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കാർഷിക അടിസ്ാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിമഷേപം ലഭ്യോക്ി കാർഷിക 
മേഖലയയ ശക്ിയപെടുത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച വായ് പാ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ്  
കാർഷിക അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസന നിധി അഥവാ അഗ്ികൾച്ചർ ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ചർ 
ഫണ്്(AIF). ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ശീതീകരണ സംഭരണികൾ, സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങൾ,  
സംസ് കരണ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങി സാമൂഹികാടിസ്ാനത്ിലുള്ള കാർഷിക ആസ്ികളം 
വിളയവടുപൊനന്തര അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളം നിർമിക്കുവാൻ കഴിയം. കൂടായത വിളയവ
ടുപെിന് മശഷമുള്ള വിളകളയട നഷ്ം പരോവധി കുറയ്ക്കുവാനം ഈ പദ്ധതി സഹായകര 
ോണ്.

F´m-Wv ImÀjn-I A-SnØm-\ ku-I-cy hnI-k-\ ]²Xn?

]²XnbpsS khntijXIÄ:

hmbv] e`yXm kuIcyw

1.  പദ്ധതിയയട കാലാവധി 2020 - 21 മുതൽ 2032 - 33 വയരയാണ്. വായ്പ അനവദിക്കുന്ന
ത് 2025-26 വയരയം.

2.  പലിശ ഇളവ് - 2 മകാടി രൂപ വയര 3 % പലിശ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

3.  ക്രെഡിറ്് ഗ്യാരണ്ി -  2 മകാടി രൂപ വയരയള്ള വായ്പകൾക്് ഗവൺയേൻറ്  യരെഡിറ്് 
ഗ്യാരണ്ി(CGTMSE) നൽകുന്നു.

4.  വയായ്പ കയാലയാവധി - 2 വർഷം യോറമ്ാറിയം ഉൾപെയട 7 വർഷം.

5.  സംയ�യാജിത പദ്ധതികൾ  - 3 % പലിശയിളവിന പുറയേ മകന്ദ്ര -സംസ്ാന  സർക്ാ
രുകളയട വിവിധ പദ്ധതികളയട ആനകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയണ്്.

6.  വയാ�്്യാ പരിധി - കുറഞ്ഞ തുകയം പരോവധി തുകയം ബാധകോക്ിയി്ില്ല.

7.  യ്യാജക്ടുകളുക്െ എണ്ം - ഓമരാ ഗുണമഭാക്ാവിനം വ്യത്യസ്ോയ 25 യൂണിറ്റുകൾ 
വയര ഒരു വിമല്ലജിൽ ആരംഭിക്ാം (സംസ്ാന ഏജൻസികൾ, യഫഡമറഷനകൾ 
എന്നിവയ്ക് 25 എണ്ം എന്ന പരിധി ബാധകേല്ല). ഓമരാ യൂണിറ്ിനം 2 മകാടി രൂപ 
വയരയള്ള തുകയ്ക് 3% പലിശ ഇളവം ലഭ്യോണ്.

 വായ്പ നൽകുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ - വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ,  പ്രാമദ
ശിക ഗ്ാേീണ ബാങ്കുകൾ, NBFC-കൾ, NCDC, മകരള ബാങ്്.

 മകന്ദ്ര സർക്ാർ സഹായമത്ാടുകൂടി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഓൺലലൻ അമപഷേ  
മപാർ്ൽ  വഴി അതിമവഗതയിൽ വായ്പ ലഭ്യോക്കുന്നു.



KpWt`màm¡Ä

 കർഷകർ

 കർഷക സംഘങ്ങൾ (FPO’s, FPO കൂ്ായ്മകൾ, JLG, SHG, എസ്എച്ച്ജി കൂ്ായ്മകൾ)

 കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾ, സ്റാർ്പ്പുകൾ

 േറ്റു സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ (ോർക്റ്ിംഗ് മകാ-ഓപെമററ്ീവ് യസാലസറ്ി, േൾ്ി 
പർപെസ് മകാ-ഓപെമററ്ീവ് യസാലസറ്ി, നാഷണൽ യഫഡമറഷൻസ് ഓഫ് മകാഓ
പെമററ്ീവ്സ്, പ്രാഥേിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘം (PACS))

 സമൂഹ കൃഷി - ലജവവള ഉൽപൊദനം, കാര്യഷേേോയ സൂക്ഷ്മ കൃഷിക്കുള്ള  അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ, ലജവ ഉമത്ജന ഉല്ാദന യൂണിറ്്, മകന്ദ്ര/സംസ്ാന ഏജൻസികൾ, 
പ്രാമദശിക ഗവൺയേന്റുകൾ മപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്ന PPP പദ്ധതികൾ വിതരണ ശംഖ
ലകളയട അടിസ്ാന സൗകര്യം- കയറ്റുേതി സംഘങ്ങൾ മുതലായവ.

AIF  hmbv] At]£m {]{Inb

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

2.  അമപഷേകൻ Beneficiary ഓപ്ഷനിൽ Registration ക്ിക്് യചയ്തതിനമശഷം OTP 
നൽകി രജിസ്റർ യചയക.

3.  അമപഷേകയറെ ID & Password ഉപമയാഗിച്ച് DPRഉം േറ്റു വിവരങ്ങളം നൽകിയതിന 
മശഷം submit ക്ിക്് യചയക.

4.  AIF ടീം അമപഷേ പരിമശാധിച്ച് വിലയിരുത്ലിനായി ബാങ്് ശാഖയിമലക്് ോറ്റുന്നു.

5.  സേർപെിച്ച അമപഷേകൾ ബാങ്് പ്രതിനിധികൾ പരിമശാധിക്കുന്നതാണ്.

4.  ബാങ്് പരിമശാധിച്ചതിന മശഷം യരെഡിറ്് ഗ്യാരണ്ി നൽകുന്നതിന് CGTMSE-ൽ  
രജിസ്റർ യചയ്ത് വായ്പ അനവദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് യഷഡയൂൾ പ്രകാരം വായ്പകൾ വിതരണം 
യചയ്യുന്നതാണ്.

5.  ഓമരാ ഘ്ത്ിലും വായ്പ വിവരങ്ങൾ അമപഷേകന് SMS ആയി ലഭിക്കുന്നു.

 ധാന്യങ്ങൾ (മഗാതമ്്, യനല്ല് മുതലായവ)  പഴങ്ങളം പച്ചക്റികളം 
 ഓയിൽ സീഡ് സ്  പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ  കരിമ്്   യകാമക്ാ  കാപെി  കശുവണ്ി
 മുരിങ്ങ  മതയില  റബ്ബർ  ഔഷധ വിളകൾ  സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങൾ

A\p-tbm-Pyamb hnfIÄ



വൃത്ിയാക്ൽ, കല്ല് നീക്ം യചയ്യൽ, ഗുണനിലവാരo അനസരിച്ചു തരംതിരിക്കുക, പ്രാഥേിക സം
സ്കരണത്ിനായി മതാടുനീക്കുക, വാകിംഗ്, കണ്ിഷനിംഗ്, യപാടിക്ൽ, കുതിർക്ൽ, പതംവരു
ത്ൽ, അരിയച്ചടുക്ൽ, ഉണക്ൽ, ഇമറഡിമയഷൻ, എണ് ഉൽപാദന ഉപകരണങ്ങൾ, ബാഷ്ീക
രണ യന്ത്രങ്ങൾ, യസൻട്ിഫയൂമഗഷൻ യചയന്നതിനള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, ഉണക്ാനള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, 
പാമക്ജിങ്, സംഭരണ ടാങ്കുകൾ മുതലായവ.

u തിരുവനന്തപുരം - 8921540233, 9020060507  u യകാല്ലം, പത്നംതി്, ആലപ്പുഴ, മകാ്യം - 6235277042  
u ഇടുക്ി, എറണാകുളം - 9048843776 u തൃശൂർ, പാലക്ാട്, േലപ്പുറം - 8075480273  
u വയനാട്, മകാഴിമക്ാട് - 8921785327 u കണ്ണൂർ, കാസർമകാഡ് - 7907118539

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്് അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവൻ, ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസ് കൂടായത  
തായഴ തന്നിരിക്കുന്ന AIF മസാണൽ മകാഓർഡിമനറ്ർോർ  

എന്നിവരുോയം ബന്ധയപെടാവന്നതാണ്.

DXv-]-¶m-[n-jvTn-X {]-hÀ-¯-\-§Ä

IqSpXÂ hnhc§Ä¡p _Ôs]SpI..

A\p-tbm-Pyamb ]²XnIÄ

ചീഫ് എഡിറ്ർ : പത്ം എസ്., പ്രിൻസിപെൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
എഡിറ്ർ : പ്രശാന്ത് ജി.എസ്., പബ്ിമക്ഷൻ ഓഫീസർ
വിവരങ്ങൾക്് കടപൊട് :  ോർക്റ്ിംഗ് വിഭാഗം, കാർഷികവികസന കർഷകമഷേേ വകുപെ്
അച്ചടിച്ച വർഷം :  2023
മല-ഔ്്  : ോയ സമന്താഷ്

കാർഷികവികസന കർഷകമഷേേ വകുപെ് - ഫാം  ഇൻഫർമേഷൻ ബയൂമറാ

1.  ഇ-ോർക്റ്ിങ് ഉൾയപെയടയള്ള വിതരണ ശംഖല 
2.  സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങൾ                   
3.  സംഭരണികൾ, പാക്്ഹൗസ്  
4.  ഗുണ നിലവാര മകന്ദ്രങ്ങൾ
5.  ഗുണനിലവാരം അനസരിച്ചുള്ള തരം തിരിക്ൽ  
6.  ശീതീകരണ ശംഖലകൾ 
7.  മലാജിസ്റിക് മസവനങ്ങൾ  
8.  പ്രാഥേിക സംസ്കരണ മകന്ദ്രങ്ങൾ
9.  പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പാകോക്കുന്നതിനള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
10.  കാര്യഷേേോയ സൂക്ഷ്മ കൃഷിക്കുള്ള അടിസ്ാന സൗക

ര്യങ്ങൾ(smart & precision farming)
11.  വിള ഭൂേിയിലും/വിളയവടുപെിനം ഉള്ള യന്ത്രവൽക്രണം
12. ഇറെർയനറ്് അടിസ്ാനോക്ിയള്ള കാർഷിക ഉപമദശ 

സംവിധാനം (GIS)
13. കൃഷി ആവശ്യത്ിനള്ള മ്ാണുകൾ  വാങ്ങുന്നതിനം 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ്രമത്യക യസൻസറുകൾ, നിർേിത 
ബുദ്ധി അടിസ്ാനോക്ിയള്ള മബ്ാക്് യചയിൻ സം
വിധാനങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിന്

14. റിമോ്് യസൻസിംഗ് മുമഖനയള്ള കാലാവസ് നിർ
ണ്യ മകന്ദ്രങ്ങൾ 

15. മതൻ സംസ് കരണം
16.  പട്ടുനൂൽ കൃഷി
17.  കൂൺ വിത്തുല്ാദനം
18.  പ്ാറെ് ക്ാററെയിൻ 
19.  കംപ്രസ്ഡ് ബമയാഗ്യാസ് പ്ാറെ് (CBG)
20.  കാർഷിക പമ്പുകൾ/നിലവിലിലുള്ള ഉല്ാദന യൂണിറ്റുകള

യട സൗമരാർജ്ജ വൽക്രണം 
21. കസ്റം ഹയറിംഗ് യസറെർ (CHC)
22. ലജവ വളവം ലജവ ഉമത്ജന ഉല്ാദന  

യൂണിറ്റുകളം

വ്ക്ികൾക്ം സമൂഹ കൃഷിക്ം അനുയ�യാജ്മയാ� പദ്ധതികൾ

സമൂഹ കൃഷിക്് അനുയ�യാജ്മയാ� പദ്ധതികൾ
1. കൂൺ കൃഷി
2. യവർ്ിക്ൽ ഫാേിംഗ്
3. ലഹമ്ാമപാണിക്

4. എയ് മറാമപാണിക് 
5. മപാളിഹൗസ് / ഗ്ീൻഹൗസ്
6. ട്ാക്ടർ


