
പൂതൃക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
  

       ജില്ല                  :      എറണാകുളം  
 

     താല്ൂക്ക്        : കുന്നത്തുനാട് 
  

      ബ്ലാക്ക്        : വടവുബ്കാട്  
 

 ജനസംഖ്യ         :  21053 
 
 വീടുകൾ :   7649  
 
 സ്ഥാപനങ്ങൾ : 514  



നാഷണൽ ഹൈബ്വബ് ാട് ബ്േർന്നു സ്ഥിതിചേയ്യുന്ന 
ബ്കാല്ബ്േരി, േൂണ്ടി എന്നീ ടൗണുകൾ ഉൾചെട്ട, 
നഗരസവഭാവം കാണിക്കുന്ന ഗ്ഗാമപോ ത്ത് ആണ് 
പൂതൃക്ക. 
 
മാല്ിനയഗ്പശ് നം 

 
ബ്കാല്ബ്േരി ചമഡിക്കൽ ബ്കാബ്ളജ്, ബി എഡ് ബ്കാബ്ളജ്, 
ആർട്് ആൻഡ് സ ൻ് ബ്കാബ്ളജ്, ടി ടി സി, ൈ ർ 
ചസക്കന്ററി ്കൂൾ, 20 ഓളം ചപാതു സ്ഥാപനങ്ങൾ 500-
ബ്ല്ചറ വാണിജയ വയവസാ  ബ്കഗ്രങ്ങൾ എന്നിവ ുചട 
സാമീപയമുള്ള നഗര സവാഭാവം ആർജിച്ച ഗ്പബ്േശം. 

 
പാതബ് ാരങ്ങളില്ും ചപാതു ഇടങ്ങളില്ും തരം 
തിരിക്കാചത ഹജവ അഹജവ മാല്ിനയങ്ങൾ വൻ ബ്താതിൽ 
നിബ്േപിക്കുന്ന ഗ്പവണത. 
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2004-2005 മുതൽ ടൗണിചല് കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
തരം തിരിക്കാത്ത ഹജവ അഹജവ മാല്ിനയം 

പോ ത്തിന്ചറ ഉത്തരവാേിതവത്തിൽ ബ്ശഖ്രിച്ച്, 

ഗ്ഗാമപോ ത്തിന്ചറ താഴ്ന്ന്ന ഗ്പബ്േശങ്ങളിൽ ല്ാൻഡ് 

ഫില്ലിംഗ് നടത്തിവന്നിരുന്നു. 

 

മാല്ിനയ സം്കരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ - േിവസ 
ബ്വതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടിജൻസി ജീവനക്കാചര വച്ചും 

പോ ത്ത് സവന്തമാ ി വാങ്ങി  ഗ്ടാക്ടർ 

ഉപബ് ാഗിച്ചും. 

പരിൈാരഗ്ശമം  
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 മാല്ിനയ നിർമ്മാർജ്ജന ഗ്പവർത്തനത്തിന് ഗ്പതിവർഷം 15 
ല്േം രൂപ വചര ചേല്വ്.  

 
 2014ഓചട മാല്ിനയങ്ങൾ താഴ്ന്ന്ന ഗ്പബ്േശങ്ങളിൽ 
നിബ്േപിക്കുന്ന രീതി ുചട നി പരമാ  പരിമിതി - 
ചനൽവ ൽ തണ്ണീർത്തട നി മവും പരിസ്ഥിതി 
സംരേണനി മവും. 

 
 പോ ത്ത് ഭാഗീകമാ ി മാല്ിനയ ബ്ശഖ്രണത്തിൽ നിന്നും 
ല്ാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നു. 2016 മുതൽ 
മാല്ിനയങ്ങളുചട ബ്ശഖ്രണവും, അശാ്ഗ്തീ  സം്കരണവും 
നിർത്തുന്നതിന്  തീരുമാനിച്ചു. 

 
 ബ്കാല്ബ്േരി േൂണ്ടി ടൗണുകളിൽ മാല്ിനയ ഗ്പശ്നം രൂേം.  

 വയാപാരി സമൂൈത്തിൻചറ ഗ്പതിബ്ഷധം. 
 മാല്ിനയ ഗ്പശ്നം ഉൾനാടുകളിബ്ല്ക്കും. 
  
 ഹൈബ്വകളിചല് ും ഗ്പധാന നിരത്തുകളിചല് ും 
മാല്ിനയകൂമ്പാരങ്ങൾ- ഗ്പതിസന്ധി . 

ബ്നരിട്ടിരുന്ന ചവല്ലുവിളികൾ  
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മാല്ിനയം ചപാതുസ്ഥല്ങ്ങളിൽ നിബ്േപിക്കുന്നതുമൂല്ം 
ഉണ്ടാകുന്ന ആബ്രാഗയഗ്പശ്നങ്ങൾ േൂണ്ടിക്കാട്ടി - ‘എന്ചറ 
മാല്ിനയം എന്ചറ ഉത്തരവാേിതവം’  കാമ്പ ിനുകൾ 
ആരംഭിച്ചു. 
 
എല്ലാ വാർഡുകളില്ും രണ്ട് ഗ്പബ്തയക ഗ്ഗാമസഭകൾ. 

 
വയാപാരി വയവസാ ി ബ് ാഗങ്ങൾ.  
 
ബ്കാല്ബ്േരി േൂണ്ടി ടൗണുകളിൽ ഓെൺ ബ്ഫാറങ്ങൾ. 

 
മാല്ിനയം വല്ിചച്ചറി ുന്നവചര പിടികൂടാൻ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു 
നിന്ന ‘ഹനറ്റ് ്കവാഡ്’- പിടിക്കചപടുന്നവർക്കു കർശന 
താക്കീത്  
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പുതി  തുടക്കം  

2017 ഓടുകൂടി ബ്കാല്ബ്േരി ടൗണിന്ചറ സമീപം മീൻപാറ ിൽ  

2 നില്കളില്ാ ുള്ള സവന്തം ചകട്ടിടത്തിൽ 1800 േ അടി എം സി 

എഫ്. 

വയാപാരികളും ജനങ്ങളും അഴുക്കുകളില്ലാചത  അഹജവ  

മാല്ിനയങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് ബ്ശഖ്രണ ബ്കഗ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന 

ബ്വറിട്ട രീതി.  
ബ്വാളന്റീബ് ഴ്ന്സിന്ചറ ും സന്നദ്ധ ഗ്പവർത്തകരൂചട ും 

സൈാ ബ്ത്താചട വീടുകളിൽ നിന്നും അഹജവ മാല്ിനയ 

ബ്ശഖ്രണം 
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തുടർ കയാമ്പ ിനുകൾ 
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2018 ഒടുകൂടി ബ്കാല്ബ്േരി ടൗണിചല് പോ ത്തിന്ചറ 
സവന്തമാ  ബ്ശഖ്രണ ബ്കഗ്രത്തിൽ ചബയ്ല്ിങ് ചമഷീനും ഗ്ഷഡിങ് 

ചമഷീനും ഉൾചെടുന്ന ആർ ആർ എഫ് സ്ഥാപിച്ചു. 

 ആേയഘട്ടത്തിൽ, ബ്ശഖ്രിച്ച് സൂേിച്ചിരുന്ന അഹജവ 

മാല്ിനയങ്ങൾ േിവസക്കൂല്ി ിൽ 30 ചതാഴില്ാളികചള 2  
മാസക്കാല് ളവിൽ നിബ് ാഗിച്ച് തരം തിരിച്ച് ചബ ിൽ 

ചേയ്തത് ക്ലീൻ ബ്കരള കമ്പനിക്ക് ഹകമാറി . 
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 പോ ത്തിന്ചറ  ആർ ആർ എഫ് നടത്തിെ് േുമതല് 

കരാർ മുബ്ഖ്ന ക്ലീൻ ബ്കരളം കമ്പനിക്ക് 



 

2019-ൽ സർക്കാർ മാർഗനിർബ്േശഗ്പകാരം  ൈരിത കർമ്മ 

ബ്സന രൂപീകരിച്ചു. 

ഗ്പതിേിനം 5 ടൺ ഹജവ മാല്ിനയവും, 500 കി ഗ്ഗാം അഹജവ 

മാല്ിനയവും രൂപചെടുന്നു (2019 ൽ നടത്തി  സർബ്േ ഗ്പകാരം). 

നില്വിൽ 380 ബബ് ാഗയാ് പ്ലാൻറുകളും 30 

ബബ് ാബിന്നുകളും പോ ത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി ിൽ 

ഉൾചെടുത്തി നൽകി ിട്ടുണ്ട്. 

എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ് പദ്ധതി ില്ൂചട 112 

കബ്മ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ് 
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ൈരിത കർമ്മ ബ്സന ിചല് 4 അംഗങ്ങൾക്ക് R R F 

ഗ്പവർത്തിെിക്കുന്നതിനുള്ള േുമതല് നൽകി. 

 

പരിശീല്നം ല്ഭിച്ച, 13  ൈരിത കർമ്മ ബ്സനാംഗങ്ങൾ   

ആണ്  14   വാർഡുകളില്ാ ി മാല്ിനയങ്ങൾ ബ്ശഖ്രിക്കുന്നത്. 

 

   ൂസർ ഫീ 30 രൂപ വീടുകളിൽ  നിന്നും 50 രൂപ 

കടകളിൽ നിന്നും ബ്ശഖ്രിക്കുന്നു. 

 

 1500 രൂപ മുതൽ  8000  രൂപ വചര 

 ഗ്പതിമാസം ൈരിത കർമ്മ ബ്സനയ്ക്  

വരുമാനം ല്ഭിക്കുന്നുണ്ട്. 



 

 നില്വിൽ ഗ്പതിമാസം ശരാശരി 3000  കിബ്ല്ാ 

അഹജവമാല്ിനയങ്ങൾ പോ ത്ത് ബ്ശഖ്രിക്കുന്നുണ്ട്. 

 ബ്വർതിരിച്ച അഹജവമാല്ിനയങ്ങൾ ചബ ില്ിങ്ങും ഗ്ഷഡിഡ്ങ്ങും 

നടത്തുന്നു. 

 7500 കിബ്ല്ാ ഗ്ഗാം തരം തിരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ചബ ിൽ ചേയ്തും, 

2500 കിബ്ല്ാ ഗ്ഗാം ഗ്ഷചഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ക്ലീൻ ബ്കരള കമ്പനിക്ക് 

ഹകമാറി.  
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ആർ ആർ എഫിൽ ബ്ലാക്കിചല് മറ്റ് പോ ത്തുകളിൽ 

നിന്നും തരം തിരിച്ചുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാല്ിനയങ്ങൾ ഗ്ഷഡ് 

ചേയ്യുന്നതിനും ഹബൽ ചേയ്യുന്നതിനും ആരംഭിച്ചു. 

 

2019 മുതൽ R R F ഗ്പവർത്തിെിക്കുന്നതിനുള്ള  വി ജി എഫ് 

ബ്ലാക്ക് പോ ത്ത്  ചഗ്പാജക്റ്റ് വച്ച് നൽകാൻ തുടങ്ങി.  
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 ക്ലാ് മുറികളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇതര ഖ്രമാല്ിനയവും 
തരം ബ്ശഖ്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭരണികൾ വിതരണം 

ചേയ്യുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് ബ്ബാധവൽക്കരണം 

നടത്തുന്നതിനുമാ ി 2019 -20 വാർഷിക പദ്ധതി ിൽ, 

പദ്ധതി ഏചറ്റടുത്ത് നടെില്ാക്കി. 
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ചപാതുസ്ഥല്ത്തു മാല്ിനയം നിബ്േപിച്ച 10 ബ്പർക്ക് 

എതിചര നടപടികൾ സവീകരിക്കുക ും 6000 രൂപ പിഴ 

ഈടാക്കുക ും ചേയ്തു. 

 

രാഗ്തികാല്ങ്ങളിൽ  പബ്ഗ്ടാളിങ് നടത്തി ത്തിന്ചറ 

ഫല്മാ ി 5 ഡമ്പിങ് ബ്പാ ിന്്കൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

നി മനടപടി 



വെല്ലുെിളികൾ -പരിഹാരങ്ങൾ   

  

•  ൂസർ ഫീ വീടുകളിൽ നിന്നും ഭാഗീകമാ ി മാഗ്തചമ 

ല്ഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുചട ഇടചപടല്ില്ൂചട 

ആ തിൽ വർദ്ധനവ് വരുന്നുണ്ട്.  

 

• ഓബ്രാ വാർഡിൽ നിന്നും  ബ്ശഖ്രിക്കുന്ന അഹജവ മാല്ിനയം 

എം സി എഫിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വർദ്ധിച്ച വാൈന 

േില്വ് വരുന്നു. വാർഡുകളിൽ മിനി എം സി എഫ് 

സ്ഥാപിച്ച് ആ ത് പരിൈരിക്കുന്നതിന് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്  
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നരി  


