
ഏലൂർ നഗരസഭ 

 

ജില്ല              : എറണാകുളം  

താല്ൂക്ക്           : പറവൂർ  

നിയ ാജകമണ്ഡല്ം          : കളമയേരി  

ജനസംഖ്യ     : 41216 

വിസ്തീർണം   : 11 .28 ച .കി.മീ  

വീടുകളുടട എണ്ണം        : 8800 

സ്ഥാപനങ്ങളുടടഎണ്ണം:   972 



പ്രതിദിനം 8.52 ടൺ മാലിനയം രൂരപ്പെടുന്നു 

  
 

 1 

• ജൈവമാലിനയം = 6  ടൺ 

(പ്രതിദിനം) 

2 

• അജൈവമാലിനയങ്ങൾ =  2.5 ടൺ 

(പ്രതിദിനം)  

3 
ടൺ 

(പ്പതിമാസം) 

ജൈവവളം = 1 ടൺ (പ്രതിമാസം) 



ജൈവമാലിനയരരിരാലനം  
 1660 വീടുകളിൽ ഗാർഹിക തല് ഉറവിട  

      ജജവ മാല്ിനയ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ. 

 

 3000 ൽ ന്ന

ന്ന

 സ്ഥല് പരിമിതി ുള്ള വീടുകൾക്കാ ി 5  

     എ യറാബിക് കയപാസ്റ്റ്  ൂണിറ്റുകൾ  

     (ഒരു  ൂണിറ്റിൽ 10 തുപൂർ മുഴി യമാഡൽ  

     ബിന്നുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

 



തുമ്പൂർ മുഴി 

 സ്ഥല് പരിമിതി ുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ജജവ 
മാല്ിനയം നഗരസഭ ുടട വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്ാ ി 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 5 എ യറാബിക് കയപാസ്റ്റ്  ൂണിറ്റുകളിൽ 

നിയേപിക്കുന്ന രീതി ാണ് അവല്ംബിക്കുന്നത്.  

 ഇയനാകുല്ം, ചകിരിയച്ചാർ, കരി ില്, എന്നിവ ഉപയ ാഗിച്ച് 

ഹരിതകർമ്മയസനാംഗങ്ങൾ ജജവമാല്ിനയം വളമാക്കി 

മാറ്റുന്നു  

വീട്ടുമുറ്റത്തുകൃഷിടചയ്യുന്നവർക്കും മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷി 

ടചയ്യുന്നവർക്കുമാണ് സൗജനയമാ ി വളം വിതരണം 

ടചയ്യുന്നത് 

 

 



 

 സ്ഥാപനങ്ങളുടട ജജവമാല്ിനയ പരിപാല്നത്തിനാ ി 

ബയ ാഗയാസ് പ്ലാന്റുകൾ  

 ഉറവിട മാല്ിനയ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ  

     സ്ഥാപിച്ച ആേുപപ്തികളുടട എണ്ണം 2 ഉം മറ്റു  

     സ്ഥാപനങ്ങൾ 15 ഉം ആണ്.  



•2018 ഏപ്പിൽ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചു  

•31 വാർഡുകളില്ാ ി 19 ഹരിതകർമ്മയസനാംഗങ്ങൾ 

പ്പവർത്തിക്കുന്നത് 

• ൂസർ ഫീ ആ ി 50 രൂപ ഓയരാ വീട്ടിൽ നിന്നും 

ഈടാക്കുന്നു. 

•80% വീടുകൾ സഹകരിക്കുന്നു.  

•2018 ഏപ്പിൽ മുതൽ 2019 ജൂജല് വടര ഉള്ള കണക്കു  പ്പകാരം  

ഏല്ൂർ നഗരസഭ ിൽ നിന്നും 1,79,510 കിയല്ാപ്ഗാം അജജവ 

മാല്ിനയങ്ങൾ യേഖ്രിച്ചു 

അജൈവ മാലിനയരരിരാലനം 

 



•മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാല്ിനയ യേഖ്രണം  

•ഹരിതകർമയസനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്പതിമാസം 14000 രൂപ 

നില്വിൽ ല്ഭിക്കുന്നു.ഇതിൽ 1,00,000  ൂസർ ഫീ 

ഇനത്തില്ും 1,66, 000 രൂപ വി ജി എഫിൽ നിന്നും ആണ്  

ടകാടുക്കുന്നത് 

•എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും  ൂസർ 

ഫീ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി ിട്ടുണ്ട്. 

ഹരിതകർമയസനട  സവ ം പരയാപ്തമാക്കാൻ ഇതു 

വഴികഴി ും.  

 

 



•2018 ഏപ്പിൽ മുതൽ 2018 ജൂജല് വടര യേഖ്രിച്ച 24250 കി. 

പ്ഗാം അജജവമാല്ിനയങ്ങൾ,  ഓയസാൺ യവസ്റ്റ്  ടസാല്യൂഷൻ 

എന്ന കപനി ുടട സഹാ യത്താടട ുംയേഷം 2019 

മുതൽയേഖ്രിച്ച 108460 കി.പ്ഗാം അജജവമാല്ിനയങ്ങൾ ഇയക്കാ 

പ്ഗീൻ എന്ന ഏജൻസിവഴി ുമാണ്നഗരസഭ ിൽ നിന്ന് 

ടകാണ്ടുയപാ ത് 

•2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ പ്പള യേഷം അടിഞ്ഞുകൂടി   223 

ടൺ  അജജവമാല്ിനയങ്ങ്ൾ ടപ്പാഫഷണൽ ഏജൻസി ുടട 

സഹാ യത്താടട നിർമാർജ്ജനം ടചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

 



‘ഇനി ില്ല ഇ-യവസ്റ്റ്’ - ആപത്കരമാ  മാല്ിനയങ്ങൾ 

ക്ലീൻ യകരള കപനിക്ക് ജകമാറുന്ന പദ്ധതി 

ഇ-വവസ്റ്റ് രരിരാലനം 



ഇടപ്പരടലുകൾ   



നിയമനടരടികൾ 
• മാല്ിനയംവല്ിടച്ചറി ൽ, കത്തിക്കൽ, ഒഴുക്കിവിടൽ 
എന്നിവയ്ക്ടക്കതിടര കർേനമാ  നി മ നടപടികൾ  നഗരസഭ 

സവീകരിച്ചു വരുന്നു.  

• 30 യകസുകളില്ാ ി  സ്യപാട്ട് ജഫൻ ഇനത്തിൽ 32770 രൂപ 

നഗരസഭ യനരിട്ടും 75000 രൂപ യപാല്ീസ് അധികാരികൾമുയഖ്ന ും 

പിഴ ഈടാക്കി ിട്ടുണ്ട്.  

• ടസപ്റ്റിക്ടാങ്ക്മാല്ിനയംടപാതുസ്ഥാല്ത്ത്നിയേപിച്ചതിനു 6 

വാഹങ്ങൾടക്കതിടര നി മനടപടികൾ സവീകരിച്ചു. 



തുടർ  ഇടപ്പരടലുകൾ   




