
കകാര്ഷഷിക സസ്വര്ണപണയ വകായ്പ നഷിര്ത്തലകാകഷിയയന്നതത
യതറകായ വകാര്ത്ത; ആശങ്കയത അടഷിസകാനമഷില്ല  

 

കകാര്ഷഷിക  സസ്വര്ണപണയ  വകായ്പ  സസംബനഷിചത  ഇന്നയത്ത  ചഷില
മകാധധ്യമങ്ങളഷില് പ്രസഷിദദ്ധീകരഷിച വകാര്ത്തകള് ശ്രദയഷില്യപ്പെട.  സസ്വര്ണസം പണയസം
യവചത  വകാണഷിജധ്യബകാങ്കകളഷില്  നഷിന്നത  കകാര്ഷഷികവകായ്പയയടുത്തവരഷില്  ഏയറെപപ്പെരസം
കര്ഷകരല്ല  എന്നത  പകന്ദ്ര  കൃഷഷി  മനകാലയസം  കയണ്ടെത്തഷിയതഷിയന  തുടര്ന്നത
ഒപകകാബര്  1  മുതല്  നഷിര്ത്തലകാക്കുന്ന  നടപടഷിയഷിപലകത  പകന്ദ്ര  സര്കകാര്
നദ്ധീങ്ങുന്നുയവന്നുമകാണത വകാര്ത്തകളഷില് കണ്ടെതത. കര്ഷകര്കത ലഭഷിപകണ്ടെ കകാര്ഷഷിക
സസ്വര്ണപണയ  വകായ്പ  നഷിര്ത്തലകാക്കുവകാന്  സസംസകാന  സര്കകാര്
ആവശധ്യയപ്പെടഷിടഷില്ലകാത്തതുസം  സസ്വര്ണ  പണയത്തഷിപന്മേലുള്ള  കകാര്ഷഷിക  വകായ്പകള്
നഷിര്ത്തഷിവയകാപനകാ പരഷിമഷിതയപ്പെടുത്തുന്നതഷിപനകാ പവണ്ടെഷിയുള്ള ഏയതങ്കഷിലുസം ഉത്തരപവകാ
നഷിര്പദ്ദേശപമകാ  പകന്ദ്ര  സര്കകാരഷിയന്റെ  ഭകാഗത്തുനഷിന്നത  സസംസകാന  സര്കകാരഷിപനകാ
എസത.എല്.ബഷി.സഷി.യ്പകകാ  ലഭഷിചഷിടഷില്ലകാത്തതുമകാണത.  വസ്തുതകള്  ഇതകായഷിരഷിപക,
ചഷില  മകാധധ്യമവകാര്ത്തകളുയട  അടഷിസകാനത്തഷില്  ഉയര്ന്നുവന്നഷിടള്ള  ഇപപ്പെകാഴയത്ത
ആശങ്ക  അടഷിസകാനരഹഷിതവസം  അസകാനത്തുമകായണന്നത  അറെഷിയഷികയട.
കര്ഷകര്കത  4%  മകാതസം പലഷിശയഷില് എളുപ്പെത്തഷില് ലഭധ്യമകാക്കുന്ന സസ്വര്ണ പണയ
കകാര്ഷഷിക വകായ്പ സസംസകാന കൃഷഷി വകുപ്പെഷിയന്റെ ആവശധ്യപ്രകകാരസം പകന്ദ്ര സര്കകാര്
നഷിര്ത്തലകാക്കുന്നുയവന്ന  നഷിലയഷില്  പസകാഷധ്യല്  മദ്ധീഡഷിയ  വഴഷിയുസം  വധ്യകാപകമകായ
കള്ളപ്രചരണങ്ങളകാണത  നടക്കുന്നതത.  ഇതത  ദുരപദഷിഷ്ടവസം  ആസൂതഷിതവമകാണത.
യഥകാര്ത്ഥത്തഷില്  അര്ഹരകായ  കര്ഷകര്കത  ലഭഷിപകണ്ടെ  പലഷിശയഷിളവത
തടഷിയയടുത്തത  സകാമ്പത്തഷികലകാഭസം  പനടഷിയകകാണ്ടെഷിരഷിക്കുന്ന  ചഷില
സസംഘടഷിതശകഷികളകാണത  ഇത്തരസം  കള്ളപ്രചരണങ്ങള്കത  പഷിന്നഷിലുള്ളതത.
കര്ഷകയര  ആതകാര്ത്ഥമകായഷി  സഹകായഷിക്കുന്നതഷിനുപവണ്ടെ  നഷിര്പദ്ദേശങ്ങള്
മകാതമകാണത സസംസകാന കൃഷഷി വകുപ്പെത പകന്ദ്ര സര്കകാരഷിനു മുമ്പകായക യവചഷിടള്ളതത. 

കകാര്ഷഷിക സസ്വര്ണപണയ വകായ്പയുമകായഷി  ബനയപ്പെടത  ബകാങ്കുകളഷില് വലഷിയ
പതകാതഷിലുള്ള  തഷിരഷിമറെഷികളുസം  ക്രമപകടുകളുസം  നടക്കുന്നതകായഷി  പനരയത്ത  തയന്ന



അറെഷിയകാവന്ന  കകാരധ്യമകാണത.  യഥകാര്ത്ഥ  കര്ഷകര്കത  ഗുണകരമകാപകണ്ടെ  യചറെഷിയ
പലഷിശയ്ക്കുള്ള സസ്വര്ണപണയ വകായ്പ അനര്ഹരകായ ആളുകളുയട കകകകളഷിപലകത
എത്തുന്നുയവന്നതത  യകാഥകാര്ത്ഥധ്യമകാണത.  പകാവയപ്പെട  കര്ഷകര്  കകാര്ഷഷിക-
കകാര്ഷഷിപകതര  ആവശധ്യങ്ങള്കകായഷി  വകായ്പയത  ബകാങ്കുകയള  സമദ്ധീപഷിക്കുപമ്പകാള്
അവര്കത എങ്ങയന വകായ്പ നഷിപഷധഷികകാസം എന്നകാണത പല ബകാങ്കുകളുസം ഗപവഷണസം
നടത്തുന്നതത.  എന്നകാല്,  കര്ഷകനല്ലകാത്ത  ഒരകാള്  കകാര്ഷഷിക  സസ്വര്ണ  പണയ
വകായ്പയത  അപപകഷിചകാല്  ഉടയനതയന്ന  വകായ്പ  അനുവദഷിക്കുന്ന  സമ്പ്രദകായവസം
നമ്മുയട  നകാടഷിലുണ്ടെത.  യമകാത്തസം  വകായ്പയുയട  18  ശതമകാനസം  കകാര്ഷഷികവകായ്പ
ആയഷിരകണയമന്ന  സര്കകാര്  നഷിബനനയകാണത  ഇത്തരത്തഷില്
അടഷിമറെഷികയപ്പെടുന്നതത.  

കര്ഷകര്കത ഈടഷില്ലകായത തയന്ന  1.6  ലകസം രൂപ വയര പലകാണ് ലഭഷിക്കുന്ന
പദതഷിയകാണത  കഷിസകാന്  യക്രഡഷിറത  കകാര്ഡത(KCC)പദതഷി.  കൃഷഷി  യചയ്യുന്ന
ഏയതകാരകാള്ക്കുസം  ബകാങ്കുകള്  കഷിസകാന്  യക്രഡഷിറത  കകാര്ഡത  നല്കകാന്
ബകാദധ്യസരകാണത.  അങ്ങയന  കഷിസകാന്  യക്രഡഷിറത  കകാര്ഡത  ലഭഷിച  ഏയതകാര
കര്ഷകനുസം അയകാളുയട കൃഷഷിയകാവശധ്യത്തഷിനകായഷി ഒര ഈടുസം നല്കകായത തയന്ന 1.6
ലകസം  രൂപ  വയര  വകായ്പ  നല്കകാന്  ബകാങ്കുകള്  ബകാദധ്യസരകാണത.  എന്നകാല്,
KCC യഷിപലകത കര്ഷകരയട അകക്കൗണ്ടുകള് മകാറ്റുവകാന് ബകാങ്കുകള് തയകാറെകാകകാത്ത
സകാഹചരധ്യസം  ഉണ്ടെകായഷിരന്നു.  ഇതുമൂലസം  കകാര്ഷഷിക  പലകാണുകള്  വകാങ്ങുന്ന
അകക്കൗണ്ടുകളഷില്  21  ശതമകാനസം  അകക്കൗണ്ടുകള്  മകാതമകാണത  KCC
അകക്കൗണ്ടുകളകായഷിടള്ളതത.  ഇതഷില്  സഹകരണ  ബകാങ്കുകളകാണത  85%  KCC യുസം
നല്കഷിയഷിടള്ളതത.  അപതസമയസം  വകാണഷിജധ്യബകാങ്കുകള്  യമകാത്തസം  കകാര്ഷഷിക
വകായ്പയുയട  63%വസം  അഗഷികള്ചര്  പഗകാള്ഡത  പലകാണുകളകാണത.  KCC
പലകാണകായകാലുസം  അഗഷികള്ചര്  പഗകാള്ഡത  പലകാണകായകാലുസം  പലകാണുകളുയട
പലഷിശയുയട  5%  പകന്ദ്ര സര്കകാര്  സബ്സഷിഡഷിയകായതഷിനകാല്  കര്ഷകര്കത  4%
മകാതപമ  നല്പകണ്ടെതുള.  ഈ  പലഷിശയഷിളവത  നല്കുന്നതത  കൃഷഷി  യചയ്യുന്ന
പകാവയപ്പെട കര്ഷകര്കത കുറെഞ്ഞ പലഷിശയത പലകാണ് ലഭഷിക്കുന്നതഷിനത പവണ്ടെഷിയകാണത.
നഷിലവഷിലുള്ള  നഷിയമപ്രകകാരസം  ബകാങ്കുകള്  നല്കുന്ന  പലകാണുകളുയട  18  ശതമകാനസം
കകാര്ഷഷിക  പലകാണുകളകായഷിരഷികണസം  എന്നത  റെഷിസര്വത  ബകാങ്കുസം  പകന്ദ്ര  സര്കകാരസം
നഷിഷ്കര്ഷഷിചഷിടണ്ടെത.  ഇതഷിനുകകാരണസം  കര്ഷകര്കത  ബകാങ്കുകള്  നഷിര്ബനമകായുസം
കകാര്ഷഷിക പലകാണ് യകകാടുത്തഷിരഷികണസം എന്നുറെപ്പുവരത്തകാനകാണത.  കര്ഷകരല്ലകാത്ത



ആളുകളുസം കൃഷഷി യചയകാത്തവരസം സസ്വര്ണസം പണയസം യവചത കകാര്ഷഷിക പലകാണുകള്
വകാങ്ങുന്നതഷിനുള്ള  സക്കൗകരധ്യസം  ബകാങ്കുകള്  നല്കുന്നതുവഴഷി  കൃഷഷികകാര്ക്കുസം
കകാര്ഷഷികപമഖലയ്ക്കുസംപവണ്ടെഷി  നല്കുന്ന  പലഷിശ  സബ്സഷിഡഷി  കര്ഷകരല്ലകാത്തവര്
പനടഷിയയടുക്കുന്നുയവന്നത മകാതമല്ല, ബകാങ്കുകള്കത തങ്ങള് അനുവദഷിച പലകാണുകളഷില്
18 ശതമകാനവസം കകാര്ഷഷിക പലകാണുകളകായണന്നത റെഷിസര്വത ബകാങ്കഷിനു മുന്നഷിലുസം പകന്ദ്ര-
സസംസകാന  സര്കകാരകളുയട  മുന്നഷിലുസം  സകാപഷികകാനുസം  കഴഷിയുസം.  ഇതഷിയന്റെ
കര്ഷകവഷിരദമകായ  മറുവശസം  1.6  ലകസം  രൂപ  വയര  ഈടഷില്ലകായത  തയന്ന
ലഭഷികകാവന്ന  KCC  അകക്കൗണ്ടുകള്  വഴഷിയുള്ള  പലകാണുകള്  ബകാങ്കുകള്
പപ്രകാതകാഹഷിപ്പെഷിക്കുന്നഷില്ല.  (കകാരണസം,  അല്ലകായത  തയന്ന  ബകാങ്കുകള്  18  ശതമകാനസം
വയര  കകാര്ഷഷിക  പലകാണ്  നല്കഷി  എന്നത  കണക്കുകള്  വഴഷി  സകാപഷികയപ്പെടുന്നു.)
ഈടഷില്ലകായത  തയന്ന  ലഭഷിപകണ്ടെ  പലകാണുകള്  കര്ഷകര്കത  നഷിപഷധഷികയപ്പെടുന്നു.
സസ്വന്തമകായഷി  സസ്വര്ണപശഖരമഷില്ലകാത്ത  മഹകാഭൂരഷിപകസം  പകാവയപ്പെട  കര്ഷകരസം
വടഷിപലഷിശയത  പലകായണടുപകണ്ടെഷിവരന്നു.  മകാതവമല്ല,  കര്ഷകര്  ഭൂമഷി  പണയസം
നല്കഷിയകാല്  ബകാങ്കുകള്  അത്തരസം  പലകാണുകള്  കകാര്ഷഷിപകതര
പലകാണുകളകായഷിടകാണത  കര്ഷകര്കത  നല്കുന്നതത.  (ഇതത  വലഷിയ  പലഷിശയുസം
നല്പകണ്ടെതകാണത).  ഇതുമൂലസം  കകാര്ഷഷികവകായ്പപയകകാള് കൂടുതലകായഷി  കര്ഷകര്കത
കകാര്ഷഷിപകതര  വകായ്പകള്  വകാങ്ങഷി  കടയകണഷിയഷിലകാപകണ്ടെ  സകാഹചരധ്യസം
സൃഷ്ടഷികയപ്പെടുകയകാണത. 

ഈ സകാഹചരധ്യത്തഷിലകാണത  100  ശതമകാനസം കര്ഷകയരയുസം എല്ലകാ ബകാങ്കുകളുസം
KCC  അകക്കൗണ്ടുകളഷിപലകത  മകാറണസം  എന്നുസം  അതുവഴഷി  1.6  ലകസം  രൂപ  വയര
ഈടഷില്ലകാത്ത  വകായ്പ  ലഭഷികകാന്  അവസരയമകാരകണയമന്നുസം  സസംസകാന  കൃഷഷി
വകുപ്പെത പകന്ദ്ര സര്കകാരഷിപനകാടുസം റെഷിസര്വത ബകാങ്കഷിപനകാടുസം എസത.എല്.ബഷി.സഷി.പയകാടുസം
ആവശധ്യയപ്പെടതത.  നഷിലവഷിലുള്ള അഗഷികള്ചര് പഗകാള്ഡത പലകാണ് പദതഷി തുടര്ന്നുസം
മുപന്നകാടപപകാകണയമന്നുസം  അഗഷികള്ചര്  പഗകാള്ഡത  പലകാണ്  നല്കുപമ്പകാള്
നഷിലവഷിയല നഷിബനന പ്രകകാരസം അഗഷികള്ചര് പഗകാള്ഡത പലകാണ് വകാങ്ങുന്നവര്  1
ലകസം  രൂപയഷില്  കൂടുതലുള്ള  കകാര്ഷഷിക  സസ്വര്ണ  പണയ  വകായ്പയയങ്കഷിലുസം,
കൃഷഷികകാപരകാ  പകാടകൃഷഷികകാപരകാ  ആയണന്നുസം  കകാര്ഷഷിക-കകാര്ഷഷിക  അനുബന
കകാരധ്യങ്ങള്കകാണത  പലകാണ്  വകാങ്ങുന്നതത  എന്നത  ഉറെപ്പെകാക്കുന്ന  സസംവഷിധകാനസം
ശകഷിയപ്പെടുത്തണയമന്ന ആവശധ്യവസം മുപന്നകാടവചഷിടള്ളതത. ഇതഷിനു പുറെപമ, KCC വഴഷി
നല്കുന്ന  പലകാണ്  1.6  ലകസം  എന്നതത  3.25  ലകസം  രൂപയകായഷി



വര്ദഷിപ്പെഷികണയമന്നുസം  സര്കകാര്  ആവശധ്യയപ്പെടഷിടണ്ടെത.  KCC  അകക്കൗണ്ടുകളഷിപലകത
100  ശതമകാനസം  കര്ഷകയരയുസം  യകകാണ്ടുവരന്നതഷിനുള്ള  100  ദഷിന  പ്രപതധ്യക
കധ്യകാസംയപയ്ന്  പരഷിപകാടഷി  എസത.എല്.ബഷി.സഷി.യുസം  സസംസകാന  കൃഷഷി  വകുപ്പുസം  വഴഷി
ഇതഷിനകസം  ആരസംഭഷിച്ചുകഴഷിഞ്ഞഷിടണ്ടെത.  ആയതഷിനകാല്,  കകാര്ഷഷിക  പമഖലയ്ക്കുപവണ്ടെഷി
നടപ്പെഷിലകാകഷിവരന്ന  അഗഷികള്ചര്  പഗകാള്ഡത  പലകാണ്  എല്ലകാ  കര്ഷകര്ക്കുസം
ലഭധ്യമകാകുയമന്നതഷില്  ആശങ്കയുയട  ആവശധ്യപമയഷില്ല.  അഗഷികള്ചര്  പഗകാള്ഡത
പലകാണ്  നല്കുന്നതത  സസംബനഷിചത  രകാജധ്യവധ്യകാപകമകായഷി  പരകാതഷി  വന്നതഷിയന്റെ
അടഷിസകാനത്തഷില്  പകരളത്തഷിലുസം  പഞകാബഷിലുസം  ഇതുസസംബനഷിചത  പഠനസം
നടത്തുന്നതഷിയന്റെ  ഭകാഗമകായകാണത  പകരളത്തഷിലുസം  ഉന്നതതല  സസംഘസം  എത്തഷിയതത.
പ്രസ്തുത  ടദ്ധീസം  മുമ്പകായക  പമല്  പറെഞ്ഞ  നഷിര്പദ്ദേശങ്ങള്  സസംസകാന  കൃഷഷി  വകുപ്പെത
മുപന്നകാടയവചഷിടണ്ടെത.  പഠനസസംഘസം  അന്തഷിമ  റെഷിപപ്പെകാര്ടത  പകന്ദ്ര  സര്കകാരഷിനത
സമര്പ്പെഷികകാനഷിരഷിക്കുന്നപതയുള.



വഷി.എസത സുനഷില്കുമകാര്

എല്ലകാ മകാധധ്യമങ്ങള്ക്കുസം


