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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 162 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മാലിന� േശഖരണ�ം സം�രണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

null
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മാലിന� േശഖരണ�ം സം�രണ�ം

ശാ�ീയമായി നിർ�ഹി��തിന് നട��

�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം

സം�ാനെ� നഗര മാലിന� സം�രണ�ിന്

ആവി�രി�ി�ളള ര�ായിര�ി ഒ��റ്  േകാടി

�പ�െട പ�തിെയ�റി�ം അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ൈജവമാലിന� സം�രണ�ിനായി

ഉറവിടമാലിന� സം�രണമാണ് നിലവിൽ

നട�ിലാ�ി വ��ത്. �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ

അവലംബി�  ്മാലിന� സം�രണ�ി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തികളിൽ ചിലത് ��ടിട

കേ�ാ�് �ണി�്, മൺകല കേ�ാ�് �ണി�്,
റിംഗ് കേ�ാ�് �ണി�്, മി�ഡ്  കൾ�ർ

െഫഡ്ബാ�  ്ൈട�് ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്, ബേയാ

കേ�ാ�ർ ബിൻ, കി�ൺ ബിൻ, ബ��് കേ�ാ�്

�ണി�്, മ�ിര കേ�ാ�് േപാർ�ബിൾ

ബേയാബിൻ കേ�ാ�് �ണി�് എ�ിവയാണ്.
ക��ണി�ി തല�ിൽ എയ്േറാബിക് ബിൻ

കേ�ാ�് �ണി�് (��ർ�ഴി) വലിയ േപാർ�ബിൾ

ബേയാ കേ�ാ�് ബി�കൾ, വിൻേ�ാ /
െവർമികേ�ാ�് �ണി�കൾ ഉയർ�േശഷി�ളള

ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�കൾ, ഓർഗനാിക് േവ�്

കൺെവർ�ർ എ�ിവ�ം ഉപേയാഗി��.
�ാഥമികമായി മാലിന�െ� അ���വ�ം

അ�കാ�വ�ം എ�ി�െന ര�ായി

തരംതിരി��. അ���വെയ കേ�ാ�ിംഗ്

(വളമാ�ക) ബേയാെമതേനഷൻ (ബേയാഗ�ാസ്

ഇ�നം) എ�ിവയാ�ി സം�രി�ക�ം ഇവ

പലവിധ�ി�ളള സം�രണ ഉപാധികളി�െട

ഉപേയാഗെ���ക�ം െച��. അ�കാ�വെയ

ഉറവിട�ളിൽ നി�ം േശഖരി�  ്തരം തിരി�്

പരിപാലി��യം െച��. �ടാെത

�ാമപ�ായ�കളിെല വീ�കളിൽ /
�ാപന�ളിൽ നി�ം ഹരിതകർ�േസന വഴി

േശഖരി�� അൈജവ മാലിന�ം

�നചം�മണ�ിനായി �ീൻ േകരള ക�നി�

നൽകി വ��. അൈജവ മാലിന�
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സം�രണ�ിനായി MCF ക�ം RRF ക�ം

�ാപി�  ്വീ�കളിൽനി�ം �ാപന�ളിൽ നി�ം

ഹരിത കർ�േസന വഴി മാലിന�ം േശഖരി�്

തരംതിരി��. ഇതിൽ 50 ൈമേ�ാണിന്

താെഴ�ളള �ാ�ിക് ബാ�കൾ െ��് െച�് �ീൻ

േകരള ക�നി�് നൽകി േറാ ഡ്  ടാറിംഗിന്

ഉപേയാഗി�വ��. 50 ൈമേ�ാണിന് �കളി�ളള

�ന�പേയാഗ സാധ�ത�ളള �ാ�ിക് �ീൻ േകരള

ക�നി�് ൈകമാറി റീ ൈസ�ി�ിനായി നൽകി

വ��. എ�ാ �നിസി�ാലി�ികളി�ം �നിസി�ൽ

േകാർ�േറഷ�കളി�ം ഖരമാലിന� േശഖരണ�ം

സം�രണ�ം ശാ�ീയമായി നിർവഹി��തിന്

സർ�ാർ ��തായി േലാക ബാ�്, ഏഷ�ൻ

ഇൻ�ാ��്ചർ ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�് (AIIB)
എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട േകരള ഖരമാലിന�

പരിപാലന പ�തി ആരംഭി�ി��്. േകരള�ിെല

നഗര�ളിെല മാലിന� സം�രണ േസവന�ൾ

ശ�ിെ����തി�ം ആ�നിക ശാ�ീയ

സാേ�തിക സംവിധാന�ൾ ഒ���തി�ം ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി��. സം�ാന�്

അ�ദിനം വർ�ി� വ�� മാലിന� ��ം

പരിഹരി��തിേല�ായി ഖരമാലിന��ൾ

സം�രി�  ്ഊർ�ം ഉൽപാദി�ി�� തര�ി��

സംേയാജിത ഖരമാലിന� സം�രണ �ാൻ�കൾ

�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി��്. ആേഗാള

െടൻഡറി�െട കെ��� സ�കാര�

പ�ാളി�മായി േചർ�് �ർ�മാ�ം െപാ�

സ�കാര� പ�ാളി� വ�വ�യിലായിരി�ം ഈ
പ�തി നട�ിലാ��ത്. പ�തി�മായി

ബ�െ�� െടൻഡർ നടപടികൾ

ഏേകാപി�ി��തി�ം പ�തി�െട

നട�ി�ി��� േനാഡൽ ഏജൻസിയായി

സർ�ാർ െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.െയ

നിയമി�ി��്. സം�ാനെ� 8 ജി�കളിലാണ്

��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഓേരാ ജി�യി�ം

പ�തിയിൽ പെ��േ�� തേ�ശസ�യം ഭരണ

�ാപ�െള ഉൾെ���ി ��ർ മാ�കയിൽ

നട�ിലാ�� പ�തി�െട �പകൽപന,
നിർ�ാണം, ആവശ�മായ സാ��ിക ഉറവിട�ൾ

കെ��ൽ, പ�തി നട�ി�് �ട�ിയവ

�ർ�മാ�ം സ�കാര� പ�ാളി�െട

ഉ�രവാദി�മാണ്. ര� വർഷെ� നിർ�ാണ

കാലാവധി ഉൾെ�െട 27 വർഷമാണ് പ�തി�െട

നട�ി�് കാലയളവ്. ഒ� ടൺ േവ�് േശഖരി�്

സം�രണശാലയിൽ എ�ി�  ്സം�രി��തിന്

നൽേക� ടി�ി�് ഫീസിെന
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അടി�ാനമാ�ിയാണ് സ�കാര� പ�ാളികൾ

െടൻഡ�കൾ സമർ�ിേ��ത്.

(ബി)

എ�ാ നഗര�ളി�ം മാലിന� ബാ�ക�ം േവ�്

േ�ഡ്  െസ��ക�ം �ട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ ഇവ�െട �വർ�നം ഏത്

രീതിയിലായിരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സമ��ം ��ിര�മായ ഖരമാലിന� സം�രണ

സംവിധാനം നട�ിലാ��തിെനാ�ം 'സ�ാ�്

േഷാ�്‘ മാ�കയിൽ മാലിന� ബാ�ക�ം േവ�്

േ�ഡ്  െസ��ക�ം �ാപി�വാൻ േകരള

ഖരമാലിന� പരിപാലന പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��.
�ന�പേയാഗ സാധ�ത�ളള വ���െട

ൈകമാ�മാണ് ഇ�രം �ാപന�ളി�െട

�ാവർ�ികമാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.
ഇ�ര�ി�ളള സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ക വഴി

ഉപേഭാ� തല�ിൽ തെ� മാലിന���െട അളവ്

�റ�ാൻ കഴി�ം. മാലിന� ൈകമാ�ം എ�

ആശയ�ി�െട ��തി വിഭവ��ം പരി�ിതി�ം

സംര�ി��തിെനാ�ം മാലിന�

നിർമാർ�ന�ിെ� അള�ം െചല�ം

പരിമിതെ���വാൻ സാധി�ം. ��ത േവ�്

േ�ഡിംഗ് െസ��കളിൽ മാലിന�ം പണമായി

മാ�വാൻ സാധി�ം. എ�്േച�ിെ� ഭാഗമായി,
ഉപേഭാ� തല�ിൽ നി�് ലഭി�� സാമ�ികൾ

വിപണനം െച��ത് �തിയ

െതാഴിലവസര�ൾ�ം, �തിയ സംരംഭ�ൾ�ം

വഴിെയാ��ം.

(സി) ഉറവിട മാലിന� സം�രണം ��മ� രീതിയിൽ

നട��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം അെെജവ

മാലിന� േശഖരണം ഫല�ദമാ��തി�ം ഹരിത

കർ�േസന �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി)
1010 തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിലായി

27598 ഹരിത കർ�േസന അംഗ�ൾ നിലവിൽ

�വർ�ി� വ��.

(ഡി) �ീൻ േകരള ക�നി�െട �വർ�നെ��റി�്

അറിയി�ാേമാ?
(ഡി)

അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

കക്ലീന് കകേരള കേമ്പനനിയുടടെ പ്രവര്ത്തനന

റനികസസോഴഴ്സ് റനിക്കവറനി ടഫെസനിലനിറനികേള് 
വനികകേനക്ലീകൃത മസോലനിനന്യ സനസ്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് സജക്ലീവമസോയനി പടങ്കെടുക്കുകേയുന കബസോക്കഴ്സ്
മുനനിസനിപ്പല്  കകേസോര്പ്പകറഷന്  തലത്തനില്  169  റനികസസോഴഴ്സ്  റനിക്കവറനി  ടഫെസനിലനിറനികേള്
സസോപനിക്കുകേയുന അതനില് 26 എണന കനരനിടഴ്സ് നടെത്തനിവരുകേയുന ടചെയ്യുന.

2018   ടല പ്രളയബസോധനിത പ്രകദേശങ്ങളനിടല അജജവമസോലനിനന്യ കശഖരണന
പ്രളയബസോധനിത  ജനില്ലകേളനില്  നനിനമുളള  18233.62  ടമടനികേഴ്സ്  ടെണ്  അജജവ  മസോലനിനന്യങ്ങള്
കശഖരനിച്ചു നക്ലീക്കന ടചെയ്യുകേയുണസോയനി.

ടഷ്രെഡ്ഡഡഴ്സ് പസോസനിക്കുകേളുടടെ ഉല്പസോദേനന
ഖരമസോലനിനന്യ  സനസ്ക്കരണത്തനിടന്റെ  ഭസോഗമസോയനി  പുനനഃചെനക്രമണകയസോഗന്യമല്ലസോത്തതന  60
ജമകക്രസോണനില് തസോടഴെ  കേനമുളളതന  വനിപണനി  മൂലന്യന  ഇല്ലസോത്തതമസോയ പസോസനികേഴ്സ്  മസോലനിനന്യങ്ങള്
ടഷ്രെഡഴ്സ്  ടചെയഴ്സ്  കറസോഡഴ്സ്  നനിര്മസോണ  പ്രവര്ത്തനികേള്ക്കഴ്സ്  ഉപകയസോഗനിക്കുന്നതസോണഴ്സ്  പദ്ധതനി.
ടഷ്രെഡ്ഡഡ്ഡഴ്സ്  പസോസനിക്കുകേളുടടെ  ഉല്പസോദേനന  164  തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സസോപനങ്ങളനില്
നടെക്കുനണഴ്സ്.   തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണസസോപനങ്ങള്,  ടപസോതമരസോമത്തഴ്സ്  വകുപ്പഴ്സ്  എന്നനിവ
നടെപ്പനിലസോക്കനിയ  കറസോ ഡഴ്സ്  നനിര്മസോണ  പ്രവര്ത്തനികേളനില്  2016-17  മുതല്ക്കു  2906.14  ടെണ്
ഉലസോദേനിപ്പനിക്കുകേയുന,  2631.18  ടെണ്  വനിനനികയസോഗനിക്കുകേയുന  4770.86  കേനി.മനി.  കപസോളനിമജറസഴ്സ്ഡഴ്സ്
കറസോഡഴ്സ് നനിര്മസോണന നടെത്തുകേയുന ടചെയനിട്ടുണഴ്സ്.

മഴെക്കസോലപൂര്വ്വ ശുചെക്ലീകേരണവന  ,   കദേശക്ലീയ പസോതകയസോര ശുചെക്ലീകേരണവന
2019,  2020  എന്നക്ലീ  വര്ഷങ്ങളനില്  കദേശക്ലീയ  പസോതകയസോര  മഴെക്കസോല  പൂര്വ്വ  ശുചെക്ലീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സസോപനങ്ങള്  കശഖരനിച്ച  3396  ടമടനികേഴ്സ്  ടെണ്
മസോലനിനന്യന നക്ലീക്കന ടചെയ.

ശുചെനിതസ്വ പദേവനി സനബനനിച്ച പുകരസോഗതനി റനികപ്പസോര്ടഴ്സ്
2020-21  സസോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിടല  ബഡഴ്സ്ജറനില്  പ്രഖന്യസോപനിച്ച  പ്രകേസോരന  500
തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സസോപനങ്ങടള  ശുചെനിതസ്വ  പദേവനി  ജകേവരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
സജക്ലീവമസോയനി  പടങ്കെടുക്കുകേയുന  891  തകദ്ദേശസസോപനങ്ങടള  ശുചെനിതസ്വ  പദേവനി  കനടുന്നതനിനഴ്സ്
സഹസോയനിക്കുകേയുന  ടചെയ.   ഇതനിടന്റെ  ഭസോഗമസോയനി  9839  ടമടനികേഴ്സ്  ടെണ്  പസോഴ്വസ്തുക്കള്  നക്ലീക്കന
ടചെയ്യുകേയുണസോയനി.

റനികവസോള്വനിങഴ്സ് ഫെണഴ്സ്
കേമ്പനനിക്കഴ്സ് സര്ക്കസോര് അനുവദേനിച്ച 5 കകേസോടെനി രൂപയുടടെ പ്രവര്ത്തന മൂലധന റനികവസോള്വനിങഴ്സ് ഫെണഴ്സ്
ശുചെനിതസ്വ പദേവനി ജകേവരനിക്കുന്നതനിനഴ്സ് കവണനി വനിനനികയസോഗനിക്കുകേയുണസോയനി.



2021-  ടല മഴെക്കസോല പൂര്വ്വശുചെക്ലീകേരണന
മഴെക്കസോല പൂര്വ്വശുചെക്ലീകേരണത്തനിടന്റെ ഭസോഗമസോയുളള  12609.692  ടമടനികേഴ്സ് ടെണ് മസോലനിനന്യന കേമ്പനനി
നക്ലീക്കന ടചെയ.

ഹരനിത കേര്മ കസന വന്യസോപനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുന സസ്വക്ലീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള്
ഹരനിത  കേര്മ  കസന  കശഖരനിക്കുന്ന  ഉപകയസോഗനിച്ചഴ്സ്  ഉകപകനിക്കുന്ന  പസോഴ്വസ്തുക്കള്ക്കഴ്സ്  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുകേയുന അതഴ്സ് വനില ടകേസോടുത്തു വസോങ്ങുന്ന പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടെപ്പനിലസോക്കനി.   2021
ജനുവരനി 26-നു നടെന്ന കേസോനപയനിനനില് 572 തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ ഭരണ സസോപനങ്ങളനില് നനിനന
337 ടമടനികേഴ്സ് ടെണ് പസോഴ്വസ്തുക്കള് വസോങ്ങുകേയുന 25.12 ലകന രൂപ നല്കുകേയുമുണസോയനി.  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിയുടടെ  തടെര്പ്രവര്ത്തനന  എന്ന  നനിലയനില്  49  നഗരസഭകേളനിലന,  785  ഗസോമ
പഞസോയത്തുകേളുമസോയനി  ആടകേ  834  തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സസോപനങ്ങളുമസോയനി  ഇതവടര
കേരസോറനില്  ഏര്ടപ്പടനിട്ടുണഴ്സ്.   ഇപ്രകേസോരന  2022  ജനുവരനി  മസോസനവടര  3052  ടമടനികേഴ്സ്  ടെണ്
പസോഴ്വസ്തുക്കള് കശഖരനിക്കുകേയുന  2,10,03,295  കകേസോടെനി  രൂപ ഹരനിത കേര്മകസന അനഗങ്ങള്ക്കഴ്സ്
നല്കേനിയനിട്ടുണഴ്സ്.

ഇ  -  കവസഴ്സ് മസോലനിനന്യങ്ങളുടടെ കശഖരണവന  ,   ശസോസക്ലീയ പുനനഃചെനക്രമണവന
സനസസോനടത്ത എല്ലസോ സര്ക്കസോര് സസോപനങ്ങളനില് നനിനന,  ടപസോതകമഖലസോ സസോപനങ്ങളനില്
നനിനന,  വനിദേന്യസോഭന്യസോസ  സസോപനങ്ങളനില്  നനിനന,  വന്യവസസോയ  സസോപനങ്ങളനില്  നനിനന  1560
ടെണനില് അധനികേന ഇ-മസോലനിനന്യങ്ങള് കശഖരനിച്ചഴ്സ് ശസോസക്ലീയമസോയനി പുനനഃചെനക്രമണന നടെത്തനി.

ആപല്കേരമസോയ ഇലകനിക്കല് മസോലനിനന്യങ്ങളുടടെ കശഖരണവന  ,    ശസോസക്ലീയ പുനനഃചെനക്രമണവന
മൂലന്യവര്ദ്ധനിത  കസവനടമന്ന  നനിലയനില്  ആപല്കേരമസോയ  മസോലനിനന്യത്തനിടന്റെ  പടനികേയനില്
ഉള്ടപ്പടുത്തനിയനിട്ടുളള ടെട്യൂബഴ്സ് ജലറ്റുകേള്, സനി.എഫെഴ്സ്.എല്, പ്രനിന്റെര് കേസോര്ടനിജുകേള്, ഡനിസനി, ടപസോടനിയ
കമസോണനിററുകേള്,  ബള്ബുകേള്  എന്നനിവ  പ്രകതന്യകേമസോയനി  കശഖരനിച്ചഴ്സ്  ശസോസക്ലീയമസോയനി
സനസ്കരനിക്കുകേയുന  ടചെയ്യുനണഴ്സ്.   210  ടമടനികേഴ്സ്  ടെണ്  അപകേടെകേരമസോയ  മസോലനിനന്യന  കശഖരനിച്ചു
സനസ്ക്കരനിക്കുകേയുണസോയനി.

ഗസോസഴ്സ്  ,   ചെനില്ലു കുപ്പനികേള് എന്നനിവയുടടെ കശഖരണവന  ,   സനസ്ക്കരണവന
ബനിയര്  കുപ്പനികേളുന,  ഗസോസഴ്സ്  (ചെനില്ലഴ്സ്)  മസോലനിനന്യങ്ങളുന,  ഇതര  ഗസോസഴ്സ്  നനിര്മനിത  കുപ്പനികേളുന
മറ്റുനകശഖരനിച്ചഴ്സ്,  പുനനഃചെനക്രമണ  ഏജന്സനികേള്ക്കുന,  സനസ്ക്കരണശസോലകേള്ക്കുന
ജകേമസോറുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള്  ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണഴ്സ്.   ഇതവടര  247.300  ടെണ്  ഗസോസഴ്സ്,  ചെനില്ലുഴ്സ്
മസോലനിനന്യങ്ങള് കശഖരനിച്ചനിട്ടുണഴ്സ്.

കദേശനിയ ഹരനിത ടനിബുണല് ഉത്തരവഴ്സ് പ്രകേസോരമുളള നനിഷനിയ മസോലനിനന്യ കശഖരണന 2021, നവനബര്
24 മുതല് 2197.638 ടമടനികേഴ്സ് ടെണ് മസോലനിനന്യങ്ങള് കശഖരനിച്ചനിട്ടുണഴ്സ്.


