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അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം 

ഇനലഭാന്റസ നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം) 

കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗസ ആന്റസ ഇനലഭാന്റസ നഭാവനികഗഷന കകേഭാര്പ്പകറഷന 

രഭാജസ്പീവസ ഗഭാന്ധനി അക്കഭാദമനി കഫഭാര് ഏവനികയഷന തടകകഭാളജനി 

മതറ്റങലാം പരഭാമര്ശനിച്ചനിടനില്ലഭാത വനിഷയങ്ങള 

ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബഭാലന  ,    പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായ കക്ഷേമവലാം
നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലതമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി 

പടനികേജഭാതനികക്ഷേമലാം 

പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷേമലാം

പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമലാം

നനിയമലാം

സഭാലാംസഭാരനികേലാം

പഭാര്ലതമന്ററനികേഭാരവലാം 

കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ പവര്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡസ 

കകേരള കസറ്റസ ഫനിലനിലാം  തഡവലപ്തമന്റസ കകേഭാര്പ്പകറഷന 

കകേരള ചലച്ചനിത്ര അക്കഭാദമനി 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ,   റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി 

ലഭാനഡസ റവനപ്യൂ 

സര്കവയുലാം ലഭാനഡസ തറകക്കഭാര്ഡ്സലാം 

ലഭാനഡസ റനികഫഭാലാംസസ 

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം 

കഡഭാ  .   തകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല  ,   ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം വഖഫലാം ഹജസ
തസ്പീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി 

കകേഭാകളജസ വനിദവഭാഭവഭാസലാം 

സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം 

സര്വകേലഭാശഭാലകേള  (കേഭാര്ഷനികേ,  തവറ്ററനിനറനി,  ഫനിഷറസ്പീസസ,  
തമഡനിക്കല സര്വകേലഭാശഭാലകേള ഒഴനിതകേ) 

പകവശന പരസ്പീക്ഷേകേള 
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എന.സനി.സനി. 

അസഭാപസ (ASAP) 

നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമലാം 

വഖഫലാം ഹജസ തസ്പീര്തഭാടനവലാം 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  ,   വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി 

വവവസഭായലാം (സഹകേരണ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള ഉളതപ്പതട)

വഭാണനിജവലാം 
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഇരുപതതഭാനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2020 ഡനിസലാംബര് 31, വവഭാഴലാം

    വഭാലവലാം 182]                     ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുതട  ഇരുപതതഭാനഭാലാം  സകമ്മേളനലാം
2020   ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  31-ാം  തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിതല  9.00  മണനികട്ട്
കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാതട ബഹുമഭാനതപട  സതീകര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണതന
അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് കചേര്ന. 

(ബഹുമഭാനതപട  അലാംഗങ്ങള  കകേഭാവനിഡട്ട്-19  കപഭാകടഭാകകഭാള  പകേഭാരലാം
സഭാമൂഹനികേ അകേലലാം പഭാലനിചട്ട്  പകതവകേലാം പകതവകേലാം ഇരനിപനിടങ്ങളനില് മുഖഭാവരണലാം
ധരനിചട്ട് ഉപവനിഷ്ടരഭായനി.)

മനി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....  വളതര  പകതവകേമഭാതയഭാരു
സഭാഹചേരവതനിലഭാണട്ട്  നനിയമസഭ  ഇനട്ട്  സകമ്മേളനികഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
അടനിയന്തരപഭാധഭാനവമുള്ള  ഒരു  വനിഷയമഭായതുതകേഭാണട്ട്  എലഭാ  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേതരയുലാം  വനിവരങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി   അറനിയനികഭാന്  കേഴനിയഭാതത
കപഭായനിട്ടുണട്ട്.  എങനിലലാം ഇഇൗ വനിഷയതനിതന പഭാധഭാനവലാം ഉളതകഭാണ്ടുതകേഭാണട്ട് ഇഇൗ
സകമ്മേളനതനില് പതങടുകഭാന് എതനികചര്ന എലഭാ സഭാമഭാജനികേതരയുലാം ആദവമഭായനി
അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  നനനി അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുതട ഭരണഘടന നഭാലാം തതന
ചേര്ച  തചേയ്തുണഭാകനിയ  രഭാഷതീയവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവമഭായ  അന്തന്തഃസതയുതട
ഉള്ളടകമഭാണട്ട്.   ആ ഭരണഘടനയുതട  വഭായന  വളതര  പധഭാനമഭായനിതതീരുകേയുലാം
അതുതതന  ഒരു രഭാഷതീയപവര്തനമഭായനി  മഭാറുകേയുലാം  തചേയ്യുന നനിര്ബനനിതമഭായ
സഭാഹചേരവതനികലയഭാണട്ട്  നമ്മുതട  രഭാജവലാം  ഇനട്ട്  എതനിയനിരനിക്കുനതതനള്ളതട്ട്
കേഭാണഭാതത  കപഭാകേഭാന്  കേഴനിയനില. ഇന്തവതയന  ആശയലാം  ശകനിതപടുനതട്ട്
"കേര്ഷകേരുതട  കുടനിലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇന്തവ  ജതീവനിക്കുനതട്ട്"  എന  രഭാഷപനിതഭാവനിതന
വനിഖവഭാതമഭായ  വഭാചേകേതനിലൂതടയഭാണട്ട്.  അരനി  തനഭാല്  നമുകട്ട്  ഭക്ഷനികഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം,   അരനിയുണഭാകഭാന്  പഠനിചഭാല്  എലഭാ  ദനിവസവലാം  ഭക്ഷനികഭാതമനട്ട്
അകദ്ദേഹലാം  നതമ്മേ  ഓര്മ്മേതപടുതനി.   അങ്ങതന  സസ്വയലാം  കൃഷനികഭാരനഭാതണനട്ട്
പഖവഭാപനിചട്ട് കേര്ഷനികേ സമൂഹതനിതന പഭാതനിനനിധവലാം അകദ്ദേഹലാം ഉറതക പഖവഭാപനിച.
ഇന്തവയുതട  ഏറ്റവലാം  ശകമഭായ  അടനിതറ  കേഭാര്ഷനികേ  സമൂഹതനിതന  കേരുതലാം
കതജസലാം  കചേതനയുമഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേതന  കേണതീരനില്  കുതനിര്ന  ഒരു  നഭാടനിനട്ട്,
ഇന്തവയട്ട്  ഒരനികലലാം  ജതീവശസ്വഭാസമുണഭാകേഭാന്  സഭാധവതയനില  എനള്ളതട്ട്
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ഒരു  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ഇനട്ട്  സമഭാനതകേളനിലഭാത  ഒരു  സമരമഭാണട്ട്  നമ്മുതട
രഭാജവതട്ട്  നടനതകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  രഭാജവതനിതന  നഭാനഭാഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനമുള്ള
പതനിനഭായനിരകണകനിനട്ട്   കൃഷനികഭാര്  അവരുതട  ഉല്പനങ്ങളുതട  നവഭായവനിലതയ
സലാംബനനിചലാം  തഭാങ്ങുവനിലതയ  സലാംബനനിചമുള്ള  ആശങയനില്  ആഴ്ചകേകളഭാളമഭായനി
തകേഭാടുലാംതണുപനില് തതരുവനില് സമരലാം നടതന ഒരു പശഭാതലതനില്ക്കൂടനിയഭാണട്ട്
നമ്മേള ഇഇൗ സകമ്മേളനലാം  കചേരുനതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  ഇന്തവ എന ആശയതനിതന
കേരുതറ്റ  അടനിതറകയഭാടട്ട്  തഎകേവദഭാര്ഢവലാം  പഖവഭാപനിചതകേഭാണ്ടുലാം  ഇഇൗ
പകക്ഷഭാഭതനില് നമ്മുതട ഭരണഘടനയുതട സുവവകമഭായ അനുകച്ഛേദങ്ങള  245-ഉലാം
246 -ഉലാം  മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുന  തഫെഡറല്  ശകനിതയക്കുറനിചള്ള  ഓര്മ്മേതപടുതല്
നടതനിതകഭാണ്ടുലാം  കചേരുന  ഇഇൗ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  അകങ്ങയറ്റലാം
പസകമഭാണട്ട്.  കകേരള  നനിയമസഭ  എലഭാ  സനര്ഭങ്ങളനിലലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നനിശയദഭാര്ഢവകതഭാടുകൂടനിയുള്ള  ഇഇൗ  നതീകതനിനട്ട്  ചേരനിത്രതനില്  വലനിയ
പഭാധഭാനവമുണഭാകുതമനട്ട്  കേണ്ടുതകേഭാണട്ട്  ഇതനികനഭാടട്ട്  സഹകേരനിച  എലഭാവകരഭാടുലാം
ഒരനികല്ക്കൂടനി നനനി അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനികട്ട്  കേര്ഷകേവനിരുദ നനിയമങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
റദ്ദേഭാകണതമനതട്ട് സലാംബനനിച പകമയലാം അവതരനിപനികഭാവനതഭാണട്ട്.

I. ഗവണ്തമനട്ട് പകമയലാം (ചേടലാം 118)

കകേന്ദ്ര കേര്ഷകേ വനിരുദ നനിയമങ്ങള റദ്ദേഭാകല്

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്):  സര്,  ആമുഖമഭായനി അങ്ങട്ട് പറഞ
എലഭാ കേഭാരവങ്ങകളഭാടുലാം പൂര്ണമഭായുലാം കയഭാജനിക്കുന.  ഞഭാന് തഭാതഴപറയുന പകമയലാം
അവതരനിപനിക്കുന.

'രഭാജവതലസഭാനലാം  കേര്ഷകേരുതട  തഎതനിഹഭാസനികേമഭായ  കപഭാരഭാടതനിനട്ട്
സഭാക്ഷവലാം  വഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   സമതീപകേഭാലതതങ്ങുലാം  ദൃശവമഭാകേഭാത  വലനിയ
ഇച്ഛേഭാശകനി ഇഇൗ പതനികഷധതനിനട്ട് പനിനനിലണട്ട്.

കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പഭാര്ലതമനനില്  അവതരനിപനിചട്ട്  പഭാസഭാകനിതയടുത,
കകേഭാര്പകററ്റട്ട്  അനുകൂല,  കേര്ഷകേവനിരുദ  നനിയമങ്ങളഭായ  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,  2020   എനനിവയ്തകതനിതരയഭാണട്ട്  കേര്ഷകേകരഭാഷലാം
ഇരമ്പുനതട്ട്.  ഡല്ഹനിയനിതല  അതനിതതശതവതത  കനരനിടഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്
ഇഇൗ  മഹഭാസമരതനില്  അണനികചേരുനതട്ട്.  35  ദനിവസതത  സമരതനിനനിടയനില്
32 കേര്ഷകേര്കഭാണട്ട് ജതീവന് നഷ്ടതപടതട്ട്. 
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തകേഭാവനിഡട്ട്-19  വവഭാപനതനില്  കലഭാകേതട്ട്  രണഭാലാം  സഭാനതഭാണട്ട്  നമ്മുതട

രഭാജവലാം.  ഇഇൗ സഭാഹചേരവതനില് ജനകരഭാഷലാം ക്ഷണനിചവരുതന നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ

നടപടനിയനികലയട്ട് ഗവണ്തമനട്ട് കേടകകണതനിലഭായനിരുന.

ചേനില നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള അതട്ട് ബഭാധനികതപടുന ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകനിടയനില്

വലനിയ ആശങയുലാം സലാംശയവലാം ജനനിപനിക്കുകമ്പഭാള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ സഭകേളകട്ട് അതട്ട്

ഗഇൗരവമഭായനി പരനിഗണനികഭാന് ബഭാധവതയുണട്ട്. 

ഏറ്റവലാം ഒടുവനില് ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിതന ഒഇൗകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്

പകേഭാരലാം  രഭാജവതത  തതഭാഴനില്ശകനിയുതട  43.3  ശതമഭാനലാം  കേഭാര്ഷനികേ

കമഖലയനിലഭാണട്ട്  തങ്ങളുതട  അദസ്വഭാനകശഷനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  നമ്മുതട

രഭാജവതത സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം കൃഷനി ഒരു ഉല്പഭാദന കമഖല മഭാത്രമല, നമ്മുതട

സലാംസഭാരതനിതന  ഭഭാഗലാംകൂടനിയഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്തതന  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗതത

പരനിഷ്കരണങ്ങള  വളതര  ശദഭാപൂര്വലാം  വനിഭഭാവനലാം  തചേയട്ട്  നടപഭാകകണവയഭാണട്ട്.

ഇകഭാരവതനില്  കകേരളതനിനട്ട്  വനിപുലമഭായ  അനുഭവസമ്പതണട്ട്.  ഭൂപരനിഷ്കരണ

നനിയമലാം  വനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാകനിയ  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.  മഭാത്രമല,

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയുതട

പങഭാളനിതകതഭാതട  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗതത  പതനിസനനികേള  പരനിഹരനികഭാനുള്ള

മനികേച ഇടതപടലകേളുലാം കകേരളലാം നടതനിയനിട്ടുണട്ട്. 

രഭാജവതട്ട്  1960-കേളനില്  നടപഭായ  ഹരനിത  വനിപ്ലവതനിനുകശഷലാം

ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേര്ഷകേര്കട്ട്  അവരുതട  ഉല്പനങ്ങളകട്ട്

മനിനനിമലാം  വനില  ലഭവമഭാകഭാന്  സലാംവനിധഭാനതമഭാരുകനി.  എനഭാല്  ചുരുകലാം  ചേനില

ഉല്പനങ്ങളകട്ട് മഭാത്രകമ തഭാങ്ങുവനില ലഭവമഭാകുനള. രഭാജവതത പല ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം

കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങളുതട  വനിലതകേര്ചയുലാം  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതവകേളുലാം  വലനിയ

സഭാമൂഹനികേ  പശ്നങ്ങളഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരവതനില്  കൂടുതല്

ഉല്പനങ്ങളകട്ട്  തഭാങ്ങുവനില  പഖവഭാപനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേവൃതനി  ലഭാഭകേരമഭായനി

നടതഭാന് സഹഭായകേമഭായ നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്കഭാര് സസ്വതീകേരനികകണതട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖല വലനിയ പതനിസനനി കനരനിടുന ഘടതനിലഭാണട്ട് കേഭാര്ഷനികേ

രലാംഗതട്ട്  വലനിയ  പതവഭാഘഭാതങ്ങളുണഭാക്കുന  പുതനിയ  മൂനട്ട്  നനിയമങ്ങള

കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പഭാര്ലതമനനില്  അവതരനിപനിചട്ട്  പഭാസഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതനിതനതടര്നട്ട്  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളകട്ട്  നനിലവനിലള്ള  തഭാങ്ങുവനിലകപഭാലലാം

നഷ്ടതപടുകമഭാതയന ഭയഭാശങയഭാണട്ട് കേര്ഷകേതര അലട്ടുനതട്ട്. 
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കേര്ഷകേരുതട വനിലകപശല്കശഷനി മനികകപഭാഴലാം കകേഭാര്പകററ്റട്ട് സഭാപനങ്ങളുതട
ശകനിക്കുമുനനില്  ദുര്ബ്ബലമഭാകുലാം  എനതഭാണട്ട്  ഇതനില്  ഉയരുന  ഗഇൗരവതരമഭായ
പശ്നലാം.  കേര്ഷകേര്കട്ട് നനിയമപരനിരക്ഷ ലഭനികഭാനുള്ള വവവസകേള നനിയമതനിലനില
എനട്ട് മഭാത്രവമല,  കകേഭാര്പകററ്റുകേളുമഭായനി ഇതനിനുകവണനി നനിയമയുദലാം നടതഭാനുള്ള
കശഷനിയുലാം കേർഷകേർകനില.

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്തതന  മുന്കേതയ്യെടുതട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്
നവഭായവനിലയട്ട്  ആവശവകഭാര്കട്ട്  വനിതരണലാം  തചേയ്യുന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
നനിലനനില്കകണതട്ട്.  അതനിനുപകേരലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുതട  വവഭാപഭാരമഭാതകേ
കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട്  തതകേവശതപടുതഭാന്  അവസരലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  തചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേര്ഷകേര്കട്ട്  നവഭായവനില  ലഭവമഭാകഭാനുള്ള
ഉതരവഭാദനിതസ്വതനില്നനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് ഒഴനിഞ്ഞുകപഭാകുകേയുലാം തചേയ്യുന.

ഇഇൗ  സമരതനിതന  പധഭാന  കേഭാരണലാം,  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളകട്ട്
ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  വനിലതകേര്ചയഭാണട്ട്  എനതട്ട്  വവകമഭാണട്ട്.  തകേഭാവനിഡട്ട്-19
മഹഭാമഭാരനി  ഉണഭായനിട്ടുകൂടനി  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിതല  തനലനിതനയുലാം
കഗഭാതമ്പനിതനയുലാം  തഭാങ്ങുവനില  കേഴനിഞ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതത  അകപക്ഷനിചട്ട്
2.9-ഉലാം  2.6-ഉലാം ശതമഭാനമഭാണട്ട് വര്ദനിചതട്ട്.  ഇതട്ട്  പണതപരുപ നനിരകനിതനകഭാള
കുറഞതഭായനിരനിതക  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുതട  നവഭായവനിലതയപറ്റനി
കേര്ഷകേര്കനിടയനിലണഭായനിരനിക്കുന  വനിശസ്വഭാസതകേര്ചയട്ട്  അടനിസഭാനമുതണനട്ട്
കേഭാണഭാന് കേഴനിയുലാം.

ഇകതഭാതടഭാപലാംതതന  വളതര  പഭാധഭാനവലാം  അര്ഹനിക്കുന  പശ്നമഭാണട്ട്  ഭക്ഷവ
സുരക്ഷ.  സലാംഭരണതനില് നനിനലാം വനിതരണതനില് നനിനലാം സര്കഭാര് പനിന്മഭാറുന
അവസയുണഭാകുകമ്പഭാള  പൂഴ ട്ട്തനിവയലാം  കേരനിഞ്ചന്തയുലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം
ഭക്ഷവവനിതരണവലാം  അതുവഴനി  ഭക്ഷവസുരക്ഷയുലാം  അപകേടതനിലഭാവകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.
അവശവസഭാധന  നനിയമതനിതല  വവവസയനില്  നനിനട്ട്  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള,
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള എനനിവയടകമുള്ള അവശവസഭാധനങ്ങള ഒഴനിവഭാകനിയതട്ട് സനിതനി
കൂടുതല് വഷളഭാക്കുലാം.

നനിലവനിലള്ള  പശ്നങ്ങളുതട  അടനിയന്തര  സസ്വഭഭാവലാം  വവകമഭാക്കുനതട്ട്  ഇഇൗ
പകക്ഷഭാഭലാം  തുടര്നഭാല്  അതട്ട്  കകേരളതത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം
എനതതനയഭാണട്ട്.  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളതനികലയട്ട്  മറ്റു
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഭക്ഷവ  വസ്തുകളുതട  വരവട്ട്  നനിലചഭാല്  കകേരളലാം
പടനിണനിയനികലയട്ട്  വഴതനിവതീഴതമന  കേഭാരവതനില്  സലാംശയമനില.  പകതവകേനിചട്ട്
തകേഭാവനിഡട്ട്-19  വവഭാപന  ഘടതനില്  അതരതമഭാരു  സനിതനി  സൃഷ്ടനികഭാവന
പതവഭാഘഭാതലാം ഒരു തരതനിലലാം കകേരളതനിനട്ട് തഭാങ്ങഭാനഭാവനില.
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ഇതനിതനലഭാമുപരനി,  കൃഷനി ഭരണഘടനയുതട ഏഴഭാലാം തഷഡഡ്യൂളനിതല സലാംസഭാന
ലനിസനില്  (ലനിസട്ട്-II)   ഇനലാം  14  ആയുലാം  Market  and  Fairs   ഇനലാം  28  ആയുലാം
ഉളതപടുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനങ്ങതള  കനരനിടട്ട്  ബഭാധനിക്കുന
പശ്നതമന  നനിലയനില്  ഇകഭാരവതനില്  അന്തര്  സലാംസഭാന  കേഇൗണ്സനില്  കയഭാഗലാം
വനിളനിചകൂടനി  വനിശദമഭായ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളകട്ട്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനികകണതഭായനിരുന.  പഭാര്ലതമനനിതന  സഭാന്ഡനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറ്റനിയുതട
പരനിഗണനയ്ക്കുകപഭാലലാം  അയയഭാതത  തനിരകനിടഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സുപധഭാന  നനിയമങ്ങള
പഭാസഭാകനിയതട്ട് എനതട്ട് ഗഇൗരവമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്.

കമല് പതനിപഭാദനിച വസ്തുതകേള കേണകനിതലടുതട്ട്,  രഭാജവതനിതന  നതടലഭായ
കേര്ഷകേര്  ഉനയനിക്കുന  നവഭായമഭായ  ആവശവങ്ങള  അലാംഗതീകേരനികണതമനലാം  ഇഇൗ
മൂനട്ട്  വനിവഭാദ  നനിയമങ്ങളുലാം  റദ്ദേഭാകഭാനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരണകണതമനലാം  കകേരള  നനിയമസഭ  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനികനഭാടട്ട്
അഭവര്തനിക്കുന.'

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  ): സര്,
ഞഭാന് പകമയതത  പനിന്തഭാങ്ങുന. 

മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട്,  അകങ്ങയട്ട്  പകമയതനികന്മേലള്ള
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനികഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  പകമയലാം സമ്പൂര്ണമഭാകഭാന് കവണനിയഭാണട്ട്
ഞഭാന് തഭാതഴപറയുന മൂനട്ട് കഭദഗതനികേൾ അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.

1.  പകമയതനിതല  ഒനഭാമതത  കപജനില്  നഭാലഭാമതത  ഖണനികേയുതട
ആരലാംഭതനിലള്ള “ചേനില”  എന  വഭാകട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  ഖണനികേയുതട
അവസഭാനലാം  "പകതവകേനിചലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭകേളനില്   കവണത്ര  ചേര്ച
നടതവഭാന്  അവസരലാം  നനികഷധനിചലാം  സഭഭാ  നടപടനിചേടങ്ങള  പകേഭാരലാം  സഭാനനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറ്റനികേളുതട പരനികശഭാധനയട്ട് അയയഭാതതയുലാം പഭാസഭാകനിയ വനിവഭാദമഭായ കേഭാര്ഷനികേ
നനിയമങ്ങള  റദ്ദുതചേയ്യെണതമന  കേര്ഷകേരുതട  ആവശവലാം  അലാംഗതീകേരനികഭാന്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമനട്ട് ബഭാദവസമഭാതണനട്ട് ഇഇൗ സഭ കേരുതുന.”  എനട്ട് കൂടനികചര്ക്കുകേയുലാം
തചേയ്യുകേ.

2.  പകമയതനിതന  മൂനഭാമതത  കപജനില്  രണഭാമതത  ഖണനികേയഭായനി
തഭാതഴപറയുന ഭഭാഗലാം കൂടനികചര്ക്കുകേ.

“സഭാധഭാരണ കൃഷനികഭാരുതട ആശയമഭായ പരമ്പരഭാഗത ഗഭാമചന്ത  (മണനി)
സലാംവനിധഭാനതത തകേര്തട്ട് വന്കേനിട കകേഭാര്പകററ്റുകേളുതട റതീതടയനില് ശലാംഖലകേളകട്ട്
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വഴനിതയഭാരുകഭാനഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ബനില്ലുകേള  എന  കേര്ഷകേരുതട  ആശങകേള
ഗഇൗരവതരമഭായനി  കേണകനിതലടുകകണതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  വനിവഭാദ  നനിയമങ്ങള
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുതട  തഭാങ്ങുവനില  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇലഭാതഭാക്കുതമനലാം  കേരഭാര്
കൃഷനികട്ട്  നനിയമലാം  വഴനിതയഭാരുക്കുതമനലാം  പഭാവതപട  കേര്ഷകേര്  ചൂഷണ
വനികധയരഭാകുതമനമുള്ള  കൃഷനികഭാരുതട  ഭയപഭാടട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  നവഭായതീകേരനി
കതകതഭാണട്ട്.”

3.  പകമയതനിതന  മൂനഭാലാം  കപജനില്  അവസഭാന  ഖണനികേയട്ട്  തതഭാട്ടുമുമ്പഭായനി
തഭാതഴപറയുന ഖണനികേ കൂടനികചര്ക്കുകേ.

“ഉതകരന്തവയനിതല  അതനിതതശതവതതയുലാം  കകേഭാവനിഡട്ട്  വവഭാപന
ഭതീഷണനിതയയുലാം  കനരനിട്ടുതകേഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്  സമരമഭാരലാംഭനിചനിടട്ട്  35  ദനിവസലാം
കേഴനിഞനിട്ടുലാം  വനിഷയതനിതന  ഗഇൗരവലാം  കേണകനിതലടുതട്ട്   പധഭാനമനനി  തതന
കനരനിടട്ട് കേര്ഷകേ സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടതനി പശ്നപരനിഹഭാരലാം ഉണഭാകഭാന്
ഇതുവതര  തയ്യെഭാറഭാകേഭാതതനില്  ഇഇൗ  സഭ  ശകമഭായ  പതനികഷധലാം
കരഖതപടുതന.”

ഏതട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണമഭാതണങനിലലാം ജനങ്ങളകട്ട് ആശങയുതണങനില് അതട്ട്
പരനിഹരനികതപടണലാം. ഇഇൗ സമരലാം ആരലാംഭനിചനിടട്ട് നൂറട്ട് ദനിവസമഭായനിട്ടുലാം ബഹുമഭാനതപട
പധഭാനമനനി ഇതുവതര ഒരു ചേര്ചയ്ക്കുകപഭാലലാം തയ്യെഭാറഭായനിടനില.  നമ്മേള ആതരയഭാണട്ട്
ഭയതപടുനതട്ട്;  സഭ  പകമയലാം  പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള  അകഭാരവലാംകൂടനി
ചൂണനികഭാണനികകണ?  

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമഭാനതപട പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് ഇഇൗ സകമ്മേളനതനിനട്ട് എലഭാ
പനിന്തുണയുലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശഭാരതീരനികേമഭായ അസുഖമുള്ളതുതകേഭാണഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം
സകമ്മേളനതനിൽ  പതങടുകഭാതതതനട്ട്  സഭതയ  അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനി സലാംസഭാരനിക്കുനകണഭാ?

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  പകതവകേമഭായനി
സലാംസഭാരനികകണതനില.  ഇഇൗ  പകമയതനില്തതന  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുമുണട്ട്.
ഇതനിതനക്കുറനിചട്ട് ഇകപഭാള സലാംസഭാരനികകണതുകണഭാ?

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനതപട  അലാംഗങ്ങള  സലാംസഭാരനിചതനിനുകശഷലാം  മറുപടനി
പറഞഭാലലാം മതനി.

ശതീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  പഭാര്ലതമനട്ട്  പഭാസഭാകനിയ മൂനട്ട് കേഭാര്ഷനികേ
നനിയമങ്ങൾമൂലലാം  ഉളവഭായ  അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  സഭാഹചേരവലാം  കേണകനിതലടുത
തകേഭാണട്ട് ആ നനിയമങ്ങള റദ്ദേഭാകണതമന പകമയലാം ചേര്ച തചേയ്യെഭാന് കവണനിയഭാണട്ട്
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ഇനട്ട്  സഭ കചേരുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച പകമയതനിതന
ഉള്ളടകകതഭാടട്ട്  ഞങ്ങള  തപഭാതുകവ  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചേനില  കഭദഗതനികേൾ
ഞങ്ങള അവതരനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ സകമ്മേളനലാം  കചേരഭാനനിരുനതട്ട് ഇഇൗ മഭാസലാം 23-ാം
തതീയതനിയഭാണട്ട്.  ഭരണഘടന പകേഭാരലാം കേവഭാബനിനറ്റട്ട് ശനിപഭാര്ശ തചേയയച നനിര്കദ്ദേശലാം
ബഹുമഭാനതപട  ഗവര്ണര്  നനിരഭാകേരനിചതട്ട്  ജനഭാധനിപതവകതഭാടുലാം  ഭരണ
ഘടനകയഭാടുമുള്ള  വലനിയ  തവല്ലുവനിളനിയുലാം  അവഗണനയുമഭാണട്ട്.  പഭാര്ലതമനറനി
നടപടനിക്രമതനില് സഭയനില് ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള ഗവണ്തമനട്ട് മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം കചേര്നട്ട്
നനിയമസഭ  കചേരഭാന്  ശനിപഭാര്ശ  തചേയഭാല്  ബഹുമഭാനതപട  ഗവര്ണറുതട  മുനനില്
കവതറഭാരു  ഓപ്ഷനുമനില.  എനഭാല്  അകദ്ദേഹലാം  മതറ്റകന്തഭാ  കേഭാരണലാം
ചൂണനികഭാണനിചതകേഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്  തയ്യെഭാറഭാകേഭാതനിരുനതട്ട്  നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭാണട്ട്,
പതനികഷധഭാര്ഹമഭാണട്ട്. He is  exceeded the limits of Constitutional  Powers
vested  in  the  Governor.   ഞങ്ങതള  അത്ഭുതതപടുതനിയതട്ട്,  ബഹുമഭാനതപട
ഗവര്ണകറഭാടുള്ള  ഗവണ്തമനനിതന  വളതര  mild  ആയ  പതനികേരണമഭായനിരുന.
ബഹുമഭാനതപട  ഗവര്ണറുമഭായനി  സലാംഘര്ഷതനിനട്ട്  കപഭാകേണതമനട്ട്  പറയുനനില.
എനഭാല്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  അവകേഭാശതത  ലലാംഘനിക്കുവഭാന്  ബഹുമഭാനതപട
ഗവര്ണര്  തയ്യെഭാറഭായകപഭാള  ശകമഭായനി  പതനികഷധനികകണതഭായനിരുന.
അതനിനുപകേരലാം രണഭാമതട്ട് ശനിപഭാര്ശ തചേയട്ട് രണട്ട് മനനിമഭാതര ക്രനിസ്തുമസട്ട് കകേക്കുമഭായനി
രഭാജ്ഭവനനികലയട്ട് അയചട്ട് അകദ്ദേഹതനിതന കേഭാലപനിടനിചട്ട് അസലാംബനി കചേകരണതനിതന
ആവശവമുണഭായനിരുകനഭാ?  ഇകഭാരവലാം പറയഭാന് കവണനി അങ്ങുലാം കപഭായനി എനഭാണട്ട്
പത്രങ്ങളനില്  വഭായനിചകപഭാള  മനസനിലഭായതട്ട്.  അതട്ട്  വളതര  നനിര്ഭഭാഗവ
കേരമഭായനികപഭായനി.  ഇതട്ട്  ആരുതടയുലാം  ഒഇൗദഭാരവതനിതന  പശ്നമല.  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള
ഗവണ്തമനനിതന   ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  അവകേഭാശമഭാണട്ട്.   അതട്ട്  നനിരഭാകേരനിച
നടപടനി  അകങ്ങയറ്റലാം  നനിരഭാശഭാജനകേമഭാണട്ട്.  അതനില്  അങ്ങയുതട  പതനികേരണലാം
ഞങ്ങതള അത്ഭുതതപടുതനി. 

ഇന്തവ  ഭരനിച  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  ഗവണ്തമന്റുകേള  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗതട്ട്
നടപനിലഭാകനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട്  നമ്മുതട  രഭാജവതത  ഇനതത  അവസയനില്
എതനിചതട്ട്.  സസ്വഭാതനവലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള   ഭക്ഷവകേമ്മേനിയുള്ള  രഭാജവമഭായനിരുന
നമ്മുകടതട്ട്.  ആവശവമഭായ  ഭക്ഷവധഭാനവലാം  ഉണഭായനിരുനനില.  പലകപഭാഴലാം  തതദനലാംദനിന
ആവശവങ്ങളക്കുകവണനി വനികദശ രഭാജവങ്ങളുതട മുനനില് ഭനിക്ഷഭാപഭാത്രവമഭായനി കപഭായ
ഇന്തവതയ  നമ്മേള  കേണനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്തവയനിതല  കൃഷനികഭാരതന  അടുപനില്
തതീപുകേയണതമങനില്  അനവരഭാജവങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള  ഇറക്കുമതനി
തചേയ്യെണമഭായനിരുന,  അതതലഭാലാം  മഭാറനി.  കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിച  കകേഭാണ്ഗസട്ട്
ഗവണ്തമന്റുകേളുതട  കേഭാര്ഷനികേ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള,  ഇനനിരഭാഗഭാനനി  നടതനിയ  ഹരനിത
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വനിപ്ലവലാം  ഇവതയലഭാലാം  കേഭാരണലാം  ഇന്തവ  ഭക്ഷവരലാംഗതട്ട്  സസ്വയലാംപരവഭാപ്തത
കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  എഫെട്ട്.സനി.തഎ.  കഗഭാഡഇൗണുകേള  ഭക്ഷവധഭാനവ  കശഖരലാം
തകേഭാണട്ട്  നനിറഞ്ഞുകേവനിയുകേയഭാണട്ട്.   ഭക്ഷവകേയറ്റുമതനി  തചേയ്യുന നനിലയനികലയട്ട്  ഇഇൗ
രഭാജവതത എതനിചതട്ട്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  ഗവണ്തമന്റുകേളഭാണട്ട്.  അങ്ങതന സഹഭായനിച
കൃഷനികഭാരതന  അപമഭാനനികഭാനഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴതത  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്
ശമനിചതകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. 

ഇകന്തഭാ-പഭാകേട്ട് യുദകേഭാലതട്ട് പധഭാനമനനിയഭായനിരുന ലഭാല് ബഹദൂര് ശഭാസനി
ഉയര്തനിയ  മുദഭാവഭാകേവമഭാണട്ട്  "ജയട്ട്  ജവഭാന്,  ജയട്ട്  കേനിസഭാന്”.  കൃഷനികഭാര്കട്ട്
നല്കേനിയനിരുന  പഭാധഭാനവമഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  വനിളനിചറനിയനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  ഇനട്ട്
കൃഷനികഭാതര  അവകഹളനിക്കുന,  അവഗണനിക്കുന.  35  ദനിവസലാം  സമരലാം  തചേയനിട്ടുലാം
തനിരനിഞ്ഞുകനഭാകഭാന്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  തയ്യെഭാറഭാകുനനില.  ഇതട്ട്  അവഗണനികഭാന്
കേഴനിയുന കേഭാരവമഭാകണഭാ? ഭക്ഷവസലാംഭരണ കമഖലയനില് നനിനട്ട് ഗവണ്തമനട്ട് പനിന്മേഭാറനി,
ഭക്ഷവകശഖരണമനിലഭാത  അവസയുണഭാകുന.   ഇന്തവയനിതല  കകേഭാര്പകററ്റട്ട്
ഭതീമന്മേഭാരുതട  ദയഭാദഭാക്ഷനിണവങ്ങളകട്ട്  മുമ്പനില്  ഇഇൗ  രഭാജവലാം  മുട്ടുമടകകണനി  വരുന
സനിതനിയഭാണട്ട് വരഭാന് കപഭാകുനതട്ട്. ഇഇൗ ആശങ തചേറനിയ  കേഭാരവമല, ഇതട്ട് കകേവലലാം
പകമയലാം പഭാസഭാകനി സഭ പനിരനികയണ കേഭാരവവമല.   

വനിവഭാദ  നനിയമങ്ങള പഭാര്ലതമനട്ട്  പഭാസഭാകനിയതട്ട്  100  ദനിവസലാം മുമ്പട്ട്  2020
തസപ്റ്റലാംബര് 20 -നഭാണട്ട്. ഇത്രയുലാം തതവകേനി ഇഇൗ സഭ ഇകഭാരവലാം ചേര്ച തചേയ്യുകമ്പഭാള
ചേടങ്ങട്ട്  തതീര്ക്കുനതുകപഭാതല  ഒരു  പകമയലാം  പഭാസഭാകനി  പനിരനിയുകേയല
തചേകയ്യെണനിയനിരുനതട്ട്.  മറനിചട്ട്,  ഇഇൗ  കകേന്ദ്ര  നനിയമലാം  റദ്ദേഭാകഭാനുള്ള  നനിയമലാം
തകേഭാണ്ടുവനട്ട്  പഭാസഭാകണമഭായനിരുന.  അതനിനട്ട്  ഒരു  മണനിക്കൂറല,  ഒരു  ദനിവസലാം
ഇരനിക്കുവഭാനുലാം  ഞങ്ങള  തയ്യെഭാറഭായനിരുന.  പകക്ഷ,  ഗവണ്തമനട്ട്
ലഭാഘവബുദനികയഭാടുകൂടനി  പകമയലാം  അവതരനിപനിചട്ട്  പനിന്മേഭാറുകേയഭായനിരുന.  ഞങ്ങള
ഇതനികനഭാടട്ട് വനികയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിനട്ട് രണ്ടുമൂനട്ട് കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്. 100 ദനിവസലാം
മുമ്പട്ട്  ഇഇൗ  നനിയമലാം  പഭാസഭാകനിയതട്ട്  ജനഭാധനിപതവതതയുലാം  പഭാര്ലതമനനിതനയുലാം
അവഗണനിചലാം  സഭയനില്  ചേര്ച  തചേയ്യെഭാതതയുമഭാണട്ട്.   പഭാര്ലതമനറനി  സഭാനനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറ്റനി  ചേര്ച  തചേയ്യെണതമന  പതനിപക്ഷതനിതന  ആവശവവലാം  നനിരഭാകേരനിച.
പതനിപക്ഷ  എലാം.പനി.-മഭാതര  സതസനട്ട്  തചേയ്തുതകേഭാണട്ട്,  കവഭാടനിലാംഗനിനുള്ള  ആവശവലാം
ഉനയനിചനിട്ടുലാം  അതനിനട്ട്  സമ്മേതനികഭാതത  ആ  നനിയമലാം  പഭാസഭാകഭാന്  കലഭാകേട്ട് സഭ
തയ്യെഭാറഭായതട്ട്  പഭാര്ലതമനട്ട്  മരവഭാദകേളുതട  ലലാംഘനമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട
ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  ഒഴനിതകേ,  ഇഇൗ  സഭയനിതല   എലഭാ  അലാംഗങ്ങളുതടയുലാം  പനിന്തുണ
ഇഇൗ പകമയതനിനുണട്ട്.
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കൃഷനികഭാതര  കുതപഭാള  എടുപനികഭാന്  മഭാത്രകമ  ഇഇൗ  നനിയമലാം
സഹഭായനിക്കുകേയൂള.  പകമയലാം  അവതരനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പകേരലാം  ഒരു  നനിയമലാം
തകേഭാണ്ടുവരഭാന്  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  തയ്യെഭാറഭാകേഭാതതട്ട്  എന്തുതകേഭാണഭാതണനട്ട്
മനസനിലഭാകുനനില.  രണഭാമതത കേഭാരവലാം,  കകേന സര്കഭാര് പഭാസഭാകനിയ  ഇഇൗ മൂനട്ട്
നനിയമങ്ങളുലാം  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭാണട്ട്.  ഇന്തവന്  ഭരണഘടനയനില്  കൃഷനി
സലാംസഭാന വനിഷയമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനി പറഞതുകപഭാതല, തഫെഡറല്
സമ്പ്രദഭായതനിതന  കേടയല്  കേതനിവചതകേഭാണട്ട്,   സലാംസഭാന  ഗവണ്തമന്റുകേകളഭാടട്ട്
ആകലഭാചേനികഭാതത,  ചേര്ച  തചേയ്യെഭാതത   നനിയമലാം  പഭാസഭാകനിയതട്ട്  ഇഇൗ  സഭയടകലാം
ഇന്തവയനിതല  മുഴവന്  സലാംസഭാന  നനിയമസഭകേളുതടയുലാം  അവകേഭാശതനികന്മേലള്ള
തതകേകേടതലഭാതണന കേഭാരവലാം വനിസ്മരനികരുതട്ട്. എനനിട്ടുലാം ഇകഭാരവലാം മനസനിലഭാകഭാന്
നമ്മേള തയ്യെഭാറഭാകുനനില.

മൂനഭാമതത കേഭാരവലാം,  കേഴനിഞ 35  ദനിവസമഭായനി രഭാജവതലസഭാനമഭായ
ഡല്ഹനിയനിലലാം ഉതകരന്തവയനിലലാം അതനിശകമഭായ സമരമഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമനനിതന സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങകളയുലാം പകലഭാഭനങ്ങകളയുലാം ഭതീഷണനികയയുലാം
അവഗണനിചതകേഭാണഭാണട്ട് തകേഭാടനിയ തണുപതട്ട് സസ്വന്തലാം ആകരഭാഗവലാംകപഭാലലാം
പണയതപടുതനി കൃഷനികഭാര്  സമരലാം തചേയ്യുനതട്ട്.  ആ കേര്ഷകേ സകഹഭാദരന്മേഭാതര
ഞഭാന്  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ട്രക്കുകേളനില്  തകേഭാണ്ടുവന കേചനിക്കൂനയനില്  അഭയലാം
കതടനിയഭാണട്ട് തണുപനില്നനിനലാം കൃഷനികഭാരന് കമഭാചേനലാം കനടുനതട്ട്.   നമ്മേള അതട്ട്
തടലനിവനിഷനനില്  കേഭാണുനണട്ട്.   സഭാധഭാരണ കൃഷനികഭാര്  തറഭാടനിയുലാം ദഭാലലാം മഭാത്രലാം
കേഴനിചട്ട് സമരഭൂമനിയനില്  നനില്ക്കുന.  ഇതട്ട് രണഭാലാം സസ്വഭാതനവസമരമഭാണട്ട്.  ഒനഭാലാം
സസ്വഭാതനവസമരലാം നഭാടനിതന സസ്വഭാതനവതനിനുകവണനിയഭായനിരുനതവങനില്  രണഭാലാം
സസ്വഭാതനവസമരലാം കേഭാര്ഷനികേകമഖലയുതട നനിലനനില്പനിനുകവണനിയഭാണട്ട്.  It  is
unprecedented in the history of independent India.  ജതീവനികഭാന്കവണനിയുള്ള
സമരമഭാണനിതട്ട്.   രണട്ട് കകേഭാടനി കേര്ഷകേരുതട ഒപട്ട് കശഖരനിചട്ട് ശതീ.  രഭാഹുല്ഗഭാനനി,
ശതീമതനി പനിയങഭാ ഗഭാനനി,  എലാം.പനി.-മഭാര്  തുടങ്ങനിയരുതട  കനതൃതസ്വതനില്
കകേഭാണ്ഗസട്ട്  പഭാര്ലതമനനികലയട്ട്  മഭാര്ചട്ട്  നടതനിതയങനിലലാം  അവതര  കപഭാകേഭാന്
അനുവദനികഭാതത തടഞ്ഞുവച. അവസഭാനലാം 3  കപതര കേഭാണഭാന് അനുവദനിച.   ഇഇൗ
സമരലാം രഭാഷതീയകപരനിതമഭാതണനട്ട് പറയുന.  ഇഇൗ സമരതനിതന മുനനില്
രഭാഷതീയകഭാരല,  ഇന്തവയനിതല കേര്ഷകേപസഭാനങ്ങളഭാണട്ട്,  കേര്ഷകേരഭാണട്ട്.  നമ്മേള
സമരതനിതന  പനിനനിലണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  രഭാഷതീയ പസഭാനങ്ങളകട്ട് ജനവനികേഭാരലാം
ഒരനികലലാം അവഗണനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില.   ഒരുകേഭാരവലാംകൂടനി പറയഭാനുള്ളതട്ട്,
പകമയതനിതന ആദവഭഭാഗതട്ട് പറയുനതുകപഭാതല തകേഭാവനിഡട്ട്-19  വവഭാപനതനില്
ഇന്തവ കലഭാകേതട്ട് രണഭാലാം സഭാനതഭാണട്ട്.   സഭാമൂഹനികേ അകേലലാം പഭാലനികണലാം,
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മഭാസട്ട് ധരനികണലാം,  സഭാനനിതതറ്റസര് ഉപകയഭാഗനികണലാം എതനഭാതക പറയുകമ്പഭാഴലാം,
പതനിനഭായനിരകണകനിനട്ട് കേര്ഷകേര്   ഇതതഭാനമനിലഭാതത  സസ്വന്തലാം  ജതീവന്കപഭാലലാം
പണയതപടുതനി  35  ദനിവസമഭായനി അവനിതട സമരലാം തചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.
ജനഭാധനിപതവതനിനുലാം ഇന്തവന്  ഭരണഘടനയ്ക്കുലാം അപമഭാനകേരമഭായ ഒരു
കേഭാരവമഭാണനിതട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട പധഭാനമനനി  തടലനിവനിഷനനിലൂതട  സമരലാം
രഭാഷതീയകപരനിതമഭാതണനട്ട്  കുറ്റതപടുതന,  സമരതത  ആകക്ഷപനിക്കുന,
സമരകഭാതര അവകഹളനിക്കുന.  അകദ്ദേഹലാം  മന്-കേതീ-ബഭാതനിലൂതട കൃഷനികഭാകരഭാടട്ട്
സമരലാം അവസഭാനനിപനികഭാന് ആഹസ്വഭാനലാം തചേയ്തു.  മന്-കേതീ-ബഭാതനില് തചേലവഴനിക്കുന
സമയതനിതന  നഭാലനിതലഭാനട്ട്  സമയതമങനിലലാം   കൃഷനികഭാതര  വനിളനിചകൂടനി
സലാംസഭാരനികഭാന്  തചേലവഴനികകണതകല;  അവരുതട പരഭാതനിയുലാം വനിഷമവലാം
കകേളകകണതകല?  കേര്ഷകേരുമഭായനി ചേര്ച തചേയ്യെഭാന് കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പുമനനിതയ
അയയ്ക്കുന,  ശതീ.  അമനിത്ഷഭാ കപഭാകുന.  ഇതതലഭാലാം പഹസനമഭാണട്ട്.   വനിവഭാദ
നനിയമങ്ങള  പനിന്വലനികഭാതത സമരതനില്നനിനട്ട് പനികനഭാകലാം കപഭാകുകേയനിതലനട്ട്
കൃഷനികഭാര്    വവകമഭായനി പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് മനസനിലഭാകഭാനുള്ള
സഭാമനവ മരവഭാദകപഭാലമനില. ബഹുമഭാനതപട പധഭാനമനനി എന്തുതകേഭാണഭാണട്ട് ചേര്ചയട്ട്
തയ്യെഭാറഭാകേഭാതതട്ട്;  ഇഇൗ സഭ പകമയലാം പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള   ആ  കേഭാരവലാംകൂടനി
പറകയണതകല;  നനിങ്ങൾ  ആതരയഭാണട്ട് ഭയതപടുനതട്ട്?  കേര്ഷകേസമരലാം തുടങ്ങനി
35  ദനിവസമഭായനിട്ടുലാം അവരുമഭായനി ചേര്ച തചേയ്യെഭാന്  തയ്യെഭാറഭാകേഭാത ബഹുമഭാനതപട
പധഭാനമനനിയുതട നടപടനിയനില് പതനികഷധനികഭാത ഇഇൗ പകമയലാം അപൂര്ണമഭാണട്ട്.
ഇഇൗ പകമയതനിനു പകേരലാം കകേന്ദ്രനനിയമലാം റദ്ദേഭാക്കുന ബനില്ലുകേള
പഭാസഭാകണമഭായനിരുന.  ബഹുമഭാനതപട കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുതട പസഭാവന ഞഭാന്
വഭായനിച,  അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്  ബനിൽ  തയ്യെഭാറഭാകഭാന്  എകട്ട്തപര്ടട്ട്  കേമ്മേനിറ്റനിതയ
നനികയഭാഗനിചതവനഭാണട്ട്.  ബനില് തയ്യെഭാറഭാകഭാന് ഒരു ദനിവസലാം കപഭാതര?  ഒരു ദനിവസലാം
തകേഭാണ്ടുതതനയകല ഒരു ചേര്ചയുമനിലഭാതത മഭാധവമങ്ങതള നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള
ഓര്ഡനിനന്സട്ട് തകേഭാണ്ടുവനതട്ട്;  നനിയമലാം പഭാസഭാകനിയതട്ട്?  100  ദനിവസലാം മുമ്പട്ട്
പഭാര്ലതമനട്ട് പഭാസഭാകനിയ നനിയമതനിതനതനിതര ഒരു നനിയമലാം തകേഭാണ്ടുവരഭാന്
സഭാധനികഭാതതട്ട്  തനികേചലാം ലജഭാകേരമഭാണട്ട്.  കകേഭാണ്ഗസട്ട് ഭരനിക്കുന രഭാജസഭാന്,
പഞ്ചഭാബട്ട്,  ഛതതീസ്ഗഢട്ട് എനതീ സലാംസഭാനങ്ങള  തചേയതട്ട് കകേവലലാം പകമയലാം
പഭാസഭാകല്    മഭാത്രമഭായനിരുനനില. 2020  ഒകകഭാബര് 20-നട്ട്,  അതഭായതട്ട് ഇകനയട്ട്
70  ദനിവസലാം മുന്പട്ട് പഞ്ചഭാബട്ട് നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനലാം കചേര്നട്ട് നനിയമലാം
പനിന്വലനികഭാന്  പകമയലാം പഭാസഭാക്കുകേ മഭാത്രമല,  കകേന്ദ്ര നനിയമതനിനട്ട് ബദലഭായനി
Farmers (Empowerment And Protection)  Agreement On Price Assurance
And Farm Services (Special Provisions And State Amendment) Bill 2020
പഭാസഭാകനി.   ആ നനിയമതനില് വനിളകേളകട്ട് തഭാങ്ങുവനില ഉറപ്പുവരുതകേ മഭാത്രമല,
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തഭാങ്ങുവനിലയനില്  കുറചട്ട് സലാംഭരനികഭാന്  ആതരങനിലലാം  മുകനഭാടട്ട്  വനഭാല്  അവര്കട്ട്
ജയനില് ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുതമനലാം പറയുനണട്ട്.   മഭാത്രമല, ഒരു തഹകറനില് തഭാതഴയുള്ള
കൃഷനിഭൂമനി റവനഡ്യൂ റനികവറനിയുതട ഭഭാഗമഭായനി അറ്റഭാചട്ട് തചേയ്യെഭാന് പഭാടനിതലനട്ട് പഞ്ചഭാബട്ട്
നനിയമലാം വവവസ തചേയ്യുന.  ഒകകഭാബര് 27-നട്ട് ശതീ.  ഭൂകപഷട്ട് ബഭാഗൽ നയനിക്കുന
ഛതതീസ്ഗഢട്ട്  ഗവണ്തമന്റുലാം  നനിയമലാം  പഭാസഭാകനി   മണനികേതള  സൂക
നനിരതീക്ഷണതനിനു വനികധയമഭാകഭാന് വവവസ തചേയ്തു.   കേഴനിഞ നവലാംബര്  3-നട്ട്,
അതഭായതട്ട്  57  ദനിവസലാം മുന്പട്ട് ശതീ.  അകശഭാകേട്ട് ഗഹട്ട് കലഭാടട്ട് നയനിക്കുന രഭാജസഭാന്
നനിയമസഭ  കചേര്നട്ട്  മൂനട്ട്  നനിയമങ്ങളതകതനിരഭായ  പകമയലാം  പഭാസഭാകനി   കകേന്ദ്ര
നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാകനിതലനട്ട്  പഖവഭാപനിച.   എന്തുതകേഭാണട്ട്  ആ  പഭാതയനില്
കപഭാകേഭാന് കകേരളതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുനനില;  നമ്മേള എന്തുതകേഭാണട്ട് മടനിച നനില്ക്കുന?
ഇതട്ട് ദഇൗര്ഭഭാഗവകേരമഭായ ഒരു കേഭാരവമഭാണട്ട്.  

ഇതട്ട് കേര്ഷകേരുതട മഭാത്രലാം പശ്നമല,  ഇന്തവയനിതല ജനങ്ങളുതട
ആവശവമഭാണട്ട്. ഭരണഘടനഭാവവവസകേതള ലലാംഘനിക്കുന,  ജനഭാധനിപതവലാംകപഭാലലാം
അപകേടതനിലഭാക്കുന,  പഭാര്ലതമനനില്  പതനിപക്ഷതത അവഗണനിക്കുന,
സലാംസഭാരനികഭാന് അനുവദനികഭാതത അറസട്ട് തചേയ്യുന, ജനങ്ങളുതട ശബലാം കകേളകഭാന്
തയ്യെഭാറഭാകുനനില.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനട്ട് കപഭാകുനതട്ട് ഏകേഭാധനിപതവ പഭാതയനിലഭാണട്ട്.
ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുതട  ഏകേഭാധനിപതവ  പവണതയ്തകതനിരഭായനി  ശബലാം
ഉയർതണലാം.

പകമയതനിതന ഉള്ളടകകതഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കുനകതഭാതടഭാപലാം  കേര്ഷകേരുമഭായനി
ചേര്ച തചേയ്യെഭാന്  തയ്യെഭാറഭാകേഭാത ബഹുമഭാനതപട പധഭാനമനനിയുതട നടപടനിതയ
അപലപനിക്കുന  ഭഭാഗലാംകൂടനി  പകമയതനില്  കൂടനികചര്കണതമനട്ട്
അഭവര്തനിചതകേഭാണട്ട് ഞഭാന് അവസഭാനനിപനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:  കേക്ഷനികനതഭാകൾ  സലാംസഭാരനിക്കുനതനിനട്ട്  സമയലാം
നനിശയനിചനിടനിതലങനിലലാം  സകമ്മേളനതനിനട്ട്  ഒരു  സമയലാം  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.
പതനിപക്ഷകനതഭാവനിതന അഭഭാവതനിലഭാണട്ട് ശതീ.  തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട് അല്പസമയലാം
കൂടുതതലടുതതട്ട്.   ഇതട്ട് മനസനിൽ  വചതകേഭാണട്ട് കേക്ഷനി കനതഭാകളകട്ട്
സലാംസഭാരനികഭാലാം.   

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനനിതന  കേര്ഷകേ  കദഭാഹ  നനിയമതനിതനതനിരഭായനി  ബഹുമഭാനതപട
മുഖവമനനി  ഇവനിതട  അവതരനിപനിച  പകമയതനിതന  ഉള്ളടകതത  അലാംഗതീകേരനിച
തകേഭാണ്ടുലാം സസ്വതീകേരനിചതകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട് ഇതുമഭായനി ബനതപട ഏതഭാനുലാം ചേനില കേഭാരവങ്ങള
സഭയുതട  ശദയനില്തപടുതഭാന്  ഞഭാന്  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
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പഭാസഭാകനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  നനിയമങ്ങള  കേര്ഷകേതര  മഭാത്രമല  രഭാജവതതയഭാതകേ
തകേര്ക്കുനതഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേ സമരതനിതന പശഭാതലതനില് കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിതന
ഭഭാഗമഭായനി  പവര്തനിചനിട്ടുള്ള  78  ഉനത  ഉകദവഭാഗസര്  ഒരു  സലാംയുക
പസഭാവനയനില്,  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  ഭരണഘടനയുതട  തഫെഡറല്  തതസ്വങ്ങതള
നശനിപനിക്കുകേയഭാതണനട്ട്  പറഞതട്ട്  തനികേചലാം  പസകമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഇകപഭാള
മഭാത്രമുണഭായ     ഒരു    നനിയമമഭാതണനട്ട് ഞഭാന് കേരുതുനനില. 2003-ല് വഭാജ്കപയനി
സര്കഭാര്  തകേഭാണ്ടുവന  കമഭാഡല്  എ.പനി.എലാം.സനി.  ആകഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗതട്ട്
കുതകേവത്കേരണതത ലക്ഷവമനിട്ടുള്ള ബനി.തജ.പനി.യുതട ആദവശമലാം. പതനിനഭാകറഭാളലാം
സലാംസഭാനങ്ങള  ഇഇൗ  മഭാതൃകേഭാ  ആകനിനനുസരനിചട്ട്  അവരുതട   നനിയമങ്ങള
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  കകേരളമുളതപതട  പൂര്ണമഭായനി  മഭാറനിനനിന
സലാംസഭാനങ്ങതളയുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനി  കുതകേകേളകട്ട്
തുറനനിട്ടുതകേഭാടുത സലാംസഭാനങ്ങതളയുലാം സമ്പൂര്ണമഭായനി  കകേഭാര്പകററ്റട്ട്  ആര്തനികട്ട്
ഇരയഭാകഭാനഭാണട്ട്  പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  നനിയമതനിലൂതട  ബനി.തജ.പനി.  സര്കഭാര്
ശമനിക്കുനതതനതഭാണട്ട്  ഇവനിതട  ചൂണനികഭാണനികഭാന്  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.
വവകമഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്  ഭരണഘടനയുതട  രൂപതീകേരണ  സമയതട്ട്  കൃഷനി
ഒരു സലാംസഭാന വനിഷയമഭാകഭാന് ഭരണഘടനഭാ ശനില്പനികേള തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ഓകരഭാ
സലാംസഭാനതനിതനയുലാം കേഭാര്ഷനികേ,  കേഭാലഭാവസഭാ,  ഭൂകമഖലകേളുലാം  ഭക്ഷണരതീതനികേളുലാം
കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളുലാം  കൃഷനിരതീതനികേളുലാം  കൃഷനിതയ  തമഭാതതനില്  നനിലനനിര്തന
കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരങ്ങളുതമലഭാലാം  തനികേചലാം  വനിഭനിനങ്ങളഭായതുതകേഭാണ്ടുലാം
ഓകരഭാ  ജനവനിഭഭാഗതനിതനയുലാം  ഭക്ഷവസുരക്ഷയുതട  മഭാനദണങ്ങള
വവതവസങ്ങളഭായതുതകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട്  അങ്ങതന  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  നവലനിബറല്
സഭാമ്പതനികേ നയങ്ങളുതട  ഭഭാഗമഭായനി  വഭാജ്കപയനി  സര്കഭാരനിതന  കേഭാലതതതന
കൃഷനിതയ കേണ്കേറനട്ട് ലനിസനില് തകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിരുന. 2006
ഡനിസലാംബറനില് കദശതീയ കേര്ഷകേനയതനിതന രൂപതീകേരണകവദനിയനില് കകേരളതനിതല
എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്കഭാരനിതന ഇകഭാരവതനിലള്ള വനികയഭാജനിപട്ട്  അനതത കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  മുലകര  രതഭാകേരന്  ശകമഭായനി  ഉനയനിക്കുകേയുലാം  കരഖഭാമൂലലാം
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  തചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  കേണ്കേറനട്ട്  ലനിസനിലള്ള  വഭാണനിജവ
മനഭാലയതനിതന   പരനിധനിയനില്നനിനതകേഭാണഭാണട്ട്  കകേഭാലഭാഹലങ്ങളകനിടയനില്
ചേര്ചയനിലഭാതത  ശബകവഭാകടഭാതട  പഭാര്ലതമനനില്  പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേനനിയമലാം
കകേന്ദ്രസര്കഭാര്   പഭാസഭാകനിതയടുതതട്ട്.   പകക്ഷ   സലാംസഭാന  വനിഷയമഭായ
കൃഷനിയുതട അടനിസഭാന ഘടകേങ്ങളഭായ കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനലാം, വനിളകേളുതട സലാംഭരണലാം
എനനിവതയ  കേരഭാര്  കൃഷനിയുതട  ചേടക്കൂടനില്തപടുതനി  പൂര്ണമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര
നനിയനണതനില് തകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള ശമലാം ഇതനിനട്ട്  പനിനനിലതണനതട്ട്  ഉറപഭാണട്ട്.
2003-ല് കകേന്ദ്രസര്കഭാര് തകേഭാണ്ടുവന ഇഇൗ ആകട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നടപഭാകഭാന്
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വലനിയ സമ്മേര്ദ്ദേമുണഭായനിട്ടുലാം കകേരളലാം ഇതുവതര അതനിനട്ട് തയ്യെഭാറഭായനിടനില.  അന്തഭാരഭാഷ
കേരഭാറുകേളുതട കേഭാരവതനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിനട്ട് കൃഷനി എന സലാംസഭാന
വനിഷയവമഭായനി ബനതപടട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതഭാന് അധനികേഭാരമുള്ളതട്ട്. കേരഭാര്
കൃഷനിയുതട മറവനില് ബഹുരഭാഷ കുതകേകേളകട്ട്  ഭകക്ഷവഭാല്പഭാദന സലാംഭരണ വനിപണന
രലാംഗങ്ങള   കേയ്യെടകഭാകന  ഇഇൗ  നനിയമലാം  വഴനിതയഭാരുക്കൂ.  ബഹുമഭാനവനഭായ
പധഭാനമനനി  പറയുനതുകപഭാതല  കേര്ഷകേര്  ഡനിജനിറ്റല്  പ്ലഭാറ്റട്ട്കഫെഭാലാംവഴനി
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുതട  വനില്പനയട്ട്  സമ്മേതലാം  നല്കുകമ്പഭാള  ഉല്പനങ്ങളുതട
മഭാത്രമല,  ഉല്പഭാദനതനികന്മേലള്ള  കേര്ഷകേതന  സസ്വഭാതനവലാം  കൂടനി  നഷ്ടതപടഭാന്
സഭാധവതയുതണനതഭാണട്ട്  പകതവകേമഭായനി  നഭാലാം  അറനികയണതട്ട്.  Essential
Commodities  Act-ല്  ഏര്തപടുതനിയനിട്ടുള്ള  നനിയനണങ്ങളകപഭാലലാം  ഇഇൗ
നനിയമലാംമൂലലാം  ഇലഭാതഭാകുനകതഭാതട  രഭാജവതനിതന  ഭക്ഷവസുരക്ഷയഭായുള്ള
ധഭാനവങ്ങളുതട  കേരുതല്കശഖരലാം  ഉളതപതടയുള്ളവ  ഇലഭാതഭാകുലാം.  ഫുഡട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫെട്ട്  ഇന്തവ   കപഭാതലയുള്ള  തപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന  സലാംഭരണതനില്നനിനലാം  ക്രകമണ  പനിന്വഭാങ്ങുകേയുലാം
തചേയ്യുനകതഭാതട  ധഭാനവകേമ്മേനി  കനരനിടുന  കകേരളലാം  കപഭാലള്ള  സലാംസഭാനങ്ങള
ആദവലാംതതന പതനിസനനിയനിലഭാകുതമനതുലാം ഉറപഭാണട്ട്.  വന്കേനിട ഉല്പന സലാംഭരണ
കേമ്പനനികേള  നനിശയനിക്കുന  വനില  നവഭായവനിലയഭായനി  അലാംഗതീകേരനികതപടുകമ്പഭാള
സര്കഭാരുകേള  നനിശയനിചവരുന  തഭാങ്ങുവനില  സമ്പ്രദഭായലാം  അപസകമഭാകുകേയുലാം
ഇതട്ട്  ഗുരുതരമഭായ കേഭാര്ഷനികേ പതനിസനനിയനികലയട്ട്  നയനിക്കുകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.  കേരഭാര്
കൃഷനിയുതട  വവവസകേളുലാം  ഉല്പനങ്ങളുതട  ഗുണനനിലവഭാര  മഭാനദണങ്ങളുലാം
കൃഷനിയനിടതനില്  ഉപകയഭാഗനികകണ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാംവതര  നനിഷ്കര്ഷനികഭാന്
സലാംഭരണ കുതകേകേളകട്ട്  കേഴനിയുലാം.  കുറഞതട്ട്  ഒരു വനിളയുതട  കേഭാലഭാവധനി  മുതല്
പരമഭാവധനി  അഞ്ചുവര്ഷലാംവതരയഭാണട്ട്  ഒരു  കേരഭാറനിതന  കേഭാലതതദര്ഘവലാം.  കേരഭാര്
കേഭാലയളവനില് കേമ്പനനി നനിശയനിക്കുന വനിളകേളുലാം കൃഷനിരതീതനികേളുലാം ഭൂവനിനനികയഭാഗവലാം
നടതഭാന് മഭാത്രകമ കേര്ഷകേനട്ട് അനുവഭാദമുള. ഒരര്തതനില് കേരഭാര് കേഭാലയളവനില്
ആ  ഭൂമനിക്കുകമല്  സലാംഭരണ  കേമ്പനനികട്ട്  ലതീസനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  വലനിയ
നനിയനണമുണഭാകുലാം.  കൂടഭാതത  കേരഭാര്കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനിലള്ള  പഞ്ചഭാബട്ട്
കപഭാലള്ള  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  തപപനികകേഭാ  ഉളതപതടയുള്ള  കേമ്പനനികേളുതട
നനിബനനകേള  പഭാലനികഭാന്  നനിര്ബനനിതരഭായ  കേര്ഷകേര്  കേടുലാംകൃഷനി
നടതനതനിലൂതട  മണട്ട്  മരനികഭാനുള്ള  സഭാഹചേരവമുണഭായതട്ട്  നമ്മേള കേണതഭാണട്ട്.
ഡനിജനിറ്റല്  പ്ലഭാറ്റട്ട്കഫെഭാമനിതല  വവഭാപഭാര  വവവസകേളനില്  കേര്ഷകേര്കട്ട്  വലനിയ
പങനിലഭാതതട്ട് അവധനിവവഭാപഭാരലാം വഴനി  ഉഇൗഹകചവടതനിനട്ട് വഴനിവയ്ക്കുകേയുലാം മൂലധന
കേകമ്പഭാളതനിതല  ചൂതഭാടങ്ങള  അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  പതനിസനനികട്ട്
ഇടവരുതകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.  കകേഭാവനിഡഭാനന്തര  കേഭാലതട്ട്  സമ്പന  രഭാജവങ്ങളനിതല
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കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  മനുഷവ  വനിഭവകശഷനിയുതട  ദഇൗര്ലഭവമുളതപതടയുള്ള
കേഭാരണങ്ങളതകേഭാണട്ട്  വലനിയ  പതനിസനനിയനികലയട്ട്  നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്.
ആ രഭാജവങ്ങളുതട  ഭക്ഷവസുരക്ഷതയ ഇതട്ട് കേഭാരവമഭായനി ബഭാധനിക്കുലാം. അങ്ങതനവരുന
ഘടങ്ങളനില് ഇന്തവയനില്നനിനലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുതട  കേരഭാറനില് ഏര്തപടനിട്ടുള്ള
കേമ്പനനികേളവഴനി  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള  വലനിയ  അളവനില്  സമ്പന  രഭാജവങ്ങളനികലയട്ട്
തകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  സഭാധവതയുലാം  ഏതറയഭാതണനതട്ട്  നഭാലാം  കേഭാകണണതുണട്ട്.
ഇങ്ങതന  സലാംഭവനിചഭാല്  ഇന്തവയുലാം  കകേരളവലാം  വലനിയ  ഭക്ഷവക്ഷഭാമതനികലയട്ട്
നതീങ്ങുകേതതന തചേയ്യുലാം.  പുതനിയ  കകേന്ദ്രനനിയമതനില്   നനിയമപരമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്കട്ട്  ഏതറ  തടസങ്ങളുണട്ട്.  കേരഭാറുമഭായനി  ബനതപട
വവവഹഭാരങ്ങള   ഉയര്തഭാന് സഭാധനിചഭാല്തതനയുലാം  വന്കേനിട  കേമ്പനനികേളുമഭായനി
കകേസട്ട്  നടതനി  പനിടനിചനനില്കഭാന്  കേര്ഷകേര്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുലാം.   അതട്ട്  ഇഇൗ
പകമയതനില്  ഞഭാന്   പകതവകേലാം  ചൂണനികഭാണനിച  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേതര
സഹഭായനികഭാന്  സര്കഭാരനിനുലാം  പയഭാസമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേരഭാറനില്  സര്കഭാരനിനട്ട്
ഗവഭാരണനികയഭാ  പങഭാളനിതകമഭാ  സഭാനനിധവകമഭാ  ഇതലനതട്ട്  കേര്ഷകേരുതട  സനിതനി
കൂടുതല്  ദുര്ബ്ബലമഭാകഭാനനിടവരുതലാം.  കലഭാകേതനിനുകമല്  സമ്പൂര്ണ  കമല്കകഭായ
കനടഭാനുള്ള  സഭാമഭാജവതസ്വതനിതന  കുപസനിദമഭായ  Full-spectrum  dominance
തനതനിതന അടനിസഭാനതതസ്വലാംതതന  തതസനനികേലാം,  ധനപരലാം,  ഉഇൗര്ജലാം, ഭക്ഷവലാം
എനതീ കമഖലകേളനില് പൂര്ണ നനിയനണലാം തതകേവരനിക്കുകേതയനതഭാണട്ട്. കസഭാവനിയറ്റട്ട്
അനന്തരകേഭാലതട്ട്  തതസനനികേമഭായുലാം  ആകഗഭാളവത്കേരണകേഭാലതട്ട്  ധനപരമഭായുലാം
ഗളഫെട്ട്  യുദഭാനന്തരലാം  ഉഇൗര്ജരലാംഗതലാം  സഭാമഭാജവതസ്വലാം  സമ്പൂര്ണ  ആധനിപതവലാം
സഭാപനിചകേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി  ബഭാകനിയുള്ളതട്ട്  ഭക്ഷവരലാംഗമഭാണട്ട്.   ബഹുരഭാഷ
കേമ്പനനികേള  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗകതയട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള  ഇതരലാം  ആകഗഭാള
നതീകങ്ങതളക്കുറനിചലാം  നഭാലാം  ജഭാഗത  പുലര്തണലാം.  103  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്
ഇതരതമഭാരു  നതീകതനിതനതനിതര  കേര്ഷകേരുതട  സമരലാം  നയനിചതട്ട്  മഹഭാത്മഭാ
ഗഭാനനിയഭായനിരുന എന കേഭാരവലാംകൂടനി നഭാലാം ഓര്കകണതുണട്ട്.  അനട്ട് കൃഷനിഭൂമനിയുതട
ഇരുപതനില് മൂനട്ട്  ഭഭാഗലാം  നനിര്ബനനിതമഭായനി  നതീലലാം  കൃഷനി തചേയ്യെണതമന നനിയമലാം
ബനിടതീഷട്ട് സര്കഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിചകപഭാള ഇതുകേഭാരണലാം  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുതട ഉല്പഭാദനലാം
കുറയുകേയുലാം  ചേമ്പഭാരന്  പകദശതട്ട്  ക്ഷഭാമകേഭാലതതനകപഭാതല  ദഭാരനിദവവലാം
പടനിണനിയുലാം  തപരുകുകേയുലാം തചേയ്തു. പടനിണനി കേനിടനലാം കൃഷനിയനിടതനില് മരനിചട്ട് വതീണുലാം
പഭാവതപട  കേര്ഷര്  ബനിടതീഷുകേഭാര്കട്ട്  ആവശവമഭായ  നതീലലാം  ഉല്പഭാദനിപനിച
തകേഭാകണയനിരുന.  ഇഇൗ  അനതീതനിതകതനിതര  ഗഭാനനിജനിയുതട  കനതൃതസ്വതനില്
നടതനിയ  കേര്ഷകേ  സമരമഭായനിരുന  കദശതീയ  പസഭാനതനിതല  ജനപങഭാളനിതലാം
തകേഭാണട്ട്  ശകദയമഭായ  ആദവതത  നനിയമ  ലലാംഘന  സമരലാം.  ബനിടതീഷട്ട്  രഭാജനിതന
അന്തവതനിതന  തുടകമഭായനിരുന  ആ  കേര്ഷകേ  സമരലാം.  1917-ല്   ചേമ്പഭാരന്
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സമരതനില് അറസട്ട് തചേയ്യെതപട ഗഭാനനിജനിതയ ബനിടതീഷട്ട് കകേഭാടതനികട്ട് നനിരുപഭാധനികേലാം
കമഭാചേനിപനികകണനിവന.  തുടര്നനടന  കേര്ഷകേ  പകക്ഷഭാഭങ്ങളക്കു  മുനനില്
ഭരണകൂടലാം  മുട്ടുകുതകേയുലാം  1919  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  4-ാം  തതീയതനി  ബതീഹഭാര്
തലജനികസ്ലേറ്റതീവട്ട്  കേഇൗണ്സനിലനില്   Champaran  Agrarian  Bill  പഭാസഭാക്കുകേയുലാം
നനിര്ബനനിത  നതീലലാംകൃഷനി  നനിയമപരമഭായനി  അസഭാധുവഭാക്കുകേയുലാം  തചേയ്തു.   കമഭാദനി
രഭാജനിനുലാം  ഇകതഗതനിയഭാണട്ട്  വരഭാന്  കപഭാകുനതതന  കേഭാരവമഭാണട്ട്  ഞഭാനനിവനിതട
ചൂണനികഭാണനിക്കുനതട്ട്.  ഇനട്ട്  കേര്ഷകേ  സമരതത  ഗഇൗരവമഭായനി
പരനിഗണനികഭാതവര്  നഭാതള  ഭക്ഷവക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുകമ്പഭാള   ദുരനിതതനിലഭാകുകേയുലാം
അവരുലാം  കപഭാരഭാടതനിതന  പഭാതയനികലയട്ട്  വരനികേയുലാം  തചേയ്യുലാം.  അനട്ട്  അവരുലാം
തതരുവനിലനിറങ്ങുകേതതന  തചേയ്യുലാം.  പധഭാനമനനി  അടനികടനി  ഉരുവനിടുന  ഡനിജനിറ്റല്
പ്ലഭാറ്റട്ട്കഫെഭാമനില്  ധഭാനവലാം  വനിളയനില,  അവനിതട  ധഭാനവലാം  വനിളയനികഭാന്  കേഴനിയനില.
അനമുണഭാകേണതമങനില് കൃഷനിയുലാം കൃഷനിയുണഭാകേണതമങനില് കേര്ഷകേനുമുണഭാകേണലാം.
60 ശതമഭാനതനിലധനികേലാം മനുഷവരുലാം കൃഷനിതയ ആശയനിചട്ട് ജതീവനിക്കുന ഇന്തവയനില്
കേര്ഷകേരുതട  ശബലാം  രഭാജവതനിതന  ശബമഭാണട്ട്.    രഭാജവലാം  ഭരനിക്കുനവര്  അതട്ട്
കകേളകഭാതത കപഭാകേരുതട്ട്. അതട്ട് ഓര്മ്മേതപടുതനതഭാണട്ട് ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനി
ഇവനിതട  അവതരനിപനിച  പകമയലാം.  ഇഇൗ  പകമയതത  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  ഇഇൗ  സഭ
അലാംഗതീകേരനികണതമനട്ട് ഞഭാന് അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര്:  സര്,  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി
അവതരനിപനിച  ഈ  പകമയതത  ഞഭാന്  അനുകൂലനിക്കുന.  പതനിപക്ഷതനനിനട്ട്
അവതരനിപനിച  കഭദഗതനികേളകൂടനി  ഈ  പകമയതനിതന  ഭഭാഗമഭാകണതമനട്ട്
അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ഇന്തവയനിൽ  നടക്കുന  കേര്ഷകേ  സമരതനിനട്ട്  വലനിയ  പഭാധഭാനവവലാം
സവനികശഷതകേളുമുണട്ട്.  അതട്ട് കേഭാണഭാതത കപഭാകേരുതട്ട്.  ഇതട്ട് ഒറ്റതപതടഭാരു സമരമല.
ഒരു ഭരണവര്ഗ്ഗതനിതന ജനവനിരുദ നയങ്ങളതകതനിതരയുള്ള തചേറുതനനില്പഭാണട്ട്
ഈ  സമരലാം.  എന്തുലാം അടനികചല്പനികഭാന് ആഗഹനിക്കുന ഒരു കകേന്ദ്ര ഭരണമഭാണട്ട്
നമ്മുതട  നഭാടനിതന  ശഭാപലാം.  ജനഹനിതലാം  മഭാനനികഭാതത,  ജനഭായത  മൂലവങ്ങതള
നനിരസനിക്കുന  അതതീവ  ഗുരുതരമഭാതയഭാരു  സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  കേഴനിഞ
കുകറകഭാലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  രഭാജവതട്ട്  നടതനതട്ട്.  അതനിതനതനിതര
ജനശകനിയുതട മഭാസ്മരനികേമഭായ പഭഭാവലാം ഇനട്ട് രഭാജവലാം കേഭാണുന.  ഈ  സമരതനിനട്ട്
രണഭാമതതഭാരു  പകതവകേതയുണട്ട്.  സമരലാം   തുടങ്ങനിയതട്ട്  നവലാംബര്  26-നഭാണട്ട്.
കദശതീയ  പസഭാനതനിതന  ഭഭാഗമഭായനി  രചേനികതപട  ഭരണഘടന  കകേവലതമഭാരു
നനിയമകരഖ  മഭാത്രമതലനനലാം  അതട്ട്  കദശതീയ  പസഭാനതനിതന  തപഭാളനിറ്റനികല്
മഭാനനിതഫെകസഭാ ആതണനലാം കേണകഭാകനി ജഭാലനിയന്വഭാലഭാബഭാഗനിതന മണനില്നനിനട്ട്,
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അതനിതന  തനികമഭായ  സ്മരണകേള  ഒഭാര്മ്മേതപടുതനിതകഭാണഭാണട്ട്  ഈ  കേര്ഷകേര്
ദനിലനിയനികലയട്ട്  വരുനതട്ട്.  ഞങ്ങളകട്ട്  വലതട്ട്  കദശതീയ  പസഭാനലാം  ഉയര്തനിയ
മുദഭാവഭാകേവങ്ങളഭാതണനട്ട്  ഈ  കേര്ഷകേര്  പഖവഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്  ഏതഭാണട്ട്
ആറട്ട് മഭാസതത ഭക്ഷണലാം കേരുതനിതകഭാണഭാണട്ട് ഡല്ഹനിയനികലയട്ട് വനനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഞങ്ങള കപഭാകുനനില,  ഈ  സമരലാം  ഞങ്ങളുതട   നനിലനനില്പനിതന  പശ്നമഭാതണനട്ട്
പഖവഭാപനിചതകേഭാണട്ട്   പടനിണനി  കേനിടകഭാതനിരനികഭാന്  ആറട്ട്  മഭാസതത  ഭക്ഷണലാം
കേരുതനിയഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്  കൂടലാംകൂടമഭായനി  ദനിലനിയനികലയട്ട്  വനനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഈ  സമരതനിതന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  പകതവകേത,   സതീകേള  അഭനിമഭാനപുരസരലാം
ഈ സമരതനിതന ഭഭാഗമഭായനി വനനിരനിക്കുന എനള്ളതഭാണട്ട്.  എനനികട്ട് കതഭാനന,
ഷഹതീന്ബഭാഗഭാണട്ട്  ഇതനിതന ഒരു സകനശലാം.  ഷഹതീന്ബഭാഗനില് സതീകേള നടതനിയ
സമരലാം ഈ രഭാജവതനിതന മനസഭാക്ഷനികട്ട് കനതരയുള്ള വലനിതയഭാരു ആഹസ്വഭാനമഭായനി,
വലനിതയഭാരു തഭാകതീതഭായനി.  ആ ഷഹതീന്ബഭാഗനിതന കമഭാഡലനില് ഇനട്ട് ഈ  സമരലാം
നടക്കുകമ്പഭാള  രണട്ട്  കേഭാരവലാം  ശദനികണലാം.  എത്ര  സമഭാധഭാനപരമഭായഭാണട്ട്  അവര്
സമരലാം  തചേയ്യുനതട്ട്.  തതശതവതനില്  തങ്ങളുതട  സകഹഭാദരങ്ങള  പനിടഞ്ഞുവതീണട്ട്
മരനിക്കുന,  ഒകനഭാരകണഭാ  ആളുകേള  ആത്മഹതവ  തചേയ്യുകേയുലാം  തചേയ്തു.  എനനിട്ടുലാം
സമഭാധഭാനപരമഭായനി മഭാനവമഭായ സമരലാം നടതന. ഈ സര്കഭാരനിതനതനിതര അതതീവ
ഗുരുതരമഭായ തവല്ലുവനിളനി ഉയര്തഭാനഭാണട്ട് ജനങ്ങള മുകനഭാട്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.

ഈ  സമരകഭാര്  എന്തഭാണട്ട്  ആവശവതപടുനതട്ട്;  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്
എന്തനിനഭാണനിങ്ങതന  തതറ്റഭായ  നയലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്;  രഭാജവതട്ട്  CACP
(Commission for Agricultural Costs and Prices)  എതനഭാരു സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.
കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗതത തചേലവകേള പഠനികഭാനുലാം അതനിതന അടനിസഭാനതനില് വനില
നനിര്ണയനികഭാനുമുള്ള   സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  CACP.  അതനിതന  ശനിപഭാര്ശകേള
നടപനിലഭാകണതമനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സമരകഭാര്  ആവശവതപടുനതട്ട്.  രണട്ട്,
സസ്വഭാമനിനഭാഥന് കേമ്മേതീഷന് ഈ  രലാംഗതട്ട് എത്രകയഭാ ശനിപഭാര്ശകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആ ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാകണതമനഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര് ആവശവതപടുനതട്ട്.  മൂനട്ട്,
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് തതവവനിധവവത്കേരണലാംവഴനി കേര്ഷകേര്കട്ട് അഭനിമഭാനകേരമഭായ
ജതീവനിതലാം  ഉറപ്പുവരുതഭാന്,  കഡഭാ.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  കജഭാഷനി  അവതരനിപനിച
റനികപഭാര്ടനിതന  അടനിസഭാനതനില്  നയലാം  രൂപതീകേരനികണതമനഭാണട്ട്  ഇവര്
അവശവതപടുനതട്ട്. ഒനഭാമതത കേഭാരവലാം, Minimum Support Price (തഭാങ്ങുവനില) -
നവഭായവനില  കപഭാര,  തഭാങ്ങുവനില കേനിടണലാം.  അതട്ട്  ഇതനഭാരു  നയമഭാണട്ട്.  ആ നയലാം
നനിയമമഭാകകണതുണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  നനിയമങ്ങളകപഭാലലാം കേഭാറ്റനില് പറതതപടുതനഭാരു
കേഭാലതട്ട് കകേവലമഭായ നയങ്ങള കപഭാര.  അതുതകേഭാണട്ട് തഭാങ്ങുവനില ഒരു നയമഭായനി
രഭാജവലാം കുകറകഭാലമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന. അതട്ട് നനിയമമഭാകനി മഭാറ്റണതമനഭാണട്ട് ഈ
കേര്ഷകേര് ആവശവതപടുനതട്ട്. 
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സര്കഭാര്  ഈ  ഉല്പനങ്ങള  ഏതറ്റടുകണതമനതട്ട്  നമ്മുതട  ഒരു
ആവശവമഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേരുതട ഉല്പനങ്ങള സര്കഭാര് ഏതറ്റടുക്കുനതഭാണട്ട് നലതട്ട്.
അതനിനട്ട്  അവര് പറയുന മുടന്തന് നവഭായലാം,  നമുകട്ട്  കസഭാകറജനില എനഭാണട്ട്.  ഇത്ര
വലനിതയഭാരു  രഭാജവതട്ട്,  ഇത്ര  സമ്പനമഭാതയഭാരു  രഭാജവതട്ട്  നമുകട്ട്  കസഭാകറജട്ട്
ഉണഭാകണലാം.  ഒറ്റയടനികല,  ഘടലാംഘടമഭായനി  ശതീതതീകേരനിച  കസഭാകറജുകേള
ഉണഭാകണലാം.  എനനിടട്ട്  നമ്മുതട  കേര്ഷകേര്കട്ട്  നവഭായമഭായ  വനില  ലഭനികണലാം,
തഭാങ്ങുവനില  ലഭനികണലാം.  അതനില്  ഒരു  വതീഴ്ചയുലാം  വരുതഭാനനുവദനികഭാന്  നമുകട്ട്
കേഴനിയനില.

കദശതീയ  സമരവമഭായനി  ഒരു  ബനവലാം  ഇലഭാതതുതകേഭാണട്ട്  എന്തട്ട്
അപമഭാനകേരമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ബനിടതീഷുകേഭാരുതട  കേഭാലതത
തകേഭാകളഭാണനിയല്  നയതമന്തഭാണട്ട്;  1894-ല്  ലഭാനട്ട്  അകേസ്വനിസനിഷന്  ആക്ടുണഭായനി.
നമുകറനിയഭാലാം,  1985-ല് കകേഭാണ്ഗസട്ട് കേര്ഷകേര്കട്ട് അനുകൂലമഭായനി  അതനില് മഭാറ്റലാം
വരുതനി. 1894-ല് ബനിടതീഷുകേഭാര് ഉണഭാകനിയ തകേഭാകളഭാണനിയല് കേഭാലതത കേര്ഷകേ
വനിരുദ  ജനവനിരുദ  നയലാം,  1985-ല്  നമ്മേള   മഭാറ്റനി.  ഇകപഭാള  ഇവര്  വലനിയ
കദശഭാഭനിമഭാനനികേളഭാണട്ട്. അവര് എന്തഭാണട്ട് തചേയ്യുനതട്ട്; ബനിടതീഷുകേഭാരുതട കേഭാലകതയട്ട്
ഈ  നനിയമതത  തകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേതന  അനഭാഥതസ്വതനികലയട്ട്
വലനിതചറനിയുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  ബനി.തജ.പനി.  സര്കഭാര്  രഭാജവതനിനട്ട്  അപമഭാനമഭാണട്ട്.
അതുതകേഭാണഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  ഈ  കഭദഗതനി  അവതരനിപനിചതട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട
പധഭാനമനനി  ഈ  രഭാജവകതഭാടുലാം  ജനങ്ങകളഭാടുലാം  കേര്ഷകേകരഭാടുലാം  കേഭാണനിക്കുന
നനനികകേടനിതനതനിതര ഈ പകമയതനില് ഒരു വരനിയുണഭാകേണലാം. 

സതതപ്ല  തചേയനിന്  സലാംബനനിചട്ട്  തവറുതത  പറഞ്ഞുകപഭായഭാല്  ശരനിയഭാകുകമഭാ;
ബനിടതീഷുകേഭാരുതട  കേഭാലതട്ട്  ഫുഡട്ട്  സതതപ്ല  തചേയനിന്  എന്തഭാണട്ട്;  തതസനനികേ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്.  നതമ്മേ അടനിമകേളഭാകഭാന്, യൂണനിയന് ജഭാകനിതന പതഭാകേ
പറപനികഭാന്,  ഇന്തവയുതട  കദശഭാഭനിമഭാനതനിതന  പതതീകേമഭായ  മൂവര്ണതകഭാടനി
പറകഭാതനിരനികഭാന്  ബനിടതീഷുകേഭാരുതട  കേഭാലതട്ട്  സതതപ്ല  തചേയനിന്  തതസനനികേ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്  ആയനിരുന.  ജവഹര്ലഭാല് തനഹട്ട് റു  അതട്ട്  മഭാറ്റനി.  ഹരനിത വനിപ്ലവലാം,
അനട്ട് പഞ്ചഭാബനിതലയുലാം ഹരനിയഭാനയനിതലയുലാം രഭാജസഭാനനിതലയുലാം മധവപകദശനിതലയുലാം
കേര്ഷകേര്കട്ട്  നല്കേനിയ  കപഭാതഭാഹനമഭാണട്ട്  എലാം.എസട്ട്.പനി.  (മനിനനിമലാം  സകപഭാര്ടട്ട്
പപസട്ട്). അതതലഭാലാം തകേനിടലാം മറനികഭാന് ബനി.തജ.പനി.-കട്ട് അവകേഭാശമനില.

എന്തനിനഭാണട്ട് അവര് ഈ മഹഭാമഭാരനിയുതട കേഭാലലാം തതരതഞടുതതട്ട്. അതതഭാരു
ഭരണവര്ഗ്ഗ ഗൂഢഭാകലഭാചേനയഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് പഭാര്ലതമനട്ട്  കചേരഭാതത  ഈ
നനിയമലാം  അടനികചല്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കലഭാകേസഭതയയുലാം  നനിയമസഭകേതളയുതമലഭാലാം
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കനഭാക്കുകുതനികേളഭാകഭാന് ബനി.തജ.പനി.-കട്ട് അധനികേഭാരമനില.  അതനിനട്ട് അവകേഭാശമനില.
ജനങ്ങള  അതട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.  അതുതകേഭാണട്ട്  ജനങ്ങളുതട  വനികേഭാരലാം  മഭാനനികഭാന്
സര്കഭാര്  മുകനഭാടട്ട്  വരുതനഭാരു  സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭാകേണതമങനില്  നമ്മേള  ഇനട്ട്
കേഭാണനിക്കുന ഈ വനികേഭാരലാം അക്ഷരഭാര്തതനില് തുടകരണതുണട്ട്. 

കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിതനതനിതര സമരലാം തചേയഭാല് നമുകനികപഭാള മൂനട്ട് കപരുകേളുണട്ട്.
ഒനട്ട്, അര്ബന് നകല്. രണട്ട്, ഭതീകേരവഭാദനി. ഇകപഭാള ഖഭാലനിസഭാനനി. കേക്ഷനിരഭാഷതീയലാം
വനിടഭാലാം.  ഇതതഭാരു കദശതീയ പശ്നമഭാണട്ട്.  നമ്മുതട തതഭാഴനിലഭാളനികേളുതട പശ്നമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഈ  നഭാടനിതന  നനിലനനില്പനിതന  പശ്നമഭാണട്ട്.  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി,
ജനഭായതതനിതന  മഭാര്ഗ്ഗതനില്  സമരലാം  തചേയഭാല്  നമ്മേതള  ഭതീകേരവഭാദനിയഭാക്കുലാം,
അറസട്ട്  തചേയ്യുലാം,  ഖഭാലനിസഭാനനിവഭാദനി  എനവനിളനിക്കുലാം.  ജഭാലനിയന്വഭാലഭാബഭാഗനിതന
മണനില്നനിനട്ട്  പഭാവതപട  സനിക്കുകേഭാരന്,  ഹരനിയഭാനയനിതല  തതഭാഴനിലഭാളനികേള,
കേര്ഷകേര്  എനനിവർ  ദനിലനിയനികലയട്ട്  വരുകമ്പഭാള  അവന്  ഖഭാലനിസഭാനനിയഭാണട്ട്.
ഇവര്ക്കുകവണനി  ശബമുയര്തന  ചേനിന്തകേന്മഭാര്,  തപഭാഫെഷണലകേള,  അവതര
ഇവര്  അര്ബന്  നകതതലറ്റട്ട്  എന  വനിളനിക്കുലാം.  ഈ  ജനവനിരുദമഭായ
സര്കഭാരനിതനതനിതര  ഒനനികഭാന്  നമുകട്ട്  ഈ  മൂനട്ട്  നനിയമങ്ങളുലാം  പനിന്വലനിക്കുന
സഭാഹചേരവമുണഭാകേണലാം. എലാം.എസട്ട്.പനി. (മനിനനിമലാം സകപഭാര്ടട്ട് പപസട്ട്) ഉണഭാകേണലാം.
അതുകപഭാതല  ഭകക്ഷവഭാല്പനങ്ങള  സര്കഭാര്  ഏതറ്റടുതട്ട്  തഭാങ്ങുവനില  നല്കേനി
കേര്ഷകേതര  സലാംരക്ഷനികണതമനട്ട്  ആവശവതപട്ടുതകേഭാണട്ട്  ഒരനികല്കൂടനി  ഈ
പകമയതത  അനുകൂലനിക്കുന.  പനിയതപട  മുഖവമനനി,  ഒരു   കേഭാരവലാം  തഭാങള
വനിസ്മരനികരുതട്ട്.   ഗവര്ണര്  നമ്മേതള  അപമഭാനനിച.  കനഭാടതീസട്ട്  കേനിടഭാതതതതന
ഞങ്ങതളഭാതക അനനിവനിതട എതനി.  ഞങ്ങതളലഭാലാം ഇവനിതടതയതനി മടങ്ങനികപഭായനി.
അതനിൽ ദുന്തഃഖമനില.  കേഭാരണലാം,  ഇതട്ട് നമ്മുതട മഇൗലനികേമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്.  ഒരു ജനകേതീയ
പശ്നതനിനുകവണനി  എത്ര  ദനിവസലാം  കവണതമങനിലലാം  ഇവനിതട  നനില്കഭാന്  ഞങ്ങള
തയ്യെഭാറഭാണട്ട്.  ഈ  നഭാടകേലാം  ബഹുമഭാനതപട  ഗവര്ണര്കട്ട്  ഒഴനിവഭാകഭാമഭായനിരുന.
അതുതകേഭാണട്ട്  ഗവര്ണര്തകതനിതര  ശകമഭായ  ഒരു  പരഭാമര്ശലാംകൂടനി  ഈ
പകമയതനില് ഉണഭാകേണലാം. ഞഭാന് ഈ പകമയതത അനുകൂലനിക്കുന.

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  അസഭാധഭാരണമഭായ  നടപടനികേളനിലൂതടയഭാണട്ട്
നമ്മുതട  നനിയമസഭ  ഇകപഭാള  കേടനതപഭായ്തകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്രലാം
പഭാസഭാകനിയ  നനിയമങ്ങള  കേര്ഷകേവനിരുദവലാം  ജനവനിരുദവമഭാണട്ട്.  അവ
റദ്ദേഭാകണതമനട്ട്  ആവശവതപടുതനഭാരു  പകമയലാം  ഈ  സഭയുതട  മുനനില്
സഭഭാനഭാഥനഭായ  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതരതനിതലഭാരു
പകമയലാം അവതരനിപനികഭാന്കവണനി പകതവകേ നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനലാം വനിളനിചകൂടഭാന്
പല  പതനികൂല  സഭാഹചേരവങ്ങകളയുലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിചട്ട്,  അതനിജതീവനിചട്ട്  ആര്ജവലാം
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കേഭാടനിയ സര്കഭാരനിതനയുലാം മുഖവമനനികയയുലാം ഞഭാന് ആദവകമ അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇവനിതട  പതനിപക്ഷലാം സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള ഈ  സകമ്മേളനലാം വനിളനികഭാന് അല്പലാം
തഭാമസനിചകപഭായനി,  ഭരണഘടനഭാ  പദവനികേളനില്  ഇരനിക്കുന  ആളുകേതള
വനിമര്ശനിക്കുനതനിലള്ള കേഭാര്കശവലാം കുറഞ്ഞുകപഭായനി എനപറഞ്ഞു.  അങ്ങതനയുള്ള
കേഭാരവങ്ങളനികലയട്ട്  ശദ  തനിരനിചവനിടുനതട്ട്  നലതല.   ഇനട്ട്  ഈ  നഭാടട്ട്
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന,  കേര്ഷകേര്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  പശ്നതനിനട്ട്,  അതനികനഭാടുള്ള
പതനികേരണലാം  അറനിയനികഭാന്  കവണനിയഭായനിരനികണലാം  ഈ  സകമ്മേളനലാം
എനള്ളതഭാണട്ട് എനനികട്ട് ആദവലാം സൂചേനിപനിക്കുവഭാനുള്ളതട്ട്.

പഞ്ചസഭാരയനില്  തപഭാതനിഞ  പഭാഷഭാണലാം  കപഭാതലയുള്ള  കപരുകേളഭാണട്ട്  ഈ
നനിയമങ്ങളകട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി  ആ  കപരുകേള
സൂചേനിപനിച.  The  Farmers'  Produce  Trade  and  Commerce  (Promotion  and
Facilitation)  Act,  2020,  The  Farmers  (Empowerment  and  Protection)
Agreement  on  Price  Assurance  and  Farm  Services  Act,  2020.  അവതര
കൂടുതല് ശഭാകതീകേരനിക്കുന,  സലാംരക്ഷനിക്കുന നനിയമലാം എതനഭാതക കപരനിടുകേയഭാണട്ട്.
പകക്ഷ ഈ  രണട്ട് പുതനിയ നനിയമങ്ങളതകഭാപലാം പഭാസഭാകനിതയടുത ഒരു കഭദഗതനി
നനിയമമുണട്ട്. Essential Commodities Act-തല  കഭദഗതനിതകേഭാണ്ടുതതന മറ്റട്ട് രണട്ട്
നനിയമങ്ങളതകേഭാണട്ട്  എന്തഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതതനട്ട്  വവകമഭാകതപട്ടു
കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇനട്ട് അവശവ സഭാധനങ്ങളുതട പടനികേയനിലള്ള ധഭാനവങ്ങള,
എണക്കുരുകള,  സവഭാള,  ഉരുളകനിഴങ്ങട്ട് തുടങ്ങനി നനിരവധനി അവശവവസ്തുകതള ആ
പടനികേയനില്നനിനട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുനതഭാണട്ട്  കഭദഗതനി  നനിയമലാം.  എനമഭാത്രമല,
യുദസമയതലാം  ക്ഷഭാമകേഭാലതലാം  മഭാത്രലാം  ഇവതയ  അവശവവസ്തുകളഭായനി
പരനിഗണനികഭാതമതനഭാരു  കഭദഗതനി  നനിയമമഭാണട്ട്  അവശവസഭാധന  നനിയമതനില്
തകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈ  കഭദഗതനിയനിലൂതടതതന മറ്റട്ട്  രണട്ട് നനിയമങ്ങളനിലൂതട
സര്കഭാര്  എന്തഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടുനതതനട്ട്  വവകമഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇനതലവതര
കുറ്റകൃതവമഭായനിരുന  പൂഴനിവയലാം  കേരനിഞ്ചന്തയുലാം  ഇനട്ട്  'നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  ഒരു
സലാംഭരണലാം'  എന  ഓമനകപരഭാകനി  മഭാറ്റുന  മൂനട്ട്  നനിയമങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
തകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതുവതര  ശനിക്ഷ  ഉറപഭാകനിതകഭാടുക്കുമഭായനിരുന  ഒരു
കുറ്റകൃതവതത  സഭാധൂകേരനിചട്ട്  അതനിതന  നനിയമഭാനുസൃതമഭാക്കുന  തരതനികലയ്ക്കുട്ട്
കേഭാരവങ്ങള തകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള ആദവതത രണട്ട് നനിയമങ്ങള  കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട്
യകഥഷ്ടലാം  ധഭാനവങ്ങളുലാം  എണക്കുരുകളുലാം  സവഭാളയുലാം  ഉരുളകനിഴങ്ങുലാം  അടകമുള്ള
അവശവസഭാധനങ്ങള  ആവശവതനിലധനികേലാം  സലാംഭരനിചവയഭാനുള്ള  അനുമതനി
തകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് എങ്ങതനയഭാണട്ട് സലാംഭരനിക്കുകേ?  ഇനട്ട്  APMC  ആകനിനട്ട്
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കേതീഴനിലള്ള  വനിപണനികേതള  മുഴവന്  തകേനിടലാം  മറനിചതകേഭാണട്ട്   കേര്ഷകേരനില്  നനിനട്ട്
ധഭാനവങ്ങള  വഭാങ്ങഭാനുള്ള  അനുമതനിയുലാം കേര്ഷകേര്കട്ട് എവനിതടയുലാം വനില്കഭാനുള്ള
സസ്വഭാതനവവലാം  തകേഭാടുക്കുനതവന  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആതവന്തനികേമഭായനി
കകേഭാര്പകററ്റുകേള  ഇഇൗ  വനിപണനി  കുതകേയഭാകനി  മഭാറ്റഭാന്  കപഭാകുനതവന
ആശങയഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്  പങ്കുവയ്ക്കുനതട്ട്.   നമ്മുതട  മുമ്പനില്  നനിരവധനി
അനുഭവങ്ങളുണട്ട്.   ജനികയഭാ  സനിലാം  കേഭാര്ഡട്ട്  ആദവലാം  സഇൗജനവമഭായനിരുന.  പനിനതീടട്ട്
ചേനില  കനഭാമനിനല് ചേഭാര്ജസഭായനി. മറ്റട്ട് സനിലാം കേഭാര്ഡുകേതളതയലഭാലാം വനിപണനിയനില്നനിനട്ട്
ആടനിപഭായനിചതനിനുകശഷലാം  ഇവര്  വനില  നനിശയനിക്കുലാം.   അവരുതട  കുതകേയഭാകനി
കകേഭാര്പകററ്റുകേള  ഒരു  വനിപണനിതയ  മഭാറ്റനിതയടുക്കുന  തനലാം  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനികലയട്ട്  തകേഭാണ്ടുവരഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   ഇതുവതര  APMC   ആകനിതന
കേതീഴനില് പവര്തനിക്കുന മണനികേളനില് ഉണഭായനിരുന വനില്പന എങ്ങതനയഭാണട്ട്;  ഒരു
നനിശനിത  വനില,  അതനിനുമുകേളനില്  കലലലാം  വനിളനിചട്ട്  കേര്ഷകേനട്ട്  നവഭായമഭായ  വനില
ഉറപനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  മുഴവന്  ഇലഭാതഭാകേഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്;  ഒരു
തഭാങ്ങുവനിലയുലാം  നനിശയനിക്കുനനില;  മനിനനിമലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  പപസനില.  2014-തല
തതരതഞടുപട്ട് സമയതട്ട് ബനി.തജ.പനി-യുതട പധഭാനതപട വഭാഗഭാനങ്ങളനില് ഒനഭാണട്ട്
എലാം.എസട്ട്.പനി.  സസ്വഭാമനിനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  തചേയ  C2  +  50.
ഉല്പഭാദനതചലവലാം അതനിതന 50 ശതമഭാനവലാം കൂടനിയുള്ള തഭാങ്ങുവനില നനിശയനിക്കുതമനട്ട്
പറഞനിടതട്ട്  തഭാങ്ങുവനിലതയ സലാംബനനിചട്ട്  യഭാതതഭാരു പരഭാമര്ശവമനിലഭാതത രണ്ടു
നനിയമങ്ങള  പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കുറഞവനിലയട്ട്  കേര്ഷകേരനില്നനിനട്ട്
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങള  സലാംഭരനിചട്ട്   കൃത്രനിമ  ക്ഷഭാമമുണഭാകനി  വനിപണനിയനില്  വലനിയ
വനിലയട്ട്  ഉപകഭഭാകഭാകളകട്ട്  നല്കേനി  തകേഭാള്ളലഭാഭമുണഭാകഭാന്  കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട്
അനുമതനി തകേഭാടുക്കുന, നനിയമങ്ങളകനുസൃതമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന ഒരു നനിയമതനില്
കഭദഗതനി  വരുതകേ  എനതീ  തരതനിലള്ള  ഇടതപടലകേളഭാണട്ട്  എലഭാ  പഭാര്ലതമനറനി
മരവഭാദകേളുലാം  ലലാംഘനിചതകേഭാണട്ട്  പഭാര്ലതമനട്ട്  പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  കേരഭാര്  കൃഷനി  ഒരു
രൂപതനിലലാം  ഭൂമനിയുതട  ഫെലഭൂയനിഷ്ഠതകയകയഭാ  കേര്ഷകേതന  തഭാല്പരവങ്ങതളകയഭാ
സലാംരക്ഷനിക്കുന രൂപതനിലല രണഭാമതത നനിയമലാം.  കകേസുകേള തകേഭാടുകഭാന് പഭാടനില;
ഇകപഭാള ജനനിതകേമഭാറ്റലാം വരുതനിയ വനിതകേള ഉല്പഭാദനിപനിചതകേഭാടുകണലാം.  കേര്ഷകേനട്ട്
വനില  തകേഭാടുകകണ  ആവശവമനില;  25  ശതമഭാനലാം  തകേഭാടുതഭാല്  മതനി  എനഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്.  അതുലാം   ജനറ്റനികേട്ട്  പഡ്യൂരനിറ്റനി  തടസട്ട്  കേഴനിഞതനിനുകശഷലാം  തകേഭാടുതഭാല്
മതനിതയനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. കകേഭാര്പകററ്റുകേള സഭാധഭാരണകഭാതര ബുദനിമുടനിക്കുനതനില്
നനിര്ദയവലാം  മനുഷവതസ്വരഹനിതവമഭായ സമതീപനമഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്  എനതനില്
യഭാതതഭാരു സലാംശയവമനില. 
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2019  ഏപനില്  മഭാസലാം  തപപനികകേഭാ  ഗുജറഭാതനിതല  നഭാലട്ട്  നനിര്ദനരഭായ
കേര്ഷകേര്തകതനിതര  ഒരു  കകേഭാടനി  അഞ്ചട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരകകസട്ട്
തകേഭാടുത.   തലയ്സട്ട്  ചേനിപട്ട്  നനിര്മ്മേനികഭാന്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  FC-5  എന
ഇനതനില്  വരുന  ഉരുളകനിഴങ്ങനിതന  വനിതകേളക്കുകമല്  തപപനികകേഭായട്ട്  ഒരു
കുതകേഭാവകേഭാശമുണട്ട്.   ഇഇൗ  ഇനലാം  വനിതപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉരുളകനിഴങ്ങട്ട്  കൃഷനി
നടതനിയതനിതന  കപരനില്  നഭാലട്ട്  കേര്ഷകേര്തകതനിതര  കകേസട്ട്  തകേഭാടുത  ഒരു
കേമ്പനനിയഭാണട്ട്  തപപനികകേഭാ.  സഭാധഭാരണകഭാരഭായ  ആളുകേകളഭാടട്ട്  ഇടതപടുന
കേഭാരവതനില്  യഭാതതഭാരു  മനുഷവതസ്വവലാം  കേഭാണനികഭാതത  പവര്തനിക്കുന
കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട്  യകഥഷ്ടലാം  ഇഇൗ  രലാംഗകതയട്ട്  കേടനവരഭാന്  അനുവഭാദലാം
തകേഭാടുക്കുന  നനിയമങ്ങളഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനനിതന  പഭാര്ലതമനറനി  മരവഭാദകേള
ലലാംഘനിചതകേഭാണട്ട്,  തഫെഡറല്  സലാംവനിധഭാനതനില്  ഒരു  സലാംസഭാനതനിതന
അധനികേഭാരതനില്തപടുന  കേഭാരവങ്ങളനില്  ഇടതപട്ടുതകേഭാണട്ട്   നടതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനി സൂചേനിപനിചതുതകേഭാണട്ട് ഞഭാന് അതനികലയട്ട് കേടക്കുനനില.  

നമ്മുതട  തപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  തകേരുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലതയയുലാം കേര്ഷകേതരയുലാം മഭാത്രമല ഇതട്ട് കദഭാഷമഭായനി ബഭാധനികഭാന് കപഭാകുനതട്ട്.
അനലാം ഭക്ഷനിക്കുന മുഴവന് ആളുകേളുലാം ആശയനിക്കുന ഇനതത തപഭാതുവനിതരണ
സമ്പ്രദഭായലാം  കുതകേകേളുതട  അവകേഭാശമഭായനി  മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിതട  കൃത്രനിമമഭായനി
ഭക്ഷവക്ഷഭാമമുണഭാക്കുവഭാന്  ഇവര്കട്ട്  കേഴനിയുന അവസഭാവനികശഷമുണഭാകുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനിതനതനിതര  കയഭാജനിചട്ട്  നനിനള്ള  ഒരു  പതനികേരണമഭാണട്ട്  നനിയമസഭ
പഭാസഭാകകണതട്ട്.   അതനില്  കകേഭാമ,  കുതട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങളല  പശ്നലാം.
അതലങനില് തഭാമസനിചകപഭായനി എനള്ള വനിമര്ശനവമല ആവശവലാം.  ഇന്ഡവ ഭരനിച
കകേഭാണ്ഗസട്ട്  സര്കഭാരുകേള  തചേയ  നല  പവൃതനികേതള  സലാംബനനിചട്ട്
പതനിപക്ഷതനനിനട്ട് സലാംസഭാരനിച   ശതീ. തകേ. സനി. കജഭാസഫെട്ട് സൂചേനിപനിച. യു.പനി.എ.
ഗവണ്തമനനിതന  കേഭാലതട്ട്  തകേഭാണ്ടുവന  ആസനിയഭാന്  കേരഭാര്  മറനകപഭാകയഭാ?
കേര്ഷകേവനിരുദ  നയങ്ങള  ഇഇൗ  രഭാജവതട്ട്  ആദവമഭായനി  തകേഭാണ്ടുവനതട്ട്  യു.പനി.എ.
സര്കഭാരനിതന  കേഭാലതഭാണട്ട്.  ഇവനിതട  കേര്ഷകേനട്ട്  നവഭായമഭായ  വനില  കേനിടഭാത
അവസ  സലാംജഭാതമഭാക്കുനതനിനട്ട്  തുടകലാം  കുറനിചതട്ട്  മന്കമഭാഹന്സനിലാംഗട്ട്
ഗവണ്തമനനിതന  കേഭാലതഭാണട്ട്  എനതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  ഇനട്ട്  വനനിരനിക്കുന
ജനവനിരുദ,  കേര്ഷകേവനിരുദ നനിയമങ്ങള റദ്ദേഭാകണതമന കേഭാരവതനില് ഒനഭാതകേ,
ഒറ്റമനകസഭാടുകൂടനി  ഇഇൗ  സഭയട്ട്  പതനികേരനികഭാന്  കേഴനിയണലാം.   മുഖവമനനി
അവതരനിപനിച ഇഇൗ പകമയതത ഞഭാന് പനിന്തഭാങ്ങുന.

ശതീ  .    പനി  .    തജ  .    കജഭാസഫെട്ട്  :   സര്,  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനട്ട്  തകേഭാണ്ടുവന
നനിയമങ്ങതളക്കുറനിചട്ട്  മുഖവമനനി  ഇവനിതട  പറഞതുതകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്
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ആവര്തനിക്കുനനില.  ഇതനില്  മൂനഭാമകതതട്ട്,  Essential  Commodities
Amendment  Bill  -  ഇതതലഭാലാംകൂടനി  തസപ്റ്റലാംബര്  14-നട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനില്
തകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  15-നട്ട്  പഭാസഭാക്കുകേയുലാം തചേയ്തു.  തസപ്റ്റലാംബര്  22-നട്ട്  രഭാജവസഭ
പഭാസഭാകനി,  24-നട്ട്  പസനിഡനട്ട്  ഒപ്പുവച.  തസപ്റ്റലാംബര്  27-നഭാണട്ട്  ഗസറ്റട്ട്
കനഭാടനിഫെനികകഷന് വനതട്ട്. തഫെഡറല് പനിന്സനിപനിളനിതന നഗ്നമഭായ ലലാംഘനമഭാണട്ട്,
കൃഷനി  സലാംസഭാന  ലനിസനിലഭാതണങനിലലാം  സലാംസഭാനങ്ങതള  കേണ്സല്ടട്ട്
തചേയ്യെഭാതതയഭാണട്ട്  തകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.  രണഭാമതത  ബനില്,  Farmers
(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm
Services Bill, 2020 - Contract farming (കേരഭാര്കൃഷനി) -  ഇവനിതട കുതകേകേളകട്ട്
കേര്ഷകേരനില്നനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  അവകേഭാശമുണട്ട്.  Essential
Commodities  Act  Amendment,  എനപറഞഭാല്  രഭാജവതട്ട്  മനിചമുള്ള
സലാംസഭാനങ്ങളുണട്ട്. അതഭായതട്ട്, പഞ്ചഭാബട്ട്, ഹരനിയഭാന, തവകസണ് യു.പനി. തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില് അരനിയുലാം  കഗഭാതമ്പുലാം മനിചമഭാണട്ട്.   അവനിതടനനിനട്ട്  തപഭാകേത്യുര്  തചേയട്ട്
ഇഇൗ  രഭാജവതട്ട്  ഭക്ഷവക്ഷഭാമമുള്ള  സലാംസഭാനങ്ങളകട്ട്  തകേഭാടുകണലാം.   ഇതട്ട്  Food
Security  Act-ല്  68  ശതമഭാനലാം  ജനങ്ങതളയുലാം  ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതുതകേഭാണട്ട്
തപഭാകേത്യുര് തചേയട്ട് തകേഭാടുകണലാം. ഇനനി തപഭാകേത്യുര്തമനട്ട് നടക്കുകമഭാ? ഇല.  Essential
Commodities  Act  Amendment-ലൂതട   തപഭാകേത്യുര്തമനനില.   ഇതട്ട്  ഏറ്റവമധനികേലാം
ബഭാധനികഭാന്  കപഭാകുനതട്ട്  കകേരളതതയഭാണട്ട്.  പബനികേട്ട്  ഡനിസനിബഡ്യൂഷന്  സനിസലാം
പഭാകട  ഇലഭാതഭാകുലാം.    കനരനിടട്ട്  കൃഷനികഭാരനില്നനിനട്ട്  വഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേന്
പറയുന  വനിലയട്ട്  തകേഭാടുകകണതഭായനി  വരുലാം.  അവനിതട  സകപഭാര്ടട്ട്  പപതസഭാനലാം
ഇല.  പറയുന വനിലയട്ട് വഭാങ്ങനി ഇവനിതട കൂടനിവചട്ട് വനില കൃത്രനിമമഭായനി ഉണഭാകനി കൂടനിയ
വനിലയട്ട് വനില്ക്കുലാം.  

ഇവനിതട  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ  നതീലലാം  കൃഷനികഭാരുതട  സമരലാം,
ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങതള  അവഗണനിചതകേഭാണ്ടുള്ള  കൃഷനിതകതനിതര  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനിയുതട
കനതൃതസ്വതനില്  നടതനിയ  സമരതനിനുമുനനില്  ഒടുവനില്  ബനിടതീഷട്ട്
ഗവണ്തമന്റുകപഭാലലാം മുട്ടുകുതനി. 

സസ്വഭാമനിനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനകപഭാള,  2007-ൽ
അവശവസഭാധനങ്ങളുതട എണലാം 23 ഇനങ്ങളനില്നനിനട്ട് വതീണ്ടുലാം വര്ദനിപനിച.  അതനില്
തകേഭാപ  കൂടനി  വന.  എനഭാല്  റബ്ബര്  ഭക്ഷവധഭാനവമലഭാതതുതകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴലാം
വനനിടനില.  അതുലാംകൂടനി ഉളതപടുകതണതഭാണട്ട്. തകേഭാപയുതട കേഭാരവതനില് എന്തഭാണട്ട്
സലാംഭവനിചനിരനിക്കുനതട്ട്?  സലാംസഭാന  ഗവണ്തമന്റുകേളകട്ട്  അധനികേഭാരലാം  തകേഭാടുത.
സലാംസഭാന ഗവണ്തമനട്ട് സലാംഭരനിചഭാല് ആ വനില കകേന്ദ്രഗവണ്തമനട്ട് തകേഭാടുക്കുലാം.
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'തകേഭാപ'  ഇതനില്  ഉളതപടുതനിയനിട്ടുകണഭാതയനഭാണട്ട്  എനനികട്ട്   കൃഷനി
വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്   കചേഭാദനികഭാനുള്ളതട്ട്.   തകേഭാപയുതട  ഇകപഭാഴതത  തഭാങ്ങുവനില
27  രൂപയഭാണട്ട്,  ഇതനിതന  എലാം.എസട്ട്.പനി  (minimum  support  price)
നനിശയനികഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാനങ്ങളകട്ട്  നല്കേനിയതഭാണട്ട്.  തകേഭാപയുതട
തഭാങ്ങുവനില  40  രൂപതയങനിലമഭാകണതമനട്ട്   അകന  ഞങ്ങള  പറഞതഭാണട്ട്,
അങ്ങതനയഭാതണങനിൽ ആ തഭാങ്ങുവനില നല്കേഭാന് കകേന്ദ്രസര്കഭാര് ബഭാദവസമഭാകുലാം.
ഇകഭാരവങ്ങൾ  ഉളതപതടയുള്ളവ  പരനികശഭാധനികണലാം.   റബ്ബര്  നനിലവനില്  ഇതനില്
ഉളതപടനിടനിതലങനിലലാം  അതനിതന  തഭാങ്ങുവനില  ഇകപഭാള  151  രൂപയഭാണട്ട്.
ഉത്പഭാദനതചലവനിതന  50%  അധനികേലാം  തഭാങ്ങുവനില  നല്കകേണതഭാതണന
സസ്വഭാമനിനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷതന  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചഭാതണങനില്  റബ്ബറനിനട്ട്  250
രൂപതയങനിലലാം  തഭാങ്ങുവനില  ലഭവമഭാകകേണതഭാണട്ട്,  ഇകഭാരവതനിലലാം  സലാംസഭാന
ഗവണ്തമനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനികണലാം. Essential Commodities Act-ല് കഭദഗതനി
വരുതനിയകതഭാടുകൂടനി  സലാംഭരണലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  നനിലയ്ക്കുലാം.  പഞ്ചഭാബട്ട്,  ഹരനിയഭാന,
പശനിമ  യു.പനി.  എനതീ  പകദശങ്ങതളതയഭാതക  ഇഇൗ  നനിയമലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലാം,  കകേരളതനികലയ്ക്കുള്ള  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുതട  ഒഴകട്ട്  പഭാതട  നനിലയ്ക്കുലാം.
നനിയമതനിതല  ഇഇൗ  കഭദഗതനി  ഏറ്റവമധനികേലാം  ബഭാധനിക്കുനതട്ട്
കകേരളതതയഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതനിതനതനിതര ഏറ്റവലാം ശകമഭായനി സമരലാം തചേകയ്യെണതട്ട്
കകേരളമഭാണട്ട്.   തപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനിലള്ള നമ്മുതട  സലാംസഭാനതട്ട്
കറഷന്  വനിതരണമനിതലങനില്  ആളുകേളകട്ട്  ജതീവനികഭാന്  കേഴനിയനില.  മറ്റട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങതള  സലാംബനനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുതട  വനിലയഭാണട്ട്  പശ്നലാം.
മനിനനിമലാം സകപഭാര്ടട്ട് തതപസനില് കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുതട സലാംഭരണലാം നടകഭാത
അവസയനില്,  കുതകേകേളുതട  ദയഭാദഭാക്ഷനിണവതനില്  അവര്  പറയുന  വനിലയട്ട്
ഉത്പനങ്ങള  വനില്ക്കുകേതയന  അവസയനികലയ്തകതനിക്കുന  തരതനിലള്ള
കേരഭാര്  വവവസയഭാണട്ട്  രണഭാമതത  ബനിലനിലള്ളതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  ഇകപഭാള
പഭാസഭാകനിയ ഒനലാം രണ്ടുലാം മൂനലാം കേഭാര്ഷനികേ ബനില്ലുകേതള ഒരുമനിചട്ട് കേഭാകണണതഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള തകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുന ഇഇൗ മൂനട്ട് ബനില്ലുകേളുലാം റദ്ദേഭാകഭാതത രക്ഷയനില. ഭക്ഷവ
ധഭാനവങ്ങളുലാം  മറ്റട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുലാം  മനിചമുള്ള  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
സലാംഭരനിചട്ട്  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളകട്ട്  വനിതരണലാം  തചേയ്യുന  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം
പഭാസഭാകനിയതട്ട്  2013-ലഭാതണങനിലലാം അതനിനട്ട് മുമ്പുതതന നമ്മുതട രഭാജവതട്ട് പസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിച സസ്വഭാമനിനഭാഥന് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്
2007-ല്  ഇവനിതട  നടപനിലഭാകനിയതഭാണട്ട്.  അതനിതനതയലഭാലാം  പഭാതട  തകേനിടലാം
മറനിചതകേഭാണ്ടുള്ള  ഇഇൗ  ബനില്  പഭാര്ലതമനനില്കപഭാലലാം  ചേര്ച  തചേയ്യെഭാതത  മൂനനഭാലട്ട്



24  കകേരള നനിയമസഭ           ഡനിസലാംബര്  31, 2020

ദനിവസലാംതകേഭാണട്ട്  തനിടുകതനില് പഭാസഭാകനിയതട്ട് എന്തനിനഭാണട്ട്?  സലാംസഭാനങ്ങളുതട
അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലള്ള  കൃഷനിയനികലയ്ക്കുള്ള  ഇഇൗ  കേടനകേയറ്റതനിതനതനിതര
ഒറ്റതകടഭായനി  കകേരളലാം  ശബനികണലാം,  അകഭാരവതനിൻകമൽ  തചേറനിയ
കതഭാതനില്  പതനികേരനിചഭാൽ  കപഭാര.  വടകക  ഇന്തവയനിതല  കേര്ഷകേരുതട
സമരവതീരവതനിനുമുമ്പനില്  നമുകട്ട്  കേണടയഭാന്  കേഴനിയനില.  കേചനിതകട്ടുകേളനില്
ഇറങ്ങനിയനിരുനഭാണട്ട്  അവര്  തകേഭാടുലാംതണുപനിതന  പതനികരഭാധനിക്കുനതട്ട്.  തണുപനിതന
പതനികരഭാധനികഭാനഭാവശവമഭായ വസങ്ങതളഭാനലാം അവര്കനില.  അതുകപഭാതല സമരലാം
തചേകയ്യെണ  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.  സലാംസഭാനതത  തപഭാതുവനിതരണ
സമ്പ്രദഭായതത തകേര്ക്കുന ഇഇൗ നനിയമതനിതനതനിതര കൂടുതല് ശബമുയര്കതണതട്ട്
കകേരളമഭാണട്ട്.  സസ്വഭാമനിനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷന്  ചൂണനികഭാടനിയതുകപഭാതല  ഉത്പനങ്ങളുതട
തതവവനിധവവത്കേരണതനില്  കൂടുതല്  ഇനങ്ങള  ഉളതപടുതഭാലാം.  കകേരളതനിതല
എലഭാ കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങതളയുലാം ഇതനില് ഉളതപടുതഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. അകപഭാള
എലഭാ  ഉത്പനങ്ങളക്കുലാം  മനിനനിമലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  തതപസട്ട്  ലഭവമഭാകുലാം.  റബ്ബര്,
നഭാളനികകേരലാം,  ഏലലാം,  കുരുമുളകേട്ട്,  മഞള,  ചുകട്ട്  തുടങ്ങനിയ കകേരളതനിതല  മുഴവന്
നഭാണവവനിളകേളുലാം  ഉളതപടുകതണതഭാണട്ട്.   കകേഭാവനിഡട്ട്  കേഭാലതട്ട്  ഏറ്റവലാം  നല
പതനികരഭാധകശഷനി നല്കേഭാന് സഹഭായനിക്കുന ഉത്പനമഭാണട്ട് മഞള.  അരനിയുലാം
കഗഭാതമ്പുലാം  അവശവ  എണയുമടകലാം  23  ഇനലാം  ഉത്പനങ്ങള  ഇതനില്
ഉളതപടനിട്ടുണട്ട്.  കനരതത ഇഇൗ ലനിസനില് തകേഭാപ ഉണഭായനിരുനനില.  സസ്വഭാമനിനഭാഥന്
കേമ്മേതീഷതന 2004-തല റനികപഭാര്ടട്ട് അനുസരനിചട്ട് തകേഭാപ ഉളതപടുതനി. തകേഭാപയുതട
മനിനനിമലാം തഭാങ്ങുവനില ഇനനിയുലാം ഉയര്തഭാതനിരനിക്കുനതനില് ഒരു നവഭായതീകേരണവമനില.
ഒരു  കേനികലഭാ  കതങ്ങയട്ട്  40  രൂപതയങനിലമഭാകഭാനുള്ള  ബഭാധവത  ഇവനിടതത
ഗവണ്തമനനിനുണട്ട്.  ഇഇൗയനിനതനില് സലാംസഭാനതനിനട്ട് കൂടുതല് വരുന ബഭാധവത
പരനിഹരനികഭാനുള്ള  തുകേ  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനട്ട്  നല്കകേണതഭാണട്ട്,  അതനില്  നനിനലാം
കകേന്ദ്രതനിനട്ട്  ഒഴനിഞ്ഞുമഭാറഭാന്  കേഴനിയനില.  നതീലലാം  കൃഷനിതയക്കുറനിചട്ട്   കനരതത
ഇവനിതട  സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്.  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  പറഞതുകപഭാതല  അതട്ട്
കുതകേകേളക്കുകവണനിയഭായനിരുന,  അവര്ക്കുകവണ  ഉത്പനങ്ങളഭാണട്ട്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്.  കേരഭാര്വവവസ  എന കേഭാരവലാം  പുതനിയതല.   ആഫനികന്
രഭാജവങ്ങളനില്  കനരതതതതന  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്,  തത്ഫെലമഭായനി
അവനിടതത  കേര്ഷകേരുതട  ഭൂമനി  മുഴവന്  അനവഭാധതീനതപട്ടു.   പല  ആഫനികന്
രഭാജവങ്ങളുലാം  മുഴപടനിണനിയനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുതട  ഭൂമനിയനില്  ഇനയനിനലാം
വനിതട്ട് വനിതയണലാം,  ഇന കേഭാരവങ്ങള തചേയ്യെണലാം എനപറഞട്ട് ആദവകമ തതന
കേടലാം  നല്കുലാം.  അതനിനട്ട്  ലളനിതമഭായ  തനിരനിചടകവയുളതവനട്ട്  പറയുലാം.  പനിനതീടട്ട്
അവര് പറയുന വനിലയട്ട്  ഉത്പനങ്ങള സലാംഭരണതനിനട്ട്  നല്കകേണതഭായനിവരുലാം.
പഞ്ചഭാബട്ട്,  ഹരനിയഭാന,  പശനിമ യു.പനി.  എനതീ പകദശങ്ങതള മഭാത്രമല,  ഇന്തവതയ
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ഒടഭാതകേ  അപകേടതപടുതന,  കേര്ഷകേതര  അടനിമയഭാക്കുന  ഇഇൗ  കേര്ഷകേവനിരുദ
നനിയമതനിതനതനിതര  വടകക  ഇന്തവയനിതല  കേര്ഷകേര്  നടതന  സമരലാംകപഭാതല
ഇവനിതടയുലാം നമ്മേള സമരലാം തചേയ്യെണതമന അഭനിപഭായമഭാണട്ട് എനനിക്കുള്ളതട്ട്.  

ഒരു  കേഭാരവലാം  കൂടനി  പറഞട്ട്  ഞഭാന്  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്,   കൃഷനി
സലാംസഭാനതനിതന അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലള്ള വനിഷയമഭായതനിനഭാല് നനിലവനില് കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  തകേഭാണ്ടുവന  നനിയമതത  റദ്ദേഭാക്കുന  തരതനില്  പഞ്ചഭാബുലാം
ഛതതീസ്ഗഢലാം രഭാജസഭാനുലാം പഭാസഭാകനിയ കേഭാര്ഷനികേ നനിയമതനിതന രതീതനിയനിലള്ള
ഒരു നനിയമലാം കകേരളവലാം പഭാസഭാകനിതകഭാണട്ട്  പതനികഷധലാം അറനിയനികണതമനഭാണട്ട്
എനനികട്ട് ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനികയഭാടട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇവനിതട അവതരനിപനിച
പകമയതനില്  ശതീ.  തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട്  തകേഭാണ്ടുവന  കഭദഗതനികേളുതട
അന്തസതകൂടനി ഉളതകഭാണ്ടുതകേഭാണട്ട് ഇഇൗ പകമയലാം പഭാസഭാകണലാം. ബഹുമഭാനതപട
മുഖവമനനി തകേഭാണ്ടുവന ഇഇൗ പകമയതത ഞഭാന് അനുകൂലനിക്കുന.

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  ബഹുമഭാനതപട  സതീകര്  സര്,  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ഭഭാരതലാം  കേര്ഷകേരുതട  രഭാജവമഭാണട്ട്.  കൃഷനികട്ട്  ഇവനിതട  വലനിയ  പഭാധഭാനവമുതണനട്ട്
നമുതകലഭാവർക്കുമറനിയഭാലാം.   കേര്ഷകേരുതട  തഭാത്പരവങ്ങള  സലാംരക്ഷനികഭാന്കവണനി
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി നടതനിയ സമരതതക്കുറനിതചലഭാലാം ഇവനിതട പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി,
അതട്ട് വളതര ശരനിയഭാണട്ട്. എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളുലാം കനരതത സൂചേനിപനിചതുകപഭാതലയുള്ള
നനിയമങ്ങള പഭാസഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ വനിഷയതനില് ഇന്തവയനിതല മറ്റട്ട് സലാംസഭാനങ്ങതള
അകപക്ഷനിചട്ട്   കകേരളലാം  വളതരകയതറ  മുന്പന്തനിയനിലഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ഇതനിനട്ട്  ചേനില
പരനിമനിതനികേതളഭാതകയുണട്ട്.   പഭാര്ലതമനട്ട്  പഭാസഭാകനിയനിട്ടുള്ള  2020-തല  കേഭാര്ഷനികേ
നനിയമങ്ങള ഇന്തവയനിതല കേര്ഷകേര്കട്ട് എലഭാവനിധ സലാംരക്ഷണവലാം ഉറപ്പുനല്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിച തകേഭാണ്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിതല  ഇടനനിലകഭാതരയുലാം കേമ്മേതീഷന്
ഏജന്റുമഭാതരയുലാം  ഒഴനിവഭാകനി  കേര്ഷകേര്കട്ട്  അവരുതട  ഉത്പനങ്ങള  എവനിതടയുലാം
തകേഭാണ്ടുകപഭായനി  വനില്കഭാന്  അധനികേഭാരലാം  നല്കുനതഭാണട്ട്  പസ്തുത  നനിയമങ്ങള.
ഇഇൗ  നനിയമതത  എതനിര്ക്കുനവര്  കേര്ഷകേ  തഭാത്പരവങ്ങളതകതനിരഭായനി
നനില്ക്കുനവരഭാണട്ട്.  കകേഭാണ്ഗസട്ട് അവരുതട പകേടന പത്രനികേയനില് പറഞനിരുനതുലാം
സനി.പനി.തഎ.(എലാം.)  അവരുതട  പകമയതനിലൂതട  ആവശവതപടനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്
ഇഇൗ  നനിയമലാം.  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  ഇഇൗ  നനിയമങ്ങള  പഭാസഭാകനിയതട്ട്   കേര്ഷകേരുതട
വരുമഭാനലാം  ഇരടനിയഭാക്കുകേതയന  ലക്ഷവകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്.   ഏതട്ട്  പശ്നലാം  വനഭാലലാം
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിതയ  വനിമര്ശനിചഭാകല  തൃപ്തനിവരനികേയുളതവനട്ട്  ചേനില  ആളുകേള
ചേനിന്തനിക്കുനണട്ട്,അതങ്ങതനതതനയനിരനികതട, എനഭാല് അതനിതന ആവശവകേതയനില.
എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  അവരുതട  തഭാത്പരവങ്ങള  സലാംരക്ഷനികഭാന്
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നനിയമങ്ങളുണട്ട്.   സമരലാം  തചേയ്യുന  കേര്ഷകേതര  കേഭാണഭാന്  പധഭാനമനനി
തയ്യെഭാറഭായനിതലനട്ട്  ഇവനിതട  പറഞ്ഞു,  എനഭാല്  പധഭാനമനനി  അതനിനട്ട്
തയ്യെഭാറഭായനിരുന.  സമരലാം  തചേയ്യുനവരുതട  കനതഭാകന്മേഭാര്  പറഞതട്ട്
എന്തഭാതണനറനിയഭാകമഭാ,  'ആദവലാം  ആ  നനിയമങ്ങതളഭാതക  മഭാറ്റതട,  അതനിനുകശഷലാം
സലാംസഭാരനികഭാലാം ' എനഭാണട്ട്.  അതരതനിതലഭാരു വവവസ വചതുതകേഭാണഭാണട്ട് ചേര്ച
നടകഭാതനിരുനതട്ട്.   ചേര്ചകേളകട്ട്  ആരുലാം  വനിമുഖരല,  ഇകപഭാഴലാം  ചേര്ച  തചേയ്യെഭാലാം.
കകേന്ദ്രഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുലാം  യഥഭാര്ത  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളുതട  കനതഭാകന്മേഭാരുലാം
ഒരുമനിചനിരുനട്ട്  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  തചേയട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  രതീതനിയനില്  പരനിഹഭാരലാം
കേതണകതണതഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി  ഇഇൗ  സഭയനില്  നടക്കുന  ചേര്ചകേള
ഉപകേഭാരപദമഭാകുതമനഭാണട്ട്  എതന  വനിശസ്വഭാസലാം.   അതനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ഇവനിതട
നടതന പരഭാമര്ശങ്ങതള ഞഭാന് ശകനിയഭായനി എതനിര്ക്കുന.

ശതീ  .    മഭാണനി  സനി  .    കേഭാപന്:  സര്,  നമ്മുതട  രഭാജവ  തലസഭാനതട്ട്
തകേഭാടുലാംതണുപനിലലാം  സമരവതീരവമണയഭാതത  പകക്ഷഭാഭതനില്  ഉറചനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്
കേര്ഷകേര്.   32  കേര്ഷകേര്  ഇതനികനഭാടകേലാം  തണുപ്പുതകേഭാണട്ട്  മരനിചകേഴനിഞ്ഞു.
അതനിനഭാല്  കേര്ഷകേ  പകക്ഷഭാഭലാം  കേണനിതലനട്ട്  നടനികഭാകനഭാ   അടനിചമര്തഭാകനഭാ
കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിനട്ട്  കേഴനിയനിതലനട്ട്  ഞഭാന്  ഉറചവനിശസ്വസനിക്കുന.  ഇന്തവയുതട
മഹതഭായ  പഭാര്ലതമനറനി  പഭാരമ്പരവകതഭാടുള്ള  തവല്ലുവനിളനി  കൂടനിയഭായനിരുന
തസപ്റ്റലാംബര്  20-നട്ട്  രഭാജവസഭയനില്  അരകങ്ങറനിയതട്ട്.  ഏതു  ബനില്ലുലാം
നനിയമമഭാകുനതനിനുമുമ്പട്ട് കവണ ചേര്ചകേളക്കുലാം വനിശകേലനങ്ങളക്കുമഭായനി ബനതപട
പഭാര്ലതമനറനി  സഭാന്ഡനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറ്റനികേളകട്ട്  വനിടണതമനള്ള  പഭാര്ലതമനറനി
മരവഭാദകപഭാലലാം  കേഭാണനികഭാതത   ബനില്ലുകേള  ക്ഷണകനരലാംതകേഭാണട്ട്  പഭാസഭാകനി
തയടുക്കുകേയഭാണട്ട്  ബനി.തജ.പനി.  ഭരണകൂടലാം  തചേയതട്ട്.   ഇതനിലൂതട  ഒഭാകരഭാ  ഇന്തവന്
കേര്ഷകേതനയുലാം  കകേഭാര്പകററ്റട്ട്  ഭതീമന്മഭാരുതട  ദയഭാദഭാക്ഷനിണവങ്ങളകട്ട്
എറനിഞ്ഞുതകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  തചേയതട്ട്.  കേര്ഷകേ   പകക്ഷഭാഭലാം
ഭരണപക്ഷവലാം പതനിപക്ഷവമഭായുള്ള വനിഷയമഭാകനി ചുരുകഭാനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
ശമനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിതന തവറുലാം വവഭാകമഭാഹലാം മഭാത്രമഭാതണനട്ട് ഞഭാന്
വനിശസ്വസനിക്കുന.   കൃഷനിയനിലലാം  കൃഷനിഭൂമനിയനിലലാം  കേര്ഷകേ  നനിയനണമനിലഭാതഭാകനി
കുതകേവത്കേരണലാം  ഉറപഭാക്കുനതഭാണട്ട്  പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  നനിയമങ്ങള.
ഭരണഭാധനികേഭാരനിതയന  നനിലയനില്  ഇഇൗ  പശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം
പധഭാനമനനി കകേവലലാം ഒരു കേക്ഷനികനതഭാവഭായനി ചുരുങ്ങനി കൃഷനിയനിതല കകേഭാര്പകററ്റട്ട്
നനികക്ഷപതനിനഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചകേഴനിഞ്ഞു.   സര്കഭാര്
കനരനികടഭാ  സഹകേരണ  കമഖല  വഴനികയഭാ   ഇഇൗ  പണലാം   കേര്ഷകേരനികലയട്ട്
എതനിക്കുകേയഭായനിരുന  തചേകയ്യെണനിയനിരുനതട്ട്.  ഭക്ഷവധഭാനവ  കശഖരലാം



ഗവണ്തമനട്ട് പകമയലാം 27

ഇകപഭാളതതന  അധനികേമഭാതണനലാം  ഇനനി  കശഖരനികഭാനഭാവനിതലനമഭാണട്ട്  നതീതനി
ആകയഭാഗട്ട് വനിദഗ്ദ്ധരുതട അഭനിപഭായലാം. സര്കഭാരനിനട്ട് സലാംഭരണതനില് നനിയമപരമഭായനി
ബഭാധവതയനിതലനലാം പറഞ്ഞു,   അതനിനഭാല് മനനി പറയുന മനിനനിമലാം തഭാങ്ങുവനിലയ്ക്കുലാം
സര്കഭാര്  സലാംഭരണതനിനുതമഭാനലാം  യഭാതതഭാരു  അടനിസഭാനവമനിതലനട്ട്  ഞഭാന്
ഉറചവനിശസ്വസനിക്കുന.  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുതട  തഭാങ്ങുവനില  ഇലഭാതഭാകുലാം
എനതഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ബനിലനിതല  ഗുരുതര  പശ്നതമനട്ട്  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കുന.
സലാംസഭാന സര്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നടതന സജതീവ ഇടതപടലനിലൂതടയഭാണട്ട്
തഭാങ്ങുവനില സമ്പ്രദഭായലാം  ഉടതലടുതതട്ട്.   കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  വനിളകേളകട്ട്
നനിശനിത വനില ഉറപ്പുവരുതകേയഭാണട്ട് ഇതുവഴനി തചേയ്യുനതട്ട്. എനഭാല് ഇഇൗ ബനില്ലുകേള
നനിലവനില്  വനകതഭാതട  തഭാങ്ങുവനിലതയന  കേര്ഷകേരുതട  പതതീക്ഷ
അവസഭാനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല, 2003-തല എ.പനി.എലാം.സനി.   (കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന
കേകമ്പഭാള  സമനിതനി)  നനിയമതനിതല   വവവസകേതള  ഇലഭായതചേയഭാണട്ട്  പുതനിയ
ബനിലനിനട്ട്  സര്കഭാര്  രൂപലാം  തകേഭാടുതതട്ട്.  പഭാകദശനികേ  വനിലനനിലവഭാരലാം
കേണകനിതലടുതട്ട് കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളകട്ട് വനില നനിശയനിക്കുനതട്ട് അഗനികേളചറല്
തപഭാഡഡ്യൂകസഴട്ട്  കേമ്മേനിറ്റനിയഭാണട്ട്  (എ.പനി.എലാം.സനി.). ഉതകരന്തവന് ഗഭാമങ്ങളനിതലലഭാലാം
ഇതരതനിലഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ കമഖല പനിടനിചനനില്ക്കുനതട്ട്.  ഇതുവഴനി കേര്ഷകേര്കട്ട്
അവരുതട  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളകട്ട്  വനിലകേനിട്ടുതമനട്ട്  ഉറപഭായനിരുന.  മഭാത്രമല,
സര്കഭാര്  പഖവഭാപനിക്കുന  തഭാങ്ങുവനില  ലഭനിക്കുകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.  ഇതട്ട്  നമ്മുതട
രഭാജവതത  കേര്ഷകേര്കട്ട്  വളതര  ഉപകേഭാരപദവലാം  ആശസ്വഭാസകേരവമഭായനിരുന.  ഇഇൗ
ബനിലനിലൂതട  എ.പനി.എലാം.സനി.  ആകട്ട്  റദ്ദേഭാക്കുകമ്പഭാള  കേര്ഷകേര്  വലനിതയഭാരു
ഇരുടടനിയഭാണട്ട്  കനരനിടുനതട്ട്.   എ.പനി.എലാം.സനി.  ആകട്ട് പകേഭാരലാം കേകമ്പഭാളലാം അഥവഭാ
മഭാര്കതറ്റനതട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന  കേകമ്പഭാള  സമനിതനിയുതട  കേതീഴനിലള്ള
സലങ്ങളഭായനിരുന.  ഇഇൗ സലങ്ങളനില്നനിനട്ട് ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങുകേ എനതഭാണട്ട്
വഭാങ്ങഭാന്  വരുനവര്  തചേകയ്യെണനിയനിരുനതട്ട്.  ഇഇൗ  സലങ്ങളനില്  അതഭാതട്ട്
പകദശതത  നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേള  വനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്
തചേയ്തുതകേഭാണനിരുനതട്ട്.   ഇതരലാം  പഭാകദശനികേ  മഭാര്കറ്റുകേതള  പൂര്ണമഭായുലാം
തകേര്ക്കുകേയഭാണട്ട് ഇഇൗ ബനിലനിലൂതട കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് നടപനില്വരുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  ബനില്  പകേഭാരലാം  എവനിതടയഭാകണഭാ  കേര്ഷകേര്  ഉല്പനങ്ങള
വനില്ക്കുനതട്ട്  അവനിതട  കേകമ്പഭാളമഭായനി  തതീരുലാം.   അതഭായതട്ട്,  നമ്മുതട  രഭാജവതത
വന്കേനിട  കുതകേകഭാര്കട്ട്  അവരുതട  ഇഷ്ടപകേഭാരലാം  കേകമ്പഭാളലാം  നനിശയനികഭാന്
കേഴനിയുലാം.  അതുവഴനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  വന്കേനിട  കകേഭാർപകററ്റുകേളകട്ട്
തതീതറഴതുകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  തചേയ്യുനതട്ട്.   അതനിനഭാല്  കേര്ഷകേതന
ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗതത  തുരങലാംവയ്ക്കുന  ഇഇൗ  കേഭാര്ഷനികേ  ബനിലനിതന  ഞഭാനുലാം  ഞഭാന്
പതനിനനിധതീകേരനിക്കുന പഭാര്ടനിയുലാം ശകമഭായനി എതനിര്ക്കുന.  
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കേരഭാര്  കൃഷനികട്ട്  വലനിയ കപഭാതഭാഹനമഭാണട്ട്  ഇഇൗ ബനിലനിലള്ളതട്ട്.   നമ്മുതട
രഭാജവതത  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലതയ  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ക്കുന  ഒനഭാണട്ട്  കേരഭാര്
കൃഷനി.   കേര്ഷകേര്  എന്തട്ട്  വനിള  കൃഷനി  തചേയ്യെണലാം;  എന്തട്ട്  വനിതട്ട്  വനിതയണലാം,
ഏതട്ട്  വളലാം  ഉപകയഭാഗനികണതമതനലഭാലാം  ഇവനിതട  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്  കുതകേ
കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല,  ജനനിതകേമഭാറ്റലാം  വരുന  വനിതകേള
ഉപകയഭാഗനികചകഭാതമനലാം  ഞഭാന്  വനിശസ്വസനിക്കുന.   കേരഭാര്  കൃഷനി  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിതല  തതവവനിധവതത  മഭാത്രമല,  നമ്മുതട  പരമ്പരഭാഗതമഭായ
വനിതനിനങ്ങതളയുലാം ഇലഭാതഭാക്കുന.  കേരഭാര് കൃഷനി കനരതതതതന ഉതണങനിലലാം ഇഇൗ
ബനിലനിലൂതട  ഇന്തവയനില്  കൂടുതല്  വവഭാപനിപനിക്കുതമനതട്ട്  ഉറപഭാണട്ട്.   ഇതുവഴനി
തചേറുകേനിട-നഭാമമഭാത്രമഭായ  കേര്ഷകേര്  ഇലഭാതഭാകുകേയുലാം  തചേയ്യുലാം.  കലഭാകേതട്ട്
കേര്ഷകേര്കട്ട്  ഇനട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  സഇൗജനവ  കസവനങ്ങള  സര്കഭാരനില്നനിനട്ട്
ലഭനിചതകേഭാണനിരനിക്കുന  രഭാജവമഭാണട്ട്  ഇന്തവ.   ഇനനി  അതതലഭാലാം  വനിലതകേഭാടുതട്ട്
കേര്ഷകേര്  വഭാകങ്ങണനിവരുകമഭാതയന  ഭതീതനി  കേര്ഷകേര്ക്കുതണന  കേഭാരവലാം  ഇഇൗ
അവസരതനില് എടുതപറയുന.  മഭാത്രമല, ഭകക്ഷവഭാല്പനങ്ങളുതട വനിലനനിയനണലാം
ഉളതപതടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങളകട്ട്  സലാംസഭാന  സര്കഭാരുകേളക്കുള്ള  വനിപുലമഭായ
അധനികേഭാരങ്ങള  ദുര്ബലതപടുതമനള്ള  കേഭാരവവലാം  ഞഭാന്  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുന.
ജനനിതകേമഭാറ്റലാം  വരുതനിയ  വനിതകേള  കൃഷനിതചേയ്യെഭാനുള്ള  അനുമതനിയുലാം  കേരഭാര്
കൃഷനിയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയട്ട്  വലനിയ  ആഘഭാതലാം  വരുതതമനള്ള  കേഭാരവതനില്
സലാംശയമനില.  തചേറുകേനിട-നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര് കൂടുതലള്ള നമ്മുതട സലാംസഭാനതത
ഇഇൗ  നനിയമലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതുവഴനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയഭാതകേ
തകേരുകേയുലാം തചേയ്യുലാം. അതുവഴനി സലാംസഭാനതത കേര്ഷകേ ആത്മഹതവ കൂടുതമനതനിനട്ട്
സലാംശയമനില.   ഇനട്ട്  നമ്മുതട  സലാംസഭാനതട്ട്  നനിലനനിൽക്കുന  സഹകേരണ
മഭാര്കറ്റനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കൃഷനി വകുപട്ട്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
എനനിവയുതട  സസ്വതനമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  പവര്തനതനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭാകുന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  ഇഇൗ കേഭാര്ഷനികേ ബനിലനിലള്ളതട്ട്.  അതുതകേഭാണട്ട്   കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
ഇഇൗ  കേഭാര്ഷനികേ  ബനിലനിലൂതട   രഭാജവതട്ട്,  പകതവകേനിചട്ട്  കകേരളതനില്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  പനിന്തുടര്നകപഭാകുന  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരതനിതന
മരണമഭായനിരനിക്കുലാം ഉണഭാകേഭാന് കപഭാകുകേതയനട്ട് കൂടുതല് വവകമഭാകുകേയഭാണട്ട്. 

ഡല്ഹനിയനില് സമരലാം തചേയ്യുന കേര്ഷകേര്കട്ട്  ടണ്കേണകനിനട്ട്  തതപനഭാപനിള
എതനിചതകേഭാടുത  വഭാഴക്കുളതത  കേര്ഷകേതര  ഇഇൗ  അവസരതനില്  ഞഭാന്
അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതരതനില്   കേര്ഷകേതര  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന
കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിതന  കേഭാര്ഷനികേ  നനിയമതത  ഒരനികല്ക്കൂടനി  ശകമഭായനി
എതനിര്തതകേഭാണട്ട്   ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച  ഇഇൗ  പകമയതത
ഞഭാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.  നനനി, നമസഭാരലാം. 



ഗവണ്തമനട്ട് പകമയലാം 29

ശതീ  .    അനൂപട്ട്   കജകബട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച
പകമയതത ഞഭാന് പനിന്തഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട ശതീ. തകേ. സനി. കജഭാസഫെട്ട്
അവതരനിപനിച  കഭദഗതനികേതളക്കൂടനി  ഉളതകഭാണ്ടുതകേഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പകമയതത
പൂര്ണതയനിതലതനികണതമനഭാണട്ട് എനനികട്ട് അഭവര്തനികഭാനുള്ളതട്ട്.

ഡനിസലാംബര്  23-ാം  തതീയതനി  സഭ  കൂടഭാന്  തതീരുമഭാനനിചകപഭാൾ  അതനിനട്ട്
അവസരലാം നല്കേഭാത ഗവര്ണറുതട ജനഭാധനിപതവ വനിരുദസമതീപനതതക്കുറനിചള്ള
ശകമഭായ  പതനികഷധലാം  സഭ  കരഖതപടുതണതമനകൂടനി  ഞഭാന്
ഇഇൗ  സനര്ഭതനില്  സൂചേനിപനികഭാന്  ആഗഹനിക്കുന,  അതട്ട്  അനനിവഭാരവമഭാണട്ട്.
ജനഭാധനിപതവതനികലയ്ക്കുള്ള  വലനിതയഭാരു  കേടനകേയറ്റമഭാണട്ട്  നടനതട്ട്.  ഗവര്ണര്
സങ്കുചേനിതമഭായ  രഭാഷതീയ  തഭാല്പരവലാം  മുന്നനിര്തനി  എനപറയുനതനില്  യഭാതതഭാരു
മടനിയുലാം  നമ്മേള  കേഭാണനികകണതനില.  ഇഇൗ  സഭ  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പകമയതനിലൂതട
അതട്ട് സൂചേനിപനികണതമനഭാണട്ട് എനനികട്ട്  ആവശവതപടഭാനുള്ളതട്ട്. 

നനിയമസഭകേകളഭാ  പഭാര്ലതമകനഭാ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  കഭദഗതനികേള  ഓകരഭാ  നനിയമങ്ങളനില്  തകേഭാണ്ടുവരുനതുലാം
രഭാജവതഭാല്പരവതതയുലാം  തപഭാതുജനതഭാല്പരവതതയുലാം  മുന്നനിര്തനിതകഭാണഭാ
യനിരനികണലാം.   എനഭാല്  ഇനട്ട്   പഭാര്ലതമകനറനിയന്  സലാംവനിധഭാനങ്ങതള/  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണസഭകേതള  കനഭാക്കുകുതനിയഭാക്കുന  ഒരു  സഭാഹചേരവമഭാണട്ട്  ബനി.തജ.പനി.
ഗവണ്തമനട്ട്  സസ്വതീകേരനിചതകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. കേഴനിഞ ബനി.തജ.പനി. ഗവണ്തമനനിതന
കേഭാലഘടലാം  കനഭാകനിയഭാലലാം  നമുകനിതട്ട്  മനസനിലഭാകഭാന്  കേഴനിയുലാം.  ഇതട്ട്  ശകമഭായനി
എതനിര്കതപകടണതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  കേരനിനനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാകനി  മുകനഭാട്ടു
കപഭാകുകമ്പഭാഴലാം കേര്ഷകേര് സമരലാം തചേയ്യുകമ്പഭാഴലാം പകമയതനില് സൂചേനിപനിചതുകപഭാതല
രഭാജവതട്ട്  32  കേര്ഷകേരുതട ജതീവന് ഇഇൗ സമരതനിതന ഭഭാഗമഭായനി സമരകവദനിയനില്
കഹഭാമനികതപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇത്രമഭാത്രലാം  ശകമഭായ  സമരതനികലയട്ട്  കേര്ഷകേര്
നതീങ്ങനിതകഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  കകേന്ദ്ര  സർകഭാർ  ചേര്ചയട്ട്  തയ്യെഭാറഭാകുനതുലാം  ഒരു
പുനര്ചേനിന്തനതനികലയട്ട് കേടനവരുനതഭായുമുള്ള സൂചേനകേള വരുനതുലാം കേര്ഷകേരുതട
ശകമഭായ  പതനികഷധതനിനുമുനനില്  മുട്ടുമടക്കുന  ഒനഭായനി  വരുന.  കേര്ഷകേരുതട
ശകനി, കേര്ഷകേ സമൂഹതനിതന ശകനി എത്രമഭാത്രമഭാതണനള്ളതട്ട് വനിളനിചറനിയനിക്കുന
ഒനതതനയഭായനി  ഇതട്ട്  മഭാറനിതകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇഇൗ  നനിയമങ്ങള  നമ്മുതട
തഫെഡറല് സലാംവനിധഭാനതനിനട്ട്  മുകേളനിലള്ള കേടനകേയറ്റമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച
തകേഭാടുകഭാന്  കേഴനിയുനതല.  ഇവനിതട  Essential  Commodities  Act-ല്
തകേഭാണ്ടുവരുന കഭദഗതനികേള ഏറ്റവലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാകണണതഭാണട്ട്.   സലാംഭരണ-
വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങതള  തഭാളലാംതതറ്റനിക്കുന  രതീതനിയനികലയട്ട്  അതട്ട്
മഭാറഭാന്കപഭാകുന.  യഭാതതഭാരു സലാംശയവമനില,  ഇവനിതട  ബഹുമഭാനതപട  അലാംഗങ്ങള
സൂചേനിപനിചതുകപഭാതല  ഇതട്ട്  രഭാജവതനിതന  തപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനതത
അടനിമറനിക്കുനതനികലയട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  
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കേരഭാര്  കൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനികതപടുന  സഭാഹചേരവതനികലയട്ട്  വരുന,
തഭാങ്ങുവനിലകേള  ഇലഭാതഭാകുന,  എ.പനി.എലാം.സനി.-കേള,  മണനികേള, പഭാകദശനികേ
മഭാര്കറ്റുകേള  എനനിവ  ഇലഭാതഭാകുന  സഭാഹചേരവലാം  വരുന,  കേര്ഷകേര്കട്ട്
വഭായഭാസഇൗകേരവലാം   അനവമഭായനികപഭാകുന.  ഇവനിതട    ബഹുമഭാനതപട  അലാംഗലാം
ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാതല  കേമ്മേതീഷന്  ഏജന്സനികേള  അടകമുള്ള
കേഭാരവങ്ങള  വരുകമ്പഭാള,  തചേറുകേനിട  വഭായകേള  ലഭനിക്കുന  സഭാഹചേരവങ്ങളകപഭാലലാം
ഇലഭാതഭാകുകമ്പഭാള   അതട്ട്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കേരഭാര്  കൃഷനിയനികലയട്ട്  കേര്ഷകേതര
വതീണ്ടുലാം തള്ളനിവനിടുന സഭാഹചേരവതനികലയട്ട് വരുന. കകേഭാര്പകററ്റുവല്കരണതനിതന
ഏറ്റവലാം  മകനഭാഹരമഭായ/ശഭാസതീയമഭായ  ഇടതപടലഭാണട്ട്   കമഭാദനി  സര്കഭാര്  ഇവനിതട
നടതനിതകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അനനിയനനിതമഭായ  കശഖരണതനിലൂതട  ഇഇൗ
പതനിസനനി  കൂടുതല്  വഷളഭാകുകമ്പഭാള  തചേറുകേനിട-നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്
ആത്മഹതവയുതട  വകനികലയട്ട്  എതനികചരുതമനതട്ട്  ലളനിതമഭായനി  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുനതല. പരമ്പരഭാഗത ചേന്തകേള ഇലഭാതഭാകുനകതഭാതട വന്കേനിട കേമ്പനനികേളകട്ട്
എവനിതടയുലാം കേഭാര്ഷനികേവനിളകേള വഭാങ്ങുന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനികഭാന് കേഴനിയുന. ഇതട്ട്
തതീര്ചയഭായുലാം  അപകേടകേരമഭായ സഭാഹചേരവങ്ങളനികലയട്ട് നതീങ്ങുന.  ഏറ്റവതമഭാടുവനില്
ഏതട്ട്  വനിളകേള ഉല്പഭാദനിപനികണതമനതുതതന ഇവര് നനിശയനിക്കുന നനിലയനികലയട്ട്
മഭാറുന  സഭാഹചേരവമഭാണട്ട്  വരഭാന്കപഭാകുനതട്ട്.  ഇഇൗ  സമരതത  വളതര
ആശങകയഭാതടയഭാണട്ട്  കലഭാകേതമഭാടഭാതകേ  കനഭാകനികഭാണുനതട്ട്.  വനിവനിധ
കലഭാകേരഭാഷങ്ങളകപഭാലലാം  ഇതനിതനതനിതര  ശകമഭായനി  പതനികേരനിക്കുന
സഭാഹചേരവതനികലയട്ട്  മഭാറനിതകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  കകേഭാര്പകററ്റട്ട്
വല്കരണതത ശകമഭായനി എതനിര്കഭാന് നമുകട്ട് കേഴനിയണലാം. ഇഇൗ കേരനിനനിയമങ്ങള
നടപനിലഭാകനിയനിതലങനില്  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  ലഭനികകണ  ആനുകൂലവങ്ങളകപഭാലലാം
നല്കേനിതലന  ഭതീഷണനിവതര  ഉയര്തകേയഭാണട്ട്.  ആദവലാം  പറഞ  തഫെഡറല്
സലാംവനിധഭാനതനികലയ്ക്കുള്ള  വതീണ്ടുലാംവതീണ്ടുമുള്ള  കേടനകേയറ്റതനികലയട്ട്  ഇവര്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. എന്തുലാം തചേയ്യെഭാന് കേഴനിയുന ഏകേഭാധനിപതവ പവണതതയ ശകമഭായനി
എതനിര്കഭാന് നമുകട്ട് കേഴനിയണലാം. രഭാജവതട്ട്  അഞ്ചട്ട് ഏകറനില് തഭാതഴ കൃഷനിതചേയ്യുന
ബഹുഭൂരനിഭഭാഗലാം  വരുന  നഭാമമഭാത്ര-തചേറുകേനിടകേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  ശകമഭായ
ശബമഭായനി  നമ്മുതട  നനിയമസഭയട്ട്  മഭാറഭാന്  കേഴനിയണതമനട്ട്  ഞഭാന്  സൂചേനിപനിക്കുന.
ഇഇൗ  കേരനിനനിയമങ്ങള  പനിന്വലനികഭാന്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  തയ്യെഭാറഭാകേണതമനട്ട്
ഒരനികല്കൂടനി ആവശവതപടുകേയഭാണട്ട്.

തുറമുഖവലാം  മഡ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടനപള്ളനി  ): സര്,  ഇവനിതട   അവതരനിപനിച  സമഗവലാം
സമ്പൂര്ണവമഭായ  പകമയലാം  സഭ  പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള  അതട്ട്  ചേരനിത്രതനിതന
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ഭഭാഗമഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനിതല കേഭാര്ഷനികേകമഖലതയയുലാം  അകതഭാതടഭാപലാം  നമ്മുതട
രഭാജവതനിതന സുപധഭാനമഭായ സമ്പദ്ഘടനതയയുലാം ബഭാധനിക്കുന കേഭാരവലാം കൂടനിയഭാണട്ട്.
കേഭാര്ഷനികേകമഖല  രഭാജവതനിതന സമ്പദ്ഘടനയുതട അടനിസഭാനഘടകേമഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമനട്ട്  പഖവഭാപനിച  ഈ  മൂനട്ട്  നനിയമങ്ങളുലാം  ആ  സമ്പദ്ഘടനതയ
തകേര്ക്കുനതഭാതണനട്ട്  എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ഇഇൗ  രലാംഗതട്ട്  മഭാത്രമല,  രഭാജവതത
അതനിതന  സഭാമ്പതനികേ  സസ്വഭാതനവതനിതന  തകേര്ചയനികലയട്ട്  നയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സഭാമ്പതനികേ  സസ്വഭാതനവലാം  തകേര്നഭാല്  അതട്ട്  രഭാഷതീയ  സസ്വഭാതനവതനിതന
നനിലനനില്പനിതന  ബഭാധനിക്കുന  ഗുരുതരമഭായ  പതവഭാഘഭാതങ്ങളുണഭാക്കുലാം.
ഭരണഘടനഭാമൂലവങ്ങള  വലനിതചറനിഞട്ട്,  തഫെഡറല്  സമ്പ്രദഭായലാം  തകേര്തട്ട്
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുന  ഒഭാകരഭാ  നതീകങ്ങളുലാം   ഒരു
ജനഭാധനിപതവ രഭാജവതനിതന സര്വനഭാശതനികലയട്ട് നയനിക്കുനതഭായനി മഭാറുകേയുമഭാണട്ട്.
അതുതകേഭാണട്ട് കേഭാര്ഷനികേരലാംഗതട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള ഒഭാകരഭാനലാം ബഹുരഭാഷ
കുതകേ  ശകനികേളക്കുകവണനി  നടതന  പദതനി  മഭാത്രമഭാതണനട്ട്  കലഭാകേലാം
തനിരനിചറനിയുതമന  കേഭാരവതനില്  സലാംശയമനില.  കലഭാകേലാം  കകേഭാവനിഡട്ട്  മഹഭാമഭാരനിതയ
ഉളതപതട  കനരനിടുന  സനര്ഭതനില്  രഭാജവതത  ജനങ്ങളുതട  തഎകേവതത
തകേര്ക്കുന,  ഛനിനഭനിനമഭാക്കുന  കകേന്ദ്രനയലാം  വഭാസവതനില്  കേര്ഷകേകദഭാഹനയലാം
മഭാത്രമല രഭാജവകദഭാഹനയലാം കൂടനിയഭാതണനട്ട് പറകയണ സഭാഹചേരവഭാണട്ട്. മദവപകദശട്ട്
ഉളതപതടയുള്ള സലാംസഭാനങ്ങളനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ചേനില പഖവഭാപനങ്ങള ഞഭാന്
ആവര്തനിക്കുനനില;  അതതഭാതക  ഈ  രഭാജവലാം  കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.  രഭാഷപനിതഭാവട്ട്
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗകതഭാടുലാം  കേര്ഷകേകരഭാടുലാം  സസ്വതീകേരനിച  ദര്ശനങ്ങളുലാം
കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളുലാം  ഇവനിതട  ബഹുമഭാനതപട  അലാംഗങ്ങള  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
അകഭാരവങ്ങളുലാം  വനിസ്മരനിക്കുകേയുലാം  തകേര്ക്കുകേയുമഭാണട്ട്  തചേയ്യുനതട്ട്.   അങ്ങതന ഒരു
രഭാജവതനിതന  അഖണതയുലാം  തഎകേവവലാം  സലാംരക്ഷനികഭാന്  കേഴനിയഭാതവനിധലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുന  വനിനഭാശകേരമഭായ  ഒഭാകരഭാ  ഭരണ-നനിര്വഹണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
ജനങ്ങളക്കുലാം  രഭാജവതനിനുതമതനിരഭായ  തവല്ലുവനിളനിയഭാണട്ട്.  എന്തുതകേഭാണ്ടുലാം  ഈ
കേര്ഷകേകദഭാഹനയലാം  കകേവലലാം  നനിസഭാരമഭായനി  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയനില.  അതട്ട്  ഈ
രഭാജവതനിതന  നനിലനനില്പനിതന  ബഭാധനിക്കുനതഭാതണനതുതകേഭാണട്ട്  നമ്മുതട
രഭാജവതനിതന  സഭാമ്പതനികേ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  രഭാഷതീയ  സസ്വഭാതനവലാംകപഭാലലാം
നഷ്ടതപടുതന അതവന്തലാം ഭയഭാനകേമഭായ സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുന സനര്ഭതനില്
അതനിതനതനിരഭായനി  നടതന   എലഭാ  നതീകങ്ങളുലാം  ശകദയമഭാണട്ട്.  കകേരളതനിതല
കേര്ഷകേരുതട കക്ഷമ തഭാല്പരവങ്ങള  ഉനയനിചതകേഭാണട്ട്  സമഗമഭായുലാം
വസ്തുതഭാപരമഭായുലാം  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച  ഈ  പകമയവലാം
ഇന്തവയനില് മഭാതൃകേയഭായനി  മഭാറുലാം.  എലഭാ ചേരനിത്രവലാം സൃഷ്ടനിക്കുന സലാംസഭാനതനിനട്ട്
അതനിനട്ട്  സഭാധനികതടതയനട്ട്  ആഗഹനിക്കുന.  നഭാലാം  പുതുവര്ഷതനികലയട്ട്
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കേടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇനട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പുതുവര്ഷലാം
ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള ഇന്തവയഭാകേമഭാനലാം പതനിധസ്വനനികഭാനുലാം പതനികേരനികഭാനുലാം കേഴനിയുന
കേര്ഷകേ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിച  പകമയലാം  ഇന്തവയ്ക്കുതതന  പുതുവര്ഷ
സലാംഭഭാവനയഭായനി  തതീരുതമനട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നന്മേകേളുലാം  സകന്തഭാഷവലാം
തഎശസ്വരവവലാം  നനിറഞ  പുതുവതരലാം  കൂടനി  ആശലാംസനിചതകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്  എതന
ഹ്രസസ്വമഭായ വഭാക്കുകേള നനിര്തന.  

ശതീ  .    തകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്  : സര്,   ഇന്തവയനില്  കേരനിനനിയമങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  പതനിവഭാകനിയ  ഒരു  സര്കഭാരഭാണട്ട്  ഭഭാരതലാം  ഭരനിക്കുനതട്ട്.  പല
കേരനിനനിയമങ്ങള തകതനിതരയുലാം  കകേരള  നനിയമസഭ   പകമയലാം  പഭാസഭാകനിയനിരുന.
ഇന്തവയനിതല  കേര്ഷകേതര  രക്ഷനികഭാതനന  കപരനില്   ബനി.തജ.പനി.  സര്കഭാര്
തകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഈ  നനിയമങ്ങള  കേര്ഷകേതര  ഇന്തവയനില്നനിനട്ട്
തൂതമഭാറ്റുകേതയന  ലക്ഷവകതഭാടുകൂടനിയുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇന്തവയനില്  എത്ര
കേര്ഷകേരുതണനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിതന കേയ്യെനില് യഭാതതഭാരു കേണക്കുമനില. എനഭാല്
ഇന്തവയനില്  ആത്മഹതവ  തചേയ്യുന  കേര്ഷകേരുതട  എണലാം  പനണഭായനിരതനി
ലധനികേമുതണന കേണകട്ട്  കൃതവമഭായുണട്ട്.  സമരലാം  തുടങ്ങനിയകശഷലാം  സമരഭൂമനിയനില്
വചട്ട്  മരനിച  34  കേര്ഷകേരുലാം ആത്മഹതവ തചേയവരുതട  ലനിസനിൽതപകടണവരഭാണട്ട്.
അവര് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയ്ക്കുകവണനി തവഭാഗലാം തചേയവരഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേതന ഭൂമനിതയലഭാലാം
കുതകേകേളകട്ട്  പഭാടലാം  തകേഭാടുകഭാനുലാം  വനിലയട്ട്  വഭാങ്ങഭാനുലാം  ഭൂപരനിധനി  നനിയമങ്ങള
ലലാംഘനിചതകേഭാണട്ട്  പകേകലഭാകഭാനുലാം കേഴനിയുന നനിയമതനിലൂതട  കേര്ഷകേര് മുഴവന്
കേര്ഷകേതതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി  മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  പകതവകേനിചലാം  കകേരളതനിതന ചേരനിത്രലാം
പരനികശഭാധനിചഭാല്  കൃഷനി  തചേയ്യുന  കേര്ഷകേതതഭാഴനിലഭാളനി  കൃഷനിയനിടങ്ങളുതട
ഉടമയഭാകുകേയുലാം അവന് കേര്ഷകേതനന നനിലയനില് അഭനിമഭാനലാംതകേഭാള്ളുകേയുലാം തചേയ്യുന
സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  ഉളതപതടയുള്ള ഇന്തവയനിതല പല സലാംസഭാനങ്ങളുലാം
അങ്ങതനയഭായനികഴനിഞ്ഞു.  കേഭാരണലാം കൃഷനി  തചേയ്യെഭാന് തഭാല്പരവമുള്ള കേര്ഷകേര്കട്ട്
കൃഷനി  ഭൂമനികേള  അവരുകടതഭാകനി  മഭാറ്റനി   കൃഷനി  തചേയട്ട്  അവരുതട  ഉത്പനങ്ങള
ഇഷ്ടമുള്ളവര്കട്ട് നല വനിലയട്ട് എവനിതടവചലാം വനില്കഭാന് അവകേഭാശമുണട്ട്. മറനിചട്ട്, ഈ
നനിയമലാം  വനകേഴനിഞഭാല്   കേര്ഷകേന്  എന്തട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനികണതമനട്ട്  കുതകേ
മുതലഭാളനിമഭാരുലാം  കേമ്പനനികേളുലാം  തതീരുമഭാനനികണലാം.   അതട്ട്  എവനിതട,  എന്തുവനിലയട്ട്,
എങ്ങതന  വനില്കണതമനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതുലാം  കുതകേ  മുതലഭാളനിയഭായനിരനിക്കുലാം.
കേര്ഷകേതന  ഇന്തവ  എന  സസ്വതന  രഭാജവതനില്  കേര്ഷകേതന  എലഭാ
അവകേഭാശങ്ങതളയുലാം  ഹനനിക്കുന  മൂനട്ട്  കേരനിനനിയമങ്ങളഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സർകഭാർ
പഭാസഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല് ഇവനിതട പറഞതുകപഭാതല
കേര്ഷകേതര  നനഭാകഭാനഭാതണനട്ട്  കതഭാനലാം,  പലകപഭാഴലാം  കതഭാനനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
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സഭയനില്  ആസനിയഭാന്  (Association  of  South  East  Asian  Nations)
കേരഭാറനിതനയുലാം  ഗഭാടട്ട്  (ജനറല്  എഗനിതമനട്ട്  ഓണ്  തഭാരനിഫെട്ട്  ആന്ഡട്ട്  കട്രഡട്ട്)
കേരഭാറനിതനയുലാം  എതനിര്തതകേഭാണട്ട്  ചേര്ചകേള  നടതകേയുലാം  പകമയങ്ങള
പഭാസഭാക്കുകേയുലാം പതനികഷധങ്ങള കരഖതപടുതകേയുലാം തചേയനിട്ടുണട്ട്. അനട്ട് അതതലഭാലാം
കേണനിതലനട്ട് നടനിക്കുകേയുലാം ഗഭാടട്ട് കേരഭാറനിലലാം ആസനിയഭാന് കേരഭാറനിലലാം ഒപനിടതനിതനയുലാം
ഫെലമഭായനി  കകേരളതനിതല  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുതട  നടുതവഭാടനിഞതട്ട്  മറകരുതട്ട്.
അകഭാരവലാം  നനിയമസഭയനില് പറഞകപഭാള സഭാരമനിതലന മടനില് ഗഭാടട്ട്  കേരഭാറനിലലാം
ആസനിയഭാന്  കേരഭാറനിലലാം  ഒപനിട്ടു.  ഗഭാടട്ട്  കേരഭാറനിതനക്കുറനിചട്ട്  എലാം.  പനി.  വതീകരന്ദ്രകുമഭാര്
എഴതനിയ പുസകേലാം നമ്മേള വഭായനിചനിട്ടുണട്ട്.  വരഭാന്കപഭാകുന അപകേടങ്ങതളക്കുറനിചട്ട്
അതനില്  ചൂണനികഭാണനിചകപഭാള  ഭരണകേര്തഭാകള  വളതര  നനിസഭാരമഭായനി  കേണ്ടു.
ഇങ്ങതനയുള്ള  ഭരണകേര്തഭാകള  ഇന്തവ  ഭരനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാവതപടവതന
നടുതവഭാടനിഞഭാല് അത്ഭുതതപടഭാനനില.   ഭൂവടമകേള ജന്മേനികേളനില്നനിനട്ട് പനിടനിതചടുതട്ട്
കേര്ഷകേതതഭാഴനിലഭാളനി  കേ കൃഷനി  തചേയ്യുന  കൃഷനിഭൂമനിതയലഭാലാം  വതീണ്ടുലാം   കുതകേ
മുതലഭാളനികേളുകടതഭായനി  മഭാറുകേയുലാം  ആ  ഭൂമനിയനില്  പണനിതയടുക്കുന  തവറുലാം
കേര്ഷകേതതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി  നമ്മുതട  രഭാജവതത  കേര്ഷകേര്  മഭാറുകേയുലാം  തചേയ്യുന.
കൂലനി  വഭാങ്ങനി  പണനിതയടുതകപഭാകുന  അടനിമകേളഭായനി  ഇന്തവയനിതല  കേര്ഷകേതന
മഭാറ്റഭാന് ശമനിക്കുന കേരനിനനിയമലാം അടനിയന്തരമഭായനി പനിന്വലനിചതകേഭാണ്ടുകവണലാം ചേര്ച
നടകതണതട്ട്. ഇന്തവന് ജനസലാംഖവയുതട 83 ശതമഭാനമഭായ കേര്ഷകേതര ബഭാധനിക്കുന
നനിയമലാം ഇന്തവയനില് നടപനിലഭാകനിയകപഭാള  ആകരഭാടട്ട് ചേര്ച തചേയ്തു? പഭാര്ലതമനനില്
കപഭാലലാം ചേര്ച തചേയനില. കവഭാടനിടണതമനട്ട് പഭാര്ലതമനനില് ആവശവതപടുകമ്പഭാള ഒരു
സസ്വനിചട്ട്  തഞകനി  കവഭാടനിടഭാന്  തയ്യെഭാറഭാകേഭാതത  ബഹളതനിനനിടയനില്
പഭാസഭാകനിതകഭാണട്ട് കപഭാകകേതണഭാരു നനിയമമഭാകണഭാ ഇതട്ട്? ഇന്തവന് ജനസലാംഖവയുതട
83  ശതമഭാനലാം  വരുന  കേര്ഷകേതര  ബഭാധനിക്കുന  നനിയമലാം  ഈ  രഭാജവതട്ട്  ചേര്ച
തചേയ്യെതപടഭാതത  പഭാസഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാത്രനി  എടര  മണനികട്ട്  കനഭാടട്ട്
നനികരഭാധനിചതുകപഭാതലയുലാം  ഇന്തവയനിതല  മകതതരതസ്വലാം  തകേര്ക്കുന  പഇൗരതസ്വ  ബനില്
നടപനിലഭാകനിയതുകപഭാതലയുലാം ബലലാം പകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാകകണതഭാകണഭാ  കേര്ഷകേതര
ബഭാധനിക്കുന ഈ കേരനിനനിയമലാം? അതുതകേഭാണഭാണട്ട് ഈ നനിയമലാം പനിന്വലനിചതനിനുകശഷലാം
കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  നനിയമസഭകേളനിലലാം  ജനഭാധനിപതവ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലലാം
ചേര്ച  തചേയകശഷലാം  ഈ  നനിയമലാം  തകേഭാണ്ടുവരണതമനട്ട്  നമ്മേള  ആവശവതപടതട്ട്.
അലഭാതത  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനികയഭാടുള്ള  എതനിര്പ്പുതകേഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  തകേഭാണ്ടുവന
ഏതട്ട് നനിയമകതയുലാം നമ്മേള എതനിര്ക്കുതമനട്ട് പറകയണ കേഭാരവമനില.  നമ്മേള അങ്ങതന
പറഞനിടനില.   ഇതതഭാരു  വലനിയ  വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഇതരലാം  ജനകേതീയ  പശ്നങ്ങൾ
ചേര്ച  തചേയട്ട്  നനിയമതനില്  കവണ  മഭാറ്റങ്ങള  വരുതണലാം.  കേര്ഷകേര്കട്ട്  വനില
കേനിട്ടുനതനിതനഭാനലാം  ആരുലാം  എതനിരല.  തഭാങ്ങുവനില  എടുതകേളയുകേ,
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ആരഭാണട്ട്  തഭാങ്ങുവനില  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്?  റനിലയന്സുലാം  അലാംബഭാനനിയുലാം  അദഭാനനിയുലാം
കപഭാലള്ള കുതകേ മുതലഭാളനിമഭാര് തഭാങ്ങുവനില തതീരുമഭാനനിക്കുലാം.  ആ വനിലയട്ട് തകേഭാടുകഭാന്
നനിര്വഭാഹമഭാകുലാം;  കകേൾക്കുകമ്പഭാള  രസമഭാണട്ട്.  ആദവലാം  കുറചട്ട്  വനില  കൂടനികേനിട്ടുലാം.  അതട്ട്
കേണ്ടുതകേഭാണട്ട്  എലഭാ  മണനികേളുലാം ചേന്തകേളുലാം  അടചട്ട്,  കകേരളതനിതല  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനിലള്ള വനിപണനികേള കപഭാലള്ള സഭാപനങ്ങതളലഭാലാം അടചപൂടനികഴനിയുകമ്പഭാള  വനില
അവര് നനിശയനിക്കുലാം.  നനിങ്ങള  ഈ വനിലയട്ട് തനഭാല് എടുകഭാലാം;  അതലങനില് കവണ
എന സഭാഹചേരവലാം വരുലാം. ഭൂമനിതയലഭാലാം എഴതനി വഭാങ്ങനി പഭാടതനിതനടുക്കുലാം. 

പൂഴനിവയട്ട് എന അപകേടലാംകൂടനി സൂചേനിപനിചതകേഭാണട്ട് എതന പസലാംഗലാം നനിര്തഭാലാം.
മുഖവമനനിയുതട  പകമയതനില്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാതല  പൂഴനിവയലാം  കേരനിഞ്ചന്തയുലാം
തടയഭാനുള്ള  ഇന്തവയനിതല  നനിയമവവവസകേളനിതല  ശകനി  ഇകതഭാതട
ക്ഷയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഏതട്ട്  സഭാധനവലാം,  ഉരുളകനിഴങ്ങനിനട്ട്  വനിലകുറഞനിരനിക്കുകമ്പഭാള
വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിചഭാല്  ഉരുളകനിഴങ്ങനിനുകവണനി  ജനങ്ങള  അലയുകമ്പഭാള  അതട്ട്
പൂഴനിവയഭാനുലാം വനികദശകതയട്ട് കേയറ്റനി  അയചട്ട്  കൂടുതല് പണലാം വഭാങ്ങഭാനുലാം കുതകേ
മുതലഭാളനിമഭാര്കട്ട്  അവസരലാം  തകേഭാടുക്കുന  ഈ  നനിയമകഭദഗതനി   ഇന്തവയനിതല
ഭക്ഷവകമഖലയട്ട്   അപകേടമുണഭാക്കുന  വകുപഭാണട്ട്.  ആര്ക്കുലാം  പൂഴനിവയഭാലാം;  ഇനട്ട്
പൂഴനിവചഭാല്  അതട്ട്  പനിടനിതചടുകഭാന്  സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.
ഉകദവഭാഗസര്കട്ട്  കേടനതചേനട്ട്  പനിടനിതചടുതട്ട്  ജനങ്ങളകട്ട്  അതട്ട്  വനിതരണലാം
തചേയ്യെഭാലാം.  തഫെഡറല്  സലാംവനിധഭാനതനില്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  ഇതരലാം
അധനികേഭാരങ്ങതളലഭാലാം  എടുതകേളഞ്ഞുതകേഭാണട്ട്  ഏതട്ട്  കുതകേ  മുതലഭാളനിക്കുലാം
എവനിതടയുലാം  പൂഴനിവയഭാനുലാം  കേരനിഞ്ചന്ത  നടതഭാനുലാം  കേഴനിയുന  സഭാഹചേരവലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന നനിയമലാം,  അതട്ട് കേര്ഷകേതന സഹഭായനികഭാനുലാം വനില കേനിടഭാനുമഭാതണനട്ട്
പറയുന  മണതരലാം,  ഈ  രഭാജവതട്ട്  കകേട്ടുതകേഭാണനിരനികഭാന്  നനിവൃതനിയനിലഭാതതു
തകേഭാണഭാണട്ട്  കകേരളതനിതല  നനിയമസഭ  ഇതരതനിതലഭാരു  പകമയലാം
അവതരനിപനികഭാന് ഒതകൂടുകേയുലാം  അതനിനുകവണനി ശമനിക്കുകേയുലാം തചേയതട്ട്. 

ഗവര്ണര്  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭയുതട  ശമ്പളകഭാരനല.  ഇവനിതട  പതനിപക്ഷലാം
പറഞതട്ട് മുഖവമനനി എന്തഭാണട്ട് ഗവര്ണതറ ചേതീത പറയഭാതതട്ട് എനഭാണട്ട്. അതട്ട്
മുഖവമനനിയുതട സലാംസഭാരതനിതന തതളനിവഭാണട്ട്.  അങ്ങതന  ഗവര്ണറുമഭായനി  യുദലാം
തചേയ്യെഭാനുള്ള ഒരു കവദനിയല കകേരള  നനിയമസഭ.  ഒരു തതീയതനി  കചേഭാദനിച,  അതനിനട്ട്
അസഇൗകേരവലാം  പറഞ്ഞു,  രണഭാമതതഭാരു  തതീയതനി  കചേഭാദനിച,  അതട്ട്  അനുവദനിച.
ഗവര്ണതറ അധനികക്ഷപനിചട്ട് വഴകനികലയട്ട് കപഭാകുനതട്ട് ഭരണഘടനയനില് ഭലാംഗനിയുള്ള
കേഭാരവമതലനതുതകേഭാണഭാണട്ട്  മുഖവമനനി  അതരതനിതലഭാരു  മഭാനവമഭായ
നനിലപഭാതടടുതതട്ട്. അതനിതലഭാരു തതറ്റുമുതണനട്ട്  ഞഭാന് വനിശസ്വസനിക്കുനനില. മനിതതസ്വലാം
പഭാലനികണലാം.  ആതരയുലാം  കേയറനി  അധനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  നലതനിനല.  കേഴനിഞ
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മൂനനഭാലട്ട്  മഭാസമഭായനി  ഈ  ഗവണ്തമനനിതന  അധനികക്ഷപനിചവര്കട്ട്  ജനങ്ങള
നല്കേനിയ  മറുപടനി  എന്തഭാതണനട്ട്  നമുകറനിയഭാലാം.  അതുതകേഭാണട്ട്  അതരതമഭാരു
സലാംസഭാരതനികലയട്ട്  കപഭാകേഭാതതനില്  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനിതയയുലാം
ഗവണ്തമനനിതനയുലാം അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സസ്വര്ണകേള്ളകടതതഭാതക  ശരനിയഭാതണനഭാകണഭാ
പറയുനതട്ട്?

ശതീ  .    തകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്:  സര്,  അതതഭാതക കകേഭാടതനിയനിലനിരനിക്കുന
കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്,  ഗവണ്തമനനിതന  കേഭാരവങ്ങളല.  ഗവണ്തമനനിതനതനിതര  നനിങ്ങള
പറഞതട്ട് ശരനിയലഭാതയനട്ട്   ജനങ്ങളുതട കകേഭാടതനിയനില് പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി
അതനിതനക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച  തചേയ്യെണതമങനില്  എടഭാലാം  തതീയതനി  തുടങ്ങുന
സകമ്മേളനതനിലഭാകേഭാലാം.  എലഭാകേഭാലതലാം  അഭനിമഭാനകേരമഭായനി  ഇതരലാം  തതറ്റഭായ
നനിലപഭാടുകേളതകതനിതര  പകമയലാം  തകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  പതനികഷധനിക്കുകേയുലാം  തചേയ
കകേരള നനിയമസഭ അഭനിമഭാനകേരമഭായനി തകേഭാണ്ടുവന ഈ പകമയതത ഞഭാനുലാം എതന
പഭാര്ടനിയുലാം ശകമഭായനി പനിന്തുണയ്ക്കുന, പതനികഷധതനില് ഞങ്ങളുലാം പങ്കുകചേരുന. 

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്:  സര്,  ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനി അവതരനിപനിച
പകമയതത  ഞഭാന്  പനിന്തഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.   രഭാജവലാം  കേണനിട്ടുള്ള  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
സമരമഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  നടനതകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആതരയുലാം  കതഭാല്പനിക്കുനതനിനു
കവണനിയുള്ള സമരമല,  മറനിചട്ട് ജനനിചവതീണ മണനില് ജതീവനികഭാന് കവണനിയുള്ള ഒരു
സമരമഭാണനിതട്ട്.   രഭാജവതനിതന  തഭാല്പരവങ്ങള  സലാംരക്ഷനികഭാന്  നനിലതകേഭാള്ളുന
ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  വരുന  കേര്ഷകേര്  ഇനട്ട്  സമരപനഭാവനിലഭാണട്ട്.  കലഭാകേതനിതല
എലഭാ  രഭാജവങ്ങളുലാം  ഡല്ഹനിയനില്  നടക്കുന  സമരതത   ഉറ്റുകനഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.
തസപ്റ്റലാംബര്  20-നട്ട്  പഭാസഭാകനിയ  ഇഇൗ  മൂനട്ട്  കേരനിനനിയമങ്ങളുലാം  രഭാജവതനിനട്ട്
അപമഭാനമഭാണട്ട്.   നകരന്ദ്രകമഭാദനി  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം
ഒരുപഭാടട്ട്  നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാകനി.  ആ  നനിയമങ്ങതളകഭാളുലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായ,
തതീക്ഷ്ണതയുള്ള  ഒരു  നനിയമമഭാണട്ട്   ലക്ഷകണകനിനട്ട്  വരുന  കേര്ഷകേര്ക്കുകമല്
അടനികചല്പനിചതകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. സമരലാം നടതനവര്കട്ട് ആഹഭാരകമഭാ കുടനികഭാന്
തവള്ളകമഭാ  ഇലഭാതത  തകേഭാടുലാംതണുപനില്  അവര്  വനിറങ്ങലനിചട്ട്  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
അത്രയട്ട്  ദയനതീയ  അവസയനികലയട്ട്  നമ്മുതട  രഭാജവതത  കേര്ഷകേര്
മഭാറനിതകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കസഭാഷവല്  ഡനിസന്സനിലാംഗട്ട്  രഭാജവതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സമരലാം  തചേയ്യുന  പഭാവതപട  കേര്ഷകേര്  അതരലാം
കേഭാരവങ്ങളകപഭാലലാം കനഭാകഭാതതയഭാണട്ട്  സമരലാം നടതനിതകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കേര്ഷകേര്
നടതന ഇഇൗ സമരലാം എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം വവഭാപനിച  തകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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കകേരളതനിതല  പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പന്തല്  തകേടനി
കകേരളവലാം ഇഇൗ സമരതനിനട്ട് തഎകേവദഭാര്ഢവലാം പഖവഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാജവതനിതന
തഭാല്പരവങ്ങള  സലാംരക്ഷനികഭാന്കവണനി  നനിലതകേഭാകള്ളണ  കകേന്ദ്ര  സർകഭാർ
ജനവനിരുദ  നനിലപഭാടുകേള  ഒതനഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  തകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതുതകേഭാണട്ട് രഭാജവതഭാല്പരവങ്ങള സലാംരക്ഷനികഭാനുലാം ഇന്തവഭാ രഭാജവതത കേര്ഷകേതര
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി സലാംസഭാന സർകഭാർ എടുതനിട്ടുള്ള ഉചേനിതമഭായ ഇഇൗ
തതീരുമഭാനതനിനട്ട്  എലഭാ  വനിധതനിലമുള്ള  തഎകേവദഭാര്ഢവവലാം  പഖവഭാപനിചതകേഭാണട്ട്
മുഖവമനനിയുതട  പകമയതനിനട്ട്  ഒരനികല്ക്കൂടനി  നനനി  പകേഭാശനിപനിചതകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്
നനിര്തന.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ഞഭാന്  വലനിയ  ആകവശകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്
സഭയനികലയട്ട്  വനതട്ട്.  കേഭാരണലാം,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനനിതന  തതറ്റഭായ  ഇഇൗ
നയതനിതനതനിതര  രണട്ട്  വര്തമഭാനലാം  പറയഭാമകലഭാ  എന  ആകവശമഭായനിരുന
എനനിക്കുണഭായനിരുനതട്ട്.   ഇവനിതട  വനട്ട്  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനിയുതട  പകമയലാം
കൂടനി  കകേടകപഭാള  ആകവശലാം  ഇരടനിയഭായനി.  ബഹുമഭാനതപട  പതനിപക്ഷഭാലാംഗലാം
തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെനിതന  കഭദഗതനി  കേണകപഭാള  ഇരടനിയഭായനിരുന  ആകവശലാം
നഭാലനിരടനിയഭായനി  വര്ദനിച.   പതക്ഷ  അവസഭാനലാം  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലനിതന
പസലാംഗലാം  കകേടകപഭാള  പശ്നമഭായനി.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്,  ഇതട്ട്  കേര്ഷകേവനിരുദ
നനിയമമല;  കേര്ഷകേതന വളര്തഭാനുള്ള നനിയമമഭാണട്ട്  എനഭാണട്ട്.  ഇഇൗ നനിയമതത
എതനിര്ക്കുനവര് കകേഭാര്പകററ്റുകേളുതട അചഭാരലാം പറ്റുനവരഭാണട്ട്  എനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം
പറഞതട്ട്.   എതന  തതദവലാം  തമ്പുരഭാകന,  ഞഭാന്   മുഖവമനനിയുതട  പകമയതത
അനുകൂലനിചഭാല്  ഞഭാനുലാം  അചഭാരലാം  പറ്റുനവനഭായനി  കപഭാകുകമഭാ  എതനഭാരു  ഭയലാം
ഇകപഭാള  എനനിക്കുണട്ട്.   ഏതഭായഭാലലാം  ഇഇൗ  രതീതനിയനിതലഭാതക  സഭയനില്  ചേര്ച
വരുനതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ? ഇന്തവഭാ മഹഭാരഭാജവതട്ട് എണ്പതനിമൂനട്ട് ശതമഭാനലാം വരുന
പഭാവതപട  കേര്ഷകേരുതട  തലയടനിക്കുകേ  മഭാത്രമല  അവതര  തകേഭാനതനിനനതനിനട്ട്
തുലവമഭായ ഒരു നനിയമലാം തകേഭാണ്ടുവനനിടട്ട് ഇതതലഭാലാം വളതര ശരനിയഭാണട്ട്, ഒരു കുഴപവമനില
എനപറയുനതനിതന ഉളുപനിലഭാത സസ്വഭഭാവലാം എനലഭാതത അതനിതനപറ്റനി മതറ്റന്തഭാണട്ട്
പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുനതട്ട്?  കേര്ഷകേതന  സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം  ഇത്രകതഭാളലാം
മഭാരകേമഭായ  ഒരു  നനിയമലാം  ഇന്തവയനില്  ഇനവതര  ഉണഭായനിടനില.
ആ  സതവലാം  ഉളതകഭാള്ളകണ?  ഇവനിതട  സഭയനില്  മറ്റഭാരുലാം  ചേര്ച  തചേയ്യെഭാത  ഒരു
കേഭാരവമുണട്ട്,  കലഭാകേതട്ട് ക്രൂഡട്ട് ഓയനിലനിതന വനില തഭാകഴഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്തവയനില്
എത്രകയഭാ  തവണയഭായനി  തപകട്രഭാളനിതന  വനില  വര്ദനിചനിരനിക്കുന.  നതീതനിയുകണഭാ
ഇവര്കട്ട്?  എന്തുതകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനതപട  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് തഎസകേട്ട്
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ഇഇൗ  വനിഷയതനില്  മനിണ്ടുനനില?  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനി,  എനനികട്ട്
അകഭാരവതനില്  തര്കമുണട്ട്.  തപകട്രഭാളനിതന  വനില  വര്ദനിക്കുകമ്പഭാള  എന്തഭാണട്ട്
പശ്നലാം?  സലാംസഭാന  ഗവണ്തമനനിനട്ട്  ഇതനിരനി  നകഭാപനിച  കേനിട്ടുലാം.
അതനിനട്ട്  കവണനിയകല  നനിങ്ങള  മനിണഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്?  തപകട്രഭാളനിതന  വനില
വര്ദനയ്തകതനിതര  ശബനികഭാനുള്ള  ബഭാധവതയനികല  നമുകട്ട്?  തപകട്രഭാള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് ആരഭാണട്ട്;  വണനിയനില് യഭാത്ര തചേയ്യുനതട്ട് മുതലഭാളനിമഭാരഭാകണഭാ?
അകപഭാള ഇഇൗ നനികുതനിഭഭാരങ്ങതളലഭാലാം പഭാവതപടവരുതട തലയനികലയട്ട് തതനയഭാണട്ട്
അടനികചല്പനിക്കുനതട്ട്.  അതുകപഭാതലതതന  പഭാചേകേവഭാതകേതനിതന  കേഭാരവലാം,
ഇനട്ട്  വനിറകേട്ട്  എവനിതടതയങനിലലാം  കേനിടഭാനുകണഭാ?   പഭാചേകേവഭാതകേമഭാണട്ട്  എലഭാ
കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ദനിനലാംപതനി  വനില  വര്ദനിക്കുകേയകല?
ആരുലാം  കചേഭാദനികഭാനുലാം  പറയഭാനുമനില.  എതന്തഭാരു  കേഷ്ടകേഭാലമഭാണനിതട്ട്.  ഇതതഭാതക
ചൂണനികഭാണനികഭാതനിരനികഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?  നമ്മേള പരനികശഭാധനികകണ മതറ്റഭാരു
കേഭാരവമുണട്ട്,  കമഭാദനി സര്കഭാര് അധനികേഭാരതനികലറനി ഇത്രകേഭാലമഭായനിടട്ട്  കലഭാകേതനിതല
ശതകകേഭാടതീശസ്വരന്മേഭാരുതട  ലനിസനില്  പതഭാലാം  സഭാനതണഭായനിരുന
ഇന്തവഭാകഭാരനഭായ  അദഭാനനി  ഇകപഭാള  രണഭാലാം  സഭാനതട്ട്  എതനിതയങനില്
കകേഭാര്പകററ്റുകേളുതട  കേടനകേയറ്റലാം  ഇഇൗ  രഭാജവതത  പഭാവങ്ങളുതടകമല്  എത്രമഭാത്രലാം
ശകനിമതഭാതണനട്ട് മനസനിലഭാകഭാനുള്ള ബഭാദവത നമ്മേള ഏതറ്റടുകകണ? പതഭാലാം
സഭാനതട്ട്  കേനിടന  അദഭാനനി  രണഭാലാം  സഭാനതട്ട്  വനതട്ട്  നനിസഭാര  കേഭാരവമഭാകണഭാ?
മദവതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനില്  നനിനഭാണട്ട്  ഞഭാന്  വരുനതട്ട്.  ഇനട്ട്  പഭാവതപട  റബ്ബര്
കൃഷനികഭാരുതട അവസതയന്തഭാണട്ട്?  അവര്ക്കുകവണനി ഇനട്ട് ആരുലാം സലാംസഭാരനികഭാനനില.
എന്തുപറ്റനി?  കനരതത  പലരുലാം  റബ്ബര്  കൃഷനിതയപറ്റനി  സലാംസഭാരനിക്കുമഭായനിരുന.
ഇടതുപക്ഷകഭാരനുലാം റബ്ബര് കൃഷനിതയപറ്റനി അനുഭഭാവകതഭാടുകൂടനി സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട് ഞഭാന്
കകേടനിട്ടുണട്ട്.   പതക്ഷ ഇനട്ട്  ആ വനിഷയലാം സലാംസഭാരനികഭാന്  ആതരയുലാം  കേണനില.   ഇനട്ട്
എവനിതടകപഭായനി? ....(ബഹളലാം)...അങ്ങട്ട് ചുമ്മേഭാതത 250 രൂപ എനട്ട് പറഞഭാല് പറ്റുകമഭാ?
നവഭായമഭായ വനില പറകയകണ? 200 രൂപതയഭാതക പറയൂ.  ...(ബഹളലാം)...

മനി  .   സതീകര്: തയസട്ട്.. തയസട്ട്..

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  ഞഭാന് പറഞ്ഞുവനതട്ട്,  റബ്ബര് കൃഷനികഭാരതന ഗതനി
ഇനട്ട് എന്തഭാണട്ട്?  അഞ്ചട്ട് ഏകര് വരുന രണട്ട് കതഭാടങ്ങള ഞഭാന് പകതവകേമഭായനി
പരനികശഭാധനിചതഭാണട്ട്.  അവനിടതത  തതഭാഴനിലഭാളനികയഭാടട്ട്  ഒരു  വര്ഷതത
കേണതകടുകഭാന്  പറഞ്ഞു.  ആതകേ  60,000  രൂപയഭാണട്ട്  വരുമഭാനലാം.   അതനില്
അടുത ഒകരകറനില്നനിനലാം  12,000  രൂപ ലഭനിക്കുലാം.  ഒരു കൃഷനികഭാരന് എങ്ങതന
ജതീവനിക്കുലാം.  ഞഭാന്  കചേഭാദനികതട,  ഒരു  എല്.ഡനി.കഭാര്കനിനട്ട്  കജഭാലനിയനില്
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പകവശനിക്കുകമ്പഭാള 25,000 രൂപ ഒരു മഭാസലാം ശമ്പളലാം ലഭനികനികല. അവര്കട്ട് ശമ്പളലാം
കൂടനികപഭായനി എനപറഞട്ട് ഞഭാന് കുറ്റതപടുതകേയല.  പതക്ഷ ആ  25,000  രൂപ
ഒരു  റബ്ബര്  കേര്ഷകേനട്ട്  ലഭനികണതമങനില്  എത്ര  ഏകര്  കൃഷനി  നടതണലാം.
ഇരുപതഞ്ചട്ട്  ഏകര്  റബ്ബര്  കൃഷനി  തചേയഭാല്  ലഭനിക്കുന  തുകേയഭാണട്ട്  ഒരു
എല്.ഡനി.കഭാര്കനിനട്ട്  ഇനട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.   ഇതട്ട്  നമുകട്ട്  കേണനിതലനട്ട്  നടനികഭാന്
സഭാധനികനില.   അവര്കട്ട്  ശമ്പളലാം  വര്ദനിപനികകണ,  പതക്ഷ റബ്ബര് കൃഷനികഭാരനട്ട്
രക്ഷതപടഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗലാം ആകലഭാചേനികകണ. 200 രൂപ തഭാങ്ങുവനില തകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട്
എന്തഭാണട്ട്  ഇത്ര  വനിഷമലാം.  ഇവനിതട  തഭാങ്ങുവനിലതയപറ്റനി  നനിങ്ങതളലഭാവരുലാം
വഭാകതഭാരഭാതത  സലാംസഭാരനിചതുതകേഭാണട്ട്  ഒരു  റബ്ബര്  കൃഷനികഭാരന്  എന  നനിലയനില്
കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അവര്കട്ട്  200  രൂപ തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി  മഭാറ്റനിതകഭാടുകഭാനുള്ള
സന്മേനസട്ട്  കേഭാണനിചഭാല് നനിങ്ങളകട്ട്  എന്തഭാണട്ട്  കുഴപലാം.   നനിങ്ങള പസലാംഗനിചഭാല്
മഭാത്രലാം മതനികയഭാ. 

മനി  .   സതീകര്: തയസട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  ഞഭാന്  നനിര്തഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.

നനിങ്ങള  പസലാംഗനിക്കുനതനില്  സകന്തഭാഷമുണട്ട്.   ആ പസലാംഗകതഭാതടഭാപലാം  അല്പലാം

പവൃതനി  കൂടനി   കേഭാണനികണലാം.   എനനികട്ട്  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനിതയപറ്റനി

പരഭാതനിതയഭാനമനില.   ഇവനിതട  പലരുലാം ഗവര്ണതറപറ്റനി  പറഞ്ഞു.  ആ ഗവര്ണര്

കേഭാണനിചതട്ട്  ശുദ മരവഭാദകകേടഭാണട്ട്.   ഞഭാന് അനട്ട്  ബഹുമഭാനതപട  മുഖവമനനിതയ

വനിളനിച.   ഞഭാന്  എതന  ആകവശലാംതകേഭാണട്ട്  വനിളനിചതഭായനിരനികഭാലാം.  ഞഭാന്

അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട്  പറഞ്ഞു,  അകങ്ങയട്ട്  നനിയമസഭ  വനിളനിചകചേര്കഭാന്  ഗവര്ണറുതട

അനുവഭാദലാം  കവണലാം,  പതക്ഷ  എലാം.എല്.എ.-മഭാതര  വനിളനിചകചേര്കഭാന്  ഒരു

ഗവര്ണറുതടയുലാം  അനുമതനി  ആവശവമനില,  മുഖവമനനികട്ട്  വനിളനികഭാലാം.  നനിയമസഭഭാ

മനനിരതനിതല ശങരനഭാരഭായണന് തമ്പനി തമകമ്പഴട്ട്  കലഭാഞ്ചനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാതര

വനിളനിചകൂടനി അങ്ങട്ട് ഇഇൗ പകമയലാം പഭാസഭാകണതമനട്ട് പറഞ്ഞു.  പതക്ഷ അകദ്ദേഹലാം

അല്പലാംകൂടനി കേടനട്ട് ചേനിന്തനിച.  അകഭാരവതനില് എനനികട്ട് അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട് ബഹുമഭാനലാം

മഭാത്രകമയുള.   ഏതഭായഭാലലാം  ഗവര്ണറുമഭായനി  ഒരു  ഏറ്റുമുടലമനിലഭാതത  വളതര

സുഗമമഭായനി  ഇങ്ങതനതയഭാരു  പകമയലാം  അവതരനിപനികഭാനുള്ള  അവസരമുണഭാകനിയ

മുഖവമനനിതയ  അഭനിനനനികഭാന്  ഞഭാന്  മടനിക്കുനനില.  തതീര്ചയഭായുലാം

കകേരളതനിതല  ജനങ്ങളുതട  വനികേഭാരലാം  പകേടനിപനികഭാനുള്ള  ഒരവസരമഭാണനിതട്ട്.  ആ

വനികേഭാരകതഭാതടഭാപലാം ഞഭാനുലാം കയഭാജനിക്കുന.  ഇഇൗ പകമയതത ശകമഭായനി ഞഭാന്

അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  നമ്മുതട  രഭാജവലാം
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  ഗഇൗരവമഭായ  പശ്നതനികന്മേലഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പകമയലാം  നഭാലാം  ചേര്ച
തചേയ്യുനതട്ട്.  സഭാധഭാരണ  നനിലയട്ട്  വവതവസതകേതളഭാനമനിലഭാതത  നമുകട്ട്  കൂടഭായനി
പഭാസഭാകഭാൻ കേഴനിയുന ഒരു പകമയമഭാണട്ട്. ഒരഭാളകട്ട് അഭനിപഭായവവതവഭാസമുണഭാകുലാം,
എനഭാലലാം കൂടഭായനി പഭാസഭാകഭാന് കേഴനിയുന ഒരു പകമയമഭായനിരുന.  പതക്ഷ ചേനില
കേഭാരവങ്ങള  ഇതനിതന  അനുബനമഭായനി  കൂടനികചര്തട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി.  ഇഇൗ
വനിഷയതനില് കവതറ വവതവസതകേള അധനികേമനിലഭാതതുതകേഭാണട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്തതനിതനക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഞഭാന്  ആദവലാം  പറയുനതട്ട്.   അതനില്  ബഹുമഭാനതപട
തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട്  പറഞതട്ട്  ഗവര്ണര്  ആദവഘടതനില്  അനുമതനി
നനികഷധനിചകപഭാള അതനില് ശകമഭായ പതനികഷധലാം കരഖതപടുതനിയനില,  മനനിമഭാര്
കപഭായനി കേഭാലപനിടനിചട്ട് ഒരു തതീരുമഭാനതനികലയട്ട് എതനിക്കുകേയഭാണട്ട് തചേയതതനഭാണട്ട്.
ഇവനിതട  ഒരു  കേഭാരവലാം  വവകമഭാണട്ട്,  ഗവര്ണര് തതരതഞടുകതപട  സര്കഭാരനിതന
സഹഭായലാം/ഉപകദശലാംപകേഭാരലാം പവര്തനികഭാന് ബഭാധവസനഭാണട്ട്.   ഗവര്ണര് എന
നനിലയ്ക്കുള്ള  അകദ്ദേഹതനിതന  ഉതരവഭാദനിതലാം  ഭരണഘടനഭാദതമഭായ  കേടമകേളുലാം
ചുമതലകേളുലാം  നനിര്വഹനികഭാനഭാണട്ട്.  എലഭാ  പനിന്തുണയുലാം  നല്കേഭാന്  സര്കഭാര്
ബഭാധവസവമഭാണട്ട്. ഇവനിതട ഗവര്ണര്കട്ട് വനികവചേനഭാധനികേഭാരമുള്ളതട്ട് ചേനില പകതവകേ
സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  മഭാത്രമഭാണട്ട്,  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളനിലലാം  വനികവചേനഭാധനികേഭാരമനില.
നനിയമസഭ വനിളനിചകചേര്ക്കുന കേഭാരവതനില് അനുകച്ഛേദലാം 174 പകേഭാരലാം ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള
സര്കഭാര് ശനിപഭാര്ശ തചേയഭാല് അവനിതട ഒരു വനികവചേനഭാധനികേഭാരവലാം പകയഭാഗനികഭാന്
കേഴനിയനില.   ആദവഘടതനില് സഭ കചേരഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ അലാംഗതീകേരനികതപടുതമനട്ട്
തതനയഭാണട്ട്  കേണകഭാകനിയനിരുനതട്ട്.   അതുതകേഭാണട്ട്  അതനിതനക്കുറനിചട്ട്  കവതറഭാരു
സലാംശയമനിലഭാതതുതകേഭാണട്ട്  മറ്റട്ട്  തരതനിലള്ള  ഒരു  നടപടനികേളനികലയ്ക്കുലാം  നമ്മേള
കേടനനില.  അവസഭാനമഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാതത  വനതട്ട്.
അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാതയനട്ട് വനതനിനുകശഷലാം നമുകട്ട് നനിയമസഭ വനിളനിചകൂടഭാന് പറ്റനില.
അകപഭാള ഇവനിതട ബഹുമഭാനവനഭായ പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട് പറഞതുകപഭാതല തചേറനിയ
അഭനിപഭായങ്ങള  ഉയര്നവന.  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഒകര  അഭനിപഭായമഭാണകലഭാ;
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  പതനികഷധലാം  കരഖതപടുതനിക്കൂകടതയന
അഭനിപഭായലാം വന.  ഏറ്റവലാം പധഭാനലാം നനിയമസഭയുതട പകമയലാം വരുനതഭാണകലഭാ;
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  കയഭാഗലാം  കചേര്നഭാല്  അതട്ട്  കയഭാഗലാം  മഭാത്രകമ  ആകുനള്ളു,
നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  ആകുനനില.   നനിയമസഭയുതടതതന  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്
പതനികഷധലാം കരഖതപടുതന നനിലകവണലാം.  ഗവര്ണര് സസ്വതീകേരനിച ഇഇൗ നനിലപഭാടട്ട്
സഭാധഭാരണനനിലയട്ട്  ശരനിയല  എനള്ളതട്ട്  അകദ്ദേഹതത  അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ആദവലാം കവണതട്ട്.   ഇതുമഭായനി ബനതപടട്ട് രഭാജവതട്ട് ഒകടതറ കകേഭാടതനി വനിധനികേളുണട്ട്.
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുതട  പശസമഭായ  വനിധനികേതളലഭാലാം  ഉദരനിചതകേഭാണട്ട്
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സര്കഭാരനിതന  നനിലപഭാടട്ട്  ഗവര്ണതറ  അറനിയനിച.   അകതഭാതടഭാപലാം  നനിയമസഭ
കചേരഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം വതീണ്ടുലാം മനനിസഭയനിതലടുത. അതനിനടനിസഭാനലാം, ഇതരതമഭാരു
സകമ്മേളനലാം കചേരുകേ എനതട്ട് പധഭാനമഭാതണനള്ളതുതതനയഭാണട്ട്. നമ്മുതട അവകേഭാശലാം
ഹനനികതപട്ടുകൂടഭാതയനള്ളതുലാം  അതനില്  പധഭാനമഭാണട്ട്.   ഗവര്ണതറ  രഭാജ് ഭവനനില്
കപഭായനി  കേഭാണുനതനില്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഒരു  അസഭാലാംഗതവവമനില.
അകദ്ദേഹലാം  ആവശവതപടുന  വനിവരങ്ങള  അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  നല്കുനതട്ട്
ഭരണഘടനഭാപകേഭാരമുള്ള  കേടമതതനയഭാണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  സനിതനി  അകദ്ദേഹതത
ധരനിപനിക്കുകേ,  അകദ്ദേഹവമഭായനി  കേഭാരവങ്ങള  ചേര്ച  തചേയ്യുകേ  എനതട്ട്  ഒരു
കേഭാലപനിടനിതമഭായനി  ചേനിത്രതീകേരനിചതട്ട്  ശതീ.  തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട്  ആയതുതകേഭാണട്ട്
ഭരണഘടനഭാ  അവകബഭാധതനിതന  കുറവഭാതണനട്ട്  പറയഭാനുലാം  പറ്റനില;  കേഭാരണലാം,
അകദ്ദേഹലാം  ഇതരലാം  കേഭാരവങ്ങളനിതലഭാതക  നല  പരനിജഭാനമുള്ള  ആളഭാണകലഭാ,
അകപഭാള എന്തഭാണട്ട് അങ്ങതനതയഭാരു നനിലപഭാതടടുതതതനട്ട് മനസനിലഭാകുനനില.  ആ
തരതനില്  അതനിതന  കേഭാകണണതനിതലനഭാണട്ട്  എനനികട്ട്  കതഭാനനതട്ട്.   ഗവര്ണര്
പദവനിതയ  ഇതരതനിലഭാകനിയതനിതന  ചേരനിത്രതനികലയട്ട്  ഞഭാന്  കപഭാകുനനില.
കപഭായഭാല്  പധഭാന  വനിഷയതനില്നനിനട്ട്  മഭാറനി  സഞ്ചരനികലഭാകുലാം.   ഇനട്ട്  അതല
പധഭാനലാം. ഇനട്ട് പധഭാനലാം നമ്മുതട കേര്ഷകേ സമൂഹലാം കനരനിടുന പതനിസനനിതയക്കുറനിചട്ട്
ഗഇൗരവമഭായനി ചേര്ച തചേയട്ട് ഈ പകമയലാം പഭാസഭാക്കുകേതയനതഭാണട്ട്. അതനില്നനിനട്ട് മഭാറനി
മറ്റട്ട് അഭനിപഭായ വവതവഭാസങ്ങളുതട കമഖലകേളനികലയട്ട് കേടകഭാന് ഞഭാൻ  ഇഇൗ അവസരലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനനില.   കേര്ഷകേര്  നടതന  സമരതനിനട്ട്  എലഭാവനിധ  പനിന്തുണയുലാം
നമ്മേതളലഭാവരുലാം  കൂടനി  കചേര്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനനിതന  തതറ്റഭായ
നനിലപഭാടനിതനതനിതരയുള്ള  നമ്മുതട  വനികേഭാരലാം  പകേടനിപനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.
കകേരളതനിതല കേര്ഷകേരുതട തഭാല്പരവങ്ങള സലാംരക്ഷനികഭാന് നഭാലാം വനിവനിധ നടപടനികേള
ഇവനിതട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.                                 

ശതീ.   തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെനിതന   ഒനഭാമതത  കഭദഗതനി,  പകമയതനിതല
ഒനഭാമതത കപജനില്  നഭാലഭാമതത ഖണനികേയുതട ആരലാംഭതനിലള്ള  'ചേനില'  എന
വഭാകട്ട് ഒഴനിവഭാകണതമനഭാണട്ട്.  അതട്ട് അകദ്ദേഹതനിതന ആദവതത കഭദഗതനിയനിതല
പധഭാനതപട ഒനഭാണട്ട്.  അതട്ട് സസ്വതീകേരനികഭാലാം.  'ചേനില' എന വഭാകട്ട് ഒഴനിവഭാകനിയഭാലലാം
അതനിനകേതട്ട്  യഭാതതഭാരു  അര്തവവതവഭാസവലാം  വരുനനില.  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
അതട്ട് ബഭാധനികതപടുന ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകനിടയനില് വലനിയ ആശങയുലാം സലാംശയവലാം
ജനനിപനിക്കുകമ്പഭാള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭകേളകട്ട്  അതട്ട്  ഗഇൗരവമഭായനി
പരനിഗണനികഭാന്  ബഭാധവതയുണട്ട്.  അകപഭാള  'ചേനില'  എന  വഭാകട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കുകേതയനതട്ട് സസ്വതീകേരനികഭാവനതഭാണട്ട്.   ഒനഭാമതത കഭദഗതനിയനില്തതന
അകദ്ദേഹലാം ഉനയനിച മതറ്റഭാരു കേഭാരവലാം,  ''പകതവകേനിചലാം നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ സഭകേളനില്
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കവണത്ര ചേര്ച നടതവഭാന്  അവസരലാം നനികഷധനിചലാം സഭഭാ നടപടനിചേടങ്ങള പകേഭാരലാം
സഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറ്റനികേളുതട  പരനികശഭാധനയട്ട്  അയയഭാതതയുലാം  പഭാസഭാകനിയ വനിവഭാദമഭായ
കേഭാര്ഷനികേ നനിയമങ്ങള  റദ്ദുതചേയ്യെണതമന കേര്ഷകേരുതട  ആവശവലാം  അലാംഗതീകേരനികഭാന്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനട്ട്  ബഭാദവസമഭാതണനട്ട്  ഇഇൗ  സഭ  കേരുതുന''  എനട്ട്
കൂടനികചർകഭാനഭാണട്ട്.   അതുതതന  മതറ്റഭാരു  രതീതനിയനില്,  അതനിതന  എലഭാ  സനിരനിറ്റുലാം
ഉളതകഭാള്ളുന രതീതനിയനിലള്ള വഭാചേകേലാം ഇഇൗ പകമയതനില് നമുകട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിയുലാം.
അതട്ട്  ഇപകേഭാരമഭാണട്ട്,  "ഇതനിതനലഭാമുപരനി  കൃഷനി,  ഭരണഘടനയുതട  ഏഴഭാലാം
തഷഡഡ്യൂളനിതല സലാംസഭാന ലനിസനില് (ലനിസട്ട്  - II)  ഇനലാം 14 ആയുലാം Market and Fairs
ഇനലാം  28  ആയുലാം  ഉളതപടുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനങ്ങതള  കനരനിടട്ട്
ബഭാധനിക്കുന പശ്നതമന നനിലയനില് ഇകഭാരവതനില് അന്തര് സലാംസഭാന കേഇൗണ്സനില്
കയഭാഗലാം  വനിളനിചകൂടനി  വനിശദമഭായ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളകട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനികകണതഭായനിരുന.  പഭാര്ലതമനനിതന  സഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറ്റനിയുതട
പരനിഗണനയ്ക്കുകപഭാലലാം  അയയഭാതത  തനിരകനിടഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സുപധഭാന  നനിയമങ്ങള
പഭാസഭാകനിയതതനതട്ട്  ഗഇൗരവമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്"  എനട്ട്  പകമയതനിൽ  പറഞനിട്ടുണട്ട്.
അകദ്ദേഹതനിതന രണഭാമതത കഭദഗതനിയഭായനി പറഞതട്ട്, ''സഭാധഭാരണ കൃഷനികഭാരുതട
ആശയമഭായ  പരമ്പരഭാഗത  ഗഭാമചേന്ത  (മണനി)  സലാംവനിധഭാനതത  തകേര്തട്ട്.........
പൂർണമഭായുലാം  നവഭായതീകേരനികതകതഭാണട്ട്''  എന  ഭഭാഗലാം  മതറ്റഭാരു  രതീതനിയനില്
ഇഇൗ പകമയതനില് പറയുനണട്ട്.  

''കേര്ഷകേരുതട  വനിലകപശല്  കശഷനി  മനികകപഭാഴലാം  കകേഭാര്പകററ്റട്ട്
സഭാപനങ്ങളുതട  ശകനിക്കുമുനനില്  വളതര  ദുര്ബ്ബലമഭാകുതമനതഭാണട്ട്  ഇതനില്
ഉയരുന  ഗഇൗരവതരമഭായ  പശ്നലാം.   കേര്ഷകേര്കട്ട്  നനിയമപരനിരക്ഷ  ലഭനികഭാനുള്ള
വവവസകേള  നനിയമതനിലനിലഭാതയനട്ട്  മഭാത്രവമല,  കകേഭാര്പകററ്റുകേളുമഭായനി
ഇതനിനുകവണനി  നനിയമയുദലാം  നടതഭാനുള്ള  കശഷനിയുലാം  കേര്ഷകേര്കനില"
എനതുലാം"കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  തതന  മുന്കേതയ്യെടുതട്ട്
സലാംഭരനിചട്ട്  നവഭായവനിലയട്ട്  ആവശവകഭാര്കട്ട്  വനിതരണലാം തചേയ്യുന സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
നനിലനനില്കകണതട്ട്.  അതനിനുപകേരലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുതട  വവഭാപഭാരമഭാതകേ
കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട്  തതകേവശതപടുതഭാന്  അവസരലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  തചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേര്ഷകേര്കട്ട്  നവഭായവനില  ലഭവമഭാകഭാനുള്ള
ഉതരവഭാദനിതതനില്നനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  ഒഴനിഞ്ഞുകപഭാകുകേയുലാം  തചേയ്യുന''
എനതുലാം പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അകപഭാള ആ ഭഭാഗങ്ങതളഭാതക ഇതനിനകേതട്ട് കൃതവമഭായനി
വനനിട്ടുണട്ട്.  പനിനതീടട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  ഉനയനിച  കേഭാരവലാം  പധഭാനമനനിയുതട  കപരട്ട്
പകതവകേമഭായനി പറയണതമനള്ളതഭാണട്ട്.   സഭാധഭാരണ നനിലയട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനട്ട്
എനട്ട്  പറഞഭാല്  പധഭാനമനനി  കനതൃതസ്വലാം  തകേഭാടുക്കുനതതനട്ട്  തതനയഭാണകലഭാ
അര്തലാം;  അതനിനട്ട്  മതറ്റഭാരു  അര്തലാം  ആര്ക്കുലാം  വവഭാഖവഭാനനികഭാന്  കേഴനിയനില.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനനിതനക്കുറനിചട്ട്  കൃതവമഭായനി  ഇതനില്  പറയുനണട്ട്.
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പധഭാനമനനി  എനട്ട്  കനരനിടട്ട്  പറകയണ  കേഭാരവലാം  വരുനനില.  എലഭാ  ഭഭാഗവലാം  ഇഇൗ
പകമയതനിതന  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാലാം  ഉളതകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇവനിതട
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനിതന കേഭാരവലാം പറഞ്ഞു. അതുമഭായനി ബനതപട പരനികശഭാധനകേള
നടനതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തതീരുമഭാനനികഭാനഭാവൂ.  ആ  പരനികശഭാധന
നടനതകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇവനിതട  നഭാലാം  കേഭാകണണ  വസ്തുത,  നമ്മുതട
സലാംസഭാനതത  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്   വലനിയകതഭാതനിലള്ള  ഇടതപടലഭാണട്ട്
സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   തനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന  കേഭാരവതനില്
മഭാത്രമല,  തനല്കൃഷനികട്ട്  കറഭായല്റ്റനി  നല്കുന  തതീരുമഭാനലാം  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  തഹകറനിനട്ട്  2000  രൂപ  നനിരകനിലഭാണട്ട്  കറഭായല്റ്റനി
നല്കുനതട്ട്.   പചകറനികട്ട്  തറവനില  നനിശയനിച  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.
കകേരളതനിലഭാണട്ട് ആദവമഭായനി ഇതരതനില് തറവനില പഖവഭാപനിക്കുനതട്ട്. 16  ഇനലാം
വനിളകേളഭായ മരചതീനനി, കനനന്, തതകേതചക, കുമ്പളലാം, തവള്ളരനി, പഭാവല്, പടവലലാം,
വള്ളനിപയര്, തകഭാളനി, തവണ, കേഭാകബജട്ട്, കേഭാരറ്റട്ട്, ഉരുളകനിഴങ്ങട്ട്, ബതീന്സട്ട്, ബതീറ്റട്ട്റൂടട്ട്,
തവളുതള്ളനി എനനിവയഭാണട്ട്  തറവനില നനിശയനിചതട്ട്.  16  ഇനങ്ങളുലാം   കേനികലഭായുതട
വനിലയുലാം  ഞഭാൻ  പറയഭാലാം,   കനനപഴലാം  -  വയനഭാടന്  കനനപഴലാം  30-24,
ഉരുളകനിഴങ്ങട്ട്-20,  കേഭാരറ്റട്ട്-21,  കേപ-12,  തവണ-20,  കുമ്പളങ്ങ-9,  പഭാവക-30,
തകഭാളനി-8,  തതകേതചക-15,  തവളുതള്ളനി-135,  പടവലലാം-30,  തവള്ളരനി-8,
കേഭാകബജട്ട്-11,  ബതീറ്റട്ട്റൂടട്ട്-21,  ബതീന്സട്ട്-28,  പയര്-34.  ഇതട്ട്  നല  രതീതനിയനില്  നഭാലാം
കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗതട്ട്  ഇടതപടുനതവനതനിതന  നനിദര്ശനമഭായനിതതനയഭാണട്ട്
തപഭാതുതവ  കേണകഭാകതപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അകതഭാതടഭാപലാംതതന  തകേഭാകറഭാണ
എങ്ങതനതയലഭാലാം  നതമ്മേ  ബഭാധനിക്കുതമനട്ട്  കേണ്ടുതകേഭാണഭാണട്ട്  നമ്മുതട
സമ്പദട്ട് വവവസതയ ഉകതജനിപനിക്കുനതനിതന  ഭഭാഗമഭായനി  'സുഭനിക്ഷകകേരളലാം  പദതനി'
പഖവഭാപനിചതട്ട്.  അതട്ട് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുതട കനതൃതസ്വതനില് വലനിയ
ജനപങഭാളനിതകതഭാതട നടപഭാകനിവരനികേയഭാണട്ട്. 8900-കതഭാളലാം കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
അതനിനുകവണനി  തചേലവഴനിക്കുനതട്ട്.  തനല്കൃഷനിയുതട  കേഭാരവതമടുതഭാല്,
ഇഇൗ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  36000  തഹകര്  പുതുതഭായനി
വവഭാപനിപനികഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  232000  തഹകറനില്  തനല്കൃഷനി
നടതനണട്ട്. നമ്മുതട രഭാജവതട്ട് തനലനിതന തഭാങ്ങുവനില  ഏറ്റവലാം കൂടുതല് നല്കുന
സലാംസഭാനമഭാണട്ട് കകേരളലാം.  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  27  രൂപ  48  തതപസ.  ഇതനില്  8  രൂപ
80  തതപസ  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതതനില്നനിനലാം  അധനികേമഭായനി
നല്കുനതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാതലതതന  'കേര്ഷകേകക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്'
രൂപതീകേരനികഭാന്  നമുകട്ട്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേതതഭാഴനിലഭാളനികേളുതട  തപന്ഷന്
അടുത  മഭാസലാം  മുതല്   600  രൂപയനില്നനിനലാം  1,500  രൂപയഭായനി  പുതുകനി
നനിശയനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പചകറനി  ഉല്പഭാദനലാം  2015-16-ല്  6.25  തമട്രനികേട്ട്
ടണഭായനിരുനതട്ട്  2019-20  ആയകപഭാള  15  ലക്ഷലാം  തമട്രനികേട്ട്  ടണഭായനി
വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതരതനിലള്ള  മഭാറ്റലാം  കകേരളതനില്  വനനിട്ടുണട്ട്.
തപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായതനിതന  ശകമഭായ  ഇടതപടല്  കേഭാരണലാം
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അവശവസഭാധനങ്ങളുതട  വനില  നനിയനനികഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജവതതമ്പഭാടുലാം
തപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായതത  ശഭാകതീകേരനിക്കുകേയല,  തളര്തകേയഭാണട്ട്
തചേയ്യുനതട്ട്.   അതനില്നനിതനലഭാലാം  കവറനിടട്ട്  തപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായതത
ശകനിതപടുതഭാനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിതല  ഇടതപടലകേളനിലൂതട  വനില
പനിടനിചനനിര്തഭാനുമുള്ള നനിര്ണഭായകേമഭായ ഇടതപടലകേളഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്കഭാര്
നടതനിതകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അടപഭാടനിയനില്  നഭാലാം  നടപഭാകനിയ  മനിലറ്റട്ട്  വനികലജട്ട്
പദതനിയനിലൂതട പടനികേവര്ഗ്ഗ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുതട തനതുവനിളകേളഭായ തചേറുധഭാനവങ്ങള,
തുവര,  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള എനനിവയുതടതയലഭാലാം കൃഷനി പുനന്തഃസഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അകതഭാതടഭാപലാംതതന  27  ഇനലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളകട്ട്  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സട്ട്
ഏര്തപടുതഭാനുലാം  നമുകട്ട്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിതട  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്
സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള, കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില് ഇടനനിലകഭാര് കേര്ഷകേതര വഞ്ചനിക്കുന
എന  കേഭാരവമഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള  പരനിഹഭാരലാം  വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
സലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്.  അതലഭാതത  കകേഭാര്പകററ്റുവല്കരണമല,
കകേഭാര്പകററ്റുവല്കരണമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അതട്ട്
ഇതനിനുള്ള പരനിഹഭാരമല,  കേര്ഷകേര് അവരുതട  ജതീവല്പശ്നങ്ങള  മുന്നനിര്തനിയഭാണട്ട്
സമരലാം  തചേയ്യുനതട്ട്.  അവകരഭാടട്ട്  നനിരുപഭാധനികേലാം  ചേര്ച  തചേയ്യെഭാനുള്ള  ബഭാദവത
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  സര്കഭാരനിനുള്ളതഭാണട്ട്.  ജതീവല്പശ്നങ്ങള  ഉയര്തനതട്ട്  ഒരു
നനിബനനയഭായനി കേഭാണഭാന് കേഴനിയനില.  ഇകഭാരവതനില് മുന്വനിധനിയുലാം നനിബനനകേളുലാം
ആരുതട  ഭഭാഗതനനിനഭാതണനട്ട്  ഇതനിനകേലാം  വവകമഭായനി  കേഴനിഞതഭാണട്ട്.  സമരലാം
നനിര്തണതമന  നനിബനന  വയഭാതത  കേര്ഷകേരുതട  ജതീവല്പശ്നങ്ങതളപറ്റനിയുള്ള
ആശങകേള  പരനിഹരനികഭാന്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  മുകനഭാട്ടുവരനികേയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ഘടതനില്
കവണതട്ട്.  ഇനട്ട് പത്രങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് കേഴനിഞ ചേര്ചയനില് ചേനില ഉറപ്പുകേള
നല്കേനിയതഭായനി  സൂചേനിപനിക്കുനണട്ട്.  തതവദത്യുതനി  സബ്സനിഡനിയുതട  കേഭാരവതനില്,
കേര്ഷകേരുതട  കേഭാര്ഷനികേഭാവശനിഷ്ടങ്ങള  കേതനിചഭാല്  പനിഴ  ഒടുക്കുന  വവവസയനില്
കഭദഗതനി  വരുതഭാതമന  നനിയമലാം  വനതഭായനി  കേഭാണുന.  പകക്ഷ  കകേന്ദ്ര  പശ്നലാം
എന്തഭാണട്ട്;  നനിയമലാം  പനിന്വലനിക്കുകേതയനള്ളതഭാണട്ട്, ഇഇൗ  പറയുന  മൂനലാം
പനിന്വലനികണതമന  ആവശവതനിൻകമലഭാണട്ട്  പകക്ഷഭാഭകേര്  ഉറചനനില്ക്കുനതട്ട്.
അതഭാണട്ട്  രഭാജവതനിതന  ആവശവലാം.  അതുതകേഭാണ്ടുതതന  കേര്ഷകേര്  ഉനയനിക്കുന
യഥഭാര്ത  ആശങകേള  പരനിഹരനികതപടനിടനില.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന  വനിധതനില്
കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് തതീരുമഭാനതമടുക്കുകേയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.  ഇതതഭാരു ദുരഭനിമഭാന പശ്നമഭായനി
കേണകഭാക്കുകേയല കവണതട്ട്.   രഭാജവതനിതന തപഭാതുവഭായ പനിന്തുണകയഭാതട നടക്കുന
ഒരു  പകക്ഷഭാഭമഭാണട്ട്.  ഇവനിതട  അതനിതന  എലഭാ  പശ്നങ്ങളുലാം  അവതരനിപനിച
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. ഞഭാന് വതീണ്ടുലാം അതട്ട് ആവര്തനിക്കുനനില. രഭാജവതനിതന തപഭാതുവനികേഭാരലാം
മനസനിലഭാകനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനട്ട്  അതട്ട്  ഉളതകഭാള്ളഭാന്  സനദമഭായനിതകഭാണട്ട്
ഇഇൗ  നനിയമങ്ങള  പനിന്വലനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.
അതട്ട് നമുകട്ട് ഒനനിചട്ട് ആവശവതപടഭാലാം.  ഒകര സസ്വരതനില് ആവശവതപടഭാലാം എനതഭാണട്ട്
എനനികട്ട് ഇഇൗ ഘടതനില് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 
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ശതീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  പഞ്ചഭാബട്ട്,  രഭാജസഭാന്,  ഛതതീസ്ഗഢട്ട്
മഭാതൃകേയനില്  കകേരളലാം  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
അതനിതനക്കുറനിചട്ട്  കേവഭാബനിനറ്റട്ട് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: നനിയമലാം എനട്ട് പറയുകമ്പഭാള നനിയമതനികനതഭായ
പരനികശഭാധനകേള കവണലാം. ആ പരനികശഭാധനകേള നടക്കുകേയഭാണട്ട്.

മനി  .    സതീകര്: ശതീ. തകേ. സനി. കജഭാസഫെട്ട്,  അങ്ങട്ട് അവതരനിപനിച കഭദഗതനികേള
പസട്ട് തചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  കഭദഗതനികേളനില് ഒരു ഭഭാഗലാം ബഹുമഭാനതപട
മുഖവമനനി  അലാംഗതീകേരനിച.  മൂനഭാമതത  കഭദഗതനി  ഉതകരന്തവയനിതല
അതനിതതശതവതതയുലാം  കകേഭാവനിഡട്ട്-19  വവഭാപന  ഭതീഷണനിതയയുലാം  കനരനിട്ടുതകേഭാണട്ട്
കേര്ഷകേ  സമരലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  31  ദനിവസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  വനിഷയതനിതന  ഗഇൗരവലാം
കേണകനിതലടുതട്ട്  പധഭാനമനനിതതന  കനരനിടട്ട്  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
ചേര്ചകേള  നടതനി  പശ്നപരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാകഭാന്  ഇതുവതര  തയ്യെഭാറഭാകേഭാതതനില്
ഇഇൗ  സഭ  ശകമഭായ  പതനികഷധലാം  കരഖതപടുതന  എനഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനതപട
മുഖവമനനി  പറഞതുകപഭാതല  ഞഭാന്  പധഭാനമനനിയുതട  കപരട്ട്  പറഞനിടനില.
ഞഭാന് തതപലാം മനിനനിസറുതട ഓഫെതീസട്ട് എനട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ 31 ദനിവസമഭായനിട്ടുലാം സമരലാം
നടതന  കേര്ഷകേകരഭാടട്ട്  സലാംസഭാരനികഭാന്  തയ്യെഭാറഭാകേഭാത  നടപടനിതയ  നമ്മേള
കേഭാണഭാതത  കപഭാകുനതട്ട്  ശരനിയല.   നമ്മേള  ആതരയുലാം  ഭയതപകടണ  കേഭാരവമനില.
ശകമഭായ ഭഭാഷയനില് ഇഇൗ സഭ പതനികഷധനികണതമനഭാണട്ട്  എതന അഭനിപഭായലാം.
ഞഭാന് എതന പകമയലാം പസട്ട് തചേയ്യുന.

മനി  .   സതീകര്: കഭദഗതനി പസട്ട് തചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തജ  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  ഡനിവനിഷനട്ട് കപഭാകേരുതട്ട്,  കവഭാടനിനട്ട് ഇടരുതട്ട്.
കേഭാരണലാം ഇഇൗ പകമയകതഭാടട്ട് തപഭാതുതവ കയഭാജനിപഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  സര്കഭാരനിനട്ട്  ഒനലാം തചേയ്യെഭാന് കേഴനിയനില.
കേഭാരണലാം എതന്തങനിലലാം  കഭദഗതനി നനിര്ബനകതഭാതട വനതഭാതണങനില് അതനിതന
വഴനികട്ട് കേഭാരവങ്ങള നതീങ്ങുകേ എനള്ളതട്ട് മഭാത്രകമയുള. ഇഇൗ പറയുന എലഭാ സനിരനിറ്റുലാം
പകമയതനിലണട്ട്.  ആ  പകമയലാം  അകതരതീതനിയനില്  പഭാസഭാക്കുകേതയനള്ളതഭാണട്ട്
ആവശവലാം.

ശതീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്:  സര്, ഞഭാന് പസട്ട് തചേയ്യുനണട്ട്.

മനി  .   സതീകര്:  ശബ കവഭാടട്ട് മതനികയഭാ; ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്......
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ശതീ.  തകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട്  അവതരനിപനിച  മൂനഭാലാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
അലാംഗതീകേരനികണതമന പശ്നതത .....

അനുകൂലനിക്കുനവര്...........

പതനികൂലനിക്കുനവര്..........

കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബഹുമഭാനതപട മുഖവമനനി അവതരനിപനിച പകമയലാം കഭദഗതനി തചേയ പകേഭാരലാം
പഭാസഭാകണതമന പശ്നതത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്.........

പകമയലാം സഭ തഎകേകേകണ്ഠവന പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന.

വളതര  ചേരനിത്രപധഭാനമഭായ  ഒരു  സകമ്മേളനമഭാണട്ട്  ഇവനിതട  കചേര്നതട്ട്.  ഇഇൗ
പകമയലാം  സഭയുതട  വനികേഭാരമഭായനി  തപഭാതുസമൂഹതനിനട്ട്  മുമ്പഭാതകേ  നമുകട്ട്
അവതരനിപനികഭാന്  സഭാധനികണലാം.   ഇഇൗ സകമ്മേളനതനില് കൃതവമഭായനി  പതങടുത
മുഴവന് സഭാമഭാജനികേതരയുലാം ഒരനികല്ക്കൂടനി അഭനിനനനിക്കുന. 

II. പകമയലാം 

സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

മുഖവമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, സഭ മുമ്പഭാതകേ മറ്റട്ട് അതവഭാവശവ
ബനിസനിനസകേതളഭാനമനിലഭാതതനിനഭാല്  സഭ  അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട്
പനിരനിയഭാവനതഭാതണന പകമയലാം ഞഭാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  സര്,  ഞഭാന്
പകമയതത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്:   പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

  ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുന.

(കദശതീയ ഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാതട സഭ രഭാവനിതല 11.00 മണനികട്ട്   അനനിശനിത
കേഭാലകതയട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.7382/Table-1/2019/Leg.       Dated, Thiruvananthapuram,31st December,2020

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby  prorogues  the  Twenty  First  Session  of  the  Fourteenth  Kerala
Legislative  Assembly  with  effect  from  December  31,  2020  at  the
conclusion of its sitting.

ഇന്തവന്  ഭരണഘടനയുതട  174-ാം  അനുകച്ഛേദലാം  (2)-ാം  ഖണലാം  (എ)
ഉപഖണ പകേഭാരലാം നല്കേതപട അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കകേരള സലാംസഭാന
ഗവര്ണര്  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുതട  ഇരുപതതഭാനഭാലാം  സകമ്മേളനലാം
2020  ഡനിസലാംബര്   31-ാം  തതീയതനി  അതനിതന  സകമ്മേളനലാം  അവസഭാനനിചതട്ട്
മുതല് സമഭാപനിചനിരനിക്കുന.

  
    By order of the Governor,

  

S. V. UNNIKRISHNAN  NAIR
  Secretary, Legislative Assembly


