസകതകക്ക് ആണക്ക് കേരക്കാര് ഒപക്ക് വചതക്ക്.
ഇതപ്പികലയക്കായപ്പി തക്കാജഴപറയുന്ന നപ്പിരക്കുകേളുന നപ്പിശ്ചയപ്പിച്ചു.

Sl.No. Category Unit Rate (Rs.)
1 Plastic Bottle Per Kilogram 7.50
2 Glass Bottle

(i) 1000 ml Per Bottle 4.10
(ii) 750 ml Per Bottle 3.5
(iii) 500 ml Per Bottle 3.10
(iv) 375 ml Per Bottle 2.25
(v) 180 ml Per Bottle 1.50

3 Beer Bottle
(i) 650 ml Per Bottle 4.5
(ii) 330 ml Per Bottle 2.25

4 Beer Can Per Kg. 7.50



തക്കാജഴ പറയുന്ന കേക്കാരണങ്ങളക്കാല് ടപ്പി പദ്ധതപ്പി തടര്ന്നക്ക് നടപപ്പിലക്കാകപ്പിയപ്പില്ല.

1.  പക്കാസപ്പികക്ക്  കവസക്ക്  മക്കാകനജജ്മെന്റക്ക്  ചടങ്ങള്  അനുസരപ്പിചക്ക്  ഉല്പക്കാദകേരക്കാണക്ക്  ഇതപ്പില്

നപ്പിനണക്കാകുന്ന  പക്കാസപ്പികക്ക്  കുപപ്പികേളുന  മറ്റുന  നപ്പിര്മക്കാര്ജ്ജനതപ്പിലളള  പദ്ധതപ്പികേള്

നടപപ്പിലക്കാക്കുന്നതപ്പിനക്ക് പ്രക്കാഥമപ്പികേ ഉതരവക്കാദപ്പിതതന,  എന്നക്കാല് മദദ്യ നപ്പിര്മക്കാതകജള പദ്ധതപ്പിയുജട

പരപ്പിധപ്പിയപ്പില് ഉള്ജപടുതപ്പിയപ്പില്ല.

2.   പദ്ധതപ്പി  പ്രകേക്കാരന  കകേക്കാര്പകറഷജന്റെ  ചപ്പില്ലറ  വപ്പില്പനശേക്കാലകേളപ്പിലന  ബപ്പിനകേള്

സക്കാപപ്പിക്കുന്നതപ്പിനുന  മറക്ക്  നടപടപ്പികേള്ക്കുന കേക്കാലതക്കാമസമുണക്കായതക്ക്  പദ്ധതപ്പിയുജട  നടതപ്പിപപ്പിജന

ബക്കാധപ്പിച്ചു.

3.  കകേക്കാവപ്പിഡെക്ക്-19  ജന്റെ  വദ്യക്കാപനജത  തടര്ന്നക്ക്  വദ്യക്കാപക്കാര  വക്കാണപ്പിജദ്യസക്കാപനങ്ങള്  അടഞ

കേപ്പിടന്നതന കകേക്കാവപ്പിഡെക്ക് നപ്പിയന്ത്രണങ്ങള് പ്രക്കാബലദ്യതപ്പില് ഉണക്കായപ്പിരുന്നതന കേണകപ്പിജലടുതക്ക് ടപ്പി

പദ്ധതപ്പി നടപപ്പിലക്കാക്കുന്നതപ്പിനക്ക് പ്രകയക്കാഗപ്പികേ ബുദ്ധപ്പിമുടക്ക് ഉണക്കായതക്ക് തടര്നടതപ്പിപപ്പിജന ബക്കാധപ്പിച്ചു.


