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ഹരിതകേരളം മിഷന്ടെ ടപാതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങ്

 ഭൂമിയം മണ്ണം ജലവം വായവം മലിനമാകാടത വിേസ്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങ് 
സ്ംഘെിപ്പികന്നതിനം ജല സ്ാന്നിധയം കരാതസ്സുേളില് എല്ലാ സ്മയവം 
ഉെപ്പാകവാന് ആവശയമുളള പാരിസ്ഥിതിേ പുന:സ്ഥാപന പ്രവര്ത്തിേ് 
േടെതി നിര്ത്വഹികന്നതിനം വകുപ്പുേകളയം തകേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങകളയം സ്മൂഹകതയം പ്രാപ്തരാകേ

 പാരിസ്ഥിതിേ സുരക്ഷ്യം ഉത്പാദനക്ഷ്മതയം സ്വയം പരയാപ്തതയം 
ലക്ഷ്യമിട്ടുടോണ്ടുളള സ്ംകയാജിത പദ്ധതി രൂപീേരികന്നതിന് കപ്രരേ 
ശക്തിയായി പ്രവര്ത്തികേ.

ശുചിതവ-മാലിനയ സ്ംസ്കരണ കമഖലയിടല നിയമങ്ങ് േര്ത്ശനമായി 
നെപ്പാകന്നുടവന്ന് ഉെപ്പാകേ, ജന പങ്കാളിതകതാടെ ശാസ്ത്രീയ മാലിനയ
സ്ംസ്കരണം ഉെപ്പാകേ

 മഴടവളള സ്ംഭരണം വയാപേമാകേ, ഭൂഗര്ത്ഭ ജല സ്ംകപാഷണം
ഉെപ്പാകേ.

ഫലവൃക്ഷ്ങ്ങ്, വിവികധാകേശയ മരങ്ങ്, ഔഷധ സ്സ്യങ്ങ് എന്നിവ 
വയാപേമായി വച്ചുപിെിപ്പികേ.



ഹരിത കേരളം മിഷന്ടെ ടപാതുവായ  പ്രവര്ത്തന 
സ്മീപനം 
■ നാമാവകശഷമായിടകാെിരികന്ന ജലകരാതസ്സുേ് സ്ംരക്ഷ്ികന്നതിനം നില 

നിര്ത്ത്തുന്നതിനം അവയടെ വിനികയാഗം, പരിപാലനം, സ്ംരക്ഷ്ണം എന്നിവേളില് 
ജനേീയ കൂട്ടായ്മേ് സ്ംഘെിപ്പിച്ച് പ്രവര്ത്തികേ. 

■ ശുചിതവ മാലിനയ സ്ംസ്കരണം, കൃഷി, ജലവിഭവം എന്നീ വകുപ്പുേളുകെയം 
ഏജന്സ്ിേളുകെയം പ്രവര്ത്തനങ്ങടള തകേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലതില് 
ഫലപ്രദമായി സ്മനവയിപ്പികേയം പ്രവര്ത്തനങ്ങ് കൂടുതല് പ്രകദശങ്ങളികലക് 
വയാപിപ്പികേയം ടചയ്യുേ.

■ ശുചിതവ-മാലിനയ സ്ംസ്കരണ കമഖലയിലം ോര്ത്ഷിേ കമഖലയിലം ജലവിഭവ കമഖലയിലം  
പ്രവര്ത്തികന്ന സ്ംവിധാനങ്ങളുടെ ഉകേശയ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്ാകങ്കതിേ പ്രാപ്തിയം 
സ്ഹായങ്ങളും പരമാവധി  പ്രകയാജനടപ്പടുത്തുന്നതിനളള  സ്ാഹചരയം സൃഷ്ടികേ.



■ ശുചിതവ-മാലിനയ സ്ംസ്കരണം, കൃഷി, ജലവിഭവം എന്നീ കമഖലേളില് തകേശ  സ്വയം 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ് കനരിടുന്ന സ്ങ്കീര്ത്ണമായ പ്രശ്നങ്ങ് പഠിച്ച്  അനകയാജയ 
സ്ാകങ്കതിേ വിദയയ്ടപ്പടെയളള സ്ാധയതേ് പ്രകയാജനടപ്പടുതി അവ 
പരിഹരികേ.

■ പ്രാഥമിേ ഉത്പാദനം, ജലവിഭവം, ശുചിതവ-മാലിനയ സ്ംസ്കരണം എന്നീ കമഖലേളില് 
തയ്യാൊകന്ന വിശദമായ പദ്ധതി കരഖേളുടെ സ്ംകയാജിതവം ഏകോപി തവമായ 
നിര്ത്വഹണം തകേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനതലതില് സ്ാധയമാകേ

■ ജലകരാതസ്സുേ്കചുറ്റം ോര്ത്ഷിേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തണീര്ത്തെ വിേസ്ന
പരിപാെിേളും മറ്റ് ജലവിനികയാഗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സ്ംഘെിപ്പികേ. 

■ കേരളതില് ലഭയമായിട്ടുളള സ്ാകങ്കതിേ വവദഗ്ദ്ധ്യവം പ്രാകദശിേ അെിവേളും 
വിേസ്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് അനകയാജയമായി പരമാവധി ഉപകയാഗടപ്പടുത്തുേ.



ഹരിതകേരളം മിഷന്ടെ തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല
പ്രവര്ത്തനം ഏകോപനം നെകതെത് 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല മിഷന്  2 മാസ്തില് ഒരികല് എങ്കിലം 
കയാഗം കചരുന്നു എന്ന് ഉെപ്പുവരുതല്

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതില് ഹരിതകേരളംമിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
മാര്ത്ഗകരഖേ് അനസ്രിച്ചുള്ള കപ്രാജക്ടുേ് തയ്യാൊകന്നുെ് 
എന്ന് ഉെപ്പുവരുതല്

തകേശസ്ഥാപനങ്ങ് തയ്യാൊകി അംഗീോരം കനെിയിട്ടുള്ള 
ഹരിതകേരളം മിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുേ് 
സ്മയബന്ധിതമായി നിര്ത്വഹണം നെത്തുന്നുെ് എന്ന് ഉെപ്പു 
വരുതല്



ഹരിതകേരളം മിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട് തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനതില് നെകന്ന നി ശ്ചിത ടപ്രാകഫാര്ത്മേളില് 
ഹരിതകേരളം ജില്ലാ കോ-ഓര്ത്ഡികനറ്റര്ത്മാര്ത്ക് െികപ്പാര്ത്ട്ട് 
ടചയ്യുേ.

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് പദ്ധതി ആസൂത്രണതിനായി 
രൂപീേരികന്ന ോര്ത്ഷിേ കമഖല, ശുചിതവകമഖല, കുെിടവള്ള 
കമഖല വര്ത്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുേടള കയാജിപ്പിച്ച് ഹരിതകേരളം 
മിഷന്ടെ തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല േര്ത്മകസ്നയായി 
പ്രവര്ത്തിപ്പികന്നതിന് സ്ഹായം നല്കുേ.

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലതില് വിവിധ ഓഫീസുേളില് 
ഗ്രീന്കപ്രാകട്ടാകകാ് സ്മയബന്ധിതമായി
നെകന്നുടവന്നും,അത് കൃതയമായി പാലികന്നുടവന്നും 
ഉെപ്പുവരുതല്.



ഹരിതകേരളം മിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങ് ശുചിതവമിഷന്, 
കുടുംബശ്രീ, സ്ാക്ഷ്രതാമിഷന് അകതാെിട്ടി MGNREGS എന്നിവയമായി 
കചര്ത്ന്ന് ഏകോപനം നെത്തുേ.

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതിടല ഭരണ സ്മിതി കയാഗങ്ങളില്
ഹരിതകേരളം മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങ് കൃതയമായി െികപ്പാര്ത്ട്ട് ടചയ്യുേയം, 
തുെര്ത്പ്രവര്ത്തനങ്ങ് ആസൂത്രണംടചയ്യുേയം ടചയ്യുേ.

ടപര്ത്കഫാര്ത്മന്സ്് ഓഡിറ്റ്, ജില്ലാതല അവകലാേന കയാഗങ്ങ് 
എന്നിവയികലക് ഹരിതകേരളം മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങടള സ്ംബന്ധിച്ച 
െികപ്പാര്ത്ട്ടുേ് യഥാസ്മയം തയ്യാൊകി സ്മര്ത്പ്പികേ.

വിദയാലയങ്ങ്, കോകളജുേ്, മറ്റ് വിദയാഭയാസ് സ്ഥാപനങ്ങ് 
എന്നിവയില് ഹരിതകേരളം മിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട് നെകന്ന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങ് ഏകോപിപ്പികേ.



ഗ്രാമപഞ്ചായത്/നഗരസ്ഭാതല മിഷടന കലാക്/ജില്ലാ മിഷനേളുമായി 
ബന്ധിപ്പികന്ന േണിയായി പ്രവര്ത്തികേ.

പഞ്ചായത്/നഗരസ്ഭാ തല മിഷന്ടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങ്ക് ലഭയമാകാവന്ന 
വിവിധ വിഭവ കരാതസ്സുേളുടെ സ്ാധയത പ്രകയാജനടപ്പടുതാന് 
നിര്ത്കേശങ്ങ് തയ്യാൊകി നല്കുേ.

ഹരിതകേരളം മിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട പരിശീലനങ്ങളിലം കയാഗങ്ങളിലം 
ഗ്രാമപഞ്ചായതിന്ടെ/നഗരസ്ഭയടെ പ്രാതിനിധയം ഉെപ്പുവരുത്തുേ.

ഹരിതകേരളം മിഷനമായി ബന്ധടപ്പട്ട് തകേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനപ്രകദശത് നെകന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പത്രെികപ്പാര്ത്ട്ടുേ്, 
കഫാകട്ടാേ്, വീഡികയാ ലിപ്പുേ് മുതലായവ കശഖരിച്ച് കഡാേുടമന്െ് 
ടചയ്ത് സൂക്ഷ്ികേയം ഹരിതകേരളംമിഷന് ജില്ലാ കോര്ത്ഡികനറ്ററുമായി 
പങ്കുവയ്ക്കുേയം ടചയ്യുേ.

മൂന്ന് ഉപമിഷനേ്കം അനകയാജയമായ പദ്ധതി തയ്യാൊകന്നതിന് 
സ്ഹായികേ.



 ഏകോപനം സ്ാധയമാകന്നതിന്

തകേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല ഹരിതകേരളം മിഷന് 
കോര്ത്ഡികനറ്റര്ത്മാര്ത് 

ഹരിതകേരളം  മിഷന്ടെ   ലക്ഷ്യം, ഘടന, പ്രവര്ത്തന 
രീതിേ്,  സ്ഹായ സ്ംവിധാനങ്ങ് 

തുെങ്ങിയവ മനസ്സിലാകേയം അതനസ്രിച്ച് ഏകോപനം 
നെത്തുേയം ടചകയ്യെെതുെ്.




