
ாபத  ிபதநர் உணவு தப்டுத்தும் சிறு ிறுயங்களுக்கா திட்டம் (PM–FME) 
 

130 ககாடி குடிநக்கின் ஒன்ிணணந்த தீர்நாம் இந்தினாணய 
தன்ம்ிக்ணக ககாள் ணயப்தாகும். உள்ளூர் உற்த்தி, உள்ளூர் சந்ணதகள், 
உள்ளூர் யிிகனாகச் சங்கிி ஆகினயற்ில் பன்கற்த்ணத காக்கி கசல்லும் 
யமி உள்து. உள்ளூர் ன்து ஒபே கதணய நட்டுநல், ஒபே காறுப்பும் ஆகும். 

 
           - நாண்புநிகு ாபத ிபதநர் கபந்திப கநாடி, இந்தின அபசு 
 

உணவுத் கதாமிில் ஈடுட்டுள் குறுிறுயங்கின் யர்ச்சிக்கா 
யானில்கள் திக்கப்டுகிது. 
 
 இந்தின உணவு தப்டுத்தும் கதாமில்கள் அணநச்சகம் (MoFPI). 
நாிங்களுடன் கூட்டாக இணணந்து ாபத ிபதநர் உணவு தப்டுத்தும் சிறு 
ிறுயங்களுக்கா கடன் திட்டத்தின் பம் ிதி உதயி, கதாமில்நுட் உதயி, 
நற்றும் ஆதபவு யமங்குயதன் பம் தற்காதுள் சிறு உணவு தப்டுத்தும் 
ிறுயங்கண கநம்டுத்துதல் இத்திட்டத்தின் காக்கம் ஆகும். 
 
இதன் பக்கின சிப்ம்சங்கள் ின்யபேநாறு: 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

(i) GSI FSSAIன் சுகாதாபத் தபங்கள் நற்றும் உத்கனாக் ஆதார் 
ஆகினயற்ிற்கா திவுடன் கநம்டுத்துதல் நற்றும் 
பணப்டுத்துதலுக்கா பத பதலீட்டிற்கா ஆதபவு. 

(ii) தின் னிற்சி பம் தின் கநம்ாடு, உணவு ாதுகாப்பு, தபிணகள் 
நற்றும் சுகாதாபம் நற்றும் தப கநம்ாடு குித்த கதணயனா 
கதாமில்நுட் அிணய யமங்குதல். 

(iii) பள திட்ட அிக்ணக தனாரித்தல், யங்கிக் கடன் கறுதல் நற்றும் 
கநம்டுத்துதல் கசணயகளுக்காக உதயிக் கபங்கண ீட்டுதல். 

(iv) உமயர் உற்த்தினார் அணநப்புகளுக்கு (FPO) ஆதபவு, சுன 
உதயிக்குளக்கள் (SHG) பத பதலீட்டிற்கா உற்த்தினார்கள் 
கூட்டுவு, காதுயா உள்கட்டணநப்பு நற்றும் யர்த்தக நற்றும் 
சந்ணதப்டுத்தல். ஆகினயற்ிற்கு கதணயனா உதயிகண யமங்குதல். 

 
ஒபே நாயட்டம் ஒபே யிணகாபேள் (ODOP): 
---------------------------------------------------------------------------- 
  உள்டீுகள் ககாள்பதல், காதுயா கசணயகணப் கறுதல் 
நற்றும் தனாரிப்புகணப் கறுயதற்கு இந்த திட்டம் ஒபே நாயட்டம் ஒபே 
யிணகாபேள் (ODOP) ன்னும் அணுகுபணணன ின்ற்றுகிது. 
தற்காதுள் கதாமில் நற்றும் பப்காபேட்கின் கிணடக்கும் தன்ணநணனக் 
கபேத்தில் ககாண்டு ஒபே நாயட்டத்திற்கா யிண காபேண நாிங்கள் 
அணடனாம் காணும். ஒபே நாயட்டம் ஒபே யிணகாபேள் ன்து (ODOP) 
ிதில் ககட்டு அமிந்துகாகக்கூடின கயாண் உற்த்தி, காபோககயா, 



தாின அடிப்ணடனிா தனாரிப்பு அல்து ஒவ்கயாபே நாயட்டத்திலும் 
அயற்ின் ி கதாடர்புணடன துணகில் பயாக உற்த்தி கசய்னப்டும் 
உணவுப் காபோககயா இபேக்காம். அத்தணகன தனாரிப்புகின் உதாபண 
யிக்கப் ட்டினில் நா, உபேணக்கிமங்கு, ிச்சி, தக்காி, 
நபயள்ிக்கிமங்கு, கின்னு, பூஜினா, கத்தா, அப்ம், ஊறுகாய், திண சார்ந்த 
காபேட்கள், நீன்யம், ககாமி, இணச்சி நற்றும் யிங்குகின் தீயம் 
ஆகினணய அடங்கும். ODOP விளைபொருள் உற்த்தி பெய்வர்களுக்கு 
முன்னுரிளந வழங்கப்டும். இருப்ினும், ி தனொரிப்புகளை உற்த்தி 
பெய்யும் ிறுவங்களும் ஆதரிக்கப்டும். எினும் பொதுவொ 
உள்கட்டளநப்பு வணிக முத்திளப நற்றும் ெந்ளதப்டுத்துதல் 
ஆகினவற்ிற்கொ முழு ஆதபவு ODOP அணுகுமுளனின் கீழ் வரும் 
தனொரிப்புகளுக்கு நட்டுமந வழங்கப்டும். 
 

திர் சிறுிறுய உணவு தப்டுத்தும் ிறுயங்கண கநம்டுத்துதல்: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 திர் குறுிறுய உணவு தப்டுத்தும் ிறுயங்கள் தங்கண 
கநம்டுத்த யிபேம்ிால் கடன்-இணணக்கப்ட்ட பத நாினத்ணதப் 
காம் தகுதி யாய்ந்த கநாத்த திட்ட கசயில் 35% அதிகட்சநாக ஒபே 
ிறுயத்திற்கு (பை.10 ட்சம் யணப) உச்சயபம்புடன் கூடின கடன் யசதி. 
னாினின் ங்கிப்பு குணந்தட்சம் 10% இபேக்க கயண்டும் நீதபள்ணய 
யங்கினில் இபேந்து கடாக கற்று இபேக்க கயண்டும். FPO கள் / சுன 
உதயிக்குளக்கள் (SHG) / கூட்டுவு ிறுயங்களுக்கு  இந்த திட்டம் பள  
பத பதலீட்டிற்கா கடன் இணணக்கப்ட்ட நாினம் @ 35% உடன் 
ஆதபணய யமங்கும். 
 
சுன உதயி குளக்களுக்கு யிணத பதம்: 
---------------------------------------------------------------------------- 
 ணி பதம் நற்றும் சிின கபேயிகண யாங்குயதற்காக உணவு 
தப்டுத்துதில் ஈடுடுயர்களுக்கு ஒபே சுன உதயிக்குள உறுப்ிபேக்கு 40,000/- 
யணப ணி  பதம் யமங்கப்டும். சுன பத சம்கநத்திற்கும்  
பதம் யமங்கப்டும். இது சுன உதயிக் குளக்கள் பம் உறுப்ிர்களுக்கு 
கடாக ீட்டிக்கப்டும். 
 
காதுயா உள்கட்டணநப்பு யசதிகள்: 
------------------------------------------------------------------ 
 காதுயா கசனாக்க யசதிகள், ஆய்யகம், கிடங்கு, குிர் கசநிப்பு, கநல் 
உணகள் நற்றும் தப்டுத்தும் ணநனம் உள்ிட்ட காதுயா 
உள்கட்டணநப்புகண கநம்டுத்துயதற்காக FPO கள், சுன உதயிக்குளக்கள் (SHG), 
கூட்டுவு ிறுயங்கள், அபசுக்கு கசாந்தநா ிறுயங்கள் நற்றும் தினார் 
கதாமில்பணகயாபேக்கு கடன் இணணக்கப்ட்ட நாினம் 35% யணப 
யமங்கப்டும். 
 
 



யர்த்தக பத்திணப நற்றும் சந்ணதப்டுத்துதல் ஆதபவு: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 தபநா கட்டுப்ாடு, தபப்டுத்தல் நற்றும் உணணயக் கணடப்ிடிப்தற்கா 
ற்ாடுகளுடன் காதுயா கநலுண நற்றும் யர்த்தக பத்திணப இயற்ண 
கநம்டுத்த ODOP அணுகுபணணனப் ின்ற்ி இத்திட்டத்தின் கீழ் நாி 
அல்து ிபாந்தின நட்டத்தில் FPO கள் / சுன உதயிக்குளக்கள் (SHG) / கூட்டுவு 
ிறுயங்கள் அல்து சிறு உணவு தப்டுத்தும் ிறுயங்கின் SPV க்கு 
சந்ணதப்டுத்தல் நற்றும் நுகர்கயார் சில்ணப யிற்ணணன கபேத்தில் ககாண்டு 
யர்த்தக ஆதபவு யமங்கப்டும். இந்த ிறுயங்கள் அயர்கள் தனாரித்த பள 
திட்ட அிக்ணக நற்றும் நாி காடல் கஜன்சி ரிந்துணபப்டிபம் 
ஆதரிக்கப்டும். யர்த்தக பத்திணப நற்றும் சந்ணதக்கா ஆதபவு கநாத்த 
கசயிங்கில் 50% ஆக இபேக்கும். 
 
யிண்ணப்ிப்தற்கா ணடபண: 
------------------------------------------------------------- 
 உதயி க யிபேம்பும் தற்காணதன உணவு தப்டுத்தும் ிரிவுகள் 
ஆன்ணில் FME கார்ட்டில் யிண்ணப்ிக்காம். க அயிா 
ஆதபயிற்காக யர்ச்சி ிறுயங்கள் பம் பள திட்ட அிக்ணக தனாரிப்து, 
யங்கிக் கடணப் கறுயது, கதணயனா திவு நற்றும் FSSAI, உத்கனாக் ஆதார் 
நற்றும் ஜிஸ்டி ஆகினயற்ின் உணவுத் தபங்கள் உள்ிட்ட உரிநங்கணப் 
கறுயதற்கா ஆகாசண நற்றும் உதயிகள் யமங்கப்டும். 
 
 FPO கள் / சுன உதயிக் குளக்கள் / கூட்டுவு, காதுயா உள்கட்டணநப்பு 
நற்றும் சந்ணதப்டுத்தல் நற்றும் யர்த்தகத்திற்கா  ஆதபவுக்கா 
யிண்ணப்ங்கண ஒபே பள திட்ட அிக்ணகபடன் நாி காடல் 
ிறுயத்திற்கு (SNA) சநர்ப்ிக்காம். SNA இந்த திட்டத்ணத நதிப்டீு கசய்து 
யங்கிக் கடனுக்கு ரிந்துணபக்கும். 
 
 அபசாங்கத்தால் யமங்கப்டும் நாினம், 
கடன் யமங்கும் யங்கினில் னாினின் யங்கி கணக்கில் யபவு ணயக்கப்டும். 
கடின் கணடசி தயணணனில் இபேந்து பன்று யபேட காத்திற்குப் ிகு, 
னாி கணக்கு இன்னும் ிணனாது நற்றும் ிறுயம் கதாடர்ந்து 
கசனல்டுகிது ன்ால், இந்த கதாணக னாினின் யங்கிக் கணக்கில் 
சரிகசய்னப்டும். 
 
யமிகாட்டுதல்கள் நற்றும் கதாடர்பு: 
----------------------------------------------------------------- 
 திட்டத்தின் யிரியா யமிகாட்டுதல்கண அணநச்சகத்தின் 
இணணனதநா mofpi.nic.in இல் காணாம். புதுணயணனச் கசர்ந்த திர் 
கதாமில்பணகயார் நற்றும் ி ங்குதாபர்கள் புதுணய பெினன் ிபகதச 
காடல் கஜன்சினா ிப்டிக் (PIPDIC) ிறுயத்ணத கதாடர்பு ககாள்ாம். 


