ഹരിത നകരളം മിഷൻ
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സ്രം

സ്ാന സർക്ാരഷിടറെ ഹരഷിത കേരള്രം
മഷിഷൻ േദ്ധതഷിയഷില് നഷിശേബ്ദ വഷിപ്വ്രം
തീർക്കുേയാണ് മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്്
ഭരണ സമഷിതഷിയ്രം ജീവനക്ാരു്രം.
ഹരഷിത കേരള്രം മഷിഷൻ േദ്ധതഷിയടട സമാ
ര്രംഭത്ഷിന് മുകന്ാടഷിയായഷി 'ഗ്രീൻ & ക്ീൻ
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ ' എന് കേരഷില് മലപ്പുറ്രം
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ കോ്ൗണ്് സ്ാേനടത്
ഏറ്വ്രം മഷിേച്തു്രം ലജവകൃഷഷി, ജലസ്രംരക്
ണ്രം, േരഷിസ്ഷിതഷി േരഷിോലന്രം, മാലഷിന്യ നഷിർ
മ്ാർജ്ന്രം എന്ഷിവയഷില് ഒരു മാതൃോ സ്ാ
നമാക്കുേ എന് ഉകദേശ്യകത്ാടട മലപ്പുറ്രം
ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് ഭരണസമഷിതഷിയ്രം ജീവന
ക്ാരു്രം കെർന്് േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷിയഷിരുന്നു.
ദഷിവകസന രണ്ായഷിരത്ഷില് അധഷിേ്രം ജീവന
ക്ാരു്രം അത്ര തടന് ടോതു ജനങ്ങളു്രം വന്നു
കോകുന് ജഷില്ലാ ആസ്ാനടത് 38 ഏക്റഷിലാ

യഷി വ്യാേഷിച്ചു േഷിടക്കുന് ഈ റവനയൂ ഭൂമഷിയടട
സ്രംരക്ണവ്രം ശുെഷിത്വ േരഷിോലനവ്രം അടത്
30 വർഷത്ഷിനപ്പുറമുളള വഷിേസനവ്രം മുന്ഷില്
േണ്ടു ടോണ്ടുളള ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാറാക്കു
ന്തഷിന് അന്ടത് ജഷില്ലാ േളക്ർ ടവങ്ഷികടശ
േതഷിയ്രം മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്തു്രം ജഷില്ലാ
ശുെഷിത്വ മഷിഷടറെ സഹേരണകത്ാടട 2016
�ൺ മാസത്ഷില് സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷിടല മുഴുവൻ
ഓഫീസ് കമധാവഷിേളുകടയ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്്
അധഷിോരഷിേളുകടയ്രം ഒരു കയാഗ്രം വഷിളഷിച്ചു കെർ
ക്കുേയണ്ായഷി.
ഒരു സബ് േമ്ഷിറ്ഷി രൂേീേരഷിച്ചു. മലപ്പുറ്രം
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ ഒരു മാതൃോകേന്ദമാക്ഷി മാ
റ്റുന്തഷിനുളള മാസ്റ്റർപ്ാൻ തയ്ാറാക്കുന്തഷിന്
ഓകരാ ഉകദ്യാഗസ്ർക്കു്രം വീതഷിച്ചു നല്കുേയ്രം
ടെയ്തു.
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ഹരിത ദകരള മിഷന്
പദ്തി ആരംഭിക്കുന്
തിനപ് മുദന്മാടിയമായി
ജില്ലമാ പഞ്മായത്ിനപ്
പിറകിലം
മുന്വശത്തുമമായി കമാടപ്
പിടിച്പ് �� ജീവികളു
ചടയും വിഷപ്മാ�കളു
ചടയും വിഹമാരദകന്ദ്രമമാ
യിരുന് 60 ചസന്പ്
സ്ലം ശുെീകരിച്പ്
അവിചടയും പച്കറി
കൃഷി നടത്തുന്തിനമായി
ഒരുകിചയടുത്തു.

സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ രൂക്മായ കുടഷിടവളള
ക്ാമ്രം കനരഷിടന് കുന്ഷില് പ്രകദശമാണ്. ഇവഷി
ടടത് ജലക്ാമ്രം േരഷിഹരഷിക്കുന്തഷിന് എല്ലാ
സർക്ാർ ടേടെഷിങ്ങളഷില്രം മേ ടവ് സ്രംഭരണഷി/
റീച്ാർജ്ഷി്രംഗ് സ്രംവഷിധാന്രം ഒരുക്ാൻ തീരൂമാ
നഷിക്കുേയ്രം ടെയ്തു. ടെറഷിയ കുളങ്ങൾ നഷിർമ്ഷിച്്
അവയഷികലക്് മേടവളള്രം സ്രംഭരഷിച്ചു്രം ഭൂഗർഭ
ജലസ്രംരക്ണ്രം ഉറപ്പു വരുത്തുന്തഷിന് ഭൂജലവ
കുപെ് േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി. അതഷിടറെ ഭാഗമായഷി
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷില് ലക്ക്ണക്ഷിന് ലഷിറ്ർ
സ്രംഭരണ കശഷഷിയ് ഒരു ജല സ്രംഭരണഷി
എ്രം.േഷി. ഫണ്് ഉേകയാഗഷിച്് നഷിർമ്ഷിച്ഷിട്ടുണ്്
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷിടല കറാഡുേൾ നവീേരഷി
ക്കുന്ത് സ്രംബന്ഷിച്ചു്രം കറാഡഷിനഷിരുവശവ്രം
ഫലവൃക് ലതേൾ ടവച്് േഷിടഷിപെഷിക്കുന്തു്രം
ടോതുജനങ്ങൾക്് സഞ്രഷിക്കുന്തഷിന് നടപൊ
തേളു്രം വഷിശ്രമഷിക്കുന്തഷിന് സഷിമറെ് ടബ�േളു്രം
പൂകന്താടെവ്രം, ലാറെ് സ്കേപെഷി്രംഗ്, എന്ഷിവ സ്രം
ബന്ഷിച് േദ്ധതഷിേളുടട എസ്റ്റഷികമറ്് തയ്ാറാക്ഷി.
ഇകതാടടാപെ്രം തടന് ഓകരാ ഓഫീസുേളുടട
േരഷിസരവ്രം േരഷിോലഷിക്കുന്തഷിന് ജീവനക്ാരു
ടട കനതൃത്വത്ഷില് 'ഹരഷിത ക്ബ്' രൂേീേരഷിച്്
2016 െഷിങ്ങ്രം ഒന്ഷിന് തടന് കഗ്രാബാഗുേളഷില്
ലജവ േച്ക്റഷി കൃഷഷി ആര്രംഭഷിച്ചു.
ഹരഷിത കേരള മഷിഷൻ േദ്ധതഷി ആര്രംഭഷിക്കു
ന്തഷിന് മുകന്ാടഷിയായഷി ജഷില്ലാ േഞ്ായത്ഷിന്
േഷിറേഷില്രം മുൻവശത്തുമായഷി ോട് േഷിടഷിച്് �ദ്ര
ജീവഷിേളുടടയ്രം വഷിഷപൊ�േളുടടയ്രം വഷിഹാര
കേന്ദമായഷിരുന് 60 ടസറെ് സ്ല്രം ശുെീേരഷിച്്
അവഷിടടയ്രം േച്ക്റഷി കൃഷഷി നടത്തുന്തഷിനായഷി
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ഒരുക്ഷിടയടത്തു. ഹരഷിത കേരള്രം മഷിഷടറെ
ഔകദ്യാഗഷിേ ഉല്ഘാടന്രം നടത്ഷിയ 2016
ഡഷിസ്രംബർ 8 ന് േച്ക്റഷി, വാേകൃഷഷി എന്ഷിവ
ആര്രംഭഷിച്ചു.
സ്രംസ്ാന ലജവ ലവവഷിധ്യ കബാർഡുമാ
യഷി സഹേരഷിച്് സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷില് ഒരു
മാതൃോ വനവ്രം ലജവ ലവവഷിധ്യ ഉദ്യാനവ്രം
നഷിർമ്ഷിക്കുന്തഷിന് ഈ കമഖലയഷില് പ്രവര്ത്ഷി
ക്കുന് ഫ്രണ്്സ് ഓഫ് നാെ്വർ എന് േരഷിസ്ഷി
തഷി സ്രംഘടനയമായഷി സഹേരഷിച്് നടപെഷിലാക്കു
ന്തഷിനു്രം േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി.
േദ്ധതഷിയമായഷി എസ്.ബഷി.ഐ, എ.എ്രം
കമാകടൊർസ്, കേരളാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്്, മലപ്പുറ്രം
എന്ീ സ്ാേനങ്ങളു്രം സഹേരഷിക്കുേയണ്ായഷി.
നവ കേരള മഷിഷന് കവണ്ഷി വാർഷഷിേ േദ്ധതഷി
യടട ഒടൊടേ 38% തുേയാണ് ജഷില്ലാ േഞ്ായ
ത്് വേയഷിരുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്ത്.
പ്ാസ്റ്റഷിേ് നഷിർമ്ാർജ്നത്ഷിന് നവീന
മായ രീതഷിയഷിലളള ഒരു ടമാലബല് േേ്സ്
ബാഗ് (തുണഷിസഞ്ഷി) നഷിർമ്ഷിച്് വഷിതരണ്രം ടെ
യ്യുന്തഷിനു്രം േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി വരുന്നു. ആൻ
ക�ായഷിഡ് ടമാലബല് കഫാൺ േൗച്് ആയഷി
മടക്ഷി സഷിബ്ബ് ഇടെ് ഉേകയാഗഷിക്ാവന് ഈ
േേ്സ് നഷിവർത്ഷി സഞ്ഷിയായഷി ഉേകയാഗഷി
ക്ാൻ േേഷിയന്താണ്. ഇത്ര്രം സഞ്ഷിേൾ
സർക്ാർ ജീവനക്ാരു്രം ടോതുജനങ്ങളു്രം
േയ്ഷില് േരുതുേയാടണങ്ഷില് ഓകരാ ദഷിവസവ്രം
വീടേളഷിടലത്തുന് 5 മുതല് 10 വടരയളള പ്ാ
സ്റ്റഷിേ് േവറുേൾ ഒേഷിവാക്ാൻ േേഷിയ്രം.

കകട്ിട േറോലിന്ത്തിനിടയിൽ സജവ
കൃഷിറത്തറോട്യം:

വഷിളേടള സ്വന്ത്രം മക്ടളകോകലയാണ്
ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് മാതൃോ കതാടെത്ഷില് േരഷി
ോലഷിക്കുന്ത്. ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് ടേടെഷിടത്ഷി
ന് സമഷിേ്രം ടേടെഷിട മാലഷിന്യ്രം തളളഷിയ േറ്ഷി
ലാണ് േേഷി് വർഷ്രം ലജവകൃഷഷി
കതാടെടമാരുക്ഷിയത്. ടേടെഷിട മാലഷിന്യ്രം ത്ഷിയ
സ്ല്രം കൃഷഷിക്് അനുകയാജ്യമായ രീതഷിയഷില്
ഒരുക്ഷിടയടക്കുന്ത് ഒരു ടവല്ലുവഷിളഷിയായഷി
ഏടറ്ടക്കുേയായഷിരുന്നു .സ്വർണമുഖഷി, െങ്ങാലഷി
കക്ാടൻ എന്ീ കനന്ത്രവാോ ഇനങ്ങളു്രം േപൊ
യയ്രം തക്ാളഷിയ്രം അമരയ്രം െതുരപെയറു്രം
ടവണ്, വഴുതന, ഇഞ്ഷി, മ്ൾ, കെന, േപെ,
െീര േച്മുളകുടമാടക്യാണ് പ്രധാന കൃഷഷി.
രക്െന്ദന്രം, ആര്യകവപെ്, ഉങ്ങ്, അകശാേ്രം,ടെ
്േ്രം, കൂവള്രം എന്ീ ഔഷധ ടെടഷിേളു്രം
ഞാവല്, പ്ാവ്, േപൊയേളഷില് പ്രമുഖനായ
ടറഡ് കലഡഷി, നാടൻ മാവ്, േടച്ക്, റ്രംബുടൊൻ,
കേര, ൊ് എന്ഷിങ്ങടന ഫല വൃക്ങ്ങളു്രം കതാ
ടെത്ഷിലണ്്. തടഷിേളഷിടലാടക് കുരുമുളേ് വളളഷി
േളു്രം േയറ്ഷിയഷിട്ടുണ്്.
സാധാരണ ഗതഷിയഷില് അപ്രാകയാഗഷിേടമ
ന്് േലരു്രം േരുതഷിയഷിരുന് പ്രവർത്നങ്ങളു്രം
'ഇത് ഇവഷിടട സാധ്യമാകണാ' എന് േലരുടട
യ്രം സ്രംശയങ്ങൾക്കുമുളള മറുേടഷി പ്രവൃത്ഷിയഷി
ലൂടടയാണ് മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് നല്േഷി
യഷിരഷിക്കുന്ത്. അതുവേഷി എല്ലാ തകദേശ സ്ാേ
നങ്ങൾക്കു്രം, സർക്ാർ വകുപ്പുേൾക്കു്രം മാതൃേ
യായഷിരഷിക്കുേയാണ്.
ഹരഷിത കേരള മഷിഷടറെ സകന്ദശ്രം സ്വന്ത്രം
ജീവനക്ാരഷിലൂടട ടോതുജനങ്ങൾക്് അനുഭവ
കവദ്യമാക്ാനു്രം ഈ സകന്ദശ്രം ജനങ്ങളഷിടല
ത്ഷിക്ാനു്രം ഈ േദ്ധതഷി വളടര അധഷിേ്രം

സഹായേമായഷിട്ടുണ്്. മണ്ഷില് േണഷിടയടക്ാ
നു്രം സ്വന്തമായഷി േരഷിമഷിതമാടയങ്ഷില്രം കൃഷഷിടെ
യ്യുന്തഷിന് മഷിക് ജഷിവനക്ാർക്കു്രം േരഷിശീലന്രം
നല്ോനു്രം േലരു്രം സ്വന്ത്രം വീടേളഷില്രം േരഷിസ
രപ്രകദശങ്ങളഷില്രം ോർഷഷിേ സ്രംസ്ോരത്ഷിടറെ
പ്രൊരേരാകുന്തഷിനു്രം ഈ േദ്ധതഷി ോരണഭൂ
തമായഷിട്ടുണ്്.
ഓഫീസ് േരഷിസരത്് നടത്തുന് ലജവ
കൃഷഷിയടട േരഷിോലനത്ഷിന് തഷിേച്ചു്രം അനുേ
രണീയവ്രം മാതൃോേരവമായ രീതഷിയഷില് ഹരഷിത
ക്ബ് രൂേീേരഷിച്് േരഷിോലന ചുമതല ജീവന
ക്ാരു്രം ഭരണ സമഷിതഷിയ്രം കെർന്ാണ് നടത്തു
ന്ത്. ോർഷഷിേ ഉല്പെന്ങ്ങൾ ജീവനക്ാർ
ക്ഷിടയഷില് തടന് കലല്രം ടെയ്് കൃഷഷിയടട
േരഷിോലനത്ഷിന് തുേ േടണ്ത്തുന്നു. തുടക്
ത്ഷില് െഷില സ്വോര്യവ്യക്ഷിേളു്രം സ്ാേനങ്ങ
ളു്രം വഷിത്തു്രം വളവ്രം ലഭ്യമാക്കുേയായഷിരുന്നു. കൃ
ഷഷിക്ാവശ്യമായ മാനുഷഷിേ അധ്വാന്രം കജാലഷി
സമയത്ഷിനുകശഷ്രം രകണ്ാ മൂകന്ാ മണഷിക്കൂർ
സമയ്രം േടണ്ത്ഷി ജീവനക്ാർ തടന്യാണ്
നഷിർവ്വഹഷിക്കുന്ത്.
മാതൃോകത്ാടെത്ഷിടറെ േരഷിോലനത്ഷിന്
ദഷിവകസന ോോയഷി കോകുന് രണ്ായഷിരത്ഷില
ധഷിേ്രം ലഷിറ്ർ മലഷിനജല്രം പുനരുേകയാഗടപെടത്തു
ന്തഷിന് ഒരു കവസ്റ്റ് വാടെർ ട്ീറ്്ടമറെ് പ്ാറെ് സ്ാ
േഷിക്കുന്തഷിനുളള േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി വരുന്നു.
അതുവേഷി ജലസ്രംരക്ണ കമഖലയഷില്രം ഒരു
മാതൃോ േദ്ധതഷി സമൂഹത്ഷിന് സമർപെഷിക്കുവാൻ
േേഷിയടമന്് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
േരഷിസ്ഷിതഷി ദഷിനാെരണങ്ങൾ കേവല്രം
ആെരണത്ഷിടലാതുക്ാടത, മാതൃോ േദ്ധതഷി
നഷിർവ്വഹണ്രം പ്രവൃത്ഷിയഷിലൂടട ോണഷിച്ചു തരുന്
ഭരണ സമഷിതഷിയ്രം ജീവനക്ാരു്രം സ്രംസ്ാന
ത്ഷിനാടേ അനുേരണീയമാണ്.

സമാധമാരണ ഗതിയില്
അപ്മാദയമാഗികചമന്പ്
പലരും കരുതിയിരുന്
പ്വരത്നങ്ങളും 'ഇതപ്
ഇവിചട സമാധ്യമമാദണമാ'
എന് പലരുചടയും
സംശയങ്ങള്ക്കുമുളള
മറുപടി
പ്വൃത്ിയിലൂചടയമാണപ്
മലപ്പുറം ജില്ലമാ
പഞ്മായത്പ് നല്കി
യിരിക്കുന്തപ്.
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