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തോമരപ്പ�രി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
"ഹരിതം സുന്ദരം താമരശ്ശേരി"

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിന്റെ� മോലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി   -  

   പിന്നിട്ട നോള്വഴികളും  ,   പുതു സംരംഭവും  .  

ജയ്ന്റെസന് എന്. ഡി.
(സെ�ക്രട്ടറി, താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

മുന്നുര
ശ്ശേ�ാഴിശ്ശേ�ാടു്  ജില്ലയിസെ"  പ്രധാനസെ&ട്ട  പട്ടണങ്ങളിസെ"ാന്നായ  താമരശ്ശേരിയും  അനുബന്ധ

പ്രശ്ശേ0ശങ്ങളും  ഉള്സെ�ാള്ളുന്നതാണു്  താമരശ്ശേരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.  1988 ല്  ഇറങ്ങിയ
"സെ=ള്ളാന�ളുസെ?  നാടു്"  എന്ന  �ിനിമയിസെ",  "ങ്ങളറീശ്ശേ"  താമരശ്ശേരി  സെBാരം.."  എന്നു  തു?ങ്ങുന്ന
അതിപ്രശസ്തമായ  ഡയശ്ശേ"ാഗിലൂസെ?  യശഃശരീരനായ  �ിനിമാന?ന്  കുതിര=ട്ടം  പപ്പു
അനശ്വരമാ�ിയ ശ്ശേപരാണു് താമരശ്ശേരിയുശ്ശേ?തു്.

സെ=ള്ളാന�ളുസെ? നാടു് - �ിനിമയിസെ" രംഗം
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ന്റെപോതു വിവരങ്ങളും ശുചിത്വ സംവിധോനവും
പൂനൂര് പുഴയും ഇരുതുള്ളിപ്പുഴയും അതിരിടുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്ശേ�ാഴിശ്ശേ�ാടു് ശ്ശേ"ാക്�ഭാ

മണ്ഡ"ത്തിലും  സെ�ാടു=ള്ളി  നിയമ�ഭാ  നിശ്ശേയാജ�  മണ്ഡ"ത്തിലും,  താമരശ്ശേരി  താലൂ�ിലും,
സെ�ാടു=ള്ളി  ശ്ശേ_ാ�ിലും  ഉള്സെ&ടുന്നു.  രാശ്ശേരാത്തു്,  സെ�?വൂര്  എന്നീ  രണ്ടു  റ=ന്യൂ  =ിശ്ശേല്ലജു�ളും
ഭാഗി�മായി  ഈ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്സെ�ാള്ളുന്നു.  27.17  B.  �ി.  മീ.  =ിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  19  =ാര്ഡു�ളുണ്ടു്.  2011 സെ"  �ാശ്ശേനഷുമാരി  പ്ര�ാരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ"
ജന�ംഖ്യ  35,706  ആണു്. �ഞ്ചയ ഡാറ്റാശ്ശേബ�് പ്ര�ാരം ഗാര്ഹി�ാ=ശ്യത്തിനുള്ള സെ�ട്ടി?ങ്ങള്
11,764  (പതിസെനാന്നായിരത്തി  എഴുനൂറ്റി  അറുപത്തി  നാലു്)  എണ്ണവും,  =ാണിജ്യാ=ശ്യത്തിനുള്ള
സെ�ട്ടി?ങ്ങള് 6,117 (ആറായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി&തിശ്ശേനഴു്) എണ്ണവുമാണു് ഇ=ിസെ? നി"=ിലുള്ളതു്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിസെu ഭൂപ?ം

ഈ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ"  മാ"ിന്യ�ംസ്കരണം,  ശുBിത്വം  എന്നീ  ശ്ശേമഖ"യിസെ"  സ്ഥിരം
ജീ=ന�ാരായി ഫുള്ടൈ?ം �്വീ&ര്മാര് എട്ടു ശ്ശേപരും,  അ=രുസെ? ശ്ശേമല്ശ്ശേനാട്ടത്തിനും മറ്റു്  അനുബന്ധ
ചുമത"�ള്ക്കുമായി ഒരു സെഹല്ത്ത് ഇന്സെ�ക്?റും ആണു് നി"=ിലുള്ളതു്,  ശ്ശേമല്&റഞ്ഞ എട്ടു് ഫുള്
ടൈ?ം  �്വീ&ര്മാരില്  മൂന്നു്  ശ്ശേപാസ്റ്റു�ളില്  മാത്രശ്ശേമ  നി"=ില്  ജീ=ന�ാരുള്ളൂ,  ബാ�ി  അഞ്ചു
ശ്ശേപാസ്റ്റു�ളും  ഒഴിഞ്ഞു  �ി?ക്കു�യാണു്.  ആയതിനാല്  അങ്ങാ?ിയിസെ"  ശ്ശേറാഡ്,  മറ്റു  പ്രധാന
പരി�രങ്ങള്  എന്നി=ി?ങ്ങള്  മാ"ിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി  അഞ്ചു  ശ്ശേപസെര  0ി=�ശ്ശേ=തനത്തില്
പ്രവൃത്തിസെ�ടുത്തിട്ടുണ്ടു്.  അങ്ങാ?ിയിസെ" മാ"ിന്യം  നീക്കുന്നതിനായി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  ഒരു ?ി&ര്
ശ്ശേ"ാറിയും,  അതിനു്  0ി=�ശ്ശേ=തനാ?ിസ്ഥാനത്തില്  ഒരു  ടൈ�=റും  നി"=ിലുണ്ടു്.  ഇപ്ര�ാരം
ശ്ശേശഖരിക്കുന്ന മാ"ിന്യം നിശ്ശേ�പിക്കുന്നതിനായി ഉപശ്ശേയാഗിച്ചു =ന്നിരുന്ന,  പൂ=റ എശ്ശേ�റ്റിസെ" നാ"ര
ഏക്ര =ിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള ഒരു ട്രഞ്ചിങ് സെഗ്രൌണ്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെu ഉ?മസ്ഥതയിലുണ്ടു്.

ഇതു  കൂ?ാസെത,  ശ്ശേ_ാ�്  പഞ്ചായത്തിനു്  �ീഴിലുള്ള  താമരശ്ശേരി  താലൂ�്  ആശുപത്രിയിസെ"
സെഹല്ത്ത്  ഇന്സെ�ക്?റുസെ?  ശ്ശേനതൃത്വത്തിലുള്ള  ജൂനിയര്  സെഹല്ത്ത്  ഇന്സെ�ക്?ര്മാര്,  ജൂനിയര്
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പ_ിക് സെഹല്ത്ത് നഴ്സുമാര് എന്നി=ര് =ാര്ഡു�ളുസെ? ശുBിത്വവും,  സെപാതുജനാശ്ശേരാഗ്യ  ചുമത"യും
അതാതു  =ാര്ഡ്  സെമമ്പര്മാരുസെ?  ശ്ശേമല്ശ്ശേനാട്ടത്തില്  =ാര്ഡ്  ത"  ശുBിത്വ  �മിതി�ളുസെ?
�ഹായശ്ശേത്താസെ? നിര്വ്വഹിച്ചു =രുന്നു.

ഇതിസെനാസെ�  പുറശ്ശേമ,  =ീടു=ീ?ാന്തരവും  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  തരം  തിരിച്ച  മാ"ിന്യം
ശ്ശേശഖരിച്ചു �ംസ്കരണത്തിനായക്കുന്നതിനു ശ്ശേ=ണ്ടി �ര്�ാര് ഉത്തരവു�ള്ക്കും മാര്ഗ്ഗനിര്ശ്ശേ�ശങ്ങള്
ക്കും അനുസൃതമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ" കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളില് നിന്നും തിരസെഞ്ഞടുത്ത =ര് ഉള്
സെ�ാള്ളുന്ന "ഹരിത�ര്മ്മശ്ശേ�ന" രൂപീ�രിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

ഈ  �ം=ിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും,  ഈ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  �ീറാമുട്ടിയായി  �ി?ന്നിരുന്ന
പ്രശ്നമാണു് മാ"ിന്യ �ംസ്കരണം.  അതായതു് ഹരിത�ര്മ്മ ശ്ശേ�ന =ഴി =്യ=സ്ഥാപിതമായി മാ"ിന്യം
ശ്ശേശഖരിക്കുന്ന  �ം=ിധാനം  പ്ര=ര്ത്തന�മമല്ലാതിരുന്നതും,  ശ്ശേശഖരിച്ചു  സെ�ാണ്ടു=രുന്ന  മാ"ിന്യം
ശാസ്ത്രീയമായി  �ംസ്കരി�ാന്  മാര്ഗ്ഗമില്ലാതിരുന്നതും  പരിഹരി�സെ&?ാസെത  �ി?ന്നു.  ശ്ശേശഖരിച്ചു
സെ�ാണ്ടു=രുന്ന മാ"ിന്യം  പൂ=റ എശ്ശേ�റ്റിസെ" ട്രഞ്ചിങ്  സെഗ്രൌണ്ടില് സെ�ാണ്ടു =ന്നു്  അശാസ്ത്രീയമായ
രീതിയില് കുഴിച്ചു മൂടു�യാണു് സെBയ്തു സെ�ാണ്ടിരുന്നതു്.

വ്യോപോര-വ്യവസോയ പ്പമഖല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ"  =്യാപാര-=്യ=�ായ  സ്ഥാപനങ്ങള്  ശ്ശേ�രള  പഞ്ചായത്ത്  രാജ്

നിയമങ്ങളും Bട്ടങ്ങളും പ്ര�ാരം ടൈ"�ന്�ിനു് അശ്ശേപ�ിക്കുശ്ശേമ്പാള് ആ അശ്ശേപ�ാ ശ്ശേ¢ാറത്തിസെ"
ഒരു ശ്ശേBാ0്യം:

”19.  ഉപശ്ശേയാഗശൂന്യമായ  പ0ാര്ത്ഥങ്ങള്,  Bപ്പുB=റു�ള്,  മറ്റു്  മാ"ിന്യങ്ങള്  എന്നി=  ശരിയായി
�ംസ്കരിക്കുന്നതിനു് സെ�ൌ�ര്യങ്ങള് ഒരു�ിയിട്ടുശ്ശേണ്ടാ എന്നും ഉസെണ്ടങ്കില് അതിസെu =ി=രങ്ങളും” 

എന്നാണു്. 

ഈ  ശ്ശേBാ0്യത്തിനു്,  അപ്ര�ാരമുള്ള  സെ�ൌ�ര്യങ്ങള്  ഉസെണ്ടന്നും,  തങ്ങളുസെ?  സ്ഥാപനത്തില്  ഏര്
സെ&ടുത്തിയ  അങ്ങിസെനസെത്ത  സെ�ൌ�ര്യങ്ങളുസെ?  =ി=രങ്ങളും  അശ്ശേപ��രായ  =്യാപാരി-
=്യ=�ായി�ള്  എഴുതാറുണ്ടു്.

ആയതു പ്ര�ാരം അ=ര്ക്കു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നിന്നും നല്കുന്ന ടൈ"�ന്�് , 

• “6. ഓശ്ശേരാ പ്രവൃത്തി 0ി=�ത്തിസെuയും ഒടു=ില് സ്ഥ"ം വൃത്തിയാശ്ശേ�ണ്ടതാണു്."

• “7.  ആ  സ്ഥ"ത്തിസെuശ്ശേയാ  പരി�രത്തിസെuശ്ശേയാ,  ഏസെതങ്കിലും  ഭാഗത്തു്  =ീഴു�ശ്ശേയാ
നിശ്ശേ�പിക്കു�ശ്ശേയാ  സെBയ്യുന്ന  Bപ്പുB=ശ്ശേറാ,  മൃഗങ്ങളുസെ?  അ=ശിഷ്ടങ്ങശ്ശേളാ  മറ്റു  പ0ാര് ത്ഥശ്ശേമാ
ശ്ശേശഖരിച്ചു്, സെ�ക്രട്ടറിക്കു് തൃപ്തി�രമായ രീതിയില് നീ�ം സെBയ്യിശ്ശേ�ണ്ടതാണു്." 

• “8.  ടൈ"�ന്�ി  ഏസെതാരു  സെ�ട്ടി?ത്തിസെuയും  ചു=രു�ളുസെ?  അ�=ശത്തിസെu  ഏസെതാരു
ഭാഗവും ശ്ശേമല്&റഞ്ഞ പരി�രത്തിലുള്ള തറയും ന?&ാതയും അ=ിസെ? സെതറിച്ചു =ീഴാനി?യുള്ള
ഏസെതങ്കിലും  ദ്രാ=�ശ്ശേമാ,  മാ"ിന്യശ്ശേമാ,  Bപ്പുB=ശ്ശേറാ,  അ�ഹ്യവും  ഉപദ്ര=�രവുമായ
ഏസെതങ്കിലും  പ0ാര്ത്ഥശ്ശേമാ  അ=ിസെ?  "യിക്കുന്നതു്  ത?യത്ത�  =ിധം  എശ്ശേ&ാഴും  നന്നായി
ശ്ശേ�ടുപാടു് തീര്ത്തു് നി"നിര്ശ്ശേത്തണ്ടതാണു്.”

താള് 3/9         “ ഹരിതം സുന്ദരം താമരശ്ശേരി"                താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്     12-07-2021



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

• “9.  ടൈ"�ന്�ി  ശ്ശേമല്&റഞ്ഞ  സ്ഥ"ശ്ശേത്താ,  പരി�രശ്ശേത്താ  അശ്ശേതാടു  ശ്ശേBര്ശ്ശേന്നാ  ഉള്ള
ഏസെതാരു  ഓവുBാലും,  അഴുക്കുജ"ം  �ളയുന്നതിനുള്ള  ഉപ�രണവും  എശ്ശേ&ാഴും  നന്നായി
ശ്ശേ�ടുപാടു തീര്ത്തു് നി"നിര്ശ്ശേത്തണ്ടതാണു്"

എന്നീ =്യ=സ്ഥ�ശ്ശേളാടു കൂ?ിയാണു് അനു=0ിക്കുന്നതു്. ഈ =്യ=സ്ഥ�ള് "ംഘിക്കുന്നതു് ടൈ"�ന്�്
റദ്ദു സെBയ്യസെ&ടുന്നതിനു �ാരണമാ�ാവുന്നതാസെണന്നതും ടൈ"�ന്�ിസെu ഒരു =്യ=സ്ഥയാണു്.

എങ്കിലും താമരശ്ശേരിയിസെ" നസെല്ലാരു ശതമാനം =രുന്ന =്യാപാര-=്യ=�ായ സ്ഥാപനങ്ങള്
ക്കും  അപ്ര�ാരം  ഒരു  =്യ=സ്ഥാപിത  മാ"ിന്യ  നിര്മ്മാര്ജ്ജന  �ം=ിധാനം  നി"=ി"ില്ല  എന്നു
നിരീ�ിക്കു�യുണ്ടായി.  അങ്ങാ?ിയിസെ"  ശ്ശേറാഡും  പരി�രവും  അ?ിച്ചു=ാരി  വൃത്തിയാ�ാന്  =രുന്ന
ജീ=ന�ാരുസെ? ശ്രദ്ധ മാറുശ്ശേമ്പാള് പ" =്യാപാര-=്യ=�ായ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും Bപ്പുB=റു�ളും
മറ്റു  മാ"ിന്യങ്ങളും  �=റു�ളിലും  Bാക്കു�ളിലും  സെ�ട്ടി,  ശ്ശേറാഡരി�ില്  നിര്ത്തിയിട്ട
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെu  ?ി&ര്  ശ്ശേ"ാറിയില്,  ടൈ"�ന്�്  =്യ=സ്ഥ�ള്ക്കു  =ിരുദ്ധമായി  സെ�ാണ്ടു
തള്ളുന്നതു് ഒരു പതിവു �ാഴ്ചയുമാണു്.

ഇരുളിന്റെ� മറവിന്റെല നീക്കങ്ങള്, 'എന്റെ� പിന്നോമ്പുറത്തു പ്പവണ്ട' - പ്രതിഭോസം
കൂ?ാസെത അങ്ങാ?ിയിസെ" പ" സ്ഥ"ങ്ങളിലും,  ഇരുളിസെu മറ=ില് പ" സ്ഥ"ങ്ങളില് നിന്നും

എത്തുന്ന  ആളു�ള് നിയമ=ിരുദ്ധമായി  മാ"ിന്യം  പ്ലാ�ിക്  �=റു�ളില്  സെ�ട്ടി  നിശ്ശേ�പിക്കുന്നതും
പതി=ാണു്.  ഇതു  സ്ഥിരമായി  നിരീ�ി�ാന്  �ം=ിധാനമില്ലാത്തതിനാലും  സെതളിവു�ളുസെ?
അഭാ=ത്തിലും  ഇത്തര�ാര് സെ�തിസെര ന?പ?ിസെയടു�ാന് �ഴിയാത്ത അ=സ്ഥയാണു് മി�ശ്ശേ&ാഴും
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.  അപൂര്വ്വം  �ന്ദര്ഭങ്ങളില്  സെതളിവു�ള്  "ഭിച്ചശ്ശേ&ാള്  ശി�ാ  ന?പ?ിസെയന്ന
നി"യില് Bട്ടപ്ര�ാരമുള്ള ടൈ¢ന് ചുമത്തി ഈ?ാ�ിയിരുസെന്നങ്കിലും ആളു�ളുസെ? ഈ ദുഃശീ"ം നിര്
ത്താന്  �ാധിച്ചിരുന്നില്ല.  എന്നാല്,  0ിനംപ്രതി  അള=ില്  കൂ?ിസെ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന  ഇപ്ര�ാരമുള്ള
മാ"ിന്യം അങ്ങാ?ിയില് നിന്നും 0ി=�വും രാ=ിസെ" നീ�ം സെBയ്തു വൃത്തിയാ�ാന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നിര്ബ്ബന്ധിതവുമായിത്തീരുന്നു.

താമരശ്ശേരിയിസെ"  ജന=ാ�  ശ്ശേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  മാ"ിന്യശ്ശേമാ  പാഴ് =സ്തു�ശ്ശേളാ  സെ�ട്ടി�ി?ന്നാല് 
NIMBY (Not In My Back Yard)  അഥ=ാ "എസെu പിന്നാമ്പുറത്തു ശ്ശേ=ണ്ട" എന്ന പ്രതിഭാ�ം മൂ"ം ആ
മാ"ിന്യം  അ=ിസെ?  നിന്നും  നീ�ം  സെBയ്യുന്നതു  =സെര  രൂ�മായ  പ്രതി�രണം  പ്രശ്ശേ0ശ=ാ�ി�ളില്
നിന്നും  =രാറുണ്ടു്.  എന്നാല്  ഇങ്ങസെന  നീ�ം  സെBയ്യുന്ന  മാ"ിന്യം  സെ�ാണ്ടു  ശ്ശേപായി  നിശ്ശേ�പിക്കുന്ന
പൂ=റ എശ്ശേ�റ്റിസെ" ട്രഞ്ചിങ് സെഗ്രൌണ്ട്, ജന=ാ� ശ്ശേമഖ"�ളില് നിന്നും =ളസെര അ�സെ"യായതിനാല്
അ=ിസെ?  ഇത്തരം  എതിര്പ്പു�ള്  ജനങ്ങളില്  നിന്നും  ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.  അതുസെ�ാണ്ടു  തസെന്ന ,
ഇപ്ര�ാരം  അശാസ്ത്രീയമായി  മാ"ിന്യം  ടൈ��ാര്യം  സെBയ്യുന്നതു്  നാളിതു=സെര  തു?രാന്  ഒരു
�ാരണമായി.

താള് 4/9         “ ഹരിതം സുന്ദരം താമരശ്ശേരി"                താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്     12-07-2021



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

NIMBY (Not In My Back Yard)

(Bിത്രത്തിനു് �?&ാടു്: https://www.cseindia.org)

പോരിസ്ഥിതിക – നിയമ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹോരത്തിനുള്ള അപ്പന്വഷണങ്ങളും 
എന്നാല്  ശ്ശേ0ശീയ  ഹരിത  ട്രിബ്യൂണല്  (എന്  ജി  ?ി)  സെu  �മീപ�ാ"  =ിധി�ളും  ശ്ശേ�രള

�ംസ്ഥാന മ"ിനീ�രണ നിയന്ത്രണ ശ്ശേബാര്ഡിസെu (സെ� എ�് പി �ി ബി) യും, ശുBിത്വ മിഷസെuയും
ഹരിത ശ്ശേ�രള  മിഷസെuയും നിര്ശ്ശേ�ശങ്ങളും ഈ രീതിയില് അശാസ്ത്രീയമായി മാ"ിന്യം ടൈ��ാര്യ ം
സെBയ്യുന്നതിസെന  പിന്തുണയ്ക്കുന്ന=യല്ല.  കൂ?ാസെത  ഈ  രീതി  തു?ര്ന്നാല്  0ീര്ഗ്ഘ�ാ"ാ?ിസ്ഥാനത്തില്
അതു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെന ="ിയ പാരിസ്ഥിതി� പ്രതി�ന്ധി�ളിശ്ശേ"ക്കു നയിക്കു�യും സെBശ്ശേÖ�ാം.
അതിനാല്  നിയമാനുസൃതവും  കൃത്യമായ  മാന0ണ്ഡങ്ങളുസെ?  അ?ിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും
=്യ=സ്ഥാപിതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ മാ"ിന്യ �ംസ്കരണരീതിയിശ്ശേ"ക്കു് മാശ്ശേറണ്ടതു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെu
അ?ിയന്തിര ആ=ശ്യമായിരിക്കു�യാണു്.

ആയതിനാല്,  മാ"ിന്യം ശ്ശേശഖരിക്കുന്നതു തു?ര്സെന്നങ്കിലും,  കുഴിച്ചു മൂടുന്നതു നിര്ത്തി.  ആയിസെ?
ശ്ശേ�ാഴിശ്ശേ�ാടു =ച്ചു ന?ന്ന മ"ിനീ�രണ നിയന്ത്രണം �ംബന്ധിച്ച ശില്പശാ"യില് =ച്ചു്  �ംസ്ഥാന
മ"ിനീ�രണ നിയന്ത്രണ ശ്ശേബാര്ഡിസെu ജില്ലാ ത" ഓ¢ീ�ിസെ" എന്=യണ്സെമuല് എഞ്ചിനീയസെറ
ശ്ശേനരില്  �ണ്ടു്  =ി=രങ്ങള്  അറിയിച്ചു്  പരിഹാരന?പ?ി�ള്  എസെന്തന്നു്  അശ്ശേന്വഷിസെച്ചങ്കിലും,
=ിജയ�രമായി  ന?&ാ�ാനാവുന്ന  തരത്തിലുള്ള  ഒരു  മാര്ഗ്ഗനിര്ശ്ശേ�ശം  "ഭിച്ചിരുന്നില്ല.  ട്രഞ്ചിങ്
സെഗ്രൌണ്ടിസെ" മാ"ിന്യം കുമിഞ്ഞു കൂ?ിത്തു?ങ്ങി.

താള് 5/9         “ ഹരിതം സുന്ദരം താമരശ്ശേരി"                താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്     12-07-2021
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

മാ"ിന്യ പ്രശ്നം - പത്ര=ാര്ത്ത

പുതിയ പഞ്ചോയത്ത് ഭരണസമിതി, അഡീ. ചീഫ് ന്റെസക്രട്ടറിയുന്റെK റിവ്യൂ മീറ്റിങ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് തിരസെഞ്ഞടുപ്പു �ഴിഞ്ഞു് അധി�ാരശ്ശേമസെറ്റടുത്ത പുതിയ ഭരണ�മിതി ഈ

=ിഷയത്തില്  കൂടുതല്  താല്പര്യശ്ശേത്താസെ?  ഇ?സെപട്ടു  തു?ങ്ങി.  പഞ്ചായത്തിസെന  =ളസെര�ാ"മായി
അ"ട്ടിസെ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന മാ"ിന്യ  �ംസ്കരണ പ്രശ്നം എങ്ങസെനയും പരിഹരി�ണസെമന്ന നിശ്ചയ0ാര്
ഢ്യശ്ശേത്താസെ?  �മീപിച്ച  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്ര�ിഡണ്ടും  ടൈ=�്  പ്ര�ിഡണ്ടും  ആശ്ശേരാഗ്യവും
=ി0്യാഭ്യാ�വും  �ാuിങ്  �മ്മിറ്റി  സെBയര്മാനും  പ്രശ്ശേത്യ�മായും,  മറ്റു  �ാuിങ്  �മ്മിറ്റി  സെBയര്മാന്
മാരും  പഞ്ചായത്ത്  സെമമ്പര്മാരും  സെപാതു=ായും  ഈ  0ിശയിലുള്ള  എല്ലാ  ന?പ?ി�ള്ക്കും  പ്ര=ര്
ത്തനങ്ങള്ക്കും  നിര്ശ്ശേല്ലാഭമായ  പിന്തുണ  നല്കുി.  അതു  കൂ?ാസെത,  അ=രുസെ?  നി"യില്ത്തസെന്ന
പ്രശ്നപരിഹാര �ാദ്ധ്യത�ള് അശ്ശേന്വഷിക്കു�യും സെBയ്തു.

അങ്ങിസെനയിരിശ്ശേ�,  21/04/2021  നു്  �ംസ്ഥാനത്തിസെu  അഡീഷണല്  Bീ¢്  സെ�ക്രട്ടറി
ശ്ശേ�ാഴിശ്ശേ�ാടു്  ജില്ലയിസെ"  തശ്ശേ�ശ�്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുസെ?  റി=്യൂ  മീറ്റിങ്  =ിളിച്ചു  ശ്ശേBര്ക്കു�യും,
ആയതില് താമരശ്ശേരിയിസെ" ട്രഞ്ചിങ്  സെഗ്രൌണ്ടിസെ",  കുഴിച്ചു മൂ?ല് നിര്ത്തിയതിനാല് കുന്നു കൂ?ിയ
സെ"ഗ�ി  മാ"ിന്യത്തിസെu  അ=സ്ഥ  ശ്ശേ¢ാശ്ശേട്ടാ�ളിലൂസെ?  �ാണു�യും  സെBയ്തു.  നിയമാനുസൃതമായ
പ്രശ്നപരിഹാരം ഉ?ന് �ാണണസെമന്നു് നിര്ശ്ശേ�ശിക്കു�യും സെBയ്തു.

ട്രഞ്ചിങ് സെഗ്രൌണ്ടില് സെ�ട്ടി�ി?ക്കുന്ന സെ"ഗ�ി മാ"ിന്യം
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പ്രശ്ന പരിഹോരമോര്ഗ്ഗം ന്റെതളിയുന്നു
ഇത്തരം  =ിഷയങ്ങളില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  ശ്ശേ=ണ്ടുന്ന  മാര്ഗ്ഗനിര്ശ്ശേ�ശം  നല്കു�യും

�ഹായിക്കു�യും സെBശ്ശേയ്യണ്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണു് ശുBിത്വമിഷന് എംപാനല് സെBÖ ഹരിത �ഹായ
സ്ഥാപനങ്ങള്.  താമരശ്ശേരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി  �രാറിശ്ശേ"ര്സെ&ട്ടിരുന്ന  ഹരിത  �ഹായ
സ്ഥാപനത്തിനു് ഈ =ിഷയത്തില് കൃത്യമായ ഒരു മാര്ഗ്ഗനിര്ശ്ശേ�ശം നല്കാശ്ശേനാ പ്രാശ്ശേയാഗി�മായ ഒരു
പരിഹാരമാര്ഗ്ഗം  നിര്ശ്ശേ�ശി�ാശ്ശേനാ  �ാധിച്ചില്ല.  എന്നാല്  പ്രശ്നത്തിനു്  ഉ?ന്  പരിഹാരം
�ാശ്ശേണണ്ടതായും =ന്നു.

ആയിസെ?  ശ്ശേ�രള  ഗ്രാമ  നിര്മ്മാണ  �മിതി  എന്ന  സ്ഥാപനത്തിസെu  പ്രതിനിധി�ള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്താ¢ീ�ില്  =രി�യും  പ്ര�ിഡണ്ടിസെനയും,  ആശ്ശേരാഗ്യവും  =ി0്യാഭ്യാ�വും  �ാuിങ്
�മ്മിറ്റി  സെBയര്മാസെനയും,  സെ�ക്രട്ടറിസെയയും,  അ�ി�u്  സെ�ക്രട്ടറിസെയയും,  സെഹല്ത്ത് ഇന്സെ�ക്
?സെറയും  ശ്ശേനരില്  �ാണു�യും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ"  മാ"ിന്യപ്രശ്നം  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
പ്രാശ്ശേയാഗി�മായ ഒരു നിര്ശ്ശേ�ശം മുശ്ശേന്നാട്ടു =യ്ക്കു�യും സെBയ്തു.  ആ നിര്ശ്ശേ�ശങ്ങളുസെ? സെ=ളിച്ചത്തില്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  കൃത്യമായി  മാ"ിന്യ  �ംസ്കരണം  ന?&ാക്കുന്നതിനു്  നിയമാനുസൃതവും
=്യ=സ്ഥാപിതവുമായ മാര്ഗ്ഗം അശ്ശേന്വഷിച്ചു സെ�ാണ്ടു് സെ�ക്രട്ടറി 07/05/2021 നു് ശുBിത്വമിഷസെu ബഹു.
എക്സി�്യൂട്ടീ=്  ഡയറക്?ര്ക്കു്  �ത്തയച്ചു. തു?ര്ന്നു്  ശുBിത്വമിഷന്  എക്സി�്യൂട്ടീ=്  ഡയറക്?ര്
സെ�ക്രട്ടറിസെയ ശ്ശേനരിട്ടു് ശ്ശേ¢ാണില് =ിളിച്ചു് കൂടുതല് =ി=രങ്ങള് അശ്ശേന്വഷിച്ചു, അശ്ശേന്വഷിച്ച =ി=രങ്ങള്
സെ�ക്രട്ടറി ബഹു. എക്സി�്യൂട്ടീ=് ഡയറക്?സെറ ധരി&ിക്കു�യും സെBയ്തു.

10/05/2021  നു്  ശുBിത്വമിഷസെu  ശ്ശേരഖാമൂ"മുള്ള  മറുപ?ിയില്   മാര്ഗ്ഗനിര്ശ്ശേ�ശം  "ഭ്യമായി.
ആയതു പ്ര�ാരം,

1. നി"=ിലുള്ള  ഹരിത  �ഹായ  സ്ഥാപനത്തിസെu  പ്ര=ര്ത്തനം  തൃപ്തി�രമസെല്ലങ്കില്  അ=സെര
ഒഴി=ാ�ി ശുBിത്വ മിഷന് എംപാനല് സെBÖ "ി�ില് നിന്നും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാന പ്ര�ാരം
മസെറ്റാരു ഹരിത �ഹായ സ്ഥാപനവുമായി ശ്ശേനരിട്ടു് �രാറിശ്ശേ"ര്സെ&?ാം.

2. പഞ്ചായത്തിസെ"  =ീടു�ളില്  നിന്നും  =്യാപാര-=്യ=�ായ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും
ശ്ശേശഖരിക്കുന്ന തരം തിരിച്ചു് വൃത്തിയാ�ിയ പാഴ് =സ്തു�ള് ഒന്നു�ില് ക്ലീന് ശ്ശേ�രള �മ്പനിക്കു്
നല്കു�ശ്ശേയാ,  അതിനു താല്പര്യമിസെല്ലങ്കില്,  �ര്�ാര്  നിശ്ചയിച്ച അ?ിസ്ഥാന =ി"യ്ക്കു്  മു�ളില്
തു�  നല്കുന്ന  �്വ�ാര്യ  ഏജന്�ിസെയ  ഓ&ണ്  സെ?ണ്ടര്  =ഴി  �സെണ്ടത്തി  �രാറിശ്ശേ"ര്സെ&ട്ടു്
നീ�ം സെBയ്യി�ാം.

3. ട്രഞ്ചിങ് സെഗ്രൌണ്ടിസെ" സെ"ഗ�ി മാ"ിന്യം (കൂട്ടി�"ര്ത്തിയ മാ"ിന്യം) ഒന്നു�ില് ക്ലീന് ശ്ശേ�രള
�മ്പനിക്കു്  നല്കു�ശ്ശേയാ,  അതിനു  താല്പര്യമിസെല്ലങ്കില്,  �ര്�ാര്  നിശ്ചയിച്ച  അ?ിസ്ഥാന
=ി"യില്  താസെഴ  തു�യ്ക്കു്  ഏസെറ്റടുക്കുന്ന  �്വ�ാര്യ  ഏജന്�ിസെയ  ഓ&ണ്  സെ?ണ്ടര്  =ഴി
�സെണ്ടത്തി �രാറിശ്ശേ"ര്സെ&ട്ടു് നീ�ം സെBയ്യി�ാം.

പ്പലോക്ക് ന്റെഡൌണ് യോത്രകളും ചര്ച്ചകളും
ശ്ശേ�ാ=ിഡ്  19  നിയന്ത്രണം  �ംബന്ധിച്ച  ശ്ശേ"ാ�്  സെഡൌണ്  �മയത്തു്  =ീട്ടില്  നിന്നും

ഓ¢ീ�ിശ്ശേ"ക്കും,  തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര�ള് ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ടിനും,  സെഹല്ത്ത് ഇന്സെ�ക്?ര്ക്കും ഒ&ം
ഒശ്ശേര  =ാഹനത്തി"ായിരുന്ന  �മയത്തും,  അല്ലാത്തശ്ശേ&ാള്  സെഹല്ത്ത്  ഇന്സെ�ക്?റുസെ?  കൂസെ?
ടൈബ�ില് യാത്ര സെBയ്തു സെ�ാണ്ടിരുന്നശ്ശേ&ാഴും "ഭിച്ചിരുന്ന അര മണിക്കൂര് =ീതമുള്ള യാത്രാ�മയം
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ഈ  =ിധത്തില്  പ്രശ്നം  പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള  പ്രാശ്ശേയാഗി�മായ  =ി=ിധ  �ാദ്ധ്യത�ള്  Bര്ച്ച
സെBയ്യാനായി "ഭിക്കു�യും സെBയ്തു. ആയതിസെu അ?ിസ്ഥാനത്തില് പ്ര�ിഡണ്ട്, ടൈ=�് പ്ര�ിഡണ്ട്,
ആശ്ശേരാഗ്യവും  =ി0്യാഭ്യാ�വും  �ാuിങ്  �മ്മിറ്റി  സെBയര് മാന്  എന്നി=രുമായി  Bര്ച്ച�ള്  ന?ത്തി.
=ാഹനങ്ങളിലും  തു?ര്ന്നു്  ഓ¢ീ�ിലും  =ച്ചു  ന?ത്തിയ  ഈ  Bര്ച്ച�ള്  പ്രശ്നപരിഹാരമാര്
ഗ്ഗങ്ങളിശ്ശേ"സെ�ത്തുന്നതിനു് =ളസെരയധി�ം �ഹായ�രമായി.

ഭരണസമിതിയുന്റെK തീരുമോനങ്ങളും തുKര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
തു?ര്ന്നു്  18/05/2021  നു്  2(1)  നമ്പര്  പ്ര�ാരം  ഭരണ�മിതി  ഔശ്ശേ0്യാഗി�മായി  ശ്ശേമല്

പ്ര�ാരമുള്ള ന?പ?ി�ള് �്വീ�രി�ാനുള്ള തീരുമാനങ്ങസെളടുത്തു.

ട്രഞ്ചിങ്  സെഗ്രൌണ്ടിസെ"  സെ"ഗ�ി  മാ"ിന്യത്തിസെu  അളവു്  �ണ�ാക്കുന്നതിനായും,
നിയമാനുസൃത  രീതിയിലുള്ള  ശുBീ�രണ  പ്ര=ര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായുള്ള  എ�ിശ്ശേമസെറ്റടു�ാനായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ" എല് എ�് ജി ഡി അ�ി�u് എഞ്ചിനീയര്ക്കു് 19/05/2021 �ത്തു് നല്കി. അന്നു
തസെന്ന  നി"=ിലുള്ള  ഹരിത  �ഹായ  സ്ഥാപനസെത്ത  ഒഴി=ാ�ി  ശ്ശേ�രള  ഗ്രാമ  നിര്മ്മാണ
�മിതിയുമായി �രാറിശ്ശേ"ര്സെ&?ാന് അ=ര്ക്കു് �ത്തു നല്കി, തു?ര്ന്നു് �രാറിശ്ശേ"ര്സെ&ടു�യും സെBയ്തു.

എല്  എ�്  ജി  ഡി  അ�ി�u്  എഞ്ചിനീയറുസെ?  എ�ിശ്ശേമറ്റ്  "ഭ്യമായതില്,  പരിസ്ഥിതി
സെ�ൌഹാര്�പരമായ  ബശ്ശേയാ  സെറമഡിശ്ശേയഷന്  (ബശ്ശേയാടൈമനിങ്),  കുഴിച്ചിട്ട  മാ"ിന്യം
തിരിസെ�സെയടു�ല്,  ദുര്ഗ്ഗന്ധം  ഒഴി=ാ�ല്,  ശ്ശേ=ര്തിരി�ല്  തു?ങ്ങി  എല്ലാ  =ിഷയവും  പരാമര്
ശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

തു?ര്ന്നു്  25/05/2021 നു്  പ്രവൃത്തി സെ?ണ്ടര് സെBയ്തു.  09/06/2021  നു്  3(2)  നമ്പര് പ്ര�ാരം
ഗ്രീന്  ശ്ശേ=ം�്  ഇശ്ശേ�ാ  സെ�ാ"്യൂഷന്�്  എന്ന  സ്ഥാപനത്തിസെu  സെ?ണ്ടറു�ള്  ഭരണ�മിതി
അംഗീ�രിച്ചു തീരുമാനിച്ചു. അന്നു തസെന്ന 5 നമ്പര് തീരുമാന പ്ര�ാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെu പ്ലാ�ിക്
ശ്ശേ=�്  മാശ്ശേനജ് സെമu്  ടൈബ"ായുസെ?  �രടും  ഭരണ�മിതി  അംഗീ�രിച്ചു  തീരുമാനിച്ചു.  ആയതു  Bട്ട
പ്ര�ാരം  പ്ര�ിദ്ധസെ&ടുത്തി,  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെu  സെ=ബ്ബ് ടൈ�റ്റിലും  "ഭ്യമാ�ി.  30  0ി=�ങ്ങള്
ക്കുള്ളില്  "ഭിക്കുന്ന  ആശ്ശേ�പങ്ങളും  അഭിപ്രായങ്ങളും  പരിഗണിച്ചു്  Bട്ട  പ്ര�ാരമുള്ള  ന?പ?ി�ള്
�്വീ�രിച്ചു് ടൈബ"ാ അന്തിമമായി അംഗീ�രിക്കുന്നതിനുള്ള ന?പ?ി�ള് �്വീ�രിക്കുന്നതാണു്.

കര്മ്മപഥത്തിപ്പലക്കു്
ആയതിനു  ശ്ശേശഷം  ശ്ശേ�രള  ഗ്രാമ  നിര്മ്മാണ  �മിതിയുസെ?യും,  ഗ്രീന്  ശ്ശേ=ം�്  ഇശ്ശേ�ാ

സെ�ാ"്യൂഷന്�ിസെuയും ഇ?സെപ?ശ്ശേ"ാസെ? Bടു"ഗതിയില് �ാര്യങ്ങള് നീങ്ങി.  ഹരിത �ര്മ്മ ശ്ശേ�നസെയ
പുനഃ�ംഘ?ി&ിച്ചു,  അ=ര്ക്കു്  മതിയായ  പരിശീ"നവും  മാര്ഗ്ഗ  നിര്ശ്ശേ�ശങ്ങളും  നല്കി.  =ാര്ഡ്
ത"ത്തിലുള്ള �മ്മിറ്റി�ള് രൂപീ�രിച്ചു.  =്യാപാരി-=്യ=�ായി പ്രതിനിധി�ളുമായും,  രാഷ്ട്രീയ-�ാമൂഹ്യ
�ംഘ?ന�ളുമായും Bര്ച്ച�ള് ന?ത്തി.  പൂ=റ എശ്ശേ�റ്റിസെ" ട്രഞ്ചിങ് സെഗ്രൌണ്ടിസെ" സെ"ഗ�ി മാ"ിന്യം
പ" ശ്ശേ"ാഡു�ള് ഇതിശ്ശേനാ?�ം നീ�ം സെBയ്തു �ഴിഞ്ഞു, നീ�ം സെBയ്യല് തു?രു�യും സെBയ്യുന്നു. ഈ
=ിധത്തില് =്യ=സ്ഥാപിതമായ മാ"ിന്യ �ംസ്കരണ പ്ര=ര്ത്തനം എല്ലാ ശ്ശേ�ക്ശ്ശേഹാള്ഡര്മാരുസെ?യും
�ഹ�രണശ്ശേത്താസെ?  �ര്മ്മപഥത്തിശ്ശേ"ക്കു്  നീങ്ങു�യാണു്.  =ര്ഷങ്ങളായി  നിശ്ശേ�പി�സെ&ട്ട
മാ"ിന്യക്കൂമ്പാരത്തില് നിന്നും പൂ=റസെയ അതിസെu ശ്ശേപരു് സൂBി&ിക്കുന്നതു ശ്ശേപാസെ" തിരിസെ� "പൂ�ളുസെ?
അറ"  തസെന്നയാ�ി  മാറ്റാന്  �ാധിക്കുശ്ശേമാസെയന്നു  ശ്ശേനാ�ാം  നമുക്കു്.  പാഴ് =സ്തു�ളും  മാ"ിന്യവും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  ത"ശ്ശേ=0ന  സൃഷ്ടിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രശ്നമായി  ഭാ=ിയിലും  തു?രു�യിസെല്ലന്ന

താള് 8/9         “ ഹരിതം സുന്ദരം താമരശ്ശേരി"                താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്     12-07-2021



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ശുഭപ്രതീ�ശ്ശേയാസെ?  “ഹരിതം  സുന്ദരം  താമരശ്ശേരി”  എന്ന  ഈ  പദ്ധതിക്കു്  എല്ലാ=രുശ്ശേ?യും
�ഹ�രണവും പങ്കാളിത്തവും പ്രതീ�ിച്ചു സെ�ാണ്ടു്, ഈ റിശ്ശേ&ാര്ട്ട് എല്ലാ=ര്ക്കുമായി �മര്&ിക്കുന്നു.

 

~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~
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