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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4048 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാ�ിക് ഉ����െട ഉപേയാഗ�ം വ�ാപന�ം തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

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

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് എ�പത് ൈമേ�ാണിൽ
താെഴ�� �ാ�ി�് ഉ���ൾ നിേരാധി�
സാഹചര��ിൽ അവ�െട ഉപേയാഗ�ം
വ�ാപന�ം തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�കൾ (irrespective of
thickness) ഉൾെ�െട�� ഒ��വണ

ഉപേയാഗി�ാ�� �ാ�ിക് വ��ൾ
സം�ാന�് 01.01.2020 �തൽ നിേരാധി�്
സർ�ാർ ഉ�രവിറ�ിയി��്. ��ത ഉ�രവ്

നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ�

�ാമപ�ായ�ക�െട േന�ത��ി�ം

നഗരസഭാ�േദശ�് െഹൽ�് സ്ക�ാഡ്
�േഖന�ം �ാപന�ളിൽ പരിേശാധനകൾ
നട�ി നിയമലംഘനം നട�ിയതായി ക�
�ാപന�ളിൽ നി�് പിഴ ഈടാ�ി വ��.

(ബി) േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ കടകളി�ം മ�് െപാ�
�ാപന�ളി�ം �ാ�ിക് ക�റക�െട�ം
നിേരാധിത പരിധിയിൽ വ�� മ�് �ാ�ിക്
ഉ����െട�ം ഉപേയാഗം വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)
ഉ�്. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ ഉപേയാഗം �റ��തി� നടപടി
സ�ീകരി� വ���്.

(സി) ��ത സാഹചര��ിൽ �ാ�ിക് ഉപേയാഗം
ഫല�ദമായി നിയ�ി�ാൻ ഏെതാെ� ബദൽ
മാർ��ളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ?

(സി) �ാ�ിക്  ക�ാരി ബാ�കൾ�്  പകരമായി �ണി�ം
േപ��ം ഉപേയാഗി�  ് നിർ�ി� ബാ�കൾ, �ാ�ിക് 
ഷീ�്  വിരികൾ�്  പകരമായി േപ�റിൽ നിർ�ി�
വിരികൾ, �ാ�ി�ി�ം, െതർേ�ാേകാളി�ം
നിർ�ി� േ��കൾ, ക�കൾ, ��കൾ,
േഫാർ�കൾ, േ�ാകൾ, ഡി�കൾ എ�ിവ�് 
പകരമായി �ാസി�ം, െസറാമി�ി�ം, �ീൽ,
േപ�ർ, ��തിദ�മായി പദാർ��ൾ എ�ിവ
ഉപേയാഗി�  ് നിർ�ി� േ��കളം, �ാ�ക�ം,
��കൾ േഫാർ�കൾ, േ�ാകൾ, ഡി�കൾ
ഉപേയാഗി��തി�ം, േനാൺ �വൺ ബാ�കൾ,
�ാ�ിക് ഫ്ളാ�കൾ, �ാ�ിക്  ബ�ിംഗ് 
എ�ിവ� പകരമായി �ണികൾ, േപ�ർ എ�ിവ
ഉപേയാഗി�  ് നിർ�ി�വ ഉപേയാഗി�ാ���ം,
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പ��റി പഴവർ��ൾ പാ�ിംഗിനായി
ഉപേയാഗി�� �ാ�ിക്  ബാ�കൾ ഒഴിവാ�ി
േപ�ർ, �ണി ബാ�കൾ
ഉപേയാഗി��തിെന�റി�ം �ാ�ി�ക�െട
ഉപേയാഗം �ലം ഉ�ാ�� പാരി�ിതിക

���ൾ സംബ�ി�  ് േബാധവൽ�രണ
�ാ�കൾ, ജന�തിനിധികൾ, െപാ�ജന�ൾ,
�ടംബ�ീ �വർ�കർ, ഹരിതകർ�
േസനാംഗ�ൾ, റസിഡൻസ്   അേസാസിേയഷൻ,
രാ�ീയ പാർ�ികൾ എ�ിവെര പെ���ി�െകാ�് 
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

സംഘടി�ി���്. ഒ��വണ

ഉപേയാഗി�ാ�� �ാ�ിക് വ���െട
ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിനായി പരി�ിതി

വ��് task force �പീകരി�ക�ം കർ� പ�തി
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. െപാ�ജന
അവേബാധം വർ�ി�ി�ാനായി െവബിനാ�കൾ
സംഘടി�ി�ക�ം brochure കൾ/ േപാ��കൾ
എ�ിവ �സി�ീകരി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ�ക�ം െച��. Plastic
manufactures / recycling �ാപന��െട വിവര
േശഖരണം Market Survey, Litter Survey,
�ട�ിയ നടപടികൾ പരി�ിതി വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ സ�ീകരി�വ��. േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട സാഹചര��ിൽ �ാ�ിക്
ൈക�റകൾ�് പകരം അ�നശീകരണം െച�്
ഉപേയാഗി�ാ�� റ�ർ, �ണി ൈക�റകൾ
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


