
"പച്ചത്തുരൂത്ത് "           
    അതിജീവനത്തിനായി ചെറുവനങ്ങള്



“സംഘാടനവം       
         നിര്വ്വഹണവം” 



അനുയയാജയമായ ഭൂമി കചെത്തല്  
സ്ഥല പരിയശാധന (െരിവ് കൂടിയ പ്രയേശങ്ങള് ) 
ജലലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തല്  
സസയങ്ങള് ചതരചെടുക്കല്  
ജജവ യവലി 
പ്രകൃതി സൗഹൃേ നടപ്പാത  
സ്ഥലപരമായ ആസൂത്രണം  



സംരക്ഷണം 

• ഹരിത പ്രതീകങ്ങളം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുചട അടയാളങ്ങളം 
ആചണന്ന അവയബാധം സൃഷ്ടിചച്ചടുക്കണം.

 
•  ജനങ്ങളമായുള്ള സമ്പര്വ്ക്കം ഉറപ്പുവരുത്തണം.

 
• സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുചട യകന്ദ്രങ്ങളായി മാറാതിരിക്കാന് ജഗ്രതയയാടുള്ള 

സമീപനം .
 

• പ്രേര്വ്ശന യബാര്വ്്  സ്ഥാപിക്കല്    
 

• യാകുചമയേഷന് 
 

• ഹരിത ദൃഷ്ടി ചമാജബല് ആപ്ലിയക്കഷന് വിശോംശങ്ങള് യരഖചപ്പടുത്തല്  



 പച്ചത്തുരുത്ത് - സംഘാടനം 





1. പ്രായേശിക പച്ചത്തുരുത്ത് സംഘാടന സമിതി 

അംഗങ്ങള്  
 

വാര്വ്്  ചമമ്പര്വ് - ചെയര്വ്യപഴ്സണ് 
ബയയാജയവര്വ്സിറ്റി യമാണിട്ടറിംങ്ങ്  കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികള്  
ചതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രതിനിധികള് 
കൃഷി ഭവന് പ്രതിനിധികള്  
കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധികള്  
പ്രയേശചത്ത വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളചട പ്രതിനിധികള്  
റസിചന്സ ്അയസാസിയയഷന് പ്രതിനിധികള്  
പരിസ്ഥിതി യമഖലയില് പ്രവര്വ്ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകള് /    
   പ്രവര്വ്ത്തകര്വ്  
യുവജന സംഘടനകള് /ക്ലബ്ബുകള് എന്നിവയുചട പ്രതിനിധികള്  
 വയാപാരി വയവസായ സംഘടനകള് ,ജൈയവഴ്സ് യുണിയന് 
പ്രതിനിധികള്  



 ചുമതലകള് 
 

മുചന്നാരുക്ക പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങള്  
നടീല് പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങളചട ഏയകാപനം  
ജലയസെനവം സംരക്ഷണവം  
തുടര്വ് പരിപാലന പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങള്  
പച്ചത്തുരുത്തുകളചട ദുരുപയയാഗം തടയല്  



2. തയേശഭരണ സ്ഥാപനതല സംഘാടന സമിതി 

 അംഗങ്ങള്  
 

തയേശഭരണ സ്ഥാപന അധയക്ഷന് - ചെയര്വ്യപഴ്സണ് 
തയേശഭരണ സ്ഥാപനതല ചസക്രട്ടറി 
തയേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിചല ഹരിതയകരളം മിഷന് യകാര്വ്ിയനറ്റര്വ് -    
   കണ്വീനര്വ്  
ബയയാജയവര്വ്സിറ്റി യമാണിട്ടറിംങ്ങ്  കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധി 
കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധി 
സാമൂഹയ വനവല്ക്കരണ വകുപ്പ് പ്രതിനിധി  
പ്രധാന  വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളചട പ്രതിനിധി 
പരിസ്ഥിതി യമഖലയില് പ്രവര്വ്ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകള് /     
   പ്രവര്വ്ത്തകര്വ്  
മണ്ണ് സംരക്ഷണ മണ്ണ ്പരയയവക്ഷണ വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
പ്രായേശിക പച്ചത്തുരുത്ത് സംഘടനാ സമിതികളചട പ്രതിനിധികള്  
യുവജന സംഘടനകള് /ക്ലബ്ബുകള്  എന്നിവയുചട പ്രതിനിധികള്  
 വയാപാരി വയവസായ സംഘടനകള് , ജൈയവഴ്സ് യുണിയന് പ്രതിനിധികള്  
 



 ചുമതലകള് 
 

ഔയേയാഗിക നടപടികളചട നിര്വ്വഹണം, 
അവയലാകനം, തുടര്വ് നടപടികള്  
അനുയിജയമായ ഭൂമി കചെത്തി ആവശയമായ  
 ഔയേയാഗിക നടപടി ക്രമങ്ങള് സവീകരിക്കല്  
ചതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതിയില് ഉള്ചപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  
നടപടി സവീകരിക്കല്  
 നടീല് വസ്തുക്കളചട ലഭയതയും ആവശയമായ 
സായേതിക സഹായവം പരിശീലനവം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സവീകരിക്കല് .  



3. ജില്ലാതല പച്ചത്തുരുത്ത ്സായേതിക സമിതി

 അംഗങ്ങള്  
 

ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിേ്  - ചെയര്വ്യപഴ്സണ് 
ഹരിതയകരളം മിഷന് യകാര്വ്ിയനറ്റര്വ് -  കണ്വീനര്വ്  
ഹരിതയകരളം മിഷന് ജില്ലാതല കര്വ്മ്മയസന അംഗങ്ങള്  
സസയ ശാസ്ത്രം വിഷയമായിട്ടുള്ള കലാലയങ്ങളചട പ്രതിനിധികള്  
സംസ്ഥാന ജജവ ജവവിധയ യബാര്വ്്  പ്രതിനിധികള്  
ജില്ലയില് പ്രവര്വ്ത്തിക്കുന്ന കൃഷി, വനം തുടങ്ങിയവയുചട ഗയവഷണ 
സ്ഥാപനങ്ങളചട പ്രതിനിധികള്  
പരിസ്ഥിതി പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങളമായി ബന്ധചപട്ടു ജില്ലാതലത്തില് 
പ്രവര്വ്ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധസംഘടനകളചട പ്രതിനിധികള്  
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്്ത സംഭാവനകള് നല്കിയിട്ടുള്ള വയക്തികള്  
ജില്ലാതല NSS പ്രതിനിധികള്  
ഗയവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് , വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് , സാമൂഹയ വന 
വല്ക്കരണ വകുപ്പ,്കൃഷി വകുപ്പ് എന്നിവയുചട പ്രതിനിധികളം ഈ രംഗത്ത് 
പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള ജില്ലാതല സയേതിക സമിതിയിചല അംഗങ്ങളം  



 ചുമതലകള് 
 

ജില്ലാതല ഏയകാപനം  
തയേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ 
ഔയേയാഗിക നിര്വ്യേശങ്ങള് ലഭയമാക്കല്  
ജില്ലാതല പരിശീലനം ഉറപ്പുവരുത്തല് .  



4. സംസ്ഥാനതല പച്ചത്തുരുത്ത് സായേതിക സമിതി

 അംഗങ്ങള്  
 
ഹരിതയകരളം മിഷന് എക്സികുട്ടീവ്  ജവസ ്ചെയര്വ്യപഴ്സണ് 
തയേശ ഭരണ വകുപ്പ് ചസക്രട്ടറി  
ചതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യറക്ടര്വ്  
അയ്യോളി ചതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യറക്ടര്വ് 
സംസ്ഥാന ജജവ ജവവിധയയബാര്വ്്  ചെയര്വ്മാന് 
കുടുംബശ്രീ മിഷന് എക്സികുട്ടീവ്  യറക്ടര്വ് 
സാമൂഹയ വനവല്ക്കരണ വകുപ്പ് യറക്ടര്വ് 
കൃഷി വകുപ്പ് യറക്ടര്വ് 
മണ്ണ് സംരക്ഷണ മണ്ണ ്പരയയവക്ഷണ വകുപ്പ് യറക്ടര്വ് 
സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയയാഗ യബാര്വ്്  കമ്മീഷണര്വ് 
സംസ്ഥാന ഔഷധ സസയ യബാര്വ്്  െീഫ ്എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസര്വ്  
പഞ്ചായത്തവകുപ്പ ്യറക്ടര്വ് 
നഗരകാരയ വകുപ്പ് യറക്ടര്വ് 
വിവിധ ഗയവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളചട യമധാവികള്  
സര്വ്വകലാശാലകളചട സസയ ശാസ്ത്ര വിഭാഗം യമധാവികള്  



നിര്വ്വഹണം 



1. അനുയയാജയമായ ഭൂമി കചെത്തല്  
 
• സസയങ്ങള്ക്ക് അധിക പരിെരണം യവെി വരാത്ത മണ്ണ്  
• മണ്ണ് പരിയശാധന ഉറപ്പുവരുത്തല്  
• യവനല് കാലത്ത് ജലയസജനത്തിനു ഉതകുന്ന ജല 

യരാതസ്സുകള് ഉൊകണം . 
• െരിവ് കൂടിയ പ്രയേശങ്ങള് അനുയയാജയമായനാചയന്നു 

ഉറപ്പുവരുത്തണം . 
 

   നിര്വ്വഹണ ഘട്ടങ്ങള് 



 
2. പരിശീലനം  
 
   ആവശയകത, സായേതിക വിശോംശങ്ങള് , സംഘാടനം, 

നിര്വ്വഹണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്  ആവശയാനുസരണം 
പരിശീലനം യവെിവരും. 

 
   സംസ്ഥാനതലം  
   ജില്ലാതലം  
   തയേശഭരണ സ്ഥാപനതലം  



3. അനുയയാജയമായ സസയ ഇനങ്ങള് നിശ്ചയിക്കല് 
 
 സ്ഥലം കചെത്തല്  
 സായേതിക വിേഗ്ദ്ധരുചട സഹായയത്താചട അനുയയാജയമായ 

സസയ ഇനങ്ങള് ചതരചെടുക്കണം 



4. ആവശയമായ നടീല് വസ്തുക്കളചട ഉേപ്ാേനം / 
സമാഹരണം 

 
 ചതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതിയുചട ഭാഗമായി ഉേപ്ാേനം 

/സമാഹരണം എന്നിവ പ്രായേശികമായി തചന്ന നടപ്പാക്കാം. 
 പ്രായേശികമായി കണ്ടുവരുന്ന കുറ്റിചച്ചടികള് , ഓഷധികള് 

മുതലായവയുചട യശഖരണം കാമ്പയിനായി സംഘടിപ്പിക്കാം. 
 മറ്റ് ഏജന്സികള് 



 
5. ഭൂമി നടീലിനു യവെി പരുവചപ്പടുത്തല് 
 
 സസയങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ രീതിയില് ഭൂമിയില് 

മുചന്നാരുക്ക പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങള് 
ആവശയചമേില് സായേതിക സഹായം  



 
6. നടീല് പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങള്  

 
സസയങ്ങള്ക്ക് അനുയയാജയമായ അകലം 

നല്കണം 
ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ജലയസെനം 
 
 



 
7. തുടര്വ് പരിപാലനം 

 
പ്രായേശിക സംഘാടന സമിതിയുചട യനതൃതവത്തില് 

പരിെരണം  
  സംരക്ഷണത്തിനായി ജജവ യവലി  
സായേതിക ഉപയേശത്തിചേ അടിസ്ഥാനത്തില് 

സസയങ്ങള്ക്ക ്ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പരിെരണം  
സാമൂഹയ വിരുദ്ധരില് നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം 

ഉറപ്പാക്കണം 
 



നിര്വ്വഹണ  ഉദ്യോഗസ്ഥനന 

തീരുമോനിക്കൽ



നന്ദി 


