
ശുചിത്വ മികവ് 

 

ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 



വിസ്ത്ീർണ്ണം -   18.37െ.കിമീ 

വാർഡുകൾ -    17 

ജനസംഖ്യ -    27498 

പുരുഷൻമാർ  -    12715 

സ്്ത്ീകൾ -   14783 

വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ - 1510 

വിദ്യാലയങ്ങൾ -    13 

്പത്ിദ്ിനം ശരാശരി 

ജജവമാലിനയം  -    12.225 ടൺ 

്പത്ിദ്ിനം ശരാശരി 

അജജവമാലിനയം - 150കില ാ 
 

 

ചെറുവത്തൂർ....... 
ഒറ്റല ാട്ടത്തിൽ 



ഉറവിട മാ ി യസംസ്ക്കരണം 

7206 വീടുകൾ  - വിവിധ 

കമ്പാസ്റ്റിങ്ങ് രീത്ികൾ  

ജപപ്പ് കമ്പാസ്റ്റ് -  400 

മണ്ണിരകമ്പാസ്റ്റ്   -  20 

മ്സാക്പിറ്റ്       -  2650 

NADEP കമ്പാസ്റ്റ്  -   30 

വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ  - 1510 

ഹരിത്കർമ്മമ്സന (്പത്ിമാസ 

കലക്ഷൻ കയാപയിൻ , 

സവകാരയസംസ്കരണ യൂണിറ്റ്) 

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ 

പച്ചകറിമ്ത്ാട്ടം  

 

 



സുസ്ഥിരമാ ി യസംസ്ക്കരണം  
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻചറ 
ല തൃതവത്തിൽ 2016 ൽ 
ചപാതുജ പങ്കാളിത്തലത്താചട  
ആരംഭിച്ച ത ത് ശുെീകരണ 
കയാമ്പയി ാണ് ക്ലീൻ ചെറുവത്തൂർ. 
ഇതിൻചറ ഭാരമായി കൃതയമായ 
ഇടലവളകളിൽ ശുെീകരണ 
ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾ സംഘടിപ്പികാൻ 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.   

 ചപാതു ഇടങ്ങളുചട  ശുെീകരണം 
 ശുെിതവ  രരം 



ചപാതുജ ങ്ങളിൽ  അവല ാധ രൂപീകരണം   
 

• ജീവസലേശം – 

മാ ി യഗ്പശ് ങ്ങചളകുറിച്ചും 
ശുെിതവല ാധചത്തകുറിച്ചും 
ജ കീയപങ്കാളിത്തലത്താചട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഒരുകിയ ചട ിഫി ിം  
 



മാലിനയ സംസ്കരണത്തിൻററകൃഷി  
സാധയത്കൾ 

 

 

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  

കമ്പാസ്റ്റ് ഉപമ്യാഗിച്ച്  
കൃഷി @ സ്കൂൾ 

 
കുടുംബ്ശീ യൂണിറ്റ് 
മണ്ണിര കമ്പാസ്റ്റ് , റിംഗ് 

കമ്പാസ്റ്റ്  
റ  



ഹരിത്കർമ്മമ്സന 
the green army… 

6.  

7206 വീടുകൾ  

( യൂസർ ഫീ. 30 രൂപ) 

1510 വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ 

(( യൂസർ ഫീ. 50 രൂപ) 

്പത്ിദ്ിനം  400 രൂപ ശരാശരി 
വരുമാനം  

17 വാർഡുകൾ  34 വളണ്ടിയർമാർ  

്പത്ിമാസ വാർഡ്ത്ല , 

പഞ്ചായത്ത്ത്ല അവമ്ലാകനങ്ങൾ 

 

 
 

 



 

 01.11.2018 

വിദ്യാ യങ്ങൾ - 13 
ഓഫീസുകൾ  -  40 
ഓഡിലറ്റാറിയങ്ങൾ - 9 
ഉത്സവങ്ങൾ -    ചകാവ്വൽ അഴിവാതുകൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി കളിയാട്ടം. 
കാരിയിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തിലകലേഗ്ത കളിയാട്ടം, മയിച്ച വയ ാട്ടുകു വൻ 
ചതയ്യംചകട്ട് മല ാത്സവം, െഗ്കപുരം  രസിം ലേഗ്തം 
പു ഗ്പതിഷ്ഠാമല ാത്സവം, ചപാൻമാ ം വിഷ്ണുമൂർത്തിലേഗ്തം, ചകാട്ടാരം 
വാതുകൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ലേഗ്തം 
വിവാ ങ്ങൾ -   220 
വിവാ രജിസ്ക്ലഗ്ടേന് ഗ്രീൻ ലഗ്പാലട്ടാലകാൾ പാ ിച്ചാണ് െടങ്ങുകൾ 
 ടത്തിയചതന്ന് വാർഡ് ചമമ്പറുചട സാേയപഗ്തം  ിർ ന്ധമാകി 

 

്ഗീൻ മ്്പാമ്ട്ടാമ്കാൾ 



 രിതലകരളത്തിന് ചെറുവത്തൂരിൻചറ കചയ്യാപ്പ്...... 
പുത്ുജീവൻ..... ജകമ്േറ്റത്താൽ മാലിനയനിമ്ക്ഷപത്താൽ നാമ്ശാന്മുഖ്മായ പത്ികാൽ 

പുഴയ്ക്ക്  
ഗൃഹസന്ദർശനം, ജനകീയ മ്ബാധവൽകരണം, പുഴനടത്തം 
ഒന്ാം ഘട്ട ശുചീകരണം – 2018 ചഫഗ് ുവരി 4 
രണ്ടാം ഘട്ടം –    2020 ജ ുവരി 11  
്പവർത്തനപങ്കാളികളായത് ആയിരങ്ങൾ 

“ No matter, how much rich you are, you can’t live without water.” 

 



 

  

 

ബദ്ലുകളുറട 
റചറുവത്തൂർ 
മാത്ൃക 

പഞ്ചായത്തിറല 
മുഴുവൻ 
വിദ്യാലയങ്ങളിലും 
2019-20 വാർഷിക 
പദ്ധത്ിയിൽറപ്പടുത്തി 
സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സ്, സ്റ്റീൽ 
മ്േറ്റ് വിത്രണം 

അത്ിജീവനം- ോസ്റ്റിക് 

വിമുക്ത  ്ഗാമം പദ്ധത്ി 
(2017-18 വാർഷിക പദ്ധത്ി-  
215200 രൂപ ,7500 ത്ുണിസഞ്ചി 
വിത്രണം 



മ്കാലായകൂട്ടം - 
വീട്ടുമുറ്റസംവാദ്ം 

16 മ്കാലായകൂട്ടങ്ങൾ , 16 

സന്ധ്യകൾ, 2263 ജനങ്ങൾ 

 
“ നാടിൻററ 

ശുചിത്വറത്തകുറിച്ച് 
പഴയത്ലമുറയുറട 

ഓർമ്മകൾ ....... 

പുത്ിയനാടിൻററ 
മാലിനയ്പശ്നങ്ങറളകുറി
ച്ചുള്ള ആകുലത്കൾ 

മ്കാലായകൂട്ടങ്ങൾ പഴമയും 

പുത്ുമയും ത്മ്മിലുള്ള 

സംവാദ്മായിരുന്ു,മ്ബാധവ
ൽകരണ വഴിയിറല മ്വറിട്ട 

റചറുവത്തൂർ മാത്ൃക... 

16 ലകാ ായകൂട്ടങ്ങൾ , 16 

സന്ധയകൾ, 2263 ജ ങ്ങൾ 

 
“  ാടിൻചറ 

ശുെിതവചത്തകുറിച്ച് 
പഴയത മുറയുചട 
ഓർമ്മകൾ ....... 
പുതിയ ാടിൻചറ 
മാ ി യഗ്പശ് ങ്ങചളകുറി
ച്ചുള്ള ആകു തകൾ 

ലകാ ായകൂട്ടങ്ങൾ 

പഴമയും പുതുമയും 
തമ്മി ുള്ള 

സംവാദ്മായിരുന്നു,ല ാധ
വൽകരണ വഴിയിച  

ലവറിട്ട ചെറുവത്തൂർ 
മാത്ൃക...  



്പളയാനന്തര മാലിനയം  
.  

 

 2019 ഓഗസ്റ്റ് 9,10 ്പളയദ്ുരിത്ത്തിൻററ രണ്ട് ദ്ിനങ്ങൾ റവള്ളത്തിൽ 

മുങ്ങിയ 1430 വീടുകൾ,3 ദ്ുരിത്ാശവാസകയാപുകൾ ,785 ദ്ുരിത്ബാധിത്ർ, 

്പളയാനന്തര ശുചീകരണത്തിൽ 1141 സന്ദ്ധ ്പവർത്തകർ, 1430 

വീടുകൾ ഒരു ദ്ിവസംറകാണ്ട് ശുചീകരിച്ചു. 

 ്പളയാനന്തരം മ്ത്ജസവിനിയുറട ത്ീരങ്ങളില്  അടി ഞ്ഞുകൂടിയ 80ടണ്  

മാലിനയം ആഗസ്റ്റ് 15 ന്  നീകം റചയത് ജമസൂരിറല 

ോന് റിറലത്തികുന്ത്ിന് 1763 വളണ്ടിയര് മാറര അണിനിരത്തി 

നടത്തിയ ഒരു കയാപയിനായിരുന്ു അത്ിജീവനം. ഭരണസമിത്ി , 

ജീവനകാര് , ഹരിത്കര് മ്മമ്സന. റത്ാഴിലുറപ്പ് റത്ാഴിലാളികള് , 

സന്ദ്ധ്പവര് ത്തകര്  ത്ുടങ്ങിയവര്  അണിനിരന്ു. മുഴുവന്  

അജജവമാലിനയങ്ങളും ത്രംത്ിരിച്ച് രണ്ട് ദ്ിവസംറകാണ്ട് 

ത്രംത്ിരിറച്ചടുകുകയായിരുന്ു. 


