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എ.സി. ഇല്ലാതെ
വീടുകളെ
തണുപ്പിക്കുന്ന
പെര്മാകൂള്
വ്യത്യസ്ഥനായ
സംരംഭകന്റെ
വ്യത്യസ്ഥമായ
ഉല്പ്പന്നം
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മന�ോദിന്റെ
സ്വര്ഗരാജ്യം

10

റെയിന്ടെക്
പി.ഒ.എസ്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
ഇനി ബില്ലിങ്ങ്
സമാധാന
ത്തോടെ
ചെയ്യാം

12
ശൂന്യതയില്
നിന്നൊരു സംരംഭം
ഇത് റ�ോബിന്
പ�ൊരുതി നേടിയ
വിജയം

15
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വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ്
പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂര്
എന്ന ക�ൊച്ചു പട്ടണത്തില് ഒരു
വാടക കെട്ടിടത്തില് 3 ജീവനക്കാ
രുമായി തന്റെ സംരംഭക യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം
കുറിച്ച മന�ോദ് മ�ോഹന് എന്ന യുവസംരം
ഭകന് അനവധി പ്രതിസന്ധികളെയാണ്
അതിജീവിക്കേണ്ടിവന്നത്. എന്നാല് അവിടെ
നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെയ്ല്സ് ഫ�ോക്കസ്
ഇന്ന് ക�ൊച്ചി, മുംബൈ, ദുബായ്, അമേരിക്ക
എന്നിവിടങ്ങളില് കൂടി ഓഫീസുകള് സ്ഥാപിച്ച്
മില്ല്യന് ഡ�ോളര് സ്ഥാപനമാക്കി മാറിയിരിക്കുക
യാണ്. 8ാം ക്ലാസ്സില് 3 വട്ടം ത�ോറ്റ ഒരു വ്യക്തി,
കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തിലൂ
ടെയും ബിരുദവും, എം.ബി.എ.യും ബര്ളിന് ഇന്സ്റ്റീ
റ്റിയൂട്ടില് നിന്നും മാനേജ്മെന്റില് ബിരുദാന്തര
ബിരൂദവും കരസ്ഥമാക്കിയതും മറ്റൊരു പ്രധാന
വസ്തുതയാണ്. ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴിയിലൂ
ടെയ�ൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് തന്റെ സ്ഥാപനത്തെ
ശതക�ോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള സ്ഥാപനമാക്കിയ
കഥ വിജയഗാഥയ�ോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മന�ോദ്.
ഒരര്ത്ഥത്തില് പറഞ്ഞാല് വായില് വെ
ള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചുവീണ വ്യക്തി
യായിരുന്നു മന�ോദ്. ബിസിനസ്സുകരാനായ
പിതാവ്, സമ്പന്നതയുടെ നടുവിലുള്ള
കുട്ടിക്കാലം. എന്നാല് യൗവ്വനത്തി
ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കാര്യ
ങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞു. പി
ത ാ വ ി ന് റെ
ബ ി

5

സിനസ്സ്
തകര്ച്ചയിലേ
ക്ക് പ�ോയി. പിതാവിന്റെ
കടബാധ്യത വലിയ തേതില്
കൂടി. ഈ സമയത്ത് മന�ോദ്
ഡല്ഹിയില് എയര് ഡക്കാനില്
ഫ്ളൈറ്റ് സ്റ്റ്യൂവാര്ഡ് ആയി ജ�ോലി
ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ബിസി
നസിലുണ്ടായ തകര്ച്ചയുെട ഫലമായി
മനോദിനും കുടുംബത്തിനും തങ്ങളുടെ വീട്
വരെ വില്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. തുടര്ന്ന്
ഒരു വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ
മന�ോദ് ചെറിയ രീതിയില് സാമ്പത്തിക ലാഭം
നേടിത്തുടങ്ങി. ചെറിയരീതിയില് ബിസിനസ്
പച്ചപിടിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങനെ 2013-ല് സുഹൃത്ത്
അനൂപുമായി ചേര്ന്ന് എറണാകുളത്ത് ട്രിനിറ്റി മാ
സ്കറ്റ് കണ്സള്ട്ടന്സി സര്വ്വീസസ് എന്ന സ്ഥാ
പനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. വിവിധതരത്തിലുള്ള സര്വ്വീ
സു കള് ഉ പഭ�ോ ക് താക്ക ള് ക്ക് ന ല്കു ന്ന
സ്ഥാപനമായിരുന്നു അത്. അവിടെ അവര് നേരി
ട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു സെയില്സ്
സ്റ്റാഫില് നിന്നായിരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായി
നുണകള് പറഞ്ഞ് തെറ്റായ റിപ്പോര്ട്ടുകള്
നല്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാള്.
തങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാഫിനെ
നിരീക്ഷിക്കുവാനായാണ് സത്യത്തില്
സെയില്സ് ഫ�ോക്കസ് എന്ന ഒരു
ആപ്പ് അവര് ല�ോഞ്ച് ചെയ്തത്.
അത് ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ
തുടക്കമായിരുന്നു.

സെയ്ല്സ് ഫ�ോക്കസ് ഇന്ന്
ക�ൊച്ചി, മുംബൈ, ദുബായ്, അമേരി
ക്ക എന്നിവിടങ്ങളില് കൂടി ഓഫീസുക
ള് സ്ഥാപിച്ച് മില്ല്യന് ഡ�ോളര് സ്ഥാപ
നമാക്കി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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എന്താണ് സെയില്സ്
ഫ�ോക്കസ്
ഒറ്റവാക്കില് പറഞ്ഞാല് സെയില്സ് സ്റ്റാഫിനുള്ള വെര്ച്വല്
ഓഫീസാണ് സെയില്സ് ഫ�ോക്കസ്. ഡെയ്ലി അറ്റന്റന്സ്,
ഡെയിലി റിപ്പോര്ട്ട'്, അതായത് ഓര�ോ മീറ്റിങ്ങുകളുടെയും ഫീഡ്
ബാക്ക്, അടുത്ത വിസിറ്റ്, മീറ്റിങ്ങുകള് എത്രമാത്രം ഗുണകരമായി
രുന്നു, ഡെയിലി മീറ്റിങ്ങുകളുടെ റിമൈന്ററുകള് എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റാ
ഫിന്റെ ല�ൊക്കേഷന് മ�ോണിട്ടറിംഗ്, ടാര്ഗറ്റ്, ലീവ് അപ്ലി
ക്കേഷന് തുടങ്ങി ആ വ്യക്തി ഫീല്ഡില്
നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളുടെയും യാത്രകളു
ടെയും മുഴുവന് റിപ്പോര്ട്ടും സംരംഭകന്
ഈ ആപ്പ് സെയില്സ് സ്റ്റാഫിന്റെ
ഫ�ോണില് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്താല്
മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കും.
കൂടാതെ ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ ഡെയ്ലി
എക്സ്പന്സ് (റ്റി.എ.,ഡി.എ.,
എല്ലാത്തരം ബില്ലുകളും
ഫ�ോട്ടോ എടുത്ത് എക്സ്പെ
ന്സ് ബില്ലിന്റെ കൂടെ അറ്റാ
ച്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായി
സെയില്സ് ഫ�ോക്കസി
ലൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്
സ ാ ധ ി ക്കും ) .
മ�ൊബൈല് ആപ്പ് +
വെബ്സൈറ്റ്
എന്നിവ അടങ്ങുന്ന
താണ് സെയില്സ്
ഫ�ോക്കസ്. വളരെ
യൂസര് ഫ്രണ്ട്ലി
ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ്
ആണ് ഇത്. നിങ്ങ
ളുടെ സ്ഥാപനം
എത്ര ചെറുതായാലും
വ ലു ത ാ യ ാലും
വളരെ എളുപ്പത്തി
ല് സംരംഭകനും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാ
ന േ ജ ര്മാ ര് ക്കും
സെയില്സ് ഫ�ോക്കസ്
ഉ പയ�ോ ഗ ി ക്കാന്
സാധിക്കും. ഒരു എക്സി
ക്യൂട്ടീവിന്റെ ഫ�ോണില്
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സെയില് ഫ�ോക്കസ് ആപ്പ് ഇന്സ്റ്റാള്
ചെയ്യാനായി വെറും 500 രൂപയേ ഒരു
സംരംഭകന് ചെലവ് വരികയുള്ളൂ.
വെറും 3 സ്റ്റാഫുമായി തുടങ്ങിയ
സ്ഥാപനം ഇന്ന് 50-ല് അധികം ത�ൊ
ഴിലാളികളുമായി ജൈത്രയാത്ര തുടരു
കയാണ്. 4 വര്ഷത്തോളം എടുത്തു
സെയില്സ് ഫ�ോക്കസിനെ മാര്ക്കറ്റി
ലെ ഒന്നാം നമ്പര് സെയില്സ് ആപ്പ്
ആയി മാറ്റാന്. ഇതിന�ോടകം ഇന്ഡ്യ
യിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളായ സ്റ്റേറ്റ്
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ, ഗ�ോദ്റേജ്, ബാങ്ക്
ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, കാത്തലിക് സിറിയന്
ബാങ്ക് തുടങ്ങി ധാരാളം ക�ോര്പ്പറേറ്റ്
സ്ഥാപനങ്ങള് സെയില്സ് ഫ�ോക്ക
സിന്റെ ഉപഭ�ോക്താക്കളാണ്. വളരെ
യൂസര് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നതു തെ
ന്നയാണ് സെയില് ഫ�ോക്കസിന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല
പ�ോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയുമാണ്
ഏത�ൊരു വ്യക്തിയുടെയും സംരംഭ
കയാത്രയില് വഴിത്തിരിവുകള് ഉണ്ടാകും.
എാല് മന�ോദിന്റെ ജീവിതത്തില്
കഴിഞ്ഞ ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തുണ്ടായ
ത് സംഭവബഹുലമായ വഴിത്തിരിവുക

ഇതിന�ോടകം
ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രമുഖ
സ്ഥാപനങ്ങളായ
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ്
ഇന്ഡ്യ, ഗ�ോദ്റ േജ്,
ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാ
ഷ്ട്ര, കാത്തലിക്
സിറിയന് ബാങ്ക്
തുടങ്ങി ധാരാളം
ക�ോര്പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപ
നങ്ങള് സെയില്സ്
ഫ�ോക്കസിന്റെ ഉപ
ഭ�ോക്താക്കളാണ്.
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ളായിരുന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരിയില് 2
നിക്ഷേപകനെ കാണുവാനായി മന�ോദ്
അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
അമേരിക്കയില് എത്തി ആദ്യ നിക്ഷേ
പകനുമായി ഫ�ോണില് ബന്ധപ്പെട്ടു.
അപ്പോള് ലഭിച്ചത് നിരാശാജനകമായ
മറുപടിയായിരുന്നു. 'മന�ോദേ, ക�ൊറ�ോ
ണയ�ൊക്കെയല്ലോ നമുക്കൊരു 6 മാ
സത്തിന് ശേഷം കാണാം'. എളിയരീ
തിയില് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം
ഇതിന�ോടകം വളര്് 50-ല് അധികം
ത�ൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനമായി
വളര്ിരുു. ശമ്പളത്തിനായി ഒരുമാസം
30 ലക്ഷം രൂപയ�ോളം ചെലവുണ്ട്.
ശമ്പള ദിവസം അടുക്കുന്നു. ശമ്പളം
കൃത്യമായി നല്കുന്നതില് കൃത്യനിഷ്ഠ
യുള്ള മന�ോദിന് ഇതില്പരം വേറെ
പ്രതിസന്ധിയില്ല. നിക്ഷേപം നല്കാം
എുപറഞ്ഞ രണ്ടാമാത്തെ വ്യക്തി
ഫ�ോണ്കോള് അറ്റന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.
2020 മാര്ച്ച് 8-ന് അമേരിക്കയില്
എത്തിയ മന�ോദ് റിട്ടേണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക്
ചെയ്തിരിക്കുത് മാര്ച്ച് 12-ന്. അമേരി
ക്കയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര വ്യര്ത്ഥ
മാകുന്ന അവസ്ഥയിലായി. എന്നാല്
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ദൈവകൃപയാല് ആ ഇന്വെസ്റ്റര് മാര്ച്ച് 9-ന് മീറ്റിങ്ങിന് സമ്മതിക്കു
ന്നു. ദീര്ഘമായ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം 2 ദിവസത്തിനുള്ളില് മറുപടി
തരാം എന്നായിരുന്നു മീറ്റിന�ൊടുവില് ലഭിച്ച മറുപടി. ആശങ്കക
ള്ക്കൊടുവില് നിക്ഷേപകന് സെയില്സ് ഫ�ോക്കസില്
നിക്ഷേപം നടത്താന് സമ്മതിക്കുന്നു. 2 മില്യന് യു.എസ്.
ഡ�ോളര് ! അതായത് 15 ക�ോടി രൂപ. എന്നാല് അടുത്ത 6
മാസം അമേരിക്കയില് താമസിക്കുവാന് നിക്ഷേപകന് നി
ര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. യാത�ൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആ നാട്ടില് 6
മാസം താമസിക്കുക എന്നത് അടുത്ത പ്രശ്നമായി. അവിടെ
എല്ദേസ് ജ�ോയ് എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില്
മന�ോദിന് താമസിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നല്കുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ അമേരിക്കയില് അഴിഞ്ഞാടിയ നാളുകളായിരു
ന്നു അത്. ആ സമയത്ത് എല്ദോസ് ജ�ോയും കുടുംബവും
ഒരു കുടുംബാംഗത്തേപ്പോലെ മന�ോദിനെ അവരുടെ വീട്ടില്
6 മാസക്കാലം താമസിപ്പിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഇന്ഡ്യയിലുള്ള
തന്റെ ഓഫീസുമായി സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുക എന്നത് വലിയ
ബുദ്ധിമു'ുള്ള കാര്യമായിരുന്നു, കാരണം അമേരിക്കയില് രാ
ത്രിയാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ഡ്യയില് പകല്. അതിനാല്
രാത്രിയില് ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ചും പകല് ഉറങ്ങിയുമായിരുന്നു
മന�ോദിന്റെ ഈ സമയത്തെ ജീവിതം. കൂടാതെ ക�ൊറ�ോണ
അമേരിക്കയില് പടര്ന്നുപിടിച്ചതിനാല് പുറത്തിറങ്ങാന് പറ്റാത്ത
സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് 'സൂം' എന്ന ആപ്പിനെ വെ
ല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള 'ഫ�ോക്കസ് ' എന്ന ആപ്പ് സെയില്സ് ഫ�ോക്കസ്
ടീം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എതും മന�ോദിന് അഭിനന്ദനീയമായ
വസ്തുതയാണ്. 2020 ജൂണില് ഇതിന്റെ ബീറ്റാ വേര്ഷന് അവത
രിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് വരുമ്പോള് പകച്ചു നില്ക്കാതെ
മറ്റു വഴികള് ഉടനെ തേടണമെന്ന് മന�ോദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. കേരള
ത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്ക് 1.5 ക�ോടി രൂപയുടെ ല�ോല�ോണ് നി
ഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തില് പതറാതെ ഉറച്ചു നില്ക്കുകയും തന്റെ
ആശയത്തില് പൂര്ണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചുക�ൊണ്ട് പുതിയ നിക്ഷേ
പകരെ കണ്ടെത്തിയ ഈ സാഹചര്യം തനിക്ക് സംരംഭക യാ
ത്രയില് നല്കിയ ഊര്ജ്ജം വളരെ വലുതായിരുന്നെന്നും മന�ോദ്
പറയുന്നു. ചില തിരിച്ചടികള് നമുക്കു മുന്നില് വലിയ വാതായന
ങ്ങള് തുറന്നിടു മൊന്നാണ് ഈ അനുഭവും കാണിച്ചു തരുന്നത്.
ലക്ഷ്യങ്ങളില് ന�ോക്കി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് ഒരു വഴി അടഞ്ഞാല്
അനേകം പുതിയ വഴികള് കണ്ടെത്താന് സംരംഭകന് സാധിക്കണം.
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അമേരിക്കയില് ഇന്വസ്റ്റ്മെന്റ് നേടുവാന്
പ�ോയ ക�ൊറ�ോണ മൂലം അത് നഷ്ട
പ്പെട്ട'് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച്
പകച്ച് നിന്ന സമയത്തും പ�ോരാടാനു
ള്ള മനസ്സിന്റെ ബലത്തില് നേടിയത്
സത്യത്തില് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട
ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ്
തുകയാണ്.
വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട്, പുതിയ കാ
ര്യങ്ങള് പഠിക്കുവാനുമുള്ള ത്വര, ശക്ത
മായ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുവാനുള്ള
കരുത്ത് എന്നിവ ഒരു സംരംഭകനെ
എന്നും വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്ന
തെന്ന് മന�ോദ് പറയുന്നു. ബിസിനസ്സി
ല് ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത മറ്റൊരു കാ
ര്യമാണ് വില്പ്പനാന്തര സേവനം.
മിക്കവാറും കമ്പനികള് വില്പ്പന
കഴിഞ്ഞാല് ഉപഭ�ോക്താവിനെ മറന്നു
കളയുന്ന രീതിയാണ് നാം സാധാരണ
കാണാറുള്ളത്. എന്നാല് വില്പ്പനയ്ക്ക്
ശേഷവും പ്രോഡക്ടിന്റെ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളേക്കുറിച്ചും ഉപയ�ോഗത്തില്
കസ്റ്റമര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടോ എന്നും
നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുകയും അവര്ക്ക്
വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങള് നല്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് ഓര�ോ സംരംഭ
കനും പ്രത്യേകം ഊന്നല് നല്കണ
മെന്നും മന�ോദ് ചൂണ്ടിക്കാ ണിക്കുന്നു.
സെയ്ല്സ് ഫ�ോക്കസിന്റെ വിജയ
ത്തിന് എന്നും കരുത്തുപകര്ന്ന കാര്യ
ങ്ങളില് ഒന്നാണ് വില്പ്പനാനന്തര
സേവനം.
യാത്രകളാണ് എന്നും സംരംഭകന്
പുതിയ അനുഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും
തുറന്നുതരുന്നത്. ഓര�ോ യാത്രയിലും
ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങള് കൃത്യമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാനാണ് നാം പഠിക്കേ
ണ്ടത്. കഠിനാധ്വാനവും സ്മാര്ട്ട'് വര്ക്കും
ഉപയ�ോഗിച്ചാലേ ഇനിയുള്ള കാലം

യാത്രകളാണ് എന്നും
സംരംഭകന് പുതിയ
അനുഭവങ്ങളും
അവസരങ്ങളും തുറന്നുത
രുന്നത്. ഓര�ോ യാത്രയി
ലും ലഭിക്കുന്ന അവസര
ങ്ങള് കൃത്യമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാനാണ്
നാം പഠിക്കേണ്ടത്. കഠി
നാധ്വാനവും സ്മാര്ട്ട'്
വര്ക്കും ഉപയ�ോഗിച്ചാലേ
ഇനിയുള്ള കാലം സംരം
ഭര്ക്കും പ്രൊഫ ഷണലു
കള്ക്കും നിലനില്പ്പള്ളൂ
എന്ന വസ്തുത നാം
ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.
സംരംഭര്ക്കും പ്രൊഫ ഷണലുകള്ക്കും
നിലനില്പ്പള്ളൂ എന്ന വസ്തുത നാം
ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വളരെ ശക്തമായ

9

ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നിലനി
ര്ത്തുകയും ചെയ്യുക എതാണ് ഒരു സം
രംഭകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ടീം
അംഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് ക്രിയാത്മ
കമായി പരിഹരിക്കണം. അത�ോട�ൊ
പ്പം അര്ഹിക്കുവരെ അംഗീകരിക്കുകയും
പെര്ഫോര്മന്സ് കുറഞ്ഞവരെ പ്രച�ോ
ദിപ്പിക്കുവയും ചെയ്യണം. ത�ൊഴിലാളി
കള്ക്ക് വേതനം കൃത്യമായി നല്കുന്ന
തില് ഞാന് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠ
യുള്ളയാളാണ്, നമ്മുടെ ത�ൊഴിലാളി
കളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് നാം പരിഹാരം
നല്കിയാല് അവര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ
വിജയത്തിനായി എന്നും ആത്മാര്ത്ഥ
മായി പ്രവര്ത്തിക്കും, മന�ോദ് പറയുന്നു.
ല�ോകപ്രശസ്ത ശാസ്തജ്ഞന് ആല്ബ
ര്ട്ട് '് ഐന്സ്റ്റീന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യ
മാണ് മന�ോദ് നമ്മെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്ന
ത്. 'നിങ്ങള് ഒരിക്കലും പരാജയ
പ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില് അതിനര്ത്ഥം നിങ്ങള്
പുതിയതായി ഒന്നും ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചി
ട്ടില്ല എന്നാണ്. സംരംഭകന് ഒരിക്കലും
മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കരുതെന്നും
മന�ോദ് പറയുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നിനെ
അനുകരിച്ചാല് അവയില് കാലാകാ
ലങ്ങളില് വരു മാറ്റങ്ങള് നമ്മളും ന�ോ
ക്കിയിരിക്കേണ്ടിവരും. അതുക�ൊണ്ടു
തെയാണ് എന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി
ചിന്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരു
ന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന്
ഇന്ത്യയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും
പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങള് സെയ്ല്സ്
ഫ�ോക്കസിന്റെ പ്രോഡ ക്ടുകള് ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നത്.
നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെ ല�ോകത്ത് നിന്ന്
കരകയറിയ മന�ോദ് ഇന്ന് ജീവിക്കു
ന്നത് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ തന്റെ
സ്വര്ഗത്തിലാണ്, ഭാര്യ ഡ�ോ. ഹരിതാ
വില്യംസ്, മകൻ ഡേവി മന�ോദ്, പിതാവ്
മ�ോഹൻ, മാതവ് കാഞ്ചന, സഹ�ോദ
രിമാര് മഞ്ജു, ശിവാനി, ഭാര്യയുടെ മാ
താപിതാക്കളായ വില്യംസ്,
സുജ വര്ഗ്ഗീസ് എന്നിവര
ടങ്ങുന്നതാണ് മന�ോദിന്റെ
സ്വര്ഗ്ഗരാജ്യം.

10

\hw_À 2021

റെയിന്ടെക് പി.ഒ.എസ്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
ഇനി ബില്ലിങ്ങ്
സമാധാനത്തോടെ ചെയ്യാം
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റീ

ട്ടെയ്ല് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ
വരും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്ന
ങ്ങളില് ഒന്നാണ് ബില്ലിംഗ്. ജി.എസ്.
ടി., വാറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് ബാലന്സ് തുടങ്ങിയ
പല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും സാധാരണ ബി
ല്ലിങ്ങ് സ�ോഫ്റ്റ വെയറില് പൂര്ണ്ണമായ
പരിഹാരം ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാല്
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്തുമാകട്ടെ,
ബില്ലിംഗ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കിത്തരുന്ന
ഒരു സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് ഇപ്പോള് ലഭ്യമാണ്.
വാ'ട്ട്സ ാപ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ചുപ�ോലും
ബില്ലിംഗ് നിസ്സാരമായി ചെയ്യാം. ഈ
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് നിങ്ങള്ക്കായി നല്കു
ന്നത് വൈക്കം ആസ്ഥാനമായി പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന റെയ്ന്ടെക് സ�ോഫ്റ്റ്വെ
യര് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ
കാലംക�ൊണ്ട് ഈ സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയ�ൊട്ടുക്കുമുള്ള
റീട്ടെയ്ല് ബിസിനസ്സുകാര്ക്ക് യൂസര്ഫ്ര
ണ്ട്ലി ബ്രാന്റായി മാറിയതെന്ന് സ്ഥാ
പനത്തിന്റെ മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടര്
ഷിബിന് കുമാര് വിജയഗാഥയുമായി
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
2016-ല് ഹാര്ഡ്വെയര് ആക്സ
സറീസിന്റെ ഇംപ�ോര്ട്ടിലൂടെയായിരു
ന്നു റെയ്ന്ടെകിന്റെ തുടക്കം. പ്രിന്ററു
കളായിരുന്നു ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
ഇന്ത്യയ�ൊട്ടുക്കും റെയ്ന്ടെക് സപ്ലൈ
ചെയ്തിരുന്നു. ക്രമേണ റെയ്ന്ടെക്കിന്റെ
ഉപഭ�ോക്താക്കള് പ്രിന്ററിന�ൊപ്പം
ബില്ലിംഗ് സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകള് കൂടി
ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. തുടക്കത്തില്
മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് സ�ോഫ്റ്റ്വെ
യര് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനം
ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് കസ്റ്റമര്ക്ക്
ആവശ്യമായ സപ്പോര്ട്ട് അവരില്നി
ന്നും കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാതെയായി.
ഈ സാഹചര്യത്തില് റെയ്ന്ടെക്
സ്വന്തമായി ബില്ലിംഗ് സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
നിര്മ്മിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. സ്വന്തമാ
യി സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം
കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും, ഇന്ത്യയ്ക്കു
പുറത്തുനിന്നുമുള്ള സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
എന്ജിനീയര്മാരുടെ സേവനവും

സ്ഥാപനം ഈ സമയത്ത് ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി. റീട്ടെയ്ല് മാര്ക്കറ്റിലെ ബില്ലി
ങ്ങില് ഒരു കസ്റ്റമര് നേരിടുന്ന വിവിധ
പ്രശ്നങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും മനസ്സിലാ
ക്കിയായിരുന്നു സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് നിര്മ്മി
ച്ചത്. കൃത്യമായ ബില്ലുകള് തയ്യാറാക്കു
ന്നത�ോട�ൊപ്പം ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ട്
ചേര്ക്കുക, ബാര് ക�ോഡ് ചേര്ക്കുക,
സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി നിലനിര്ത്തുക,
പര്ച്ചേസ് ബുക്കില് സ്റ്റോക്ക് ചേര്ക്കുക,
വാട്ട്സാപ്പ് ടെക്ന�ോളജി, വെയിങ്ങ്
മെഷീന് കണക്ടിവിറ്റി, കസ്റ്റമര് ഡിസ്പ്ലേ
കണക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങി ഓര�ോ ബിസി
നസ്സിനുമനുസരിച്ച് ബില്ലുകള് തയ്യാറാ
ക്കിയായിരുന്നു റെയ്ന്ടെക് തങ്ങളുടെ
സ്വന്തം പി.ഒ.എസ്. സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
നിര്മ്മിച്ചത്. ഇതിന�ോട�ൊപ്പം സ�ോ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്
എന്തുമാകട്ടെ, ബില്ലിംഗ്
ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കിത്ത
രുന്ന ഒരു സ�ോഫ്റ്റ്വെ
യര് ഇപ്പോള്
ലഭ്യമാണ്.
ഫ്റ്റ്വെയറുകള് ഉപയ�ോഗിക്കുവര്ക്ക്
കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ്ങും സ്ഥാപനം
നല്കുന്നു എന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പ്രത്യേകതയാണ്.
റെയേന്ടെക് പി.ഒ.എസ്. സ�ോഫ്റ്റ്
വെയറുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത
എന്തൊല് സാധാരണ ബില്ലിന്റെ ഫ�ോ
ര്മാറ്റില് വാട്ടസാപ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് പ്രി
ന്റെടുക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് റെയ്ന്ടെക് പി.ഒ.എസ്. സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്. ഏത�ൊരു
റീട്ടെയ്ല് ബില്ലിങ്ങ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാ
പനമായാലും ഉദാ സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റ്, കണ്ണട
കടകള്, മെഡിക്കല് ഷ�ോപ്പ്, റെസ്റ്റോ
റന്റ്, ഹ�ോട്ടല് റൂം ബില്ലിങ്ങ് തുടങ്ങി
ഏത് വിധത്തിലുള്ള റീട്ടെയ്ല് സ്ഥാപ
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നത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ബില്ലിംഗ്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് റെയ്ന്ടെകില് ലഭ്യ
മാണ്. ഓഫ്ലൈനായും ബില്ലിംഗ്
ചെയ്യാം എന്നത് റെയ്ന്ടെക പി.ഒ.എസ് സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേ
കതയാണ്. മള്ട്ടിപ്പിള് ബ്രാഞ്ചുകള്
ഉള്ളവര്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില് ഉപ
യ�ോഗിക്കാവുന്ന രീതിയില് കസ്റ്റമറുടെ
ജി മെയില് ഉപയ�ോഗച്ച് ബില്ലുകള്
നിര്മ്മിക്കാവുന്ന സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകള്
ഏറ്റവും പുതിയതായി റെയ്ന്ടെക്
മാര്ക്കറ്റില് അവതരിപ്പിരിച്ചിരിക്കുക
യാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെ
ന്നാല് ഉപഭ�ോക്താവിന് തന്റെ വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓര�ോ ദിവസത്തെ
യും സെയ്ല് റിപ്പോര്ട്ട്, ലാഭം, പര്ച്ചേസ്
റിപ്പോര്ട്ട്, സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് തുടങ്ങിയ
വിവരങ്ങള്ആന്ഡ്രേ ായ്ഡ് ഫ�ോണിലൂടെ
മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കും
വെറും 2 ത�ൊഴിലാളികളുമായി തുട
ങ്ങിയ റെയ്ന്ടെക് സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
എന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ന് 50-ല് അധികം
ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് ജ�ോലി നല്കുന്ന
സ്ഥാപനമാണ്. യാത�ൊരു സംരംഭ
പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെ സംരംഭകത്വ
ത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വ്യക്തിയാണ്
ഷിബിന് കുമാര്. നല്ല വിഷന് ഉണ്ടെ
ങ്കില് കേരളത്തില് നല്ല രീതിയില്
ബിസിനസ് മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടുപ�ോകാം
എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഷിബിന്
കുമാര്. ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സില് 100
ശതമാനം അര്പ്പണ മന�ോഭാവത്തോ
ടെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന അഭി
പ്രായക്കാരനാണ് ഷിബിന് കുമാര്.
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സിറ്റികളില് ബ്രാഞ്ച്
തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് സ്ഥാപനം.
ഗുണമേന്മയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമെന്ന
നിലയില് മികച്ച ബില്ലിംഗ് സ�ോഫ്റ്റ്വെ
യറിനുള്ള ഇന്സ്പയറിംഗ് ബ്രാന്റ്
അവാര്ഡും റെയ്ന്ടെക്കിന് വ്യവസായ
മന്ത്രി പി. രാജീവില് നിന്നും ലഭിച്ചു.
റെയ്ന്ടെക്കിന്റെ 'ബില്ലിങ്ങ് സ�ോഫ്റ്റ്
വെയര്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇന്ത്യ
യ�ോട്ടുക്ക് പ്രശസ്തമാണ്. വിശദ വിവര
ങ്ങള്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക -7561073110.
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എ.സി. ഇല്ലാതെ
വീടുകളെ തണുപ്പിക്കുന്ന

പെര്മാകൂള്
വ്യത്യസ്ഥനായ
സംരംഭകന്റെ
വ്യത്യസ്ഥമായ
ഉല്പ്പന്നം

പ്ര

വാസികള് കേരളത്തില് തിരികെവന്ന് സംരംഭ
കരാകുന്നത് സാധാരണയാണ്. എന്നാല് അതില്
വളരെ കുറച്ച് പേരേ വ്യത്യസ്ഥമായ സംരംഭങ്ങള് തു
ടങ്ങാറുള്ളൂ. അത്തരത്തില് വ്യത്യസ്ഥാനായ ഒരു സം
രംഭകനാണ് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത് ത്രിക്കളത്തൂര് സ്വദേ
ശിയായ സിജ�ോ ഡേവിഡ്. 20 വര്ഷത്തെ പ്രവാസ
ജീവിതത്തിന് ശേഷം കുടുംബസമേതം നാട്ടിലെ
ത്തിയ സിജ�ോ വ്യത്യസ്ഥമായ മേഖലകളില്
സംരംഭം തുടങ്ങുകയും വിവധ തരം പ്രതിസന്ധി
കളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം വരിച്ച കഥ വിജ
യഗാഥായുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലെയ്റ്റുകള്ക്ക് ആവ
ശ്യമായ റ�ോമെറ്റീയല്സിന്റെ ലഭ്യത വളരെ
കുറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് 2009
കാലഘട്ടത്തില് ചെറുകിടക്കാരായ മാനു
ഫാക്ചരര്മാര്ക്ക് ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലെ
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യ്റ്റുകളും കപ്പുകളും മാനുഫാക്ചര്
ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ റ�ോമെറ്റീരിയലു
കള് ഇംപ�ോര്ട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു സ്ഥാ
പനത്തിന്റെ തുടക്കം. അക്കാലഘട്ടത്തി
ല് സിജ�ോ ഇംപ�ോര്ട്ട് ചെയ്ത് നല്കിയ
റ�ോമെറ്റീയലുകള് ചെറുകിടക്കാരായ
പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും വലിയ
തുണയായിരുന്നു. ചൈന, ജര്മ്മനി,
തായ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നി
ന്നായിരുന്നു ഇറക്കുമതി. അത�ോട�ൊപ്പം
അലൂമിനിയം ഫ�ോയില് കണ്ടെയ്നറുക
ളുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ ഡീലറുമായി
രുന്നു സിജ�ോ ഡേവിഡ്. നല്ല രീതിയില്
സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പ�ോയിരുന്ന സമ
യത്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ
രൂപത്തില് പ്രതിസന്ധിയെത്തുന്നത്.
ധാരാളം പേപ്പര് റീലുകളുടെ നാശത്തി
ലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലും ആണ്
ഈ സംഭവം കലാശിച്ചത്. 12 ലക്ഷ
ത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് അന്ന്
അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തര്ക്കത്തില് നഷ്ടം
സംഭവിച്ചത്. എന്നാല് അതില് നിന്നെ
ല്ലാം കരകയറിയ സിജ�ോ തന്റെ ഉല്പ്പ
ന്നങ്ങള് കേരളക്കരയാകെ ഡിസ്പോ
സിബിള് പ്ലെയ്റ്റുകളും കപ്പുകളും
അലൂമിനിയം ഫ�ോയില് കണ്ടെയ്നറുക
ളുംവിതരണം ചെയ്താണ് തരിച്ചുവന്നത്.
2016ല് കേരള മാര്ക്കറ്റിന് പരിച
യമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഉല്പ്പന്നം സിജ�ോ
പരിചയപ്പെടുത്തി. പെര്മാകൂള് എന്നാ
യിരുന്നു ഉല്പ്പന്നത്തിന്െ പേര്. സത്യ
ത്തില് ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ ഫ്ളാഗ്ഷി
പ്പ് ഉല്പ്പന്നവും ഇതാണ്. എ.സി.
ഇല്ലാതെ വീടുകളെ തണുപ്പിക്കുന്ന
ഉല്പ്പന്നമായിരുന്നു അത്. കെട്ടിടങ്ങ
ളുടെ മേല്ക്കൂരകളില് പെയ്ന്റ് രൂപ
ത്തില് നല്കുന്ന ഒരു ആവ
രണമാണ് പെര്മാകൂള്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ മേല്ക്കൂര
യിലും, ഏറ്റവുമധികം
വെയില് അടിക്കുന്നിടത്തും
വൃത്തിയായി വാഷ് ചെയ്ത
തിനുശേഷം പെര്മാകൂള്,
പെയ്ന്റടിക്കുന്ന
തു പ�ോ ല െ
ആവരണം
ചെയ്യുന്നതിലൂ
ടെ വീടിന്റെ /

2016ല് കേരള മാ
ര്ക്കറ്റിന് പരിചയമി
ല്ലാത്ത മറ്റൊരു
ഉല്പ്പന്നം സിജ�ോ
പരിചയപ്പെടുത്തി.
പെര്മാകൂള് എന്നാ
യിരുന്നു ഉല്പ്പന്ന
ത്തിന്െ പേര്. സത്യ
ത്തില് ഇന്ന്
കമ്പനിയുടെ ഫ്ളാ
ഗ്ഷിപ്പ് ഉല്പ്പന്നവും
ഇതാണ്. എ.സി.
ഇല്ലാതെ വീടുകളെ
തണുപ്പിക്കുന്ന ഉല്പ്പ
ന്നമായിരുന്നു അത്.
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കെട്ടിടത്തിന്റെ ചൂട് 10-15 ഡിഗ്രീ കുറ
യുന്നതായി കാണുവാന് സാധിക്കും.
ഇത് കെട്ടിടങ്ങളില് ഏല്ക്കുന്ന അമിത
ചൂടിന് ശാശ്വതപരിഹാരം നല്കും.ഇത്
പെര്മാകൂള് നല്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. മറ്റൊരു
പ്രധാനകാര്യം കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ
ചൂട് കുറയുന്നത�ോടെ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി
ചെലവില് 50% കുറവ് വരുമെന്ന് ശാ
സ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .
ടെറസ്സ്, ആസ്ബസ്റ്റോസ്, ടിന്ഷീറ്റ്,
ഫൈബര്ടാങ്ക്, പി.വി.സി., ഓട് തുടങ്ങി
ഏത് പ്രതലത്തിലും എളുപ്പം ഉപയ�ോ
ഗിക്കാം എന്നത് പെര്മാകൂളിന്റെ ഏറ്റവും
വലിയ മേന്മയാണ്. ആദ്യ കാലങ്ങളി
ല് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്
വീടുകളില് ഫ്രീ ഡെമ�ോണ്സ്ട്രേഷനാ
യി പെര്മാകൂള് ആവരണം ചെയ്തുനല്കി
6 മാസത്തോളം കാത്തിരുന്ന് അതിന്റെ
വിശ്വസ്തത ഉപഭ�ോക്താക്കളെ മനസ്സി
ലാക്കിയുമ�ൊക്കെയാണ് പെര്മാകൂളിനെ
ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചത്.
കേരളത്തിന്റെ വിവധ ഭാഗങ്ങളില്
നടത്തുന്ന എക്സിബിഷനിലൂടെയാണ്
ഉല്പ്പന്നത്തെ ഉപഭ�ോക്താക്കളെ പരി
ചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.ഒരിക്കല് തി
രുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന എക്സിബിഷനി
ല് എസ്.ബി.ഐയുടെ സ�ോണല്
മാനേജര്മാരുടെ മുന്നില് ഉല്പ്പേേന്ന
ത്തക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സ് എടുത്തപ്പോള് വളരെ
മികച്ച പ്രതികരണമാണ് അവരില്
നിന്ന് ലഭിച്ചത്.ഇത് വലിയ�ൊരു അം
ഗീകാരമായാണ് സിജ�ോ കാണുന്നത്
പെര്മാകൂള് എന്ന ഉല്പ്പന്നത്തില്
മായമ�ോ, മന്ത്രമ�ോ, തട്ടിപ്പോ ഒന്നുമില്ല.
ഇത് നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേല്ക്കൂ
രയില് ഏല്ക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ
93.7% വികേന്ദ്രീകരിപ്പിച്ച് മേല്ക്കൂ
രയില് ചൂട് നിലനില്ക്കുന്നത്
കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക�ോ
ണ്ക്രീറ്റ് പ്രതലങ്ങളില് പെര്മാ
കൂള് ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോള് അത്
ക � ോ ണ് ക്രീറ്റിന് റെ
സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളി
ലേക്ക് ഇറങ്ങി
ച്ചെല്ലുന്നതിലൂടെ
മേല്ക്കൂരയില്
ചൂ ടു മൂ ല ം
വിള്ളല് ഉണ്ടാ
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സംരംഭകര്ക്ക്
കേരളത്തിലെ 14
ജില്ലകളിലും
ഇപ്പോള് പെര്മാ
കൂളിന്റെ ഡീല
ര്മാരാകാന്
അവസരമുണ്ട്.
ഡീലര്മാര്ക്ക്
മാര്ക്കറ്റിങ്ങിനും
മറ്റും സഹായങ്ങ
ള് കമ്പനിയുടെ
ഭാഗത്തുനിന്നും
ലഭിക്കും.

കുന്നതും, ച�ോര്ച്ചയുണ്ടാകുന്നതും തട
യുന്നു. പെയ്ന്റ് രൂപത്തിലാണ് കാണ
പ്പെടുന്നതെങ്കിലും പെര്മാകൂള് ഒരു
പെയ്ന്റ് അല്ല. ഇത് ഒരു ആവരണം
മാത്രമാണ്.
വളരെ ഉപഭ�ോക്തൃസൗഹൃദ ഉല്പ്പ
ന്നമാണ് പെര്മാകൂള്. സാധാരണ
പെയ്ന്റിടിക്കുന്ന മുറികളിലും മറ്റും നി
ല്ക്കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന തുളച്ചുകയറുന്ന
ഗന്ധമ�ോ, കണ്ണുകള്ക്ക് അസ്വസ്ഥതയ�ോ
ഒന്നും പെര്മാകൂള് ആവരണം ചെയ്യു
മ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല.
മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ഫുഡ്ഗ്രേഡ് ഉല്ന്ന
പ്പമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും
വലിയ പ്രത്യേകത. വീടുകള്, ക�ൊമേ
ഴ്സ്യല് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ബില്ഡിങ്ങുക
ള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, വാട്ടര്
ടാങ്കുകള്, ഇറിഗേഷന് കനാല്, കുന്നു
കാലി ഫാം, കണ്വെന്ഷന് സെന്ററു
കള്, കണ്ടെയ്നറുകള്, വെയര്ഹൗസു
കള്, വര്ക്ക് ഷ�ോപ്പുകള് തുടങ്ങി മനുഷ്യ
ജീവിത്തിന്റെ സമസ്ത നിത്യോപയ�ോഗ
മേഖലകളിലും പെര്മാകൂള് എളുപ്പത്തി
ലും പാര്ശ്വഫലങ്ങള് ഇല്ലാതെയും
ഉപയ�ോഗിക്കാന് സാധിക്കും. പെര്മാ
കൂളിന്റെ പി.എച്ച്. വാല്യു 12ന് മുകളി
ലായതിനാല്
ഇ ത് ക � ോ
ണ്ക്രീറ്റിനു
ള്ളി ല െ
കമ്പികള്
തുരുമ്പെടുക്കാ
തെ കാത്തു

സൂക്ഷിക്കുന്നു. തികച്ചും പ്രകൃതി സൗഹൃദ
ഉത്പന്നമാണ് പെര്മാകൂള്. വാട്ടര്
ബേസ്ഡ് ഉത്പന്നമായതിനാല് ബയ�ോ
ഡീഗ്രേഡബിളുമാണ്. (പ്ലാസ്റ്റിക് പ�ോലെ
നശിക്കാതെ കിടക്കുകയില്ല).
സാധാരണയായി 3 ക�ോട്ടാണ് പെ
ര്മാകൂള് ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്
3 വര്ഷത്തെ ഗ്യാരന്റി കമ്പനി നല്കു
ന്നുമുണ്ട് . ഇന്റലക്ച്വല് പ്രോപ്പര്ട്ടി
ഇന്ത്യ, ഐ.എസ്.ഒ.9001-2008, ഐ.എസ്.ഒ.14001-2004, സിഡ്ക�ോ, സെന്റര്
ഫ�ോര് എന്വയ�ോണ്മെന്റ് ആന്റ്
ടെക്ന�ോളജി, കുസാറ്റ്, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.,
അമേരിക്കന് സ�ൊസൈറ്റി ഫ�ോര് ടെ
സ്റ്റിങ്ങ് ആന്റ് മെറ്റീരിയല് എന്നിങ്ങനെ
അനവധി അത�ോറിറ്റികളുടെ അംഗീകാരം
നേടിയ ഉല്പ്പന്നമാണ് പെര്മാകൂള്.
സംരംഭകര്ക്ക് കേരളത്തിലെ 14
ജില്ലകളിലും ഇപ്പോള് പെര്മാകൂളിന്റെ
ഡീലര്മാരാകാന് അവസരമുണ്ട്. ഡീ
ലര്മാര്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിങ്ങിനും മറ്റും സഹാ
യങ്ങള് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും
ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഡിലര്മാരുടെ സ്റ്റാ
ഫിന് എങ്ങിനെയാണ് പെര്മാകൂള്
ആവരണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന്
കമ്പനിയുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാര് അവരുടെ
സൈറ്റില് ചെന്ന് ട്രെയിനിങ്ങ് നല്കു
ന്നതുമാണ്. വിശശ വിവര
ങ്ങള്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
9846735030.
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ശൂന്യതയില്
നിന്നൊരു
സംരംഭം

ഇത്
റ�ോബിന്
പ�ൊരുതി
നേടിയ
വിജയം
ബിസിനസ്സിലേക്കിറങ്ങുന്ന ഏത�ൊരു വ്യ
ക്തിക്കും പ്രച�ോദനം നല്കുന്നതാണ് റ�ോബിന്
ദയാന്തന് എന്ന യുവാവിന്റെ കഥ. തകര്ച്ചയി
ല് ഒന്നുമില്ലായ്മയില് നിന്ന് തുടങ്ങി സാനിട്ടറി
വെയര്ഷോറൂം മാനേജരായും, കമ്മീഷന് ഏജ
ന്റായും, തിരികെവന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓര�ോന്നാ
യി തിരികെ പിടിച്ച് പുതിയ സാനിറ്ററി ഷ�ോറൂം
തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് റ�ോബിന് ദയാനന്തന്.
സാമ്പത്തികവും, ആര�ോഗ്യപരവുമായ പ്രതിസ
ന്ധികളെ നേരിട്ട് ഈ ക�ോട്ടയംകാരന് നേടിയ
വിജയത്തിന് തങ്കത്തിളക്കമാണുള്ളത്. താന്
പ ി ന്നി ട്ട
വ ഴ ി കളേ ക്കു റ ി ച്ചും
ന േ ര ി ട്ട
പ്രതിസന്ധികളേക്കുറിച്ചും റ�ോബിന് വിജയഗാഥ
യുമായി സംസാരിക്കുന്നു.
10 വര്ഷത്തെ പ്രവാസജീവിതം മതിയാക്കി
റ�ോബിന് നാട്ടിലെത്തിയത് ഒരു ബിസിനസ് തുട
ങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ
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തന്റെ സൂഹൃത്തുമായി ചേര്ന്ന് യാത�ൊരു
മുന്പരിചയവുമില്ലാത്ത ബി.പി.ഒ. മേ
ഖലയില് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി. പരി
ചയമില്ലാത്ത മേഖലയില് സംരംഭം
തുടങ്ങുന്ന മിക്കവാറും ആളുകള്ക്കും
സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ റ�ോബിനും
സംഭവിച്ചു. സംഗതി 8 നിലയില് പ�ൊട്ടി.
10 വര്ഷം മണലാരണ്യത്തില് കഷ്ട
പ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് മുഴുവന് നഷ്ടപ്പെു.
നല്ല രീതിയില് കടബാദ്ധ്യതയും ഉണ്ടായി.
കഷ്ടകാലം വരുമ്പോള് കൂട്ടത്തോടെയേ
വരൂ എന്ന് പറയുന്നതുപ�ോലെ തന്നെ
സംഭവിച്ചു. ഇത്തവണ ആര�ോഗ്യപര
മായ പ്രശ്നമായിരുന്നു വില്ലന്. ചെറു
കുടലില് ഇന്ഫെക്ഷന്. അത് പരിഹ
രിക്കാനായി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, 8
സര്ജറികള്ക്കാണ് റ�ോബിന് വിധേ
യനാകേണ്ടിവത്. ഈ സമയത്ത് ധാരാളം
പ്രതിസന്ധികളെയാണ് റ�ോബിന്
നേരിടേണ്ടിവന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട്
വര്ഷം കടന്നുപ�ോയി. സാമ്പത്തികമാ
യും മാനസികവുമായും ഏത�ൊരാളും
തകര്ന്നു പ�ോകുന്ന സാഹചര്യമായി
രുന്നു അത്. എന്നാല് അതില്നിന്നും
റ�ോബിന് പതിയെ പതിയെ കരകയ
റി.
ആര�ോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം
റ�ോബിനും ഭാര്യ മീരയും ക�ോ'ട്ടയത്ത്
സാനിട്ടറി ഷ�ോറൂമുകളില് ഷ�ോറും മാ
നേജരായി ജ�ോലിയില് പ്രവേശിച്ചു.
ആ ജ�ോലിയില് നല്ലപ�ോലെ ശ�ോഭി
ക്കാന് റ�ോബിന് സാധിച്ചു. അപ്പോഴേ
ക്കും സാനിട്ടറി മേഖലയിലെ ബ്രാന്റു
കളേക്കുറിച്ച് റ�ോബിന് നല്ല ധാരണ
ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ സപ്ലൈയര്മാ
രുമായും നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടു
ക്കാനും സാധിച്ചു.
അങ്ങനെ 2 വര്ഷത്തിന് ശേഷം
എറണാകുളത്തുള്ള മറ്റൊരു സാനിറ്ററി
ഷ�ോറൂമില് റ�ോബിനും ഭാര്യയ്ക്കും ജ�ോലി
ലഭിച്ചു. നല്ലരീതിയില് അവിടെയും നല്ല
രീതിയില് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാന്
അവര്ക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും
സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണം

എന്ന ആഗ്രഹം റ�ോബിനും മീരയ്ക്കും
ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെനിന്ന്
രാജിവച്ചു. ഫ്രീലാന്സ് ആയി സാനി
റ്ററി വെയറുകളുടെ വിപണനം നടത്തുക
എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാല്
ആ ഉദ്യമവും പരാജയമായി. ഇതിനി
ടയില് റ�ോബിന് സ�ോഷ്യല് മീഡിയ
യില് സാനിറ്ററി വെയറുകളെക്കുറിച്ച്
ആളുകളുടെ സംശയനിവാരണവും,
ഉപദേശങ്ങളും നല്കാനായി ഒരു ചാനല്
ആരംഭിച്ചിരുന്നു. റ�ോബിന്റെ ഫേസ്ബു
ക്ക് പേജിന് ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത്
മാത്രം 50000 ഫ�ോള�ോവേഴ്സാണ്
പുതിയതായി ഉണ്ടായത്. പ്രതിഫലവും
ലഭിക്കില്ല എന്ന അറിവ�ോടെയായിരു
ന്നു ഇതു ചെയ്തിരുന്നത്. ഹ�ോം ഡിസൈന്
കേരള എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു
കൂടുതലും എന്ക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതിന് മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു
ലഭിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും ആളുകള്ക്ക്
റ�ോബിനില് വിശ്വാസം വന്നുതുടങ്ങി.
അത�ോടെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഉല്പ്പ
ങ്ങള് സപ്ലൈ ചെയ്യാമ�ോ എന്ന് ആളുകള്
ച�ോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് ജി.എസ്.
ടി. എടുക്കാന് റ�ോബിന് സാധിച്ചു.

അതിന്റെ പിന്ബലത്തില് റ�ോബിന്
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് സപ്ലൈ ചെയ്യാന് ഡീ
ലര്മാര് സമ്മതിച്ചു.തുടര്ന്ന് ചെറിയ
മാര്ജിനില് സാനിറ്ററി ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
ഡിലര്മാരില്നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന്
നല്കി ബിസിനസ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടോ
ടിത്തുടങ്ങി. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം
ചെയ്ത നാളുകളായിരുന്നു അത്. ഈ
സമയത്ത് റ�ോബിന്റെ ഭാര്യ മീരയും
അദ്ദേഹത്തോട�ൊപ്പം കൈക�ോര്ത്ത്
നിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വന്തമായി ഒരു
ഷ�ോറൂം പ�ോലുമില്ലാതെ ആളുകള്ക്ക്
വിശ്വസിച്ച് സാനിറ്ററി ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
വാങ്ങാവുന്ന നിലയിലേക്ക് റ�ോബിന്
വളര്ന്നു. ധാരാളം ആളുകള് സഹായി
ച്ച സമയമായിരുന്നു, ഇത്. പ്രവാസി
കളായിരുന്നു കസ്റ്റമേഴേസില് കൂടുതലും.
ബിസിനസ് നല്ലരീതിയില് വളര്ന്നു.
അപ്പോഴും റ�ോബിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു
സാനിറ്ററി വെയര് ഡിസ്പ്ലേ സെന്റര്
ആയിരുന്നു. കാരണം ആവശ്യക്കാരാ
യി വരുന്നവര്ക്ക് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് നേരിട്ട്
കാണിച്ച് ക�ൊടുക്കാന് സ്വന്തമായി ഒരു
ഷ�ോറൂം റ�ോബിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ബിസിനസ് മികച്ച രീതിയില് വളര്ന്ന
ത�ോടെ 2021 ഓഗസ്റ്റില് എറണാകുളത്ത്
ഇടപ്പള്ളി ട�ോള് ജംഗ്ഷനില് മറ്റൊരു
പാര്ട്ണറുമായി ചേര്ന്ന് ക്ലാസിക്
സാനിറ്ററി വെയര് എന്ന സ്ഥാപനം
ആരംഭിച്ചിരിക്കാന് റ�ോബിന് സാധിച്ചു.
പ്രതിസന്ധികള�ോട് പടപ�ൊരുതി പി
ടിച്ചുവാങ്ങിയതാണ് റ�ോബിന്റെ വിജയം.
ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി
കളിലും തളര്ന്ന് പ�ോകുന്ന സംരംഭക
ര്ക്കൊരു പാഠമാണ് റ�ോബിന്, മീര
ദമ്പതികള്. വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങള് ന�ോക്കി
യാത്രചെയ്യുന്ന സംരംഭകര് ശൂഭാപ്തി
വിശ്വാസം കൈവിടരുതെന്നാണ്
റ�ോബിന്റെ അഭിപ്രായം. വിശദവിവര
ങ്ങള്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 8138811103.
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ഡ്രൈയര്
നിര്മ്മാണത്തില്
ഒന്നാമന്

ആയുഷ്
എന്ജിനീയറിംഗ്
മ

ലയ�ോര മേഖലയിലെ സുഗന്ധ
വിള കര്ഷകര് നേരിട്ടിരുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു
അവരുടെ വിളകള് കൃത്യമായി ഉണ
ക്കിയെടുക്കുക എന്നത്. ഇതിനായി
പരമ്പരാഗത മാര്ഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു
മലയ�ോര കര്ഷകര് പിന്തുടര്ന്ന്
പ�ോന്നിരുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും
കാലതാമസവും വേണ്ടിയിരുന്ന
പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഇത്. കുമളി
യ്ക്കടുത്ത് അമരാവതി സ്വദേശിയായ
ജ�ോബി ജ�ോസ് എന്ന യുവ സം
രംഭകന് ഏലം കര്ഷകനായ
തന്റെ സുഹൃത്തിനെ സഹായി
ക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏലം
ഡ്രൈയര് നിര്മ്മിച്ച് ഈ പ്ര
ശ്ന ത്തിന�ൊരു പരിഹാരം
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കണ്ടെത്തി. ജ�ോബി ജ�ോസ് എന്ന
യുവസംരംഭകന് പിന്നീട് ഡ്രൈയര്
നിര്മ്മാണമേഖലയില് വിപ്ലവം സൃഷ്ടി
ച്ച ആയുഷ് എന്ജിനീയറിംഗ് എന്ന
സ്ഥാപനം പടുത്തുയര്ത്തിയ കഥ വി
ജയഗാഥയുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
ഇടുക്കി ജില്ലയില് കുമളിയ്ക്കടുത്ത്
അമരാവതിയാണ് ജ�ോബിയുടെ
സ്വദേശം. സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്
ശേഷം കാര്ഷിക മേഖലയിലും, സെ
യില്സിലും ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന ജ�ോബി
തടിക്കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ
മേഖലയില�ൊന്നും കാര്യമായ ഉയര്ച്ച
ലഭിക്കാതായപ്പോള് ഒരു മികച്ച ത�ൊഴില്
തേടി ഗുജറാത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
അവിടെ തന്റെ സഹ�ോദരന്റെ സുഹു
ത്തിന�ോട�ൊപ്പം പൈപ്പ്ലൈന് ഫാ
ബ്രിക്കേഷനില് ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഈ
കാലഘട്ടത്തില് വിവിധതരം മാനുഫാ
ക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകള് സന്ദര്ശിക്കുവാ
നും അവയുടെ പ്രവര്ത്തനരീതികള്
മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള അവസരം
ജ�ോബിക്ക് ലഭിച്ചു. 2 വര്ഷത്തെ ഗുജ
റാത്ത് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാ
ട്ടിലെത്തിയ ജ�ോബി നാട്ടിലുള്ള ഒരു
ലെയ്ത് വര്ക്ക്ഷ�ോപ്പില് ജ�ോലിയ്ക്ക് കയറി.
ഈ സമയത്താണ് ഏലം കര്ഷക
നായ തന്റെ സുഹൃത്തില്നിന്നും ഏലം
കര്ഷകര് അത് ഉണക്കിയെടുക്കാന്
നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേക്കുറിച്ച് ജ�ോബി
മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിന�ൊരു പരി
ഹാരമായി ഒരു ഡ്രൈയര് നിര്മ്മിക്കു
ന്നതിനേക്കുറിച്ച് ജ�ോബി തന്റെ സൂഹൃ
ത്തുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തി. തുടര്ന്ന്
ഒരു ഏലം കര്ഷകന് ആവശ്യമുള്ള
രീതിയില് ഒരു ഡ്രൈയര് ജ�ോബി തന്റെ
വീട്ടില്വച്ച് നിര്മ്മിച്ചു. ഒരു പരീക്ഷണം
എന്ന നിലയില് ജ�ോബി നിര്മ്മിച്ച
ഏലം ഡ്രൈയറിന് വലിയ സ്വീകാര്യ
തയാണ് കര്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്.
ഏലം ഡ്രൈയറിന് നാട്ടില് നിന്നും
ആവശ്യക്കാര് ഏറിയത�ോടെ സ്വന്ത
മായി ഒരു ഏലം ഡ്രൈയര് നിര്മ്മാണ
യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാന് ജ�ോബി നിര്ബ
ന്ധിതനായി. തുടര്ങ്ങോട്ട് ഏലം ഡ്രൈ യര്
നിര്മ്മാണ മേഖ
ല യ ി ല്
വിപ്ലവം
സൃ

ഷ്ടിക്കാന് ജ�ോബിയുടെ ആയുഷ് എന്ജി
നീയറിംഗിന് സാധിച്ചു. തുടര്ന്ന് പുറം
നാട്ടില്നിന്നും ധാരാളം ഓര്ഡറുകള്
ആയുഷ് എന്ജിനീയറിംഗിനെ തേടി
യെത്തി.
ഈ വിജയത്തില്നിന്ന് ഊര്ജ്ജം
ഉള്ക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട് മറ്റ് ഡ്രൈയര്
മെഷീനുകള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനേക്കു
റിച്ച് ജ�ോബി ആല�ോചിച്ചു. അതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവേഷണങ്ങള് തുടര്ന്നു.
അതിന്റെ ഫലമായി ഹെര്ബല്
ഡ്രൈയിംഗ് മെഷീന്, ക�ോഫി ഡ്രൈയര്
മെഷീന്, ഫ്രൂട്ട് ഡ്രൈയര് മെഷീന്,
വെജിറ്റബിള് ഡ്രൈയര്, ഫുഡ് ഡ്രൈയര്
മെഷീന് തുടങ്ങി നിരവധി ഡ്രൈയറു
കള് ആയുഷ് എന്ജിനീയറിംഗില്
നിന്നും ആഗ�ോളതലത്തിലേക്ക് എത്തി.
മുരിങ്ങയില ഡ്രൈയര്, സ്പൈസസ്
ഡ്രൈയര് തുടങ്ങിയവ ആയുഷിന്റെ
സവിശേഷ ഉല്പ്പന്നങ്ങളാണ്. ഇന്ന്
സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്, ഇലകള്, പച്ച
ക്കറികള്, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്, മത്സ്യം,
മാംസം, റബ്ബര് ബാന്ഡ്, പപ്പടം, ഔഷ
ധങ്ങള് തുടങ്ങി ധാരാളം വ്യത്യസ്ഥ
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന
തിനാവശ്യമായ ഡ്രൈയറുകള്
ആയുഷ് നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. 100
കില�ോ മുതല് ഏത് തരം ഉല്പ്പ
ന്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തില്
കുറഞ്ഞ സമയ പരിധിക്കുള്ളി
ല് ഉണക്കിയെടുക്കാന് സാ
ധിക്കുന്ന മെഷീനുകളാണ്
ഇവ. കൂടാതെ പ്രീ ഡ്രൈയിങ്ങ്,
വാഷിങ്ങ്, സ്ലൈസിങ്ങ്
തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള്ക്കു
മുള്ള മെഷീനു
കള്
ആയുഷ്
ന ി
ര്മ്മി
ക്കു

ന്നുണ്ട്.
2020-ലെ ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത്
ചൈനയില്നിന്നും ഡ്രൈയറുകള് വരാ
തായപ്പോള് ആഭ്യന്തര മാര്ക്കറ്റില് ആ
കുറവ് നികത്തിയത് ആയുഷ് ആയി
രുന്നു. ഇന്ന് സ്പെയിന്, കാനറി ഐലന്റ്,
ഗ്വാട്ടിമാല, മഡഗാസ്കര്, സ�ൊമാലിയ,
ഉഗാണ്ട, നൈജീരിയ, ഈജിപ്ത്, ശ്രീ
ലങ്ക, നേപ്പാള്, ഭൂട്ടാന്, യു.എ.ഇ., എത്യേ
ാപ്പിയ, വിയറ്റ്ന ാം, ടാന്സാനിയ,
കെനിയ തുടങ്ങി ഇരുപത�ോളം രാജ്യ
ങ്ങളില് ആയുഷിന്റെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക്
ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. അനേകം മേഖല
യില് പ്രവര്ത്തിച്ച് വിജയം നേടാനാ
വാതെ വന്ന ജ�ോബി എന്ന യുവസം
രംഭകന് ഇന്ന് ഡ്രൈയര് നിര്മ്മാണ
മേഖലയുടെ അമരത്തെത്തിയത് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ദീര്ഘവീഷണവും, കഠിനാ
ധ്വാനവും ക�ൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വിശദ
വിവരങ്ങള്ക്ക് - 9447133995
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എന്നും ഉപഭ�ോക്താക്കള്ക്കൊപ്പം
ഒ

രു സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നത് ഒരുപ
ക്ഷെ വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കും.
എന്നാല് ആ സംരംഭത്തെ മുന്നിരയിലേക്ക്
ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, പുതിയ ആശയ
ങ്ങള് വികസിപ്പിച്ച് മാര്ക്കറ്റില് പ്രശംസ
നേടുക എന്നതെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
കാര്യമാണ്. ഒരു ബ്രാന്റ് തുടങ്ങി വിജയി
പ്പിക്കുക, തുടര്ന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാന്റ് കൂടി തുടങ്ങി
വിജയിപ്പിക്കുക, അതില് നൂതനമായ ആശ
യങ്ങള് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ച
സംരംഭകനാണ് പ�ൊന്നാനി സ്വദേശിയായ
ഇബ്രാഹിം ജസീം.
2009ല് ട്യൂബുലാര് ബാറ്ററി - ഇൻവർട്ടര്
എന്നിവയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെയാണ്
ജസീം സംരംഭകത്വത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത്.
എന്നാല് അക്കാലത്തെ മാനുഫാക്ചറര്
വില്പ്പനാനന്തര സേവനത്തിന് യാത�ൊരു
പ്രാധാന്യവും നല്കാതെ വന്നത�ോട് കൂടി
ഈ സാഹചര്യത്തില് ഉപഭ�ോക്തവിന്
മികച്ച ഉല്പ്പന്നത്തോട�ൊപ്പം വില്പ്പനാന
ന്തര സേവനവും നല്കാതെ ഒരു സ്ഥാപനം
മുന്നോട്ടു പ�ോകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
2013-ല് ജസീം ഫ�ോര്മാസ്റ്റ് എന്ന പേരില്
ബാറ്ററി - ഇൻവർട്ടര് ബ്രാന്റ് കേരള മാര്ക്ക
റ്റില് അവതരിപ്പിച്ചു. ദേശീയവും അന്തര്ദ്ദേ
ശീയവുമായ ധാരാളം ബ്രാന്റുകള് വിഹരി
ക്കുന്ന ഈ മേഖലയില് നിലനി
ല്ക്കണമെങ്കില് നന്നേ അദ്ധ്വാനിക്കണമെ
ന്ന് ജസീമിന് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനാല് ഗുണമേന്മ, സത്യസന്ധത, വ്യ
ക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാ
ക്കിയാണ് ഫ�ോര്മോസ്റ്റ് എന്ന ബ്രാന്റിനെ
ഉപഭ�ോക്തക്കളിലേക്കെത്തിച്ചത്.
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്
തന്നെ സര്വ്വീസ് നല്കുക എന്നതായിരുന്നു
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സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം. ഈ
മേഖല ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
പ്രശ്നം കൃത്യമായ സര്വ്വീസിന്റെ അഭാ
വമാണ്, ജാസിം പറയുന്നു. നൂറ് ശതമാനം
സംതൃപ്തരായ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഫ�ോ
മ�ോസ്റ്റ്ൻ്റെ ശക്തി, കസ്റ്റമർ സംതൃപ്ത
രാകുന്നത�ോട് കൂടി അവരിലൂടെ കമ്പ
നിയുടെ വളർച്ചയും എളുപ്പമാകുന്നു.
മാത്രമല്ല, ഫ�ോര്മോസ്റ്റ് ഒരു ഉപഭ�ോ
ക്താവിനും പ�ൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങള്
നല്കാറില്ല. നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്
കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നത് സ്ഥാ
പനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്തവാക്യമാണ്.
അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് ഫ�ോര്മോ
സ്റ്റ് ട്യൂബുലര് ബാറ്ററി, ഇന്വെര്ട്ടര്,
സ�ോളാര് വാട്ടര് ഹീറ്റര്, സ�ോളാര് പവര്
പ്ലാന്റ്, സ�ോളാര് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, എല്.ഇ.ഡി ബള്ബുകള് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപിടി
മികച്ച ഉല്പ്പങ്ങള് വിപണിയില് വി
ജയകരമായി വിപണനം നടത്തുന്നു.
മറ്റൊരു അഭിമാനകരമായ വസ്തുത കഴി
ഞ്ഞമാസം ബി.എല്.ഡി.സി ഫാന്
എന്ന ഒരു പുതിയ ഉല്പ്പന്നം കൂടി
ഫ�ോര്മാസ്റ്റ് കേരള മാര്ക്കറ്റില് അവ
തരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബി.എല്.
ഡി.സി വാള്ഫാന്, പെഡല് ഫാന്
എന്നിവയാണ് ഇപ്പോള് മാര്ക്കറ്റില്
ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത
യെന്തെ ന്നാല് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡില്
10 വാട്സും, രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡില് 13
വാട്സും, മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡില് 20
വാട്്സും ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രം മതിയാകും
ഈ ഫാന് പ്രവര്ത്തിക്കാന്. 65%
എനര്ജി സേവിങ്ങ് നല്കുന്ന ഉല്പ്പ

ഫ�ോര്മോസ്റ്റ് ഒരു ഉപഭ�ോ
ക്താവിനും പ�ൊള്ളയായ

വാഗ്ദാനങ്ങള് നല്കാറില്ല.
നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്
കൃത്യമായി പാലിക്കുക

എന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ

മറ്റൊരു ആപ്തവാക്യമാണ്.
അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന്
ഫ�ോര്മോസ്റ്റ് ട്യൂബുലര്
ബാറ്ററി, ഇന്വെര്ട്ടര്,

സ�ോളാര് വാട്ടര് ഹീറ്റര്,
സ�ോളാര് പവര് പ്ലാന്റ്,

സ�ോളാര് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്,
എല്.ഇ.ഡി ബള്ബുകള്
എന്നിങ്ങനെ ഒരുപിടി

മികച്ച ഉല്പ്പങ്ങള് വിപണി
യില് വിജയകരമായി

വിപണനം നടത്തുന്നു.

ന്നമാണ് ഇത്. ഈ ശ്രേണിയിലെ
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കേരള മാര്ക്കറ്റില് ആദ്യ
മായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫ�ോര്മോ
സ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോള് തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് എന്നീ ജി
ല്ലകളിലാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവ
ര്ത്തന പരിധി. സാധാരണ ഫാനുകള്ക്ക്
40-60 വാട്്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്
ഇതിനായി വേണ്ടിവരുന്നത്.
ഇതുകൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിന് 'ഷെ
ല്ലക്സ് ' എന്ന മറ്റൊരു ബ്രാന്റിലും
ഇന്വെര്ട്ടര് - ട്യൂബുലര് ബാറ്ററികള്
മാര്ക്കറ്റില് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത
5 വര്ഷത്തിനുള്ളില് കൂടുതല് ഉല്പ്പ
ന്നങ്ങള് മാര്ക്കറ്റില് അവതരിപ്പിക്കുക
എന്നതും കേരളം മുഴുവനും ഫ�ോര്മോ
സ്റ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എത്തിക്കുക എന്ന
തുമാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവി പദ്ധ
തികള്. യുവാക്കളായ ഒരു സംഘം
ത�ൊഴിലാളികളാണ് ഫ�ോര്മോസ്റ്റിന്റെ
കരുത്ത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മു
തലുള്ള ധാരാളം ത�ൊഴിലാളികള് ഇന്നും
ഫ�ോര്േമാസ്റ്റില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
മാനേജ്മെന്റും ത�ൊഴിലാളികളും തമ്മില്
ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം നിലനില്ക്കു
ന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിത്.
വളര്ച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തില് ഫ�ോ
ര്മോസ്റ്റിന്റെ ബ്രാന്റില് കേബിളുകളും,
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചുകളും
മാര്ക്കറ്റില് അവതരിപ്പിക്കുക, ഷെല്ല
ക്സിന്റെ ബ്രാന്റില് കിച്ചണ് അപ്ലയ
ന്സുകളും അതിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്
ഷ�ോറൂമുകളും ആരംഭിക്കുക എന്ന പദ്ധ
തിയാണ് സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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ബ�ോസ്ക�ോ
സിനിമാസ് മള്ട്ടിപ്ലെക്സ്
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സിനിമാ താരം നമിത പ്രമ�ോദ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കുറവിലങ്ങാട് (11.11.2021): യു.എ.യിലെ
പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് ഗ്രൂപ്പായ ബ�ോസ്ക�ോ
ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില് കുറവിങ്ങാ
ട് പണിപൂര്ത്തീകരിച്ച മള്ട്ടിപ്ലക്സ്
സിനിമാ താരം നമിത പ്രമ�ോദ് ഉദ്ഘാടം
ചെയ്തു. കുറുപ്പ് ആണ് ആദ്യ പ്രദര്ശന
ചിത്രം.
ബ�ോസ്ക�ോ ആര്ക്കേഡില് നടന്ന
പ�ൊതുസമ്മേളനം മ�ോന്സ് ജ�ോസഫ്
എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബ�ോസ്ക�ോ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയര്മാ
ന് സിബിന് സെബാസ്റ്റ്യന് പൂവക്കോ
ട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ക�ോട്ടയം ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിര്മല ജി
മ്മി,കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പ്രെസിഡന്റ് മിനി മത്തായി, ഓപ്പറേ
ഷന് ലീഗല് ഡയറക്ടര് എന്.സി.ജ�ോ
സഫ്,സൗത്ത് ഇന്ത്യന് ഫിലിം ചേംബര്
സെക്രട്ടറി രവി ക�ൊട്ടാരക്കര, നിര്മാ
താക്കളായ സിയാദ് ക�ോക്കര്, എം.രഞ്ജിത്ത്,ആന്റോ ജ�ോസഫ്, സംവിധാ
യകന് ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, ഫിലിം
പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷന്
ട്രെഷറര് പി.രാകേഷ് എന്നിവര് പ്രസം
ഗിച്ചു.

കുറവിലങ്ങാട് ബ�ോസ്ക�ോ മള്ട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമാതാരം നമിത പ്രമ�ോദ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുന്നു. മ�ോന്സ് ജ�ോസഫ് എം.എല്.എ, ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയര്മാന് സിബിന്
സെബാസ്റ്റ്യന് പൂവക്കോട്ട്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിര്മ്മലാ ജിമ്മി, കുറവി
ലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി മത്തായി എന്നിവര് സമീപം.
ബ�ോസ്ക�ോ ആര്ക്കേഡില് രണ്ടു
തീയേറ്ററുകള് ആണുള്ളത്.250ലേറെ
സീറ്റുകള്,4 കെ ദൃശ്യ മികവ്,ഡ�ോള്ബി

കുറവിലങ്ങാട് ബ�ോസ്ക�ോ മള്ട്ടിപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സം
ഘടിപ്പിച്ച പ�ൊതുസമ്മേളനം മ�ോന്സ് ജ�ോസഫ് എം.എല്.എ ഉദ്ഘാടനം ചെ
യ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയര്മാന് സിബിന് സെബാസ്റ്റ്യന് പൂവക്കോട്ട്, സിനിമാതാ
രം നമിത പ്രമ�ോദ്, സൗത്ത്ഇന്ത്യന് ഫിലിം ചേംബര് സെക്രട്ടറി രവി ക�ൊട്ടാരക്കര,
നിര്മ്മാതാക്കളായ സിയാദ് ക�ോക്കര്, എം.രഞ്ജിത്ത്, സംവിധായകന്, ബി.ഉണ്ണി
കൃഷ്ണന്, അഡ്വ.എന്.സി.ജ�ോസഫ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിര്മ്മലാ ജിമ്മി,
കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി മത്തായി എന്നിവര് സമീപം.

അറ്റ്മ�ോസ് ശബ്ദവിസ്മയം,ആധുനിക
വെളിച്ച സംവിധാനം എന്നിവയാണ്
പ്രത്യേകതകള്. ക�ൊച്ചി കേന്ദ്രമായി
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മെല്ബണ് മീഡിയ
ഫാക്ടറി ആണ് ല�ോക�ോത്തര നില
വാരത്തില് ബ�ോസ്ക�ോ മള്ട്ടിപ്ലെ
ക്സിന്റെ കണ്സല്റ്റേഷന്,ഡിസൈ
ന്,എക്സിക്യൂഷന് എന്നിവ ചെയ്തത്.
സംവിധായകന് ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ
ആര്ഡി സിനിമാസുമായി സഹകരി
ച്ചാണ് ബ�ോസ്ക�ോ മള്ട്ടിപ്ലെക്സിന്റെ
പ്രവര്ത്തനം.
ക�ോട്ടയം ജില്ലയില് നിന്നും യു എ
ഇ സര്ക്കാരിന്റെ ഗ�ോള്ഡന് വിസ
ആദ്യമായി ലഭിച്ച ബ�ോസ്ക�ോ ഗ്രൂപ്പ്
ചെയര്മാന് പി.എം.സെബാസ്റ്റ്യന്
പൂവക്കോട്ടിനെ കുറവിലങ്ങാട് സ്നേ
ഹകൂട്ടായ്മ ആദരിച്ചു. പി.എം. സെബാ
സ്റ്യന്റെ മകനും ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയ
ര്മാനുമായ സിബിന് സെബാസ്റ്റ്യന്
ആദരം ഏറ്റു വാങ്ങി.

