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h-n-I-k-\a-n-j-\-p-IÄ H-ä-t-\-m-«-¯-nÂ

k‑¼‑qÀ‑®]‑mÀ‑¸‑n‑S‑w þ s‑s‑e‑^‑v a‑n‑j³
k-m-a-q-l-n-I h-n-I-k-\ a-m-\-Z-W-v-U-§-f-n-s-e-Ã-m-w h-n-I-k-n-X c-m-P-y-§Ä-¡-p X-p-e-y-a-m-b 
t-\-«-w s-s-I-h-c-n-¡-m³ I-g-n-ª-n-«-p-s-ï-¦-n-e-p-w A-©-p-e-£-t-¯-m-f-w I-p-S-p-w-_-§Ä 
`-h-\-c-l-n-X-c-m-b-n C-¶-p-w X-p-S-c-p-¶-p F-¶-X-v t-I-c-f-w A-`-n-a-p-J-o-I-c-n-¡-p-¶ k-p-{-]-[-m-\ 
s-h-Ã-p-h-n-f-n-b-m-W-v. h-n-h-n-[ `-h-\ ]-²-X-n-I-f-p-s-S `-m-K-a-m-b-n ]-W-n-X-p X-p-S-§-n-b-n-«-v ]-qÀ-
¯-o-I-c-n-¡-m-s-X I-n-S-¡-p-¶ h-o-S-p-I-f-p-w C-t-¸-m-g-p-w \-n-e-h-n-e-p-ï-v. h-o-S-n-Ã-m-¯-hÀ ]-I-p-X-n-

t-b-m-f-w `-q-a-n-b-n-Ã-m-¯-hÀ I-q-S-n-b-m-s-W-¶-X-nÂ {-]-i-v-\-]-c-n-l-m-c-w G-s-d {-i-a-I-c-h-p-a-m-W-v. 
A-X-p-s-I-mï-p-X-s-¶ ]-X-n-h-p-c-o-X-n-I-f-nÂ \-n-¶-v h-y-X-y-k-v-X-a-m-b k-a-{-K k-a-o-]-\-t-¯-m-s-S \-S-¸-m-¡-p-¶ 
k-¼-qÀ-® `-h-\-]-²-X-n-b-m-b-m-W-v s-s-e-^-v a-n-j³ N-n-«-s-¸-S-p-¯-n-b-n-c-n-¡-p-¶-X-v. k-z-´-a-m-b-n `-q-a-n-b-p-Å-
hÀ-¡-v h-o-S-p ]-qÀ-¯-n-b-m-¡-p-¶-X-n-\-p-X-I-p-¶ Xc-¯-n-e-p-Å [-\-k-l-m-b-w D-d-¸-m-¡-p-I-b-p-w \-nÀ-½-m-W-w 
A-]-qÀ-®-a-m-b h-o-S-p-I-f-p-s-S ]-qÀ-¯-o-I-c-W-¯-n-\-v k-l-m-b-w e-`-y-a-m-¡-p-I-b-p-w A-t-X-m-s-S-m-¸-w `-q-c-l-n-
X-þ-`-h-\-c-l-n-X I-p-S-p-w-_-§Ä-¡-v ̀ -h-\ k-a-p-¨-b-§Ä A-S-n-Ø-m-\-a-m-¡-n-b-p-Å k-a-{-K ]-p-\-c-[-n-h-m-k 
]-²-X-n-b-p-w k-z-´-w P-o-h-t-\-m-]-m-[-n I-s-ï-¯-m-\-p-Å s-s-I-¯-m-§-p-w s-s-e-^-v a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p.

P‑\‑k‑u‑l‑r‑Z kÀ‑¡‑mÀ B‑i‑p‑]‑{‑X‑n‑IÄ þ BÀ‑{‑Z‑w a‑n‑j³
k-a-I-m-e-n-I B-t-c-m-K-y {-]-i-v-\-§Ä a-p³-K-W-\-m-S-n-Ø-m-\-¯-nÂ ]-c-n-l-c-n-¡-p-¶-X-n-t\m
sSm¸w B-Z-n-h-m-k-n-IÄ-, aÂ-k-y-s-¯-m-g-n-e-m-f-n-IÄ X-p-S-§-n {-]-m-´-hÂ-¡-c-n-¡-s-¸-«-
h-c-p-t-S-b-p-w k-v-{-X-o-I-f-p-t-S-b-p-w {-]-m-b-m-[-n-I-y-a-p-Å-h-c-p-t-S-b-p-w B-t-c-m-K-y-m-h-i-y-§Ä 
\-n-d-t-h-ä-p-¶-X-n-\-p-w BÀ-{-Z-w a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p. kÀ-¡-mÀ B-i-p-]-{-X-n-I-f-p-s-S h-n-
]-p-e-o-I-c-W-w-, {-]-m-Y-a-n-I-m-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-s-f I-p-S-p-w-_ B-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-f-m-b-n a-m-

ä-p-I-, P-o-h-n-X-s-s-i-e-o t-c-m-K-§-f-nÂ \-n-¶-p-w ]-c-n-c-£-, I-p-d-ª s-N-e-h-nÂ a-c-p-¶-p-IÄ 
e-`-y-a-m-¡-p-I-, \-g-v-k-n-w-K-v h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-w-, B-t-c-m-K-y Ø-m-]-\-§-f-nÂ 
X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§Ä-¡-v I-q-S-p-XÂ D-¯-c-h-m-Z-n-¯-§Ä F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ t-I-mÀ-¯-n-
W-¡-n-s-¡-m-ï-m-W-v BÀ-{-Z-w a-n-j³ c-q-]-I-e-v-]-\ s-N-b-v-X-n-c-n-¡-p-¶-X-v.

s‑]‑m‑X‑p‑h‑n‑Z‑‑y‑m‑`‑‑y‑m‑kk‑w‑c‑£‑Wb‑Ú‑w
C-Ã-m-b-v-a-I-f-p-w t-]-m-c-m-b-v-a-I-f-p-w ]-c-n-l-c-n-¨-v H-¶-p a-p-XÂ 12þ-m-w ¢-m-k-p-h-s-c-b-p-Å s-]-m-
X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§Ä A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-¯-n-t-e-¡-v D-bÀ-¯-p-¶ {]hÀ¯-\-§f-m-
W-v s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v \-S-¸-m-¡-p-I. s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-k Ø-m-]-\-§-f-p-s-S 
K-p-W-]-c-a-m-b a-p-t-¶-ä-§Ä-¡-m-b-n ]-Ý-m-¯-e k-u-I-c-y-§Ä \-h-o-I-c-n-¡-p-w-, k-v-a-mÀ-«-v 
¢-m-k-v-d-q-a-p-IÄ-, i-p-N-n-a-p-d-n-IÄ-, e-t-_-m-d-«-d-n-IÄ-, ]T-\ I-f-c-n-IÄ F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ k-Ö-

a-m-¡-n-b h-n-Z-y-m-e-b-§-f-m-W-v e-£-y-w. h-n-Z-y-mÀ-°-n-I-f-p-s-S s-s-\-kÀ-¤-n-I-a-m-b I-g-n-h-p-IÄ 
I-s-ï-¯-n H-m-t-c-m-c-p-¯-c-p-t-S-b-p-w A-`-n-c-p-N-n-¡-\-p-k-r-X-a-m-b-n s-a-¨-s-¸-« ]-u-c-·-m-c-m-b-n h-f-c-p-¶-X-n-\-v 
]-c-y-m-]-v-X-a-m-b \-n-e-b-nÂ s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§-f-n-s-e ]T-\-t-_-m-[-\ {-]-{-I-n-b i-à-n-s-¸-S-p-¯-p-¶-X-n-\-v 
P-\-I-o-b h-n-Z-y-m-`-y-m-k a-m-X-r-I c-q-]-s-¸-S-p-¯-p-w. 

l‑c‑n‑X‑t‑I‑c‑f‑w a‑n‑j³
t-I-c-f-¯-n-s-â k-h-n-t-i-j-X-I-f-m-b-n {-]-I-oÀ-¯-n-¡-s-¸-«-n-c-p-¶ h-r-¯-n-b-p-w P-e-k-a-r-²-n-
b-p-w h-o-s-ï-S-p-¡-p-I-, k-p-c-£-n-X `-£-y-h-k-v-X-p-¡-f-p-s-S D-X-v-]-m-Z-\-w hÀ-²-n-¸-n-¡-p-I 
F-¶-n-h-b-m-W-v l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â a-p-J-y-e-£--y-§Ä. h-n-t-I-{-µ-o-I-r-X D-d-h-n-S s-s-P-
h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W-w {-]-m-hÀ-¯-n-I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w t-_-m-[-hÂ-¡-c-W-h-p-w 
i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W t-k-h-\ k-u-I-c-y-§-f-p-w e-`-y-a-m-¡-p-w. P-e-t-{-k-m-X-

Ê-p-I-f-nÂ a-m-e-n-\-y-w \-n-t-£-]-n-¡-p-¶-X-v IÀ-i-\-a-m-b-n X-S-b-p-w. I-p-f-§-f-p-w t-X-m-S-p-I-f-p-w 
B-Z-y-L-«-¯-nÂ ]-p-\-c-p-Ö-o-h-n-¸-n-¡-p-I-b-p-w c-ï-m-w-L-«-¯-nÂ \-Z-n-IÄ-, I-m-b-e-p-IÄ X-p-S-§-n 

a-ä-p P-e-t-{-k-m-X-Ê-p-I-f-p-s-S k-w-c-£-W-h-p-w k-p-Ø-n-c-a-m-b h-n-\-n-t-b-m-K-h-p-w D-d-¸-m-¡-p-w. ]-¨-¡-d-n-I-r-
j-n-b-n-e-p-w s-\-Ã-v-, ]-g-hÀ-¤-§Ä X-p-S-§-n A-S-n-Ø-m-\ I-r-j-n D-e-v-]-¶-§-f-p-s-S s-s-P-h-I-r-j-n h-y-m-]-
I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w IÀ-j-IÀ-¡-v s-a-¨-s-¸-« h-n-e e-`-n-¡-¯-¡ c-o-X-n-b-nÂ h-n-]-W-n k-w-h-n-[-m-\-w 
]-c-n-j-v-¡-c-n-¡-p-w.
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ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ കാ��ാട്
കേരള സംസ്ാനന്ത് മാലിന്യമുക്മാക്ന്നതിലൂന്ട ജനങ്ങളുന്ട ജീവിത നിലവാരം 
ഉയര്ത്േയും കരാഗാതുരതയില് കുറവ വരുത്ി ന്പാതുജനാകരാഗ്യം ന്മച്ന്്പെടുത്േയും 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്േയും ന്ചയ്യുേ

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ ദൗത്യ�ഖ്യാപനം
തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്വത്ില് ബ�ജന പങ്ാളിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ി, ലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട ഉറവിടത്ിന്ല സംസട് േരണവം അലജവ 
മാലിന്യം കശഖരിച്ട്, സംഭരിച്ട്,  റീലസേട് ളിംഗട് കമഖലക്ട് ലേമാറ്റം ന്ചയ്ലും 
അതിന്നാന്ക് സഹായേമായ ന്പാതുജന സൗഹൃദ ആസ്തിേളുന്ട നിര്മ്മാണവം 
നടത്േ വഴി, അടുത് അ� വര്ഷത്ിനുളളില് കേരളം രാജ്യത്ിനു മാതൃേയാേത്ക് 
വിധത്ില് മാലിന്യമുക്മാക്ം.

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ െപാതുസമീപനം
ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ികറെയും പരിധിയില് വരുന്ന ഭൂപ്രകദശം 
മാലിന്യമുക്മാേണം. ഇതിനായിഎളു്പെം ചീഞ്ഞളിയാനിടയുള്ള ലജവമാലിന്യം 
അതിന്റെ ഉറവിടകത്ാടട് ഏറ്റവമടുത്ട് അതാതു ദിവസം തന്ന്ന സംസട് േരിക്േയും 
പുനഃചംക്രമണത്ിലൂന്ട സംസട് േരിക്ന്്പെകടണ് പ്ാസ്റിക്ം ചില്ം കലാഹവമടക്മുള്ള 
മാലിന്യങ്ങള് കൃത്യമായ ഇടകവളേളില് കശഖരിച്ട് സംസട് േരണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്ട് 
അയയ്ക്കുേയും ന്ചയ്യുേ എന്നതാണട് ന്പാതുസമീപനം. മാലിന്യം, അതുല്്പൊദി്പെിക്ന്നവരുന്ട 
പങ്ാളിത്കത്ാന്ട തന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്്പെടണം. ന്പാതുസമൂഹമാന്േ ഇതിനായി 
ലേകോര്ക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളാ�ിഷന് വിഭാവന ന്ചയ്യുന്നതട്.

‘സീേറാ േവ�്’ മാതൃക
‘സീകറാ കവസ്റട്’ എന്നാല് ഭൂമിയില് നിന്നും ഉതട്പാദി്പെിക്ന്ന എല്ാ വസ്തുക്ളും 
സുരക്ിതമായി ഭൂമിയികലക്ട് തിരിന്േ കപാകുന്ന അവസ് സംജാതമാക്േയാണട്. 
ഇതികലക്ായി മാലിന്യത്ിന്റെ ഉല്ാദനത്ില് കുറവ വരുത്േ (Reduce), 
അതിനുകവണ്ി വസ്തുവേേളുന്ട പുനരുപകയാഗം വര്ദ്ധി്പെിക്േ (Reuse), പൂര്ണ്ണമായും 
ഉപകയാഗ�ന്യമായവന്യ രൂപകഭദം വരുത്ി പുന:ചംക്രമണത്ിലൂന്ട മറ്റുല്്പെന്നങ്ങളാക്ി 
മാറ്റുേ (Recycle) എന്നിവ നട്പൊക്ന്്പെടണം.മാലിന്യന്ത് പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ായ്മ ന്ചയ്യുേ 
എന്ന ലക്്യം ലേവരിക്ന്നതിനുളള പ്രാകയാഗിേവം മിതവ്യയസാധ്യവം ോര്യക്മവം 
ദീര്ഘവീഷണകത്ാടു കൂടിയതുമായ ദര്ശനമാണട് സീകറാ കവസ്റട് മാതൃേ.
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k‑¼‑qÀ‑®]‑mÀ‑¸‑n‑S‑w þ s‑s‑e‑^‑v a‑n‑j³
k-m-a-q-l-n-I h-n-I-k-\ a-m-\-Z-W-v-U-§-f-n-s-e-Ã-m-w h-n-I-k-n-X c-m-P-y-§Ä-¡-p X-p-e-y-a-m-b 
t-\-«-w s-s-I-h-c-n-¡-m³ I-g-n-ª-n-«-p-s-ï-¦-n-e-p-w A-©-p-e-£-t-¯-m-f-w I-p-S-p-w-_-§Ä 
`-h-\-c-l-n-X-c-m-b-n C-¶-p-w X-p-S-c-p-¶-p F-¶-X-v t-I-c-f-w A-`-n-a-p-J-o-I-c-n-¡-p-¶ k-p-{-]-[-m-\ 
s-h-Ã-p-h-n-f-n-b-m-W-v. h-n-h-n-[ `-h-\ ]-²-X-n-I-f-p-s-S `-m-K-a-m-b-n ]-W-n-X-p X-p-S-§-n-b-n-«-v ]-qÀ-
¯-o-I-c-n-¡-m-s-X I-n-S-¡-p-¶ h-o-S-p-I-f-p-w C-t-¸-m-g-p-w \-n-e-h-n-e-p-ï-v. h-o-S-n-Ã-m-¯-hÀ ]-I-p-X-n-

t-b-m-f-w `-q-a-n-b-n-Ã-m-¯-hÀ I-q-S-n-b-m-s-W-¶-X-nÂ {-]-i-v-\-]-c-n-l-m-c-w G-s-d {-i-a-I-c-h-p-a-m-W-v. 
A-X-p-s-I-mï-p-X-s-¶ ]-X-n-h-p-c-o-X-n-I-f-nÂ \-n-¶-v h-y-X-y-k-v-X-a-m-b k-a-{-K k-a-o-]-\-t-¯-m-s-S \-S-¸-m-¡-p-¶ 
k-¼-qÀ-® `-h-\-]-²-X-n-b-m-b-m-W-v s-s-e-^-v a-n-j³ N-n-«-s-¸-S-p-¯-n-b-n-c-n-¡-p-¶-X-v. k-z-´-a-m-b-n `-q-a-n-b-p-Å-
hÀ-¡-v h-o-S-p ]-qÀ-¯-n-b-m-¡-p-¶-X-n-\-p-X-I-p-¶ Xc-¯-n-e-p-Å [-\-k-l-m-b-w D-d-¸-m-¡-p-I-b-p-w \-nÀ-½-m-W-w 
A-]-qÀ-®-a-m-b h-o-S-p-I-f-p-s-S ]-qÀ-¯-o-I-c-W-¯-n-\-v k-l-m-b-w e-`-y-a-m-¡-p-I-b-p-w A-t-X-m-s-S-m-¸-w `-q-c-l-n-
X-þ-`-h-\-c-l-n-X I-p-S-p-w-_-§Ä-¡-v ̀ -h-\ k-a-p-¨-b-§Ä A-S-n-Ø-m-\-a-m-¡-n-b-p-Å k-a-{-K ]-p-\-c-[-n-h-m-k 
]-²-X-n-b-p-w k-z-´-w P-o-h-t-\-m-]-m-[-n I-s-ï-¯-m-\-p-Å s-s-I-¯-m-§-p-w s-s-e-^-v a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p.

P‑\‑k‑u‑l‑r‑Z kÀ‑¡‑mÀ B‑i‑p‑]‑{‑X‑n‑IÄ þ BÀ‑{‑Z‑w a‑n‑j³
k-a-I-m-e-n-I B-t-c-m-K-y {-]-i-v-\-§Ä a-p³-K-W-\-m-S-n-Ø-m-\-¯-nÂ ]-c-n-l-c-n-¡-p-¶-X-n-t\m
sSm¸w B-Z-n-h-m-k-n-IÄ-, aÂ-k-y-s-¯-m-g-n-e-m-f-n-IÄ X-p-S-§-n {-]-m-´-hÂ-¡-c-n-¡-s-¸-«-
h-c-p-t-S-b-p-w k-v-{-X-o-I-f-p-t-S-b-p-w {-]-m-b-m-[-n-I-y-a-p-Å-h-c-p-t-S-b-p-w B-t-c-m-K-y-m-h-i-y-§Ä 
\-n-d-t-h-ä-p-¶-X-n-\-p-w BÀ-{-Z-w a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p. kÀ-¡-mÀ B-i-p-]-{-X-n-I-f-p-s-S h-n-
]-p-e-o-I-c-W-w-, {-]-m-Y-a-n-I-m-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-s-f I-p-S-p-w-_ B-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-f-m-b-n a-m-

ä-p-I-, P-o-h-n-X-s-s-i-e-o t-c-m-K-§-f-nÂ \-n-¶-p-w ]-c-n-c-£-, I-p-d-ª s-N-e-h-nÂ a-c-p-¶-p-IÄ 
e-`-y-a-m-¡-p-I-, \-g-v-k-n-w-K-v h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-w-, B-t-c-m-K-y Ø-m-]-\-§-f-nÂ 
X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§Ä-¡-v I-q-S-p-XÂ D-¯-c-h-m-Z-n-¯-§Ä F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ t-I-mÀ-¯-n-
W-¡-n-s-¡-m-ï-m-W-v BÀ-{-Z-w a-n-j³ c-q-]-I-e-v-]-\ s-N-b-v-X-n-c-n-¡-p-¶-X-v.

s‑]‑m‑X‑p‑h‑n‑Z‑‑y‑m‑`‑‑y‑m‑kk‑w‑c‑£‑Wb‑Ú‑w
C-Ã-m-b-v-a-I-f-p-w t-]-m-c-m-b-v-a-I-f-p-w ]-c-n-l-c-n-¨-v H-¶-p a-p-XÂ 12þ-m-w ¢-m-k-p-h-s-c-b-p-Å s-]-m-
X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§Ä A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-¯-n-t-e-¡-v D-bÀ-¯-p-¶ {]hÀ¯-\-§f-m-
W-v s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v \-S-¸-m-¡-p-I. s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-k Ø-m-]-\-§-f-p-s-S 
K-p-W-]-c-a-m-b a-p-t-¶-ä-§Ä-¡-m-b-n ]-Ý-m-¯-e k-u-I-c-y-§Ä \-h-o-I-c-n-¡-p-w-, k-v-a-mÀ-«-v 
¢-m-k-v-d-q-a-p-IÄ-, i-p-N-n-a-p-d-n-IÄ-, e-t-_-m-d-«-d-n-IÄ-, ]T-\ I-f-c-n-IÄ F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ k-Ö-

a-m-¡-n-b h-n-Z-y-m-e-b-§-f-m-W-v e-£-y-w. h-n-Z-y-mÀ-°-n-I-f-p-s-S s-s-\-kÀ-¤-n-I-a-m-b I-g-n-h-p-IÄ 
I-s-ï-¯-n H-m-t-c-m-c-p-¯-c-p-t-S-b-p-w A-`-n-c-p-N-n-¡-\-p-k-r-X-a-m-b-n s-a-¨-s-¸-« ]-u-c-·-m-c-m-b-n h-f-c-p-¶-X-n-\-v 
]-c-y-m-]-v-X-a-m-b \-n-e-b-nÂ s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§-f-n-s-e ]T-\-t-_-m-[-\ {-]-{-I-n-b i-à-n-s-¸-S-p-¯-p-¶-X-n-\-v 
P-\-I-o-b h-n-Z-y-m-`-y-m-k a-m-X-r-I c-q-]-s-¸-S-p-¯-p-w. 

l‑c‑n‑X‑t‑I‑c‑f‑w a‑n‑j³
t-I-c-f-¯-n-s-â k-h-n-t-i-j-X-I-f-m-b-n {-]-I-oÀ-¯-n-¡-s-¸-«-n-c-p-¶ h-r-¯-n-b-p-w P-e-k-a-r-²-n-
b-p-w h-o-s-ï-S-p-¡-p-I-, k-p-c-£-n-X `-£-y-h-k-v-X-p-¡-f-p-s-S D-X-v-]-m-Z-\-w hÀ-²-n-¸-n-¡-p-I 
F-¶-n-h-b-m-W-v l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â a-p-J-y-e-£--y-§Ä. h-n-t-I-{-µ-o-I-r-X D-d-h-n-S s-s-P-
h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W-w {-]-m-hÀ-¯-n-I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w t-_-m-[-hÂ-¡-c-W-h-p-w 
i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W t-k-h-\ k-u-I-c-y-§-f-p-w e-`-y-a-m-¡-p-w. P-e-t-{-k-m-X-

Ê-p-I-f-nÂ a-m-e-n-\-y-w \-n-t-£-]-n-¡-p-¶-X-v IÀ-i-\-a-m-b-n X-S-b-p-w. I-p-f-§-f-p-w t-X-m-S-p-I-f-p-w 
B-Z-y-L-«-¯-nÂ ]-p-\-c-p-Ö-o-h-n-¸-n-¡-p-I-b-p-w c-ï-m-w-L-«-¯-nÂ \-Z-n-IÄ-, I-m-b-e-p-IÄ X-p-S-§-n 

a-ä-p P-e-t-{-k-m-X-Ê-p-I-f-p-s-S k-w-c-£-W-h-p-w k-p-Ø-n-c-a-m-b h-n-\-n-t-b-m-K-h-p-w D-d-¸-m-¡-p-w. ]-¨-¡-d-n-I-r-
j-n-b-n-e-p-w s-\-Ã-v-, ]-g-hÀ-¤-§Ä X-p-S-§-n A-S-n-Ø-m-\ I-r-j-n D-e-v-]-¶-§-f-p-s-S s-s-P-h-I-r-j-n h-y-m-]-
I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w IÀ-j-IÀ-¡-v s-a-¨-s-¸-« h-n-e e-`-n-¡-¯-¡ c-o-X-n-b-nÂ h-n-]-W-n k-w-h-n-[-m-\-w 
]-c-n-j-v-¡-c-n-¡-p-w.

--t----w -----

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ കാ��ാട്
കേരള സംസ്ാനന്ത് മാലിന്യമുക്മാക്ന്നതിലൂന്ട ജനങ്ങളുന്ട ജീവിത നിലവാരം 
ഉയര്ത്േയും കരാഗാതുരതയില് കുറവ വരുത്ി ന്പാതുജനാകരാഗ്യം ന്മച്ന്്പെടുത്േയും 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്േയും ന്ചയ്യുേ

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ ദൗത്യ�ഖ്യാപനം
തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്വത്ില് ബ�ജന പങ്ാളിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ി, ലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട ഉറവിടത്ിന്ല സംസട് േരണവം അലജവ 
മാലിന്യം കശഖരിച്ട്, സംഭരിച്ട്,  റീലസേട് ളിംഗട് കമഖലക്ട് ലേമാറ്റം ന്ചയ്ലും 
അതിന്നാന്ക് സഹായേമായ ന്പാതുജന സൗഹൃദ ആസ്തിേളുന്ട നിര്മ്മാണവം 
നടത്േ വഴി, അടുത് അ� വര്ഷത്ിനുളളില് കേരളം രാജ്യത്ിനു മാതൃേയാേത്ക് 
വിധത്ില് മാലിന്യമുക്മാക്ം.

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ െപാതുസമീപനം
ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ികറെയും പരിധിയില് വരുന്ന ഭൂപ്രകദശം 
മാലിന്യമുക്മാേണം. ഇതിനായിഎളു്പെം ചീഞ്ഞളിയാനിടയുള്ള ലജവമാലിന്യം 
അതിന്റെ ഉറവിടകത്ാടട് ഏറ്റവമടുത്ട് അതാതു ദിവസം തന്ന്ന സംസട് േരിക്േയും 
പുനഃചംക്രമണത്ിലൂന്ട സംസട് േരിക്ന്്പെകടണ് പ്ാസ്റിക്ം ചില്ം കലാഹവമടക്മുള്ള 
മാലിന്യങ്ങള് കൃത്യമായ ഇടകവളേളില് കശഖരിച്ട് സംസട് േരണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്ട് 
അയയ്ക്കുേയും ന്ചയ്യുേ എന്നതാണട് ന്പാതുസമീപനം. മാലിന്യം, അതുല്്പൊദി്പെിക്ന്നവരുന്ട 
പങ്ാളിത്കത്ാന്ട തന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്്പെടണം. ന്പാതുസമൂഹമാന്േ ഇതിനായി 
ലേകോര്ക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളാ�ിഷന് വിഭാവന ന്ചയ്യുന്നതട്.

‘സീേറാ േവ�്’ മാതൃക
‘സീകറാ കവസ്റട്’ എന്നാല് ഭൂമിയില് നിന്നും ഉതട്പാദി്പെിക്ന്ന എല്ാ വസ്തുക്ളും 
സുരക്ിതമായി ഭൂമിയികലക്ട് തിരിന്േ കപാകുന്ന അവസ് സംജാതമാക്േയാണട്. 
ഇതികലക്ായി മാലിന്യത്ിന്റെ ഉല്ാദനത്ില് കുറവ വരുത്േ (Reduce), 
അതിനുകവണ്ി വസ്തുവേേളുന്ട പുനരുപകയാഗം വര്ദ്ധി്പെിക്േ (Reuse), പൂര്ണ്ണമായും 
ഉപകയാഗ�ന്യമായവന്യ രൂപകഭദം വരുത്ി പുന:ചംക്രമണത്ിലൂന്ട മറ്റുല്്പെന്നങ്ങളാക്ി 
മാറ്റുേ (Recycle) എന്നിവ നട്പൊക്ന്്പെടണം.മാലിന്യന്ത് പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ായ്മ ന്ചയ്യുേ 
എന്ന ലക്്യം ലേവരിക്ന്നതിനുളള പ്രാകയാഗിേവം മിതവ്യയസാധ്യവം ോര്യക്മവം 
ദീര്ഘവീഷണകത്ാടു കൂടിയതുമായ ദര്ശനമാണട് സീകറാ കവസ്റട് മാതൃേ.

t‑I‑c-f-w-, a-m-\-h h-n-I-k-\ k-q-N-I-§-f-nÂ h-n-I-k-n-X c-m-P-y-§-t-f-m-s-S-m-¸-a-m-
s-W-¦-n-e-p-w P-\-§-s-f t-\-c-n«-v _-m-[-n-¡-p¶ N-n-e h-n-j-b-§-f-nÂ ]-p-d-I-n-e-m-W-v 
\-m-w.  A-X-n-\-mÂ A-¯-c-w I-m-c-y-§-f-nÂ I-q-S-p-XÂ {-i-² s-N-e-p-t-¯-ï-X-m-
b-n«p-ï-v.  A-X-nÂ {-]-[-m-\-a-m-W-v a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W-w.  kÀ-¡-mÀ C-u h-n-
j-b-w A-X-o-h P-m-{-K-X-t-b-m-s-S-b-p-w k-h-n-t-i-j {-]-m-[-m-\-y-t-¯-m-s-S-b-p-a-m-W-v 
t-\-m-¡-n-¡m-W-p-¶X-v. a-m-e-n-\-y-{-]-i-v-\-w k-a-b-_-Ô-n-X-a-m-b-n ]-c-n-l-c-n-¡-p-I-s-b¶ 
e-£-y-t-¯-m-s-S-b-m-W-v l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â D-]-Z-u-X-y-a-m-b-n i-p-N-n-X-z ]-c-n-
]-m-e-\-h-p-w a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W-h-p-w DÄ-s-¸-S-p-¯-n-b-n-c-n-¡-p¶-X-v.  \-½-p-s-S 
k-m-l-N-c-y-§Ä-¡-n-W-§-n-b-X-p-w Z-oÀ-L-h-o-£-W-t-¯-m-S-p-I-q-S-n-b-X-p-a-m-b \-S-]-

S-n-I-f-m-W-v kÀ-¡-mÀ a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W h-n-j-b-¯-nÂ B-h-n-j-v-I-c-n-¨-p \-S-¸-n-e-m-
¡-p-¶X-v.  k-p-Ø-n-c ]-c-n-l-m-c-¯-n-\-p-Å {-i-a-§-f-m-W-v B-c-w-`-n-¨-n«p-Å-X-v.  C-¡-m-c-y-
¯-nÂ C-Ñ-m-i-à-nt-b-m-s-S-b-m-W-v kÀ-¡-mÀ a-p-t--¶m«-v t-]-m-I-p¶-X-v. k-w-Ø-m-\-s-¯ 
a-m-e-n-\-y a-p-à-a-m-¡-p¶-X-n-e-q-s-S P-\-§-f-p-s-S P-o-h-n-X \-n-e-h-m-c-w D-bÀ-¯-p-I-b-p-w 
t-c-m-K-m-X-p-c-X-b-nÂ I-p-d-h-v h-c-p-¯-n s-]-m-X-p-P-\-m-t-c-m-K-y-w s-a-¨-s-¸-S-p-¯-p-I-b-p-w ]-c-n-
Ø-n-X-n k-u-l-r-Z A-´-c-o-£-w k-r-j-v-S-n-¡-p-I-b-p-w s-N-¿-p-I F-¶X-m-W-v kÀ-¡-m-c-n-s-â 
I-m-g-v-N-¸-m-S-v.   kÀ-¡-m-c-n-s-â C-u t-a-J-e-b-n-s-e {-i-a-§Ä ̂ -e-{-]-m-]-v-X-n-b-n-s-e-¯-W-s-a-
¦-nÂ P-\-]-¦-m-f-n-¯-h-p-w P-\-k-l-I-c-W-h-p-w-, A-X-y-´-m-t-]-£-n-X-a-m-W-v.  H-c-p ]-p-X-n-b 
i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y-]-c-n-]-m-e-\-þ a-m-e-n-\-y-\-nÀ-½-mÀ-Ö-\ k-w-k-v-I-m-c-w c-q-]-s-¸-S-p-¯-n-s-b-
S-p-¡-W-s-a-¦-nÂ s-]-m-X-p-P-\ k-l-I-c-W-w  I-q-S-n-t-b X-o-c-q.  kÀ-¡-m-c-n-s-â {-]-hÀ-¯-
\-§Ä-s-¡-m-¸-w X-t-±-i-k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§-f-p-s-S t-\-X-r-X-z-¯-nÂ P-\-§-f-p-s-S 
]-¦-m-f-n-¯-h-p-w I-q-S-n-b-m-h-p-t-¼-mÄ C-¡-m-c-y-¯-nÂ H-c-p \-Ã a-m-X-r-I k-r-j-v-S-n-¡-m³ 
\-a-p-¡-v k-m-[-n-¡-p-w.  l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â ̀ -m-K-a-m-b a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W i-p-N-n-X-z 
]-c-n-]-m-e-\ {-]-hÀ-¯-\-§Ä h-n-P-b-n-¸-n-¡-p-h-m³ C-u a-mÀ-¤-t-c-J {-]-t-b-m-P-\-I-c-a-m-
I-p-s-a¶-v {-]-X-y-m-i-n-¡-p-¶p.

B-i-w-k-I-t-f-m-s-S-,

]‑n‑W‑d‑m‑b‑n h‑n‑P‑b³
apJy-a{´n

X-n-c-p-h-\-´-]-p-c-w
19þ07þ2017\w.880/{]kv/kn.Fw.H/17

]‑n‑W‑d‑m‑b‑n h‑n‑P‑b³

k
-t

-µ
-i

-w





t‑I‑cf k-wØ-m\s-¯ ]-qÀ®a-mb-p-w a-me-n\-ycl-nXa-m¡-pI F¶ e£-y-w 
s-s-Ihc-n¡-m\-pÅ {-]hÀ¯\§Ä¡-v Xt-±ik-zb-w`cW Ø-m]\§s-f 
{-]-m]-vXc-m¡-pI F¶X-v I-meL«¯-ns-â Bhi-ya-mb-n X-oÀ-¶nc-n¡-pIb-mW-v.  
t-Icf-w t-]-ms-e kh-nt-ij `-qa-ni-mk-v{-Xa-pÅ {-]t-Zi¯-v h-nt-I{-µ-oI-rX 
a-me-n\-y k-wk-vIcW ]²X-nIÄ¡-v a-p³KW\ \ÂI-nt-b X-oc-q.  H-mt-c-m 
Xt-±ik-zb-w`cW Ø-m\]¯-nt-âb-p-w ]c-n[-nb-nÂ hc-p¶ ̀ -q{-]t-Zi-w a-me-n\-y 
cl-nXa-mIW-w.  CX-n\-mb-n Xt-±ik-zb-w`cW Ø-m]\§Ä k-mt-¦X-nIa-mb-p-w 
Bib]ca-mb-p-w X¿-md-mt-IïX-pï-v.  k-rj-vS-n¡s-¸S-p¶ Gs-X-mc-p a-me-n\-yh-p-w 
F{-Xb-p-wt-hK¯-ne-p-w k-pc£-nXa-mb-p-w k-wk-vIc-n¡s-¸S-p¶-ps-h¶-v 

Dd¸-m¡-pI FX-v {-]I-rX-nh-n`h k-wc£W¯-n\-p-w P\Xb-ps-S Bt-c-mK-y]
c-n]-me\¯-n\-p-w AX-y´-mt-]£-nXa-mW-v.  AX-ps-I-mï-vXs¶- {-]-mt-Zi-nIa-mb 
h-nIk\ {-]hÀ¯\§Ä¡-v t-\X-rX-z-w hl-n¡-p¶ Xt-±ik-zb-w`cW Ø-m]\§Ä-, 
AXX-v {-]t-Zis-¯ a-me-n\-ya-pàa-m¡-p¶X-n\-v h-yàa-mb Hc-p \-nÀÆlW 
k-wh-n[-m\-w X¿-md-m¡-pIb-p-w \S¸-ne-m¡-pIb-p-w s-Nt-¿ïX-pï-v.  CX-n\-mb-pÅ 
FÃ-m kl-mbh-p-w lc-nXt-Icf-w a-nj\-ne-qs-Sb-p-w-, i-pN-nX-za-nj\-ne-qs-Sb-p-w kÀ¡-mÀ 
Dd¸-m¡-p-w.  

kÀ¡-mc-ns-â {-]hÀ¯\§Äs-¡-m¸-w s-]-mX-pP\]¦-mf-n¯-w I-qS-nt-b X-oc-p.  
_l-pP\ {-]Ø-m\§Ä-, k-ma-ql-y-m[-nj-vT-nX k-wLS\ k-wh-n[-m\§Ä-, kÀ¡-mc-nX 
k-wLS\IÄ a-pXe-mbhc-ps-S ]-n´-pWb-p-w klIcWh-p-w _l-pP\]¦-mf-n¯-w 
Dd¸-m¡-p¶X-nÂ \-nÀ®-mbIa-mW-v.  a-me-n\-y-w he-ns-¨d-nb-pIb-p-w-, I¯-n¡-pIb-p-w 
s-N¿-p¶ i-oe-w a-mdW-w.  \-qd-p iXa-m\-w k-m£cX-, DbÀ¶ s-]-mX-ph-nZ-y-m`-ymk-w-, 
s-a¨s-¸« Bt-c-mK-y\-ne F¶-n§s-\ DbÀ¶ P-oh-nX K-pWt-a·b-v¡-v J-y-mX-n 
t-\S-nb-n«-pÅ \½-ps-S k-wØ-m\¯-n\-v A\-pK-pWa-mb {-]h-r¯-nbÃ a-me-n\-y-w 
he-ns-¨d-nbe-p-w-, I¯-n¡e-p-w. A\-pI-qe at-\-m`-mhh-p-w i-oe§f-p-w klIcWh-p-w 
hfcW-w.  Fs-â a-me-n\-y-w Fs-â D¯ch-mZ-nX-z-w F¶ Aht-_-m[-w DÄs-¡-mï-v 
a-me-n\-y]c-n]-me\ h-njb§f-nÂ FÃ-m h-n`-mK-w P\§f-p-w ]¦-mf-nIf-mIW-w.  Hc-p 
]-pX-nb a-me-n\-y k-wk-vI-mc¯-ne-qs-S \½-ps-S t-Icfs-¯ a-me-n\-y a-pàa-m¡-m-w.  
Xt-±ik-zb-w`cW Ø-m]\§Ä¡-v a-me-n\-y k-wk-vIcW t-aJeb-ns-e t-{-]-mPI-vS-pIÄ 
Gs-äS-p¯-v h-nPb-n¸-n¡-p¶X-n\-p-w X§f-ps-S `cW {-]t-Zi-w k-pØ-nca-mb-n 
a-me-n\-ya-pàa-m¡-p¶X-n\-p-w C-u a-mÀ¤t-cJ kl-mbIa-mI-p-w.

B-i-w-k-I-t-f-m-s-S-,

t‑U‑m. s‑I.S‑n. Pe‑oÂ
Xt-±ik-zb-w`cW hI-p¸-v a{-´-n

X-n-c-p-h-\-´-]-p-c-w
20.07.2017

t‑U‑m. s‑I.S‑n. Pe‑oÂ

k
-t

-µ
-i

-w
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kÀ-¡-mÀ k-z-b-w-`-c-W-h-I-p-¸-v þ l-c-n-X-t-I-c-f-w -]-²-X-n-b-p-s-S `-m-K-a-m-b-p-Å i-p-
N-n-X-z a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W I-y-m-¼-b-n³ \-nÀ-Æ-l-W a-mÀ-¤-\-nÀ-t-±-i-§Ä A-w-
K-o-I-c-n-¨-v D-¯-c-h-v ]-p-d-s-¸-S-p-h-n-¡-p-¶-p.

þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-
X‑t‑±‑i k‑z‑b‑w‑`‑c‑W (U‑n.‑k‑n.‑) h‑I‑p‑¸‑vv

k.-D. (k-m-[-m-)\-w.2420/2017/X-k-z-`-h X-n-c-p-h-\-´-]-p-c-w-, X-o-b-X-n 15.07.2017

þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-
]-c-m-aÀ-i-w: 1. k.-D.(]-n-)\-w. 10/2017/B-k-m-h X-o-b-X-n 19.04.2017

D‑¯‑c‑h‑v

\-h-t-I-c-f-w IÀ-½-]-²-X-n-b-p-s-S ̀ -m-K-a-m-b-p-Å h-n-I-k-\ a-n-j-\-p-I-f-p-s-S e-£-y-§Ä-, 
B-k-q-{-X-W-w-, \-nÀ-Æ-l-W-w-, k-l-m-b-k-w-h-n-[-m-\-§Ä F-¶-n-h-s-b k-w-_-Ô-n-
¡-p-¶ a-mÀ-¤-t-c-J A-w-K-o-I-c-n-¨-v ]-c-m-aÀ-i-w 1 {-]-I-m-c-w D-¯-c-h-v ]-p-d-s-¸-S-p-h-n-¨-n-
«-p-ï-v. \-h-t-I-c-f IÀ-½-]-²-X-n-b-p-s-S ̀ -m-K-a-m-b-p-Å \-m-e-v h-n-I-k-\ a-n-j-\-p-I-f-nÂ 
H-¶-m-b l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â D-]-Z-u-X-y-§-f-nÂ H-¶-m-W-v i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y 
k-w-k-v-I-c-W-w. ]-p-X-n-b a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W \-n-b-a-{-]-I-m-c-w H-c-p k-m-[-m-c-W 
]-u-c-s-â D-¯-c-h-m-Z-n-¯-h-p-w N-p-a-X-e-b-p-w h-y-à-a-m-¡-n A-h-t-_-m-[-w k-r-j-v-S-n-
¡-p-I-, D-¯-c-h-m-Z-n-¯ a-m-e-n-\-y ]-c-n-]-m-e-\-c-o-X-n-IÄ A-h-e-w-_-n-¡-p-¶-X-n-t-\-m-S-v 
]-u-c-·-m-c-nÂ A-\-p-I-q-e a-t-\-m-`-m-h-h-p-w i-o-e-§-f-p-w D-ï-m-¡-n k-a-q-l-¯-n-e-m-s-I 
H-c-p ]-p-X-n-b a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-m-c-w k-r-j-v-S-n-¡-p-I-, k-¦-oÀ-®-a-m-b a-m-e-n-\-y-{-]-i-v-
\-§Ä I-s-ï-¯-p-¶-X-n-\-p-w ]-c-n-l-m-c-w k-m-[-y-a-m-¡-p-¶-X-n-\-p-a-p-Å k-l-m-b-w 
X-t-±-i-k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§Ä-¡-v e-`-y-a-m-¡-p-I-, i-m-k-v-{-X-o-b a-m-e-n-\-y-]-c-n-]-m-
e-\-w X-t-±-i-k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§-f-p-s-S t-\-X-r-X-z-¯-nÂ k-p-Ø-n-c-a-m-¡-p-I 
F-¶-n-h-b-m-W-v l-c-n-X-t-I-c-f-w ]-²-X-n-b-p-s-S D-]-Z-u-X-y-b-a-m-b i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y-
k-w-k-v-I-c-W-¯-n-s-â e-£-y-§Ä. l-c-n-X-t-I-c-f-w ]-²-X-n-b-p-s-S `-m-K-a-m-b-n i-p-
N-n-X-z-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W I-y-m-¼-b-n³ \-S-¸-n-e-m-¡-p-¶-X-v k-w-_-Ô-n-¨-v C-u 
D-¯-c-h-n-s-â A-\-p-_-Ô-a-m-b-n \Â-I-n-b-n-«-p-Å \-nÀ-Æ-l-W a-mÀ-¤-\-nÀ-t-±-i-§Ä 
A-w-K-o-I-c-n-¨-v kÀ-¡-mÀ D-¯-c-h-v ]-p-d-s-¸-S-p-h-n-¡-p-¶-p.

(K-hÀ-®-d-p-s-S D-¯-c-h-n³-{-]-I-m-c-w-)
F. j‑m‑P‑l‑m³‑ 
K-h. s-k-{-I-«-d-n

]-©-m-b-¯-v U-b-d-I-v-SÀ
\-K-c-I-m-c-y U-b-d-I-v-SÀ
B-t-c-m-K-y-h-I-p-¸-v U-b-d-I-v-SÀ

k‑w‑{‑K‑l‑w

t‑I‑c‑f kÀ‑¡‑mÀ
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I-r-j-n-h-I-p-¸-v U-b-d-I-v-SÀ
I-½-o-j-WÀ-, {-K-m-a-h-n-I-k-\ h-I-p-¸-v
F-I-v-k-n-I-y-q-«-o-h-v U-b-d-I-v-SÀ-, i-p-N-n-X-z a-n-j³
F-I-v-k-n-I-y-q-«-o-h-v U-b-d-I-v-SÀ-, I-p-S-p-w-_-{-i-o
F-Ã-m ]-©-m-b-¯-p-IÄ-¡-p-w (]-©-m-b-¯-v U-b-d-I-v-SÀ a-p-t-J-\-)
F-Ã-m \-K-c-k-`-IÄ-¡-p-w (\-K-c-I-m-c-y U-b-d-I-v-SÀ a-p-t-J-\-)
F-Ã-m t-I-mÀ-¸-t-d-j-\-p-IÄ-¡-p-w (\-K-c-I-m-c-y U-b-d-I-v-SÀ a-p-t-J-\-)
F-Ã-m t-»-m-¡-v ]-©-m-b-¯-p-IÄ-¡-p-w ({-K-m-a-h-n-I-k-\ I-½-o-j-WÀ a-p-t-J-\-)
F-Ã-m P-n-Ã-m ]-©-m-b-¯-p-IÄ-¡-p-w ({-K-m-a-h-n-I-k-\ I-½-o-j-WÀ a-p-t-J-\-)
{-]-n³-k-n-¸Â A-¡-u-ïâ-v P-\-dÂ (B-U-n-ä-v/F & C-) t-I-c-f-, X-n-c-p-h-\-´-]-p-c-w.

F-I-v-k-n-I-y-q-«-o-h-v U-b-d-I-v-SÀ-, C³-^À-t-a-j³ t-I-c-f a-n-j³
U-b-d-I-v-SÀ-, s-F & ]-n.-BÀ.-U-n./s-h-_-v & \-y-q a-o-U-n-b
I-c-p-XÂ ^-bÂ/H-m-^-o-k-v t-I-m-¸-n

D-¯-c-h-n³-{-]-I-m-c-w

s-k-I-v-j³ H-m-^-o-kÀ

]‑IÀ‑¸‑v:
_-l-p. a-p-J-y-a-{-´-n-b-p-s-S ]-n.-F-k-v.\-v
_-l-p. B-t-c-m-K-y I-p-S-p-w-_-t-£-a-h-I-p-¸-p a-{-´-n-b-p-s-S ]-n.-F-k-v.\-v
_-l-p. I-r-j-n-h-I-p-¸-v a-{-´-n-b-p-s-S ]-n.-F-k-v.\-v
X-t-±-i-k-z-b-w-`-c-W-h-I-p-¸-p -a-{-´-n-b-p-s-S ]-n.-F-k-v.\-v
B-t-c-m-K-y-h-I-p-¸-v/I-r-j-n-h-I-p-¸-v/B-k-q-{-X-W k-m-¼-¯-n-I-m-c-y h-I-p-¸-v s-k-{-I-«-
d-n-a-m-c-p-s-S ]-n.-F.b-v-¡-v
X-t-±-i-k-z-b-w-`-c-W-h-I-p-¸-v {-]-n³-k-n-¸Â s-k-{-I-«-d-n-b-p-s-S ]-n.-F.b-v-¡-v
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ഹരിതകേരളം മിഷന്
ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപമിഷന്

നിര്വ്വഹണ മാര്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങള്

ആമുഖം
സംസ്ാനത്ിന്റെ സമഗ്രമായ വിേസനം ലക്്യമിട്ടുന്ോണ്ട് നാലു വിേസന 
മിഷനുേള് ഉള്ന്്പെടുന്ന നവകേരളംേര്മ്മപദ്ധതിക്ട് തുടക്മായി. ശുചിത്വ-
മാലിന്യ സംസട് ക്രണം, സുസ്ിര കൃഷി വിേസനം, ജലവിഭവ സംരക്ണം 
എന്നിവ ഉള്ന്ക്ാള്ളുന്ന ‘ഹരിത കേരളം’ മിഷന്, ന്പാതു ആകരാഗ്യ കമഖലയില് 
കരാഗീസൗഹൃദവം ഗുണകമന്മയുളളതുമായ ആകരാഗ്യ കസവനങ്ങള് ഉറ്പൊകുന്ന 
‘ആര്ദം’ മിഷന്, ഭൂരഹിതര്ക്ം ഭവനരഹിതര്ക്ം സുരക്ിത പാര്്പെിടവം 
ജീവകനാപാധിയും ഉറ്പൊക്ന്ന ‘ലലഫട്’ മിഷന്, ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ 
കമഖലന്യ ശാക്ീേരിക്ന്നതിനുളള ‘ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ’യജ്ം 
എന്നിവയാണട് നവകേരളം േര്മ്മപദ്ധതിയില് ഉള്ന്്പെടുന്ന വിേസന മിഷനുേള്.
ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് ക്രണം, ജലവിഭവ സംരക്ണം, സുസ്ിര കൃഷി 
വിേസനം എന്നിവ ‘ഹരിത കേരളം’ മിഷന്റെ മൂന്നട് ഉപമിഷനുേളായിരിക്ം. 
ഈ ഉപമിഷനുേളുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള സംസ്ാന-ജില്ാ തലങ്ങളില് 
ഏകോപി്പെിക്ന്നതിനും തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനതല മിഷനിലൂന്ട 
പ്രാവര്ത്ിേമാക്േന്യന്നതുമായ സുപ്രധാന ചുമതലയാണട് ഹരിതകേരളം 
മിഷന് നിര്വഹിക്േ.

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ ഉപമിഷന്

കേരളത്ിന്ല നഗര-നഗരപ്രാന്ത പ്രകദശങ്ങന്ള അലട്ടുന്ന ഗുരുതര പ്രശട് നങ്ങളില് 
ഒന്നാണട് മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം. ഇന്നട് അതിന്റെ രൂക്ത ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളില് 
കപാലും അനുഭവന്്പെടുന്നു. സമൂഹത്ിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളില് നിരന്തരം 
വിമര്ശന വികധയമായിന്ക്ാണ്ിരിക്ന്ന ന്തരുവനായശല്യം ഈ മാലിന്യ 
നിര്മ്മാര്ജ്ജന പ്രശട് നത്ിന്റെ ഉകപാതട്പന്നമാണട്.
നിര്മ്മിക്ന്്പെടുന്ന ഏന്താരു മാലിന്യവം എത്രയും കവഗത്ിലും 
സുരക്ിതമായും സംസട് ക്രിക്ന്്പെടുന്നുന്വന്നട് ഉറ്പൊക്േ എന്നതട് 
പ്രകൃതിവിഭവസംരക്ണത്ിനും ജനതയുന്ട ആകരാഗ്യപരിപാലനത്ിനും 
അനുകപക്ണീയമാണട്. അതുന്ോണ്ടുതന്ന്ന ജനപങ്ാളിത്കത്ാന്ട 
പ്രാകദശിേതല വിേസനപ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് കനതൃത്വം വഹിക്ന്ന തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്, അതതു പ്രകദശന്ത് മാലിന്യ മുക്മാക്ന്നതിനട് 
വ്യക്മായ ഒരു നിര്വ്വഹണ സംവിധാനം തയ്ാറാക്േയും നട്പൊക്േയും 
ന്ചകയ്ണ്തുണ്ട്.ഇതാണട് ശുചിത്വ- മാലിന്യ സംസട് ക്രണ ഉപമിഷന്റെ ലക്്യം.
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2. പപാതു സമീപനം

ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ികറെയും പരിധിയില് വരുന്ന 
ഭൂപ്രകദശം മാലിന്യമുക്മാേണം. ഇതിനായിഎളു്പെം ചീഞ്ഞളിയാനിടയുള്ള 
ലജവമാലിന്യം അതിന്റെ ഉറവിടകത്ാടട് ഏറ്റവമടുത്ട് അതാതു ദിവസം തന്ന്ന 
സംസട് േരിക്േയും പുനഃചംക്രമണത്ിലൂന്ട സംസട് േരിക്ന്്പെകടണ് പ്ാസ്റിക്ം 
ചില്ം കലാഹവമടക്മുള്ള മാലിന്യങ്ങള് കൃത്യമായ ഇടകവളേളില് കശഖരിച്ട് 
സംസട് േരണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്ട് അയയ്ക്കുേയും ന്ചയ്യുേ എന്നതായിരിക്ണം 
ന്പാതുസമീപനം.
തക്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ാപന പരിധിയിലുള്ള സ്വോര്യവീടുേള്, കഗറ്റഡട് 
കോളനിേള്, ഫട് ളാറ്റട് സമുച്യങ്ങള്, ന്പാതുസ്ാപനങ്ങള്, േച്വടസ്ാപനങ്ങള്, 
േക്ാളങ്ങള്, വ്യവസായശാലേള് മുതലായവ ഉല്ാദി്പെിക്ന്ന മാലിന്യം, 
അതുല്്പൊദി്പെിക്ന്നവരുന്ട പങ്ാളിത്കത്ാന്ട തന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്്പെടണം.
വീടുേളിലുണ്ാകുന്ന പച്ക്റിച്വറം ഭക്ണാവശിഷ്ടവമടങ്ങുന്ന ലജവ മാലിന്യം 
അവിന്ടത്ന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്നതിനട് േിച്ണ് ബിന്േക്ാസ്റിങ്ങട്, േലം 
േക്ാസ്റിങ്ങട്,വളക്ഴി (ആവശ്യത്ിനു സ്ലമുന്ണ്ങ്ില് മാത്രം) തുടങ്ങിയ 
േക്ാസ്റിങ്ങട് രീതിേകളാ, മാലിന്യത്ില് നിന്നട് ലജവവാതേമുതട്പാദി്പെിക്ന്ന 
ബകയാഗ്യാസട് പ്ാകറൊ സ്ാപിക്ാം. ചന്തേളില് നിന്നും സ്വന്തമായി 
ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ ഉപാധിേന്ളാന്നും സ്ാപിക്ാന് 
േഴിയാത്യിടങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ലജവമാലിന്യം സംസട് േരിക്ന്നതിനട് 
ന്പാതുമാലിന്യസംസട് ക്രണ സംവിധാനങ്ങളും സ്ാപിക്ണം. വലിയ 
ബകയാഗ്യാസട് പ്ാന്റുേകളാ തുമ്പൂര്മൂഴി മാതൃേ എയട് കറാബിന്േക്ാസ്റികങ്ങാ ആണട് 
നിലവില് ഉപകയാഗിക്ന്്പെടുന്ന ന്പാതുമാലിന്യസംസട് ക്രണ സംവിധാനങ്ങള്. 
ഇവന്യാന്ക് ഓകരായിടത്ം ആവശ്യാനുസരണം സ്ാപിക്േയും ശരിയായി 
ഉപകയാഗിക്േയും കവണം. അലജവമാലിന്യകശഖരണവം നീക്ലും ോര്യക്മ 
മാക്ന്നതിനട് ആവശ്യമായ സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങളും സ്ാപിച്ചു പ്രവര്ത്ി്പെിക്ണം.
ഇങ്ങന്ന നമ്മുന്ട സംസ്ാനന്ത് ഓകരാ വീടും പുരയിടവം നിരത്ം 
ന്പാതുഇടങ്ങളും ജലകരോതസ്സുേളും അന്തരീക്വം മാലിന്യമുക്മാക്ന്നതിനട് 
ന്പാതുസമൂഹമാന്േ ലേകോര്ക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളാണട് ശുചിത്വ- മാലിന്യ 
സംസട് ക്രണ ഉപമിഷന് വിഭാവനം ന്ചയ്യുന്നതട്.
ഉപമിഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിന്ല സംഘാടനവം 
കനതൃത്വവം തക്ദേശഭരണ സ്ാപന ഭരണസമിതിക്ാണട്. നവകേരളം 
േര്മ്മപദ്ധതിയുന്ട തക്ദേശഭരണതല സമിതിയുന്ട ഭാഗമായി രൂപീേരിക്ന്ന 
ഉപമിഷന് സമിതിയും തക്ദേശഭരണതലത്ിന്ല ആകരാഗ്യ-ശുചിത്വ 
വിഭാഗവം കചര്ന്നാണട് പ്രവര്ത്നാസൂത്രണവം നിര്വഹണ കമാണിറ്ററിംഗും 
നിര്വഹികക്ണ്തട്. തക്ദേശഭരണ തലത്ില് മാലിന്യ നിര്മാര്ജ്ജനത്ിനും 
ശുചിത്വ പരിപാലനത്ിനും ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള് രൂപന്്പെടുത്ക്ാള് 
ഓകരാ ഗുണകഭാക്ാവിന്നയും ‘മാലിന്യം സ്വന്തം ഉത്രവാദിത്മാന്ണന്നട് 
കബാധ്യന്്പെടുകത്ണ്താണട്. അകതാന്ടാ്പെം തക്ദേശഭരണ സ്ാപന പരിധിയിന്ല 
മാലിന്യ സംസട് ക്രണത്ിനുള്ള ന്പാതുസംവിധാനങ്ങള്, സംഘടനാരൂപങ്ങള്, 
തുടങ്ങിയവ പ്രാവര്ത്ിേമാക്ന്നതിനുള്ള വിഭവ വിനികയാഗം (തക്ദേശ 
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സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ ഫണ്ടും ഗുണകഭാക്ാവട് നല്കുന്ന യൂസര്ഫീയും) 
പടിപടിയായി കുറയ്ക്കുന്നതിനട് ലക്്യമിടുന്നതുമാേണം. ഇതിനുതകുന്ന തരത്ില് 
ഓകരാ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനവം ആസൂത്രിതമായ വിഭവ മാകനജട് ന്മറെട് തന്ത്രങ്ങള് 
രൂപന്്പെടുത്ി മാലിന്യ സംസട് ക്രണത്ിനും ശുചിത്വ പരിപാലനത്ിനുമുള്ള 
ധനവിനികയാഗം മാലിന്യത്ിന്റെ ശാസ്തീയ സംസട് ക്രണത്ിലൂന്ടയും 
പുനരുപകയാഗം, പുനഃചംക്രമണം തുടങ്ങിയ മാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂന്ടയും സമാഹരിക്ന്ന 
ഒരു മാതൃേ സൃഷ്ടിക്ന്നതിനട് ലക്്യമിടണം.

3. പ്രവര്ത്തന സംവിധാനം
മാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങന്ളല്ാം തന്ന്ന അഭംഗുരം നടത്ിന്ോണ്ടു 
കപാകുന്നതിനാവശ്യമായ ആവര്ത്ന ന്ചലവേള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ കതാതില് 
മാത്രകമ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട ഫണ്ില് നിന്നും ന്ചലവഴിക്ാവൂ 
എന്ന സമീപനം സ്വീേരിക്ണം. തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, 
ജനങ്ങള് ഉല്ാദി്പെിക്ന്ന മാലിന്യം സംസട് േരിക്ന്നതിനുളള നടപടിേളാണട് 
സ്വീേരിക്ന്നതട്. ഇതികലക്ായി ന്പാതുജനങ്ങളില് നിന്നും നല്കുന്ന 
കസവനത്ിനുളള ഫീസും പരിസ്ിതി മലിനന്്പെടുത്ന്നവരില് നിന്നും പരിഹാര 
തുേയും ഈടാക്േ എന്ന തത്വം പാലിച്ചുന്ോണ്ടുളള നിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് 
സ്വീേരിക്ന്നതിനട് അതതു തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നടപടി 
സ്വീേരിക്ണം. 
ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് ക്രണവമായി ബന്ധന്്പെട്ട സൗേര്യങ്ങള് ഉറ്പൊക്േ, 
ഹരിതേര്മ്മകസന രൂപീേരിച്ട് പ്രവത്നക്മമാക്േ, സാകങ്തിേ സഹായം 
ലഭ്യമാക്േ, നിര്മാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ട് മൂലധന നികക്പം നടത്േ, 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ട് കവണ് കനതൃത്വം നല്കുേ, േര്ശനമായ നിരീക്ണ 
സംവിധാനം ഏര്ന്്പെടുത്േ, മാലിന്യ സംസട് ക്രണവമായി ബന്ധന്്പെട്ട 
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും േര്ശനമായി നട്പൊക്േ, നിയമ ലംഘേര്ന്ക്തിന്ര 
നടപടിേള് സ്വീേരിക്േ എന്നിവയായിരിക്ം തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട പ്രധാന ഉത്രവാദിത്വം. ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ോര്യക്മമാക്ന്നതിനട് ഹരിതേര്മ്മ കസനയും ഹരിതസഹായ 
സ്ാപനവമടങ്ങുന്ന സംരംഭേത്വ മാര്ഗങ്ങള് സ്വീേരിക്ന്നതായിരിക്ം ഉചിതം. 
അങ്ങന്ന ന്ചയ്യുക്ാള് തക്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള് സംരംഭങ്ങളുന്ട 
ലദനംദിന പ്രവര്ത്നത്ില് ഇടന്പകടണ്തില്, മറിച്ട് ശക്മായ നിരീക്ണ 
സംവിധാനം ഏര്ന്്പെടുത്േയും പ്രവര്ത്നകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്േയുമാണട് 
കവണ്തട്. 

4. മുപ്ാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

മാലിന്യത്ിന്റെ ഉല്ാദനത്ില് കുറവ വരുത്ന്നതികലക്ായി അലജവ 
വസ്തുക്ളുന്ട ഉപകയാഗം കുറക്േ (Reduce) പുനരുപകയാഗം (Reuse) 
വര്ദ്ധി്പെിക്േ, പുന:ചംക്രമണം (Recycle)കപ്രാത്ാഹി്പെിക്േ എന്നിവ 
ജനജീവിതത്ിന്റെ ഭാഗമായും സംസട് ോരമായും മാറണം. ഇതിനുകവണ്ി 
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ില് സഹായിക്ാനുളള സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്നം 
കപ്രാത്ാഹി്പെിക്ല്, ജനപിന്തുണയും പങ്ാളിത്വം ഉറ്പൊക്ല്, ഇതര വിഭവ 
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സമാഹരണത്ിനട് അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്ല്, സംഘടനാസംവിധാനങ്ങള് രൂപീ 
േരിക്ലും പ്രവര്ത്ി്പെിക്ലും, ജീവിതലശലിയിലും ജീവിതരീതിയിലും മാറ്റം 
വരുത്ല് എന്നിവ ലേവരിക്ന്നതിനട് പര്യാപ്തമായ രീതിയില് താന്ഴ്പെറയുന്ന 
നടപടിേളാണട് മുന്ന്നാരുക് പ്രവര്ത്ന ങ്ങളായി സ്വീേരികക്ണ്തട്. 

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷന് കാഴചപ്ാട്
കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മഥാലിന്യമുക്തമഥാക്ുന്നതിലൂത്െ ജനങ്ങളുത്െ ജീവിത 
നിലവഥാരം ഉയര്തെുേയും കരഥാഗഥാതുരതയില് േുറവു വരുതെി ത്�ഥാതുജനഥാകരഥാഗ്യം 
ത്മച്ചത്പെെുതെുേയും �രിസ്ിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ം സൃഷ്ിക്ുേയും ത്െയ്ുേ

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷന് ദൗത്യപപഖ്യാപനം
തകദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാ�നങ്ങളുത്െ കനതൃത്വതെില് ബഹുജന �ങ്ഥാളിതെം 
ഉറപെുവരുതെി, ജജവ മഥാലിന്യങ്ങളുത്െ ഉറവിെതെിത്ല സംസ് േരണവും അജജവ 
മഥാലിന്യം കശഖരിച്ച്, സംഭരിച്ച്, റീജസേ് ളിംഗ് കമഖലക്് ജേമഥാറ്ം ത്െയ്ലും 
അതിത്നഥാത്ക് സഹഥായേമഥായ ത്�ഥാതുജന സൗഹൃദ ആസ്ിേളുത്െ നിര്മഥാണവും 
നെതെുേ വഴി, അെുതെ അഞ്ു വര്ഷതെിനുളളില് കേരളം രഥാജ്യതെിനു 
മഥാതൃേയഥാേതെക് വിധതെില് മഥാലിന്യമുക്തമഥാക്ും.

പ്രാഥമികയ�ാഗവം, പ്രവര്ത്തനാസൂത്രണവം
ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്ലയും ഹരിതകേരളാ മിഷനും 
ഉപമിഷന് േര്മ്മസമിതിയും എല്ാ വാര്ഡുന്മ്ര്മാരും കയാഗം കചര്ന്നട് മാലിന്യ 
സംസട് േരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ള്ള രൂപകരഖ ചര്ച് ന്ചയ്ണം.ഓകരാ തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്ലയും മാലിന്യ സംസട് േരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നടകത്ണ്തട് അവര് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്ന ‘’ഹരിതേര്മ്മകസന’’ മുകഖനയാണട്. 
ഈ ഹരിതേര്മ്മകസന രൂപീേരിക്ന്നതിനുള്ള നടപടിയാണട് ഈ 
പ്രാഥമിേകയാഗത്ില് തീരുമാനിക്ന്്പെകടണ്തട്. ഇതട് താന്ഴ വിശദമാക്ന്നു.

ഹരിതകര്മ്മയസന രൂപീകരണം
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന പ്രകദശന്ത് മാലിന്യസംസട് േരണവമായി 
ബന്ധന്്പെട്ട ഫീല്ഡുതല പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടകത്ണ് സംഘടനാ 
സംവിധാനമാണട് ഹരിതേര്മ്മകസന. 

1.  പ്രാകദശിേമായി ോര്യക്മമായി പ്രവര്ത്ിക്ന്ന കുടുംബശ്ീ യൂണികറ്റാ 
സ്വയം സഹായസംഘങ്ങകളാ നിലവിലുള്ള മറ്റട് സംവിധാനങ്ങകളാ 
ഹരിതേര്മ്മകസനയായി പ്രവര്ത്ിക്ന്മന്നട് തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ാപനതല ഹരിതകേരള മിഷനും ഉപമിഷന് േര്മ്മസമിതിയും 
വാര്ഡുന്മ്ര്മാരും അടങ്ങുന്ന കയാഗം വിലയിരുത്ന്നു എങ്ില് ആയതട് 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനതല ഹരിത കേരള മിഷന്,തങ്ങളുന്ട 
നിര്ക്ദേശമായി തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന ഭരണസമിതിയ്കട് 
സമര്്പെികക്ണ്തും, അംഗീോരം വാങ്ങി അടുത് പ്രവര്ത്നത്ികലക്ട് 
നീകങ്ങണ്തുമാണട്. 
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2. അത്രത്ില് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ാവന്ന കുടുംബശ്ീ - സ്വയംസഹായ സംഘ 
സംവിധാനന്മാന്നും ഇല്ാത്പക്ം തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന 
ഭരണസമിതി കനരിട്ടട് താതട്പര്യപത്രം ക്ണിച്ട് കയാഗ്യതയുള്ള ഏജന്സിന്യ 
(പ്രാകദശിേ സംരംഭേന്രകയാ സര്ക്ാരിതര സംഘടന േന്ളകയാ)േന്ണ്ത്ി 
ഹരിതേര്മ്മകസനയായി ധാരണാപത്രത്ിന്റെ അടിസ്ാനത്ില് 
നികയാഗിക്ാം.ഇതിനുള്ള േരടട് താതട്പര്യപത്രം(EoI) അനുബന്ധം 1 ആയി 
നല്കുന്നു. 

3. തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം പുറന്്പെടുവിക്ന്ന താതട്പര്യപത്രം 
അനുസരിച്ട് ഹരിതേര്മ്മകസനയായി പ്രവര്ത്ിക്ാന് സംരംഭേ ന്രാന്നും 
വരുന്നില്ാത്പക്ം പ്രസ്തുത തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം സ്വന്തം 
നിലയ്കട് ഹരിതേര്മ്മകസന രൂപീേരികക്ണ്തുണ്ട്. ഇതിനായി ഓകരാ 
വാര്ഡിലും ആവശ്യമായ പ്രചാരണകത്ാന്ട, അതതു വാര്ഡു ന്മ്റന്മാരുന്ട 
ചുമതലയില് കയാഗങ്ങള് വിളിച്ചു കചര്ത്ട് മാലിന്യ സംസട് േരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട വിശദാംശങ്ങളും ഹരിതേര്മ്മ കസനയുന്ട പ്രവര്ത്ന 
സാദ്ധ്യതേളും ചര്ച് ന്ചയ്യുേയും ഹരിത േര്മ്മകസനയില് പ്രവര്ത്ിക്ാന് 
താതട്പര്യമുള്ളവര് തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന ന്സക്രട്ടറിക്ട് അകപക് 
നല്ോന് ആവശ്യന്്പെടുേയും കവണം. ഇങ്ങന്ന ലഭിക്ന്ന അകപക്േളില് 
നിന്നും തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനതല ഹരിത കേരള മിഷന്, 
അനുകയാജ്യരായവന്ര കഷാര്ട്ടട് ലിസ്റ്റു ന്ചയ്ട് വിളിച്ചു കചര്ത്ട് സംരംഭേ 
മാതൃേയില് ഹരിതേര്മ്മകസന രൂപീേരിക്ാന് സഹായം നല്േണം. 
ആവശ്യന്മങ്ില് ഇവര്ക്ായി സംരംഭേത്വ പരിശീലനങ്ങളും ഏര്്പൊടാക്ാം.

കമല്്പെറഞ്ഞ മൂന്നു രീതിേളിന്ലാന്നിലൂന്ട രൂപീേരിക്ന്ന ഹരിതേര്മ്മ 
കസനന്യയാണട് തുടര്ന്നു നടകക്ണ് പ്രചരണ പ്രവര്ത്നത്ിനും മാലിന്യ 
സര്കവ്വയ്ക്കും മാലിന്യ കശഖരണ-സംസട് േരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്മായി 
നികയാഗികക്ണ്തട്.
ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ സാകങ്തിേമായി സഹായിക്ന്നതിനട് ഹരിതകേരള 
മിഷന് ‘’ഹരിതസഹായസ്ാപന’’ന്ത്, തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന ങ്ങളുന്ട 
ക്ലസ്റര് അഥവാ ജില്ാ അടിസ്ാനത്ില് ന്തരന്ഞ്ഞടുത് നികയാഗിക്ന്നതാണട്. 
മാലിന്യസംസട് േരണ കമഖലയില് മുന്പരിചയവം സാകങ്തിേ പരിജ്ാനവമുള്ള 
സന്നദ്ധസംഘടനേള്, സാമൂഹ്യ സ്ാപനങ്ങള്, േ്നിേള് തുടങ്ങി, 
ന്പ്രാഫഷണലായി മാലിന്യ സംസട് ക്രണ സംവിധാനം പ്രവര്ത്ി്പെിക്ാന് 
ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ സഹായിക്േയും അവരുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് നിരീക്ിച്ട് 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിനു റിക്പൊര്ട്ടു ന്ോടുക്േയും ന്ചയ്ാനാകുന്ന 
സ്ാപനങ്ങന്ളയാണട് ഹരിതസഹായസ്ാപനമായി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്േ. 

പ്രചരണം
ഹരിതേര്മ്മകസന രൂപീേരിക്ന്്പെട്ടാല് അടുത്തായി ഏന്റ്റടുകക്ണ് 
പ്രവര്ത്നമാണട് ഇതട്. എല്ാ വ്യക്ിേന്ളയും കമഖലേന്ളയും ഉള്ന്്പെടുത്ി 
സര്വ്വതലസ്പര്ശിയായ പ്രചരണമാണട് നടകത്ണ്തട്. ഓകരാ വീട്ടിലും 
മാലിന്യസംസട് േരണ പ്രവര്ത്നത്ിന്റെ സകദേശവം മാലിന്യ സര്കവ്വയുന്ട 
ആവശ്യേതയും രീതിയും മാലിന്യസംസട് ക്രണ മാര്ഗ്ഗങ്ങളുന്ട വിശദാംശങ്ങളും 
എത്ണം. ജനങ്ങളുന്ട സമ്പൂര്ണ സഹേരണം ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനാണട് 
ഈ പ്രചരണ പരിപാടിേള് ലക്്യമികടണ്തട്. ഇതിനായി തക്ദേശഭരണ 
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സ്ാപനങ്ങളുന്ട വാര്ഡുതലത്ില് വിവിധ ങ്ങളായ പ്രചരണ പരിപാടിേള് 
രണ്ാഴ്ചക്ാലകത്ക്ട് നടകത്ണ്താണട്.

മാലിന്യസര്പവ
ോര്യക്മമായ മാലിന്യ സംസട് ക്രണ സംവിധാനം ഒരുക്ന്നതിനട് തക്ദേശഭരണ 
തലത്ില് ആവശ്യേതാ നിര്ണയ സര്ന്വ്വ ആവശ്യ മാണട്. ഈ സര്ന്വ്വ പ്രോരം 
ഏതട് സംവിധാനമാണട് ഓകരാ വീടുേള്ക്ം സ്ാപനങ്ങള്ക്ം അനുകയാജ്യന്മന്നട് 
േന്ണ്ത്ാനും അതിലൂന്ട ഉചിതവം ഗുണകഭാക്ാവിനട് സ്വീോര്യവമായ മാലിന്യ 
സംസട് ക്രണ രീതി നട്പൊക്ാനും േഴിയും. 

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷന് പപാതുസമീപനം
ഓകരഥാ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ�നതെികറേയും �രിധിയില് വരുന്ന 
ഭൂപ്രകദശം മഥാലിന്യമുക്തമഥാേണം. ഇതിനഥായിഎളുപെം െീഞ്ഞളിയഥാനിെയുള്ള 
ജജവമഥാലിന്യം അതിത്റേ ഉറവിെകതെഥാെ് ഏറ്വുമെുതെ് അതഥാതു ദിവസം 
തത്ന്ന സംസ് േരിക്ുേയും �ുനഃെംക്രമണതെിലൂത്െ സംസ് േരിക്ത്പെകെണ്ട 
പ്ഥാസ്റിക്ും െിലും കലഥാഹവുമെക്മുള്ള മഥാലിന്യങ്ങള് േൃത്യമഥായ ഇെകവളേളില് 
കശഖരിച്ച് സംസ് േരണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്് അയയ്കുേയും ത്െയ്ുേ എന്നതഥാണ് 
ത്�ഥാതുസമീ�നം. മഥാലിന്യം, അതുല്പെഥാദിപെിക്ുന്നവരുത്െ �ങ്ഥാളിതെകതെഥാത്െ 
തത്ന്ന സംസ് േരിക്ത്പെെണം. ത്�ഥാതുസമൂഹമഥാത്േ ഇതിനഥായി ജേകേഥാര്ക്ുന്ന 
പ്രവര്തെനങ്ങളഥാണ്ിഷന് വിഭഥാവന ത്െയ്ുന്നത്.

ഹരിതേര്മ്മകസനാ പ്രവര്ത്േര് ഓകരാ വീടും സ്ാപനവം സദേര്ശിച്ട് 
ഓകരായിടത്ം ഉല്ാദി്പെിക്ന്്പെടുന്ന അലജവ-ലജവ മാലിന്യത്ിന്റെ അളവട് 
കശഖരിക്േയും നിലവില് അനുവര്ത്ിച്ചു വരുന്ന മാലിന്യ സംസട് േരണ 
രീതിേള് േന്ണ്ത്േയും കവണം. അകതാന്ടാ്പെം ലജവമാലിന്യന്ത് 
ഉറവിടത്ില്ത്ന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്നതിനുളള മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവര്ക്ട് ലളിതമായി 
മനസിലാക്ിന്ക്ാടുക്േയും അലജവ മാലിന്യത്ിന്റെ കശഖരണ, സംഭരണ, 
സംസട് ക്രണ, ലേമാറ്റ രീതിേള് വിശദീേരിച്ചു ന്ോടുക്േയും കവണം. വിവിധ 
ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ ഉപേരണങ്ങന്ള സംബന്ധിച് വിശദാംശങ്ങള് 
ഓകരാ വീട്ടിലും ലഭ്യമാക്േയും അവര്ക്ട് അനുകയാജ്യമായതട് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ാന് 
അവസരം നല്കുേയും കവണം. 
നിലവില് ഏന്തങ്ിലുന്മാരു മാലിന്യ സംസട് േരണ ഉപാധി സ്വന്തമായുള്ള 
വീടുേളികലയും സ്ാപനങ്ങളികലയും പ്രസ്തുത സംവിധാനം പരികശാധിച്ട് 
അതിന്റെ പ്രവര്ത്നക്മതയും പരിഹരികക്ണ്തായ പ്രശട് നങ്ങളുന്ണ്ങ്ില് 
അതും വിവരകശഖരത്ില് കരഖന്്പെടുത്ണം.
മലിനജലം പുറത്വിടുന്ന സ്ാപനങ്ങള് (കഹാട്ടലുേള്, റകസ്റാറന്റുേള്, 
വാഹനങ്ങളുന്ട സര്വ്വീസട് കസ്റഷനുേള് തുടങ്ങിയവ) സര്കവ്വ ന്ചയ്യുക്ാള് 
അവര് പുറത്വിടുന്ന ദാവേമാലിന്യത്ിന്റെ തരവം ഏേകദശ പ്രതിദിന അളവം 
വിവരകശഖരത്ില് കരഖന്്പെടുത്ണം.
മ�ൊബൈല് ആപ്പ് -ന്മാലബല് അധിഷ്ിത കസാഫ്റട് ന്വയര് ഉപകയാഗിച്ട് 
ഓകരാ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിന്ലയും എല്ാ വീടുേളും സ്ാപനങ്ങളും 
ന്പാതുയിടങ്ങളും സദേര്ശിച്ാണട് ഈ വിവരകശഖരണം നടകത്ണ്തട്. 
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ഇതിനാവശ്യമായ സര്ന്വ്വയുന്ട വിശദമായ കചാദ്യാവലിയും കസാഫ്റട് ന്വയറം 
ഹരിതകേരള മിഷന് തയ്ാറാക്ി നല്കും. വിവരകശഖരണവം അകതാന്ടാ്പെമുള്ള 
ന്പാതുജന കബാധവതട്ക്രണവം നടത്ന്നതിനട് ആവശ്യമുള്ള പരിശീലനം 
ആവശ്യേതാ നിര്ണയ സര്ന്വ്വയ്കട് മുകന്നാടിയായി, ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് 
ഹരിതസഹായ സ്ാപനം നല്കുന്നതാണട്. 
ഹരിതകര്മ്മസേനൊപരിശീലനം - തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനതല മാലിന്യ 
സംസട് േരണ പരിപാടിയുന്ട ന്പാതുസമീപനം, വിവിധ മാലിന്യ സംസട് േരണ 
ഉപാധിേളും അവയുന്ട പ്രവര്ത്നവം, വിവരകശഖരണ കചാദ്യാവലിയും 
ന്മാലബല് അധിഷ്ിത കസാഫ്റട് ന്വയര് ഉപകയാഗ രീതിയും എന്നിവയാണട് 
ഈ ഘട്ടത്ിലുള്ള പരിശീലനത്ില് ഉണ്ാകവണ്തട്. ഇതിനട് എല്ാ 
ഹരിതേര്മ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്മായി ഒരു ഏേ ദിന പരിശീലനം മതിയാകും.
തുടര്ന്നട് സര്ന്വക്ായി രണ്ാഴ്ചന്ത് സമയം നല്ോവന്നതാണട്. ലഭിക്ന്ന 
വിവരങ്ങള് നിശ്ിത കഫാര്മാറ്റില് ഹരിതേര്മ്മകസന തക്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനത്ിനും ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിനും ലേമാകറണ്താണട്.

തയദേശ സ്വ�ംഭരണ സ്ാപനതല ശില്പശാല
അതതു തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്ല ഹരിതകേരളാ മിഷനും ഉപമിഷന് 
േര്മ്മസമിതിയും എല്ാ വാര്ഡുന്മ്ര്മാരും ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ 
വിദഗ്ാംഗങ്ങളും ഹരിതേര്മ്മകസനാംഗങ്ങളും മറ്റട് താതട്പര്യമുള്ള 
പൗരജനങ്ങളുമാണട് ഈ ശില്ശാലയില് പന്ങ്ടുകക്ണ്തട്. ആവശ്യേതാ 
നിര്ണയ സര്ന്വ്വയിലൂന്ട ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള് ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ 
വിദഗ്ര് കക്രാഡീേരിച്ട് അവതരി്പെിക്ണം. 
വാര്ഡുേളില് നിന്നും ലഭിക്ന്ന വിവരങ്ങളില് സംശയാസ്പദമായകതാ, 
പ്രത്യക്ത്ില് ോണുന്ന കുറവേകളാ ശ്ദ്ധയില്ന്്പെട്ടാല് അതട് 
പരിഹരിക്ന്നതിനുളള നടപടിേളും (പുനര്സര്കവ്വ, കഫാക്സട് ഗ്രൂ്പെട് 
ഡിസട് േഷന്, ഉപസമിതിയിലൂന്ട നടത്ാവന്ന അകനട്വഷണം മുതലായവ) 
അതിനുള്ള സമയക്രമവംതീരുമാനിക്ണം.
ലഭിച് വിവരങ്ങളുന്ട അടിസ്ാനത്ില് വിശദമായ മാലിന്യ സംസട് േരണ 
പരിപാടിയുന്ട രൂപകരഖ -ഗാര്ഹിേതലത്ിലും, സ്ാപനതലത്ിലും, 
സാമൂഹിേ തലത്ിലും നട്പൊകക്ണ്വ - ആവിഷട് ക്രിക്േയും അധിേ 
വിവരകശഖരണം ആവശ്യന്മങ്ില് അതുകൂടി തീര്ത്ട് പൂര്ണ്ണ പ്രവര്ത്ന 
പദ്ധതി (DPR) സമയബന്ധിതമായി തയ്ാറാക്ി തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന 
ഭരണസമിതിക്ട് സമര്്പെിക്ന്നതിനായി, ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ 
മുഖ്യചുമതലയിലുള്ള ഒരു ഉപസമിതിന്യ നിശ്യിച്ട് ഏല്്പെിക്േയുമാണട് ഈ 
ശില്ശാലയില് നടകക്ണ്തട്.
പ്രവര്ത്തന പദ്ധതി - തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന ഭരണസമിതിയുന്ട 
അംഗീോരം ലഭിച് മാലിന്യ സംസട് േരണ പരിപാടി അനുസരിച്ട്, രണ്ടുമാസം 
ന്ോണ്ട് ആവശ്യമായ ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങളും 
ന്പാതുസംവിധാനങ്ങളും മറ്റട് അനുബന്ധ ക്രമീേരണങ്ങളും ഒരുക്േയും 
പ്രവര്ത്നക്മമാക്േയും കവണം. തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനവം 
ഹരിതസഹായ സ്ാപനവം ഹരിതേര്മ്മ കസനയും ഒന്ത്ാരുമിച് പ്രവര്ത്നം 
ഇതിനായി നടത്ണം. 
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തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം കനരിട്ടു നടത്ന്ന ന്പാതു മാലിന്യ സംസട് േരണ 
സംവിധാനങ്ങള് സ്ാപിക്ന്നതിനുള്ള ന്ചലവട് പദ്ധതി വിഹിതത്ില് 
നിന്നും േന്ണ്കത്ണ്താണട്. വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും സ്ാപിക്ന്ന 
ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങളുന്ട ന്ചലവട് ബന്ധന്്പെട്ട 
വീട്ടുടമേളും സ്ാപനഉടമേളും വഹികക്ണ്തുണ്ട്. എന്നാലിതട് സ്വീോര്യവം 
സുഗമവമാക്ന്നതിനട് ഉപേരണവിലയുന്ട പകുതി മാത്രം തുടക്ത്ില് 
ഈടാക്േയും, ബാക്ി 10-12 തവണേളായി പ്രതിമാസ യൂസര്ഫീകയാന്ടാ്പെം 
വാങ്ങുേയും ന്ചയ്യുന്ന രീതി സ്വീേരിക്ാവന്നതാണട്. ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിേ 
ന്ചലവ വഹിക്ന്നതിനായി തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം കോര്്പെസട് ഫണ്ട് 
/ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപട് ഫണ്ട് നീക്ിവയ്കണം. ഉപേരണവില സ്വന്തമായി 
േന്ണ്ത്ാനാോത്വര്ക്ായി (BPL) തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം 
സബട് സിഡി നല്ോവന്നതുമാണട്.
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപട് ഫണ്ട്, ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട പ്രവര്ത്ന ന്ചലവേള്, 
ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിനുള്ള ഫീസട്, ന്പാതുസംവിധാനം ഒരുക്ന്നതിനുള്ള 
മൂലധന-ആവര്ത്ന ന്ചലവേള് എന്നിവ ഓകരാ പ്രകദശത്ിന്റെയും 
മാലിന്യത്ിന്റെ അളവമായി ബന്ധന്്പെട്ടിരിക്ന്നതിനാല് പ്രകത്യേം 
പ്രകത്യേമായി തന്ന്ന നിജന്്പെടുകത്ണ്താണട്. ന്ചലവേള് വഹിക്ന്നതിനും 
മൂലധന നികക്പത്ിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ഉറ്പൊക്ന്നതിനും 
പ്രാകദശിേമായ വരുമാന കരോതസ്സുേള് നിജന്്പെടുത്വാനുള്ള സംവിധാനം 
മിഷന്റെ കമല്കനാട്ടത്ില് നിര്വ്വഹികക്ണ്താണട്. ഇതുസംബന്ധിച് വിശദമായ 
ചട്ടങ്ങള് തക്ദേശ സ്വയംഭരണ വകു്പെട് തയ്ാറാക്ി നല്കുന്നതാണട്. 
അതതു പ്രകദശത്ട് ഏന്താന്ക് വിധത്ിലുള്ള ലജവമാലിന്യസംസട് േരണ 
സംവിധാനങ്ങളാണട് കവണ്ിവരുന്നതട് എന്നതിനനുസരിച്ട്, ഹരിതേര്മ്മ 
കസനയികലക്ട് കൂടുതല് അംഗങ്ങന്ള ആവശ്യമുകണ്ാന്യന്നു പരികശാധിക്േ, 
ആവശ്യന്മങ്ില് കൂടുതല് കപന്ര േന്ണ്ത്ി കചര്ക്േ, പുതുതായി 
കചര്ക്ന്്പെടുന്നവര്ക്ട് കൂടി പ്രാഥമിേ പരിശീലനം (തക്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനതല മാലിന്യ സംസട് േരണ പരിപാടിയുന്ട ന്പാതുസമീപനം, വിവിധ 
മാലിന്യ സംസട് േരണ ഉപാധിേളും അവയുന്ട പ്രവര്ത്നവം എന്നിവയടങ്ങുന്ന 
പരിശീലനം) നല്കുേ എന്നീ പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൂടി ഈ ഘട്ടത്ില് 
ഹരിതസഹായ സ്ാപനവം ഹരിതേര്മ്മകസനയും കചര്ന്നു നടത്ണം. 
വീടുേളും സ്ാപനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ഗുണകഭാക്തൃവിഭാഗവമായി കനരിട്ടു 
ബന്ധന്്പെടുന്നവര് അഥവാ ഗ്രീന് ന്ടേട് നീഷ്യന് ആയിരിക്ം ഹരിതേര്മ്മ 
കസനയുന്ട ഫീല്ഡട് പ്രവര്ത്േര്. 5-10 ഗ്രീന് ന്ടേട് നീഷ്യന്സിനട് ഒരാന്ളന്ന 
നിലയ്കട് ഗ്രീന് സൂ്പെര്ലവസര്മാരും പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട ആന്േ കമല്കനാട്ടവം 
റിക്പൊര്ട്ടിങ്ങും (േ്്യൂട്ടര് അധിഷ്ിതമായി) ലേോര്യം ന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള 
കോഓര്ഡികനറ്റര്മാരും അടങ്ങുന്ന പൂര്ണ്ണ ഓഫീസട് സംവിധാനം ഈ ഘട്ടത്ില് 
ഹരിതേര്മ്മകസന ലേവരികക്ണ്തുണ്ട്. ഇതട് രൂപീേരിക്ന്്പെടുേയും 
പ്രവര്ത്നക്മമാകുേയും ന്ചയ്യുന്നുന്വന്നട് ഹരിതസഹായ സ്ാപനവം തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനവം ഉറ്പൊക്ണം. ആവശ്യന്മങ്ില് അതിനുള്ള സഹായവം 
നല്േണം. 
ആദ്യ ഘട്ടത്ിലുണ്ാോവന്ന പ്രശട് നങ്ങള് കൂട്ടായി പരിഹരിച്ചുന്ോണ്ട് നാലു 
മാസത്ിനുള്ളില് പ്രവര്ത്നങ്ങള് േക്ാടുേമ്പു കചര്ത്ട് സുഗമമായി 
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‘സീറ�ാ 
റേസ്റ്’ മാതൃക

‘സീകറഥാ കവസ്റ്’ എന്നഥാല് ഭൂമിയില് നിന്നും 
ഉത്�ഥാദിപെിക്ുന്ന എലഥാ വസ്ുക്ളും സുരക്ിത

മഥായി ഭൂമിയികലക്് തിരിത്േ ക�ഥാേുന്ന അവസ് സം
ജഥാതമഥാക്ുേയഥാണ്. ഇതികലക്ഥായി മഥാലിന്യതെിത്റേ 
ഉല്ഥാദനതെില് േുറവു വരുതെുേ (Reduce), അതിനു

കവണ്ടി വസ്ുവേേളുത്െ �ുനരു�കയഥാഗം വര്ദിപെിക്ുേ 
(Reuse), �ൂര്ണ്ണമഥായും ഉ�കയഥാഗശൂന്യമഥായവത്യ 

രൂ�കഭദം വരുതെി �ുന:െംക്രമണതെിലൂത്െ മറ്ുല്പെ
ന്നങ്ങളഥാക്ി മഥാറ്ുേ (Recycle) എന്നിവ നെപെഥാക്ത്പെ
െണം.മഥാലിന്യത്തെ �ൂര്ണ്ണമഥായും ഇലഥായ്മ ത്െയ്ുേ 
എന്ന ലക്്യം ജേവരിക്ുന്നതിനുളള പ്രഥാകയഥാ

ഗിേവും മിതവ്യയസഥാധ്യവും േഥാര്യക്മവും 
ദീര്ഘവീഷണകതെഥാെു േൂെിയതുമഥായ 

ദര്ശനമഥാണ് സീകറഥാ കവസ്റ് 
മഥാതൃേ.

നടക്ന്നതാക്േ എന്ന ലക്്യമാണട് ഉണ്ാകവണ്തട്. ഇതില് രണ്ടുമാസം 
ന്ോണ്ട് ആവശ്യമായ ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാന ങ്ങളും 
ന്പാതുസംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുേയും ഹരിതേര്മ്മ കസനയുന്ട പൂര്ണ്ണ 
സംവിധാനം പ്രവര്ത്നക്മമാകുേയും ന്ചയ്ണം. ഹരിതേര്മ്മ 
കസനയുന്ട പ്രവര്ത്ന സംവിധാനം രൂപീേരിക്ന്്പെടുന്ന മുറയ്കട് അതതു 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളില് സ്വീേരിച്ിരിക്ന്ന മാലിന്യ 
സംസട് േരണരീതിേള്ക്ട് അനുകയാജ്യമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് - മാലിന്യ 
സംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങളുന്ട ലദനംദിന പരിപാലനം, അറ്റകുറ്റ്പെണിേള് 
തുടങ്ങിയവ- നടത്ന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലനം (ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട 
രണ്ാം പരിശീലനം) ഹരിതസഹായ സ്ാപനം ഹരിതേര്മ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്ട് 
നല്കേണ്താണട്. 
ആദ്യ രണ്ടുമാസങ്ങളില് (കമല്്പെറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങള് പൂര്ത്ിയാകുന്നതു 
വന്ര) ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്പെടുന്ന പ്രകദശങ്ങളില് ലപലറ്റട് അടിസ്ാനത്ില് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടത്േയും, ഈ ഘട്ടത്ില് ഹരിതസഹായ സ്ാപന 
ത്ിന്റെ കമല്കനാട്ടം ഉറ്പൊക്േയും, അതിലൂന്ട നടത്ിപ്പു പ്രശട് നങ്ങളും 
കപാരായ്മേളും േന്ണ്ത്ി പരിഹാരങ്ങള് ആവിഷട് ക്രിക്േയും കവണം. 
വീടുേളും സ്ാപനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ഗുണകഭാക്ാക്ള്, ഹരിതേര്മ്മ കസനയുന്ട 
ഗ്രീന് ന്ടേട് നീഷ്യന്മാര്, ഗ്രീന് സൂ്പെര്ലവസര്മാര്, ഹരിതസഹായ 
സ്ാപനം, തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം എന്നിങ്ങന്നയുള്ള എല്ാ ഘടേങ്ങളുന്ടയും 
പ്രവര്ത്നക്മതയും പരസ്പരബന്ധവം റിക്പൊര്ട്ടിങ്ങട് സംവിധാനവം ഈ ലപലറ്റട് 
പ്രവര്ത്നോലത്ട് കുറ്റമറ്റതായി മാറണം. തുടര്ന്നുള്ള രണ്ടുമാസം ന്ോണ്ട് 
പ്രവര്ത്നം തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ില് ന്മാത്മായി വ്യാപി്പെിക്േയാണു 
കവണ്തട്. 



ഹരിതകേരളം മിഷന്16

പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട ഘടന ഇനി്പെറയുന്ന വിധമാോം-

വീടുകള്
വീടുേള് സമ്പൂര്ണ്ണമായി മാലിന്യമുക്മാക്ന്നതിനട് ലജവ-അലജവ 
മാലിന്യങ്ങള് ലേോര്യംന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് ന്പടുന്നവര്ക്ള്ള വ്യത്യസ്തമാര്ഗങ്ങളും അതിനനുസരിച്ട് 
ന്ോടുകക്ണ് യൂസര്ഫീയുംചുവന്ട പ്രതിപാദിക്ന്നു.

1. സംസ്ക്കരണസംവിധാനം

1) സ്ലപരിമിതിയുള്ള വീടുേള്ക്ട് േിച്ണ്ബിന്, മണ്േലം േക്ാസ്റട് 
അഥവാ സ്ലലഭ്യതയനുസരിച്ട് ബകയാഗ്യാസട് പ്ാറെട് തുടങ്ങിയവ.

2) അഞ്ട് ന്സറെില് കൂടുതല് തുറന്ന സ്ലലഭ്യതയുള്ള വീടുേളില് 
വീട്ടുടമയുന്ട താല്ര്യത്ിനനുസരിച്ട് പരിപാലന സൗേര്യം ഉറ്പൊക്ിയ 
വളക്ഴിേള്.

3) കമല്്പെറഞ്ഞ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് സ്വീോര്യമല്ാത്വര്ക്ട് തക്ദേശ ഭരണസ്ാപനം 
ഏര്ന്്പെടുത്ിയിരിക്ന്ന ന്പാതുസംവിധാനത്ില്, സ്വന്തം ന്ചലവില്, 
നിര്ക്ദേശിക്ന്്പെട്ട രീതിയില് തരംതിരിച്ട് മാലിന്യന്മത്ിക്േകയാ 
തക്ദേശ ഭരണസ്ാപനം ചുമതന്്പെടുത്ന്ന മാലിന്യകശഖരണ 
സംവിധാനത്ിനട് ലേമാറേകയാ (യൂസര്ഫീ നല്േിന്ക്ാണ്ട്) 
ന്ചയ്ാവന്നതാണട്. മാലിന്യം സ്വയം ന്പാതുസംവിധാനത്ില് 
എത്ിക്ന്നവര്ക്ട് സ്ാര്ടട്ോര്ഡട് ഏര്ന്്പെടുത്ി ഇതട് നട്പൊകുന്നുഎന്നട് 
ഉറപ്പുവരുകത്ണ്താണട്. 

4) വീടുേളില് നിന്നും േടലാസും പ്ാസ്റിേട് മാലിന്യവം 
മാസത്ിന്ലാരിക്ല്, ന്പാട്ടുന്ന ഗ്ാസ്സുേള് മൂന്നട് മാസത്ിന്ലാരിക്ല്, 
മരുന്നുസ്ടിപ്പുേളും, ടൂത്ട് കപസ്റ്റും സൗദേര്യവര്ദ്ധേ സാമഗ്രിേളുമടക്മുള്ള 
പലവിധ നികത്യാപകയാഗവസ്തുക്ളുന്ട ട്യൂബുേളും േവറേളും 
രണ്ടുമാസത്ിന്ലാരിക്ല്, ഇ-കവസ്റട് ആറട് മാസത്ിന്ലാരിക്ല്, ന്ലതര് 
ഉതട്പന്നങ്ങള് വര്ഷത്ിന്ലാരിക്ല് എന്നിങ്ങന്ന ഹരിതേര്മ്മകസന 
കശഖരിക്ന്നതാണട്.

മഥാലിന്യതെിത്റേ അളവു േുറയ്കുന്നതിനഥായി അജജവ വസ്ുക്ളുത്െ ഉ�കയഥാഗം 
േുറക്ുേ (Reduce), �ുനരു�കയഥാഗം (Reuse) വര്ദിപെിക്ുേ, �ുന:െംക്രമണം 
(Recycle) കപ്രഥാത്ഥാഹിപെിക്ുേ എന്നിവ ജനജീവിതതെിത്റേ ഭഥാഗമഥായും സം
സ് േഥാരമഥായും മഥാറണം.

ഇതിനുകവണ്ടി �ദതി ആസൂത്രണതെില് സഹഥായിക്ഥാനുളള സന്നദ 
പ്രവര്തെനം കപ്രഥാത്ഥാഹിപെിക്ല്, ജന�ിന്തുണയും �ങ്ഥാളിതെവും ഉറപെഥാക്ല്, 
ഇതര വിഭവ സമഥാഹരണതെിന് അന്തരീക്ം സൃഷ്ിക്ല്, ഉതെരവഥാദിത്വം 
ഏത്റ്െുക്ല്, ജീവിതജശലിയിലും ജീവിതരീതിയിലും മഥാറ്ം വരുതെല് എന്നിവ 
ജേവരിക്ുന്നതിന് �ര്യഥാപ്തമഥായ തന്ത്രങ്ങളഥാണ് ശുെിത്വ-മഥാലിന്യ സംസ് േരണ 
േഥാമ്പയിന് സ്വീേരികക്ണ്ടത്.
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കച്ചവടസ്ാപനങ്ങള്, മറ്റ് സ്ാപനങ്ങള്, പപാതുസ്ലങ്ങള്

1) ലജവമാലിന്യ സംസട് ക്രണ സംവിധാനം സ്ാപിക്ാന് 
സ്ലസൗേര്യമുള്ള സ്ാപന ങ്ങളില്, അവിടന്ത് മാലിന്യത്ിന്റെ 
അളവി നനുസരിച്ചു കശഷിയുള്ള ബകയാഗ്യാസട് പ്ാന്റുേകളാ 
എയട് കറാബികന്നാ (തുമ്പൂര്മൂഴി മാതൃേ) സ്ാപികക്ണ്താണട്. 

2) സ്ലക്റകവാ പരിപാലന സൗേര്യക്റകവാ ഉള്ള സ്ാപനങ്ങളില് 
നിന്നും ഹരിതേര്മ്മകസന ലദനംദിനം ലജവ മാലിന്യം കശഖരിച്ട് 
ന്പാതു സംവിധാനത്ില് എത്ിച്ട് സംസട് േരിക്േകയാ സ്ാപനങ്ങള് 
സ്വയം ന്പാതു സംവിധാനത്ില് മാലിന്യന്മത്ിക്േകയാ 
ന്ചയ്ാവന്നതാണട്. മാലിന്യം സ്വയം ന്പാതുസംവിധാനത്ില് 
എത്ിക്ന്നവര്ക്ട് സ്ാര്ടട്ോര്ഡട് ഏര്ന്്പെടുത്ി ഇതട് നട്പൊകുന്നുന്വന്നട് 
ഉറപ്പുവരുകത്ണ്താണട്.

3) അലജവമാലിന്യം കശഖരിക്ന്നതിന്റെ ോലാവധി മാലിന്യത്ിന്റെ 
അളവിനനുസരിച്ട് തീരുമാനികക്ണ്താണട്. 

2. യൂസര് ഫീ

ന്പാതുമാലിന്യസംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങള് ഉപകയാഗന്്പെടുത്ന്ന പൗരന്മാര് 
യൂസര്ഫീ നല്കേണ്തുണ്ട്. സര്ക്ാര് മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങള്ക്നുസൃതമായാകും 
യൂസര്ഫീ നിശ്യിക്ന്നതട്. ഇതിനു സഹായേമായ മാര്ഗ്ഗകരഖ അനുബന്ധം-2 
ആയി നല്കുന്നു. 
അനുബന്ധം-2 ല് നിര്ക്ദേശിച്ിരിക്ന്ന യൂസര്ഫീ ഓകരാ തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണസ്ാപനത്ിനും തീരുമാനിക്ാവന്ന പരമാവധി 
ഫീസാണട്. ആവശ്യേതാ നിര്ണ്ണയ സര്ന്വ്വയിലൂന്ട ലഭിച് വിവരങ്ങളുന്ട 
അടിസ്ാനത്ില് തയ്ാറാക്ന്ന തക്ദേശസ്വയംഭരണാടിസ്ാനത്ിലുള്ള 
വിശദമായ മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പരിപാടിയുന്ട പൂര്ണപ്രവര്ത്ന 
പദ്ധതി (DPR) അംഗീേരിച്തിനുകശഷമാണട് ഓകരാ തക്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനത്ിനാവശ്യമായ ഹരിതകസനാംഗങ്ങളുന്ട എണ്ണവം ഓകരാ വീടുേള്ക്ം 
സ്ാപനങ്ങള്ക്ം ബാധേമായ യൂസര്ഫീയും നിശ്യിക്ന്്പെടുന്നതട്. DPR 
തയ്ാറാക്ന്നതിനട് തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനതല ശില്ശാല നിശ്യിച് 
ഉപസമിതി ആവശ്യമായ ശുപാര്ശേള് തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിനട് 
നല്കേണ്താണട്. യൂസര്ഫീയില് ഇളവട് നല്കുന്നതികനാ ബിപിഎല് തുടങ്ങിയ 
വിഭാഗത്ില്ന്പട്ട വീടുേന്ള യൂസര്ഫീയില് നിന്നും ഒഴിവാക്ന്നതികനാ 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപനത്ിനട് തീരുമാനിക്ാവന്നതാണട്. ഇങ്ങന്ന ഇളവ 
നല്കുന്ന തുേ തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനം ഹരിതേര്മ്മ കസനയ്കട് കനരിട്ടട് 
നല്കേണ്താണട്. 
ആശുപത്രിേളുന്ട ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണപദ്ധതി തയ്ാറാക്ക്ാള് 
പ്രകത്യേ ശ്ദ്ധ പുലര്കത്ണ് നടപടിേള് അനുബന്ധം-3 ആയി നല്കുന്നു.
മലിനജലം പുറത്വിടുന്ന സ്ാപനങ്ങള് അവര് ഉതട്പാദി്പെിക്ന്ന 
ദവമാലിന്യത്ിന്റെ ശുദ്ധീേരണം ഉറ്പൊക്ന്നതിനുള്ള സംസട് േരണസംവിധാനം 
സ്വന്തം ന്ചലവില് സ്ാപിച്ിരിക്ണം. ഇതട് ശരിയായി 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നുകവാന്യന്നട് മാസത്ില് രണ്ടുതവണ പരികശാധിക്ന്നതിനട് 
ഹരിതേര്മ്മകസനാംഗത്ിനട് അനുമതി നല്േണം.
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5. സംഘടനാ സംവിധാനം

1) ഹരിതകര്മ്മയസന

 ഓകരാ തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനവം ഹരിതമിഷന് നിശ്യിക്ന്ന 
മാനദണ്ഡങ്ങള് അടിസ്ാനമാക്ി ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുകക്ണ്താണട്. ഇതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും ഘടനയും ഉപവിഭാഗം 
3-ല് (മുന്ന്നാരുക് പ്രവര്ത്നങ്ങളില്) വിശദമാക്ി യിട്ടുണ്കല്ാ. മാലിന്യ 
പരിപാലന ആവശ്യേതാ സര്ന്വയുന്ട അടിസ്ാനത്ില് േന്ണ്ത്ിയ 
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്ന്്പെട്ട വീടുേളുന്ടയും സ്ാപനങ്ങളുന്ടയും ന്പാതു 
സംവിധാനത്ിന്റെയും ആവശ്യേത അനുസരിച്ട് നിശ്യിക്ന്ന എണ്ണം 
അംഗങ്ങളുള്ള പ്രവര്ത്ന സംവിധാനം ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് ഉണ്ാകും. 
ഇവര്ക് നല്കേണ് പരിശീലനം, ഇവര് ഏന്റ്റടുകക്ണ് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
തുടങ്ങിയവ ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ സഹേരണകത്ാന്ട 
ഹരിതമിഷന്റെ മാര്ഗ്ഗകരഖയനുസരിച്ട് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം നട്പെില് 
വരുകത്ണ്താണട്. 

 തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന ന്സക്രട്ടറിക്ാണട് ഹരിതേര്മ്മകസന 
അവരുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഭരണപരമായി റിക്പൊര്ട്ടു ന്ചകയ്ണ്തട്. മാലിന്യ 
സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നവമായി ബന്ധന്്പെട്ട സാകങ്തിേ റിക്പൊര്ട്ടുേള് 
ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിനും നല്േണം.

ഹരിത കര്മ്മയസന താപെ പറയു് യസവനങ്ങളാണറ് നിര്വ്വഹിയക്കണ്ടത റ്

മുമ്ൊരുക്ക പ്രവര്ത്തനത്തിലം ബപലറ്പ് പ്രവര്ത്തന ഘട്ടത്തിലം
 ആവശ്യേതാ നിര്ണ്ണയ സര്കവ്വയ്കട് മുകന്നാടിയായുള്ള പ്രചരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്
 ആവശ്യേതാ നിര്ണ്ണയ സര്കവ്വ നടത്ല്
 വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും സര്കവ്വ പ്രോരം ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ിരിക്ന്ന 

ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങള് സ്ാപിക്ന്നതിനട് 
കമല്കനാട്ടം വഹിക്േ.

 സ്ാപിക്ന്്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങള് ക്രമപ്രോരമാകണാന്യന്നു 
പരികശാധിക്േ, ഇതിനട് ആവശ്യന്മങ്ില് ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ 
വിദഗ്രുന്ട പരികശാധന ഉറ്പൊക്േ. പരികശാധന നടത്ി 
ക്രമപ്രോരമാന്ണന്നു ോണുന്നവയുന്ട നിര്മ്മാണ ന്ചലവട് (ഗുണകഭാക്തൃ 
വിഹിതം കുറച്ചു ബാക്ി) അനുവദിച്ചു നല്ോന് തക്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനത്ികലക്ട് സര്ട്ടിലഫ ന്ചയ്തു നല്കുേ.

 നിലവില് ചില വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവര്ത്നക്മമല്ാത് 
മാലിന്യ സംസട് േരണ ഉപാധിേളുന്ട അറ്റകുറ്റ്പെണിേള് നടത്ി പ്രവര്ത്ന 
കയാഗ്യമാക്േ

തുടര്പ്രവര്ത്തന ഘട്ടത്തില്

 ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനമുള്ള വീടുേളും സ്ാപനങ്ങളും 
രണ്ാഴ്ചയിന്ലാരിക്ല് സദേര്ശിച്ട് ലജവമാലിന്യ സംസട് ക്രണ സംവിധാന 
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ത്ിന്റെ പ്രവര്ത്നം പരികശാധിക്േയും ആവശ്യമായ നിര്ക്ദേശം നല്േലും 
പരിചരണവം.

 േക്ാസ്റിങ്ങട് രീതി സ്വീേരിക്ന്ന വീടുേളിലും, സ്ാപനങ്ങളിലും 
മാസത്ിന്ലാരിക്ല് അതിനാവശ്യമായ അസംസട് കൃത വസ്തുക്ള് 
എത്ിക്ല്. 

 എല്ാ വീടുേളില് നിന്നും സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നും നിശ്ിത ഇടകവളേളിലുള്ള 
അലജവമാലിന്യകശഖരണം. (േടലാസും പ്ാസ്റിേട് മാലിന്യവം 
മാസത്ിന്ലാരിക്ല്, മരുന്നുസ്ടിപ്പുേളും, ടൂത്ട് കപസ്റ്റും സൗദേര്യവര്ദ്ധേ 
സാമഗ്രിേളുമടക്മുള്ള പലവിധ നികത്യാപകയാഗവസ്തുക്ളുന്ട ട്യൂബുേളും 
േവറേളും രണ്ടുമാസത്ിന്ലാരിക്ല്, ന്പാട്ടുന്ന ഗ്ാസ്സുേള് മൂന്നട് 
മാസത്ിന്ലാരിക്ല്, ഇ-കവസ്റട് ആറട് മാസത്ിന്ലാരിക്ല്, ന്ലതര് 
ഉതട്പന്നങ്ങള് വര്ഷത്ിന്ലാരിക്ല് എന്നിങ്ങന്ന) 

 ന്പാതുമാലിന്യ സംസട് ക്രണ സംവിധാനത്ില് പറഞ്ഞിരിക്ന്ന 
കസവനങ്ങള് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ആവശ്യന്്പെടുന്നുന്വങ്ില് 
ഏന്റ്റടുത്ട് നട്പെിലാക്ണം.

 മലിനജലം ഉതട്പാദി്പെിക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളുന്ട ദാവേമാലിന്യസംസട് േരണ 
സംവിധാനം ശരിയായി പ്രവര്ത്ിക്ന്നുന്വന്നട് മാസത്ില് രണ്ടുതവണ 
പരികശാധിക്േയും ശുദ്ധീേരിക്ാത് മലിനജലം ന്പാതുസ്ലകത്കക്ാ 
ജലകശഖരങ്ങളികലകക്ാ ഒഴുക്ന്നിന്ല്ന്നും എവിന്ടയും തളംന്േട്ടി നിര്ത്ന്നി 
ന്ല്ന്നും ഉറ്പൊക്ണം. ഇതില് വീഴ്ച വരുത്ന്നവര്ക്ട് പിഴചുമത്ന്നതിനും 
പ്രവര്ത്നാനുമതി നികഷധിക്ന്നതിനും തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിനു 
റിക്പൊര്ട്ടു നല്േണം.

 ഗ്രീന് കപ്രാകട്ടാകക്ാളുമായി ബന്ധന്്പെട്ട കസവനങ്ങള് നല്േണം.

 മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നവമായി ബന്ധന്്പെട്ട റിക്പൊര്ട്ടുേള് 
ഹരിതകേരള മിഷന് നിശ്യിക്ന്ന മാതൃേയിലും ഇടകവളേളിലും തക്ദേശഭരണ 
സ്ാപനത്ിനും ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിനും ലേമാറണം.

 ഹരിതകേരള മിഷന് തീരുമാനിക്ന്ന തരത്ിലുള്ള കബാധവതട്ക്രണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നട്പെിലാക്ണം.

 പരിശീലനം നല്േിയ ജീവനക്ാന്ര വീടുേളില് ലജവപച്ക്റി കൃഷിയുന്ട 
പരിപാലനത്ിനായി അയയ്കണം

 വീടുേളിലും, സ്ാപനങ്ങളിലും സ്ാപിക്ന്ന ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ 
സംവിധാനങ്ങള്കക്ാ ന്പാതു മാലിന്യസംസട് ക്രണസംവിധാനങ്ങള്കക്ാ 
എന്ന്തങ്ിലും തേരാറേള് റിക്പൊര്ട്ടു ന്ചയ്ന്്പെട്ടാലതട് 24 
മണിക്കൂറിനുള്ളില് കനരിട്ടു പരികശാധിച്ട് പരിഹരിക്ണം. അവര്ക് 
പരിഹരിക്ാനാോത്താന്ണങ്ില് ഹരിതസഹായസ്ാപനത്ിന്റെ 
സഹായകത്ാന്ട ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ സമയത്ിനു ള്ളില് പരിഹരിക്ണം.

 ഹരിതേര്മ്മകസന നല്കുന്ന കസവനങ്ങള്ക്ട് തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനം 
തീരുമാനിക്ന്ന യൂസര്ഫീസട് ഈടാക്ാവന്നതാണട്. ഹരിതേര്മ്മകസനയിന്ല 
ഗ്രീന് സൂ്പെര്ലവസര്മാരാണട് വീടുേളിലും, സ്ാപനങ്ങളിലും 
മാസത്ിന്ലാരിക്ന്ലത്ി യൂസര്ഫീസട് കശഖരികക്ണ്തട്. ഇക്ാര്യത്ില് 
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ഏന്തങ്ിലും വിധത്ിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടട് കനരിടുന്നുന്വങ്ില് അതു പരിഹരിക്ാന് 
തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ സഹായമുണ്ാകുന്നതാണട്.

 അലജവമാലിന്യത്ിന്ല മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്ള് ക്ലീന് കേരളേ്നികയാ 
അതുകപാന്ലയുള്ള മറ്റട് സംവിധാനങ്ങകളാ വഴി വിപണനം ന്ചയ്യുന്നതിലൂന്ടയും 
ലജവമാലിന്യങ്ങളുന്ട േക്ാസ്റിങ്ങിലൂന്ടയുണ്ാകുന്ന ലജവവളത്ിന്റെ 
വില്്പെനയിലൂന്ടയുമുണ്ാകുന്ന വരുമാനത്ിന്റെ ഒരു നിശ്ിത വിഹിതം 
ഹരിതേര്മ്മ കസനയ്കട് സ്വയംപര്യാപ്തത ലേവരിക്ന്നതിനുള്ള 
മാര്ഗ്ഗങ്ങളായിരിക്ം. ഇതിനാവശ്യമായ കപ്രാകട്ടാകക്ാള് ഹരിതസഹായം 
സ്ാപനം തയ്ാറാക്ി തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ 
അംഗീോരകത്ാന്ട നട്പൊകക്ണ്താണട്.

ഇതിനുപുറകമ, ഹരിത േര്മ്മകസനയ്കട് സാ്ത്ിേ സ്വയംപര്യാപ്തത 
കനടുന്നതിനായി ഈ കമഖലയില് തന്ന്ന മറ്റട് ഒട്ടനവധി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏന്റ്റടുക്ാനാകും. സ്വാ്പെട് കഷാ്പെട്, റി്പെയര് കഷാപ്പുേള്, പരിസ്ിതി സൗഹൃദ 
ഉല്ന്നങ്ങളുന്ട ഉല്ാദന യൂണിറ്റുേള് തുടങ്ങിയവന്യാന്ക് ഇങ്ങന്നയുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങളാണട്. ഇവയുന്ട വിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4 ആയി നല്കുന്നു.

2) ഹരിത സഹാ�സ്ാപനം

ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കാവശ്യമായ സാകങ്തിേ പിന്തുണ നല്കുന്നതിനുള്ള 
സംവിധാന മാണട് ഹരിതസഹായ സ്ാപനം. ഹരിതസഹായ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്ട് ന്പ്രാഫഷണലായി മാലിന്യ സംസട് ക്രണ 
സംവിധാനങ്ങള്കനാക്ിനടത്ന്നതിനുള്ള സാകങ്തിേ ലവദഗട്ധ്യം 
ഉണ്ായിരിക്ണം. സന്നദ്ധ സംഘടനേള്, സാമൂഹ്യ സ്ാപനങ്ങള്, േ്നിേള് 
തുടങ്ങി ഈ കമഖലയില് മുന്പരിചയവം സാകങ്തിേ പരിജ്ാനവമുള്ള 
സ്ാപനങ്ങന്ള ഇതിനായി ഹരിതകേരളമിഷന് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്നതാണട്. 
സ്ാപന നടത്ിപ്പുോരില് സാകങ്തിേ ലവദഗട്ധ്യമുള്ളവരും ന്പ്രാഫഷണലുേളും 
ഉണ്ായിരിക്ണം. ഹരിതേര്മ്മ കസനയില് നിന്നട് കശഖരിക്ന്ന വിവരങ്ങള് 
വച്ട് റിക്പൊര്ട്ടുേള് തയ്ാറാക്ാന് കശഷിയുള്ളവരും സ്ാപന നടത്ിപ്പുോരില് 
ഉണ്ായിരിക്ണം. കമല്്പെറഞ്ഞ കയാഗ്യതയുള്ള ആളുേള് സ്ാപനത്ില് 
മുഴുവന് സമയ പ്രവര്ത്േരായി ഉണ്ായിരിക്ണം. 
തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന ന്സക്രട്ടറിക്ാണട് ഹരിതസഹായ സ്ാപനങ്ങള് 
അവരുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഭരണപരമായി റിക്പൊര്ട്ടു ന്ചകയ്ണ്തട്. മാലിന്യ 
സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നവമായി ബന്ധന്്പെട്ട സാകങ്തിേ റിക്പൊര്ട്ടുേള് ഹരിത 
കേരളാ മിഷനികലക് കൂടി നല്േണം.

പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

1. ഹരിത േര്മ്മകസനക്ട് ആവശ്യമായ പരിശീലനം (മുന്ന്നാരുക് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് വിശദമാക്ന്ന പ്രോരം രണ്ടു ഘട്ടമായി)നല്കുേ.

2. അതതു തക്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രകദശത്ിന്റെ സവികശഷതേള്ക്നുസരിച്ചും 
ഹരിതകേരളാമിഷന്റെ മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങള്ക്ട് അനുരൂപമായും വിവിധ 
പ്രചരണപരിപാടിേള് ആവിഷട് ക്രിച്ട് ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ടയും 
തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെയും പങ്ാളിത്കത്ാന്ട 
നട്പൊക്േ.
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3. ആവശ്യേതാ നിര്ണ്ണയ സര്കവ്വയിലൂന്ട ലഭിക്ന്ന വിവരങ്ങള് 
കക്രാഡീേരിച്ട് റിക്പൊര്ട്ടാക്േയും അതട് തക്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനതല ശില്ശാലയില് അവതരി്പെിച്ട് ചര്ച് ന്ചയ്യുന്നതിനട് 
കനതൃത്വം വഹിക്േയും ന്ചയ്യുേ.

4. തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനതല ശില്ശാലയില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് 
കൂടി കചര്ത്ട് അതതട് തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ 
മാലിന്യസംസട് േരണ വിശദാംശകരഖ തയ്ാറാക്ി നല്കുേ.

5. ലജവമാലിന്യസംസട് േരണത്ിനുള്ള ന്പാതുസംവിധാനങ്ങള് സ്ാപിച്ട് 
പ്രവര്ത്ന ക്മമാക്ന്നതിനട് തക്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ാപനങ്ങന്ള 
സഹായിക്േ, ഇവ കുറ്റമറ്റ രീതിയില് പ്രവര്ത്ി്പെിക്ന്നതിനുള്ള 
കപ്രാകട്ടാകക്ാള് തയ്ാറാക്ി ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ പരിശീലി്പെിക്േ, 
നിരീക്ണത്ിലൂന്ടയും നിര്ക്ദേശങ്ങളിലൂന്ടയും അവയുന്ട ോര്യക്മമായ 
പ്രവര്ത്നം ഉറ്പൊക്േ. 

6. അലജവമാലിന്യങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനു തയ്ാറള്ള വിവിധ സ്ാപനങ്ങള് 
(ക്ലീന്കേരള േ്നിയും അവയ്ക്കു പുറകമ അനുകയാജ്യരായ മറ്റുസ്ാപനങ്ങളും) 
േന്ണ്ത്ി, അവര്ക്ാവശ്യമായ രീതിയില് അലജവമാലിന്യം 
തരംതിരിച്ചു സൂക്ിക്ന്നതിനും അതട് പരമാവധിവരുമാനം ലഭിക്ാവന്ന 
രീതിയില് വിപണനം ന്ചയ്യുന്നതിനും ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ 
പരിശീലി്പെിക്േ. ഇതിനാവശ്യമായ കപ്രാകട്ടാകക്ാള് തയ്ാറാക്ി 
തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ അംഗീോരകത്ാന്ട നട്പൊക്േ.

7. ലപലറ്റട് പ്രവര്ത്ഘട്ടത്ിലും തുടര്പ്രവര്ത്നഘട്ടത്ിലും 
ഹരിതേര്മ്മകസന യുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് കമാണിറ്റര് ന്ചയ്യുേ, 
പ്രവര്ത്നമിേവ ലേവരിക്ന്നതിനുള്ള നിര്ക്ദേശങ്ങള് നല്കുേ.

8. ഹരിത േര്മ്മകസനയുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള വിലയിരുത്േയും 
ഇവരുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള റിക്പൊര്ട്ടുേള് 
ഹരിതകേരള മിഷന് തീരുമാനിക്ന്ന മാതൃേയിലും ഇടകവളേളിലും 
തക്ദേശഭരണസ്ാപനത്ിനും ജില്ാമിഷനും ഹരിതകേരള മിഷനും 
നല്കുേയും ന്ചയ്യുേ.

9. ഹരിത േര്മ്മകസനക്ട് സാകങ്തിേസഹായം നല്കുേ. അവര്ക്ട് 
പരിഹരിക്ാന് േഴിയാത് സാകങ്തിേ പ്രശട് നങ്ങള്, ഹരിത േര്മ്മകസന 
ആവശ്യന്്പെടുന്ന അവസരത്ില്, രണ്ടു ദിവസത്ിനുള്ളില് ഹരിതസഹായ 
സ്ാപനം നികയാഗിക്ന്ന വിദഗ്ര് കനരിട്ടട് പരികശാധികക്ണ്തും 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ സമയത്ിനുള്ളില് പരിഹരികക്ണ്തുമാണട്.

10. ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട വരുമാനം വിലയിരുത്ി സാ്ത്ിേ സ്ിരത 
വരുത്ന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതിേളും നിര്ക്ദേശങ്ങളും നല്കുേ.

11. ഹരിതസഹായ സ്ാപനങ്ങള് മാസത്ില് ഒരു ദിവസം അതാതട് 
തക്ദേശഭരണസ്ാപനത്ില് കനരിന്ട്ടത്ി ഹരിതേര്മ്മ കസനയുന്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരുകത്ണ്തും ഹരിതേര്മ്മ കസനയുന്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ന്മച്ന്്പെടുത്ാന് ആവശ്യമായ നടപടിേള് 
സ്വീേരികക്ണ്തുമാണട്. 
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12. അതാതട് തക്ദേശഭരണസ്ാപനത്ിന്ല പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരുത്ി 
പദ്ധതിയുന്ട നടത്ി്പെിനാവശ്യമായ നിര്ക്ദേശങ്ങള് ഭരണസമിതിക്ട് 
സമര്്പെിക്േ.

തങ്ങളുന്ട ചുമതലയിലുള്ള തക്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപന പ്രകദശന്ത് എല്ാ 
മാലിന്യസംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങളും കുറ്റമറ്റരീതിയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്നുന്വന്നും 
അവയിന്ലാന്നുകപാലും സാകങ്തിേപ്രശട് നങ്ങളാല് തടസ്സന്്പെടുന്നില്ന്യന്നും 
ഉറ്പൊകക്ണ്തട് ഹരിതസഹായസ്ാപനത്ിന്റെ ഉത്രവാദിത്മായിരിക്ം. 
ഹരിതകേരള മിഷന് നിശ്യിക്ന്ന തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട ഓകരാ 
ക്ലസ്ററികലക്ം ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്പെടുന്ന ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ില് 
ഉണ്ാകേണ് ജീവനക്ാരുന്ട കയാഗ്യതയും, അവര് നലട് കേണ് കസവനങ്ങളും, 
സദേര്ശികക്ണ് ഇടകവളേളും താന്ഴ നല്കുന്നു.

(1) േൊസകേതിക വിദഗദ്ധന് 
 ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട സാകങ്തിേ മിേവട്, പ്രവര്ത്നമിേവട്, 

മാകനജട് ന്മറെട് മിേവട് എന്നിവ വിലയിരുത്ന്നതിനും 
ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട സാ്ത്ിേ സ്ിതി 
ന്മച്ന്്പെടുത്ന്നതിനാവശ്യമായ നിര്ക്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതിനും 
അവരുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകോപി്പെിക്ന്നതിനും ലവദഗ്്യമുള്ള 
ഒരാള്. സാകങ്തിേ വിദഗ്ന് മാസത്ിന്ലാരിക്ല് തക്ദേശഭരണ 
സ്ാപനം സദേര്ശികക്ണ്തും ആവശ്യന്മങ്ില് കൂടുതല് തവണ 
സദേര്ശികക്ണ്തുമാണട്. ന്പ്രാഫഷണല് കയാഗ്യതയുള്ള 
ഒരാളായിരിക്ണം സാകങ്തിേ വിദഗ്ന്.

(2) മെകപ് നിഷ്യന്
 ഹരിതേര്മ്മ കസനാംഗങ്ങള്ക്ട് പരിഹരിക്ാന് േഴിയാത് 

സാകങ്തിേ പിഴവേള് കനരിട്ടട് എത്ി പരിഹരിക്ാന് േഴിയുന്ന 
സാകങ്തിേ ലവദഗ്്യവം ഹരിതേര്മ്മ കസനയ്ക്കുള്ള സംശയങ്ങള് 
ദുരീേരിക്ാന് േഴിവമുള്ള ആളായിരിക്ണം. ന്ടേട് നീഷ്യന് ഓകരാ 
തക്ദേശഭരണസ്ാപനത്ിലും ആവശ്യന്്പെടുന്നതനുസരിച്ട് അവിന്ട 
എകത്ണ്താണട്. കേരളത്ില് നട്പെിലാക്ിന്ക്ാണ്ിരിക്ന്ന 
ഉറവിട മാലിന്യസംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നത്ില് അറിവണ്ാകുന്നതട് 
അഭിോമ്യമാണട്.

(3) സകൊര്്ിസനറ്ര്
 ഹരിതേര്മ്മ കസനയുമായും തക്ദേശഭരണസ്ാപനവമായും 

നിരന്തരം ബന്ധന്്പെട്ടട് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകോപി്പെിക്േ. 
ഏകോപനത്ിലും ആശയവിനിമയത്ിലും ലവദഗട്ധ്യമുള്ള 
ആളായിരിക്ണം കോര്ഡികനറ്റര്. തക്ദേശഭരണസ്ാപനത്ിനും 
ജില്ാമിഷനും ഹരിതകേരളാമിഷനും ആവശ്യമായ റിക്പൊര്ട്ടുേള് 
നല്കേണ് ചുമതല കോര്ഡികനറ്റര്ക്ാണട്.

ഹരിതസഹായ സ്ാപനങ്ങന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്നതിനാവശ്യമായ ന്ടണ്ര് 
നടപടിേള് (E.O.I, R.F.P) കമല്്പെറഞ്ഞ വ്യവസ്േള് ഉള്ന്്പെടുത്ി 
ഹരിതകേരളാമിഷന് തയ്ാറാക്ി ക്ലസ്റര് അഥവാ ജില്ാ അടിസ്ാനത്ില് ഹരിത 
സഹായ സ്ാപനന്ത് ന്തരന്ഞ്ഞടുകക്ണ്തും കവതനം നിശ്യികക്ണ്തുമാണട്. 
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ഹരിതസഹായ സ്ാപനങ്ങള്ക്ട് തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 
നല്കുന്ന ചുമതലയും ഹരിതകേരളാമിഷനായിരിക്ം.

3) തയദേശസ്വ�ംഭരണ സ്ാപനത്തിപറെ ചുമതലകള്

1. ഹരിത േര്മ്മകസന രൂപീേരിക്േ, പ്രവര്ത്ി്പെിക്േ.
2. ഹരിതകേരളമിഷന് ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ട് നല്കുന്ന ഹരിതസഹായ 

സ്ാപനന്ത് നിയമിച്ട് അവരുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുന്വയ്ക്കുേ. 
3. ഹരിതകേരളമിഷന് തയ്ാറാക്ന്ന മാതൃേ അനുസരിച്ട് ആവശ്യേതാ 

നിര്ണയ സര്ന്വ്വ ഹരിതേര്മ്മകസനയും ഹരിതസഹായ സ്ാപനവം 
മുകഖന നടത്േ. അതിന്റെ അടിസ്ാനത്ില് ഓകരാ വീടുേളിലും 
സ്ാപനങ്ങളിലും ഏതട് സംവിധാനമാണട് എന്നതട് തീരുമാനിച്ട് 
ഹരിതകേരളമിഷനട് ലേമാറേ.

4. കമല്്പെറഞ്ഞ ഡി.പി.ആര്-ന്റെ അടിസ്ാനത്ില് മാലിന്യ സംസട് ക്രണ 
മാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്ായി ഈടാക്ന്ന ഫീസട് നിശ്യിക്േ (അനുബന്ധം 
2-നട് വികധയമായി), ഇളവേള് തീരുമാനിക്േ, അതനുസരിച്ട് 
ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് നല്കേണ് തുേ നിശ്യിച്ട് വേയിരുത്േ. 

5. ഉറവിടമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനങ്ങള് സ്ാപിക്ന്നതിനു 
സഹായധനവം ഇളവേളും ആവശ്യാനുസരണം വീടുേള്ക്ം 
സ്ാപനങ്ങള്ക്ം ലഭ്യമാക്േ. ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിേ ന്ചലവ 
വഹിക്ന്നതിനായി തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം കോര്്പെസട് ഫണ്ട് / 
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപട് ഫണ്ട് നീക്ിവയ്ക്കുേ. 

6. എന്കഫാഴട് സട് ന്മറെട് നടപടിേള് ശക്മാക്േ.
7. ഏന്തങ്ിലും സ്ാപനകമാ വീകടാ, ശുദ്ധീേരിക്ാത് മലിനജലം 

ന്പാതുസ്ലകത്കക്ാ ജലകശഖരങ്ങളികലകക്ാ ഒഴുക്േകയാ അനാകരാഗ്യ 
േരമായി തളംന്േട്ടി നിര്ത്േകയാ ന്ചയ്യുേയും ഹരിത േര്മ്മകസന 
അതിന്നതിന്ര നല്കുന്ന നിര്ക്ദേശങ്ങള് പാലിക്ാതിരിക്േയും 
ന്ചയ്യുന്നതായി റിക്പൊര്ട്ടു ലഭിച്ാല് വീഴ്ച വരുത്ന്ന സ്ാപനത്ിനട് 
പ്രവര്ത്നാനുമതി നികഷധിക്േയും പിഴചുമത്േയും ന്ചയ്യുേ. 

8. ഹരിത േര്മ്മകസനയുന്ട പ്രവര്ത്നന്ത് സംബന്ധിച് റിക്പൊര്ട്ടട് 
പരികശാധിച്ട് നടപടി സ്വീേരിക്േ.

9. ഹരിത േര്മ്മകസനയും ഹരിതസഹായസ്ാപനവം മാലിന്യ സംസട് േരണ 
സംവിധാനങ്ങളുന്ട നടത്ി്പെികലാ അറ്റകുറ്റ്പെണിേകളാ പരാതിേകളാ 
സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്ന്നതികലാ വീഴ്ച വരുത്ന്നുന്വങ്ില് 
അവര്ക്ട് പിഴചുമത്ന്നതടക്മുള്ള ശിക്ാ നടപടിേള് സ്വീേരിക്േ.

10. കസാഷ്യല് ഓഡിറ്റട് ടീമിന്ന നികയാഗിക്േ.
11. ന്പാതുസംവിധാനങ്ങള് സ്ാപിക്േ. 
12. ഹരിതസഹായസ്ാപനത്ിന്റെ പ്രവര്ത്നം തുടര്ച്യായി 

തൃപ്തിേരമന്ല്ങ്ില് അതട് ഹരിതകേരളമിഷന്ന അറിയിക്േയും 
ഹരിതകേരള മിഷന് നിര്ക്ദേശിക്ന്ന പുതിയ സ്ാപനന്ത് നിയമിക്േയും 
ന്ചയ്യുേ. ഓകരാ ആറമാസോലയളവിലും ഹരിതസഹായസ്ാപനത്ിന്റെ 
പ്രവര്ത്നമിേവട് പരികശാധികക്ണ്താണട്.
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13. മാലിന്യ സംസട് േരണത്ിനാവശ്യമായ തുമ്പൂര്മുഴി േക്ാസ്റിങ്ങട് 
യൂണിറ്റുേള്, ന്മാലബല് തുമ്പൂര്മുഴിേള്, േമ്മ്യൂണിറ്റിബകയാഗ്യാസട് 
പ്ാന്റുേള്, അലജവ മാലിന്യസംഭരണ കേന്ദ്ര(Material Collection 
Facility–MCF)ങ്ങള്, വളം കശഖരിക്ന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, 
ഇകനാക്ലവം അനുബന്ധസാധനങ്ങളും കശഖരിക്ന്നതിനും 
സൂക്ിക്ന്നതിനും ആവശ്യമായ സ്ലങ്ങള് ഇവ തക്ദേശഭരണസ്ാപനം 
പദ്ധതിന്ച്ലവില് ഉള്ന്്പെടുത്ി സ്ാപികക്ണ്താണട്. ഉറവിട 
മാലിന്യസംസട് േരണത്ിനുള്ള ബകയാഗ്യാസ്പാന്റുേള്, േിച്ണ് ബിന്നുേള് 
തുടങ്ങിയവയ്കട് സബട് സിഡിയും പികന്നാക് വിഭാഗകുടുംബങ്ങള്ക്ട് 
ഉചിതമായ ഇളവേളും നല്കുന്നതിനും പദ്ധതിവിഹിതം വേയിരുത്ണം.

14. ന്പാതുമാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനകത്ാടു കചര്ന്നട് അലജവമാലിന്യ 
സംഭരണകേന്ദ്ര(MCF)വം, വളവം ഇകനാകുലവം അനുബന്ധസാധനങ്ങളും 
കശഖരിക്ന്നതിനും സൂക്ിക്ന്നതിനും ആവശ്യമായ സ്ലവം, 
ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട ഓഫീസു പ്രവര്ത്ിക്ാനുള്ള സൗേര്യമടങ്ങുന്ന 
ന്േട്ടിടവം അനുബന്ധ സൗേര്യങ്ങളും തക്ദേശഭരണസ്ാപനം 
ഒരുകക്ണ്താണട്.

15. ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങള് ലഭ്യമാക്ന്നതിനട് 
തക്ദേശഭരണസ്ാപനം സഹായികക്ണ്താണട്. ഇതിന്റെ ലദനംദിന 
ന്ചലവേളും അറ്റകുറ്റ്പെണിേളും അംഗീകൃത വാടേയും ഹരിതേര്മ്മകസന 
വഹികക്ണ്താണട്.

16. മാലിന്യ സംസട് േരണ നടത്ി്പെട് സംവിധാനം േ്്യൂട്ടര്വതട്ക്രിക്ക്ാള് 
ഹരിത േര്മ്മകസനയ്കട് ആവശ്യമായി വരുന്ന സ്ാര്ട്ടട് കഫാണുേള്, ടാബുേള് 
ഇവ തക്ദേശ ഭരണസ്ാപനം നല്കേണ്താണട്. ഇതിനാവശ്യമായി 
വരുന്ന ഇറെര്ന്നറ്റട് സംവിധാനവം ഏര്ന്്പെടുകത്ണ്താണട്. 

17. ഹരിതേര്മ്മകസന വഴി കശഖരിക്ന്ന അലജവമാലിന്യങ്ങള് 
പുനഃചംക്രമണം ന്ചയ്യുന്നതിനുകവണ്ി തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
സാദ്ധ്യമായയിടങ്ങളില് ക്ലീന് കേരളാേ്നിയുമായി (ആവശ്യന്മങ്ില് 
അനുകയാജ്യരായ മറ്റട് സമാന സ്ാപന ങ്ങളുമായും) േരാറില് 
ഏര്ന്്പെകടണ്താണട്. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം സ്ാപിക്ന്ന 
അലജവമാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്ര(MCF)ങ്ങളില് കശഖരിക്ന്ന 
അലജവമാലിന്യ ങ്ങള് കശഖരിച്ചു ന്ോണ്ടു കപാകേണ് ഇടകവളേളും 
വിലേളും ചാര്ജ്ജുേളും േരാറില് നിബന്ധന ന്ചയ്ിരികക്ണ്താണട്.

ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ ന്പ്രാഫഷണല് ലവദഗ്്യമുപകയാഗിച്ട് 
മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് നിന്നും മൂല്യവര്ദ്ധന മുകഖന പരമാവധി 
വരുമാനമുണ്ാക്ന്നതിനട് കബാധപൂര്വ്വം തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
പ്രവര്ത്ിക്ണം. ഈ വരുമാനം ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ സാ്ത്ിേമായി 
സ്വയം പര്യാപ്തമാക്ന്നതിനും തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ വയബിലിറ്റി 
ഗ്യാ്പെട് ഫണ്ട് കുറച്ചുന്ോണ്ടുവരുന്നതിനും ന്പാതുമാലിന്യ സംസട് ക്രണ 
സംവിധാനങ്ങള് നവീേരിക്ന്നതിനും പര്യാപ്തമായ നിലയികലക്ട് വിഭാവനം 
ന്ചയ്ട് ആസൂത്രിതമായ പ്രവര്ത്ന പരിപാടിേള് ആവിഷട് ക്രിക്ണം. 
ആത്യന്തിേമായി ഗുണകഭാക്ാക്ളുന്ട യൂസര്ഫീ കുറച്ചുന്ോണ്ടുവരുന്നതിനട് 
ലക്്യമിട്ടുന്ോണ്ട് മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പരിപാടിേള് നട്പൊക്ണം.
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വിസര്ജ്്യമാലിന്യസംസറ്  കരണ സംവിധാനം
നിലവില് കേരളത്ിലുടനീളം ജലകശഖരങ്ങകളയും, ഭൂഗര്ഭജലകത്യും 
മലിനമാക്ന്ന വിപത്ാണട്, ശരിയായി സംസട് േരിക്ന്്പെടാത് വിസര്ജ്ജ്യ 
മാലിന്യം. ഇതട് ഒരിടത്നിന്നും ട്ാന്സട് കപാര്ട്ടട് ന്ചയ്ട് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംസട് േരണ 
കേന്ദ്രത്ിന്ലത്ിച്ചു സംസട് േരിക്േ ന്പാതുകവ സ്വീോര്യമാവേയില്. 
ഇതട് പരിഹരിക്ന്നതിനായി എല്ാ തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലും 
ശാസ്തീയമായി രൂപേല്ന ന്ചയ്തു സ്ാപിക്ന്ന വിസര്ജ്ജ്യ മാലിന്യ സംസട് േരണ 
സംവിധാനങ്ങള് (Septage Treatment Plants- STP) ആവശ്യമാണട്. 
ഇവ സ്ാപിക്ന്നതിനട് ഉചിതമായ സ്ലം േന്ണ്ത്േയും സ്ാപിച്ട് 
പ്രവര്ത്ി്പെിക്ാനുള്ള നടപടിേള് സ്വീേരിക്േയും അതതു തക്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ന്ചകയ്ണ്താണട്. ശുചിത്വ മിഷന്റെകയാ പാലക്ാടുള്ള 
ഐ.ആര്.ടി.സിയുന്ടകയാ വിദഗ് സഹായവം ഉപകദശവം തക്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്ട് സ്വീേരിക്ാവന്നതാണട്.

4) ക്ീന്യകരളാ കമ്പനിയുപട ചുമതലകള്

1. എല്ാ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ടയും എം.സി.എഫില് നിന്നും നിശ്ിത 
ഇടകവളേളില് തരംതിരിച്ട് സൂക്ിച്ിരിക്ന്ന അലജവ മാലിന്യങ്ങള് 
കശഖരിച്ട് സ്വന്തം ഉത്രവാദിത്ില് ആര്.ആര്.എഫട്-കലക്ട് 
സുരക്ിതമായി ട്ാന്സട് കപാര്ട്ടട് ന്ചയ്ട് സൂക്ിക്േ. ഇതിനാവശ്യമായ 
വ്യവസ്േള് ഉള്ന്ക്ാള്ളിച്ചുന്ോണ്ട് ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനവമായി ക്ലീന്കേരള േ്നി േരാറില് ഏര്ന്്പെകടണ്താണട്. 

2. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട എം.സി.എഫില് അലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട 
സൂക്ി്പെട് പ്രശട് നമായി മാറാത് വിധമാേണം ക്ലീന്കേരള േ്നി 
അലജവ മാലിന്യം നീക്ന്ന ഇടകവളേള് നിശ്യിക്ന്നതട്.

3. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട എം.സി.എഫില് അലജവ മാലിന്യങ്ങള് 
എതു തരത്ിലാണട് തരംതിരിച്ട് സൂക്ികക്ണ്ന്തന്ന വ്യക്മായ 
നിര്കദശം ക്ലീന്കേരള േ്നി േരാറില് നല്േണം.

4. ആര്.ആര്.എഫില് എത്ന്ന പുനഃചംക്രമണം ന്ചയ്ാവന്ന അലജവ 
മാലിന്യങ്ങള് കവണ് വിധത്ില് സംസട് ക്രിച്ട് നിശ്യിക്ന്്പെട്ട അന്തിമ 
ഗുണകഭാക്ാവിനട് ലേമാറണം. ഇതില് നിന്നുണ്ാകുന്ന ലാഭം ബന്ധന്്പെട്ട 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനവമായി പങ്കുവയട് കക്ണ്താണട്. 

5. സംസട് ക്രിക്ാകനാ പുനരുപകയാഗത്ികനാ സാധ്യതയില്ാത് അലജവ 
മാലിന്യങ്ങള് സംസ്ാനത്ിനേകത്ാ പുറകത്ാ ഉള്ള ഏജന്സിക്ട് 
ലേമാറേയും അതില് നിന്നു ലഭിക്ന്ന ലാഭം തക്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനവമായി പങ്കുവയ്ക്കുേയും കവണം. 

6. ഇങ്ങന്ന ലേമാറന്്പെടുന്ന വസ്തുക്ള് സുരക്ിതമായി സംസട് ക്രിക്ാകനാ 
സൂക്ിക്ാകനാ വാങ്ങുന്ന ഏജന്സിക്ട് സംവിധാനമുന്ണ്ന്നട് േ്നി 
ഉറപ്പുവരുത്ിയിരിക്ണം. 

7. ആര്.ആര്.എഫട് സ്ാപിക്ന്ന സ്ലം, ആര്.ആര്.എഫിന്റെ ഘടന, 
ആവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രിേള് എന്നിവ ക്ലീന് കേരള േ്നി ഹരിതകേരള 
മിഷനുമായി ആകലാചിച്ചു തീരുമാനികക്ണ്താണട്.



ഹരിതകേരളം മിഷന്26

8. ഇതു സ്ാപിക്ന്്പെടുന്ന സ്ലം ഉള്ന്്പെടുന്ന തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ 
അനുമതിയും പങ്ാളിത്വം ഹരിതകേരള മിഷന് വഴി ഉറപ്പുവരുത്ണം. 
ന്േട്ടിടവം യന്ത്രസാമഗ്രിേളും സ്ാപിക്ന്നതിനട് ഈ ആര്.ആര്.എഫിന്റെ 
കസവനം ഉപകയാഗന്്പെടുത്ന്ന തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട സാ്ത്ിേ 
പങ്ാളിത്ം ഹരിതകേരള മിഷന് വഴി ലഭ്യമാകക്ണ്താണട്. 

9. അലജവ മാലിന്യങ്ങള് കശഖരിക്േയും സംസട് ക്രിക്േയും ന്ചയ്യുന്ന 
കേന്ദ്രങ്ങള് എന്ന നിലയില് ആര്.ആര്.എഫുേന്ള സ്വയം പര്യാപ്തമാക്ന്ന 
തിനുള്ള ബിസിനസട് പ്ാന് ആവിഷട് ക്രിക്േയും ക്രകമണ മാലിന്യ 
സംസട് ക്രണത്ിനായി തക്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നീക്ിവയ്ക്കുന്ന 
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപട് ഫണ്ിംഗികലക്ട് ആവശ്യമായ തുേ നല്ോനാകുന്ന 
തരത്ില് ആര്.ആര്.എഫുേളുന്ട പ്രവര്ത്നം ശക്ിന്്പെടുത്േയും 
ന്ചയ്യുന്നതിനട് ക്ലീന് കേരള േ്നി ലക്്യമിടണം.

5) ഹരിതയകരളമിഷപറെ ചുമതലകള്

1. വ്യക്മായ RFP (Request for Proposal)നടപടിയിലൂന്ട ക്ലസ്റര് 
അഥവാ ജില്ാ അടിസ്ാനത്ിലുള്ള ഹരിതസഹായസ്ാപനങ്ങളുന്ട 
എംപാനല്ന്മറെട് പട്ടിേ തയ്ാറാക്ി, ഓകരാ ജില്യ്ക്കുമുള്ള 
ഹരിതസഹായസ്ാപനന്ത് (സ്ാപനങ്ങന്ള) നികയാഗിക്േ.

2. എല്ാ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നും ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്ന 
രണ്ടുകപര്ക്ട് വീതം വിവിധ മാലിന്യ സംസട് ക്രണ മാര്ഗ്ഗങ്ങന്ളക്റിച്ചും, 
നടത്ി്പെില് ഉണ്ാോവന്ന പ്രശട് നങ്ങള്, പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള് 
എന്നിവന്യക്റിച്ചുംപരിശീലനം നല്കുേ. ഇവന്ര കസാഷ്യല് ഓഡിറ്റട് 
ടീമിലുള്ന്്പെടുത്ാവന്നതാണട്. 

3. മാലിന്യസംസട് ക്രണത്ിലും ലജവപച്ക്റി കൃഷിയിലും പരിശീലനം 
നല്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിേന്ള എംപാനല് ന്ചയ്യുേ. ഈ ഏജന്സിേളുന്ട 
കസവനം ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിനട് പ്രകയാജനന്്പെടുത്ാവന്നതാണട്.

4. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നും ജില്ാമിഷനില് നിന്നും 
ലഭ്യമാകുന്ന റിക്പൊര്ട്ടുേളുന്ട അടിസ്ാനത്ില് മാലിന്യ സംസട് ക്രണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള വിലയിരുത്േയും ആവശ്യമായ തുടര്നടപടിേള് 
സ്വീേരിക്േയും ന്ചയ്യുേ.

5. മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്ന ങ്ങള്ക്ാവശ്യമായ അസംസട് കൃത 
വസ്തുക്ള് ഉല്ാദി്പെിക്ന്ന സര്വ്വീസട് ന്പ്രാലവഡര്മാന്ര എംപാനല് 
ന്ചയ്യുേ.

6. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം സ്ാപിക്ന്ന അലജവമാലിന്യ സംഭരണ 
കേന്ദ്ര(MCF)ങ്ങളില് നിന്നും അലജവമാലിന്യങ്ങള് ക്ലീന് കേരള 
േ്നിക്ട് ലേമാറന്നതിനട് ആവശ്യമായ േരാറില് ഏര്ന്്പെടു ന്നതിനട് 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപന ങ്ങന്ള സഹായിക്േ. 

7. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട MCFേളില് നിന്നും കശഖരിക്ന്ന 
അലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട രണ്ാംഘട്ട തരംതിരിവിനും ന്രെഡിങ്ങും 
ന്ബയിലിംഗും അടക്മുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ം കവണ്ി റികസാഴട് സട് 
റിക്വറി ന്ഫസിലിറ്റി (RRF) സ്ാപിക്ന്നതിനട് അനുകയാജ്യമായ 
സ്ലങ്ങള് ക്ലീന് കേരള േ്നിയും തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായി 
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പെല്പ്് പെസ് കുകള്
ജജവമഥാലിന്യങ്ങളുത്െ ഉറവിെ സംസ് േരണതെിനും അജജവ മഥാലിന്യതെിത്റേ 
കശഖരണം സംഭരണം ജേത്യ്ഥാഴിയല് എന്നിവ സംബന്ിച്ചും ത്�ഥാതു 
ജനങ്ങള്ക്ുണ്ടഥാേുന്ന സംശയങ്ങളും �രഥാതിേളും തീര്പെഥാക്ുന്നതിന് 
സഹഥായേരമഥായ രീതിയില് ത്ഹല്പെ് ത്െസ് േുേള് തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ�ന 
തലതെില് ഹരിത സഹഥായസ്ഥാ�നവും, ജിലഥാ തലതെില് ജിലഥാ ശുെിത്വ മിഷനും 
സംസ്ഥാന തലതെില് സംസ്ഥാന ശുെിത്വ മിഷനും പ്രവര്തെിപെികക്ണ്ടതഥാണ്.

കൂടികയാകലാചിച്ട് നിശ്യിക്േ (അനുബന്ധം 4 ോണുേ). അവയുന്ട 
നടത്ി്പെട് നിരീക്ിക്േ.

8. വിവിധ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നിലവില് വികേന്ദ്രീകൃതമല്ാത് 
മാലിന്യ സംസട് േരണ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ാപിച്ചു പ്രവര്ത്ി്പെിച്ചു 
വരുന്നുണ്ട്. ഇവയുന്ട പ്രവര്ത്നക്മത പരികശാധിക്ന്നതിനും 
ആവശ്യമായ ഇടന്പടലുേള് നടത്ന്നതിനും സംസ്ാനതലത്ില് ഒരു 
സാകങ്തിേവിദഗ് സംവിധാനം രൂപീേരിച്ട് പ്രവര്ത്ി്പെിക്േ.

9. ലജവ- അലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട സംസട് േരണത്ിനു കയാജിച് 
നവീനവം ശാസ്തീയവമായ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് േന്ണ്ത്ന്നതിനും നിലവിലുള്ളവ 
പരിഷട് േരിക്ന്നതിനും സാകങ്തിേ-ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങളുമായി 
കചര്ന്നട് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആവിഷട് േരിച്ചു നട്പൊക്േ.

10. ഉപകയാഗിച് സാനിറ്ററി നാപട്േിനുേളും ഡയ്പെറേളും സുരക്ിതമായി 
നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് വ്യാപേമാകേണ്തുണ്ട്. 
ഇതിനായുള്ള ന്ചലവകുറഞ്ഞ ശാസ്തീയ സകങ്തങ്ങള് 
വിേസി്പെിക്ന്നതിനുള്ള പഠന-ഗകവഷണങ്ങള് കപ്രാത്ാഹി്പെിക്േ. 

11. ഓഫീസുേളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ന്പാതുശൗചാലയങ്ങളിലും സാനിറ്ററി 
നാപട്േിനുേളുന്ട ഉതട്പാദേര് അഥവാ വിതരണക്ാരുമായി കചര്ന്നട്, 
എക്ട്റ്ററെഡട് ന്പ്രാഡ്യൂസര് ലയബിളിറ്റി സംവിധാനപ്രോരം, നാപട്േിന് 
ഡിസട് ന്പന്സറേകളാന്ടാ്പെം യൂസട്ഡട് നാപട്േിന് ഡിസട് കപാസറേള് കൂടി 
നിര്ബന്ധമാക്ന്നതിനുള്ള നടപടിേള് സ്വീേരിക്േ.

6. യസാഷ്യല് ഓഡിറ്ിംഗ റ് 

തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്ന 3 മുതല് 5 അംഗങ്ങള് 
വന്രയുള്ള ടീമാണട് കസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിങ്ങട് സമിതി. ഹരിത കേരളാ മിഷന് 
കനരിട്ടു പരിശീലനം നല്കുന്നവന്ര ഇതില് ഉള്ന്്പെടുത്ാവന്നതാണട്. കസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിങ്ങട് സമിതി മാസത്ില് ഒരിക്ന്ലങ്ിലും കയാഗം കചരുേയും അതതു 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന തലത്ില് നടക്ന്ന മാലിന്യ സംസട് ക്രണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരുത്േയും കവണം

പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

1. ഹരിത േര്മ്മകസനയുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരുത്േ.
2. ഇതുമായി ബന്ധന്്പെട്ടട് ന്പാതുജനങ്ങളില് നിന്നും വരുന്ന പരാതിേള് 

പരികശാധിച്ട് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിനട് റിക്പൊര്ട്ടട് നല്കുേ.
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3. ഹരിതസഹായ സ്ാപനത്ിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരുത്ി 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിനട് റിക്പൊര്ട്ടു നല്കുേ.

4. മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്ന്ന 
വാര്ഷിേ റിക്പൊര്ട്ടട് തയ്ാറാക്ി തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന 
ഭരണസമിതിക് സമര്്പെിക്േ.

6. സാമ്പത്തിക വിശകലനം

1. ഹരിത കര്മ്മയസന

1. ഹരിതേര്മ്മകസന നല്കുന്ന വിവിധകസവനങ്ങള്ക്ട് തക്ദേശഭരണ 
സ്ാപനം തീരുമാനിക്ന്ന നിരക്ില് യൂസര്ഫീ ഈടാക്ാവന്നതാണട്. 

2. ഗാര്ഹിേ കസവനങ്ങള്ക്ം സ്ാപനങ്ങള്ക്ള്ള കസവനങ്ങള്ക്ം 
വ്യത്യസ്ത രീതിയില് യൂസര്ഫീ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം 
തീരുമാനികക്ണ്താണട്. വീടുേള്ക്ട് നിശ്യിക്ന്്പെട്ട യൂസര്ഫീയില് 
അധിേരിക്ാന് പാടുള്ളതല്. സ്ാപനങ്ങളുന്ടയും േടേളുന്ടയും യൂസര്ഫീ 
തീരുമാനിക്ന്നതിനുകവണ്ി സ്ാപനങ്ങളിന്ലയും േടേളിന്ലയും 
മാലിന്യത്ിന്റെ അളവട് തിട്ടന്്പെടുത്ി ഇവന്യ പല വിഭാഗങ്ങളായി 
തിരിച്ട് യൂസര്ഫീ തീരുമാനികക്ണ്താണട്.

3. ന്പാതുസംവിധാനങ്ങളുന്ട പരിപാലനം ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ 
ഏല്്പെികക്ണ് താണട്. ഇതിനുള്ള പ്രവര്ത്ന ന്ചലവട് േണക്ാക്ി 
തക്ദേശഭരണസ്ാപനം ഹരിതേര്മ്മ കസനയ്കട് നലട് കേണ്താണട്.

4. തവണ വ്യവസ്യില് വീടുേളില് സ്ാപിക്ന്ന േിച്ണ്ബിന്, 
ബകയാഗ്യാസ്പാറെട് എന്നിവയുന്ട ആയുസ്സട് േണക്ാക്ി 
അതിന്റെ വിലയുന്ട നിശ്ിത ശതമാനം തവണേളായി യൂസര് 
ഫീകയാന്ടാ്പെം കശഖരിക്ണം. ഈ തുേ കൂടി ഉള്ന്്പെടുത്ി യൂസര് 
ഫീ തീരുമാനികക്ണ്തും ആ തുേ ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട ഗ്രീന് 
സൂ്പെര്ലവസര്മാര്, വീടുേളില് നിന്നും കശഖരിച്ട് അതാതട് മാസം 
തക്ദേശഭരണസ്ാപനത്ിന്ന ഏല്്പെികക്ണ്തുമാണട്. ഉപകഭാക്ാക്ള് 
സാ്ത്ിേ പികന്നാക്ാവസ്യില് ഉള്ളവരാന്ണങ്ില് ആ തുേ 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം വഹികക്ണ്താണട്.

2. ഹരിതസഹാ� സ്ാപനം

ഹരിതസഹായ സ്ാപനങ്ങള്ക്ള്ള നടത്ിപ്പുതുേ ഹരിതകേരളമിഷന് 
തീരുമാനിക്ന്ന പ്രോരം അതാതട് തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനം നല്കേണ്താണട്.

3. യസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്

കസാഷ്യല് ഓഡിറ്റട് ടീമിലുള്ള ആളുേള്ക്ട് സിറ്റിംഗട്ഫീ ഹരിതകേരളമിഷന് 
തീരുമാനിക്ന്നതിനനുസരിച്ട് അതതട് തക്ദേശഭരണസ്ാപനം നല്കേണ്താണട്.
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7. തുടര്നടത്തിപ്പ റ്

1. കസാഫ്റട് ന്വയറിന്റെ സഹായകത്ാന്ട സര്ന്വ്വ നടത്ി ഉണ്ാക്ിയ ഡാറ്റാ 
ബാങ്ട് പ്രോരം വീടുേളില് നിശ്ിത ഇടകവളേളില് പരികശാധനയും 
വീഴ്ചവരുത്ന്നവര്ക്ട് നിയമപ്രോരമുള്ള പിഴചുമത്ലും.

2. േച്വടസ്ാപനങ്ങള്, കഹാട്ടലുേള്, ഓഫീസുേള്, ന്പാതുസ്ലങ്ങള് 
എന്നിവിട ങ്ങളിന്ല മാലിന്യസംസട് േരണം കസാഫ്ട് ന്വയറിന്റെ 
സഹായകത്ാന്ട പരികശാധിച്ട് വീഴ്ച വരുത്ന്നവര്ക്ട് നിയമപ്രോരമുള്ള 
പിഴ ചുമത്േ.

3. മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള ക്റിച്ട് ജനങ്ങള് സമര്്പെിക്ന്ന 
പരാതി േളുന്ട പരികശാധനയും തുടര്നടപടിയും.

4. ന്പാതുസംവിധാനങ്ങളില് മാലിന്യം എത്ി ക്ാന് തയ്ാറായിട്ടുള്ളവര് 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം തീരുമാനിക്ന്ന ഇടകവളേളില് മാലിന്യം 
എത്ിച്ചുന്വന്നട് ഉറപ്പുവരുത്േ. ഇതിനട് ഐ ടി സംവിധാനങ്ങള് 
ഉപകയാഗന്്പെടുത്ണം. മാലിന്യം കനരിന്ട്ടത്ിക്ന്നവര്ക്ട് സ്ാര്ട്ടട് 
ോര്ഡുേള് നല്കുേ, തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം നിര്ക്ദേശിക്ന്ന 
ഇടകവളേളില് മാലിന്യം എത്ിക്ാത്വരുന്ട വീടുേളികലാ 
സ്ാപനങ്ങളികലാ കനരിട്ടട് പരികശാധന നടത്ി വീഴ്ച േന്ണ്ത്ിയാല് 
നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ചുമത്േ. 

5. മാലിന്യ സംസട് ക്രണത്ിനട് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്ന വീടുേളില് 
ഇടകവളേളില് പരികശാധന നടത്ി പ്രവര്ത്നം നടക്ന്നു എന്നട് 
ഉറ്പൊക്ല്.

6. എല്ാ വീടുേളില് നിന്നും അലജവമാലിന്യകശഖരണം നടത്ന്നുന്വന്നട് 
കസാഫ്ട് ന്വയറിന്റെ സഹായകത്ാന്ട പരികശാധിച്ട് നട്പൊക്ാത് 
വീടുേളില് പരികശാധനയും നടപടിയും.

8. ജൈവപച്ചക്കറിക്കൃഷി

1. ലജവപച്ക്റിക്കൃഷി, മാലിന്യസംസട് േരണ പദ്ധതിയുന്ട തുടര്ച്യാണട്. 
ലജവമാലിന്യങ്ങള് ലജവവളമാക്ി മാറ്റുേയും ഇതുപകയാഗിച്ട് 
മിേച് കതാതിലുള്ള ലജവപച്ക്റിക്കൃഷിയുമാണട് പദ്ധതി വിഭാവനം 
ന്ചയ്യുന്നതട്. 

2. ലജവപച്ക്റിക്കൃഷി കപ്രാത്ാഹി്പെിക്ന്നതിനായി കൃഷി വകുപ്പുമായി 
കചര്ന്നട് വിത്ട്, വളം, കഗ്രാബാഗുേളില് പച്ക്റി, ലത, ലജവ 
േീടനാശിനിേള് ഇവ ഹരിതേര്മ്മകസന വഴി വീടുേള്ക്ട് ലഭ്യമാക്േ.

3. ലജവപച്ക്റിക്കൃഷിയില് ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് വളപ്രകയാഗം, 
ലജവേീടനാശിനിപ്രകയാഗം, കരാഗങ്ങള് േണ്ത്ലും പ്രതിവിധിയും 
തുടങ്ങിയ കമഖലേളില് സാകങ്തിേ പരിശീലനം നല്േി ഇവരുന്ട 
കസവനം വീടുേള്ക്ട് ലഭ്യമാക്േ. ഇതിനട് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം 
തീരുമാനിക്ന്ന യൂസര്ഫീ ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് ഈടാക്ാവന്നതാണട്. 
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4. വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും ഉല്ാദി്പെിക്ന്്പെടുന്ന ലജവവളം 
ആവശ്യമില്ാത്വരില് നിന്നും ഹരിതേര്മ്മകസന കശഖരിച്ട് 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിനട് നലട് കേണ്തും തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം 
കൃഷിവകു്പെിന്റെ സഹായകത്ാന്ട വളത്ിന്ന സംമ്പുഷ്ടീേരിച്ട് 
ആവശ്യക്ാര്ക്ട് നല്കേണ്തുമാണട്.

5. വീടുേളില് ഉല്ാദി്പെിക്ന്്പെടുന്ന പച്ക്റിേള് അധിേമുള്ളതട് കശഖരിച്ട് 
വിപണനം നടത്ന്നതിനട് ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ ചുമതലന്്പെടുത്േ.

6. ഉല്ാദനക്മത കുറഞ്ഞ പച്ക്റി ലതേള് മാറ്റി പുതിയതട് 
നടുന്നതിനും (റീപ്ാറെിംഗട്) ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട കസവനം 
ഉപകയാഗന്്പെടുത്ാവന്നതാണട്.ഇതിനട് തക്ദേശഭരണസ്ാപനം 
തീരുമാനിക്ന്ന ഫീസും ഈടാക്ാവന്നതാണട്.

9. പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഫലപ്രാപ്ി�ിപലത്തിപ�ന്നു  
ഉറപ്പാക്കാനുളള സൂചകങ്ങള്

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണ ോ്യിനിന്റെ തുടക്ത്ില്, തക്ദേശഭരണ 
തലത്ില് നടത്ന്ന ആവശ്യേതാ നിര്ണയ സര്ന്വ്വയിലൂന്ട േന്ണ്ത്ന്ന 
ോര്യങ്ങളാണട് (ഓകരാ വീട്ടിലും സ്ാപനത്ിലും ഉല്ാദി്പെിക്ന്്പെടുന്ന ലജവ/
അലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട അളവം സ്വഭാവവികശഷവം) ശുചിത്വ-മാലിന്യ 
സംസട് േരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്ന്നതിനുള്ള 
അടിസ്ാന വിവരകശഖരം. പ്രസ്തുത നിലവാരത്ില് നിന്നും തങ്ങളുന്ട 
പ്രകദശന്ത് എത്രകത്ാളം മുകന്നാട്ടു നയിക്ാനായി എന്ന വിശേലനമാണട് 
ഓകരാ തലത്ിലും ഉണ്ാകേണ്തട്. ഇതിനായി താന്ഴ്പെറയുന്ന സൂചേങ്ങളാണട് 
പരികശാധിക്ന്്പെകടണ്തട്.

പപേര്ത്തന മികേിപറെ അടിസ്ാനത്തില് അംഗീകാരം 
ഹരിത കേരള മിഷത്റേ സുപ്രധഥാനഘെേമഥായ ശുെിത്വ-മഥാലിന്യ സംസ് േരണ 
ഉ�മിഷത്റേ സൂക്ഷ്മ തല നിര്വ്വഹണം ഗ്ഥാമ�ഞ്ഥായതെുേളിലും നഗരസഭേളി
ലും മുനിസിപെല് കേഥാര്പെകറഷനുേളിലും നിക്ിപ്തമഥാണ്. മഥാലിന്യ സംസ് േരണ
തെിനഥായി കമത്ല പ്രതി�ഥാദിച്ചിട്ുളള വിവിധ ഘെേങ്ങളുത്െ നിര്വ്വഹണം തകദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാ�ന വഥാര്െു തലം മുതല് വിലയിരുതെി ഏറ്വും മിേച്ച 
പ്രവര്തെനം സംഘെിപെിക്ുേയും നൂതന കപ്രഥാജക്ുേള് ആവിഷ് േരിക്ുേ
യും ത്െയ്ുന്ന തകദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്് പ്രകത്യേ അവഥാര്െ് 
ഏര്ത്പെെുതെുന്നതിന് ഉകദേശിക്ുന്നു. ഉ�മിഷത്റേ വിജയേരമഥായ നെതെിപെിന് 
സഹഥായിക്ുന്ന സന്നദ പ്രവര്തെേര്, ത്റസിെന്സ് ത്വല്ഫയര് അകസഥാസി
കയഷനുേള്, ഫ് ളഥാറ്് സമുച്ചയങ്ങള്, വിദ്യഥാഭ്യഥാസ സ്ഥാ�നങ്ങള്, കഹഥാട്ലുേള്, 
റികസഥാര്ട്ുേള്, ആശു�ത്രിേള് എന്നിവയും പ്രകത്യേമഥായി വിലയിരുതെുേ
യും ഓകരഥാ വിഭഥാഗതെിനും പ്രകത്യേം അവഥാര്െുേള് ഏര്ത്പെെുതെുേയും 
ത്െയ്ുന്നതഥാണ്.
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ഹരിത കര്മ്മയസനയുപട തലത്തില്

1. എത്രശതമാനം വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും സ്വന്തമായി ഉറവിട 
മാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനം സ്ാപിച്ട് ഉപകയാഗിക്ന്്പെടുന്നു.

2. എത്ര ശതമാനം വീടുേളും സ്ാപനങ്ങളും സ്വന്തം നിലയ്കട് 
(തരംതിരിച്) മാലിന്യം സുരക്ിതമായി ന്പാതു മാലിന്യസംസട് േരണ 
സംവിധാനത്ികലക്ട് എത്ിച്ചു തരുന്നു.

3. എത്ര ശതമാനം വീടുേളും സ്ാപനങ്ങളുംമാലിന്യം ന്പാതു 
മാലിന്യസംസട് േരണ സംവിധാനത്ികലക്ട് എത്ിക്ന്നതിനട് 
ഹരിത േര്മ്മകസനയുന്ട കസവനം ഉപകയാഗിക്ന്നു.

4. േച്വട സ്ാപനങ്ങള് /മാര്ക്റ്റുേള്/കഗറ്റഡട് കോളനിേള്/
ഫട് ളാറ്റട് സമുച്യങ്ങള് എന്നിവയില് ഓകരാന്നിലും എത്ര ശതമാനം 
സ്വന്തമായി ഉറവിട മാലിന്യ സംസട് േരണ സംവിധാനം സ്ാപിച്ട് 
ഉപകയാഗിക്ന്നു.

5. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങളുമായി സഹേരിക്ാന്ത മാറി നില്ക്ന്നവര് 
(ഓകരാ വിഭാഗത്ിലും) എത്ര ശതമാനം.

6. എത്ര ശതമാനം വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും അലജവമാലിന്യ 
കശഖരണം നടത്ന്നു.

7. വിലയിരുത്ന്ന ോലയളവില് എത്ര പ്രശട് നങ്ങള് അഥവാ 
തേരാറേള് റിക്പൊര്ട്ടു ന്ചയ്ന്്പെട്ടു. അവയിന്ലത്ര ഹരിത 
േര്മ്മകസനയ്ക്കു തന്ന്ന പരിഹരിക്ാനായി.

തയദേശ സ്വ�ംഭരണ സ്ാപനതലത്തില്

ഹരിത േര്മ്മകസനയുന്ട തലത്ില് പരികശാധിക്ന്്പെടുന്ന 
സൂചേങ്ങളുന്ട തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനതല കക്രാഡീേരണത്ിനു 
പുറകമ ഇനി്പെറയുന്നവ കൂടി തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനതലത്ില് 
പരികശാധിക്ന്്പെടണം.

1. ആന്േ സ്ാപിക്ന്്പെട്ട ന്പാതു മാലിന്യസംസട് േരണ 
സംവിധാനങ്ങളില് എത്രന്യണ്ണം ഫലപ്രദമായി 
പ്രവര്ത്ി്പെിക്ന്്പെടുന്നു? 

2. ആന്േയുള്ള ഹരിതേര്മ്മകസനേളില് എത്രന്യണ്ണം ഫലപ്രദമായി 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നു?

3. അലജവ മാലിന്യപരിപാലനത്ിനായി ആരംഭിച് എത്ര ന്മറ്റീരിയല് 
േളക്ന് ന്ഫസിലിറ്റിേള് ഫലപ്രദമായി പ്രവര്ത്ിക്ന്നു? 

4. റീലസേട് ളിംഗിനായി ഓകരാ പാദവര്ഷത്ിലും ലേമാറ്റം ന്ചയ് 
അലജവ മാലിന്യത്ിന്റെ അളവട്, ആന്േ അലജവ മാലിന്യത്ിന്റെ 
അളവില് കുറവ വരുന്നുകണ്ാ?

5. എത്ര നിയമലംഘനങ്ങള് (ആയിരം വീടുേളില് എത്രകപര്, നൂറ 
സ്ാപനങ്ങളില് എത്രകപര്) േന്ണ്ത്ി, അവയിന്ലത്ര ഇനി 
ആവര്ത്ിക്ാത് വിധം പരിഹരിക്ാനായി?
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6. എത്രയിടങ്ങളില് ലജവമാലിന്യത്ില് നിന്നുള്ള േക്ാസ്റട് ഉപകയാഗിച്ട് 
ലജവകൃഷി നടത്ാനായി?

7. േക്ാസ്റിങ്ങിനും ലജവകൃഷിക്ം ആവശ്യമായ സഹായേവസ്തുക്ള് 
(ചേിരികച്ാറട്, ഇകനാക്ലം, വിത്േള് തുടങ്ങിയവ) പ്രാകദശിേമായി 
ഉതട്പാദി്പെിക്ാനാകുന്നുകണ്ാ?

ൈില്ാതലത്തില്

തക്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട തലത്ില് പരികശാധിക്ന്്പെടുന്ന 
സൂചേങ്ങളുന്ട ജില്ാതല കക്രാഡീേരണത്ിനു പുറകമ, ഇനി്പെറയുന്നവ കൂടി 
ജില്ാതലത്ില് പരികശാധിക്ന്്പെടണം.

1. ജില്യില് വിസര്ജ്ജ്യ മാലിന്യ സംസട് േരണത്ിനായി എത്ര പ്ാന്റുേള് 
സ്ാപിക്ന്്പെട്ടു, അവയില് എത്ര ശതമാനം ഫലപ്രദമായി പ്രവര്ത്ിക്ന്നു?

2. ജില്യിന്ല ന്പാതുസ്ലങ്ങളും നദിേളും തണ്ണീര്ത്ടങ്ങളും അടക്മുള്ള 
ജലകശഖരങ്ങളും മാലിന്യ മുക്മായിട്ടുകണ്ാ?

3. അലജവ മാലിന്യ സംസട് േരണത്ിനായി ആരംഭിച് എത്ര റികസാഴട് സട് 
റിക്വറി ന്ഫസിലിറ്റിേള് (RRF) ഫലപ്രദമായി പ്രവര്ത്ിക്ന്നു?



അനുബന്ം 1

1. \-h-t-I-c-f-w IÀ-½-]-²-X-n-b-p-s-S ̀ -m-K-a-m-b l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â I-o-g-n-e-p-Å 
i-p-N-n-X-z-a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W D-]-a-n-j³ {-]-hÀ-¯-\-§-f-p-s-S ̂ -oÂ-U-p-X-e 
{-]-hÀ-¯-\-§Ä-¡-m-b-n ................. P-n-Ã-b-n-s-e ......................................... (X-t-±-i 
k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-¯-n-s-â t-]-c-v-) {-]-m-t-Z-i-n-I-a-m-b-n l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\ 
c-q-]-o-I-c-n-¡-p-¶-p. C-u X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\ ]-c-n-[-n-b-n-e-p-Å F-Ã-m 
h-o-S-p-I-f-p-w Ø-m-]-\-§-f-p-w s-]-m-X-p-Ø-e-§-f-p-a-S-¡-w a-m-e-n-\-y-w D-X-v-]-m-Z-n-¸-n-
¡-s-¸-S-p-¶ F-Ã-m Ø-e-§-f-p-w \-n-c-o-£-n-¡-p-I-b-p-w D-X-v-]-m-Z-n-¸-n-¡-s-¸-S-p-¶ 
a-m-e-n-\-y-w k-p-c-£-n-X-h-p-w i-m-k-v-{-X-o-b-h-p-a-m-b a-mÀ-¤-§-f-n-e-q-s-S k-w-k-v-I-c-n-
¡-p-¶-X-n-\-v P-\-]-¦-m-f-n-¯-t-¯-m-s-S-b-p-Å \-S-]-S-n-IÄ k-z-o-I-c-n-¡-p-I-b-p-w 
C-X-p k-w-_-Ô-n-¨-v \-n-Ý-n-X C-S-t-h-f-I-f-nÂ X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-
¯-n-\-v d-n-t-¸-mÀ-«-p-IÄ \Â-I-p-I-b-p-a-S-¡-a-p-Å {-]-hÀ-¯-\-§-f-m-W-v l-c-n-X-
IÀ-½-t-k-\ \-nÀ-Æ-l-n-t-¡-ï-X-v. C-X-v k-w-c-w-`-I-X-z a-m-X-r-I-b-nÂ G-s-ä-S-p-¯-p 
\-S-¯-m³ X-m-X-v-]-c-y-a-p-Å-h-c-nÂ \-n-¶-v-, l-c-n-X IÀ-½-t-k-\ c-q-]-o-I-c-n-¨-p 
{-]-hÀ-¯-n-¡-p-¶-X-n-\-v A-t-]-£ £-W-n-¡-p-¶-p.

2. a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W {-]-hÀ-¯-\-§-f-nÂ a-p³-]-c-n-N-b-a-p-Å kÀ-¡-m-c-n-X-c 
k-w-L-S-\-IÄ-, k-z-I-m-c-y k-w-c-w-`-IÀ X-p-S-§-n-b-hÀ-¡-m-W-v l-c-n-X IÀ-½-
t-k-\ c-q-]-o-I-c-W-¯-n-\-m-b-n X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w k-aÀ-¸-n-¡-m-h-p-¶-X-v. 

3. \-nÀ-Æ-l-n-¡-s-¸-t-S-ï {-]-hÀ-¯-\-§-f-p-s-S c-q-]-t-c-J X-m-s-g-¸-d-b-p-¶ h-n-[-
a-m-W-v.

 F-f-p-¸-w N-o-ª-f-n-b-m-\-n-S-b-p-Å s-s-P-h-a-m-e-n-\-y-w A-X-n-s-â D-d-h-n-S-t-¯-m-S-v 
G-ä-h-p-a-S-p-¯-v A-X-m-X-p Z-n-h-k-w X-s-¶ k-w-k-v-I-c-n-¡-p-I-b-p-w ]-p-\-x-N-w-{-I-a-
W-¯-n-e-q-s-S k-w-k-v-I-c-n-¡-s-¸-t-S-ï ¹-m-Ì-n-¡-p-w N-n-Ã-p-w t-e-m-l-h-p-a-S-¡-a-p-Å 
a-m-e-n-\-y-§Ä I-r-X-y-a-m-b C-S-t-h-f-I-f-nÂ t-i-J-c-n-¨-v k-w-k-v-I-c-W t-I-{-µ-§-
f-n-t-e-¡-v A-b-¡-p-I-b-p-w s-N-¿-p-I F-¶-X-m-W-v  i-p-N-n-X-z-a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W 
D-]-a-n-j³ a-p-t-¶-m-«-p-h-b-v-¡-p-¶ k-a-o-]-\-w. 

 C-X-n-\-m-b-n K-mÀ-l-n-I X-e-¯-nÂ s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W-¯-n-\-v I-n-¨¬-
_-n³ I-t-¼-m-Ì-n-§-v b-q-W-n-ä-p-IÄ-, s-s-P-h-h-m-X-I ¹-mâ-p-IÄ-, I-e-w I-t-¼-m-
Ì-n-§-v b-q-W-n-ä-p-IÄ X-p-S-§-n-b-h (H-m-t-c-m h-o-«-n-e-p-w D-X-v-]-m-Z-n-¸-n-¡-s-¸-S-p-¶ 

\‑h‑t‑I‑c‑f‑w IÀ‑½ ]‑²‑X‑n l‑c‑n‑X‑t‑I‑c‑f‑w a‑n‑j³
i‑p‑N‑n‑X‑z‑a‑m‑e‑n‑\‑y‑k‑w‑k‑v‑I‑c‑W D‑]‑a‑n‑j³

......................................... (X‑t‑±‑i k‑z‑b‑w‑`‑c‑W Ø‑m‑]‑\‑¯‑n‑s‑â  
]‑qÀ‑® h‑n‑e‑m‑k‑w‑)

X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-X-e-¯-nÂ l-c-n-X IÀ-½-t-k-\ c-q-]-o-I-c-n-¨-p 
{-]-hÀ-¯-n-¡-p-¶-X-n-\-v X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-§Ä £-W-n-¡-p-¶ A-d-n-b-n-¸-v

t-\-m-«-n-^-n-t-¡-j³ \-¼À. ................................... X-o-b-X-n .................................
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a-m-e-n-\-y-¯-n-s-â A-f-h-p I-W-¡-m-¡-n D-N-n-X-a-m-b k-w-k-v-I-c-W k-w-h-n-[-m-\-w-) 
Ø-m-]-n-¡-s-¸-S-W-w. Ø-e-]-c-n-a-n-X-n s-I-m-t-ï-m ]-c-n-]-m-e-\ s-k-u-I-c-y-¡-p-d-
h-p I-m-c-W-t-a-m k-z-´-a-m-b-n s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W-k-w-h-n-[-m-\-w Ø-m-
]-n-¡-m-\-m-I-m-¯ h-o-S-p-I-f-n-s-e a-m-e-n-\-y-w t-i-J-c-n-¨-v k-w-k-v-I-c-n-¡-p-¶-X-n-\-v 
s-]-m-X-p k-w-k-v-I-c-W t-I-{-µ-§-f-p-w (X-p-¼-qÀ-a-q-g-n a-m-X-r-I-b-n-e-p-Å F-b-v-t-d-m-
_-n³ I-t-¼-m-Ì-n-§-v b-q-W-n-ä-p-I-t-f-m h-e-n-b s-s-P-h-h-m-X-I ¹-mâ-p-I-t-f-m-) H-m-
t-c-m X-t-±-i-`-c-W Ø-m-]-\-X-e-¯-n-e-p-a-p-ï-m-b-n-c-n-¡-p-w. h-o-S-p-I-f-nÂ \-n-¶-p-w 
Ø-m-]-\-§-f-nÂ \-n-¶-p-w t-i-J-c-n-¡-s-¸-S-p-¶ A-s-s-P-h-a-m-e-n-\-y-§Ä ]-p-\-x-
N-w-{-I-a-W-t-I-{-µ-§-f-n-t-e-¡-v A-b-¡-p-¶-X-p-h-s-c k-p-c-£-n-X-a-m-b-n k-q-£-n-
¡-m-\-p-Å k-w-h-n-[-m-\-h-p-w (Material Collection Faciltiy- MCF-) H-m-t-c-m 
X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-X-e-¯-n-e-p-a-p-ï-m-b-n-c-n-¡-p-w.

 C-h-b-nÂ G-s-X-m-s-¡ F-h-n-s-S-m-s-¡ Ø-m-]-n-¡-W-s-a-¶-v I-s-ï-¯-m-\-p-Å 
B-h-i-y-I-X \-nÀ-®-b kÀ-t-Æ-, l-c-n-X-t-I-c-f a-n-j³ X-¿-m-d-m-¡-n \Â-I-p-¶  
s-a-m-s-s-_Â B-¹-n-t-¡-j³ A-[-n-ã-n-X-a-m-b-n \-S-¯-n h-n-h-c-§Ä l-c-n-X 
k-l-m-b Ø-m-]-\-¯-n-\-p-w X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-¯-n-\-p-w \Â-I-p-
I-b-m-W-v l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\-b-p-s-S B-Z-y  D-¯-c-h-m-Z-n-¯-w. 

 X-p-SÀ-¶-v-! X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-w \-n-Ý-b-n-¡-p-¶ ^-o-k-p-\-n-c-¡-p-
IÄ C-u-S-m-¡-n-s-¡-m-ï-v t-aÂ-¸-d-ª k-w-h-n-[-m-\-§Ä I-p-ä-a-ä-c-o-X-n-b-nÂ 
{-]-hÀ-¯-n-¸-n-¡-p-I l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\-b-p-s-S D-¯-c-h-m-Z-n-¯-a-m-b-n-c-n-¡-p-w.

K‑p‑W‑t‑`‑m‑à‑m‑¡Ä‑¡‑v‑ A‑©‑p‑X‑c‑¯‑n‑e‑p‑Å t‑k‑h‑\‑§Ä \Â‑I‑m³ l‑c‑n‑X‑
IÀ‑½‑t‑k‑\ {‑]‑m‑]‑v‑X‑c‑m‑b‑n‑c‑n‑¡‑W‑w.

1. h-o-«-nÂ /Ø-m-]-\-¯-nÂ k-z-´-a-m-b-n s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W k-w-
h-n-[-m-\-w Ø-m-]-n-¨-v D-]-t-b-m-K-n-¡-p-¶-b-n-S-§-f-nÂ c-ï-m-g-v-N-b-n-s-e-m-c-n-
¡Â k-µÀ-i-\-w \-S-¯-n A-X-v i-c-n-b-m-b-n {-]-hÀ-¯-n-¡-p-¶-p-ï-v F-¶-v 
D-d-¸-m-¡Â. 

2. I-t-¼-m-Ì-n-§-v a-mÀ-¤-w k-z-o-I-c-n-¡-p-¶ h-o-«-p-I-mÀ-¡-v a-m-k-¯-n-s-e-m-c-n-¡Â 
B-h-i-y-a-m-b _-m-Î-o-c-n-bÂ C-t-\-m-¡-p-e-w F-¯-n-¨-p-s-I-m-S-p-¡-p-I

3. k-z-´-a-m-b-n s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W k-w-h-n-[-m-\-w Ø-m-]-n-¡-m-¯ 
h-o-S-p-I-f-n-s-e a-m-e-n-\-y-w (A-hÀ t-\-c-n-«-v F-¯-n-¡-p-¶-n-s-Ã-¦-nÂ-) F-Ã-m 
Z-n-h-k-h-p-w t-i-J-c-n-¨-v s-]-m-X-p a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W t-I-{-µ-§-f-n-s-e-¯-n-
¨-v k-w-k-v-I-c-n-¡-p-I 

4. h-o-S-p-I-f-nÂ \-n-¶-p-w Ø-m-]-\-§-f-nÂ \-n-¶-p-w I-r-X-y-a-m-b C-S-t-h-f-I-f-nÂ 
A-s-s-P-h-a-m-e-n-\-y-w t-i-J-c-n-¨-v  MCF- I-f-nÂ X-c-w-X-n-c-n-¨-v k-q-£-n-¡-p-I. 

5. I-t-¼-m-Ì-n-§-v a-mÀ-¤-w k-z-o-I-c-n-¡-p-¶ h-o-«-p-I-mÀ D-X-v-]-m-Z-n-¸-n-¡-p-¶ I-t-¼-m-
Ì-v  (A-hÀ D-]-t-b-m-K-n-¡-p-¶-n-s-Ã-¦-nÂ-) \-n-Ý-n-X h-n-e-\Â-I-n h-m-§-n 
B-h-i-y-¡-mÀ-¡-v h-nÂ-¡-p-I.

C‑X‑n‑\‑p‑]‑p‑d‑t‑a X‑t‑±‑i‑`‑c‑W‑Ø‑m‑]‑\‑¯‑n‑\‑p s‑]‑m‑X‑p‑h‑m‑b‑n a‑ä‑v A‑©‑p X‑c‑
¯‑n‑e‑p‑Å t‑k‑h‑\‑§Ä I‑q‑S‑n C‑hÀ‑¡‑v \Â‑I‑m‑\‑m‑I‑W‑w

1. H-m-t-c-m h-o-«-n-e-p-w Ø-m-]-\-¯-n-e-p-w Ø-m-]-n-¡-s-¸-S-p-¶ a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-
c-W k-w-h-n-[-m-\-w i-c-n-b-m-b-n {-]-hÀ-¯-n-¸-n-¡-s-¸-S-p-¶-p F-¶-p-d-¸-m-¡-p-
¶-X-n-\-v B-g-v-N-b-nÂ H-c-n-¡Â t-\-c-n-«-p-Å k-µÀ-i-\-h-p-w A-X-p k-w-_-
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Ô-n-¨-v k-q-¸À-s-s-h-kÀ-a-mÀ h-g-n {-]-X-n-a-m-k d-n-t-¸-mÀ-«-p-IÄ \Â-I-e-p-w.

2. s-]-m-X-p s-s-P-h-a-m-e-n-\-y-k-w-k-v-I-c-W k-w-h-n-[-m-\-¯-n-s-â ]-c-n-]-m-e-\-w.

3. K-mÀ-l-n-I b-q-W-n-ä-p-I-f-n-t-e-m s-]-m-X-p k-w-k-v-I-c-W k-w-h-n-[-m-\-¯-n-t-e-m 
{-]-hÀ-¯-\ X-I-c-m-d-p-ï-m-b-mÂ 24 a-W-n-¡-q-d-n-\-p-Å-nÂ A-X-v ]-c-n-t-i-m-[-n-
¨-v ]-c-n-l-c-n-¡-p-I. l-c-n-X-IÀ-½ t-k-\-¡-v ]-c-n-l-c-n-¡-m-\-m-I-m-¯ X-I-
c-m-d-p-I-s-f-, l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j³ \-n-t-b-m-K-n-¨-n-«-p-Å k-m-t-¦-X-n-I-s-s-h-
Z-K-v-²-y-a-p-Å k-w-L-S-\(Technology Provider-)b-m-b l-c-n-X k-l-m-b 
Ø-m-]-\-¯-n-s-â k-l-m-b-w e-`-y-a-m-¡-n-s-¡-m-ï-v G-ä-h-p-w I-p-d-ª k-a-
b-¯-n-\-p-Å-nÂ ]-c-n-l-c-n-¡-p-¶-p F-¶-v D-d-¸-m-¡Â. 

6. h-o-S-p-I-f-nÂ \-n-¶-p-w Ø-m-]-\-§-f-nÂ \-n-¶-p-w t-i-J-c-n-¨-v MCF-I-f-nÂ 
k-q-£-n-¡-p-¶ A-s-s-P-h-a-m-e-n-\-y-w-, X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W-Ø-m-]-\-w \-nÀ-
t-±-i-n-¡-p-¶ C-S-t-h-f-I-f-nÂ ]-p-\-x-N-w-{-I-a-W-¯-n-\-m-b-n ¢-o³ t-I-c-f-m 
I-¼-\-n-¡-p s-s-I-a-m-d-p-I. 

4. s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W k-w-h-n-[-m-\-§-f-nÂ D-X-v-]-m-Z-n-¸-n-¡-p-¶ 
I-t-¼-m-Ì-v D-]-t-b-m-K-n-¨-v {-]-m-t-Z-i-n-I-a-m-b-n (h-o-S-p-I-f-n-e-p-w-, I-g-n-b-p-s-a-¦-nÂ 
s-]-m-X-p-Ø-e-§-f-n-e-p-w-) s-s-P-h-I-r-j-n t-{-]-m-Õ-m-l-n-¸-n-¡-p-I-b-p-w A-X-n-
\-p-Å k-l-m-b-I t-k-h-\-§Ä \Â-I-e-p-w

t‑aÂ‑¸‑d‑ª t‑k‑h‑\‑§‑s‑f‑Ã‑m‑w \Â‑I‑m³ ]‑c‑y‑m‑]‑v‑X‑a‑m‑b k‑w‑L‑S‑\‑m‑k‑w‑h‑n‑
[‑m‑\‑w l‑c‑n‑X IÀ‑½‑t‑k‑\ c‑q‑]‑o‑I‑c‑W‑¯‑n‑\‑m‑b‑n X‑m‑X‑v‑]‑c‑y‑]‑{‑X‑w k‑aÀ‑¸‑n‑
¡‑p‑¶ k‑w‑L‑S‑\‑b‑v‑¡‑v D‑ï‑m‑b‑n‑c‑n‑¡‑W‑w.

4. l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\-b-m-b-n s-X-c-s-ª-S-p-¡-s-¸-S-p-¶ k-w-L-S-\ A-Y-h-m k-w-
c-w-`-IÀ-, X-p-S-¡-¯-nÂ X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-h-p-a-m-b-n c-ï-p hÀ-j-
¡-m-e-s-¯ {-]-hÀ-¯-\-¯-n-\-p-Å I-c-m-d-n-e-m-W-v GÀ-s-¸-t-S-ï-X-v. {-]-hÀ-¯-
\-a-n-I-h-n-s-â A-S-n-Ø-m-\-¯-n-e-m-b-n-c-n-¡-p-w X-p-SÀ-¶-p-Å hÀ-j-§-f-n-t-e-¡-v 
C-u I-c-mÀ ]-p-X-p-¡-s-¸-S-p-I.

5. kÀ-s-Æ-b-n-e-q-s-S a-p³-I-q-«-n X-o-c-p-a-m-\-n-¡-s-¸-« h-o-S-p-I-f-nÂ \-n-¶-v t-\-c-n-«-v s-s-P-
h-a-m-e-n-\-y-w t-i-J-c-n-¡-p-I-,  B-g-v-N-b-nÂ H-c-n-¡Â F-Ã-m-h-o-S-p-w k-µÀ-i-n-¨-v 
A-h-n-s-S-b-p-Å D-d-h-n-S-s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W k-w-h-n-[-m-\-w i-c-n-b-m-b-n 
{-]-hÀ-¯-n-¡-p-¶-p-s-h-¶-v D-d-¸-m-¡-p-I-, s-]-m-X-p s-s-P-h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W 
k-w-h-n-[-m-\-w {-]-hÀ-¯-n-¸-n-¡-p-I-, \-n-Ý-n-X C-S-t-h-f-I-f-nÂ A-s-s-P-h a-m-e-n-\-y-w 
h-o-S-p-I-f-nÂ \-n-¶-p-w Ø-m-]-\-§-f-nÂ \-n-¶-p-w t-i-J-c-n-¨-v MCF- I-f-nÂ X-c-w-
X-n-c-n-¨-v k-q-£-n-¡-p-I-,  I-t-¼-m-Ì-n-s-â ]-c-n-]-m-e-\-h-p-w s-s-P-h-I-r-j-n-¡-p-Å 
k-l-m-b-t-k-h-\-h-p-w \-S-¯-p-I F-¶-n-§-s-\-b-p-Å {-]-hÀ-¯-\-§Ä t-\-c-n-«-p 
s-N-¿-m³ k-¶-²-X-b-p-Å-, B-h-i-y-a-m-b F-®-w {-]-hÀ-¯-IÀ X-m-X-v-]-c-y-]-
{-X-w k-aÀ-¸-n-¡-p-¶ k-w-L-S-\-b-v-¡-v D-ï-m-b-n-c-n-¡-W-w. 

6. s-N-¿-ï {-]-hÀ-¯-\-§-f-p-s-S k-z-`-m-h-h-p-w {-]-m-[-m-\-y-h-p-w s-s-h-]-p-e-y-h-p-w 
]-qÀ-®-a-m-b-n  DÄ-s-¡-m-ï-p-t-h-W-w X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w k-aÀ-¸-n-¡-p-¶-X-v. 

7. l-c-n-X IÀ-½-t-k-\ c-q-]-o-I-c-W-¯-n-\-m-b-n X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w X-¿-m-d-m-¡-p-¶-
X-n-\-p-Å t-^-mÀ-a-m-ä-v C-u t-\-m-«-n-^-n-t-¡-j-\-v A-\-p-_-Ô-a-m-b-n \Â-I-p-¶-p. 

8. C-X-p k-w-_-Ô-n-¨ k-w-i-b-§Ä ..................... \-p a-p-¼-m-b-n ................................. 
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(X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-¯-n-s-â t-]-c-v-)  s-k-{-I-«-d-n-¡-v k-aÀ-¸-n-¡-m-h-p-
¶-X-m-W-v. k-w-i-b-§Ä ]-c-n-l-c-n-¡-p-¶-X-n-\-p-w {-]-hÀ-¯-\-h-n-i-Z-m-w-i-§Ä 
NÀ-¨ s-N-¿-p-¶-X-n-\-p-a-m-b-n .................................... \-v .......................................... Â 
h-¨-v {-]-o-_-n-U-v t-b-m-K-w \-S-¯-p-¶-X-m-W-v. X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w k-aÀ-¸-n-¡-m-\-m-
{-K-l-n-¡-p-¶-hÀ C-u t-b-m-K-¯-nÂ ]-s-¦-S-p-t-¡-ï-X-m-W-v.

9. X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w k-aÀ-¸-n-¡-p-¶-X-n-\-p-Å A-h-k-m-\ X-o-b-X-n ...................... 
B-b-n-c-n-¡-p-w.

10. A-t-]-£-I-c-p-s-S a-p³-I-m-e {-]-hÀ-¯-\ a-n-I-h-v-, {-]-hÀ-¯-\ ]-c-n-N-b-w-, P-\-
I-o-b-X-, k-w-L-S-\-m k-w-h-n-[-m-\-¯-n-s-â s-I-«-p-d-¸-v-, C-u {-]-hÀ-¯-\-¯-n-
\-m-h-i-y-a-m-b P-o-h-\-¡-m-c-p-s-S e-`-y-X F-¶-n-h-b-p-s-S A-S-n-Ø-m-\-¯-n-e-m-W-v 
X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w h-n-e-b-n-c-p-¯-s-¸-S-p-I.

11. s-]-m-X-p-h-m-b k-a-b-{-I-a-w X-m-s-g s-I-m-S-p-¡-p-¶-p. 

X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w £-W-n-¡-p-¶ t-\-m-«-n-^-n-t-¡-j³ X-o-b-X-n ..................

C-X-p k-w-_-Ô-n-¨ k-w-i-b-§Ä s-k-{-I-«-d-n-¡-p e-`-n-t-¡-ï 
A-h-k-m-\ X-o-b-X-n

..................

k-w-i-b-Z-q-c-o-I-c-W {-]-o-_-n-U-v t-b-m-K-w ..................

X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w k-aÀ-¸-n-¡-p-¶-X-n-\-p-Å A-h-k-m-\ X-o-b-X-n ..................

t-j-mÀ-«-v e-n-Ì-v s-N-¿-s-¸-« A-t-]-£-I-c-p-s-S ]-«-n-I {-]-k-n-
²-s-¸-S-p-¯Â

..................

A-´-n-a s-X-c-s-ª-S-p-¸-n-\-p-Å NÀ-¨-IÄ ..................

s-X-c-s-ª-S-p-¡-s-¸-S-p-¶ k-w-L-S-\ / Ø-m-]-\-w X-t-±-i 
k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-h-p-a-m-b-n I-c-m-d-nÂ GÀ-s-¸-t-S-ï 
A-h-k-m-\ X-o-b-X-n

..................

l-c-n-X IÀ-½-t-k-\ ]-c-n-i-o-e-\-w ..................

Ø-e-w         s-k-{-I-«-d-n

X-o-b-X-n     ............................. ................... ................................ 

(X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-¯-n-s-â t-]-c-v-)
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l‑c‑n‑X IÀ‑½‑t‑k‑\ c‑q‑]‑o‑I‑c‑W‑¯‑n‑\‑m‑b‑n
X‑m‑X‑v‑]‑c‑y‑]‑{‑X‑w X‑¿‑m‑d‑m‑¡‑p‑¶‑X‑n‑\‑p‑Å t‑^‑mÀ‑a‑m‑ä‑v

t-^-m-d-w 1 - D-]-c-n-]-{-X-w (A-t-]-£-I-c-p-s-S s-]-m-X-p h-n-h-c-§Ä-)

\-¼À........................  X-o-b-X-n..................

t-{-]-£-n-X³

.............................................

k-z-o-IÀ-¯-m-h-v

s-k-{-I-«-d-n

............................. ................... ......... 

(X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-¯-n-s-â t-]-c-v-)

kÀ-,

h-n-j-b-w l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\ c-q-]-o-I-c-W-¯-n-\-p-Å X-m-X-v-]-c-y-]-{-X-w

.................. .........(X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-¯-n-s-â t-]-c-v-) ]-p-d-s-¸-S-p-h-n-¨-n-«-p-Å 

........................... \-¼À t-\-m-«-n-^-n-t-¡-j-\-v A-\-p-k-r-X-a-m-b-n l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\ 
c-q-]-o-I-c-n-¨-v {-]-hÀ-¯-n-¡-m³ R-§Ä X-m-X-v-]-c-y-s-¸-S-p-¶-p. A-X-n-\-m-b-n \-nÀ-±-n-ã 
t-^-mÀ-a-m-ä-n-e-p-Å A-t-]-£ C-X-n-\-mÂ k-aÀ-¸-n-¡-p-¶-p.

A-t-]-£-I-c-m-b k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-s-â ]-qÀ-® 
h-n-e-m-k-w

k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-s-â t-a-[-m-h-n-b-p-s-S t-]-c-v-, 
Ø-m-\-t-¸-c-v

H-m-^-o-k-v t-^-m¬ \-¼À
C-s-a-b-vÂ h-n-e-m-k-w
s-h-_-v s-s-k-ä-v h-n-e-m-k-w

X-p-SÀ-¶-p-Å NÀ-¨-IÄ-¡-m-b-n _-Ô-s-¸-t-S-ï-b-m-f-p-s-S t-]-c-v-,

X-k-v-X-n-I-m \-m-a-w-,
s-a-m-s-s-_Â \-¼À-,
C-s-a-b-vÂ h-n-e-m-k-w
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I-g-n-ª a-q-¶-p hÀ-j-¡-m-e-¯-v k-w-L-S-\/ Ø-m-]-\-w F-s-ä-
S-p-¯ {-]-[-m-\ {-]-hÀ-¯-\-§Ä

I-g-n-ª a-q-¶-p hÀ-j-¡-m-e-s-¯ h-mÀ-j-n-I h-c-p-a-m-\-w

l-c-n-X-IÀ-½-t-k-\ \-nÀ-Æ-l-n-t-¡-ï N-p-a-X-e-I-s-f-¡-p-d-n-¨-p-w {-]-hÀ-¯-\-§-f-p-s-S 
k-z-`-m-h-s-¯-¡-p-d-n-¨-p-w R-§Ä-¡-v h-y-à-a-m-b [-m-c-W-b-p-ï-v. A-h R-§Ä-¡-v 
\-nÀ-Æ-l-n-¡-m-\-m-I-p-s-a-¶-p-w R-§-f-p-s-S {-]-hÀ-¯-\-§Ä k-w-_-Ô-n-¨-v D-Å-S-¡-w 
s-N-¿-p-¶ h-n-h-c-§Ä h-k-v-X-p-\-n-j-vT-a-m-s-W-¶-p-w D-d-¸-p X-c-p-¶-p.

h-n-i-z-m-k-]-qÀ-Æ-w-,

...................................................

t-]-c-v-, h-n-e-m-k-w-, H-m-^-o-k-v k-oÂ

t-^-m-d-w 2- A-t-]-£-I-c-p-s-S {-]-hÀ-¯-\ h-n-i-Z-m-w-i-§Ä

A-t-]-£-I-c-m-b k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-s-â ]-qÀ-® h-n-
e-m-k-w

k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-s-â X-c-w

c-q-]-o-I-c-n-¨ hÀ-j-w

c-P-n-k-v-t-{-S-j³ \-¼À

{-]-[-m-\ {-]-hÀ-¯-\ t-a-J-e-IÄ

a-p³-I-m-e-¯-v F-s-ä-S-p-¯ {-]-[-m-\ t-{-]-m-P-I-v-ä-p-IÄ

a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W-c-w-K-¯-v G-s-ä-S-p-¯-n-«-p-Å {-]-hÀ-¯-\-§Ä 
(H-m-t-c-m-¶-n-s-â-b-p-w e-£-y-w-, \-nÀ-Æ-l-W I-m-e-b-f-h-v-, {-]-hÀ-¯-\ 
{-]-t-Z-i-w-, k-h-n-t-i-j-X-IÄ-, ]-²-X-n s-N-e-h-v-, s-s-I-h-c-n-¨ t-\-«-w 
F-¶-n-h h-n-i-Z-a-m-¡-p-¶ I-p-d-n-¸-v D-Å-S-¡-w s-N-¿-p-I-)

k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-s-â P-o-h-\-¡-m-c-m-b-n a-m-e-n-\-y 
k-w-k-v-I-c-W-c-w-K-¯-v s-s-h-Z-K-v-²-y-a-p-Å F-{-X {-]-hÀ-¯-I-c-p-ï-v

A-h-c-p-s-S h-n-i-Z-m-w-i-§Ä (t-]-c-v-, h-n-Z-y-m-`-y-m-k t-b-m-K-y-X-, a-m-e-n-
\-y k-w-k-v-I-c-W-c-w-K-s-¯ {-]-hÀ-¯-\ ]-c-n-N-b-w-, {-]-hÀ-¯-\ 
t-a-J-e h-n-i-Z-a-m-b ]-«-n-I D-Å-S-¡-w s-N-¿-p-I-)

\-n-e-h-nÂ k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-s-â P-o-h-\-¡-m-c-m-
b-p-Å ^-oÂ-U-p-X-e {-]-hÀ-¯-I-c-p-s-S F-®-w

a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W-c-w-K-¯-v k-w-L-S-\-b-p-s-S / Ø-m-]-\-¯-n-
s-â k-h-n-t-i-j a-n-I-h-p-I-f-p-w t-i-j-n-I-f-p-w

a-m-e-n-\-y k-w-k-v-I-c-W-c-w-K-¯-v k-w-L-S-\-b-v-¡-v / Ø-m-]-\-¯-n-\-v 
e-`-n-¨-n-«-p-Å ]-p-c-k-v-I-m-c-§Ä-, A-w-K-o-I-m-c-§Ä



അനുബന്ം 2

യൂസര്ഫീ
1) സ്വന്തമായി ലജവമാലിന്യ സംസട് ക്രണം നടത്ന്ന വീടുേള് (േിച്ണ് 

ബിന്, കപാട്ടട് േക്ാസ്റട്, ബകയാഗ്യാസട് പ്ാറെട്, വളക്ഴിമുകഖന) ഹരിത 
േര്മ്മകസനാംഗം മാസത്ില് രണ്ടുതവണ പരികശാധന നടത്ന്നതിനും 
അലജവ മാലിന്യം കശഖരിക്ന്നതിനുമായി 60 രൂപാ മാസംകതാറം 
നല്കേണ്താണട്.

2) േിച്ണ്ബിന് മുതലായ ഉപാധിേള് മുകഖന മാലിന്യ സംസട് ക്രണം 
നടത്ന്ന വീടുേള്ക്ട് ആവശ്യമായ ഇകനാക്ലം (1 മാസകത്യ്കട് 30 ലിറ്റര്) 
നല്കുേയും ആഴ്ചയിന്ലാരു സദേര്ശനം നടത്േയും അലജവ മാലിന്യം 
കശഖരിക്േയും സ്വന്തമായി ഉപകയാഗിക്ന്നിന്ല്ങ്ില് ലജവവളം 
തിരിന്േകശഖരിക്േയും ന്ചയ്യുന്നതിനട് ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് ഓകരാമാസവം 
250 രൂപ (ഇനാക്ലത്ിന്റെ വിലയുള്ന്്പെന്ട) നല്കേണ്താണട്.

3) എല്ാദിവസവം ലജവമാലിന്യ കശഖരണം ആവശ്യന്്പെടുന്ന വീടുേള് 
പ്രതിമാസം 800രൂപ (അലജവമാലിന്യ കശഖരണത്ിനട് ഉള്ന്്പെന്ട) 
ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് നല്കേണ്താണട്. 

4) േിച്ണ്ബിന് മുതലായ ഉപാധിേള് ഉപകയാഗിച്ട് മാലിന്യ സംസട് ക്രണം 
നടത്ന്ന വീടുേളില് അതിലൂന്ട ലഭിക്ന്ന ലജവവളം ഉപകയാഗിച്ട് 
പച്ക്റി ക്കൃഷിന്ചയ്യുന്മങ്ില് ആവശ്യമായ ഇകനാക്ലം (പ്രതിമാസം 30 
ലിറ്റര്) നല്കുന്നതിനു പുറന്മ ഹരിതകസനാംഗം ആഴ്ചയിന്ലാരിക്ല് വീടട് 
സദേര്ശിക് േയും ലജവ പച്ക്റിക്കൃഷി പരിപാലി ക്േയും ന്ചയ്യുന്നതിനട് 
പ്രതിമാസം 300 രൂപ (അലജവമാലിന്യ കശഖരണത്ിനട് ഉള്ന്്പെന്ട) 
ഫീസായി നല്കേണ്താണട്. 

5) സ്ാപനങ്ങള് സ്വന്തമായി ഏര്ന്്പെടുത്ന്ന സംവിധാനം ചുരുങ്ങിയതട് 
ആഴ്ചയിന്ലാരിക്ല് ഹരിതേര്മ്മകസനാംഗം പരികശാധിക്ന്നതിനും, 
ലദനംദിനം ലജവമാലിന്യം കശഖരിക്ന്നതിനും, അലജവ മാലിന്യം 
നിര്്ദേിഷ്ട ോലയളവില് കശഖരിക്ന്നതിനും അനുകയാജ്യമായ യൂസര്ഫീയും 
ോലാവധിയും തക്ദേശസ്ാപനത്ിനട് തീരുമാനിക്ാവന്നതാണട്. 
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അനുബന്ം 3

ആശുപത്രികളുപട ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസറ്  കരണ പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്കുയമ്പാള് പ്രയത്യക ശ്രദ്ധ പുലര്യത്തണ്ട നടപടികള്
1. ആശുപത്രിയും പരിസരവം വൃത്ിയും ശുചിത്വമുളളതുമായി 

നിലനിര്ത്ന്നതിനട് സമഗ്രമായ പരിസ്ിതി പരിപാലന പദ്ധതി 
(Environment Management Plan) തയ്ാറാക്ണം.

2. പരിസ്ിതി പരിപാലന പദ്ധതിയില് ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണവം 
പരിസ്ിതി സംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഉള്ന്്പെടുത്ണം.

3. ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണത്ിന്റെ ഭാഗമായി താന്ഴ്പെറയുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്റടുകക്ണ്താണട്.
a. ഖരമാലിന്യം തരം തിരിക്ല്- ലജവ, അലജവ മാലിന്യങ്ങള് 

ഉറവിടത്ില് തന്ന്ന ന്വകവ്വന്റ തരംതിരിച്ചു സൂക്ിക്ണം. 
ബകയാന്മഡിക്ല് കവസ്റട് കവര്തിരിച്ട് സൂക്ിക്ന്നതിനും 
സംസട് േരണത്ിനായി ലേമാറന്നതിനും ആശുപത്രി അധികൃതര് 
പ്രകതട്യേ സംവിധാനം ഏര്ന്്പെടുത്ം. (നിലവില് ‘ഇകമജട്’ എന്ന 
സ്ാപനം മുകഖന ബകയാന്മഡിക്ല് കവസ്റട് സംസട് േരിക്ന്്പെടുന്നുണ്ട്)

b. ലജവമാലിന്യങ്ങളുന്ട സംസട് േരണത്ിനട് േക്ാസ്റിംഗട്, 
ബകയാന്മതകനഷന് (ബകയാഗ്യാസട് പട് ളാറെട്) രീതിേള് 
സ്വീേരിക്ാവന്നതാണട്.

c. അലജവമാലിന്യങ്ങള് വൃത്ിയാക്ി സംഭരിക്ന്നതിനട് ഒരു ന്മറ്റീരിയല് 
േളക്ന് ന്ഫസിലിറ്റി ആശുപത്രി കോ്ൗണ്ില് സ്ാപിക്ന്നതട് 
ഉചിതമായിരിക്ം. ഇവിന്ടനിന്നും റീലസേട് ളിംഗിനായി കനരിട്ടട് 
ലേമാറ്റം ന്ചയ്ാവന്നതാണട്.

d. നിലവിലുളള ശൗചാലയങ്ങള് വൃത്ിയും ന്വടിപ്പുമുളളതാക്ന്നതിനട് 
ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റ്പെണിേള് നടത്ണം. കരാഗിേളുകടയും 
ആശുപത്രി ജീവനക്ാരുന്ടയും എണ്ണത്ിനട് ആനുപാതിേമായി 
ശൗചാലയങ്ങളിന്ല്ങ്ില് പുതിയ ശൗചാലയങ്ങള് നിര്മ്മിക്ണം.

e. ശൗചാലയങ്ങളിന്ല ന്സപട്റ്റിേട് ടാങ്കുേളില് കശഖരിക്ന്്പെടുന്ന മാലിന്യം 
സംസട് േരിക്ന്നതിനട് പാകക്ജട് ന്സപട് കറ്റജട് ട്ീറ്റട് ന്മറെട് പട് ളാന്റു കപാലുളള 
പ്രകതട്യേ സംവിധാനം ഏര്ന്്പെടുത്ണം.

4. ആശുപത്രിേളിന്ല ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
എല്ാം തന്ന്ന ആകരാഗ്യ വകു്പെട് നിശ്യിച്ിട്ടുളള ഗുണനിലവാരം 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതായിരിക്ണം. കൂടാന്ത എല്ാ നിര്മ്മിതിേളും സ്തീസൗഹൃദവം 
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ഭിന്നകശഷിക്ാര്ക്ം മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ം സൗേര്യപ്രദവമായിരിക്ണം.
5. പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്ന്നതിനട് ആശുപത്രി പരിസരത്ട് 

പൂകന്താട്ടം ഒരുക്േയും ഫലവൃക്ങ്ങളും തണല് മരങ്ങളും നട്ടുപിടി്പെിക്േയും 
ന്ചയ്യുന്നതട് ഗുണേരമായിരിക്ം. കരാഗീസൗഹൃദ ആശുപത്രി എന്ന ‘ആര്ദം’ 
മിഷന്റെ ോഴ്ച്പൊടട് എല്ാ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്ണം.

6. ആശുപത്രിേളിന്ല ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് ക്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആസൂത്രണം ന്ചയ്യുന്നതിനട് അനുവര്ത്ികക്ണ് ചിട്ടേള് ചുവന്ട കചര്ക്ന്നു.
a. നിലവിലുളള സൗേര്യങ്ങളും അവയുന്ട അവസ്യും പരിഗണിച്ട് 

കൂടുതലായി ആവശ്യമുളളവ േന്ണ്ത്ി പട്ടിേ തയ്ാറാക്േ.
b. ആശുപത്രിയിന്ല കഡാക്ടര്മാര്, മറ്റു ജീവനക്ാര്, കരാഗിേള്, ബന്ധുക്ള് 

എന്നിവരടങ്ങുന്ന കസ്റക്ട് കഹാള്ഡര് ഗ്രൂപ്പുമായി ജനപ്രതിനിധിേളും 
ഉകദട്യാഗസ്ന്മാരും ചര്ച് നടത്േയും ആവശ്യേതാ നിര്ണ്ണയം 
നടത്േയും ന്ചയ്ാവന്നതാണട്.

c. ആവശ്യേതാ നിര്ണ്ണയ ചര്ച്േളിലൂന്ട ലഭിച് വിവരങ്ങള് തക്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ാപനതലത്ില് ആകരാഗ്യ-എഞ്ിനീയറിംഗട് വിദഗ്രുകടയും 
സാമൂഹ്യ പ്രവര്ത്േരുകടയും സാന്നിദ്ധ്യത്ില് വിശേലനം ന്ചയ്ട് 
പദ്ധതി ആശയങ്ങള് രൂപന്്പെടുത്ണം. ഇപ്രോരം നടത്ന്ന 
ആശയ രൂപീേരണത്ിലൂന്ട ആശുപത്രിയുന്ട സമഗ്ര പരിസ്ിതി 
പരിപാലനവം ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണവം ഉള്ന്്പെടുന്ന പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്ാവന്നതാണട്. 



അനുബന്ം 4

ഹരിതകര്മ്മയസനയ്കറ് ഏപറ്ടുക്കാവ് മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

1. സ്വാപറ്  യഷാപ്പുകള്

ഒരു വ്യക്ിയട് കക്ാ കുടുംബത്ികനാ ആവശ്യമില്ാത് പുനരുപകയാഗക്മമായ 
വസ്തു / ഉല്്പെന്നം ഒരു ന്പാതു സംവിധാനത്ിലൂന്ട ലേമാറന്നതുവഴി ആ വസ്തു 
മന്റ്റാരു വ്യക്ികക്ാ കുടുംബത്ികനാ ഉപകയാഗപ്രദമാകുേയും മൂല്യമുളള വസ്തുക്ള് 
ആവശ്യമുളളവരിന്ലത്ിക്േ എന്ന രീതിക്ട് വിപുലമായ പ്രചാരണം നല്കുേ 
എന്നുളളതുമാണട് സ്വാ്പെട് കഷാപ്പുേളുന്ട ലക്്യം. 
ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസട് േരണ ോ്യിന്റെ ഭാഗമായി 
ന്പാതുജന പങ്ാളിത്കത്ാടുകൂടി ഉപകയാഗിച്തും വൃത്ിയുളളതും 
പുനരുപകയാഗകയാഗ്യവമായ വസ്തുക്ള് / ഉല്്പെന്നങ്ങള് ആവശ്യക്ാര്ക്ട് 
സ്വന്തമാക്ന്നതിനും അതുവഴി പുനരുപകയാഗത്ിലൂന്ട ഉപകയാഗിക്ന്്പെടാത് 
വസ്തുക്ളുന്ട അളവട് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്്യമിട്ടട് നട്പെിലാക്ന്ന സ്വാ്പെട് കഷാപ്പുേള് 
93 നഗരസഭേളിലും, ബട് കളാക്ട് പഞ്ായത് തലത്ിലും മാസത്ില് ഒരു 
ദിവസന്മങ്ിലും സംഘടി്പെികക്ണ്തും തുടര്ന്നട് സ്ിര സംവിധാനമായി 
മാകറ്റണ്തുമാണട്. താല്ര്യമുളള എല്ാ തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളും ഇതട് 
ഏന്റ്റടുത്ട് നട്പൊകക്ണ്താണട്. 
സ്വാപട് കഷാപ്പുേളുന്ട പ്രവര്ത്നം മന്റ്റാരു സംരംഭേ സാധ്യതയാണട്. 
പുനരുപകയാഗ സാധ്യതയുളള വസ്തുക്ള് നല്കുന്ന വ്യക്ി അതട് പൂര്ണ്ണമായും 
സൗജന്യമായി നല്ോവന്നതാണട്. എന്നാല് അതിനട് പ്രതിഫലം 
ആഗ്രഹിക്ന്നുന്ണ്ങ്ില് നല്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഉക്ദേശ മൂല്യം േണക്ാക്ി 
അതിന്റെ 10% നല്ോവന്നതാണട്. പ്രസ്തുത സാധനം മറിച്ചു നല്കുക്ാള് 
15-20 ശതമാനം വാങ്ങുന്നയാളില് നിന്നും ഈടാക്ാവന്നതാണട്. സ്വാപട് 
കഷാ്പെിന്റെ നടത്ി്പെട് ഹരിതേര്മ്മകസനന്യ ഏല്ിക്ാവന്നതാണട്. സ്വാ്പെട് 
കഷാ്പെട് ആരംഭിക്ന്നതിന്റെ അടിസ്ാന സൗേര്യ ന്ചലവട് (മൂലധന നികക്പം) 
തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനം വഹികക്ണ്തും ആവര്ത്ന ന്ചലവട് സ്വാപട് 
കഷാ്പെിന്റെ നടത്ി്പെട് ചുമതല ഏല്ക്ന്നവര് വഹികക്ണ്തുമാണട്. സംരംഭ 
അടിസ്ാനത്ില് നട്പെിലാക്ന്നതിനാല് ധനോര്യ സ്ാപനത്ില് നിന്നും 
വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നതിനുളള സഹായം ന്ചയ്തു ന്ോടുകക്ണ്താണട്. തുടക്ത്ില് 
സ്വാ്പെട് കഷാ്പെട് ലാഭേരമായി പ്രവര്ത്ിക്ണന്മന്നില്. ആയതിനാല് 
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപട് ഫണ്ട് അനുവദികക്ണ്ിവരും. 

2.റിപ്പ�ര് യഷാപ്പുകള്

ന്മറ്റീരിയല് േളക്ന് ന്ഫസിലിറ്റിക്ം സ്വാ്പെട് കഷാ്പെിനും സമീപം 
ആരംഭിക്ാവന്ന മന്റ്റാരു സംരംഭ സാധ്യതയാണട് റി്പെയര് കഷാപ്പുേള്. 
എം.സി.എഫിലും, സ്വാ്പെട് കഷാ്പെിലും ലഭിക്ന്ന പുനരുപകയാഗ സാധ്യതയുള്ള 
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ഇലേട് കട്ാണിേട്, ഇലക്ടിക്ല് ഉല്പന്നങ്ങള്, ഫര്ണീച്റേള്, പ്രഷര്കുക്ര് 
കപാന്ല അടുക്ളയില് ഉപകയാഗിക്ന്ന വസ്തുക്ള്, വസ്തങ്ങള്, മുതലായവയുന്ട 
കേടുപാടുേള് തീര്ത്ട് മൂല്യ വര്ദ്ധനവട് വരുത്ി വിപണനം ന്ചയ്യുേയാന്ണങ്ില് 
സ്വാ്പെട് കഷാ്പെിനട് കൂടുതല് വരുമാനം ലഭിക്ാനും റി്പെയര് കഷാ്പെട് 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നതട് ആദായേരമാക്ാനും സാധിക്ം. 
 റി്പെയര് കഷാപ്പുേള് വിവിധ കട്ഡുേളില് സാകങ്തിേ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച് അഥവാ 
പരിശീലനം കനടാന് താല്പര്യമുള്ള യുവതീയുവാക്ന്ള പന്ങ്ടു്പെിച്ചുന്ക്ാണ്ട് 
നട്പൊക്ാവന്നതാണട്. മള്ട്ടി പര്്പെസട് കജാബട് ക്ലബ്ട് എന്ന നിലയില് പ്രസ്തുത 
സംരംഭം ആരംഭിക്ാവന്നതാണട്. എം.സി.എഫികനാകടാ സ്വാ്പെട് കഷാ്പെികനാകടാ 
അനുബന്ധമാകയാ സമീപകത്ാ ഇതിനുകവണ് അടിസ്ാന സൗേര്യം തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനം ഒരുക്ി ന്ോടുക്ണം. മൂലധനനികക്പം തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനവം ആവര്ത്ന ന്ചലവട് സംരംഭേരും വഹിക്ണം. ഈ 
കപ്രാജക്ം വയബിലിറ്റി ഗ്യാ്പെട് ഫണ്ിംഗിനട് പരിഗണിക്ാവന്നതാണട്.

3.പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ഉല്പ്ങ്ങളുപട ഉല്പാദനവം വിപണനവം

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസട് േരണ ോ്യിന്റെ ഭാഗമായി നിര്മ്മാര്ജ്ജനം 
ന്ചയ്ന്്പെടുന്ന അലജവ മാലിന്യങ്ങള് അകത രൂപത്ില് വീണ്ടും 
ഉപകയാഗിക്ന്്പെടാതിരിക്ണന്മങ്ില് ഉല്ന്നങ്ങളുന്ട സ്വഭാവത്ില് 
മാറ്റം വരുകത്ണ്തുണ്ട്. പ്ാസ്റിേട് നിര്മ്മിത േ്യാരിബാഗട്, േ്പെട്, കപ്റ്റട്, 
കപ്പെര്േ്പെട്തുടങ്ങിയവ ലദനംദിന ഉപകയാഗത്ില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായി 
ഒഴിവാക്േയും അതിനട് പേരം ന്വക്ാവന്ന പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അസംസട് കൃത 
വസ്തുക്ള് ഉപകയാഗിച്ചു നിര്മ്മിക്ന്ന തുണിസഞ്ി, കപ്പെര് േവര്, കപ്പെര് ബാഗട്, 
പാള കപ്റ്റട്, മണ് പാത്രങ്ങള്, ചിരട്ട ന്ോണ്ടുളളവ, ചേിരി ന്ോണ്ടുളള ബ്രഷട്, 
ഈര്ക്ില്ചൂലട് എന്നിവയുന്ട ഉല്ാദനം കപ്രാത്ാഹി്പെികക്ണ്താണട്. നിലവില് 
ഇത്രം യൂണിറ്റുേള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നുന്ണ്ങ്ിലും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ായത്ിന്റെകയാ, 
നഗരസഭയുന്ടകയാ ന്മാത്ം ആവശ്യം നിര്വഹിക്ന്ന കതാതിലുളള ഉല്ാദനം 
നടക്ന്നില്. പ്രസ്തുത യൂണിറ്റുേളുന്ട ഉല്ാദനകശഷി കുറവായതിനാല് യൂണിറ്റുേള് 
നഷ്ടത്ികലക്ട് കപാോനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതട് പരിഹരിക്ന്നതിനട് ഗ്രാമ 
പഞ്ായത്േളിലും നഗരസഭേളിലും ഇത്രം യൂണിറ്റുേള് കൂടുതലായി 
ആരംഭികക്ണ്തും ജില്ാ അടിസ്ാനത്ില് ഇവന്യ ന്നറ്റട് വര്ക്ട് ന്ചയ്യുന്നതിലൂന്ട 
മുന്പിന് ബന്ധങ്ങള് ഉറപ്പുവരുകത്ണ്തുമാണട്. നിലവിലുളള ഇത്രം 
സംരംഭങ്ങന്ളകൂടി പ്രസ്തുത ന്നറ്റട് വര്ക്ിന്റെ ഭാഗമാകക്ണ്തും ഉല്ാദനകശഷി 
ലേവരിക്ന്നതിനാവശ്യമായ പിന്തുണ നല്കേണ്തുമാണട്.
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ഉല്ന്നങ്ങളുന്ട ഉല്ാദന യൂണിറ്റുേള് ലാഭേരമായി 
നടത്ന്നതിനും ഉല്ന്നങ്ങള്ക്ട് ജനശ്ദ്ധ ലഭിക്ന്നതിനും വിപണനം 
ന്മച്ന്്പെടുത്ന്നതിനും പ്രകതട്യേ വിപണന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്ന്നതിലൂന്ട 
സാധിക്ം. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസട് േരണ ോ്യിന്റെ ഭാഗമായി നടക്ന്ന 
പ്രചാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് സമൂഹത്ില് പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ഉല്ന്നങ്ങളുന്ട 
ആവശ്യേത വര്ദ്ധി്പെിക്ം.വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യേതക്നുസൃതമായി 
ഉല്ാദനവം വിപണനവം ന്മച്ന്്പെടുത്േ വഴി യൂണിറ്റുേളും വിപണ കേന്ദ്രങ്ങളും 
ലാഭേരമായി പ്രവര്ത്ി്പെിക്ാന് േഴിയും. 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ഉല്ന്നങ്ങള്ക്ട് പുറന്മ ഉറവിട മാലിന്യ 
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സംസട് േരണത്ിനുപകയാഗിക്ന്ന വിവിധതരം ഉപേരണങ്ങള് (ഉദാ: േിച്ണ് 
ബിന്, മണ്േലം േംകപാസ്റിംഗട്, ബക്റ്റട് േംകപാസ്റിംഗട്, ലജവ സംസട് േരണ 
ഭരണി, മണ്ണിര േംകപാസ്റിംഗട് മുതലായവ), ‘ഇകനാക്ലം’, മാലിന്യം 
ഇളക്ന്നതിനും ലേോര്യം ന്ചയ്യുന്നതിനും ലഘുവായ ഉപേരണങ്ങള്, 
വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും ശുചിത്വ പരിപാലനത്ിനട് ഉപകയാഗിക്ന്ന 
ബ്രഷട്, ചൂലട്, അണുനാശിനി, കസാ്പെട് ന്പാടി എന്നിവയും വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളില് 
ലഭ്യമാക്ാവന്നതാണട്. ശുചിത്വവം മാലിന്യ സംസട് ക്രണവമായി ബന്ധന്്പെട്ടട് 
വീടുേള്ക്ം സ്ാപനങ്ങള്ക്ം ആവശ്യമുളള എല്ാവിധ സാധനസാമഗ്രിേളുന്ടയും 
വില്ന ഈ വിപണന കേന്ദ്രത്ിലൂന്ട നടത്ാവന്നതാണട്. ഇതിനാവശ്യമായ 
മൂലധന നികക്പം തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനം വഹികക്ണ്തും പ്രവര്ത്ന 
മൂലധനവം ആവര്ത്ന ന്ചലവം സംരംഭേര് േന്ണ്കത്ണ്തുമാണട്. 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിന്റെ ഓഫീസട് ഉപകയാഗത്ിനായുളള 
ഈര്ക്ില് ചൂലട്, ബ്രഷട്, അണുനാശിനി, കസാ്പെട് ന്പാടി തുടങ്ങിയവ വിപണന 
കേന്ദ്രത്ില് നിന്നും വാങ്ങി വിപണനന്ത് കപ്രാത്ാഹി്പെികക്ണ്താണട്.
അലജവ മാലിന്യ സംസട് ക്രണം യാഥാര്ത്്യമാക്ന്നതിനട് വീടട് വീടാന്തരമുള്ള 
കശഖരണം ഉറ്പൊക്േയും എം.സി.എഫട്, സ്വാപട് കഷാ്പെട്, റി്പെയര് കഷാ്പെട്, 
വില്ന കേന്ദ്രം (KIOSK)എന്നിവ സ്ാപിക്േയും കവണം. 

4. ഗ്ീന് യപ്രായട്ടായക്കാളും സംരംഭ സാധ്യതകളും

ഗ്രീന് കപ്രാകട്ടാകക്ാളുമായി ബന്ധന്്പെട്ടട് ഹരിതേര്മ്മകസനക്ട് ഏന്റ്റടുക്ാവന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ചുവന്ട ന്ോടുക്ന്നു.
 വിവാഹങ്ങള്ക്ം ഉത്വങ്ങള്ക്ം മറ്റട് ന്പാതുപരിപാടിേള്ക്ം ഗ്രീന് 

കപ്രാകട്ടാകക്ാള് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ം ഉപകയാഗിക്ന്നതിനട് ആവശ്യമായി 
വരുന്ന, േഴുേി ഉപകയാഗിക്ാന് േഴിയുന്ന പാത്രങ്ങളും ഗ്ാസ്സുേളും 
വാടേയ്കട് നല്കുന്ന സംരംഭം ആരംഭിക്ാവന്നതാണട്. പ്രവര്ത്ന മൂലധനം 
ഹരിതേര്മ്മകസനയുന്ട സ്വാഭാവിേ ഫണ്ില് നികന്നാ ബാങ്ട് കലാണ്വഴികയാ 
സംഘടി്പെിക്ാവന്നതാണട്.

 വിവാഹങ്ങളും, ന്പാതുപരിപാടിേളും, പരിശീലനങ്ങള്, ന്സമിനാറേള്, 
കയാഗങ്ങള് എന്നിവയും ഇവറെട്മാകനജട് ന്മറെട് മാതൃേയില് ഏന്റ്റടുത്ട് ഗ്രീന് 
കപ്രാകട്ടാകക്ാള് പ്രോരം നിശ്ിത ഫീസട് ഈടാക്ി നടത്ിന്ക്ാടുക്ന്ന 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ാവന്നതാണട്.

 കഹാട്ടലുേളികലയും റകസ്റാറന്റുേളികലയും ‘കടക്ട് എന്വ’േൗണ്റേള് 
പട് ളാസ്റിേട് േ്യാരി ബാഗുേളും പട് ളാസ്റിേട് കപ്പെറേളും, അലുമിനീയം കഫായില് 
കപ്പെറം വീടുേളിന്ലത്ിക്ന്നതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്ന്നു. പ്രവര്ത്ന 
മിേവളള കഹാട്ടലുേളിലും റകസ്റാറന്റുേളിലും ‘കടക്ട് എന്വ’ (പാര്സല്) 
േൗണ്റില് എത്ന്ന ഉപകഭാക്ാക്ള്ക്ട് ോസകറാള്, ടിഫിന് ോരിയര്, 
ടിഫിന് കബാേട് സട്, സ്റീല് തൂക്പാത്രം മറ്റട് സ്റീല് പാത്രങ്ങള് എന്നിവ 
വാടേക്ട് നല്കുന്നതിന്ന്പെറ്റി ആകലാചിക്ാവന്നതാണട്. ന്ഡക്പൊസിറ്റട് 
നല്േിന്ോണ്ടു കപാകുന്ന പാത്രങ്ങള് മടക്ി നല്കുക്ാള് ന്ഡക്പൊസിറ്റട്തുേ 
തിരിന്േ നല്ോവന്നതാണട്. ഇതട് ഗ്രീന് കപ്രാകട്ടാകക്ാളിന്റെ സകദേശം 
പ്രചരി്പെിക്ന്നതിനും ജീവിത ലശലിയില് മാറ്റം വരുത്ന്നതിനും 
സഹായിക്ം.
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റിയസാഴ്റ് റിക്കവറി പഫസിലിറ്ി (RRF)
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനം സ്ാപിക്ന്ന അലജവമാലിന്യ സംഭരണകേന്ദ്ര 
(Material Collection Facility - MCF)ങ്ങളില് നിന്നും ക്ലീന്കേരള 
േ്നിക്ട് ലേമാറന്ന അലജവമാലിന്യങ്ങളുന്ട രണ്ാംഘട്ട തരംതിരിവിനും 
ന്രെഡിങ്ങും ന്ബയിലിംഗും അടക്മുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ം കവണ്ി 
സ്ാപിക്ന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണട് റികസാഴട് സട് റിക്വറി ന്ഫസിലിറ്റി (RRF). ഇവ 
സ്ാപിക്ന്നതിനട് അനുകയാജ്യമായ സ്ലങ്ങള് ക്ലീന് കേരള േ്നിയും 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായി കൂടികയാകലാചിച്ട് നിശ്യികക്ണ്താണട്.
ഉല്ാദി്പെിക്ന്്പെടുന്ന മാലിന്യത്ിന്റെ അളവം സ്ലാധിഷ്ിത വിതരണവം 
േണക്ാക്ി ഉചിതമായ സ്ലങ്ങളില് ആവശ്യമുളളത്ര എണ്ണം ആര്.ആര്.
എഫട് സ്ാപികക്ണ്താണട്. ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിേ പഠനം നടത്ി, പ്രാകയാഗിേ 
പ്രവര്ത്ന പരിപാടി തയ്ാറാക്ി നല്ോന് ക്ലീന് കേരള േ്നിന്യ 
ചുമതലന്്പെടുത്ാവന്നതാണട്. 
കറാഡുേളും ന്തരുവേളും വൃത്ിയാക്ന്നതിലൂന്ട ലഭിക്ന്ന മാലിന്യം (Sweeping 
Waste) തരംതിരിക്ന്നതിനും, പട് ളാസ്റിേട് അടക്മുളള മാലിന്യങ്ങള് 
േഴുകുന്നതിനും, ന്രെഡിങിനും ന്ബയിലിംഗിനും ഉപകയാഗിക്ാവന്ന ആധുനിേ 
യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. ആവശ്യത്ിനനുസരിച്ട് യന്ത്രവതട്കൃത ആര്.
ആര്.എഫട് സ്ാപിക്ാവന്നതാണട്.സ്ാപിക്ന്്പെടുന്ന ആര്.ആര്.എഫുേളില് 
റീലസേട് ളിംഗിനട് വികധയമാക്വാന് േഴിയാത് എല്ാതരം പട് ളാസ്റിേട് 
ഇനങ്ങളും ന്രെഡു ന്ചയ്ാല് അവ കറാഡട് ടാറിങ്ങിനായി പ്രകയാജനന്്പെടുത്ാം. 
ഇക്ാര്യത്ിലുളള സര്ക്ാര് ഉത്രവട് ഇതിനേം പുറന്്പെടുവിച്ിട്ടുണ്ട്. (സര്ക്ാര് 
ഉത്രവട് (സാധാ) നം.3119/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 17.01.2016) തക്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്ട് ആര്.ആര്.എഫില് സ്ാപികക്ണ് പട് ളാസ്റിേട് 
ന്രെഡിങട്, ന്ബയട് ലിംഗട് യൂണിറ്റുേള് ന്ടറെര് നടപടിേള് ഒഴിവാക്ി വാങ്ങി 
സ്ാപിച്ചു നല്കുന്നതികലക്ം സാകങ്തിേ സഹായം നല്കുന്നതിനും േട് ളീന് 
കേരള േ്നിന്യ സര്ക്ാര് ചുമതലന്്പെടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. (സര്ക്ാര് ഉത്രവട് 
(സാധാ) നം.1641/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 19.05.2017). 
സ്വന്തമായി ആര്.ആര്.എഫട് സ്ാപിക്ന്നില്ാത് തക്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് ഹരിതേര്മ്മകസനേള് വഴി അലജവമാലിന്യം കശഖരിച്ട് 
അലജവമാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്ര(Material Collection Facility - MCF)ങ്ങളില് 
താതട്ക്ാലിേമായി സൂക്ിക്േയും മുന്നിശ്ിത േരാര് പ്രോരം ക്ലീന്കേരള 
േ്നിക്ട് ലേമാറേയും ന്ചകയ്ണ്താണട്. ഉചിതമായ സ്ലം േന്ണ്ത്ി 
റികസാഴട് സട് റിക്വറി ന്ഫസിലിറ്റി (RRF) ക്ലീന്കേരള േ്നി സ്ാപിച്ട് 
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h-n-I-k-\a-n-j-\-p-IÄ H-ä-t-\-m-«-¯-nÂ

k‑¼‑qÀ‑®]‑mÀ‑¸‑n‑S‑w þ s‑s‑e‑^‑v a‑n‑j³
k-m-a-q-l-n-I h-n-I-k-\ a-m-\-Z-W-v-U-§-f-n-s-e-Ã-m-w h-n-I-k-n-X c-m-P-y-§Ä-¡-p X-p-e-y-a-m-b 
t-\-«-w s-s-I-h-c-n-¡-m³ I-g-n-ª-n-«-p-s-ï-¦-n-e-p-w A-©-p-e-£-t-¯-m-f-w I-p-S-p-w-_-§Ä 
`-h-\-c-l-n-X-c-m-b-n C-¶-p-w X-p-S-c-p-¶-p F-¶-X-v t-I-c-f-w A-`-n-a-p-J-o-I-c-n-¡-p-¶ k-p-{-]-[-m-\ 
s-h-Ã-p-h-n-f-n-b-m-W-v. h-n-h-n-[ `-h-\ ]-²-X-n-I-f-p-s-S `-m-K-a-m-b-n ]-W-n-X-p X-p-S-§-n-b-n-«-v ]-qÀ-
¯-o-I-c-n-¡-m-s-X I-n-S-¡-p-¶ h-o-S-p-I-f-p-w C-t-¸-m-g-p-w \-n-e-h-n-e-p-ï-v. h-o-S-n-Ã-m-¯-hÀ ]-I-p-X-n-

t-b-m-f-w `-q-a-n-b-n-Ã-m-¯-hÀ I-q-S-n-b-m-s-W-¶-X-nÂ {-]-i-v-\-]-c-n-l-m-c-w G-s-d {-i-a-I-c-h-p-a-m-W-v. 
A-X-p-s-I-mï-p-X-s-¶ ]-X-n-h-p-c-o-X-n-I-f-nÂ \-n-¶-v h-y-X-y-k-v-X-a-m-b k-a-{-K k-a-o-]-\-t-¯-m-s-S \-S-¸-m-¡-p-¶ 
k-¼-qÀ-® `-h-\-]-²-X-n-b-m-b-m-W-v s-s-e-^-v a-n-j³ N-n-«-s-¸-S-p-¯-n-b-n-c-n-¡-p-¶-X-v. k-z-´-a-m-b-n `-q-a-n-b-p-Å-
hÀ-¡-v h-o-S-p ]-qÀ-¯-n-b-m-¡-p-¶-X-n-\-p-X-I-p-¶ Xc-¯-n-e-p-Å [-\-k-l-m-b-w D-d-¸-m-¡-p-I-b-p-w \-nÀ-½-m-W-w 
A-]-qÀ-®-a-m-b h-o-S-p-I-f-p-s-S ]-qÀ-¯-o-I-c-W-¯-n-\-v k-l-m-b-w e-`-y-a-m-¡-p-I-b-p-w A-t-X-m-s-S-m-¸-w `-q-c-l-n-
X-þ-`-h-\-c-l-n-X I-p-S-p-w-_-§Ä-¡-v ̀ -h-\ k-a-p-¨-b-§Ä A-S-n-Ø-m-\-a-m-¡-n-b-p-Å k-a-{-K ]-p-\-c-[-n-h-m-k 
]-²-X-n-b-p-w k-z-´-w P-o-h-t-\-m-]-m-[-n I-s-ï-¯-m-\-p-Å s-s-I-¯-m-§-p-w s-s-e-^-v a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p.

P‑\‑k‑u‑l‑r‑Z kÀ‑¡‑mÀ B‑i‑p‑]‑{‑X‑n‑IÄ þ BÀ‑{‑Z‑w a‑n‑j³
k-a-I-m-e-n-I B-t-c-m-K-y {-]-i-v-\-§Ä a-p³-K-W-\-m-S-n-Ø-m-\-¯-nÂ ]-c-n-l-c-n-¡-p-¶-X-n-t\m
sSm¸w B-Z-n-h-m-k-n-IÄ-, aÂ-k-y-s-¯-m-g-n-e-m-f-n-IÄ X-p-S-§-n {-]-m-´-hÂ-¡-c-n-¡-s-¸-«-
h-c-p-t-S-b-p-w k-v-{-X-o-I-f-p-t-S-b-p-w {-]-m-b-m-[-n-I-y-a-p-Å-h-c-p-t-S-b-p-w B-t-c-m-K-y-m-h-i-y-§Ä 
\-n-d-t-h-ä-p-¶-X-n-\-p-w BÀ-{-Z-w a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p. kÀ-¡-mÀ B-i-p-]-{-X-n-I-f-p-s-S h-n-
]-p-e-o-I-c-W-w-, {-]-m-Y-a-n-I-m-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-s-f I-p-S-p-w-_ B-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-f-m-b-n a-m-

ä-p-I-, P-o-h-n-X-s-s-i-e-o t-c-m-K-§-f-nÂ \-n-¶-p-w ]-c-n-c-£-, I-p-d-ª s-N-e-h-nÂ a-c-p-¶-p-IÄ 
e-`-y-a-m-¡-p-I-, \-g-v-k-n-w-K-v h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-w-, B-t-c-m-K-y Ø-m-]-\-§-f-nÂ 
X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§Ä-¡-v I-q-S-p-XÂ D-¯-c-h-m-Z-n-¯-§Ä F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ t-I-mÀ-¯-n-
W-¡-n-s-¡-m-ï-m-W-v BÀ-{-Z-w a-n-j³ c-q-]-I-e-v-]-\ s-N-b-v-X-n-c-n-¡-p-¶-X-v.

s‑]‑m‑X‑p‑h‑n‑Z‑‑y‑m‑`‑‑y‑m‑kk‑w‑c‑£‑Wb‑Ú‑w
C-Ã-m-b-v-a-I-f-p-w t-]-m-c-m-b-v-a-I-f-p-w ]-c-n-l-c-n-¨-v H-¶-p a-p-XÂ 12þ-m-w ¢-m-k-p-h-s-c-b-p-Å s-]-m-
X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§Ä A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-¯-n-t-e-¡-v D-bÀ-¯-p-¶ {]hÀ¯-\-§f-m-
W-v s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v \-S-¸-m-¡-p-I. s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-k Ø-m-]-\-§-f-p-s-S 
K-p-W-]-c-a-m-b a-p-t-¶-ä-§Ä-¡-m-b-n ]-Ý-m-¯-e k-u-I-c-y-§Ä \-h-o-I-c-n-¡-p-w-, k-v-a-mÀ-«-v 
¢-m-k-v-d-q-a-p-IÄ-, i-p-N-n-a-p-d-n-IÄ-, e-t-_-m-d-«-d-n-IÄ-, ]T-\ I-f-c-n-IÄ F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ k-Ö-

a-m-¡-n-b h-n-Z-y-m-e-b-§-f-m-W-v e-£-y-w. h-n-Z-y-mÀ-°-n-I-f-p-s-S s-s-\-kÀ-¤-n-I-a-m-b I-g-n-h-p-IÄ 
I-s-ï-¯-n H-m-t-c-m-c-p-¯-c-p-t-S-b-p-w A-`-n-c-p-N-n-¡-\-p-k-r-X-a-m-b-n s-a-¨-s-¸-« ]-u-c-·-m-c-m-b-n h-f-c-p-¶-X-n-\-v 
]-c-y-m-]-v-X-a-m-b \-n-e-b-nÂ s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§-f-n-s-e ]T-\-t-_-m-[-\ {-]-{-I-n-b i-à-n-s-¸-S-p-¯-p-¶-X-n-\-v 
P-\-I-o-b h-n-Z-y-m-`-y-m-k a-m-X-r-I c-q-]-s-¸-S-p-¯-p-w. 

l‑c‑n‑X‑t‑I‑c‑f‑w a‑n‑j³
t-I-c-f-¯-n-s-â k-h-n-t-i-j-X-I-f-m-b-n {-]-I-oÀ-¯-n-¡-s-¸-«-n-c-p-¶ h-r-¯-n-b-p-w P-e-k-a-r-²-n-
b-p-w h-o-s-ï-S-p-¡-p-I-, k-p-c-£-n-X `-£-y-h-k-v-X-p-¡-f-p-s-S D-X-v-]-m-Z-\-w hÀ-²-n-¸-n-¡-p-I 
F-¶-n-h-b-m-W-v l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â a-p-J-y-e-£--y-§Ä. h-n-t-I-{-µ-o-I-r-X D-d-h-n-S s-s-P-
h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W-w {-]-m-hÀ-¯-n-I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w t-_-m-[-hÂ-¡-c-W-h-p-w 
i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W t-k-h-\ k-u-I-c-y-§-f-p-w e-`-y-a-m-¡-p-w. P-e-t-{-k-m-X-

Ê-p-I-f-nÂ a-m-e-n-\-y-w \-n-t-£-]-n-¡-p-¶-X-v IÀ-i-\-a-m-b-n X-S-b-p-w. I-p-f-§-f-p-w t-X-m-S-p-I-f-p-w 
B-Z-y-L-«-¯-nÂ ]-p-\-c-p-Ö-o-h-n-¸-n-¡-p-I-b-p-w c-ï-m-w-L-«-¯-nÂ \-Z-n-IÄ-, I-m-b-e-p-IÄ X-p-S-§-n 

a-ä-p P-e-t-{-k-m-X-Ê-p-I-f-p-s-S k-w-c-£-W-h-p-w k-p-Ø-n-c-a-m-b h-n-\-n-t-b-m-K-h-p-w D-d-¸-m-¡-p-w. ]-¨-¡-d-n-I-r-
j-n-b-n-e-p-w s-\-Ã-v-, ]-g-hÀ-¤-§Ä X-p-S-§-n A-S-n-Ø-m-\ I-r-j-n D-e-v-]-¶-§-f-p-s-S s-s-P-h-I-r-j-n h-y-m-]-
I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w IÀ-j-IÀ-¡-v s-a-¨-s-¸-« h-n-e e-`-n-¡-¯-¡ c-o-X-n-b-nÂ h-n-]-W-n k-w-h-n-[-m-\-w 
]-c-n-j-v-¡-c-n-¡-p-w.

--t----w -----

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ കാ��ാട്
കേരള സംസ്ാനന്ത് മാലിന്യമുക്മാക്ന്നതിലൂന്ട ജനങ്ങളുന്ട ജീവിത നിലവാരം 
ഉയര്ത്േയും കരാഗാതുരതയില് കുറവ വരുത്ി ന്പാതുജനാകരാഗ്യം ന്മച്ന്്പെടുത്േയും 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്േയും ന്ചയ്യുേ

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ ദൗത്യ�ഖ്യാപനം
തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്വത്ില് ബ�ജന പങ്ാളിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ി, ലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട ഉറവിടത്ിന്ല സംസട് േരണവം അലജവ 
മാലിന്യം കശഖരിച്ട്, സംഭരിച്ട്,  റീലസേട് ളിംഗട് കമഖലക്ട് ലേമാറ്റം ന്ചയ്ലും 
അതിന്നാന്ക് സഹായേമായ ന്പാതുജന സൗഹൃദ ആസ്തിേളുന്ട നിര്മ്മാണവം 
നടത്േ വഴി, അടുത് അ� വര്ഷത്ിനുളളില് കേരളം രാജ്യത്ിനു മാതൃേയാേത്ക് 
വിധത്ില് മാലിന്യമുക്മാക്ം.

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ െപാതുസമീപനം
ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ികറെയും പരിധിയില് വരുന്ന ഭൂപ്രകദശം 
മാലിന്യമുക്മാേണം. ഇതിനായിഎളു്പെം ചീഞ്ഞളിയാനിടയുള്ള ലജവമാലിന്യം 
അതിന്റെ ഉറവിടകത്ാടട് ഏറ്റവമടുത്ട് അതാതു ദിവസം തന്ന്ന സംസട് േരിക്േയും 
പുനഃചംക്രമണത്ിലൂന്ട സംസട് േരിക്ന്്പെകടണ് പ്ാസ്റിക്ം ചില്ം കലാഹവമടക്മുള്ള 
മാലിന്യങ്ങള് കൃത്യമായ ഇടകവളേളില് കശഖരിച്ട് സംസട് േരണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്ട് 
അയയ്ക്കുേയും ന്ചയ്യുേ എന്നതാണട് ന്പാതുസമീപനം. മാലിന്യം, അതുല്്പൊദി്പെിക്ന്നവരുന്ട 
പങ്ാളിത്കത്ാന്ട തന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്്പെടണം. ന്പാതുസമൂഹമാന്േ ഇതിനായി 
ലേകോര്ക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളാ�ിഷന് വിഭാവന ന്ചയ്യുന്നതട്.

‘സീേറാ േവ�്’ മാതൃക
‘സീകറാ കവസ്റട്’ എന്നാല് ഭൂമിയില് നിന്നും ഉതട്പാദി്പെിക്ന്ന എല്ാ വസ്തുക്ളും 
സുരക്ിതമായി ഭൂമിയികലക്ട് തിരിന്േ കപാകുന്ന അവസ് സംജാതമാക്േയാണട്. 
ഇതികലക്ായി മാലിന്യത്ിന്റെ ഉല്ാദനത്ില് കുറവ വരുത്േ (Reduce), 
അതിനുകവണ്ി വസ്തുവേേളുന്ട പുനരുപകയാഗം വര്ദ്ധി്പെിക്േ (Reuse), പൂര്ണ്ണമായും 
ഉപകയാഗ�ന്യമായവന്യ രൂപകഭദം വരുത്ി പുന:ചംക്രമണത്ിലൂന്ട മറ്റുല്്പെന്നങ്ങളാക്ി 
മാറ്റുേ (Recycle) എന്നിവ നട്പൊക്ന്്പെടണം.മാലിന്യന്ത് പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ായ്മ ന്ചയ്യുേ 
എന്ന ലക്്യം ലേവരിക്ന്നതിനുളള പ്രാകയാഗിേവം മിതവ്യയസാധ്യവം ോര്യക്മവം 
ദീര്ഘവീഷണകത്ാടു കൂടിയതുമായ ദര്ശനമാണട് സീകറാ കവസ്റട് മാതൃേ.

പ്രവര്ത്ി്പെിക്ം. ഇതിനുള്ള സ്ലം േന്ണ്ത്ന്നതിനും ന്ഫസിലിറ്റി സ്ാപിച്ട് 
പ്രവര്ത്ി്പെിക്ന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായം ഹരിതകേരളംമിഷനും 
ബന്ധന്്പെട്ട തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളും നല്കേണ്തുമാണട്.
റികസാഴട് സട് റിക്വറി ന്ഫസിലിറ്റി (RRF) സ്ാപിക്ന്്പെടുന്നയിടങ്ങളില് 
അവയുന്ട പരിപാലനം ക്ലീന്കേരള േ്നി ആവശ്യന്്പെടുന്നുന്വങ്ില് ഒരു അധിേ 
ഉത്രവാദിത്മായി അവിന്ടയുള്ള ഹരിതേര്മ്മകസനയ്കട് ഏന്റ്റടുക്ാവന്നതാണട്.



h-n-I-k-\a-n-j-\-p-IÄ H-ä-t-\-m-«-¯-nÂ

k‑¼‑qÀ‑®]‑mÀ‑¸‑n‑S‑w þ s‑s‑e‑^‑v a‑n‑j³
k-m-a-q-l-n-I h-n-I-k-\ a-m-\-Z-W-v-U-§-f-n-s-e-Ã-m-w h-n-I-k-n-X c-m-P-y-§Ä-¡-p X-p-e-y-a-m-b 
t-\-«-w s-s-I-h-c-n-¡-m³ I-g-n-ª-n-«-p-s-ï-¦-n-e-p-w A-©-p-e-£-t-¯-m-f-w I-p-S-p-w-_-§Ä 
`-h-\-c-l-n-X-c-m-b-n C-¶-p-w X-p-S-c-p-¶-p F-¶-X-v t-I-c-f-w A-`-n-a-p-J-o-I-c-n-¡-p-¶ k-p-{-]-[-m-\ 
s-h-Ã-p-h-n-f-n-b-m-W-v. h-n-h-n-[ `-h-\ ]-²-X-n-I-f-p-s-S `-m-K-a-m-b-n ]-W-n-X-p X-p-S-§-n-b-n-«-v ]-qÀ-
¯-o-I-c-n-¡-m-s-X I-n-S-¡-p-¶ h-o-S-p-I-f-p-w C-t-¸-m-g-p-w \-n-e-h-n-e-p-ï-v. h-o-S-n-Ã-m-¯-hÀ ]-I-p-X-n-

t-b-m-f-w `-q-a-n-b-n-Ã-m-¯-hÀ I-q-S-n-b-m-s-W-¶-X-nÂ {-]-i-v-\-]-c-n-l-m-c-w G-s-d {-i-a-I-c-h-p-a-m-W-v. 
A-X-p-s-I-mï-p-X-s-¶ ]-X-n-h-p-c-o-X-n-I-f-nÂ \-n-¶-v h-y-X-y-k-v-X-a-m-b k-a-{-K k-a-o-]-\-t-¯-m-s-S \-S-¸-m-¡-p-¶ 
k-¼-qÀ-® `-h-\-]-²-X-n-b-m-b-m-W-v s-s-e-^-v a-n-j³ N-n-«-s-¸-S-p-¯-n-b-n-c-n-¡-p-¶-X-v. k-z-´-a-m-b-n `-q-a-n-b-p-Å-
hÀ-¡-v h-o-S-p ]-qÀ-¯-n-b-m-¡-p-¶-X-n-\-p-X-I-p-¶ Xc-¯-n-e-p-Å [-\-k-l-m-b-w D-d-¸-m-¡-p-I-b-p-w \-nÀ-½-m-W-w 
A-]-qÀ-®-a-m-b h-o-S-p-I-f-p-s-S ]-qÀ-¯-o-I-c-W-¯-n-\-v k-l-m-b-w e-`-y-a-m-¡-p-I-b-p-w A-t-X-m-s-S-m-¸-w `-q-c-l-n-
X-þ-`-h-\-c-l-n-X I-p-S-p-w-_-§Ä-¡-v ̀ -h-\ k-a-p-¨-b-§Ä A-S-n-Ø-m-\-a-m-¡-n-b-p-Å k-a-{-K ]-p-\-c-[-n-h-m-k 
]-²-X-n-b-p-w k-z-´-w P-o-h-t-\-m-]-m-[-n I-s-ï-¯-m-\-p-Å s-s-I-¯-m-§-p-w s-s-e-^-v a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p.

P‑\‑k‑u‑l‑r‑Z kÀ‑¡‑mÀ B‑i‑p‑]‑{‑X‑n‑IÄ þ BÀ‑{‑Z‑w a‑n‑j³
k-a-I-m-e-n-I B-t-c-m-K-y {-]-i-v-\-§Ä a-p³-K-W-\-m-S-n-Ø-m-\-¯-nÂ ]-c-n-l-c-n-¡-p-¶-X-n-t\m
sSm¸w B-Z-n-h-m-k-n-IÄ-, aÂ-k-y-s-¯-m-g-n-e-m-f-n-IÄ X-p-S-§-n {-]-m-´-hÂ-¡-c-n-¡-s-¸-«-
h-c-p-t-S-b-p-w k-v-{-X-o-I-f-p-t-S-b-p-w {-]-m-b-m-[-n-I-y-a-p-Å-h-c-p-t-S-b-p-w B-t-c-m-K-y-m-h-i-y-§Ä 
\-n-d-t-h-ä-p-¶-X-n-\-p-w BÀ-{-Z-w a-n-j³ e-£-y-a-n-S-p-¶-p. kÀ-¡-mÀ B-i-p-]-{-X-n-I-f-p-s-S h-n-
]-p-e-o-I-c-W-w-, {-]-m-Y-a-n-I-m-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-s-f I-p-S-p-w-_ B-t-c-m-K-y t-I-{-µ-§-f-m-b-n a-m-

ä-p-I-, P-o-h-n-X-s-s-i-e-o t-c-m-K-§-f-nÂ \-n-¶-p-w ]-c-n-c-£-, I-p-d-ª s-N-e-h-nÂ a-c-p-¶-p-IÄ 
e-`-y-a-m-¡-p-I-, \-g-v-k-n-w-K-v h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-w-, B-t-c-m-K-y Ø-m-]-\-§-f-nÂ 
X-t-±-i k-z-b-w-`-c-W Ø-m-]-\-§Ä-¡-v I-q-S-p-XÂ D-¯-c-h-m-Z-n-¯-§Ä F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ t-I-mÀ-¯-n-
W-¡-n-s-¡-m-ï-m-W-v BÀ-{-Z-w a-n-j³ c-q-]-I-e-v-]-\ s-N-b-v-X-n-c-n-¡-p-¶-X-v.

s‑]‑m‑X‑p‑h‑n‑Z‑‑y‑m‑`‑‑y‑m‑kk‑w‑c‑£‑Wb‑Ú‑w
C-Ã-m-b-v-a-I-f-p-w t-]-m-c-m-b-v-a-I-f-p-w ]-c-n-l-c-n-¨-v H-¶-p a-p-XÂ 12þ-m-w ¢-m-k-p-h-s-c-b-p-Å s-]-m-
X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§Ä A-´-m-c-m-j-v-{-S \-n-e-h-m-c-¯-n-t-e-¡-v D-bÀ-¯-p-¶ {]hÀ¯-\-§f-m-
W-v s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-kc-w-K-¯-v \-S-¸-m-¡-p-I. s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-`-y-m-k Ø-m-]-\-§-f-p-s-S 
K-p-W-]-c-a-m-b a-p-t-¶-ä-§Ä-¡-m-b-n ]-Ý-m-¯-e k-u-I-c-y-§Ä \-h-o-I-c-n-¡-p-w-, k-v-a-mÀ-«-v 
¢-m-k-v-d-q-a-p-IÄ-, i-p-N-n-a-p-d-n-IÄ-, e-t-_-m-d-«-d-n-IÄ-, ]T-\ I-f-c-n-IÄ F-¶-n-h-s-b-m-s-¡ k-Ö-

a-m-¡-n-b h-n-Z-y-m-e-b-§-f-m-W-v e-£-y-w. h-n-Z-y-mÀ-°-n-I-f-p-s-S s-s-\-kÀ-¤-n-I-a-m-b I-g-n-h-p-IÄ 
I-s-ï-¯-n H-m-t-c-m-c-p-¯-c-p-t-S-b-p-w A-`-n-c-p-N-n-¡-\-p-k-r-X-a-m-b-n s-a-¨-s-¸-« ]-u-c-·-m-c-m-b-n h-f-c-p-¶-X-n-\-v 
]-c-y-m-]-v-X-a-m-b \-n-e-b-nÂ s-]-m-X-p-h-n-Z-y-m-e-b-§-f-n-s-e ]T-\-t-_-m-[-\ {-]-{-I-n-b i-à-n-s-¸-S-p-¯-p-¶-X-n-\-v 
P-\-I-o-b h-n-Z-y-m-`-y-m-k a-m-X-r-I c-q-]-s-¸-S-p-¯-p-w. 

l‑c‑n‑X‑t‑I‑c‑f‑w a‑n‑j³
t-I-c-f-¯-n-s-â k-h-n-t-i-j-X-I-f-m-b-n {-]-I-oÀ-¯-n-¡-s-¸-«-n-c-p-¶ h-r-¯-n-b-p-w P-e-k-a-r-²-n-
b-p-w h-o-s-ï-S-p-¡-p-I-, k-p-c-£-n-X `-£-y-h-k-v-X-p-¡-f-p-s-S D-X-v-]-m-Z-\-w hÀ-²-n-¸-n-¡-p-I 
F-¶-n-h-b-m-W-v l-c-n-X-t-I-c-f-w a-n-j-s-â a-p-J-y-e-£--y-§Ä. h-n-t-I-{-µ-o-I-r-X D-d-h-n-S s-s-P-
h-a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W-w {-]-m-hÀ-¯-n-I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w t-_-m-[-hÂ-¡-c-W-h-p-w 
i-p-N-n-X-z a-m-e-n-\-y k-w-k-v-¡-c-W t-k-h-\ k-u-I-c-y-§-f-p-w e-`-y-a-m-¡-p-w. P-e-t-{-k-m-X-

Ê-p-I-f-nÂ a-m-e-n-\-y-w \-n-t-£-]-n-¡-p-¶-X-v IÀ-i-\-a-m-b-n X-S-b-p-w. I-p-f-§-f-p-w t-X-m-S-p-I-f-p-w 
B-Z-y-L-«-¯-nÂ ]-p-\-c-p-Ö-o-h-n-¸-n-¡-p-I-b-p-w c-ï-m-w-L-«-¯-nÂ \-Z-n-IÄ-, I-m-b-e-p-IÄ X-p-S-§-n 

a-ä-p P-e-t-{-k-m-X-Ê-p-I-f-p-s-S k-w-c-£-W-h-p-w k-p-Ø-n-c-a-m-b h-n-\-n-t-b-m-K-h-p-w D-d-¸-m-¡-p-w. ]-¨-¡-d-n-I-r-
j-n-b-n-e-p-w s-\-Ã-v-, ]-g-hÀ-¤-§Ä X-p-S-§-n A-S-n-Ø-m-\ I-r-j-n D-e-v-]-¶-§-f-p-s-S s-s-P-h-I-r-j-n h-y-m-]-
I-a-m-¡-p-¶-t-X-m-s-S-m-¸-w IÀ-j-IÀ-¡-v s-a-¨-s-¸-« h-n-e e-`-n-¡-¯-¡ c-o-X-n-b-nÂ h-n-]-W-n k-w-h-n-[-m-\-w 
]-c-n-j-v-¡-c-n-¡-p-w.
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ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ കാ��ാട്
കേരള സംസ്ാനന്ത് മാലിന്യമുക്മാക്ന്നതിലൂന്ട ജനങ്ങളുന്ട ജീവിത നിലവാരം 
ഉയര്ത്േയും കരാഗാതുരതയില് കുറവ വരുത്ി ന്പാതുജനാകരാഗ്യം ന്മച്ന്്പെടുത്േയും 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്േയും ന്ചയ്യുേ

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ ദൗത്യ�ഖ്യാപനം
തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്വത്ില് ബ�ജന പങ്ാളിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ി, ലജവ മാലിന്യങ്ങളുന്ട ഉറവിടത്ിന്ല സംസട് േരണവം അലജവ 
മാലിന്യം കശഖരിച്ട്, സംഭരിച്ട്,  റീലസേട് ളിംഗട് കമഖലക്ട് ലേമാറ്റം ന്ചയ്ലും 
അതിന്നാന്ക് സഹായേമായ ന്പാതുജന സൗഹൃദ ആസ്തിേളുന്ട നിര്മ്മാണവം 
നടത്േ വഴി, അടുത് അ� വര്ഷത്ിനുളളില് കേരളം രാജ്യത്ിനു മാതൃേയാേത്ക് 
വിധത്ില് മാലിന്യമുക്മാക്ം.

ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപമിഷൻ െപാതുസമീപനം
ഓകരാ തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ികറെയും പരിധിയില് വരുന്ന ഭൂപ്രകദശം 
മാലിന്യമുക്മാേണം. ഇതിനായിഎളു്പെം ചീഞ്ഞളിയാനിടയുള്ള ലജവമാലിന്യം 
അതിന്റെ ഉറവിടകത്ാടട് ഏറ്റവമടുത്ട് അതാതു ദിവസം തന്ന്ന സംസട് േരിക്േയും 
പുനഃചംക്രമണത്ിലൂന്ട സംസട് േരിക്ന്്പെകടണ് പ്ാസ്റിക്ം ചില്ം കലാഹവമടക്മുള്ള 
മാലിന്യങ്ങള് കൃത്യമായ ഇടകവളേളില് കശഖരിച്ട് സംസട് േരണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്ട് 
അയയ്ക്കുേയും ന്ചയ്യുേ എന്നതാണട് ന്പാതുസമീപനം. മാലിന്യം, അതുല്്പൊദി്പെിക്ന്നവരുന്ട 
പങ്ാളിത്കത്ാന്ട തന്ന്ന സംസട് േരിക്ന്്പെടണം. ന്പാതുസമൂഹമാന്േ ഇതിനായി 
ലേകോര്ക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളാ�ിഷന് വിഭാവന ന്ചയ്യുന്നതട്.

‘സീേറാ േവ�്’ മാതൃക
‘സീകറാ കവസ്റട്’ എന്നാല് ഭൂമിയില് നിന്നും ഉതട്പാദി്പെിക്ന്ന എല്ാ വസ്തുക്ളും 
സുരക്ിതമായി ഭൂമിയികലക്ട് തിരിന്േ കപാകുന്ന അവസ് സംജാതമാക്േയാണട്. 
ഇതികലക്ായി മാലിന്യത്ിന്റെ ഉല്ാദനത്ില് കുറവ വരുത്േ (Reduce), 
അതിനുകവണ്ി വസ്തുവേേളുന്ട പുനരുപകയാഗം വര്ദ്ധി്പെിക്േ (Reuse), പൂര്ണ്ണമായും 
ഉപകയാഗ�ന്യമായവന്യ രൂപകഭദം വരുത്ി പുന:ചംക്രമണത്ിലൂന്ട മറ്റുല്്പെന്നങ്ങളാക്ി 
മാറ്റുേ (Recycle) എന്നിവ നട്പൊക്ന്്പെടണം.മാലിന്യന്ത് പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ായ്മ ന്ചയ്യുേ 
എന്ന ലക്്യം ലേവരിക്ന്നതിനുളള പ്രാകയാഗിേവം മിതവ്യയസാധ്യവം ോര്യക്മവം 
ദീര്ഘവീഷണകത്ാടു കൂടിയതുമായ ദര്ശനമാണട് സീകറാ കവസ്റട് മാതൃേ.
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