
ചെന്നീര്ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 



 ജനസംഖ്യ – 19538 
വിസ്ത്യ്ി – 19.5 ച.കി.മീ 
ആകക വീടുകള് - 6515 
ആള്്ാമസം ഉള്ള വീടുകള് - 5195 
 കപാ്ുസ്ഥാപനങ്ങള് - 55 
വയാപാര / വയവസായ - സ്ഥാപനങ്ങള് -  

 235 
 പ്പ്ിദിനം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
മാലിനയത്തികെ അളവ് 

ജജവം( ഭക്ഷണം,പപപ്പര് ,പൂപതാട്ടമാലിനയം) 
- 2.7 കി.പ്്ാം 

അജജവം(പ്ലാസ്റ്റിക്) - 1.5 കി.പ്്ാം 
അപകടകരമായ മാലിനയങ്ങളുകട ഏകപദശ 
അളവ് (ഇ-പവസ്റ്റ്) - 0.5 കി.പ്്ാം 

 



 ഹരി്കര്മ പസനാം്ങ്ങകള ക്രകെടുക്കല് (14വാര്ഡില് 2 പപര് 
എന്ന രീ്ിയില് 28) 

 ഹരി്കര്മപസനകണ്പസാര്്യം രൂപീകരണം 
 ്യഹസന്ദര്ശനം / വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങള് 
 പനാട്ടീസ്ത വി്രണം,യൂസര്ഫീനിശ്ചയിക്കല്  
 അജജവമാലിനയങ്ങള് (പ്ലാസ്റ്റിക് പശഖ്രണം) 
 യൂസര്ഫീ പിരിക്കല് 
 ഹരി്കര്മപസനകണ്പസാര്്യംപ്പ്ിമാസപയാ്ം 
 പഞ്ചായത്തു്ല പ്പ്ിമാസ ആസൂപ്്ണം, അവപലാകനം 
 ഹരി് നിയമാവലി പരിശീലനം – പ്പസിഡെ്, 
കസപ്കട്ടറി,അസി.കസപ്കട്ടറി 

 പഞ്ചായത്തു്ല കസമിനാര് 
 വാര്ഡു്ല ഹരി്നിയമാവലി ഹരി്പ്്ാമസഭ 

 



 1. മാലിനയം ഉറവിടത്തില് ്രം്ിരിക്കുക 
 വീടുകളില് -5195 
 സ്ഥാപനങ്ങളില് -55 
 2.അജജവമാലിനയ പശഖ്രണം 
 വീട്-70 ശ്മാനം 
 സ്ഥാപനങ്ങള് -50 ശ്മാനം 
 5. ഹരി്കര്മ പസനയുകട പസവനം -28 (100 ശ്മാനം) 
 6.അജജവ മാലിനയ സംസ്തക്കരണ സംവിധാനം 
 ആര് .ആര് .എഫ് -0 (്ാല്ക്ക്കാലികമായി 
 എം.സി.എഫ്   -1(സ്ഥിരം) 
 മിനി എം.സി.എഫ് -4(നിര്മാണഘട ട്ടത്തില് ) 
 ഹരി്കര്മ പസന -28 
 പശഖ്രിക്കുന്ന ഇടപവളകള് -1മാസം 

 
 



 ജജവമാലിനയം ഉറവിടത്തില്ക്ത്തകന്ന സംസ്തക്കരിക്കുന്ന്ിന് ആവശയമായ 
പ ാധവല്ക്ക്കരണം വയാപകമാക്കി. 

 ജജവമാലിനയസംസ്തക്കരണ ഉപാധികള് ്ാര്ഹിക്ലത്തില് ലഭയമാക്കുന്ന്ിനുള്ള 
നടപടികള് എം.ജി എന് ആര് ഇ ജി എസ്ത പദ്ധ്ി വഴി സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്ക് ഇക്കാരയത്തില് കര്ശന നിര്പേശം നല്കി. 
 ഹരി്കര്മപസനകയ ഉപപയാ്ിച്ച് എംസിഎഫ്ല്   പശഖ്രിക്കുന്ന 
അജജവമാലിനയങ്ങള് സമയ ന്ധി്മായി നീക്കം കചയ്യുന്നു. 

 ്ദ്ഫലമായി മാലിനയങ്ങള് വലികച്ചറിയുന്ന്ും കത്തിക്കുന്ന്ും ഒഴിവാക്കാനായി. 
 നാളി്ുവകര 8,20,561 രൂപ ഈയിനത്തില് കചലവായിട്ടുണ്ട്. 
 ഹരി്കര്മപസന പ്പ്ിമാസം എലലാ വാര്ഡുകളില് നിന്നും പശഖ്രിക്കുന്ന 
അജജവമാലിനയങ്ങള് എംസി എഫില് കകാണ്ടുവന്ന് ്രം്ിരിച്ച്  ക്ലീന്പകരള 
കമ്പനി വഴിആര്ആര് എഫ് പലക്കും , പുനരുപപയാ്സാദ്ധയ്യുള്ളവ സ്തപ്കാപ്പ് 
വയാപാരികള്ക്കും ജകമാറുന്ന്ിലൂകട മാലിനയങ്ങളുകട അളവ് നിയപ്തിക്കാന് 
കഴിയുന്നു. 

 കപാ്ുസ്ഥലങ്ങളികല മാലിനയം നിയപ്തിക്കുന്ന്ിന് ഹരി്കര്മപസനയ്കക്കും 
വയാപാരികള്ക്കും കപാ്ുജനങ്ങള്ക്കും ഹരി്നിയമനടപടികകള സം ന്ധിച്ച് 
പരിശീലന പരിപാടികള് സംഘടടിപ്പിച്ചു.   



 ഹരി്സഹായസ്ഥാപനത്തികെ സഹകരണപത്താകട 
ഫീല്ഡു്ലത്തില്  പ്പചാരണനടപടികള് നടത്തി പരമാവധി 
യൂസര്ഫീ പിരികച്ചടുത്ത് ഹരി്കര്മപസനയുകട 
യൂസര്ഫീയിനത്തിലുള്ള വരുമാനം 
വര്ദ്ധിപ്പിയ്കക്കുന്ന്ിനുള്ള നടപടി സവീകരിച്ചിട്ടു്ണ്ട്. 

 കപാ്ു/സവകാരയചടങ്ങുകളില് ഹരി്കര്മപസനയുകട 
പസവനം നല്കുപമ്പാള് അവര്ക്ക് പവ്നലഭയ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. 

 കുടും പ്ശീ കപഫ പപാകലയുള്ള ക്ാഴില്സംരംഭങ്ങള് 
ഹരി്കര്മപസനയുകട പന്ൃ്വത്തില് നടത്തുന്ന്ിനുള്ള 
നടപടികളായിട്ടുണ്ട്. 



 പ്്ാമപഞ്ചായത്തില് നിലവിലുള്ള 
കജ. എല് . ജി 
പ്്ൂപ്പുകള്ക്ക്,കര്്കര്ക്ക് 
ആവശയമായ ജജവവളം 
കൃ്ിവകുപ്പിെ സഹകരണപത്താകട 
വാങ്ങി ഹരി്കര്മപസന വഴി 
മി്മായ ലാഭം ഈടാക്കി വി്രണം 
കചയ്യുന്ന്ിനുള്ള നടപടി 
സവീകരിക്കുന്ന്ാണ്. 

വീടുകളില് ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന  
ജജവവളം ഇപ്പകാരം  വില 
നല്കി പശഖ്രിച്ച് കര്്കര്ക്ക് 
നല്കുന്ന്ിനും ലക്ഷയമിടുന്നുണ്ട്.. 



 പ്്ാമപഞ്ചായത്തികെ വിവിധസ്ഥാപനങ്ങള് ഹരി്ചട്ടം 
പാലിക്കുന്നുണ്ട്. 

 പ്്ാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടടിപ്പിക്കുന്ന കപാ്ുചടങ്ങുകള് 
ഹരി്ചട്ടത്തിപലക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് 

 ഹരി്നിയമങ്ങള് പ്പാപയാ്ിക്യിപലക്ക് 
കകാണ്ടുവരുന്ന്ിനുമുപന്നാടിയായി എലലാ ്ലത്തിലും 
പ ാധവല്ക്കരണം(ഹരി്നിയമപ്്ാമസഭകള് ) നടത്തി. 

 ഉത്സവങ്ങള് ,്ീര്ഥാടനങ്ങള് ഹരി്ചട്ടത്തിപലക്ക് 
മാറ്റുന്ന്ിനുള്ള ഇടകപടലുകള്  

  ഹു.സര്ക്കാര് ഉത്തരവുപ്പകാരം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 
നിപരാധനത്തിനുള്ള ്ുടര്നടപടികള്  

 നിയമലംഘടനംസം ന്ധിച്ച  പിഴ ഈടാക്കുന്ന്ിനുള്ള 
നടപടികള്  
 



 2018 കല പ്പളയകാലത്ത് അടിെുകൂടിയ 
പ്ലാസ്റ്റിക്ക്മാലിനയങ്ങള് അടിയതിരമായി 
ഹരി്കര്മപസനയുകട പന്ൃ്വത്തില് നീക്കം കചയ്ക് 
സമൂഹത്തിന് ദിശാപ ാധം നല്കി. 

 മാലിനയസംസ്തക്കരണത്തിന് പുത്തന്മാ്ൃകസൃഷ്ടിച്ച് 2019 
കല മെിനിക്കര ്ീര്ഥാടനം ഹരി്കര്മപസനയുകട 
പ്പവര്ത്തനത്തിലൂകട 
അജജവമാലിനയമുക്തമാക്കാന്കഴിെു. 

 പത്തനം്ിട്ട ജിലലയില് ആദയമായി 
ഹരി്നിയമപ ാധവല്ക്കരണത്തിനായി ,സമൂഹത്തികെ 
എലലാപമഖ്ലകളുപടയും പ്പാ്ിനിധയം ഉറപ്പുവരുത്തി 
ഹരി്സപന്ദശയാപ്് സംഘടടിപ്പിച്ചു.  


