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വിപണനസകന്്രമഥാക്കുന്നതിടനക്കുറിച്് 
ത ലീ രു മ ഥാ ന ി ച് തു ം  ഇ ത ി ന ഥാ യ ള്ള 
പ്രവര്തനങ്ങള് ആരംഭിച്തും.

മികച് രലീതിയില് പ്രവര്തിക്കുന്ന 
മഥാേച്ന്കള് കടണ്തി, ആ 
മഥാേച്ന്കടള അതഥാത് േിഡിഎേിടറെ 
ഉടമസ്തയിലുള്ള സ്ിര വിപണന 
സകന്്രങ്ങളഥാകി മഥാറ്റുകയഥാണ് ടചയ്യുന്നത്. 
അതഥാത് തസദേശ സ്ഥാപനതിടല 
കുറഞ്ഞത് 25 അയല്ക്കൂട്ട േംരംഭകര്ക്/
കൃ ഷ ി േ ം ഘ ങ്ങ ള് ക്  ത ങ്ങ ളു ട ട 
ഉത്പന്നങ്ങള്ക് ഒരു സ്ിര വിപണന 
സകന്്രം ഒരുകി നല്കുകയഥാണ് 
ഇതുവഴി ലക്്യമിടന്നത്. ഇതരതില് 
സകരളതിലുള്ള 2500 വനിതഥാ േംരംഭകര്ക് 
ഈ ഔട്ട് ടലറ്റുകളിലൂടട വിപണന േൗകര്യം 
ഏര്ടപ്ടത്തുന്നു. ഈ സ്ിര വിപണന 
സകന്്രങ്ങളിലൂടട മഥാേം കുറഞ്ഞത് 

അയല്ക്കൂട്ട വനിതകള് ഉത്പഥാദിപ്ിക്കുന്ന 
കഥാര്ഷിക, കഥാര്ഷിസകതര ഉത്പന്നങ്ങള് 
ടപഥാതുജനങ്ങള്ക് ലഭ്യമഥാക്കുന്നതിനഥായി 
സകരളതിടല എ്ഥാ സലെഥാക്കുകളിലും 
നഗരേഭകളിലും മഥാേതിടലഥാരികല് 
ഒരിടടതങ്ിലും  മഥാേച്ന്കള് 
േംഘടിപ്ിച്ചുവരുന്നു. കുടംബശ്ലീയടട 
മഥാര്കറ്ിങ് പ്രവര്തനങ്ങളില് ഏറ്വം 
പ്രധഥാനമഥായ ഒന്നഥാണ് ഈ മഥാേച്ന്കള്. 
2019-20 േഥാമ്പതിക വര്ഷം 1876 
മഥാേച്ന്കളഥാണ് സകരളതിടലഥാട്ടഥാടക 
േംഘടിപ്ിച്ത്. 5.85 സകഥാടി വിറ്റുവരവഥാണ് 
ഈ മഥാേച്ന്കളിലൂടടയണ്ഥായത്. 
ഇ ത ര ത ി ല്  ച ി ല യ ി ട ങ്ങ ള ി ല് 
േംഘടിപ്ിക്കുന്ന മഥാേച്ന്കള് ഒരഥാഴ്ചസയഥാളം 
തുടര്ച്യഥായി പ്രവര്തിക്കുന്നുടവന്ന് 
ഞങ്ങള് മനസ്ിലഥാകി. ഇസതത്തുടര്ന്നഥാണ് 
ഇതരതില് മികച് രലീതിയില് 
പ്രവര്തിക്കുന്ന മഥാേച്ന്കടള സ്ിര 

100 സ്ിര വിപണന
സകന്ക്്രങ്ങള് വരുന്നു
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ഉപസയഥാഗികഥാം. വിപണന സകന്്രതിടറെ 
നടതിപ്ിനഥായി  നിശ്ിത തുക 
േംരംഭകരില് നിന്ന് ഈടഥാകഥാനുമഥാകും. 
വിപണനസകന്്രതിടറെ നടതിപ്് 
നിര്വ്വഹിക്കുന്നവര്സകഥാ മഥാസനജ് ടമറെ് 
ടലീമിസനഥാ സവണം തുക നല്കഥാന്. ഓസരഥാ 
വിപണന സകന്്രവം സ്ഥാപികഥാന് 5 ലക്ം 
രൂപയഥാണ് വകയിരുതിയിരിക്കുന്നത്.

സ്ിര വിപണന സകന്്രങ്ങള് സ്ഥാപിസകണ് 
ഇടങ്ങള് ടതരടഞ്ഞടക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് 
ഇസപ്ഥാള് പുസരഥാഗമിക്കുകയഥാണ്. നവംബര് 
മഥാേസതഥാടട ബ്ഥാന്ഡ് ടചയ്ത, ഒസര 
മഥാതൃകയിലുള്ള 100 സ്ിര വിപണന 
സകന്്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കും. പിന്നലീട് ജിസയഥാ 
ടഥാഗിങ് ഉള്ടപ്ടടയള്ള പ്രവര്തനങ്ങളും 
നടത്തും. ഈ വിപണനസകന്്രങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുന്നസതഥാട് കൂടി കുടംബശ്ലീ 
േംരംഭകര്ക് സ്ിരവരുമഥാനം 
ഉറപ്ഥാകഥാനഥായി മടറ്ഥാരു മഥാര്ഗ്ഗം കൂടി 
തുറന്ന് കിട്ടുടമന്ന് പ്രതലീക്ിക്കുന്നു.

50,000 രൂപ വിറ്റുവരവ് സനടകയഥാണ് 
ലക്്യം. ഒസര രലീതിയില് ബ്ഥാന്ഡ് ടചയ്ത 
100 വിപണനസകന്്രങ്ങളഥാണ് ഇങ്ങടന 
സ്ഥാപിക്കുക.

ജ ി ് ഥാ  മ ി ഷ നു ക ള ഥാ ണ്  സ് ി ര 
വിപണന സകന്്രങ്ങളഥായി മഥാറ്ഥാനുള്ള 
മഥാേച്ന്കടള ടതരടഞ്ഞടക്കുന്നത്. 
വിപണന സകന്്രങ്ങളുടട നടതിപ്് 
ചുമതല അതഥാത് േിഡിഎസുകള്/
നഗര തസദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്കഥാകും. 
വിപണനസകന്്രം പ്രവര്തിപ്ികഥാനഥായി 
േംരംഭകരിടലഥാരഥാടളസയഥാ അട്ങ്ില് 
പ്രസത്യകമഥായി ഒരഥാടളസയഥാ ചുമതലടപ്ടതഥാം. 
അതഥാത് പ്രസദശടത േംരംഭകര്/
കര്ഷകര് എന്നിവരുടട സയഥാഗം വിളിച്് 
കൂട്ടി ഔട്ട് ടലറ്റുകളിസലക് എതിസകണ് 
ഉത്പന്നങ്ങള് തലീരുമഥാനിക്കുകയം അത് 
സ്ിരമഥായി സകന്്രങ്ങളില് എതിക്കുടമന്ന് 
ഉറപ്ഥാക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. ജമസരെഥാ 
എറെര്ജപ്രേ് കണ്േള്ട്ടറെ്മഥാരുടട 
(എംഇേി) സേവനവം ഇതിനഥായി 


