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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4025 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഉറവിട മാലിന� സം�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ്
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ) കൽ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഉറവിട മാലിന�
സം�രണം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) കൽ�� നഗരസഭയിൽ ഉറവിട മാലിന�
സം�രണ�ിെ� ഭാഗമായി 1850 ബ��്
കേ�ാ�് �ണി�ം, 80 വീ�കളിൽ ബേയാഗ�ാസ്
�ാ�്, ഒ�ിൽ ��തൽ വാർ�കളിെല (11
വാർ�കൾ) ഉപേയാഗ�ിന് 3 ��ർ�ഴിേമാഡൽ
മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം, നട�് വർഷം
പ�തിയിൽ 1000 വീ�കൾ�ായി
ബേയാൈഡജ�ർ േപാ�് സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. കൽ�� നിേയാജക
മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളിൽ �ചിത�
മിഷെ� സാേ�തിക, സാ��ിക

സഹായേ�ാെട നട�ാ�� ഉറവിട മാലിന�
സം�രണ പ�തിക�െട വിവരം �വെട േചർ��.
േകാ��റ �ാമപ�ായ�ിൽ

െപാ��ല�ളിൽ േവ�് ബിൻ �ാപി�ൽ

എ� പ�തി�ം, 273 േപാർ�ബിൾ ബേയാ
കേ�ാ�ർ �ണി�ം, ��ിൽ �ാമപ�ായ�ിൽ

��ർ�ഴി ബിൻ, കി�ൺ ബിൻ, േവ�് പി�് എ�
പ�തി�ം, പടി�ാറ�റ �ാമപ�ായ�ിൽ

�ാ�ിക് േബാ�ിൽ നിർ�ാണം എ� പ�തി�ം,
െപാ�തന �ാമപ�ായ�ിൽ �ാ�ിക് േബാ�ിൽ
��കൾ �ാപി�ൽ, ൈപ�് കേ�ാ�്, 650
േപാർ�ബിൾ ബേയാ കേ�ാ�ർ �ണി�് എ�ീ
പ�തിക�ം, തരിേയാട്  �ാമപ�ായ�ിൽ ബേയാ
ബിൻ വിതരണ പ�തി�ം 295 േപാർ�ബിൾ ബേയാ
കേ�ാ�ർ �ണി�ം , െവ�ി�ളളി
�ാമപ�ായ�ിൽ മൺ�ട കേ�ാ�് പ�തി�ം,
ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�ിൽ ക��ണി�ി തല
എയ്േറാബിക് കേ�ാ�് �ണി�്, 741 േപാർ�ബിൾ
ബേയാ കേ�ാ�ർ �ണി�് എ� പ�തി�ം,
�ൈപനാട്  �ാമപ�ായ�ിൽ 700 േപാർ�ബിൾ
ബേയാ കേ�ാ�ർ �ണി�ം �ാപി�ി��്.
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�ചിത�മിഷൻ ത�ാറാ�ി നൽകിയി�ളള
ഖരമാലിന� നിർ�ാർ�ന പ�തികൾ�ാ�ളള
കരട്  ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാ�ി ഭരണ സമിതി
അംഗീകാരം േനടിയി�ളള�ം ആയത് �കാരം
�ാമപ�ായ�കൾ �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ി�ളള�മാണ്. �ാമപ�ായ�കളിൽ

ഹരിതകർ�േസനാംഗ�ൾ �വർ�ി�വ���ം

��വൻ വീ�കെള�ം �ാപന�െള�ം �സർഫീ
വാ�ി മാലിന�സം�രണ സംവിധാന�ിൽ

അംഗ�ളാ��തി�ളള നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ിയി��്. ടി വാതിൽ�ടി േശഖരണം
വഴി ലഭി�� �ാ�ി�കൾ സംഭരി��തിനായി
പ�ായ�് േക�ീകരി�  ്െമ�ീരിയൽ കള�ൻ
െഫസിലി�ി (എം.സി.എഫ്.), റിേസാ�് റി�വറി
െഫസിലി�ി (ആർ.ആർ.എഫ്.)കൾ
�ാപി�ി�ളള�ം നി�ിത ഇടേവളകളിൽ
േശഖരി�െ��� അൈജവമാലിന�ം തരംതിരി�്
അംഗീ�ത ഏജൻസി�് ൈകെയാഴി�ം

വ���്.

(ബി)

ഇ�രം �വർ�ന�ൾ�ായി �േത�ക ഫ�്
വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) കൽ�� നഗരസഭയിൽ നട�് സാ��ിക

വർഷ�ിൽ ഉറവിട മാലിന� സം�രണ�ിനായി

15 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. ഇ�രം

�വർ�ന�ൾ�ായി സ��  ്ഭാരത് മിഷൻ
(�ാമീൺ), സ��  ്ഭാരത് മിഷൻ (നഗരം), �ാൻ
ഫ�്, േക� ധനകാര� ക�ീഷൻ �ാ�് �ട�ിയ
ഫ�കൾ വകയി��ിയി��്. വിശദ വിവരം
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ക്രമ
നമ്പര

തദ്ദേശസശസ്വയംനഭരണ
സ്ഥാപനതത്തിന്തിന്റെ ദപരെ

ആന്െ
വെയംത്തിരുതത്തിയംത്തിരത്തി
രത്തിക്കുന്ന ഫണ്ട്�െ

ഫണ്ട്�ത്തിന്തിന്റെ വത്തിശദാംഥാനശന

1 ന്പഥാഴുതന ഗഥാമപഞ്ഥായംതെ 11,70,000.00 10,53,000/- രൂപ സശസ്വച്ഛ ഭഥാരതെ
മത്തിഷന് (ഗഥാമ്രാമീണ ) ഫണന, 1,17,000/-
രൂപ ഗുണദഭഥാക്തൃ വത്തിഹിതത്തിതവുമഥാണെ.

2 തരത്തിദയംഥാട്െ ഗഥാമപഞ്ഥായംതെ 5,31,000.00 4,77,900/- രൂപ ദക്രന്ദ ധനെഥാരധ
െമ്രാമീഷന് ഗഥാന്റും ന 53,100/- രൂപ
ഗുണദഭഥാക്തൃ വത്തിഹിതത്തിതവുമഥാണെ

3 മൂപപനഥാട്െ ഗഥാമപഞ്ഥായംതെ 12,60,000.00 11,34,000/- രൂപ ന്പരദഫഥാരമന്സെ
ദബസേെ ഇന്ന്സന്്്രാമീവെ ഗഥാന്ീന
1,26,000/- രൂപ ഗുണദഭഥാക്തൃ
വത്തിഹിതത്തിതവുമഥാണെ.

4 പവതത്തിരത്തി ഗഥാമപഞ്ഥായംതെ 13,33,800.00 12,00,000/- രൂപ ന്പരദഫഥാരമന്സെ
പബസേെ ഇന്ന്സതിന്റെ്രാമീവെ ഗഥാന്റും ന
1,33,380/- രൂപ ഗുണദഭഥാക്തൃ
വത്തിഹിതത്തിതവുന, തനതെ ഫണ്ട്�െ 420/-
രൂപ വത്തിഹിതത്തിതവുമഥാണെ.

5 ദെഥാട്ടത് ഗഥാമപഞ്ഥായംതെ 4,91,400.00 4,42,260/- രൂപ സശസ്വച്ഛെ ഭഥാരതെ
മത്തിഷന് (ഗഥാമ്രാമീണ ) ഫണന, 49,140/-
രൂപ ഗുണദഭഥാക്തൃ വത്തിഹിതത്തിതവുമഥാണെ.

6 െല്പ്പറ്റ നഗരസഭ 18,50,000.00 10,50,000/- രൂപ സശസ്വച്ഛെ ഭഥാരതെ
മത്തിഷന് (നഗരന) ഫണന, 8,00,000/-
രൂപ ദെന്ദ്ര ധനെഥാരധ െമ്രാമീഷന്
ഗഥാന്റും മഥാണെ.


