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സ്ഥാപനം കുടംബശ്ലീ േിഡിഎേ് 
വ ഴ ി  ന ി ല വ ി ട ല  കു ട ം ബ ശ്ലീ 
ശുചിത്വ േംരംഭങ്ങടളസയഥാ േ്വയം 
േഹഥായ േംഘങ്ങടളസയഥാ ഹരിത 
കര്മ്മസേന പ്രവര്തനം േംരംഭ 
ര ലീതിയില് നടപ്ിലഥാക്കുന്നതിനു 
ടതരടഞ്ഞടക്കുന്നതഥാണ് ആദ്യടത രലീതി. 
തസദേശ േ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഏടതങ്ിലും 
േ്വകഥാര്യ ഏജന്േി/ എന്ജിഒയമഥായി 
കരഥാറില് ഏര്ടപ്ട്ടുടകഥാണ്് പ്രവര്തനം 
അവരിലൂടട നടപ്ിലഥാക്കുന്നത് മടറ്ഥാരു 
രലീതി. തസദേശ േ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സനരിട്ട് 
ഹരിതകര്മ്മ സേന രൂപലീകരിക്കുന്ന രലീതിയം 
നിലവിലുണ്്.

ഞങ്ങള് തയഥാറഥാക്കുന്ന പുതിയ പരിശലീലന 
പദ്ധതി അനുേരിച്് ആദ്യഘട്ടതില് 
ടതരടഞ്ഞടത 500 തസദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില് 
പ ര ി ശ ലീ ല ന  പ്രവ ര് ത ന ങ്ങ ള് 

സകരളതിടല 730 തസദേശ സ്ഥാപന 
ങ്ങളിലഥാണ് ഹരിതകര്മ്മസേനകള് 
പ്രവര്തിച്ചുവരുന്നത്. 2017 മുതല് 
ഹരിതസകരളം മിഷന്, ശുചിത്വമിഷന്, 
കില, ക്ലീന് സകരള കമ്പനി എന്നിവയമഥായി 
േഹകരിച്് 917 തസദേശ േ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലഥായി 28,589 കുടംബശ്ലീ 
അംഗങ്ങള്ക് പരിശലീലനം നല്കി 
ഹരിതകര്മ്മ സേനകള് രൂപലീകരിച്ിരുന്നു. 
ഹരിതകര്മ്മസേനകള്ക് കൂടതല് 
വരുമഥാനം സനടിടകഥാടകഥാനും പ്രവ 
ര്തനമികവ ്വര്ദ്ധിപ്ികഥാനുടമഥാടകയഥായി 
കൂടതല് സബഥാധവത്കരണവം ജനപുണ്യ 
പരിശലീലനവടമ്ഥാം നല്കഥാന് വിപുലമഥായ 
പുതിടയഥാരു പദ്ധതി ഞങ്ങള് തയഥാറഥാകി 
വരുന്നു.

മൂന്ന ്രലീതികളിലഥാണ ്ഹരിതകര്മ്മസേനകള് 
രൂപലീകരിക്കുന്നത്. തസദേശ േ്വയംഭരണ 

ഹരിതകര്മ്മസേനയുടെ പുസരാഗതികായി 
കൂടുതല് പരിശീലനങ്ങള്
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കര്മ്മസേന േംരംഭ പദ്ധതിയടട 
അജജവ മഥാലിന്യ പരിപഥാല പ്രവര്തനം 
ടമച്ടപ്ടത്തുവഥാന് തയഥാടറടക്കുന്നത്. 
ഇവിടങ്ങളിടല ഹരിതകര്മ്മ സേനകളുടട 
പ്രവര്തനം േംരംഭ രലീതിയില് 
ചിട്ടടപ്ടതല്, അധിക വരുമഥാന 
േംരംഭ േഥാധ്യതകള് കടണ്തി 
നല്കി പരിശലീലനവം േംരംഭ വികേന 
പിന്തുണയം നല്കല് തുടങ്ങലീ കുടംബശ്ലീ 
േംവിധഥാനതിടറെ പിന്തുണസയഥാടട 
സേനകളുടട ടമച്ടപ്ട്ട മഥാതൃകഥാ േംരംഭ 
വികേനമഥാണ് ലക്്യമിടന്നത്. തസദേശ 
േ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സനരിട്ട് നടത്തുന്ന 
ഹരിതകര്മ്മ സേന പ്രവര്തനങ്ങളിലും 
90% കുടംബശ്ലീ വനിതകളഥാണ് സേവനം 
അനുഷ്ിക്കുന്നത്. ഇവരുടട േഥാമ്പതിക 
ഉന്നമനതിനഥായി വിവിധ പദ്ധതികള് 
തയഥാറഥാക്കുന്നസതഥാടടഥാപ്ം അധിക വരുമഥാന 
േംരംഭ പരിശലീലനവം േംരംഭ പിന്തുണയം 
നല്കി ഇതരം ഹരിതകര്മ്മസേന 
പ്രവര്തനങ്ങള്ക് മികവ ടകഥാണ്ടു 
വരുന്നതിനും കുടംബശ്ലീ പദ്ധതിയിടന്നു.

ആദ്യഘട്ട പരിശലീലന പദ്ധതിയടട 
പ്രഥാരംഭ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതി 
വരികയഥാണ്.  ഡിേംബസറഥാടട 
ഹരിതകര്മ്മസേനകള്ക്കുള്ള പരിശലീലന 
പ്രവര്തനങ്ങടള്ഥാം പൂര്തിയഥാകഥാന് 
ലക്്യമിട്ടഥാണ് ഞങ്ങള് മുസന്നഥാട്ടു സപഥാകുന്നത്.

നടതഥാനഥാണ് ലക്്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 
ഈ തസദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിടല എ്ഥാ 
ഹരിതകര്മ്മസേനഥാംഗങ്ങള്ക്കുമഥായി 
പുതുകിയ പ്രവര്തന മഥാര്ഗ്ഗസരേ 
പ്രകഥാരമുള്ള അടിസ്ഥാന േംരംഭ 
വികേന പരിശലീലനവം ജനപുണ്യസശഷി 
വര്ദ്ധനവിനുള്ള പരിശലീലനവം (പ്ഥാസ്റിക് 
തരംതിരികല്, ജജവമഥാലിന്യ മഥാസനജ് ടമറെ് 
ഉപകരണം േര്വലീേ് ടചയ്ല്, മഥാര്കറ്ിങ്...
തുടങ്ങിയവ), ഹരിത ജനപുണ്യ പരിശലീലനവം 
ഉള്ടപ്ടന്ന വിപുലമഥായ പരിശലീലന 
പദ്ധതിയഥാണ് പ്രഥാവര്തികമഥാക്കുക. 
ഒരു ദിവേടത അടിസ്ഥാന േംരംഭ 
വികേന പരിശലീലനം 800 ബഥാച്ചുകളിലഥായി 
നല്കഥാനഥാണ് തലീരുമഥാനിച്ിരിക്കുന്നത്. 
ഒസക്ഥാബര് മഥാേതില് ഇത് പൂര്തിയഥാകും. 
530 ബഥാച്ചുകള്കഥാണ് ജനപുണ്യസശഷി 
വര്ദ്ധനവ് പരിശലീലനം നല്കുക. ഇത് 
നവംബര് മഥാേതിലും പൂര്തലീകരിക്കും. 
ഹരിത ജനപുണ്യ പരിശലീലനം 1060 
ബഥാച്ചുകള്ക്കും നല്കും. ഡിേംബര് 
മഥാേതില് ഇതും പൂര്തലീകരിക്കും. 
ഇതിന് സശഷം മഥാര്കറ്ിങ് ഉള്ടപ്ടടയള്ള 
വിവിധ പിന്തുണഥാേഹഥായങ്ങളും ഈ 
ഹരിതകര്മ്മസേനകള്ക് നല്കും.

ഹരിതകര്മ്മ സേന രൂപലീകരണ 
രലീതിയനുേരിച്ഥാണ് 500 തസദേശ 
സ്ഥാപനങ്ങളില് കുടംബശ്ലീ േംവി 
ധഥാനതിടറെ സനതൃത്വതില് ഹരിത 


