
പഴയന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 



പഴയന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ജില്ല                     :     തൃശ്ശൂർ 
ജനസംഖ്യ        :    40256   
വിസ്തൃതി           :     59.03 ച. കീ   

ആകക വീടുകൾ : 13680                         
പ ൊതു സ്ഥൊ നങ്ങൾ : 83 

വ്യൊ ൊര/ വ്യവ്സൊയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ - 516 

പ് തി ദിനം ഉദ് ൊതിപ്പിക്കുന്ന മൊലിനയത്തിന് പെ അളവ് – 450 ജൈവ്ം കി, 
അജൈവ്ം – 50 കി 
അ കടകരമൊയ മൊലിനയത്തിന്പെ അളവ് – 5 കി /പ് തിദിനം 

മൊലിനയ സംസ്കരണ പ് ചരണം – കുടുംബപ്രീ, ഹരിതകർമ്മസസന, 

വ്യൊ ൊരി വ്യവ്സൊയികൾ, സന്നദ്ധ പ് വ്ർത്തകർ ഉൾപപ്പടുന്ന് ക്ലീൻ 

 ഴയന്നൂർ പ്രീൻ  ഴയന്നൂർ പസൊജസറ്റി,   വ്ിദയൊർത്ഥികൾ  

എന്നിവ്രിലൂപടയുള്ള കയൊപെയിനുകള ം, ഉെവ്ിട മൊലിനയ സംസ്കരണ 

ഉ ൊധികള പട വ്ിതരണവ്ും 

 



ഉറവിട മാല്ിനയ സംസ്കരണ 
സംവിധാനം 

•  ഞ്ചൊയത്തിപല 55 രതമൊനം വ്ീടുകളിൽ നിന്നും 52 രതമൊനം വ്യൊ ൊര 

സ്ഥൊ നങ്ങളിൽ നിന്നും ജൈവ്/ അജൈവ് മൊലിനയങ്ങൾ പ്രീൻ 

പടക്നിഷ്യൻമൊരുപട സഹൊയസത്തൊപട സവ്ർതിരിച്ച്  സരഖരിക്കുന്നു.  
 

 ഉറവിട മാല്ിനയസംസ്കരണത്തിനായി  സ്ഥാപിച്ച  ഉപാധികൾ 
• കിച്ചൺ ബിന്നുകൾ  -  533 

• ജ പ്പ് കസെൊസ്റ്റ്  - 200, 

• കസെൊസ്റ്റ്  ിറ്റ് - 181,  

• രൊർഹിക ബസയൊരയൊസ് പ്ലൊന്്         - 130 

• കമ്മയൂണിറ്റി കസെൊസ്റ്റ് പെസിലിറ്റി 
    (ക്ലീൻ  ഴയന്നൂർ പ്രീൻ  ഴയന്നൂർ)   -1 



അജജവ മാല്ിനയ സംസ്കരണ 
സംവിധാനം 

 
 പഞ്ചായത്തികല് 22 വാർഡുകളിൽ നിന്നും 2 ഗ്രീൻ 

കടക്നീഷ്യൻമാർ വീതം മാല്ിനയങ്ങൾ ശേഖ്രിക്കുന്നു. 
 

• എം സി എഫ് (1200 Sq)                       -1 

• ഹരിതകർമ്മസസന(പ്രീൻ പടക്നീഷ്യൻ) – 44 

• സരഖരിക്കുന്ന ഇടസവ്ളകൾ - ഒരുമൊസത്തിൽ 8 പ് വ്രയം 

• മൊസത്തിൽ 1 തവ്ണ 44 സ ർസചർന്ന് തരം തിരിക്കുന്നു. 
  



സുസ്ഥിര മാല്ിനയ സംസ്കരണം 

• ജൈവ്/അജൈവ് മൊലിനയങ്ങള പട െലപ് ദമൊയ സരഖരണത്തിനും, 

സംസ്കരണത്തിനുമൊയി ക്ലീൻ പഴയന്നൂർ ഗ്രീൻ 
പഴയന്നൂർ എന്ന സ രിൽ ഒരു പസൊജസറ്റി രൂ ീകരിച്ച . 

• പസൊജസറ്റിയുപട കീഴിൽ 44 സ രടങ്ങുന്ന പ്രീൻ പടക്നിഷ്യൻമൊപര 

നിയമിച്ച  

• സരഖരിക്കുന്ന ജൈവ് മൊലിനയം “കൃഷ്ിമിഗ്ത” ജൈവ്വ്ളമൊക്കുന്നു 
• അജൈവ് മൊലിനയങ്ങൾ എം സി എെിൽ സരഖരിച്ച് സലൊക്ക് 

 ഞ്ചൊയത്തിന്പെ ആർ ആർ എെിൽ എത്തിക്കുന്നു. 
• ജൈവ്മൊലിനയങ്ങൾ  സംസ്കരിക്കുന്ന തിനൊയി ഉെവ്ിട മൊലിനയ 

സംസ്കരണ ഉ ൊധികള പട വ്ിതരണം 

• പ ൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മൊലിനയങ്ങൾ സരഖരിക്കുന്നതിന്  പ് സതയക 

ബിന്നുകൾ സ്ഥൊ ിച്ച  

• 9/18 മുതൽ 50 ജമസപ്കൊണിനുതൊപഴയുള്ള പ്ലൊസ്റ്റിക് 

കയൊരിബൊരുകള പട നിസരൊധനവ്ും ബദൽ ഉത് ന്നങ്ങള പട 

(തുണിസഞ്ചി)വ്ിതരണവ്ും. 

• 2019-20 വ്ൊർഷ്ിക  ദ്ധതിയിൽ ഉൾപപ്പടുത്തി പടൌണിൽ കയൊമെകൾ 

സ്ഥൊ ിക്കുന്നു. 
• മൊലിനയങ്ങൾ വ്ലിപച്ചെിയുന്നവ്ർപക്കതിപരയുള്ള കർരന രിക്ഷൊ 

നട ടികൾ സവീകരിക്കുകയും , പ ൊതു ഇടങ്ങളിൽ മൊലിനയങ്ങൾ 

വ്ലിപച്ചെിയുന്നത് കുെയുകയും പചയ്തു 
• ഹസ്സൊഡസ്  സവ്സ്റ്റ് , ഇ-സവ്സ്റ്റ് ക്ലീൻ സകരള കെനിക്കു ജകമൊെുന്നു. 



സുസ്ഥിര മാല്ിനയ സംസ്കരണം 
കചല്വുകൾ 

 
• ഖരമൊലിനയ സംസ്കരണ പ്ലൊന്്   - 1999349 

• സ ൊർട്ടബിൾ ബസയൊരയൊസ് പ്ലൊന്് – 1040958 

• വ്യബിലിറ്റി രയൊപ് െണ്ട് -  573957 

• ജൈവ് ഭരണി  - 200000 

• എം സി എഫ് - 325000 

• കയൊമെ – 2600000 

• കസെൊസ്റ്റ് ബിറ്റ് – 1164360 

• ഇൻസിനസെറ്റർ - 49000 

   ആപക               - 7327624 

   



ഹരിത കർമ്മ ശസനയും വരുമാനവും 

 

 

വീടുകൾ (യൂസർ ഫീ) 6200 X 30  = 186000 
വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്  =  32000 
 ആകക                                       = 218000  

 
ഗ്പതി മാസ വരുമാനം                  = 5450 

 
 
• വരുമാന വർദ്ധനവിനായി രണ്ട് ബദൽ ഉത്പന്ന 

യൂണിറ്റുകൾ  

 
               



ജജവ മാല്ിനയ സംസ്കരണവും 
കാർഷ്ിക ശമഖ്ല്യും 

• ജൈവ് മൊലിനയങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് കൃഷ്ിമിഗ്ത ജജവ വളം 
എന്ന സ രിൽ കർഷ്കർക്ക് എസക്കസഷ്ൊപ്പ് മുസഖന വ്ി ണനം 

നടത്തിവ്രുന്നു. 
 
• പ് തിമൊസ ഉത് ൊദനം 4000 കിസലൊ 

 
•  ഴയന്നൂർ  ഞ്ചൊയത്തിപല കർഷ്കർക്ക് 10 രൂ  ( 75 രതമൊനം 

സബ്സിഡിയിൽ 2.5 രൂ  നിരക്കിൽ) മറ്റ ള്ളവ്ർക്ക് സബ്സിഡി 
ഇലലൊപത (10 രൂ ) വ്ിതരണം പചയ്യ ന്നു. 
 

• ജൈവ് വ്ള യൂണിറ്റിന്പെ മറ്റ് പ് വ്ർത്തനങ്ങൾക്കൊയി തുക 

വ്ിനിസയൊരിക്കുന്നു. 
  
               



അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ ജകകാരയം 
കചയ്യുന്നത് 

  
• ശേഖ്രിക്കുന്ന അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് ശലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിന് കീഴില്ുള്ള ഗ്ഷ്ഡ്ിംഗ് യൂണിറ്റിശല്യ്ക്ക്ക്  
നൽകുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ല്ഭ്യമാകുന്ന ഗ്ഷ്ഡ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്  
ഉപശയാരിച്ച് ശറാഡ് നിർമ്മാണം ല്ക്ഷ്യമിടുന്നു. 
 

• ഹസ്സാഡസ് ശവസ്റ്റ് , ഇ- ശവസ്റ്റ് ക്ലീൻ ശകരള കമ്പനിയ്ക്ക്ക് 
ജകമാറി  

      380 കിശല്ായ്ക്ക്ക്  17936 രൂപ കചല്വായിട്ടുണ്ട്. 
 



േീല്വൽക്കരണവും നിയമ നടപടികളും 

• 53 ഘടക സ്ഥൊ നങ്ങളിലും പ്രീൻ സപ് ൊസട്ടൊസക്കൊൾ നടപ്പൊക്കി 
• വ്ൊർഡ് തല സബൊധവ്ൽക്കരണ കയൊെയിനുകൾ 

 
• പ ൊതു  രി ൊടികളിൽ ബഡ്സ് സ്കൂളിപല വ്ിദയൊർത്ഥികൾ 

ഉണ്ടൊക്കുന്ന സീഡ് സ നകൾ വ്ിതരണം പചയ്യ ന്നു. 
 

• ഹരിത ചട്ടങ്ങപള കുെിച്ച് സബൊധവ്ൽക്കരണം(സ്കൂൾ, കച്ചവ്ട 

സ്ഥൊ നങ്ങൾ, കുടുംബപ്രീ, ക്ലബ്ബ കൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ) 

 
• എസക്കൊസഷ്ൊപ്പ വ്ഴിയുള്ള തുണിസഞ്ചി വ്ിതരണം 

 
•  നിയമ നട ടികൾ - 2 

• കർരന  രിസരൊധനയിൽ നിന്നും  ിഴ ഈടൊക്കിയത് – 

•   
•  ിഴ ചുമത്തിയത് – 17950 രൂ  

  

 



സവിശേഷ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 
ജൈവ് മൊലിനയ സംസ്കരണത്തിനൊണ്  ഴയന്നൂർ പ്രൊമ 

 ഞ്ചൊയത്ത് കൂടുതൽ പ് ൊധൊനയം നൽകുന്നത്. ഇതിന്പെ 

ഭൊരമൊയി മാല്ിനയത്തിൽ നിന്നും വരുമാനം എന്ന 

ലക്ഷയസത്തൊപട കൃഷ്ിമിഗ്ത എന്ന സ രിൽ വ്ളം നിർമ്മിച്ച് 
കർഷ്കരിൽ എത്തിക്കുന്നു  
 


