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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 171 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മാലിന� നിർ�ാർ�ന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്, 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

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

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േലാക ബാ�ിെ��ം ഏഷ�ൻ
ഇൻ�ാ��ർ ബാ�ിെ��ം സഹായേ�ാെട

�തിയ മാലിന� നിർ�ാർ�ന പ�തി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(എ) ഉേ�ശി���്; എ�ാ �നിസി�ാലി�ികളി�ം
�നിസി�ൽ േകാർ�േറഷ�കളി�ം ഖരമാലിന�
സം�രണ േശഷി ൈകവരി�ാൻ
�ാ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട സർ�ാർ
��തായി േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട േകരള
ഖരമാലിന� സം�രണ പ�തി ആവി�രി�ി��്.
േകരള�ിെല നഗര�ൾ േനരി�� �ധാന
െവ�വിളിയായ മാലിന� സം�രണ ���ൾ�്
ശാശ�ത പരിഹാരം കാ�ക എ�താണ് ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. 2021-2027
കാലയളവിൽ ആറ്  വർഷമാണ് പ�തി കാലയളവ്.
പ�തി�െട അട�ൽ �ക 300 മില�ൺ US
േഡാളർ ആണ് ഇതിൽ 105 മില�ൺ US േഡാളർ
േലാകബാ�് വിഹിത�ം 105 മില�ൺ US േഡാളർ
ഏഷ�ൻ ഇൻ�ാ��ർ ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�്
(AIIB) വിഹിത�മാണ്. ബാ�ി �കയായ 90
മി��ൺ �.എസ് .േഡാളർ സം�ാന സർ�ാർ
വിഹിത�മാണ്. അതായത് ആെക വിഹിത�ിൽ

70% ബാ�ക�ം 30% സം�ാന സർ�ാ�ം
വഹി�ം. ��ത പ�തി വഴി േകരള�ിെല

നഗരസഭകൾ�് ബജ�് വിഹിത�ിന് �റേമയാണ്
േലാകബാ�് സഹായം നൽ��ത്. പ�തിയി�െട
നിലവി�� സംവിധാന�െള ശാ�ീകരി�ക വഴി
ഖരമാലിന�പരിപാലന രംഗ�് ��തായി
അ�തിനായിരം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാ�ം
വിഭാവനം െച��.

(ബി) എ�കാലം െകാ�ാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2021-2027 കാലയളവിൽ ആറ്  വർഷം െകാ�്
ഈ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.

(സി) പ�തി �ർ�ിയാ��േതാെട സം�ാനെ�

മാലിന����ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാണാൻ
(സി) േകരള�ിെല നഗര�ളിെല മാലിന� സം�രണ

േസവന�ൾ ശ�ിെ���ി ആ�നിക ശാ�ീയ
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കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ? സാേ�തിക സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ി

സം�ാനെ� ഖരമാലിന� ���ൾ�് ശാശ�ത
പരിഹാരം കാ�വാൻ പ�തിയി�െട ല��മി��.
പ�തി �ാവർ�ികമാ��േതാെട േകരള�ിെല

87 �ൻസി�ാലി�ിക�ം 6 േകാർപേറഷ�ക�ം
അട�ം 93 തേ�ശ ഭരണ �ാപന പരിധിയിൽ
വ�� ഓേരാ വീ�ക�ം  �ാപന��ം പ�തി�െട
�ണേഭാ�ാ�ളാ�ം,  ഇവിട�ളിൽ  നി�്
ൈജവ-അൈജവ  മാലിന��ൾ,   നിർമാണ�ം
െപാളി� മാ��ം �ലം ഉ�ാ�� സി & ഡി
മാലിന��ൾ, ഇ-മാലിന��ൾ എ�ിവയട�ം   
എ�ാ�രം  മാലിന���ം  േശഖരി��തി�ം 
ശാ�ീയമായി സം�രി��തി�ം  
പ�തിയി�െട  സാധി�ം.  പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഖരമാലിന� പരിപാലന�ി�ം

സംസ്  �രണ�ി�മായി തേ�ശ-സം�ാന

തല�ളിൽ വിവിധ  മാലിന� സം�രണ 
സംവിധാന�ൾ  ഒ��ം.  �ാേദശികമായ
�േത�കതകൾ��സരി�  ്ഓേരാ
നഗരസഭകൾ�ം  സമ�  ഖരമാലിന� 
മാ�ർ�ാൻ  ത�ാറാ�ക�ം  ��ത  മാ�ർ
�ാനിൽ വിഭാവനം  െച��  പ�തികൾ 
സമയബ�ിതമായി  �ർ�ീകരി�ക�ം   െച�ം

െസ�ൻ ഓഫീസർ


