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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 278 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷിഭവ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ഷിഭവ�കളിൽ നി�ം
കർഷകർ�് ലഭി�� േസവന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  �ഷിഭവ�കളിൽ നി�ം
കർഷകർ�് ലഭി�� േസവന�ൾ സംബ�ി�

വിവര�ൾ അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി)

�ഷിഭവ�കെള സർ�ാർ ഓഫീസ്  എ�തി�പരി
കർഷക�െട സഹായേക��ൾ എ�
തല�ിേല�് ഉയർ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) �ഷിവ��ിെ� വിവിധ േസവന�ൾ ഫല�ദ�ം
കാര��മ�ം �താര��മായ രീതിയിൽ
സമയബ�ിതമായി കർഷകരി േലെ��ി�ക,
കർഷകർ �ാവശ�മായ സാേ�തിേകാപേദശ��ം,
കാലാവ�ാ വിവര��ം, വിവിധ
ഉ�ാദേനാപാധിക�ം, വിപണന സംവിധാന��ം,
വിള ആേരാഗ� സംര�ണ �വർ�ന��ം,
ഇൻ�റൻസ്  / ��തിേ�ാഭ പരിര��ം വാ�
സൗകര���ം ഉ�ാദേനാപാദിക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട
സഹായേ�ാെട ഒ� �ട�ീഴിൽ ലഭ�മാ�ക എ�ീ
ല���േളാെട സർ�ാർ ഓഫീസ്  എ�തി�പരി
�ഷിഭവ�കെള കർഷക�െട സഹായ േക��ൾ
എ� നിലയിേല�് ഉയർ��തിനായി "�ാർ�്
�ഷി ഭവൻ" എ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



  

അനുബനന

സനസസ്ഥാനതത്ത്  കൃഷഷിഭവനുകളഷി  ൽ നഷിനന കർഷകർകത്ത് ലഭഷിക്കുന്ന സസവനങ്ങൾ  

1.  കൃഷഷിഭവനുകൾ  മുസഖേന  സനസസ്ഥാന  സർകസ്ഥാരഷിനന്റെയന  സകന്ദ്ര  സർകസ്ഥാരഷിനന്റെയന
തഷിതല  പഞസ്ഥായത്തുകളുനടെയന  വഷിവഷിധ  കസ്ഥാർഷഷിക  വഷികസന  പദ്ധതഷികൾ
നടെപഷിലസ്ഥാക്കുകയന  പദ്ധതഷികൾ  വഴഷി  ലഭഷിസകണ്ട  ആനുകൂലല്യങ്ങൾ  കർഷകർകത്ത്
ലഭല്യമസ്ഥാകുകയന നചെയ്യുന.  

2.  കൃഷഷിഭവനുകൾ  മുസഖേന  കർഷകർകത്ത്  സസൗജനല്യമസ്ഥായഷി  മണത്ത്  പരഷിസശസ്ഥാധന  നടെതഷി
നകസ്ഥാടുക്കുന

3.  ജലസസചെന  ആവശല്യതഷിനത്ത്  അർഹതനപട്ട  കർഷകനത്ത്  വവദദ്യുതഷി  കണക്ഷൻ
ലഭഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള കൃഷഷി ഓഫഫീസറുനടെ സർട്ടഷിഫഷികറത്ത്,

4.  വഷിവഷിധ ആവശല്യങ്ങൾകസ്ഥായഷി കർഷകനസ്ഥാനണന്നത്ത് സസ്ഥാക്ഷല്യനപടുത്തുന്ന സർട്ടഷിഫഷികറത്ത്
നൽകുന.

5.  സസ്വന്തമസ്ഥായഷി മറ്റുസലമഷിലസ്ഥാതവർക്കു നഷിലനനഷികതഷി വഫീടെത്ത്  നവക്കുന്നതഷിനു പസ്ഥാസദശഷിക
നഷിരഫീക്ഷണ സമഷിതഷിക്കുസവണ്ടഷി അസപക്ഷ സസ്വഫീകരഷിക്കുന.

6.  രസ്ഥാസവളന,  വജവവളന,  കഫീടെനസ്ഥാശഷിനഷി  എന്നഷിവയനടെ  ഗുണനഷിലവസ്ഥാരന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനത്ത് സവണ്ടഷി സസ്ഥാമഷിളുകൾ സശഖേരഷിച്ചു പരഷിസശസ്ഥാധനകയയ്ക്കുന.

7.  കർഷകരുനടെ  കൃഷഷിയഷിടെന  കൃഷഷിഭവൻ  ഉസദല്യസ്ഥാഗസർ  സന്ദർശഷിച്ചു  ശസ്ഥാസഫീയമസ്ഥായ
കൃഷഷിയ്ക്കുന സരസ്ഥാഗകഫീടെ നഷിവസ്ഥാരണതഷിനുമസ്ഥായള്ള സസ്ഥാസങ്കേതഷിക ഉപസദശങ്ങൾ നൽകുന.

8..കൃഷഷിഭവൻ  സന്ദർശഷിക്കുന്ന  കർഷകർകത്ത്  വഷിവഷിധതരതഷിലുള്ള
സസ്ഥാസങ്കേതഷിസകസ്ഥാപസദശങ്ങൾ നൽകുന.

9.  വഷിവഷിധ  പദ്ധതഷികളഷിൽ  അസപക്ഷ നൽകുന്നതഷിനുന  ആനുകൂലല്യന  സസ്വഫീകരഷിക്കുന്നതഷിനുന
AIMS സപസ്ഥാർട്ടൽ കർഷക രജഷിസത്ത് സട്രേഷൻ.

10. കസനഹയറഷിനഗത്ത് നസന്റെറുകൾ മുസഖേന ലഭല്യമസ്ഥാകുന്ന കസ്ഥാർഷഷിക യന്ത്രങ്ങളുനടെ സസവനന.

11.  തഷിരനഞ്ഞെടുത  സബസ്ഥാക്കുകളഷിൽ  സസ്ഥാപഷിചഷിട്ടുള്ള  അസഗസ്ഥാസർവഫീസത്ത്  നസൻററുകൾ
മുസഖേന ലഭല്യമസ്ഥാകുന്ന കസ്ഥാർഷഷിക യന്ത്രങ്ങളുനടെ സസവനന.

12. കൂട്ടൂരസ്ഥാസവളന/ ജഫീവസ്ഥാണുവളന/ രസ്ഥാസവളന എന്നഷിവയനടെ റഫീനറയത്ത്ൽ വഷിതരണതഷിനുള്ള
വലസൻസഷിനത്ത് അസപക്ഷ നൽകുന്നതത്ത്.

13.  കഫീടെനസ്ഥാശഷിനഷി/  വജവകഫീടെനസ്ഥാശഷിനഷി/  ബസയസ്ഥാസകസ്ഥാൺസട്രേസ്ഥാൾ  ഏജൻറത്ത്/  വജവവളന
എന്നഷിവയനടെ  റഫീനറയത്ത്ൽ  വഷിതരണതഷിനുള്ള  വലസൻസഷിനത്ത്  അസപക്ഷ  സസ്വഫീകരഷിചത്ത്
ശുപസ്ഥാർശ നൽകുന. 



14.  കസ്ഥാർഷഷിസകസ്ഥാൽപന്നങ്ങളുനടെ സനഭരണന വഷിള, വഷിസത്ത് തൃതഷി, കസ്ഥാർഷഷിസകസ്ഥാൽപന്നങ്ങളുനടെ
ലഭല്യത എന്നഷിവ സനബനഷിചത്ത് സർട്ടഷിഫഷികറത്ത് / ശുപസ്ഥാർശ നൽകൽ.

15.പദ്ധതഷിസയതര  സസവനങ്ങളസ്ഥായ  നചെറുകഷിടെ  നസ്ഥാമമസ്ഥാത  കർഷകർക്കുത്ത്
കർഷകനപൻഷൻ,  പഷി.  എന.  കഷിസസ്ഥാൻപദ്ധതഷി  എന്നഷിവ  കൃഷഷിഭവൻ  മുസഖേന
നടെപഷിലസ്ഥാക്കുന.

16.  വഷിള  ഇൻഷുറൻസത്ത്  പദ്ധതഷി,  പകൃതഷിസക്ഷസ്ഥാഭ  ദുരഷിതസ്ഥാശസ്വസ്ഥാസന  എന്നഷിവയഷിൽ  AIMS
സപസ്ഥാർട്ടൽ  മുസഖേന  അസപക്ഷ  സസ്വഫീകരഷിച്ചു  കൃഷഷിഭവനഷിൽ  നഷിനന  സല  പരഷിസശസ്ഥാധന
നടെതഷിയ സശഷന സഹസ്ഥായധനന സനരഷിട്ടത്ത് കർഷകരുനടെ അകസൗണ്ടുകളഷിൽ എത്തുന.

17.  വഷിള,  ഇൻഷുറൻസത്ത് പദ്ധതഷിയഷിൽ കർഷകനര സചെർക്കുകയന ഇൻഷസ്വർ നചെയത്ത് വഷിളയത്ത്
നസ്ഥാശന സനഭവഷിക്കുസമസ്ഥാൾ പദ്ധതഷിയനുസരഷിച്ചുളള നഷ്ടപരഷിഹസ്ഥാരന കണകസ്ഥാകഷി ആയത
ലഭഷിക്കുന്നതഷിനുളള ശുപസ്ഥാർശ നൽകുക.

18.  പക ൃതഷിസക്ഷസ്ഥാഭന മൂലന കൃഷഷിനസ്ഥാശന സനഭവഷിക്കുസമസ്ഥാൾ കർഷകരഷിൽ നഷിനന അസപക്ഷ
സസ്വഫീകരഷിചത്ത്  സലപരഷിസശസ്ഥാധന നടെതഷി അർഹമസ്ഥായ നഷ്ടപരഷിഹസ്ഥാരന നൽകുന്നതഷിനുളള
ശുപസ്ഥാർശ നൽകുക.

19.  കർഷകരുനടെ  ആവശല്യപകസ്ഥാരന  വഷിത്തുകളുന  വതകളുന  മറത്ത്  നടെഫീൽ  വസ്തുകളുന
ലഭല്യമസ്ഥാക്കുക.

 


