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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 285 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാഷണൽ അ�ി�ൾ�ർ ഇൻ�ാ ഫിനാൻസിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് നാഷണൽ അ�ി�ൾ�ർ ഇൻ�ാ
ഫിനാൻസിംഗ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന

സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�  ്കർഷക�െട വ�മാനം
ഉയർ�ക എ� ല��േ�ാെട േക� ഗവൺെമ�്
�പീകരി� ഇട�രം-ദീർഘകാല വാ�
പ�തിയായ Agricultural Infrastructure Fund
(AIF) പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി��്.
െഷഡ�ൾഡ്  വാണിജ� ബാ�കൾ െഷഡ�ൾ െച�
സഹകരണ ബാ�കൾ, �ാേദശിക �ാമീണ
ബാ�കൾ (RRBs), െച�കിട ധനകാര� ബാ�കൾ,
േനാൺ-ബാ�ിംഗ് ഫിനാൻഷ�ൽ ക�നികൾ
(NBFCs), നാഷണൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ (NCDC) �ട�ിയ
�ാപന�ൾ �േഖനയാണ് ഈ വാ� പ�തി
നട�ിലാേ��ത്. േകരള�ിൽ െഷഡ�ൾഡ്
വാണിജ� ബാ�കൾ, സം�ാന സഹകരണ ബാ�്
എ�ിവ �േഖനയാണ് ഈ വാ� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്.

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; ഈ പ�തി നട�ാ��ത്
കാരണം �ഷി�ാർ, ഉപേഭാ�ാ�ൾ

�ട�ിയവർ�് എെ��ാം �ണഫല�ൾ
ലഭ�മാ�െമ�ാണ് വിലയി���െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രാജ�െ� കാർഷിക അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ����തിനായി

സാ�ഹികാടി�ാന�ി�� കാർഷിക
ആ�ിക�ം (ഉദാ:ശീതീകരണ സംഭരണികൾ,
സംഭരണ േക��ൾ, സം�രണ ഘടക�ൾ
�ട�ിയവ), വിളെവ��ാന�ര അടി�ാന

സൗകര���ം ഒ���തിന് ലഭ�മായ
പ�തികളിേല�� ഇട�രം-ദീർഘകാല വാ�
സമാഹരണമാണ് ��ത പ�തിയി�െട
ല��മി��ത്. �ഷി�ാർ, �ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ, സഹകരണ വിപണന
സംഘ�ൾ, കാർഷിക ഉത്പാദക സംഘ�ൾ,
സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ, ��ംബ�ീ, മ�
കാർഷിക ��കൾ, സ�ാ�യ സംഘ�ൾ,
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വിവിേധാേ�ശ� സഹകരണ സംഘ�ൾ, കാർഷിക
സംരംഭകർ, �ാർ��കൾ, േക� സം�ാന

സഹായേ�ാെട �വർ�ി�� െപാ� സ�കാര�
പ�ാളി� പ�തികൾ �ട�ിയവ�ാണ് ഈ
പ�തി �ാേയാജനകരമാ�ക. ര�് േകാടി �പ
വെര�� വാ�കൾ�് Credit Guarantee Fund
Trust for Micro and Small Enterprises
(CGTMSE) �ീം �കാരം െ�ഡി�് ഗ�ാര�ി,
ര�േകാടി �പ വെര പരമാവധി 7 വർഷേ��്

വാ�ാപലിശ�് 3% ഇളവ്, വാ�ാ തിരി�ടവിന്
ആ�മാസം �തൽ ര� വർഷം വെര േമാറേ�ാറിയം,
പലിശ നിര�് സർ�ാർ നി�യി�� �കാരം,
പ�തി �ക�െട 10 ശതമാനം മാ�ം
�ണേഭാ�വിഹിതം എ�ിവയാണ് �ധാന �ണ
ഫല�ൾ. വിളെവ��� ഉത്പ��ൾ
സംഭരി��തി�ം ��ി�വ��തി�ം, ഉയർ�
വില ലഭ�മാ�േ�ാൾ വിൽ��തി�ം, ഈ പ�തി
�േഖന കർഷകർ�് സഹായകരമാ�ം. ഇതി�െട
ഉത്പ� ന�ം ഒഴിവാ��തി�ം, സം�രണ�ം,
�ല� വർ�ന�ം വി�ലീകരി��തി�ം സാധി�ം.
�ഷി�ാ�െട ഉത്പ��ൾ� മിക� വില
ലഭ�മാ��തി�ം ഇത് വഴി സാധ�മാ�ം. െമ�െ��
മാർ��ിംഗ് ഇൻ�ാ��ർ ലഭ�മാ��േതാെട
കാർഷിക ഉ����െട �ല�ം അ�സരി�്
ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�് േനരി�് ഉ���ൾ
എ�ി�ാൻ കർഷകർ�് സാധി�ം. ഇത്
കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�ം.
ഇടനില�ാ�െട അമിത ഇടെപട�ം,
കാർഷിേകാത്പ���െട ന��ം,
ഭ��ധാന���െട പാഴാ��ം �റ�ാൻ
സഹായകരമാ�ം. ഇത് കാർഷിക േമഖല�െട
ന�ം ഗണ�മായി �റ�  ്കർഷകെ� വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് �ണകരമാ�ം.

(സി) ��ത പ�തി �കാരം കാർഷിക േമഖലയിൽ
അടി�ാന സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��്

ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസൽ േക� സർ�ാരിെ�
പരിഗണന�ായി അയ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) അ�ി�ൾ�ർ ഇൻ�ാ��്ചർ ഫ�്
(AIF)പ�തി �കാരം agriinfra.dac.gov.in എ�
ഓൺൈലൻ േപാർ�ലി�െടയാണ് വിശദമായ
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് സമർ�ിേ��ത്. േപാർ�ലിൽ
നി�ം അേപ�കന് തെ� പരിധിയി�� ബാ�്/
ധനകാര� �ാപനെ� തിരെ���ാം. െ�ാജ�്
പരിേശാധി�  ്60 ദിവസ�ിനകം ബാ�കൾ
അേപ�ക� മ�പടി നൽ�ം. അേപ�കെ�
ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് വാ� �ാൻ�ർ െച��.
ആെക 591.25 േകാടി �പ�� 284 പ�തികൾ
നാളി�വെര സമർ�ി�ി��്. ഇതിൽ 8.18 േകാടി
�പ�െട 15 അേപ�കൾ �തിയതായി
പരിഗണിേ��താണ്. 194.83 േകാടി �പ�� 86
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പ�തികൾ AIF-െ� Central PMU
ആദ�ഘ�പരിേശാനകൾ കഴി�ി���ം, ആയത്

വിവിധ ധനകാര� �ാപന��െട

പരിഗണനയി�മാണ്. 36.80 േകാടി �പ�� 26
പ�തികൾ�് അ�ിമാ�മതി ലഭ�മായി���ം 12
പ�തികളിലായി 10.83 േകാടി �പ
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ഇതിനകം തെ� വിതരണം
നട�ിയി���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


