
കുമളി 
പഞ്ചായത്ത്  



 
പഞ്ചായത്ത്                             കുമളി  
ജില്ല                                       ഇടുക്കി 
വാർഡുകളുടട എണ്ണം            20 

ജനസംഖ്യ                                35915 

തദ്ദേശ സവയംഭരണ  

സ്ഥാപന വിസ്തീർണ്ണം                    816 km2 

ആൾ പാർപ്പുള്ള വീടുകൾ             11850  

ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങൾ                  33  

വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ               2280 

  

പ്പതി ദിനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജജവമാല്ിനയത്തിന്ടെ അളവ്           4000kg 

 പ്പതി ദിനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അജജവ മാല്ിനയത്തിന്ടെ അളവ്    1000kg 

അപകടകരമായ മാല്ിനയത്തിന്ടെ അളവ്   50kg  

ഉെവിട മാല്ിനയ സംസ്കരണത്തിനായി വീടുകടളയും സ്ഥാപനങ്ങടളയും 
സജ്ജമാക്കുന്നതിനു  
അയല്സഭകൾ ദ്ദകപ്രീകരിച്ും ടെസിഡൻസ് അദ്ദസാസിദ്ദയഷൻസ് ദ്ദകപ്രീകരിച്ും 
കുടുംബപ്ശീ എസ്  എച് ജീ ദ്ദകപ്രീകരിച്ും നിരന്തര ദ്ദബാധവത്കരണ പരിപാടികൾ 

സംഘടിപ്പിച്ു . കൂടാടത ഓദ്ദരാ വിഭാഗം വയാപാരികളുടടയും  ദ്ദയാഗം 
പ്പദ്ദതയകമായി വിളിച് മാല്ിനയ സംസ്കരണം സംബന്ധിച് അവദ്ദബാധം നൽകി . 
എല്ലാ സ്കൂളുകളില്ും  മാല്ിനയസംസ്കരണ ദ്ദബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്  വിശദമായ 

ദ്ദബാധവത്കരണം നടത്തി. അങ്ങടന സമൂഹത്തിന്ടെ എല്ലാ ദ്ദമഖ്ല്കളില്ും മാല്ിനയ 
സംസ്കരണം സംബന്ധിച് അവദ്ദബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു  
 

 

 



കുമിളി ടടൌൺ തൂത്തുവൃത്തിയാക്കുന്ന ഹരിത 

കർമ്മ ദ്ദസന അംഗങ്ങൾ  



ജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ ദിനം പ്പതിയും , അജജവ മാല്ിനയം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസവും വീടുകളിൽ നിന്നും പ്പതിമാസവും 
സവീകരിക്കുന്നു  



ദ്ദകാളനികളിൽ നിന്നും മാല്ിനയം ദ്ദശഖ്രിക്കുന്നു  





ദ്ദശഖ്രിച് മാല്ിനയം കദ്ദപാസ്റ്ിംഗിന് 

ടകാണ്ടുദ്ദപാകുന്നു  





കദ്ദപാസ്റ്ിംഗിന് ആവശയമായ ഇദ്ദനാക്കുല്ം  
നിർമ്മിക്കുന്നു  



കദ്ദപാസ്റ്ിംഗ് ബിന്നുകൾ  









ഹരിത കർമ്മ ദ്ദസന അംഗങ്ങൾ വീടുകളിൽ 

നിന്നും അജജവ മാല്ിനയം ദ്ദശഖ്രിക്കുന്നു  



വീടുകളിൽ  നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്ദശഖ്രിച്  മാല്ിനയം 
ടസക്കൻഡെി  തരംതിരിക്കൽ നടത്തുന്നു  



  {jÍnw§v   

RRF പ്പവർത്തനങ്ങൾ . 



പ്ലാസ്റ്ിക് ദ്ദബല്ിംഗ് ടമഷീൻ 



പ്ലാസ്റ്ിക് ഒഴിടക ജവല്ന 
വസ്തുക്കളുടട 

(പുനരുപദ്ദയാഗം 
ടചയ്യാനാവാത്ത 
മൂല്യമുള്ളവ) 
കത്തിക്കുക 

ഇൻസിനറേറ്റർ 



ഹരിത കർമ്മ ദ്ദസനയും 
വരുമാനവും 
പുനരുപറയാഗ സാധ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന 
റകന്ദ്രത്തിലൂടെയുും (സവാപ് റ ാപ്) , ന്ദ്പകൃതി സൗഹൃദ 
ബദൽ എന്ന കാഴ്ചപ്പാറൊടെ നെത്തിവരുന്ന ന്ദ്ഗീൻ 
ടകൗണ്ടർ സുംവിധ്ാനും , ന്ദ്ഗീൻ റന്ദ്പാറടാറകാൾ പരമാവധ്ി 
റന്ദ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വവവിധ്യമാർന്ന 
ചെങ്ങുകൾക്കുള്ള പാന്ദ്തങ്ങൾ ,ഗ്ലാസ്സുകൾ മറ്റു ന്ദ്പകൃതി 
സൗഹൃദ ഉപാധ്ികളിലൂടെയുും ഹരിത കർമ്മ റസന 
അുംഗങ്ങൾ അധ്ിക വരുമാനും കടണ്ടത്താൻ ന്ദ്പാപ്തരായി 
. ന്ദ്പതിമാസും 8135 രൂപ വരുമാനും ലഭിക്കത്തക്ക വണ്ണും 
ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചരയും നിലവിൽ കുമിളി ന്ദ്ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിനുണ്ട്. 



  





വൈവമാലിനയ സുംസ്കരണവുും 
കാർ ിക റമഖലയുും 
  

• വൈവ മാലിനയും പൂർണമായുും  വൈവ വളമാക്കി വിൽക്കുന്നു. ന്ദ്പതിവർ ും 25000 K.G ഉത്പാദന റേ ി വകവരിക്കാൻ 
സാധ്ിക്കുന്നു. 

• പഞ്ചായത്തിന്ടേ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വൈവ വളും കാർ ിക ആവേയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതി 
തയ്യാോയി കഴിഞ്ഞു. 

• ഈ വർ ും 185000  രൂപയുടെ വൈവ വളും ഉത്പാദിപ്പിച്ചു വിൽക്കുവാൻ സാധ്ിക്കുന്നു. 



• അജജവ മാല്ിനയം ജകകാരയം ടചയ്യുന്നത് 
സംബന്ധിച്്  

 

 

അവൈവ മാലിനയും തരും തിരിച്ചു 
പുനരുപറയാഗ സാധ്യമലലാത്തവ അുംഗീകൃത 
ഏൈൻസികൾക്കു നൽകി നീക്കും ടചയ്യുന്നു. 
ഇതിനായി ഏകറദേും 400000 രൂപ 
ചിലവഴിക്കടപ്പടു. 
പ്ലാസ്റ്റിക് കയാരിബാഗുകൾ, പാക്കിങ് കവർ 
ഉൾപ്പടെയുള്ള മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ 
റ ടേഡ്ഡ് ടചയ്തു നീക്കും ടചയ്യുന്നു. 60000 ടക 
ൈി  റ ടേഡ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ൊേിങ്ങിനു നൽകി. 



അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കായി തരം  
തിരിക്കുന്നു  



ശീല് വൽക്കരണവും നിയമ നടപടികളും. 
 

 ഹരിത  ചട്ടം  പാല്ിച്ു  ടകാണ്ടുള്ള  വിവാഹ  സൽക്കാരങ്ങൾ , മത  സംഘടനകളുടട  വിവിധങ്ങളായ  പരിപാടികൾ  തുടങ്ങിയവ  ദ്ദപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു . 

 അയല്സഭകൾ  ദ്ദകപ്രീകരിച്ും  ടെസിഡൻസ്  അദ്ദസാസിദ്ദയഷൻസ്  ദ്ദകപ്രീകരിച്ും  കുടുംബപ്ശീ  എസ്   എച്  ജീ ദ്ദകപ്രീകരിച്ും  നിരന്തര  ദ്ദബാധവത്കരണ  പരിപാടികൾ 

 എല്ലാ  സ്കൂളുകളില്ും   മാല്ിനയസംസ്കരണ  ദ്ദബാധം  സൃഷ്ടിക്കുന്നത്   വിശദമായ  ദ്ദബാധവത്കരണം  നടത്തി . അങ്ങടന  സമൂഹത്തിന്ടെ  എല്ലാ ദ്ദമഖ്ല്കളില്ും  മാല്ിനയ  സംസ്കരണം  സംബന്ധിച്  അവദ്ദബാധം  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  കഴിഞ്ഞു   

 വിവിധ  തരത്തില്ുള്ള  മാല്ിനയ  പരിപാല്നവുമായി  ബന്ധടപ്പട്ടും  അശാസ്പ്തിയമായ  സംസ്കരണവും  ഉൾപ്പടട  65 ഇൽ   പരം  നിയമ  നടപടികൾ  സവീകരിച്ു  . 

 ദ്ദമൽ  നടപടികളുടട  ഫല്മായി  96500 രൂപ  പിഴ  ഈടാക്കാൻ  സാധിച്ു . കൃതയമായ  ഇടടപടല്ുകൾ  ദ്ദബാധവത്കരണം  തുടങ്ങിയവയുടട  ഭല്മായി  ദ്ദകസ്  ഫയൽ ടചയ്യുന്ന  സാഹചരയം  സംജാതമായിട്ടില്ല . 



പ്ഗീൻ ദ്ദപ്പാദ്ദട്ടാദ്ദകാൾ പ്പകാരം കുമിളിയിൽ 

നടന്ന വിവാഹം  







പതിവ് ക്ലീനിുംഗ് ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 



  "ശബരിമല്"-പ്പകൃതി സൌഹൃദ തീർത്ഥാടനം 
 
  



 സവിറേ  ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത വാർഡ് ന്ദ്പഖയാപനും നെത്തുവാൻ 
സാധ്ിച്ചു. കുമിളി ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ന്ദ്പിങ് വാലി 
വാർഡ് റകരളത്തിടല ആദയടത്ത ഹരിത വാർഡ് 
ആയി മാറ്റുവാൻ സാധ്ിച്ചു. 435 വീെുകളിൽ നിന്നുും 
യൂസർ ഫീ , എലലാവര്കക്കുും വൈവമാലിനയ 
സുംസ്കരണ സുംവിധ്ാനും, തരുംതിരിച്ചുള്ള മാലിനയ 
സുംസ്കരണും എന്നിവ നെപ്പിലാക്കിയാണ് റനടും 
വകവരിച്ചത്. 

 വൈവ മാലിനയ സുംസ്കരണ േീലും വളർത്തുന്നതിന്ടേ 
ഭാഗമായി കാലിവളർത്താൽ, റകാഴിവളർത്തൽ 
എന്നിവ റന്ദ്പാത്സാഹിപ്പിക്കടപ്പെുന്നു. , 

 ഉേവിെ മാലിനയ സുംസ്കരണ സുംവിധ്ാനും 
ഉേപ്പാക്കുന്നതിന് കറമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റുകൾ പരമാവധ്ി 
വീെുകളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധ്ിച്ചു. 



നരി 


