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കണ്ണൂര്- കുടംബശ്ീ കമ്യൂണിറ്ി മാര്കറ്ിങ് 
എന്ന മാര്കറ്ിങ് സംവിധാനമാണ് കണ്ണൂര് 
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

  കുടംബശ്ീ സംരംഭകരുചട ഉത്പന്നങ്ങള് 
വീടകള് കതാറും എത്ിച്ച് നല്കുന്ന 
കഹാം കഷാപ്് സംവിധാനചത് ഞാന് 
ഇകത പരമ്രയില് നിങ്ങള്ക് 
പരിചയചപ്ടത്ിയിരുന്നുവകല്ാ. 
ഈ സംവിധാനം മികച്ച രീതിയില് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന �ില്കളിചലാന്നാണ് 
കണ്ണൂര്. കുടംബശ്ീയചട സംഘടനാ 
സംവിധാനമായ എഡിഎസ് (വാര്ഡ് 
തലത്ിലുള് അയല്ക്കൂ്ങ്ങളുചട 
ച�ഡകറഷന്) കകന്ദ്രീകരിച്ച് കമ്യൂണിറ്ി 
കഷാപ്പുകള് സ്ാപിക്കുകയാണ് ഷീ കഷാപ്് 
പദ്തി മുകഖന ചചയ്യുന്നത്. ഈ കഷാപ്പുകള് 
വഴി കുടംബശ്ീ സംരംഭകരുചടയം 
കൃഷി സംഘങ്ങളുചടയം ഉത്പന്നങ്ങള് 

കകാവിഡ് 19 നമായി ബന്ധചപ്ട്ടുള് 
കലാക്ഡൗണില് വിവിധ �ില്കള് 
ന ട പ് ി ല ാ ക ി യ  വ ്യത ്യസ്ത മ ാ യ 
പ്രവര്ത്നങ്ങചള മുകനലേഖനങ്ങളിലൂചട 
ഞാന് പരിചയചപ്ടത്ിയിരുന്നുവകല്ാ. 
കലാക്ഡൗണില് ഇളവ് വരുത്ി 
ത്ടങ്ങിചയങ്ിലും  ഇകാലയളവില് 
കനരി് തിരിച്ചടികള് മൂലം വിഷമിക്കുന്ന 
കുടംബശ്ീ സംരംഭകചരയം കാര്ഷിക 
സംഘങ്ങചളയം ്കപിടിച്ചുയര്ത്ാനം 
അവര്ക് കവണ് പിന്തുണകയകാനമുള് 
ശ്മങ്ങള് സംസ്ാനതലത്ിലും 
�ില്ാതലത്ിലും ഞങ്ങള് ആസൂ്ണം 
ചചയ്ത് നടപ്ിലാകി വരികയാണ്. 
ഇത്രത്ില് ഏചറ ശ്കദ്യമായ ഒരു 
പ്രവര്ത്നമാണ് കുടംബശ്ീയിലൂചട കണ്ണൂര് 
�ില്യില് ഇകപ്ാള് നടപ്ിലാക്കുന്നത്. 
സുസ്ിരമായ വിപണന സംവിധാനങ്ങള് 
ഒരുക്കുകചയന്ന ലക്യത്ില് ഷീ കഷാപ്് 

കകോവിഡ് കോലടത് മറികെക്ോന് 
ഷരീ കഷോപ്പിലൂടെ കണ്ണൂരിടറെ കകത്ോങ്ങ്
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ഉത്പന്നങ്ങള് വിതരണം ചചയ്യുന്നതിച് 
പ്രാഥമിക ചുമതല എഡിഎസുകള്കാണ്. 
താത്പര്യമുള് അയല്ക്കൂ്ങ്ങചളയം 
വിപണന ചുമതല ഏല്പ്ികാനാകും. 
ഉത്പന്നങ്ങള് വിറ്ഴിക്കുന്നതിനള് 
സര്വീസ് ചാര്ജ് ഷീ കഷാപ്് മാകന�് ചമ്് 
ടീമിനം വിപണനച്ചുമതലയള്വര്ക്കും 
ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്തി 
വിഭാവനം ചചയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാത് 
തക്ദേശ സ്ാപനത്ിചല സംരംഭകരുചടയം 
കൃഷി സംഘങ്ങളുചടയം ഉത്പന്നങ്ങളാകും 
ഷീ കഷാപ്ിലൂചട വിറ്ഴിക്കുന്നതില് പ്രഥമ 
പരിണന നല്കുക. സംരംഭകരില് 
നിന്ന് ഉത്പന്നങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന ഉടന് 
തചന്ന സര്വീസ് ചാര്ജ് കഴിഞ്ഞുള് 
തുക സംരംഭകര്ക് എഡിഎസുകള് 
നല്കണം. എംആര്പി യില് അധികം 
വില ഉപകഭാക്ാവില് നിന്ന് ഈടാകില്. 
ഇ ത് ര ത് ി ല്  സ ം ര ം ഭ ക ര് ക്കു ം 
കൃഷിസംഘാംങ്ങള്ക്കും ഒരു മികച്ച 
പ്രാകദശിക വിപണന മാര്ഗ്ഗം ഒരുകി 
നല്കുന്നു. 

  ഓസ്റ് മാസത്ില് പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്ച 
ഈ പദ്തി വഴി ഇതുവചര 42 തക്ദേശ 
സ്ാപനങ്ങളിചല ഓകരാ എഡിഎസുകളില് 
വീതം ഷീ കഷാപ്പുകള് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
ആദ്യഘ്ത്ില് അതായത് ഒകക്ടാബര് 
അവസാനകത്ാചട 100 ഷീ കഷാപ്പുകള് 
ആരംഭികാനാണ് ലക്യമിടന്നത്. 
ഇതിനകം ആഴ്ചയില് ശരാശരി 25,000 
രൂപയചട വിറ്റുവരവ് ഷീ കഷാപ്ിലൂചട കനടാന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 

 കകാവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടകാന് 
ഇ ത് ര ത് ി ച ല ാ രു  പ ദ് ത ി 
പ്രാവര്ത്ികമാകാന് മുകന്നാ്് വന്ന 
കണ്ണൂര് �ില്ാ ടീമിനം എഡിഎസുകള്ക്കും 
എച് എല്ാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും.

ചപാതു�നങ്ങള്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു. കഹാം 
കഷാപ്് സംവിധാനം സ�ീവമല്ാത് 
എഡിഎസുകളിലാണ് ആദ്യഘ്ത്ില് ഷീ 
കഷാപ്പുകള് സ്ാപിക്കുന്നത്. നടത്ിപ്് 
ചുമതല എഡിഎസുകള്കാണ്. സ്വന്തം 
നിലയില് ചക്ിട സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നത് 
വചര കഡാര് ചഡലിവറി രീതിയിലാകും 
വിപണനം. പ്രതിമാസം 60,000 രൂപയചട 
വിറ്റുവരവാണ് ഒരു ഷീ കഷാപ്ില് നിന്ന് 
ലക്യമിടന്നത്. 

ഷീ കഷാപ്് മാകന�് ചമ്് കമ്റ്ിയചട 
പൂര്ണ്ണമായ ചുമതല അതാത് എഡിഎസ് 
കമ്റ്ികാണ്. ്ദനംദിന നടത്ിപ്് 
കാര്യങ്ങളുചട കമല്കനാ്ത്ിന് 7 അം 
എഡിഎസ് എക് സികയൂ്ീവ് കമ്റ്ിയിചല 
ഒകന്നാ അതിലധികകമാ കുടംബശ്ീ 
പ്രവര്ത്കര്ക ്പ്രകത്യക ചുമതലയം നല്കും. 
ഷീ കഷാപ്് വഴികയാ കഡാര് ചഡലിവറിയാകയാ 


