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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6580 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷി�ാ�െട േ�മ�ം സംര�ണ�മായി ബ�െ�� നിയമ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള�ിെല കാർഷിക േമഖലയിെല
�ഷി�ാ�െട േ�മ�ം സംര�ണ�മായി
ബ�െ��് �ാബല��ി�� നിയമ�ൾ
ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 1. 2019-െല േകരള കർഷക േ�മനിധി ആ�് 
(2019-െല 26-ാം ആ�്) 2. 2006-െല േകരള
കാർഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ ആ�്  (2007-െല
1-ാം ആ�്) 3. 2005-െല േകരള കിസാൻ പാസ്  
��്  ആ�് (2005-െല 47-ാം ആ�്) 4. േകരള
െനൽ വയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ നിയമം 2008
5. െഫർ�ിൈലസർ കൺേ�ാൾ ഓർഡർ (1985) 6.
ദി ഇൻെസ�ിൈസഡ്   ആ�് (1968)

(ബി) ഇ� സംബ�ി�  ്വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ? (ബി) 1. 2019–െല േകരള കർഷക േ�മനിധി ആ�്

േകരള സം�ാന�് കാർഷിക ��ിയിൽ

ഏർെ��ിരി�� കർഷക�െട േ�മ�ിനാ�ം

അവർ�് െപൻഷ�ം മ�് ആ��ല���ം

നൽ��തിനാ�ം കാർഷിക��ിയിേല�്

�വതല�റെയ ആകർഷി��തിനാ�ം ഒ�
േ�മനിധി �പീകരി��തി�മായി വ�വ�
െച�� ആ�ാണ്. 2. 2006-െല േകരള കാർഷിക
കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ ആ�് കടബാ��ത�ലം
�രിത�ിലാ� കർഷകർ�് ആശ�ാസം

നൽ��തി�േവ�ി, ന�ായനിർ�യം നട�ി

അവാർ�കൾ പാ�ാ��തി�� അധികാരം
ഉ��ം മ���തയി�െട�ം

അ�ര�ന�ി�െട�ം, അ�രം കർഷക�െട
സ�ട�ൾ പരിഹരി��തിന് ഉചിതമായ
നടപടികൾ�് �പാർശ നൽ��തിന് േവ�ി ഒ�
ക�ീഷൻ �പീകരി��തി�ം മ�ം വ�വ�
െച��താണ് ഈ ആ�്. 3. 2005-െല േകരള
കിസാൻ പാസ്  ��് ആ�് ഒ� റവന� എേ��ിെല
കർഷകർ അവ�െട കാർഷിക �മി സംബ�ി�

അവകാശേരഖക�ം ബാ��തക�ം ഉൾെ�ാ��
കിസാൻ പാസ്  ��് നൽ��തി�ം വാ�ാ
സൗകര��ൾ വിനിേയാഗി��തിന് അവെര
�ാ�രാ��തി�ം വ�വ� െച�� ആ�്. 4.
േകരള െനൽ വയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ
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നിയമം 2008 േകരള സം�ാനെ� കാർഷിക
രംഗെ� വളർ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

പാരി�ിതിക വ�വ��െട ��ിരത ഉറ�
വ���തി�ം േവ�ി െനൽവയ�ക�ം
ത�ീർ�ട��ം സംര�ി��തി�ം അവ
പരിവർ�നെ�����ം �പാ�രെ�����ം
നിയ�ി��തി�മാണ് േകരള െനൽ വയൽ
ത�ീർ�ട സംര�ണ നിയമം 2008
�ാബല��ിൽ വ��ിയത്. 5. െഫർ�ിൈലസർ
കൺേ�ാൾ ഓർഡർ (1985) ശരിയായ സമയ�ം
കർഷകർ�് ശരിയായ വിലയി�ം ശരിയായ
�ണനിലവാര�� വള��െട മതിയായ ലഭ�ത
ഉറ�ാ��തിന്, രാജ�െ� രാസവള��െട
നിയ�ണം, വ�ാപാരം, വില, �ണനിലവാരം,
വിതരണം എ�ിവ നിയ�ി��തിന് 1955െല
അവശ� വ���െട നിയമ�ിെല 3-ാം വ��്
�കാരം വളം ഒ� അവശ� ചര�്, വളനിയ�ണ
ഉ�രവായി (എഫ് സി ഒ) �ഖ�ാപി�. വളം
നിർ�ാതാ�ൾ, ഇറ�മതി െച��വ�ം
ഡീലർമാ�ം നിർബ�ിത രജിേ�ഷന്, രാജ��്

നിർ�ി�  ്ഇറ�മതി െച�ക�ം വിൽ�ക�ം
െച�� എ�ാ വള��െട�ം
െ�സിഫിേ�ഷ�കൾ, വളമി�ിത��െട
നിർ�ാണം, വളം ബാ�കളിൽ പാ�ിംഗ്,
അടയാളെ���ൽ, എൻേഫാ�്െമ�്
ഏജൻസികെള നിയമി�ക, �ണനിലവാര
നിയ�ണ ലേബാറ�റികൾ �ാപി�ക,
നിലവാരമി�ാ�/ വ�ാജ/മായം കലർ� വള��െട
നിർ�ാണം/ഇറ�മതി, വി�ന എ�ിവ�്
നിേരാധന�ം എഫ് സി ഒ വ�വ� െച��. 6. ദി
ഇൻെസ�ിൈസഡ്  ആ�് (1968) മ�ഷ�ർ�ം
�ഗ�ൾ�ം അപകടസാധ�ത തട��തി�ം
കീടനാശിനിക�െട ഇറ�മതി, നിർ�ാണം, വി�ന,
ഗതാഗതം, വിതരണം, ഉപേയാഗം എ�ിവ�െട
നിയ�ണ�ിനായി 'കീടനാശിനി നിയമം, 1968'
(1968-െല ന�ർ 46) എ�ിവ�മായി ബ�െ��

കാര��ൾ�ം പാർലെമ�് നട�ാ�ി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


