
-ta¡n-§v B-³- Cw]mÎv | MAKING AN IMPACT

S.HARIKISHORE IAS

ഇച്ന്സീവ് ബനാന കള്്ികവഷന് 
പരിപാടിയചട ഭാമായി വാഴക്കുലകള് 
വിളചവടക്കുകയം താത്കാലിക 
മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകളിലൂചട ഉത്പന്നങ്ങള് 
തയാറാക്കുകയം ചചയ്യുന്ന കുടംബശ്ീ കൃഷി 
സംഘാംങ്ങളുമുണ്്. അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങള് 
സ്ിര സംരംഭമായല്ാചത താത്കാലിക 
സംരംഭങ്ങളായി ഇത്രത്ില് നിരവധി 
മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകള് നടത്ാറുണ്്. 
ഈ ഓണകാലത്് കകരളത്ിലുടനീളമായി 
ചിപ് സും മറ്റും തയാറാക്കുന്ന 109 
താത്കാലിക മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകളാണ് 
കുടംബശ്ീ അംങ്ങള് നടത്ിയത്. ഇത് 
മുകഖന 11,67,811 രൂപയചട വിറ്റുവരവ ്കനടാന് 
സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം എല്ാ �ില്കളിലും 
ഓണകാലത്് താത്കാലിക മൂല്യവര്ദ്ിത 
യൂണിറ്റുകള് പ്രവര്ത്ിച്ചിരുവന്നുചവങ്ിലും 
ചകാകറാണ ്വറസ് വ്യാപന ഭീഷണി 
നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഈ വര്ഷം ഏഴ് 

ഓ ണ ക ാ ല ത്്  ഓ ണ ച്ച ന്ത ക ളു ം 
നാട്ടുചന്തകളും നടത്ിയതിചനക്കുറിച്ചും 
അതില് നടന്ന വില്പ്നചയക്കുറിച്ചും 
Making an Impact 351, 352 എന്നീ 
കലഖനങ്ങളില് നിങ്ങള് വായിച്ചിരിക്കുമകല്ാ. 
ഓണകാലത്് ഞങ്ങള് നടത്ിയ മചറ്ാരു 
പ്രധാന പ്രവര്ത്നമാണ് താത്കാലിക 
മൂല്യവര്ദ്ിത ഉത്പന്ന യൂണിറ്റുകള്ക് 
ഉത്പാദനവം വിപണനവം നടത്ാനള് 
പ്രകത്യക കപ്രാത്ാഹനം. 

സാധാരണയായി ഓണകാലം ലക്യമി്് 
അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങള് കചര്ന്ന് താത്കാലിക 
മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിക്കുകയം 
ഉത്പാദനം നടത്കയം ചചയ്ാറുണ്്. 
ഓണവിപണിയികലക് വിവിധതരം 
ചിപ് സുകളും മറ്് ഉത്പന്നങ്ങളും തയാറാകി 
നല്കുകയാണ് ഈ യൂണിറ്റുകള് 
ചചയ്ാറ്. ഓണം ലക്യമി്് നടത്ന്ന 

ഓണക്ോലത്് തോത്ക്ോലിക 
മൂല്യവര്ദിത ഉത്പന്ന യൂണിറ്റുകളിലൂടെ 

11.67 ലക്ും രൂപയുടെ വിപണനും
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യൂണിറ്റുകളുചട എണ്ണം, വിറ്റുവരവ് )
1. തിരുവനന്തപുരം 12 - 2,09,601 രൂപ
2. ചകാല്ം - 7 - 54,580 രൂപ
3. ആലപ്പുഴ - 15 - 1,54,500 രൂപ
4. കകാ്യം - 13 - 1,13,750 രൂപ
5. തൃശ്ശൂര് - 36- 5,80,480 രൂപ
6. പാലകാട് - 6 - 39,660 രൂപ
7. വയനാട് - 20 - 15,240 രൂപ
ആചക - 109 - 11,67,811 രൂപ 

  ഇങ്ങചന പ്രകത്യക കാലചത് വിപണികള് 
ലക്യമി്് ആരംഭിക്കുന്ന താത്കാലിക 
മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകചള സ്ിരമായ 
യൂണിറ്് ആകി മാറ്റുകചയന്ന ലക്യമാണ് 
ഇനി ഞങ്ങള്ക് മുന്നിലുള്ത്. �ില്കളില് 
കൂടതല് മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകള് 
ആരംഭികാനള് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നടത്കമ്ാള് ഇത്രത്ില് താത്കാലിക 
യൂണിറ്റുകള് നടത്ന്നവര്കാകും പ്രഥമ 
പരിണന നല്കുക.

�ില്കളില് മാ്മാണ് ഇത്രത്ിലുള് 
യൂണിറ്റുകള് പ്രവര്ത്ിച്ചത്. 

ഈ താത്കാലിക മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകള് 
കുടംബശ്ീ അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങള് 
തനികച്ചാ കൂ്ാകയാ ആകും ആരംഭിക്കുക. 
ആവശ്യചമങ്ില് ഇത്രം യൂണിറ്റുകള്ക് 
അ സ ം സ്  കൃ ത  വ സ് തു ക ള് 
വാങ്ങുന്നതിനായി 10,000 രൂപ റികവാള്വിങ് 
�ണ്് നല്കുന്ന പ്രവര്ത്നവം ഞങ്ങള് 
ചചയ്തുവരുന്നു. മൂന്ന് മാസം ചകാണ്് 
ഈ തുക തിരിച്ചടച്ചാല് മതിയാകും. ഈ 
ഓണകാലത്് ഇത്രത്ിലുള് 40 
താത്കാലിക മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകളാണ് 
റികവാള്വിങ് �ണ്് വാങ്ങിയത്. 

2020ചല ഓണവിപണിയികലക് 
ഉത്പന്നങ്ങള് എത്ിക്കുന്നതിനായി 
ഓകരാ �ില്യിലും ആരംഭിച്ച താത്കാലിക 
മൂല്യവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകളുചട വിവരങ്ങളും 
വില്പ്നയം താചഴ നല്കുന്നു. (�ില്, 


