
പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
സി.പപായില്(പി.ഒ),കണ്ണൂര്-670502 

ഐ എസ് ഒ 9001:2015 
ഫ ാണ്:0460-2203262 

ഇ-പമയില്: pariyaramgpt@gmail.com 

ഹരിതകേരള മിഷന് 

ശുചിതവ സംഗമം-2020 

{Kma ]©mb¯v 

[\Imcy 

ÌmânwKv I½nän 

hnIk\ 

ÌmânwKv I½nän 

t£aImcy 

ÌmânwKv I½nän 

BtcmKyþhnZym`ymk 

ÌmânwKv I½nän 

\nÀÆlW 

DtZymKØÀ 

]©mb¯v 

lcnXanj³ 

hmÀUv km\ntäj³ 

I½nän 

¢ÌdpIÄ 

IpSw_{io 

hnPne³kv Sow 

സ്റ്റിയറിംഗ് േമ്മിറ്റി 



പ ൊതുവിവരങ്ങള് 
 ജനസംഖ്യ- 32878 (2011 പസന്സസ്)- 2019 പെ പ് ൊകേശിേ േണപെടുപ്പ് പ് േൊരം -42010 
 വിസ്തൃതി-54.77 ച.േി.മീ 
 ആപേ വീടുേള് -11073 
 പ ൊതുസ്ഥൊ നങ്ങള് -105 
 വയൊ ൊര/വയവസൊയ സ്ഥൊ നങ്ങള് - 615 
 പ് തിേിനം ഉല്പ്പ്പൊേിപ്പിെുന്ന മൊെിനയത്തിപെ അളവ് (ജജവം) –25000 േി.പ്ഗൊം 
 പ് തിേിനം ഉല്പ്പ്പൊേിപ്പിെുന്ന മൊെിനയത്തിപെ അളവ് (അജജവം) -120 േി.പ്ഗൊം 
 അ േടേരമൊയ മൊെിനയങ്ങളുപട അളവ്- 2 ടണ്(ഒരു വര്ഷം) 
 ക ൊധവത്േരണ പ് വര്ത്തനങ്ങള് 
 1.െഘുകെഖ്േള് ,കനൊട്ടീസുേള് ,ചുവപരഴുത്തുേള് ,ശുചിതവസകേശ ജൊഥേള് 
    സംഗീതശില് ം,േൂട്ടകയൊട്ടം മുതെൊയവ 
 2.പ്ഗൊമസഭ, പ് കതയേ പ്ഗൊമസഭേള് ,ഹരിതസഭ 
 3.ക്ലസ്റ്റര് കയൊഗങ്ങള് , ശുചിതവ സമിതിേള് 
 4.രൊപ്രീയ  ൊര്ട്ടി പ് തിനിധിേള് , സന്നദ്ധ പ് വര്ത്തേര് ,േെൊ-സൊംസ്േൊരിേ യുവജന സംഘടനൊ 
പ് തിനിധിേള് ,വൊയനശൊെ പ് തിനിധിേള് , സ്േൂള്  ിടിഎ 
,േുടും പ്ശീ,അങ്കണവൊടി,ആരൊധനൊെയങ്ങളുപട നടത്തിപ്പുേൊര് ,വയൊ ൊരിേളുപടയും 
വയവസൊയിേളുപടയും സംഘടന പ് തിനിധിേള് , മത്സ്യ വില്പ്പ്പന നടത്തുന്നവരടെമുള്ള എെലൊ വിഭൊഗം 
വയൊ ൊരിേള് എന്നിവരുപട പ് കതയേ കയൊഗങ്ങള് 

  ഞ്ചൊയത്ത് തെ മിഷന് കയൊഗങ്ങള് - പ് വര്ത്തനങ്ങള് -മൊര്ഗനിര്കേശങ്ങളും അവകെൊേനവും 
 സ്റ്റൊെിംഗ് േമ്മിറ്റിേള് 
 ഓഫീസ് കമധൊവിേളുപട കയൊഗങ്ങള് , ിഇസി,സിഡിഎസ് കയൊഗങ്ങളില്പ് ആര്  ി മൊരുപട 
സഹൊയകത്തൊടുേൂടി പ് വര്ത്ത്തനങ്ങള് കപ്േൊഡീേരിെുന്നു. 

 പ്ലൊസ്റ്റിക്-ഖ്ര-പ്േവ-ഇ-മൊെിനയ  രി ൊെന ജ കെൊ  ൊസൊെി, ഹരിതചട്ടം എെലൊ പ ൊതു-സവേൊരയ 
 രി ൊടിേളിെും  ൊെിെുന്നു. 

  
 

 
 



ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാന്ങ്ങള് 

• 95 ശതമാന്ം വീടുകളിലും 80 ശതമാന്ം സ്ഥാപന്ങ്ങളിലും മാലിന്യം ഉറവിടത്തില് 
തരംതിരിക്കുന്നു. 

• വിവിധ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികള് 
 
 
 
 
 

 
 
• കമ്മ്യൂണിറ്റി കഫപാസ്റ്ിംഗ്-സ്കൂളുകള്,അങ്കണവാടികള്,മറ്റ് പപാതു സ്ഥാപന്ങ്ങള് 
എന്നിവയില് ബഫയാരയാസ് പ്ലാന്റ്,കഫപാസ്റ്് പിറ്റുകള്,ബഫയാബിന്നുകള്, 

• മാര്ക്കറ്റുകള് ഇലല. 
• തുപൂര്പമാഴി ന്ിര്മ്മ്ാണം ന്ടന്നു വരുന്നു. 
• വീടുകള്,സ്ഥാപന്ങ്ങള്-ജൈവ,അജൈവ മാലിന്യ ഫശഖരണം- 
 ജൈവ മാലിന്യങ്ങള് ഉറവിടത്തില് തപന്ന പരിപാലിക്കുന്നു. 
 അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്(അപകടകരമായവ ഒഴിപക)ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന് ഫശഖരിക്കുന്നു.100 
ശതമാന്ം വീടുകളില് ന്ിന്നും 80 ശതമാന്ം സ്ഥാപന്ങ്ങളില് ന്ിന്നും. 

 ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന് പമാജബല് അപ്ലിഫക്കഷന് വഴി QR  ഫകാഡ് സ്കാന് പെയ്ത് 
സുതാരയമായ രീതിയില്  

 ഒരു വയാപാര സംഘടന് 2019 ല് 250 ഫവസ്റ്് ബിന്നുകള് സംഭാവന് പെയ്തതു. 
 പ്ലാസ്റ്ിക് ഫബാട്ടിലുകള് ന്ിഫേപിക്കുന്നതിന് 5 ഫബാട്ടില് ബൂത്തുകള് സംഭാവന്യായി 
ലഭിച്ചു. 
 

 
 

ജപപ്പ് കഫപാസ്റ്്-2421 
കഫപാസ്റ്് പിറ്റ്-3500 

ഫവസ്റ്് ബിന്(അജൈവം,ജൈവം)-500/20 
ഫസാക്ക് പിറ്റ്-2800 
മണ്ണിര കഫപാസ്റ്്-10 
റിംഗ് കഫപാസ്റ്്-1350 
ബഫയാരയാസ് പ്ലാന്റ്-46 



 എംസിഎഫ്-1(918904 രൂപ) 
 പുതുതായി ഒരു എംസിഎ ിപന്റ ന്ിര്മ്മ്ാണം ആരംഭിച്ചു(10 ലേം) 
 
 മിന്ി എംസിഎഫ്-1(5 ലേം) 
 ആര് ആര് എഫ്-1(തളിപ്പറപ് ഫലാക്ക് പഞ്ചായത്തിപന്റ അധീന്തയില്) 
(ന്ടത്തിപ്പ് പെലവ്-2.06 ലേം ഫലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ജകമാറി) 
 ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന്-20 അംരങ്ങള്  
 വിൈിഎഫ്-96175 
 മറ്റ് പെലവുകള്-52500 
 ഫഡാര് ടു ഫഡാര് കലേന് മാസത്തിപലാരിക്കല് എലലാ വാര്ഡുകളിലും. 
 



 ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന്യുപട ഗ്പവര്ത്തന്ം വാര്ഡ് പമപര്മാര്,വാര്ഡ് 
സാന്ിഫറ്റഷന് സമിതികള്,ആര് പി മാര്,വിവിധ സ്കവാഡുകള് തുടങ്ങിയവര് 
ഫമാണിറ്റര് പെയ്യുന്നു. 

 ന്ാളിതുവപര പെലവായ തുക-എംസിഎഫ്-1418904+10 ലേം 
 ഫബാധവ്കരണ പരിപാടികള്-2.5 ലേം 
 വിവിധ സംസ്കരണ ഉപാധികള്-1.4 ഫകാടി(എംൈിഎന്ആര്ഇൈിഎസ് 
ഉള്പപ്പപട) 

 2019 ല് മാഗ്തം 12 പപാതു കക്കൂസുകള്-10.5 ലേം 
 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫടാപയലറ്റ്-3.5 ലേം 
 ഒഡിഎഫ്,എന്ൈിടി മാതൃകാ പഞ്ചായത്ത്-കക്കൂസ് 
ന്ിര്മ്മ്ാണം,പുന്രുദ്ധാരണം-388600 

 2018-19 ല് 2 പപാതുശ്മശാന്ങ്ങള് ന്വീകരണം-16.5 ലേം 
 ഹരിതസംരംഭങ്ങള്(തുണി സഞ്ചി യൂണിറ്റുകള്,സ്റ്ീല് പാഗ്ത 
യൂണിറ്റുകള്,ഫപപ്പര് ബാഗ്,പാള ഫപ്ലറ്റ് യൂണിറ്റുകള്),
ഫബാധവ്കരണം,ന്ിയമന്ടപടികള് വഴി മാലിന്യത്തിപന്റ അളവ് 
കുറയ്തക്കുന്നു. 

 3 ഹരിതസംരംഭങ്ങള്ക്ക് 2019-20 ല് 8 ലേം രൂപ വിവിധ പദ്ധതിക്കായി 
ന്ീക്കിപവച്ചു. 

 ‘ ൊതകയൊരം...ഹരിതകയൊരം’,ക ൊട്ടില്പ്  ൂത്തുേള് , ിന്നുേള് ,ശുചീേരണ സന്നദ്ധ 
പ് വര്ത്തനം,ഇരിപ്പിടങ്ങള് , ൂകതൊട്ടം, ച്ചെറികത്തൊട്ടം മുതെൊയവ നിര്മ്മിച്ചു.  



 
 ഹരിതസംരംഭം(പപാതു-സവകാരയ െടങ്ങുകളില് സ്റ്ീല് പാഗ്ത വിതരണം) 
 ഫബാട്ടില് ബൂത്തുകള് വഴിയുള്ള അധിക വരുമാന്ം 
 യൂസര് ീ 20 രൂപയില് ന്ിന്നും 40 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. 
 ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന് പമാജബല് അപ്ലിഫക്കഷന് വഴി QR  ഫകാഡ് സ്കാന് 
പെയ്ത് സുതാരയമായ രീതിയില്  

 ഗ്പഫതയക ഓ ീസ്,ആഫരാരയ പരിരേ മുതലായവ 
 2019-20 ല് ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന് ജവവിധയവ്കരണത്തിന് 2 ലേം രൂപ 
 ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന്ാംരങ്ങള്ക്ക് ന്ിലവില് ഗ്പതിമാസം 9500 രൂപ വീതം ന്ല്കി 
വരുന്നു. 

 പഞ്ചായത്തില് ന്ിലവില് സമൃദ്ധി തുണി സഞ്ചി ന്ിര്മ്മ്ാണ യൂണിറ്റ്,പാള 
ഫപ്ലറ്റ് ന്ിര്മ്മ്ാണ യൂണിറ്റ്,സ്റ്ീല് പാഗ്ത യൂണിറ്റ് എന്നിവ ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നു. 

 വാഹന് വാടകയിന്ത്തില് 2019-20 ല് 2 ലേം രൂപ വകയിരുത്തി. 
 
 



 െകിരി കഫപാസ്റ്്,ജൈവമാലിന്യങ്ങള്,പിത്ത്പ്ലസ് എന്നിവ ഗ്പഫയാൈന്പപ്പടുത്തി 
കാര്ഷിക കര്മ്മ്ഫസന് മുഫഖന് ജൈവവള ഉല്പ്പാദന്വും വിപണന്വും 
ന്ടത്തുന്നു.സവന്തമായി ന്ടത്തുന്ന കൃഷിക്കുള്ളവപയാഴിച്ച് 4 ടണ് വില്പ്പന് 
ന്ടത്തുന്നു. 

 കിഫലാ ഗ്രാമിന് 10 രൂപ ഗ്പകാരമാണ് ഈ കുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റിന് 
ലഭിക്കുന്ന്. 

 വാര്ഡ് 18  അമ്മ്ാന്പ്പാറയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്ന സമൃദ്ധി െകിരി 
സംസ്കരണ യൂണിറ്റില് ന്ിന്നും െകിരി ഫവര്തിരിച്ചുള്ള െകിരിഫച്ചാറ് 
വളമായി മാറ്റി കൃഷിക്ക് ഉപഫയാരിക്കുന്നു.ഒരു വര്ഷം 45 ടണ് ജൈവവളം 
ന്ിര്മ്മ്ിച്ച് പഞ്ചായത്തിപല 2 സഹകരണ ബാങ്കുകള് വഴി വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില് കര്ഷകര്ക്ക് ന്ല്കുന്നു 

(പരിയാരം െകിരി സംസ്കരണ സഹകരണ സംഘവും സവന്തം ന്ിലയില് 
വര്ഷംഫതാറും 30 ടഫണ്ണാളം ജൈവവളം ന്ിര്മ്മ്ിക്കുന്നു). 

  
 



 ഹരിതകര്മ്മ്ഫസന് വഴി ഫശഖരിക്കുന്ന പഴയ സാരികള്,കുടത്തുണികള് 
എന്നിവ ഹരിതസംരംഭങ്ങള് വഴി തുണി സഞ്ചികളായി മാറ്റുന്നു. 

 ഗ്പതിമാസം 5000 തുണി സഞ്ചികള് ന്ിര്മ്മ്ിക്കുന്നു.പതാട്ടടുത്ത 
തളിപ്പറപ,ഗ്ശീകണ്ഠപുരം ന്രരസഭകളിലടക്കം വിതരണം പെയ്യുന്നു. 

 2 മുതല് 8 രൂപ വപര ഒരു തുണിസഞ്ചിയില് ന്ിന്നും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
 ബദല്ഫമളകള് സംഘടിപ്പിച്ചു. 
 2019 ഫദശീയ സരസ് ഫമളയില് 2500 വലിയ സഞ്ചികള് വിതരണം പെയ്തതു. 
 പ്ലാസ്റ്ിക് മാലിന്യങ്ങള് ആര്ആര്എഫ് മുഫഖന് പഗ്ഷഡ്ിംരും പബയിലിംരും 
ന്ടത്തുന്നു.25 ശതമാന്ം ഫറാഡ് ടാറിംരിന് ഉപഫയാരിക്കുന്നു.ഈ വര്ഷം 4 
ഫറാഡ് പണികളില് ഇത്തരത്തില് പ്ലാസ്റ്ിക് മാലിന്യങ്ങള് ഉപഫയാരിച്ചു. 

 മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങള് ക്ലീന് ഫകരള കപന്ി മുഫഖന് ജകമാറി.പെലവ് 
ക്ലീന് ഫകരള കപന്ിയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും വഹിച്ചു. 
 



 എലലാ ഓ ീസുകളിലും ഹരിതെട്ടം ന്ിര്ബന്ധം. 
 ഗ്പഫതയക ന്ിയമാവലി പാസ്സാക്കി. 
 പപാതു-സവകാരയ െടങ്ങുകള്(വിവാഹങ്ങളടക്കം)ഹരിതെട്ടം പാലിച്ചുപകാണ്ട് 
മാഗ്തം  

 ന്ിരന്തരം ഫബാധവ്കരണ ഗ്പവര്ത്തന്ങ്ങള് 
 ഫന്ാട്ടീസുകള്,ലഘുഫലഖകള്-ൈന്ഗ്പതിന്ിധികള്,കുടുംബഗ്ശീ ഗ്പവര്ത്തകര്,അങ്കണവാടി 
ൈീവന്ക്കാര്,സന്നദ്ധ ഗ്പവര്ത്തകര്,ഉഫദയാരസ്ഥര് വഴി വീടുകളിലും 
സ്ഥാപന്ങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. 

 വിവാഹ വീടുകളില് ഹരിത ഫഗ്പാഫട്ടാഫക്കാള് സംബന്ധിച്ച ബാന്റുകളും 
കാര്ഡുകളും  

 ൈന്കീയ കണ്പവന്ഷന്ുകള് 
 ആദയഘട്ട പരിഫശാധന്കളില് ന്ിര്ഫേശവും ഫന്ാട്ടീസും .തുടര്ന്നുള്ള പരിഫശാ 
ധന്യില് ലംഘന്ം ന്ടത്തിയവര്പക്കതിപര പിഴ െുമത്തി. 

 ഒരു ഫപാലീസ് ഫകസ് 
 19 പിഴകള്-47000 രൂപ(അന്ധികൃത ഫ്ലക്സുകള്-2500+പ്ലാസ്റ്ിക് കത്തിക്കല്,മാലിന്യ 
ന്ിഫേപം-44500) 
 
 

 



 ‘പാതഫയാരം...ഹരിതഫയാരം പദ്ധതി”- 1000 ല് പരം സന്നദ്ധ ഗ്പവര്ത്തകരുപട 
സഹയഫത്താപട ഫദശീയ പാത,സംസ്ഥാന് പാതയടക്കമുള്ള ഫറാഡുകള് 2 ഗ്പാവശയം 
ശുെീകരിച്ചു.ൈിലലാ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡണ്ട്,ഹരിതഫകരള മിഷന്,ശുെിതവമിഷന് ൈിലലാ തല 
ഉഫദയാരസ്ഥര്,സ്ഥലം ഡിജവഎസ്പി തുടങ്ങിയവര് പപങ്കടുത്തു. 

 തുടര്ന്ന് ശുെീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളില് കുടുംബഗ്ശീ,സന്നദ്ധ സംഘടന്കള് സവകാരയ 
സ്ഥാപന്ങ്ങള്,ഓഫട്ടാറിോ പതാഴിലാളികള് തുടങ്ങിയവരുപട സഹായഫത്താപട 
പൂഫന്താട്ടങ്ങള്,ഇരിപ്പിടങ്ങള്,ഫബാട്ടില് ബൂത്തുകള്,സിസിടിവികള് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. 

 എലലാ മാസവും  കുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റുകള്  ശുെീകരണം തുടര്ന്നു വരുന്നു. 
 കുപ്പം പുഴ,ഫതാടുകള്,കുളങ്ങള് അടക്കമുള്ള ൈലാശയങ്ങള് 100 കണക്കിന് സന്നദ്ധ 
ഗ്പവര്ത്തകരുപട സഹായഫത്താപട ശുെീകരിച്ചു.മുളകള്,കണ്ടല്ക്കാടുകള് എന്നിവ 
ന്ട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. 

 ബഹു.ഫദശീയ ഹരിത ഗ്ടിബയൂണലിപന്റ മുപാപക സംസ്ഥാന് സര്ക്കാരിപന്റ മാതൃകാ പ 
 ഞ്ചായത്ത് എന്ന ന്ിലയില് ഏപറ്റടുത്ത വിവിധ ഗ്പവര്ത്തന്ങ്ങള്. 

 




