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ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്് എല്ാവീടുകളില് 
നിന്നും 50 ര്കൂപ വച്് നല്കണതമന്ന സരക്ാര 
ഉത്രവ് (സ്.ഉ.(സാധാ)നം.1496/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ) 
നിേവിേുതണ്ങ്ിേും എല്ാ വീടുകളില് നിന്നും 
ഈ നിശ്ചിത തുക െീസായി േഭിക്ാത്താണ് 
വരുമാനം കുറയുന്നതിന് ഒരു കാരണം. 
പഞ്ായത്ുകള്ക്് ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്് 
വയബിളിറ്ി ഗ്യാപ്് െണ്് നല്കാതമന്ന സരക്ാര 
ഉത്രവും (സ.ഉ.(സാധാ)നം.1391/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ) 
നിേവിേുണ്.് ഈ െണ് ്ചിേ പഞ്ായത്ുകളില് നിന്ന് 
േഭിക്ുന്നിതല്ന്നത് മതറ്ാരു കാരണം. ഇത്രത്ില് 
ഓകരാ ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്ും മികച് വരുമാനം 
േഭിക്ാത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. 
അതുതകാണ് ്തതന്ന ഓകരാ ഹരിതകരമ്മകസനയുതടയും 
വരുമാനമുയരത്ാ് തനതായ ആക്് പ്ാ് 
കവണ്ിവരും. ഇങ്ങതനയുള്ള പ്ാനുകള് തയാറാക്ുന്ന 
പപവരത്നത്ിന് ഞങ്ങള് തുടക്മിട്ടു കഴിഞെു. 
കകരളത്ിതേ രകണ്ാ മ്കൂകന്നാ ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്് 
ആറ് മാസം പിന്തുണ നല്കിതക്ാണ്് അവരക്് 
ഉയരന്ന വരുമാനം കനടിതക്ാടുക്ാനായി ഞങ്ങള് 
തമറെരമാതരയും നികയാഗിച്ു കഴിഞെു. 

ഇന്നേതത് കേഖനത്ില് കകരളതത് 
മാേിന്യമുക്തമാക്ുന്നതിനായി തകദേേ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുതടയും ഹരിതകകരളം മി്തറെയും 
േുചിത്വ മി്തറെയുതമാതക് സംകയാജനകത്ാടു 
ക്കൂടി ഹരിതകരമ്മകസനയിേ്കൂതട കുടുംബപേീ 
കഴിഞെ നാേ് വര്ങ്ങളിോയി നടത്ിവരുന്ന 
പപവരത്നങ്ങതളക്ുറിച്ും അതിതറെ ഏറ്വും പുതിയ 
വിേദാംേങ്ങതളക്ുറിച്ും എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 
ഹരിതകരമ്മകസനയുതട പപവരത്നങ്ങളില് 
ഞങ്ങള് കതണ്ത്ിയ ഒരു പപധാന കപാരായ്മ 
എല്ാ ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്ും ഒരുകപാതേ 
മികച് വരുമാനം േഭിക്ുന്നിതല്ന്നതാണ്. യ്കൂസര െീ 
നല്കുന്നവരുതട എണ്ത്ിതേ കുറവ്, കൃത്യമായ 
ഒരു ബിസിനസ്് മാതൃക അടിസ്ാനമാക്ി 
സംരംഭരീതിയില് പപവരത്നം നടപ്ാക്ാ് 
കഴിയാത്ത്, െേപപദമായ സംകയാജനത്ിതറെ 
അഭാവം തുടങ്ങിയ ചിേ കാര്യങ്ങള്തക്ാണ്ാണ് 
വരുമാനത്ില് ഈ അസന്തുേിതാവസ്യുണ്ാകുന്നത.് 
ഇകതക്ുറിച്് മനസ്ിോക്ിയകതാതട ഇതിതനാരു 
പരിഹാരം കാണാനുള്ള പേമങ്ങള് ഞങ്ങള് 
ആരംഭിക്ുകയായിരുന്നു. ഈ പേമങ്ങതളതന്തന്ന് 
ഇന്ന് വിേദമാക്ാം. 

ഹരിതകര്മ്മകേനയുമ്െ 
വരുമയാനമുയര്തയാന് മ്മന്റര്മയാര്
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നടത്ല്, എല്ാമാസവും ഹരിതകരമ്മകസനകള്ക്് 
േഭിക്ുന്ന വരുമാനം കൃത്യമായി കമാണിട്ടര തചയ്ല്, 
ഹരിതകരമ്മകസനകതള പുനരുജ്ീവിപ്ിക്ുന്നതിനായി 
വിേദമായ പഠനം നടത്ി ഒരു മാസം തകാണ്് 
ആക്് പ്ാ് തയാറാക്ി നല്കുകയും 
അതനുസരിച്് പപവരത്ിക്ുന്നുകണ്ാതയന്ന് നിരന്തരം 
വിേയിരുത്ുകയും തചയ്ല്, ഹരിതസംരംഭം 
ആരംഭിക്ാനുകദേേിക്ുന്നുതണ്ങ്ില് അതിന് 
പിന്തുണകയകല് എന്നിവയാണ് തമറെരമാരിേ്കൂതട 
ഞങ്ങള് തചയ്ുക. അടുത് ആറ് മാസം തകാണ്് ഈ 
തമറെരമാരുതട പപവരത്നങ്ങളിേ്കൂതട കകരളത്ിതേ 
25,000കേതറയുള്ള ഹരിതകരമ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്ും 
പപതിമാസം 10,000 ര്കൂപയിേധികം വരുമാനം 
കനടിതക്ാടുക്ാനാണ് ഞങ്ങള് േക്്യമിടുന്നത്. 
ഇപതയും കപരക്് മികച് വരുമാനം കനടിതക്ാടുക്ാനും 
ക ക ര ള ത ത്  മ ാ േ ി ന ്യമു ക്ത മ ാ ക് ാ നു ം 
ഹരിതകരമ്മകസനതയ ഒരു മികച് സംരംഭ മാതൃകയാക്ി 
ആകഗാളപപേസ്തിയികേക്് ഉയരത്ാനുതമാതക് 
തമറെരമാര തയാറാക്ുന്ന ആക്് പ്ാനിേ്കൂതടയും 
അത് തകദേേ സ്ാപനങ്ങകളാട് സംകയാജിപ്ിച്് 
നടപ്ിോക്ുന്നതുതടയും കഴിയുതമന്നാണ് ഞങ്ങളുതട 
പപതീക്.

ഹരിതകരമ്മകസനയ്ക് അടുത് ആറ് മാസം പിന്തുണ 
നല്കാനായി കുടുംബപേീ വിവിധ ജില്കളില് 206 
തമറെരമാതരയാണ ്ഇകപ്ാള് ചുമതേതപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത.് 
ഉപജീവനപദ്തിയിേ്കൂതട ഹരിതകരമ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്് 
ആറ് മാസതത് നിരന്തര പരിേീേനം ഓണ ദ് കജാബ് 
മാതൃകയില് നടപ്ിോക്ുന്നതിനായി ജില്ാമി്് 
വഴി തിരതഞെടുക്തപ്ട്ട റികസാഴ് സ് അംഗങ്ങള് 
ആണ് ഈ തമറെരമാര. മികച് ഒരു സംരംഭം എന്ന 
നിേയില് ഹരിതകരമ്മകസനാ പപവരത്നങ്ങള് 
ചിട്ടതപ്ടുത്ിതയടുക്ാനാകുംവിധം ഇവരിേ്കൂതട 
തമറെര്ിപ്് നല്കാനാണ് ഉകദേേിക്ുന്നത്. ഓകരാ 
ഹരിത കരമ്മ കസനയുതടയും പപാകദേിക സാധ്യതകള് 
പരിഗണിച്് പപവരത്നങ്ങള് നിരന്തരം അവകോകനം 
തചയ്തു തകാണ്ുള്ള ഓണ ദ് കജാബ് പരിേീേന 
രീതിയാണ് ഇവരിേ്കൂതട നടപ്ിോക്ുന്നത്.

കുടുംബപേീ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരും വിവിധ 
സംകയാജനങ്ങള്ക്് കനതൃത്വം തകാടുക്ാനും 
തകദേേ സ്ാപനങ്ങളുമായി ബന്ം ദൃഢതപ്ടുത്ാനും 
കഴിവുള്ള, പപാകദേിക സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് 
ഈ തമറെരമാര. തമറെരമാരക്ുള്ള പപാഥമിക 
പരിേീേനം ജില്കളില് ആരംഭിച്ു കഴിഞെു. 
ഹരിതകരമ്മകസനയുതട വ്യാപകമായ വിവരകേഖരണം 


