
ഗാ ിജയ ി ദിനം മുതൽ തേ ശസവ്യംഭരണ  ാപന ൾ 

ഹരിതനിയമ ൾ കർശനമാക്കും. 

 

  േകരള ിന്െറ  വൃ ിയും  ഹരിതഭംഗിയും 

വീെ ടുക്കു തിന്  ഹരിതേകരളം  മിഷന്െറ    േനതൃതവ് ിൽ 

സം ാന ് മാതൃകാപരമായ ്രപവർ ന ൾ നട ു വരികയാണ്.   

   അരുത്  വലിെ റിയരുത്  ക ിക്കരുത്  എ   ആശയം 

മുൻനിർ ി  ഹരിതേകരളം  മിഷൻ  2019  ആഗ ്  മാസം  മുതൽ 

നട ിവരു   ഹരിതനിയമ  േബാധവത്കരണ  പരിശീലന 

പരിപാടികളുെട  തുടർ യായി  ഒക്േടാബർ  ര ്  മുതൽ 

തേ ശസവ്യംഭരണ  ാപന ൾ  ഹരിതനിയമ  നടപടികൾ 

ആരംഭിക്കു തിന് തീരുമാനി ി ു ്. 2019 െല ഗാ ിജയ ി ദിന ിൽ 

ഹരിത  നിയമ  നടപടികൾ  സവ്ീകരി ്  തുട ു തിന്െറ 

ഔപചാരികമായ  ്രപഖയ്ാപനം  തേ ശസവ്യംഭരണ  ാപന ളിൽ 

ഉ ാകും.  ഇതിന്െറ  മുേ ാടിയായി  പ ായ ്  തല ിൽ  ഒരു 

േയാഗം  പ ായ ്  ്രപസിഡന്റിന്െറ  അ യ്ക്ഷതയിൽ  വയ്ാപാരി 

വയ്വസായികൾ,  റസിഡന്റ്സ്  അേസാസിേയഷനുകൾ,  എൻ.സി.സി., 

എസ്.പി.സി.,  സ്കൗട്സ്  തുട ി  വിവിധ  േമഖലകളിൽ 

്രപവർ ിക്കു വെര  പെ ടു ി ്  േചരും.    നാടിന്െറ  വൃ ിയും 



െവടി ും  നിലനിർ ി  ആേരാഗയ്കരമായ  ഒരു  മാതൃകാ 

തേ ശസവ്യംഭരണ  ാപനമായി  നിലനിർ ു തിന് 

ഹരിതനിയമ ൾ  നട ാേക്ക തിന്െറ  സാഹചരയ്ം  േയാഗ ിൽ 

വിശദമാക്കും.  ഗാ ിജയ ി  ദിന ിൽ  സംഘടി ിക്കു  

േയാഗ ിന്െറ  സമാപനം  കുറി ുെകാ ്  ഇനിേമലിൽ  ന ുെട 

തേ ശസവ്യംഭരണ  ാപന  പരിധിയിൽ  ഏെത ിലും  മാലിനയ്ം 

ക ിക്കുകേയാ ഒഴുക്കി വിടുകേയാ വലിെ റിയുകേയാ െചയ്താൽ 

കർശനമായ  നിയമ  നടപടി  എടുക്കുെമ   ്രപഖയ്ാപനം  ഉ ാകും.  

തുടർ ് എലല്ാവരും േചർ ് ഇതു സംബ ി  ്രപതി  െചാലല്ും. 

   

     



 

്രപതി  

 

  മാലിനയ് ൾ  സുരക്ഷിതമായി  സംസ്ക്കരിക്കാെത  അലക്ഷയ്മായി 

വലിെ റിയു തും  ക ിക്കു തും  സൃ ിക്കു   പാരി ിതിക  ്രപശ്

ന െളക്കുറി ും ആേരാഗയ് ്രപശ്ന െള ക്കുറി ും എനിക്ക് േബാധയ്മു ്. 

ഖരമാലിനയ് പരിപാലന ച ളിെല നിബ നകൾ  ്രപകാരം മാലിനയ് ൾ 

ഉല്പാദി ിക്കു വർ  തെ   അവ  തരം  തിരിക്കണെമ ും  അഴുകു വ 

ൈജവ  സംസ്ക്കരണ ിന്  വിേധയമാക്കണെമ ും  അഴുകാ വ 

്രഗാമപ ായ ിന്െറ/  നഗരസഭയുെട  നിർേ ശാനുസരണം 

ൈകമാറണെമ ും  എനിക്കറിയാം.  ഒരു  തര ിലുളള്  മാലിനയ് ളും 

വലിെ റിയുകേയാ, ക ിക്കുകേയാ ഒഴുക്കി വിടുകേയാ െചയയ്ാൻ പാടിലല് 

എ ും  അ െന  െചയ്താൽ  നിയമനടപടികൾ  േനരിേട ി  വരുെമ ും 

എനിക്ക്  വയ്ക്തമായ  ധാരണയു ്.  ഈ  നിയമ ൾ  എന്േറയും  വരും 

തലമുറയുേടയും  നിലനിൽ ിെന  ലക്ഷയ്മി ു  ളള്തായതിനാൽ  പൂർ  

മനേ ാെട  ഞാൻ  ഈ  നിയമ ൾ  അനുസരിക്കുെമ ും,  ഒരു  തരം 

മാലിനയ് ളും വലിെ റിയുകേയാ, ക ിക്കുകേയാ, ഒഴുക്കി വിടുകേയാ 

െചയയ്ിലല് എ ും ഞാൻ എന്െറ ഹൃദയ ിൽ െതാ ് ്രപതി  െചയയ്ു ു. 

 

്രപതി .... ്രപതി .... ്രപതി ... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


