
കുന്നംകുളം നഗരസഭ



ജില്ല - തൃശ്ശൂര്
അസംബ്ലി നിയ ോജകമണ്ഡലം - കുന്നംകുളം
തോലൂക്ക് - കുന്നംകുളം
വിസ്തീര്ണം - 34.18 ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ - 54,071 
സ്ത്രീകള് - 28,679
പുരുഷന്മോര് - 25,392
ജനസോന്ദ്രത - 1463 / ച.കി.മീ
സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപോതം - 1129/1000
സോക്ഷരത - 97%
ആകക വീടുകള് - 13156
ആകക വയോപോരസ്ഥോപനങ്ങള്- 3351
പ്രതിദിന ജജവമോലിനയം - 5.196 ടണ്
പ്രതിദിന അജജവമോലിനയം - 0.194 ടണ്
മോലിനയ സംസ്കരണ പ്രചരണം - കുടുംബശ്രീ, വയോപോരി 

വയവസോ ികള്, ഹരിതകര്മയസന, 
വിദയോര്ഥികള് എന്നിവകര 
ഉപയ ോഗകെടുത്തിയുള്ള കയോമ്പ ിനുകള്

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്

കുന്നംകുളം നഗരസഭ



ഉറവിട മോലിനയ സംസ്കരണം - കുന്നംകുളം യമോഡല്

ഉറവിട മോലിനയ സംസ്കരണം –ബയ ോബിന്, ബയ ോഗയോസ് പ്ലോന്റ,് കംയപോസ്റ്റ ്പി് ്, തുമ്പൂര്ുഴി

• ബയ ോബിന്നുകള് 
6972എണം വീടുകളില്
വിതരണം കചയ്തു

• ബയ ോഗയോസ് പ്ലോന്റുകള് 195
• കംയപോസ്റ്റ് പി ്് 2333
• 48അങ്കണവോടികളില് 
ബയ ോബിന്നുകള് 

• ആകകയുള്ള 3സര്ക്കോര് 
സ്കൂളുകളില് തുമ്പൂര്ുഴി 
സംസ്കരണ സംവിധോനം

• ഗോര്ഹിക തല ഉറവിട 
മോലിനയ സംസ്കരണ 
ഉപോധികള് ഉള്ള വീടുകള് 
9500

കുന്നകുളം നഗരസഭ ബയ ോബിന് 
പരിപോലനവം മട്ടുെോവ് കൃഷിയും

• 60 ശതമോനം വീടുകളില്
നിന്നും അജജവമോലിനയ 
യശഖ്രണം

• 5500 വീടുകളില് നിന്നും 1500
വയോപോരസ്ഥോപനങ്ങളില് 
നിന്നും ജജവ/അജജവ 
മോലിനയം യശഖ്രിക്കുന്നു.

• ബയ ോബിന്നുകളുകട 
വിതരണവം പരിപോലനവം
ചകിരിയചോര് വിതരണവം 
ഹരിതകര്മയസന വഴി



MCF - 1 (6000 Sq Ft)
RRF - 1 (2500 Sq Ft)
ഹരിതകര്മയസന - 56 യപര്
യശഖ്രിക്കുന്ന 
ഇടയവളകള് - മോസത്തില് 

ഒരു തവണ

(ഹരിതകര്മയസന 4 ഗ്രൂപ്പുകളോ ി തിരിഞ്ഞ് 2 ഗ്രൂപ്പുകള്
യശഖ്രണവം 2 ഗ്രൂപ്പുകള് തരംതിരിക്കലം നടത്തിവരുന്നു)

അജജവമോലിനയ 
സംസ്കരണം - കുന്നംകുളം



സുസ്ഥിര മോലിനയ സംസ്കരണം - കുന്നംകുളം യമോഡല്

• 24 മണിക്കൂറം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കഹല്ത്ത് സ്കവോഡ്
പ്രവര്ത്തനമോരംഭിക്കുകയും കപോതു ഇടങ്ങളില് 
നിലവിലണ്ടോ ിരുന്ന ഗോര്യബജ് യപോ ിന്റുകള് 
ഇല്ലോതോക്കോനും സോധിച്ചു.  

• മോലിനയം വലികചറിയുന്നവകര പിടികൂടുന്നതിനും 
പിഴ ഈടോക്കുന്നതിനും നടപടികള്.  ഇതിനോ ി 
വയോപോരി വയവസോ ികള്, കപോതുജനങ്ങളുയടയും 
പങ്കോളിത്തയത്തോകട കര്ശന പരിയശോധനകള്, 
കയോമ്പ ിനുകള് സ്ഥിരമോ ി നടത്തുന്നു. 

• 50 ജമയരോണിന് തോകഴയുള്ള പ്ലോസ്റ്റിക് 
കവറകളുകട ഉപയ ോഗം 2016 ുതല് നിയരോധിച്ചു.

• ചിക്കന് കവ ്ുകള് കളക്ട് കചയ്യുന്നതിനു 
സംസ്കരിക്കുന്നതിനു സംവിധോനം

• ബയ ോകമഡിക്കല് കവ ്സ്റ്റ് ഇയമജ്, പോലക്കോടിന് 
ജകമോറന്നു എന്ന് നഗരസഭ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു

• ഹസോര്ഡസ് കവ ്ും ഇ-കവ ്ും 5 ടണ് 
ക്ലീന് യകരള കമ്പനിക്ക് ജകമോറി.

• ജജവവള നിര്മോണം (സമത ഗ്രീന്)
• തിരുത്തിക്കോട് പോടയശഖ്രത്തിയനോടനുബന്ധിച ്

15.05 യകോടി രൂപ കചലവില് ദ്രവമോലിനയ
സംസ്കരണ പ്ലോന്റ് കിഫ്ബി പരിഗണന ില്

പദ്ധതികള് - കചലവോ  തുക

ഉറവിട മോലിനയസംസ്കരണ പദ്ധതികള് - 4500000/-
ജജവമോലിനയ സംസ്കരണ പ്ലോന്റ് - 5000000/-
ഐ.ആര്.ടി.സി. - 2500000/-
എം.സി.എഫ് - 3400000/-
ആര്.ആര്.എഫ് - 1500000/-
ഹരിതസഹോ സ്ഥോപനം - 500000/-
പ്ലോസ്റ്റിക് കപല്ലജ്യസഷന് യൂണി്് - 3800000/-
ട്രഞ്ിംഗ് കഗ്രൌണ്ടികന ജജവപോര്ക്ക് 
ആക്കി മോ്ി ത് - 1500000/-
വി.ജി.എഫ് - 900000/-
ചകിരിസംസ്കരണയൂണി്് - 2500000/-

ആകക - 2,61,000000



ഹരിതകര്മ യസന – വരുമോനമോര്ഗങ്ങള്

HKS ഇതര കര്മയമഖ്ലകള്
• ഇവന്റ് മോയനകെന്റ് ഗ്രൂെ് – കോ്റിംഗ് (Green ME)
• ശിങ്കോരിയമളം ഗ്രൂെ്
• യക്ലോത്ത് ബോഗ് യൂണി ്്
• യപെര്ബോഗ് യൂണി ്്
• ക്ലീനിംഗ് യൂണി ്്

HKS വരുമോനം (മോസത്തില്)
യൂസര് ഫീ വീടുകള് - 60 രൂപ
യൂസര് ഫീ സ്ഥോപനങ്ങള് - 100-200/-
പ്രതിമോസമോസകളക്ഷന് - 340000/-
ബയ ോബിന് പരിപോലനം - 80000/-
സ്ക്രോപ് വില്പന - 45000/-
തുണിസഞ്ി നിര്മോണം - 5000/-
കെഡ്ഡഡ് പ്ലോസ്റ്റിക് വില്പന - 65000/-
പ്രതിമോസ യവതനം - 9000/-



ജജവമോലിനയ സംസ്കരണവം - കോര്ഷിക യമഖ്ലയും

കോര്ഷിക യമഖ്ലയുമോ ി ബന്ധിെിക്കല്

• ജജവവളം (സമതഗ്രീന്) വോര്ഷിക പദ്ധതി ില് 
ഉള്കെടുത്തി സബ്സിഡി നിരക്കില് നഗരസഭ 
പരിധി ികല യകര/കനല് കര്ഷകര്ക്ക് നല്കുന്നു. 
മറ്റുള്ളവര്ക്ക് കിയലോ 15 രൂപ നിരക്കില് 
ആവശയോനുസരണം വില്പന നടത്തുന്നു.

• യകര കര്ഷകരില് നിന്നും ചകിരി ഏക്ടുത്ത് 
ചകിരിസംസ്കരണയൂണി്ില് സംസ്കരിച ്ജജവമോലിനയ 
സംസ്കരണത്തിന് ആവശയമോ  ചകിരിയചോര് 
ഉല്പോദിെിക്കുന്നു.

• ആകക ഉല്പോദിെിക്കുന്ന ജജവവളം പ്രതിമോസം 14.35
ടണ്

• ജജവവള വില്പന വരുമോനം  - 1722200



ജജവമോലിനയ സംസ്കരണം - സുസ്ഥിരത

7.2

11.25

14.35

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2017 2018 2019

Manure production (Ton)

Manure production (Ton)

ആരംഭം – 2016 ഒയക്ടോബര്
സോയങ്കതിക സഹോ ം –ഐ.ആര്.ടി.സി ു്ടൂരര്

കൂലി – 550 * 6 =  3300
ചകിരിയചോറം 
ഇയനോക്കുലവം = 3500
ജവദുതി ബില് = 50
കമഷീന് കമ ിന്റനന്സ് = 110
ആയരോഗയ ഇന്ൂറന്സ് = 25
ആകക പ്രതിദിനം = 6985
പ്രതിമോസം = 6985*30 = 209550
സമത ഗ്രീന് ബോഗ് = 7600 
ജീവോണുവളം = 8925
ആകക പ്രതിമോസകചലവ് = 226075

ജജവവള വില്പന = 14.35 tn*12 = 172200
IRTC = 50000
യകോഴികവ ്സ്റ്റ് ട്രീ ്്കമന്റ് 
അധികയവതനം നഗരസഭ നല്കുന്നത് 
= 18000
ആകക വരവ് = 230200

വരവ്കചലവ്

മിചം - 4125

ഐ.ആര്.ടി.സി.യ്ക്ക് നഗരസഭ നല്കുന്നത് പ്രതിമോസം = 61200 + Tax



അജജവമോലിനയം – പുനരുപയ ോഗം, പുനഃചംരമണം

• യറോഡ് ടോറിംഗ് - (12 കി.മീ) – 3 ടണ്
• തുണിസഞ്ി നിര്മോണം – പ്രതിമോസം 100 – 5000/-
രൂപ

• തരംതിരിച പ്ലോസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങള് കപല്ലജ്യസഷന് 
യൂണി്് വഴി കപല്ലറ്റുകളോക്കി ഉല്പന്ന നിര്മോതോക്കള്ക്ക്
പുനരുപയ ോഗം കചയ്യുന്നതിനോ ി നല്കുന്ന പദ്ധതി 
ആവിഷ്കരിചിട്ടുണ്ട്.

• 4400 കി.ഗ്രോം പ്ലോസ്റ്റിക് കവറകള്, കപ്് 
യബോട്ടിലകള്, ചട്ടക്കടലോസുകള് എന്നിവ സ്ക്രോപ് 
ഡീയലഴ്സിന് ജകമോറി ിട്ടുണ്ട്.

• ഹസോര്ഡസ് കവ ്സ്റ്റ്, ഇ കവ ്സ്റ്റ് ക്ലീന് യകരള 
കമ്പനിയ്ക്ക് ജകമോറി (5 ടണ്) – 15000/- രൂപ 

പ്ലോസ്റ്റിക് കപല്ലജ്യസഷന് യൂണി ്്



ശീലവല്ക്കരണവം നി മനടപടികളും

ഗ്രീന് യപ്രോയട്ടോയക്കോള്
• ഓഫീസ് ഉത്തരവ് ുയഖ്ന നഗരസഭയുകട എല്ലോ പരിപോടികളിലം 
നിര്ബന്ധമോക്കി

• എല്ലോ ഘടകസ്ഥോപനങ്ങളിലം (12) നടെിലോക്കി
• അസംബ്ലി ഹോളുകളില് പരിയശോധന കര്ശനമോക്കി.
വിവോഹങ്ങള്, കപോതുപരിപോടികള്, ഉത്സവങ്ങള് 
എന്നിവിടങ്ങളില് ഗ്രീന് യപ്രോയട്ടോയക്കോള് കര്ശനമോക്കി

• ലംഘിച സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക് യനോട്ടീസ് നല്കി
• വിദയോര്ഥികകള യബോധവല്ക്കരിക്കുന്നതിനോ ി കയോച ്കദം  ങ് 
പരിപോടി നടെിലോക്കി.  എല്ലോ സ്കൂളുകളിലം ജജവമോലിനയ 
ഉപോധികള് ഉറപ്പു വരുത്തി.

• കപോതുപരിപോടികളിലം സ്ഥോപനങ്ങളിലം നഗരസഭയുകട 
പുനര്ജനി യൂണി്് നിര്മിക്കുന്ന യപെര്യപനകള് വിതരണം 
കചയ്യുന്നു.

ുകന്നോരുക്കെരിപോടികള്
• 27 വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങളികല
വിദയോര്ഥികള്ക്കും വയോപോരികള്ക്കും, 
കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും സന്നദ്ധ 
സംഘടനോ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും മൂന്ന് 
ഘട്ടങ്ങളിലോ ി 
യബോധവല്ക്കരണ കയോപ ിന്

• മോലിനയ സംസ്കരണകത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
പോട്ടുകള്, യചോദയോവലികള്, മത്സരങ്ങള്

• എന്.എസ്.എസ്/എം.എസ്.ഡബ്ലിയു
വിദയോര്ഥികകള ഉപയ ോഗകെടുത്തിയുള്ള 
സര്കെയും കയോപ ിനും

നി മനടപടികള്
• ആകക പിടികൂടി ത് 184 യകസുകള്
• 3,46,250/- രൂപ പിഴ ോ ി ലഭിച്ചു
• യപോലീസ് യകസുകള് രജിസ്റ്റര് കചയ്തത് 3എണം



സവിയശഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഗ്രീന് പോര്ക്ക്

• ജജവമോലിനയ സംസ്കരണത്തികന്റ
യകരളത്തികല പഠനഭൂമി

• കില
• തയേശസവ ംഭരണസ്ഥോപനങ്ങള്
• നൂയ ോര്ക്കികല യകര്ണല് 
യൂണിയവഴ്സി്ിയുകട യസോളിഡ് കവ ്സ്റ്റ് 
മോയനകെന്റ് പഠന വകുെ് ഗ്രീന് പോര്ക്ക് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങകള പഠനയജര്ണലില് 
ഉള്കെടുത്തുകയുണ്ടോ ിയകന്ദ്ര ധനകോരയ കമീഷന് പ്ലോന്റ് സന്ദര്ശിചയെോള് ശ്രീ യതോമസ് ഐസക് പ്ലോന്റ് സന്ദര്ശിചയെോള്



പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം – കുന്നംകുളം മോതൃക

• യകരള കോര്ഷിക 
സര്െകലോശോല ികല കോലോവസ്ഥോ 
വയതി ോന പഠനഗയവഷണ 
യകന്ദ്രവമോ ി MoU

• 11 പചത്തുരുത്തുകള്
• അയ്യങ്കോളി പദ്ധതിയുമോ ി
സംയ ോജിെിച ്ഒരു കസന്റില് 
വനവല്ക്കരണം

• KFRI സഹകരണയത്തോകട ുള വയോപനം

കോര്ബണ് തുലിത കുന്നംകുളം (CNPK)

CNPK ഉദ്ഘോടനയത്തോടനുബന്ധിച ്ബഹു.തയേശസവ ംഭരണ വകുെ് 
മന്ത്രി മധുരക്കുളത്ത് ുള നടുന്നു



കോന്സര് യരോഗികള് യപെര് യപന നിര്മോണത്തില്

നന്ദി
കുന്നംകുളം നഗരസഭ


