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തയാറാക്ി ഇകപ്ാള് േഭ്യമാക്ിയിരിക്ുകയാണ്. 346 
എംഇസിമാരുതട കനതൃത്വത്ില് തയാറാക്ിയ ഈ 
പുസ്തകത്ിതറെ ആേയങ്ങള് ഇവരുതട ക്കൂട്ടായ്മയില് 
നിന്ന് ഉരുത്ിരിഞെുവന്നതാണ്. ഇന്നതേ പപകാേനം 
തചയ്ത ഈ പുസ്തകം www.kudumbashree.org/
pages/159 എന്ന േിങ്ില് േഭ്യമാണ്.
 80 ഹരിത സംരംഭങ്ങളുതട ആേയങ്ങളാണ് 
ഈ പുസ്തകത്ിതറെ ഉള്ളടക്ം. കിണര 
റീച്ാരജ്ിങ്, കപപ്ര ബാഗ് നിരമ്മാണം, 
ഹരിതചട്ടം പാേിക്ുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന 
യ്കൂണിറ്ുകള്, ചകിരികച്ാര വള നിരമ്മാണ യ്കൂണിറ്്....
എന്നിങ്ങതനയുള്ള ആേയങ്ങളാണ ്ഈ പുസ്തകത്ില് 
ഉള്തപ്ടുത്ിയിരിക്ുന്നത്. ഞങ്ങളുതട എംഇസിമാര 
കപപാജ്് തയാറാക്ിയിട്ടുള്ളതും സംരംഭകരിേ്കൂതട 
നടപ്ിോക്ിയിട്ടുള്ളതും വിജയിച്ിട്ടുള്ളതുമാണ് 
ഈ ആേയങ്ങളില് ഭ്കൂരിഭാഗവും. അതിനാല് 
തതന്ന ഈ ആേയങ്ങള് പപാകയാഗികവും സംരംഭ 
സാധ്യവുമായ ആേയങ്ങളാണിതതന്ന് ഉറപ്ിക്ാം. 
പപകൃതി സൗഹൃദ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ാ് 
താത്പര്യമുള്ളവരക്് ആേയങ്ങള് നല്കുന്ന ഈ 
പുസ്തകം കുടുംബപേീയിേ്കൂതട സംരംഭകരാകുന്നവരക്് 
മാപതമല്, തപാതുകവ ഏവരക്ും പപകയാജനതപ്ടുതമന്ന് 
കരുതതട്ട. 

കുടുംബപേീയില് സംരംഭ ര്കൂപീകരണത്ിന് 
താത്പര്യമുള്ളവരക്് വിവിധ പിന്തുണകള് 
ന ല് കു ന്ന ത്  ഞ ങ്ങ ളു ത ട  ജ മ ക പക ാ 
എറെരജപപസ് കണസള്ട്ടറെുമാരാണ് (എംഇസി). 
അയല്ക്്കൂട്ടാംഗങ്ങളായ എംഇസിമാതര കുറിച്് Making 
an Impact 148ല് വ്യക്തമാക്ിയിരുന്നുവകല്ാ. സംരംഭ 
ര്കൂപീകരണത്ിനുള്ള തപാതുകബാധവത്ക്രണ 
പരിേീേനം സംരംഭകത്വ വികസന പരിേീേനം എന്നിവ 
നല്കാനും വിപണികള് കതണ്ത്ുന്നതിനുള്ള 
സംകയാജനം സാധ്യമാക്ാനും കപപാജ്ുകള് 
തയാറാക്ി വായ്പ േഭ്യമാക്ാനുതമാതക് എംഇസിമാര 
സഹായിക്ുന്നു. മ്കൂന്ന് പഞ്ായത്ുകള്ക്് ഒരു 
എംഇസി എന്ന നിേയിോണ് ഇകപ്ാള് കകരളത്ില് 
എംഇസിമാരുള്ളത്. 

ഹരിതകരമ്മകസനതയക്ുറിച്ും ഹരിതക 
രമ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്് ക്കൂടുതല് വരുമാനം 
േഭ ിക്ുന്നതിനായുള്ള ഹര ിത  സംരം 
ഭങ്ങതളക്ുറിച്ുതമല്ാം മുകനലൈഖനങ്ങളില് 
എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. ഞങ്ങളുതട എംഇസിമാരുതട 
ക്കൂട്ടായ്മ ഇത്രം ഹരിതസംരംഭങ്ങള് ര്കൂപീകരിക്ാ് 
താത്പര്യമുള്ളവരുതട അറിവികേക്ായി 'പപകൃതി 
സൗഹൃദ സംരംഭ ആേയങ്ങള്' എന്ന പുസ്തകം 

ഹരിത േുംരുംഭങ്ങള്ക് ഇതയാ വിവിധ 
ആശയങ്ങള്...വയായിചറിയയാും
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കൊണ നമ്രുകളും നല്കിയിട്ടുള്ളതിനാല് 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ാ് താത്പര്യമുള്ളവരക്് 
ഇവതര കനരിട്ട് ബന്തപ്ടാനും കഴിയും. ഹരിത 
സംരംഭങ്ങളുതട ആേയങ്ങള് ആവി്് ക്രിച് 
ഈ പുസ്തകം ഏത് സംരംഭം ആരംഭിക്ാനും 
താത്പര്യമുള്ളവരക്് വഴികാട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. 

ഈ പുസ്തകം തയാറാക്ുന്നതിന് കവണ്ി 
അകഹാരാപതം പപയത് നിച് എംഇസിമാരക്് എല്ാവിധ 
അഭിനന്ദനങ്ങളും. സിഡിഎസ് തചയരകപഴ് സണമാര, 
ജില്ാതേത്ിേും സംസ്ാനതേത്ിേും ഈ പുസ്തകം 
തയാറാക്ുന്നതിന് പപകചാദനകമകിയ ഉകദ്യാഗസ്ര 
എന്നിവരുതടതയല്ാം ക്കൂട്ടായ്മയുതട വിജയമാണ് 
ഈ പുസ്തകം. തപാതുജനങ്ങളികേക്് ഈ പുസ്തകം 
എത്ി, അത് ഏവരക്ും പപകയാജനതപ്ടകട്ടതയന്ന് 
ആപഗഹിക്ുന്നു.

  ഹരിതസംരംഭങ്ങളുതട വിവരണവും കപപാജ്് 
പരിചയതപ്ടുത്േും ക്കൂടാതത സംരംഭകത്വ 
പപപകിയതയക്ുറിച്ും ഈ പുസ്തകത്ില് വിേദമാക്ുന്നു. 
ആരാണ് സംരംഭക്/സംരംഭക, കവണ് ഗുണങ്ങള്, 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ുകമ്ാള് പേദ്ികക്ണ് 
കാര്യങ്ങള്...എന്നിങ്ങതന എംഇസിമാരുതട 
പരിചയസമ്ത്ില് നിന്നുള്ള വിേദാംേങ്ങളും 
ഈ പുസ്തകത്ില് പറഞെിട്ടുണ്്. ക്കൂടാതത 
കുടുംബപേീ സംവിധാനം സംരംഭങ്ങള്ക്് 
നല്കുന്ന പിന്തുണതയക്ുറിച്ും എഴുതിയിട്ടുണ്്. 
എങ്ങതന ആ്ിവിറ്ി പഗ്കൂപ്ുകളുണ്ാക്ാം, 
എങ്ങതന ജനപുണ്യ പരിേീേനം കനടാനാകും, 
കുടുംബപേീ വഴി സംരംഭകരാകുന്നവരക്് നല്കുന്ന 
പിന്തുണകതളതന്താതക്, ഇവരക്് േഭിക്ുന്ന 
ധനസഹായതമതന്താതക്യാണ് തുടങ്ങിയ എല്ാ 
വിവരങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്ില് നല്കിയിട്ടുണ്്. ഇത് 
ക്കൂടാതത സംരംഭ പിന്തുണയ്കായി എല്ാ എംഇസിമാരുതട 


