
ആമ്പല്ലൂ ർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   

ജില്ല : എറണാകുളം  

താല്ൂക് : കണയന്നൂർ  

ബ്ലാക്ക് : മുളന്തുരുത്തി  

നിയമസഭാ മണ്ഡല്ം : പിറവം  

ജനസംഖ്യ : 25268  

വീടുകൾ : 8268 

സ്ഥാപനങ്ങൾ : 620  



o 2017 ലല് "മാല്ിനയത്തിൽ നിന്നും സവാതഗ്തയം " സർബ്േ 
ഗ്പകാരം പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പിതിദിനം 300 കിബ്ല്ാഗ്രാം 
അജജവ മാല്ിനയങ്ങള ം 7200 കിബ്ല്ാഗ്രാം ജജവ 
മാല്ിനയങ്ങള ം ഉണ്ടാവുന്നു 
  
o രാർഹിക അജജവ മാല്ിനയ സംസകരണത്തിനായി 
നാളിതുവലര 162 ബബ്യാരയാസ് പ്ലാന്റുകള ം 110 
ബ്വസ്റ്റ്പിറ്റ കള ം പഞ്ചായത്തു നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ട ണ്ട്  
  
o15 അങ്കണവാടികളില്ും 7  സ്കൂള കളില്ും 
ജജവമാല്ിനയ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട ണ്ട്   



oകഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാല്മായി ഗ്പവർത്തന രഹിതമായിരുന്ന, 

പഞ്ചായത്തിലല് രണ്ടു മാർക്കറ്റ കളില്ായി സ്ഥിതി ലെയ്യ ന്ന 

കമ്മയൂണിറ്റി ബബ്യാരയാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഡി.പി.സി അംരീകാരം 

ബ്ത്താലട പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

ലപാതു മാല്ിനയ സംസ്കരണം  



മാല്ിനയങ്ങൾ പതിവായി വല്ിലച്ചറിയുന്ന എറണാകുളം _ ബ്കാട്ടയം 

പാതയിൽ സ്ഥിതി ലെയ്യ ന്ന മില്ല ങ്കൽ ബ്താടും പരിസരവും പഞ്ചായ 

ത്തിന്ലറ ബ്മൽബ്നാട്ടത്തിൽ ജമനർ ഇറിബ്രഷൻ ഡിപ്പാർട്ലമന്റിന്ലറ 

സഹായബ്ത്താലട  ശുെികരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. 



ഹരിത കർമ്മ ബ്സന  

oപഞ്ചായത്തിലല് ഹരിത കർമ്മ ബ്സനയുലട ഗ്പവർത്തനം 
2018 ഒക്ബ്ടാബര് രണ്ടാം തീയതി ആരംഭിച്ച   

 
o 28 ഹരിത കർമ്മ ബ്സന അംരങ്ങൾ 14 വാർഡുകളില്ായി 
നില്വില്ുണ്ട്  

 
o6205 വീടുകള ം , 480 വയാപാര വയവസായ 
സ്ഥാപനങ്ങള ം ഹരിത കർമ്മ ബ്സനയിൽ രജിസ്റ്റർ 
ലെയ്തിട്ട ണ്ട് . 

o അജജവ മാല്ിനയ സംസ്കരണത്തിനായി 2017 ഒക്ബ്ടാബർ 25 ന് 

18 അംരങ്ങള ള്ള ഹരിത കർമ്മ ബ്സന ഗ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ച   

 
o യൂസർ ഫീ ഇനത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് 40 രൂപയും, 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 രൂപയും ഈടാക്കുന്നുണ്ട് . 
 
o ഹരിത കർമ്മ ബ്സന അംരങ്ങൾക്ക് 4000 രൂപ വലര ഗ്പതിമാസം 

വരുമാനം ല്ഭിക്കുന്നുണ്ട്. 
 



oപഞ്ചായത്തിന് സവന്തമായി 1000 െതുരഗ്ശ അടി 
വിസ്തീർണമുള്ള ലമറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ലഫസില്ിറ്റി (MCF) ഉണ്ട്.  



o 2800 വീടുകളിൽ നിന്നായി ഗ്പിതിമാസം 2 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് 

മാല്ിനയങ്ങൾ ബ്ശഖ്രിച്ച  ക്ലീൻ ബ്കരള കമ്പനിക്ക് 
ജകമാറുന്നു. 
 

o  പഞ്ചായത്തിന്ലറ ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ IRTC യുലട 

സഹായബ്ത്താലട ബ്ശഖ്രിക്കുന്ന അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ MCF 
ൽ എത്തിച്ച  8 തരമായി തിരിച്ച  ക്ലീൻ ബ്കരള കമ്പനിക്ക് 
ജകമാറി വരുന്നു. 

 

 



സവിബ്ശഷ ഇടലപടല്ുകൾ  

o 50 വീടുകൾ വീതമുള്ള വാർഡ് തല് ക്ലസ്റ്റർ സമിതികൾ 

രൂപീകരിച്ച   

 
o വാർഡ് തല്ങ്ങളിൽ 16 ബ്ബാധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ 

സംഘടിപ്പിച്ച . 32 ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംരുകൾ നടത്തലപ്പട്ട . 

 

 



o ഹരിതനിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ലറസിഡൻസ് 

അബ്സാസിബ്യഷനുകളില്ായി 5  ബ്യാരങ്ങള ം, വയാപാര 

വയവസായികൾക്കായി 3 ബ്യാരങ്ങള ം , ഓഡിബ്റ്റാറിയം , 

കാറ്ററിംഗ് ഉടമകൾക്കായി ഒരു ബ്യാരവും ബ്െർന്നിട്ട ണ്ട്. 
 
o നിയമം ല്ംഘനം നടത്തുന്നവലര കലണ്ടത്താൻ കര്ശനമായ 

നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർലപ്പടുത്തി. 
 



o  കാഞ്ഞിരമറ്റം പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന െരിഗ്ത ഗ്പിസിദ്ധമായ   

ലകാടിക്കുത്ത്   െന്ദനകുടം ഉറൂസ് മബ്ഹാത്സവം 

പഞ്ചായത്തിന്ലറ   ബ്മൽബ്നാട്ടത്തിൽ 2020 ജനുവരി 
മാസത്തിൽ ഹരിത ബ്ഗ്പാബ്ട്ടാബ്കാൾ പാല്ിച്ച    നടത്തി. 

  



ലവല്ല വിളികൾ  

 
 
o MCF ൽ തരം തിരിക്കുന്ന അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ കൃതയമായ 

ഇടബ്വളകളിൽ റീജസക്ലിങ്നു  ജകമാറുന്നത്  

നില്വിൽ ലവല്ല വിളിയാണ്.  

 
oഎറണാകുളം - ബ്കാട്ടയം ബ്റാഡിൽ കാഞ്ഞിരമറ്റം മില്ല ങ്കൽ 
ജംഗ്ഷനിൽ മാല്ിനയം വല്ിലച്ചറിയുന്ന ഗ്പവണതയുണ്ട്. 
അവിലട ബ്പാല്ീസിന്ലറയും നാട്ട കാരുലടയും, cctv യുലടയും 
സഹായബ്ത്താലട നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ട ണ്ട്. 



നന്ദി  


