
 
കിനാനൂർ കരിന്തളം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്
പപാതുവിവരം 

ആകെ വാർഡുെള്  : 17 

ആകെവിസ്തീർണ്ണം : 77.49 ച.െി.മീറ്റർ 
ആകെ ജനസംഖ്യ  : 27585  

 ജനസാന്ദ്രത        : 356 

ആകെ വാസഗൃഹങ്ങൾ : 10448 

ആകെ ക ാതു സ്ഥാ നങ്ങൾ:86 

ആകെ വയാ  ാര വയവസായ 
സ്ഥാ നങ്ങൾ:526 

 ഉദ്പാദിപിക്കുന്ന മാലിനയത്തിൻകറ 
അളവ(്ന്ദ് തിവർഷം) 

 പ്ലാസ്റ്റിെ് മാലിനയങ്ങൾ  :15 ടൺ 

 മറ്റ ്അജജവ മാലിനയങ്ങൾ : 91.52 ടൺ 

 ജജവമാലിനയങ്ങൾ  :1754 ടൺ 

    അ െടെരമായ മാലിനയങ്ങൾ  :1180 Kg    
 



ഉറവിട മാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ 

ജൈവമാലിനയ സംസ്കരണവുമായി 
ബന്ധപെട്ട ്നടത്തിയ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

വിവിധ ന്ദ് വർത്തിെളുകട ഭാഗമായി ഉണ്ടാെുന്ന ജജവ മാലിനയങ്ങൾ 

ഉറവിടത്തിൽതകന്ന സംസ്കരിച്്ച ‘എന് കറ മാലിനയം എന് കറ 

ഉത്തരവാദിതവം’ എന്ന അവബ ാധം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി 

താകഴ  റയുന്ന ന്ദ് വർത്തനങ്ങൾ  ഞ്ചായത്ത് ഏകറ്റടുത്ത് 

നത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ജ പ് െബപാസ്റ്റ് 1400 എണ്ണം 

 ബയാഗയാസ് പ്ലാൻറ് 60 എണ്ണം 

 മണ്ണിര െബപാസ്റ്റ ്യൂണിറ്്റ 500 എണ്ണം 

 ബസാക്ക്  ിറ്റുെൾ 500 എണ്ണം 

 െബപാസ്റ്റ് യൂണിറ്റുെൾ 500 എണ്ണം 

 ഇൻസിനബററ്റർ 13 എണ്ണം 

 



അജൈവമാലിനയ സംസ്കരണവുമായി 
ബന്ധപെട്ട ്നടത്തിയ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 അജജവ മാലിനയങ്ങളുകട  
ശാസ്ന്ദ്തീയമായ സംസ്കരണത്തിനായി 
ന്ദ് വർത്തിക്കുന്ന 34 അംഗ ഹരിതെർമ്മ 
ബസന വഴി  ഞ്ചായത്തികല എല്ലാ 
വീടുെളിൽ നിന്നും രണ്ട് 
മാസത്തികലാരിക്കലും 
സ്ഥാ നങ്ങളിൽ നിന്നും 
മാസത്തികലാരിക്കലും 
അജജവമാലിനയങ്ങൾ 
ബശഖ്രിക്കുെയും പ്ലാസ്റ്റിെ് കന്ദ്ഷഡ്ിംഗ് 
യൂണിറ്റിൽ എത്തിക്കുെയും കചയ്യുന്നു.  
ഇതിലൂകട െൃതയമായ 
മാലിനയ രി ാലന അവബ ാധം 
ജനങ്ങളിബലക്ക് എത്തിക്കാൻ 
 ഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 
അതിന് കറ ഭാഗമായി ന്ദ് തിവർഷം  
സംസ്കരിക്കുന്ന അജജവ 
മാലിനയങ്ങളുകട അളവ് ചുവകട 
ബചർക്കുന്നു. 

 

  



പ്ലാസ്റ്റിക് 

മാലിനയങ്ങൾ 

വീടുെൾ 9.636 ടൺ 

ചിക്കൻ 

സ്റ്റാൾ,ബഹാട്ടൽ,െല്ലയാ

ണ മണ്ഡ ം,തട്ട ്

െട, ാർ ർ ബഷാപ് 

4.307 ടൺ 

ആരാധനാലയങ്ങൾ,

സ്ഥാ നങ്ങൾ,സംഘ

ടനെൾ 

1.083 ടൺ 

ആകെ 
   

15.026 ടൺ 
 

മറ്റ ്

അജൈവമാലിനയങ്ങ

ൾ 

വീടുെൾ 88.092 ടൺ 

സവാൊരയ 

സ്ഥാ നങ്ങൾ 
3.395 ടൺ 

ആരാധനാലയങ്ങൾ 

മുതലായവ 
.033 ടൺ 

ആകെ 91.52 ടൺ 



മാലിനയ സംസ്കരണം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നത ്സം ന്ധിച്ച ്
 ബ ാധവൽക്കരണ െയാപുെൾ(216 എണ്ണം) 

 

 കസമിനാറുെൾ(8 കസമിനാറുെൾ), 
െലാസാംസ്കാരിെ  രി ാടിെൾ(6 
എണ്ണം),വിളം രജാഥെൾ(18 എണ്ണം), 
ജമക്ക് അകനൌൺസ്മന് റ്(3 എണ്ണം),ബനാട്ടീസ് 
വിതരണം ന്ദ് ചരണ ജസൻ ബ ാർഡ്(33 
എണ്ണം) സ്ഥാ ിക്കൽ.വീടുെളിലും 
സ്ഥാ നങ്ങളിലും ബനാട്ടീസ് 
നൽെൽ. രി ാലനം ഉറപുവരുത്താൻ 
ക്ലസ്റ്റർ ബമാണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുകട മിന്നൽ 
 രിബശാധന. 

 

 ക ാതു രി ാടിെൾ ന്ദ്ഗീൻ ബന്ദ് ാബട്ടാബൊൾ 
 ാലിക്കാൻ െർശന ഇടക ടൽ, 
 രി ാടിെളിൽ ബമാണിറ്ററിംഗ് 
െമ്മിറ്റിയുകട മിന്നൽ സരർശനം. 

 

 ക ാതു സ്ഥലങ്ങൾ, ക ാതുസ്ഥാ നങ്ങൾ, 
ക ാതുജലാശയങ്ങൾ എന്നിവ  ഹുജന 
 ങ്കാളിത്തബത്താകട ശുചീെരിക്കുെയും 
ജസൻബ ാർഡ ്സ്ഥാ ിക്കുെയും കചയ്തു. 



പപാതുൈലാശയങ്ങളുപടയും പപാതുഇടങ്ങളുപടയും 

പപാതു സ്ഥാപനങ്ങളുപടയും വീടുകളുപടയും 

ശുചീകരണം 

 ബതജസവിനിപുഴ,മാനൂരി 
ചാൽ,െിളിയളം ചാൽ,െുപളപള്ളി 
ചാൽ എന്നീ 
ക ാതുജലാശയങ്ങളും,െണിയാട,
ൊറളം,ചാബയ്യാത്ത ്എന്നീ ക ാതു 
െുളങ്ങളും ശുചീെരിച്ചു. 
ജലാശയങ്ങൾ ജനെീയമായും 
െണിയാട,ൊറളം െുളം 
കതാഴിലുറപ്  ദ്ധതിയിലും 
ചാബയ്യാത്ത് വാർഷിെ ദ്ധതിയിലും 
ഉൾകപടുത്തി െൃഷിക്ക് 
അനുബയാജയമാക്കി. 

 ജബലാദയാനം 

 ദ്ധതി വിഹിതം:1270000 

 

 



ഹരിതെർമ്മബസനയും വരുമാനവും 
  

 യൂസർഫീ ഇനത്തിൽ ന്ദ് തിമാസം വീടുെളിൽ 

നിന്നും 30 രൂ യും,െടെളിൽ നിന്നും 50 

രൂ യും സവീെരിച്ചുവരുന്നു.  

 യൂസർ ഫീ   : 265000 

 കന്ദ്ഷകഡ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിെ ് :  9 ടണ്  

 വരുമാനം     :  105000 

 

 ഹരിത ബസനാംഗങ്ങൾക്ക ് യൂസർഫീ കൊണ്്ട 

മാന്ദ്തം മുബന്നാട്ട് ബ ാൊൻ െഴിയാത്ത 
സാഹചരയത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സുെൾ  ാന്ദ്തങ്ങൾ 
വാടെയ്ക്ക് നൽെുന്ന യൂനിറ്റ,് തുണിസഞ്ചി 

നിർമ്മാണം ഉൾകപകടയുള്ള അധിെ 

ന്ദ് വർത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കാൻ സാധിച്ചു. 

 

ജജവമാലിനയ സംസ്കരണവും 

ൊർഷിെ ബമഖ്ലയും 
ജജവവള ഉദ്പാദന യൂണിറ്റ് 2019-20 വാർഷിെ 

 ദ്ധതിയിൽ ഉൾകപടുത്തികക്കാണ്്ട 

കചയ്തുവരുന്നു. 

 



 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ശീലവൽക്കരണവും 

നിയമനടപടികളും 

സംബന്ധിച്്ച 

 

 വാർഡ്തല ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംര് 
 

             ഞ്ചായത്തികല മുഴുവൻ വാർഡുെളിലും 

ഹരിതനിയമാവലി ചട്ടങ്ങകളക്കുറിച്ചും 

ജനങ്ങൾക്ക് മാലിനയബത്താടുള്ള 

ഉത്തരവാദിതവകത്തക്കുറിച്ചും 

ബ ാധയകപടുത്തുന്നതിനായി  രിശീലനം ലഭിച്ച 

റിബസാഴ്സ ്ബ ഴ്സൺമാരുകട ബനതൃതവത്തിൽ 40 

വീടുെൾക്ക് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ 216 

വാർഡ്തല ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംഗുെൾ നടത്തി. ഇതിൽ 
വിവിധ വാർഡുെളിലായി 6912 ബ ർ  കങ്കടുത്തു.  
 
 

ഡ ാകയുഫിക്ഷൻ ഇരുളും മുഡേ 

   മാലിനയ  രി ാലനത്തിന് കറ സബരശം ജനങ്ങളിബലക്ക ്

വയതയസ്തവും നൂതനവുമായ രീതിയിൽ 

എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇരുളും മുബപ എന്ന  

ബഡാെയുഫിക്ഷൻ തയ്യാറാക്കുെയും  ഞ്ചായത്തിൻകറ 

വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സ്കൂ ളുെളിലും 

ന്ദ് ദർശിപിക്കുെയും കചയ്തു. 

 



വയാപാരി 
വയവസായികൾക്കുള്ള 
ഹരിതനിയമാവലി 
ഡബാധവൽക്കരണ ശില്പശാല 

   മാലിനയത്തികനതികരയുള്ള  നിയമങ്ങൾ 
വയാ ാരി വയവസായിെൾക്ക ്
 രിചയകപടുത്തുന്നതിനും ഇതിലൂകട 
ശാസ്ന്ദ്തീയമായ മാലിനയ  രി ാലനം 
ബന്ദ് ാത്സാഹിപിക്കുന്നതിനുമായി  ഞ്ചായത്തികല 
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹരിത നിയമാവലി 
ബ ാധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപിച്ചു. 
നാലിടങ്ങളിലായി 485 വയാ ാരിെൾ  കങ്കടുത്തു. 

ഗ്രീന്  ഡഗ്പാഡട്ടാഡകാള്  
പരിശീലനം 
 ഞ്ചായത്തികല ഘടെ സ്ഥാ നങ്ങളില്  ഹരിത 
ചട്ടം നടപിലാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാ നതല 
ബമധാവിെള് ക്കും ബനാഡല ് 
ഓഫീസര് മാര് ക്കും,വയാ ാരിെൾക്കും 
 രിശീലനങ്ങൾ നൽെിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കറ 
ഭാഗമായി 65 മീറ്റിംഗുെൾ വിളിച്ചു ബചർക്കുെയും 
2210  ആളുെൾ  കങ്കടുക്കുെയും കചയ്തു. 



വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള 

ഡബാധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ 
മാലിനയ  രി ാലനത്തിന ്കറ അവബ ാധം വിദയാർത്ഥിെളിബലക്ക ്

എത്തിക്കുന്നതിനായി  ഞ്ചായത്തികല എല്ലാ 

വിദയാലയങ്ങളിലും ന്ദ്ഗീൻ ബന്ദ് ാബട്ടാബൊൾ നടപിലാക്കുെയും 

ബ ാധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുെൾ സംഘടിപിക്കുെയും കചയ്തു. 

ഇതിന് കറ ഭാഗമായി വിദയാലയങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിെ ് െളക്ഷൻ 

ബ ാക്സ,്ബ പർ ബ ാക്സ,് ഉ ബയാഗശുനയമായ ബ നെൾ 

ബശഖ്രിക്കുന്ന ക ൻന്ദ്ഫണ്്ട ബ ാക്സ ്എന്നിവ സ്ഥാ ിച്ചു. 

 

    
ചാഡ്ാം 

രവ:ഹയർപസക്കണ്ടറി 
സ്കൂ ളിപല ഏഴാം ക്ലാസ്സ് 

വിദ്യാർത്ഥി മാതയുയുപട 

സമഡയാചിതമായ 

ഇടപപടലിലൂപട പപാതു 

നിരത്തുകളിൽ അലക്ഷയമായി 

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയങ്ങൾ 

വലിപച്ചറിഞ്ഞ വാഹന 

യാഗ്തകർപക്കതിപര നടപടി 

സവീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 
വിദ്യാർത്ഥിപയ പഞ്ചായത്ത ്

അനുഡമാദ്ിച്ചു. 

 



ഫാല് ക്കണ ് പഡഗ്ടാള ് 

 അലക്ഷയമായി മാലിനയം 
നിബക്ഷ ിക്കുന്നവകര 
െണ്ടു ിടിക്കുവാനും നട ടിക്ക് ശു ാര് ശ 
കചയ്യുന്നതിനും ബവണ്ടി 
 ഞ്ചായത്തിൽ ന്ദ് വർ ത്തനമാരംഭിച്ച 
 ബന്ദ്ടാളിംഗ് ്സംവിധാനവും ബമാണിറ്ററിംഗ് ്
സംവിധാനവുമാൺ ഫാൽ ക്കൺ   ബന്ദ്ടാൾ . 

 വാർഡ് കമപർ, വാർഡ് വിെസന 
സമിതി,വാർഡ് ക്ലസ്സറ്റർ എന്നിവയുകട  
ബനതൃതവത്തിൽ ക്ലബ്ബ് ന്ദ് വർത്തെരുകട 
സഹായബത്താകട 

  െൃതയമായി ചാർജ്ജുെൾ വീതിച്ചു 
നൽെികക്കാണ്ട് രാപെൽ 
വയതയാസമില്ലാകത  ഞ്ചായത്തികല 
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാലിനയങ്ങൾ 
നിബക്ഷ ിക്കുന്നവകര െകണ്ടത്തുെയും 
നട ടിെൾ സവീെരിക്കുെയും കചയ്യുന്ന 
സംവിധാനമാണിത.് 

• നാളിതുവകരയായി  ഫാൽക്കൺ 
 ബന്ദ്ടാളിംഗിലൂകട 5  ബെസുെൾ രജിസ്റ്റർ 
കചയ്യുെയും 2500 രൂ   ിഴ ഈടാക്കുെയും 
കചയ്തിട്ടുണ്്ട. 



തുണിസഞ്ചി വിതരണം 

  ഞ്ചായത്തിനെകത്ത 10448 

വീടുെളിലും ഞ്ചായത്തികല 11 

സ്കൂ ളുെളികല െുട്ടിെള് ക്കും 

തുണിസഞ്ചി വിതരണം 

നടത്തി.360000രൂ  

വാർഷിെ ദ്ധതിയിൽ ഉള് കപടുത്തി 

കചലവഴിച്ചു. 

 

പപാതുപശൌചാലയം 

    ഞ്ചായത്തിന് കറ വാർഷിെ ദ്ധതി 

ശുചിതവമിഷൻ ഫണ്ട് എന്നിവ 

ഉ ബയാഗിച്ച ് 4 

ക ാതുകശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു 

െരിന്തളം,ബൊയിത്തട്ട(2 എണ്ണം), രപ 


