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പ്രകൃതി അതിന്റെ സമസ്ത ലാവണ്യഭാവങ്ങളും 
സമൃദ്ധമായി ന്�ാരിഞ്ിരിക്കുന്ന ദേശമാണ്  
ദേരളന്മന്നത് നമ്മുന്െ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനങ്ങളി
ന്ലാന്നാണ്. രാജ്യാന്തരതലത്ിൽതന്ന്ന  
വിദനാേസഞ്ാരഭൂപെത്ിൽ സുംസ്ാനത്ിനുള്ള 

സ്ാനും പറദയണ്ടതില്ല. ഏറ്റവന്മാടുവിലായി  ദലാേത്്  
േണ്ടിരിദകേണ്ട 52 രാജ്യങ്ങളന്െ നയൂദയാർകേ് ടെുംസ് തയ്ാറാകേിയ 
പട്ിേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദേരളും മാത്രമാണ് ഇെുംപിെിച്ിരിക്കു 
ന്നത്. സാമൂഹിേവിേസനസൂ�ിേയിലും നാും ദലാേനിലവാരത്ി
ന്നാപ്പമാണ്. അെിസ്ാനസൗേര്യവിേസനത്ിലും ശ്രദദ്ധയമായ 
ദനട്ങ്ങൾ ടേവരിച്ചുന്ോണ്ട് കൂടുതൽ കുതിപ്പിന്നാരുങ്ങുേയാണ്. 
എന്നാൽ നാെിന്റെ പ്രകൃതി�ാരുതയ്ക് മങ്ങദലൽപ്പിക്കുന്ന  
മാലിന്യപ്രശ് നും വർഷങ്ങളായി ഒരു േീറാമുട്ിയാണ്.  
ഉോസീനമായി വഴിദയാരത്ും ആന്ളാഴിഞ് പറമ്പുേളിലും   
പുഴേളിലന്മാന്കേ മാലിന്യും തള്ളുന്ന സമീപനും അതിന് ആകേും കൂട്ി. 

ഈ പ്രവണതേൾ പാദെതിരുത്ി, നമ്മുന്െ നഗരങ്ങന്ളയും 
പട്ണങ്ങന്ളയും മാലിന്യമുക്തമാകേി, വൃത്ിയള്ളതാകോൻ  
ലക്്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദേരള ഖരമാലിന്യപരിപാലനപദ്ധതി. 
തദദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ വഴി 2300 ദോെിരൂപ ന്�ലവിൽ 
ആറുവർഷും ന്ോണ്ട് പൂർത്ിയാക്കുന്ന പദ്ധതിന്യപ്പറ്റിയാണ് 
ജനുവരി ലകേും േവർ ദറ്ാറി. ഒപ്പും മാലിന്യസുംസ് േരണത്ിൽ 
ദേരളും ദനരിടുന്ന ന്വല്ലുവിളിേളും പുതിയ സാദകേതിേ സാധ്യതേളും 
�ർച് ന്�യ്യുന്നു. സർകോരിന്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾന്കോപ്പും  
ജനങ്ങളന്െ സമ്പൂർണ്ണമായ സഹേരണമുന്ണ്ടകേിദല  
മാലിന്യസുംസ് േരണപദ്ധതിേൾ വിജയിപ്പികോനാവൂ. എന്റെ 
മാലിന്യും എന്റെ ഉത്രവാേിത്വും എന്ന ദ�ാധ്യും ഓദരാ പൗരനുും 
ഉണ്ടാദേണ്ടത് അനിവാര്യമാന്ണന്ന് വിേഗ്ധർ ചൂണ്ടികോണിക്കുന്നു. 
ദേരളത്ിന്റെ ഭാവിവിേസനസകേൽപനങ്ങളിൽ ഏന്റ 
പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ വിഷയും വായനകോർ ഏന്റ്റടുക്കുന്മന്ന് 
േരുതന്ട്. 

"എന്റെ മാലിന്യം
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്യം"
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08 മുഖച്ായ മാറുന്ന നഗരങ്ങൾ
 എും. �ി. രാദജഷ്

14 വരുും സുസ്ിരപരിഹാരും
 ദ�ാ. അേീല അ�്ദുള്ള ഐ എ എസ്

16 ദേരളത്ിന്റെ 
 സൽകേർമ്മടസന്യും
 ജാഫർ മാലിേ് ഐ എ എസ്

20 സുസ്ിരശു�ിത്വ ദേരളത്ിദലകേ്
 ദ�ാ െി എൻ സീമ 

22 നാന്ളയന്െ 
 നഗരപഥങ്ങൾ
 യ. വി. ദജാസ് ഐ എ എസ് 

26 മാലിന്യം  
 സയംരയംഭസാധ്തയുമാണ് 
 സി.പി. വിനനാദ്

28 �ിജിറ്റലാവന്നു ദമൽദനാട്ും
 ന്േ. െി. �ാലഭാസ് േരൻ

30 മൂല്യമുള്ള മാലിന്യും 
 ജി. ന്േ. സുദരഷ് കുമാർ

േവർ�ിത്രും: എ.എസ്. ശരത് 

06 സമ്പൂർണ്ണ
 ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ിങ്് നേരളയം
 പിണറായി വിജയൻ, മുഖ്മന്തി
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34 ദേരളത്ിൽ 
 ഉയിർക്കുന്ന മാതൃേേൾ
 ഷിബു ന്േ. എൻ

36 വരുുംോലത്ിന്റെ 
 സാദകേതിേസാധ്യതേൾ
 അരുൺ രവി

40 ഉത്രവാേിത്വമിന്ല്ലകേിൽ     
 ഊരാക്കുടുകോോും
 മദനാജ് എും. പി

44 ോലാവസ്ാവ്യതിയാനും  
 ദേരളത്ിന് പുതുകേിയ േർമ്മപദ്ധതി
 ദ�ാ. ജൂ�് ഇമാനുവൽ

46 നനവാത്ാനത്ിന്റെ 
 നിർഭയദീപ്ി  
                 നഡാ. ോയയംകുളയം യൂനുസ്

48 സിരേളിൽ ഒഴുകുന്ന മഷിയും തീയും
 ദ�ാസ് കൃഷ്ണമാ�ാരി

12 തലന്യടുദപ്പാന്െ തലസ്ാനും
 ആര്യ രാദജന്ദ്രൻ

18 വർകേ് @ഹരിതേർമ്മദസന; 
 വരുമാനും രണ്ടു ലക്ും
 അക്ര എ.ന്േ

25 ക്ീനാോും 
 കുരീപ്പുഴ മാതൃേയിൽ
 ആേർശ് ഓണാട്്

32 വൃത്ിയള്ള 
 �ദത്രിയായ േഥ
 രദമഷ് കുമാർ ന്വള്ളമുണ്ട

42 അഴദോന്െ ആലപ്പുഴ
 ദരവതി എസ്.പിള്ള
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പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്തി

എല്ലാവർക്കുും �ിജിറ്റൽ 
�ാകേിങ്ങ് പ്രാപ്യമാകേിയ ഇന്ത്യയിന്ല 
ആേ്യ സുംസ്ാനമായിരിക്കുേയാണ് 
ദേരളും. ഏന്റ അഭിമാനേരമായ 
ദനട്മാണിത്. റിസർവ്് �ാകേ് ഓഫ് 
ഇന്ത്യ 2019 ൽ മുദന്നാട്ടുവച്  
നിർദേശമനുസരിച്്് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്  
ആേ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ �ിജിറ്റൽ �ാകേിങ്ങ്  
നെപ്പിലാകേിയത്. അതിനുദശഷും ദോട്യും 
ജില്ലയിലും നെപ്പാകേി. ഈ രണ്ടുജില്ലേളും  
സമ്പൂർണ്ണമായും �ിജിറ്റൽ ഇെപാടുേളിദലകേ് മാറിയതിൽ 
നിന്ന് ഉൾന്കോണ്ട ഊർജും നിർണ്ണായേമായ ഈ 
മാറ്റത്ിന് പ്രദ�ാേനമായി. 

�ാകേ,് �ാകേിങ്ങ് എന്നീ പേങ്ങളന്െ നിർവ�ന 
ത്ിലും പ്രവർത്നത്ിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുന്ോണ്ടി
രിക്കുന്ന ോലമാണിത്. ജീവിതത്ിന്റെ സമസ്ത ദമഖല 
േളിലും ഇെന്പൊൻ േഴിയന്ന സ്ാപനങ്ങളായി  
�ാങ്കുേൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. സാദകേതിേവിേ്യയന്െ 
വിോസും ഇത്രും മാറ്റങ്ങൾകേ് ആകേും കൂട്ടുന്നുണ്ട്. 
�ിജിറ്റൽ ദസവനങ്ങൾ മാത്രമല്ല േറൻസിേൾ 
വന്ര വ്യാപേമാവേയാണ്. ഈ മാറുന്ന  
സാഹ�ര്യത്ിൽ �ിജിറ്റൽ  

�ാകേിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യും വലിയദതാതിലാണ് 
കൂെിവരുന്നത്.

�ാങ്കുേളന്െ അെിസ്ാന 
സൗേര്യങ്ങളിലും സാദകേതിേ 
വിേ്യയിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ മാത്രും 
സമ്പൂർണ്ണ �ിജിറ്റൽ �ാകേിങ്ങ് 
എന്ന ലക്്യും ടേവരിച്തായി 
പറയാനാവില്ല. അതിന് വലിയ 
തരത്ിലള്ള സാമൂഹിേ  
ഇെന്പെലേൾ കൂെി ആവശ്യമാണ്. 

ദേരളത്ിന്ല ജനങ്ങളന്െ �ിജിറ്റൽ 
സാക്രത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

നെപെിേൾ തദദേശ 
സ്വയുംഭരണസ്ാപന

ങ്ങൾ മുദഖന സ്വീേരിച്ചു 
വരിേയാണ്. അതിന്റെ 
ഉോത്മായ  
ഉോഹരണമാണ്  

സമ്പൂർണ്ണ
�ിജിറ്റൽ �ാകേിങ്ങ് ദേരളും
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തിരുവനന്തപുരന്ത് പുല്ലമ്ാറ ഗ്ാമപഞ്ായത്്. 
ഇതിദനാെേും തന്ന്ന സമ്പൂർണ്ണ �ിജിറ്റൽസാക്രത 
ടേവരിച് ഇന്ത്യയിന്ല ആേ്യ ഗ്ാമപഞ്ായത്ായി 
പുല്ലമ്ാറ മാറിയിരിക്കുേയാണ്. 

ഇത്വണന്ത് ദേന്ദ്ര ഇലദ്രോണിേ് സ് ആൻ�് 
ഐെി വകുപ്പിന്റെ �ിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡുേളിൽ 
മൂന്ന്നണ്ണമാണ് സുംസ്ാനും ദനെിയത്.  
ന്േ �ിസ് േ് മുദഖന്ന നെപ്പാകേിയ  
�ിജിറ്റൽ വർകേ് ദഫാർ മാദനജ് ന്മറെിന്  
പ്ാറ്റിനും അവാർ�ാണ് ലഭിച്ത്. ദോട്യും 
ജില്ലാഭരണകൂെത്ിന്റെ ന്വ�് ടസറ്റി
ന് ദഗാൾ�് ന്മ�ൽ, ക്ീരശ്രീ 
ദപാർട്ലിന്  സിൽവർ ന്മ�ൽ  
ഇങ്ങന്ന മൂന്ന് അവാർഡുേൾ 
നമുകേ് ലഭിക്കുേയ 
ണ്ടായി. ോര്യക്മമായ �ിജിറ്റൽ 
സുംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ  
ദേരളും എത്രമാത്രും 
ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ  
ന്തളിവാണ് ഈ പുരസ് ോരങ്ങൾ. 

ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം  
ഇല്ാതാവുന്നു

�ിജിറ്റൽസൗേര്യങ്ങളും ദസവനങ്ങളും 
സാർവത്രിേമായി ലഭ്യമാകേണന്മന്നുന്ണ്ടകേിൽ 

�ിജിറ്റൽ �ിടവ�് ഇല്ലാതാവണും. അത്ര
ത്ിൽ എല്ലാ പൗര�ാർക്കുും ഇറെർന്നറ്റ് 

സൗേര്യും ലഭ്യമാകേണും എന്ന ലക്്യദത്ാ
ന്െയാണ് ന്േ ദഫാൺ പദ്ധതി നെപ്പിലാ

ക്കുന്നത്. ന്േ ദഫാൺ പദ്ധതിയന്െ 
90% വും ഇതിദനാെേും പൂർത്ിയാ

യിട്ടുണ്ട്. 17,155 േിദലാമീറ്റർ  
ഒപ്റ്റിേ് ടഫ�ർ ദേ�ിൾ 

ശുംഖല തയ്ാറായികേഴി
ഞ്ഞു.  

ന്േ ദഫാൺ  പദ്ധതി 
പൂർണ്ണമാകുന്നദതാ

ന്െ സാധാരണ
കോർകേ് 

കുറഞ് 
ന്�ലവിദലാ 
സൗജന്യമാ
ദയാ 

ഇറെർന്നറ്റ് ദസവനും ലഭ്യമാകുും. ന്പാതുജനങ്ങൾകേ്  
ദസവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ദേരളത്ിന്ല സർകോർ 
ഓഫീസുേളും ഇത് മുദഖന �ന്ികേന്പ്പടുും. ഇതിന്നാന്കേ 
പുറദമ രണ്ടായിരത്ിലധിേും ന്പാതുവിെങ്ങളിൽ സൗജന്യ 
ടവടഫ ദഹാട്് സ് ദപാട്ടുേൾ ഒരുകേിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങന്ന  
ദനാക്കുദമ്ാൾ �ിജിറ്റൽ ഇെപാടുേൾകേ് എല്ലാവിധ 
ത്ിലും  അെിസ്ാന സൗേര്യങ്ങൾ ദേരളത്ിൽ 
ഒരുങ്ങുേയാണ.് വിവിധതരും �ിജിറ്റൽദസവനങ്ങളും 

അവയ്ക് ആവശ്യമായ അെിസ്ാനസൗേര്യങ്ങളും 
ഒരുങ്ങുന്നു. അവ എല്ലാ വിഭാഗും ജനങ്ങൾ

ക്കുും പ്രാപ്യമാക്കു ന്നതിനുള്ള ഇെന്പെലേ
ളും ഒപ്പും നെക്കുേയാണ്. ഇന്തല്ലാും 

പരിഗണിക്കുദമ്ാൾ സമ്പൂർണ്ണ 
�ിജിറ്റൽ �ാകേിങ്ങ്  
നെപ്പാകോൻ ഏറ്റവും ഉ�ിതമായ 
ഇെും തന്ന്നയാണ് ദേരളും. 

�ാകേിങ്ങ് ദമഖല  
സാദകേതിേവിേ്യയ്ക്  
അനുസൃതമായി വിേസിക്കുദമ്ാൾ 

നാും ശ്രദ്ധിദകേണ്ട �ില ോര്യങ്ങൾ 
കൂെിയണ്ട്. അത് �ാകേിങ്ങ് ദമഖല

യിൽ ഉണ്ടാവന്ന ടസ�ർ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളന്െ വർധനയാണ്. ഇത്രും 

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെയന്നതിനായി സാമ്
ത്ിേ കുറ്റാദന്വഷണവിഭാഗും ദപാന്ലയള്ള സുംവി

ധാനങ്ങൾ ദേരള ദപാലീസിന്റെ ഭാഗമായി സുംസ്ാന
സർകോർ ആരുംഭിച്ിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നെന്നു 
േഴിഞ്ാൽ അവന്യക്കുറിച്് ഫലപ്രേമായ അദന്വഷണും  
നെത്ന്നുമുണ്ട്. പദക് ദവണ്ടത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾകേ്  
പഴുതുണ്ടാവാന്ത ദനാകോൻ ന്പാതുജനങ്ങൾകേ്  
ആവശ്യമായ ദ�ാധവൽകേരണമാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 
നെക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്ന്ന അവ തെയണന്മകേിൽ 
�ാകേിങ്ങ് ദമഖലയിന്ല അധികൃതരുന്െ സഹേരണും 
ഏന്റ അനിവാര്യമാണ്. ഇറെർന്നറ്റ് �ാകേിങ്ങ് സൗേര്യ
ങ്ങൾ ഒരുക്കുദമ്ാൾ അവയ്ക് മതിയായ 
സുരക്ാേവ�ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും ോലാനുസൃതമായി 
നവീേരിക്കുന്നതിനുും അതീവശ്രദ്ധ ന്�ലത്ണും. 
അവന്യക്കുറിന്ച്ാന്കേ ഇെപാടുോന്ര ദ�ാധ്യന്പ്പടുത്
ന്നതിന്നാപ്പും  തട്ിപ്പുേൾകേ് ഇരയാോത്വണ്ണും  
�ിജിറ്റൽ ദസവനങ്ങൾ പ്രദയാജനന്പ്പടുത്ാൻ  
ആവശ്യമായ പരിശീലനവും നൽേണും. ദേരളത്ിന്റെ 
സമ്േ്ഘെനന്യ കൂടുതൽ ഉദത്ജിപ്പികോൻ സമ്പൂർണ്ണ 
�ിജിറ്റൽ �ാകേിങ്ങ് സുംവിധാനങ്ങൾ ഉപേരിക്കുും എന്ന് 
പ്രതീക്ികോും. 

ദേരളത്ിന്റെ  
സമ്േ്ഘെനന്യ 

കൂടുതൽ ഉദത്ജിപ്പി
കോൻ സമ്പൂർണ്ണ  

�ിജിറ്റൽ �ാകേിങ്ങ് 
സുംവിധാനങ്ങൾ  
ഉപേരിക്കുും എന്ന് 

 പ്രതീക്ികോും

കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ിങ്ങ് സംസ്ാനമായതിന്റെ പ്രഖ്ാപനം മുഖ്മന്തി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു
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എം. ബി. രാകജഷങ്
തദദേശസ്വയുംഭരണ, ഗ്ാമവിേസന,  
എേ് ടസസ് വകുപ്പ്് മന്തി 

മൂന്നരദകോെിദയാളും ജനങ്ങൾ  
അധിവസിക്കുന്ന ദേരളത്ിന് 38,863 �തുരശ്ര 
േിദലാമീറ്റർ മാത്രമാണ് വിസ്തൃതി. പദക്, ജനസാന്ദ്രത 
ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുംസ്ാനങ്ങളിന്ലാന്നാണ്.  
ജനങ്ങൾകേ് ഉയർന്ന ജീവിതനിലവാരവും  
ശാസ്ത്രദ�ാധവും മറ്റ് അറിവേളന്മാന്കേയന്ണ്ടകേിലും 
മാലിന്യും ടേോര്യും ന്�യ്യുന്നതിൽ അത് പൂർണ്ണമായും 
പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിശു�ിത്വത്ിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ 
പുലർത്ന്ന ദേരളീയർ സമൂഹശു�ിത്വത്ിൽ  
ഉോസീനത പുലർത്ന്നുന്വന്ന് നാും ോണുന്നു.  
സ്വന്തും വീട്ടുവളപ്പ് വൃത്ിയായിരികോൻ മാലിന്യങ്ങൾ  
പുറന്ത്വിന്െന്യകേിലും തള്ളുേ എന്നത് ഒട്ടുും  
സദകോ�മില്ലാന്ത നമ്മൾ ന്�യ്തുവന്നിരുന്ന  
ോര്യമാണ്. അതിനാൽ ന്തരുവേൾ, ജലാശയങ്ങൾ, 
പാതദയാരങ്ങൾ, ഒഴിഞ് പ്രദേശന്ങ്ങളാന്കേ 
മാലിന്യത്ാൽ നിറയന്ന സാഹ�ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. 
വൃത്ിയള്ള നഗരങ്ങളിദലകേ്

മാലിന്യദത്ാടുള്ള നമ്മുന്െ സമീപനങ്ങളിലും 
അതുമായി �ന്ന്പ്പട്  പ്രവർത്നങ്ങളിലും അെിമുെി  
മാറ്റും വരുദത്ണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ദേരളത്ിന്ല 

നഗരങ്ങന്ളയും പട്ണങ്ങന്ളയും മാലിന്യമുക്തമാകേി 
വൃത്ിയള്ളതാകോൻ ലക്്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
ദേരള ദസാളി�് ദവറ്് മാദനജ്ന്മറെ് ദപ്രാജക്റ്.

ദലാേ�ാകേ് സഹായദത്ാന്െ തദദേശസ്വയും 
ഭരണസ്ാപനങ്ങൾ വഴി സുംസ്ാന സർകോർ 
നെപ്പാക്കുന്ന നൂതനപദ്ധതിയാണിത്.  മാലിന്യും 
ദവർതിരിക്കുേ, ദശഖരിക്കുേ, േെത്േ,  
സുംസ് േരിക്കുേ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയന്െ പ്രധാന 
ഉള്ളെകേും. ഈ പ്രവർത്നങ്ങന്ളല്ലാുംതന്ന്ന  
ജനങ്ങന്ള വിശ്വാസത്ിന്ലടുത്്, അവരുന്െ  
ആശകേേൾ അേറ്റി, അവരുന്െകൂെി പിന്തുണദയാന്െ 
നെപ്പാകോനാണ് സർകോർ ലക്്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി 
വലിയ ദതാതിലള്ള ദ�ാധവൽകേരണും  
അനിവാര്യമാണ്. അതിനുള്ള വിപുലമായ പ്ര�ാരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സർകോർ ഏന്റ്റടുക്കുന്നതാണ്. 
സുംസ്ാന സർകോർ, തദദേശസ്വയുംഭരണ  
സ്ാപനങ്ങൾ, റസി�റെ്സ് അദസാസിദയഷൻ, 
വ്യാപാരി സുംഘെനേൾ, ന്പാതുജനങ്ങൾ  
എന്നിങ്ങന്ന വിവിധ ദമഖലേളിലള്ളവരുന്െ  
സഹേരണവും ഏദോപനവും ഉന്ണ്ടകേിൽ മാത്രദമ 
ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പികോൻ േഴിയൂ.

30 ദോെി ദ�ാളർ (2300 ദോെി രൂപ)  
ന്�ലവഴിച്ാണ് ദേരളത്ിന്ല നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 
പദ്ധതി നെപ്പാക്കുന്നത്. 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളിലും ആറ് 
ദോർപ്പദറഷനുേളിലും ആറ് വർഷും  ന്ോണ്ട് പദ്ധതി 

ഖരമാലിന് പരിപാലനപദ്ധതി

മുഖച്ായ മാറുന്ന  മുഖച്ായ മാറുന്ന  
നഗരങ്ങൾനഗരങ്ങൾ
ദേരളത്ിന്ല നഗരങ്ങന്ളയും പട്ണങ്ങന്ളയും   ദേരളത്ിന്ല നഗരങ്ങന്ളയും പട്ണങ്ങന്ളയും   
മാലിന്യമുക്തമാകോൻ ലക്്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് മാലിന്യമുക്തമാകോൻ ലക്്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
ദേരള ദസാളി�് ദവറ്് മാദനജ്ന്മറെ് ദപ്രാജക്റ്ദേരള ദസാളി�് ദവറ്് മാദനജ്ന്മറെ് ദപ്രാജക്റ്
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പൂർത്ിയാക്കുും. 30 ദോെി ദ�ാളറിൽ 10.5  ദോെി 
ദ�ാളർ വീതും നൽകുന്നത് ദലാേ�ാങ്കുും ഏഷ്യൻ 
ഇൻഫ്ാസ്്രേ്�റൽ ഇൻന്വറ്് ന്മറെ് �ാങ്കുമാണ്. 
�ാകേി തുേ സുംസ്ാനസർകോർ വിഹിതമാണ്. 
ശു�ിത്വമിഷൻ, ഹരിതദേരള മിഷൻ, ക്ീൻ ദേരള 
േമ്നി, മലിനീേരണ നിയന്തണദ�ാർ�് തുെങ്ങിയ 
ഏജൻസിേളന്െ സഹേരണദത്ാന്െയാണ് പദ്ധതി 
നെപ്പാക്കുന്നത്. 

വീട്ിൽനിന്് തുടങ്ായം
ഒരു വർഷും ഏേദേശും 25 ലക്ും െൺ മാലിന്യമാ

ണ് ദേരളത്ിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ 69% ടജവമാ
ലിന്യവും 31% അടജവ മാലിന്യവമാണ്. ടജവമാലിന്യ
ത്ിന്റെ 70 ശതമാനവും ഈർപ്പമുള്ളതാണ്. 
അടജവമാലിന്യത്ിൽ ജ്വലനദശഷിയള്ളവ 79.2  
ശതമാനമാണ്. നഗരങ്ങളിന്ല വീടുേളിൽനിന്നുതന്ന്ന 
മാലിന്യപരിപാലനപ്രവർത്നങ്ങൾ ആരുംഭിദകേണ്ട 
തുണ്ട്. ടജവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിെങ്ങളിൽ തന്ന്ന 
സുംസ് േരികോൻ േഴിയണും. അതിനായി വിവിധങ്ങ
ളായ സുംസ് േരണ മാർഗങ്ങൾ നിലവിലണ്ട്.  
തദദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ ഇതിനായി വലിയ 
ദതാതിൽ സ�്സി�ി നൽേിവരുന്നു.  

ടജവ, അടജവമാലിന്യങ്ങൾ തരുംതിരിച്്  
സൂക്ികേണും. സാനിറ്ററി നാപ്േിൻ മാലിന്യങ്ങൾ 
പ്രദത്യേും േവറിൽ സൂക്ികേണും. അടജവ മാലിന്യ
ങ്ങൾ ഹരിതദസനാുംഗങ്ങൾ ദശഖരിച്് സുംഭരണ 
ദേന്ദ്രങ്ങളിന്ലത്ിക്കുും. കൃത്യമായ ദമൽദനാട്ദത്ാന്െ 
ഇത് നെപ്പാദകേണ്ടതുണ്ട്. 

നഗര ഖരമാലിന്യപരിപാലനത്ിന് സ്ാപന-
ദസവന സുംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിന്പ്പടുത്േയാണ് 
പദ്ധതിയന്െ പ്രധാന ഘെേും. മാലിന്യപരിപാലന 
രുംഗത്് പ്രവർത്ിക്കുന്ന വിവിധ സ്ാപനങ്ങളന്െയും 
ഏജൻസിേളന്െയും ോര്യദശഷി വർധിപ്പിദകേണ്ടതുണ്ട്. 
അതിനുള്ള സാദകേതിേസഹായും നൽകുും.  
വിദേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസുംസ് േരണും ശക്തിന്പ്പടു 
ത്ാനുും അടജവ മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായി  
സുംസ് േരികോനുും നഗരസഭേൾകേ് പ്രദത്യേ  
ഗ്ാറൊയി സാമ്ത്ിേസഹായും നൽകുും.  
വിദേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യനിർമ്മാർജനും,  
മാലിന്യദശഖരണും, മാലിന്യങ്ങൾ േെത്ാൻ വാഹന
ങ്ങൾ ഏർന്പ്പടുത്ൽ, ന്പാതുന്തരുവേൾ 
വൃത്ിയാകേൽ, ശു�ീേരണ ന്താഴിലാളിേൾകേ് 
ആവശ്യമായ ശു�ീേരണസാമഗ്ിേൾ  
വാങ്ങിനൽേൽ, ഹരിതേർമ്മ ദസനാുംഗങ്ങളന്െ 
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വയ�ിലിറ്റി ഗാപ് ഫണ്ട് നൽേൽ, നിലവിലള്ള മാലിന്യ 
സുംസ് േരണദേന്ദ്രങ്ങളന്െ പുനരുജ്ീവനും, ന്മറ്റീരിയൽ 
േളക്ൻ ന്സറെർ, ന്മറ്റീരിയൽ റികേവറി ന്ഫസിലിറ്റി 
എന്നിവയന്െ നിർമ്മാണും, ദമഖല അെിസ്ാനത്ിൽ 
ദേന്ദ്രീകൃത ഖരമാലിന്യ പ്ാന്റുേളന്െ നിർമ്മാണവും 
പരിപാലനവും എന്നിവ പദ്ധതിയന്െ ഭാഗമാണ്. 

പ്രൊഫഷണൽ  
സംവിധാനം ഒരുക്ം

നഗരങ്ങളിൽ പദ്ധതിയന്െ 
നിർവഹണും ോര്യക്മമാക്കുന്നതിന് 
യവന്പ്രാഫഷണലേന്ള നിയമികോൻ 
സർകോർ തീരുമാനിച്ിട്ടുണ്ട്.  
ദോർപ്പദറഷനുേളിൽ രണ്ടു വീതവും 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളിൽ ഒന്ന് വീതവും 
ആളേന്ളയാണ് നിദയാഗിക്കുേ. 
�ിന്െേ്/ എും �ി എ/ എും എസ്  
��് ളിയു ദയാഗ്യതയള്ള 99 ദപന്ര 
ഇങ്ങന്ന നിയമിക്കുും.  
ഇദതാന്ൊപ്പും ശു�ിത്വമിഷനിൽ  
ദ�ാേയൂന്മദറെഷൻ സ് ന്പഷ്യലിറ്ി 
ന്നയും നിദയാഗിക്കുും. എല്ലാ നിയമന
ങ്ങളും മൂന്ന് വർഷദത്കോയിരിക്കുും. 
നഗരസഭേളിൽ ന്ഹൽത്് ഇൻ
സ് ന്പക്ടർമാരാണ് മാലിന്യ-ശു�ിത്വ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏദോപിക്കുേ. 

മാലിന്യങ്ങദളാടുള്ള  
മദനാഭാവവും അത് ടേോര്യും 
ന്�യ്യുന്നവദരാടുള്ള സമീപനവും 
വീണ്ടുവി�ാരത്ിന് വിദധയമാകോൻ 
തയാറാേണും. നഗരങ്ങളിൽ  
കുന്നുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ 
പുറത്നിന്ന് വരുന്നതല്ല. നഗരവാസി
േൾ തന്ന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. 
ഉറവിെത്ിൽ തന്ന്ന മാലിന്യങ്ങൾ 
കുറയ്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാേണും. 
േണകേില്ലാന്തയും ആവശ്യത്ിലധി 
േവും ഉപദഭാഗും നെത്ി അവശിഷ്ടവും 
മാലിന്യവമുണ്ടാക്കുന്ന മദനാഭാവും 
മാറ്റാൻ തയ്ാറാേണും. 

ആഹാരസാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്ിന് 
മാത്രും ഉണ്ടാക്കുേയും ഉപദയാഗിക്കുേ
യും ന്�യ്യുേന്യന്ന ശീലും മാലിന്യും 
വലിയ ദതാതിൽ കുറയ്കും. മാലിന്യമുണ്ടാ
കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്കേയും 
ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും 
സുംസ് േരിക്കുേയും ന്�യ്യുേന്യന്ന 
ശീലും ഉണ്ടാേണും. മാലിന്യസുംസ് േര
ണത്ിന് അനിവാര്യമായതാണ് 
ഉറവിെത്ിൽ തന്ന്ന ദവർതിരികേൽ. 
ടജവമാലിന്യങ്ങളും അടജവ 
മാലിന്യങ്ങളും പ്രദത്യേമായി  
ദശഖരിച്ാൽ പരിപാലനും  
എളപ്പമാകുും. ഉറവിെത്ിൽ തന്ന്ന 
സുംസ് േരിച്തിനുദശഷും അധിേമായി

വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സുംസ് േരികോൻ പ്രാദേശിേമായ 
സുംവിധാനങ്ങൾ ദവണും. അതിനായി ഹരിതേർമ്മ 
ദസനാുംഗങ്ങൾ എത്ദമ്ാൾ അവദരാെ് പൂർണ്ണമായി 
സഹേരിക്കുേയും അതിനുള്ള യൂസർഫീ നൽകുേയും 
ദവണും. 'എന്റെ മാലിന്യും എന്റെ ഉത്രവാേിത്വും'എന്ന 
ദ�ാധ്യും ഓദരാ പൗരനുും ഉണ്ടാേണും.

നഗരങ്ളിൽ കുന്നുകൂടുന് മാലിന്ങ്ൾ 
പുറത്തുനിന്് വരുന്തല്ല. നഗരവാസിേൾ തന്ന് 
ഉണ്ാക്കുന്താണ്. ഉറവിടത്ിൽ തന്ന്  
മാലിന്ങ്ൾ കുറയ്കാനുള്ള സന്ദ്ധത ഉണ്ാേണയം

സുൽത്ാൻ ബകത്രിയുന്െ മാതൃേ മകനാജങ് കോകളരി
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മാലിന്യമലകൾ  
ഇല്ാതാകം

ദേരളത്ിൽ അവിെവിന്െ 
േണ്ടിരുന്ന  
മാലിന്യമലേൾ ഇല്ലാതാകോനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ തുെങ്ങികേഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 
മിേച് മാതൃേ ോട്ിയത് ന്ോല്ലും 
കുരീപ്പുഴയിലാണ്. 2012  വന്ര അവിന്െ 
തള്ളിയിരുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്ാരും അഞ്ര 
ഏകേറിൽ മൂന്നുനില ന്േട്ിെത്ിന്റെ ഉയര
ത്ിലണ്ടായിരുന്നു. ഹരിത ്രി�യൂണൽ 
വിധിന്യ തുെർന്ന് സുംസ്ാനന്ത് 
തന്ന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഖരമാലിന്യ 
സുംസ് േരണത്ിന് അവിന്െ തുെകേമായി. 
മാലിന്യും മുഴുവൻ തരുംതിരിച്് നീകേും 
ന്�യ്് മണ്ണ്  വീന്ണ്ടടുക്കുന്ന പ്രക്ിയയാണ് 
നെന്നത്. ടമദക്ാപ്ാറ്ിേ് അെകേമുള്ള 
പല വസ്തുകേളും ദവർതിരിന്ച്ടുത്്  
വിൽകോൻ േഴിഞ്ഞു. പ്ാറ്ിേ്  
അവശിഷ്ടും തമിഴ്നാട്ിന്ലയും  
മഹാരാഷ്ട്രയിന്ലയും സിമറെ് ഫാക്ടറിേളി
ദലകേ് ന്ോണ്ടുദപായി. മറ്റ് വസ്തുകേളമായി 
ദ�ർത്്  ഇന്നമായി ഇത് ഉപദയാഗി
കോൻ േഴിയും. ഇരുമ്് തുെങ്ങിയ 
ദലാഹങ്ങൾ, കുപ്പിച്ില്ലുേൾ, െയറിന്റെ 
അവശിഷ്ടും, പാേരക്യന്െ ദസാൾ എന്നിവ 
പുനരുപദയാഗത്ിനായി �ൽഹിയിദലകേ് 
ന്ോണ്ടുദപായി. ഇന്തല്ലാും േഴിഞ്് അരിന്ച്ടുത് മണ്ണ് 
�വറയിന്ല ദ��ിദജാൺ ന്മദമ്മാറിയൽ ദോദളജിന്ല 

ടമതാനും നിരപ്പാകോനായി നൽേി. 
163 ദലാ�് മണ്ണാണ് ന്ോണ്ടുദപാ

യത്. സുംസ്ാനത്് ഇത്ര
ത്ിലള്ള പ്രവർത്ന 
ത്ിലൂന്െ മാലിന്യക്കൂമ്ാര
ങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുും. നഗരങ്ങ
ളിൽ ന്േട്ിെനിർമ്മാണും, 

ന്േട്ിെും ന്പാളികേൽ എന്നിവ 
മൂലമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ 

ജലാശയങ്ങളിൽ തള്ളുന്നത് 
തെയാനുും പുനരുപദയാഗ 
ത്ിനുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളായി 
മാറ്റാനുമുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതി
യും തയാറാകേിയിട്ടുണ്ട്.  
നിർമ്മാതാകേളിൽ നിന്ന് ഫീസ് 
ഈൊകേിയായിരിക്കുും അവശിഷ്ടും 
ദശഖരിക്കുേ. സർകോർ നിർദേ
ശങ്ങൾകേ് വിരുദ്ധമായി അവശി
ഷ്ടും തള്ളുന്നവർകേ് േനത് 
പിഴയും ജയിൽവാസമെകേമുള്ള 
ശിക്യും നൽകുന്നതാണ് നിയമും. 
ഇതുസും�ന്ിച് വിശേമായ 
മാർഗദരഖ തയാറായിട്ടുണ്ട്. 

നമ്മുന്െ ന്തരുവേന്ള 
മാലിന്യവിമുക്തമാകേി  

മദനാഹരമാകേി മാറ്റാനുും അതുവഴി 
ദേരളത്ിന്റെ മുഖച്ായ മാറ്റാനുും 

പുതിയ പദ്ധതികേ് േഴിയന്മന്ന പ്രതീക്യണ്ട്. 
അതിനായി എല്ലാവരുന്െയും സഹേരണും  
അഭ്യർഥിക്കുന്നു. 

ഹരിതേർമ്മ 
ദസനാുംഗങ്ങൾ 
എത്ദമ്ാൾ 

അവദരാെ്  
പൂർണ്ണമായി  

സഹേരിക്കുേയും 
അതിനുള്ള യൂസർഫീ 
നൽകുേയും ദവണും. 

'എന്റെ മാലിന്യും 
എന്റെ ഉത്രവാേി
ത്വും'എന്ന ദ�ാധ്യും 

ഓദരാ പൗരനുും  
ഉണ്ടാേണും

ഹരിതേർമ്മകസനാംഗങ്ൾ മാലിന്ം തരംതിരിക്കുന്നു
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തലന്യടുദപ്പാന്െതലന്യടുദപ്പാന്െ
തലസ്ാനുംതലസ്ാനും

ആര് രാകജന്ദ്രൻ
ദമയർ, തിരുവനന്തപുരും ദോർപ്പദറഷൻ
 

തിരുവനന്തപുരും നഗരസഭ ദേരളത്ിൽ തന്ന്ന 
ഏറ്റവും വലിയ നഗരസഭയാണ്. തലസ്ാനനഗരി 
യായതിനാൽ േിവസും രണ്ടുലക്ത്ിലധിേും ദപർ 
തിരുവനന്തപുരത്് വന്നു ദപാകുന്നുന്വന്നാണ് േണകേ്. 
നഗരത്ിൽ 25,000ത്ിൽപരും േച്വെസ്ാപനങ്ങളണ്ട്. 
നഗരത്ിൽ പ്രതിേിനും 423 െൺ മാലിന്യും  
ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്നതായാണ് േണകോക്കുന്നത്. 

2011 വന്ര തിരുവനന്തപുരത്് ദേന്ദ്രീകൃത  
ടജവമാലിന്യ സുംസ് േരണസുംവിധാനമാണ്  
ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിളപ്പിൽശാലയിന്ല മാലിന്യസുംസ് േരണ
പ്ാറെ് പൂട്ിയദതാന്െ നഗരത്ിന് ന്പാതുവായ  
മാലിന്യസുംസ് േരണപദ്ധതി ഇല്ലാതായി. 

വിനേന്ദീകൃതമാണ്  
മാലിന്സയംസ് േരണയം

2016ൽ വിദേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസുംസ് േരണസുംവിധാ
നത്ിന് മുൻഗണന ന്ോടുക്കുേ എന്ന സമീപനത്ിദലകേ് 
നഗരസഭ മാറി. േശലക്ത്ിന് മുേളിൽ ജനസുംഖ്യയള്ള 
നഗരങ്ങളന്െ േണന്കേടുത്ാൽ, രാജ്യത്് ദേന്ദ്രീകൃത 
മാലിന്യസുംസ് േരണ സുംവിധാനന്ത് ആശ്രയികോത് 
ഏേനഗരും തിരുവനന്തപുരമാണ്.  

വിദേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസുംസ് േരണത്ിലൂന്െ 
നഗരത്ിൽ ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്ന 60% ൽ കൂടുതൽ മാലിന്യും 
വിവിധ രീതിയിൽ ടേോര്യും ന്�യ്ാൻ സാധിക്കുന്നു. 
വീടുേളിൽ ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യും അവിന്െതന്ന്ന 
ദവർതിരിച്് ടേോര്യും ന്�യ്യുന്നതിനാണ് പ്രാമുഖ്യും 
നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 50,000 വീടുേളിൽ  
�ദയാ �ിന്നുേളും എൺപതിനായിരത്ിൽ കൂടുതൽ 

മികവിന്റെ മാതൃക/ തിരുവനന്തപുരയം കകാർപ്പകേഷൻ
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ടപപ്പ് േദമ്ാസ്റ്റുേളും ഗുണദഭാക്താകേൾകേ്   
നൽേിയിട്ടുണ്ട്. 

ന്പാതുസ്ലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ 
സുംസ് േരിക്കുന്നതിന് തുമ്പൂർമുഴി സുംവിധാനമാണ് 
ആശ്രയിക്കുന്നത്. 57 ദേന്ദ്രങ്ങളിലായി 513 യൂണിറ്റുേൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഒൻപത് െൺ മാലിന്യും  
പ്രതിേിനും സുംസ് േരിക്കുന്നു. കൂൊന്ത, 30 �ദയാഗ്യാസ് 
പ്ാന്റുേളും പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 12 എണ്ണത്ിന്റെ പണി 
പുദരാഗമിക്കുന്നു. ഇതുവഴി മാർകേറ്റുേൾ ദേന്ദ്രീേരിച്ചുള്ള 
മാലിന്യങ്ങൾ നീകേും ന്�യ്ാൻ േഴിയന്നു. ഹരിതാഭനഗര
മായതിനാൽ ന്തരുവേളിന്ല േരിയിലേൾ ടേോര്യും 
ന്�യ്യുന്നതിന് 14 സ്ലങ്ങളിൽ േരിയില സുംസ് േരണ 
ദേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ത് വളും  
ടജവകൃഷികോയി ഉപദയാഗിക്കുന്നു. 

കാര്യക്ഷമതയിലാണ് കാര്യം 

അടജവമാലിന്യും ടേോര്യും ന്�യ്യുന്നതിന് 
ശക്തമായ സുംവിധാനും നഗരസഭയ്കണ്ട്. 97 വാർഡുേളി
ലായി 941 ഹരിത േർമ്മദസനാുംഗങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
നിലവിൽ 1,54,121 വീടുേളിൽ ദസനയന്െ പ്രവർത്നും 
ലഭ്യമാണ്. ന്മാത്ും വീടുേളന്െ 50% ആണിത്. �ാകേി 
വീടുേളിദലക്കുും അടുത് മൂന്നുമാസത്ിനേും ദസനയന്െ 
പ്രവർത്നും വിപുലീേരിക്കുും. ഒരുമാസും ഏേദേശും 76 
ലക്ും രൂപ ഹരിതേർമ്മദസനയ്ക് യൂസർ ഫീസായി 
ലഭിക്കുന്നു. ഒരുേിവസും 4000 േിദലാ അടജവ മാലിന്യും 
ഹരിതേർമ്മദസന വഴി ദശഖരിക്കുന്നുണ്ട്. വീടുേൾകേ് 
പുറന്മ 6680 ദഷാപ്പുേളിലും ഇവരുന്െ ദസവനും ലഭ്യമാണ്. 
ഹരിതേർമ്മദസന ദശഖരിക്കുന്ന അടജവ മാലിന്യും 
വിവിധ ന്മറ്റീരിയൽ േളക്ൻ ദേന്ദ്രങ്ങൾ ദശഖരിക്കുന്നു. 
നിലവിൽ 22 മിനി എുംസി എഫുേളും 21 എുംസിഎഫുേളും 
ഉണ്ട്. കൂൊന്ത രണ്ട് ആർആർഎഫുും ഒരു ന്രെ�ിങ്ങ്  
യൂണിറ്റുും പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 

അടുത് രണ്ട് വർഷുംന്ോണ്ട് നഗരത്ിന്ല 
മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയമായി ടേോര്യും 
ന്�യ്യുന്നതിനാണ് നഗരസഭ ലക്്യമിടുന്നത്. 

വികേന്ദ്ര്രീകൃത മാലിന്സംസങ് േരണത്ിനാണങ്  വികേന്ദ്ര്രീകൃത മാലിന്സംസങ് േരണത്ിനാണങ്  
നഗരസഭയുന്െ മുൻഗണന. അജജവ മാലിന്ം  നഗരസഭയുന്െ മുൻഗണന. അജജവ മാലിന്ം  
ജേോര്ം ന്െയ്യുന്നതിനങ് ശക്തമായ  ജേോര്ം ന്െയ്യുന്നതിനങ് ശക്തമായ  
സംവിധാനം നഗരസഭയ്ക്കുണ്ങ്സംവിധാനം നഗരസഭയ്ക്കുണ്ങ്
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കഡാ. അദ്രീല അബങ്ദുള്ള  
ഐ.എ.എസങ്
ദപ്രാജക്റ് �യറക്ടർ
ദേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലനപദ്ധതി 

  സുംസ്ാനന്ത് 93 നഗരസഭേളിലും,  
ദലാേ�ാകേിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്ാസ്്രേ്�ർ  
ഇൻന്വറ്് ന്മറെ് �ാകേിന്റെയും (എഐഐ�ി) പിന്തുണ
ദയാന്െ സുംസ്ാന സർകോർ നെപ്പിലാക്കുന്ന  
പദ്ധതിയാണ് ദേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി. 
സുംസ്ാനന്ത് നഗരസഭേളിൽ നിലവിൽ  
നെന്നുന്ോണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യ സുംസ് േരണ  
പ്രവർത്നങ്ങളന്െ തുെർച്യായിട്ാണ് ഈ പദ്ധതി 
വിഭാവനും ന്�യ്ിട്ടുള്ളത്. 2400 ദോെി രൂപയാണ്  
പദ്ധതിന്ച്ലവ്. പദ്ധതിയന്െ വിശോുംശങ്ങൾ  
പരിദശാധികോും.   

 
എന്ാണ് നേരള ഖരമാലിന് പരിപാലന 
പദ്ധതിയുന്ട ആവശ്േത?

നമ്മുന്െ നഗരങ്ങൾ പ്രതിവർഷും 2.2 േശലക്ും 
െൺ ഖരമാലിന്യമാണ് ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങന്ന 
ഉൽപാേിപ്പികേന്പ്പടുന്ന മാലിന്യത്ിന്റെയും അവ  
സുംസ് േരിക്കുന്നതിന്റെയും അനുപാതത്ിൽ വലിയ 
അന്തരും നിലവിലണ്ട്. സുംസ് േരികോന്ത േിെക്കുന്ന 
മാലിന്യങ്ങൾ ആദരാഗ്യത്ിനുും പരിസ്ിതിക്കുും  
ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷും വലതാണ്. ദലാേ�ാങ്കുും  
എഐഐ�ിയും പദ്ധതിയമായി സഹേരിക്കുന്നത്  
മിേച് ദലാേ മാതൃേേൾ നെപ്പിലാക്കുന്നതിന്  
സഹായിക്കുും. 

പദ്ധതിയുന്ട സാധ്ത എന്ാണ്?

സുംസ്ാനന്ത് ആറ് ദോർപ്പദറഷനുേളും 87 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളും ഉൾന്പ്പന്െ 93 നഗരസഭേളിദലയും  
ഖരമാലിന്യപരിപാലനസുംവിധാനങ്ങന്ള ശാക്തീേരിക്കു
ന്നതിനുും വിപുലീേരിക്കുന്നതിനുും ഈ പദ്ധതി  
സഹായിക്കുന്നു. നഗരസഭാപരിധിേളിൽ നിലവിന്ല 
ഖരമാലിന്യ സുംസ് േരണ സൗേര്യങ്ങൾ വിേസിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള സാമ്ത്ിേസഹായും നൽകുന്നതിന്നാപ്പും 
നയരൂപീേരണും, സാദകേതിേപിന്തുണ, അധിേ  

മാനവവിഭവദശഷി, ജീവനകോരുന്െ പരിശീലനത്ിനുും 
ദശഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ 
എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുും. ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ദേന്ദ്രീകൃതമായി 
ടേോര്യും ന്�യ്യുന്നതിനുള്ള അെിസ്ാനസൗേര്യങ്ങ 
ളന്െ വിേസനവും പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പദ്ധതിയന്െ ന്�ലവ്, ോലാവധി എത്ര?

പദ്ധതിയന്െ ആന്േ അെകേൽ 300 േശലക്ും യഎസ് 
ദ�ാളറാണ് (ഏേദേശും 2400 ദോെി രൂപ).  
ദലാേ�ാകേിന്റെ വിഹിതും 105 േശലക്ും യഎസ് 
ദ�ാളറുും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്ാസ്്രേ്�ർ ഇൻന്വറ്് ന്മറെ് 
�ാകേ് വിഹിതും 105 േശലക്ും യഎസ് ദ�ാളറുമാണ്.  
90േശലക്ും യഎസ് ദ�ാളറായിരിക്കുും സുംസ്ാന 
സർകോരിന്റെ വിഹിതും. ആറു വർഷമാണ് പദ്ധതി 
നിർവഹണ ോലാവധി  (2021-27).

ആരാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്നങ്ങൾ  
നെപ്പിലാക്കുന്നത്?

ദേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലനപദ്ധതിയന്െ  
നെത്ിപ്പിന് ദമൽദനാട്ും വഹികോൻ തദദേശസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പിന് േീഴിൽ സുംസ്ാന ദപ്രാജക്ട് മാദനജ് ന്മറെ് 
യൂണിറ്റ് രൂപീേരിച്ിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ദപ്രാജക്ട് മാദനജ് ന്മറെ് 
യൂണിറ്റുേൾ പദ്ധതിയന്െ ആസൂത്രണ നിർവഹണവും 
നിരീക്ണ പ്രവർത്നങ്ങളും ഏദോപിപ്പിക്കുും.  
ഇദതാന്ൊപ്പും ഓദരാ  നഗരസഭേളിലും പദ്ധതി  
നിർവഹണ യൂണിറ്റുേൾ സജ്മായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയന്െ  
താന്ഴത്ട്ിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങളന്െ ആസൂത്രണവും 
നിർവഹണവും അതത് നഗരസഭേൾ നിർവഹിക്കുും. 

പദ്ധതിന്ോണ്ട് ജനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന  
പ്രദയാജനന്മന്ത്?

ദേരളത്ിന്ല 93 തദദേശഭരണസ്ാപന  
പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവീടുേളും സ്ാപനങ്ങളും 
പദ്ധതിയന്െ ഗുണദഭാക്താകേളാകുും. ഇവിെങ്ങളിൽ  നിന്ന് 
ടജവ-അടജവ മാലിന്യങ്ങൾ, നിർമ്മാണവും ന്പാളിച്ചു
മാറ്റലും മൂലും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ  
എന്നിവയെകേും എല്ലാത്രും മാലിന്യങ്ങളന്െയും  
ദശഖരണവും സുംസ് േരണവും ഉറപ്പാകുും. മാലിന്യും 
തരുംതിരികേൽ, ദശഖരണും, ടേമാറ്റും, ടജവ,  

കകരളഖരമാലിന്പരിപാലനപദ്ധതി

വരുയം സുസ്ിരപരിഹാരയം
കേരള ഖരമാലിന് പരിപാലന പദ്ധതിയുന്െ  
വിശദാംശങ്ൾ അറിയാം
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അടജവമാലിന്യങ്ങളന്െ ശാസ്ത്രീയ സുംസ് േരണും 
നിർമ്മാർജനും എന്നിവ ന്മച്ന്പ്പടുത്ാനുും പദ്ധതി 
സഹായിക്കുും. 

                                                                                         
ഖരമാലിന് പരിപാലന പദ്ധതിയുന്െ കലാകഗാപ്രോശനം

ജനങ്ൾക്ങ് പദ്ധതിന്യക്കുറിച്ചുള്ള  
പരാതിേൾ സമർപ്ിക്ാൻ  

സംവിധാനം ഉകണ്ാ?
പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം പദ്ധതിയുന്െ  
അവിഭാജ്ഘെേമാണങ്. കേരള ഖരമാലിന് 
പരിപാലന പദ്ധതിയുന്െ ഔകദ്ാഗിേ  
ന്വബങ് ജസറ്റിൽ പരാതി പരിഹാര പ്രക്ിയ  
വിശദ്രീേരിക്കുേയും പരാതി സമർപ്ിക്കുന്നതി 
നുള്ള സംവിധാനം ഏർന്പ്ടുത്തുേയും   
ന്െയ്ിട്ടുണ്ങ്. ഇതിനായി  സംസ്ാനതലത്ിൽ 
ഒരു കൊൾ ഫ്്രീ നമ്പറം  പ്രവർത്നക്ഷമമാണങ്. 
കൊൾ ഫ്്രീ നമ്പർ, ന്വബങ് ജസറ്റങ്, ഇന്മയിൽ, 
കസാഷ്ൽ മ്രീഡിയ കപജുേൾ എന്നിവയിലൂന്െ 
രജിസ്റ്റർ ന്െയ്യുന്ന പരാതിേൾ സമയബന്ിത 
മായി പരിഹരിക്കും. മുഖ്മന്തിയുന്െ പരാതി 
പരിഹാര കപാർട്ടലിൽ നൽേിയിട്ടുള്ള  
പദ്ധതിസംബന്ിയായ പരാതിേളം  
പരിഹരിക്കും.

കൊൾ ഫ്്രീ നമ്പർ : 18004250238
ഇ-ന്മയിൽ : grmkswmp@gmail.com
ന്വബങ് ജസറ്റങ്  
മുഖ്മന്തിയുന്െ ന്പാതു പരാതി 
പരിഹാര കപാർട്ടൽ : http://cmo.kerala.gov.in/

ജനങ്ങളന്െ നിർദേശങ്ങളും  
ആശകേേളും േണകേിന്ലടുക്കുദമാ?

പദ്ധതി നെത്ിപ്പിന്റെ പ്രധാന ഘെേമാണ് 
ന്പാതുജനപകോളിത്ും. ഓദരാ നഗരസഭയന്െയും 
ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി രൂപദരഖയിലൂന്െ 
േന്ണ്ടത്ന്ന  പദ്ധതിേളും ഉപപദ്ധതിേളും വാർ�്് 
സഭേളിലും വിേസന ന്സമിനാറുേളിലും ദനരിട്്  
ന്പാതു അവദലാേനത്ിന് വിദധയമാക്കുും.

പാരിസ്ിതിേവും സാമൂഹിേവമായ  
ആഘാതങ്ങദളയും ലഘൂേരണ നെപെിേദളയും കുറിച്് 
സമൂഹന്ത് ദ�ാധ്യന്പ്പടുത്ന്നതിനുള്ള പബ്ിേ് 
ഹിയറിങ്ങുും, േൺസൾദട്ഷനുും പദ്ധതിയന്െ ഭാഗമായി 
ഉറപ്പാക്കുും. ജനങ്ങളന്െ പൂർണ്ണപിന്തുണദയാന്െ  
മാത്രമാകുും പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുേ. 

പദ്ധതി ോലയളവ് അവസാനിച്ാൽ  
ദസവനങ്ങൾ സുസ്ിരമാന്ണന്ന് എങ്ങന്ന 
ഉറപ്പാക്കുും?

പദ്ധതി ോലയളവ് ആറ്  വർഷമായി പരിമിതന്പ്പടു
ത്ിയിട്ടുന്ണ്ടകേിലും, ഓദരാ നഗരസഭേളിലും  
തയ്ാറാക്കുന്ന ഖരമാലിന്യ പരിപാലനപദ്ധതിേൾ 
അടുത് 25 വർഷകോലയളവിന്ല മാലിന്യ  ഉൽപാേനും   
േണകേിന്ലടുത് ന്ോണ്ടാണ്.  ദശഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതി
ലൂന്െയും സ്ാപനങ്ങൾ ശക്തിന്പ്പടുത്ന്നതിലൂന്െയും 
പദ്ധതി ോലയളവ് േഴിഞ്ഞുും ഈ  സുംവിധാനങ്ങളന്െ 
ഫലപ്രേമായ ദമൽദനാട്ും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

ദേരളത്ിന്ല നഗരങ്ങൾ ദനരിടുന്ന രൂക്മായ 
മാലിന്യപ്രശ് നങ്ങൾകേ് ശാസ്ത്രീയവും സമഗ്വമായ 
സുസ്ിരപരിഹാരമാണ്  പദ്ധതിയിലൂന്െ സർകോർ 
ലക്്യമിടുന്നത്. ജനേീയ സഹേരണദത്ാന്െയും 
പകോളിത്ദത്ാന്െയും പദ്ധതി ലക്്യത്ിന്ലത്ികോ 
നുള്ള ഒരുകേത്ിലാണ്.
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സുംവിധാനങ്ങന്ളക്കുറിച്് മാർഗനിർദേശും നൽകുേ, 
ഉറവിെസുംസ് േരണത്ിന് ആവശ്യമായ  
ഉപേരണങ്ങൾ വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും  
ലഭ്യമാക്കുേ, േലണ്ടർ പ്രോരും അടജവ  
പാഴ് വസ്തുകേളന്െ വാതിൽപ്പെി ദശഖരണും ഉറപ്പാക്കുേ 
തുെങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങന്ളല്ലാും ഹരിതേർമ്മദസന 
ഫലപ്രേമായി ന്�യ്തുവരുന്നു. 

ടജവമാലിന്യസുംസ് േരണത്ിൽ വീടുേൾകേ് 
ഹരിതേർമ്മദസന മാർഗനിർദേശും നൽകുന്നു. ഉറവിെ
മാലിന്യസുംസ് േരണത്ിൽ ദനരിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനുും ദസവനും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് 
ആവശ്യന്മകേിൽ, ഹരിതസഹായസ്ാപനത്ിന്റെ 
സഹായും ഉറപ്പാക്കുന്നതുും ഹരിതേർമ്മദസനയന്െ 
ചുമതലയാണ്. പാഴ് വസ്തുകേളിൽനിന്ന് പുത്ൻ ഉൽപന്ന

ദേരളത്ിന്റെ  
സൽകേർമ്മടസന്യും

ഹരിതകർമ്മകേന

സയംസ്ാനന്ത് മാലിന്സയംസ് േരണ പ്രവർത്നങ്ളിൽ കുടുയംബശ്ീയുന്ട  
ഹരിതനസനയുന്ട പങ്ാളിത്യം ഏന്റ വിലന്പെട്താണ്

ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഹരിതസുംരുംഭങ്ങൾകേ് തുെകേും 
കുറിച്്് നവീനവരുമാനസാധ്യതയും ദതടുന്നു. ടജവകൃഷി, 
പരിസ്ിതിസൗഹൃേവസ്തുകേളന്െ നിർമ്മാണും, പരിസ്ിതി
സൗഹൃേ ഉപേരണങ്ങൾ വാെേയ്ക് നൽകുേ തുെങ്ങിയ 
പ്രവൃത്ിേളും ഏന്റ്റടുക്കുന്നുണ്ട്്. 

സുസ്ിരമാലിന്യസുംസ് േരണും ലക്്യമിട്്  
ഹരിതേർമ്മദസന നെത്ന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തദദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളന്െ ദനതൃത്വത്ിലും  
ശു�ിത്വമിഷൻ, ഹരിതദേരളും മിഷൻ, കുടുും�ശ്രീ 
എന്നിവയന്െ ദമൽദനാട്ത്ിലമാണ് മുദന്നാട്്  
ദപാകുന്നത്. ഒരു വാർ�ിൽ കുറഞ്ത് രണ്ട്  
ഹരിതേർമ്മദസനാുംഗങ്ങന്ളകേിലും ഉണ്ടായിരികേണും. 
ഓദരാ അുംഗവും 250 ഓളും വീടുേളിൽ നിന്ന്  
വാതിൽപ്പെി അടജവ പാഴ് വസ്തുദശഖരണും നെത്ന്നു.  

ജാഫർ മാലിേങ് ഐ.എ.എസങ്
എേ് സിേയൂട്ീവ് �യറക്ടർ, കുടുും�ശ്രീ

മാലിന്യമുക്തദേരളും എന്ന ലക്്യത്ിദലക്കുള്ള 
നമ്മുന്െ യാത്രയിൽ മുൻനിരസുംഘെനയാണ്  
ഹരിതേർമ്മദസന. പാഴ് വസ്തുകേൾ ദശഖരിക്കുേ,  
അതത് ദേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്ിക്കുേ, തരുംതിരിക്കുേ, 
സുംസ് േരിക്കുേ, പുനഃ�ുംക്മണും നെത്േ തുെങ്ങി  
എല്ലാ പ്രവൃത്ിേളും സ്ത്രീേളന്െ കൂട്ായ്മയായ  
ഹരിതേർമ്മദസന ഏന്റ്റടുത്് നെത്ന്നു. തദദേശഭരണ
സ്ാപനങ്ങളും ശു�ിത്വമിഷനുമായി സഹേരിച്ാണ് 
ഹരിതേർമ്മദസനയന്െ പ്രവർത്നങ്ങൾ. അടജവ 
പാഴ് വസ്തുകേളന്െ ദശഖരണത്ിലും സുംസ് േരണത്ില 
മാണ് ഹരിതേർമ്മദസന കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ  
ദേന്ദ്രീേരിക്കുന്നത്. 

വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം മുതൽ  
ഹരിതസംരംഭങ്ങൾ വപ്ര

മാലിന്യസുംസ് േരണന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ 
ദ�ാധ്യും ജനങ്ങൾകേ് പേർന്നു നൽകുേ, വീടുേളിലും 
സ്ാപനങ്ങളിലും സ്ാപികോൻ േഴിയന്ന േുംദപാറ്ിങ്ങ് 
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വീടുേളിൽ വൃത്ിയായി സൂക്ിച്ിട്ടുള്ള അടജവ 
പാഴ് വസ്തുകേളാണ് കൃത്യമായ ഇെദവളേളിൽ 
ദശഖരിക്കുന്നത്. ഈ ദസവനത്ിന് യൂസർഫീ 
ഈൊക്കുന്നു. തദദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളാണ് യൂസർഫീ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 
ഉറവിെത്ിൽ നിന്ന് ദശഖരിക്കുന്ന പാഴ് വസ്തുകേൾ 
മിനി ന്മറ്റീരിയൽ േളക്ൻ ദേന്ദ്രത്ിൽ  
എത്ിക്കുന്നു. അവിന്െ നിന്ന് ന്മറ്റീരിയൽ േളക്ൻ 
ദേന്ദ്രത്ിദലകേ് ന്ോണ്ടുദപാകുന്നു. ഇവിന്െവച്ാണ് 
മാലിന്യും തരുംതിരിക്കുന്നത്. എൽ.ഇ.�ി �ൾ�്, 
െയൂ�്, പി.വി.സി. റ്ീൽ, �ില്ലുകുപ്പിേൾ, കുപ്പിയന്െ 
അെപ്പുേൾ, സ് ദപ്ര കുപ്പിേൾ തുെങ്ങി  
പാഴ് വസ്തുകേന്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി  
തരുംതിരിച്ിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പുനരുപദയാഗും 
സാധ്യമാവന്ന പ്ാറ്ിേ് മാലിന്യും തദദേശസ്വയും 
ഭരണസ്ാപനങ്ങൾ ഇത് ഉപദയാഗിക്കുന്ന 
േമ്നിേൾകേ് ടേമാറുന്നു. പുനഃ�ുംക്മണത്ിനു 
തകുന്ന പ്ാറ്ിേ് മാലിന്യും ന്രെഡ്ിങ്ങ് യൂണിറ്റുേളിൽ 
എത്ിച്ാണ് ന്�റുതരിേളാക്കുന്നത്. 

പുനരുപദയാഗസാധ്യതയില്ലാത് പ്ാറ്ിേ് 
മാലിന്യും റിദസാഴ് സ് റികേവറി ദേന്ദ്രത്ിദലകേ് 
അയയ്കന്നു. ഇത് ന്�റുതരിേളാകേി  
ദറാഡുനിർമ്മാണത്ിന് ഉപദയാഗിക്കുന്നു. ഇതുവഴി 
ഇത്രും പ്ാറ്ിേിന്റെ പുനഃ�ുംക്മണും  
സാധ്യമാകുന്നു. മനുഷ്യ ഇെന്പെൽ മൂലും 
സൃഷ്ടികേന്പ്പടുന്ന പാഴ് വസ്തുകേളും മാലിന്യവും 
ദവണ്ടരീതിയിൽ സുംസ് േരിച്് ഭൂമിന്യ  
പരിരക്ിദകേണ്ട ഉത്രവാേിത്വും നമുക്കുണ്ട്. 
പരിസ്ിതികേ് ദവണ്ടിയമുള്ള ഈ ദപാരാട്ത്ിന്റെ 
മുന്നണിയിൽ ഹരിതേർമ്മദസനയണ്ട്. 

ആന്േ ഹരിതേർമ്മ 
കസനേൾ  1018

ഗ്ാമ്രീണ കമഖലയിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതങ്    926

നഗര കമഖലയിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതങ്   92

സംസ്ാനത്തു രജിസ്റ്റർ ന്െയ്ിട്ടുള്ള 
ഹരിതേർമ്മ കസനായൂണിറ്റുേൾ     4145

ഗ്ാമ്രീണ തകദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ൾക്ങ് േ്രീഴിൽ        2704

നഗര തകദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ൾക്ങ് േ്രീഴിൽ      1441

ആന്േ ഹരിതേർമ്മകസനയിന്ല 
സ്ത്രീേളന്െ എണ്ണം                  30,000കത്ാളം

ഗ്ാമ്രീണ കമഖലയിൽ           23,546 സ്ത്രീേൾ

നഗര കമഖലയിൽ             4678 സ്ത്രീേൾ
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അക്ഷര എ. ന്േ
ഇൻഫർദമഷൻ അസിറ്റെ്, തിരുവനന്തപുരും

രാവിന്ല എട്ടുമണി, തിരുവല്ലും സ്റ്റു�ിദയാ ജുംഗ്ഷനിൽ 
പച് കുപ്പായകോർ വട്ും കൂെിനിന്ന് ദപര് പറയന്നു. വാസന്തി, 
രാജിദമാൾ, ദരണുേ, മീന, സിന്ധു ന്േ, ശിവേല സരിത,  
സിന്ധു വി, ആര്യാ എസ്. മണിേണ്ഠൻ, മഞ്ജു ഹാജർ പത്ിൽ 
പത്്. േയ്ിൽ േരുതിയ സഞ്ിയമായി രണ്ടു ദപർ വീതും ഓദരാ 
വീടുേളിലും ന്�ല്ലുും, ' ഹദലാ പ്ാറ്ികേ് ഉന്ണ്ടകേിൽ  
ന്ോണ്ടുവരദണ.  അടജവമാലിന്യദശഖരണത്ിൽ വിജയ 
�രിത്രും കുറിച് തിരുവനന്തപുരും നഗരസഭയിന്ല പുഞ്കേരി 
വാർ�് ഹരിതേർമ്മദസനയന്െ ഒരു േിനും ആരുംഭിക്കുന്നത് 
ഇങ്ങന്നയാണ്. മാലിന്യദശഖരണത്ിലൂന്െ നഗരസഭയിൽ 
ഏറ്റവും അധിേും വരുമാനും ദനടുന്ന ഹരിതേർമ്മദസനാുംഗങ്ങ
ളായ ഇവർ  ഇന്ന് സുംസ്ാനത്ിന് തന്ന്ന മാതൃേയാണ്. 
േഴിഞ് മാസും പുഞ്കേരി യൂണിറ്റിന്ല ഒരു അുംഗത്ിന് ദവതന 
ഇനത്ിൽ ലഭിച്ത് 23,249 രൂപയാണ്. ശരാശരി രണ്ടുലക്ും  
രൂപയിലധിേും വരുമാനും യൂണിറ്റ് പ്രതിമാസും ദനടുന്നു.

2021 ഒദക്ടാ�ർ 28നാണ് പുഞ്കേരി വാർ�ിൽ  
ഹരിതേർമ്മ ദസനയന്െ പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ത്. 
തുെകേത്ിൽ ആളേളിൽനിന്നുും തിേഞ് അവജ്ഞയാണ് 
ദനരിദെണ്ടിവന്നത്. എന്നാൽ  പ്രവർത്നമിേവിലൂന്െയും 

മികവിന്റെ മാതൃക /പുഞ്ചക്കരി

വർകേ് @ 
ഹരിതേർമ്മദസന  
വരുമാനും 
രണ്ടുലക്ും 
പുഞ്കേരിയന്െ വഴിദയാരങ്ങളിൽ 
ഇന്നാരുും മാലിന്യും വലിന്ച്റിയന്നില്ല. 
േഠിനാധ്വാനത്ിലൂന്െ മിേച്  
വരുമാനവും നാെിനു മാലിന്യമുക്തി 
യദമകുന്ന തിരുവനന്തപുരും 
പുഞ്കേരിയിന്ല  
ഹരിതേർമ്മദസനന്യ അറിയാും

ഹരിതേർമ്മകസനാംഗങ്ൾ  
പുഞ്ചക്രിയിൽ മാലിന് കശഖരണത്ിൽ
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േഠിനാധ്വാനത്ിലൂന്െയും അേൽച് അുംഗീോരമാകേി 
മാറ്റാൻ ദസനാുംഗങ്ങൾകേ് േഴിഞ്ഞു. 

പുഞ്കേരി വാർ�ിന്ല വിവിധ കുടുും�ശ്രീ യൂണിറ്റുേ
ളിൽ നിന്നുും തിരന്ഞ്ടുകേന്പ്പട് പത്ദപരാണ് ഹരിത
േർമ്മദസനയിൽ അുംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. ഒദരാ വീട്ിൽ 
നിന്നുും മാസത്ിൽ രണ്ട് തവണയായി മാലിന്യും  
ദശഖരിക്കുും. വീടുേളിൽ 100 രൂപയും സ്ാപനങ്ങളിൽ 
200 രൂപയമാണ് യൂസർ ഫീ ഇനത്ിൽ ഈൊക്കുന്നത്.  
ോൻസർ, ഓട്ിസും ദരാഗും �ാധിച്വർ, �യാലിസിസ് 
ദരാഗിേൾ, മകേദളാ �ന്ധുകേദളാ ഇല്ലാത് 
വൃദ്ധജനങ്ങൾ എന്നിവരുന്െ വീടുേളിൽ ദസവനും 
സൗജന്യമാണ്. നഗരസഭയ്ക് ടേമാറുന്ന മാലിന്യത്ിന് 
പുറദമ ദശഖരിക്കുന്ന മറ്റു പാഴ് വസ്തുകേൾ ആക്ികേെയിൽ 
നൽേി അതിന് ലഭിക്കുന്ന തുേ �ാകേ് അകേൗണ്ടിദലകേ് 
തന്ന്ന നിദക്പിക്കുും. യൂണിറ്റിന്റെ ന്മാത്ും വരുമാനും 
ഹാജർനിലയ്ക് അനുസൃതമായി പകേിടുും. വിദശഷ  
മാസങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള ദ�ാണസ്ും ഇവർ  
േരുതിവയ്കന്നുണ്ട്. മാസുംദതാറുും ശമ്ളത്ിൽ നിന്നുും 
ആയിരും രൂപ അകേൗണ്ടിൽ ഓദരാരുത്രുും  

നിദക്പിക്കുും. ആവശ്യമായ അവസരങ്ങ
ളിൽ തുേ തുല്യമായി വീതിന്ച്ടുക്കുും. 

വരുമാനന്മാന്നുമില്ലാന്ത 
ജീവിതും പ്രതിസന്ിയിലായി 

രുന്ന ഈ സ്ത്രീേൾകേ് ഇന്ന് 
ആശകേേൾ മാറുേയാണ്. 
�ിരുോനന്തര �ിരുേും 
ദനെിയവരുും പഠനും 

പാതിയിൽ മുെങ്ങിയവരുും 
ഉൾന്പ്പന്െ ഇക്കൂട്ത്ിലണ്ട്. 

 ആേ്യഘട്ത്ിൽ  
ഹരിതേർമ്മദസനയന്െ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾകേ് 
മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുും അവരുന്െ 
ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്റിയന്നതി
നുമായി  പുഞ്കേരി വാർ�ിൽ 
ദ�ാദേ്യാത്രസർദവ നെത്ി. 
പദ്ധതിയമായി സഹേരികോൻ 
വിമുഖത ോട്ിയവന്ര  
ജനപ്രതിനിധിേളും ഉദേ്യാഗസ്
രുും ദനരിട്് സന്ദർശിച്് സ്ിതിഗതി
േൾ വിശേീേരിച്ചു. ദസനാുംഗ
ങ്ങൾ തന്ന്ന സ്വന്തും ന്�ലവിൽ 
അറിയിപ്പുേൾ അച്െിച്് ഓദരാ 
വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും 

വിതരണും ന്�യ്തു. കൃത്യമായ 
ഇെദവളേളിൽ പ്ാറ്ിേ് മാലിന്യങ്ങൾ 

ദശഖരിക്കുന്നത് സജീവമായദതാന്െ ജനങ്ങളന്െ പകോളി
ത്വും വർധിച്ചു. ദസനാുംഗങ്ങളന്െ സൗഹൃേദത്ാന്െയ
ള്ള ന്പരുമാറ്റവും പദ്ധതിവിജയത്ിന് ഏന്റ  
സഹായേമായി. മാലിന്യദശഖരണത്ിനു പുറന്മ  
ആദരാഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിവിധ പേർച്വ്യാധിപ്രതിദരാധ 
പ്രവർത്നങ്ങളിലും ഇവർ പകോളിേളാണ്.

ോൻസർ, 
ഓട്ിസും ദരാഗും 

�ാധിച്വർ,  
�യാലിസിസ് 

ദരാഗിേൾ,  
മകേദളാ  

�ന്ധുകേദളാ  
ഇല്ലാത്  

വൃദ്ധജനങ്ങൾ 
എന്നിവരുന്െ 
വീടുേളിൽ 
ദസവനും  

സൗജന്യമാണ്

അഖികലഷങ് ആർ നായർ
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സുസ്ിരശുചിത്വ നേരളത്ിനല�്സുസ്ിരശുചിത്വ നേരളത്ിനല�്  

നവനേരളയം  നവനേരളയം  
േർമ്മപദ്ധതി  േർമ്മപദ്ധതി  
രണ്ായംഘട്ത്ിലൂന്ട  രണ്ായംഘട്ത്ിലൂന്ട  
തുട�മിട്ത്  തുട�മിട്ത്  
സുസ്ിരമാലിന് സുസ്ിരമാലിന് 
സയംസ് േരണ സയംസ് േരണ 
സയംവിധാനങ്ൾ സയംവിധാനങ്ൾ 
ഒരുക്കുന്  ഒരുക്കുന്  
പ്രവർത്നങ്ൾ�് പ്രവർത്നങ്ൾ�് 

കഡാ. െി. എൻ. സ്രീമ 
നവദേരളും മിഷൻ ദോ-ഓർ�ിദനറ്റർ

അെിസ്ാനസൗേര്യവിേസനദമഖലയിൽ ഉണ്ടാകേിയ  
വൻ മുദന്നറ്റത്ിന്റെ അെിത്റയിൽ സ്ായിയായ വിേസനമാതൃേ  
യാഥാർഥ്യമാക്കുേ എന്ന് ലക്്യവമായാണ് രണ്ടാും പിണറായി വിജയൻ 
സർകോർ പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. 

ഒന്നാും പിണറായി സർകോരിന്റെ വിേസനപ്രവർത്നങ്ങളന്െ 
അെിസ്ാനത്ിൽ, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളന്െയും മഹാമാരിേളന്െയും സാഹ�ര്യും
കൂെി അഭിസുംദ�ാധന ന്�യ്തുന്ോണ്ട്, കൂടുതൽ സുരക്ിതവും 
സുസ്ിരവമായ ദേരളും സൃഷ്ടിക്കുേ എന്ന ചുമതല ഇന്നുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്ല
ത്ിലാണ് നാല് വിേസനമിഷനുേൾന്കോപ്പും റീ�ിൽ�് ദേരള പദ്ധതി കൂെി 
ഉൾന്പ്പടുത്ി നവദേരളും േർമ്മപദ്ധതി രണ്ടാുംഘട്ത്ിന് സുംസ്ാന 
സർകോർ രൂപും നൽേിയത്. 

മാലിന്സയംസ് േരണത്ിന് മുൻഗണന 
ോലാവസ്ാവ്യതിയാനും, പേർച്വ്യാധിവ്യാപനും, ആദരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ 

എന്നിവയ്ക് ോരണമാോവന്ന പരിസ്ിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്് സാധ്യമായ 
രീതിേളിന്ലല്ലാും പരിസ്ിതി പുനഃസ്ാപനും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് നവദേരളും 
രണ്ടാുംഘട്ും മുൻഗണന നൽകുന്നു. ദേരളത്ിന്ല എല്ലാ തദദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളന്െയും ഖരമാലിന്യസമാഹരണവും സുംസ് േരണവും നൂറ് 
ശതമാനത്ിന്ലത്ികോനുള്ള പ്രവർത്നും ഊർജിതമാകേി. ഭൂരിപക്ും 
ഗ്ാമപഞ്ായത്േളും മുകോൽപകേ് നഗരസഭേളും ന്മച്ന്പ്പട് ഖരമാലിന്യ 
സുംസ് േരണും നെപ്പാകേി ശു�ിത്വപേവി ദനെികേഴിഞ്ഞു. നവദേരളും  
േർമ്മപദ്ധതി രണ്ടാുംഘട്ത്ിന്റെ ഭാഗമായി 42 തദദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾ ശു�ിത്വപേവി ദനെി. ഹരിതേർമ്മദസനയിൽ 28,632 ദപർ  

നവകകരളയം കർമ്മപദ്ധതി
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സുസ്ിരശുചിത്വ നേരളത്ിനല�്സുസ്ിരശുചിത്വ നേരളത്ിനല�്  

അധിേമാന്യത്ി. അയ്ായിരദത്ാളും ഓഫീസുേൾ ഹരിത�ട്ും പാലിച്്  
ഗ്ീൻ ഓഫീസുേളായി. അടജവമാലിന്യും വാതിൽപ്പെി ദശഖരിക്കുന്ന വീടുേളന്െ 
എണ്ണത്ിൽ ഒരു ലക്ദത്ാളും വർധനയണ്ടായി. 

ഉറവിെ മാലിന്യസുംസ് േരണ സുംവിധാനങ്ങളന്െ എണ്ണത്ിലള്ള വർധന, 
സ്വച്് ഭാരത് മിഷൻ അർ�ൻ പദ്ധതിയന്െ ഭാഗമായി വിവിധ ഖരമാലിന്യ 
സുംസ് േരണ പദ്ധതിേൾകേ് തുെകേമിട്ത്, ഖര മാലിന്യസുംസ് േരണ ദമഖലയിന്ല 
ദസവനോതാകേൾകേ് പ്രവർത്നനിലവാരും പരിദശാധിച്് അുംഗീോരും  
നൽേിയത്, ഈ ദമഖലയിന്ല വിവിധ സാദകേതിേവിേ്യേൾകേ് അുംഗീോരും 
നൽേിയത് തുെങ്ങിയവ ഇകോലയളവിന്ല ശ്രദദ്ധയ പ്രവർത്നങ്ങളാണ്. 

വലിപ്ചെറിയൽമുക്തശകരളം ക്യാപ്പെയിൻ
ഗാർഹിേ, �ദയാന്മ�ികേൽ/സാനിറ്ററി മാലിന്യപരിപാലനും, ദോഴി 

അറവമാലിന്യ പരിപാലനും, ന്േട്ിെനിർമ്മാണും, ന്പാളികേൽ മാലിന്യപരിപാലനും, 
പരമ്രാഗത മാലിന്യകേൂമ്ാരങ്ങളന്െ നിർമ്മാർജനും, ജലാശയങ്ങളിൽ  
ഒഴുേിനെക്കുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ദശഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി എന്നീദമഖലേളിലും 
പ്രവർത്നും വ്യാപേമാകേി. ടൂറിസും ദമഖലയിലും ക്ിയാത്മേ പ്രവർത്നങ്ങൾകേ് 
തുെകേും കുറിച്ചു. ക്ീൻ മൂന്നാർ ഗ്ീൻ മൂന്നാർ, ശുംഖുംമുഖും േെൽത്ീരശു�ീേരണും 
എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനും. തദദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങളന്െ ദനതൃത്വത്ിൽ 
ജനേീയ േ്യാന്മ്യിനായി വലിന്ച്റിയൽമുക്തദേരളും നെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള  
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരുംഭിച്ചു. ഖരമാലിന്യ ദശഖരണും, സുംഭരണ സുംവിധാനും 
ഉറപ്പാകേി നാല് ഘട്ങ്ങളിലാണ് േ്യാന്മ്യിൻ �ിട്ന്പ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നത്.

മാലിന്യസുംസ് േരണും, ജലസുംരക്ണും, പരിസ്ിതി സുംരക്ണും എന്നീ 
ദമഖലേളിൽ വരുുംോല ന്വല്ലുവിളിേന്ളക്കൂെി ദനരിൊൻ േഴിയുംവിധത്ിലള്ള 
സുംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാകോനാണ് സർകോർ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാലിന്യസുംസ് േരണവ
മായി �ന്ന്പ്പട്് ജനങ്ങളിൽ ഉത്രവാേിത്വസമീപനും വളർത്ിന്യടുക്കുന്നതിലൂന്െ 
മാത്രദമ ഇത് സാധ്യമാകൂ. 

പരമ്പരാഗത മാലിന്�മ്പാരങ്ളന്െ 
നിർമ്മാർജ്ജനത്ിനങ് സർക്ാർ പ്രാധാന്ം നൽകുന്നു.  
മാലിന്�ന നിർമ്മാർജ്ജനം ന്െയ്കശഷം ന്ോല്ം 
കുര്രീപ്പുഴെണ്ിഡികപ്ായുന്െ ദൃശ്ം
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യു. വി. കജാസങ്  
ഐ എ എസങ് (റിട്.)
ന്�പയൂട്ി ദപ്രാജക്റ് �യറക്ടർ, 
ദേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന 
പദ്ധതി 

ഗ്ാമങ്ങൾക്കുും നഗരങ്ങൾക്കുമിെയിൽ 
വളന്ര ദനർത് അതിരുേൾ മാത്രമുള്ള  
സുംസ്ാനന്മന്ന സവിദശഷതയണ്ട്  
ദേരളത്ിന്. നഗരജീവിതത്ിന്റെ ഭാഗമായ 
മാലിന്യങ്ങൾ ക്മാതീതമായി വർധിക്കുേയാണ്. 
ദേരളത്ിൽ പ്രതിവർഷും ഉൽപാേിപ്പികേന്പ്പടുന്ന 
37 ലക്ും െൺ ഖരമാലിന്യത്ിൽ 22 ലക്ും 
െണ്ും നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. 

നഗരങ്ങളിന്ല മാലിന്യദശഖരണത്ിനുും 
സുംസ് േരണത്ിനുും പരിപാലനത്ിനുമായി 
തനതായ പദ്ധതിേൾ സുംസ്ാനത്്  
ോലങ്ങളായി നിലവിലണ്ട്. എന്നാൽ ഉയരുന്ന 
ഖരമാലിന്യ നിദക്പത്ിന് ആനുപാതിേമായ, 
ആധുനിേവും ശാസ്ത്രീയവമായ സുംവിധാനങ്ങ 
ളന്െ കുറവണ്ട്. നമ്മുന്െ മാലിന്യ പരിപാലന 

നഗരേഭകളയം പദ്ധതികളയം

നാന്ളയന്െ നാന്ളയന്െ 
നഗരപഥങ്ങൾനഗരപഥങ്ങൾ

2027 ജൂണിൽ 2027 ജൂണിൽ 
പൂർത്ീേരി�ന്പെടുന്  പൂർത്ീേരി�ന്പെടുന്  
പദ്ധതിയുന്ട ട്ാ�്-1   പദ്ധതിയുന്ട ട്ാ�്-1   
പ്രവർത്നങ്ളുന്ട ഭാഗമായി, പ്രവർത്നങ്ളുന്ട ഭാഗമായി, 
നഗരസഭേളിന്ല മാലിന്  നഗരസഭേളിന്ല മാലിന്  
പരിപാലനത്ിനായുള്ള  പരിപാലനത്ിനായുള്ള  
അടിസ്ാന സൗേര്ങ്ൾ  അടിസ്ാന സൗേര്ങ്ൾ  
ശക്ിന്പെടുത്ാനുള്ള  ശക്ിന്പെടുത്ാനുള്ള  
നടപടിേൾ ആരയംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞുനടപടിേൾ ആരയംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു  
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രുംഗന്ത് പരിമിതിേൾ പൂർണ്ണമായും 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമഗ്മായ മാറ്റമാണ് 
ആവശ്യും. 

ദേരളത്ിന്റെ നഗരങ്ങളിൽ 
നിലനിൽക്കുന്ന ഖരമാലിന്യ 
പ്രശ് നങ്ങൾകേ് ശാസ്ത്രീയവും സമഗ്വമായ 
പരിഹാരും മുന്നിൽ േണ്ടാണ് സുംസ്ാന 
സർകോർ ദേരള ഖരമാലിന്യപരിപാലന 
പദ്ധതികേ് രൂപും നൽേിയിട്ടുള്ളത്.

നിലവിൽ നെന്നുവരുന്ന വിവിധ 
മാലിന്യസുംസ് േരണ പ്രവർത്നങ്ങള 
ന്െയും പദ്ധതിേളന്െയും തുെർച്യാണ് 
ഈ പദ്ധതി. നഗരസഭേളിൽ നിലവിലള്ള 
മാലിന്യസുംസ് േരണ സുംവിധാനങ്ങൾ  
ശക്തിന്പ്പടുത്ന്നതിനുും നവീേരിക്കുന്ന 
തിനുും പദ്ധതി സഹായിക്കുും. ഇദതാന്ൊപ്പും 
ഖരമാലിന്യപരിപാലന രുംഗത്് പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന ഹരിതേർമ്മദസന, ഹരിതസഹായ 
സ്ാപനങ്ങൾ, കുടുും�ശ്രീ അെകേമുള്ള 
ഏജൻസിേന്ള  ഈ പദ്ധതിയിലൂന്െ 
ശക്തിന്പ്പടുത്ും. 

പുശരാഗതിയുപ്ട ട്ാക്ിൽ
2027 ജൂണിൽ 

പൂർത്ീേരികേന്പ്പടുന്ന പദ്ധതിയന്െ 
്രാകേ്-1  പ്രവർത്നങ്ങളന്െ ഭാഗമായി, 
നഗരസഭേളിന്ല മാലിന്യ പരിപാലനത്ി
നായള്ള അെിസ്ാന സൗേര്യങ്ങൾ 
ശക്തിന്പ്പടുത്ാനുള്ള നെപെിേൾ 
ആരുംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു. ഇതിനായി 93 
നഗരസഭേളും പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാകേി
നൽകുേയും ഇവയ്ക് അുംഗീോരും നൽകു
േയും ന്�യ്ിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിേളന്െ 

വിശേപദ്ധതിദരഖ തയ്ാറാകേി 
നെപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിക്മ
ങ്ങൾ  അതിദവഗും 
പുദരാഗമിക്കുേയാണ്. ഇത്ര
ത്ിൽ  ഏേദേശും  90 ദോെി 

രൂപയന്െ  പ്രവൃത്ിേൾ   
ആേ്യഘട്ത്ിൽത്ന്ന്ന  
പൂർത്ീേരികോനാകുും. 

ഇദതാന്ൊപ്പും ഓദരാ   
നഗരസഭയ്ക്കുും പ്രദത്യേമായി 
തയ്ാറാക്കുന്ന  ഖരമാലിന്യപരിപാലന  
മാറ്ർപ്ാനുേളന്െ അെിസ്ാന
ത്ിൽ  േന്ണ്ടത്ന്ന  പദ്ധതിേൾ   
നെപ്പിലാക്കുന്നദതാന്െ  പദ്ധതി 
ോലയളവിനുള്ളിൽ  തന്ന്ന  എല്ലാ  

നഗരസഭേളിലും  പരിപൂർണ്ണ മാലിന്യ  
സുംസ് േരണും ഉറപ്പാകോനാകുും. 
ഇതിനായള്ള വിവരദശഖരണും 
സുംസ്ാനന്ത് എല്ലാ 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളിലും ദോർപ്പദറഷനുേ
ളിലും നെന്നുവരിേയാണ്. 

നാന്ളയന്െ നാന്ളയന്െ 
നഗരപഥങ്ങൾനഗരപഥങ്ങൾ

നഗരങ്ങളിന്ല  
പരമ്രാഗത മാലിന്യ
നിദക്പദേന്ദ്രങ്ങൾ 
മാലിന്യമുക്തമാകേി  
ഭൂമി വീന്ണ്ടടുക്കുന്ന 
പ്രവർത്നങ്ങളും 

ആരുംഭിച്ിട്ടുണ്ട്
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ആദർശങ് ഓണാട്ടങ്
മാധ്യമപ്രവർത്േൻ 

സുംസ്ാനന്ത് പരമ്രാഗത മാലിന്യദേന്ദ്ര
ങ്ങളിന്ല മാലിന്യക്കൂമ്ാരങ്ങൾ വൃത്ിയാകേി ആ ഭൂമി 
വീന്ണ്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ദേരള ഖരമാലിന്യ 
പരിപാലന പദ്ധതിയിലൂന്െ (ന്േഎസ്�ബ്്യുഎുംപി) 
സുംസ്ാന സർകോർ ആരുംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾ 
പഴകേമുള്ളതുും ദോഷേരവമായ മിശ്രമാലിന്യങ്ങളന്െ 
കൂമ്ാരങ്ങൾ വൃത്ിയാകേിന്യടുക്കുന്നതിനു ന്ോല്ലും 
കുരീപ്പുഴ �ണ്ടി �ിദപ്പായിൽ നെപ്പിലാകേിയ 
പ്രവർത്നങ്ങളന്െ അനുേരണീയ മാതൃേയാണ് .

കുരീപ്പുഴ �ണ്ടി �ിദപ്പായിന്ല മാലിന്യദശഖരത്ിന് 
ഏേദേശും 70 വർഷദത്ാളും പഴകേമുണ്ടായിരുന്നു. 

മികവിന്റെ മാതൃക/ 
ന്കാല്യം കുരീപ്പുഴ

ന്ോല്ലും  
ദോർപ്പദറഷന്റെ 
നിരന്തരശ്രമഫല

മായാണ്  
പതിറ്റാദണ്ടാളും 

പഴകേമുള്ള  
പ്രശ്നത്ിന് 
പരിഹാരും 
ോണാൻ  
േഴിഞ്ത് 

ത്ിതലസംവിധാനം
പദ്ധതിയന്െ ോര്യക്മമായ നെത്ിപ്പിനുും 

വിലയിരുത്ലിനുും നിരീക്ണത്ിനുമായി ത്രിതല
സുംവിധാനസജ്ീേരണും പൂർത്ിയായിട്ടുണ്ട്. 
സുംസ്ാന ദപ്രാജക്ട് മാദനജ് ന്മറെ് യൂണിറ്റുും 
ഇതിനുേീഴിൽ ജില്ലാ ദപ്രാജക്ട് മാദനജ് ന്മറെ് 
യൂണിറ്റുും പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ജില്ലാതല 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അതത് ജില്ലാ വിേസന  
േമ്മിഷണർ ഏദോപിപ്പിക്കുേയും നിരീക്ിക്കുേയും 
ന്�യ്തുവരുന്നു.  ഇതുകൂൊന്ത 93 നഗരസഭേളിൽ  
പദ്ധതി നിർവഹണ യൂണിറ്റുേളും 
പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദതാന്ൊപ്പും   
മാലിന്യപരിപാലനരുംഗത്് ടവേഗ്ധ്യും  
ദനെിയിട്ടുള്ള വിവിധ ഏജൻസിേന്ളയും  
വിന്യസിച്ിട്ടുണ്ട്.  

നഗരസഭകളിൽ മാലിന്യപരിപാലന  
എൻജിനീയർമാർ

എല്ലാ നഗരസഭേളിലും മാലിന്യപരിപാലന
ത്ിന് മാത്രും ഇതാേ്യമായി ഖരമാലിന്യസുംസ് േ
രണ എൻജിനീയർമാന്ര നിയമിച്ിട്ടുണ്ട്.  
പ്രാദേശിേപ്രദത്യേതേൾകേനുസരിച്ചുള്ള  മാലിന്യ
സുംസ് േരണ മാറ്ർപ്ാനുേൾ വിവിധ ദമഖലേളി
ലള്ളവരുമായി കൂെിയാദലാ�ിച്് തയ്ാറാക്കുന്നതിനുും 
നെപ്പിലാക്കുന്നതിനുും ദമൽദനാട്ും വഹിക്കുന്നതിനുും 
ഈ എൻജിനീയർമാർ നഗരസഭേൾകേ് പിന്തുണ 
നൽകുും.

ഓദരാ നഗരസഭേൾക്കുും അവർകേ് 
മാത്രമായി  ടേോര്യും ന്�യ്ാൻ സാധികോന്ത 
വരുന്ന  മാലിന്യങ്ങന്ള ദമഖലാെിസ്ാനത്ിൽ 
ദേന്ദ്രീകൃതമായി ടേോര്യും ന്�യ്യുന്നതിനുള്ള 
നെപെിേളും പുദരാഗമിച്ചു വരുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ, 
ദലാദോത്രനിലവാരത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
സാനിറ്ററി ലാൻ�്ഫില്ലുേളും റീടസക്ിങ്ങ് 
പാർക്കുേളും വിേസിപ്പിക്കുും.  

നഗരങ്ങളിന്ല പരമ്രാഗത  
മാലിന്യനിദക്പദേന്ദ്രങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാകേി 
ഭൂമി വീന്ണ്ടടുക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളും ആരുംഭിച്ി 
ട്ടുണ്ട്. ഇത്രും 35 മാലിന്യനിദക്പദേന്ദ്രങ്ങൾ 
േന്ണ്ടത്ി ഇവിെങ്ങളിന്ല സാദകേതിേ 
പരിദശാധനേൾ പുദരാഗമിക്കുേയാണ്. 

സുംസ്ാനന്ത് നഗരങ്ങന്ള ഖരമാലിന്യ 
മുക്തമാക്കുന്നതിനായള്ള േീർഘവീക്ണദത്ാന്െ
യള്ള സമഗ്മായ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് സുംസ്ാന
സർകോർ വിഭാവനും ന്�യ്ിരിക്കുന്നത്. നിലവിന്ല 
ഖരമാലിന്യദസവനങ്ങൾ ശക്തിന്പ്പടുത്ന്നതി
ന്നാപ്പും ആധുനിേ സാദകേതിേവിേ്യയന്െ സഹായ
ദത്ാന്െ ആദഗാളതലത്ിൽ വിജയിച് ഖരമാലിന്യ
പരിപാലനമാതൃേേൾ ഓദരാ തദദേശസ്ാപന 
ങ്ങൾക്കുും ഇണങ്ങുുംവിധമാണ് നെപ്പാക്കുേ. 
ശു�ിത്വമുള്ള നഗരപഥങ്ങളിദലകേ് ഒപ്പുംദ�ർന്ന് 
നെക്കുന്ന ഒരു നാന്ളയാണ് ദേരള  
ഖരമാലിന്യപരിപാലനപദ്ധതി ദേരളത്ിന് 
നൽകുന്ന ഉറപ്പ്.  
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ക്ീനാോും 
കുരീപ്പുഴ മാതൃേയിൽ
ഇന്ത്യയിൽ ആേ്യമായാണ് ഒരു റാുംസർ ടസറ്റിന്ല 
പരമ്രാഗതമാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും  
നീകേും ന്�യ്യുന്നത്

ഇവിടുന്ത് മാലിന്യും നീകേും ന്�യ്ണന്മന്ന ആവശ്യും 
ഉന്നയിച്് തദദേശവാസിേൾ പതിറ്റാണ്ടുേളായി 
സമരദപാരാട്ത്ിലമായിരുന്നു. 2012 വന്ര പ്രതിദഷധും 
തുെർന്നു. തുെർന്ന് �ിദപ്പായന്െ പ്രവർത്നും നിലച്ചു
ന്വകേിലും മാലിന്യും അവദശഷിച്ചു. റാുംസർ ടസറ്റ് 
ആയ അഷ്ടമുെികോയലിനരിേിൽ സ്ിതി ന്�യ്ിരുന്ന 
ഈ മാലിന്യനിദക്പദേന്ദ്രും വലിയ പാരിസ്ിതിേ 
ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിച്ിരുന്നത്. ദ്രവരൂപത്ിലള്ള 
മലിനാുംശങ്ങൾ ോരണും ജലാശയങ്ങളും േിണറുേളും 
മലിനമാകുേയും ഇത് രൂക്മായ 
കുെിന്വള്ളപ്രതിസന്ി സൃഷ്ടിക്കുേയും ന്�യ്തു. 
സമീപവാസിേൾ ദനരിട് ആദരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും 
അനവധിയായിരുന്നു. ന്ോല്ലും ദോർപ്പദറഷന്റെ 
നിരന്തരശ്രമഫലമായാണ് പതിറ്റാദണ്ടാളും പഴകേമുള്ള 
പ്രശ്നത്ിന് പരിഹാരും ോണാൻ േഴിഞ്ത്. 

രക്ഷയായത്  
ബനയാമമനിങ്് 

�ിദപ്പായിന്ല 1.04 ലക്ും േ്യു�ിേ് മീറ്റർ 
പരമ്രാഗത മാലിന്യും നീകേും ന്�യ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 
2022 ജനുവരി 24 നാണു ആരുംഭിച്ത്. ഇവിടുന്ത് 
മുഴുവൻ മിശ്രമാലിന്യക്കൂമ്ാരങ്ങളും പൂർണ്ണമായും 
നീകേും ന്�യ്് ഭൂമി ഇദപ്പാൾ വീന്ണ്ടടുത്ിരികേയാണ്. 
ഇന്ത്യയിൽ ആേ്യമായാണ് ഒരു റാുംസർ ടസറ്റിന്ല 
പരമ്രാഗതമാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീകേും 

ന്�യ്യുന്നത്. പരിസ്ിതിസൗഹൃേമാർഗങ്ങളിലൂന്െ 
മാലിന്യങ്ങന്ള വിവിധ ഘെേങ്ങളായി ദവർതിരിച്് 
ന്വദവേന്റ സുംസ് േരിക്കുന്ന �ദയാടമനിങ്ങ് 
സാദകേതിേവിേ്യയാണ് കുരീപ്പുഴയിൽ നെപ്പിലാകേിയത്. 
ദേശീയ ഹരിത ട്ര�യൂണലിന്റെ നിർദേശങ്ങൾകേനു
സരിച്ായിരുന്നു പ്രവർത്നും. ഖരമാലിന്യ സുംസ് േര
ണത്ിനുള്ള ദേന്ദ്രസർകോരിന്റെ �ട്ങ്ങൾകേനുസൃത
മായി സുംസ്ാന മലിനീേരണ നിയന്തണ 
ദ�ാർ�ിന്റെ അുംഗീോരദത്ാന്െ  
തദദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്പിന്റെയും ന്ോല്ലും  
ദോർപ്പദറഷനിന്ല എൻജിനീയറിങ്ങ്, ആദരാഗ്യ 
വകുപ്പുേളന്െയും ദനരിട്ടുള്ള ദമൽദനാട്ത്ിലായിരുന്നു 
പ്രവർത്നങ്ങൾ.

ന്റഫയൂസ് ന്�ടറവ്�് ഫ്യുവൽ (ആർ�ിഎഫ്) 
മാലിന്യങ്ങൾ, വിവിധതരും മണ്ണ്, േല്ല്, ദലാഹങ്ങൾ, 
ഗ്ാസ്, െയറുേൾ, മരും, �ാഗുേൾ, ന്�രുപ്പുേൾ, 
ദപനേൾ, ദോൺക്ീറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ, ഇ-മാലിന്യും 
തുെങ്ങിയവയാണ് കൂമ്ാരത്ിൽ നിന്ന് ദവർതിരിന്ച്ടു
ത്ത്. പ്രതിേിനും 500 മുതൽ 800 ന്മ്രിേ് െൺ വന്ര 
മാലിന്യും സുംസ് േരിച്ചു. 

ഈ മാലിന്യക്കൂമ്ാരത്ിൽ നിന്ന് ദവർതിരിന്ച്ടു
ക്കുന്ന ആർ�ിഎഫ് സിമറെ്ഫാക്ടറിേളിന്ല ചൂളേളിൽ 
ഉപദയാഗിക്കുന്നു. പ്രകൃതിേത് ഇന്നങ്ങളായ േരി, 
വിറേ് എന്നിവയ്ക് പേരമായും ഇത്  
ഉപദയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. 
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സി.പി. വികനാദങ് 
സ് ന്പഷ്യൽ ടപ്രവറ്റ്  ന്സക്ട്റി,  
തദദേശഭരണവകുപ്പ് മന്തി

അതിദവഗും നഗരവൽകേരണും നെക്കുന്ന 
സുംസ്ാനമാണ് ദേരളും. ഔദേ്യാഗിേ  
േണകേനുസരിച്് 2030 ഓന്െ 90 ശതമാനത്ിൽ 
കൂടുതൽ നഗരവൽകേരികേന്പ്പട് പ്രദേശമായി ദേരളും 
മാറുും. നഗര-ഗ്ാമങ്ങൾകേിെയിൽ കൃത്യമായ  
ദവർതിരിവില്ലാത്തിനാൽ മാലിന്യപ്രശ്നും  
ദേരളത്ിന്റെയാന്േ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. മാലിന്യും 
ഗുരുതരമായ സാമൂഹിേ, ആദരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങൾകേ് 
വഴിന്വയ്കന്മകേിലും സാമ്ത്ിേ അവസരങ്ങളും 
പുതിയ സാധ്യതേളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്.  
സാദകേതിേവിേ്യയിൽ അധിഷ്ിതമായ പുതിയ 
സുംരുംഭേ ആശയങ്ങന്ള മാലിന്യസുംസ് േരണ 
ത്ിന്റെ ആവശ്യേതയമായി കൂട്ിദയാജിപ്പിക്കുന്നതി 
നുള്ള �ിന്തേളും ആശയങ്ങളും പ്രാദേശിേമായി 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തരീക്ും നിർമ്മിക്കുേ എന്നത് 
ഭരണനിർവഹണരുംഗന്ത് പുതിയ ചുമതലയാവന്നു. 

മാലിന് ഉൽപാദനയം വർധിക്കുന്നു
ദേരളത്ിന്ല ആന്േ നഗര ഖരമാലിന്യ 

ഉൽപാേനും പ്രതിവർഷും 3.7 േശലക്ും െൺ ആണ്. 
ഇതിൽ ഓദരാ സിറ്റി ദോർപ്പദറഷനുും  
ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിേിനും ശരാശരി 1415 െൺ 
ആണ്. േിനുംപ്രതി 4523 െൺ നഗരസഭേളിലും 4106 
െൺ 941 ഗ്ാമ പഞ്ായത്േളിലമാണ്. ന്മാത്ും 
അറവ് മാലിന്യും വർഷത്ിൽ 38100 െണ്ും ആശുപത്രി 
മാലിന്യും 83000 െണ്ും 71058 െൺ വ്യവസായങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള മാലിന്യവമാണ്. ഏേദേശും 827 െൺ 

തലമുെിയും ദേരളത്ിൽ നിന്നുും വർഷത്ിൽ  
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2030 ഓന്െ ശരാശരി 1.032 േിദലാ 
ഗ്ാും ആയിരിക്കുും രാജ്യന്ത് ആദളാഹരി നഗര 
ഖരമാലിന്യും എന്നാണ് േണകോക്കുന്നത്.

ഖരമാലിന്പരിപാലനനയയം
2018ൽ തദദേശ സ്വയുംഭരണവകുപ്പ് 

പുറത്ിറകേിയ ഖരമാലിന്യപരിപാലനനയും  
മാലിന്യമുക്തവും പാരിസ്ിതിോദരാഗ്യവമുള്ള  
ഒരിെമായി ദേരളന്ത് പരിവർത്ിപ്പിക്കുേയാണ്് 
സർകോരിന്റെ ലക്്യും എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.  മാലിന്യും 
വിഭവമായി േണകോകേന്പ്പടുന്മന്നുും മാലിന്യും  
ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്നവർകേ് അതിൽ ഉത്രവാേിത്വ 
മുന്ണ്ടന്നുും നയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.  
മാലിന്യപരിപാലനവമായി �ന്ന്പ്പട്് ന്റ�യൂസ്, 
റീയൂസ്, റീടസകേിൾ എന്നീ 3ആർ തത്വും മുദന്നാട്് 
വയ്കന്നു. മാലിന്യപരിപാലനവമായി �ന്ന്പ്പട് വ്യത്യസ്ത 
ഭാഗങ്ങന്ള �ന്ന്പ്പടുത്ി സുംരുംഭേത്വ വിേസനും 
ദപ്രാത്ാഹിപ്പികേണന്മന്നത് ഒരു ലക്്യമാണ്. 

മാലിന്ത്ിന്ല  
സയംരയംഭേസാധ്തേൾ

പതിനാലാുംപദ്ധതിയന്െ പ്രധാനലക്്യമായി 
പ്രാദേശിേസാമ്ത്ിേവിേസനന്ത് സർകോർ 
ോണുന്നു. പ്രാദേശിേ സാമ്ത്ിേവിേസനത്ിന് 
സഹായേമായ വിധത്ിൽ പദ്ധതി മാർഗദരഖയും 
സർകോർ  പുറത്ിറകേിയിട്ടുണ്ട്. സാരുംഭേവിേസന

മാലിന്യം  
േയംരയംഭോധ്തയുമാണ്
മാലിന്നിർമ്മാർജനപ്രവർത്നങ്ന്ള പ്രാനദശിേ  
സാമ്പത്ിേവിേസനത്ിന്റെ പുതിയ സാധ്തേളുമായി  
നചർത്തുപിടിക്കുന്തിനുള്ള ആനലാചനേളാണ്  
സർ�ാർ നടത്തുന്ത്

 

 

മാലിന്വയം േമ്പദ് വ്വസ്ഥയുയം
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ത്ിന്  പുതിയതായി ഒദട്ന്റ വ്യവസ്േൾ ഇതിൽ ഉൾന്കോള്ളിച്ിട്ടുണ്ട്. 
സ�്സി�ിേൾകേ് പുറദമ, ന്െദ്ാളജി ടേമാറ്റ ഫണ്ട്, ന്െദ്ാളജി 
അപ്ഗ്ദ�ഷൻ ഫണ്ട്, ഇന്നദവഷൻ ഫണ്ട്, ടക്സിസ് മാദനജ്ന്മറെ് 
ഫണ്ട്, സുംരുംഭേ പുനരുജ്ീവന സമാശ്വാസ ഫണ്ട്, ഇൻകുദ�ഷൻ 
ഫണ്ട്, സീ�് സദപ്പാർട്് ഫണ്ട് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ സുംരുംഭേ വിേസന
ത്ിനുും വിപുലീേരണത്ിനുമായി തദദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ  
സാമ്ത്ിേ ധനസഹായും നൽകുന്നുണ്ട്.   
തദദേശ സ്ാപനങ്ങൾകേ് ന്പാതു സ്വോര്യ ഉെമസ്തയിൽ പുതിയ 
പദ്ധതിേൾ ആസൂത്രണും ന്�യ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതേളും  
പുതുതായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇത് കൂൊന്ത വിജ്ഞാനാധിഷ്ിത  സമ്േ് വ്യവസ്യന്െ   
സാധ്യതേന്ള  സാദകേതിേ വിേ്യയന്െ സഹായദത്ാന്െ  
തദദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലെകേും എത്ിക്കുേയും  
മാലിന്യമെകേമുള്ള പ്രശ്നങ്ങന്ള പുതിയ ആശയ രൂപീേരണത്ിനുും  
സുംരുംഭേ സാധ്യതേളിദലകേ് നയിക്കുേയും ന്�യ്യുന്നതിനുള്ള  
പദ്ധതിേൾ ന്േ -�ിസ് േ് മുഖാന്തിരും സർകോർ ആസൂത്രണും  
ന്�യ്യുന്നുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ന്മച്ന്പ്പട് റ്ാർട്് അപ്പ് അന്തരീക്മുള്ള  
ദലാേന്ത്തന്ന്ന ഒരിെും എന്ന നിലയിൽ മാലിന്യമെകേമുള്ള വിഷയങ്ങൾ 
സുംരുംഭേസാധ്യതയായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പുതിയ സുംരുംഭേകൂട്ായ്മേൾ 
യവാകേൾകേിെയിൽ വളർന്നുവരുന്നുണ്ട്.   

ദേരളത്ിൽ ഉരുത്ിരിഞ്ഞുവന്നിരി
ക്കുന്ന ആഴത്ിൽ ജനാധിപത്യവൽകേ 
രികേന്പ്പട് സാമൂഹിേ, സാമ്ത്ിേ 
പരിസരത്ാണ്  മാലിന്യപരിപാലനും ഒരു 
സാമ്ത്ിേപ്രക്ിയയായി  
പരിവർത്ിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതേളും 
അദന്വഷിദകേണ്ടത്.  നമ്മുന്െ മാലിന്യും 
നമ്മുന്െ ഉത്രവാേിത്വും എന്ന 
ദ�ാധമാണ് ഒദരസമയും ദസവനവും  
ഉപജീവനപ്രവർത്നവമാകുന്ന ഹരിത
േർമ്മദസനയന്െ പ്രവർത്നങ്ങൾകേ്  
പിന്തുണയാവേ. തലമുെിയും �േിരിയും 
ദോഴിപ്പൂെയും മുട്ദത്ാടുമെകേും ഏതുതരും  
മാലിന്യത്ിലും ശാസ്ത്ര-സാദകേതിേ 
സാധ്യതേന്ള ഉപദയാഗന്പ്പടുത്ദമ്ാൾ  
ഉയർന്നുവരുന്ന സുംരുംഭേ ആശയങ്ങൾ 
�ർച് ന്�യ്യുേയും ഈ ആശയങ്ങൾ 
തദദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങളിലും 
പ്രാദേശിേ സുംരുംഭേതാൽപര്യമുള്ള 
യവാകേളിദലക്കുും എത്ിക്കുന്നതുും 
പ്രധാനപ്രവർത്നമായി   
സർകോർസുംവിധാനങ്ങൾ  
ഏന്റ്റടുദകേണ്ടതുണ്ട്. 

ഏറ്റവയം ന്മച്ചന്പെട്  
സ്റാർട്് അപെ്  

അന്രീക്ഷമുള്ള  
നലാേന്ത്തന്ന് 

ഒരിടയം എന് നിലയിൽ  
മാലിന്മട�മുള്ള  

വിഷയങ്ൾ  
സയംരയംഭേസാധ്ത 

യായി മാറ്റുന്തിനുള്ള 
പുതിയ സയംരയംഭേ 

കൂട്ായ്മേൾ  
യുവാ�ൾ�ിടയിൽ 
വളർന്നുവരുന്നുണ്്
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ഹരിതമിത്യം ആപ്പ് 

ഡിജിറ്റലാവന്നു 
നമൽനനാട്യം

വാതിൽപ്െി കശഖരണം ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള കസവനങ്ളന്െ കൃത്മായ 
കമൽകനാട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനങ് ആപ്ങ്
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ന്േ.െി. ബാലഭാസങ് േരൻ 
എേങ് സിേയൂട്ട്രീവങ് ഡയറക്ടർ, ശുെിത്വ മിഷൻ

നേരളന്ത് മാലിന്രഹിത സയംസ്ാനന്മന് 
പദവിയിനലക്കുയർത്തുന്തിനു തനദേശസ്വയയംഭരണ തലത്ിന്ല 
മാലിന്സയംസ് േരണ പ്രവർത്നങ്ൾ സമ്പൂർണ്ണമായുയം 
ഡിജിറ്റലാക്കുന്തിനലക്കുള്ള എന്ന ധീരമായ ചുവടുവയ്പ്പാണ് 
സുംസ്ാന സർകോർ നെത്ിയിരിക്കുന്നത്. ഹരിതേർമ്മദസന മുദഖന 
ജനങ്ങൾകേ് നൽേി വരുന്ന വാതിൽപ്പെി ദശഖരണും ഉൾന്പ്പന്െയള്ള 
ദസവനങ്ങളന്െ കൃത്യമായ ദമൽദനാട്ും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 
ഹരിതദേരളും മിഷനുും ശു�ിത്വമിഷനുും ദ�ർന്ന് ഹരിതമിത്രും സ്ാർട്് 
ഗാർദ�ജ് ദമാണിറ്ററിങ്ങ്  സിറ്ും അഥവാ ഹരിതമിത്രും ആപ്പിന് രൂപും 
നൽേിയിരിക്കുേയാണ്. 

ആപ്പിലൂന്െ അറിയാന്മല്ലാും  
വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും ദനരിന്ട്ത്ി മാലിന്യങ്ങൾ 

ദശഖരിക്കുന്ന ഹരിതേർമ്മദസനയന്െ പ്രവർത്നും, 
ഹരിതേർമ്മദസനാുംഗങ്ങളന്െ ദസവനും ലഭ്യമാകുന്ന വീടുേളദെയും 
സ്ാപനങ്ങളദെയും എണ്ണും, ദശഖരിച് പാഴ് വസ്തുകേളന്െ അളവ്, 
എും.സി.എഫിൽ തരുംതിരിക്കുന്നവയന്െ അളവ്, ഓദരാ എും.സി.എഫ്/
ആർ.ആർ.എഫുേളിലും സുംഭരിച്് സൂക്ിക്കുന്നവയദെയും നീകേും 
ന്�യ്യുന്നവയന്െയും അളവ്, ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീ തുേ, ദശഖരിച് 
പാഴ് വസ്തുകേൾ ഇനും തിരിച്് വിൽപനയിലൂന്െ ലഭിക്കുന്ന തുേ 
തുെങ്ങിയ വിശോുംശങ്ങൾ ആപ്പിലൂന്െ ലഭ്യമാകുും. വാർ�്തലും മുതൽ 
സുംസ്ാനതലും വന്ര ഈ പ്രവർത്നങ്ങന്ളല്ലാും ഹരിതമിത്രും ആപ്പ് 
എന്ന ഓൺടലൻ പ്ാറ്റ് ദഫാമിന് േീഴിൽ ഏദോപിപ്പിക്കുന്നു. 

ആപ്പിന്റെ ഭാഗമായി രൂപും ന്ോടുത്ിട്ടുള്ള ന്വ�് ദപാർട്ൽ 
മാലിന്യസുംസ് േരണ ദസവനങ്ങൾ ഏദോപിപ്പിക്കുേയും 
നിരീക്ിക്കുേയും ന്�യ്യുും. ആപ്പിൽ നൽേിയിരിക്കുന്ന പ്രദത്യേ 
ന്മാ�യൂൾ വഴി ന്പാതുജനങ്ങൾകേ് വിവരങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുേ, 
ദപാരായ്മേൾ ചൂണ്ടികോട്ടുേ, പരാതിേൾ ദരഖന്പ്പടുത്േ തുെങ്ങിയ 
സൗേര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുും. തദദേശവാർഡുേളിൽ നിന്ന് തുെങ്ങി 
സുംസ്ാനതലും വന്രയള്ള തത്മയ വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ന്പാതുജനങ്ങൾകേ് പ്രാദേശിേമായ മലിനീേരണ പ്രശ് നങ്ങൾ ആപ്പ് 
വഴി അതത് തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനന്ത് അറിയികോും. 

പദ്ധതി പ്രാരുംഭഘട്ത്ിൽ 
രണ്ട് ഘട്ങ്ങളായാണ് തദദേശസ്വയുംഭരണ തലത്ിൽ 

ആപ്പ് നെപ്പിലാക്കുന്നത്. ആേ്യഘട്ത്ിന്ല പ്രവർത്നങ്ങൾ നാല് 
ദോർപ്പദറഷനുേൾ, 59 മുനിസിപ്പാലിറ്റിേൾ, 313 ഗ്ാമപഞ്ായത്േൾ 
എന്നിവയൾന്പ്പന്െ 376 തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
പൂർത്ീേരണഘട്ത്ിലാണ്. വീടുേളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും േയൂ ആർ 
ദോ�് പതിപ്പിച്് പദ്ധതിയന്െ ഭാഗമാക്കുേ എന്നതാണ് ആേ്യനെപെി. 
ഇതിൽ പകുതിദയാളും സ്ലങ്ങളിൽ േയൂ ആർ ദോ�് സ് ോൻ 
ന്�യ്് ആപ്പിൽ വിവരങ്ങൾ ദരഖന്പ്പടുത്ിയള്ള പാഴ് വസ്തു ദശഖരണും 
തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷും അവസാനദത്ാന്െ ദേരളും മുഴുവൻ 
പാഴ് വസ്തുദശഖരണദസവനും ഈ രീതിയിദലകേ് മാറുും. ശു�ിത്വമിഷനുും 
ഹരിതദേരളും മിഷനുും പദ്ധതികേ് ദമൽദനാട്ും വഹിക്കുും. ഹരിതമിത്രും 
ആപ്പ് വിേസിപ്പിച്ത് ന്േൽദ്രാണാണ്

ഖരമാലിന്യപരിപാലനും എന്ന േീറാമുട്ിയായ പ്രശ് നത്ിന് 
�ിജിറ്റൽ സാദകേതിേവിേ്യ ഉപദയാഗിച്ചുള്ള പരിഹാരത്ിന് ആേ്യമായി 
തുെകേമിട്ത് ദേരളമാന്ണന്ന് നമുകേ് അഭിമാനദത്ാന്െ പറയാും. 
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ജി.ന്േ.സുകരഷങ് കുമാർ
മാദനജിങ്് �യറക്ടർ, 
ക്ീൻ ദേരള േമ്നി ലിമിറ്റ�്

ഫലപ്രേമായി  
മാലിന്യസുംസ് േരണും നെത്ാനുള്ള 
േെമ പ്രാദേശിേസർകോരുേൾ 
ഏന്റ്റടുക്കുദമ്ാൾ തന്ന്ന ''എന്റെ 
മാലിന്യും എന്റെ ഉത്രവാേിത്വും'' എന്ന 
തിരിച്റിവ് ജനങ്ങൾക്കുും ഉണ്ടാേണും. 
അതിനുതകുന്ന തരത്ിലള്ള പിന്തുണാ
സുംവിധാനമായാണ് ക്ീൻ ദേരള 
േമ്നി പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. 

 പ്ാറ്ിേ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിദവ�ന
പൂർവും ഉപദയാഗിക്കുേ എന്നതാണ് 
ദപാുംവഴി. പ്ാറ്ിേ് ഉൽപന്നങ്ങൾ 
േഴിവതുും ഉപദയാഗികോതിരിക്കുേ. 
ടേനുംേിനജീവിതത്ിൽ വരുന്ന 90% 

പ്ാറ്ിക്കുും ഒറ്റത്വണ ഉപദയാഗിക്കുന്നവയാണ്.  
ഉപദയാഗിദകേണ്ടിവന്നാൽതന്ന്ന അവ വീണ്ടുുംവീണ്ടുും 
ഉപദയാഗിക്കുേ. അവസാനും വലിന്ച്റിയേദയാ  

േത്ിക്കുേദയാ ന്�യ്ാന്ത  
ഹരിതേർമ്മദസനയ്ക് ടേമാറുേ.  
അവ പുനഃ�ുംക്മണത്ിനായി  

ഉപദയാഗികോൻ േഴിയും. 
ഇത്രത്ിൽ ദശഖരിക്കുന്ന 

വസ്തുകേൾ തരുംതിരിച്് പുനഃ�ുംക്മണും 
ന്�യ്ാവന്നവ ഉരുകേിയും ന്�റുതരിേളാ
കേിയും പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകോും. 
അങ്ങന്ന മാറ്റാനാവാത്വ ന്�റുതരിേ
ളാകേി ദറാഡുനിർമ്മാണത്ിന്  
ഉപദയാഗികോും. അതിനുും േഴിയാത്വ 
സിമറെ് ഫാക്ടറിേളന്െ ഉപദയാഗത്ിദനാ 
അന്ല്ലകേിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ 
നിേത്ൽ ആവശ്യങ്ങൾദകോ  
ഉപദയാഗികോനാവും.

അമജവമാലിന്ത്ിൽനിന്് ക്ീൻ നേരള േമ്പനി സമ്പാദിച്ചത് നോടിേൾ 

പ്ാസ്റിേ്  
ഉൽപന്ങ്ൾ 

വിനവചനപൂർവയം 
ഉപനയാഗിക്കുേ 

എന്താണ് 
നപായംവഴി

മൂല്യമുള്ള   മാലിന്യും 

ക്ീൻ കകരള കമ്പനി
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തരയംതിരിച്ച് മൂല്വത്ാക്കുന്നു
 

ഉറവിെത്ിൽനിന്ന് ദശഖരിക്കുന്ന അടജവ 
പാഴ് വസ്തുകേൾ പ്രാഥമിേ തരുംതിരിവിനുദശഷും 
എുംസിഎഫിൽ (ന്മറ്റീരിയൽ േളക്ൻ ന്ഫസിലിറ്റി) 
എത്ിച്് വീണ്ടുും തരുംതിരിക്കുന്നു. തുെർന്ന് 
ആർആർഎഫിൽ (റിദസാഴ് സ് റികേവറി ന്ഫസിലിറ്റി) 
എത്ിച്് തരുംതിരിച്് �ണ്ടിലേളാകേി കൂടുതൽ 
മൂല്യവത്ാക്കുന്നു. നന്നായി തരുംതിരിച്് �ണ്ടിലേ 
ളാകേി വരുന്ന പാഴ് വസ്തുകേൾ കൂടുതൽ 
മൂല്യവത്ാകുന്നു. റീടസക്ിങ്ങിന് തരുംതിരിച് 
പാഴ് വസ്തുകേൾ ആവശ്യാനുസരണും വില ഈൊകേി 
ലഭ്യമാക്കുേയും ആ തുേ ഹരിതേർമ്മദസനയ്ക് 
നൽകുേയമാണ് ക്ീൻ ദേരളേമ്നി ന്�യ്യുന്നത്.

വീടുേളിൽ നിന്നുും പാഴ് വസ്തുകേൾ ദശഖരിക്കു
ന്നതിന് സുംസ്ാനത്് ഏേീകൃതേലണ്ടർ സർകോർ 
അുംഗീോരദത്ാന്െ ക്ീൻ ദേരള േമ്നി  
പ്രസിദ്ധീേരിച്ിട്ടുണ്ട്. 

 
ക്ീൻ ദേരള േമ്നി  

നഗരസഭേളന്െ 76% ഓഹരിയും, സർകോരിന്റെ 24% ഓഹരിയും സ്വരൂപിച്ചുന്ോണ്ടാണ് േമ്നി 
രൂപീേരിച്ിട്ടുള്ളത്. തദദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾകേ് പിന്തുണാസുംവിധാനമായാണ് േമ്നി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. 2016 ൽ വന്ന ഖരമാലിന്യപരിപാലനനിയമങ്ങളും സർകോരിന്റെ ഇെന്പെലും േമ്നിയന്െ 
പ്രവർത്നും േരുത്റ്റതാകേി. എല്ലാ ജില്ലേളിലും ഓഫീസുേളും ജില്ലാ മാദനജരുന്െ ദനതൃത്വത്ിൽ കൂടുതൽ 
ജീവനകോന്രയും നിദയാഗിച്ചു. ഇത് തദദേശതല പാഴ് വസ്തുദശഖരണ നെപെിേന്ള ത്വരിതന്പ്പടുത്ി. ജില്ലന്യ 
ദബ്ാക്കുതലത്ിൽ സമീപനഗരസഭേന്ള ഉൾന്പ്പടുത്ി നാല് ദമഖലേളായി വിഭജിച്് ഓദരാ ദമഖലയിന്ലയും 
പാഴ് വസ്തുകേൾ എൽഎസ്ജി േളിന്ല എുംസിഎഫ്/ആർആർഎഫുേളിൽ നിന്നുും മാറ്റുന്നതിന് മുൻകൂട്ി േലണ്ടർ 
തയ്ാറാകേി നൽേി, കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്ന്നു. സുംസ്ാനത്് ഗ്ാമ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിലായി 195 ആർആർഎഫ് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. റീടസക്ിങ്ങ് യൂണിറ്റുേൾ ആരുംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാജില്ലേളിലും സുംദയാജിത 
പാഴ് വസ്തു സുംസ് േരണദേന്ദ്രും ആരുംഭിക്കുേയാണ്

ക്്രീൻ കേരള േമ്പനിയുന്െ കനട്ടങ്ൾ  . 1.1.2021 മുതൽ 30.10.2022 വന്ര 5.16 ദോെി രൂപ   
 ഹരിതേർമ്മദസനയ്ക് നൽോൻ േഴിഞ്ഞു . 2018 ന്ല പ്രളയോലത്് 18234 െൺ നിഷ് ക്ിയ   
 മാലിന്യും നീകേുംന്�യ്തു. . നാളിതുവന്രയായി 51,322 ന്മ്രിേ് െൺ    
 നിഷ് ക്ിയമാലിന്യും നീകേുംന്�യ്് സുംസ് േരികോൻ   
 േഴിഞ്ഞു. . ഇതിനേും 3,243 ന്മ്രിേ് െൺ പ്ാറ്ിേ്    
 ന്പാെിച്് ദപാളിമടറസ്�് ദറാ�് നിർമ്മാണത്ിന്  
 നൽേി. സുംസ്ാനത്് 5215 േിദലാമീറ്റർ   
 ദപാളിമടറ്റസ്�് ദറാ�് നിർമ്മികോൻ േഴിഞ്ഞു. . 54.8 െൺ തുണിമാലിന്യും, 2,011 ന്മ്രിേ് െൺ   
 ഇ-ദവറ്്, 606 ന്മ്രിേ് െൺ �ില്ലുമാലിന്യും തുെങ്ങിയവ  
 ദശഖരിച്് ശാസ്ത്രീയമായി സുംസ് േരികോൻ േഴിഞ്ഞു. . മരുന്നുസ്്രിപ്പുേൾ, സിഎഫ് �ൾ�്, െയൂ�് ടലറ്റ്   
 തുെങ്ങിയവ ദശഖരികോനുും പ്രദത്യേ സുംവിധാനും   
 ഒരുകേി. 
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രകമഷങ് കുമാർ ന്വള്ളമുണ്

�രിത്രത്ിൽ െിപ്പു സുൽത്ാന്റെ പെദയാട്വമായി �ന്ന്പ്പട്ായിരുന്നു 
വയനാട്ിന്ല സുൽത്ാൻ �ദത്രി അറിയന്പ്പട്ിരുന്നന്തകേിൽ ഇന്ന് വൃത്ിയന്െ 
ോര്യത്ിലാണ് ഈ നഗരും പുതിയ ദമൽവിലാസമുണ്ടാക്കുന്നത്. 

നഗരയിെങ്ങളിന്ല ന്പാതുസ്ലത്് തുപ്പുന്നതിന് നിദരാധനും ഏർന്പ്പടു
ത്ിയ സുംസ്ാനന്ത് ഏേനഗരമായി സുൽത്ാൻ �ദത്രി വളർന്നിരിക്കുന്നു. 
അന്തർസുംസ്ാന ദേശീയപാത േെന്നുദപാകുന്ന മൂന്ന് സുംസ്ാനങ്ങളന്െ 
സുംഗമസ്ലമായ സുൽത്ാൻ �ദത്രി ഇന്ന് ആന്രയും അമ്രിപ്പിക്കുും. 

ന്തരുവ് ഒരു പാഠശാല
ആറ് വർഷങ്ങൾകേ് മുമ്ാണ് സുൽത്ാൻ �ദത്രി ശു�ിത്വ നഗരത്ിദല

ക്കുള്ള യാത്ര തുെങ്ങിയത്. വൃത്ിയള്ള നഗരമായി എങ്ങന്ന ഇവിെും മാറ്റാും 
എന്നതായിരുന്നു ഭരണേർത്ാകേളന്െ ദ�ാേ്യും. അതിനുത്രമായി  
നാന്ൊന്നാന്േ ഈ ഉേ്യമത്ിദലകേ് ടേയെിച്ചു. വ്യാപാരിേന്ളല്ലാും  

വൃത്ിയള്ളവൃത്ിയള്ള
�ദത്രിയായ േഥ�ദത്രിയായ േഥ
നഗരസഭേൾകേ് തദദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്പ് ആേ്യമായി  നഗരസഭേൾകേ് തദദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്പ് ആേ്യമായി  
ഏർന്പ്പടുത്ിയ സ്വരാജ് ദ്രാഫി ദനെിയ വയനാട്ിന്ല  ഏർന്പ്പടുത്ിയ സ്വരാജ് ദ്രാഫി ദനെിയ വയനാട്ിന്ല  
സുൽത്ാൻ �ദത്രിയന്െ വിദശഷങ്ങൾസുൽത്ാൻ �ദത്രിയന്െ വിദശഷങ്ങൾ

മികവിന്റെ മാതൃക/സുൽത്താൻ ബകത്തരി
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ആേ്യഘട്ത്ിൽ തന്ന്ന സഹേരികോന്മന്ന് 
ഉറപ്പു നൽേി. േെേളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തുണ്ട് 
േെലാസ് മാലിന്യുംദപാലും ദറാ�ിദലകേ് 
വീഴിന്ല്ലന്ന് ഇവർ നഗരസഭയ്ക് ഉറപ്പുനൽേി. 
മാലിന്യും വലിന്ച്റിയന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല 
മദനാഹരമായ പൂന്ച്ട്ിേളും വ്യാപാരിേൾ 
തന്ന്ന സ്ാപിച്ചു. േിവസവും ന്വള്ളന്മാഴിച്് 
ഇവന്യ സുംരക്ിക്കുന്ന ോര്യത്ിലും േെേൾ 
തമ്മിൽ മത്രമായി. നഗരും ദമാെിയണിഞ്് 
തുെങ്ങിയദപ്പാൾ ന്പാതുജനങ്ങൾക്കുും ആദവശ
മായി. നഗരത്ിരക്കുേളിൽ വന്ന്നത്ന്നവരുും 
തീരുമാനിച്ചു, ഇനിയിവിന്െ മാലിന്യും ദവണ്ട. 
നഗരത്ിന്റെ വിവിധയിെങ്ങളിൽ മാലിന്യും 
നിദക്പികോനുള്ള �ിന്നുേളണ്ട്. ഒരു മിഠായി
കേെലാസ് ദപാലും വലിന്ച്റിയാന്ത 
കുട്ിേളെകേും ശ്രദ്ധിച്ദപ്പാൾ 
പുതുസുംസ് ോരമാണ് രൂപന്പ്പട്ത്. 

തുപെരുത്  
വലിയവില ന്ോടു�ണയം 

സുൽത്ാൻ �ദത്രി നഗരത്ിൽ 
ദറാ�ിൽ തുപ്പിയാൽ 500 രൂപ പിഴ ചുമത്ും. 
നിയമലുംഘനത്ിന് വ്യക്തിേളിൽ നിന്നുും 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുും നഗരസഭ  
േർശനമായി പിഴ ഈൊക്കുും. 
മുറുകോൻേെേൾക്കുും നിയമാവലി അനുസരിച്് 
മാത്രമാണ് തുറന്ന് പ്രവർത്ികോൻ സാധിക്കുേ. 
േെയന്െ 50 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മുറുകേിത്പ്പിയത് 
ശ്രദ്ധയിൽന്പ്പട്ാൽ േെയെമ പിഴ  
അെയ് ദകേണ്ടി വരുും. സുംസ്ാന മുനിസിപ്പൽ 
ആക്ട് 341 പ്രോരമാണ് ഈ നിയമും  
നെപ്പാക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധിേൾ രാത്രിയിലും 
ോവലിരുന്ന് നിയമലുംഘേന്ര വലയിലാക്കുും. 

ശ�ാധവൽക്രണം  
അന്യഭാഷകളിലം

പ്ാറ്ിേ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകേി  
തുണിസഞ്ി ഉപദയാഗും പ്ര�രിപ്പിക്കുേ  
എന്നതാണ് അടുത് തീരുമാനും. ദേരളത്ിന്റെ 
രണ്ട് അയൽസുംസ്ാനങ്ങളമായി അതിർത്ി 
പകേിടുന്ന ഏേതാലൂകോയതിനാൽ  
അവിടുന്ത് ജനങ്ങളും വ്യാപാരാവശ്യങ്ങൾകേ് 
സുൽത്ാൻ �ദത്രിന്യ ആശ്രയിക്കുന്നു. 
അതിനാൽ അന്യഭാഷേളിലെകേും  
ദ�ാധവൽകേരണും ദവണ്ടിവന്നു.

നിലവിൽ മാലിന്യ സുംസ് േരണത്ി 
നുള്ള വിപുലമായ പ്ാറെ് സുൽത്ാൻ  
�ദത്രിയിലണ്ട്. നിർമ്മാണഘട്ത്ിലള്ള 
ജർമ്മൻ സാദകേതിേവിേ്യയിൽ അധിഷ്ിതമായ 
ആധുനിേ മാലിന്യസുംസ് േരണപ്ാറെ് യഥാർഥ്യ
മാകുന്നദതാന്െ മാലിന്യത്ിൽ നിന്നുും വളവും 
�ദയാഗ്യാസുും ടവേ്യുതിയും  ഉണ്ടാകോൻ 
േഴിയും.

മാലിന്യം  
വലിന്ച്ചറിയുന്ില്ല 

എന്നുമാത്രമല്ല 
മനനാഹരമായ 

പൂന്ച്ചട്ിേളുയം  
വ്ാപാരിേൾ 

തന്ന് സ്ാപിച്ചു. 
ദിവസവയം  

ന്വള്ളന്മാഴിച്ച് 
ഇവന്യ  

സയംരക്ഷിക്കുന് 
ോര്ത്ിലയം 

േടേൾ തമ്മിൽ 
മത്സരമായി
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ഷിബു ന്േ. എൻ.
പരിസ്ിതിപ്രവർത്േൻ 

 ഭൗമാന്തരീക്ത്ിന്ല ോർ�ൺ ട� ഓേ് ടസ�്, 
മീദഥയ്ൻ, ടന്രിേ് ആസി�് തുെങ്ങിയ ഹരിതഗൃഹവാതേങ്ങളന്െ 
അളവിലണ്ടാകുന്ന വർധന ആദഗാളതാപനന്മന്ന  
ോലാവസ്ാവ്യതിയാനപ്രഭാവത്ിദലകേ് ഭൂമിന്യ നയിക്കുേയാണ്. 
ഈ പശ്ചാത്ലത്ിൽ ഹരിതഗൃഹവാതേങ്ങളന്െ �ഹിർഗമനും 
നിയന്തിക്കുന്നതിനുും അതുവഴി ആദഗാളതാപനന്ത് വരുതിയിലാക്കു
ന്നതിനുമുള്ള ശ്രമത്ിലാണ് ദലാേരാഷ്ട്രങ്ങന്ളല്ലാും. 2040ഓടു കൂെി 
ആദഗാളതാപനും 1.5 �ിഗ്ി ന്സൽഷ്യസിനു താന്ഴ നിയന്തിച്ചു 
നിർത്ാനുള്ള േർമ്മപദ്ധതിേളാണ് ഇന്ന് ദലാേും �ർച്  
ന്�യ്യുന്നത്.

ആദഗാളതാപനത്ിന് ോരണമാകുന്ന വാതേങ്ങളിൽ 
ോർ�ൺ ട� ഓേ് ടസ�ിനു ദശഷും രണ്ടാും സ്ാനത്ള്ളത് 
മീദഥയ്ൻ എന്ന വാതേമാണ്. അളവിൽ വളന്ര കുറവാന്ണകേിലും 
ആദഗാളതാപനന്മന്ന പ്രഭാവത്ിൽ ഈ വാതേും ോര്യമായ പങ്കു 
വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്േയള്ള മീദഥയ്ൻ �ഹിർഗമനത്ിന്റെ 20 
ശതമാനവും മനുഷ്യ ഇെന്പെലേൾ മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ദഫാസിൽ 
ഇന്നങ്ങൾ, കൃഷി, നഗര ഖരമാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന 
ദരോതസ്േൾ. അൽപായസ്േളായ മീദഥയ്ൻ വാതേും ഭൗമാന്തരീ
ക്ത്ിൽ ഏേദേശും പത്വർഷദത്ാളും നിലനിൽക്കുന്മന്ന് 
േണകോകേന്പ്പടുന്നു. ഇവ ഭൗദമാപരിതലത്ിൽ ഓദസാൺവാതേ
ങ്ങളന്െ രൂപവൽകേരണത്ിന് വഴിന്വക്കുന്നു. 

അപേടോരിയായ നഗര ഖരമാലിന്ങ്ൾ
മനുഷ്യരുന്െ ഇെന്പെൽ ന്ോണ്ടുണ്ടാകുന്ന മീദഥയ്ൻ വാതേ

ത്ിന്റെ 20 ശതമാനവും നഗര ഖരമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നാന്ണന്ന് 
റിദപ്പാർട്ടുേൾ സൂ�ിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഖരമാലിന്യങ്ങളിന്ല  
ടജവാവശിഷ്ടങ്ങന്ള സമയാസമയും സുംസ് േരികോതിരിക്കുന്നത് 
മൂലും അവയിൽ നിന്നുും മീദഥയ്ൻ വാതേങ്ങളണ്ടാകുന്നു. �ൽഹികേ് 
സമീപമുള്ള വൻേിെ മാലിന്യക്കൂനേളിന്ലാന്നായ ഗാസിപ്പൂർ ലാൻ�് 
ഫിൽ വൻദതാതിൽ മീദഥയ്ൻ പുറന്തള്ളുന്നതായി ന്തളിവേൾ 

കാലാവസ്ഥാവ്തിയാനവയം ഖരമാലിന്വയം 

ദേരളത്ിൽ  
ഉയിർക്കുന്ന മാതൃേേൾ
മറ്റു സുംസ്ാനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദേരളും ആവിഷ് േരിച്  
വിദേന്ദ്രീകൃത - ഉറവിെമാലിന്യ സുംസ് േരണ പദ്ധതിയന്െ പ്രസക്തി 
വർധിച്ിരിക്കുേയാണ്. ോലാവസ്ാവ്യതിയാനത്ിന്നതിരായള്ള  
ഏഷ്യയിന്ല തന്ന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനേീയമുദന്നറ്റമാണ്  
വൃത്ി - ന്വള്ളും - വിളവ് േ്യാന്മ്യിൻ
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സൂ�ിപ്പിക്കുന്നു. ഗാസിപ്പൂർ ലാൻ�്ഫില്ലിൽ നിന്നുള്ള മീദഥയ്ൻ 
�ഹിർഗമനും മാത്രും ഏേദേശും മൂന്നരലക്ും ോറുേളിൽ നിന്നുള്ള 
ോർ�ൺ �ഹിർഗമനത്ിന് തുല്യമാന്ണന്ന്  
േണകോകേന്പ്പട്ിട്ടുണ്ട്.

മീദഥയ്ൻ വാതേത്ിന്റെ അളവ് 2040ഓന്െ 45% കുറയ്കാൻ 
സാധിച്ാൽ ആദഗാളതാപനത്ിൽ 0.3 �ിഗ്ി കുറകോൻ േഴിയും. 
താരതദമ്യന ന്�ലവകുറഞ്തുും എന്നാൽ ോര്യമായ പ്രദയാജനും 
സാധ്യമാക്കുേയും ന്�യ്യുന്ന മീദഥയ്ൻ ദതാതുകുറയ്കൽ  
ദലാേരാജ്യങ്ങന്ളാന്കേയും ഏന്റ്റടുക്കുേയാണ്.  

ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാേിപ്പികേന്പ്പടുന്ന നഗര ഖരമാലിന്യങ്ങളന്െ 
മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ടേോര്യും ന്�യ്ന്പ്പൊന്ത  
മാലിന്യക്കൂനേളിൽ അവസാനിക്കുേയാണ്. മീദഥയ്ൻ  
വാതേത്ിന്റെ വലിന്യാരു ദരോതസ്ാണിത്. ഇത് ഒഴിവാകോൻ 
േഴിഞ്ാൽത്ന്ന്ന വലിയ ദനട്മായിരിക്കുും. 

ഉറവിടമാലിന്സയംസ് േരണയം
ദേരളും ആവിഷ് േരിച് വിദേന്ദ്രീകൃത - ഉറവിെമാലിന്യ 

സുംസ് േരണ പദ്ധതിയന്െ പ്രസക്തി വർധിച്ിരിക്കുേയാണ്. 
ോലാവസ്ാവ്യതിയാനത്ിന്നതിരായള്ള ഏഷ്യയിന്ല തന്ന്ന 
ഏറ്റവും വലിയ ജനേീയമുദന്നറ്റമാണ് വൃത്ി - ന്വള്ളും - വിളവ് 
േ്യാന്മ്യ്ൻ. ഹരിതദേരളും മിഷന്റെ ദനതൃത്വത്ിൽ 
ശു�ിത്വമിഷന്റെ സഹേരണദത്ാന്െ തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ
തലത്ിൽ ശ്രദ്ധ ദനെികേഴിഞ്ിരിക്കുന്നു.

ഖരമാലിന്യങ്ങന്ള ഉറവിെത്ിൽത്ന്ന്ന ദവർതിരിക്കുേയും 
ടജവമാലിന്യങ്ങന്ള പരമാവധി ഉറവിെത്ിദലാ ഉറവിെത്ിനടു
ദത്ാ അതുമന്ല്ലകേിൽ ന്പാതുസുംവിധാനങ്ങളിദലാ േദമ്ാറ്ിങ്ങ് 
അന്ല്ലകേിൽ �ദയാഗ്യാസ് സാദകേതിേവിേ്യ ഉപദയാഗിച്് സുംസ് േരി
ക്കുേയും ന്�യ്യുന്ന മാതൃോ പദ്ധതി വിജയേരമായി നെപ്പിലാകോൻ 
േഴിയന്മന്ന് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയും തിരുവനന്തപുരും നഗരസഭയും 
ന്തളിയിച്ചു. അതിന്നത്െർന്ന് സുംസ്ാനത്െനീളും തദദേശസ്വയും 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ പദ്ധതി ഏന്റ്റടുത്് നെപ്പിലാകേി വരിേയാണ്. 

ഖരമാലിന്യങ്ങളാണ് ദ്രവമാലിന്യങ്ങൾകേ് ോരണും.  
ഖരമാലിന്യങ്ങളന്െ സമദയാ�ിതവും ശാസ്ത്രീയവമായ പരിപാലനും 
ജലമലിനീേരണത്ിനുള്ള സാധ്യതേന്ള ന്�റുക്കുന്നു. പദ്ധതിയന്െ 
ഭാഗമായി നഗരങ്ങളിലും നാട്ിൻപുറങ്ങളിലും ഇന്ന് ഒരുദപാന്ല 
പ്ര�രിപ്പികേന്പ്പടുന്ന പച്കേറിക്കൃഷി ടജവ ഖരമാലിന്യങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള േദമ്ാറ്ിന്ന പ്രദയാജനന്പ്പടുത്േയും അതുവഴി മണ്ണിന്ല 
ോർ�ണിന്റെ അളവ് ന്മച്ന്പ്പടുത്ാനുും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 

മാലിന്യമുക്തദേരളത്ിനുദവണ്ടിയള്ള േ്യാന്മ്യിൻ  
ജലദരോതസ്േളന്െ പുനരുജ്ീവനത്ിനുും ഭക്്യസുരക്  
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ോർഷിേപ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും ഇെയാകേി. 
അമ്തിനായിരത്ിലധിേും ആളേൾകേ് ദനരിട്് ന്താഴിലും  
വരുമാനവും നൽകുന്ന സാമ്ത്ിേ പ്രവർത്നദമഖലന്യയും  
അത് രൂപന്പ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

മാലിന്യസുംസ് േരണും, കൃഷി, പരിസ്ിതി ദമഖലേളിന്ല 
പ്രശ് നങ്ങൾകേ് നൂതനവും സുസ്ിരവമായ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ 
േന്ണ്ടത്ന്നതിന് ന്�റുപ്പകോന്ര ദപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്േ �ിസ് േിന്റെ ദനതൃത്വത്ിൽ ദേരളാ 
റ്ാർട്പ്പ് മിഷന്റെ സഹേരണദത്ാന്െ നെപ്പിലാകേിവരിേയാണ്.  

സീദറാ ദവറ്് ദേരളും സാധ്യമാേണന്മകേിൽ ദേരളത്ിന്ല 
ആ�ാലവൃദ്ധും ജനങ്ങളന്െയും ക്ിയാത്മേമായ പകോളിത്ും 
കൂെിദയ തീരൂ. 

ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാേി
പ്പികേന്പ്പടുന്ന നഗര 
ഖരമാലിന്യങ്ങളന്െ 

മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും 
ടേോര്യും ന്�യ്ന്പ്പ
ൊന്ത മാലിന്യക്കൂനേ
ളിൽ അവസാനിക്കുേ

യാണ്. മീദഥയ്ൻ 
വാതേത്ിന്റെ 

വലിന്യാരു  
ദരോതസ്ാണിത്. ഇത് 

ഒഴിവാകോൻ  
േഴിഞ്ാൽത്ന്ന്ന 

വലിയ  
ദനട്മായിരിക്കുും 

ഡൽഹിയിന്ല വൻേിെ 
മാലിന്�നയായ 
ഗാസിപ്പൂരിന്ല ോഴ്ച

35സമകാലിക P\-]Yw
P\phcn 2023



36 സമകാലിക P\-]Yw
P\phcn 2023

വരുുംോലത്ിന്റെ വരുുംോലത്ിന്റെ 
സാദകേതിേസാധ്യതേൾസാദകേതിേസാധ്യതേൾ

ഭാവിയിന്ല മാലിന്യ  
സുംസ് േരണത്ിന്റെ 
പ്രധാന ഉപാധിേളിന്ലാന്ന് 
മാലിന്യത്ിന്നപ്പറ്റിയള്ള 
അറിവാണ്. 
സുസ്ിരശു�ിത്വന്ത്പ്പറ്റി 
യള്ള തീരുമാനങ്ങൾ  
എടുക്കുന്നതു മുതൽ  
ആപ്ിദകേഷനുേൾ  
ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വന്ര 
ഇത്രും ദ�റ്റ നമുകേ് 
ഉപദയാഗികോും

േയംേ് കരണത്തിന്ല ോകകേതികവിദ്

അരുൺ രവി
ഐ.െി വിേഗ്ധൻ 

ദേരളത്ിൽ നഗരസ്വഭാവങ്ങളള്ള ഇെങ്ങൾ 
ഏതാണ്ട് 93 എണ്ണദത്ാളവും ക്ാസ് 1,2 നഗരങ്ങൾ 39 
എണ്ണവും ഉണ്ട് എന്നാണ് ദേന്ദ്ര മലിനീേരണനിയന്തണ
ദ�ാർ�ിന്റെ േണക്കുേൾ ചൂണ്ടികോണിക്കുന്നത്. 
അതിനാൽ മാലിന്യത്ിന്റെ ടേോര്യും ന്�യ്ലും 
ടേമാറ്റുംന്�യ്ലും വളന്രയധിേും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള 
ഒന്നാണ്. ദേരളും സ്വീേരിച്ിരിക്കുന്ന നയും വിദേന്ദ്രീകൃത 
മാലിന്യസുംസ് േരണും എന്നതാണ്. ടജവമാലിന്യ 
സുംസ് േരണും, മുനിസിപ്പൽ ദസാളി�് ദവറ്്  
മാദനജ് ന്മറെ് എന്നിവയന്െ ോര്യത്ിൽ ഈ നയും 
നല്ലതാണ് എന്നുതന്ന്നയാണ് വിേഗ്ധമതും. എന്നാൽ 
അടജവമാലിന്യത്ിന്റെ സുംസ് േരണത്ിലും,  
വ്യവസായ, ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങളന്െ  
സുംസ് േരണത്ിന്റെ ോര്യത്ിലും ന്മച്ന്പ്പട്  
പ്രവർത്നരീതിേൾ േന്ണ്ടദത്ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

സ്ലലഭ്യതയില്ലായ്മ, ദേരളും മുഴുവൻ  
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നിലനിൽക്കുന്ന നഗരസ്വഭാവും, ചൂടുും ഈർപ്പവും 
കൂെിയ ോലാവസ്, ജലാശയങ്ങളന്െ  
എണ്ണക്കൂടുതൽ, കൂടുതൽ സഞ്രിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, 
ഉയർന്ന സാക്രത, ന്മച്ന്പ്പട് ജീവിതടശലി, 
ആധുനിേസാദകേതിേവിേ്യേൾ സ്വാുംശീേരികോ
നുള്ള സമൂഹങ്ങളന്െ േഴിവ് തുെങ്ങി അനുകൂലവും 
പ്രതികൂലവമായ ഒട്നവധി സാഹ�ര്യങ്ങൾ  
നമുക്കു ചുറ്റിലമുണ്ട്. 

അവശ്യം നവണ്ത് നഡറ്റ 
ഭാവിയിന്ല മാലിന്യസുംസ് േരണത്ിന്റെ 

പ്രധാന ഉപാധിേളിന്ലാന്ന് മാലിന്യത്ിന്നപ്പറ്റി 
യള്ള അറിവാണ്; അഥവാ  ദ�റ്റ. ഈ ദ�റ്റ 
പൂർണ്ണമായതുും ഉത്ഭവസ്ാനങ്ങളിൽനിന്നുതന്ന്ന 
ദശഖരികേന്പ്പട്വയും േഴിയാവന്നിെദത്ാളും 
ന്�റുേണങ്ങളാകേന്പ്പട്വയും ോദലാ�ിതമായ 
വയും പല ദഫാർമാറ്റുേളിൽ ലഭ്യമായവയും 
പ്രദത്യേിച്് ഏന്തകേിലും ഏജൻസിേൾകേ് 
കുത്ോവോശും ഇല്ലാത്വയും തൽസമയും 
ലഭ്യമാവന്നതുന്മാന്കേയായിരികേണും.  

അഥവാ ഓപ്പൺ ദ�റ്റയായിരികേണും. സുസ്ിരശു�ി
ത്വന്ത്പ്പറ്റിയള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതു മുതൽ 
അപ്ിദകേഷനുേൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വന്ര ഇത്രും 
ദ�റ്റ നമുകേ് ഉപദയാഗികോും. മാലിന്യസും�ന്ി
യായ ഓപ്പൺ ദ�റ്റ ഇദപ്പാൾ നമുകേ് ലഭ്യമല്ല. 

ടജവമാലിന്യും പലദപ്പാഴുും കൃത്യതയില്ലാത് 
മുന്ന്നാരുകേങ്ങളന്െ ഫലമായണ്ടാവന്നതാണ്. 
അതിന്ന കുറയ്കന്നതിന് നിർമ്മിതബുദ്ധി, ഇറെർന്നറ്റ് 
ഓഫ് തിങ്ങ് സ്, ദ�റ്റസയൻസ് എന്നിവയന്െ 
സുംയക്തമായ ഉപദയാഗത്ിലൂന്െ പലതരും  
സുംവിധാനങ്ങൾ ഒരുകോവന്നതാണ്. ഉോഹരണ
ത്ിന് ഒരു ന്റദറ്ാററെിൽ ഉൽപാേിപ്പികേന്പ്പടുന്ന 
എത്ര ഭക്്യവിഭവങ്ങൾ മാലിന്യക്കുട്യിദലകേ്  
ന്�ന്ന്നത്ന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ േണക്കുേൾ 
എല്ലാേിവസവും ലഭിക്കുേയാന്ണകേിൽ  
അതിനനുസരിച്് അവർകേ് ഭക്ണും  
തയ്ാറാകോനുും മാലിന്യത്ിന്റെ അളവ് കുറയ്കാനുും 
േഴിയും. ഈ ന്�റിയ ഉോഹരണും എത്രവലിപ്പത്ിൽ 
ദവണന്മകേിലും വിഭാവനുംന്�യ്ാൻ േഴിയും. 

വിവിധ മാലിന്യങ്ങൾ, എങ്ങന്ന, എദപ്പാൾ, 
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എത്രമാത്രും സൃഷ്ടികേന്പ്പടുന്നു, അവ എദങ്ങാട്്  
സഞ്രിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ദ�റ്റ ലഭ്യമാകോ
നുള്ള സാദകേതിേവിേ്യേൾ ദവറ്് ഫ് ദളാ മാപ്പിങ്ങ് / 
മാദനജ് ന്മറെ് സിറ്ങ്ങളിലൂന്െ സൃഷ്ടികോൻ േഴിയും. 

മാലിന്മാനനജ് ന്മറെിന് 
പുതുസാനങ്തിേവിദ്േൾ

മന്റ്റാരു സാധ്യത, വിവിധ മാലിന്യങ്ങന്ള 
ദവർതിരിന്ച്ടുകോനുള്ള പുതുതലമുറ സാദകേതിേത 
േളന്െ ഉപദയാഗമാണ്. േൺവലയൂഷൻ നയൂറൽ  
ന്നറ്റ് വർക്കുേൾ, �ീപ് ദലണിങ്ങ് അധിഷ്ിത ഇദമജ് 
വർഗീേരണും എന്നിവ ഉപദയാഗിച്് മാലിന്യങ്ങന്ള 
ടജവവിഘെനും ന്�യ്യുന്നതുും ന്�യ്ാത്വയമായി 
ദവർതിരികോവന്ന സദകേതങ്ങൾ നിലവിലണ്ട്. 

ഐ.ഒ.െി, നിർമ്മിതബുദ്ധി, ദറാദ�ാട്ിേ് സ് 
എന്നിവന്യ അെിസ്ാനമാകേിയിട്ടുള്ള 
സ്ാർട്്�ിന്നുേൾ പ്ര�ാരത്ിലള്ള മന്റ്റാരു  
ആശയമാണ്. ഇത്രും �ിന്നുേൾ ഉപദഭാക്താകേള 
മായി ആശയവിനിമയും ന്�യ്യുേയും �ിന്നിദലകേ് 
നിദക്പിക്കുന്നതിനുമുൻപുും ദശഷവും മാലിന്യങ്ങന്ള 

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തരുംതിരിക്കുന്നതിന്  
സഹായിക്കുേയും �ിൻ നിറയേ, അപേെസാധ്യത 
യള്ള വസ്തുകേൾ നിദക്പികേന്പ്പടുേ എന്നീ  
സാഹ�ര്യങ്ങൾ മനസ്ിലാകേി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുേ 
എന്നിവന്യാന്കേ ന്�യ്യുും. 

നിദക്പികേന്പ്പടുന്ന മാലിന്യങ്ങളന്െ അളവ്, 
സ്വഭാവും, സവിദശഷതേൾ എന്നിവന്യാന്കേ 
നിരന്തരും നിരീക്ിക്കുന്ന മാലിന്യ നിരീക്ണ/
നിയന്തണ സുംവിധാനങ്ങളും ഇത്രും 
പുതുസാദകേതിേവിേ്യേളന്െ സഹായദത്ാന്െ 
പ്ര�ാരത്ിൽ വരുന്നുണ്ട്. 

മാലിന്യത്ിന്റെ വിവരത്െർച് ഉറപ്പുവരുത്ാൻ 
ദബ്ാകേ് ന്�യിൻ അധിഷ്ിത മാദനജ് ന്മറെ് സുംവിധാന
ങ്ങൾ ഒരുകോവന്നതാണ്. ഇത്രും സുംവിധാനങ്ങൾ 
വിഭവാസൂത്രണത്ിനുും ഉപേരികേന്പ്പടുേയും  
സമഗ്മായ ഗദവണൻസ് വയൂഹത്ിനുള്ള  
സാധ്യതേൾ തുറന്നിടുേയും ന്�യ്യുും. 

ശറാശ�ാട്ടുകളം ഡിജിറ്റൽ ട്ിന്നുകളം

അപേെസാധ്യതയള്ള മാലിന്യങ്ങന്ള 

ദലാേത്് ഒട്നവധി രാജ്യങ്ങളും സ്ാപനങ്ങളും  
നവീനസാദകേതിേവിേ്യേന്ള മാലിന്യമാദനജ് ന്മറെിന്റെ 
രുംഗത്് ഫലപ്രേമായി ഉപദയാഗിക്കുന്നുണ്ട്

സിംഗപ്പൂർ മാതൃേ:   
സിംഗപ്പൂരിന്ല പ്ാസ്റ്റിേങ് റ്രീജസക്ിങ്ങ്
ന്വൻഡിങ്ങ് ന്മഷ്രീൻ
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ജർമ്മനി ഇകോര്യത്ിൽ വളന്ര മുന്നിലാണ്. 
ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലൂന്െ തന്ന്ന 2010 
മുതൽ അപേെസാധ്യതയള്ള മാലിന്യത്ിന്റെ 
പരിപാലനും പൂർണ്ണമായും �ിജിടറ്റസ് ന്�യ്ാൻ 
അവർക്കു േഴിഞ്ിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യത്ിന്ന വിഭവമായി 
േണ്ടുന്ോണ്ടുള്ള  നയസമീപനമാണ് അവർ 
പിന്തുെരുന്നത്. കൂൊന്ത ഏറ്റവും പുതിയ സാദകേതിേ
സാധ്യതേന്ള ഒട്ടുും ടവോന്ത തങ്ങളന്െ സുംവിധാ
നങ്ങളിൽ സന്നിദവശിപ്പികോനുള്ള അെിസ്ാന 
സൗേര്യങ്ങളും ഇച്ാശക്തിയും, നിയമ-പ്രക്ിയാ 
ഘെനേളും അവർ സൃഷ്ടിച്ിട്ടുണ്ട്. 

മന്റ്റാരുോഹരണും 
േക്ിണന്ോറിയയാണ്. 
1995 ൽ ന്വറുും രണ്ട് 
ശതമാനും  
മാത്രമായിരുന്ന 
ഭക്ണമാലിന്യത്ിന്റെ 
റീടസക്ിങ്ങ് ദതാത് 
അവിന്െയിന്ന് 95  
ശതമാനത്ിനു  
മുേളിലാണ്. മാലിന്യദശഖര
ണവും തരുംതിരികേലും  
സുംസ് േരികേലും റീടസക്ി
ങ്ങുും എല്ലാും വളന്ര  
കൃത്യതദയാടുും ഗുണനിലവാര
ദത്ാടുും നെത്ാനാവശ്യ
മായ സാദകേതിേവിേ്യേളും, 
സുംവിധാനങ്ങളും അവർക്കു
ണ്ട്. േക്ിണന്ോറിയയിൽ 
റ്ീലും തുണിത്രങ്ങളും 

ടേോര്യും ന്�യ്യുന്നതിന് 
ഇദപ്പാൾ ദറാദ�ാട്ിേ് 
സുംവിധാനങ്ങന്ള ഉപദയാ
ഗിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരും 
ദറാദ�ാട്ിേ് സിറ്ങ്ങൾ - ദരേ
ാണുേൾ, ജലാന്തർഭാഗങ്ങളിൽ 
േെന്നുന്�ല്ലുന്ന ദറാദ�ാട്ടുേൾ, ദറാദ�ാട്ിേ് േരങ്ങൾ 
എന്നിവന്യാന്കേ ഇത്രും ആവശ്യങ്ങൾകേ് പരുവന്പ്പടു
ത്ിന്യടുകോനാകുും.

വിദൂരനിയന്തണസുംവിധാനങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്് 
അപേെരഹിതമായ രീതിയിൽ മാലിന്യസുംസ് േരണും 
നെത്ന്നതിന് �ിജിറ്റൽ െ്വിന്നുേൾ ദപാന്ലയള്ള പുതിയ 
ആശയങ്ങളും ഉപദയാഗികോവന്നതാണ്. ഈ 
സുംവിധാനും ഉപദയാഗിച്് വളന്ര വിദൂരത്ിലള്ള ഒരു 
പ്രവർത്നന്ത് ദറാദ�ാട്ിേ് ഐ.ഓ.െി സുംവിധാനങ്ങ
ളന്െ സഹായദത്ാന്െ സുരക്ിതമായ ഒരിെത്ിരുന്ന് 
ന്താഴിലാളിേൾകേ് നിയന്തികോനാവും.

മാലിന്യങ്ങളന്െ അളവ് നിയന്തിക്കുന്നതിന് പുതിയ 
നിർമ്മാണരീതിേളും, പുതിയ ന്മറ്റീരിയലേളും, 3-�ി 
പ്രിറെിങ്ങ് ഉൾന്പ്പന്െയള്ള സാദകേതിേവിേ്യേളും  സഹായ

േരമായിത്ീരുും എന്നാണ് േരുതുന്നത്. 
3-�ി പ്രിറെിങ്ങ്, 4-�ി പ്രിറെിങ്ങ് എന്നിവ 
ഉപദയാഗിച്്് ജലാശയങ്ങൾ, ദുർഘെസ്ല

ങ്ങൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖരമാലിന്യും 
നീകേും ന്�യ്യുന്നതിന് സവിദശഷമായ 

ഉപേരണങ്ങൾ നിർമികോും.
വലിയ മാദനജ് ന്മറെ് �ാഷ് ദ�ാർഡുേൾ, ഇൻഫർ

ദമഷൻ േിദയാസ് കുേൾ, ഇൻഫർദമഷൻ ദറ�ിദയറ്ററു
േൾ എന്നിവന്യാന്കേ പ്രാദേശിേമായി സൃഷ്ടിക്കുേ, 
മാലിന്യദശഖരണും നെത്ന്നവന്ര ദേന്ദ്രീകൃതമായി 
നിയന്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സിവിേ് ആപ്പുേൾ, ഇ 
ആർ പി സുംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുേ, ഫ് ളീമാർ
കേറ്റുേൾ ദപാലള്ള പുതുസാധ്യതേൾകേ് അനുദയാജ്യമായ 
ഇ-ന്ോദമഴ് സ് പ്ാറ്റ് ദഫാമുേൾ സൃഷ്ടിക്കുേ എന്നിവന്യാ
ന്കേ ദേരളസമൂഹത്ിന് അനുദയാജ്യമായ 
പുതുസാധ്യതേളാണ്. 

ഈ സാധ്യതേന്ള നിലവിലള്ള സാദകേതിേപ്രക്ി
യാരൂപങ്ങദളാെ് സന്നിദവശിപ്പിച്ചു മാത്രദമ മാലിന്യസും
സ് േരണരുംഗത്്, പ്രദത്യേിച്് ഖരമാലിന്യസുംസ് േരണ
ദമഖലയിൽ നമുകേ് മുദന്നാട്ടു ദപാോൻ േഴിയൂ. 

ഇലദ്രോണിേ് ഉപേരണങ്ങളും സ് ടറ്റദറാദഫാും 
വന്ര റീടസകേിൾ ന്�യ്ാറുണ്ട് എന്നറിയണും. 

ഇുംഗ്ണ്ടിന്ല ലീ�് സ് പട്ണും ''സീദറാ ദവറ്് 
ലീ�് സ് '' എന്ന നവീനമായ ഒരു പദ്ധതി തന്ന്ന 
ആവിഷ് േരിച്ിട്ടുണ്ട്. ന്പാതുജനങ്ങന്ള പരിപൂർണ്ണ
മായി ഉൾന്കോള്ളിച്ചു ന്ോണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്ന
പരിപാെിയാണ് അവിന്െ നെത്ി വരുന്നത്. 

ഏറ്റവും കുറഞ് അളവിൽ ലാൻ�്ഫില്ലുേൾ 
ഉപദയാഗിക്കുന്ന പട്ണങ്ങളിന്ലാന്നായ സിുംഗപ്പൂർ 

വിശേമായി പഠിദകേണ്ട മന്റ്റാരിെമാണ്. 
സിുംഗപ്പൂരിന്ല േമ്നിേൾ അവർ 

സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യത്ിന്റെ 
പരിപൂർണ്ണ�ാധ്യത ഏന്റ്റടുദകേ

ണ്ടതുണ്ട്. ശക്തമായ 
നിയമവ്യവസ്േളും 
പിഴവില്ലാത് സാദകേതിേ
സുംവിധാനങ്ങളും അതുറപ്പു

വരുത്ന്നുമുണ്ട്. ഇതുദപാന്ല 
സ്വിറ്റ് സർലാൻ�ിന്ല സൂറിച്്, 

അദമരികേൻ ഐേ്യനാടുേളി
ന്ല സാൻഫ്ാൻസിസ് ദോ,  
യ ന്േ യിന്ല ന്വയിൽസ് 
പ്രദേശും, ോന�യിന്ല  
വാൻകൂവർ, ദനപ്പാളിന്ല  
ദുരന്തമാലിന്യ സുംവിധാനങ്ങൾ, 
ഓസ്്രിയ, ബ്രസീലിന്ല 
േയൂറിറ്റി�ാ പട്ണും  
എന്നിവന്യാന്കേ ഇങ്ങന്ന 
സവിദശഷമായി പഠിദകേണ്ട 
മാതൃേേളാണ്.  

വിദൂരനിയന്തണ 
സയംവിധാനങ്ൾ  

ഉപനയാഗിച്ച്  
അപേടരഹിതമായ 
രീതിയിൽ മാലിന് 

സയംസ് േരണയം  
നടത്തുന്തിന്  

ഡിജിറ്റൽ ട്വിന്നുേൾ 
നപാന്ലയുള്ള പുതിയ 

ആശയങ്ളുയം  
ഉപനയാഗി�ാവ 

ന്താണ്
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മകനാജങ് എം.പി
അണ്ടർ ന്സക്ട്റി,  
നിയമവകുപ്പ്, ന്സക്ദട്റിയറ്റ്

തീയറ്ററിൽ വലിയ ഹിറ്റ് ആയിന്ല്ലകേിലും 
ോലിേപ്രസക്തമായ സദന്ദശും നൽേിയ  
സിനിമയാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ നഗരവാരിധി നടുവിൽ 
ഹൗസിങ്ങ് ദോളനിക്കുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞുേിെക്കുന്ന പറമ്് 
നാട്ടുോരുന്െ മാലിന്യനിദക്പദേന്ദ്രമായി മാറുന്നതുും 
തുെർന്നുള്ള ന്പാല്ലാപ്പുേളമാണ് സിനിമയന്െ  
ഇതിവൃത്ും. 

വിശാലമായ പറമ്പുേളും മുറ്റങ്ങളും  
ഇല്ലാതായദപ്പാൾ വീട്ടുമാലിന്യും പ്ാറ്ിേ് േവറുേളിലാകേി 
വഴിയിൽ തട്ടുേ എന്ന േലാപരിപാെികേ് ആകേും കൂെി. 
ആന്ളാഴിഞ് വഴിേൾ അറവമാലിന്യും ഉൾന്പ്പന്െ 
തള്ളുന്ന ഇെങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിന്ല 
വൃത്ിന്യപ്പറ്റി വാ�ാലരാകുന്നവർ നമ്മുന്െ  
നിയമസുംവിധാനന്ത് കുറ്റന്പ്പടുത്ന്നു. എന്നാൽ, 

ഉത്രവാേിത്വമിന്ല്ലകേിൽ  
ഊരാക്കുടുകോോും

മാലിന്യും  
അലക്്യമായി 
ടേോര്യും 

ന്�യ്ാൽ േിട്ടുും 
േടുത് ശിക്യും 

പിഴയും

നിയമങ്ങൾ
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പാലിക്ാം ഈ നിയമങ്ങൾ 
ദേരളന്ത് സും�ന്ിച്് മാലിന്യനിർമ്മാർജനപ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും മാലിന്യസുംസ് േരണ 

പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും ശക്തമായ വ്യവസ്േൾ ഉൾന്കോള്ളുന്ന ഒന്നാണ് 1994 ന്ല ദേരള പഞ്ായത്് രാജ്, 
നഗരപാലിേനിയമങ്ങളും അതിനുേീഴിൽ പുറന്പ്പടുവിച്ിട്ടുള്ള �ട്ങ്ങളും.

മാലിന്യനിർമ്മാർജനവും ശാസ്ത്രീയസുംസ് േരണവും പരിസ്ിതിസുംരക്ണവമായി അദഭേ്യമായി �ന്ന്പ്പട്ടു 
േിെക്കുന്നു. പരിസ്ിതിസുംരക്ണും ഉറപ്പാകോൻ ഒദട്ന്റ നിയമങ്ങളും �ട്ങ്ങളും നിലവിലണ്ട്.

1989ന്ല പരിസ്ിതി സുംരക്ണ നിയമും 
1981 ന്ല വായ (മലിനീേരണും തെയലും നിയന്തണവും) നിയമും
1974 ന്ല ജല (മലിനീേരണും തെയലും നിയന്തണവും) ആക്ട് 
1982 ന്ല വായ (മലിനീേരണും തെയലും നിയന്തണവും) �ട്ങ്ങൾ
1983 ന്ല �ാറ്ററിേൾ (നെത്ിപ്പുും ടേോര്യും ന്�യ്ലും) �ട്ങ്ങൾ
1989 ന്ല �ദയാ ന്മ�ികേൽ ദവറ്് (നെത്ിപ്പുും ടേോര്യും ന്�യ്ലും) �ട്ങ്ങൾ
1989 ന്ല മാരേമാലിന്യും (നെത്ിപ്പുും ടേോര്യും ന്�യ്ലും) �ട്ങ്ങൾ
2000ത്ിന്ല ഓദസാൺ ന്�ന്പ്റ്റിങ്ങ് വസ്തുകേൾ (ന്റഗുദലഷനുും നിയന്തണവും) �ട്ങ്ങൾ
2000ത്ിന്ല ശബ്ദമലിനീേരണും (ന്റഗുദലഷനുും നിയന്തണവും) �ട്ങ്ങൾ 

ദേന്ദ്ര�ട്ങ്ങളും ദമൽപ്പറഞ് നിയമങ്ങളന്െ അെിസ്ാനത്ിൽ പുറന്പ്പടുവിച്ിട്ിട്ടുള്ള സുംസ്ാന�ട്ങ്ങളും  
നിലവിലണ്ട്. 

മാലിന്യനിർമ്മാർജനവമായി �ന്ന്പ്പട്്  മറ്റ് രാജ്യങ്ങളി
ദലതു ദപാന്ലതന്ന്ന ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ  
ഇവിന്െയമുണ്ട്. 

മാലിന്യമുക്തവും വൃത്ിയള്ളതുമായ ചുറ്റുപാെിൽ 
ജീവികോനുള്ള അവോശും ഭരണഘെനയന്െ 21-ാും 
അനുദേേ പ്രോരമുള്ള മൗലിോവോശും തന്ന്നയായി 
രിന്കേ ആ സാഹ�ര്യും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു സുശക്തമായ 
നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമുണ്ട്.

ഇന്്ൻ ശിക്ഷാനിയമയം  
പറയുന്ത് 

ഇന്ത്യൻ ശിക്ാനിയമത്ിന്റെ 14-ാും അധ്യായും 
ന്പാതുജനാദരാഗ്യത്ിന് ഹാനിേരമാകുന്ന 
പ്രവൃത്ിേന്ളക്കുറിച്ചുും അവയിൽ ഏർന്പ്പടുന്നവർകേ് 
ലഭികോവന്ന ശിക്ന്യ സും�ന്ിച്ചുും വ്യക്തമായി 
വ്യവസ്ന്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ പ്രധാനമായും 268, 269, 
270, 277, 278, 284, 291 എന്നീ വകുപ്പുേളിലാണ് 
ഉൾന്പ്പടുന്നത്. 

ഖരമാലിന്യ പരിപാലനചട്ടങ്ങൾ രെകാരം 
കറ്റകരമായ രെവൃത്ികൾ 
1. ഖരമാലിന്യും തരുംതിരിച്ചു സൂക്ികോന്തയും  

തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനും നിർദേശിക്കുുംപ്രോരും 
അല്ലാന്ത ഉദപക്ിക്കുേയും ന്�യ്യുേ. 

2. വ്യാപാരദേന്ദ്രങ്ങൾ, ആശുപത്രിേൾ തുെങ്ങിയ 
സ്ലങ്ങളിന്ല മാലിന്യും ശാസ്ത്രീയമായി  
സുംസ് േരികോതിരികേൽ.

3. ഖരമാലിന്യും േത്ികേൽ, വലിന്ച്റിയൽ. 

4. ദഗറ്റ�് ദോളനിേൾ, സ്ാപനങ്ങൾ ഇവയിൽ 
മാലിന്യസുംസ് േരണസുംവിധാനും ഒരുകോതിരികേൽ.

5. ദഹാട്ലേൾ, ന്റദറ്ാറൻറുേൾ ഇവയിൽ മാലിന്യ
സുംസ് േരണ സുംവിധാനും ഒരുകോതിരികേൽ. 

6. മാലിന്യും ന്പാതുസ്ലത്് ഇടുന്നത് 

7. ജലാശയങ്ങൾ, ജലദരോതസ്േൾ, ജലവിതരണ 
സുംവിധാനങ്ങൾ മലിനന്പ്പടുത്ന്ന വിധും മാലിന്യും 
നിദക്പികേദലാ ഒഴുകേികേളയദലാ ന്�യ്ൽ.

 
8.  നിദക്പികോൻ നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള സ്ലത്ല്ലാന്ത 

ഇറച്ി മാലിന്യും കുഴിച്ിടുേ, ഒഴുകേിവിടുേ. 

അഞ്് വർഷം തടവുേിക്ഷവപ്ര ലഭിക്ാം 
മാലിന്യനിദക്പത്ിനുും സുംസ് േരികോത്തിനുും 

േടുത് ശിക് നിർദേശിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. 

 ന്പാതുസ്ലത്് മാലിന്യും നിദക്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ
യിൽന്പ്പട്ാൽ 15 േിവസത്ിനേും പിഴന്യാടുകേണും. 
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കരവതി എസങ്.പിള്ള
ഇൻഫർദമഷൻ അസിറ്റെ്, ആലപ്പുഴ

മാലിന്യസുംസ് േരണത്ിൽ മിേവ് 
ോട്ി അന്തർദേശീയതലത്ിൽ തന്ന്ന  
ശ്രദ്ധാദേന്ദ്രമായിരിക്കുേയാണ് ആലപ്പുഴ 
നഗരസഭ. ഒരു ലക്ും മുതൽ മൂന്നുലക്ും വന്ര 
ജനസുംഖ്യയള്ള നഗരങ്ങളന്െ വിഭാഗത്ിൽ 
രാജ്യത്് ഒന്നാമന്തത്േയും പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ 
ശു�ിത്വ ലീഗ് പുരസ് ോരും ദനടുേയും ന്�യ് 
ന്പരുമയിലാണ് ആലപ്പുഴ. പുറന്മ സ്വച്്  
സർദവേക്ണിൽ ദേരളത്ിൽ 2018 മുതൽ 
തുെർച്യായി അഞ്ാും വർഷവും ഒന്നാും സ്ാനും 
ദനെി. 2021ന്ല സുംസ്ാന സർകോരിന്റെ  
നവദേരള പുരസ് ോരും, 2021ൽ �ാത്നാെ് 
ദോളനിയിൽ നിർമ്മിച് �ിവാെ് സ് സുംവിധാന
ത്ിന് സ്വച്് സർദവേക്ണിന്റെ ന്�റ്്  
ഇദന്നാദവഷൻ അവാർ�്, 2018 മുതൽ തുെർച്
യായി മലിനീേരണ നിയന്തണ ദ�ാർ�ിന്റെ 
അവാർ�്, മിേച് ഖരമാലിന്യ സുംസ് േരണും 
നെത്ന്ന നഗരത്ിനുള്ള ന്സറെർ ദഫാർ 
സയൻസ് ആൻ�് എൻവദയാൺന്മറെിന്റെ 
പുരസ് ോരും എന്നിവയും ദനട്ങ്ങളന്െ  
പട്ിേയിലണ്ട്. ഖരമാലിന്യ സുംസ് േരണത്ിൽ 
ദലാേന്ത് മിേച് അഞ്് നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായി 

മികവിന്റെ മാതൃക/ആലപ്പുഴ നഗരേഭ

ഇത് ന്�യ്ാത് പക്ും, നിയമനെപെി സ്വീേരികോനുള്ള 
വ്യവസ്യണ്ട്. നിയമും പാലികോത്തിന് അഞ്് വർഷും 
വന്ര തെദവാ ഒരുലക്ും രൂപ വന്ര പിഴദയാ അന്ല്ലകേിൽ 
രണ്ടുുംദ�ർന്ന ശിക്ദയാ ലഭികോും. 

 അലക്്യമായി മാലിന്യും വലിന്ച്റിയന്നതുമൂലും അസുഖും 
പെർന്നുപിെിക്കുന്ന സ്ിതിയണ്ടായാൽ ആറുമാസും വന്ര 
തെദവാ പിഴദയാ അതന്ല്ലകേിൽ രണ്ടുുംകൂെി ഒരുമിദച്ാ 
ലഭികോും. 

 മറ്റുള്ളവർകേ് ഹാനിേരമാകുന്മന്ന ദ�ാധ്യദത്ാന്െ 
തന്ന്ന മാലിന്യും വലിന്ച്റിഞ്് സാുംക്മിേദരാഗങ്ങൾ 
പെർന്നുപിെിക്കുന്നതിന് ഇെയാകേിയാൽ രണ്ട് വർഷും 
തെദവാ പിഴദയാ അതന്ല്ലകേിൽ രണ്ടുുംദ�ർന്നുള്ള 
ശിക്ദയാ ലഭികോും.

 നിയമങ്ങളന്െ അഭാവമല്ല പ്രശ് നും. മാലിന്യദത്ാടുള്ള 
നമ്മുന്െ ഉോസീനമദനാഭാവമാണ് തിരുദത്ണ്ടത്. 
ഉൽപാേിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യും സുംസ് േരിദകേണ്ടത്  
അവരവരുന്െ ചുമതലയാന്ണന്ന ദ�ാധ്യും  
വളർത്ിന്യടുത്ാൽ മാലിന്യപ്രശ് നും 
തുെങ്ങുന്നിെത്തന്ന്ന അവസാനിക്കുും. 

മറ്റുള്ളവർകേ് ഹാനിേരമാകുന്മന്ന 
ദ�ാധ്യദത്ാന്െ തന്ന്ന മാലിന്യും  
വലിന്ച്റിഞ്് സാുംക്മിേദരാഗങ്ങൾ 
പെർന്നുപിെിക്കുന്നതിന് ഇെയാകേി
യാൽ രണ്ട് വർഷും തെദവാ പിഴദയാ 
അതന്ല്ലകേിൽ രണ്ടുുംദ�ർന്നുള്ള 
ശിക്ദയാ ലഭികോും.

വര: വി.എസങ്. പ്രോശങ് 

ന്ജറിൻ കജാസഫങ് 
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അഴദോന്െ
കദശ്രീയ, അന്തർകദശ്രീയതലത്ിൽ പുരസങ് ോരനിറവിൽ  

ആലപ്പുഴ നഗരസഭ

മികവിന്റെ മാതൃക/ആലപ്പുഴ നഗരേഭ

ആലപ്പുഴന്യ യ.എൻ പരിസ്ിതിസുംഘെന തിരന്ഞ്ടു
ത്ത് ഏറ്റവും തിളകേമാർന്ന ദനട്മായി. 

ആലപ്പുഴ നഗരസഭയന്െ അഭിമാനപദ്ധതിയായ 
നിർമ്മല ഭവനും, നിർമ്മല നഗരും 2.0, അഴദോന്െ 
ആലപ്പുഴ പദ്ധതി, നഗരമാലിന്യന്ത് വിദേന്ദ്രീകൃത 
സുംസ് േരണ മാർഗങ്ങളിലൂന്െ സുംസ് േരിച്് ടജവവള
മാകേി കൃഷികേ് ഉപയക്തമാക്കുന്ന 
രീതി, പ്ാറ്ിേ് മാലിന്യും ഹരിതേർമ്മ
ദസനന്യ ഉപദയാഗിച്് ദശഖരിച്്, 
തരും തിരിച്് സുംസ് േരണത്ിനയക്കു
ന്ന രീതി, മാലിന്യനിദക്പമില്ലാത് 
വൃത്ിയള്ള പാതദയാരങ്ങൾ,  
വിദനാേസഞ്ാര ദേന്ദ്രങ്ങളിന്ല 
ശു�ീേരണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
എന്നിങ്ങന്ന നിരവധി മാനേണ്ഡ
ങ്ങൾ പരിഗണിച്ാണ്പുരസ് ോര
ങ്ങൾ ലഭിച്ത്. 

ഓെേൾ വൃത്ിയാക്കുേയും 
പ്രധാന സ്ലങ്ങളിൽ േ്യാമറ 
സ്ാപിക്കുേയും ന്�യ്ദശഷും 
ആദരാഗ്യവിഭാഗും ഉദേ്യാഗസ്രുും 
റസി�ൻസ് അദസാസിദയഷൻ  
പ്രതിനിധിേളും രാത്രിേളിൽ സ് േ്വാ�് 

പ്രവർത്ങ്ങൾ ആരുംഭിച്ദതാന്െ ദറാഡുേളിൽ മാലിന്യും 
നിദക്പിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിച്ചു. േിലയന്െ 
സഹായദത്ാന്െ േ്യാൻ ആലപ്പി ഉദേ്യാഗസ്രുും ദ�ർന്ന
ദതാന്െ എല്ലാ വാർഡുേളും സമ്പൂർണശു�ിത്വപേവി 
ടേവരിച്ചു. നഗരസഭയന്െ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി 
450 ഖരമാലിന്യ േദമ്ാറ്ിങ്ങ്് യൂണിറ്റുേളും 17 േളക്ൻ 
ന്സറെറുേളും സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യസുംസ് േരണ രീതി 
പഠികോനായി വിവിധ സുംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ഉദേ്യാഗസ്രുും ജനപ്രതിനിധിേളും 
ആലപ്പുഴയിദലകേ് എത്ന്നുണ്ട്. ശു�ിത്വ 
ആശയും ഉൾന്കോണ്ടു പ്രവർത്ിച് 
ജനതയന്െ ന�യദെയും സാുംസ് ോരിേ
പശ്ചാത്ലത്ിദറെയും പ്രതിഫലനമാണ്  
പുരസ് ോരങ്ങന്ളന്നുും നഗരസഭാ 
ന്�യർ ദപഴ് സൺ സൗമ്യരാജ് പറഞ്ഞു.

ആലപ്പുഴ

സൗമ്യരാജ്
നഗരസഭാ ന്�യർ ദപഴ് സൺ
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കഡാ. ജൂഡങ് ഇമാനുവൽ
പരിസ്ിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ,  
ോലാവസ്ാവ്യതിയാന �യറക്ടദററ്റ്

ോലാവസ്ാ വ്യതിയാനത്ിന്റെ  
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ദനരിൊൻ ആറ് പ്രധാന  
ദമഖലേൾകേ് പ്രദത്യേ ഊന്നൽ നൽേിന്ോണ്ട് 
പുതുകേിയ േർമ്മപദ്ധതികേ് രൂപും നൽേിയിരിക്കുേ
യാണ് സുംസ്ാന സർകോർ. ോലാവസ്ാ മാറ്റവും 
വിേസനവും എന്ന വിഷയത്ിൽ  
തിരുവനന്തപുരത്് സുംഘെിപ്പിച് പാർെ് ദണഴ് സ് 
മീറ്റിൽ മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ പുതുകേിയ  
ോലാവസ്ാ വ്യതിയാന േർമ്മപദ്ധതി (Kerala 
State Action Plan on Climate Change 2023-30) 
പ്രോശനും ന്�യ്തു. സുംസ്ാന പരിസ്ിതി  
ോലാവസ്ാവ്യതിയാന �യറക്ടദററ്റാണ്  
േർമ്മപദ്ധതി തയാറാകേിയത്.

ോലാവസ്ാവ്യതിയാനും ദനരിൊൻ ദേരളും 
പുതുതായി വിഭാവനും ന്�യ്  
ോലാവസ്ാവ്യതിയാന േർമ്മപദ്ധതി  
അന്തരീക്ത്ിന്ല ഹരിതഗൃഹ വാതേങ്ങളന്െ 
�ഹിർഗമനും കുറയ്കന്നതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും ോലാവസ്ാമാറ്റും  
മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തസാധ്യതേൾ കുറയ്കന്ന   
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും ഒരുദപാന്ല മുൻതൂകേും  

നൽകുന്നു. 2023-2030 ോലയളവിൽ  
നെപ്പിലാക്കുന്ന േർമ്മപദ്ധതിയിൽ വിവിധ  
ദമഖലേളിൽ നിന്നായി ദേരളത്ിന്റെ  
അന്തരീക്ത്ിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹരിതഗൃഹ  
വാതേങ്ങളന്െ �ഹിർഗമനത്ിൽ 57,000  
േിദലാ െൺ ോർ�ൺ കുറയ്കന്നതിനാണ്  
േർമ്മപദ്ധതി വിഭാവനും ന്�യ്ിരിക്കുന്നത്.  
ഇതിനായള്ള വിവിധ പദ്ധതിേളദെയും  
നെപെിേളദെയും ഭാഗമായി  52,238 ദോെി 
രൂപയന്െ പ്രവർത്നും ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ 
അഞ്് ശതമാനും സുംസ്ാന സർകോർ വിഹിതവും 
23 ശതമാനും ദേന്ദ്രസർകോർ വിഹിതവമായിട്ാണ് 
േണകോകേിയിട്ടുള്ളത്. കൂൊന്ത വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര 
ോലാവസ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസിേളിൽ നിന്നുും 
ധനസഹായും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതേളും 
േർമ്മപദ്ധതി വിഭാവനും ന്�യ്യുന്നു.

 

ഹരിതഗൃഹവാതക �ഹിർഗമനം 
കറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രെവർത്നങ്ങൾ 

രാജ്യത്് ഹരിതഗൃഹ വാതേ �ഹിർഗമനും 
ഏറ്റവും കുറവള്ള സുംസ്ാനങ്ങളിൽ  
അഞ്ാമതാണ് ദേരളത്ിന്റെ സ്ാനും.  
വിശാലമായ വനാവരണമാണ് ഇതിന് ഒരു ോരണും. 

ോലാവസ്ാവ്യതിയാനുംോലാവസ്ാവ്യതിയാനും

ദേരളത്ിന് ദേരളത്ിന് 
പുതുകേിയ േർമ്മപദ്ധതിപുതുകേിയ േർമ്മപദ്ധതി

ോലാവസ്ാവ്യതിയാനും ദനരിൊനുള്ള പുതുകേിയ േർമ്മപദ്ധതി  
അവതരിപ്പിച്ിരിക്കുേയാണ് ദേരളും. 56,592 േിദലാ െൺ ോർ�ൺ  
ദേരളത്ിന്റെ അന്തരീക്ത്ിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായും മുമ്ില്ലാത്വിധും  
തീവ്രമഴയും ചൂടുും വർധിക്കുന്നതായും പരിസ്ിതി-ോലാവസ്ാവ്യതിയാന  
�യറക്ടദററ്റ് തയ്ാറാകേിയ േർമ്മപദ്ധതി ചൂണ്ടിോണിക്കുന്നു
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കൂൊന്ത ഊർജ സുംരക്ണ ദമഖലയിലും ഊർജ 
ോര്യക്മത വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും നെത്ന്ന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ ദനട്ും സ്വന്തമാക്കുന്നതിന്  
സഹായിക്കുന്നു. 

ടവേ്യുദതാൽപാേനും, ഗതാഗതും,  
വ്യവസായും, ന്േട്ിെനിർമ്മാണും, ോർഷിേ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണു  
സുംസ്ാനത്് ഹരിതഗൃഹവാതേങ്ങളന്െ  
�ഹിർഗമനും കൂടുതലായണ്ടാകുന്നത്.  
ഇതു േഴിഞ് രണ്ടു േശാബ്ദമായി ക്മാനുഗതമായി 
വർധിക്കുേയാണ്. 

ഇല്രേിേ് വാഹനങ്ങൾ ദപ്രാത്ാഹിപ്പികേൽ, 
പുനരുൽപാേന ഊർജദരോതസ്േന്ള അെിസ്ാ
നമാകേിയള്ള  ടവേ്യുത പദ്ധതിേൾ സ്ാപികേൽ, 
വ്യവസായ ദമഖലയിൽ ഊർജ ോര്യക്മത 
ന്മച്ന്പ്പടുത്ൽ, ടവേ്യുത ്രാൻസ്ിഷൻ -  
�ിസ്്രി�യൂഷൻ സൗേര്യങ്ങൾ ന്മച്ന്പ്പടുത്ൽ 
എന്നിവ നെപ്പാക്കുന്നതിലൂന്െ സുംസ്ാനും  
പുറന്തള്ളുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതേങ്ങളന്െ അളവ് 
കുറയ്കാൻ േഴിയന്മന്നാണ് േർമ്മപദ്ധതിയിൽ 
പറയന്നത്.

 പുനരുപദയാഗ ഊർജസ്ാപിത ദശഷി 3.46 
ജിഗാവാട്ായി വർധിപ്പിക്കുും. ഗാർഹിേ  
ഊർജോര്യക്മത 53 ശതമാനമാക്കുേ,  
ന്പാതുഗതാഗത ദമഖലയിൽ ഇല്രേിേ് വാഹന 
ങ്ങൾ ദപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുേ, ദസാളാർ അധിഷ്ിത  
ഊർജ ദരോതസുേൾ വർധിപ്പിക്കുേ 
തുെങ്ങിയവയും പദ്ധതി വിഭാവനും ന്�യ്യുന്നു. 

ആറ് ദമഖലേൾകേ്  
പ്രദത്യേ ഊന്നൽ

ോലാവസ്ാവ്യതിയാനും മൂലമുണ്ടാകുന്ന 
ദുരന്ത ലഘൂേരണും മുൻനിർത്ി കൃഷി,  
മൃഗസുംരക്ണും, മത്്യ�ന്നും, വനവും  

ടജവ ആവാസവ്യവസ്യും, ആദരാഗ്യും,  
ജലവിഭവും എന്നീ ദമഖലേൾക്കു പ്രദത്യേ  
പരിഗണന നൽേിയള്ള വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആണ് േർമ്മപദ്ധതി നെപ്പാക്കുേ. 2023-2030 
ോലയളവിൽ 38407 ദോെി രൂപാ ഇതിനായി  
ന്�ലവഴിദകേണ്ടിവരുും എന്നാണ് േണകോകേിയിട്ടു
ള്ളത്. ോലാവസ്ാ വ്യതിയാനും മൂലമുണ്ടാകുന്ന 
ദുരന്ത സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ േന്ണ്ടത്േയും 
അതിന് അനുസൃതമായ നെപെിേൾ നെപ്പാക്കു 
േയും ന്�യ്യുും. ോലാവസ്ാവ്യതിയാനും 
മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ് നങ്ങന്ള ദനരിടുന്നതിനുള്ള 
സുംവിധാനങ്ങളന്െയും സാഹ�ര്യങ്ങളന്െയും 
അെിസ്ാനത്ിൽ വയനാെ്, ദോഴിദകോെ്, 
ോസർദഗാ�് , പാലകോെ്, ആലപ്പുഴ, ഇടുകേി, 
േണ്ണൂർ, മലപ്പുറും, ന്ോല്ലും ജില്ലേന്ളയാണു ദുർ�ല 
ദമഖലാ ജില്ലേളായി േന്ണ്ടത്ിയിരിക്കുന്നത്.  
തിരുവനന്തപുരും, ദോട്യും ജില്ലേൾ ഇെത്രും 
ദുർ�ല ജില്ലേളും തൃശൂർ, എറണാകുളും,  
പത്നുംതിട് ജില്ലേൾ താരതദമ്യന കുറഞ് 
ദുർ�ല ദമഖലേളമായാണു തരുംതിരിച്ിരിക്കുന്നത്. 
ജലദസ�ന സുംവിധാനങ്ങളന്െ അപര്യാപ്തതയും 
ഭൂഗർഭ, ഉപരിതല ജലത്ിന്റെ ഗുണനിലവാര 
ക്കുറവും േർമ്മപദ്ധതിയിൽ വിശേമാക്കുന്നുണ്ട്. 
ഇത്രും പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാർഗങ്ങൾ േർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പ്പടുത്ി
യിട്ടുണ്ട്. 

ഭൂവിനിദയാഗ ആസൂത്രണും, സുസ്ിര 
തീരസുംരക്ണും, ദുർ�ല സമൂഹങ്ങളന്െ  
പുനരധിവാസും, ന്വള്ളന്പ്പാകേ നിവാരണത്ിനു
ള്ള സുസ്ിര ന്രേയിദനജ് സുംവിധാനങ്ങൾ 
ഒരുകേൽ, സുംദയാജിത തീരപരിപാലനും, ോര്യക്
മമായ ോലാവസ്ാനിരീക്ണ സുംവിധാനും, 
ോലാവസ്ാ വ്യതിയാനും സും�ന്ിച്  
ദ�ാധവത്േരണും, ോലാവസ്ാവിേ്യാഭ്യാസും 
തുെങ്ങിയ ദമഖലേളിലും സുപ്രധാന ഇെന്പെലേൾ 
േർമ്മപദ്ധതി വിഭാവനും ന്�യ്യുന്നുണ്ട്.  

തിരുവനന്തപുരും, 
 ദോട്യും ജില്ലേൾ  

ഇെത്രും ദുർ�ല ജില്ലേളും  
തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളും, പത്നുംതിട്  

ജില്ലേൾ താരതദമ്യന കുറഞ് ദുർ�ല 
ദമഖലേളമായാണു തരുംതിരിച്ിരി 

ക്കുന്നത്. ജലദസ�ന സുംവിധാനങ്ങളന്െ  
അപര്യാപ്തതയും ഭൂഗർഭ, ഉപരിതല  

ജലത്ിന്റെ ഗുണനിലവാരക്കുറവും േർമ്മ
പദ്ധതിയിൽ വിശേമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രും 

പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള  
മാർഗങ്ങൾ േർമ്മപദ്ധതിയിൽ  

ഉൾന്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ട്
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നദവാത്ാനത്ിന്റെ
നിർഭയേീപ്തി
ദേരള നദവാത്ാനത്ിന്ല ഒളിമങ്ങാത് ഓർമ്മയായ  
വകേും മുഹമ്മേ് അ�്ദുൽ ഖാേർ മൗലവിയന്െ ശദതാത്ര  
സുവർണ്ണജൂ�ിലി ആദഘാഷങ്ങൾക്കു തുെകേമായി

ഓർമ്മ
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കഡാ.ോയംകുളം യൂനുസങ്
ന്സക്ട്റി, വകേും മൗലവി ഫൗദണ്ടഷൻ ്രറ്്

മുസിും സമുോയത്ിൽ അെിഞ്ഞുകൂെിയിരുന്ന 
അന്വിശ്വാസങ്ങൾക്കുും അനാ�ാരങ്ങൾക്കുും  
വിേ്യാരാഹിത്യത്ിനുും സ്ത്രീേദളാടുള്ള വിദവ�നത്ിനുന്മ
തിദരയള്ള ദപാരാടുദമ്ാൾതന്ന്ന, ഇന്ത്യയന്െ സ്വാതന്ത്യ
ത്ിനുും പൗരാവോശങ്ങളന്െ സുംസ്ാപനത്ിനുും 
ന്പാതുജീവിതത്ിന്ല അഴിമതിേൾക്കുന്മതിന്ര  
നിലന്ോണ്ട് മന്റ്റാരു വിശാലദപാർമുഖുംകൂെി വകേും 
മുഹമ്മേ് അ�്ദുൽ ഖാേർ മൗലവി തുറന്നു. 

 1873 �ിസും�ർ 28-ന് വകേന്ത് പ്രശസ്തമായ 
പൂന്താുംവിളാേും  
കുടുും�ത്ിൽ സമ്ന്നത 
യന്െ നടുവിലാണ് ജനനും. 
മലയാളത്ിനു പുറദമ തമിഴ്, 
അറ�ിേ്, ഇുംഗ്ീഷ,് 
സുംസ് കൃതും, ഉറുദു  
ഭാഷേളിലും ന്�റുപ്പത്ിൽ
ത്ന്ന്ന അദദേഹും  
പാണ്ഡിത്യും ദനെി.  
വിദേശരാജ്യങ്ങളിന്ല 
പണ്ഡിതരുമായി  
എഴുത്കുത്േൾ  
നെത്ിയും അവിെങ്ങളിൽ 
നിന്നിറങ്ങുന്ന 
പ്രസിദ്ധീേരണങ്ങളമായി 
സമ്ർകേും പുലർത്ിയും 
വകേും മൗലവി ദലാേസുംഭവ
ങ്ങന്ളക്കുറിച്് ോര്യമായി 
പഠിച്ചു. റഷീേ് രിളാ, ജമാല
േീൻ അഫ്ഗാനി, മുഹമ്മേ് 
ഇ�് നു അ�്ദുൽ വഹാ�്, 
ഷാ വലിയല്ലാ േഹ് ലവി, 
ടശഖ്മുഹമ്മേ് അ�്ദു, 
സർ സയ്ിേ് അഹമ്മേ് ഖാൻ 
തുെങ്ങി ഇന്ത്യയിലും വിദേശ
ത്മുള്ള പരിഷ് േർത്ാകേ
ളാലും സ്വാധീനികേന്പ്പട് 
വകേും മൗലവി ദേരളത്ിന്ല 
മുസിും നദവാത്ാനത്ിനു ചുകോൻ  
പിെിച്ത് �രിത്രത്ിന്റെ ഭാഗമാണ്.

 �ിറയിൻേീഴ് താലൂകേ് മുസിും സമാജും, ആലപ്പുഴ 
ലജനത്ൽ മുഹമ്മേീയ അദസാസിദയഷൻ, ന്ോടുങ്ങല്ലൂ
രിന്ല മുസിും ഐേ്യസുംഘും, ന്ോല്ലന്ത് മുസിും ധർമ്മദപാ
ഷിണി സഭ തുെങ്ങി അദദേഹും ദനതൃത്വും ന്ോടുത് 
ജനേീയ പ്രസ്ാനങ്ങൾ  ഈ നദവാത്ാന പരിശ്രമങ്ങ
ളന്െ വാഹേരായിരുന്നു. 1906-ൽ പ്രസിദ്ധീേരണ 
മാരുംഭിച് മുസിും മാസിേയും 1918-ൽ ആരുംഭിച് അൽ 
ഇസ് ലാും മാസിേയും 1931-ൽ തുെങ്ങിയ േീപിേയും മുസിും 
നദവാത്ാനത്ിനായി അദദേഹും നെത്ിയ േഠിന  
പരിശ്രമങ്ങളന്െ നിേർശനങ്ങളാണ്. അദദേഹും ര�ിച് 
'ളൗഉസ്�ാഹ് ' എന്ന സ്വതന്ത കൃതിയും 'േീമിയാ സആോ' 
പിരഭാഷയും മറ്റു വിവർത്നങ്ങളും ദലഖനങ്ങളും  
സ്വസമുോയ പരിഷ് േരണത്ിന് മുതൽക്കൂട്ായി. സ് കൂളിൽ 
മുസിും വിേ്യാർഥിേൾകേ് പ്രദവശനും ഉറപ്പാകോനുും 

അറ�ിഭാഷ പഠികോൻ അവർകേ് അവസരമുണ്ടാകോനുും 
അദദേഹത്ിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇെയാകേി. അറ�ി 
അധ്യാപേർകേ് സർകോർ വിേ്യാലയങ്ങളിൽ ന്താഴിൽ 
ലഭികോനുും അതു ോരണമായി.

പത്രയം േണ്ടുന്േട്ടുന്നു
1905-ൽ 'സ്വദേശാഭിമാനി' എന്ന ദപരിൽ  

അഞ്ചുന്തങ്ങ് ദേന്ദ്രമാകേി വർത്മാനപത്രും സ്ാപിച്്് 
വകേും മൗലവി ന്പാതു രാഷ്ട്രീയ-പത്രപ്രസിദ്ധീേരണ 
മണ്ഡലത്ിദലകേ് ോൽവച്ചു. ഇുംഗ്ണ്ടിൽ നിന്ന് വൻവില 
ന്ോടുത്് ഇറക്കുമതി ന്�യ് പ്രസ്ും ദറായിട്ർ നയൂസ്  
ഏജൻസിയമായി േരാറുമുണ്ടായിരുന്ന ഏേ പത്രും എന്ന 
നിലയിലും അത് അന്ന് പ്രശസ്തമായിരുന്നു. തിരുവിതാുംകൂർ 
േിവാന്റെ നെപെിേന്ള ദ�ാേ്യും ന്�യ്തിിന്റെ ദപരിൽ, 

ഭരണകൂെത്ിന്റെ അഴിമതി 
േന്ള തുറന്നുോട്ിയതിനാൽ, 
പൗരാവോശധ്വുംസനങ്ങന്ള 
എതിർത്തിനാൽ 1910 
ന്സപ്റ്റും�ർ 26-ന്  
സ്വദേശാഭിമാനി േണ്ടുന്േട്ി.  
പത്രാധിപർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളന്യ 
നാടുേെത്ി. പത്രും ഉെമ എന്ന 
നിലയിൽ വകേും മൗലവി 
അനുവേിച്ചു നൽേിയ  
പത്രസ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ 
ദപരിൽ, ആ പത്രും തന്ന്ന 
നഷ്ടന്പ്പന്ട്കേിലും അദദേഹും ഒട്ടുും 
ഖിന്നനായില്ല. തന്റെ പത്രാധിപ
രില്ലാത് പത്രും തനികേ് 
തിരിന്േ ദവണ്ട എന്നതായി 
രുന്നു അദദേഹത്ിന്റെ 
നിലപാെ്. 

1921-ൽ ഒറ്റപ്പാലും 
ദോൺഗ്സ്ിൽ പന്കേടുത് 
വകേും മൗലവി, 1922-ൽ 
ഗാന്ിജി തിരുവനന്തപുരത് 
വന്നദപ്പാൾ ഭക്തിവിലാസത്ി
ന്ലത്ി, തന്റെ വത്ല 
ശിഷ്യനായ സീതിസാഹി�ി
ദനാന്ൊപ്പും അദദേഹന്ത് 
സന്ദർശിക്കുേയും സ്വാതന്ത്യ
സമരത്ിന് പിന്തുണ അറിയി

ക്കുേയും ന്�യ്തു. ''ഞാന്നാരു േച്വെകോരനല്ല; 
സാമൂഹിേ ദസവനവും രാജ്യദസവനവമാണ് ഞാൻ 
പത്രുംന്ോണ്ടുദദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കു ദവണ്ട പരമമായ 
ലാഭും പണമല്ല. ഞാൻ ഉദദേശിക്കുന്നത് എനികേല്ല, എന്റെ 
രാജ്യത്ിന് േിട്ടുന്മന്നു തന്ന്നയാണ് എന്റെ ഉറച് 
വിശ്വാസും. എനികേതുമതി.''- എന്ന ആേർശത്ിൽ എന്നുും 
അദദേഹും ഉറച്ചുനിന്നു.

 ോദലാ�ിത വിേ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രോയും േരുപ്പിെിപ്പിക്കു
ന്നതിലൂന്െയും സ്ത്രീവിദമാ�നും സാധ്യമാക്കുന്നതിലൂന്െയും 
ഉച്നീ�ത്വവും അന്വിശ്വ്വാസങ്ങളും അനാ�ാരങ്ങളും 
ഉൂലനും ന്�യ്യുന്നതിലൂന്െയും മാത്രദമ നന്ല്ലാരു ഇന്ത്യന്യ 
ന്േട്ിപ്പടുക്കുവാനാകൂ എന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്ിലൂന്നിയ 
പ്രവൃത്ിേൾന്ോണ്ട്, തന്റെ സ്വത്കേൾ മുഴുവൻ 
നഷ്്െന്പ്പട് വകേും മൗലവി 1932 ഒേ് ദൊ�ർ 31-ന് 
േിവുംഗതനാന്യകേിലും ദേരള നദവാത്ാനത്ിന്റെ സൂര്യ 
ദതജസ്ായി എന്നുും നിലന്ോള്ളുേ തന്ന്ന ന്�യ്യുും. 
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സിരേളിൽ ഒഴുകുന്ന  
മഷിയും തീയും

ദലാേത്ിനുമുന്നിൽ ദേരളന്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 
ന്ോച്ി മുസിരിസ് �ിനാന്ല. നാല്  ദവേിേളിലായി  

4.5 �തുരശ്ര േിദലാമീറ്റർ പ്രദേശത്ായി  
നെക്കുന്ന �ിനാന്ലയന്െ അഞ്ാും പതിപ്പ് ആേ്യ  
ഒരാഴ്ചയിൽ തന്ന്ന മുപ്പതിനായിരദത്ാളും ദപർ  

േണ്ടുേഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 10വന്ര തുെരുും

 
കബാസങ് കൃഷ്ണമാൊരി

പ്രസി്്�റെ്,  
ന്ോച്ി മുസിരിസ് �ിനാന്ല ഫൗദണ്ടഷൻ

ന്കാച്ി മുേിരിേ് ബിനാന്ല

കഡവിഡങ് ഹാളിന്ല പ്രദർശനം
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 ദേരളന്ത് ദലാേത്ിനു മുന്നിൽ അതിന്റെ 
സാേല്യത്ിൽ ന്ോച്ിയന്െ മാസ്രിേ  
മദനാഹാരിതയന്െ പശ്ചാത്ലത്ിൽ 
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സമോലീന േലാദമളയായ 
ന്ോച്ി മുസിരിസ് �ിനാന്ലയന്െ അഞ്ാും പതിപ്പ് 
വൻജനസ്വീോര്യതദയാന്െ  മുദന്നറുേയാണ്. 
'നമ്മുന്െ സിരേളിൽ ഒഴുകുന്ന മഷിയും തീയും' എന്ന 
ഇത്വണന്ത് �ിനാന്ലയന്െ പ്രദമയത്ിൽ 
തന്ന്ന അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പുും തീക്്ണതയമുണ്ട്. 
സുംസ്ാന സർകോരിന്റെ നിർദലാഭപിന്തുണ 

ഒന്നുന്ോണ്ടു മാത്രമാണ് ദോവി�് മൂലും 2020 ൽ 
നെകോന്ത ദപായ അഞ്ാുംപതിപ്പ് ഇന്കോല്ലും  
സുസജ്മാകോനായത്. ഏഴുദോെി രൂപയാണ്  
�ിനാന്ലയ്കദവണ്ടി സർകോർ വേന്ോള്ളിച്ത്. ഈ 
മഹത്ായ സാുംസ് ോരിേസുംരുംഭത്ിന് ടൂറിസും വകുപ്പ് 
മുദഖനയാണ് സാമ്ത്ിേ സഹായും ലഭിക്കുന്നത്.

14 ദവേിേളിലായി 4.5 �തുരശ്ര േിദലാമീറ്റർ 
പ്രദേശത്ായി നെക്കുന്ന �ിനാന്ലയന്െ അഞ്ാും പതിപ്പ് 
ആേ്യ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്ന്ന മുപ്പതിനായിരദത്ാളും ദപർ 
േണ്ടുേഴിഞ്ഞു. േഴിഞ് പതിപ്പ് ആറുലക്ും ആളേൾ 

മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ ന്ോച്ി മുസിരിസ് �ിനാന്ല 2022 ഉേ്ഘാെനും ന്�യ്യുന്നു

കഡവിഡങ് ഹാളിന്ല പ്രദർശനം



50 സമകാലിക P\-]Yw
P\phcn 2023

ോണാന്നത്ിന്യകേിൽ ഇക്കുറി പത്ലക്ദത്ാളും 
ദപന്രത്ന്മന്നാണ് പ്രതീക്. സുംസ്ാനത്ിനു മാത്രമല്ല 
രാജ്യത്ിനുതന്ന്ന സാമ്ത്ിേമായിക്കൂെി  
പ്രദയാജനേരമാണ് ന്ോച്ി മുസിരിസ് �ിനാന്ല. 
ന്�റിയ േെേൾ ന്താട്് വൻേിെ ദഹാട്ലേൾക്കു വന്ര 
�ിനാന്ല ദനട്മുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവമധിേും സ്വോര്യ 
ന്ജറ്റ് വിമാനങ്ങൾ  �ിനാന്ലകോലത്്  
ന്ോച്ിയിന്ലത്ന്നു. സമൂഹത്ിന്റെ താന്ഴത്ട്ിലള്ള 
വർക്കുന്താട്് അതിസമ്ന്നർക്കു വന്ര വിദവ�നരഹിത
മായ പകോളിത്മുണ്ട് �ിനാന്ല പദ്ധതിയിൽ. ടൂറിസത്ി
ന് വളന്ര പ്രധാനന്പ്പട് ദനട്മാണിതിലൂന്െ ടേവരുന്നത്. 
ഒറ്റമുറിദപാലും താമസത്ിനായി േിട്ാനില്ല  
എന്നതാണ് നില.

ദലാേന്ത് പുതിയ �ിന്തേളും ോഴ്ചപ്പാടുേളും 
പ്രതിേരണങ്ങളും പ്രേെമാകോൻ �ിനാന്ലയ്ക് േഴിയന്നു 
എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനും. ദ�ാധനവും അവദ�ാധ 
സൃഷ്ടിയും ഉൾദച്ർന്ന വിേ്യാഭ്യാസും �ിനാന്ലയന്െ 
മർമ്മധർമ്മമാകുന്നു. പുതിയ ദലാേന്ത് പുതിയ തലമുറ
ന്യ േല ന്ോണ്ട് പഠിപ്പികോൻ പറ്റുന്നു. ട�നയിലും 
യൂദറാപ്പിലന്മാന്കേ ആധുനിേ സർവേലാശാലേൾ 
ഉൾന്പ്പന്െ വിേ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുന്നത് 
സാദകേതിേവിേ്യ, രൂപേല്പന(�ിടസൻ),  
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രും എന്നിവയിലൂന്നിയാണ്. �ിനാന്ലയും 
ഇദതമാതൃേ അവലും�മാക്കുന്നു. �ിനാന്ല  
�ിത്രേലയന്െ പ്രേർശനും മാത്രമല്ല. ദഫാദട്ാഗ്ാഫി, 
നവമാധ്യമങ്ങൾ, അനിദമഷൻ തുെങ്ങി �ിടസൻ, 

ടപതൃേും എന്നിവന്യല്ലാും �ിനാന്ലയിലണ്ട്.  
എല്ലാറ്റിന്നയും സും�ന്ിച് സമോലിേ  
അവദലാേനമാണ് �ിനാന്ല.

2012 �ിസും�ർ 12നാണ് സുംസ്ാനത്ിന്റെ 
സാുംസ് ോരിേദമഖലയിൽ �രിത്രും കുറിച്്  
ആേ്യ�ിനാന്ല തുെങ്ങുന്നത്്.  ദേരളന്ത് ആദഗാളതല
ത്ിൽ എവിന്െയും അവതരിപ്പികോൻ �ിനാന്ലയിലും 
മിേച് മന്റ്റാരു സദകേതമില്ല.  ഇങ്ങന്ന നാെിനു  
ദശ്രയസ് േരമാകുന്ന പ്രത്യക്വും പദരാക്വമായ 
സാമ്ത്ിേ�ന്ും ഈ േലാപദ്ധതിക്കുണ്ട്. 

ന്ചലവകുറച്ച് മിേച്ച സൃഷ്ടിേൾ

ദലാേന്ത് മറ്റു �ിനാന്ലേളമായി താരതമ്യും  
ന്�യ്യുദമ്ാൾ ന്ോച്ി മുസിരിസ് �ിനാന്ലയ്ക് ദേരളത്ിനങ് 
ന്�ലവാകുന്ന തുേ തുദലാും തുച്മാന്ണന്നതുും 
പ്രധാനന്പ്പട്താണ്. 13 േശലക്ും യൂദറായാണ് ന്വനീസ് 
�ിനാന്ലന്യ്കാന്കേ ന്�ലവഴിക്കുന്നത്. അതായത് 
നൂറുദോെിയിദലന്റ രൂപ. ജർമ്മനിയിന്ല ദ�ാേ്യുന്മറെ് 
േലാപദ്ധതികോേന്ട് ന്�ലവ് 400 ദോെിയിദലന്റ 
രൂപയാണ്.  എന്നാൽ  22.5 ദോെിദയാളും രൂപ  
മാത്രമാണ്  നമ്മുന്െ �ിനാന്ലയ്ക് ��്ജറ്റ്  
തയ്ാറാകേിയിട്ടുള്ളത്. അദതസമയും നമ്മുന്െ  
�ിനാന്ലയ്കള്ള മതിപ്പ്, വിശ്വാസ്യത ഏറ്റവും ഉന്നതമായ 
നിലയ്കാണ് താനുും. താരതദമ്യന ന്�റിയ തുേന്ോണ്ട് 

ഇന്്ൻ  വയംശജയായ സിയംഗപ്പൂർ േലാോരി  
ഷുബിഗി റാവവാണ് ഈ പതിപെിന്റെ േയൂനററ്റർ
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വലിയദലാേും േന്ണ്ടത്ാൻ ന്ോച്ി മുസിരിസ്  
�ിനാന്ലയ്ക് േഴിഞ്ഞു. ദലാേപ്രശസ്ത മയൂസിയങ്ങളിന്ല 
േയൂദററ്റർമാരുും േലാസൃഷ്ടിേൾ ദശഖരിക്കുന്നവരുും 
�ിനാന്ലന്യ്കത്ന്നുണ്ട്. ദേരളത്ിന്ല േലാോരരുന്െ 
സൃഷ്ടിേൾ ഭാവിയിലാന്ണകേിലും വാങ്ങാൻ അവസരന്മാ
രുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ന്മച്ും. �ിനാന്ല ആർട്് ന്ഫയറു
േൾ ദപാന്ല വില്പനദേന്ദ്രമല്ല. പന്ക്, േലാവതരണും 
ോണാനുും അവ പിന്നീെ് വാങ്ങാനുും അവസരമുണ്ടാകുന്നു.

ന്ോച്ി �ിനാന്ലയമായി �ന്ന്പ്പട്് ഏറ്റവമധിേും 
�ർച് ന്�യ്ന്പ്പടുന്ന അനു�ന്മാണ് സ്റ്റു�റെ് സ് 
�ിനാന്ല. േശ്ീർ മുതൽ േന്യാകുമാരി വന്രയള്ള 
സർകോർ േലാവിേ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളിന്ല  
വിേ്യാർഥിേളന്െ ആവിഷ് ോരങ്ങൾകേ് ഇതിൽ അവസരും 
നൽേിയിരിക്കുന്നു. വലിയ സാധ്യതേളാണ് ഈ മുതിർന്ന 
േലാവിേ്യാർഥിേൾകേ് �ിനാന്ലയിന്ല ദലാദോത്ര 
േലാോര�ാരുമായി പരി�യന്പ്പൊനുും ഇവിന്െ താമസിച്് 
ഗദവഷണും നെത്ാനുും ഒന്കേ സാഹ�ര്യന്മാരുങ്ങി. 
സുംസ്ാന സർകോർ വിഭാവനും ന്�യ്യുന്ന  
ടവജ്ഞാനിോധിഷ്ിത സമ്േ് വ്യവസ് എന്ന  
ആശയത്ിന് തീർത്ും അനുരൂപവും അതിന്  
അനുപൂരേവമാണ് ന്ോച്ി �ിനാന്ല.

ഏപ്രിൽ 10വന്ര തുെരുന്ന �ിനാന്ലയന്െ മുഖ്യദവേി
േളിലായി 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 88 സമോല 
േലാോരരുന്െ സൃഷ്ടിേൾ ോണാും. ഇന്ത്യൻ  

വുംശജയായ സിുംഗപ്പൂർ േലാോരി ഷു�ിഗി റാവവാണ് 
ഈ പതിപ്പിന്റെ േയൂദററ്റർ. ദേരളത്ിന്റെ സ്വന്തും 
സമോല േലാസൃഷ്ടിേളന്െ പ്രേർശനത്ിന്  
എറണാകുളും �ർ�ാർ ആർട്് ഗാലറിയിൽ ദവേിയണ്ട്. 
�ിനാന്ലയന്െ പത്ാും വാർഷിേ ദവളയിന്ല  
ശ്രദദ്ധയമായ പുതുമയാണ് ദേരളത്ിന്ല മലയാളി 
േലാോര�ാർക്കുമാത്രമായി ഒരുകേിയ 'ഇെും' എന്നുദപരിട് 
പ്രേർശനും. 

ഇത്വണ �ിനാന്ലയന്െ ആർട്് ട� �ിൽരേൻ 
(എ�ിസി) വിഭാഗത്ിന്റെ ഭാഗമായ ആർട്് റൂമുേൾ 
സജ്മാകേിയ രണ്ട് സ് കൂളേളിൽ േലാസൃഷ്ടിേളന്െ 
പ്രേർശനന്മാരുകേി. ഞാറകേൽ ഗവൺന്മറെ്  
ന്വാദകേഷണൽ ഹയർ ന്സകേൻ�റി സ് കൂൾ,  
േെമക്കുെി ഗവൺന്മറെ് ന്വാദകേഷണൽ  
ഹയർ ന്സകേൻ�റി സ് കൂൾ എന്നിവിെങ്ങളിലാണ് 
കുട്ിേളന്െ സർഗ്ഗഭാവനേൾ സാക്ാത്േരിച്ത്. 
�ിനാന്ലയന്െ ഭാഗമായി സുംവാേങ്ങളും  
ശിൽപശാലേളും സാുംസ് ോരിേ പരിപാെിേളും   
വിശ്വപ്രസിദ്ധ വാസ്തുശിൽപി സമീര രദത്ാ�്  
രൂപേൽപന ന്�യ് ദഫാർട്ടുന്ോച്ി േബ്രാൾ യാർ�ിന്ല  
െിഎൻേയൂ - ന്േ�ിഎഫ് പവിലിയനിലാണ് നെക്കുന്നത്.

എല്ലാ വീക്ണങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും വന്നുദ�രുന്ന 
ഒരു േലാസ്ലമായി, സർഗനഗരും കൂെിയായി �ിനാന്ല 
നഗരമായ  ന്ോച്ി ദലാേന്മമ്ാടുും അറിയന്പ്പടുും.

ന്ോച്ചി ബിനാന്ല 
യുമായി ബന്ധന്പെട്്  
ഏറ്റവമധിേയം ചർച്ച  
ന്ചയ്യന്പെടുന്  
അനുബന്ധമാണ് 
സ്റ്റുഡറെ് സ് ബിനാന്ല. 
സയംസ്ാന സർ�ാർ 
വിഭാവനയം ന്ചയ്യുന്  
മവജ്ാനിോധിഷ്ിത 
സമ്പദ് വ്വസ് എന്  
ആശയത്ിന് തീർത്തുയം 
അനുരൂപവയം അതിന്  
അനുപൂരേവമാണ്  
ന്ോച്ചി ബിനാന്ല
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