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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 327 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മലിനജല സം�രണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം 

�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) അ�് വർഷ�ിനകം സം�ാനെ�

�ർ�മാ�ം മാലിന� ��മാ�കെയ� ല��ം
ൈകവരി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സ�ർ� �ചിത� മാലിന�
സം�രണ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് �വെട
പറ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

1.സ�ർ� �ചിത� മാലിന� സം�രണ�ിെ�

ഭാഗമായി ഗാർഹിക തല�ിൽ ഉറവിട മാലിന�
സം�രണ പ�തികൾ നട�ിലാ��േതാെടാ�ം
േവ�് � എനർജി �ാൻറ്  േപാെല ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�യിൽ അധി�ിതമായി
�വർ�ി�� േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ
പ�തിക�ം നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

2. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

ഉ�രവാദിത��ിൽ ജനപ�ാളി� േ�ാെട

�ചിത� -മാലിന� സം�രണ �വർ�ന�ൾ

മിഷൻ മാ�കയിൽ സംഘടി�ി��തി�� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ നൽകി അതിൻ �കാരം
�വർ�ന�ൾ ചി�െ���ി വ���്.

 

3. അ��� ൈജവമാലിന��ൾ ഉത്പാദകെ�
ഉ�രവാദിത��ിൽ പരമാവധി ഉറവിട�ിൽ

തെ� സം�രി��തിന് േവ� സാേ�തിക
സംവിധാന��ം �ണി�് നിര�ക�ം �ചിത�മിഷൻ
�േഖന നി�യി�് ഉ�ര�കൾ നൽകിയി��്. 

ൈജവ മാലിന� സം�രണ�ി� നിലവിൽ
നിരവധി കേ�ാ�് �ണി�ക�ം �ടാെത വലിയ
േപാർ�ബിൾ ബേയാ കേ�ാ�് ബി�കൾ,
ഉയർ�േശഷി�� ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�കൾ,
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ഓർഗാനിക് േവ�് കൺവർ�ർ എ�ിവ�ം
�ാപി�് മാലിന�ം സം�രി�് വള�ം
ഇ�ന�മാ�ി മാ��തി�ം കഴി��.

4. തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന��െട േ�ാജ�്
നിർ�ഹണ ��ിയെയ സഹായി��തിേല�്
മാലിന� സം�രണ േമഖലയിൽ േശഷി��
സർ�ീസ്  െ�ാൈവഡർമാെര�ം അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസികേള�ം കെ��ിയി��്.

5.തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് മാലിന�
സം�രണ േമഖലയിൽ േവ� സാേ�തിക പി�ണ
നൽ��തി�ം സം�ാന േക� സർ�ാർ
പ�തിക�െട ഭാഗമായ സാ��ികം

ലഭ�മാ��തി�ം �ചിത�മിഷൻ �േഖന നടപടി
സ�ീകരി� വ�� .

6.തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളിെല

വീ�കളി�ം �ാപന�ളി�ം െപാ�യിട�ളി�ം
�പെ��� അൈജവ പാ���ൾ േശഖരി�്
തരംതിരി�് സംഭരി�് �ന�പേയാഗ�ി�ം �ന:
ചം�മണ�ി�ം മാലിന� സം�രണം �ി�ം

സംരംഭ മാ�കയിൽ നട�ിലാ��തി�ം േവ�ി
ഹരിത കർ� േസന �പീകരി�ക�ം , ഹരിത
കർ� േസന�് േവ� സഹായം
��റടി�ാന�ിൽ നൽ��തിന്
ഹരിതസഹായ �ാപന�െള കെ��ക�ം
ഹരിത കർ� േസന�് ആവശ�മായ പരിശീലനം
നൽ�ക�ം െച���്. 

7. �നിസി�ാലി�ിക�ം �നിസി�ൽ
േകാർ�േറഷ�ക�ം ത��െട െപാ�വിഭാഗം
വാർഷിക പ�തി�െട വികസന ഫ�ിെല 15
ശതമാനം മാലിന� സം�രണ േ�ാജ�കൾ�്
�ൻഗണന നൽകി വ���്. പതിന�ാം

ധനകാര� ക�ീഷെ� Tied ഫ�് ഇന�ി�ം

മാലിന� സം�രണേമഖലയിൽ പ�തികൾ
�പീകരി��തി�ം നിർേ�ശി�ി��്.

8. നഗര�േദശ�ളിൽ ഹരിത കർ� േസന േനരി�്
േശഖരി�� അൈജവ മാലിന�ം �ര�ിതമായി
സം�രി�െ���തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ �ീൻ േകരളക�നി ഉൾ�െട
റീൈസ�ിംഗ് ഏജൻസിക�മായി എ�ിെമൻറ്
െവ�് �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി���് .

9. �നിസി�ാലി�ി, �നിസി�ൽ
േകാർ�േറഷ�കളിൽ െമ�ീരിയൽ കള�ൻ
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െഫസിലി�ി�ം ��ർ അടി�ാന�ിൽ റിേസാ�്
റി�വറി െഫസിലി�ി�ം �ാപി�ി��്.

10.മാലിന���െട അളവ് ഗണ�മായി �റ��തിന്
സഹായകമാ�� �ീൻ േ�ാേ�ാേ�ാൾ,
�ചിത�പദവി സർ�ിഫിേ�ഷൻ എ�ിവ തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന�ളി�ം സർ�ാർ
ഓഫീ�കളി�ം നട�ിലാ�ി വ��.

11.മാലിന�ം വലിെ�റിയാതിരി�ക, മാലിന�ം
ഉ�ാ��� �റ�ക , മാലിന�ം കഴിവ�ം
�ന�പേയാഗി�ക, മാലിന�ം ൈജവം, അൈജവം
സാനി�റി മാലിന�ം, ഗാർഹിക അപകടകരമായ
മാലിന�ം എ�ിവയായി തരംതിരി�് വീ�കളിൽ
ൈജവ വളം നിർ�ി�ക, മാലിന�ം
േശഖരി��വർ�് മതിയായ പരിശീലനം നൽ�ക
�ട�ിയ �വർ�ന�ളിൽ മതിയായ
േബാധവത്�രണം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ വിവിധ ഏജൻസികൾ,
ജന�തിനിധികൾ �ട�ിയവർ വഴി�ം
നൽകിെ�ാ�ിരി��.

മാലിന��� േകരളം എ� ല��ം
ൈകവരി��തിനായി �ചിത� മിഷ�ം ഹരിത
േകരള മിഷ�ം നിര�രമായി വിവിധ പരിപാടികൾ
ആ��ണം െച�ക�ം അവ സമയാസമയം
നട�ിലാ�ി�ം വ��. അതി�തന സാേ�തിക
വിദ�കൾ ആവശ�മായ സംരംഭം��ം കാലവിളംബം
�ടാെത �ാവർ�ികമാ�ക�ം െച��. മാലിന�
സം�രണ�ി� �േത�ക പരിഗണന
നൽകിെ�ാ�് ��തായി നിർ�ി�� വീ�കൾ�്
േസാ�് പി�കൾ മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം
എ�ിവ നിർ��മാ�ം ഉൾെ���ണെമ�്

നിർേ�ശം നൽകിയി��്. �ടാെത വീ�കളിേല�ായി
െചലവ് �റ� �തന മാലിന� സം�രണ
സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗ െ����തി�
െപാ�ജന�െള േബാധവത്കരി�ം േപാ��.

12. സം�ാന�് സാനി�റി ലാ�്ഫിൽ
െച��തിന് 5 േമഖലകളായി തിരി�് 5 സാനി�റി
ലാ�്ഫിൽ േക��ൾ ആരംഭി��തി��

�വർ�ന �ൾ�് െക.എസ് .ഡ��.എം.പി
�േഖന പ�തികൾ ത�ാറാ�ി �വർ�ന�ൾ

ആരംഭ ഘ��ിലാണ്.�ടാെത േമഖല
അടി�ാന�ിൽ േക�ീ�ത ഖരമാലിന�
പ്ളാ�ക�െട നിർ�ാണം, സാനി�റി ലാൻഡ്
ഫിൽ, നിലവി�� ഖരമാലിന� പ്ളാ�ക�െട
�ന��ാരണം എ�ിവ ഈ ഘടക�ിൽ
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ഉൾെ��ം. േകരള ഖര മാലിന� പരിപാലന പ�തി
�കാരം േകരളെ� അ�� 5 വർഷ�ി��ിൽ

മാലിന���മാ��തിനായി �വെട േചർ��
പ�തികൾ ആ��ണം െച� വ��. ഇത്
�ാവർ�ികമാ��േതാെട നിലവിെല
മാലിന��മായി ബ�െ�� ���ൾ�്
പരിഹാര��ാ�ാൻ കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്. 

i. ഓേരാ �നിസി�ാലി�ികൾ�ം �ാേദശികമായ
�േത�കതകൾ��സരി�് സമ� ഖരമാലിന�
പരിപാലന മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ക .

ii.തേ�ശ അടി�ാന�ിൽ മാലിന� സം�രണ
സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ����തിെനാ�ം

േക�ീ�ത അടി�ാന�ി�ം �നച�മണ
സം�രണ സംവിധാന�ൾ ഒ��ക.

iii.ൈജവ മാലിന���െട ഉറവിട മാലിന�
സം�രണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെനാ�ം തെ�
നഗര�ളിെല എ�ാ വീ�കളി�ം �ാപന�ളി�ം

ബാ�ിയാ�� ൈജവ മാലിന���ം ��വൻ
അൈജവ മാലിന���ം, അപകടകരമായ
മാലിന���ം േശഖരി��തിന് വാതിൽ�ടി
േസവനം ഉറ�ാ�ക

IV.േകരള ഖരമാലിന� പരിപാലന പ�തി�െട
ഭാഗമായി സം�ാന�് ആദ�മായി റീൈസ�ിങ്
പാർ�് �ാപി�ക

V.നിലവിൽ മാലിന� പരിപാലന രംഗ�്

�വർ�ി�� സ�കാര�/ അനൗേദ�ാഗിക
സംരംഭ�െള െപാ� സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമാ�ി
കാര��മമായ �വർ�നം ഉറ�ാ�ക

VI �ന�പേയാഗ സാധ�ത ഇ�ാ� മാലിന��ൾ
സം�രി��തിന് റീജിയണൽ തല�ിൽ

സാനി�റി ലാൻഡ്  ഫിൽ സംവിധാനം ഒ��ക. 

VII.��മ� നട�ി�് ഉറ�ാ��തിന് ജി�ാ/
സം�ാന തല കേ�ാൾ �ം �ാപി�ക.
ഇതി�െട വാതിൽ�ടി േസവനം, മാലിന�
േശഖരണം, സംഭരണം, സം�രണം എ�ിവ�െട
തൽ�ിതി വിലയി��ാൻ കഴി�ം.

13. സം�ാനെ� �ർ�മാ�ം മാലിന�
��മാ��മാ��തിെ� ഭാഗമായി
‘െതളിനീെരാ��ം നവേകരളം’ ക�ാ�യിൻ
ആരംഭി�ക��ായി. ആയതിെ� ഭാഗമായി
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സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിെല ജലാശയ��െട �ചിത�
അവ� പരിേശാധി��തിനായി സാ�ി�കൾ
േശഖരി�് മലിനീകരി�െ��ി�ളള ഇട�ൾ ജനകീയ
പ�ാളി�േ�ാെട കെ��ി �ചിയാ��തി�ം,
��തര മലിനീകരണം േനരി�� ഉറവിട�ളിെല
സാ�ി�കൾ �ാഥമിക ജല�ണ നിലവാര
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി മലിനീകരണ േതാത്
നിർ�യി�ക�ം, മലിനീകാരികളായ ഉറവിട�െള
നിർ� ലാ��തിന് ജനകീയ പ�ാളി� േ�ാെട

നടപടി സ�ീകരി�ക�ം ആണ് ല��മി��ത്. 

14.ഹരിതേകരളം മിഷെ��ം �ചിത�മിഷെ��ം
േന�ത��ിൽ െകൽേ�ാണിെ� സാേ�തിക
സഹായേ�ാെട വ��ികൾ/ െപാ�ജന�ൾ,
ഹരിതകർ� േസന അംഗ�ൾ, എം.സി.എഫ്./
ആർ.ആർ.എഫ്. �മതല�ാർ, �ീൻേകരള ക�നി
എ�ിവർ�് ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��
െമാൈബൽ ആ�് സംവിധാനം, -�ാർ�് ഗാർേബജ്
േമാണി�റിംഗ് സി�ം വികസി�ി�ി��് .

15 ��തര മലിനീകരണം േനരി�� ഇട�ളിൽ
ശാ�ീയ ബദൽ സംവിധാന�ളായ എ�െവ�്
�ീ�്െമ�് �ാ�്, സീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്,
െസപ്േ�ജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്, ഫീ�ൽ �ഡ്ജ്
�ീ�്െമ�് �ാ�് എ�ിവ ��ത �ല�ിെ�

അ�േയാജ�ത�ം, ആവശ�കത�ം മന�ിലാ�ി
�ാപി��ത് തേ�ശ �ാപന��െട കർ�
പ�തിയായി നട�ാ��തിന് ല��മാ��.
16. േക�ാവി�ത പ�തികളായ സ��് ഭാരത്
മിഷൻ (അർബൻ), സ��് ഭാരത് മിഷൻ (�ാമീൺ)
േഫസ്-2 എ�ീ പ�തിക�െട ഭാഗമായി എ�ാ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം മലിനജല
സം�രണ/പരിപാലന സംവിധാന�ൾ
�ാപി�വാൻ ല��മി���്.
�ടാെത സം�ാനാവി�ത പ�തികളായ �ചിത�
േകരളം (അർബൻ), �ചിത�േകരളം (�റൽ) എ�ിവ
�കാര�ം മലിനജല സം�രണ/ പരിപാലന�ിന്

സംവിധാന�ൾ �ാപി�വാൻ ല��മി��.

17. േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ അ�തിൽ
ഉൾെ���ി സം�ാനെ� 6
േകാർ�േറഷ�കളി�ം [തി�വന ��രം, െകാ�ം,
െകാ�ി, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ] ആല�ഴ,
പാല�ാട് , ��വാ�ർ എ�ീ �നിസി�ാലി�ികളി�ം
മലിനജല സം�രണ �ാൻ�കൾ നിർ�ി��തിന്
അ�മതി ലഭി�ി��്. അ�ത് ഒ�ാം ഘ��ിൽ
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ഈ േമഖലയിൽ 138 പ�തികൾ�ായി 648 േകാടി
�പ�ം ര�ാം ഘ��ിൽ 902 േകാടി �പ�ം
വകയി��ിയി��്. മലിനജല സം�രണ
�ാൻ�കൾ, ക�സ്  മാലിന� സം�രണ
�ാൻ�കൾ, സ�ിവേറജ്  �ംഖലകൾ �ട�ിയ
���ികൾ ഉൾെ���. ഒ�ാം ഘ��ിൽ 18
�വമാലിന� സം�രണ ശാലക�ം 6 ക�സ്  മാലിന�
സം�രണ �ാൻ�ക�ം വിഭാവന െച�ി��. 

അ�ത് 2.0-ൽ ഉൾെ���ി 6
േകാർ�േറഷ�കളി�ം ആല�ഴ, പാല�ാട് ,
��വാ�ർ എ�ീ നഗരസഭകളി�ം അ�ത് ഒ�ാം
ഘ��ിെ� �ടർ പ�തികൾ വിഭാവന െച�
വ��. മലിനജല സം�രണ �ാൻ�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം -I , II ആയി

േചർ��.

�വ�മാലിന� സം�രണം സംബ�ി�

വിശദവിവര�ൾ അ�ബ�ം III ആയി

േചർ��. 

18. KIIFB / RKI ധനസഹായേ�ാെട ഇംപാ�്
േകരള �േഖന വിവിധ തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ളിൽ നട�ിലാ�� മലിനജല
സം�രണ പ�തികൾ �വെട േചർ�� 

1. ഒ��ാലം നഗരസഭ�െട Sewage Treatment
Plant with sewerage Networkപ�തി

2. േചർ�ല നഗരസഭ�െട Septage Treatment
Plant പ�തി 

3 വർ�ല നഗരസഭ�െട Septage Treatment Plant
പ�തി 

4.മ�നാട്  �ാമ പ�ായ�ിെ� sewage
Treatment Plant പ�തി 

5. ��ം�ളം നഗരസഭ�െട Sewage Treatment
Plant പ�തി 

6. വടകര നഗരസഭ�െട Sewage Treatment Plant
പ�തി 

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണ�ിെ� �ഖ�
കാരണ�ളിെലാ�് ശാ�ീയമായി
സം�രി�ാ� �വ മാലിന�മാെണ�തിനാൽ
എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം

മലിനജല സം�രണ�ിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തികളായ സ��് ഭാരത് മിഷൻ
(അർബൻ), സ��് ഭാരത് മിഷൻ (�ാമീൺ) േഫസ്
2 എ�ീ പ�തികൾ എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ 

�ാപന�ളി�ം മലിനജല സം�രണ/ പരിപാലന
സംവിധാന�ൾ �ാപി�വാൻ ല��മി���്.
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�ടാെത സം�ാനാവി�ത പ�തികളായ

�ചിത�േകരളം (അർബൻ), �ചിത�േകരളം �റൽ
എ�ിവ �കാര�ം മലിനജല സം�രണ/
പരിപാലന�ിന് സംവിധാന�ൾ �ാപി�വാൻ

ല��മി��. ഇതി�െട സം�ാന�് ഉ�ാ��
മലിനജലെമ�ാം ശാ�ീയ മായ രീതിയിൽ
സം�രി�െ���/ പരിപാലി�െ��� എ�
ലക് ഷ�ം ൈകവരി�വാൻ സാധി�ക�ം
അതി�െട ജലേ�ാത�കൾ മാലിന�
��മാ��തി� സാധി�ക�ം െച��താണ് . 

(സി)

േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട�ം സ�കാര�
േമഖല�െട പ�ാളി�േ�ാെട�ം മാലിന�
സം�രണ പ�തികൾ വി�ലീകരി�ാൻ
പരിപാടി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. സം�ാനെ� നഗര �േദശ� ളിെല
മാലിന� ���ൾ�് ശാശ�ത പരിഹാരം
കാ��തി�ം േകരളെ�
മാലിന���മാ��തി�മായി േലാക ബാ�്,
ഏഷ�ൻ ഇൻ�ാ��ർ െഡവലപ്െമ�് ബാ�്
എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട േകരള േസാളിഡ്
േവ�് മാേനെ��് േ�ാജ�് എ� പ�തി
ആവി�രി�ി��്. പ�തി�െട അട�ൽ �ക 300
മില�ൺ US േഡാളർ ആണ് (ഏകേദശം 2307
േകാടി �പ). പ�തി�െട വിശദ വിവര�ൾ
ഉ�ട�ം െച�് െകാ��.പ�തി
�ാവർ�ികമാ��േതാെട േകരള�ിെല 87
�നിസി�ാലി�ിക�ം 6 േകാർപേറഷ�ക�ം അട�ം
93 തേ�ശഭരണ �ാപന പരിധിയിൽ വ��
ഓേരാ വീ�ക�ം �ാപന��ം പ�തി�െട
�ണേഭാ�ാ�ളാ�ം, ഇവിട�ളിൽ നി�് ൈജവ-
അൈജവ മാലിന��ൾ, നിർമാണ�ം
െപാളി�മാ��ം �േഖന ഉ�ാ�� സി & ഡി
മാലിന��ൾ, ഇ - മാലിന��ൾ എ�ിവ അട�ം
എ�ാ�രം മാലിന���ം േശഖരി��തി�ം
ശാ�ീയമായി സം�രി��തി�ം പ�തിയി�െട
സാധി�ം. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


