
കാര്ഷിക വിവര സങ്കേതം ഒരു വിരല്ത്തുമ്പില്ത്  

 

ടെലിഫ ോണിലൂടെയ ും/ നവമോധ്യമങ്ങളിലൂടെയ ും ഉന്നയിക്കടെെ ന്ന 

കൃഷി അന ബന്ധഫമഖലയ മോയി ബന്ധടെട്ട ഏത ്ഫ ോദ്യങ്ങള്കക്ക ും 

ആധ്ികോരികമോയ മറ പെി ലഭ്യമോക്ക ക എന്നതോണ ്ഈ 

ഫ്പോജക്ടിലൂടെ വിഭ്ോവനും ട യ്യ ന്നത.് കോര്ഷിക വിവര സഫേതും 

ഫ്പോജക്ടില് ഫകോള്കടസന്റര്, ടവബ്  ഫപോര്ട്ടല്, ടമോബബല് 

ആെ്ളിഫക്കഷന് എന്നീ സുംവിധ്ോനങ്ങളോണ് ഒര ക്കിയിട്ട ള്ളത്. 

ഇതില് എെ ത്ത് പറഫയണ്ട ്പഫതയകത ഫ സ്ബ ക്്ക , വോട്്ടസ്ആെ്, 

യൂെയൂബ് എന്നീ നവസോമൂഹ്യ മോധ്യമങ്ങടള ഈ സുംവിധ്ോനങ്ങഫളോെ് 

സുംഫയോജിെിച്ച ടകോണ്ട ള്ള വിജ്ഞോന വയോപന ശൃുംഖലയോണ്.  

കോര്ഷിക വിവര സഫേതും ഒര  വിരല്ത്ത മ്പില് എന്ന ഫ്പോടജക്്്  

പ ത തോയി രണ്ട   ോനല കള്ക ത െങ്ങിയിട്ട ണ്്ട.  

1. കോര്ഷിക വിവര സഫേതും  ോനല് 

2. കൃഷിപോഠശോല  ോനല് 

 

പ്രവര്തങ്ങള് 

കാര്ഷിക വിവര സങ്കേതതിങ്കേയ്ക്ക ്ബന്ധപ്പെടാനുള്ള 

മാര്ഗങ്ങള്  

1. 1800 425 1661 എന്ന ഫെോള്ക് ീ നമ്പരിഫലയ്ക്്ക ഫനരിട്ട ള്ള ഫ ോണ് 

ഫകോള്ക 

2. info@krishi.info എന്ന ഇടമയില് വിലോസും 

3. 9447051661 എന്ന വോട്്ടസ്ആെ് നമ്പര് 

4. www.krishi.info എന്ന ടവബ്  ഫപോര്ട്ടല് 

5. കോര്ഷിക വിവര സഫേതും ടമോബബല് ആെ്ളിഫക്കഷന് 

6. fb.com/krishiinfo എന്ന ഫ സ്ബ ക്്ക  അക്കൗണ്്ട  

mailto:info@krishi.info
http://www.krishi.info/


• ഫരോഗ-കീെബോധ് സുംബന്ധിച്ച  ി്തങ്ങള്ക ടമോബബല് 

ആെ്ളിഫക്കഷന്, വോട്്ടസ്ആെ് എന്നിവയിലൂടെയ ും അയയ്ക്കോും  

• വോട്്ടസ്ആെ് സുംവിധ്ോനും ഉപഫയോഗിച്്ച chat ട യ്യ ന്നതിലൂടെ 

കൃഷിയിെങ്ങളിടല ്പശ്നങ്ങള്കക്്ക തല്സമയ പരിഹ്ോരും കോണോും  

 

കാര്ഷിക വിവര സങ്കേതം പ്പവബ്  ങ്കരാര്ടല്ത് (www.krishi.info) 

േഭ്യമായ്ക വിവരങ്ങള്  

1. വിപണി സുംബന്ധമോയ തല്സമയ വിവരങ്ങള്ക 

2. ഉല്പോദ്ഫനോപോധ്ികളിലൂടെ ലഭ്യത 

3. കോലോവസ്ഥ സുംബന്ധമോയ വിവരങ്ങള്ക 

4. കോര്ഷിക ഫസവന ഫക്രങ്ങള്ക 

5. ടതോഴില് ഫസന 

6. നവീന കൃഷി സ്മ്പദ്ോയങ്ങള്ക 

7.കോര്ഷികോന ബന്ധ ഫമഖലകളിടല വിവിധ് സ്ഥോപനങ്ങള ടെ 

ലിേ കള്ക 

8. ഇ കോര്ഷിക ബല്ബറി 

9. ആധ്ികോരിക ഫ്സോതസ്സ കളില് നിന്ന ള്ള 

കോര്ഷിഫകോല്െന്നങ്ങള ടെ അതോത  ദ്ിവസടത്ത വില നിലവോരും 

10. അഫ്ഗോ സര്വീസ് ടസന്ററ കള്ക ഉള്കെടെയ ള്ള ഫസവന 

ഫക്രങ്ങളില് നിന്ന് കോര്ഷിക യ്രങ്ങള ടെയ ും 

ടതോഴിലോളികള ടെയ ും ലഭ്യത 

 

കൃഷിമപ്രി വിളിെുറത്  

കര്ഷകര്ക്്ക കൃഷിമ്രിയ മോയി ഫനരിട്്ട സുംവദ്ിക്ക ന്നതിന് 

മോസത്തില് ഒര  ദ്ിവസും ഒര  മണിക്കൂര് സമയും ലഭ്ിക്ക ന്ന 

http://www.krishi.info/


പരിപോെിയോണിത് . കോര്ഷിക വിവര സഫേതത്തിടന്റ 1800 425 1661 

എന്ന ഫെോള്ക് ീ നമ്പറിലൂടെയ ും വോട്്ടസ്ആെ്, ഫ സ്ബ ക്്ക  

എന്നിവയിലൂടെയ ും ഉന്നയിക്ക ന്ന ഫ ോദ്യങ്ങള്കക്്ക കൃഷിമ്രി ഫനരിട്്ട 

മറ പെി നല്ക കയ ും പരിഹ്ോരും നിര്ഫദ്ശിക്ക കയ ും ട യ്യ ന്ന . ഈ 

പരിപോെി കോര്ഷിക വിവര സഫേതത്തിടന്റ ഫ സ്ബ ക്്ക  ഫപജിലൂടെ 

തത്സമയും കോണോവ ന്നതോണ്.  

 

ഓണ്ലേന് ഫാര്ങ്കമഴ്സ് ഫീല്ത്ഡ ്സ്കൂ ള് (കൃഷിരാഠശാേ) 

സുംസ്ഥോന കൃഷിവക െ ും ട റ കിെ കര്ഷക കോര്ഷിക വയോപോര 

കണ്ഫസോര്ഷയും ഫകരളവ ും (SFAC Kerala) സുംയ ക്തമോയി ആധ് നിക 

വിവര സോഫേതിക വിദ്യയിലൂടെ കര്ഷകര്ക്്ക ഓണ്ബലനോയി 

പരിശീലനും നല്ക ന്ന പദ്ധതിയോണിത് . മോസത്തില് രണ്ട  

ഓണ്ബലന് കൃഷിപോഠശോലകളോണ് സുംഘെിെിക്ക ന്നത്. വിവിധ് 

ഫമഖലയില് ്പോവീണയും ഫനെിയിട്ട ള്ള കൃഷി ഉഫദ്യോഗസ്ഥര ടെ ഒര  

ഫ്ശണി തടന്നയോണ് ഈ പദ്ധതിയില് ക്ലോസ്സ കള്ക നയിക്ക ന്നത്. മണ്ണ്, 

വിളകള്ക, നന, ഫരോഗ-കീെബോധ് ത െങ്ങിയ നിരവധ്ിയോയ ്പശ്നങ്ങള്കക്്ക 

കൃഷിപോഠശോലയില് പടേെ ത്ത് പരിഹ്ോരും കോണോും. ഫലോകത്തിന്ടറ 

ഏത  ഫകോണില് നിന്ന ും ഈ പോഠശോലയില് പടേെ ക്കോും. പരിപോെി 

കോര്ഷിക വിവര സഫേതത്തിടന്റ 1800 425 1661 എന്ന ഫെോള്ക് ീ നമ്പര് 

മ ഫഖന ക്ലോസ്സിടന സുംബന്ധിച്ചിട്ട ള്ള കര്ഷകര ടെ കര്ഷകര ടെ 

സുംശയങ്ങള്കക്്ക മറ പെി നല്ക ന്നതോണ്.  

 

 

 

 


