
അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങളില ഖരമാലിന്യ 

സംസ്കരണം 

ഖരമാലിന്യം എന്നാൽ എന്്ത? 

ഗാർഹിക മാലിന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ചാരം, 

ഭക്ഷണം പ്പപാതിയാന്ും മറ്ും ഉപയയാഗിക്കുന്ന സാമഗ്ഗികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക ്

കുെികൾ, ദുരിതാശ്വാസത്തിന്ായി അടിയന്തിരമായി വിതരണം  

പ്പചയ്യുന്ന സാമഗ്ഗികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്ു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ, 

മാലിന്യയത്താപ്പടാെം കലരുന്ന മലം,  സുഗമമായ ഗതാഗതത്തിന്ും 

ആശ്യ വിന്ിമയത്തിന്ും തടസ്സമാകും വിധത്തിൽ ഗ്പളയം മൂലം 

അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ചരൽ, മണ്ണ്, പ്പചളി മുതലായവപ്പയയാണ്  ഇവിപ്പട ഖര 

മാലിന്യം എന്നത ്പ്പകാണ്്ട ഉയേശ്ിക്കുന്നത്.  

അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങളാൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം 

പ്രധാന്മാകുന്നതെന്തു തകാണ്ട്? 

ഖരമാലിന്യത്തിന്്പ്പെ അപരയാപ്തമായ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്്ട, 

ആയരാഗയ ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാന്ുള്ള അധിക സാധയത ഉള്ളതിന്ാൽ, 

കയാമ്പുകളിൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം ന്ിര്ണായകമാണ്. 

അപരയാപ്തമായ സംസ്കരണം പ്പകാതുകുകൾ പ്പപറ്ുപ്പപരുകുന്നതിന്ും, 

പ്പെങ്കി, മയലെിയ തുടങ്ങിയ യരാഗങ്ങൾ പ്പപാട്ടിപുെപ്പെടുന്നതിന്ും 

കാരണമായയക്കാം. ഇവ എലികൾക്കു ഭക്ഷണമാകുകയും 

പ്പചയ്യാപ്പമന്നതിന്ാൽ, ലലറ്പ്്്്ലപയൊസിസ് (എലിെന്ി), മുതലായ 

പകർച്ച വയാധികൾ ഉണ്ടാകാന്ും കാരണമായയക്കാം. ന്ന്വുള്ള 

സാഹചരയങ്ങളായതിന്ാൽ ഇത്തരം മാലിന്യത്തിൽ പൂെൽ 

വളരുന്നതിന്ും ഇതുമൂലം കയാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നവർക്്ക ശ്വസന് 

സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാന്ും സാധയതയുണ്്ട. പ്പപാട്ടിയ 

ഗ്ലാസ്, സിെിഞ്ചുകൾ യപാപ്പലയുള്ള മൂർച്ചയയെിയ വസ്തു ക്കൾ, ഈ 

ഗ്പയദശ്ത്തു സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും ശ്ുചീകരണ പ്പതാഴിലാളികൾക്കും 

അപകടമുണ്ടാക്കിയയക്കാം. ഗ്ശ്ദ്ധയും വിയവചന്വുമില്ലാപ്പത  മാലിന്യം 

തള്ളുന്നത് മൂലം ന്ിലവിലുള്ള ജല യഗ്ശ്ാതസ്സുകളും വിതരണവും 

മലിന്മായയക്കാം. 

 

വിലയിരുത്തൽ 

ഏപ്പതാപ്പക്ക തരം മാലിന്യം ദിവസവും ഉതെ്ാദിെിക്കപ്പെടുന്നു? 

അതിന്്പ്പെ വയാപ്തി എഗ്ത? അവയിൽ, അധിക ഗ്ശ്ദ്ധ ആവശ്യമുള്ള 

െിസ്യപാസിബിൾ സൂചികൾ, പ്പപാട്ടിയ ഗ്ലാസ് അപ്പല്ലങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്്ക  

യപാപ്പലയുള്ള അപകടകരമായ വസ്തു ക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുയണ്ടാ? ഇത ്

ശ്രിയായി വിലയിരുത്തുന്നതിന്ായി കയാമ്പുകളിൽ യജാലി പ്പചയ്യുന്ന 



ശ്ുചീകരണ പ്പതാഴിലാളികയളാട് അഭയർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. 

ന്ിർമാർജന് ഗ്പഗ്കിയ അന്ുവർത്തന്മായതും സുരക്ഷിതവും 

ശ്ാസ്ഗ്തീയമായ  ന്ിർമ്മാർജ്ജന്ം ഉെെു വരുത്തുന്ന 

വിധത്തിലുള്ളതുമാണ് (യബാക്് ്-1).  

യബാക്്് 1 : മാലിന്യ ന്ിർമാർജ്ജന് ഗ്പഗ്കിയ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുതട സംരക്ഷണം 

ശ്ുചീകരണ പ്പതാഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്്ക പരിക്കുകളിൽ 

ന്ിന്ന ് സംരക്ഷണം ന്ൽയകണ്ടത് ആവശ്യമാണ.് ശ്രിയായ 

യമൽയന്ാട്ടത്തിന്് കീഴിൽ, ദുരിതാശ്വാസ കയാമ്പുകളിലുള്ളവർക്കു 

തപ്പന്ന  ഈ  ഉത്തരവാദിതവം ഏപ്പറ്ടുക്കാന്ാവും. പ്പതാഴിലാളികൾക്്ക 

ന്ിസ്സാരമായ പരിക്കുകൾ ഏറ്ാൽ, അവരിൽ പ്പടറ്ന്സ്സ് കുത്തിവയ്െ് 

എടുപ്പക്കണ്ടപ്പതവിപ്പടയാപ്പണന്നു യന്രപ്പത്ത തപ്പന്ന 

തീരുമാന്ിച്ചിരിക്കണം. 

ഗാർഹിക മാലിന്യത്തിന്്തെ സംഭരണം 

മാലിന്യ ന്ിർമ്മാർജ്ജന്ത്തിന്ായി കയാമ്പുകളിൽ അവ 

സംഭരിക്കുന്നതിന്ുള്ള ചവറ്ുവീെകൾ സ്ഥാപിക്കുക. ലജവo, 

പ്ലാസ്റ്റിക,് സാന്ിറ്െി (സാന്ിറ്െി പാെുകളും, െയെർകളും), കടലാസ്, 

എന്നിങ്ങപ്പന് ന്ാലു തരം മാലിന്യം സംഭരിക്കുന്നതിന്ായി പ്പവയേപ്പെ 

ചവറ്ു വീെകൾ സ്ഥാപിയക്കണ്ടതുണ്്ട. ഉദാഹരണത്തിന്്, 200 യപരുള്ള 

ഒരു കയാമ്പിപ്പല ഒരു ദിവസപ്പത്ത മുഴുവൻ  ആവശ്യത്തിന്ായി 

ഏകയദശ്ം 100 ലിറ്ർ വയാപ്തിയുള്ള ഒരു വീെ  മതിയാകും. ഇരുവശ്ത്തും 

പിടികളുമായി എളുെത്തിൽ ഉയർത്താവുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാവണം 

മാലിന്യ ശ ംഖല 

മാലിന്യം കുെയ്ക്കലും 

ചുരുക്കലും 

 

പുന്രുപയയാഗം/യകടുപാട് തീർത്തു 

ഉപയയാഗയയാഗയമാക്കൽ 

 

പുന്ഃചംഗ്കമണം/ലജവവള ഉത്പാദന്ം 

 

മാലിന്യം മൺപാളികൾക്കിടയിൽ മൂടുക 

/കുഴിച്ചിടൽ/ഭസ്മീകരണം 

 



വീെകൾ. പല തരം മാലിന്യം സംഭരിക്കുന്നതിന്ു യവണ്ടി വരുന്ന 

വയാപ്തി വിലയിരുത്തി അതിന്ു യചരുന്ന അളവിലുള്ള വീെകളാവണം 

ഉപയയാഗിയക്കണ്ടത്.  ഗ്പായപൂർത്തിയായ ഒരു വയക്തിക്്ക ഏകയദശ്ം 25 

കിയലാ ഭാരം ഉയർത്താന്ാവും. ഒരാൾക്്ക ഒറ്യ്ക്്ക ലകകാരയം 

പ്പചയ്യാവുന്ന വലിെത്തിലും ഭാരത്തിലും ഉള്ളതാവണം വീെകൾ. 

ഉൾവശ്ം പ്പപാതിയപ്പെട്ട കുട്ടകൾ, പിടിയും അടെുമുള്ള  ബക്കറ്ുകൾ, 

കിണെിന്്പ്പെ െിങ്ങുകൾ, കട്ടിയുള്ള ചാക്കുകൾ മുതലായി 

തയേശ്ീയമായി ലഭയമായ ഉപാധികളുപയയാഗിച്ചു വീെകൾ 

ന്ിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.  

മൂഗ്തെുരകളിൽ, സാന്ിറ്െി മാലിന്യം ഉണ്ടാകാൻ 

സാധയതയുള്ളതിന്ാൽ അടെുള്ള വീെകൾ (ഇതിന്ായി അടെുള്ള 

ബക്കറ്ുകയളാ ഉൾവശ്ം പ്പപാതിയപ്പെട്ട കുട്ടകയളാ ഉപയയാഗിക്കാം)   

സ്ഥാപിക്കാൻ  ഗ്പയതയകം   ഗ്ശ്ദ്ധിക്കണം. സാന്ിറ്െി പാെുകളിലും 

െയെർകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾവശ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകാെുണ്ട്. ഇവ ഇളക്കി 

മാറ്ി ഗ്പയതയകമായി ന്ിയക്ഷപിയക്കണ്ടതുണ്്ട.  

രുന്ഃചംപ്കമണം (െീസസക്ലിങ)് 

പ്പപാതിയാന്ുപയയാഗിക്കുന്ന സാമഗ്ഗികളിൽ വീണ്ടും 

ഉപയയാഗിക്കാവുന്നത് പുന്ഃചംഗ്കമണത്തിലൂപ്പട വീണ്ടും 

ഉപയയാഗിക്കണം - കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പ്പപാതികൾ മഴയിൽ ന്ിന്നും 

സംരക്ഷണത്തിന്ും കുട്ടകളുപ്പട ഉൾവശ്ം പ്പപാതിയുന്നതിന്ും 

ഉപയയാഗിക്കാം; തടി പ്പകാണ്ടുള്ള സാമഗ്ഗികൾ വിെകായും, 

വസ്തു വകകൾ സൂക്ഷിക്കാന്ുള്ള പാലകത്തട്ടായും ഉപയയാഗിക്കാം.  

വീണ്ടും ഉപയയാഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമഗ്ഗികൾ മാഗ്തം 

ന്ിർമാർജ്ജന്ം പ്പചയ്യുക 

സവദ്യ രരിചരണത്തിന്്തെ രരിണെ ഫലമായി കയാമ്പുകളിൽ 

ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തിന്്തെ ന്ിർമാർജ്ജന്ം 

കയാമ്പുകളിൽ  ലവദയ പരിചരണം സംബന്ധമായി  ഉണ്ടാകാവുന്ന 

സിെിഞ്ചുകൾ മുതലായ മാലിന്യം ന്ിർമാർജ്ജന്ം പ്പചയ്യാൻ ഗ്പയതയകം 

വീെകൾ സ്ഥാപിയക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്തരം മാലിന്യപ്പത്ത ആപത്കരമായ 

വിഭാഗമായി  കണക്കാക്കി ഉചിതമായ രീതിയിൽ ന്ിർമാർജ്ജന്ം 

പ്പചയയ്യണ്ടതാണ് 

 മാലിന്യ ശശഖരണവും അെിന്്തെ കടത്തും  

ചവറ്ു വീെകൾ: മാലിന്യം ന്ിെഞ്ഞ ഓയരാ വീെകളിൽ ന്ിന്നും 

ഗ്പയതയകമായി മാലിന്യം യശ്ഖരിക്കുകയും, അത് ഗ്പധാന് യശ്ഖരണ 

യകഗ്രത്തിയലയക്കാ ന്ിർമാർജ്ജന് സ്ഥലയത്തയക്കാ 

പ്പകാണ്ടുയപാകുകയും പ്പചയ്യണം. ഇവ കടത്തുന്നതിന്്, മാലിന്യത്തിന്്പ്പെ 

വയാപ്തി താങ്ങാൻ ഗ്പാപ്തമായതും, തയേശ് ന്ിവാസികൾക്്ക് ലകകാരയം 



പ്പചയ്യാവുന്നതുമായ ലഭയമായ  ഉപാധികൾ (ഒറ്ചഗ്ക വണ്ടികൾ, 

അപ്പല്ലങ്കിൽ ഉന്തുവണ്ടികൾ യപാപ്പലയുള്ള) ഉപയയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  

 

മൂഗ്തെുരയിൽ സ്ഥാപിയക്കണ്ട സാന്ിറ്െി വീെകൾ: കഴിവതും, 

യകാട്ടൺ യപാപ്പലയുള്ള ജീർണ്ണിക്കുന്ന വസ്തു ക്കൾ പ്പകാണ്ടുള്ള സാന്ിറ്െി 

പാെുകളുപ്പട ഉപയയാഗം യഗ്പാത്സാഹിെിക്കുക. അപ്പല്ലങ്കിൽ, 

പാെുകളുപ്പട ഉൾവശ്ത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാളികൾ ന്ീക്കാൻ ആളുകപ്പള 

യഗ്പരിെിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് പാളികളും ജീർണ്ണിക്കുന്ന മാലിന്യവും 

പ്പവയേപ്പെ ന്ിർമാർജ്ജന്ം പ്പചയ്യാന്ായി ഗ്പയതയകം വീെകൾ ന്ൽകുക. 

ചവറ്റു കുഴിയിലുള്ള മാലിന്യ ന്ിർമാർജ്ജന്ം 

• ലജവ മാലിന്യങ്ങൾ: ലജവാവശ്ിഷ്ടങ്ങൾ ന്ിർജ്ജീവമാക്കാൻ 

കുഴിപ്പയടുത്തു അതിൽ ന്ിയക്ഷപിക്കുക. എന്നാൽ, ഇത ്

പരിസ്ഥിതി മലിന്ീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മീയേൻ വാതകം 

ഉല്പാദിെിക്കാൻ സാധയത ഉള്ളതിന്ാൽ ഗ്ശ്ദ്ധിയക്കണ്ടതാണ്.  

• ചവറ്ുകുഴി ജന്വാസയകഗ്രങ്ങളിൽ ന്ിന്നും ഏകയദശ്ം 10 മീറ്െും 

ജലയഗ്ശ്ാതസ്സിൽ ന്ിന്നും 15 മീറ്െിൽ അധികവും  

അകപ്പലയായിരിക്കണം.  

• ചവറ്ു കുഴി സംവിധാന്ം ഉപയയാഗിക്കാൻ ഉയേശ്ിക്കുന്ന പക്ഷം, 

അപകടങ്ങൾ, പക്ഷി മൃഗാദികളുപ്പട കടന്നുകയറ്ം എന്നിവ 

തടയുന്നതിന്് ദൃെമായി യവലിപ്പകട്ടി ആ സ്ഥലം 

സംരക്ഷിയക്കണ്ടതാണ്. 

• 1  മീറ്ർ X 1 .5 മീറ്ർ എന്ന അളവിൽ കുഴി കുഴിക്കണം. കുഴിയിൽ 

ന്ിന്നും എടുത്ത മണ്ണ് വശ്ത്തു തപ്പന്ന സൂക്ഷിക്കണം. ഇത ്

ദിവസവും മാലിന്യം മൂടുന്നതിന്ു ഉപയയാഗിക്കാം. ഇത ് വഴി 

ദുർഗ്ഗന്ധം കുെയ്ക്കുന്നതിന്ും ഈച്ചകൾ, എലികൾ, എന്നിവപ്പയ 

കുെയ്ക്കുന്നതിന്ും സഹായിക്കും.  

• കുഴി ജലന്ിരെിയന്ക്കാൾ ഏകയദശ്ം 1.5  മീറ്ർ 

ഉയരത്തിലായിരിക്കണം.  

• മാലിന്യം ഉപരിതലത്തിന്്പ്പെ പ്പതാട്ടു മുകളിൽ എന്തുയമ്പാൾ, അത ്

ന്ന്നായി അമർത്തുകയും മണ്ണ് പ്പകാണ്്ട മൂടുകയും പ്പചയ്യുക.  

• മപ്പറ്ാരു സ്ഥലത്തു സമാന്മായ രീതിയിൽ ഇയത ഗ്പഗ്കിയ 

ആവർത്തിക്കുക  

സാന്ിറ്റെി രാടുകൾ, ഡയപ്പെുകൾ മുെലായവ ചവറ്റു 

കുഴികളിൽ കത്തിച്ചു കളയുക 

• 0 .5  X 0 .5 X 0 .5 മീറ്ർ അപ്പല്ലങ്കിൽ 1.0 x 1.0 x 1.0 മീറ്ർ അളവിലുള്ള 

ഒരു കുഴി കുഴിക്കണം. 



• ഉണങ്ങിയ തടി അപ്പല്ലങ്കിൽ മപ്പണ്ണണ്ണ അപ്പല്ലങ്കിൽ ഇന്ധന്ം 

എന്നിവ കത്തിക്കുന്നതിന്ായി ഉപയയാഗിക്കാം. 

കത്തിക്കുയമ്പാൾ, തീയുമായി യന്രിട്്ട ബന്ധം 

വരാപ്പതയിരിക്കാന്ുള്ള സുരക്ഷ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സവീകരിക്കണം. 

• മാലിന്യം കത്തിക്കുയമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുക 

ജന്വാസയകഗ്രങ്ങിയലക്കു പടരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. 

അല്ലാത്ത പക്ഷം, അലര്ജി ഉള്ള വയക്തികൾക്്ക ഇത ്

യദാഷകരമാകാൻ ഇടയുണ്്ട. 

മറ്റു മാലിന്യങ്ങളുതട ന്ിർമാർജ്ജന്ം 

 പ്ലാസ്റ്റിക,് കടലാസ്, ലവദയ സംബന്ധമായ മാലിന്യങ്ങളുപ്പട 

ന്ിർമാർജ്ജന്ം, ഒരു യകഗ്രീകൃത മാലിന്യ ന്ിർമാർജ്ജന് 

സംവിധാന്ത്തിന്്പ്പെ ഭാഗമായിരിക്കണം. അതിന്്പ്പെ ന്ിർമാർജ്ജന് 

ഗ്പഗ്കിയ ഈ മാർഗ്ഗ ന്ിർയേശ്ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 
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