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മൂന്ന് മുതല് അഞ്് വയര കുടുംബശ്രീ 
യൂണടിറ്കയള നകാര്ത്ടിണക്കടിയക്കാ്് 
അവടിയെ നഹാടെല് ആരുംഭടിക്കുന്ന നൂതന 
ആശെമാണടിത്. ഉദാഹരണമാെടി 2000 
െതരശ് അെടിയുള്ള ഒരു സ്ലും നഹാടെല് 
ആരുംഭടിക്കാന് ലഭടിക്കുകൊയണങ്ടില് 
ഇവടിയെ നഹാടെല് ആരുംഭടിക്കാനള്ള 
അെടിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങള് ഒരുക്കുകയുും 
ഈ സ്ലും അഞ്് യൂണടിറ്കള്ക്കാെടി 
നല്കുകയുും യെയ്യുന്നു. ഈ അഞ്് 
യൂണടിറ്കളുും തൊറാക്കുന്ന വടിഭവങ്ങള് 
വഷ്യതഷ്യസ്തമാെടിരടിക്കുും. ഇപ്രകാരും കൂടതല് 
യൂണടിറ്കള്ക്ക് അവസരയമാരുക്കാനും 
ഉപനഭാക്താക്കള്ക്ക് ഒരു കുെക്കരീഴടില് 
വഷ്യതഷ്യസ്തമാെ രുെടികള് ആസ്ദടിക്കാന് 
അവസരയമാരുക്കാനും ഈ മാതൃക മുനഖന 
കഴടിയുന്നു.

തൃശ്ശൂര് ജടില്െടിയല സ്രാജ് റൗ്ടിയല 

കാറ്ററടിങ് നമഖലെടില് പ്രവര്ത്ടിക്കുന്ന 
കുടുംബശ്രീയുയെ യുവശ്രീ സുംരുംഭമാെ 
ഐഫ്രയത് (AIFRHM- അനദഭാ-
അതടിഥടി നദനവാ ഭവ- ഇന്സ്റടിറ്റ്യൂടെ് ഓഫ് 
ഫുെ് റടിസര്ച്ച് ആന്െ് നഹാസ്ടിറ്റാലടിറ്റടി 
മാനനജ്യമറെ് ) കുറടിച്ച് മുനനലൈഖനങ്ങളടില് 
വടിശദമാക്കടിെടിരുന്നുവനല്ാ. ഐഫ്രത്ടിയറെ 
തെക്കയത്ക്കുറടിച്ച് Making an Impact 
87 ലുും ഐഫ്രും നെപ്ാക്കുന്ന അന്നശ്രീ 
യമാടബല് ആപ്ടിനക്കഷയനക്കുറടിച്ച് 
Making an Impact 315ലുും എഴുതടിെടിരുന്നു. 
ഐഫ്രത്ടിയറെ നനതൃത്ത്ടില് നെപ്ടിലാക്കടി 
വരുന്ന മയറ്റാരു നൂതന ആശെയത്ക്കുറടിച്ച് 
ഇയന്നഴുതാും.

വടിവടിധ രുെടികള് ഒരുമടിക്കുന്ന ഒരു നഹാടെല് 
എന്ന ആശെമാണ് ഐഫ്രും ഇനപ്ാള് 
നെപ്ാക്കടി വരുന്ന മയറ്റാരു പ്രധാന 
പ്രവര്ത്നും. ഒരു സ്ലും കയ്ത്ടി, 

പുതകിതയാരു
ോതൃകയുോയകി ഐഫ്ം
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സുംരുംഭകയര നകാര്ത്ടിണക്കടിയക്കാ്് 
ഇങ്ങയനയൊരു പ്രവര്ത്നും ഇനപ്ാള് 
ആരുംഭടിച്ചടിരടിക്കുന്നത്. കഴടിഞ്ഞ 4 
വര്ഷത്ടിനടിെെടില് തൃശ്ശൂര് ജടില്െടില് തയന്ന 
ഇത്രത്ടില് 4 സുംരുംഭങ്ങള് കൂെടി ഈ 
മാതൃകെടില് ആരുംഭടിച്ചടിട്ടു്്. അതടിയറെ 
വടിശദാുംശങ്ങള് തായഴ നല്കുന്നു. (സ്ലും, 
തെങ്ങടിെ മാസും, സുംരുംഭ യൂണടിറ്കളുയെ 
എണ്ണും എന്ന രേമത്ടില്)

1. ശക്തന് തമ്പുരാന് നഗര്, 2018 ഒനക്ാബര്, 
5 യൂണടിറ്റ്
2. യമെടിക്കല് നകാനളജ് കനഫ കുടുംബശ്രീ, 
2018 ഒനക്ാബര്, 3 യൂണടിറ്റ്
3. പാട്ടുരായ്ക്കല് വടിമന്സ് ഫുെ് നകാര്ടെ്, 
2019 യഫബ്രുവരടി, 4 യൂണടിറ്റ്
4. മുതവറ ഫുെ് നകാര്ടെ്, 2020 ഏപ്രടില്, 
5 യൂണടിറ്റ്

മലപ്റും ജടില്െടില് ഈ മാതൃക 
ആരുംഭടിക്കാനള്ള പ്രാരുംഭ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെന്നുയകാ്ടിരടിക്കുകൊണ്.

ഇപ്രകാരും കൂടതല് കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്ക് 
വരുമാനും ലഭടിക്കാനും ഉപനൊക്താക്കള്ക്ക് 
കൂടതല് വടിഭവങ്ങള് ആസ്ദടിക്കാന് 
അവസരമു്ാക്കുകയുും യെയ് ഈ മാതൃക 
വടികസടിപ്ടിച്ച് അത് പ്രാവര്ത്ടികമാക്കടി 
വടിജെടിപ്ടിച്ച ഐഫ്രത്ടിയറെ സാരധടികള്ക്കുും 
സുംരുംഭകര്ക്കുും എല്ാ ആശുംസകളുും 
നനരയടെ.

നടവടിലാലടിലാണ് ഇതനസരടിച്ചുള്ള ആദഷ്യ 
നഹാടെല് (വടിമണ്സ് ഫുെ് നകാര്ടെ് ) 
ആരുംഭടിച്ചത്. 7 കുടുംബശ്രീ യൂണടിറ്കളാണ് 
ഈ നഹാടെലടില് പ്രവര്ത്ടിക്കുന്നത്. 
(യൂണടിറ്റടിയറെ നപര്, തൊറാക്കുന്ന പ്രധാന 
വടിഭവങ്ങള്) എന്ന രേമത്ടില്.
1 അന്നപൂര്ണ്ണ - ഉച്ചഭക്ണും , മടിനടി സദഷ്യ 
വടിഭവങ്ങള് വടിവടിധ തരും പാെസങ്ങള്
2 സുനടിത കടിച്ചണ് - വടിവടിധ തരും 
ബടിരടിൊണടികള്, മത്ഷ്യും, െടിക്കന് വടിഭവങ്ങള്
3. രണടിത കടിച്ചണ് - ബട്ടൂര, െന്നമസാല, കെ് 
ലറ്കള്, യഹര്ബല് െടിക്കന് , െടില്ടി െടിക്കന്
4, ശാ് കടിച്ചണ് - അപ്ും, പുടെ് വടിവടിധ 
യവജടിനറ്റെന് കറടികള്, ആവടിെടില് 
തൊറാക്കടിെ ലഘുഭക്ണങ്ങള്, 
എണ്ണപ്ലഹാരങ്ങള്
5. ശകു്ള കടിച്ചണ് - ഇഢലടി, ൊെ, കാപ്ടി
6. മടിനടി കടിച്ചണ് - വടിവടിധ തരും നദാശകള്
7. സ്ാതടി ജ്യൂസുകള് - വടിവടിധ തരും ജ്യൂസുകള് 
, യഷയ്ക്കുകള്, യനല്ടിക്കാ ജ്യൂസുകള്

2016 ജൂണടില് ആരുംഭടിച്ച ഈ 
സുംരുംഭും തൃശ്ശൂരടിയല ഏറ്റവും ജനപ്രരീതടി 
നനെടിെ നഹാടെലുകളടിയലാന്നാണ്. 43 
സുംരുംഭകര്ക്കാണ് ഈ നഹാടെല് മുനഖന 
ഉപജരീവന അവസരും ലഭടിച്ചടിരടിക്കുന്നത്. 
75,000 രൂപൊണ് ടദനുംദടിന നെനണാവര്.

ഈ പരരീക്ണും വടിജെടിപ്ടിച്ച നശഷും ഈ മാതൃക 
മറ്റടിെങ്ങളടിനലക്ക് വഷ്യാപടിപ്ടിക്കാനാകുയമന്ന് 
മനസ്ടിലാക്കടിൊണ് ഐഫ്രും കുടുംബശ്രീ 


