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വിപണനശാലയ്കായള് വാഹനം വാങ്ങിയതും 
ഉള്വശം തയാറാകിയതും. 2012 മുതല് പത്നാപുരം 
ക്ാകിചല വിളക്കുടി പഞ്ായത്ിചല ഒരു 
വാര്ഡില് തുടര്ച്ചയായി എല്ാമാസചത്യം 
രണ്ാം ശനിയാഴ്ച്ച മികച്ച രീതിയില് മാസച്ചന്ത 
നടത്ിവന്നിരുന്നു. ഈ മാസച്ചന്തചയക്കുറിച്ച് 
അറിഞ്ഞ് സന്ദര്ശികാനാചയത്ിയ എംഎല്എ 
കുടംബശ്ീ സംരംഭകരുചട ഉത്ാഹവം 
പ്രവര്ത്നകമതയം കണ്റിഞ്ഞകതാചടയാണ് 
ചമാ്ബല് മാര്കറ്ിങ് പദ്തികായി കവണ് 
സഹായങ്ങള് നല്കാന് സന്നദ്നായത.് ഇതിന് 
ധനകാര്യവകുപ്ിച് പ്രകത്യക അനമതിയം 
ലഭിച്ചു. പത്നാപുരത്് കുടംബശ്ീ മുകഖന 
നടപ്ിലാക്കുന്ന എസ് വിഇപി (സ്റാര്്പ്് വിചല്�് 
എ്ര്പ്രണര്ഷിപ്് കപ്രാഗ്ാം) പദ്തിയചട 
ഭാമായ 15 ്മകക്രാ എ്ര്്പ്രസ് 
കണ്സള്്ന്റുമാര് (എംഇസിമാര്) ഉള്ചപ്ടന്ന 
കസവിക ചമാ്ബല് മാര്കറ്ിങ ്ആന്ഡ ്കഹാം 
കഷാപ്് യൂണിറ്ിചന ഈ പദ്തിയചട ചുമതല 

കുടംബശ്ീ സൂക്മ സംരംഭകരും കൃഷി 
സംഘങ്ങളും ഉത്പാദിപ്ിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുചട 
വിപണനത്ിന് വിവിധ രീതിയിലുള് മാര്കറ്ിങ് 
രീതികള് ഞങ്ങള് പിന്തുടരുന്നതിചനക്കുറിച്ച് 
മുന്പുള് നിരവധി  കലഖനങ്ങളില് 
പരാമര്ശിച്ചിരുന്നുവകല്ാ. നാട്ടുചന്തകള്, 
മാസച്ചന്തകള്, കഹാം കഷാപ്്, ഓ്ണലേന് 
കപാര്്ല്, ഇ- ചകാകമഴ് സ് കപാര്്ലുകള് 
മുകഖനയള് വില്പ്ന, വിപണന കമളകള്...
എന്നിങ്ങചന നീളുന്നു ഈ വിപണന 
മാര്ഗ്ഗങ്ങള്. ഇതികനാചടാപ്ം പുതുതായി 
ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രവര്ത്നമാണ് സഞ്രിക്കുന്ന 
വിപണനശാല. ചകാല്ം �ില്യിലാണ് 
ആദ്യമായി ഇത്രത്ിചലാരു വിപണന മാര്ഗ്ഗം 
ആരംഭികാന് ഞങ്ങള്ക് അവസരം കി്ിയത്. 

പത്നാപുരം എംഎല്എ ശ്ീ. ചക.ബി. കണഷ് 
കുമാറിച് എംഎല്എ �ണ്ില് നിന്നുള് 
തുക ഉപകയാിച്ചാണ് ഈ സഞ്രിക്കുന്ന 

ടകോല്ത്ിടറെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 
വിപണനശോല
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കകാവിഡ് പ്രതിസന്ധിചയത്ടര്ന്ന് 
ചമാ്ബല് മാര്കറ്ിങ് പ്രവര്ത്നം 
ഇടയ്കിചട തടസ്ചപ്ച്ങ്ിലും ഇതുവചര ഈ 
സഞ്രിക്കുന്ന വിപണനശാലയിലൂചട ദിവകസന 
ശരാശരി 25,000 രൂപയചട വിറ്റുവരവ് കനടാന് 
കഴിയന്നുണ്്. ്രൈവര് ഉള്ചപ്ചട വിവിധ 
ക�ാലികള് ചചയ്യുന്നവരുചട പ്രതി�ലം, 
വണ്ിയചട അറ്കുറ്പ്ണികായി മാറ്ിവയ്ക്കുന്ന 
തുക, ഇന്ധനചച്ചലവ് എന്നിവചയല്ാം കഴിഞ്ഞ്  
ആചക കനടിയ 7,38,000 രൂപ വിറ്റുവരവില് 
1,54,000 രൂപ ലാഭമായം ലഭിച്ചു.   

  കകാവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാകുന്ന മുറയ്ക് 
ചകാല്ത്് നിന്ന് മത്്യം ഉള്ചപ്ചട വാങ്ങി 
വിപണനം നടത്ാനാണ് ലക്യം. ഉത്പന്നങ്ങള് 
കശഖരിക്കുന്നതിന് രണ്് ചചറിയ വണ്ികള് 
കൂടി വാങ്ങാനം കൂടതല് ഇടങ്ങളികലക് 
ഉത്പന്നങ്ങള് എത്ികാനം ലക്യമിടന്നു. 
ഇകതാചട ദിവകസന 50,000 രൂപയചട വിറ്റുവരവ് 
കനടാനാകുചമന്നാണ് കണക്കുകൂ്ല്. ചകാല്ം 
�ില്യില് ഏറ്വം കൂടതല് കാര്ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള് 
ഉത്പാദിപ്ിക്കുന്ന കമഖലകളിചലാന്നായ 
പത്നാപുരചത് കര്ഷകര്ക് വിപണനമാര്ഗ്ഗം 
ഒരുകി നല്കാനം ഈ സഞ്രിക്കുന്ന 
വിപണനശാലയിലൂചട കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. മായം 
കലരാത് നാടന് ഉത്പന്നങ്ങള് �ില്യിചല 
വിവിധ നരപ്രകദശങ്ങളികലക് എത്ിക്കുന്നത് 
കൂടി ലക്യമി്് ആരംഭിച്ച സഞ്രിക്കുന്ന 
വിപണനശാലയ്ക് ചുകാന് പിടിച്ച �ില്ാ ടീമിനം 
കസവിക ഗ്രൂപ്് അംങ്ങള്ക്കും എല്ാവിധ 
വി�യാശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും കനരുന്നു. 
ഈ പദ്തികായി എല്ാവിധ പിന്തുണയകമകിയ 
പത്നാപുരം എംഎല്എ ശ്ീ. ചക.ബി. കണഷ് 
കുമാറിനം സംകയാ�നത്ിനായി പൂര്ണ്ണ 
പിന്തുണകയകിയ പത്നാപുരം ക്ാക് 
അധികൃതര്ക്കും പ്രകത്യകം നന്ദി അറിയികച്.

ഏല്പ്ിക്കുകയായിരുന്നു. 

  പത്നാപുരം ക്ാകിചല എല്ാ പഞ്ായത്ിലും 
കൂടാചത കമലില പഞ്ായത്ിലുമുള് 400 ഓളം 
കുടംബശ്ീ സൂക്മ സംരംഭകരില് നിന്നും 
കൃഷി സംഘങ്ങളില് നിന്നും മികച്ച നിലവാരമുള് 
ഉത്പന്നങ്ങള് വിപണനത്ിനായി കശഖരിക്കുന്നു. 
ഏലം, കതയില, കതന് മുതലായ ഉത്പന്നങ്ങള് 
ഇടകി �ില്യില് നിന്നും കനരി്് വാങ്ങുന്നു. 
ഈ ഉത്പന്നങ്ങള് പത്നാപുരം ക്ാക് 
പഞ്ായത്ില് അനവദികചപ്ട്ടുകി്ിയ മുറിയില് 
ആരംഭിച്ച പായ്കിങ് ചസ്റില് എത്ിക്കുകയം 
മികച്ച രീതിയില് പായ്ക് ചചയ്യുകയം ചചയ്യുന്നു. 
ഈ പായ്കിങ് കകന്ദ്രചമാരുകിയത്  കസവിക 
ഗ്രൂപ്ാണ്.  നികത്യാപകയാ സാധനങ്ങളും 
പച്ചകറികളും കൂടാചത തുണി സഞ്ികള്, 
ആയകര്വദ ഉത്പന്നങ്ങള്, കുടകള് എന്നിങ്ങചന 
കുടംബശ്ീ സംരംഭകരുചട എല്ാവിധ 
ഉത്പന്നങ്ങളും ചമാ്ബല് മാര്കറ്ിലൂചട 
വിപണനം നടത്ന്നു. പദ്തികായി പ്രകത്യക 
കസാ�്ട് ചവയറും തയാറാകി. 

2020 ജൂ്ല എ്ിന് സഞ്രിക്കുന്ന 
വിപണനശാലയചട ഔകദ്യാിക ഉദ്ഘാടനം 
നടന്നു. പായ്ക് ചചയ്ത എല്ാവിധ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി 
ഈ ചമാ്ബല് മാര്കറ്് ആഴ്ചയില് ആറ് 
ദിവസവം രാവിചല 9.30 മുതല് ്വകുകന്നരം 
6.30 വചര 40 കികലാമീറ്ര് ചുറ്ളവിലുള് വിവിധ 
പ്രകദശങ്ങളില് വിപണനത്ിനായി കപാകുന്നു. 
കകാവിഡ് മൂലമുള് നിയന്്ണങ്ങളുള്തിനാല് 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളില് മാ്മാണ് ഇകപ്ാള് 
വിപണനം നടത്ന്നത്. കുടംബശ്ീ 
അംമാണ് വണ്ിയചട ്രൈവര്. കൂടാചത 
വിപണനത്ിനായി രണ്് കപര് കൂടി വണ്ിയിലുണ്്. 
പായ്കിങ് കകന്ദ്രത്ിലും രണ്് കപര് ക�ാലി 
ചചയ്യുന്നു. ഉത്പന്നങ്ങള് കശഖരിക്കുന്നതിനായം 
പ്രകത്യകമായി നികയാികചപ്്വരുണ്്. 


