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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3455 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

രാസവള��ം കീടനാശിനിക�ം െെജവവള�ം വി�ന നട��തി�ളള െെലസൻസ്  എ���തി�ളള വ�വ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷികാവശ��ി�ളള രാസവള��ം
കീടനാശിനിക�ം െെജവവള��ം വി�ന
നട��തിന് െെലസൻസ്  എ���തി�ളള
വ�വ�കൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) (I)രാസവള��ം ൈജവവള��ം വി�ന
നട��തിന് ൈലസൻസ്  എ���തി��
വ�വ�കൾ കാർഷികാവശ��ി��

രാസവള��ം ൈജവവള��ം വി�ന
നട��തിന് ര�് തര�ി��

ൈലസൻ�കളാണ് നൽ��ത്. െമാ�
വിതരണ�ി�� ൈലസൻ�ം, ചി�റ
വ�ാപാര�ി�� ൈലസൻ�ം. ഇവ
എ���തി�� വ�വ�കൾ �വെട േചർ��.
െമാ� വിതരണ�ി�� ൈലസൻസ്  1) േഫാം
A1-ൽ ഉ� അേപ� �രി�ി� നൽകണം 2) 450/-
�പ�െട െച�ാൻ �ഷറിയിൽ അട�ണം (H/A -
0401-00-800-91) 3) രാസവളം/ ൈജവവളം
വി�വാൻ ഉേ�ശി�� ഉത്പാദന/ വിതരണ
ക�നിക�െട 'O' േഫാ�കൾ സമർ�ി�ണം 4) മ�
സം�ാന�ളി�� ക�നിക�െട 'O' േഫാം
ആെണ�ിൽ ആ സം�ാന�് നി�ം ലഭി�
െമാ� വിതരണ ൈലസൻസിെ� േനാ�റി അ��്
െച� പകർ�് 5) സ��മായി ഉ�ാദി�ി��
ൈജവവള�ൾ�് a) ഏെത�ി�ം അെ�ഡി�ഡ്
ലേബാറ�റികളിൽ നി�ം െഫർ�ിൈലസർ
കൺേ�ാൾ ഓർഡറിൽ നിർേ�ശി�െ��
മാനദ��ൾ അ�സരി�� അനല�ി�ൽ
റിേ�ാർ�് b) നിർ�ാണ�ി�പേയാഗി��

അസം�ത വ��ൾ, അവ എ� ശതമാനം വീതം
േചർ�� എ� കണ�് c) നിർ�ാണ �ണി�്
പരിേശാധി� റിേ�ാർ�് (അതാ� ജി�ാ �ഷി
െഡപ��ി ഡയറ�ർ (E&T)- �െട) d) അസം�ത
വ���െട 'O' േഫാ�കൾ 6) പ�ായ�്

ൈലസൻസ്  7) �ഷി െഡപ��ി ഡയറ��െട
(DDA (E&T) ബിൽഡിംഗ് സ��ബിലി�ി
സർ�ിഫി��് 8) വാടക ചീ�ിെ� പകർ�് (വാടക
െക�ിടമാെണ�ിൽ) െമാ� വിതരണ�ി��
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ൈലസൻസ്  നൽ��ത് �ഷി ഡയറ�േറ�ിൽ
നി�ം �ഷി അഡീഷണൽ ഡയറ�ർ (സി.പി)
ആണ്. ചി�റ വ�ാപാര�ി�� ൈലസൻസ്  1)
േഫാം A1-ൽ �രി�ി� അേപ� 2)38/- �പ�െട
െച�ാൻ �ഷറിയിൽ അട�ണം. ( H/A - 0401-00-
800-91 ) 3) രാസവളം/ ൈജവവളം എ�ിവ
വി�വാൻ ഉേ�ശി�� ഉ�ാദന/ വിതരണ
ക�നിക�െട 'O' form 4) മ� സം�ാന�ളി��

ക�നിക�െട 'O' േഫാം ആെണ�ിൽ ആ
സം�ാന�് നി�ം ലഭി� െമാ� വിതരണ
ൈലസൻസിെ� േനാ�റി അ��് െച� പകർ�്. 5)
പ�ായ�് ൈലസൻസ്  6) �ഷി ഓഫീസ�െട
ബിൽഡിംഗ് സ��ബിലി�ി സർ�ിഫി��്. 7) വാടക
ചീ�ിെ� പകർ�് (വാടക െക�ിടം ആെണ�ിൽ) 8)
അേപ�കെ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത െതളിയി��
സർ�ിഫി��്. വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത താെഴ
പറ��. �ഷി ശാ� ബി�ദം B.Sc (Agriculture)
അെ��ിൽ െകമി�ി ബി�ദം B.Sc (Chemistry)
അെ��ിൽ �ഷിയിൽ ഒ� വർഷെ� ഡിേ�ാമ
േകാ�് അെ��ിൽ 15 ദിവസെ� INM��
സർ�ിഫി��് േകാ�് (കാർഷിക സർ�കലാശാല
നട��ത്) നിലവിൽ രാസവള�ൾ�ം
ൈജവവള�ൾ�ം ഉ� അേപ� KSWIFT എ�
േപാർ�ൽ �േഖനയാണ് സമർ�ിേ��ത് ചി�റ
വിതരണ�ി�� ൈലസൻസ്  ന��ത് അതാത്
ജി�കളിൽ നി�ം �ിൻസി�ൽ �ഷി ഓഫീസിെല
െഡപ��ി ഡയറ�ർ (ഇ & �ി) ആണ്.
(II)കീടനാശിനിക�െട വി�ന നട��തിന്
ൈലസൻസ്  എ���തി�� വ�വ�കൾ

സം�ാന�് കീടനാശിനികൾ വി�ന
നട��തിന് േക� സർ�ാരിെ� The
Insecticides Act, 1968, �കാരം സം�ാനം

�മതലെ���ിയി�� �ഷി വ��് ഉേദ�ാഗ�ൻ

നൽ�� ൈലസൻസ്  ആവശ�മാണ്.
കീടനാശിനിക�െട ഉത്പാദനം, െമാ���വടം,
െപ�് കൺേ�ാൾ ഓ�േറഷൻസ്  എ�ിവ��
ൈലസൻസ്  �ഷി ഡയറ�േറ�ിൽ നി�് േജായി�്
ഡയറ�ർ ഓഫ് അ�ികൾ�ർ (പി.പി) ആണ്

നൽ��ത്. കീടനാശിനിക�െട ചി�റ വി�ന��
അ�മതി അതാത് ജി�കളിൽ നി�് �ിൻസി�ൽ
�ഷി ഓഫീസിെല െഡപ��ി ഡയറ�ർ (ഇ & �ി)
ആണ് നൽ��ത്. ൈലസൻസി��
അേപ�കൾ KSWIFT േപാർ�ൽ �േഖന
ബ�െ�� �ഷിഭവനിൽ ആണ് സമർ�ിേ��ത്.
അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ
�വെട േചർ��. 1. അേപ�കെ� തിരി�റിയിൽ
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േരഖ 2. കീടനാശിനി സംഭരണ-വിൽ�ന
േക��ിെ� േമൽവിലാസം 3. െക�ിട-
ഉടമ�ാവകാശ സർ�ിഫി��്/ നി�തി ഒ��ിയ
രസീത് അെ��ിൽ വാടക കരാർ 4. വാടക
െക�ിട�ിൽ ആണ് വിൽ�ന നട�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�ിൽ ഉടമ�െ� സ�തപ�ം
5.തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിൽ നി��
ൈലസൻസ്  6. െക�ിടം കീടനാശിനി ചി�റ
വി�ന�് അ�േയാജ�മാണ് എ��തിന് �ഷി
ഓഫീസ�ം, െമാ� വിപണന�ിന് �ഷി െഡപ��ി
ഡയറ�ർ (ഇ&�ി)�ം നൽ�� സാ��പ�ം. 7.
അേപ�കെ� േയാഗ�ത െതളിയി��
സർ�ിഫി��് അംഗീ�ത �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം
�ഷി, ബേയാ െകമി�ി, ബേയാ െടേ�ാളജി,
ൈലഫ് സയൻസ് , സയൻസ്  (െകമി�ി,
േബാ�ണി, �േവാളജി) ഇവയിൽ ഏെത�ി�ം
വിഷയ�ളിൽ ലഭി�ി�� ബി�ദ സർ�ിഫി��്
അെ��ിൽ ഒ� വർഷം ൈദർഘ���
അ�ികൾ�ർ, േഹാർ�ികൾ�ർ എ�ിവയിൽ
ഏെത�ി�ം ഒ�ിൽ ലഭി�ി�� ഡിേ�ാമ
സർ�ിഫി��്, അെ��ിൽ �ാ�് െ�ാ��ൻ,
െപ�ിൈസഡ്  മാേനെ��് എ�ീ വിഷയ�ൾ
ഉൾെ�� ഒ� വർഷ ഡിേ�ാമ േകാ�് സർ�ിഫി��്
8. അേപ�കൻ തെ�യാേണാ െട�ി�ൽ
േപ�ൺ/ അേപ�കൻ െട�ി�ൽ േപ�െണ
നിയമി��യാേണാ എ�് േരഖെ���ണം.
െട�ി�ൽ േപ�ണിെ� നിയമന ഉ�രവ്,
സാ��െ���ിയ സർ�ിഫി��ിെ� പകർ�്,
േജാലി സ�ീകരി� ക�് എ�ിവ സമർ�ി�ിരി�ണം
9. വിൽ�ന നട�� കീടനാശിനിക�െട േപര്
വിവരം അട�ിയ ലി�് 10. കീടനാശിനി ഉ�ാദക
ക�നി നൽ�� �ിൻസി�ൽ സർ�ിഫി��്
പ�ായ�് പരിധിയിൽ ഒ� കീടനാശിനി�് 100/-
�പ നിര�ിൽ പരമാവധി 1,500/- �പ�ം,
േകാർ�േറഷനി�ം, �നിസി�ാലി�ിയി�ം ഒ�
കീടനാശിനി�് 500/- �പ നിര�ിൽ പരമാവധി
7,500/- �പ�ം ൈലസൻസ്  ഫീ ഓൺൈലൻ
ആയി അടേ��താണ്. െച�ാൻ �േഖന
�ഷറിയിൽ 0401-00-800-91 എ� ശീർഷക�ി�ം

അട�ാ��താണ്.

(ബി) നിലവിെല വിപണന േക��ളിൽ നി�ം
കർഷകർ�് വി�ന നട�� െെജവ വള�ൾ,
െെജവ കീടനാശിനികൾ എ�ിവ�െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എ�്
സംവിധാനമാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) നിലവിെല വിപണന േക��ളിൽ നി�ം
കർഷകർ�് വി�ന നട�� ൈജവവള��െട
സാ�ി�കൾ പാല�ാട്  ജി�യിെല പ�ാ�ിയിൽ
�വർ�ി� വ�� ബേയാെഫർ�ിൈലസർ
ആൻഡ്  ഓർഗാനിക് മ�വർ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
ലേബാറ�റിയിൽ പരിേശാധി�  ്�ണനിലവാരം ഉറ�്
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വ���. ൈജവകീടനാശിനിക�െട
�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിനായി
സാ�ി�കൾ േശഖരി�  ്ൈഹദരാബാദി��
നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ാ�് െഹൽ�്

മാേനെ��് എ� �ാപന�ിൽ അയ�്
�ണനിലവാരം പരിേശാധന നട��.
�ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ിയതിെ� �േരാഗതി
എ�ാ മാസ�ം അവേലാകനം െച�് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�് വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


