
സുഹൃെ  

േകരള സർ ാരിെ   ഹരിത േകരളം പ തിയുമായി ബ െ ്  എ ാ സർ ാർ
അർ  സർ ാർ  ാപന ളിലും  ഗീൻ േ പാേ ാേകാൾ  
നട ിലാ ു തിനു   നിർേ ശമു ്. ന ുെട േകാേളജിലും ഇത ്
നട ിലാ ു തിനു   നടപടി കമ ള മായി നാം മുേ ാ  േപാകുകയാണ്

ഭൂമിയിെല  പരിമിതമായ വിഭവ ള െട കാര മവും ശാസ് തീയവുമായ 
ഉപേഭാഗാം ഉറ ു തിേനാെടാ ം മനുഷ ന് ഇ ് വലിെയാരു ബാധതയായി 
മാറിെ ാ ിരി ു  മാലിന ള െട അളവ് കുറ ു തിന് േവ ിയും 
പാലി െ േട ു   പവർ ന രീതിയാണ്  ഗീൻ േ പാേ ാേകാൾ എ ത് 
െകാ ് അർ മാ ു ത ്

മാലിന   പരിപാലന ിെല   ഏ വും അടി ാന തത ം കൂടിയാണ് 
മാലിന ിെ  അളവ് കുറ ുക  എ ു ത് വഴിയരികിലും ഓടയിലും 
കുമി ു കൂടു  മാലിന ളിൽ വലിെയാരളവ്  നാം ഒര ം മന  ്വയ് ാൽ 
ഒഴിവാ ാൻ സാധി ു താണ് ഇതിനു   കിയാ കമായ േപാംവഴി  
കൂടിയാണ്  ഗീൻ േ പാേ ാേകാൾ .ക ി   കളയു തും കുമി ു 
കൂടു തുമായ മാലിന ള െട പുനരുപേയാഗ- പുനഃചംകമണ സാധ മായ പാഴ് 
വസ്തു െള ഉറവിട ിൽ തെ  േവർതിരി  ൈകകാര ം െച തും  ഗീൻ 
േ പാേ ാേ ാളിെ  ഭാഗമാണ്

നിർേ ശ ൾ

1. ആവശ ിന് മാ തം ആഹാര സാധന ൾ െകാ ുവരികയും ഒരു 
വസ്തുവും പാഴാ ാതിരി ുകയും െച ക. 

2. ആഹാരം ,കുടിെവ ം എ ിവ െകാ ുവരു തിന് ൈ ൻെല ്  ീൽ 
പാ ത ൾ  ശീലി ുക . ാ ിക് ഉൾെ െടയു  ഡിസ്േപാസിബിൾ 
സാധന ൾ കർശനമായി ഒഴിവാ ുക.

3. ാ ിക് േപ ർ ഉൾെ െടയു  അൈജവ മാലിന ൾ വൃ ിയായി  തരം
തിരി   േശഖരി  പാഴസ്തു  വ ാപാരികെള  ഏ ി ാവു താണ്. 

4. ഡിസ്േപാസിബിൾ വസ്തു ൾ ഒഴിവാ ു തിെ  ഭാഗമായി മഴി േപനക
ൾ ശീലമാ ുക.

5. േകാേളജ് ക ാ ിൽ നട ു  െപാതു പരിപാടികൾ, ാഫ് മീ ി ുകൾ 
തുട ി ഭ ണം വിതരണം െച  സത്കാര ളിലുമട ം േപ ർ 
ക കൾ,േപ ർ േ കൾ, െവ കു ികൾ, ാ ിക് കവറുകൾ 
എ ിവയും,ഫ് െളക് സുകള ം കർശനമായി ഒഴിവാ ുക.ഭ ണവും 
െവ വും വീ ും കഴുകി ഉപേയാഗി ാവു  പ ത ളിൽ വിള ുക.

6. അപകടകരമായ മാലിന ിെ  ഇന ിൽ വരു  ഇലക് ടി ൽ -
ഇല ്േ ടാണിക് സ ്േവ കൾ വൃ ിയായി സൂ ി  വർഷാ ം അവ 
പുനഃചംകമണ ിനായി  ബ െ  വ ാപാരികെള കെ ി ഏൽ
ി ുക.



7. േകാേളജ് ക ാ ിൽ നട ു   പരിപാടികളിെല േവദികളിൽ  ാ ിക് 
കു ികൾ ഒഴിവാ ുക.അതിഥികൾ ് ഒരു പൂേവാ പുസ്തകേമാ മാ തം ന
ൽകി സ ീകരി ുക  ാ ിക ്കവർ െചയ്ത പൂ ള ം, ഫ് ളക് സും പൂർ
ണമായും ഒഴിവാ ുക

ഉറവിട ിൽ തെ  മാലിന ം തരം  തിരി   സംസ്കരി ു തിനായി മൂ ് 
നിറ ിലു  ഗാർേബജ് ബി ുകൾ ക ാ സിെല  എ ാ െക ിട ളിലും 
ാപി ു ു ്.പ ,നീല,മ  എ ീ നിറ ളിലു  ഈ ബി ുകൾ ൈജവ 

മാലിന ം,  ാ ിക്,മ ിന ൾ എ ് യഥാകമം േരഖെ ടു ിയി ്.  

പ  നിറ ിലു  ബി ുകളിൽ ൈജവമാലിന ം മാ തേമ നിേ പി ുവാൻ 
പാടു . 

ാ ിക് േപനകൾ,കു ികൾ, മിഠായി റാ റുകൾ തുട ിയവെയാെ  നീല 
നിറ ിലു  ബി ുകളിൽ നിേ പി ുക. 

സുര ിതമായി ക ി  കളയുവാൻ സാധി ു  ഇന ിലു  മാലിന ൾ 
ആണ് മ  നിറ ിലു  ബി ുകളിൽ ഇേട ു ത്.  

എ ാ  ാഫ് അംഗ ള ം  േമ റ  നിർേ ശ ൾ പാലി െകാ ്  ന ുെട 
ക ാ ിൽ   ഗീൻ േ പാേ ാേകാൾ നട ിലാ ുവാനും േയാജി   പവർ ി  
െകാ ് ഇത് വിജയകരമായി  നട ിലാ ുവാൻ സഹായി ണെമ ും അഭ ർ
ി ു ു .

                                                                                                     എ ് 

                                                                                             വിശസ്തതേയാെട

                                                                                             േവണു വി എസ് 

                                                                            (ഓഫീസർ   ഗീൻ േ പാേ ാേ ാൾ )


