�ைட ெகால்�களின் பதி� மற்�ம் இறக்�மதிெசயற்(விவசாய) பிாி�
ெபா�ப� உத்திேயாகத்தாிெபயர: தி�மதி.�.எஸ.ேக.அேபசிங்க- உதவி விவசாய பணிப்பாளர(ஆராய்ச்ச)
ெபா�ப� உத்திேயாகத்தாிெதாைலேபசி எண: 0718545996

ெபா�மக்க�க்� வழங்கப்ப�ம் ே
1980

இன் 33

ஆம் இலக்க �ைட

அந்த ேசைவகள்ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்(விாிவாக)

ெகால்� ெபா�மக்க�க்� தரமான மற்�ம் பா�காப

கட்�ப்பாட்�ச் சட்டத்ைத அ�

தற்� ெகால்�கைளெபற்�க்ெகா�ப்பதன்ெபா�ட்�  சட ஒ�ங்� விதிக�க்� அைம

உாியதான பின்வ�ம் ேசைவக ேமற்ெகாள்ள
விவசாய �ைட

ெகால்�கைள பதி�

ெசய்வதற்க விவசாய �ைடெகால்� உப
��க்�க்�

சமர்ப்பிப்பதற்கா

�கைள

விவசாய �ைட ெகால்�கைள ஒ�ங்�ப�த்
தரைவ ஆராய்ந, விண்ணப்பதாரர்க�க்� உள்ள �ைறபா�கைள �ட்�க்காட்�
தரைவப் ெப�ங். (ெபா�ள் பா�காப்� தர�த்தாள(msds), விாிவான கலைவ (Detail

ெப�தல

composition)(RP-2Cப�வங்க)

உாியவா� சாியான� என உ�திப்ப�த்தப்ப

நி�ணர் ��

ஆேலாசைணகைள

�ட்டங்கைள ஒ�ங்கைமத்தல் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய

�ைணக்��வின தயாாித்தல் மற்�ம் �� அறிக்ைககைளப் பரா.

பாிந்�ைரக்சமர்ப்பித்

(விவசாய �ைட ெகால்�கள் �ைணக)

�ைணக் ��வின் பாிந்�ைரக�ைட ெகால்� �ைட
ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் ஆேலாசைனக்

ெகால்� ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் ஆேலாசைனக் ��வின் ஒப

�ைணக்�� பாிந்�ைரகைள சமர்ப்ப, அறிக்ைககைள ைவத்தி�த்

ஒப்�த�க்காக சமர்ப்ப
��வின் பாிந்�ை

ைள

தரப்பின�க்� அறிவித

�ைட

ெதாடர்�ைடய எ�த்�

�ல க�தம் �லம் அறிவித்த

உயிர் ெசயல்திறன் மதிப்�ட �ைட ெகால்� �ைணக்��களின்
மாதிாிகள்சமர்ப்பித.

ஊடாக

உயிர் ெசயல்திறைன மதிப்�� ெ

பாிந்�ைக்கப்ப�கின்ற விவசாய �ை

ம் ெபா�ட்

ெகால்�களின் மாதிாிகைள  சாங்கத்தி

ஆராய்ச்சி நி�வனங்க�க்� சமர்ப்பித்தல் மற்�ம் 
உயிர்ெசயற்திறன் அறிக்ைககைளப் ெதாடர அந்த பதி�கைள ஆராய்நஅறிக்ைகைள ைவத்தி�ங்.
நி�வனங்களி��ந்� ெப�
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினாிடமி�ந்� பதி�

பல்�யிர் ெதாடர்ப விவசாய �ைட

ெகால்�கள் �ைணக்�� பாிந்�ை

ேதைவயான அறிவியல் ஆவணங்கைளப் ெப ெகால்�கைளப் பற்றி சம்பந்தப்பட்ட தரப்பின�க்� எ�த்�ப்�ர்

�ைட
, பதி�

கட்டணம் மற்�ம் விண்ணப்ப ப�வத்�டன் அறிவியல் தர�கைளக் ெக ள்
என்பவற்ைறப் ெபற்�க் ெ.
அறிவியல் தர� ேகாப்� ஆ

�ைட ெகால்�கள் பதி�ெசய்வதற ாிய வழிகாட்�தல்களி ஒ�ங்� விதிகளின்ப�
விஞ்ஞான தர�க் ேகாப்�கைள ப�ப்பாய்� ெசய்� �ை

, மற்�ம் பரஸ்

�ைறபா�கைள எ�த்��லம் அறியக் ெகா�த்� மீள ெபற்�க் ெகாள்ளல் மற்
மதிப்�ட்� அறிக்ைக �ைடக் ெகால்�கள் பதிவாளர� சிபாாிைச ெப�தல.
பதி�களின் ெபா�ட்� �ைட
ெதாழில்�ட்பம் மற
பாிந்�ைரயின

ெகால்� அறிக்ைக தயாாித்

ஆேலாசைண ��வின்

ெபா�ட்� அ�ப்பிைவத்த

(PeTAC)
ேலபல்கைள பாீட்சித்

பதி� ெசய்வதன் ெபா�ட்� அ�மதிக்கப்பட்ட விவசாய �ைடக் ெகா
ேலபிள்க, �ண்� பிர�ரங் , �வெராட்�க, என்பவற்ைற பாீட்சித்தல் மற்�
ெசய்தல

விவசாய �ைடக்

ெகால்�க�க்கான பதி

சான்றிதழ்கைள வழங்

பதி�த் தைகைமகைள �ரணப்ப�த்திய �ைடக்ெகால்�
�ைற

மீண்�ம் பதி� ெசய்யப்ப�கின்ற

நிபந்தைனக�டன01 ஆண்� பதி� சான்றிதைழ வழங்.

03 ஆண்�க�க்� ஒ

ெகால்�ளின் ெபா�ட்

இறக்�மதி உாிமங்கைள வழங்

�ைடக் ெகால்�கைள இறக்�மதி ெசய்வ

உாிய விண்ணப்பங்கள் மற்�ம

சான்றிதழ (Quality Certificate)கனரக உேலாகங்கைள ப�ப்பாய்�

� இறக்�மதி

உாிமங்கைள வழங்�.
ஒவ்ெவா� 06 வ�டங்க�க ஒ� �ைற
ெசய்யப்பட

�ைடக்

பதி� சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினாிடமி�ந்� மாதிாிகை, உயிர் உற்பத்தித்திறைன மதி

ெகால்�களின் உயி

ெசயல்திறைன ம� மதிப்�� ெசய

ெசய்ய ெதாடர்�ைடய ஆராய்ச்சி நி�வனங்க�க்�
இைணப்�ச்ெசய்கின்ற ேபா�ெபறப்ப�கின்ற அறி

அ�ப்பிைவத்.
அறிக்ைககைள ஆராய்ந

அறிக்ைககைளப் ெப�ங.
ஒவ்ெவா�03 வ�டங்க�க்�ம் அைன �ைடக் ம� பதி� ெதாடர்பான வழிகாட்�தல்களின்ப� ேதைவயான ஆவணங்கள்
ெகால்�கைள�ம் மீண்�ம் பதி� ெ

அறிக்ைககைளப் ெபற்� ஆய்� ெ மற்�ம் மதிப்�� ெசய

நி�வன பதி�

�ைட

ெகால்�கைள இலங்ைகக்� இறக்�மதி ெ

மீள்ெபாதியிட,

ேலபிளிங் ெசய்தல் மற

,

ேசர்மானம

ெசய்த,

களஞ்சியப்ப�த்�தல் ேப

ெசயற்பா�களில்ஈ�ப�ம் நி�வனங்கைள ஒ�ங்�ப�த்�தல் மற்�ம் பதி.
�ைட

ெகால்� சட்டத்தின் கீழ் இ

தயாாிப்�க�க்கான அ�மதி அறிக்ைகக
வழங்�த

பணிமைனக�க்� ெபற்�க் ெகா�க்கப்ப�கின்
விதிகளின்ப� பதி� ெசய்யத் ேதைவயில்

ெகால்� சட்டத்த ஒ�ங்�

உற்பத்திகளி கலைவையப் ப�த ,

அவற்ைற அ�த்த நடவ�க ேமற்ெகாள்வதன்  ெபா� இறக்�மதி மற்�ம் ஏற்�
கட்�ப்பாட்�க்� அ�ப்ப.

மாதிாி இறக்�மதி உாிமங்கைள வழங்

ஆய்�ட ேசாதைனகள் மற்�ம் கள ேசாத
ெகால்�களில

Analytical

standards,

ளின் ெபா�ட் ேதைவயான �ைட

Technical

materialsமற்�ம் ேசர்ைவகள

இறக்�மதிக்கான உாிமங்கைள வழங
உயிர்�ைட ெகால்�களின் பத

ேமற்கண்ட �ைறக�க்� ஏற , இ� ெதாடர்பான வழிகாட்�தல்களின் விதிகளி
உயிர்�ைட ெகால்�கைள பதி� ெசய்.

பயிற்சி மற்�ம் விாி�ை

விவசாய திைணக்கள

அதிகாாிகள, பல்ேவ� நி�வனங்களின் அதிகாாிகள் ம

விவசாயிக�க்� பயிற்சி மற்விாி�ைரகைள நடத்�த.
ெபா� விழிப்�ணர

நி�வனத்திற்� வ�ம் வா�க்ைகயாளர்

,

ெதாைலேபசியில் விசாாிக்�

தரப்பின�க்�ம் ேதைவயான தகவல்கைள வழ.
கல்வி நடவ�க்ைகக�க்� பங்க

பல்கைலக்கழகங,

விவசாய கல்�ாிக

,

ெதாழில்�ட்பக் கல்�ா

ேபான்றவற்றி��ந்� வ�ம் மாணவர்�ைட ெகால்�கள்ெதாடர்பான  தர� மற
தகவல்கைள வழங்�.
பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் நி�வன பய

இ�தி ஆண்�( விவசாய விஞ்ஞா ) மாணவர்க�க்கான நி�வன பயிற

நடவ�க்ைககள் ெபா�ட்� வசதிகள் வழங

திட்டங�க்� வசதிகள் அளித்

சர்வேதச மற்�ம்

ேகா�ம் தரப்பின�க

உள்�ர் நி�வனங

�ைட

ேவ ைலத்

ெகால்�கைள இறக்�மதி ெசய்வ� ெதாடர்

ேதைவயான தர�கைள வழங்�த

�ள்ளிவிவரங்கைள வழங்

�ைட ெகால்� பாிந்�ைர அறிக்ைக தயாாி

இலங்ைகயில் பதி�ெசய்யப்பட்ட அைனத்� வ

�ைட ெகால்�களின் பாிந்�

(பயிர, �ச்ச, அள� மற்�மபிரேயாக விகிதம் உள்ளிட்ட ெவளி�� தயாாி)
�ைட

ெகால்�க ெதாடர்பான வர்த்தம

அறிவித்தல்,ெபா� அறிவிப்�க

பதி�ெசய்யப்பட �ைட ெகால்�கள மட்�ப்ப�த்தப்பட்ட தைடெசய்யப்பட
, �ைட

�ற்றறிக்ைககள் �றித்� அவ்வப்ேபா� தயா
மற்�ம் வழங்.

ெகால்�கள் அதிகபட்ச எஞ்சிய கட்�ப்பா�கள

�ைட

ெகால்�

பயன்பா�ெதாடர்க ெபா� மக்கள்ெதாிந்�ெகாள்ளேவண்�ய விடயங்கள்ெத
வர்த்தமானி அறிவிப்

,

ெபா� அறிவிப்�கள் மற்�ம் நி�வனங்க�

�ற்றறிக்ைக மற்�ம் வழிகாட்டல்கள் என்பவற்ைற ெவ.

