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കാർഷിക അടിസ്ാന സൗകര്യ മേഖലയിമലക്ക് കൂടുതൽ നിമഷേപം ലഭ്യോക്ി കാർഷിക 
മേഖലയയ ശക്ി യപടുത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ധനസഹായ പദ്ധതി ആണക്  കാർഷിക 
അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസന നിധി (അഗ്ികൾച്ചർ ഇൻഫ്ാസ്ട്രകക്ചർ ഫണ്ക് ) നടപ്ിലാ
ക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ശീതീകരണ സംഭരണികൾ, സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങൾ, സംസക് ക
രണ ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങി സാമൂഹികാടിസ്ാനത്ിലുള്ള കാർഷിക ആസ്ികളം വിളയവടു
പ്ാനന്തര അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളം ഒരുക്കുന്നതിനു സഹായകരോകുന്നു. കൂടായത 
വിളയവടുപ്ിനക് മശഷമുള്ള നഷ്ം പരോവധി കുറക്ാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായകോകുന്നു.
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പദ്ധതിയുയട കാലാവധി 13 വർഷോണക് (2020-21 മുതൽ 2032-33 വയര).

1.   ധനവിനിയ�ോഗ പരിധി
 1 ലഷേം മകാടി രൂപ മേശീയ തലത്ിലും 2520 മകാടി രൂപ  സംസ്ാന തലത്ിലും 

(മകരളം ) അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു.

2.  പലിശ ഇളവ് 
 2 മകാടി രൂപ വയര 3 % പലിശ ഇളവക് ലഭിക്കുന്നതാണക്. 

3.  ക്രെഡിറ്് ഗ്ോരണ്ി 
 2 മകാടി രൂപ വയരയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഗവൺയേൻറക്  യരെഡിറ്ക് ഗ്യാരണ്ി നൽകുന്നു.

4.  കോലോവധി 
 2 വർഷം യോറമ്ാറിയം ഉൾപ്യട 7 വർഷം.

5.  സംയ�ോജിത പദ്ധതികൾ 
 മകന്ദ്ര -സംസഥാന  സർക്ാരുകളയട വിവിധ പദ്ധതികളയട ആനുകൂല്യങ്ങളം ലഭ്യോ

കുന്നതാണക്.

 വായ്പ നൽകുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ - വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ,  പ്രാമേ
ശിക ഗ്ാേീണ ബാങ്കുകൾ, NBFC-കൾ, NCDC, മകരള ബാങ്ക്.

 മകന്ദ്ര സർക്ാർ  സഹായമത്ാടുക്കൂടി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഓൺലലൻ അമപഷേ മപാർ
്ൽ വഴി അതിമവഗതയിൽ വായക് പ്ാ ലഭ്യോക്കുന്നു.
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 കർഷകർ

 കർഷക സംഘങ്ങൾ (FPO’s, FPO കൂ്ായിേകൾ, JLG,  SHG, എസക്എച്ചക്ജി കൂ്ായ്മകൾ)

 കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾ

 േറ്റു സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ (ോർക്റ്ിംഗക് മകാ-ഓപ്മററ്ീവക് യസാലസറ്ി, േൾ്ി 
പർപ്സക് മകാ-ഓപ്മററ്ീവക് യസാലസറ്ി, നാഷണൽ യഫഡമറഷൻസക് ഓഫക് മകാഓ
പ്മററ്ീവക്സക്, പ്രാഥേിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘം (PACS))

 സമൂഹ കൃഷി - ലജവവള ഉൽപ്ാേനം, സൂക്ഷ്മ കൃഷിക്കുള്ള  അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ, 
ലജവ ഉമത്ജന ഉല്ാേന യൂണിറ്ക് മകന്ദ്ര/സംസ്ാന/പ്രാമേശിക ഗവൺയേന്റുകൾ 
മപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്ന PPP പദ്ധതികളം അവരുയട ഏജൻസികൾ, വിതരണ ശംഖല
കളയട അടിസ്ാന സൗകര്യം- കയറ്റുേതി സംഘങ്ങൾ മുതലായവ.

 സൂക്ഷ്മ കൃഷിക്കുള്ള  അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ 

 ലജവ ഉമത്ജന ഉല്ാേന യൂണിറ്ക് (വിത്തുല്ാേനം, ടിഷയു കൽച്ചർ മനഴ്സറി)

 ലജവവള ഉൽപ്ാേനം

 വിതരണ ശംഖലകളയട അടിസ്ാന സൗകര്യം

 പാക്ക്ഹൗസക്

 കാർഷിക പ്രാഥേിക  പ്രവർത്നങ്ങൾ (വൃത്ിയാക്ൽ, ഉണക്ൽ, തരംതിരിക്ൽ, 
ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ചു തരംതിരിക്ൽ)

AIFhmbv]mAt]£m{]{Inb

1.  https://agriinfra.dac.gov.in/ എന്ന മപാർ്ലിമലക്ക് മപാകുക.

2.  അമപഷേകൻ Beneficiary ഓപക്ഷനിൽ യരജിമസ്ട്രഷൻ ക്ിക്ക് യചയ്തതിനുമശഷം OTP 
നൽകി രജിസ്റ്റർ യചയുക.

3.  അപഷേകയറെ ID & Password ഉപമയാഗിച്ചക് DPR, േറ്റു വിവരങ്ങളം നൽകി submit യചയുക.

4.  AIF ടീം അമപഷേ പരിമശാധിച്ചക് വിലയിരുത്ലിനായി ബാങ്ക് ശാഖയിമലക്ക് ോറ്റുന്നു.

5.  സേർപ്ിച്ച അമപഷേകൾ ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ പരിമശാധിക്കുന്നതാണക്

4.  ബാങ്ക് പരിമശാധിച്ചതിനു മശഷം യരെഡിറ്ക് ഗ്യാരണ്ിമയാടു കൂടി, CGTMSE-ൽ രജിസ്റ്റർ 
യചയക് തക് & അനുവേിച്ചതക്; യഷഡയൂൾ പ്രകാരം വായ്പകൾ വിതരണം യചയ്യുന്നതാണക്.

5.  ഓമരാ ഘ്ത്ിലും വായ്പ വിവരങ്ങൾ അമപഷേകനക് സമദേശോയി ലഭിക്കുന്നു.



 സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങൾ  (യവയർഹൗസക്, സിമലാസക്, മകാൾഡക് മസ്റ്റാമറജക് )

 ഇ-ോർക്റ്ിംഗക് സൗകര്യമുള്ള വിതരണ ശംഖല

 മയാഗ്യതയുള്ള ഇൻഫ്ാസ്ട്രകക്ച്ചർ യപ്രായജക്ടുകളിൽ മസാളാർ പാനൽ നിർമ്ാണം

 ലറസക്  & മ്ാർ േിൽ

 ഓയിൽ േിൽ

 സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ യപാടിക്കുന്നതക്

 ശർക്ര / പഞ്ചസാര സംസ്കരണം.

 ധാന്യങ്ങൾ (മഗാതമ്ക്, യനല്ക്, മുതലായവ)  പഴങ്ങളം പച്ചക്റികളം 
 ഓയിൽ സീഡക് സക് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ  കരിമ്ക്   മകാമകാ  കാപ്ി  കശുവണ്ി
 മുരിങ്ങ  മതയില  റബ്ബർ  ഔഷധ വിളകൾ

tbmKyambhnfIÄ

വൃത്ിയാക്ൽ, കല്ക് നീക്ം യചയ്യൽ, ഗുണനിലവാരo അനുസരിച്ചു തരംതിരിക്കുക, പ്രാഥ
േിക സംസ്കരണത്ിനായി മതാടുനീക്കുക, വാകിംഗക്, കണ്ിഷനിംഗക്, യപാടിക്ൽ, കുതിർ
ക്ൽ, പതംവരുത്ൽ, അരിയച്ചടുക്ൽ, ഉണക്ൽ, ഇമറഡിമയഷൻ, എണ്ണ, ഉൽപാേന ഉപ
കരണങ്ങൾ, ബാഷ്ീകരണ യന്ത്രങ്ങൾ, യസൻട്ിഫയൂമഗഷൻ യചയുനതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, 
ഉണക്ാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, പാമക്ജിങക്, സംഭരണ ടാങ്കുകൾ മുതലായവ.

തിരുവനന്തപുരം, യകാല്ം, പത്നംതി്, ആലപ്പുഴ, മകാ്യം - 91 6235277042
ഇടുക്ി, എറണാകുളം - 91 7010994083

തൃശൂർ, പാലക്ാടക്, േലപ്പുറം - 91 8075480273
വയനാടക്, മകാഴിമക്ാടക് - 91 8921785327
കണ്ണൂർ, കാസർമകാഡക് - 91 8547565214
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