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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 193 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അതിർ�ി കടെ��� ഭ��വ��ളിെല കീടനാശിനി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് അതിർ�ി കടെ���
ഭ��വ��ളിൽ കീടനാശിനി�െട സാ�ിധ�ം
അമിതമാെണ� റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് അതിർ�ി കടെ���
ഭ��വ��ളിൽ കീടനാശിനി�െട സാ�ിധ�ം
അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ നട�ിയ

പരിേശാധനകളിൽ കെ��ിയി��്.

(ബി)

അന�സം�ാന� നിെ��� ഇ�ര�ി��

ഭ��വ��െള ആ�യി��ത് ജന��െട
ആേരാഗ�െ� സാരമായി ബാധി�െമ�്
ക���േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിൽ കീടനാശിനിക�െട സാ�ിധ�ം
ജന��െട ആേരാഗ�െ� ബാധി�െമ�തിനാൽ
ഭ��വ���െട സാ�ി�കൾ േശഖരി�്
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള

അനലി�ി�ൽ ലേബാറ�റികളിൽ പരിേശാധന
നട�ക�ം ���ാർെ�തിെര 2006 െല
ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമ�കാര�ളള
ശി�ാ നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരിക�ം
െച���്.

(സി) അതിർ�ി കടെ��� ഭ��വ��ളിെല
കീടനാശിനി സാ�ിധ�ം പരിേശാധി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം അതിർ�ി കട�്
എ���ൾെ�െട�ളള ഭ��വ���െട �ണ
നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഭ���ര�ാ വ��്
നിര�രം പരിേശാധനകൾ നട�ിവ��. ഓണം,
ബ�ീദ്, �ി�മസ്  �ട�ിയ ആേഘാഷ
േവളകളിൽ ഭ���ര�ാ ഉേദ�ാഗ��െട �േത�ക
സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�  ്െച�് േപാ�കൾ
േക�ീകരി�ം അ�ാെത�ം പരിേശാധനകൾ
നട�ി വ��. �ടാെത ഭ���ര�ാ വ��ിെ�
നിയ�ണ �ി�ളള െമാൈബൽ �ഡ്  െട�ിംഗ്
ലാ�കൾ െച�്േപാ�കൾ േക�ീകരി�്
പരിേശാധനകൾ നട�ി ഭ��വ���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���. കീടനാശിനിക�െട
സാ�ി��ം ക�പിടി��തിന് Gas
Chromatograph, Gas Chromatograph coupled
with Mass Spectrophotometer (GCMS MS),
High Performance Liquid Chromatograph
(HPLC) എ�ീ ഉപകരണ�ൾ ഭ���ര�ാ
വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ തി�വന��രം,
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എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ
�വർ�ി�� അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ
�വർ�ി�ി� വ��. കഴി� ��് വർഷ�ാലം
അന� സം�ാന�ളിൽ

നിെ����ൾെ�െട�ളള ഭ��വ���െട
3929 സാ�ി�കൾ േശഖരി�  ്ഭ���ര�ാ
വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള അനലി�ി�ൽ
ലാ�കളിൽ കീടനാശിനി�െട സാ�ിധ�ം
പരിേശാധി�തിൽ 320 േനാൺ �ാ���റി
സാ�ി�കളി�ം 207 �ാ���റി സാ�ി�കളി�ം
കീടനാശിനി�െട സാ�ിധ�ം കെ��ിയി��്.
ആയതിെ�യടി�ാന�ിൽ ഇ�ാലയളവിൽ
2006 െല ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര
നിയമ�കാരം 207 േ�ാസിക�ഷൻ േക�കൾ
സം�ാന�് ഒ�ാെക രജി�ർ െച�ി��്.
ഇവയിൽ ഒ� േകസ്  വിധിയാ�ക�ം ���ാരായി
കെ��ിയ 7 േപർ�് 3,50,000/- �പ പിഴ
വിധി�ക�ം െച�ി��്.

(ഡി)

കീടനാശിനി �േയാഗം നട�ാ� ഭ��വ��ൾ
ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�� അടിയ�ര
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം അതിർ�ി കട�്
എ���ൾെ�െട�ളള ഭ��വ���െട �ണ
നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഭ���ര�ാ വ��്
നിര�രം പരിേശാധനകൾ നട�ിവ��. ഓണം,
ബ�ീദ്, �ി�മസ്  �ട�ിയ ആേഘാഷ
േവളകളിൽ ഭ���ര�ാ ഉേദ�ാഗ��െട �േത�ക
സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�  ്െച�് േപാ�കൾ
േക�ീകരി�ം അ�ാെത�ം പരിേശാധനകൾ
നട�ി വ��. �ടാെത ഭ���ര�ാ വ��ിെ�
നിയ�ണ �ി�ളള െമാൈബൽ �ഡ്  െട�ിംഗ്
ലാ�കൾ െച�്േപാ�കൾ േക�ീകരി�്
പരിേശാധനകൾ നട�ി ഭ��വ���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���. ഇ�രം

പരിേശാധനകളിൽ േശഖരി�� സാ�ി�കൾ
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള

അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ പരിേശാധന�ായി
നൽ��. ടി പരിേശാധനകളിൽ കീടനാശിനിക�െട
സാ�ിധ�ം കെ��കയാ െണ�ിൽ ഇ�രം

ഭ��പദാർ��ൾ ൈകകാര�ം
െച��വർെ�തിെര 2006 െല ഭ���ര�ാ
�ണനിലവാര നിയമ�കാരം േ�ാസിക�ഷൻ
േക�കൾ രജി�ർ െച�് വ��. ഭ��
വ��ളിെല കീടനാശിനിക�െട സാ�ിധ�ം
ജന��െട ആേരാഗ�െ� ബാധി�െമ�തിനാൽ
ഭ���ര� സംബ�ി�ളള അവേബാധന
�ാ�ക�ം ഭ���ര�ാ വ��് നട�ിവ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


