
ജില്ലാതലത്തില് ഹരിത േകേരള മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന്
എടുക്കേക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള് 

1. ജില്ലാ  തലത്തില്  ഹരിത  േകേരള  മിഷെ ആന്റെ  ആദ്യയേയാഗം   29-നാണ്  കൂടേടണ്ടത്.
(േനരെ ആത്ത  28  എന്ന്  മന്ത്രിസഭാ  േയാഗത്തില്  തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്,  അന്നേന്ന
ദ്ിവസെ ആത്ത പ്രേക്ഷാഭ പരിപാടിയുടെ ആട പശ്ചാത്തലത്തില് മാറ്റിവയ്ക്കണം)

2. 29-ന്  കൂടടുക്കന്ന  ജില്ലാ  മിഷെ ആന്റെ  ആദ്യയ  േയാഗത്തില്  മുഖ്യയമന്ത്രി  വീഡിേയാ
േകോണ്ഫറന്സിംഗ് വഴി 11 മണിക്കേ് പെ ആങ്കെടുക്കക്കുന്നതാണ്.

3. ഈ േയാഗത്തില് വച്ച് എട്ടാം തീയതി ഓരേരാ തേദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന പ്രേദ്ശത്തും
ഏറ്റെ ആറ്റടുക്കക്കോന്  കേഴിയുടന്ന  ശ്രദ്ധേദ്ധേയമായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേെ ആണ്ടത്താനും,  ആ
ദ്ിവസെ ആത്ത പരിപാടിയില് പെ ആങ്കെടുക്കേക്കേണ്ട പ്രമുഖ്രുെ ആട പങ്കൊളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്താനും
നടപടികേള് എടുക്കേക്കേണ്ടതാണ്. 

4. എല്ലാ  തേദ്ദേശ  സവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളും  ഇതിേലക്കോയി  ഒരു  പ്രേതയയകേ
ഭരണസമിതിേയാഗം  28-ാാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ആഴ്ചയില് തെ ആന്ന േചേരേരണ്ടതുണ്ട്.
(ഇതിനകേം േചേരര്ന്നിട്ടിെ ആല്ലങ്കെില്)

5. ഹരിതേകേരള മിഷെ ആന്റെ ആഭിമുഖ്യയത്തില് മൂന്നു പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് എട്ടാം
തീയതി തുടക്കേം കുറിക്കോന് ഉേദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

a.  ജലേസ്രാതസ്സുകേളുെ ആട സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  -  താെ ആഴ പറയുടന്ന ഏറ്റഴ്  പ്രധാന
േമഖ്ലകേളില് ഊന്നി നിന്നാണ് ജില്ലാമിഷന്െ ആറ ചേരര്ച്ചകേള് ഏറ്റേകോപിപ്പിേക്കേണ്ടത്.

1. നിലവില്  ജലം  േശഖ്രിച്ചിട്ടുള്ള  ജലേസ്രാതസ്സുകേള്  െ ആവള്ളം  വാര്ത്തു  കേളഞ്ഞ്
വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഒരു കോരണവശാലും ഏറ്റെ ആറ്റടുക്കക്കേരുത്.

2. െ ആപാതുകേിണറുകേള് ഉള്െ ആപ്പെ ആട, ഇേപ്പാള് തെ ആന്ന വറ്റിേപ്പായേതാ വറ്റാറായേതാ ആയ
ജലേസ്രാതസ്സുകേള്  സമഗ്രമായി  വൃത്തിയാക്കേി  അന്നടുക്കത്ത  മഴസമയങ്ങളില്
ഫലപ്രദ്മായ  ജലസംഭരണികേെ ആളന്ന  നിലയില്  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തികേള്ക്കോണ് മുന്തൂക്കേം നല്േകേണ്ടത്. 

3. ഇത്തരം  ജലേസ്രാതസ്സുകേളില്  കോലാകോലങ്ങളായി  ഏറ്റതു  രീതിയിലാണ്  ജലം
േശഖ്രിച്ചു  വന്നിരുന്നെ ആതന്നും  ഈ  ജലനിര്ഗ്ഗമന  മാര്ഗ്ഗങ്ങളില്  തടസ്സങ്ങള്
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േനരിട്ടിട്ടുേണ്ടാ  എന്നും  ആയത്  ഒഴിവാക്കേി  ഭാവിയില്  ഉപേയാഗപ്രദ്മായ
ജലസംഭരണികേളാക്കേി  നിലനിര്േത്തണ്ടെ ആതങ്ങെ ആന  െ ആയന്നും
പരിേശാധിച്ചായിരിക്കേണം ഇത്തരം പ്രവൃത്തികേള് ആസൂത്രണം െ ആചേരേയ്യേണ്ടത്.

4. കൂടടാെ ആത  നിലവിലുള്ള  െ ആകേട്ടിടങ്ങളുെ ആട  േമല്ക്കൂര  മഴെ ആവള്ള  സംഭരണികേള്
പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമാേക്കേണ്ടതിന്  ആവശയയമായ  നടപടികേളും  ഏറ്റെ ആറ്റടുക്കേക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്കൂളുകേളിലും ഓരഫീസുകേളിലും പ്രവര്ത്തനരഹിതമായി കേിടക്കുന്ന േമല്ക്കൂര മഴെ ആവള്ള
സംഭരണികേള്  അന്നറ്റകുറ്റപ്പണികേള്  നടത്തി  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമാക്കോനാണ്
മുന്ഗണന നല്േകേണ്ടത്. 

5. ഇടത്തരം  ൈകേേത്താടുക്കകേളും  ൈകേയാണികേളും  ജലവിഭവ  വകുപ്പിെ ആന്റെ  കേനാലുകേളും
ശുചേരീകേരിച്ച് നിെ ആരാഴുക്കേ് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തില്
ഏറ്റെ ആറ്റടുക്കേക്കേണ്ടതാണ്. 
മഴെ ആവള്ളം  മണ്ണിേലക്കേ്  കേിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനും  െ ആവള്ളപ്പാച്ചില്  തടയുടന്നതിനും
കേിണറുകേളിേലയുടം മറ്റും ജലലഭയയത വര്ദ്ധേിപ്പിക്കുന്നതിനും മഴക്കുഴികേള് ശാസ്ത്രീയമായി
നിര്മ്മിേക്കേണ്ടതും  ആയതിന്  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വയയാപകേമായി
ഏറ്റേകോപിപ്പിച്ചു  നടപ്പാേക്കേണ്ടതുണ്ട്.  ഇേതാെ ആടാപ്പം  താല്ക്കോലികേ  കേയ്യോലകേളുെ ആട
അന്നറ്റകുറ്റപ്പണികേളും  പ്രാേദ്ശികേമായി  െ ആചേരയ്തു  വന്നിരുന്ന  രീതിയിലുള്ള
ൈജവബണ്ടുകേളുെ ആട നിര്മ്മാണവും ഏറ്റെ ആറ്റടുക്കേക്കേണ്ടതുണ്ട്.

6. താല്ക്കോലികേ  തടയണകേള്  നിര്മ്മിക്കുന്നേതാെ ആടാപ്പം  ജലേസ്രാതസ്സുകേളില്
അന്നടിഞ്ഞു  കൂടടിയിരിക്കുന്ന  പായല്,  പ്ലാസ്റ്റികേ്  തുടങ്ങിയ  മാലിനയയങ്ങള്  വാരിമാറ്റി
വൃത്തിയാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  അന്നഭികോമയയമാണ്.  മണ്ണ്  സംരക്ഷണം
ഉള്െ ആപ്പെ ആടയുടള്ള  നീര്ത്തടാധിഷ്ഠിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുെ ആട  ഊന്നല്  ഭൂഗര്ഭ
ജലവിതാനം വര്ദ്ധേിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കേണം. 

7. േമല്  വിവരിച്ച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  െ ആതാഴിലുറപ്പു  പദ്ധേതിയുടമായുടം  തേദ്ദേശ  ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെ ആട  പദ്ധേതിയുടമായുടം  ബന്ധപ്പെ ആപ്പടുക്കത്തിയാണ്  ആസൂത്രണം
െ ആചേരേയ്യേണ്ടത്.

b. പരിസര ശുചേരിതവം, മാലിനയയ സംസ്ക്കരണം എന്നിവ ലക്ഷയയമിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1 ഓരേരാ  തേദ്ദേശ  ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെ ആട  പരിധിയിലും  വഴിേയാരങ്ങളില് മാലിനയയം

കോലാകോലങ്ങളിലായി  നിേക്ഷപിച്ചു  വന്നതിെ ആന്റെ  ഫലമായി  രൂപെ ആപ്പട്ട  വഴിേയാര
മാലിനയയ  കൂടമ്പാരങ്ങള്  നീക്കേം  െ ആചേരയ്ത്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലങ്ങള്  ശുചേരിയാക്കേി
സൗന്ദരയയവല്ക്കേരിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരംഭിേക്കേണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിനായി

2



വിശദ്മായ  മാര്ഗ്ഗേരഖ്  ശുചേരിതവ  മിഷന്  നല്കുന്നതാണ്.  ഓരേരാ  തേദ്ദേശ  ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെ ആട  കേീഴിലും  കുറഞ്ഞത്  ഇത്തരം  10  േകേന്ദ്രങ്ങെ ആളങ്കെിലും  ഈ
രീതിയിലുള്ള ഇടെ ആപടലിലൂടെ ആട ശുചേരീകേരിേക്കേണ്ടതാണ്. 

2. വീടുക്കകേള്,  േഹാട്ടലുകേള്,  അന്നറവു ശാലകേള്,  കേലയയാണ മണ്ഡപങ്ങള്,  ആശുപത്രികേള്,

വയയാപാര  േകേന്ദ്രങ്ങള്,  വിദ്യയാഭയയാസ  സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവ  േകേന്ദ്രീകേരിച്ച്
നിയമപരമായി  നിര്ബന്ധപ്പമാക്കേിക്കേഴിഞ്ഞ  ഉറവിട  മാലിനയയ  േവര്തിരിക്കേല്
സംവിധാനങ്ങള് സംബന്ധപ്പിച്ച്  അന്നവേബാധം  സൃഷ്ടിക്കുകേയുടം ൈജവ മാലിനയയങ്ങള്
ഉറവിടത്തില് തെ ആന്ന സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശയയമായ നടപടികേളുെ ആട തുടക്കേം ഈ
അന്നവസരത്തില്  കുറിേക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.  അന്നൈജവ  മാലിനയയങ്ങള്
പുനരുപേയാഗിക്കുന്നതിനും  പുനഃചേരംക്രമണം  നടത്തുന്നതിനും  മാത്രമല്ല  അന്നവയുടെ ആട
അന്നളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധമങ്ങളും ആരംഭിേക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

3. േമല് പ്രവര്ത്തനം പൂര്ത്തിയാക്കേിയ േശഷം േകേരളം മുഴുവനും ഒരു ദ്ിവസം മാലിനയയ
സംസ്ക്കരണ  സമൂഹ  പ്രതിജ്ഞ  എടുക്കേക്കേണ്ടതും  ആ  ദ്ിവസം  തെ ആന്ന  പ്ലാസ്റ്റികേ്
ഉപേയാഗം പൂര്ണ്ണമായുടം  ഒഴിവാക്കേിെ ആക്കോണ്ട്  ഒരു പ്ലാസ്റ്റികേ്  ഹര്ത്താല് ആചേരരിച്ച്
വീടുക്കകേളിലും  മറ്റുമുള്ള  പ്ലാസ്റ്റികേ്  സാമഗ്രികേള്  േശഖ്രിച്ച്  ശുചേരിതവ  മിഷെ ആന
ഏറ്റല്പ്പിേക്കേണ്ടതുമാണ്. 

c. കോര്ഷികേ േമഖ്ലയുടമായി ബന്ധപ്പെ ആപ്പട്ട് െ ആചേരേയ്യേണ്ട മുന്ഗണനാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1. ഈ  വര്ഷെ ആത്ത  ഓരണത്തിന്  പച്ചക്കേറി  േമഖ്ലയില്  സവയംപരയയാപ്തതയ്ക്ക്

അന്നടുക്കെ ആത്തത്താന്  നമുക്കേ്  കേഴിഞ്ഞു  എന്നത്  എടുക്കത്തു  പറേയണ്ട  കോരയയമാണ്.  ഇതു
സൂചേരിപ്പിക്കുന്നത് േകേരളത്തില് ൈജവപച്ചക്കേറികേള് ഉല്പാദ്ിപ്പിക്കോന് തയ്യോറായ ഒരു
കേര്ഷകേ സമൂഹവും അന്നവശയയം  േവണ്ട പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുെ ആട ഏറ്റേകോപനവും
സാധയയമാണ്  എന്നതാണ്.  ഈ  സാഹചേരരയയം  സ്ഥായിയായ  ഒരു  അന്നവസ്ഥാ
വിേശഷമായി  നിലനിര്ത്താനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കോണ്  ഇനി  ഊന്നല്
നല്േകേണ്ടത്.

2. ഇതിേലക്കോയി  52  ആഴ്ചകേളിേലക്കും  േകേരളത്തിനാവശയയമായ അന്നതയയാവശയയ  പച്ചക്കേറി
ഇനങ്ങളുെ ആട വിളെ ആവടുക്കപ്പ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന രീതിയില് ഒരു പച്ചക്കേറി ഉല്പാദ്ന കേലണ്ടര്
തയ്യോറാേക്കേണ്ടതുണ്ട്.  പ്രാേദ്ശികേ  തലത്തില്  ഇതിേലക്കോയി  താല്പരയയമുള്ള
കേര്ഷകേെ ആരയുടം  ഗ്രൂപ്പുകേെ ആളയുടം  കുടുക്കംബശ്രദ്ധീ  അന്നയല്ക്കൂട്ടങ്ങെ ആളയുടം
സജ്ജരാക്കുന്നേതാെ ആടാപ്പം  ഇതിനാവശയയമായ  ഭൂമി  ലഭയയതയുടം  പച്ചക്കേറി  വിത്തുകേള്,

സാേങ്കെതികേ പിന്തുണാ സംവിധാനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകേയുടം െ ആചേരേയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
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3. പ്രാേദ്ശികേ  തലത്തിെ ആല  കൃഷിവകുപ്പ്  ഓരഫീസുമായി  ബന്ധപ്പെ ആപ്പട്ടാകേണം  തേദ്ദേശ
സവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  ഇതിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കേ്  േനതൃതവം
നല്േകേണ്ടത്.  ഇതിനായി  അന്നടിയന്തരമായി  പഞ്ചായത്തുതല  മിഷന്  േയാഗം
േചേരര്ന്ന് രൂപേരഖ് തയ്യോറാേക്കേണ്ടതും ജില്ല-സംസ്ഥാനതല േക്രാഡീകേരണ പ്രക്രിയ
വഴി  ജനുവരി  ഒന്നു  മുതല്  പച്ചക്കേറി  കേലണ്ടര്  പ്രവൃത്തി  പഥത്തില്
െ ആകോണ്ടുവേരണ്ടതുമാണ്. 

4. ഓരേരാ തേദ്ദേശ ഭരണ പ്രേദ്ശങ്ങളിലുള്ള തരിശു ഭൂമിയുടെ ആട ഫലപ്രദ്മായ വിനിേയാഗം 
കോര്ഷികേ  വൃത്തിക്കോയി  ഒരുക്കുന്നതിനാവശയയമായ  നടപടികേള്ക്കേ്  രൂപം
െ ആകോടുക്കേക്കേണ്ടതുണ്ട്.  െ ആതാഴിലുറപ്പു  പദ്ധേതി  പ്രകോരം  ഒറ്റത്തവണ  ഇടെ ആപടലായി
ഇത്തരം തരിശു ഭുമികേെ ആള കോര്ഷികേ വൃത്തിക്കേ് തയ്യോറാക്കോന് വയയക്തമായ പദ്ധേതി
തയ്യോറാക്കുകേയുടം  അന്നംഗീകോരം  േനടുക്കകേയുടം  െ ആചേരേയ്യേണ്ടതുണ്ട്.  ഡിസംബര്  മാസം
െ ആകോണ്ട് ഈ പ്രവര്ത്തനം പൂര്ത്തിയാേക്കേണ്ടതാണ്.

5. ഇേപ്പാള്  തെ ആന്ന  സജ്ജരായ  കോര്ഷികേ  ഗ്രൂപ്പുകേള്,  കുടുക്കംബശ്രദ്ധീ  അന്നയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്
എന്നിവര്ക്കേ്  ലഭയയതയനുസരിച്ച്  വിത്തുള്െ ആപ്പെ ആടയുടള്ള  ഉല്പാദ്േനാപാധികേള്
ഉറപ്പുവരുത്തി  എട്ടാം  തീയതി  തെ ആന്ന  സാധയയതയുടള്ള  സ്ഥലങ്ങളില്  കോര്ഷികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിേക്കേണ്ടതാണ്.

6. േമല്പ്പറഞ്ഞ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്െ ആക്കേല്ലാം  പുറെ ആമ  ജില്ലാ  മിഷനുകേള്  അന്നടിയന്തര
പരിഗണന  നല്േകേണ്ട  കോരയയം  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളിെ ആലല്ലാം  തെ ആന്ന  വമ്പിച്ച
െ ആപാതുജന  പങ്കൊളിത്തം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതിനാണ്.  സമൂഹത്തിെ ആല
സാധാരണക്കോേരാെ ആടാപ്പം  തെ ആന്ന  അന്നതത്  പ്രേദ്ശങ്ങളിെ ആല  കേലാ,  സാംസ്കാരികേ,

സാഹിതയയ,  കോയികേ  േമഖ്ലകേളിെ ആല  പ്രശസ്തരെ ആരയുടം  കേര്ഷകേര്,  വയയവസായികേള്,

േസനാ  വിഭാഗങ്ങളില്  േസവനമനുഷ്ഠിച്ചവര്,  പ്രമുഖ്  ഉേദ്യയാഗസ്ഥര്,  മുന്
ജനപ്രതിനിധികേള്  എന്നിങ്ങെ ആനയുടള്ള  മാനയയവയയക്തികേളുെ ആട  സജീവ  സാന്നിധയയം
ഉറപ്പാക്കോന് പ്രേതയയകേമായ ശ്രദ്ധദ്ധേ പതിപ്പിേക്കേണ്ടതുണ്ട്.   ശ്രദ്ധേദ്ധേയമായ സാന്നിധയയം
ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അന്നനുേയാജയയമായ മാധയയമ പിന്തുണയുടം ഉറപ്പാക്കേണം. 

7. െ ആതരെ ആഞ്ഞടുക്കപ്പ്  സമയത്തു  െ ആചേരയ്യുന്നതുേപാെ ആല  ഇത്തരത്തിലുള്ള  പ്രാേദ്ശികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുെ ആട  ദൃശയയ  ചേരിത്രീകേരണം  നടത്തുകേയുടം  ആയത്  േക്രാഡീകേരിച്ച്
ഹരിതേകേരളം  െ ആവബ്സൈസറ്റിേലക്കേ്  അന്നപ്  േലാഡ്  െ ആചേരയ്യുകേയുടം  േവണം.  ജില്ലാ
കേളക്ടറും  ജില്ലാ  ഇന്ഫര്േമഷന്  ഓരഫീസറും  ഇതിനുള്ള  നടപടി
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ൈകേെ ആക്കോേള്ളണ്ടതാണ്. 
8. എട്ടാം  തീയതിയിെ ആല  പരിപാടിയുടെ ആട  വിജയകേരമായ  നടത്തിപ്പും  അന്നര്ത്ഥവത്തായ

ജനപങ്കൊളിത്തവും  ഉറപ്പാക്കോന്  5,  6  തീയതികേളില്  വാര്ഡുതല  സംഘാടനവും
ഭരണസമിതിതല അന്നവേലാകേനവും ജില്ലാതല നിരീക്ഷണവും ഉേദ്യയാഗസ്ഥ തലത്തില്
േക്രാഡീകേരിച്ച്  തേദ്ദേശ  സവയംഭരണ  വകുപ്പ്  മുേഖ്ന  ഏറ്റഴാം  തീയതിയിെ ആല
മന്ത്രിസഭയുടെ ആട പരിഗണനയ്ക്ക് െ ആകോണ്ടുവേരണ്ടതാണ്.
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