
വീണ്ടെടുക്കലുും പുനഃചക്രമണവുും 
 

രാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
 

ആണ്ടര വാര്ഡുരള്:    43 
വിസ്തീര്ണും :        39.54 ച.രി.മി 
ആണ്ടര ജനസുംഖ്യ :    73536(2011 ണ്ടസന്സസ്) 
ആണ്ടര രുടുുംബങ്ങള് :  20882 
ശരാശരി മാലിനയും (ദിനും ക്പതി ) :  
ജജവ മാലിനയും :15 ടണ് 
അജജവ മാലിനയും : 8 ടണ് 
ആണ്ടര :  23 ടണ് 

 



ജജവ മാലിനയസുംസ്രരണും 
 

ജജവ മാലിനയങ്ങള് ഉറവിടത്തില് തണ്ടെ സുംസരരിക്കുെതിനുള്ള 
ഒരു പദ്ധതിയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിരസിപ്പിണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് . 

ജജവ മാലിനയങ്ങണ്ടെ ജജവ വെമായി മാറ്റുെു. 

 
 

വീടുരെില് 
നിലവിലുള്ളത്                   ഡിപിആര് ക്പരാരും പുതിയ പദ്ധതിരള് 
റിുംഗ് രമ്പാസ്റ്റ് :  193             റിുംഗ് രമ്പാസ്റ്റ്      : 2224 
ജപപ്പ രമ്പാസ്റ്റ്:  998             ബമ്യാഗ്യാസ് പ്ലണ്ടറ്   : 2224 
ണ്ടവര്മി രമ്പാസ്റ്റ്  :53                                             രിെണ് ബിന്       17790 
 
ണ്ടപാതു ണ്ടസൌരരയും 
തുപുര് ണ്ടമാഴി ബിന്               25  
സ്രൂെുരെില് ബമ്യാഗ്യാസ് പ്ലാണ്ടറ്    19 
സ്രൂെുരെില് നാപ്രിന് ഇന്സിനമ്ററ്റര് 6 
 
ഹരിത രര്മ മ്സന 
800 രജിസ്മ്ടര്് സ്ഥാപനങ്ങെില് നിെുും ജജവ മാലിനയും മ്ശഖ്രിക്കുെു. 
  
മത്സ്യ മാര്ക്കറ്റില് ഇ ടി പി 
4000 ലിറ്റര് ണ്ടവള്ളും ദിവമ്സന ശുദ്ധീരരിക്കുെു 

       



ജജവ മാലിനയ സുംസ്രരണ രീതിരള് 



മത്സ്യ മാര്ക്കറ്റ് പുതുക്കി പണിയുെതിന് 
മുപുും മ്ശഷവുും 



അജജവ മാലിനയ സുംസ്രരണ രീതിരള് 

ഉറവിടത്തില് തണ്ടെ അജജവ മാലിനയും തരുംതിരിെ് 
സൂക്ഷിക്കുെ രീതിയാണ് നഗ്രസഭ സവീരരിെിട്ടുള്ളത്. 

ഹരിതരര്മ മ്സന വീടുരെില് നിെുും സ്ഥാപനങ്ങെില് നിെുും 
മാലിനയും മ്ശഖ്രിക്കുരയുും സുംസ്രരണത്തിനായി 

അയക്കുരയുും ണ്ടചയ്യുെു. 
വീടുരെില് 
 

ഹരിതരര്മ മ്സന വീടുരെില് നിെ് 50 രൂപ യൂസര് 
ഫീമ്യാട് രൂടി ഡയപ്പറുും നാപ്രിലുും ഒഴിെുള്ള മുഴുവന് 

മാലിനയങ്ങെുും മ്ശഖ്രിക്കുെു. എലലാ മാസവുും 
പ്ലാസ്റ്റിക്കിമ്നാടു രൂടി ഒരു ക്പമ്തയര മാലിനയവുും 

മ്ശഖ്രിക്കുെു(ക്പമ്തയരണ്ടമൊല് തുണി, ണ്ടചരുപ്പ, രുപ്പി, രുട, 
രിടക്ക,തലയിണ,തുടങ്ങിയവ) 



രെവട സ്ഥാപനങ്ങെുും ഓഫീസുരെുും 

 യൂസര്ഫീ വാങ്ങാണ്ടതയാണ് ഹരിതരര്മമ്സന സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങെില് 
നിെ് മാലിനയും മ്ശഖ്രിക്കുെത് 

 സ്ഥാപനങ്ങെില് നിെുള്ള മുഴുവന് അജജവ മാലിനയങ്ങ 
െുും യൂസര്ഫീ 200രൂപ മുതല് 5000രൂപ വണ്ടര വാങ്ങി ഹരിതരര്മ 
മ്സന മ്ശഖ്രിക്കുെു. 

 ണ്ടഫക്ബുവരി 2019 മുതല് ഡിസുംബര് 2019 വണ്ടര 490 ടണ് തരും തിരിെ 
അജജവ മാലിനയങ്ങള് പുനരുപമ്യാഗ്ത്തിനായി നാെിതു വണ്ടര രയറ്റി 
അയെു രഴിഞ്ഞു. 

രയറ്റി അയെ സ്ഥാപനങ്ങള് 
 

 ണ്ടജ എസ്എണ്ടറര്ജക്പസസ് ജമസൂര് - പ്ലസ്റ്റിക്ക്, റബ്ബര് , ഗ്ലാസ്-144 ടണ്     
 ഷാ ഏജന്സി ഗ്ുജറാത്ത്- ഗ്ലാസ്                   -95 ടണ് 
 മമ്ത്താഷി എണ്ടറര്ജക്പസസ് ചിങ്കാലി, പുണ്ടന- ചിലല്   - 75 ടണ് 
 പറാസ് ഏജന്സി മുുംജബ- തുണിത്തരങ്ങള്         - 26 ടണ് 
 ബാലാജി ഏജന്സീസ് ബാുംഗ്ലൂര് - തുണിത്തരങ്ങള്      -18 ടണ് 
 ണ്ടമഹയൂബ ഏജന്സീസ് ണ്ടചറുവത്തൂര് - പ്ലാസ്റ്റിക്ക്     - 104 ടണ് 
 ഗ്ൂഞ്ച് ബാുംഗ്ലൂര് - തുണി                        - 78 ടണ് 
 
 



ഹരിത രര്മമ്സന 

 ണ്ടഫക്ബുവരി 2019 മുതല് ഡിസുംബര് 2019 വണ്ടര മ്ശഖ്രിെ 
യൂസര്ഫീ 4597833 രൂപ 

 ഹരിതരര്മമ്സന ശപെും (10000/മാസും) 2600820 രൂപ 
 വാഹനത്തിണ്ടറ രൂലി(മാലിനയും രയറ്റി അയെത്) 422630 രൂപ 
 വാഹനത്തിണ്ടറ രൂലി 864000 രൂപ 
 ഇന്ധന ചിലവ് 230115 രൂപ 

 
 

നിയമ നടപടിരെുും പിഴയുും 
 നിമ്രാധിത പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പരിമ്ശാധന 42 സ്ഥാപനും പിഴ  345260 രൂപ 
 ണ്ടപാതു സ്ഥലത്ത് മാലിനയും എറിഞ്ഞത് 19 എണും പിഴ 61810 രൂപ 
 ആര്ഡിഒ മ്രാടതിയിലുള്ള മ്രസ് 4 
 എസ് ണ്ടജ എും മ്രാടതിയിലുള്ള മ്രസ് 1 
 



ണ്ടചമട്ടും വയല് മാലിനയ സുംസ്രരണശാല 



ക്പമ്തയരത ഇടണ്ടപടലുരള് 

 നഗ്രസഭയുണ്ടട 2/3 ഭാഗ്ത്തുും ണ്ടവള്ളണ്ടപ്പാക്കമുൊയിട്ടുും ണ്ടവള്ളും 

ഇറങ്ങിയമ്പ്പാള് ഒരു സ്ഥലത്തുും മാലിനയും നിമ്ക്ഷപിക്കണ്ടപ്പട്ടിട്ടിലല. 
 ണ്ടവള്ളണ്ടപ്പാക്ക മ്ശഷും പരര്െ വയാധിരള് റിമ്പ്പാര്ട്ട് ണ്ടചയ്തിട്ടിലല. 
 നഗ്രസഭയ്ക്ക് യാണ്ടതാരു സാപത്തിര ബാദ്ധയതയുമിലലാണ്ടത 490 ടണ് 

മാലിനയും രയറ്റി അയെു. 
 നഗ്രസഭ വി.ജി.എഫ് ഫെ് ഉപമ്യാഗ്ിെിട്ടിലല. 
 43 രുടുുംബും മ്നരിട്ടുും 17 രുടുുംബങ്ങള്ക്ക് അലലാണ്ടതയുും മ്ജാലി 

നല്രാന് സാധിെു. 
 പഴരിയ തുണിയില് നിെുും ചവിട്ടി ഉൊക്കി വില്ക്കുെു. 
 ശൃഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ടാറിങ്ങിനുപമ്യാഗ്ിക്കുെു. 
 വീടുരെില് രയറിയിറങ്ങി മ്ബാധവല്ക്കരണത്തിന് ണ്ടസന്ക്ടല് 

യൂണിമ്വഴ്സിറ്റിയിണ്ടല വിദയാര്ഥിരെുണ്ടട മ്സവനും. 
 പഴരിയ രുപ്പിരെില് നിെുും ണ്ടപന് മ്ഹാള്മ്ഡര്സുും ഫാന്സി 

രുപ്പിരെുും ഉൊക്കുെു. 
 ണ്ടമഹയുബ എെ സ്ഥാപനും ഹരിത രര്മമ്സനണ്ടയ സഹായിക്കുെു. 



സെന്ട്രല് യൂണിവേഴ്െിറ്റി േിദ്യാര്ത്ഥികള് 
വ ാധേല്ക്കരണം നരത്തുന്നു 


