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ഓണച്ചന്തകള് സംഘടിപ്ിക്കുന്നത്. അതാത് 
സിഡിഎസുകള്കാണ് നടത്ിപ്് ചുമതല.  
ഓണകാലത്് പൂര്ണ്ണമായം കകാവിഡ് 
മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ച് ഓണച്ചന്തകള് 
നടത്ാനാണ് നിര്ക്ദേശിച്ചിരുന്നത്. തക്ദേശ 
സ്ാപന തലങ്ങളില് ചന്ത നടത്ാന് 
സാഹചര്യമുള്ിടങ്ങളില് എല്ായിടത്ം 
ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന 
ഓണച്ചന്തകള് സംഘടിപ്ിക്കുകയാണ് 
ചചയ്തത്. കുടംബശ്ീ സംരംഭകരുചട 
ഉത്പന്നങ്ങചളല്ാം ഈ ചന്തകളിചലത്ിച്ച് 
വിപണനം നടത്ി. സാധ്യമായിടങ്ങളില് 
ഞങ്ങളുചട കൃഷിസംഘങ്ങളുചട (ക�ായ്്് 
ലയബിളിറ്ി ഗ്രൂപ്്- ച�എല്�ി) ഉത്പന്നങ്ങളും 
വ ില്പ്നയ്കായി  എത്ിച്ചിരുന്നു. 
ഓണച്ചന്തകള് കൂടാചത �ില്ാതലത്ില് 
പ്രകത്യക വിപണന കമളകള് നടത്ാനം 
സാധ്യമാകുചമങ്ില് മറ്് വകുപ്പുകളുമായി 
സംകയാ�ിച്ച് വിപണനകമളകള് നടത്ാനം 

കകരളത്ിചല ഏറ്വം പ്രധാന 
വിപണനകാലമായ ഓണകാലത്് 
കു ട ം ബ ശ്ീ യ ച ട  ക ന തൃ ത ്വത് ി ല് 
എ ല് ാ വ ര് ഷ വ ം  ഓ ണ ച്ച ന്ത ക ള് 
സംഘടിപ്ികാറുണ്്. ഈ വര്ഷവം 
കകാവിഡ് കപ്രാക്ാകകാള് പാലിച്ച് 
സാധ്യമാകുന്നിടങ്ങളില് ഓണച്ചന്തകള് 
നടത്ണചമന്ന നിര്ക്ദേശം �ില്കള്ക് 
നല്കിയിരുന്നു. ഇതിച് അടിസ്ാനത്ില് 
12 �ില്കളില് ഓണച്ചന്തകള് നടത്ാന് 
ഞങ്ങള്ക് സാധിച്ചു. (കകാഴികകാട്, 
മലപ്പുറം എന്നീ �ില്കളില് അനമതി 
ലഭികാത്തിനാല് ഓണച്ചന്തകള് 
നടത്ിയില്). ആചക 453 ഓണച്ചന്തകളാണ് 
ഈ ഓണകാലത്് സംഘടിപ്ിച്ചത്. 
ഇതിലൂചട 3,57,02,956 രൂപയചട 
വിറ്റുവരവണ്ായി.

  ഒരു സിഡിഎസില് ഒന്ന ്എന്ന നിലയിലാണ് 

ഓണച്ചന്തകളിലൂടെ 
3.57 കകോെി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ്
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66,16,705 രൂപ
8. തൃശ്ശൂര് - 63 - 1134 - 734- 77,75,552 രൂപ
9. പാലകാട് - 38- 300- 197- 14,50,647 
രൂപ
10. വയനാട് - 19 - 351- 1498- 3,67,881 രൂപ
11. കണ്ണൂര് - 24 - 609 - 771 - 9,57,571 രൂപ
12. കാസര്കാഡ് - 27 - 1793 - 987 - 
25,81,752 രൂപ
ആചക - 453 - 7702 - 6684 - 3,57,02,956 
രൂപ

കകാവിഡ് മഹാമാരികാലത്ം എല്ാവിധ 
കകാവിഡ് കപ്രാക്ാകകാളും പാലിച്ച് 
ഓണച്ചന്തകള് നടത്ി കുടംബശ്ീ 
സംരംഭകര്ക് ആശ്വാസകമകാന് 
കഴിഞ്ഞതില് ഞങ്ങള്ക് സകന്താഷമുണ്്. 
സാധ്യമാകുന്നിടങ്ങളിചലല്ാം ഓണച്ചന്തകള് 
നടത്ാന് ചുകാന് പിടിച്ച കുടംബശ്ീ 
�ില്ാ ടീമുകള്ക്കും സിഡിഎസുകള്ക്കും 
തുണകയകിയ എംഇസിമാര്ക്കും 
ഓണച്ചന്തകളില് പചങ്ടത് സംരംഭകര്ക്കും 
കൃഷിസംഘാംങ്ങള്ക്കുചമല്ാം എച് 
അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയികച്. 

നിര്ക്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതനസരിച്ച് തൃശ്ശൂര്, 
പത്നംതി്, എറണാകുളം, കകാ്യം 
എന്നീ നാല് �ില്കളില് �ില്ാതല വിപണന 
കമളകളും സംഘടിപ്ിച്ചു. 

ഈ വര്ഷം നടത്ിയ ഓണച്ചന്തകളുചട 
വിശദാംശങ്ങള് താചഴ നല്കുന്നു. (�ില്, 
നടത്ിയ ഓണച്ചന്തകളുചട എണ്ണം, 
പചങ്ടത് സംരംഭങ്ങളുചട എണ്ണം, 
പചങ്ടത് കൃഷിസംഘങ്ങളുചട എണ്ണം, 
ആചക വിറ്റുവരവ്...എന്ന ക്രമത്ില്). 
1. തിരുവനന്തപുരം - 61 - 347 - 125 - 
15,52,475 രൂപ
2. ചകാല്ം -  27 - 301 - 205 - 14,44,500 
രൂപ
3. പത്നംതി് - 25 - 233 - 283 - 10,00,682 
രൂപ
4. ആലപ്പുഴ -  38 - 317 - 278 - 67,72,273 
രൂപ
5. കകാ്യം - 32 - 669 - 235 - 34,99,676 
രൂപ
6. ഇടകി - 38 - 334 - 565 - 16,83,242 രൂപ
7. എറണാകുളം - 61 - 1314- 806 - 


