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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3410 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�തിയ അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ എ� അേ�ാ സർ�ീസ്
െസ��കൾ ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ പ�് അേ�ാ സർ�ീസ്
െസ��കൾ നിലവി��്.

(ബി) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ�
അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��കൾ �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്; അവ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ തിേ�ാടി
േ�ാ�ിെല തിേ�ാടി അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ�ർ
മാ�മാണ് നിലവി��ത്.

(സി) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ലം പരിധിയിൽ
�തിയ അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��കൾ
ആരംഭി�ാനായി അേപ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; അവ
ഏതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

ഇ�.

(ഡി)

�തിയ അേ�ാ സർ�ിസ്  െസ��കൾ
ആരംഭി��തിന്/അ�വദി��തിന് പാലിേ��
നടപടി �മ�ൾ, ആയതിെ� ഘടന എ�ിവ
എെ�ാെ�യാെണ�് ���ി വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േ�ാ�് അടി�ാന�ിലാണ് അേ�ാ സർ�ീസ്
െസ��കൾ/�ഷി�ീ െസ��കൾ
അ�വദി��ത്. നിലവിൽ അേ�ാ സർ�ീസ്
െസ��കൾ/�ഷി�ീ െസ��കൾ ഇ�ാ�
േ�ാ�കളിലാണ് �തിയവ അ�വദി��തിന്
�ൻഗണന നൽ��ത്. കാർഷിക േസവന േക�ം
�വർ�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഉ� ഏജൻസി/ േ�ാ�്
പ�ായ�്/ �ാമപ�ായ�് എ�ിവ�്
കാർഷിക േസവന േക��ൾ �ട��തിന്
�ൻഗണന നൽ��. ഓഫീസിന് �റ�ത് 25
ച�ര� മീ��ം ഫാം െമഷിനറി ��ി��തിന്
200 ച�ര� മീ��ം �ലം ലഭ�മാ�ാൻ കഴി��
േ�ാ�കളിലാണ് അേ�ാസർ�ീസ്  െസ��കൾ
അ�വദി��ത്. അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ�റിെ�
ഘടന അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

അഗ്ര�ോ സര്വ്വീസ് സെസന്ററുകളുസെ� ഘ�ന
1. കോര്ഷിക  വികസന  കര്ഷക  ഗ്ര�മ  വകുപ്പിസെന്റ  ഗ്രമല്ഗ്രനോട്ടത്തില്  ഗ്ര#ോക്ക്  തലത്തില്

കോര്ഷിക ഗ്രസവന ഗ്രകന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കോവുന്നതോണ്.  
2. കോര്ഷിക ഗ്രസവന ഗ്രകന്ദ്രങ്ങള് ഓഗ്രരോ ഗ്ര#ോക്ക് തലത്തിലും ചോരിറ്റബിള് സെസോസൈസറ്റീസ്

ആക്ട്  1955  (ദി  ട്രോവന്കൂര്   സെകോച്ചിന്  ലിറ്റററി  സയന്റിഫിക്  ആന്റ്  ചോരിറ്റബിള്
സെസോസൈസറ്റീസ് രജിസ്റ്റഗ്രറഷന് ആക്ട്, 1955) പ്രകോരമോണ് രജിസ്റ്റര് സെചയ്യുന്നത്.

3. കോര്ഷിക ഗ്രസവന ഗ്രകന്ദ്രം രൂപീകരണത്തിനോയി തിരസെKടുത്ത അംഗങ്ങസെN മോത്രം ഉള്
സെപ്പടുത്തി ചുരുങ്ങിയത് 7 ഗ്രസവന ദോതോക്കളുമോയി രജിസ്റ്റര് സെചയ്യോം.

4. കോര്ഷിക  ഗ്രസവന  ഗ്രകന്ദ്രം  രൂപീകരിക്കുന്നതിന്  ഗ്രസവന  ദോതോക്കസെN  തിരസെKടുത്ത്
ഒരോഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് രജിസ്റ്റര് സെചയ്യണം.

5. സൈബഗ്രലോ  പ്രകോരം  പ്രസിഡന്റ്,  സെസക്രട്ടറി,  ട്രഷറര്,  മറ്റ്  ഭോരവോഹികള്  എന്നിവസെര
ഗ്രസവന ദോതോക്കNില് നിന്ന് തിരസെKടുക്കോം.

6. കോര്ഷിക  ഗ്രസവന  ഗ്രകന്ദ്രത്തിസെന്റ  ന�ത്തിപ്പിനും  ഗ്രമല്ഗ്രനോട്ടത്തിനുമോയി  രൂപീകരിച്ച
ഗ്ര#ോക്ക് സെലവല് ഉപഗ്രദശക സമിതിയുസെ�  (BLAC)  നിര്ഗ്രദശപ്രകോരം രജിസ്റ്റര് സെചയ്ത കോര്
ഷിക ഗ്രസവന ഗ്രകന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കും.

7. ഗ്ര#ോക്ക് സെലവല് ഉപഗ്രദശക സമിതിയുസെ� സെചയര്മോന് സ്ഥലം എം.എല്.എ ആയിരിക്കും.
ഗ്ര#ോക്കിസെല മറ്റു  നിഗ്രയോജക മണ്ഡലങ്ങള് ഉള്സെപ്പട്ടിട്ടുസെkങ്കില് അവയുസെ� എം.എല്.എ
ഉപോധ്യ�നോയും,  ഗ്ര#ോക്ക്  പ്രസിഡന്റ്  സൈവസ്  സെചയര്മോനോയും,  കൃഷി  അസിസ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടര്  കണ്വീനറോയും  ഗ്ര#ോക്ക്  പഞ്ചോയത്ത്  സെമമ്പര്മോര്,  ഗ്ര#ോക്കിലുള്സെപ്പടുന്ന
പഞ്ചോയത്ത് പ്രസിഡന്റുമോര്,  കൃഷിശ്രീ സെസന്റര് പ്രസിഡന്റ്,  സെസക്രട്ടറി,  ഗ്ര#ോക്കിസെല കൃഷി
ഓഫീസര്മോര്,  ഓഗ്രരോ  പഞ്ചോയത്തിസെലയും  ഓഗ്രരോ  കര്ഷക  പ്രതിനിധികള്,  ഗ്രകോ-
ഓപ്പഗ്രററ്റീവ് ബോങ്ക് പ്രതിനിധി,  കൃഷിശ്രീ സെസന്റര് സെഫസിലിഗ്രറ്ററ്റര്,  ജില്ല കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  എഞ്ചിനീയര് എന്നിവര് ഗ്ര#ോക്ക്  സെലവല് കമ്മിറ്റിയുസെ� അംഗങ്ങളും,  ആത്മ
ഗ്രപ്രോജക്ട്  ഡയറക്ടര്,  ARS  മണ്ണുത്തിയുസെ�  പ്രതിനിധി  എന്നിവര്  പ്രഗ്രത്യക
�ണിതോക്കളുമോണ്.

8. അഗ്ര�ോ  സര്വീസ്  സെസന്ററിസെന്റ  സൈദനംദിന  പ്രവര്ത്തനം  കോര്ഷിക  ഗ്രസവന
ഗ്രകന്ദ്രത്തിസെന്റ  മോഗ്രനജ് സെമന്റ്  കമ്മിറ്റിയുസെ�  ഗ്രമല്ഗ്രനോട്ടത്തിലോയിരിക്കും.  ഗ്ര#ോക്ക്  കൃഷി
അസിസ്റ്റന്റ്  ഡയറക്ടര്  സെചയര്മോനോയും,  അഗ്ര�ോ  സര്വ്വീസ്  സെസന്റര്  ഉള്സെക്കോള്ളുന്ന
പഞ്ചോയത്തിസെല  കൃഷി  ഓഫീസര് കണ്വീനറോയും  സെസന്ററിസെന്റ  പ്രസിഡന്റ്,  സെസക്രട്ടറി,
കൃഷിശ്രീ  സെസന്റര്  ന�ത്തുന്ന  ഏജന്സിയുസെ�  പ്രസിഡന്റ്  (ഏജന്സി  ഉസെkങ്കില്),
സെഫസിലിഗ്രറ്ററ്റര്,  രണ്ടു  കര്ഷക  പ്രതിനിധികള്  തു�ങ്ങിയവര്  സെമമ്പര്മോരോയിട്ടുNNതോണ്
മോഗ്രനജ് സെമന്റ് കമ്മിറ്റി.

9. കോര്ഷിക  ഗ്രസവന  ഗ്രകന്ദ്രത്തിസെന്റ  സംഘോ�നം  പ്രവര്ത്തനം  എന്നിവ  നിഷ്കര്ഷിച്ച്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മോന്വലില് ഇത് സംബന്ധിച്ച എല്ലോ വിവരങ്ങളും നല്കിയിട്ടുk്.


