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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1580 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഫാർേമ�് െ�ാഡ�സിംഗ് ക�നി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിേകാൽ����െട ഉ�ാദന വർ�നവി�ം
�ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ-
വിപണന�ി�മായി �തിയ ഫാർേമ�്
െ�ാഡ�സിംഗ് ക�നികൾ �പീകരി��തി��
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(എ) കാർഷിേകാല്����െട ഉ�ാദന വർധസനവി�ം
�ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാൂണ
വിപണന�ി�മായി സം�ാന �ഷി വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ 50 എഫ്.പി.ഒ.കൾ �ാൾ
ഫാർേമപ�് അ�ി ബിസിന�് കണ്േസാതർഷ�ം
വഴി ��തായി �പീകരണ�ി�ം നിലവി�� 50
കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനകെള
ശാ�ീകരി��തി�ം ല��മി��. ഇതിൽ 13
എഫ്.പി.ഒ. ക�െട രജിസ്  േ�ഷൻ
�ർ�ിയായി��്. �തിയ 37 എഫ്.പി.ഒ. കെള
തിരെ����തി�ം 50 നിലവി��
എഫ്.പി.ഒ.കെള ശ�ിെ����തി���

�വർ�ന�ൾ അവസാന ഘ��ിലാണ്.
�ടാെത വി.എഫ്.പി.സി.െക. �േഖന 20 എഫ്.പി.ഒ.
ക�െട രജിസ്  േ�ഷ�ം �ർ�ിയായി��്. െന�്,
െത�്, പാൽ ഉല്���ൾ, പ��റികൾ,
പഴ�ൾ, കിഴ�വിളകൾ, ൈകത��, ച�, വാഴ,
േതൻ, �ഗ�വിളകൾ, െകാേ�ാ, ക�വ�ി, �വ,
റ�ർ, െവ�ില, �ളക്, െച�ധാന��ൾ എ�ീ
വിളകൾ അടി�ാനമാ�ിയാണ് എഫ്.പി.ഒ.കൾ
�പീകരി��ത്. േക�സർ�ാരിെ� 10000
എഫ്.പി.ഒ. �പീകരണ പ�തി �കാരം 44
എഫ്.പി.ഒ.കൾ േകരള�ിൽ ആരംഭി��തിൽ 28
എ�ം ഇതിനകം രജിേ�ഷൻ �ർ�ിയായി��്.
�ാപന�ിെ� േപര് എ�ം രജിേ�ഷൻ
�ർ�ീകരി�ത് 1) നബാർഡ്  16 14 2) �ാൾ
ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ിബിസിെന�് കൺേസാർഷ�ം
(േക� സർ�ാർ) 9 9 3)നാഷണൽ േകാഓ�േറ�ീവ്
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ (എൻ.സി.ഡി.സി)
14 - 4)നാഷണൽ അ�ി�ൾ�റൽ േകാഓ�േറ�ീവ്
മാർ��ിംഗ് െഫഡേറഷൻ (നാെഫഡ്) 5 5 ആെക

44 28 വാഴ, ച�, ൈകത��, െന�്, പ��റി,
െത�്, കിഴ�വിളകൾ, േതൻ, പഴ�ൾ,
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�ഗ�വിളകൾ എ�ീ വിളകെള േക�ീകരി�ാണ്
പ�തി നട�ിലാ��ത്. �ടാെത ൈജവ�ഷി
അടി�ാനെ���ി 2 എഫ്.പി.ഒ.ക�ം
ആരംഭി��.

(ബി)

േകാ�യം ജി�യിൽ �തിയ എ� ഫാർേമ�്
െ�ാഡ�സിംഗ് ക�നികൾ �പീകരി�െവ�ം,
അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യിൽ വി.എഫ്.പി.സി.െക�െട
േന�ത��ിൽ 3 �തിയ എഫ്.പി.ഒകൾ
�പീകരി�ി��്. 1. ക����ി ൈമ�ി ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ക�നി ലിമി�ഡ് . 2.പാലാ ൈമ�ി
ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ ക�നി ലിമി�ഡ് . 3.
�റവില�ാട്  ൈമ�ി ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ ക�നി
ലിമി�ഡ് . ഇതി� �റെമ നബാർഡിെ� കീഴിൽ 1)
ലാളം ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ ക�നി 2)
കാ�ിര��ിയിൽ െഫർ�ിലാൻഡ്  ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ക�നി എ�ിവ�ം �പീകരി�ി��്.

(സി)
നിലവിൽ േകാ�യം ജി�യിൽ എ� ഫാർേമ�്
െ�ാഡ�സിംഗ് ക�നികളാണ്
�വർ�ി�െകാ�ിരി��െത�ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) നബാർഡിെ� കീഴിൽ �പികരി�
എഫ്.പി.ഒകളായ 1) നീ�ർ െ�ാഡ�സർ ക�നി
2)കാ�ിരമ�ം അേ�ാ െ�ാഡ�സർ ക�നി
എ�ിവയാണ് േകാ�യം ജി�യിൽ
�വർ�ി�െകാ�ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


