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പപാതുവിവരണം 

പഞ്ചായത്തിന്റെ പപര് പൂതക്കുളം 
 

താലൂക്ക് പോലലം 

കലാക്ക് ഇത്തിക്കര 

വികലലജ് പൂതക്കുളം 

വിസ്തീര്ണ്ണം 16.56 ച.േി.മീ 

വാര്ണ്ഡുേളുപെ എണം 18 

ജനസംഖ്യ 29447 

ജനസാഗ്രത 1778 / ച.േി.മീ 

സാക്ഷരത 82.88% 



മാലിന്യത്തില് ന്ിന്ും സ്വാതന്ത്ര്യം,      ശുചിതവ ന്ത്രപഖ്യാപന്ം, 

ന്ത്രരീന്പന്ത്രപാപടാപക്കാള് ന്ത്രപഖ്യാപന്ം 2017 

 



ഉറവിെ മാലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം 

 
 ഉറവിെ മാലിനയ സംസ്ക്കരണം 
കഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബകയാബിന് വിതരണം 

 പചറിയ നിരക്കില് രുണക ാക്തൃവിഹിതം ഈൊക്കി 
പോണ്ട് ബകയാബിന്നുേള് രുണക ാക്താക്കള്ക്ക് 
ല യമാക്കുന്നു 

 80 % കത്താളം വീെുേളില് മാലിനയങ്ങള് ഉറവിെങ്ങളില് 
തപന്ന തരംതിരിക്കുന്നു 

 52 െണ് മാലിനയം ഹരിതേര്ണ്മകസന ഗ്പവര്ണ്ത്തേര്ണ് 
ഇതുവപര കേഖ്രിച്ചു േഴിഞ്ഞു 

 



ബകയാബിന് വിതരണം ഉദ്ഘാെനം 



ഹരിതേര്ണ്മകസന രൂപീേരണം 2017 



ഹരിതേര്ണ്മകസന 



 
 

 ജിലലയിപല ആദ്യപത്ത ഹരിതേര്ണ്മകസന 

 2017 ഒകകൊബര്ണ് 30 ന് രൂപീേരിച്ചു 

 ഹരിതേര്ണ്മകസന വീെുേളില് നിന്നും കേഖ്രിക്കുന്ന അജജവ 

മാലിനയം എം.സി.എഫില് എത്തിക്കുന്നതിന് േുെുംബഗ്േീയുപെ മിനി 

ഗ്െക്ക് ഉപകയാരിക്കുന്നു 

 വയബിലിറ്റി രയാപ്പ് ഫണ്ട് ഉപകയാരിക്കാപത യൂസര്ണ്ഫീ 

ഉപകയാരിച്ച് ഹരിതേര്ണ്മകസന അംരങ്ങള്ക്ക് കവതനം നല്േുന്നു 

 മാസത്തില് 2 തവണ വീെുേളില് നിന്നും വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില് 

നിന്നും അജജവമാലിനയങ്ങള് കേഖ്രിക്കുന്നു 

 

 
 



ഹരിതേര്ണ്മകസന മാലിനയ കേഖ്രണം, സര്ണ്പെ  



േുെുംബഗ്േീ വാങ്ങിയ മിനിഗ്െക്ക് 



മിനി എം.സി.എഫ് 



ഹരിതേര്ണ്മകസനയുപെ കനതൃതവത്തില് ഹരിതചട്ടം 
പാലിച്ച് നെപ്പാക്കുന്ന വിവാഹ സല്ക്കാരം   



ഹരിതേര്ണ്മകസനയും വരുമാനവും 

 
 ഹരിതേര്ണ്മകസനയുപെ 
കനതൃതവത്തിലുള്ള ഇവന്റ് മാകനജ്പമന്റ് 
ഗ്രൂപ്പുേള് 

 ഹരിതേര്ണ്മകസനയുപെ 
കനതൃതവത്തിലുള്ള ഇകനാക്കുലം 
നിര്ണ്മാണവും വിതരണവും 
 

 



 തുമ്പൂര്ണ്മൂഴി പ്ലാന്റില് നിന്നുള്ള ജജവവളം 

പസൌജനയമായി േൃഷിക്കാര്ണ്ക്ക് വിതരണം 

പചയ്യല് 

 ക്ഷീരേര്ണ്ഷേരില് നിന്നും ചാണേം വാങ്ങി 

ഉണക്കി പപാെിച്ച് േുെുംബഗ്േീ / 

ഹരിതേര്ണ്മകസന വഴി േൃഷിക്കായി 

വില്പ്പന നെത്തല് 

ഹരിതേര്ണ്മകസനയും വരുമാനവും 



സമ്പൂര്ണ്ണ േുചിതവ പഞ്ചായത്ത് 

 സമ്പൂര്ണ്ണ േുചിതവ ഗ്പഖ്യാപനത്തിപന്റ  ാരമായി 
ബകയാബിന്നുേള് സ്ഥാപിച്ചു 

 പഞ്ചായത്തിപല 5-ാാാം വാര്ണ്് േുചിതവ 
വാര്ണ്ഡായി ഗ്പഖ്യാപിച്ചു 

 5000 കത്താളം വീെുേളില് മാലിനയ സംസ്ക്കരണ 
ഉപാധിേള് സ്ഥാപിച്ചു  

 സമ്പൂര്ണ്ണ േുചിതവ പഞ്ചായത്തായി 
ഗ്പഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നെന്നു 
വരുന്നു 
 



സമ്പൂര്ണ്ണ േുചിതവ പഞ്ചായത്ത് 

 പ്ലാസ്റ്റിക്കിപന്റ ഉപകയാരം േുറയ്ക്ക്കുന്നതിപന്റ 

 ാരമായുള്ള തുണിസഞ്ചി നിര്ണ്മാണം 

 ആയവ ഹതിേര്ണ്മകസനാംരങ്ങള് തപന്ന 

വീെുേളില് വില്പ്പന നെത്തുന്നു 

 പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കേഖ്രിക്കുന്നതികനാപൊപ്പമുള്ള 

കബാധവല്ക്കരണ ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

 



അജജവമലിനയം 

 കേഖ്രിച്ച അജജവ മാലിനയങ്ങള് ക്ലീന്കേരള 

േമ്പനിക്ക് ജേമാറുന്നു 

 52 െണ് മാലിനയം ഇതു വപര ജേമാറി 

േഴിഞ്ഞു 

 ഇതിനായി ഗ്ൊന്സ്കപാര്ണ്കട്ടഷന് ഇനത്തില് 

50000/- രൂപകയാളം പചലവായി 

 



േീലവല്ക്കരണവും നിയമ നെപെിേളും 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഗ്രാമസ േള് 
സംഘെിപ്പിച്ചു 

 പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപകയാരം പരമാവധി 
േുറയ്ക്ക്കുന്നതിന് വയാപാരി വയവസായിേള്ക്ക് 
കബാധവല്ക്കരണ ക്ലാസ്സുേള് നല്േി 

 സാമുദ്ായിേ സാംസ്ക്കാരിേ സംഘെനേള് , 
കക്ഷഗ്തങ്ങള് , പള്ളിേള് എന്നിവയിപല േമിറ്റി 
അംരങ്ങപള ഉള്പപ്പെുത്തി ഗ്രീന്കഗ്പാകട്ടാകക്കാള് 
കബാധവല്ക്കരണ ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നെത്തി 

 പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിപല എലലാ 
പപാതുപരിപാെിേളും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച് 
നെക്കുന്നു എന്നു ഉറപ്പാക്കുന്നു 



േീലവല്ക്കരണവും നിയമ നെപെിേളും 

 18 വാര്ണ്ഡുേളിലും േരാേരി 50 കപപര 
പപെെുപ്പിച്ച് നെത്തിയ ഹരിതനിയമ 
കബാധവല്ക്കരണ ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

 വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില് നെത്തിയ 
പരികോധനയിലൂപെ 50 േികലാകയാളം 
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പിെിപച്ചെുത്തു 

 4000/- രൂപ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് 
പിഴ ഇനത്തില് ഈൊക്കി 

 അജജവമാലിനയം പപാതുസ്ഥലത്ത് 
നികക്ഷപിക്കാന് ഗ്േമിച്ച രണ്ട് കലാറിേളില് 
നിന്നായി 4000/- രൂപ പിഴ ഈൊക്കി 



മാലിന്യസ്ംസ്കരണവും 
ജലസ്ംരക്ഷണവും കൃഷിയും 

ന്മ്മുന്റെ ന്റപാതുസ്ംസ്കാരത്തിന്റെ 
ഭാരമായി 

വളര്ത്ത്തിന്റയെുക്കുന്തിന്ാവശയമായ 
ന്ത്രപവര്ത്ത്തികളാണ് പൂതക്കുളം 

ന്ത്രരാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിതപകരളം 
മിഷന്ുമായി പചര്ത്ന്് 
ന്െപ്പിലാക്കിവരുന്ത് 


