
താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തശ്ശേ�ശ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ പരിപാലന ഉപനിയമാവലി

(പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ)
( 09/06/2021 തീയ്യതിയിമെല 5-ാാം നമ്പര്  തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച കരട് )

പീഠിക

ഇന്ത്യന്  ഭരണഘടനയുമെട  ഭാഗം  3  അനുശ്ശേ?ദം  21  ജീവനും  ജീവിക്കാനും
ജീവശ്ശേനാപാധികള്ക്കും  വ്യക്തി  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള  അവകാശത്തിമെന്റ  ഭാഗമായ

സുരക്ഷിത  സുസ്ഥിര  പരിസ്ഥിതിക്കുള്ള  മെമൌലികാവകാശം,  ഭരണഘടനയുമെട  ഭാഗം  4
അനുശ്ശേ?ദം 47 പ്രകാരം മെപാതുജനാശ്ശേരാഗ്യ സ്ഥിതി മെമച്ചമെRടുത്തുവാനും ജീവിത നിലവാരം
ഉയര്ത്താനും  പരിരക്ഷിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ച് നടRാക്കാന് രാഷ്ട്രത്തിമെന്റ

ഭരണഘടനാ ഘടകം എന്ന നിലയില് തശ്ശേ�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള �ാധ്യത,
മെമൌലിക  മെപൌരധര്മ്മം  സം�ന്ധിച്ച  ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയായ  ഭാഗം  IV  A  (ജി)
അനുശ്ശേ?ദം 51 എ പ്രകാരം പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും പരിപാലിക്കാനുള്ള മെപൌരന്മാരുമെട
കടമ  എന്നിവയ്ക്ക്  പ്രാ�ല്യം  നല്കുന്നതിന്  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനത്തിന്

ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്.

1994 മെല ശ്ശേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്, 1994 മെല ശ്ശേകരള മുനിസിRാലിറ്റി ആക്റ്റ്

എന്നിവ അനുസരിച്ചും 1986 മെല പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണം)  നിയമത്തിന് കീഴില് 2016 ല്
ശ്ശേകന്ദ്ര  സര്ക്കാര്  വിജ്ഞാപനം  മെnയ്ത  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് nട്ടങ്ങളുമെട
വ്യവസ്ഥകള്  പ്രകാരവും  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ  സംസ്കരണത്തിനുള്ള  അധികാരവും

ഉത്തരവാദിത്തവും തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. സ്വന്തമാശ്ശേയാ ഏജന്സികള്/
ഉല്Rാദകര്  മുഖാന്തിരശ്ശേമാ  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  ശ്ശേവര്തിരിച്ച്  ശ്ശേശഖരിച്ച്
സംസ്കരിക്കുന്നതിശ്ശേനാ  നിര്മ്മാര്ജ്ജനം  മെnയ്യുന്നതിശ്ശേനാ  ഉള്ള  അധികാരം

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണ്ട്. 1994 മെല ശ്ശേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്  ആക്റ്റ്  219
ഇ വകുപ്പും ശ്ശേകരള മുനിസിRാലിറ്റി ആക്റ്റ്  330, 333, 334  എന്നീ വകുപ്പുകളും അനുസരിച്ച്
തശ്ശേ�ശ  സ്വയംഭരണ  പരിധിയില്  ഉണ്ടാകുന്ന  മാലിന്യങ്ങള്  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിമെന്റ  സ്വത്തായിരിക്കുന്നതും  നിര്ണ്ണയിക്കമെRടാവുന്ന  രീതികളില്  അവ  നിര്

മ്മാര്ജ്ജനം  മെnയ്യാശ്ശേനാ  സംസ്കരിക്കാശ്ശേനാ,  അന്തിമമായി  അവ  നീക്കം  മെnയ്യുന്നതിശ്ശേനാ

ഉള്ള ചുമതല തശ്ശേ�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.  ഇതിനായി
കാലാകാലം യുക്തമായും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതുമായ മാര്ഗ്ഗം അവലം�ിക്കാനും പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യങ്ങള്  കമെയ്യാഴിക്കുന്നതിനും  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനം

അധികാരമെRട്ടിരിക്കുന്നു. 
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മെപാതുസ്ഥലങ്ങളിലും  സ്വകാര്യ  പരിസരങ്ങളിലും  ശുnീകരണത്തിനും  പ്ലാസ്റ്റിക്

മാലിന്യ സംഭരണം,  ശ്ശേശഖരണം,  പരിവഹണം,  സംസ്കരണം,  നിര്മ്മാര്ജ്ജനം എന്നിവയ്ക്ക്
ആവശ്യമായതും  ഉnിതമായിട്ടുള്ളതുമായ  ഉപാധികള്  ഏര്മെRടുത്താനും  പരിപാലിക്കാനും
അവയുമെട നടത്തിRിന്  ആവശ്യമെമങ്കില് ഇത്തരം ഉപാധികള് ഏര്മെRടുത്താന് സ്വകാര്യ
വസ്തു ഉടമസ്ഥശ്ശേരാട്  നിര്ശ്ശേ�ശിക്കാനും അതിമെന്റ നിര്വ്വഹണം ഉറപ്പു വരുത്തുവാനും തശ്ശേ�ശ

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്  1994 മെല ശ്ശേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിമെല 219  എ, 219
�ി വകുപ്പുകള് പ്രകാരം അധികാരമുണ്ട്.  1994 മെല ശ്ശേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിമെല 219
�ി,  219  എച്ച്  വകുപ്പുകള് അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുമെടയും nപ്പുnവറുകളുമെടയും
നിശ്ശേക്ഷപം  നിയന്ത്രിക്കാനും  അങ്ങമെനയുള്ളവ  നിര്മ്മാര്ജ്ജനം  മെnയ്യുവാനും

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് അധികാരമുണ്ട്.

എന്നാല്  അപായകരമായ  വ്യവസായ  മാലിന്യങ്ങള്  /  �ശ്ശേയാമെമഡിക്കല്

മാലിന്യങ്ങള്  എന്നിവ  ബൈകകാര്യം  മെnയ്യുന്നതിന്  1986 മെല  പരിസ്ഥിതി  (സംരക്ഷണം)
നിയമം  അനുസരിച്ച്  ശ്ശേവമെറ  nട്ട  വ്യവസ്ഥകള്ക്ക്  രൂപം  നല്കമെRട്ടിട്ടുണ്ട്.  പരിസ്ഥിതി

(സംരക്ഷണം)  നിയമപ്രകാരം  2016 മെല  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് nട്ടങ്ങള്

വിജ്ഞാപനം മെnയ്യമെRട്ടിട്ടുണ്ട്.

തശ്ശേ�ശമാലിന്യ  സംസ്കരണ  -  പരിപാലനം  ശാസ്ത്രീയവും  പ്രാശ്ശേയാഗികവുമായി
നടRില്  വരുത്തുന്നതിന്  യുക്തിഭദ്രവും  നീതിപൂര്വ്വകവും  നിയാമകവുമായ വിധത്തില്
ജനപങ്കാളിത്തവും  സാമൂഹ്യ  നിയന്ത്രണവും  നിരന്തര  നിരീക്ഷണവും സമയ�ന്ധിത
അവശ്ശേലാകനവും  അനിവാര്യ  പരിഷ്കരണവും  ഉറപ്പു  വരുത്തും  വിധം  ശരിയായ  നിയമ

nട്ടങ്ങള്  രൂപമെRടുശ്ശേത്തണ്ടതുണ്ട്.   അതനുസരിച്ച്  ഉപനിയമാവലികള്  രൂപീകരിക്കാനും
വിജ്ഞാപനം  മെnയ്യാനും  നടRില്  വരുത്താനും  ശ്ശേകരള  പഞ്ചായത്ത്  രാജ്  ആക്റ്റിമെല

256-ാാം  വകുR്,  ശ്ശേകരള മുനിസിRാലിറ്റി  ആക്റ്റിമെല  567-ാാം  വകുR്   എന്നിവ  പ്രകാരം

തശ്ശേ�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിമെന അധികാരമെRടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആയതിനാല്  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപന  പരിധിയിമെല  താമസക്കാരും

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനത്തില്  എത്തുന്ന  സന്ദര്ശകരും,  യാത്രികരും

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനാതിര്ത്തിക്കുള്ളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര - വ്യവസായ -
വാണിജ്യ  സ്ഥാപനങ്ങളും,  സര്ക്കാര്  അര്ദ്ധ  സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളും  ഓഫീസുകളും
അവയുമെട  ഘടകങ്ങളും  ഉല്RാദിRിക്കുന്നതും  പുറന്തള്ളുന്നതുമായ  മാലിന്യങ്ങള്
അലക്ഷ്യമായും  അശ്രദ്ധമായും  നിശ്ശേക്ഷപിക്കുന്നത്  തടയുന്നതിനും  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപന  പ്രശ്ശേദശം  വൃത്തിയായും  പരിസര  ശുnിത്വമുള്ളതായും  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും
മെപാതുനിരത്തുകളിലും  മെപാതുസ്ഥലങ്ങളിലും  നിര്ശ്ശേ�ശങ്ങള്  ലംഘിച്ചും  ഉത്തരവുകള്
മെക്കതിരായും  nപ്പുnവറുകള്  വലിമെച്ചറിയുന്നത്  നിയന്ത്രിക്കാനും  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്
ഉറവിടത്തില് തമെന്ന നിര്�ിഷ്ട രീതിയില് ശ്ശേവര്തിരിച്ച് ശ്ശേശഖരിച്ച് സംഭരിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിത
മാര്ഗ്ഗത്തില്  പരിവഹണം  മെnയ്യുന്നതിനും  നിര്ണ്ണയിക്കമെRടും  വിധം  സംസ്കരിച്ച്
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കമെയ്യാഴിക്കുന്നതിനും  ഈവക  കാര്യങ്ങളില്  ജനജാഗ്രതയും  മെപൌരധര്മ്മവും

പാലിക്കമെRടുന്നത്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതിനും  ശ്ശേവണ്ടി  നിയമ  -  nട്ടങ്ങളാല്  തശ്ശേ�ശ
സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനത്തില്  നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള  അധികാരങ്ങള്ക്ക്  വിശ്ശേധയമായി

താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെസക്രട്ടറി ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം മെnയ്യുന്നു.

ശ്ശേകന്ദ്ര സര്ക്കാര് പുറമെRടുവിച്ച 2016 മെല പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് nട്ടങ്ങളിമെല

nട്ടം 6(4), 12(3)  പ്രകാരവും, 1994 മെല ശ്ശേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്  (1994 മെല 13-ാാം

ആക്റ്റ്)  219  ഡബ്ല്യു,  219  എക്സ്  വകുപ്പുകശ്ശേളാട്  256-ാാം  വകുR്  കൂട്ടി  വായിച്ച  പ്രകാരം
നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള അധികാരം വിനിശ്ശേയാഗിച്ച് താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ

കരട്  ബൈ�ലാ 09/06/2021  തീയതിയിമെല  5-ാാം  നമ്പര് തീരുമാനപ്രകാരം  താമരശ്ശേ�രി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  അംഗീകരിക്കുകയും  10/06/2021 തീയതിയിമെല  �ി3.1222/21 നമ്പര്

ശ്ശേനാട്ടീസ്  പ്രകാരം  ആശ്ശേക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  അറിയിക്കുന്നതിന്  30  ദിവസമെത്ത
സമയം  നല്കി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും  നിശ്ചിത  ദിവസത്തിനകം  ലഭിച്ച  ആശ്ശേക്ഷപങ്ങള്

പരിശ്ശേശാധിച്ചതില്  /  യാമെതാരു  ആശ്ശേക്ഷപവും  ലഭ്യമാകാത്ത  സാഹnര്യത്തില്

.......................  തീയതിയിമെല  ...................  നമ്പര്  പ്രകാരം  താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അംഗീകരിച്ച ബൈ�ലാ.

1. ഉശ്ശേ�ശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്

1) തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ ബൈകകാര്യവും പരിപാലനവും, സംസ്കരണവും

ജനജീവിത  ഗുണനിലവാരം,  ശുnിത്വം,  പരിസ്ഥിതി  സന്തുലനം  എന്നിവ  ഉറപ്പു

വരുത്തുംവിധം നവീകരിക്കുക.

2) ശുnിത്വപൂര്ണ്ണമായ പരിസ്ഥിതി പരിപാലനം വഴി ഉയര്ന്ന ആശ്ശേരാഗ്യ നിലവാരമുള്ള

ജനജീവിതം സാധ്യമാക്കുക.

3) മെപാതുസ്ഥലങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ മുക്തമാക്കുക.

4) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  ശ്ശേവര്തിരിച്ച്  ശ്ശേശഖരിക്കുകയും  സംഭരിക്കുകയും  മെnയ്യാനും
സംസ്കരണത്തിനും  പുനരുപശ്ശേയാഗത്തിനും  പുനര്നിര്മ്മിതിക്കും  പ്രാശ്ശേയാഗികവും

ശാസ്ത്രീയവും ആയ ഉപാധികള് ഉറRാക്കുക.

5) പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് അടിഞ്ഞുകൂടി ഓടകള്, അഴുക്കു nാലുകള്, മെപാതു nാലുകള്,
ജലനിര്ഗ്ഗമന മാര്ഗ്ഗങ്ങള്,  ജലശ്ശേ¨ാതസ്സുകള് തുടങ്ങിയവ മലിനീകൃതമാകുന്നശ്ശേതാ,
അടയുന്നശ്ശേതാ, ഉപശ്ശേയാഗ ശൂന്യമാകുന്നശ്ശേതാ ആയ സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കുക.
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6) മെപാതു  നിരത്തുകള്,  മെപാതുസ്ഥലങ്ങള്,  സ്വകാര്യ  പരിസരങ്ങള്  എന്നിവയില്

പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള് നിശ്ശേക്ഷപിച്ച് അവ കുന്നുകൂടുന്നതും,  മെവള്ളമെക്കട്ടുണ്ടാകുന്നതും

തടയുക.

7) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ  സംഭരണ  -  പരിവഹണ മെnലവുകള്  പരമാവധി  ചുരുക്കുകയും

ശാസ്ത്രീയ �ദലുകള് നടRാക്കുകയും മെnയ്യുക.

8) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ  ശ്ശേശഖരണം,  സംസ്കരണം,  പരിവഹണം  എന്നിവ  സം�ന്ധിച്ച

മെപാതുവിവര  ലഭ്യത,  കാര്യ  നിര്വ്വഹണ  സുതാര്യത,  സാമൂഹ്യ  നിരീക്ഷണ  പ്രവര്

ത്തനം,  പരാതി  പരിഹാര  സംവിധാനം  എന്നിവ  ജനാധിപത്യപരമായി  ഉറപ്പു

വരുത്തുക.

9) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ  പരിപാലന-സംസ്കരണ  കൃത്യങ്ങളില്  ജനകീയ  അവശ്ശേ�ാധവും

ആഭിമുഖ്യവും ഉയര്ത്തുക.

10) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യ  പരിപാലന-സംസ്കരണ  കൃത്യങ്ങളില്  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങള്,  ജനപ്രതിനിധികള്,  ഇതര  സ്ഥാപനങ്ങള്  ഉശ്ശേദ്യാഗസ്ഥര്,
ജീവനക്കാര്, സാമൂഹ്യ  സന്നദ്ധ  പ്രവര്ത്തകര്  എന്നിവരുമെട  പങ്കാളിത്തവും

ഇടമെപടലും, ചുമതലയും ഉറRാക്കുക.

11) വിജ്ഞാപനത്തിമെന്റ   നടത്തിRിന്   ഫലപ്രദമായ   നിര്വ്വഹണ-നിരീക്ഷണ-
പരിഷ്കരണ ഉപാധികള്ക്ക് പ്രാ�ല്യം നല്കുക.

12) നിര്�ിഷ്ട  നിയമ-nട്ട-വിജ്ഞാപനങ്ങളുമെട ലംഘനവും,  നിശ്ശേ¬ധവും  തടയാനായി

നിയമ-nട്ട വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തക്കതായ നിയമാനുസൃത മുന്കരുതശ്ശേലാ,
പ്രതിവിധിശ്ശേയാ, ശിക്ഷശ്ശേയാ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നടRാക്കുകയും മെnയ്യുക.

13) കാലാകാലം  തത്സം�ന്ധമായ   മെപൌരാവകാശശ്ശേരഖ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും

നടRില്   വരുത്തുകയും പരിഷ്ക്കരിക്കമെRടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും മെnയ്യുക.

14) വിജ്ഞാപന നടത്തിRില് അറിയാനുള്ള അവകാശവും സത്വര  പരാതി  പരിഹാര

ഉപാധിയും പ്രാവര്ത്തികമാക്കുക.

15) സര്ക്കാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള്,  ഓഫീസുകള്,  വ്യവസായ

സ്ഥാപനങ്ങള്,  കച്ചവട  സ്ഥാപനങ്ങള്,  ആശുപത്രികള്,  ഫ്ലാറ്റുകള്,  വിദ്യാഭ്യാസ

സ്ഥാപനങ്ങള്,  ശ്ശേലാഡ്ജുകള്,  ശ്ശേഹാസ്റ്റലുകള്,  എക്സി�ി¬ന്  മെഗ്രൌണ്ടുകള്,
അവയുമെട ഘടകങ്ങള് എന്നിവയുമെട  പരിസരവും  മഴമെവള്ള നിര്ഗമന nാലുകള്,
ജലാശയങ്ങള്, ശ്ശേതാടുകള്, പുഴകള്, നദികള് തുടങ്ങിയവയും പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമായും
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ശുnിയായും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് അവയുമെട ചുമതലക്കാമെരയും അധികാരസ്ഥമെരയും

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കുക.

2. ചുരുക്കശ്ശേRരും പ്രാരംഭവും

1) ചുരുക്കശ്ശേRര്  -  ഈ  ബൈ�ലായ്ക്ക് 2021 മെല താമരശ്ശേ�രി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്

ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ എന്ന് ശ്ശേപര് പറയാം.

2) ആരംഭം - ബൈ�ലാ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതല് നടRില് വരുന്നതാണ്.

3) വ്യാപ്തി  -  ഈ  ബൈ�ലായുമെട വ്യാപ്തി  താമരശ്ശേ�രി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിമെന്റ മുഴുവന്

ഭാഗങ്ങളിലും അതിര്ത്തിക്കുള്ളിലുമായിരിക്കും.

3. നിര്വnനങ്ങള് - ഈ ബൈ�ലാ സന്ദര്ഭം മറ്റു വിധത്തില് ആവശ്യമെRടാത്ത പക്ഷം

a) "റൂള്"  എന്നാല്  ശ്ശേകന്ദ്ര  ഗവണ്മെമന്റ്  പുറമെRടുവിച്ച  2016 മെല  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്

മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് nട്ടം എന്നാകുന്നു.

b) "മെസക്രട്ടറി" എന്നാല് താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെസക്രട്ടറി എന്നാകുന്നു.

c) "വര്¬ം" എന്നാല് സാമ്പത്തിക വര്¬ം എന്നാകുന്നു.

d) "വാര്ഡ്  സാനിശ്ശേറ്റ¬ന്  കമ്മിറ്റി"  എന്നാല്  വാര്ഡ്  മെമമ്പര്  മെnയര്മാനായും
പഞ്ചായത്ത്  ചുമതലമെRടുത്തുന്ന  ഉശ്ശേദ്യാഗസ്ഥര്  കണ്വീനറായി  ഉള്ളതും
മെപാതുപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന അംഗങ്ങളും ശ്ശേnര്

ന്നുള്ള കമ്മിറ്റി എന്നാകുന്നു.

e) "ഉറവിടം"  എന്നാല് പ്ലാസ്റ്റിക്  കമെണ്ടത്തുന്നശ്ശേതാ  ഉണ്ടാകുന്നശ്ശേതാ  മെപാതുവായശ്ശേതാ

സ്വകാര്യമായശ്ശേതാ ആയ   സ്ഥലം  എന്നാകുന്നു.

ഈ  ബൈ�ലായില് ഉപശ്ശേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പമെക്ഷ പ്രശ്ശേത്യകം നിര്വnിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ

വാക്കുകള്ക്ക് യഥാക്രമം 1986 മെല ശ്ശേകന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) നിയമം, 1994-മെല

ശ്ശേകരള  പഞ്ചായത്ത്  രാജ്  ആക്റ്റ്,  1994 മെല  ശ്ശേകരള  മുനിസിRാലിറ്റി  ആക്റ്റ്,  2016 മെല
പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് nട്ടങ്ങള്  എന്നിവയിലും  നല്കിയിട്ടുള്ള  അര്ത്ഥം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

4. നിശ്ശേരാധനങ്ങള്

1) പരിസ്ഥിതി  (�ി)  വകുRിമെന്റ  27/11/2019 മെല  സ.ഉ(ബൈക)നം.6/2019/പരി.,
17/12/2019 മെല  സ.ഉ(ബൈക)നം.7/2019/പരി.,  19/12/2019 മെല
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സ.ഉ(ബൈക)നം.8/2019/പരി.,  01/01/2020 മെല  സ.ഉ.(സാധാ)നം.1/2020/പരി.,
27/01/2020 മെല  സ.ഉ.(ബൈക)നം.2/2020/പരി.,  16/02/2020 മെല  സ.ഉ.
(ബൈക)നം.4/2020/പരി. നമ്പര് സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള് പ്രകാരം ഒറ്റത്തവണ മാത്രം

ഉപശ്ശേഭാഗം  ഉള്ള  പ്ലാസ്റ്റിക്  വസ്തുക്കള്  (ഒരു  തവണ  മാത്രം  ഉപശ്ശേയാഗിച്ച  ശ്ശേശ¬ം

കളയുന്നവ)  2020  ജനുവരി  ഒന്ന്  മുതല്  സംസ്ഥാനത്ത്  പൂര്ണ്ണമായും

നിശ്ശേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു.  താമരശ്ശേ�രി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രശ്ശേദശത്ത്  ടി  ഉത്തരവ്
പ്രകാരവും  ഇതുമായി  �ന്ധമെRട്ട്  കാലാകാലങ്ങളില്  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്
പുറമെRടുവിക്കുന്ന  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവുകളിശ്ശേലയും  വ്യവസ്ഥകള്  പ്രകാരം  നിഷ്കര്

¬ിക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉപശ്ശേയാഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുമെടയും നിര്മ്മാണം,
വിതരണം, വില്Rന, ഉപശ്ശേയാഗം എന്നിവ നിശ്ശേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

2) താമരശ്ശേ�രി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രശ്ശേദശത്ത്  2016 മെല പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്

nട്ടങ്ങളിമെല  nട്ടം  (4)ല്  പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള  50  (അമ്പത്)  ബൈമശ്ശേക്രാണില്  താമെഴ

കനമുള്ള  മറ്റ്  പ്ലാസ്റ്റിക്  കവറുകള്,  ¬ീറ്റുകള്  (ഖണ്ഡിക  4(1)  പ്രകാരം

നിശ്ശേരാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത) ഉള്മെRമെടയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുമെട നിര്മ്മാണം, വിതരണം,
വില്Rന, ഉപശ്ശേയാഗം എന്നിവ നിശ്ശേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. മെപാതുവ്യവസ്ഥ

5(a). വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം

1) താമരശ്ശേ�രി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിമെന്റ  പരിധിക്കുള്ളില്  നിയമത്തിമെലശ്ശേയാ
nട്ടത്തിമെലശ്ശേയാ  ഈ  ബൈ�ലായിമെലശ്ശേയാ  നി�ന്ധനകള്  പ്രകാരം
ഒറ്റത്തവണ ഉപശ്ശേയാഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്Rന്നങ്ങളും ഏമെതാരാളും നിര്

മ്മിക്കാശ്ശേനാ സംഭരിക്കാശ്ശേനാ വില്ക്കാശ്ശേനാ പാടുള്ളതല്ല.

2) പുനരുപശ്ശേയാഗം സാധ്യമല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി
തരംതിരിച്ച്  പഞ്ചായത്ത്  ചുമതലമെRടുത്തുന്ന  ഹരിതകര്മ്മശ്ശേസനയ്ക്ക്

ബൈകമാശ്ശേറണ്ടതാണ്.

3) വീടുകളില്  നിലവിലുള്ള  പ്ലാസ്റ്റിക്  ക്യാരി  �ാഗുകള്  അടക്കമുള്ള  പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യം  വൃത്തിയാക്കി  ഉണക്കി  തരംതിരിച്ച്  സൂക്ഷിശ്ശേക്കണ്ടതും  വാര്ഡു

സാനിശ്ശേട്ട¬ന്  കമ്മിറ്റിയുമെട  /  മെസക്രട്ടറിയുമെട  നിര്ശ്ശേ�ശാനുസരണം
നിശ്ചയിക്കമെRടുന്ന  ശ്ശേകന്ദ്രങ്ങളില്  എത്തിശ്ശേക്കണ്ടശ്ശേതാ  പഞ്ചായത്ത്

ചുമതലമെRടുത്തുന്ന ഹരിതകര്മ്മ ശ്ശേസനയ്ക്ക്  /  ഏജന്സിക്ക് ബൈകമാശ്ശേറണ്ടശ്ശേതാ

ആണ്.  ഇതിനായി  പഞ്ചായത്ത്  നിശ്ചയിച്ച  നിരക്കിലുള്ള  യൂസര്  ഫീ
ഉത്തരവാദികളായവര്  പഞ്ചായത്തിശ്ശേനാ  പഞ്ചായത്ത്  ചുമതലമെRടുത്തുന്ന
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ഹരിതകര്മ്മശ്ശേസനശ്ശേയ്ക്കാ  /  ഏജന്സിശ്ശേക്കാ  /  ഏജന്സികള്ശ്ശേക്കാ  നല്

ശ്ശേകണ്ടതാണ്.

4) മെപാതുപരിപാടികള്  സംഘടിRിക്കുന്ന  സംഘാടകര്  ഉപശ്ശേയാഗം  കഴിഞ്ഞ

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്Rന്നങ്ങള് ശ്ശേവര്തിരിച്ച് 2016 മെല ശ്ശേസാളിഡ് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്
nട്ടം പ്രകാരം സംസ്കരിക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങള് അപ്രകാരം പരിപാലിശ്ശേക്കണ്ടതും
പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  തരംതിരിച്ച്  പുനരുപശ്ശേയാഗം  ഉറപ്പുവരുശ്ശേത്തണ്ടതും
പുനരുപശ്ശേയാഗ സാധ്യമല്ലാത്തവ വൃത്തിയാക്കി  കഴുകി  ഉണക്കി തരം  തിരിച്ച്
സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറRാശ്ശേക്കണ്ടതും പഞ്ചായത്ത് ചുമതലമെRടുത്തുന്ന ഹരിത

കര്മ്മ ശ്ശേസനയ്ക്ക്  /  ഏജന്സിക്ക്  /  ഏജന്സികള്ക്ക്  ബൈകമാശ്ശേറണ്ടതുമാണ്.
യാമെതാരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്Rന്നങ്ങള് നിര്�ിഷ്ട പ്രകാരമല്ലാമെത

ബൈകമെയാഴിയാന്  പാടുള്ളതല്ല.  ഇത്തരത്തില്  ബൈകമെയാഴിയുന്നതിന്  ഈ

ബൈ�ലായുമെട അനു�ന്ധം-1 ല് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂസര് ഫീ �ന്ധമെRട്ടവര്

ഒടുശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.  യൂസര്  ഫീ  പഞ്ചായത്തിശ്ശേനാ  പഞ്ചായത്ത്

ചുമതലമെRടുത്തുന്ന  ഹരിതകര്മ്മ  ശ്ശേസനശ്ശേയ്ക്കാ  /  ഏജന്സിശ്ശേക്കാ  /  ഏജന്

സികള്ശ്ശേക്കാ നല്ശ്ശേകണ്ടതാണ്.

5) പ്ലാസ്റ്റിക്  ഉല്Rന്നങ്ങള് തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത്  ഏതുതരത്തിലും  കത്തിക്കാന്

പാടുള്ളതല്ല.  ആയത്  ലംഘിക്കുന്നവര്മെക്കതിമെര  മാലിന്യ  പരിപാലനം  /
സംസ്കരണം  /  നിര്മ്മാര്ജ്ജനം  ഇവശ്ശേയതുമായും  �ന്ധമെRട്ട  തുക
�ാദ്ധ്യസ്ഥരില്  നിന്നും  ഈടാക്കുന്നതിനു്  മെസക്രട്ടറിക്ക്

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

5(b). ഉല്പാദകരുമെട ഉത്തരവാദിത്തം

1) വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളില്  മെപാതുജനങ്ങള്  കാണത്തക്ക  വിധത്തില്

പ്രാശ്ശേദശിക  ഭാ¬യിലും,  ഇംഗ്ളീ¬്  ഭാ¬യിലും  "ഇവിമെട  പ്ലാസ്റ്റിക്

ക്യാരി�ാഗുകള്  /  കവറുകള് വില്ക്കുന്നതല്ല"  എന്ന ശ്ശേ�ാര്ഡ് എഴുതി പ്രദര്

ശിRിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.

2) പുനഃ  nംക്രമണം  (റീബൈസക്കിള്)  മെnയ്ത  പ്ലാസ്റ്റിക്  ഉപശ്ശേയാഗിച്ച്  നിര്മ്മിച്ച

ക്യാരി�ാഗുകളിലും,  കവറുകള്,  കമെണ്ടയ് നറുകള്,  പാത്രങ്ങള് എന്നിവയിലും
ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കി വച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങശ്ശേളാ പാനീയങ്ങശ്ശേളാ

സൂക്ഷിക്കാശ്ശേനാ വിതരണം മെnയ്യാശ്ശേനാ പാക്ക് മെnയ്യാശ്ശേനാ പാടുള്ളതല്ല.

3) പരിസ്ഥിതി  (�ി)  വകുRിമെന്റ  27/01/2020 മെല സ.ഉ(ബൈക)നം.2/2020/പരി.,
16/02/2020 മെല  സ.ഉ(ബൈക)നം.4/2020/പരി.  എന്നീ  നമ്പര്  സര്ക്കാര്
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ഉത്തരവുകള്  പ്രകാരം  അനുവദനീയമായ  എല്ലാ  കശ്ശേമ്പാസ്റ്റ�ിള്  പ്ലാസ്റ്റിക്
ഉല്Rന്നങ്ങളുമെടയും പുറത്ത് ടി ഉത്തരവുകള് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും

എന്ന് ശ്ശേരഖമെRടുശ്ശേത്തണ്ടതാണ്.

4) പ്ലാസ്റ്റിക്  ഉല്പന്നങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കുകയും,  സംഭരിക്കുകയും,  വില്Rന

നടത്തുകയും  ഉപശ്ശേയാഗിക്കുകയും  മെnയ്യുന്ന  വ്യക്തികള്,  വീടുകള്,
സ്ഥാപനങ്ങള്,  ഏജന്സികള് എന്നിവ ഉപശ്ശേയാഗം കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്
Rന്നങ്ങള്  കഴുകി  വൃത്തിയാക്കി  പുനരുപശ്ശേയാഗം  നടശ്ശേത്തണ്ടതും
പുനരുപശ്ശേയാഗം  സാധ്യമല്ലാത്തവ  വൃത്തിയാക്കി  ഉണക്കി  തരംതിരിച്ച്

സൂക്ഷിശ്ശേക്കണ്ടതും പഞ്ചായത്ത് ചുമതലമെRടുത്തുന്ന ഹരിതകര്മ്മശ്ശേസനശ്ശേയ്ക്കാ  /
ഏജന്സിശ്ശേക്കാ  /  ഏജന്സികള്ശ്ശേക്കാ  ബൈകമാശ്ശേറണ്ടതുമാണ്.   യാമെതാരു
കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്Rന്നങ്ങള് ഇപ്രകാരമല്ലാമെത ബൈകമെയാഴിയാന്

പാടുള്ളതല്ല.  അത്തരത്തില്  ബൈകമെയാഴിയുന്നതിന്  ഈ  ബൈ�ലായുമെട

അനു�ന്ധം-1 ല്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  യൂസര്  ഫീ  �ന്ധമെRട്ടവര്

ഒടുശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.   യൂസര്  ഫീ  പഞ്ചായത്തിശ്ശേനാ,  പഞ്ചായത്ത്

ചുമതലമെRടുത്തുന്ന ഹരിതകര്മ്മ ശ്ശേസനശ്ശേയ്ക്കാ, ഏജന്സിശ്ശേക്കാ / ഏജന്സികള്

ശ്ശേക്കാ നല്ശ്ശേകണ്ടതാണ്.

5) പുനഃnംക്രമണം (റീബൈസക്കിള്)  മെnയ്യാന് പറ്റാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്,  ശ്ശേലാഹം പൂശിയ

(മെമറ്റല്  ശ്ശേകാട്ടഡ്)  മാലിന്യങ്ങള്,  മള്ട്ടി  മെലശ്ശേയര്ഡ്  സാമെ¬കള്,
മെപൌച്ചുകള്,  പാശ്ശേക്കജിംഗ്  കവറുകള്  എന്നിവയില്  വില്Rന  നടത്തുന്ന

സാധനങ്ങള്  ഇറക്കുമതി  മെnയ്യുന്നവര്,  ബ്രാന്ഡ്  ഉടമകള്,  ഉല്Rാദകര്
എന്നിവര് ഉപശ്ശേയാഗം  കഴിഞ്ഞ ഇത്തരം ഉല്Rന്നങ്ങള് തിരിമെച്ചടുക്കാനുള്ള

സംവിധാനങ്ങള്  ശ്ശേനരിശ്ശേട്ടാ  ഏജന്സി  വഴിശ്ശേയാ  ഏര്Rാടാശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.
അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുമെട ഉല്Rന്നങ്ങള് വില്ക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.

6) 2016-മെല  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്  nട്ടത്തിമെലശ്ശേയാ  ഈ
ബൈ�ലായിമെലശ്ശേയാ  വ്യവസ്ഥകള്  പ്രകാരം  അനുവദനീയമല്ലാത്ത  പ്ലാസ്റ്റിക്

ഉല്Rന്നങ്ങളുമെട നിര്മ്മാണം,  വില്പന,  വിതരണം,  ഉപശ്ശേയാഗം,  ശ്ശേശഖരണം

എന്നിവ നടത്തുന്നവര്മെക്കതിമെര മാലിന്യ പരിപാലനം  /  സംസ്കരണം  /  നിര്
മ്മാര്ജ്ജനം  ഇവശ്ശേയതുമായും  �ന്ധമെRട്ട  തുക  �ാധ്യസ്ഥരില്  നിന്നും

ഈടാക്കുന്നതിന് മെസക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നതാണ്.

7) 2016  -മെല പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്  nട്ടത്തിമെല  9-ാാം  nട്ടം  പ്രകാരം

എക്സ്റ്റന്റഡ്  മെപ്രാ ഡ്യൂസര്  മെറശ്ശേÇാണ്സി�ിലിറ്റി  (ഇ.പി.ആര്)
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നടRിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉല്പാദകര്, ഇറക്കുമതിക്കാര്, ബ്രാന്റ്

ഓണര്മാര് എന്നിവര്ക്കാണ്.

6. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണം - തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിമെന്റ ചുമതല

1) nട്ടങ്ങളിമെലയും  ബൈ�ലായിശ്ശേലയും  കാര്യങ്ങമെള  സം�ന്ധിച്ച്  കാര്യനിര്

വ്വഹണാധികാരി  മെസക്രട്ടറി  ആയിരിക്കും.  മെസക്രട്ടറിയുമെട  അധികാരങ്ങള്  മറ്റ്
ഉശ്ശേദ്യാഗസ്ഥര്ക്ക്  ശ്ശേരഖാമൂലം  ഏല്Rിച്ചുമെകാടുക്കുന്നതിന്  മെസക്രട്ടറിക്ക്  അധികാരം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

2) പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളില് പ്ലാസ്റ്റിക്കിമെന്റ ഉപശ്ശേയാഗം പരമാവധി കുറക്കുന്നതിനും
പ്രസ്തുത  കാര്യത്തിന്  ശ്ശേ�ാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉള്മെRമെടയുള്ള

നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന് ചുമതലയുണ്ടായിരിക്കും.

3) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങളുമെട  ശ്ശേശഖരണം,  നീക്കം  മെnയ്യല്,  സംഭരണം,  സംസ്ക്കരണം,
ബൈകമെയാഴിക്കല് എന്നിവയ്ക്കായി  ഗ്രാമപ ഞ്ചായത്തിന്  ഇനിRറയുന്ന രീതികള് പൂര്

ണ്ണമാശ്ശേയാ ഭാഗികമാശ്ശേയാ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

a) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഇതിനായി  രൂപീകരിക്കുന്നശ്ശേതാ  രൂപീകരിച്ചശ്ശേതാ  ആയ
ഹരിതകര്മ്മശ്ശേസന / ഏജന്സി മുശ്ശേഖന

b) കുടും�ശ്രീ മുശ്ശേഖന

c) ശുnിത്വമി¬ന് പട്ടികമെRടുത്തുന്ന ഏജന്സികള് മുശ്ശേഖന

d) സര്ക്കാര്  നിശ്ചയിക്കുന്ന  ഏജന്സികള്  /  സ്ഥാപനങ്ങള്  /  കമ്പനികള്
മുശ്ശേഖന

e) സര്ക്കാര്  ഏജന്സികള്  അംഗീകരിച്ച  നിരക്കുകശ്ശേളക്കാള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  ലാഭകരമായ  നിരക്കില്  പ്രവൃത്തി  ഏമെറ്റടുക്കാന്
സന്നദ്ധരായ,  നിയമാനുസൃത  രീതിയില്  മെതരമെഞ്ഞടുക്കമെRടുന്ന  സ്വകാര്യ
ഏജന്സി / ഏജന്സികള് മുശ്ശേഖന 

4) പ്രവര്ത്തനം  നടത്തുന്നതിന്  ഇവര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി  കരാറിശ്ശേലര്

മെRശ്ശേടണ്ടതാണ്.  ഇപ്രകാരം ഏജന്സികമെള മെതരമെഞ്ഞടുക്കുന്നത് അതത് കാലത്ത്

�ാധകമായ മെപ്രാക്യൂര്മെമന്റ് മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വിശ്ശേധയമായിട്ടായിരിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.
എന്നാല് ബൈ�ലാ പ്രകാരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങി ആദ്യ മൂന്ന് വര്¬കാലശ്ശേത്തയ്ക്ക്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്   മെപ്രാക്യൂര്മെമന്റ്  മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വിശ്ശേധയമല്ലാമെത  തമെന്ന

പട്ടികമെRടുത്തിയ ഏജന്സികമെള ചുമതലമെRടുത്താവുന്നതാണ്.
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4(a).  ഇപ്രകാരം  മെതരമെഞ്ഞടുക്കമെRടുന്ന  ഏജന്സികള്,  ശുnിത്വമി¬ന്

നിശ്ചയിക്കുന്ന നി�ന്ധനകള് കൂടി പാലിക്കാന് �ാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്.

5) ഖണ്ഡിക  6  (3)  (a)  പ്രകാരമുള്ള  ഏജന്സി  രൂപീകരിച്ചാണ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുന്നമെതങ്കില് പ്രസ്തുത ഏജന്സി 1955-മെല തിരുവിതാംകൂര്,  മെകാച്ചി സാഹിത്യ

ശാസ്ത്രീയ ധാര്മ്മിക സംഘങ്ങള് രജിസ്റ്റര് മെnയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്റ്റ് പ്രകാരശ്ശേമാ 1860-
മെല  മെസാബൈസറ്റീസ്  രജിശ്ശേÉ¬ന്  ആക്റ്റ്  പ്രകാരശ്ശേമാ  തത്തുല്യമായ  നിയമം

മുശ്ശേഖനശ്ശേയാ രജിസ്റ്റര് മെnയ്യമെRശ്ശേടണ്ടതാണ്.

5(a).  അപ്രകാരം  രൂപീകരിക്കുന്ന  ഏജന്സി  പൂര്ണ്ണമായും  ഗ്രാമപ ഞ്ചായത്തിമെന്റ

നിയന്ത്രണത്തിലായിരിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.  അതിനുള്ള  നിയന്ത്രണ  സംവിധാനവും

അധികാരസ്ഥമെരയും തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

6) ഏജന്സിമെയ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുമെട ശ്ശേശഖരണം,  മെമറ്റീരിയല് റിക്കവറി മെസന്ററില്

എത്തിക്കല്,  മെമറ്റീരിയല്  റിക്കവറി  മെസന്ററിമെല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  യൂസര്  ഫീ

സമാഹരിക്കുക എന്നിവ മാത്രമാശ്ശേയാ പുനഃnംക്രമണം (റീബൈസക്ലിംഗ്) / സംസ്ക്കരണ

പ്രക്രിയ  (ശ്ശേപ്രാസസ്സിംഗ്) /  ബൈകമെയാഴിയല് എന്നിവ ഉള്മെRമെടശ്ശേയാ ഏമെതങ്കിലും

പ്രവര്ത്തനം മാത്രമാശ്ശേയാ ആയത് ഭാഗികമായി മാത്രശ്ശേമാ ഏല്Rിക്കാവുന്നതാണ്.

7) യൂസര്  ഫീ,  പ്ലാസ്റ്റിക്  വസ്തുക്കളുമെട  /  അസംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുമെട  വില്Rനയിലൂമെട
ലഭിക്കുന്ന  തുകകള്  മുതലായവ  ഏജന്സിയുമെട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി

ഉപശ്ശേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

8) യൂസര് ഫീ സമാഹരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച ്നല്കിയതും പഞ്ചായത്തിമെന്റ

മുദ്ര പതിച്ചതുമായ അനു�ന്ധം-2 പ്രകാരമുള്ള രസീതില് ആയിരിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.

8(a).  ആയതിമെന്റ  ദിനംപ്രതിയുള്ള  കണക്കുകളും  വരവു  മെnലവ്  കണക്കുകളും

ചുമതലമെRടുത്തുന്ന  കാര്യദര്ശി,  യഥാവിധി  ശ്ശേരഖമെRടുത്തി  സൂക്ഷിശ്ശേക്കണ്ടതും

കാലാകാലം  നിര്ണയിക്കമെRടുന്ന  ഓഡിറ്റിന്  വിശ്ശേധയമാശ്ശേക്കണ്ടതുമാണ്.  ഓശ്ശേരാ
ശ്ശേവസ്റ്റ്  ജനശ്ശേററ്റര്ക്കും യുണീക്ക് ഐ ഡന്റിഫിശ്ശേക്ക¬ന് നമ്പര് നല്ശ്ശേകണ്ടതും യൂസര്

ഫീ  രസീതില്  ആയതു  ശ്ശേരഖമെRടുശ്ശേത്തണ്ടതുമാണ്.  യൂസര്  ഫീ  സമാഹരിച്ചത്

സം�ന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  അനു�ന്ധം-3  ശ്ശേഫാറത്തില്  ശ്ശേരഖമെRടുത്തി

ആധികാരികമാശ്ശേക്കണ്ടതും  ആയതിമെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  അനു�ന്ധം-4
ശ്ശേഫാറത്തില്  വാര്¬ിക  ഡിസി�ി  വര്¬ം  അവസാനിച്ച്  15  ദിവസത്തിനകം

തയ്യാറാശ്ശേക്കണ്ടതും ആയത് ഗ്രാമപ ഞ്ചായത്തിന് സമര്Rിശ്ശേക്കണ്ടതുമാണ്.
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9) 2016  –  മെല  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്  nട്ടത്തിമെല  9-ാാം  nട്ടം  പ്രകാരം

എക്സ്മെറ്റന്റഡ്  മെപ്രാഡ്യൂസര്  മെറശ്ശേÇാണ്സി�ിലിറ്റി  (ഇ.പി.ആര്.)
നടRിലാക്കുന്നതിനുള്ള  ഉത്തരവാദിത്തം  ഉല്Rാദകര്,  ഇറക്കുമതിക്കാര്,  ബ്രാന്റ്

ഓണര്മാര് എന്നിവര്ക്കാണ്.  ആയത് ശരിയായ രീതിയില് നടRിലാക്കുന്നുമെണ്ടന്ന്

പഞ്ചായത്ത് മെസക്രട്ടറി ഉറR് വരുശ്ശേത്തണ്ടതാണ്.

10) ഈ  ബൈ�ലായില്  പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള  എല്ലാ  അനു�ന്ധങ്ങളും  ശ്ശേരഖകളും  റിശ്ശേRാര്
ട്ടുകളും  ഏത്  സമയത്തും  പരിശ്ശേശാധിക്കുന്നതിനും  പകര്Rാവശ്യമെRടുന്നതിനും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും  അതിമെന്റ  മെസക്രട്ടറിക്കും  അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും

ആയവ  2005-മെല  വിവരാവകാശ  നിയമത്തിമെലശ്ശേയാ,  1994-മെല  ശ്ശേകരള

പഞ്ചായത്ത് രാജ്  ആക്റ്റിമെലശ്ശേയാ, 1994-മെല മുനിസിRാലിറ്റി ആക്റ്റിമെലശ്ശേയാ വിവരം

എന്ന നിര്വ്വnനത്തിന് കീഴില് വരുന്നതുമാണ്.

11) പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്  സം�ന്ധിച്ച ബൈത്രമാസ റിശ്ശേRാര്ട്ട്  �ന്ധമെRട്ടവര്

അമെല്ലങ്കില്  അതത്  ഏജന്സികള്  അനു�ന്ധം-6  പ്രകാരമുള്ള  ശ്ശേഫാറത്തില്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്  നല്ശ്ശേകണ്ടതാണ്.  ഏപ്രില്  മുതല്  ജൂണ്  മാസം  വമെരയുള്ള

റിശ്ശേRാര്ട്ടുകള്  ജൂബൈല  15  നകവും  ജൂബൈല  മുതല്  മെസപ്തം�ര്  മാസം  വമെരയുള്ള

റിശ്ശേRാര്ട്ടുകള് ഒശ്ശേÐാ�ര് 15 നകവും ഒശ്ശേÐാ�ര് മുതല് ഡിസം�ര് മാസം വമെരയുള്ള

റിശ്ശേRാര്ട്ട്  ജനുവരി  15  നകവും ജനുവരി മുതല് മാര്ച്ച് മാസം വമെരയുള്ള റിശ്ശേRാര്ട്ട്

ഏപ്രില്  15  നകവും  നല്ശ്ശേകണ്ടതാണ്.  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  പുനഃnംക്രമണം
മെnയ്യുന്നവരും സംസ്കരിക്കുന്നവരും പ്രതിവര്¬ റിശ്ശേRാര്ട്ട്  എല്ലാ വര്¬വും ഏപ്രില്

30-ന് മുന്പായി തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില് സമര്Rിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.  എല്ലാ

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളും  2016-മെല  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്

nട്ടങ്ങളിമെല ശ്ശേഫാറം  5-ല് പ്രതിവര്¬ റിശ്ശേRാര്ട്ട് എല്ലാ വര്¬വും ജൂണ് 30-ന് മുന്

പായി പഞ്ചായത്ത് വകുR് ഡയറÐര്ക്ക് നല്ശ്ശേകണ്ടതാണ്.  വാര്¬ിക റിശ്ശേRാര്ട്ടിമെന്റ
ഒരു  പകര്R്  സംസ്ഥാന  മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ശ്ശേ�ാര്ഡിന്  സമര്

Rിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.

12) 2016  മെല  പ്ലാസ്റ്റിക്  ശ്ശേവസ്റ്റ്  മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്  nട്ടപ്രകാരം  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്
ഉണ്ടാകുന്നത്  കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടക്കുന്നുമെവന്ന്  ഓശ്ശേരാ

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ഓശ്ശേരാ ആറുമാസത്തിലും ഉറപ്പുവരുശ്ശേത്തണ്ടതാണ്.

13) പ്ലാസ്റ്റിക്   മാലിന്യങ്ങള്  ഉറവിടത്തില്  തമെന്ന  ആദ്യഘട്ടത്തില്  ശ്ശേവര്തിരിക്കണം.
ഇത്തരത്തില്  ശ്ശേവര്തിരിച്ച  പ്ലാസ്റ്റിക്  ഉല്Rന്നങ്ങശ്ശേളാമെടാRം  മറ്റ്  തരത്തിലുള്ള

മാലിന്യങ്ങള്  കലര്ത്തുവാന്  പാടുള്ളതല്ല.  ശ്ശേവര്തിരിച്ച  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്
ശ്ശേശഖരിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാര്ഡിശ്ശേനാ ഒന്നിലധികം വാര്ഡുകള്ക്കാശ്ശേയാ സംഭരണ
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ശ്ശേകന്ദ്രങ്ങള്  ആവശ്യമുള്ളിടശ്ശേത്താളം  ഏര്മെRടുശ്ശേത്തണ്ടതും  ഓശ്ശേരാ  സംഭരണ
ശ്ശേകന്ദ്രങ്ങളില്  നിന്നും  ഏമെതല്ലാം  ദിവസങ്ങളില്  ശ്ശേശഖരിക്കുന്നുമെവന്ന്

നിശ്ചയിശ്ശേക്കണ്ടതുമാണ്.  ഠൌണുകള്,  സിറ്റികള്  എന്നിവയില്  ഓശ്ശേരാ  വ്യാപാര

സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നും  ശ്ശേശഖരണം  നടത്താവുന്നതാണ്.  ടി  വിവരങ്ങള്

മെപാതുജനത്തിമെന്റ ശ്രദ്ധയില് മെകാണ്ടുവശ്ശേരണ്ടതാണ്.

14) പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  കളക്ഷന്  മെസന്ററുകളില്  നിന്നും  ശ്ശേശഖരിച്ച്  മെമറ്റീരിയല്

റിക്കവറി  മെസന്ററില്  എത്തിശ്ശേക്കണ്ടതും,  അവിമെട  വച്ച്  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങളുമെട

ഉപശ്ശേയാഗ ക്രമത്തിനനുസൃതമായി രണ്ടാംഘട്ട ശ്ശേവര്തിരിവ് നടശ്ശേത്തണ്ടതുമാണ്.

14(a). ശ്ശേമല് പ്രഖ്യാപിത പ്രവൃത്തികളില് ഇവയ്ക്കാവശ്യമായ മെnലവ് ഗ്രാമപ ഞ്ചായത്ത്

അമെല്ലങ്കില് ചുമതലമെRട്ട ഏജന്സി യൂസര് ഫീ മുശ്ശേഖനശ്ശേയാ / മാലിന്യ മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്

ഫണ്ടില് നിശ്ശേന്നാ വഹിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.

14(b).  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ഭരണസമിതി  തീരുമാനപ്രകാരം  യൂസര് ഫീ

വിഹിതം അഥവാ പദ്ധതി വിഹിതം ഇതിശ്ശേലയ്ക്കായി വകയിരുത്താവുന്നതാണ്.

15) വസ്തുക്കള്  വീമെണ്ടടുക്കല്  (മെമറ്റീരിയല്  റിക്കവറി)  മെസന്ററുകളില്  ഉപശ്ശേയാഗ

ക്രമത്തിനനുസൃതമായി  തരം  തിരിക്കാനുള്ള  സൌകര്യം,  ആവശ്യമെമങ്കില്  കഴുകി

വൃത്തിയാക്കല്,  മെപാടി  തട്ടി  വൃത്തിയാക്കല്,  മുതലായവക്കുള്ള  സൌകര്യങ്ങള്

ഉണ്ടായിരിശ്ശേക്കണ്ടതാണ്.  മെമറ്റീരിയല്  റിക്കവറി  മെസന്ററുകളില്  ശുnിത്വ  മി¬ന്

നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള് ഉറപ്പുവരുശ്ശേത്തണ്ടതാണ്. മെÓഡ ിംഗ് മെമ¬ീന്, കഴുകി
വൃത്തിയാക്കുവാനുള്ള  മെമ¬ീനുകള്  തുടങ്ങിയവ  പ ഞ്ചായത്തിന്   പദ്ധതി  നിര്

വ്വഹണത്തില്മെRടുത്തി സ്ഥാപിക്കുാവുന്നതാണ്.

16) മെമറ്റീരിയല് റിക്കവറി  മെഫസിലിറ്റി  മെസന്ററില് വച്ച് ഉപശ്ശേയാഗ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച്

തരം  തിരിച്ച  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  ശ്ശേപ്രാസസ്സിംഗിനായി  /  റീബൈസക്ലിംഗിനായി

ബൈകമാറാവുന്നതാണ്.

16(a). ലാന്റ് ടാറിങ്ങിന് ഉപശ്ശേയാഗിക്കാവുന്നവ ആയതിമെന്റ മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരം

അപ്രകാരം ഉപശ്ശേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

16(b). ഇത്തരത്തില് ശ്ശേപ്രാസസ്സിംഗ് നടത്തുന്ന ശ്ശേകന്ദ്രങ്ങള് 2016-മെല പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ്

മാശ്ശേനജ് മെമന്റ്  nട്ടങ്ങള് പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകള് പാലിക്കുന്നവയായിരിക്കണം.

16(c).  മെമറ്റീരിയല്  റിക്കവറി  മെഫസിലിറ്റി  മെസന്ററില്  സ്വീകരിക്കുന്നത്  മുതല്

ബൈകമെയാഴിയുന്നത്   വമെരയുള്ള  എല്ലാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  അനു�ന്ധം-5  ആയി
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നല്കിയിരിക്കുന്ന  ശ്ശേഫാറത്തില്  ശ്ശേരഖമെRടുശ്ശേത്തണ്ടതും  ആയതിമെന്റ  കൂടി

അടിസ്ഥാനത്തില് അനു�ന്ധം -6  തയ്യാറാശ്ശേക്കണ്ടതുമാണ്.

16(d).  വില  ലഭിക്കാത്ത  പ്ലാസ്റ്റിക്  മാലിന്യങ്ങള്  മെസൌജന്യമായും  ഫീസ്  നല്കി

കമെയ്യാഴിശ്ശേക്കണ്ട മാലിന്യങ്ങള് അപ്രകാരവും ബൈകമാറാവുന്നതാണ്.

17) സംസ്കരിച്ചശ്ശേതാ  അല്ലാത്തവശ്ശേയാ  ആയ  ഉല്Rന്നങ്ങള്  /  അസംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്
�ന്ധമെRട്ട തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്താല് നിര്ണ്ണയിക്കമെRടുന്ന വിധത്തില്

ബൈകമെയ്യാഴിക്കാവുന്നതാണ്.

17(a) റീബൈസക്കിള് മെnയ്യാനാവാത്ത ഉല്Rന്നങ്ങള് ലാന്റ് ടാറിംഗ് മുതലായവക്കായി

ഉപശ്ശേയാഗമെRടുത്തുകശ്ശേയാ മറ്റ് അംഗീകൃത രീതിയിശ്ശേലാ ബൈകമെയ്യാഴിക്കാവുന്നതാണ്.

18) മെമറ്റീരിയല്  റിക്കവറി  മെഫസിലിറ്റി  മെസന്റര്  /  ശ്ശേപ്രാസസിംഗ്  യൂണിറ്റുകള്  /
റീബൈസക്ലിംഗ്  പാര്ക്കുകള്  എന്നിവയിമെല  എല്ലാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  പരിസ്ഥിതി

സൌഹൃദപരമാമെണന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഉറR് വരുശ്ശേത്തണ്ടതാണ്.

18(a)  ആയതിനുള്ള  നടപടിക്രമവും  അധികാരവും  nട്ടപ്രകാരം  �ന്ധമെRട്ട

തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിമെന ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്.

7. ശിക്ഷാനടപടി (പിഴശിക്ഷാ തുക നിയമവിശ്ശേധയമായി നിജമെRടുശ്ശേത്തണ്ടതാണ്).

1) 1994-മെല  ശ്ശേകരള  പഞ്ചായത്ത്  രാജ്  നിയമം,  1994-മെല  ശ്ശേകരള  മുനിസിRാലിറ്റി
നിയമം  എന്നിവ  പ്രകാരം  ബൈ�ലായിമെല  വ്യവസ്ഥകളുമെട  ലംഘനങ്ങള്ക്ക്
�ന്ധമെRട്ട  നിയമത്തിശ്ശേലാ  nട്ടത്തിശ്ശേലാ  പരാമര്ശിച്ചിട്ടുള്ള  ശിക്ഷകള്

�ാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

2) ബൈ�ലായിമെല  വ്യവസ്ഥകളുമെട  ലംഘനങ്ങള്ക്ക്  �ാധ്യസ്ഥരായ വ്യക്തികളില് /
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും 27/11/2019-മെല സ.ഉ.(ബൈക)നം.6/2019/പരി.  നമ്പര് സര്
ക്കാര്  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  താമെഴRറയുന്ന  മുറയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  മെസക്രട്ടറിയ്ക്ക്  പിഴ

ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

• ആദ്യതവണ ലംഘിക്കുന്നതിന് - 10,000/- രൂപ

• രണ്ടാം തവണ ലംഘിക്കുന്നതിന് - 25,000/- രൂപ

• തുടര്ന്നുള്ള ലംഘനത്തിന് - 50,000/- രൂപ

• തുടര്ന്ന് പ്രവര്ത്തനാനുമതി റ�ാക്കുന്നതാണ്.
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3) ഈ  ബൈ�ലാ  പ്രകാരം  മാലിന്യ  പരിപാലനം  /  സംസ്ക്കരണം  /  നിര്മ്മാര്ജ്ജനം

ഇവശ്ശേയതുമായും  �ന്ധമെRട്ട  തുക,  ഫീസ്  മുതലായവ  നികുതി,  കുടി�ിക

എന്നതുശ്ശേപാമെല ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

4) തുക   ഈടാക്കുന്നത്  കൂടാമെത  നിര്ശ്ശേ�ശങ്ങള്  അനുസരിക്കാതിരിക്കുകശ്ശേയാ,
മെപാതുജന താല്പര്യത്തിനായി ഉശ്ശേ�ശിച്ചുമെകാണ്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകള് ലംഘിക്കുകശ്ശേയാ
മെnയ്യുന്ന  വ്യക്തികള്ശ്ശേക്കാ  സ്ഥാപനങ്ങള്ശ്ശേക്കാ  നല്കിയിട്ടുള്ള  അനുമതി
റ�ാക്കുകശ്ശേയാ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമെട അനുമതിക്കുള്ള അശ്ശേപക്ഷ ഒരു നിശ്ചിത
കാലശ്ശേത്തയ്ക്ക്  കുറ്റകൃത്യത്തിമെന്റ  സ്വഭാവമനുസരിച്ച്  നിരാകരിക്കുവാന്

തീരുമാനിക്കുകശ്ശേയാ മെnയ്യാന് പഞ്ചായത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

4(a).  അപ്രകാരമുള്ള യാമെതാരു ശിക്ഷാനടപടിയും യുക്തമായ നിയമ നടപടിക്രമം
പാലിച്ചും  ശ്ശേകള്ക്കമെRടാനുള്ള  അവസരം  ഉറRാക്കിയുമായിരിക്കണം

�ാധകമാശ്ശേക്കണ്ടത്.

4(b). 1994-മെല ശ്ശേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 1994-മെല ശ്ശേകരള മുനിസിRാലിറ്റി
നിയമം  എന്നിവ  പ്രകാരമുള്ള  അRീല്  അവസരം  ഇത്തരം  നടപടികള്ക്ക്
�ാധകമായിരിക്കുന്നതും  അRീല്  തീര്Rിന്  �ന്ധമെRട്ട  തശ്ശേ�ശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനം വിശ്ശേധയമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
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അനു�ന്ധം - 1
താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ബൈകമാറുശ്ശേമ്പാഴുള്ള യൂസര്  ഫീ
(പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ ഖണ്ഡികകള്  5(a)(4), 5(b)(4) കാണുക)

ക്രമ
നമ്പര്

വിഭാഗം ഫീസ്

(1) (2) (3)

1 വാസഗൃഹങ്ങള് 50 രൂപ (പ്രതിമാസം)
2 സ്ഥാപനങ്ങള് /വഴിശ്ശേയാര കച്ചവടക്കാര് /കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകള് /

ഇവിമെട പ്രതിപാദിക്കാത്ത മറ്റു മാലിന്യ ഉല്പാദകര് 
എ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കിങ്ങ് കവറുകള് /സമാന സ്വഭാവശ്ശേത്താട് കൂടിയവ 

ഓശ്ശേരാ 100 ഗ്രാമിശ്ശേനാ അതിമെന്റ ഭാഗത്തിശ്ശേനാ
15 രൂപ

�ി മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്  ഓശ്ശേരാ 100 ഗ്രാമിശ്ശേനാ അതിമെന്റ 
ഭാഗത്തിശ്ശേനാ

5 രൂപ

3 100 ശ്ശേപരില്  കൂടുതല്  ആള് ക്കാര്  പമെങ്കടുക്കുന്ന പരിപാടികള്  
നടത്തുന്നവര്  ഒടുശ്ശേക്കണ്ട അടിസ്ഥാന യൂസര്  ഫീ

250 രൂപ

 
(ക്രമ നമ്പര്  ഒന്നില്  വരുന്ന ഫ്ലാറ്റുകള് , റസിഡന്റ് ഏരിയകള്  എന്നിവ ഓശ്ശേരാ വ്യത്യസ്ത വീടും ഫ്ലാറ്റും 
വ്യത്യസ്തമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്)
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അനു�ന്ധം - 2
…………………………….. (ഏജന്സിയുമെട ശ്ശേപര്) 

 യൂസര്  ഫീ രസീത്

(പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ ഖണ്ഡിക 6(8) കാണുക)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിമെന്റ ശ്ശേപര് : താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

രസീത് നമ്പര്    : ……………………………....    തീയതി :  …………………………..

മാലിന്യ ഉല്പാദകമെന്റ ശ്ശേപര് :   …………………………….. ……………………………..

യൂണീക്ക് ഐഡന്റിഫിശ്ശേക്ക¬ന്  നമ്പര് :   ……………………………... ……………………………..

മെകട്ടിട
നമ്പര്  /
ലാന്റ്

മാര്ക്ക്

കാലയള
വ്

ബൈകRറ്റു
ന്ന

മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
ഭാരം

(ഗ്രാമില്)

യൂസര് ഫീ
നിരക്ക്

(രൂപയില്)

ഒടുശ്ശേക്കണ്ട
തുക

(രൂപയി
ല്)

കുടി�ിക
തുക

(രൂപയില്)

ആമെക
ഒടുശ്ശേക്കണ്ട

തുക
(രൂപയി

ല്)

ഒടുക്കിയ
തുക

(രൂപയി
ല്)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ആമെക

(ആമെക ഒടുക്കിയ തുക (അക്ഷരത്തില് )  : ………………………… …………………………….. …………………………….. ………………... 
…………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. ……………… ……………… രൂപ മാത്രം)

തുക സ്വീകരിച്ച ആളുമെട ഒപ്പും ശ്ശേപരും ഉശ്ശേദ്യാഗശ്ശേRരും

2021 മെല താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ (കരടു് / Draft)    താള് 16/23



അനു�ന്ധം - 3

……………………….. (ഏജന്സിയുമെട ശ്ശേപര്) 

  യൂസര് ഫീ ഒടുക്കു വിവര രജിസ്റ്റര്
(പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ ഖണ്ഡിക 6(8)(a) കാണുക)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിമെന്റ ശ്ശേപര് :  താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

യൂണീക്ക് ഐഡന്റിഫിശ്ശേക്ക¬ന് നമ്പര് :   …………..………………...

മാലിന്യ ഉല്പാദകമെന്റ ശ്ശേപര് :   …………..………………...

മെകട്ടിട നമ്പര്/ലാന്റ് മാര്ക്ക് :   …………..………………...

കാല
യളവ്

ബൈകRറ്റുന്ന
മാലിന്യത്തി
മെന്റ ഭാരം
(ഗ്രാമില്)

യൂസര്
ഫീ

നിരക്ക്

ക്യുമുശ്ശേലറ്റീവ് ഡിമാന്റ്

ഒടുക്കിയ
തുക

(രൂപയില്)

രസീത്
നമ്പരും

തീയതിയും
ക്യൂമുശ്ശേലറ്റീ

വ്
�ാലന്

സ്

ചുമതല
മെRട്ട

ആളുമെട
ഒപ്പും

ശ്ശേപരും
ഉശ്ശേദ്യാഗ
ശ്ശേRരും 

ഒടുശ്ശേക്കണ്ട
തുക

(രൂപയി
ല്)

കുടി�ിക
തുക

(രൂപയില്)

ആമെക
ഒടുശ്ശേക്ക
ണ്ട തുക

(രൂപയില്
)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ആമെക (അറ്റ തുക)

ചുമതലമെRട്ട ആളുമെട ഒപ്പും ശ്ശേപരും ഉശ്ശേദ്യാഗശ്ശേRരും
(കുറിR്: ഓശ്ശേരാ യൂസര്ക്കും രജിസ്റ്ററിമെന്റ ഓശ്ശേരാ ശ്ശേപജുകള് നീക്കി വശ്ശേയ്ക്കണ്ടതാണ്.)
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അനു�ന്ധം - 4
……………………………….. ( ഏജന്സിയുമെട ശ്ശേപര്)

യൂസര്ഫീ ഡിമാന്റ് കളക്ഷന് �ാലന്സ് രജിസ്റ്റര് 
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ ഖണ്ഡിക 6(8)(a) കാണുക  

വര്¬ം  :  ……………………………….

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിമെന്റ ശ്ശേപര്  :  താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

 യൂണീക്ക്
ഐഡന്റിഫിശ്ശേക്ക¬ന്

നമ്പര്
മാലിന്യ ഉത്പാദകമെന്റ

ശ്ശേപര്
ഒടുശ്ശേക്കണ്ട

തുക
(രൂപയില്)

കുടി�ിക
തുക

(രൂപയില്)

ആമെക
ഒടുശ്ശേക്കണ്ട

തുക
(രൂപയില്)

ഒടുക്കിയ
തുക

(രൂപയില്)

ഒടുക്കാന്
�ാക്കിയു
ള്ള തുക

(രൂപയില്)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ആമെക

                                                                  

  ചുമതലമെRട്ട ആളുമെട ഒപ്പും ശ്ശേപരും ഉശ്ശേദ്യാഗശ്ശേRരും

2021 മെല താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ (കരടു് / Draft)    താള് 18/23



അനു�ന്ധം -  5
താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

……………………………….. ( ഏജന്സിയുമെട ശ്ശേപര്)
മെമറ്റീരിയല് റിക്കവറി മെഫസിലിറ്റി മെസന്റര്

പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ശ്ശേലാഗ്
(പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ ഖണ്ഡിക 6(16)(c) കാണുക)

  

വര്¬ം: ………………………….      മാസം  :  ………………………….

തീയ
തി

ശ്ശേസ്റ്റാക്കി
ലുള്ള

പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
അളവ് 
((കി.ഗ്രാ
മില്)

കള
ക്ഷ
ന്

മെസ
ന്ററി
മെന്റ
ശ്ശേപര്

സ്വീകരി
ച്ച

പ്ലാസ്റ്റി
ക്

മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
അളവ് 
(കി.ഗ്രാ
മില്)

റീബൈസ
ക്ലിങ്ങിനാ
യി ബൈക
മെയാഴി
ഞ്ഞ

പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
അളവ്

(കി.ഗ്രാമി
ല്)

റീ യൂസി
നായി
ബൈക

മെയാഴി
ഞ്ഞ

പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
അളവ് 
(കി.ഗ്രാ
മില്)

ലാന്റ്
ഫില്ലിനാ
യി ബൈക
മെയ്യാഴി
ഞ്ഞ

പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
അളവ്

(കി.ഗ്രാമി
ല്)

മറ്റിന
ങ്ങള്
ക്കായി
(വിശദ
മാക്കുക
)ബൈക
മെയ്യാഴി
ഞ്ഞ

പ്ലാസ്റ്റി
ക്

മാലിന്യ
ത്തി
മെന്റ

അളവ്
(കി.ഗ്രാ
മില്)

ബൈക
മെയ്യാഴി
ഞ്ഞ

പ്ലാസ്റ്റി
ക്

മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
ആമെക
അളവ്
(കി.ഗ്രാ
മില്)

പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യം
മെകാണ്ടു
ശ്ശേപായ
ഏജന്

സി

�ാക്കി
യുള്ള

പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യ
ത്തിമെന്റ
അളവ് 

(കി.
ഗ്രാമില്)

ചുമത
ലമെR

ട്ട
ആളു
മെട
ഒR്

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

     

 (കുറിR്  :  ഓശ്ശേരാതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും പ്രശ്ശേത്യകം ശ്ശേപജുകള് നീക്കി വശ്ശേയ്ക്കണ്ടതാണ്.)
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അനു�ന്ധം -  6
താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

……………………………….. (ഏജന്സിയുമെട ശ്ശേപര്)
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈത്രമാസിക റിശ്ശേRാര്ട്ട്

(പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ ഖണ്ഡിക 6(11), 6(16)(c) കാണുക)
…………………………. വര്¬ം …………………………. മാസം മുതല് …………………………. വമെര

1) പ്രവര്ത്തന പരിധിയിമെല കളക്ഷന് മെസന്ററുകളുമെട എണ്ണം.

2) പ്രവര്ത്തന പരിധിയിമെല വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമെട എണ്ണം.

3) പ്രവര്ത്തന പരിധിയിമെല വീടുകളുമെട എണ്ണം

4) പ്രവര്ത്തന പരിധിയിമെല മറ്റ് മാലിന്യ ഉത്പാദകരുമെട എണ്ണം.

5) കാലയളവില് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് കളÐ് മെnയ്ത കളക്ഷന് മെസന്ററുകളുമെട എണ്ണം.

6) കാലയളവില് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് കളÐ് മെnയ്ത വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളുമെട
എണ്ണം.

7) കാലയളവില് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് കളÐ് മെnയ്ത വീടുകളുമെട എണ്ണം.

8) കാലയളവില് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് കളÐ് മെnയ്ത മറ്റ് മാലിന്യ ഉത്പാദകരുമെട
എണ്ണം.

 
9) കാലയളവില് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് ശ്ശേനരിട്ട് ഏല്Rിച്ച ശ്ശേവസ്റ്റ് ജനശ്ശേററ്റര്മാരുമെട എണ്ണം.

10) ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് കളക്ഷനുശ്ശേവണ്ടി നിലവില് ഏര്മെRടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനം.

11) ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് കളക്ഷനുശ്ശേവണ്ടി ഇനിയും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങള്.

12) ഈ കാലയളവ് ആരംഭിക്കുശ്ശേമ്പാള് മുന് കാലയളവില് ഈടാശ്ശേക്കണ്ടിയിരുന്നതും
ഈടാക്കാമെത കുടി�ികയായതുമായ യൂസര് ഫീ.

13) കാലയളവില് കളÐ് മെnശ്ശേയ്യണ്ടുന്ന യൂസര് ഫീ.

14) കാലയളവില് കുടി�ികയടക്കം കളÐ് മെnശ്ശേയ്യണ്ടുന്ന ആമെക യൂസര് ഫീ.

15) കാലയളവില് കുടി�ികയടക്കം കളÐ് മെnയ്ത യൂസര് ഫീ.

16) കാലയളവില് കുടി�ികയടക്കം കളÐ് മെnയ്യാമെത �ാക്കിയായ യൂസര് ഫീ.

2021 മെല താമരശ്ശേ�രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റ് ബൈ�ലാ (കരടു് / Draft)    താള് 20/23



17) പ്രവര്ത്തന പരിധിയില് റിശ്ശേRാര്ട്ട് കാലയളവില് സൃഷ്ടിക്കമെRട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

18) കാലയളവിമെന്റ തുടക്കത്തില് ശ്ശേസ്റ്റാക്കില് �ാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

19) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പിടിമെച്ചടുത്ത് ഏല്Rിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില് )
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

20) കാലയളവില് കളക്ഷന് മെസന്ററില് നിന്നും കളÐ് മെnയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

21) കാലയളവില് ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് വീടുകളില് നിന്നും കളÐ് മെnയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

22) കാലയളവില് ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും കളÐ് മെnയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്
ശ്ശേവസ്റ്റ്(ടണ്ണില്)

ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

23) കാലയളവില് ശ്ശേനരിട്ട് ലഭിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

24) കാലയളവില് ശ്ശേഡാര് ടു ശ്ശേഡാര് മറ്റ് ശ്ശേവസ്റ്റ് ജനശ്ശേററ്റര്മാരില് നിന്നും കളÐ് മെnയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്
ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)

ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

25) ആമെക കളÐ് മെnയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

26) കാലയളവില് റീ ബൈസക്ലിങ്ങിനായി ബൈകമെയാഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്
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27) കാലയളവില് റീ യുസിനായി ബൈകമെയാഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

28) കാലയളവില് ലാന്റ് ഫില്ലിനായി ബൈകമെയാഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

29) കാലയളവില് മറ്റിനങ്ങള്ക്കായി (വിശദമാക്കുക) പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്).
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

30) കാലയളവില് ബൈകമെയാഴിഞ്ഞ ആമെക പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

31) ശ്ശേസ്റ്റാക്കില് �ാക്കിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് (ടണ്ണില്)
ക്രമ നമ്പര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം അളവ്

32) പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് സംസ്കരണത്തിനും തീര്Rാക്കുന്നതിനുമായി ഏര്മെRടുത്തിയിട്ടുള്ള
സംവിധാനങ്ങള്.

സംവിധാനം 1 സംവിധാനം 2 സംവിധാനം 3
ഓRശ്ശേററ്ററുമെട ശ്ശേപര്
ശ്ശേമല് വിലാസം
മെടലശ്ശേഫാണ് നമ്പര്
മെമാബൈ�ല് നമ്പര്
സംവിധാനത്തിമെന്റ 
ശ്ശേശ¬ി
ഉപശ്ശേയാഗിക്കുന്ന 
സാശ്ശേങ്കതിക വിദ്യ
പി.സി.�ി 
മജിÉ¬ന് നമ്പര്
രജിശ്ശേÉ¬ന് 
കാലാവധി
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33) പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റിനായി ഏര്മെRടുത്തിയ മനു¬്യ വിഭവശ്ശേശ¬ി.
മെതരുവ് ശുnീകരണത്തിന് ഏര്മെRടുത്തിയ ജീവനക്കാരുമെട എണ്ണം
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് ശ്ശേശഖരണത്തിന് ഏര്മെRടുത്തിയ ജീവനക്കാരുമെട എണ്ണം
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് വിവിധ തരം കണക്കാക്കി തരം തിരിക്കുന്നതിന് 
ഏര്മെRടുത്തിയ ജീവനക്കാരുമെട എണ്ണം
രണ്ടാംഘട്ട സൂക്ഷിRിനായി ഏര്മെRടുത്തിയ ജീവനക്കാരുമെട എണ്ണം
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് ട്രാന്ശ്ശേÇാര്ശ്ശേട്ട¬ന് ഏര്മെRടുത്തിയ ജീവനക്കാരുമെട എണ്ണം
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് സംസ്കരണത്തിന് ഏര്മെRടുത്തിയ ജീവനക്കാരുമെട എണ്ണം

34) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടക്കമുള്ള ഔശ്ശേദ്യാഗിക സംവിധാനങ്ങളുമെട സഹകരണം സം�ന്ധിച്ച
അഭിപ്രായക്കുറിR്

35) പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശേവസ്റ്റ് മാശ്ശേനജ് മെമന്റില് ശ്ശേനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും.

സ്ഥലം:
തീയതി:

ചുമതലമെRട്ട അധികാര സ്ഥാപനത്തിമെന്റ ഒR്, ശ്ശേപര്, സ്ഥാനം (ഓഫീസ് മുദ്ര)
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