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ഞങ്ങള് തുടകമിട്ടിരിക്കുന്നു.

സകഥാഴിസകഥാട്, കണ്ണൂര് ജി്കളില് നിലവില് 
ഈ സഹഥാംസഷഥാപ്് േംവിധഥാനം മികച് 
രലീതിയില് പ്രവര്തിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ, 
വയനഥാട്, കഥാേര്സഗഥാഡ് ജി്കളിലും സഹഥാം 
സഷഥാപ്പുകള് പ്രവര്തനം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. 
ഈ ഒരു വിപണന മഥാര്ഗ്ഗം എ്ഥാ 
ജി്കളിലും വ്യഥാപകമഥാക്കുന്നതഥാണ് 
ഞങ്ങളുടട ലക്്യം. ഇതിടറെ ഭഥാഗമഥായി 
സഹഥാം സഷഥാപ്് േംവിധഥാനങ്ങള് പുതുതഥായി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ളത് 
ട മ ച് ട പ് ട ത്തു ന്ന ത ി നു മഥായ ി  2 0 
സഹഥാം സഷഥാപ്പുകള്ക് 5 ലക്ം രൂപ 
വലീതം ധനേഹഥായം നല്കഥാനുള്ള 
പ്രവര്തനങ്ങളുമഥായി ഞങ്ങള് മുസന്നഥാട്ട് 
സപഥാകുകയഥാണ്. ഇങ്ങടന രൂപലീകരിക്കുന്ന 
സഹഥാം സഷഥാപ്പുകളിലൂടട 750 േംരംഭകരുടട 
ഉത്പന്നങ്ങള് വില്പ്നയ് ടകതികഥാനും 

കുടംബശ്ലീ േംരംഭകരുടട ഉത്പന്നങ്ങള് 
വലീടകള് സതഥാറും എതിച്് നല്കി 
ഫലപ്രദമഥായ വിപണനം േഥാധ്യമഥാക്കുന്ന 
കമ്മയൂണിറ്ി മഥാര്കറ്ിങ് ടനറ്് വര്ക് 
േംവിധഥാനമഥാണ് സഹഥാം സഷഥാപ്പുകള്. 
അഞ്് സപരടങ്ങുന്ന േംഘമഥാണ് 
അതഥാത് പ്രസദശടത സഹഥാം സഷഥാപ്ിടറെ 
പ്രവര്തനങ്ങള് നിയന്്ിക്കുന്നത്. സഹഥാം 
സഷഥാപ്് മഥാസനജ് ടമറെ് ടലീമിന് കലീഴില് സഹഥാം 
സഷഥാപ്് ഓണര്മഥാരുമുണ്്. േംരംഭകരുടട 
ഉത്പന്നങ്ങള് വഥാങ്ങി ടവയര്ഹൗേില് 
സസ്റഥാക് ടചയ്യുന്നു. സഹഥാം സഷഥാപ്് 
ഓണര്മഥാടരന്നറിയടപ്ടന്ന കുടംബശ്ലീ 
അയല്ക്കൂട്ട വനിതകള് തങ്ങള്ക് 
അനുവദികടപ്ട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസദശങ്ങളിടല 
വലീടകളിസലക് ഈ ഉത്പന്നങ്ങള് സനരിട്ട് 
എതിച്് വിപണനം നടത്തുന്നു. എ്ഥാ 
ജി്കളിലും മികച് സഹഥാം സഷഥാപ്് േംവിധഥാനം 
ഒരുക്കുന്നതിനഥായള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കും 

ശക്മായ സഹാും സഷാപ്്ക് േുംവിധാനും 
എല്ാ ജില്കളിലും ഒരുകാന് രേസത്ക 

രേവര്്നും
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ഓണര്മഥാരുണ്്. മഥാേം 2 ലക്സതഥാളം 
രൂപയടട വിറ്റുവരും.

എ്ഥാ ജി്കളിലുമഥായി 20 സഹഥാം 
സഷഥാപ്പുകള്കഥാണ് ധനേഹഥായം 
നല്കുന്നത്. ഭൂപ്രകൃതി അനുേരിച്് ചില 
ജി് കളില് ഒന്നില്ക്കൂടതല് സഹഥാം സഷഥാപ്പുകള് 
ആരംഭിക്കും. മഥാസനജ് ടമറെ് യൂണിറ്റുകളും 
സഹഥാം സഷഥാപ്് ഓണര്മഥാരുടട ടനറ്് വര്ക്കും 
രൂപലീകരിക്കുന്നതിനഥായഥാണ് 1 ലക്ം രൂപ 
വലീതം ധനേഹഥായം നല്കുന്നത്. ഇത് 
കൂടഥാടത ടവയര്ഹൗേ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 
ഓഫലീേ് േംവിധഥാനടമഥാരുക്കുന്നതിനും 
യൂണിസഫഥാം, ക്യഥാരി ബഥാഗ്, തിരിച്റിയല് 
കഥാര്ഡ് എന്നിവയ്ക്കുടമ്ഥാം ധനേഹഥായം 
നല്കും. കൂടഥാടത റിസവഥാള്വിങ് ഫണ്ടും 
വകയിരുതിയിട്ടുണ്്. ഇവടയ്ഥാം കൂടട 
ഒരു സഹഥാം സഷഥാപ്ിന് 5 ലക്ം രൂപയഥാണ് 
വകയിരുതിയിരിക്കുന്നത്.

നിലവില് സഹഥാം സഷഥാപ്് ഓണര്മഥാരുടട 
ടതരടഞ്ഞടപ്പും മഥാസനജ് ടമറെ് ടലീമിടറെ 
രൂപലീകരണവം നടന്നുവരികയഥാണ്. 
ഉത്പന്നങ്ങളുടട ടതരടഞ്ഞടപ്പും 
വിതരണശംേലയം എ്ഥാം തയഥാറഥാകിയ 
സശഷം ടേപ്റ്ംബര് മഥാേസതഥാടട 14 
ജി് കളിലും സഹഥാം സഷഥാപ്പുകളുടട പ്രവര്തനം 
ആരംഭിക്കും.

മഥാേംസതഥാറും 3 സകഥാടി രൂപയടട വിറ്റുവരവ് 
സനടഥാനുമഥാണ് ലക്്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 
3000സതഥാളം അയല്ക്കൂട്ട വനിതകടള 
ഈ സഹഥാം സഷഥാപ്പുകളിലൂടട സഹഥാം സഷഥാപ്് 
ഓണര്മഥാരഥായം മഥാറ്റും.

സകഥാഴിസകഥാട് ജി്യില് 1000സതഥാളം സഹഥാം 
സഷഥാപ് ്ഓണര്മഥാരഥാണുള്ളത.് കണ്ണൂരിലഥാകടട്ട 
350ഉം. സകഥാഴിസകഥാട് ജി്യില് മഥാേം 45 
ലക്ം രൂപയിസലടറയഥാണ് വിറ്റുവരവ്. 
കണ്ണൂരില് മഥാേം 22 ലക്ം രൂപയിസലടറയം. 
ആലപ്പുഴയിലും വയനഥാടം യഥഥാരെമം 130ഉം 
25ഉം വലീതം സഹഥാംസഷഥാപ്് ഓണര്മഥാരുണ്്. 
ആലപ്പുഴയില് മഥാേം 1.5 ലക്ം രൂപയടട 
വിറ്റുവരവണ്ഥാകുസമ്പഥാള് വയനഥാട് 
50,000 രൂപയഥാണ് മഥാേമുള്ള ശരഥാശരി 
വിറ്റുവരവ്. കഥാേര്സഗഥാഡ് ജി്യില് 
രണ്് സഹഥാംസഷഥാപ്് േംവിധഥാനങ്ങള് 
പ്രവര്തിക്കുന്നു. ആദ്യസതതില് 28 
സഹഥാം സഷഥാപ്് ഓണര്മഥാരുണ്്. മഥാേം 1 
ലക്ം രൂപസയഥാളം ശരഥാശരി വിറ്റുവരവണ്്. 
രണ്ഥാം സഹഥാം സഷഥാപ്ില് 83 സഹഥാം സഷഥാപ്് 


