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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2227 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട മാലിന� സം�രണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട

നഗരസഭകളിൽ മാലിന� സം�രണ പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. നഗര �േദശ�ളിെല ഖരമാലിന�
സംസ്  കരണ�ിനായി േലാക ബാ�്
സഹായേ�ാെട േകരള ഖരമാലിന� പരിപാലന
പ�തി എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി
ആവിഷ്  കരി�ി��്. േ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

(2100 േകാടി �പ). ഈ പ�തി�െട �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ഇേ�ാൾ നട�വ��.
േലാകബാ�മാ�� എ�ിെമൻറ്  ഇ�വെര
ലഭി�ി�ി�. േവൾഡ്  ബാ�്, േകരളാ ഗവെ��്,
േക� ഗവെ��്, എ�ിവ�മായി 2021 നവംബർ
മാസ�ിൽ എ�ിെമ�ിൽ ഒ�ിടാൻ സാധി�െമ�്
�തീ�ി��. അർബൻ തേ�ശ �ാപന��െട

(ULBs) ഖരമാലിന� സം�രണ�ിൽ നിലവി��
���ൾ�് ഒ� സ�ർ� പരിഹാരമായി ആണ്

േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട േകരള ഖരമാലിന�
സം�രണ പ�തി ആ��ണം െച�ി��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 ഉപേദശ��ം
നൽ��താണ്.

(ബി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി

പരി�ിതി�് ഏ��ം േദാഷം �റ� രീതിയിൽ
(ബി) ഖരമാലിന� പരിപാലന �ല��ംഖലയിൽ വ��

എ�ാ പ�തിക�െട�ം ഉപപ�തിക�െട�ം
�പകൽ�ന, നിർ�ാണം, �വർ�നം, പരിപാലനം
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മാലിന� സം�രണ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

എ�ിവെയ�ാം േലാകബാ�് വിദഗ്ധർ �േത�കി�ം
പരി�ിതി േമഖലയിെല ഓേരാ �വർ�ന�ം

പരി�ിതി സൗ�ദ�ം പരി�ിതി

��ിര�മാ�ി മാ��തിന് േമൽേനാ�ം വഹി�ം.
ഈ പ�തി�ായി വികസി�ി� പരി�ിതി,
സാ�ഹിക ച��ട്  (ഇ എം എഫ്), േ�ാജ�്
ഇം�ിെമേ�ഷൻ മാ�വൽ, �േത�കി�ം േലാക
ബാ�ിെ� �വർ�ന നയ�ൾ �ട�ിയ നിർ�ി�
�വർ�ന േരഖകൾ തീ�മാനെമ���വെര�ം
പ�ാളികെള�ം പ�തി�െട ശാ�ീയമാ�ം
സാ��ികമാ�ം എ�ാ പാരി�ിതിക, സാ�ഹിക
അപകടസാധ�തക�ം ൈകകാര�ം െച�ാൻ
�ാ�രാ��. ഖരമാലിന� സം�രണ�ിൽ

നിലവി�� ���ൾ പഠി�ക�ം പരാജയ�ൾ
ആദ�ം വിലയി��ക�ം െച�ം. ഓേരാ തേ�ശ
�ാപന�ി�ം �േത�ക ഡയേ�ാ�ിക്
റിേ�ാർ�ം ഖരമാലിന� സം�രണ �വർ�ന

പ�തി�ം പി�ീട്  വികസി�ി�ം. പ�തി�െട
ഓേരാ ഘ��ം നട�ാ��തിന് സം�ാന, ജി�ാ
തല�ളിെല പരി�ിതി, സാ�ഹിക വിദഗ്ധർ
േമൽേനാ�ം വഹി�ം. ഈ പ�തി�െട എ�ാ
ഉപപ�തിക�െട�ം പാരി�ിതിക �ത�ാഘാത
വിലയി��ലിൽ നി�ം നിർ�ി� പരി�ിതി

മാേനെ��് �ാൻ ത�ാറാ�ക�ം അതിെ�
കർശനമായ നട�ാ�ൽ ഉറ�ാ�ക�ം െച��.
പ�തി�െട എ�ാ ഘ��ളി�ം സാധ�മായ എ�ാ
േ��് േഹാൾഡർമാ�േട�ം ഫല�ദമായ
പ�ാളി�മാണ് ഈ പ�തി�െട ഒ� �ധാന
സവിേശഷത. പ�തി�െട എ�ാ ഘ��ളി�ം
ബ�െ�� എ�ാ ആ�ക�െട�ം പരാതികൾ
ഉൾെ�ാ�ി�  ്ശരിയായ പരിഹാരം കെ���.
ജന��െട �തിേഷധം കാരണം മാലിന�
സം�രണ സൗകര��ൾ �ർണമായി
അട���ാ�� സാധ�തകൾ ഇത് ഒഴിവാ��.
�ടാെത, പ�തി�െട ഭാഗമായി നിർ�ിേ��ി
വ�� മാലിന�സം�രണ പ്ളാൻറ്കൾ�് ��ം
താമസി�� ജന��െട ജീവിത �ര��ം
ജീവേനാപാധിക�ം ഉറ�വ���തിനാ വശ�മായ
സാ��ിക പാേ��കൾ/ �േത�ക �നരധിവാസ
പ�തികൾ/മ� വികസന പ�തികൾ എ�ിവ
പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ാ��താണ്.
േകരള�ിെല നഗര�ളിെല മാലിന� സം�രണ
േക��ളിൽ വർഷ�ളായി സം�രി�ാെത
നിേ�പി�ിരി�� ൈജവ അൈജവ മാലിന��ൾ
ഉൾ�െട�� എ�ാ മാലിന���ം (legacy waste)
ബേയാ ൈമനിംഗ് നട�ി സം�രി��തി��
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�വർ�ന�ൾ ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ����്.
േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണെ��ം വിേക�ീ�ത
മാലിന� സം�രണെ��ം േ�ാ�ാഹി�ി��

ഒ� ൈഹ�ിഡ്  സമീപനം ഈ േ�ാജ�ിൽ
സ�ീകരി��. അ�െന ULB-ക�െട ഖരമാലിന�
���ളിൽ �ിരമായ ഫല�ൾ ൈകവരി�ാൻ
പ�തിവഴി സാധ�മാ��. ആത��ികമായി ഒ�
മാലിന��ം പാഴാകാതിരി�ാൻ ഈ പ�തി
'മാലിന��ിൽനി�് സ��്' എ� ആശയ�ിൽ

�� േക�ീകരി��.

(സി)

അ�ത് പ�തി�െട ഭാഗമായി
േകാർ�േറഷ�കളിൽ മാലിന� സം�രണ
സൗകര��ൾ ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ത് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തി�വന��രം,
െകാ�ം, െകാ�ി, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ എ�ീ
േകാർ�േറഷ�കളിലായി 13 �വമാലിന� സം�രണ
�ാ�ക�ം 2 ക�സ്  മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�ം
നിർമി��തിന് പ�തികൾ ആവി�രി�ക�ം

നിലവിൽ അവ നിർ�ഹണ�ിെ� വിവിധ
ഘ��ളി�മാണ്. 376.93 േകാടി �പ െചലവ്
�തീ�ി�� ടി പ�തികൾ
�ർ�ീകരി��േതാ��ടി 46.0 ദശല�ം
�വമാലിന�ം സം�രി�വാൻ സാധി��താണ്.

(ഡി)

�ഖ�മ�ി�െട ��ദിന കർ� പ�തി�െട
ഭാഗമായി ഖരമാലിന� സം�രണം ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�ിയ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് നവേകരളം �രസ്  കാരം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. സർ�ാരിെ� 100 ദിന കർ�പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി സം�ാന�് ഖരമാലിന�
സം�രണ�ൾ�് മിക� സംവിധാനം ഒ��ിയ
തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ�് നവേകരള
�ര�ാര�ം, �ശംസാപ��ം നൽ��തിന്
തീ�മാനി�ി��. ഇതിൻ �കാരം സർ�ാർ
നിർേ�ശി� മാനദ��ൾ അ�സരി�്
ഹരിതേകരളം ജി�ാതല ഏേകാപന സമിതി
െതരെ��� 11 നഗരസഭക�ം, 14
�ാമപ�ായ�ക�ം അവാർഡിന് അർഹത േനടി.
അവാർഡ്  വിതരണ�ിേ��ം, �ശംസാ പ�
െമെമേ�ാ വിതരണ�ിെ��ം സം�ാന തല
ഉദ്ഘാടനം 16.09.2021 ന് ഓൺൈലൻ ആയി

ബ�. തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ�� മ�ി നിർവഹി�.
�ര�ാര �കയായ 2 ല�ം �പ േമൽപറ�
അവാർഡ്  േനടിയ തേ�ശ�ാപന�ൾ�്

നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


