
ശുചിത്വ സംഗമം 2020 

മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂർ ജില്ല 



പപാതു വിവരങ്ങൾ 

O ജനസംഖ്യ – 32886 

O വിസ്തൃത്ി – 18.22 ച.കി മീ 

O പപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ - 21 

O അപക വീടുകൾ - 9467 

O വയാപാര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ - 2367 

O പ്രത്ിദിനം ഈണ്ടാകുന്ന  ജജവ മാലിനയത്തിപെ ഄളവ് - 4.437 ടൺ 

O പ്രത്ിദിനം ഈണ്ടാകുന്ന ഄജജവ മാലിനയത്തിപെ ഄളവ് - 5.423 ടൺ 

O ഄപകടകരമായ മാലിനയങ്ങളുപട ഏകദദശ ഄളവ് - 3.4  കി.ഗ്രാം/ദിവസം  

O വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, അരാധനാലയങ്ങൾ, കലയാണമണ്ഡപങ്ങൾ, 
സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, കുടുംബശ്രീ എന്നിവരുപട ദയാഗം ദചർന്ന് വിപുലമായ 
രീത്ിയിലുള്ള കയാമ്പയിനിങ്ങുകൾ, വീടുകൾ ദത്ാറുമുള്ള ദബാധവൽക്കരണ 
പരിപാടികൾ, ദനാട്ടീസ് വിത്രണം.   

O ഗ്രാമസഭകളിലൂപട നടത്തുന്ന ദബാധവത്്ക്കരണം 

 



ഈറവിട മാലിനയ സംസ്ക്കരണ  
സംവിധാനങ്ങൾ 

O റിംഗ് കദമ്പാസ്റ്റ്    - 53 

O ബദയാഗയാസ് പ്ലാെ്   - 124 

O ദപാർട്ടബിൾ ബദയാഗയാസ് പ്ലാെ് - 5 

 

ഹരിത് കർമ്മദസനയുപട ദസവനം  
(ഄജജവമാലിനയദശഖ്രണം ) 

  

 വീടുകൾ - 90% 

 സ്ഥാപനങ്ങൾ - 75% 

 

 

 



ഄജജവ മാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം  

  

 

o മിനി എം സി എഫ് - 5 എണ്ണം 
പപ്രാജക്റ്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട് 

o എം സി എഫ് - 1 എണ്ണം 
o അർ അർ എഫ് - 1 എണ്ണം 
o ഹരിത് കർമ്മദസന ഄംഗങ്ങൾ-38 
o ദശഖ്രിക്കുന്ന ആടദവളകൾ - 

വീടുകളിൽ നിന്നം മാസത്തിൽ ഒരു 
ത്വണയും വയാപാര 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നം 
മാസത്തിൽ 2 ത്വണയും 
ദശഖ്രിക്കുന്ന. 
 



മാലിനയ സംസ്കരണം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നത്് 
സംബന്ധിച്ച ്

O ഹരിത് കർമ്മദസന, എം സി എഫ്, 
അർ അർ എഫ്, ഈറവിട മാലിനയ 
സംസ്കരണ ഈപാധികൾ,കമ്മൂണിറ്റി 
കദമ്പാസ്റ്റിംഗ് പഫസിലിറ്റി  
നടപ്പിലാക്കി. 

O കൃത്യമായ ആടദവളകളിപല 
ദബാധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ 

O പപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ദവസ്റ്റ് 
ബിന്നകളും തുമ്പൂർമുഴിയും സ്ഥാപിച്ചു. 

O ചിലവായ തുക – 1740267 രൂപ  
 

 

 



ഹരിത് കർമ്മ ദസനയും വരുമാനവം 

O മാലിനയദശഖ്രണം 
കൂടാപത് സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറുകൾ, 
ദപ്ലറ്റുകൾ എന്നിവ 
വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയും 
ആവെ് മാദനപെെ് 
രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും 
പചയുന്ന. 

O പ്രത്ിമാസ ശരാശരി 
ദവത്നം-7000 രൂപ  

 

 



ജജവമാലിനയ സംസ്കരണവം കാർഷിക ദമഖ്ലയും 

O തുമ്പൂർമൂഴിയിൽ ഈൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജജവവളം 12 
പപാതുവിദയാലയങ്ങളിപല പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഈപദയാഗിക്കുന്ന. 

 



ഄജജവമാലിനയം ജകകാരയം പചയ്യുന്നത്്  
സംബന്ധിച്ച ്

O 442. 150 Kg ഷ്രഡ്ഡഡ് പ്ലാസിറ്റിക് ഈപദയാഗിച്ച ് 1456 M ദറാഡ്  
ടാർ പചയ്തു. 

O പുനരുപദയാഗം പുനഃ ചംക്രമണം സാധയമല്ലാത്തവ ക്ലീൻ 
ദകരള കമ്പനിക്ക് ജകമാറുന്ന  

O പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ദകരളയ്ക്ക് ജകമാറിയ ആ ദവസ്റ്റ് – 
1351 kg 

O വീടുകളിൽ നിന്നം ദശഖ്രിച്ച ഹസാർഡ് ദവസ്റ്റ് – 1270 kg 

O ക്ലീൻ ദകരളയ്ക്ക് ജകമാറിയ തുക – 59333 രൂപ  

 



ശീലവൽക്കരണവം നിയമനടപടികളും സംബന്ധിച്ച ്

O പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രീൻ 
ദപ്രാദട്ടാദകാൾ കർശനമായി പാലിച്ചുവരുന്ന. 

O ഹരിത് നിയമാവലി  വാർഡ് ത്ല പരിശീലനം എല്ലാ 
വാർഡുകളിലും സജീവ പങ്കാളിത്തദത്താടുകൂടി നടത്തി.  

O എല്ലാ പപാതുപരിപാടികളിലും ഗ്രീൻ ദപ്രാദട്ടാദകാൾ 
പാലിക്കുന്ന. ആത്ിനായി ഹരിത് കർമ്മദസന ഄംഗങ്ങപള 
ഈപദയാഗപപ്പടുത്തുന്ന. 

O പപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിനയം വലിപച്ചറിഞ്ഞ ഒരു 
വയക്തിപക്കത്ിപര ദകസ് ഫയൽ പചയ്തു.  

O നിദരാധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് വില്പന നടത്തിയ  27 വയാപാരികളിൽ 
നിന്നം  9600 രൂപ പിഴ ഇടാക്കി. 

O കാഞ്ഞാണി സ്റ്റാെിൽ കയാമറ സ്ഥാപിച്ച ് മാലിനയം 
നിദേപിക്കുന്നവർപക്കത്ിപര ഄന്തിക്കാട് ദപാലീസ് 
ദസ്റ്റഷനിൽ ദകസ് രജിസ്റ്റർ പചയ്തു. 

O കൂടാപത് 15 സി സി ടി വി കയാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്ിനുള്ള 
നടപടിക്രമങ്ങൾ അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 




