
പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാരയാലയം 



പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് ജിലല  



  വിസ്തൃതി - 5.75 ചതുരഗ്ര മമല് 
  ജനസംഖ്യ - 35,134 
  വീടുകള് - 12500 
  വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങള് - 658 
  വയവസായസ്ഥാപനങ്ങള് - 28 
  ഗ്പതിദിനം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിനയത്തിന്റെ    
അളവ് – 2 ടണ്ണ് 

മജവ മാലിനയങ്ങള് - 75 കി.ഗ്രാം 
അമജവ മാലിനയങ്ങള് – 125 കി.ഗ്രാം 

 
 

s]mXp hnhc§Ä 



ഉറവിട മാലിന്യ 
സംസ്കരണം 

ആറക വീടുകള് - 12,500 
കക്കുസ്സ് ഉളളവ – 12,500 
ബശ്ശയാരയാസ്സ് സംവിധാനം 
– 49 
മണ്ണിര കശ്ശപാസ്റ്റ് – 206 
മപപ്പ് കശ്ശപാസ്റ്റ് – 225 
കശ്ശപാസ്റ്റ് കുഴി – 76 
അവശ്ശരഷിക്കുന്ന എലലാ 
വീടുകളിലും 
സ്ഥാപനങ്ങളിലും റകട്ടിട 
ഉടമകള് തറന്ന സവന്തമായി 
മജന മാലിനയ 
സംസ്കരണത്തിനാവരയമായ 
വിവിധ സംവിധാനങ്ങള് 
ഏര്റപ്പടുത്തി 
 



അമജവ മാലിനയ സംസ്കരണ 
സംവിധാനം 

• എം.സി.എഫ് 2018 മുതല് പാപ്പിനിശ്ശേരി 
തുരുത്തി ഗ്പശ്ശദരത്ത് സ്ഥാപിച്ചു 
ഗ്പവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. 

• 2017 മുതല് 42 അംര ഹരിതകര്മ ശ്ശസന 
ഗ്പവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. വീടുകളില് നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് 
മാലിനയങ്ങള് മാസത്തില് ഒരു തവണ 
ശ്ശരഖ്രിക്കുന്നു. കടകളിറല മാലിനയങ്ങള് 
സാധാരണയായി മാസത്തില് ഒരു തവണയും 
കൂടുതല് മാലിനയങ്ങള് രൂപറപ്പടുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ആഴ്ചയില് 
ഒരിക്കല് എന്ന കണക്കിനുമാണ് 
മാലിനയശ്ശരഖ്രണം നടക്കുന്നത് 

 

 

 



എം.സി.എഫ് 



എം. സി. എഫ് 

എം.സി.എഫ് സവന്തം റകട്ടിടത്തില് 
ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നു (അടങ്കല് 16.5 ലക്ഷം) 

എസ്.ബി.എം -      12ലക്ഷം 
ധനകാരയകമിഷണ് -  2.5ലക്ഷം 
തനത് ഫണ്ട് -       2 ലക്ഷം 
 ശ്ശഹാട്ടലിലും, െസ്സ്ശ്ശറാെന്റുകളിലും, 
ശ്ശഷാപ്പുകളിലും റഹല്ത്ത് 
ഇന്സ്റപക്ടെുറട ശ്ശനതൃതവത്തില് 
പരിശ്ശരാധന  

 
 
 
 



ഹരിത കര്മ്മസസന് 



മാ 

മാലിനയ ശ്ശരഖ്രണം  



ഹരിത കര്മശ്ശസന 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

• യൂസ്സര് ഫീ ഇനത്തില് വീടുകളില് നിന്നും 
ഗ്പതിമാസം 30 രൂപ നിരക്കിലും കടകളില് 
നിന്ന് 50 രൂപ നിരക്കിലും തുക 
പിരിറച്ചടുക്കുന്നു. 

• 60 രതമാനം വീടുകളില് നിന്നും യൂസര് ഫീ 
ലഭിക്കുന്നു. 

• ഓശ്ശരാ ഹരിതകര്മ ശ്ശസനാംരത്തിനും 
ഗ്പതിമാസം 5000/- രൂപ ലഭിക്കുന്നു. 

• ശ്ശരഖ്രിച്ച മാലിനയങ്ങള് തരംതിരിച്ച് 
എം.സി.എഫില് എത്തിക്കുന്നു. 

 



ആര് .ആര് .എഫ് 
• ശ്ശരഖ്രിച്ച മാലിനയങ്ങള് കണ്ണൂര് 
ശ്ശലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 
അധീനതയിലുളള RRF ശ്ശലക്ക് 
മകമാെുന്നു 



 
സ്ഥാപന് ശുചിതവം 

 അംരംവാടികള് അമമാരുറട സഹായശ്ശത്താറട 
രുചീകരണ ഗ്പഗ്വത്തനങ്ങള് 

 സ്കൂളുകള് ശ്ശകഗ്രീകരിച്ചുള്ള ]n.Sn.F bpsS 

സഹകരണശ്ശത്താറട രുചീകരണ ഗ്പഗ്വത്തനങ്ങള് 
 വാര്് റമംപര്മാരുറട ശ്ശനതൃത്തവത്തില് 
ആരാവര്ക്കര്മാരുറട സഹകരണശ്ശത്താറട റപാതു 
സ്ഥലങ്ങളില് രുചീകരണ ഗ്പഗ്വത്തനങ്ങള് 

 കുടുംബഗ്രീയുറട സഹായശ്ശത്താറട ശ്ശബാധവല്ക്കരണ 
ക്ലാസുകള് 

 പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം തുണി സഞ്ചികളും ശ്ശപപ്പര് 
ബാരുകളും ഉപശ്ശയാരിച്ചു തുടങ്ങി. 

 കുട്ടികള്ക്കായി രുചിതവ ശ്ശബാധവത്ക്കരണ ക്ളാസ്സുകള് . 
 2017-18-ല് ചക്ക, മാങ്ങ, ശ്ശതങ്ങ എലലാ വാര്ഡുകളിലും 

നടത്തി. 
 2018-19-ല് ജാഗ്രശ്ശതാത്സവം എലലാ വാര്ഡുകളിലും 

നടത്തി. 

 



സ്ഥാപന് ശുചിതവം – തുടര്മ്ച 

  2019-20-ല്  റപന്സില് എലലാ വാര്ഡുകളിലും നടത്തി. 

 ജലപാര്ലറമന്റ്, ഹരിത സംരമം എന്നീ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചു.  

 ശ്ശകഗ്ര രവ. നിര്ശ്ശേ ഗ്പകാരമുളള സവച്ഛ് സര്ശ്ശേക്ഷണ് -2018, സവച്ഛഹീശ്ശസവ, 

സവച്ഛതാഹീശ്ശസവ രുചിതവ റസമിനാര് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. 

 അനയശ്ശദര റതാഴിലാളികളുറട ഗ്രാമസഭ നടത്തുക വഴി രുചിതവം, കുടിറവളളം 

എന്നിവയുറട ഗ്പാധാനയ അവശ്ശബാധം ഉണ്ടാക്കി. പഞ്ചായത്ത്തല മിഷന് 

ശ്ശയാരങ്ങള് എലലാ മാസങ്ങളിലും ശ്ശചര്ന്നു. 

 നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ളാന് തയ്യാൊക്കുവാന് പഞ്ചായത്ത്തല സാശ്ശങ്കതിക സമിതി 

5 ഗ്പാവരയം ശ്ശയാരം ശ്ശചര്ന്നു. അതുറകാണ്ട്തറന്ന കണ്ണൂര് ജിലലയില് 

ഒന്നാമതായിതറന്ന നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ളാന് പുതുക്കി തയ്യാൊക്കുവാന് 

സാധിച്ചു 
 

. 



തുണി സഞ്ചി, ശ്ശപപ്പര് 
ബാഗ് യൂനിറ് 

• പ്ലാസ്റ്റിക് നിശ്ശരാധനത്തിറന്റ ഭാരമായി 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തുണി സഞ്ചി, ശ്ശപപ്പര് 
ബാഗ് യൂനിറ് കൂടുംബഗ്രീ യൂനിറ് 
മുശ്ശഖ്ന നടപ്പിലാക്കുന്നു 

• പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള് വലിറച്ചെിയുന്നത് 
തടയാന് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില് 8 
പ്ലാസ്റ്റിക് ശ്ശബാട്ടില് ബൂത്തുകള് സ്ഥാപിച്ചു 

• സ്കൂളുകള് ശ്ശകഗ്രീകരിച്ച് റപന് 
ബൂത്തുകളും സ്ഥാപിച്ചു- 5 സ്കൂളുകളില് 

 



സപപ്പര്മ് ബാഗ് യൂന്ിറ്റ് 



തുണി സഞ്ചി യൂന്ിറ്റ് 



പ്ലാസ്റ്റിക് സബാട്ടില് ബൂത്ത് 



പപന് ബൂത്ത് 



ഇറചിസകാഴി മാലിന്യ 
സംസ്കരണത്തിന് ജിലലയിപല 

ആദ്യസംരംഭം(പറണ്ടറിംഗ് പ്ളാന്റ്) 



പറണ്ടറിങ്ങ് പ്ലാന്റ് 
 

• ബഹെിന് ഗ്പവാസി കൂട്ടായ്മയായ 
ക്ലീന്കണ്ണൂര് റവന്ചവര് എന്ന കപനി 
രൂപീകരിക്കുന്നു. 

• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് റകട്ടിടം, ശ്ശൊ്, രുദ്ധജലം 
തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന റസൌകരയങ്ങള് ഒരുക്കി 

• 2.5 ശ്ശകാടി മുടക്കി പ്ലാന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു. 
• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി എഗ്രിറമന്് 
• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് യാറതാരു റചലവും 
ഇലലാറത ഗ്പവര്ത്ത്തിക്കുന്നു 

• റകട്ടിട വാടക ഇനത്തില് ഗ്പതിമാസം 25,000/- 
രൂപ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. 



പറണ്ടറിങ്ങ് പ്ലാന്റ് 



പറണ്ടറിംഗ് പ്ളാന്റ് 





ന്ുതന് പ്പവര്മ്ത്തന്ങ്ങള്/ 
പദ്ധതികള് (പറണ്ടറിങ്ങ് പ്ലാന്റ് ) 

 ഇറചിസകാഴിയുപട അവശിഷ്ട്ടം സംസ്കരിച്  
     വളമാകുന്നതിന് ഒരു പറണ്ടറിങ്ങ് പ്ലാന്റ്  
 ദ്ിവസം 10.5 ടണ് ഇറചിസകാഴി മാലിന്യം വളമാകുന്നു  
 ഒരുകിസലാ ഇറചിസകാഴിപവയിസ്സ്റ്്റ്റ്ന് 5രുപ 
 25,000/- രുപ പ്പതിമാസം വാടക പഞ്ചായത്തിന് ലഭികും  
 ഇറചിസകാഴിയുപട പവയിസ്റ്റ്സറാഡരികിലും 

കണ്ടല്കാടുകളിലും  ന്ിസേപികുന്നത് ഒഴിവാകുന്നു 
 പാപ്പിന്ുസശരിയിപലയും പതാട്ടടുത്ത തസേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപന്ങ്ങളിപലയും ഇറചിസകാഴി കടകാര്മ് 
അവശിഷ്ടങ്ങള് ന്ല്കുന്നു 



പറണ്ടറിംഗ് പ്ളാന്റ്-
സന്ട്ടങ്ങള് 

ഹരിതശ്ശകരളാ മിഷന് പദ്ധതിയില് ഉള്റപ്പടുത്തി 
ഇന്തയയില്ത്തറന്ന മാതൃകയായസ്ഥാപനം  

 ദുര്രന്ധമിലല, അശ്ശരാരയ ഗ്പശ്നമിലല, റതരുവ് 

നായ ഗ്പശ്നത്തിന് പരിഹാരം 

  തശ്ശേരസവംഭരണസ്ഥാപനത്തിറന്റ   

     ശ്ശമല്ശ്ശനാട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം 

   ശ്ശൊ്റസൌകരയം, രുദ്ധജലറസൌകരയം,  

       ബശ്ശയാ രയാസ് എന്നിവ പഞ്ചായത്ത്    

       നല്കുന്നു 

 



ബസയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്                 
(സഗ്ാബര്മ്ദ്ധന്) (ഗ്ാല്വനന്സിങ്ങ് ഓര്മ്ഗ്ാന്ിക് 

ബസയാ അസപ്ഗ്ാ റിസസാഴ്സസ്ധന് ) 

 മാലിനയറത്ത ഊര്ജം, രയാസ്, കംശ്ശപാസ്റ്റ് ആക്കി 
മാറുന്നു. 

 1000 കിശ്ശലാ ഗ്രാം മാലിനയം ഗ്പദിദിനം  
 25 കയുബിക്ക് മീറര് രയാസ് ലഭിക്കുന്നു 
 2018-2019 വര്ഷം അറഗ്ക്കഡിറ് എജന്സി 
ശ്ശസാശ്ശഷയാ എക്കശ്ശണാമിക്ക് യൂനിറ് റഫൌണ്ടഷണ് 

 അടങ്കല് 36 ലക്ഷം രുപ  
 രുചിതവ മിഷന് 19 ലക്ഷം രുപ 
 ഒരു ടണ് ശ്ശരഷി 
 പച്ചക്കെി കടകളിറല റവയിസ്റ്റ്, മത്സയവില്പണന 
കടകളിറല റവയിസ്റ്റ്, കലയാണവീടുകളുറല 
റവയിസ്റ്റ്, ശ്ശപാതു പരുപാടികളിറല റവയിസ്റ്റ് 

 ഹരിത കര്മശ്ശസനയുറട സഹായശ്ശത്താറട 
മാലിനയം ശ്ശരഖ്രിച്ച് പ്ലാന്റില്എത്തിക്കുന്നു.   

 



സഗ്ാവര്മ്ദ്ധന് പദ്ധതി- 
പൂര്മ്ത്തീകരണത്തിന് സശഷം 



ബസയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സന്ട്ടങ്ങള് 

• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിറല 
മജവമാലിനയങ്ങള് 
സംസ്കരിക്കുന്നു. 

• ഉശ്ശപാല്പന്നമായി ബശ്ശയാരയാസ്, 
സ്ലെി എന്നിവ 
 



ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച 
പുരസ്ക്കാരങ്ങള് 

• നിര്മല് പുരസ്ക്കാര് 
• ഒ.ഡി.എഫ്. പഞ്ചായത്ത് 
• തുടര്ച്ചയായ വര്ഷങ്ങളില് 
സംസ്ഥാനറത്ത മികച്ച ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിനുളള സവരാജ് 
ശ്ശഗ്ടാഫി(2016-17 സംസ്ഥാനറത്ത 
മികച്ച മൂന്നാമറത്ത പഞ്ചായത്ത് 
2017-18 ല് ഒന്നാം സ്ഥാനം)  

• മികച്ച പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്തനത്തിന് 
ശ്ശകഗ്രസര്ക്കാരിന്റെ GPDP Award 




