
 

പത്രക്കഽറ഻പ്പ് 
ആകെ ഹരിതഗൃഹവാതെങ്ങളുകെ നിര്ഗമനന്ി്കയും ു  ൊര്ബണ്  

ശേഖര്ി്കയും ു  െണകെെുെുന്ന രാജ്യക് ആദ്യക് പഞ്ചാും ്ാും ി  
മനീനങ്ങാെി ഗ്ഗാമനപഞ്ചാും ്്. 

 

ഒകശൊബര്  23, െല്പറ്റ 

ആീെ ഹര഻രഗിഹവഺരെങ്ങളുീെ ന഻ര്ഗമന്഻ീെയഽും െഺര്ബണ്  ുശഖര്഻ീെയഽും 
െണീക്കെഽക്കഽന്ന രഺജ്യീ് ആദ്യീ് പഞ്ചഺയ്ഺയ഻ മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമപഞ്ചഺയ്്. 
രഺജ്യീ് ആദ്യീ് െഺര്ബണ്  രഽല഻ര പഞ്ചഺയ്ഺയ഻ മഺറഺനഽള്ള വ഻െസന 

ത്പവര്്നങ്ങള഻ുലര്ീപ്പട്ടിരിക഻ര഻ക്കഽന്ന മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമപഞ്ചഺയ്഻ന്ീറ 
രഽെര്ത്പവര്്നങ്ങക്ക്ക് ഈ െണീക്കെഽപ്പ് ദ്഻ശഺുബഺധും നല്െഽും. ര഻രഽവനന്തപഽരും 
ആസ്ഥഺനമഺക്ക഻യഽള്ള രണല്  എന്ന പര഻സ്ഥ഻ര഻ സുംഘെനയഺണ് പഞ്ചഺയ്഻നഽ 
ുവണ്ട഻ രഽ വര്ഷും ന഼ണ്ടഽ ന഻ന്ന ഈ പംനും നെ്഻യ .  ഇന്തയയ഻ല്്ീന്ന 
ആദ്യമഺയഺണ് ത്പഺുദ്ശ഻െ ജ്നെ഼യ പങ്കഺള഻്ു്ഺെഽൊെ഻ ത്പുരയെ഻ച്ച് സ്ൊക്  
ുെഺുളജ് വ഻ദ്യഺര്ഥ഻െളുീെയഽും യഽവജ്നങ്ങളുീെയഽും സ്ത്ര഼െളുീെയഽും 
പങ്കഺള഻്ു്ഺെഽൊെ഻ വ഻വരുശഖരണും നെ്഻ െഺര്ബണ്  രഽല഻ര പഞ്ചഺയ്് 
പദ്ധര഻ക്കഽ ുവണ്ട പംന റ഻ുപ്പഺര്ട്ടിരിക് രറാകഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന . ഏെുദ്ശും ഏഴഺയ഻രും 
ുപര഻ല്  ന഻ന്നഽും വ഻വ഻ധയ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ വ഻വരങ്ങക്  ുശഖര഻ച്ച഻ട്ടിരികുണ്ട്. രഽ 
ത്ഗഺമപഞ്ചഺയ്഻ീെ ുനരിരവ്഻ല്  ഇ്രീമഺരഽ ഉദ്യമും ആദ്യമഺയ഻ട്ടിരികഺണ്. 

 

കുെഺബര്  23ന് ബഹഽമഺനീപ്പട്ടിരിക ധനെഺരയ - െയര്  വെഽപ്പ് മത്ന്ത഻ ു ഺ. ുരഺമസ് 
ഐസക െഺര്ബണ്  രഽല഻ര മ഼നങ്ങഺെ഻ - സഺുങ്കര഻െ ശ഻ല്പശഺലയ഻ല്  ീവച്ച്, 
മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്് ത്പസ഻ ന്് ത്ശ഼മര഻ ബ഼നഺ വ഻ജ്യന് നല്െ഻ീക്കഺണ്ട് 
Carbon Neutral Meenangadi – Assessment and Recommendations എന്ന പംന റ഻ുപ്പഺര്ട്ടിരിക് ത്പെഺശനും 
ീെയ്രഽ. ശ഻ല്പശഺലയ഻ല്   ുലഺക്ക്  പഞ്ചഺയ്് ത്പസ഻ ന്് ത്ശ഼മര഻. ഉഷ ശശ഻, 
മ഼നങ്ങഺെ഻  ൂവസ് ത്പസ഻ ന്് ത്ശ഼ അൂസനഺര് , നബഺര്് AGM ത്ശ഼മര഻ ജ്഻ഷ, 
അെ഼ഷണല്  പ്ലഺന഻ുംഗ് ഒഫ഼സര്  ത്ശ഼മര഻ സഽഭത്ദ് രഽെങ്ങ഻യവര്   പീങ്കെഽ്ഽ.  
 

ആുഗഺളരഺപന്഻ീെ പശ്ചഺ്ല്഻ല്  ുലഺെ രഺത്രങ്ങക്  പഽറന്തള്ളുന്ന 
ഹര഻രഗിഹ വഺരെങ്ങളുീെ പര഻ധ഻ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്നര഻നഺയ഻ െണീക്കെഽപ്പ് 
നെക്കഽന്നഽണ്ട്. അന്തര഼ക്ഷ്഻ീല ഹര഻രഗിഹവഺരെങ്ങളുീെ അളവ് ത്പുരയെ഻ച്ച് 
െഺര്ബണ്  ൂ  ഒകൂസ ഻ന്ീറ അളവ് 410 പ഻. പ഻. എും െഴ഻ഞ്ഞ ഏത്പ഻ല഻ല്  
ുരഖീപ്പെഽ്ീപ്പട്ടിരികു. െര഻ത്ര്഻ീല ഏറ്റവഽും ഉയര്ന്ന ന഻രക്കഺണ഻ .  ആുഗഺള 
െഺലഺവസ്ഥഺ ഉച്ചുെഺെ഻യ഻ീല ത്പധഺന െര്ച്ചെീളലഈഺും ഈ ന഻രക്ക് െഽറച്ചു ീെഺണ്ടഽ 
വന്ന് ആുഗഺള രഺപന ന഻രക്ക് 1.5  ഻ത്ഗ഻ ീസല്ഷയസ഻ലഽും രഺീഴ എ്഻ക്കഽന്നര഻നഽള്ള 
ത്ശമങ്ങീള ീെഺലഈ഻യഺണ്. ഹര഻ര ഗിഹ വഺരെങ്ങക്  പഽറന്തള്ളുന്ന െഺരയ്഻ല്  ഇന്തയ 
അുമര഻ക്കക്കഽ പഽറെ഻ല്  മാന്നഺും സ്ഥഺന്ഺണ്. ന്നഺും സ്ഥഺന്് ഇുപ്പഺക്  
ൂെനയഺണഽള്ള .  ഊര്ജ - ഗരഺഗര - വയവസഺയ ുമഖലെള഻ുലര്ീപ്പെഽു്ണ്ട 
ന഻യത്ന്തണങ്ങീളീച്ചഺലഈ഻യഽും പര഻ഷ്െഺരങ്ങീള ീെഺലഈ഻യഽും അന്തഺരഺത്രഺ രല്഻ല്  
രര്ക്കങ്ങക്  രഽെരഽെയഺണ്. 

 

രഺജ്യ്് ആദ്യമഺയഺണ് രഽ പഞ്ചഺയ്് െഺര്ബണ്  രഽല഻ര വ഻െസനും ലഺക്കഺക്ക഻ 
ശഺസ്ത്ര഼യമഺയ പംനങ്ങളുീെ അെ഻സ്ഥഺന്഻ല്  ആീെ ഹര഻രഗിഹവഺരെങ്ങളുീെ 
ന഻ര്ഗമന്഻ീെയഽും െഺര്ബണ്  ുശഖര്഻ന്ീറയഽും െണീക്കെഽക്കഽന്ന .  2017-18 
സഺമ്പ്഻െ വര്ഷും ആധഺരമഺക്ക഻യഽള്ള െണീക്കെഽപ്പ഻ല്  പഞ്ചഺയ്഻ീല െഺര്ബണ്  
ുശഖരും ഹര഻രഗിഹവഺരെങ്ങളുീെ ന഻ര്ഗമനു്ക്കഺക്  ഏെുദ്ശും 11452 െണ്  
െഽറവഺീണന്ന രണല്  നെ്഻യ പംനും െീണ്ട്഻. രല്സ്ഥ഻ര഻ രഽെരഽെയഺീണങ്ക഻ല്  
2020 ല്  ഇ  15000 െണ്  െെക്കഽീമന്ന് െണക്കഽെക്  സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. 



 

ആുഗഺളരല്഻ല്രീന്ന ത്ശദ്ധ഻ക്കീപ്പെഽന്ന പഺര഻സ്ഥ഻ര഻െ സുംരക്ഷണ ഇെീപെല്  
മഺത്രമലഈ വയനഺട്ടിരിക഻ീല െര്ഷെരഽീെ വരഽമഺനും ഇരട്ടിരിക഻യഺക്ക഻ീെഺണ്ട് സഺമ്പ്഻െ 
സഽസ്ഥ഻രര ഉറപ്പുവരഽ്ഽന്ന പദ്ധര഻യഺണ് െഺര്ബണ്  രഽല഻ര മ഼നങ്ങഺെ഻ 
പദ്ധര഻ീയന്നഽും വയനഺട് ജ്഻ലഈീയ െഺര്ബണ്  രഽല഻ര ജ്഻ലഈയഺക്ക഻ മഺറ്റുന്നര഻ന് 
മഽുന്നഺെ഻യഺയഽള്ള പര഼ക്ഷണഺെ഻സ്ഥഺന്഻ലഽള്ള പംനവഽും െഺര്ബണ്  
െണീക്കെഽപ്പുമഺണ് മ഼നങ്ങെ഻യ഻ല്  പാര്്഻യഺയീരന്നഽും ു ഺ. ുരഺമസ് ഐസക 
പറഞ്ഞഽ. 
 

െഺര്ബണ്  രഽല഻ര പഞ്ചഺയ്് എന്ന ലക്ഷയ്഻ുലക്ക് 2016 മഽരല്  രീന്ന മ഼നങ്ങഺെ഻ 
ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്് ത്പവര്്നങ്ങളഺവ഻ഷ്െര഻ച്ച് നെപ്പ഻ലഺക്ക഻ രഽെങ്ങ഻യ഻രഽന്നഽ. 
ഇര഻നഽള്ള അുംഗ഼െഺരീമുന്നഺണും സുംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര്  ത്െ഼ ബഺങ്ക഻ുംഗ് പദ്ധര഻ 
നെപ്പ഻ലഺക്കഽന്നര഻നഽള്ള െരഽരല്  ധനമഺയ഻ പ്് ുെഺെ഻ രാപ പഞ്ചഺയ്഻ന് 
അനഽവദ്഻ച്ച഻ട്ടിരികുണ്ട്. മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്ഽും മ഼നങ്ങഺെ഻ സഹെരണ ബഺങ്കഽും 
സുംുയഺജ്഻രമഺയ഻ നെപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന ത്െ഼ ബഺങ്ക഻ുംഗ് എന്ന പദ്ധര഻ രഺജ്യ്് രീന്ന 
ആദ്യു്രഺയ഻ര഻ക്കഽും. 
 

പഞ്ചഺയ്഻ല്  ന഻ന്ന് ബഹ഻ര്ഗമ഻ക്കഽന്ന ആീെ ഹര഻രഗിഹവഺരെങ്ങളുീെ 45 
ശരമഺനവഽും ഗരഺഗര ുമഖലയ഻ല്  ന഻ന്നഺണ്.  39 ശരമഺനമഺണ് ഊര്ജ ഉപുഭഺഗ 
ുമഖലയഽീെ സുംഭഺവന. ീനല്െിഷ഻, െഽന്നഽെഺല഻ വളര്്ല്  രഽെങ്ങ഻യ ുമഖലെള഻ല്  
ന഻ന്നഽും 13 ശരമഺനുമ ഉള്ളൂ. 

 

“പംന റ഻ുപ്പഺര്ട്ടിരിക് സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന  പഞ്ചഺയ്഻ീല ആീെ െഺര്ബണ്  സവഺുംശ഼െര 

ണ്഻ീെ 38 ശരമഺനവഽും പഞ്ചഺയ്഻നഽള്ള഻ലഽള്ള വനുമഖലയ഻ല്  നെക്കഽുമ്പഺക്  34 
ശരമഺനും വ഼ട്ടിരികു വളപ്പുെള഻ീല മരങ്ങള഻ലഽും 23 ശരമഺനും വ഼ട്ടിരികു വളപ്പുെള഻ീല്ീന്ന 
െഺപ്പ഻ു്ഺട്ടിരികങ്ങള഻ലഽും നെക്കഽന്നഽ. വ഼ട്ടിരികു വളപ്പുെള഻ീല മരങ്ങീള സുംരക്ഷ഻ക്കഽര഻നഽും 
ൊെഽരല്  മരങ്ങക്  നട്ടിരികു വളര്്ഽന്നര഻നഽും ുവണ്ട ുത്പഺത്സഺഹനും നല്െഽന്നര഻നഽമഺണ് 
പഞ്ചഺയ്് ത്െ഼ ബഺങ്ക഻ുംഗ് പദ്ധര഻ മഽുന്നഺട്ടിരികു ീവച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന .” 

മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്് ത്പസ഻ ന്് ത്ശ഼മര഻ ബ഼നഺ വ഻ജ്യന്  അഭ഻ത്പഺയീപ്പട്ടിരികു. 
 

“അധ഻െമഺയ഻ ബഹ഻ര്ഗമ഻ക്കഽന്ന ഹര഻രഗിഹ വഺരെങ്ങളുീെ ുരഺരഽ െഽറച്ചു 
ീെഺണ്ടഽ വര഻െയഽും അന്തര഼ക്ഷ്഻ലഽള്ള െഺര്ബണ്  ൂ  ഒകൂസ ഻ീന 
മണ്ണ഻ുലക്കഽും വിക്ഷങ്ങള഻ുലക്കഽും ുശഖര഻ക്കഽെയഽമഺണ് െഺര്ബണ്  രഽല഻രമഺെഺനഽള്ള 
വഴ഻.  പംന റ഻ുപ്പഺര്ട്ടിരിക് ത്പെഺരും മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്഻ീല െിഷ഻യ഻െങ്ങള഻ീല 
മണ്ണ഻ീല െഺര്ബണ഻ന്ീറ അളവ് വളീര െഽറവഺണ് ഭാര഻ഭഺഗും സ്ഥലങ്ങള഻ലഽും അ  2 
ശരമഺന്഻ല്  രഺീഴ മഺത്രമഺണ്. ഇ  വ഻ളവ഻ീന സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. മഺത്രമലഈ 
ീവള്ളീ് പ഻െ഻ച്ചു ീവക്കഺനഽള്ള മണ്ണ഻ന്ീറ െഴ഻വ഻ീന ദ്ഽര്ബലീപ്പെഽ്ഽെയഽും 
ീെറാകുന്നഽണ്ട്.  മണ്ണ് സുംരക്ഷണും, െഺലഺവസ്ഥഺ വയര഻യഺനീ് അര഻ജ്഼വ഻ക്കഺന്  
െഴ഻യഽന്ന െിഷ഻- ഉല്പഺദ്ന ത്പവര്്നങ്ങക് , ഊര്ജ സുംരക്ഷണും, ജ്ല സുംരക്ഷണും, 

ആുരഺഗയ സുംരക്ഷണും, ഭക്ഷയ പരമഺധ഻െഺരും, ുശഷ഼വല്ക്കരണും രഽെങ്ങ഻യ ന഻രവധ഻ 
പര഻പഺെ഻െളഺണ് പഞ്ചഺയ്് ലക്ഷയമ഻െഽന്ന .” 

പഞ്ചഺയ്് ൂവസ് ത്പസ഻ ന്് ത്ശ഼ അൂസനഺര്  അഭ഻ത്പഺയീപ്പട്ടിരികു. 
 

“മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്് ഇരഽവീര 80000 മരൂ്െക്  നട്ടിരികു പ഻െ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടിരികുണ്ട്. 
പഞ്ചഺയ്഻ീല ീരഺഴ഻ല്  - വരഽമഺന സഺധയരെക്  വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ച്ചു ീെഺണ്ട് ജ്നങ്ങളുീെ 
ജ്഼വ഻ര ന഻ലവഺര്഻ല്  ഗഽണപരമഺയ മഺറ്റും വരഽ്ഺനഽും അരഽ വഴ഻ െഺര്ബണ്  
രഽല഻ര വ഻െസനും സഺധയമഺക്കഺനഽമഺണ് പഞ്ചഺയ്് ലക്ഷയമ഻െഽന്ന . ആദ്യഘട്ടിരികീമന്ന 
ന഻ലയ഻ല്  മഺല഻നയ സുംസ്െരണും, സഺമാഹയ വനവല്ക്കരണും ൂജ്വ െിഷ഻ എന്ന഼ 
ുമഖലെള഻ല്  പഞ്ചഺയ്് ഇെീപെലഽെക്  നെ്഻വരഽന്നഽണ്ട്.” ആുരഺഗയെഺരയ 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് െമ്മ഻റ്റ഻ ീെയര്മഺന്  ത്ശ഼ സഽുരഷ് െഽമഺര്  അഭ഻ത്പഺയീപ്പട്ടിരികു. 



 

“ആുഗഺള രഺപനും രഽ യഺഥഺര്ഥയമഺീണന്നഽും അ  നമഽക്കര഻െ഻ീല്഻ീയന്നഽും മഹഺ 
ത്പളയും നീമ്മ പം഻പ്പ഻ച്ച .ു ത്പഺുദ്ശ഻െമഺയ ീെറ഻യ ീെറ഻യ ഇെീപെലഽെക്ക്ക് 
ുപഺലഽും വല഻യ ത്പസക്ത഻യഽള്ള രഽ െഺലഘട്ടിരികമഺണ഻ . മഺനവരഺശ഻യഽീെ ന഻ലന഻ല്പഽ 
രീന്ന അപെെ്഻ലഺണ്. അ്രീമഺരഽ പശ്ചഺ്ല്഻ല്  ുലഺെ്഻നഽ രീന്ന 
മഺരിെയഺയ഻ട്ടിരികഺണ് നമ്മഽീെ ീെഺച്ചു ുെരള്഻ീല രഽ ത്പഺുദ്ശ഻െ സര്ക്കഺര്  
പര഻സ്ഥ഻ര഻ സുംരക്ഷ഻ച്ചു ീെഺണ്ടഽള്ള സഽസ്ഥ഻ര വ഻െസന്഻നഺയ഻ 
മഽന്ന഻ട്ടിരിക഻റങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന . ഇ  രഽ ീെറ഻യെഺരയമലഈ. ത്പശ്നങ്ങീള ആുഗഺളരല്഻ല്  
വ഻ശെലനും ീെറാകുെയഽും ത്പഺുദ്ശ഻െ രല്഻ല്  പര഻ഹഺരമഺര്ഗങ്ങക്  ുരെഽെയഽും 
ീെറാകുെയഺണ് ശര഻യഺയ ര഼ര഻. മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്് ുലഺെ്഻ന് െഺണ഻ച്ചു 
ീെഺെഽക്കഽന്ന  അരഺണ്.” രണല്  ുത്പഺത്ഗഺും ുെഺ ഒര് ഻ുനറ്റര്  രഺജ്ഽ എസ് 
അഭ഻ത്പഺയീപ്പട്ടിരികു. അെഽ് വര്ഷു്ഺീെ െഺര്ബണ്  രഽല഻ര സഽസ്ഥ഻ര 
വ഻െസനമഺരിെയ്ക്കഽള്ള അെ഻സ്ഥഺനമ഻െഺന്  ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്഻ന് െഴ഻യഽീമന്ന് രഺജ്ഽ 
ആത്മവ഻ശവഺസും ത്പെെ഻പ്പ഻ച്ചു. 
 

ൊെഽരല്  വ഻വരങ്ങക്ക്ക്  

ബ഼നഺ വ഻ജ്യന്  (ത്പസ഻ ന്്, മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്് ) 

9496048316 

 

അൂസനഺര്  (ൂവസ് ത്പസ഻ ന്്, മ഼നങ്ങഺെ഻ ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയ്്) 
8281010697  

 

രഺജ്ഽ എസ് . (ുത്പഺത്ഗഺും ുെഺ ഒര് ഻ുനറ്റര് , രണല് ) 
9400274760 

 


