
വാരപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
   

എറണാകുളം ജില്ല  
 

വിസ്തീർണം :21.5 ച കി.മീ  
 

ജനസംഖ്യ : 18688 
 

വാർഡുകളുപ്പെ എണ്ണം : 13 

 
ആപ്പക വീെുകള്    : 5960    

 
വയാപാര/വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് :630  

 



ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പതിദിനം 4 ടൺ മാലിനയം രൂപപ്പെടുന്നു 
  
ജൈവമാലിനയം =3 .5 ടൺ 

അജൈവമാലിനയങ്ങൾ = 0.5 ടൺ 

           
(മാലിനയത്തിൽനിന്നുംസ്വാതഗ്്യംസ്ർവ്വേ, 2017) 

 
ആരംഭം  

 
•ഗ്രാമ സ്ഭകളിൽ തീരുമാനം 
 
•ഹരിതകർമവ്വസ്ന രൂപoകരണം 

 
•ലഘു വ്വലഖകളുപ്പട വിതരണം 
  
•സ്മത പഗ്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു  

 



 2018 ജൂലല് 1  മുതൽ  

 21 ഹരിതകർമസസന അംരങ്ങള്   

 ഗ്തിദിന കുെുംബഗ്രീ പരിരീല്നം 

 4  എം  ഇ  ഗ്രൂെുകളായി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു 

 കല്ാകൂട്ടായ്മകള് സംഘെിെിചു ഹരിത കർമ സസന അംരങ്ങള്ക്ക് 

ഉണർവും സംഘസബാധവും നൽകി 

 ഗ്പവർത്തനം : മാസത്തിൽ ആദയപ്പത്ത 15  ദിവസം 

എംസിഫ്  : കമയൂണിറ്റി ഹാളിസനാട് സചർന്ന് 1000 ചതുരഗ്ര  അെിയിൽ   

RRF: ഇല്ല 
പ്പബയ്ല്ിങ്  & പ്പഗ്െഡിംഗ് യഗ്രങ്ങള് : ഇല്ല   

  

ഹരിതകർമസസന 

 



 
  യൂസ്ർ ഫീ  

 വീടുകൾ : 30  

  കടകൾ :  100 

 

 മാലിനയം വ്വേഖരണം  

   വീടുകളുപ്പട എണ്ണം   : 2795 

സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പടയും കടകളുപ്പടയും  ആപ്പക എണ്ണം : 80 

 20 ടൺ മാലിനയം വ്വേഖരിച്ചു ജകമാറുകയുണ്ടായി (2018-2019) 

അജൈവ മാലിനയങ്ങൾ നിന്നും ഗ്പതിമാസ്ം 1500 രൂപ മുതൽ 

2500 രൂപ വപ്പര ലഭിച്ചുവരുന്നു.  

 മറ്റ് അജൈവ മാലിനയങ്ങൾ സ്വകാരയ  

ആഗ്കി  കച്ചവടക്കാർക്ക് സ്ൗൈനയമായി  

ജകമാറുകയാണ് ഇവ്വൊൾ. 

പ്പപാടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് 6 കിവ്വലാമീറ്റർ  

വ്വറാഡ് ടാറിംരിനായി ഉപവ്വയാരിച്ചു 

 



                        ലജവമാല്ിനയപരിപാല്നം  
രാർഹിക ബവ്വയാരയാസ്പ്ളാൻറ് 132  

രാർഹിക കംവ്വപാസ്പറ്കുഴി 62 

രാർഹിക കിച്ചൺബിൻ  216 

രാർഹിക ബവ്വയാവ്വപാട്ട് 117  

രാർഹിക ജപെ്കവ്വപാസ്റ്റ് 714  

രാർഹിക കവ്വപാസ്റ്റ്കുഴി 218  

അംരൻവാടി -ബവ്വയാവ്വപാട്ടുകൾ 

 
14 

കമയൂണിറ്റി ഹാൾ-ബവ്വയാബിൻ 2 

oജൈവമാലിനയപരിപാലനത്തി നപ്പപാതു സ്ംവിധാനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിച്ച്ഹരിതകർമവ്വസ്ന പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. 

oഉല്പാദിെിക്കപ്പെടുന്ന ജൈവ വളം 

കർഷകർക്ക്സ്ൗൈനയമായിജകമാറുന്നു  



വരവും ചിലവും  

 ഗ്പതിമാസ്ം വ്വേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ആപ്പക തുക : 72000/- 

 മാലിനയ വില്പനയിലൂപ്പട ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം: 2000- 3000/month 

 ഹരിതകർമവ്വസ്നാംരങ്ങൾക്ക്ഗ്പ വർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതനുസ്രിച്ചു 

ഗ്പതിദിനം  300 രൂപ വ്വവതനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 

 അധികവരുമാനം: സ്റ്റീൽ  പാഗ്തങ്ങളുപ്പട വാടക 

 ഹരിത വ്വഗ്പാവ്വട്ടാവ്വകാളിൽ ഹരിത കർമവ്വസ്ന വിദഗ്ധ സ്ഹായം: 

15750 രൂപ  

 വി ൈി എഫും അനുബന്ധ ചിലവുകളും : 2,85,000/- 

 ഗ്പതിമാസ് വാഹനവാടക : 6000/- 

 



തുെർ  ഇെപ്പപെല്ുകള്   

 

 CSR ഫണ്ട് ഉപവ്വയാരപ്പെടുത്തി 2018-19 വർഷം 5500 

തുണിസ്ഞ്ചികൾ വീടുകളിൽ വിതരണം പ്പചയ്തു .  

 

 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്പ, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്പകൂളുകൾ 

എന്നിങ്ങപ്പന 16  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ വ്വഗ്പാവ്വട്ടാവ്വക്കാൾ 

നടെിലാക്കി.  

 

 

 

 

 20 അംരൻവാടികളിലും  

4 സ്പകൂളുകളിലും സ്റ്റീൽ വ്വപ്ലറ്റുകൾ ലഭയമാക്കി.  



NSS വിദയാർത്ഥികപ്പളയും പ്പപാതു ൈനങ്ങപ്പളയും അണി നിരത്തി  
തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ചക്കാലം പ്പപാതു ഇടങ്ങൾ മാലിനയ 

വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. 
 
 
 
 
 
 

സ്മീപ തവ്വേേ ഭരണസ്ഥാപനത്തിപ്പല  വ്വകാതമംരലം പ്പചറിയ 
പള്ളിയിപ്പല പ്പപരുന്നാളും കൺപ്പവൻഷനും ഹരിത 

വ്വഗ്പാവ്വട്ടാവ്വകാളിൽ നടെിലാക്കുന്നതിന  പഞ്ചായത്തിപ്പല ഹരിത 

കർമവ്വസ്ന വിദഗ്ധ സ്ഹായം നൽകി. ആയിനത്തിൽ ME ഗ്രൂെിന 

15750 രൂപ ഗ്പതിഫലം  ലഭിച്ചു.  

 
 
 
 
 
 
 



 മാലിനയ പരിപാലന ഫണ്ടിവ്വലക്ക് 2018-19 വർഷം 10000 രൂപ 

വ്വേഖരിച്ചു.  

 മലിനീകരണ നിയഗ്്ണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാപ്പതയും വ്വകരള 

പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് പ്പസ്ക്ഷൻ 219 ബി ലംഘിച്ചു 

പ്പകാണ്ടും വാർഡ് V (വാരപ്പെട്ടി കിഴക്ക്)-ൽ പ്പപാതു സ്ഥലത്ത് 
ഖരമാലിനയ നിവ്വക്ഷപം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾപ്പക്കതിപ്പര  

വ്വകസ്പ ഫയൽ പ്പചയ്യുകയും ഹരിത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചവരിൽ  

നിന്നും 3 വ്വകസ്പ ഗ്പകാരം 5000  രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും 

പ്പചയ്തു. 

 പുനരുപവ്വയാരം േീലമാക്കുന്നതിനു 2018-19 വർഷം 3 സ്വാെ് 

വ്വഷാെുകൾ സ്ംഘടിെിച്ചു. 

 

 

 



 2019 പ്പഫഗ്ബുവരി 6 ന ബഹു. മുൻ എറണാകുളം 

ൈിലലാകളക്ടർ ഗ്േീ. മുഹമദ് ജവ സ്ഫിറുള്ള പ്പപാതുയിട 

മാലിനയനിർമാർജന യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം നിർേഹിച്ചു. 

 



ഇെപ്പപെല്ുക
ള്   

ഹരിത 
വിദയാ
ലയം 

ചവിട്ടി 
നിർമാ
ണം 

പച്ച
ത്തുരു
ത്ത്  

ഹരിത 
പഞ്ചാ
യത്ത 

സ്വാെ് 
വ്വഷാെ്  

ൈാഗ്ര
വ്വതാത്സ
വം 

േുചിതവ 
സ്വ്വേേ 
യാഗ്ത  

തുണി
സ്ഞ്ചി 
വിതര
ണം 



പ്പവല്ലുവിളികള് 

 

•ൈനസ്ാഗ്േത താരതവ്വമയന കുറവായ,വീടുകളും കടകളും എണ്ണത്തിൽ 
കുറവുള്ള വിസ്പതൃതിവ്വയറിയ പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിത കർമ 

വ്വസ്നാംരങ്ങൾക്കു മികച്ച വരുമാനം കപ്പണ്ടത്താൻ 

കഴിയുന്നിലലപ്പയന്നത്നിലവിൽ ഗ്പതിസ്ന്ധി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നു.  

•വീടുകൾ തമിൽ അകലം കൂടുതലായതിനാൽ വീടുവീടാ്രമുള്ള 

അജൈവമാലിനയ വ്വേഖരണത്തിന ഹരിത കർമ വ്വസ്നാരങ്ങൾക്കു 

കൂടുതൽ സ്മയവും അദ്ധ്വാനവും ചിലവഴിവ്വക്കണ്ടി വരുന്നു. 

അധവാനംകൂടുതലും  വരുമാനക്കുറവും എന്ന സ്ഥിതി ഒന്നര  

വർഷമായിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നിലല. 

•1 വർഷംപൂർത്തിയായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്പഗ്പാൈക്റ്റ് മുവ്വഖന 

നൽകിയിരുന്ന വിൈി എഫ് ഫണ്ട് നല്കാനാകുന്നിലല.  

•വ്വകാതമംരലം വ്വലാക്കിൽ ആർ ആർ എഫ് ഗ്പവർത്തന 

സ്ജമാകാത്തതിനാൽ, ഗ്പാവ്വദേികമായി കപ്പണ്ടത്തിയ സ്പഗ്കാെ് 
ഡീലർമാർക്കാണ് വ്വേഖരിച്ച  അജൈവ മാലിനയം ജകമാറുന്നത്. 

ഈസ്ംവിധാനംസ്ുസ്ഥിരമാവാത്തതുംഗ്പശ്നങ്ങൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 



പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയവിമുക്ത കയാപയിൻ - ഗ്പവ്വതയക ഗ്രാമസ്ഭ 

വ്വകരള പിറവി ദിനം -േുചിതവസ്വ്വേേറാലി 




