
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XXI

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതതനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

    2020    ഡബസലാംബര്   31,   വവനാഴലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുതട  ഇരുപതതനാനനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2020

 ഡബസലാംബര്  31-ാം  തതീയതബ  വവനാഴനാഴ്ച  രനാവബതല  9.00  മണബകക

കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാതട  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സതീകര്

ശതീ. പബ. ശതീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദവക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കചേര്ന.

(ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  കകേനാവബഡക-19  കപനാകട്ടനാകകനാള്  പകേനാരലാം

സനാമൂഹബകേ  അകേലലാം  പനാലബചക  പകതവകേലാം  പകതവകേലാം  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്  മുഖനാവരണലാം

ധരബചക ഉപവബഷ്ടരനായബ.)                       

മബ  .    സതീകര്:  രനാജവതബതന്റെ നനാനനാഭനാഗങ്ങളബല്നബനലാം പതബനനായബരകണകബനക

കൃഷബകനാര്  തങ്ങളുതട  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക  ലഭബകനാന്  കപനാകുന  നവനായവബലകയയുലാം

തനാങ്ങുവബലകയയുലാം  സലാംബനബച്ചുളള  ആശങ്കയബല്  ആഴ്ചകേളനായബ  തകേനാടലാംതണുപ്പെബല്

തതരുവബല്  സമനാനതകേളബലനാതത  സമരലാം  നടത്തുന  പശനാതലതബലനാണക  ഇനക
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നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനലാം  കചേരുനതക.   ഇനവതയന  ആശയതബതന്റെ  കേരുത്തുറ

അടബതറകയനാടക  തഎെകേവദേനാര്ഢവലാം  പഖവനാപബച്ചുതകേനാണലാം  ഇഇൗ  പകക്ഷനാഭതബല്

ഭരണഘടനയുതട  സുവവക്തമനായ  അനുകച്ഛേദേങ്ങള്  (245,  246 )  മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുന

തഫെഡറല് ശക്തബതയക്കുറബച്ചുളള  ഓര്മ്മേതപ്പെടതല് നടതബതകനാണലാം കചേരുന ഇഇൗ

സകമ്മേളനലാം അകങ്ങയറലാം പസക്തമനാണക. 

I ഗവണ്തമന്റെക പകമയലാം (ചേട്ടലാം 118)

കകേന്ദ്ര കേര്ഷകേവബരുദ നബയമങ്ങള് റദനാകല്

മുഖവമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  തനാതഴപ്പെറയുന  പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

"രനാജവതലസനാനലാം  കേര്ഷകേരുതട  തഎെതബഹനാസബകേമനായ  കപനാരനാട്ടതബനക

സനാക്ഷവലാം വഹബക്കുകേയനാണക. സമതീപകേനാലതതങ്ങുലാം ദൃശവമനാകേനാത വലബയ ഇച്ഛേനാശക്തബ

ഇഇൗ പതബകഷധതബനക പബനബലുണക.

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  പനാര്ലതമന്റെബല്  അവതരബപ്പെബചക  പനാസനാകബതയടത,

കകേനാര്പ്പെകററക  അനുകൂല,  കേര്ഷകേവബരുദ  നബയമങ്ങളനായ  The  Farmers

(Empowerment  and Protection)  Agreement  on Price Assurance and Farm

Services Act 2020, The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion

and Facilitation) Act 2020, The Essential Commodities (Amendment) Act
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2020   എെനബവയ്തകതബതരയനാണക  കേര്ഷകേകരനാഷലാം  ഇരമ്പുനതക.  ഡല്ഹബയബതല

അതബതതശതവതത കനരബട്ടനാണക കേര്ഷകേര് ഇഇൗ മഹനാസമരതബല് അണബകചേരുനതക.

35 ദേബവസതത സമരതബനബടയബല് 32 കേര്ഷകേര്കനാണക ജതീവന് നഷ്ടതപ്പെട്ടതക. 

കകേനാവബഡക വവനാപനതബല് കലനാകേതക രണനാലാം സനാനതനാണക നമ്മുതട രനാജവലാം.

ഇഇൗ  സനാഹചേരവതബല്  ജനകരനാഷലാം  ക്ഷണബച്ചുവരുത്തുന  നബയമനബര്മ്മേനാണ

നടപടബയബകലയക ഗവണ്തമന്റെക കേടകകണതബലനായബരുന.  ചേബല നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്

അതക  ബനാധബകതപ്പെടന ജനവബഭനാഗങ്ങള്കബടയബല് വലബയ ആശങ്കയുലാം സലാംശയവലാം

ജനബപ്പെബക്കുകമനാള് നബയമനബര്മ്മേനാണ സഭകേള്കക അതക ഗഇൗരവമനായബ പരബഗണബകനാന്

ബനാധവതയുണക. 

ഏറവലാം  ഒടവബല് ലഭവമനായബട്ടുളള  കകേന്ദ്രസര്കനാരബതന്റെ ഒഇൗകദേവനാഗബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടക

പകേനാരലാം  രനാജവതത  തതനാഴബല്  ശക്തബയുതട  43.3  ശതമനാനലാം  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബലനാണക തങ്ങളുതട അദദനാനകശഷബ വബനബകയനാഗബക്കുനതക. നമ്മുതട രനാജവതത

സലാംബനബചബടകതനാളലാം  കൃഷബ  ഒരു  ഉല്പ്പെനാദേന  കമഖല  മനാത്രമല,  നമ്മുതട

സലാംസനാരതബതന്റെ   ഭനാഗലാംകൂടബയനാണക.  അതബനനാല്തതന  കേനാര്ഷബകേ  രലാംഗതത

പരബഷ്കരണങ്ങള്  വളതര  ശദനാപൂര്വലാം  വബഭനാവനലാം  തചേയക  നടപ്പെനാകകണവയനാണക.

ഇകനാരവതബല്  കകേരളതബനക  വബപുലമനായ  അനുഭവസമത്തുണക.  ഭൂപരബഷ്കരണ

നബയമലാം  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെനാകബയ  സലാംസനാനമനാണക  കകേരളലാം.  മനാത്രമല,
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തകദശസദയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്,  സഹകേരണ  സനാപനങ്ങള്  എെനബവയുതട

പങ്കനാളബതകതനാതട കേനാര്ഷബകേരലാംഗതത പതബസനബകേള് പരബഹരബകനാനുളള മബകേച

ഇടതപടലുകേളുലാം കകേരളലാം നടതബയബട്ടുണക. 

രനാജവതക 1960-കേളബല് നടപ്പെനായ ഹരബതവബപ്ലവതബനുകശഷലാം ഭക്ഷവധനാനവങ്ങള്

ഉല്പ്പെനാദേബപ്പെബക്കുന  കേര്ഷകേര്കക  അവരുതട  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക  മബനബമലാം  വബല

ലഭവമനാകനാന്  സലാംവബധനാനതമനാരുകബ.  എെനനാല്  ചുരുകലാം  ചേബല  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക

മനാത്രകമ  തനാങ്ങുവബല  ലഭവമനാകുനളള.  രനാജവതത  പല  ഭനാഗങ്ങളബലുലാം  കേനാര്ഷബകേ

ഉല്പ്പെനങ്ങളുതട  വബലതകേര്ചയുലാം   കേര്ഷകേ ആത്മഹതവകേളുലാം  വലബയ സനാമൂഹബകേ

പശ്നങ്ങളനായബ  മനാറബയബട്ടുണക.  ഇഇൗ  സനാഹചേരവതബല്  കൂടതല്  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക

തനാങ്ങുവബല പഖവനാപബചക  കേനാര്ഷബകേവൃതബ ലനാഭകേരമനായബ  നടതനാന് സഹനായകേമനായ

നടപടബകേളനാണക സര്കനാര് സദതീകേരബകകണതക. 

കേനാര്ഷബകേകമഖല  വലബയ  പതബസനബ  കനരബടന  ഘട്ടതബലനാണക  കേനാര്ഷബകേ

രലാംഗതക  വലബയ  പതവനാഘനാതങ്ങളുണനാക്കുന  പുതബയ  മൂനക  നബയമങ്ങള്

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  പനാര്ലതമന്റെബല്  അവതരബപ്പെബചക   പനാസനാകബയബട്ടുളളതക.

ഇതബതനത്തുടര്നക  ഭക്ഷവധനാനവങ്ങള്കക  നബലവബലുളള  തനാങ്ങുവബലകപനാലുലാം

നഷ്ടതപ്പെടകമനാതയന ഭയനാശങ്കയനാണക കേര്ഷകേതര അലട്ടുനതക. 

കേര്ഷകേരുതട വബലകപശല്കശഷബ മബകകപ്പെനാഴലാം കകേനാര്പ്പെകററക  സനാപനങ്ങളുതട
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ശക്തബക്കുമുനബല് വളതര  ദുര്ബലമനാകുതമനതനാണക ഇതബല് ഉയരുന ഗഇൗരവതരമനായ

പശ്നലാം. കേര്ഷകേര്കക നബയമപരബരക്ഷ ലഭബകനാനുള്ള വവവസകേള് നബയമതബലബതലനക

മനാത്രമല, കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളുമനായബ ഇതബനുകവണബ നബയമയുദലാം നടതനാനുള്ള കശഷബയുലാം

കേര്ഷകേര്കബല.

കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്തതന  മുന്കേതയ്യെടതക  സലാംഭരബചക

നവനായവബലയക  ആവശവകനാര്കക  വബതരണലാം  തചേയ്യുന  സലാംവബധനാനമനാണക

നബലനബല്കകണതക.  അതബനുപകേരലാം  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങളുതട  വവനാപനാരമനാതകേ

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്കക തതകേവശതപ്പെടതനാന് അവസരലാം നല്കുകേയനാണക കകേന്ദ്ര സര്കനാര്

തചേയബട്ടുള്ളതക. കേര്ഷകേര്കക നവനായവബല ലഭവമനാകനാനുള്ള ഉതരവനാദേബതതബല്നബനക

കകേന്ദ്ര സര്കനാര് ഒഴബഞ്ഞുകപനാകുകേയുലാം തചേയ്യുന.

ഇഇൗ  സമരതബതന്റെ  പധനാന  കേനാരണലാം  കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക

ഉണനാകേനാനബടയുള്ള  വബലതകേര്ചയനാണക  എെനതക  വവക്തമനാണക.  കകേനാവബഡക-19

മഹനാമനാരബ  ഉണനായബട്ടുകൂടബ  2020-21  സനാമതബകേ  വര്ഷതബതല  തനലബതന്റെയുലാം

കഗനാതമബതന്റെയുലാം തനാങ്ങുവബല കേഴബഞ്ഞ സനാമതബകേ വര്ഷതത അകപക്ഷബചക 2.9-ഉലാം

2.6-ഉലാം  ശതമനാനമനാണക  വര്ദബചതക.  ഇതക  പണതപ്പെരുപ്പെ  നബരകബതനകനാള്

കുറഞ്ഞതനായബരബതക  കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെനങ്ങളുതട  നവനായവബലതയപ്പെറബ

കേര്ഷകേര്കബടയബലുണനായബരബക്കുന  വബശദനാസതകേര്ചയക  അടബസനാനമുതണനക
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കേനാണനാന് കേഴബയുലാം.

ഇകതനാതടനാപ്പെലാംതതന വളതര പനാധനാനവമര്ഹബക്കുന പശ്നമനാണക ഭക്ഷവ സുരക്ഷ.

സലാംഭരണതബല്  നബനലാം  വബതരണതബല്  നബനലാം  സര്കനാര്  പബനനാറുന

അവസയുണനാകുകമനാള്  പൂഴബവയ്പലാം  കേരബഞ്ചനയുലാം  വര്ദബക്കുകേയുലാം

ഭക്ഷവവബതരണവലാം  അതുവഴബ  ഭക്ഷവസുരക്ഷയുലാം  അപകേടതബലനാവകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.

അവശവസനാധന  നബയമതബതല  വവവസയബല്നബനക  ഭക്ഷവധനാനവങ്ങള്,

പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള് എെനബവയടകമുള്ള അവശവസനാധനങ്ങള്  ഒഴബവനാകബയതക  സബതബ

കൂടതല് വഷളനാക്കുലാം.

നബലവബലുള്ള  പശ്നങ്ങളുതട  അടബയനര  സദഭനാവലാം  വവക്തമനാക്കുനതക  ഇഇൗ

പകക്ഷനാഭലാം തുടര്നനാല് അതക കകേരളതത സനാരമനായബ  ബനാധബക്കുതമനതതനയനാണക.

ഒരു  ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസനാനമനായ  കകേരളതബകലയക  മറ്റു  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനള്ള

ഭക്ഷവവസ്തുകളുതട  വരവക  നബലചനാല്  കകേരളലാം  പട്ടബണബയബകലയക  വഴതബവതീഴതമന

കേനാരവതബല്  സലാംശയമബല.  പകതവകേബചക  ഇഇൗ  കകേനാവബഡക  വവനാപന  ഘട്ടതബല്

അതരതമനാരു സബതബ സൃഷ്ടബകനാവന പതവനാഘനാതലാം ഒരു തരതബലുലാം കകേരളതബനക

തനാങ്ങനാനനാവബല.

ഇതബതനലനാമുപരബ,  കൃഷബ  ഭരണഘടനയുതട  ഏഴനാലാം  തഷഡഡ്യൂളബതല  സലാംസനാന

ലബസബല്  (ലബസക-II)   ഇനലാം  14  ആയുലാം  Market  and  Fairs   ഇനലാം  28 ആയുലാം
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ഉള്തപ്പെടതബയബട്ടുള്ള  വബഷയങ്ങളനാണക.   സലാംസനാനങ്ങതള  കനരബട്ടക  ബനാധബക്കുന

പശ്നതമന  നബലയബല്  ഇകനാരവതബല്  അനര്സലാംസനാന  കേഇൗണ്സബല്  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകൂട്ടബ  വബശദേമനായ  കൂടബയനാകലനാചേനകേള്കക      കകേന്ദ്രസര്കനാര്  നടപടബ

സദതീകേരബകകണതനായബരുന.  പനാര്ലതമന്റെബതന്റെ  സനാന്ഡബലാംഗക  കേമ്മേബറബയുതട

പരബഗണനയ്ക്കുകപനാലുലാം  അയയനാതത  തബരകബട്ടനാണക  ഇഇൗ  സുപധനാന  നബയമങ്ങള്

പനാസനാകബയതക എെനതക ഗഇൗരവമനായ പശ്നമനാണക.

കമല്  പതബപനാദേബച  വസ്തുതകേള്  കേണകബതലടതക,  രനാജവതബതന്റെ  നതട്ടലനായ

കേര്ഷകേര് ഉനയബക്കുന നവനായമനായ ആവശവങ്ങള് അലാംഗതീകേരബകണതമനലാം ഇഇൗ മൂനക

വബവനാദേ  നബയമങ്ങളുലാം  റദനാകനാനുള്ള  അടബയനര  നടപടബകേള്  സദതീകേരബകണതമനലാം

കകേരള നബയമസഭ കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകനനാടക  അഭവര്തബക്കുന”.

 റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപമനബ  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

പകമയതത  പബനനാങ്ങുന. 

ശതീ  .   തകേ  .   സബ  .   കജനാസഫെക: തനാതഴപ്പെറയുന കഭദേഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കുന. 

1.   പകമയതബതല  ഒനനാമതത  കപജബല്  നനാലനാമതത  ഖണബകേയുതട

ആരലാംഭതബലുളള

“  ചേബല"  എെന  വനാകക  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  ഖണബകേയുതട  അവസനാനലാം
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"പകതവകേബച്ചുലാം നബയമനബര്മ്മേനാണ സഭകേളബല് കവണത്ര ചേര്ച നടത്തുവനാന് അവസരലാം

നബകഷധബച്ചുലാം  സഭനാനടപടബ  ചേട്ടങ്ങള്  പകേനാരലാം  സനാന്റെബലാംഗക  കേമ്മേബറബകേളുതട

പരബകശനാധനയക  അയയനാതതയുലാം  പനാസനാകബയ  വബവനാദേമനായ  കേനാര്ഷബകേ  നബയമങ്ങള്

റദ്ദുതചേയ്യെണതമന  കേര്ഷകേരുതട  ആവശവലാം  അലാംഗതീകേരബകനാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെക

ബനാദവസമനാതണനക ഇഇൗ സഭ കേരുതുന.” എെനക കൂട്ടബകചര്ക്കുകേ.

2.   പകമയതബതന്റെ  മൂനനാമതത  കപജബല്  രണനാമതത  ഖണബകേയനായബ

തനാതഴപ്പെറയുന ഭനാഗലാം കൂട്ടബകചര്ക്കുകേ.

“സനാധനാരണ കൃഷബകനാരുതട  ആശയമനായ പരമരനാഗത ഗ്രനാമചേന  (മണബ)

സലാംവബധനാനതത തകേര്തക വന്കേബട കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളുതട റതീതട്ടയബല് ശലാംഖലകേള്കക

വഴബതയനാരുകനാനനാണക  ഇഇൗ  ബബല്ലുകേള്  എെന  കേര്ഷകേരുതട  ആശങ്കകേള്

ഗഇൗരവതരമനായബ  കേണകബതലടകകണതനാണക.   ഇഇൗ  വബവനാദേ  നബയമങ്ങള്

കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങളുതട  തനാങ്ങുവബല സലാംവബധനാനലാം  ഇലനാതതയനാക്കുതമനലാം കേരനാര്

കൃഷബകക  നബയമലാം  വഴബതയനാരുക്കുതമനലാം  പനാവതപ്പെട്ട  കേര്ഷകേര്  ചൂഷണ

വബകധയരനാകുതമനമുളള   കൃഷബകനാരുതട  ഭയപ്പെനാടക  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

നവനായതീകേരബകതകതനാണക". 

3.  പകമയതബതന്റെ  മൂനനാലാം  കപജബല്  അവസനാന  ഖണബകേയക  തതനാട്ടുമുമനായബ
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തനാതഴപ്പെറയുന ഖണബകേ കൂട്ടബകചര്ക്കുകേ.

“ഉതകരനവയബതല  അതബതതശതവതതയുലാം  കകേനാവബഡക  വവനാപന

ഭതീഷണബതയയുലാം കനരബട്ടുതകേനാണക കേര്ഷകേര് സമരമനാരലാംഭബചബട്ടക 35 ദേബവസലാം കേഴബഞ്ഞബട്ടുലാം

വബഷയതബതന്റെ  ഗഇൗരവലാം  കേണകബതലടതക  പധനാനമനബതതന  കനരബട്ടക  കേര്ഷകേ

സലാംഘടനകേളുമനായബ  ചേര്ചകേള്  നടതബ  പശ്നപരബഹനാരലാം  ഉണനാകനാന്  ഇതുവതര

തയ്യെനാറനാകേനാതതബല് ഇഇൗ സഭ ശക്തമനായ പതബകഷധലാം കരഖതപ്പെടത്തുന”.

മബ  .    സതീകര്:  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  പതബപക്ഷകനതനാവബനക  ശനാരതീരബകേ

ബുദബമുട്ടുകേളുളളതബനനാല്  സഭയബല്  ഹനാജരനാകേനാന്  കേഴബയബതലനക

അറബയബക്കുകേയുണനായബ.

ശതീ  .    തകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെക:  പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.  പനാര്ലതമന്റെക

പനാസനാകബയ കേര്ഷകേ വബരുദ നബയമങ്ങള്മൂലമുണനായ ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം

കേണകബതലടത്തുതകേനാണള്ള  വബശദേമനായ  ചേര്ചയനാണക   ഉണനാകകേണബയബരുനതക.

ഭരണഘടന പകേനാരലാം സഭനാസകമ്മേളനലാം വബളബചക കചേര്കണതമന സര്കനാര് ശബപനാര്ശ

നബരനാകേരബച ഗവര്ണ്ണറുതട നടപടബ ജനനാധബപതവവബരുദവലാം പതബകഷധനാര്ഹവമനാണക.

സദനാതനവനാനനരലാം  ഭക്ഷവകമ്മേബയുള്ള  രനാജവമനായബരുന  ഇനവതയ

ഹരബതവബപ്ലവതബലൂതട  സദയലാംപരവനാപ്തതയബതലതബച  കേര്ഷകേതര  അപമനാനബക്കുന

സമതീപനമനാണക  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  സദതീകേരബചതക.  35  ദേബവസമനായബ  സമരലാം  തചേയ്യുന
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കേര്ഷകേരുതട  ആവശവങ്ങള്  അലാംഗതീകേരബകനാതത  ഭക്ഷവസലാംഭരണലാം  കുതകേകേള്കക

അടബയറവക  വയ്ക്കുന  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  നടപടബ  അപലപനതീയമനാണക.  പനാര്ലതമന്റെറബ

ജനനാധബപതവതത  അവഗണബച്ചുതകേനാണക  കേര്ഷകേവബരുദനബയമതബതനതബതര

പഞ്ചനാബക,  രനാജസനാന്,  ഛതതീസ്ഗഡക  സലാംസനാനങ്ങള്  പനാസനാകബയതുകപനാതല

സലാംസനാനവലാം  പകതവകേ  നബയമലാം  തകേനാണവരണലാം.  ജനനാധബപതവതത

അപകേടതബലനാകബതകനാണക മുകനനാട്ടക കപനാകുന കകേന്ദ്ര സര്കനാര് നയങ്ങള്തകതബതര

ശക്തമനായ പതബകഷധലാം ഉയര്നവരണലാം.

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപമനബ  (  ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  പനാസനാകബയ  കേനാര്ഷബകേ  നബയമങ്ങള്

കേര്ഷകേതര മനാത്രമല രനാജവതതയുലാം തകേര്ക്കുനതനാണക.  കേരനാര്  കൃഷബയുതട  മറവബല്

ബഹുരനാഷ്ട്ര  കുതകേകേള്കക  ഭകക്ഷവനാല്പ്പെനാദേന-സലാംഭരണ-വബപണന  രലാംഗങ്ങള്

കേയ്യെടകനാന് ഇഇൗ നബയമലാം സഹനായകേമനാകുലാം.  വന്കേബട കേനാര്ഷബകേ ഉല്പ്പെന സലാംഭരണ

കേമനബകേള്  നബശയബക്കുന  വബല  നവനായവബലയനായബ  അലാംഗതീകേരബകതപ്പെടകമനാള്

തനാങ്ങുവബല  സമ്പ്രദേനായലാം  അപസക്തമനാകുകേയുലാം  ഗുരുതരമനായ  കേനാര്ഷബകേ

പതബസനബയബകലയക  നയബക്കുകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.    നബയമപരമനായ  നടപടബകേള്

സദതീകേരബക്കുനതബനക  പുതബയ  കകേന്ദ്ര  നബയമതബല്   ഒകട്ടതറ  തടസങ്ങളുണനാകുലാം.

ബഹുരനാഷ്ട്ര  കേമനബകേള്  കേനാര്ഷബകേ  രലാംഗകതയക  കേടനവരുനതക
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നബരുതനാഹതപ്പെടതണലാം.  

ശതീ  .    ടബ  .    എെ  .    അഹമ്മേദേക  കേബതീര്:  പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.  കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബതന്റെ  ജനവബരുദ  നയങ്ങള്തകതബതര  നടക്കുന  കേര്ഷകേ  സമരതബല്

സതീകേളുതട പങ്കനാളബതലാം ശകദയമനാണക.  കേര്ഷകേരുതട ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക നവനായവബല

ലഭവമനാക്കുനതബനക  നടപടബ  സദതീകേരബകണലാം.     കുതകേകേൾക്കുകവണബയനാണക

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  കേർഷകേവബരുദ  നബയമങ്ങൾ  പനാസനാകബയതക.    കേര്ഷകേവബരുദ

നബയമങ്ങള്  പബന്വലബക്കുനതബനുലാം   തനാങ്ങുവബല  ഉറപ്പെനാകബ   കേര്ഷകേതര

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശതീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസക:  പകമയതത പബനനാങ്ങുന.  കേരബഞ്ചനയുലാം പൂഴബവയലാം

സനാധൂകേരബക്കുന നബയമങ്ങളനാണക കേർഷകേതര ശനാക്തതീകേരബകനാതനന വവനാകജന കകേന്ദ്ര

സർകനാർ  തകേനാണവനബരബക്കുനതക.    കേര്ഷകേനക  നവനായവബല  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനക

നബലവബലുണനായബരുന  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഈ  നബയമതബലൂതട

ഇലനാതനായബരബക്കുകേയനാണക.  കുറഞ്ഞവബലയക  കേനാര്ഷബകകേനാല്പനങ്ങള്

സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം   കൃത്രബമക്ഷനാമമുണനാകബ   തകേനാള്ളലനാഭമുണനാക്കുനതബനുലാം

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്കക  ഒതനാശ തചേയ്യുന നബയമങ്ങളനാണക    പനാസനാകബയബരബക്കുനതക.

ഈ  നബയമനബർമ്മേനാണലാം  തഫെഡറല്  സലാംവബധനാനതതയുലാം
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തപനാതുവബതരണസമ്പ്രദേനായതതയുലാം  തകേര്ക്കുനതനാണക.    കേര്ഷകേവബരുദ

നബയമങ്ങൾതകതബതര  സഭ ഒറതകട്ടനായബ പതബകേരബകണലാം.

ശതീ  .    പബ  .    തജ  .    കജനാസഫെക  :  പകമയതത പബനനാങ്ങുന.  സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ

ചേര്ച തചേയ്യെനാതത  നടപ്പെനാകബയ കേനാര്ഷബകേ നബയമങ്ങള്  തഫെഡറല് സലാംവബധനാനതത

അട്ടബമറബക്കുനതനാണക.  ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസനാനങ്ങതള  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുനതുലാം

തപനാതുവബതരണ സമ്പ്രദേനായതത തകേർക്കുനതുമനായ  നബയമങ്ങളനാണക കകേന്ദ്ര സർകനാർ

തകേനാണവനബരബക്കുനതക.     ഇഇൗ  നബയമലാം  നബലവബല്വരുനകതനാടകൂടബ

കകേരളതബകലയ്ക്കുള്ള  ഭക്ഷവധനാനവങ്ങളുതട  ലഭവത  കുറയുലാം.    ഇനവയബതല  തമനാതലാം

കേര്ഷകേതരയുലാം  ബനാധബക്കുന  ഇഇൗ  കേര്ഷകേവബരുദനബയമതബതനതബതര  കകേരളലാം

ഒറതകട്ടനായബ നബലതകേനാള്ളണലാം.  

ശതീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്:  കേര്ഷകേരുതട  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കുന നബയമമനാണക

കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെക  പനാസനാകബയബട്ടുള്ളതക.   കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകേളബതല

ഇടനബലകനാതരയുലാം കേമ്മേതീഷന് ഏജന്റുമനാതരയുലാം ഒഴബവനാകബ കേര്ഷകേരുതട ഉല്പനങ്ങള്

എെവബതടയുലാം വബല്കനാനുള്ള വവവസകേളനാണക ബബലബലുള്ളതക.  കേര്ഷകേരുതട വരുമനാനലാം

ഇരട്ടബയനാക്കുകേ  എെന  ലക്ഷവകതനാടകൂടബയനാണക  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  ഇഇൗ  നബയമലാം

പനാസനാകബയബട്ടുള്ളതക. 

ശതീ  .    മനാണബ  സബ  .    കേനാപ്പെന്:  പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.  കേര്ഷകേ



13

നബയനണമബലനാതനാകബ കുതകേവല്കരണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതനാണക കകേന്ദ്രസര്കനാരബതന്റെ

പുതബയ കേനാര്ഷബകേ നബയമലാം.    കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങളുതട തനാങ്ങുവബല സമ്പ്രദേനായലാം

ഇലനാതനാകബ  വന്കേബട  കുതകേകേള്കക  ഇഷ്ടനാനുസരണലാം  വബല  നബശയബകനാനുള്ള

അധബകേനാരമനാണക  ഈ  നബയമതബലൂതട  നല്കുനതക.    സഹകേരണ  മനാര്കറബലാംഗക

സലാംവബധനാനങ്ങളബലൂതട  കൃഷബ,  തകദശസദയലാംഭരണവകുപകേളുതട  സദതനമനായ

കേനാര്ഷബകേ  പവര്തനങ്ങള്കക  വബഘനാതമനാകുന  നബര്കദശങ്ങളനാണക

നബയമതബലുള്ളതക.  

ശതീ  .    അനൂപക  കജകബക:  പകമയതത പബനനാങ്ങുന.  കേനാര്ഷബകേ നബയമങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കുനതബലൂതട രനാജവതത തപനാതുവബതരണ സലാംവബധനാനലാം അട്ടബമറബകതപ്പെടകേയുലാം

കേരനാര്  കൃഷബ  കപനാതനാഹബപ്പെബകതപ്പെടകേയുലാം  തനാങ്ങുവബല  ഇലനാതനാക്കുകേയുലാം

കേര്ഷകേര്കക  വനായനാസഇൗകേരവങ്ങള്  നബഷബദമനാക്കുകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.

കകേനാര്പ്പെകററ്റുവല്കരണലാം ലക്ഷവമബട്ടക  തകേനാണവനബട്ടുള്ള ഇഇൗ നബയമതത ശക്തമനായബ

എെതബര്ക്കുനകതനാതടനാപ്പെലാം  കേനാര്ഷബകേകമഖലതയ  പതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുന

കേരബനബയമങ്ങള്  പബന്വലബകനാന്   കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്  ശക്തമനായ  സമ്മേര്ദലാം

തചേലുത്തുകേയുലാം കവണലാം.   

തുറമുഖവലാം മഡ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപമനബ (ശതീ  .    രനാമചേന്ദ്രന്

കേടനപ്പെള്ളബ):   പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.  പനാര്ലതമന്റെറബ  ജനനാധബപതവതത
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അവഗണബച്ചുതകേനാണക കകേന്ദ്രസര്കനാര് പനാസനാകബയ കേനാര്ഷബകേ നബയമലാം രനാജവതബതന്റെ

സമദ്ഘടനതയയുലാം  ഐകേവതതയുലാം  തകേര്ക്കുനതുലാം  ബഹുരനാഷ്ട്രകുതകേകേതള

സഹനായബക്കുനതുമനാണക.   കേര്ഷകേതനാല്പരവതത പതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുന ഈ

നബയമലാം പബന്വലബകണതമനക  കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെബകനനാടക ആവശവതപ്പെടണലാം.  

ശതീ  .   തകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷക കുമനാര്: പകമയതത പബനനാങ്ങുന. കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെക

പനാസനാകബയ  കേര്ഷകേവബരുദനബയമലാം  കേര്ഷകേരുതട   അവകേനാശങ്ങള്

ഹനബക്കുനവയുലാം   ഭൂപരബധബനബയമലാം  ലലാംഘബചക  അവരുതട  ഭൂമബ  തതകേകലനാകനാന്

വന്കേബട  കുതകേകേള്കക   അവസരലാം  നല്കുനതുമനാണക.  പനാര്ലതമന്റെറബ

ജനനാധബപതവതത കനനാക്കുകുതബയനാകബതകനാണക ഏകേപക്ഷതീയമനായനാണക ഇഇൗ നബയമലാം

പനാസനാകബയബരബക്കുനതക.  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങള്കക  നബശയബചബട്ടുള്ള  തനാങ്ങുവബല

എെടത്തുകേളയുനതബനുലാം  തപനാതുവബപണബകേളബലനാതനാക്കുനതബനുലാം   കേര്ഷകേര്കക

വനായനാസഇൗകേരവലാം  നബകഷധബക്കുനതബനുലാം   കേരബഞ്ചനയ്ക്കുലാം  പൂഴബവയ്പ്പെബനുലാം  അവസരലാം

സൃഷ്ടബക്കുനതുമനായ ഇഇൗ നബയമതത ശക്തമനായബ എെതബര്കണലാം. 

ശതീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന്:  പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.     ജനവബരുദ

നബയമങ്ങള്  നടപ്പെനാകബ  രനാജവതനാല്പ്പെരവതതയുലാം  കേര്ഷകേരുതട  അവകേനാശങ്ങതളയുലാം

ഹനബക്കുന നബലപനാടനാണക കകേന്ദ്രസര്കനാര് സദതീകേരബക്കുനതക.  കേര്ഷകേസലാംരക്ഷണലാം

ലക്ഷവമബട്ടക  സലാംസനാന  സര്കനാര്  തകേനാണവന  പകമയതബനക  തഎെകേവദേനാര്ഢവലാം
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പഖവനാപബകന. 

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക:   പകമയതത  പബനനാങ്ങുന.  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേതള

സഹനായബക്കുകേയുലാം  പനാവതപ്പെട്ടവരുതടകമല്  അധബകേഭനാരലാം  അടബകചല്പ്പെബക്കുകേയുലാം

തചേയ്യുന  നബലപനാടനാണക  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  സദതീകേരബചബട്ടുള്ളതക.  റബ്ബറബതന്റെ  തനാങ്ങുവബല

വര്ദബപ്പെബചക കേര്ഷകേതര രക്ഷബകനാനുള്ള നടപടബ സദതീകേരബകണലാം.  

മുഖവമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കകേന്ദ്രസര്കനാരബതന്റെ കേര്ഷകേവബരുദ

നബലപനാടബതനതബതരയുള്ള വബകേനാരമനാണക സഭയബല് പകേടമനായതക.  കേര്ഷകേര് കനരബടന

പതബസനബതയക്കുറബചക ചേര്ച തചേയലാം സമരതബനക പബന്തുണ അറബയബച്ചുതകേനാണമനാണക

സലാംസനാന  സര്കനാര്  പകമയലാം  പനാസനാക്കുനതക.   കേര്ഷകേ  വബരുദ

നബയമതബതനതബതര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതുമനായബ  ബനതപ്പെട്ട

പരബകശനാധനകേള്  നടനതകേനാണബരബക്കുകേയനാണക.  കകേരളതബതന്റെ  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബല് ശക്തമനായ ഇടതപടല് നടതനാന് സര്കനാരബനക സനാധബചബട്ടുണക.  തനലബനക

ഏറവലാം കൂടതല് തനാങ്ങുവബല നല്കുന സലാംസനാനലാം കകേരളമനാണക.   'സുഭബക്ഷകകേരളലാം

പദതബ'  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡക  രൂപതീകേരബക്കുകേയുലാം

കേര്ഷകേതതനാഴബലനാളബ  തപന്ഷന്  1500  രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം തചേയബട്ടുണക.

പചകറബ ഉല്പ്പെനാദേനലാം  15  ലക്ഷലാം തമടബകേക  ടണ് ആയബ വര്ദബപ്പെബകനാനുലാം  16  ഇനലാം
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പചകറബകേള്കക  തറവബല പഖവനാപബകനാനുലാം തപനാതുവബതരണ സമ്പ്രദേനായതബതന്റെയുലാം

സഹകേരണ കമഖലയുതടയുലാം ശക്തമനായ ഇടതപടല്മൂലലാം അവശവസനാധനങ്ങളുതട വബല

നബയനബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക.  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  മബലറക  വബകലജക  പദതബയബലൂതട

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  ജനവബഭനാഗങ്ങളുതട  തനതക  വബള  കൃഷബ  പുന:സനാപബകനാനുലാം  27  ഇനലാം

കേനാര്ഷബകേ  വബളകേള്കക  വബള  ഇന്ഷദറന്സക  ഏര്തപ്പെടതനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞു.  കേര്ഷകേ

സമരലാം  അവസനാനബപ്പെബകണതമന  നബബനന  വയനാതത  കേര്ഷകേരുതട  ജതീവല്

പശ്നങ്ങതളപ്പെറബയുള്ള  ആശങ്കകേള്  പരബഹരബകനാനുലാം  രനാജവതബതന്റെ  തപനാതുവബകേനാരലാം

മനസബലനാകബ  കേര്ഷകേ  വബരുദ  നബയമങ്ങള്  പബന്വലബകനാനുലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാര്

മുകനനാട്ടുവരണലാം.   

ശതീ.  തകേ.  സബ.  കജനാസഫെക  അവതരബപ്പെബച  1-ാംനമര് കഭദേഗതബ  ഭനാഗബകേമനായബ

അലാംഗതീകേരബക്കുകേയുലാം മറക കഭദേഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേയുലാം തചേയ. 

പകമയലാം സഭ തഎെകേകേകണവന പനാസനാകബ.

II പകമയലാം

സഭ അനബശബതകേനാലകതയക പബരബയുനതക സലാംബനബചക

മുഖവമനബ  (ശതീ  പബണറനായബ  വബജയന്):  സഭ  മുമനാതകേ  മറക  അതവനാവശവ
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ബബസബനസ്സുകേതളനാനമബലനാതതബനനാല്  സഭ  അനബശബതകേനാലകതയക

പബരബയനാവനതനാണക എെന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപമനബ  (ശതീ  .    വബ  .    എെസക  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പകമയതത

പബനനാങ്ങുന.

സഭ  കദേശതീയ  ഗനാനനാലനാപനകതനാതട  രനാവബതല  11.00  മണബകക  അനബശബത

കേനാലകതയക പബരബഞ്ഞു. 

   ...............

 


