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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 33 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഹരിത േകരളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

ഹരിത േകരളം പ�തി നിലവിൽ �വർ�ന

�മമാേണാ; ��ത പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷൻ പ�തി �വർ�ന �മമാണ്.
േകരള�ിെ� സവിേശഷതകളായി
�കീർ�ി�െ��ി�� �ചിത��ം ജലസ��ി�ം
വീെ���ക, �ര�ിത ഭ�� വ���െട
ഉത്പാദനം വർ�ി�ി�ക എ�ിവയാണ്
ഹരിതേകരളം മിഷെ� �ഖ� ല���ൾ.
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം േപാെല�� �തിയ
െവ�വിളികൾ േനരി��തി�� �ാേദശിക
�വർ�ന�ൾ ശ�ിെ����തി�ം മിഷൻവഴി
ല��മി���്. �ടാെത �മി�ം മ�ം ജല�ം
വാ��ം മലിനമാ�ാെത വികസന �വർ�ന�ൾ

സംഘടി�ി��തി�ം ജലസാ�ി��ം
േ�ാത�കളിൽ എ�ാ സമയ�ം ഉറ�ാ�വാൻ
ആവശ��� പാരി�ിതിക �നഃ�ാപന

�വർ�ികൾ കെ��ി നിർ�ഹി��തി�ം
വ��കേള�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�േള�ം സ�ഹേ��ം �ാ�രാ�ക,
പാരി�ിതിക �ര��ം ഉൽ�ാദന �മത�ം
സ�യംപര�ാ�ത�ം ല��മി�െകാ��
സംേയാജിത പ�തി �പീകരി��തിന്
േ�രകശ�ിയായി �വർ�ി�ക, �ചിത� മാലിന�
സം�രണ േമഖലയിെല നിയമ�ൾ കർശനമായി
നട�ാ��െവ�് ഉറ�ാ�ക, മഴെവ� സംഭരണം
വ�ാപകമാ�ക, �ഗർഭ ജലസംേപാഷണം
ഉറ�ാ�ക, ഫല���ൾ വിവിധ ഇനം , ഔഷധ
സസ��ൾ എ�ിവ വ�ാപകമായി െവ�പിടി�ി�ക
�ട�ിയവ�ം െപാ�വായ ല���ളാണ്.

(ബി) മാലിന� സം�രണ�ിൽ ഈ പ�തി�്
നൽകിയിരി�� �ധാന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ചിത� മാലിന� സം�രണം ഹരിതേകരളം മിഷെ�
��് ഉപമിഷ�കളിൽ ഒ�ാണ്. �തിയ നഗര
ഖരമാലിന� സം�രണ ച��ൾ അ�സരി�  ്ഒ�
സാധാരണ പൗരെ� ഉ�രവാദി��ം �മതല�ം
വ��മാ�ി അവേബാധം ��ി�ം ഉ�രവാദി�

മാലിന� പരിപാലന രീതികൾ
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അവലംബി��തിേനാട്  പൗര�ാരിൽ അ��ല
മേനാഭാവ�ം ശീല��ം ഉ�ാ�ി സ�ഹ�ിലാെക

ഒ� �തിയ മാലിന�പരിപാലന സം�ാരം ��ി�ം,
ശാ�ീയ മാലിന� പരിപാലനം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട േന�ത��ിൽ

��ിര മാ�ി�� �വർ�ന�ൾ�് �ാധാന�ം
നൽകിയാണ് ഹരിതേകരളം മിഷൻ മാലിന�
സം�രണ പ�തികൾ�് �പം നൽകിയി��ത്.
�ചിത�മിഷൻ, �ീൻ േകരള ക�നി, വിവിധ
ഏജൻസികൾ എ�ിവ�െട ഏേകാപന�ി�െട

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ിൽ

മാലിന� സം�രണ�ിെ� അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിന് ഹരിതേകരളം മിഷൻ
േന�ത�ം നൽകിവ��. 986 തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിലായി 3038 ഹരിതകർ�േസനാ
�ണി�കൾ �വർ�ി���്. ഇതി�െട
30,000േ�ാളം ഹരിതകർ�േസനാംഗ�ൾ�്
െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�ി��്. സം�ാന

�ാകമാനം 47% വീ�കളി�ം 36% �ാപന�ളി�ം

വാതിൽ�ടി അൈജവ മാലിന� േശഖരണം
നട���്. 4708 മിനി എം.സി.എ�കൾ
വാർഡ്തല�ിൽ പാഴ്  വ� സംഭരണ�ിനായി

�ാപി�  ്�വർ�ി��.ഇതിൽ 3177 മിനി
എം.സി.എ�കൾ േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
പ�തി �േഖനയാണ് �ാപി�ി��ത്. 1110
എം.സി.എ�കൾ തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന

തല�ിൽ പാഴ്  വ��ൾ തരംതിരി�്
��ി��തിനായി �ാപി�  ്�വർ�ി��.
അതിൽ 64 എ�ം അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തി
�േഖനയാണ് �ാപി�ി��ത്. പാഴ്  വ��ൾ
�ന�പേയാഗ േയാഗ�മാ��തിനായി യ�
സംവിധാന�േളാ� �ടിയ 171 ആർ.ആർ.എ�കൾ
��ർ അടി�ാന�ിൽ �ാപി�  ്�ീൻ േകരള
ക�നി�െട േന�ത��ിൽ �വർ�ി��.
അതിൽ 9 എ�ം അ��ാളി െതാഴി�റ�് വഴി
നിർ�ി�ി��താണ്. മാലിന� സം�രണ�ിൽ

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള

സാേ�തികമായി സഹായി��തിനായി 31
ഹരിതസഹായ �ാപന�ൾ ��ർ
അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി��. 4800 െമ�ിക്
ടൺ അൈജവ പാഴ്  വ��ൾ �ീൻേകരള ക�നി
�ഖാ�ിരം ഇതിേനാടകം ശാ�ീയമായി
സം�രി�ി��്. 3810 ക��ണി�ിതല കേ�ാ�ിംഗ്
സംവിധാന�ളി�െട 7,66,252 കിേലാ�ാം
ൈജവമാലിന�ം �തിദിനം സം�ാന�്

സം�രി�െ���. േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
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പ�തി �േഖന 31,968 കേ�ാ�് പി�ക�ം
അ��ാളി പ�തി �േഖന 35,254 കേ�ാ�്
പി�ക�ം �ാപി�ി��്. 11,510 സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ �ീൻ േ�ാേ�ാേ�ാൾ പാലി��
1,800 ഓളം വിദ�ാലയ�ളിലായി 7,479 എ�ം
(1,869 �ണി�്) കളേ��് @ �ൾ െസ�ിേഗഷൻ
ബി�കൾ �ാപി�. 5 തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ �ീൻ െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ
(ഹരിത സഹായ േക��ൾ) എ� പ�തി
ആരംഭി�ി��്.

(സി)

പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��െയ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) �ചിത� മാലിന� സം�രണം, �ഷി, ജലസംര�ണം
എ�ീ േമഖലകളിൽ വിവിധ വ��ക�േട�ം
ഏജൻസിക�േട�ം ഏേകാപന�ി�െട തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപനതല�ിൽ നട�ിയ

�വർ�ന��െട �ടർ��ം ��ിരത�ം

ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ ഹരിതേകരളം
മിഷൻ സ�ീകരി�വ��. മിഷൻ �ൻൈകെ���്

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��

പ����കൾ,ജല�ണപരിേശാധനാ ലാ�കൾ,
നീർ�ാ�ക�െട വീെ���ായ "ഇനി
ഞാെനാ�കെ�" കാ�യിൻ എ�ീ പരിപാടികൾ
നവേകരളം കർ�പ�തി 2െ� ഭാഗമായി �ടർ�ം
നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


