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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5119 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�്, വളം, കീടനാശിനി എ�ിവ�െട പരിേശാധന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം,
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മ�്, വളം, കീടനാശിനി
എ�ിവ�െട പരിേശാധനകൾ�ായി �ഷി
വ��ിെ� കീഴിൽ നിലവി�� സംവിധാന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക വികസന കർഷകേ�മ
വ��ിന് കീഴിൽ 14 ജി�ാ മ�്
പരിേശാധനാശാലക�ം തി�വന��രെ�
െസൻ�ൽ േസായിൽ ആൻഡ്  �ാ�് െഹൽ�്

െസ�ർ (CSPHC) ഉൾ�െട 15 �ിര (static) മ�്
പരിേശാധനശാലക���്. 9 സ�രി�� മ�്
പരിേശാധന ശാലക�ം �ടാെത �ഷി വ��ിന്
കീഴിൽ �വർ�ി�� അേ�ാ സർവീസ്
െസ��ക�െട കീഴിൽ 2 മ�് പരിേശാധന
ശാലക�ം �വർ�ി���്. മ�് പര�േവ�ണ
സംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ 7 മ�് പരിേശാധന
ശാലക�ം, േകാഴിേ�ാട്  ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
സ്  ൈപസസ്  റിസർ� ,് തി�വന��രം െസൻ�ൽ
ട�ബർ േ�ാ�് റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്, കാസർേഗാഡ്
െസൻ�ൽ �ാേ�ഷൻ േ�ാ�് റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്
എ�ിവിട�ളി�ം മ�് പരിേശാധന സൗകര�ം
ലഭ�മാണ്. രാസവള��െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിനായി സം�ാന�് പാല�ാട്
പ�ാ�ിയി�ം, തി�വന��ര�്

പാേറാ�േകാണ�ം ഓേരാ രാസവള പരിേശാധന
ശാലകൾ(FQCL) �വർ�ി��. പാല�ാട്
ജി�യിൽ ജീവാ� -ൈജവവള �ണനിയ�ണ
പരിേശാധനശാല, പ�ാ�ിയിൽ 8/10/2020- ന്
�വർ�നം ആരംഭി�. ജീവാ�വള�ൾ,
ൈജവവള�ൾ എ�ിവ�െട സാ�ി�കൾ ഈ
ശാലയിൽ പരിേശാധി� �ണനിലവാരം ഉറ�്
വ��� . രാസ കീടനാശിനിക�െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് േ��്
െപ�ിൈസഡ്  െട�ിംഗ് ലേബാറ�റി ,
പാേറാ�േകാണം , തി�വന��രം
പരിേശാധനശാലയാണ് നിലവി��ത്. ൈജവ
കീടനാശിനിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�്
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വ���തിനായി സാ�ി�കൾ േശഖരി�്
ൈഹദരാബാദി�� നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
�ാ�് െഹൽ�് മാേനെ��് എ� �ാപന�ിൽ

അയ�  ്പരിേശാധന നട�ി �ണനിലവാരം ഉറ�്
വ���.

(ബി)

പരിേശാധനകൾ�ായി നിലവി��
സംവിധാന��െട േപാരാ� േബാ��െ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം
പരി�ാര�ൾ ഏർെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) മ�് പരിേശാധന�ായി നിലവി��
സംവിധാന�ിൽ േപാരാ� േബാ��െ��ി�ി�.
േമാേഡൈണേസഷൻ ഓഫ് ഡി�ാർട്െമ�ൽ
ലേബാറ�റീസ്  പ�തിയിൽ മ�് പരിേശാധനാ
ശാലകൾ ശ�ിെ����തിന് േവ�ി നട�
വർഷ�ിൽ 100 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്.
ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ, �ാ�് െവേയർസ് ,
രാസ വ��ൾ എ�ിവ വാ��തി�ം
നിലവി�� ഉപകരണ��െട അ���പണികൾ�ം
അവ�െട വാർഷിക അ����ണി�ാ��
കരാ�കൾ ����തി�ം മ� അടി�ാന

സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�ം ആണ് ഈ
�ക വിനി േയാഗി��ത് കീടനാശിനി പരിേശാധന
സംവിധാനം ��തൽ ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി വട�ൻ ജി�കെള േക�ികരി� െകാ�
ഒ� കീടനാശിനി പരിേശാധന ശാല�െട ആവശ�ം

േബാധ�െ��ി��് എ�ാൽ രാസവള��െട�ം,
ൈജവജീവാ� വള��െട�ം പരിേശാധന��
നിലവി�� സംവിധാനം പര�ാ�മാണ്.

(സി)

�ൻ��ി അറിയി�േശഷം �ഷി �മികളിെല�ി

ആ�നിക സംവിധാന��� െമാെെബൽ
ലേബാറ�റികൾ �േഖന പരിേശാധന നട�ാ��

സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

(സി) നിലവിൽ സ�രി�� മ�് പരിേശാധന
ശാലകൾ 9 ജി�കളിൽ �വർ�ി���്.
ജി�കളിെല സ�രി�� മ�് പരിേശാധന
ശാലകൾ ജി�യിെല എ�ാ ഭാഗ�ം സ�ർശി�
മ�് പരിേശാധന നട�� സംവിധാനം
നിലവി��്. വിവിധ �ല�ളിൽ �ൻ��ി
അറിയി�േശഷം മ�് പരിേശാധന ക�ാ�യിൻ
സംഘടി�ി� കർഷക�െട മ�് സാ�ി�കൾ
പരിേശാധി�  ്അ�് തെ� പരിേശാധന ഫലം
നൽകാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


