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മ�ി)

(എ)

േലാകബാ�് ഉൾെ�െട�� അ�ാരാ� ധനകാര�
ഏജൻസിക�െട സഹായേ�ാെട തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ശാ�ീയ മാലിന�
നിർ�ാർ�ന പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്, എ�ാ �നിസി�ാലി�ികളി�ം �നിസി�ൽ
േകാർ�േറഷ�കളി�ം നഗരസഭാ പരിധിേയാ�
േചർ�� തിരെ��� പ�ായ�കൾ�ം ഖര
മാലിന� സം�രണ േശഷി ൈകവരി�ാൻ
�ാ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട സർ�ാർ
��തായി േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട

ര�ായിര�ി ഒ��റ്  േകാടി �പ�െട േകരള ഖര
മാലിന� സം�രണ പ�തി �ഖ�ാപി�ി��്. ആ�

വർഷമാണ്  പ�തി കാലയളവ്. പ�തി�െട
അട�ൽ �ക 300 മില�ൺ US േഡാളർ ആണ്

(2100 േകാടി �പ) ഇതിൽ 105 മില�ൺ US
േഡാളർ (710 േകാടി �പ) േലാകബാ�് വിഹിത�ം
105 മില�ൺ US േഡാളർ (710 േകാടി �പ)
ഏഷ�ൻ ഇൻ���ർ ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�്
(AIIB) വിഹിത�മാണ്. ബാ�ി �കയായ 90
മില�ൺ US േഡാളർ (680 േ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 ഭാഗമായി എ�ാ
നഗര�ൾ�ം അ�വർഷെ� ഖരമാലിന�
പരിപാലന പ�തികൾ ത�ാറാ�ാൻ ആവശ�മായ

സഹായ�ം ബ�വർഷ പ�തികൾ ഏെ���്

നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ നയ�പീകരണ�ം
നട��താണ്.

(ബി) മാലിന� സം�രണ �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ��തിനായി മാലിന� വ���െട
�ന:�പേയാഗ�ി�� നടപടിക�ം
സാേ�തികവിദ��ം േ�ാ�ാഹി�ിേ��തിെ�

ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 1-ആയി

േചർ�ിരി��.
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(സി)
െതരെ���് �ചരണ�ിന് ഉപേയാഗി�
വ��ൾ �ന�പേയാഗി�  ്ഉ���ൾ
നിർ�ി�� മാ�ക പ�തി ധർ�ടം മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ധർ�ടം മ�ല�ിൽ െതരെ���് േവളയിൽ
�ചരണ�ിന് ഉപേയാഗി� വ��ൾ
�ന�പേയാഗി�  ്മ�് ഉ���ൾ നിർ�ി��
മാ�കാ �വർ�നം നട�ിലാ�ിയി��. വിശദ
വിവരം അ�ബ�ം 2- ആയി േചർ�ിരി��.

(ഡി) മാലിന� സം�രണ�ി�ം മാലിന���െട
�ന�പേയാഗ�ി�മായി നവീന
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത പരിപാടികൾ �ചിത�
മിഷൻ വഴി നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഉ�്. വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 3-ആയി

േചർ�ിരി��.

(ഇ) മാലിന� സം�രണ�ി�ം �ചിത�
പരിപാലന�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് സാേ�തിക വിദ��ം സാേ�തിക
സഹായ�ം ലഭ�മാ��തിന് ഹരിത േകരള മിഷൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ)

ഉ�്. വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 3-ആയി

േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   1

മമാലലിനന്യ  സന്ധംസ്കരണതത്തെ വലിഭവ  പരലിപമാലനന്ധം  എന്ന  ആശയത്തെലിലധലിഷലിതമമായലിയുള

വലിഭവ  വവീതണ്ടെടുപപ്പ്  (റലിസസമാഴപ്പ്  റലിക്കവറലി)  നയമമാണപ്പ്  സന്ധംസമാനത്തെപ്പ്  നടപലിലമാക്കുന്നതപ്പ്.

ഇതലിനമായലി  ജജൈവ  അജജൈവ  പമാഴപ്പ്  വസ്തുക്കൾ  കൂടലികലർന്നപ്പ്  മമാലലിനന്യങ്ങളമായലി  മമാറുന്ന

സമാഹചരന്യന്ധം  ഒഴലിവമാക്കലി ഉറവലിടത്തെലിൽ തതന്ന അവയുതട തരന്ധംതലിരലിവപ്പ്  ഉറപമാക്കുകയുന്ധം ജജൈവ

പമാഴ്വസ്തുക്കളുതട  ഉറവലിടത്തെലിൽ  തതന്നയുള  സന്ധംസ്കരണന്ധം  സപമാതമാഹലിപലിക്കുകയുന്ധം  തചയ്യുന.

ഇതലിനമായലി  കസമമാസലിന്ധംഗപ്പ്,  ബസയമാതമഥസനഷൻ  സമാസങ്കേതലിക  വലിദന്യകളമാണപ്പ്

സപമാതമാഹലിപലിക്കുന്നതപ്പ്.  ഇതുവഴലി ഓസരമാ വവീടുകളലിസലയുന്ധം അടുക്കള സതമാട്ടങ്ങളലിസലയന്ധം മറ്റുമുള

കസമമാസപ്പ് ഉലമാദനവന്ധം സമാധന്യമമാകുന. ബസയമാതമഥസനഷൻ മമാർഗ്ഗത്തെലിലൂതട വലിസകനവീകൃതമമായലി

ഊർസജമാതപ്പ്പമാദനവന്ധം സമാധന്യമമാകുന എന്ന സവലിസശഷതയുമുണ്ടെപ്പ്.  ഇതലിനമായലി  90 %  വതര

സബപ്പ്  സലിഡലിസയമാതട  കസമമാസലിന്ധംഗപ്പ്/  ബസയമാ  തമഥസനഷൻ  സന്ധംവലിധമാനങ്ങൾ  വവീടുകൾക്കുന്ധം

സമാപനങ്ങൾക്കുന്ധം  ശുചലിതത്വമലിഷൻ  വഴലി  തസദ്ദേശസത്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങൾ  തയമാറമാക്കുന്ന

പദ്ധതലികളലിലൂതട  ആവശന്യക്കമാർക്കപ്പ്  ലഭന്യമമാക്കലി  വരുന.   തസദ്ദേശസത്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങൾ

തമറവീരലിയൽ കളക്ഷൻ സകനങ്ങളുന്ധം (എന്ധം.സലി.എഫപ്പ്)  വലിഭവ വവീതണ്ടെടുപപ്പ് സകനങ്ങളുന്ധം സമാപലിചപ്പ്

ഹരലിതകർമ്മസസന മുസഖേന അജജൈവ പമാഴപ്പ്  വസ്തുക്കൾ സശഖേരലിക്കുന.  ഇവ പലിന്നവീടപ്പ്  ഇനന്ധം

അനുസരലിചപ്പ്  തരന്ധംതലിരലിചപ്പ്  പുന:  ചന്ധംക്രമണത്തെലിനുന്ധം  പുനരുപസയമാഗത്തെലിനുമുള  അസന്ധംസൃകത

വസ്തുക്കളമാക്കലി മമാറ്റുന്നതലിനുള ബയലിലലിന്ധംഗപ്പ് / തഷ്രെഡലിന്ധംഗപ്പ്  തചയപ്പ് ആവശന്യക്കമാർക്കപ്പ് ജകമമാറുന.

¢o³  tIcf  I¼\n  aqeyhÀ[\  {]{Inb  ^e{]Zam¡p¶Xn\v  Xmsg¸dbp¶

{]hÀ¯\§Ä GsäSp¯p \S¸m¡p¶p.

(1) saäocnbÂ If£³ s^knenänbnÂ lcnXIÀ½ tk\ kw`cn¡p¶ AssPh

]mgvhkvXp¡fpsS  C\w  Xncn¨pff  XcwXncn¡Â  t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn

lcnXIÀ½ tk\ AwK§Ä¡v ]cnioe\w \ÂIpIbpw aqeyapff hkvXp¡Ä hne

\ÂIn GsäSp¡p¶p.  Hmtcm 3 amkw IqSpt´mdpw hne amÀ¡äv  \nc¡v {]Imcw

പുനര്നലിശ്ചയലിക്കുന.  2021 P\phcn apXÂ sk]vXw_À 30 hsc 1622.96  sa{SnIv S¬

¹mÌnIv ]mgvhkvXp¡Ä GsäSp¡pIbpw 1,09,15,414.10cq] hnebmbn \ÂIpIbpw

D ണ്ടെ mbn.



(2) ]mgvhkvXp  കലണ്ടെര്  \S¸nem¡n.   kÀÆ  km[mcWambn

DÂ]mZn¸n¡s¸Sp¶ ]mgvhkvXp¡Ä FÃm amkhpw tiJcn¡p¶tXmsSm¸w sNcn¸v,

_mKv,  NnÃv  amen\yw,  ¥mkv  Ip¸nIÄ,  XpWn,  ]gb  hkv{X§Ä,  saUnkn\Â

kv{Sn¸pIÄ, kndn©v, kqNn, B]Â¡camb CeIvt{SmWnIv ]mgvhkvXp¡Ä (Syq_v

sseäv,  kn.F^v.FÂ  _Ä_v  XpS§nbh)  \nÝnXamk§fnÂ  tiJcn¡p¶Xn\pw

PnÃm  t»m¡v  ASnØm\¯nÂ  \o¡w  sN¿p¶Xn\pw  ]mgvhkvXp  Ieണ്ടെ dneqsS

km[n¡p¶p.   2021  BKÌv amkw kwØm\ hym]Iambn  224.54  (40,790 _nbÀ

t_m«nepIÄ ]pdsa)  sa{SnIv S¬ NnÃp amen\yhpw, sk]vXw_dnÂ 14.81   XpWn

amen\yhpw tiJcn¨v \o¡w തചയ്യുകയുമുണ്ടെമായലി.

(3) ]p\:Nw{IaW GP³knIsf Fw]m\Â sN¿Â :- --- - ]p\:Nw{IaW tbmKyamb

aqeyhÀ²nX ]mgvhkvXp¡Ä ]p\:Nw{IaW¯neqsS AhbnÂ AS§nbn«pff aqeyw

വവീതണ്ടെടുക്കുന്നതലിനുന്ധം  ]p\À  \nÀ½mW¯n\pff  AkwkvIrX  hkvXphm¡n

amäp¶Xn\pambn  ]p\:Nw{IaW  GP³knIsf  കതണ്ടെത്തെലി  Fw]m\Â  തചയലിട്ടുണ്ടെപ്പ്.

Ct¸mÄ 21 GP³knIÄ I¼\nbpambn klIcn¨v {]hÀ¯n¡p¶p.

(4) ¹mÌnIv  s{jÍnwKv  bqWnäpIÄ  :-  AssPh  ]mgvhkvXp¡fnÂ  Gähpw

IqSpXembn കണ്ടുവരുന്നതപ്പ് ¹mÌnIv ]mgvhkvXp¡fmWv.  CXnÂ¯s¶ ]p\:Nw{IaW

tbmKyaÃm¯Xpw  60  ssat{ImWn\p  Xmsg  I\apffXpamb  ¹mÌnIv  IhdpIÄ

[mcmfambn കണ്ടുവരുന.  പമാസലികപ്പ് കന്യമാരലി  _mKpIÄ¡v \ntcm[\w GÀs¸Sp¯nbmepw

`£y hkvXp¡Ä ]m¡v sN¿p¶ I\w Ipdª IhdpIÄ, aÄ«n sebÀ ¹mÌnIv,

sXÀtamt¡mÄ  F¶nh  Ahtijn¡pw.   C¯c¯nepff  \njv{Inb  ¹mÌnIv

amen\ys¯ C´y³ tdmUv tIm¬{Kkv A\pimkn¨n«pff {]Imcw s{jÍv sNbvXv

tdmUv  \nÀ½mW  {]hÀ¯\§Ä¡v  D]tbmKn¡p¶p.   2016-17   apXÂ¡v  Cu

{]hÀ¯\w \S¶p hcp¶p.  2021 sk]vXw_À hsc 2121.18  sa{SnIv S¬ s]mSn¨

¹mÌnIv  3183.86  Intem  aoäÀ  tdmUv  \nÀ½mW¯n\mbn  D]tbmKn¨p.

(Xt±ikzbw`cW  എ³Pn\obdnwKv  hIp¸v  1161.24   S¬,  s]mXpacma¯v  hIp¸v

947.76  S¬,  \mjWÂ sslth AtXmdn«n  12.18  S¬)  CXnsâ hnebmbn  4.87

tImSn   cq]  e`n¡pIbpw  AXnsâ  85%   Xt±ikzbw`cW  Øm]\¯n\v

നലകകയമണണയയ.  kwØm\¯v  Xt±ikzbw`cW  Øm]\§fnÂ  169

BÀ.BÀ.F^pIÄ {]hÀ¯n¡p¶XnÂ 144  s{jÍnwKv bqWnäpIÄ നയലവയലണണ.



(5) CeIvt{SmWnIv ]mgvhkvXp¡fpsS ]p\:Nw{IaWw :- - AssPh പണഴസകളയല
D]tbmKn¨v  Dt]£n¡p¶  CeIvt{SmWnIv  ]mgvhkvXp¡Ä  {][m\  LSIamWv.

hnhc  kmt¦XnI  hnZybpambn  _Ôs¸«h,  hoSpIfnepw  Øm]\§fnepw

D]tbmKn¡p¶  FbÀ  കണണഷണര,  sd{^nPtdäÀ  XpS§nbh,

hnhn[  D]IcW§fpsS  {]hÀ¯\¯n\p]tbmKn¡p¶  _mädnIÄ,  CeIv{SnIv

D]IcW§Ä  (^m³,  tamt«mÀ  XpS§nbh)   aänXc  hkvXp¡Ä  F¶nh

CeIvt{SmWnIv ]mgvhkvXp¡fmbn IcpXs¸Sp¶p.  ChbpsS tiJcWw, kw`cWw,

XcwXncn¡Â,  Is¿mgnbÂ F¶o  {]hÀ¯\§Ä  2016se  CeIvt{SmWnIv  thÌv

amt\Pvsaâv  N«§Ä,  2016 se  _mädn  thÌv  amt\Pvsaâv  N«§Ä  F¶nh

{]ImcamWv  \S¸m¡p¶Xv.   2021 sk]vXw_À  hsc  1640.9 sa{SnIv  S¬

CeIvt{SmWnIv  ]mgvhkvXp¡Ä tiJcn¡pIbpw  1405.8 sa{SnIv  S¬ hkvXp¡Ä

AwKoIrX  ]p\:Nw{IaW  GP³knIsf   കണണതയ ssIs¿mgnbpIbpw  sNbvXp.

CXneqsS  5.15 tImSn  cq]  ലഭയകകയണണയയ.  ¢o³  tIcf  I¼\nbpsS  GÃm

PnÃIfnepapff tKmUuWpIfnÂ Ch tiJcn¡p¶Xn\v സന്ധംവലിധമാനതമമാരുക്കലിയലിട്ടുണ്ടെപ്പ്.  

(6) B]Â¡camb  CeIvt{SmWnIv  amen\y¯nsâ  tiJcWw,  kw`cWw,

ssIs¿mgnbÂ  :  --   2016se  B]Â¡camb  CeIvt{SmWnIv  amen\y¯nsâ

amt\Pvsaâv  kw_Ôn¨ N«§Ä \njvIÀjn¡p¶ {]Imcw 2021 sk]vXw_À hsc

210  sa{SnIv S¬ amen\yw സശഖേരലിക്കുകയുണ്ടെമായലി.  Syq_v sseäv, kn.F^v.FÂ _Ä_v,

FÂ.C.Un _Ä_v, s]m«nb kn.Un, {]nâÀ, Im{SnUvPv XpS§nbh CXnepÄs¸Sp¶p.

Xt±ikzbw`cW  Øm]\§Ä  tiJcn¡p¶  Syq_v  sseäpIfmWv  ChbnÂ

Gdnb  ]¦pw.  tIcf¯nÂ ChbpsS kwkv¡cW¯n\mbn sIm¨n A¼eapIfnÂ

Hcp kwhn[m\w {]hÀ¯n¡p¶p.

(7) Xt±ikzbw`cW  Øm]\§fpabn  IcmdnÂ   ഏരണപടന :-   AssPh

പ mgvhkvXp¡fpsS  tiJcWw,  kw`cWw,  XcwXncn¡Â,  ssIs¿mgnbÂ  F¶o

{]hÀ¯\§Ä  Hmtcm  Xt±ikzbw`cW  Øm]\¯nepw  kab_ÔnXambpw

Imcy£aambpw \S¯p¶Xn\v kÀ¡mÀ hyhØIÄ ]men¨p  തകമാണ്ടെപ്പ്  ¢o³ tIcf

I¼\n കരമാറലിസലര്തപടുനണ്ടെപ്പ്.  2021 sk]vXw_À 30 hsc 713 {Kma]©mb¯pIfpw

38 \Kck`Ifpambn കരമാറലില് ഏര്തപട്ടലിട്ടുണ്ടെപ്പ്.  
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ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ� മണ്ഡലമായ ധർമ്മ�ത്ത് ന�പ്പിലാക്കിയ മാതൃകാ ടെ!രടെ#ടുപ്പ്
പ്രചാരണ  രീ!ിടെയയാണ്  ‘ധർമ്മ�ം  മമാഡൽ’  എന്ന്  വിമ1ഷിപ്പിക്കുന്ന!്.   ബാനറുകളും
മ6ാർഡിംഗുകളും  മ8ാളീ  എത്തിലീൻ  എന്ന അംഗീകൃ!  എമക്കാ  സൈ>ൻ  പ്രിന്റ്
ഉ8മയാഗിച്ചാണ് !യ്യാറാക്കിയ!്.  8ി.വി.>ി ഫ്രീ റീസൈ>ക്കിൾ മലാമഗാ, പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിടെന്റ
മ8ര്  എന്നിവടെയല്ലാം  എഴു!ി  വച്ചിട്ടുള്ള മബാർഡുകളാണ്  ഇവിടെ� ഉ8മയാഗിച്ച!് .
ടെ!രടെ#ടുപ്പിന്  മ1ഷം പ്രസ്തു! മബാർഡുകളും  ബാനറുകളും  ഇലക്ഷൻ കമ്മറ്റി  മുഖാന്തിരം
!ിരിടെക മ1ഖരിച്ച ്എറണാകുളത്തുള്ള റീസൈ>ക്ലിംഗ് പ്ലാന്റിന് സൈകമാറുകയും ടെചയ്തു.  അവടെയ
ഗ്രാന്യൂൾ>്  ആക്കിയ!ിന്  മ1ഷം  പൂച്ചട്ടികൾ,  ബക്കറ്റ്,  കപ്പ്,  മുറം  എന്നിങ്ങടെന
സൈവവിധ്യമാർന്ന ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി  മാറ്റുകയും  ടെചയ്തു .  ധർമ്മ�ത്ത്  >ംഘ�ിപ്പിച്ച മയാഗത്തിൽ
ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി  1250  പൂച്ചട്ടികൾ  225  അംഗൻവാ�ികൾക്ക്  സൈകമാറി,  ഈ  മാതൃക
>ംസ്ഥാനമാടെക ന�പ്പിലാമക്കണ്ടതുടെണ്ടന്ന് അമg6ം അഭിപ്രായടെപ്പടുകയും ടെചയ്തു. നിമരാധി!
വസ്തുക്കളായ 8ി.വി.>ി  ഫ്ളക്സ്,  മ8ാളീസ്റ്റർ/സൈനമലാൺ/  ടെകാറിയൻ തുണികൾ എന്നിവയ്ക്ക്
8കരം 8ര>്യ പ്രിന്റിംഗ് മമഖലയിൽ മ8ാളി എത്തിലീടെന്റ ഉ8മയാഗം പുനരു8മയാഗ >ാധ്യ!
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് >6ായകമാവുകയും ടെചയ്യും
എന്ന >മu1മാണ് ‘ധർമ്മ�ം മമാഡൽ’ നൽകുന്ന!്. 
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ഹരിതകേ�രളം  മിഷൻ  ഉപദൗത്യമായ  ശുചിത്വമിഷൻ  മുകേ�ന  കേ�രളത്തിലെ"
തകേ#ശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  ശുചിത്വമാ"ിന്യ പരിപാ"ന  പദ്ധതി�ൾ
നടപ്പി"ാക്കുന്നതിന്  സാകേ2തി�  പിന്തുണ  നൽ�ി  വരുന്നു.   ആയതിലെ9 ഭാഗമായി
ജൈ<വമാ"ിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി  ഉറവിടമാ"ിന്യ സംസ്കരണം  നടപ്പി"ാക്കുന്നതിന്
ഗാർഹി�-സ്ഥാപന  �മ്യൂണിറ്റിത"ങ്ങളിൽ  സ്ഥാപിക്കാൻ  �ഴിയുന്ന വിവിധ  �രമാ"ിന്യ
സംസ്കരണ  ഉപാധി�ൾ  വി"യിരുത്തി  ആയതിലെ9 ലെFസിഫികേക്കഷനു�ളും
മാർഗ്ഗനിർകേ#ശങ്ങളും,  യൂണിറ്റ്  നിരക്ക്/മാതൃ�ാ  ഡിജൈസനു�ളും  �ാ"ാ�ാ"ങ്ങളിൽ
പുറലെപ്പടുവിക്കാറുണ്ട്.  കൂടാലെത പ്രസ്തുത പദ്ധതി�ൾ നടപ്പി"ാക്കുന്നതിനായി ഈ കേമ�"യിലെ"
കേസവനദാതാക്കലെള �ലെണ്ടത്തി  എംപാനൽ  ലെചയ്തും  വരുന്നു .   അജൈ<വമാ"ിന്യ
സംസ്കരണവുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട്  സ്ഥാപിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളായ  എം .സി.എഫു�ൾ,
ആർ.ആർ.എഫു�ൾ  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച്  മാതൃ�ാ  ഡിജൈസനു�ൾ,  മാർഗ്ഗനിർകേ#ശങ്ങൾ
എന്നിവ നൽ�ി വരുന്നു.  
തകേ#ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുലെട കേനതൃത്വത്തിൽ  നടത്തലെപ്പട്ട്  വരുന്ന
ശുചിത്വപരിപാ"നവുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട്  വാർഡ്  ത"ം  മുതൽ  നടത്തലെപ്പടുന്ന ഓകേരാ
പ്രവർത്തനങ്ങളും നീരിക്ഷിക്കുന്നതിനും പുകേരാഗതി  അവകേ"ാ�നം നടത്തുന്നതിനും ആധുനി�
സാകേ2തി� വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ  സമാർട്ട് ഗാർകേബ<് ആപ്ലികേക്കഷൻ ലെ�ൽകേdാണിലെ9
സഹായത്താൽ വി�സിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഓകേരാ തകേ#ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാ"ിന്യ
സംസ്ക്കരണവുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു കുട �ീഴിൽ "ഭ്യമാക്കുന്നതിനും, കേമാണിട്ടർ
ലെചയ്യുന്നതിനും  ഈ  ആപ്ലികേക്കഷൻ  മുകേ�ന  സാധിക്കുന്നതാണ്.   ആദ്യ ഘട്ടമായി
തിരലെlടുത്ത 376  തകേ#ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  <ില്ലാ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ആപ്ലികേക്കഷൻ  മാകേനലെp9്  സംബന്ധിച്ച പരിശീ"ന  പരിപാടി�ൾ  ശുചിത്വമിഷലെ9യും ,
ഹരിതകേ�രളത്തിലെ9യും,  ലെ�ൽകേdാണിലെ9യും  കേനതൃത്വത്തിൽ  ഒകേqാബർ  മാസം
അവസാനവാരകേത്താലെട  ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേ�ാഴി  മാ"ിന്യം  ശാസ്ത്രീയമായി  പരിപാ"ിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട്  വിശദമായ
മാർഗ്ഗകേര� G.O.(MS)No.227/2021/LSGD 07.10.2021 തീയതി പ്ര�ാരം സർക്കാർ പുറലെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയതു പ്ര�ാരം  ചിക്കൻ  സ്റ്റാളു�ളുലെട ജൈ"സൻസിംഗ്  സംബന്ധിച്ചും ,  സ്റ്റാളു�ളിൽ
പാ"ികേക്കണ്ട സംവിധാനങ്ങലെള കുറിച്ചും  പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് .   കൂടാലെത ചിക്കൻ സ്റ്റാളു�ളിൽ
നിന്നും ഇറച്ചി മാ"ിന്യം കേശ�രിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി     Rendering Plant  മുകേ�ന സംസ്ക്കരിച്ച് ഉപ
ഉത്പന്നങ്ങൾ  ആക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ചും  വ്യക്തമായ  സാകേ2തി�  നിർകേ#ശങ്ങൾ
പുറലെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഹരിത �ർമ്മകേസന വഴി കേശ�രിക്കുന്ന അജൈ<വ  മാ"ിന്യങ്ങളിൽ  പുന: ചംക്രമണ
സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ  എം .സി.എഫ്,  ആർ.ആർ.എഫ്  –�ളിൽ  നിന്ന്  പുന:ചംക്രമണ
കേമ�"യ്ക്കും,  റീജൈസക്ലിംഗ്  ലെചയ്യാൻ �ഴിയാത്തവ ലെ�ഡ്  ലെചയ്ത്  കേറാഡ്  നിർമ്മാണത്തിനും
ജൈ�മാറുന്നു.
         തീർത്തും ഉപകേയാഗശുന്യമായ (Rejects) ) ക്ലീൻകേ�രള �മ്പനി മുകേ�ന സിമ9് ഫാqറിയ്ക്കും,
Sanitary  Land  fill  ലെചയ്യുന്നതികേ"യ്ക്കും  ഉപകേയാഗിച്ചു വരുന്നു .    ഇ-മാ"ിന്യങ്ങൾ,  ഗ്ലാസ്സ്
മാ"ിന്യങ്ങൾ സർക്കാർ പുറലെപ്പടുവിച്ച കേശ�രണ �"ണ്ടർ പ്ര�ാരം തകേ#ശസ്ഥാപനങ്ങളുലെട
കേനതൃത്വത്തിൽ ഹരിത�ർമ്മകേസന വഴി കേശ�രിച്ച ്ക്ലീൻ കേ�രള �മ്പനി വഴി റീ-ജൈസക്ക്ലിംഗിനു
കേവണ്ടി ജൈ�മാറി വരുന്നു.

മാ"ിന്യ സംസ്കരണത്തിനും  ശുചിത്വ പരിപാ"നത്തിനും  തകേ#ശ  സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  സാകേ2തി�  വിദ്യയും  സാകേ2തി�  സഹായവും  "ഭ്യമാക്കുന്നതിന്  ഹരിത
കേ�രള മിഷൻ ചുവലെട പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലെചയ്തു വരുന്നു 

(1)  ശുചിത്വമാ"ിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തകേ#ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക്  സാകേ2തി�വും സാമ്പത്തി�വുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിന്  ശുചിത്വമിഷൻ ഹരിത
കേ�രളം മിഷലെ9 ഉപമിഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

(2) സാകേ2തി�  സഹായം  നൽകുന്നതിന്  ഹരിത  സഹായ  സ്ഥാപനങ്ങലെള
എംപാനൽ ലെചയ്യു�യും  ഇവരുലെട കേസവനം  തകേ#ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
"ഭ്യമാക്കു�യും ലെചയ്തിട്ടുണ്ട് .

(3) ഹരിത  കേ�രളം  മിഷലെ9 പ്രവർത്തനങ്ങൾ �ാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും  വിവിധ
വകുപ്പു�ളുലെട ഏകേ�ാപനം  സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനും  തകേ#ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങലെള
സഹായിക്കുന്നതിനുമായി  <ില്ലാ  കേ�ാ-ഓാർഡികേനറ്റർമാലെര കൂടാലെത റികേസാഴ് സ്  കേപഴ് സണ്
മാരുലെട കേസവനം "ഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

(4) ഇന്ത്യയിൽ മാ"ിന്യ സംസ്കരണ  രംഗത്ത്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമു�  ഗകേവഷണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ,  ഐ.ഐ.ടി.�ൾ,  പുനഃചംക്രമണ  വ്യവസായ  സ്ഥാപനങ്ങൾ,  മറ്റ് 
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ" തകേ#ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ,  ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവലെര ഉൾലെപ്പടുത്തി  2020  <നുവരി  21,  22  തീയതി�ളിൽ ശുചിത്വസംഗമം
സംഘടിപ്പിക്കു�യും  കേ�രളത്തിലെ" തകേ#ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപന  പ്രതിനിധി�ൾക്ക് 
ഇവരുമായി സംവദിക്കാൻ അവസരം നൽകു�യും ലെചയ്തു.

(5) പ്ലാസ്റ്റി�്  മാ"ിന്യം  സംസ്കരിക്കുന്നതിന്  യു.എൻ.ഡി.പി.  യൂലെട സഹായകേത്താലെട
പ്രകേത്യ� കേപ്രാ<q്  ക്ലീൻ കേ�രള �മ്പനി മുകേ�ന നടപ്പി"ാക്കിവരുന്നു.

(6) തുണിമാ"ിന്യം,  മൂ"്യവർദ്ധിത  ഉൽപന്നമായി  മാറ്റുന്നതിന്  യു.എൻ.ഡി.പി.
സഹായകേത്താലെട എറണാകുളം  ലെസ9്  ലെതകേരസാസ്  കേ�ാകേള<ിലെ" ഭൂമിത്രക്ലബ്ബിലെ9
കേനതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.



(7) <ില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുചിത്വസംഗമം നടത്തു�യും മാ"ിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ ലെമച്ചലെപ്പട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന തകേ#ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ"
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി.

(8) കേ�രളത്തിലെ" മാ"ിന്യ സംസ്കരണ  പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ" വ്യത്യസ്ത മാതൃ��ൾ
ആധാരമാക്കി പരിശീ"ന-ജൈ�പ്പുസ്ത�ം തയ്യാറാക്കു�യും തകേ#ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്ക്  നൽകു�യും ലെചയ്തു.

(9) കേ�ാഴി  ഇറച്ചി  മാ"ിന്യം,  മുടി  മാ"ിന്യം,  പ്ലാസ്റ്റി�്  മാ"ിന്യം  എന്നിവയുലെട
പുനഃചംക്രമണത്തിന്  ഈ  രംഗലെത്ത വ്യവസായി�ലെളയും  വിദഗ്ധലെരയും  തകേ#ശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീ�രിച്ചു.

(10) മാ"ിന്യ സാസ്കരണ കേപ്രാ<ക്ടു�ളുലെട നടത്തിപ്പ്  കേവഗത്തി"ാക്കുന്നതിന്  കേ¸ാക്ക് 
ത"ത്തിലും നഗരസഭാ ത"ത്തിലും കേപ്രാ<�് ട്  ക്ലിനിക്കു�ൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.


