
ഹരിതമൈതതി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുമഥായി 
ഐ.ആർ.ടി.സി. പങ്ഥാളിത്ം

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള സർക്കാരടിന്റെ 
നകാലു മടിഷനുേളടിൽ സുപ്രധകാനമകായ ഒന്കാണ് 
ഹരടിതകേരളം. മകാലടിന്യസംസ്കരണം ജല 
സംരക്ഷണം കൃഷടി വ്യകാപനം  എന്നീ ലക്ഷ്യ
ങ്ങളുമകായടി സംസ്കാനത്ടിന്റെ സുസ്ടിര 
വടിേസനത്ടിന് കവണ്ട പദ്ധതടിേൾ നടപ്കാ
ക്കുേയകാണ് ഹരടിതകേരളം മടിഷനടിലൂന്ട. 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ വഴടി 
വടികേന്ദനീകൃതമകായടി നടപ്ടിലകാക്ടിന്ക്കാണ്ടടിരടി
ക്കുന് വടിവടിധ പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ പടിന്തുണകാ 
സംവടിധകാനം ഒരുക്കുന്തടിനകാണ് ഹരടിതസ
ഹകായ സ്കാപനങ്ങന്ള വടിഭകാവനം ന്െയ്ടിട്ടു
ള്ളത്.
മകാലടിന്യസംസ്കരണത്ടിൽ പ്രധകാന ചുമതലകാ 
വകാഹേരും നടത്ടിപ്പുേകാരുമകായ തകദേശസ്വ
യം ഭരണ സ്കാപനങ്ങളടിന്ല ഹരടിതേർമ്മ 
കസനകാംഗങ്ങൾക്് കവണ്ട പരടിശനീലനം 

മുതൽ പ്രകാകേശടിേമകായടി ആവശ്യമകായ 
സകാകകേതടിേവം ശകാസ്തനീയവം ആയ 
എല്കാ അറടിവേളും ഹരടിത 
സഹകായ സ്കാപനങ്ങൾ കേമകാറു
ന്നു. അത്രത്ടിൽ കേരളത്ടി

ന്ല 120ഓളം വരുന് തകദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്കാപന

ങ്ങളുന്ട ഹരടിത 
സഹകായ 
സ്കാപന

"ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്ിന്"കേരള ശാസ്തസാഹിത്യ പരിഷത്് ഗകവഷണസ്ാപന്രം ഇന്റകരേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്ാളജി ടസന്റർ | മുണ്ടൂർ, പാലക്ാെ്

സ്കാപനങ്ങൾക്കും വനീടുേൾക്കും അനുകയകാ
ജ്യമകായ മകാലടിന്യസംസ്കരണ ഉപേരണങ്ങളും 
രനീതടിേളും ഒരുക്ടിന്ക്കാടുക്കുന്തടിനുള്ള 
ന്േൌത്യവം ഐ.ആർ.ടടി.സടി ഏന്റെടുക്കുന്നു. 
പ്കാസ്റടിക്കും മറെ് അകജവമകാലടിന്യങ്ങളും 
ഹരടിതേർമ്മ കസനയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ 
വനീടുേളടിൽ നടിന്് കശഖരടിച്് സംസ്കരണ 
കേന്ദങ്ങളടിൽ എത്ടിക്കുന്നു. അത് കൃത്യമകാ
യടി കവർതടിരടിച്്  സംസ്കരടിക്കാൻ കവണ്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അവരുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ 
നടത്തുന്നു. നടിശ്ടിതമകായ ഒരു യൂസർ ഫനീ 
ഈടകാക്കുന്തടിലൂന്ട ഹരടിതേർമ്മ കസനയ്ക് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ആവശ്യമകായ വരുമകാനം 
േന്ണ്ടത്കാം. മകാലടിന്യങ്ങൾ വടില്പന നടത്തു
ന്ത് വഴടിയും ധനസമകാഹരണം നടത്കാം. 
ഇതടിനകാവശ്യമകായ പരടിശനീലനങ്ങൾ ഹരടിത
േർമകസനകാംഗങ്ങൾക്് ഐ.ആർ.ടടി.
സടിയകാണ് നൽേടിയത്. 
പത്് ശതമകാനം തുേ മകാലടിന്യസംസ്കരണ
ത്ടിന് ഉപകയകാഗടിക്ണം എന്് സർക്കാർ 
നടിർകദേശം ഉണ്ടകായടിരുന്ന്കേടിലും പല തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളും അനുകയകാജ്യ
മകായ രനീതടിയടിൽ അല് ഈ തുേ വടിനടികയകാഗടി
ച്ത്. ഐ.ആർ.ടടി.സടി കനരടിട്ട ന്വല്ലുവടിളടിയും 
അതകായടിരുന്നു. എന്കാൽ ചുരുങ്ങടിയ സമയം 
ന്േകാണ്ട് േടിശകാക�കാധമുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങളടിലൂന്ട പുതടിയ മകാതൃേേൾ 
സൃഷ്ടിക്കാൻ ഐ.ആർ.ടടി.സടി.ക്് േഴടിഞ്ഞു.

തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് ഐ.ആർ.െി.സി പിന്തുണ
ഉറവിെ മാലിന്യസ്രംസ്കരണത്ിൽ

ഉയരുന്നു പുതുമാതൃേേൾ

“ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണം 
സാധ്യമാകണമമങ്ിൽ നാം ഇതു 
വമര സ്്രീകരിച്ച ര്രീതിയിൽ വ്യത്യാസം 
വരുത്ിമയ മതിയാകൂ. വലിയ ര്രീതി
യിലുള്ള പ്രചാരണ- ബ�ാധവത് ക
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇതിനാവശ്യ
മാണ്. അബതാമ�ാപ്ം തമനെ �ദൽ 
സംവിധാനങ്ങൾ ശക്ിമപ്ടുത്തുകയം 
ബവണം. ഇതിന് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങ
ബ�ാമ�ാപ്ം പരിശ്രീലനം സിദ്ിച്ച 
ഹരിതകർമ്മബസനയം ആവശ്യമാണ്.
ഹരിതകർമ്മബസനമയ സ്യം 
പര്യാപ്തമാക്കുനെതിലാണ് ഐ.ആർ.
�ി.സി കൂടുതൽ ശ്രദ്ിച്ചത്.”

- �ി.പി. ശ്ര്രീശങ്ർ
സംസ്ാന ബകാർഡിബനറ്റർ

ഹരിതസഹായ സ്ാപനം, ഐ.ആർ.�ി.സി.

നിലവിൽ േരാർ ഒപ്പു 
വച്ച തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ

മുനിസിപ്ാലിറ്റിേൾ

രോമപഞ്ായത്തുേൾ

കോർപ്കറഷൻ

പ്രത്യേക പ്ിപ്പ് | മെയപ് 2020
ഐ.ആർ.ടി.സി ന്യൂസപ്മെറ്റർ

മകായടി പ്രവർത്ടിച്് വരടിേയകാണ് ഐ.
ആർ.ടടി.സടി. കേരളത്ടിൽ ഏറെവമധടിേം 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി സകാകകേതടിേസഹകായം 
നൽേടിവരുന്നു.
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് 
േനീഴടിന്ല ഓകരകാ വകാർഡടിന്നയും അമ്പതു 
മുതൽ നൂറു വന്ര വനീടുേൾ അടങ്ങുന് ന്സൌേ
ര്യപ്രേമകായ ക്ലസ്ററുേളകായടി തടിരടിച്ചു. ഓകരകാ 
ക്ലസ്ററടിനും ക്ലസ്റർ േമ്മടിറെടി രൂപനീേരടിച്ചു. 
ക്ലസ്ററുേളുന്ട േൺവനീനർ, ന്െയർമകാൻ 
എന്ടിവന്ര ഉൾന്പ്ടുത്ടി വകാർഡ് തലത്ടിൽ 
േമ്മടിറെടി. അങ്ങന്ന ക്ലസ്റർ തലം, വകാർഡ് 
തലം, പഞ്കായത്് തലം എന്നീ മൂന്് തട്ടടിൽ 
േമ്മടിറെടിേൾ രൂപനീേരടിച്ത് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുഗമമകാക്ടി. തകാന്ഴ തട്ടടികലക്് വന്ര ആശയ

ഹരിത പ്രോപ്രോപ്രോളുകളുടെ ഭരോഗമരോയുള്ള സ്റ്റീൽ പലേറ്റുകൾ, സ്റ്റീൽ ഗ്രോസുകൾ എന്ിവയുടെ വിതരപ�രോദ്ഘരോെനം 
എം.എൽ.എ സി. മമ്മൂ്ി തിരൂരിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

വടിനടിമയം നടത്കാനും ഇതടിന്റെ ഗുണങ്ങൾ 
ലഭ്യമകാക്കാനും സകാധടിച്ചു. നടിരന്തരമകായടി 

കയകാഗങ്ങൾ സംഘടടിപ്ടിച്് ന്പകാതുജന 
പകേകാളടിത്കത്കാന്ട ആ പ്രകേശത്ടിന്റെ 
സമ്പൂർണ പകാരടിസ്ടിതടിേ സംരക്ഷണ 
പദ്ധതടിേൾ നടപ്ടിലകാക്കാനകാണ് ശ്രമടി

ച്ത്.
2019 പകുതടികയകാന്ടയകാണ് 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി. ഈ രംഗത്് 
സജനീവമകായടി പ്രവർത്ടിക്കാൻ 
ആരംഭടിക്കുന്ത്. ഓകരകാ തകദേശസ്വ

യംഭരണ സ്കാപനത്ടിലും പ്രകത്യേം 
അസടിസ്ററെ് കേകാർഡടി
കനറെർമകാന്രയും ന്ടക്ടി
ക്ൽ അസടിസ്റന്റുമകാന്ര
യും ഐ.ആർ.ടടി.സടി. 
നടിയമടിച്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂ
ടകാന്ത, മൂന്് റനീജ്യണൽ 
കേകാർഡടികനറെർമകാർ 
സംസ്കാനന്മകാട്ടകാന്േയു
ള്ള പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട 

കമൽകനകാട്ടം നടിർവ്വ
ഹടിക്കുന്നു. കേകാർഡടി
കനറെർമകാർക്് കൃത്യ
മകായ ഇടകവളേളടിൽ 
പരടിശനീലനം നൽേടി 

അവരുന്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 

വടിലയടിരുത്തുന്നു.
തകദേശസ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളടിൽ ഉയർന്നു
വരുന് വടിവടിധ ആവശ്യ
ങ്ങൾക്് അനുസരടിച്് 
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മരോലിന്യ പരടിപകാലനത്ടിന്റെ മുഖ്യ ഉത്രവകാേടി
ത്വം തകദേശസ്വയംഭരണ സ്കാപങ്ങൾക്കാണ്. 
അന്തങ്ങന്ന ശകാസ്തനീയവം ഫലപ്രേവമകായടി 
നടപ്ടിലകാക്കാം എന് അകന്വഷണം കേരള
ത്ടിൽ ആരംഭടിച്ടിട്ട് മൂന്് പതടിറെകാന്ണ്ടകേടിലുമകാ
യടി. ജനേനീയകാസൂത്രണ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട 
ഭകാഗമകായടി ഈ അകന്വഷണം കൂടുതൽ ശക്ടി
ന്പ്ട്ടു. കേരളത്ടിൽ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
കനതൃത്വപരമകായ പകേ് വഹടിച് സ്കാപനമകാണ് 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി. െകാലക്കുടടി, പകാലക്കാട്, 
ആലപ്പുഴ മുൻസടിപ്കാലടിറെടിേളടിന്ല 
പ്രവർത്നകാനുഭവം ഐ.ആർ.ടടി.സടിക്് 
കൂടുതൽ േരുത്തും ആത്മവടിശ്വകാസവം നൽേടി. 
ഇതടിന്റെ പടിൻ�ലത്ടിലകാണ് തകദേശ സ്കാപ
നങ്ങളടിന്ല ജനപ്രതടിനടിധടിേൾക്കും ഉകേ്യകാഗ
സ്ർക്കും ഈ വടിഷയത്ടിൽ വടിശേമകായ 
പരടിശനീലനം നൽേകാൻ ഐ.ആർ.ടടി.സടിക്് 
േഴടിഞ്ഞത്. ഹരടിതകേരള മടിഷന്റെ ഭകാഗമകായടി 
സമഗ്ര മകാലടിന്യപരടിപകാലന പദ്ധതടി തയ്കാറകാ
ക്ടിയകപ്കാൾ കൂടുതൽ തകദേശഭരണ സ്കാപന
ങ്ങളും ഐ.ആർ.ടടി.സടിന്യ ഹരടിത സഹകായ 
സ്കാപനമകായടി തടിരന്ഞ്ഞടുത്ത് ഈ പശ്കാ
ത്ലത്ടിലകാണ്. ഏന്റെടുത്ത് വലടിയ േൌത്യ
മകാന്ണകേടിലും അത് നടപ്ടിലകാക്കുന് േകാര്യ
ത്ടിൽ ഐ.ആർ.ടടി.സടിക്് ആശകേേൾ 
ഉണ്ടകായടിരുന്ടില്.

ഓകരകാ തകദേശഭരണ സ്കാപനത്ടിന്റെയും 
പ്രകത്യേതേൾക്നുസരണമകായടി ആക്ഷൻ 
പ്കാനുേൾ തയ്കാറകാക്ടിയകാണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
രൂപന്പടുത്ടിയന്തകേടിലും െടില ന്പകാതുവകായ 
രനീതടിേൾ ഐ.ആർ.ടടി.സടി അവലം�ടിച്ടിരുന്നു. 
മകാലടിന്യപരടിപകാലനത്ടിന്റെ ആവശ്യേതയും, 
ശകാസ്തനീയ സംസ്കരണത്ടിന്റെ രനീതടിേളും മുഴുവൻ 
ആളുേളടികലക്കും എത്ടിക്കുന്തടിനകായടി 
റസടിഡറെ് അകസകാസടികയഷനുേൾ വഴടിയും 
അതടില്കാത് ഇടങ്ങളടിൽ വകാർഡ് തല/
ഡടിവടിഷൻ തല ക്ലസ്ററുേൾ വഴടിയും പ്രെകാരണ 

ഈ വർഷന്ത് മുഖ്യമന്തടിയുന്ട ഹരടിത 
അവകാർഡുേൾ പ്രഖ്യകാപടിച്കപ്കാൾ 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി ഹരടിത സഹകായം നൽേടി 
വരുന് തകദേശഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്കും 
മടിേച് അംഗനീേകാരങ്ങൾ ലഭടിച്ചു. എറണകാകു
ളം ജടില്യടിന്ല ആമ്പല്ലൂർ ഗ്രകാമപഞ്കായത്് 
സംസ്കാനതലത്ടിൽ 
ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുേളടിന്ല മൂന്കാം സ്കാനം 
േരസ്മകാക്ടി. ക്കാക്് പഞ്കായത്തുേ
ളടിൽ േണ്ണൂർ ജടില്യടിന്ല പയ്ന്നൂർ തടിരുവ
നന്തപുരം ജടില്യടിന്ല ന്നടുമങ്ങകാട് എന്നീ 
ക്കാക്കുേൾ യഥകാക്രമം രണ്ം മൂന്നും 
സ്കാനങ്ങൾ കനടടി. മുനടിസടിപ്കാലടിറെടിേളടിൽ 
േണ്ണൂർ ജടില്യടിന്ല ആന്തൂർ തൃശൂർ ജടില്യടി
ന്ല കുന്ംകുളം എന്ടിവർ മൂന്കാം സ്കാനം 
പകേടിട്ടു. ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട മുകന്കാട്ടുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഈ അവകാർഡുേൾ 
പ്രകെകാേനമകായടി.

സകാകകേതടിേ സഹകായം നൽേടി വരുന് 
തകദേശ സ്കാപനങ്ങളടിന്ല ഹരടിതേർമ്മ
കസനയ്ക് മകാത്രമല് സംസ്കാനന്മകാട്ടകാന്േ 
പ്രവർത്ടിക്കുന് ഹരടിതകസനകാംഗങ്ങൾക്് 
ശകാസ്തനീയമകായ മകാലടിന്യ സംസ്കകാരന്ത് 
സം�ന്ടിച്് പരടിശനീലനം ഐ.ആർ.ടടി.
സടി.നൽേടി . കേരളന്ത് മകാലടിന്യമുക്മകാ
ക്കുന്ത് ലക്ഷ്യം ന്വച്് േടില (കേരള 
ഇൻസ്റടിറെ്യുട്ട് ഓഫ് കലകാക്ൽ അഡ്ടിനടിക്രേ
ഷൻ) നടത്തുന് പ്രകത്യേ പരടിശനീലന 
പരടിപകാടടിയുന്ട ഭകാഗമകായകാണ് ഐ.ആർ.ടടി.
സടി ഇത്രത്ടിൽ ഒരു േൌത്യം ഏന്റെടുത്
ത്. മൂന്് േടിവസം വനീതമുള്ള 20 �കാച്ചുേളകാ
ണ് ഒന്കാം ഘട്ടം േഴടിഞ്ഞകപ്കാൾ പൂർത്ടി
യകായത്. ആേ്യഘട്ടത്ടിൽ എല്കാ 
കേകാർപകറഷനുേളടിന്ലയും തടിരന്ഞ്ഞടുത് 
65 നഗരസഭേളടിന്ലയും ഹരടിതേർമ്മകസ
നകാംഗങ്ങൾക്് പരടിശനീലനം നൽേടി. ഇതു 
വന്ര 800കലന്റ കപർ പരടിശനീലനം കനടടി. 
കജവമകാലടിന്യങ്ങൾ സംസ്കരടിക്കുന് 
രനീതടിേൾ, ഖരമകാലടിന്യങ്ങൾ തടിരടികക്ണ്ട 
വടിധം, അവന്യ സം�ധടിക്കുന് നടിയമ
ങ്ങൾ തുടങ്ങടി വ്യക്ടിത്വവടിേസനം ഉൾന്പ്
ന്ട ഉൾന്ക്കാള്ളടിച്ചു ന്േകാണ്ട് സമഗ്രമകായ 
പരടിശനീലനം ആണ് നൽേടി വരുന്ത്. 
ഹരടിതേർമ്മകസനന്യ ശകാക്നീേരടിക്കുേ 
വഴടി സമൂഹത്ടിലും മകാറെങ്ങൾ  പ്രതടിഫലടി
ക്കാൻ തുടങ്ങടി.
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പ്രവർത്നങ്ങൾ സംഘടടിപ്ടിച്ചു. സ്കൂളുേൾ, 
കേകാകളജുേൾ മറ്റുസ്കാപനങ്ങൾ എന്ടിവ 
കേന്ദനീേരടിച്ചും പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ടി. 
ഉറവടിട മകാലടിന്യസംസ്കരണത്ടിൽ ന്ഭൌതടിേ 
സൌേര്യങ്ങളുന്ട പകേ് വളന്ര വലുതകാന്ണന്ടി
രടിന്ക് ആവശ്യമകായ ന്സൌേര്യങ്ങൾ ഒരുക്കു
ന്തടിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദനീേരടിച്ചു. അകജവ 
മകാലടിന്യങ്ങൾ കശഖരടിച്് തരംതടിരടിച്് സംസ്ക
രണ കേന്ദങ്ങളടിന്ലത്ടിച്ചു. പരടിശനീലനങ്ങളടിലൂ
ന്ട ഹരടിതേർമ്മകസനന്യ ശക്ടിന്പ്ടുത്ടി. 
അങ്ങന്ന മകാലടിന്യ സംസ്കരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വടിജയടിപ്ടിക്കാനകാവശ്യമകായ 
മുന്ന്കാരുക്ങ്ങന്ളല്കാം ഐ.ആർ.ടടി.സടി.
മകാർഗനടിർകേശങ്ങൾ നടത്ടി.

ഇന്ത്രന്യകാന്ക് ആന്ണകേടിലും പല തരത്ടിലു
ള്ള സകാമ്പത്ടിേ പ്രതടിസന്ടിയും പ്രവർത്ന 
വഴടിയടിൽ ഐ.ആർ.ടടി.സടി. കനരടിട്ടു. േരകാറടിൽ 
ഒപ്പു ന്വച് െടില തകദേശ സ്കാപനങ്ങൾ യഥകാ 
സമയം േൺസൾകറെഷൻ ഫനീ കേമകാറടിയടിട്ടടി
ല്. വളന്ര കുറച്് സ്കാപനങ്ങൾ മകാത്രമകാണ് 
മുഴുവൻ തുേയും കേമകാറടിയടിട്ടുള്ളത്. എന്ടിരു
ന്കാലും കേരളത്ടിന്റെ മുഖച്കായ തന്ന് മകാറെകാൻ 
േഴടിയുന് ഈ ഉേ്യമത്ടിൽ നടിന്് ഞങ്ങൾ 
പടിന്കാറടിയടില്. കൂട്ടകായ ശ്രമങ്ങളടിലൂന്ട മകാത്രകമ 
മകാലടിന്യസംസ്കരണ രംഗത്് വടിജയ മകാതൃേ
േൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സകാധടിക്കുേയുള്ളൂ . ജനപ്രതടി
നടിധടിേളും ഉകേ്യകാഗസ്രും നല്തു കപകാന്ല 
മുൻകേ എടുത്് പ്രവർത്നം നടത്തുേയും 
സഹേരടിക്കുേയും ന്െയ് എല്കായടിടത്തും 
മകാലടിന്യപരടിപകാലന രംഗത്് ന്മച്ന്പട്ട 
സംവടിധകാനങ്ങൾ രൂപന്പ്ട്ടു വന്ടിട്ടുണ്ട്. 
അത്രം െടില മകാതൃേേളകാണ് ഇവടിന്ട പരടിെ
യന്പ്ടുത്തുന്ത്. കുറെമറെ രനീതടിയടിൽ ഇവന്യ 
വടിേസടിപ്ടിച്് സ്വയം പ്രവർത്ന സജ്ജമകാ
കക്ണ്ടതുണ്ട്. അകതകാന്ടകാപ്ം മറെടിടങ്ങളടിൽ 
പരടിമടിതടിേൾ പരടിഹരടിച്് മകാതൃേകാ സംവടിധകാ
നങ്ങൾ രൂപന്പ്ടുത്തുേയും കവണം.

മാലിന്യസ്രംസ്കരണ്രം; 
മാറ്റങ്ങടളാരുക്ി ഐ.ആർ.െി.സി

ഹരിത അവാർഡിടന്റ 
തിളക്ത്ിൽ

ഹഹടെേ് ആയി
ഹരിതേർമ്മ കസന

എഡിതറ്ററോറിയൽ

മാലിന്യസ്രംസ്കരണ ര്രംഗടത് ഐ.ആർ.െി.സിയുടെ പ്രവർത്മിേവിന ്പതിറ്റാണ്ടുേളുടെ ചരിത്്രം 
ഉണ്.് ഈ കനട്ടങ്ങളുടെ അ്രംഗീോര്രം എന്ന നിലയിൽ മാലിന്യസ്രംസ്കരണ ര്രംഗത് ്കേരള സർക്ാരി
ടന്റ അക്രഡിറ്റഡ ്സ്ാപനവ്രം ടസന്റർ ഓഫ ്എക്സലൻസ ്സ്ാപനവമായി പ്രവർത്ിച്ചു വരിേയാണ് 
ഐ.ആർ.െി.സി. മാലിന്യസ്രംസ്കരണ ര്രംഗത് ്പ്രവർത്ിക്കുന്നവർക് ്നൽേിവരുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ, 
ഈ കമഖലയിൽ നെത്തുന്ന ഗകവഷണങ്ങൾ, ബകയാഗ്യാസ ്പ്ലാന്റുേൾ ഉൾടപ്ടെ വിവിധ ഉപേരണ
ങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവ്രം വിതരണവ്രം, േൺസൾകട്ടഷൻ ഉൾടപ്ടെ സമരേമായ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് 
ഐ.ആർ.െി.സി നെത്തുന്നത.് ടമഡിക്ൽ കോകളജുേൾ, എയർകപാർട്ടുേൾ എന്നിവയുകെതുൾപ്ടെ 
കേരളത്ിലുെനീള്രം സ്ാപനങ്ങൾക്കു്രം വ്യക്ിേൾക്കു്രം മാലിന്യസ്രംസ്കരണവമായി ബന്ധടപ്ട്ട് 
നൽേിവരുന്ന സാകകേതിേ സഹായവ്രം അത ്വഴി ലഭിച്ച അനുഭവസമ്പത്തു്രം ഇത്രത്ിൽ 
ഹരിതസഹായ സ്ാപനമായി പ്രവർത്ിക്ാൻ ഐ.ആർ.െി.സി.ടയ പ്രാപ്തമാക്ി. ”

“



കണ്ണൂർ: വളപട്ടണം പുഴയുന്ട തനീരത്് തടിരുവപ്
നയുന്ടയും ന്വള്ളകാട്ടത്ടിന്റെയും നകാട്ടടിൽ 
മകാലടിന്യസംസ്കരണത്ടിന് വടിസ്മയേരമകായ 
മുകന്റെത്ടിന്റെ പകാതയടിൽ നനീങ്ങുന്നു ആന്തൂർ 
നഗരസഭ. വടിജ്കാന വ്യകാപനത്ടിനും 
ജനേനീയ സംഘടനകാ രൂപങ്ങൾക്കും സകാകകേ
തടിേ സംവടിധകാനങ്ങൾക്കും പ്രകാധകാന്യമുള്ള 
പദ്ധതടിേന്ളകാരുക്കുന്തടിനകാണ് നഗരസഭ 
മുൻകേന്യടുക്കുന്ത്. 

ഐ.ആർ.ടടി.സടി ചുമതലകയൽക്കുകമ്പകാൾ 
ഹരടിതേർമ കസനകാംഗങ്ങൾ അതത് വകാർഡുേ
ളടിൽ നടിന്് മകാലടിന്യകശഖരണം നടത്തുന് 
രനീതടിയകാണ് ഉണ്ടകായടിരുന്ത്. ആ സമയത്് 
ലഭടിച് പ്രതടിമകാസ യൂസർ ഫനീ ശരകാശരടി 
1,30,000 രൂപയകായടിരുന്നു. എല്കാ വടിധ 
അകജവ മകാലടിന്യങ്ങളും കശഖരടിച്ടിരുന്നു 
എകേടിലും യഥകാസമയം ന്െയ്കാതടിരുന്തടിനകാൽ 
അത് നഗരസഭയ്ക് വൻ �കാധ്യതയകായടിരുന്നു.

ഐ.ആർ.ടടി.സടി ചുമതല ഏന്റെടുത്തടിന് 
കശഷം ഓകരകാ വകാർഡുേന്ളയും ക്ലസ്ററുേളകായടി 
തടിരടിച്ചു ക�കാധവത്േരണ ക്ലകാസുേൾ നടത്തുേ
യും ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിന്റെയും 
അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ തരംതടിരടിച്് ഹരടിത
േർമ്മകസനയ്ക് നൽകേണ്ട 
പ്രകാധകാന്യന്ത്ക്കുറടിച്് ന്പകാതുജനങ്ങൾക്് 
നടിരന്തര ക�കാധവൽക്രണം നൽകുേയും 
ന്െയ്തു.

ഹരടിതേർമകസനന്യ പ്രവർത്ന സൌേര്യ
ത്ടിനകായടി 7 അംഗങ്ങൾ വനീതമുള്ള 4 
ക്ലസ്ററുേളകായടി പ്രകാകേശടിേകാടടിസ്കാനത്ടിൽ 
തടിരടിച്ചു. 2019 ഒക്കാ�ർ മകാസം മുതൽ  ക്ലസ്റർ 
അടടിസ്കാനത്ടിൽ ഗ്രൂപ്കായടി കശഖരണത്ടിനടി
റങ്ങടി. ഇകതകാട് കൂടടി വരുമകാനത്ടിൽ വർധനവ
ണ്ടകായടി. യൂസർ ഫനീ േളക്ഷൻ 2,30,000 
രൂപയകായടി ഉയർന്നു. ഹരടിതകസന കശഖരണ
ത്ടിനടിറങ്ങുന്തും ഓകരകാ മകാസവം കശഖരടിക്കു
ന് അകജവ മകാലടിന്യങ്ങളുന്ട തടിയ്തടിയും 
വടിവരങ്ങളുന്മല്കാം ന്പകാതുജനങ്ങന്ള അറടിയടി
ക്കാനകായടി ഓകരകാ വകാർഡടിലും വകാട്സ് ആപ്് 
ഗ്രൂപ്പുേൾ തുടങ്ങടി. കൃഷടിഭവൻ, മൃഗകാശുപത്രടി, 
നഗരസഭ എന്ടിവടിടങ്ങളടിൽ നടിന്നുള്ള വകാർത്
േൾ കൃത്യമകായടി അറടിയടിക്കാനുള്ള 
സംവടിധകാനം ഏർന്പ്ടുത്ടിയകതകാന്ട ഈ ഗ്രൂപ്് 
കൂടുതൽ ജനേനീയമകായടി. 

2019 ഒക്കാ�ർ 30ന് 'ഭൂമടിേ ഹരടിതേർമ 
കസന' ന്സകാകസറെടി ആ്് പ്രേകാരം രജടിസ്റർ 
ന്െയ്തു. ഹരടിതേർമ്മകസനയ്ക് ന്പകാതുവകായടി 
ന്സക്രട്ടറടി പ്രസടിഡറെ് എന്ടിവന്ര ന്തരന്ഞ്ഞടു
ക്കുേയും പ്രവർത്ങ്ങൾ സുഗമമകാക്കാൻ ക്ലസ്റർ 
ന്സക്രട്ടറടി പ്രസടിഡറെ്മകാന്ര ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുേ
യും ന്െയ്തു. 

ഡടിസം�ർ 2019-ഓടുകൂടടി മകാസത്ടിൽ ഭൂമടിേ 
േകാറെറടിംഗ് രംഗത്തും പ്രകാവനീണ്യം ന്തളടിയടിച്ചു. 
കുടും�ശ്രനീ കേശനീയ സരസ് കമള 2019 ഹരടിത 
ന്പരുമകാറെെട്ടം പകാലടിച്ചു ന്േകാണ്ട് വടിജയമകാക്കു
ന്തടിന് പടിന്ടിൽ പ്രവർത്ടിച് ഭൂമടിേയുന്ട 
പ്രവർത്നം പ്രശംസകയറ്റുവകാങ്ങടി. േകാറെറടിംഗ് 
രംഗത്് നടിന്നും അധടിേവരുമകാനം ലഭടിക്കാനും 
തുടങ്ങടി. 

പഴന്തുണടിേൾ മൂലമുള്ള മകാലടിന്യ പ്രശ്ം രൂക്ഷ
മകായകപ്കാഴകാണ് അതടിൽ നടിന്നും മകനകാഹരമകായ 
ഈടുള്ള പൂച്ട്ടടിേൾ സടിമറെ് കെർത്് നടിർമടി
ക്കാനുള്ള ഐ.ആർ.ടടി.സടി നടിർകദേശം ഭൂമടിേ 

മാലിന്യസ്രംസ്കരണത്ിൽ

ആന്തൂർ മാതൃേ

ഏന്റെടുത്ത്. പരനീക്ഷണകാടടിസ്കാനത്ടിൽ 
നടത്ടിയ മകാതൃേേൾ സ്വനീേകാര്യമകായകതകാന്ട 
വ്യകാവസകായടിേകാടടിസ്കാനത്ടിൽ ഇതടിന്റെ 
നടിർമകാണം തുടങ്ങകാനുള്ള ഒരുക്ത്ടിലകാണ് 
കസനയടികപ്കാൾ. 

നഗരസഭകാ പരടിധടിയടിൽ ഹരടിത ന്പരുമകാറെച്ട്ടം 
നടപ്ടിലകാക്കാനുള്ള കസനയുന്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എടുത്് പറകയണ്ടതകാണ്. 
100 കപരടിൽ കൂടുതൽ ആളുേൾ നടക്കുന് 
െടങ്ങുേൾ വകാർഡടിൽ നടത്തുന് വടിവരം 
കസനകാംഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടടി നഗരസഭകാ ആകരകാഗ്യ 
വടിഭകാഗത്ടിൽ അറടിയടിക്കുേയും തുടർന്്  
ഹരടിത ന്പരുമകാറെ െട്ടം പകാലടിക്കാനഭ്യർത്ടിച്ചു 
ന്േകാണ്ം ആശംസേൾ അറടിയടിച്ചുന്േകാണ്മുള്ള 
േത്് വനീടുേളടിലും സ്കാപനങ്ങളടിലും എത്ടി
ക്കുേയും ന്െയ്യുന്നു. െടങ്ങടിൽ ഏന്തകേടിലും 
തരത്ടിലുള്ള ഹരടിത ന്പരുമറെ െട്ടലംഘനം 
േണ്ടകാലുടൻ നഗരസഭയടിൽ അറടിയടിക്കുേയും 
ന്െയ്യുന്നു. പ്കാസ്റടിേ് േത്ടിക്കുേകയകാ വലടിന്ച്റടി
യുേകയകാ ന്െയ്യുന്ത് ശ്രദ്ധയടിൽ ന്പട്ടകാലുടൻ 
തന്ന് ആകരകാഗ്യവടിഭകാഗം ജനീവനക്കാർ സ്ലം 
സന്ദർശടിക്കുയും നടപടടിേൾ സ്വനീേരടിക്കുേയും 
ന്െയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്രേകാരം 26 പരകാതടിേൾ 
ലഭടിച്തടിൽ നടിന്് ആന്േ 68,000 രൂപ 
പടിഴയകായടി ഈടകാക്ടിയടിട്ടുണ്ട്.

നഗരസഭകാ പരടിധടിയടിലുള്ള മുഴുവൻ സ്കൂളുേളടിലും 
അംഗന വകാടടിേളടിലും കജവമകാലടിന്യ സംസ്കര
കണകാപകാധടിേൾ നൽകുേയും അകജവ 
മകാലടിന്യ കശഖരണത്ടിനകായടി �ടിന്നുേൾ 
സ്കാപടിക്കുേയും ന്െയ്തു. പകാതകയകാരങ്ങളടിൽ 
ക�കാട്ടടിൽ ബൂത്തുേൾ സ്കാപടിച്ചു. നഗരസഭകാ 
പരടിധടിയടിൽ അകജവ മകാലടിന്യ കശഖരണ

ത്ടിനകായടി 2 തുമ്പൂർമുഴടി കമകാഡൽ എയകറകാ�ടി
േ് �ടിൻ േകമ്പകാസ്റ്റുേളും സ്കാപടിച്ടിട്ടുണ്ട്. 

പ്കാസ്റടിേ് നടികരകാധന ക�കാധവൽേരണ 
പ്രതടിജ് എല്കാ സ്കൂളുേളടിലും എടുത്തു. നഗരസ
ഭകാ പരടിധടിയടിന്ല എല്കാ വനീടുേളടിലും സ്കാപന
ങ്ങളടിലും കസനകാംഗങ്ങൾ നടികരകാധടിക്ന്പ്ട്ട 
സകാധനങ്ങളുന്ട വടിവരങ്ങൾ അടങ്ങടിയ 
കനകാട്ടനീസ് വടിതരണം ന്െയ്തു. 

പ്കാസ്റടിേ് േ്യകാരടി�കാഗുേൾക്് �േൽ മകാർഗമകാ
യടി പകാഴ്തുണടി ഉപകയകാഗടിച്് ന്െറടിയ വടിലയടിൽ 
തുണടിസഞ്ടിേൾ വടിതരണം ന്െയ്യുന് കഷകാപ്് 
നഗരസഭകാ പരടിസരത്് ഹരടിത േർമ 
കസനയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ തുറന്നു. ഇത് 
തുണടിസഞ്ടിേൾ വകാങ്ങകാനും വടിൽക്കാനുമുള്ള 
ഒരു ഏകേകാപനകേന്ദമകായടി പ്രവർത്ടിച്ചു 
വരുന്നു. 

ഇത് കൂടകാന്ത "ഇനടി ഞകാന്നകാഴുേന്ട്ട" പദ്ധതടി
യടിലുൾന്പ്ട്ട ന്മകാറകാഴ വലടിയകതകാട് ശുെനീേര
ണം, വമൺ ആൻഡ് കെൽഡ് 
സൂപ്ർന്പെഷ്യലടിറെടി ആശുപത്രടി ശുെനീേരണം, 
പകാതകയകാര ശുെനീേരണം തുടങ്ങടി വടിവടിധങ്ങ
ളകായ പ്രവർത്ങ്ങളടിൽ പന്കേടുത്തു ന്േകാണ്ട് 
ഭൂമടിേ ഹരടിതേർമകസന തങ്ങളുന്ട േർകമ്മകാ
ത്സുേത നടിരന്തരം ന്തളടിയടിച്ചു ന്േകാണ്ടടിരടി
ക്കുന്നു.

2020 ന്ഫബ്രുവരടി 4 ന് മൂന്കാം വകാർഡകായ 
േകാനൂലടിന്ന യുവശക്ടി ക്ലബ്ടിൽ നടന് െട
ങ്ങടിൽ ന്വച്് ആന്തൂർ നഗരസഭ ന്െയർകപഴ്സൺ 
ശ്യകാമള ടനീച്ർ സമ്പൂർണ ഹരടിത വകാർഡകായടി 
പ്രഖ്യകാപടിച്ചു. മുഴുവൻ വനീടുേളടിലും കജവമകാലടി
ന്യ സംസ്കരകണകാപകാധടിേൾ, അടുക്ള കതകാട്ടം, 
എല്കാ വനീടുേളും സ്കാപനങ്ങളും ഹരടിതേർമ
കസനയുമകായുള്ള സഹേരണം, ന്പകാതുസ്ലങ്ങ
ളുന്ട ശുെടിത്വവം തുടങ്ങടിയ മടിേവേൾ പരടിഗ
ണടിച്കാണ് പ്രഖ്യകാപനം നടത്ടിയത്. ഇതടിന്റെ 
ഭകാഗമകായടി ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ടയും ഹരടിതകേ
രള മടിഷന്റെയും കനതൃത്വത്ടിൽ ക�കാധവൽക്
രണ ക്ലകാസ്സുേൾ നടന്നു. വകാർഡ് േൌൺസടിലർ 
നന്ദനന്റെ വേയകായടി മുഴുവൻ വനീടുേൾക്കും 10 
വനീതം പച്ക്റടി കതേളും തുണടിസഞ്ടിയും 
വടിതരണം ന്െയ്തു.

എല്ാ വാർഡുേളിലു്രം നിന്നായി 28 
ഹരിതേർമകസനാ്രംഗങ്ങൾ

വാെ്സാപ്് ഗ്രൂപ്പുേൾ വഴി യഥാസമയ്രം 
ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയ്രം

യൂസർഫീ വരുമാന്രം ഉയർന്നു
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ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ഒഴ്പ�രോത്് സ്രോപിച്ച പ�രോ്ിൽ ബൂത്ി
ടറെ ഉദ്ഘെരോനം ടെയർപപഴ്സൺ ശ്യരോമള െ്റീച്ചർ നിർവഹിക്കുന്നു



പരോല്രോെ്: മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിൽ ജടി 
കമനസ് കഗ്രഡ്, അതകായത് ഏറെവം പടിന്ടിലകാ
യടിരുന് ഏന്റ അവഗണന ഏറ്റുവകാങ്ങടിയ 
പഞ്കായത്്. എന്കാൽ ഇന്് എ കഗ്രഡും 
അംഗനീേകാരങ്ങളുമകായടി പഞ്കായത്് തലയുയർ
ത്ടി നടിൽക്കുന്നു. പഞ്കായത്ടിന്ന പര്യകാപ്തമകാ
ക്ടിയകതകാ ഒന്ത്കാരുമകയകാന്ടയുള്ള പഞ്കായ
ത്് അധടിേകാരടിേളുന്ടയും �ഹുജനങ്ങളുന്ടയും 
പ്രവർത്നകത്കാന്ടകാപ്ം ഹരടിത സഹകായ 
സ്കാപനമകായ ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട സകാകകേ
തടിേ സഹകായവം. പഞ്കായത്ടിന്റെ പ്രശ്ങ്ങൾ 
പഠടിച്് പൂജ്യത്ടിൽ നടിന്നുമകായടിരുന്നു ഐ.
ആർ.ടടി.സടി അവടിന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭടി
ക്കുന്ത്.

ഇന്ടികപ്കാൾ കജവ-അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ
ക്്  ശകാസ്തനീയവം വടികേന്ദനീകൃതവമകായ സംസ്ക
രണ രനീതടി അവലം�ടിച്് മകാലടിന്യസംസ്കരണ
ത്ടിൽ  ശ്രകദ്ധയമകായ മുകന്റെമകാണ് പകാലക്കാട് 
ജടില്യടിന്ല പുതുപ്രടിയകാരം ഗ്രകാമപഞ്കായത്് 
കേവരടിച്ടിട്ടുള്ളത്. ഉറവടിട മകാലടിന്യസംസ്കരണ 
രനീതടിയടിൽ നൂറു ശതമകാനം വനീടുേളടിലും 
മകാലടിന്യ സംസ്കരണം ഉറപ്കാക്കാൻ പഞ്കായ
ത്ടിന്  സകാധടിച്ചു.

മാലിന്യസ്രംസ്കരണ്രം
ഗകാർഹടിേ ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിനകാ
യടി ഇതടികനകാടേം 40 �കയകാഗ്യകാസ് പ്കാന്റു
േൾ, 700 കപപ്് േകമ്പകാസ്റ് ഉപേരണങ്ങൾ, 
200 േകമ്പകാസ്റ് പടിറ്റുേൾ എന്ടിവ സ്കാപടിച്ചു. 
കൂടകാന്ത 90 ശതമകാനം സ�് സടിഡടികയകാന്ട 
900 കപർക്് �കയകാ�ടിനുേൾ ആേ്യഘട്ട
ത്ടിൽ വടിതരണം ന്െയ്തു. ഇതടിനകായടി 
18,90,000 രൂപയകാണ് പഞ്കായത്് നനീക്ടിവച്
ത്. േമ്യുണടിറെടി േകമ്പകാസ്റടിങ്ങടിനകായടി തുമ്പൂർമുഴടി 
പടിറെ് , വടിൻക്കാ േകമ്പകാസ്റടിംഗ് അടടിസ്കാനമകാ
ക്ടിയുള്ള ഖരമകാലടിന്യ പ്കാറെ് എന്ടിവ പ്രവർ
ത്ടിക്കുന്നു.

സഹകായ ഗ്രൂപ്് രൂപനീേരടിച്് കുടും�ശ്രനീയുമകായടി 
കെർന്് പ്രവർത്ടിക്കുന്നു. സകാരടി തരൂ സഞ്ടി 
തരകാം പദ്ധതടി ഹരടിതേർമ്മകസനയുന്ട കനതൃ
ത്വത്ടിൽ നടപ്ടിലകാക്ടി വരുന്നു. ഇകതകാന്ടകാപ്ം 
പരടിപകാടടിേൾക്് സ്റനീൽ കപ്റെ് ഗ്കാസ്് എന്ടിവ 
വകാടേയ്ക് നൽേടിയും, േമ്യുണടിറെടി ഹകാൾ ശുെനീ
േരണം നടത്ടിയും വരുമകാനം കനടുന്തടിന് 
ശ്രദ്ധടിക്കുന്നു.

നടിയമലംഘനം നടത്ടിയവർന്ക്തടിന്ര ഉള്ള 
ശടിക്ഷകാ നടപടടിേളുന്ട ഭകാഗമകായടി 62000 രൂപ 
പടിഴ ചുമത്തുേയും 55000 രൂപ ഈടകാക്കുേയും 
ന്െയ്തു.

ജനേീയ പ്രവർത്നങ്ങൾ
ഇതടികനകാടേം 135 ക്ലസ്റർ കയകാഗങ്ങളും, വനീട്ടുമുറെ 
കയകാഗങ്ങളും നടത്ടി. കൃത്യമകായ ക�കാധവത്േ
രണം ജനങ്ങന്ള പദ്ധതടിേളടികലക്് അടുപ്ടിച്ചു.
ജനേനീയ പ്രതടികരകാധത്ടിലൂന്ട തന്ന് ന്പകാതു 
സ്ലങ്ങളടിലും മറ്റും മകാലടിന്യം വലടിന്ച്റടിയുന്
ത് നടിയന്തടിക്കാൻ സകാധടിച്ചു. ന്പകാതു സ്ലങ്ങ
ളും േവലേളും ശുെടിയകായടി സംരക്ഷടിക്കുന്തടി
ന് േ്ളനീൻ പുതുപ്രടിയകാരം ടനീമടിന്റെ സന്ദർശനം 
നടികത്യന നടത്ടിവരുന്നു. പഞ്കായത്ടിൽ 100 
ശതമകാനം ഹരടിത കപ്രകാകട്ടകാകേകാൾ േർശനമകാ
ക്ടി. 'േ്ളനീൻ പുതുപ്രടിയകാരം ഗ്രനീൻ 
പുതുപ്രടിയകാരം' എന് ജനേനീയ പദ്ധതടിയുന്ട 
വടിജയത്ടിനു േകാരണം ജനങ്ങളുന്ട കനരടിട്ടുള്ള 
പകേകാളടിത്മകാണ്.

പൂർണമകായും ഐ.ആർ.ടടി.സടി യുന്ട കനതൃത്വ
ത്ടിൽ പ്രവർത്ടിക്കുന് കജവമകാലടിന്യ പ്കാറെ് 
ഇതടികനകാടേം ജനശ്രദ്ധ ആേർഷടിച്് 
േഴടിഞ്ഞു. േടിലയുന്ട കരൈനടിങ്ങടിന്റെയും മറ്റും 
ഭകാഗമകായടി സംസ്കാനത്ടിന്റെ വടിവടിധ ഇടങ്ങ
ളടിൽ  നടിന്നും 5000 ത്ടിന് മുേളടിൽ കപർ 
പ്കാറെടിന്റെ പ്രവർത്ന രനീതടിേൾ പഠടിക്കാൻ 
എത്ടി. ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട സമനീപ പഞ്കായ
ത്കായ പുതുപ്രടിയകാരത്് പുതുമകാതൃേ സൃഷ്ടി
ക്കാൻ േഴടിഞ്ഞതടിൽ ഐ.ആർ.ടടി.സടി പ്രവർ
ത്േർക്് അതുല്യമകായ െകാരടിതകാർത്്യമുണ്ട്.

പുതുപ്രിയാര്രംClean
Greenപുതുപ്രിയാര്രം

ജനസ്രംഖ്യ  37, 629 

വിസ്തൃതി- 29 . 56 ച.േി .മീ.

ആടേ വീടുേൾ 12000 

ടപാതുസ്ാപനങ്ങൾ  86 

വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ാപനങ്ങൾ 400

പ്രതിദിന്രം ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്ന മാലിന്യത്ിന് അളവ് 

ഹജവ്രം- 3780 േി.രോ്രം

അഹജവ്രം- 420 േി.രോ്രം 

അപേെേരമായ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഏേകദശ അളവ് 

ബകയാടമഡിക്ൽ മാലിന്യ്രം പ്രതിദിന്രം 5 മുതൽ 8 
േികലാരോ്രം വടര

ന്റസടിഡൻഷ്യൽ കേകാളനടിേളടിൽ മകാസത്ടിൽ 
രണ് തവണയും വനീടുേളടിലും സ്കാപനങ്ങളടിലും 
ഒരു തവണയും അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ 
കശഖരടിക്കുന്നു. 500 െതുരശ്ര അടടി അടടി 
വലടിപ്മുള്ള  ന്മറെനീരടിയൽ േളക്ഷൻ ന്ഫസടിലടി
റെടി (MCF) ഇതടിനകായടി സ്കാപടിച്ടിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യത്ിൽ നിന്ന് 
വരുമാന്രം
കഹകാട്ടലുേളടിൽ നടിന്നും േല്യകാണമണ്ഡപങ്ങ
ളടിൽ നടിന്നും കശഖരടിക്കുന് കജവവ മകാലടിന്യം 
സമൃദ്ധടി എന് കപരടിൽ വളമകാക്ടി വടിപണടി
യടിൽ എത്ടിക്കുന്നു. പ്രതടിമകാസം അഞ്്  
ടണ്ടിൽ കൂടുതൽ വളവം യുസർ ഫനീ ഉൾപ്ന്ട 
ഒരു ലക്ഷത്ടിൽ അധടിേം വരുമകാനവം 
ഇതടിലൂന്ട ലഭടിക്കുന്നു. 

വനീടുേളടിൽ നടിന്് കശഖരടിക്കുന് 
പുനഃെംക്രമണം ന്െയ്കാൻ േഴടിയുന് അകജവ 
വസ്തുക്ൾ വടില്പന നടത്തുന്തടിലൂന്ടയും 
വരുമകാനം ലഭടിക്കുന്നു. പ്കാസ്റടിേ് �േൽ 
സംവടിധകാനം ഒരുക്കുന്തടിനകായടി സ്വയം 
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പരിസ്ിതി ദിനപത്രോെ് അനു�ന്ിച്ച് പുതുപ്പരിയരോരം പഞ്രോയ
ത്ിൽ ടവച്ച് നെന് ്കൃതിസൗഹൃദ ടപരോതുപയരോഗം

ഹരിത നിയമസദസ്സുകളുടെ ജില്രോതല ഉദ് ഘരോെനം



പരോല്രോെ്: ഏന്റ വർഷമകായടി ആലത്തൂർ 
ഗ്രകാമപഞ്കായത്ടിന്റെ വടിേസനപകാതയടിൽ 
പടിന്തുണയുമകായടി ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുണ്ട്. 
'അതടിജനീവനം' എന് കപരടിൽ മകാലടിന്യസംസ്ക
രണ രംഗത്് നടത്തുന് മകാതൃേകാപരമകായ 
പ്രവർത്നമകാണ് ആലത്തൂർ 
ഗ്രകാമപഞ്കായത്ടിന്ന ശ്രകദ്ധയമകാക്കുന്ത്. 
ഇതടിനകായടി ഗ്രകാമപഞ്കായത്്  ഭരണസമടിതടി
യും ഉകേ്യകാഗസ്രും ഹരടിത സഹകായ സ്കാപന
മകായ ഐ.ആർ.ടടി.സടിയും ഒന്ത്കാരുമകയകാന്ട 
പ്രവർത്ടിച്ചുവരുന്നു.

1996ന്ല ജനേനീയകാസൂത്രണ പദ്ധതടിയടിൽ 
മടിേച് പ്രവർത്നം േകാഴ്ച വച്തടിന്നത്തുടർന്് 
സർക്കാരടിൽ നടിന്നും ലഭടിച് 25 ലക്ഷം രൂപ 
ഉപകയകാഗടിച്കാണ് പഞ്കായത്ടിൽ ആേ്യമകായടി 
'നന്' ഖരമകാലടിന്യ പ്കാറെ് നടിർമ്മടിച്ത്. വ്യകാപകാര 
സ്കാപനങ്ങളടിൽ നടിന്നും കശഖരടിക്കുന് മകാലടി
ന്യങ്ങൾ കജവവം അകജവവം ആയടി തരം 
തടിരടിച്് ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ 
നടിർമ്മടിച് വടിൻക്കാ േകമ്പകാസ്റടിങ് രനീതടിയടിലൂ
ന്ട വളമകാക്ടി  വടിൽക്കുന് കേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യ 
സംസ്കരണം രനീതടി പഞ്കായത്ടിൽ ആേ്യകമ 
ഉണ്ടകായടിരുന്നു.  ഇത്രത്ടിൽ നടിർമ്മടിക്കുന് 
കജവവളം കൃഷടിഭവൻന്റെ കനതൃത്വത്ടിൽ 
േർഷേർക്് സൌജന്യമകായടി വടിതരണം 
ന്െയ്തുവരുന്നു.

2010 ഇൽ നടിലവടിൽ വന് ഭരണ സമടിതടിയുന്ട 
കനതൃത്വത്ടിൽ  ഖരമകാലടിന്യ പ്കാറെടിൽ ന്രെ
ഡടിംഗ് യൂണടിറെ് സ്കാപടിച്ചു. തുടർന്് അകജവ 
മകാലടിന്യങ്ങന്ള ന്പകാടടിച്്   കറകാഡ് നടിർമകാണ
ത്ടിനകായടി കേമകാറടി വരുന്നു. ഇത്രത്ടിൽ 
രണ്ടര ടകണ്കാളം പ്കാസ്റടിേ് പ്രതടിവർഷം  
വടിതരണം ന്െയ്യുന്നുണ്ട്.

2015 നടിലവടിൽ വന് ഭരണസമടിതടി കേന്ദനീകൃത 
മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിന്റെ കപകാരകായ്മേൾ 
മനസ്ടിലകാക്ടി ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടി
കലക്് ചുവട് ന്വച്ചു.

ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതടിയുന്ട 
ആേ്യഘട്ട പ്രവർത്നം എന് നടിലയടിൽ 
ഹരടിത േർമ്മ കസന അംഗങ്ങന്ള തടിരന്ഞ്ഞടു
ക്കുേയും  അകജവ - കജവ മകാലടിന്യ സംസ്കര
ണത്ടിൽ പരടിശനീലനം നൽകുേയും ന്െയ്തു. 
വടികേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യ  സംസ്കരണത്ടിനകായടി 
ആലത്തൂർ പുതടിയ �സ് സ്റകാൻഡടിനു സമനീപ
ത്് MCF സ്കാപടിച്ചു. 

ഉറവടിട മകാലടിന്യ കശഖരണം എന് ആശയം 
വ്യകാപടിപ്ടിക്കുന്തടിനകായടി പഞ്കായത്ടിൽ 
ഉടനനീളം ജനേനീയ േ്യകാംന്പയ്ൻ നടത്ടി. 
ഇതടിനകായടി പഞ്കായത്് തലത്ടിൽ വളണ്ടടി
യർമകാന്ര തടിരന്ഞ്ഞടുക്കുേയും പരടിശനീലനം 
നൽകുേയും ന്െയ്തു.  പഞ്കായത്ടിന്ല  മകാലടിന്യ
സംസ്കരണം അജണ്ടയകാക്ടി ന്വച്ടിട്ടുള്ള ഗ്രകാമ
സഭേളടിൽ  മകാലടിന്യസംസ്കരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട രനീതടി വടിശേനീേരടിക്കുേയും 
ഹരടിതേർമ്മകസന യുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പരടിെയന്പ്ടുത്തുേയും ന്െയ്തു. 

ആലത്തൂർ ഗ്രകാമ പഞ്കായത്ടിന്ന സമ്പൂർണ് 
മകാലടിന്യ മുക്മകാക്ടി മകാറ്റുന്തടിനുള്ള പ്രവർ

അതിജീവനത്ിടന്റ പാതയിൽ
ആലത്തൂർ രോമ പഞ്ായത്്

കയകാടു കൂടടി നൽകുന് ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്ക
രണ ഉപകാധടിേളുന്ടയും  അകജവ മകാലടിന്യ
ങ്ങൾ കശഖരടിക്കുന്തടിനുള്ള 
ഉപേരണങ്ങളുകടയും വടിതരകണകാേ്ഘകാടനം 
നടത്ടി.

തുടർന്് പഞ്കായത്ടിൽ മകാലടിന്യ സംസ്കരണ  
സംഘകാടേ സമടിതടി രൂപനീേരടിച്ചു. പഞ്കായത്് 
പ്രസടിഡൻറ്  ടടി.ജടി. ഗംഗകാധരന്റെ കനതൃത്വ
ത്ടിലുള്ള പഞ്കായത്് തല സംഘകാടേസമടി
തടിയടിൽ ഭരണസമടിതടി അംഗങ്ങൾ, ആശകാ 
പ്രവർത്േർ, അംഗനവകാടടി ടനീച്ർമകാർ, ന്പകാതു
പ്രവർത്േർ, യുവജന സംഘടനേൾ എന്ടി
വർ ഉൾന്പ്ടുന്നു. പഞ്കായത്ടിന്ല സംഘകാടേ
സമടിതടിയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ   ഓകരകാ 
വകാർഡടിലും വകാർഡ് തല കയകാഗങ്ങൾ നടത്തുേ
യും വകാർഡ് തല േമ്മടിറെടിേൾ 
രൂപനീേരടിക്കുേയും ന്െയ്തു. ഇത്രം വകാർഡ് 
തല േമ്മടിറെടിേളുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ ഓകരകാ 

ത് എല്കാവരും മകാലടിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതടി 
നടപ്കാക്കുന്തടിന് സമ്പൂർണ് പടിന്തുണ അറടിയടി
ച്ചു.

ആലത്തൂർ ഗ്രകാമ പഞ്കായത്ടിന്ല മകാലടിന്യ 
സംസ്കരണ പദ്ധല                                                                                         
തടിേൾ മടിേച് രനീതടിയടിൽ മുകന്കാട്ടു കപകാകുന്
തടിന് ഹരടിതേർമ്മകസന അംഗങ്ങളുന്ട പകേ് 
വളന്ര വലുതകാണ്. വടിവടിധ ഗ്രൂപ്പുേളകായടി 
തടിരടിഞ്ഞ് പഞ്കായത്ടിന്ല എല്കാ ഭകാഗങ്ങളടിൽ 
നടിന്നും അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ കശഖരടിച്് 
സംഭരണ കേന്ദത്ടിൽ എത്ടിക്കുേയും 
അവടിന്ടനടിന്നും പ്കാസ്റടിക്ടിന്ന പല കഗ്രഡുേൾ 
ആയടി തടിരടിച്് വടിതരണം ന്െയ്യുേയും ന്െയ്തു 
വരുന്നു. അകജവ മകാലടിന്യം കശഖരടിക്കുന്തടി
ന് വനീടുേളടിൽ നടിന്നും 30 രൂപയും സ്കാപനങ്ങ
ളടിൽ നടിന്നും മകാലടിന്യത്ടിന് അളവ് അനുസരടി
ച്ചും യൂസർ ഫനീസ് ഈടകാക്കുന്നു. 

കജവ മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിനകായടി പഞ്കാ
യത്ടിൻന്റ നന് ഖരമകാലടിന്യ പ്കാറെടിലുള്ള 
വടിൻക്കാ േകമ്പകാസ്റടിങ്ന് പുറകമ തുമ്പൂർമുഴടി 
കമകാഡൽ എയകറകാ�ടിേ് േകമ്പകാസ്റടിംഗ്  കൂടടി 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി. യുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ നടിർമടി
ച്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യകാപകാര സ്കാപനങ്ങളടിൽ നടിന്നും 
കശഖരടിക്കുന് കജവമകാലടിന്യങ്ങൾ ഇത്ര
ത്ടിൽ സംസ്കരടിച്്  വളമകാക്ടി വടിൽപ്ന 
നടത്തുന്നു. 90 ശതമകാനം സ�്സടിഡടി നടിര
ക്ടിൽ വനീടുേളടിൽ ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ 
ഉപകാധടിേൾ വടിതരണം ന്െയ്തുന്േകാണ്ട് 
സമ്പൂർണ് മകാലടിന്യമുക് പഞ്കായത്് എന് 
ലക്ഷ്യത്ടികലക്് ആലത്തൂർ നനീങ്ങുേയകാണ്.

ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതടി നടിലവടിൽ 
വന്ന്കേടിലും ആലത്തൂർ അഭടിമുഖനീേരടിച്ടിരുന് 
പ്രധകാന പ്രശ്ം ടൌൺ പ്രകേശങ്ങളടിൽ വടിവടിധ
ഭകാഗങ്ങളടിൽ കൂടടി േടിടന്ടിരുന്  മകാലടിന്യകൂമ്പകാ
രം ആണ്. സമനീപ പഞ്കായത്തുേളടിൽ നടിന്നും 
കൂന്ട എത്തുന് ഇത്രം മകാലടിന്യ കൂമ്പകാരങ്ങൾ  
എല്കാ േടിവസവം നനീക്ം ന്െയ്ടിരുന്നു. എന്കാൽ 
ഇതടിന്നകാരു ശകാശ്വത പരടിഹകാരം ആവശ്യമകാ
ണ് എന് മനസ്ടിലകാക്ടിയകതകാന്ട പഞ്കായ
ത്ടിന്ല വടിവടിധ ഭകാഗങ്ങളടിലകായടി സടിസടിടടിവടി 
േ്യകാമറേൾ സ്കാപടിച്ചു. ഇത്രത്ടിൽ ആല
ത്തൂർ പഞ്കായത്ടിന്ല 8 ഇടങ്ങളടിലകായടി 16 
േ്യകാമറേളകാണ് സ്കാപടിച്ടിരടിക്കുന്ത്. 2020 
ജനുവരടി ഒന്ടിന് പ്കാസ്റടിേ് േ്യകാരടി �കാഗുേൾ 
നടികരകാധടിച്കതകാടുകൂടടി പഞ്കായത്ടിന്ല എല്കാ 
വനീടുേളടികലക്കും തുണടിസഞ്ടി നൽകുവകാൻ 
തനീരുമകാനടിച്ചു.

വകാർഡടിന്നയും പല ക്ലസ്ററുേൾ ആക്ടി തടിരടിച്ചു. 
50 മുതൽ 70 വന്ര വനീടുേൾ ഉൾന്പ്ടുന് ഓകരകാ 
പ്രകേശത്ടിലും ക്ലസ്റർ കയകാഗങ്ങൾ നടത്ടി. 
ജനങ്ങന്ള മകാലടിന്യസംസ്കരണ 
പ്രവർത്നങ്ങന്ളക്കുറടിച്് ക�കാധവകാന്കാരകാക്കുേ
യും എൻന്റ മകാലടിന്യം എൻന്റ ഉത്രവകാേടിത്വം 
എന് ആശയം പ്രെരടിപ്ടിക്കുേയും ന്െയ്തു.
ഇത്രത്ടിൽ നടത്തുന് ക്ലസ്റർ കയകാഗങ്ങളടിൽ 
ന്വച്് അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ വനീടുേളടിലും 
സ്കാപനങ്ങളടിലും കശഖരടിച്് വയ്ക്കുന്തടിനുള്ള 
െകാക്കുേൾ വടിതരണം ന്െയ്തു. കൂടകാന്ത എല്കാ 
വനീടുേളടിലും സ്കാപനങ്ങളടിലും ഹരടിത നടിയമകാ
വലടി അടങ്ങടിയ കനകാട്ടനീസ് വടിതരണം ന്െയ്തു.

മകാലടിന്യ സംസ്കരണം സ്കാപനങ്ങളടികലക്കും 
വ്യകാപടിപ്ടിക്കുന്തടിന്റെ ഭകാഗമകായടി പഞ്കായത്ടി
ന്ല എല്കാ സർക്കാർ സ്കാപനങ്ങളുന്ട കമധകാവടി
േന്ളയും ഉൾന്പ്ടുത്ടിന്േകാണ്ട് തഹസടിൽേകാരു
ന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ സർക്കാർ സ്കാപനങ്ങളുന്ട 
ഗ്രനീൻ കപ്രകാകട്ടകാകേകാൾ പ്രഖ്യകാപനം നടത്ടി.  

ആലത്തൂർ ഗ്രകാമപഞ്കായത്ടിന്റെ അതടിജനീവനം 
മകാലടിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതടിയുന്ട ഭകാഗമകായടി 
പഞ്കായത്ടിന്ല എല്കാ സർക്കാർ-സർക്കാർ 

സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക് പഞ്ായത്് എന്ന കനട്ട്രം

ടരെഡി്രംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ാപിച്ചു 

ആലത്തൂർ പൂതിയ ബസ് സ്റാന്റിനു സമീപ്രം MCF

ജനേീയപകോളിത്കത്ാടെയുള്ള ഉറവിെ 
മാലിന്യസ്രംസ്കരണ പദ്ധതി

5

ഇതര സ്കാപനങ്ങൾ, 
വ്യകാപകാരടി വ്യവസകായടി, 
േ്യകാമ്പസ്,ക്ല�്, വകായന 
ശകാല, വടിവടിധ രകാഷ്ടനീയ 
പകാർട്ടടിേൾ, വടിേ്യകാഭ്യകാസ 
സ്കാപനങ്ങൾ, 
കലകാഡ്ജ്, ഫ്കാറെ്, ഓഡടി
കറെകാറടിയം എന്ടിവയുന്ട 
പ്രതടിനടിധടിേൾക്് 
കവണ്ടടി മകാലടിന്യ സംസ്കര
ണം ശടില്പശകാല  നടത്ടി.
പരടിപകാടടിയടിൽ ന്വച്് 
ഹരടിത േർമ്മ കസനയുന്ട 
യൂണടികഫകാം, സ്കാപന
ങ്ങൾ ഹരടിത നടിയമം 
പകാലടിക്കുന്നു എന്നുള്ള 
സ്റടിക്ർ, 
സ്കാപനങ്ങളടിൽ 
അകജവ മകാലടിന്യം 
കശഖരടിക്കുന്തടിനുള്ള 
െകാക്് എന്ടിവ 
വടിതരണം ന്െയ്തു. പന്കേടു

ത്ന പദ്ധതടിയുന്ട പഞ്കായത്് 
തല ഉേ്ഘകാടനം  എംഎൽഎ 

ന്േ.ഡടി. പ്രകസനൻ 
നടിർവഹടിച്ചു. 2019 
ന്സപ്റെം�ർ 27 ന്  
നടന് കയകാഗത്ടിൽ 
90% സ�്സടിഡടി

"ഗ്്റീൻ ആലത്തൂർ... ക്്റീൻ ആലത്തൂർ" പരിപരോെി          
ടക.ഡി. ്പസനൻ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘരോെനം ടെയ്യുന്നു



വികേന്ദീകൃത മാലിന്യസ്രംസ്കരണ്രം
കേരളത്ിൽ

പകരോവടിഡടിന് നടുവടിലകാണ് കലകാേം. വ്യക്ടിശു
െടിത്വവം പരടിസരശുെടിത്വവം എല്കാം എത്ര 
മകാത്രം പ്രധകാനമകാന്ണന്് തടിരടിച്റടിയകാൻ 
മഹകാമകാരടി ശക്മകായ കപ്രരണയകാകുന്നു. 
കേരളവം കേകാവടിഡടിന്നതടിന്ര കനർക്കുകനർ 
കപകാരകാട്ടത്ടിലകാണ്. കജവമകാലടിന്യങ്ങന്ള 
ഉറവടിടത്ടിലും അകജവ മകാലടിന്യങ്ങന്ള  
വടികേന്ദനീകൃതമകായടി കശഖരടിച്് കേന്ദനീകൃതമകാ
യടി ശകാസ്തനീയമകായടി സംസ്കരടിക്കുേ എന്തുമകാണ് 
മകാലടിന്യ സംസ്കരണ കമഖലയടിൽ 

ഹരടിത കേരളം മടിഷൻ മുന്ന്കാട്ടു വയ്ക്കുന് 
പ്രധകാന ലക്ഷ്യങ്ങളടിൽ ഒന്്. കേരളത്ടിന്ല 
സകാഹെര്യങ്ങൾക്് ഏറെവം അനുകയകാജ്യമകായ 
രനീതടി വടികേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യസംസ്കരണമകാണ്. 
ഏന്റനകാളന്ത് അനുഭവങ്ങളുന്ടയും പരനീക്ഷണ
-നടിരനീക്ഷണങ്ങളുന്ടയും ന്തളടിഞ്ഞ വസ്തുതയകാ
ണടിത്. വടികേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യസംസ്കരണം 
വടിഭവ വടിേസനത്ടിന്റെ േകാര്യത്ടിലകായകാലും 
ഉപജനീവന കമഖല എന് രനീതടിയടിലകായകാലും 
ഏന്റ കനട്ടങ്ങൾ കേവരടിച്ടിരടിക്കുന്നു.

വികേന്ദീകൃത മാലിന്യ സ്രംസ്കരണ്രം;  
വിഭവ വിേസന്രം
കജവമകാലടിന്യത്ടിന്റെ േകാര്യത്ടിലകായകാലും 
അകജവ മകാലടിന്യത്ടിന്റെ േകാര്യത്ടിലകായകാലും 
വടികേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യ സംസ്കരണം എന്ത് 
ഒരു വടിഭവവടിേസന മകാർഗ്ം കൂന്ടയകാണ്. 
ഇതടിന്റെ ഫലമകായടി കജവ മകാലടിന്യങ്ങളടിൽ 
നടിന്നും വളം ഉൽപകാേടിപ്ടിക്ന്പ്ടുന്നു. വടിഭവവടി
േസനത്ടിന്റെ ഭകാഗമകാണ് പരടിസ്ടിതടി സംരക്ഷ
ണം. മണ്ം ജലകാശയവം സംരക്ഷടിക്ന്പ്ടുേയും 
മണ്ടിൽ നടിന്നും നഷ്ന്പടുന് കപകാഷേഘടേ
ങ്ങൾ മണ്ടികലക്് തന്ന് തടിരടിന്ച്ത്തുേയും 
കവണം.

അകജവ മകാലടിന്യമകാേന്ട്ട വ്യവസകായ ആവശ്യ
ങ്ങൾക്് കവണ്ടടിയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുവകായടി 
മകാറുന്നു. അകതകാന്ടകാപ്ം തന്ന് അകജവ 
മകാലടിന്യം പുനഃെംക്രമണം ന്െയ്യുേ എന്തും 
ഒരു പ്രകൃതടി സൌഹൃേ വടിഭവ വടിനടികയകാഗത്ടി
ന്റെ സമനീപനമകാണ്. 

മകാലടിന്യത്ടിന്റെ അളവ് കുറയ്കകാനകായടി പ്രകൃതടി 
സൌഹൃേ വസ്തുക്ൾ കപ്രകാത്കാഹടിപടിക്കുന്നു. 
ആവശ്യമകായ അസംസ് കൃത വസ്തുക്ൾക്് 
കവണ്ടടി നകാം അത്രത്ടിലുള്ളവ കൂടുതൽ കൃഷടി 
ന്െയുന്നു.  അതടിലൂന്ടയും വടിഭവവടിേസനമകാണ് 
സകാധ്യമകാകുന്ത്.

വികേന്ദീകൃത മാലിന്യ സ്രംസ്കരണ്രം; 
ഉപജീവന കമഖല
മകാലടിന്യസംസ്കരണ രനീതടി എന്തടിലുപരടി 
വടികേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യസംസ്കരണം ഒരു 
ഉപജനീവന കമഖലയകായടി കൂടടി അംഗനീേരടിക്
ന്പ്ട്ടടിരടിക്കുന്നു. മകാലടിന്യകശഖരണം, തരംതടിരടി

ക്ൽ,  സംസ്കരണം തുടങ്ങടി എല്കാ ഘട്ടങ്ങളടി
ലും ഒരു ഉപജനീവനമകാർഗ്ം കൂടടി േന്ണ്ടത്കാൻ 
സകാധടിക്കുന്നു. കജവമകാലടിന്യം സംസ്കരടിച്് 
േകമ്പകാസ്റ് ആയടി ഉപകയകാഗടിക്കുന്ത്  വഴടി 
കജവ കൃഷടിന്യ കപ്രകാത്കാഹടിപ്ടിക്കാൻ 
സകാധടിക്കുന്നു. അകതകാന്ടകാപ്ം തന്ന് ഉറവടിട 
മകാലടിന്യസംസ്കരണം നല് രനീതടിയടിൽ ന്േകാണ്
കപകാേകാൻ ആവശ്യമകായ കസവനങ്ങൾ നൽകു
ന് ഏജൻസടിേൾ ഇന്് സുലഭമകാണ്. 
ഇതടിലൂന്ട ഒരുപകാട് കപർക്് ന്തകാഴടിൽ അവസ
രങ്ങൾ നൽേകാൻ സകാധടിക്കുന്നു. ഇനടി 
അകജവ മകാലടിന്യ സംസ്കരണം കനകാക്ടിയകാലും 
സ്ടിതടി ഇതു തന്ന്യകാണ്. അകജവ മകാലടിന്യ 
പുനെംക്രമണം കപകാന്ലയുള്ള കമഖലേളടിലും 
ന്തകാഴടിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

ഉറവിെമാലിന്യ സ്രംസ്കരണവമായി 
ബന്ധടപ്ട്ടു നെന്ന ശ്രമങ്ങൾ
ഇന്് പല രനീതടിയടിലുള്ള ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്ക
രണ ഉപകാധടിേൾ നമുക്് ലഭ്യമകാണ്. ഐ.ആർ.
ടടി.സടി. കപകാന്ലയുള്ള സ്കാപനങ്ങൾ ഒരു 
േകാലഘട്ടത്ടിൽ ഇത്രത്ടിലുള്ള രനീതടിേളും 
ഉപകാധടിേളും വടിേസടിപ്ടിക്കാൻ നടത്ടിയ 
പരനീക്ഷണങ്ങളും പരടിശ്രമവം ന്െറുതല്. മുപ്ത് 
വർഷകത്കാളമകായുള്ള  നടിരന്തര ഗകവഷണവം 
പ്രവർത്നവമകാണ്  മൌലടിേമകായ പല  സംഭകാ
വനേളും ഈ കമഖലയടിൽ നൽേകാൻ ഐ.
ആർ.ടടി.സടിന്യ പ്രകാപ്തമകാക്ടിയത്. �കയകാ�ടിൻ 
മുതൽ വടിൻക്കാ േകമ്പകാസ്റടിംഗ് വന്രയുള്ള 
വ്യത്യസ്ത രനീതടിയടിലുള്ള േകമ്പകാസ്റടിംഗ് മകാതൃേ
േൾ അതടിൽ ഉൾന്പ്ടുന്നു. കഗ്ര വകാട്ടർ മകാകന
ജ്ന്മറെടിലും ഐ.ആർ.ടടി.സടി. പ്രകത്യേ സകാകകേ
തടിേ വടിേ്യേൾ 
പ്രകയകാജനന്പ്ടുത്തുന്കതകാന്ടകാപ്ം എടുത്് 
പറകയണ്ട ഒന്കാണ് ലകാരൈടിൻ ലടികേ്ഡ് �കയകാ
ഗ്യകാസ് പ്കാന്റുേൾ. ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ
ത്ടിയകാലും ന്പകാതുമകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിലകാ
യകാലും  ഐ.ആർ.ടടി.സടി തനത് 
സകാകകേതടിേവടിേ്യേൾ പ്രകാകയകാഗടിേമകാക്ടിയടി 
ട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്ടിലുള്ള പല ഉറവടിട മകാലടിന്യ 
സംസ്കരണ ഉപകാധടിേളും ഇന്് കേരളത്ടിൽ 
വ്യകാപേമകായടി ഉപകയകാഗടിക്കാൻ തുടങ്ങടിയടിട്ടുണ്ട്. 

ആലപ്പുഴ, തടിരുവനന്തപുരം നഗരങ്ങളടിൽ 
പരനീക്ഷണകാടടിസ്കാനത്ടിൽ തുടങ്ങടിയ ഉറവടിട 
മകാലടിന്യസംസ്കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റ 
ശ്രദ്ധയകാേർഷടിച്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയടിൽ പലതും 
അംഗനീേരടിക്ന്പ്ട്ടടിരടിക്കുന്നു. 

ഉറവിെ മാലിന്യ സ്രംസ്കരണ്രം        
ടവല്ലുവിളിേൾ
െടില ന്വല്ലുവടിളടിേൾ ഇന്നും ഉറവടിട മകാലടിന്യ 
സംസ്കരണത്ടിൽ നകാം കനരടിടുന്നുണ്ട്. ആശുപ
ത്രടിേളടിലും മറ്റും ഉണ്ടകാകുന് ഇത്രത്ടിലുള്ള 

�കയകാന്മഡടിക്ൽ മകാലടിന്യങ്ങൾ കശഖരടിക്കാ
നും  സംസ്കരടിക്കാനും ഇകമജ് കപകാലുള്ള ഏജൻ
സടിേൾ രംഗത്തുണ്ട്. എന്കാൽ  വനീടുേളടിൽ 
നടിന്നും ഉണ്ടകാകുന് ന്മഡടിക്ൽ മകാലടിന്യങ്ങൾ 
കശഖരടിക്കാൻ നമുക്് യകാന്തകാരു മകാർഗവം 
ഇന്് ലഭ്യമല്. അതുകപകാന്ല ന്േട്ടടിട നടിർമ്മകാ
ണത്ടിന്റെയും ന്പകാളടിക്ലടിന്റെയും ഭകാഗമകായടി 
വരുന് േൺ്രേക്ഷൻ ആൻഡ് ഡടികമകാലടിഷൻ 
കവസ്റ്. അതടിന്ന പറെടിയും ആകലകാെടികക്ണ്ടടി
യടിരടിക്കുന്നു. അകതകാന്ടകാപ്ം തന്ന് സംസ്കരടി
ക്കാൻ ഏന്റ ബുദ്ധടിമുട്ട് കനരടിടുന് ഒന്കാണ് 
അപേടേകാരടിേളകായ മകാലടിന്യങ്ങൾ അഥവകാ 
ഹസകാർഡസ് കവസ്റ്. ഇത്രം മകാലടിന്യങ്ങൾ 
സുരക്ഷടിതമകായടി സംസ്കരടിക്കാൻ മടിേച് രനീതടി
യടിലുള്ള സകാകകേതടിേ കവേഗ്ദ്യവം സ്ലവം 
കവണം. ഇതടിന്നല്കാം പുറകമയകാണ് �കാക്ടിവ
രുന് റടിജേ്ട്ടുേൾ. ഇവ സംസ്കരടിക്കാൻ ഇന്നു 
നമ്മൾ സടിമറെ്ഫകാ്റടിേളുന്ട സഹകായമകാണ് 
കതടുന്ത്. എന്ടിരുന്കാലും നമ്മുന്ട സംസ്കാന
ത്ടിന് ഉള്ളടിൽ തന്ന് ഏന്തകേടിലും ഒരു 
പ്രകേശത്് ഇവ സംസ്കരടിക്കാൻ സൌേര്യന്മകാ
രുകക്ണ്ടടി വരും. 

ഉറവിെ മാലിന്യ സ്രംസ്കരണവ്രം      
മകനാഭാവവ്രം
എന്ന്തകാന്ക് സൌേര്യങ്ങൾ ലഭ്യമകാക്ടിയകാലും 
അത് എങ്ങന്ന പ്രകയകാജനന്പ്ടുത്ണം 
എന്നുള്ളത് നമ്മുന്ട മകനകാഭകാവന്ത് കൂടടി 
ആശ്രയടിച്ടിരടിക്കുന്നു. ഇന്ന്ത് സകാഹെര്യം 
അതനീവ സകേനീർണത നടിറഞ്ഞതകാണ്. പ്രകത്യ
േടിച്് കേകാവടിഡ് കപകാലുള്ള മഹകാമകാരടി വ്യകാപടി
ക്കുന് സകാഹെര്യത്ടിൽ �കയകാന്മഡടിക്ൽ 
മകാലടിന്യങ്ങളുന്ട അളവ് കൂടകാൻ സകാധ്യതയുണ്ട്. 
ഇത്രത്ടിലുള്ള മകാലടിന്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധകയകാന്ട 
കേേകാര്യം ന്െയ്കാൻ നല് രനീതടിയടിൽ ക�കാധ
വൽക്രണവം അതടിലൂന്ട മകനകാഭകാവ മകാറെവം 
ആവശ്യമകാണ്.  

വ്യക്ടിശുെടിത്വന്ത് പറെടിയും സകാമൂഹ്യ ശുെടി
ത്വന്ത് പറെടിയുന്മകാന്ക് നകാം ഇനടിയും മനസ്ടി
ലകാകക്ണ്ടടിയടിരടിക്കുന്നു. ഇത്രത്ടിലുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ആവശ്യമകായ സകാകകേതടിേ 
സൌേര്യങ്ങളും കസവനങ്ങളും നൽേകാൻ 
കവേ്ഗ്ദ്യമുള്ള വടിവടിധ ഏജൻസടിേളുന്ട 
ആവശ്യേത നമുക്ടിന്നുണ്ട്. ഐ.ആർ.ടടി.
സടിക്് ഈ കമഖലയടിലുള്ള അനുഭവപകാഠങ്ങളു
ന്ട അടടിസ്കാനത്ടിൽ സമഗ്രമകായ മകാലടിന്യസം
സ്കരണത്ടിൽ കേരളത്ടിന് അനുകയകാജ്യമകായ 
രനീതടിേൾ വടിേസടിപ്ടിക്കാൻ വടിപുലമകായ 
സകാധ്യതേളകാണുള്ളത്. ഹരടിതസഹകായ സ്കാ
പനന്മന് നടിലയടിലുള്ള അനുഭവസമ്പത്് ഈ 
േടിശയടിലുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്് േരുത്തു 
പേരും.
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തൃശൂർ: ജൂകല 2019നകാണ് കുന്ംകുളം നഗരസ
ഭയുന്ട ഹരടിത സഹകായ സ്കാപനമകായടി 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി ചുമതലകയൽക്കുന്ന്തകേടിലും 
നഗരസഭയുന്ട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ രംഗവമകാ
യടി �ന്ന്പ്ട്ട് േനീർഘേകാലമകായടി 
പ്രവർത്ടിച്ചുവരടിേയകാണ്. നഗരസഭയടിന്ല 
ഹരടിതേർമ്മ കസനയുന്ട രണ് മുഖങ്ങൾ ആണ് 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി.ചുമതലകയക്കുന്തടിനു മുൻപും 
കശഷവം േകാണകാൻ സകാധടിക്കുേ.

ഐ.ആർ.െി.സി   
ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് മുൻപ്
ഒക്കാ�ർ 2018ൽ തന്ന് നഗരസഭയടിൽ 
ഹരടിതേർമ്മ കസന പ്രവർത്ടിച്ചു തുടങ്ങടി. 79 
ഹരടിതേർമ്മകസന അംഗങ്ങൾ ആയടിരുന്നു 37 
വകാർഡുേളടിലകായടി ഉണ്ടകായടിരുന്ത്. ഒരു 
വകാർഡടിൽ 2 കപർ വനീതം. േടേളടിൽ നടിന്നും 
മറ്റും അകജവ മകാലടിന്യ  കശഖരണത്ടിന് 5  
കപർ.  വകാർഡുേളടിൽ നടിന്നും േടേളടിൽ 
നടിന്നും അകജവ മകാലടിന്യം കശഖരടിച്ചു തുറക്കു
ളം മകാർക്റെടിൽ ന്േകാണ്ട് നടികക്ഷപടിക്കുന് 
രനീതടിയകായടിരുന്നു തുടർന്് കപകാന്ടിരുന്ത്. 
വകാർഡുേളടിന്ല ഹരടിതേർമ്മകസനയ്ക്  അവര
വരുന്ട വകാർഡുേളടിൽ നടിന്നും ലഭടിക്കുന് 
യൂകസർഫനീ ആയടിരുന്നു വരുമകാനം. ഈ തര
ത്ടിൽ മകാലടിന്യം കശഖരടിക്കുന്തടിലൂന്ട അംഗ
ങ്ങൾക്കു  ലഭടിക്കുന് വരുമകാനം 
തുല്യമകായടിരുന്ടില്. 15000 രൂപ ലഭടിക്കുന്വരും 
700 രൂപ ലഭടിക്കുന്വരും ഉണ്ടകായടിരുന്നു. 
മകാലടിന്യം തരം തടിരടിക്കാന്ത തുറക്കുളം മകാർക്
റെടിൽ കുന്നുകൂടുേയും ന്െയ്ടിരുന്നു . ഹരടിത 
േർമ്മ കസന പ്രവർത്നം ആരംഭടിച്് എട്ട് 
മകാസം പൂർത്ടിയകാക്കുകമ്പകാഴും  വരുമകാനത്ടിൽ 
തുല്യത ഉണ്ടകായടിരുന്ടില്. കശഖരണം നടത്ടി
യടിരുന് 13500 വനീടുേളടിൽ  500 വനീടുേളടിൽ 
നടിന്നും കപകാലും യൂസർ ഫനീ  ലഭടിക്കുന്നുമുണ്ടകായടി
രുന്ടില്. 

ഐ.ആർ.െി.സി ഏടറ്റടുത്തിന് 
കശഷ്രം
ഹരടിത േർമ്മ കസന  പ്രവർത്നം എങ്ങന്ന 
ആയടിരടിക്ണം എന്നു ഐ.ആർ.ടടി.സടി  പ്രതടി
നടിധടിേൾ വടിശേനീേരടിച്ചു. മുഴുവൻ സമയ പ്രവർ
ത്ടിേടിവസങ്ങളടികലേ് മകാറുന്തടിനകാൽ പല 
അംഗങ്ങളും കജകാലടി ന്െയ്യുന്തടിന് വടിസ്മ്മതം 
പ്രേടടിപ്ടിച്ചു.  തുടർന്്  56 അംഗങ്ങന്ള ന്വച്്  
പ്രവർത്നം ആരംഭടിച്ചു.

കുന്ന്രംകുളത്ിടന്റ
വിജയഗാഥ

നകാല് സംഘങ്ങളകായടി 56 അംഗങ്ങന്ളയും മൂന്് 
ക്ലസ്ററുേളകായടി വകാർഡുേന്ളയും തടിരടിച്ചു. മൂന്് 
ഗ്രൂപ്പുേൾ വകാർഡുേളടിലും ഒരു ഗ്രൂപ്് േച്വട 
സ്കാപനങ്ങളടിലും അകജവ മകാലടിന്യ 
കശഖരണം നടത്ടിവരുന്നു. ഓകരകാ മകാസത്ടി
ലും വകാർഡുേളടിൽ കപകാകേണ്ട തനീയതടിയും, 
ന്െകയ്ണ്ട പ്രവർത്നങ്ങന്ളയും, കശഖരണ
ത്ടിന് ആവശ്യം വരുന് അംഗങ്ങളുന്ട എണ്
ന്ത്യും മറ്റും കൂട്ടടികച്ർത്തു ന്ഷഡയൂൾ തയ്കാറകാ
ക്കുന്നു. ഓകരകാ ഗ്രൂപ്ടിൽ നടിന്നും ലനീഡർമകാന്ര 
തടിരന്ഞ്ഞടുക്കുന്നു. എല്കാവരും കനതൃത്വസ്കാന
ത്ടികലക്് വരുന്തടിന് കവണ്ടടി ഓകരകാ 
മകാസവം ലനീഡർ ചുമതല മകാറ്റുന്നു. അകജവ 
മകാലടിന്യ കശഖരണത്ടിന് കപകാകുകമ്പകാൾ 
ഹകാജർ ഷനീറെ്, വകാർഡ് തല വടിവരങ്ങൾ, 
കശഖരണ തനീയതടി, വനീടുേളുന്ട എണ്ം, േടേളു
ന്ട എണ്ം, യൂസർ ഫനീ വടിവരങ്ങൾ, അകജവ 
മകാലടിന്യ കശഖരണത്ടിന് അളവ്, തുടങ്ങടിയവ 
കരഖന്പ്ടുത്തുന്തടിന് ആവശ്യമകായ കഫകാറ
ങ്ങൾ എന്ടിവ ലനീഡർമകാന്ര ഏൽപ്ടിക്കുന്നു. 
അകജവ മകാലടിന്യ കശഖരണത്ടിന് ആവശ്യ
മകായടി വരുന് െകാക്കുേൾ, രസനീതടിേൾ, മുതലകാ
യവ രജടിസ്ററടിൽ കരഖന്പ്ടുത്ടി അതകാതു 
ലനീഡർമകാർ കേപ്റ്റുന്നു. 

വകാർഡുേളുന്ട എണ്ം, വനീടുേളുന്ട എണ്ം, 
വകാർഡടിന്റെ വടിസ്തനീർണം എന്ടിവന്യ ആശ്രയടി
ച്് അംഗങ്ങന്ള ഗ്രൂപ്പുേളടികലക്് വടിന്യസടിക്കു
ന്നു. വകാർഡുേളടിന്ല അകജവ മകാലടിന്യ കശഖര
ണത്ടിന് കശഷം നടിശ്ടിത സ്ലങ്ങളടിൽ 

എത്ടിച്ചും െകാക്കുേളുന്ട എണ്ം കരഖന്പ്ടുത്ടി 
അടുത് േടിവസങ്ങളടിൽ തന്ന് നഗരസഭയുന്ട 
വണ്ടടിേളടിൽ ന്മറെനീരടിയൽ േളക്ഷൻ ന്സറെറടി
കലക്് എത്ടിക്കുന്നു. ഹരടിത േർമ്മ കസന 
അംഗങ്ങളുന്ട മകാലടിന്യകശഖരണം, മറ്റു പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ, കനരടികടണ്ടടിവരുന് പ്രശ്ങ്ങൾ 
തുടങ്ങടിയവ ഐ.ആർ.ടടി.സടി കേകാർഡടികനറെർ 
നടിരനീക്ഷടിക്കുന്നു, പരടിഹകാരങ്ങൾ േകാണുന്നു. 
േച്വട സ്കാപനങ്ങളടിൽ ആറ് അംഗങ്ങളുള്ള 
ഗ്രൂപ്് നകാലടിന്ന കശഖരണ ചുമതല ഏല്പടിച്ടിരടി
ക്കുന്നു. കശഖരണത്ടിന് കശഷം ഗ്രൂപ്് ലനീഡർ
മകാർ എല്കാ വടിവരങ്ങളും ഐ.ആർ.ടടി.സടി 
കേകാഡടികനറെന്റ ഏൽപ്ടിക്കുന്നു. യൂസർഫനീ മറ്റു 
വടിവരങ്ങളുന്ട സത്യസന്ത ഉറപ്പുവരുത്ടിയ
തടിനു കശഷം ഐ ആർ ടടി സടി കേകാഡടികനറെർ 
മുനടിസടിപ്കാലടിറെടി യടികലക്് റടികപ്കാർട്ട് ന്െയ്യുന്നു.

2020 ജനുവരടി മകാസത്ടിൽ 3000 േടികലകാ 
പ്കാസ്റടിേ് ന്പല്റെ് കറകാഡ് ടകാറടിങ്ങ്നകായടി  
വടിൽപന നടത്ടി. വടില ലഭടിക്കുന് മറ്റു 
പ്കാസ്റടിേ് ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ, േടലകാസുേൾ, തുടങ്ങടി
യവ ഹരടിതേർമ്മകസനകാംഗങ്ങൾ കനരടിട്ട്  
വടിൽപ്ന നടത്തുന്നു. ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വഴടി ഹരടിതേർമ്മ കസനയടിന്ല അംഗങ്ങൾക്്  
േടിവസം 300 രൂപ ന്വച്് മകാസം ഏേകേശം 
8000 രൂപ കവതനം കൃത്യമകായടി നല്കാൻ 
സകാധടിക്കുന്നു.  മകാത്രമല് നഗരസഭയുന്ട എല്കാ 
പ്രവർത്നങ്ങളടിലും ഇന്് ഹരടിതേർമ്മകസന
യുന്ട കേന്യകാപ്് പതടിയുന്നു.

ഗ്്റീൻ പരോർ്ിൽ വച്ചു നെന് നയൂഇയർ ആപഘരോഷത്ിൽ ജജവ-അജജവ 
മരോലിന്യസംസ്കര�വം ആയി �ന്ടപ് എല്രോ ടതരോഴിലരോളികളും പടകെടുത്തു

ഐആർടിസി-ഹരിതസഹായ സ്ാപനം എറണാകുളം ജില്ല
യിലെ അഞ്ച് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുമായാണച് കരാർ ഒപ്ിട്ിരി
ക്കുന്നതച്. ജനകീയമായ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടടയം ഉട്യാ
ഗസ്രുടടയം ഇടലപടലുകൾ ലകാണ്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന 
പഞ്ായത്തുകളാണച് ഇവ. 
പഞ്ായത്തുകളിലെ മാെിനയസംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പ്രാരംഭഘട്ത്തിൊണച്. ഹരിതകർമടസനാംഗങ്ങലള ശാക്ീക
രിക്കുന്നതിലും അവർക്ച് കൃതയമായ മാസവരുമാനം ഉണ്ാക്ി
ലക്ാടുക്ാനം ഐ.ആർ.ടി.സിയലട ഇടലപടെിലൂലട സാധിച്ചു.

എറണാകുളവ്രം മാറുന്നു
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ടകരോല്ം: കശശവേശയടിൽ തന്ന് 
മകാലടിന്യസംസ്കരണത്ടിന് മറെ് തകദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് മകാതൃേ 
ആവേയകാണ് ന്േകാട്ടകാരക്ര നഗരസഭ.  
2015ൽ രൂപനീകൃതമകായ നഗരസഭ ചുരു
ങ്ങടിയ േകാലം ന്േകാണ്ട് തന്ന് മകാലടിന്യ
സംസ് േരണ രംഗത്് �ഹുദൂരം മുന്ടി
ന്ലത്ടി. നഗരസഭ രൂപനീകൃതമകാകുകമ്പകാൾ 
കശഖരടിച്ടിരുന് എല്കാ മകാലടിന്യങ്ങളും 
നഗരസഭയ്ക് സ്വന്തമകായുള്ള ഉഗ്രൻകുന്ടി
ന്ല ഒന്ര ഏക്ർ സ്ലത്് ന്േകാണ്
കപകായടി കപകായടി നടികക്ഷപടിക്കുേയകാണ് 
ന്െയ്ടിരുന്ത്. ഇതുമകായടി �ന്ന്പ്ട്ട് 
ഒകട്ടന്റ ജനേനീയ പ്രകക്ഷകാഭങ്ങൾ നടന്നു. 
ശകാസ്തനീയമകായ ഒരു  സംവടിധകാനന്മകാരുക്ടി 
ഈ പ്രതടിസന്ടിന്യ തരണം ന്െയ്യുേ 
എന്തകായടിരുന്നു നഗരസഭയുന്ട മുന്ടിന്ല 
ആേ്യന്ത് ന്വല്ലുവടിളടി.  

ചുരുങ്ങടിയ സമയം ന്േകാണ്ട് തന്ന് ഈ 
പ്രകേശത്് അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ 

ഒരിക്ൽ പഴി, ഇന്ന് പ്രശ്രംസ
ടോട്ടാരക്ര ഹരിതാഭയികലക്്

മകായടി സംസ്കരടിച്് വളമകാക്കുന്നു. ഇത്രത്ടിലു
ള്ള മകാലടിന്യസംസ്കരണ സംവടിധകാനങ്ങൾ 
നഗരസഭയും ഐ.ആർ.ടടി.സടിയും സംയുക്മകാ
യടി നഗരസഭയുന്ട വടിവടിധ ഇടങ്ങളടിൽ പുതടിയ
തകായടി നടിർമടിച്് ന്േകാണ്മടിരടിക്കുന്നു.

ഹരടിത കേരളം മടിഷൻ മകാർഗനടിർകേശ 
പ്രേകാരം ന്േകാല്ം ജടില്യടിൽ തന്ന് ആേ്യമകായടി 
ഹരടിതേർമകസനയ്ക്  രൂപംന്േകാടുത് നഗരസ
ഭയകാണ് ന്േകാട്ടകാരക്രയുകടത്. 29 വകാർഡുേളടി
ലകായടി 58 ഹരടിത േർമ്മകസന അംഗങ്ങൾ 
പ്രവർത്ടിക്കുന്നു. അവരുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ന്മച്ന്പ്ടുത്കാൻ ഐ.ആർ.ടടി.സടി.യുമുണ്ട്. 
വടികേന്ദനീകൃത മകാലടിന്യസംസ്കരണത്ടിന് 

ഭകാഗമകായടി ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ 
സംവടിധകാനങ്ങൾ 90 ശതമകാനം 
സ�്സടിഡടി നടിരക്ടിൽ എല്കാ വനീടുേളടി
ലും എത്ടിക്കുന്ത്  വകാർഷടിേ പദ്ധതടി
യടിൽ  ഉൾന്പ്ടുത്ടി നടപ്ടിലകാക്ടി 
വരുന്നു. 

തരടിശകായടി േടിടന്ടിരുന് പകാണ്ടടിവയൽ 
ഏലയടിലും  േല്മൺ ഏലയടിലും നഗരസ
ഭയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ  വടിളവടിറക്ടി 
കജവവളമുപകയകാഗടിച്് നൂറുകമനടി ന്േകായ്യു
ന്നു. ജലകാശയങ്ങളുന്ടയുന്ട നവനീേരണ
ത്ടിൽ നടത്ടിയ ഇടന്പടലുേൾ സം
സ്കാനത്ടിന് ആന്േ മകാതൃേയകാവേ 
യകാണ്. മലടിനജലം ഒഴുേടിയടിരുന് 14 
േടികലകാമനീറെർ നനീളമുള്ള പകാണ്ടടിവയൽ 
കതകാട്  ജനേനീയ പകേകാളടിത്കത്കാന്ട 
ഒറെേടിവസംന്േകാണ്ട് പുനരുജ്ജനീവടിപ്ടിച്് 
ന്തളടിനനീർ ഒഴുക്കാൻ നഗരസഭയ്ക് 
സകാധടിച്ചു. "ഇനടി ഞകാൻ ഒഴുേന്ട്ട" േർമ്മ 
പദ്ധതടിയുന്ട ഭകാഗമകായടി ഹരടിത സഹകായ 

ശകാസ്തനീയമകായ പുനഃെക്രമണത്ടിന് വടികധയമകാ
ക്കുന്തടിനകായടി ആധുനടിേവം ശകാസ്തനീയവമകായ 
ന്മറെനീരടിയൽ േളക്ഷൻ ന്ഫസടിലടിറെടിയും (MCF)  
റടികസകാഴ്സ് റടിക്വറടി ന്ഫസടിലടിറെടിയും (RRF) 
നടിർമ്മടിച്് ശകാസ്തനീയമകായ മകാലടിന്യ സംഭരണം 
രൂപന്പ്ടുത്കാൻ നഗരസഭയ്ക് േഴടിഞ്ഞു.  വനീടുേ
ളടിൽ നടിന്നും വ്യകാപകാരസ്കാപനങ്ങളടിൽ നടിന്നും 
കശഖരടിക്കുന് അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ ഹരടിത 
സഹകായ സ്കാപനമകായ ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട 
സഹകായകത്കാന്ട ഹരടിത േർമ്മ കസനന്യ 
ഉപകയകാഗടിച്് ശകാസ്തനീയമകായടി തരംതടിരടിച്ചു ക്ലനീൻ 
കേരള േമ്പനടി മുകഖന വടിപണനം നടത്തുന്നു. 
നഗരസഭയുന്ട തന്ന് എയകറകാ�ടിേ് േകമ്പകാ
സ്റ് യൂണടിറെടിൽ കജവമകാലടിന്യങ്ങൾ ശകാസ്തനീയ

സ്കാപനം കമൽകനകാട്ടത്ടിൽ 7 േടികലകാമനീറെർ 
നനീളമുള്ള ന്നച്ടിറ കതകാടും ഇത്രത്ടിൽ 
പുനരുജ്ജനീവടിപ്ടിച്ചു. 

2020 ജനുവരടി ഒന്ടിന്  നഗരസഭയടിൽ 
പൂർണ ഹരടിത െട്ടം പ്രഖ്യപടിച്ചു. ശുെടിത്വ 
സകമ്മളനം 2020ൽ സംസ്കാനതല പകേകാളടി
ത്ത്ടിനുള്ള മുഖ്യമന്തടിയുന്ട ഹരടിത 
അവകാർഡും േരസ്മകാക്ടി. ഐ.ആർ.ടടി.
സടിയുന്ട സഹകായകത്കാന്ട 2020 ജൂൺ 5-കാം 
തടിയ്തടികയകാടു കൂടടി സമ്പൂർണ മകാലടിന്യമുക് 
നഗരസഭയകാവകാൻ ആണ് ന്േകാട്ടകാരക്ര 
ലക്ഷ്യം ന്വയ്ക്കുന്ത്.

8

പരോല്രോെ്: അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ കശഖരടിച്് 
ശകാസ്തനീയമകായടി സംസ്കരടിക്കാൻ  2017 മുതൽ 
തന്ന് ശ്രനീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രകാമപഞ്കായത്് ശ്രദ്ധ 
ന്െലുത്ടിയടിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളടിൽ 
പഞ്കായത്് ക്രടിയകാത്മേമകായ രനീതടിയടിലകാണ് 
മകാലടിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്് ഇടന്പടലുേൾ 
നടത്ടി വന്ത്. അവരുന്ട 
പ്രവർത്നങ്ങകളകാന്ടകാപ്ം കെരകാൻ ഹരടിത 
സഹകായ സ്കാപനം എന് നടിലയ്ക്  ഐ.ആർ.
ടടി.സടിക്കും േഴടിഞ്ഞു. ഈ 
പ്രവർത്ങ്ങൾന്ക്ല്കാമുള്ള  അംഗനീേകാരമകായടി 
ആയടി 2019 ഒക്കാ�ർ രണ്ടടിന് സമ്പൂർണ് 
ശുെടിത്വ ഗ്രകാമപഞ്കായത്കായടി ശ്രനീകൃഷ്ണപുരം 
ഗ്രകാമപഞ്കായത്് പ്രഖ്യകാപടിക്ന്പ്ട്ടു. 

പഞ്കായത്ടിന്ല 14 വകാർഡുേളടിലും 15 അംഗ 
ഹരടിത േർമ്മ കസനയകാണ്  നടിലവടിലുള്ളത്.  
മകാലടിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ടിനകായടി മകാത്രം 11 
ലക്ഷകത്കാളം വരുന് കപ്രകാജക്റ്റുേളകാണ് 
ഉള്ളത്. 

ജനേനീയ പ്രവർത്നങ്ങളടിലൂന്ടയകാണ്  ഈ 
കനട്ടങ്ങന്ളകാന്ക് കേവരടിക്കാൻ പഞ്കായത്ടി
ന്  സകാധടിച്ത്. കുട്ടടിേൾ മുതൽ 
മുതടിർന്വന്രയും വനീടുേൾ മുതൽ സ്കാപന
ങ്ങൾ വന്രയും പഞ്കായത്് നടത്ടിയ മകാലടിന്യ 
സംസ്കരണന്ത് സം�ന്ടിച് ക�കാധവൽക്ര
ണത്ടിൽ  പകേകാളടിേളകായടി. 

പഞ്കായത്ടിന്ല എല്കാ സ്കൂളുേളടിലും ഗ്രനീൻ 
കപ്രകാകട്ടകാകേകാൾ പ്രഖ്യകാപടിച്ചു. ന്പകാതുജന 

ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ിനു്രം ശുചിത്വത്ിളക്്രം
പകേകാളടിത്ത്  ബൃഹത്തകായ ശുെനീേരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പഞ്കായത്ടിന്റെ മുഴുവൻ 
പ്രകേശങ്ങളടിലും നടന്നു. മകാലടിന്യം നടിറഞ്ഞ് 
ഭനീഷണടിയകായ നടിലവടിളടിക്കുന്് പരടിസരം വടി.
ടടി.�ടി. കേകാകളജ് വടിേ്യകാർത്ടിേളുന്ട കനതൃത്വ
ത്ടിൽ ശുെനീേരടിച്ചു. ഇലകട്കാണടിേ് മകാലടിന്യ
ങ്ങൾ കശഖരടിച്്  ക്ലനീൻ കേരള േമ്പനടിക്് 
കേമകാറടി. ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ ഉപകാ
ധടിേൾ എല്കാവരടികലക്കും എത്ടിച്ചു.

'ശുെടിത്വ ഭവനം റടിയകാലടിറെടി കഷകാ ' എന് 
കപരടിൽ  നടത്ടിയ മത്രം കവറടിട്ട അനുഭവമകാ

യടി. ഓകരകാ വകാർഡുേളടിന്ലയും പരമകാവധടി 
ആളുേന്ള പന്കേടുപ്ടിച് പരടിപകാടടിയടിൽ 
മകാലടിന്യ സംസ്കരണ രനീതടിന്യ മകാനേണ്ഡമകാക്ടി
യകായടിരുന്നു വടിജയടിേന്ള നടിർണ്യടിച്ത്. 
അവസകാനഘട്ടത്ടികലക്്  25 വനീടുേന്ള  
തടിരന്ഞ്ഞടുക്കുേയും വടിജയടിേളകായവർക്് 
സമ്മകാനങ്ങൾ വടിതരണം  ന്െയ്യുേയും  ന്െയ്തു.

മകാതൃേകാപരവം, ഹരടിത സഹകായ സ്കാപനം 
എന് നടിലയടിൽ ഐ.ആർ.ടടി.സടി.ക്് അഭടിമകാ
നകാർഹവമകാണ് ശ്രനീകൃഷ്ണപുരം പഞ്കായത്ടിന്റെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ.

ശ്്റീകൃഷ്ണപുരം കുടും�രോപരരോഗ്യ പകന്ദ്രത്ിടറെ പനതൃത്വത്ിൽസംഘെിപ്പിച്ച 
ശുെിത്വ ഭവനം �ിയരോലിറ്റി പഷരോയിൽ നിന്നും

ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ സമരേ പദ്ധതിേൾ



ടകരോല്ം: സമഗ്ര മകാലടിന്യ പരടിപകാലനം ലക്ഷ്യ
മടിട്ട് ശകാസ്തകാംകേകാട്ട ഗ്രകാമപഞ്കായത്ടിൽ 
'നടിർമല ഗ്രകാമം ശകാസ്തകാംകേകാട്ട' പദ്ധതടി ഹരടിത 
സഹകായ സ്കാപനമകായ ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട 
കനതൃത്വത്ടിൽ മടിേച് രനീതടിയടിൽ നടന്നുവരടിേ
യകാണ്. 2020 ജനുവരടി ഒന്കാം തനീയതടി മുതൽ 
സംസ്കാനത്് നടിലവടിൽ വരുന് ഒറെത്വണ 
ഉപകയകാഗടിക്കാവന് പ്കാസ്റടിേ് നടികരകാധനത്ടി
ന്റെ മുകന്കാടടിയകായടി 2019 ഡടിസം�ർ 12 ന് 
തന്ന് ശകാസ്തകാംകേകാട്ട ഗ്രകാമപഞ്കായത്ടിൽ 
ഗ്രനീൻ കപ്രകാകട്ടകാകക്കാൾ പ്രഖ്യകാപനവം ഹരടിത
േർമകസനയുന്ട തുണടി സഞ്ടി വടിതരകണകാൽ
ഘകാടനവം പഞ്കായത്്  പ്രസടിഡറെ്  ഐ 
നൌഷകാേ് നടിർവഹടിച്ചു. 

കപകാക്റെടികലകാ �കാഗടികലകാ  സൂക്ഷടിക്കാനകാകുന് 
കപഴ്സ്, ക്രേകാ�റടി രൂപത്ടിൽ ഉളള തുണടി 
സഞ്ടിേൾ, സകാധകാരണ തുണടി സഞ്ടിേൾ, 
ന്പൻസടിൽ പൌച്ചുേൾ, ലഞ്് �കാഗുേൾ, 
ഉപകയകാഗശൂന്യമകായ കുട തുണടി ഉപകയകാഗടിച്് 
നടിർമടിക്കുന് മനീൻ സഞ്ടിേൾ, പഴയ 
സകാരടിേൾ ഷകാളുേൾ, തയ്ൽ യൂണടിറെടിൽ 
വരുന് േട്ടടിങ് കവസ്റ് എന്ടിവയടിൽ നടിന്് 
നടിര്മടിന്ച്ടുക്കുന് ആേർഷേമകായ െവടിട്ടടിേൾ 
എന്ടിവയകാണ് ഹരടിതേർമകസന അംഗങ്ങൾ 
എം.സടി.എഫടിൽ സജ്ജനീേരടിച്ടിരടിക്കുന് തുണടി 
സഞ്ടി നടിർമകാണ യൂണടിറെടിൽ നടിർമടിക്കുന്ത്. 

ഹരടിതസഹകായസ്കാപനമകായ ഐ.ആർ.ടടി.
സടിയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ 2019 ഡടിസം�ർ 
10നകാണ് ശകാസ്തകാംകേകാട്ട ഗ്രകാമപഞ്കായത്് 
പ്രസടിഡറെ് , ആകരകാഗ്യ സ്റകാറെടിംഗ് േമ്മടിറെടി 
ന്െയർകപഴ്സൺ, കപലറെ് വകാർഡ് ന്മമ്പർ, 
VEO, ഐ.ആർ.ടടി.സടി കേകാർഡടികനറെർ എന്ടി
വർ ഉൾപ്ന്ട ഹരടിതേർമകസനയുന്ട പഠനയകാ
ത്ര കേരളത്ടിന്ല ആേ്യ ഊർജ്ജ നടിർമല 
ഹരടിതഗ്രകാമമകായ എറണകാകുളം 
തുരുത്ടിക്രയടികലക്് സംഘടടിപ്ടിച്തും 
അവടിന്ട വടിവടിധ അധടിേ വരുമകാന മകാർഗങ്ങ
ളടിൽ ഹരടിതേർമകസനയ്ക് പരടിശനീലനം നൽകു
േയും ന്െയ്ത്. തുടർന്് 15-ആം തനീയതടി 
പരടിമടിതമകായ സൌേര്യങ്ങന്ള 
പ്രകയകാജനന്പ്ടുത്ടിന്ക്കാണ്ട് ഹരടിതേർമകസ
നയുന്ട തുണടിസഞ്ടി നടിർമകാണ യൂണടിറെ് 
എം.സടി.എഫടിൽ പ്രവർത്ണം ആരംഭടിക്കുേ
യും ന്െയ്തു. 

ഹരിത നിറവിൽ ശാസാ്രംകോട്ട

ഉേ്ഘകാടനന്ത് തുടർന്് ഉത്പന്ങ്ങളുന്ട 
പ്രേർശനവം വടില്പനയും പഞ്കായത്ടിൽ നടന്നു. 
തുണടി സഞ്ടിേൾക്് പുറന്മ ഹരടിതേർമകസന 
അംഗങ്ങൾ നടിർമടിച് കസകാപ്പുേൾ, led ടയൂ�്, 
പ്കാസ്റടിേ് രഹടിത അലകേകാര വസ്തുക്ൾ, ഒപ്ം 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി സമത കടകായ് ന്ലറെറടി ഉത്പന്
ങ്ങൾ എന്ടിവയുന്ട വടില്പനയും നടന്നു. 

പരടിപകാടടിയടിൽ ജനപ്രതടിനടിധടിേൾ, പഞ്കായ
ത്ടിന്ല ഉകേ്യകാഗസ്ർ, ഹരടിതേർമകസന 
അംഗങ്ങൾ, ന്പകാതുജനങ്ങൾ, ഐ.ആർ.ടടി.സടി 
കേകാർഡടികനറെർ തുടങ്ങടിവർ പന്കേടുത്തു. 
പ്കാസ്റടിേ് വടിമുക് പുതുവർഷം എന് സകന്ദശവ
മകായടി ഹരടിതേർമകസനയുന്ട �േൽ ഉൽപന്
ങ്ങളുന്ട പ്രേർശനവം വടില്പനയും ശകാസ്തകാംകേകാട്ട 
ടൌണടിൽ നടന്നു. 

വനിതഥാ ദിനദ്ത്ഥാടനുബന്ിച്ചു ശഥാ
സഥാംദ്�ഥാട്ട ടൗണിൽ JCI (Junior 
Chamber International) എന്ന NGO 
വനിതഥാ ദിന സസമിനഥാറം അനുദ്മഥാ
ദന ദ്യഥാഗവം സംഘടിപ്ിച്ചു. ഈ 
വർഷം ശഥാസഥാംദ്�ഥാട്ട 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ിസെ മഥാെിന്യ പരിപഥാ
െന പ്രവർത്നങ്ങളിസെ സവല്ലുവിളി
�ൾ സ്വവീ�രിച്ച്, പ്രതികൂെ സഥാഹചര്യ
ങ്ങദ്ളഥാടച് സപഥാരുതി മി�വറ്റ 
പ്രവർത്നം �ഥാഴ്ചവച്ച് 'നിർമെ ഗ്ഥാമം 
ശഥാസഥാംദ്�ഥാട്ട' പദ്ധതിയിലൂസട 
നഥാടിസറെ മുഖച്ഥായ തസന്ന മഥാറ്റിസയടു
ക്കുവഥാൻ പ്രയത്ിക്കുന്ന 26വനിത�ൾ 
ദ്ചർന്ന ഹരിത�ർമദ്സനയുസട 
മഥാതൃ�ഥാ പരമഥായ 
പ്രവർത്നങ്ങസളയഥാണച് അനുദ്മഥാദ
നഥാർഹമഥായി JCI തിരസഞെടുത്തച്.

ഉപകയാഗശൂന്യമായ വസ്തുക്ൾ 
കശഖരിച്ച് ആേർഷേമായ 
ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതു 
വഴി അധിേവരുമാന്രം

ഹരിതേർമകസനയുടെ കനതൃത്വ
ത്ിൽ തുണിസഞ്ി നിർമാണ
വ്രം കസാപ്പുനിർമാണവ്രം
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തു�ിസഞ്ി നിർമരോ� യൂ�ിറ്റിടറെ 
ഉദ്ഘരോെന െെങ്ിൽ നിന്നും

ഹരിതകർമപസനരോംഗങ്ൾ നിർമിച്ച            
തു�ിസഞ്ികൾ ്ദർശനത്ിന് വച്ചപപ്പരോൾ

ആേർഷേവം വ്യത്യസ്തവമകായ 
തുണടിസഞ്ടിേൾ നടിർമടിച്ചു വടിതരണം ന്െയ്യുന് 
ജടില്യടിന്ല തന്ന് ആേ്യ ഹരടിതേർമകസന 
യൂണടിറെ് ആണ് ശകാസ്തകാംകേകാട്ട.

നടിർമല ഗ്രകാമം പദ്ധതടിയുന്ട ഭകാഗമകായടി IRTC 
മുകന്കാട്ട് വച് വടിവടിധ ആശയങ്ങൾ ഓകരകാ 
വകാർഡുേളടിലകായടി ജനപ്രതടിനടിധടിേൾ ഏന്റെടു
ത്് നടപ്ടിലകാക്കുേയകാണ് അടുത് ഘട്ടം. 
അതടിന്റെ വകാർഡ് തല സംഘകാടേ േമ്മടിറെടി
േൾ ഈ ആഴ്ച രൂപനീേരടിക്കും. വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളകായ പ്രവർത്നങ്ങളകാവം ഓകരകാ വകാർഡും 
ആേ്യ ഘട്ടത്ടിൽ ഏന്റെടുത് ആരംഭടിക്കുേ. 

''നിർമെം നിരുപമം..."



ടകരോല്ം: ഹരടിത സഹകായ സ്കാപനം എന് 
നടിലയടിൽ ഐ.ആർ.ടടി.സടി ന്േകാല്ം കേകാർപ്
കറഷനടിൽ  പ്രവർത്നം ആരംഭടിക്കുന്ത് 
2019 ഏപ്രടിൽ 29നകാണ്. കേകാർപകറഷന് 
േനീഴടിൽ  55 വകാർഡുേളകാണ് ആണ് ഉള്ളത്. 
അവന്യ പത്്  ന്ഹൽത്് കസകാണുേളകായടി 
തടിരടിച്ടിരടിക്കുന്നു.

കജവമകാലടിന്യ പരടിപകാലനത്ടിനകായടി 13 
േമ്മയൂണടിറെടി ന്ലവൽ എയ് കറകാ�ടിനുേളകാണുള്ള
ത്. പതടിമൂന്് �കയകാഗ്യകാസ് പ്കാന്റുേളും ഉണ്ട്. 
കൂടകാന്ത അകജവമകാലടിന്യ കശഖരണത്ടിനകാ
യടി നകാല് MCFവം ഒരു രെഡടിങ് യൂണടിറ്റും 
ആണ് ഉള്ളത്. 10 േമ്മയൂണടിറെടി ന്ലവൽ 
എയ് കറകാ�ടിൻ യൂണടിറെടിന്റെയും 275 േടികയകാസ്കു
േളുന്ടയും നടിർമകാണ നടിർവ്വഹണ ചുമതല 
ഐആർടടിസടിന്യയകാണ് ഏൽപ്ടിച്ടിരടി
ക്കുന്ത്.

കജവമകാലടിന്യ പരടിപകാലന ഉപകാധടിയകായ 
�കയകാ�ടിൻ ഒരു വകാർഡടിൽ 500 എന് 
േണക്ടിൽ 27500 �ടിന്നുേളകാണ് കേകാർപകറ
ഷൻ മുകഖന നൽേകാൻ തനീരുമകാനടിച്ടിരുന്ത്. 
അതടിൻന്റ ഭകാഗമകായടി 681 �ടിന്നുേൾ വനീടുേ
ളടിൽ വടിതരണം ന്െയ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒപ്ം വകാർഡ് 
തല കയകാഗങ്ങൾ, ക്ലസ്റർ കയകാഗങ്ങൾ എന്ടിവ 
വഴടി ഉപകയകാഗരനീതടിന്യ കുറടിച്ചുള്ള വടിശേമകായ 
ക്ലകാസുേൾ നൽേടി.

ഐ.ആർ.ടടി.സടി പ്രവർത്നമകാരംഭടിച് സമയം 
48 വകാർഡുേളടിലകായടി 95 ഹരടിതേർമ്മകസ
നകാംഗങ്ങൾ പ്രവർത്ടിച്ടിരുന്നു. ഇകപ്കാൾ 54 
വകാർഡുേളടിലകായടി 164 അംഗങ്ങളകായടി അത് 
വർദ്ധടിച്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വകാർഡടിൽ ആന്േ അഞ്് 
അംഗങ്ങൾ വടിധം പ്രവർത്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർ
ത്ടിച്ചുന്േകാണ്ടടിരടിക്കുന് രണ്ട്  അംഗങ്ങൾന്ക്കാ
പ്ം മൂന്് അംഗങ്ങന്ള വനീതം ഓകരകാ 
വകാർഡടിലും തടിരന്ഞ്ഞടുക്കുേയും ഈ മൂന്് 
അംഗങ്ങന്ളയും അയ്കേകാളടി ന്തകാഴടിലുറപ്് 
പദ്ധതടിയുമകായടി �ന്ടിപ്ടിക്കുേയും ന്െയ്തു. 
ഇതടിലൂന്ട  100 േടിവസന്ത് കവതനം അംഗ
ങ്ങൾക്് ഉറപ്കാക്കാൻ സകാധടിക്കുന്നു.

കേകാർപ്കറഷനടിൽ നടിലനടിന്ടിരുന് മകാലടിന്യപ
രടിപകാലന രനീതടിന്യക്കുറടിച്് പഠടിച്് അതടിലുണ്ടകാ
യടിരുന് കപകാരകായ്മേൾ പരടിഹരടിക്കാനും 
ഹരടിതേർമ്മകസനകാംഗങ്ങളുന്ട പ്രവർത്നം  

സമരേ മാലിന്യസ്രംസ്കരണത്ിന്
സ്രംകയാജിത ഹരിത പദ്ധതിേൾ

ന്മച്ന്പ്ടുത്കാനും  ഐ.ആർ.ടടി.സടി മുൻകേ 
എടുത്തു.  നടിർകദേശങ്ങളടങ്ങടിയ േരട് കരഖ 
സമർപ്ടിക്കുേയും അത് േൌൺസടിൽ അംഗനീേ
രടിക്കുേയും ന്െയ്ടിട്ടുണ്ട്. പല നടിർകദേശങ്ങളും 
പ്രകാ�ല്യത്ടിൽ വരകാൻ ഉന്ണ്ടകേടിലും 90 
ശതമകാനം അംഗങ്ങൾക്കും യൂണടികഫകാമും എല്കാ 
അംഗങ്ങൾക്കും ഐ.ഡടി േകാർഡും ലഭ്യമകാ
ക്കാൻ സകാധടിച്ചു.അവകലകാേന കയകാഗങ്ങൾ 

അവന്ര പര്യകാപ്തരകാക്കുേയും ന്െയ്തു. കൂടകാന്ത 
തുണടി സഞ്ടി, കപപ്ർ �കാഗ് എന്ടിവ നടിർമടി
ക്കുന്തടിനുള്ള പരടിശനീലനവം നൽേടിയടിട്ടുണ്ട്. 
വ്യവസകായടിേ അടടിസ്കാനത്ടിൽ ഈ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ മുകന്കാട്ടുന്േകാണ്കപകാേകാനുള്ള ഉള്ള 
പദ്ധതടിേൾ ആരംഭടിച്ടിട്ടുണ്ട്. 44 വകാർഡുേളടിൽ 
വകാർഡുതല േ്യകാമ്പയടിൻ സംഘടടിപ്ടിക്കുേയും 
23 ക്ലസ്റർ കയകാഗങ്ങൾ സംഘടടിപ്ടിക്കുേയും 

ടോല്്രം കോർപകറഷൻ
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സംഘടടിപ്ടിക്കുേയും വർക്് ഡയറയടിലൂന്ട 
കൃത്യമകായ വടിവരങ്ങളും േണക്കും കരഖന്പ്ടു
ത്കാൻ ഹരടിത േർമ്മ കസനകാംഗങ്ങൾക്് 
പരടിശനീലനം നൽകുേയും ന്െയ്കപ്കാൾ 
അവരുന്ട പ്രവർത്നങ്ങളും െടിട്ടയകായടി. 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി പ്രവർത്നമകാരംഭടിച് ഏപ്രടിൽ  
മകാസത്ടിൽ 1,76,400 ആയടിരുന്നു കേകാർപ്കറ
ഷന്റെ വരുമകാനം എകേടിൽ ഡടിസം�ർ ആയ
കപ്കാൾ അത് 5,58,260 ആയടി വർദ്ധടിപ്ടിക്കാൻ 
സകാധടിച്ചു. 

�കയകാ�ടിന്നുേളുന്ട  ഉപകയകാഗരനീതടിന്യക്കുറടി
ച്ചുള്ള  പരടിശനീലനങ്ങൾ ഹരടിത േർമ്മകസന 
അംഗങ്ങൾക്കു നൽകുേയും ന്പകാതുകയകാഗങ്ങ
ളടിൽ ഈ അറടിവ് ജനങ്ങളടികലന്ക്ത്ടിക്കാൻ 

ന്െയ്തു. ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ 
ന്േകാല്ം ശ്രനീനകാരകായണ കേകാകളജടിൽ നടിന്നുള്ള 
12 കുട്ടടിേൾ ഉൾന്പ്ടുന്  ടനീമും  ഗവൺന്മൻറ് 
എച്്എസ്എസ് മങ്ങകാട് നടിന്നുള്ള 11 കുട്ടടിേൾ 
ഉൾന്പ്ടുന് ടനീമും പരടിശനീലനം കനടുേയും 
കേകാർപ്കറഷൻ വടിവടിധ ഭകാഗങ്ങളടിലകായടി 
േലകാജകാഥ സംഘടടിപ്ടിക്കുേയും ന്െയ്തു.

വകാർഡ് തല കയകാഗങ്ങളടിലൂന്ടയും ക്ലസ്റർ 
കയകാഗങ്ങളടിലൂന്ടയും േലകാജകാഥേളടിലൂന്ടയും 
മകാലടിന്യ പരടിപകാലന രംഗകത്ക്കുള്ള ജനശ്രദ്ധ 
കൂടകാനും കൂടുതൽ ജനങ്ങന്ള ഹരടിതേർമ്മകസ
നയുന്ട പ്രവർത്ങ്ങകളകാട്  സഹേരടിപ്ടിക്കാ
നും സകാധടിച്ചു.

ഉദയമരോർത്രോണ്ഡപുരത്് നെന് 70 �പയരോ�ിന്നുകളുടെ വിതരപ�രോദ്ഘരോെനം

ടകരോല്ം ശ്്റീനരോരരോയ� പകരോപളജിൽ 
നിന്നും പരിശ്റീലനം ലഭിച്ച വിദ്യരോർ
ത്ികളുടെ കലരോജരോഥ



ആലപ്പുഴ: കജവ മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിന് 
പരമകാവധടി വനീടുേളടിൽ ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്ക
രണ സംവടിധകാനങ്ങൾ ഒരുക്കുേയും സ്ലമടില്കാ
ത് വനീടുേളടിൽ കജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ സംസ്കരടി
ക്കുന്തടിന് േമ്മയൂണടിറെടി ന്ലവൽ 
എയകറകാ�ടിേ് സംവടിധകാനങ്ങൾ ഒരുക്കുേയും 
ആ സ്ലകത്ക്് കജവം എന്നും അകജവം 
എന്നും രണ്ടകായടി തരം തടിരടിച്് ആളുേൾ 
എത്ടിക്കുേയും ന്െയ്യുന് അസകാധകാരണമകായ 
േകാഴ്ച ആലപ്പുഴയടിൽ ഇന്് സുലഭമകായടി 
േകാണകാൻ സകാധടിക്കും.

ഉറവടിട മകാലടിന്യ സംസ്കരണ സംവടിധകാനങ്ങൾ 
പ്രകാകേശടിേ തലത്ടിൽ പരമകാവധടി വനീടുേളടിൽ 
എത്ടിച്്, തുമ്പൂർകമകാഴടി കമകാഡൽ എന് എയ
കറകാ�ടിേ് േകമ്പകാസ്റ് യൂണടിറെടിന് ഒരു നഗരസഭ
യടിന്ല മുഴുവൻ മകാലടിന്യങ്ങളും സംസ്കരടിക്കാം 
എന്് ന്തളടിയടിച് നഗരസഭയകാണ് ആലപ്പുഴ. 
ആലപ്പുഴ നഗരസഭന്യ മകാതൃേ ആക്ടി ന്േകാണ്ട് 
കേരളത്ടിലും ഇന്ത്യയടിന്ല പല സംസ്കാനങ്ങ
ളും വടികേശങ്ങളടിൽ കപകാലും വടികേന്ദകൃത 
മകാലടിന്യസംസ്കരണ രനീതടി സ്വനീേരടിക്കുന്നുണ്ട്. 
മകാലടിന്യസംസ്കരണം വലടിന്യകാരു പ്രതടിസന്ടി 
സൃഷ്ടിച് സകാഹെര്യത്ടിലകാണ് വടികേന്ദനീകൃത 
മകാലടിന്യസംസ്കരണ രനീതടിയടികലക്് 2012 
നഗരസഭ ചുവടുന്വയ്ക്കുന്ത്. ജനപ്രതടിനടിധടിേ
ളും ജനങ്ങളും ഉകേ്യകാഗസ്രും കെർന്് ഈ 
ഉേ്യമം ഏന്റെടുത്തു. 

നവകേരള മടിഷന്റെ ഭകാഗമകായടി ഹരടിതകേരളം 
പദ്ധതടിയും ഹരടിതേർമ്മ കസനയും രൂപനീകൃത
മകായകപ്കാൾ ഈ പ്രവർത്നങ്ങന്ള സുഗമമകായടി 
മുകന്കാട്ട് ന്േകാണ്ട് കപകാേകാൻ നഗരസഭയ്ക് 
േഴടിഞ്ഞു. നവം�ർ 2018 മുതൽ ഹരടിത േർമ്മ
കസനയുന്ട പ്രവർത്നം ആരംഭടിക്കുേയും 
ഹരടിതസഹകായ സ്കാപനമകായടി ഐ.ആർ.ടടി.
സടിന്യ തടിരന്ഞ്ഞടുക്കുേയും ന്െയ്തു. തുടർന്്, 
നഗരസഭയ്ക്കും ഹരടിതേർമ്മ കസനകാംഗങ്ങൾക്കും 
നടിർകേശങ്ങളും പരടിശനീലനവം നൽേടി 
ഐ.ആർ.ടടി.സടി.

വികേന്ദീകൃത മാലിന്യ സ്രംസ്കരണ്രം;
ആലപ്പുഴയുടെ അനുഭവങ്ങൾ

ഹരടിത േർമ്മ കസനയുന്ട വരുമകാനം വർദ്ധടിപ്ടി
ക്കുന്തടിറെ ഭകാഗമകായടി നഗരത്ടിന്ല എല്കാ 
കേകാണുേളടിലും ന്മകാക�ൽ സ്വകാപ് കഷകാപ്് 
ഉടൻ തന്ന് പ്രവർത്നം ആരംഭടിക്കും. സ്വകാപ് 
കഷകാപ്ടിന്റെ പ്രവർത്നമകാരംഭടിക്കുന്ത് കൂടടി 
കുന്റയധടിേം മകാലടിന്യങ്ങൾ ഉപകയകാഗപ്രേമകായ 
രനീതടിയടിൽ മകാറെടിന്യടുക്കാം. ഗ്രനീൻ കപ്രകാകട്ടകാ
കേകാൾ എന് ഹരടിതെട്ടം നടപ്ടിലകാക്കാൻ 
ആവശ്യമകായ ഭൌതടിേ സകാഹെര്യങ്ങൾ നഗര
സഭയടിൽ ഒരുക്ടി എടുക്കുന്തടിനുള്ള തയ്കാന്റടു
പ്ടിലകാണ് ഹരടിത േർമ്മകസന.

നഗരത്ടിന്ല ജനനടി�ടി
ഡമകായ 13 വകാർഡുേളകാ
ണ് ആേ്യം ന്തരന്ഞ്ഞടു
ത്ത്. മകാസത്ടിൽ 
ഒരടിക്ൽ അവരുന്ട   
േഴുേടി വൃത്ടിയകാക്ടിയ 
പ്കാസ്റടിേ് ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള 
അകജവ മകാലടിന്യങ്ങൾ 
കശഖരടിക്കാൻ തനീരുമകാനടി
ച്ചു. നഗരസഭകാ 
േൌൺസടിൽ മകാസത്ടി
ന്ലകാരടിക്ൽ പ്കാസ്റടിേ് 
മകാലടിന്യങ്ങൾ വനീടുേളടിൽ 
നടിന്നും കശഖരടിക്കു
കമ്പകാൾ 40 രൂപ യൂസർ 
ഫനീ നടിശ്യടിച്ചു. വളന്ര 
ശകാസ്തനീയമകായ രനീതടിയടിൽ 
മകാലടിന്യങ്ങൾ സംസ്കരടി
ക്കുന്നു. ഇന്ടികപ്കാൾ 
നഗരത്ടിന്ല 80 
ശതമകാനം വനീടുേളടിലും 
മകാസത്ടിന്ലകാരടിക്ൽ 
പ്കാസ്റടിേ് മകാലടിന്യം 
നനീക്ം ന്െയ്യുന്തടിനു 
കവണ്ടടി ഹരടിതേർമ്മ
കസന സജ്ജമകായടി 
േഴടിഞ്ഞു. നഗരസഭകയകാ
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മലപ്പുറം ജടില്യടിൽ തടിരൂർ ക്കാക്ടിന്ല ആറ് 
പഞ്കായത്തുേളടിന്ലകാന്കാണ്  തനീരകേശ പഞ്കാ
യത്കായ പുറത്തൂർ. ഐ.ആർ.ടടി.സടി യുമകായടി 
േരകാർ തുടങ്ങുന്തടിന് മുമ്പ് തന്ന് 
കുടും�ശ്രനീയുന്ട സഹകായകത്കാന്ട 36 അംഗ 
ഹരടിത േർമ്മ കസന രൂപനീേരടിച്ടിരുന്ന്കേടിലും 
പ്രവർത്നം ആരംഭടിച്ടിരുന്ടില്. ക്ലനീൻ പുറ
ത്തൂർ ഗ്രനീൻ പുറത്തൂർ എന് കപരടിൽ സമഗ്രമകാ
ലടിന്യ നടിർമകാർജന പദ്ധതടി നടിലവടിലുണ്ടകായടിരു
ന്നു. അകജവ - മകാലടിന്യസംഭരണ കേന്ദം 
സ്കാപടിച്ടിരുന്നു. ഐ.ആർ.ടടി.സടി യുമകായടി 
പഞ്കായത്് േരകാർ ഒപ്് ന്വച്ത് 2019 
ഏപ്രടിൽ 3 നകാണ്. അന്ത തുടർന്് ഒരു മകാസ്റർ 
പ്കാൻ ഉണ്ടകാക്ടി ന്െകയ്ണ്ട പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
കുറടിച്് ഭരണസമടിതടിയുമകായടി കെർന്് തനീരുമകാ
നങ്ങൾ കേന്േകാണ്.

സർവേക്ഷടികയകാഗം, യുവജന സംഘടനേൾ 
വ്യകാപകാരടിേൾ കുടും�ശ്രനീ, ആശ വർക്ർമകാർ, 
ന്തകാഴടിലുറപ്് , അധ്യകാപേർ എന്ടിങ്ങന്ന 
വടിവടിധ കമഖലയടിൽ പ്രവർത്ടിക്കുന്വരുന്ട 
വടിപുലമകായ കയകാഗങ്ങൾ സംഘടടിപ്ടിച്ചു. ഹരടിത
േർമ്മകസനന്യ ഒരു സ്ടിരം സംവടിധകാനമകായടി 
പ്രവർത്ടിക്കാൻ 31 കപന്ര തടിരന്ഞ്ഞടുത്തു.

ഹരടിതേർമ്മ കസനയുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏകേകാപടിപ്ടിക്കാനും, കമൽകനകാട്ടം വഹടിക്കുന്
തടിനുമകായടി പഞ്കായത്് പ്രസടിഡണ്ട്, ന്സക്രട്ട
റടി ,വടി. ഇ. ഒ. , അസടി. ന്സക്രട്ടറടി,കൃഷടി 
ഓഫനീസർ, ന്ഹൽത്് ഇൻന്പെ്ർ, ഹരടിത 
സഹകായസ്കാപനം കേകാർഡടികനറെർ എന്ടിവര
ടങ്ങടിയ കമകാണടിറെറടിങ്ങ് സമടിതടി രൂപനീേരടിച്ചു.

മാലിന്യമുക്മാകുന്ന പുറത്തൂർ
ഒരകാഴ്ച്ന്ത് പരടിശനീലന േ്യകാമ്പ് ഹരടിത 
േർമ്മ കസന അംഗങ്ങൾക്കായടി സംഘടടിപ്ടിച്ചു.  
15 അംഗ വകാർഡ് തല സമടിതടിേൾ എല്കാ 
വകാർഡുേളടിലും രൂപനീേരടിച്ചു.  ആഗസ്ത് മകാസ
കത്കാന്ട 19 വകാർഡുേളടിലകായടി 169 ക്ലസ്ററുേൾ 
രൂപനീേരടിക്കാനകായടി. 100 േടേൾക്് 1 ക്ലസ്റർ 
എന് രനീതടിയടിൽ ടൌണടിന്ല േടേളുന്ട ക്ലസ്റർ 
േമ്മടിറെടിേളും രൂപനീേരടിച്ചു.

4 ടൺ പ്കാസ്റടിേ് മകാലടിന്യങ്ങൾ അകജവ 
മകാലടിന്യ സംഭരണ കേന്ദത്ടിന്ലത്ടി. 600 Kg 
രെഡ്  ന്െയ് പ്കാസ്റടിേ് ക്ലനീൻ കേരള േമ്പനടി
ക്് നൽേടി. �കാക്ടി ന്�യടിലടിങ്ങ് ന്െയ്് 
അടുക്ടി ന്വക്കുന്നു. 40 രൂപയകാണ് വനീടുേളടിൽ 
നടിന്നുള്ള യൂസർ ഫനീസ്. അത് കശഖരടിക്കുന് 
േകാര്യത്ടിൽ 40 ശതമകാനം പുകരകാഗതടിന്യ 
ഉണ്ടകായടിട്ടുള്ളു എന്ന്തകാരു പരടിമടിതടിയകാണ്. 
അത് പരടിഹരടിക്കാനകായടി, പണം നൽേകാത്
വർക്് പഞ്കായത്ടിൽ നടിന്് കനകാട്ടനീസ് 
അയക്കുേയും, തുടർന്് പലരും ഒരുമടിച്് 
ന്േകാണ്വന്് അടക്കുന് പ്രവണത ഉണ്ടകായടിട്ടു
ണ്ട്.

ഹരടിതസഹകായ സ്കാപനമകായ ഐ.ആർ.ടടി.
സടിയുന്ട സഹകായകത്കാന്ട നടിരവധടി പ്രവർത്
നങ്ങൾ തുടർച്യകായടി സംഘടടിപ്ടിച്ചു. വലയസൂ
ര്യഗ്രഹണന്ത്ക്കുറടിച്ചുള്ള അന്വടിശ്വകാസ
ങ്ങൾന്ക്തടിന്രയും, േകാൻസർ 
ക�കാധവൽക്രണന്ത്ക്കുറടിച്ചും ക്ലകാസുേൾ 
സംഘടടിപ്ടിച്ചു.

ഹരടിത േർമ്മ കസന അംഗങ്ങൾക്കായടി തുണടി 
സഞ്ടി നടിർമ്മകാണ പരടിശനീലനം നടത്ടി. 360 
കുടും�ശ്രടി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളടിൽ ശുെടിത്വ 
പ്രതടിജ് എടുപ്ടിച്ചു. മുഴുവൻ വടിേ്യകാലയങ്ങളടി
ലും ശുെടിത്വ അസം്ടി സംഘടടിപ്ടിച്ചു. എല്കാ 
വടിേ്യകാലയങ്ങകളയും ഹരടിതവടിേ്യകാലയങ്ങളകാ
ക്കുേ, എന് ലക്ഷ്യം ന്വച്് സ്കൂളുേളടിൽ ഒരു 
സർന്വ്വ നടത്ടി. സ്കാപനങ്ങളടിലും, മുഴുവൻ 
ആകഘകാഷ പരടിപകാടടിേളടിലും ഗ്രനീൻ കപ്രകാകട്ടകാ
കക്കാൾ പകാലടിക്കുന്നുന്ണ്ടന്് ഉറപ്് വരുത്കാനകാ
യടി. ഡടിസം�റടിനേം തന്ന് 36 വടിവകാഹ
ങ്ങൾ, വടിവടിധ മത പരടിപകാടടിേൾ,  എല്കാം 
ഗ്രനീൻ കപ്രകാകട്ടകാകക്കാൾ പകാലടിച്കാണ് നടത്ടിയ
ത്.പടിന്നീട് പഞ്കായത്ടിലകാന്േ ഈ പ്രവർത്
നം ജനങ്ങൾ ഏന്റെടുത്തു.

ഹരടിത സൌഹൃേ ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ ലഭ്യമകാക്കുന്
തടിനകായടി ഒരു ഗ്രനീൻ കഷകാപ്് ആരംഭടിച്ചു. പുറ
ത്തൂർ പഞ്കായത്ടിന്ല മുഴുവൻ ആകഘകാഷ 
പരടിപകാടടിേൾ, വടിവകാഹങ്ങൾ എന്ടിവക്കായടി 
ഹരടിത സൌഹൃേ ഉത്പ്ന്ങ്ങൾ ലഭ്യമകാക്കുേ 
എന്തകാണ് ഉകദേശ്യം, വകാഴയടിലയും, കജവ 
പച്ക്റടിേളുമകാണ് ഇകപ്കാൾ ഉള്ളത്, ക്രകമണ 
വടിപുലനീേരടിക്കും. ഇനടിയും  
മുകന്കറണ്ടതുന്ണ്ടകേടിലും പഞ്കായത്ടിന്ന 
മകാലടിന്യ മുക്മകാക്കുന്തടിനകായുള്ള  
പ്രവർത്നങ്ങൾ സംഘടടിപ്ടിക്കാനും ,അതടിന് 
ജനങ്ങളുന്ട സഹേരണം ഉറപ്പുവരുത്കാനും 
േഴടിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്  ശുഭകാപ്തടി വടിശ്വകാസം 
നൽകുന്തകാണ്.

കറുകയിൽ വരോർഡിൽ ഹരിതകർമപസനയുടെ പനതൃത്വത്ിൽ 
�പയരോ �ിന്നുകൾ വിതര�ം ടെയ്യുന്നു

ട് കതകാകളകാടുകതകാൾ നടിന്് നഗരത്ടിൽ നടക്കു
ന് എല്കാ പ്രവർത്നങ്ങളടിലും ഹരടിതേർമ്മ 
കസനകാ അംഗങ്ങളും പകേകാളടിേളകാകുന്നുണ്ട്. 
മകാലടിന്യത്ടിൽ നടിന്് മൂല്യവർധടിത വസ്തുക്ൾ 
നടിർമടിക്കാൻ കവണ്ട  പരടിശനീലനങ്ങളും 
ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ ഹരടിത 
േർമ്മകസനക്് നൽേടി. കപപ്ർ �കാഗ് നടിർ
മ്മകാണം, കസകാപ്് നടിർമ്മകാണം, പ്കാസ്റടിേ് 
തരംതടിരടിക്ൽ, �ൾ�് നടിർമകാണം തുടങ്ങടി 
നടിരവധടി വസ് തുക്ൾ അവർ ഇകപ്കാൾ നടിർമ്മടി
ച്് വരുന്നു.
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പകരോഴിപ്രോെ്: മകാലടിന്യം പലർക്കും ദുരടിതമകാ
ന്ണകേടിലും ഏറകാമല പഞ്കായത്ടിൽ അന്തകാരു 
സമ്പത്കാണ്. അതടിൽ നടിന്് ലഭടിക്കുന് 
സ്ടിരവരുമകാനം ന്േകാണ്ട് 38 കുടും�ങ്ങൾ 
സുസ്ടിര ജനീവടിതം നയടിക്കുേയകാണടികപ്കാൾ. 
അഞ്ചുകപർ കജവമകാലടിന്യ സംസ്കരണ 
രംഗത്തും 33 കപർ അകജവ മകാലടിന്യ സംസ്ക്ക
രണ രംഗത്തും പ്രവർത്ടിച്്  ഏറകാമല ഗ്രകാമപ
ഞ്കായത്ടിന്ല മകാലടിന്യസംസേരണ രംഗത്് 
പുത്ൻ മകാതൃേ സൃഷ്ടിക്കുേയകാണ്.

ഐ.ആർ.ടടി.സടിയുന്ട സഹകായകത്കാന്ട കജവ
മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിന് 2019 മുതൽ പ്രവർ
ത്ടിച് വരുന് 'ഹരടിതതനീരം' കജവമകാലടിന്യ 
പ്കാറെടിൽ 5 വടിേഗ്ദ ന്തകാഴടിലകാളടിേളകാണുള്ളത്. 
ഏറകാമല ഗ്രകാമപഞ്കായത്ടിന്ല മുഴുവൻ സ്കാപ
നങ്ങളടിന്ലയും േടേളടിന്ലയും ന്പകാതുപരടിപകാടടി
േളടിന്ലയും കജവമകാലടിന്യം പ്കാറെടിന്ലത്ടിച്ചു 
വടിൻക്കാ േകമ്പകാസ്റടിംഗ് രനീതടിയടിൽ സംസ്കരടി
ച്്  വളമകാക്ടി മകാറ്റുന്നു. ഈ കജവ വളമകാണ് 
പഞ്കായത്ടിന്റെ പദ്ധതടിയടിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ടി 
ജനങ്ങൾക്് വടിതരണം ന്െയ്യുന്ത്. അകതകാ
ന്ടകാപ്ം കജവ മകാലടിന്യം ഉറവടിടത്ടിൽ തന്ന് 
സംസ്കരടിക്കുന്തടിനു കവണ്ടടി 4000 േകമ്പകാസ്റ്റു 
കുഴടിേളും 14 േകമ്പകാസ്റ് ഉപേരണങ്ങളും 
മഹകാത്മകാ ഗകാന്ടി കേശനീയ ഗ്രകാമനീണ ന്തകാഴടിലുറ
പ്പു പദ്ധതടി വഴടി 1245623 രൂപ െടിലവഴടിച്ചു 
വനീടുേളടിൽ സ്കാപടിച്ടിട്ടുണ്ട്. 

19 വകാർഡുേളടിൽ നടിന്് 2 കപന്ര വനീതം 
തടിരന്ഞ്ഞടുത്തു ആന്േ 38 ഹരടിതേർമ്മകസ
നകാംഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.  അവർ എല്കാ 
മകാസവം മുഴുവൻ വനീടുേളടിൽ നടിന്നും സ്കാപന

മാലിന്യവ്രം സമ്പത്്
ഏറാമലയുടെ
അനുഭവപാഠങ്ങൾ

ങ്ങളടിൽ നടിന്നും ഒരു തവണ അകജവമകാലടി
ന്യം കശഖരടിക്കുന്നു. വർഷത്ടിൽ ഒരു തവണ 
കുപ്ടി/ കുപ്ടിച്ടില്ലുേൾ, ന്െരുപ്പുേൾ, �കാഗുേൾ, 
ടയർ, പഴയ ന്്സ്സുേൾ എന്ടിവയും കശഖരടി
ക്കുന്നുണ്ട്. അകജവ മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടി
ന് MCF കൂടകാന്ത 14 മടിനടി MRF േൾ 
സ്കാപടിച്ടിട്ടുണ്ട്. 2018 നവം�ർ 1 മുതൽ എല്കാ 
മകാസവം വനീടുേളടിൽ നടിന്് 30 രൂപയും സ്കാപ
നങ്ങളടിൽ നടിന്് 50 രൂപയും േടേളടിൽ നടിന്് 
100 രൂപയും യൂസർ ഫനീ ആയടി വകാങ്ങടിന്ക്കാണ്ട് 
അകജവമകാലടിന്യ കശഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതടിയുന്ട ഭകാഗമകായടി മുഴുവൻ വനീടുേൾ
ക്കും േടേൾക്കും യൂസർ ഫനീ േളക്ഷൻ 
േകാർഡും ക�കാധവൽക്രണത്ടിന് ക്കാഷറും 
തയ്കാറകാക്ടി വടിതരണം ന്െയ്ടിട്ടുണ്ട്. വലടിയ 
ജനേനീയ പകേകാളടിത്മകാണ് ഏറകാമലയുന്ട 
മകാലടിന്യസംസ്കരണവമകായടി �ന്ന്പ്ട്ട് ഉണ്ടകാ
യത്. 19 വകാർഡുേളടിലും വകാർഡ് തല ശുെടിത്വ
മകാലടിന്യ സംസ്കരണ േമ്മടിറെടിേളും ഓകരകാ 
വകാർഡടിലും 6 മുതൽ 8 വന്ര ക്ലസ്ററുേളും 
പ്രവർത്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ടൌണടിലും വകാർഡുേളടിലു
മകായടി 148 ക്ലസ്ററുേൾ ഇകപ്കാൾ 
പ്രവർത്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ടൌണടിന്ല അകജവമകാലടി
ന്യ കശഖരണം നടിരനീക്ഷടിക്കുന്തടിനും തടസ്
ങ്ങൾ ഒന്നും കനരടിടകാതടിരടിക്കാനും ഏഴ് അംഗ
ങ്ങൾ വനീതമുള്ള 5 സ�് േമ്മടിറെടിേൾ 
േച്വടക്കാരുകടതകായടി പ്രവർത്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

പഞ്കായത്ടിന്ല ആന്േയുള്ള 9408 വനീടുേളടിൽ 
ശരകാശരടി 7250 വനീട്ടുേകാരും 30 രൂപ യൂസർ ഫനീ 
നൽേടി ന്േകാണ്ട് അകജവമകാലടിന്യങ്ങൾ 
ഹരടിത േർമ്മ കസനയ്ക് കേമകാറുന്നുണ്ട്. 

ശരകാശരടി പ്രതടിമകാസം ലഭടിക്കുന് യൂസർഫനീ 
2,50,000 രൂപയും അകജവമകാലടിന്യങ്ങൾ 
തരം തടിരടിച്് വടില്പന നടത്തുന്ത് വഴടി പ്രതടിമകാ
സം 15,000 രൂപയും ലഭടിക്കുന്നുണ്ട്. 15 മകാസം 
ന്േകാണ്ട് യൂസർഫനീ ഇനത്ടിൽ ലഭടിച് ആന്േ 
തുേ 36, 00,000 രൂപയകാണ്. ഒരു ഹരടിതേർമ്മ 
കസന അംഗത്ടിന് പ്രതടിമകാസം 7500 രൂപയും 
ലഭടിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടകാന്ത കേകാഴടികക്കാട് ജടില്
യടിൽ ആേ്യമകായടി ഒരു പഞ്കായത്ടിൽ ഹരടിത
േർമ്മകസനയ്ക് ഓഫനീസ് സൌേര്യം ഒരുക്ടിയ
തും ഏറകാമല പഞ്കായത്ടിലകാണ്. 
ഓഫനീസടിനടുത്് ഐ.ആർ.ടടി.സടി. സ്കാപടിച് 
�കയകാഗ്യകാസ് പ്കാൻറ്, ഹരടിതേർമ്മകസനകാംഗ
ങ്ങൾക്് ഭക്ഷണം പകാെേം ന്െയ്കാൻ ഉപകയകാ
ഗടിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഹരടിതേർമ്മകസനക്് ആവശ്യ
മകായ യൂണടികഫകാം, ഗ്ൌസ്, മകാസ്ക്, ന്തകാപ്ടി, 
ഐഡൻറടിറെടി േകാർഡ് എന്ടിവയും ലഭ്യമകാക്ടി
യടിട്ടുണ്ട്. മകാലടിന്യ കശഖരണത്ടിന് പഞ്കായ
ത്ടിന് സ്വന്തമകായടി വകാഹനം ഉണ്ട്. 2019ൽ 
മകാത്രം 52 ശുെടിത്വ സകാക്ഷരതകാ േ് ളകാസുേൾ 
പഞ്കായത്ടിൽ നടത്ടി. ശുെടിത്വ നടിയമങ്ങളു
മകായടി �ന്ന്പ്ട്ട പരടികശകാധനേൾ നടത്ടി 
32,000 രൂപ പടിഴ തുേയകായടി ഈടകാക്ടി.

മകാലടിന്യ സംസ്കരണത്ടിൽ കമഖലയടിൽ 
മകാത്രമല്, എല്കാ വനീടുേളടിലും പച്ക്റടി കൃഷടി, 
തരടിശ് നടില കൃഷടി തുടങ്ങടിയ പദ്ധതടിേളുമകായടി 
േകാർഷടിേ കമഖലയടിലും േടിണർ റനീെകാർജടിങ് 
കപകാലുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളുമകായടി ജലസംര
ക്ഷണ കമഖലയടിലും പുതടിയ മകാതൃേ േകാഴ്ച 
ന്വക്കുേയകാണ് ഏറകാമല.

പരോല്രോെ്: അമ്പലപ്കാറ പഞ്കായത്ടിന്ല 
ഹരടിത സഹകായ സഥകാപനമകായടി  ഐ.ആർ.
ടടി.സടി. ചുമതല ഏൽക്കുന്ത് 2019 ജൂകല 
മൂന്ടിനകാണ്. തുടർന്് 20 വകാർഡുേളടികലക്കായടി 
40 ഹരടിത േർമ്മ കസന അംഗങ്ങന്ള നടികയകാ
ഗടിച്ചു. ഓകരകാ വകാർഡുേളടിലും നടത്ടിയ അഞ്് 
ക്ലസ്റർ കയകാഗങ്ങളടിലൂന്ട  എല്കാ വനീട്ടുേകാന്രയും 
പന്കേടുപ്ടിക്കുേയും ന്െയ്തു.  

പഞ്കായത്ടിന്ല വ്യകാപകാരടി വ്യവസകായടിേളുന്ട
യും, േകാറെറടിംഗ് അകസകാസടികയഷനുേളുന്ടയും 
മണ്ഡപങ്ങളുന്ടയും എല്കാം കയകാഗം കെർന്നു. 
മകാലടിന്യപരടിപകാലത്ടിൽ നടപ്ടിലകാകക്ണ്ട 
പ്രവർത്നങ്ങന്ള കുറടിച്് വടിപുലമകായ ക�കാധവ
ത്േരണം നടത്ടി.

പഞ്കായത്ടിന്ല  യുവജന ക്ലബുേൾ, വകായന
ശകാലേൾ എന്ടിവയുന്ട കയകാഗം കെർന്നു 
യുവകാക്ളുന്ട പകേ് ഉറപ്കാക്ടി.  ഹരടിതേർമ്മ 
കസനകാംഗങ്ങൾക്് യൂണടികഫകാം വടിതരണം 
ന്െയ്കാനും സുരക്ഷ ഒരുക്കാനും എല്കാം ഐ.
ആർ.ടടി.സടിയുന്ട ഇടന്പടലടിലൂന്ട സകാധടിച്ചു. 

പഞ്കായത്ടിന്ല ഹരടിതേർമ്മകസനയുന്ട 
ആേ്യ േളക്ഷൻ നവം�റടിൽ ആരംഭടിച്ചു. ആേ്യ 
ഘട്ട േളക്ഷനടിൽ തന്ന് 1,15000 രൂപ  യൂസർ 
ഫനീ ഇനത്ടിൽ ലഭടിച്ചു. എല്കാ വകാർഡ്േളടിന്ല
യും ന്മമ്പർമകാർ നല് രനീതടിയടിൽ തന്ന് ഇടന്പ
ടൽ നടത്ടി. അതുന്േകാണ്ട് തന്ന്  അംഗങ്ങൾ
ക്് നല് പ്രതടിേരണമകാണ് നകാട്ടുേകാരടിൽ നടിന്നും 

ലഭടിച്ത്. ഹരടിതേർമ്മകസ അംഗങ്ങൾക്് 
പൂർണ് പടിൻതുണയും നൽേടി ന്േകാണ്ട് പഞ്കാ
യത്് ഒപ്ം തന്ന്യുണ്ട്. അംഗങ്ങളുന്ട 
വരുമകാനം വർധടിപ്ടിക്കുന്തടിനകായടി നടികുതടി 
പടിരടിവടിൽ സഹകായടിക്കാനും ഹരടിതേർമ്മകസ
നന്യ ഏല്പടിച്കതകാന്ട പഞ്കായത്ടിന്ല ഏറെവം 
സ്വനീേകാര്യതയുള്ള സംവടിധകാനമകായടി അതു മകാറടി. 
രണ്ടകാം ഘട്ട േളക്ഷനടിൽ 1,45000 രൂപ യൂസർ 
ഫനീ ഇനത്ടിൽ ലഭടിച്ചു.  

പ്കാസ്റടിേ് മകാലടിന്യങ്ങൾ കൃത്യമകായടി കവർതടിരടി
ക്കുന്തടിൽ എല്കാം ക്ലകാസുേൾ ഐ .ആർ.ടടി.
സടി.യുന്ട കനതൃത്വത്ടിൽ നൽേടിയതടിന്ന 
തുടർന്് ന്സഗ്ഗ്ടികഗഷനും നല് രനീതടിയടിൽ 
നടന്നു ന്േകാണ്ടടിരടിക്കുന്നു. 3ആം ഘട്ട േളക്ഷ
നടിൽ 1254540 രൂപ യൂസർ ഫനീ ഇനത്ടിൽ 
ഹരടിതേർമ്മകസനയ്ക് ലഭടിച്ചു. കൃത്യമകായ റടിവയൂ 
മനീറെടിംഗുേളും തുടർ പരടിപകാടടിേളുമകായടി 
�ഹുദൂരം മുന്ടിലകാണ് അമ്പലപ്കാറയടിന്ല  
പ്രവർത്നങ്ങൾ.

അമ്പലപ്ാറ പഞ്ായത്് ബഹുദൂര്രം മുന്നിൽ
28 വാർഡുേളിലായി 28 ഹരിതേർമകസനാ്രംഗങ്ങൾ

13,000 ൽ നിന്നു്രം 25,000 രൂപയായി ശരാശരി 
യൂസർഫീ വരുമാന്രം ഉയർന്നു

അമ്പലപ്പരോ� പഞ്രോയത്ിടല ആ�രോം 
വരോർഡിൽ ഹരിതകർമപസന അജജവ 

മരോലിന്യങ്ൾ പശഖരിച്ചു


