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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 279 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക ഉ�ാദക സംഘടനക�െട �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

�ീ. പി. �സാദ്

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക ഉ�ാദക

സംഘടനക�െട �പീകരണം

വ�ാപി�ി�െകാ�ം നിലവി��വെയ

ശാ�ീകരി�െകാ�ം ഉ�ാദനം �തൽ

വിപണനം വെര�� �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ�ി കർഷക�െട വ�മാനം

വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) വാണിജ� സംഘടന എ� നിലയിൽ

ഇവ�െട �വർ�നം ഏത്

തര�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല അസംഘടിത േമഖലയിെല കർഷകെര

സംഘടിത ശ�ിയായി വളർ��തി�ം അവ�െട

ഉൽ���ൾ�് പരമാവധി വില ഉറ�വ���തി�ം തദ�ാര

കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�മാണ് കർഷക

ഉത്പാദക സംഘടനകൾ (FPO കൾ) �പീകരി�ി��ത്.
സം�ാന �ഷി   വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� െച�കിട

കർഷക കാർഷിക വ�ാപാര കൺേസാർഷ�ം (SFAC ) എ�

�ാപനമാണ്   RKVY പ�തി �കാരം കർഷക ഉത്പാദക

സംഘടനക�െട �പീകരണം  നിർ�ഹി��ത്. ��ത പ�തി

�കാരം ��തായി 50 കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനക�ം

നിലവി�� 50 എ��ിെ� ശാ�ീകരണ�മാണ്

ല��മി��ത്. 

            താെഴ�റ�� രീതിയിൽ എഫ്.പി.ഒ �െട �വർ�നം

സാധ�മാ�കയാണ് പ�തി �കാരം ല��മി��ത്.

1. കർഷകർ�് ആവശ��� സാേ�തിക വിദ�,
ഉൽ�ാദേനാപാധികൾ നൽ�ക.

2. വാ�ാ സംവിധാനം ഏർെ���ക.
3. വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�കെള��ി കർഷകെര

േബാധവാ�ാരാ�ക, അതിനായി അവെര

സഹായി�ക.
4. ഉൽ�ാദന േമഖലയിൽ ധനം നിേ�പി��തി��

ആർ�വം അസംഘടിത േമഖലയിൽ വർ�ി��
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കർഷകരിൽ വളർ�ിെയ��ക.
5.   ഉൽ���ൾ�് ��ായ വിപണന മാർ��ൾ

അവലംബി�ാൻ േ�ാ�ാഹനം ന�ക.
6. കാർഷിക ഉൽ�ാദനം െമ�മാ��തിന് �തിയ

ശാ�ീയ �ഷി രീതികളിൽ പരിശീലനം നൽ�ക.
7. കാർഷിക ഉൽ���ൾ�് േ�ഡിംഗ്, േസാർ�ിംഗ്,

പാ�ിംഗ് എ�ിവ നട��തിന് പാ�് ഹൗ�കൾ 
 �ാപി�ക.

8. ഉൽ���ൾ�് സർ�ാർ േന�ത�ം വഹി�െകാ�് 
�ാൻഡിംഗ് ഏർെ���ക. 

9. കർഷകർ�് ന�ായമായ നിര�ിൽ അവ�െട

ആവശ��ി�ത�� യ� സാമ�ികൾ

നൽ��തി�� ക�ം ഹയറിംഗ് െസ��ക�ം

ഉ�ാദേനാ പാധികൾ ന�ായവില�് ലഭ�മാ� �തിന്

ഇൻ��് െസ��ക�ം �ാപി�ക.
10. ആഭ��ര ഉപേയാഗ�ിന് േശഷം ബാ�ിവ�� 

കാർഷിക ഉൽ���ൾ �ല�വർ�ിത ഉൽ���ളാ�ി

െമ�െ��രീതിയിൽ വിപണനം നട�വാൻ

സഹായി�ക. 

േമൽ�റ� ല���ൾ ൈകവരി��തിനായി

എഫ്.പി.ഒ.കൾ�്  വിവിധ സർ�ാർ പ�തി �കാരം നൽ��

എ�ാ ആ��ല���ം സംേയാജി�ി�് നൽ��.
ഇ�ര�ിൽ  AIF   ഫ�്, MSME   പ�തി, െ�യിനിം�കൾ

�ട�ിയ വിവിധ പ�തിയാ��ല��ൾ കർഷക ഉൽ�ാദക

സംഘടക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി സംേയാജി�ി�ി��്. 

            നിലവിൽ ��തായി �പീകരി�� കർഷക ഉത്പാദക

സംഘടന ഒ�ിന്  60 ല�ം �പയാണ് ��് വർഷേ��്

വകയി��ിയി��ത്. 

2021-2022 സാ��ിക വർഷ�ിൽ  44 കർഷക ഉൽ�ാദക

സംഘടനകൾ ��തായി �പീകരി�ി��്.  നിലവി��  50
കർഷക ഉൽ�ാദക സംഘടനകെള ശാ�ീകരി��

�വർ�ികൾ�ം ഈ കാലയളവിൽ �ട�ം �റി�ി��്.

െവജി�ബിൾ ആൻഡ്  ��് െ�ാേമാഷൻ െകൗൺസിൽ േകരളം

(വി.എഫ്.പി.സി.െക)  �േഖന 41   കാർഷിക ഉത്പാദക

സംഘടനകൾ  �പീകരി�ക�ം  അതിേല�ായി

3 േകാടി �പ വകയി��ക�ം െച�ി��്. 

കാർഷിക��ിയിേലർെ��ിരി�� കർഷകെര കാർഷിക

വ�വസായ�ിേല�ം   �ല�വർ�ിത സംരംഭേമഖലയിേല�ം 
ആകർഷി�ക   എ� ല��േ�ാെടയാണ്     കർഷക

ഉൽ�ാദക സംഘടനകൾ �വർ�ി��ത്.

                  എഫ്.പി.ഒ ക�െട വാണിജ�ല���ൾ

സാ�ാത്കരി��തിന് ഈ േമഖലയിൽ �ാവീണ�ം



3 of 5

ൈകവരി�ി���ം ഇ�രം കർഷക ��ാ�കെള

ശാ�ീകരി��തിൽ �ാഗ്തഭ�ം െതളിയി�ി���മായ

ഹാൻഡ്  േഹാൾഡിംഗ് ഏജൻസികെള (അ�ി ബിസിന�്

േ�ാേമാ�ിംഗ് ഏജൻസി  ABPA) �മതലെ���ിയി��്.
വാല�െചയിൻ വിദ�ൻ, ഫിനാൻഡ്  വിദ�ൻ, അ�ി

ബിസിന�് െ�ഷ�ലി�്, അ�ിബിസിന�് അൈഡ�സർ

എ�ി�െന�� െ�ഷ�ലി �കൾ ഉൾെ��� ടീമാണ് അ�ി

ബിസിന�് േ�ാേമാ�ിംഗ്    ഏജൻസിയിൽ ഉ�ത്. 

                       FPOക�െട വാണിജ�പരമായ  �വർ�ന�ളായ

ബിസിന�് �ാൻ ത�ാറാ�ൽ, വാ�െയാ��ൽ, 
�ല�വർ�ന സംരംഭ�വർ�ന�ൾ, വിപണനം, �ാൻഡിംഗ്,
മ� പ�തിക�മാ�� സംേയാജനം �ട�ിയവയിൽ  ABPA
സഹായി��. 

(സി) െപാ� �ാൻഡ്  �പീകരി�്  കാർഷിക

ഉ�ാദക സംഘടനകൾ �േഖന മിക�

വിപണി ഇടെപടലിന് സാധ�ത�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്.

െപാ� �ാൻഡ്   �പീകരി�് കർഷക ഉൽ�ാദക

സംഘടനകൾ�് മിക� വിപണി കെ���തിന് �ഷിവ��്

ല��മി���്.

(ഡി) കാർഷിക േമഖലയിെല �ല� വർ�ിത

ഉ���ൾ നിർ�ി�� സംരംഭ�െള

േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നട��

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) എ�ാ കാർഷിേകാ����െട�ം �ല�വർ�നവ്

ല��മി�െകാ�്  െച�കിട കർഷക കാർഷിക വ�ാപാര

കൺേസാർഷ�ം അഥവാ എസ് .എഫ്.എ.സി േകരള  എ�

�ാപനം �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിയാണ്      ��

െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന സംരംഭ�ൾ��

േ�ാ�ാഹന പ�തി (MSME). �ഷി വ��ിെ� കീഴി��

�ാപനമാണ്  എസ് .എഫ്.എ.സി.  MSME പ�തി �കാരം

നൽ��  ആ��ല��ിെ�  വിവരം �വെട േചർ��.

            ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കാർഷിക േമഖലയിെല

സംരംഭകർ�് അവ�െട ഫാ�റി�െട െക�ിട നിർ�ാണം

യ�വൽ�രണം മാലിന� സം�രണം, ഓഫീസ്

ഉപകരണ�ൾ, സാേ�തിക വിദ� �ട�ിയ എ�ാ

ഘടക�ൾ�ം ധനസഹായം നൽ��. സംരംഭകർ പ�തി

�കാര�� ആ��ല��ിനായി  www.sfackerala.org എ�

െവൈ��് �േഖന അേപ� സമർ�ി�ണം.
അേപ�േയാെടാ�ം വിശദമായ േ�ാജ�്, നിലവി��

അടി�ാന സൗകര��ൾ, ബാ�് വാ�െയ സംബ�ി��

വിവര�ൾ, �ല� വർധനവിന് ഉപേയാഗി�� ഉൽ���ിെ�

വിശദാംശ�ൾ �ട�ിയവ സമർ�ി�ണം.   സ�ിഡി �ക

നൽ��ത് �ലധന നിേ�പ�ിന് അ��തമായാണ്. 

            സ�ിഡി�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1.                   ��   തല സംരംഭം        (�ലധനം 10 ല�ം �പ

�തൽ  25 ല�ം �പ വെര) 50% സ�ിഡി പരമാവധി  10
ല�ം
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2          െച�കിട സംരംഭം  (�ലധനം 25 ല�ം �തൽ 1 േകാടി

�പ വെര) 40% സ�ിഡി പരമാവധി 25 ല�ം

3          ഇട�രം സംരംഭം   (�ലധനം 1 േകാടി �തൽ 5 േകാടി

�പ വെര)30% സ�ിഡി പരമാവധി 50 ല�ം

                       േദശസാൽ�ത/സ�കാര�/െഷഡ�ൾഡ് / സഹകരണ/
�ാമീണ ബാ�കൾ �ട�ിയ �ാപന�ളിൽ നി�ം

ഗവെ��് ഉടമ�തയി�� ബാ�ിതര ധനകാര�

�ാപന�ളിൽനി�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�് വാ�

എ��ാ��താണ്. ബാ�് വാ� അ�വദി���റ�് േ�ാജ�്

റിേ�ാർ�ം ബാ�ിെ� അ�മതിപ��ം എസ് .എഫ്.
എ.സി�്  സമർ�ിേ��താണ് . സം�� സംരംഭ

േ�ാജ�കൾ�്   പാർ�്ണർ ഷി�് ഉട�ടി, െമേ�ാറാ�ം /
ആർ�ി�ിൾസ്  ഓഫ് അേസാസിേയഷൻ (േകാ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ികൾ�്) എ�ിവ അേപ�േയാെടാ�ം

സമർ�ിേ��താണ് . സ��ം േപരി��േതാ ഡയറ�ർ

േബാർഡ്  െമ��െട ഉടമ�തയി��േതാ ആയ �ല�ാണ്

സംരംഭം �വർ�ി��െത�ിൽ ��ത �ാപന�ിെ�

നി�തി അട� രസീതിെ� പകർേ�ാ പാ��ിനാെണ�ിൽ  10
വർഷ�ി��കളിൽ കാലാവധി�� പാ��രാറിെ� പകർ�ം

ഹാജരാേ��താണ്. പ�തി �പേരഖ

എസ് .എഫ്.എ.സി�െട സാേ�തിക   സമിതി�െട

വിശദപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി റിേ�ാർ�് നൽ�� �റ�്

ഗേവർണിംഗ്  േബാഡി�െട അംഗീകാര�ി� േശഷം സ�ിഡി

�ക സംരംഭക�െട വാ� അ�ൗ�ിേല�്   ബാ�് എൻഡഡ്

സ�ിഡിയായി നിേ�പി��താണ്.
സംരംഭ�ിെ�  �വർ�ന�ൾ �ട�ി �റ�ത്  5
വർഷെമ�ി�ം വിജയകരമായി നട�ിലാേ��താണ്.

            2021-22 കാലയളവിൽ സം�ാന സർ�ാർ MSME
പ�തിയിേല�്  17 സംരംഭകർ�് പ�തി

ആ��ല�മായി  2,47,74,519/- �പ നൽകിയി��.  2022-23
കാലയളവിൽ  400 ല�ം �പയാണ് ഇതിനായി

വകയി��ിയിരി��ത്.

�ഷി ലാഭകരമാ��തിെ� ഭാഗമായി �ല�വർ�ിത

ഉൽ���ൾ നിർ�ി��തിന് ആവശ�മായ കർഷക

പരിശീലന��ം േമൽപറ� �ണി�കൾ�ാവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര� വികസനം �ല�വർ�നവിനാവശ�മായ

യ�സാമ�ികൾ വാ��തി�� സഹായം, �ാൻഡിംഗ്,
പാ�ിംഗ്, േലബലി�് എ�ിവ�� സഹായ�ം വിവിധ

പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി VFPCK ലഭ�മാ�ിയി��്.

കാർഷിേകാൽ����െട �ല�വർ� ന�ം സം�രണ�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സംരംഭകെര വാർെ����തി�ം

േവ� അടി�ാന സൗകര��ൾ ���ിയ െചലവിൽ

ലഭ�മാ��തി�മായി എറണാ�ളം ജി�യിെല ക�ാട് ,
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��ൻേവലി�ര, കാ�ർ എ�ീ സ�ാ�യ കർഷക

സമിതികളി�ം േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല തി�വ�ാടി സ�ാ�യ

കർഷക സമിതിയി�ം ഇൻ�േബഷൻ െസ��കൾ

�ട��തി�� പ�തി�ം നട�ി ലാ�ി വ��.

            സം�ാന�് കയ�മതി േ�ാ�ാ ഹി�ി��തിനായി

VFPCK പാ�് ഹൗ�ക�ം �ാപി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


