
வ�வசாய� ம�	� ப�ைண சா��த கட�க� வழ��வத�கான வழி�ைறக� 

 
 
 
 

 

வ.எ� 
கட�கள�� 

வைகக� 

ேதைவ ப!� 

ஆவண�க� /  

த�திக� 

தன�நப� ம�	� 

கட�  

உ%ச அள' 

தி( ப� 
ெச*+,� 

கால� 

மா�ய வ�பர� 

வ/0 

வ�கித� 

வ�கி  
அளவ�1 

/  

ச�க 

அளவ�1 

% 

1 

பய�� கட� ( 

ேக.சி.ப�) (KCC ST 

Loan) 

நில உடைம ஆவண�க�
சி�டா ம��� அட�க� 

நக� / கிராம நி�வாக 

அ�வல�ட� சா�� 

நப� ஜாமி� ேப�� 

 .100000/- 10 ஏ"க� 

க#�$ கட� - அத�& 

ேம� அடமானமாக 

ெபறலா� 

ஆ�மாத� 

*த� 15 மாத� 

வைர ( பய�ைர+ 

ெபா�,-) 

பய��கட� ெக. 

ேததி"&� 

தி#+ப� 
ெச�,தினா� 

வ�/ இ�ைல 

5.20 - 7 

2 

நைகய1�/� 

ேப�� பய�� 
கட� ( Agri JL) 

1. நில உடைம 

ஆவண�க� சி�டா 
ம��� அட�க� நக� / 

கிராம நி�வாக 

அ�வல�ட� சா�� 

2. ஒ# வ�வசாய�"& 

ெசா3தமான கட� ெப�ற 

நில+பர+ப�� பய��"கட�
ெப�ற நில,தி�& 

ம45.� இ,தி�ட,தி� 

கட� ெபற இயலா-. 

 .300000/- ( நில 

உடைம"& த"கவா�) 

தன6நப� உ7ச கட� 

அள9"& சாதாரண 

பய��கட� + AGRI.JL 

இர5.� ேச�,- 

கண"கிட+ப.�. 

சா&ப/ 

ெச:;� 

பய�#"& 

த"கவா� 

மா�ப.� 

பய��கட� ெக. 

ேததி"&� 

தி#+ப� 
ெச�,தினா� 

வ�/ இ�ைல 

5.20 - 7 

 
 
 

ம+திய கால கட� க23� நப� ஜாம5� ேப61 100000/- வைர அத�� ேம1 ெசா+, அடமான� 

 
 
 
 

வ.எ�
கட�கள�� 

வைகக� 

ேதைவ ப!� 

ஆவண�க� /  

த�திக� 

தன�நப� ம�	� 

கட�  

உ%ச அள' 

தி( ப� 
ெச*+,� 

கால� 

மா�ய வ�பர� 

வ/0 

வ�கித� 

வ�கி  
அளவ�1 

/  

ச�க 

அளவ�1 

% 

3 

கறைவ மா.  

இர5. மா.க�,  

மா. ஒ��"&  

 45000/- வ <த� 

ெசா3தமான வ <. ம��� 

1/2 ஏ"க�  
நில� இ#"க ேவ5.�. 

வா�&� 

கடைன+ ேபா� இர5. 

மட�& 

ெசா,- உைடயவராக 

இ#"க ேவ5.�. ம��� 

நப� ஜாமி� ேப�� 

  100000/- 

36 மாத சம 

தவைணக� 

SC/ST உ�+ப�ன�க="& 

33.33% உ5.. 

ம�றவ�க="& 

25% மா�ய� ( ப�� பய� 

மா�ய�) 

த�ேபா- இ�ைல 

10.50 - 
12.75 



நில� 

உைடய நப� ஜாமி� நி�க 

ேவ5.� கறைவ  

மா�/� பாலிைன 

ெகா�*த� ெச:ய பா� 

ச�க 

த<�மான� ேவ5.�.. 

4 

டய� வ5/ 

ம��� வ5/ 

மா. 

1ஏ"க� நில�, சி�டா 
அட�க� கிராம நி�வாக 

அ�வல�ட� 

அடமான" கட� 

டய� வ5/ 

 20000 வ5/ 

மா.  120000 ( 

ஒ# மா.  60000/-

) >.த� 

 140000/- 

5 வ#ட சம 

தவைண 
இ�ைல 

10.50 - 
12.75 

5 
ெவ�ளா. ம��� 

ெச�மறி ஆ. 

கிராம நி�வாக 

அ�வல�� சி�டா 
அட�க� ஆ?தி 
ெபா�+$ ?ேட�ெம5� 

ெவ�ளா.   

50000 - 1 @ன6� 

ெச�மறி ஆ. 

 50000 - 1 @ன6� 

5 வ#ட சம 

தவைண 

SC / ST 

உ�+ப�ன�க="& 

33.33% ம�றவ�க="& 

25% ( ப�� பய� 

மா�ய�) த�ேபா- 

மா�ய� இ�ைல 

10.50 - 
12.75 

6 உழ9 மா. 
1/2 ஏ"க� நில�,சி�டா 
அட�க� 

நப� ஜாமி� ேப�� 

 70000 இர5. 

5 வ#ட சம 

தவைண 
இ�ைல 

10.50 - 
12.75 

7 
சிறிய 

பா�ப5ைண 

2 ஏ"க� நில�, நில 

அடமான� 

தி�ட அறி"ைக 

ம��� 

வ�ைல+ப�/ய� 

36 மாத சம 

தவைணக� 

SC /ST 

உ�+ப�ன�க="& 

33.33% ம�றவ�க="& 

25% ( ப�� பய� 

மா�ய�) 

10.50 - 
12.75 

8 
$திய ேபா� ம��� 

ந<�மி� ேமா�டா� 

$திய ேபா� ம��� 

ேமா�டா� ஏB ஏ"க� 
நில� / ந<� மி� ேமா�டா� / 
நில அடமான,தி� ேப�� 

சி�டா, அட�க�, FMB, 

ந<�வள சா��, 13 வ#ட 

வ��ல�க� ம��� 

ேபாதிய ஆவண�க�, 

இதி� ஏதாவ- ஒ# 

கா�ய,தி�& 5 ஏ"க� 
நில� இ#3தா� 

ேபா-மான-. 

தி�ட அறி"ைக 

ம��� 

வ�ைல+ப�/ய� 

5 வ#ட� இ�ைல 
10.50 - 
12.75 

9 /ரா"ட� 

8 ஏ"க� நில� இ#"க 

ேவ5.� (அ) 5 ஏ"க� 
நில� இ#3தா� அதி� 3 

ஏ"க� பதி9 க#�$ பய�� 
ெச:ய+ப�/#"க 

ேவ5.� 

ெகா�ேடஷ� 

மதி+$ 85% கட� 

அDமதி"க+ப.� 

5 வ#ட� 

ேவளா5ைம 

-ைறய�ன� ேத�9 

ெச:ய+ப.� 

பயனாள6க="& 

மா�ய� உ5. ( ப�� 

பய� மா�ய�) 

10.50 - 
12.75 

10 பவ� /�ல� 
2.5 ஏ"க� நில� 

இ#"கேவ5.� 

ெகா�ேடஷ� 

மதி+$ 85% கட� 

அDமதி"க+ப.� 

5 வ#ட� 

ேவளா5ைம 

-ைறய�ன� ேத�9 

ெச:ய+ப.� 

பயனாள6க="& 

மா�ய� உ5. ( ப�� 

பய� மா�ய�) 

10.50 - 
12.75 

11 
கதி� அ/"&� 

இய3திர� 

4 ஏ"க� நில� இ#"க 

ேவ5.� 

ெகா�ேடஷ� 

மதி+$ 85% கட� 
5 வ#ட� 

ேவளா5ைம 

-ைறய�ன� ேத�9 

10.50 - 
12.75 



அDமதி"க+ப.� ெச:ய+ப.� 

பயனாள6க="& 

மா�ய� உ5. ( ப�� 

பய� மா�ய�) 

12 ந<�பாசன� 

சி�டா அட�க� , FMB 

ெசா,- மதி+$ சா��, 

ேதா�ட"கைல -ைற 

ப�3-ைர க/த� 

(மா�ய,-ட�) மா�ய� 

கட� 50%(ப�� மா�ய�) 

 100000/-(நப� 
ஜாமி� ேப��) 

அத�& ேம� 

அடமான� Eல 

ஆவண 

ஒ+பைட+$ 

*ைறய�� 

 .100000 "& 

ேம� 

5 வ#ட ெக. 

ப��ப.,த+ப�ேடா#"& 

ம�.� 50% ( ப�� 

மா�ய�) 

10.50 - 
12.75 

13 
தான6ய 

ஈ�."கட� 
தான6ய E�ைடக� 

*� கட� ைபச� 

ெச:ய   300000 

ெரா"கமாக 

 300000 

1 வ#ட� இ�ைல 
11.00 - 
13.00 

14 தன6நப� கட� 

டா+ெச�ேகா ( 
ப��ப�ேடா�, மிக9� 

ப��ப�ேடா�, சீ�மரப�ன�) 

கடைன+ேபா� 2 

மட�& ெசா,- 

அடமான,தி� 

ேப�� 

3/5 வ#ட 

ெக. 
இ�ைல 

 

15 

வ�வசாய >�. 

ெபா�+$"&B ( 

JLG) 

சி� ம��� &� 

வ�வசாய� 10 நப�க� 

உ�+ப�ன�க� ேச�3- 

ஒ# &B அைம"க 

ேவ5.�. ேம�� 

&,தைக சா&ப/ 

ெச:பவ�க�, ேகாவ�� 

நில� பய�� ெச:பவ�க� 

>�.+ ெபா�+$ &B 

அைம,- கட� 

ேகாரலா�. 

&B உ�+ப�ன� 
பய�� ெச:-�ள 

நில,தி� 

அள9"& 

த&3தா�ேபா� 

ம��� வ�வசாய� 

சா�3த ெபா#�க� 

வா�க ம,திய 

கால கட� க� 

அல& 

வ�ைல"&�ப�. 

கட� 

ேகா#� 

கா�ய,தி�& 

த"கவா� 

 
5.20 - 7.00 

16 

ஊன*�ேறா� 
கட� 

ெதா.ேவ.>�.ற9 

கட� ச�க 

அளவ�� கட� 

ெபற 

ெதா.ேவ.>�.ற9 கட� 

ச�க அ�க,தின� ஜாமி� 

தாராக 

ைகெயா+பமிடேவ5.� 

 25000/-� வைர 1 

நப� ஜாமி� 

 25000/-� *த� 

 50000/-� வைர 
இ# நப� ஜாமி� 

36 மாத�க� 

ெக. ேததிய�� தி#+ப� 
ெச�,-பவ�க="& 

வ�/ மா�ய� உ5.. 

5 

17 ேகாழி+ப5ைண நில அடமான� 

கா�நைட 

பராம�+$, -ைற 

நி�ணய�"&� 

கட� அள9 

5 ஆ5.க� 

நபா�. வ�கி 25% (ப�� 

பய� மா�ய�) 

த�ேபா- இ�ைல. 

மாநில அரI 25% (*� 

பய� மா�ய�) 

10.50 - 
12.75 

18 
Iய உதவ�"&B 

கட� 

&B த<�மான�, &Bவ�� 

வர9-ெசல9 ம��� 

ம,திய 

கால"கடD"&�ய 

ஆவண�, பகரா� 

ெசய��ைம ஆவண�, 

ேசமி+ப�� 

அ/+பைடய�� 

நா�& மட�& 

அதிக+ப�ச� 

 500000/- 

36 மாத�க� 
 

10.50 - 
12.75 

19 டா�ேகா கட� 

&B த<�மான�, &Bவ�� 

வர9-ெசல9 ம��� 

ம,திய 

கால"கடD"&�ய 

 10000/- *த� 

 1000000/- வைர 
36 மாத�க� 

 
7 



ஆவண�, பகரா� 

ெசய��ைம 

ஆவண�,ம�ற� அ 

ப/வ� 

20 டா+ெச�ேகா கட� 

&B த<�மான�, &Bவ�� 

வர9-ெசல9 ம��� 

ம,திய 

கால"கடD"&�ய 

ஆவண�, பகரா� 

ெசய��ைம 

ஆவண�,ம�J� அ 

ப/வ� 

 10000/- *த� 

 1000000/- வைர 
36 மாத�க� 

 
6 

பயனாள�க� கா1நைட பராம6 7+ ,ைற 8ல� ேத�' ெச9ய ப!கிற, 

 

வ.எ� கட�கள�� வைகக� 

ேதைவ ப!� 

ஆவண�க� /  

த�திக� 

தன�நப� ம�	� 

கட�  

உ%ச அள' 

தி( ப� 
ெச*+,� 

கால� 

மா�ய வ�பர� 

வ/0 

வ�கித� 

வ�கி  
அளவ�1 /  

ச�க 

அளவ�1 

% 

20 
K�ய ஒள6 தக. ேமா�டா� 9 

5 HP solar Pumset) 
நில அடமான�  400000/- 

5 

ஆ5.க� 

80% (*� பய� 

மா�ய�) 
10.50 - 12.75 

ேவளா�ைம ெபாறிய�ய1 ,ைறய�னரா1 பயனாள�க� ேத�' ெச9ய ப!கிற, 

 

வ.எ� கட�கள�� வைகக� 

ேதைவ ப!� 

ஆவண�க� /  

த�திக� 

தன�நப� 

ம�	� கட�  

உ%ச அள' 

தி( ப� 
ெச*+,� 

கால� 

மா�ய வ�பர� 

வ/0 

வ�கித� 

வ�கி  
அளவ�1 /  

ச�க 

அளவ�1 

% 

20 

வ <�. உபேயாக K�ய 

ஒள6மி� தக. ( 1KV 

வைர) 

நில அடமான�  200000/- 
5 

ஆ5.க� 

300 வா�? வைர 40% 300-1000 

வா�? வைர 30% ( ப�� 

மா�ய�) 

10.50 - 12.75 

 


