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നകയാ യണിം
പ
ഈപ ഩഠനപ രകര ാര്കട്പ ഷിംസ്ഥാനപ ആസൂത്രണപ രഫാര്കഡകലറപ
അഷകസ്റ്റന്റ്പഡമരക്ടരാമപശ്രീഭതകപദീഩാചന്ദ്ര്പപതയ്യാരാ്കമതാണ്.പതൃശ്ശൂര്കപപ
ര ാര്ക രരശ്പപ നട കറാ്കല്ാണ്ടകയകക്കുന്നപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ
ഩദ്ധതകലമക്കുരകചൄലലപ യ്യൃപ ഴകറമകയ്യൃത്തല്പപ ഩഠനഭാണ്പ ഇതകല്പപ
ഉള്പ്ല ടുത്തിത്തകമകളളത്ലലത്.പ പ രചാദയാഴറകപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ
നകന്നിംപരവഖയകചൃപപ്രാഥഭക പഴകഴയങ്ങളുലടയിംപഴകഴകധപഒപീസു ലകല്പപനകന്നിംപ
രവഖയകചൃപദൃീതീമപഴകഴയങ്ങളുരടയിംപപഅടകസ്ഥാനത്തകറാണ്പപഈപപരകര ാര്കട്പ
തയ്യാരാ്കമകയകക്കുന്നത്.പ പ്രസ്തുതപ രകര ാര്കട്പ ഷിംസ്ഥാനപ ആസൂത്രണപ
രഫാര്കഡകലന്റപനമങ്ങലലരമാപ ാച ാടുത്തി ലലരമാപപ്രതകപറക കക്കുന്നകല്ല.

( ്)
രഡാ.പഴക.പഴകജമകുഭാര്കപ
ചീപ്, ഴകറമകയ്യൃത്തല്പപഴകബാഗ് പേപിം
ര യലപഷിംസ്ഥാനപആസൂത്രണപരഫാര്കഡ്
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അിംഗ് പേപീ ായിം
പ
ഴര്ക്കിംഗ് പേപ്പ രഩ ര്കപപ തയ്യാരാക്കുന്നതകനുലലപ ഷൗ യയങ്ങള്പ്പപ
യ്യൃ്കത്തന്നപ ഷിംസ്ഥാനപ ആസൂത്രണപ രഫാര്കഡ്പ ലഭപരര്കപപ ലഷക്രടരകയ്ക്ക്പ
എലന്റപ നന്ദകപ ആദയിംപ തലന്നപ രയഖല ടുത്തിത്തുന്ന.പ പ ഈപ രകര ാര്കട്പ തയ്യാരാക്കുപ
ന്നതകലന്റപ ഴകഴകധപ ഘടങ്ങലകല്പപ ഴലലയമധക ിംപ പറഴത്താമപ
അബകപ്രാമങ്ങളുിംപ നകര്കരേവങ്ങളുിംപ നല് കപ ഷസാമകചൃപ ഴകറമകയ്യൃത്തല്പപ
ഴകബാഗ് പേപിംപരഭധാഴകയ്ക്കിംപഞാ്പപഎലന്റപനന്ദകപഅരകമകക്കുന്ന.
പ
ഈപ രകര ാര്കട്പ തയ്യാരാക്കുന്നതകനാമകപ എല്ലാപ ഷൗ യയങ്ങളുിം,പ
ഷസാമല്ലൃിംപ തന്ന്പ ഷസാമകചൃപ ലഴലലാമകനക്യപ ാര്കശക പ ഷര്കവ്വപ
റാവാറമകലറപ ലപ്രാപഷറിംപ റാിംപ്സ്പ ചീപ്പ ര ാ-ഒര്കഡകരനററുറഭാമപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപ
രഡാ.പ ടക.പ എ്.പ ജഗ് പേപദീശ്പ കുഭാര്കപ,പ ര ാര്ക രരശ്പപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥനാമപപപപപപപ
ശ്രീ.പ ലഷഫക,പ .ഡഫൂ.ഷക.പ പ്ലാന്റ്പ ഭാരനജയാമപ ശ്രീ.പ നഷീിം, എലന്റപ
സൂഹൃത്ത്പ ശ്രീഭതകപ ജൂറകപ രജാഷപ്,പ
ാര്കശക പ ഷര്കവ്വ റാവാറ,പപപപപപപപപപ
തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശ്പപ എന്നകഴകടങ്ങലകലറപ ജീഴന്ാര്കപ,പ രകര ാര്കട് തയ്യാരാപപ
ക്കുന്നതകന്പ പ ഷസാമകചൃപ എലന്റപ ഷസപ്രഴര്കത്ത ര്കപപ എന്നകഴരയയിംപ ഞാനീപ
അഴഷയത്തകല്പപനന്ദകരമാലടപസ്മയകക്കുന്ന.

പ
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പപപപപപപപ( ്)
പപപദീഩാപചന്ദ്ര്പ
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ഷിംസ്ഥാനപആസൂത്രണപരഫാര്കഡ്
പ
തകയ്യൃഴനന്തപുയിം

പ
പ
പ
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പ

പ

പപപരഩജ്പനപരര്കപ
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2.2

തൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലപ– മുനകഷക ാറകററുക ള്പ്പ
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2.3
2.4
2.5

തൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലപ–പതാലൂക്കു ള്പ്പ
തൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപ-പഴാര്കു ള്പ്പ
തൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപശുചീ യണപപ്രഴര്കത്തനപഴാസനങ്ങള്പ്പ
ര ാര്ക രരശ്പപനട ാ്കമപഴയക്തകഗ് പേപതപഭാറകനയപഷിംസ്കയണപ
ഩദ്ധതക ള്പ്പ
അജജഴഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പ
അജജഴഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപരവഖയകക്കുന്നപ
ഴസ്തു്ളുലടപഩടക
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴമസ്സുഭാമകപഫന്ധല ടപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഭാഷഴയ്യൃഭാനിംപഷിംഫന്ധകചൃപപ
ഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപലതാളകലുഭാമകപഫന്ധല ടപ
ഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴാര്കഡടകസ്ഥാനത്തകലുലലപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപകുടുത്തിിംഫത്തകലറപഅിംഗ് പേപഷിംഖയപഷിംഫന്ധകചൃപ
ഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടകലുണ്ടാകുന്നപഭാറകനയങ്ങലലപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടുത്തി ലകല്പപഏററുല്ലൃിംപകൂടുത്തിതല്പപഉണ്ടാകുന്നപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ഭാറകനയനകര്കമാജ്ജനം സനിംപഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപ
അബകപ്രാമിം
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപഇനകയിംപരവഖയകര്ണ്ടപ
ഴസ്തു്ലലപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ഭാറകനയപരവഖയണത്തകന്പതു പലചറഴളകക്കുന്നതകനാമകപ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഷമതിംപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
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ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരവഖയകക്കുന്നതകനാമകപതു പഈടാക്കുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപബഴനങ്ങലകലറപഭാറകനയപഷിംസ്കയണപ
ഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പഷിംഴകധാനിംപഴീടുത്തി ലകല്പപആയിംബകക്കുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃപഅബകപ്രാമിം
ഭാറകനയപഷിംസ്കയണപഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപഴീടുത്തി ലകല്പപആയിംബകചൃതകലന്റപ
പണ്ട്പഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ഭാറകനയിംപകുരയ്ക്കന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപ
അബകപ്രാമത്തകലന്റപഩടക
ഭാറകനയിംപകുരയ്ക്കന്നതകനാമകപഴകഴയദാതാ്ളുലടപ
നകര്കരേവത്തകലന്റപഩടക
ര ന്ദ്രത്തകലന്റപസ്ഥാഩനത്തകനുപമുപരാമകപഭാറകനയിംപമൂറിംപ
അഷൗ യയങ്ങള്പ്പപഉണ്ടാമകളളത്രണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലന്റപസ്ഥാഩനത്തകനുപമുപരാമകപ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഅനുബഴകചൃപബുദ്ധകമുട്പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴാഷസ്ഥറത്തകന്പഷഭീഩിംപരവഖയണപ
ര ന്ദ്രങ്ങളുരണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടുത്തിിംപരവഖയണപര ന്ദ്രല്ലൃിംപതമകലുലലപം യിംപ
ഷിംഫന്ധകചൃ്
കൂടുത്തിതല്പപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപസ്ഥാഩകക്കുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപസ്ഥാഩകക്കുന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ഭാറകനയിംപരവഖയകക്കുന്നപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപ
എത്തകക്കുന്നപഷഭമക്രഭിംപഷിംഫന്ധകചൃ്
ഭാറകനയപരവഖയണിംപനടത്തുന്നതകന്പനകശ്ചമകചൃപഷഭമക്രഭിംപ
ഩയയാപ്തഭാരണാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
അജജഴപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപരവഖയണപ
ര ന്ദ്രത്തകരറ്്പനല്കുന്നപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപതയിംപതകയകചൃാരണാപ
നല്കുന്നത്പഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ

6

37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
44
45

3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43

ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപനല്കുരപരാള്പ്പപര ാര്ക രരശ്പപ
ലതാളകറാലക ളുലടപഷാന്നകദ്ധയിം പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
രവഖയകക്കുന്നപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപര ാര്ക രരശ്പപനീ്ിംപ
ലചയ്യുന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപരവഖയകക്കുന്നപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഩയകസ്ഥകതകപപ്രശ്നിംപഉണ്ടാക്കുന്നരണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
നഗ് പേപയഷബാപഉരദയാഗ് പേപസ്ഥര്കപപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ
ഷന്ദര്കവകക്കുന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഭാറകനയപരവഖയണപഩദ്ധതകപഷിംഫന്ധകചൃ്പരഩായായ്മ ളുരണ്ടാപ
എന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഩദ്ധതകപരഩായായ്മ ള്പ്പപഫന്ധല ടപഉരദയാഗ് പേപസ്ഥലന്റപ
ശ്രദ്ധമകല്പല ടുത്തിത്തകമകളളത്രണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിംപ
ര ാര്ക രരശലന്റപരഷഴനലത്തപഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രപപ്രഴര്കത്തനിംപലഭചൃല ടുത്തിത്തുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃപനകര്കരേവങ്ങള്പ്പ
ഷമ്പൂര്കണപഭാറകനയപനകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപഎന്നപറ്യിംപ
ര ന്ദ്രത്തകല്പപരവഖയകക്കുന്നപഴസ്തു്ലകലൂലടപഷാധകക്കുന്നരണ്ടാപ
എന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
ഭാറകനയപകൂപരായിംപഩയകസ്ഥകതകലമപരദാശ യഭാമകപ
ഫാധകക്കുന്നരണ്ടാപപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപപുന:യ്യൃഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നതകലന ററുകപ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅരകഴ്പഷിംഫന്ധകചൃ്
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലന്റപആയിംബത്തകന്പപമുപരാമകപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപനകര്കമാജ്ജനം സനിംപലചരുനകയ്യൃന്നപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്
ഇര ാഴുലലപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപഭാറകനയിംപ
രവഖയകക്കുന്നതകന്പഩയയാപ്തഭാരണാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടകലുണ്ടാകുന്നപപ്രശ്ന ായകമാമപ
ഭാറകനയങ്ങളുലടപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപല ാണ്ടുപഴയ്യൃന്നതകനുപമുപരാമകപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരവഖയകചൄപഴചൃതകലന്റപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
പ്ലാസ്റ്റക ്പഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ത്തകക്കുന്നതകലന്റപ
അഩ ടലത്തക്കുരകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
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45
46
46
46
47
47
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51

3.44
3.45
3.46
3.47
3.48

ബാഴകമകല്പപഖയഭാറകനയപഷിംസ്ക്കയണത്തകല്പപഏററുല്ലൃിംപ
പ്രാധാനയമുലലപപ്രഴര്കത്തനലത്തപഷിംഫന്ധകചൃ്പ
.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകല്പപയ്യൃപദകഴഷിംപറബകക്കുന്നപഭാറകനയങ്ങളുലടപ
അലഴ്പഷിംഫന്ധകചൃ്
.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകലന്റപമൂറധനപനകര്ഩിം

52
55

.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകലന്റപസ്ഥകയപലചറല്ലൃ ള്പ്പപ(fixed cost)

58
59

.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകലന്റപഭാററുപലചറല്ലൃ ള്പ്പ(variable cost)

59

ചകത്രങ്ങളുലടപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

അജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലന്റപചകത്രിം
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപര ന്ദ്രത്തകലന്റപചകത്രിം
ലഷ്രല്പപരസ്റ്റാരകലന്റപചകത്രിം
ബ്ണാഴവകഷ്ടപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലന്റപചകത്രിം
ഇ്ഷനരരററുരകലന്റപചകത്രിം
.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകലന്റപചകത്രിം
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26
28
28
29
30
31

ചുയ്യൃ്ര യ്യൃ ള്പ്പ

DPR

-

Detailed Project Report

EEC

-

Earth Engineering Centre

EPA

-

Environment Protection Agency

KSUDP-

Kerala Sustainable Urban Development Project

LAMPS -

Laloor Model Project for Solid waste management

OWC

Organic Waste Converter

-

UNEP -

United Nations Environment Programme

UNFPA -

United Nations Population Fund

WTERT -

Waste To Energy Research & Technology council
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ഷിംഗ്രസിം
പ

ഖയപഭാറകനയങ്ങലലപഷിംസ്കയകക്കുന്നതകനാമകപതൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശ്പപ
നട കറാ്കല്ാണ്ടകയകക്കുന്നപ ഩദ്ധതകലമപ ഷിംഫന്ധകചൄലലപ ഴകറമകയ്യൃത്തല്പപ
ഩഠനഭാണ്പഈപരകര ാര്കടകല്പപ ഉള്പ്ല്ാലലകചൃകളളത്ലലത്.പപലഩാതുപശുചീ യണിം,
ഒര്കഗ് പേപാനക ്പ രഴസ്റ്റ്പ രഴര്കടര്കപപ പ്ലാന്റ്, ഇ്ഷനരരററുര്കപ,പ ബ്ണാഴവകഷ്ടപ
രവഖയണപ ര ന്ദ്രിം, അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രിം, ഭാറകനയിംപ
രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ ര ന്ദ്രിം, ലഷ്രല്പപ രസ്റ്റാര്കപപ എന്നകഴമാണ്പഈപഩദ്ധതകയലടപ
പ്രധാനല ടപഘട ങ്ങള്പ്.പപഇഴമകല്പപ അജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രിം,
ഒര്കഗ് പേപാനക ്പ രഴസ്റ്റ്പ
രഴര്കടര്കപപ പ്ലാന്റ്പ എന്നകഴലമക്കുരകചൃാണ്പ
പ്രധാനഭായിംപ ഈപ രകര ാര്കടകല്പപ ഩഠനപ ഴകശമഭാക്കുന്നത്.പ പ അജജഴപ
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രലത്ത ററുകപജനങ്ങളുലടപഅബകപ്രാമല്ലൃിം,പപ്രഴര്കത്തനിംപ
ലഭചൃല ടുത്തിത്തുന്നതകനുലലപ നകര്കരേവങ്ങളുിം,പ ഒര്കഗ് പേപാനക ്പ രഴസ്റ്റ്പ രഴര്കടര്കപപ
യൂണകററുകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനങ്ങളുിം,പ പ്ലാന്റകലന്റപ പ്രധാനപ അഷിംസ്കൃതപ ഴസ്തുഴാമപ
ഭാറകനയത്തകലന്റപ ഡകഭാന്റ്പ ഷജപ്ലപ ഴകവ റനല്ലൃിംപ ര ാസ്റ്റ്പ ലഫനകപകററു്പ
ഴകവ റനല്ലൃിംപഩഠനത്തകല്പപഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയകക്കുന്ന.
പ
അജജഴപ
ഭാറകനയരവഖയണപ
ര ന്ദ്രത്തകലറത്തകമപ
20പ
ഴയക്തക ലകല്പപ നകന്നിംപ നകശ്ചകതപ രചാദയാഴറകപ മുരഖനപ പ്രാഥഭക പ ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ
രവഖയകചൄ.
ഒര്കഗ് പേപാനക ്പ
രഴസ്റ്റ്
രഴര്കടര്കപപ
പ്ലാന്റകലന ററുകപ
ഩഠകക്കുന്നതകനാമകപ സ്ഥറപ ഷന്ദര്കവനിംപ നടത്തു യിംപ പ്ലാന്റകലന്റപ യജകസ്റ്റരകല്പപ
നകന്നിം, ര ാര്ക രരശ്പപ ഒപീഷകല്പപ നകന്നിംപ ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകക്കു യിംപ
ലചയ്തു.പ ദൃീതീമപ ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ ര ാര്ക രരശ്പപ ഒപീഷ്,
ാര്കശക പ
ഷര്കഴ റാവാറപഎന്നകഴകടങ്ങലകല്പപനകന്നിംപറബയഭാ്ക.
പ
അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനിംപ
ായയ്ഭഭാലണങ്കകലുിംപ എല്ലാപ ഴാര്കഡകലുിംപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ
ആഴവയഭാലണന്നിംപ ഭാറകനയിംപ രവഖയകക്കുന്നതകന്പ ര ാര്ക രരശ്പപ
നകശ്ചമകക്കുന്നപ തു പ ലചറഴളകക്കുന്നതകന്പ ഗുണരബാക്താ്ള്പ്പപ തയ്യാരാപ
ലണന്നിംപ ഩഠനിംപ ഴയക്തഭാക്കുന്ന.പ കൂടാലതപ ഒര്കഗ് പേപാനക ്പ രഴസ്റ്റ്പപ
രഴര്കടര്കപപ പ പ പ്ലാന്റ്പ പ പ ഭററു്പ പ പ പ തരേവപ ബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്്്പ ഭാതൃ പ
മാലണന്നിംപ പ്ലാന്റ്പ -പ പ്റ്ററുകഭിംപ ഉല്ഩാദനത്തകല്പപ എത്തകരചൃയ്യൃന്നതകനുലലപ
നടഩടകപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ബാഗ് പേപത്തുപ നകന്നിംപ ഉണ്ടാര ണ്ടതാണ്പ എന്നപ
നകഗ് പേപഭനത്തകലുിംപ ഩഠനത്തകലൂലടപ എത്തകരചൃര്കന്ന.പ
പ്ലാന്റകലന്റപ ര ാസ്റ്റ്പ
ലഫനപകററു്പ ഴകവ റനിംപ നടത്തകമതകല്പപ പ്ലാന്റകലന്റപ നടത്തക ്പ
ര ാര്ക രരശനുിംപ പരനകക്കുിംപ രയപ രഩാലറപ പ്രരമാജനപ പ്രദഭാലണന്നിംപ
ഩഠനിംപലതലകമകക്കുന്ന.
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അദ്ധയാമിംപ1
ആമുഖിം
പ
ഈപ അദ്ധയാമത്തകല്പപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണലത്തപ ഷിംഫന്ധകചൃപ
യ്യൃപ ആമുഖല്ലൃിംപ ഴകഴകധപ യാജയങ്ങലകലറപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണത്തകലറപ
നകറഴകലറപ സ്ഥകതകലമക്കുരകചൄിം, ഈപ ഩഠനത്തകലന്റപ പ്രാധാനയലത്തക്കുരകചൄിംപ
ഩഠനത്തകലന്റപ റ്യങ്ങള്പ്പ,പ ഩഠനപ ഷമ്പ്രദാമിം,പ ഩയകഭകതക ള്പ്പപ എന്നകഴപ
ലമക്കുരകചൄിംപഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയകക്കുന്ന.
1.1പലഩാതുപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
പ
ഭറമാലക ളുലടപ ജീഴകതിംപ കൂടുത്തിതല്പപ ഷമൃദ്ധഭാല്ലൃ യിംപ ഉല്പാദനപ
രഭഖറമകല്പപനാിംപഩകരന്നാളളത്പരഩാല്ലൃ യിംപലചരുനരതാലടപഉഩരബാക്തൃപഷിംസ്കായിംപ
ര യലത്തകല്പപ ഷജീഴഭാമക.പപഉല്ഩാദനഭകല്ലാലതപഉഩരബാഗ് പേപിംപപനടത്തുന്നപയ്യൃപപപപ
ജനഷമൂസഭാണ്പ ര യലത്തകല്പപ ഉലലത്.പപഖയഭാറകനയപഷിംസ്കയണിംപഎന്നത്പ
തരേവപ ബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്ക്കുിംപ ഩൗയ്ാര്കക്കുിംപ യ്യൃപ രഩടകഷൃയഭാമകപ
തീര്കന്നകയകക്കുന്നപ യ്യൃപ
ാറഘടത്തകറാണ്പ നാിംപ ജീഴകക്കുന്നത്.പപ
അഩ ട യഭാമപയീതകമകല്പപ ഭറകനീ യണിംപനാനാപരഭഖറ ലലയിംപഫാധകചൄ.പപ
ഭാറകനയിംപ ഴറകലചൃരകമാലതപ നകശ്ചകതപ സ്ഥാനങ്ങലകല്പപ എത്തകചൃ്പ
ഷിംസ്കയകര്ണ്ടതാണ്പ എന്നപ രഫാധിംപ ജനങ്ങലകല്പപ ഉണ്ടാ്കമാല്പപ ഭാത്രരഭപ
നമ്മുലടപ
ജറരരാതസ്സുിംപ
ലതയ്യൃരഴായങ്ങളുിംപ
ഷിംയ്കക്കുഴാ്പപ
ഷാധകക്കു യലളൂ.
പ
നമ്മുലടപ യാജയലത്തപ നഗ് പേപയങ്ങലകല്പപ 681പ ഭകറയപപ ടപപ
ഭാറകനയങ്ങലാണ്പ യ്യൃപ ഴര്കശിംപ വയാവയകപ ഉണ്ടാമകല്ാണ്ടകയകക്കുന്നത്.പപ
വയാവയകപ പ്രതകവീര്കശപ ഭാറകനയത്തകലന്റപ അലഴ്പ 500പ ഗ്രാിംപ ആമകപ
ഴര്കദ്ധകചൃകളളത്ണ്ട്.പ പ ഖയപ ഭാറകനയത്തകലന്റപ വയകമാിംഴണമുലലപ ഷിംസ്കയണിംപ
ര യലത്തകലനര ാലുലലപ യ്യൃപ ലചരകമപ ഷിംസ്ഥാനത്തകന്പ ഴറകമപ ലഴല്ലുപ
ഴകലകമാണ്പഉമര്കത്തുന്നത്.
പ
മു്ഩ്പ ലഩാതുപ നകയത്തു ലകല്പപ നകര്ഩകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ
അലഴ്പ നകമന്ത്രണാധീനഭാമതകനാല്പപ മുനകഷക ാറകററുക ള്പ്ക്കുിംപ ര ാര്ക രരപ
ശനു ള്പ്ക്കുിംപ അഴപ നീ്ിംപ ലചയ്യുന്നതകന്പ പ്രമാഷിംപ ഉണ്ടാമകയ്യൃന്നകല്ല.പപ
എന്നാല്പപ
ഴര്കദ്ധകചൄഴയ്യൃന്നപ
നഗ് പേപയഴല്്യണത്തകലന്റയിംപ
ജീഴകതപ
ജവറകയണ്ടാമപ ഭാററുത്തകലന്റയിംപ പറഭാമകപ ഭാറകനയനകര്കമാര്കജ്ജനം സനിംപ യ്യൃപ
ഴറകമപ ലഴല്ലുഴകലകമാമകപ ഭാരകമകളളത്ണ്ട്.പ പ പ്രാരദവക പ പ്രശ്നങ്ങളുിംപ ആളു ളുലടപ
എതകര്കു ളുിംപ മൂറിംപ ഖയഭാറകനയത്തകലന്റപ രവഖയണിംപ രഩാലുിംപ വയകമാമപ
ഴകധത്തകല്പപനടക്കുന്നകല്ല.
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പ
ര യലത്തകല്പപ
അനകമന്ത്രകതഭാമപ
രതാതകല്പപ
ഭാറകനയിംപ
2
ഴര്കദ്ധകക്കുന്നതകന്പനകയഴധകപ ായണങ്ങലാണ്പചൂണ്ടക്ാളളത്ഴാനുലലത്.
1.1.1പഴര്കദ്ധകചൄഴയ്യൃന്നപനഗ് പേപയഴല്്യണിം
പ
2011പ ലറപ ലഷ്ഷഷ്പ പ്ര ായിംപ 47.7%പ പ്രരദവങ്ങളുിംപ
നഗ് പേപയഴത്ക്്യക്ല ടകയകക്കു മാണ്.പ പ ര യലത്തകലറപ ഗ്രാഭപ്രരദവങ്ങള്പ്പപ
രഩാലുിംപ നഗ് പേപയങ്ങളുലടപ പ്രരതയ തമാമപ ‘ഴര്കദ്ധകചൃപ ജനഷാന്ദ്രത’പ
പ്ര ടഭാക്കുന്നണ്ട്.പ പ നഗ് പേപയഴത്ക്്യണല്ലൃിംപ ഖയപ ഭാറകനയങ്ങളുിംപ തമകല്പപ
ഷ ായാത്മ ഭാമപ ഫന്ധഭാണ്പ ഉലലത്. അതാമത്പ പ നഗ് പേപയഴത്ക്്യണിംപ
ഴര്കദ്ധകക്കുന്നതനുഷയകചൃ്പഖയഭാറകനയങ്ങളുിംപഴര്കദ്ധകക്കുിം.പഴര്കദ്ധകചൃപജനഷിംഖയാപ
ഴര്കദ്ധനഴ്പ ആനുഩാത ഭാമകപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ ഗ് പേപതാഗ് പേപതിം, വാസ്ത്രീമഭാമപ
രവഖയണിം,പ
അഴയലടപ
ഷിംസ്കയണിംപ
എന്നകഴപ
നടക്കുന്നകല്ല.പപ
ഖയഭാറകനയങ്ങളുലടപ അവാസ്ത്രീമഭാമപ ഷിംസ്കയണിംപ ഗ് പേപൗയഴ യഭാമപ ഩറപ
ആരയാഗ് പേപയപ്രശ്നങ്ങളുിംപ സൃഷ്ടകക്കുന്നണ്ട്.പ കൂടാലതപ ഷാമൂസയപ ആരയാഗ് പേപയപ
രഭഖറമകല്പപ
ഴകഴകധങ്ങലാമ
ലചറല്ലൃ ള്പ്പപ
ഴര്കദ്ധകക്കുന്നതകനുിംപ
ായണഭാകുന്നണ്ട്.പ പ കൂടാലത,പ ഖയഭാറകനയങ്ങളുലടപ കുഭകഞ്ഞുകൂടല്പപ മൂറിംപ
ഈചൃ, ല ാതു ്, ഩാററു, എറകപ എന്നകഴയലടപ ഴര്കദ്ധനഴകനുിംപ ഇടമാക്കുന്ന.പ
1.1.2പജീഴകതചയയമകലറപഭാററുങ്ങള്പ്പ
പ
ഴയ്യൃഭാനത്തകലുണ്ടാമപ ഴര്കദ്ധനഴ്പ മൂറിംപ ഉഩരമാഗ് പേപരവശിംപ
ഴറകലചൃരകയ പ (use and throw) എന്നലലപ ഷിംസ്കായത്തകരറ്്പ ജനങ്ങള്പ്പപ
എത്തല ടകയകക്കുന്ന.പപഇതുിംപഭാറകനയങ്ങളുലടപഴര്കദ്ധനഴകന്പഇടമാക്കുന്ന.
1.1.3പടൂരകഷിംപരഭഖറമകല്പപഉണ്ടാമപപുരയാഗ് പേപതകപ
ടൂരകഷിംപ രഭഖറയലടപ ഴലര്കചൃപ മൂറിംപ ര യലത്തകന്പ ധായാലിംപ
ഴയ്യൃഭാനിംപ റബയഭാകുന്നലണ്ടങ്കകലുിംപ ഇതകന്പ ചകറപ രദാശഴവങ്ങളുണ്ട്.പപ
ടൂരകസ്റ്റു ള്പ്പപ ധായാലഭാമകപ ഴയ്യൃന്നപ പ്രരദവങ്ങലകല്പപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ
അവാസ്ത്രീമഭാമപ ഷിംസ്കയണിംപ യ്യൃപ പ്രശ്നിംപ തലന്നമാണ്.പ പ ഇതുപ മൂന്നകല്പപ
ണ്ടുല ാണ്ടുപ തലന്നമാണ്പ 'ഭാറകനയപ യസകതപ ഉേകഷ്ടസ്ഥാനപ പ്രചയണിം'പ
എന്നപമുഖമുദ്രപര യല ഷര്ക്ാര്കപപഉമര്കത്തക കടകക്കുന്നത്.
പ
ര യലത്തകലറപ ഭാറകനയപ നകര്കമാര്കജ്ജനം സനിംപ ഴകഴകധങ്ങലാമപ
ഩയകഭകതക ളുിംപ ലഴല്ലുഴകലക ളുിംപ രനയകടുത്തിന്നപ ഴകശമഭാണ്.പ പ ജനഷാന്ദ്രതപ
കുരഞ്ഞപ പ്രരദവങ്ങലകല്പപ ര ന്ദ്രീകൃതഭാമപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതക ള്പ്പപ
പ്രാരമാഗ് പേപക ഭാണ്.പ പ നമ്മുലടപ ഷിംസ്ഥാനത്ത്പ ഉമര്കന്നപ ജനഷാന്ദ്രതപ
ഉലലതകനാല്പപര ന്ദ്രീകൃതഭാമപഭാറകനയപഷിംസ്കയണപഩദ്ധതക ള്പ്്്പനകറഴകല്പപ
ഴറകമപ ഷാധയതമകല്ല.പ പ ഴകര ന്ദ്രീകൃതഭാമപ ഩദ്ധതക ള്പ്്ാണ്പ നമ്മുലടപ
ഷിംസ്ഥാനിംപ കൂടുത്തിതല്പപ മു്ൂ്ിംപ നല്ര ണ്ടത്.പ പ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണിംപ
നടത്തുന്നതകനായലലപ ഏററുല്ലൃിംപ പ്രധാനഭാമപ ചകറപ ഉഩാധക ലകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ
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മുഖയഭാമത്പ ഭാറകനയിംപ കുരയ്ക്ക പ എന്നലലത്പ തലന്നമാണ്.പ പ ഉണ്ടാകുന്നപ
ഭാറകനയിംപ ഉരഴകടത്തകല്പപ തലന്നപ ഷിംസ്കയകക്കു പ എന്നതാണ്പ യണ്ടാഭലത്തപ
ായയിം.പ ഉരഴകടത്തകല്പപ ഭാറകനയിംപ ഷിംസ്ക്കയക്ാ്പപ
ളകമാത്തപ നഗ് പേപയപ
പ്രരദവങ്ങള്പ്പ,പ ഫ്ലാറ്റു ള്പ്പപ എന്നകഴകടങ്ങലകല്പപ ലചരകമപ ലചരകമപ
ഭാറകനയഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതക ള്പ്പപ ആഴകഷ്കയകക്കു പ എന്നലലതാണ്പ
പ്രാരമാഗ് പേപക ഭാമകളളത്ലലത്.പ പ വക്തഭാമപ രഫാധഴല്്യണത്തകലൂലടപ ഈപ
ഴകശമത്തകല്പപ
പുതകമപ
അഴരഫാധിംപ
ഉണ്ടാ്കലമടുത്തിര്ണ്ടത്പ
അതയന്താരഩ്കതഭാണ്.പ
ഭാറകനയങ്ങലലപ
ഉരഴകടത്തകല്പപ
തലന്നപ
രഴര്കതകയകചൃാല്പപ ജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഴീളളത്ഴല കല്പപ തലന്നപ ഷിംസ്കയകക്കുന്നതകന്പഷാധകക്കുിം.
പ
പ്ലാസ്റ്റക്കലന്റപ ഉഩരമാഗ് പേപത്തകലുണ്ടാമപ ക്രഭാതീതഭാമപ ഴര്കദ്ധനഴ്പ
ഭാറകനയപ നകര്കമാര്കജ്ജനം സനത്തകലറപ ലഴല്ലുഴകലകമാമകപ അഴരവശകക്കുന്ന.പപ
പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഩയകസ്ഥകതക്്പ
നത്തപ ആഘാതഭാണ്പ
ഉണ്ടാക്കുന്നത്.പ പ്ലാസ്റ്റക ്പ
ത്തകക്കുരപരാള്പ്പപ ഡരമാക്സകനുിംപ പൂരാനുിംപ
3
അന്തയീ്ത്തകരറയ്ക്ക്പപ റയ്യൃന്ന .പപപപഇഴപപപഭനുശയനുിംപപപഭററു്പപജീഴക ള്പ്ക്കുിംപ
പ്രതൂല്പാദനപ ഴൂസപ ത യാറ ള്പ്പ്്പ ായണഭാകുന്നലണ്ടന്ന്പ ഩഠനത്തകല്പപ
ലതലകഞ്ഞകളളത്ണ്ട്.പ പ കൂടാലതപ ജനകത പ ജഴ റയങ്ങളുിംപ സ്തനാര്കബുദല്ലൃിംപ
ഴര്കദ്ധകക്കുന്നതകനുിംപ ായണഭാകുന്ന.
പ
ഇതകന്പ ഩയകസായഭാമകപ രഩ ര്കപപ ഫാഗു ളുിം, ചണിംപ ഩയ്യൃത്തകപ
ഫാഗു ളുിംപ ഉഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നപ വീറങ്ങളുിംപ ഭറമാലക ളുലടപ ഇടമകല്പപ
ഴലര്കരത്തണ്ടതാണ്.പ കൂടാലതപ പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ലഩാതുപ
സ്ഥറങ്ങലകലുിം, നദക ലകലുിം,പ കുലങ്ങലകലുിംപ എരകയന്നപ വീറിംപ ഉരഩ്ക-പ
ര്ണ്ടതാണ്.പ ഭാത്രഭല്ല,പ പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ ഷിംസ്കയണിംപ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ആരയാഗ് പേപയ യഭാമപ വീറങ്ങള്പ്പപ ഴലര്കത്തുന്നതകനാമകപ
ജനങ്ങള്പ്്്പ അഴരഫാധിംപ നല്ര ണ്ടതുണ്ട്.പ പ പ്ലാസ്റ്റക ്പ പുന:ചക്രഭണിംപ
ലചരുന്പഉഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നതകനുലലപനടഩടക ള്പ്പപഅടകമന്തകയപപ്രാധാനയരത്താലടപ
ഷര്ക്ാര്കപപഏലററുടുത്തിര്ണ്ടപഷഭമിംപഅതകക്രഭകചൃകയകക്കു മാണ്.
1.2പഖയഭാറകനയഷിംസ്കയണിംപ–പഅഴരറാ നിം
പ
ജനങ്ങള്പ്പപ ടൗണു ലകല്പപ താഭഷിംപആയിംബകചൃതുപമുതറാണ്പഭാറകനയിംപ
യ്യൃപ ലഩാതുപ്രശ്നഭാമകപ ഭാരകമത്.പ 19-mwപ നൂററുാണ്ടകലന്റപ യണ്ടാിംപ ഩകുതകപ
മുതറാണ്പ യൂരരാഩയ്പപ യാജയങ്ങള്പ്പപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണത്തകനുലലപ
4
നകമഭങ്ങള്പ്പപ നകര്കമകക്കുഴാ്പപ തുടങ്ങകമത് .പ പ ഴയാഴഷാമക പ യാജയങ്ങലകല്പപ
യണ്ടാിംപ രറാ ഭസായദ്ധത്തകന്പ രവശമുലലപ
ാറഘടത്തകല്പപ ഴകബഴപ
ങ്ങളുലടയിംപ ഊര്കജ്ജനം സത്തകലന്റയിംപ പ്രതകവീര്കശപ ഉഩരബാഗ് പേപിംപ ഴലലയമധക ിംപ
രതാതകല്പപ ഴര്കദ്ധകചൃത്പ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ അലഴകലുലലപ ഴര്കദ്ധനയ്ക്കിംപ
ായണഭാമക.പ പ അജജഴപ ഭാറകനയഷിംസ്കയണിംപ വയകമാമപ ഴകധത്തകല്പപ
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നടത്തു പ എന്നലലത്പ ഇന്ന്പ രറാ ലഭപരാടുത്തിിംപ രനയകടുത്തിന്നപ യ്യൃപ പ്രധാനപ
പ്രശ്നഭാണ്.പ
ഩയകസ്ഥകതക്്പ
ആഘാതമുണ്ടാ്ാത്തപ
യീതകമകലുിംപപപ
ജനങ്ങള്പ്്്പഷൃീ ായയഭാമപതയത്തകലുമുലലപയ്യൃപഖയഭാറകനയപനകര്കമാര്കജ്ജനം സനപ
ഷിംഴകധാനിംപ ാറഘടത്തകലന്റപ ആഴവയഭാണ്.പ പ ഴകഴകധപ യാജയങ്ങലകല്പപ
ഴകഴകധങ്ങലാമപ യീതക ലാണ്പ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണത്തകനാമകപ ഷൃീ യകചൄപ
ഴയ്യൃന്നത്.പ
1.2.1പഅരഭയക്
പ
ഭററു്പഏലതായ്യൃപയാജയിംപഉല്പാദക കക്കുന്നപഭാറകനയങ്ങരല്ാള്പ്പപ കൂടുത്തിതല്പപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ അരഭയക്മകലറപ മുനകഷക ാറകററുക ള്പ്പപ ഉല്പാദക കക്കുന്ന.പപ
5
അരഭയക്മകലുലലപ യ്യൃപ ഴയക്തകപ വയാവയകപ 20.04പ കരറാഗ്രാിം പ ഭാറകനയിംപ
ദകഴരഷനപ ഉല്പാദക കക്കുന്നണ്ട്.പ പ ഇതകല്പപ 55പ വതഭാനല്ലൃിംപ ഴീടുത്തി ലകല്നകന്നിംപ
ഉണ്ടാകുന്നഴമാണ്.പ ഫാ്കയലലപ 45പ വതഭാനിംപ ഭാറകനയങ്ങളുിംപ
പാക്ടരക ലകല്പപ നകന്നിം,പ ലചറ കടപ ഴയാഩായപ സ്ഥാഩനങ്ങലകല്പപ നകന്നിം,പ ഭറ്റുപ
ഴയഴഷാമപസ്ഥാഩനങ്ങലകല്പപനകന്നിംപഉണ്ടാകുന്നഴമാണ്.
പ
അരഭയക്മകല്പപ ഉണ്ടാകുന്നപഇറരരാണക ്പഭാറകനയങ്ങളുലടപപ്രശ്നിംപ
നാള്പ്ക്കുനാള്പ്പപ ഴര്കദ്ധകചൄഴയക മാണ്.പ പ ഇഴമകല്പപ പരൂടര്കപ,പ രഭാണകററുര്കപ,പ
ലടറകഴകശ്പപ എന്നകഴയിംപ ഉള്പ്ല ടുത്തിന്ന.പ പ EPA യലടപ ണ്്പ പ്ര ായിംപ
അരഭയക്മകലുണ്ടാകുന്നപ 25പ വതഭാനിംപ ഇറരരാണക ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ നടത്തുന്നണ്ട്.പ പ ഫാ്കയലലഴമകല്പപ 70പ വതഭാനരത്താലിംപ
രറാസങ്ങളുിംപ റാന്റ്പ പകല്ലകരറ്ാണ്പ രഩാകുന്നത്.പ പ അരഭയക്മകല്പപ
ഉണ്ടാകുന്നപ ഇറരരാണക ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഭറ്റുപ ഏശയ്പപ യാജയങ്ങലകരറ്്പ
മററുകപ അമയ്ക്കന്നമുണ്ട്.പ പ ഇഴപ ഷൃീ യകക്കുന്നഴമകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ മുന്നകല്പപ
നകല്ക്കുന്നപയാജയഭാണ്പജചന.
1.2.2പബ്രകടപ
പ
2008-ലറപ പ ണക്കുപ പ്ര ായിംപ ഒരയാപ ഴര്കശല്ലൃിംപ 290പ ഭകറയപപ ടപപ
6
ഭാറകനയങ്ങലാണ്പ ഒരയാപഴര്കശല്ലൃിംപബ്രകടനകല്പപ ഉണ്ടാമകല്ാണ്ടകയകക്കുന്നത് .പപ
എന്നാല്പപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ അലഴ്പ ബ്രകടനകല്പപ ദകനിംപ രതാറിംപ കുരഞ്ഞുപ
ല ാണ്ടകയകക്കു മാണ്.പ പ ബ്രകടലന്റപ തന്ത്രപ്രധാനഭാമപ രദവീമപ ഭാറകനയപ
യീതക ള്പ്പപ മൂറിംപ യാജയത്തകന ത്ത്പ സുസ്ഥകയഭാമപ ഭാറകനയപ നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനപ
ഩയകഩാടക ള്പ്പപ നട ാക്കുന്നതകന്പ ഷാധകക്കുന്നണ്ട്.പ പ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ
ഊര്കജ്ജനം സിംപഉല്പാദക കക്കുന്നപനകയഴധകപഩഴര്കപ്ലാന്റുക ള്പ്പപബ്രകടനകല്പപനകറഴകലുണ്ട്.
1.2.3പഫിംഗ്ലാരദവ്
പ
ഏററുല്ലൃിംപകൂടുത്തിതല്പപ ജനഷിംഖയയലലപരറാ ലത്തപ9-mഭലത്തപയാജയല്ലൃിംപ
7
ജനഷാന്ദ്രതമകല്പപ 12-mwപ സ്ഥാനല്ലൃമുലലപ യാജയഭാണ്പ ഫിംഗ്ലാരദവ് .പപ
UNFPA യലടപ രകര ാര്കട്പ പ്ര ായിംപ രറാ ത്തകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ കൂടുത്തിതല്പപ
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ഭാറകനയങ്ങളുലലപ ഩടണങ്ങലകലറാന്നാണ്പ ഫിംഗ്ലാരദവകലന്റപ തറസ്ഥാനഭാമപ
ധാ്.പ പ 2012-ലറപ ണ്്പ പ്ര ായിംപ 22.4പ ഭകറയപപ ടപപ ഭാറകനയങ്ങലാണ്പ
ഒരയാപ ഴര്കശല്ലൃിംപ ഫിംഗ്ലാരദവകല്പപ ഉണ്ടാകുന്നത്.പ പ ഇത്പ 2025പ
ആകുരപരാരളക്കുിംപ 47064പ ടപപ ആകുലഭന്നാണ്പ
യ്യൃതല ടുത്തിന്നത്.പ
ധാ്മകലുലലപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ 37പ വതഭാനിംപ ഭാത്രരഭപ രവഖയകചൃ്പ വയകമാിംപ
ഴണിംപഷിംസ്കയകക്കുന്നലളൂ.
1.2.4 ഇന്തയ
പ
2000പലഷപ്റ്ററുിംഫര്കപപഭാഷത്തകറാണ്പഇന്തയയലടപഖയഭാറകനയപനമിംപ
8
നകറഴകല്പപ ഴന്നത് .പ പ ഖയഭാറകനയപ ഩയകഩാറനിംപ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ഇന്തയമകലറപ
നഗ് പേപയങ്ങളുിംപ
ജനങ്ങളുിംപ
പുറര്കരത്തണ്ടപ
ഉത്തയഴാദകത്തലത്തയിംപ
ചുഭതറ ലലയിംപ ഩററുകപ ഈപ നമത്തകല്പപ ഴകവദഭാമകപ പ്രതകഩാദകചൃകളളത്ണ്ട്.പപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഴര്കദ്ധകക്കുന്നത്പ തടയന്നതകനാമകപ ചകറപ ഷഭമക്രഭങ്ങള്പ്പപ ഈപ
നകമഭത്തകല്പപപ്രതകഩാദകചൃകളളത്ണ്ട്.


നകറഴകലുലലപസ്ഥറങ്ങളുലടപറാന്റ്പകല്പപ 2001പഅഴഷാനരത്താലടപ
നടരത്തണ്ടതാണ്പപ



ഴകം യപ ബാഴകലമപ മുന്നകല്പപ
ണ്ടുല ാണ്ട്പ ഭാറകനയങ്ങലലപ
നകര്കമാര്കജ്ജനം സനിംപ
ലചയ്യുന്നതകനുലലപ
സ്ഥറങ്ങള്പ്പപ
2002പ
അഴഷാനരത്താലടപ ണ്ടുഩകടകക്കു



2003പ
അഴഷാനരത്താലടപ
ഭാറകനയപ
ഷിംസ്കയണല്ലൃിംപ
നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനല്ലൃിംപ പൂര്കണഭായിംപ ഷാധയഭാകുന്നപ തയത്തകലുലലപ
ഷിംഴകധാനങ്ങള്പ്പപയ്യൃക്കു



ജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്,
യീതക ലകലൂലടപഴലഭാ്കപഭാറ്റു



രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പ ഷാധയഭല്ലാത്തപ അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഭാത്രിംപ
റാന്റ്പപകല്ലകിംഗ് പേപ്പഷിംഴകധാനത്തകരറയ്ക്ക്പല ാണ്ടുരഩാല്ലൃ



ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ തയിംതകയകക്കുന്നതകന്പ ജനങ്ങളുലടപ ഩങ്കാലകത്തിംപ
ഉരുഴയ്യൃത്ത



രഴര്കതകയകചൃപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ
നടത്തു



ലഴര്കഭകപ

രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പ

ളകമാല്ലൃന്നഴപ ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ

ലഭഡക്ല്പ,പ ഫരമാലഭഡക്ല്പപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ മുനകഷക ല്പപ
ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ റര്കത്താതകയകക്കു പ
ഈപ നമത്തകലന്റപ നടത്തക കനാമകപ ഇന്തയ്്പ ഇനകയിംപ ഫഹും യിംപ
രഩാകുഴാനുണ്ട്.
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1.2.4.1 ര യലിം
പ
ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണിംപ ഷിംസ്ഥാനങ്ങളുലടപ ഩയകധകമകല്പപ ഴയ്യൃന്നപ
ഴകശമഭാലണങ്കകലുിംപ ഴകഴകധപ തരേവപ ബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങളുലടപ
അടകസ്ഥാനഩയഭാമപ ഉത്തയഴാദകത്തഭാണ്പ ഖയഭാറകനയഷിംസ്കയണിം.പപപപപപപ
74-mwപ ബയണഘടനപ രബദഗ് പേപതകമകറാണ്പ ഇ്ായയിംപ അയല്ളളത്ര കചൃ്പ
ഩരയന്നത്.പഖയഭാറകനയപഷിംസ്കയണത്തകനാമകപതരേവബയണപസ്ഥാഩനങ്ങള്പ്പപ
ഷൃീ യകര്ണ്ടപ നടഩടക ലല ററുകപ 1994പ ര യലപ മുനകഷക ാറകററുകപ ആക്ടകല്പപ
ഴലലയപ ഴയക്തഭാമകപ പ്രതകഩാദകചൃകളളത്ണ്ട്.പ പ ളളത്പ ഭക്പ തരേവപ ബയണപ
സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്ക്കുിംപ തങ്ങളുലടപ
ടഭപ ഴകജമ യഭാമകപ നടത്തുന്നതകന്പ
ഷാധകക്കുന്നകല്ലപ എന്നതാണ്പ മാഥാര്ക്യിം.പ പ ലഩാതുശുചകതൃിം, ഩയകസ്ഥകതക,പ
ലഩാതുജനാരയാഗ് പേപയിംപ എന്നകഴയ്ക്ക്പ നത്തപ ആഘാതഭാണ്പ ഭാറകനയിംപ മൂറിംപ
ദകനിംപ പ്രതകപ ഉണ്ടാമകല്ാണ്ടകയകക്കുന്നത്.പ പ നഗ് പേപയഴത്ക് യണിംപ മു്ഩ്പ
ഉലലതകരന്ാള്പ്പപ ഩതക്ഭടങ്ങ്പ രഴഗ് പേപത്തകല്പപ നടന്നപ ല ാണ്ടകയകക്കുന്നപ ഈപ
ാറഘടത്തകല്പപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണിംപ ഴലലയപ ഗ് പേപൗയഴ യഭാമപ യ്യൃപ
ഴകശമഭാമകപ തീര്കന്നകയകക്കു മാണ്.പ പ ഭതകമാമപ ഩണത്തകലന്റപ അബാഴിം,
നകറഴകലുലലപ ഷിംഴകധാനത്തകലന്റപ രഩായായ്മ, വയകമാമപ യീതകമകലുലലപ
ഷാരങ്കതക പ ഴകദയയലടപ അബാഴിം,പ ജനങ്ങളുലടപ ഩങ്കാലകത്തഭകല്ലായ്മപ
അര്കസകക്കുന്നപ പ്രാധാനയിംപ ഈപ ഴകശമത്തകല്പപ റബയഭാ ാത്തത്പ
എന്നകഴമാണ്പലഩാതുഴാമകപചൂണ്ടക്ാളളത്ന്നപ ായണങ്ങള്പ്പ.
1.3പഩഠനപഴകരധമഭാക്കുന്നപറ്യങ്ങള്പ്പ
1. തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതകപ പ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പപ
ഴകറമകയ്യൃത്തു ?
2. ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതകമകലറപ യ്യൃപ പ്രധാനപ ഘട ഭാമപ അജജഴപ
ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രലത്തക്കുരകചൃ്പ ജനങ്ങള്പ്ക്കുലലപ ലഩാതുഴാമപ
അബകപ്രാമലത്ത ററുകപഩഠകക്കു ?
3. .ഡബ്ല്യൂ.ഷകപപ്ലാന്റകല്പപ ഉഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നപപ്രധാനപഅഷിംസ്കൃതപഴസ്തുഴാമപ
ഭാറകനയങ്ങളുലടപഡകഭാന്റ്പ–പഷജപ്ലപഴകവ റനിംപനടത്തു ?
4. .ഡബ്ല്യൂ.ഷകപ
പ്ലാന്റ്പ
ഩദ്ധതകപ
ര ാര്ക രരശനുിംപ
പരനകയ്ക്കിംപ
ഗുണ യഭാരണാപഎന്ന്പഩയകരവാധകക്കു ?
1.4പഩഠനത്തകലന്റപപ്രാധാനയിം
പ
ഴര്കദ്ധകചൄപ ഴയ്യൃന്നപ നഗ് പേപയഴല്്യണത്തകലന്റയിംപ ജനങ്ങളുലടപ
ജീഴകതപ ജവറകമകലുണ്ടാമപ ഭാററുത്തകലന്റയിംപ പറഭാമകപ ഖയഭാറകനയത്തകലന്റപ
രതാത്പ ഒരയാപ ഴര്കശല്ലൃിംപ ക്രഭാതീതഭാമകപ ഴര്കദ്ധകക്കുന്നപ പ ഷാസചയയഭാണ്പ
ഇന്ന്പനകറനകല്ക്കുന്നത്.പപഷിംസ്ഥാനപഗ് പേപഴലഭന്റ്പശുചകതൃപഭകശ്പപ മുരഖനപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപ ലചയ്യുന്നതകനുലലപ ഩദ്ധതക ള്പ്പപ നട കപ
റാക്കുന്നലണ്ടങ്കകലുിംപഅത്പപൂര്കണഭാമപപ്രശ്നപഩയകസായത്തകന്പഉതകുന്നകല്ല.
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പ
മൂന്നപ ഩതകററുാണ്ട്പ നീണ്ടുപ നകന്നപ ഭാറകനയപ പ്രശ്നങ്ങലലപ തൃശ്ശൂര്കപപ
ര ാര്ക രരശ്പപ എങ്ങലനപ ജ
ായയിംപ ലചയ്തുപ എന്നലലത്പ ഭറ്റുലലപ തരേവപ
ബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്്്പ യ്യൃപ ഭാതൃ മാ്ാല്ലൃന്നതാണ്.പ പ ഖയഭാറകനയപ
ഷിംസ്കയണിംപ നാഭപ ഭാത്രഭാമപ യീതകമകല്പപ നകര്കവ്വസണിംപ നടത്തുന്നപ തരേവപ
ബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്്്പ പുതകമപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ യീതക ള്പ്പപ അഴയ്യൃലടപ
ഭൂപ്രരദവത്തകന്പ അനുഷയകചൃ്പ ആഴകഷ്കയകക്കുന്നതകന്പ ഈപ ഩഠനിംപ
പ്രരചാദനഭാകുന്ന.പ കൂടാലതപ ഩദ്ധതകപ നകര്കവ്വസണത്തകലറപ ഴകഴകധപ
രഩായായ്മ ലല ററുകപഭനസ്സകറാക്കുന്നതകനുിംപഈപഩഠനിംപമൂറിംപഷാധകക്കുന്ന.
1.5പഩഠനപയീതകപവാസ്ത്രിം
പ
ഈപ രകര ാര്കട്പ ആറപ ഭാഷലത്തപ ഩഠനത്തകലന്റയിംപ ഩറപ
ഴകധങ്ങലാമപ ഗ്രന്ഥപ ഷഞ്ചമങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ രവഖയകചൃപ ണക്കു ളുലടയിംപ
ാര്കശക പ ഷര്കവ്വ റാവാറ, തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശ്പപ എന്നകഴകടങ്ങലകല്പപ
നകന്നിംപ രവഖയകചൃപ ഴകഴയങ്ങളുലടയിംപ അടകസ്ഥാനത്തകല്പപ തയ്യാരാ്കമക-പ
ളളത്ലലതാണ്.
പ
അജജഴഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രലത്ത ററുകപ ഩഠകക്കുന്നതകനാമകപ
ഖയഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ എത്തകമപ ഴയക്തക ലകല്പപ നകന്നിംപ
ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകക്കുന്നതകന്പ യ്യൃപ രചാദയാഴറകപ തയ്യാരാ്ക.പപ
ഗുണരബാക്താ്ലകല്പപ നകന്നിംപകൃതയഭാമകപഭറഩടകപറബകക്കുന്നപഴകധത്തകലുിം, ചകറപ
രചാദയങ്ങള്പ്ക്കുലലപ ഴകവദീ യണിംപ റബകക്കുന്നപ തയത്തകലുിംപ ഉലലപ
രചാദയങ്ങലാണ്പ
രചാദയാഴറകമകല്പപ
ഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയ്യൃന്നത്.പ
ഈപ
രചാദയാഴറകമകല്പപ നകറഴകലുലലപ ഩദ്ധതകലമ ററുകയിം, ഭാറകനയപ രവഖയണപ
യീതകലമ ററുകയിം, ബാഴകമകലുലലപ രഷഴനങ്ങലലപ ഷിംഫന്ധകചൄിം, ഭാറകനയപ
രവഖയണിംപ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ജനങ്ങളുലടപ
ാച ാടകലന ററുകയിം,പ ഩദ്ധതകപ
ലഭചൃല ടുത്തിത്തുന്നതകലനക്കുരകചൄലലപ നകര്കരേവങ്ങലലക്കുരകചൄിംപ ഩായകസ്ഥകതക പ
ആഘാതലത്തയിംപ ഷിംഫന്ധകചൃപ രചാദയങ്ങലാണ്പ ഉള്പ്ല ടുത്തിത്തകമകളളത്ലലത്.പപ
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകരറ്്പഭാറകനയിംപല ാണ്ടുഴയ്യൃന്നപഴയക്തക ലകല്പപ
നകന്നിംപ ‘രാ്ഡഭാമക’പ ഴയക്തക ലലപ ലതയലഞ്ഞടുത്തിത്താണ്പ രചാദയാഴറകപ
മുരഖനപ ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകചൃത്.പ പ ഭണ്ണുത്തകപ ാര്കശക പ ഷര്കവ്വ റാവാറ,
ര ാര്ക രരശ്പപ എന്നകഴകടങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ ഩദ്ധതകപ പ്രരദവിംപ ഷന്ദര്കവകചൄിംപ
തല് യ ്ക ളുഭായലലപ ചര്കചൃമകലൂലടയഭാണ്പ പ്രാഥഭക പ ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ
രവഖയകചൃത്.
ദൃീതീമപ ഴകഴയങ്ങലകല്പപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണിംപ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ
പുരത്തകര്കമപ രഩ റ ളുിംപ രജര്കണലു ളുിംപ ഭണ്ണുത്തകപ ഷര്കവ്വ റാവാറമകല്പപ
നകന്നിംപ റബകചൃപ രകര ാര്കളളത് ളുിംപ അഴറിംഫഭാ്കമകളളത്ണ്ട്.പ പ 15.05.2015-റാണ്പപപപ
.ഡബ്ല്യൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്പ ആദയഘടഭാമകപ ഷന്ദര്കവകചൃത്.പ പ സ്ഥറഷന്ദര്കവനിംപ
നടത്തകമതകലൂലടപ ഩളിംപ ഩചൃ്രകപ ചന്തമകലുണ്ടാകുന്നപ ജജഴഭാറകനയിംപ
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രവഖയകചൃ്പ രഴര്കതകയകചൃ്പ ഴലഭാക്കുന്നപ യീതകപ രനയകട്പ ണ്ട്പ ഭനസ്സകറാ്ക.പപ
കൂടാലതപ ഈപ പ്ലാന്റകലന്റപ നടത്തക കനാമകപ ചുഭതറയലലപ ‘M Way
Consultants and Developers Private Limited’ എന്നപ ഏജ്ഷകയലടപ
ചുഭതറല ടപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥ്പപ
ായയങ്ങള്പ്പപ ഴലലയപ ഴയക്തഭാമകപ
ഴകവദീ യകക്കു യിംപ ലചയ്തു.പ പ .ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകലറപ ഏററുല്ലൃിംപ പ്രധാനല ടപ
അഷിംസ്കൃതപ ഴസ്തുഴാമപ ഭാറകനയങ്ങലല ററുകപ ഩഠകക്കുന്നതകനാമകപ ഡകഭാന്റ്പ
ഷജപ്ലപ ഴകവ റനപ യീതകമാണ്പ അടകസ്ഥാനഭാ്കമത്.പ പ പ്ലാന്റകലന്റപ
നടത്തക ്പ
ര ാര്ക രരശനുിംപ
പരനകക്കുിംപ
ഗുണ യഭാരണാലമന്ന്പ
ഭനഷകറാക്കുന്നതകനാമകപ ര ാസ്റ്റ്-ലഫനപകററു്പ ഴകവ റനഭാണ്പ അഴറിംഫപ
ഭാ്കമത്.പ
പ
പ്ലാന്റകലന്റപ ലതാളളത്മു്ഩകറാമകപ സ്ഥകതകലചയ്യുന്നപ ബ്ണാഴവകഷ്ടപ
രവഖയണപ ര ന്ദ്രിംപ ഩകന്നീട്പ ഷന്ദര്കവകചൃ്പ പ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പപ ഴകറമകയ്യൃത്തക.പപ
വക്ത്പപ ഭാര്ക്ററുകലറപ ര ാര്ക രരശ്പപ പ്രരദവത്ത്പ സ്ഥകതകപ ലചയ്യുന്നപ
ഇ്ഷനരരററുര്കപപ ആണ്പ ഩകന്നീട്പ ഷന്ദര്കവകചൃത്.പ പ ഇതകലന്റപ നടത്തക കന്പ
ചുഭതറയലലപ ഏജ്ഷകമാമപ ‘4
M
Technologies’പ എന്നപ
സ്ഥാഩനത്തകലന്റപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥനുിംപ ടകപ പ്രരദവത്തകലന്റപ ചുഭതറയലലപ
ലസല്ത്ത്പഇ്ലെക്ടറിംപ ായയങ്ങള്പ്പപഴകവദഭാ്ക.
പ
അരതപ ദകഴഷിംപ തലന്നപ ഩലലകക്കുലത്തുലലപ ലഷഗ്രരഗ് പേപശ്പപ ലഷന്റര്കപപ
ഷന്ദര്കവകചൃ്പ പ്ലാസ്റ്റക ്, കു ക, തുണക, രഩ ര്കപ,പ രീജഷ്കള്പ്പപ ലചയ്യാല്ലൃന്നപ
പ്ലാസ്റ്റക ്പ
എന്നകഴയലടപ
രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ
നടത്തുന്നത്പ
സ്ഥറപ
ഷന്ദര്കവനത്തകലൂലടപ പ രഫാധയല ളളത്.പ പ ഈപ ലഷന്റരകലന്റപ ഩയകപൂര്കണപപപപപപപപപ
ചുഭതറയലലപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥ്പപ
ായയങ്ങള്പ്പപ ഴകവദീ യകചൄ.പ രഴര്കതകയകചൃപ
പ്ലാസ്റ്റകക്കു ള്പ്പപ രവഖയകചൄപ പ ഴയ്ക്കന്നപ ഩരഴടാനകപ ലഷ്രല്പപ രസ്റ്റാര്കപപ തുടര്കന്ന്പ
ഷന്ദര്കവകചൄ.
പ
യണ്ടാിംഘടഭാമകപഴകഴയരവഖയണത്തകനാമകപ13.01.2016, 14.01.2016പ
എന്നീപ തീമതക ലകല്പപ .ഡബ്ല്യൂ.ഷകപ പ്ലാന്റുകിം, ര ാര്ക രരശ്പപ ഒപീസുിംപ
ഷന്ദര്കവകചൄ.പപചുഭതറല ടപഉരദയാഗ് പേപസ്ഥരയാട്പഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പപ ചര്കചൃപനടത്തുപ
യിംപ ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകക്കു യിംപ രയഖ ള്പ്പപ ഩയകരവാധകചൃ്പ രഫാധയപ
ല ടുത്തി യിംപലചയ്തു.
1.6പഩയകഭകതക ള്പ്പ
പ
ബൃസത്താമപയ്യൃപഩദ്ധതകമാണ്പതൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശലന്റപഭാറകനയപ
ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതക.പ പ ചുയ്യൃങ്ങകമപ ഷഭമത്തകനുലലകല്പപ പ്രസ്തുതപ ഩദ്ധതകയലടപ
എല്ലാപ ഘട ങ്ങലലയിംപ അഴരറാ നിംപ ലചയ്യു പ എന്നലലത്പ ദുഷ്ക്കയഭാണ്.പപ
ആമതകനാല്പപ 2പ പ്രധാനല ടപ ഘട ങ്ങലലപ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ഭാത്രരഭപ
ഴകവദഭാമകപഩഠനിംപനടത്തകമകളളത്ലളൂ.
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1.7പഅദ്ധയാമങ്ങള്പ്പ
പ
ഈപ രകര ാര്കടകല്പപ പ്രധാനഭായിംപ മൂന്ന്പ അദ്ധയാമങ്ങലാണ്പ
ഉള്പ്ല്ാലലകചൃകളളത്ലലത്.പ പ ന്നാഭലത്തപ അദ്ധയാമത്തകല്പപ ആമുഖല്ലൃിം, ഭാറകനയപ
ഷിംസ്കയണലത്തക്കുരകചൄലലപ അഴരറാ നല്ലൃിം, ഩഠനത്തകലന്റപ റ്യങ്ങളുിം,
ഩഠനയീതക ളുിം,പ ഩയകഭകതക ളുിംപ ഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയകക്കുന്ന.പ യണ്ടാഭലത്തപ
അദ്ധയാമത്തകല്പപ
തൃശ്ശൂര്കപപ
ജകല്ലലമക്കുരകചൄലലപ
ലചറഴകഴയണല്ലൃിംപ
ര ാര്ക രരശലന്റപ
ഭാറകനയപ
ഷിംസ്കയണപ
ഩദ്ധതകലമക്കുരകചൄിംപ
പ്രതകഩാദകചൃകയകക്കുന്ന.പമൂന്നാഭലത്തപഅദ്ധയാമഭാമപഩദ്ധതകപഴകവ റനത്തകല്പപ
അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രപ ഩദ്ധതകയലടപ അഴരറാ നല്ലൃിം,
.ഡബ്ല്യൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകലറപ പ്രധാനപ അഷിംസ്കൃതപ ഴസ്തുഴാമപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ
ഡകഭാന്റ്-ഷജപ്ലപ ഴകവ റനല്ലൃിം,പ പ്ലാന്റകലന്റപ ര ാസ്റ്റ്-പ ലഫനകപകററു്പ
ഴകവ റനല്ലൃഭാണ്പ
ഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയകക്കുന്നത്.പ
കൂടാലതപ
ഈപ
അദ്ധയാമത്തകലന്റപ അഴഷാനഭാമപ പ്രധാനല ടപ
ലണ്ടത്തലു ളുിംപ
നകര്കരേവങ്ങളുിംപഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയകക്കുന്ന.

അഴറിംഫിം
1. Sustainable solid waste management in India – Report published
by EEC & WTERS, Columbia University, January 10, 2012
2. Blog.kside.org/solid-waste-management-issues-challenges/
accessed on 12.02.2016
3. ഩയകസ്ഥകതകഩാഠങ്ങള്പ്പപ 1:പ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണിംപ –പ ഖയഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ

പ്രശ്നങ്ങളുിംപ ഩയകസായങ്ങളുിംപ യ്യൃപ ഩഠനിംപ –പ ശ്രീ.ല .യാഭചന്ദ്ര്പ,പ
ശ്രീ.ല .ഷസരദഴ്പ,പരക്ടാഫര്കപപ2003

4. http://en.vikipedia.org/wiki/History-of-waste-management
accessed on 23.09.2015

5. http://en.wikipedia.org/wiki/waste-in-the-united-states accessed
on 20.01.2016

6. http://en.wikipedia.org/wiki/waste-in-the-united-kingdom
accessed on 15.02.16

7. http://en.wikipedia.org/wiki/waste-management-in-bangladesh
accessed on 18.12.2015

8. http://en.wikipedia.org/wiki/solid-waste-policy-in-India accessed
on 17.03.2016

19

അദ്ധയാമിംപ2
തൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലയിംപഩദ്ധതകപഴകവദാിംവങ്ങളുിം
പ
ഈപ അദ്ധയാമത്തകല്പപ തൃശ്ശൂര്കപപ ജകല്ലലമ ററുകയലലപ യ്യൃപ
ലചറഴകഴയണല്ലൃിംപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതകപ
ഴകവദാിംവങ്ങളുിംപഉള്പ്ല്ാലലകചൃകയകക്കുന്ന.
2.1പതൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലപ–പയ്യൃപലചറപഴകഴയണിംപ
പ
1790പ ല്പപ യാജയാജഴര്കമയലടപ ബയണ ാറത്താണ്പ ര യലത്തകലന്റപ
ഷാിംസ്കായക പതറസ്ഥാനഭാമപതൃശ്ശൂയകന്പഅതകലന്റപപ്രാധാനയിംപജ ഴന്നത്.പപ
‘തൃശ്ശകഴരഩയ്യൄര്കപ‘ എന്നപ നാളളത്ബാശമകല്പപ നകന്നാണ്പ തൃശ്ശൂയകന്പ ഇന്നലത്തപ
രഩയ്പ റബകചൃത്.പ വകഴലന്റപ ര്ത്രഭാമപ ഴടക്കുിംനാഥര്ത്രിംപ ഩയശുയാഭ്പപ
സ്ഥാഩകചൃതാലണന്നാണ്പ ഴകവൃഷകചൄപ രഩായ്യൃന്നത്.പ പ 18-mwപ നൂററുാണ്ടകലന്റപ
ഭധയരത്താലടപ നമ്പൂതകയകപ രമാഗ് പേപിംപ ലതയലഞ്ഞടുത്തിത്തപ രമാഗ് പേപാതകയക ാടാണ്പ
ര്ത്രത്തകലന്റപ
ായയങ്ങള്പ്പപ രനാ്കപ നടത്തകമകയ്യൃന്നത്.പ ഩകന്നീട്പ
ര്ത്രത്തകലന്റപ ബയണിംപ ഗ് പേപഴലഭന്റ്പ ഏലററുടുത്തിക്കു യണ്ടാമക.പ പ തൃശ്ശൂര്കപപ ടൗപപ
മഥാര്ക്ത്തകല്പപ യ്യൃപ താലൂ്്പ ആസ്ഥാനഭാമകയ്യൃന്ന.പ 1956-ല്പപ
ഷിംസ്ഥാനങ്ങളുലടപ പുന:രയ ീ യണത്തകനുപ രവശഭാണ്പ ഇത്പ ജകല്ലാപ
ആസ്ഥാനഭാമകപഭാരകമത്.
പ
ര യലത്തകലന്റപ ഭധയബാഗ് പേപത്താമകപ സ്ഥകതകലചയ്യുന്നപ തൃശ്ശൂര്കപപ ജകല്ലപ
ര യലത്തകലന്റപ ഷാിംസ്കായക പ തറസ്ഥാനിംപ എന്നാണ്പ അരകമല ടുത്തിന്നത്.പപപപ
6പതാലൂക്കു ളുിം, 16പരബ്ല്യാക്കു ളുിം, 68പഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ളുിം, 7പമുനകഷക ാറക-പ
ററുക ളുിം, ര ാര്ക രരശനുിം, ജകല്ലാപപഩഞ്ചാമത്തുിംപഉള്പ്ല ടതാണ്പ തൃശ്ശൂര്കപപ ജകല്ല.പപ
1949പ ജൂജറപ 1-mwപ തീമതകമാണ്പ തൃശ്ശൂര്കപപ ജകല്ലപ നകറഴകല്പപ ഴന്നത്.പപപപപപപപപപപപപ
3032പ സ്കൃമര്കപപ കരറാഭീററുര്കപപ ആണ്പ ജകല്ലയലടപ ഴകസ്തൃതക.പ പ 3പ ഩാര്കറലഭന്റരകപ
ഭണ്ഡറങ്ങളുിംപ തൃശ്ശൂര്കപപ പ ജകല്ലയ്ക്കണ്ട്.പ പ തൃശ്ശൂര്കപപ ജകല്ലയലടപ അതകര്കത്തകപ താലളപ
ല ാടുത്തിക്കുന്ന.പപ
ഩടക പ2.1
ദക്്
ഩടകഞ്ഞാര്
കള്്
ഴട്്
ലത്്

തൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലപ–പഅതകര്കത്തക
അതകര്കത്തക
അരഫക്ടല്പ
ഩാറ്ാട്പജകല്ല, തഭകള്പനാട്
ഭറുരിംപജകല്ല
എരണാകുലിംപജകല്ല

പപപപപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പതൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപലഴബ്ജഷററു്
1942പ ജൂജറപ 1-നാണ്പ തൃശ്ശൂര്കപപ മുനകഷക ാറകററുകപ നകറഴകല്പപ ഴന്നത്.പപ
ഩകന്നീട്പ 2000-ല്പപ മുനകഷക ല്പപ ര ാര്ക രരശനാമകപ ഉമര്കത്തു മാണ്പ
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ഉണ്ടാമത്.പ ചുറ്റുമുലലപ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ലാമപ അയ്യരന്താള്പ്പ,പ ല്ലൂ്യ,
കൂര്ക്ാരഞ്ചയക, ല്ലൂര്കപ,പ ഴകല്ഴടിംപ എന്നകഴയിംപ നടത്തപ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തകലന്റപ
യ്യൃപ ബാഗ് പേപല്ലൃിംപ കൂടകപ രചര്കത്താണ്പ ര ാര്ക രരശ്പപ യ്യൄഩീകൃതഭാമകളളത്ലലത്.പ പ 6പ
താലൂക്കു ളുിം, 55പ ഴാര്കു ളുഭാണ്പ തൃശ്ശൂര്കപപ ജകല്ലയ്ക്കലലത്.പ പ ഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പപ
താലളപല ാടുത്തിക്കുന്ന.
ഩടക പ2.2
തൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലപ–പമുനകഷക ാറകററുക ള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
രഩയ്
1
കുന്നിംകുലിം
2
ചാറക്കുടക
3
ല ാടുത്തിങ്ങല്ലൂര്കപ
4
ചാഴ്ാട്
5
ഗുയ്യൃഴായൂര്കപ
6
ഇയകങ്ങാറക്കുട
7
ഴട്ാരഞ്ചയക

പപപപപപപപപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പതൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപലഴബ്ജഷററു്
ഩടക പ2.3
തൃശ്ശൂര്കപപജകല്ലപ–പതാലൂക്കു ള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
രഩയ്
1
തൃശ്ശൂര്കപ
2
ചാഴ്ാട്
3
മുകുന്ദപുയിം
4
ല ാടുത്തിങ്ങല്ലൂര്കപ
5
തറ കലലക
6
ചാറക്കുടക

പപപപപപപപപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പഴക്കഩീഡകമപതീമതകപ12/01/2016
ഩടക പ2.4
തൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക
ക്രഭപനപരര്കപ
1
2
3
4
5

രരശ്പപ–പഴാര്കു ള്പ്പ
രഩയ്
പൂങ്കുന്നിം
കുട്കുലങ്ങയ
ഩാളളത്യായ്ക്കല്പ
ഴകയ്യൂര്കപ
ലഩയകങ്ങാഴ്
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

യാഭഴര്കമപുയിം
കുറ്റുമു്്
ഴകല്ലടിം
രചറൂര്കപ
മുക്കൂളളത് യ
ഗ് പേപാന്ധകനഗ് പേപര്കപ
ലചമ്പു്ാഴ്
കളക്കുിംഩാളളത് യ
ഩരഴടാനക
ല്ലൂ്യ
ലനടകരശ്ശയക
മുല്ല്യ
ഭണ്ണുത്തക
കൃഷ്ണാപുയിം
ാലരത്താട്
നടത്തര
രചറര്ാളളത് യ
ഭകശ്പപ ൃാര്കരടഴ്സ്
ഴലര്ക്ാഴ്
യകമചൃകര
അരഞ്ചയക
കുടലനല്ലൂര്കപ
ഩടഴയാട്
എടക്കുനക
ജത്ാളളത്രശ്ശയക
ല്ലൂര്കപ
ചകയ്യായിംപഷൗത്ത്
ചകയ്യായിംപരനാര്കത്ത്
ണിംകുലങ്ങയ
ഩലലക്ലിം
രത്ക് ാട്
ര ാടുരിം
പൂരത്താള്പ്പ
ല ാ്ാറ
ഴടുത്തി്യ
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

കൂര്ക്രഞ്ചയക
ണകഭിംഗ് പേപറിം
ഩനമു്്
ലനടുത്തിപുള
ായയാളളത് യ
രചറ്റുപുള
പുല്ലളക
ലയക്യ
എല്ത്തുയ്യൃത്ത്
റാലൂര്കപ
അയണാളളത് യ
ാനാളളത് യ
അയ്യരന്താള്പ്പ
ഷകഴകല്പപരസ്റ്റശ്പ
പുൂര്ക്യ

പപപപപപപപപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പഴക്കഩീഡകമപതീമതകപ12/01/2016
2.2പഩദ്ധതകപഘട ങ്ങള്പ്പ
പ
ഴലലയപ ബൃസത്താമപ യ്യൃപ ഩദ്ധതകമാണ്പ തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശലന്റപ
ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതക.പ പ ഇതകന്പ പ്രധാനഭായിംപ 7പ പ്രധാനല ടപ
ഘട ങ്ങലാണ്പഉലലത്.
1. ലഩാതുപശുചീ യണപപ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പ
2. അജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പ
3. ഩലലകക്കുലിംപരഴര്കതകയക്ല്പപര ന്ദ്രിം
4. ലഷ്രല്പപരസ്റ്റാര്കപ
5. ബ്ണാഴവകഷ്ടപരവഖയണപര ന്ദ്രിം
6. ഇ്ഷനരരററുര്കപ
7. .ഡബ്ല്യൂ.ഷകപപ്ലാന്റ്
2.2.1പലഩാതുപശുചീ യണിം
പ
14പഷര്ക്കളു ലകലുിംപരഷാണകലുഭാമകപ190പസ്ഥകയിംപലതാളകറാലക ളുിംപ
381പ ദകഴഷക്കൂറകപലതാളകറാലക ളുിംപഉള്പ്ല ലടപ 571പ ശുചീ യണപപ്രഴര്കത്ത ര്കപപ
ജദനിംദകനിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ ഩയകധകമകലുലലപ എല്ലാപ സ്ഥറങ്ങലകലുിംപ
ശുചീ യണിംപ നടത്തുന്ന.പ പ ഇതുമൂറിംപ ലഩാതുസ്ഥറങ്ങള്പ്പപ വൃത്തകമാമകപ
സൂ്കക്കുഴാ്പപ ഷാധകക്കുന്ന.പ പ സ്ഥകയിംപ ജീഴന്ാര്ക്്പ വപരലല്ലൃിംപ ഭറ്റുപ
അറഴ്സു ളുിംപ ലഩ്ശ്പപ ആനുകൂറയിംപ ഇനത്തകലുഭാമകപ 4പ റ്ിംപ യ്യൄഩയിംപ
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ദകഴഷക്കൂറകപ ലതാളകറാലക ള്പ്്്പ 20പ റ്രത്താലിംപ യ്യൄഩയിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ
പ്രതകഭാഷിംപലചറഴളകക്കുന്നണ്ട്.
ലഩാതുസ്ഥറങ്ങലകല്പപ ഭാറകനയിംപ ഴറകലചൃരകയന്നഴലയപ ലണ്ടത്തുന്നതകനാമകപ റാിംപ്സ്പ പണ്ടകല്പപ നകന്നിംപ 85,000പ യ്യൄഩപ ലചറഴളകചൃ്പ ‘രസാട്പ
രൊളളത്’ ലകല്പപ
നകയീ്ണ യാഭരപ
സ്ഥാഩകചൃകളളത്ണ്ട്.പ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപപ
ഴറകലചൃരകയന്നഴലയപ ഩകടകകൂടകപ ഩകളപ ചുഭത്തകമപ ഇനത്തകല്പപ 2പ റ്രത്താലിംപ
യ്യൄഩപ ര ാര്ക രരശന്പ റബയഭാമകളളത്ണ്ട്.പ കൂടാലതപ 40പ ജഭരക്രാണകല്പപ
താലളയലലപ പ്ലാസ്റ്റക്കലന്റപ ഉഩരമാഗ് പേപിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ ഩയകധകമകല്പപ
നകരയാധകചൃകളളത്ണ്ട്.പ പ ലഩാതുശുചീ യണത്തകല്പപ രവഖയകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ
ജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ .ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകരറ്ാണ്പ എത്തകക്കുന്നത്.പപ
അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഩലലകക്കുലത്തുലലപ രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ ര ന്ദ്രത്തകരറ്്പ
ല ാണ്ടുരഩാകുന്ന.പ ഉരഴകടത്തകല്പപ തലന്നപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രഴര്കതകയകക്കുന്നതാണ്പ ലഩാതുശുചീ യണപ പ്രഴര്കത്തനങ്ങളുലടപ ഴകജമത്തകന്പ
ആധായിം.
പ
ഭാറകനയിംപ രവഖയകക്കുന്നതാമകപ ര ാര്ക രരശ്പപ ഉഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നപ
ഴാസനങ്ങളുലടപഎണല്ലൃിംപഇനല്ലൃിംപതാലളപല ാടുത്തിക്കുന്ന.
ഩടക പ2.5
ര ാര്ക രരശലന്റപശുചീ യണപപ്രഴര്കത്തനപഴാസനങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ഴാസനത്തകലന്റപതയിം
എണിം
1
ലഩടകപഒരടാ
38
2
രാക്ടര്കപ
3
3
ടക ര്കപ
2
പപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപആല
43

പപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
കൂടാലതപ 05.08.2015പ ഴലയപ ഉരഴകടപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണത്തകനാമകപപ
ര ാര്ക രരശലന്റപ ഩദ്ധതക ലകല്പപ ഉള്പ്ല ടുത്തിത്തകപ നടത്തകമപ ഴയക്തകഗ് പേപതപ
ഭാറകനയഷിംസ്കയണപഩദ്ധതക ളുലടപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പപചുഴലടപല ാടുത്തിക്കുന്ന.
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ഩടക പ2.6
ര ാര്ക രരശ്പപപപണ്ടകല്പപനകന്നിംപഴയക്തകഗ് പേപതപഭാറകനയപഷിംസ്കയണത്തകനാമകപ
തു പലചറഴളകചൃതകലന്റപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
ഇനിം
ഴയക്തക ള്പ്പപ
തു പപപപപപപ
നപരര്കപ
(എണിം)
(യ്യൄഩ)
1
ഫരമാപഗ് പേപയാഷ്
506
10,75,250
2
ജഩ ്പ രപരാസ്റ്റ്
2270
3,06,430
ഩാര്ക കടഷമുചൃമത്തകന്പ
3
3960
19,80,000
ഫരമാഗ് പേപയാഷ്
പപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപആല
6736
33,61,680

പപപപപഅഴറിംഫിം:പപതൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപരയഖ ള്പ്പ
പ
ഴയക്തക ള്പ്്്പ ഫരമാഗ് പേപയാഷ്പ നല് കമപ ഩദ്ധതകയ്ക്കാമകപ 8500പ
യ്യൄഩമാണ്പ യൂണകററു്പ ലചറഴ്പ ഴയ്യൃന്നത്.പ പ ഇതകല്പപ 50പ വതഭാനിംപ ശുചകതൃപ
ഭകശലന്റപ തു യിം, 50പ വതഭാനിംപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ഩദ്ധതകപ ഴകസകതത്തകല്പപ
നകന്നലലപ തു യിംപ ആണ്.പ ജഩ ്പ രപരാസ്റ്റകലന്റപ ായയത്തകല്പപ 900പ
യ്യൄഩമാണ്പ യൂണകററു്പ ലചറഴ്.പ പ ഇതകല്പപ 75പ വതഭാനിംപ ശുചകതൃപ ഭകശലന്റപ
തു യിം, 25പ വതഭാനിംപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ഴകസകതല്ലൃിംപ ഉള്പ്ല ടുത്തിന്ന.പപ
ഩാര്ക കടഷമുചൃമങ്ങള്പ്്്ഫരമാഗ് പേപയാഷ്പപ്ലാന്റകനാമകപഴയക്തക ള്പ്പപ യാള്പ്്്പ
500പയ്യൄഩമാണ്പര ാര്ക രരശലന്റപപണ്ടകല്പപനകന്നിംപനല് കമകളളത്ലലത്.
പ
അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ പ്രതകപ ഴര്കശിംപ 200പ ടപപ ആണ്പ
ര ാര്ക രരശ്പപ രവഖയകക്കുന്നത്.പ പ ഇഴയലടപ ഴകല്ഩനമകലൂലടപ നഗ് പേപയഷബയ്ക്ക്പ
ന്നയപ റ്ിംപ യ്യൄഩപ ഴയ്യൃഭാനിംപ റബയഭാകുന്നണ്ട്.പ പ എന്നാല്പപ അറ്യഭാമകപ
ഴറകലചൃരകയന്നപപ്രഴണതപപൂര്കണഭായിംപളകഴാ്ാനാമകപഷാധകചൃകടകല്ലപഎന്ന്പ
സ്ഥറഷന്ദര്കവനത്തകലൂലടപരഫാധയഭാമകളളത്ണ്ട്.
2.2.2പഅജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പ
പ
ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ ഩദ്ധതകമകല്പപ ഉള്പ്ല ടുത്തിത്തകപ ര ാര്ക രരശ്പപ
നട കറാക്കുന്നപ യ്യൃപ നൂതനപ ഷിംയിംബഭാണ്പ അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ
ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്.പ പ അജജഴങ്ങലാമപ എല്ലാത്തയിംപ ഭാറകനയങ്ങളുിംപ മാലതായ്യൃപ
തു യിംപ ഈടാ്ാലതപ തലന്നപ ര ാര്ക രരശ്പപ ജനങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ
രവഖയകക്കുന്ന.പ അജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഷിംസ്ക്കയകക്കുന്നതകന്പ ഷാസചയയിംപ
ഇല്ലാലതപ ജനങ്ങള്പ്പപ ഴകശഭകക്കുന്നപ ഈപ ാറഘടത്തകല്പ,പ അഴയഴയ്യൃലടപ
ബഴനങ്ങലകല്പപ ഉണ്ടാകുന്നപ അജജഴഭാറകനയങ്ങളുലടപ വയകമാിംഴണമുലലപ
നീ്ിംപ ലചയ്യല്പപ ഷാധയഭാക്കുന്നപ ഏററുല്ലൃിംപ നൂതനഭാമപ യ്യൃപ ഩദ്ധതകമാണ്പ
ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്.പ പ റാിംപ്സ്പ പണ്ടകല്പപ നകന്നാണ്പ ഫങ്ക്പ
രശാു ള്പ്പപ സ്ഥാഩകക്കുന്നതകനുലലപ തു പ ലചറഴളകചൃത്.പ പ യ്യൃപ ര ന്ദ്രത്തകന്പ
28,000പ യ്യൄഩപ നകയ്കല്പപ നഗ് പേപയത്തകലറപ ഴകഴകധപ സ്ഥറങ്ങലകറാമകപ
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രവഖയണര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ സ്ഥാഩകചൃകളളത്ണ്ട്.പ ര ാര്ക രരശലന്റപ ശുചീ യണപ
ലതാളകറാലക ള്പ്്ാണ്പഒരയാപര ന്ദ്രത്തകലന്റയിംപചുഭതറപനല് കമകളളത്ലലത്.
പ
ര ാര്ക രരശലന്റപ
ഩയകധകമകല്പപ
ഇര ാള്പ്പപ
പ്രഴര്കത്തകചൄപ
ല ാണ്ടകയകക്കുന്നപ അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ ആല പ 10പ
എണഭാണുലലത്.പ കൂടാലതപ ര ാര്ക രരശലന്റപ 2016-17പ ഩദ്ധതകപ ഴകസകതിംപ
ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ യ്യൃപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ 30000/-പ യ്യൄഩപ നകയ്കല്പപ 30പ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ
ആയിംബകക്കുന്നതകനുലലപ ലടണ്ടര്കപപ നടഩടകപ പുരയാഗ് പേപഭകചൄപ ല ാണ്ടകയകക്കു മാണ്.
ര ന്ദ്രങ്ങളുലടപഴകഴയിംപതാലളപല ാടുത്തിക്കുന്ന.
ഩടക പ2.7
അജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ലഷന്റര്കപപസ്ഥകതകപലചയ്യുന്നപസ്ഥറിം
1
ഭൂഷകമിം
2
ഩടകഞ്ഞാരരര്ാട
3
എിം.ജക.രരാഡ്
4
ഩരഴടാനക
5
വക്ത്പ
6
ല ാര്ാറ
7
ഩഞ്ചക്ല്പ
8
ഩലലകക്കുലിംപപ്ലാന്റ്
9
പൂങ്കുന്നിംഩലലകയ്ക്കപഷഭീഩിം
10
ശ്രീപര യലഴര്കമപര ാരലജകനുപഷഭീഩിം
പപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപആല പ10പലഷന്ററ ള്പ്പ

പപപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പതൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപരയഖ ള്പ്പ

2.1പപഅജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രിം
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അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ ഴളകപ രവഖയകക്കുന്നപ
ഴസ്തു്ളുലടപഴകഴയങ്ങള്പ്പപചുഴലടപനല് കമകയകക്കുന്ന.
ഩടക പ2.8
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപരവഖയകക്കുന്നപഴസ്തു്ളുലടപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
1
പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഴര്കപ
2
ലതര്കരഭാര ാള്പ്പ
3
രക്സക്പ
4
ഩളമപലചയ്യൃു ള്പ്പ
5
രൊഞ്ച്
6
ഩളമപതുണക
7
പ്ലാസ്റ്റക ്പകു ക ള്പ്പ
8
രഩ ര്കപപഭാറകനയങ്ങള്പ്പ

പപപപപപപപപപപപപപപപപഅഴറിംഫിം:പതൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശ്പപരയഖ ള്പ്പ
2.2.3പഩലലകക്കുലിംപരഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപര ന്ദ്രിം
പ
ന്നപ മുതല്പപ ആര്പ ഴലയപ ഷര്ക്കളു ലകല്പപ നകന്നലലപ ശുചീ യണപ
ലതാളകറാലക ലലപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ രവഖയകചൃപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ജജഴിം,
അജജഴിംപ എന്നകങ്ങലനപ രഴര്കതകയകചൃ്പ പ അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങലലല്ലാിംപ
ഩലലകക്കുലത്തുലലപ രഴര്കതകയക്ല്പപ ര ന്ദ്രത്തകരറയ്ക്കാണ്പ ല ാണ്ടുപ രഩാകുന്നത്.പപ
ഇഴകലടപ അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രഩ ര്കപ,പ ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ നടത്താല്ലൃന്നപ
പ്ലാസ്റ്റക ്,പ പ ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ നടത്താ്പപ ഷാധക്ാത്തപ പ്ലാസ്റ്റക ്, പ്ലാസ്റ്റക ്പ
കു ക ള്പ്പ,പ ലചയ്യൃ ്, ഗ്ലാസ്സ്പ എന്നകങ്ങലനപ രഴര്കതകയകക്കുന്ന.പ പ അങ്ങലനപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ വയകമാിംഴണിംപ ഷിംസ്കയകക്കുന്നതകനുലലപ പ്രായിംബപ നടഩടക ള്പ്പപ
ഈപര ന്ദ്രത്തകലൂലടപനടത്തുന്നതകന്പഷാധകക്കുന്ന.
പ
റാിംപ്സകലന്റപ പണ്ടകല്പപ നകന്നിംപ 7,65,000/-പ യ്യൄഩപ ലചറഴളകചൃാണ്പ
ഩലലകക്കുലത്തുലലപ രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ ര ന്ദ്രല്ലൃിംപ അനുഫന്ധപ ഷൗ യയങ്ങളുിംപ
സ്ഥാഩകചൃകളളത്ലലത്.പ പ രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ തയിംതകയകചൃപ രഩ ര്കപപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രഩ ര്കപപ ഭകല്ലകരറയ്ക്ക്പ നല്പകുന്ന.പ ഗ്ലാസ്സ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകചൄപ
ഴയ്ക്കന്നതകനുലലപ ഷൗ യയപ ങ്ങള്പ്്ാമകപ പ 2016-17പ ലറപ ര ാര്ക രരശലന്റപ
ഩദ്ധതകപ ഴകസകതത്തകല്പപ തു പ ഉള്പ്ല്ാലലകചൃകളളത്ണ്ട്.പ ഇര ാള്പ്പപ നകറഴകല്പപ
ഩലലകക്കുലത്തുലലപ രഴര്കതകയക്ല്പപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ യ്യൃപ ബാഗ് പേപത്താണ്പ ഗ്ലാസ്സ്പ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരവഖയകക്കുന്നത്.പപഗ്ലാഷ്പഭാറകനയങ്ങള്പ്പപഗ്ലാഷ്പപാക്ടരക ള്പ്്്പ
നല്കു മാണ്പലചയ്യുന്നത്.
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2. 2പതൃശ്ശൂര്കപപര ാര്ക രരശനകലുലലപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപര ന്ദ്രിം
2.2.4പഩരഴടാനകമകലുലലപലഷന്റര്കപപരസ്റ്റാര്കപ
പ
ഩരഴടാനകമകലറപ ര ാര്ക രരശ്പപ ഉടഭസ്ഥതമകലുലലപ പ്രരദവത്ത്പ
തയിംതകയകചൃപ അജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ സൂ്കക്കുന്നതകനുലലപ യ്യൃപ ലഷ്രല്പപ
രസ്റ്റാര്കപപ നകര്കമകചൃകളളത്ണ്ട്.പപറാിംപ്സകന്പഅനുഴദകചൃപ പണ്ടകല്പപ നകന്ന്പ 47,000പയ്യൄഩപ
ലചറഴളകചൃാണ്പഈപരഗ് പേപാഡൗപപനകര്കഭകചൃകളളത്ലലത്.
പ
രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ രഴര്കതകയകചൃപ പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഈപ രസ്റ്റാരകല്പപ ആണ്പ സൂ്കക്കുന്നത്.പ പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ലടണ്ടര്കപപ
ലചരുന്പ പ അഴകലടപ നകന്നിംപ തഭകള്പ നാടകരറയ്ക്ക്പ ല ാണ്ടുപ രഩാല്ലൃ മാണ്പ
ലചയ്യുന്നത്.

പ2.3പലഷ്രല്പപരസ്റ്റാരകലന്റപചകത്രിം
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പ
.
2.2.5പബ്ണാഴവകഷ്ടപരവഖയണപര ന്ദ്രിം
പ
ഴീടുത്തി ലകലുിംപ
സ്ഥാഩനങ്ങലകലുിംപ
അധക ഭാമകപ
ഴയ്യൃന്നപ
ബ്ണാഴവകഷ്ടങ്ങള്പ്പപ ഴയക്തക ലകല്പപ നകന്നിംപ തു പ ഈടാ്കപ രവഖയണപ
ര ന്ദ്രത്തകല്പപ രവഖയകചൃ്പ ഩന്നകപാിം,പ ര ാളകപാിംപ തുടങ്ങകമപ സ്ഥറങ്ങലകരറയ്ക്ക്പ
ആഴവയ്ാര്ക്്പ ഴകല്ഩനപ നടത്തുന്നതകനാമകപ ബ്ണാഴവകഷ്ടപ രവഖയണപ
ര ന്ദ്രിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ ആയിംബകചൃകളളത്ണ്ട്.പ പ ബ്ണാഴവകഷ്ടങ്ങളുലടപ ഏററുല്ലൃിംപ
ഉഩയക്തഭാമപ നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനപ ഭാര്കഗിം,പ ളളത്ിംപ ഩാളാ്ാലതപ അര്കസതല ടപ
ജീഴജാറങ്ങളുലടപജീഴരനാഩാധക്്പ ായണഭാകുന്ന.
പ
റാിംപ്സകലന്റപ പണ്ടകല്പപ നകന്നിംപ 23,000പ യ്യൄഩപ ലചറഴളകചൃാണ്പ ഫങ്ക്പ
നകര്കഭകചൃകളളത്ലലത്.പ പ അധക പ ബ്ണിംപ കരറായ്ക്ക്പ 3പ യ്യൄഩയ്ക്ക്പ ഴയക്തക ലകല്പപ
നകന്നിംപ സ്ഥാഩനങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ രവഖയകക്കു യിംപ കരറായ്ക്ക്പ 1പ യ്യൄഩപ
നകയ്കല്പപ ആഴവയ്ാര്ക്്പ ഴകല്ഩനപ നടത്തു യിംപ ലചയ്യുന്ന.പ പ യാഴകലറപ 7പ
ഭണകപ മുതല്പപ 12.30പ ഴലയമാണ്പ ബ്ണാഴവകഷ്ടപ രവഖയണര ന്ദ്രിംപ
പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നത്.പ പ കുടുത്തിിംഫശ്രീപ പ്രഴര്കത്ത ര്കപപ മുരഖനപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നപ ഈപ
ഷിംഴകധാനിംപകുടുത്തിിംഫശ്രീപപ്രഴര്കത്ത ര്ക്്പയ്യൃപഴയ്യൃഭാനപഭാര്കഗിംപകൂടകമാണ്.

പപപപപപപപപപ2.4പബ്ണാഴവകഷ്ടപരവഖയണപര ന്ദ്രിം
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2.2.6പഇ്ഷനരരററുര്കപ
പ
വക്ത്പപ ഭാര്ക്ററുകലറപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ഉടഭസ്ഥതമകലുലലപ
സ്ഥറത്താണ്പ ഇ്ഷനരരററുര്കപപ സ്ഥകതകപ ലചയ്യുന്നത്.പ പ 2015പ ലഷപ്റ്ററുിംഫര്കപപപപപപ
9-mwപ തീമതകമാണ്പ ഇതകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനിംപ ആയിംബകചൃത്.പ പ ഇ്ഷനരരററുര്കപപ
പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നതകനാഴവയഭാമപ ല ടകടിം, ഭററു്പ ഷൗ യയങ്ങള്പ്പ,പ സ്റ്റാപ്പ
എന്നകഴപര ാര്ക രരശ്പപ ആണ്പനല് കമകളളത്ലലത്.പപസുന്ദര്കപപ രഭരനാ്പപ എന്നപ
ഴയക്തകയലടപ 25പ റ്ിംപ യ്യൄഩപ ഷിംബാഴനയിംപ ഇ്ഷനരരററുര്കപപ
സ്ഥാഩകക്കുന്നതകന്പ റബയഭാമകളളത്ണ്ട്.പ ഩശ്ചാത്തറപ ഷൗ യയങ്ങള്പ്പ, സ്ഥറപ
ലഭായ്യൃ്ല്പ, ഇ്ഷനരരററുര്കപപ സ്ഥാഩക്ല്പ, ഗ് പേപയാഷ്പ രചപരര്കപ,പ ഗ് പേപയാഷ്പ
ണ്്പ,പ ഭറകനീ യണപ നകമന്ത്രണപ രഫാര്കഡകല്പപ നകന്നമുലലപ
ഷര്കടകപക്ററു്എന്നകഴയ്ക്കാമകപ 8,68,000പ യ്യൄഩപ റാിംപ്സ്പ പണ്ടകല്പപ നകന്നാണ്
ലചറഴളകചൃകളളത്ലലത്.പ ഇ്ഷനരരററുര്കപപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നതകനുലലപ ജദനിംദകനപ
ലചറല്ലൃ ലാമപ ഗ് പേപയാഷ്, ജഴദുതക, രഴതനിംപ എന്നകഴയ്ക്കലലപ തു പ
ലണ്ടത്തുന്നത്പര ാര്ക രരശലന്റപപണ്ടകല്പപനകന്നഭാണ്.

പപപപപപപപപപപപപപപപപപ2.5പഇ്ഷനരരററുരകലന്റപചകത്രിം
പ
ദകഴരഷനപ 2പ മുതല്പപ 3പ ഴലയപ ടപപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ത്തകക്കു-പ
ന്നതകനുലലപ ഷൗ യയിംപ ഇ്ഷനരരററുരകനുണ്ട്.പ പ യ്യൃപ ടൃക്പപ രചപരര്കപപ
പര്കണസ്സാണ്പ ഇതകനായലലത്.പ പ ½പ ഭണകക്കൂര്കപപ മുതല്പപ 2പ ഭണകക്കൂര്കപപ ഴലയപ
ഷഭമിംപല ാണ്ട്പപനകര്ഩകചൃപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ത്തകപചാപരറാകുിം.പപഈപചായിംപ
ഭാര്ക്ററുകലുലലഴര്കപപതലന്നപരവഖയകക്കുന്നണ്ട്.പപ1പ ക.പഗ്രാിംപഗ് പേപയാഷ്പഭാത്രരഭപയ്യൃപ
ദകഴഷിംപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നതകനാഴവയഭാമകപ ഴയ്യൃന്നലളൂ.പ ചൂടാമക്ളകഞ്ഞാല്പപ
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ആദയഘടത്തകല്പപ 800-850പ ഡകഗ്രകപ ലഷന്റീരഗ്രഡകറാണ്പ ഇ്ഷനരരററുര്കപപ
പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നത്.പ ഇഴകലടപ രവഖയകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങലകലറപ പ്ലാസ്റ്റകക്കു ളുിംപ
ഭററു്പ
അജജഴപ
ഴസ്തു്ളുിംപ
ഩലലകക്കുലലത്തപ
രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ
ര ന്ദ്രത്തകരറയ്ക്കാണ്പ എത്തകക്കുന്നത്.പ 2-mwപ ഘടത്തകല്പപ 1100പ ഡകഗ്രകപ ലഷന്റീപ
രഗ്രഡ്പ
ഴലയപ
ചൂടകറാണ്പ
ഇ്ഷനരരററുര്കപപ
ഭാറകനയങ്ങലലപ
ത്തകചൃാപരറാക്കുന്നത്.പഭറകനീ യണനകമന്ത്രണരഫാര്കഡകലന്റപഅിംഗ് പേപീ ായിംപ
റബകചൃപ ഈപ ഩദ്ധതകപ ല ാണ്ട്പ ഭത്സ്യപ ഭാര്ക്ററുകലറപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്ക്കയണിംപ
നടത്തുന്നതകന്പ ഷാധകക്കുന്ന. ‘4 R Technologies’ എന്നപ പരനകയ്ക്കാണ്പ
ഇ്ഷനരരററുരകലന്റപ
നടത്തക കനുലലപ
ചുഭതറപ
ര ാര്ക രരശ്പപ
നല് കമകളളത്ലലത്.
2.2.7പ.ഡഫൂ.ഷക.പപ്ലാന്റ്
പ
വക്ത്പപ സ്റ്റാന്റകനടുത്തിത്തുലലപ ഩളിംപ ഩചൃ്രകപ ഭാര്ക്ററുകലറപ ജജഴപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നപ യ്യൃപ പ്രധാനല ടപ പ്ലാന്റ്പ ആണ്പ
.ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്.പ പ കുടുത്തിിംഫശ്രീപ ഴളകയിംപ ലഩാതുശുചീ യണത്തകലൂലടപ
രരാഡകല്പപ നകന്നിംപ രവഖയകക്കുന്നപ ജജഴപ ഭാറകനയങ്ങളുിം,പ ഭാര്ക്ററുകലറപ
ഭാറകനയങ്ങളുിംപ ഉള്പ്ല ലടപ ദകഴരഷനപ 6.50പ ടപപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ പ്ലാന്റ്പ മുരഖനപ
ഴലഭാ്കപഭാറ്റുന്ന.പപപര ാര്ക രരശ്പപ പ്രരദവത്ത്പപഏററുല്ലൃിംപകൂടുത്തിതല്പപ ഭാറകനയിംപ
ഉണ്ടാകുന്നത്പ ഩളിംപ ഩചൃ്രകപ ഭാര്ക്ററുകറാണ്.പ പ പ്രതകദകനിംപ 30പ ട.പപപ
അവാസ്ത്രീമഭാമകപ ഇഴപ റാലൂയകല്പപ തലളുന്നതകന്പ ഩ യിംപ ഩചൃ്രകപ
ഭാര്ക്ററുകലറപഅഴവകഷ്ടങ്ങലകല്പപ ഭൂയകബാഗ് പേപിംപവാസ്തീതഭാമകപഴലഭാ്കപഭാറ്റുന്ന.പപ
ഫാ്കയലലപ ജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ര്കശ ര്കപ്്പ ഴലത്തകനാമകപ രനയകളളത്പ
ല ാണ്ടുരഩാകുഴാനുലലപഷൗ യയല്ലൃിംപര ാര്ക രരശ്പപയ്യൃ്കമകളളത്ണ്ട്.

പപപപപപപപപപപപപപപപപ 2.6പ.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകലന്റപചകത്രിം
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അദ്ധയാമിംപ3
ഩദ്ധതകപഴകവ റനിം
പ
ഈപ അദ്ധയാമത്തകല്പപ അജജഴഭാറകനയരവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപപ
പ്രഴര്കത്തനങ്ങലലപ ഷിംഫന്ധകചൄലലപ ഴകവ റനല്ലൃിംപ .ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകലറപ
പ്രധാനപ അഷിംസ്കൃതപ ഴസ്തുഴാമപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ ഡകഭാന്റ്-ഷജപ്ലപ
ഴകവ റനല്ലൃിംപ പ്ലാന്റകലന്റപ ര ാസ്റ്റ്-ലഫനപകററു്പ പ ഴകവ റനല്ലൃഭാണുലലത്.പപ
കൂടാലതപ പ്രധാനല ടപ ലണ്ടത്തലു ളുിംപ നകര്കരേവങ്ങളുിംപ അധയാമത്തകലന്റപ
അഴഷാനിംപഉള്പ്ല ടുത്തിത്തകമകയകക്കുന്ന.
3.1പഅജജഴപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പ
പ
അജജഴപ പ ഭാറകനയപ പ രവഖയണപ ര ന്ദ്രലത്ത ററുകപ ഗുണപ
രബാക്താ്ള്പ്ക്കുലലപ അബകപ്രാമല്ലൃിംപ ഭരനാബാഴല്ലൃിംപ ഭനഷകപ റാക്കുന്നതകനാമകപ
രനയലത്തപ തയ്യാരാ്കമകളളത്ലലപ രചാദയാഴറകയലടപ അടകസ്ഥാനത്തകല്പപ
ഴകഴയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകചൄ.പപയ്യൃപര ന്ദ്രത്തകല്പപ യാഴകലറപഏള്പഭണകപമുതല്പപ ഩത്ത്പ
ഭണകപഴലയപഷഭമത്തകല്പപവയാവയകപഎട്പരഩര്കപപഴീതഭാണ്പഭാറകനയങ്ങളുഭാമകപ
എത്താറലലത്.പ
ആല യലലപ
ഩത്ത്പ
ലഷന്ററ ലകല്പപ
നകന്നിംപ
ഩടകഞ്ഞാലരര്ാട, പൂങ്കുന്നിംപ ഩലലക്്പ ഷഭീഩിം, ലഷ്രല്പപ രസാടറകന്പ
മു്ഴവിം,പഩരഴടാനകപലസല്ത്ത്പലഷന്റരകന്പഷഭീഩിംപഎന്നകഴകടങ്ങലകലുലലപ4പ
അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ ഭാറകനയങ്ങളുഭാമകപ ഴന്നപപ
ഗുണരബാക്താ്ലകല്പപ നകന്നിംപ 20പ ഴലയപ ‘convenient sampling’ മുരഖനപ
ലതയലഞ്ഞടുത്തി ്പനടത്തകമാണ്പഴകഴയരവഖയണിംപനടത്തകമത്.പപ
20പ ഴകഴയദാതാ്ളുലടപ പ്രാമല്ലൃഭാമകപ ഫന്ധല ടപ ഴകഴയത്തകലന്റപ
ണ്്പചുഴലടപഩടക മകല്പപല ാടുത്തിത്തകയകക്കുന്ന.
ഩടക പ3.1
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴമസ്സുഭാമകപഫന്ധല ടപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
പ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
1
10-19
1
5
2
20-29
1
5
3
30-39
2
10
4
40-49
5
25
5
50-59
7
35
6
60-69
2
10
7
70-79
2
10
ആല
20
100

പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം

32

പ
20പ ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 35%പ ഴയക്തക ളുിംപ 50-59പ ഴമസ്സകപ
നകടമകലുലലഴയാമകയ്യൃന്ന.പ 5%പ രഩര്കപപ 10നുിംപ 19നുിംപ ഇടമകല്പപ പ്രാമപ
മുലലഴയാമകയ്യൃന്ന.
ഩടക പ3.2
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഭാഷഴയ്യൃഭാനലത്തപഅടകസ്ഥാനഭാ്കയലല
പഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ ഭാഷഴയ്യൃഭാനിം
എണിം
വതഭാനിം
1
പപപപപപ0-10,000
6
30
2
10,000-20,000
4
20
3
20,000-30,000
6
30
4
30,000-40,000
3
15
5
40,000-50,000
1
5
ആല
20
100
പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിംപ
പ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 30%പ ഴീതിംപ ഴയക്തക ള്പ്പപ 0-10,000, 20,00030,000പഎന്നീപഴയ്യൃഭാനഗ് പേപണത്തകല്ലഩടഴയാണ്.പഏററുല്ലൃിംപകുരഴ്പഴയക്തക ള്പ്പപ
ഉള്പ്ല ടകയകക്കുന്നത്പ40,000-50,000പയ്യൄഩപഴയ്യൃഭാനപഩയകധകമകറാണ്പ(5%).
ഩടക പ3.3
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപലതാളകലുഭാമകപഫന്ധല ടപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ലതാളകല്/ഩദഴക
എണിം വതഭാനിം
1
രജാറകമകല്ല
2
10
2
സ്ഥകയിംപലതാളകല്പ
9
45
3
ദകഴഷക്കൂറക
1
5
4
രകടരമര്കഡ്
5
25
5
ഭറ്റുലലഴ
3
15
ആല
20
100

പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയങ്ങളുഭാമകപഎത്തകമപഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 45%പഴയക്തക ളുിംപ
സ്ഥകയിംപ ലതാളകല്പപ ഉലലഴയാമകയ്യൃന്ന.പ പ രജാറകമകല്പപ നകന്നിംപ ഴകയഭകചൃപ 25%പ
ഴയക്തക ളുിംപഭറ്റുലലപലതാളകല്പപലചയ്യുന്നപ15%പഴകഴയദാതാ്ലകല്പപഉള്പ്ല ടുത്തിന്ന.പപ
ഴകഴയരവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകലറത്തകമപ ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 5% ഴയക്തക ള്പ്പപ
ദകഴഷക്കൂറകപലതാളകറാലക ലാണ്.
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ഩടക പ3.4
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴാര്കഡടകസ്ഥാനത്തകലുലലപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
ഴാര്കഡ്പ
ആളു ളുലടപ
വതഭാനിം
നപരര്കപ
നപരര്കപ
എണിം
1
6
1
5
2
8
1
5
3
32
2
10
4
36
1
5
5
37
5
25
6
38
1
5
7
47
1
5
8
50
4
20
9
55
1
5
10
അരകമകല്ല
3
15
ആല
20
100

പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 25%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ 37-mwപ ഴാര്കഡകലുിംപ 20%പ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ 50-mwപ ഴാര്കഡകലുിംപ നകന്നലലഴയാണ്.പ പ 10% ഴയക്തക ള്പ്പപപ
32-mwപഴാര്കഡകല്പപ താഭഷകക്കുന്നഴയാണ്.പപ15%പഴയക്തക ള്പ്്്പഅഴര്കപപ ഏതുപ
ഴാര്കഡകറാണ്പഉള്പ്ല ടകളളത്ലലത്പഎന്നതകലന ററുകപഅരകഴകല്ലാത്തഴയാണ്.
ഩടക പ3.5
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപകുടുത്തിിംഫാിംഗ് പേപങ്ങളുലടപഎണല്ലൃഭാമകപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപ
ഫന്ധല ടപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
കുടുത്തിിംഫത്തകലറപ
എണിം
വതഭാനിം
നപരര്കപ
അിംഗ് പേപഷിംഖയ
1
1
0
0
2
2
3
15
3
3
2
10
4
4
14
70
5
5
1
5
6
6
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
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പ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 70%പ ഴയക്തക ളുിംപ 4പ അിംഗ് പേപങ്ങളുലലപ
കുടുത്തിിംഫത്തകല്ലഩടഴയാണ്.പ പ 15%പ ഴകഴയദാതാ്ളുലടപ കുടുത്തിഫത്തകലറപ അിംഗ് പേപപ
ഷിംഖയപമഥാക്രഭിംപപ3പആണ്.
ഩടക പ3.6
ഴീടകലുലലപഭാറകനയങ്ങളുലടപഅലഴ്പഷിംഫന്ധകചൃ പഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
ഭാറകനയത്തകലന്റപ ആളു ളുലടപ
വതഭാനിം
നപരര്കപ അലഴ്പ( കരറാ)
എണിം
1
0-0.5
3
15
2
0.5-1
1
5
3
1-2
14
70
4
2-3
1
5
3പ കരറാമകല്പപ
5
1
5
കൂടുത്തിതല്പ
ആല
20
100

പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയരവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ എത്തകമപ 70%പ ഴയക്തക ളുലടപ
ബഴനങ്ങലകല്പപ വയാവയകപ 1പ കരറാപ മുതല്പപ 2പ കരറാഗ്രാിംപ ഴലയപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ദകഴരഷനപ ഉണ്ടാകുന്നണ്ട്.പ പ 3പ കരറാമകല്പപ കൂടുത്തിതല്പപ ഭാറകനയിംപ ജദനിംദകനിംപ
ഉണ്ടാകുന്നണ്ട്പ എന്ന്പ 5%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ ഭാത്രരഭപ അബകപ്രാമല ടകളളത്ലളൂ.പപ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 15%പ ഴയക്തക ളുലടയിംപ ബഴനങ്ങലകല്പപ 1/2പ കരറാഗ്രാിംപ
ഴലയപഭാറകനയിംപഭാത്രരഭപജദനിംദകനിംപഉണ്ടാകുന്നലളൂ.
ഩടക പ3.7
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടുത്തി ലകല്പപഏററുല്ലൃിംപകൂടുത്തിതലുണ്ടാകുന്നപഭാറകനയങ്ങളുലടപ
ഇനങ്ങള്പ്പപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ജജഴഭാറകനയിം
11
55
2
പ്ലാസ്റ്റക ്പഭാറകനയിം
8
40
3
രഩ ര്കഭാറകനയിം
1
5
ആല
20
100

പപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ
55%പ
ഴയക്തക ള്പ്ക്കുിംപ
തങ്ങളുലടപപ
ഴീടകലുണ്ടാകുന്നപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ കൂടുത്തിതറായലലത്പ ജജഴപ
ഭാറകനയങ്ങലാണ്പ എന്നലലപ അബകപ്രാമഭാണുലലത്.പ പ 40%പ ഴയക്തക ളുലടപ
അബകപ്രാമത്തകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ അധക ഭാമകപ ഉണ്ടാകുന്നപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ പ്ലാസ്റ്റക ്പ
ഭാറകനയങ്ങലാണ്.പ5%പഴയക്തക ള്പ്പപ രഩ ര്കപപ ഭാറകനയങ്ങലാണ്പകൂടുത്തിതല്പപ എന്ന്പ
അബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തക.
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ഩടക പ3.8
അനുരമാജയഭാമപഭാറകനയപനകര്കഭാര്കജ്ജനം സനപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപ
നപരര്കപ
1
2
3
4
5
6
7

ഭാറകനയപനകര്കഭാര്കജ്ജനം സനപയീതക

എണിം

വതഭാനിം

കുളകചൄമൂടുത്തി
ര ാര്ക രരശ്പപരവഖയകക്കു
രീജഷക്കിംഗ് പേപ്പനടത്തു
പ്ലാസ്റ്റക ്പനകരയാധകക്കു
ജഩ രപരാസ്റ്റ്/ഫരമാഗ് പേപയാഷ്പപ്ലാന്റ്
ത്തകക്കു
അബകപ്രാമഭകല്ല
ആല

5
6
3
2
1
2
1
20

25
30
15
10
5
10
5
100

പഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ രവഖയകക്കു പ എന്നലലതാണ്പ ഏററുല്ലൃിംപ
അനുരമാജയഭാമപനകര്കഭാര്കജ്ജനം സനയീതകപഎന്ന്പ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 30%പ
ഴയക്തക ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ളളത്.പ പ കുളകചൄമൂടുത്തിന്നതാണ്പ ഏററുല്ലൃിംപ അബക ാഭയലഭന്ന്പ
25%പ രഩര്കപപ അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപ പ്ലാസ്റ്റക ്പപുന:ചിംക്രഭണിംപലചയ്യണലഭന്ന്പ
15%പരഩര്കപപ അബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തക.പപപ്ലാസ്റ്റക ്പനകരയാധകക്കുന്നതുിംപഭാറകനയിംപ
ത്തകക്കുന്നതുിംപ അനുരമാജയഭാമപ ഭാര്കഗങ്ങലാലണന്ന്പ 10%പ ഴീതിംപ രഩര്കപപ
അബകപ്രാമല ടുത്തി യണ്ടാമക.പപ5%പഅബകപ്രാമലഭാന്നിംപരയഖല ടുത്തിത്തകമകല്ല.
ഩടക പ3.9
ഭാറകനയരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപഇനകയിംപഷാധനങ്ങള്പ്പപരവഖയകര്ണ്ടത്പ
ഷിംഫന്ധകചൄലലപഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
രവഖയകര്ണ്ടതകല്ല
16
80
2
രവഖയകര്ണ്ടതുണ്ട്
4
20
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപഇനകയിംപകൂടുത്തിതറാമകപന്നിംപതലന്നപ
രവഖയകര്ണ്ടതകല്ലപ എന്ന്പ 80%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ളളത്.പ അജജഴപ
ഭാറകനയങ്ങലലപ കൂടാലതപ ബ്ണഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഉള്പ്ല ലടപ എല്ലാപ
തയത്തകലുമുലലപ ഭാറകനയങ്ങളുിംപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ തലന്നപ
രവഖയക്ണലഭന്ന്പ20%പഴയക്തക ള്പ്പപഅബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തക.
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ഩടക പ3.10
ഭാറകനയരവഖയണത്തകന്പതു പലചറഴളകക്കുന്നതകനാമകപഴകഴയദാതാ്ളുലടപ
ഷമതിംപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
തീയ്യൃഭാനിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഷമതഭാണ്
20
100
2
ഷമതഭല്ല
0
0
3
അബകപ്രാമഭകല്ല
0
0
ആല
20
100
പപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിംപ
പ
ഭാറകനയരവഖയണത്തകന്പ തു ലചറഴളകക്കുന്നതകനാമകപ തയ്യാരാണ്പപ
എന്ന്പഷര്കലവ്വമകല്പപഩലങ്കടുത്തിത്തപ100%പഴയക്തക ളുിംപഅബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.11
ഭാറകനയരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപഎത്തുന്നഴയകല്പപനകന്നിംപതു പഈടാക്കുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
നപരര്കപ
1
ര ാര്ക രരശ്പപനകശ്ചമകക്കുന്നത്
16
80
2
കരറായ്ക്ക്പ1പയ്യൄഩ
2
10
3
കരറായ്ക്ക്പ2പയ്യൄഩ
2
10
ആല
20
100

പപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ര ാര്ക രരശ്പപ നകശ്ചമകക്കുന്നപ നകയ്കല്പപ ഩണിംപ നല്കുഴാ്പപ
തയ്യാരാണ്പഎന്ന്പ80%പഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പ,പ കരറായ്ക്ക്പ
1പ യ്യൄഩപ ഴീതിംപ ലചറഴളകക്കുഴാ്പപ 10%പ രഩര്കപപ തയ്യാരാണ്.പ പ കരറായ്ക്ക്പ 2പ യ്യൄഩപ
ഴീതിംപനല് ാ്പപതയ്യാരാലണന്ന്പഷര്കലവ്വമകല്പപഩലങ്കടുത്തിത്തപ10% ഴയക്തക ള്പ്പപ
അബകപ്രാമല ളളത്.
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ഩടക പ3.12
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപആഴകഷ്കയകചൃപഭാറകനയഷിംസ്കയണപഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപപപപപപപപപപപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
ഭാറകനയപഷിംസ്കയണപഭാര്കഗങ്ങള്പ്പ
എണിം
വതഭാനിം
നപരര്കപ
1
ഫരമാഗ് പേപയാഷ്പപ്ലാന്റ്
0
0
2
ജഩ ്പ രപരാസ്റ്റ്
3
15
3
ലഴര്കഭകപ രപരാസ്റ്റ്
0
0
4
ഭറ്റുലലഴ
8
40
5
സ്ഥാഩകചൃകടകല്ല
9
45
ആല
20
100

പഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഗ് പേപാര്കസക പ ഭാറകനയഷിംസ്കയണത്തകനാമകപ മാലതായ്യൃപ ഭാര്കഗങ്ങളുിംപ
അഴിംറിംഫകചൃകടകല്ലാത്തഴയാണ്പ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 45%പ ഴയക്തക ളുിം.പപ
കുളകചൄമൂടുത്തി , റിംപ രപരാസ്റ്റ്, ഭാറകനയിംപ ത്തകക്കുന്നതകനുലലപ കുളകപ തുടങ്ങകമപ
ഭറ്റുപ ഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപ 40%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ ആഴകഷ്കയകചൃ്പ നട ാ്കമകളളത്ണ്ട്.പ പ 15%പ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ജഩ ്പ രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പ യീതകപ ബഴനങ്ങലകല്പപ ആഴകഷ്കയകചൃ്പ
നട ാ്കമകളളത്ണ്ട്.
ഩടക പ3.13
രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പഴീടുത്തി ലകല്പപആയിംബകക്കുന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപ
തീയ്യൃഭാനിംപഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
തീയ്യൃഭാനിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഷമതഭാണ്
4
20
2
ഷമതഭല്ല
16
80
ആല
20
100

പപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
80%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്ക്കുിംപ
രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പ ഷിംഴകധാനിംപ
ബഴനങ്ങലകല്പപ ആയിംബകക്കുന്നതകന്പ താല്പയയഭകല്ലാത്തഴയാണ്.പ പ ഫ്ലാററുകല്പപ
ജീഴകക്കുന്നതുിം, ഴീടുത്തി ലകല്പപ രഴണ്ടത്രപ സ്ഥറ
ഷൗ യയഭകല്ലാത്തതുഭണ്പ
ഴകഴയദാതാ്ലലപ
ഩക്തകയക കക്കുന്നപ
പ്രധാനപ
ായണങ്ങലാമകപ
ചൂണ്ടക്ാടകമത്.പ പ 20%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്്്പ ഭാത്രരഭപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
വാസ്ത്രീമഭാമകപ ഷിംസ്ക്കയകക്കുന്നതകനാമകപ ഏലതങ്കകലുിംപ തയത്തകലുലലപ
ഷിംഴകധാനിംപആയിംബകക്കുന്നതകന്പതാല്ഩയയമുലളൂ.
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ഩടക പ3.14
ഖയഭാറകനയപഷിംസ്കയണപഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപആയിംബകചൃതകലന്റപ
പണ്ട്പഴകഴയിം
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഷൃന്തിംപലചറഴകല്പ
10
50
2
ര ാര്ക രരശ്പപപണ്ട്
0
0
3
ഭറ്റുപരസ്ത്രാതസ്സ്
1
5
4
സ്ഥാഩകചൃകടകല്ല
9
45
ആല
20
100

പപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
50%പഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഷൃന്തിംപലചറഴകറാണ്പഭാറകനയപഷിംസ്ക്കയണപ
ഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപ ഴീടുത്തി ലകല്പപ ആയിംബകചൃകളളത്ലലത്.പ പ ര ാര്ക രരശലന്റപ പണ്ട്പ
ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ ഭാറകനയപ ഷിംസ്ക്കയണപ ഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപ നട കല്പപ ഴയ്യൃത്തകമപ
ആലയയിംപ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ാണാ്പപ ഷാധകചൃകടകല്ല.പ പ 45%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ
മാലതായ്യൃപ തയത്തകലുലലപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ യീതക ളുിംപ തങ്ങളുലടപ
ബഴനങ്ങലകല്പപനട ാ്കമകടകല്ല.
ഩടക പ3.15
ഭാറകനയിംപകുരയ്ക്ക പഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഭാറകനയിംപകുരയ്ക്കണിം
20
100
2
ഭാറകനയിംപകുരയ്ക്കണ്ട
0
0
ആല
20
100

പപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
ബഴനങ്ങലകല്പപ
ഉണ്ടാകുന്നപ
ഭാറകനയങ്ങളുലടപ
അലഴ്പ
കുരയ്കുന്നതകനുലലപ നടഩടകപ ഷൃീ യകര്ണ്ടതാണ്പ എന്ന്പ പ ഴകവൃഷകപ
ക്കുന്നഴയാണ്പഷര്കലവ്വമകല്പപഩലങ്കടുത്തിത്തപ100%പഴകഴയദാതാ്ളുിം.
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ഩടക പ3.16
ഭാറകനയിംപകുരയ്ക്കന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ള്പ്ക്കുലലപനകര്കരേവങ്ങള്പ്പപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഩടക
ക്രഭപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
നപരര്കപ
1
ബ്ണാഴവകഷ്ടിംപകുരയ്ക്കണിം
8
40
2
ഩയക:ചിംക്രഭണിംപരപ്രാത്സ്ാസക ക്ണിം
3
15
3
പ്ലാസ്റ്റക ്പഉഩരമാഗ് പേപിംപകുരയ്ക്കണിം
2
10
4
തുണകഷഞ്ചകപരപ്രാത്സ്ാസക ക്ണിം
3
15
5
നകമഭിംപ ര്കവനഭാമകപനട ാ്ണിം
1
5
6
ഫരമാഗ് പേപയാഷ്പപ്ലാന്റ്പസ്ഥാഩക്ണിം
2
10
7
അബകപ്രാമഭകല്ല
1
5
ആല
20
100

ഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
ഭാറകനയിംപ കുരയ്ക്കന്നതകലന്റപ ബാഗ് പേപഭാമകപ ബ്ണിംപ അധക ഭാമകപ
തയ്യാരാ്കപ ഫാ്കപ ഴയ്യൃത്തുന്നപ അഴസ്ഥപ കുരയ്ക്കണിംപ എന്ന്പ 40%പ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ളളത്.പ പ ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ രപ്രാത്സ്ാസക കചൄിം,പ
തുണകഷഞ്ചകയലടപ ഉഩരമാഗ് പേപിംപ ഴര്കദ്ധക കചൄിംപ ഭാറകനയിംപ കുരയ്ക്കാിംപ എന്ന്പ 15%പ
ഴയക്തക ള്പ്പപ അബകപ്രാമിംപ രയഖല ടുത്തിത്തക.പ പ പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഉഩരമാഗ് പേപിംപ കുരചൄിംപ
ഫരമാഗ് പേപയാഷ്പ പ്ലാന്റ്പ സ്ഥാഩകചൄിംപ ഭാറകനയിംപ കുരയ്ക്കാിംപ എന്ന്പ 10%പ ഴീതിംപ
ഴയക്തക ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപ നകമഭങ്ങള്പ്പപ ര്കവനഭാമകപ നട കല്പപ
ഴയ്യൃത്തക.പഭാറകനയിംപകുരയ്ക്കാിംപഎന്ന്പ5%പനകര്കരേവകചൄ.പപ5%പഅബകപ്രാമിംപന്നിംപ
തലന്നപരയഖല ടുത്തിത്തകമകല്ല.
ഩടക പ3.17
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലന്റപസ്ഥാഩനത്തകനുപമുപരാമകപ
അഷൗ യയങ്ങളുണ്ടാമകളളത്രണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഉണ്ടാമകളളത്ണ്ട്
6
30
2
ഉണ്ടാമകടകല്ല
14
70
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
രവഖയണര ന്ദ്രത്തകലന്റപസ്ഥാഩനത്തകനുപമു്ഩാമകപഭാറകനയിംപമൂറിംപ
അഷൗ യയങ്ങള്പ്പപ ഉണ്ടാമകടകല്ലപ എന്ന്പ 70പ വതഭാനിംപ രഩര്കപപ അബകപ്രാമല ളളത്.പപ
ജജഴപ അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ കുടുത്തിിംഫശ്രീപ മുരഖനപ ര ാര്ക രരശ്പപ
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രവഖയകചൃതകനാറാണ്പ ബുദ്ധകമുട്പ അനുബഴല ടാതകയ്യൃന്നത്.പ പ 30%പ
ഴയക്തക ള്പ്പപ
ഭാത്രഭാണ്പ
അഷൗ യയങ്ങള്പ്പപ
അനുബഴകചൃകളളത്ലണ്ടന്ന്പ
അബകപ്രാമല ടത്.പപ
ഩടക പ3.18
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലന്റപസ്ഥാഩനത്തകനുപമുപരാമകപഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ
അനുബഴകചൃപഅഷൗ യയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
അഷൗ യയങ്ങള്പ്പ
എണിം വതഭാനിം
നപരര്കപ
1
ഭാറകനയനകര്കമാര്കജ്ജനം സനപപ്രശ്നങ്ങള്പ്പ
2
10
2
ഭാറകനയപകൂപരായിം
1
5
3
ദുര്കഗ് പേപന്ധിം
2
10
4
ലതയ്യൃല്ലൃപഩടക ള്പ്പ
1
5
5
അഷൗ യയങ്ങളുണ്ടാമകടകല്ല
14
70
ആല
20
100

പപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
ഭാറകനയിംപ മൂറിംപ ബുദ്ധകമുട്പ അനുബഴല ട്പ എന്ന്പ അബകപ്രാമല ടപ
30%പ രഩയകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ ഴറകമപ പ്രശ്നഭാമകപ രയഖല ടുത്തിത്തകമത്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപപ
നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപലചയ്യുന്നതുഭായിംപ(10%)പഅതകരനാട്പഅനുഫന്ധകചൄണ്ടാകുന്നപ
ദുര്കഗ് പേപന്ധലത്തയിംപ കുരകചൃാണ്പ (10%).പ പ പ 5%പ ഴീതിംപ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ഭാറകനയപ
കൂപരായല്ലൃിം,
ലതയ്യൃല്ലൃഩടക ളുലടപ
വറയല്ലൃഭാണ്പ
ബുദ്ധകമുളളത് ലാമകപ
അബകപ്രാമല ടത്.
ഩടക പ3.19
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴാഷസ്ഥറത്തകനുപഷഭീഩമുലലപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയിം
ക്രഭപനപരര്കപ
രവഖയണര ന്ദ്രിം എണിം വതഭാനിം
1
ഉണ്ട്
13
65
2
ഇല്ല
7
35
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
65%പഴകഴയദാതാ്ളുലടയിംപതാഭഷസ്ഥറത്തകന്പഷഭീഩിംപഭാറകനയപ
രവഖയണര ന്ദ്രമുണ്ട്.പ 35%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ഭാത്രരഭപ താഭഷസ്ഥറത്തകനുപപ
ഷഭീഩിംപ പ രവഖയണര ന്ദ്രിംപ പ ഇല്ലപ എന്നലലപ പ അബകപ്രാമിംപ രയഖപ
ല ടുത്തിത്തകമകളളത്ലളൂ.
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ഩടക പ3.20
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടുത്തിിംപരവഖയണപര ന്ദ്രല്ലൃിംപതമകലുലലപം യിംപപപപപപപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ം യിംപ( കരറാഭീററുര്കപ)
എണിം
വതഭാനിം
1
0പ-പ1
7
35
2
1പ-പ2
2
10
3
2പ-പ3
3
15
4
3പ-പ4
3
15
5
4പ-പ5
5
25
ആല
20
100

പപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ 35%പ രഩയ്യൃലടപ ഴീടുത്തിിംപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രല്ലൃിംപ
തമകലുലലപം യിംപ1പ കരറാഭീററുരകനുലലകറാണ്.പപ25%പഗുണരബാക്താ്ളുലടപഴീട്പ
രവഖയണര ന്ദ്രത്തകല്പപ നകന്നിംപ പ 4പ പ മുതല്പപ പ 5പ പ ക.ഭീപ പ ം യപ ഩയകധകമകറാണ്പ
സ്ഥകതകലചയ്യുന്നത്.പ 15%പ ഴയക്തക ള്പ്്്പ രവഖയണര ന്ദ്രത്തകരറ്്പപപപപപപപപപപ
എത്തകരചൃരയണ്ടപ ം യിംപ 2പ -പ 3പ ക.ഭീ,പ 4പ -പ 5പ ക.ഭീപ ഩയകധകമകറാണ്.പ പ 10%പ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്്്പരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകരറ്്പഎരത്തണ്ടപപം യിംപ1പമുതല്പപ 2പ
കരറാഭീററുറ ള്പ്ക്കുലലകറാണ്.
ഩടക പ3.21
കൂടുത്തിതല്പപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപസ്ഥാഩകര്ണ്ടത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പപപപപപപപപപപപ
ഴകഴയപദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
സ്ഥാഩകര്ണ്ടതുണ്ട്
20
100
2
സ്ഥാഩകര്ണ്ടതകല്ല
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
കൂടുത്തിതല്പപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ സ്ഥാഩകര്ണ്ടതുണ്ട്പ എന്ന്പ 100പ
വതഭാനിംപഴകഴയദാതാ്ളുിംപഅബകപ്രാമല ളളത്.
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ഩടക പ3.22
ഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപസ്ഥാഩകക്കുന്നതകലനക്കുരകചൄലലപജനങ്ങളുലടപ
അബകപ്രാമിംപഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
എല്ലാപഴാര്കഡകലുിം
14
70
2
ര ാര്ക രരശന്പ ളകയന്നത്ര
4
20
3
2പ കരറാഭീററുരകനുലലകല്പ
2
10
ആല
20
100

പപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
എല്ലാപ ഴാര്കഡകലുിംപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ രഴണലഭന്ന്പ ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ
70%പ രഩര്കപപ അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപ ര ാര്ക രരശന്പ ളകയന്നത്രയിംപ എണപ
ലഷന്ററ ള്പ്പപ സ്ഥാഩക്ണലഭന്ന്പ 20%പ അബകപ്രാമല ളളത്.പ പ 2പ ലഷന്ററ ള്പ്പപ
തമകലുലലപ അ റിംപ ചുയ്യൃങ്ങകമത്പ യണ്ട്പ കരറാഭീററുരകറധക ിംപ ആ യ്യൃലതന്ന്പ
10%പഴയക്തക ള്പ്പപഅബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തക.
ഩടക പ3.23
ര ാര്ക രരശ്പപഭാറകനയിംപരവഖയകക്കുന്നപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
രവഖയകക്കുന്നപയീതക
എണിം
വതഭാനിം
1
ദകഴരഷന
18
90
2
ദകഴരഷനമകല്ല
2
10
3
ആചമകല്പ
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ദകഴരഷനപ രവഖയണര ന്ദ്രത്തകല്പപ നകന്നിംപ ഭാറകനയിംപ ല ാണ്ടുപ
രഩാകുന്നണ്ട്പ എന്ന്പ 90%പ ആളു ള്പ്പപ അബകപ്രാമിംപ രയഖല ടുത്തിത്തക.പ 10%പ
ഴയക്തക ള്പ്പപ ഭാത്രഭാണ്പ ദകഴരഷനപ ര ാര്ക രരശ്പപ രവഖയകക്കുന്നകല്ലപ എന്ന്പ
അബകപ്രാമല ടത്.പ പ ഞാമരാച ലകലുിംപ അഴധകപ ദകഴഷങ്ങലകലുിംപ ഭാറകനയിംപ
ഷൃീ യകക്കുന്നതകനുലലപ നടഩടകപ ര ാര്ക രരശലന്റപ ബാഗ് പേപത്ത്പ നകന്നിംപ
ഉണ്ടാ ണലഭന്നാണ്പഈപഅബകപ്രാമത്തകലന്റപഅടകസ്ഥാനിം.
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ഩടക പ3.24
ഭാറകനയിംപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപഎത്തകക്കുന്നപഷഭമക്രഭിംപഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
രവഖയകക്കുന്നപയീതക
എണിം വതഭാനിം
1
4
20
7 am to 8 am
2
12
60
8 am to 9 am
3
2
10
9 am to 10 am
4
ഷഭമക്രഭഭകല്ല
2
10
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
60%പ
ഴയക്തക ള്പ്പപ
രവഖയണര ന്ദ്രത്തകരറ്്പ
ഭാറകനയിംപ
ല ാണ്ടുരഩാകുന്നത്പ യാഴകലറപ 8പ ഭണകപ മുതല്പപ 9പ ഭണകപ ഴലയയലലപ
ഷഭമത്തകനുലലകറാണ്.പ പ 20%പ പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ 7പ ഭണകപ മുതല്പപ 8പ ഭണകപ
ഴലയയലലപ ഷഭമത്താണ്പ ഭാറകനയല്ലൃഭാമകപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രപ
ത്തകലറത്തുന്നത്.പഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ നല്കുന്നതകന്പപ്രരതയ കചൃ്പഷഭമഭകലല്ലന്നിംപ
യാഴകലറപ 9പ ഭണകപ മുതല്പപ 10പ ഭണകപ ഴലയപ ഷഭമത്തകനുലലകറാണ്പ ഭാറകനയിംപ
ല ാണ്ടുപഴയ്യൃന്നലതന്നിംപ10%പഴീതിംപആളു ള്പ്പപഅബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.25
ഭാറകനയരവഖയണിംപനടത്തുന്നതകന്പനകശ്ചമകചൃപഷഭമക്രഭിംപഩയയാപ്തഭാരണാപ
എന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്പനകര്കരേവങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ആണ്
14
70
2
അല്ല
6
30
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയിംപ
രവഖയകക്കുന്നതകന്പ
നകറഴകലുലലപ
ഷഭമക്രഭിംപ
ഩയയാപ്തഭാണ്പ എന്ന്പ 70%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ളളത്.പ പ 30%പ
ഴയക്തക ള്പ്പ,പ ഭാത്രഭാണ്പ രവഖയണര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ ഇര ാഴുലലതകരന്ാള്പ്പപ
കൂടുത്തിതല്പപഷഭമിംപപ്രഴര്കത്തക്ണിംപഎന്ന്പഅബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തകമത്.
ഩടക പ3.26
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപനല്കുന്നപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
നല്കുന്നപയീതക
എണിം വതഭാനിം
1
അ ര ാള്പ്പപനല്കുന്ന
2
10
2
രവഖയകചൃ്പഩകന്നീട്പനല്കുന്ന
18
90
ആല
20
100

പഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
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പ
ഴകഴയദാതാ്ലകല്പപ90%പരഩയ്യൃിംപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപരവഖയകചൃ്പഴചൃതകന്പ
രവശിംപയ്യൃഭകചൃാണ്പപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകരറ്്പഎത്തകക്കുന്നത്.പപഎന്നാല്പപ
10%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ ഭാത്രഭാണ്പ അ ര ാള്പ്പപ തലന്നപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ
ഭാറകനയിംപനല്കുന്നലതന്ന്പഅബകപ്രാമല ടത്.
ഩടക പ3.27
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപതയിംപതകയകചൃാരണാപനല്കുന്നത്പഎന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
നല്കുന്നപയീതക
എണിം വതഭാനിം
1
തയിംതകയകചൃ്
14
70
2
തയിംതകയക്ാലത
6
30
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
70%പ ഴയക്തക ളുിംപ ഭാറകനയിംപ തയിംതകയകചൃാണ്പ രവഖയണപ
ര ന്ദ്രത്തകല്പപ എത്തകക്കുന്നത്.പ പ എന്നാല്പപ 30%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ തയിംപ തകയക്ാലതമാണ്പ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ എത്തകക്കുന്നലതന്നപ
അബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തകമത്.
ഩടക പ3.28
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപനല്കുരപരാള്പ്പപര ാര്ക രരശ്പപലതാളകറാലക ളുലടപഷാന്നകദ്ധയിംപ
ഉണ്ടാ ാറരണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഉണ്ടാ ാറണ്ട്
20
100
2
ഉണ്ടാ ാരകല്ല
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ നല്കുരപരാള്പ്പപ ഫങ്കകലന്റപ ചുഭതറപ നല് കമകളളത്ലലപപ
ര ാര്ക രരശലന്റപ
ലതാളകറാലക ളുലടപ
ഷാന്നകധയിംപ
ര ന്ദ്രത്തകല്പപ
ഉണ്ടാ ാറലണ്ടന്നിംപ
ലതാളകറാലക ലാണ്പ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഷൃീ യകപ
ക്കുന്നലതന്നിംപ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 100%പ ഴകഴയദാതാ്ളുിംപ
അബകപ്രാമല ളളത്.
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ഩടക പ3.29
ര ന്ദ്രത്തകലറപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപപര ാര്ക രരശ്പപനീ്ിംപലചയ്യുന്നത്പപപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപ
അബകപ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
നപരര്കപ
1
അതാത്പദകഴഷിംപനീ്ിംപലചയ്യുന്ന
18
90
2
അതാത്പദകഴഷിംപനീ്ിംപലചയ്യുന്നകല്ല
2
10
ആല
20
100

പപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ അതാത്പ ദകഴഷിംപ തലന്നപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ
നകന്ന്പ നീ്ിംപ ലചയ്യുന്നലണ്ടന്ന്പ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 90%പ
ഴകഴയദാതാ്ളുിംപ അബകപ്രാമല ളളത്.പ പ ദകഴരഷനപ ഭാറകനയിംപ നീ്ിംപ ലചയ്യുന്നകല്ലപ
എന്ന്പ10%പഭാത്രഭാണ്പഅബകപ്രാമല ടത്.
ഩടക പ3.30
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപമൂറിംപഩയകഷയപഭറകനീ യണിംപഉണ്ടാകുന്നരണ്ടാപഎന്നത്പപ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഉണ്ട്
0
0
2
ഇല്ല
20
100
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ രവഖയകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഩയകഷയപ
ഭറകനീ യണത്തകന്പ
ായണഭാകുന്നകലല്ലന്ന്പ 100%പ ഴകഴയദാതാ്ളുിംപ
അബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.31
നഗ് പേപയഷബാപഉരദയാഗ് പേപസ്ഥര്കപപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപഷന്ദര്കവകക്കുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഴകറമകയ്യൃത്തുന്ന
17
85
2
ഴകറമകയ്യൃത്തുന്നകല്ല
2
10
3
അരകമകല്ല
1
5
ആല
20
100
പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിംപ
പ
നഗ് പേപയഷബാപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥര്കപപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പപ
ഴകറമകയ്യൃത്തുന്നണ്ട്പ എന്ന്പ 85%പ രഩര്കപപ അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപ 10%പ
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ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ഇങ്ങലനലമായ്യൃപ ഴകറമകയ്യൃത്തല്പപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥര്കപപ
നടത്തുന്നകല്ലപ എന്നപ അബകപ്രാമ്ായാണ്.പ പ 5%പ ഴയക്തക ള്പ്്്പ ഇത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പഅരകമകല്ലപഎന്നപഅബകപ്രാമിംപരയഖല ടുത്തിത്തക.പ
ഩടക പ3.32
ഭാറകനയപരവഖയണപഩദ്ധതകപഷിംഫന്ധകചൃ്പരഩായായ്മ ളുരണ്ടാപഎന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
രഩായായ്മ ളുണ്ട്
2
10
2
രഩായായ്മ ലകല്ല
18
90
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനത്തകല്പപ രഩായായ്മ ലകല്ലപ
എന്ന്പ 60%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ അബകപ്രാമിംപ രയഖല ടുത്തിത്തകമര ാള്പ്പപ 10%പ
ഴയക്തക ലാണ്പ ഩദ്ധതകപ നടത്തക കല്പപ രഩായായ്മ ളുണ്ട്പ എന്ന്പ
രയഖല ടുത്തിത്തകമത്.പ പ ഞാമരാച ലകലുിംപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രവഖയക്ണിം,
കൂടുത്തിതല്പപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ ആയിംബക്ണിം, ലഩാതുസ്ഥറത്ത്പ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രവഖയകക്കുന്നതകന്പ ഩ യഭാമകപ ഭറ്റുപ ഷിംഴകധാനങ്ങള്പ്പപ
ആഴകഷ്കയക്ണിംപ എന്നകഴമാണ്പ പ്രഴര്കത്തനിംപ ലഭചൃല ടുത്തിത്തുന്നതകനാമകപ
നല് കമപനകര്കരേവങ്ങള്പ്പ.
ഩടക പ3.33
രപ്രാജക്ട്പരഩായായ്മ ള്പ്പപഫന്ധല ടപഉരദയാഗ് പേപസ്ഥലന്റപ
ശ്രദ്ധമകല്ല ടുത്തിത്തകമകളളത്രണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഉണ്ട്
1
5
2
ഇല്ല
1
5
3
രഩായായ്മ ലകല്ല
18
90
ആല
20
100
പപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിംപ
.
പ
5%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ഫന്ധല ടപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥലയപ ഩയകധകയലടപ
രഩായായ്മ ലല ററുകപ അരകമകചൃകളളത്ലണ്ടന്ന്പ രകര ാര്കട്പ ലചരുനര ാള്പ്പപ 5%പ
ഫന്ധല ടഴലയപ ഇ്ായയിംപ അരകമകചൃകടകല്ലപ എന്ന്പ രയഖല ടുത്തിത്തക.പ പ 90%പ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്ക്കുിംപ ഈപ ഩദ്ധതകമകല്പപ രഩായായ്മ ലകല്ലപ എന്നപ
അബകപ്രാമഭാണ്പഉലലത്.
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ഩടക പ3.34
ര ാര്ക രരശലന്റപരഷഴനലത്തപഷിംഫന്ധകചൃ്പരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപ
എത്തുന്നഴയ്യൃലടപഅബകപ്രാമിം
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഴലലയപതൃപ്തക യിം
14
70
2
തൃപ്തക യിം
6
30
3
തൃപ്തക യഭല്ല
0
0
4
ളളത്ിംപതൃപ്തക യഭല്ല
0
0
ആല
20
100
പപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിംപ
ര ാര്ക രരശലന്റപ രഷഴനലത്തപ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ഭാറകനയപ രവഖയണപ
ര ന്ദ്രത്തകലറത്തകമപ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ മാലതായ്യൃപ അഷിംതൃപ്തകയിംപ
രയഖല ടുത്തിത്തകമകല്ല.പ പ 70%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ഴലലയപ തൃപ്തക യിംപ എന്ന്പ
അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപതൃപ്തക യിംപഎന്ന്പ30%പഴയക്തക ള്പ്പപഅബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.35
ര ാര്ക രരശലന്റപപ്രഴര്കത്തനിംപലഭചൃല ടുത്തിത്തുന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപപ
നകര്കരേവങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഴീടുത്തിപഴീടാന്തയപരവഖയണിം
3
15
2
കൂടുത്തിതല്പപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ
1
5
3
ഩയക:ചിംക്രഭണപരപ്രാത്സ്ാസനിം
1
5
4
അബകപ്രാമഭകല്ല
15
75
ആല
20
100
പഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിംപ
പ
ര ാര്ക രരശ്പപ നടത്തുന്നപ ഭാറകനയനകര്കമാര്കജ്ജനം സനപ ഩദ്ധതകപപ
ലഭചൃല ടുത്തിത്തുന്നതകനാമകപ ഴീട്പ ഴീടാന്തയിംപ ഴന്ന്പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
രവഖയക്ണലഭന്ന്പ15%പഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപ 75%പരഩര്കപപ
മാലതായ്യൃപ അബകപ്രാമല്ലൃിംപ രയഖല ടുത്തിത്തകമകല്ല.പ പ 5%പ ഴീതിംപ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ
പ്ലാസ്റ്റകക്കു ള്പ്പപ ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ നടത്തണലഭന്നിംപ കൂടുത്തിതല്പപ രവഖയണപ
ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപആയിംബകക്കു യിംപലചയ്യണലഭന്ന്പഅബകപ്രാമല ളളത്.പ
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ഩടക പ3.36
ഷമ്പൂര്കണപഭാറകനയപനകര്കമാര്കജ്ജനം സനിംപഭാറകനയപരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകലൂലടപ
ഷാധകക്കുന്നരണ്ടാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഷാധകക്കുന്ന
20
100
2
ഷാധകക്കുന്നകല്ല
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഷമ്പൂര്കണപ
ഭാറകനയപ
നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപ
എന്നപ
റ്യിംപ
അജജഴഭാറകനയരവഖയണപ ര ന്ദ്രിംപ ഴളകപ ഷാധകക്കുന്നണ്ട്പ എന്ന്പ
ഷര്കലവ്വമകല്പപഩലങ്കടുത്തിത്തപ100%പഴയക്തക ളുിംപഅബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.37
ഭാറകനയപകൂപരായിംപഩയകസ്ഥകതകലമപരദാശ യഭാമകപഫാധകക്കുന്നരണ്ടാപപപപപ
എന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം
വതഭാനിം
1
ഫാധകക്കുന്ന
20
100
2
ഫാധകക്കുന്നകല്ല
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ

ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ കുന്നകൂടക കടക്കുന്നപഅഴസ്ഥപഩയകസ്ഥകതകലമപരദാശപ
യഭാമകപ ഫാധകക്കുന്നപ എന്ന്പ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 100%പ
ഴകഴയദാതാ്ളുിംപഅബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.38
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപപുന:യ്യൃഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നതകലന ററുകപഴകഴയദാതാ്ളുലടപ
അബകപ്രാമിംപഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
ആരറാചകക്കുന്ന
3
15
2
ആരറാചകക്കുന്നകല്ല
15
75
3
അരകമകല്ല
2
10
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ പുന:യ്യൃഩരമാഗ് പേപകക്കുന്നതകലന ററുകപ 15%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ
ഭാത്രരഭപ ചകന്തകക്കുന്നലളൂ.പ പ 10%പ ഴയക്തക ള്പ്്്പ പുന:യ്യൃഩരമാഗ് പേപലത്ത ററുകപ
അരകഴകല്ല.പ പുന:യ്യൃഩരമാഗ് പേപലത്ത ററുകപ ആരറാചകക്കുന്നകല്ലപ എന്നാണ്പ
ഷര്കലവ്വമകല്പപഩലങ്കടുത്തിത്തപ75%പഴകഴയദാതാ്ളുിംപഅബകപ്രാമല ടത്.പപപ
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ഩടക പ3.39
ഖയഭാറകനയരവഖയണപര ന്ദ്രത്തകന്പമുപരാമകപഭാറകനയങ്ങള്പ്പപനകര്കമാര്കജ്ജനം സനിംപ
ലചരുനകയ്യൃന്നപയീതകപഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനപയീതക
എണിം
വതഭാനിം
1
കുടുത്തിിംഫശ്രീപമുരഖനപരവഖയണിം
14
70
2
ത്തകക്കുന്ന
4
20
3
കുളകചൃകടുത്തിന്ന
2
10
ആല
20
100

പഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
രവഖയണപ ര ന്ദ്രിംപ ആയിംബകക്കുന്നതകന്പ മു്ഩാമകപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
കുടുത്തിിംഫശ്രീപ മുരഖനപ നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപ ലചരുനകയ്യൃന്നപ എന്ന്പ 70%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ
അബകപ്രാമല ളളത്.പപ10%പഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ ഭാറകനയിംപകുളകചൃകടര ാള്പ്പപ 20%പരഩര്കപപ
ഭാറകനയിംപ ത്തകക്കു മാണ്പലചരുനകയ്യൃന്നത്.
ഩടക പ3.40
നകറഴകലുലലപരവഖയണപര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപഭാറകനയിംപരവഖയകക്കുന്നതകന്പ
ഩയയാപ്തഭാരണാപഎന്നത്പഷിംഫന്ധകചൃപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
തീയ്യൃഭാനിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഩയയാപ്തഭല്ല
20
100
2
ഩയയാപ്തഭാണ്
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
നകറഴകലുലലപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ ര ാര്ക രരശ്പപ
പ്രരദവത്തുണ്ടാകുന്നപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ മുഴുഴനായിംപ രവഖയകക്കുന്നതകന്പ
ഩയയാപ്തഭല്ലപ എന്ന്പ ഷര്കലവ്വമകല്പപ ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 100%പ ഴയക്തക ളുിംപ
അബകപ്രാമല ളളത്.
ഩടക പ3.41
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപഴീടകലുണ്ടാകുന്നപഭാറകനയങ്ങലകല്പപപ്രശ്ന ായകമാമപ
ഭാറകനയങ്ങളുലടപഴകഴയങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിം
എണിം വതഭാനിം
1
പ്ലാസ്റ്റക ്
18
90
2
ജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പ
1
5
3
ഇല്ല
1
5
ആല
20
100

പപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
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പ
ഴകഴയദാതാ്ളുലടപ ഴീടകല്പപ ഉണ്ടാകുന്നപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ
പ്രശ്ന ായകമാമത്പ പ്ലാസ്റ്റക ്പ ഭാറകനയങ്ങലാണ്പ എന്ന്പ 90%പ ഴയക്തക ളുിംപ
അബകപ്രാമല ളളത്.പ പ 5%പ ഴകഴയദാതാ്ള്പ്്്പ പ്രശ്നഭാമകപ രതാന്നകമത്പ
ജജഴഭാറകനയങ്ങലാമകയ്യൃന്ന.പ പ 5%പ രഩര്ക്്പ പ്രശ്ന ായകമാമപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ന്നിംപതലന്നമകല്ലപഎന്നപഅബകപ്രാമഭാണ്പഉലലത്.പ
ഩടക പ3.42
രവഖയണപര ന്ദ്രത്തകല്പപല ാണ്ടുഴയ്യൃന്നതകന്പമുപരാമകപഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപ
ഭാറകനയിംപരവഖയകചൄപഴയ്ക്കന്നതകലന്റപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
ക്രഭപനപരര്കപ
രവഖയണസ്ഥറിം
എണിം വതഭാനിം
1
ഴീടകല്പ
20
100
2
ഭറ്റുലലപസ്ഥറങ്ങലകല്പ
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
100%പ ഴകഴയദാതാ്ളുിംപ ഴീടകലുലലപ ഴകഴകധപ സ്ഥറങ്ങലകല്പപ
ലഩടക ലകലുിംപ ചാക്കു ലകലുിംപ ഭറ്റുപ ഷൗ യയപ്രദഭാമപ സ്ഥറങ്ങലകലുഭാണ്പ
ഭാറകനയിംപരവഖയകചൄപഴചൃകയ്യൃന്നത്.
ഩടക പ3.43
പ്ലാസ്റ്റക ്പഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ത്തകക്കുന്നതകലന്റപഅഩ ടലത്തക്കുരകചൃ്പ
ഴകഴയദാതാ്ള്പ്ക്കുലലപഅരകഴകലനപഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
അബകപ്രാമിം
എണിം വതഭാനിം
1
രഫാധഴാനാണ്
20
100
2
രഫാധഴാനല്ല
0
0
ആല
20
100

പപപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
പ്ലാസ്റ്റക ്പ രഩാലുലലപ അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ത്തകക്കുന്നതകലന്റപ
ം ശയപറങ്ങലല ററുകപ രഫാധഴാ്ഭായാണ്പ എന്നാണ്പ ഷര്കലവ്വമകല്പപ
ഩലങ്കടുത്തിത്തപ 100%പ ഴകഴയദാതാ്ളുിംപ അബകപ്രാമല ടത്.പ എങ്കകലുിംപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ നവക കക്കുന്നതകനുലലപ ഷൗ യയങ്ങളുലടപ അബാഴിംപ അഴര്കപപ
ചൂണ്ടക്ാണകചൄ.
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ഩടക പ3.44
ബാഴകമകല്പപഖയഭാറകനയഷിംസ്കയണത്തകല്പപപഏററുല്ലൃിംപപ്രാധാനയമുലലപപപപപപപപ
പ്രവൃത്തകപഷിംഫന്ധകചൃ്
ക്രഭപനപരര്കപ
ഇനിംപപ
എണിം
വതഭാനിം
എററുല്ലൃിംപകൂടുത്തിതല്പപതഴണപ
1
1
5
രവഖയണിം
വയകമാമകപരവഖയണല്ലൃിംപ
2
13
65
ഷിംസ്ക്കയണല്ലൃിം
3
ജനങ്ങലകല്പപഅഴരഫാധിംപ
6
30
ആല
20
100

പപപപഉരഴകടിം:പപ്രാഥഭക പഴകഴയപരവഖയണിം
പ
ഭാറകനയലത്തപ വയകമാമകപ രവഖയകക്കു യിംപ ഷിംസ്കയകക്കു യിംപ
ലചയ്യുന്നതാണ്പ ബാഴകമകല്പപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്ക്കയണത്തകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ
പ്രാധാനയമുലലപപ്രവൃത്തകപഎന്ന്പ65%പഴകഴയദാതാ്ള്പ്പപഅബകപ്രാമല ടര ാള്പ്പപ
ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണത്തകനുലലപ ഴകഴകധപ യീതക ലല ററുകപ ജനങ്ങലകല്പപ
അഴരഫാധപ മുണ്ടാക്കുന്നതകനാണ്പ ഏററുല്ലൃിംപ കൂടുത്തിതല്പപ പ്രാധാനയമുലലത്പ എന്ന്പ
30%പ ഴയക്തക ള്പ്പപ അബകപ്രാമല ടത്.പ പ ഏററുല്ലൃിംപ കൂടുത്തിതല്പപ തഴണപ ഭാറകനയിംപ
രവഖയകക്കുന്നതാണ്പ ബാഴകമകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ പ്രരമാജന യഭാമപ ഷിംഴകധാനിംപ
എന്നാണ്പ5%പഴകഴയദാതാ്ളുലടപഅബകപ്രാമിം.
3.2 .ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്
തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശനകലറപ വക്ത്പപ സ്റ്റാന്റകനടുത്തിത്തുലലപ ഩളിംപ
ഩചൃ്രകപ
ഭാര്ക്ററുകലറപ
ജജഴപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപ
ലചയ്യുന്നതകനാമകപ സ്ഥാഩകചൃതാണ്പ ഒര്കഗ് പേപാനക ്പ രഴസ്റ്റ്പ ലഴര്കടര്കപപ
പ്ലാന്റ്.പ പ ഈപ യൂണകററു്പ തുടങ്ങുന്നതകനാഴവയഭാമപ ല ടകടപ നകര്കമാണത്തകലന്റപ
തര്ല്ല്പ സ്ഥാഩകചൃത്പ അന്നലത്തപ രഭമര്കപപ ആമപ ശ്രീ.ഐ.ഩക.രഩാള്പ്പപ
ആമകയ്യൃന്ന.പ പ ര ാര്ക രരശ്പപ ഴ മായലലപ 45പ ലഷന്റ്പ സ്ഥറത്താണ്പ
ല ടകടല്ലൃിംപ ഭററു്പ ഷൗ യയങ്ങളുിംപ സ്ഥാഩകചൃകളളത്ലലത്.പ പ 2013പ ലഭമ്പ
ഭാഷത്തകറാണ്പപ്ലാന്റകലന്റപപ്രഴര്കത്തനിംപആയിംബകചൃത്.
പ
നഗ് പേപയത്തകലുണ്ടാകുന്നപജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ രപരാസ്റ്റ്പആക്കുന്നത്പ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പഩഠനിംപനടത്തുന്നതകന്പശ്രീ.പആര്ക.ഴക.ജകപരഭരനാ്പപ ലചമര്കഭാ്പപ
ആയലലപ യ്യൃപ മകററുകപ യ്യൄഩീ യകചൄ.പ പ പ്രസ്തുതപ മററുകപ ല ാചൃക,പ തൃശ്ശൂര്കപപ
രഭമര്കഭാലയപ ഴടല്പ ഇന്തയപ ഷന്ദര്കവകചൃ്പ ഭാറകനയപ നകര്കമാര്കജ്ജനം സനത്തകന്പ
ഩയകസായിംപ നല്കുന്നതകന്പ ഉചകതഭാമപ ഩദ്ധതക ള്പ്പപ ഷഭര്ക കക്കുന്നതകന്പ
നകര്കരേവകചൄ.പ പ ഇഴര്കപപ പുലന,പ ഡല്സകപ എന്നീപ സ്ഥറങ്ങള്പ്പപ ഷന്ദര്കവകചൄ.പപപ
‘പൂലനപ എക്സല്പപ ഇ്ഡസ്ട്രീീഷ്പ റകഭകററുഡക‘ലന്റപ പാക്ടരകപ ഷന്ദര്കവകചൃ്പ
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പ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പപ ഴകറമകയ്യൃത്തകപ തൃപ്തകമാമതകനുപ രവശിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ
ബയണപ ഷഭകതകപ മുപരാല പ ഡകഩകആര്കപപ അഴതയക കചൄ.പ പ പ്ലാന്റകനുലലപ ഩദ്ധതകപ
ര ാര്ക രരശ്പപ ലടണ്ടര്കപപ ലചയ്യു യിംപനകമഭങ്ങള്പ്്്പഴകരധമഭാമകപരയഖ ള്പ്പപ
ഷഭര്ക കചൃപ എക്സല്പപ
പരനകലമപ പ്രവൃത്തകപ നകര്കവ്വസണത്തകനാമകപ
ലതയലഞ്ഞടുത്തിക്കു യിംപലചയ്തു.പപഎക്സല്പപഇ്ഡസ്ട്രീീഷകലന്റപ യ്യൃപ പ രഷഴനപ
ദാതാഴ്പ ആണ്പ പ ‘M Way Consultant and Developers Private
Limited’. ഈപ ഏജ്ഷകമാണ്പ എക്സല്പപ പരനകയ്ക്ക്പ രഴണ്ടകപ തൃശ്ശൂര്കപപ
ര ാര്ക രരശനകലറപ .ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പ നടത്തകല്ാണ്ടുപ രഩാകുന്നത്.പപ
ഇഴര്കപപശുചകതൃപഭകശലന്റപരഷഴനപദാതാഴ്പകൂടകമാണ്.
3.2.1പപ്ലാന്റ്പ–പപ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പ
പ
പ്ലാന്റകലന്റപ പ്രധാനപ അഷിംസ്കൃതപ ഴസ്തുഴാമപ ഭാറകനയിംപ പ്ലാന്റകലറപ
ലതാളകറാലക ലലപഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പജജഴിം,പഅജജഴിംപഎന്നകങ്ങലനപയണ്ടാമകപ
തയിംതകയകക്കുന്ന.പ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ ഴറക ിംപ കുരചൃപ രവശിംപ ഇതകരറ്്പ
അബ്രഷാര്കഫന്റ്പ (ലഴലലിംപ ഴറകലചൃടുത്തിക്കുന്നതകനാമക)പ ആമപ ച കയകരചൃാരരാപ
അര്ല ാടകരമാപ രചര്കക്കുന്ന.പ പ തുടര്കന്ന്പ ഈപ ഭകശ്രകതത്തകരറ്്പ
ഫരമാക്കുറല്ലൃിംപ (ഭാറകനയങ്ങളുലടപ aerobicപ
രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപകലനപ തൃയകതപ
ല ടുത്തിത്തുന്നതകനാമകപ രചര്കക്കുന്നപ ഭകശ്രകതിം),പ ഷാനകരീറ്റുിംപ (ലസര്കഫല്പപ ആമപ
ബ്രൗനകരത്തകലുലലപ ഈപ ലഩാടകപ യ്യൄഩിംപ രരമര്കപപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ
ഭാറകനയങ്ങലകരറ്്പ അഩ ട യഭാമപ ഴാത ങ്ങളുരടയിംപ leachetലന്റയിംപ
യ്യൄഩീ യണിംപതടയന്നതകനാമകപ ഉഩരമാഗ് പേപകക്കുന്ന)പ രചര്കക്കുന്ന.പപ ഩകന്നീട്പഈപ
ഭകശ്രകതലത്തപ .ഡബ്ല്യൂ.ഷകപ മകലൂലടപ ടത്തകഴകട്പ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്ന.പ പ 25പ
ക.ഗ്രാിംപ ഴീതമുലലപ രര ലകല്പപ ആ്കപ 10പ ദകഴഷിംപ ഉണക്കുഴാനാമകപ ഴയ്ക്കന്ന.പപ
10പ ദകഴഷത്തകനുപ രവശിംപ ഴലിംപ 10പ ക.ഗ്രാിംപ ഴീതമുലലപ ചാക്കു ലകറാ്കപ
ഴകല് നപനടത്തു മാണ്പലചയ്യുന്നത്.
3.2.2പഩശ്ചാത്തറപഷൗ യയങ്ങള്പ്പ
പ
മന്ത്രങ്ങള്പ്ക്കുിംപല ടകടത്തകനുഭാമകപ1പര ാടകപ30പറ്ിംപയ്യൄഩമാണ്പ
KSUDP പണ്ടകല്പപ നകന്നിംപ ലചറഴളകചൃകയകക്കുന്നത്.പ യണ്ട്പ യൂണകററു്പ മന്ത്രപ
ങ്ങലാണ്പഈപപ്ലാന്റകലുലലത്.പപകൂടാലതപഇത്പപ്രഴര്കത്തക ക-പക്കുന്നതകനാമകപ16പ
കുതകയവക്തകയലലപ2പ രഭാരടാറ ളുിംപഉണ്ട്.പപ100പ ക.ഗ്രാിംപഭാറകനയിംപഴലഭാ്കപ
ഭാറ്റുന്നതകന്പ2പയൂണകററു്പജഴദൂതകപഭാത്രരഭപരഴണ്ടകപഴയ്യൃന്നലളൂ.പപയ്യൃപദകഴഷിംപ
6500പ ക.ഗ്രാിംപഭാറകനയിംപ ഈപപ്ലാന്റകലൂലടപപഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്ന.പ പ ഩളിംപഩചൃ്രകപ
ഭാര്ക്ററുകലറപ ജജഴപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ യ്യൃപ ബാഗ് പേപല്ലൃിംപ ഈപ പ്ലാന്റ്പ മുരഖനപ
ഴലഭാക്കുന്നണ്ട്.പ പ ഴകര ന്ദ്രീകൃതയീതകമകല്പപ നട ാ്ാല്ലൃന്ന,പ എല്ലാപ
തരേവബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്ക്കുിംപ ഭാതൃ പ മാ്ാല്ലൃന്നപ യ്യൃപ ഩയകസ്ഥകതകപ
ഷൗസാര്കേപജജഴപഭാറകനയപഷിംസ്ക്കയണപയീതകമാണ്പ.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റ്.
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പ
തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശനകല്പപ കൂടാലതപ രകഷര്കവ്വ്പ ഫാങ്ക്പ ഒപ്പ
ഇന്തയയലടപ 3പ പ്രരദവങ്ങലകലുിംപഇ്രപാപഩാര്ക്കലുിംപ.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റുക ള്പ്പപ
പ്രസ്തുതപഏജ്ഷകയലടപരനതൃതൃത്തകല്പപപ്രഴര്കത്തകചൄപഴയ്യൃന്ന.
3.2.3പനടത്തക ്പയീതക
പ
.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പ ഴലലയപ ായയ്ഭഭാമകപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നപ യ്യൃപ
സ്ഥാഩനഭാണ്.പ പ ര ാര്ക രരശ്പപ ഩയകധകമകലുലലപ ഴകഴകധപ പ്രരദവങ്ങലകല്പപ
നകന്നിംപ രവഖയകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങളുിംപ കുിംടുത്തിിംഫശ്രീപ മുരഖനപ രവഖയകക്കുന്നപ
ഭാറകനയങ്ങളുിംപ ലതാളകറാലക ള്പ്പപ രവഖയകചൃ്പ തയിംപ തകയകചൃ്പ പ്ലാന്റകല്പപ
എത്തകക്കുന്നതാണ്പ ആദയഩടക.പ പ ഉരഴകടത്തകല്പപ തലന്നപ പ ഭാറകനയങ്ങലലപ
ജജലഴ,പ അജജലഴപ എന്നകങ്ങലനപ തയിംപ തകയകയ്ക്കന്ന.പ പ എന്നകയ്യൃന്നാലുിംപ
പ്ലാന്റകല്പപ എത്തകരചൃയ്യൃന്നപ ഭാറകനയങ്ങലലപ യ്യൃപ ലഴമരകല്പപ കൂടകപ ടത്തകപ
ഴകട്പ ഩകന്നീട്പ ലതാളകറാലക ലലപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ ഴീണ്ടുിംപ തയിംപ തകയകക്കുന്ന.പ പ 100പ
വതഭാനിംപ ജജഴഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഭാത്രഭാണ്പ പ പ്ലാന്റ്പ മുരഖനപ ഴലഭാ്കപ
ഭാറ്റുന്നത്.പ പ്ലാന്റകലറത്തകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ രഴര്കതകയകക്കുന്നപ
അജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഩലലകക്കുലത്തുലലപ രഴര്കതകയകയ്ക്കല്പപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ
എത്തകക്കു മാണ്പലചയ്യുന്നത്.
പ
ഴലലയപ വാസ്ത്രീമഭായിംപ
ായയ്ഭഭായിംപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നപ
പ്ലാന്റാണ്പ ഇത്.പ പ പ്രഴര്കത്തനപ ഷഭമങ്ങലകല്പപ പ്ലാന്റകലന്റപ ചുഭതറയലലപ
ഭാരനജറിംപ സൂ ര്കജഴഷറിംപ പ്ലാന്റകല്പപ ഉലലതാമാണ്പ ഷന്ദര്കവനത്തകല്പപ
നകന്നിംപ ഭനസ്സകറാക്കുഴാ്പപ ഷാധകചൃത്.പ പ കൂടാലതപ അതാത്പ ദകഴഷിംപ
രവഖയകചൃ്പ
പ്ലാന്റകല്പപ
എത്തകക്കുന്നപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ദകഴഷക്കൂറകപ
ലതാളകറാലക ലലപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ തയിംപ തകയകചൃ്പ പ്ലാന്റകലറത്തകചൃ്പ അരന്നപ
ദകഴഷിംപ തലന്നപ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നതകനുലലപ നടഩടകപ ഷൃീ യകക്കുന്നണ്ട്..പപ
കൂടാലതപ രവഖയകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ അലല്ലൃിംപ എത്തകക്കുന്നപ ഷഭമല്ലൃിം,പ
എത്തകക്കുന്നപ ലതാളകറാലക ളുലടപ  ്പ ഷസകതിംപ യജകസ്റ്റരകല്പപ രയഖല ടുത്തിത്തകപ
കൃതയഭാമകപസൂ്കക്കു യിംപലചയ്യുന്ന.
പ
വക്ത്പപ ഭാര്ക്ററു്പ പ്രരദവത്തകലന്റപ ചുഭതറയലലപ ലസല്ത്ത്പപ
ഇ്ലെക്ടരരാപ
ജൂനകമര്കപപ
ലസല്ത്ത്പ
ഇ്ലെക്ടരരാപ
പ്ലാന്റ്പ
ഷന്ദര്കവകക്കു യിംപ ദകഴരഷനപ ഉല്പാദക കക്കുന്നപ ഴലത്തകലന്റപ അലഴ്പ
ഷിംഫന്ധകചൃ്പ രഫാധയല ടുത്തി യിംപ ലചയ്യുന്നണ്ട്.പ പ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥ്പപ
ഉല്ഩാദക കക്കുന്നപ ഴലത്തകലന്റപ അലഴ്പ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ര ാര്ക രരശന്പപ
രകര ാര്കട്പ ഷഭര്ക കക്കുന്നതകലന്റപ അടകസ്ഥാനത്തകറാണ്പ
പരനകയ്ക്ക്പ
ര ാര്ക രരശലന്റപതനത്പപണ്ടകല്പപനകന്നിംപതു പഅനുഴദകക്കുന്നത്.
പ
പ്രധാനഭായിംപ 4പ തതൃങ്ങളുലടപ അടകസ്ഥാനത്തകറാണ്പ പ്ലാന്റ്പ
പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നത്.പ ഉത്തയഴാദകത്തല ടപ രവഖയണിം,പ വയകമാിംഴണമുലലപ
തയിംതകയക്ല്,പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ലചറതാ്ല്,പ ഡീഗ്രരഡശ്പപ നടത്തല്പ.പപ
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നാറ്പ പ്രവൃത്തക ളുലടയിംപ ഴകജമ യഭാമപ നടത്തക ാണ്പ പ്ലാന്റകലന്റപ
തടസ്സഭകല്ലാത്തപപ്രഴര്കത്തനത്തകന്പഅടകസ്ഥാനഭാമകപഴര്കത്തകക്കുന്നത്.
3.3പഭാറകനയങ്ങളുലടപഡകഭാന്റ്പ–പഷജപ്ലപഴകവ റനിം
പപ
.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റകലന്റപ
പ്രധാനപ
അഷിംസ്കൃപ
ഴസ്തുഴാമപ
ഭാറകനയത്തകലന്റപ ഡകഭാന്റുകിംപ ഷജപ്ലയഭാണ്പ ഇഴകലടപ പ്രധാനഭായിംപ
ഴകവ റനിംപ ലചയ്യുന്നത്.പ താലളപ ഩരയന്നപ രചാദയങ്ങള്പ്്്പ ഉത്തയിംപ
ലണ്ടത്തുന്നതകനാണ്പഈപഩഠനത്തകലൂലടപശ്രഭകക്കുന്നത്.
1. ഭാറകനയങ്ങളുലടപഡകഭാന്റുകിംപഷജപ്ലയിംപഎന്താണ്?
2. നകറഴകലുലലപ ഷൗ യയങ്ങള്പ്പപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ പ്റ്ററുകഭിംപ ലറഴറകല്പപ
ആരണാപ പരനകപപ്രഴര്കത്തകക്കുന്നത്?
3. എത്രമാണ്പ പരനകയലടപപ്റ്ററുകഭിംപഉല്പാദനിം?
4. പ്റ്ററുകഭിംപഉല്പാദനിംപനടക്കുന്നകലല്ലങ്കകല്പപഎന്താണ്പതടസ്സിം?
5. പ്റ്ററുകഭിംപ ഉല്പാദനത്തകല്പപ എത്തുന്നതകനുലലപ പ്രധാനല ടപ
തടസ്സങ്ങള്പ്പപഎലന്തല്ലാഭാണ്?
6. ഈപതടസ്സിംപളകഴാക്കുന്നതകനുലലപപ്രധാനപനകര്കരേവങ്ങള്പ്പ?
3.3.1പഭാറകനയങ്ങളുലടപഷജപ്ല
ഴകഴകധപഇടങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ.ഡഫൂ.ഷകപപ്ലാന്റകരറ്്പയ്യൃപദകഴഷിംപ
എത്തുന്നപഭാറകനയങ്ങളുലടപവയാവയകപ ണ്്പതാലളപല ാടുത്തിക്കുന്ന.
ഩടക പ3.45
.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റകല്പപയ്യൃപദകഴഷിംപറബകക്കുന്നപഭാറകനയങ്ങളുലടപഅലഴ്പ
ഷിംഫന്ധകചൃപഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പ
സ്ഥറിം
അലഴ്
കരറാ
യണ്ടാിംപഷര്ക്കള്പ്പ
5പഫാഗ് പേപ്
150
ആരാിംപഷര്ക്കള്പ്പ
6പഫാഗ് പേപ്
180
മൂന്നാിംപഷര്ക്കള്പ്പ
8പഫാഗ് പേപ്
230
നാറാിംപഷര്ക്കള്പ്പ
8പഫാഗ് പേപ്
240
കുടുത്തിിംഫശ്രീ
80പഫാഗ് പേപ്
1120
കുടുത്തിിംഫശ്രീ
8പഫാഗ് പേപ്
450
കുടുത്തിിംഫശ്രീ
15പഫാഗ് പേപ്
1500
കുടുത്തിിംഫശ്രീ
6പഫാഗ് പേപ്
200
വക്ത്പപഭാര്ക്ററു്
90പഫാഗ് പേപ്
2700
പപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപആല
6770

പപപപപപപപപപപഉരഴകടിം:പ.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പ(യജകസ്റ്റര്കപപതീമതകപ08.01.2016)
പ
യ്യൃപ ദകഴഷലത്തപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ വയാവയകപ പ്രദാനിംപ അഥഴാപ
ഷജപ്ലപ 6.50പ ടപപ ആണ്.പ പ 1പ ടപപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ നകന്ന്പ 40പ കരറാപ
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ഴലഭാണ്പ
പ്രഴര്കപത്തനങ്ങള്പ്പപ
പൂര്കത്തകമാകുരപരാള്പ്പപ
റബകക്കുന്നത്.പപ
ഭറകനീ യണപ നകമന്ത്രണപ രഫാര്കഡകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനാനുഭതകപ പ്ലാന്റകന്പപ
റബയഭാമകളളത്ണ്ട്.പ ഒരഞ്ച്പ ഗ് പേപണത്തകല്പപ ഉള്പ്ല ടുത്തിത്തകമാണ്പ പ്രഴര്കത്തനപ
അനുഭതകപരഫാര്കഡ്പനല് കമകളളത്ലലത്.
3.3.2പഭാറകനയങ്ങളുലടപഡകഭാന്റ്പ
പ
.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നതകന്പ ഏററുല്ലൃിംപ അടകസ്ഥാനപ
ഩയഭാമകപ രഴണ്ടത്പ ഭാറകനയങ്ങലാണ്.പ ഈപ പ്ലാന്റകലന്റപ പ്റ്ററുകഭിംപ
പ്രഴര്കത്തനത്തകന്പ ആഴവയഭാമപ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ അലഴ്പ ഩയകരവാധകപ
ക്കുന്നതകന്പമൂപരാമകപപ്ലാന്റകലന്റപപ്രഴര്കത്തനലത്ത ററുകപഩയാഭര്കവകര്ണ്ടതുണ്ട്.
പ
നകറഴകല്പപ 2പ മന്ത്രങ്ങള്പ്പപ കൂടാലതപ ഭാരനജര്ക,പ സൂ ര്കജഴഷര്കപ,പപപപപപപ
17പ ലതാളകറാലക ള്പ്പപ എന്നകഴയ്യൃലടപ രഷഴനല്ലൃിംപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃാണ്പ പ്ലാന്റ്പ
ജദനിംദകനിംപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നത്.പ കൂടാലതപ ഴലഭാ്കപ ഭാററുകമപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഉണങ്ങുന്നതകനാമകപ സൂ്കക്കുന്നപ യ്യൃപ ൂരകിംഗ് പേപ്പ ലഷന്ററിംപ ഈപ പ്ലാന്റകലുണ്ട്.പപ
ല ാര്ാറ,പ ഴടര്സ്റ്റാന്റ്പ എന്നീപ സ്ഥറങ്ങലകലുിംപ ഩയകഴര്കത്തനിംപ ലചരുനപ
ഭാറകനയിംപ ഉണ്കപ സൂ്കക്കുന്നതകനാമകപ 2പ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നണ്ട്.പപ
നകറഴകലുലലപ ഷൗ യയങ്ങള്പ്പപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ ദകഴരഷനപ 8പ ടപപ ഭാറകനയലത്തപ
ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നതകന്പ ഷാധകക്കുിം.പ അതാമത്പ യ്യൃപ ദകഴഷലത്തപ
ഭാറകനയങ്ങളുലടപഡകഭാന്റ്പ8പടപപആണ്.പ
3.3.3പഡകഭാന്റ്പ-പഷജപ്ലപഴകവ റനിംപ
പ
നകറഴകലുലലപ ലതാളകറാലക ളുിംപ മന്ത്രങ്ങളുിംപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥയ്യൃിംപ ഭറ്റുപ
ഷിംഴകധാനങ്ങളുിംപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൃ്പ 8പ ടപപ ഭാറകനയങ്ങലലപ പ്ലാന്റ്പ മുരഖനപ
ദകഴരഷനപ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നതകന്പ ഷാധകക്കുിം.പ പ 8പ ടപപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ
നകന്നിംപ യ്യൃപ ദകഴഷിംപ 3.20പ ടപപ ഴലിംപ റബയഭാകുിം.പ പ ജജഴഭാറകനയത്തകലന്റപ
അലഴകലന്റപ 40%പ ആണ്പ ഴലഭാമകപ റബകക്കുന്നത്.പ പ ഭാറകനയങ്ങളുലടപ
ഷജപ്ലയ്ക്കിംപമാലതായ്യൃപകുരല്ലൃഭകല്ല.പപവക്ത്പപ ഭാര്ക്ററുകല്പപ ഭാത്രിംപ30പടരണാലിംപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഉണ്ടാകുന്നണ്ട്.പ പ ഇഴപ പ്ലാന്റകല്പപ എത്തകക്കുന്നതകനുിംപ മാലതായ്യൃപ
തടസ്സല്ലൃഭകല്ല.പ പ .ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റകലറപ ഩയഭാഴധകപ (optimum)പ ഉല്പാദനിംപ
എന്നത്പ 3.20പ ടപപ ഴലഭാണ്.പ നകറഴകലുലലപ ഷൗ യയങ്ങളുിംപ
ഷിംഴകധാനങ്ങളുിംപ ഉഩരമാഗ് പേപകചൄലലപ പ്ലാന്റകലന്റപ ഩയഭാഴധകപ ഉല്പാദനപ
്ഭതമാണകത്.പ പ ഈപ ഉല്പാദനത്തകല്പപ എത്തകരചൃയ്യൃന്നതകനുലലപ തടസ്സിംപ
ആഴവയഭാമപ ഭാറകനയിംപ റബക്ാത്തതുപ മൂറഭല്ല,പ ഭരകചൃ്പ ഉല്പാദക കചൃപ ഴലിംപ
ഉണ്കലമടുത്തിക്കുന്നതകനുലല double curing system ത്തകലന്റപ അബാഴഭാണ്.പപ
അതാമത്പ യ്യൃപ
ൂരകിംഗ് പേപ്പ ലഷന്റര്കപപ സ്ഥാഩകക്കുന്നതകനുലലപ സ്ഥറിംപ
ലണ്ടത്തു മാലണങ്കകല്പപ ഩയഭാഴധകപ (optimum) ഉല്ഩാദനത്തകല്പപ
എത്തകരചൃയ്യൃിം.പ എത്തകക്കുഴാ്പപ ഷാധകക്കുിം.പ ഇതകനുലലപ നടഩടകപ
ര ാര്ക രരശലന്റപബയണഷഭകതകപഎടുത്തിര്ണ്ടതാണ്.
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ഇതകല്പപ കൂടുത്തിതല്പപ ഉല്പാദനിംപ ഴര്കദ്ധക ക്ണലഭങ്കകല്പപ നകറഴകലുലലപ
ഷിംഴകധാനത്തകലന്റപ കൂലടപ മന്ത്രങ്ങള്പ്,പ ലതാളകറാലക ള്പ്പപ ഭലററുല്ലാപപ
ഩശ്ചാത്തറപഷൗ യയങ്ങളുിംപഴര്കദ്ധക കര്ണ്ടതാമകപപഴയ്യൃിം.
ഴലത്തകലന്റപഡകഭാന്റ്-ഷജപ്ലപഴകവ റനിം
ഴലത്തകലന്റപ
ഇനിം
അലഴ്/ ായണിം
3.20പട/ദകഴഷിം
ഩയഭാഴധകപ(optimum)പപഉല്പാദനിം
നകറഴകലുലലപഉല്പാദനിം
2.60പട/ദകഴഷിം
ഩയഭാഴധകപ(optimum)പപഉല്പാദനല്ലൃിംപ
മഥാര്ക്പഉല്പാദനല്ലൃിംപതമകലുലലപഴകടഴ്

60പ കരറാപ/ദകഴഷിം

ഩയഭാഴധകപ(optimum)പപഉല്പാദനത്തകല്പപ
എത്തകരചൃയാനുലലപഴളക

യ്യൃപ ൂരകിംഗ് പേപ്പലഷന്റരകലന്റപ
സ്ഥാഩനിം

3.4പധന-റാബപഴകവ റനിംപ(Cost-benefit analysis)
പധന-റാബപ ഴകവ റനത്തകല്പപ യ്യൃപ ഩദ്ധതകയലടപ പ്രതീ്കക്കുന്നപ
ലഭാത്തിംപ ലചറഴ് (total cost),പ റബക്ാല്ലൃന്നപ ലഭാത്തിംപ ഴയ്യൃഭാനല്ലൃഭാമക
(total revenue)പ തായതഭയിംപ ലചരുന്പ ഈപ ഩദ്ധതകപ നട കറാക്കുന്നത്പ
ഗുണ യരഭാപ എന്ന്പ ഩയകരവാധകക്കു മാണ്പ ലചയ്യുന്നത്.പ ഈപ
അഴരറാ നത്തകല്പപപ്രധാനഭായിംപ3പഩടക ലാണ്പഉലലത്.
1.
2.
3.

ഩദ്ധതകയലടപഎല്ലാപലചറല്ലൃ ളുിംപ ലണ്ടത്തു
ഩദ്ധതകയലടപ നടത്തകുമൂറിംപ ഉണ്ടാകുന്നപ മൂഴുഴ്പപ ഗുണങ്ങളുിംപ
ലണ്ടത്തു
എല്ലാപ ലചറല്ലൃ ലകല്പപ നകന്നിംപ പ്രതീ്കക്കുന്നപ ഗുണങ്ങള്പ്പപ കുരഴ്പ
ലചരുന്പ ഩദ്ധതകപ പ്രരമാജന യഭാരണാപ എന്നപ തീയ്യൃഭാനത്തകല്പപ
എത്തു

മൂറപധനപനകര്ഩിം
പ
പരനകപ ആയിംബകക്കുന്നതകന്പ ആഴവയഭാമപ അടകസ്ഥാനഩയഭാമകപ
ലചറല്ലൃ ലാണ്പ മൂറധനപ നകര്ഩിം.പ .ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്പ സ്ഥാഩകപ
ക്കുന്നതകനാമകപ നടത്തകമപ മൂറധനപ നകര്ഩത്തകലന്റപ ഴകവദാിംവങ്ങള്പ്പപ താലളപ
ല ാടുത്തിക്കുന്ന.
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ഩടക പ3.46
മൂറധനപനകര്ഩിം
ക്രഭപ
നപരര്കപ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ഇനിം

എണിം

.ഡഫൂ.ഷക
ഡഫകള്പ്പപ ൂരകിംഗ് പേപ്പ
ഷകസ്റ്റിം
രഴര്കതകയക്ല്പപ
ലഴമര്കപ
.ഡഫൂ.ഷകപ്്പഉലലപ
ലഴമര്കപ

2
32
2
2
1
1
4
1

High Speed Shredder
തയിംപതകയക്ല്പപരടഫകള്പ്പ
രരാലക
Sitter
ഫാഗ് പേപ്പമുദ്രഴയ്ക്കല്പപ
മന്ത്രിം
ല ടകടിംപ4500പച.പഅടക
ഴാററു്
സ്ഥാഩനപലചറല്ലൃ ള്പ്പ
ആല

യൂണകററു്പ
ലചറഴ്
12,84,500
1,75,900

ആല പ
ലചറഴ്
25,69,000
56,28,800

3,45,000

6,90,000

1,68,500

3,37,000

2,35,600
58,400
13,500
17,500
9,000

2,35,600
58,400
54,000
17,500
9,000
26,00,000
4,87,840
1,75,000
1,28,62,140

ഉരഴകടിം:പ.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പരയഖ ള്പ്പ
മു ലകല്പപ സ്ഥാഩകചൃകളളത്ലലപ മൂറധനപ നകര്ഩത്തകല്പപ 55പ റ്ിംപ യ്യൄഩപ
ര ാര്ക രരശലന്റപ പണ്ടകല്പപ നകന്നിംപ ഫാ്കപ തു പ ല .എഷ്.ഡക.യ.ഩകപ
പണ്ടകല്പപ നകന്നഭാണ്പ ലചറഴളകചൃകളളത്ലലത്.പ പ .ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പ നടത്തുന്നപ
പരനക്്പ മൂറധനപ നകര്ഩിംപ ഇനത്തകല്പപ മാലതായ്യൃപ തു യിംപ
ലചറഴളകര്ണ്ടകപ ഴന്നകടകല്ല.പ പരനകയലടപ പ ജദനിംദകനപ പ്രഴര്കത്തനത്തകന്പ
യണ്ടുപ തയത്തകലുലലപ ലചറല്ലൃ ലാണ്പ ഉണ്ടാകുന്നത്.പ പ അഴപ താലളപ ഩരയിംപ
പ്ര ായഭാണ്.
1. സ്ഥകയിംപലചറല്ലൃ ള്പ്പപ(fixed cost)
2. ഭാററുിംപഴയ്യൃന്നപലചറല്ലൃ ള്പ്പ(variable cost)
പ
പരനകയലടപ ഉല്പാദനത്തകന്പ അനുഷയകചൃ്പ ഭാററുിംപ ഴയാത്തപ
ലചറല്ലൃ ലാണ്പ സ്ഥകയലചറല്ലൃ ള്പ്പ.പ പ പരനകയലടപ ഉല്പാദനത്തകലന്റപ അലഴ്പ
അനുഷയകചൃ്പ ഭാററുമുണ്ടാകുന്നപ ലചറല്ലൃ ലാണ്പ ഭാററുിംപ ഴയ്യൃന്നപ ലചറല്ലൃ ള്പ്.പപ
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യ്യൃപ ദകഴഷിംപ പ്ലാന്റ്പ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നതകനാഴവയഭാമപ സ്ഥകയപ ലചറല്ലൃ ളുിം,പ
ഭാററുിംപഴയ്യൃന്നപലചറല്ലൃ ളുിംപതാലളപഩരയന്നപപ്ര ായഭാണ്.
ഩടക പ3.47
സ്ഥകയപലചറല്ലൃ ള്പ്പ(fixed cost)പ(യ്യൄഩമകല്പ)
ക്രഭപ
യൂണകററു്പ
ആല പ
ഇനിം
എണിം
നപരര്കപ
ലചറഴ്
ലചറഴ്
1
സൂ ര്കജഴഷര്ക,പഭാരനജര്കപ
2
600
1200
2
രണ്ട്
750
3
ലഴലലിം
100
ആല
2050

ഉരഴകടിം:പ.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പരയഖ ള്പ്പ
ഩടക പ3.48
ഭാററുിംപഴയ്യൃന്നപലചറല്ലൃ ള്പ്പ(variable cost)പ(യ്യൄഩമകല്പ)
ക്രഭപ
യൂണകററു്പ
ഇനിം
എണിം
നപരര്കപ
ലചറഴ്
1
ലതാളകറാലക ള്പ്പ
17
450
2
അബ്രഷാര്കഫന്റ്
3
ഫരമാക്കുററിം,പഷാനകരീറ്റുിം
വൃത്തകമാ്ലുിംപഭറ്റുപ
4
ലചറല്ലൃ ളുിം
5
ലതാളകറാലകപര്ഭിം
6
ഭാരനജീയകമല്പപലചറല്ലൃ ള്പ്പ
ആല

ആല പ
ലചറഴ്
7650
2600
1950
1000
300
700
14200

ഉരഴകടിം:പ.ഡഫൂ.ഷക.പ്ലാന്റ്പരയഖ ള്പ്പ
പ
ര ാര്ക രരശനകലറപ ഈ പ്രരദവത്തകലന്റപചുഭതറയലലപലസല്ത്ത്പ
ഇ്ലെക്ടരരാ,പജൂനകമര്കപപലസല്ത്ത്പഇ്ലെക്ടരരാപപ്ലാന്റ്പഷന്ദര്കവകചൃ്പയ്യൃപ
ദകഴഷിംപ ഉല്പാദക കക്കുന്നപ ഴലത്തകലന്റപ അലഴ്പ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ ഩയകരവാധനപ
നടത്തകപരകര ാര്കട്പലചയ്യുന്നതകലന്റപപഅടകസ്ഥാനത്തകല്പപ യ്യൃപദകഴഷിംപ10750/-പ
യ്യൄഩപ ര ാര്ക രരശലന്റപ തനതുപ പണ്ടകല്പപ നകന്ന്പ പരനക്്പ റബയഭാകുന്നണ്ട്.പപ
സ്ഥകയപലചറല്ലൃ ളുിം (fixed cost)പ ഭാററുിംഴയ്യൃന്നപലചറഴകലന്റ (variable cost)പ
ഭൂയകബാഗ് പേപല്ലൃിംപ ഴസകക്കുന്നത്പ ര ാര്ക രരശനാണ്.
പരനകപ യ്യൃപ രഷഴന
ദാതാഴാമകപപ്രഴര്കത്തകചൃ്പവക്ത്പപ ഭാര്ക്ററുകല്പപ ദകഴരഷനപഉണ്ടാകുന്നപപ6പ½പ
ടപപ ഭാറകനയലത്തപ പ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്ന.പ പ ഴലത്തകലന്റപ ഴകല്ഩനമകല്പപ നകന്നിംപ
റബകക്കുന്നപഩണഭാണ്പ പരനകയലടപറാബിം.പപയ്യൃപ കരറാപഴലിംപ10പയ്യൄഩയ്ക്കാണ്പ
പരനകപഴകല്പനപനടത്തുന്നത്.പപമു ലകല്പപപ്രസ്താഴകചൃപലചറല്ലൃ ള്പ്പപകൂടാലതപയ്യൃപ
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കരറാപ ഴലത്തകലന്റപ ഴകല്പനമകല്പപ പരനകയ്ക്ക്പ ഩായ്ക്കകിംഗ് പേപ്,പ മററുകരക്കുകൂറക,പ
ബായനഷ്ടിം,പ ഭകനരല്ഷ്പ രചര്ക്ല്പപ എന്നകഴയ്ക്കലലപ അധക പ ലചറഴ്പ കൂടകപപ
ഴയ്യൃന്നണ്ട്.
2013പ ലഭമ്പ ഭാഷഭാണ്പ പരനകയലടപ പ്രഴര്കത്തനിംപ ആയിംബകചൃത്.പപ
അന്നപ മുതല്പപ 2015പ ലഭമ്പ ഴലയപ യ്യൃപ ഭാഷിംപ 26പ ദകഴഷിംപ ഴീതഭാണ്പ പ്ലാന്റ്പ
പ്രഴര്കത്തകചൃത്.പ പ അന്നപ മുതല്പപ ഒരയാപ ദകഴഷല്ലൃിംപ 4.50പ ടപപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഴീതിംപ ഴലഭാ്കപ ഭാററുകമകളളത്ണ്ട്.പ പ എന്നാറ്പ 2015പ ലഭമ്പ ഭാഷിംപ മുതല്പപ
ദകഴരഷനപ 6പ ½പ ടപപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നതകനുലലപ നടഩടകപപ
പരനകപ ഷൃീ യകചൃകളളത്ണ്ട്.പ പ്രഴര്കത്തനായിംബിംപ മുതല്പപ 2015പ ഡകഷിംഫര്കപപ ഴലയപ
പരനകപ ഉല്പാദക കചൃപ ഴലത്തകലന്റപ അലഴ്പ ഷിംഫന്ധകചൃപ ണക്കു ള്പ്പപ താലളപ
ല ാടുത്തിക്കുന്ന.
2013പലഭമ്പമുതല്പപ2015പലഭമ്പഴലയയലലപഉല്പാദനിം
പ

പ
4.5പടണകലന്റപ40%പപപപപപപപപപപപ=
1.80പടപ
യ്യൃപഭാഷലത്തപഉല്പാദനിംപ–പ1800 കരറാ x 26 പ= പ46800പ കരറാപ(46.8പടപ)പ
യ്യൃപഴര്കശലത്തപഉല്പാദനിംപ–46800 കരറാx 12 = 561600പ കരറാപ(561.6പടപ)
യണ്ടുപഴര്കശലത്തപഉല്പാദനിംപ–പ561600 കരറാ x 2പ= 1123200 കരറാപ(1123.2പടപ)
2015പജൂപപമുതല്പപ2015പഡകഷിംഫര്കപപഴലയയലലപഉല്പാദനിം
പ

6.5പടണകലന്റപ40%പപപപപപ
പ=പ2600പ കരറാപ(2.6പടപ)
യ്യൃപഭാഷലത്തപഉല്പാദനിംപ–പ2600 കരറാ x 26പ പപ= 67600പ കരറാപ(67.60പടപ)പ
2015 ഡകഷിംഫര്കപപഴലയപഉല്പാദനിംപപപ–പ67600 കരറാ x 7പ
പപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപ
പ= 473200പ കരറാപ(473.20പടപ)

2013പ ലഭമ്പ മുതല്പപ 2015പ ഡകഷിംഫര്കപപ
ഉല്പാദനിംപപപ1123.2+473.2 = 1596.4 ടപ

പ

ഴലയയലലപ

ആല പപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപപ

പ
പരനകയ്ക്ക്പ പ്ലാന്റകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനത്തകനാഴവയഭാമപ മൂറധനപ
നകര്ഩത്തകല്പപ മാലതായ്യൃപ മുതല്മുടക്കുിംപ ഉണ്ടാകുന്നകല്ല.പ പ കൂടാലതപ
പരനകയലടപ ജദനിംദകനപ ലചറഴകല്പപ ഉണ്ടാകുന്നപ സ്ഥകയല്ലൃിംപ ഭാററുപ
ലചറല്ലൃ ളുലട (fixed & variable cost)പ ഭൂയകബാഗ് പേപല്ലൃിംപ ര ാര്ക രരശലന്റപ
തനത്പ പണ്ടകല്പപ നകന്നിംപ റബയഭാകുന്നണ്ട്.പ പരനകപ രഷഴനപ ദാതാഴാമകപ
പ്രഴര്കത്തകചൃ്പ ര ാര്ക രരശലന്റപ പ്രരദവലത്തപ ഭാറകനയങ്ങലലപ ഴലഭാ്കപ
ഭാറ്റു മാണ്പലചയ്യുന്നത്.
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പ
ര ാര്ക രരശലന്റപ ബാഗ് പേപത്തുപ നകന്ന്പ ഩയകരവാധകക്കുരപരാള്പ്പപ
ഷാപരത്തക പ രനടങ്ങള്പ്പപ അല്ലപ ണ്കലറടുത്തിര്ണ്ടത്.പ പ ഈപ പ്ലാന്റകലന്റപ
പ്രഴര്കത്തനിംപ മൂറമുണ്ടാകുന്നപ ഷാമൂസയഩയഭാമപ ടനഴധകപ പ്രരമാജനങ്ങള്പ്പപ
ഩയകഗ് പേപണകര്ണ്ടതുണ്ട്.പ പ ഇഴപ താലളപ ഩരയിംപ പ്ര ായഭാണ്.പ പ ഩയകസ്ഥകതകപ
ഷിംയ്ണിം,പ ഩ ര്കചൃപ ഴയാധക ളുലടപ ഴയാഩനിംപ തടമല്,പ ദുര്കഗ് പേപന്ധല്ലൃിംപപ
leachet-ഉിംപ തടമല്,പ ഭാര്ക്ററു്പ ശുചീ യണിം,പ ജനങ്ങളുലടപ ആരയാഗ് പേപയപ
ഷിംയ്ണിം,പ ഭൂഗ് പേപര്കബപ ജറത്തകലന്റപ ഷിംയ്ണിം,പ ഭീജഥ്പപ ഗ് പേപയാസ്സകലന്റപ
യ്യൄഩീ യണിംപ തടമല്,പ ഭാറകനയലത്തപ ഉരഴകടത്തകല്പപ തലന്നപ ഷിംസ്ക്കയകയ്ക്കല്പപ
എന്നകഴമാണ്പ ഈപ പ്ലാന്റകലന്റപ സ്ഥാഩനിംപ മൂറിംപ ഷാധകക്കുന്നത്.പ പ ഈപ
ഷാപരത്തകര തയപ ഷാമൂസയപ രനടങ്ങലാണ്പ ര ാര്ക രരശന്പ പ്ലാന്റകലന്റപ
പ്രഴര്കത്തനിംപമൂറിംപറബയഭാകുന്നത്.
പ
ഴലിംപ ഴകല്ഩനമകലൂലടപ റബകചൃപ ഩണഭാണ്പ പരനകയലടപ റാബിം.പപ
ഭാററുിംപ ഴയ്യൃന്നപ ലചറല്ലൃ ളുലട (variable cost) യ്യൃപ ബാഗ് പേപല്ലൃിംപ ഭററുനുഫന്ധപ
ലചറല്ലൃ ള്പ്ക്കുഭാമകപ ഴയ്യൃന്നപ തു യിംപ ളകഴാ്കമാല്പപ ഫാ്കപ പരനകയലടപ
റാബഭാണ്.പപ പരനകയലടപബാഗ് പേപത്ത്പനകന്നിംപഩയകരവാധകക്കുരപരാള്പ്പപയ്യൃപഭാഷിംപ
വയാവയകപ 36000/-പ യ്യൄഩരമാലിംപ അററുാദാമിംപ ((net profit)പ റബകക്കുന്നണ്ട്.പപ
പരനകയലടപ 2015പ ഏപ്രകല്പപ 1പ മുതല്പപ 2015പ ഡകഷിംഫര്കപപ 31പ ഴലയപ ഉലലപ 9പ
ഭാഷലത്തപ ണക്കു ള്പ്പപ ഩയകരവാധകചൃര ാള്പ്പപ ഴയഴ്പ ലചറഴ്പ ണക്കു ളുിംപ
ഇപ്ര ായഭാണ്.
തു പ(യ്യൄഩമകല്)പപപപപ
ഇനിം
ഏപ്രകല്പപ1പ–പഡകഷിംഫര്കപപ31പ
ഴലിംപഴകല്പനമകല്പപനകന്നിംപറബകചൃപ
3317819.76
ഴയ്യൃഭാനിം
ര ാര്ക രരശനകല്പപനകന്നിംപറബകചൃപതു
1804180.00
രക്ാഷകിംഗ് പേപ്പരസ്റ്റാ്്
427033.00
ലഭാത്തിംപറാബിം
3116183.00
ഇ്ഡമരക്ട്പലചറല്ലൃ ള്പ്പ
2672634.00
അററുാദാമിം
328206.00

അഴറിംഫിം:പപ്ലാന്റകലന്റപപ2015പഏപ്രകല്പപ1പപ–പഡകഷിംഫര്കപപ31പഴലയയലലപ
പപപപപപപപപപപപപപപപപപഴയഴ് ലചറഴ്പ ണ്്
പ
മു ലകല്പപ നടത്തകമപ ഴകവ റനത്തകലന്റപ അടകസ്ഥാനത്തകല്പപ
പ്ലാന്റകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനിംപ ര ാര്ക രരശനുിംപ
പരനകക്കുിംപ ഴലലയമധക ിംപ
പ്രരമാജപ്രദഭാണ്പഎന്നപനകഗ് പേപഭനത്തകല്പപ എത്താല്ലൃന്നതാണ്.പപ.ഡഫൂ.ഷക.പ
പ്ലാന്റ്പനടത്തക കല്പപ മൂറധനപനകര്ഩല്ലൃിം,പസ്ഥകയിംപലചറല്ലൃ ളുിം (fixed cost),പ
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ഭാററുിംപ ഴയ്യൃന്നപ ലചറല്ലൃ ളുിം (variable cost)പ പരനകയലടപ ബാഗ് പേപത്തുപ നകന്ന്പ
ലചറഴളകര്ണ്ടകപ ഴയാത്തപ ഷാസചയയത്തകറാണ്പ ഈപ ഩദ്ധതകപ
അഴരറാ നിംപലചരുനകയകക്കുന്നത്.പപരഭല്പപഩരഞ്ഞപലചറല്ലൃ ള്പ്പപ പരനകപരനയകടപ
ഴസകക്കു മാലണങ്കകല്പപപ്രരതയ പധനറാബപഴകവ റനിംപനടരത്തണ്ടകപഴയ്യൃിം.പ
യ്യൃപശിംഖറപരഩാലറമാണ്പപ്ലാന്റകലന്റപപ്രഴര്കത്തനിം.


കുിംടുത്തിിംഫശ്രീയിംപ ലതാളകറാലക ളുിംപ ഉരഴകടത്തകല്പപ തലന്നപ ഭാറകനയിംപ
രവഖയകക്കുന്ന



കൃതയഭാമകപ
പ്ലാന്റകല്പപ
രയഖല ടുത്തിത്തുന്ന



അന്നന്നലത്തപ ഭാറകനയിംപ അന്നന്നപ തലന്നപ ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നതക
നുലലപനടഩടകപഷൃീ യകക്കുന്ന



പ്ലാന്റ്പ വൃത്തകമാക്കുന്ന. ദുര്കഗ് പേപന്ധരഭാ,പ ഭാറകനയിംപ ല ടക്കടക്കു
രമാ,പറീചൃററു്പഉണ്ടാല്ലൃ രമാപലചയ്യുന്നകല്ല



ഴലഭാ്കപഭാററുകമതകലനപരരമകറാ്കപഉണക്കുന്നതകന്പസൂ്കക്കുന്ന

എത്തകചൃ്പ



ണക്കുിംപ

ഷഭമല്ലൃിംപ

10പദകഴഷിംപ ളകയരപരാള്പ്പപഴലലത്തപഩായ്ക്കറ്റു ലകല്പപആ്കപഴകല്ഩനപ
നടത്തുന്ന.
പ
ഈപ ശിംഖറമകല്പപ ഏലതങ്കകലുിംപ യ്യൃപ
ണകമകല്പപ ഭാററുിംപപ
ഷിംബഴകക്കു മാലണങ്കകല്പപ പ്ലാന്റകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനിംപ താറഭാരാകുിം.പ പ രഭല്പപ
പ്രഴര്കത്തക ളുലടപ കൃതയഭാമപ ഏര ാഩനല്ലൃിംപ നടത്തകുഭാണ്പ പ്ലാന്റകലന്റപ
ഴകജമ യഭാമപ പ്രഴര്കത്തനത്തകലന്റപ അടകസ്ഥാനിം.പ പ ര ാര്ക രരശന്പ
ലഩാതുജനങ്ങളുലടപ ഷാമൂസയ,പ ആരയാഗ് പേപയ,പ ഩയകസ്ഥകതകപ രഭഖറ ലകലുണ്ടാകുന്നപപ
ഷൗ യയങ്ങളുലടപ അടകസ്ഥാനത്തകലുിംപ
പരനക്്,പ നടത്തക ്പ മുരഖനപ
യണ്ടാകുന്നപ റാബത്തകലന്റപ അടകസ്ഥാനത്തകല്പപ ഈപ നകഗ് പേപഭനത്തകല്പപ
എത്തകരചൃയാല്ലൃന്നതാണ്.
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ലണ്ടത്തലു ളുിംപനകര്കരേവങ്ങളുിം
3.5പ ലണ്ടത്തലു ള്പ്പ


ഭാറകനയപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ എത്തുന്നഴയകല്പപ 35%പ ഴയക്തക ളുിംപ 49-59പ
പ്രാമത്തകല്ല ടഴയാണ്



ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ എല്ലാത്തയിംപ ലതാളകറകല്പപ
ഏര്കല ടുത്തിന്നഴയ്യൃിംപ ഭാറകനയങ്ങളുഭാമകപ എത്തുന്നണ്ട്.പ പ എന്നാല്പപ
ഏററുല്ലൃിംപ കൂടുത്തിതല്പപ ആളു ള്പ്പപ എത്തകമത്പ സ്ഥകയരജാറക്ായാണ്പ
(45%).



ഏററുല്ലൃിംപ
കൂടുത്തിതല്പപ
ഴയക്തക ള്പ്പപ
ഭാറകനയരവഖയണപ
ര ന്ദ്രത്തകലറത്തുന്നത്പ8-9പഭണകപഷഭമത്തകനുലലകറാണ്പ(60%).



ബഴനങ്ങലകല്പപ ഏററുല്ലൃിംപ കൂടുത്തിതല്പപ
ജജഴഭാറകനയങ്ങലാണ്പ(55%).



ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
രവഖയകക്കുന്നതകനാമകപ
ര ാര്ക രരശ്പപ
നകശ്ചമകക്കുന്നപ
നകയ്കല്പപ
തു പ
ലചറഴളകക്കുന്നതകന്പ
ഗുണരബാക്താ്ള്പ്പപതയ്യാരാണ്പ(80%).



രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പ ഷിംഴകധാനിംപ ബഴനങ്ങലകല്പപ ആയിംബകക്കുന്നതകന്,പ
ഷൗ യയങ്ങളുലടപഅബാഴിംപനകഭകത്തിംപഴയക്തക ള്പ്പപതയ്യാരല്ലപ(80%).



ഭാറകനയങ്ങളുലടപ അലഴ്പ കുരയ്ക്കന്നതകനുലലപ അടകമന്തകയപ
ഭാര്കഗങ്ങള്പ്പപ ഷൃീ യക്ണലഭന്ന്പ ആളു ള്പ്്്പ രഫാധയമുണ്ട്പ
(100%).



നകറഴകലുലലപ ഭാറകനയരവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ
രവഖയകക്കുന്നതകന്പഩയയാപ്തഭല്ലപ(100%).



എല്ലാപ ഴാര്കഡകലുിംപ അജജഴപ ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ
ആയിംബകര്ണ്ടതാണ്(70%).



ഭാറകനയപ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ ചുഭതറയലലപ ജീഴന്ായ്യൃലടപ
രഷഴനലത്തപ ഷിംഫന്ധകചൃ്പ 70%പ ഩയകപൂര്കണപ തൃപ്തകയിംപ 30% പ
വയാവയകപ ഷിംതൃപ്തകയിംപ രയഖല ടുത്തിത്തക.പ പ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ
പ്രഴര്കത്തനത്തകല്പപആര്കക്കുിംപഅഷിംതൃപ്തകമകല്ല.



ഭാറകനയരവഖയണര ന്ദ്രത്തകല്പപ
ഷൃീ യകക്കുന്നപ
അജജഴപ
ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ അതാത്പ ദകഴഷിംപ തലന്നപ നീ്ിംപ ലചയ്യുന്നണ്ട്പ
(70%).
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ഉണ്ടാകുന്നപ

ഭാറകനയിംപ

ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ



ബഴനങ്ങലകല്പപ
ഉണ്ടാകുന്നപ
ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ
ഏററുല്ലൃിംപ
അഩ ട ായകമാമത്പപ്ലാസ്റ്റക ്പഭാറകനയങ്ങലാണ്പ(90%).



നഗ് പേപയഷബാപ ഉരദയാഗ് പേപസ്ഥര്കപപ ഭാറകനയരവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകലന്റപ
പ്രഴര്കത്തനങ്ങലലപകൃതയഭാമകപഴകറമകയ്യൃത്തുന്നണ്ട്പ(85%).



അജജഴപ ഭാറകനയരവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകല്പപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ
ഷൃീ യകക്കുന്നത്പമൂറിംപഩയകഷയഭറകനീ യണിംപഉണ്ടാകുന്നകല്ല.



രവഖയണപ ര ന്ദ്രങ്ങള്പ്പപ ഇര ാള്പ്പപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നതകനാമകപ
ലതയലഞ്ഞടുത്തിത്തപഷഭമക്രഭിംപഩയയാപ്തഭാണ്പ(70%).



ഭാറകനയങ്ങലലപ വയകമാിംഴണിംപ രവഖയകക്കു യിംപ ഷിംസ്ക്കയകക്കു യിംപ
ലചയ്യുന്നതാണ്പ ബാഴകമകല്പപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്ക്കയണപ ഩദ്ധതകമകല്പപ
ഏററുല്ലൃിംപപ്രാധാനയിംപഉലലത്പ(65%).



.ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്പ സ്ഥാഩനിംപ എല്ലാിംപ തരേവപ ബയണപ
സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയിംപ ജജഴപ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ നകര്കഭാര്കജ്ജനം സനിംപ
ലചയ്യുന്നതകന്പ നട കറാ്ാല്ലൃന്നപ യ്യൃപ നല്ലപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ
ഩദ്ധതകമാണ്.



ഷകററുകപ ര ന്ദ്രങ്ങലകല്പപ രഩാലുിംപ .ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്പ സ്ഥാഩനിംപ
നടത്തുന്നതകന്പ ഷാധകക്കുലഭന്ന്പ തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശ്പപ
ഴകജമ യഭാമകപലതലകമകചൃകളളത്ണ്ട്.



.ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകലന്റപ ദകഴരഷനയണ്ടാ്ാല്ലൃന്നപ ഩയഭാഴധകപ
ഉല്പാദനത്തകല്പപ 60പ കരറാപ കുരഴാമാണ്പ നകറഴകല്പപ ഉല്പാദനിംപ
നടക്കുന്നത്.



തൃശ്ശൂര്കപപ ര ാര്ക രരശ്പപ അധകകൃതര്കപപ ജജഴഴലിംപ ഉണ്കപ
സൂ്കക്കുന്നതകനുലലപ ൂരകിംഗ് പേപ്പ ലഷന്റര്കപപ സ്ഥാഩകക്കുന്നതകനുലലപ
നടഩടകപ ഷൃീ യകക്കു മാലണങ്കകല്പപ .ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകന്പ പ്റ്ററുകഭിംപ
ഉല്പാദനത്തകല്പപഎത്തുന്നതകന്പഷാധകക്കുിം.



പ്ലാന്റകല്പപ എത്തുന്നപ 100%പ ഭാറകനയങ്ങള്പ്പപ അതാത്പ ദകഴഷിംപ തലന്നപ
ഴലഭാ്കപ ഭാറ്റുന്നതകനുലലപ നടഩടകപ ഷൃീ യകക്കുന്നതകനാല്പപ
പ്ലാന്റകലന്റപ
പ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പപ
ഩയകഷയിംപ
ഭറകനീ യണിംപ
ഉണ്ടാക്കുന്നകല്ല.



.ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റകലന്റപ ധനപ റാബപ ഴകവ റനിംപ നടത്തകമതകല്പപ
ഷാമൂസയപഷാപരത്തക പഴവങ്ങള്പ്പപ ഩയകരവാധകക്കുരപരാള്പ്പപ പ്ലാന്റകലന്റപ
പ്രഴര്കത്തനിംപ ര ാര്ക രരശനുിംപ
പരനകയ്ക്കിംപ യ്യൃപ രഩാലറപ
ഗുണ യഭാണ്.
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3.6പനകര്കരേവങ്ങള്പ്പ


പുന:ചിംക്രഭണിംപ ഷാധയഭല്ലാത്തപ പ്ലാസ്റ്റകക്കു ളുലടപ നകര്കമാണിംപ
നകമന്ത്രകക്കുന്നതകന്പ പരനക ള്പ്ക്കുിംപഭറ്റുപസ്ഥാഩനങ്ങള്പ്ക്കുിംപരഭലറപ
ഗ് പേപഴലഭന്റ്പ വക്തഭാമപ നകമഭങ്ങള്പ്പപ ഉണ്ടാക്കു യിംപ നട കല്പപ
ഴയ്യൃത്തു യിംപലചരയ്യണ്ടതാണ്.



ഡകരൊഷകഫകള്പ്പപ രപ്ലറ്റു ള്പ്പപ രഩാലറയലലപ ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ
ഷാധയഭല്ലാത്തപ പ്ലാസ്റ്റകക്കു ളുലടപ ഉഩരമാഗ് പേപിംപ നകമന്ത്രകചൃ്പ
ഩയക:ചിംക്രഭണിംപ ലചയ്യാല്ലൃന്നപ ഷാധനങ്ങളുലടപ ഉഩരമാഗ് പേപിംപ
രപ്രാത്സ്ാസക കര്ണ്ടതുണ്ട്.



ഇത്രയിംപ ഴറകമപ യ്യൃപ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണത്തകലന്റപ ഷിംഴകധാനിംപ
ായയ്ഭഭാമകപ നട കറാക്കുന്നതകനാമകപ ഖയഭാറകനയപ ഷിംസ്ക്കയണപ
നടത്തക കന്പ ഭാത്രഭാമകപ യ്യൃപ ഴകബാഗ് പേപിംപ ര ാര്ക രരശ്പപ തറത്തകല്പപ
യ്യൄഩീ യകക്കുന്നത്പപ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്പപകൂടുത്തിതല്പപ ായയ്ഭഭാക്കുിം.



രപരാസ്റ്റകിംഗ് പേപ്പ ബഴനങ്ങലകല്പപ ആയിംബകക്കുന്നതകന്പ ഴകപുറഭാമപ
ഷൗ യയങ്ങള്പ്പപ ആഴവയഭകല്ലപ എന്ന്പ ജനങ്ങലലപ രഫാധയ-പ
ല ടുത്തിത്താ്പപ ര ാര്ക രരശ്പപ നടഩടകപ ഷൃീ യകര്ണ്ടതാണ്.പപ
ഇതകനാമകപ ഴയാഩ പ പ്രചയണപ ഩയകഩാടക ള്പ്പപ നടത്തുന്നത്പ
ഉചകതഭാമകയകക്കുിം.പ



ഇ്ഷനരരററുകല്പപ ത്തകക്കുന്നപ ഭാറകനയങ്ങലകല്പപ നകന്നിംപ 100%പ
പ്ലാസ്റ്റക്കലന്റപരഴര്കതകയക്ല്പപഷാധകക്കുന്നകല്ല.



ഭറകനീ യണപ നകമന്ത്രണപ രഫാര്കഡ്പ നകശ്ചമകചൃകയകക്കുന്നപ
ഩയകധകക്കുലലകറാണ്പ ഇ്ഷനരരററുര്കപപ പ്രഴര്കത്തകക്കുന്നത്പ എന്ന്പ
ര ാര്ക രരശ്പപ ഉരുപ ഴയ്യൃരത്തണ്ടതാണ്.പ പ ഇത്പ കൂടുത്തിതല്പപ
ഷാരങ്കതക പഩയകഞാനാനിംപരഴണ്ടകപഴയ്യൃന്നപഴകശമഭാണ്.



ഇ്ഷനരരററുരകല്പപ ലഴമരകല്പപകൂടകപഭാറകനയിംപപര്കണഷകരറ്്പ
നകര്ഩകക്കുന്നത്പ
ഭാനുശക ാദ്ധൃാനിംപ
ഉഩരമാഗ് പേപകചൃാണ്.പപ
ായയ്ഭതാപ നകറഴായിംപ ഩാറകക്കുന്നലണ്ടങ്കകല്പപ ഈപ പ്രവൃത്തകയിംപ
മന്ത്രിംപമുഖാന്തകയിംപലചയ്യുന്നതകനുലലപക്രഭീ യണങ്ങള്പ്പപ നടത്തുന്നത്പ
ഉചകതഭാമകയകക്കുിം.



.ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്പ നകര്കമകക്കുന്നതകരനാ,പ നടത്തക രനാപ
ഷബ്ഷകഡകപഷര്ക്ാര്കപപഇതുഴലയയിംപപ്രഖയാഩകചൃകടകല്ല.



.ഡഫൂ.ഷകപ പ്ലാന്റ്പ നകര്കമാണത്തകനുലലപ നകയ്്പ നകറഴകറകല്ല.പപ
ആമതകനാല്പപ നകയ്്പ അടകമന്തകയഭാമകപ നട ാക്കുന്നതകനുലലപ
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തീയ്യൃഭാനിംപ എടുത്തിക്കുന്നത്പ ഇതുപ രഩാലറയലലപ ഩദ്ധതക ള്പ്പപ ഭറ്റുപ
തരേവപ ബയണപ സ്ഥാഩനങ്ങലകല്പപ കൂടകപ ആയിംബകക്കുന്നതകന്പ
ഷസാമകക്കുിം.


പ്ലാന്റകലന്റപ ജദനിംദകനപ അററുകുററു ണക്ാമകപ തു പ തരേവപ ബയണപ
സ്ഥാഩനങ്ങളുലടപ ഩദ്ധതകപ തനതുപ പണ്ടകല്പപ ഴ മകയ്യൃത്തുമാലണങ്കകല്പപ ലഩലടന്നണ്ടാകുന്നപപ്രഴര്കത്തനപതടസ്സങ്ങള്പ്പപ ഭാററുകപ
എല്ലാപദകഴഷല്ലൃിംപപ്രഴര്കത്തക്ാ്പപഷാധകക്കുിം.



ഩരഴടാനകമകലുലലപ പ്ലാസ്റ്റക ്പ രവഖയണപ ര ന്ദ്രത്തകനടുത്തിത്തുലലപ
ര ാര്ക രരശലന്റപ പ്രരദവത്ത്പ ര ടാമക്കടക്കുന്നപ ഴാസനങ്ങളുിംപ
അററുകുററു ണകപ ലചരുന്പ ഭാറകനയപ ഷിംസ്കയണപ രവഖയണപ
പ്രഴര്കത്തനങ്ങള്പ്്ാമകപഴകനകരമാഗ് പേപക്ാല്ലൃന്നതാണ്.



ഴലത്തകലന്റപ ഴകറമകല്പപ നാഭഭാത്രഭാമപ ഴര്കദ്ധനല്ലൃിംപ യ്യൃപ ൂരകിംഗ് പേപ്പ
ലഷന്റര്കപപ സ്ഥാഩകക്കുന്നതകനുലലപ നടഩടക ളുിംപ ര ാര്ക രരശലന്റപ
ബാഗ് പേപത്തുപനകന്ന്പഉണ്ടാ ല്ലൃ മാലണങ്കകല്പപര ാര്ക രരശലന്റപതനത്പ
പണ്ട്പ കൂടാലതപ തലന്നപ പ്ലാന്റകലന്റപ പ്രഴര്കത്തനിംപ ായയ്ഭഭാമകപ
നടത്തുന്നതകന്പഷാധകക്കുിം.
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A\p_Ôw
Jcamen\y kwkvIcW ]²Xn, XrÈqÀ \Kck`þAhtemI\w
kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv Xncph\´]pcw
AhtemI\ tNmZymhen
1. t]cv
2. ho«pt]cv
3. hbÊv
4. icmicn amkhcpam\w
5. tPmenbptïm

Dïv

6. Dsï¦nð

Øncw sXmgnð
dn«tbUv

Cñ
Znhk¡qen

Cñ

addpÅh

7. tImÀ¸tdj³ Unhnj³/hmÀUv
8. ho«nepÅ BfpIfpsS F®w
9. icmicn F{X Intem amen\yw Xm¦fpsS ho«nð Znhtk\
DïmIp¶pïv

0þ.5

.5þ1

1þ2

2þ3

>3

10. Xm¦fpsS ho«nse amen\yw IqSpXepw GXp Xc¯nepÅXmWv
ssPh amen\yw

¹mÌnIv amen\yw

t]¸Àamen\yw
11. Xm¦fpsS A`n{]mb¯nð amen\yw \nÀ½mÀP\w
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sN¿p¶Xn\pÅ Gähpw \ñ amÀ¤taXmWv
12. tiJcW tI{µ¯nð IqSpXembn km[\§Ä
tiJcn¡Wsa¶v Xm¦Ä¡v A`n{]mbaptïm
Dïv

Cñ

13. Dsï¦nð Fs´ñmw
14. AXn\mbn XpI sNehgn¡p¶Xn\mbn Xm¦Ä¡v
k½XamtWm

BWv

Añ

15. BsW¦nð F{X XpI sNehgn¡p¶Xn\v Xm¦Ä X¿mdmWv?
16. KmÀlnI amen\y§Ä kwkvIcn¡p¶Xn\v \S¸m¡nbn«pÅ
amÀ¤§Ä
_tbmKymkv ¹mâvv

ss]¸v It¼mÌv

shÀan It¼mÌv

aäpÅh

17. _tbmKymkv ¹mâvv , ss]¸v Iwt¼mÌv XpS§nbh Øm]n¨Xv
kz´w sNehnð
tImÀ¸tdj³ ^ïv

aäp t{kmXÊv

18. It¼mÌnwKv kwhn[m\w \nehnensñ¦nð ho«nð It¼mÌnwKv
Bcw`n¡p¶ Imcyw ]cnKWn¡p¶ptïm?
Dïv

Cñ

19. Cñ F¶mWp¯csa¦nð F´psImïv?
20. thÌv Ipdbv¡Ww F¶ XXz¯nð \n§Ä hnizkn¡p¶ptïm
Dïv

Cñ

21. Dsï¦nð AXn\pÅ \nÀt±iw Fs´¦nepw ]dbphm\ptïm
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22.tImÀ¸tdjsâ
Jcamen\y
kwkvIcW
t{]mPIvSnsâ
\S¯n¸n\p ap¼v amen\yw aqew AkuIcy§Ä Dïmbn«ptïm
Dïv

Cñ

23. Dsï¦nð Fs´ñmw _p²nap«pIÄ A\p`hn¨n«pïv
24. If£³ skâÀ Xm¦fpsS hoSn\v kao]¯ptïm
Dïv

Cñ

25. If£³ skâdpw hoSpambpÅ AIew
26. IqSpXð amen\ytiJcW tI{µ§Ä Øm]nt¡ï BhiyIX
Dtïm ?
Dïv

Cñ

27. Dsï¦nð F{X ?
28. tImÀ¸tdj³

amen\yw tiJcn¡p¶ coXn

Znhtk\

Znhtk\bnñ

BgvNbnð
29. Xm¦Ä GXp kab¯mWv amen\yw \ðIp¶Xv
7 am þ-8 am
9 am - 10 am

8 am þ 9 am
{]tXyIn¨v kabsam¶pw Cñ

30. Ct¸mÄ amen\y tiJcWw \S¯p¶Xn\v \nÝbn¨n«pÅ
kab{Iaw ]cym]vXamtWm
BWv

Añ
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31. AssPh amen\y§Ä \ðIp¶ coXn ?
A¸t¸mÄ \ðIp¶p
tiJcn¨v h¨Xn\vtijw Hcpan¨v \ðIp¶p
32. amen\y§Ä Xcw Xncn¨mtWm \ðIp¶Xv
AsX

Añ

33. amen\y§Ä \ðIpt¼mÄ tiJcWtI{µ¯nsâ NpaXebpÅ
Poh\¡mc³ DïmImdptïm?
Dïv
34. \ðIp¶
sN¿mdptïm

Cñ
amen\y§Ä

AXmXv

Dïv

Znhkw

Xs¶

\o¡w

Cñ

35. Csñ¦nð AXv ]cnkc aen\oIcW{]iv\w Dïm¡mdptïm
Dïv

Cñ

36. \Kck`bpsS NpaXes¸« DtZymKØ³ If£³ skâÀ
kµÀin¨v Imcy§Ähnebncp¯mdptïm?
Dïv

Cñ

37.
amen\y
kwkvIcWhpambn
_Ôs¸«
Fs´¦nepw t]mcmbvaIÄ {i²bnðs]«n«ptïm
Dïv

Cñ
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t{]mPIvSnð

38. Dsï¦nð F´v Xncp¯epIfmWv Xm¦Ä \nÀt±in¡p¶Xv
.

Dïv

Cñ

39. \Kck`bpsS ]²Xnbnð Xm¦Ä kwXr]vX\mtWm
]qÀ® Xr]vXn

Xr]vXnIcw

Xr]vXnIcañ

H«pw Xr]vXnIcañ
40. tImÀ¸tdjsâ {]hÀ¯\hpambn _Ôs¸«v Fs´¦nepw
\nÀt±i§Ä Dsï¦nð Ah
41.Ct¸mÄ amen\y tiJcW tI{µ¯nð tiJcn¡p¶ km[\§Ä
k¼qÀ®

amen\y

\nÀ½mÀÖ\w

F¶

e£yw

ssIhcn¡p¶Xnð klmbn¨n«ptïm
Dïv

Cñ

42.Cñ F¶mWp¯csa¦nð _m¡n Fs´ñmw tiJcnt¡ïXpïv
43. amen\y Iq¼mcw s]mXphnð ]cnØnXnsb tZmjIcambn
_m[n¡p¶póF¶v \n§Ä IcpXp¶ptïm
Dïv

Cñ

44. Jcamen\y§Ä ]p\cp]tbmKn¡p¶Xns\¸än Xm¦Ä
Nn´n¡p¶ptïm?
Dïv

Cñ

45. Dsï¦nð F´psImïv?
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46. tImÀ¸tdjsâ Jcamen\y kwkvIcW t{]mPIvSn\p ap¼v
F§s\bmWv amen\y§Ä kwkvIcn¨ncp¶Xv?
47. Ct¸mgpÅ tiJcWtI{µ§Ä amen\y§Ä tiJcn¡p¶Xn\v
]cym]vXamtWm F¶v \n§Ä IcpXp¶ptïm
BWv

Añ

48.Xm¦fpsS
ho«nepïmIp¶
amen\y§fnð
Gähpw
{]iv\apïm¡p¶Xv GXp Xcw amen\y§fmWv F¶mWv \n§Ä
hnNmcn¡p¶Xv
49. tiJcW tI{µ§fntebv¡v sImïpt]mIp¶Xn\p ap¼mbn
FhnsSbmWv amen\y§Ä tiJcn¨p hbv¡p¶Xv
50. amen\y§Ä {]tXyIn¨v ¹mÌnIv t]mepÅh I¯n¡p¶Xnsâ
A]ISs¯¡pdn¨v \n§Ä t_m[hm\mtWm
BWv

Añ

51. Jcamen\ykwkvIcW¯n\v `mhnbnð Xmsg¸dbp¶ GXp
Imcy¯n\mWv IqSpXð {]m[m\yapÅXv
Gähpw IqSpXð XhW amen\yw tiJcn¡pI
amen\ys¯ icnbmbn tiJcn¡pIbpw
kwkvIcn¡pIbpw sN¿pI
Jcamen\y kwkvIcW¯n\pÅ hnhn[
coXnIsf¸än P\§fnð Aht_m[w Dïm¡pI
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