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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 153 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാലിന�സം�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 

�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

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

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഉറവിട മാലിന�സം�രണം

ഫല�ദമാ��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ നട�� �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല നാളി�വെര�� �ചിത�-മാലിന�

സം�രണ �വർ�ന��െട അവ�ാ

വിലയി��ൽ 2021 ഏ�ിൽ മാസ�ിൽ

നട�ിയി��്. ആയതിനായി 08.04.2021 -ൽ
വ��്/മിഷൻ േമധാവിക�െട േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനി� �കാരം േ�ാ�്-നഗരസഭാതല�ളിൽ

ഉേദ�ാഗ��ം റിേസാ�് േപ�ൺമാ�മട��

വിലയി��ൽ ടീമിെന �പീകരി�ി��. സർ�ാർ

�റ�ിറ�ിയ വിലയി��ൽ �ചിക �കാരം

പരിശീലനം ലഭി� ടീം അംഗ�ൾ 08.04.2021 �തൽ

13.04.2021 വെര തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ േനരി�് വിലയി��ൽ

നട�ക�ം, �ചിത�മാലിന� സം�രണ

��ിയ�െട ഭാഗമായ ഹരിതകർ�േസനാംഗ�ൾ

ഉൾെ�െട��വ�മായി ചർ� നട�ി�ം മാലിന�

സം�രണ സംവിധാന�ൾ േനരി�് സ�ർശി�്

ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 14
ജി�കളിേല�ം എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��േട�ം മാലിന� സം�രണ �വർ�നം

അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി തല�ിൽ

വിലയി��ക�ം ആയതിെ� വി�ലമായ

സം�ാനതല റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ക�ം

െച�.ഈ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ മാലിന�

സം�രണ �വർ�നം െമ�െപ���തിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന തല മാലിന�

സം�രണ ആ�ൻ �ാ�കൾ ത�ാറാ�ക�ം

അതിെ� സമയബ�ിത �േരാഗതി വ��ം

�ചിത�മിഷൻ തല�ി�ം വിലയി��ക�ം

െച��.

(ബി) മാലിന�രഹിത േകരളം എ� ല��േ�ാെട (ബി) വ�ാപി�ി�ാനായി��്.നിലവിൽ 987 തേ�ശ
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ആരംഭി� ഹരിത കർമേസന�െട �വർ�നം

എ�ാ �േദശേ��ം വ�ാപി�ി�ാനായി�േ�ാ;
അതിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ

എെ��ാമാണ്;

സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഹരിതകർ�േസന

�വർ�ി���്. ആയതിൽ 899 �ാമ

പ�ായ�ി�ം 88 നഗരസഭകളി�മാണ്

ഹരിതകർ�േസന �വർ�ി� വ��ത്. 3065
ഹരിതകർ�േസന സംരംഭ�ൾ ��ംബ�ീയിൽ

�� സംരംഭമായി രജി�ർ െച�ി��്.
ഹരിതകർ�േസന�െട �വർ�നം

വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപനതല�ിൽ ഹരിത കർ� േസന

�വർ�ന�െള�റി�� അവേബാധം

നൽ�ക�ം, ഹരിതകർ�േസന�് അൈജവ

മാലിന��ൾ ൈകമാ��തിെനാ�ം, �സർഫീ

നൽകണെമ�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

നട�ിലാ�ിയി���്. �ടാെത തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല വീ�കൾ, കടകൾ, �ാപന�ൾ

എ�ിവയിൽ നി�ം മാലിന��ൾ

േശഖരി��തിന് ആവശ�മായ ഹരിതകർ�േസന

അംഗ�െള ��ംബ�ീ സംഘടനാ സംവിധാനം

വഴി കെ��ി, അവർ�് ആവശ�മായ പരിശീലനം

കില,ഹരിത േകരള മിഷൻ �ചിത� മിഷൻ,
��ംബ�ീ  എ�ിവയി�െട സം��മായി

നട�ിവ��. ഹരിതകർ�േസന അംഗ�ൾ

േശഖരി�� �സർഫീ ഹരിതകർ�േസന

കൺേസാർഷ�ം അ�ൗ�ിേല�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
�ടാെത അധിക വ�മാന സാധ�തകൾ

കെ���തിനാ�� ൈവദ�� പരിശീലന�ം

ഹരിതകർ�േസന അംഗ�ൾ�് ��ംബ�ീ നൽകി

വ���്.

(സി) സം�ാനെ� േകാർ�േറഷ�കളി�ം

നഗരസഭകളി�ം ഖരമാലിന� സം�രണ�ിന്

േലാകബാ�് സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത

പ�തി പരി�ിതി സൗ�ദപരമായി

നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(സി) േലാക ബാ�് സഹായം ലഭ�മായി��്.
േകരള�ിെല നഗര�ൾ േനരി�� �ധാന

െവ�വിളികളായ മാലിന� സം�രണം,
സാനിേ�ഷൻ എ�ീ േമഖലകളിെല ���ൾ�്

ശാശ�ത പരിഹാരം കാ�ക എ�താണ് ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. ആ� വർഷമാണ് 
പ�തി കാലയളവ്. പ�തി�െട അട�ൽ �ക 300
മില�ൺ US േഡാളർ ആണ് (2236 േകാടി �പ)
ഇതിൽ 105 മില�ൺ US േഡാളർ (782 േകാടി �പ)
േലാകബാ�് വിഹിത�ം 105 മില�ൺ US േഡാളർ

(782 േകാടി �പ) ഏഷ�ൻ ഇൻ���ർ

ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�് (AIIB) വിഹിത�മാണ്.
ബാ�ി �കയായ 90 മില�ൺ US േഡാളർ (670
േകാടി �പ) സം�ാന സർ�ാർ വിഹിത�മാണ്.
��ത പ�തി വഴി േകരള�ിെല നഗരസഭകൾ�് 
ബജ�് വിഹിത�ിന് �റേമയാണ് േലാകബാ�്

സഹായം നൽ��ത്. ഈ പ�തി�െട �ാരംഭ
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�വർ�ന�ൾ ഇേ�ാൾ നട�വ��.
േലാകബാ�മാ�� എ�ിെമൻറ്  േക�

സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�ി�ി�. എ�ിെമ�്

ഒ�ി�തിന് േശഷം മാ�േമ ധനസഹായം ലഭ�മായി

�ട�ക��. േവൾഡ്  ബാ�്, േകരള സർ�ാർ,
േക� സർ�ാർ, എ�ിവ�മായി 2021 നവംബർ

മാസ�ിൽ എ�ിെമ�ിൽ ഒ�ിടാൻ സാധി�െമ�്

�തീ�ി�� . പരി�ിതി�് യാെതാ�വിധ

ആഘാത�ം ഉ�ാ�ാെത പരി�ിതി

സൗ�ദപരമായി നട�ിലാ�ാൻ പ�തി വിഭാവനം

െച�ിരി��. അതിേല�ായി

എൻവയേറാൺെമ�് ഇംപാ�് അസെ��ം

നട��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


