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15 
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്്ക് 

്ത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂര് 
എന്ന ല�ൊച്ചു ്ട്ടണത്തില് ഒരു 

വൊട� ല�ട്ടിടത്തില് 3 ജീവനകൊ
രുമൊയി തലറെ സംരംഭ� യൊത്രയ്ക്ക് തുടകം 

കുറിച്ച മനനൊദ്ക് നമൊഹന എന്ന യുവസംരം
ഭ�ന്ക് അനവധി പ്രതിസന്ി�ലെയൊണ്ക് 

അതിജീവിനകണ്ിവന്നത്ക്. എന്നൊല് അവിലട 
നിന്ം അനദേഹത്തിലറെ ലസയ്ക്ല്സ്ക് ന�ൊകസ്ക്  

ഇന്ന്ക് ല�ൊച്ചി, മുംബൈ, ദുൈൊയ്ക്, അനമരിക 
എന്നിവിടങ്ങെില് കൂടി ഓ�ീസു�ള് സ്ൊ്ിച്ച്ക് 
മില്ല്യന ന�ൊെര് സ്ൊ്നമൊകി മൊറിയിരിക്കു�
യൊണ്ക്. 8ൊം ക്ൊസ്ില് 3 വട്ടം നതൊറ്റ ഒരു വല്യക്ി, 
�ഠിനൊധ്ൊനത്തിലൂലടയും നിശ്ചയദൊര്ഢല്യത്തിലൂ
ലടയും ൈിരുദവം, എം.ൈി.എ.യും ൈര്െിന ഇനസ്റീ
റ്റിയൂട്ടില് നിന്ം മൊനനജ്ക് ലമറെില് ൈിരുദൊന്തര 
ൈിരൂദവം �രസ്മൊകിയതും മലറ്റൊരു പ്രധൊന 
വസ്തുതയൊണ്ക്. ആരും സഞ്ചരികൊത്ത വഴിയിലൂ
ലടലയൊലക സഞ്ചരിച്ച്ക് തലറെ സ്ൊ്നലത്ത 
ശതന�ൊടി�ളുലട ആസ്ിയുള്ള സ്ൊ്നമൊകിയ 
�ഥ വിജയഗൊഥനയൊട്ക് ്ങ്കുവയ്ക്കു�യൊണ്ക് മനനൊദ്ക്.

ഒരര്ത്ഥത്തില് ്റഞ്ൊല് വൊയില് ലവ
ള്ളികരണ്ിയുമൊയി ജനിച്ചുവീണ വല്യക്ി

യൊയിരുന് മനനൊദ്ക്. ൈിസിനസ്സു�രൊനൊയ 
്ിതൊവ്ക്,  സമ്പന്നതയുലട നടുവിലുള്ള 

കുട്ടികൊെം. എന്നൊല് യൗവ്വനത്തി
ലെത്തിയന്ൊനഴക്കും �ൊരല്യ

ങ്ങള് മൊറി മറിഞ്ഞു. ്ി
ത ൊ വ ി ല റെ 

ൈ ി

സിനസ്്ക് 
ത�ര്ച്ചയിനെ
ക്ക് ന്ൊയി. ്ിതൊവിലറെ 
�ടൈൊധല്യത വെിയ നതതില് 
കൂടി. ഈ സമയത്ത്ക് മനനൊദ്ക് 
�ല്ഹിയില് എയര് �കൊനില് 
�്ക് ബെറ്റ്ക് സ്ററ്യൂവൊര്�്ക് ആയി നജൊെി 
ലെയ്യു�യൊയിരുന്. ്ിതൊവിലറെ ൈിസി
നസിലുണ്ൊയ ത�ര്ച്ചയുലട �െമൊയി 
മനനൊദിനം കുടുംൈത്തിനം തങ്ങളുലട വീട്ക് 
വലര വില്നകണ് അവസ്യുണ്ൊയി. തുടര്ന്ന്ക് 
ഒരു ലവൈ്ക് �ിബസനിങ്ങ്ക് സ്ൊ്നം തുടങ്ങിയ 
മനനൊദ്ക് ലെറിയ രീതിയില് സൊമ്പത്തി� െൊഭം 
നനടിത്തുടങ്ങി. ലെറിയരീതിയില് ൈിസിനസ്ക് 
്ച്ച്ിടിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങലന 2013-ല് സുഹൃത്ത്ക് 
അനൂപുമൊയി നെര്ന്ന്ക് എറണൊകുെത്ത്ക് ട്ിനിറ്റി മൊ
സ്ക് �റ്റ്ക് �ണ്സള്ട്ടനസി സര്വ്വീസസ്ക് എന്ന സ്ൊ
്നത്തിന്ക് തുടകമിട്ടു. വിവിധതരത്തിലുള്ള സര്വ്വീ
സു�ള് ഉ്നഭൊക്ൊകള്ക്ക്  നല്കുന്ന 
സ്ൊ്നമൊയിരുന് അത്ക്. അവിലട അവര് നനരി
ട്ടിരുന്ന ഏറ്റവം വെിയ പ്രശ്ക് നം ഒരു ലസയില്സ്ക് 
സ്റൊ�ില് നിന്നൊയിരുന്. വെലര കൃതല്യമൊയി 
നണ�ള് ്റഞ്്ക് ലതറ്റൊയ റിന്ൊര്ട്ടു�ള് 
നല്കുന്ന ഒരു വല്യക്ിയൊയിരുന് അയൊള്. 
തങ്ങലെ �ൈെി്ിക്കുന്ന ഈ സ്റൊ�ിലന 
നിരീക്ിക്കുവൊനൊയൊണ്ക് സതല്യത്തില് 
ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസ്ക് എന്ന ഒരു 
ആ്്ക് അവര് നെൊഞ്ച്ക് ലെയ്തത്ക്. 
അത്ക് ഒരു വെിയ യൊത്രയുലട 
തുടകമൊയിരുന്.

നസയ്ല്സ് റ�നൊക്കസ്  ഇ്് 
ന�നൊച്ി, മംബബ, ദുബനൊയ്, അറേരി
ക്ക എ്ിവിടങ്ങളില് കൂടി ഓ�ീസു�
ള് സ്നൊ�ിച്് േില്്യന് റ�നൊളര് സ്നൊ�
നേനൊക്കി േനൊ�ിയിരിക്കു�യനൊണ്.
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ഒറ്റവൊകില് ്റഞ്ൊല് ലസയില്സ്ക് സ്റൊ�ിനള്ള ലവര്െ്ല് 
ഓ�ീസൊണ്ക് ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസ്ക്. ല�യ്ക് െി അറ്ററെനസ്ക്, 
ല�യിെി റിന്ൊര്ട്ട'്ക്, അതൊയത്ക് ഓനരൊ മീറ്റിങ്ങു�ളുലടയും �ീ�്ക് 
ൈൊക്ക്, അടുത്ത വിസിറ്റ്ക്, മീറ്റിങ്ങു�ള് എത്രമൊത്രം ഗുണ�രമൊയി
രുന്, ല�യിെി മീറ്റിങ്ങു�ളുലട റിബമറെറു�ള് എന്നിങ്ങലന സ്റൊ

�ിലറെ ലെൊനകഷന നമൊണിട്ടറിംഗ്ക്, ടൊര്ഗറ്റ്ക്, െീവ്ക് അപ്ി
നകഷന തുടങ്ങി ആ വല്യക്ി �ീല്�ില് 

നടത്തുന്ന ഇട്ൊടു�ളുലടയും യൊത്ര�ളു
ലടയും മുഴുവന റിന്ൊര്ട്ടും സംരംഭ�ന്ക് 

ഈ ആ്്ക് ലസയില്സ്ക് സ്റൊ�ിലറെ 
ന�ൊണില് ഇനസ്റൊള് ലെയ്തൊല് 
മനസ്ിെൊകൊന സൊധിക്കും.   

കൂടൊലത ഈ സ്റൊ�ിലറെ ല�യ്ക് െി 
എ�്ക് സ്പനസ്ക് (റ്റി.എ.,�ി.എ., 
എല്ൊത്തരം ൈില്ലു�ളും 
ന�ൊനട്ടൊ എടുത്ത്ക് എ�്ക് സ്ക് ല്
നസ്ക് ൈില്ിലറെ കൂലട അറ്റൊ
ച്ച്ക് ലെയ്ത്ക് കൃതല്യമൊയി 
ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസി
ലൂലട സൈ്ക്മിറ്റ്ക് ലെയ്ൊന 
സ ൊ ധ ി ക്കു ം ) . 
ലമൊബൈല് ആ്്ക് + 
ല വ ൈ്ക്  ബ സ റ്റ്ക് 
എന്നിവ അടങ്ങുന്ന
തൊണ്ക് ലസയില്സ്ക് 
ന�ൊകസ്ക്. വെലര 
യൂസര് ഫ്രണ്്ക് െി 
ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ്്ക് 
ആണ്ക് ഇത്ക്. നിങ്ങ
ളുലട സ്ൊ്നം 
എത്ര ലെറുതൊയൊലും 
വ ലു ത ൊ യ ൊ ലു ം 
വെലര എളു്ത്തി
ല് സംരംഭ�നം 

അനദേഹത്തിലറെ മൊ
ന ന ജ ര് മ ൊ ര് ക്കു ം 

ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസ്ക് 
ഉ ് ന യ ൊ ഗ ി ക ൊ ന 
സൊധിക്കും. ഒരു എ�്ക് സി
�റ്യൂട്ടീവിലറെ ന�ൊണില് 

എന്നൊണ് നസയില്സ് 
റ�നൊക്കസ്
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ലസയില് ന�ൊകസ്ക് ആ്്ക് ഇനസ്റൊള് 
ലെയ്ൊനൊയി ലവറും 500 രൂ്നയ ഒരു 
സംരംഭ�ന്ക് ലെെവ്ക് വരി�യുള്ളൂ. 

ലവറും 3 സ്റൊഫുമൊയി തുടങ്ങിയ 
സ്ൊ്നം ഇന്ന്ക് 50-ല് അധി�ം ലതൊ
ഴിെൊെി�ളുമൊയി ബജത്രയൊത്ര തുടരു
�യൊണ്ക്. 4 വര്ഷനത്തൊെം എടുത്തു 
ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസിലന മൊര്കറ്റി
ലെ ഒന്നൊം നമ്പര് ലസയില്സ്ക് ആ്്ക് 
ആയി മൊറ്റൊന. ഇതിനനൊട�ം ഇന�ല്യ
യിലെ പ്രമുഖ സ്ൊ്നങ്ങെൊയ നസ്ററ്റ്ക് 
ൈൊങ്്ക് ഓ�്ക് ഇന�ല്യ, നഗൊദ്ക് നറജ്ക്, ൈൊങ്്ക് 
ഓ�്ക് മഹൊരൊഷ്ട്ര, �ൊത്തെി�്ക് സിറിയന 
ൈൊങ്്ക് തുടങ്ങി ധൊരൊെം ന�ൊര്്നററ്റ്ക് 
സ്ൊ്നങ്ങള് ലസയില്സ്ക് ന�ൊക
സിലറെ ഉ്നഭൊക്ൊകെൊണ്ക്. വെലര 
യൂസര് ഫ്രണ്്ക് െി ആണ്ക് എന്നതു ലത
ന്നയൊണ്ക് ലസയില് ന�ൊകസിലറെ 
ഏറ്റവം വെിയ പ്രനതല്യ�ത. മൊത്രമല് 
ന്ൊകറ്റ്ക് ഫ്രണ്്ക് െിയുമൊണ്ക് 

ഏലതൊരു വല്യക്ിയുലടയും സംരംഭ
�യൊത്രയില് വഴിത്തിരിവ�ള് ഉണ്ൊകും. 
എൊല് മനനൊദിലറെ ജീവിതത്തില് 
�ഴിഞ് ല�ൊനറൊണകൊെത്തുണ്ൊയ
ത്ക് സംഭവൈഹുെമൊയ വഴിത്തിരിവ�

െൊയിരുന്. 2020 ല�ബ്രുവരിയില് 2 
നിനക്്�ലന �ൊണുവൊനൊയി മനനൊദ്ക് 
അനമരികയിനെക്ക് യൊത്ര തിരിച്ചു. 
അനമരികയില് എത്തി ആദല്യ നിനക്
്�നമൊയി ന�ൊണില് ൈന്ല്ട്ടു. 
അന്ൊള് െഭിച്ചത്ക് നിരൊശൊജന�മൊയ 
മറു്ടിയൊയിരുന്. 'മനനൊനദ, ല�ൊനറൊ
ണലയൊലകയനല്ൊ നമുലകൊരു 6 മൊ
സത്തിന്ക് നശഷം �ൊണൊം'. എെിയരീ
തിയില് തുടങ്ങിയ സ്ൊ്നം 
ഇതിനനൊട�ം വെര്്ക് 50-ല് അധി�ം 
ലതൊഴിെൊെി�ളുള്ള സ്ൊ്നമൊയി 
വെര്ിരുു. ശമ്പെത്തിനൊയി ഒരുമൊസം 
30 െക്ം രൂ്നയൊെം ലെെവണ്്ക്. 
ശമ്പെ ദിവസം അടുക്കുന്. ശമ്പെം 
കൃതല്യമൊയി നല്കുന്നതില് കൃതല്യനിഷ്ഠ
യുള്ള മനനൊദിന്ക് ഇതില്്രം നവലറ 
പ്രതിസന്ിയില്. നിനക്്ം നല്�ൊം 
എു്റഞ് രണ്ൊമൊലത്ത വല്യക്ി 
ന�ൊണ്ന�ൊള് അറ്ററെ്ക് ലെയ്യുന്നില്. 
2020 മൊര്ച്ച്ക് 8-ന്ക് അനമരികയില് 
എത്തിയ മനനൊദ്ക് റിനട്ടണ് ടികറ്റ്ക് ബുക്ക് 
ലെയ്തിരിക്കുത്ക് മൊര്ച്ച്ക് 12-ന്ക്. അനമരി
കയിനെക്ക് നടത്തിയ യൊത്ര വല്യര്ത്ഥ
മൊകുന്ന അവസ്യിെൊയി. എന്നൊല് 

 ഇതിറനനൊട�ം 
ഇന്�്യയിനെ പ്രമഖ 

സ്നൊ�നങ്ങളനൊയ 
റ്റേറ്് ബനൊങ്് ഓ�് 

ഇന്�്യ, റ�നൊദ് റ�ജ്, 
ബനൊങ്് ഓ�് േഹനൊരനൊ

ഷ്ട്ര, �നൊത്തെി�് 
സി�ിയന് ബനൊങ്് 
തുടങ്ങി ധനൊരനൊളം 

റ�നൊര്പ്പറ�റ്് സ്നൊ�
നങ്ങള് നസയില്സ് 
റ�നൊക്കസിനറെ ഉ�
റഭനൊക്നൊക്കളനൊണ്. 
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ബദവകൃ്യൊല് ആ ഇനലവസ്റര് മൊര്ച്ച്ക് 9-ന്ക് മീറ്റിങ്ങിന്ക് സമ്മതിക്കു
ന്. ദീര്ഘമൊയ മീറ്റിങ്ങിന്ക് നശഷം 2 ദിവസത്തിനള്ളില് മറു്ടി 

തരൊം എന്നൊയിരുന് മീറ്റിലനൊടുവില് െഭിച്ച മറു്ടി. ആശങ്�
ള്ലകൊടുവില് നിനക്്�ന ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസില് 
നിനക്്ം നടത്തൊന സമ്മതിക്കുന്. 2 മിെല്യന യു.എസ്ക്. 
ന�ൊെര് ! അതൊയത്ക് 15 ന�ൊടി രൂ്. എന്നൊല് അടുത്ത 6 
മൊസം അനമരികയില് തൊമസിക്കുവൊന നിനക്്�ന നി
ര്നദേശിക്കുന്. യൊലതൊരു ്രിെയവമില്ൊത്ത ആ നൊട്ടില് 6 
മൊസം തൊമസിക്കു� എന്നത്ക് അടുത്ത പ്രശ്ക് നമൊയി. അവിലട 
എല്നദസ്ക് നജൊയ്ക് എന്ന വല്യക്ി അനദേഹത്തിലറെ വീട്ടില് 
മനനൊദിന്ക് തൊമസിക്കുവൊനള്ള എല്ൊ സൗ�രല്യങ്ങളും നല്കുന്. 
ല�ൊനറൊണ അനമരികയില് അഴിഞ്ൊടിയ നൊളു�െൊയിരു
ന് അത്ക്. ആ സമയത്ത്ക് എല്നദൊസ്ക് നജൊയും കുടുംൈവം 
ഒരു കുടുംൈൊംഗനത്തന്ൊലെ മനനൊദിലന അവരുലട വീട്ടില് 
6 മൊസകൊെം തൊമസി്ിച്ചു. ഈ സമയത്ത്ക് ഇന�ല്യയിലുള്ള 
തലറെ ഓ�ീസുമൊയി സമ്പര്കം പുെര്ത്തു� എന്നത്ക് വെിയ 
ബുദ്ിമു'ുള്ള �ൊരല്യമൊയിരുന്, �ൊരണം അനമരികയില് രൊ

ത്രിയൊകുനമ്പൊഴൊയിരിക്കും ഇന�ല്യയില് ്�ല്. അതിനൊല് 
രൊത്രിയില് ഉറകം ഉന്ക്ിച്ചും ്�ല് ഉറങ്ങിയുമൊയിരുന് 

മനനൊദിലറെ ഈ സമയലത്ത ജീവിതം. കൂടൊലത ല�ൊനറൊണ 
അനമരികയില് ്ടര്ന്്ിടിച്ചതിനൊല് പുറത്തിറങ്ങൊന ്റ്റൊത്ത 
സൊഹെരല്യമൊയിരുന്. ഈ സമയത്ത്ക് 'സം' എന്ന ആ്ിലന ലവ
ല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള 'ന�ൊകസ്ക് ' എന്ന ആ്്ക് ലസയില്സ്ക് ന�ൊകസ്ക് 
ടീം വി�സി്ിലച്ചടുത്തു എതും മനനൊദിന്ക് അഭിനന്ദനീയമൊയ 
വസ്തുതയൊണ്ക്. 2020 ജൂണില് ഇതിലറെ ൈീറ്റൊ നവര്ഷന അവത
രി്ിക്കു�യും ലെയ്തു.

സൊമ്പത്തി� പ്രശ്ക് നങ്ങള് വരുനമ്പൊള് ്�ച്ചു നില്കൊലത 
മറ്റു വഴി�ള് ഉടലന നതടണലമന്ന്ക് മനനൊദ്ക് ്ഠി്ിക്കുന്. ന�രെ
ത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ൈൊങ്്ക് 1.5 ന�ൊടി രൂ്യുലട നെൊനെൊണ് നി
നഷധിച്ച സൊഹെരല്യത്തില് ്തറൊലത ഉറച്ചു നില്ക്കു�യും തലറെ 
ആശയത്തില് പൂര്ണ്ണമൊയും വിശ്സിച്ചുല�ൊണ്്ക് പുതിയ നിനക്
്�ലര �ലണ്ത്തിയ ഈ സൊഹെരല്യം തനിക്ക് സംരംഭ� യൊ
ത്രയില് നല്�ിയ ഊര്ജം വെലര വലുതൊയിരുലന്നന്ം മനനൊദ്ക് 
്റയുന്.  െിെ തിരിച്ചടി�ള് നമുക്കു മുന്നില് വെിയ വൊതൊയന

ങ്ങള് തുറന്നിടു ലമൊന്നൊണ്ക് ഈ അനഭവം �ൊണിച്ചു തരുന്നത്ക്. 
െക്ല്യങ്ങെില് നനൊകി യൊത്ര ലെയ്യുനമ്പൊള് ഒരു വഴി അടഞ്ൊല് 

അനന�ം പുതിയ വഴി�ള് �ലണ്ത്തൊന സംരംഭ�ന്ക് സൊധികണം. 
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അനമരികയില് ഇനവസ്റ്ക് ലമറെ്ക് നനടുവൊന 
ന്ൊയ ല�ൊനറൊണ മൂെം അത്ക് നഷ്ട
ല്ട്ട'്ക് എന്തുലെയ്ണലമന്ന്ക് വിെൊരിച്ച്ക് 
്�ച്ച്ക് നിന്ന സമയത്തും ന്ൊരൊടൊന
ള്ള മനസ്ിലറെ ൈെത്തില് നനടിയത്ക് 
സതല്യത്തില് തിരസ്ക് �രികല്ട്ട 
ഇനലവസ്റ്ക് ലമറെിലറെ ്ത്ത്ക് മടങ്ങ്ക് 
തു�യൊണ്ക്.

വല്യക്മൊയ �ൊഴ്ച്ൊട്ക്, പുതിയ �ൊ
രല്യങ്ങള് ്ഠിക്കുവൊനമുള്ള ത്ര, ശക്
മൊയ തീരുമൊനങ്ങള് എടുക്കുവൊനള്ള 
�രുത്ത്ക് എന്നിവ ഒരു സംരംഭ�ലന 
എന്ം വിജയത്തിനെലകത്തിക്കുന്ന
ലതന്ന്ക് മനനൊദ്ക് ്റയുന്. ൈിസിനസ്ി
ല് ഒഴിച്ചു കൂടൊനൊ�ൊത്ത മലറ്റൊരു �ൊ
രല്യമൊണ്ക് വില്്നൊന്തര നസവനം. 
മികവൊറും �മ്പനി�ള് വില്്ന 
�ഴിഞ്ൊല് ഉ്നഭൊക്ൊവിലന മറന്
�െയുന്ന രീതിയൊണ്ക് നൊം സൊധൊരണ 
�ൊണൊറുള്ളത്ക്. എന്നൊല് വില്്നയ്ക്ക് 
നശഷവം നപ്രൊ�ക്ിലറെ പ്രവര്ത്ത 
നങ്ങനെക്കുറിച്ചും ഉ്നയൊഗത്തില് 
�സ്റമര്ക്ക് ബുദ്ിമുട്ടു�ള് ഉനണ്ൊ എന്ം 
നിരന്തരം അനന്ഷിക്കു�യും അവര്ക്ക് 
നവണ്ടുന്ന നസവനങ്ങള് നല്കു�യും 
ലെയ്യുന്ന �ൊരല്യത്തില് ഓനരൊ സംരംഭ
�നം പ്രനതല്യ�ം ഊന്നല് നല്�ണ
ലമന്ം മനനൊദ്ക് ചൂണ്ികൊ ണിക്കുന്. 
ലസയ്ക്ല്സ്ക് ന�ൊകസിലറെ വിജയ
ത്തിന്ക് എന്ം �രുത്തു്�ര്ന്ന �ൊരല്യ
ങ്ങെില് ഒന്നൊണ്ക് വില്്നൊനന്തര 
നസവനം.

യൊത്ര�െൊണ്ക് എന്ം സംരംഭ�ന്ക് 
പുതിയ അനഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും 
തുറന്തരുന്നത്ക്. ഓനരൊ യൊത്രയിലും 
െഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങള് കൃതല്യമൊയി 
ഉ്നയൊഗികൊനൊണ്ക് നൊം ്ഠിനക
ണ്ത്ക്. �ഠിനൊധ്ൊനവം സ്ൊര്ട്ട'്ക് വര്ക്കും 
ഉ്നയൊഗിച്ചൊനെ ഇനിയുള്ള �ൊെം 

സംരംഭര്ക്കും ലപ്രൊ� ഷണലു�ള്ക്കും 
നിെനില്്ള്ളൂ എന്ന വസ്തുത  നൊം 
ഒരികലും മറകരുത്ക്. വെലര ശക്മൊയ 

ഒരു ടീം ഉണ്ൊക്കു�യും അത്ക് നിെനി
ര്ത്തു�യും ലെയ്യു� എതൊണ്ക് ഒരു സം
രംഭ�ലറെ ഏറ്റവം വെിയ വിജയം. ടീം 
അംഗങ്ങളുലട പ്രശ്ക് നങ്ങള് ക്ിയൊത്മ
�മൊയി ്രിഹരികണം. അനതൊലടൊ
്ം അര്ഹിക്കുവലര അംഗീ�രിക്കു�യും  
ല്ര്ന�ൊര്മനസ്ക് കുറഞ്വലര പ്രനെൊ
ദി്ിക്കുവയും ലെയ്ണം. ലതൊഴിെൊെി
�ള്ക്ക് നവതനം കൃതല്യമൊയി നല്കുന്ന
തില് ഞൊന വെലര കൃതല്യനിഷ്ഠ 
യുള്ളയൊെൊണ്ക്, നമ്മുലട ലതൊഴിെൊെി
�ളുലട പ്രശ്ക് നങ്ങള്ക്ക് നൊം ്രിഹൊരം 
നല്�ിയൊല് അവര് സ്ൊ്നത്തിലറെ 
വിജയത്തിനൊയി എന്ം ആത്മൊര്ത്ഥ
മൊയി പ്രവര്ത്തിക്കും, മനനൊദ്ക് ്റയുന്.  

നെൊ�പ്രശസ് ശൊസ്ജ്ഞന ആല്ൈ
ര്ട്ട്ക് '്ക് ഐനസ്റീന ്റഞ് ഒരു �ൊരല്യ
മൊണ്ക് മനനൊദ്ക് നലമ്മ ഓര്മ്മി്ിക്കുന്ന
ത്ക്. 'നിങ്ങള് ഒരികലും ്രൊജയ 
ല്ട്ടിട്ടിലല്ങ്ില് അതിനര്ത്ഥം നിങ്ങള് 
പുതിയതൊയി ഒന്ം ലെയ്ൊന ശ്രമിച്ചി
ട്ടില് എന്നൊണ്ക്. സംരംഭ�ന ഒരികലും 
മലറ്റൊരൊലെ അന�രികരുലതന്ം 
മനനൊദ്ക് ്റയുന്. �ൊരണം മലറ്റൊന്നിലന 
അന�രിച്ചൊല് അവയില് �ൊെൊ�ൊ
െങ്ങെില് വരു മൊറ്റങ്ങള് നമ്മളും നനൊ
കിയിരിനകണ്ിവരും. അതുല�ൊണ്ടു
ലതയൊണ്ക് എന്ം വല്യതല്യസ്മൊയി 
െിന്തികണം എന്ന്ക് തീരുമൊനിച്ചിരു
ന്നത്ക്. അതിനള്ള ഉത്തരമൊണ്ക് ഇന്ന്ക് 
ഇന്തല്യയിലും അന്തൊരൊഷ്ട്ര തെത്തിലും 
പ്രശസ് സ്ൊ്നങ്ങള് ലസയ്ക്ല്സ്ക് 
ന�ൊകസിലറെ നപ്രൊ� ക്ടു�ള് ഉ്
നയൊഗിക്കുന്നത്ക്. 

നഷ്ടല്ടലു�ളുലട നെൊ�ത്ത്ക് നിന്ന്ക് 
�ര�യറിയ മനനൊദ്ക് ഇന്ന്ക് ജീവിക്കു

ന്നത്ക് സനന്തൊഷം നിറഞ് തലറെ  
സ്ര്ഗത്തിെൊണ്ക്, ഭൊരല്യ ന�ൊ. ഹരിതൊ 
വിെല്യംസ്ക്, മ�ന ന�വി മനനൊദ്ക്, ്ിതൊവ്ക് 
നമൊഹന, മൊതവ്ക് �ൊഞ്ചന, സനഹൊദ
രിമൊര് മഞ്ജു, ശിവൊനി, ഭൊരല്യയുലട മൊ

തൊ്ിതൊകെൊയ വിെല്യംസ്ക്, 
സുജ വര്ഗീസ്ക് എന്നിവര

ടങ്ങുന്നതൊണ്ക് മനനൊദിലറെ 
സ്ര്ഗരൊജല്യം.

യനൊത്ര�ളനൊണ് എന്ം 
സംരംഭ�ന് പുതിയ 

അനുഭവങ്ങളം
അവസരങ്ങളം തു�ന്ത
രു്ത്. ഓറരനൊ യനൊത്രയി
ലം െഭിക്കു് അവസര

ങ്ങള് കൃത്യേനൊയി 
ഉ�റയനൊ�ിക്കനൊനനൊണ് 

നനൊം �ഠിറക്കണ്ടത്. �ഠി
നനൊധ്നൊനവം സ്നൊര്ട്ട'് 

വര്ക്കും ഉ�റയനൊ�ിച്നൊറെ 
ഇനിയുള്ള �നൊെം സംരം
ഭര്ക്കും നപ്രനൊ� ഷണല
�ള്ക്കും നിെനില്പ്പള്ളൂ 
എ് വസ്തുത  നനൊം 
ഒരിക്കലം േ�ക്കരുത്. 

9\hw_À 2021



റെയിനറടെക് പി.ഒ.എസ് 
സസോഫ്്് റെയര്
ഇനി ബില്ിങ്്

സമോധോനസ്ോറടെ റെയോാം

10 \hw_À 2021



റീലട്ടയ് ്ക് ൈിസിനസ്ക് ലെയ്യുന്ന എല്ൊ
വരും നനരിടുന്ന പ്രധൊന പ്രശ്ക് ന

ങ്ങെില് ഒന്നൊണ്ക് ൈില്ിംഗ്ക്. ജി.എസ്ക്.
ടി., വൊറ്റ്ക്, നസ്റൊക്ക് ൈൊെനസ്ക് തുടങ്ങിയ 
്െ പ്രശ്ക് നങ്ങള്ക്കും സൊധൊരണ ൈി
ല്ിങ്ങ്ക് നസൊഫ്റ്റ ലവയറില് പൂര്ണ്ണമൊയ 
്രിഹൊരം ഉണ്ൊ�ൊറില്. എന്നൊല് 
നിങ്ങളുലട ൈിസിനസ്ക് എന്തുമൊ�ലട്ട, 
ൈില്ിംഗ്ക് ഏറ്റവം എളു്മൊകിത്തരുന്ന 
ഒരു നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് ഇന്ൊള് െഭല്യമൊണ്ക്. 
വൊ'ട്ട്ക് സൊ്്ക് ഉ്നയൊഗിച്ചുന്ൊലും 
ൈില്ിംഗ്ക് നിസ്ൊരമൊയി ലെയ്ൊം. ഈ 
നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് നിങ്ങള്കൊയി നല്കു
ന്നത്ക് ബവകം ആസ്ൊനമൊയി പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന ലറയ്ക്നലട�്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവ
യര് െിമിറ്റ�്ക് ആണ്ക്. വെലര കുറഞ് 
�ൊെംല�ൊണ്്ക് ഈ നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് 
എങ്ങലനയൊണ്ക് ഇന്തല്യലയൊട്ടുക്കുമുള്ള 
റീലട്ടയ് ്ക് ൈിസിനസ്സു�ൊര്ക്ക് യൂസര്ഫ്ര
ണ്്ക് െി ബ്ൊറെൊയി മൊറിയലതന്ന്ക് സ്ൊ
്നത്തിലറെ മൊനനജിങ്ങ്ക് �യറക്ര് 
ഷിൈിന കുമൊര് വിജയഗൊഥയുമൊയി 
്ങ്കുവയ്ക്കുന്.

2016-ല് ഹൊര്�്ക് ലവയര് ആ�്ക് സ
സറീസിലറെ ഇംന്ൊര്ട്ടിലൂലടയൊയിരു
ന് ലറയ്ക്നലട�ിലറെ തുടകം. പ്രിറെറു
�െൊയിരുന് ഇതില് പ്രധൊനല്ട്ടത്ക്. 
ഈ സമയത്ത്ക് ഇത്തരം ഉല്്ന്നങ്ങള് 
ഇന്തല്യലയൊട്ടുക്കും ലറയ്ക്നലട�്ക് സബപ് 
ലെയ്തിരുന്. ക്നമണ ലറയ്ക്നലടകിലറെ 
ഉ്നഭൊക്ൊകള് പ്രിറെറിലനൊ്ം 
ൈില്ിംഗ്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയറു�ള് കൂടി 
ആവശല്യല്ട്ടു തുടങ്ങി. തുടകത്തില് 
മറ്റ്ക് സ്ൊ്നങ്ങലെയൊണ്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവ
യര് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനൊയി സ്ൊ്നം 
ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്ക്. എന്നൊല് �സ്റമര്ക്ക് 
ആവശല്യമൊയ സന്ൊര്ട്ട്ക് അവരില്നി
ന്ം കൃതല്യസമയത്ത്ക് െഭികൊലതയൊയി. 
ഈ സൊഹെരല്യത്തില് ലറയ്ക്നലട�്ക് 
സ്ന്തമൊയി ൈില്ിംഗ്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് 
നിര്മ്മികൊന തീരുമൊനിച്ചു. സ്ന്തമൊ
യി സ്റൊ�ിലന നിയമിക്കുന്നനതൊലടൊ്ം 
ന�രെത്തിന്ക് പുറത്തുനിന്ം, ഇന്തല്യയ്ക്കു 
പുറത്തുനിന്മുള്ള നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് 
എനജിനീയര്മൊരുലട നസവനവം 

സ്ൊ്നം ഈ സമയത്ത്ക് ഉ്നയൊഗ
ല്ടുത്തി. റീലട്ടയ് ്ക് മൊര്കറ്റിലെ ൈില്ി
ങ്ങില് ഒരു �സ്റമര് നനരിടുന്ന വിവിധ 
പ്രശ്ക് നങ്ങള് പൂര്ണ്ണമൊയും മനസ്ിെൊ
കിയൊയിരുന് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് നിര്മ്മി
ച്ചത്ക്. കൃതല്യമൊയ ൈില്ലു�ള് തയ്ൊറൊക്കു
ന്നനതൊലടൊ്ം ഒരു പുതിയ ലപ്രൊ�ക്്ക് 
നെര്ക്കു�, ൈൊര് ന�ൊ�്ക് നെര്ക്കു�, 
സ്ക് നറ്റൊക്ക് കൃതല്യമൊയി നിെനിര്ത്തു�, 
്ര്നച്ചസ്ക് ബുകില് നസ്റൊക്ക് നെര്ക്കു�, 
വൊട്ട്ക് സൊ്്ക് ലട�്ക് നനൊെജി, ലവയിങ്ങ്ക് 
ലമഷീന �ണക്ിവിറ്റി, �സ്റമര് �ിസ്ക് നപ് 
�ണക്ിവിറ്റി തുടങ്ങി ഓനരൊ ൈിസി
നസ്ിനമനസരിച്ച്ക് ൈില്ലു�ള് തയ്ൊറൊ
കിയൊയിരുന് ലറയ്ക്നലട�്ക് തങ്ങളുലട 
സ്ന്തം ്ി.ഒ.എസ്ക്. നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് 
നിര്മ്മിച്ചത്ക്. ഇതിനനൊലടൊ്ം നസൊ

ഫ്റ്റ്ക് ലവയറു�ള് ഉ്നയൊഗിക്കുവര്ക്ക് 
കൃതല്യമൊയ ലട്യിനിങ്ങും സ്ൊ്നം 
നല്കുന് എന്നത്ക് സ്ൊ്നത്തിലറെ 
പ്രനതല്യ�തയൊണ്ക്. 

ലറനയനലട�്ക് ്ി.ഒ.എസ്ക്. നസൊഫ്റ്റ്ക് 
ലവയറു�ളുലട മലറ്റൊരു പ്രനതല്യ�ത 
എലന്തൊല് സൊധൊരണ ൈില്ിലറെ ന�ൊ
ര്മൊറ്റില് വൊട്ടസൊ്്ക് ഉ്നയൊഗിച്ച്ക് പ്രി
ലറെടുകൊവന്ന ഇന്തല്യയിലെ ആദല്യലത്ത 
നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയറൊണ്ക് ലറയ്ക്നലട�്ക് ്ി-
.ഒ.എസ്ക്. നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര്. ഏലതൊരു 
റീലട്ടയ് ്ക് ൈില്ിങ്ങ്ക് ആവശല്യമുള്ള സ്ൊ
്നമൊയൊലും ഉദൊ സ്ര്മൊര്കറ്റ്ക്, �ണ്ണട 
�ട�ള്, ലമ�ികല് നഷൊ്്ക്, ലറനസ്റൊ
ററെ്ക്, നഹൊട്ടല് റം ൈില്ിങ്ങ്ക് തുടങ്ങി 
ഏത്ക് വിധത്തിലുള്ള റീലട്ടയ് ്ക് സ്ൊ്

നത്തിനം ആവശല്യമുള്ള ൈില്ിംഗ്ക് 
നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് ലറയ്ക്നലട�ില് െഭല്യ
മൊണ്ക്. ഓ�്ക് ബെനൊയും ൈില്ിംഗ്ക് 
ലെയ്ൊം എന്നത്ക് ലറയ്ക്നലട� ്ി.ഒ.എ-
സ്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയറിലറെ മലറ്റൊരു പ്രനതല്യ
�തയൊണ്ക്. മള്ട്ടി്ിള് ബ്ൊഞ്ചു�ള് 
ഉള്ളവര്ക്ക് വെലര എളു്ത്തില് ഉ്
നയൊഗികൊവന്ന രീതിയില് �സ്റമറുലട 
ജി ലമയില് ഉ്നയൊഗച്ച്ക് ൈില്ലു�ള് 
നിര്മ്മികൊവന്ന നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയറു�ള് 
ഏറ്റവം പുതിയതൊയി ലറയ്ക്നലട�്ക് 
മൊര്കറ്റില് അവതരി്ിരിച്ചിരിക്കു�
യൊണ്ക്. ഇതിലറെ പ്രനതല്യ�ത എലന്ത
ന്നൊല് ഉ്നഭൊക്ൊവിന്ക് തലറെ വിവിധ 
സ്ൊ്നങ്ങെിലെ ഓനരൊ ദിവസലത്ത
യും ലസയ് ്ക് റിന്ൊര്ട്ട്ക്, െൊഭം, ്ര്നച്ചസ്ക് 
റിന്ൊര്ട്ട്ക്, സ്ക് നറ്റൊക്ക് റിന്ൊര്ട്ട്ക് തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങള് ആനന്രേൊയ്ക്�്ക് ന�ൊണിലൂലട 
മനസ്ിെൊകൊന സൊധിക്കും 

ലവറും 2 ലതൊഴിെൊെി�ളുമൊയി തുട
ങ്ങിയ ലറയ്ക്നലട�്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവയര് 
എന്ന സ്ൊ്നം ഇന്ന്ക് 50-ല് അധി�ം 
ലതൊഴിെൊെി�ള്ക്ക് നജൊെി നല്കുന്ന 
സ്ൊ്നമൊണ്ക്. യൊലതൊരു സംരംഭ 
്ശ്ചൊത്തെവമില്ൊലത സംരംഭ�ത്
ത്തിനെക്ക് �ടന്വന്ന വല്യക്ിയൊണ്ക് 
ഷിൈിന കുമൊര്. നല് വിഷന ഉലണ്
ങ്ില് ന�രെത്തില് നല് രീതിയില് 
ൈിസിനസ്ക് മുനന്നൊട്ടുല�ൊണ്ടുന്ൊ�ൊം 
എന്ന അഭിപ്രൊയകൊരനൊണ്ക് ഷിൈിന 
കുമൊര്. ലെയ്യുന്ന ൈിസിനസ്ില് 100 
ശതമൊനം അര്്ണ മനനൊഭൊവനത്തൊ
ലട ൈിസിനസ്ക് ലെയ്ണം എന്ന അഭി
പ്രൊയകൊരനൊണ്ക് ഷിൈിന കുമൊര്. 
ഇന്തല്യയുലട വിവിധ സിറ്റി�െില് ബ്ൊഞ്ച്ക് 
തുടങ്ങൊനള്ള ്ദ്തിയിെൊണ്ക് സ്ൊ്നം. 
ഗുണനമന്മയ്ക്കുള്ള അംഗീ�ൊരലമന്ന 
നിെയില് മി�ച്ച ൈില്ിംഗ്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് ലവ
യറിനള്ള ഇനസ്പയറിംഗ്ക് ബ്ൊറെ്ക് 
അവൊര്ഡം ലറയ്ക്നലടകിന്ക് വല്യവസൊയ 
മന്തി ്ി. രൊജീവില് നിന്ം െഭിച്ചു. 
ലറയ്ക്നലടകിലറെ 'ൈില്ിങ്ങ്ക് നസൊഫ്റ്റ്ക് 
ലവയര്' എന്ന യൂടറ്യൂൈ്ക് െൊനലും ഇന്തല്യ
നയൊട്ടുക്ക് പ്രശസ്മൊണ്ക്. വിശദ വിവര
ങ്ങള്ക്ക് ൈന്ല്ടു� -7561073110.

നിങ്ങളനട ബിസിനസ് 
എന്തുേനൊ�നട്ട, ബില്ിം�് 
ഏറ്വം എളപ്പേനൊക്കിത്ത
രു് ഒരു റസനൊ�്റ്് നവ

യര് ഇറപ്പനൊള്  
െഭ്യേനൊണ്. 
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പ്രവൊസി�ള് ന�രെത്തില് തിരില�വന്ന്ക് സംരംഭ
�രൊകുന്നത്ക് സൊധൊരണയൊണ്ക്. എന്നൊല് അതില് 

വെലര കുറച്ച്ക് ന്നര വല്യതല്യസ്മൊയ സംരംഭങ്ങള് തു
ടങ്ങൊറുള്ളൂ. അത്തരത്തില് വല്യതല്യസ്ൊനൊയ ഒരു സം
രംഭ�നൊണ്ക് മൂവൊറ്റുപുഴയ്കടുത്ത്ക് ത്രികെത്തൂര് സ്നദ
ശിയൊയ സിനജൊ ന�വി�്ക്. 20 വര്ഷലത്ത പ്രവൊസ 
ജീവിതത്തിന്ക് നശഷം കുടുംൈസനമതം നൊട്ടിലെ
ത്തിയ സിനജൊ വല്യതല്യസ്മൊയ നമഖെ�െില് 
സംരംഭം തുടങ്ങു�യും വിവധ തരം പ്രതിസന്ി
�ലെ അതിജീവിച്ച്ക് വിജയം വരിച്ച �ഥ വിജ
യഗൊഥൊയുമൊയി ്ങ്കുവയ്ക്കു�യൊണ്ക്.

�ിനസ്പൊസിൈിള് ലപ്യ്ക്റ്റു�ള്ക്ക് ആവ
ശല്യമൊയ നറൊലമറ്റീയല്സിലറെ െഭല്യത വെലര 
കുറഞ്ിരുന്ന �ൊെത്ത്ക് അതൊയത്ക് 2009 
�ൊെഘട്ടത്തില് ലെറു�ിടകൊരൊയ മൊന
�ൊ�്ക്െരര്മൊര്ക്ക് �ിനസ്പൊസിൈിള് ലപ്

എ.സി. ഇല്നൊനത 
വീടു�നള തണുപ്പിക്കു്

ന�ര്േനൊകൂള്
വ്യത്യസ്നനൊയ 
സംരംഭ�നറെ
വ്യത്യസ്േനൊയ 

ഉല്പ്പ്ം
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യ്ക്റ്റു�ളും �പ്പു�ളും  മൊന�ൊ�്ക്െര് 
ലെയ്യുവൊനൊവശല്യമൊയ നറൊലമറ്റീരിയലു
�ള് ഇംന്ൊര്ട്ട്ക് ലെയ്തൊയിരുന് സ്ൊ
്നത്തിലറെ തുടകം. അകൊെഘട്ടത്തി
ല് സിനജൊ ഇംന്ൊര്ട്ട്ക് ലെയ്ത്ക് നല്�ിയ 
നറൊലമറ്റീയലു�ള് ലെറു�ിടകൊരൊയ 
്െ മൊന�ൊ�്ക്െനറഴ്ക് സിനം വെിയ 
തുണയൊയിരുന്. ബെന, ജര്മ്മനി, 
തൊയ്ൊറെ്ക് തുടങ്ങിയ രൊജല്യങ്ങെില് നി
ന്നൊയിരുന് ഇറക്കുമതി. അനതൊലടൊ്ം 
അലൂമിനിയം ന�ൊയില് �ലണ്യ്നറു�
ളുലട എറണൊകുെം ജില്ൊ �ീെറുമൊയി
രുന് സിനജൊ ന�വി�്ക്. നല് രീതിയില് 
സ്ൊ്നം മുനന്നൊട്ട്ക് ന്ൊയിരുന്ന സമ
യത്തൊണ്ക് നട്�്ക് യൂണിയന�ളുലട 
രൂ്ത്തില് പ്രതിസന്ിലയത്തുന്നത്ക്. 
ധൊരൊെം ന്്ര് റീലു�ളുലട നൊശത്തി
ലും സൊമ്പത്തി� നഷ്ടത്തിലും ആണ്ക് 
ഈ സംഭവം �െൊശിച്ചത്ക്. 12 െക്
നത്തൊെം രൂ്യുലട നഷ്ടമൊണ്ക് അന്ന്ക് 
അനദേഹത്തിന്ക് ഈ തര്കത്തില് നഷ്ടം 
സംഭവിച്ചത്ക്. എന്നൊല് അതില് നിലന്ന
ല്ൊം �ര�യറിയ സിനജൊ തലറെ ഉല്്
ന്നങ്ങള് ന�രെകരയൊല� �ിനസ്പൊ
സിൈിള് ലപ്യ്ക്റ്റു�ളും �പ്പു�ളും 
അലൂമിനിയം ന�ൊയില് �ലണ്യ്നറു�
ളുംവിതരണം ലെയ്തൊണ്ക് തരിച്ചുവന്നത്ക്.

2016ല് ന�രെ മൊര്കറ്റിന്ക് ്രിെ
യമില്ൊത്ത മലറ്റൊരു ഉല്്ന്നം സിനജൊ 
്രിെയല്ടുത്തി. ല്ര്മൊകൂള് എന്നൊ
യിരുന് ഉല്്ന്നത്തിനല ന്ര്ക്. സതല്യ
ത്തില് ഇന്ന്ക് �മ്പനിയുലട �്ക്െൊഗ്ക്ഷി
്്ക് ഉല്്ന്നവം ഇതൊണ്ക്. എ.സി. 
ഇല്ൊലത വീടു�ലെ തണു്ിക്കുന്ന 
ഉല്്ന്നമൊയിരുന് അത്ക്. ല�ട്ടിടങ്ങ
ളുലട നമല്ക്കൂര�െില് ല്യ്ക്റെ്ക് രൂ്
ത്തില് നല്കുന്ന ഒരു ആവ
രണമൊണ്ക് ല്ര്മൊകൂള്. 
ല�ട്ടിടത്തിലറെ നമല്ക്കൂര
യിലും, ഏറ്റവമധി�ം 
ലവയില് അടിക്കുന്നിടത്തും 
വൃത്തിയൊയി വൊഷ്ക് ലെയ്ത
തിനനശഷം ല്ര്മൊകൂള്, 
ല്യ്ക്റെടിക്കുന്ന
തു ന ് ൊ ല െ 
ആ വ ര ണ ം 
ലെയ്യുന്നതിലൂ
ലട വീടിലറെ / 

ല�ട്ടിടത്തിലറെ ചൂട്ക് 10-15 �ിഗ്ീ കുറ
യുന്നതൊയി �ൊണുവൊന സൊധിക്കും. 
ഇത്ക് ല�ട്ടിടങ്ങെില് ഏല്ക്കുന്ന അമിത 
ചൂടിന്ക് ശൊശ്ത്രിഹൊരം നല്കും.ഇത്ക് 
ല്ര്മൊകൂള് നല്കുന്ന ഉറ്ൊണ്ക്. മലറ്റൊരു 
പ്രധൊന�ൊരല്യം ല�ട്ടിടത്തിനള്ളിലെ 
ചൂട്ക് കുറയുന്നനതൊലട നിങ്ങളുലട ബവദയുതി 
ലെെവില് 50% കുറവ്ക് വരുലമന്ന്ക് ശൊ
സ്തീയമൊയി ലതെിയികല്ട്ടിട്ടുണ്്ക്. 
ലടറസ്്ക്, ആസ്ക്ൈനസ്റൊസ്ക്, ടിനഷീറ്റ്ക്, 
ബ�ൈര്ടൊങ്്ക്, ്ി.വി.സി., ഓട്ക് തുടങ്ങി 
ഏത്ക് പ്രതെത്തിലും എളു്ം ഉ്നയൊ
ഗികൊം എന്നത്ക് ല്ര്മൊകൂെിലറെ ഏറ്റവം 
വെിയ നമന്മയൊണ്ക്. ആദല്യ �ൊെങ്ങെി
ല് ന�രെത്തിലറെ വിവിധ ഭൊഗങ്ങെില് 
വീടു�െില് ഫ്രീ ല�നമൊണ്ന്രേഷനൊ
യി ല്ര്മൊകൂള് ആവരണം ലെയ്തുനല്�ി 
6 മൊസനത്തൊെം �ൊത്തിരുന്ന്ക് അതിലറെ 
വിശ്സ്ത ഉ്നഭൊക്ൊകലെ മനസ്ി
െൊകിയുലമൊലകയൊണ്ക് ല്ര്മൊകൂെിലന 
ജനങ്ങെിനെലകത്തിച്ചത്ക്.

ന�രെത്തിലറെ വിവധ ഭൊഗങ്ങെില് 
നടത്തുന്ന എക്ിൈിഷനിലൂലടയൊണ്ക് 
ഉല്്ന്നലത്ത ഉ്നഭൊക്ൊകലെ ്രി
െയല്ടുത്തിയിരുന്നത്ക്.ഒരികല് തി
രുവനന്തപുരത്ത്ക് നടന്ന എക്ിൈിഷനി
ല് എസ്ക്.ൈി.ഐയുലട നസൊണല് 
മൊനനജര്മൊരുലട മുന്നില് ഉല്ന്നന്ന
ത്തക്കുറിച്ച്ക് ക്ൊസ്്ക് എടുത്തന്ൊള് വെലര 
മി�ച്ച പ്രതി�രണമൊണ്ക് അവരില് 
നിന്ന്ക് െഭിച്ചത്ക്.ഇത്ക് വെിലയൊരു അം
ഗീ�ൊരമൊയൊണ്ക് സിനജൊ �ൊണുന്നത്ക്

ല്ര്മൊകൂള് എന്ന ഉല്്ന്നത്തില് 
മൊയനമൊ, മന്തനമൊ, തട്ടിന്ൊ ഒന്മില്. 
ഇത്ക് നിങ്ങളുലട ല�ട്ടിടത്തിലറെ നമല്ക്കൂ
രയില് ഏല്ക്കുന്ന സരല്യപ്ര�ൊശലത്ത 

93.7% വിന�ന്ദീ�രി്ിച്ച്ക് നമല്ക്കൂ
രയില് ചൂട്ക് നിെനില്ക്കുന്നത്ക് 
കുറയ്ക്കു�യൊണ്ക് ലെയ്യുന്നത്ക്. ന�ൊ
ണ്ക്ീറ്റ്ക് പ്രതെങ്ങെില് ല്ര്മൊ
കൂള് ഉ്നയൊഗിക്കുനമ്പൊള് അത്ക് 
ന � ൊ ണ് ക്ീ റ്റ ി ല റെ 

സക്ഷ്മഭൊഗങ്ങെി
നെക്ക് ഇറങ്ങി
ലച്ചല്ലുന്നതിലൂലട 
നമല്ക്കൂരയില് 
ചൂ ടു മൂ െ ം 
വിള്ളല് ഉണ്ൊ

2016ല് റ�രള േനൊ
ര്ക്കറ്ിന് �രിചയേി

ല്നൊത്ത േനറ്നൊരു 
ഉല്പ്പ്ം സിറജനൊ 
�രിചയനപ്പടുത്തി. 

ന�ര്േനൊകൂള് എ്നൊ
യിരുന് ഉല്പ്പ്

ത്തിന്ന റ�ര്. സത്യ
ത്തില് ഇ്് 

�മ്പനിയുനട �്ളനൊ
�്ഷിപ്പ് ഉല്പ്പ്വം 
ഇതനൊണ്. എ.സി. 

ഇല്നൊനത വീടു�നള 
തണുപ്പിക്കു് ഉല്പ്പ
്േനൊയിരുന് അത്. 
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കുന്നതും, നെൊര്ച്ചയുണ്ൊകുന്നതും തട
യുന്. ല്യ്ക്റെ്ക് രൂ്ത്തിെൊണ്ക് �ൊണ
ല്ടുന്നലതങ്ിലും ല്ര്മൊകൂള് ഒരു 
ല്യ്ക്റെ്ക് അല്. ഇത്ക് ഒരു ആവരണം 
മൊത്രമൊണ്ക്.

വെലര ഉ്നഭൊക്തൃസൗഹൃദ ഉല്്
ന്നമൊണ്ക് ല്ര്മൊകൂള്. സൊധൊരണ 
ല്യ്ക്റെിടിക്കുന്ന മുറി�െിലും മറ്റും നി
ല്ക്കുനമ്പൊള് ഉണ്ൊകുന്ന തുെച്ചു�യറുന്ന 
ഗന്നമൊ, �ണ്ണു�ള്ക്ക് അസ്സ്തനയൊ 
ഒന്ം ല്ര്മൊകൂള് ആവരണം ലെയ്യു
നമ്പൊള് നിങ്ങള്ക്ക് അനഭവല്ടില്. 
മൊത്രമല് ഇത്ക് ഒരു ഫു�്ക് നഗ്�്ക് ഉല്ന്ന
്മൊണ്ക് എന്നതൊണ്ക് ഇതിലറെ ഏറ്റവം 
വെിയ പ്രനതല്യ�ത. വീടു�ള്, ല�ൊനമ
ഴ്ക് സല്യല് ഇന�്രേീസ്ക് ൈില്�ിങ്ങു�
ള്, വിദല്യൊഭല്യൊസ സ്ൊ്നങ്ങള്, വൊട്ടര് 
ടൊങ്കു�ള്, ഇറിനഗഷന �നൊല്, കുന്
�ൊെി �ൊം, �ണ്ലവനഷന ലസറെറു
�ള്, �ലണ്യ്ക് നറു�ള്, ലവയര്ഹൗസു
�ള്, വര്ക്ക് നഷൊപ്പു�ള് തുടങ്ങി മനഷല്യ 
ജീവിത്തിലറെ സമസ് നിനതല്യൊ്നയൊഗ 
നമഖെ�െിലും ല്ര്മൊകൂള് എളു്ത്തി
ലും ്ൊര്ശ്�െങ്ങള് ഇല്ൊലതയും 
ഉ്നയൊഗികൊന സൊധിക്കും. ല്ര്മൊ
കൂെിലറെ ്ി.എച്ച്ക്. വൊെയു 12ന്ക് മു�െി
െൊയതിനൊല് 
ഇത്ക്  ന�ൊ
ണ്ക്ീറ്റിന
ള്ള ി ല െ 
� മ്പ ി � ള് 
തുരുലമ്പടുകൊ
ലത �ൊത്തു 

സക്ിക്കുന്. തി�ച്ചും പ്രകൃതി സൗഹൃദ 
ഉത്ക്്ന്നമൊണ്ക് ല്ര്മൊകൂള്. വൊട്ടര് 
നൈസ്ക്�്ക് ഉത്ക്്ന്നമൊയതിനൊല് ൈനയൊ
�ീനഗ്�ൈിളുമൊണ്ക്. (പ്ൊസ്റി�്ക് ന്ൊലെ 
നശികൊലത �ിടക്കു�യില്).

സൊധൊരണയൊയി 3 ന�ൊട്ടൊണ്ക് ല്
ര്മൊകൂള് ആവരണം ലെയ്യുന്നത്ക്. ഇതിന്ക് 
3 വര്ഷലത്ത ഗല്യൊരറെി �മ്പനി നല്കു
ന്മുണ്്ക്. ഇറെെ�്ക്െ്ല് നപ്രൊ്ര്ട്ടി 
ഇന്തല്യ, ഐ.എസ്ക്.ഒ.9001-2008, ഐ.എ-
സ്ക്.ഒ.14001-2004, സി�്ക് ന�ൊ, ലസറെര് 
ന�ൊര് എനവനയൊണ്ലമറെ്ക് ആറെ്ക് 
ലട�്ക് നനൊെജി, കുസൊറ്റ്ക്, ്ി.�ബ്ലയു.�ി., 
അനമരികന ലസൊബസറ്റി ന�ൊര് ലട
സ്റിങ്ങ്ക് ആറെ്ക് ലമറ്റീരിയല് എന്നിങ്ങലന 
അനവധി അനതൊറിറ്റി�ളുലട അംഗീ�ൊരം 
നനടിയ ഉല്്ന്നമൊണ്ക് ല്ര്മൊകൂള്.

സംരംഭ�ര്ക്ക് ന�രെത്തിലെ 14 
ജില്�െിലും ഇന്ൊള് ല്ര്മൊകൂെിലറെ 
�ീെര്മൊരൊ�ൊന അവസരമുണ്്ക്. �ീ
െര്മൊര്ക്ക് മൊര്കറ്റിങ്ങിനം മറ്റും സഹൊ
യങ്ങള് �മ്പനിയുലട ഭൊഗത്തുനിന്ം 
െഭിക്കും. കൂടൊലത �ിെര്മൊരുലട സ്റൊ
�ിന്ക് എങ്ങിലനയൊണ്ക് ല്ര്മൊകൂള് 
ആവരണം അബപ് ലെയ്യുന്നലതന്ന്ക് 
�മ്പനിയുലട ലട�്ക് നീഷല്യനമൊര് അവരുലട 
ബസറ്റില് ലെന്ന്ക് ലട്യിനിങ്ങ്ക് നല്കു

ന്നതുമൊണ്ക്. വിശശ വിവര
ങ്ങള്ക്ക് ൈന്ല്ടു� 
9846735030.

സംരംഭ�ര്ക്ക് 
റ�രളത്തിനെ 14 

ജില്�ളിലം 
ഇറപ്പനൊള് ന�ര്േനൊ

കൂളിനറെ �ീെ
ര്േനൊരനൊ�നൊന് 

അവസരമണ്ട്. 
�ീെര്േനൊര്ക്ക് 

േനൊര്ക്കറ്ിങ്ങിനും 
േറ്ം സഹനൊയങ്ങ
ള് �മ്പനിയുനട 
ഭനൊ�ത്തുനിന്ം 

െഭിക്കും. 
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ശൂന്യതയില് 
നിന്നൊരു 
സംരംഭം
ഇത് 

റ�നൊബിന് 
ന�നൊരുതി 
റനടിയ 
വിജയം

ൈിസിനസ്ിനെകിറങ്ങുന്ന ഏലതൊരു വല്യ
ക്ിക്കും പ്രനെൊദനം നല്കുന്നതൊണ്ക് നറൊൈിന 
ദയൊന്തന എന്ന യുവൊവിലറെ �ഥ. ത�ര്ച്ചയി
ല് ഒന്മില്ൊയ്മയില് നിന്ന്ക് തുടങ്ങി സൊനിട്ടറി 
ലവയര്നഷൊറം മൊനനജരൊയും, �മ്മീഷന ഏജ
റെൊയും, തിരില�വന്ന്ക് നഷ്ടല്ട്ടത്ക് ഓനരൊന്നൊ
യി തിരില� ്ിടിച്ച്ക് പുതിയ സൊനിറ്ററി നഷൊറം 
തുടങ്ങിയ വല്യക്ിയൊണ്ക് നറൊൈിന ദയൊനന്തന. 
സൊമ്പത്തി�വം, ആനരൊഗല്യ്രവമൊയ പ്രതിസ
ന്ി�ലെ നനരിട്ട്ക് ഈ ന�ൊട്ടയം�ൊരന നനടിയ 
വിജയത്തിന്ക് തങ്ത്തിെകമൊണുള്ളത്ക്. തൊന 
് ി ന്ന ി ട്ട  വ ഴ ി � ന െ ക്കു റ ി ച്ചു ം  ന ന ര ി ട്ട 
പ്രതിസന്ി�നെക്കുറിച്ചും നറൊൈിന വിജയഗൊഥ
യുമൊയി സംസൊരിക്കുന്.

10 വര്ഷലത്ത പ്രവൊസജീവിതം മതിയൊകി 
നറൊൈിന നൊട്ടിലെത്തിയത്ക് ഒരു ൈിസിനസ്ക് തുട
ങ്ങു� എന്ന െക്ല്യനത്തൊലടയൊയിരുന്. അങ്ങലന 
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തലറെ സഹൃത്തുമൊയി നെര്ന്ന്ക് യൊലതൊരു 
മുന്രിെയവമില്ൊത്ത ൈി.്ി.ഒ. നമ
ഖെയില് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി. ്രി
െയമില്ൊത്ത നമഖെയില് സംരംഭം 
തുടങ്ങുന്ന മികവൊറും ആളു�ള്ക്കും 
സംഭവിക്കുന്നത്ക് തലന്ന നറൊൈിനം 
സംഭവിച്ചു. സംഗതി 8 നിെയില് ല്ൊട്ടി. 
10 വര്ഷം മണെൊരണല്യത്തില് �ഷ്ട
ല്ട്ടുണ്ൊകിയത്ക് മുഴുവന നഷ്ടല്ു. 
നല് രീതിയില് �ടൈൊദ്ല്യതയും ഉണ്ൊയി. 
�ഷ്ട�ൊെം വരുനമ്പൊള് കൂട്ടനത്തൊലടനയ 
വരൂ എന്ന്ക് ്റയുന്നതുന്ൊലെ തലന്ന 
സംഭവിച്ചു. ഇത്തവണ ആനരൊഗല്യ്ര
മൊയ പ്രശ്ക് നമൊയിരുന് വില്ന.  ലെറു
കുടെില് ഇനല�ക്ന. അത്ക് ്രിഹ
രികൊനൊയി ഒന്ം രണ്ടുമല്, 8 
സര്ജറി�ള്കൊണ്ക് നറൊൈിന വിനധ
യനൊന�ണ്ിവത്ക്. ഈ സമയത്ത്ക് ധൊരൊെം 
പ്രതിസന്ി�ലെയൊണ്ക് നറൊൈിന്ക് 
നനരിനടണ്ിവന്നത്ക്. അങ്ങലന രണ്്ക് 
വര്ഷം �ടന്ന്ൊയി. സൊമ്പത്തി�മൊ
യും മൊനസി�വമൊയും ഏലതൊരൊളും 
ത�ര്ന് ന്ൊകുന്ന സൊഹെരല്യമൊയി
രുന് അത്ക്. എന്നൊല് അതില്നിന്ം 
നറൊൈിന ്തിലയ ്തിലയ �ര�യ
റി.

ആനരൊഗല്യം വീലണ്ടുത്ത നശഷം 
നറൊൈിനം ഭൊരല്യ മീരയും ന�ൊ'ട്ടയത്ത്ക് 
സൊനിട്ടറി നഷൊറമു�െില് നഷൊറും മൊ
നനജരൊയി നജൊെിയില് പ്രനവശിച്ചു. 
ആ നജൊെിയില് നല്ന്ൊലെ നശൊഭി
കൊന നറൊൈിന്ക് സൊധിച്ചു. അന്ൊനഴ
ക്കും സൊനിട്ടറി നമഖെയിലെ ബ്ൊന്റു
�നെക്കുറിച്ച്ക് നറൊൈിന്ക് നല് ധൊരണ 
ഉണ്ൊയിരുന്. കൂടൊലത സബപ്യര്മൊ
രുമൊയും നല് ൈന്ം ഉണ്ൊകിലയടു
കൊനം സൊധിച്ചു.

അങ്ങലന 2 വര്ഷത്തിന്ക് നശഷം 
എറണൊകുെത്തുള്ള മലറ്റൊരു സൊനിറ്ററി 
നഷൊറമില് നറൊൈിനം ഭൊരല്യയ്ക്കും നജൊെി 
െഭിച്ചു. നല്രീതിയില് അവിലടയും നല് 
രീതിയില് ൈിസിനസ്ക് ഉണ്ൊകൊന 
അവര്ക്ക് സൊധിച്ചു. അന്ൊനഴക്കും 
സ്ന്തമൊയി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണം 

എന്ന ആഗ്ഹം നറൊൈിനം മീരയ്ക്കും 
ഉണ്ൊയി. അങ്ങലന അവിലടനിന്ന്ക് 
രൊജിവച്ചു. ഫ്രീെൊനസ്ക് ആയി സൊനി
റ്ററി ലവയറു�ളുലട വി്ണനം നടത്തു� 
എന്നതൊയിരുന് െക്ല്യം. എന്നൊല് 
ആ ഉദല്യമവം ്രൊജയമൊയി. ഇതിനി
ടയില് നറൊൈിന നസൊഷല്യല് മീ�ിയ
യില് സൊനിറ്ററി ലവയറു�ലെക്കുറിച്ച്ക് 
ആളു�ളുലട സംശയനിവൊരണവം, 
ഉ്നദശങ്ങളും നല്�ൊനൊയി ഒരു െൊനല് 
ആരംഭിച്ചിരുന്. നറൊൈിലറെ ന�സ്ക്ബു
ക്ക് ന്ജിന്ക് ല�ൊനറൊണകൊെത്ത്ക് 
മൊത്രം 50000 ന�ൊനെൊനവഴ്ക് സൊണ്ക് 
പുതിയതൊയി ഉണ്ൊയത്ക്. പ്രതി�െവം 
െഭികില് എന്ന അറിനവൊലടയൊയിരു
ന് ഇതു ലെയ്തിരുന്നത്ക്. നഹൊം �ിബസന 
ന�രെ എന്ന ന�സ്ക്ബുക്ക് ഗ്രൂ്ിെൊയിരുന് 
കൂടുതലും എന�്യറി ഉണ്ൊയിരുന്നത്ക്. 
അതിന്ക് മി�ച്ച പ്രതി�രണമൊയിരുന് 
െഭിച്ചത്ക്. അന്ൊനഴക്കും ആളു�ള്ക്ക് 
നറൊൈിനില് വിശ്ൊസം വന്തുടങ്ങി. 
അനതൊലട ്െ ഭൊഗത്തുനിന്ം ഉല്്
ങ്ങള് സബപ് ലെയ്ൊനമൊ എന്ന്ക് ആളു�ള് 
നെൊദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത്ക് ജി.എസ്ക്.
ടി. എടുകൊന നറൊൈിന്ക് സൊധിച്ചു. 

അതിലറെ ്ിനൈെത്തില് നറൊൈിന്ക് 
ഉല്്ന്നങ്ങള് സബപ് ലെയ്ൊന �ീ
െര്മൊര് സമ്മതിച്ചു.തുടര്ന്ന്ക് ലെറിയ 
മൊര്ജിനില് സൊനിറ്ററി ഉല്്ന്നങ്ങള് 
�ിെര്മൊരില്നിന്ം �സ്റനമഴ്ക് സിന്ക് 
നല്�ി ൈിസിനസ്ക് വീണ്ടും മുനന്നൊനട്ടൊ
ടിത്തുടങ്ങി. പ്രതിസന്ി�ലെ തരണം 
ലെയ്ത നൊളു�െൊയിരുന് അത്ക്. ഈ 
സമയത്ത്ക് നറൊൈിലറെ ഭൊരല്യ മീരയും 
അനദേഹനത്തൊലടൊ്ം ബ�ന�ൊര്ത്ത്ക് 
നിന്നിരുന്. അങ്ങലന സ്ന്തമൊയി ഒരു 
നഷൊറം ന്ൊലുമില്ൊലത ആളു�ള്ക്ക് 
വിശ്സിച്ച്ക് സൊനിറ്ററി ഉല്്ന്നങ്ങള് 
വൊങ്ങൊവന്ന നിെയിനെക്ക് നറൊൈിന 
വെര്ന്. ധൊരൊെം ആളു�ള് സഹൊയി
ച്ച സമയമൊയിരുന്, ഇത്ക്.  പ്രവൊസി
�െൊയിരുന് �സ്റനമനഴസില് കൂടുതലും. 
ൈിസിനസ്ക് നല്രീതിയില് വെര്ന്. 
അന്ൊഴും നറൊൈിലറെ െക്ല്യം ഒരു 
സൊനിറ്ററി ലവയര് �ിസ്ക് നപ് ലസറെര് 
ആയിരുന്. �ൊരണം ആവശല്യകൊരൊ
യി വരുന്നവര്ക്ക് ഉല്്ന്നങ്ങള് നനരിട്ട്ക് 
�ൊണിച്ച്ക് ല�ൊടുകൊന സ്ന്തമൊയി ഒരു 
നഷൊറം നറൊൈിന്ക് ഉണ്ൊയിരുന്നില്. 
ൈിസിനസ്ക് മി�ച്ച രീതിയില് വെര്ന്ന
നതൊലട 2021 ഓഗസ്റില് എറണൊകുെത്ത്ക് 
ഇട്ള്ളി നടൊള് ജംഗ്ക്ഷനില് മലറ്റൊരു 
്ൊര്ട്ക്ണറുമൊയി നെര്ന്ന്ക് ക്ൊസി�്ക് 
സൊനിറ്ററി ലവയര് എന്ന സ്ൊ്നം 
ആരംഭിച്ചിരികൊന നറൊൈിന്ക് സൊധിച്ചു. 
പ്രതിസന്ി�നെൊട്ക് ്ടല്ൊരുതി ്ി
ടിച്ചുവൊങ്ങിയതൊണ്ക് നറൊൈിലറെ വിജയം. 
ലെറിയ പ്രശ്ക് നങ്ങെിലും പ്രതിസന്ി
�െിലും തെര്ന്ന്ക് ന്ൊകുന്ന സംരംഭ�
ര്ലകൊരു ്ൊഠമൊണ്ക് നറൊൈിന, മീര 
ദമ്പതി�ള്. വെിയ െക്ല്യങ്ങള് നനൊകി 
യൊത്രലെയ്യുന്ന സംരംഭ�ര് ശൂഭൊപ്ി 
വിശ്ൊസം ബ�വിടരുലതന്നൊണ്ക് 
നറൊൈിലറെ അഭിപ്രൊയം. വിശദവിവര
ങ്ങള്ക്ക് ൈന്ല്ടു� - 8138811103.
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മെനയൊര നമഖെയിലെ സുഗന്
വിെ �ര്ഷ�ര് നനരിട്ടിരുന്ന 

ഏറ്റവം വെിയ പ്രതിസന്ിയൊയിരുന് 
അവരുലട വിെ�ള് കൃതല്യമൊയി ഉണ
കിലയടുക്കു� എന്നത്ക്. ഇതിനൊയി 
്രമ്പരൊഗത മൊര്ഗങ്ങെൊയിരുന് 
മെനയൊര �ര്ഷ�ര് ്ിന്തുടര്ന്ന്ക് 
ന്ൊന്നിരുന്നത്ക്. വെലര ബുദ്ിമുട്ടും 
�ൊെതൊമസവം നവണ്ിയിരുന്ന 
പ്രക്ിയയൊയിരുന് ഇത്ക്. കുമെി
യ്കടുത്ത്ക് അമരൊവതി സ്നദശിയൊയ 
നജൊൈി നജൊസ്ക് എന്ന യുവ സം
രംഭ�ന ഏെം �ര്ഷ�നൊയ 
തലറെ സുഹൃത്തിലന സഹൊയി
ക്കുന്നതിനൊയി ഒരു ഏെം 
ബ്രേയര് നിര്മ്മിച്ച്ക് ഈ പ്ര
ശ്ക് നത്തിലനൊരു ്രിഹൊരം 

ഡ്രൈയര 
നിരമലാണത്ില്

ഒന്നലാ്ന്
ആയുഷ്

എന്ജിനീയറിംഗ്
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�ലണ്ത്തി. നജൊൈി നജൊസ്ക് എന്ന 
യുവസംരംഭ�ന ്ിന്നീട്ക് ബ്രേയര് 
നിര്മ്മൊണനമഖെയില് വിപ്വം സൃഷ്ടി
ച്ച ആയുഷ്ക് എനജിനീയറിംഗ്ക് എന്ന 
സ്ൊ്നം ്ടുത്തുയര്ത്തിയ �ഥ വി
ജയഗൊഥയുമൊയി ്ങ്കുവയ്ക്കുന്.

ഇടുകി ജില്യില് കുമെിയ്കടുത്ത്ക് 
അമരൊവതിയൊണ്ക് നജൊൈിയുലട 
സ്നദശം. സ്ക് കൂള് വിദല്യൊഭല്യൊസത്തിന്ക് 
നശഷം �ൊര്ഷി� നമഖെയിലും, ലസ
യില്സിലും നജൊെി ലെയ്തിരുന്ന നജൊൈി 
തടികച്ചവടത്തിനെക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ 
നമഖെയിലെൊന്ം �ൊരല്യമൊയ ഉയര്ച്ച 
െഭികൊതൊയന്ൊള് ഒരു മി�ച്ച ലതൊഴില് 
നതടി ഗുജറൊത്തിനെക്ക് യൊത്ര തിരിച്ചു. 
അവിലട തലറെ സനഹൊദരലറെ സുഹു
ത്തിനനൊലടൊ്ം ബ്്്ക് ബെന �ൊ
ബ്ിനകഷനില് നജൊെി െഭിച്ചു. ഈ 
�ൊെഘട്ടത്തില് വിവിധതരം മൊന�ൊ
�്ക്െറിംഗ്ക് യൂണിറ്റു�ള് സന്ദര്ശിക്കുവൊ
നം അവയുലട പ്രവര്ത്തനരീതി�ള് 
മനസ്ിെൊക്കുവൊനമുള്ള അവസരം 
നജൊൈിക്ക് െഭിച്ചു. 2 വര്ഷലത്ത ഗുജ
റൊത്ത്ക് ജീവിതം അവസൊനി്ിച്ച്ക് നൊ
ട്ടിലെത്തിയ നജൊൈി നൊട്ടിലുള്ള ഒരു 
ലെയ്ത്ക് വര്ക്ക് നഷൊ്ില് നജൊെിയ്ക്ക് �യറി.

ഈ സമയത്തൊണ്ക് ഏെം �ര്ഷ�
നൊയ തലറെ സുഹൃത്തില്നിന്ം ഏെം 
�ര്ഷ�ര് അത്ക് ഉണകിലയടുകൊന 
നനരിടുന്ന പ്രശ്ക് നങ്ങനെക്കുറിച്ച്ക് നജൊൈി 
മനസ്ിെൊക്കുന്നത്ക്. ഇതിലനൊരു ്രി
ഹൊരമൊയി ഒരു ബ്രേയര് നിര്മ്മിക്കു
ന്നതിനനക്കുറിച്ച്ക് നജൊൈി തലറെ സഹൃ
ത്തുമൊയി െര്ച്ച�ള് നടത്തി. തുടര്ന്ന്ക് 
ഒരു ഏെം �ര്ഷ�ന്ക് ആവശല്യമുള്ള 
രീതിയില് ഒരു ബ്രേയര് നജൊൈി തലറെ 
വീട്ടില്വച്ച്ക് നിര്മ്മിച്ചു. ഒരു ്രീക്ണം 
എന്ന നിെയില് നജൊൈി നിര്മ്മിച്ച 
ഏെം ബ്രേയറിന്ക് വെിയ സ്ീ�ൊരല്യ
തയൊണ്ക് �ര്ഷ�രില് നിന്ന്ക് െഭിച്ചത്ക്. 
ഏെം ബ്രേയറിന്ക് നൊട്ടില് നിന്ം 
ആവശല്യകൊര് ഏറിയനതൊലട സ്ന്ത
മൊയി ഒരു ഏെം ബ്രേയര് നിര്മ്മൊണ 
യൂണിറ്റ്ക് ആരംഭികൊന നജൊൈി നിര്ൈ
ന്ിതനൊയി. തുടര്നങ്ങൊട്ട്ക് ഏെം ബ്രേയര് 
നിര്മ്മൊണ നമഖ
െ യ ി ല് 
വിപ്വം 
സൃ

ഷ്ടികൊന നജൊൈിയുലട ആയുഷ്ക് എനജി
നീയറിംഗിന്ക് സൊധിച്ചു. തുടര്ന്ന്ക് പുറം
നൊട്ടില്നിന്ം ധൊരൊെം ഓര്�റു�ള് 
ആയുഷ്ക് എനജിനീയറിംഗിലന നതടി
ലയത്തി.

ഈ വിജയത്തില്നിന്ന്ക് ഊര്ജം 
ഉള്ലകൊണ്ടുല�ൊണ്്ക് മറ്റ്ക് ബ്രേയര് 
ലമഷീന�ള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനനക്കു
റിച്ച്ക് നജൊൈി ആനെൊെിച്ചു. അതുമൊയി 
ൈന്ല്ട്ട്ക് ഗനവഷണങ്ങള് തുടര്ന്. 
അതിലറെ �െമൊയി ലഹര്ൈല് 
ബ്രേയിംഗ്ക് ലമഷീന, ന�ൊ�ി ബ്രേയര് 
ലമഷീന, ഫ്രൂട്ട്ക് ബ്രേയര് ലമഷീന, 
ലവജിറ്റൈിള് ബ്രേയര്, ഫു�്ക് ബ്രേയര് 
ലമഷീന തുടങ്ങി നിരവധി ബ്രേയറു
�ള് ആയുഷ്ക് എനജിനീയറിംഗില് 
നിന്ം ആനഗൊെതെത്തിനെക്ക് എത്തി. 
മുരിങ്ങയിെ ബ്രേയര്, സ്ക് ബ്സസ്ക് 
ബ്രേയര് തുടങ്ങിയവ ആയുഷിലറെ 
സവിനശഷ ഉല്്ന്നങ്ങെൊണ്ക്. ഇന്ന്ക് 
സുഗന് വല്യഞ്ജനങ്ങള്, ഇെ�ള്, ്ച്ച
കറി�ള്, ്ഴവര്ഗങ്ങള്, മത്ല്യം, 
മൊംസം, റബ്ബര് ൈൊന�്ക്, ്്ടം, ഔഷ
ധങ്ങള് തുടങ്ങി ധൊരൊെം വല്യതല്യസ് 
ഉല്്ന്നങ്ങള് ഉണകിലയടുക്കുന്ന
തിനൊവശല്യമൊയ ബ്രേയറു�ള് 
ആയുഷ്ക് നിര്മ്മിക്കുന്ണ്്ക്. 100 
�ിനെൊ മുതല് ഏത്ക് തരം ഉല്്
ന്നങ്ങളും വെലര എളു്ത്തില് 
കുറഞ് സമയ ്രിധിക്കുള്ളി
ല് ഉണകിലയടുകൊന സൊ
ധിക്കുന്ന ലമഷീന�െൊണ്ക് 
ഇവ. കൂടൊലത പ്രീ ബ്രേയിങ്ങ്ക്, 
വൊഷിങ്ങ്ക്, ബലൈസിങ്ങ്ക് 
തുടങ്ങി എല്ൊ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള്ക്കു
മുള്ള ലമഷീന
� ള് 
ആയുഷ്ക് 
ന ി
ര്മ്മി
ക്കു

ന്ണ്്ക്.
2020-ലെ ല�ൊനറൊണകൊെത്ത്ക് 

ബെനയില്നിന്ം ബ്രേയറു�ള് വരൊ
തൊയന്ൊള് ആഭല്യന്തര മൊര്കറ്റില് ആ 
കുറവ്ക് നി�ത്തിയത്ക് ആയുഷ്ക് ആയി
രുന്. ഇന്ന്ക് സ്ക് ല്യിന, �ൊനറി ഐെറെ്ക്, 
ഗ്ൊട്ടിമൊെ, മ�ഗൊസ്ക് �ര്, ലസൊമൊെിയ, 
ഉഗൊണ്, ബനജീരിയ, ഈജിപ്്ക്, ശ്രീ
െങ്, നന്ൊള്, ഭൂട്ടൊന, യു.എ.ഇ., എനതല്യ
ൊ്ിയ, വിയറ്റ്ക് നൊം, ടൊനസൊനിയ, 
ല�നിയ തുടങ്ങി ഇരു്നതൊെം രൊജല്യ
ങ്ങെില് ആയുഷിലറെ ഉല്്ന്നങ്ങള്ക്ക് 
ആവശല്യകൊരുണ്്ക്. അനന�ം നമഖെ
യില് പ്രവര്ത്തിച്ച്ക് വിജയം നനടൊനൊ
വൊലത വന്ന നജൊൈി എന്ന യുവസം
രംഭ�ന ഇന്ന്ക് ബ്രേയര് നിര്മ്മൊണ 
നമഖെയുലട അമരലത്തത്തിയത്ക് അനദേ
ഹത്തിലറെ ദീര്ഘവീഷണവം, �ഠിനൊ
ധ്ൊനവം ല�ൊണ്്ക് മൊത്രമൊണ്ക്. വിശദ
വിവരങ്ങള്ക്ക് - 9447133995
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ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങു� എന്നത്ക് ഒരു്
ലക് വെലര നിസ്ൊരമൊയിരിക്കും. 

എന്നൊല് ആ സംരംഭലത്ത മുനനിരയിനെക്ക് 
ഉയര്ത്തിലകൊണ്ടുവരി�, പുതിയ ആശയ
ങ്ങള് വി�സി്ിച്ച്ക് മൊര്കറ്റില് പ്രശംസ 
നനടു� എന്നലതല്ൊം വെലര ബുദ്ിമുട്ടുള്ള 
�ൊരല്യമൊണ്ക്. ഒരു ബ്ൊറെ്ക് തുടങ്ങി വിജയി
്ിക്കു�, തുടര്ന്ന്ക് മലറ്റൊരു ബ്ൊറെ്ക് കൂടി തുടങ്ങി 
വിജയി്ിക്കു�, അതില് നൂതനമൊയ ആശ
യങ്ങള് ്രീക്ിച്ച്ക് വിജയി്ിക്കു� തുടങ്ങിയ 
ബുദ്ിമുട്ടുള്ള �ൊരല്യങ്ങലെല്ൊം വിജയി്ിച്ച 
സംരംഭ�നൊണ്ക് ല്ൊന്നൊനി സ്നദശിയൊയ 
ഇബ്ൊഹിം ജസീം.

2009ല് ടറ്യൂബുെൊര് ൈൊറ്ററി - ഇനവര്ട്ടര് 
എന്നിവയുലട �ി്രേിൈറ്യൂഷനിലൂലടയൊണ്ക് 
ജസീം സംരംഭ�ത്ത്തിനെകിറങ്ങുന്നത്ക്. 
എന്നൊല് അകൊെലത്ത മൊന�ൊ�്ക്െറര് 
വില്്നൊനന്തര നസവനത്തിന്ക് യൊലതൊരു 
പ്രൊധൊനല്യവം നല്�ൊലത വന്നനതൊട്ക് കൂടി 
ഈ സൊഹെരല്യത്തില് ഉ്നഭൊക്വിന്ക് 
മി�ച്ച ഉല്്ന്നനത്തൊലടൊ്ം വില്്നൊന
ന്തര നസവനവം നല്�ൊലത ഒരു സ്ൊ്നം 
മുനന്നൊട്ടു ന്ൊ�ില് എന്ന്ക് മനസ്ിെൊകി 
2013-ല് ജസീം ന�ൊര്മൊസ്റ്ക് എന്ന ന്രില് 
ൈൊറ്ററി - ഇനവര്ട്ടര് ബ്ൊറെ്ക് ന�രെ മൊര്ക
റ്റില് അവതരി്ിച്ചു. നദശീയവം അന്തര്നദേ
ശീയവമൊയ ധൊരൊെം ബ്ൊന്റു�ള് വിഹരി
ക്കുന്ന ഈ നമഖെയില് നിെനി 
ല്കണലമങ്ില് നനന്ന അദ്്ൊനികണലമ
ന്ന്ക് ജസീമിന്ക് നല് ധൊരണയുണ്ൊയിരുന്. 
അതിനൊല് ഗുണനമന്മ, സതല്യസന്ത, വല്യ
ക്മൊയ �ൊഴ്ച്ൊട്ക് എന്നിവ അടിസ്ൊനമൊ
കിയൊണ്ക് ന�ൊര്നമൊസ്റ്ക് എന്ന ബ്ൊറെിലന 
ഉ്നഭൊക്കെിനെലകത്തിച്ചത്ക്.

ഉല്്ന്നങ്ങള്ക്ക് 24 മണിക്കൂറിനള്ളില് 
തലന്ന സര്വ്വീസ്ക് നല്കു� എന്നതൊയിരുന് 

എന്ം ഉെനഭലാക്ലാക്കള്തക്കലാപ്ം
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സ്ൊ്നത്തിലറെ ആപ്വൊ�ല്യം. ഈ 
നമഖെ ഇന്ന്ക് നനരിടുന്ന ഏറ്റവം വെിയ 
പ്രശ്ക് നം കൃതല്യമൊയ സര്വ്വീസിലറെ അഭൊ
വമൊണ്ക്, ജൊസിം ്റയുന്. നൂറ്ക് ശതമൊനം 
സംതൃപ്രൊയ �സ്റനമഴ്ക് സ്ക് ആണ്ക് ന�ൊ
നമൊസ്റ്ക്ന്ക്ലറ ശക്ി, �സ്റമര് സംതൃപ്
രൊകുന്നനതൊട്ക് കൂടി അവരിലൂലട �മ്പ
നിയുലട വെര്ച്ചയും എളു്മൊകുന്. 
മൊത്രമല്, ന�ൊര്നമൊസ്റ്ക് ഒരു ഉ്നഭൊ
ക്ൊവിനം ല്ൊള്ളയൊയ വൊഗ്ൊനങ്ങള് 
നല്�ൊറില്. നല്�ിയ വൊഗ്ൊനങ്ങള് 
കൃതല്യമൊയി ്ൊെിക്കു� എന്നത്ക് സ്ൊ
്നത്തിലറെ മലറ്റൊരു ആപ്വൊ�ല്യമൊണ്ക്. 
അതിലറെ �െമൊയി ഇന്ന്ക് ന�ൊര്നമൊ
സ്റ്ക് ടറ്യൂബുെര് ൈൊറ്ററി, ഇനലവര്ട്ടര്, 
നസൊെൊര് വൊട്ടര് ഹീറ്റര്, നസൊെൊര് ്വര് 
പ്ൊറെ്ക്, നസൊെൊര് ്രേീറ്റ്ക് ബെറ്റ്ക്, എല്.ഇ-
.�ി ൈള്ബു�ള് എന്നിങ്ങലന ഒരു്ിടി 
മി�ച്ച ഉല്്ങ്ങള് വി്ണിയില് വി
ജയ�രമൊയി വി്ണനം നടത്തുന്. 
മലറ്റൊരു അഭിമൊന�രമൊയ വസ്തുത �ഴി
ഞ്മൊസം ൈി.എല്.�ി.സി �ൊന 
എന്ന ഒരു പുതിയ ഉല്്ന്നം കൂടി 
ന�ൊര്മൊസ്റ്ക് ന�രെ മൊര്കറ്റില് അവ
തരി്ിച്ചിരിക്കു�യൊണ്ക്. ൈി.എല്.
�ി.സി  വൊള്�ൊന, ല്�ല് �ൊന 
എന്നിവയൊണ്ക് ഇന്ൊള് മൊര്കറ്റില് 
െഭല്യമൊക്കുന്നത്ക്. ഇതിലറെ പ്രനതല്യ�ത
ലയലന്ത ന്നൊല് ഒന്നൊമലത്ത സ്പീ�ില് 
10 വൊട്ക് സും, രണ്ൊമലത്ത സ്പീ�ില് 13 
വൊട്ക് സും, മൂന്നൊമലത്ത സ്പീ�ില് 20 
വൊട്ക്്ക് സും ഇെക്ടിസിറ്റി മൊത്രം മതിയൊകും 
ഈ �ൊന പ്രവര്ത്തികൊന. 65% 
എനര്ജി നസവിങ്ങ്ക് നല്കുന്ന ഉല്്

ന്നമൊണ്ക് ഇത്ക്. ഈ നശ്രണിയിലെ 
ഉല്്ന്നങ്ങള് ന�രെ മൊര്കറ്റില് ആദല്യ
മൊയി അവതരി്ിക്കുന്നത്ക് ന�ൊര്നമൊ
സ്റ്ക് ആണ്ക്. ഇന്ൊള് തൃശ്ശൂര്, മെപ്പുറം, 
ന�ൊഴിനകൊട്ക്, ്ൊെകൊട്ക് എന്നീ ജി
ല്�െിെൊണ്ക് സ്ൊ്നത്തിലറെ പ്രവ
ര്ത്തന ്രിധി. സൊധൊരണ �ൊന�ള്ക്ക് 
40-60 വൊട്ക്്ക് സ്ക് ഇെക്ടിസിറ്റിയൊണ്ക് 
ഇതിനൊയി നവണ്ിവരുന്നത്ക്.

ഇതുകൂടൊലത സ്ൊ്നത്തിന്ക് 'ലഷ
ല്�്ക് സ്ക് ' എന്ന മലറ്റൊരു ബ്ൊറെിലും 
ഇനലവര്ട്ടര് - ടറ്യൂബുെര് ൈൊറ്ററി�ള് 
മൊര്കറ്റില് െഭല്യമൊക്കുന്ണ്്ക്. അടുത്ത 
5 വര്ഷത്തിനള്ളില് കൂടുതല് ഉല്്
ന്നങ്ങള് മൊര്കറ്റില് അവതരി്ിക്കു� 
എന്നതും ന�രെം മുഴുവനം ന�ൊര്നമൊ
സ്റ്ക് ഉല്്ന്നങ്ങള് എത്തിക്കു� എന്ന
തുമൊണ്ക് സ്ൊ്നത്തിലറെ ഭൊവി ്ദ്
തി�ള്. യുവൊകെൊയ ഒരു സംഘം 
ലതൊഴിെൊെി�െൊണ്ക് ന�ൊര്നമൊസ്റിലറെ 
�രുത്ത്ക്. സ്ൊ്നത്തിലറെ തുടകം മു
തലുള്ള ധൊരൊെം ലതൊഴിെൊെി�ള് ഇന്ം 
ന�ൊര്നമൊസ്റില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ണ്്ക്. 
മൊനനജ്ക് ലമന്റും ലതൊഴിെൊെി�ളും തമ്മില് 
ശക്മൊയ ഒരു ൈന്ം നിെനില്ക്കു
ന്നതിലറെ ഉത്തമ ഉദൊഹരണമൊണിത്ക്.
വെര്ച്ചയുലട അടുത്ത ഘട്ടത്തില് ന�ൊ
ര്നമൊസ്റിലറെ ബ്ൊറെില് ന�ൈിളു�ളും, 
ആധുനി� രീതിയിലുള്ള സ്ിച്ചു�ളും 
മൊര്കറ്റില് അവതരി്ിക്കു�, ലഷല്
�്ക് സിലറെ ബ്ൊറെില് �ിച്ചണ് അപ്യ
നസു�ളും അതിലറെ എ�്ക് സ്ക് ക്ലൂസീവ്ക് 
നഷൊറമു�ളും ആരംഭിക്കു� എന്ന ്ദ്
തിയൊണ്ക് സ്ൊ്നം െക്ല്യമിടുന്നത്ക്.

റ�നൊര്റേനൊ്റേ് ഒരു ഉ�റഭനൊ
ക്നൊവിനും ന�നൊള്ളയനൊയ 

വനൊഗ്നൊനങ്ങള് നല്�നൊ�ില്. 
നല്�ിയ വനൊഗ്നൊനങ്ങള് 
കൃത്യേനൊയി �നൊെിക്കു� 

എ്ത് സ്നൊ�നത്തിനറെ 
േനറ്നൊരു ആപ്തവനൊ�്യേനൊണ്. 
അതിനറെ �െേനൊയി ഇ്് 

റ�നൊര്റേനൊ്റേ് ടയൂബുെര് 
ബനൊറ്�ി, ഇന്നവര്ട്ടര്, 
റസനൊളനൊര് വനൊട്ടര് ഹീറ്ര്, 
റസനൊളനൊര് �വര് പ്നൊറെ്, 

റസനൊളനൊര് സ്്ീറ്് ബെറ്്, 
എല്.ഇ.�ി ബള്ബു�ള് 

എ്ിങ്ങനന ഒരു�ിടി 
േി�ച് ഉല്പ്പങ്ങള് വി�ണി

യില് വിജയ�രേനൊയി 
വി�ണനം നടത്തുന്.  
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കുറവിെങ്ങൊട്ക് (11.11.2021): യു.എ.യിലെ 
പ്രമുഖ ൈിസിനസ്്ക് ഗ്രൂ്ൊയ നൈൊസ്ക് ന�ൊ 
ഗ്രൂ്ിലറെ ഉടമസ്തയില്  കുറവിങ്ങൊ
ട്ക് ്ണിപൂര്ത്തീ�രിച്ച മള്ട്ടിപ്�്ക് സ്ക്  
സിനിമൊ തൊരം നമിത പ്രനമൊദ്ക് ഉദ്ക്ഘൊടം 
ലെയ്തു. കുറു്്ക് ആണ്ക് ആദല്യ പ്രദര്ശന 
െിത്രം.  

നൈൊസ്ക് ന�ൊ ആര്നക�ില് നടന്ന 
ല്ൊതുസനമ്മെനം നമൊനസ്ക് നജൊസ�്ക് 
എംഎല്എ ഉദ്ക്ഘൊടനം ലെയ്തു. 
നൈൊസ്ക് ന�ൊ ഗ്രൂ്്ക് ബവസ്ക് ലെയര്മൊ
ന സിൈിന ലസൈൊസ്റല്യന പൂവനകൊ
ട്ട്ക് അധല്യക്ത വഹിച്ചു.ന�ൊട്ടയം ജില്ൊ 
്ഞ്ചൊയത്ത്ക് പ്രസി�റെ്ക് നിര്മെ ജി
മ്മി,കുറവിെങ്ങൊട്ക് ഗ്ൊമ ്ഞ്ചൊയത്ത്ക് 
ലപ്രസി�റെ്ക് മിനി മത്തൊയി, ഓ്നറ
ഷന െീഗല് �യറക്ര് എന.സി.നജൊ
സ�്ക്,സൗത്ത്ക് ഇന്തല്യന �ിെിം നെംൈര് 
ലസക്ട്ടറി രവി ല�ൊട്ടൊരകര, നിര്മൊ
തൊകെൊയ സിയൊദ്ക് ന�ൊകര്, എം.ര-
ഞ്ജിത്ത്ക്,ആനറെൊ നജൊസ�്ക്, സംവിധൊ
യ�ന ൈി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന, �ിെിം 
ലപ്രൊ�റ്യൂനസഴ്്ക് അനസൊസിനയഷന 
ലട്ഷറര് ്ി.രൊന�ഷ്ക് എന്നിവര് പ്രസം
ഗിച്ചു.

നൈൊസ്ക് ന�ൊ ആര്നക�ില് രണ്ടു 
തീനയറ്ററു�ള് ആണുള്ളത്ക്.250നെലറ 
സീറ്റു�ള്,4 ല� ദൃശല്യ മി�വ്ക്,ന�ൊള്ൈി 

അറ്റ്ക് നമൊസ്ക് ശബ്ദവിസ്യം,ആധുനി� 
ലവെിച്ച സംവിധൊനം എന്നിവയൊണ്ക് 
പ്രനതല്യ�ത�ള്. ല�ൊച്ചി ന�ന്ദമൊയി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലമല്ൈണ് മീ�ിയ 
�ൊക്റി ആണ്ക് നെൊന�ൊത്തര നിെ
വൊരത്തില് നൈൊസ്ക് ന�ൊ മള്ട്ടിലപ്
�്ക് സിലറെ �ണ്സല്നറ്റഷന,�ിബസ
ന,എ�്ക് സി�റ്യൂഷന എന്നിവ ലെയ്തത്ക്.  
സംവിധൊയ�ന ൈി.ഉണ്ണികൃഷ്ണലറെ 
ആര്�ി സിനിമൊസുമൊയി സഹ�രി
ച്ചൊണ്ക് നൈൊസ്ക് ന�ൊ മള്ട്ടിലപ്�്ക് സിലറെ 
പ്രവര്ത്തനം.

ന�ൊട്ടയം ജില്യില്  നിന്ം യു എ 
ഇ സര്കൊരിലറെ നഗൊള്�ന വിസ 
ആദല്യമൊയി െഭിച്ച നൈൊസ്ക് ന�ൊ ഗ്രൂ്്ക് 
ലെയര്മൊന ്ി.എം.ലസൈൊസ്റല്യന 
പൂവനകൊട്ടിലന കുറവിെങ്ങൊട്ക് സ്ക് നന
ഹകൂട്ടൊയ്മ ആദരിച്ചു. ്ി.എം. ലസൈൊ
സ്ക് റല്യലറെ മ�നം ഗ്രൂ്്ക് ബവസ്ക് ലെയ
ര്മൊനമൊയ സിൈിന ലസൈൊസ്റല്യന 
ആദരം ഏറ്റു വൊങ്ങി.

സിനിേനൊ തനൊരം നേിത പ്രറേനൊദ് 
ഉദ്ഘനൊടനം നചയ്തു

റബനൊസ് റ�നൊ
സിനിേനൊസ് േള്ട്ടിനപ്ക്് 

കുറവിലങ്ങാട് ബ�ങാസ് ബ�ങാ മള്ടിപ്ല�് സിന്റെ ഉദ്ഘങാടനബ്ങാടനു�ന്ിച്് സം
ഘടിപ്ിച് ന്�ങാതുസബമേളനം ബമങാനസ് ബ�ങാസഫ് എം.എല്.എ ഉദ്ഘങാടനം ന്െ
യ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്് വവസ് ന്െയരമങാന സി�ിന ന്സ�ങാസ്റ്റ്യന പൂവബ്ങാട്, സിനിമങാതങാ
രം നമിത പ്രബമങാദ്, സൗ്്ഇന്്റ്യന ഫിലിം ബെം�ര ന്സക്രടറി രവി ന്�ങാടങാര്ര, 
നിരമേങാതങാ്ളങായ സിയങാദ് ബ�ങാ്ര, എം.രഞ്ി്്, സംവിധങായ�ന, �ി.ഉണ്ി
കൃഷ്ണന, അഡ്വ.എന.സി.ബ�ങാസഫ്, �ില്ങാ �ഞ്ങായ്് പ്രസിഡറെ് നിരമേലങാ �ിമേി, 
കുറവിലങ്ങാട് ഗ്ങാമ �ഞ്ങായ്് പ്രസിഡറെ് മിനി മ്ങായി എന്ിവര സമീ�ം.

കുറവിലങ്ങാട് ബ�ങാസ് ബ�ങാ മള്ടിപ്ല�് സ് സിനിമങാതങാരം നമിത പ്രബമങാദ് ഉദ്ഘങാടനം 
ന്െയ്യുന്നു. ബമങാനസ് ബ�ങാസഫ് എം.എല്.എ, ഗ്രൂപ്് വവസ് ന്െയരമങാന സി�ിന 
ന്സ�ങാസ്റ്റ്യന പൂവബ്ങാട്,�ില്ങാ �ഞ്ങായ്് പ്രസിഡറെ് നിരമേലങാ �ിമേി, കുറവി
ലങ്ങാട് ഗ്ങാമ �ഞ്ങായ്് പ്രസിഡറെ് മിനി മ്ങായി  എന്ിവര സമീ�ം. 
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