
ക ോളയോട്
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്



ക ോളയോട്
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്

തെളിമ

ശുചിെവപദ്ധെി



“ഇനിവരുന്നെലമുറയ്ക് ഇവിതട
വോസംസോധ്യകമോ...???”



ആമുഖം

 മണ്ണ്

ജലം

വോയു
ജജവസമ്പത്ത്

ഗ്പ ൃെിസംരക്ഷണം



ലക്ഷയങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിനെ മാലിെയവിമുക്തമാക്കുകഎന്ന

നപാതുലക്ഷ്യംകകവരിക്കുന്നതിൊയി

താനെപ്പറയുന്നലക്ഷ്യങ്ങൾപട്ടിക നപടുത്തുന്നു

1. ബ ാധവത്കരണത്തിലൂനട നപാതുജെങ്ങളിൽമാലിെയം
സംസ്കരിബക്കണ്ടതിെന്റആവശ്യകതമെസിലാക്കിക്കുക

2. ഗ്രീൻ കഗ്പോകടോകകോൾ ഗ്രോമസഭയിലൂതടയും, 

വിദ്യോർത്ഥി ളിലൂതടയും മാലിെയം

വിമുക്തമാബകണ്ടതിെ്നറആവശ്യകത

മെസിലാക്കിക്കുക

3. കപോെുസ്ഥലങ്ങതള മാലിെയം വിമുക്തമാക്കുക

4.  ട ളിലുംചടങ്ങു ളുംനിരന്തരമോയിപരികശോധ്ന
നടത്തു 

5. കമോണിറ്ററിംരിനുമോയിഎല്ലോവോർഡു ളുംഹരിെ
 ർമ്മകസനരൂപീ ിരിച്ചുെുടർഗ്പഗ് ിയ

ഉറപ്പുവരുത്തു 



ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ

1. ഭരണസമിതിതീരുമാെം
2. കളക്ററുനടസഹായം ബെടിനയടുക്കൽ
3. മറ് ബേക്്കബഹാൾബേഴ്സിെ്നറസഹായം
4. ബ ാധവത്കരണം –ശ്ിൽപ്പശ്ാല, 

ഗ്രാമസഭകൾ ബേരൽ

5. മാർഗ്ഗബരഖതയ്യാറാക്കുക, 

6. പരസയഗ്പോരണം
7. ബമാണീററിര് –കർമ്മബസെരൂപീകരിക്കൽ
8. കടകൾപരിബശ്ാധിക്കൽ
9. വിദ്ധ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ ാധവത്കരണം
10.പരിസരശ്ുേിതവം – നപാതുസ്ഥലങ്ങല്
പൂബതാട്ടമാക്കൽ

11.െിലെിറുത്താെുള്ള ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ (ഹരിത

കർമ്മബസെയും, വിജിലൻസ്സ്കവാേും)



പതെടുത്തവർ
വിവിധ് രോഷ്്ഗ്ടീയപോർടി ഗ്പെിനിധ്ി ൾ

വിവിധ്വയോപോരിവയവസോയിസംഘടന

ഗ്പെിനിധ്ി ൾ

 ുടുംബ ഗ്ശീ ഗ്പവർത്ത ർ

വിവിധ്യുവജനസംഘടന, സന്നദ്ധസംഘടന

ഗ്പെിനിധ്ി ൾ

സ്കൂ ൾപി.ടി.എഗ്പസിഡണ്ടുമോർ, തഹഡ്മോസ്റ്റർമോർ

വിവിധ്അമ്പലം, പള്ളി,  ോവ്, ഭോരവോഹി ൾ

േബാധവതക്രണം



മോലിനയമില്ലോത്തമോംരലയം

ഡിസ്കപോസിബിൾ ഗ്ലോസ്സ്, കപപ്പർ ഇല,

മിഠോയി, ഐസ്ഗ് ീം  പ്പ് െുടങ്ങിയ

പുനരുപകയോരമില്ലോത്ത ഒരു
സോധ്നങ്ങളും ഉപകയോരികുന്നില്ല.

പ്ലോസ്റ്റി ് യോരിബോരു ൾ
ഉപകയോരികുന്നില്ല.

ഫ്ലക്സ് ഉപകയോരിച്ചുള്ള

ബോനറു ൾ
ഉപകയോരികുന്നില്ല.







വിവോഹചടങ്ങു ളിൾഡിസ്കപോസിബിൾസോധ്നങ്ങൾ
ഒഴിവോകി ഭക്ഷണംവിെരണംതചയ്യുന്നു.





നൂറിൽ ൂടുെൽ ആളു ൾ

പതെടുകുന്നഎല്ലോ തപോെു

ചടങ്ങു ൾകും ഗ്രീൻ കഗ്പോകടോകകോൾ

ബോധ് മോകി. ഇെിനോയി പഞ്ചോയത്ത്

തപോെുവിജ്ഞോപനംപുറതപ്പടുവിച്ചു.

ഗ്പസ്തു െപദ്ധെിയുതടനടത്തിപ്പിനും

കമോണിറ്ററിംരിനുമോയിഎല്ലോ

വോർഡു ളുംഹരിെ ർമ്മകസന

രൂപീ ിരിച്ചു.







എല്ലോ ട ളിലും

നിരന്തരമോയിപരികശോധ്

നനടത്തു യുംപ്ലോസ്റ്റി ്

 യോരിബോരു ൾ

പിടിതച്ചടുകു യുംപിഴ

ചുമത്തു യും തചയ്തു. 

ഇെിലൂതടപ്ലോസ്റ്റി ് യോരി

ബോരു ളുതട ഉപകയോരം

ഇല്ലോെോകുവോനും

സോധ്ിച്ചു. പ്ലോസ്റ്റി ് യോരി

ബോരു ൾക്പ രം
െുണിസഞ്ചിശീലമോകി.

 യോരിബോരിനു
പ രംസോരിബോര്



മത്സ്യം കവകണോ.....???
പോഗ്െം കവണം...!!!





തപോെുസ്ഥലങ്ങളിൽമോലിനയംനീകംതചയ്ത ് അവിതട
പൂെോവനംനിർമ്മിച്ചു.





ഞങ്ങൾഉകപക്ഷിച്ചു.... !!!

നിങ്ങകളോ....???



 700 വിദ്യോർത്ഥി ൾ പഠികുന്ന തസൻറ്

ക ോർകണലിയൂസ് സ്കു ളിതല മുഴുവൻ

വിദ്യോർത്ഥി ളും കബോൾ കപന ഉകപക്ഷിച്്ച

മഷ്ികപ്പനഉപകയോരിച്ചുെുടങ്ങി.

പ്ലോസ്റ്റി ് കബോടിൽ ഒഴിവോകി സ്റ്റീൽ
കബോടിൽഉപകയോരികോൻെുടങ്ങി.



ക ോളയോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
ഗ്രീൻ കഗ്പോകടോകകോൾ ഗ്രോമസഭ

“2017 തെഗ്ബുവരി 4 മുെൽ 10 വതര ഗ്രീൻ

കഗ്പോകടോകകോൾനിർകേശങ്ങളുംബദ്ൽ
സംവിധ്ോനങ്ങളുംചർച്ചതചയ്യുന്നെിനോയി ”





ജലസംരക്ഷണ
ഗ്പെിജ്ഞ

മലിനമോയപുഴ ളും കെോടു ളുംവൃത്തിയോകി ജലസംരക്ഷണ

ഗ്പവർത്തനംനടത്തി ദ്ീപം തെളിയിച്ച് ജീവജലസംരക്ഷണ

ഗ്പെിജ്ഞതയടുത്തു





The Indian Express





THE HINDU





ഗ്രീൻവളണ്ടിയർമോർവഴിവീടു ൾ

 യറി പ്ലോസ്റ്റി ് മോലിനയങ്ങൾ

കശഖരികലും

റീജസക്ിംര് യൂണിറ്റിൽഎത്തികലും

പ്ലോസ്റ്റി ് മോലിനയ കശഖരണം





നിർമ്മോണോനുമെിലഭികോൻ

5 തസനറ്ിൽ ുടുെൽഭൂമിയുള്ളവർ 5 

വൃക്ഷജത്ത ൾനടു പിടിപ്പികണം
(കെോകടോഅകപക്ഷകയോതടോപ്പംസമർപ്പികണം)

പരിസ്ഥിെിതസൌഹൃദ്
ത ടിടനിർമ്മോണം




 വൃക്ഷജത്ത ളുതട നിലവിതലസ്ഥിെി

 ോണികുന്നകെോകടോഅകപക്ഷകയോതടോപ്പം

സമർപ്പികണം

 150 ചമീ മു ളിലുള്ളവീടു ൾക്മഴതവള്ള

സംഭരണിയും, 150 ചമീെോതഴയുള്ളവീടു ൾക്

 ിണർറീച്ചോർജിംര,് ഭൂജലപരികപോഷ്ണ ഴി

എന്നിവയിൽഏതെെിലും ഉറപ്പ്

വരുകത്തണ്ടെോണ്

 മലിനജലം ഒഴുകിവിടോനുള്ളസംവിധ്ോനം

 ജജവമോലിനയം കമ്പോസ്റ്റോകോനുള്ള

സംവിധ്ോനം

ത ടിടനമ്പർലഭികോൻ



“വരുംെലമുറയ്കോയി രുെി തവകോംനമുകും”

“മണ്ണ് –ജലം –വോയു –ജജവസമ്പത്ത്”

നന്ദി


