
പ ൊതുവിവരണം 
 
 1. വിസ്തീര്ണ്ണം - 124.28 ച.കീ 
 2. ജനസംഖ്യ    - 20834 
 3. കുടുംബങ്ങള് - 6361 
 4. വൊര്ണ്്- 14 
 5. പ ൊതു സ്ഥൊ നങ്ങള് - 19 
 6. വയൊ ൊര വയവസൊയ സ്ഥൊ നങ്ങള് - 230 
 7. പ് തിദിന അജജവ മൊലിനയങ്ങള് - 25-50കിലലൊ 
 8. ഉറവിട മൊലിനയ സംസ്കരണത്തിന് പ്രൊമസഭകള് 
,കുടുംബപ്രീ വഴി ലബൊധവല്ക്കരണവും 

 9. മൊലിനയ സംസ്കരണ ഉ ൊധികള ം വിതരണവും 
 



ഉറവിട മൊലിനയ സംസ്കരണ സംവിധൊനം 
 
1. ഉറവിടത്തിപല തരംതിരിവ് 30 % 
2. ജ പ്പ് കലപൊസ്റ്റ് 756,കലപൊസ്റ്റ്  ിറ്റ് -50, ബലയൊരയൊസ് -25  
3. കമ്മ്യുണിറ്റി കലപൊസ്റ്റിംഗ് 6 എയലറൊബിക് കലപൊസ്റ്റ് 
യൂണിറ്റ കള്  
4. വീടുകളിലും സ്ഥൊ നങ്ങളിലും മൊലിനയ ലരഖ്രണം 100 
രതമൊനം 
 
 
 



3. അജജവ മൊലിനയ സംസ്കരണ സംവിധൊനം – 
- ക്ലീന് ചൊലിയൊര്ണ്  ദ്ധതി 
 
1. 10000 രൂ  പ് തിമൊസ വൊടക നല്ക്കി തൊല്ക്കൊലിക 
എം.സി.എഫ് സംവിധൊനം(സ്ഥിരമൊയി സ്ഥലം 
ഇലലൊത്തതിനൊല്ക് ) 
2. 13 അംര ഹരിതകര്ണ്മ്മ് ലസന അജജവമൊലിനയങ്ങള് 
ലരഖ്രികുന്നുണ്ട്. 50 രൂ  വീടുകള്കും, 100 രൂ  
സ്ഥൊ നങ്ങള്കും യൂസര്ണ്ഫീ ഈടൊകി 
ആഴ്ച്ചയിപലൊരികല്ക് കടകളില്ക് നിന്നും,മൊസത്തിപലൊരികല്ക് 
വീടുകളില്ക് നിന്നും മൊലിനയങ്ങള് ലരഖ്രികുന്നുണ്ട് 

 

 



മൊലിനയ സംസ്കരണം സുസ്ഥിരമൊകല്ക് 
 
1. എലലൊ സ്ഥൊ നങ്ങള ം , വീടുകള ം ക്ലീന് ചൊലിയൊര്ണ്  ദ്ധതിയില്ക് 
അംരങ്ങളൊപണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. 
2. പ്രൊമസഭകള് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് എന്നിവ വഴി ലബൊധവല്ക്കരണ 
 രി ൊടികള്  
3. ഹരിത നിയമൊവലികള് സംബന്ധിച് ആലരൊരയ വകുപ്പ് മുലഖ്ന 
 രിരീലന  രി ൊടികള ം ,ലഘു ലലഖ്കള ം,ജമക് അപനൌണ്സസ്പമന് ം  
4. നിരന്തര  രിലരൊധകള ം ,എന്ലഫൊഴ്ച്സ്പമന്് നട ടികള ം,  ിഴ 
ചുമത്തുന്നടകമുള്ള നട ടികള ം 
5. മൊലിനയ സംസ്കരണ്സത്തിന് 1853935 രൂ  ചിലവഴിച . 
6. വയബിലിറ്റി രയൊപ് ഫണ്ടൊയി  486850 രൂ  ഹരിത കര്ണ്മ്മ് ലസനക് 
അനുവദിച . 
7. മൊലിനയം നൊളിതുവപര സംസ്കരണ ലകപ്രത്തിലലക് അയച . 



ഹരിത കര്ണ്മ്മ്ലസനയും വരുമൊനവും 
 
1. ലസവന ഹരിത കര്ണ്മ്മ്ലസന-കുടുംബപ്രീ രജിസ്ലപ്ടഷനുള്ള ഒരു 
സവയം പതൊഴില്ക് സംരഭം 
2. യൂസര്ണ്ഫീക്  ുറലമ റീജസകിള് സൊധയമൊകുന്ന 
മൊലിനയങ്ങള് വിറ്റ്  ണമൊകുന്നു 
3. കലലയൊണങ്ങള് പ ൊതു  രി ൊടികള് എന്നിവയില്ക് പ്രീന് 
ലപ് ൊലട്ടൊലകൊള്  ൊലികുന്നതിപന് ഭൊരമൊയി സ്റ്റീല്ക് ലേറ്റ്, ഗ്ലൊസ് 
എന്നിവ വൊടകക് നല്ക്കുകയും ഹരിതകര്ണ്മ്മ് ലസനയുപട 
പ് വര്ണ്ത്തനം പ് ലയൊജനപപ്പടുത്തുകയും പചയ്യ ന്നു. 



ജജവമൊലിനയ സംസ്കരണവും കൊര്ണ്ഷിക ലമഖ്ലയും 
 
100 രതമൊനം രൊര്ണ്ഹിക ജജവമൊലിനയങ്ങള് 
കലപൊസ്റ്റൊകി സവന്തം വീടുകളിപല കൊര്ണ്ഷിക 
ആവരയങ്ങള്ക് ഉ ലയൊരികുന്നു.  
2. ഒരു വരുമൊന സംവിധൊനമൊയി വളര്ണ്ത്തി 
എടുലകണ്ടിയിരികുന്നു. 
3. കൊര്ണ്ഷിക സമിതികലളയും  ൊടലരഖ്ര സമിതികപളയും 
ക്ഷീര കര്ണ്ഷകലരയും മല്ക്സയമൊംസ വയൊ ൊരികലളയും 
 രിരീലനത്തിലൂലടയും ലബൊധവല്ക്കരണത്തിലൂലടയും 
പ് ൊപ്തരൊകുക 
 



അജജവ മൊലിനയം ജകകൊരയം പചയ്യല്ക്  
 
1. അജജവ മൊലിനയങ്ങള് എം.സി.എഫ് പവച് 76 
ഇനങ്ങളൊയി തരം തിരികുന്നു. 
2.  ുനരു ലയൊരവും , ുന:ചപ്കമണവും സൊധയമൊകുന്നവ  
ഹരിതകര്ണ്മ്മ് ലസന വിറ്റ്  ണമൊകുന്നു.നൊളിതുവപര 
313690  രൂ  വരുമൊനം 
 
3.  ുനരു ലയൊരവും , ുന:ചപ്കമണവും സൊധയമൊകുന്നവ 
ഹരിത സഹൊയ സംഘം സംസ്കരണത്തിനൊയി 
അയകുന്നു. നൊളിതുവപര 1853905 രൂ  പചലവ് 



രീലവല്ക്കരണവും നിയമനട ടികള ം സംബന്ധിച് 
 
1.  ഞ്ചൊയത്തിപല എലലൊ പ ൊതു സ്ഥൊ നങ്ങളിലും ,പ ൊതു  രി ൊടികളിലും 
ഹരിത ചട്ടങ്ങള്  ൊലികുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. 
2. വിദയൊര്ണ്ഥികളില്ക് മൊലിനയ നിര്ണ്മ്മ്ൊര്ണ്ജനംസംബന്ധിച് രീലവല്ക്കരണത്തിന് 
സ്കൂള കളില്ക് പ് ലതയകം പ് ലതയകം ബിന്നുകള് സ്ഥൊ ിചിട്ട ണ്ട്. 
3. അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് , ആരൊ പ് വര്ണ്ത്തകര്ണ് , പ് ൊ ൊരി വയവസൊയങ്ങള് സ്ഥൊ ന 
ലമധൊവികള് തുടങ്ങിയവപര  പെടുപ്പിച് ഹരിത നിയമൊവലികപള കുറിച ം 
േൊസ്റ്റിക് നിലരൊധനപത്ത കുറിച ം  രിരീലന  രി ൊടികള ം ലബൊധവല്ക്കരണ 
 രി ൊടികള ം സംഘടിപ്പിചിട്ട ണ്ട് 
4. ഫീല്ക്്തല  രിലരൊധനയില്ക് നിയമ ലംഘനങ്ങള് കപണ്ടത്തിയ 15 ല രുപട 
ലമല്ക്  ിഴചുമത്തി . ഈ ഇനത്തില്ക് 19000 രൂ  ഈടൊകി 
 



സവിലരഷ പ് വര്ണ്ത്തനങ്ങള്  
 
സ്ഥല ലഭയതയുപട കുറവ് മൂലം വിലകപ്രീകൃത 
മൊലിനയ സംസ്കരണ സംവിധൊനം 
ഏര്ണ്പപ്പടുത്തുന്നതിന്  ഞ്ചൊയത്തില്ക് വളപരയധികം 
 രിമിതികള ണ്ട് പ് ധൊന കവലകളില്ക് ലബൊട്ടില്ക് 
ബിന്നുകള് സ്ഥൊ ികുന്നതിന് നട ടി സവീകരിച് 
വരുന്നു. 


