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തേ ശസവ്യംഭരണ ാപന ൾ ഏെ ടു ് നട ു  
മാലിനയ്സംസ്കരണ ിൽ ബഹുജന പ ാളി ം 
ഉറ ാക്കണെമ ് മ്ര ി എ. സി. െമായ്തീൻ. 
തേ ശസവ്യംഭരണ ാപന േമധാവികൾക്കും 
ഉേദയ്ാഗ ർക്കുമായി ഹരിതനിയമ ൾ-േബാധവൽകണ 
പരിപാടി സംബ ി ് ശാസ്്രത സാേ തിക മയ്ൂസിയം 
ഹാളിൽ സംഘടി ി   ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം 
െചയയ്ുകയായിരു ു അേ ഹം.  
മാലിനയ്ം സംബ ി  നിയമാവേബാധം 
ജന ളിേലെക്ക ിക്കാൻ ഉേദയ്ാഗ ർ ഊ ൽ 
നൽകണം. െപാതുജന ൾെക്കാ ം 
സ ്രപവർ കേരയും രാ്ര ീയ ്രപവർ കേരയും 
കൂ ിേയാജി ിക്കാനാകണം. അേതസമയം ജന ൾ 
സ രായി മുേ ാ ു വരുേ ാൾ അനാവശയ് 
നിബ നകളാൽ ഉേദയ്ാഗ ർ തടയിടാൻ 
്രശമിക്കരുെത ും മ്ര ി പറ ു. ഇേ ാഴും േദശീയ 
പാതേയാര ളിലും ജലാശയ ളിലും മാലിനയ്ം 
തളള്ു ു ്. ഇ രം നിയമലംഘന ൾ 
നട ു വർെക്കതിെര കർശന നടപടി സവ്ീകരിക്കണം. 
െസപ്േ ജ് മാലിനയ്സംസ്കരണം നട ു വർ 
ൈലസൻസ് ഉളള്വരാേണാ എ ് ഉേദയ്ാഗ േരാട് മ്ര ി 
േചാദി ു. സവ്ീവേറജ് സംസ്കരണവുമായി ബ െ  
്രപശ്ന ൾ ഗൗരവമാെയടുക്കണെമ ും അേ ഹം 
പറ ു. ഹരിതകർ േസന രൂപീകരിക്കാ  
നഗരസഭകൾ എ്രതയും െപെ ് 
പൂർ ിയാക്കണെമ ും മാലിനയ്സംസ്കരണ ിൽ 



വിജയി  മാതൃകകൾ ഏവരും അവലംബിക്കാനും 
മ്ര ി നിർേ ശം നൽകി. നാൽ േതാളം നഗരസഭകളിൽ 
നട ിലാക്കു   സി ി സാനിേ ഷൻ ാൻ 
പുസ്തകവും മ്ര ി ്രപകാശനം െചയ്തു.  
അരുത്! വലിെ റിയരുത്! ക ിക്കരുത്! എ  
മു്രദാവാകയ്മുയർ ി ഹരിതേകരളം മിഷനും കിലയും 
സംയുക്തമായി സംഘടി ിക്കു  ്രപചാരണ 
പരിപാടിയുമായി ബ െ ാണ് ശില്പശാല 
സംഘടി ി ത്. കില ഡയറക്ടർ േജായ് ഇളമൺ 
അധയ്ക്ഷത വഹി ു. ഹരിതേകരളം മിഷൻ 
എക്സികയ്ൂ ീവ് ൈവസ് െചയർേപഴ്സൺ േഡാ. ടി. 
എൻ. സീമ ആമുഖാവതരണം നട ി. നഗരകാരയ് 
വകു ് ഡയറക്ടർ ആർ. ഗിരിജ. തിരുവന പുരം 
േമയർ വി. െക. ്രപശാ ്, േകാഴിേക്കാട് േമയർ 
േതാ ിൽ രവീ്ര ൻ, ഹരിതേകരള മിഷൻ 
കൺസൾ ന്റ് ടി. പി. സുധാകരൻ തുട ിയവർ 
സംസാരി ു. േകാർ േറഷൻ േമയർമാർ, മുനിസി ൽ 
െചയർേപഴ്സൺമാർ, െസ്രക റിമാർ, െഹൽ ് 
ഇൻസ്െപക്ടർമാർ തുട ിയവർ സംബ ി ു. 
ഹരിതനിയമ ൾ നട ാക്കലും േപാലീസ് വകു ും 
സംബ ി ് േപാലീസ് വകു ് ്രപതിനിധി കല്ാെസടു ു. 
എൻ. ജഗജീവൻ ഹരിതനിയമ ൾ കയ്ാ യിൻ 
അവതരണം നട ി. സം ാന ് ഹരിതനിയമ ൾ 
നട ാക്കു ത് ശക്തിെ ടു ാനും ജന ളിൽ 
അവേബാധം വയ്ാപകമാക്കാനുമാണ് കയ്ാ യിനിലൂെട 
ലക്ഷയ്മിടു ത്. 20 ലക്ഷം േപരിെല ു  വിപുലമായ 
േബാധവൽകരണ കയ്ാ യിനും കർശനമായ 
നിയമനടപടികൾ സവ്ീകരിക്കാൻ എൻേഫാഴ്സെമന്റ് 
ഏജൻസികെള സ മാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷയ്ം. 
 


