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സന്ദർശനം നൈത്തിയ തിയ്യതി- 

 07-11-2017 

 

സന്ദർശന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ മിഫന കുറിച്ച് പഠിക്കൽ 

2. ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ മിഫല ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കൽ 

3. ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ മിൽ ലഭ്യമോയ ഷകരള ട്രൈബൽ ഉത്പന്നങ്ങഫള 

കുറിച്ച് പഠിക്കൽ 

4. കുൈുൂംബരരീ മുഖോന്ത്ിരൂം ഉള്ള പട്ടികവർഗ അയൽക്കൂട്ടങ്ങെുളെ 

കീഴിൽ ഉണ്ടോക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ ൂം വില്പന 

ഫെയ്യോൻ സോധിക്കുഷമോ എന്ന പഠനൂം നൈത്തുക. 

 

ട്രൈഫെഡ് -ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ ൂം 

ഷകരന്ദ പട്ടികവർഗ വികസന മരന്ത്ോലയൂം മുഖോന്ത്ിരൂം െണ്ട് ലഭ്യമോക്കി 
എലലോ സൂംസ്ഥോനങ്ങളിലുൂം രപധോന വിപണന രപഷേരങ്ങൾ തിരഫെൈുത്തു പട്ടിക 

വർഗ വിഭ്ോഗക്കോരോയവരുഫൈ കരകൗരല ഉത്പന്നങ്ങള ൂം പരമ്പരോഗത 

ഉത്പന്നങ്ങള ൂം വിപണി നൈത്തോൻ ഫെയ്തിരിക്കുന്ന കിഷയോസ്കുകൾ ആണ് 

ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ ൂം.  ട്രൈബൽ ഷകോ ഓപഷററ്റീവ് മോർക്കറ്റംഗ് ഫെവലപ് 
ഫമന്റ്  ഫെെഷറ ൻ ലിമിറ്റഡ്  എന്ന അഖിഷലന്ത്യോൈിസ്ഥോനത്തിൽ ഉള്ള 

സ്ഥോപനത്തിന്റഫറ കീഴിലോണ് ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ ൂം രപവർത്തറക്കുന്നത ്

ഇന്ത്യയിൽ അഫക 41  ഷ ോറ ൂം ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യക്കുണ്ട്.. 

എലലോ സൂംസ്ഥോനങ്ങളിലുൂം, ഷകരന്ദ ഭ്രണ രപഷേരങ്ങളിലുൂം, രപധോന വിമോന 
തോവളങ്ങളിലുൂം ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഷ ോറ ൂം രപവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രപധോന 
വിഷനോേ സഞ്ചോര ഷമഖലകൾ ഷകരന്ദീകരിച് ആണ് ഇത്തരൂം ഷ ോറ മുകൾ 
ആരൂംഭ്ിച്ചിട്ട ള്ളത്.  

ഷകരളത്തിൽ അഫക ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യക്കു ഒരു ഷ ോറ ൂം മോരതഷമ ഉള്ള . 
ഇത് ഫകോച്ചിയിൽ ആണ് . ഷകരളത്തിന്റ ഫതോട്ടൈുത്ത് ഇത്തരൂം ഷ ോറ ൂം ഷ ോറ ൂം 
ഉള്ളത് തമിഴ്നോട് ഉള്ള കനയോകുമോരിയിൽ ആണ്.  



ഫകോച്ചി ഷ ോറ മിൽ ഏറ്റവുൂം ക ൈുതൽ വിഷേരികൾ ആണ് വിവിധ 
ഉത്പന്നങ്ങൾ വോങ്ങിക്കുവോൻ എത്തുന്നത്.  എലലോവർ വുൂം നവൂംബർ മുതൽ 
അൈുത്ത വര് ൂം ഏരപിൽ മോസൂം വഫരയോണ് ക ൈുതൽ വിഷേരികൾ 
എത്തുന്നതുൂം ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിെു ഷപോകുന്നതുൂം. പിന്നീൈുള്ള ആറു മോസൂം 
കോരയമോയ കച്ചവൈൂം നൈക്കോറിലല.  ഒരു കമ്മീ ൻ വയവസ്ഥയിൽ നിന്ന് 
വയതയസ്തമോയി ഉപഷഭ്ോക്തോവിന്റ ഷനരിട്ട് ആവരയമോയ െിസ്കൗണ്ട് 
നൽകിയോണ് ഉത്പന്നങ്ങൾ വില്പന നൈത്തുന്നത്. ഇതിനോവരയമോയ പണൂം 
ഷകരന്ദ പട്ടിക വർഗ വികസന മരന്ത്ോലയൂം സബ്സിെി ആയി നൽകുന്നുണ്ട്.  

 

രപധോന ഉൽപന്നങ്ങൾ വില്പന ഫെയ്യ ന്നത് 

1. തുണിത്തരങ്ങൾ 
 രോജസ്ഥോൻ -ഫബഡ്  ീറ്റ് ,  ോൾ  
 അസൂം , ഗുജറോത്ത്, ഒെി , യിൽ നിന്നുൂം കുർത്തകൾ  
 മധയരപഷേശ്, രോജസ്ഥോൻ, ഛത്തിസ് രഗഹ് , ഒെി  സോരികൾ 
 ഹിമോെൽ രപഷേശ്, ഉത്തരോഖണ്ഡ് , ജമ്മു ആൻഡ് കോശ്മീർ  

കമ്പിളി ഉത്പന്നങ്ങൾ 
 തമിഴ് നോൈിഫല ഷൈോെ  ോൾ 

2. ആഭ്രണങ്ങൾ  
 ഒെി യിഫല ഷെോക്കറി ജവൽസ്  
 ഷനോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോഗോലോൻഡ്, മണിപൂർ, അരുണോെൽ രപഷേശ് 

ഫല നോഗ ജവൽസ് , ഷെോക്കറി ജവൽസ്.  
 ഹിമോെൽ രപഷേരിഫല ഹിമോെൽ ജവൽസ് 

3. ഗിഫ്റ് ഐറ്റൂംസ് 
 ഗുജറോത്ത് ഷതോരണൂം, 
 ആരരോരപഷേശ് ഷപഴ്സ് , ബോഗ്, തുണി ബോഗുകൾ 
 രോജസ്ഥോൻ ജ ട്ട് െയൽസ്, രപതിമകൾ 
 ഹിമോെൽ രപഷേശ്, ട്രെ ഫ്റളവർ 

4. മൺപോരതങ്ങൾ , ഷലോഹ ഉത്പന്നങ്ങൾ 
 മണിപ ർ  കറുത്ത മൺപോരതങ്ങൾ, കല്ലറൽ ളകൊത്തറളെെുത്ത 

പ്രതറമകൾ 
 ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒെി  , ആരരോരപഷേശ്, ജോർഖണ്ഡ് പിത്തള ഷലോഹ 

ഫെറു രപതിമകൾ, ല ൊഹ ആഭരണങ്ങൾ 
5. ട്രൈബൽ ഫപയിന്ററിൂംഗ് 

 ഒെി  പനഷയോല ഫപയിന്ററിൂംഗ് 
 ഷനോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോച്ച റൽ ഫപയിന്ററിൂംഗ് 
 ഛത്തിസ്ഗഢ്, മധയരപഷേശ് ഫല തുണിയിലുള്ള ഓയിൽ ഫപയിന്റ് 

6. മുള ഉത്പന്നങ്ങൾ, െ രൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ 



 ഷകരളത്തിഫല വയനോട് ജിലലയിൽ നിന്നുൂം ഉള്ള മുള ഫകോണ്ടുള്ള 
ലോൂംപ് ഫ യ്ഡ് 

 ഷനോർത്ത് ഈസ്റ്റിഫല മുള ഫകോണ്ടുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ, 

ചൂരൽ ളകൊണ്ടുള്ള വറവറധ ഉതപന്നങ്ങൾ 
 

7. ഓർഗോനിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ   
 

 ആസോൂം െോർജിലിൂംഗ് ഷതയില 
 ആരരോ രപഷേശ് നോച്ച റൽ ഷസോപ്  
 തമിഴ് നോട് നോച്ച റൽ ഹണി 

8. ഉത്തരോഖണ്ഡിഫല ജോക്കറ്റ്, ഷലെി ജോക്കറ്റ് 
9. ഷനോർത്ത് ഈസ്റ്റിഫല സിൽക്ക് വസ്രതങ്ങൾ 

ട്രൈെെിഫല വില്പന 

1. സീസൺ കോലങ്ങളിൽ ഒരു മോസൂം 24 ലക്ഷ്ൂം ര പയുഫൈ കച്ചവൈൂം 
നൈക്കോറുണ്ട് 

2. 10 % രതമോനൂം െിസ്കൗണ്ട് ഷനരിട്ട് ഉപഷഭ്ോക്തോക്കൾക്ക് നൽകുന്നു 
3. 15% രതമോനൂം ഉത്സവകോലങ്ങളിൽ െിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു 
4. വിറ്റഴിക്കൽ ഷമള യിൽ 50 % രതമോനൂം െിസ്കൗണ്ട് ഉപഷഭ്ോക്തോക്കൾക്ക് 

നല്കന്നു. 
5. ഷസ്റ്റോക്ക് ക്ലീയറൻസ് ഫസയിൽസ് എലലോ 3 വർ വുൂം ക ൈുഷമ്പോൾ 

നൈത്തുന്നു 
6. ഇ ഷകോഷമഴ്സ് വഴിയുൂം ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണനൂം നൈത്തുന്നു 
7. സ്നോപ് െീൽ വഴിയുൂം ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽകോറുണ്ട് 

രപധോന കഫണ്ടത്തലുകൾ  

 ഷകരളത്തിഫല ട്രൈബൽ ഉത്പന്നങ്ങള ഫൈ ലഭ്യത കുറവ്  
 ഷകരളത്തിൽ ഫെയ്ഫതൈുക്കോവുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റ  

സൂംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുൂം ഇവിഫൈഫയത്തുന്നു 
 ട്വവിധയവുൂം രകമീകരണത്തിലുൂം മികവ് പുലർഷത്തണ്ടത് 

ഉത്പന്നങ്ങള ഫൈ വിപണി വർധിപിക്കോൻ സോധിക്കുന്നു. 

കുൈുൂംബരരീ ഇൈഫപൈൽ സോധയതകൾ 

1. ട്പ്െബൽ ലമഖ െറൽ കൂെുതൽ കരകൗശ  വറദഗ് ധരുളെ സംരംഭം 

ആരംഭറക്കൊവുന്നതൊണ് 

2. നറ വറ ുള്ള കുെുംബപ്ശീ  ഉതപന്നങ്ങെുളെ ഗുണനറ വൊരം ഉറപ്പൊക്കറ 

ഇന്ത്യെറള  എല്ലൊ സംസ്ഥൊനങ്ങെറ ും ട്പ്െബസ്് ഇന്ത്യ ല ൊറൂം  വഴറ 

വറരണറെറൽ എത്തറക്കുക 

3. രട്ടറകവർഗ  ലമഖ െറൽ നറന്നും ഉള്ള രരമ്പരൊഗത ട്വദയരുളെ 

സൊധയത ഉരലെൊഗ ളരെുത്തറ വനവറഭവങ്ങൾ ഉൾളപ്പളെെുള്ള 



ആെുർലവദ ഉതപന്നങ്ങൾ ട്പ്െബസ്് ഇന്ത്യ ല ൊറൂം വഴറ വറരണറെറൽ 

എത്തറക്കുക 

4. ലകരെത്തറൽ ട്പ്െബൽ വറദഗ് ദർ നറർമറക്കുന്ന മുെ ളകൊണ്ടുള്ള  

ഉതപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യെറ ൊളക വറരണറ നെത്തുക 




