
അയ്മനനം 
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത

കകഗ്രാട്ടയനം

ഹരരിതകര്മ്മ കസേന



ASnØm\ hnhc§Ä
• P\kwJy            -      36363

• hmÀUpIfpsS F®w    ---             20
• hoSpIfpsS F®w    -                10522
•    പപപതതസപപനങളതപട എണണ            82
• വവഗ്രാപഗ്രാരവവവസേഗ്രായ സഗ്രാപനങ്ങള             1150
• പ്രതരിദരിനനം ഉല്പഗ്രാദരിപരിക്കുന്ന മഗ്രാലരിനവനം
•                                      ജജൈവനം         2630 കരികലഗ്രാ
•                                        അജജൈവനം      100 കരികലഗ്രാ
•        അപകടകരമഗ്രായ മഗ്രാലരിനവങ്ങളുടട അളവത      500 ഗഗ്രാനം            

               



ഉറവരിട മഗ്രാലരിനവ സേനംസ്കരണതരിനഗ്രായരി 
നടതരിയ കബഗ്രാധവല്ക്കരണ പ്രവര്തനങ്ങള



ഉറവരിടമഗ്രാലരിനവ സേനംസ്കരണ 
സേനംവരിധഗ്രാനങ്ങള

• മഗ്രാലരിനവനം ഉറവരിടതരില് തരനംതരിരരിക്കല്
•                              വവീടുകള                             95 %
•                       സഗ്രാപനങ്ങള                           98 %
• ഗഗ്രാര്ഹരിക ഉറവരിടമഗ്രാലരിനവ ഉപഗ്രാധരികള സഗ്രാപരിച്ചതത   915 
• കമ്മമ്മ്യൂണരിറരി കനംകപഗ്രാസരിനംഗത  (നരിര്മ്മഗ്രാണതരില് - തുമ്പൂര്മൂഴരി)   4 

എണനം



ഐ ആര് ടരി സേരി മുകഖേന നരിര്വ്വഹണനം 
നടന്നുടകഗ്രാണരിരരിക്കുന്ന പദ്ധതരികള

•   ടമറവീരരിയല് കളക്ഷന് ടസേന്റനം തുമ്പൂര് മൂഴരി കമഗ്രാഡല് ജജൈവ 
മഗ്രാലരിനവ കശേഖേരണ ടഫെസേരിലരിറരി 4 എണനം  

24ലക്ഷനം  രൂപ
•   ടമറവീരരിയല് റരിക്കവറരി ടസേന്റര് 5,97,000.00 രൂപ
• ഫഗ്രാറ്റുകളക്കുനം , ജകമഗ്രാറരികരിട്ടരിയ സഗ്രാപനങ്ങളക്കത മുച്ചട്ടരി / 

കരിച്ചണ് ബരിന് മുതലഗ്രായ ജജൈവ മഗ്രാലരിനവ കശേഖേരണ സേനംവരിധഗ്രാനനം  
     5,04,000.00 രൂപ 

• എലഗ്രാ ഭവനങ്ങളക്കുനം കരിച്ചണ് ബരിന് / മുച്ചട്ടരി എന്നരിവയത            
12 ലക്ഷനം  രൂപ വകയരിരുതരിയരിട്ടുണത

•  ജകമഗ്രാറരികരിട്ടരിയ സഗ്രാപനങ്ങളക്കത തുമ്പൂര് മൂഴരി കമഗ്രാഡല് ജജൈവ 
മഗ്രാലരിനവ കശേഖേരണ സേനംവരിധഗ്രാനനം 21 ലക്ഷനം രൂപ   



lcnXIÀ½tk\ hniZmwi§Ä 

F. tkh\w \ÂIp¶ BsI

 hoSpIfpsS /          സപപനങളതപട എണണ þ  10522 / 1150
_n. lcnXIÀ½tk\mwK§fpsS F®w þ       20
kn. icmicn HcmÄ Hcpamkw tkh\w \ÂIp¶    

hoSpIfpsS F®w þ                      450
Un. icmicn HcmÄ HcpZnhkw tkh\w \ÂIp¶ 

Øm]\§fpsS F®w þ                     10



hoSpIfnse bqkÀ ^o \nc¡v  – 30 - -50

BsI hoSpIfpsS F®w - --     10522

\nehnÂ hmXnÂ¸Sn AssPhamen\y tiJcWw \S¡p¶ hoSpIfpsS     
               F®w  10522–

bqkÀ ^o Øncambn \ÂIp¶ hoSpIfpsS F®w -       8122

Øm]\§fnse bqkÀ ^o \nc¡v   50- 100–

BsI Øm]\§fpsS F®w - 1150

\nehnÂ hmXnÂ¸Sn AssPhamen\y tiJcWw \S¡p¶ 
Øm]\§fpsS F®w - 816

bqkÀ ^o Øncambn \ÂIp¶ Øm]\§fpsS F®w - 728



Coverage: നരിലവരിടല സരിതരി  vs ലക്ഷവമരിടുന്നതത 
 നനലവനപല

 സനതന
ലകകയമനടതന
തക

   ആപക വവടതകളതപട എണണ                 10522                      
10522

       വപതനലപടന അജജവമപലനനകയ
   ശശഖരണണ നടകതന വവടതകളതപട എണണ

10522 10522

    യയശസര ഫവ നലകതന വവടതകളതപട
 എണണ

8122 10522

   ആപകസപപനങളതപട എണണ                 1150                          
 1150

  വപതനലപടന അജജവമപലനനകയ
    ശശഖരണണ നടകതന സപപനങളതപട

എണണ

816 1150

   യയശസരഫവ നലകതനസപപനങളതപട
എണണ

728 1052



_n. \nehnse ØnXn
• bqkÀ ^o       195000
• i¼fw          175500
• kv{Im]v hnev]\bneqsS e`n¡p¶ XpI         0
• KXmKX sNehv (CÔ\w, ]cn]me\w apXembh)    8000
• hn.Pn.F^v                                           0
• Id v NmÀÖv                                       0
• asäs´¦nepw                                       0
• kpc£m D]IcW§Ä                              0
• Hm¸tdj³ & sabnâ\³kv NmÀÖv                3000
• (C\§Ä hyàam¡pI



AssPhamen\y¯nÂ \n¶pw CXphscbpÅ hcpam\w

C\w Xq¡w XpI

¹mÌnIv 80 ടണ 0

t]¸À 12 ടണ 0

Cþamen\y§Ä 1 ടണ 0

sNcp¸v/_mKv 4 ടണ 0

aäpÅh 137 ടണ 0

AssPhamen\y hnev]\bnÂ \n¶papÅ BsI 
hcpam\w

0 0



BsI hchv sNehv 
]cn]mSn XpS§nb XobXn 2018 

December     
CXphscbpÅ BsI hcpam\w 13,86,462

CXphscbpÅ BsI BhÀ¯\ 
sNehv

1,50,000

2019 sk]väw_À amks¯ BsI 
hcpam\w

1,95,550

2019 sk]väw_À amks¯ BsI 
BhÀ¯\ sNehv

1,77,797



ssPhamen\y kwkvIcWw

• ssPhamen\y tiJcWw \S¡p¶ hoSpIfptSbpw 
Øm]\§fptSbpw F®w þ 0

• ssPhamen\y tiJcW¯nteÀs¸«ncn¡p¶ 
lcnXIÀ½tk\mwK§fpsS F®w þ 0

• {]XnZn\w tiJcn¨v kwkvIcn¡p¶ BsI 
ssPhamen\y¯nsâ Afhv þ 0

• F´mWv kwkvIcW coXn þ  ഉറവനടമപലനനകയ
സണസരണണ

• It¼mÌv F´v sN¿p¶p þ  വളമപയന
ഉപശയപഗനകതനത

• ssPhamen\yw DdhnS¯nÂ kwkvIcn¡p¶ 
hoSpIfptSbpw Øm]\§fptSbpw F®w þ 2630 / 43



\nehnÂ t\cnSp¶ {]XnkÔnIÄ 
    അജജൈവ മഗ്രാലരിനവങ്ങള കൃതവമഗ്രായരി ഹരരിതകര്മ്മകസേന മുകഖേന കശേഖേരരിക്കുകയനം 

പുനരുപകയഗ്രാഗതരിനഗ്രായരി കബഗ്രാക്കത പഞഗ്രായതരിനത ജകമഗ്രാറകയനം ടചെയ്യുന്നുണത. എന്നഗ്രാല് 
ജജൈവമഗ്രാലരിനവങ്ങല് കശേഖേരരിക്കുന്നതരിനനം സേനംസ്കരരിക്കുന്നതരിനനം ബുദ്ധരിമുട്ടത അനഭവടപടുന്നു. 
സേനംസ്കരരിക്കുന്നതരിന അനകയഗ്രാജൈവമഗ്രായ സലനം ഇലഗ്രാ എന്നുള്ളതഗ്രാണത പ്രധഗ്രാന പരരിമരിതരി. 

    മരിനരി MCF കള സഗ്രാപരിക്കുവഗ്രാനള്ള സലപരരിമരിതരി കൂടഗ്രാടത ടപഗ്രാതുമരഗ്രാമതത/ റവനന്യു വകുപ്പുകള ടരി 
കഗ്രാരവങ്ങളക്കഗ്രായരി ഭൂമരി വരിട്ടത തരഗ്രാനള്ള വരിമുഖേത.
യൂസേര്ഫെവീ എന്നതത  ജജൈവ അജജൈവ മഗ്രാലരിനവ സേനംസ്കരണതരിനഗ്രായരി നല്കകണ പ്രതരിഫെലനം 
ആടണന്നുള്ള അവകബഗ്രാധനം ജൈനങ്ങളരില് എതരിക്കഗ്രാന് കകനവീകൃതമഗ്രായ പ്രചെരണനം സേര്ക്കഗ്രാര് 
തലതരില് ഉണഗ്രാകകണതഗ്രാണത.

     അജജൈവ മഗ്രാലരിനവങ്ങള വവീടത വവീടഗ്രാന്തരനം കശേഖേരരിക്കുന്നതരിനനം, ആയതത MCF കലക്കത മഗ്രാറ്റുന്നതരിനനം  
വഗ്രാഹന സേസൗകരവതരിന്ടറ കപഗ്രാരഗ്രായ്മ



kpØncXm ¹m³
•      മതഴതവന ഹരനതകരമ ശസനഅണഗങളകതണ പകരതനമപസണ 20000  രയപ ശവതനണ
•          ബപങക ആയന ലനണഗക പചയകതക എലകലപ ഹരനത ശസനപ അണഗങളകതണ അജജവ

   മപലനനകയ ശശഖരണതനനത ഇലടകരനകക സയടര
• 10 %       മനചണ പനടനകതന യയസരഫവസക ഉപശയപഗനചക അജജവ മപലനനകയങള MCF 

        ശലകക മപറതനതനനത ബപങക ആയന ലനണഗക പചയകതക 10  വപരഡതകളകക 1  എന
    കകരമതനല രണക ഇലടകരനകക ഓശടപ

•  എല. ഇ.    ഡന ബളബക റനപയറനങക യയണനറക
•    പപഴക തതണനപകപണക കകയപരനബപഗക ,   ശപപര ബപഗക യയണനറതകള
•   സകരപപക കളകന പസനറര
•  സകവപപക ശഷപപക



aäv {]hÀ¯\§Ä
• ഹരരിത കര്മ്മകസേന പ്രവര്തകര്ക്കത ബകയഗ്രാഗവഗ്രാസേത , കരിച്ചണ് ബരിന് മുതലഗ്രായവ റരിപയര് 

ടചെയ്യുന്നതരിന പരരിശേവീലനനം അതു വഴരി അധരിക വരുമഗ്രാനനം 
• പഗ്രാസരിക്കത വഗ്രാട്ടര് കബഗ്രാട്ടരിലുകളക്കത പകരമഗ്രായരി  സവീല് കബഗ്രാട്ടരിലുകള ഉപകയഗ്രാഗരിക്കുന്നതരിനനം  സ്കൂള 

കുട്ടരികളരില് അവകബഗ്രാധനം സൃഷതടരിച്ചത ബഗ്രാഗത/ കുട/പഗ്രാസരിക്കത കബഗ്രാട്ടരില് കപഗ്രാലുള്ള അജജൈവ 
മഗ്രാലരിനവങ്ങളുടട അളവരിടന ലഘൂകരരിക്കഗ്രാലന് സ്കൂള പരി.റരി എ യമഗ്രായരി കചെര്ന്നത വരിവരിധ കര്മ്മ 
പരരിപഗ്രാടരികള സേനംഘടരിക്കഗ്രാല് ഉകദ്ദേശേരിക്കുന്നു. 

• ജജൈവ മഗ്രാലരിനവ സേനംസ്കരണതരിനത തുമ്പൂര്മുഴരി ഏകറഗ്രാബരിക്കത കകമഗ്രാസത യൂണരിറത
• വവീടുകളരിള ബകയഗ്രാ കനംകബഗ്രാസന് ബരിന്/റരിനംഗത കകമഗ്രാസത /ജപപത  കകമഗ്രാസത /ബകയഗ്രാ ഗവഗ്രാസേത 

പഗ്രാനത 
• പുനരുപകയഗ്രാഗനം കപ്രഗ്രാതഗ്രാഹരിപരിക്കുവഗ്രാന് സേസഗ്രാപത കഷഗ്രാപത
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