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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 689 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക വികസന�ിനായി �േത�ക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േചർ�്
കാർഷിക വാ� േതാത് വർ�ി�ി��തി�ം
കാർഷിക വികസന�ി�മായി �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� കാർഷിക ആവശ��ൾ��

വാ�ാ േതാത് 27.08.2021 ൽ ���ി നി�യി�്
നൽകിയി��്. എ�ാ�രം വിളക�െട�ം വാ�ാ
േതാതിൽ കാര�മായ വർ�നവ് ഇേത �ടർ�്
ഉ�ായി��്.

(ബി) കാർഷിക അ�ബ� േമഖലകൾ�ം, കാർഷിക
സംരംഭകർ�ം വാ�ാപ�തി ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. �ാഥമിക കാർഷിക
വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ/സർ�ീസ്
സഹകരണ ബാ�കൾ എ�ിവ �േഖന കാർഷിക
വാ�കൾ ��തൽ വിതരണം െച��തിനായി,
സം�ാനെ� കാർഷിക വാ� സഹകരണ
സംഘ�ൾ/�ാഥമിക സർ�ീസ്  സഹകരണ
ബാ�കൾ എ�ിവ ഓേരാ വർഷ�ം നൽ��
െമാ�ം വാ��െട 40% എ�ി�ം കാർഷിക വാ�
വിതരണം െച�ണെമ�് ബാ�്
ഭരണസമിതികൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
സം�ാന�് �ഷി�െട വ�ാപന�ിനായി

സഹകരണ �ാപന�ൾ ��തൽ ഇടെപട�കൾ
നടേ��തിെ��ം സഹകരണ കാർഷിക
േമഖലകൾ ഒ�മി�  ്�വർ�ിേ��തിെ��ം

ആവശ�ക തകൾ മാനി�  ്കാർഷിക
ആവശ��ൾ�ാ�� �സ�കാല മധ�കാല
വാ�ക�െട, ഒ� അംഗ�ിന് നൽകാ��
പരമാവധി വാ�ാപരിധി 3 ല��ിൽ നി�ം 5
ല�ം �പയായി ഉയർ�ി�ം, ഇതി��റേമ
��തായി, കാർഷിക അ�ബ� വാ� പരമാവധി
3 ല�ം �പ�ം കാർഷിക ആവശ��ൾ�ം

കാർഷിക അ�ബ� ആവശ��ൾ���

സ�ർ��ണയ വാ� പരമാവധി 3 ല�ം �പ�ം
അ�വദി� നൽ��തിന് നിർേ�ശി�ി��്.
കാർഷികാവശ��ൾ�ായി േകരളാ ബാ�ിൽ
നി�ം താെഴ പറ�� വാ�ാ പ�തികൾ
ലഭ�മാണ്. 1. െക.ബി കിസാൻ മി�(Above 3
lakhs) 2. KBLT Agricultural Refinance 3. K B
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കിസാൻ മി� 4. കർഷകർ�് വ� ഈടിൻേമൽ

അതാത് വർഷെ� വാ�ാ േതാത് അ�സരി�്
8.50 ശതമാനം പലിശനിര�ിൽ ഓേരാ വർഷ�ം
���ി പരമാവധി 5 വർഷം വെര �സ�കാല
കാർഷിക വാ�യായി അ�വദി�  ്വ��. 5.
കർഷകർ�് 3 ല�ം �പ വെര KCC രീതിയിൽ
വാ� അ�വദി�  ്വ��. 6. പരമാവധി 15
വർഷേ��് 60 ല�ം �പ വെര 9 ശതമാനം
പലിശ നിര�ിൽ കർഷകർ�് വിവിധ കാർഷിക
ആവശ��ൾ�ായി അ�വദി�  ്വ��. കാർഷിക
അ�ബ� ആവശ��ൾ�ായി 8.50% പലിശ
നിര�ിൽ േക�സർ�ാർ സ�ിഡിേയാട്  �ടി KB
Micro food processing വാ� നൽകി വ��.
േകാവിഡ്-19 േരാഗവ�ാപന�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനെ� കാർഷിക
േമഖലേയ�ം െച�കിട വ�വസായ േമഖലേയ�ം
(MSME) സജീവമായി നിലനിർ��തിനായി
ബാ�കളിൽ നി�� ധനസഹായം �ട�ം �ടാെത
നൽ��തിനായി സം�ാനെ� സഹകരണ
േമഖലയിൽ�ടി വിനിേയാഗി��തിന് Special
Liquidity Facility(SLF) എ� േപരിൽ 2020
വർഷ�ിൽ 2000 േകാടി �പ�ം (SLF-I) 2021
വർഷ�ിൽ 1620 േകാടി �പ�ം (SLF-II)
നബാർഡിൽ നി�ം േകരള സം�ാന സഹകരണ
ബാ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി�ി��.
�സ�കാല കാർഷിക ഉ�ാദന�ി�ം

കാർഷികാ�ബ� �വർ�ന�ലധന

ആവശ��ൾ�ം (�ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം,
മ��വളർ�ൽ, പൗൾ�ി, െനൽ�ഷി, പ��റി
�ഷി ഉൾെ�െട�� ത�ാ�് വിള ഇന�ൾ�്)
�ടാെത MSME (��, െച�കിട, ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ) �ണി�കൾ�്
�വർ�ന�ലധനമാ�ം ഒ� വർഷ കാലയളവിൽ
തിരി�ട�ാൻ കഴി�� പ�തികൾ�മാണ് വാ�
അ�വദി��ത്. ഈ പ�തി �കാരം
വ��ികൾ�് അ�വദി�ാ�� പരമാവധി �ക
2,000,00/-�പയാണ്. ഒ� വർഷ�ാലാവധി��
ടി വാ��െട പലിശ നിര�് 6.40% ആണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


