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പപവരത്നങ്ങള് ഇകപ്ാള് നടന്നുവരികയാണ്. 859 
തകദേേ സ്ാപനങ്ങളില് 515 തകദേേ സ്ാപനങ്ങളും 
സംരംഭ രജിസ്കപട്് ആരംഭിച്ു കഴിഞെു. 30 
കപരുള്ള ഹരിതകരമ്മകസന പത്് കപരടങ്ങുന്ന 
3 സംരംഭങ്ങളായിട്ടാകും പപവരത്ിക്ുക. ഈ 
സംരംഭങ്ങളുതട കണകസാര്്യമായിരിക്ും 
ഹരിതകരമ്മകസനയുതട പപവരത്നങ്ങള് 
മുകന്നാട്ട് തകാണ്ുകപാകുക. ഇതുവതര 515 തകദേേ 
സ്ാപനങ്ങളിോയി 1377 സംരംഭങ്ങള് ര്കൂപീകരിച്ു 
കഴിഞെു. ഈ വരുന്ന രണ്് മാസങ്ങള് തകാണ്് 
എല്ാ ഹരിതകരമ്മകസനകളും സംരംഭ രജിസ്കപട്് 
പ്കൂരത്ീകരിക്ുതമന്നാണ് പപതീക്ിക്ുന്നത്. 

ഹരിതകരമ്മകസനാംഗങ്ങള് വീടുകളില് നിന്നും 
സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നും അജജവ മാേിന്യം കൃത്യമായ 
ഇടകവളകളില് കേഖരിച്് അവ തമറ്ീരിയല് കളക്് 
തെസിേിറ്ിയില് (MCF_ Material Collection Facility) 
എത്ിക്ുന്നു. അവിതട നിന്നും മാേിന്യം തരിതംരിച്് 
റികസാഴ്സ് റിക്വറി തെസിേിറ്ിയില് (RRF- Resource 
Recovery Facility) അയയ്കുന്നു. തുടരന്ന് തരംതിരിച് 
മാേിന്യം പുനരുപകയാഗം തചയ്ാനുള്ള സംകയാജനം 
സാധ്യമാക്ുന്നു. ഇങ്ങതന അജജവ മാേിന്യം നീക്ം 

ഇന്ന് കകരളത്ിതേ 501 പഗാമ പഞ്ായത്ുകളും 
58 നഗരസഭകളും 30 ക്ാക്് പഞ്ായത്ുകളും 
േുചിത്വ പദവി ജകവരിച്ിരിക്ുകയാണ്. ഈ 
589 തകദേേ സ്ാപനങ്ങതള ഇത്രത്ിതോരു 
കനട്ടം ജകവരിക്ാ് ഹരിതകരമ്മകസനകളുതട 
പപവരത്നം സഹായിച്ുതവന്ന് കരുതതട്ട. 
ഹരിതകരമ്മകസനതയക്ുറിച്ുള്ള വിേദാംേങ്ങള് 
Making an Impact 35ല് പങ്ുവച്ിരുന്നുവകല്ാ. 
ആ കേഖനം പപസിദ്ീകരിച്് ഇന്ന് ഒരു വര്ം 
പിന്നിട്ട് കഴിയുകമ്ാള് ഹരിതകരമ്മകസനകളുതട 
എണ്ത്ിേും പപവരത്നത്ിേും നാം ഏതറ പുകരാഗതി 
കനടിയിരിക്ുകയാണ്. ഇകതക്ുറിച്് ഇന്ന് എഴുതതട്ട. 
  കകരളത്ിതേ 859 തകദേേ സ്ാപനങ്ങളില് 
ഹരിതകരമ്മകസനകള് പപവരത്ിക്ുന്നു. 25,318 
സ്പതീകളാണ് ഹരിതകരമ്മകസനയുതട ഭാഗമായുള്ളത്. 
കുടുംബപേീയുതട സംരംഭ മാതൃകയിേും തകദേേ 
സ്ാപനങ്ങള് കനതൃത്വം തകാടുക്ുന്ന രീതിയിേും 
ചുരുക്ം ചിേയിടങ്ങളില് സ്വകാര്യ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
തട്ഡര തകാടുത്ുമാണ് ഹരിതകരമ്മകസനകള് 
പപവരത്ിക്ുന്നത്. ഒരു കണകസാര്്യം എന്നുള്ള 
രീതിയില് പപവരത്ിക്ുന്ന ഹരിതകരമ്മകസനകതള 
പ്കൂരണ്മായും സംരംഭ മാതൃകയികേക്് മാറ്ാനുള്ള 

അഭിമയാനമയായി
ഹരിതകര്മ്മകേനകള്
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  തകദേേ സ്ാപനങ്ങള് േുചിത്വ പദവി ജകവരിക്ുകമ്ാള് 
അതില് മികച് പങ്ുവഹിച് ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്് 
അഭിനന്ദനങ്ങള്. ഹരിതകരമ്മകസനകളുതട 
മികച് പപവരത്നം കാല്ക്കത്ാളം കപരക്് 
വരുമാനമാരഗ്ഗതമാരുക്ുന്നുതവന്നതിേുപരിയായി 
നമ്മുതട നാടിതന മാേിന്യമുക്തമാക്ുന്നതില് പപധാന 
പങ്് വഹിക്ുന്നു. 

കഴിഞെ മ്കൂന്ന് വര്ത്ിനിടയില് കകരളത്ിേുണ്ായ 
സമപഗ മാറ്ങ്ങളിതോന്ന് ഒരുപകക് ഈ 859 
തകദേേ സ്ാപനങ്ങളില് ഹരിതകരമ്മകസനകള് 
ര്കൂപീകരിക്തപ്ട്ടുതവന്നതായിരിക്ും. കുടുംബപേീ, 
ഹരിതകകരളം മി്്, േുചിത്വ മി്്, ക്ീ് കകരളം 
കമ്നി, തകദേേ സ്ാപനങ്ങള് എന്നിവയുതട 
സംയുക്തമായ കനതൃത്വമാണ ്ഹരിതകരമ്മകസനകളുതട 
പപവരത്നതത് മുകന്നാട്ട് നയിക്ുന്നത്. 
ഹരിതകരമ്മകസനാംഗങ്ങളുതട വരുമാനം 
വരദ്ിപ്ിക്ുകതയന്നതാണ ്ഞങ്ങളുതട അടുത് േക്്യം. 
അതിനായി ഞങ്ങള് നടത്ുന്ന പപവരത്നങ്ങതളക്ുറിച്് 
നാതള വിേദമാക്ാം.

തചയ്ുന്നു. ഈ രീതിയിോണ് ഹരിതകരമ്മകസനയുതട 
പപവരത്നം. വീടുകളില് നിന്നും സ്ാപനങ്ങളില് 
നിന്നും നിശ്ചിത തുക യ്കൂസര െീസായും സ്വീകരിക്ുന്ന 
മാതൃകയിോണ് ഹരിതകരമ്മകസനയുതട പപവരത്നം 
ചിട്ടതപ്ടുത്ിയിരിക്ുന്നത്. 

ഇത്രത്ില് അജജവ മാേിന്യ നിരമ്മാരജ്നം 
പപധാനതപ്ട്ട വരുമാന കപസാതസ്ായി മുകന്നാട്ട ്കപാകുന്ന 
ഹരിതകരമ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്് ക്കൂടുതല് വരുമാനം 
കതണ്ത്ി നല്കുന്നതിനായി ഹരിത സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിക്ുന്നതിനുള്ള കപപാത്ാഹനവും ഞങ്ങള് 
നല്കി വരുന്നു. തുണിബാഗ ്നിരമ്മാണ യ്കൂണിറ്,് കപപ്ര 
ബാഗ്- കപപ്ര കപന നിരമ്മാണ യ്കൂണിറ്്, ഹരിതചട്ടം 
പാേിക്ുന്ന തപാതുപരിപാടികളില് സ്റീല് പാപതങ്ങളും 
മറ്ും വാടയ്ക് നല്കുന്ന പഗീ് ഇവറെ് മാകനജ് തമറെ് 
യ്കൂണിറ്്, ക്ീനിങ് യ്കൂണിറ്്, ഗാരഡനിങ് യ്കൂണിറ്്, 
ഡിസി്തെക്് യ്കൂണിറ്്....ഇങ്ങതന നീളുന്നു ഈ 
ഹരിത സംരംഭങ്ങള്. അധിക വരുമാനം കനടുന്നതിനായി 
ഹരിതകരമ്മകസനാംഗങ്ങള് ഇതുവതര ഇത്രത്ിേുള്ള 
233 ഹരിതസംരംഭങ്ങള് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. 


