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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5081 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക േമഖലയിെല െ�ഡി�് ലി�്ഡ്

പ�തികൾ, കിസാൻ െ�ഡി�്കാർഡ്  പ�തി,
കാർഷിേകാത്പാദന ക�നികൾ�ളള െ�ഡി�്

ഗ�ാര�ി കവേറജ് , �ാഥമിക കർഷക

സംഘ�ൾ�് ഒ� ശതമാനം പലിശ�് നബാർഡ്

വാ�ാ പ�തി, എ�ിവ�െട നിലവിെല

�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) കാർഷിക േമഖലയിെല െ�ഡി�് ലി�്ഡ്

പ�തികൾ, കിസാൻ െ�ഡി�്കാർഡ്  പ�തി,
കാർഷിേകാത്പാദന ക�നികൾ�ളള െ�ഡി�്

ഗ�ാര�ി കവേറജ് , �ാഥമിക കർഷക

സംഘ�ൾ�് ഒ� ശതമാനം പലിശ�് നബാർഡ്

വാ�ാ പ�തി, എ�ിവ�െട നിലവിെല

�വർ�ന�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

��ത പ�തികൾ�ാ�ളള േക�സഹായം,
നബാർഡ്  നൽകാ�ളള ഒ� ശതമാനം പലിശ�ളള

ലഭ�ത എ�ിവ ഉറ�ാ��തി�ം ആയ� വഴി

കാർഷിക േമഖലാ വികസനം

സാധ�മാ��തി�മായി സ�ീകരി�വ�� �ധാന

�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) അ�ികൾ�റൽ ഇൻ�ാ��ർ ഫ�മായി

സംേയാജി�ി� �ാഥമിക കാർഷിക വാ�

സംഘ�ൾ�� PACS as MSC പ�തി

�കാര�� പലിശയിൽ 3% സബ് സിഡി േക�

സഹായമാണ്. �ാഥമിക കാർഷിക വാ�

സംഘ�ൾ�് 1% പലിശ നിര�ിൽ ര�് േകാടി

�പ അ�വദി�  ്നൽ�� ��ത വാ�കൾ

കാർഷിക േമഖലയിെല വിളെവ��ാന�ര

�വർ�ന�ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ാ��താണ്.
ഈ പ�തി �കാരം കാർഷിക േമഖലയിൽ ഇ-
മാർ��ിംഗ് �ാ�്േഫാം ഉൾെ�െട�� സൈ�

െചയിൻ സർ�ീ�കൾ, െവയർഹൗ�കൾ,
ൈസേലാകൾ (SILOS) �ട�ിയ

വിളെവ��ാന�ര മാേനജ് െമ�് പ�തികളി�െട

കാർഷിക േമഖല�െട വികസനം സാധ�മാ��.
�ാഥമിക കർഷക സംഘ�ൾ�� വാ�

പ�തികൾ, പലിശ സബ് സിഡി എ�ിവ

നബാർഡിെ� നിയ�ണ�ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനഫോം

1.  കപ്ലാര്ഷയിക ഫമഖലയയിപല പക്രെഡയിററ്റ് ലയിങറ്റ്ഡറ്റ് പദ്ധതയികള്
(  എ  )   അഗയിക്കള്ച്ചര് ഇനഫപ്ലാസ്ടക്ചര് ഫണറ്റ്
കപ്ലാര്ഷയിക  ഫമഖലയയിപല  അടെയിസപ്ലാന  സഹൗകരധ്യങള്   വെര്ദ്ധയിപ്പെയിച്ചറ്റ്   കര്ഷകരുപടെ

വെരുമപ്ലാനഫോം ഉയര്ത്തുക  എന ലക്ഷധ്യഫതപ്ലാപടെ  ഫകന്ദ്ര ഗവെണ്പമനറ്റ് രൂപവ്വീകരയിച്ച ഇടെതരഫോം-
ദവ്വീര്ഘകപ്ലാല  വെപ്ലായ്പ  പദ്ധതയിയപ്ലായ   Agricultural  Infrastructure  Fund  (AIF)  പദ്ധതയി
സഫോംസപ്ലാനതറ്റ്   പഷഡഡ്യൂള്ഡറ്റ്  വെപ്ലാണയിജധ്യ  ബപ്ലാങ്കുകള്,  സഫോംസപ്ലാന  സഹകരണ  ബപ്ലാങറ്റ്
എനയിവെ  മുഫഖനയപ്ലാണറ്റ്  ഈ  വെപ്ലായ്പ  പദ്ധതയി  നടെപ്പെയിലപ്ലാക്കയി   വെരുനതറ്റ്.
സപ്ലാമൂഹയികപ്ലാടെയിസപ്ലാനതയിലുള്ള  കപ്ലാര്ഷയിക  ആസയികളഫോം  (ഉദപ്ലാ:ശവ്വീതവ്വീകരണ  സഫോംഭരണയികള്,
സഫോംഭരണ  ഫകന്ദ്രങള്,  സഫോംസ്കരണ  ഘടെകങള്  തുടെങയിയവെ),  വെയിളപവെടുപ്പെപ്ലാനന്തര
അടെയിസപ്ലാന  സഹൗകരധ്യങളഫോം  ഒരുക്കുനതയിനറ്റ്  ലഭധ്യമപ്ലായ  പദ്ധതയികളയിഫലയ്ക്കുള്ള  ഇടെതരഫോം-
ദവ്വീര്ഘകപ്ലാല വെപ്ലായ്പ സമപ്ലാഹരണമപ്ലാണറ്റ്  പസ്തുത പദ്ധതയിയയിലൂപടെ ലക്ഷധ്യമയിടുനതറ്റ്.  കൃഷയിക്കപ്ലാര്,
പപ്ലാഥമയിക  കപ്ലാര്ഷയിക  സഹകരണ  സഫോംഘങള്,  സഹകരണ  വെയിപണന  സഫോംഘങള്,
കപ്ലാര്ഷയിക ഉതറ്റ്പപ്ലാദക സഫോംഘങള്, സസ്വയഫോം സഹപ്ലായ സഫോംഘങള്, കുടുഫോംബശവ്വീ, മറ്റു കപ്ലാര്ഷയിക
ഗ്രൂപ്പുകള്,  സസ്വപ്ലാശയ  സഫോംഘങള്,  വെയിവെയിഫധപ്ലാഫദ്ദേശധ്യ  സഹകരണ  സഫോംഘങള്,  കപ്ലാര്ഷയിക
സഫോംരഫോംഭകര്,  സപ്ലാര്ട്ടപ്പുകള്,  ഫകന്ദ്ര  സഫോംസപ്ലാന  സഹപ്ലായഫതപ്ലാപടെ  പവെര്തയിക്കുന  പപപ്ലാതു
സസ്വകപ്ലാരധ്യ  പങപ്ലാളയിത പദ്ധതയികള് തുടെങയിയവെയപ്ലാണറ്റ് ഈ പദ്ധതയി പപ്ലാഫയപ്ലാജനകരമപ്ലാകുക.
രണറ്റ് ഫകപ്ലാടെയി രൂപ വെപരയുള്ള വെപ്ലായ്പകള്ക്കറ്റ്  Credit  Guarantee Fund Trust for Micro and
Small  Enterprises  (CGTMSE)  സ്കവ്വീഫോം  പകപ്ലാരഫോം പക്രെഡയിററ്റ്  ഗധ്യപ്ലാരണയി,  രണ്ടുഫകപ്ലാടെയി  രൂപ വെപര
പരമപ്ലാവെധയി  7  വെര്ഷഫതക്കറ്റ് വെപ്ലായ്പപ്ലാപലയിശയറ്റ്  3%  ഇളവെറ്റ്,  വെപ്ലായ്പപ്ലാ തയിരയിച്ചടെവെയിനറ്റ് ആറുമപ്ലാസഫോം
മുതല് രണ്ടു വെര്ഷഫോം വെപര  ഫമപ്ലാറഫട്ടപ്ലാറയിയഫോം, പലയിശ നയിരക്കറ്റ് സര്ക്കപ്ലാര് നയിശ്ചയയിക്കുന പകപ്ലാരഫോം,
പദ്ധതയി തുകയുപടെ  10  ശതമപ്ലാനഫോം മപ്ലാതഫോം ഗുണഫഭപ്ലാക്തൃവെയിഹയിതഫോം എനയിവെയപ്ലാണറ്റ് പധപ്ലാന ഗുണ
ഫലങള്. 

(ബയി)  പുതയിയ  അഗയിക്കള്ച്ചറല്  മപ്ലാര്ക്കറയിഫോംഗറ്റ്  ഇനഫപ്ലാസ്ട്രക്ചര്  സ്കവ്വീഫോം  (New
Agricultural Marketing Infrastructure Scheme)

ഫകന്ദ്രസര്ക്കപ്ലാരയിപന  കൃഷയി,  കര്ഷകഫക്ഷമ  മന്ത്രപ്ലാലയഫോം  നടെപ്പെയിലപ്ലാക്കുന
പദ്ധതയിയപ്ലാണറ്റ് പുതയിയ അഗയിക്കള്ച്ചറല് മപ്ലാര്ക്കറയിഫോംഗറ്റ് ഇനഫപ്ലാസ്ട്രക്ചര് സ്കവ്വീഫോം (New Agricultural
Marketing  Infrastructure  Scheme).  നബപ്ലാര്ഡറ്റ്  ആണറ്റ്  സബറ്റ് സയിഡയി  ചെപ്ലാനലയിഫോംഗറ്റ്
ഏജനസയിയപ്ലായയി  പവെര്തയിക്കുനതറ്റ്.  2020-21-ല്  അഞറ്റ്  പദ്ധതയികളയിലപ്ലായയി  നബപ്ലാര്ഡറ്റ്
66.54  ലക്ഷഫോം രൂപയുപടെ മൂലധന സബറ്റ് സയിഡയി  അനുവെദയിച്ചയിട്ടുണറ്റ്.   2021-22  സപ്ലാമ്പതയിക
വെര്ഷതയില് 52.31 ലക്ഷഫോം രൂപയുപടെ  സബറ്റ് സയിഡയി ഉള്പപ്പെടുന  മൂനറ്റ് പദ്ധതയികള് ധനകപ്ലാരധ്യ
സപ്ലാപനങള് നബപ്ലാര്ഡയില് സമര്പ്പെയിച്ചയിട്ടുണറ്റ്.  അതയില് നടെപടെയികള് പുഫരപ്ലാഗമയിച്ചു  വെരുന.
ഈ  സ്കവ്വീഫോം  2021  ജുണ്  30  വെപര  പവെര്തനക്ഷമമപ്ലായയിരുന.  അതയിനുഫശഷഫോം
നയില്തലപ്ലാക്കപപ്പെട്ടു.



(  സയി  )   അഗയി കയിനയികറ്റ്   -   അഗയി ബയിസയിനസറ്റ് പസനര് സ്കവ്വീഫോം   (ACABC)
നബപ്ലാര്ഡറ്റ് സബറ്റ് സയിഡയി ചെപ്ലാനലയിഫോംഗറ്റ് ഏജനസയിയപ്ലായയി പവെര്തയിക്കുന ഫകന്ദ്ര

സര്ക്കപ്ലാരയിപന  കൃഷയി,  കര്ഷകഫക്ഷമ  മന്ത്രപ്ലാലയഫോം  നടെപ്പെയിലപ്ലാക്കുന  മപറപ്ലാരു  പദ്ധതയിയപ്ലാണറ്റ്
അഗയി  കയിനയിക്കറ്റ്  -  അഗയി  ബയിസയിനസറ്റ്  പസനര്  സ്കവ്വീഫോം  (ACABC).  അഗയി  കയിനയികറ്റ്,  അഗയി-
ബയിസയിനസറ്റ്  പസനറുകള്  എനയിവെ  സപ്ലാപയിക്കുനതയിനറ്റ്  സബറ്റ് സയിഡയിഫയപ്ലാപടെ  പയിന്തുണ
നല്കുനതപ്ലാണറ്റ് ഈ പദ്ധതയി. 2020-21  കപ്ലാലയളവെയില്  8.8  ലക്ഷഫോം രൂപയുപടെ സബറ്റ് സയിഡയി
ഘടെകതയില്  ഒരു  പദ്ധതയി  നബപ്ലാര്ഡറ്റ്  അനുവെദയിച്ചയിട്ടുണറ്റ്.  2021-22-ല്  നപ്ലാളയിതുവെപര
പദ്ധതയികപളപ്ലാനഫോം അനുവെദയിച്ചയിട്ടയില.

2. കയിസപ്ലാന പക്രെഡയിററ്റ് കപ്ലാര്ഡറ്റ് പദ്ധതയി
ഏകജപ്ലാലക  സഫോംവെയിധപ്ലാനതയിലൂപടെ  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  കൃഷയിക്കുഫോം  മററ്റ്  ആവെശധ്യങള്ക്കുഫോം

ഫവെണ സമയത്തുഫോം അളവെയിലുഫോം ലളയിതമപ്ലായ നടെപടെയികളയിലൂപടെ  ബപ്ലാങറ്റ് വെപ്ലായ്പ പദപ്ലാനഫോം പചെയ്യുന
പദ്ധതയിയപ്ലാണറ്റ്  കയിസപ്ലാന  പക്രെഡയിററ്റ്  കപ്ലാര്ഡറ്റ്  പദ്ധതയി.  പപ്ലാഥമയിക  സര്വവ്വീസറ്റ്  സഹകരണ
ബപ്ലാങ്കുകള്, സസ്വകപ്ലാരധ്യ ബപ്ലാങ്കുകള്, സഹകരണ ബപ്ലാങ്കുകള്, പപപ്ലാതുഫമഖല ബപ്ലാങ്കുകള്, ഗപ്ലാമവ്വീണ
ബപ്ലാങ്കുകള് (പക.ജയി.ബയി) എനയിവെ വെഴയി സഫോംസപ്ലാനതറ്റ് കയിസപ്ലാന പക്രെഡയിററ്റ് കപ്ലാര്ഡറ്റ് ലഭയിക്കുഫോം.
കൃഷയിഭൂമയി  സസ്വന്തമപ്ലായയിട്ടുള്ള കര്ഷകര്,  പുരുഷ/വെനയിത സസ്വയഫോംസഹപ്ലായ സഫോംഘങള്  (SHG),
JLG/കര്ഷകര്  എനയിവെര്ക്കറ്റ്  വെപ്ലാര്ഷയിക  അവെഫലപ്ലാകനതയിനറ്റ്  വെയിഫധയമപ്ലായയി  അഞറ്റ്
വെര്ഷഫതയപ്ലാണറ്റ്  കയിസപ്ലാന പക്രെഡയിററ്റ്  കപ്ലാര്ഡറ്റ്  അനുവെദയിക്കുനതറ്റ്.  കപ്ലാര്ഷയിക വെയില,  കൃഷയി
പചെയ്യുന  ഭൂമയിയുപടെ  വെയിസ്തൃതയി  എനയിവെയറ്റ്  അടെയിസപ്ലാനമപ്ലായയി  ജയിലപ്ലാതല  പടെകയിക്കല്  കമയിറയി
നയിജപപ്പെടുതയിയയിട്ടുള്ള  പസ്കയയില്  ഓഫറ്റ്  ഫയിനപ്ലാനസറ്റ്  അനുസരയിച്ചറ്റ്  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  വെപ്ലായ്പ
ലഭയിക്കുന.  ഇതരഫോം  ഫലപ്ലാണുകള്ക്കറ്റ്  2%  സബറ്റ് സയിഡയിയുഫോം,  കപ്ലാലപ്ലാവെധയിയറ്റ്  മുഫമ്പ
അടെയനവെര്ക്കറ്റ്  3%  ഇനപസനവ്വീവഫോം  ബപ്ലാങ്കുകള്  റയിസര്വറ്റ്  ബപ്ലാങറ്റ്  മുഫഖന  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്
എതയിക്കുന.  ജപ്ലാമധ്യമയിലപ്ലാപത  (Collatteral  Security)  കൃഷയിപചെയ്യുന  വെയിളകളപടെ
പഹഫപ്പെപ്ലാതയിഫക്കഷന (Hypothecation) വെഴയി 1.60 ലക്ഷഫോം രൂപ വെപര അനുവെദയിയ്ക്കുഫോം.

3.കപ്ലാര്ഷയിഫകപ്ലാതറ്റ്പപ്ലാദന കമ്പനയികള്ക്കുള്ള പക്രെഡയിററ്റ് ഗധ്യപ്ലാരണയി കവെഫറജറ്റ്
അടെയിസപ്ലാന  സഹൗകരധ്യങള്ക്കപ്ലായയി  ഫകന്ദ്ര-സഫോംസപ്ലാന  സര്ക്കപ്ലാരുകള്

സഫോംഫയപ്ലാജയിതമപ്ലായയി നടെപ്പെയിലപ്ലാക്കുന സഹപ്ലായ പദ്ധതയിയപ്ലാണറ്റ് കപ്ലാര്ഷയിക അടെയിസപ്ലാന സഹൗകരധ്യ
ഫണറ്റ്  (Agricultural  Infrastructure Fund).  ഈ പദ്ധതയി പകപ്ലാരഫോം  2520  ഫകപ്ലാടെയി  രൂപയപ്ലാണറ്റ്
സഫോംസപ്ലാനതയിനറ്റ്  അനുവെദയിച്ചയിട്ടുള്ളതറ്റ്.  നയിലവെയില്  3%  പലയിശയയിളവെപ്ലാണറ്റ്  വെപ്ലായ്പകള്ക്കറ്റ്
പഖധ്യപ്ലാപയിച്ചയിട്ടുള്ളതറ്റ്.  രണറ്റ്  ഫകപ്ലാടെയി  രൂപ  വെപരയുള്ള  വെപ്ലായ്പകള്ക്കറ്റ്  Credit  Guarantee  Fund
Trust  for  Micro  and  Small  Enterprises  (CGTMSE)  സ്കവ്വീഫോം  പകപ്ലാരഫോം  പക്രെഡയിററ്റ്  ഗധ്യപ്ലാരണയി,
രണ്ടുഫകപ്ലാടെയി  രൂപ വെപര പരമപ്ലാവെധയി  7  വെര്ഷഫതക്കറ്റ്  വെപ്ലായ്പപ്ലാപലയിശയറ്റ്  3%  ഇളവെറ്റ്,  വെപ്ലായ്പപ്ലാ
തയിരയിച്ചടെവെയിനറ്റ്  ആറുമപ്ലാസഫോം  മുതല്  രണ്ടു  വെര്ഷഫോം  വെപര   ഫമപ്ലാറഫട്ടപ്ലാറയിയഫോം,  പലയിശ  നയിരക്കറ്റ്
സര്ക്കപ്ലാര്  നയിശ്ചയയിക്കുന  പകപ്ലാരഫോം,  പദ്ധതയി  തുകയുപടെ  10  ശതമപ്ലാനഫോം  മപ്ലാതഫോം
ഗുണഫഭപ്ലാക്തൃവെയിഹയിതഫോം  എനയിവെയപ്ലാണറ്റ്  പധപ്ലാന  ഗുണ  ഫലങള്.   കപ്ലാര്ഷയിഫകപ്ലാതറ്റ്പപ്ലാദന



കമ്പനയികള്ക്കറ്റ്  നല്കയിവെരുന ഈ സ്കവ്വീമയിനറ്റ്  Small  Farmer's  Agri  Business  Consortium
(SFAC) ബപ്ലാങ്കുകള്ക്കറ്റ് പക്രെഡയിററ്റ് ഗധ്യപ്ലാരണയി കവെഫറജറ്റ് നല്കയി വെരുന. 

4.  പപ്ലാഥമയിക  കര്ഷക  സഫോംഘങള്ക്കറ്റ്  ഒരു  ശതമപ്ലാനഫോം  പലയിശയറ്റ്  നബപ്ലാര്ഡറ്റ്  വെപ്ലായ്പ
പദ്ധതയി

പപ്ലാഥമയിക കപ്ലാര്ഷയിക വെപ്ലായ്പ സഫോംഘങപള ബഹുമുഖ ഫസവെന ഫകന്ദ്രങളപ്ലാക്കയി മപ്ലാറ്റുന
നബപ്ലാര്ഡറ്റ് പദ്ധതയി പകപ്ലാരമുള്ള PACS as MSC സ്കവ്വീഫോം ഫകരള ബപ്ലാങറ്റ് നടെപ്പെയിലപ്ലാക്കയി വെരുന. ടെയി
പദ്ധതയിയുപടെ പലയിശ നയിരക്കറ്റ്  4%  ആണറ്റ്.  ഫകന്ദ്ര പദ്ധതയിയപ്ലായയി  Agricultural  Infrastructure
Fund-മപ്ലായയി സഫോംഫയപ്ലാജയിപ്പെയിക്കുഫമ്പപ്ലാള് പസ്തുത വെപ്ലായ്പകള്ക്കറ്റ്  3%  പലയിശ സബറ്റ് സയിഡയി കഴയിച്ചറ്റ്
1%  പലയിശ  ബപ്ലാധധ്യതയപ്ലാണറ്റ്  പപ്ലാഥമയിക  കപ്ലാര്ഷയിക  വെപ്ലായ്പ  സഹകരണ  സഫോംഘങള്ക്കറ്റ്
ഉണപ്ലാകുനതറ്റ്.

പസക്ഷന ഓഫവ്വീസര്


