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വിവിധ കാര്ിക, കാര്ികകതര ഉത്പന്നങ്ങള് 
തതരതഞെടുത്് കേഖരിച്് ജില്ാ മി്നുകളുതടയും 
സിഡിഎസുകളുതടയും കനതൃത്വത്ില് കിറ്ുകള് 
തയാറാക്ുന്നു. ഈ കിറ്ുകള് സിഡിഎസുകള് 
മുകഖന അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങളികേക്് എത്ിക്ുന്നു. 
അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങള് ആന്തരിക സമ്ാദ്യത്ില് നിന്ന് 
സിഡിഎസിന് കിറ്ുകളുതട തുക നല്കുന്നു. കിറ്ുകള് 
വാങ്ങിയ അയല്ക്്കൂട്ടാംഗങ്ങള് പരമാവധി 20 
തവണകളായി കിറ്ിതറെ തുക അയല്ക്്കൂട്ടത്ില് തിരിതക 
അടയ്കുന്നു. ഇൗ രീതിയിോയിരുന്നു ക്യാതമ്യ് തറെ 
സംഘാടനം.

ക്യാതമ്യ് തറെ നടത്ിപ്് തസപ്റ്ംബര 30 വതരയാണ് 
ഔകദ്യാഗികമായി നിശ്ചയിച്ിരുന്നതതങ്ിേും ചിേ 
ജില്കളില് ക്യാതമ്യ്് പപവരത്നങ്ങള് ഇകപ്ാഴും 
തുടരുന്നുണ്്. ക്യാതമ്യ്് മുകഖന ഇതുവതര 
6,44,97,299 ര്കൂപയുതട വിറ്ുവരവാണ് കനടാനായത്. 
വയനാട് ഒഴിതക 13 ജില്കളിേും ക്യാതമ്യ്് മികച് 
രീതിയില് സംഘടിപ്ിക്ാനായി. (വയനാട് സമാനമായ 
മതറ്ാരു ക്യാമ്യ് ് മു്പ് തചയ്തതിനാല് ഈ 
കാമ്യിനില് പതങ്ടുത്ില് ) ക്യാതമ്യ ്തറെ ഭാഗമായുള്ള 
വിറ്ുവരവ് ഉള്തപ്തടയുള്ള വിേദാംേങ്ങള് താതഴ 
നല്കുന്നു. (ജില്, പതങ്ടുത് സ്കൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്, 

കകാവിഡ് - 19തറെ ഭാഗമായുള്ള കോക്ഡൗ 
ണിതനത്ുടരന്ന് നഷ്ം കനരികടണ്ി വന്ന 
കുടുംബപേീ സംരംഭകരക്ും കൃ്ിസംഘങ്ങള്ക്ും 
ആേ്വാസകമകുന്നതിനായി ഞങ്ങള് കരുതല് എന്ന 
കപരില് നടപ്ിോക്ുന്ന ക്യാതമ്യ് തനക്ുറിച്് 
Making an Impact 350ല് എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 
സംരംഭകതര/കൃ്ിസംഘാംഗങ്ങതള കപപാത്ാ 
ഹിപ്ിക്ുന്നതിനും പപേ് നങ്ങള് കനരിട്ട സംരംഭങ്ങള് 
പുരനരുജ്ീവിപ്ിക്ുന്നതിനുമായി നടത്ിയ 
ഈ ഉത്പന്ന- വിപണന ക്യാതമ്യ്് മുകഖന 
ഉത്പന്നങ്ങള്ക്് വിപണി കതണ്ത്ി നല്കുന്നതിനും 
അധിക വരുമാനം കനടിതക്ാടുക്ുന്നതിനും ഞങ്ങള്ക്് 
കഴിഞെുതവന്ന് സകന്താ്കത്ാതട അറിയിക്തട്ട. 

അതാത ്ജില്യിതേ സംരംഭകരില് നിന്ന ്ഉതപ്ന്നങ്ങളുതട 
വിേവിവരവും മറ്ും ജില്ാ ടീമുകള് കേഖരിക്ുകയും 
ഇക്ാര്യം സിഡിഎസുകതള അറിയിക്ുകയും 
തചയ്ുന്നു. കിറ്ുകള് കവണ് അയല്ക്്കൂട്ടാംഗങ്ങളുതട 
ആവേ്യകതാ പട്ടിക അതാത് അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങള് 
തയാറാക്ി. അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങളില് നിന്ന ്സിഡിഎസുകള് 
ഈ പട്ടിക കേഖരിച്് അന്തിമ പട്ടിക തയാറാക്ി 
ജില്ാ ടീമിതന അറിയിക്ുകയും തചയ്തു. സ്കൂക്ഷ്മ 
സംരംഭങ്ങളില് നിന്നും കൃ്ിസംഘങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 

'കരുതല്' ക്യാമ്പെയ് നിലൂമ്െ 
6.44 കകയാെി രൂപയുമ്െ വിറ്റുവരവ്
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9 പാേക്ാട് -  135 -0 - 5,812 - 16,52,920 ര്കൂപ
10 മേപ്ുറം - 40 - 0 - 2,200 - 13,20,000 ര്കൂപ
11 കകാഴികക്ാട് - 78 - 0 - 1,977 - 42,98,400 ര്കൂപ
12 കണ്്കൂര - 616 - 38 - 2,171 - 8,47,963 ര്കൂപ
13 കാസരകഗാഡ ്-  398 - 105 - 24,000 - 96,00,000 ര്കൂപ
ആതക - 3574 - 656 - 1,48,853 - 6,44,97,299 ര്കൂപ

കകാവിഡ-്19 പപതിസന്ി മറികടക്ാ് സംരംഭകരക്ും 
കൃ്ിസംഘാംഗങ്ങള്ക്ും മികച് പിന്തുണകയകാ് 
ഈ ക്യാതമ്യ് ന് പിന്നില് പപവരത്ിച് ഏവരക്ും 
അഭിനന്ദനങ്ങള്.

പതങ്ടുത് കൃ്ിസംഘങ്ങള്, വിതരണം തചയ്ത 
കിറ്ുകള്, വിറ്ുവരവ് പകമത്ില്)

1. തിരുവനന്തപുരം - 227 - 24 - 12,204 - 56,16,750 ര്കൂപ
2 തകാല്ം -  223 - 104 - 5350 - 16,79,890 ര്കൂപ
3 പത്നംതിട്ട -   214 - 64 - 8,200 - 58,28,000 ര്കൂപ
4 ആേപ്ുഴ -  390 - 86  - 17,390 - 57,52,500 ര്കൂപ
5 കകാട്ടയം -  218 - 85 - 16,238 - 81,14,750 ര്കൂപ
6 ഇടുക്ി -  145 - 46 - 4,970 - 24,85,000 ര്കൂപ
7 എറണാകുളം - 523 - 24 - 43,143 - 1,50,84,476 ര്കൂപ
8 തൃശ്്കൂര - 367 - 80 - 5,198 - 22,16,650 ര്കൂപ


