
ബേഡഡുക്ക 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 വിസ്തീർണ്ണം    : 85.49 

km2  

 ജനസംഖ്യ    : 28623 

 വാർഡുകളുടെ എണ്ണം    : 17 

ആടക വീെുകൾ    : 7325 

 ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങൾ   : 65 

 മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ   : 570 

 ഒരു ദിവസം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന  

a. ജജവ മാലിനയം   : 196 Kg 

b. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിനയം   : 49 Kg 

c. ഇ-ബവസ്റ്റ്(ഗ്പതിമാസം)  : 76 Kg 

d. മറ്റു മാലിനയങ്ങൾ(ഗ്പതിമാസം) : 3080 



ജജവ മാലിനയ സംസ്കരണ 
സംവിധാനങ്ങൾ 

 Baseline Survey 

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 കലം കബപാസ്റ്റ്-97, റിംഗ്-12, ജപപ്പ് കബപാസ്റ്റ്-329, കബപാസ്റ്റ് കുഴി-1310, 
കബപാസ്റ്റ്  പിറ്റ്, ബസാക്പിറ്റ് 

 NADEP/മണ്ണിര കബപാസ്റ്റ്-MGNREGA  

 200 kg വളം ഗ്പതി ദിനം ഇതുവഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കടപ്പെുന്നു. 
 തുപൂർ മുഴി ബമാഡൽ 2019-20-വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾടപ്പെുത്തി 
ടെയ്യുന്നു. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ജപപ്പ് കബപാസ്റ്റ്              ബസാക്പിറ്റ്                                     കബപാസ്റ്റ്  പിറ്റ്                    തുപൂർ 
മുഴി ബമാഡൽ 



അജജവ മാലിനയ സംസ്കരണ 
സംവിധാനങ്ങൾ 

 പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത ഗ്രാമടമന്ന ലക്ഷയത്തിനായി മാതൃകാപരമായ ജനകീയ 
ജാഗ്രത ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കിടക്കാണ്ട്  മുബന്നാട്ട് ബപാവുന്നു. 

 അജജവ മാലിനയം ബേഖ്രിക്കടപ്പെുന്ന  

 വീെുകൾ/ കെകൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ : 8424/ 420/ 71 

 ബേഖ്രണ രീതി  : മാസത്തിൽ ഒരു തവണ രണ്ട് ബപർ ബെർന്ന് 
വീെുകൾ/ബഷാപ്പുകൾ കയറി വൃത്തിയാക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 
ബേഖ്രിക്കുന്നു,അവ ഹരിത ടപ്പട്ടികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിറയുബപാൾ 
ടഗ്ഷഡ്ിംഗ് യൂണിറ്റിബലക്ക് മാറ്റുന്നു. 

 മാലിനയങ്ങളുടെ തരംതിരിവ് : പ്ലാസ്റ്റിക്,കുപ്പി എന്നിവ ബേഖ്രിച്ച് 
ടപാെിച്ച് ൊറിംരിനും ടേയില് ടെയ്ത് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങളാക്കാനും നല്കുന്നു.  

 ആടക ടപാെിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്  – 4െൺ 

 ൊറിംരിനായി ഉപബയാരിച്ച്  –2െൺ 546 കിബലാ 

 ആടക ടേയില് ടെയ്ത്  -5 െൺ 980 കിബലാ കയറ്റി അയച്ച് 4 െണ് 950 

കിബലാ(ടേയിൽ ടെയ്തത പ്ലാസ്റ്റിക്ക്,മൂലയ വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കാൻ) 

 ആടക ലഭിച്ച ആടക തുക -64890 

 

 

 



അജജവ മാലിനയസംസ്കരണം 
സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനുള്ള 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ/െിലവായ തുക 
 ടേയിലിംഗ് & ടഗ്ഷഡ്ിംഗ്  

 യഗ്രങ്ങൾ   :982943 രുപ 

 ടപാതു കബപാസ്റ്റിഗ് സൗകരയങ്ങളും ടപാതുമാലിനയ സംവിധാനങ്ങളുടെ 
 നെത്തിപ്പും  :81 വൃത്തിടപ്പട്ടി (1324350 രൂപ,ഒന്നിന് 16350 രൂപ),8 
ബോട്ടിൽ േൂത്ത്(160000 രൂപ,ഒന്നിന് 20000 രൂപ) കളക്ബെഴ്സസ് അറ്റ് സ്ക്കൂൾ 

 സ്ഥിര മൂലധനങ്ങൾ,ഗ്പാരംഭ മൂലധന െിലവ് ഉറവിെവും  
 വിവരങ്ങളും  :MCF-പഞ്ചായത്ത് (350000) ,RRF:-ബലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

(19,58,080)+ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (4,97,521+ 6, 44,699) Total 31,00000 

 ബേഖ്രണ സൗകരയങ്ങൾ:17 വാർഡുകളിലായി 81 മിനി MCF ,ബോട്ടിൽ കളക്് 
ടെയ്യാൻഗ്പധാനൌണുകളിൽ 8 ബോട്ടിൽ േൂത്തുകൾ ,4 സ്ക്കൂളുകളിൽ േുെിതവ 
മാലിനയപരിപാലന ബോക്സുകൾ 

 

 
 

വ 
വൃത്തിപ്പെട്ടി  ബബോട്ടിൽ ബൂത്ത്        കളക്ബേഴ്സ് അറ്റ് ്കൂൾ 



ഹരിത കർമ്മബസനയും 
വരുമാനവും 

 അംരങ്ങളുടെ എണ്ണം : 37 

 ഒരംരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന േരാേരി ഗ്പതിമാസ വരുമാനം : ഒരു 
മാസത്തിൽ േരാേരി 6000-7200 രൂപ വച്ച് നൽകുന്നു.ഭാവിയിൽ 
ഗ്പതിമാസ വരുമാനം 10000 രൂപയാക്കാനുള്ള നെപെികളും 
സവീകരിക്കുന്നു. 

 ഹരിത കർമ്മ ബസന നൽകുന്ന ഇതര ബസവനങ്ങൾ : ഗ്രീൻ 
ബഗ്പാബട്ടാബകാൾ പാലിക്കുന്നതിന് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ നിശ്ചിത 
വാെകയിനത്തിൽ നൽകുന്നു. 

 ടതാഴിൽ സാഹെരയം ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിനായി സവീകരിച്ച 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ :    

a) അഡീഷണൽ ബജാലി സാധയതയുള്ള പഞ്ചായത്തിന്ടറ പരിധിയിൽ 
വരുന്ന ഘെക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബജാലിക്ക് പരിരണന 
നൽകുന്നു,ഇതിബനാടൊപ്പം മറ്റ് സംരംഭം കൂെി തുെങ്ങാനുള്ള 
ഗ്േമങ്ങൾ തുെരുന്നു 

b) ബപപ്പർ ോഗ് നിർമ്മാണം 
c) ബേഡകം ഉമിക്കരി 
d) മാലിനയ സംസ്കരണ ബകഗ്ര പരിസരടത്ത ജജവ പച്ചക്കറി 
E)        ആടക ലഭിച്ച യൂസർ ഫീസ് : 746000/- 

 

 



ഗ്രീൻ ബഗ്പാബട്ടാബകാൾ 
 ഹരിത നിയമവും െട്ടങ്ങളും 2016-ൽ പഞ്ചായത്ത് പാസാക്കുകയും 65 
ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 വയനാട്ടു കുലവൻ/ഉത്സവങ്ങൾ/ആബഘാഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഹരിത 
െട്ടം പാലിക്കുന്നു, ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മുപും ബേഷവും ക്ലീൻ ജഗ്ഡവുകൾ 

 കല്യാണ മണ്ഡപം,ഓഡിബറ്റാറിയം എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ബഗ്പാബട്ടാബക്കാൾ 
പാലിക്കുന്നു. 

 ഈ വർഷടത്ത കാസറബരാഡ് ഉപജിലാ് കബലാത്സവവും പൂർണ്ണമായും 
ഗ്രീൻ ബഗ്പാബട്ടാബകാൾ പാലിച്ച് നെപ്പിലാക്കി.  

 



േീല വൽക്കരണവുമായി 
േന്ധടപ്പട്ട് നെത്തിയ 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 SAY NO TO PLASTIC – 2016 കയാപയിൻ  

 2016ഡിസംേര്ദ് 8  - പ്ലാസ്റ്റിക് ഹർത്താൽ 

 2016-17 മുതൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും സ്കൂളുകളിലും ഉപബയാരം 
കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ബപനകൾ ബേഖ്രിക്കൽ 

 തുെർച്ചയായുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, വിളംേര ജാഥ, േുെിതവ ദീപം ടതളിയിക്കൽ, 
പദയാഗ്ത, ടതരുവ് നാെകം, ബനാട്ടീസ് നൽകിയും അയൽകൂട്ടങ്ങളിൽ ഗ്പബതയക 
അജണ്ട വച്ച് െർച്ച ടെയ്തതും,രാഗ്രീയ പാർട്ടി ഗ്പതിനിധികളുടെയും,ക്ലബ്ബ് 
ഭാരവാഹികളുടെയും,വയാപാരികളുടെയും ബയാരം 
ബെർന്നും,സ്കൂളുകൾ,അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ,ടപാതു പരിപാെികൾ 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ േുെിതവ ഗ്പതിജ്ഞ 

 ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുബപാൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ബനരിട്ട് ഇെടപട്ടും 
ടവല്ുവിളികൾ തരണം ടെയ്തതു. 

 



പ്ലാസ്റ്റിക് ബേഖ്രണം 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

മണ്ണിര 
കബപാസ്റ്റ് 

പിെിടച്ചെുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ 

വീെുകളിൽ 
നിന്നുംബേഖ്രിക്കുന്നു 


