
ക്ലീന്കരുളായി 



 മലപ്പുറം ജിലലയിലല കാളികാവ് ബ്ലാക്കില്  നിലമ്പൂര്  

താലൂക്കിലാണ് കരുളായി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത്. 

വയനാട് നിബ്യാജക മണ്ഡലത്തില്  ഉള് ലപ്പട്ട ഈ 

പഞ്ചായത്തിന് ലറ വിസ്തീര് ണ്ണം 131.3 െ. കി. മീ  ആണ്. 

ഭൂരിഭാഗവും വനബ്മഖലയായതിനാല്  ജനസാന്ദ്രത 

കുറഞ്ഞ ഇവിടുലത്ത ജനസംഖയ 25625 ആണ്. 5625 വീടുകള്  

220 വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങള് , 2 ലപാതുവിദ്യാലയങ്ങള് , ഒരു 

സര് ക്കാര്  ആശുപന്ദ്തിയും ഇവിലട ന്ദ്പവര് ത്തിക്കുന്നു. 

ഉപബ്ഭാഗ സംസ്കാരവും മാറിയ ജീവിതരീതികളും 

രൂപലപ്പടുന്ന മാലിനയത്തിന് ലറ അളവില്  വര് ധനവ് 

ഉണ്ടാക്കിയതും ആബ്രാഗയന്ദ്പശ്നങ്ങള്  സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് 

Icp-fm-bn {Km-a-]-©mb v̄ 

 



മാലിനയസംസ്കരണ 

ബ്മഖലയിലല ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങള്   







ജജവമാലിനയ സംസ്കരണ 

ഉപാധികള്  

ജജവമാലിനയം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി 
വീടുകള് ക്ക് എം ജി എന്  ആര്  ജി എസിന് 

കീഴില്  500 കബ്മ്പാസ്റ്റ് പിറ്റുകള്  

നിര് മ്മിക്കുകയും 14 ഗാര് ഹികതല 

ബബ്യാഗയാസ് പ്ലാന് റുകള്  വിതരണം 
ലെയ്തു. ഗാര് ഹികതല കിച്ചണ് ബിന്നുകള്  

8 എണ്ണം വിതരണം ലെയ്യുകയും 500 

എണ്ണത്തിന് ലന്ദ്പാജക്ടട് ലവക്കുകയും 
ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പതിദ്ിനം പഞ്ചായത്തില്  

400 കിബ്ലാന്ദ്ഗാം ജജവമാലിനയം 
രൂപലപ്പടുന്നുലണ്ടങ്കിലും 
ന്ദ്ഗാമീണബ്മഖലയായതിലാല്  വലിയ 

ന്ദ്പതിസന്ധികള്  സൃഷ്ടിക്കുന്നിലല. പന്നിഫാം 
കര് ഷകര്  മലബ്യാര ബ്മഖലയില്  



അജൈവമാലിന്യസംസ്കരണ
ഉപാധികള് 

 ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന് ലറയും ന്ദ്പാബ്ദ്ശിക 

പാഴ്വസ്തു വയാപാരിയുടയും 

സഹായബ്ത്താലടയാണ് പഞ്ചായത്ത് ക്ലീന്  കരുളായി 

പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്  15 

അംഗ കുടുംബന്ദ്ശി അംഗങ്ങലള ഉപബ്യാഗിച്ച് ശുെിതവ 

ബ്സന രൂപീകരിക്കുകയും 2018 -ടുകൂടി  

ഹരിതകര് മ്മബ്സന എന്ന പുനര് നാമകരണം ലെയ്തു. 

ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്   20 രൂപയും സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക് 50 

രൂപയും യൂസര് ഫീ ആയി ഈടാക്കി. രണ്ടാമ 

ഘട്ടത്തില്  കടകള് ക്ക് 50 യില്  നിന്ന് 100 വലരയും  



പദ്ധതിയുലട തുടക്കത്തില്  ഹരിതകര് മ്മബ്സന 

അംഗങ്ങള് ക്കുള്ള ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്ട, ബ്നാട്ടീസ്, 

ബുക്ക്, ഷൂ, രസീതി എന്നിവ 

പഞ്ചായത്തുഫണ്ടില്  നിന്നും അനുവദ്ിച്ചു. 

ആദ്യഘട്ടത്തില്  9 ടണ്  പ്ലാസ്റ്റിക്ട കവര്  വില് പ്പന 

നടത്തുകയും 48 ടണ്  പ്ലാസ്റ്റിക്ട, കുപ്പിച്ചിലല, 

ബാഗ്,ലെരുപ്പ്, തുടങ്ങിയവ ഹരിതസഹായ 

സ്ഥാപനത്തിനും ന്ദ്പാബ്ദ്ശിക 

പാഴ്വസ്തുവയാപാരിക്കുമാണ് ജകമാറിയത്. 

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്  ഹരിതകര് മ്മബ്സനലയ 



 15 അംഗ ഹരിതകര് മ്മബ്സനക്ക് വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിനായി 

വിവാഹസല് ക്കാരങ്ങള് ക്ക്  ഗ്ലാസ്, ലപ്ലയിറ്റ് എന്നിവ  

വാടകക്ക് നല് കുകയും ആഴ്െയിലലാരിക്കല്  കരുളായി 

ടൗണ്  രണത്തിനും ഹരിതകര് മ്മബ്സനലയ 

ഉപബ്യാഗിക്കുന്നു. ആവശയാനുസരണം ബ്പാലീസ് ് ബ്സ്റ്റഷന് , 

ബ്കാടതി, എന്നിവ വൃത്തിയാക്കിലകാടുക്കുന്നത് വഴി 

ഹരിതകര് മ്മബ്സന അധിക വരുമാനം കലണ്ടത്തുന്നു. 

പദ്ധതിയുലട രണ്ടാം ഘടട്മായ 2018 ഏന്ദ്പില്  മുതല്  2018 

ജനുവരി വലര 33786 കിബ്ലാന്ദ്ഗാം പ്ലാസ്റ്റിക്ട , ബ്പപ്പര്  

തുടങ്ങിയവ 7327 കിബ്ലാന്ദ്ഗാം ലെരുപ്പ്, ബാഗ് 

തുടങ്ങിയവയും വില് ക്കാന്  കഴിഞ്ഞു. 2019 ഏന്ദ്പില്  

മുതല്  സാമ്പത്തിക വര് ഷമാണ് പദ്ധതിയുലട മൂന്നാം ഘട്ടം. 

2019 ഏന്ദ്പില്  മുതല്  വില് പ്പന നടത്തിയ ഇനങ്ങളും 

അളവും െുവലട ലകാടുക്കുന്നു. 



C\w Afhv  kg 

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 4641 

ഈ-ബ്വസ്റ്റ് 647  

ബ്പപ്പര്  4419 

കുപ്പിച്ചിലല് 4494 

പ്സാസ്റ്റിക് ബ്ബാട്ടില് , 4458 

ആഭരണങ്ങള്  30 

ഇതര പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 1500 

ഫുഡ് ബ്വസ്റ്റ് 7500 



ഹരിതകര്മ്മസസന് 



 15 അംഗ ഹരിതകര് മ്മബ്സന 

ആദ്യഘട്ടത്തില്  45 ദ്ിവസം ബ്താറും 
നടത്തിയിരുന്ന മാലിനയബ്ശഖരണം രണ്ട് 
മാസത്തിലായി 
പരിമിതലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 
വാര് ഡില്  4 ബ്പര്  എന്ന കണക്കില്  രണ്ട് 
ദ്ിവസം ലകാണ്ടാണ് ബ്ശഖരണം 
പൂര് ത്തിയാക്കുന്നത്. 

ഹരിതകര് മ്മബ്സനക്ക് 8000 രൂപ മുതല്  

10000 രൂപ വലര ന്ദ്പതിമാസം ബ്വതനം 
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.  



എംസിഎഫ്- ആര്ആര്
എഫ് 





തരം തിരിക്കല്  



ആർ.ആർ.എഫ് 

ലന്ദ്ഷഡിംങ് &  ലബയിലിംങ് ലമഷിന്  





ആദ്യഘട്ടത്തില്  പഞ്ചായത്തിന് ലറ 

ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അറവുശാലയായിരുന്ന 

എം സി എഫ് ് ശുെിതവമിഷന് ലറ 

സഹായബ്ത്താലട ലന്ദ്ഷഡിംഗ് ് ലമഷീന് , 

ലബയലിംഗ് ലമഷീന്  എന്നിവ 

സ്ഥാപിക്കുകയും ലെയ്തു. ബ്റാഡ് 

ടാറിംഗിനായി ലന്ദ്ഷഡ് ലെയ്ത പ്ാാസ്റ്റിക്ട 

കിബ്ലാക്ക് 15 രൂപ നിരക്കില്  ക്ലീന്  ബ്കരള 

കമ്പനിക്ക് ജകമാറി.ആവശയാനുസരണം 
ഊരാളുങ്കല്  ബ്ലബര്  ലസാജസറ്റിക്ക് 
ജകമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതവലരയായി 10000 

കിബ്ലാന്ദ്ഗാം ലന്ദ്ഷഡ് ലെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്ട 

വിപണനം ലെയ്യാന്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  



ഗീന്  ബ്ന്ദ്പാബ്ട്ടാബ്കാള്  
 

 ന്ദ്ഗീന്  ബ്ന്ദ്പാബ്ട്ടാബ്കാളിന് ലറ ഭാഗമായി 
വിവാഹങ്ങള് ക്ക് ലപ്ലയ്റ്റ്, ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവ 

ഹരിതകര് മ്മബ്സന വാടകക്ക് നല് കുന്നുണ്ട്. 
പഞ്ചായത്തിലല എലലാ ഉത്സവങ്ങളും 
ലപാതുസവകാരയപരിപാടികളും ന്ദ്ഗീന്  

ബ്ന്ദ്പാബ്ട്ടാബ്കാള്  പരിപാലത്തിന് പഞ്ചായത്ത് 
ന്ദ്ശമങ്ങള്  നടത്തുന്നുണ്ട്. 
ഓഡിബ്റ്റാറിയങ്ങള് ക്ക് ന്ദ്ഗീന് ബ്ന്ദ്പാബ്ട്ടാബ്കാള്  

പരിപാലത്തിന് കര് ശന നിര് ബ്േശമുണ്ട്. 
ഇതുവലര 32 സര് ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളിലും 
ലപാതുപരിപാടികളിലും 22 

ഹരിതവിവാഹങ്ങള് ക്കും 
ന്ദ്ഗീന് ബ്ന്ദ്പാബ്ട്ടാബ്കാള്  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  



ഹരിത കര് മ്മബ്സന ഏലറ്റടുത്ത 

നടത്തുന്ന മറ്റ് ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങള്  

 



പിഴന്ടപടികള് 

 

 ലപാതുനിരത്തുകളില്  അലക്ഷ്യമായി 
മാലിനയം 
നിബ്ക്ഷ്പിക്കുന്നവര് ലക്കതിലരയായി 
11തവണകളായി 14000 രൂപ പിഴ 

ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 



ക്ലീന്കയാമ്പസ് 

 

 പൂര് ണ്ണമായും വിദ്യാലയങ്ങലള പ്ലാസ്റ്റിക്ട 

വിമുക്തമാക്കുക എന്ന 

ലക്ഷ്യബ്ത്താലടയാണ് ക്ലീന്  കയാമ്പസ് എന്ന 

പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.  

സ്കൂളുകളിലല മാലിനയം 
ഹരിതകര് മ്മബ്സന മുഖാന്തരം 
ബ്ശഖരിക്കുന്നു. 
 





ശുെിതവസംഗമവും ന്ദ്പെരണ 

പരിപാടിയും  
 

 മാലിനയസംസ്കരണത്തിന് ലറ ന്ദ്പാധാനയം 
ലപാതുജനങ്ങളില്  എത്തിക്കുന്നതിനായി 
പഞ്ചായത്തിന് കീഴില്  ഒക്ടബ്ടാബര്  7 ന് 

ശുെിതവസംഗമം ലസമിനാര്  

സംഘടിപ്പിച്ചു. ജിലലാ കളക്ടടർ  ജാഫർ  

മാലിക് ഉല് ഘാടനം ലെയ്ത ന്ദ്പസ്തുത 

പരിപാടിയില്  വിദ്യാർ ത്ഥികള് , 

ലപാതുജനങ്ങള്  തുടങ്ങി 1500 ഓളം ബ്പര്  

പലങ്കടുത്തു.  
 








