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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതസ് കേർഷകേരുലടെ അവകേഞശഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം 
കേർഷകേരുലടെ പ്രവർതനങ്ങൾകസ് സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം 

ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതതിനള 

ഒരു 

ബതില്

പപീഠതികേ.― കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതസ്  കേർഷകേരുലടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  അവകേഞശവഞ്ചാം
സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം  ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  ഒരു  അകതഞറതിറതി
രൂപപീകേരതിക്കുന്നതസ് അതവ്യഞവശവ്യമഞയതിരതിക്കുന്നതതിനഞല്;

ഇനവ്യന് റതിപബതികതിലന്റെ എഴുപതതി രണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപറയഞ്ചാം പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഒരു നതിയമഞ്ചാം നതിര്മതിക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുഞ്ചാം വവ്യഞപതിയഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ നതിയമഞ്ചാം  "2021-ലലെ കകേരള കേർഷകേ
അവകേഞശ സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതി രൂപപീകേരണ ബതില്" എന്നസ് അറതിയലപടുന്നതഞണസ്.

(2) ഈ നതിയമതതിനസ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന് വവ്യഞപതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

(3)  കകേരള സര്കഞര് ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തപീയതതി മുതല്
ഈ നതിയമഞ്ചാം പ്രഞബലെവ്യതതില് വരുന്നതഞണസ്.

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ  ബതിലതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റു   വതിധതതില്  നതിര്വ്വചെതികലപടെഞത

പക്ഷഞ്ചാം,―

(1) 'സര്കഞര്' എന്നഞല് 'കകേരള സര്കഞര്'  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(2) 'സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം'  എന്നഞല് 'കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം'  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(3) 'വകുപസ് ' എന്നഞല് 'ഈ ആകതിലലെ ഒരു വകുപസ് ' എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(4) 'വതിജഞപനഞ്ചാം'  എന്നഞല് 'ഈ ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകതിയ ചെടങ്ങള  അനസരതിചസ്
കകേരള സര്കഞര് പുറലപടുവതിക്കുന്ന വതിജഞപനഞ്ചാം' എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(5) 'നതിര്ണ്ണയതികലപട'  എന്നഞല് 'ഈ ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകതിയതിട്ടുള ചെടങ്ങള
പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപടതസ് ' എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(6) 'അകതഞറതിറതി' എന്നഞല് 'സഞ്ചാംസഞന കേഞർഷതികേ അകതഞറതിറതി' എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(7) 'ലചെയര്മഞന്' എന്നഞല്  'അകതഞറതിറതി  ലചെയര്മഞന്'  എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3. സഞ്ചാംസഞന  കേർഷകേ  അവകേഞശ  സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതി  രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―

(1)  സര്കഞരതിനസ്  ഒരു ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ ആകതിലലെ വവ്യവസകേള
നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി " സഞ്ചാംസഞന കേർഷകേ അവകേഞശ സഞ്ചാംരക്ഷണ  അകതഞറതിറതി " എന്ന
കപരതില് ഒരു അകതഞറതിറതി രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണസ്.

(2) അകതഞറതിറതിയലടെ ആസഞനഞ്ചാം തതിരുവനനപുരഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

(3) അകതഞറതിറതിയലടെ പ്രവര്തനതതിനഞവശവ്യമഞയ ജപീവനകഞലര കൃഷതി വകുപതില്
നതികന്നഞ,   അധതികേഞ്ചാം   ജപീവനകഞരുള   വകുപ്പുകേളതില്  നതികന്നഞ  സര്കഞര്  ചെടപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതികഞവന്നതഞണസ്.

4.   അകതഞറതിറതിയലടെ  ഘടെന.―

(1)  സര്കഞരതിനസ്  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  തപീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലെവ്യകതഞലടെ  അകതഞറതിറതി  രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണസ്.

(2) അകതഞറതിറതിയതില് അഞതില് കുറയഞലത അഞ്ചാംഗങ്ങള ഉണഞയതിരതികകണതഞണസ്.

(3) സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന ഒരു  റതിട. ജഡ്ജതി/മുതതിര്ന്ന ഉകദവ്യഞഗസലന ലചെയര്മഞന്
ആയതി നതിയമതികഞവന്നതഞണസ്.

(4)  കേഞരവ്യനതിര്വ്വഹണ അധതികേഞരകതഞടുകൂടെതിയ  ലസക്രടറതി ചെപീഫസ് ലസക്രടറതി റഞങതില്
ആയതിരതികണഞ്ചാം.

(5) അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് ഒരഞള കേഞർഷതികേ കമഖലെയതില് നതിനള പ്രതതിനതിധതി ആയതിരതികണഞ്ചാം.

 (6) കൃഷതി വകുപസ് ഡയറകര്  അകതഞറതിറതിയതില്  അഞ്ചാംഗമഞയതിരതികണഞ്ചാം.

5. അകതഞറതിറതിയലടെ  കേര്തവവ്യങ്ങള.―

(1)  സഞ്ചാംസഞനതസ് കേർഷകേരുലടെ അവകേഞശഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേർഷകേരുലടെ
പ്രവർതനങ്ങൾകസ് കവണ സുരക്ഷതിതതതവഞ്ചാം നതിയമ സഹഞയവഞ്ചാം നൽകുകേ.
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(2) കേർഷകേരുലടെ അവകേഞശങ്ങൾ നതിർവ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ.  

(3)  കേർഷകേർകസ്  കൃഷതി  ലചെയ്യുകമ്പഞൾ  വനഞ്ചാം  വകുപസ്,  റവനന്യൂ  വകുപസ്  തുടെങ്ങതിയ
വകുപ്പുകേളുമഞയള  തർകങ്ങൾ  വരുകമ്പഞൾ  ആയതതില്  കേർഷകേർകസ്  കവണ  നതിയമ
സഹഞയഞ്ചാം നൽകുകേ.  

(4)  സർകഞർ  പ്രഖവ്യഞപതിക്കുന്ന  തഞങ്ങുവതിലെ  കേർഷകേർകസ്  കൃതവ്യമഞയതി
ലെഭതിക്കുനലണന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.  

(5)  കേഞർഷതികേ  കേടെഞശതഞസ  കേമപീഷനതിൽ  വരുന്ന  അകപക്ഷകേള  നപീതതിപൂർവ്വഞ്ചാം
തപീർപഞക്കുന എന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.  

(6)  വതിള  ഇൻഷതറൻസസ്,  സർകഞർ  നൽകുന്ന  മറസ്  ആനകൂലെവ്യങ്ങൾ  എന്നതിവ
കേർഷകേർകസ് ലെഭവ്യമഞകുന എന്നസ് ഉറപഞക്കുകേ.  

6.  അകതഞറതിറതിയലടെ അധതികേഞരങ്ങള.―

(1) ഈ അകതഞറതിറതി സഞ്ചാംസഞനതലെ അകതഞറതിറതി ആയതി പ്രവര്തതികണഞ്ചാം.

(2)  ആവശവ്യമുള  സമയത്തുഞ്ചാം  സലെത്തുഞ്ചാം  തഞത്കേഞലെതികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഞപതിചസ്
ഇടെലപടെണഞ്ചാം.

(3) ഈ അകതഞറതിറതികസ് കേപീഴെതില് വരുന്ന വതിഷയങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിച പരഞതതികേളുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം  സതപീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയ  നടെപടെതി
സതപീകേരതികണഞ്ചാം.

(4) കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ആവശവ്യമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്കഞരതികലെകസ് നല്കേണഞ്ചാം.

(5) കബഞധവല്കരണ കഞസ്സുകേള സഞ്ചാംഘടെതിപതികണഞ്ചാം.

(6) നതിര്കദ്ദേശങ്ങള പഞലെതികഞതവര്ലകതതിലര നതിയമ നടെപടെതി സതപീകേരതികണഞ്ചാം.

7.  ചെടങ്ങള  ഉണഞക്കുന്നതതിനള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―

(1)  സര്കഞരതിനസ്  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ  ആകതിലലെ   വവ്യവസകേള
നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനകവണ ചെടങ്ങള ഉണഞകഞവന്നതഞണസ്.

(2)  ഇപ്രകേഞരമുള  ചെടങ്ങള  ഉണഞകതികഴെതിഞഞലുടെന്  അടുത  നതിയമസഭഞ
സകമളനതതില് അവതരതിപതികകണതുഞ്ചാം നതിയമസഭയലടെ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള അനസരതിചസ് പ്രസ്തുത
ചെടഞ്ചാം  നതിയമസഭ  നതിരഞകേരതിചഞല്  നടെപതിലെഞകഞന്  പഞടുളതുമല.  സര്കഞരതിനസ്  ഈ
നതിയമതതിലലെ വവ്യവസകേള  നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനസ്  നതിലെവതിലുള ഉകദവ്യഞഗസര്കസ് അധതികേഞരഞ്ചാം
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതില് അധതികേ ചുമതലെ നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.
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ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളുലടെ  വതിവരണഞ്ചാം

1972-ലലെ  വനവ്യ  ജപീവതി  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നതിയമതതിലലെ  പലെ  വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം  കേർഷകേർകസ്
പലെകപഞഴുഞ്ചാം  ബുദതിമുടസ്  ഉണഞകഞറുണസ്.   കൂടെഞലത  കേർഷകേർകസ്  സർകഞർ  നൽകുന്ന വതിള
ഇൻഷതറൻസസ്,  വളഞ്ചാം  സബ്സതിഡതി,  കേഞർഷതികേ കേടെഞശതഞസ കേമപീഷൻ  മുകഖന  ലെഭതിക്കുന്ന
ആനകൂലെവ്യങ്ങൾ എന്നതിവ യഥഞവതിധതി കേർഷകേർകസ് ലെഭതിക്കുനകണഞ എന്നതസ് ഉറപഞകഞൻ
ഇതരതതിൽ ഒരു അകതഞറതിറതി രൂപപീകേരതികകണതസ് അതവ്യഞവശവ്യമഞണസ്.  

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ബതിലതിലലെ വവ്യവസകേള  പ്രകേഞരഞ്ചാം അകതഞറതിറതി നതിലെവതില് വരതികേയഞ്ചാം പ്രവര്തതിച്ചു
തുടെങ്ങുകേയഞ്ചാം  ലചെയ്യുകമ്പഞള  മഞത്രകമ  കവണതിവരുന്ന  സഞമ്പതതികേ  ബഞദവ്യത  എത്രലയന്നസ്
കേണകഞകഞന്  കേഴെതിയകേയള.   എങതിലുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭ  ലചെലെവകേളകസ്   50  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം  ലചെലെവസ് പ്രതപീക്ഷതിക്കുന.

ഏലതിച്ചുലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ബതിലതിലലെ വവ്യവസകേള പ്രകേഞരഞ്ചാം സര്കഞരതിനസ് ഗസറസ് വതിജ് ഞഞപനതതിലൂലടെ ഈ
ആകതിലലെ വവ്യവസകേള നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനള ചെടങ്ങള ഉണഞകഞവന്നതഞണസ്.  ആയതസ്
നതിയമസഭയലടെ  സൂക്ഷ്മ പരതികശഞധനയസ്  വതികധയവഞ്ചാം ഭരണപരമഞയ സതഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതുമഞണസ്.
ആയതതിനഞല്  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുകലപട  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സതഭഞവതതിലുളതഞണസ്.

 

എൽകദഞസസ്  പതി. കുന്നപതിളതിൽ,  എഞ്ചാം. എല്. എ.


