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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3404 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈജവ ൈവ�ിൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) നബാർഡ്  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XX -ൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ളള ൈജവ
ൈവ�ിൻ പ�തി�് േകരള േകാ�ൽ േസാൺ
മാേനെ��് അേതാറി�ി�െട പാരി�ിതികാ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(എ)

ഇ�.

(ബി) ഇെ��ിൽ ആയത് ലഭ�മാ��തിൽ േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈജവൈവ�ിൻ പ�തി�െട
പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മാ��തിേല�ായി
National Centre for Earth Science Studies
(NCESS) �ഖാ�ിരം Coastal Regularation Zone
(CRZ) �ാ�സ്  റിേ�ാർ�കൾ, മാ�കൾ എ�ിവ
െക.ൽ.ഡി.സി. സമർ�ിെ��ി�ം ��തൽ
വിവര�ൾ ഉൾെ���ി പവർ േപായി�്
�സേ�ഷൻ നട�വാൻ നിർേ�ശി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 09/05/2019-ൽ KCZMA
��ാെക �സേ�ഷൻ അവതരി�ി�. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ KCZMA �െട അജ� ന�ർ
102.03.07 �കാര�� അ�മതികൾ �ടി
ലഭ�മാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. ൈജവൈവ�ിൻ
പ�തി�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച��ത്
സംബ�ി�  ്ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ
25/06/2019-ൽ �ടിയ േയാഗ�ിൽ ഈ
���ി�െട Environment Impact Assessment
(EIA), Environmental Management Plan (EMP)
പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�വാൻ KITCO-
െയ �മതലെ���ിയതിേ�ൽ KITCO സമർ�ി�
േടംസ്  ഓഫ് റഫറൻസ്  SEIAA (State
Environment Impact Assesment Authority)
അംഗീകരി�. 05/06/2020-ൽ KITCO �ഖാ�ിരം
പാരി�ിതികാ�മതി�ായി KCZMA-�െട
��ിൽ Environment Impact Assesment
Authority (EIA) and Environmental
Management Plan (EMP)റിേ�ാർ�കൾ ഉൾെ�െട
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസി�െട അവതരി�ി�.
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അതിെ� അടി�ാന�ിൽ KCZMA-�െട
��ംഗ സമിതിെയെ�ാ�് ൈസ�്
പരിേശാധി�ി�  ്റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ
തീ�മാനി�ി��. ��ംഗ സബ് ക�ി�ി
30/06/2021-ൽ ൈസ�് പരിേശാധി�  ്റിേ�ാർ�്
26/08/2021-ൽ സമർ�ി�ി��്. 20/09/2021-ൽ
�ടിയ KCZMA മീ�ിംഗിൽ ചില നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി ��ത ൈസ�് ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ക��ായി. ആയ�

�കാരം റിൈവസ്ഡ്  EIA റിേ�ാർ�്
സമർ�ിേ����്. �ടാെത �ഡ്ജ്  െച�്
ലഭ�മാ�� മ�് ഉപേയാഗി��തിനായി റവന�
അേതാറി�ി�െട നിലവി�� നിയമ�ൾ�്
വിേധയമായി�� അ�മതി �ടി
ലഭ�മാേ��ിയി��.

(സി) അ�മതി നൽ��തിന് െക.സി.ഇസഡ് .എം.എ.
ഉ�യി�� തടസവാദ�ൾ എെ��ാെമ�ം
ആയത് പരിഹരി��തിനായി വ��്
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവൈവ�ിൻ പ�തി�െട
പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മാ��തിേല�ായി
National Centre for Earth Science Studies
(NCESS) �ഖാ�ിരം Coastal Regularation Zone
(CRZ) �ാ�സ്  റിേ�ാർ�കൾ, മാ�കൾ എ�ിവ
െക.ൽ.ഡി.സി. സമർ�ിെ��ി�ം ��തൽ
വിവര�ൾ ഉൾെ���ി പവർ േപായി�്
�സേ�ഷൻ നട�വാൻ നിർേ�ശി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 09/05/2019-ൽ KCZMA
��ാെക �സേ�ഷൻ അവതരി�ി�. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ KCZMA �െട അജ� ന�ർ
102.03.07 �കാര�� അ�മതികൾ �ടി
ലഭ�മാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. ൈജവൈവ�ിൻ
പ�തി�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച��ത്
സംബ�ി�  ്ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ
25/06/2019-ൽ �ടിയ േയാഗ�ിൽ ഈ
���ി�െട Environment Impact Assessment
(EIA), Environmental Management Plan (EMP)
പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�വാൻ KITCO-
െയ �മതലെ���ിയതിേ�ൽ KITCO സമർ�ി�
േടംസ്  ഓഫ് റഫറൻസ്  SEIAA (State
Environment Impact Assesment Authority)
അംഗീകരി�. 05/06/2020-ൽ KITCO �ഖാ�ിരം
പാരി�ിതികാ�മതി�ായി KCZMA-�െട
��ിൽ Environment Impact Assesment
Authority (EIA) and Environmental
Management Plan (EMP)റിേ�ാർ�കൾ ഉൾെ�െട
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസി�െട അവതരി�ി�.
അതിെ� അടി�ാന�ിൽ KCZMA-�െട
��ംഗ സമിതിെയെ�ാ�് ൈസ�്
പരിേശാധി�ി�  ്റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ
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തീ�മാനി�ി��. ��ംഗ സബ് ക�ി�ി
30/06/2021-ൽ ൈസ�് പരിേശാധി�  ്റിേ�ാർ�്
26/08/2021-ൽ സമർ�ി�ി��്. 20/09/2021-ൽ
�ടിയ KCZMA മീ�ിംഗിൽ ചില നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി ��ത ൈസ�് ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ക��ായി. ആയ�

�കാരം റിൈവസ്ഡ്  EIA റിേ�ാർ�്
സമർ�ിേ����്. �ടാെത �ഡ്ജ്  െച�്
ലഭ�മാ�� മ�് ഉപേയാഗി��തിനായി റവന�
അേതാറി�ി�െട നിലവി�� നിയമ�ൾ�്
വിേധയമായി�� അ�മതി �ടി
ലഭ�മാേ��ിയി��.

(ഡി)

ൈജവ ൈവ�ിൻ പ�തി�െട കാലാവധി
സംബ�ി�  ്നബാർഡ്  േയാഗം േചർ�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ��ത േയാഗ�ിൽ എ��
തീ�മാന�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) നബാർഡ്ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-XX-ൽ ഉൾെ��
ൈജവ ൈവ�ിൻ പ�തി ഉേപ�ി�ാൻ ബ�.ചീഫ്
െസ��റി�െട 19/02/2020-െല േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനി�ി��. 31/03/2021-ൽ നിർ�ഹണ
കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയ ടി പ�തി
ഉേപ�ി��തി�� �ടർനടപടി സ�ീകരി�വാൻ
12/04/2021-ൽ േകരള ലാൻഡ്  െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷന് പ�തി േ�ാപ് െച�വാൻ
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


